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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยที่เกี่ยวกับการใช้บริการ และความพึงพอใจในการใช้
บริการ ตลอดจนเพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยที่เกี่ยวกับการใช้บริการกับความพึงพอใจในการใช้
บริการเงินฝากของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้ใช้บริการธนาคาร
กรุงเทพ สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ จานวน 400 ราย ทาการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Random Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย การแจกแจงความถี่
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สาหรับผลการทดสอบสมมติฐานใช้สถิติไคสแควร์
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และมี
รายได้ 30,000 บาทขึ้นไป นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไปใช้บริการกับเพื่อนมากที่สุด มีความถี่ ในการใช้
บริการ 5 – 6 ครั้งต่อเดือน นิยมไปใช้บริการในวันพฤหัสบดี เวลาที่ไปใช้บริการคือ 14.01 น. – 16.00 น. และปัจจัยที่มีความ
พึงพอใจในการใช้บริการมากที่สุด ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคลากร และปัจจัยที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ ปัจจัยด้านสถานที่
ให้บริการ ส่วนการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได้ต่อเดือน และอาชีพมีความสัมพันธ์กับ
ความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารกรุงเทพ สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ไปใช้บริการร่วมด้วย ความถี่
ในการใช้บริการ วันที่ไปใช้บริการ และเวลาที่ไปใช้บริการ มี ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารกรุงเทพ
สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ
คาสาคัญ: ความพึงพอใจ การใช้บริการเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพสาขาเดอะมอลล์ท่าพระ
Abstract
This research aims to explore the personality, service factors and to study the satisfaction as well
as study the factors that were relation between personality, service behavior and satisfaction on the service
of Bangkok Bank, The Mall Tapha Branch. Sample group used consumers of Bangkok Bank, The Mall Tapha
Branch totally 400 persons by using accidental random sampling and statistical method used in data analysis
is frequency distribution, percentage, mean, and standard deviation and chi square is used to test hypothesis
results, it is found by research results that
The result of the study showed that most consumers were male, aged between 4 1 – 5 0 years,
hold bachelor’s degree and earned up to 30,000 Baht. In addition, Most of them used service with friend,
frequency of service were 5 – 6 times per month, preferred to used the service on Thursday, time the
service were 14.01 – 16.00 and the satisfaction of most service was human factor and place factor was the
least satisfied. For assumption test, it has found that sex, age, education level income per month and
occupation were related to satisfaction on the service of Bangkok Bank, The Mall Tapha Branch. Besides, it
also has found that users to share service, frequency of use, date to used and time to use were related to
satisfaction on the service of Bangkok Bank, The Mall Tapha Branch.
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บทนา
สถาบันการเงินเป็นสถาบันหนึ่งที่มีบทบาทสาคัญในการดาเนินธุรกิจ กล่าวคือมีส่วนสนับสนุนให้เกิดการลงทุนใน
ธุรกิจประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ธุรกิจบริการ พาณิชย์กรรม และอุตสาหกรรมซึ่งส่งผลต่อสภาพความเป็นอยู่และมาตรฐาน การ
