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บทคดัย่อ 

 

 การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาทศันคตสิ่วนประสมทางการตลาดบรกิารที่มคีวามสมัพนัธ์กบัการ

ตดัสนิใจใชบ้รกิารธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการ

วิจัยครัง้น้ีคือ ผู้บริโภคที่มาใช้บริการธุรกรรมทางการเงินกับทางธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการ

วเิคราะหข์อ้มลู คอื การแจกแจงความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะหค์วามแตกต่างโดยใช้

สถติทิดสอบค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะห์ความสมัพนัธโ์ดยใช้สถติิสหสมัพนัธ์อย่าง

ง่ายของเพยีรส์นั  

 ผลการวจิยัพบว่า  

 ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุ 21 - 30 ปี มสีถานภาพโสด มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตรี

หรอืเทยีบเท่า มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 – 30,000 บาท และสว่นใหญ่มอีาชพีเป็นพนกังานบรษิทัเอกชน 

  สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย มทีศันคตอิยู่ในระดบัดมีาก รองลงมา 

ได้แก่ ด้านผลติภัณฑ์ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านพนักงานหรือบุคลากร ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านการ

นําเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้นราคา มทีศันคตอิยู่ในระดบัด ี

  การตดัสนิใจโดยรวมของผูบ้รโิภคในการใชบ้รกิารธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) อยู่ในระดบัมาก 

 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 

 ผู้บรโิภคที่มลีกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วยเพศ และอายุ แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจใช้

บรกิารธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร ดา้นพนักงานหรอืบุคลากร ดา้นผลติภณัฑ ์

ด้านการนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาด มี

ความสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจใช้บริการธนาคารกสกิรไทย โดยมีความสมัพนัธ์ในระดบัค่อนขา้งสูง ปานกลางและ

ค่อนขา้งตํ่า และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 

คาํสาํคญั: ทศันคต ิความสมัพนัธ ์การตดัสนิใจ การใชบ้รกิารธนาคาร 
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Abstract 

 

 The objective of this research is to study service marketing mix in relation to the service usage of 

consumers in regard to K-Bank in Bangkok metropolitan area. The sample size in this research consisted of 

four hundred consumers in the Bangkok metropolitan area who used financial transaction services with K-

Bank. The questionare was used for data collection and the statistics used for data analysis were 

percentage, mean, standard devation, a t-test for difference analysis, one way analysis of vatiance and 

Pearson product moment correlation coefficient.  

 After analysis, the results of the study were as follows:  

 Most of consumers who answered the questionare were female, aged between twenty one and 

thirty years of age old, single, held Bacherlor’s degree or equivalent, an average monthly income between 

20,001 – 30,000 bath, and most of them were private company employees.  

 The attitudes of the consumers regarding the service marketing mix was found to be at a very 

good level while the aspects of product, process, people, promotion, physical evidence and price were found 

to be at a good level, respectively. The overall usage service decisions of consumers regarding towards K-

Bank was found at high level.  

 The results of hypotheses testing are as follows: 

 Consumers of different genders and ages made different service usage decisions regarding K-

Bank at a statistically significant level of 0.05. 

 The service marketing mix factors in the aspects of process, people, product, physical evidence, 

price, place and promotion were positively related to service usage service decisions towards K-Bank at a 

high, moderate, and a rather low level at statistically significant level of 0.01 

 

Keywords: Attitudes, Relationships, Decision Making, Serving Banks 

 

บทนํา 

 ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย นบัไดว้่าเป็นธุรกจิทีต่อ้งเผชญิการแขง่ขนัทีรุ่นแรง ทัง้จากธนาคารพาณิชย์

ในประเทศไทย และสถาบันการเงินจากต่างประเทศเข้ามาดําเนินการในประเทศได้อย่างมีเสรีภาพมากขึ้น                      

อนัเน่ืองมาจากข้อตกลง จากทางธนาคารที่จดัตัง้ขึ้นเพื่อทําธุรกรรมในการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศแล้วนํามาทํา

ธุรกรรมในการใหกู้ท้ ัง้ภายในและหรอืภายนอกประเทศไทยได ้หรอืเรยีกว่า BIBF (Bangkok International Business 

Fund) ธนาคารพาณิชยเ์ริม่ตน้ขึน้ในนาม “บุคคลภัย”์ (Book Club) ในวนัที ่4 ตุลาคม 2447 ก่อตัง้โดย พระบรมวงศ์

เธอ กรมหมื่นมหศิรราชหฤทยั ซึง่ ณ ขณะนัน้ ทรงเชื่อว่าสยามประเทศมคีวามจําเป็นต้องมรีะบบการเงนิธนาคารเพื่อ

รองรบัการเตบิโตทางดา้นเศรษฐกจิการเงนิของประเทศ กจิการในแต่ละประเทศมวีวิฒันาการและกรอบการดําเนินงาน

ต่างกนัตามสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิ สงัคม และสภาพความสมัพนัธท์ีม่มีาแต่อดตี 

 บรษิทั ธนาคารกสกิรไทย เริม่ก่อตัง้เมื่อวนัที ่8 มถุินายน พ.ศ. 2488 ดว้ยทุนจดทะเบยีน 5 ลา้นบาท และ

ดําเนินการดว้ยพนักงานชุดแรกเพยีง 21 คน มอีาคารซึง่เป็นสาขาสาํนักถนนเสอืป่าในปจัจุบนัเป็นทีท่ําการแห่งแรก 

การดําเนินงานของธนาคารประสบความสาํเรจ็เป็นอย่างด ีในระยะเวลาเพยีง 6 เดอืนหรอืเพยีงงวดบญัชแีรกทีส่ิน้สุด  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2488 มยีอดเงนิฝากสงูถงึ 12 ลา้นบาท โดยมสีนิทรพัย ์จาํนวน 15 ลา้นบาท  
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 จากจุดทีเ่ริม่ต้นจนถงึวนัน้ี ธนาคารกสกิรไทยเตบิโตอย่างมัน่คง ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 มทีุนจด

ทะเบยีน 30,486 ลา้นบาท มสีนิทรพัยจ์ํานวน 2,389,137 ลา้นบาท เงนิรบัฝากจํานวน 1,629,831 ลา้นบาท เงนิให้

สินเชื่อจํานวน 1,527,080 ล้านบาท มีสาขาและสํานักงานย่อยในประเทศ จํานวน 1,132 สาขา แบ่งเป็นเขต

กรุงเทพมหานครจํานวน 332 สาขา และส่วนภูมภิาคจํานวน 810 สาขา มสีาขาและสาํนักงานตวัแทนต่างประเทศ

จํานวน 12 แห่ง ไดแ้ก่ สาขาลอสแอง เจลสิ สาขาฮ่องกง สาขาหมู่เกาะเคยแ์มน สาขาเซนิเจิน้ สาขาเฉิงตู สาขาย่อย

หลงกัง่ สํานักงานผู้แทนกรุงปกักิง่ สํานักงานผู้แทนนครเซี่ยงไฮ้ สํานักงานผู้แทนเมืองคุนหมิง สํานักผู้แทนงาน

กรุงโตเกยีว สาํนกังานผูแ้ทนกรุงย่างกุง้ และธนาคารทอ้งถิน่นครหลวงเวยีงจนัทน์ สปป.ลาว สาขาและสาํนกังานผูแ้ทน

ในต่างประเทศเหล่าน้ี ใหบ้รกิารและสง่เสรมิความสะดวกต่างๆ ดา้นการคา้ การเงนิระหว่างประเทศไทยและประเทศคู่

คา้ทัว่โลกธนาคารเลง็เหน็คุณค่าของพนกังานในทุกระดบัชัน้ มุ่งเสรมิสรา้งใหพ้นักงานไดทํางานอย่างมคีุณค่า ปรมิาณ

พนักงานที่ลดลงเมื่อเทียบกบัจํานวนสาขาที่เพิม่ขึ้น แสดงถึงประสทิธิภาพการทํางานที่สูงขึ้น จุดบรกิารเอทีเอ็มที่

หลากหลายและกระจายอยู่ในทัว่ทุกจุดพื้นที่ เพื่อมุ่งหวงัที่จะให้ความสะดวกสูงสุดแก่ลูกค้าจํานวนพนักงานทัง้หมด

รวมถึงพนักงานที่ทํางานที่สํานักงานใหญ่ สาขาในประเทศ สาขาต่างประเทศ และสํานักงานตวัแทนในต่างประเทศ

ขอ้มูล ณ เดอืนธนัวาคม 2547 มจีํานวนทัง้สืน้ 10,113 เดอืนธนัวาคม 2539 มจีํานวนพนักงาน 15,740 คน (บมจ.

