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 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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บทที  1 
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 นบัจากเกดิวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกจิทีส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนธุรกจิไปทัวโลกแลว้ 

ยงัส่งผลกอ่ให้เกดิปัญหาเงินเฟ้อ  ระดบัราคาสินค้าโดยทัวไปสูงขึน  ทําให้อาํนาจซือของผูบ้ริโภค

ลดลง  ค่าครองชีพสูงขึน  ส่งผลกระทบต่อผูมี้รายได้น้อยและผูมี้รายได้ประจํา  ทําให้ขาดสภาพ

คล่องทางการเงิน  เมือผูมี้รายไดป้ระจาํมีรายไดค้งที  แต่อาจจะมีรายจ่ายหลายส่วนทีไม่คงทีหรือมี

รายจ่ายบางส่วนทีเพิมสูงขึน  รายได้ไม่เพียงพอกบัค่าใช้จ่าย  เพือให้สามารถบริโภคได้มากขึน      

ทําให้ต้องหาแหล่งรายได้แหล่งใหม่เพือเป็นทุนหมุนเวียนใช้จ่ายในปัจจุบัน  ส่งผลให้มีความ

ต้องการสินเชือส่วนบุคคลเพิมขึน  เพือนําไปสํารองไวใ้ช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล  

สินเชือส่วนบุคคล (Personal Loans)  หรือสินเชือเพือการบริโภคส่วนบุคคล (Consumer Loans)  
จดัเป็นสินเชือประเภทหนึงทีสถาบนัการเงินให้แกบุ่คคลธรรมดา  และมีวตัถุประสงค์เพือนําเงินไป
ใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล  โดยสินเชือส่วนบุคคลถือเป็นแหล่งเงินทุนทีสําคัญอีก
แหล่งหนึงสําหรับผูมี้รายได้ไม่พอเพียงกบัรายจ่าย   หรือผูที้ต้องการนําไปสํารองไวใ้ช้ในกรณี

ฉุกเฉิน (พิมพ์พร  เหมพิพัฒน์  2547 :13)   นอกจากนี  สินเชือส่วนบุคคลยงัมีบทบาทสําคัญใน

ระบบธนาคารพาณิชย  ์ กล่าวคือ จะเป็นแหล่งรายได้เพิมแหล่งใหญ่ของธนาคาร จากตารางที 1 
พบว่าส่วนแบ่งตลาดของสินเชือส่วนบุคคลในตลาดสินเชือรวมมีแนวโน้มสูงขึน และจากภาพที 1 
แสดงปริมาณสินเชือของธนาคารพาณิชยที์มีอตัราการขยายตัวเพิมขึนในปี  2548  โดยขยายตัว

เพิมขึนจากปี  2547  ร้อยละ  8.4  และในปี  2552   มีการขยายตัวเพิมขึนจากปี 2551  ในอตัราที

ลดลงร้อยละ  0.3  เมือพิจารณาสดัส่วนปริมาณสินเชือส่วนบุคคลเทียบกบัปริมาณสินเชือรวม จาก

ภาพที  2  จะเห็นไดว้่าในช่วงปี 2547 -2552  ปริมาณสินเชือส่วนบุคคลมีแนวโน้มเพิมขึนโดยตลอด
จากร้อยละ  17.2  ในปี 2547  เป็นร้อยละ  23.6  ในปี 2552  ทาํให้ธนาคารพาณิชยส์ามารถหารายได้

เพิมขึนจากส่วนแบ่งตลาดทีเพิมขึน (ธนาคารแห่งประเทศไทย   2552 :15-16)       
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     ตารางที  1  ปริมาณสินเชือแยกตามประเภทธุรกจิของธนาคารพาณิชย ์ ในช่วงปี  2547 - 2552 

หน่วย  :  ลา้นบาท 

 
 
