
ปจจัยดานประชากรศาสตรที่มีผลตอพฤติกรรม 

ของลูกคาผูใชบริการธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

 

เสาวนีย คํานวน* 

ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ธีรศักดิ์ กัญจนพงศ** 
 

บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาลักษณะทางพฤติกรรมของผูใชบริการธนาคาร

กรุงเทพ และเพ่ือศึกษาปจจัยดานลักษณะประชากรศาสตร ท่ีมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการ

ธนาคารกรุงเทพ การวิจัยนี้เปนการศึกษาเชิงพรรณนาโดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการ

เก็บรวบรวมขอมูลจากการสุมตัวอยางประชากร คือ ลูกคาท่ีเขามาใชบริการท่ีธนาคารกรุงเทพ 

จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติท่ีใชในการ

วิเคราะหขอมูลคือ คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบสมมติฐานคือ Chi-

Square 

ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย มีอาชีพคาขาย กิจการสวนตัว 

รายไดตอเดือน 30,001-40,000 บาท ระยะเวลาในการเปนลูกคา 1-5 ป เขาใชบริการในแตละ

เดือน 1-3 คร้ัง ใชบริการของธนาคารกรุงเทพ ผานตู ATM  ฝากเงิน / ถอนเงิน / โอนเงินบอย

ท่ีสุด เขามาใชบริการ ชวงเวลา 12.01 - 14.30น. ปจจุบันใชบริการธนาคารกรุงไทย  ผลการ

ทดสอบสมมติฐาน ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา 1) อาชีพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใช

บริการธนาคารกรุงเทพเก่ียวกับจํานวนคร้ังท่ีเขาใชบริการในแตละเดือน  ชองทางในการใชบริการ  

ประเภทบริการท่ีใชบอยท่ีสุด และชวงเวลาท่ีเขามาใชบริการ 2) รายไดเฉล่ียตอเดือน มี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการธนาคารกรุงเทพเก่ียวกับ จํานวนคร้ังท่ีเขาใชบริการใน

แตละเดือน  ชองทางในการใชบริการ และชวงเวลาท่ีเขามาใชบริการ แตไมสัมพันธกับ ประเภท

บริการที่ใชบอยท่ีสุด และ 3) ระยะเวลาในการเปนลูกคาของธนาคารกรุงเทพ มีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการใชบริการธนาคารกรุงเทพเกี่ยวกับ จํานวนคร้ังท่ีเขาใชบริการในแตละเดือน และ

ชวงเวลาท่ีเขามาใชบริการ  แตไมสัมพันธกับ ชองทางในการใชบริการ ประเภทบริการท่ีใชบอย

ท่ีสุด  

 

 

 

____________________________ 

*นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

**ท่ีปรึกษาสารนิพนธ 
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1. บทนํา 
ในปจจุบันการแขงขันในระบบธนาคารพาณิชยทวีความรุนแรงมากข้ึนทุกขณะ 

โดยเฉพาะอยางย่ิงในชวงท่ีภาวะเศรษฐกิจเร่ิมฟนตัว ความคาดหวังท่ีธนาคารจะมีบทบาทชวย

สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมีสูงข้ึน นอกจากนี้ ระบบธนาคารพาณิชยในประเทศ ยัง

อาจไดรับผลกระทบ จากตางประเทศ เชน การไหลเขาของเงินทุนจากตางประเทศสูภูมิภาคเอเชีย 

เศรษฐกิจของประเทศอุตสาหกรรมซึ่งยังคงตองใชเวลาในการฟนตัว ภาวะเงินเฟอท่ีมีแนวโนม

สูงข้ึนในหลายประเทศท่ัวโลกจากการสูงข้ึนของราคาน้ํามันและสินคาเกษตร เปนตน ซึ่งจะเพ่ิม

ความไมแนนอนตอระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ธนาคารพาณิชยตางเรงขยายเครือขาย

