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บทคดัย่อ 

 
การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาลกัษณะสว่นบุคคลของลกูคา้ ปจัจยัต่อสว่นประสมทางการตลาด

บริการที่มีผลต่อความจงรกัภักดีของลูกค้าที่ใช้บรกิารธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) อ าเภอเมือง จงัหวดั
สมุทรปราการ 
  การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล             
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ลูกคา้ทีใ่ชบ้รกิารกบัธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) อ าเภอเมอืง จงัหวดั
สมุทรปราการ ทีม่อีายุ 15 ปีขึน้ไป จ านวน 400 คน สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล คอื ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และ 
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติ ิIndependent t-test การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว(One Way ANOVA) 
สถติ ิBrown-forsythe (B) และการวเิคราะหท์างสถติสิมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั ผลการวจิยัพบว่า 
  1. ลกูคา้ทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 25 – 34 ปี  สถานภาพโสดและอื่นๆ 
การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต ่ากว่า 10,000-20,000 บาท ท า       ทาง า    นกบัธนาคาร
กรุงเทพโดยเฉลีย่เดอืนละ 1-5 ค           น   ค า  ง นาคา      ท  า           า 1-5 ปี   
 2. ลูกคา้มรีะดบัความคดิเหน็ในดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นบุคคลหรอื
พนักงาน ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการโดยรวมอยู่ในระดบัด ีส่วนดา้นราคา
(อตัราดอกเบีย้) ดา้นการสง่เสรมิการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 
  3. ลกูคา้มรีะดบัความคดิเหน็ดา้นความจงรกัภกัดใีนเรื่อง ปจัจุบนัมกีารใชบ้รกิารกบัธนาคารอย่างต่อเน่ือง 
การมแีนวโน้มที่จะใช้บรกิารจากธนาคารเพิม่ขึน้ การแนะน าบรกิารธนาคารกรุงเทพให้กบับุคคลอื่น และการมี
ความผกูพนัและความสมัพนัธอ์นัดกีบัธนาคาร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และในเรื่องถา้ไม่มบีริการดา้นใดทีต่อ้งการ 
จะรอจนกว่ามบีรกิารนัน้โดยไม่ไปใชบ้รกิารธนาคารอื่นๆ อยู่ในระดบัปานกลาง 
 ผลการทดสอบสมมตฐิานในการวจิยัพบว่า 
  4. ลูกค้าที่มีอายุแตกต่างกนัมีความจงรกัภักดีในการใช้บริการธนาคารกรุงเทพ แตกต่างกนัในเรื่อง
ปจัจุบนัมกีารใชบ้รกิารกบัธนาคารอย่างต่อเนื่อง และการมคีวามผูกพนัและความสมัพนัธอ์นัดกีบัธนาคารทีร่ะดบั
นยัส าคญัทางสถติ ิ0.01 
  5. ลกูคา้ทีม่สีถานภาพแตกต่างกนัมคีวามจงรกัภกัดใีนการใชบ้รกิารธนาคารกรุงเทพ แตกต่างกนัในเรื่อง
การแนะน าบรกิารธนาคารกรุงเทพใหก้บับุคคลอื่นทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 
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  6. ลกูคา้ทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมคีวามจงรกัภกัดใีนการใชบ้รกิารธนาคารกรุงเทพ แตกต่างกนัใน
เรื่องการมแีนวโน้มทีจ่ะใชบ้รกิารจากธนาคารกรุงเทพเพิม่ขึน้ ถา้ไม่มบีรกิารดา้นใดทีต่อ้งการจะรอจนกว่ามบีรกิาร
นัน้โดยไม่ไปใชบ้รกิารธนาคารอื่นๆ และการมคีวามผกูพนัและความสมัพนัธอ์นัดกีบัธนาคารทีร่ะดบันัยส าคญัทาง
สถติ ิ0.01 
  7. ลกูคา้ทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมคีวามจงรกัภกัดใีนการใชบ้รกิารธนาคารกรุงเทพ แตกต่าง
กนัในเรื่องปจัจุบนัมกีารใชบ้รกิารกบัธนาคารอย่างต่อเน่ือง ถา้ไม่มบีรกิารดา้นใดทีต่อ้งการจะรอจนกว่ามบีรกิารนัน้
โดยไม่ไปใชบ้รกิารธนาคารอื่นๆ และการมคีวามผกูพนัและความสมัพนัธอ์นัดกีบัธนาคารทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ
0.01 
  8. ลูกค้าที่มีการท าธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารกรุงเทพโดยเฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีความ
จงรกัภกัดใีนการใชบ้รกิารธนาคารกรุงเทพ แตกต่างกนัในเรื่องปจัจุบนัมกีารใชบ้รกิารกบัธนาคารอย่างต่อเนื่องการ
มแีนวโน้มทีจ่ะใช้บรกิารจากธนาคารกรุงเทพเพิม่ขึน้ การแนะน าบรกิารธนาคารกรุงเทพใหก้บับุคคลอื่น ถ้าไม่มี
บริการด้านใดที่ต้องการจะรอจนกว่ามีบริการนัน้โดยไม่ไปใช้บริการธนาคารอื่นๆ  และการมีความผูกพนัและ
ความสมัพนัธอ์นัดกีบัธนาคารทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.01 
   9. ลกูคา้ทีม่รีะยะเวลาการเป็นลกูคา้ของธนาคารกรุงเทพ แตกต่างกนัมคีวามจงรกัภกัดใีนการใชบ้รกิาร
ธนาคารกรุงเทพ แตกต่างกนัในเรื่องปจัจุบนัมกีารใชบ้รกิารกบัธนาคารอย่างต่อเน่ือง การมแีนวโน้มทีจ่ะใชบ้รกิาร
จากธนาคารกรุงเทพเพิ่มขึ้น การแนะน าบริการธนาคารกรุงเทพให้กับบุคคลอื่นและการมีความผูกพันและ
ความสมัพนัธอ์นัดกีบัธนาคารทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.01 
 10. ทศันคตต่ิอการใชบ้รกิารในดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ดา้นราคา (อตัราดอกเบีย้) ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นบุคคลหรอืพนกังาน ดา้นการสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และ
ดา้นกระบวนการมคีวามสมัพนัธ์กบัความจงรกัภกัดขีองลูกคา้ทีใ่ชบ้รกิารธนาคารกรุงเทพ อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.01 
 
ค าส าคญั : ทศันคตขิองลกูคา้ สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ความจงรกัภกัดขีองลกูคา้ 
 

