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บทคดัย่อ 

 

  การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค ์เพื่อศกึษาถงึภาพลกัษณ์องคก์ร และคุณภาพการใหบ้รกิารทีม่ ีความสมัพนัธก์บั

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารของลกูคา้ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพ มหานคร ซึง่กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั

ครัง้น้ี คอื ลูกคา้ทีม่าใชบ้รกิารทีธ่นาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวนทัง้สิน้ 400 คน โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่า

เบีย่งเบนมาตรฐาน สถิตทิี่ใชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน คอื การวเิคราะหค์วามแตกต่างโดยการหาค่าท ีการวเิคราะห์

ความแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะหค์วามสมัพนัธใ์ชส้ถติสิหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั 

 ผลการวจิยั พบว่า 

 ลกูคา้ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 35 – 44 ปี สถานภาพโสด/ หมา้ย/หย่ารา้ง/

แยกกนัอยู่ มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีประกอบอาชพีรบัจา้ง/พนักงานบรษิทั เอกชน และมรีายได้เฉลีย่ต่อเดอืนตํ่า

กว่าหรอืเท่ากบั 30,000 บาท 

 ลูกค้าส่วนใหญ่มรีะดบัความคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์องค์กร และคุณภาพการให้บรกิารของธนาคารธนชาต

โดยรวม อยู่ในระดบัด ี 

 ลูกคา้ส่วนใหญ่มรีะยะเวลาในการเป็นลูกคา้ของธนาคารเฉลีย่ประมาณ 5 ปี มพีฤติกรรมการใช้บรกิารเฉลี่ย

ประมาณ 3 ครัง้ต่อเดอืน โดยมีแนวโน้มการใช้บริการในอนาคตต่อไปอยู่ในระดบัมากและมสีาเหตุสําคญัที่สุดที่ทําให้

เลอืกใชบ้รกิารธนาคารธนชาต คอื ผลติภณัฑต์รงตามความตอ้งการ 

 ภาพลกัษณ์องค์กร ดา้นช่องทางการจําหน่าย ดา้นการดําเนินการเพื่อสงัคม ด้านการดําเนิน ธุรกจิของบรษิัท 

ดา้นผลติภณัฑ ์และดา้นพนกังานขาย มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของ ลูกคา้ธนาคารธนชาต ดา้นระยะเวลา

ในการเป็นลกูคา้ธนาคาร (ปี) และดา้นแนวโน้มการใชบ้รกิารในอนาคต อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 มี

ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง ค่อนขา้งตํ่าและตํ่ามาก ตามลําดบั และดา้นช่องทางการจําหน่าย ดา้น

การดาํเนินการเพื่อสงัคม ดา้นการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั และดา้นผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของ

ลูกคา้ ธนาคารธนชาต ดา้นความถี่ในการใชบ้รกิารของลูกคา้ธนาคาร (ครัง้/เดอืน) อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติ ิ  ทีร่ะดบั 0.01 

และ 0.05 มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง และค่อนขา้งตํ่า ตามลาํดบั   
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 คุณภาพการใหบ้รกิาร ดา้นความเหน็อกเหน็ใจ ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ ดา้นความน่าเชื่อถอืไว ้วางใจ ดา้นการ

ตอบสนอง และด้านลกัษณะทางกายภาพ มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าธนาคารธนชาต ด้าน

ระยะเวลาในการเป็นลกูคา้ธนาคาร (ปี) ดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิารของลกูคา้ ธนาคาร (ครัง้/เดอืน) และดา้นแนวโน้มการใช้

บรกิารในอนาคต อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติทีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบั

ค่อนขา้งตํ่า และตํ่ามาก ตามลาํดบั 

 

คาํสาํคญั: คุณภาพการใหบ้รกิาร พฤตกิรรมการใชบ้รกิาร ธนาคารธนชาต จาํกดั 

 

Abstract 

 

 This research aims to study corporate image and service quality relating to the service usage 

behavior of customers at Thanachart Bank Plc. in the Bangkok metropolitan area. The sample was four 

hundred Thanachart Bank customers from within the Bangkok metropolitan area. A Questionnaire was used 

as a tool to collect data. The Statistics used in the data analysis included percentage, average, and standard 

deviation. Moreover, a t-test, one-way analysis of variance, and Pearson product moment correlation 

coefficient were used to test these hypotheses. 

 The results of the research are as follows :  

 The majority of the respondents were female and aged between thirty five to forty four years of 

age. Their marital status was single, widow, divorced & separated, held a Bachelor’s degree, worked as a 

employees or officers in a private company, with an average monthly income of less than 30,000 baht. 

 The majority of the opinions of the customers, in terms of overall aspects such as corporate image 

and service quality of Thanachart Bank Plc., was at a good level.  

 The majority of customers had been Thanachart Bank customers for approximately five years. 

Their average frequency of service usage was three times per month, with a high level of continually using 

the services of the bank. The main reason that they chose to rely on Thanachart Bank Plc. was that its 

product met their demands. 

 Corporate image in distribution channels, coporate social conduct, company business conduct, 

product, and sales force aspects were positively related to service usage behavior of customers at 

Thanachart Bank in respect to their duration of being a customers (year), and trends in service usage at a 

moderate, low and very low level with statistically significant levels of 0.01 and 0.05 respectively. Corporate 

image in terms of distribution channels, coporate social conduct, company business conduct, and product 

aspects were positively related to the service usage behavior of customers at Thanachart Bank in terms of 

the frequency of their usage of services (time/month) at moderate and low level at statistically significant 

levels of 0.01 and 0.05 respectively.  

 Service quality in terms of empathy, assurance, reliability, responsiveness, and the tangible aspects 

were positively related to the service usage behavior of customers at Thanachart Bank with respect of duration 

of being the bank's customers (year), frequency of usage service (time/month), and trend of service usage at 

low and very low levels with a statistical significance of 0.01 and 0.05 respectively. 
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บทนํา 

 ระบบการเงนิทําหน้าที่สาํคญัในการเป็นตวักลางระดมเงนิทุนและจดัสรรทรพัยากรทางเศรษฐกจิไปสู่ภาค

เศรษฐกจิต่างๆ ตลอดจนการใหบ้รกิารดา้นการชาํระราคาสนิคา้และบรกิาร ระบบการเงนิทีพ่ฒันา มปีระสทิธภิาพ และ

มเีสถยีรภาพย่อมสนบัสนุนใหเ้ศรษฐกจิเตบิโตไดอ้ย่างยัง่ยนื  

 ระบบการเงนิประกอบด้วย สถาบนัการเงนิ ตลาดการเงนิ และระบบการชําระเงนิ สาํหรบัระบบการเงนิใน

ประเทศไทยเป็นระบบที่พึ่งพงิสถาบนัการเงนิ โดยเฉพาะธนาคารพาณิชย์(Bank-Based) เป็นกลุ่มที่สําคญัในการ

ขบัเคลื่อนเศรษฐกจิ ทัง้น้ี สถาบนัการเงนิมขีนาดสนิทรพัย์รวม ณ ไตรมาส 3 ปี 2556 อยู่ที่ 40.9 ลา้นลา้นบาท โดย

สถาบนัรบัฝากเงนิมสีว่นแบ่งสงูสดุคอื 57 % ซึง่เป็นธนาคารพาณิชยถ์งึ 39.3 % ขณะทีส่ถาบนัการเงนิทีไ่ม่รบัฝากเงนิ 

และธนาคารแห่งประเทศไทยมสีว่นแบ่งที ่28 % และ 15 % ตามลาํดบั (ทีม่า: ธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2556) แมว้่า

ปจัจุบนัเศรษฐกจิของประเทศไทยอยู่ในภาวะชะลอตวั จากผลกระทบภายนอกของภาวะเศรษฐกจิโลก เช่น ธนาคาร

กลางแห่งสหรฐัอเมรกิาเกดิภาวะขาดดุลในเรื่องสนิเชื่ออสงัหารมิทรพัยแ์ละสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั เกดิเป็นภาระหน้ีสนิดอ้ย

คุณภาพ (NPL) ของธนาคาร และเกดิจากผลกระทบภายในประเทศ เช่น ปญัหาการชุมนุม ปญัหาทุจรติคอรปัชัน่ เป็น

ตน้ แต่ทว่าในธุรกจิธนาคารพาณิชยไ์ทยกลบัมภีาวการณ์แขง่ขนัทีส่งูขึน้ ทัง้ในดา้นการใหบ้รกิาร การพฒันาผลติภณัฑ ์

เทคโนโลยต่ีางๆ และจากการผ่อนปรนกฎขอ้บงัคบัของภาครฐัในการดาํเนินธุรกจิธนาคารพาณิชย ์การเปิดเสรทีางการ

เงนิระหว่างประเทศทีเ่ปิดโอกาสใหธ้นาคารพาณิชยจ์ากต่างประเทศเขา้มาดาํเนินกจิการในประเทศมากขึน้ โดยปจัจุบนั

มธีนาคารพาณิชยร์วม 30 แห่ง บรษิทัเงนิทุนและบรษิทัเครดติฟองซเิอรร์วม 5 แห่ง สถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ 8 แห่ง 

และสถาบนัการเงนิที่ไม่ใช่ธนาคารแต่ดําเนินธุรกิจให้บริการด้านการเงินอกีกว่า 30 แห่ง (Non-Banks) (ที่มา:  

http://www.bot.or.th/  ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ม.ิย. 2557)นบัว่าเป็นจาํนวนค่อนขา้งมาก ทัง้การแขง่ขนักบัธนาคารพาณิชย์

ดว้ยกนัและกบัสถาบนัการเงนิอื่นในระบบ สง่ผลใหธ้นาคารพาณิชยต่์างปรบัตวั และหาจุดเด่น เพื่อสรา้งความแตกต่าง

จากคู่แขง่ขนั 

 ปจัจุบนัความต้องการของลูกคา้บุคคลมคีวามหลากหลายและซบัซ้อนมากขึน้ ดงันัน้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั

พฤติกรรมของผู้บรโิภค ธนาคารหลายแห่งจงึแข่งขนักนัโดยเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง(Customer Centric) ส่วนใน

สายตาลูกค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ของธนาคารอาจไม่มีความแตกต่างกนัมากนัก ด้วยเหตุน้ี กลยุทธ์ของ

ธนาคารส่วนมากจงึให้ความสําคญักบัปจัจยัที่สามารถสร้างความได้เปรยีบอย่างยัง่ยนื และสร้างความแตกต่างด้วย

ความโดดเด่นทางด้าน “คุณภาพการให้ บรกิาร” และการสร้างภาพลกัษณ์ที่ดอีย่างต่อเน่ือง ช่วยส่งผลให้เกดิความ

น่าเชื่อถือ มัน่ใจจากกลุ่ม เป้าหมายทางธุรกจิ (ลูกคา้ ประชาชน) และอาจส่งผลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของลูกค้า

ต่อไป 

 ธนาคารธนชาต เป็นธนาคารขนาดกลาง ซึง่ในปี 2557 มสี่วนแบ่งการตลาดของสนิทรพัยร์วม 6.64 % ของ

