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The objectives of the study on the factors influencing customers in selecting to use the 

foreign services of Thai commercial banks in Bangkok area are to study the behaviors in using 

service and the factors influencing customers in selecting to use the foreign services of Thai 

commercial banks. The data is collected from the customers who use the foreign transaction 

services of Thai commercial banks in Bangkok area. The research methods used in this study are 

the Convenience Sampling and the Snowball. The theory related to this study is Marketing Mix 

(7P). According to this study, the factors of Promotion and Physical evidence are combined in the 

factor of Other. The collected data is analyzed by using the descriptive statistics using the 

frequency distribution, percentage, and average. The factors influencing customers in selecting to 

use the foreign services of Thai commercial banks are tested by using the Logistic Regression 

Analysis.  

The factors influencing customers in selecting to use the foreign services of Thai 

commercial banks are Product, Price, Place, Process, People, and Other. These are divided into 4 

main types of transaction; Exchange of currency / Travelers Cheques, Drafts, Transfer  Receipt 

of money from foreign countries, and Savings accounts in the foreign currency  

According to the study, it is found that from 405 questionnaire respondents, 286 persons 

have Thai nationality and other 119 persons have other nationalities. They mostly use the service 

of Exchange of currency / Travelers Cheques. The less used service is the Transfer  Receipt of 

money from foreign countries. Most of the sum of money used in each time of transaction is from 
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20,001 to 40,000 THB. Three monetary used most in the transaction are US (US Dollar), EUR 

(Euro), and JPY (Japanese Yen). The foreign service of Thai commercial banks used most by the 

questionnaire respondents are from Siam Commercial Bank, Bangkok Bank, and Krung Thai 

Bank. The questionnaire respondents pay attention most in the factor of Process. The second is 

Price, the third is Other, the fourth is Place, the fifth is People, and the last is Product.  

 The questionnaire respondents have proposed the problems and suggestions which are    

1. For the factor of Process, the service provision should be convenient and quick. The service 

process which is very complicated should be reduced or improved. 2. For the factor of Price, the 

fees should be adjusted to be equal for all banks in order to provide the convenience. 3. For the 

factor of Place, some locations of the banks are not convenience. The parking lots should be 

sufficiently provided for customers. 4. For the factor of Other, the banks should increase their 

security and reliability among customers. The service should agree with international standard 

with the security and reliability. 5. For the factor of People, the bank staffs should willingly 

provide service to customers and should be able to solve the problems for customers as well.  
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       กก 50,001  52  12.8 
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  ก 4.1   70.6  

50.4   49.6  31-40 ก   41.5 

 64.4 กกก 

 58.8  32.6 ก

 กก 57.8 กก 14.1 

 20,001-30,000  27.4  

10,001-20,000  23.5 

 

4.2 กกกกก 

  

  กกกก  กก

 กก    กก /  , 

กก ( Draft ) ,   ก , 

กกก  

 

 4.2 กก /  

 

ก ก ก  

     43  243  286 

  15.0  85.0   

   2  117  119 

  1.7  98.3   

     21  183  204 

  10.3  89.7   

   24  177  201 

  11.9  88.1   
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 4.2 () 

ก ก ก  

  ก 30     19  139  158 

  12.0  88.0   

31  40     19  149  168 

  11.3  88.7   

  41  50     6  60  66 

  9.1  90.9   

 51      1  12  13 

  7.7  92.3   

    31  230  261 

  11.9  88.1   

   14  130  144 

  9.7  90.3   

กก ก    2  26  28 

  7.1  92.9   

   27  211  238 

  11.3  88.7   

    16  116  132 

  12.1  87.9   

ก 

 

  0  7  7 

  0  100.0   

  ก    7  32  39 

  17.9  82.1   

กก    5  52  57 

  8.8  91.2   

กก   25  209  234 

  10.7  89.3   

 กก 

 

  8  40  48 

  16.7  83.3   
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 4.2 () 

ก ก ก  

    0  27  27 

  0  100.0   



 

ก 10,000    2  7  9 

  22.2  77.8   

10,001  20,000    16  79  95 

  16.8  83.2   

20,001  30,000    15  96  111 

  13.5  86.5   

30,001  40,000    7  80  87 

  8.0  92.0   

40,001  50,000    1  50  51 

  2.0  98.0   

กก 50,001    4  48  52 

  7.7  92.3   

   45  360  405 

  11.1  88.9  100.0 

 

ก 4.2 ก 405  

 286 กก / 

 243   85 

กก /  117   98.3 

 ก กก / 

 183  89.7  

ก 177   88.1   

 กก 30  กก

 /  138  87.9 ก 30  
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 31  40  ก 149  88.7 

 31  40   41 -50  ก 61 

 91.1  41 -50   51 

กก /  12  92.3 

 51   ก

กก /  230 

 88.1  ก 130 

 90.3  

กก กกก 28 

กก /  26  92.9 

กกก กก

 238 ก 211  88.7 

กก กก 

132 ก 116  87.9 กก

 กกก 7 กก

 / ก กก 39 

กก /  32  82.1 

ก กก 57 

ก 52  91.2 ก

ก กก 234 ก

 209  89.3 ก

ก กก 48 ก 40 

 83.3 กก  27 

กกก /  

  ก 405 ก 10,000 

 9 กก /  7  77.8 
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ก 10,000   

10,001  20,000  95 ก 79  83.2 

 10,001  20,000  

 20,001  30,000  111 ก 96  86.5 

 20,001  30,000  

 30,001  40,000  87 ก 80  92 

 30,001  40,000   40,001  

50,000  51 ก 50  98 

 40,001  50,000  

กก 50,001  52 กก /  48 

 92.3 กก 50,001  

ก 405 กก / 

 360  88.9  

 