ครองชีพของประชาชนในประเทศ โดยให้บริการทางการเงินในรูปแบบต่างๆ เช่น การรับฝากเงิน การโอนเงิน การให้สินเชื่อ
การให้เช่าตู้นิรภัยเพื่อเก็บรักษาทรัพย์สิน การจาหน่ายพันธบัตรรัฐบาล การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริการตั๋วแลกเงิน
ตลอดจนบริการรับชาระค่าสาธารณูปโภคเป็นต้น ซึ่งแต่ละสถาบันการเงินทั้งธนาคารต่าง ๆ และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ต่าง
ต้องแข่งขันกันในการให้บริการแก่ประชาชนและธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ ทาให้สถาบันการเงินแต่ละแห่งเกิดการทุ่มเททรัพยากร
เพื่อการเปลี่ยนแปลงในองค์กรเพื่อให้บริการที่ดีกว่าคู่แข่งขัน มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี บรรยากาศของหน่วยงาน เพื่อ
ดึงดูดลูกค้าโดยการนาวิธีการต่างๆ เช่น การบริหารคุณภาพโดยรวม องค์การมาตรฐานสากล เป็นต้น มาปรับปรุงคุณภาพการ
บริการ มีการขยายสาขาเพื่อขยายการบริการให้ครอบคลุมในท้องถิ่นต่าง ๆ (เอกรัฐ วงศ์วีระกุล, 2553)
เนื่องจากงานบริการลูกค้าคือหัวใจสาคัญในการสร้างความแตกต่างทางธุรกิจ เพื่อครองใจลูกค้าในปัจจุบัน ดังนั้นการ
ปรับปรุงคุณภาพการบริการจึงเป็นสิ่งสาคัญ เพื่อให้ธนาคารกรุงเทพ สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ เป็นองค์การที่ให้บริการเป็นเลิศ
สามารถยืนหยัดสู้กับ คู่แข่งขันได้ ธนาคารกรุงเทพ สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ จึงได้พยายามปรับปรุงคุณภาพการบริการของ
ธนาคาร เพื่อมุ่งสู่การเป็นธนาคารในดวงใจของปวงชนตามวิสัยทัศน์ของธนาคาร (ธนาคารกรุงเทพ, 2559) โดยจัดฝึกอบรม
ให้กับพนักงานให้บริการ ปรับปรุงสถานที่ให้บริการ ปรับปรุงธุรกิจที่ให้บริการ เพื่อให้ลูกค้าที่มารับบริการเกิดความประทับใจ
ทั้งในด้านการให้บริการและด้านธุรกิจที่ให้บริการ ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า ธนาคารกรุงเทพ สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ ให้ความสาคัญ
ในเรื่องคุณภาพการบริการทั้งในด้านพนักงานผู้ให้บริการ กระบวนการให้บริการและสถานที่ให้บริการ (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย,
2558)
การที่ลูกค้าเกิดความรู้สึกที่ดี และประทับใจต่อการให้บริการที่พวกเขาได้รับจากธนาคาร การมาใช้บริการของลูกค้า
ของธนาคารจะเพิ่มมากขึ้นและบ่อยครั้งขึ้น รวมทั้งยังมีการบอกต่อไปยังบุคคลใกล้ชิดด้วย สอดคล้องกับคากล่าวที่ว่า “หัวใจ
สาคัญของการบริการที่แท้จริงอยู่ที่คุณภาพของการบริการที่สามารถ สร้างความประทับใจอย่างแนบแน่น ให้กับผู้ให้บริการ”
(สรชา สุขศรีนวล, 2556) ซึ่งธนาคารกรุงเทพ สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ เป็นองค์กรหนึ่ง ที่ให้ความสาคัญกับสิ่งดังกล่าว ซึ่ง
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของธนาคารที่มุ่งสู่ การเป็นธนาคารในดวงใจของปวงชน
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการใช้บริการของธนาคารกรุงเทพ
สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าของธนาคารกรุงเทพ สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ และสามารถนา
ข้อมูลจากการวิจัยดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการในการให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริการในครั้งต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อสารวจปัจจัยบุคคลของผู้ใช้บริการธนาคารกรุงเทพ สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวกับการใช้บริการธนาคารกรุงเทพ สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารกรุงเทพ สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ
การทบทวนวรรณกรรม
โซโลมอน (Solomon, 2007) กล่าวว่าการตัดสินใจเป็นวิธีการที่บุคคลควรประพฤติเพื่อให้ได้ผลสูงสุด โดยมีวิธีการ