Abstract 
 

The research aims to study customers’ demographic, marketing mix factors which influence loyalty 
towards Bangkok Bank Public Company Limited In Amphur Muang, Samutprakarn Province 
 The study a survey research using questionnaire as the tool for data collection.    Sample size 
in this research is 400 customers over 15 years old using service at Bangkok Bank Public Company 
Limited (BBL) in Amphur Muang, Samutprakran Province.  Statistics for data analysis are percentage, 
mean, standard deviation,  independent t-test, one way analysis of variance, Brown-forsythe (B) and 
pearson product moment correlation coefficient.  Results are as follows: 
 1. Most respondents are females between 25 and 34 years old, marited status being single 
and others, holding Bachelor’s degree, working as private company employees, earning average monthly 
income between Baht 10,000 and 20,000 or lower, doing financial transaction at BBL between one to 
five times per month, and being BBL’s customers between one and five years.  
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 2. Opinions of on overall product and service, distribution channel, people or employees, 
physical presentation, and process are at the good levels while opinions on overall price (interest rate) 
and marketing promotion are at the moderate levels. 
 3. Opinions of on loyalty in category of currently continuing to use BBL’s services, trending to 
use more BBL’s services, recommending BBL’s services to others, and having good relationship with 
BBL at the high levels. Customers’ opinions in category of willing to wait for BBL’s services (not using 
other banks’ services) in case of no such services at BBL are at the moderate levels. 
 Results of hypotheses testing are as follows: 
 4. Customers with different age influence loyalty in using BBL’s services differently in category 
of currently continuing to use BBL’s services and having good relationship with BBL at statistical 
significance of 0.01 levels. 
 5. Customers with different marital status influence loyalty in using BBL’s services differently in 
category of recommending BBL’s services to others at statistical significance of 0.05 levels. 
 6. Customers with different education level influence loyalty in using BBL’s services differently 
in category of trending to use more BBL’s services, willing to wait for BBL’s services (not using other 
banks’ services) in case of no such services at BBL, and having good relationship with BBL at statistical 
significance of 0.01 levels. 
 7. Customers with different average monthly income influence loyalty in using BBL’s services 
differently in category of currently continuing to use BBL’s services, willing to wait for BBL’s services (not 
using other banks’ services) in case of no such services at BBL, and having good relationship with BBL 
at statistical significance of 0.01 levels. 
 8. Customers with different average number of financial transactions per month influence 
loyalty in using BBL’s services differently in category of currently continuing to use BBL’s services, 
trending to use more BBL’s services, recommending BBL’s services to others, willing to wait for BBL’s 
services (not using other banks’ services) in case of no such services at BBL, and having good 
relationship with BBL at statistical significance of 0.01 levels. 
 9. Customers with different duration of being BBL customers influence loyalty in using BBL’s 
services differently in category of currently continuing to use BBL’s services, trending to use more BBL’s 
services, recommending BBL’s services to others, and having good relationship with BBL at statistical 
significance of 0.01 levels. 
 10. Attitudes toward service using in category of product and service, price (interest rate), 
distribution channel, marketing promotion, people or employees, physical presentation, and process are 
related to loyalty in using BBL’s services at statistical significance of 0.01 levels. 
 
Keyword:  customer’s attitude, Marketing Mix, customer’s loyalty 
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บทน า   
เศรษฐกจิไทยในปี 2555 ถูกกระทบดว้ยปจัจยัหลกัคอื เหตุการณ์มหาอุทกภยัในปลายปี 2554 ซึง่กระทบ

ฐานการผลติอย่างรุนแรงจากเหตุการณ์ต่างๆ สง่ผลกระทบต่อสถาบนัการเงนิเป็นอย่างมาก  
   ธนาคารพาณิชยท์ีป่ระสบความยากล าบากในช่วงวกิฤตเิมื่อเหตุการณ์คลีค่ลายการปล่อยสนิ เชื่อกล็ดลง
ตามไปดว้ยเน่ืองจากความระมดัระวงัของทัง้ผูกู้แ้ละผูใ้หกู้ ้ ท าใหธ้นาคารพาณิชยม์สีภาพคล่องสว่นเกนิ   

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ไดฝ้่าฟนัวกิฤตการณ์ต่างๆ มานับครัง้ไม่ถ้วนและในขณะเดยีวกนัก็
ประสบความส าเรจ็ในหลายๆ ดา้นมาโดยตลอด   ส าหรบัธุรกจิธนาคารการรบัทราบถงึทศันคต ิความพงึพอใจของ
ลกูคา้ เป็นการมุ่งเน้นทีลู่กคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิารซึง่เป็นกุญแจส าคญัทีจ่ะน าองคก์รไปสู่ความเป็นเลศิได ้เพราะลูกคา้
หรอืผูใ้ชบ้รกิารจะเป็นผูต้ดัสนิว่าจะใชบ้รกิารของธนาคารต่อไปหรอืไม่ และการรบั ฟงัเสยีงสะทอ้น จากลูกคา้เป็น
วธิหีนึ่งทีจ่ะท าใหธ้นาคารตระหนกัถงึ สิง่ทีจ่ะตอ้งมกีารปรบัปรุงแกไ้ขจุดบกพร่องเหล่านัน้ นอกจากนี้การสื่อขอ้มูล
ต่าง ๆ รวมทัง้การสรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบัลกูคา้ใหพ้งึพอใจเป็นอกีวธิหีนึ่งทีจ่ะสรา้งความจงรกัภกัด ีใหเ้กดิขึน้ใน
การรกัษาลกูคา้อย่างยัง่ยนื ซึง่จะท าใหธ้นาคารเตบิโตอย่างต่อเนื่องต่อไป 

ธนาคารกรุงเทพมีจ านวนหลายสาขา ที่ตัง้อยู่อ าเภอเมอืงสมุทรปราการ พื้นที่นี้มีแหล่งประกอบการ         
ทีส่ าคญั  มนีิคมอุตสาหกรรมทีต่ัง้โรงงานหลายประเภท ตัง้อยู่เป็นจ านวนมาก รวมถงึชุมชนทีม่ปีระชาชนหนาแน่น 
จงึเป็นแหล่งระดมเงนิทุนทัง้รายใหญ่และรายย่อยทีม่คีวามส าคญัในการกระตุน้เศรษฐกจิอย่างมากในปจัจุบนั 

ด้วยสาเหตุที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู้วิจ ัยเกิดความสนใจที่จะศึกษาถึง ทัศนคติด้านส่วนประสมทาง
การตลาดบรกิาร และความจงรกัภกัดขีองลูกคา้ทีใ่ชบ้รกิารธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) อ าเภอเมอืง จงัหวดั
สมุทรปราการ โดยผลการวจิยัจะเป็นขอ้มูลทีม่ปีระโยชน์ต่อผู้ใหบ้รกิารของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ใน
การวางแผนและปรบัปรุงกลยุทธ์การให้บริการในการรกัษาฐานลูกค้าเดมิให้มัน่คงและเพิ่มฐานลูกค้า บริการ
ทางการเงนิใหต้รงตามความตอ้งการของผูใ้ช ้บรกิารและเกดิการพฒันาอย่างต่อเนื่องภายใต้การแข่งขนัดา้นธุรกจิ
ธนาคารพาณิชย ์อนัเป็นการเอือ้ประโยชน์สงูสดุใหแ้ก่ประชาชนผูใ้ชบ้รกิาร 

 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาปจัจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล ทีม่ผีลต่อความจงรกัภกัดใีนการใชบ้รกิาร ธนาคารกรุงเทพ 
จ ากดั (มหาชน) อ าเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรปราการ 

2.  เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างทศันคตดิา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิารและความจงรกัภกัดขีอง
ลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิารธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) อ าเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรปราการ       
   

ทบทวนวรรณกรรม     
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดบริการ 

นายชยัสมพล ชาวประเสรฐิ (2547: 63–79) ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ของสนิคา้นัน้
โดยพืน้ฐานจะมอียู่ 4 ตวั ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสรมิการตลาด แต่ส่วน
ประสมทางการตลาดของตลาดบรกิาร จะมคีวามแตกต่างจากส่วนประสมทางการตลาดของสนิคา้ทัว่ไป กล่าวคอื 
จะตอ้งมกีารเน้นถงึพนกังาน กระบวนการในการใหบ้รกิารและสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ ซึง่ทัง้สามส่วนประสมเป็น
ปจัจยัหลกัในการสง่มอบบรกิาร ดงันัน้ สว่นประสมทางการตลาดของการบรกิารจงึประกอบ ดว้ย 7Ps ตามแนวคดิ
ของ Payne (1993) ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสรมิทางการ ตลาด พนักงาน 
กระบวนการใหบ้รกิาร และสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ 
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ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2546: 434) ธุรกจิทีใ่หบ้รกิารจะใชส้่วนประสมการตลาด (Marketing mix) 
หรอื 4Ps เช่นเดยีวกบัสนิคา้ ซ'ึงประกอบดว้ย (1) ผลติภณัฑ ์ (Product) (2) ราคา(Price) (3) การจดัจ าหน่าย 
(Place) (4) การส่งเสรมิการตลาด (Promotion) และนอกจากนัน ยงัต้องอาศยัเครื่องมอือื่นๆ เพิม่เตมิประกอบ 
ดว้ย (5) บุคคล (People) หรอืพนักงาน (Employees) ซึง่ต้องอาศยัการคดัเลอืก (Selection) การฝึกอบรม
(Training) การจงูใจ (Motivation) เพื่อใหส้ามารถสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่ง พนักงาน
ต้องมคีวามสามารถ มทีศันคตทิีด่สีามารถตอบสนองต่อลูกคา้ มคีวามคดิรเิริม่ มคีวามสามารถในการแกป้ญัหา 
และสามารถสรา้งค่านิยมใหก้บับรษิทั (6) การสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and 
Presentation) โดยพยายามสรา้งคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management (TQM)) ตวัอย่าง โรงแรมต้อง
พฒันาลกัษณะทางกายภาพและรูปแบบการใหบ้รกิาร เพื่อสรา้งคุณค่าใหก้บัลูกคา้(Customer-valueProposition) 
ไม่ว่าจะเป็นดา้นความสะอาด ความรวดเรว็ หรอืผลประโยชน์อื่นๆ (7) กระบวนการ(Process) เพื่อส่งมอบ
คุณภาพในการใหบ้รกิารกบัลกูคา้ไดร้วดเรว็และสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้(Customer Satisfaction) 
 
