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บทคดัย่อ 

 
การวจิยัครัง้นี้มจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาความพงึพอใจต่อคุณภาพการบรกิารวางแผนการเงนิส่วนบุคคล

ของสถาบนัการเงนิทีม่คีวามสมัพนัธต่์อแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บรกิารของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่ม
ตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานครทีเ่คยใชบ้รกิารวางแผนการเงนิส่วนบุคคลของสถาบนั
การเงิน จ านวน 390 ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการ
วเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ ค่ารอ้ยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิตทิี่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คอื 
การวเิคราะหค์วามแตกต่างโดยการหาค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์
โดยใชส้ถติสิมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายแบบเพยีรส์นั ผลการวจิยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจ
ต่อคุณภาพการบรกิารวางแผนการเงนิส่วนบุคคลของสถาบนัการเงนิอยู่ในระดบัมากที่สุด โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
4.22 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นความเชื่อมัน่ไวว้างใจ อยู่ในระดบัมากทีสุ่ดโดยมคี่าเฉลีย่สงูสุดเท่ากบั 
4.26 รองลงมา คอื ด้านความน่าเชื่อถอื และดา้นการตอบสนองลูกคา้ อยู่ในระดบัมากทีสุ่ดโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
4.23 และ 4.22 ตามล าดบั ส่วนดา้นความเอาใจใส่ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามพงึ
พอใจอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.19 และ 4.15 ตามล าดบั ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ลูกค้าที่มี
สถานภาพ และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั ความพงึพอใจต่อคุณภาพการบรกิาร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้น
ความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนองลูกค้า ดา้นความเชื่อมัน่ไวว้างใจ และด้านความเอาใจใส่ มคีวามสมัพนัธ์กบั
แนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการใชบ้รกิารวางแผนการเงนิส่วนบุคคล
ของสถาบนัการเงนิในอนาคต และด้านการแนะน า บอกต่อ ผู้อื่นมาใช้บรกิารวางแผนการเงินส่วนบุคคลของ
สถาบนัการเงนิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ในทศิทางเดยีวกนัระดบัปานกลาง 
 
ค าส าคญั: คุณภาพบรกิาร บรกิารวางแผนการเงนิสว่นบุคคล สถาบนัการเงนิ  
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ABSTRACT 
 

The aim of this research was to study satisfaction in terms of on service quality in terms of 
personal financial planning at financial institutions in relation to customer service usage and behavioral 
trends in the Bangkok metropolitan area. The sample consisted of three hundred and ninety customers 
of financial institutions who lived in Bangkok and used the personal financial planning services of these 
institutions. A questionnaire was used for the purposes of data collection. The statistics for data analysis 
included percentage, mean and standard deviation. The statistical for hypotheses testing included a t-
test, one-way analysis of variance, and Pearson product moment correlation coefficient. The results of 
this research found the following: most of respondents were satisfied on service quality in personal 
financial planning of financial institutions at the highest level with an average of 4.22. When considering 
each aspect, it was found that assurance at the highest level with the highest mean of 4.26. Followed by 
reliability and responsiveness at the highest level with an average of 4.23 and 4.22 respectively. 
Empathy and physical appearance at a high level with an average of 4.19 and 4.15 respectively. The 
results of hypothesis testing were as follows: customers with different status and monthly income had 
different tendencies in terms of using the service with a statistical significance of 0.05 and 0.01 
respectively. The levels of satisfaction in terms of service quality in the aspects of physical appearance, 
reliability, responsiveness, assurance and empathy were related to the tendencies of customers in the 
Bangkok metropolitan area to use the personal financial planning services of financial institutions in the 
future and to recommend others to use the services which were moderately significant at a level of 0.01 
and in the same direction.  

