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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ตระหนักถึงบทบาทในการร่ วมนาพาประเทศไปสู่ ความเป็ นอยู่ ที่ดี
อย่างยัง่ ยืน จึงได้กาหนดทิศทางนโยบายที่ให้ความสาคัญกับการสร้างภูมิคุม้ กันและยกระดับ ศักยภาพ
ให้ก ับประเทศในระยะยาว โดยมุ่งเน้นการรั กษาเสถี ยรภาพและการส่ ง เสริ ม พัฒนาการของ ระบบ
การเงิน ระบบสถาบันการเงิน และระบบการชาระเงิ น การเติบโตอย่างมีส่วนร่ วม (Inclusive growth)
โดยเพิ่มโอกาสให้ประชาชนและภาคธุ รกิจสามารถเข้าถึงบริ การทางการเงิน ด้วยช่องทางที่หลากหลาย
และมีตน้ ทุนรวมทั้งค่าธรรมเนี ยมที่เหมาะสม เป็ นการสร้ างโอกาสในการดาเนิ น ธุ รกิจ การประกอบ
อาชีพ การศึกษา และการพัฒนาคุณภาพชีวติ ขณะเดียวกัน การส่ งเสริ มความรู ้ ทางการเงินอย่างต่อเนื่ อง
จะช่ วยให้ประชาชนและภาคธุ รกิ จสามารถบริ หารจัดการทางการเงิ นได้อย่า งมี ประสิ ทธิ ภาพ และ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับความต้องการ พร้อมกันนี้ มาตรการ คุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การ
ทางการเงิ นของ ธนาคารแห่ งประเทศไทย และการกากับดูแลสถาบันการเงิ นและผูใ้ ห้บริ การทางการ
เงิ น ที่เป็ นมาตรฐานสากลจะช่วยดูแลและสร้างความมัน่ ใจแก่ประชาชนและภาคธุ รกิ จด้วย (ศูนย์วิจยั
กสิ กรไทย, 2562)
จากการพัฒนาทางด้า นเทคโนโลยีข องยุ ค ปั จจุ บ นั ท าให้เกิ ดการเปลี่ ย นแปลงรู ปแบบการ
ดาเนิ นการของธุ รกิ จทุกภาคส่ วนไปทัว่ ทุกมุมโลก การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีก่อให้เกิดนวัตกรรม
การบริ ก ารรู ป แบบด้า นต่ า ง ให้ ป ระชาชนมี ค วามสะดวกสบายมากขึ้ น ท าให้ เ กิ ด การเรี ย นรู ้ ข อง
ประชาชนในขณะเดี ยวกันในช่ องการเปลี่ ยนผ่านของยุคเทคโนโลยีดิจิทลั ในขณะเดียวกันมีผทู ้ ี่ยงั ไม่
สามารถปรั บ ตัวตามทัน และยัง มี ท ศั นคติ ใ นเรื่ องอนุ รักษ์นิยม ด้วยความเคยชิ นหรื อยังไม่ ส ามารถ
ยอมรับความเปลี่ยนแปลงการ ดาเนินการให้สอดคล้องกับยุคสมัยอีกทั้งยังต้องรักษาและพัฒนารู ปแบบ
มาตรฐานการให้บริ การแบบเดิมไว้เพื่อรักษาลูกค้าให้มีความภักดีต่อองค์กรต่อไป สถาบันการเงินหลัก
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ที่มีบทบาทสาคัญในการดาเนินภารกิจและบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ มีส่วนในการ
สนับสนุ นธุ รกิ จการลงทุนในประเภทต่าง ๆ มี ผลต่อความเป็ นอยู่ของประชาชน การพัฒนาและการ
ขับเคลื่ อนประเทศ เช่ นการธุ รกรรมทางการเงิ นต่าง ๆ ทุ กประเภท ซึ่ งแต่และสถานบันการเงิ นของ
ธนาคารพาณิ ชย์ต่าง ๆ รวมทั้งบริ ษทั เงิ นทุนหลักทรัพย์ต่างต้องแข่งขันในการให้บริ การแก่ประชาชน
เพื่อให้เกิ ดการลงทุนหรื อทุ่มเท ศักยภาพในการ พัฒนาและเปลี่ ยนแปลง ทั้งรู ปแบบในการให้บริ การ
และสภาพแวดล้อมที่เกี่ ยวข้องกับการให้บริ การ ไม่วา่ จะเป็ นการให้บริ การ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การให้บริ การ บรรยากาศการให้บริ การ เพื่อให้เป็ นที่ประทับใจในการให้บริ การโดยนารู ปแบบต่าง ๆ
เช่นการบริ หารคุณภาพ การพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ให้เกิดประโยชน์กบั ผูใ้ ช้บริ การ การเพิ่มทางเลือก
ให้ก ับ ผูใ้ ช้บ ริ ก าร ทั้ง นี้ เพื่ อให้เกิ ดประโยชน์ ใ นการได้เปรี ย บในการแข่ ง ขันของสถานบันการทาง
การเงิน
ธนาคารกรุ งไทยจากัด (มหาชน) นับเป็ นธนาคารที่มี ได้ให้ความสาคัญต่อเรื่ องดังกล่ าว ซึ่ ง
สอดคล้องกับพันธกิจองค์กร คือ 1) ดูแลและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและแรงงาน 2) ให้บริ การและ
คาแนะนาที่มีคุณค่าแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่ อง 3) ร่ วมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน 4)
สร้ างผลตอบแทนที่ดีอย่างยัง่ ยืนให้แก้ผถู ้ ื อหุ ้นดังนั้นผูว้ ิจยั จึงมี ความสนใจที่ จะศึกษา ปั จจัยที่มีผลต่อ
ความพึ ง พอใจการใช้บ ริ ก ารธนาคารกรุ ง ไทย จ ากัด ( มหาชน ) สาขาพุ ท ธมณฑลสาย 5 เพื่ อเป็ น
ประโยชน์และแนวทางในการปรับปรุ งการพัฒนาคุณภาพการให้บริ การของธนาคารให้มีประสิ ทธิ ภาพ
มากยิ่งขึ้นรวมถึงนาข้อมูลจากผลการศึกษาในครั้งนี้ ไปประยุกต์ใช้ใน การกาหนดแผนทางการบริ หาร
จัดการของธนาคารต่อไป
คาถามการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูใ้ ช้บริ การธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) สาขาพุทธมณฑล สาย 5 มี
ลักษณะอย่างไร
2. พฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) สาขาพุทธมณฑล สาย 5 มี
ลักษณะเป็ นอย่างไร
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3. ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) สาขาพุทธมณฑล สาย 5 มี
ลักษณะเป็ นอย่างไร
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อสารวจปั จจัยบุคคลของผูใ้ ช้บริ การธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) สาขาพุทธมณฑล
สาย 5
2. เพื่อศึ กษาพฤติ กรรมของลู กค้าที่ มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การธนาคารกรุ งไทย
จากัด (มหาชน) สาขาพุทธมณฑล สาย 5
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลกค้าที่มาใช้บริ การธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) สาขาพุทธ
มณฑลสาย 5
กรอบแนวคิดของการวิจัย
ในการศึ ก ษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อความพึง พอใจการใช้บ ริ ก ารธนาคารกรุ ง ไทย จากัด
(มหาชน) สาขาพุทธมณฑล สาย 5 มีกรอบแนวคิดในการทาวิจยั ได้มีกาหนดตัวแปรต้น และตัวแปรตาม
เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการดาเนินงานวิจยั และเป็ นแนวทางในการค้นหาคาตอบ การกาหนดกรอบแนวคิด
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องจึงได้กาหนดเป็ นกรอบแนวคิด
ในการวิจยั ได้ ดังนี้
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

(Independent Variables)

(Dependent Variables)

ปัจจัยส่ วนบุคคล
1.เพศ
2.อายุ
3.ระดับการศึกษา
4.อาชีพ
5.รายได้ต่อเดือน

พฤติกรรมผู้ใช้ บริการ
1. ความถี่ในการใช้บริ การ
2. วันที่ไปใช้บริ การ
3. ช่วงเวลาที่ใช้บริ การ

H1

H2

1

ความพึงพอใจในการให้ บริการ
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
4. ด้านส่ งเสริ มการตลาด
5. ด้านกระบวนการให้บริ การ
6. ด้านบุคลากร
7. ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ

2

ภาพที่ 1.1 กอบแนวคิดการวิจยั
สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
สาขาพุทธมณฑล สาย 5
2. พฤติกรรมการใช้บริ การมีผลต่อความพึงพอใจการใช้บริ การธนาคารกรุ งไทย จากัด
(มหาชน) สาขาพุทธมณฑล สาย 5
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ขอบเขตในการวิจัย
1. ขอบเขตเนื้ อหา การศึ ก ษาเรื่ อง “ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจในการใช้ บ ริ การ
ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) สาขาพุทธมณฑลสาย 5 โดยใช้ทฤษฎี ส่วนประสมทางการตลาด
บริ การ 7 ด้าน คือ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ด้านส่ งเสริ มการตลาด ด้าน
ช่องทางการให้บริ การ ด้านบุคลการ และด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ
2. ขอบเขตประชากร ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ลูกค้าที่ใช้บริ การธนาคารกรุ งไทย จากัด
(มหาชน) สาขาถนนพุทธมณฑล สาย 5
3. ขอบเขตตัวแปร
3.1 ตัวแปรอิสระ
3.1.1 ด้านประชากรศาสตร์ คื อ เพศ อายุ ระดับการศึ กษา อาชี พ รายได้ต่อ
เดือน
3.1.2 ด้า นพฤติ ก รรมผูใ้ ช้บ ริ ก าร คื อ ความถี่ ใ นการใช้บริ ก าร วัน ที่ ไ ปใช้
บริ การ เวลาที่ใช้บริ การ
3.2 ตัวแปรตาม คือ ด้านส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ คือ ด้านผลิตภัณฑ์ดา้ นราคา
ด้าน ช่องทางการจัดจาหน่าย ด้าน ส่ งเสริ มการตลาด ด้านช่องทางการให้บริ การ ด้านบุคลากร และด้าน
สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ
4. ขอบเขตระยะเวลา ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล เดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ.2563
5. งบประมาณ 4,500 บาท
ตัวแปรทีศ่ ึกษา
1.

ตัวแปรต้น (Independent Variable)
ด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์
1.1 เพศ
1.2 อายุ
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1.3 ระดับการศึกษา
1.4 อาชีพ
1.5 รายได้
ด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
1.6 ความถี่ในการใช้บริ การ
1.7 วันที่ไปใช้บริ การ
1.8 เวลาที่ใช้บริ การ
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ความพึงพอใจในการให้บริ การ
2.1 ด้านผลิตภัณฑ์
2.2 ด้านราคา
2.3 ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
2.4 ด้านส่ งเสริ มการตลาด
2.5 ด้านกระบวนการให้บริ การ
2.6 ด้านบุคลากร
2.7 ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ
นิยามคาศัพท์
ผูว้ ิจยั ได้นาคาแปรมากาหนดคานิ ยามคาศัพท์เพื่อนาไปสร้ างเครื่ องมื อวิจยั ให้ได้คาตอบตาม
วัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ ดังต่อไปนี้
ปั จจัยส่ วนบุคคล หมายถึ ง เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้ เวลาที่ติดต่อธนาคาร
ประเภทธุ รกรรม ระยะเวลาในการทาธุ รการต่าง ๆ ของผูใ้ ช้บริ การธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
สาขาพุทธมณฑลสาย 5
พฤติกรรมผู้บริ โภค หมายถึง การตัดสิ นใจและการกระทาใด ๆ ของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งเป็ นหน่ วย
เศรษฐกิ จมูลฐาน เกี่ยวกับการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การต่าง ๆ เพื่อการบริ โภคส่ วนบุคคล แต่ไม่ใช่ เพื่อการ

