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  อฐัพล  สมคัรัฐกจิ : ปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการของลูกคา้  ธนาคารกรุงเทพฯ จาํกดั 

(มหาชน)  ในเขตอาํเภอเมืองนครปฐม  จงัหวดันครปฐม.  อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : ผศ.ดร.พิทักษ ์  ศิริวงศ.์  

111 หน้า. 

 การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงค ์เพือ ศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการของลูกค้า  ธนาคาร

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในเขตอาํเภอเมืองนครปฐม  จงัหวดันครปฐม อนัได้แก ่ปัจจยัทางด้านประชากรศาสตร์ 

ปัจจยัทางด้านพฤติกรรม การเขา้มาใช้บริการของลูกคา้ ปัจจยัในการตดัสินใจเขา้มาใช้บริการของลูกคา้ และปัจจัย

ปัญหาและขอ้เสนอแนะเกยีวกบัการใช้บริการ ประชากร ได้แก ่คือ ลูกค้าทีใช้บริการกบัธนาคารกรุงเทพ จาํกดั 

(มหาชน) ในเขตพืนที อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม รวม 4 สาขา และ  1 สํานักธุรกจิซึงมีจาํนวน

ประชากร 146,861 ราย การกาํหนดตวัอย่างใช้วิธีของ Yamane ได้จาํนวนทังสิน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็น

เครืองมือทีใช้ในการวิจยั วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ (%)   ค่าเฉลีย ( x ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 ผลการวิจยัพบว่า  

 ลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีช่วงอายุ 25 – 35 ปี การศึกษา 

ระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน รายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท การวิเคราะห์ปัจจัยเกยีวกบั 

พฤติกรรม การเขา้มาใช้บริการ กบัธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในเขตพืนที อาํเภอเมืองนครปฐม จังหวัด

นครปฐม พบว่า เหตุผลทีตดัสินใจใช้บริการกบัธนาคารกรุงเทพ เพราะว่าใกลที้พกั/สาํนักงาน บริการของธนาคาร

ทีเลือกใช้มากทีสุดคือ โอนเงิน ระยะเวลาสูงสุดทีเป็นลูกค้ากบัธนาคารกรุงเทพ อยู่ในช่วง 1-2 ปี ประเภทของ

บัญชีเงินฝาก ส่วนใหญ่เป็นประเภท ออมทรัพย ์วนัทีมกัจะไปใช้บริการกบัธนาคารกรุงเทพ คือ วนัเสาร์ เวลาทีมัก

ไปใช้บริการกบัธนาคารกรุงเทพ จะอยูใ่นช่วงเวลา 13.01-15.30 น.และ ความถีในการใช้บริการต่อเดือน จะเป็น  

1-3 ครัง  การวิเคราะห์ปัจจยัในการตดัสินใจเข้ามาใช้บริการ กบัธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในเขตพืนที 

อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีระดับการตดัสินใจ ต่อการเลือกใช้บริการ ในภาพรวม

อยูใ่นระดับมาก  เมือวิเคราะห์รายละเอียดเป็นรายขอ้ พบว่า ด้านลกัษณะทางกายภาพ ได้แก ่จาํนวนเครือง ATM 

ทีกระจายตวัทัวประเทศ ด้านการส่งเสริมการตลาด ได้แก ่การดําเนินกจิการมาเป็นระยะเวลานานสร้างคุณภาพ

การบริการทีเป็นมาตรฐาน ด้านบุคลากร ได้แก ่การให้คาํแนะนําบริการต่าง ๆ ของธนาคารเมือท่านต้องการ     

ด้านราคา ได้แก ่อตัราค่าธรรมเนียมการให้บริการของธนาคาร  ด้านผลิตภณัฑ ์ได้แก ่การโอนเงินสะดวกรวดเร็ว 

การวิเคราะห์เกยีวกบัปัญหาและข้อเสนอแนะเกยีวกบัการใช้บริการ  กบัธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) พบ

ขอ้สรุปของปัญหาและขอ้เสนอแนะ  คือ การเกบ็รักษาความลบัของลูกคา้  ความถูกต้องแม่นยาํในการให้บริการ 

มนุษยสัมพนัธ์ของพนักงาน การให้คาํแนะนําของพนักงานบริการ  ความรวดเร็วในการให้บริการ และ ความ

เหมาะสมของสถานทีตงั   
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The purpose of this research is to study the factors affecting customers’ decision in 
using the services of Bangkok Bank Public Company Limited in Muang District, Nakhon 
Pathom which are demography, behavior of customers’ in using bank services,  customer’s 
decisional factors in using bank services and problems and suggestions on bank services. 
The Yamane method was used in determining the sample of 400 people. Questionnaires 
were used in data accumulation. Statistics that was used in data collection is estimate basic 
statistic to  analyzing  percentage, mean and standard deviation.  

Results of the research are as follows:  
The demographic characteristics of the samples were mostly female, age ranging 

between 25-35 years old, single, have an undergraduate degree and works at a private 
company with an income between 10,001-20,000 Baht/month. Analysis of customers’ 
behavior in using bank services shows that the reason the customers chose Bangkok Bank is 
mainly because of its close proximity to where the customers live. The most used service is 
money transfer. The customers’ are members for 1-2 years. Most of the accounts are savings 
accounts. Most people use Bangkok Bank services on Saturdays. The time period when 
customers go to Bangkok Bank is between 13.01-15.30 and the frequency of bank service 
usage is 1-3 times a month. In-depth analysis shows that customers chose Bangkok Bank 
because of its physical characteristics i.e. having many ATM machines nationwide, its 
marketing i.e. Bangkok Bank has been in operation for many decades building quality 
services in the process, its price i.e. bank fees and surcharges and its products i.e. quick 
money transfer. The problems and suggestions on Bangkok Bank services most requested on 
the questionnaire were customer confidentiality, accuracy of services, human relations of 
employees, recommendations from employees, speed of services and appropriateness of 
bank location. 
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กิตตกิรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบบันีสาํเร็จไดด้ว้ยความอนุเคราะห์จาก อาจารย ์ดร.พิทักษ์  ศิริวงศ์ อาจารย ์ 
ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ทีได้เสียสละเวลาอันมีค่า  ให้คําแนะนํา  ช่วยเหลือ และข้อแนะนําต่างๆ 
ตลอดจนแกไ้ขปรับปรุงให้วิทยานิพนธ์ฉบบันีมีความสมบูรณ์ ผูว้ิจยัรู้สึกซาบซึงในความกรุณา    จึง
ขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสนี 

สุดท้ายผูว้ิจัยใคร่กราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และเพือนๆพีน้อง ทีให้ความรัก ความ
ห่วงใย เป็นกาํลงัใจและสนบัสนุน จนทําให้ผูว้ิจัยสามารถจัดทําวิจัยฉบับนีสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
คุณประโยชน์ทีไดรั้บจากวิทยานิพนธ์ฉบบันี ผูว้ิจยัขอมอบเป็นเครืองบูชาพระคุณของ บิดา มารดา 
และครูอาจารย ์ทีไดอ้บรมสงัสอน ชีแนะแนวทางทีดีและมีคุณค่าตลอดมาจนสาํเร็จการศึกษา 
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