บทคัดย่ อ
ชื่ อเรื่อง
:
ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การธนาคารกรุ งไทย
สาขาติวานนท์-กระทรวงสาธารณสุ ข
โดย
:
ชนิดาภา วรณาภรณ์
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การศึ กษาวิจัยครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาถึ งประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การ
รวมทั้ง ศึ กษาทัศนคติ และพฤติ กรรมของลู กค้าในการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ ก ารธนาคารกรุ งไทย สาขาติ วานนท์-กระทรวง
สาธารณสุข และเพื่อศึกษามาตรการในการปรับปรุ งด้านบริ การของธนาคารกรุ งไทย สาขาติวานนท์-กระทรวงสาธารณสุ ข การ
วิจยั ครั้งนี้ ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้คือ ลูกค้าที่มาใช้บริ การธนาคารกรุ งไทย
สาขาติวานนท์-กระทรวงสาธารณสุ ข จังหวัดนนทบุรี จํานวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ การแจกแจงความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สําหรับผลการทดสอบสมมติฐานใช้สถิติ t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว และสถิติไคสแควร์ ผลการวิจยั พบว่า
ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ประกอบ
อาชี พรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิ จ และมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท ส่ วนใหญ่ใช้บริ การในช่วงเวลา
12.01 น.-15.00 น. ใช้บริ การ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ใช้บริ การฝากเงิน/ถอนเงินมากที่สุด นอกจากนี้ ผูใ้ ช้บริ การยังให้ความสําคัญกับ
ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การของธนาคารกรุ งไทย สาขาติวานนท์-กระทรวงสาธารณสุ ข โดยรวมอยูใ่ นระดับปาน
กลาง โดยให้ความสําคัญกับปั จจัยด้านรู ปแบบและความทันสมัยในการให้บริ การมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านชื่อเสี ยงและ
ความน่าเชื่อถือ และผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญปั จจัยด้านพนักงานน้อยที่สุด
สําหรับการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่มีอายุ อาชีพ และรายได้ต่อเดือนต่างกัน ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การของ
ธนาคารกรุ ง ไทย สาขาติ ว านนท์-กระทรวงสาธารณสุ ข แตกต่างกัน ทั้ง ในภาพรวม ด้า นชื่ อ เสี ย งและความน่ า เชื่ อ ถื อ ด้า น
สภาพแวดล้อมและสถานที่ ด้านพนักงาน และด้านรู ปแบบและความทันสมัยในการให้บริ การ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 แต่ผใู ้ ช้บริ การที่มีเพศ และระดับการศึกษาต่างกัน ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การของธนาคารกรุ งไทย สาขาติวานนท์-กระทรวง
สาธารณสุขไม่แตกต่างกันทั้งในภาพรวม และรายด้านย่อยทุกด้าน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
นอกจากนี้ ยงั พบว่า เพศ อายุ และอาชีพมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การธนาคารกรุ งไทย สาขาติวานนท์กระทรวงสาธารณสุ ข ด้านช่วงเวลาในการใช้บริ การ ส่ วนอายุ ระดับการศึ กษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กบั
ความถี่ในการใช้บริ การต่อสัปดาห์ สําหรับด้านการใช้บริ การฝากเงิน/ถอนเงิน พบว่า มีความสัมพันธ์กบั อายุ และอาชีพ ทางด้าน
อายุ ระดับการศึ กษา และรายได้ต่อเดื อนมีความสัมพันธ์กับการใช้บริ การทําบัตรเครดิ ต และการใช้บริ การซื้ อ/ขายเงิ นตรา
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ต่างประเทศ ส่ วนอาชี พ และรายได้ต่อเดื อนมีความสัมพันธ์กบั การใช้บริ การโอนเงิ น และยังพบว่าเพศ อายุ ระดับการศึ กษา
อาชีพ และรายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กบั การใช้บริ การชําระค่าบริ การต่างๆ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ : พฤติกรรม, การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ, ธนาคารกรุ งไทย
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This study had objectives to study the demographic that affect the decision to use the service, The attitude and
behavior of the client in choosing Krung Thai bank Pcl., Tiwanon Rd Branch - Ministry of Public Health and to study
measures to improve the service of Krung Thai Bank Pcl., Tiwanon Rd Branch - Ministry of Public Health. The questionnaire
was the tool of the research to collect information. The sample was customers who come to Tiwanon Rd Branch - Ministry of
Public Health for 400 customers. Statistics used in data analysis was the frequency, percentage, mean and standard deviation,
hypothesis testing using t-test statistical analysis ANOVA and chi-square statistics. The results showed that most users are
female than male, Aged 21-30 years with a bachelor's degree, holding career of civil servants / state enterprise employees,
with a monthly income of between 10,001 - 20,000 baht, mainly used during 1.12 am -15.00 am using one service per week,
to deposit / withdraw at most. In addition, users can focus on the factors that influence the decision to use the services of
Krung Thai Branch Pcl., Tiwanon Rd Branch - Ministry of Public Health was in the medium, with a focus on form factor and
advanced services possible. , followed by The reputation and credibility and users to focus on the factors most was
employees.