สนิทรพัยร์วมธนาคารพาณิชยไ์ทยทัง้ระบบ (ทีม่า: วารสารการเงนิธนาคาร. 2557: 279) โดยปรบัเปลีย่นมาจากบรษิทั

เงนิทุน ธนชาต ิจาํกดั (มหาชน) มาเป็นธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) เมื่อปี 2548 มกีารขยายสาขาทัว่ประเทศอย่าง

ต่อเน่ือง ดําเนินงานภายใต้วสิยัทศัน์ 3 แนวคดิหลกั คอื การเป็นกลุ่มธุรกจิที่ให้บรกิารทางการเงนิแบบครบวงจร

(Universal Banking) การยดึลูกคา้เป็นศูนยก์ลางในการพฒันาผลติภณัฑแ์ละบรกิารเพื่อใหต้รงกบัความต้องการของ

ลกูคา้ในแต่ละกลุ่ม (Customer Centric) และการร่วมมอืร่วมใจกนัของทุกหน่วยงาน เพื่อสง่มอบบรกิารทีเ่ป็นเลศิใหก้บั

ลูกค้า (Collaboration) อีกทัง้ การดําเนินการปรบัปรุงด้านต่างๆ อย่างต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาร่วมทุนของ             

สโกเทยีแบงกจ์ากประเทศแคนาดา หรอืการเขา้ควบรวมกจิการดว้ยการซือ้หุน้ของธนาคารนครหลวงไทย และการให้

ความสําคญัในการดําเนินการสร้างแบรนดใ์ห้เป็นที่รูจ้กั เกดิความเชื่อมัน่และเชื่อถอืในหมู่ประชาชนผูใ้ช้บรกิาร การ

ปรบัปรุงการบรหิารจดัการในด้านต่างๆ เช่น ด้านการให้บรกิาร เทคโนโลย ีการดําเนินธุรกจิในเชงิรุก และการปรบั

http://www.bot.or.th/%20%20ข้อมูล
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โครงสร้างภายในเพื่อความคล่องตวัในการดําเนินธุรกจิ ปจัจยัเหล่าน้ีส่งผลต่อขดีความสามารถในการแข่งขนัของ

ธนาคารธนชาตเพิม่ขึน้ ตลอดจนการดาํเนินธุรกจิอยู่ภายใตก้รอบจรยิธรรมและธรรมาภบิาลทีด่ ีและมคีวามรบัผดิชอบ

ต่อสงัคม เพื่อเป็นองค์กรที่สามารถพฒันาธุรกจิให้ดําเนินไปอย่างยัง่ยืนควบคู่ไปกบัการสร้างความสมดุลระหว่าง

เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 

 จากขอ้มูลขา้งต้นแสดงให้เหน็ว่า ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) ใหค้วามสาํคญักบัภาพลกัษณ์ (Image) 

และการบริการ (Service) จึงทําให้ผู้วิจยัสนใจที่จะศึกษาเรื่องภาพลกัษณ์องค์กร และคุณภาพการให้บริการที่มี

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของลกูคา้ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร เพราะเป็น

เขตทีม่สีว่นแบ่งการตลาดมากทีสุ่ดของบรษิทั (ทีม่า: แฟ้มขอ้มูล ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน). 2557: 25) เพื่อให้

ทราบถงึภาพลกัษณ์องคก์ร และคุณภาพการใหบ้รกิาร ทีม่คีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของลูกคา้ธนาคาร 

ธนชาต จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการวจิยัทีไ่ดจ้ะนําไปใชเ้ป็นขอ้เสนอแนะ และเป็นแนวทางใน

การวางกลยุทธ์ และปรับปรุงภาพลกัษณ์ของธนาคารในด้านต่างๆ ให้มีความเหมาะสม อีกทัง้เพื่อปรบัปรุงและ

พฒันาการให้บริการของธนาคารธนชาตให้ดียิ่งขึ้น สามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมการใช้บริการของกลุ่มลูกค้า

เป้าหมายของธนาคาร ด้วยหวังผลให้ธนาคารรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ได้พร้อมกับสามารถขยายฐานลูกค้าใหม่             

เพิม่มากขึน้ 

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 1. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของลูกคา้ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จาํแนกตามลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์

 2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างภาพลกัษณ์องคก์ร กบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของลกูคา้ธนาคารธนชาต 

จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างคุณภาพการใหบ้รกิาร กบัพฤติกรรมการใช้บรกิารของลูกค้าธนาคาร  

ธนชาต จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร       

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั  

 1.  ตวัแปรอิสระหรอืตวัแปรต้น (Independent Variables) แบ่งออกเป็น 

      1.1  ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ 

    1.1.1  เพศ 

            1.1.1.1  ชาย 

            1.1.1.2  หญงิ 

              1.1.2 อายุ 

    1.1.2.1  15 – 24 ปี 

    1.1.2.2  25 – 34 ปี 

    1.1.2.3  35 – 44 ปี 

    1.1.2.4  45 – 54 ปี 

    1.1.2.5  55 ปีขึน้ไป 

   1.1.3 สถานภาพสมรส 

    1.1.3.1  โสด 

    1.1.3.2  สมรส / อยู่ดว้ยกนั 

    1.1.3.3  หมา้ย / หย่ารา้ง /แยกกนัอยู่ 
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    1.1.4  ระดบัการศกึษา 

    1.1.4.1  ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี

    1.1.4.2  ปรญิญาตร ี

    1.1.4.3  สงูกว่าปรญิญาตร ี

    1.1.5 อาชพี 

    1.1.5.1  นกัเรยีน / นกัศกึษา 

    1.1.5.2  ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิ 

    1.1.5.3  รบัจา้ง / พนกังานบรษิทัเอกชน 

    1.1.5.4  ธุรกจิสว่นตวั / อาชพีอสิระ 

    1.1.5.5  อื่นๆ (โปรดระบ)ุ........................... 

     1.1.6 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

    1.1.6.1  ตํ่ากว่า หรอืเท่ากบั 15,000 บาท 

    1.1.6.2  15,001 – 30,000 บาท 

    1.1.6.3  30,001 – 45,000 บาท 

    1.1.6.4  45,001 – 60,000 บาท 

    1.1.6.5  60,001 บาทขึน้ไป 

      1.2 ภาพลกัษณ์องคก์ร ของธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ในดา้นต่างๆ คอื 

   1.2.1 ดา้นการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั (Company Business Conduct) 

   1.2.2 ดา้นผลติภณัฑ ์(Product) 

   1.2.3 ดา้นพนกังานขาย (Sales Force) 

   1.2.4 ดา้นช่องทางการจาํหน่าย (Distribution Channels) 

   1.2.5 ดา้นการดาํเนินการเพื่อสงัคม (Corporate Social Conduct)  

      1.3 คุณภาพการใหบ้รกิารของธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ในดา้นต่างๆ คอื 

   1.3.1 ลกัษณะทางกายภาพ (Tangibles)  

   1.3.2 ความน่าเชื่อถอืไวว้างใจ (Reliability) 

   1.3.3 การตอบสนอง (Responsiveness) 

   1.3.4 การใหค้วามมัน่ใจ (Assurance) 

   1.3.5 ความเหน็อกเหน็ใจ (Empathy)  

 2.  ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่พฤตกิรรมการใชบ้รกิารของลูกคา้ธนาคารธนชาต จํากดั 

(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศกึษาทางดา้น 

      2.1 ระยะเวลาทีเ่ป็นลกูคา้ 

     2.2 ความถีใ่นการใชบ้รกิาร 

     2.3 แนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร  

      2.4 ประเภทบรกิารทีใ่ช ้

      2.5  ช่วงเวลาของวนัทีใ่ชบ้รกิาร 

      2.6  ช่วงวนัของเดอืนทีใ่ชบ้รกิาร 

      2.7 สาเหตุสาํคญัทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร 
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สมมติฐานการวิจยั  

 1.  ลกูคา้ทีม่ลีกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการ ศกึษา อาชพี รายได้

เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร             

แตกต่างกนั 

 2.  ภาพลกัษณ์องค์กร ประกอบด้วย ด้านการดําเนินธุรกจิของบรษิัท ด้านผลติภัณฑ์ ด้านพนักงานขาย 

ด้านช่องทางการจําหน่าย และด้านการดําเนินการเพื่อสงัคม มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้า

ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3. คุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย  ด้านลกัษณะทางกายภาพ  ด้านความน่าเชื่อถือไว้ วางใจของ

พนักงาน ดา้นการตอบสนองของพนักงาน ดา้นการใหค้วามมัน่ใจของพนักงาน และความ เหน็อกเหน็ใจของพนักงาน  

มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของลกูคา้ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 1. กรอบแนวคิดด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ใช้แนวคิด ทฤษฏีที่ เกี่ยวกับลักษณะด้าน

ประชากรศาสตรข์อง ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2538: 41-42) ทีก่ล่าวว่า ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์เป็นปจัจยั

หน่ึงทีน่กัการตลาดใชใ้นการแบ่งกลุ่มตลาด ซึง่แต่ละกลุ่มกม็คีวามต้องการแตกต่างกนั และ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการ

ซือ้ของผูบ้รโิภค ลกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชพี สถานภาพ การศกึษา และรายได ้และใช้

แนวคดิของ เกือ้ วงศบ์ุญสนิ (2545: 2) เกีย่วกบัประชากรศาสตรเ์ชงิธุรกจิ (Business demography) เป็นการนํา

เน้ือหา และระเบยีบวธิทีางประชากรศาสตรม์าใช้ในการแกป้ญัหา ตลอดจนเสรมิโอกาสในการดําเนินธุรกจิ โดยเน้น

เน้ือหาทีว่่าดว้ยผลกระทบจากตวัแปร อายุ รายได ้อาชพี ทีอ่าจจะมอีทิธพิล หรอืส่งผลต่อพฤตกิรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวั

บุคคล องคก์ร การใชข้อ้มูลทางประชากรศาสตรเ์พื่อศกึษาปญัหาและแสวงหาโอกาสเพื่อการบรหิารจดัการทีด่ขี ึน้ใน

การยกระดบัศกัยภาพ และการแข่งขนัทางการคา้ ซึง่การวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดนํ้าเอาปจัจยัลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์

มาเป็นตวัแปรเพื่อใชว้เิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภคของลูกคา้ทีม่ต่ีอการใชบ้รกิารของธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน)  

ในเขตกรุงเทพมหานคร เพราะไดต้ระหนักว่าการทีเ่ราจะวางแผน เพื่อพฒันาธุรกจิของเราให้ประสบผลสาํเรจ็ได้นัน้ 

ปจัจยัลกัษณะดา้นประชากรศาสตรน์ับว่าเป็นตวัแปรทีม่คีวามสาํคญัอย่างยิง่เพราะจะทําใหเ้ราทราบว่าผู้มาใชบ้รกิาร

ของธนาคารนัน้ส่วนใหญ่มคีุณสมบตัิและลกัษณะเป็นอย่างไร มพีฤติกรรมการใช้บรกิารอย่างไร เมื่อมลีกัษณะด้าน

ประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน ซึ่งเราจะได้นําข้อมูลที่ได้จากการวิจัยมาปรับปรุง และพัฒนากลยุทธ์การสร้าง

ภาพลกัษณ์ และการใหบ้รกิารของธนาคารใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มลกูคา้ไดต่้อไป 