 4.3 กกก 

         ( Draft ) 

 

ก ก ก  

     174  112  286 

  60.8  39.2   

   71  48  119 

  59.7  40.3   

     122  82  204 

  59.8  40.2   

   123  78  201 

  61.2  38.8   

  ก 30     114  43  157 

  72.6  27.4   
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 4.3 () 

ก ก ก  

  31  40     98  70  168 

  58.3  41.7   

41  50     26  41  67 

  38.8  61.2   

 51      7  6  13 

  53.8  46.2   

    178  83  261 

  68.2  31.8   

   67  77  144 

  46.5  53.5   

กก ก    21  7  28 

  75.0  25.0   

   149  89  238 

  62.6  37.4   

    70  62  132 

  53.0  47.0   

ก 

 

  5  2  7 

  71.4  28.6   

  ก    27  12  39 

  69.2  30.8   

กก    35  22  57 

  61.4  38.6   

กก   137  97  234 

  58.5  41.5   

กก 

 

  26  22  48 

  54.2  45.8   

    20  7  27 

  74.1  25.9   
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 4.3 () 

ก ก ก  



 

ก 10,000     5  4  9 

  55.6  44.4   

10,001  20,000    73  22  95 

  76.8  23.2   

20,001  30,000    72  39  111 

  64.9  35.1   

30,001  40,000    48  39  87 

  55.2  44.8   

40,001  50,000    17  34  51 

  33.3  66.7   

กก 50,001     30  22  52 

  57.7  42.3   

   245  160  405 

  60.5  39.5  100.0 

 

ก 4.3 ก 405  

 286 กกก

 (Draft) 112   39.2 

กกก 

(Draft) 48   40.3  ก 

กกก (Draft)  82  

40.2  ก 78   38.8 

  

 กก 30  ก

กก (Draft) 43  27.4 

ก 30   31  40  ก 70  41.7 
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 31  40   41 -50  ก 

41  61.2  41 -50  

 51 กกก (Draft) 6 

 46.2  51   ก

กกก

 (Draft) 83  31.8  

ก 77  53.5 

 

กก กกก 28 

กกก (Draft) 7  25 

กกก กก

 238 ก 89  37.4 

กก กก

 132 ก 62  47 

กก กกก 7  

กกก (Draft) 2  28.6 

กกก ก

ก 39 กกก (Draft) 12 

 30.8 ก 

กก 57 ก 22  38.6 

กก ก

ก 234 ก 97  41.5 

กก กก 

 48 ก 22  45.8 

กก   27  กก

ก (Draft) 7 25.9  
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 ก 405 ก 10,000 

 9 กกก (Draft)  4 

 44.4 ก 10,000  

 10,001  20,000  95 ก 22  

23.2  10,001  20,000  

 20,001  30,000  111 ก 39 

 35.1  20,001  30,000  

 30,001  40,000  87 ก 39 

 44.8  30,001  40,000  

 40,001  50,000  51 ก 34   66.7 

 40,001  50,000  

กก 50,001  52 กกก

 (Draft) 22  42.3 

กก 50,001   

กกก

 (Draft) 160  39.5  

 

 4.4 ก  ก 

 

ก ก ก  

     125  161  286 

  43.7  56.3   

   40  79  119 

  33.6  66.4   

     87  117  204 

  42.6  57.4   
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 4.4 () 

ก ก ก  

     78  123  201 

  38.8  61.2   

  ก 30     83  74  157 

  52.9  47.1   

31  40     62  106  168 

  36.9  63.1   

41  50     12  55  67 

  17.9  82.1   

 51      8  5  13 

  61.5  38.5   

    114  147  261 

  43.7  56.3   

   51  93  144 

  35.4  64.6   

กก ก    20  8  28 

  71.4  28.6   

   94  144  238 

  39.5  60.5   

    48  84  132 

  36.4  63.6   

ก 

 

  3  4  7 

  42.9  57.1   

  ก    23  16  39 

  59.0  41.0   

กก    25  32  57 

  43.9  56.1   
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 4.4 () 

ก ก ก  

  กก   86  148  234 

  36.8  63.2   

กก 

 

  16  32  48 

  33.3  66.7   

    15  12  27 

  55.6  44.4   



 

ก 10,000     7  2  9 

  77.8  22.2   

10,001  20,000    48  47  95 

  50.5  49.5   

20,001  30,000    47  64  111 

  42.3  57.7   

30,001  40,000    28  59  87 

  32.2  67.8   

40,001  50,000    12  39  51 

  23.5  76.5   

กก 50,001     23  29  52 

  44.2  55.8   

   165  240  405 

  40.7  59.3  100.0 

 

ก 4.4 ก 405  

 286 ก  ก 

161    56.3 

ก  ก 79   66.4 

 ก ก  ก



39 
 

 117  57.4  

ก 123   61.2   

 กก 30  ก  

ก 74  47.1 ก 30  

 31  40  ก 106  63.1 

 31  40   41 -50  ก 55 

 82.1  41 -50   51 

ก  ก 5  38.5 

 51   ก

ก  ก 147 

 56.3  ก 93 

 64.6  

กก กกก 28 

ก  ก 8  28.6 

กกก กก

 238 ก 144  60.5 

กก กก 

132 ก 84  63.6 กก

 กกก 7  ก  

ก 4  57.1 

กกก กก 39 

ก  ก 16  41 

ก กก 57 ก

 32  56.1 กก 

กก 234 ก 148 

 63.2 กก 
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กก  48 ก 32  66.7 

กก  27  

ก  ก 12  44.4 

 