Hypothesis testing, Service users with different career and income had different decision to use the services of
Krung Thai Bank Pcl., Tiwanon Rd Branch - Ministry of Public Health, the difference in overall reputation and reliability,
The environment and the staff and the format and style of service, with statistically significant at the 0.05 level, but different
gender and level of education had same decision to use the services of Krung Thai Bank, Pcl., .Tiwanon Rd Branch - Ministry
of Public Health with statistically significant at the 0.05 level.
They also found that gender, age and occupation are correlated with Krung Thai Bank Pcl., Services, Tiwanon Rd
Branch - Ministry of Public Health. The period of service, the age, education, occupation and monthly income were
associated with frequency of use per week. The service to deposit/withdraw funds that were correlated with age and the age,
education, occupation. The monthly income is associated with a credit card. And a buy / sell foreign occupation and the
monthly income was associated with the use of money transfer service. It also found that gender, age, education, occupation
and monthly income were associated with the use of various payment services with statistically significant at the 0.05 level.
Keywords: behavior, the decision to use the service, Bank of Thailand
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บทนํา
อดีตที่ผ่านมาธนาคารเป็ นผูใ้ ห้บริ การอยู่หลักๆ 2 ด้าน คือ การรับฝากเงิ น และการปล่อยกู้ ซึ่ งในอดี ตลูกค้ามีความ
ต้องการด้านดังกล่าวอยูเ่ ป็ นหลัก แต่ความต้องการของลูกค้านั้นมีการพัฒนาการ และเปลี่ยนแปลงอยูอ่ ย่างต่อเนื่ องเป็ นผลให้การ
ดําเนินการของธนาคารนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไป เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และเพื่อความอยูร่ อดของธนาคารใน
แต่ละประเทศในอนาคต ซึ่งในปั จจุบนั ธนาคารได้มีการขยายขอบเขตการให้บริ การในหลายประเทศทัว่ โลก ครอบคลุมในพื้นที่
แต่ละภูมิภาค และมีสาขาในแต่ละประเทศ หรื อในบางประเทศเพิ่มเติมภูมิภาคนั้น ถือเป็ นด้านหนึ่งที่ธนาคารจําเป็ นต้องคํานึงถึง
แต่ในทางกลับกัน สิ่ งที่ธนาคารต้องพิจารณานั้นจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากความต้องการของลูกค้า
จะเห็นได้วา่ ธนาคารในปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการให้บริ การ ที่มีการขยายขอบเขตการให้บริ การอย่างมาก
ซึ่งในการดําเนินการของธนาคารนั้นหากมีการวิเคราะห์ดา้ นความต้องการของลูกค้าแล้ว สิ่ งที่ผใู ้ ห้บริ การจําเป็ นจะต้องคํานึงถึงมี
ด้วยกันสามด้าน คือ (1) ความต้องการของลูกค้าในปั จจุบนั (2) ความต้องการของลูกค้าที่มิได้บอกกล่าวอย่างชัดเจน (3) เทรนด์
หรื อ สิ่ งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งผูใ้ ห้บริ การต้องคํานึงถึงลักษณะของความต้องการของลูกค้าทั้งสามสิ่ งนี้ ซึ่งจะเป็ นการกําหนด
รู ปแบบของธนาคารที่ จะเกิ ดขึ้นในอนาคต หรื อลักษณะของบริ การและรู ปแบบโครงสร้ างที่ ตอ้ งดําเนิ นการต่อไป โดยหาก
พิจารณาจากความต้องการของลูกค้า สามารถตอบโจทย์ของการดําเนินธุรกิจของลูกค้าในระยะปานกลางและระยะยาว และอาจ
ทําให้เป็ นผลที่ สนับสนุ นการเจริ ญเติบโต หรื อความอยู่รอดของลูกค้าขององค์กรต่างๆ ในอนาคต นอกจากการปรับเปลี่ยน
ดังกล่าวข้างต้น การพัฒนาปรั ชญาการให้บริ การ และการดู แลเพียงรายลูกค้า เป็ นการเปลี่ ยนแปลงการดู แลเป็ นกลุ่ม เป็ น
อุตสาหกรรม เป็ นวงจรธุรกิจ ก็เป็ นผลให้เกิดการพัฒนาจากหนึ่ งต่อหนึ่ ง เป็ นการพัฒนาเป็ นกลุ่ม และสิ่ งที่สาํ คัญในการที่ลูกค้า