 2. กรอบแนวความคิดด้านภาพลกัษณ์องคก์ร ใชแ้นวคดิ ทฤษฏทีีเ่กีย่วกบัองคป์ระกอบ 

ภาพลกัษณ์องคก์ร ของเควนิ และฟิลปิคอตเลอร ์(Kevin Lane Keller.; & Kotler, Philip. 2000: 220) นักวเิคราะห์

ตลาดเชื่อว่าภาพลกัษณ์องคก์รทีด่เีป็นปจัจยัต่อการเพิม่ความสมัพนัธใ์นการซือ้สนิคา้ ซึง่การสรา้งภาพลกัษณ์องคก์รที่

ดปีระกอบด้วยดา้นต่างๆ 11 ด้าน คอื ดา้นการจดัการต่อพนักงานขององค์กร ด้านผลติภณัฑ์ ด้านการสื่อสาร ด้าน

ราคา ดา้นช่องทางการจาํหน่าย ดา้นการสนบัสนุน ดา้นการบรกิาร ดา้นพนักงานขาย ดา้นการดําเนินธุรกจิขององคก์ร 

ด้านการดําเนินการเพื่อสงัคม และด้านการบริจาคขององค์กร ทัง้น้ี การวัดระดับความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อ

ภาพลกัษณ์ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ผูว้จิยัจงึไดพ้จิารณาคดัเลอืกมาใชใ้นการศกึษาเฉพาะภาพลกัษณ์ธนาคาร 

5 ดา้น คอื ดา้นการดาํเนินธุรกจิ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นพนักงานขาย ดา้นช่องทางการจําหน่าย และดา้นการดําเนินการ

เพื่อสงัคม ซึ่งผู้วจิยัเหน็ว่าภาพลกัษณ์ดงักล่าวนัน้ มคีวามสําคญัต่อการประกอบกจิการธนาคารพาณิชย์ และลูกค้า

ธนาคารสามารถรบัรูไ้ดเ้มื่อเขา้มาใชบ้รกิาร อกีทัง้ จากการศกึษางานวจิยัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และผลสาํรวจ Thailand’s 

Most Admired Brand ปี 2009 โดยนิตยสาร Brand Age สรุปไดว้่าปจัจยัภาพลกัษณ์ทัง้ 5 ดา้น เป็นปจัจยัสาํคญัทีท่ํา

ใหผู้บ้รโิภคเลอืกใชบ้รกิาร ธนาคาร โดยปจัจยัแรกทีล่กูคา้พจิารณาคอื ความมัน่คงของธนาคารซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ไดจ้าก
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การดาํเนินธุรกจิ และการมคีวามตอ้งการทีจ่ะไดร้บัความสะดวกสบายในการใชบ้รกิาร ไม่ว่าจะเป็นปจัจยัดา้นพนักงาน

ทีม่คีวามรู้ ความสามารถให้บรกิารได้ด ีความรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร ปจัจยัด้านช่องทางการจําหน่ายด้วยจํานวน

สาขา หรือช่องทางที่หลากหลาย เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการใช ้บริการ ปจัจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่

สามารถตอบสนองความต้องการ และพงึพอใจของลูกค้า รวมถึงปจัจยัด้านการดําเนินการเพื่อสงัคมตามแนวทางที่

สถาบนัธุรกจิเพื่อสงัคม (Corporate Social Responsibility Institute: CSRI) ไดก้ําหนดแนวทางและกระตุ้นใหอ้งคก์ร

ธุรกจิ โดยเฉพาะสถาบนัการเงนิ ได้ตระหนักและดําเนินธุรกจิควบคู่ไปกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม 

เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรและสงัคมโดยรวมอย่างยัง่ยนื สิง่เหล่าน้ีเป็นปจัจยัสําคญัที่ทําให้ลูกค้ามาใช้บรกิารกบั

ธนาคารอยู่ต่อไป โดยเชื่อว่าภาพลกัษณ์นัน้มคีวามสมัพนัธอ์ย่างลกึซึง้ต่อพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค การมภีาพลกัษณ์ทีด่ี

ขององคก์รหน่ึงจะชกันําใหบุ้คคลนัน้มพีฤตกิรรมในทางบวกต่อองคก์ร ไม่ว่าจะพูดถงึ เอ่ยถงึ การสนับสนุนธุรกจิดว้ย

การเป็นลูกคา้ รวมทัง้เพื่อใชเ้ป็นกลยุทธใ์นการดําเนินธุรกจิ และเป็นแนวทางในการปรบัปรุงภาพลกัษณ์ธนาคารใหด้ี

ยิง่ขึน้ 

 3. กรอบแนวความคิดด้านคณุภาพการให้บริการ ใชแ้นวคดิ ทฤษฏทีี่เกี่ยวกบัคุณภาพการใหบ้รกิาร

ของ Parasuraman, Zeithaml & Berry (1990: 25) ปจัจยัในการกําหนดคุณภาพการบรกิาร “SERVQUAL” (Service 

Quality) ประกอบดว้ยปจัจยั 5 ดา้น คอื ลกัษณะทางกายภาพ ความน่าเชื่อถือไวว้างใจ การตอบสนอง การใหค้วาม

มัน่ใจ และความเหน็อกเหน็ใจ ทัง้ 5 ปจัจยัเป็นพื้นฐานที่ผู้บรโิภคใชใ้นการกําหนดความรบัรู้ต่อคุณภาพการบรกิาร    

โดยความรบัรู้ของผูบ้รโิภคต่อคุณภาพการบรกิารเป็นผลมาจากขนาดและทศิทางของช่องว่างระหว่างความคาดหวงั

และการรบัรู้ต่อการบรกิาร ดงันัน้ ในงานวจิยัน้ีจงึนําปจัจยัทัง้ 5 ด้าน มาใช้ศกึษาคุณภาพการใหบ้รกิารของธนาคาร          

ธนชาต จาํกดั (มหาชน) ในการรบัรูข้องลกูคา้เพื่อใหท้ราบถงึพฤตกิรรมของลูกคา้ และใชใ้นการปรบัปรุงการบรกิารให้

สามารถตอบสนองต่อแนวโน้มพฤตกิรรมนัน้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง สรา้งความพงึพอใจใหเ้กดิขึน้แก่ลูกคา้ และช่วยใหอ้งคก์ร

สามารถบรรลุเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้

 4. กรอบแนวคิดด้านพฤติกรรมการใช้บริการ ใช้แนวคดิ ทฤษฏทีี่เกีย่วกบัการเกี่ยวกบัการวเิคราะห์

พฤตกิรรมผูบ้รโิภคของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ. (2546: 194) โดยอธบิายถงึลกัษณะของผูซ้ือ้จะไดร้บัอทิธพิลจาก

ปจัจยัภายนอกและปจัจยัภายใน การค้นหาหรอืวจิยัเกี่ยวกบัพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บรโิภคเพื่อทราบถึง

ลกัษณะของความตอ้งการ และพฤตกิรรมการซือ้การใชข้องผูบ้รโิภค และคําถามทีใ่ชเ้พื่อการคน้หาลกัษณะพฤตกิรรม

ผูบ้รโิภคคอื 6Ws และ 1H ซึง่ประกอบดว้ย WHO?, WHAT?, WHY?, WHO?, WHEN?, WHERE? และ HOW?             

เพื่อค้นหาคําตอบ 7 ประการ หรือ 7Os ซึ่งประกอบด้วย OCCUPANTS, OBJECTS, OBJECTIVES, 

ORGANIZATIONS, OCCASION, OUTLETS และ OPERATIONS ซึง่คําตอบทีไ่ดช้่วยใหนํ้ามาใชใ้นการวางแผนกล

ยุทธ์ ภาพลกัษณ์ และคุณภาพการให้บริการของธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) เพื่อที่สามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของลกูคา้ไดด้ยีิง่ขึน้ต่อไป 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

 ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้น้ี ประกอบดว้ยลกูคา้ธนาคารธนชาต จาํกดั 

(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ไม่ทราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

 กลุ่มตวัอย่างเพื่อใชเ้ป็นตวัแทนของประชากรในการวจิยัครัง้น้ี ไดแ้ก่ ลกูคา้ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 

ในเขตกรุงเทพมหานคร แต่เน่ืองจากไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน ผู้ศกึษา วจิยัจึงใช้การกําหนดขนาดกลุ่ม

ตวัอย่าง โดยใช้สูตรการหาขนาดกลุ่มตวัอย่างในกรณีที่ไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน (กลัยา วานิชย์บญัชา. 
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2550: 28) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% จากสตูรผูว้จิยัไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างจํานวน 385 ตวัอย่าง และไดเ้พิม่ตวัอย่าง

ประมาณ 4 % เท่ากบั 15 ตวัอย่าง รวมขนาดกลุ่มตวัอย่างทัง้หมดเป็นจาํนวน 400 ตวัอย่าง  

 

ผลการวิจยั  

 ลกูคา้ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 35 – 44 ปี สถานภาพโสด/ หมา้ย/หย่ารา้ง/

แยกกนัอยู่ มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีประกอบอาชพีรบัจา้ง/พนักงานบรษิทั เอกชน และมรีายได้เฉลีย่ต่อเดอืนตํ่า

กว่าหรอืเท่ากบั 30,000 บาท 

 ลูกค้าส่วนใหญ่มรีะดบัความคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์องค์กร และคุณภาพการให้บรกิารของธนาคารธนชาต

โดยรวม อยู่ในระดบัด ี 

 ลูกคา้ส่วนใหญ่มรีะยะเวลาในการเป็นลูกคา้ของธนาคารเฉลีย่ประมาณ 5 ปี มพีฤติกรรมการใช้บรกิารเฉลี่ย

ประมาณ 3 ครัง้ต่อเดอืน โดยมีแนวโน้มการใช้บริการในอนาคตต่อไปอยู่ในระดบัมากและมสีาเหตุสําคญัที่สุดที่ทําให้

เลอืกใชบ้รกิารธนาคารธนชาต คอื ผลติภณัฑต์รงตามความตอ้งการ 

 ภาพลกัษณ์องค์กร ดา้นช่องทางการจําหน่าย ดา้นการดําเนินการเพื่อสงัคม ด้านการดําเนิน ธุรกจิของบรษิัท 

ดา้นผลติภณัฑ ์และดา้นพนกังานขาย มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของ ลูกคา้ธนาคารธนชาต ดา้นระยะเวลา

ในการเป็นลกูคา้ธนาคาร (ปี) และดา้นแนวโน้มการใชบ้รกิารในอนาคต อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 มี

ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง ค่อนขา้งตํ่าและตํ่ามาก ตามลําดบั และดา้นช่องทางการจําหน่าย ดา้น

การดาํเนินการเพื่อสงัคม ดา้นการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั และดา้นผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของ

ลูกคา้ ธนาคารธนชาต ดา้นความถี่ในการใชบ้รกิารของลูกคา้ธนาคาร (ครัง้/เดอืน) อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติ ิ  ทีร่ะดบั 0.01 

และ 0.05 มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง และค่อนขา้งตํ่า ตามลาํดบั   