แนวความคิดด้านความจงรกัภกัดี 
 ความภกัดต่ีอตราสนิคา้ (Brand Loyalty)  หมายถงึ ความพงึพอใจทีส่ม ่าเสมอ และการซือ้ตราสนิคา้เดมิ
ในผลติภณัฑข์องบรษิทัใดบรษิทัหนึ่ง (Schiffman; & Kanuk. 1994: 658) จุดมุ่งหมายทีส่ าคญัของนกัการตลาดจะ
สนใจในวธิกีารทีน่ักการตลาดเรยีนรู ้ต่อการกระตุ้นความส าคญัต่อตราสนิคา้ ลูกคา้ทีจ่งรกัภกัดต่ีอตราสนิคา้ทีท่ า
ให้เกดิส่วนครองตลาดที่คงที่และเพิม่ขึน้  และอาจเป็นทรพัย์สินที่จบัต้องไม่ได้  สะท้อนถึงราคาผลติภณัฑ์ของ
บรษิัท การศกึษาถงึอุปนิสยั การซือ้ของผู้บรโิภคพบว่าตราสนิคา้ที่มสี่วนครองตลาดมากขึน้จะเป็นส่วนเดยีวกบั 
กลุ่มของผูซ้ือ้ทีภ่กัดต่ีอตราสนิคา้ขนาดใหญ่ขึน้ดว้ย (ศริวิรรณ เสรรีตัน์. 2538: 139-140) 
 ความภกัดขีองลกูคา้ (Customer loyalty) หมายถงึ ความพอใจทีส่ม ่าเสมอและ/หรอืการซือ้ตราสนิคา้เดมิ 
ในผลติภณัฑข์องบรษิทัใดบรษิทัหนึ่ง (Shiffman and Kanuk. 2007:220) ปจัจยัในการสรา้งความภกัดขีองลูกคา้ 
มดีงันี้ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2552:130-137) 

1. การแสวงหาลูกคา้ (Attracting customer) บ    ทท       า   า         า  า    น       ส  หา 
   ค า ห         า   นตอ้งมทีกัษะในการจงูใจเพื่อใหเ้กดิพฤตกิรรมทีต่้องการ โดยบรษิทัจะต้องใชก้ารโฆษณาผ่าน
สือ่ต่างๆ ทีส่ามารถเขา้ถงึกลุ่มผูท้ีค่าดว่าจะเป็นลกูคา้ได ้  

2. การรกัษาลูกคา้ (Customer retention) เป็นการทีบ่รษิัทพยายามรกัษาลูกคา้เอาไวด้้วยการสรา้ง
ความสมัพนัธร์ะยะยาว (Hoyer and MacInnis. 2007:G-3) 

3. ความจ าเป็นในการรกัษาลูกคา้ (The need for customer retention) บ    ท  า   น        า   ค า 
      า    เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าต้นทุนในการสร้างลูกค้าใหม่มีค่ามากกว่าต้นทุนในการรักษาลูกค้าเดิม           
หลายเท่า  

การบรหิารความสมัพนัธอ์นัดกีบัลูกคา้ [Customer Relationship Management (CRM)] เป็นกระบวน 
การทัง้หมดของการสรา้ง และรกัษาความสามารถท าก าไรดว้ยความสมัพนัธก์บัลูกคา้ ดว้ยการส่งมอบคุณค่าและ
ความพงึพอใจที่เหนือกว่าสู่ลูกคา้ (Kotler and Armstrong. 2008:G-3) หรอืเป็นปฏกิริยิาทีต่่อเนื่องระหว่างผูซ้ือ้ 
และผูข้าย  ซึง่ผูข้ายจะมกีารปรบัปรุงความเขา้ใจเกีย่วกบัความตอ้งการของลกูคา้อย่างต่อเนื่อง และท าใหผู้ซ้ือ้เพิม่
การซือ้ (Etzel, Walker and Stanton. 2007:669) หรอืเป็นกระบวนการบรหิารรายละเอยีดของขอ้มูลอย่าง
รอบคอบเกี่ยวกบัลูกค้าแต่ละราย และด้วยจุดสมัผสัทุกจุดของลูกค้า (Touch point) เพื่อการสร้างให้ลูกค้าเกิด
ความภกัดสีงูสดุ (Kotler and Keller. 2009:173)  
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วิธีด าเนินการวิจยั 
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คอื ลูกคา้ทีม่าใชบ้รกิารกบัธนาคารกรุงเทพ (มหาชน) อ าเภอเมอืง 

จงัหวดัสมุทรปราการ  ซึง่ผูว้จิยัไม่ทราบจ านวนทีแ่ทจ้รงิของผูท้ีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร  จงึไดใ้ชส้ตูรการก าหนดขนาด
กลุ่มตวัอย่างทีไ่ม่ทราบขนาดของประชากร โดยก าหนดความเชื่อมัน่ 95% ความผดิพลาดไม่เกนิ 5% (กลัยา            
วานิชยบ์ญัชา. 2549 : 74) ขนาดของกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัเท่ากบั 384.16 หรอืประมาณ 385 ตวัอย่าง และ
ส ารองไว้จ านวน 15 คน รวมขนาดกลุ่มตัวอย่างทัง้หมด 400 คนโดยเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบไม่ทราบความน่า         
จะเป็น (Non Probability Sampling) และมขี ัน้ตอนดงันี้ ขัน้ที ่1 การเลอืกโดยวธิเีจาะจง (Purposive Sampling) 
โดยการเลือกลูกค้าที่เข้ามาใช้บรกิารในธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 
จ านวน 4 สาขาคอื สาขาสมุทรปราการ สาขาส าโรง สาขาถนนสายลวด สาขาถนนศรนีครนิทรข์ ัน้ที่ 2 ใชว้ธิกีาร
ก าหนดกลุ่มตวัอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยแบ่งกลุ่มตวัอย่าง 400 คน จ านวน 4สาขา สดัสว่นดงันี้คอื
สาขาสมุทรปราการ 100 ตวัอย่าง สาขาส าโรง 100 ตวัอย่าง สาขาถนนสายลวด 100 ตวัอย่าง สาขาถนน         
ศรนีครนิทร ์100 ตวัอย่าง ขัน้ที ่3 ใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างโดยใชค้วามสะดวก (Convenience Sampling) โดยจะท า
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่เตรียมไว้ให้ลูกค้าที่มาใช้บริการของธนาคารกรุงเทพ  (จ ากดั)                
อ าเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรปราการ ผ่านเจา้หน้าทีส่าขาของธนาคาร เป็นผูต้อบแบบสอบถามเท่านัน้โดยการออก
แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งขอ้มลูแบบสอบถามออกเป็น 3 สว่นดงันี้  

