บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลการวิจัย และข้ อเสนอแนะ
(Conclusions and Recommendations)
การศึกษาวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การธนาคารกรุ งไทยสาขาติวา
นนท์-กระทรวงสาธารณสุ ข ได้กาํ หนดวัตถุประสงค์ไว้ 3 ประการ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาถึ งประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การธนาคารกรุ งไทย
สาขาติวานนท์-กระทรวงสาธารณสุ ข
2. เพื่อศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของลูกค้าในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การธนาคารกรุ งไทย สาขา
ติวานนท์-กระทรวงสาธารณสุ ข
3. เพื่อศึ กษามาตรการในการปรับปรุ งด้านบริ การของธนาคารกรุ งไทย สาขาติวานนท์-กระทรวง
สาธารณสุ ข
การวิจยั ครั้งนี้ ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
ครั้งนี้ คือ ลูกค้าที่มาใช้บริ การธนาคารกรุ งไทย สาขาติวานนท์-กระทรวงสาธารณสุ ข จังหวัดนนทบุรี จํานวน
400 คน การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั ใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อ
อธิ บายลักษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติ กรรมการใช้บ ริ การธนาคารกรุ งไทย สาขาติวานนท์-กระทรวง
สาธารณสุ ข และปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การของธนาคารกรุ งไทย สาขาติวานนท์-กระทรวง
สาธารณสุ ข สําหรับการทดสอบสมมติฐาน ใช้สถิติ t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way
Analysis of Variance) เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การของธนาคารกรุ งไทย สาขาติวานนท์-กระทรวงสาธารณสุ ข จําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์
โดยใช้สถิ ติแบบ t-test กับกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่ม ได้แก่ เพศ และใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One-Way Analysis of Variance) กับกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่าสองกลุ่มขึ้นไป ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้ต่อเดือน กรณี ที่พบความแตกต่าง จะทําการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่
(Scheffe) และใช้สถิติไคสแควร์ เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์ กบั พฤติกรรม
การใช้บริ การธนาคารกรุ งไทย สาขาติวานนท์-กระทรวงสาธารณสุ ขที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95% สําหรับผล
การศึกษา ผูว้ จิ ยั ได้นาํ เสนอตามขั้นตอนดังนี้
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สรุ ปผลการวิจัย
การวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้ใช้ บริการ
จากผลการศึ ก ษาพบว่า ผู ้ใ ช้ บ ริ ก ารที่ ท ํา การสํ า รวจ จํา นวน 400 คน จํา แนกตามลัก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ พบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 73.50 และ 26.50
ตามลําดับ มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 55.00 มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 83.50
ประกอบอาชี พรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็ นร้อยละ 58.00 และมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001 –
20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 65.25
การวิเ คราะห์ ข้อ มู ลเกี่ยวกับ พฤติก รรมการใช้ บ ริ การธนาคารกรุ งไทย สาขาติว านนท์ -กระทรวง
สาธารณสุ ข
จากผลการศึก ษาพฤติ กรรมการใช้บ ริ ก ารธนาคารกรุ งไทย สาขาติ วานนท์-กระทรวงสาธารณสุ ข
ปรากฏผลดังนี้
การเคยใช้บริ การ พบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่ทาํ การสํารวจร้อยเปอร์ เซ็นต์เคยใช้บริ การของธนาคารกรุ งไทย
สาขาติวานนท์-กระทรวงสาธารณสุ ข นอกจากนี้ ยงั ไม่พบว่ามีผทู้ ี่ไม่เคยใช้บริ การของธนาคารกรุ งไทย สาขาติ
วานนท์-กระทรวงสาธารณสุ ข ทั้งนี้ เนื่ องจากผูว้ ิจยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากผูท้ ี่มาติดต่อทําธุ รกรรมกับทาง
ธนาคารกรุ งไทย สาขาติวานนท์-กระทรวงสาธารณสุ ข
ช่วงเวลาในการใช้บริ การ พบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่ทาํ การสํารวจส่ วนใหญ่ใช้บริ การธนาคารกรุ งไทย สาขา
ติวานนท์-กระทรวงสาธารณสุ ขในช่วงเวลา 12.01 น.-15.00 น. คิดเป็ นร้อยละ 48.25 รองลงมาใช้บริ การใน
ช่ วงเวลา 09.01 น.-12.00 น. คิ ดเป็ นร้ อยละ 28.25 และมีจาํ นวนน้อยที่สุดคือ ผูใ้ ช้บริ การที่ใช้บริ การใน
ช่วงเวลา 06.00 น.-09.00 น. คิดเป็ นร้อยละ 6.75
ความถี่ ใ นการใช้ บ ริ การต่ อ สั ป ดาห์ พบว่ า ผู ้ใ ช้ บ ริ การที่ ท ํา การสํ า รวจส่ ว นใหญ่ ใ ช้ บ ริ การ
ธนาคารกรุ งไทย สาขาติวานนท์-กระทรวงสาธารณสุ ข 1 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 77.50 รองลงมาใช้
บริ การ 2ครั้งต่อสัปดาห์ คิ ดเป็ นร้ อยละ 16.50 และมีจาํ นวนน้อยที่สุดคือ ผูใ้ ช้บริ การที่ใช้บริ การ 3 ครั้งต่อ
สัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 6.00 นอกจากนี้ ยงั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การมีการใช้บริ การต่อสัปดาห์ต่าํ สุ ด 1 ครั้ง สู งสุ ด 3