ตัดสินใจ 6 ขั้นตอน คือ (1) ค้นหาความต้องการในการตัดสินใจ (2) สร้างเกณฑ์ในการตัดสินใจ (3) แบ่งน้าหนักในแต่ละเกณฑ์
(4) พัฒนาทางเลือก (5) ประเมินผลทางเลือก และ (6) เลือกทางเลือกที่ดีที่สุด
คอทเลอร์ (Kotler, 2000) กล่าวว่า ปัจจัยที่เกี่ยวกับการใช้บริการ หมายถึง การบริการที่เป็นทั้งส่วนบุคคล กลุ่ม
และองค์กรนั้นจะเลือกซื้อ ใช้ และไม่ชอบสินค้า บริการ ความคิด หรือประสบการณ์ ที่สร้างความพึงพอใจตามความต้องการ
และความปรารถนาของตนได้ อย่างไร และได้ให้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดไว้ว่า เป็นกลุ่ม ของเครื่องมือทาง
การตลาดที่องค์กรใช้ในการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ทางการตลาดกลุ่มเป้าหมาย ส่วนสรชา สุขศรีนวล (2556) ได้กล่าวว่า ส่วน
ประสมทางการตลาดถือว่าเป็นตัวกระตุ้นหรือสิ่งเร้าทางการตลาดที่กระทบต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ
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ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) กล่าวว่า ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factors) เป็นการตัดสินใจของผู้ซื้อได้รับ
อิทธิพลจากลักษณะส่วนบุคคลของคนทางด้านต่าง ๆ ได้แก่ อายุ ขั้นตอนวัฎจักรชีวิต ครอบครัว อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ
การศึกษา รูปแบบการดารงชีวิต บุคลิกภาพ และแนวความคิดส่วนบุคคลดังนี้ (1) อายุ (Age) อายุที่แตกต่างกันจะมีความ
ต้อ งการผลิ ตภั ณฑ์ ต่า งกั น (2) วงจรชี วิต ครอบครัว (Family Life Cycle Stage) เป็ นขั้ นตอนการดารงชีวิ ตของบุค คลใน
ลักษณะของการมีครอบครัว การดารงชีวิตในแต่ละขั้นตอนเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความต้องการ ทัศนคติ และค่านิยมของบุคคล
ทาให้เกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์ และปัจจัยที่เกี่ยวกับการใช้บริการที่แตกต่างกัน (3) อาชีพ (Occupation) อาชีพของแต่
ละบุคคลจะนาไปสู่ความจาเป็นและความต้องการสินค้าและบริการที่แตกต่างกัน (4) โอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic
Circumstances) หรือรายได้ (Income) โอกาสทางเศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบต่อสินค้าและบริการที่เขาตัดสินใจซื้อ
โอกาสเหล่านี้ประกอบด้วย รายได้ การออมทรัพย์ อานาจการซื้อและทัศนคติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน และ (5) การศึกษา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สรชา สุ ข ศรี นวล (2556) ศึ กษาความพึงพอใจของผู้ใ ช้บ ริ การสิ นเชื่ อที่ อยู่ อาศั ยของธนาคารกสิก รไทย จากั ด
(มหาชน) เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับมากใน 2 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์สูงที่สุด
รองลงมาคือด้านบุคลากร และในการเปรียบเทียบผู้ใช้บริการที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ และอาชีพ
ต่างกันมีความพอใจ โดยรวมและด้านรายได้แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ส่วนผู้ใช้บริการที่มีการใช้วงเงินสินเชื่อ
ประเภทที่อยู่อาศัยกับสถาบันการเงินอื่นต่างกันและผู้ใช้บริการที่มีวงเงินกู้ต่างกันมีความพึงพอใจสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคาร
กสิกรไทย จากัด (มหาชน) ในเขตมีนบุรี กรุงเทพโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานการวิจัย
1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ อาชีพ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้บริการ
ธนาคารกรุงเทพ สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ
2. ปัจจัยที่เกี่ยวกับการใช้บริการมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารกรุงเทพ สาขาเดอะมอลล์
ท่าพระ
จากสมมติฐานดังกล่าวข้างต้น สามารถเขียนเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังนี้
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. รายได้ต่อเดือน
5. อาชีพ