 ก 405 ก 10,000 

 9 ก  ก 2  22.2 

ก 10,000   

10,001  20,000  95 ก 47  49.5 

 10,001  20,000  

 20,001  30,000  111 ก 64  57.7 

 20,001  30,000  

 30,001  40,000  87 ก 59  

67.8  30,001  40,000   

40,001  50,000  51 ก 39   76.5 

 40,001  50,000  

กก 50,001  52 ก  ก 

29  55.8 กก 50,001   

ก  ก

 240  59.3  

 

 4.5 กกกก 

          

 

ก ก ก  

     244  42  286 

  85.3  14.7   
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 4.5 () 

ก ก ก  

     95  24  119 

  79.8  20.2   

     170  34  204 

  83.3  16.7   

   169  32  201 

  84.1  15.9   

  ก 30     143  14  157 

  91.1  8.9   

31  40     144  24  168 

  85.7  14.3   

41  50     41  26  67 

  61.2  38.8   

 51      11  2  13 

  84.6  15.4   

    232  29  261 

  88.9  11.1   

   107  37  144 

  74.3  25.7   

กก ก    26  2  28 

  92.9  7.1   

   206  32  238 

  86.6  13.4   

    102  30  132 

  77.3  22.7   

ก 

 

  5  2  7 

  71.4  28.6   

  ก    33  6  39 

  84.6  15.4   
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 4.5 () 

ก ก ก  

  กก    53  4  57 

  93.0  7.0   

กก   194  40  234 

  82.9  17.1   

กก 

 

  38  10  48 

  79.2  20.8   

    21  6  27 

  77.8  22.2   



 

ก 10,000     7  2  9 

  77.8  22.2   

10,001  20,000    87  8  95 

  91.6  8.4   

20,001  30,000    101  10  111 

  91.0  9.0   

30,001  40,000    73  14  87 

  83.9  16.1   

40,001  50,000    29  22  51 

  56.9  43.1   

กก 50,001     42  10  52 

  80.8  19.2   

   339  66  405 

  83.7  16.3  100.0 

 

ก 4.5 ก 405  

 286 กกกก

 42   14.7 

กกกก
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 24   20.2  ก 

กกกก 34  16.7 

 ก 32   15.9 

   

 กก 30  กก

กก 14  8.9 

ก 30   31  40  ก 24  14.3 

 31  40   41 -50  ก 26 

 38.8  41 -50   

51 กกกก 2  

15.4  51   ก

ก  ก 29 

 11.1  

ก 37  25.7  

กก กกก 28 

กกกก 2  7.1 

กกก กก

 238 ก 32  13.4 

กก กก

 132 ก 30  22.7 

กก กกก 7  

กกกก 2  28.6 

กกก ก

ก 39 กกกก 6 

 15.4 ก 

กก 57 ก 4  7.0 
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กก ก

ก 234 ก 40  17.1 

กก กก 

 48 ก 10  20.8 

กก  27  กก

กก 6  22.2  

 ก 405 ก 10,000 

 9 กกกก 2  

22.2 ก 10,000  

 10,001  20,000  95 ก 8  8.4 

 10,001  20,000  

 20,001  30,000  111 ก 10  

9.0  20,001  30,000  

 30,001  40,000  87 ก 14 

 16.1  30,001  40,000   

40,001  50,000  51 ก 22   43.1 

 40,001  50,000  

กก 50,001  52 กกกก

 10  19.2กก 

50,001   

กกกก

 66  16.3  
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 4.6 กก 

 

ก   
1-5  

 

6  10 

 

กก 

10  
 

กก / 

 

 45 306  49  5  405 

 11.1 75.6  12.1  1.2 100.0 

กก

 ( Draft ) 

 245 148  11  1  405 

 60.5 36.5  2.7  0.2 100.0 

  ก

 

 165 211  26  3  405 

 40.7 52.1  6.4  0.7 100.0 

กกก

 

 339 59  6  1  405 

 83.7 14.6  1.5  0.2 100.0 

 

  ก 4.6  405  กก / 

 15 ก  306  75.6 ก 6-10 

 49  12.1 กกก

 / กก 10  5  1.2 

 กกก 

(Draft) 1 -5 ก  148  6.5  ก

กก (Draft) 6- 10   11  2.7 

  ก  ก 1-5

ก  211  52.1 ก  

ก กก 10   3  0.7 

 กกกก

 1-5 ก 59  14.6 

กกกก 6-10  

6  1.5  
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 4.7 กก 

 

ก 


 

ก 

20,000 

 

20,001

 

40,000 

 

40,001

 

60,000 

 

กก 

60,001 

 

 

กก / 

 

 45 101 163 74 22 405 

 11.1 24.9 40.2 18.3 5.4 100.0 

กก

 (Draft) 

 245 46 84 24 6 405 

 60.5 11.4 20.7 5.9 1.5 100.0 

  ก

 

 165 68 110 47 15 405 

 40.7 16.8 27.1 11.6 3.7 100.0 

กกก

 

 339 27 30 7 2 405 

 83.7 6.7 7.4 1.7 0.5 100.0 

 

  ก 4.7  405  กก / 

  20,00140,000 ก  163  40.2 

ก ก 20,000  101  24.9 

กกก / กก 60,001 

 22  5.4  

กกก (Draft)  20,001

40,000 ก  84  20.7 ก

กก (Draft) ก 20,000   46  

 11.4  ก  ก

 20,00140,000 ก  110  27.1  

ก  กกก 60,001 

  15  3.7  
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กกกก 20,00140,000 

ก 30  7.4 กกก

ก ก 20,000  27  6.7 

 

 

 4.8 กกก 3 ก 

 