7

ผลิ ตหรื อนาไปขายต่อ การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเป็ นการศึกษาในแขนงของเศรษฐศาสตร์ จุลภาค
เพื่อให้ทราบว่าผูบ้ ริ โภคมีพฤติรกรมในการซื้ อหรื อบริ โภคสิ นค้าหรื อบริ การอย่างไรภายใต้สภาวการณ์
ต่าง ๆ
ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่ งที่เสนอขายโดยธุ รกิจ เพื่อตอบสนองความจาเป็ นหรื อความ
ต้องการของลูกค้าให้เกิ ดความพึงพอใจ ประกอบด้วยสิ่ งที่สัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ เช่ น บรรจุภณ
ั ฑ์
ขนาด สี ตราสิ นค้า ชื่อเสี ยงของผูข้ าย
ปั จ จั ย ด้ า นราคา หมายถึ ง ราคาส าหรั บ การให้บ ริ ก าร จานวนเงิ นหรื อเงื่ อนไขต่ า ง ๆ ที่
เกี่ ยวข้องกับการชาระเงิ นที่ธุรกิ จกาหนดขึ้น ที่ลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การต้องจ่ายเพื่อให้ได้ผลิ ตภัณฑ์และ
การบริ การนั้นมา หรื ออาจหมายถึงคุณค่าผลิตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิน
ปั จจัยด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย หมายถึ ง สถานที่ ที่ใช้ในการส่ งต่อสิ นค้าและบริ การจาก
ผูผ้ ลิตหรื อผูใ้ ห้บริ การไปยังผูบ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ช้บริ การ เพื่อทาให้ผบู ้ ริ โภคทราบถึงแหล่งที่จะสามารถหา
สิ นค้าและบริ การนั้นได้ โดยผูใ้ ห้บริ การต้องให้ความสาคัญกับการเข้าถึ งได้ง่ายและสะดวกในการใช้
บริ การ รวมทั้งความพร้อมในการให้บริ การ ที่จะทาให้ลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การสามารถเลือกซื้ อสิ นค้าหรื อ
รับบริ การได้ เพราะการบริ การเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีตวั ตน
ปัจจัยด้ านส่ งเสริมการตลาด หมายถึง การใช้กลยุทธ์ ลด แลก แจก แถม เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ใน
การสื่ อสารถึงลูกค้าผูใ้ ช้บริ การให้รับทราบข้อมูลของสิ นค้าหรื อบริ การเพื่อดึงดูดจูงใจให้ผใู้ ช้บริ การมา
ใช้บริ การ
ปั จจัยด้ านบุคคลหรื อพนักงาน หมายถึง พนักงานที่ให้บริ การ เพื่อให้ผใู ้ ช้บริ การเกิ ดความพึง
พอใจได้ มีอิทธิ พลต่อการสร้างความรับรู ้ของลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การ ส่ งผลให้มีการมาใช้บริ การซ้ า และ
มีการบอกต่ออีกด้วย
ปัจจัยด้ านกระบวนการให้ บริการ หมายถึง ขั้นตอนหรื อวิธีการดาเนิ นงานบริ การของธุ รกิจ ที่
จะส่ ง มอบสิ นค้า และบริ ก ารไปยัง ลู ก ค้า หรื อผูบ้ ริ โภคเพื่ อส่ ง มอบการให้บ ริ ก าร ไม่ ว่า จะใช้บุ ค คล
เครื่ องมือ และสิ่ งอานวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริ การที่ดี อย่างถูกต้องรวดเร็ ว และ
ทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความประทับจากที่สุด
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ปั จ จั ยด้ านบุ ค ลากร หมายถึ ง บุ คลากรทั้งหมดที่ มีส่ วนเกี่ ย วข้องกับ การส่ ง มอบสิ นค้าและ
บริ การให้กบั ผูบ้ ริ โภคซึ่ งจะมีอิทธิ พลต่อการรับรู ้และช่วยกระตุน้ การตัดสิ นใจจากการที่ลูกค้าได้สัมผัส
กับบุคลากรที่มาให้บริ การเป็ นการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ เพราะเป็ นส่ วนสาคัญที่จะทา
ให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ และส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้ เช่ น
ด้านการแต่งกายสะอาดเรี ยบร้อย การเจรจาสุ ภาพอ่อนโยน และการให้บริ การที่รวดเร็ ว
ปัจจัยด้ านสิ่ งแวดล้ อมทางกายภาพ หมายถึง สิ่ งที่เป็ นรู ปธรรมต่าง ๆ ที่ลูกค้าสามารถมองเห็น
หรื อสัมผัสได้จากการเลือกสิ นค้าหรื อมาใช้บริ การ ที่ใช้เป็ นเครื่ องมือสื่ อสารให้ลูกค้ารู้สึกได้ถึงความ
แตกต่างจากคู่แข่งรายอื่น และเป็ นสิ่ งที่สร้างความประทับใจแรก ให้กบั ลูกค้าที่มาใช้บริ การเป็ นครั้งแรก
ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ลว้ นส่ งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า
ธนาคาร หมายถึ ง สถาบันหนึ่ งในระบบเศรษฐกิ จปั จจุ บนั ที่ มีความสาคัญมาก การธนาคาร
เบื้ อ งต้น นั้น รวมถึ ง ธนาคารกลางและระบบธนาคารพาณิ ช ย์ท้ ัง หมด เป็ นสถาบัน ทางการเงิ น มี
ความสาคัญอย่างยิง่ ทั้งในด้านการเงินและการให้สินเชื่ออื่น ๆ
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับจากการวิจัย
1. ทราบถึงปั จจัยส่ วนบุคคลของผูใ้ ช้บริ การธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) สาขาพุทธมณฑล
สาย 5
2. ทราบถึงพฤติกรรมการใช้บริ การของผูใ้ ช้บริ การธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) สาขาพุทธ
มณฑลสาย 5 เพื่อนาไปกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด และสร้างความประทับใจที่ดียงิ่ ขึ้นไป
3. ทราบถึงปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ ของผูใ้ ช้บริ การที่ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
สาขาพุทธมณฑล สาย 5 เพื่อกาหนดแผนการส่ งเสริ มการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของผูท้ ี่ใช้
บริ การต่อไป
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
งานวิจยั เรื่ อง ความพึงพอใจการใช้บริ การ ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) สาขาพุทธมณฑล
สาย 5 ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้า แนวคิ ด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง เพื่อนามาประกอบการ
นาเสนอผลการวิจยั ไปใช้ให้เกิ ดประโยชน์ และเพื่อให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ของการวิจยั ที่ได้กาหนดไว้
โดยแบ่งหัวข้อออกเป็ น 5 ส่ วน
ส่ วนที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยส่ วนบุคคล
ส่ วนที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Customer Behavior)
ส่ วนที่ 3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ
ส่ วนที่ 4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่ วนผสมการตลาด 7P’s (Marketing Mix)
ส่ วนที่ 5 ประวัติธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
ส่ วนที่ 6 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับปัจจัยส่ วนบุคคล
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2538, 41) กล่าวว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล (Personal Factors) เป็ นการตัดสิ นใจ
ของผูซ้ ้ื อได้รับอิ ทธิ พลจากลักษณะส่ วนบุ คคลของคนทางด้านต่าง ๆ ได้แก่ อายุ ขั้นตอนวัฎจักรชี วิต
ครอบครัว อาชี พ โอกาสทางเศรษฐกิ จ การศึกษา รู ปแบบการดารงชี วิต บุคลิ กภาพ และแนวความคิด
ส่ วนบุคคลดังนี้
1) อายุ (Age) อายุที่แตกต่างกันจะมีความต้องการผลิตภัณฑ์ต่างกัน
2) วงจรชีวิตครอบครัว (Family Life Cycle Stage) เป็ นขั้นตอนการดารงชี วิตของบุคคลใน
ลักษณะของการมีครอบครัว การดารงชีวติ ในแต่ละขั้นตอนเป็ นสิ่ งที่มีอิทธิ พลต่อความต้องการ ทัศนคติ
และค่านิยมของบุคคลทาให้เกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมการซื้ อที่แตกต่างกัน
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3) อาชี พ (Occupation) อาชี พของแต่ละบุคคลจะนาไปสู่ ความจาเป็ นและความต้องการสิ นค้า
และบริ การที่แตกต่างกัน
4) โอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstances) หรื อรายได้ (Income) โอกาสทางเศรษฐกิจ
ของบุคคลจะกระทบต่อสิ นค้าและบริ การที่เขาตัดสิ นใจซื้ อ โอกาสเหล่านี้ ประกอบด้วย รายได้ การออม
ทรัพย์ อานาจการซื้ อและทัศนคติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน
5) การศึกษา (Education) ผูท้ ี่มีการศึกษาสู งมีแนวโน้มจะบริ โภคผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีมากกว่า
ผูท้ ี่มีการศึกษาต่า
ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2542, 44-52)ได้กล่ าวถึ งแนวความคิ ดด้านประชากรนี้ เป็ นทฤษฎี ที่ ใช้
หลักการของความเป็ นเหตุเป็ นผลกล่าวคือ พฤติกรรมพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์เกิดขึ้นตามแรง บังคับ
จากภายนอกมากระตุน้ เป็ นความเชื่อที่วา่ คนที่มีคุณสมบัติทางประชากรที่แตกต่างกัน จะมี พฤติกรรมที่
แตกต่างกันไปด้วย ซึ่ งแนวความคิ ดนี้ ตรงกับ ทฤษฎี กลุ่ มสังคม (Social Categories Theory) ของ
Defleur & Bcll-Rokeaoh (1996) ที่อธิ บายว่าพฤติกรรมของบุคคลเกี่ ยวข้องกับ ลักษณะต่าง ๆ ของ
บุคคลหรื อลักษณะทางประชากรซึ่ งลักษณะเหล่านี้สามารถอธิ บายเป็ นกลุ่มๆได้ คือบุคคลที่มีพฤติกรรม
คล้ายคลึงกันมักจะอยูใ่ นกลุ่มเดียวกัน ดังนั้น บุคคลที่อยูใ่ นลาดับชั้นทางสังคม เดียวกันจะเลือกรับและ
ตอบสนองเนื้ อ หาข่ า วสารในแบบเดี ย วกัน และทฤษฎี ค วามแตกต่ า งระหว่ า ง บุ ค คล (Individual
Differences Theory) ซึ่ งทฤษฎี น้ ี ได้รับการพัฒนาจากแนวความคิ ดเรื่ องสิ่ งเร้ า และการตอบสนอง
(Stimulus-Response) หรื อทฤษฎี เอส-อาร์ (S-R Theory) ในสมัยก่อนและได้ นามาประยุกต์ ใช้อธิ บาย
เกี่ยวกับการสื่ อสารว่าผูร้ ับสารที่มีคุณลักษณะที่แตกต่างกันจะมีความสนใจ ต่อข่าวสารที่แตกต่างกัน
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริโภค (Customer Behavior)
ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer behavior) หมายถึง การกระทาของบุคคลใด
บุคคลหนึ่ งเกี่ ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มาแล้วซึ่ งการใช้สินค้าและบริ การ ทั้งนี้ หมายรวมถึ ง
กระบวนการตัด สิ นใจ และการกระท าของบุ ค คลที่ เ กี่ ย วกับ การซื้ อและการใช้ สิ น ค้ า (Kotler,
Philip,1999) พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค เป็ นการศึกษาปั จเจกบุคคล กลุ่มบุคคล หรื อองค์การ และกระบวนกร
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ที่พวกเขาเหล่ านั้นใช้เลื อกสรร รั กษา และกาจัด สิ่ งที่ เกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์ บริ การ ประสบการณ์ หรื อ
แนวคิดเพื่อสนองความต้องการและผลกระทบที่กระบวนการเหล่านี้ ต่อผูบ้ ริ โภคและสังคมพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภคเป็ นการผสมผสานจิตวิทยาสังคมวิทยา มานุษยวิทยาสั งคมและเศรษฐศาสตร์ เพื่อพยายามทา
ความเข้าใจกระบวนการการตัดสิ นของผูซ้ ้ื อ ทั้งปั จเจกบุคคลและกลุ่มบุคคลพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคศึกษา
ลักษณะเฉพาะของผูบ้ ริ โภคปั จเจกชน อาทิ ลักษณะทางพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคโดยทัว่ ไปก็ยงั พยายาม
ประเมินสิ่ งที่มีอิทธิ พลต่อผูบ้ ริ โภค โดยกลุ่มบุคคล เช่ น ครอบครัว มิตรสหาย กลุ่มอ้างอิง และสังคม
แวดล้อมด้วยพฤติกรรรมของผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior) หมายถึง การแสดงออกของแต่ละบุคคลที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้สินค้าและบริ การทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการในการตัดสิ นใจที่มีผล
ต่อการแสดงออก
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซึ่ งผูบ้ ริ โภคทาการค้นหาการซื้ อ
การใช้ การประเมินผล การใช้สอยผลิ ตภัณฑ์ และการบริ การ ซึ่ งคาดว่าจะสนองความต้องการของเขา
(Schiffman and Kanuk, 1994) Engel และผูร้ ่ วมงาน (1968) ให้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคว่า
เป็ นการกระท าของบุ ค คลที่ เกี่ ย วข้องโดยตรงกับ การได้รับ และการใช้สิ นค้า และบริ ก ารรวมไปถึ ง
กระบวนการตัดสิ นใจที่มีอยูก่ ่อนและมีส่วนในการกาหนดให้มีการกระทาดังกล่าววิฟแมน และคะนุ ค
(Schiffman and Kanuk,1987) ได้ให้ความเหมายของพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคไว้ว่าเป็ นพฤติกรรมที่
ผูบ้ ริ โภคแสดงออกไม่วา่ จะเป็ นการเสาะหา ซื้ อ ใช้ ประเมินผล หรื อ การบริ โภคผลิตภัณฑ์ บริ การ และ
แนวคิดต่างๆ ซึ่ งผูบ้ ริ โภคคาดว่าจะสารถตอบสนองความต้องการของตนได้เป็ นการศึกษาการตัดสิ นใจ
ของผูบ้ ริ โภคในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ทั้งเงิ น เวลา และกาลังเพื่อบริ โภคสิ นค้าและบริ การต่างๆ อัน
ประกอบด้วย ซื้ ออะไร ทาไมจึงซื้ อ ซื้ อเมื่อไร อย่างไร ที่ไหน และบ่อยแค่ไหน
แองเจิล คอลแลต และแบลคเวลล์ (Engel Kollat and Blackwell,1968) ได้ให้ความหมายของ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคว่า หมายถึง การกระทาของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่ งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้
ได้มาและการใช้ซ่ ึ งสิ นค้าและบริ การ ทั้งนี้ หมายรวมถึง กระบวนการตัดสิ นใจซึ่ งมีมาอยูก่ ่อนแล้ว และ
ซึ่ งมีส่วนในการกาหนดให้มีการกระทาดังกล่าว
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กล่าวโดยสรุ ปว่าพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior) หมายถึง การแสดงออกของแต่
ละบุคคลที่เกี่ ยวข้องโดยตรงกับการใช้สินค้าและบริ การทางเศรษฐกิ จ รวมไปถึงกระบวนการในการ
ตัดสิ นใจที่มีผลต่อการแสดงออกของแต่ละบุคคล ซึ่ งมีความแตกต่างกันออกไป
การศึกษาเรื่ องพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค มีประโยชน์ทางการตลาด 5 ประการ ดังนี้
1. ช่วยให้นกั การตลาดเข้าใจถึงปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า ของผูบ้ ริ โภค
2. ช่วยให้ผเู ้ กี่ยวข้องสามารถหาหนทางแก้ไขพฤติกรรมในการตัดสิ นใจซื้ อ สิ นค้าของผูบ้ ริ โภค
ในสังคมได้ถูกต้องและสอดคล้องกับความสามารถในการตอบสนองของธุ รกิจจากยิง่ ขึ้น
3. ช่วยให้การพัฒนาตลาดลากรพัฒนาผลิตภัณฑ์สามารถทาได้ดีข้ ึน
4. เพื่อประโยชน์ในการแบ่งส่ วนตลาด เพื่อการตอบสนองความต้องการของ ผูบ้ ริ โภคให้ตรง
กับชนิดของสิ นค้าที่ตอ้ งการ
5. ช่วยในการปรับปรุ งกลยุทธ์การตลาดของธุ รกิจต่างๆ เพื่อความได้เปรี ยบคู่แข่งขัน
ประเภทของการบริ โภค สามารถแบ่งได้ตามลักษณะของสิ นค้าเป็ น 2 ประเภท คือ
1. การบริ โภคสิ นค้าไม่คงทน (nondurable goods consumption) คือการบริ โภคสิ่ งของ ชนิ ดที่
สิ้ นเปลืองหรื อใช้หมดไป เรี ยกว่า destruction เช่น การบริ โภคน้ า อาหาร ยารักษาโรค น้ ามันเชื้ อเพลิ ง
ฯลฯ
2. การบริ โภคสิ นค้าคงทน (durable goods consumption) คือ การบริ โภคสิ่ งของที่ยงั คง ใช้ได้
อีก ลักษณะนี้ เรี ยกว่า diminution เช่ น การอาศัยบ้านเรื อน การใช้รถยนต์ เครื่ องใช้ไฟฟ้ า เครื่ องนุ่ งห่ ม
ฯลฯ อย่างไรก็ตาม สิ นค้าประเภทนี้ ก็จะค่อยๆ สึ กหรอไปจนในที่สุดจะไม่สามารถนามาใช้ได้อีก ทั้งนี้
มนุ ษย์มกั จะแสดงออกจากความต้องการที่ อยู่ภายใน ซึ่ งมาสโลว์ได้กาหนดทฤษฎี ลาดับขั้นตอนของ
ความต้องการซึ่ งกาหนดความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุ ษย์ไว้ 5 ระดับ ซึ่ งจัดลาดับจากความต้องการ
ระดับต่าไปยังระดับสู ง มีผลต่อระบบการตัดสิ นใจและพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ดังนี้
1. ความสาเร็ จส่ วนตัว
2. ความต้องการด้านอีโก้ (ความภาคภูมิใจ สถานะ ความเคารพ)
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3. ความต้องการด้านสังคม
4. ความปลอดภัยและมัน่ คง
5. ความต้องการของร่ างกาย
พฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภคมี ส่วนส าคัญอย่า งมาก เพราะเป็ นข้อมูล เบื้ องต้นในการนามาวิเคราะห์
ตลาดเป้ าหมายและการวางแผนเพื่อดาเนินกิจกรรมตลาด ตลอดจนการติดต่อสื่ อสารและการวางกลยุทธ์
ยุทธวิธีที่เหมาะสมที่สุด เป็ นรู ปแบบการจัดกิ จกรรมการตลาดและการสื่ อสารตลาด โดยองค์รวมที่ มี
เอกภาพและเข้า ถึ ง กลุ่ ม เป้ าหมายได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพนาไปสู่ เป้ าหมายทางธุ ร กิ จ ไม่ ว่า จะเป็ น
พฤติกรรมการเลือก การตัดสิ นใจซื้ อ ซื้ อซ้ า ระยะเวลาซื้ อ และแบรนด์ที่แข็งแรง
บทบาทของผู้บริโภค
บทบาทผูบ้ ริ โภค คือ การแสดงอาการที่เป็ นกระบวนการเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้ อ การใช้ การ
ประเมินผลสิ นค้าหรื อบริ การ จากการได้มาตามความต้องการและคาดหวังของผูบ้ ริ โภค
ในฐานะของผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์ (User) ผูบ้ ริ โภคมีส่วนเกี่ยวข้องกับลักษณะของผลิตภัณฑ์และการ
ใช้งานของผลิตภัณฑ์
ในฐานะของผูจ้ ่ายเงิ นซื้ อ (Payer) ผูบ้ ริ โภคเป็ นผูจ้ ่ายเงินซื้ อผลิ ตภัณฑ์ และมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ราคาและลักษณะนิสัยส่ วนตัวในการซื้ อ
ในฐานะของผูซ้ ้ื อ (Buyer) เป็ นการเน้นในเรื่ องการเข้าถึงผลิตภัณฑ์เช่นการซื้ อผ่านจุดศูนย์กลาง
การค้าปลีก
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ (The consumer Buying-Decision Process) ผูบ้ ริ โภคมักจะตัดสิ นใจ
ซื้ อจากการได้เห็นหรื อสัมผัสเป็ นหลักเป็ นการระบุถึงการตัดสิ นใจเกี่ยวกับ “สิ่ งที่จะหาซื้ ออะไร และซื้ อ
เมื่อใด จากไหน และจะจ่ายอย่างไร” อย่างไรก็ตามผูบ้ ริ โภคนั้นจะมีขอ้ จากัดในเรื่ องของการเงินและ
เวลา ทาให้ตอ้ งให้น้ าหนักในเรื่ องของความน่ าจะเป็ นในการยกเลิ กหรื อละทิ้งความตั้งใจในการซื้ อ
สิ นค้าบางอย่างและตัดสิ นใจซื้ อในเรื่ องที่เกิ ดขึ้นอยู่เป็ นประจา ดังนั้นผูบ้ ริ โภคจึ งมี แนวโน้มที่จะคง
รู ปแบบการหาซื้ อสิ นค้าและการจับจ่ายใช้สอยในรู ปแบบเดิมไว้ ซึ่ งจะเห็นว่าการตัดสิ นใจซื้ อนั้นขึ้นอยู่
กับระดับของความสามารถที่จะจัดหามาได้เป็ นสาคัญดังนี้
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ขั้นตอนการตัดสิ นใจซื้อ
1. การรับรู้ถึงปั ญหา (Problem Recognition) ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่จะสร้างการ ตัดสิ นใจเพื่อซื้ อ
สิ นค้าโดยมาจากความจาเป็ นอย่างยิ่ง (needs) เช่ น ความต้องการอาหารมาเพื่อประทังชี วิตและความ
ต้องการโดยทัว่ ๆ ไป (wants) คื อ ความต้องการที่ จะเสาะแสวงหาสิ่ งที่ พึงพอใจเพื่อตอบสนองความ
อยาก ความอยากไม่ใช่สิ่งที่จาเป็ นต่อชีวติ (ขาดหายไปก็ไม่เกิดอันตรายต่อร่ างกาย)
2. การค้น หาข้อ มู ล ข่ า วสาร (Information