ส่วนท่ี 1  เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูลกัษณะดา้นประชากรศาสตรจ์ านวน 8 ขอ้ เป็นแบบ สอบถาม
ปลายปิดแบบเลอืกตอบ (Multiple Choice Question) ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี 
รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน การท าธุรกรรมทางการเงนิกบัธนาคารกรุงเทพโดยเฉลี่ยเดอืนละกี่ครัง้ และเป็นลูกค้าของ
ธนาคารกรุงเทพมาแลว้ระยะเวลากีปี่ 

ส่วนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามทีว่ดัระดบัทศันคตดิา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิารของลูกคา้ต่อการใช้
บรกิารธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) อ าเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรปราการ 7 ดา้น คอื ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา
(อตัราดอกเบีย้) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นบุคคลหรอืพนักงาน ดา้นการสรา้ง
และน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  และดา้นกระบวนการ 

ส่วนท่ี 3  เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัความจงรกัภกัดขีองลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิารธนาคารกรุงเทพ ประกอบดว้ย
ค าถามปลายปิดแบบ Likert Scale Questions แบบเลอืกตอบในขอ้ที่ตรงกบัระดบัความคดิเหน็ด้านความ
จงรกัภกัดมีากทีส่ดุ โดยมรีะดบัการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) ม ี5 ระดบั 

ผลการวิจยั 
1. ลกูคา้ทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 25 – 34 ปี  สถานภาพโสดและอื่นๆ 

การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต ่ากว่า 10,000-20,000 บาท ท า       ทาง า    นกบัธนาคาร
กรุงเทพโดยเฉลีย่เดอืนละ 1-5 ค           น   ค า    นาคา      ท  า           า 1-5 ปี  

2. ลูกคา้มรีะดบัความคดิเหน็ในดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นบุคคลหรอื
พนักงาน ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการโดยรวมอยู่ในระดบัด ีส่วนดา้นราคา
(อตัราดอกเบีย้) ดา้นการสง่เสรมิการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 

3. ลูกค้ามีระดบัความคิดเห็นด้านความจงรักภักดีในเรื่อง ปจัจุบันมีการใช้บริการกบัธนาคารอย่าง
ต่อเนื่อง การมแีนวโน้มทีจ่ะใชบ้รกิารจากธนาคารเพิม่ขึน้ การแนะน าบรกิารธนาคารกรุงเทพใหก้บับุคคลอื่น และ
การมคีวามผูกพนัและความสมัพนัธอ์นัดกีบัธนาคาร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และในเรื่องถ้าไม่มบีรกิารดา้นใดที่
ตอ้งการ จะรอจนกว่ามบีรกิารนัน้โดยไม่ไปใชบ้รกิารธนาคารอื่นๆ อยู่ในระดบัปานกลาง 
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  4. ลูกค้าที่มีอายุแตกต่างกนัมีความจงรกัภักดีในการใช้บริการธนาคารกรุงเทพ แตกต่างกนัในเรื่อง
ปจัจุบันมีการใช้บริการกับธนาคารอย่างต่อเน่ือง และการมีความผูกพันและความสมัพันธ์อันดีกับธนาคาร            
ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.01 
  5. ลกูคา้ทีม่สีถานภาพแตกต่างกนัมคีวามจงรกัภกัดใีนการใชบ้รกิารธนาคารกรุงเทพ แตกต่างกนัในเรื่อง
การแนะน าบรกิารธนาคารกรุงเทพใหก้บับุคคลอื่นทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 
  6. ลกูคา้ทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมคีวามจงรกัภกัดใีนการใชบ้รกิารธนาคารกรุงเทพ แตกต่างกนัใน
เรื่องการมแีนวโน้มทีจ่ะใชบ้รกิารจากธนาคารกรุงเทพเพิม่ขึน้ ถา้ไม่มบีรกิารดา้นใดทีต่อ้งการจะรอจนกว่ามบีรกิาร
นัน้โดยไม่ไปใช้บรกิารธนาคารอื่นๆ และการมคีวามผูกพนัและความสมัพนัธ์อนัดกีบัธนาคารที่ระดบันัยส าคญั         
ทางสถติ ิ0.01 
  7. ลกูคา้ทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมคีวามจงรกัภกัดใีนการใชบ้รกิารธนาคารกรุงเทพ แตกต่าง
กนัในเรื่องปจัจุบนัมกีารใชบ้รกิารกบัธนาคารอย่างต่อเน่ือง ถา้ไม่มบีรกิารดา้นใดทีต่อ้งการจะรอจนกว่ามบีรกิารนัน้
โดยไม่ไปใช้บริการธนาคารอื่นๆ และการมีความผูกพนัและความสมัพนัธ์อนัดีกบัธนาคารที่ระดบันัยส าคัญ             
ทางสถติ ิ0.01 
  8. ลูกค้าที่มีการท าธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารกรุงเทพโดยเฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีความ
จงรกัภกัดใีนการใชบ้รกิารธนาคารกรุงเทพ แตกต่างกนัในเรื่องปจัจุบนัมกีารใชบ้รกิารกบัธนาคารอย่างต่อเน่ืองการ
มแีนวโน้มทีจ่ะใช้บรกิารจากธนาคารกรุงเทพเพิม่ขึน้ การแนะน าบรกิารธนาคารกรุงเทพใหก้บับุคคลอื่น ถ้าไม่มี
บริการด้านใดที่ต้องการจะรอจนกว่ามีบริการนัน้โดยไม่ไปใช้บริการธนาคารอื่นๆ  และการมีความผูกพนัและ
ความสมัพนัธอ์นัดกีบัธนาคารทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.01 
   9. ลกูคา้ทีม่รีะยะเวลาการเป็นลกูคา้ของธนาคารกรุงเทพ แตกต่างกนัมคีวามจงรกัภกัดใีนการใชบ้รกิาร
ธนาคารกรุงเทพ แตกต่างกนัในเรื่องปจัจุบนัมกีารใชบ้รกิารกบัธนาคารอย่างต่อเน่ือง การมแีนวโน้มทีจ่ะใชบ้รกิาร
จากธนาคารกรุงเทพเพิ่มขึ้น การแนะน าบริการธนาคารกรุงเทพให้กับบุคคลอื่นและการมีความผูกพันและ
ความสมัพนัธอ์นัดกีบัธนาคารทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.01 
 10. ทศันคตต่ิอการใชบ้รกิารในดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ดา้นราคา (อตัราดอกเบีย้) ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นบุคคลหรอืพนกังาน ดา้นการสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และ
ด้านกระบวนการมีความสมัพันธ์กับความจงรักภักดีของลูกค้าที่ ใช้บริการธนาคารกรุงเทพ อย่างมีนัยส าคัญ           
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

สรปุและอภิปรายผล 
1. ลกัษณะส่วนบุคคลของลูกคา้ที่ใชบ้รกิารธนาคารกรุงเทพ พบว่าลูกคา้ทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 25-34 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศกึษาปรญิญาตรี มอีาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน 
และมรีายได้ต่อเดอืนต ่ากว่า 10,000-20,000 บาท มกีารท าธุรกรรมทางการเงนิกบัธนาคารกรุงเทพโดยเฉลี่ย            
1-5 ครัง้ต่อเดอืน และเป็นลูกคา้ของธนาคารกรุงเทพมาแลว้ระยะเวลา 1-5ปี แสดงใหเ้หน็ว่า ลูกคา้ทีใ่ชบ้รกิารกบั
ธนาคารกรุงเทพ อยู่ในวยัท างานซึง่อาจเริม่มกีารสรา้งฐานะทางการเงนิ มกีารเกบ็ออม หรอืมกีารช าระค่าสนิค้า
และบรกิารต่างๆ มากขึน้ จงึมกีารใชบ้รกิารธนาคารมากขึน้  

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัปจัจยัต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ จ าแนกเป็นรายด้าน                
อธบิายได ้ดงันี้ 

