ความพึงพอใจและพฤติกรรมการใช้ บริการธนาคารพาณิชย์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
SATISFACTION AND CONSUMER BEHAVIOR FOR COMMERCIAL BANK USAGE IN
BANGKOK METROPOLIS
จิรวุฒิ หลอมประโคน 1* และ วราภรณ์ ลิมเปรมวัฒนา2
1
อาจารย์ประจําภาควิชาการตลาด มหาวิทยาลัยสยาม จังหวัดกรุ งเทพมหานคร 10163 E-mail : chirawut_taetae@hotmail.com
2
อาจารย์ประจําภาควิชาการตลาด มหาวิทยาลัยสยาม จังหวัดกรุ งเทพมหานคร 10163 E-mail : dafish-morent@hotmail.com

บทคัดย่ อ
บทความวิจยั เรืA องความพึงพอใจและพฤติกรรมการใช้บริ การธนาคารพาณิ ชย์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครเป็ น
การวิจยั เชิงปริ มาณโดยมีกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั 400 ตัวอย่าง สถิติทีAใช้ในการวิจยั คือ การหาค่าร้อยละ การหาค่าเฉลีAยและส่ วน
เบีAยงเบนมาตรฐาน การหาค่าไค-สแควร์ (Chi-square) ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ระดับการศึกษาส่ วน
ใหญ่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง 10,001-20,000
บาท เปิ ดบัญชี กบั ธนาคารมากทีA สุด 2 แห่ ง ธนาคารพาณิ ชย์ทีAใช้เป็ นหลักมากทีA สุดคือ ธนาคารกรุ งเทพ ข้อมูลเกีA ยวกับความพึง
พอใจด้านบริ หารประสบการณ์อนั ดีกบั ลูกค้าใน 3 ระดับ พบว่า ก่อนใช้บริ การ ระหว่างการใช้บริ การ หลังการใช้บริ การ ผูบ้ ริ โภคมี
ความพึงพอใจมากทีA สุดในเรืA องของบรรยากาศก่อนการใช้บริ การ เช่น การสร้างบรรยากาศของธนาคารทีA เป็ นกันเอง ไม่เป็ น
ทางการมากเกินไป ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจด้านบริ หาร
ประสบการณ์อนั ดีกบั ลูกค้าและพฤติกรรมการใช้บริ การธนาคารพาณิ ชย์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครอย่างมีนยั สําคัญทีA
ระดับ 0.05
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ธนาคารพาณิ ชย์

Abstract
This article is to present the research “Satisfaction and Consumer Behavior for Commercial Bank Usage in Bangkok
Metropolis.” This is a quantitative research and the sample size is 400 respondents. The statistical tools: percentage, mean,
standard deviation and chi – square test are used for data analyzing. The results show that most of respondents are female,
educational level is bachelor degree and carrying an official in private sector as an occupation most. Their average monthly
income is in 10,001 – 20,000 Baht and they possess bank accounts of two commercial banks at most and mainly use services of
Bangkok Bank. For the results of consumer satisfaction towards customer experience management which are considered in 3
stage of CEM; before service usage, between service usage, and after service usage, they show that the atmosphere of the stage
of before service usage is an element that satisfies them most, such as friendly atmosphere, not too formal. The hypothesis tests
on the relationship among demographic factors, consumer satisfaction towards customer experience management and consumer
behavior for commercial bank usage in Bangkok Metropolis are significant at the level of 0.05.
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1. บทนํา
ธุ ร กิ จ ด้า นงานบริ ก าร ไม่ ว่า จะเป็ นธุ ร กิ จ โรงแรม
โรงพยาบาล ธนาคาร ร้ า นอาหาร หรื อ ปัn ม นํามัน ล้ว นมี
เป้ าหมายทีAตอ้ งการ คือ “การบริ การทีAเป็ นเลิศ” เพืAอสร้างความ
ประทับใจให้กบั ลูกค้า ทําให้ลูกค้ากลับมาใช้บริ การอีกอย่าง
ต่อเนืA องเพืAอส่ งมอบประสบการณ์ทีAประทับใจให้กบั ลูกค้าใน
ขณะทีA ลูกค้าได้รับบริ การ เช่น ความประทับใจจากบริ การทีA
สะดวกสบายและรวดเร็ วของโรงพยาบาล ธนาคาร ร้านอาหาร
ปัn มนํามัน เป็ นต้น การธนาคารพาณิ ชย์ ถือเป็ นธุ รกิ จบริ การ
ประเภทหนึA งทีAให้บริ การประเภทรับฝากเงิ นทีAตอ้ งจ่ายคืนเมืAอ
ทวงถามหรื อเมืA อ สิ นระยะเวลาอัน ได้ ก ํา หนดไว้ และใช้
ประโยชน์จากเงิ นนันในทางหนึA งหรื อหลายทาง เช่ น การให้
กูย้ มื ซือขายหรื อเก็บเงินตามตัวq เงิน หรื อตราสารเปลีAยนมืออืAน
ใด ซื อหรื อ ขายเงิ นตราต่า งประเทศ ทังนี จะประกอบธุ ร กิ จ
ประเภทอืA นๆ อันเป็ นประเพณี ของธนาคารพาณิ ชย์ดว้ ยก็ได้
สํ า หรั บ ธนาคารพาณิ ช ย์ คื อ ธนาคารทีA ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้
ประกอบการธนาคารพาณิ ชย์และหมายความรวมถึงสาขาของ
ธนาคารต่ า งประเทศทีA ไ ด้รั บ อนุ ญ าตให้ป ระกอบธุ ร กิ จ การ
ธนาคารพาณิ ชย์ดว้ ย (ข้อมูล ณ วันทีA 15 มีนาคม 2552) ดังนัน
จึ งหลีกหนี ไม่ได้ทีAจะต้องมีการบริ หารประสบการณ์อนั ดี กับ
ลูกค้า ตัวอย่างเช่น การปรับโฉมของธนาคารกสิ กรไทย เปิ ด
สาขาในบรรยากาศ Coffee Banking เพิAมฟังก์ชนั ของพืนทีAใน
การให้บริ การ ทําให้มีบรรยายกาศผ่อนคลาย สะดวกสบาย
รู ้สึกว่าได้รับบริ การทีA รวดเร็ วขึน สร้างจุดเด่นและความต่าง
ของสาขาจากธนาคารคู่ แ ข่ ง อี ก ตัว อย่ า งคื อ ธนาคารไทย
พาณิ ชย์มีปรับรู ปโฉมของสาขาอย่างต่อเนืA อง มีการนําโทนสี
ม่วงเข้ามาเกีA ยวข้องในการดึ งดู ดลูก ค้าต่อธนาคารเพราะสี ทีA
นํา มาใช้นันเป็ นสี ทีA มี ค วามโดดเด่ น และเป็ นสี ป ระจํา ของ
ธนาคาร(http://www.bcm.arip.co.th/bt/content.php?data=
408743_% E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%
B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%81) รวมทัง ธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทยได้มีการปรับภาพลักษณ์สู่ I - Bank เพืAอขยาย
บริ การจากกลุ่มชาวไทยมุสลิมไปสู่ คนไทยทุกกลุ่ม โดยปรับ
เพิAมเป้ าหมาย ผลกําไรปี นี เป็ น 120 ล้านบาท จากเป้ าหมายเดิม
83 ล้านบาท ขณะทีA ปีทีAแล้วมีผลกําไรราว 17 ล้านบาท ปรับ