ธนาคารกสกิรไทย. 2548) 

 ในยุคปจัจุบนัธนาคารพาณิชยอ์ยู่ในภาวะทีม่กีารแขง่ขนัทางธุรกจิกนัอย่างรุนแรง การทีจ่ะรกัษาลูกคา้เดมิๆ 

ไวพ้รอ้มๆ กบัการหาลกูคา้ใหม่ เป็นสิง่ทีจ่าํเป็นและสาํคญัยิง่ทําใหน้ักการตลาดใหค้วามสนใจเกีย่วกบัส่วนประสมทาง

การตลาดการบรกิาร ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานที่จดัจําหน่าย ด้านส่งเสรมิการขาย ดา้นบุคคล ดา้น

กระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดงันัน้ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษา ทศันคตสิ่วนประสมทางการตลาด

บริการที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครเพื่อนําผลการศกึษาทีไ่ดไ้ปเป็นขอ้มลูสาํหรบัการพฒันาการใหบ้รกิารของธนาคารต่อไป 

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจใช้บริการธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน ) ของผู้บริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานครจาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร ์

 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติส่วนประสมทางการตลาดบริการ ซึ่งประกอบด้วย ด้าน

ผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่จดัจําหน่าย ด้านส่งเสรมิการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และดา้นลกัษณะ

ทางกายภาพกบัการตดัสนิใจใชบ้รกิารธนาคารกสกิรไทย จาํกดั(มหาชน) ของผูบ้รโิภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั  

 ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบดว้ย 

 1.  ลกัษณะทางประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย 

  1.1  เพศ 

   1.1.1  ชาย 

   1.1.2  หญงิ 

  1.2  อายุ 

   1.2.1  น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี 

   1.2.2  21 - 30 ปี 

   1.2.3  31 - 40 ปี 

   1.2.4  41 - 50 ปี 
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   1.2.5  51 ปีขึน้ไป 

  1.3  อาชพี 

   1.3.1  นกัเรยีน / นกัศกึษา 

   1.3.2  ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิ 

   1.3.3  พนกังานบรษิทัเอกชน 

   1.3.4 ประกอบธุรกจิสว่นตวั 

   1.3.5  ผูใ้ชแ้รงงาน/เกษตรกร 

   1.3.6  แม่บา้น/พ่อบา้น 

   1.3.7 อื่นๆ โปรดระบุ ................................................. 

  1.4  สถานภาพ 

   1.4.1  โสด 

   1.4.2  สมรส/อยู่ดว้ยกนั 

   1.4.3  หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู ่

  1.5  ระดบัการศกึษา 

   1.5.1  ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี

   1.5.2  ปรญิญาตร ี

   1.5.3  สงูกว่าปรญิญาตร ี

  1.6  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

   1.6.1 ตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท 

   1.6.2  10,001 - 20,000 บาท 

   1.6.3  20,001 - 30,000 บาท 

   1.6.4  30,001 - 40,000 บาท 

   1.6.5  40,001 - 50,000 บาท 

   1.6.6  50,001 - 60,000 บาท 

   1.6.7  มากกว่า 60,001 บาทขึน้ไป 

 2.  ทศันคตสิว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย 

  2.1  ดา้นผลติภณัฑ ์

  2.2  ดา้นราคา 

  2.3  ดา้นสถานทีจ่ดัจาํหน่าย 

  2.4  ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 

  2.5  ดา้นบุคคล 

  2.6  ดา้นกระบวนการ 

  2.7  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ การตดัสนิใจใชบ้รกิารธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) ของ

ผูบ้รโิภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานการวิจยั  

 1. ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตรไ์ดแ้ก่ เพศ อายุ อาชพี สถานภาพ ระดบัการศกึษา และรายไดต่้อ

เดอืนแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจใช้บรกิารธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร

แตกต่างกนั 

 2. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการ

สง่เสรมิการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจใชบ้รกิาร

ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 1. แนวคดิและทฤษฏเีกีย่วกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์โดยใชแ้นวคดิของ Hauser & Duncan (1959: 2) 

มาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและค้นหาคําตอบเกี่ยวกบัลกัษณะด้านประชา กรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อายุ 

สถานภาพการสมรส การศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนและอาชพีทีแ่ตกต่างกนั  

 2.  แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัทศันคตขิองผูบ้รโิภค โดยใชแ้นวคดิของเชฟแมน และคานุก (เสร ีวงษ์มณฑา. 

2542: 107; อา้งองิจาก Schiffman; & Kanuk. 1994: 657) กล่าวว่าทศันคติ คอื ความโน้มเอยีงทีเ่รยีนรูเ้พื่อให้มี

พฤตกิรรมทีส่อดคลอ้งกบัลกัษณะทีพ่งึพอใจหรอืไม่พงึพอใจทีม่ต่ีอสิง่ใดสิง่หน่ึง หรอือาจหมายถงึการแสดงความรูส้กึ

ภายในทีส่ะทอ้นว่าบุคคลมคีวามโน้มเอยีง พอใจหรอืไม่พอใจต่อบางสิง่ เช่น ตราสนิคา้ บรกิาร รา้นคา้ปลกี เน่ืองจาก

เป็นผลของกระบวนการทางจติวทิยา ทศันคตไิม่สามารถสงัเกตเหน็ได้โดยตรง แต่ต้องแสดงว่าบุคคล กล่าวถึงอะไร

หรอืทาํอะไร ซึง่ผูว้จิยัจะนํามาเป็นแนวทางในการกาํหนดแบบสอบถามงานวจิยั 

 3.  แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร โดยใชแ้นวคดิของ สุดาดวง เรอืงรุจริะ (2543: 

29) จะประกอบดว้ย (1) ผลติภณัฑ ์(Product) ประกอบหลายๆอย่างทีร่วมกนัแลว้ สามารถตอบสนองความต้องการ

ของผู้ซื้อ ให้เกดิความพอใจบางประการจากการใช้ผลิตภณัฑ์ (2) ราคา (Price) เป็นเครื่องกําหนดมูลค่าในการ

แลกเปลีย่นซือ้สนิคา้และบรกิารต่างๆ การซือ้ขายจะสาํเรจ็เมื่อผูซ้ือ้เตม็ใจจะจ่ายในราคาหน่ึง และผูข้ายพอใจทีจ่ะขาย

ในราคาเดยีวกนั (3) ช่องทางการจดัจําหน่าย (Place) เป็นช่องทางทีผู่ข้ายนําสนิคา้ออกสู่ตลาดผ่านช่องทางต่างๆที่

กําหนดไว้แล้วเพื่อให้ผู้บรโิภคทราบถึงสนิค้าหรอืบรกิารของผู้ขายที่ทําการสื่ออกไป และ (4) การส่งเสรมิการตลาด 

(Promotion) การสือ่สารใหต้ลาดเป้าหมายไดท้ราบถงึการกระทาํของผูข้าย คอืการทาํใหก้ลุ่มผูบ้รโิภคของเราเกดิความ

สนใจในตวัสนิคา้ รวมเรยีกว่า “4Ps” แต่ถ้าเป็นส่วนประผสมการตลาดบรกิาร จะมเีพิม่มาอกี 3P ได้แก่ ดา้นบุคคล 

(People) ดา้นการสรา้งและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Environment) และ ดา้นกระบวนการ (Process) 

ซึง่ทัง้หมดเหล่าน้ีเป็นตวัแปรสาํคญัในการทําใหส้นิคา้หรอืการบรกิารสามารถตอบสนองผูบ้รโิภคไดต้รงตามเป้าหมาย

และบรรลุผลสําเร็จ โดยในการวิจัยครัง้น้ี ซึ่งผู้วิจ ัยจะนํามาเป็นแนวทางและเป็นทฤษฏีอ้างอิงในการกําหนด

แบบสอบถามงานวจิยั 

 4.  แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัการตดัสนิใจ โดยใชแ้นวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ. (2538) ทีก่ล่าวว่า 

ขัน้ตอนในการเลอืกซื้อผลติภณัฑ์จากสองทางเลอืกขึน้ไป พฤตกิรรมของผู้บรโิภคจะพจิารณาในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบั

กระบวนการตัดสินใจทัง้ด้านจิตใจ (ความรู้สึกนึกคิด) และพฤติกรรมทางกายภาพ ซึ่งเกิดในช่วงระยะเวลาหน่ึง 

กิจกรรมเหล่าน้ีทําให้เกิดการซื้อและพฤติกรรมการซื้อตามบุคคลอื่น โดยกระบวนการตัดสนิใจซื้อประกอบด้วย               

5 ขัน้ตอนไดแ้ก่ การรบัรู ้การค้นหาขอ้มูล การประเมนิผลทางเลอืก การตดัสนิใจซือ้ และพฤตกิรรมภายหลงัการซื้อ 

โดยผู้วจิยัจะมุ่งเน้นการตดัสนิใจ ในขัน้ตอนที ่4 เพยีงขัน้ตอนเดยีว ทัง้น้ีกเ็พื่อที่จะศกึษาลกัษณะการตอบสนองต่อ            

สิง่เรา้ทีเ่ขา้ไปกระตุน้ใหเ้กดิความต้องการก่อน แลว้ทําใหเ้กดิการตอบสนองและการตดัสนิใจซือ้/ใชบ้รกิาร ในการวจิยั

ครัง้น้ีผูว้จิยัจะนํามาเป็นแนวทางและเป็นทฤษฏอีา้งองิในการกาํหนดแบบสอบถามงานวจิยั 
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 5.  จากการศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดนํ้างานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งของ กติตนิ พุทธเินตร 

(2551) ทีม่กีารศกึษาทีเ่หมอืนกนัในด้านลกัษณะประชากรศาสตร ์ ในส่วนของแนวคดิเกีย่วกบัทศันคตขิองผู้บรโิภค 

ผูว้จิยัได้นํางานวจิยัของ ภทัรพร เฉลมิบงกช (2555) และธติิมา คุม้พทิกัษ์ และคณะ (2545) เกี่ยวกบัแนวคดิส่วน