 คุณภาพการให้บริการ ด้านความเหน็อกเห็นใจ ด้านการให้ความมัน่ใจ ด้านความน่าเชื่อถือไว้ วางใจ ด้าน           

การตอบสนอง และด้านลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บรกิารของลูกค้าธนาคารธนชาต ด้าน

ระยะเวลาในการเป็นลกูคา้ธนาคาร (ปี) ดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิารของลกูคา้ ธนาคาร (ครัง้/เดอืน) และดา้นแนวโน้มการใช้

บรกิารในอนาคต อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติทีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบั

ค่อนขา้งตํ่า และตํ่ามาก ตามลาํดบั 

สรปุผลและอภิปรายผล 

 จากผลการศกึษาวจิยัเรื่อง “ภาพลกัษณ์องค์กร และคุณภาพการใหบ้รกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรม

การใชบ้รกิารของลกูคา้ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร”  สามารถสรุปประเดน็ทีส่าํคญันํามา

อภปิรายผลได ้ดงัน้ี 

 สมมติฐานข้อท่ี 1  ลูกค้าท่ีมีลกัษณะด้านประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 

สมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารธนชาต 

จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรงุเทพมหานคร แตกต่างกนั 

 เพศ พบว่า ลูกค้าที่มีเพศแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการใช้บรกิารธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาในการเป็นลกูคา้ธนาคาร (ปี) และดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิารของลูกคา้ธนาคาร (ครัง้/

เดอืน) ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ทัง้น้ี เน่ืองจากการ

ใหบ้รกิารของธนาคารนัน้ เป็นการใหบ้รกิารเกีย่วกบัธุรกรรมทางการเงนิสาํหรบับุคคลทัว่ไป มไิดจ้ํากดัเพศ หรอืมไิด้

เป็นการใหบ้รกิารทีม่ลีกูคา้เป้าหมายเป็นเพศใดเพศหน่ึง โดยบรกิารของธนาคารทีม่สีดัส่วนการตลาดสงูสุดคอื สนิเชื่อ
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รถยนต์ ซึ่งมีกลุ่มตลาดเป้าหมายเป็นพนักงานที่มีรายได้ประจําทัว่ไปไม่ได้จํากัดเพศ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ              

ธรีะยุทธ ชนิมหาวงศ ์(2548) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของลูกคา้ธนาคารกรุงไทย จํากดั 

(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบว่า ลูกค้าที่มีเพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริการ

ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)  ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านระยะเวลาที่เป็นลูกค้าธนาคาร และด้านช่วงเวลาใช้

บริการส่วนใหญ่ ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  และสอดคล้องกบังานวิจยัของ จตินันท ์           

พรนราทพิย ์(2551) ศกึษาเรื่อง ภาพลกัษณ์ การโฆษณาและการประชาสมัพนัธ ์ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใช้

บริการของลูกค้าธนาคารออมสนิ ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ลูกค้าที่มีเพศแตกต่างกนั มีผลต่อ

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารธนาคารออมสนิ ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการใชบ้รกิาร (ครัง้) ไม่แตกต่างกนั 

อย่างมนีัยสาํคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 ดงันัน้ ลูกค้าของธนาคารทัง้เพศชาย และเพศหญงิ มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิาร

ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถี่ต่อเดอืน และระยะเวลาในการเป็นลูกค้า

ธนาคาร ไม่แตกต่างกนั  

 ลูกค้าที่มเีพศแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการใช้บรกิารธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร  

ดา้นแนวโน้มการใชบ้รกิารในอนาคต แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน

ทีต่ัง้ไว้ โดยลูกคา้เพศหญิงมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน

แนวโน้มการใชบ้รกิารในอนาคต มากกว่าลูกคา้เพศชาย เน่ืองมาจากการนําเสนอภาพลกัษณ์ของธนาคาร ทีม่กีารจดั

กจิกรรมพเิศษใหก้บัลูกคา้เพศหญงิมมีากขึน้และต่อเน่ือง เช่น จดัเสวนาการดูแลสุขภาพและสอนทําอาหาร กจิกรรม

ล่องเรอือิ่มบุญ อิม่ใจไหว้พระ 9 วดั เป็นต้น อกีทัง้ น่าจะมสีาเหตุมาจากลกัษณะนิสยัของเพศหญิง ที่มกัจะมคีวาม

อ่อนไหวในเรื่องของความรู้สกึมากกว่าเพศชาย เมื่อลูกคา้ทีเ่ป็นเพศหญงิรูส้กึว่า ได้รบัการเอาใจใส่ การบรกิารทีด่ ีมี

ความพงึพอใจทีไ่ดร้บัจากการใชบ้รกิาร จะทาํใหรู้ส้กึอยากมาใชบ้รกิารอกีในอนาคต ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวความคดิของ 

ปรมะ สตะเวทนิ (2533: 112) ไดใ้หแ้นวคดิเกีย่วกบัประชากรศาสตร ์โดยจําแนกตามอายุ เพศ สถานะทางสงัคมและ

เศรษฐกจิ  การศกึษา โดยไดก้ล่าวว่า เพศ (Sex) การวจิยัทางจติวทิยาหลายอนัไดแ้สดงให้เหน็ว่าผูห้ญิงกบัผู้ชายมี

ความแตกต่างกนัอย่างมากในเรื่องของความคดิ ค่านิยม และทศันคต ิทัง้น้ี เพราะวฒันธรรมและสงัคมกําหนดบทบาท 

และกจิกรรมของคนทัง้สองเพศไวต่้างกนั ผูห้ญงิมกัจะเป็นคนทีม่จีติใจอ่อนไหวหรอืเจา้อารมณ์ (Emotional) โอนอ่อน

ผ่อนตาม (Submission) และเป็นแม่บา้นแม่เรอืน (Home-Oriented) นอกจากน้ี ยงัสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ 

เสรรีตัน์ และคณะ (2538: 41) ไดก้ล่าวว่า เพศ (Sex) เป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนตลาดทีส่าํคญัเช่นกนั นักการตลาด

ควรตอ้งศกึษาตวัแปรน้ีอย่างรอบคอบ เพราะปจัจุบนัตวัแปรทางดา้นเพศมกีารเปลีย่นแปลงในพฤตกิรรมการบรโิภค ซึง่

การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวอาจมีสาเหตุมาจากการที่สตรีทํางานมีมากขึ้น และหากพิจารณาผลวิจยัของวรวุฒ ิมีชยั 

(2555) ศึกษาเรื่อง ปจัจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ใช้บรกิารธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศพัท์ เคลื่อนที่ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย โดยคดิเป็น         

รอ้ยละ 62.3 และเป็นเพศหญงิรอ้ยละ 37.7 แสดงใหเ้หน็ว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีเ่ป็นเพศหญงิ ยงัมกีารใชบ้รกิารธุรกรรมทาง

การเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารเป็นส่วนใหญ่ ส่วนผู้ใช้บริการเพศชายจะนิยมการใช้บริการผ่านโทรศพัท์เคลื่อนที่

มากกว่า และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นวรตัน์ วงษ์สมยั (2554) ศกึษาเรื่อง การปรบัอตัลกัษณ์ของธนาคารทหารไทย 

จํากดั (มหาชน) ภายหลงัการ Re-Branding มผีลต่อแนวโน้มการใชบ้รกิารของลูกคา้ธนาคาร ในเขตกรุงเทพมหานคร  

พบว่า ลูกคา้ทีม่เีพศแตกต่างกนั มแีนวโน้มการใชบ้รกิารของธนาคาร ทหารไทย จํากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ดา้นเงนิฝาก/ถอน/โอน ดา้นสนิเชื่อ ด้านการชําระค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค/ค่าสนิคา้และบรกิาร และดา้นต่างประเทศ/การ

แลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ แตกต่างกนั  อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยลกูคา้เพศหญงิมแีนวโน้มการใช้

บรกิารของธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพ มหานคร ดา้นเงนิฝาก/ถอน/โอน ดา้นสนิเชื่อ ดา้นการชําระ

ค่าใชจ้่ายสาธารณูปโภค/ค่าสนิคา้และบรกิาร และดา้นต่างประเทศ/การแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศมากกว่าเพศชาย 

ดงันัน้ ลกูคา้ของธนาคารทัง้เพศชาย และเพศหญงิ จงึมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโน้มการใชบ้รกิารในอนาคต แตกต่างกนั 

 อายุ พบว่า ลูกค้าที่มีอายุแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการใช้บรกิารธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้นระยะเวลาในการเป็นลูกคา้ธนาคาร (ปี) ด้านความถี่ในการใชบ้รกิารของลูกคา้ธนาคาร 

(ครัง้/เดอืน) และดา้นแนวโน้มการใชบ้รกิารธนาคารในอนาคต แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยลกูคา้ทีม่อีายุ 45 ปี ขึน้ไป มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารธนาคารธนชาต ดา้นระยะเวลา

ในการเป็นลูกคา้ธนาคาร (ปี) ด้านความถี่ในการใชบ้รกิารของลูกค้าธนาคาร (ครัง้/เดอืน) และด้านแนวโน้มการใช้

บรกิารธนาคารในอนาคตมากทีสุ่ด เน่ืองมาจาก ลูกค้าที่มชี่วงอายุมากกว่าอาจจะมรีายไดส้งูกว่า และมคีวามจําเป็นใน

การทําธุรกรรมทางการเงนิมากกว่าลูกค้าที่มชี่วงอายุน้อยในกลุ่มอื่นๆ ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ปรมะ สตะเวทนิ 

(2533: 112) ไดใ้หแ้นวความคดิเกีย่วกบัประชากรศาสตร ์โดยจําแนกตาม อายุ เพศ สถานะทางสงัคมและเศรษฐกจิ 

การศกึษา โดยไดก้ล่าวว่า อายุเป็นปจัจยัหน่ึงทีท่าํใหค้นมคีวามแตกต่างกนัในเรื่องความคดิและพฤตกิรรม สาเหตุทีเ่ป็น

เช่นน้ี เน่ืองจากคนที่มอีายุมีประสบการณ์ในชวีิตซึ่งเคยผ่านยุคเขญ็ต่างๆ ตลอดจนมีความผูกพนัที่ยาวนาน และมี

ผลประโยชน์ในสงัคมมากกว่าคนทีอ่ายุน้อย นอกจากนัน้ คนที่รุ่นต่างกนัยงัมปีระสบการณ์ของชวีติที่แตกต่างกนัไป

ด้วย ประสบการณ์บางอย่างของคนรุ่นเก่าเป็นประสบการณ์ที่ลําบากยากแค้น ซึ่งคนรุ่นใหม่ไม่เคยประสบ ไม่เคยรู้

รสชาต ินอกจากความแตกต่างในเรื่องความคดิแลว้ อายุยงัเป็นสิง่กาํหนดความแตกต่างในเรื่องความยากง่ายในการชกั

จงูใจดว้ย การวจิยัทางจติวทิยาพบว่า เมื่อคนอายุมากขึน้โอกาสทีจ่ะเปลีย่นใจหรอืถูกชกัจงูใจจะน้อยลง และสอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของ ธรรมรงค ์ บุญประเสรฐิ (2550) ศกึษาเรื่อง ภาพพจน์ และการสื่อสารทางการตลาดที่มอีทิธพิลต่อ