หรื อผูป้ ระกอบการจะอยูไ่ ด้ ก็คือ ลูกค้าก็ตอ้ งมีลูกค้าที่อยูไ่ ด้ และลูกค้าของลูกค้าก็ตอ้ งชอบในบริ การที่ลูกค้าให้บริ หาร หรื อใน
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ โดยหากทั้งวงจรสามารถดําเนินการได้ วงจรนั้นก็จะมีความแข็งแรงและสามารถร่ วมกันพัฒนาทั้งระบบ และ
สามารถแข่งขันกับคู่แข่งที่จะมาจากต่างประเทศในระยะเวลาอันใกล้น้ ี
จากที่กล่าวมาข้างต้นเป็ นการคาดการณ์ส่วนหนึ่ งของการเปลี่ยนแปลงลักษณะของธนาคารที่เกิดขึ้นจากอดีต ปั จจุบนั
และอนาคต ซึ่งรู ปแบบของการดําเนินกิจการมีการเปลี่ยนแปลงไป โดยนําเอาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทุกมิติมาประกอบ และ
เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่สาํ คัญ คือ การอยู่รอดของทั้งระบบ รู ปแบบธนาคารในอนาคตก็จะมีการให้บริ การและผลิตภัณฑ์ ลักษณะ
การให้บริ การที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและปั จจัยต่างๆ แต่ที่สาํ คัญที่สุด คือ ต้ องมีลูกค้ า และลูกค้ าอยู่ได้ ธนาคารจึงอยู่ได้

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาถึงประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การธนาคารกรุ งไทย สาขาติวานนท์กระทรวงสาธารณสุข
2. เพื่อศึ กษาทัศนคติและพฤติ กรรมของลูกค้าในการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การธนาคารกรุ งไทย สาขาติ วานนท์กระทรวงสาธารณสุข
3. เพื่อศึกษามาตรการในการปรับปรุ งด้านบริ การของธนาคารกรุ งไทย สาขาติวานนท์-กระทรวงสาธารณสุข
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ลักษณะทางประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. รายได้ต่อเดือน

ตัวแปรตาม
ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อการตัดสินใจเลือกใช้ บริการของ
ธนาคารกรุงไทย สาขาติวานนท์-กระทรวงสาธารณสุข
1. ด้านชื่อเสี ยงและความน่าเชื่อถือ
2. ด้านสภาพแวดล้อมและสถานที่
3. ด้านพนักงาน
4. ด้านรู ปแบบและความทันสมัยในการให้บริ การ
พฤติกรรมการใช้ บริการธนาคารกรุงไทย
สาขาติวานนท์-กระทรวงสาธารณสุ ข
1. ช่วงเวลาในการใช้บริ การ
2. ความถี่ในการใช้บริ การต่อสัปดาห์
3. การใช้บริ การฝากเงิน/ถอนเงิน
4. การใช้บริ การทําบัตรเครดิต
5. การใช้บริ การโอนเงิน
6. การใช้บริ การซื้อ/ขายเงินตราต่างประเทศ
7. การใช้บริ การชําระค่าบริ การต่างๆ

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการศึ กษางานวิจยั ของกนกพร จิ ตพุทธิ (2552, บทคัดย่อ) ศึ กษาเรื่ อง “ปั จจัยที่ มีผลต่อพฤติ กรรมการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การธนาคารพาณิ ชย์ ในเขตบางแค ภาษีเจริ ญ หนองแขม และกระทุ่มแบน” พบว่า เพศ อายุ อาชี พ ความน่าเชื่ อถือ
สภาพแวดล้อม และพนักงานของธนาคาร มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การของธนาคาร ทั้งนี้ ลูกค้าที่มาใช้บริ การ
ในธนาคารต่างก็มุ่งหวังที่จะได้รับบริ การที่ดี ซึ่ งการบริ การนั้นต้องสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ทําให้ลูกค้าเกิดความ
พึงพอใจสูงสุด
แสงชัย โชติพงศ์สิริสกุล (2544, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่ทาํ ให้ลูกค้ามาใช้บริ การของธนาคารไทยพาณิ ชย์
จํากัด (มหาชน) สาขาเพชรเกษม ซอย 114” พบว่าลูกค้าที่มาใช้บริ การมีความพึงพอใจในด้านภาพรวมของการใช้บริ การด้านเงิน
ฝากในระดับมาก เนื่องจาก
1. ด้านพนักงาน ลูกค้าที่มาใช้บริ การได้สัมผัสบุคลิกภาพ อัธยาศัย ความรู ้ความสามารถของพนักงานโดยตรง ความ
พึงพอใจในด้านนี้จึงเกิดจากการที่ลูกค้าได้สมั ผัสเอง
2. ด้านบริ การ ลูกค้าที่มาใช้บริ การได้รับความช่วยเหลือในเรื่ องการใช้บริ การ คําแนะนําเกี่ยวกับการรับบริ การ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการบริ การด้านเงินฝาก ทําให้ลูกค้าเกิดความประทับใจที่มีพนักงานให้บริ การอย่างทัว่ ถึงและรวดเร็ ว