Search) การหาข้อ มู ล ข่ า วสารเป็ น หนึ่ งใน

กระบวนการตัด สิ นใจซื้ อ ของผู ้บ ริ โภคแหล่ ง ที่ ม าของข้อ มู ล ซึ่ งแตกต่ า งกั น นั้ นคื อ สิ่ ง ที่ ใ ช้ ใ น
กระบวนการค้นหาข้อมูลข่าวสารของสิ นค้า เพื่อให้เกิดตระหนักรู ้ถึงแบรนด์ หรื อสิ นค้าที่ตอ้ งการหรื อ
ให้ความสนใจ อันจะนาไปสู่ การตัดสิ นใจซื้ อ
3. การประเมินทางเลือก (Alternative Evolution) เมื่อผูบ้ ริ โภคได้มีการค้นหาข้อมูลแล้ว จะ
นาเอาข้อมูลเหล่านั้นไปสู่ ข้ นั ตอนกรประเมินทางเลื อกในการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ ผูบ้ ริ โภคอาจมีวิธีการ
เลือกที่มีความหลากหลายเพื่อประโยชน์สูงสุ ดแก่ตวั ผูบ้ ริ โภคเอง
4. การซื้ อหา (Purchase) เมื่อผูบ้ ริ โภคได้ประเมินทางเลือกแล้ว ผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจ ซื้ อสิ นค้า
นั้นๆ ซึ่ งถื อเป็ นขั้นตอนหนึ่ งของกระบวนการ แต่เมื่อผูบ้ ริ โภคในแต่ละช่ วงเวลานั้นแฝงไว้ดว้ ยแง่มุม
ต่างๆ มากมาย เช่ น หลังจากประเมิ นทางเลื อกอย่างใดอย่างหนึ่ งแล้วผูบ้ ริ โภคที่ อาจเปลี่ ยนใจไปใช้
วิธีการของผูบ้ ริ โภคเองในการเลือกซื้ อสิ นค้าที่ตอ้ งการซึ่ งถูกใจมากที่สุด และในขั้นตอนนี้ จึงเป็ นเรื่ องที่
ผูบ้ ริ โภคต้องการซื้ อและเป็ นเจ้าของสิ นค้าดังกล่ าวการตอบสนองของผูซ้ ้ื อเป็ นอย่างไรขึ้ นอยู่กบั สิ่ ง
กระตุ น้ และอิ ทธิ พลของปั จจัยต่างๆ ดังที่ กล่ าวมาแล้วในการตัดสิ นใจซื้ อผูบ้ ริ โภคจะมี การตัดสิ นใจ
ประเด็ นต่ า งๆ ดัง นี้ คื อ การเลื อกผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ จ ะซื้ อ การเลื อ กตราสิ นค้า การเลื อ กผูข้ าย การเลื อ ก
ช่วงเวลาในการซื้ อ และปริ มาณสิ นค้าที่จะซื้อ
5. การประเมินภายหลังซื้ อ (Post purchase) การซื้ อสิ นค้านั้นจะเกิ ดขึ้นภายหลังขั้นตอน การ
ประเมินผละเลื อกสรร ความคาดหวังจากผู้บริ โภคในการซื้ อสิ นค้าเมื่ อได้รับการตอบสนองและเกิ ด
ความพึงพอใจกับสิ นค้านั้นๆ และจะมีการซื้ อสิ นค้าต่อไปอีกยาวนาน
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ผูบ้ ริ โภคที่ผา่ นขั้นตอนในกรซื้ อผลิตภัณฑ์ท้ งั 5 ขั้นตอน เป็ นลาดับขั้นแต่ในความเป็ นจริ งอาจ
ไม่เป็ นเชนนั้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ การซื้ อที่มีความสลับซับซ้อนของการตัดสิ นใจน้อย ผูบ้ ริ โภคอาจข้าม
ขั้นตอนบางขั้นตอนไปภายหลังการซื้ อและใช้สินค้าและบริ การไปแล้ว ผูบ้ ริ โภคจะมี ประสบการณ์
เกี่ยวกับความพอใจหรื อไม่พอใจสิ นค้าและบริ การนั้นๆ และจะเก็บไว้เป็ นข้อมูลในการตัดสิ นใจซื้ อครั้ง
ต่อไป ดังนั้น จึงควรทาความเข้าใจในพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าและบริ การในแต่ละขั้น เพื่อค้นหาสิ่ งที่มี
อิทธิ พลในแต่ละขึ้นเพื่อสร้างความพอใจให้แก่ผบู ้ ริ โภคในทุกระดับของกระบวนการซื้ อ
พื้นฐานทางจิตวิทยา มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ ประกอบด้วย แรงจูงใจการรับรู ้ การเรี ยนรู ้
ความเชื่อและทัศนคติ
แรงจูงใจ (motivation) คื อ ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความต้องการการที่ ม ากเพียงพอที่ กระตุ น้ ให้บุ คคล
กระทาเพื่อตอบสนองความต้องการ โดยที่ความต้องการของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันไป
การรับรู้ (perception) การรับรู ้ ของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันและสิ่ งแวดล้อมที่แตกต่าง
กันก็จะทาให้การแปลความหมายของการรับรู ้ของแต่ละคนแตกต่างกันไป
การเรี ยนรู้ (learning) คือ การเปลี่ ยนแปลงใดๆ ในความนึ กคิดของผูบ้ ริ โภคตอบสนองหรื อ
พฤติกรรมอันเป็ นผลมาจากได้ปฏิบตั ิ ประสบการณ์ หรื อเกิดขึ้นของสัญชาตญาณ หรื อ ความรู ้ที่ได้จาก
การรั บรู ้ สิ่งที่ไม่คอยเกิ ดขึ้ นมาก่ อนนั้นเอง ดังนั้น การตลาดจะใช้แนวคิ ดนี้ มาเป็ นประโยชน์ดว้ ยการ
โฆษณาซ้ าๆ เพื่อให้เกิดการจูงใจซื้ อ ความเชื่อและทัศนคติ (belief and attitude) ความรู ้สึกของบุคคลต่อ
สิ่ งใดสิ่ งหนึ่งในทางบวกหรื อลบ ซึ่ งมีอิทธิ พลต่อการรับรู ้ และพฤติกรรมการตัดสิ นใจของแต่ละบุคคล
สรุ ป ทฤษฎี พฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภค คื อ อิทธิ พลจากภายนอก เช่ น สิ่ งกระตุน้ ทางการตลาด
และสิ่ ง กระตุ ้น อื่ น ๆ ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ลัก ษณะของผูซ้ ้ื อ ท าให้ เ กิ ด กระบวนการตัด สิ น ใจของผูซ้ ้ื อ และ
ตัดสิ นใจซื้ อโดยเลื อกผลิ ตภัณฑ์ การศึ ก ษาพฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภค จะท าให้ส ามารถสร้ างกลยุทธ์ ทาง
การตลาดที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ผบู ้ ริ โภคที่สาคัญจะช่วยในการพัฒนาตลาดและพัฒนาผลิ ตภัณฑ์
ให้ดีข้ ึนเป็ นประโยชน์ต่อการวางแผนทางการตลาดส่ งผลต่อธุ รกิจอย่างยัง่ ยืนต่อไป
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แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับความพึงพอใจ
Kotler and Armstrong (2002) พฤติกรรมของมนุ ษย์เกิดขึ้นต้องมีส่ิ งจูงใจ (motive) หรื อแรงขับ
ดัน (drive) เป็ นความต้องการที่กดดันจนมากพอที่จะจูงใจให้บุคคลเกิดพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของตนเอง ซึ่ ง ความต้องการของแต่ล ะคนไม่เหมื อนกัน ความต้องการบางอย่า งเป็ นความ
ต้องการทางชีววิทยา (biological) เกิดขึ้นจากสภาวะตึงเครี ยด เช่ น ความหิ ว กระหายหรื อความลาบาก
บางอย่างเป็ นความต้องการทางจิตวิทยา (psychological) เกิดจากความต้องการการยอมรับ (recognition)
การยกย่อง (esteem) หรื อการเป็ นเจ้าของทรัพ ย์สิน (belonging) ความต้องการส่ วนใหญ่อาจไม่มาก
พอที่จะจูงใจให้บุคคลกระทาในช่วงเวลานั้น ความต้องการกลายเป็ นสิ่ งจูงใจเมื่อได้รับการกระตุน้ อย่าง
เพียงพอจนเกิดความตึงเครี ยด โดยทฤษฎีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด มี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของอับราฮัม
มาสโลว์ และทฤษฎีของซิกมันด์ ปรอยด์
1. ทฤษฎี แ รงจู ง ใจของมาสโลว์ (Maslow”s