ทีมา : ธนาคารแห่งประเทศไทย.  ปริมาณสินเชือแยกตามประเภทธุรกจิของธนาคารพาณิชย ์ 

ในช่วงปี  2547 - 2552  [ออนไลน์ ].  เข้า ถึง เมือ  22 กรกฎาคม  2553. เข้า ถึงได้จาก 
http://www.bot.or.th/ 
 
 ธนาคารพาณิชยห์ันมาให้ความสาํคญักบัการขยายตลาดสินเชือส่วนบุคคลมากขึน  โดย
เห็นว่าผู ้ใช้บริการรายย่อยเป็นลูกค้าทีมีศักยภาพและเป็นผู้มีรายได้แน่นอน   ตลอดจนเป็น
ผูใ้ช้บริการทีมีความเสียงตําของธนาคารพาณิชย์  ทําให้ธนาคารพาณิชยต่์าง  ๆ  แข่งขันหา
ผูใ้ชบ้ริการเพือเพิมส่วนแบ่งตลาดให้กบัธนาคารมากขึน  (นิศากร  คลา้ยเอม 2546 :24)   
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ภาพที  1  อตัราการขยายตวัของปริมาณสินเชือรวมทงัระบบ ในช่วงปี  2548 – 2552 
ทีมา : ธนาคารแห่งประเทศไทย.  อตัราการขยายตวัของปริมาณสินเชือรวมทงัระบบ ในช่วงปี  2548 

– 2552 [ออนไลน์].  เขา้ถึงเมือ 22 กรกฎาคม 2553. เขา้ถึงไดจ้าก http://www.bot.or.th/ 
 
ก นอกจากนีรัฐบาลยงัได้ออกมาตรการต่าง ๆ เพือส่งเสริมให้ธนาคารพาณิชย์ปล่อย

สินเชือส่วนบุคคลมากขึน  เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย  มีการผ่อนปรนมาตรการการปรับลด
อตัราดอกเบียเงินกูแ้ละอตัราดอกเบียเงินฝาก  ทําให้ต้นทุนทางการเงินของธนาคารพาณิชยต์าํกว่า

ในอดีต  ส่งผลให้สินเชือส่วนบุคคลสามารถขยายตวัเพิมขึนได ้ 
           

 
 
ภาพที  2  ปริมาณสินเชือบริโภคส่วนบุคคลเทียบกบัปริมาณสินเชือรวมในช่วงปี  2547-2552 
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ทีมา : ธนาคารแห่งประเทศไทย.  ปริมาณสินเชือบริโภคส่วนบุคคลเทียบกบัปริมาณสินเชือรวม

ในช่วงปี   2547 -2552  [ออนไลน์ ].  เข้า ถึง เมือ  22 กรกฎาคม  2553. เข้า ถึงได้จาก 
http://www.bot.or.th/ 
 
กก ปัจจุบนัธนาคารพาณิชยต่์าง ๆ มีการแยง่ส่วนแบ่งตลาดสินเชือส่วนบุคคลเพิมขึน  โดย
แต่ละธนาคารมีการออกผลิตภณัฑ์สินเชือส่วนบุคคลหลายประเภท   และต่างกมี็กลุ่มผูใ้ช้บริการ
เป้าหมายกลุ่มเดียวกนั  โดยมีวตัถุประสงค์เพือเสริมสภาพคล่องและบรรเทาปัญหาทางการเงินของ
ผูบ้ริโภคเช่นกนั  โดยใชชื้อผลิตภณัฑแ์ตกต่างกนัไปในแต่ละธนาคาร   แต่จะมีความแตกต่างกนัใน
เรืองของรายละเอียด คือ ในส่วนของหลกัประกนั  วงเงินกู ้ อตัราดอกเบีย  ค่าธรรมเนียม ระยะเวลากู ้ 
ตามตน้ทุนและนโยบายของแต่ละธนาคาร   รวมทังมีการใช้วิธีการส่งเสริมการตลาดต่าง ๆ    เพือจูงใจ
ให้ผูบ้ริโภคใชผ้ลิตภณัฑ์สินเชือส่วนบุคคลของธนาคาร (สมใจ  เครือวฒันเวช  2550 : 8)  ดังนัน
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ต้องตอบสนองนโยบายด้านการเงินของระบบเศรษฐกจิโดยให้