ภาพลัก ษณ์ ใ หม่ โดยได้ป รั บ ทังภาพโลโก และยู นิ ฟ อร์ ม
พนักงาน พร้อมเปิ ดตัวสิ นเชืA อเช่าซื อรถยนต์ และบริ การอืAนๆ
ของธนาคาร ซึAงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การดําเนิ นงานของ
ธนาคาร ทีAจะมุ่งดําเนิ นธุรกิจตามหลักการของศาสนาอิสลาม
ดําเนิ นงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ให้บริ การด้วยความรวดเร็ ว
ถูกต้อง เป็ นทีA ประทับใจของผูใ้ ช้บริ การ สร้างผลกําไรเป็ นทีA
พอใจของผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ่ วมลงทุ นมี ความเจริ ญเติ บโตอย่าง
ต่ อ เ นืA อ ง ด้ ว ย ค ว า ม มัA น ค ง ( http://www.theccnnews.com/theccn/00387page/00387Page1ItsaramBank.htm)
จากข้อมูลการปรับตัวของธนาคารต่างๆ แสดงให้เห็นว่าธุรกิจ
ธนาคารให้ความสําคัญกับสร้างประสบการณ์ทีAดีเพืAอทําให้เกิด
ความพึงพอใจกับผูบ้ ริ โภค
ดัง นันจึ ง เป็ นทีA น่ า สนใจทีA จ ะทํา การวิจัย เพืA อ ศึ ก ษา
ความพึงพอใจและพฤติ กรรมการใช้บริ การธนาคารพาณิ ชย์
เพืAอเป็ นประโยชน์กับ ภาคธุ รกิ จ ในการจัดทําแผนการตลาด
หรื อกิจกรรมทางการตลาดทีAเหมาะสมต่อไป

2. เนือG ความหลัก
2.1 วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
ศึ ก ษาความพึ ง พอใจและพฤติ ก รรมการใช้บ ริ ก าร
ธนาคารพาณิ ชย์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
2.2 สมมติฐานงานวิจยั
สมมติ ฐ านทีA 1 ลั ก ษณะทางประชากรศาตร์ มี
ความสั ม พัน ธ์ กับ ความพึ ง พอใจของผู ้ใ ช้บ ริ การธนาคาร
พาณิ ชย์
สมมติ ฐ านทีA 2 ลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การธนาคารพานิชย์
2.3 วิธีการวิจยั
2.3.1 ประชากรการวิจัย ประชากรทีAทาํ การศึกษาในงานวิจยั
ครังนี คือ ผูบ้ ริ โภคทังชายและหญิงในเขตกรุ งเทพมหานคร ทีA
ได้ใช้บริ การธนาคารพาณิ ชย์ และเป็ นผูท้ ีA มีภูมิลาํ เนาหรื อพัก
อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร โดยกรุ งเทพมหานครแบ่งการ

ปกครองออกเป็ น 50 เขต มีจาํ นวนประชากรทังสิ น 5,716,248
คน (http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/themes/popula
tion.html)
2.3.2 กลุ่มตัวอย่ าง การกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ
การวิจยั ในครังนี ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดย
การใช้สูตรการหาขนาดตัวอย่างจากสัดส่ วนประชากรทีAระดับ
ความเชืA อมันA 95% โดยประมาณค่าสัดส่ วนหรื อร้อยละขนาด
ตัวอย่างจะหาได้จากสู ตรดังนี (วัชรากรณ์ ชี วโศภิ ษฐ, มปป:
213)
n

=

P(1 − P)( Z ) 2
e2

(1)