theory

motivation) อับ ราฮัม มาสโลว์

(A.H.Maslow) ค้นหาวิธีที่จะอธิ บายว่าทาไมคนจึงถูกผลักดันโดยความต้องการบางอย่าง ณ เวลาหนึ่ ง
ทาไมคนหนึ่ งจึงทุ่มเทเวลาและพนักงานอย่างมากเพื่อให้ได้มาซึ่ งความปลอดภัยของตนเองแต่อีกคน
หนึ่งกลับทาสิ่ งเหล่านั้น เพื่อให้ได้รับการยกย่องนับถือจากผูอ้ ื่น คาตอบของมาสโลว์ คือ ความต้องการ
ของมนุษย์จะถูกเรี ยงตามลาดับจากสิ่ งที่กดดันมากที่สุดไปถึ งน้อยที่สุดทฤษฎีของมาสโลว์ได้จดั ลาดับ
ความต้องการตามความสาคัญ คือ
1.1 ความต้องการทางกาย (physiological needs) เป็ นความต้องการพื้นฐาน คือ อาหาร
ที่พกั อากาศ ยารักษาโรค
1.2 ความต้องการความปลอดภัย (safety needs) เป็ นความต้องการที่เหนื อกว่า ความ
ต้องการเพื่อความอยูร่ อด เป็ นความต้องการในด้านความปลอดภัยจากอันตราย
1.3 ความต้องการทางสังคม (social needs) เป็ นการต้องการการยอมรับจากเพื่อน
1.4 ความต้องการการยกย่อง (esteem needs) เป็ นความต้องการยกย่องส่ วนตัว ความ
นับถือและสถานะทางสังคม
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1.5 ความต้องการให้ตนประสบความสาเร็ จ (self – actualization needs) เป็ นความ
ต้องการสู งสุ ดของแต่ละบุคคล ความต้องการทาทุกสิ่ งทุกอย่างได้สาเร็ จบุคคลพยายามที่สร้างความพึง
พอใจให้กบั ความต้องการที่สาคัญที่สุดเป็ นอันดับแรกก่อนเมื่อความต้องการนั้นได้รับความพึงพอใจ
ความต้อ งการนั้นก็จะหมดลงและเป็ นตัวกระตุ ้นให้บุ คคลพยายามสร้ า งความพึ งพอใจให้ก ับความ
ต้องการที่สาคัญที่สุดลาดับต่อไป ตัวอย่างเช่น คนที่อดยาก (ความต้องการทางกาย) จะไม่สนใจต่องาน
ศิลปะชิ้ นล่าสุ ด (ความต้องการสู งสุ ด) หรื อไม่ตอ้ งการยกย่องจากผูอ้ ื่น หรื อไม่ตอ้ งการแม้แต่อากาศที่
บริ สุทธิ์ (ความปลอดภัย) แต่เมื่อความต้องการแต่ละขึ้นได้รับความพึงพอใจแล้วก็จะมีความต้องการใน
ขั้นลาดับต่อไป
2. ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด์ ซิ กมันด์ ฟรอยด์ (S.M.Freud) ตั้งสมมุติฐานว่าบุคคลมักไม่รู้ตวั
มากนักว่าพลังทางจิตวิทยามีส่วนช่วยสร้ างให้เกิ ดพฤติกรรม พบว่าบุคคลเพิ่มและควบคุ มสิ่ งเร้ าหลาย
อย่าง สิ่ งเร้ า เหล่ านี้ อยู่นอกเหนื อการควบคมอย่างสิ้ นเชิ ง บุ คคลจึ งมี ค วามฝั น พูดคาที่ ไม่ต้ งั ใจพูด มี
อารมณ์อยูเ่ หลือเหตุผลและมีพฤติกรรมหลอกหลอนหรื อเกิดอาการวิตกจริ ตอย่างมาก
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับส่ วนประสมการตลาด 7P s (Marketing Mix)
Philip Kotler (2003) ส่ วนประสมทางการตลาด หมายถึ ง ตัวแปรทางการตลาดที่สามารถ
ควบคุมได้ซ่ ึ งบริ ษทั นามาใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มป้ าหมาย ส่ วนประสม
ทางการตลาด (The marketing mix) เป็ นแนวคิดที่สาคัญอย่างทางการตลาดสมัยใหม่ซ่ ึ งแนวความคิด
เรื่ องส่ วนประสมทางการตลาดนี้ มีบทบาทสาคัญทางการตลาด เพราะเป็ นการรวม การตัดสิ นใจทาง
การตลาดทั้งหมด เพื่อนามาใช้ในการดาเนิ นงาน เพื่อให้ธุรกิ จสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
เป้ าหมายเราเรี ยกส่ วนประสมทางการตลาดว่า 7 Ps ซึ่ งองค์ประกอบทั้ง 7 กลุ่มนี้ จะทาหน้าที่ร่วมกันใน
การสื่ อข่าวสารทางการตลาดให้แก่ผรู ้ ับสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
แนวคิดส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ของ Philip Kotler (2003) หมายถึง การมี
สิ นค้า ที่ ตอบสนองความต้องการของลู กค้า กลุ่ ม เป้ าหมายได้ข ายในราคาที่ ผูบ้ ริ โภคยอมรั บได้และ
ผูบ้ ริ โ ภคยิน ดี จ่า ยเพราะมองเห็ นว่า คุ ้ม ค่ า รวมถึ ง มี ก ารจัดจาหน่ า ยกระจายสิ นค้า ให้ส อดคล้องกับ
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พฤติกรรมการซื้ อหาเพื่อให้ความสะดวกแก่ ลูกค้า ด้วยความพยายามจูงใจให้เกิ ดความชอบในสิ นค้า
และเกิดพฤติกรรมอย่างถูกต้อง โดยส่ วนประสมทางการตลาด แบ่งออกเป็ น 7 ปัจจัย (7Ps) ได้แก่
1. ผลิ ตภัณฑ์ (Product) หมายถึ ง สิ่ ง ที่ เสนอขายโดยธุ รกิ จเพื่ อตอบสนองความจาเป็ นหรื อ
ความต้องการของลูกค้าให้เกิ ดความพึงพอใจ ประกอบด้วยสิ่ งที่สัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ เช่ น บรรจุ
ภัณฑ์ สี ราคา คุ ณภาพ ตราสิ นค้า บริ การและชื่ อเสี ย งของผู้ ขาย ผลิ ตภัณฑ์อาจจะเป็ นสิ นค้าบริ การ
สถานที่ บุ คคล หรื อความคิ ด ผลิ ตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจจะมี ตวั ตนหรื อไม่มีตวั ตนก็ได้ ผลิ ตภัณฑ์จึง
ประกอบด้วย สิ นค้า บริ ก าร ความคิด สถานที่ องค์ก รหรื อบุ คคล ผลิ ตภัณฑ์ต้องมี อรรถประโยชน์
(Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้า จึ งจะมีผลทาให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้การกาหนดกล
ยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ตอ้ งพยายามคานึงถึงปั จจัยต่อไปนี้
1.1 ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (product Differentiation) และความแตกต่างทางการ
แข่งขัน (Competitive Differentiation)
1.2 องค์ประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ์ (Product Component) เช่ น ประโยชน์
พื้นฐาน รู ปลักษณ์คุณภาพ การบรรจุภณั ฑ์ตราสิ นค้า
1.3 การกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product Positioning) เป็ นการ ออกแบบผลิตภัณฑ์
ของบริ ษทั เพื่อแสดงตาแหน่งที่แตกต่างและมีคุณค่าในจิตใจของลูกค้าเป้ าหมาย
1.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีลกั ษณะใหม่และ
ปรับปรุ งให้ดีข้ ึน (New and Improved) ซึ่ งต้องคานึงถึงความสามารถในการตอบสนองความต้องการ
ลูกค้าได้ดียงิ่ ขึ้น
1.5 กลยุทธ์เกี่ยวกับส่ วนประสมผลิตภัณฑ์ (Product Mix) และสายผลิตภัณฑ์ (Product
Line)
2. ราคา (Price) หมายถึง จานวนเงินหรื อสิ่ งอื่นๆ ที่มีความจาเป็ นต้องจ่าย เพื่อให้ได้ ผลิตภัณฑ์
หรื อหมายถึ ง คุ ณค่าผลิ ตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิ น ราคาเป็ น P ตัวที่สองที่เกิ ดขึ้นถัดจาก Product ราคาเป็ น
ต้น ทุ น (Price) ของผลิ ต ภัณ ฑ์ น้ ัน ดัง นั้น ผู ้ก าหนดกลยุ ท ธ์ ด้า นราคาจึ ง ต้อ งค านึ ง ถึ ง คุ ณ ค่ า ที่ รั บ รู้
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(Perceived Value) ในสายตาของลูกค้า ซึ่ งต้องพิจารณาการยอมรับของลูกค้าในคุณค่าของผลิตภัณฑ์วา่
สู งกว่าราคา ผลิตภัณฑ์ตน้ ทุนสิ นค้าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและการแข่งขัน
3. ช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place) หมายถึ ง โครงสร้ างของช่ องทางซึ่ งประกอบด้วย สถาบัน
และกิ จกรรม ใช้เพื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และบริ ก ารจากองค์การไปยังตลาด สถาบันที่นาผลิตภัณฑ์
ออกสู่ ตลาดเป้ าหมายคือ สถาบันการตลาด ส่ วนกิ จกรรมที่ช่วยในการกระจายตัวสิ นค้า ประกอบด้วย
การขนส่ งการคลังสิ นค้า และการเก็บรักษาสิ นค้าคงคลัง
4. การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็ นเครื่ องมือการสื่ อสาร เพื่อสร้างความพึงพอใจ ต่อตรา
สิ นค้าหรื อบริ การหรื อความคิดหรื อต่อบุคคล โดยใช้เพื่อจูงใจให้เกิดความต้องการ เพื่อเตือนความทรง
จาในผลิ ตภัณฑ์ โดยคาดว่าจะมี อิทธิ พลต่อความรู ้ สึก ความเชื่ อ และพฤติ กรรมการซื้ อหรื อเป็ นการ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารเกี่ ย วกับ ข้อ มู ล ระหว่า งผูซ้ ้ื อ กับ ผูข้ าย เพื่ อ สร้ า งทัศ นคติ และพฤติ ก รรมการซื้ อ การ
ติดต่อสื่ อสารอาจใช้พนักงานขาย (Personal Selling) ทาการขาย และการติ ดต่อสื่ อสารโดยไม่ใช้คน
(Non-Personal Selling) เครื่ องมือในการติดต่อสื่ อสารมีหลายประการ องค์การอาจเลื อกใช้หนึ่ งหรื อ
หลายเครื่ อ งมื อ ซึ่ งต้อ งใช้ห ลัก การเลื อ กใช้เ ครื่ อ งการสื่ อ สารการตลาด แบบประสมประสานกัน
(Integrated Marketing Communication) โดยพิจารณาถึ งความเหมาะสมกับลูกค้าผลิตภัณฑ์ คู่แข่งขัน
โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่ วมกันได้ เครื่ องมือการส่ งเสริ ม การตลาดที่สาคัญมีดงั นี้
4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็ นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเกี่ยวกับ องค์การและ
ผลิตภัณฑ์บริ การ หรื อความคิดที่ตอ้ งมีการจ่ายโดยผูอ้ ุปถัมภ์รายการ
4.2 การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) เป็ นการสื่ อสาร ระหว่างบุคคล กับ
บุคคลเพื่อพยายามจูงใจผูซ้ ้ื อที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายให้ซ้ื อผลิตภัณฑ์หรื อบริ การหรื อมีปฏิกิริยาต่อความคิด
หรื อเป็ นการเสนอขายโดยหน่วยงานขาย เพื่อให้เกิดการขาย และสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้า
4.3 การส่ ง เสริ มการขาย (Sales Promotion) เป็ นสิ่ งจู งใจที่ มีคุ ณค่า พิเศษที่ ก ระตุ ้น
หน่วยงานขาย (Sale Forces) ผูจ้ ดั จาหน่าย (Distributors) หรื อผูบ้ ริ โภคคนสุ ดท้าย (Ultimate Consumer)
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการขายในทันทีทนั ใดเป็ นเครื่ องมือกระตุน้ ความต้องการซื้ อที่ใช้สนับสนุ น