 
Keywords: Service Quality, Personal Financial Planning, Financial Institutions 
 
บทน า 

ทศิทางการเปลีย่นแปลงของหน่วยงานภาครฐัทีห่นัมาใหค้วามส าคญัและสง่เสรมิใหป้ระชาชนตระหนกัถงึ
ความส าคญัของการบรหิารจดัการการเงนิมากยิง่ขึน้ เพื่อใหป้ระชาชนสามารถรบัมอืกบัภาวะเศรษฐกจิไทยทีผ่นั
ผวนในอนาคต ช่วยลดปญัหาหน้ีสนิ และเงนิออมวยัเกษียณอายุ กระตุ้นใหเ้กดิความสนใจการวางแผนรายไดแ้ละ
การใช้จ่าย เพื่อเกบ็เกี่ยวผลประโยชน์เหล่านี้มาท าให้เกิดความมัน่คงในชีวิตต่อไปในอนาคต ยกตัวอย่างเช่น 
ภาครฐัไดส้นบัสนุนใหม้มีาตรการสง่เสรมิการออมเงนิเพื่อวยัเกษียณ ส่งเสรมิใหม้หีลกัประกนัเพื่อชวีติทีม่ ัน่คงผ่าน
ทางการใหส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษี นอกจากภาครฐัแลว้ทางดา้นสถาบนัการศกึษาไดเ้ริม่มกีารพฒันาหลกัสตูรการ
เรียนการสอนให้มีสาขาวิชาการวางแผนการเงินและการลงทุน เพื่อก้าวทันถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ
พฤติกรรมผู้บรโิภค และตอบรบัความต้องการบุคลากรของสาขาอาชพีนี้ที่คาดว่าจะมเีพิม่ขึน้ในอนาคต  ในด้าน
ธุรกิจของสถาบนัการเงินเองก็เช่นกนัจึงได้มีการขยายขอบเขตการให้บรกิารบูรณาการแบบองค์รวมมากขึ้น 
ธนาคารพาณิชย์ได้มกีารขยายภาคธุรกจิให้บรกิารทางการเงนิอื่นๆ เช่น การปล่อยสนิเชื่อกู้บ้านควบรวมไปกบั
ประกนัชวีติของผูข้อสนิเชื่อ ดา้นธุรกจิประกนัชวีติกม็กีารเพิม่ความหลากหลายของผลติภณัฑม์ากขึน้ เช่น ประกนั
ชวีติแบบสะสมทรพัยผ์ูซ้ือ้จะไดร้บัความคุม้ครองชวีติควบคู่กบัการออมเงนิ เป็นตน้ 
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การแข่งขนัของสถาบนัการเงนิทีท่วคีวามรุนแรงมากยิง่ขึน้ท าใหส้ถาบนัการเงนิแต่ละประเภทต้องมกีาร
ปรบัตวัเพื่อดงึดดูใหม้ลีกูคา้เขา้มาใชบ้รกิารใหม้ากทีส่ดุ โดยแนวทางหนึ่งทีส่ามารถสรา้งความสนใจและตอบโจทย์
ความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดเ้ป็นอย่างดกีค็อืบรกิารใหค้ าปรกึษาวางแผนการเงนิสว่นบุคคลและจดัท าแผนการเงนิ
ของผู้บรโิภคเป็นรายบุคคล เพื่อเพิม่โอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายทางการเงนิในอนาคตที่มคีวามแตกต่างกนั และ
น าเสนอผลติภณัฑท์างการเงนิใหต้อบโจทยต์รงกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคอย่างแทจ้รงิ โดยจะตอ้งอาศยัทกัษะ
ความสามารถของผูใ้หบ้รกิารทีจ่ะต้องท างานอย่างมกีระบวนการเริม่จากการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างลกูคา้ 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลและเป้าหมายทางการเงนิ วิเคราะห์และประเมินสถานะทางการเงนิ จดัท าและน าเสนอ
แผนการเงนิ ลงมือปฏิบตัิตามแผน และทบทวนแผนการเงนิ ตามล าดบั โดยแผนการเงนิจะเกดิจากบูรณาการ
ความหลากหลายของผลติภณัฑ์ทางการเงนิเขา้ไปดว้ยกนัออกมาเป็นแผนการเงนิรูปแบบต่างๆ ไดแ้ก่ แผนการ
ออม แผนการลงทุน แผนการบรกิารหนี้ แผนบรหิารความเสีย่ง แผนการเกษยีณ และแผนภาษอีากร ซึง่แต่ละแผน
จะท าหน้าทีแ่ตกต่างกนัออกไป ทีจ่ะช่วยสนบัสนุนใหแ้ต่ละบุคคลบรรลุเป้าหมายทางการเงนิของตนเอง 

ประเทศที่พฒันาแล้วการวางแผนการเงนิถูกน าไปเป็นแขนงวชิาหนึ่งโดยบุคคลที่สนใจสามารถเขา้ใช้
บรกิารกบัทีป่รกึษาการเงนิที่เป็นมอือาชพี ส าหรบัประเทศไทยเองการวางแผนการเงนิสว่นบุคคลยงัถอืว่าเป็นเรื่อง
ใหม่ ประชาชนยงัใหค้วามสนใจวางแผนการเงนิอยู่น้อยและยงัไม่เหน็ความส าคญัอย่างลกึซึ้ง เช่น การวางแผน
การออมคอืการน าเงนิไปฝากกบัธนาคารพาณิชย ์หลกีเลีย่งวางแผนอาจเกีย่วขอ้งกบัความเสีย่งไม่พงึปรารถนาที่
อาจเกดิขึน้ในอนาคต เช่น ความตาย การเจบ็ปว่ย เป็นต้น รวมไปถงึความเชื่อและทศันคตผิูบ้รโิภคทีก่ารวางแผน
การเงนิทีไ่ม่ยอมเปิดเผยขอ้มูลทางการเงนิกบัผูใ้ห้บรกิารได้รบัรู ้มองว่าการใหบ้รกิารนี้มกัจะต้องจบลงด้วยการ
ขายประกนัเสมอ ดงันัน้การรบัทราบถงึความพงึพอใจของลูกคา้ภายหลงัจากทีเ่คยใชบ้รกิารวางแผนการเงนิแลว้ 
จะท าให้รู้ถึงอตัราการเติบโตของธุรกจิการให้บรกิารวางการเงนิส่วนบุคคลโดยดูจากแนวโน้มพฤติกรรมการใช้
บรกิารของลูกคา้ในอนาคต น าไปสู่การวางมาตรฐานอุตสาหกรรมที่พงึมต่ีอลูกคา้ และน าไปพฒันาคุณภาพการ
บรกิารวางแผนการเงนิสว่นบุคคลใหเ้ทยีบเท่ากบัต่างประเทศต่อไป   

จากที่กล่าวมานัน้ผู้วจิยัจงึต้องการศกึษาถึงความพึงพอใจต่อคุณภาพการบรกิารวางแผนการเงนิส่วน
บุคคลของสถาบนัการเงนิทีม่คีวามสมัพนัธต่์อแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของลกูคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร 
เพื่อน าผลการศกึษาในครัง้นี้เป็นแนวทางในการพฒันาและปรบัปรุงรปูแบบการใหบ้รกิาร ตลอดจนเป็นการกลยุทธ์
ทางการตลาดเพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้รโิภคอย่างเหมาะสมทีส่ดุ 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่ อศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของลูก ค้าในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร ์  

2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างความพงึพอใจต่อคุณภาพการบรกิารวางแผนการเงนิส่วนบุคคลของ
สถาบนัการเงนิกบัแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของลกูคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานการวิจยั 

