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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัในครัง้นี้ มคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาถงึพฤตกิรรมของลูกคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารทีธ่นาคารฮ่องกงและ
เซีย่งไฮแ้บงกิง้คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (ธนาคารเอชเอสบซี)ี โดยจ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ซึง่ประกอบไป
ด้วย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ และระดบัรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  และวิเคราะห์
ความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมของลูกคา้ทีเ่ขา้มาใช้บรกิารทีธ่นาคารเอชเอสบซี ีกบัความพงึพอใจของลูกค้าที่มต่ีอ
คุณภาพการใหบ้รกิารของพนักงานธนกจิธนาคารเอชเอสบซี ีกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้นี้ คอื ลูกคา้ทีเ่ขา้
มาใชบ้รกิารทีธ่นาคารเอชเอสบซีจี านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลค่าสถติทิี่
ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูคอื ค่าความถี ่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่เลขคณิต และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะหค์วาม
แตกต่างสถิติการทดสอบค่าท ีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์โดยใช้สถิติ
สหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั โดยท าการทดสอบทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 
 ผลการวจิยัพบว่า 
 1.  ลูกค้าที่เขา้มาใช้บรกิารที่ธนาคารเอชเอสบซีสี่วนใหญ่เป็นเพศชาย ที่มอีายุในช่วง 30 – 39 ปี มี
สถานภาพสมรสหรืออยู่ด้วยกัน จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี เป็นพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ย          
ต่อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 40,000 บาท  
 2.  พฤตกิรรมการเขา้มาใชบ้รกิารทีธ่นาคารเอชเอสบซีขีองลกูคา้สว่นใหญ่พบว่า มาใชบ้รกิารทางดา้นฝาก-
ถอนเงนิสดหรอืเชค็ โดยจะมาใชบ้รกิารในช่วงเวลา 11.31 - 13.30 น. ซึง่มรีะยะเวลาโดยเฉลีย่ 6 - 10 นาท ีลูกคา้ส่วน
ใหญ่จะใชบ้รกิารทีธ่นาคารแห่งอื่นดว้ย และเหตุผลทีม่าใชบ้รกิารทีธ่นาคารเอชเอสบซีเีน่ืองจากอยู่ใกลบ้า้นหรอืทีท่ างาน 
 3.  ความพงึพอใจทีม่ต่ีอคุณภาพการใหบ้รกิารของพนักงานธนกจิ ธนาคารเอชเอสบซีใีนภาพรวม มคีวาม
พงึพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยดา้นความไวว้างใจ ดา้นความกระตอืรอืรน้ ดา้นสมรรถนะ ดา้นความมไีมตรจีติ 
ดา้นความน่าเชื่อถอื ดา้นความปลอดภยั ดา้นการเขา้ถงึบรกิาร และดา้นการเขา้ใจลกูคา้หรอืผูร้บับรกิาร ลูกคา้ทีเ่ขา้มา
ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดบัมาก ส่วนด้านลกัษณะของการบริการและด้านการ
ตดิต่อสือ่สาร ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง  
 4.  ลกูคา้ทีม่เีพศ อายุ สถานภาพสมรส และอาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมในการเขา้มาใชบ้รกิารทีธ่นาคาร
เอชเอสบซี ีดา้นความถีข่องการมาใชบ้รกิารแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั 0.05 
 5.  ลูกค้าที่มเีพศ ระดบัการศึกษาสูงสุด และอาชพี แตกต่างกนั มีพฤติกรรมในการเข้ามาใช้บริการที่
ธนาคารเอชเอสบซี ีดา้นแนวโน้มการมาใชบ้รกิารแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั 0.05 
__________________________________ 
1สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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 6.  ความพงึพอใจของลกูคา้ทีม่ต่ีอคุณภาพการใหบ้รกิารของพนกังานธนกจิ ธนาคารเอชเอสบซี ีในดา้นของ
ลกัษณะของการบริการ ด้านความปลอดภัย ด้านการเข้าถึงบริการ และด้านการเข้าใจลูกค้าหรือผู้ร ับบริการ มี
ความสมัพันธ์กับพฤติกรรมในการเข้ามาใช้บริการ ด้านความถี่ในการมาใช้บริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัปานกลางและในทศิทางเดยีวกนั 
 7.  ความพงึพอใจของลกูคา้ทีม่ต่ีอคุณภาพการใหบ้รกิารของพนกังานธนกจิ ธนาคารเอชเอสบซี ีในดา้นของ
ความกระตอืรอืรน้ และดา้นความน่าเชื่อถอื มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในการเขา้มาใชบ้รกิาร ดา้นแนวโน้มการมาใช้
บรกิารที่ธนาคารเอชเอสบซีี อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธ์อยู่ในระดบั            
ปานกลางและในทศิทางเดยีวกนั 
 8.  ความพงึพอใจของลูกค้าทีม่ต่ีอคุณภาพการให้บรกิารของพนักงานธนกจิ ธนาคารเอชเอสบซี ีในด้าน
ความมไีมตรจีติ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในการเขา้มาใชบ้รกิาร ดา้นแนวโน้มการมาใชบ้รกิารทีธ่นาคารเอชเอสบซีี 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัต ่าและในทศิทางเดยีวกนั 
 

ค าส าคญั: ความพงึพอใจ คุณภาพบรกิาร พนกังาน ธนาคาร 
 

Abstract 
 
 This research aims to study the service quality satisfaction relating to consumers’ service usage 
behavior by categorizing personal characteristics by gender, age, marital status, education level, occupation, 
and average monthly income. The sample in this research is 400 consumers who used service at The 
Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC). It is conducted by questionaires as the tool to 
collect the statistic data using in the data analysis including percentage, mean, standard deviation and the 
analysis of variance by using t-test, One-way Analysis of Variance, Least Significant Difference or Dunnett’s, 
Pearson Product Moment Correlation Coefficient, which statistical significance in 0.05 level. 
 Research results are as follows: 
 1.  Most samples are males, aged between 30 – 39 years old who were married or stay together, 
holding lower than Bachelor’s degree, private company employees and average monthly income is lower than 
Baht 40,000. 
 2. Most samples visited HSBC to deposit or withdrawal cash or cheques during 11.31 – 13.30 
which the average time consumed is 6-10 minutes. Most samples also use banking service with other banks 
and convenient location from their home or office is the most important factor for visiting HSBC. 
 3. Mostly, consumers have their own overall service quality satisfaction of HSBC Unit Teller 
Officers in the good level. The service quality satisfaction on reliability, responsiveness, competence, 
courtesy, creditability, security, access and understanding of customers are in the good level. The service 
quality satisfaction on appearance and communication are in the moderate level. 
 4. The consumers with different gender, age, marital status and occupation have different service 
usage behaviors at HSBC in term of frequency of service usage at statistical significance of 0.05 level.  
 5. The consumers with different gender, education level and occupation have different service 
usage behaviors at HSBC in term of trend of service usage of statistical significance of 0.05 level. 
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 6. The consumers’ service quality satisfaction of HSBC Unit Teller Officers in term of appearance, 
security, access and understanding of customers are related to the frequency of service usage behavior of 
statistical significance of 0.05 level. The relation is at moderate level and in the same direction. 
 7. The consumers’ service quality satisfaction of HSBC Unit Teller Officers in term of 
responsiveness and creditability are related to trend of service usage behavior of statistical significance of 
0.05 level. The relation is at moderate level and in the same direction. 
 8. The consumers’ service quality satisfaction of HSBC Unit Teller Officers in term of courtesy is 
related to trend of service usage behavior of statistical significance of 0.05 level. The relation is at low level 
and in the same direction. 
 