แทนค่าทีA โดยผูว้ ิจยั ต้องการสุ่ มตัวอย่างเป็ น 50 %
หรื อ 0.50 จากประชากรทังหมด ระดับความน่ าจะเป็ นของ
ประชากรเท่ ากับ 0.5 ทีA ระดับความเชืA อมันA 95 % และมีค่า
ความคลาดเคลืAอนทีA 0.05 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั คือ
400 ตัวอย่าง
2.3.3 วิธีการสุ่ มตัวอย่ าง การสุ่มตัวอย่างสําหรับการวิจยั ผูว้ ิจยั
ได้กาํ หนดกรอบในการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ขอบเขตพืนทีA
และการแบ่งเขตปกครองของกรุ งเทพมหานคร (สํานักผังเมือง
กรุ ง เ ท พ ม ห าน ค ร ,2 5 4 2 ) ป ร ะ กอ บ กั บ ผั ง เ มื อ ง ร ว ม
กรุ งเทพมหานครแสดงการใช้ประโยชน์ทีAดิน ซึAงประกอบด้วย
ทีAดินประเภททีA อยู่อาศัย หนาแน่ นน้อย-ปานกลาง-มาก ทีA ดิน
พาณิ ช ยกรรม ทีA ดิ น ประเภทอุ ต สาหกรรม ทีA ดิ น ประเภท
คลัง สิ น ค้า ทีA ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ทีA ดิ น
ประเภทอนุ รั กษ์เพืA อส่ งเสริ มเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมไทย
ทีA ดินประเภทสถาบันศาสนา ทีA ดิน ประเภทสถาบันราชการ
สาธารณู ปโภคและสาธารณู ปการ จากนันใช้การสุ่ มตัวอย่าง
แบบหลายขันตอน (Multi – Stage Sampling) โดยเรี ยงลําดับ
เป็ น 3 ขันตอน ดังนี
ขัG น ทีN 1 ใช้ ก ารสุ่ มตั ว อย่ า งแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling) โดยเลือกเขตทีAดินประเภทพาณิ ชย์กรรม
เพืAอให้การเก็บข้อมูลตรงกลุ่มเป้ าหมายมากทีAสุด โดยเขตทีAดิน
บริ เวณดังกล่าวมีจาํ นวน 16 เขต
ขัG น ทีN 2 ใช้ วิ ธี การสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบง่ า ย (Simple
Random Sampling) โดยการจับฉลากเพืAอเลือกกลุ่มตัวอย่าง

ได้แก่ เขตคลองสาน เขตสาธร เขตจตุจกั ร เขตลาดพร้าว เขต
บางเขน เขตราชเทวี เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตละ 50 ชุด
ขันทีA 3 ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างโดยใช้ความสะดวก
(Convenience Sampling) เพืAอ เก็ บรวบรวมข้อมูล โดยนํา
แบบสอบถามทีA ไ ด้จัด เตรี ย มไว้ไ ปทํา การจัด เก็ บ ข้อ มู ล ตาม
แหล่งชุมชนเขตต่างๆ ทีAได้ทาํ การสุ่มตัวอย่างไว้
2.4 สถิตทิ ใีN ช้ ในการวิจยั
1. การหาค่าร้อยละ
2. การหาค่าเฉลีAยและส่วนเบีAยงเบนมาตรฐาน
3. การหาค่าไค-สแควร์ (Chi-square)
2.5 ผลการวิจยั
2.5.1 ลักษณะทางประชากร กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ ปริ ญญาตรี
ประกอบอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน รายได้ส่วนบุ คคลต่อ
เดือนอยูร่ ะหว่าง 10,001-20,000 บาท เปิ ดบัญชีกบั ธนาคารมาก
ทีA สุ ด 2 แห่ ง ธนาคารพาณิ ชย์ทีA ใ ช้ เ ป็ นหลัก มากทีA สุ ด คื อ
ธนาคารกรุ งเทพ
2.5.2 ข้ อมูลเกีNยวกับความพึงพอใจของผู้บริ โภคทีNมีต่อการใช้
บริการธนาคารพาณิชย์ พบว่า ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคทีAมี
ต่อการใช้บริ การธนาคารพาณิ ชย์ของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมอยู่
ในระดับ มาก เมืA อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ก่ อนใช้ บริ การ
ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจมากทีAสุดในเรืA องของบรรยากาศก่อน
การใช้บริ การ เช่น เช่นการสร้างบรรยากาศของธนาคารทีAเป็ น
กันเองไม่ดูเป็ นทางการมากเกินไป รองลงมาคือ การให้บริ การ
ของพนักงานก่อนการใช้บริ การ เช่น คําพูดและความเต็มใจ
ของพนั ก งานในการให้ บ ริ ก าร การได้รั บ ข้อ มู ล ทีA เ ป็ น
ประโยชน์ ก่ อ นการตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก าร เช่ น การให้
คําแนะนําด้านสิ นเชืAอ การลงทุน การฝาก – ถอนเงิน การให้
ดอกเบีย การรอคอย เช่น มีพนักงานให้คาํ แนะนําเพียงพอกับผู ้
สอบถามข้อมูลทําให้ไม่เกิ ดการรอคอยเป็ นเวลานาน และมี
เอกสารให้ เ พืA อ เป็ นประโยชน์ ต่ อ การตัด สิ น ใจก่ อ นการใช้
บริ การ เช่ น ตารางแสดงอั ต ราดอกเบี ยเงิ น กู้ เงิ น ฝาก
ผลตอบแทนจากการลงทุนตามลําดับ ระหว่ างการใช้ บริ การ