ครั้ง และใช้บริ การต่อสัปดาห์เฉลี่ย 1.29 ครั้ง
ประเภทของการใช้บริ การ พบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่ทาํ การสํารวจส่ วนใหญ่ใช้บริ การฝากเงิน/ถอนเงินใน
ธนาคารกรุ งไทย สาขาติวานนท์-กระทรวงสาธารณสุ ข คิดเป็ นร้อยละ 89.00 รองลงมาใช้บริ การโอนเงิน คิด
เป็ นร้อยละ 82.25 และมีจาํ นวนน้อยที่สุดคือ ผูใ้ ช้บริ การที่ใช้บริ การซื้ อ/ขายเงินตราต่างประเทศ คิดเป็ นร้อยละ
5.00
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การวิเ คราะห์ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อการตัด สิ น ใจเลือกใช้ บ ริ ก ารของธนาคารกรุ ง ไทย สาขาติ ว านนท์ กระทรวงสาธารณสุ ข
จากผลการศึ กษาพบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่ ทาํ การสํารวจให้ความสําคัญกับปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การของธนาคารกรุ งไทย สาขาติวานนท์-กระทรวงสาธารณสุ ข โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( X
= 2.13) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านแล้ว พบว่า ผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญกับปั จจัยด้านรู ปแบบและความทันสมัย
ในการให้บริ การมากที่สุด ( X = 2.28) รองลงมาได้แก่ ด้านชื่อเสี ยงและความน่าเชื่อถือ ( X = 2.16) และ
ผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญปั จจัยด้านพนักงานน้อยที่สุด ( X = 2.04) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของแต่ละ
ปั จจัยรายด้านย่อย พบว่า
ด้านชื่ อเสี ยงและความน่ า เชื่ อถื อ พบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่ทาํ การสํารวจให้ความสําคัญกับปั จจัยด้า น
ชื่ อเสี ย งและความน่ า เชื่ อถื อที่ มี ผลต่ อ การตัด สิ นใจเลื อกใช้บ ริ ก ารของธนาคารกรุ ง ไทย สาขาติ วานนท์กระทรวงสาธารณสุ ข โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.16) เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อแล้ว พบว่า
ผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญในเรื่ องมีภาพลักษณ์และมุมมองที่ดี และเป็ นธนาคารที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุด ( X =
2.37 และ 2.34) ตามลําดับ รองลงมาได้แก่เรื่ องมีการบริ หารจัดการที่ดี ( X = 2.30) และผูใ้ ช้บริ การให้
ความสําคัญในเรื่ องเป็ นผูน้ าํ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศน้อยที่สุด ( X = 1.69)
ด้านสภาพแวดล้อมและสถานที่ พบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่ทาํ การสํารวจให้ความสําคัญกับปั จจัยด้าน
สภาพแวดล้อมและสถานที่ ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ นใจเลื อกใช้บ ริ ก ารของธนาคารกรุ ง ไทย สาขาติ วานนท์กระทรวงสาธารณสุ ข โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.06) เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อแล้ว พบว่า
ผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญในเรื่ องทําเลที่ต้ งั เหมาะสมและสะดวกต่อการมาติดต่อมากที่สุด ( X = 2.59)
รองลงมาได้แก่เรื่ องมีสถานที่จดั ให้ลูกค้าระหว่างรอรับบริ การอย่างเพียงพอ ( X = 2.54) และผูใ้ ช้บริ การให้
ความสําคัญในเรื่ องมีป้ายบอกบริ เวณต่างๆ น้อยที่สุด ( X = 1.47)
ด้านพนักงาน พบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่ทาํ การสํารวจให้ความสําคัญกับปั จจัยด้านพนักงานที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การของธนาคารกรุ งไทย สาขาติวานนท์-กระทรวงสาธารณสุ ข โดยรวมอยูใ่ นระดับปาน
กลาง ( X = 2.04) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อแล้ว พบว่า ผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญในเรื่ องพนักงานแต่งกาย
สุ ภาพเรี ยบร้อยมากที่สุด ( X = 2.32) รองลงมาได้แก่เรื่ องพนักงานมีความสุ ภาพ และยิม้ แย้มแจ่มใส ( X =
2.23) และผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญในเรื่ องมีจาํ นวนพนักงานเพียงพอต่อการให้บริ การน้อยที่สุด ( X = 1.73)
ด้านรู ปแบบและความทันสมัยในการให้บริ การ พบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่ทาํ การสํารวจให้ความสําคัญกับ
ปั จ จั ย ด้ า นรู ปแบบและความทัน สมัย ในการให้ บ ริ การที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ นใจเลื อ กใช้ บ ริ การของ
ธนาคารกรุ งไทย สาขาติวานนท์-กระทรวงสาธารณสุ ข โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.28) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อแล้ว พบว่า ผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญในเรื่ องมีการจัดเตรี ยมแบบฟอร์ มในการใช้บริ การ
อย่างเพียงพอ และการมีระบบการจัดคิวที่ดีมากที่สุด ( X = 2.63 และ 2.61) ตามลําดับ รองลงมาได้แก่เรื่ องการ
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ใช้บริ การมีความสะดวกและรวดเร็ ว ( X = 2.41) และผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญในเรื่ องมีการบริ การลูกค้าทุก
คนอย่างเท่าเทียมกันน้อยที่สุด ( X = 2.03)