Keywords: Satisfaction, quality, service, staff, Banks 
 
บทน า 
 ในปจัจุบนัประเทศไทยมสีถาบนัการเงนิหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ ธนาคารพาณิชยไ์ทยธนาคารพาณิชยเ์พื่อราย
ย่อย ธนาคารทีเ่ป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศ ธนาคารต่างประเทศ บรษิทัเงนิทุน และสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ ซึง่
ท าธุรกจิและใหบ้รกิารดา้นการเงนิในลกัษณะ ทีค่ลา้ยๆ กนั นัน้หมายความว่า การแขง่ขนัจะทวคีวามรุนแรงและเขม้ขน้
มากขึน้ตลอดเวลา ดงันัน้ปจัจยัทีส่ าคญัและจ าเป็นอย่างยิง่ คอื ความพงึพอใจของลูกคา้ทีม่ต่ีอคุณภาพการให ้บรกิาร 
ซึง่เป็นการสร้างความประทบัใจของการบรกิารที่เป็นเลศิให้กบัลูกค้า สร้างความพงึพอใจ สร้างความสมัพนัธ์ที่ดี กบั
ลกูคา้ กระตุน้ใหล้กูคา้เดมิกลบัมาใชบ้รกิาร ตลอดจนสรา้ง ใหล้กูคา้มคีวามจงรกัภกัดกีบัการใชบ้รกิารตลอดไป  
 จากสภาพการแข่งขนัทางดา้นธุรกจิ ของสถาบนัการเงนิทีไ่ดม้กีารขยายตวัและรุนแรงรวมทัง้การเปิดเสรี
การลงทุนในสถาบนัการเงนิ ท าใหม้กีารลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มมากขึน้ส่งผลกระทบใหส้ภาวการณ์การแข่งขนัของ
ธุรกจิสถาบนัการเงนิมกีารแข่งขนัสูง สถาบนัการเงนิต่างๆ จะต้องมกีารปรบัปรุงเปลีย่นแปลงการใหบ้รกิาร และการ
ด าเนินธุรกจิต่างๆ เพื่อความอยู่รอด โดยปรบัปรุงภาพลกัษณ์ รวมทัง้เพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้รกิารทีส่ะดวก รวดเรว็ 
และพฒันาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในด้านการบรกิาร เพื่อดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บรกิารสถาบนัการเงินของตน 
เพราะทุกสถาบนัการเงนิตระหนกัดวี่า ลกูคา้ คอื แหล่งรายไดข้องธุรกจิ จงึพยายามทุกวถิทีางทีจ่ะสรา้งความประทบัใจ
ใหแ้ก่ลกูคา้มากทีส่ดุ เพื่อรกัษาฐานลกูคา้เดมิและขยายฐานลกูคา้ใหม่  
 ธนาคารฮ่องกงและเซีย่งไฮแ้บงคก์ิง้ คอรป์อเรชัน้จ ากดั (“ธนาคารเอชเอสบซี”ี) เป็นธนาคารระดบัโลกทีร่บัใช้
สงัคมไทยมาอย่างยาวนาน เป็นระยะเวลากว่า 12 ทศวรรษ ธนาคารเอชเอสบซี ีถอืไดว้่าเป็นธนาคารพาณิชยแ์ห่งแรก
ของประเทศ เริม่เปิด ท าการในประเทศไทยครัง้แรก เมื่อปี พ.ศ.2431 นอกจากนี้ยงัเป็นผู้พมิพ์ธนบตัรออกใช้ ใน
ประเทศไทยเป็นครัง้แรก ในปี พ.ศ. 2432 รวมทัง้จดัหาเงนิกูจ้ากต่างประเทศ ส าหรบัรฐับาลไทยเป็นครัง้แรก เพื่อสรา้ง
ทางรถไฟ และธนาคารยงัไดม้บีทบาทส าคญัในการวางรากฐานดา้นการเงนิการธนาคารของไทย ตลอดระยะเวลากว่า 
120 ปีที่ผ่านมา ธนาคารเอชเอสบีซี ได้มอบบริการในระดับมาตรฐานสากล บนรากฐานแห่งความเข้าใจในความ
ต้องการของคนไทย อย่างแท้จริง จากธนบตัรใบแรก สู่บตัรเครดติที่มอบความคุ้มค่าให้แก่ผู้ถือบตัร จากบรกิาร              
ทางการคา้ระหว่างประเทศทางเรอื สู่บรกิารทางการค้าระหว่างประเทศแบบออนไลน์ จนถงึ ในปจัจุบนัทีท่างกลุ่มเอช
เอสบซี ีไดต้ดัสนิใจทีจ่ะเปลีย่นรูปแบบการด าเนินธุรกจิในประเทศไทยใหม่โดยจะมุ่งไปทีก่ลุ่มลูกคา้ทีเ่ป็นองคก์รธุรกจิ 
จากแต่เดมิทีท่างธนาคารไดใ้หค้วามส าคญัทัง้ในส่วนของกลุ่มลูกค้าบุคคล และลูกคา้ลูกคา้ทีเ่ป็นองคก์รธุรกจิ ซึง่การ
เปลีย่นแปลงครัง้ส าคญัดงักล่าวนี้ ย่อมส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานในส่วนต่างๆ ของทางธนาคารอย่างหลกีเลี่ยง
ไม่ได ้
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 จากที่ได้กล่าวมาทัง้หมดนี้ ผู้วจิยัจงึมคีวามสนใจที่จะท าการศกึษาถึง “ความพงึพอใจด้านคุณภาพการ
ใหบ้รกิารของพนักงานธนกจิ ธนาคารเอชเอสบซี ีมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของลูกคา้” โดยทีใ่นการ
ศกึษาวจิยัครัง้นี้ จะมุ่งท าการศกึษาถงึระดบัความพงึพอใจทีม่ต่ีอพนักงานธนกจิ เนื่องจากเป็นพนักงาน ในส่วนทีต่้อง
ใหบ้รกิารแก่ลูกคา้โดยตรง ประกอบกบัการทีท่างผูว้จิยัไดร้บัผดิชอบงาน  ในต าแหน่งทีต่้องก ากบัและดูแลพนักงาน  
ธนกจิ ซึง่ผลทีไ่ดจ้ากการศกึษาวจิยัในครัง้นี้ สามารถทีจ่ะน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการประเมนิระดบัมาตรฐานคุณภาพ
การใหบ้รกิารของพนักงานธนกจิของธนาคารเอชเอสบซีี ส านักงานใหญ่ ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อการปรบัปรุงคุณภาพ
การใหบ้รกิารในดา้นต่างๆ ของทางธนาคาร เพื่อทีจ่ะสามารถสรา้งความความประทบัใจ และความพงึพอใจสงูสุดใหก้บั
ลูกค้าในระดบัองค์กรที่เข้ามาติดต่อหรอืใช้บรกิารธุรกรรมทางการเงนิกบัทางธนาคารเอชเอสบซีี  ส านักงานใหญ่            
ไดต่้อไปในอนาคต 
 
วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 1.  เพื่อศกึษาถงึพฤตกิรรมของลูกค้าทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารทีธ่นาคาร เอชเอสบซีี โดยจ าแนกตามลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ซึ่งประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดบัการศกึษาสูงสุด อาชพี และระดบัรายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน 
 2.  เพื่อวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างพฤตกิรรมของลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารทีธ่นาคารเอชเอสบซี ีกบัความ 
พงึพอใจของลกูคา้ทีม่ต่ีอคุณภาพการใหบ้รกิารของพนกังานธนกจิ ธนาคารเอชเอสบซี ี 
 
 กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแ้ก่  
 1.  ลกัษณะสว่นบุคคลของลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารทีธ่นาคารเอชเอสบซี ีใน 6 ดา้น คอื 
  1.1 เพศ  
   1) ชาย 
   2) หญงิ 
  1.2  อายุ ทีม่าจากงานวจิยัของกานตส์นิี พานิชอนนัตก์จิ (2552) 
   1) ต ่ากว่า 30 ปี 
   2) 30 – 39 ปี 
   3) 40 – 49 ปี 
   4) 50 – 59 ปี 
   5) ตัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป 
  1.3  สถานภาพสมรส  
   1) โสด 
   2) สมรส/อยู่ดว้ยกนั 
   3) หย่ารา้ง/หมา้ย/แยกกนัอยู่ 
  1.4  ระดบัการศกึษาสงูสดุ  
   1) ต ่ากว่าปรญิญาตร ี
   2) ปรญิญาตร ี
   3) สงูกว่าปรญิญาตร ี
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  1.5  อาชพี  
    1) เจา้ของกจิการ/ธุรกจิสว่นตวั 
     2) พนกังานบรษิทัเอกชน 
    3) พนกังานเดนิเอกสาร 
    4) อื่นๆ 
  1.6  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ทีม่าจากงานวจิยัของชญัญาพชัญ ์เนาวพรศรนัย ์(2552) 
   1) ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 40,000 บาท 
   2) 40,001 – 60,000 บาท 
   3) 60,001 – 80,000 บาท 
   4) 80,001 – 100,000 บาท 
   5) มากกว่า 100,000 บาทขึน้ไป 
 2.  ความพงึพอใจดา้นคุณภาพการให้บรกิารของพนักงานธนกจิ ธนาคารเอชเอสบซี ี      มคีวามสมัพนัธ์
กบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของลกูคา้ ใน 10 ดา้น คอื  
  2.1 ดา้นลกัษณะของการบรกิาร 
  2.2 ดา้นความไวว้างใจ 
  2.3 ดา้นความกระตอืรอืรน้ 
  2.4 ดา้นสมรรถนะ 
  2.5 ดา้นความมไีมตรจีติ 
  2.6 ดา้นความน่าเชื่อถอื 
  2.7 ดา้นความปลอดภยั 
  2.8 ดา้นการเขา้ถงึบรกิาร 
  2.9 ดา้นการตดิต่อสือ่สาร 
  2.10 ดา้นการเขา้ใจลกูคา้หรอืผูร้บับรกิาร 
 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คอื พฤตกิรรมของลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร ทีธ่นาคารเอชเอสบซี ี 
  

สมมติฐานการวิจยั  
 1.  ลูกค้าที่มลีกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา
สงูสดุ อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมในการเขา้มาใชบ้รกิารทีธ่นาคารเอชเอสบซีี แตกต่างกนั 
 2.  ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของพนักงานธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซ ี              
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในการเขา้มาใชบ้รกิารทีธ่นาคารเอชเอสบซี ี
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการบริการ ชยัสมพล ชาวประเสรฐิ (2546: 18) ไดก้ล่าวไวว้่า การ
บรกิาร หมายถงึ กจิกรรมของกระบวนการส่งมอบสนิคา้ทีไ่ม่มตีวัตน (Intangible Good) ของธุรกจิใหก้บัผูร้บับรกิาร
โดยสนิคา้ทีไ่ม่มตีวัตนนัน้ จะตอ้งตอบสนองความตอ้งการของผูร้บับรกิาร จนน าไปสูค่วามพงึพอใจได้ 
 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัคณุภาพการให้บริการ ลวิอสิและบูม (Lewis; & Bloom. 1983) ไดใ้ห้

ค านิยามของ คุณภาพการใหบ้รกิาร ว่า เป็นสิง่ทีช่ ีว้ดัถงึระดบัของการบรกิาร ทีส่่งมอบโดยผู้ใหบ้รกิาร ต่อลูกคา้หรอื

ผูร้บับรกิารว่าสอดคลอ้งกบัความต้องการของเขาได้ดเีพยีงใด  การส่งมอบบรกิารที่มคีุณภาพ (delivering service 

quality) จงึหมายถงึ การตอบสนองต่อผูร้บับรกิาร บนพืน้ฐานความคาดหวงัของผูร้บับรกิาร 
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 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัความพึงพอใจในการบริการ กติตมิา ปรดีดีลิก (2529: 321-322) ได้
กล่าวว่า ความพงึพอใจ หมายถงึ ความรูส้กึชอบ หรอืพอใจทีม่ต่ีอองคป์ระกอบและสิง่จูงใจในดา้นต่างๆ เมื่อไดร้บัการ
ตอบสนอง  ส่วน เทพนม เมอืงแมน และสวงิ สุวรรณ (2540: 98) ไดก้ล่าวว่า ความพงึพอใจเป็นภาวะของความพงึใจ 
หรอืภาวะทีม่อีารมณ์ในทางบวกทีเ่กดิขึน้ เนื่องจากการประเมนิประสบการณ์ของคนๆ หนึ่ง สิง่ทีข่าดหายไประหว่าง
การเสนอใหก้บัสิง่ทีไ่ดร้บั จะเป็นรากฐานของการพอใจและไม่พอใจได ้  
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค ความหมายของพฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึ พฤตกิรรม
ทีผู่้บรโิภคท าการค้นหา ท าการซื้อ การใช้ การประเมนิผล การใช้สอยผลติภณัฑ์และการบรกิาร ซึ่งคาดว่าจะสนอง
ความตอ้งการของเขา รวมถงึสิง่ทีเ่ขาซือ้ เหตุผลในการซือ้ ความจ าเป็นในการซือ้ สถานทีใ่นการซือ้ความบ่อยในการ
ซื้อ หรอืหมายถึง การศกึษาพฤติกรรม การตดัสนิใจ และการกระท า   ของผู้บรโิภคที่เกี่ยวกบัการซื้อและใช้สนิค้า 
นกัการตลาดจ าเป็นทีจ่ะตอ้งศกึษา และวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค ดว้ยเหตุผลหลายประการ กล่าวคอื (1) พฤตกิรรม
ของผูบ้รโิภคมผีลต่อ กลยุทธ์การตลาดของธุรกจิ และมผีลท าใหธุ้รกจิประสบความส าเรจ็ ถ้ากลยุทธ์ทางการตลาด
สามารถทีจ่ะตอบสนองความพงึพอใจของผูบ้รโิภคได้ (2) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวคดิทาง การตลาด (Marketing 
Concept) ทีก่ล่าวว่า การท าใหล้กูคา้พงึพอใจ (ศริวิรรณ เสรรีตัน์; และคณะ. 2546) 
 ความสมัพนัธร์ะหว่างความพึงพอใจท่ีมีต่อคณุภาพการให้บริการกบัพฤติกรรมของลูกค้า จากการที่
ประเทศไทยในปจัจุบนั มสีถาบนัการเงนิอยู่หลากหลายรูปแบบ ประกอบกบัการทีส่ถาบนัการเงนิแต่ละแห่ง มกีาร
น าเสนอผลติภณัฑแ์ละบรกิารใหแ้ก่ลกูคา้ไดอ้ย่างครบวงจร (Universal Banking) อาทเิช่น การใหบ้รกิารฝาก-ถอนเงนิ 
การใหกู้ย้มืสนิเชื่อ การโอนเงนิ การค ้าประกนั การออกหนังสอืรับรอง ใหบ้รกิารแลกเปลีย่นเงนิตรา รวมไปถงึธุรกจิ
ประกนัชวีติประกนัภยั ธุรกจิจดัการกองทุน ธุรกจิหลกัทรพัย ์และธุรกจิรายย่อยต่างๆ เช่น เช่าซือ้ ลสิซิง่ บตัรเครดติ 
เป็นต้น และผลิตภัณฑ์รวมถึงการให้บริการต่างๆ ของสถาบนัการเงิน ในความคิดของลูกค้าจะเห็นว่า ไม่มีความ
แตกต่างกนัมากนัก ซึ่งหมายความว่า การแข่งขนัจะทวคีวามรุนแรงและเขม้ขน้มากขึน้ตลอดเวลา ดงันัน้ปจัจยัที่จะ
สามารถท าให้เกิดความแตกต่างในการแข่งขันของธุรกิจ จึงอยู่ที่การให้บริการของธนาคารแต่ละแห่ง ความ
สะดวกสบายของลูกคา้ ในการเขา้รบับรกิาร ความรวดเรว็ ถูกต้อง และแม่นย าของการใหบ้รกิาร จงึเป็นปจัจยัในการ
สรา้งความความประทบัใจ และความพงึพอใจสงูสุดใหก้บัลูกคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร โดยระดบัความพงึพอใจของลูกค้า
ทีม่าใชบ้รกิาร จะเป็นปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในดา้นความถี่ในการมาใชบ้รกิาร กล่าวคอื ถ้าระดบัความ 
พงึพอใจของลกูคา้ทีม่ต่ีอคุณภาพการใหบ้รกิารเพิม่สงูขึน้ กม็แีนวโน้มทีลู่กคา้จะเขา้มาใชบ้รกิารทีธ่นาคารบ่อยครัง้ขึน้ 
และถ้าระดบัความพงึพอใจของลูกคา้ทีม่ต่ีอคุณภาพการให้บรกิารลดลง กม็แีนวโน้มทีลู่กค้าจะเขา้มาใช้บริการลดลง 
จนัทรท์ริา วรสกุล (2551)  
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้นี้ คอื ลูกค้าทีเ่ขา้มาใช้บรกิารทีธ่นาคารเอชเอสบซีี ซึง่ผู้วจิยัไม่ทราบ
จ านวนประชากร 
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้นี้ คอื ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารทีธ่นาคารเอชเอสบซีซีึง่ผูว้จิยัไดท้ าการ
ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้นี้ จากสตูรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane. 1973: 331) ซึง่
ในการศกึษาวจิยัในครัง้นี้ ไดก้ าหนดใหม้คี่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตวัอย่าง เท่ากบั 0.05 และเนื่องจากไม่ทราบ
จ านวนประชากรทีแ่ทจ้รงิ จงึไดท้ าการประมาณค่า p เท่ากบั 0.5 ซึง่จากการค านวณโดยใชส้ตูรดงักล่าว จะไดข้นาด
ของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 384 คน จึงท าให้ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่มีความเหมาะสมในการศึกษาวิจยัครัง้นี้           
อยู่ที ่400 คน  
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 ส าหรบัวธิกีารสุม่ตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้นี้ คอื การสุ่มตวัอย่างโดยไม่อาศยัความน่าจะเป็น (Non 
– Probability Sampling) ดว้ยวธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) ซึง่กลุ่มตวัอย่างใน
การศกึษาวจิยัครัง้นี้ จะถูกเลอืกขึน้มาโดยอาศยัความสะดวก เพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามทีไ่ดจ้ดัเตรยีม
เอาไว ้
 