สาขาและชองทางบริการ โดยเปดสาขาในหางสรรพสินคา ซุปเปอรสโตร อาคารสํานักงาน และ

มหาวิทยาลัย เพ่ือใหลูกคาไดรับความสะดวกในการใชบริการทางการเงิน เปนการเสริมสรางการ

ขยายตัวของฐานรายได โดยเฉพาะรายไดคาธรรมเนียม  

นอกจากนี้ ธนาคารพาณิชยตางๆ แขงขันกันพัฒนาและออกผลิตภัณฑบริการทาง

การเงินใหมเพ่ือสรางความแตกตางและจูงใจใหลูกคาสนใจใชบริการของตน โดยกลุมธนาคาร

พาณิชยท่ีตางชาติรวมลงทุนมีความไดเปรียบ เนื่องจากสามารถนําเทคโนโลยีท่ีใชอยูจาก

ตางประเทศเขามาพัฒนาปรับใชไดอยางรวดเร็ว 

อันดับการเติบโตของธนาคารพาณิชย มีการเปล่ียนแปลง ไดแก  

อันดับท่ี 1 ธนาคารไทยพาณิชย   

อันดับท่ี 2 ธนาคารกสิกรไทย   

อันดับท่ี 3 ธนาคารกรุงไทย 

อันดับท่ี 4 ธนาคารกรุงเทพ 

ธนาคารกรุงเทพ ไดตกมาอยูท่ี อันดับท่ี 4 เพราะเนื่องจาก การเติบโตทุกปนั้น จะมี

การข้ึนแค ไมก่ีเปอรเซ็นต ซึ่งเปนจํานวนท่ีนอย เม่ือเทียบกับ ธนาคารไทยพาณิชย และ ธนาคาร

กสิกรไทย ท่ีมีเปอรเซ็นตการเติบโตอยางกาวกระโดด โดยสามารถเพ่ิมข้ึนไดมากถึง 45% เลย

ทีเดียว ซึ่งแสดงใหเห็นถึงปญหาท่ีธนาคารกรุงเทพไดรับและสงผลกระทบไดอยางชัดเจน 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.  เพ่ือศึกษาลักษณะทางพฤติกรรมของผูใชบริการธนาคารกรุงเทพ 

2.  เพ่ือศึกษาปจจัยดานลักษณะประชากรศาสตร ท่ีมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการ

ของลูกคาธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

 

3. สมมติฐานการวิจัย  

1. ปจจัยดานลักษณะทางประชากรศาสตร มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการของลูกคา 

ธนาคารกรุงเทพ 
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4. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหผูบริหารสามารถนํามาใชประกอบการพิจารณาในการแกปญหาและกําหนด

กลยุทธได 

2. ทําใหผูท่ีสนใจในธุรกิจธนาคาร เขาใจในธุรกิจและกลุมผูบริโภคในปจจุบันและ

อนาคต 

3. เพ่ือใชเปนแนวทางสําหรับผูท่ีจะทําการศึกษาในเร่ืองเดียวกันตอไป 

 

5. ขอบเขตการวิจัย 

 การศึกษาในคร้ังนี้มุงเนนพฤติกรรมผูใชบริการธนาคารกรุงเทพ ระหวางเดือน 

มิถุนายน 2557 – กรกฎาคม 2557 

 

6. ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยเชิงปริมาณนี้ เปนการวิจัยเพ่ือศึกษา ปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีมีผลตอ

พฤติกรรมของลูกคาผูใชบริการธนาคารกรุงเทพ โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือท่ีใชในการ

เก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1   แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัว 

สวนท่ี 2   แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤตกิรรมการใชบริการธนาคารกรุงเทพ 

 

7. สรุปผลการศึกษาวิจัย 

1. ขอมูลสวนตัว 
จากผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มีอาชีพคาขาย กิจการสวนตัว จาํนวน 

115 คน คดิเปนรอยละ 28.8 รายไดตอเดือน 30,001-40,000 บาท จํานวน 111 คน คิดเปน

รอยละ 27.8 ระยะเวลาในการเปนลูกคา 1-5 ป จํานวน 129 คน คดิเปนรอยละ 32.3  

2. ขอมูลพฤติกรรมการใชบริการธนาคารกรุงเทพ 

จากผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ เขาใชบริการในแตละเดือน 1-3 คร้ัง 

จํานวน 143 คน คิดเปนรอยละ 35.8 ชองทางในการใชบริการของธนาคารกรุงเทพ ผานตู ATM  

จํานวน 242 คน คิดเปนรอยละ 60.5 ประเภทบริการท่ีใชบอยท่ีสุด ฝากเงิน / ถอนเงิน / โอน

เงิน จํานวน 307 คน คิดเปนรอยละ 76.8 ชวงเวลาท่ีเขามาใชบริการ 12.01 - 14.30น.จํานวน 

147 คน คิดเปนรอยละ 36.8  และธนาคารอื่นท่ีใชบริการในปจจุบัน คือธนาคารกรุงไทย  

จํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ 34.5  
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3. การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

สมมตฐิานที่ 1 ปจจัยดานลักษณะทางประชากรศาสตร มีผลตอพฤตกิรรมการใช

บริการธนาคารกรุงเทพ สามารถสรุปผลไดดังนี ้

 