ผลการวิเคราะห์ สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ผูใ้ ช้บริ การที่มีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชี พ และรายได้ต่อเดื อนต่างกัน ตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การของธนาคารกรุ งไทย สาขาติวานนท์-กระทรวง
สาธารณสุ ขแตกต่างกัน ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานปรากฏผลดังนี้
เพศ พบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่มีเพศต่างกัน ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การของธนาคารกรุ งไทย สาขาติวานนท์กระทรวงสาธารณสุ ขไม่แตกต่างกันทั้งในภาพรวม ด้านชื่ อเสี ยงและความน่าเชื่ อถือ ด้านสภาพแวดล้อมและ
สถานที่ ด้านพนักงาน และด้านรู ปแบบและความทันสมัยในการให้บริ การ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
อายุ พบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่มีอายุต่างกัน ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การของธนาคารกรุ งไทย สาขาติวานนท์กระทรวงสาธารณสุ ขแตกต่างกัน ทั้งในภาพรวม ด้านชื่ อเสี ยงและความน่ าเชื่ อถือ ด้านสภาพแวดล้อมและ
สถานที่ ด้านพนักงาน และด้านรู ปแบบและความทันสมัยในการให้บริ การ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 เมื่อทําการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ โดยใช้วธิ ี ทดสอบของเชฟเฟ่ พบว่า
โดยรวม พบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่มีอายุต่ าํ กว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี ตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การของ
ธนาคารกรุ งไทย สาขาติวานนท์-กระทรวงสาธารณสุ ข โดยรวม มากกว่าผูใ้ ช้บริ การที่มีอายุ 21 – 30 ปี และ 41
– 50 ปี
ด้านชื่ อเสี ยงและความน่าเชื่อถือ พบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่มีอายุต่าํ กว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี ตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การของธนาคารกรุ งไทย สาขาติวานนท์-กระทรวงสาธารณสุ ข ด้านชื่ อเสี ยงและความน่ าเชื่ อถือ
มากกว่าผูใ้ ช้บริ การที่มีอายุ 21 – 30 ปี และ 41 – 50 ปี
ด้านสภาพแวดล้อมและสถานที่ พบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่มีอายุต่าํ กว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี ตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การของธนาคารกรุ งไทย สาขาติวานนท์-กระทรวงสาธารณสุ ข ด้านสภาพแวดล้อมและสถานที่
มากกว่าผูใ้ ช้บริ การที่มีอายุ 21 – 30 ปี และ 41 – 50 ปี
ด้านพนักงาน พบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่มีอายุต่าํ กว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การของ
ธนาคารกรุ งไทย สาขาติวานนท์-กระทรวงสาธารณสุ ข ด้านพนักงานมากกว่าผูใ้ ช้บริ การที่มีอายุ 21 – 30 ปี 31
– 40 ปี และ 41 – 50 ปี
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ด้านรู ปแบบและความทันสมัยในการให้บริ การ พบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่มีอายุต่าํ กว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี
และ 31 – 40 ปี ตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การของธนาคารกรุ งไทย สาขาติวานนท์-กระทรวงสาธารณสุ ข ด้าน
รู ปแบบและความทันสมัยในการให้บริ การ มากกว่าผูใ้ ช้บริ การที่มีอายุ 41 – 50 ปี
ระดับ การศึ ก ษา พบว่ า ผู้ใ ช้ บ ริ การที่ มี ร ะดับ การศึ ก ษาต่ า งกัน ตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ การของ
ธนาคารกรุ งไทย สาขาติวานนท์-กระทรวงสาธารณสุ ขไม่แตกต่างกัน ทั้งในภาพรวม ด้านชื่อเสี ยงและความ
น่าเชื่ อถือ ด้านสภาพแวดล้อมและสถานที่ ด้านพนักงาน และด้านรู ปแบบและความทันสมัยในการให้บริ การ
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อาชี พ พบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่ มีอาชี พต่างกัน ตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การของธนาคารกรุ งไทย สาขาติวา
นนท์-กระทรวงสาธารณสุ ขแตกต่างกัน ทั้งในภาพรวม ด้านชื่ อเสี ยงและความน่าเชื่อถือ ด้านสภาพแวดล้อม
และสถานที่ ด้านพนักงาน และด้านรู ปแบบและความทันสมัยในการให้บริ การ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เมื่อทําการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ โดยใช้วธิ ี ทดสอบของเชฟเฟ่ พบว่า
โดยรวม พบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่ประกอบอาชี พนักเรี ยน / นักศึกษา ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การของ
ธนาคารกรุ ง ไทย สาขาติ วานนท์-กระทรวงสาธารณสุ ข โดยรวม มากกว่า ผูใ้ ช้บริ ก ารที่ ประกอบอาชี พรั บ
ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริ ษทั เอกชน ประกอบธุรกิจส่ วนตัว/ค้าขาย และอาชีพอื่นๆ
ด้านชื่อเสี ยงและความน่าเชื่อถือ พบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่ประกอบอาชี พนักเรี ยน / นักศึกษา ตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การของธนาคารกรุ งไทย สาขาติวานนท์-กระทรวงสาธารณสุ ข ด้านชื่ อเสี ยงและความน่าเชื่ อถือ