ผลการวิจยั  
 1.  ลูกค้าที่เขา้มาใช้บรกิารที่ธนาคารเอชเอสบซีสี่วนใหญ่เป็นเพศชาย ที่มอีายุในช่วง  30 – 39 ปี มี
สถานภาพสมรสหรืออยู่ด้วยกัน จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี เป็นพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ย            
ต่อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 40,000 บาท  
 2.  พฤติกรรมการเข้ามาใช้บริการที่ธนาคารเอชเอสบีซีของลูกค้าส่วนใหญ่พบว่า มาใช้บริการทางด้าน            
ฝาก-ถอนเงนิสดหรอืเชค็ โดยจะมาใชบ้รกิารในช่วงเวลา 11.31 - 13.30 น. ซึง่มรีะยะเวลาโดยเฉลีย่ 6 - 10 นาท ีลูกคา้          
ส่วนใหญ่จะใชบ้รกิารทีธ่นาคารแห่งอื่นดว้ย และเหตุผลที่มาใชบ้รกิารทีธ่นาคารเอชเอสบซีเีนื่องจากอยู่ใกล้บา้นหรอื           
ทีท่ างาน 
 3.  ความพงึพอใจทีม่ต่ีอคุณภาพการใหบ้รกิารของพนักงานธนกจิ ธนาคารเอชเอสบซีใีนภาพรวม มคีวาม
พงึพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยดา้นความไวว้างใจ ดา้นความกระตอืรอืรน้ ดา้นสมรรถนะ ดา้นความมไีมตรจีติ 
ดา้นความน่าเชื่อถอื ดา้นความปลอดภยั ดา้นการเขา้ถงึบรกิาร และดา้นการเขา้ใจลกูคา้หรอืผูร้บับรกิาร ลูกคา้ทีเ่ขา้มา
ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดบัมาก ส่วนด้านลกัษณะของการบริการและด้านการ
ตดิต่อสือ่สาร ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง  
 4.  ลกูคา้ทีม่เีพศ อายุ สถานภาพสมรส และอาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมในการเขา้มาใชบ้รกิารทีธ่นาคาร
เอชเอสบซี ีดา้นความถีข่องการมาใชบ้รกิารแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั 0.05 
 5.  ลูกค้าที่มีเพศ ระดบัการศึกษาสูงสุด และอาชีพ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมในการเข้ามาใช้บริการ           
ทีธ่นาคารเอชเอสบซี ีดา้นแนวโน้มการมาใชบ้รกิารแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั 0.05 
 6.  ความพงึพอใจของลกูคา้ทีม่ต่ีอคุณภาพการใหบ้รกิารของพนกังานธนกจิ ธนาคารเอชเอสบซี ีในดา้นของ
ลักษณะของการบริการ ด้านความปลอดภัย ด้านการเข้าถึงบริการ และด้านการเข้าใจลูกค้าหรือผู้ร ับบริการ                  
มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมในการเข้ามาใช้บริการ ด้านความถี่ในการมาใช้บริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัปานกลางและในทศิทางเดยีวกนั 
 7.  ความพงึพอใจของลกูคา้ทีม่ต่ีอคุณภาพการใหบ้รกิารของพนกังานธนกจิ ธนาคารเอชเอสบซี ีในดา้นของ
ความกระตอืรอืรน้ และดา้นความน่าเชื่อถอื มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในการเขา้มาใชบ้รกิาร ดา้นแนวโน้มการมาใช้
บรกิารที่ธนาคารเอชเอสบซีี อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธ์อยู่ในระดบั            
ปานกลางและในทศิทางเดยีวกนั 
 8.  ความพงึพอใจของลูกค้าทีม่ต่ีอคุณภาพการให้บรกิารของพนักงานธนกจิ ธนาคารเอชเอสบซี ีในด้าน
ความมไีมตรจีติ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในการเขา้มาใชบ้รกิาร ดา้นแนวโน้มการมาใชบ้รกิารทีธ่นาคารเอชเอสบซี ี
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัต ่าและในทศิทางเดยีวกนั 
 

สรปุผลและอภิปรายผล 
 ผลการศกึษาวจิยัเรื่อง “ความพงึพอใจดา้นคุณภาพการใหบ้รกิารของพนักงานธนกจิ ธนาคาร ฮ่องกงและ
เซีย่งไฮแ้บงคก์ิง้ คอรป์อเรชัน้ จ ากดั มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของลูกคา้” มปีระเดน็ส าคญัทีส่ามารถ
น ามาอภปิราย ตามผลการทดสอบสมมตฐิานไดด้งันี้ 