พฤติกรรมการใช้บรกิารของลูกค้า ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ผลการวจิยัพบว่า ลูกคา้ที่มอีายุแตกต่างกนัมี

พฤตกิรรม การใชบ้รกิารธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ดา้นความถี่ในการใชบ้รกิาร และด้านระยะเวลาการเป็น

ลูกค้าธนาคาร ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิตนันท ์               

พรนราทพิย ์(2551) ศกึษาเรื่อง ภาพลกัษณ์ การโฆษณา และการประชาสมัพนัธ ์ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใช้

บริการของลูกค้าธนาคารออมสนิ ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ลูกค้าที่มีอายุแตกต่างกนั มีผลต่อ

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารธนาคารออมสนิ ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการใชบ้รกิาร (ครัง้) และดา้นแนวโน้ม

การใช้บริการในอนาคตแตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ดงันัน้ ลูกค้าที่มอีายุแตกต่างกนัจะมี

พฤติกรรมการใช้บรกิารธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านระยะเวลาในการเป็นลูกค้า

ธนาคาร (ปี) ด้านความถี่ในการใช้บรกิารของลูกค้าธนาคาร (ครัง้/เดอืน) และด้านแนวโน้มการใชบ้รกิารธนาคารใน

อนาคต แตกต่างกนั 

 สถานภาพสมรส พบว่า ลูกค้าที่มสีถานภาพสมรสแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการใชบ้รกิารธนาคารธนชาต 

จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาในการเป็นลูกคา้ธนาคาร (ปี) ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญั

ทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ทัง้น้ีเน่ืองจากสถานภาพสมรสเป็นปจัจยัส่วนบุคคลที่
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แสดงออกถึงสถานภาพของการเป็นโสดหรอืสมรส ซึ่งหากนํามาศกึษาความสมัพนัธ์กบัระยะเวลาในการเป็นลูกค้า

ธนาคาร ซึง่เป็นปจัจยัทีแ่สดงถงึช่วงเวลาในการใชบ้รกิารกบัธนาคาร และธนาคารมไิดม้กีารออกผลติภณัฑห์รอืบรกิาร

ทางการเงนิที่เฉพาะเจาะจงในด้านสถานภาพสมรส ดงันัน้ พฤติกรรมการใช้บรกิารด้านระยะเวลาในการเป็นลูกค้า

ธนาคารของผูท้ีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนั จงึไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พรทพิย ์พงศเ์วธสัชยั 

(2557) ศกึษาเรื่อง คุณภาพการให้บรกิารที่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารธนาคารของรฐัแห่งหน่ึงของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่สีถานภาพแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิาร ดา้น

ระยะเวลาทีเ่ป็นลกูคา้กบัธนาคารทหารไทย ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 

 และพบว่า ลกูคา้ทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้นความถี่ในการใชบ้รกิารของลูกคา้ธนาคาร (ครัง้/เดอืน) และดา้นแนวโน้มการใช้

บรกิารในอนาคต แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั0.01 และ 0.05 ตามลําดบั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน

ทีต่ัง้ไว ้โดยลกูคา้ทีม่สีถานภาพโสด/หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารธนาคารธนชาต ดา้นความถี่

ในการใชบ้รกิารของลกูคา้ธนาคาร (ครัง้/เดอืน) มากกว่าลูกคา้ทีม่สีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั และลูกคา้ทีม่สีถานภาพ

สมรส/อยู่ด้วยกนั มพีฤตกิรรมการใช้บรกิารธนาคารธนชาต ดา้นแนวโน้มการใชบ้รกิารในอนาคต มากกว่าลูกคา้ที่มี

สถานภาพโสด/หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ เน่ืองจากว่าพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของลกูคา้ทีม่สีถานภาพแตกต่างกนัจะมี

วธิใีนการดาํรงชวีติแตกต่างกนัไป โดยทีค่นโสดจะเป็นคนทีช่อบความสะดวกสบาย ความรวดเรว็ในการรบับรกิาร และ

ความคล่องตวัในการดําเนินชวีติ จงึมคีวามถี่ในการใชบ้รกิารธนาคาร มากกว่าลูกคา้ทีม่สีถานภาพสมรส ส่วนคนที่มี

สถานภาพสมรส จะใหค้วามสาํคญักบัการวางแผนการเงนิ การออม การลงทุน เพื่อสรา้งฐานะครอบครวั จงึมแีนวโน้ม

การใชบ้รกิารในอนาคตมากกว่าลูกคา้ทีม่สีถานภาพโสด ซึง่สอดคลอ้งกบัคํากล่าวของ เสร ีวงษ์มณฑา (2542: 164)  

ไดก้ล่าวว่า บทบาท และหน้าทีข่องคนในแต่ละครอบครวัจะมบีทบาททีแ่ตกต่างกนั แมใ้นครอบครวัเดยีวกนักจ็ะมกีาร

บรโิภคทีแ่ตกต่างกนั ในครอบครวัโสดกจ็ะตดัสนิใจซือ้ดว้ยบุคคลคนเดยีว ส่วนครอบครวัขนาดใหญ่จะตดัสนิใจซือ้ดว้ย

บุคคลหลายคนร่วมกนั นอกจากน้ี วงจรชวีติครอบครวั (Family life cycle stage) เป็นขัน้ตอนของการดํารงชวีติ ในแต่

ละขัน้ตอนเป็นสิง่ที่มอีทิธพิลต่อความต้องการ ทศันคติ และค่านิยมของบุคคล ทําใหเ้กดิความต้องการผลติภณัฑแ์ละ

พฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกนั วฎัจกัรชวีติครอบครวั ประกอบด้วยขัน้ตอน แต่ละขัน้ตอนจะมลีกัษณะการบรโิภค      

ทีต่่างกนั (ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ 2541: 133)  โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธรรมรงค ์บุญประเสรฐิ (2550) ศกึษา 

เรื่อง ภาพพจน์ และการสื่อสารทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของลูกคา้ ธนาคารกรุงเทพ จํากดั 

(มหาชน) ผลการวิจยัพบว่า ลูกค้าที่มีสถานภาพแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) ดา้นความถี่ในการใชบ้รกิาร แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และสอดคลอ้งกบังานวจิยั

ของ ธญักร เชื้ออภยั (2555) ศกึษาเรื่อง ความพงึพอใจและแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บรกิารของลูกค้าที่ใช้บรกิารกบั

ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางพล ีผลการวจิยัพบว่า ลูกค้าที่มสีถานภาพสมรส แตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤติกรรมการใช้

บรกิารกบัธนาคากรุงเทพ สาขาบางพล ีแตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  ดงันัน้ ลูกคา้ทีม่สีถานภาพ

สมรส แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ใน

การใชบ้รกิารของลกูคา้ธนาคาร (ครัง้/เดอืน) และดา้นแนวโน้มการใชบ้รกิารในอนาคต แตกต่างกนั 

 ระดบัการศึกษา  พบว่า   ลูกค้าที่มีระดบัการศกึษาแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใช้บรกิารธนาคารธนชาต 

จํากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาในการเป็นลูกค้าธนาคาร (ปี) และดา้นความถี่ในการใชบ้รกิาร
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ของลูกค้าธนาคาร (ครัง้/เดอืน) แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติิ ทีร่ะดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานที่ตัง้ไว ้

โดยพบว่าลกูคา้ทีม่รีะดบัการศกึษาตํ่ากว่าปรญิญาตร ีมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาในการเป็นลกูคา้ธนาคาร (ปี) และดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิารของลูกคา้ธนาคาร (ครัง้/

เดอืน) น้อยกว่าลกูคา้ทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีและระดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีตามลําดบั เน่ืองจากระดบั

การศกึษามผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร ซึง่ในการศกึษาครัง้น้ีพบว่า ผูท้ีม่กีารศกึษาตํ่ากว่าจะมรีะดบัพฤตกิรรมการ

ใช้บรกิารธนาคารธนชาต ด้านระยะเวลาในการเป็นลูกค้าธนาคาร (ปี) และด้านความถี่ในการใช้บรกิารของลูกค้า

ธนาคาร (ครัง้/เดอืน) น้อยกว่าผูท้ีม่กีารศกึษาสงูกว่า เน่ืองมาจากผูท้ีม่กีารศกึษาสงูกว่ามกัมรีายได ้และค่าใชจ้่ายทีส่งู

กว่าผูท้ีม่กีารศกึษาตํ่ากว่า สง่ผลใหต้อ้งมกีารทาํธุรกรรมทางการเงนิมากกว่า  ทัง้น้ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบพฤตกิรรมการ

ซือ้ (บรโิภค) ของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2538) ทีก่ล่าวไวว้่า ปจัจยัสว่นบุคคลมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการบรโิภค 

โดยผูท้ีม่กีารศกึษาสงูมแีนวโน้มจะบรโิภคผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพมากกว่าผูท้ีม่กีารศกึษาตํ่า และสอดคลอ้งกบัแนวคดิ

ของ พรทพิย์ วรกจิโภคาทร (2529) ได้กล่าวว่า การศกึษาเป็นตวัแปรที่สําคญัมาก ที่มผีลต่อประสทิธภิาพของการ

สื่อสารของผูร้บัสาร ดงันัน้ ผู้ทีม่รีะดบัการศกึษาสูง จะสนใจในดา้นข่าวสาร และมโีอกาสเปิดรบัสื่อมากขึน้ จงึทําให้มี

โอกาสที่จะยอมรบัหรอืปฏเิสธผลติภณัฑข์องธนาคารทีไ่ดม้กีารนําเสนอต่อลูกคา้ธนาคาร และมโีอกาสใชบ้รกิารของ

ธนาคารมากยิง่ขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธรรมรงค ์บุญประเสรฐิ (2550) ศกึษาเรื่อง ภาพพจน์ และการสื่อสาร

ทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของลูกคา้ ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ผลการวจิยัพบว่า 

ลกูคา้ทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ดา้นความถี่ในการใช้

บรกิาร และดา้นระยะเวลาการเป็นลูกคา้ธนาคารทีแ่ตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และสอดคลอ้ง

กบังานวจิยัของ ธรีะยุทธ ชนิมหาวงศ ์(2548) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของลูกคา้ธนาคาร  

กรุงไทย จํากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการวจิยัพบว่า ลูกค้าที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มผีลต่อ

พฤติกรรมการใช้บริการธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการใช้บริการ         

แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.01 ดงันัน้ ลูกคา้ที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการใช้

บรกิารธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาในการเป็นลูกคา้ธนาคาร (ปี) และดา้น

ความถีใ่นการใชบ้รกิารของลกูคา้ธนาคาร (ครัง้/เดอืน) แตกต่างกนั 

 และพบว่า ลูกค้าทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการใชบ้รกิารธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโน้มการใชบ้รกิารธนาคารในอนาคต ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีต่ัง้ไว ้เน่ืองจากธนาคารเป็นธุรกจิบรกิารทีใ่หบ้รกิารแก่ลูกคา้ผูใ้ชบ้รกิารอย่างเสมอ