กกก    

 1  CNY  (Chinese Yuan) 24  5.9 

EUR  (Euro) 38  9.4 

GBP  (British Pound) 20  4.9 

JPY  (Japanese Yen) 32  7.9 

KRW  (Korean Won) 34  8.4 

USD  (US Dollar) 213  52.6 

 2  CNY  (Chinese Yuan) 29  7.2 

EUR  (Euro) 54  13.3 

GBP  (British Pound) 19  4.7 

JPY  (Japanese Yen) 47  11.6 

KRW  (Korean Won) 37  9.1 

USD  (US Dollar) 119  29.4 

 3  CNY  (Chinese Yuan) 18  4.4 

EUR  (Euro) 31  7.7 

GBP  (British Pound) 16  4 

JPY  (Japanese Yen) 37  9.1 

KRW  (Korean Won) 12  3 

USD  (US Dollar) 27  6.7 
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  ก 4.8 กกกก 3 ก

 405  กก 6 กกก

ก   

 1 ก 405  ก CNY กก

 24  5.9 ก EUR  38  9.4 ก GBP 

 20  4.9 ก JPY  32  7.9 ก 

KRW  34  8.4  ก USD กก 213 

 52.6  

 2 ก 405  ก CNY กก

 29  7.2 ก EUR  54  13.3 ก 

GBP  19  4.7 ก JPY  47  11.6 ก

 KRW  37  9.1 ก USD กก 119 

 29.4  

 3 ก 405  ก CNY กก

 18  4.4 ก EUR  31  7.7 ก GBP 

 16  4 ก JPY  37  9.1 ก KRW 

 12  3 ก USD กก 27  

6.7  

 

 4.9 กกกก 

 

กกก    

USD  (US Dollar) 904  1 

EUR  (Euro) 253  2 

JPY  (Japanese Yen) 227  3 

 1,834   
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  ก 4.9 ก 

ก USD กกก 1  904   2  253 

ก EUR  3  227 ก JPY  

 

 4.10 กกก 3  

 

กก     

 1  ก 101  24.9 

กก 49  12.1 

ก 51  12.6 

 113  27.9 

 12 3.0 

 2  ก 64  15.8 

กก 83  20.5 

ก 54  13.3 

 90  22.2 

 1 0.2 

 3  ก 34 8.4 

กก 27 6.7 

ก 18 4.4 

 19 4.7 

 3 0.7 

   

  ก 4.10 กกกกก 3 

ก 405  ก 4 

กกก   

   1 ก 405  กก

ก 101   24.9 กก 49   
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12.1 ก 51   12.6  113 

 27.9 กก 12  

 3  

 2 ก 405  กกก

 64   15.8  กก 83   20.5 

ก 54   13.3  90  

 22.2 กก 1  

 0.2  

 3 ก 405  กกก

 34   8.4 กก 27   6.7 

ก 18   4.4  19  

 4.7 กก 3   

0.7  

 

 4.11 กกก 3  

           

 

กก    

 339  1 

ก 303  2 

ก 153  3 

กก 147  4 

 36   

 978   

 

  ก 4.11 ก 

กกกก 1  339  
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 2  303 ก  3  153 ก 

กกกก 4  147  

กก 36  

 

 4.12   กกกก 

          กก 

 

กกก

ก

ก 

   

(Mean) 



 

(S.D.) 

   

(Rank) 

1.   (Product) 

1.1   กกก 

3.835 

3.75 

0.795 

0.901 

 

2 

1.2   กกกก  3.92  0.827  1 

2.   (Price) 

2.1   ก 

ก 

3.761 

3.91 

0.697 

0.838 

 

1 

 

2.2   ก   

ก 

3.77  0.920  3 

2.3   ก 3.85  0.803  2 

2.4   กกก

ก 

3.62  0.966  5 

2.5   กก ( 

ก    ก

  ก     ก

) 

3.65  0.860  4 
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 4.12 () 

กกก

ก

ก 

   

(Mean) 



 

(S.D.) 

   

(Rank) 

3.   ก (Place) 

3.1     ก 

ก 

3.753 

3.87 

0.561 

0.755 

 

1 

3.2     ก

ก 

3.79  0.737  4 

3   ก 3.78  0.745  6 

4      3.75  0.706  7 

3.5   กก  3.79  0.716  4 

3.6   กกก  3.84  0.720  3 

3.7   กก  3.86  0.730  2 

3.8   ก 3.71  0.775  8 

3.9   กก 3.68  0.752  9 

10  กกก (ก ก

   ก) 

3.45  0.882  10 

4  กกก (Process) 

4.1   กกก 

3.918 

3.88 

0.587 

0.716 

 

4 

4.2   กก ( 

กก) 

4.00  0.689  1 

4.3   กก 3.85  0.696  5 

4  กกก 3.93  0.723  2 

5  กกกกก  3.93  0.721  2 

5  ก (People) 

5.1   กกก 

3.781 

3.53 

0.572 

0.816 

 

7 

5.2   ก กกก 3.79  0.746  6 

5.3   กกก  3.80  0.727  4 
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 4.12 () 

กกก

ก

ก 

   

(Mean) 



 

(S.D.) 

   

(Rank) 

5.4    ก  3.80  0.706  4 

5.5   กกก 3.86  0.692  1 

5.6   กกก  3.85  0.701  2 

5.7   กกก  3.82  0.665  3 

6.  