ผูบ้ ริ โ ภคมี ค วามพึ ง พอใจมากทีA สุ ด ในเรืA อ งของ บรรยากาศ
ระหว่างการใช้บริ การ เช่นการสร้างบรรยากาศของธนาคารทีA
เป็ นกัน เองไม่ ดู เ ป็ นทางการมากเกิ น ไป รองลงมาคื อ การ
ให้บริ การของพนักงานระหว่างการใช้บริ การ เช่น พนักงาน
คอยให้คาํ ช่วยเหลือและตอบข้อซักถามทีAเกิดขึนระหว่างการใช้
บริ การได้ชดั เจน การกรอกข้อมูลระหว่างการใช้บริ การไม่
ยุง่ ยาก ซับซ้อน เอกสารทีAใช้ในการกรอกข้อมูลระหว่างการใช้
บริ การมีความละเอียดและชัดเจน เช่น สัญญาเงินกู้ และการรอ
คอย เช่น ขันตอนในระหว่างการใช้บริ การมีความรวดเร็ วไม่
ต้องรอนาน ตามลําดับ หลังการใช้ บริการ ผูบ้ ริ โภคมีความพึง
พอใจมากทีA สุดในเรืA องของบรรยากาศหลังการใช้บริ การ เช่น
การสร้างบรรยากาศของธนาคารทีAเป็ นกันเองไม่ดูเป็ นทางการ
มากเกินไป รองลงมาคือ การรอคอย เช่น การตอบคําถามและ
การแก้ปั ญ หาได้อ ย่า งรวดเร็ ว การให้บ ริ ก ารของพนัก งาน
หลังจากสนใจใช้บริ การ เช่น ความเต็มใจของพนักงานในการ
ให้ความช่วยเหลื อในกรณี ทีAเกิ ดปั ญหาขึ น ขันตอนขอความ
ช่ ว ยเหลื อ หลัง การใช้บ ริ การไม่ ยุ่งยาก และมี ห น่ วยงานให้
ความช่วยเหลือกรณี เกิ ดปั ญหาหลังการใช้บริ การหรื อดําเนิ น
ธุรกรรมทางการเงิน ตามลําดับ
2.5.3 พฤติกรรมการใช้ บริ การธนาคารพาณิชย์ พบว่า ส่ ว น
ใหญ่ทาํ ธุ รกรรมทางการเงิ นโดยเลื อกใช้บริ การฝากเงิ น ซึA ง
ส่ วนใหญ่จะไปใช้บริ การธนาคารในช่วงเวลา 12.00-15.00 น.
ความถีAในการใช้บริ การธนาคารพาณิ ชย์ คือ ใช้บริ การมากกว่า
3 ครั งต่อเดื อน วัตถุ ประสงค์ใ นการเลื อ กใช้บริ การธนาคาร
พาณิ ช ย์ คื อ เพืA อ การออม สาเหตุ ทีA เ ลื อ กใช้บ ริ ก ารธนาคาร
พาณิ ชย์สูงสุด คือ ความมันA คงของธนาคาร ผูท้ ีAมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การธนาคารพาณิ ชย์ คือ ตัวเอง ช่องทางทีA
ใช้บริ การธนาคารพาณิ ชย์มากทีAสุด คือ สาขาของธนาคารทีAอยู่
ในห้างสรรพสิ นค้า
2.5.4 การวิเคราะห์ ข้อมูลเพือN ทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานทีN 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ (เพศ
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายรับหรื อรายได้ส่วนบุคคลต่อ
เดื อน) มี ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ ของผูใ้ ช้บริ การ
ธนาคารพาณิ ชย์ (ก่ อนการใช้ บริ การ ได้แก่ การได้รับข้อมูลทีA

เป็ นประโยชน์ก่อนการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ เช่น การให้
คําแนะนําด้านสิ นเชืA อ การลงทุน การฝากและถอนเงิ น การ
ให้ดอกเบี ย มี เอกสารให้เพืAอเป็ นประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจ
ก่อนการใช้บริ การ เช่น ตารางแสดงอัตราดอกเบี ยเงิ นกู้ เงิ น
ฝาก ผลตอบแทนจากการลงทุน บรรยากาศก่อนการใช้บริ การ
เช่น การทีAธนาคารสร้างบรรยากาศทีAเป็ นกันเองไม่เป็ นทางการ
มากกินไป การให้บริ การของพนักงานก่อนการใช้บริ การ เช่น
คําพูดและความเต็มใจของพนักงานในการให้บริ การ การรอ
คอย เช่น มีพนักงานให้คาํ แนะนําเพียงพอกับผูส้ อบถามข้อมูล
ทําให้ไม่เกิ ดการรอคอยเป็ นเวลานาน ระหว่ างการใช้ บริ การ
ได้แก่ การกรอกข้อมูลระหว่างการใช้บริ การไม่ยงุ่ ยาก ซับซ้อน
เอกสารทีA ใช้ในการกรอกข้อมูลระหว่างการใช้บริ การมีความ
ละเอี ย ดและชัด เจน เช่ น สัญ ญาเงิ น กู้ การให้บ ริ ก ารของ
พนั ก งานระหว่ า งการใช้บ ริ การ เช่ น พนั ก งานคอยให้ ค ํา
ช่วยเหลือและตอบข้อซักถามทีAเกิดขึนระหว่างการใช้บริ การได้
ชัดเจน บรรยากาศระหว่างการใช้บริ การ เช่น การทีA ธนาคาร
สร้างบรรยากาศทีAเป็ นกันเองไม่เป็ นทางการมากกินไป การรอ
คอย เช่น ขันตอนในระหว่างการใช้บริ การมีความรวดเร็ วไม่
ต้องรอนาน หลังการใช้ บริ การ ได้แก่ มีหน่ วยงานให้ความ
ช่ ว ยเหลื อ กรณี เ กิ ด ปั ญ หาหลัง การใช้ บ ริ การหรื อดํา เนิ น
ธุ รกรรมทางการเงิ น ขันตอนขอความช่วยเหลื อหลังการใช้
บริ การไม่ยงุ่ ยาก การให้บริ การของพนักงานหลังจากสนใจใช้
บริ การ เช่น ความเต็มใจของพนักงานในการให้ความช่วยเหลือ
ในกรณี ทีAขึนปั ญหา บรรยากาศหลังการใช้บริ การ เช่น การทีA
ธนาคารสร้างบรรยากาศทีAเป็ นกันเองไม่เป็ นทางการมากกินไป
การรอคอย เช่ น การตอบคํา ถามและการแก้ปั ญ หาได้อ ย่า ง
รวดเร็ ว
สมมติฐานทีN 1.1 เพศ มีความสัมพันธ์กบั ความพึง
พอใจของผูใ้ ช้บริ การธนาคารพาณิ ชย์
- ก่ อ นการใช้บ ริ ก าร ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน
พบว่า เพศ มีความสัมพันธ์กบั การให้บริ การของพนักงานก่อน
การใช้บริ การ เช่น คําพูดและความเต็มใจของพนักงานในการ
ให้บริ การอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีAระดับ 0.05