20

การโฆษณา และการขายโดยใช้พนักงาน ซึ่ งสามารถกระตุน้ ความสนใจ การทดลองใช้หรื อการซื้ อ โดย
ลูกค้าคนสุ ดท้ายหรื อบุคคลอื่นในช่องทางการจัดจาหน่าย การส่ งเสริ มการขาย
4.4 การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relation) เป็ นการเสนอ
ข่าวเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การ หรื อตราสิ นค้า หรื อบริ ษทั ที่ไม่ตอ้ งมีการจ่ายเงิ น โดยผ่านสื่ อการ
กระจายเสี ยงหรื อสื่ อสิ่ งพิมพ์โดยการให้ข่าวเป็ นกิจกรรมหนึ่ งของการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างทัศนคติ
ที่ดีต่อองค์การ ต่อผลิตภัณฑ์ หรื อต่อนโยบายให้เกิดกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ ง มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่ งเสริ มหรื อ
ป้ องกันภาพพจน์หรื อผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั
4.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) การโฆษณาเพื่ อให้เกิ ด การตอบสนอง
โดยตรง (Direct Response Advertising) และการตลาดเชื่ อมตรงหรื อการโฆษณาเชื่ อมตรง (Online
Marketing) มีความหมายต่างกัน ดังนี้
การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เป็ นการติดต่อสื่ อสารกับกลุ่มเป้ าหมาย เพื่อให้
เกิดการตอบสนองโดยตรง หรื อหมายถึงวิธีการต่างๆ ที่นกั การตลาดใช้ส่งเสริ มผลิตภัณฑ์โดยตรงกับ ผู้
ซื้ อและทาให้เกิดการตอบสนองในทันที ทั้งนี้ตอ้ งอาศัยฐานข้อมูลลูกค้า และการใช้สื่อต่างๆ เพื่อสื่ อสาร
โดยตรงกับลูกค้า เช่น ใช้สื่อโฆษณาและแคตตาล็อก
การโฆษณาเพื่อให้เกิ ดการตอบสนองโดยตรง (Direct Response Advertising) เป็ น
ข่า วสารการโฆษณา ซึ่ งถามผูอ้ ่า น ผูร้ ั บ ฟั ง หรื อผูช้ ม ให้เกิ ดการตอบสนองกลับ โดยตรงไปยังผูส้ ่ ง
ข่าวสาร ซึ่ งอาจจะใช้จดหมายตรงหรื อสื่ ออื่น เช่น นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์
การตลาดเชื่อมทางตรงหรื อการโฆษณาเชื่อมตรง (Online Marketing) หรื อ การตลาด
ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ คส์ (Electronics Marketing) เป็ นการโฆษณาผ่านระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ หรื อ
อิ นเตอร์ เน็ ต เพื่ อสื่ อสาร ส่ ง เสริ ม และการขายผลิ ตภัณฑ์ หรื อบริ ก าร โดยมุ่ ง หวัง ก าไรและการค้า
เครื่ องมือที่สาคัญประกอบด้วย การขายทางโทรศัพท์ การขายโดยใช้จดหมายตรง การขายโดยใช้แคต
ตาล็อก การขายทางโทรศัพท์ วิทยุ หรื อหนังสื อพิมพ์ ซึ่ งจูงใจให้ลูกค้ามีกิจกรรมการตอบสนอง เช่น ใช้
คูปองแลกซื้ อ เป็ นต้น
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5. บุ คลากร (People) หรื อพนัก งาน (Employees) ซึ่ งต้องอาศัย การคัดเลื อก (Selection) การ
ฝึ กอบรม (Training) การจูงใจ (Motivation) เพื่อให้สามารถสร้ างความพึงพอใจ ให้กบั ลูกค้าได้แตกต่าง
เหนื อคู่แข่งขัน พนักงานต้องมีความสามารถ มีทศั นคติที่ดีสามารถตอบสนองต่อลูกค้า มีความคิดริ เริ่ ม
มีความสามารถในการแก้ปัญหา และสามารถสร้างค่านิยมให้กบั องค์กร
6. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) โดย พยายามสร้างคุณภาพ
โดยรวม (Total Quality Management (TQM) ตัวอย่าง การให้บริ การของสายการบิ นต้องพัฒนา
ลัก ษณะทางกายภาพและรู ป แบบการให้ บ ริ การ เพื่ อ สร้ า งคุ ณ ค่ า ให้ ก ับ ลู ก ค้า (Customer-Value
Proposition) ไม่วา่ จะเป็ นด้านความสะอาด ความรวดเร็ ว หรื อผลประโยชน์อื่น
7. กระบวนการ (Process) เพื่อส่ งมอบคุณภาพในการให้บริ การกับลูกค้าได้รวดเร็ ว และ สร้าง
ความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า (Customer Satisfaction) ในการบริ หารการตลาดนั้น ผูบ้ ริ หารการตลาดต้อง
มีความเข้าใจถึงความต้องการของผูบ้ ริ โภค และมุ่งตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคด้วยเครื่ องมือ
ส่ วนประสมทางการตลาด ซึ่ งมักจะรู ้ จกั กันโดยทัว่ ไป “7Ps” แต่ปัจจุบนั ในยุคของการตลาดที่มุ่งเน้น
ลูกค้านั้นจะเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่คือ องค์ประกอบทุกอย่างนั้นให้เริ่ มต้นจากลูกค้าเป็ นหลัก โดยเริ่ ม
ตั้ง แต่ ก ารออกแบบตลอดจนตอบสนองในมุ ม มองของลู ก ค้า อัน ได้แก่ 4Cs: Customer Solution,
Customer Cost, Convenience และ Communication
7.1 ตอบสนองความต้องการได้มากที่สุด (Customer Solution) ผูผ้ ลิต สิ นค้าต้องเรี ยนรู้
ถึงความต้องการของผูบ้ ริ โภค โดยการพัฒนาสิ นค้าให้ตรงกับความต้องการเพื่อให้สินค้านั้นๆ สามารถ
เอื้อประโยชน์หรื อแก้ปัญหาให้แก่ ลูกค้า และที่ สาคัญวิ่งคือการนาเสนอคุ ณภาพที่ ดีแก่ลูกค้า โดยอาจ
เสนอสิ น ค้า หรื อ บริ ก ารที่ มี คุ ณภาพตรงหรื อ สู ง กว่า ความคาดหวัง ของหลายๆ องค์ก ร อาจมุ่ ง การ
ตอบสนองสิ นค้าหรื อบริ การให้ตรงจุดและชัดเจนยิ่งขึ้นด้วย กลยุทธ์ที่เรี ยกว่า Mass customization โดย
เสนอสิ นค้าและบริ การเพื่อลูกค้าเฉพาะรายในราคาที่เหมาะสม พร้อมการบริ การ พิเศษที่ตรงใจลูกค้าแต่
ละบุคคล ขณะเดียวกันก็สามารถตอบสนองลูกค้าในวงกว้างเพื่อสร้างความพึงพอใจได้อย่างทัว่ ถึง ดังนี้
กลยุทธ์น้ ี จึงจาเป็ นต้องใช้การจัดการระบบฐานข้อมูลที่ดีพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทนั สมัย เพื่อสนับสนุ น
การออกแบบผลิตภัณฑ์และการตอบสนองลูกค้าอย่างรวดเร็ ว
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7.2 ราคาเหมาะสม / ย่อมเยา (Customer Cost) นักการตลาดควรเข้าใจว่าแม้ผบู ้ ริ โภค
จะได้รับสิ นค้าที่ตรงกับความต้องการแล้ว แต่ยงั ไม่ใช่ปัจจัยเพียงพอที่จะเกิดความพึงพอใจ ทั้งนี้ เพราะ
ผูบ้ ริ โภคต้องการซื้ อสิ นค้าในระดับราคาที่เหมาะสม ผูบ้ ริ โภคจะยอมจ่ายในราคาที่สูง หากสิ นค้านั้นๆ มี
ลักษณะพิเศษหรื อมีเอกลักษณ์เฉพาะแนวความคิดเดิมๆ เกี่ยวกับผูบ้ ริ โภคที่เชื่อว่า “สิ นค้าที่มีคุณภาพสู ง
ราคามักจะแพง” นั้น กาลังจะเปลี่ยนไปในปั จจุบนั นี้ดว้ ยกระบวนทัศน์ใหม่ในการบริ หาร คือ “ยกระดับ
คุณภาพ ขณะเดียวกับราคาที่ถูกลง” ซึ่ งให้องค์กรธุ รกิจต้องมีการปรับปรุ ง ประสิ ทธิ ภาพการผลิตเพื่อให้
ต้นทุนต่าลง อีกทั้งยังต้องเปลี่ยนยุทธวิธีการตั้งราคาใหม่จากเดิมที่ผลิตสิ นค้าเสร็ จแล้วจึงค่อยมาตั้งราคา
แต่กลับต้องพิจารณาว่าผูบ้ ริ โภคยอมรับสิ นค้านั้นๆด้วยราคา ณ ระดับใด สามารถลดต้นทุนได้หรื อไม่
จึงค่อยมากาหนดราคา ณ ระดับที่ผบู ้ ริ โภคเต็มใจที่จะจ่าย
7.3 ซื้ อหาสะดวก (Convenience) ผูผ้ ลิ ตต้องพยายามส่ งมอบสิ นค้าหรื อนาเสนอการ
บริ ก าร ณ สถานที่ แ ละเวลาที่ เ หมาะสมในปั จ จุ บ ัน ธุ ร กิ จ มี ก ารด าเนิ น การโดยเชื่ อ มต่ อ ด้ว ยระบบ
คอมพิวเตอร์ ระหว่างสมาชิก เพื่อเอื้อประโยชน์ในการติดต่อและการสั่งซื้ อ ซึ่ งสามารถตรวจสอบระดับ
และการไหลเวียนของวัตถุดิบและสิ นค้าคงคลังได้ในทุกขั้นตอนในส่ วนร้านค้าปลีกเองก็สามารถสั่งซื้ อ
สิ นค้าได้ในทุกเวลาที่ตอ้ งการและสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสั่งซื้ อได้ทนั ท่วงทีอีกทั้งเติมเต็มสิ นค้า
บนหิ้ งได้ตลอดเวลา ไม่ เกิ ดการขาดช่ วงและไม่ตอ้ งมี การกักตุ นสิ นค้า ไว้มากเกิ นความจาเป็ น ทั้ง นี้
เนื่ องจากการจัดการระบบการสั่งซื้ อและการจัดส่ งสิ นค้าอย่างมี ประสิ ทธาภาพและส่ งผลต่อการลด
ต้นทุนทั้งระบบนัง่ เอง อันจะเกิดผลดีคืนกลับให้ผบู ้ ริ โภค ขณะเดียวกันการกระจายสิ นค้าควรคานึ งถึ ง
ข้อเท็จจริ งว่าผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั ต้องการจะซื้ อหาสิ นค้าด้วยความง่ายและสะดวกสบายไม่ยุ่งยาก ณ
เวลาใดก็ได้ที่ตอ้ งการจึงเกิดธุ รกิจประเภทร้านสะดวกซื้ อที่เปิ ดตลอด 24 ชัว่ โมง ในปั จจุบนั ยังมีการใช้
เทคโนโลยีเพื่อเสริ มสร้างคุณค่าจุดนี้
7.4 รายละเอียด คุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน (Communication) การมีกิจกรรม
เพื่อการส่ งเสริ มการตลาดอันได้แก่ การใช้พนักงานขาย การบริ การสนับสนุ น การโฆษณา และการ
ประชาสัมพันธ์ ล้วนแต่เป็ นการเพิ่มการรับรู ้ แก่ ผบู ้ ริ โภคเกี่ ยวกับคุ ณประโยชน์ของสิ นค้าและข้อมูล
อื่นๆ ที่องค์การต้องการสื่ อสารด้วยข้อเท็จจริ งที่ ถูกต้อง องค์การพึงต้องระมัดระวัง การให้สัญญาแก่
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ผูบ้ ริ โภคที่เกินจริ ง อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรื อเกิดความคาดหวังที่สูง และองค์การต้องหลีกเลี่ยง
การสร้างแรงกดดันกับลูกค้า เช่น กรณี การใช้พนักงานขาย ซึ่ งพยายามขายสิ นค้าในลักษณะเชิ งรุ กอย่าง
มากต่อลูกค้าตรงกันข้ามองค์การควรแปรเป็ นกิ จกรรมส่ งเสริ มการตลาด เพื่อเสริ มสร้างคุณค่า และให้
เกิ ดความมัน่ ใจแก่ลูกค้า เช่ น การเสนอคุ ณประโยชน์หรื อการขายในลักษณะเชิ งการปรึ กษาแก่ลูกค้า
ตลอดจนการบริ การหลังการขายอย่างต่อเนื่ อง หรื อจัดตั้งฝ่ ายลูกค้าสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปั ญหาของลูกค้า
อย่า งทันท่ วงที เป็ นต้น นอกเหนื อจากเครื่ องมื อ สื่ อสารและการส่ ง เสริ ม การตลาดแบบเดิ ม ๆ แล้ว
องค์ก ารยัง สามารถสร้ า งคุ ณค่ า ด้วยเครื่ องมื อการสื่ อสารยุค ใหม่ ได้แก่ การใช้อินเตอร์ เน็ ตเพื่ อสื่ อ
ข่าวสารกับกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายโดยตรงในวงกว้างและเป็ นช่ องทางที่ลูกค้าป้ อนข้อมูลทั้งเชิ งบวกและ
เชิงลบกลับสู่ องค์กรได้อย่างรวดเร็ ว
ประวัติธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
พ.ศ.2509 ธนาคารกรุ งไทย “เริ่ มเปิ ดดาเนิ นกิ จการก่อตั้ง “ธนาคารกรุ งไทย จากัด” สาขาแรก
โดยรวม 2 ธนาคาร ที่รัฐบาลเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นใหญ่ในขณะนั้น ได้แก่ ธนาคารเกษตร จากัด และธนาคาร
มณฑล จากัด สานักงานตั้งอยูบ่ นถนนเยาวราช ถนนสายเศรษฐกิจเส้นสาคัญในขณะนั้น “เยาวราช” คือ
ถนนสายเศรษฐกิ จเส้ นสาคัญ นับตั้งแต่ที่ถนนเส้นนี้ ได้ถูกสร้ างขึ้ น ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยูห่ วั ถนนแห่ งนี้ เป็ นที่ต้ งั ของชุ มชนชาวจีนและตามตาราภูมิศาสตร์ พยากรณ์ (ฮวงจุย้ ) ก็บอก
ไว้ว่าถนนสายนี้ คือ ทาเลทอง ดังนั้น ธนาคารหลายแห่ งจึงถื อกาเนิ ดขึ้น บนถนนสายเศรษฐกิ จเส้นนี้
ทั้งนี้ เพื่อให้มีฐานะทางการเงินที่มนั่ คงสามารถคุ ม้ ครองผูฝ้ ากเงิ น และบริ การลูกค้าได้กว้างขวางและมี
บทบาทช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้มากขึ้นด้วย
พ.ศ.2525 ธนาคารกรุ งไทย ย้ายสานักงานใหญ่มาอยูถ่ นนสุ ขุมวิทย้ายสานักงานใหญ่มาอยู่ ณ
อาคารเลขที่ 35 ถนนสุ ขุมวิท จนถึ ง ปั จจุ บนั เพื่ อตอบรั บความเจริ ญเติ บโตในการดาเนิ นธุ รกิ จของ
ธนาคารกรุ งไทย และเพื่อบริ การลูกค้าได้อย่างรวดเร็ วและทัว่ ถึง
พ.ศ.2530 ธนาคารกรุ งไทย ได้รับมอบหมายให้ช่วยบริ หารงาน “โครงการ 4 เมษา” ต่อจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยเน้นในเชิ งธุ รกิจ ซึ่ งเท่ากับว่าธนาคารกรุ งไทยมีบทบาทสาคัญในการช่วย
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แก้ ไ ขปั ญ หาวิ ก ฤตเศรษฐกิ จ ครั้ งส าคัญ ครั้ งหนึ่ งของไทย จากนั้น เดื อ นสิ ง หาคม ในปี เดี ย วกัน
ธนาคารกรุ งไทยได้รับโอนทรัพย์สินและหนี้ สินของธนาคารสยาม จากัด ที่กาลังมีปัญหาจากการควบ
รวมครั้ งนี้ ทาให้ธนาคารกรุ งไทยเป็ นธนาคารที่มีทรัพย์สินมากเป็ นอันดับ 2 ของประเทศ และแสดง
บทบาทความเป็ น “ธนาคารนา” (Lead Bank)
พ.ศ.2531 ธนาคารกรุ งไทยขยายสาขาครอบคลุ มทุ ก จังหวัดของประเทศ ขยายสาขา ติ ดตั้ง
ระบบออนไลน์ และเครื่ องเอทีเอ็ม ครอบคลุมทุกจังหวัดของประเทศไทย ธนาคารกรุ งไทยเป็ นธนาคาร
พาณิ ชย์แห่งเดียวในขณะนั้น ที่สามารถขยายศักยภาพการให้บริ การประชาชนได้อย่างทัว่ ถึง
พ.ศ.2532 – 2537 หุ ้นของธนาคารกรุ งไทย เข้าสู่ ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยอีกก้าวที่
สาคัญเกิดขึ้นเมื่อได้นาหุ ้นของธนาคารเข้าสู่ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ซึ่ งเป็ นรัฐวิสาหกิ จแห่ ง
แรก โดยเริ่ มเปิ ดให้มีการซื้ อ-ขายหุ น้ ของธนาคารในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วนั ที่ 2 สิ งหาคม 2532 และ
ในวันที่ 24 มีนาคม 2537 ธนาคารกรุ งไทยเปลี่ยนเป็ นบริ ษทั มหาชน ภายใต้ชื่อ “ธนาคารกรุ งไทย จากัด
(มหาชน) ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Krung Thai Bank Public Company Limited”
พ.ศ.2540 – 2547 ธนาคารกรุ งไทย ฝ่ าฟั นอุปสรรคด้วยความมุ่งมัน่ ในปี 2540 สถาบันการเงิ น
ส่ วนใหญ่ประสบปั ญหาการขาดความเชื่อมัน่ ในสถาบันการเงิน แต่ธนาคารกรุ งไทยก็ยงั สามารถฟั นฝ่ า
อุปสรรคในช่ วงที่ มีสภาวะเศรษฐกิ จและการเงิ นของประเทศแทบจะล้มละลายมาได้ในปี พ.ศ.2546
ธนาคารกรุ งไทยเป็ นธนาคารพาณิ ชย์แห่งแรก ที่สามารถจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นได้และยังเป็ นผูน้ า
ในการรักษาระดับอัตราดอกเบี้ยเงิ นฝาก เป็ นธนาคารพาณิ ชย์แห่ งสุ ดท้าย ที่ประกาศลดอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากลง และก็ยงั เป็ นผูน้ าในการรณรงค์ให้ประชาชนหันมารักษาและเปิ ดเผยข้อมูลเครดิตของตนเอง
เพื่อประโยชน์ในการขอสิ นเชื่อ ปลายปี พ.ศ.2547 บริ จาคเงินเพื่อช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยคลื่นยักษ์สึนามิ
ใน 6 จังหวัดภาคใต้ เป็ นจานวนเงิน 100 ล้านบาท ธนาคารกรุ งไทยในปั จจุบนั ยังคงเติบโตและพร้อม
เดิ นเคียงข้างสังคมไทย โดยได้ปรับวิสัยทัศน์ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการแข่งขัน โดยเปลี่ ยน
จาก “ธนาคารแสนสะดวก” หรื อ “The Convenience Bank” ที่ถือเป็ นมาตรฐานบริ การของธนาคารใน
ปั จจุบนั สู่ แนวคิ ด “กรุ งไทย ก้าวไกล ไปกับคุ ณหรื อ “Growing Together” อันเป็ นความมุ่งมัน่ ที่ จะ
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พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและสร้างการบริ การที่มีคุณค่าเพื่อสนับสนุ นการเติบโตและความมัน่ คัง่ แก่
ลูกค้า สร้างคุณภาพที่ดีข้ ึนแก่สังคม ตลอดจนสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยัง่ ยืนแก่ผถู ้ ือหุน้
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
หทัยรัตน์ บันลือ (2556) ได้ทาการศึกษาเรื่ องความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริ การของ
ธนาคารออมสิ น สาขาสวนจิตรลดา ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 41 ขึ้น
ไป สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี อาชีพ ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 10,000 – 20,000 บาท มีจานวนครั้งที่ใช้บริ การธนาคารออมสิ น สาขาสวนจิตรลดา เฉลี่ยต่อเดือน
4 ครั้งขึ้นไป บริ การของธนาคารออมสิ น สาขาจิตรลดาที่ใช้บริ การมากที่สุด คือ บริ การฝาก-ถอนเงิน
และมีระยะเวลาที่ใช้บริ การธนาคารออมสิ น สาขาสวนจิตรลดา 1 – 3 ปี และ 10 ปี ขึ้นไป สาหรับความ
พึงพอใจที่มีต่อคุณภาพการให้บริ การของธนาคารออมสิ น สาขาสวนจิตรลดาโดยรวม อยูใ่ นระดับมาก
เพื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจมากที่สุดในด้านการตอบสนองความต้องการ รองลงมา คือ
ด้านการให้ความมัน่ ใจ ด้านความเป็ นรู ปธรรมของบริ การ ด้านความน่าเชื่ อถือหรื อความไว้วางใจ และ
ด้านการเข้าใจการรับรู้ความต้องการของผูร้ ับบริ การตามลาดับ
ชุ ติมณฑ์ เช้าเจริ ญ (2559) ได้ทาการศึ กษาเรื่ องปั จจัยที่ ส่งผลต่อความพึงพอใจในใช้บริ การ
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การ
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) โดยเรี ยงลาดับตามอิทธิ พลที่ส่งผลต่อความพึงพอใจจากมากไป
น้อย ได้แก่ ปั จจัยด้าน บุคคล การจัดการขั้นตอนการให้บริ การ และการมีสัญลักษณ์แสดงจุดให้บริ การ
ปั จจัยด้านลักษณะทาง กายภาพและความสัมพันธ์ กบั ธนาคาร ปั จจัยด้านราคาและ การอานวยความ
สะดวกในด้านที่จอดรถ ปั จจัย ด้านผลิ ตภัณฑ์ ปั จจัยด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ความน่ าเชื่ อถื อและ
ชื่อเสี ยงของธนาคาร และสถานที่ รองรับผูม้ าใช้บริ การ และปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ตามลาดับ
สาหรับผลการวิจยั ทางลักษณะ ประชากรศาสตร์ พบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่มีอาชี พ และระดับรายได้เฉลี่ยต่อ
เดื อนแตกต่างกัน มี ระดับความ พึงพอใจในการใช้บริ ก ารธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) ไม่
แตกต่างกัน
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รุ่ งโรจน์ สงสระบุญ (2562) ได้ทาการศึกษาเรื่ องความพึงพอใจการใช้บริ การธนาคารกสิ กรไทย
จากัด (มหาชน) ที่เซ็นทรัลเวสเกต ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง
41 – 50 ปี มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และมีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป นอกจกนี้ ยงั พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนใหญ่ไปใช้บริ การกับเพื่อนมากที่สุด มีความถี่ในการใช้บริ การ 5 – 6 นิยมไปใช้บริ การวันพฤหัสบดี
เวลาที่ไปใช้บริ การ คือ 14.01 – 15.30 น. และปั จจัยที่มีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ ปั จจัยด้านระดับ
รายได้ต่อเดื อน และอาชี พมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการใช้บริ การธนาคารกสิ กรไทย จากัด
(มหาชน) ที่เซ็นทรัลเวสต์เกต นอกจากนี้ยงั พบว่า ผูไ้ ปใช้บริ การร่ วมด้วย ความถี่ในการใช้บริ การ วันที่
ไปใช้บริ การ และเวลาที่ไปใช้บริ การ มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการใช้บริ การธนาคารกสิ กร
ไทย จากัด (มหาชน) ที่เซ็นทรัลเวสต์เกต
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเกี่ ยวกับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การธนาคารกรุ งไทย
จากัด (มหาชน) สาขาถนนพุทธมณฑลสาย 5 โดยแบ่งการวิจยั ตามส่ วนประสมทางการตลาด ออกเป็ น
7 รู ปแบบ คื อ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้า นช่ องทางการจัดจาหน่ าย ด้า นส่ งเสริ ม การตลาด ด้า น
กระบวนการให้บริ การด้านบุคคลากร และด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการตามลาดับ
ขั้นตอนดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. วิธีการสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. วิธีการดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
5. วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร ได้แก่ ผูท้ ี่ใช้บริ การ ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) สาขาพุทธมณฑลสาย 5 กลุ่ม
ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ั ย เนื่ อ งจากไม่ ท ราบจ านวนของผู ้ที่ ใ ช้ บ ริ การ ธนาคารกรุ งไทยจ ากั ด
มหาชน) สาขาถนนพุทธมณฑลสาย 5 ที่แน่นอน ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงใช้วธิ ี การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สู ต รค านวณแบบไม่ ท ราบจ านวนประชากร โดยใช้สู ต รก าหนดขนาด ตัว อย่า งของ สู ต ร
W.G.Cochran (1953) ดังนี้
(