ลูกค้ามรีะดบัความคิดเห็นด้านผลติภณัฑ์และบรกิารโดยรวมอยู่ ในระดบัด ีเมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า
ลูกค้ามีระดับความคิดเห็นในระดับดี แสดงให้เห็นว่าธนาคารสามารถตอบสนองความต้องการในด้านต่างๆ 
เกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารไดเ้ป็นอย่างด ีจนท าใหล้กูคา้เกดิความประทบัใจ 
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ลกูคา้มรีะดบัความคดิเหน็ดา้นราคา (อตัราดอกเบีย้) โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณารายขอ้
พบว่า ลกูคา้มรีะดบัความคดิเหน็ในระดบัปานกลาง แสดงใหเ้หน็ว่า การก าหนดอตัราดอกเบีย้ยงัไม่เป็นทีด่งึดูดใจ
มากนกั อาจเป็นเพราะการแขง่ขนักนัสงูจงึท าใหเ้กดิการเปรยีบเทยีบ และเลอืกใชบ้รกิาร 

ลูกคา้มรีะดบัความคดิเหน็ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยรวมอยู่ในระดบัด ีเมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า 
ลกูคา้มรีะดบัความคดิเหน็ในระดบัด ีแสดงใหเ้หน็ว่า ลกูคา้มคีวามตอ้งการท าธุรกรรมซึง่นอกเหนือจากการเดนิทาง
มาใช้บริการสาขาของธนาคาร เพราะลูกค้าตระหนักถึงความสะดวกในการใช้บริการทางอินเตอร์เน็ต                   
อนัเนื่องมาจากเทคโนโลยทีนัสมยัในสงัคมปจัจุบนั 

ลูกคา้มรีะดบัความคดิเหน็ดา้นการส่งเสรมิการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณารายขอ้
พบว่า ลกูคา้มรีะดบัความคดิเหน็ในระดบัดใีนขอ้ มกีารประชาสมัพนัธ ์เกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารของธนาคาร
ผ่านทางแผ่นพบั โปสเตอรภ์ายในสาขา ลูกคา้มรีะดบัความคดิเหน็ในระดบัปานกลาง ในขอ้มกีารจดับูทกจิกรรม
ส าหรบัลูกคา้ในการแนะน าบรกิารและสมมนาคุณ และมกีารจดัส่งขอ้มูลข่าวสารทีท่นัสมยัเกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละ
บริการให้กับลูกค้าของสาขา  แสดงให้เห็นว่า ลูกค้าพึงพอใจที่สาขามีการประชาสมัพันธ์ให้ทราบเกี่ยวกับ
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารผ่านทางแผ่นพบั มองได้ว่า ลูกคา้สามารถน ากลบัไปศกึษาขอ้มูลต่างๆ ดว้ยตนเอง ส่วนใน
ดา้นแนะน าบรกิารและของสมนาคุณ การใหข้อ้มลูอาจยงัไม่ชดัเจน  

ลกูคา้มรีะดบัความคดิเหน็ดา้นบุคคลหรอืพนกังานโดยรวมอยู่ในระดบัดเีมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ลูกคา้
มรีะดบัความคดิเหน็ในระดบัด ีแสดงใหเ้หน็ว่า พนักงานสาขามกีารใหบ้รกิารทีด่ ีอาจเนื่องมาจากการไดร้บัการ
ฝึกอบรมจากหน่วยงาน ท าใหเ้กดิการบรกิารดว้ยใจนักบรกิารอย่างแทจ้ริง จนท าใหลู้กคา้เกดิความพงึพอใจและ
ประทบัใจ 

ลูกค้ามีระดับความคิดเห็นด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี               
เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ลูกค้ามรีะดบัความคดิเหน็ในระดบัดใีนขอ้ภายนอกสาขามจีุดบรกิารเครื่องอตัโนมตั ิ
ลูกคา้มรีะดบัความคดิเหน็ระดบัปานกลาง ในขอ้ภายในสาขามกีารตกแต่งที่สวยงาม สะอาด เป็นระเบยีบ และมี
บรรยากาศที่เหมาะสมทัง้อุณหภูมแิละแสงสว่างและสาขามกีารจดัทีน่ัง่พกัรอรบับรกิารเพยีงพอต่อจ านวนลูกค้า 
แสดงใหเ้หน็ว่า สาขาของธนาคารสามารถช่วยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ลกูคา้ไดด้ใีนดา้นเครื่องอตัโนมตั ิส่วนการ
ตกแต่งสาขาหรอืบรกิารทีน่ัง่พกัของธนาคารยงัไม่เป็นทีพ่งึพอใจนกั เน่ืองจากสาขาแต่ละแห่งเปิดใหบ้รกิารมาเป็น
เวลานาน  

ลูกคา้มรีะดบัความคดิเหน็ด้านกระบวนการโดยรวมอยู่ในระดบัด ี เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ลูกค้ามี
ระดบัความคดิเหน็ในระดบัด ีแสดงให้เหน็ว่า สาขาของธนาคารสามารถใหบ้รกิารทีร่วดเรว็ ไม่ยุ่งยาก ตรงกบั
ตอ้งการ ลกูคา้จงึเกดิความประทบัใจ อกีทัง้ปจัจุบนัยงัมสีาขาใหม่ๆ เพิม่ขึน้จ านวนมาก ท าใหล้ดการกระจุกตวัของ
ลกูคา้ได ้และการใหบ้รกิารลกูคา้แต่ละรายมคีวามคล่องตวัขึน้ 
 ลกูคา้มรีะดบัความคดิเหน็        บค า จงรกั        ลกูคา้ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ลกูคา้มรีะดบัความ
คดิเหน็เกีย่วกบัความจงรกัภกัด ีอยู่ในระดบัมาก แสดงใหเ้หน็ว่า ลูกคา้มคีวามจงรกัภกัดใีนดา้นต่างๆ เป็นอย่างด ี
แต่การทีจ่ะใหล้กูคา้รอการบรกิารทีต่รงกบัความตอ้งการ ยงัเป็นเรื่องทีท่ าไดย้าก เนื่องจากธนาคารคู่แข่งพยายาม
สรา้งความแตกต่างในบรกิารใหเ้กดิขึน้ตลอดเวลา  
จากผลการวเิคราะหจ์ากสมมตฐิาน พบว่า 

1.  ลกูคา้ทีม่อีายุ ทีแ่ตกต่างกนัมคีวามจงรกัภกัดใีนการใชบ้รกิาร ธนาคารกรุงเทพ แตกต่างกนั แสดงให้
เหน็ว่า ลูกค้าที่มอีายุที่มากกว่า มกัจะมกีารใช้บรกิารที่ต่อเนื่องมานานกว่า จึงท าให้เกดิเป็นความผูกพนัและมี
ความสมัพนัธอ์นัดกีบัธนาคารทีม่ากกว่าลูกคา้ทีม่อีายุน้อย ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศศอร อนิทวงศ ์ (2554) 
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ได้ศกึษาเรื่องภาพลกัษณ์และการบรหิารความสมัพนัธ์ลูกค้า ที่มผีลต่อความภกัดขีองลูกค้าธนาคารกสกิรไทย 
จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร  

2.  ลูกคา้ทีม่สีถานภาพทีแ่ตกต่างกนั มคีวามจงรกัภกัดใีนการใชบ้รกิารธนาคารกรุงเทพ แตกต่างกนั 
แสดงให้เหน็ว่า การมสีถานภาพที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การมคีรอบครวั ท าใหว้งจรชวีติและการมปีฏสิมัพนัธ์มี
ความกวา้งขีน้ การพูดคุย การตดิต่อสื่อสาร การชกัชวนใหม้าใชบ้รกิาร ขอ้มูลเหล่านี้มกีารกระจายตวั ท าใหเ้กดิ
การรับรู้ใหม่ๆ ซึ่งอาจเป็นการเพิ่มลูกค้าใหม่ให้กับธนาคารได้อีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ                      
อดุลย ์จาตุรงคกุล (2545: 38-39)  