- ระหว่างการใช้บริ การ ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า เพศ ไม่มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
ธนาคารพาณิ ชย์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีAระดับ 0.05
- หลังการใช้บริ การ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
เพศ ไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ ความพึ ง พอใจของผู ้ใ ช้บ ริ การ
ธนาคารพาณิ ชย์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีAระดับ 0.05
สมมติฐานทีN 1.2 อายุ มีความสัมพันธ์กบั ความพึง
พอใจของผูใ้ ช้บริ การธนาคารพาณิ ชย์
- ก่อนการใช้บริ การ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
อายุ มีความสัมพันธ์กบั การให้บริ การของพนักงานก่อนการใช้
บริ การ เช่ น คํา พู ด และความเต็ ม ใจของพนั ก งานในการ
ให้บริ การ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีAระดับ 0.05
- ระหว่างการใช้บริ การ ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า อายุ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ การให้บ ริ ก ารของพนัก งาน
ระหว่างการใช้บริ การ เช่น พนักงานคอยให้คาํ ช่วยเหลือและ
ตอบข้อซักถามทีAเกิดขึนระหว่างการใช้บริ การได้ชดั เจน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีAระดับ 0.05
- หลังการใช้บริ การ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
อายุ มีความสัมพันธ์กบั การรอคอย เช่น การตอบคําถามและ
การแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ ว อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีAระดับ
0.05
สมมติฐานทีN 1.3 การศึกษา มีความสัมพันธ์กบั ความ
พึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การธนาคารพาณิ ชย์
- ก่อนการใช้บริ การ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
การศึกษา มีความสัมพันธ์กบั การได้รับข้อมูลทีAเป็ นประโยชน์
ก่อนการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การ เช่น การให้คาํ แนะนําด้าน
สิ น เชืA อ การลงทุ น การฝากและถอนเงิ น การให้ด อกเบี ย
บรรยากาศก่อนการใช้บริ การ เช่น พนักงานบริ การสุภาพ สร้าง
บรรยากาศทีAเป็ นกันเอง และการให้บริ การของพนักงานก่อน
การใช้บริ การ เช่น คําพูดและความเต็มใจของพนักงานในการ
ให้บริ การ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีAระดับ 0.05
- ระหว่างการใช้บริ การ ผลการทดสอบสมมติ ฐาน
พบว่า การศึกษา มีความสัมพันธ์กบั เอกสารทีA ใช้ในการกรอก
ข้อมูลระหว่างการใช้บริ การมี ความละเอี ยดและชัดเจน เช่ น
สัญญาเงินกู้ การให้บริ การของพนักงานระหว่างการใช้บริ การ