ตารางที่ 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน ยอมรับ ปฏิเสธ

1. อาชีพมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการธนาคารกรุงเทพ

1.1 อาชีพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการ

ธนาคารกรุงเทพเก่ียวกับ จาํนวนคร้ังท่ีเขาใชบริการในแตละ

เดือน     

 

 

1.2 อาชีพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการ

ธนาคารกรุงเทพเก่ียวกับ ชองทางในการใชบริการ  
 

 

1.3 อาชีพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการ

ธนาคารกรุงเทพเก่ียวกับ ประเภทบริการที่ใชบอยท่ีสุด 
 

 

1.4 อาชีพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการ

ธนาคารกรุงเทพเก่ียวกับ ชวงเวลาท่ีเขามาใชบริการ 
 

 

2. รายไดเฉล่ียตอเดือน มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการธนาคารกรุงเทพ

2.1 รายไดเฉล่ียตอเดือน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

ใชบริการธนาคารกรุงเทพเก่ียวกับ จํานวนคร้ังท่ีเขาใช

บริการในแตละเดือน     

  

2.2 รายไดเฉล่ียตอเดือน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

ใชบริการธนาคารกรุงเทพเก่ียวกับ ชองทางในการใชบริการ 
  

2.3 รายไดเฉล่ียตอเดือน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

ใชบริการธนาคารกรุงเทพเก่ียวกับ ประเภทบริการที่ใชบอย

ท่ีสุด 

  

2.4 รายไดเฉล่ียตอเดือน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

ใชบริการธนาคารกรุงเทพเก่ียวกับ ชวงเวลาท่ีเขามาใช

บริการ 

  

3. ระยะเวลาในการเปนลูกคาของธนาคารกรุงเทพ มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการธนาคาร

กรุงเทพ 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 

สมมติฐาน ยอมรับ ปฏิเสธ

3.1 ระยะเวลาในการเปนลูกคาของธนาคารกรุงเทพ มี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการธนาคารกรุงเทพ

เก่ียวกับ จํานวนคร้ังท่ีเขาใชบริการในแตละเดือน     

  

3.2 ระยะเวลาในการเปนลูกคาของธนาคารกรุงเทพ มี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการธนาคารกรุงเทพ

เก่ียวกับ ชองทางในการใชบริการ  

  

3.3 ระยะเวลาในการเปนลูกคาของธนาคารกรุงเทพ มี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการธนาคารกรุงเทพ

เก่ียวกับ ประเภทบริการที่ใชบอยท่ีสุด 

  

3.4 ระยะเวลาในการเปนลูกคาของธนาคารกรุงเทพ มี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการธนาคารกรุงเทพ

เก่ียวกับ ชวงเวลาท่ีเขามาใชบริการ 

  

 

8. การอภิปรายผล 

จากผลการศึกษาพฤติกรรมของผูใชบริการธนาคารกรุงเทพ สามารถอภิปรายผลใน

ประเด็นตางๆ ตอไปนี ้

1. ลักษณะทางพฤติกรรมของผูใชบริการธนาคารกรุงเทพ 

จากผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมของผูใชบริการธนาคารกรุงเทพ ไดแก เขาใช

บริการในแตละเดือน 1-3 คร้ัง ใชบริการของธนาคารกรุงเทพ ผานตู ATM ฝากเงิน/ถอนเงิน/

โอนเงินบอยท่ีสุด เขามาใชบริการ ชวงเวลา 12.01 - 14.30น. ปจจุบันใชบริการธนาคารกรุงไทย  

ซึ่ง ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2541 : 124 – 125) ไดใหความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค 

หมายถึง การกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเก่ียวของโดยตรงกับการจัดหาใหไดมาแลวซึ่งการใช

สินคาและบริการ ท้ังนี้หมายรวมถึง กระบวนการตัดสินใจและการกระทําของบุคคลที่เก่ียวกับการ

ซื้อและการใชสินคาการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภค เปนวิธีการศึกษาท่ีแตละบุคคลทําการ

ตัดสินใจท่ีจะใชทรัพยากร เชน เวลา บุคลากร และอ่ืนๆ เก่ียวกับการบริโภคสินคา  

2. ปจจัยดานลักษณะประชากรศาสตร ท่ีมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการธนาคาร

กรุงเทพ สามารถอภิปรายผลไดดังนี ้

2.1 อาชีพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการธนาคารกรุงเทพเก่ียวกับจํานวน

คร้ังท่ีเขาใชบริการในแตละเดือน  ชองทางในการใชบริการ  ประเภทบริการที่ใชบอยท่ีสุด และ