เมื่อ

n

แทน จานวนสมาชิกกลุ่มตัวอย่าง

)
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P

แทน สัดส่ วนของประชากรที่จะสุ่ ม

Z

แทน ระดับความมัน่ ใจที่ผวู ้ จิ ยั กาหนดไว้ Z มีค่า 1.96
ที่ระดับความมัน่ ใจ 95% (ระดับ 0.05)

e

แทน สัดส่ วนของความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้

สาหรับการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั กาหนดสัดส่ วนของประชากร เท่ากับ 0.05 ซึ่ งมีค่าสู งสุ ดเมื่อ P =
0.05สู ตรต้องการระดับความมัน่ ใจ 95% และยอมให้คลาดเคลื่อนได้
โดย

%

p

=

0.05

Z

=

ณ ระดับความมัน่ ใจ 95% ดังนั้น Z=1.96

e

=

ความคลาดเคลื่อนที่พอจะอนุโลมได้ 5% ดังนั้น
e = 0.05

ดังนั้น
n

=

(

) (
(

) (
)

)

ผูว้ ิจยั ต้องการสุ่ มตัวอย่างเป็ น 50% จากประชากรทั้งหมด ต้องการความเชื่ อมัน่ 95 % และ
ยอมรับความคลาดเคลื่อนจากการสุ่ มตัวอย่าง 0.05 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจะคานวณได้คือ P = 50
(50%) Z = 1.96 (95%) e = 0.05 (5%)
n = (50) (1-50) (1.96)2 (0.05)2
n = (50) (150) (3.8416) /.0025
n = 384.16 หรื อ 384 ตัวอย่าง
เพื่อความแม่นยาของข้อมูลในการเก็บตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั จึงเก็บตัวอย่างจานวน 400 ตัวอย่าง
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เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
สาหรับการวิจยั ในครั้งนี้ เครื่ องมือที่ใช้สุ่มตัวอย่าง คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ผูว้ ิจยั ได้
สร้างขึ้นเพื่อเป็ นการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การที่ ธนาคารกรุ งไทยจากัด (มหาชน) สาขาถนน
พุทธมณฑลสาย 5โดยได้แบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั สร้ างขึ้นโดย มี
ลัก ษณะค าถามปลายปิ ด ได้แก่ เพศ อายุ การศึ กษา อาชี พ รายได้ต่อเดื อนโดยผูต้ อบแบบสอบถาม
สามารถเลือกคาตอบได้เพียงข้อเดียว
ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับ พฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การ ธนาคารกรุ งไทยจากัก (มหาชน)
สาขาถนนพุทธมณฑลสาย 5 ได้แก่ ความถี่ในการใช้บริ การ วันที่ไปใช้บริ การ และเวลาที่ไปใช้บริ การ
ส่ วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด 7P's ที่มีผลต่อความ พึง
พอใจของผูใ้ ช้บริ การธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) สาขาถนนพุทธมณฑลสาย 5 ประกอบด้วย ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ด้านส่ งเสริ มการตลาด ด้านกระบวนการให้บริ การ
ด้านบุคคลากร และด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ
วิธีสร้ างเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการสร้ างเครื่ องมื อตามขั้นตอนการศึ กษา ดังต่อไปนี้ การสร้ างแบบสอบถาม มี
ขั้นตอนดังนี้
1.ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ ธนาคารกรุ งไทย
จากัด (มหาชน) สาขาพุทธมณฑลสาย 5 แล้วนามากาหนดกรอบแนวคิ ดของการวิจยั เพื่อนามาเป็ น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. นาผลที่ได้จากการศึกษาตามข้อ 1. มาสร้ างแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็ นส่ วนๆ และ
พิจารณาเนื้อหาให้สอดคล้องกับแนวคิด วัตถุประสงค์ และกรอบแนวคิดในการวิจยั
3. แบบสอบถามที่ สร้ า งขึ้ น นาเสนอาจารย์ที่ปรึ ก ษาสารนิ พนธ์ เพื่อขอคาแนะนา ปรั บปรุ ง
แก้ไข
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4. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะ และตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
5. น าแบบสอบถามที่ แ ก้ไ ขเรี ย บร้ อยแล้ว ทดลองใช้ (Pretest) กับ กลุ่ ม ตัว อย่า ง ไม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม
ตัวอย่างในงานวิจยั จานวน 40 คน และนาข้อมูลมาหาค่าความเชื่ อมัน่ โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbachalpha Coefficient)
6. นาแบบสอบถามที่ผ่านการทดลองใช้และแก้ไขแล้ว เสนออาจารย์ที่ปรึ กษาสารนิพนธ์เป็ น
ครั้งสุ ดท้าย เพื่อตรวจสอบและให้คาแนะนาเกี่ยวกับการจัดทาฉบับสมบูรณ์ สาหรับนาไปใช้ในการ เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป
วิธีดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล จากเอกสารในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ ความพึ ง พอใจของผู้ใ ช้ บ ริ การ
ธนาคารกรุ ง ไทย จากัด (มหาชน) สาขาพุ ทธมณฑลสาย 5 โดยแบ่ ง การวิจ ัย ตามส่ วนประสมทาง
การตลาดออกเป็ น 7 รู ปแบบ คื อ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย และ การ
ส่ ง เสริ มทางการตลาด บุ ค คลหรื อพนัก งาน การสร้ า งและน าเสนอลัก ษณะทางกายภาพ และ
กระบวนการ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจยั ที่ข้อง นามาสังเคราะห์และนามาสร้ างเป็ น
แบบสอบถาม และนาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาพิจารณาความเหมาะสมและความสอดคล้อง
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเครื่ องมือแบบสอบถาม มีวธิ ี ดาเนินการดังนี้
1. ขอหนังสื อจากมหาวิทยาลัยเพื่อขอความร่ วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม ตัวอย่าง
2. ประสานงานกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อนาเครื่ องมือไปเก็บรวบรวมข้อมูล
3. ผูว้ จิ ยั ดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องของกลุ่มตัวอย่างในการตอบข้อคาถามตาม เครื่ องมือ
แต่ละชุดให้สมบูรณ์ แล้วนาผลการตอบไปจัดกระทาและวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
4. ผูว้ ิจยั สุ่ มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยเก็บข้อมูลเฉพาะผูท้ ี่ มาใช้
บริ การ ธนาคาร กรุ งไทย จากัด (มหาชน) สาขา พุทธมณฑลสาย 5
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วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. แบบสอบถามในส่ วนที่ 1 ส่ วนที่ 2
เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ ยวกับพฤติ กรรมของผูใ้ ช้บริ การ ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
สาขา พุทธมณฑลสาย 5 โดยนาข้อมูลมาคานวณและวิเคราะห์หาค่าสถิติโดยใช้ ความถี่ (Frequency)
และค่ า ร้ อยละ (Percentage) อธิ บ ายตัว แปรต่ า งๆ ที่ ใ ช้ใ นการวิจยั ครั้ งนี้ และใช้ ค่ า มัช ฌิ ม เลขคณิ ต
(Arithmetic Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าพิสัย (Rang) อธิ บายตัวแปรด้าน
ปั จจัยส่ วนบุคคล เช่น เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, อาชี พ และรายได้ต่อ เดือน ซึ่ งเป็ นตัวแปรที่มีระดับ
การวัดประเภทช่วง วิเคราะห์ระดับปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การจากปั จจัยส่ วนประสม
ทาง การตลาด 7P's ที่มีผลต่อความพึงพอใจผูใ้ ช้บริ การ ธนาคารกรุ งไทยจากัด (มหาชน) สาขาพุทธ
มณฑลสาย 5 ด้ ว ยวิ ธี ก ารค านวณค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน จากนั้น น าค่ า เฉลี่ ย มาแปล
ความหมายโดยใช้เกณฑ์แปลความหมายของ ประคอง กรรณสู ตร (2542) ที่กาหนดไว้ดงั นี้
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง ระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง ระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด
2. ใช้ สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
2.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)
- ค่าสถิติร้อยละ (Percentage)
- ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้สูตร (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2541)
̅=

∑
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เมื่อ

̅

แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย
∑

แทนผลรวมของคะแนนทั้งหมด

แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
2.2 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) (ล้วน สายยศ และอังคณา 2540)

√
เมื่อ

∑
(

(∑ )
)

S.D.

แทน ค่าเบี่ยงแบนมาตรฐาน

∑

แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกาลังสอง

(∑ )
n

แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกาลังสอง
แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

3. สถิติทใี่ ช้ หาคุณภาพของแบบสอบถาม
หาความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถาม โดยใช้ วิ ธี สั ม ประสิ ทธิ์ แอลฟ่ า ( α -Coefficient)
ของครอนบัค (Crondach) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543)
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
(
)̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
เมื่อ

a

แทน ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของความเชื่อมัน่ แบบสอบถาม

k

แทน จานวนคาถาม

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅

แทน ค่าเฉลี่ยของค่าแปรร่ วมระหว่างคาถามต่างๆ

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ แทน ค่าเฉลี่ยของค่าแปรร่ วมของคาถาม

33

4. สถิติทใี่ ช้ สาหรับทดสอบสมมติฐาน
4.1 ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป โดย ใช้การ
สู ตรการวิเคราะห์ความแปรปรวน 1 ตัวประกอบ (One-way analysis of variance) เพื่อ ทดสอบ
สมมุติฐานข้อ 1, 2 และ 3
(ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2541) มีสูตรการคานวณดังนี้
เมื่อ

F

แทน ค่าที่พิจารณาใน F-distribution

MSB

แทน ค่าเฉลี่ยของผลบวกยกกาลังสองระหว่างกลุ่ม แทน

MSw

ค่าเฉลี่ยของผลบวกยกกาลังสองภายในกลุ่ม

โดย

dfb

Dfw

= n-k-1

เมื่อ

k

n

แทน จานวนสมาชิกทั้งหมด

=k-1
แทน จานวนกลุ่มตัวอย่าง

4.2 สถิตที่ใช้ในการทดสอบสถิติค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน (Pearson - relation)
เพื่อใช้ท ดสอบค่ าความสัม พันธ์ กนั สาหรั บ ค่านัยส าคัญทางสถิ ติใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ในครั้ ง นี้
กาหนดไว้ที่ระดับ 0.05
การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองกลุ่ม โดยใช้ค่าสหสัมพันธ์อย่างง่ าย เพียร์ สัน
(Pearson Correlation) (กัลยา วาณิ ชย์บญั ชา, 2545)

rxy 

N  XY  ( X )( Y )

N  X

2

เมื่อ

rxy



 ( X ) 2 N  Y 2  ( Y ) 2



เป็ น ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน
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 X เป็ น ผลรวมของข้อมูลที่วดั ได้จากตัวแปรตัวที่ 1 (X)
 Y เป็ น ผลรวมของข้อมูลที่วดั ได้จากตัวแปรตัวที่ 2 (Y)
 XY เป็ น ผลรวมของผลคูณระหว่างข้อมูลตัวแปรที่ 1 และ 2
 X เป็ น ผลรวมของกาลังสองของข้อมูลที่วดั ได้จากตัวแปรตัวที่ 1
 Y เป็ น ผลรวมของกาลังสองของข้อมูลที่วดั ได้จากตัวแปรตัวที่ 2
2