เช่น พนักงานคอยให้คาํ ช่วยเหลือและตอบข้อซักถามทีAเกิดขึน
ระหว่างการใช้บริ การได้ชดั เจน และบรรยากาศระหว่างการใช้
บริ การ เช่ น พนักงานบริ การสุ ภาพ สร้ างบรรยากาศทีA เป็ น
กันเอง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีAระดับ 0.05
- หลัง การใช้บ ริ ก าร ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน
พบว่ า การศึ ก ษา มี ค วามสั ม พัน ธ์ กั บ การให้ บ ริ การของ
พนั ก งานหลัง จากสนใจใช้ บ ริ การ เช่ น ความเต็ ม ใจของ
พนักงานในการให้ความช่วยเหลือในกรณี ทีAขึนปั ญหา และ
บรรยากาศหลัง การใช้บ ริ ก าร เช่ น พนัก งานบริ ก ารสุ ภ าพ
สร้างบรรยากาศทีAเป็ นกันเอง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีAระดับ
0.05
สมมติฐานทีN 1.4 อาชีพ มีความสัมพันธ์กบั ความพึง
พอใจของผูใ้ ช้บริ การธนาคารพาณิ ชย์
- ก่อนการใช้บริ การ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
อาชีพ มีความสัมพันธ์กบั การได้รับข้อมูลทีAเป็ นประโยชน์ก่อน
การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ เช่น การให้คาํ แนะนําด้านสิ นเชืAอ
การลงทุน การฝาก – ถอนเงิ น การให้ดอกเบี ย บรรยากาศ
ก่อนการใช้บริ การ เช่น พนักงานบริ การสุภาพ สร้างบรรยากาศ
ทีA เ ป็ นกัน เอง และการให้ บ ริ ก ารของพนัก งานก่ อ นการใช้
บริ การ เช่ น คํา พู ด และความเต็ ม ใจของพนั ก งานในการ
ให้บริ การ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีAระดับ 0.05
- ระหว่างการใช้บริ การ ผลการทดสอบสมมติ ฐาน
พบว่า อาชีพ มีความสัมพันธ์กบั การกรอกข้อมูลระหว่างการใช้
บริ การไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน เอกสารทีA ใช้ในการกรอกข้อมูล
ระหว่างการใช้บริ การมีความละเอียดและชัดเจน เช่น สัญญา
เงิ นกู้ และบรรยากาศระหว่างการใช้บริ การ เช่น พนักงาน
บริ การสุ ภาพ สร้างบรรยากาศทีA เป็ นกันเอง อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติทีAระดับ 0.05
- หลังการใช้บริ การ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
อาชีพ มีความสัมพันธ์กบั ขันตอนขอความช่วยเหลือหลังการใช้
บริ การไม่ยงุ่ ยาก บรรยากาศหลังการใช้บริ การ เช่น พนักงาน
บริ การสุ ภาพ สร้างบรรยากาศทีA เป็ นกันเอง และการรอคอย
เช่น การตอบคําถามและการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ ว อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีAระดับ 0.05

สมมติฐานทีN 1.5 รายรับหรื อรายได้ส่วนบุคคลต่อ
เดื อ น มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ ความพึ ง พอใจของผู ้ใ ช้ บ ริ การ
ธนาคารพาณิ ชย์
- ก่อนการใช้บริ การ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
รายได้ส่วนบุคคลต่อเดื อน ไม่มีความสัมพันธ์กบั กับความพึง
พอใจของผูใ้ ช้บริ การธนาคารพาณิ ชย์ อย่างมี นัยสําคัญทาง
สถิติทีAระดับ 0.05
- ระหว่างการใช้บริ การ ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน มีความสัมพันธ์กบั เอกสารทีA
ใช้ในการกรอกข้อมูลระหว่างการใช้บริ การมีความละเอียดและ
ชัดเจน เช่น สัญญาเงินกู้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีAระดับ 0.05
- หลัง การใช้บ ริ ก าร ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน
พบว่ า รายได้ ส่ ว นบุ ค คลต่ อ เดื อ น มี ค วามสั ม พัน ธ์ กั บ มี
หน่ ว ยงานให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ กรณี เ กิ ด ปั ญ หาหลัง การใช้
บริ การหรื อดําเนิ นธุ รกรรมทางการเงิน อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติทีAระดับ 0.05
สมมติฐานทีN 2 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ (เพศ
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายรับหรื อรายได้ส่วนบุคคลต่อ
เดื อน) มี ความสัมพันธ์กับพฤติ กรรมการใช้บริ การธนาคาร
พาณิ ชย์ (เวลาทีAใช้บริ การธนาคารพาณิ ชย์ วัตถุประสงค์ในการ
เลื อ กใช้บ ริ ก ารธนาคารพาณิ ช ย์ สาเหตุ ทีA เ ลื อ กใช้บ ริ ก าร
ธนาคารพาณิ ชย์ ช่องทางการใช้บริ การธนาคารพาณิ ชย์)
สมมติฐานทีN 2.1 เพศ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การใช้บริ การธนาคารพาณิ ชย์ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
เพศ มีความสัมพันธ์กบั ช่องทางการใช้บริ การธนาคารพาณิ ชย์
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีAระดับ 0.05
สมมติฐานทีN 2.2 อายุ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การใช้บริ การธนาคารพาณิ ชย์ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
อายุ มีความสัมพันธ์กบั เวลาทีAใช้บริ การธนาคารพาณิ ชย์อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีAระดับ 0.05
สมมติฐานทีN 2.3 ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กบั
พฤติ ก รรมการใช้บ ริ การธนาคารพาณิ ช ย์ ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กบั เวลาทีAใช้
บริ การธนาคารพาณิ ชย์ วัตถุประสงค์ในการเลื อกใช้บริ การ