ชวงเวลาท่ีเขามาใชบริการ ท้ังนี้เนื่องจาก อาชีพ คาขาย กิจการสวนตัว/พอบาน แมบาน มีการเขา
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ใชบริการในแตละเดือน 7-10 คร้ังข้ึนไป มากกวา อาชีพนักเรียน นักศึกษา พนักงานบริษัท 

ลูกจางโรงงาน ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เนื่องจาก อาชีพคาขาย กิจการสวนตัว/พอบาน 

แมบาน จะตองมีการทําธุรกรรมทางการเงิน เชน เช็คยอด โอนเงิน เปนตน ในแตละเดือน

คอนขางบอยกวาอาชีพอ่ืนๆ  

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พันธิภา ตนะกุล (2545) ศึกษาวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจ

ของผูใชบริการของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) กรณีศึกษา สาขาในหางสรรพสินคาในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา อาชีพ มีความสัมพันธกับระดับความพึงพอใจของผูใชบริการของ

ธนาคาร  

2.2 รายไดเฉล่ียตอเดือน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการธนาคารกรุงเทพ

เก่ียวกับจํานวนคร้ังท่ีเขาใชบริการในแตละเดือน  ชองทางในการใชบริการ และ ชวงเวลาท่ีเขามา

ใชบริการ แตไมสัมพันธกับ ประเภทบริการที่ใชบอยท่ีสุด ท้ังนี้เนื่องจาก รายไดเฉล่ียตอเดือน ไม

เกิน10,000 บาท มีการเขาใชบริการในแตละเดือน 1-3 คร้ังมากกวา รายไดเฉล่ียตอเดือน 

10,001-20,000 บาท รายไดเฉล่ียตอเดือน 20,001-30,000 บาท รายไดเฉล่ียตอเดือน 

30,001-40,000 บาท และรายไดเฉล่ียตอเดือน มากกวา 40,000 บาทข้ึนไป เนื่องจาก กลุมท่ี

เขาบริการอาจจะเปนนักเรียนนักศึกษา ท่ีมีรายไดท่ีผานเขามาในธนาคารแตละเดือนคอนขางนอย 

ทําใหการเขาใชบริการจึงนอยดวย  

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พันธิภา ตนะกุล (2545) ศึกษาวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจ

ของผูใชบริการของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) กรณีศึกษา สาขาในหางสรรพสินคาในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา รายไดเฉล่ียตอเดือน มีความสัมพันธกับระดับความพึงพอใจของ

ผูใชบริการของธนาคาร  

2.3 ระยะเวลาในการเปนลูกคาของธนาคารกรุงเทพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

ใชบริการธนาคารกรุงเทพเก่ียวกับ จํานวนคร้ังท่ีเขาใชบริการในแตละเดือน และชวงเวลาท่ีเขามา

ใชบริการ แตไมสัมพันธกับ ชองทางในการใชบริการ ประเภทบริการที่ใชบอยท่ีสุด ท้ังนี้เนื่องจาก 

ระยะเวลาในการเปนลูกคาของธนาคารกรุงเทพ 1-5 ป มีการเขาใชบริการในแตละเดือน 1-3 

คร้ัง มากกวา ระยะเวลาในการเปนลูกคาของธนาคารกรุงเทพ นอยกวา 1 ป 6-10 ป และ11 ป

ข้ึนไป เนื่องจาก การเปนลูกคาในระยะเวลาไมนานการทําธุรกรรมทางการเงินอาจจะเปนการทํา

รายการ เชน ฝากเงิน ถอนเงิน โอนเงิน เม่ือยามจําเปน ทําใหการเขาใชบริการคอนขางนอย 

 ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค ซึ่ง ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ 

(2541 : 124 – 125) ไดกลาววา พฤติกรรมของผูซื้อ ผูผลิตและผูจําหนายสินคาจะสนใจถึง

พฤติกรรมของผูบริโภค ซึ่งเปนสวนสําคัญของการปฏิบัติการบริโภค ซึ่งหมายถึง การกระทําของ

บุคคลใดบุคคลหนึ่งท่ีเก่ียวของกับการแลกเปลี่ยนสินคา และบริการดวยเงิน และรวมท้ัง

กระบวนการตัดสินใจ ซึ่งเปนตัวกําหนดใหมีกระบวนการกระทํานี้ พฤติกรรมของผูซื้อนั้นเรา

หมายรวมถึงผูซื้อท่ีเปนอุตสาหกรรม หรือเปนการซื้อบริษัทในอุตสาหกรรมหรือผูซื้อเพ่ือขายตอ 
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แตพฤติกรรมของผูบริโภคนั้นเราเนนถึงการซื้อของผูบริโภคเอง ปกติเรามักใชคําวา พฤติกรรม