ภาคเท่าเทยีมกนัทุกๆ บุคคล โดยไม่คํานึงว่าผู้ใช้บรกิารจะมกีารศกึษาระดบัไหน จงึได้ใหบ้รกิารแก่ลูกค้าทุกคนด้วย

คุณภาพบรกิารที่เท่าเทยีมกนั ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ Max Webber (1966: 340) ที่กล่าวว่า การให้บรกิารที่มี

ประสทิธภิาพ    และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด คอื การให้บรกิารที่ไม่คํานึงถึงตวับุคคล เป็นการให้บรกิารที่

ปราศจากอารมณ์ ความชอบพอสนใจเป็นพเิศษ ทุกคนตอ้งไดร้บัการปฏบิตัทิีเ่ท่าเทยีมเมื่ออยู่ในสภาพทีเ่หมอืนกนั และ

สอดคล้องกบังานวจิยัของ ธญักร เชื้ออภยั (2555) ศกึษาเรื่อง ความพงึพอใจและแนวโน้มพฤตกิรรมการใช้บรกิารของ

ลูกค้าที่ใช้บรกิารธนาคารกรุงเทพ สาขาบางพลี ผลการวจิยัพบว่า ลูกค้าที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มแีนวโน้ม

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารกบัธนาคารกรุงเทพ สาขาบางพล ีไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ดงันัน้ 



 13 

ลูกค้าที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกัน จึงมีพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโน้มการใชบ้รกิารธนาคารในอนาคต ไม่แตกต่างกนั 

 อาชีพ  พบว่า   ลกูคา้ทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาในการเป็นลกูคา้ธนาคาร (ปี) และดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิารของลูกคา้ธนาคาร (ครัง้/

เดอืน) แตกต่างกนั  อย่างมนีัยสําคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ โดยพบว่า ลูกคา้ที่มี

อาชพีรบัจา้ง/พนกังานบรษิทัเอกชน มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ดา้นระยะเวลาในการเป็นลูกคา้ธนาคาร (ปี) และดา้นความถี่ในการใชบ้รกิารของลูกคา้ธนาคาร (ครัง้/เดอืน) มากทีสุ่ด

เน่ืองจาก ลกูคา้ทีม่อีาชพีรบัจา้ง/พนกังานบรษิทัเอกชน เป็นกลุ่มทีม่รีายไดป้ระจําและแน่นอน จงึต้องมกีารทําธุรกรรม

ทางการเงนิมากกว่ากลุ่มอื่นๆ เน่ืองจาก ลกูคา้กลุ่มอื่นอาจมรีายไดท้ีไ่ม่แน่นอน หรอืลูกคา้ทีม่อีาชพีนักเรยีน/นักศกึษา/

ขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ และอื่นๆ เช่น แม่บา้น อาจจะยงัไม่มรีายไดท้ีแ่น่นอนของตนเองหรอืมรีายไดน้้อยกว่า 

ทําใหลู้กคา้ทีม่อีาชพีทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารธนาคาร ดา้นระยะเวลาในการเป็นลูกค้า และดา้นความถี่

แตกต่างกนั  ทัง้น้ีสอดคลอ้งกบัแนวความคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2541) ซึง่กล่าวว่า ปจัจยัส่วนบุคคลดา้น

อาชพีทีแ่ตกต่างกนั จะมคีวามตอ้งการและความจาํเป็นต่อการบรโิภคหรอืใชบ้รกิารแตกต่างกนั ซึง่ Kotler (1981: 238) 

ไดใ้หค้วามหมายว่า  อาชพีของผูบ้รโิภคเป็นปจัจยัดา้นบุคคลทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค ซึง่แต่ละอาชพีจะนําไปสู่

ความจําเป็น และความต้องการใช้สินค้าและบริการที่แตกต่างกัน อันเกิดจากวัฒนธรรมย่อยของแต่ละกลุ่มที่มี

ลกัษณะเฉพาะและแตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ ธรรมรงค ์บุญประเสรฐิ (2550) ศกึษาเรื่อง ภาพพจน์ และ

การสือ่สารทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของลกูคา้ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ผลการ วจิยั

พบว่า ลกูคา้ทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ทัง้ดา้นความถี่ในการใช้

บรกิาร และดา้นระยะเวลาการเป็นลกูคา้ธนาคาร แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และสอดคลอ้งกบั

งานวิจัยของ ธีระยุทธ ชินมหาวงศ์  (2548) ศึกษาเรื่อง ปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้า

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)  ในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการวจิยัพบว่า ลูกคา้ทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรม

การใชบ้รกิารธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)  ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นประเภทบรกิารทีใ่ช ้ดา้นช่วงเวลาส่วน

ใหญ่ทีใ่ชบ้รกิาร ดา้นความถี่ในการใชบ้รกิาร และดา้นระยะเวลาทีเ่ป็นลูกคา้ธนาคาร แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.01 ดงันัน้ ลูกคา้ทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาในการเป็นลกูคา้ธนาคาร (ปี) และดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิารของลูกคา้ธนาคาร (ครัง้/

เดอืน) แตกต่างกนั 

 และพบว่า ลูกค้าที่มอีาชพีแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการใช้บรกิารธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโน้มการใชบ้รกิารธนาคารในอนาคต ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ทัง้น้ี เน่ืองจากธนาคาร เป็นธุรกจิบรกิารทีใ่หบ้รกิารแก่ลกูคา้ผูใ้ชบ้รกิารอย่างเสมอ

ภาคเท่าเทยีมกนัทุกๆ บุคคล โดยไม่คํานึงว่าผูใ้ชบ้รกิารจะมอีาชพีอะไร จงึได้ให้บรกิารแก่ลูกค้าทุกคนด้วยคุณภาพ

บรกิารที่เท่าเทียมกนั ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ Max Webber (1966: 340) ที่กล่าวว่า การให้บริการที่มี

ประสทิธภิาพและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด คอื การให้บรกิารที่ไม่คํานึงถึงตัวบุคคลเป็นการให้บริการที่

ปราศจากอารมณ์ ความชอบพอสนใจเป็นพเิศษ ทุกคนต้องไดร้บัการปฏบิตัทิีเ่ท่าเทยีมกนัเมื่ออยู่ในสภาพทีเ่หมอืนกนั 

และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วชิาญ มณีวงค ์(2553) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัที่มผีลต่อการเลอืกใช้บรกิารในร้านสะดวกซื้อ 
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และรา้นมนิิมารท์ของผูบ้รโิภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ลูกคา้ทีม่รีะดบัการศกึษา อาชพี ทีแ่ตกต่าง

กนั มแีนวโน้มในการเลอืกใชบ้รกิารรา้นเซเว่นอเีลฟเว่น และรา้นมนิิมารท์ทัว่ไป ไม่แตกต่างกนั ดงันัน้ ลูกคา้ทีม่อีาชพี

แตกต่างกนั จงึมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโน้มการใช้

บรกิารธนาคารในอนาคต ไม่แตกต่างกนั  

 รายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า  ลกูคา้ทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารธนาคาร

ธนชาต จํากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาในการเป็นลูกคา้ธนาคาร (ปี) ด้านความถี่ในการใช้

บรกิารของลกูคา้ธนาคาร (ครัง้/เดอืน) และดา้นแนวโน้มการใชบ้รกิารธนาคารในอนาคต  แตกต่างกนั  อย่างมนีัยสาํคญั

ทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 0.05 และ 0.01 ตามลําดบั ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ทัง้น้ี เน่ืองจากว่าผู้บรโิภคที่มี

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมกัจะมพีฤตกิรรมการซื้อหรอืการใช้บรกิารทีต่่างกนัไปด้วย ซึง่จากการศกึษาพบว่า 

ลกูคา้ทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 60,001 บาทขึน้ไป  มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารธนาคารธนชาต ดา้นระยะเวลาในการเป็น

ลกูคา้ธนาคาร (ปี) และดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิารของลูกคา้ธนาคาร (ครัง้/เดอืน) มากทีสุ่ด และลูกคา้ทีม่รีายไดเ้ฉลีย่

ต่อเดอืน 45,001-60,000 บาท มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารธนาคารธนชาต ดา้นแนวโน้มการใชบ้รกิารธนาคารในอนาคต 

มากที่สุด เน่ืองจากลูกคา้ทีม่รีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนสูงจะมรีะดบัพฤตกิรรมการบรโิภคที่มาก นัน่แสดงถงึการมพีฤตกิรรม

การใชบ้รกิารธนาคารหรอืการทาํธุรกรรมทางการเงนิมากกว่าลกูคา้ทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนน้อย ซึง่สอดคลอ้งกบัรูปแบบ

พฤตกิรรมการซือ้ (บรโิภค) ของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2540: 130) ทีก่ล่าวไวว้่า ตวัแปรรายไดเ้ป็นตวัแปรทีแ่บ่งชัน้ของ

สมาชกิในสงัคม อนัเป็นปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภค แต่ละ ชัน้สงัคมกจ็ะมคี่านิยม และพฤตกิรรมการ

บรโิภคเฉพาะอย่าง เพราะรายไดห้รอืโอกาสทางเศรษฐกจิ (Economic Circumstances) นัน้จะมผีลกระทบต่อสนิคา้ 

บริการ ที่ตัดสนิใจซื้อตามอํานาจ หรือความสามารถในการซื้อของบุคคล และสอดคล้องกบัแนวคิดของ พรทิพย ์            

วรกจิโภคาทร (2529) ซึง่กล่าวว่า ฐานะทางสงัคมและเศรษฐกจิ ทีห่มายถงึ อาชพี รายได ้เชือ้ชาตติลอดจนภูมหิลงัของ

ครอบครวั เป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อทศันคตแิละพฤตกิรรมของบุคคล นอกจากนัน้ ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธรรม

รงค ์บุญประเสรฐิ (2550) ศกึษาเรื่อง ภาพพจน์ และการสื่อสารทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร

ของลกูคา้ ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ผลการวจิยัพบว่า ลูกคา้ทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรม

การใชบ้รกิารธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ทัง้ด้านความถี่ในการใช้บรกิาร และด้านระยะเวลาการเป็นลูกค้า

ธนาคาร ที่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จตินันท ์ พรนราทพิย ์

(2551) ศกึษาเรื่อง ภาพลกัษณ์ การโฆษณาและการประชาสมัพนัธ ์ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของ

ลูกค้าธนาคารออมสนิ ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ลูกค้าที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกนั มีผลต่อ

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารธนาคารออมสนิ ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการใชบ้รกิาร (ครัง้) และดา้นแนวโน้ม

การใช้บรกิารในอนาคต แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ดงันัน้ ลูกค้าที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน

แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาในการ

เป็นลูกค้าธนาคาร (ปี) ด้านความถี่ในการใช้บรกิารของลูกค้าธนาคาร (ครัง้/เดอืน) และด้านแนวโน้มการใช้บรกิาร

ธนาคารในอนาคต แตกต่างกนั 

 สมมติฐานข้อท่ี 2  ภาพลกัษณ์องคก์ร ประกอบด้วย ด้านการดาํเนินธรุกิจของบริษทั ด้านผลิตภณัฑ ์

ด้านพนักงานขาย ด้านช่องทางการจาํหน่าย และด้านการดาํเนินการเพื่อสงัคม มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม

การใช้บริการของลูกค้าธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรงุเทพมหานคร 
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 สมมติฐานท่ี 2.1  ภาพลกัษณ์องคก์ร ประกอบด้วย ด้านการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ด้านผลิตภณัฑ ์

ด้านพนักงานขาย ด้านช่องทางการจาํหน่าย และด้านการดาํเนินการเพื่อสงัคม มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม

การใช้บริการของลูกค้าธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรงุเทพมหานคร ด้านระยะเวลาในการเป็น

ลูกค้าธนาคาร (ปี) 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน สรปุได้ดงัน้ี 

 ภาพลกัษณ์องคก์รของธนาคารธนชาตโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการใชบ้รกิารของลูกค้า

ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาในการเป็นลกูคา้ธนาคาร (ปี) อย่างมนีัยสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งตํ่า 

กล่าวคือ ถ้าลูกค้ามีระดบัความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์องค์กรของธนาคารธนชาตโดยรวมดขีึ้น จะส่งผลให้ลูกค้ามี

พฤติกรรมการใช้บรกิารธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านระยะเวลาในการเป็นลูกค้า

ธนาคาร (ปี) เพิม่ขึน้ในระดบัค่อนขา้งตํ่า และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 

 ภาพลกัษณ์องค์กร ด้านช่องทางการจําหน่าย มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ ของลูกค้า

ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาในการเป็นลกูคา้ธนาคาร (ปี) อย่างมนีัยสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง  

 ภาพลักษณ์องค์กร ด้านการดําเนินธุรกิจของบริษัท ด้านการดําเนินการเพื่อสังคม และด้าน

ผลิตภัณฑ์  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร ด้านระยะเวลาในการเป็นลูกค้าธนาคาร (ปี) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 และ 0.05 

ตามลาํดบั โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งตํ่า 

 ภาพลกัษณ์องคก์ร ด้านพนักงานขาย มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บรกิารของลูกค้าธนาคาร          

ธนชาต จํากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านระยะเวลาในการเป็นลูกค้าธนาคาร(ปี) อย่างมนีัยสําคญัทางสถิต ิ        

ทีร่ะดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่ามาก 

 สมมติฐานท่ี 2.2 ภาพลกัษณ์องคก์ร ประกอบด้วย ด้านการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ด้านผลิตภณัฑ ์

ด้านพนักงานขาย ด้านช่องทางการจาํหน่าย และด้านการดาํเนินการเพื่อสงัคม มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม

การใช้บริการของลูกค้าธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรงุเทพมหานคร ด้านความถ่ีในการใช้บริการ

ของลูกค้าธนาคาร (ครัง้/เดือน) 

ผลการทดสอบสมมติฐาน สรปุได้ดงัน้ี 

 ภาพลกัษณ์องคก์รของธนาคารธนชาตโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการใชบ้รกิารของลูกค้า

ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการใชบ้รกิารของลูกคา้ธนาคาร (ครัง้/เดอืน) 

อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนัใน

ระดบัปานกลาง กล่าวคอื ถา้ลกูคา้มรีะดบัความคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์องคก์รของธนาคารธนชาตโดยรวมดขีึน้ จะส่งผล

ให้ลูกค้ามพีฤติกรรมการใช้บริการธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการใช้

บรกิารของลกูคา้ธนาคาร (ครัง้/เดอืน) เพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
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 ภาพลกัษณ์องค์กร ด้านช่องทางการจาํหน่าย มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้า

ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการใชบ้รกิารของลูกคา้ธนาคาร (ครัง้/เดอืน) 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง  

 ภาพลักษณ์องค์กร ด้านการดําเนินธุรกิจของบริษัท ด้านการดําเนินการเพื่อสังคม และด้าน

ผลิตภัณฑ์  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการใชบ้รกิารของลูกคา้ธนาคาร (ครัง้/เดอืน) อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

และ 0.05 ตามลาํดบั โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งตํ่า 

 ภาพลกัษณ์องคก์ร ด้านพนักงานขาย ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของลูกคา้ธนาคาร 

ธนชาต จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิารของลกูคา้ธนาคาร (ครัง้/เดอืน)  

 สมมติฐานท่ี 2.3 ภาพลกัษณ์องคก์ร ประกอบด้วย ด้านการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ด้านผลิตภณัฑ ์

ด้านพนักงานขาย ด้านช่องทางการจาํหน่าย และด้านการดาํเนินการเพื่อสงัคม มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม

การใช้บริการของลูกค้าธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรงุเทพมหานคร ด้านแนวโน้มการใช้บริการ

ในอนาคต 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน สรปุได้ดงัน้ี 

 ภาพลกัษณ์องคก์รของธนาคารธนชาตโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการใชบ้รกิารของลูกค้า

ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโน้มการใชบ้รกิารในอนาคต อย่างมนีัยสาํคญัทาง

สถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทิศทางเดยีวกนัในระดบัค่อนข้างสูง 

กล่าวคือ ถ้าลูกค้ามีระดบัความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์องค์กรของธนาคารธนชาตโดยรวมดขีึ้น จะส่งผลให้ลูกค้ามี

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโน้มการใชบ้รกิารในอนาคต 

เพิม่ขึน้ในระดบัค่อนขา้งสงู และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 

 ภาพลักษณ์องค์กร ด้านการดําเนินธุรกิจของบริษัท ด้านการดําเนินการเพื่อสังคม และด้าน

ผลิตภัณฑ์  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโน้มการใชบ้รกิารในอนาคต อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์น

ทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง 

 ภาพลกัษณ์องคก์ร ด้านช่องทางการจาํหน่าย และด้านพนักงานขาย มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ

ใช้บรกิารของลูกค้าธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านแนวโน้มการใช้บรกิารในอนาคต 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งตํ่า  

 จากผลการทดสอบสมมติฐานสามารถนํามาอภิปรายได้ว่า 

 ภาพลกัษณ์องคก์ร ดา้นการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั ดา้นการดําเนินการเพื่อสงัคม ดา้นผลติภณัฑ ์และดา้น

ช่องทางการจําหน่าย ดา้นพนักงานขาย มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของลูกคา้ธนาคารธนชาต จํากดั 

(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโน้มการใชบ้รกิารในอนาคต อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมี

ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง และค่อนขา้งตํ่า ตามลําดบั กล่าวคอื ถ้าลูกคา้มรีะดบัความคดิเหน็

ต่อภาพลกัษณ์องคก์ร ดา้นการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั ดา้นการดําเนินการเพื่อสงัคม ดา้นผลติภณัฑ ์และดา้นช่องทาง

การจาํหน่าย ดา้นพนกังานขายดขีึน้ จะสง่ผลใหล้กูคา้มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ในเขต
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กรุงเทพมหานคร ด้านแนวโน้มการใช้บริการในอนาคต เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง และค่อนขา้งตํ่า ตามลําดบั 

เน่ืองจากว่าลูกค้ามีความรู้สกึที่ดต่ีอภาพลกัษณ์ของธนาคารธนชาต ในด้านต่างๆ โดยรวมอยู่ในระดบัดี ทัง้น้ี จาก

นโยบายและการใหบ้รกิารของธนาคารทีม่ต่ีอลกูคา้อย่างมปีระสทิธภิาพ ภาพลกัษณ์การเป็นธนาคารทีม่คีวามมัน่คง มี

ชื่อเสยีงที่ด ีมกีารดําเนินการเพื่อสงัคม และการมผีลติภณัฑห์รอืบรกิารทางการเงนิที่หลากหลายสามารถตอบสนอง

ความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ การทีธ่นาคารมทีําเลทีต่ัง้ทีส่ะดวกสบาย มสีาขาหรอืจุดบรกิารทีท่ ัว่ถงึ 

เปิดให้บรกิารนอกเวลาปกติ   รวมทัง้ พนักงานมีความรู้ เอาใจใส่ และตัง้ใจในการให้บริการ จงึส่งผลให้เกดิความ

เชื่อมัน่ในมาตรฐานการให้บริการของธนาคาร ดงันัน้ ลูกค้าจงึมคีวามยินดทีี่จะกลบัมาใช้บรกิารของธนาคารหรอืมี

แนวโน้มในการใช้บรกิารในอนาคต โดยสอดคล้องกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2538) กล่าวไว้ว่า 

พฤตกิรรมหลงัการซือ้ หลงัจากทีผู่บ้รโิภคไดซ้ือ้ผลติภณัฑห์รอืใชบ้รกิารไปแลว้ พฤตกิรรมหลงัการซือ้กจ็ะตามมา โดย

ลกูคา้อาจมแีนวโน้มในการซือ้เพิม่ขึน้หรอืมแีนวโน้มในการกลบัไปใชบ้รกิารอกี หรอือาจประเมนิการซือ้ทีไ่ดต้ดัสนิใจซือ้

ไปแลว้ว่าผลติภณัฑห์รอืบรกิารนัน้ สามารถแกป้ญัหาตามทีต่อ้งการไดห้รอืไม่ หากผูบ้รโิภคไดร้บัความพงึพอใจกจ็ะทํา

ให้เกดิการซื้อผลิตภณัฑ์หรือบรกิารนัน้อกีในอนาคต แต่หากไม่ได้รบัความพึงพอใจก็อาจหนัไปซื้อผลิตภณัฑ์หรือใช้

บรกิารจากทีอ่ื่นแทน และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จตินนัท ์พรนราทพิย ์(2551) ศกึษาเรื่อง ภาพลกัษณ์ การโฆษณา

และการประชาสมัพนัธ ์ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของลกูคา้ธนาคารออมสนิ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวจิยัพบว่า ภาพลกัษณ์ดา้นพนักงาน ดา้นกจิกรรมสงัคม โดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร

ของลูกคา้ธนาคารออมสนิ ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโน้มการใชบ้รกิารในอนาคต ทีร่ะดบันัยสาํคญัทางสถติ ิ

0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัค่อนขา้งตํ่า และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พรพมิล 

รตันวงศป์รดีา (2552) ศกึษาเรื่อง ภาพลกัษณ์ขององคก์รทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของลกูคา้ธนาคารญีปุ่น่

แห่งหน่ึง ผลการวจิยัพบว่า ภาพลกัษณ์ดา้นผูบ้รหิาร ดา้นวธิกีารดําเนินธุรกจิ ดา้นสงัคม ดา้นวฒันธรรมองคก์ร และ

ดา้นพนกังาน มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของลกูคา้ธนาคารญีปุ่น่แห่งหน่ึง ดา้นแนวโน้มการใช้

ในอนาคต ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.01 โดยมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัค่อนขา้งตํ่า 

 สมมติฐานข้อท่ี 3  คุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย ด้านลกัษณะทางกายภาพ ด้านความ

น่าเช่ือถือไว้วางใจของพนักงาน ด้านการตอบสนองของพนักงาน ด้านการให้ความมัน่ใจของพนักงาน และ

ด้านความเหน็อกเหน็ใจของพนักงาน มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าธนาคารธนชาต 

จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรงุเทพมหานคร 

 สมมติฐานท่ี 3.1  คณุภาพการให้บริการ ประกอบด้วย ด้านลกัษณะทางกายภาพ 

ด้านความน่าเช่ือถือไว้วางใจของพนักงาน ด้านการตอบสนองของพนักงาน ด้านการให้ความมัน่ใจของ