ธนาคารพาณิ ชย์ และช่ องทางการใช้บริ การธนาคารพาณิ ชย์
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีAระดับ 0.05
สมมติ ฐ านทีN 2.4 อาชี พ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
พฤติ ก รรมการใช้บ ริ การธนาคารพาณิ ช ย์ ผลการทดสอบ
สมมติ ฐ านพบว่า อาชี พ มี ความสัมพันธ์ กับเวลาทีA ใช้บริ การ
ธนาคารพาณิ ชย์ วัตถุประสงค์ในการเลือกใช้บริ การธนาคาร
พาณิ ชย์ สาเหตุทีAเลือกใช้บริ การธนาคารพาณิ ชย์ และช่องทาง
การใช้บ ริ ก ารธนาคารพาณิ ช ย์ อย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ทีA
ระดับ 0.05
สมมติ ฐ านทีN 2.5 รายได้ ส่ ว นบุ ค คลต่ อ เดื อ นมี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การธนาคารพาณิ ชย์ ผล
การทดสอบสมมติ ฐ านพบว่า รายได้ส่ วนบุ ค คลต่อ เดื อ น มี
ความสัมพันธ์กบั วัตถุประสงค์ในการเลือกใช้บริ การธนาคาร
พาณิ ชย์ สาเหตุทีAเลือกใช้บริ การธนาคารพาณิ ชย์ และช่องทาง
การใช้บริ การธนาคารพาณิ ชย์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีAระดับ
0.05
2.6 อภิปรายผลการวิจยั
การศึกษาความพึงพอใจและพฤติกรรมการใช้บริ การ
ธนาคารพาณิ ชย์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร สามารถ
อภิ ป รายผลการวิจัย ได้ดัง นี ก่ อ นใช้บ ริ ก าร ระหว่า งการใช้
บริ การ หลังการใช้บริ การ ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจมากทีA สุด
ในเรืA องของบรรยากาศในการใช้ บ ริ การ เช่ น การสร้ า ง
บรรยากาศของธนาคารทีAเป็ นกันเอง ไม่เป็ นทางการมากเกินไป
ซึA ง สอดคล้อ งกับ ชืA น จิ ต แจ้ง เจนกิ จ (2551) ทีA ก ล่ า วว่า ใน
ขันตอนก่ อนการตัดสิ นใจซื อ ระหว่างการซื อ และหลัง การ
ตัดสิ นใจซื อ ลูกค้าจะประเมินประสบการณ์เพืAอประกอบการ
ตัด สิ น ใจ ไม่ ว่า จะเป็ นการหาข้อ มู ล ว่า ประสบปั ญ หาหรื อ
อุปสรรคหรื อไม่ บรรยากาศในร้านค้าทีA เข้าไปเลือกซื อสิ นค้า
หรื อบริ การเป็ นอย่างไร และมีสAิ งอํานวยความสะดวกอะไรทีA
ช่ ว ยทํา ให้ เ กิ ด การได้ข ้อ มู ล มากขึ น ซึA งสิA ง เหล่ า นี นํา มาซึA ง
ประสบการณ์ทีAลูกค้ามี ต่อผูใ้ ห้บริ การ และยังสอดคล้องกับ
อดุ ล ย์ จาตุ ร งคกุล (2546) บรรยากาศของสถานบริ ก ารทีA
ประกอบไปด้ ว ย รู ปร่ างของตัว ตึ ก สวนหย่ อ ม พาหนะ
เฟอร์ นิเจอร์ ตกแต่ง เครืA องมือ ป้ าย วัสดุสAิ งพิมพ์ และสิA งเร้าทีA

มองเห็นด้วยตาเปล่า ทังหมดนีเป็ นหลักฐานเสริ มทีAมองเห็นได้
และแสดงถึงรู ปแบบและคุณภาพบริ การของบริ ษทั ธุรกิจด้าน
บริ การจําเป็ นต้องบริ หารหลักฐานทีAเป็ นตัววัตถุอย่างรอบคอบ
เนืA องจากอาจมีผลกระทบต่อความประทับใจ ความรู ้สึก และ
ความพึงพอใจของลูกค้าได้
พฤติกรรมการใช้ บริการธนาคารพาณิชย์
จากผลการวิจัยพบว่าในด้านธุ รกรรมทางการเงิ นทีA
ผูบ้ ริ โภคเลือกใช้บริ การบ่อยทีA สุดคือการใช้บริ การฝากเงินซึA ง
สอดคล้องกับ จิ รวัชร์ กี รติกสิ กร (2551) ทีA ทาํ การศึ กษาเรืA อง
ความพึงพอใจในการใช้บริ การของลูกค้าธนาคารออมสิ นใน
เขตศิ ริราช พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ติดต่อใช้บริ การด้าน
ฝากเงินถอนเงินมากทีAสุด
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในด้านการเลือกช่วงเวลาเข้า
รับบริ การ พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่จะไปใช้บริ การธนาคารใน
ช่วงเวลา 12.00-15.00 น. ซึA งสอดคล้องกับ ณภัทร กรรภิรมย์
(2550) ทีA ศึกษาเรืA องพฤติ กรรมและความพึงพอใจในการใช้
บริ การเงิ นฝากทีA มีต่อการบริ หารจัดการธนาคารพาณิ ชย์ของ
ลูกค้าในจัง หวัดพระนครศรี อยุธยา พบว่า ลูก ค้าส่ วนใหญ่ มี
ช่วงเวลาทีAใช้บริ การ 8.30-12.00 น. และช่วงเวลา 12.01-15.30
น. ตามลําดับ
พฤติ ก รรมของผู ้บ ริ โ ภคในด้า นความถีA ใ นการใช้
บริ ก ารธนาคารพาณิ ช ย์ พบว่า ผูบ้ ริ โ ภคมี ค วามถีA ใ นการใช้
บริ การธนาคารพาณิ ชย์มากกว่า 3 ครังต่อเดื อน ซึA งสอดคล้อง
กับ กมลทิพย์ พวงมณี (2550) ทีAศึกษาเรืA อง การศึกษากลยุทธ์
การสืA อ สารทางการตลาดของธนาคารเพืA อ การเกษตรและ
สหกรณ์ ก ารเกษตร กรณี ศึก ษาสาขาอ่ าวลึ ก จังหวัดกระบีA
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มาใช้บริ การ 2-3 ครังต่อ
เดือน รองลงมาคือ ใช้บริ การ 1 ครังต่อเดือน และมากกว่า 3
ครังต่อเดือน ตามลําดับ
พฤติ ก รรมของผู ้บ ริ โ ภคด้า นวัต ถุ ป ระสงค์ใ นการ
เลื อ กใช้บ ริ ก ารธนาคารพาณิ ช ย์ พบว่า ผูบ้ ริ โ ภคส่ ว นใหญ่ มี
วัตถุประสงค์ในการเลื อกใช้บริ การธนาคารพาณิ ชย์เพืAอการ
ออม ซึAงสอดคล้องกับ กมลทิพย์ พวงมณี (2550) ทีAศึกษาพบว่า
ประเภทการใช้บริ การของธนาคารของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ใช้บริ การเงินฝากอย่างเดียว และยังสองคล้องกับ จิร