มากกว่าผูใ้ ช้บริ การที่ประกอบอาชี พรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิ จ พนักงานบริ ษทั เอกชน และประกอบ
ธุรกิจส่ วนตัว/ค้าขาย
ด้านสภาพแวดล้อมและสถานที่ พบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่ประกอบอาชี พนักเรี ยน / นักศึกษา ตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การของธนาคารกรุ งไทย สาขาติวานนท์-กระทรวงสาธารณสุ ข ด้านสภาพแวดล้อมและสถานที่
มากกว่าผูใ้ ช้บริ การที่ประกอบอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ประกอบธุ รกิจส่ วนตัว/ค้าขาย และอาชีพ
อื่นๆ
ด้านพนักงาน พบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่ประกอบอาชี พนักเรี ยน / นักศึกษา ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
ของธนาคารกรุ งไทย สาขาติวานนท์-กระทรวงสาธารณสุ ข ด้านพนักงาน มากกว่าผูใ้ ช้บริ การที่ประกอบอาชีพ
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิ จ ประกอบธุ รกิจส่ วนตัว/ค้าขาย และอาชี พอื่นๆ ส่ วนผูใ้ ช้บริ การที่ประกอบ
อาชี พ พนัก งานบริ ษ ัท เอกชน ตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก ารของธนาคารกรุ ง ไทย สาขาติ ว านนท์ -กระทรวง
สาธารณสุ ข ด้านพนักงาน มากกว่าผูใ้ ช้บริ การที่ประกอบอาชีพอื่นๆ
ด้านรู ปแบบและความทันสมัยในการให้บริ การ พบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่ประกอบอาชี พนักเรี ยน /
นักศึกษา ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การของธนาคารกรุ งไทย สาขาติวานนท์-กระทรวงสาธารณสุ ข ด้านรู ปแบบและ
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ความทันสมัยในการให้บริ การมากกว่าผูใ้ ช้บริ การที่ประกอบอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน ประกอบธุ รกิ จ
ส่ วนตัว/ค้าขาย และอาชี พอื่นๆ ส่ วนผูใ้ ช้บริ การที่ประกอบอาชี พรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิ จพนักงาน
บริ ษทั เอกชน และประกอบธุ รกิจส่ วนตัว/ค้าขาย ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การของธนาคารกรุ งไทย สาขาติวานนท์กระทรวงสาธารณสุ ข ด้านรู ปแบบและความทันสมัยในการให้บริ การ มากกว่าผูใ้ ช้บริ การที่ประกอบอาชี พ
อื่นๆ
รายได้ต่ อ เดื อ น พบว่ า ผู ้ใ ช้ บ ริ ก ารที่ มี ร ายได้ต่ อ เดื อ นต่ า งกัน ตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารของ
ธนาคารกรุ งไทย สาขาติวานนท์-กระทรวงสาธารณสุ ขแตกต่างกัน ทั้งในภาพรวม ด้านชื่ อเสี ยงและความ
น่าเชื่ อถือ ด้านสภาพแวดล้อมและสถานที่ ด้านพนักงาน และด้านรู ปแบบและความทันสมัยในการให้บริ การ
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อทําการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ โดยใช้วิธีทดสอบของเชฟเฟ่
พบว่า
โดยรวม พบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่มีรายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท และ 30,001 บาทขึ้นไป
ตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก ารของธนาคารกรุ ง ไทย สาขาติ ว านนท์-กระทรวงสาธารณสุ ข โดยรวม มากกว่า
ผูใ้ ช้บริ การที่มีรายได้ต่อเดือนตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท และ 10,001 – 20,000 บาท
ด้านชื่อเสี ยงและความน่าเชื่อถือ พบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่มีรายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท และ
30,001 บาทขึ้นไป ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การของธนาคารกรุ งไทย สาขาติวานนท์-กระทรวงสาธารณสุ ข ด้าน
ชื่อเสี ยงและความน่าเชื่อถือ มากกว่าผูใ้ ช้บริ การที่มีรายได้ต่อเดือนตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท และ 10,001
– 20,000 บาท ส่ วนผูใ้ ช้บริ การที่ มีรายได้ต่อเดื อน 30,001 บาทขึ้นไป ตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การของ
ธนาคารกรุ งไทย สาขาติวานนท์-กระทรวงสาธารณสุ ข ด้านชื่อเสี ยงและความน่าเชื่อถือ มากกว่าผูใ้ ช้บริ การที่
มีรายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท
ด้านสภาพแวดล้อมและสถานที่ พบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่มีรายได้ต่อเดื อน 30,001 บาทขึ้นไป
ตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การของธนาคารกรุ งไทย สาขาติวานนท์-กระทรวงสาธารณสุ ข ด้านสภาพแวดล้อมและ
สถานที่ มากกว่าผูใ้ ช้บริ การที่มีรายได้ต่อเดือนตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท และ 10,001 – 20,000 บาท
ด้านพนักงาน พบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่มีรายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท และ 30,001 บาทขึ้น
ไป ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การของธนาคารกรุ งไทย สาขาติวานนท์-กระทรวงสาธารณสุ ข ด้านพนักงาน มากกว่า
ผูใ้ ช้บริ การที่มีรายได้ต่อเดือนตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท และ 10,001 – 20,000 บาท
ด้านรู ปแบบและความทันสมัยในการให้บริ การ พบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่มีรายได้ต่อเดือน 20,001 –