พนักงาน และด้านความเหน็อกเหน็ใจของพนักงาน มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้า

ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)  ในเขตกรงุเทพมหานคร  ด้านระยะเวลาในการเป็นลูกค้าธนาคาร (ปี) 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน สรปุได้ดงัน้ี 

 คุณภาพการให้บริการโดยรวม มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าธนาคารธนชาต 

จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาในการเป็นลกูคา้ธนาคาร (ปี) อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งตํ่า กล่าวคอื ถ้าลูกคา้มี

ระดบัความคดิเหน็ต่อคุณภาพการให้บรกิารโดยรวมดขีึน้ จะส่งผลใหลู้กคา้มพีฤติกรรมการใชบ้รกิารธนาคารธนชาต 
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จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาในการเป็นลูกคา้ธนาคาร (ปี) เพิม่ขึน้ในระดบัค่อนขา้งตํ่า และ

เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 

 คณุภาพการให้บริการ ด้านความเหน็อกเหน็ใจของพนักงาน ด้านลกัษณะทางกายภาพ และด้านการ

ให้ความมัน่ใจของพนักงาน มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการใชบ้รกิารของ ลูกค้าธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) ใน

เขตกรุงเทพมหานคร ด้านระยะเวลาในการเป็นลูกค้าธนาคาร (ปี) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมี

ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งตํ่า 

 คุณภาพการให้บริการ ด้านความน่าเช่ือถือไว้วางใจของพนักงาน และด้านการตอบสนองของ

พนักงาน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร ด้านระยะเวลาในการเป็นลูกค้าธนาคาร (ปี) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมี

ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่ามาก 

 สมมติฐานท่ี 3.2  คุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านความ

น่าเช่ือถือไว้วางใจของพนักงาน ด้านการตอบสนองของพนักงาน ด้านการให้ความมัน่ใจของพนักงาน และ

ด้านความเหน็อกเหน็ใจของพนักงาน มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าธนาคารธนชาต 

จาํกดั (มหาชน)  ในเขตกรงุเทพมหานคร  ด้านความถ่ีในการใช้บริการของลูกค้าธนาคาร (ครัง้/เดือน) 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน สรปุได้ดงัน้ี 

 คุณภาพการให้บริการโดยรวม มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าธนาคารธนชาต 

จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการใชบ้รกิารของลูกคา้ธนาคาร (ครัง้/เดอืน) อย่างมนีัยสาํคญั

ทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมีความสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่ามาก 

กล่าวคอื ถ้าลูกค้ามรีะดบัความคดิเหน็ต่อคุณภาพการให้บรกิารโดยรวมดขีึน้ จะส่งผลให้ลูกค้ามพีฤติกรรมการใช้

บรกิารธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการใชบ้รกิารของลูกคา้ธนาคาร (ครัง้/

เดอืน) เพิม่ขึน้ในระดบัตํ่ามาก และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 

 คณุภาพการให้บริการ ด้านการตอบสนองของพนักงาน มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของ

ลูกคา้ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการใชบ้รกิารของลูกคา้ธนาคาร (ครัง้/

เดอืน)  อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งตํ่า 

 คุณภาพการให้บริการ ด้านความเห็นอกเห็นใจของพนักงาน ด้านความน่าเช่ือถือไว้วางใจของ

พนักงาน ด้านการให้ความมัน่ใจของพนักงาน และด้านลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใช้

บริการของลูกค้าธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการใช้บรกิารของลูกค้า

ธนาคาร (ครัง้/เดอืน) อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่ามาก 

 สมมติฐานท่ี 3.3  คุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย ด้านลกัษณะทางกายภาพ ด้านความ

น่าเช่ือถือไว้วางใจของพนักงาน ด้านการตอบสนองของพนักงาน ด้านการให้ความมัน่ใจของพนักงาน และ

ด้านความเหน็อกเหน็ใจของพนักงาน มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าธนาคารธนชาต 

จาํกดั (มหาชน)  ในเขตกรงุเทพมหานคร  ด้านแนวโน้มการใช้บริการในอนาคต 
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 ผลการทดสอบสมมติฐาน สรปุได้ดงัน้ี 

 คุณภาพการให้บริการโดยรวม มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าธนาคารธนชาต 

จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโน้มการใชบ้รกิารในอนาคต อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งตํ่า กล่าวคอื ถ้าลูกคา้มรีะดบั

ความคดิเหน็ต่อคุณภาพการใหบ้รกิารโดยรวมดขีึน้ จะส่งผลใหลู้กคา้มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารธนาคารธนชาต จํากดั 

(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโน้มการใชบ้รกิารในอนาคต เพิม่ขึน้ในระดบัค่อนขา้งตํ่า และเมื่อพจิารณา

เป็นรายดา้น พบว่า 

 คณุภาพการให้บริการ ด้านความเหน็อกเหน็ใจของพนักงาน ด้านการตอบสนองของพนักงาน ด้าน

การให้ความมัน่ใจของพนักงาน และด้านความน่าเช่ือถือไว้วางใจของพนักงาน มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ

ใช้บรกิารของลูกค้าธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านแนวโน้มการใช้บรกิารในอนาคต 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งตํ่า 

 คณุภาพการให้บริการ ด้านลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บรกิารของลูกค้า

ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโน้มการใชบ้รกิาร  ในอนาคต อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่ามาก 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1. ควรศึกษาเพิ่มเติมในปจัจยัด้านอื่นที่อาจจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ เช่น ปจัจยัความ              

พงึพอใจ ความคาดหวงัและการรบัรู้ เป็นต้น เพื่อจะนําขอ้มูลจากการวจิยัไปเปรยีบเทยีบ และปรบัปรุงพฒันาในดา้น

ต่างๆ และสามารถนําเสนอแนวทางการปรบัปรุงภาพลกัษณ์องค์กร คุณภาพการให้บริการ และแผนการตลาดใน

อนาคตใหด้มีากยิง่ขึน้ 

 2. ควรมกีารศกึษาเชงิเปรยีบกบัธนาคารที่มผีลการดําเนินงานทีอ่ยู่ในระดบัเหนือกว่า หรอืธนาคารคู่แข่ง 

ซึง่จะทําให้ทราบขอ้มูลเชงิลกึในการออกกลยุทธ์ด้านต่างๆ เพื่อยกระดบัผลการดําเนินงานของธนาคารที่ดขี ึน้อย่าง

ต่อเน่ือง  

 3. งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มลูกค้าธนาคารธนชาตในปจัจุบนั ดงันัน้การวิจยัครัง้ต่อไปจึงควร

ศกึษาพฤติกรรมการใช้บรกิารของกลุ่มตวัอย่างที่ไม่ได้ใชบ้รกิารกบัธนาคาร กลุ่มตวัอย่างที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคต 

และกลุ่มตัวอย่างที่เคยเป็นลูกค้าธนาคารหรอือดีตลูกค้า เพื่อให้ทราบถึงขอ้มูลเพื่อนํามาปรบัปรุงภาพลกัษณ์ และ

คุณภาพการใหบ้รกิารของธนาคารไดอ้ย่างครอบคลุมมากขึน้ 

 4. การวจิยัครัง้น้ีเป็นการเกบ็ขอ้มลูจากแบบสอบถามเพยีงช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง ดงันัน้ในอนาคตอาจจะนํา

งานวจิยัในครัง้น้ีมาปรบัปรุงและทาํการศกึษาอกีครัง้ เพื่อนําผลมาเปรยีบเทยีบ ซึง่จะทาํใหผ้ลการศกึษามคีวามละเอยีด

และชดัเจนมากยิง่ขึน้ 

 5. ผูว้จิยัอาจจะมวีธิกีารศกึษาหรอืการเกบ็ขอ้มูลประเภทอื่นๆ ร่วมดว้ย เช่น การสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ 

(In-depth Interview) หรอืการอภิปรายกลุ่ม (Focus Group) เพื่อให้ไดข้อ้มูลเน้ือหาที่เป็นประโยชน์ต่องานวจิยั              

และทาํใหง้านวจิยัมคีวามน่าเชื่อถอืมากขึน้ 
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 6. ควรทําการศกึษาวจิยัอย่างต่อเน่ืองทุกปี เพื่อให้ทราบถงึแนวโน้มความต้องการของลูกค้า พฤตกิรรม 

การใช้บรกิาร ความคิดเห็นของลูกค้าต่อภาพลกัษณ์ของธนาคาร ทัง้น้ี เพื่อเป็นแนวทางการวางแผนกลยุทธ์ด้าน

การตลาด และผลติภณัฑท์างการเงนิของธนาคารไดอ้ย่างเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลกูคา้ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ไดด้ว้ยด ีโดยไดร้บัความช่วยเหลอือย่างดยีิง่จาก อาจารยท์ีป่รกึษา รองศาสตราจารย ์

ดร.ณักษ์ กุลสิร์ ที่ให้คําแนะนําช่วยเหลอื ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ อนัเป็นประโยชน์อย่างยิง่แก่ผูว้จิยั ผู้วจิยั

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ ทีน้ี่ดว้ย 

 ขอขอบพระคุณ  รองศาสตราจารย์สุพาดา สิริ กุตตา อาจารย์  ดร .อัจฉรียา  ศักดิ น์รงค์ และ                         

อาจารย ์ดร.กลัยกติติ ์กรีตอิงักูร ทีใ่หค้วามอนุเคราะหเ์ป็นผู้เชีย่วชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืของแบบสอบถาม 

และคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ และใหข้อ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง อนัเป็นประโยชน์ต่อการ

ทาํงานวจิยัชิน้น้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยใ์นภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

ทุกท่าน ที่ประสทิธิป์ระสาทวชิาความรูใ้ห้ความช่วยเหลอื ตลอดจนประสบการณ์ที่ดแีก่ผู้วจิยั อกีทัง้ใหค้วามเมตตา

ดว้ยดเีสมอมา 

 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร์ และบณัฑติวทิยาลยัทุกท่าน ตลอดจนผู้ม ี

สว่นสาํเรจ็ต่องานวจิยัชิน้น้ี 

 ขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถาม ทีใ่หค้วามร่วมมอื และสละเวลาตอบแบบสอบถามใหเ้สรจ็ตามกําหนดเวลา 

เพื่อการวจิยัครัง้น้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดา ที่ได้เลี้ยงดู และอบรมสัง่สอนผู้วิจยัให้เป็นคนด ีขยนั อดทน ซื่อสตัย ์             

มคีุณธรรม และมอบโอกาสการศกึษาเป็นวชิาความรูต้ดิตวั เพื่อทดแทนคุณต่อสงัคมและประเทศชาต ิ

 สุดท้ายน้ี คุณประโยชน์และความดอีนัพงึจากสารนิพนธ์ฉบบัน้ี ผู้วจิยัขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบดิา

มารดา ญาต ิและบรูพคณาจารยท์ุกท่านทีไ่ดอ้บรมสัง่สอน ชีแ้นะแนวทางทีด่แีละมคีุณค่าตลอดมาจนสาํเรจ็การศกึษา 
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