วัชร์ กีรติกสิ กร (2551) ทีAศึกษาพบว่า พฤติกรรมของลูกค้าทีAมา
ใช้บริ การส่วนใหญ่มาติดต่อใช้บริ การฝากเงินและถอนเงินมาก
ทีAสุด รองลงมา คือ มาติดต่อใช้บริ การสลากออมสิ นฯ
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคด้านสาเหตุทีAเลือกใช้บริ การ
ธนาคารพาณิ ช ย์ พบว่า ผูบ้ ริ โ ภคส่ ว นใหญ่ มี ส าเหตุ ใ นการ
เลือกใช้บริ การธนาคารพาณิ ชย์เพราะความมันA คงของธนาคาร
ซึAงสอดคล้องกับจิรวัชร์ กีรติกสิ กร (2551) ทีAศึกษาพบว่า ลูกค้า
ทีA มาใช้บริ การธนาคารออมสิ นเพราะเป็ นสถาบันการเงิ นทีA มี
ความมัAน คงและรั ฐ บาลเป็ นประกัน และยัง สอดคล้อ งกับ
ณภัทร กรรภิ รมย์ (2550) ทีA ศึกษาพบว่า ลูกค้ามาใช้บริ การ
เพราะความมัAน คงของธนาคารมากทีA สุ ด รองลงมา คื อ ใช้
บริ การเพราะชืA อเสี ยงของธนาคาร ความรู ้ ความชํานาญและ
ประสบการณ์ ในการทํางาน การตัดสิ นใจในการดําเนิ นงาน
และการให้คาํ แนะนําปรึ กษาแก่ลูกค้า ตามลําดับ
พฤติ ก รรมการเลื อ กช่ อ งทางทีA ใ ช้บ ริ ก ารธนาคาร
พาณิ ชย์ คื อ สาขาของธนาคารทีA อ ยู่ ใ นห้ า งสรรพสิ นค้ า
สอดคล้องกับ จิ รวัชร์ กี รติกสิ กร (2551) ทีA ทาํ การศึกษาพบว่า
ลูกค้าต้องการให้ธนาคารเปิ ดสาขาในห้างสรรพสิ นค้าเพราะ
สะดวกในการติดต่อทําธุรกรรม และยังสอดคล้องกับ สุ พจน์
ฉัA ว ดํา รงกุ ล (2548) ทีA ศึ ก ษาเรืA องปั จ จั ย ส่ ว นประสมทาง
การตลาดทีA มี ผ ลทํ า ให้ ผู ้ บ ริ โภคตั ด สิ นใจใช้ บั ต รเดบิ ต
KRUNGSRI VISA ELECTRON ของธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
จํากัด(มหาชน) กรณี ศึกษาผูท้ ีA ใช้บัตร KRUNGSRI VISA
ELECTRON ในจังหวัดภูเก็ต พบว่า ปั จจัยด้านช่องทางการจัด
จําหน่ายทีAมีความสําคัญมากทีAสุด คือ จํานวนร้านค้าทีAรับชําระ
ค่าสิ นค้าและบริ การมีมากเพียงพอกับความต้องการ รองลงมา
คือ การมีสาขาย่อยทีAสามารถติดต่อสะดวก เช่น ในศูนย์การค้า

3. สรุ ป
จากการวิจยั ผูว้ ิจยั ขอเสนอข้อเสนอแนะเชิ งกลยุทธ์
ในเรืA อ งของความพึ ง พอใจดังนี ธุ ร กิ จ ธนาคารพาณิ ช ย์ ควร
เข้าใจขันตอนของกระบวนการตัดสิ นใจซื อของผูบ้ ริ โภค ซึA ง
ในแต่ละขันตอนผูบ้ ริ โภคจะมีการประเมินขันตอนก่อนใช้การ
บริ การ ระหว่างการใช้บริ การ และหลังการใช้บริ การ ดังนัน
การสร้ า งให้ ผูบ้ ริ โ ภคเกิ ด ความพึ ง พอใจจึ ง ต้อ งมี อ ยู่ใ นทุ ก
ขันตอนมิ เ ช่ น นันผูบ้ ริ โ ภคจะเกิ ด ประสบการณ์ ทีA ไ ม่ ดี และ

ส่ งผลต่อความพึงพอใจทีA ลดลง จากผลการวิจยั นี ยังแสดงให้
เห็นว่าผูบ้ ริ โภคจะมีความพึงพอใจในบรรยากาศของธนาคารทีA
มีความเป็ นกันเองและไม่เป็ นทางการมากเกินไป ดังนัน ธุรกิจ
ธนาคารจึ ง ควรเน้น การสร้ า งบรรยากาศภายในธนาคารให้
ผูบ้ ริ โภครู ้สึกว่าการให้บริ การเป็ นกันเองและไม่เป็ นทางการ
มากเกิ นไป เพืAอเสริ มสร้างให้เกิ ดประสบการณ์ทีAดีและความ
พึงพอใจมากขึน ซึAงจะนํามาสู่การกลับมาใช้บริ การอีกครังและ
ทําให้เกิดการใช้บริ การอย่างต่อเนืAอง

4. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นีได้รับการสนับสนุนทุนจากมหาวิทยาลัยสยาม
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