ธนาคารเร่งปล่อยสินเชือรายยอ่ย  นอกจากนี  ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ได้มีการปรับเปลียน

นโยบายโดยเนน้กลุ่มผูใ้ชบ้ริการเป้าหมายจากผูใ้ชบ้ริการรายใหญ่มาเป็นผูใ้ช้บริการรายย่อยเพิมขึน  
ทาํให้ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ตอ้งมุ่งขยายสินเชือส่วนบุคคลซึงธนาคารมีความพร้อมและ

มีกาํลงัความสามารถทีจะแข่งขนัดา้นสินเชือส่วนบุคคลกบัสถาบนัการเงินอืน ๆ ได ้
 ปี 2552 เป็นช่วงเวลาของการปรับตวัของเศรษฐกจิโลก หลงัจากวิกฤตการณ์ทางการเงิน

ทีผ่านมา เศรษฐกจิของประเทศไทย แมจ้ะมิได้รับผลกระทบโดยตรงนัก แต่ยงัต้องเผชิญกบัความ

ผนัผวนทางเศรษฐกจิมิใช่น้อยอย่างไรกต็าม นโยบายการเงินทีคงอตัราดอกเบียในระดับตาํ และ
นโยบายการคลงัทีมีการเร่งใช้จ่ายเงินและลงทุนในโครงการต่างๆ อย่างต่อเนือง  ทําให้การฟืนตัว
ของสภาวะทางเศรษฐกจิทวัไปกระเตืองดีขึนเป็นลาํดับ คาดกนัว่าตลอดปี 2552 อตัราการถดถอย
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ GDP น่าจะน้อยกว่าทีเคยคาดการณ์ไว ้ (ชาตรี       

โสภณพาณิช รายงานประจาํปี 2552 บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 2552) 
  สาํหรับปี 2553  สถานการณ์ในดา้นเศรษฐกจิและธุรกจิดูจะมีแนวโน้มดีขึนอย่างเห็นได้ชัด 
ซึงกเ็ป็นผลสืบเนืองมาจากนโยบายการกระตุน้เศรษฐกจิของรัฐบาลในประเทศต่างๆ ทัวโลก ทําให้
อตัราการฟืนตัวประสบผลสําเร็จอย่างต่อเนือง โดยเฉพาะอย่างยิงของประเทศในแถบเอเชียและ
ประเทศทีกาํลงัพัฒนาทัวไป  ประกอบกบัแรงส่งจากการเปิดเขตการค้าเสรีของกลุ่มประเทศ 

ASEAN+3 และการเพิมขึนของราคาพืชผลทางการเกษตรเกอืบทุกประเภท น่าจะทําให้อตัราการ
ขยายตวัของ GDP ของประเทศไทยในปีนีเพิมสูงขึนตามคาดการณ์ คือ ร้อยละ 4 หรือ อาจจะสูงกว่า

กเ็ป็นไปได ้(ชาตรี โสภณพาณิช รายงานประจาํปี 2552 บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 2552) 
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 แมว้่าสถานการณ์ทางเศรษฐกจิในปี 2552 จะไม่ค่อยเอืออาํนวยนัก แต่การดําเนินงาน
ของธนาคารกรุงเทพและบริษทัย่อย กย็งัสามารถทํากาํไรสุทธิได้เป็นจํานวน  20,893 ลา้นบาท คิด

เป็นกาํไรต่อหุ้นในอตัราหุ้นละ 10.88 บาท ซึงถือว่าเป็นผลประกอบการทียงัแข็งแกร่งน่าพอใจ อีก