30,000 บาท และ 30,001 บาทขึ้นไป ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การของธนาคารกรุ งไทย สาขาติวานนท์-กระทรวง
สาธารณสุ ข ด้านรู ปแบบและความทันสมัยในการให้บริ การ มากกว่าผูใ้ ช้บริ การที่มีรายได้ต่อเดือนตํ่ากว่าหรื อ
เท่ากับ 10,000 บาท และ 10,001 – 20,000 บาท
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สมมติ ฐานที่ 2 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึก ษา อาชี พ และ
รายได้ต่ อเดื อน มี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการใช้บ ริ ก ารธนาคารกรุ ง ไทย สาขาติ ว านนท์-กระทรวง
สาธารณสุ ข ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานปรากฎผลดังนี้
เพศ อายุ และอาชี พ มี ค วามสัม พันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การธนาคารกรุ ง ไทย สาขาติวานนท์กระทรวงสาธารณสุ ข ด้านช่วงเวลาในการใช้บริ การ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ระดับการศึกษา
และรายได้ต่อเดือนไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การธนาคารกรุ งไทย สาขาติวานนท์-กระทรวง
สาธารณสุ ข ด้านช่วงเวลาในการใช้บริ การ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อายุ ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ และรายได้ต่ อ เดื อ นมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการใช้บ ริ ก าร
ธนาคารกรุ ง ไทย สาขาติ ว านนท์-กระทรวงสาธารณสุ ข ด้า นความถี่ ใ นการใช้บ ริ ก ารต่อ สัป ดาห์ อย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่เพศไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การธนาคารกรุ งไทย สาขาติ
วานนท์-กระทรวงสาธารณสุ ข ด้านความถี่ในการใช้บริ การต่อสัปดาห์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อายุ และอาชี พมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การธนาคารกรุ งไทย สาขาติวานนท์-กระทรวง
สาธารณสุ ข ด้านการใช้บริ การฝากเงิน/ถอนเงิน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่เพศ ระดับการศึกษา
และรายได้ต่อเดื อนไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การธนาคารกรุ งไทย สาขาติวานนท์-กระทรวง
สาธารณสุ ข ด้านการใช้บริ การฝากเงิน/ถอนเงิน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การธนาคารกรุ งไทย
สาขาติวานนท์-กระทรวงสาธารณสุ ข ด้านการใช้บริ การทําบัตรเครดิต อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่
เพศ และอาชี พ ไม่มี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการใช้บ ริ ก ารธนาคารกรุ ง ไทย สาขาติ วานนท์-กระทรวง
สาธารณสุ ข ด้านการใช้บริ การทําบัตรเครดิต อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อาชีพ และรายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การธนาคารกรุ งไทย สาขาติวานนท์กระทรวงสาธารณสุ ข ด้านการใช้บริ การโอนเงิน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่เพศ อายุ และระดับ
การศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การธนาคารกรุ งไทย สาขาติวานนท์-กระทรวงสาธารณสุ ข
ด้านการใช้บริ การโอนเงิน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การธนาคารกรุ งไทย
สาขาติวานนท์-กระทรวงสาธารณสุ ข ด้านการใช้บริ การซื้ อ/ขายเงินตราต่างประเทศ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 แต่เพศ และอาชีพไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การธนาคารกรุ งไทย สาขาติวานนท์กระทรวงสาธารณสุ ข ด้านการใช้บริ การซื้ อ/ขายเงินตราต่างประเทศ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ และรายได้ต่อเดื อนมี ค วามสัม พันธ์ก ับ พฤติ กรรมการใช้บ ริ ก าร
ธนาคารกรุ ง ไทย สาขาติ ว านนท์-กระทรวงสาธารณสุ ข ด้า นการใช้บ ริ ก ารชํา ระค่ า บริ ก ารต่ า งๆ อย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผล
จากการศึกษาวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การธนาคารกรุ งไทยสาขาติ
วานนท์-กระทรวงสาธารณสุ ข สามารถอภิปรายได้ ดังนี้
1. ผูใ้ ช้บ ริ การที่ ท าํ การสํา รวจให้ค วามสํา คัญกับ ปั จจัยที่ มี ผลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บ ริ ก ารของ
ธนาคารกรุ งไทย สาขาติวานนท์-กระทรวงสาธารณสุ ข โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจาก
ผูบ้ ริ โภคก่อนที่จะตัดสิ นใจซื้ อใช้บริ การธนาคารกรุ งไทยนั้น จะต้องพิจารณาให้ละเอียดถี่ถว้ น ดังนั้นในการที่
จะตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การนาคารกรุ งไทยนั้น ผูบ้ ริ โภคจะต้องคํานึ งหรื อให้ความสําคัญในเรื่ องของความมี
ชื่อเสี ยงของธนาคาร ภาพลักษณ์ของทางธนาคาร การบริ หารจัดการ ความสะดวกในการมาใช้บริ การ การจัด
สถานที่ ภายในธนาคาร การให้บ ริ ก ารของพนัก งาน ขั้นตอนการให้บ ริ ก ารที่ส ะดวกรวดเร็ ว ไม่ยุ่ง ยาก มี
จัดเตรี ยมแบบฟอร์ มในการใช้บริ การอย่างเพียงพอ และมีระบบการจัดคิวที่ดี ซึ่ งเหตุผลดัง กล่ าวส่ งผลให้
ผูใ้ ช้บริ การที่ทาํ การสํารวจให้ความสําคัญกับปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การของธนาคารกรุ งไทย