 8 

 1.  ลกูคา้ทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมในการเขา้มาใชบ้รกิารทีธ่นาคาร เอชเอสบซีดีา้นความถี่ในการมา
ใชบ้รกิารโดยเฉลีย่ต่อสปัดาหแ์ตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยลูกคา้ทีเ่ป็นเพศชาย มคีวามถี่ใน
การมาใชบ้รกิารโดยเฉลีย่ต่อสปัดาห ์มากกว่าลูกคา้ทีเ่ป็นเพศหญงิ ซึง่น่าจะมสีาเหตุมาจากลกัษณะนิสยัของทางเพศ
ชายที่มกัจะตดัสนิใจเรื่องต่างๆ ในทนัท ีเช่น เมื่อต้องการที่จะท าธุรกรรมทางการเงนิ ก็จะเดินทางมาท าธุรกรรมที่
ธนาคารในทนัท ีส่วนเพศหญิงมกัจะอาศยัความรอบคอบในการตัดสนิใจมากกว่า เช่น อาจจะรอให้เกดิธุรกรรมขึ้น
หลายๆ ธุรกรรม แลว้ค่อยเดนิทางมาใชบ้รกิารครัง้เดยีว เช่น จะมาสปัดาหล์ะครัง้ เป็นต้น ความถี่ในการมาใชบ้รกิาร
โดยเฉลีย่ต่อสปัดาหข์องเพศชายจงึมากกว่าของเพศหญงิ โดยผลการศกึษาสอดคลอ้งกบัแนวคดิดา้นประชากรศาสตร์
ของ ศริิวรรณ เสรีรตัน์ (2551) ซึ่งกล่าวว่า “เพศหญิงและเพศชาย มคีวามแตกต่างกนัอย่างมากในเรื่องความคิด 
ค่านิยมและทศันคติ ทัง้นี้เพราะวฒันธรรมและสงัคมก าหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไว้ต่างกนั” และ
นอกจากนี้ผลการศกึษาทีไ่ด ้ยงัสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ วไิลลกัษณ์ สวุรรณศกัดิช์ยั (2549) ทีไ่ดท้ าการศกึษาเรื่อง 
“พฤตกิรรมและความพงึพอใจของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอการใชบ้รกิารผ่านทางธนาคารอตัโนมตัขิองธนาคารสแตนดาร์ดชาร์
เตอรน์ครธน จ ากดั (มหาชน)” ทีพ่บว่า “ผูบ้รโิภคทีม่เีพศ อายุ สถานภาพ และอาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใช้
บริการผ่านทางธนาคารอัตโนมตัิ ด้านจ านวนครัง้ของการใช้บริการผ่านทางธนาคารอัตโนมัติโดยเฉลี่ยต่อเดือน        
แตกต่างกนั”  
 2.  ลกูคา้ทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมในการเขา้มาใชบ้รกิารทีธ่นาคาร เอชเอสบซี ีดา้นแนวโน้มการมา
ใชบ้รกิารทีธ่นาคารเอชเอสบซีแีตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยลูกคา้ทีเ่ป็นเพศชาย มแีนวโน้ม
การมาใชบ้รกิารทีธ่นาคาร เอชเอสบซี ีในอนาคต น้อยกว่าลูกคา้ทีเ่ป็นเพศหญงิ ซึง่น่าจะมสีาเหตุมาจากลกัษณะนิสยั
ของทางเพศหญงิ ทีม่กัจะมคีวามอ่อนไหวในเรื่องของความรูส้กึมากกว่าเพศชาย เมื่อลกูคา้ทีเ่ป็นเพศหญงิรูส้กึว่า ไดร้บั
การบรกิารทีด่ ีมคีวามพงึพอใจทีไ่ดร้บัจากการใชบ้รกิาร จะท าใหรู้ส้กึอยากมาใชบ้รกิารอกีในอนาคต โดยผลการศกึษา 
สอดคลอ้งกบัแนวคดิด้านประชากรศาสตรข์อง ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2551) ซึง่กล่าวว่า “เพศหญงิและเพศชาย มคีวาม
แตกต่างกนัอย่างมากในเรื่องความคดิ ค่านิยมและทศันคต ิทัง้นี้เพราะวฒันธรรมและสงัคมก าหนดบทบาทและกจิกรรม
ของคนสองเพศไวต่้างกนั” และนอกจากนี้ผลการศกึษาทีไ่ด ้ยงัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ วนัด ีภกัดโีต (2546) ที่
พบว่า “ลกูคา้ทีม่เีพศ อายุ และระดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมในการมาใชบ้รกิารดา้นแนวโน้มการใชบ้รกิารที่
ธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั” 
 3.  ลกูคา้มอีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมในการเขา้มาใชบ้รกิารทีธ่นาคาร เอชเอสบซี ีดา้นความถี่ในการมา
ใชบ้รกิารทีธ่นาคารเอชเอสบซีี โดยเฉลี่ยต่อสปัดาหแ์ตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยลูกคา้ที่มี
อายุตัง้แต่ 40 ขึน้ไป มพีฤตกิรรมในการเขา้มาใชบ้รกิาร ดา้นความถี่ในการมาใชบ้รกิาร มากกว่าลูกคา้ทีม่อีายุต ่ากว่า 
30 ปี และลูกคา้ทีม่อีายุในช่วง 30 – 39 ปี ซึง่น่าจะมสีาเหตุมาจากกลุ่มคนในช่วงอายุดงักล่าว มกัจะมคีวามละเอยีด
รอบคอบ และระมดัระวงัในดา้นของการท าธุรกรรมทางการเงนิ คนในช่วงอายุดงักล่าวนี้โดยส่วนใหญ่จะรูส้กึสบายใจ
เมื่อไดเ้ดนิทางมาท าธุรกรรมกบัทางธนาคารดว้ยตวัเอง และไม่นิยมทีจ่ะใหพ้นกังานเดนิเอกสาร หรอืพนักงานของทาง
บรษิัทไปท าธุรกรรมแทนตนเอง โดยผลการศกึษาสอดคล้องกบัแนวคดิด้านประชากรศาสตร์ของ  ศริวิรรณ เสรรีตัน์ 
(2551) ซึง่กล่าวว่า “อายุเป็นปจัจยัทีท่ าให้คน มคีวามแตกต่างกนัในเรื่องของความคดิและพฤตกิรรม คนทีอ่ายุน้อย 
มกัจะมคีวามคิดเสรนีิยม ยดึถืออุดมการณ์ และมองโลกในแง่ดมีากกว่าคนที่อายุมาก ในขณะที่คนอายุมาก มกัจะมี
ความคิดที่อนุรักษ์นิยม ยึดถือการปฏิบัติ ระมัดระวัง มองโลกในแง่ร้ายกว่าคนที่มีอายุน้อย เนื่องมาจากผ่าน
ประสบการณ์ชวีติที่แตกต่างกนั ลกัษณะการใช้สื่อมวลชนกต่็างกนั คนทีม่ีอายุมาก มกัจะใช้สื่อเพื่อแสวงหาข่าวสาร
หนกัๆ มากกว่าความบนัเทงิ”  
 4.  ลกูคา้ทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมในการเขา้มาใชบ้รกิารทีธ่นาคารเอชเอสบซีแีตกต่าง
กนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยลูกคา้ทีม่สีถานภาพโสด หย่ารา้งหรอืแยกกนัอยู่ มคีวามถี่ในการมาใช้
บรกิารโดยเฉลีย่ต่อสปัดาห ์น้อยกว่าลูกคา้ทีม่สีถานภาพสมรสหรอือยู่ดว้ยกนั ซึง่น่าจะมสีาเหตุมาจากการทีลู่กคา้ทีม่ี
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สถานภาพสมรสหรอือยู่ดว้ยกนั น่าจะมภีาระค่าใชจ้่ายทีต่อ้งรบัผดิชอบมากกว่าลกูคา้ทีม่สีถานภาพโสด เช่น ค่าใชจ้่าย
ประเภทต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับบุตรธดิา ดงันัน้การสรา้งความมัน่คงทางการเงนิ ด้วยการหาช่องทางที่จะออมเงนิผ่าน
ธนาคาร จึงน่าจะเป็นเรื่องที่ผู้ที่มีสถานภาพสมรสหรืออยู่ด้วยกนัให้ความส าคญั โดยผลการศึกษาสอดคล้องกบั
ผลการวจิยัของ วไิลลกัษณ์ สุวรรณศกัดิช์ยั (2549) ทีพ่บว่า “ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพ แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใช้
บริการผ่านทางธนาคารอัตโนมตัิ ด้านจ านวนครัง้ของการใช้บริการผ่านทางธนาคารอัตโนมัติโดยเฉลี่ยต่อเดือน  
แตกต่างกนั”  