ประสมทางการตลาดบรกิาร ผู้วจิยัได้นํางานวจิยัของ จรยิา เศวตามร (2552) และ สุภาพร เณราธกึ (2553) และ

แนวคิดเกี่ยวกบัการตัดสนิใจ ผู้วิจยัได้นํางานวจิยัของ ภัทรา มหามงคล (2554) มาใช้ประกอบเรียบเรียงตวัอย่าง

แบบสอบถามของงานวจิยั อกีทัง้ยงัใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้งเครื่องมอืแบบสอบถาม รวมถงึการวเิคราะหข์อ้มูลของ

การวจิยัครัง้น้ีดว้ย ซึง่งานวจิยัครัง้น้ีไดมุ้่งเน้นทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิารของธนาคารกสกิรไทย ในเขต

กรุงเทพมหานคร เพื่อใชเ้จาะลกึหาทศันคตสิว่นประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจใชบ้รกิาร

ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

 ประชากร ไดแ้ก่ผูบ้รโิภคทีม่าใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิกบัทางธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) ใน

เขตกรุงเทพมหานครซึง่ผูว้จิยัไม่ทราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั  

 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีคอื ผูบ้รโิภคทีม่าใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิกบัทางธนาคารกสกิรไทย 

จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร จงึใชส้ตูรการคํานวณหาขนาดตวัอย่างในกรณีทีไ่ม่ทราบสดัส่วนประชากรที่

แน่นอน (กลัยา วานิชยบ์ญัชา.  2545: 74)[11] ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ที ่95% และความผดิพลาดสงูสุดทีย่อมใหเ้กดิ 5% 

หรอื 0.05 จากสูตรการคํานวณจะได้กลุ่มตวัอย่าง 385 ตวัอย่าง และทําการเกบ็ตวัอย่างเพิม่ 15 ตวัอย่าง รวม 400 

ตวัอย่าง 

 

ผลการวิจยั  

 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะหข์้อมูลลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 

 เพศ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ จาํนวนหญงิ 268 คน คดิเป็นรอ้ยละ 67.0 และเป็นเพศชาย 

จาํนวน 132 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.0 

 อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มน้ีอยกว่าและเท่ากบั 30 ปี จํานวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 

รองลงมา คอือายุ 31 – 40 ปี จํานวน 154 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.5 และอายุมากกว่า 41 ปีขึน้ไป จํานวน 84 คน              

คดิเป็นรอ้ยละ 21.0 ตามลาํดบั 

 อาชีพ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีาชพีเป็นพนักงานบรษิทัเอกชน จํานวน 272 คน คดิเป็นร้อยละ 

68.0 รองลงมาคอื อาชพีธุรกจิส่วนตวั / เจา้ของกจิการ แม่บ้าน/ พ่อบา้น/เกษียณอายุ/ นักเรยีน / นักศกึษา ผูใ้ช้

แรงงาน / อื่นๆ เช่น นักเขยีน,ช่างภาพ,ครู,รบัจา้ง จํานวน 76 คน คดิเป็นจํานวนรอ้ยละ 19.0 และ ธุรกจิส่วนตวั / 

เจา้ของกจิการ จาํนวน 52 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.0 ตามลาํดบั 

 สถานภาพ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มสีถานภาพโสด/หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่ / หมา้ย จํานวน 251 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 62.8 รองลงมาคอืสถานภาพสมรส/ อยู่ดว้ยกนั จาํนวน 149 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.2 ตามลาํดบั 

 ระดบัการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่าจํานวน 240 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 60.0 รองลงมาคอื สงูกว่าปรญิญาตร ีและตํ่ากว่าปรญิญาตร ีมจีาํนวนทีเ่ท่ากนัคอื 80 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

20.0 ตามลาํดบั 

 รายได้เฉล่ียต่อเดือน ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20,000 บาท

จํานวน 55 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.7 รองลงมาคอื 20,001 - 30,000 บาท จํานวน 104 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.0 รายได ้
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30,001 - 40,000 บาท จาํนวน 107 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.8 รายได ้40,001 - 50,000 บาทจํานวน 36 คน คดิเป็นรอ้ย

ละ 9.0 และรายไดม้ากกว่า 50,001 บาทขึน้ไป จาํนวน 39 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.7 ตามลาํดบั 

 ส่วนท่ี 2 การวิเคราะหข์้อมูลทศันคติส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้าน

ราคา ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงานหรือบุคลากร ด้านการนําเสนอ

ลกัษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ 

 ผลการวเิคราะห์ด้านผลติภณัฑ์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมทีศันคตกิบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร

ดา้นผลติภณัฑโ์ดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.54 เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า 

 ดา้นผลติภณัฑข์อ้ทีไ่ดค่้าเฉลี่ยสูงสุด คอื ธนาคารที่มชีื่อเสยีงทีด่มีคีวามมัน่คงทางการเงนิอนัดบัต้นๆของ

ประเทศไทย ซึง่ผูบ้รโิภคมทีศันคตอิยู่ในระดบัดมีาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.25 รองลงมาคอื มผีลติภณัฑใ์หเ้ลอืกตรง

ตามความต้องการ เช่น การประกนั, การออมเงนิ, ใหส้นิเชื่อ, บตัรเครดติ ซึง่ผูบ้รโิภคมทีศันคตอิยู่ในระดบัด ีโดยมี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.94 และผลติภณัฑแ์ละการใหบ้รกิารของธนาคารกสกิรไทยมคีวามน่าสนใจกว่าธนาคารอื่น เช่น การ

ออมเงนิทีใ่หด้อกเบีย้มากกว่า, การปล่อยสนิเชื่อทีม่อีตัราดอกเบีย้ทีต่ํ่ากว่า ซึง่ผูบ้รโิภคมทีศันคตอิยู่ในระดบัด ีโดยมี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.62 ตามลาํดบั 

 ทศันคติส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านราคา 

 ผลการวเิคราะหด์้านราคา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมทีศันคติกบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้าน

ราคาโดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.54 เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า 

 ด้านราคาข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ อตัราค่าธรรมเนียมการชําระสินค้าและบริการมีความเหมาะสมซึ่ง

ผูบ้รโิภคมทีศันคตอิยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.62 รองลงมาคอื ระยะเวลาการผ่อนชําระหน้ีทีม่คีวามเหมาะสม

ซึง่ผูบ้รโิภคมทีศันคตอิยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.54 และอตัราดอกเบีย้ทีไ่ดร้บัจากการลงทุนมคีวามคุม้ค่าซึง่

ผูบ้รโิภคมทีศันคตอิยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.46 ตามลาํดบั 

 ทศันคติส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย 

 ผลการวิเคราะห์ด้านช่องทางการจดัจําหน่ายพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีทศันคติกับส่วนประสมทาง

การตลาดบรกิารดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายโดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.34 เมื่อพจิารณารายขอ้ 

พบว่า 

 ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย ขอ้ที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุด คอื ช่องทางการทําธุรกรรมทางการเงนิของธนาคาร

กสกิรไทยมคีวามหลากหลาย เช่น ที่สาขา, ตู้ATM, และอนิเทอรเ์น็ต ซึ่งผูบ้รโิภคมทีศันคติอยู่ในระดบัดมีาก โดยมี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.39 รองลงมาคอื มสีาขากระจายทัว่ประเทศ สะดวกต่อการเดนิทางไปใชบ้รกิาร และมจีาํนวนตู้บรกิาร

ธุรกรรมทางการเงนิอตัโนมตัทิีก่ระจายทัว่ประเทศ สะดวกต่อการใชบ้รกิารที่เท่ากนั ซึง่ผูบ้รโิภคมทีศันคตอิยู่ในระดบั           

ดมีาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.32 ตามลาํดบั 

 ทศันคติส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านการส่งเสริมทางการตลาด 

 ผลการวิเคราะห์ด้านการส่งเสริมทางการตลาดพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีทศันคติกบัส่วนประสมทาง

การตลาดบรกิารดา้นการส่งเสรมิทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.76 เมื่อพจิารณารายขอ้ 

พบว่า 

 ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การโฆษณาข่าวสารเกี่ยวกบัผลิตภัณฑ์ผ่าน

ช่องทางต่างๆ ไดแ้ก่ สิง่พมิพ ์วทิยุ โทรทศัน์ และอนิเทอรเ์น็ต ซึง่ผูบ้รโิภคมทีศันคตอิยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

4.10 รองลงมาคอืการประชาสมัพนัธโ์ดยการนําการต์ูนจากต่างประเทศ เช่น โดราเอมอน และคติตี้ มาใชเ้ป็นลวดลาย

บตัรเครดติมีความดงึดูดน่าสนใจ ซึ่งผู้บรโิภคมทีศันคติอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.87 มกีารจดัรายการ

ส่งเสรมิการขายร่วมกบัคู่ค้าทางธุรกจิ เช่น ร่วมรายการกบัโรงภาพยนตร์ ร้านอาหาร ส่วนลดการซื้อสนิค้า มากกว่า

ธนาคารอื่น ซึ่งผู้บรโิภคมีทศันคติอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.84 การโฆษณาผ่านทางโทรทศัน์ โดยใช้
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สโลแกนว่า ฝากใหเ้ราช่วยดแูล ทาํใหท้่านเกดิความจดจําต่อการใชบ้รกิารธนาคารกสกิรไทย ซึง่ผูบ้รโิภคมทีศันคตอิยู่

ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.78 ท่านคดิว่าการแจกสติก๊เกอรผ์่านแอพพลเิคชัน่ ไลน์ (Line) บนโทรศพัท ์เคลื่อนที ่

ทาํใหท้่านเกดิการรบัรูแ้ละจดจาํในตราสนิคา้ ธนาคารกสกิรไทย ไดเ้ป็นอย่างด ีซึง่ผูบ้รโิภคมทีศันคตอิยู่ในระดบัด ีโดย

มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.60 และท่านคดิว่าการสะสมสติก๊เกอร ์ณ ช่องบรกิารจ่ายบลิด่วน เพื่อแลกรบัของรางวลั ทําใหท้่าน 

มคีวามตอ้งการใชบ้รกิารเพิม่มากขึน้ ซึง่ผูบ้รโิภคมทีศันคตอิยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.40 ตามลาํดบั 

 ทศันคติส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านบุคคล 

 ผลการวเิคราะหด์า้นบุคลากร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมทีศันคตกิบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้น

บุคลากรโดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.77 เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า 

 ดา้นบุคลากร ขอ้ทีไ่ดค่้าเฉลีย่สงูสุด คอื พนักงานมมีนุษยส์มัพนัธท์ีด่ ีมคีวามสุภาพอ่อนน้อม ซึง่ผูบ้รโิภคมี

ทศันคตอิยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.86 รองลงมาคอื พนักงานสามารถตอบคําถามและแกไ้ขปญัหาของลูกคา้

ไดอ้ย่างชดัเจนและรวดเรว็ ซึง่ผูบ้รโิภคมทีศันคตอิยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.73 และพนักงานมคีวามรู ้ความ

เชีย่วชาญเกีย่วกบัผลติภณัฑข์องทางธนาคารกสกิรไทย ซึง่ผูบ้รโิภคมทีศันคตอิยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.71 

ตามลาํดบั 

 ทศันคติส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านการนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

 ผลการวเิคราะหด์า้นการนําเสนอลกัษณะทางกายภาพพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมทีศันคตกิบัส่วนประสม

ทางการตลาดบรกิารดา้นการนําเสนอลกัษณะทางกายภาพโดยรวมอยู่ในด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.72 เมื่อพจิารณา

รายขอ้ พบว่า 

 ดา้นการนําเสนอลกัษณะทางกายภาพขอ้ทีไ่ดค้่าเฉลีย่สงูสดุ คอื การออกแบบและตกแต่งธนาคารกสกิรไทย

มรีูปแบบที่ทนัสมยั ซึ่งผู้บริโภคมทีศันคติอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.92 รองลงมาคอื ธนาคารกสกิรไทย

สะอาดและมสีิง่อาํนวยความสะดวกทีเ่หมาะสมกบัความต้องการ เช่น ทีน่ัง่ หอ้งน้ํา ซึง่ผูบ้รโิภคมทีศันคตอิยู่ในระดบัด ี

โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.71 และธนาคารกสกิรไทยมสีถานทีก่วา้งขวาง มทีีจ่อดรถเพยีงพอ ซึง่ผูบ้รโิภคมทีศันคตอิยู่ใน

ระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.52 ตามลาํดบั 

 ทศันคติส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านกระบวนการให้บริการ 

 ผลการวิเคราะห์ด้านกระบวนการให้บริการพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติกับส่วนประสมทาง

การตลาดบรกิารดา้นกระบวนการใหบ้รกิารโดยรวมอยู่ในระดบัดโีดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 9.34 เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า 

ดา้นกระบวนการใหบ้รกิารขอ้ทีไ่ดค่้าเฉลีย่สงูสุด คอื การชําระเงนิใหก้บัธนาคาร สามารถชําระไดห้ลายช่องทาง เช่น

โทรศพัท์เคลื่อนที่ อินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้บริโภคมทีศันคติในระดบัดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.24 รองลงมาคือ การ

บรหิารจดัการควิทีด่ ีทาํใหอ้าํนวยความสะดวกและสรา้งความประทบัใจแก่ผูใ้ชบ้รกิาร ซึง่ผูบ้รโิภคมทีศันคตอิยู่ในระดบั

ด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.89 ระยะเวลาเปิด – ปิด ทาํการของธนาคารกสกิรไทยมคีวามเหมาะสม ซึง่ผูบ้รโิภคมทีศันคติ

อยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.88 และการทาํธุรกรรมมคีวามรวดเรว็ไม่ซบัซอ้น ซึง่ผูบ้รโิภคมทีศันคตอิยู่ในระดบั

ด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.75 ตามลาํดบั 

 ส่วนท่ี 3 การวเิคราะหข์อ้มลูการตดัสนิใจใชบ้รกิารธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) ของผูบ้รโิภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัการตดัสนิใจใชบ้รกิารธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) ของผูบ้รโิภคในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารธนาคารกสกิรไทย โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.03 เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า 

 การตดัสนิใจใช้บริการธนาคารกสกิรไทย (จํากดั) มหาชน ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพ มหานครขอ้ที่ได้

ค่าเฉลีย่สงูสดุ คอื จาํนวนสาขามคีวามครอบคลุมทุกพืน้ที ่ทําใหผู้ใ้ชบ้รกิารมคีวามสะดวกต่อการทําธุรกรรมทีต่้องการ

อย่างทนัท่วงท ีอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.23 รองลงมาคอื ท่านตดัสนิใจใชบ้รกิารเน่ืองจากเครื่องมอื
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และอุปกรณ์ในการใหบ้รกิารมคีวามทนัสมยั รวดเรว็ และมเีพยีงพอต่อความต้องการของผูใ้ชบ้รกิาร เช่น เครื่อง ATM 

เครื่องฝากเงนิ และ เครื่องปรบัสมุดบญัชีเงนิฝาก อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.13 ท่านตัดสนิใจใช้บรกิาร

เน่ืองจากมคีวามเชื่อมัน่และไวว้างใจในมาตรฐานของการบรกิารธนาคารกสกิรไทย ให้ทําธุรกรรมทางการเงนิ อยู่ใน

ระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.04 พนกังานมคีวามเอาใจใส ่เตม็ใจใหบ้รกิารและรกัษาผลประโยชน์ทีลู่กคา้พงึไดร้บัเป็น

อย่างดี อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.90 และพนักงานมีความกระตือรือร้นในการให้ บรกิารและสามารถให้

คาํปรกึษาและช่วยแกไ้ขปญัหาไดเ้ป็นอย่างด ีอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.86 ตามลาํดบั 

 ส่วนท่ี 4 การวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่การทดสอบสมมตฐิาน  

 สมมติฐานข้อท่ี 1 ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตรไ์ดแ้ก่ เพศ อายุ อาชพี สถานภาพ ระดบัการศกึษา 

และรายได้ต่อเดือนแตกต่างกนัมีการตัดสินใจใช้บริการธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 เพศ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศกบัการตัดสนิใจใช้บริการธนาคารกสกิรไทย จํากดั 

(มหาชน) โดยใชส้ถติ ิIndependent Sample t-test พบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั 0.030 ซึง่น้อยกว่า 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธ

สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1 ) หมายความว่า ผู้บรโิภคที่มเีพศแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจใช้

บรกิารธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยเพศหญงิมคี่าเฉลีย่มี

การตดัสนิใจใชบ้รกิารมากกว่าเพศชาย ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

 อายุ ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างอายุกบัการตัดสนิใจใช้บริการธนาคารกสกิรไทย จํากดั 

(มหาชน) โดยใชส้ถติ ิF-test ในการทดสอบ พบว่า มคี่า Sig เท่ากบั 0.016 ซึง่น้อยกว่า 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิาน

หลกั (H0 ) และ ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บรโิภคที่มอีายุที่แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจใช้บรกิาร

ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยผู้บรโิภคที่มชี่วงอายุ

มากกว่า 41 ปี ขึน้ไป มกีารตดัสนิใจใชบ้รกิาร มากกว่า ผูบ้รโิภคทีม่ชี่วงอายุ 31 – 40 ปีซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

ทีต่ัง้ไว ้ 

 อาชีพ ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างอาชพีกบัการตดัสนิใจใชบ้รกิารธนาคารกสกิรไทย จํากดั 

(มหาชน) โดยใชส้ถติ ิBrown-Forsythe ในการทดสอบ พบว่า มคี่า Sig เท่ากบั 0.705 ซึง่มากกว่า 0.01 นัน่คอื ยอมรบั

สมมตฐิานหลกั (H0 ) และ ปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) แสดงว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีทีแ่ตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจใชบ้รกิาร

ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สถานภาพ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสถานภาพกับการตัดสินใจใช้บริการธนาคาร             

กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) โดยใชส้ถติกิารวเิคราะห ์t-test พบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั 0.949 ซึง่มากกว่า 0.05 นัน่คอื

ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มมีกีาร

ตัดสินใจใช้บริการธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่ง                   

ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

 ระดบัการศึกษา ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างระดบัการศกึษากบัการตดัสนิใจโดยรวมในการ

ใชบ้รกิารธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) โดยใชส้ถติ ิF-test พบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั 0.772 ซึง่มากกว่า 0.05 นัน่

คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1 ) แสดงว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มกีาร

ตดัสนิใจใช้บรกิารธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

 รายได้เฉล่ียต่อเดือน ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนกบัการตดัสนิใจใช้

บรกิารธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) โดยใชส้ถติ ิF-test พบว่า มคี่า Sig เท่ากบั 0.084 ซึง่มากกว่า 0.05 นัน่คอื 

ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0 ) และปฏเิสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า ผู้บรโิภคที่มรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนที่แตกต่างกนั           
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มกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่

ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

 สมมติฐานท่ี 2 ทัศนคติส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้าน

ช่องทางการจดัจาํหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงานหรือบุคลากร ด้านการนําเสนอลกัษณะทาง

กายภาพ และด้านกระบวนการ มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจใช้บริการธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

ของผูบ้ริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร 

ด้านผลิตภณัฑ ์

 ความสมัพนัธ์ระหว่างทศันคติส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์กบัการตดัสนิใจใช้บรกิาร

ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) พบว่า มคี่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นัน่คอื ปฏเิสธ

สมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) แสดงว่า ทศันคตสิ่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นผลติภณัฑ์

โดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจใชบ้รกิารธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมค่ีาสมัประสทิธสิหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.521 ซึง่มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทาง

เดียวกนั ในระดบัปานกลาง หมายความว่า เมื่อธนาคารกสกิรไทยมกีารนําส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้าน

ผลติภณัฑโ์ดยรวมมากขึน้ จะทาํใหผู้บ้รโิภคมกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) เพิม่ขึน้ในระดบั

ปานกลาง 

 ด้านราคา 

 ความสมัพนัธ์ระหว่างทศันคตสิ่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นราคากบัการตดัสนิใจใชบ้รกิารธนาคาร

กสกิรไทย จํากดั (มหาชน)พบว่า มคี่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกว่า 0.01 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั 

(H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) แสดงว่า ทศันคติส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นด้านราคาโดยรวม มี

ความสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจใชบ้รกิารธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมค่ีาสมัประสทิธสิหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.460 หมายความว่าตวัแปรทัง้สองขา้งตน้มี

ความสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัปานกลาง หมายความว่า เมื่อธนาคารกสกิรไทยมทีศันคติส่วนประสมทาง

การตลาดบริการ ด้านราคาโดยรวมมากขึ้น จะทําให้ผู้บริโภคมีการตัดสินใจใช้บริการธนาคารกสิกรไทย จํากัด 

(มหาชน) เพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง  

 ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย 

 ความสมัพนัธร์ะหว่างทศันคตสิว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นช่องทางการจดัจําหน่ายกบัการตดัสนิใจ

ใชบ้รกิารธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) พบว่า มคี่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกว่า 0.01 นัน่คอื 

ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) แสดงว่า ทศันคตสิ่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้น

ช่องทางการจดัจําหน่ายโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจใชบ้รกิารธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) อย่างมี

นัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคี่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.433 

หมายความว่าตวัแปรทัง้สองขา้งต้นมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัปานกลาง หมายความว่า เมื่อธนาคาร

กสกิรไทยมีส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านช่องทางการจดัจําหน่ายโดยรวมมากขึ้น จะทําให้ผู้บรโิภคมกีาร

ตดัสนิใจใชบ้รกิารธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) เพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง 

 ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 

 ความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านการส่งเสรมิทางการตลาดกบัการตดัสนิใจใช้

บรกิารธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) พบว่า มคี่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกว่า 0.01 นัน่คอื ปฏเิสธ

สมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) แสดงว่า ทศันคตสิว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นการสง่เสรมิ

ทางการตลาดโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจใชบ้รกิารธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) อย่างมนีัยสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคี่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.389 หมายความ
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ว่าตวัแปรทัง้สองขา้งต้นมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ระดบัค่อนขา้งตํ่า หมายความว่า เมื่อธนาคารกสกิรไทยมี

สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายโดยรวมมากขึน้ จะทาํใหผู้บ้รโิภคมกีารตดัสนิใจใชบ้รกิาร

ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) เพิม่ขึน้ในระดบัค่อนขา้งตํ่า 

 ด้านพนักงานหรอืบุคลากร 

 ความสมัพนัธร์ะหว่างทศันคตสิว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นพนกังานหรอืบุคลากรกบัการตดัสนิใจใช้

บรกิารธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) พบว่า มคี่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกว่า 0.01 นัน่คอื ปฏเิสธ

สมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) แสดงว่า ทศันคตสิ่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นพนักงาน

หรอืบุคลากรโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจใชบ้รกิารธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) อย่างมนียัสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคี่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.582 หมายความว่า

ตวัแปรทัง้สองขา้งต้นมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัปานกลาง หมายความว่า เมื่อธนาคารกสกิรไทยมสี่วน

ประสมทางการตลาดบริการ ด้านพนักงานหรอืบุคลากรโดยรวมมากขึ้น จะทําให้ผู้บริโภคมกีารตดัสนิใจใช้บรกิาร

ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) เพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง 

 ด้านการนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

 ความสมัพนัธ์ระหว่างทศันคตสิ่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นการนําเสนอลกัษณะทางกายภาพกบั

การตดัสนิใจใชบ้รกิารธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) พบว่า มคี่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกว่า 0.01 

นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) แสดงว่า ทศันคตสิ่วนประสมทางการตลาดบรกิาร 

ด้านการนําเสนอลกัษณะทางกายภาพโดยรวม มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจใช้บรกิารธนาคารกสกิรไทย จํากดั 

(มหาชน) อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคี่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธ ์(r) 

เท่ากบั 0.518 แปลว่าตวัแปรทัง้สองขา้งต้นมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ระดบัปานกลาง หมายความว่า เมื่อ

ธนาคารกสกิรไทยมสี่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นการนําเสนอลกัษณะทางกายภาพโดยรวมมากขึน้ จะทําให้

ผูบ้รโิภคมกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) เพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง 

 ด้านกระบวนการให้บริการ 

 ความสมัพนัธร์ะหว่างทศันคตสิว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นกระบวนการใหบ้รกิารกบัการตดัสนิใจใช้

บรกิารธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) พบว่า มคี่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกว่า 0.01 นัน่คอื ปฏเิสธ

สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) แสดงว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นกระบวนการ

ใหบ้รกิารโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจใช้บรกิารธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) อย่างมนีัยสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคี่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.629 หมายความว่า

ตวัแปรทัง้สองขา้งต้นมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ระดบัค่อนขา้งสงู หมายความว่า เมื่อธนาคารกสกิรไทมสี่วน

ประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านกระบวนการให้บรกิารมากขึน้ จะทําให้ผู้บริโภคมีการตัดสนิใจใช้บรกิารธนาคาร        

กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) เพิม่ขึน้ในระดบัค่อนขา้งสงู 

 

สรปุผลและอภิปรายผล 

 ผลการวจิยั เรื่อง ทศันคตสิว่นประสมทางการตลาดบรกิารมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจใชบ้รกิารธนาคาร

กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปประเดน็สาํคญัมาอภปิรายไดด้งัน้ี 

 สมมติฐานท่ี 1 ผู้บรโิภคทีม่ลีกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ อาชพี สถานภาพ การศกึษา 

และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) ของผูบ้รโิภคในเขต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

  1.1  ผู้บริโภคท่ีมีเพศ แตกต่างกัน มีการตัดสนิใจใช้บริการธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน)      

แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยเพศหญิงมกีารตดัสนิใจใช้บริการธนาคารกสกิรไทย จํากดั 
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(มหาชน) มากกว่าเพศชายทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจาก เพศหญงิมคีวามใสใ่จเรื่องการทาํธุรกรรมทางการเงนิมากกว่าเพศชาย 

อกีทัง้ชื่นชอบการใหบ้รกิารทีช่่วยอํานวยความสะดวกสบาย และธนาคารกสกิรไทยใหบ้รกิารทีร่วดเรว็ ซึง่เพศชายให้

ความสําคญัปจัจยัดงักล่าวน้อยกว่า ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ มรกต ทองหนุน (2551) ศกึษาเรื่องการตดัสนิใจ

เลอืกใช้บรกิารของลูกค้า ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) สาขารามอนิทรา กม. 10 พบว่า ผู้บรโิภคที่มีเพศ

แตกต่างกนัมรีะดบัการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) สาขารามอินทรา กม.10 

แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของอเนก ใจส ี(2548) ไดศ้กึษาความ              

พงึพอใจต่อการใชบ้รกิารเงนิฝาก-ถอนเงนิของลูกค้าธนาคารนครหลวงไทย จํากดั (มหาชน) พบว่าผูบ้รโิภคที่มเีพศ

แตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารเงนิฝาก-ถอนเงนิของลกูคา้ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) แตกต่างกนั 

  1.2  ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) แตกต่าง

กัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้บริโภคที่มีช่วงอายุ 41 ปีขึ้นไปมีการตัดสินใจมากที่สุด ทัง้น้ี

เน่ืองมาจากผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 41 ปีขึน้ไปมปีระสบการณ์ในการเลอืกใชธ้นาคารทีห่ลากหลาย ซึง่ธนาคารกสกิรไทยมกีาร

บรกิารทีเ่น้นเรื่องการบรกิารเป็นสาํคญั ผูบ้รโิภคกลุ่มน้ีจงึเกดิการตดัสนิใจใชธ้นาคารกสกิรไทยมากกว่าช่วงอายุอื่นๆ 

โดยปจัจัยต่างๆ เหล่าน้ีอาจส่งผลให้ผู้มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจที่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ

กนกวรรณ ขนัติภพ (2546) ศกึษาเรื่องการตดัสนิใจของผู้บรโิภคที่มต่ีอธนาคารกรุงศรี จํากดั (มหาชน) สาขาย่อย

สถาบนัราชภฏัสวนดุสติ ผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ แตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารธนาคารกรุงศร ีจํากดั 

(มหาชน) สาขาย่อยสถาบนัราชภฏัสวนดุสติ แตกต่างกนั เช่นเดยีวกบังานวจิยัของ มรกต ทองหนุน (2551) ศกึษาเรื่อง

การตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารของลกูคา้ ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สาขารามอนิทรา กม. 10 พบว่า ผูบ้รโิภค

ที่มีอายุต่างกนั มีการตัดสนิใจเลือกใช้บริการของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) สาขารามอินทรา กม.10 

แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 สอดคล้องกบังานวจิยัของ กฤษฎา ราชมณี (2557) ศกึษาเรื่อง

ปจัจยัทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารธนาคารนครหลวงไทย จํากดั (มหาชน) สาขานครพนม 

พบว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุที่แตกต่างกนั มปีจัจยัที่ต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารธนาคารนครหลวงไทย จํากดั (มหาชน) 

สาขานครพนม แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

  1.3  ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพ แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจใช้บรกิารธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เน่ืองจาก ปจัจุบนัวถิีการดําเนินชวีิตของทุกกลุ่มไม่ว่าจะ 

สถานภาพโสด สมรส หรอืหย่ารา้ง ย่อมชื่นชอบการใหบ้รกิารทีม่คีวาม ความสะดวก รวดเรว็ ซึง่ธนาคารกสกิรไทยมจีุด

แขง็ในเรื่องความรวดเรว็และบรกิารทีเ่ป็นเลศิ พรอ้มกบัมผีลติภณัฑท์ีห่ลากหลายสามารถตอบสนองต่อความต้องการ

ของผูบ้รโิภคได ้จงึทาํใหผู้บ้รโิภคมกีารตดัสนิใจไม่แตกต่างกนัตามสถานภาพ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จเร ขวญั

บุญจันทร์ (2548) ศึกษาเรื่อง ปจัจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้สินเชื่อที่อยู่อาศัย ของลูกค้าธนาคารเอเชียในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูท้ี่ตอบแบบสอบถามทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มกีารเลอืกใช้สนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั ของลูกค้า

ธนาคารเอเชยีในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั เน่ืองมาจากสถานภาพการสมาสแตกต่างกนัจะมกีารรบัขอ้มูล 

ขา่วสารของธนาคารไม่แตกต่างกนั เช่นเดยีวกบังานวจิยัของเอกรฐั วงศว์รีะกุล (2553) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัการตดัสนิใจ

เลอืกใชบ้รกิารกบัธนาคารพาณิชยข์องคนทํางานในจงัหวดัพระนครศรอียุธยา พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพแตกต่าง

กนัมกีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารกบัธนาคารพาณิชยไ์ม่แตกต่างกนั  

  1.4  ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศึกษา แตกต่างกนั มีการตดัสนิใจใช้บรกิารธนาคารกสกิรไทย จํากดั 

(มหาชน) ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เน่ืองมาจากผูท้ีม่าใช้บรกิารทีม่กีารศกึษาทุกระดบั

การศกึษามคีวามจําเป็นทีจ่ะต้องใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิกบัทางธนาคาร และการทําธุรกรรมกบัทางธนาคารไม่

จาํกดัวุฒกิารศกึษา ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธนชัศรณ์ สพุฒัน์วชัรานนท ์(2549) ศกึษาเรื่อง ความสมัพนัธร์ะหว่าง

ปจัจยัส่งเสรมิการตลาดกบัการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารของลูกคา้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาํนักนานาเหนือ พบว่า เมื่อ

จําแนกตามปจัจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศกึษาที่แตกต่างกนั ผู้บรโิภคมกีารตดัสนิใจต่อส่วนประสมทางการตลาด 
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ของ บมจ .ธนาคารกรุงไทย สํานักนานาเหนือ โดยรวมไม่แตกต่างกนั เช่นเดียวกบังานวิจยัของ มรกต ทองหนุน 

(2551) ศกึษาเรื่องการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารของลูกคา้ ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) สาขารามอนิทรา กม. 

10 พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่กีารศกึษาต่างกนั มรีะดบัการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารของธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) 

สาขารามอนิทรา กม.10 โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกนั  

  1.5  ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารธนาคารกสกิรไทย จํากดั 

(มหาชน) ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เน่ืองจาก ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั

เมื่อเขา้มาใชบ้รกิารแลว้จะไดร้บัการบรกิารอย่างเสมอภาคไม่เกดิความเลื่อมลํ้า จงึทาํใหเ้กดิการตดัสนิใจเขา้ใชธ้นาคาร

กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธนชัศรณ์ สพุฒัน์วชัรานนท ์(2549) ศกึษาเรื่อง ความสมัพนัธ์

ระหว่างปจัจยัส่งเสริมการตลาดกบัการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารของลูกค้า บมจ.ธนาคารกรุงไทย สํานักนานาเหนือ 

พบว่า ผู้บรโิภคที่มรีายได้แตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจใชบ้รกิาร บมจ. ธนาคารกรุงไทย สํานักนานาเหนือ โดยรวมไม่

แตกต่างกนั เช่นเดยีวกบังานวจิยัของ มรกต ทองหนุน (2551) ศกึษาเรื่องการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารของลูกค้า 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) สาขารามอนิทรา กม. 10 พบว่า ผู้บรโิภคมรีายไดต่้อเดอืนต่างกนั มรีะดบัการ

ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารของธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สาขารามอนิทรา กม.10 โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกนั 

  1.6  ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพ แตกต่างกันมีการตัดสินใจใช้บริการธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)              

ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 เน่ืองจากอาชพีไม่ใช่ปจัจยัที่ม ี   ผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิาร 

เพราะไม่ว่ากลุ่มตวัอย่างจะมอีาชพีใดกต็าม หากมรีายไดแ้ละสิง่ดงึดดูใจในการทาํธุรกรรม ย่อมมกีารใชธุ้รกรรมดว้ยกนั

ทัง้สิน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ อรยา  บุญสกุลโสภติ (2555) ไดศ้กึษาเรื่อง การรบัรูท้ศันคตต่ิอสื่อโฆษณาของ

ธนาคารกสกิรไทย ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้รกิารของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้รกิารไม่แตกต่างกนั เช่นเดยีวกบังานวจิยั

ของ ภทัรา มหามงคล (2554) ศกึษาเรื่องปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารธนาคารกสกิรไทยจํากดั (มหาชน)

ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพแตกต่างกันมีการตัดสินใจใช้บริการธนาคารกสิกรไทย                      

ไม่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 2 ทศันคตสิว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ

จดัจําหน่าย ด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้านพนักงานหรอืบุคลากร ด้านการนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ และด้าน

กระบวนการ มีความสมัพนัธ์กับการตัดสินใจใช้บริการธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 ด้านผลิตภณัฑ์ มคีวามสมัพนัธ์กบัการตัดสนิใจใช้บริการธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) อย่างมี

นัยสําคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ระดบัปานกลาง หมายความว่า เมื่อธนาคาร

กสกิรไทย มสีว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นผลติภณัฑโ์ดยรวมมากขึน้ นัน่คอื มผีลติภณัฑใ์หเ้ลอืกตรงตามความ

ตอ้งการ เช่น การประกนั การออมเงนิ ใหส้นิเชื่อ บตัรเครดติ เป็นตน้ เป็นธนาคารทีม่ชีื่อเสยีงทีด่มีคีวามมัน่คงทางการ

เงนิอนัดบัตน้ๆของประเทศไทย ผลติภณัฑแ์ละการใหบ้รกิารของธนาคารกสกิรไทยมคีวามน่าสนใจกว่าธนาคารอื่น เช่น 

การออมเงนิทีใ่หด้อกเบี้ยมากกว่า การปล่อยสนิเชื่อทีม่อีตัราดอกเบี้ยทีต่ํ่ากว่าเพิม่ขึน้ ทําใหผู้บ้รโิภคมีการตดัสนิใจ            

ใช้บริการธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เพิ่มขึ้นในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ อภิญญา              

ภทัราพรพิสฐิ (2553) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิาร ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) สาขา             

แสงชโูต จงัหวดักาญจนบุร ีผลการวจิยัพบว่า ความมเีชื่อเสยีงของธนาคารทําใหผู้ม้าใชบ้รกิารเกดิความไวว้างใจและ

เชื่อมัน่ในผลิตภัณฑ์ของทางธนาคาร การมีผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มาใช้บริการมีความ

หลากหลาย เช่นเดยีวกบังานวจิยัของ ณัฐดรยั ใจชน (2555) ศกึษาเรื่องปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใช้ผลติภณัฑข์อง

ธนาคารพาณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าส่วนประสมการตลาดด้านผลติภณัฑ์ มคีวามสมัพนัธก์บัการเลอืกใช้

ผลติภณัฑข์องธนาคารพาณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหานครในทศิทางเดยีวกนั 
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 ด้านราคา มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจใช้บรกิารธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) อย่างมนีัยสําคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ระดบัปานกลาง หมายความว่า เมื่อธนาคารกสกิรไทย มี

ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านราคาโดยรวมมากขึน้ เน่ืองจาก การทีม่อีตัราดอกเบี้ยที่ได้รบัจากการลงทุนมี

ความคุม้ค่าต่อผูใ้ชบ้รกิาร มรีะยะเวลาการผ่อนชาํระหน้ีทีม่คีวามเหมาะสม รวมทัง้อตัราค่าธรรมเนียมสาํหรบัการชําระ

สนิคา้และบรกิารมคีวามเหมาะสมต่อการทําธุรกรรมเพิม่ขึน้ ทําใหผู้บ้รโิภคมกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารธนาคารกสกิรไทย 

จาํกดั (มหาชน) เพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สชุาต ิเจรญิธรรม (2543) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัที่

มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารธุรกจิสนิเชื่อของผูใ้ชบ้รกิารธนาคารออมสนิ สาขากาฬสนิธุ ์พบว่าในดา้นอตัรา

ดอกเบีย้มคีวามเหมาะสม โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง เช่นเดยีวกบัผลการวจิยัของ ศรวีติา ฟกัสงัข ์(2548) 

ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทางการตลาดบรกิารทีส่มัพนัธ์กบัการตดัสนิใจใชบ้รกิาร ธนาคารไทย จํากดั (มหาชน) เขตนนทบุรี

พบว่าราคาอตัราดอกเบี้ยมีความเหมาะสม อตัราค่าธรรมเนียมใน บริการด้านต่างๆ พอกบัที่ธนาคารอื่น อตัรา

แลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ มมีาตรฐานและ ค่าใชจ้่ายในการสมคัรสมาชกิมคีวามเหมาะสม และสอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของ สภุาพร เฌราธกึ (2553) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัทางดา้นการตลาดทีม่ผีลต่อการใชบ้รกิารของลูกคา้ธนาคาร

กสกิรไทย สาขาจองทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ ผลการศกึษาพบว่า ผูบ้รโิภคใหค้วามเหน็ดว้ยกบัอตัราค่าธรรมเนียมในการ

ชาํระค่าสนิคา้และการบรกิารมคีวามเหมาะสม 

 ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจใชบ้รกิารธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีความสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัปานกลาง หมายความว่า เมื่อ

ธนาคารกสกิรไทยมีส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านช่องทางการจดัจําหน่ายโดยรวมมากขึ้น นัน่คือ มีสาขา

กระจายทัว่ประเทศ สะดวกต่อการเดนิทางไปใช้บรกิาร มจีํานวนตู้บรกิารธุรกรรมทางการเงนิอตัโนมตัิที่กระจายทัว่

ประเทศ สะดวกต่อการใชบ้รกิาร ช่องทางการทาํธุรกรรมทางการเงนิของธนาคารกสกิรไทยมคีวามหลากหลาย เช่น ที่

สาขา ตู้ATM และอนิเทอรเ์น็ตเพิม่ขึน้ จะทําใหผู้บ้รโิภคมกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

เพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ จรยิา เรอืนแก้ว (2550) ได้ศกึษาเรื่อง ปจัจยัที่มผีลต่อการ

เลือกใช้บริการจากธนาคารพาณิชย์ ของนักศึกษาสายสงัคมศาสตร์ ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ผล

การศกึษาพบว่า การที่มธีนาคารที่มสีาขาทีค่รอบคลุมและเพยีงพอต่อความต้องการของผูม้าใชบ้รกิาร เป็นสิง่สําคญั

มากสาํหรบังานธนาคาร เช่นเดยีวกบัผลการวจิยัของ เชดิพงษ์ ศุภคุณภิญโญ (2546) เรื่องปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อการ

เลือกใช้บริการธนาคารพาณิชย์ของผู้ประกอบการในเขตอําเภทเมืองร้อยเอ็ด พบว่า มสีถานที่ตัง้ของธนาคารใกล้

สถานทีแ่หล่งชุมชน/ธุรกจิกบัการตดิป้ายบอกหรอืสญัลกัษณ์ของธนาคาร มคีวามสาํคญัมาก จํานวนสาขาทีใ่หบ้รกิารมี

เพยีงพอและสถานทีจ่อดรถเพยีงพอสาํหรบัลกูคา้ 

 ด้านการส่งเสริมทางการตลาด มีความสมัพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการธนาคารกสิกรไทย จํากัด 

(มหาชน) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์ในในทิศทางเดียวกัน ระดับค่อนข้างตํ่ า 

หมายความว่า เมื่อธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) มีส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านการส่งเสริมทาง

การตลาดโดยรวมมากขึน้ เน่ืองจากมกีารโฆษณาข่าวสารเกีย่วกบัผลติภณัฑ์ผ่านช่องทางต่างๆ ไดแ้ก่ สิง่พมิพ์ วทิยุ 

โทรทศัน์ และอนิเทอรเ์น็ต การประชาสมัพนัธโ์ดยการนําการต์ูนจากต่างประเทศ เช่น โดราเอมอน และคติตี้ มาใชเ้ป็น

ลวดลายบตัรเครดติมคีวามดงึดดูน่าสนใจ และมกีารจดัรายการสง่เสรมิการขายร่วมกบัคู่คา้ทางธุรกจิ เช่น ร่วมรายการ

กบัโรงภาพยนตร์ ร้านอาหาร ส่วนลดการซื้อสนิคา้ เพิม่ขึน้ทําให้ผูบ้รโิภคมกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารธนาคารกสกิรไทย 

จาํกดั (มหาชน) เพิม่ขึน้ในระดบัค่อนขา้งตํ่าซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จรยิา เรอืนแกว้ (2550) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยั

ที่มีผล ต่อการเลือกใช้บริการจากธนาคารพาณิชย์  ของนักศึกษาสายสังคมศาสตร์  ระดับปริญญาตร ี

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ผลการศกึษาพบว่า ควรจะมกีารแจกของชําร่วยและของกํานัล ในโอกาสพเิศษใหก้บัผูท้ีม่าใช้

บริการ ส่งผลให้เกิดความประทบัใจและสามารถทําให้เกิดความภักดีต่อธนาคาร เช่นเดียวกนักบัผลการวิจยัของ              

ณฐัดนยั ใจชน (2555) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อการใชบ้รกิารจากธนาคารพาณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%C8%C3%D5%C7%D4%B5%D2%20%BF%D1%A1%CA%D1%A7%A2%EC&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญักบัการส่งเสรมิการขายอย่างสมํ่าเสมอ เช่น แจกของทีร่ะลกึแก่ผูท้ีม่าเปิดบญัชใีหม่ ถอืว่าเป็น 

สิง่ทีค่วรมอีย่างต่อเน่ือง 

 ด้านพนักงานหรือบุคลากร มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจใชบ้รกิารธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีความสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัปานกลาง หมายความว่า เมื่อ

ธนาคารกสกิรไทย มสีว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นพนักงานหรอืบุคลากรโดยรวมมากขึน้ เน่ืองจากพนักงานมี

ศกัยภาพความสามารถใหบ้รกิารในแต่ละครัง้รวดเรว็ สรา้งความพงึพอใจใหก้บัผูท้ีม่าใชบ้รกิาร อน่ึงธนาคารกสกิรไทย

เป็นธนาคารที่มชีื่อเสยีง พนักงานมคีวามรู ้ความเชีย่วชาญเกี่ยวกบัผลติภณัฑ ์สามารถตอบคําถามและแกไ้ขปญัหา

ของลูกค้าได้อย่างชดัเจนและรวดเร็วและมมีนุษย์สมัพนัธ์ที่ด ีมคีวามสุภาพอ่อนน้อม เพิม่ขึน้ ทําให้ผู้บริโภคมีการ

ตดัสนิใจใชบ้รกิารธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)เพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จติรลดา 

อาจหาญ (2545) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารธนาคารไทยธนาคาร (มหาชน) กรณีศกึษา

เฉพาะสาขาทีอ่ยู่ในความดูแลของสาํนักงานเขต 10 พบว่า ปจัจยัดา้นบุคลากรทีเ่กีย่วกบัความพรอ้มในการใหบ้รกิาร

ของพนกังานทาํใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิความประทบัใจสงูสดุ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เชดิพงษ์ ศุภคุณภญิโญ (2546) 

ศกึษาเรื่องปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อการเลอืกใช้ บรกิารธนาคารพาณิชย ์ของผู้ประกอบการในเขตอําเภทเมอืงร้อยเอด็ 

พบว่า ปจัจยัดา้นพนกังาน มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง เพราะพนกังานผูใ้หบ้รกิารตอ้งมคีวามรู ้ความสามารถใน

การใหบ้รกิารทีด่รีวดเรว็ เตม็ใจ ซื่อสตัย์และถูกต้องในการปฏบิตังิาน และสอดคล้องกบัผลงานวจิยัของ ประทานพร 

ฉนัทวรลกัษณ์. (2540: 24) ทาํศกึษาเกีย่วกบัการสง่เสรมิการตลาดของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย พบว่า การขาย

โดยใชพ้นกังานขาย ธนาคารจะใหค้วามสาํคญัมากทีสุ่ด เพราะเป็นบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรกิารซึง่เป็นหวัใจสาํคญั

ของการประกอบธุรกจิธนาคาร ซึง่ธนาคารต่างใหค้วามสาํคญัไดแ้ก่ การแต่งกาย ความเอาใจใส่ต่อลูกคา้ความรวดเรว็