6.1   ก 

3.805 

3.82 

0.475 

0.728 

 

6 

6.2    4.01  0.684  1 

6.3    3.97  0.642  2 

6.4   ก 3.91  0.638  3 

6.5    ก

 

3.82  0.633  6 

6.6    3.85  0.621  5 

6.7   กก   3.87  0.609  4 

6.8   กกกกก 3.72  0.661  9 

6.9   ก 3.60  0.770  12 

6.10 กกก  3.67  0.711  11 

11 กกกกก 

(กกกก ก ก

ก ก) 

3.70  0.759  10 

12 ก 3.73  0.784  8 

 

  ก 4.12 กกกก

ก   

กกก  

 (Product) กก

กกก กกกก 
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 (Price) ก

ก กก 

ก   

 ก (Place) 

ก ก กก กก

  

กกก (Process) ก

กก ( กก)ก กก

กกกกกก 

ก (People) กกก

กก กกก 

   ก

ก  ก 

 

4.3 ก 

 

1.  ก   กก   ก

กก 

  2. ก 7Ps ก ก 

(Product)  (Price) กก (Place) ก 

(Promotion) กกก (Process) ก (People) 

ก (Physical) กกก 
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 4.13 กกกกก /  

          

 B  S.E.  Exp(B) 

     -2.173  0.776  0.114* 

           1.000 

     -0.022  0.339  0.978 

           1.000 

    ก 40  0.331  0.586  1.393 

      41      1.000 

  0.001  0.445  1.001 

          1.000 

กก  ก   0.162  0.367  1.176 

    ก     1.000 

    ก กก  0.918  0.568  2.504 

     กก 0.897  0.526  2.451 

          

   ก 20,000  -1.621  0.691 0.198** 

          20,001  40,000   -1.192  0.615  0.304 

        ก 40,001       

 (Product) 0.150  0.275  1.162 

 (Price) 0.133  0.311  1.142 

ก (Place)  -0.035  0.476  0.966 

กกก (Process)  -0.591  0.431  0.554 

ก (People) -0.130  0.467  0.879 

 -0.122  0.504  0.885 

Constant 6.334  1.714 563.374 

-2 Log likelihood 250.831     

Model Chi-Square 31.723     

Cox & Snell R Square 0.075     

  : *p ≤ 0.01 , ** p ≤ 0.05    405 
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ก 4.13  กกกก

ก /  0.05    

  Exp(B)  ก

กกกกก /  ก

 0.114  

  Exp(B)  

ก 20,000  กกกกกก / 

 กก 40,001  0.198  

 

 4.14 กกกกก 

            (Draft) 

 

 B  S.E.  Exp(B) 

     -0.093  0.277  0.911 

           1.000 

     -0.145  0.232  0.865 

           1.000 

    ก 40  -0.390  0.350  0.677 

      41      1.000 

  -0.813  0.285  0.443* 

          1.000 

กก  ก   -0.393  0.248  0.675 

    ก     1.000 

    ก กก  -0.246  0.367  0.782 

     กก 0.376  0.313  1.457 
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 4.14 () 

 B  S.E.  Exp(B) 

   ก 20,000  -0.742  0.404  0.476 

       20,001  40,000   -0.146  0.317  0.864 

        ก 40,001       

 (Product) 0.561  0.196  1.752* 

  (Price) 0.306  0.218  1.358 

ก (Place)  -0.351  0.336  0.704 

กกก (Process)  0.130  0.284  1.138 

ก (People) 0.684  0.311 1.982** 

 -1.120  0.360  0.326* 

Constant 0.021  1.066  1.022 

-2 Log likelihood 483.357     

Model Chi-Square 60.119     

Cox & Snell R Square 0.138     

 

  : *p ≤ 0.01 , ** p ≤ 0.05    405 

 

ก 4.14  กกก

กก (Draft)  0.05   

 ก  

  Exp(B)  

กกกกกกก 

(Draft) ก 0.443  

  Exp(B)  

 1  กกกกก

 (Draft)  1.752  
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ก  Exp(B)  ก 

 1  กกกกก

 (Draft)  1.982  

  Exp(B)    1 

 กกกกก

 (Draft)  0.326  

 

 4.15 กกก  ก 

           

 

 B  S.E.  Exp(B) 

     -0.339  0.275  0.712 

           1.000 

     -0.366  0.225  0.694 

           1.000 

    ก 40  -0.867  0.374 0.420** 

      41      1.000 

  -0.135  0.283  0.874 

          1.000 

กก  ก   -0.208  0.244  0.812 

    ก     1.000 

    ก กก  -0.099  0.351  0.905 

     กก 0.479  0.307  1.614 

          

   ก 20,000  -0.480  0.388  0.619 

          20,001  40,000   -0.028  0.324  0.972 

        ก 40,001       

 (Product) 0.370  0.188 1.448** 

  (Price) 0.395  0.210  1.484 
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4.15 () 

 B  S.E.  Exp(B) 

ก (Place)  -0.789  0.335 0.454** 

กกก (Process)  -0.095  0.277  0.909 

ก (People) -0.347  0.298  0.707 

 0.305  0.333  1.357 

Constant 2.235  1.017  9.343 

-2 Log likelihood 499.196     

Model Chi-Square 48.284     

Cox & Snell R Square 0.112     

 

  : *p ≤ 0.01 , ** p ≤ 0.05    405 

 

ก 4.15  กกก  

ก 0.05    

ก 

  Exp(B)   ก 40 ก

กกก  กก

 41  0.420  

  Exp(B)   1  

กกก  ก  

1.448  

ก  Exp(B)  

ก  1  กกก

  ก  0.454  
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 4.16 กกกกกก 

         ก 

 B  S.E.  Exp(B) 

     -0.202  0.348  0.817 

           1.000 

     -0.354  0.317  0.702 

           1.000 

    ก 40  -0.902  0.412 0.406** 

      41      1.000 

  -0.608  0.375  0.545 

          1.000 

กก  ก   -0.529  0.315  0.589 

    ก     1.000 

    ก กก  -0.837  0.496  0.433 

     กก 0.102  0.375  1.108 

          