 5.  ลูกคา้ทีม่รีะดบัการศกึษาสงูสุดแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมในการเขา้มาใช้บรกิาร  ทีธ่นาคารเอชเอสบซีี
แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยลูกคา้ทีจ่บการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีมพีฤตกิรรม ในการเขา้
มาใชบ้รกิาร ด้านแนวโน้มการมาใชบ้รกิารที่ธนาคาร เอชเอสบซีี น้อยกว่าลูกคา้ ที่จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ี            
ซึง่น่าจะมสีาเหตุมาจากการทีล่กูคา้ทีจ่บการศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีน่าจะเป็นผูท้ีม่อีาชพีและรายไดท้ีค่่อนขา้งมัน่คง 
กว่าลูกค้าที่จบการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี จึงส่งผลท าให้แนวโน้มการมาใช้บริการที่ธนาคารมีมากกว่า โดยผล
การศกึษาสอดคลอ้งกบัแนวคดิดา้นประชากรศาสตรข์อง ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2551) ซึง่กล่าวว่า “การศกึษาเป็นปจัจยัที่
ท าใหค้นมคีวามคดิ ค่านิยม ทศันคต ิและพฤตกิรรมแตกต่างกนั คนทีม่กีารศกึษาสงู จะไดเ้ปรยีบเป็นอย่างมากในการ
เป็นผูร้บัสารที่ด ีเพราะเป็นผูม้คีวามกว้างขวางและเขา้ใจสาร ไดด้ ีแต่จะเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ ถ้าไม่มหีลกัฐาน
หรอืเหตุผลเพยีงพอ” และนอกจากนี้ผลการศึกษาทีไ่ด ้ยงัสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ วนัด ีภกัดโีต (2546) ทีพ่บว่า 
“ลูกค้าที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤติกรรมในการมาใช้บรกิารดา้นแนวโน้มการใช้บรกิารที่ธนาคาร  กรุงศรี
อยุธยา จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั” 
 6.  ลกูคา้ทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมในการเขา้มาใชบ้รกิารทีธ่นาคารเอชเอสบซี ีแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยลกูคา้ทีเ่ป็นพนกังานเดนิเอกสารมพีฤตกิรรมในการเขา้มาใชบ้รกิารดา้นความถี่ใน
การมาใช้บรกิารที่ธนาคารเอชเอสบซีโีดยเฉลีย่ต่อสปัดาหม์ากที่สุด ซึง่น่าจะมสีาเหตุมาจากการที่ลูกค้าของธนาคา ร   
เอชเอสบซีสี่วนใหญ่เป็นลูกคา้ในระดบัองคก์ร ซึง่แต่ละองคก์รหรอืบรษิทัมกัจะมอบหมายใหพ้นักงานเดนิเอกสารเป็น
ตวัแทนในการมาติดต่อท าธุรกรรมทางการเงนิกบัทางธนาคาร หากธุรกรรมนัน้ๆ มีความเสี่ยงไม่มากนัก  โดยผล
การศกึษาทีส่อดคลอ้งกบัแนวคดิดา้นประชากรศาสตรข์อง พรทพิย ์วรกจิโภคาทร (2549) ซึง่กล่าวว่า “ฐานะทางสงัคม
และเศรษฐกจิ (Social and Economic Status) หมายถงึ อาชพี รายได ้เชือ้ชาต ิตลอดจนภูมหิลงัของครอบครวั เป็น
ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อทศันคตแิละพฤตกิรรมของบุคคล โดยมรีายงานหลายเรื่องทีไ่ดท้ าการพสิจูน์แลว้ว่า ฐานะทางสงัคม
และเศรษฐกิจนัน้ มีอิทธิพลต่อทศันคติและพฤติกรรมของคน และสอดคล้องกับแนวคิดด้านประชากรศาสตร์ของ              
ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2551) ซึง่กล่าวว่า “สถานะทางสงัคมและเศรษฐกจิ หมายถงึ อาชพีของบุคคล มอีทิธพิลอย่างส าคญั 
ต่อปฏกิริิยาของผู้รบัสารที่มต่ีอผู้ส่งสาร เพราะแต่ละคนมวีฒันธรรม ประสบการณ์ ทศันคติ ค่านิยม และเป้าหมาย             
ทีต่่างกนั” และนอกจากน้ีผลการศกึษาทีไ่ด ้ยงัสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ วไิลลกัษณ์ สวุรรณศกัดิช์ยั (2549) ทีพ่บว่า 
“ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารผ่านทางธนาคารอตัโนมัต ิดา้นจ านวนครัง้ของการใชบ้รกิาร
ผ่านทางธนาคารอตัโนมตัโิดยเฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั”  
 7.  ลกูคา้ทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมในการเขา้มาใชบ้รกิารทีธ่นาคารเอชเอสบซีี แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยลกูคา้ทีเ่ป็นพนกังานบรษิทัเอกชน มพีฤตกิรรมในการเขา้มาใชบ้รกิารดา้นแนวโน้ม
การมาใชบ้รกิารมากทีส่ดุ ซึง่สาเหตุทีท่ าใหพ้นกังานบรษิทัเอกชนมแีนวโน้มในการมาใชบ้รกิารมากทีสุ่ด น่าจะเกดิจาก
การทีธุ่รกรรมทางการเงนิบางประเภท เป็นธุรกรรมทีม่คีวามเสีย่ง แต่เจา้ของกจิการอาจไม่สะดวกทีจ่ะเดนิทางมาท า
ธุรกรรมดว้ยตนเอง จงึมอบหมายให้พนักงานบรษิทัเอกชน ส่งผลท าใหพ้นักงานบรษิัทเอกชนมแีนวโน้มในการมาใช้
บรกิารมากทีส่ดุ โดยผลการศกึษาสอดคลอ้งกบัแนวคดิดา้นประชากรศาสตรข์อง พรทพิย ์วรกจิโภคาทร (2549) ทีไ่ด้
กล่าวว่า “ฐานะทางสงัคมและเศรษฐกจิ (Social and Economic Status) หมายถงึ อาชพี เป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อ
ทศันคต ิ และพฤตกิรรมของบุคคล โดยมรีายงานหลายเรื่องทีไ่ดท้ าการพสิจูน์แลว้ว่า ฐานะทางสงัคม และเศรษฐกจินัน้ 
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มอีทิธพิลต่อทศันคติและพฤติกรรมของคน” และนอกจากนี้ผลการศกึษาที่ได้ยงัสอดคล้องกบัผลการวิจยัของ วนัด ี                
ภกัดโีต (2546) ทีพ่บว่า “ลกูคา้ทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการมาใชบ้รกิารดา้นแนวโน้มการใชบ้รกิารทีธ่นาคาร
กรุงศรอียุธยาจ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั” 
 8.  ความพงึพอใจของลูกค้าที่มต่ีอคุณภาพการให้บรกิารของพนักงานธนกจิธนาคาร เอชเอสบซีโีดยรวม             
มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมในการเขา้มาใช้บริการที่ธนาคารเอชเอสบซีี ด้านความถี่ในการมาใช้บรกิารอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั 0.05 โดยตวัแปรทัง้สอง มคีวามสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่าและในทศิทางเดยีวกนั เนื่องจาก
ความถี่ในการมาใชบ้รกิารเพิม่ขึน้เลก็น้อย น่าจะมสีาเหตุมาจากลกัษณะการมาใชบ้รกิารทีธ่นาคารพาณิชยแ์ต่ละแห่ง 
ซึง่ลกูคา้แต่ละคนจะเขา้มาใชบ้รกิาร กต่็อเมื่อตอ้งการทีจ่ะท าธุรกรรมทางการเงนิ หรอืขอรบับรกิารประเภทต่างๆ จาก
ทางธนาคารเท่านัน้ แตกต่างจากธุรกจิประเภทอื่นๆ เช่น ธุรกจิประเภทรา้นกาแฟ ซึง่ลูกคา้จะเขา้มาใชบ้รกิารเพิม่ขึน้