H1

ปัจจัยที่เกี่ยวกับการใช้บริการ
1. ผู้ไปใช้บริการร่วมด้วย
2. ความถี่ในการใช้บริการ
3. วันที่ไปใช้บริการ
4. เวลาที่ไปใช้บริการ

H2

3

ความพึงพอใจในการใช้บริการ
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านสถานที่
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด
5. ด้านบุคลากร
6. ด้านกระบวนการให้บริการ
7. ด้านลักษณะทางกายภาพ

ระเบียบวิธีวิจัย
1. ประชากร ได้แก่ ผู้ใช้บริการธนาคารกรุงเทพ สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ
2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ใช้บริการธนาคารกรุงเทพ สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ จานวน 385 คน คานวณได้จากสูตรไม่
ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน (Cochran, 1953 อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552) โดยกาหนดระดับค่าความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 แต่เพื่อความมั่นใจในการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยจึงเก็บแบบสอบถาม
จานวน 400 ราย
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้ทฤษฎี
ส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยที่เกี่ยวกับการใช้บริการตามแนวคิดของคอทเลอร์ (Kotler, 2000) และผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังนาไปทดสอบกับประชากรที่มีลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่างจานวน 40 ชุด (Try – out) ซึ่งแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และอาชีพ
โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวกับการใช้บริการธนาคารกรุงเทพ สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ ได้แก่ ผู้
ไปใช้บริการร่วมด้วย ความถี่ในการใช้บริการ วันที่ไปใช้บริการ และเวลาที่ไปใช้บริการ โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List)
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารกรุงเทพ สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ ได้แก่
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านลักษณะ
ทางกายภาพ ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ประยุกต์ตามมาตรวัดของลิเคิร์ท
(Likert Scale) โดยแบ่งระดับความสาคัญออกเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยทาการเก็บรวบรวมตัวอย่างแบบแบบบังเอิญ (Accidental sampling) โดยเก็บใน
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 ตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 16.00 น. จานวนวันละ 40 ตัวอย่าง เป็นเวลา
10 วัน
5. สถิ ติที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ ผู้ วิจั ย ใช้ ค่ าความถี่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ย (Mean) ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
deviation) เพื่ออธิบายปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยที่เกี่ยวกับการใช้บริการ และความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารกรุงเทพ
สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ และใช้สถิติไคสแควร์ (กัลยา วาณิชบัญชา, 2557) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล
ปัจจัยที่เกี่ยวกับการใช้บริการ และความพึงพอใจในการใช้บริ การธนาคารกรุงเทพ สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ โดยกาหนดค่า
นัยสาคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ 0.05 และสถิติที่ใช้หาคุณภาพของแบบสอบถามใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (  - Coefficient)
ของครอนบัค (Cronbach) ผลการทดสอบความเชื่อมั่น  = 0.947
ผลการวิจัย
ปัจจัยส่วนบุคคล
จากผลการวิ จั ยพบว่า ผู้ ใ ช้บ ริ การส่ ว นใหญ่เ ป็น เพศชายมากกว่ า เพศหญิ ง คิ ดเป็น ร้ อยละ 56.00 และ 44.00
ตามลาดับ มีอายุ 41 - 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.50 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 44.00 มีรายได้ต่อเดือน
30,000 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 40.30 และประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 43.00
ปัจจัยที่เกี่ยวกับการใช้บริการ
จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการใช้บริการกับเพื่อนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.00 มีความถี่ในการใช้บริการ 5-6
ครั้งต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 36.00 กลุ่มตัวอย่างนิยมไปใช้บริการในวันเสาร์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 35.50 โดยไปใช้บริการใน
เวลา 14.01 น. – 16.00 น. คิดเป็นร้อยละ 32.30
ความพึงพอใจในการใช้บริการ
จากผลการวิจัย พบว่า ผู้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารกรุงเทพ สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ
มากที่สุด คือ ปัจจัยด้านบุคลากร ( x = 4.44, S.D. = 0.647) รองลงมาได้แก่ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ( x = 4.36,
S.D. = 0.525) และน้อยที่สุด คือ ด้านสถานที่ให้บริการ ( x = 4.13, S.D. = 0.417) จากการสัมภาษณ์ความพึงพอใจของ
กลุ่มตัวอย่างต่อการใช้บริการโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เพราะความสะอาดภายในธนาคาร การบริการที่มีคุณภาพ มีการ
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กาหนดราคาค่าธรรมเนียมธนาคารที่เหมาะสม มีการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการ
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของทางธนาคาร และมีการอบรมมารยาทในการให้บริการของพนักงาน ทาให้พนักงานมีความ
กระตือรือร้นและการดูแลเอาใจใส่ในการบริการ ตลอดจนทางธนาคารมี การให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอน
การให้บริการ ส่วนเรื่องสถานที่จอดรถยนต์ที่มีไม่เพียงพอนั้น อาจจะเป็นเหตุผลทาให้ผู้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจน้อย
ที่สุดในด้านสถานที่ในการให้บริการ แสดงผลดังภาพที่ 1
Product
Physical Evidence

4.29
4.21

4.21

4.36

4.13

Process

4.3

4.44

People

Price

Place

Promotion

Mean

ภาพที่ 1 ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารกรุงเทพ สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ
การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ อาชีพ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้
บริการธนาคารกรุงเทพ สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ
จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ และอาชีพ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารกรุงเทพ
สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคลากร และด้านกระบวนการการ
ให้บริการ ส่วนอายุ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารกรุงเทพ สาขาเดอะมอล ล์ ท่าพระ ในด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคลากร ด้านกระบวนการการให้บริการ และด้านลักษณะ
ทางกายภาพ ส่วนระดับการศึกษา และ ระดับรายได้ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารกรุงเทพ สาขา
เดอะมอลล์ ท่าพระ ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการการให้บริการ และ
ด้านลักษณะทางกายภาพ จากผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานได้ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สรุปผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารกรุงเทพ สาขา
เดอะมอลล์ ท่าพระ
ปัจจัยส่วนบุคคล

ความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารกรุงเทพ สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
เพศ
0.002* 0.001*
0.070
0.004* 0.005* 0.015*
0.098
อายุ
0.001* 0.015* 0.000* 0.005* 0.001* 0.005* 0.010*
ระดับการศึกษา
0.014* 0.002* 0.001* 0.000* 0.324 0.007* 0.000*
ระดับรายได้
0.000* 0.006*
0.004
0.004* 0.089 0.015*
0.004
อาชีพ
0.004* 0.015*
0.488
0.014* 0.001 0.011*
0.254
(1) ด้านผลิตภัณฑ์ (2) ด้านราคา (3) ด้านสถานที่ (4) ด้านการส่งเสริมการตลาด (5) ด้านบุคลากร (6) ด้านกระบวนการ (7) ด้าน
ลักษณะทางกายภาพ
หมายเหตุ : ระดับนัยสาคัญ *p<0.05
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สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยที่เกี่ยวกับการใช้บริการมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารกรุงเทพ สาขา
เดอะมอลล์ ท่าพระ
จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้ไปใช้บริการร่วมด้วย และวันที่ไปใช้บริการ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจใน
การใช้บริการธนาคารกรุงเทพ สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมการตลาด
ด้านบุคคลากร และด้านกระบวนการการให้บริการ ส่วนความถี่ในการใช้บริการ และเวลาที่ไปใช้บริการ มีความสัมพันธ์กับ
ความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารกรุงเทพ สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้าน
บุคคลากร และด้านกระบวนการการให้บริการ จากผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานได้ดัง
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เกี่ยวกับการใช้บริการกับความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคาร
กรุงเทพ สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ
ปัจจัยที่เกี่ยวกับการใช้บริการ

ความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารกรุงเทพ สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
ผู้ไปใช้บริการร่วมด้วย
0.001* 0.000* 0.004* 0.014* 0.031* 0.048*
0.788
ความถี่ในการใช้บริการ
0.000* 0.001* 0.005*
0.458 0.047* 0.044*
0.858
วันที่ไปใช้บริการ
0.017* 0.004* 0.019* 0.011* 0.018* 0.001*
0.758
เวลาที่ไปใช้บริการ
0.025* 0.010* 0.007*
0.558 0.000* 0.000*
0.455
(1) ด้านผลิตภัณฑ์ (2) ด้านราคา (3) ด้านสถานที่ (4) ด้านการส่งเสริมการตลาด (5) ด้านบุคลากร (6) ด้านกระบวนการ (7) ด้าน
ลักษณะทางกายภาพ
หมายเหตุ : ระดับนัยสาคัญ *p<0.05
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1. ผู้ใช้บริการให้ความสาคัญต่อความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารกรุงเทพ สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ อยู่ในระดับ
มากที่สุด ทั้งนี้เพราะก่อนที่ผู้ใช้บริการจะตัดสินใจใช้บริการจะต้องมีการศึกษา ค้นหาข้อมูล ประเมินทางเลือก เพื่อที่จะได้
ตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารกรุงเทพ สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ ซึ่งการประเมินทางเลือกนั้นผู้ใช้บริการก็จะคานึงหรือให้
ความสาคัญกับผลิตภัณฑ์ของธนาคาร การกาหนดราคาค่าธรรมเนียมของธนาคารที่เหมาะสม ความสะดวกในการใช้บริการ
ความโดดเด่นในการออกแบบรูปแบบการให้บริการและการส่งเสริมการตลาด เช่น การได้ลดค่าธรรมเนีย มจากการเป็นลูกค้า
เก่า ซึ่งสอดคล้องกับโซโลมอน (Solomon, 2007) ที่กล่าวว่าการตัดสินใจเป็นวิธีการที่บุคคลควรประพฤติเพื่อให้ได้ผลสูงสุด
โดยมีวิธีการตัดสินใจ 6 ขั้นตอน คือ (1) ค้นหาความต้องการในการตัดสินใจ (2) สร้างเกณฑ์ในการตัดสินใจ (3) แบ่งน้าหนักใน
แต่ละเกณฑ์ (4) พัฒนาทางเลือก (5) ประเมินผลทางเลือก และ (6) เลือกทางเลือกที่ดีที่สุด
2. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได้ และอาชีพ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจใน
การใช้บริการธนาคารกรุงเทพ สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความพึงพอใจในการใช้บริการย่อมแตกต่างกันไป
ตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยผู้ที่มีเพศต่างกันย่อมมีความพึงพอใจในการใช้บริการแตกต่างกันออกไป ส่วนผู้ที่มีอายุต่างกัน ย่อมมี
ความพึงพอใจในการใช้บริการที่เปลี่ยนไปตามประสบการณ์ในการเคยมาใช้บริการ ส่วนคนที่มีรายได้สูงย่อมมีความพึงพอใจใน
การใช้บริการแตกต่างกับผู้มีรายได้ต่าที่ต้องคิดพิจารณาในการตัดสินใจใช้บริการ และเลือกใช้บริการที่จาเป็นจริง ๆ นอกจากนี้
อาชีพต่างกันย่อมมีแนวคิดค่านิยมของความพึงพอใจต่อการใช้บริการแตกต่างกันออกไปตามอาชีพที่ประกอบ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดโซโลมอน (Solomon, 2007) ทีก่ ล่าวว่า การตัดสินใจของผู้ซื้อได้รับอิทธิพลจากลักษณะส่วนบุคคลของคนทางด้านต่าง
ๆ ได้แก่ อายุ ขั้นตอนวัฎจักรชีวิต ครอบครัว อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบบการดารงชีวิต บุคลิกภาพ และ
แนวความคิดส่วนบุคคล โดยอายุที่แตกต่างกันจะมีความต้องการผลิตภัณฑ์ต่างกัน ส่วนอาชีพของแต่ละบุคคลจะนาไปสู่ความ
จาเป็นและความต้องการสินค้าและบริการที่แตกต่างกัน สาหรับผู้ที่มีการศึกษาสูงมีแนวโน้มจะบริโภคผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดี
มากกว่าผู้ที่มีการศึกษาต่า และรายได้ (Income) โอกาสทางเศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบต่อสินค้าและบริการที่ตัดสินใจซื้ อ
และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสรชา สุขศรีนวล (2556) ที่ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคาร
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กสิกรไทย จากัด (มหาชน) เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานครพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายได้ มี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย ของธนาคารกสิ ก รไทย จ ากั ด (มหาชน) เขตมี น บุ รี
กรุงเทพมหานคร
3. จากผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวกับการใช้บริการ ได้แก่ ผู้ไปใช้บริการร่วมด้วย ความถี่ในการใช้บริการ
วันที่ไปใช้บริการ และเวลาที่ไปใช้บริการมีความสัมพันธ์กับความพึ งพอใจในการใช้บริการธนาคารกรุงเทพ สาขาเดอะมอลล์
ท่าพระ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความพึงพอใจในการใช้บริการในด้านส่วนประสมทางการตลาด ทีถ่ ือว่าเป็นปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นให้
ผู้ใช้บริการเกิดความต้องการของสินค้าและบริการ หรืออาจกล่าวได้ว่า สิ่งกระตุ้นทางการตลาดเป็นมูลเหตุจูงใจให้เกิดการซื้อ
สินค้าและบริการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสรชา สุขศรีนวล (2556) ได้กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดถือว่าเป็น
ตัวกระตุ้นหรือสิ่งเร้าทางการตลาดที่กระทบต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อและความพึงพอใจในการใช้บริการ
ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจการให้บริการในด้านบุคลากรมากที่สุด ดังนั้น ผู้ประกอบการจึง
ควรมีการอบรมมารยาท การแต่งกาย บุคลิกภาพ และการช่วยเหลือแก้ปัญหาของพนักงานให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เพื่อทาให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด และจากความพึงพอใจน้อยที่ สุดในด้านสถานที่ให้บริการนั้น ผู้ประกอบการควร
จัดหาที่จอดรถยนต์เพิ่มมากขึ้น หรือจัดรถรับส่งสาหรับผู้ใช้บริการตามจุดนัดต่าง ๆเพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจในการ
ใช้บริการ และกลับมาใช้บริการซ้า
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