1. ลูกค้าที่มลีกัษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายได ้
แตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารแตกต่างกนั 

2. ความพงึพอใจต่อคุณภาพการบรกิารวางแผนการเงนิสว่นบุคคลของสถาบนัการเงนิมคีวามสมัพนัธก์บั
แนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของลกูคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์มีความส าคญัต่อนักการตลาด เพราะจะมี

ความสมัพนัธ์กบัความต้องการใช้สนิค้าและบรกิารของสนิค้าต่างๆ ในการท าวจิยัครัง้นี้ ผู้วจิยัจงึเลอืกลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ของ ภาวณีิ กาญจนาภา (2554) โดยลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ที่มีความส าคญัต่อการใช้
ศกึษาความตอ้งการใชส้นิคา้และบรกิารประกอบไดด้ว้ย อายุ เพศ เชือ้ชาต ิรายได ้วงจรชวีติครอบครวั ชนชัน้ทาง
สงัคม โดยผูว้จิยัไดน้ าองค์ประกอบประชากรศาสตรใ์นดา้นอายุ เพศ รายได ้วงจรชวีติครอบครวั และชนชัน้ทาง
สงัคมมาใช้ เพื่อศึกษาถึงความสมัพันธ์กับความต้องการใช้บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ทัง้นี้ไม่ได้น า
องคป์ระกอบดา้นเชือ้ชาตมิาใชเ้ป็นเกณฑเ์น่ืองจากงานวจิยัทีมุ่่งเน้นการใชบ้รกิารของคนไทยเท่านัน้ 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อการให้บริการ ผูว้จิยัไดน้ าแนวคดิของ มลิเลท (ณัฐวุฒ ิ
มณีสุวรรณ. 2543: 18 อ้างองิจาก (Millet, 1954, pp. 397-400) ที่กล่าวว่า ความพงึพอใจต่อการให้บรกิารของ
ลูกค้า คือการวเิคราะห์เพื่อให้รบัทราบถึงความต้องการที่จรงิของลูกค้า โดยใช้องค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ การ
ใหบ้รกิารอย่างเสมอภาค การใหบ้รกิารอย่างทนัเวลา การใหบ้รกิารอย่างเพยีงพอ การใหบ้รกิารอย่างต่อเนื่อง และ
การใหบ้รกิารอย่างกา้วหน้า เป็นตวัชีว้ดัความพงึพอใจเพื่อเป็นแนวทางในการตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ที่
เขา้มาใชบ้รกิารวางแผนการเงนิสว่นบุคคล 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัคุณภาพการบริการ ผู้วจิยัได้น าทฤษฎีของ Ziethaml, Parasuraman & 
Berry (2013) ใชใ้นการศกึษาครัง้นี้ โดยไดน้ าเครื่องมอืวดัคุณภาพการบรกิารทัง้ 5 ดา้นน้ี ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ ดา้นความน่าเชื่อถอื ดา้นการตอบสนองลูกคา้ ดา้นความเชื่อมัน่ไวว้างใจ และดา้นความเอาใจใส่ มาใช้
เป็นตวัชี้วดัในความคาดหวงัและการรบัรูข้องลูกค้าภายหลงัจากที่เขา้รบับรกิารวางแผนการเงนิส่วนบุคคลจาก
เจา้หน้าที ่ซึง่หลกัเกณฑก์ารวดัทัง้ 5 ดา้นน้ีเป็นปจัจยัดา้นพืน้ฐานทีล่กูคา้คาดหวงัว่าจะไดร้บัจากบรกิาร โดยลกูคา้
จะรูส้กึพงึพอใจต่อบรกิารทีไ่ดร้บัเมื่อคุณภาพบรกิารที่ตนไดร้บัสงูกว่าระดบัความคาดหวงัที่ตัง้ ไว ้ในทางกลบักนั
หากระดบัความพงึพอใจต่อคุณภาพบรกิารมคี่าน้อยความคาดหวงัลกูคา้กจ็ะรูส้กึไม่พงึพอใจ 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค ผู้วจิยัไดน้ าแนวคดิของอดุลย์ จาตุรงคกุล 
และดลยา จาตุรงคกุล (2550) ใชใ้นการศกึษาครัง้นี้เพื่อวเิคราะหถ์งึความพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารทีส่อดคลอ้งกบั
ความคาดหวงัภายหลงัจากการใชบ้รกิารวางแผนการเงนิสว่นบุคคลของผูบ้รโิภค โดยแบ่งเป็นพฤตกิรรมผูบ้รโิภค
เมื่อเกดิความพงึพอใจ พฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีต่ดัสนิใจเลกิใชบ้รกิาร และพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีเ่กดิความไม่พงึพอใจ 
โดยน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบสอบถาม และอภปิรายผลงานวจิยันี้ 

ข้อมูลเก่ียวกบัการวางแผนการเงินส่วนบุคคล เป็นกระบวนการประเมนิและก าหนดแนวทางเรื่องเงนิ
ซึง่เป็นส่วนหน่ึงของเป้าหมายชวีติทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นการจดังบประมาณ การวางแผนใชจ้่าย
อย่างคุม้ค่าเงนิ เพื่อเตรยีมความพรอ้มและน าชวีติไปสู่ความมัน่คงทางการเงนิ ซึง่กระบวนการในการวางแผนทาง
การเงนิส่วนบุคคล แบ่งออกเป็นทัง้หมด 5 ขัน้ตอน โดยเริม่จากการส ารวจตัวเองและความรู้ด้านการเงิน การ
ก าหนดเป้าหมายในการด าเนินชวีติและเป้าหมายทางการเงนิ จดัท าแผนการเงนิเป็นลายลกัษณ์อกัษร ลงมอืน า
แผนทางการเงนิไปปฏบิตั ิและทบทวนแผนการเงนิอย่างสม ่าเสมอ โดยแผนการเงนิหลกัทีส่ าคญั ซึง่จะถูกน ามา
ก าหนดทศิทางและประกอบการตดัสนิใจลงมอืปฏบิตั ิไดแ้ก่ แผนการออม แผนการลงทุน แผนการบรหิารหนี้ แผน
บรหิารความเสีย่ง แผนเกษยีณ และแผนภาษอีากร   
  
วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คอื ลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานครทีเ่คยใชบ้รกิารวางแผนการเงนิส่วนบุคคล
ของสถาบนัการเงนิ ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
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กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในงานวิจยั คอื ลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานครที่เคยใช้บรกิารวางแผนการเงนิส่วน
บุคคลของสถาบนัการเงนิ เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จงึใช้การก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง
โดยใชส้ตูรค านวณก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของ W.G. Cochran โดยก าหนดสดัส่วนของประชากรทีต่้องการสุ่ม 
5% ระดบัค่าความเชื่อมัน่ 95% และสดัสว่นความคลาดเคลื่อนทีย่อมใหเ้กดิขึน้ได ้5% (อนุวตั ิคณูแกว้, 2560) จาก
สูตรผู้วิจยัจะได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 385 ตัวอย่าง และเพื่อความสมบูรณ์ของงานวจิยัจึงเพิ่มกลุ่มตัวอย่างอีก
จ านวน 5 ตวัอย่าง รวมขนาดตวัอย่างทัง้หมด 390 ตวัอย่าง 

วิธีสุ่มตวัอย่าง  
ขัน้ที่ 1 วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยท าการแบ่งประเภทของสถาบัน

การเงนิออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัประกนัชวีติ และบรษิทัหลกัทรพัย ์จากนัน้ท าการจบั
ฉลากเลือกกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งจะเป็นการจบัฉลากเลอืกสถาบนัการเงนิประเภทละ 5 บรษิัท รวมทัง้หมดเป็น 15 
บรษิทั ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสกิรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารยโูอบ ีธนาคารกรุงศร ีกรุงเทพประกนั
ชวีติ เมอืงไทยประกนัชวีติ เอไอเอ กรุงไทย-แอกซ่า ไทยพาณิชยป์ระกนัชวีติ บล. ภทัร บล.ทสิโก ้บล.บวัหลวง 
บล.เคทบี ีบล.ซมีโิก ้

ขัน้ที ่2 วธิสีุ่มตวัอย่างแบบโควต้า (Quota  Sampling) น ากลุ่มตวัอย่างทีจ่บัฉลากไดจ้ากขัน้ตอนที ่1 มา
ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างในแต่ละสถาบนัการเงนิในจ านวนเท่าๆ กนั ซึ่งจะสามารถค านวณออกมาได้สถาบนั
การเงนิละ 26 ตวัอย่าง 

ขัน้ที ่3 วธิสีุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยการเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างทีเ่ตม็
ใจใหข้อ้มลูตามทีร่ะบุในขัน้ตอนที ่1 และ 2 จนครบ 390 ตวัอย่าง 

เครือ่งมือวิจยัท่ีใช้ในการวิจยั 
เครื่องมอืทีผู่ว้จิยัจดัท าขึน้เพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มลูในครัง้นี้คอื แบบสอบถาม  เพื่อท าการศกึษาถงึความพงึ

พอใจต่อคุณภาพบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารวางแผนการเงนิสว่นบุคคลของลกูค้า
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งออกเป็นทัง้หมด 3 สว่นดงันี้ 

สว่นที ่1 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม โดยแบบสอบถาม
จะมลีกัษณะเป็นค าถามปลายปิดให้เลอืกเพยีงค าตอบเดยีว แบ่งเป็นทัง้หมด 6 ขอ้ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได ้ซึง่ในแต่ละขอ้ผูต้อบแบบสอบถามจะตอ้งเลอืกเพยีงตวัเลอืกเดยีว 

สว่นที ่2 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัความพงึพอใจต่อคุณภาพบรกิารวางแผนการเงนิส่วนบุคคล โดยจะ
ท าการวดัระดบัความพงึพอใจโดยมลีกัษณะแบบ Rating Scale จ านวนทัง้หมด 25 ขอ้ ก าหนดช่วงการวดัขอ้มูล
แบบอนัตรภาค (Interval Scale) ใหเ้ลอืกตอบแบบสอบถาม 5 ระดบั 

สว่นที ่3 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารวางแผนการเงนิสว่นบุคคล ทัง้หมด 
3 ขอ้ ประกอบไปดว้ย 

ขอ้ 1-2 เป็นแบบสอบถามลกัษณะ Semantic differential scale จ านวน 2 ขอ้ ก าหนดช่วงการวดัขอ้มูล
แบบอนัตรภาค (Interval Scale) ใหเ้ลอืกตอบแบบสอบถาม 5 ระดบั   

ขอ้ 3 เป็นแบบสอบถามลกัษณะค าถามปลายปิดใหเ้ลอืกเพยีงค าตอบเดยีว จ านวน 1 ขอ้ จดัอยู่ในระดบั
การวดัขอ้มลูแบบนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) 

การวิเคราะหข์้อมูล 
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติแิละโปรแกรมส าเรจ็รปูในการวเิคราะหข์อ้มลูดงันี้ 
1. การวเิคราะหข์อ้มูลโดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยแจกแจงความถี่แสดงผลเป็น