สาขาติวานนท์-กระทรวงสาธารณสุ ข โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของพลันเกต
และแอ็ตเนอร์ (Plunkett and Attner, 1994:162) ที่ ไ ด้เสนอลํา ดับ ขั้นตอนของกระบวนการตัดสิ นใจ
เป็ น 7 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การระบุปัญหา (Define the problem) ขั้นที่ 2 การระบุขอ้ จํากัดของปั จจัย (Indentify
limiting factors) ขั้นที่ 3 การพัฒนาทางเลือก (Develop potential alternatives) ขั้นที่ 4 การวิเคราะห์ทางเลือก
(Analyze the alternatives) ขั้นที่ 5 การเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด (Select the best alternative) ขั้นที่ 6 การนําผล
การตัดสิ นใจไปปฏิ บ ตั ิ (Implement the decision) และขั้นที่ 7 การสร้ า งระบบควบคุ ม และประเมิ นผล
(Establish a control and evaluation system)
2. ผูใ้ ช้บริ การที่มีเพศ และระดับการศึกษาต่างกัน ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การของธนาคารกรุ งไทย สาขา
ติ ว านนท์-กระทรวงสาธารณสุ ข ไม่ แ ตกต่ า งกัน ทั้ง ในภาพรวม ด้า นชื่ อ เสี ย งและความน่ า เชื่ อ ถื อ ด้า น
สภาพแวดล้อ มและสถานที่ ด้า นพนัก งาน และด้า นรู ป แบบและความทัน สมัย ในการให้บ ริ ก าร อย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ที่เป็ นเช่นนี้เพราะผูใ้ ช้บริ การไม่วา่ จะเป็ นเพศชายหรื อหญิง มีการศึกษาสู งหรื อ
ตํ่า ต่างมี การรับ รู้ ถึงชื่ อเสี ยงและความน่ าเชื่ อถื อของทางธนาคาร คุ ณภาพของบริ การ สภาพแวดล้อมและ
สถานที่ให้บริ การ สิ่ งอํานวยความสะดวก บุคลากร รู ปแบบและความทันสมัยในการให้บริ การที่ทางธนาคาร
จัดให้บริ การเหมือนกัน จึงทําให้ผใู้ ช้บริ การที่มีเพศ และระดับการศึกษาต่างกัน ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การของ
ธนาคารกรุ งไทย สาขาติวานนท์-กระทรวงสาธารณสุ ขไม่แตกต่างกันทั้งในภาพรวม ด้านชื่ อเสี ยงและความ
น่าเชื่ อถือ ด้านสภาพแวดล้อมและสถานที่ ด้านพนักงาน และด้านรู ปแบบและความทันสมัยในการให้บริ การ
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ซึ่ งขัดแย้งกับงานวิจยั ของกนกพร จิตพุทธิ (2552, บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การธนาคารพาณิ ชย์ ในเขตบางแค ภาษีเจริ ญ หนองแขม และกระทุ่มแบน” พบว่า เพศมี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การของธนาคาร
3. ผูใ้ ช้บริ การที่มีอายุต่างกัน ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การของธนาคารกรุ งไทย สาขาติวานนท์-กระทรวง
สาธารณสุ ขแตกต่างกัน ทั้งในภาพรวม ด้านชื่อเสี ยงและความน่าเชื่อถือ ด้านสภาพแวดล้อมและสถานที่ ด้าน
พนักงาน และด้านรู ปแบบและความทันสมัยในการให้บริ การ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
ผูใ้ ช้บริ การที่มีอายุต่าํ กว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การของธนาคารกรุ งไทย สาขาติวานนท์กระทรวงสาธารณสุ ข โดยรวม มากกว่าผูใ้ ช้บริ การที่มีอายุ 21 – 30 ปี และ 41 – 50 ปี ที่เป็ นเช่นนี้เพราะผูท้ ี่มี
อายุต่างกันจะมีวถิ ีการดําเนินชีวติ ที่แตกต่างกัน เนื่องจากกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีอายุนอ้ ยไม่ค่อยพิถีพิถนั ในการเลือก
ซื้ อเท่ า กับ ผูส้ ู ง อายุ ดัง นั้น ในการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อหรื อใช้บ ริ ก ารจึ ง รี บ เร่ ง และไม่ค่อ ยใช้เหตุ ผ ลในการ
ตัดสิ นใจ ซึ่ งต่างจากผูท้ ี่มีอายุมาก ซึ่ งจะพิถีพิถนั ในการเลือกซื้ อ ไม่ค่อยรี บเร่ งในการเลือกใช้บริ การหรื อเลือก
ซื้ อ และคํานึงถึงเหตุผลในการใช้บริ การหรื อเลือกซื้ อมากกว่า ซึ่ งเหตุผลดังกล่าวส่ งผลให้ผใู ้ ช้บริ การที่มีอายุต่าํ
กว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การของธนาคารกรุ งไทย สาขาติวานนท์-กระทรวงสาธารณสุ ข
โดยรวม มากกว่าผูใ้ ช้บริ การที่มีอายุ 21 – 30 ปี และ 41 – 50 ปี ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของพัฒวรรณ สุ กกลํ่า
(2546, บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การธนาคารพาณิ ชย์ ในเขตอําเภอ
ศรี ราชา จังหวัดชลบุ รี” พบว่า ปั จจัยภูมิหลังของผูม้ าขอรับบริ การมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้
บริ การของธนาคารพาณิ ชย์ในเขตอําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี อายุ
4. ผูใ้ ช้บ ริ ก ารที่ มี อ าชี พ ต่ า งกัน ตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก ารของธนาคารกรุ ง ไทย สาขาติ ว านนท์ กระทรวงสาธารณสุ ขแตกต่างกัน ทั้งในภาพรวม ด้านชื่ อเสี ยงและความน่ าเชื่ อถือ ด้านสภาพแวดล้อมและ
สถานที่ ด้านพนักงาน และด้านรู ปแบบและความทันสมัยในการให้บริ การ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 โดยผูใ้ ช้บริ การที่ประกอบอาชีพนักเรี ยน / นักศึกษา ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การของธนาคารกรุ งไทย สาขาติ
วานนท์-กระทรวงสาธารณสุ ข โดยรวม มากกว่าผูใ้ ช้บริ การที่ประกอบอาชี พรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั เอกชน ประกอบธุ รกิจส่ วนตัว/ค้าขาย และอาชีพอื่นๆ ที่เป็ นเช่นนี้เพราะอาชีพที่แตกต่างกันทํา