เป็นอย่างมาก ถ้าได้รับความพึงพอใจจากการให้บริการชองพนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉันทนา                  
จารุวร (2546) ทีพ่บว่า “ความพงึพอใจในการรบับรกิารโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในดา้นความถี่ในการรบั
บรกิาร” 
 9.  ความพงึพอใจของลูกค้าที่มต่ีอคุณภาพการให้บรกิารของพนักงานธนกจิธนาคาร เอชเอสบซีี ด้าน
ลกัษณะของการบรกิาร มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในการเขา้มาใชบ้รกิาร ดา้นความถี่ในการมาใชบ้รกิารทีธ่นาคาร
เอชเอสบซีอีย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธ์ ในระดบัปานกลางและในทศิทาง
เดยีวกนั เนื่องจากความถี่ในการมาใชบ้รกิารทีธ่นาคาร เอชเอสบซีี เพิม่ขึน้ น่าจะมสีาเหตุมาจากการที่ทางธนาคารมี
เครื่องมอื และอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการท าธุรกรรมทางการเงนิมปีระสทิธภิาพทีด่ี หรอืการมจี านวนพนักงาน
ใหบ้รกิาร ทีเ่พยีงพอต่อการท าธุรกรรมทางการเงนิ ท าใหลู้กคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร มคีวามรูส้กึว่าในการเดนิทางมาใช้
บรกิารแต่ละครัง้ มคีวามสะดวกและรวดเรว็ จงึสามารถที่จะเขา้มาใช้บริการ  ได้บ่อยครัง้มากขึ้น โดยที่ไม่ต้องรอ
ระยะเวลา เช่น จะเขา้มาใชบ้รกิารในทุกวนัจนัทรข์องสปัดาห ์เมื่อใดทีต่อ้งการจะท าธุรกรรมทางการเงนิ ก็สามารถทีจ่ะ
เขา้มาใชบ้รกิารไดท้นัท ีความถีใ่นการมาใชบ้รกิารทีธ่นาคาร เอชเอสบซี ีจงึเพิม่ขึน้ในทีส่ดุ โดยผลการศกึษาสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ ประสงค ์ตัง้กติตมิศกัดิ ์(2546) ทีพ่บว่า “ลูกคา้ทีร่บัการบรกิาร  ของธนาคารออมสนิ สาขาคลองจัน่           
ทีม่คีวามถีใ่นการใชบ้รกิารแตกต่างกนั มผีลต่อความพงึพอใจ ดา้นกระบวนการใหบ้รกิารและดา้นระบบการใหบ้รกิาร” 
 10. ความพงึพอใจของลกูคา้ทีม่ต่ีอคุณภาพการใหบ้รกิารของพนกังานธนกจิ ธนาคาร เอชเอสบซีี ดา้นความ
ปลอดภยั มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมในการเขา้มาใช้บรกิาร ดา้นความถี่ในการมาใชบ้รกิารทีธ่นาคารเอชเอสบซีี
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัปานกลางและในทศิทางเดยีวกนั 
เน่ืองจากความถีใ่นการมาใชบ้รกิารทีธ่นาคาร เอชเอสบซีเีพิม่ขึน้ น่าจะมสีาเหตุมาจากการทีลู่กคา้แต่ละรายทีเ่ขา้มาใช้
บรกิารทีธ่นาคารนัน้ สว่นมากเป็นลกูคา้ระดบัองคก์รทีใ่นการมาท าธุรกรรมทางการเงนิแต่ละครัง้ มมีูลค่าทีส่งูกว่าลูกคา้
ทัว่ไป ความปลอดภยัและสามารถไวว้างใจได ้จงึน่าทีจ่ะเป็นปจัจยัทีลู่กคา้ระดบัองคก์รใหค้วามส าคญัเป็นล าดบัต้นๆ 
ในการเลอืกใชบ้รกิารทีธ่นาคารแต่ละแห่ง โดยผลการศกึษาสอดคล้องกบังานวจิยัของ วนัด ีภกัดโีต (2546) ทีพ่บว่า 
“ความพงึพอใจดา้นความปลอดภยั มคีวามสมัพนัธก์บัจ านวนครัง้เฉลีย่ในการใชบ้รกิาร” 
 11. ความพงึพอใจของลกูคา้ทีม่ต่ีอคุณภาพการใหบ้รกิารของพนักงานธนกจิ ธนาคาร เอชเอสบซีี ดา้นการ
เขา้ถงึบรกิาร มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในการเขา้มาใชบ้รกิาร ดา้นความถีใ่นการมาใชบ้รกิารทีธ่นาคาร เอชเอสบซีี
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 โดยตวัแปรทัง้สอง มคีวามสมัพนัธ์ในระดบัปานกลางและในทศิทางเดยีวกนั 
เน่ืองจากความถีใ่นการมาใชบ้รกิารทีธ่นาคาร เอชเอสบซี ีเพิม่ขึน้ น่าจะมสีาเหตุมาจากความสะดวกทัง้ในส่วนของการ
เขา้มาใช้บรกิาร รวมไปถึงขัน้ตอนขณะรบับรกิาร ที่ท าใหลู้กค้าทีเ่ขา้มาใช้บรกิาร มคีวามรู้สกึว่าในการเดนิทางมาใช้
บรกิาร แต่ละครัง้ มคีวามสะดวกและรวดเรว็ จงึสามารถที่จะเขา้มาใช้บรกิารได้บ่อยครัง้มากขึน้  โดยที่ไม่ต้องรอ
ระยะเวลา เช่น จะเขา้มาใชบ้รกิารในทุกวนัจนัทรข์องสปัดาห ์เมื่อใดทีต่อ้งการ จะท าธุรกรรมทางการเงนิกส็ามารถทีจ่ะ
เขา้มาใช้บรกิารได้ทนัท ีความถี่ในการมาใช้บรกิาร ที่ธนาคาร เอชเอสบซีี จงึเพิม่ขึน้ในที่สุด โดยผลการศกึษา
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สอดคล้องกบังานวจิยัของ วนัด ีภกัดโีต (2546) ที่พบว่า “ความพงึพอใจด้านสถานที่ให้บรกิาร มคีวามสมัพนัธ์กบั
จ านวนครัง้เฉลีย่ในการใชบ้รกิาร” 
 12. ความพงึพอใจของลูกคา้ทีม่ต่ีอคุณภาพการใหบ้รกิารของพนักงานธนกจิ ธนาคารเอชเอสบซีี ดา้นการ
เขา้ใจลูกค้าหรอืผู้รบับรกิาร มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมในการเขา้มาใช้บรกิาร ด้านความถี่ในการมาใชบ้ริการที่
ธนาคารเอชเอสบซีีอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัปานกลางและ            
ในทศิทางเดยีวกนั เน่ืองจากความถีใ่นการมาใชบ้รกิารทีธ่นาคาร เอชเอสบซีี เพิม่ขึน้ น่าจะมสีาเหตุมาจากการทีลู่กคา้
ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร มคีวามรูส้กึว่าพนกังาน สามารถทีจ่ะคน้หาและเขา้ใจในความตอ้งการของตนเองไดอ้ย่างรวดเรว็ การ
เขา้มาใชบ้รกิาร ในแต่ละครัง้ ใชร้ะยะเวลาทีไ่ม่นานนกั จงึสามารถทีจ่ะเขา้มาใชบ้รกิารไดบ้่อยครัง้มากขึน้ โดยทีไ่ม่ต้อง
รอระยะเวลา เช่น จะเขา้มาใชบ้รกิารในทุกวนัจนัทรข์องสปัดาห ์เมื่อใดทีต่้องการจะท าธุรกรรมทางการเงนิ กส็ามารถ          
ที่จะเขา้มาใช้บรกิารได้ทนัที ความถี่ในการมาใช้บรกิารที่ธนาคารเอชเอสบซีี จงึเพิม่ขึน้ในที่สุด โดยผลการศกึษา
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วนัด ีภกัดโีต (2546) ทีพ่บว่า “ความพงึพอใจดา้นพนักงานทีใ่หบ้รกิาร มคีวามสัมพนัธก์บั
จ านวนครัง้เฉลีย่ในการใชบ้รกิาร” 
 13. ความพงึพอใจของลกูคา้ทีม่ต่ีอคุณภาพการใหบ้รกิารของพนกังานธนกจิ ธนาคาร เอชเอสบซี ีดา้นความ
กระตอืรอืรน้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในการเขา้มาใชบ้รกิาร ดา้นแนวโน้มการมาใชบ้รกิารทีธ่นาคารเอชเอสบซีี
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัปานกลางและในทศิทางเดยีวกนั 
เนื่องจากแนวโน้มการมาใช้บรกิารที่ธนาคาร เอชเอสบซีเีพิม่ขึน้ น่าจะมสีาเหตุมาจากการทีลู่กค้าที่เขา้มาใช้บรกิาร             