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยตัวอย่าง และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายถึงลกัษณะกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ 
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สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได ้รวมถงึขอ้มลูเกีย่วกบัแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของลกูคา้ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความประเภทความสนใจใช้บรกิารวางแผนการเงนิส่วนบุคคลของสถาบนัการเงนิใน
อนาคต 

2. การวเิคราะห์โดยใช้สถิติเชงิอนุมาน (Inferential Statistic) ใช้วเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
ดงันี้ 

2.1 สถติ ิIndependent Samples t Test เพื่อการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่กลุ่ม ตวัอย่าง 2 
กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพ ระดับ
การศกึษา กบัแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของลกูคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.2 สถติทิดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ระหว่างกลุ่มตวัอย่างตัง้แต่ 2 กลุ่มขึน้ไป เพื่อวเิคราะหค์วาม
แปรปรวนทางเดยีว One-way Analysis of Variance (ANOVA) เพื่อวเิคราะหค์วามแตกต่างระหว่างลกัษณะส่วน
บุคคล ไดแ้ก่ อายุ อาชพี รายได ้กบัแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของลกูคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.3 สถิติสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์อย่างง่ายแบบเพียร์สัน (Pearson product-moment correlation 
coefficient) เพื่อใชท้ดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างความพงึพอใจต่อคุณภาพการบรกิารวางแผนการเงนิส่วนบุคคล
ของสถาบนัการเงนิกบัแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของลกูคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ผลการวิจยั 

1. ลูกคา้ทีใ่ช้บรกิารวางแผนการเงนิส่วนบุคคลของสถาบนัการเงนิส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 256 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 65.74 อายุ 21 - 30 ปี จ านวน 142 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36.41 สถานภาพโสด จ านวน 256 คน 
คิดเป็นร้อยละ 65.64 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 270 คน คิดเป็นร้อยละ 69.23 อาชีพพนักงาน
บรษิัทเอกชน จ านวน 237 คน คดิเป็นรอ้ยละ 60.77 และมรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 15,000 - 51,999 บาท จ านวน 
125 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.05 

2. ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อคุณภาพการบรกิารวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบัน
การเงนิโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านสามารถสรุปได้ดงันี้ ด้านความเชื่อมัน่ไว้วางใจ ด้าน
ความน่าเชื่อถอื และดา้นการตอบสนองลูกคา้ ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ส่วนดา้น
ความเอาใจใส ่และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก 

3. ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บรกิารของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมแีนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร ดา้นการใชบ้รกิารวางแผนการเงนิสว่นบุคคลของสถาบนัการเงนิ
ในอนาคต และด้านการแนะน า บอกต่อ ผู้อื่นมาใช้บรกิารวางแผนการเงนิส่วนบุคคลของสถาบนัการเงนิ อยู่ใน
ระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.14 และ 3.90 ตามล าดบั ด้านความประเภทความสนใจใช้บริการวางแผน
การเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงินในอนาคต  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม มีความสนใจใช้บริการประเภท
แผนการลงทุนมากทีส่ดุ จ านวน 125 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.05  

4. ผู้ตอบแบบสอบถามที่มี สถานภาพ และรายได้ แตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการใช้บรกิาร ดา้น
การใช้บรกิารวางแผนการเงนิส่วนบุคคลของสถาบนัการเงนิในอนาคต และด้านการแนะน า บอกต่อ ผู้อื่นมาใช้
บรกิารวางแผนการเงนิส่วนบุคคลของสถาบนัการเงิน แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 และ 
0.05 ตามล าดบั 

5. ความพงึพอใจต่อคุณภาพการบรกิารวางแผนการเงนิส่วนบุคคลของสถาบนัการเงนิ ดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนองลูกค้า ด้านความเชื่อมัน่ไว้วางใจ และด้านความเอาใจใส่ มี
ความสมัพนัธต่์อแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร ดา้นการใชบ้รกิารวางแผนการเงนิสว่นบุคคลของสถาบนัการเงนิ
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ในอนาคต และดา้นการแนะน า บอกต่อ ผูอ้ื่นมาใชบ้รกิารวางแผนการเงนิส่วนบุคคลของสถาบนัการเงนิ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ในทศิทางเดยีวกนัระดบัปานกลาง 
 
สรปุผลและอภิปรายผล 

1. สถานภาพ ลูกค้าที่มีสถานภาพแตกต่างกนั มีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บรกิารด้านการใช้บรกิาร
วางแผนการเงนิส่วนบุคคลของสถาบนัการเงนิในอนาคต และดา้นการแนะน า บอกต่อ ผู้อื่นมาใชบ้รกิารวางแผน
การเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงินแตกต่างกัน โดยลูกค้าที่มีสถานภาพสมรส /  อยู่ด้วยกัน มีแนวโน้ม
พฤติกรรมการใชบ้รกิารดา้นการใชบ้รกิารวางแผนการเงนิส่วนบุคคลของสถาบนัการเงนิในอนาคต และดา้นการ
แนะน า บอกต่อ ผู้อื่นมาใช้บรกิารวางแผนการเงนิส่วนบุคคลของสถาบนัการเงนิมากที่สุด เนื่องจากลูกค้าที่มี
สถานภาพสมรส / อยู่ดว้ยกนั จะมเีป้าหมายทางการเงนิทีม่ากขึน้ เนื่องจาก บทบาททางสงัคมทีใ่หค้วามส าคญักบั
ลกูและครอบครวั จงึเป็นสาเหตุทีม่แีนวโน้มการใชบ้รกิารทีม่ากกว่าสถานภาพอื่น ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ภา
วณีิ กาญจนาภา (2554) กล่าวว่า วงจรชวีติครอบครวั ในแต่ละระยะของวงจรชวีติครอบครวัจะมสีว่นส าคญัต่อการ
ตดัสนิใจซือ้สนิคา้และบรกิาร เพราะมสีว่นส าคญัต่อการก าหนดตวับุคคลทีม่หีน้าทีด่แูลตดัสนิใจซือ้สนิคา้ บุคคลใด
ในครอบครวัมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิค้า เช่น ระยะเริม่มบีุตรคนแรก สนิคา้ทีค่รอบครวัก าลงัสนใจและให้
ความส าคญัอาจเป็นสนิคา้ส าหรบัเดก็ เป็นตน้ 

2. รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน ลูกค้าที่มรีายได้เฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤติกรรมการใช้บรกิาร
ดา้นการใชบ้รกิารวางแผนการเงนิสว่นบุคคลของสถาบนัการเงนิในอนาคต และดา้นการแนะน า บอกต่อ ผูอ้ื่นมาใช้
บรกิารวางแผนการเงนิส่วนบุคคลของสถาบนัการเงนิแตกต่างกนั โดยลูกค้าที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 52,000 - 
88,999 บาท มแีนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารดา้นการใชบ้รกิารวางแผนการเงนิส่วนบุคคลของสถาบนัการเงนิ
ในอนาคต และดา้นการแนะน า บอกต่อ ผูอ้ื่นมาใชบ้รกิารวางแผนการเงนิส่วนบุคคลของสถาบนัการเงนิมากทีสุ่ด 
เน่ืองจากเป็นกลุ่มทีเ่ริม่มรีายไดส้งู จงึมเีริม่มคีวามสนใจและต้องการคน้หาช่องทางต่างๆ ทีจ่ะสามารถช่วยบรหิาร
รายได้ของตวัเองใหม้ปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ด ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของดาวรยี์ สนใจแท ้(2551) ทีศ่กึษาเรื่อง 
เครื่องมือการตลาดทางตรงที่มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการไช้บรกิารธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
รายไดต่้อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของธนาคารทีแ่ตกต่างกนั 

3. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ความพงึพอใจต่อคุณภาพการบรกิารวางแผนการเงนิสว่นบคุคลของสถาบนั
การเงิน ด้านลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าในเข ต
กรุงเทพมหานคร ดา้นการใชบ้รกิารวางแผนการเงนิส่วนบุคคลของสถาบนัการเงนิในอนาคต และดา้นการแนะน า 
บอกต่อ ผูอ้ื่นมาใชบ้รกิารวางแผนการเงนิสว่นบุคคลของสถาบนัการเงนิ เน่ืองจาก ดา้นลกัษณะทางกายภาพเป็น
สิง่ที่ลูกค้าสามารถสมัผสัและจบัต้องได้ เช่น ความทนัสมยัของเทคโนโลยีและอุปกรณ์การน าเสนอข้อมูล การ
เตรยีมความพร้อมของเอกสารแนะน าข้อมูล สภาพแวดล้อมที่ดีของสถานที่นัดพบ เป็นต้น จงึท าให้ลูกค้าเกิด
ความรูส้กึสบายใจ ผ่อนคลายทีไ่ดพู้ดคุย และมสีมาธริบัฟงัค าแนะน าจากผูใ้หบ้รกิาร ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
ครรชิตพล ยศพรไพบูลย์ (2553) ที่ศึกษาเรื่อง ปจัจัยตลาดบริการด้านบุคลากร กระบวนการ ผลิตภาพและ
คุณภาพ และลกัษณะทางกายภาพ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกาตัดสนิใจซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวม พบว่า ด้าน
ลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวม โดยผู้ซื้อกองทุนรวมให้
ความส าคญักบัการให้บรกิารที่มคีวามสะดวกรวดเรว็ในการท ารายการซื้อ-ขาย การสอบถามมูลค่าหน่วยลงทุน 
การขอรบัขอ้มูลการลงทุนและรายการเคลื่อนไหวทางบญัชผีูล้งทุน และบรษิทักองทุนรวมทีบ่รหิารงานดว้ยความ
ซือ้สตัยภ์ายใตก้ฎหมายและกฎระเบยีบการบรหิารกองทุนรวม  
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4. ด้านความน่าเชื่อถือ ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบรกิารวางแผนการเงนิส่วนบุคคลของสถาบัน
การเงนิ ดา้นความน่าเชื่อถอื มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของลกูคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดา้นการใชบ้รกิารวางแผนการเงนิสว่นบุคคลของสถาบนัการเงนิในอนาคต และดา้นการแนะน า บอกต่อ ผูอ้ื่นมาใช้
บรกิารวางแผนการเงนิสว่นบุคคลของสถาบนัการเงนิ เน่ืองจาก ดา้นความน่าเชื่อถอืเป็นสิง่ทีเ่จา้หน้าทีไ่ดน้ าเสนอ
แผนการเงนิใหม้คีวามเหมาะสมกบัเป้าหมายการเงนิของลูกค้า และด าเนินงานตามกระบวนการให้บรกิารอย่าง
ถูกตอ้ง ซึง่จะท าใหล้กูคา้เกดิความไวว้างใจและมทีศันคตทิีด่ต่ีอผู้ใหบ้รกิาร สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ฐติพิงศ ์  วร
ธรรมทองด ี(2558) ที่ศกึษาเรื่อง คุณภาพการบรกิารบนเครื่องบินของการบินไทย มีความสมัพนัธ์กบัแนวโน้ม
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูโ้ดยสาร พบว่า คุณภาพการบรกิารดา้นความน่าเชื่อถอื มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้ม
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูโ้ดยสาร โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