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3. ด้านสถานที่ ลูกค้าที่ มาใช้บริ การส่ วนใหญ่อยู่ใกล้บา้ นหรื อที่ ทาํ งาน เพราะต้องการความสะดวก รวดเร็ ว และ
ประหยัดเวลาในการติดต่อ ขณะเดียวกันสถานที่บริ การภายในกว้างขวางและจัดระบบการบริ การอย่างเป็ นระเบียบ
สวยงาม
4. ด้านความน่าเชื่อถือ ลูกค้าที่มาใช้บริ การธนาคารเป็ นประจําจะมีความคุน้ เคยกับผูบ้ ริ หารหรื อพนักงานสาขา จึงมี
ความรู ้สึกว่าธนาคารมีความมัน่ คงเชื่อถือได้ เพราะภาพลักษณ์ของธนาคารไม่เคยออกมาในทางเสี ยหาย และคอย
อํานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าตลอดเวลาที่มาใช้บริ การ

สมมติฐานการวิจัย
1. ผูใ้ ช้บริ การที่มีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน

ต่างกัน ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การของธนาคารกรุ งไทย สาขาติวานนท์-กระทรวงสาธารณสุขแตกต่างกัน
2. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการใช้บริ การธนาคารกรุ งไทย สาขาติวานนท์-กระทรวงสาธารณสุข

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการตามลําดับดังนี้
1. ลูกค้าที่มาใช้บริ การธนาคารกรุ งไทย สาขาติวานนท์-กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี จํานวน 13,279 คน
2. กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ใ นการวิ จ ัย ครั้ งนี้ ได้แ ก่ ลู ก ค้า ที่ ม าใช้บ ริ ก ารธนาคารกรุ ง ไทย สาขาติ ว านนท์-กระทรวง
สาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี จํานวน 388 คน คํานวณโดยใช้สูตรการหาขนาดตัวอย่างของยามาเน่ ที่ระดับนัยสําคัญ
0.05 ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการประเมินผล และการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั จึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400
ตัวอย่าง ซึ่ งถือได้วา่ ผ่านเกณฑ์ตามที่เงื่อนไขกําหนด คือไม่นอ้ ยกว่า 388 ตัวอย่าง และเก็บข้อมูลด้วยวิธการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
3. เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามที่ ผูว้ ิจยั ได้สร้ างขึ้น เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี้
- ส่วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้ต่อเดือน
- ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้บริ การธนาคารกรุ งไทย สาขาติวานนท์กระทรวงสาธารณสุ ข ประกอบด้วย การเคยใช้บริ การ ช่วงเวลาในการใช้บริ การ ความถี่ในการใช้บริ การต่อ
สัปดาห์ และประเภทของการใช้บริ การ
- ส่ วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับแนวคิดและเหตุผลในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การของธนาคารกรุ งไทย
สาขาติวานนท์-กระทรวงสาธารณสุ ข ประกอบด้วย ด้านชื่อเสี ยงและความน่าเชื่อถือ ด้านสภาพแวดล้อมและ
สถานที่ ด้านพนักงาน และด้านรู ปแบบและความทันสมัยในการให้บริ การ โดยให้ผตู ้ อบแบบสอบถามระบุ
ระดับความความสําคัญในแต่ละด้าน โดยแบ่งระดับความสําคัญออกเป็ น 3 ระดับ คือ มาก ปานกลาง และน้อย
- ส่วนที่ 4 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะและคําแนะนําของลูกค้าที่มาใช้บริ การในการทําธุรกรรมต่างๆ
ของธนาคารกรุ งไทย สาขาติวานนท์-กระทรวงสาธารณสุข
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4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การแจกแบบสอบถามไปยังลูกค้าที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน ตอบ
แบบสอบถามด้วยตนเอง โดยใช้ระยะเวลาในการเก็บรวมรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2556
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั ใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สําหรับผลการ