มคีวามรูส้กึว่า การเขา้มาใชบ้รกิารแต่ละครัง้ ตนเองถอืไดว้่าเป็นบุคคลส าคญัทีไ่ดร้บัการเอาใจใส่ในทุกเรื่อง จงึอยากที่
จะกลบัมาใชบ้รกิารอกีในอนาคต แนวโน้มการมาใชบ้รกิารจงึเพิม่ขึน้ในทีสุ่ด โดยผลการศกึษาสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ วนัด ีภกัดโีต (2546) ทีพ่บว่า “ความพงึพอใจดา้นความกระตือรอืรน้และเอาใจใส่ ต่อลูกคา้ มคีวามสมัพนัธก์บั
แนวโน้มการมาใชบ้รกิาร” 
 14. ความพงึพอใจของลกูคา้ทีม่ต่ีอคุณภาพการใหบ้รกิารของพนกังานธนกจิ ธนาคารเอชเอสบซีี ดา้นความ
มไีมตรจีติ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมในการเขา้มาใช้บรกิาร ดา้นแนวโน้มการมาใช้บรกิารทีธ่นาคารเอชเอสบซีี  
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยตวัแปรทัง้สอง มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่าและในทศิทางเดยีวกนั เนื่องจาก
แนวโน้มการมาใชบ้รกิารทีธ่นาคาร เอชเอสบซีี เพิม่ขึน้เลก็น้อย น่าจะมสีาเหตุมาจากการที่ลูกคา้ที่เขา้มาใชบ้รกิาร           
มคีวามรูส้กึว่า การเขา้มาใชบ้รกิารแต่ละครัง้ ตนเองถอืได้ว่าเป็นบุคคลส าคญัทีไ่ดร้บัการเอาใจใส่ในทุกเรื่อง จงึอยากที่
จะกลบัมาใช้บรกิารอกีในอนาคต แนวโน้มการมาใช้บรกิารจงึเพิม่ขึน้ในทีสุ่ด โดยผลการศกึษาสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ ฉนัทนา จารุวร (2546) ทีพ่บว่า “ความพงึพอใจในการรบับรกิารดา้นความมไีมตรจีติ มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้ม
การมาใชบ้รกิารในอนาคต” 
 15. ความพงึพอใจของลกูคา้ทีม่ต่ีอคุณภาพการใหบ้รกิารของพนกังานธนกจิ ธนาคารเอชเอสบซีี ดา้นความ
น่าเชื่อถอื มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในการเขา้มาใชบ้รกิาร  ดา้นแนวโน้มการมาใชบ้รกิารทีธ่นาคารเอชเอสบซีอีย่าง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยตวัแปรทัง้สอง มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลางและในทศิทางเดยีวกนั เน่ืองจาก
แนวโน้มการมาใชบ้รกิารทีธ่นาคาร เอชเอสบซีเีพิม่ขึน้ น่าจะมสีาเหตุมาจากการทีล่กูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร มรีูส้กึว่าทาง
ธนาคารเอชเอสบซีมีอีุปกรณ์และเครื่องมอืทีท่นัสมยัไวค้อยใหบ้ริการอย่างพรอ้มเพรยีง รวมไปถงึความสม ่าเสมอของ
คุณภาพในการใหบ้รกิาร จงึอยากทีจ่ะกลบัมาใชบ้รกิารอกีในอนาคต แนวโน้มการมาใชบ้รกิารจงึเพิม่ขึน้ในทีส่ดุ โดยผล
การศกึษาที่ไดส้อดคล้องกบังานวจิยัของ ฉันทนา จารุวร (2546) ทีพ่บว่า “ความพงึพอใจในการรบับรกิารดา้นความ
น่าเชื่อถอื มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการมาใชบ้รกิารในอนาคต” 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1.  ควรทีจ่ะมกีารศกึษาถึงระดบัความพงึพอใจของลูกค้าทีม่ต่ีอการให้บรกิารของพนักงานธนกจิธนาคาร
แห่งอื่นๆ เช่น ธนาคารกสกิรไทย หรอืธนาคารกรุงเทพ ในด้านต่างๆ ว่าลูกค้าที่เขา้มาใช้บรกิารมคีวามพงึพอใจใน        
ดา้นต่างๆ อยู่ในระดบัใด และมรีะดบัความพงึพอใจ ทีค่ลา้ยคลงึหรอืแตกต่างกนัในดา้นใดบา้ง ทัง้นี้เพื่อทีท่างธนาคาร 
เอชเอสบซี ี จะสามารถน าผลทีไ่ดจ้ากการศกึษาวจิยัในครัง้นี้ ไปใชเ้ป็นแนวทางในการปรบัปรุงคุณภาพการใหบ้รกิาร
ของพนกังานธนกจิ เพื่อทีจ่ะสามารถสรา้งความความประทบัใจ และความพงึพอใจสงูสุดใหก้บัลูกคา้ระดบัองคก์รทีเ่ขา้
มาตดิต่อ หรอืใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิกบัทางธนาคาร เอชเอสบซี ีส านกังานใหญ่ ไดต่้อไปในอนาคต 
 2.  ควรที่จะมีการศึกษาถึงปจัจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการเข้ามาใช้บริการที่ธนาคาร              
เอชเอสบซี ีโดยการเพิม่ตวัแปรอสิระทีค่าดว่าน่าจะมผีลต่อพฤตกิรรมในการเขา้มาใชบ้รกิารทัง้ดา้นความถี่ในการมาใช้
บรกิาร และดา้นแนวโน้มการมาใชบ้รกิาร อาทเิช่น ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด หรอืปจัจยัดา้นเศรษฐกจิและ
สงัคม เป็นตน้ 
 3.  ควรที่จะมกีารขยายขอบเขตของการศกึษาในส่วนของความพงึพอใจ ซึ่งแต่เดมิ  จะเน้นศกึษาเฉพาะ
ความพงึพอใจทีม่ต่ีอการใหบ้รกิารของพนกังานธนกจิธนาคารเท่านัน้ ดงันัน้ในการศกึษาครัง้ต่อไป อาจเพิม่เตมิปจัจยั
ดา้นอื่นๆ ทีค่าดว่าน่าจะมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในการเขา้มาใชบ้รกิาร ทัง้ดา้นความถี่ในการมาใชบ้รกิาร และ
ดา้นแนวโน้มการมาใชบ้รกิารเขา้ไปดว้ย อาทเิช่น ปจัจยัดา้นสถานทีต่ัง้ของธนาคาร หรอืปจัจยัดา้นอตัราค่าบรกิารของ
ทางธนาคาร เป็นตน้ 
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ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ ทีน่ี้ดว้ย 
 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลิสร์ และอาจารย์ ดร.กัลยกิตติ ์กีรติอังกูร  ที่ให้ความ
อนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืของแบบสอบถาม และคณะ กรรมการสอบสารนิพนธ์ ที่ให้
ขอ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องอนัเป็นประโยชน์ต่อการท างานวจิยัชิน้น้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยท์ุกท่าน ทีป่ระสทิธ์ประสาทวชิาความรู้อนัเป็นพืน้ฐานส าคญัและให้ความ
ช่วยเหลอื ตลอดจนประสบการณ์ทีด่แีก่ผูว้จิยั อกีทัง้ผูต้อบแบบสอบถามทีใ่หค้วามร่วมมอืและใหข้อ้มูลเพื่อใชก้ารวจิยั
ครัง้นี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดา ที่ได้เลี้ยงดู อบรมสัง่สอน  ให้การสนับสนุนและเป็นก าลงัใจที่ส าคญั            
อย่างยิง่ในการศกึษาระดบัปรญิญาโท  
 สุดท้ายนี้ คุณประโยชน์และความดอีนัพงึจากสารนิพนธ์ฉบบันี้ ผู้วจิยัขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบดิา
มารดา ญาต ิและบรูพคณาจารยท์ุกท่านทีไ่ดอ้บรมสัง่สอน ชีแ้นะแนวทางทีด่แีละมคีุณค่าตลอดมาจนส าเรจ็การศกึษา 
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