5. ดา้นการตอบสนองลกูคา้ ความพงึพอใจต่อคุณภาพการบรกิารวางแผนการเงนิส่วนบุคคลของสถาบนั
การเงิน ด้านการตอบสนองลูกค้า มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นการใชบ้รกิารวางแผนการเงนิส่วนบุคคลของสถาบนัการเงนิในอนาคต และดา้นการแนะน า 
บอกต่อ ผูอ้ื่นมาใชบ้รกิารวางแผนการเงนิสว่นบุคคลของสถาบนัการเงนิ เนื่องจาก ดา้นการตอบสนองลกูคา้เป็นสิง่
ทีเ่จ้าหน้าที่เตรยีมความพรอ้มและเต็มใจที่จะให้บรกิารสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าด้วยความรวดเรว็
ตามขัน้ตอนต่างๆ ไดอ้ย่างถูกต้องครบถว้นตามกรอบระยะเวลาการปฏบิตังิานทีก่ าหนด รวมถงึเจา้หน้าทีส่ามารถ
ใหบ้รกิารไดอ้ย่างทัว่ถงึ และสรา้งความประทบัใจใหก้บัลกูคา้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วณิารตัน์ ภูวพฒัน์ชยักจิ 
(2559) ทีศ่กึษาเรื่อง คุณภาพการใหบ้รกิารของท่าอากาศยานสุวรรณภูมทิีส่่งผลต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร
ชาวไทย พบว่า คุณภาพการให้บรกิารด้านการตอบสนองความต้องการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิส่งผลต่อ
ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารชาวไทย โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมาก 

6. ดา้นความเชื่อมัน่ไวว้างใจ ความพงึพอใจต่อคุณภาพการบรกิารวางแผนการเงนิสว่นบุคคลของสถาบนั
การเงิน ด้านความเชื่อมัน่ไว้วางใจ มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นการใชบ้รกิารวางแผนการเงนิส่วนบุคคลของสถาบนัการเงนิในอนาคต และดา้นการแนะน า 
บอกต่อ ผูอ้ื่นมาใชบ้รกิารวางแผนการเงนิส่วนบุคคลของสถาบนัการเงนิ เน่ืองจาก ดา้นความเชื่อมัน่ไวว้างใจเป็น
สิง่ทีเ่จา้หน้าทีส่ามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างมอือาชพี โดยสามารถน าความเชีย่วชาญและประสบการณ์ของตนเองมา
ช่วยแก้ไขปญัหากบัลูกค้าได้อย่างดี มีความรอบคอบในการให้บริการตามแผนการเงนิที่วางไว้อย่างครบถ้วน 
รวมถึงให้บริการด้วยความโปร่งใสไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลทางการเงนิของลูกค้าให้ผู้อื่นทราบ 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พนิดา เพชรรตัน์ (2556) ทีศ่กึษาเรื่อง คุณภาพการใหบ้รกิารทีส่ง่ผลต่อความพงึพอใจ
ของผูเ้สยีภาษอีากร ส านกังานสรรพากรพืน้ทีน่ครราชสมีา 2 พบว่า คุณภาพการใหบ้รกิารสง่ผลต่อความพงึพอใจ
ของผู้เสยีภาษีอากรส านักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสมีา 2 ด้านการให้ความมัน่ใจแก่ผู้รบับรกิาร มผีลกระทบ
ทางบวกต่อพงึพอใจของผูเ้สยีภาษอีากรเพิม่ขึน้ 

7. ด้านความเอาใจใส่ ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบัน
การเงนิ ดา้นความเอาใจใส ่มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดา้นการใชบ้รกิารวางแผนการเงนิสว่นบุคคลของสถาบนัการเงนิในอนาคต และดา้นการแนะน า บอกต่อ ผูอ้ื่นมาใช้
บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงิน เนื่องจาก ด้านความเอาใจใส่เป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่สร้าง
ความสมัพนัธท์ี่ดกีบัลูกคา้ มกีารตดิตามขอ้มูลการเงนิทีลู่กคา้สนใจเพื่อแจง้ข่าวสารแก่ลูกค้าอย่างสม ่าเสมอ เมื่อ
ลูกคา้ประสบปญัหาเจา้หน้าทีเ่ตม็ใจให้ความช่วยเหลอืคน้หาขอ้มูลเพื่อใหเ้กดิความกระจ่างอย่างเตม็ใจ อกีทัง้ยงั
ยนิดีรบัฟงัค าแนะน า และค าติชมของลูกค้าเพื่อน าไปปรบัปรุงการบรกิารให้ดียิง่ขึน้ สอดคล้องกบังานวิจยัของ 
ธนากร ชมโคกกรวด (2561) ที่ศึกษาเรื่อง คุณภาพบรกิารโลจิสติกส์ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บรกิาร 
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ศนูยบ์รกิารรถยนต์โตโยต้า จงัหวดัสมุทรปราการ พบว่า คุณภาพบรกิารโลจสิตกิสด์า้นการสรา้งความมัน่ใจ สง่ผล
ต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร ศนูยบ์รกิารรถยนตโ์ตโยตา้ จงัหวดัสมุทรปราการ อยู่ในระดบัมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านลกัษณะประชากรศาตร ์เจา้หน้าที่ฝ่ายการตลาดของสถาบนัการเงนิทีใ่หบ้รกิารวางแผนการเงนิ
สว่นบุคคล ควรใหค้วามส าคญักบัลกูคา้ทีม่สีถานภาพโสด และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,000 - 51,999 บาท ไปตัง้
เป็นกลุ่มเป้าหมายหลกั เน่ืองจากเป็นกลุ่มทีม่แีนวโน้มการใชบ้รกิารวางแผนการเงนิส่วนบุคคลกบัสถาบนัการเงนิ 
เพื่อน าไปวางกลยุทธ์ทางการตลาดและวางแผนนโยบายคุณภาพบริการให้มีความโดดเด่นเป็นที่ต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย รวมถงึเป็นแรงกระตุน้ใหเ้กดิความต้องการกลบัมาใชบ้รกิารอกีในอนาคต และแนะน า บอกต่อผูอ้ื่น
ใหม้าใชบ้รกิารวางแผนการเงนิสว่นบุคคลของสถาบนัการเงนิ 