2

N

เป็ น ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

ค่ าสั มประสิ ทธิ์สหสั มพันธ์ จะมีค่าระหว่าง
1. ค่า r เป็ น ลบ แสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้าม คือ ถ้า Xเพิ่ม Y จะ ลด
แต่ถา้ x ลด Y จะเพิ่ม
2. ค่า r เป็ น บวก แสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน คือ ถ้า X เพิ่ม Y จะ เพิ่ม
แต่ถา้ Xลด Y จะลด
3. ค่า r เข้าใกล้ 1 แสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน และมี ความสัมพันธ์กนั
มาก
4. ค่า r เข้าใกล้-1 แสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้าม และมี ความสัมพันธ์กนั
มาก
5. ค่า x เท่ากับ 0 แสดงว่า X และ Y ไม่มีความสัมพันธ์
เกณฑ์ในการพิจารณาความสัมพันธ์ ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (r) ดังนี้
± 0.81 ถึง ±1.00 หมายถึง มีความสัมพันธ์ระดับสู งมาก
± 0.61 ถึง ±84 หมายถึง มีความสัมพันธ์ระดับสู ง
± 0.41 ถึง ± 0.64 หมายถึง มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง
± 0.21 ถึง ± 0.40 หมายถึง มีความสัมพันธ์ระดับต่าํ
ํ
± 0.00 ถึง ± 0.20 หมายถึง มีความสัมพันธ์ระดับต่ามาก
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึ ก ษาวิจ ัย เรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ มี พ ลต่ อ ความพึ ง พอใจการใช้บ ริ ก ารธนาคาร กรุ ง ไทยจ ากัด
(มหาชน) สาขา พุ ทธมณฑลสาย 5 โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมื อในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างคือ ผูท้ ี่มาใช้บริ การกรุ งไทยจากัด (มหาชน) สาขาพุทธมณฑลสาย 5
จานวน 400 ตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม แล้ว
มาทาการวิเคราะห์ ด้วยวิธีก ารทางสถิ ติด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป ตามวัตถุ ประสงค์ของการวิจยั และ
นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในรู ปของตาราง แบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน คือ
4.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่ วนบุคคล
4.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมผูใ้ ช้บริ การธนาคาร กรุ งไทยจากัด (มหาชน) สาขา พุทธ
มณฑล สาย 5
4.3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการใช้บริ การธนาคาร กรุ งไทยจากัด (มหาชน) สาขา
พุทธมณฑลสาย 5
สั ญลักษณ์ ทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
เพื่อความเข้าใจในการแปรความหมาย ผูว้ ิจยั ขอกาหนดสัญลักษณ์และความหมายที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
n
แทน จานวนตัวอย่าง
แทน ค่าเฉลี่ย (Mean)

S.D.
แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
β
แทน สัมประสิ ทธิ์ ถดถอยในรู ปคะแนนมาตรฐาน
Sig.
แทน ความน่าจะเป็ นสาหรับบอกนัยสาคัญทางสถิติ
*
แทน มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
t
แทน ค่าสถิติที่ใช้ในการพิจารณาการแจกแจงแบบที
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4.1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลปัจจัยส่ วนบุคคล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่ วนบุคคลของผูใ้ นการใช้บริ การธนาคาร กรุ งไทยจากัด (มหาชน)
สาขา พุทธมณฑลสาย 5 โดยจาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ ด้วย
การแจกแจงความถี่และคิดเป็ นร้อยละแสดงผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวนและร้ อยละของข้ อมูลปัจจัยส่ วนบุคคล
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
อายุ 20-30 ปี
อายุ 31-40 ปี
อายุ 41-50 ปี
อายุ 51 ปี ขึ้นไป
3. สถานภาพ
โสด
สมรส
4. อาชีพ
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
บริ ษทั เอกชน/รับจ้าง
ธุ รกิจส่ วนตัว
3. ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี

จานวน

ร้ อยละ

115
284

28.7
71.0

54
192
33
120

13.5
48.0
8.3
30.0

138
249

34.5
62.3

173
158
68

43.3
39.5
17.0

124
225
50

31.0
56.3
12.5
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ข้ อมูลส่ วนบุคคล
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่ากว่า10000 บาท
10001-20000 บาท
20001-30000 บาท
สู งกว่า30001 บาท

จานวน

ร้ อยละ

61
141
141
56

15.3
35.3
35.3
14.0

จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นหญิงจานวน 284 คน คิดเป็ นร้อยละ 71.0 มี
อายุระหว่าง 31 - 40 ปี จานวน 192 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.0 สถานภาพ สมรส จานวน 249 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 62.3 ทาอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 137 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.3 ระดับการศึกษา ปริ ญญา
ตรี จานวน 225 คน คิดเป็ นรอยละ 56.3 และมีรายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท จานวน 141 คน คิด
เป็ นร้อยละ 35.3
4.2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลพฤติกรรมผู้ใช้ บริ การธนาคาร กรุ งไทยจากัด (มหาชน) สาขา พุทธมณฑล
สาย 5
จากผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่ใช้บริ การธนาคารกรุ งไทยจากัด (มหาชน) สาขา
พุทธมณฑลสาย 5 มีความถี่ในการใช้บริ การ 2 ครั้งต่อเดือน คิดเป็ นร้อยละ 38.00 รองลงมาใช้บริ การ 1
ครั้ง ต่อเดือนหรื อคิดเป็ นร้อยละ 32.00 มากกว่า 3 ครั้ง และน้อยกว่า 1 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 13.25, 13.00
ตามลาดับ ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่นิยมใช้บริ การธนาคารกรุ งไทยจากัด (มหาชน) สาขาพุทธมณฑลสาย 5
ในวันศุกร์ คิดเป็ นร้อยละ 35.00 รองลงมาใช้บริ การในวันพุธ คิดเป็ นร้อยละ 17.00 และใช้บริ การในวัน
จันทร์ นอ้ ยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 1.25 และผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่ใช้บริ การธนาคารฯ ในช่วงเวลาระหว่าง
9.00 น. - 10.00 น. คิดเป็ นร้อยละ 43.00 รองลงมาใช้บริ การในช่วงเวลาระหว่าง 13.00 น. – 14.00 น. คิด
เป็ นร้อยละ 28.75 และใช้บริ การในช่วงเวลาระหว่าง 14.00 น.- 15.00 น. น้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 5.50
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4.3 ความพึงพอใจในการใช้ บริการธนาคารกรุ งไทยจากัด (มหาชน) สาขาพุทธมณฑลสาย 5
จากผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การมีระดับความพึงพอใจการใช้บริ การธนาคารกรุ งไทยจากัด
(มหาชน) สาขาพุทธมณฑลสาย 5 มากที่สุด คือ ปั จจัยด้านบุคลากร ( X = 4.40) รองลงมาได้แก่ปัจจัย
ด้านกระบวนการให้บริ การ ( X = 4.34) และน้อยที่สุด คือ ด้านลักษณะทางกายภาพ ( X = 4.15) จากการ
สัมภาษณ์ ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อการใช้บริ การโดยรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด เพราะความ
สะอาดภายในธนาคาร การบริ ก ารที่ มี คุ ณภาพ มี การก าหนดราคาค่า ธรรมเนี ย มที่ เหมาะสม มี ก าร
ส่ งเสริ มการขายอย่างต่อเนื่ อง มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ให้ผใู ้ ช้บริ การได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
ของทางธนาคารและมี ก ารอบรมมารยาทในการให้บ ริ ก ารของพนัก งาน ท าให้พ นัก งานมี ค วาม
กระตือรื อร้นและการดูแลเอาใจใส่ ในการบริ การ ตลอดจนทางธนาคารมีการให้บริ การที่สะดวก รวดเร็ ว
ไม่ว่าจะเป็ นขั้นตอนการให้บริ การออกบิลใบเสร็ จ ส่ วนป้ ายบอกทางมาธนาคารยังมีน้อย อาจจะเป็ น
เหตุผลทาให้ผใู้ ช้บริ การมีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุดในด้านลักษณะทางกายภาพ แสดงผลดังตาราง
ที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจในการใช้บริ การธนาคารกรุ งไทยจากัด (มหาชน) สาขา
พุทธมณฑลสาย 5
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ด้านบุคลากร
ด้านกระบวนการให้บริ การ
ด้านลักษณะทางกายภาพ
รวม

X

4.33
4.21
4.21
4.30
4.40
4.34
4.15
4.26

S.D.
0.395
0.465
0.465
0.654
0.642
0.726
0.839
0.337

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
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การทดสอบสมมติฐาน
สมมติ ฐ านข้ อ 1 ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ั บ ความพึ ง พอใจในการใช้ บ ริ การ
ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) สาขาพุทธมณฑล สาย 5 ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่า เพศ มี
ความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการใช้บริ การธนาคารกรุ งไทยจากัด (มหาชน) สาขาพุทธมณฑลสาย
5 ในด้านราคา ส่ งเสริ มการตลาด และสิ่ งแวดล้อมกายภาพ ส่ วนอายุ มีความสัมพันธ์กบั ผลิตภัณฑ์ ราคา
ช่ อ งทางฯ ส่ ง เสริ ม การตลาด กระบวนการ บุ ค ลากร และสิ่ ง แวดล้อมกายภาพ ระดับ การศึ ก ษามี
ความสัมพันธ์ กบั ส่ งเสริ มการตลาด กระบวนการ และสิ่ งแวดล้อมกายภาพ อาชี พมีความสัมพันธ์กบั
ผลิ ตภัณฑ์ ราคา และบุ คลากร รายได้ต่อเดื อนมีความสัมพันธ์กบั ผลิ ตภัณฑ์ ราคา ช่ องทางฯ ส่ งเสริ ม
การตลาด กระบวนการ บุคลากร และสิ่ งแวดล้อมกายภาพ จากผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 สามารถ
สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานได้ดงั ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 สรุ ปผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลกับความพึงพอใจในการ
ใช้บริ การธนาคารกรุ งไทยจากัด (มหาชน) สาขาพุทธมณฑลสาย 5
ความพึงพอใจในการใช้ บริการธนาคารกรุ งไทยจากัด (มหาชน)
สาขาพุทธมณฑลสาย 5

ปัจจัยส่ วน
บุคคล

ผลิตภัณฑ์

ราคา

ช่ องทาง

ส่ งเสริม

กระบวน บุคลากร สิ่ งแวดล้อม

การตลาด

การ

กายภาพ

เพศ

0.515

0.000*

0.988

0.001*

0.489

0.741

0.025*

อายุ

0.000*

0.000*

0.015*

0.000*

0.002*

0.000*

0.001*

ระดับ

0.301

0.110

0.099

0.000*

0.009*

0.877

0.002*

อาชีพ

0.004*

0.001*

0.448

0.788

0.645

0.000*

0.125

รายได้ต่อ

0.000*

0.000*

0.001*

0.003*

0.008*

0.001*

0.000*

การศึกษา

เดือน
หมายเหตุ : ระดับนัยสาคัญที่ระดับ *P<0.05
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สมมติ ฐ านที่ 2 พฤติ ก รรมการใช้บ ริ ก ารมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ความพึ ง พอใจการใช้บ ริ ก าร
ธนาคารกรุ งไทยจากัด (มหาชน) สาขาพุทธมณฑลสาย 5 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความถี่ในการ
ใช้บริ การมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการใช้บริ การธนาคารกรุ งไทยจากัด (มหาชน) สาขาพุทธ
มณฑลสาย 5 ในด้าน ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางส่ งเสริ มฯ และการตลาด วันที่ใช้บริ การ มีความสัมพันธ์
กับผลิ ตภัณฑ์ ราคา ช่ องทางส่ งเสริ มการตลาด กระบวนการ บุคลากรและสิ่ งแวดล้อมกายภาพ ส่ วน
ช่วงเวลาที่ใช้บริ การมีความสัมพันธ์กบั ช่ องทางส่ งเสริ มฯ จากผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 สามารถ
สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานได้ดงั ตารางที่ 3
ตารางที่ 4 สรุ ปผลการทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างพฤติ กรรมของผูใ้ ช้บริ การกับความพึง
พอใจในการใช้บริ การธนาคารกรุ งไทยจากัด (มหาชน) สาขาพุทธมณฑลสาย 5
ความพึงพอใจในการใช้ บริการธนาคารกรุ งไทยจากัด (มหาชน)
สาขาพุทธมณฑลสาย 5