3.  ลกูคา้ทีม่รีะดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมคีวามจงรกัภกัดใีนการใชบ้รกิารธนาคารกรุงเทพ แตกต่างกนั 
แสดงใหเ้หน็ว่า ลูกค้าที่มรีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรแีละปรญิญาตร ีอาจมกีารใช้บรกิารทีธ่นาคารเดมิอยู่
สม ่าเสมอจากความคุน้เคย การใชเ้ป็นประจ าหรอืการท าธุรกรรมมคีวามเหมาะสมกบัการจดัการทางระบบการเงนิ
ของตนเอง ไม่ได้พจิารณาหรอืเปรยีบเทยีบรายละเอยีดต่างๆ ของการให้บรกิารแต่ละธนาคารมากนัก และอาจ
เพราะทางเลอืกในการใชบ้รกิารทีน้่อยกว่าลกูคา้ทีร่ะดบัการศกึษาทีส่งูกว่าปรญิญาตร ีซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
ชมกรณ์ จกัรานุรกัษ์ (2550)  

4. ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกนัมีความจงรกัภักดีในการใช้บริการธนาคารกรุงเทพ 
แตกต่างกนั แสดงใหเ้หน็ว่า การทีม่รีายไดท้ีน้่อยกว่าท าใหม้ขีอ้จ ากดัในการธุรกรรมทางการเงนิและท าใหก้ารไปใช้
บรกิารธนาคารมคีวามไม่สม ่าเสมอเหมอืนกบัผูท้ีม่รีายไดส้งู ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศศอร อนิทวงศ ์(2554) 
ได้ศกึษาเรื่องภาพลกัษณ์และการบรหิารความสัมพนัธ์ลูกค้า ที่มผีลต่อความภกัดขีองลูกค้าธนาคารกสกิรไทย 
จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร  

5.  ลูกคา้ทีม่กีารท าธุรกรรมทางการเงนิกบัธนาคารกรุงเทพโดยเฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนั  มคีวาม
จงรักภักดีในการใช้บริการธนาคารกรุงเทพ แตกต่างกนั  แสดงให้เห็นว่า ลูกค้าที่มีความถี่ในการท าธุรกรรม
มากกว่าจะมคีวามจงรกัภกัดใีนดา้นต่างๆ มากกว่า อาจเน่ืองมาจาก มคีวามจ าเป็นในการท าธุรกรรมทางการเงนิที่
สม ่าเสมอ จนเกิดความคุ้นเคยในการใช้บริการ และการมาใช้บรกิารซ ้าๆ บ่อยๆ จะได้รบัขอ้มูลข่าวสารต่างๆ          
ทีท่นัสมยั ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฏขีอง Kotler and Keller (2006:146)  

6.  ลูกคา้ที่มรีะยะเวลาการเป็นลูกค้าของธนาคารกรุงเทพ ที่แตกต่างกนัมคีวามจงรกัภกัดใีนการใช้
บริการธนาคารกรุงเทพ แตกต่าง แสดงให้เห็นว่าระยะเวลาการเป็นลูกค้าที่มากกว่า เพราะมีการใช้บริการที่
ต่อเนื่องมายาวนาน รวมถงึยงัมแีนวโน้มการใชบ้รกิารที่เพิม่ขึน้ และยงัสร้างความเชื่อมัน่ในการแนะน าบอกต่อ
ใหก้บัผูอ้ื่นมาใชบ้รกิารอกีดว้ย เรยีกไดว้่าลกูคา้มคีวามสมัพนัธอ์นัดมีาเป็นเวลานาน จนเกดิเป็นความจงรกัภกัดใีน
ดา้นต่างๆ มากกว่า ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2552:130-137)  
 7. ทศันคติต่อการใช้บริการโดยรวมในด้านผลิตภัณฑ์และบริการมีความสมัพนัธ์กบัความจงรกัภักดี
โดยรวมของลูกคา้ทีใ่ชบ้รกิารธนาคารกรุงเทพ ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง  ดงันัน้การทีผ่ลติภณัฑแ์ละ
บรกิารของธนาคารทีอ่อกมาใหบ้รกิารมจี านวนมาก หลากหลายมากขึน้ ทัง้การอ านวยความสะดวกบรกิารตนเอง
และการเข้าใช้บรกิารธนาคารในด้านต่างๆ รวมถึงการให้ค าปรกึษาในเรื่องต่างๆ แก่ลูกค้าได้ ท าให้เกดิความ            
พึงพอใจในการบริการและเกิดเป็นความจงรักภักดีในการใช้บริการได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ              
นายชยัสมพล ชาวประเสรฐิ (2547: 63–79)  
  8.  ทศันคตต่ิอการใช้บรกิารโดยรวมในดา้นราคา (อตัราดอกเบีย้) มคีวามสมัพนัธก์บัความจงรกัภกัดี
โดยรวมของลูกค้าทีใ่ช้บรกิารธนาคารกรุงเทพ ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง ดงันัน้ ถ้าการก าหนดอตัรา
ดอกเบีย้เงนิฝากของธนาคารมคีวามเหมาะสมน่าเชื่อถอื แมใ้นภาวะเศรษฐกจิปจัจุบนัจะไม่สามารถก าหนดอตัรา
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ดอกเบีย้ทีส่งูมากได ้รวมถงึการประกาศดอกเบีย้เพื่อจูงใจออกมาเป็นระยะๆ กจ็ะท าใหลู้กคา้เกดิความสนใจทีใ่ช้
บรกิารต่อเนื่องได ้ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นุชนาถ  คุณความด ี(2551)  
  9.  ทศันคตต่ิอการใชบ้รกิารโดยรวมในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมคีวามสมัพนัธก์บัความจงรกัภกัดี
โดยรวมของลูกคา้ทีใ่ชบ้รกิารธนาคารกรุงเทพ ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปาน  ดงันัน้การทีม่บีรกิารเพิม่เตมิจาก
การที่ลูกค้าไม่ต้องเดินทางมาใช้บริการที่ธนาคาร เช่นบริการทางอินเตอร์เน็ต ที่ปจัจุบนัเป็นที่นิยมมาก ด้วย
ความเรว็ และสะดวก ประหยดัเวลาค่าใช้จ่ายและการเดนิทาง ซึ่งสิง่เหล่านี้จะช่ายตอบสนองความต้องการของ
ลกูคา้จ านวนมากในปจัจุบนัไดเ้ป็นอย่างด ีซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง นายชยัสมพล ชาวประเสรฐิ (2547: 63–79) 
ตามแนวคดิของ Payne (1993)   
   10. ทศันคติต่อการใชบ้รกิารโดยรวมในดา้นการส่งเสรมิการตลาด มคีวามสมัพันธ์กบัความจงรกัภกัดี
โดยรวมของลูกค้าที่ใช้บรกิารธนาคารกรุงเทพ ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง  ดงันัน้การแข่งขนัที่สูงใน
ปจัจุบนั การจูงใจดว้ยของสมนาคุณ พรอ้มทัง้การสรา้งความเชื่อมัน่ในการแนะน าผลติภณัฑแ์ละการใหบ้รกิารที่
เหมาะสมกบัลกูคา้ ท าใหล้กูคา้รบัรูไ้ดถ้งึคุณภาพทีไ่ดร้บั เพราะบรกิารจบัตอ้งไม่ได ้รวมถงึการจดัส่งข่าวสารไปใน
สือ่ต่างๆ เพื่อใหลู้กคา้เกดิความรบัรูส้นใจ มาใชบ้รกิาร การส่งเสรมิการตลาดในดา้นต่างๆ อย่างสม ่าเสมอ ท าให้
ลกูคา้มคีวามจงรกัภกัดมีากยิง่ขึน้ สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2546: 432-433)  
   11. ทศันคติต่อการใช้บรกิารโดยรวมในด้านบุคคลหรอืพนักงาน มคีวามสมัพนัธ์กบัความจงรกัภกัดี
โดยรวมของลูกคา้ทีใ่ชบ้รกิารธนาคารกรุงเทพ ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง ดงันัน้ การบรกิารดว้ยหวัใจ
นกับรกิารมคีวามส าคญั การแสดงออกของพนกังานทีป่ฏบิตัต่ิอลกูคา้เป็นสิง่ส าคญั ยิง่ลกูคา้ไดร้บัการบรกิารดมีาก
เท่าใด กจ็ะรู้สกึประทบัใจและกลบัมาใช้บรกิารตลอดไป นอกจากนี้การฝึกอบรมพนักงานในการให้บรกิารด้าน
ต่างๆ จงึควรมกีารจดักระท าอย่างสม ่าเสมอเพื่อการบรกิารทีด่มีคีุณภาพเป็นมาตรฐานเดยีวกนั ซึง่สอดคลอ้งกบั
ทฤษฎขีอง ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2546: 432-433)  
   12. ทศันคตต่ิอการใชบ้รกิารโดยรวมในดา้นการสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพมคีวามสมัพนัธ์
กบัความจงรกัภกัดโีดยรวมของลูกคา้ทีใ่ชบ้รกิารธนาคารกรุงเทพ ในระดบัปานกลาง  ดงันัน้การสรา้งบรรยากาศ 
ที่ดีในการเขา้ใช้บริการธนาคาร มีความส าคญัไม่น้อย เพราะรายละเอียดในเรื่องของการตกแต่งภายในสาขา  
ธนาคารแล้ว การจดัวางวสัดุอุปกรณ์ รวมถึงเครื่องอตัโนมตั ิทีเ่หมาะสม  กส็ามารถแสดงใหเ้หน็ถงึคุณภาพการ
ใหบ้รกิารดว้ย จงึสามารถสรา้งความประทบัใจใหก้บัลูกคา้ทีม่าใชบ้รกิารได ้ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง ศริิวรรณ 
เสรรีตัน์ และคณะ (2546) และยงัสอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง นายชยัสมพล ชาวประเสรฐิ (2547: 63–79) แนวคดิของ 
Payne (1993)  
   13.  ทศันคตต่ิอการใชบ้รกิารโดยรวมในดา้นกระบวนการมคีวามสมัพนัธก์บัความจงรกัภกัดโีดยรวมของ
ลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิารธนาคารกรุงเทพ ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปาน ดงันัน้ การทีล่กูคา้มคีวามตอ้งการการใหบ้รกิาร
ทีร่วดเรว็ ไม่ยุ่งยากซบัซอ้นและมคีวามเท่าเทยีมกนั สิง่เหล่านี้ปรากฏในทุกๆธุรกจิบรกิาร ไม่เพยีงแต่ธนาคาร
เท่านัน้ ซึง่ถ้าธนาคารสามารถตอบสนองความต้องการดงักล่าวไดเ้ป็นอย่างด ีมกีระบวนการบรหิารจดัการดขีึน้
เท่าใด ก็ท าให้ลูกค้าประทบัใจและต้องการใช้บริการต่อเนื่องหรือเพิ่มขึ้นและสามารถเกิดเป็นความจงรกัภักดี
เพิม่ขึน้ได ้ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2552: 336-340)  
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 