   ก 20,000  -0.519  0.530  0.595 

          20,001  40,000   -0.627  0.389  0.534 

        ก 40,001       

 (Product) 0.367  0.260  1.444 

  (Price) 0.205  0.279  1.228 

ก (Place)  0.379  0.444  1.461 

กกก (Process)  -0.590  0.374  0.554 

ก (People) -0.566  0.404  0.568 

 0.554  0.464  1.740 

Constant -0.826  1.398  0.438 

-2 Log likelihood 310.335     

Model Chi-Square 49.751     

Cox & Snell R Square 0.116     

  : *p ≤ 0.01 , ** p ≤ 0.05    405 
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ก 4.16  กกกก

กกก 0.05   

  Exp(B)  ก 40  ก

กกกกกกก

  41  0.406  

 

 4.17 กกก 

           ก  

 

กกก

ก 

 

 

1 

 

2 

 

3 



 

 

1.  (Product) 
 35  43  54  245  6 

 8.6 10.6 13.3 

2.   (Price) 
 81  90  57  480  2 

 20.0 22.2 14.1 

3.    ก

 (Place) 

 55  62  70  359  4 

 13.6 15.3 17.3 

4  กกก 

(Process) 

 132 81  57  615  1 

 32.6 20.0 14.1 

5  ก (People) 
 35  81  61  328  5 

 8.6 20.0 15.1 

6.   (Other) 
 67  48 106  403  3 

 16.5 11.9 26.2 

 

ก 4.17   1  ก

กกก (Process) ก 132   32.6 

 (Price)  81   20   
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   2 ก 90  

 22.2 กกกก (Process)

ก (People) ก 81   20 

   3 ก (Other) ก 106 

  26.2 ก 

ก (Place) 70   17.3 

  ก 4.17  กกก

ก (Process)  1  2  (Price)  3 

  4  ก (Place)  5 

ก (People)  

   

ก 

    

ก 1.กกก  

กกกก กกก

กกก  2.  

ก  ก กก

กก กกกก 3.  

ก ก กก 4.  

กก ก กก

ก  5. ก กกก 

ก กกก 

 

 

 



 5 

 

 ก  

 

5.1  

 

  กก กกกก

ก กก 

 

  1. ก  กก

  31  40   64.4 กก

  58.8 กก  57.8  20,001

30,000  

2. กกกก  กก

 / ก 88.9 กกกก

 16.3 ก 15  

กก 20,00140,000  กก

ก US Dollar   Euro ก

 ก 

ก 

3. กกก  

  

 (Product) กก

กกก กกกก 



64 
 

 (Price) ก

ก กก 

กกกก 

 ก (Place) 

ก ก กก กก

ก (ก กก)  

กกก (Process) ก

กก ( กก) ก ก

ก 

ก (People) กกก

กก กกก 

 (Other) ก

ก ก 

 

 

  ก 7Ps 

กกก 

 

กกกกกกก

ก ก Logistic Regression ก

ก ก 7Ps  ก

กกก    

กกก /  

กก  0.01 

ก 20,000  กก ก

ก 40,001   0.05  
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กกก (Draft) 

กกกก

 0.01   กกก

 0.01 กกกก 

0.05 

กก ก 

40  กกกกกกก 41  

 0.05  ก ก

กก 0.05  

กกกกก 

ก 40  กกกกก

กก 41   0.05 

กกกก (Process) 

 1  2  (Price)  

 

5.2 ก 

 

กกกกก / ก

 กก กก / กก ก

ก (Booth Exchange) กกก /  

กกก กก 

กกกกก ก

กกก ก

กกกกก ก

กกกกก ก

กก กกกก ก

กก กก  
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กก 41 กกกก 40  ก 

กก ก  

กกก (Draft) 

กก กก

ก กกก กก 

กกกกกกกก 

    

ก ก  ก

กกก กกกก

 (Draft) กก 

กกก กก

กกกกก   กก

กกกก  กก

ก กก 

กก 41 กกกกก 

กกกกก กก

กก (Draft) ก 

 กกก กกก

 กกกก 

ก

 ก  ก ก 

กกก

ก กก  

กกก (Process) ก  

ก   (2544: 5) กกก

 กกก  ก

กก 
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กก  กกก 

กกก ก กก

ก กกก 

 

กก  

 

5.3 กก 

 

 กกกกกกก

  กกกก

ก  กก 

ก กกก ก

กกก   

ก 1  ก

กกก กกกก 

กกกก ก

กก กกก 

 กกก

 กก ก

ก กกก 

กกก

 ก  กกกก

 กก กกกก

ก กก กกก

 กกก กก กก
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ก ก

 .. 2558 

 

5.4 กก 

 

1. กกกกกกก กก

  กกก

    ก  

2. กกกกกกก

  ก 

กกกกกกกกก 

กกกกกก ก

กกกกก 

 

 

 



 

 

ก 
 

กกกก.  2552.   5 ก 2554       

ก http://teerapong-tongbai.exteen.com/20090817/entry  

  .  2539.  ก กกก 

   .. 2532.    ก

.   

  .  2551.  กกก                    

 .  ก

.   

  .  2544.  กก.    4.   :                

.   

ก  .  2551.  กกกก

ก ก ().    ก  

.   

  .  2547.  กก.  ก: .  ก. 

  .  2540.  กก.   9.  ก:   

.   

.   2554.       Website  ก.   5  

2554 ก http://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/WebsiteFI/Pages/ 

instList. aspx 

.  2555.  ก

 ก ก .      