พฤติกรรมของ
ผู้ใช้ บริการ
ความถี่ในการ

ผลิตภัณฑ์

ราคา

ช่ องทาง

ส่ งเสริม

กระบวน บุคลากร สิ่ งแวดล้อม

การตลาด

การ

กายภาพ

0.000*

0.001*

0.000*

0.000*

0.489

0.741

0.551

0.000*

0.002*

0.005*

0.000*

0.002*

0.000*

0.001*

0.551

0.751

0.000*

0.800

0.445

0.588

0.847

ใช้บริ การ
วันที่ไปใช้
บริ การ
ช่วงเวลาที่ใช้
บริ การ
หมายเหตุ : ระดับนัยสาคัญที่ระดับ *P<0.05
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บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
งานวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การธนาคารกรุ งไทยจากัด (มหาชน)
สาขาพุทธมณฑลสาย 5 การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อสารวจปั จจัยส่ วนบุคคล ศึกษาพฤติกรรมและ
ความพึ งพอใจในการใช้บริ ก าร ตลอดจนเพื่ อทดสอบความสั ม พันธ์ ระหว่า งปั จจัย ส่ วนบุ คคล และ
พฤติกรรมการใช้บริ การกับความพึงพอใจในการใช้บริ การของลูกค้าธนาคารกรุ งไทยจากัด (มหาชน)
สาขาพุทธมณฑลสาย 5 โดยกลุ่ มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผูใ้ ช้บริ การธนาคารกรุ งไทยจากัด
(มหาชน) สาขาพุทธมณฑลสาย 5 จานวน 400 ราย ทาการสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญ เครื่ องมือที่ใช้ในการ
เก็บข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย การแจกแจงความถี่
ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ส าหรั บผลการทดสอบสมมติ ฐานใช้ส ถิ ติไคสแควร์ เพื่อหาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรต้น คือลักษณะทางประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การ กับตัวแปรตาม คือ
ความพึงพอใจในการใช้บริ การธนาคารกรุ งไทยจากัด (มหาชน) สาขาพุทธมณฑลสาย 5 ผลการวิจยั
สรุ ปได้ดงั นี้
สรุ ปและอภิปรายผล
1. ผูใ้ ช้บริ การให้ความสาคัญกับการให้บริ การของธนาคารกรุ งไทยจากัด (มหาชน) สาขาพุทธ
มณฑลสาย 5โดยรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด ทั้งนี้ เพราะก่อนที่ผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าจะต้องมี
การศึ ก ษา ค้นหาข้อมู ล ซึ่ ง การประเมิ นทางเลื อกนั้น ผูใ้ ช้บ ริ ก ารก็ จะค านึ ง หรื อให้ค วามส าคัญกับ
ผลิ ตภัณฑ์ การกาหนดราคาค่าธรรมเนี ยมที่เหมาะสม ความสะดวกในการใช้บริ การ ความโดดเด่นใน
การออกแบบรู ปแบบการให้บริ การ และการส่ งเสริ มการตลาด เช่ น การได้ลดค่าธรรมเนี ยมการเป็ น
ลูกค้าเก่ าซึ่ งสอดคล้องกับ เอกรัฐ วงศ์วีระกุล (2553) ที่ กล่ าวว่าการตัดสิ นใจเป็ นวิธีการที่บุคคลควร
ประพฤติเพื่อให้ได้ผลสู งสุ ด โดยมีวธิ ี การตัดสิ นใจ 6 ขั้นตอน คือ
1. ค้นหาความต้องการในการตัดสิ นใจ
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2. สร้างเกณฑ์ในการตัดสิ นใจ
3. แบ่งน้ าหนักในแต่ละเกณฑ์
4. พัฒนาทางเลือก
5. ประเมินผลทางเลือก และ
6. เลือกทางเลือกที่ดีที่สุด
2. ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได้ และอาชีพ มีความสัมพันธ์กบั
ความพึง พอใจในการใช้บ ริ ก ารธนาคารกรุ งไทยจากัด (มหาชน) สาขาพุ ทธมณฑลสาย 5 ทั้ง นี้ อาจ
เนื่ องมาจากความพึ ง พอใจในการใช้บ ริ ก ารย่อมแตกต่ า งกันไปตามปั จจัย ส่ วนบุ คคล โดยผูท้ ี่ มี เพศ
ต่างกันย่อมมีความพึงพอใจในการใช้บริ การแตกต่างกันออกไป ส่ วนผูท้ ี่มีอายุต่างกัน ย่อมมีความพึง
พอใจในการใช้บริ การที่เปลี่ยนไปตามประสบการณ์ในการเคยมาใช้บริ การ ส่ วนคนที่มีรายได้สูงย่อมมี
ความพึงพอใจในการใช้บริ การแตกต่างกับผูม้ ีรายได้ต่าที่ตอ้ งคิดพิจารณาในการตัดสิ นใจใช้บริ การ และ
เลือกใช้บริ การที่จาเป็ นจริ ง ๆ นอกจากนี้อาชีพต่างกันย่อมมีแนวคิดค่านิ ยมของความพึงพอใจต่อการใช้
บริ การแตกต่างกันออกไปตามอาชีพที่ประกอบ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดโซโลมอน (Solomon, 2007) ที่
กล่าวว่า การตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อได้รับอิทธิ พลจากลักษณะส่ วนบุคคลของคนทางด้านต่าง ๆ ได้แก่ อายุ
ขั้นตอนวัฏจักรชีวติ ครอบครัว อาชี พ โอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษา รู ปแบบการดารงชี วิต บุคลิกภาพ
และแนวความคิดส่ วนบุคคล โดยอายุที่แตกต่างกันจะมีความต้องการผลิตภัณฑ์ต่างกัน ส่ วนอาชี พของ
แต่ ล ะบุ ค คลจะนาไปสู่ ค วามจาเป็ นและความต้องการสิ นค้า และบริ ก ารที่ แตกต่า งกัน ส าหรั บผูท้ ี่ มี
การศึกษาสู งมีแนวโน้มจะบริ โภคผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีมากกว่าผูท้ ี่มีการศึกษาต่า และรายได้ (Income)
โอกาสทางเศรษฐกิ จของบุ ค คลจะกระทบต่อสิ นค้า และบริ ก ารที่ ตดั สิ นใจซื้ อและยัง สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของสรชา สุ ข ศรี นวล (2554) ที่ ศึก ษาความพึ งพอใจของผูใ้ ช้บริ การสิ นเชื่ อที่ อยู่อาศัย ของ
ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) เขตมี นบุ รี กรุ งเทพมหานครพบว่า ปั จจัยส่ วนบุ คคล ได้แก่ อายุ
สถานภาพ อาชี พ และรายได้ มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การสิ นเชื่ อที่ อยู่อาศัยของ
ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) เขตมีนบุรี กรุ งเทพมหานคร
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3. จากผลการวิเคราะห์พบว่า พฤติกรรมการใช้บริ การ ได้แก่ ผูไ้ ปใช้บริ การร่ วมด้วย ความถี่ใน
การใช้บริ การ วันที่ไปใช้บริ การ และเวลาที่ไปใช้บริ การมี ความสัมพันธ์ กบั ความพึงพอใจในการใช้
บริ การธนาคารกรุ งไทยจากัด (มหาชน) สาขาพุทธมณฑลสาย 5 ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากส่ วนประสมทาง
การตลาดซึ่ งถื อว่าเป็ นปั จจัยที่ช่วยกระตุน้ ให้ผใู ้ ช้บริ การเกิ ดความต้องการของสิ นค้าและบริ การ หรื อ
อาจกล่าวได้วา่ สิ่ งกระตุน้ ทางการตลาดเป็ นมูลเหตุจูงใจให้เกิ ดการซื้ อสิ นค้าและบริ การ ซึ่ งสอดคล้อง
กับแนวคิดของสรชา สุ ขศรี นวล (2554) ได้กล่าวว่า ส่ วนประสมทางการตลาดถือว่าเป็ นตัวกระตุน้ หรื อ
สิ่ งเร้าทางการตลาดที่กระทบต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อและความพึงพอใจในการใช้บริ การ
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึ กษาพบว่า ผูใ้ ช้บริ การมี ความพึงพอใจการให้บริ การในด้า นบุ คลากรมากที่ สุ ด
ดังนั้น ธนาคารกรุ งไทยจากัด (มหาชน) สาขาพุทธมณฑลสาย 5 จึงควรมีการอบรมมารยาท การแต่งกาย
บุ ค ลิ ก ภาพ และการช่ วยเหลื อแก้ปั ญหาของพนัก งานให้ มี คุ ณภาพเพิ่ ม ขึ้ น อย่า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ท าให้
ผูใ้ ช้บริ การเกิดความพึงพอใจสู งสุ ด และจากความพึงพอใจน้อยที่สุดในด้านสถานที่ให้บริ การนั้น และ
ธนาคารกรุ งไทยจากัด (มหาชน) สาขาพุทธมณฑลสาย 5 ควรจัดหาที่จอดรถยนต์เพิ่มมากขึ้น หรื อจัดรถ
รับส่ งสาหรั บผูใ้ ช้บริ การตามจุ ดนัดต่าง ๆเพื่อให้ผใู ้ ช้บริ การเกิ ดความพึงพอใจในการใช้บริ การ และ
กลับมาใช้บริ การซ้ า เพื่อให้เกิดความภักดีต่อแบรนด์ ธนาคารกรุ งไทยจากัด (มหาชน)ต่อไป
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ภาคผนวก

46

แบบสอบถาม
เรื่อง
ความพึงพอใจการใช้ บริการ ธนาคาร กรุ งไทย จากัด (มหาชน)
สาขาพุทธมณฑลสาย 5
คาชี้แจง
แบบสอบถามนี้เป็ นส่ วนหนึ่ งของวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระด้วยตนเอง หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจ
มหาบัณฑิต สาขาธุ รกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยสยาม เพื่อศึกษา ความพึงพอใจการใช้บริ การ
ธนาคาร กรุ งไทย จากัด (มหาชน) สาขาพุทธมณฑลสาย 5 ข้อมูลจะถูกนาไปใช้เฉพาะทางด้าน
การศึกษาค้นคว้าเพื่อประโยชน์ทางด้านการศึกษาเท่านั้น
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงขอความร่ วมมือจากท่านในการช่วยตอบแบบสอบถามโดยผูต้ อบแบบสอบถาม
จะไม่มีผลกระทบจากการตอบแบบสอบถามแต่ประการใด
โดยแบ่งแบบสอบถามเป็ น3ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลส่ วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้บริ การ ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) สาขาพุทธมณฑลสาย 5
ส่ วนที่ 3 ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) สาขาพุทธมณฑล
สาย 5

ขอขอบคุณทุกท่ านทีก่ รุ ณาให้ ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถาม
...........................................................
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ส่ วนที่ 1 สถานภาพส่ วนบุคคลผู้ใช้ บริการธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) สาขาพุทธมณพลสาย 5
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย
ลงไปในช่ อง □ เพียง 1 ช่ อง ตามความเป็ นจริง
1. เพศ
□ 1. ชาย

□□ 2. หญิง

□ 1. อายุต่ากว่า 20 ปี
□ 3. อายุ 31 – 40 ปี
□ 5.อายุ 50 ปี ขึ้นไป

□ 2. อายุ 20 - 30 ปี
□ 4.. อายุ 41 - 50 ปี

2. อายุ

3.สถานภาพ
□1.โสด

□ 2.สมรส

4. อาชีพ
□ 1. นักเรี ยน / นักศึกษา
□ 3. ทางานบริ ษทั เอกชน/รับจ้าง
5. ระดับการศึกษา
□ 1. ต่ากว่าปริ ญญาตรี
□ 3. สู งกว่าปริ ญญาตรี
6. ระดับรายได้ต่อเดือน
□ 1. ต่ากว่า 10,000 บาท
□ 3. รายได้ 20,001 – 30,000 บาท

□ 2. รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
□ 4. ธุ รกิจส่ วนตัว

□ 2. ปริ ญญาตรี

□ 2. รายได้ 10,000 – 20,000 บาท
□ 4. รายได้ 30,000 บาทขึ้นไป
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ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้ บริ การ ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) สาขาพุทธมณฑลสาย 5
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย
ลงไปในช่ อง □ เพียง 1 ช่ อง ตามความเป็ นจริง
7. ความถี่ในการใช้บริ การธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) สาขา พุทธมณฑล สาย5 ต่อเดือน
□ 1. ความถี่ 1 ครั้ง
□ 2. ความถี่ 2 – 3 ครั้ง
□ 3. ความถี่ 4 – 5 ครั้ง
□ 4. ความถี่ มากกว่า 5 ครั้ง
8. วันที่ส่วนใหญ่ไปใช้บริ การ
□ 1. วันจันทร์
□ 3. วันพุธ
□ 5. วันศุกร์
9. ช่วงเวลาที่ใช้บริ การ
□ 1. เวลา 08.30 – 09.30 น.
□ 3. เวลา 10.31 – 11.30 น.
□ 5. เวลา 12.31– 13.30 น.
□ 7. เวลา 14.31 – 15.30 น.

□ 2. วันอังคาร
□ 4. วันพฤหัสบดี

□ 2. เวลา 09.31 – 10.30 น.
□ 4. เวลา 11.31 – 12.30 น.
□ 6. เวลา 13.31 – 14.30 น.
□ 8. เวลา 15.31 – 16.30 น.
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ส่ วนที่ 3 ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการ ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) สาขาพุทธมณฑลสาย 5
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย
ลงไปในช่ องระดับความพึงพอใจของท่านเพียงคาตอบเดียว
มากที่สุด หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
มาก
หมายถึง พึงพอใจมาก
ปานกลาง หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
น้อย
หมายถึง พึงพอใจน้อย
น้อยที่สุด หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจ
คาถาม
5
4
3
2
1
ข้ อ
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ทีส่ ุ ด
10
11
12
13
14
15
16

ด้ านผลิตภัณฑ์ ของธนาคาร
ธนาคารมีผลิตภัณฑ์และบริ การหลากหลายตรง กับ
ความต้องการของลูกค้า
รู ปแบบผลิตภัณฑ์มีความสวยงาม / ทันสมัย เช่น
ผลิตภัณฑ์บตั ร สมุดบัญชี เป็ นต้น
ผลิตภัณฑ์และบริ การของธนาคารมีเอกลักษณ์
แตกต่างจากธนาคารพาณิ ชย์อื่น
ชื่อธนาคาร (แบรนด์) มีความน่าเชื่อถือ
ด้ านราคา
อัตราค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต บัตร เอทีเอ็ม แรกเข้า
และรายปี เมื่อเทียบกับธนาคารอื่น
อัตราดอกเบี้ยมีความเหมาะสมกว่าธนาคารอื่น
ค่าธรรมเนียมการทาธุ รกรรมทางการเงินถูกกว่าเมื่อ
เทียบกับธนาคารอื่น เช่น การชาระค่าสิ นค้า และ
บริ การ การโอนเงิน เป็ นต้น

กลาง

ทีส่ ุ ด
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คาถาม
ข้ อ

17
18
19
20
21
22
23

ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
ธนาคารมีบริ การตูอ้ ตั โนมัติ เช่น ตู ้ ATM ตู้ CDM ที่
ให้บริ การเพียงพอกับความต้องการ
ธนาคารมีช่องทางการให้บริ การที่หลากหลายและ
เพียงพอ
วันและเวลาทาการของธนาคารสามารถ ตอบสนอง
ตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ
ธนาคารมีป้ายแสดงจุดให้บริ การอย่างชัดเจน
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
ธนาคารจัดของสมนาคุณ และของขวัญสาหรับ ลูกค้ า
ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ
มีสิทธิพิเศษต่าง ๆ ที่น่าสนใจจากพันธมิตรของ
ธนาคาร เช่น ส่ วนลดร้านค้า ผ่อนดอกเบี้ยต่า
มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ขอ้ มูลผลิตภัณฑ์
และบริ การต่าง ๆ ที่ ถูกต้องครบถ้วน ของ ธนาคาร
อย่างสม่าเสมอ
ด้ านบุคคลากร

24

พนักงานมีกิริยามารยาทสุ ภาพเรี ยบร้อยมีอธั ยาศัยดี

25

พนักงานมีความกระตือรื อร้นเต็มใจในการให้บริ การ

26

พนักงานสามารถให้ขอ้ มูลผลิตภัณฑ์และบริ การของ
ธนาคารได้ครบถ้วนเป็ นอย่างดี
จานวนพนักงานมีความเหมาะสมต่อผูใ้ ช้บริ การ

27

ระดับความพึงพอใจ
5
4
3
2
1
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด

51

ระดับความพึงพอใจ
คาถาม
ข้ อ

5
4
3
2
1
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด

ด้ านลักษณะทางกายภาพ
28.

ทาเลที่ต้ งั และที่จอดรถของผูใ้ ช้บริ การ

29

การตกแต่งสถานที่ ภายนอก / ภายใน สวยงามมี
สะอาดเรี ยบร้อยและความเป็ นระเบียบภายใน
สานักงาน
มีสถานที่รับรองลูกค้าผูม้ าใช้บริ การอย่าง เพียงพอ
และสะดวกสบาย เช่น เก้าอี้นงั่ รอสาหรับลูกค้า
ความทันสมัย ของเทคโนโลยีและอุปกรณ์

30
31

ด้ านกระบวนการ
32

ขั้นตอนในการใช้บริ การ

33

ความสะดวกรวดเร็ วในการให้บริ การ

34

การจัดคิวในการให้บริ การ

35

ระบบป้ องกันความลับด้านข้อมูลของลูกค้า
ระดับความพึงพอใจโดยรวม

36

ท่านมีความพึงพอใจในการใช้บริ การ ธนาคาร
กรุ งไทย จากัด (มหาชน) สาขาพุทธมณฑลสาย 5 มาก
น้อยเพียงใด

*** ขอบพระคุณที่ท่านกรุ ณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม ***
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ประวัติผ้ วู จิ ัย
ชื่อ-สกุล

่ าติวงศ์
นาย พรเทพ อยูญ

วัน/เดือน/ปี เกิด

วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2508

ประวัติการศึกษา

สาเร็ จการศึกษา ปริ ญญาตรี สาขา ส่ งเสริ มการเกษตร คณะ ส่ งเสริ มสหกรณ์
และการเกษตร มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช เมื่อ ปี การศึกษา 2536 และ
ได้ศึกษาต่อในระดับปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาบริ หารธุ รกิจ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสยาม ในปี การศึกษา 2561

ประวัติการทางาน

องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ 2528 ถึงปัจจุบนั