ให้มีแนวความคิดและประสบการณ์แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การแตกต่างกัน ซึ่ งเหตุผล
ดังกล่าวส่ งผลให้ผใู้ ช้บริ การที่มีอาชี พต่างกัน ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การของธนาคารกรุ งไทย สาขาติวานนท์กระทรวงสาธารณสุ ขแตกต่างกัน ทั้งในภาพรวม ด้านชื่ อเสี ยงและความน่ าเชื่ อถือ ด้านสภาพแวดล้อมและ
สถานที่ ด้านพนักงาน และด้านรู ปแบบและความทันสมัยในการให้บริ การ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ซึ่ ง สอดคล้องกับงานวิจยั ของกนกพร จิ ตพุท ธิ (2552, บทคัดย่อ) ที่ ไ ด้ศึ กษาเรื่ อง “ปั จจัย ที่ มี ผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การธนาคารพาณิ ชย์ ในเขตบางแค ภาษีเจริ ญ หนองแขม และกระทุ่มแบน”
พบว่า อาชีพมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การของธนาคาร
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5. ผูใ้ ช้บ ริ การที่มี รายได้ต่อเดื อนต่างกัน ตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การของธนาคารกรุ งไทย สาขาติวา
นนท์-กระทรวงสาธารณสุ ขแตกต่างกัน ทั้งในภาพรวม ด้านชื่ อเสี ยงและความน่าเชื่อถือ ด้านสภาพแวดล้อม
และสถานที่ ด้านพนักงาน และด้านรู ปแบบและความทันสมัยในการให้บริ การ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยผูใ้ ช้บริ การที่มีรายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท และ 30,001 บาทขึ้นไป ตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การของธนาคารกรุ งไทย สาขาติวานนท์-กระทรวงสาธารณสุ ข โดยรวม มากกว่าผูใ้ ช้บริ การที่มีรายได้ต่อ
เดือนตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท และ 10,001 – 20,000 บาท ที่เป็ นเช่นนี้ เพราะผูใ้ ช้บริ การที่มีรายได้ต่อ
เดือน 20,001 – 30,000 บาท และ 30,001 บาทขึ้นไป จะให้ความสําคัญกับภาพลักษณ์ ความมีชื่อเสี ยง และ
ความน่ าเชื่ อถื อ ความพร้ อมของอุปกรณ์ ในการให้บริ การ สถานที่ในการให้บริ การ ตลอดการชี้ แจง แก้ไข
ยอมรับผิดในปั ญหาที่เกิดขึ้น และความกระตือรื อร้นและการดูแลเอาใจใส่ ในการบริ การของพนักงาน ส่ วนผูท้ ี่
มีรายได้ต่อเดือนตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท และ 10,001 – 20,000 บาท อาจให้ความสําคัญในด้านดังกล่าว
น้อยกว่า หรื ออาจให้ความสําคัญกับปั จจัยด้านอื่น ๆ ซึ่ งเหตุผลดังกล่าวส่ งผลให้ผใู ้ ช้บริ การที่มีรายได้ต่อเดือน
20,001 – 30,000 บาท และ 30,001 บาทขึ้นไป ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การของธนาคารกรุ งไทย สาขาติวานนท์กระทรวงสาธารณสุ ข โดยรวม มากกว่าผูใ้ ช้บริ การที่มีรายได้ต่อเดือนตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท และ
10,001 – 20,000 บาท
6. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การธนาคารกรุ งไทย สาขาติวานนท์-กระทรวงสาธารณสุ ข ที่เป็ นเช่นนี้
เพราะลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่ต่างกัน ย่อมมีแนวคิด ทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมในการตัดสิ นใจซื้ อ
แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็ นเพศชายหรื อหญิง อายุมากหรื อน้อย มีการศึกษาสู งหรื อตํ่า ประกอบอาชี พพนักงาน
บริ ษทั ข้าราชการ หรื อรับจ้าง และนักเรี ยน/นักศึกษา และมีรายได้สูงหรื อตํ่าก็ตาม ต่างมีพฤติกรรมในการใช้
บริ การหรื อเลือกซื้ อแตกต่างกันตามความชอบ ความสะดวก แนวคิด ทัศนคติ และค่านิยม ซึ่ งเหตุผลดังกล่าว
ส่ งผลให้ลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้ต่อเดือน มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การธนาคารกรุ งไทย สาขาติวานนท์-กระทรวงสาธารณสุ ข
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากงานวิจัย
จากผลการวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การธนาคารกรุ งไทยสาขาติวา
นนท์-กระทรวงสาธารณสุ ข ผูว้ จิ ยั มีขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. จากผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี
มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ประกอบอาชี พรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และมีรายได้ต่อเดื อนระหว่าง
10,001 – 20,000 บาท ดังนั้นเมื่อทราบกลุ่มเป้ าหมายแล้วก็ทาํ ให้เราสามารถนําข้อมูลเหล่านี้ไปปรับปรุ งการ
ดําเนิ นการ และกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อนําไปใช้ปฏิบตั ิต่อให้เหมาะสม หรื อใกล้เคียงกับพฤติกรรม
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และความต้องการของผูบ้ ริ โภค โดยมีการโฆษณา และจัดทําโปรโมชัน่ ให้เหมาะแก่ผบู้ ริ โภคกลุ่มดังกล่าว เพื่อ
เป็ นการเพิ่มฐานลูกค้าให้มากยิง่ ขึ้น
2. ผูใ้ ช้บ ริ การที่ ท าํ การสํา รวจให้ค วามสํา คัญกับ ปั จจัยที่ มี ผลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บ ริ ก ารของ
ธนาคารกรุ ง ไทย สาขาติ ว านนท์-กระทรวงสาธารณสุ ข โดยรวมอยู่ใ นระดับ ปานกลาง ดัง นั้นผูว้ ิจ ัย ขอ
เสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการให้บริ การ และเพื่อตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริ การให้เกิดความ