ทดสอบสมมติฐานใช้สถิติ t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ชูศรี วงศ์รัตนะ 2541 : 40,236) และ
สถิติไควสแควร์ (บุญธรรม กิจปรี ดาบริ สุทธิ์ 2543 : 332) โดยกําหนดค่านัยสําคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ 0.05

ผลการวิจัย
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้ใช้ บริการ
จากผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 73.50 และ 26.50 ตามลําดับ มี
อายุระหว่าง 21 – 30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 55.00 มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 83.50 ประกอบอาชีพรับราชการหรื อ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็ นร้อยละ 58.00 และมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 65.25
พฤติกรรมการใช้ บริการธนาคารกรุงไทย สาขาติวานนท์ -กระทรวงสาธารณสุ ข
จากผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่ใช้บริ การในช่วงเวลา 12.01 น.-15.00 น. คิดเป็ นร้อยละ 48.25 ใช้บริ การ
1 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 77.50 ใช้บริ การฝากเงิน/ถอนเงินมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 89.00
ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อการตัดสินใจเลือกใช้ บริการของธนาคารกรุงไทย สาขาติวานนท์ -กระทรวงสาธารณสุ ข
จากผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญกับปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การของธนาคารกรุ งไทย
สาขาติวานนท์-กระทรวงสาธารณสุข โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 2.13) โดยผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญกับปัจจัยด้าน
รู ปแบบและความทันสมัยในการให้บริ การมากที่สุด ( X = 2.28) รองลงมาได้แก่ ด้านชื่อเสี ยงและความน่าเชื่อถือ ( X = 2.16)
และผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญปัจจัยด้านพนักงานน้อยที่สุด ( X = 2.04)

สรุ ปและอภิปรายผล
1. ผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญกับปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การของธนาคารกรุ งไทย สาขาติวานนท์กระทรวงสาธารณสุ ข โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากผูบ้ ริ โภคก่ อนที่ จะตัดสิ นใจซื้ อใช้
บริ การธนาคารกรุ งไทยนั้น จะต้องพิจารณาให้ละเอียดถี่ถว้ น โดยผูบ้ ริ โภคจะต้องคํานึ งหรื อให้ความสําคัญใน
เรื่ องของความมีชื่อเสี ยงของธนาคาร ภาพลักษณ์ของทางธนาคาร การบริ หารจัดการ ความสะดวกในการมาใช้
บริ การ การจัดสถานที่ ภายในธนาคาร การให้บริ การของพนักงาน ขั้นตอนการให้บริ การที่ สะดวกรวดเร็ ว ไม่
ยุง่ ยาก มีจดั เตรี ยมแบบฟอร์ มในการใช้บริ การอย่างเพียงพอ และมีระบบการจัดคิวที่ ดี ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิด
ของพลันเกต และแอ็ตเนอร์ (Plunkett and Attner, 1994:162) ที่ได้เสนอลําดับขั้นตอนของกระบวนการตัดสิ นใจ
เป็ น 7 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การระบุปัญหา ขั้นที่ 2 การระบุขอ้ จํากัดของปั จจัย ขั้นที่ 3 การพัฒนาทางเลือก ขั้น
ที่ 4 การวิเคราะห์ทางเลือก ขั้นที่ 5 การเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด ขั้นที่ 6 การนําผลการตัดสิ นใจไปปฏิบตั ิ และขั้น
ที่ 7 การสร้างระบบควบคุมและประเมินผล
2. ผูใ้ ช้บริ การที่ มีเพศและระดับการศึ กษาต่างกัน ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การของธนาคารกรุ งไทย สาขาติวานนท์กระทรวงสาธารณสุ ขไม่แตกต่างกันทั้งในภาพรวม ด้านชื่ อเสี ยงและความน่ าเชื่ อถือ ด้านสภาพแวดล้อมและ
สถานที่ ด้านพนักงาน ด้านรู ปแบบและความทันสมัยในการให้บริ การ ที่เป็ นเช่นนี้ เพราะผูใ้ ช้บริ การไม่วา่ จะเป็ น
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3.