1. ลกัษณะส่วนบุคคลของลูกคา้ทีใ่ชบ้รกิารธนาคารกรุงเทพ พบว่าลูกคา้ทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 25-34 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศกึษาปรญิญาตรี มอีาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน 
และมรีายไดต่้อเดอืนต ่ากว่า 10,000-20,000 บาท มกีารท าธุรกรรมทางการเงนิกบัธนาคารกรุงเทพโดยเฉลีย่ 1-5 
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ครัง้ต่อเดอืนและเป็นลูกค้าของธนาคารกรุงเทพมาแล้วระยะเวลา 1-5ปี ท าให้ทราบกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทีม่าใช้
บรกิารธนาคารกรุงเทพ เพื่อสามารถวางแผนดา้นธุรกจิของสาขาธนาคารหรอืกลยุทธใ์นดา้นต่างๆ ใหเ้หมาะสมได ้
เพื่อใหล้กูคา้เกดิความประทบัใจในการเขา้ใชบ้รกิารทีย่ ัง่ยนืสบืไป  

2. ลกูคา้ทีม่อีายุ ทีแ่ตกต่างกนัมคีวามจงรกัภกัดใีนการใชบ้รกิาร ธนาคารกรุงเทพ แตกต่างกนั ดงันัน้จงึ
ขอเสนอแนะว่า ธนาคารควรใส่ใจลูกคา้ในวยัศกึษาหรอืเริม่ท างานมากขึน้ เช่น ลูกคา้กลุ่มนี้จะใช้บรกิารเอทเีอม็
เป็นส่วนใหญ่ การออกแบบเอทีเอ็มให้มีสีสันสวยงาม ดูทันสมัย รวมถึงการใช้บริการ ได้หลากหลายที่ให้
คุณประโยชน์มากกว่าเอทเีอม็ทัว่ไป อย่างการใชช้ าระค่าบรกิารหรอืซื้อสนิค้าได้ กจ็ะสามารถดงึดูดใจและสร้าง
ความประทบัใจและเกดิการใชบ้รกิารอย่างต่อเนื่อง   

3. ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกนัมีความจงรกัภักดีในการใช้บริการธนาคารกรุงเทพ 
แตกต่างกัน ดังนัน้จึงขอเสนอแนะว่า ธนาคารจะมีลูกค้าอย่างต่อเนื่องหรือเพิ่มขึ้นได้นัน้ จะต้องมีการออก
ผลติภณัฑ์และบรกิารในระดบัราคาต่างๆ ที่ลูกค้าสามารถเลอืกใช้บรกิารให้เหมาะสมกบัตนเองได้ เป็นการลด
ขอ้จ ากดัในการใชบ้รกิาร  

4. ลูกค้ามรีะดบัความคดิเหน็ด้านราคา (อตัราดอกเบี้ย) โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ดงันัน้ จงึขอ
เสนอแนะว่า นอกจากการส ารวจลกูคา้ถงึความเหมาะสมในการก าหนดอตัราดอกเบีย้ของธนาคารแลว้ การศกึษา
ด้านกลยุทธ์การก าหนดอตัราดอกเบี้ยของธนาคารคู่แข่ง เป็นสิง่ที่ส าคญัอย่างยิง่ เพื่อน ามาเปรยีบเทยีบความ
แตกต่าง และสามารถก าหนดอตัราดอกเบีย้เพื่อสูก้บัคู่แขง่ขนัได ้ 

5. ลูกค้ามีระดบัความคิดเห็นด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ดงันัน้จึงขอ
เสนอแนะว่า ธนาคารควรมกีารจดัสื่อประชาสมัพนัธ ์หรอืการจดับูทใหม้คีวามดงึดูดใจ ต้องสามารถท าใหลู้กคา้มี
ส่วนร่วม อาจเป็นการวางเงื่อนไขเพื่อกระตุ้นความสนใจ โดยทัง้นี้ของสมนาคุณทีน่ ามาร่วมรายการส่งเสรมิการ
ขาย จะต้องมีความเหมาะสม โดยพิจารณาตามสมควร แต่ต้องค านึงถึงการส่งเสริมการตลาดของธนาคาร              
คู่แขง่ดว้ย  

6. ดา้นผลติภณัฑ ์และบรกิาร จากผลการวจิยัพบว่า ทศันคตต่ิอการใชบ้รกิารโดยรวมในดา้นผลติภัณฑ์
และบรกิารมคีวามสมัพนัธก์บัความจงรกัภกัดโีดยรวมของลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิารธนาคารกรุงเทพ ดงันัน้จงึขอเสนอแนะ
ว่าธนาคารควรใหค้วามส าคญักบัผลติภณัฑห์รอืบรกิารทีเ่พิม่มากขึน้จากทีม่อียู่ สรา้งความแตกต่างจากคู่แขง่ใหไ้ด ้
เพื่อรองรบัความตอ้งการของลกูคา้ โดยควรมกีารวจิยัและพฒันาอย่างต่อเนื่อง 