พึงพอใจสู งสุ ด ดังนี้
2.1 ด้านชื่ อเสี ยงและความน่าเชื่ อถือ พบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่ทาํ การสํารวจให้ความสําคัญกับปั จจัยด้าน
ชื่ อเสี ย งและความน่ า เชื่ อถื อที่มีผลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ ก ารของธนาคารกรุ งไทย สาขาติวา
นนท์-กระทรวงสาธารณสุ ข โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเฉพาะภาพลักษณ์ และมุมมองที่ดี
ตลอดจนเป็ นธนาคารที่มีชื่อเสี ยง ดังนั้นทางธนาคารควรรักษาภาพลักษณ์ของธนาคารให้ดี ด้วยการทํา
คืนกําไรให้สู่สังคม เช่น การร่ วมทํากิจกรรมปลูกป่ า เพื่อลดภาวะโลกร้อน การช่วยเหลือทางการเงิ น
หรื อบริ จาคสิ่ งของให้แก่ผยู ้ ากจน หรื อผูป้ ระสบภัย และทําการประชาสัมพันธ์หรื อให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับ
ธนาคาร และควรสร้ า งความน่ า เชื่ อ ถื อ ให้แ ก่ ลู ก ค้า เช่ น การรั ก ษาความลับ ของลู ก ค้า เป็ นต้น
นอกจากนี้ ควรมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการให้บริ การ และผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผูใ้ ช้บริ การให้ได้มากที่สุด และเพื่อมุ่งสู่ ความเป็ นเลิศในการให้บริ การ
2.2 ด้านสภาพแวดล้อมและสถานที่ พบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่ทาํ การสํารวจให้ความสําคัญกับปั จจัยด้าน
สภาพแวดล้อมและสถานที่ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การของธนาคารกรุ งไทย สาขาติวานนท์กระทรวงสาธารณสุ ข โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเฉพาะทําเลที่ต้ งั เหมาะสมและสะดวกต่อ
การมาติดต่อ แต่การที่จะเปลี่ ยนแปลงสถานที่คงทําได้ยาก ดังนั้นทางธนาคารควรมีการติดป้ ายหรื อ
สัญลักษณ์ของทางธนาคารให้เห็นสะดวก และควรติดป้ ายบอกทางมาธนาคาร
2.3 ด้านพนักงาน พบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่ทาํ การสํารวจให้ความสําคัญกับปั จจัยด้านพนักงานที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การของธนาคารกรุ งไทย สาขาติวานนท์-กระทรวงสาธารณสุ ข โดยรวมอยูใ่ น
ระดับปานกลาง โดยเฉพาะพนักงานแต่งกายสุ ภาพเรี ยบร้อย และพนักงานมีความสุ ภาพ และยิม้ แย้ม
แจ่มใส ดังนั้นทางธนาคารควรมีการอบรม และออกกฎระเบียบให้พนักงานแต่งกายให้สุภาพ มีการ
สนทนาและกิริยามารยาทด้วยความสุ ภาพเรี ยบร้อย มีการกล่าวต้อนรับสวัสดีแก่ผใู ้ ช้บริ การ และกล่าว
ขอบคุณเมื่อใช้บริ การเสร็ จ เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ และไว้วางใจให้แก่ผใู ้ ช้บริ การ
2.4 ด้านรู ปแบบและความทันสมัยในการให้บริ การ พบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่ทาํ การสํารวจให้ความสําคัญ
กับปั จจัยด้านรู ปแบบและความทันสมัยในการให้บริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การของ
ธนาคารกรุ งไทย สาขาติวานนท์-กระทรวงสาธารณสุ ข โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยเฉพาะการ
จัดเตรี ยมแบบฟอร์ มในการใช้บริ การอย่างเพียงพอ และการมีระบบการจัดคิวที่ดี ดังนั้นทางธนาคาร
ควรมีการจัดเตรี ยมแบบฟอร์ มในการใช้บริ การ อุปกรณ์ในการให้บริ การอย่างเพียงพอ และพร้อมที่จะ
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ใช้งาน นอกจากนี้ควรมีการจัดระบบคิวให้เป็ นระเบียบด้วยการแยกประเภทการทําธุ รกรรม และหาก
พนักงานคนใดว่าง ก็ควรที่จะกดระบบคิว เพื่อให้ผใู้ ช้บริ การได้ทาํ ธุ รกรรม เพื่อไม่ให้เกิดการรอคิวที่
นานเกินไป
3. ผูใ้ ช้บ ริ ก ารที่ ท าํ การสํ า รวจส่ ว นใหญ่ ใ ช้บ ริ ก ารธนาคารกรุ ง ไทย สาขาติ ว านนท์-กระทรวง
สาธารณสุ ขในช่วงเวลา 12.01 น.-15.00 น. ดังนั้นทางธนาคารควรมีการประชาสัมพันธ์หรื อส่ งเสริ มการขาย
ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว นอกจากนี้ ควรเพิ่มพนักงานในการให้บริ การให้เพียงพอกับจํานวนผูใ้ ช้บริ การใน
ช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อรองรับผูใ้ ช้บริ การ
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่ อไป
1. การศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาถึงกลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคที่ไม่เคยมาใช้บริ การธนาคารกรุ งไทย
เพื่อจะได้นาํ ข้อมูลไปวิเคราะห์ และใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อที่จะเพิ่มจํานวนกลุ่มลูกค้า
ใหม่ๆ ให้มาใช้บริ การเพิ่มยิง่ ขึ้น
2. การศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาวิธีการหรื อนโยบายที่ทางธนาคารกรุ งไทย ควรจะดําเนิ นการ
เพื่อช่วยสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าเพิ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่มลูกค้ารายใหม่ และรักษาฐานลูกค้าเดิม
3. การศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาในเชิงคุณภาพที่วเิ คราะห์และเก็บข้อมูลเชิ งลึกถึงความต้องการ
จริ งๆ จากกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายหลัก เพื่อที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการวางแผนทางการตลาดเฉพาะกลุ่มที่ชดั เจน
มากยิง่ ขึ้น
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