4.

5.

6.

เพศชายหรื อหญิง มีการศึกษาสู งหรื อตํ่า ต่างมีการรับรู ้ถึงชื่อเสี ยงและความน่าเชื่อถือของทางธนาคาร คุณภาพ
ของบริ การ สภาพแวดล้อมและสถานที่ให้บริ การ สิ่ งอํานวยความสะดวก บุคลากร รู ปแบบและความทันสมัยใน
การให้บริ การที่ทางธนาคารจัดให้บริ การเหมือนกัน ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจยั ของกนกพร จิตพุทธิ (2552, บทคัดย่อ)
ที่พบว่า เพศมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การของธนาคาร
ผูใ้ ช้บริ การที่ มีอายุต่างกัน ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การของธนาคารกรุ งไทย สาขาติวานนท์-กระทรวงสาธารณสุ ข
แตกต่างกัน ทั้งในภาพรวม ด้านชื่อเสี ยงและความน่าเชื่อถือ ด้านสภาพแวดล้อมและสถานที่ ด้านพนักงาน ด้าน
รู ปแบบและความทันสมัยในการให้บริ การ ที่เป็ นเช่นนี้ เพราะผูท้ ี่ มีอายุต่างกันจะมีวิถีการดําเนิ นชีวิตที่แตกต่าง
กัน เนื่องจากกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีอายุนอ้ ยไม่ค่อยพิถีพิถนั ในการเลือกซื้อเท่ากับผูส้ ูงอายุ ดังนั้นในการตัดสิ นใจเลือก
ซื้อหรื อใช้บริ การจึงรี บเร่ ง และไม่ค่อยใช้เหตุผลในการตัดสิ นใจ ซึ่ งต่างจากผูท้ ี่มีอายุมาก ซึ่ งจะพิถีพิถนั ในการ
เลือกซื้ อ ไม่ค่อยรี บเร่ งในการเลือกใช้บริ การหรื อเลือกซื้ อ และคํานึ งถึงเหตุผลในการใช้บริ การหรื อเลือกซื้ อ
มากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของพัฒวรรณ สุกกลํ่า (2546, บทคัดย่อ) ที่ พบว่า ปั จจัยภูมิหลังของผูม้ าขอรับ
บริ การมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การของธนาคารพาณิ ชย์ในเขตอําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
อายุ
ผูใ้ ช้บริ การที่มีอาชีพต่างกัน ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การของธนาคารกรุ งไทย สาขาติวานนท์-กระทรวงสาธารณสุ ข
แตกต่างกัน ทั้งในภาพรวม ด้านชื่อเสี ยงและความน่าเชื่อถือ ด้านสภาพแวดล้อมและสถานที่ ด้านพนักงาน ด้าน
รู ปแบบและความทันสมัยในการให้บริ การ ที่ เป็ นเช่ นนี้ เพราะอาชี พที่ แตกต่างกันทําให้มีแนวความคิ ดและ
ประสบการณ์แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของกนกพร
จิตพุทธิ (2552, บทคัดย่อ) ที่พบว่า อาชีพมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การของธนาคาร
ผูใ้ ช้บริ การที่ มีรายได้ต่อเดื อนต่างกัน ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การของธนาคารกรุ งไทย สาขาติวานนท์-กระทรวง
สาธารณสุ ขแตกต่างกัน ทั้งในภาพรวม ด้านชื่ อเสี ยงและความน่ าเชื่ อถือ ด้านสภาพแวดล้อมและสถานที่ ด้าน
พนักงาน ด้านรู ปแบบและความทันสมัยในการให้บริ ก าร ที่ เป็ นเช่ นนี้ เพราะผูใ้ ช้บริ การที่ มีร ายได้ต่อเดื อ น
20,001 – 30,000 บาท และ 30,001 บาทขึ้นไป จะให้ความสําคัญกับภาพลักษณ์ ความมีชื่อเสี ยง และความ
น่าเชื่อถือ ความพร้อมของอุปกรณ์ในการให้บริ การ สถานที่ในการให้บริ การ ตลอดจการชี้แจง แก้ไข ยอมรับผิด