 1 ก 2555  ก http://www2.bot.or.th/feerate/internal.aspx?PageNo=23 

  ก.  2550.  กกก

.     .    
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  ก.  2547.  กกก

  .    . 

   ก  ก.  2532.  กก.   กก

กกก.  ก: ก

. 

  .  2548.  กก.   2.  ก: ... 

  .  2540.  กกกก : ก

กก ( 1).  

  . 

  ก.  2547.  กกกกก 

ก ()  .  ก 

.  

  .  2546.  กก.  ก:  . 

 .  2544.  ก.   3.  ก: ..   

ก กก ก

ก กก.   2555.  กก

กกก 2554 (..  ..)   

 1  2555 ก  

http://www.thaifta.com/thaifta/Home/tabid/36/ctl/Details/mid/733/ItemID/7362/Defaul

t.aspx 

ก  .  2546.  กกก

  ก ().  ก ก 

กก กกก.  2555.  ก

ก 2554 (ก  ).   1 

 2555 ก 

http://www.thinkasiainvestthailand.com/boicontent/newsletter/pdf_155.pdf 

  ก  .   2546.   ก.   ก: . 



71 

 

 

Berry, L.L.; Parasurman, A. and Zeithaml, V.A.  1994.  Improved Service Quality in America: 
Lessons Learned.    Academy of Management Executive.  8 (2): 32-35. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ก 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



73 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก ก 

กกกก 



74 
 

 ก1  ก 

 

 

 



ก

 



 

ก



 

ก 

. ก ก 

() 
. ก ก 

() 

. ก ก 

() 

. กก ก 

() 

. ก ก 

() 

.   ก 

() 

.  ก 

() 

. ก ก () 

 

.   

ก () 

.    

 ก () 

 

. ก ก 

ก () 

 

.  กก 



ก 

. ก  

. ก 

.   ก 

 

. ก 

. ก

ก .. 

.  . 

  ก 

. ก- 

 ก 
.  ก 

 

DBS BANK LTD. . ก

ก

 

. กก

กกก 

. กก

 

.  
.  

.  

 



75 
 

 ก1 () 

 

 



ก

 



 

ก



 

ก 

.  ก 

() 

.  ก () 

.  ก 

() 

.  ก () 

.  

() ก () 

.  ก 

() 

     

 

 

 

 

 

 



76 
 

 ก2   กก 

 

 

กก 

 

กก

, 

, ก

ก 

-ก

 

กก

 

 

. ก ก ()    
กก 

  

. ก ก ()    
กก 

ก  

. ก ก ()    

-      

ก (). 

- กกก 

   

. กก ก ()    
กก 

  

 

 

 



77 
 

 ก2 () 
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กก

 

 

. ก ก ()    
กก . 

ก 

.   ก 

() 

 
   

- ก  

- CIMB BANK BERHAD 
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.  ก () 

 
   

-.. 2547 กกก 

 

ก
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 ก2 () 

 

กก 

 

กก
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กก

 TMB 

- กก 
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2548 
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 ก 3  กก ก  
 

ก  Inward Remittance  Outward Remittance   
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- กกกก

  0.25% 

 ( 200  

 500 )  
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ก 150   
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() 
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ก 

ก  

- 



กก  400 

ก  
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 ก (ก

กก



กก

กกก)  
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ก (

ก 

)  150 
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ก ก

   

ก CHF  300 
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 ก3 () 

ก  Inward Remittance  Outward Remittance   

 

 

  

 

 



 

    

ก ก 

()  

 ก 

 0.25  

( 300 )  

 

ก

 

ก 300  

กกก 

 200  กก

 3   

- ก

ก

ก กก

ก  200  

ก

กก 

กกก

ก

กก

กกก

  

- กกกก  
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 150   

ก  

 0.25   ( 

300 )  

 

Emergency Cash Advance  

-Amex Card ก 200 

 กVAT กก

 3   

- VISA Card, Master Card, 

Diners Card, JCB Card 

ก 
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 ก3 () 

ก  Inward Remittance  Outward Remittance   

 

 

  

 

 



 

    

ก ก 

()  

  ก 

 USD 10  กก

 3  



กก () 

- กก
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 กก 3 

 

 

ก ก 

()  

 0.25  

 200 /  500 
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ก 750   
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 :  1 
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ก  Inward Remittance  Outward Remittance   
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ก  Inward Remittance  Outward Remittance   
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ก  Inward Remittance  Outward Remittance   
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5.3   กกก      

5.4    , ก      

5.5   กกก      

5.6   กกก      

5.7   กกก      

6.   

6.1   ก 

     

6.2         

6.3         

6.4   ก      

6.5    ก

 

     

6.6         

6.7   กก ,      

6.8   กกกกก      

6.9   ก      

6.10 กกก      

6.11 กกกกก 

(กกกก ก ก

ก , ก) 

     

 6.12 ก      
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Questionnaire on  

Influential Factor on Decision to Consume Different Transnational Commercial 
Banking Services in Bangkok 

Explanation 

Part 1 General Information Concerning Thai Commercial Banking Service Consumers 
in Bangkok 

Part 2 Factors Influencing over Consumers' Decisions to Choose International Banking 
Services from Thai Commercial Banks in Bangkok  

Part 3 Problems and Suggestions of Thai Commercial Banking Service Consumers in 
Bangkok 

 

Part 1 General Information Concerning Thai Commercial Banking Service 
Consumers in Bangkok 

Instruction: Please mark a symbol: ? in the ( ) in front of a message which you prefer 
to choose according to the fact. 