ของลูกคา  

 

9. ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

1. พฤติกรรมของผูใชบริการธนาคารกรุงเทพ สรุปไดวา ลูกคาเขาใชบริการในแตละ

เดือน 1-3 คร้ัง ใชบริการของธนาคารกรุงเทพ ผานตู ATM ฝากเงิน/ถอนเงิน/โอนเงินบอยท่ีสุด 

เขามาใชบริการ ชวงเวลา 12.01 - 14.30น. ปจจบุันใชบริการธนาคารกรุงไทย เพ่ือเพ่ิมความ

รวดเร็วในการใหบริการ นอกจากนี้แลว ลูกคาสวนใหญเขามาใชบริการประเภทฝาก-ถอน ฉะนั้น 

ธนาคารจึงควรเพ่ิมจํานวนตู ATM ตามจดุตาง ๆ ในพ้ืนท่ี เพ่ือเพ่ิมความสะดวกใหกับลูกคา และ

ลดจํานวนลูกคาท่ีจะเขามาติดตอในสํานกังาน อีกท้ังยังเปนการเพิ่มโอกาสในการไดรับรายได

คาธรรมเนียมจากการทําบัตรและการใชบริการบัตร ATM อีกดวย นอกจากนี้ยังอาจเพ่ิมสาขา

ยอยไปยังจุดท่ีเพ่ิม 

โอกาสจะมีลูกคาเขาถึงบริการของธนาคารเพิ่มข้ึน  และธนาคารจะตองมีการ

ตอบสนองในชวงเวลาท่ีลูกคามาใชบริการเปนจํานวนมาก โดยจัดพนกังานบริการใหเพียงพอตอ

ปริมาณของลูกคาใหบริการที่รวดเร็วและเปนมิตร เพ่ือใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ และควรมีการ

ประชาสัมพันธธุรกิจเงินฝากประเภทอ่ืนๆ ใหลูกคาไดรับทราบ เพ่ือใหลูกคาเกิดความสนใจและ

ใชบริการเงินฝากประเภทอ่ืนของธนาคารซ่ึงจะเปนการขยายฐานลูกคาในการใชบริการงานทาง

การเงินประเภทตางๆ  

2. พฤติกรรมของผูใชบริการธนาคารกรุงเทพ ดานการใชบริการของธนาคารกรุงเทพ 

ผานธนาคารออนไลน บัวหลวงไอแบงคก้ิง สรุปไดวา ลูกคามีการใชบริการจาํนวนนอย ซึ่งผูวิจัยได

ทําการสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมจากผูใชบริการที่ธนาคารกรุงเทพ พบวาสาเหตุเกิดจากลูกคารูสึกไม

ปลอดภัยและไมม่ันใจกับการใชบริการผานธนาคารออนไลน บัวหลวงไอแบงคก้ิง 

 

บรรณานุกรม 

 

ภาษาไทย 

ขอมูลการจัดอันดบั เขาถึงจาก: http://www.brandage.com 

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เขาถึงจาก: http://www.bangkokbank.com 

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) “แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) สําหรับป
การเงิน สิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2553” 

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) “แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) สําหรับป
การเงิน สิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2554” 
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ธนาคารแหงประเทศไทย เขาถึงจาก: http://www.bot.or.th 

พันธิภา  ตนะกุล. 2545. “ความพึงพอใจของผูใชบริการของธนาคารกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน)  

กรณีศึกษา สาขาในหางสรรพสินคาในเขตกรุงเทพมหานคร” การศึกษาคนควาดวยตนเอง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

วารุณี  ตันติวงศวาณิช และคณะ แปลและเรียบเรียง 2546  ผูแตง Philip Kotler  หลักการตลาด  

ฉบับมาตรฐาน. Kotler, Philip. - - กรุงเทพฯ : เพียรสัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชนา,  

สุลธา  ทองจันทร. 2548.  “การยอมรับคุณคาตราสนิคาธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

 ของผูบริการในเขตกรุงเทพมหานคร” 

อดุลย  จาตุรงคกุล. บช.บ., พณ.บ. (มธ.) , 2542. การบริหารการตลาด กลยุทธและยุทธวิธี 
ยุพาวรรณ  วรรณวาณิชย. การจัดการการตลาดบริการ.—พิมพคร้ังท่ี 1. –กรุงเทพฯ : -- แสง

ดาว, 2544 

 

ภาษาตางประเทศ 

Philip,K. & Keller,L.K. Marketing Management 12e. New Jersey: USA. Pearson Education 

International. 2008. 
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