ในปั ญหาที่เกิดขึ้น และความกระตือรื อร้นและการดูแลเอาใจใส่ ในการบริ การของพนักงาน ส่ วนผูท้ ี่มีรายได้ต่อ
เดือนตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท และ 10,001 – 20,000 บาท อาจให้ความสําคัญในด้านดังกล่าวน้อยกว่า หรื อ
อาจให้ความสําคัญกับปั จจัยด้านอื่นๆ
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการใช้บริ การธนาคารกรุ งไทย สาขาติวานนท์-กระทรวงสาธารณสุข ที่เป็ นเช่นนี้เพราะลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ที่ต่างกัน ย่อมมีแนวคิด ทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมในการตัดสิ นใจซื้ อแตกต่างกัน ไม่วา่ จะ
เป็ นเพศชายหรื อหญิง อายุมากหรื อน้อย มีการศึกษาสู งหรื อตํ่า ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั ข้าราชการ หรื อ
รั บจ้าง และนักเรี ยน/นักศึ กษา และมี รายได้สูงหรื อตํ่าก็ตาม ต่างมี พฤติ กรรมในการใช้บริ การหรื อเลื อกซื้ อ
แตกต่างกันตามความชอบ ความสะดวก แนวคิด ทัศนคติ และค่านิยม
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ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากงานวิจัย
เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการให้บริ การ และเพื่อตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริ การให้เกิดความพึงพอใจสู งสุ ด
ทางธนาคารควรรักษาภาพลักษณ์ของธนาคารให้ดี ด้วยการทําคืนกําไรให้สู่สังคม เช่น การร่ วมทํากิจกรรมปลูกป่ า เพื่อลดภาวะ
โลกร้อน การช่วยเหลือทางการเงินหรื อบริ จาคสิ่ งของให้แก่ผยู ้ ากจน หรื อผูป้ ระสบภัย และทําการประชาสัมพันธ์หรื อให้ขอ้ มูล
เกี่ยวกับธนาคาร และควรสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ลูกค้า เช่น การรักษาความลับของลูกค้า เป็ นต้น อีกทั้งควรมุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพการให้บริ การ และผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริ การให้ได้มากที่สุด และเพื่อมุ่งสู่ ความเป็ น
เลิศในการให้บริ การ นอกจากนี้ทางธนาคารควรมีการติดป้ ายหรื อสัญลักษณ์ของทางธนาคารให้เห็นสะดวก มีการติดป้ ายบอก
ทางมาธนาคาร อีกทั้งควรมีการอบรม และออกกฎระเบี ยบให้พนักงานแต่งกายให้สุภาพ มีการสนทนาและกิริยามารยาทด้วย
ความสุภาพเรี ยบร้อย มีการกล่าวต้อนรับสวัสดีแก่ผูใ้ ช้บริ การ และกล่าวขอบคุณเมื่อใช้บริ การเสร็ จ เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ และ
ไว้วางใจให้แก่ผใู ้ ช้บริ การ ตลอดจนทางธนาคารควรมีการจัดเตรี ยมแบบฟอร์ มในการใช้บริ การ อุปกรณ์ในการให้บริ การอย่าง
เพียงพอ และพร้อมที่จะใช้งาน นอกจากนั้นควรมีการจัดระบบคิวให้เป็ นระเบียบด้วยการแยกประเภทการทําธุรกรรม และหาก
พนักงานคนใดว่าง ก็ควรที่จะกดระบบคิว เพื่อให้ผใู ้ ช้บริ การได้ทาํ ธุรกรรม เพื่อไม่ให้เกิดการรอคิวที่นานเกินไป
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