1. Nationality    ( ) Thai     ( ) Other (Please define)   ............. 

2. Gender     ( ) Male     ( ) Female 

3. Age      ( ) Under 30 Years  ( ) 31 – 40 Years 

( ) 41 – 50 Years   ( ) Over 51 Years 

4. Marital Status   ( ) Single  ( ) Married ( ) Other (Please define) ................. 

5. Highest Education  ( ) Undergraduate   ( ) Bachelor Degree or Equivalence 

( ) Master Degree   ( ) Doctorate 

6. Occupation    ( ) Civil Servant   ( ) State Enterprise Employee 

( ) Private Employee  ( ) Entrepreneur 

( ) Other (Please define)   ........................ 

7. Average Monthly Income 

( ) Under 10,000 Baht   ( ) 10,001 – 20,000 Baht   ( ) 20,001 – 30,000 Baht 

( ) 30,001 – 40,000 Baht  ( ) 40,001 – 50,000 Baht   ( ) Over 50,001 Baht 
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8. Frequency of Service Consumption per Month 
 

     Service                                                                     
                                                 
             Frequency 

Never 1 - 5 
Times 

6 – 10 
Times 

Over 10 
Times 

8.1 Currency Exchange / Traveler 
Cheque 

       

8.2 Foreign Currency Financial 
Instrument (Draft) 

       

8.3 Sending – Receiving 
International Money Transfer 

       

8.4 Depositing in Foreign Currency 
Savings Account 

       

 
9. Amount per Transaction 
 

     Service                                                                     
                             Amount 

Never Under 
20,000 
Baht 

20,001– 
40,000  
Baht 

40,001– 
60,000 
Baht 

Over 
60,001 
Baht 

9.1 Currency Exchange / 
Traveler Cheque 

         

9.2 Foreign Currency 
Financial Instrument (Draft) 

         

9.3 Sending – Receiving 
International Money Transfer 

         

9.4 Depositing in Foreign 
Currency Savings Account 

         

 
10. 3 currencies, which are used the most in transactions 

................................ , ................................ , ................................ 

11. 3 banks, which are used the most in transactions 

................................ , ................................ , ................................ 
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Part 2 Factors Influencing over Consumers' Decisions to Choose International 
Banking Services from Thai Commercial Banks in Bangkok  

 
Factors Influencing over Consumers' Decisions 
to Choose International Banking Services from 

Thai Commercial Banks in Bangkok 

Decision Priorities 

Max High Med Low Min 

1. Product 
1.1 Diversity of Available Services 

     

1.2 Satisfaction of Demand for Service 
Consumption 

     

2. Price 
2.1 Appropriateness of Fees for F Buying or 
Selling Foreign Currencies 

     

2.2 Appropriateness of Fees for Sending - 
Receiving International Money Transfers 

     

2.3 Appropriateness of Currency Exchange Rates      
2.4 Appropriateness of Interest from Foreign 
Currency Savings Account 

     

2.5 Appropriateness of Discount on Service Fees  
(such as special exchange rates, discount on fees 
for sending - receiving international money 
transfers, and buying – selling foreign currencies) 

     

3. Appropriateness of Distribution Place 
3.1 Appropriateness of Location Near Work Place 
or Residence 

     

3.2 Appropriateness of Parking Lot Available for 
the Service 

     

3.3 Safety of Service Outlet      
3.4 Cleanliness and Size of the Place      
3.5 Forms of Accessible Services      
3.6 Convenience and Expedition of Banking 
Services 

     

3.7 Comprehensive Service Providing in One 
Place 

     

3.8 Number of Branches of Service-Providing 
Banks 

     

3.9 Open Service Hours      
3.10 On-Site Services (Consultancy, Receiving - 
Sending International Money Transfer Service) 

     

4 Service Rendering Process 
4.1 Simply Processes 

     

4.2 Quality of Service Rendering (Precision and 
Duration of Services) 

     

4.3 Expedition of Transaction Conduct      
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Factors Influencing over Consumers' Decisions 
to Choose International Banking Services from 

Thai Commercial Banks in Bangkok 

Decision Priorities 

Max High Med Low Min 

4.4 Precision of Transaction Conduct      
4.5 Clients Secrecy Security Process      
5 Personnel (People) 
 5.1 Employees' Attires 

     

5.2 Care and Attendance for Rendering Services      
5.3 Enthusiasm of the Employees' Performance      
5.4 The Employees' Politeness and Smiling      
5.5 The Employees' Knowledge of Rendering 
Services 

     

5.6 The Employees' Resourcefulness      
5.7 The Employees' Expedition in Rendering 
Services 

     

6. Other Aspects 
6.1 The Bank's Images 

     

6.2 The Bank's Credibility      
6.3 The Bank's Security      
6.4 The Bank's International Characteristics      
6.5 The bank is major in comparison with other 

banks. 
     

6.6 The Bank's Reputation      
6.7 The Bank's Availability of Services and 
Technologies 

     

6.8 Referral to the Bank's Services and an 
Acquaintance 

     

6.9 Advertisement and Public Relation      
6.10 Information Provision and Consultancy      
6.11 Easy Access to Information of Transactions  
(transaction supporting documents, limits to 
conduct of transactions, exchange rates) 

     

6.12 Used Bank      
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From the questions before. 3 factor which are Influencing over Consumers' 
Decisions to Choose International Banking Services 

................................ , ................................ , ................................ 

 
Part 3 Problems and Suggestions of Thai Commercial Banking Service 
Consumers in Bangkok 
 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 



 

 

  ก   ก 

 

กก กก 

  

 กก .. 2550 

 

ก .. 2552  2555 

 กก 

  () ก () 

 .. 2550  2552 

 กก 

  ก () 
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