ในการใหบ้รกิาร 

 ด้านการนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจใชบ้รกิารธนาคารกสกิรไทย จํากดั 

(มหาชน) อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ระดบัปานกลาง หมายความว่า 

เมื่อธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) มสี่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านการนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ

โดยรวมมากขึน้ เน่ืองจาก ธนาคารกสกิรไทยมกีารใชส้ถานทีก่วา้งขวาง มทีี่จอดรถเพยีงพอ รวมถึงสิง่อํานวยความ

สะดวกทีเ่หมาะสมกบัความต้องการของผูม้าใช้บรกิาร เช่น ทีน่ัง่ ห้องน้ํา และตกแต่งธนาคารกสกิรไทยมรีูปแบบที่

ทนัสมยั เพิม่ขึน้ ทําใหผู้บ้รโิภคมกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) เพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง 

ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วชัระ พมิพป์ระเสรฐิ (2545) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิล ต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร

บตัรเครดติธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาโพน พสิยั จงัหวดัหนองคาย พบว่า ทุกปจัจยัดา้น สภาพแวดลอ้ม

มคีวามสาํคญัในระดบัปานกลางคอืม ี อาคารสถานที่กว้างขวาง สะอาด สวยงาม มหี้องน้ําเพยีงพอและสะอาด และ

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศรวีติา ฟกัสงัข ์(2548) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทางการตลาดบรกิารทีส่มัพนัธก์บัการตดัสนิใจใช้

บรกิาร ธนาคารไทย จาํกดั (มหาชน) เขตนนทบุร ีพบว่าธนาคารมอีาคาร-สถานทีม่คีวามกวา้งขวาง สะอาด มอุีปกรณ์

และเครื่องมือที่ทนัสมยัได้มาตรฐานพร้อมในการบรกิาร และสอดคล้องกบังานวจิยัของ กิตติน พุทธเนตร (2551)              

ไดศ้กึษาเรื่อง ความคดิเหน็ของลูกคา้ต่อการใชบ้รกิารของธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) ของสาขาทีเ่ปิดทําการใน

ศนูยก์ารคา้ในเขตกรุงเทพหานครนอกเวลาทาํการและในวนัหยุดราชการ โดยผลการศกึษาพบว่า เครื่องมอืและอุปกรณ์

ในการใหบ้รกิารของธนาคารมคีวามทนัสมยัเพื่อรองรบัความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างเพยีงพอ 

 ด้านกระบวนการให้บริการ มีความสมัพนัธ์กบัความการตัดสนิใจใช้บริการธนาคารกสกิรไทย จํากัด 

(มหาชน) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับค่อนข้างสูง 

หมายความว่า เมื่อธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) มสี่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร

โดยรวมมากขึน้ เน่ืองจากการบรกิารมคีวามรวดเรว็ไม่ซบัซอ้น และระยะเวลาเปิด – ปิด ทําการของธนาคารกสกิรไทย

มคีวามเหมาะสม มกีารบรหิารจดัการควิทีด่เีพื่อไม่ใหผู้ท้ีม่ามคีวามเป็นระเบยีบ และการอํานวยความสะดวกและสรา้ง

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%C8%C3%D5%C7%D4%B5%D2%20%BF%D1%A1%CA%D1%A7%A2%EC&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ ในรูปแบบการชําระเงินให้กับธนาคาร สามารถชําระได้หลายช่องทาง เช่น

โทรศพัทเ์คลื่อนที ่อนิเทอรเ์น็ต เน่ืองจากปจัจุบนัทุกธนาคารสามารถทาํธุรกรรมผ่านอนิเทอรเ์น็ตไดทุ้กเวลาและสถานที ่

เพื่อความสะดวกและตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารเพิม่ขึน้และธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) กม็กีาร

พฒันาในสิง่น้ี จงึทาํใหผู้บ้รโิภคมกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) เพิม่ขึน้ในระดบัค่อนขา้งสงู 

ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภญิโญ เชดิพงษ์ศุภ (2546) ศกึษาเรื่องปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อ การเลอืกใชบ้รกิารธนาคาร

พาณิชยข์องผูป้ระกอบการในเขตอาํเภอเมอืงรอ้ยเอด็ พบว่า ปจัจยัดา้นกระบวนการใหบ้รกิารอยู่ในระดบัค่อนขา้งสงูทุก

ประเภทบรกิาร เพราะการใชบ้รกิารต่างๆ ของธนาคาร ผูม้าใชบ้รกิารต้องการไดร้บัการบรกิารรวดเรว็กระชบั ขัน้ตอน

ในการใชบ้รกิารไม่ซบัซอ้นหรอืหลายขัน้ตอน สามารถไดร้บัการบรกิารทีม่คีวามยดืหยุ่นในบางครัง้และไดร้บัการบรกิาร

ตามลาํดบั ก่อนหลงัและสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณัฐดนัย ใจชน (2555) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อการใชบ้รกิาร

จากธนาคารพาณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า การทีม่ขี ัน้ตอนในการเขา้ใชบ้รกิารธนาคารทีม่คีวาม

สะดวก รวดเรว็ ใชง้านง่าย และไม่ซบัซอ้นทาํใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิความประทบัใจในการมาทาํธุรกรรมในแต่ละครัง้ 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1.  ควรมวีจิยัเชงิพฒันาคุณภาพเกีย่วกบัการใหบ้รกิารแบบครบวงจร หรอืการพฒันารูปแบบการใหบ้รกิาร

ของธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) ต่อไป เช่น มกีารกําหนดแนวทางการให้บรกิารที่มศีกัยภาพยัง่ยนื เพื่อเป็น

ตวักาํหนดวสิยัทศัน์ของธนาคารต่อไป โดยเลง็เหน็ผูบ้รโิภคเป็นสาํคญั 

 2.  การศกึษาครัง้น้ีทาํการศกึษาเฉพาะกลุ่มตวัอย่างทีเ่คยใชบ้รกิารธนาคารกสกิรไทยเท่านัน้ ดงันัน้จงึควร

ทาํการศกึษากลุ่มตวัอย่างทีย่งัไม่เคยใชบ้รกิารเพิม่เตมิ เพื่อศกึษาถงึสาเหตุของการไม่ใชบ้รกิาร ซึง่เป็นแนวทางหน่ึงที่

จะสามารถเพิม่จาํนวนผูใ้ชบ้รกิารใหม้ากขึน้ได ้

 3.  ควรมีการศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าที่มาใช้บริการเงินฝาก เพื่อนําแนวทางไปใช้ใน การพฒันาการ

บรกิารของธนาคารกสกิรไทย ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลกูคา้ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธ์ฉบบัน้ีสําเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เน่ืองจากความอนุเคราะห์และความช่วยเหลือเป็นอย่างยิ่งจาก           

รองศาสตราจารย ์ดร.ณักษ์ กุลสิร ์อาจารย์ทีป่รกึษาสารนิพนธ์ทีก่รุณาเสยีสละเวลาใหค้ําแนะนําและตรวจสอบแกไ้ข  

สารนิพนธเ์ป็นอย่างดยีิง่นับตัง้แต่เริม่ต้นดําเนินการจนกระทัง่เสรจ็เรยีบร้อยสมบูรณ์เป็นสารนิพนธฉ์บบัน้ี ผู้วจิยัรูส้กึ

ซาบซึง้ในความกรุณา ความเมตตา และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสน้ี 

 ผูว้จิยักราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยส์พุาดา สริกุิตตา และอาจารย ์ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค ์ทีใ่หค้วาม

อนุเคราะหเ์ป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม แกไ้ขเครื่องมอืในการวจิยัให้สมบูรณ์และเป็นคณะกรรมการพจิารณา 

เค้าโครงสารนิพนธ ์ให้คําแนะนํา ช่วยเหลอื และแก้ไขขอ้บกพร่อง อนัเป็นประโยชน์ในการทําสารนิพนธ์ครัง้น้ีผูว้จิยั           

จงึขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสน้ี 

 ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านในภาควิชาบรหิารธุรกิจ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยั              

ศรีนครินทรวิโรฒ ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ ทัง้ในทางทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ ตลอดจน

ประสบการณ์ทีด่ทีีเ่ป็นประโยชน์อย่างยิง่แก่ผูว้จิยั รวมถงึขอขอบพระคุณเจา้หน้าทีภ่าควชิาบรหิารธุรกจิทุกท่านทีช่่วย

ประสานงาน และอาํนวยความสะดวกต่างๆ พรอ้มทัง้ใหค้วามช่วยเหลอืดว้ยดเีสมอมา 

 สุดท้ายน้ี ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา รวมทัง้สมาชิกในครอบครวัทุกๆคนของผู้วิจยัที่ ได้ให้การ

สนับสนุน ส่งเสรมิช่วยเหลอืทุกประการ พร้อมทัง้เป็นกําลงัใจให้ตลอดมา นอกจากนัน้ผู้วจิยัขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ 

น้องๆ บุคคลรอบขา้งทีใ่หก้ําลงัใจคอยห่วงใยช่วยเหลอื ใหค้ําแนะนําและช่วยผลกัดนัจนทําใหส้ารนิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็
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ลุล่วงได้เป็นอย่างด ีรวมถึงผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่สละเวลา ให้ความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม และ

ขอขอบคุณผูม้สีว่นช่วยเหลอืทุกท่านทีม่ไิดเ้อ่ยถงึมา ณ ทีน้ี่ดว้ย 
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