7. ด้านราคา (อตัราดอกเบี้ย) จากผลการวจิยัพบว่า ทศันคตต่ิอการใช้บรกิารโดยรวมในดา้นราคา     
(อตัราดอกเบี้ย) มคีวามสมัพนัธก์บัความจงรกัภกัดโีดยรวมของลูกค้าที่ใช้บรกิารธนาคารกรุงเทพ ดงันัน้จงึขอ
เสนอแนะว่า ธนาคารควรมกีารประกาศอตัราดอกเบี้ยที่ชดัเจน และมกีารชกัชวนใหฝ้ากเงนิกบักบัธนาคารด้วย
อตัราดอกเบีย้พเิศษ อย่างสม ่าเสมอควรมกีารประกาศอตัราดอกเบีย้พเิศษอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆ ไม่ควรทิง้ช่วงเวลา  

8.  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย จากผลการวจิยัพบว่า ทศันคตต่ิอการใชบ้รกิารโดยรวมในดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย มคีวามสมัพนัธ์กบัความจงรกัภกัดโีดยรวมของลูกค้าที่ใช้บรกิารธนาคารกรุงเทพ ดงันัน้จงึขอ
เสนอแนะว่า ธนาคารควรมกีารพฒันาระบบการใหบ้รกิารทางอนิเตอร์เน็ต หรอืระบบที่ทางธนาคารจดัท าขึน้ให้
รองรบัความต้องการที่ครอบคลุมและความหลากหลายของลูกค้า อย่างสม ่าเสมอ รวมถึงการเฝ้าระวงัให้ระบบ             
ไม่เกดิความขดัขอ้ง   

9.  ดา้นการสง่เสรมิการตลาด จากผลการวจิยัพบว่า ทศันคตต่ิอการใชบ้รกิารโดยรวมในดา้นการส่งเสรมิ
การตลาด มีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีโดยรวมของลูกค้าที่ใช้บริการธนาคารกรุงเทพ ดังนัน้จึงขอ              
เสนอแนะว่า ธนาคารควรมีการพัฒนาสื่อประชาสมัพันธ์ให้มีความทันสมัย รูปแบบที่น่าสนใจ มากกว่าเดิม           
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การเลอืกสรรของสมนาคุณที่จูงใจ อาจสามารถเปรยีบเทยีบกบัธนาคารอื่นๆ ได้ เพื่อเป็นแนวทางในการจดัหา           
ของสมนาคณุใหต้รงความตอ้งการของลกูคา้มากทีส่ดุ  

10. ดา้นบุคคลหรอืพนักงานจากผลการวจิยัพบว่า ทศันคตต่ิอการใชบ้รกิารโดยรวมในดา้นบุคคลหรอื
พนักงาน มีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีโดยรวมของลูกค้าที่ใช้บริการธนาคารกรุงเทพ ดังนัน้จึงขอ              
เสนอแนะว่า ธนาคารควรมกีารจดัฝึกอบรมพนกังานผูใ้หบ้รกิารสม ่าเสมอ และทัว่ถงึในทุกต าแหน่งงาน ไม่เพยีงแต่
การใหเ้รยีนรูด้า้นวชิาการ หรอืระบบการปฏบิตักิารเท่านัน้ เพื่อใหพ้นกังานทุกคนมหีวัใจนกับรกิารอย่างแทจ้รงิ  

 11.  ด้านการสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จากผลการวจิยัพบว่า ทศันคติต่อการใชบ้รกิาร
โดยรวมในดา้นการสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธ์กบัความจงรกัภกัดโีดยรวมของลูกค้า             
ทีใ่ชบ้รกิารธนาคารกรุงเทพ ดงันัน้จงึขอเสนอแนะว่า ธนาคารควรรกัษาความสะอาดสวยงามอยู่เสมอ มจีุดบรกิาร
ต่างๆ บอกอย่างชดัเจน ส ารวจอุปกรณ์เครื่องใชส้ านกังานทีม่กีารช ารุดควรเปลีย่นทนัท ีและสิง่ทีค่วรท าเป็นประจ า
คอืการสอบถามความตอ้งการของลกูคา้เพิม่เตมิอยู่เสมอ  

12.  ดา้นกระบวนการ จากผลการวจิยัพบว่า ทศันคตต่ิอการใชบ้รกิารโดยรวมในดา้นกระบวนการ            
มีความสมัพนัธ์กบัความจงรักภักดีโดยรวมของลูกค้าที่ใช้บริการธนาคารกรุงเทพ ดังนัน้จึงขอเสนอแนะว่า            
การรกัษามาตรฐานคุณภาพการใหบ้รกิารเป็นสิง่ส าคญั และควรมกีารพฒันาอย่างต่อเนื่อง นอกจากการใหบ้รกิาร
ทีร่วดเรว็แลว้ การคดิคน้วธิกีารใหม่ๆ ทีช่่วยลดภาระใหก้บัลกูคา้ได ้ 

 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป 

1. ควรมกีารศกึษาปจัจยัในด้านอื่นๆ เพิม่เติมเกีย่วกบัความต้องการบรกิารด้านการเงนิที่ตอบสนอง 
ความพงึพอใจสูงสุดของผูใ้ช้บรกิารที่สามารถช่วยให้ธุรกจิการเงนิการธนาคารประสบความส าเรจ็ และเพื่อเป็น
แนวทางในการก าหนดกลยุทธข์ององคก์รธุรกจิธนาคารอย่างต่อเนื่องสบืไป 

2. ควรมกีารศกึษาปจัจยัทีม่สี าคญัในการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารธนาคารอื่นๆ เพื่อเป็นขอ้มูลในการ
ปรบัปรุงการบรกิารทุกๆ ด้านของธนาคารกรุงเทพ และยงัเป็นการเพิม่ฐานลูกค้าผู้ใช้บรกิารให้กว้างขวางและ
ครอบคลุมมากทีส่ดุ 
 
ประกาศคณูุปการ 

สารนิพนธ์ฉบบันี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี จากความกรุณาและความช่วยเหลอืจาก อาจารย์ ดร.ไพบูลย ์ 
อาชารุ่งโรจน์ ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ และสละเวลาอนัมีค่าในการให้ค าแนะน า  
ตรวจทาน และแก้ไข อนัเป็นประโยชน์ต่อการท าวจิยัเป็นอย่างยิง่ ผู้วจิยัขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงในความ
กรุณาของอาจารย ์และขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้แก่ อาจารย ์ดร.ธนภูม ิ อติเวทนิ และอาจารย์รสติา  
สงัขบ์ุญนาค ทีใ่หค้วามกรุณาเป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจคุณภาพของเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั รวมถงึเป็นคณะกรรมการ
ในการสอบสารนิพนธ ์พรอ้มทัง้ใหค้ าแนะน าเพื่อแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ จนท าใหส้ารนิพนธฉ์บบันี้มคีวามสมบรูณ์ 

ผู้วิจยัขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม รวมทัง้
ขอขอบคุณเจา้หน้าทีภ่าควชิาบรหิารธุรกจิ ตลอดจนผูม้สีว่นส าเรจ็ต่องานวจิยัในครัง้นี้ทุกท่าน 

สุดท้ายนี้ ผู้วิจ ัยขอบกราบขอบพระคุณครอบครัว และเพื่อนๆ ที่ร ักทุกคน ที่ให้การสนับสนุนและ            
เป็นก าลงัใจอนัส าคญัในการศกึษาระดบัปรญิญาโท จนท าใหผู้จ้ยัประสบความส าเรจ็ในการท าวจิยัเล่มนี้ 
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