2. คุณภาพบรกิารดา้นความเอาใจใส ่ทางสถาบนัการเงนิทีใ่หบ้รกิารวางแผนการเงนิสว่นบุคคลควรมกีาร
จดัประชุมประจ าวนัเพื่อรายงานข่าวสารสถานการณ์ความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกี่ยวกบัการเงนิ โดยผู้ให้บรกิาร
สามารถน าขา่วสารไปพดูคุยกบัลกูคา้ผ่านช่องทางโทรศพัท ์อเีมล และโปรแกรมแชท LINE ซึง่ขา่วสารนี้อาจสง่ผล
กระทบต่อแผนการเงินของลูกค้า เพื่อแสดงถึงความดูแล ใส่ใจลูกค้าความต้องการของลูกค้าอย่างสม ่าเสมอ 
เน่ืองจากผลการวจิยัพบว่า คุณภาพการบรกิารดา้นความเอาใจใส่ มคีวามสมัพนัธต่์อแนวโน้มพฤติกรรมการใช้
บรกิาร 

3. คุณภาพบรกิารด้านการตอบสนองลูกคา้ ทางสถาบนัการเงนิที่ให้บรกิารวางแผนการเงนิส่วนบุคคล
ควรสรา้งแรงจงูใจในการท างานกระตุน้ใหเ้จา้หน้าทีท่ างานไดร้วดเรว็ขึน้ โดยการใชว้ธิจีดัโปรแกรมการแขง่ขนัมอบ
ของรางวลัพเิศษประจ าเดอืนแก่ผูใ้หบ้รกิาร เช่น มอบเงนิโบนัสส าหรบัผูท้ีด่ าเนินการตดิต่อลูกคา้รายใหม่ไดม้าก
ทีสุ่ด มอบของรางวลัใหผู้ท้ี่ปิดเคสลูกคา้ได้ตามเป้ามายของบรษิัท เป็นต้น เพื่อกระตุ้นใหเ้จา้หน้าทีด่ าเนินการให้
ข้อมูลลูกค้าอย่างรวดเร็ว และลดระยะเวลาการรอคอยเจ้าหน้าที่เข้ามาให้บริการ เนื่องจากผลการวิจยัพบว่า 
คุณภาพการบรกิารดา้นการตอบสนองลกูคา้ มคีวามสมัพนัธต่์อแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร 

4. คุณภาพบรกิารด้านความน่าเชื่อถือ ทางสถาบนัการเงนิที่ให้บรกิารวางแผนการเงนิส่วนบุคคลควร
มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ด าเนินงานภายใต้จรรยาบรรณทางวิชาชีพอย่างเคร่งครดั โดยมีการจัดโครงการสมัมนา
ประจ าปีสง่เสรมิจรรยาบรรณใหเ้จา้หน้าทีย่ดืเป็นหลกัปฏบิตังิานอย่างเป็นธรรม เพื่อใหต้ระหนกัถงึภาระหน้าทีก่าร
ใหบ้รกิารโดยค านึงถึงความต้องการและประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั ไม่เหน็แก่ผลประโยชน์ส่วนตวัเน่ืองจาก
ผลการวจิยัพบว่า คุณภาพการบรกิารดา้นความน่าเชื่อถอื มคีวามสมัพนัธต่์อแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร 

5. คุณภาพบรกิารดา้นความเชื่อมัน่ไวว้างใจ ทางสถาบนัการเงนิทีใ่หบ้รกิารวางแผนการเงนิส่วนบุคคล 
ควรให้หน่วยงานผู้ให้บริการจดัฝึกอบรมทกัษะความสามารถในลกัษณะจ าลองสถานการณ์จริง โดยรวบรวม
เหตุการณ์ปญัหาของลูกคา้ในรปูแบบต่างๆ น ามาวเิคราะหแ์ละหาแนวทางแกไ้ขปญัหา เพื่อใหเ้จา้หน้าทีส่ามารถ
รบัมือปญัหาเฉพาะหน้าของลูกค้าได้อย่างดีเนื่องจากผลการวิจยัพบว่า คุณภาพการบรกิารด้านความเชื่อมัน่
ไวว้างใจ มคีวามสมัพนัธต่์อแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร 

6. คุณภาพบรกิารดา้นลกัษณะทางกายภาพ ทางสถาบนัการเงนิทีใ่หบ้รกิารวางแผนการเงนิส่วนบุคคล 
ควรปรบัปรุงส านกังานทีป่รกึษาใหม้คีวามพรอ้มต่อการใหบ้รกิารทัง้ในการการตกแต่งสถานที ่โดยแบ่งโซนพืน้ทีใ่ห้
มคีวามเป็นส่วนตวั ไม่มเีสยีงรบกวน รวมถงึจดัใหม้จีุดบรกิารขนมและน ้าดื่มส าหรบัสรา้งความผ่อนคลายให้กบั
ลูกค้าที่เขา้มาใช้บรกิาร และการขยายวนัและเวลาเปิดท าการ เพื่ออ านวยความสะดวกต่อการนัดพบและเขา้ใช้
บรกิารของลูกค้า เนื่องจากผลการวจิยัพบว่า คุณภาพการบรกิารด้านลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธ์ต่อ
แนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร 
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