ทงั อตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์สียงตามหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ในระดับ
ร้อยละ 15.5 โดยมีอตัราส่วนเงินกองทุนชันที 1 ร้อยละ 12.6 ตามลาํดับ ขณะทีอตัราส่วนสินเชือ

ด้อยคุณภาพต่อสินเชือรวมอยู่ในระดับตาํเพียงร้อยละ 4.4 (ชาตรี โสภณพาณิช รายงานประจําปี 

2552 บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 2552) 
 นอกจากนี ธนาคารยงัประสบความสําเร็จครังสําคัญยิงในด้านการประกอบการ

ต่างประเทศ โดยไดรั้บใบอนุญาตให้จดัตงับริษทัในเครือ คือ บริษทั ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) 
จํากดั  ในประเทศจีนกอ่นสินปี 2552 ทําให้มีสถานภาพเป็นธนาคารท้องถินแห่งหนึงของจีน 
สามารถให้บริการทางการเงินทีหลากหลายขึน และเนืองจากประเทศจีนมีศกัยภาพในการพฒันา
และการเจริญเติบโตในอตัราสูงมากทีสุดในโลกปัจจุบัน  การขยายเครือข่ายการประกอบการของ
ธนาคารกรุงเทพให้ครอบคลุมศูนยเ์ศรษฐกจิสําคัญของจีน  จึงถือว่าเป็นความสําเร็จในเชิงกลยุทธ์
การตลาดต่างประเทศครังสําคัญ ทีจะนําไปสู่ฐานะอนัแข็งแกร่งของธนาคารยิงขึนไปอีก (ชาตรี 

โสภณพาณิช รายงานประจาํปี 2552 บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 2552) 
 ผูว้ิจัยจึงสนใจศึกษาเรือง “ปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของลูกค้า 
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)” เพือจะไดท้ราบว่า ปัจจยัใดทีส่งผลให้ลูกค้าของธนาคารเลือกใช้

บริการกบัธนาคารและธนาคารไดด้าํเนินกลยทุธ์ทางการตลาดอยา่งไร จึงทําให้ประสบความสําเร็จ

อยา่งต่อเนืองจนถึงปัจจุบนั และเพือให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพือนําไปสู่การ

พัฒนากลยุทธ์การตลาด  และพัฒนาเค รืองมือการบริการเพือความพึงพอใจสูงสุดแก ่ลูกค้า

ผูใ้ชบ้ริการของธนาคารต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การศึกษาวิจยัครังนีมีวตัถุประสงค์ดงัต่อไปนี 
 1.  เพือศึกษาขอ้มูลทวัไปของลูกคา้ทีใชบ้ริการกบัธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ใน

เขตพืนที อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม  
 2.  เพือศึกษาวิเคราะห์เกยีวกบัพฤติกรรมการเข้ามาใช้บริการ ของลูกค้าทีใช้บริการกบั

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในเขตพืนที อาํเภอเมืองนครปฐม 
 3.  เพือศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยในการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการ ธนาคารกรุงเทพ 

จาํกดั (มหาชน) ในเขตพืนที อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม  
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 4.  เพือศึกษาวิเคราะห์เกยีวกบัปัญหาและข้อเสนอแนะเกยีวกบัการใช้บริการของ

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในเขตพืนที อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตในการวิจยัเรือง ปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการของลูกค้า ธนาคาร

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)เป็นการวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆทีส่งผลต่อประสิทธิภาพกลยุทธ์การตลาด อนั

เป็นเครืองมือทีนกับริหารใชใ้นการบริหารการตลาดเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดย

กาํหนดขอบเขตดา้นต่าง ๆ ดงันี 
 ประชากร 
 ประชากรทีใช้ในการวิจัยครังนี ได้แก  ่ลูกค้าผู ้ใช้บริการ ธนาคารกรุงเทพ จํากดั 

(มหาชน) ในเขตอาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม 5 สาขา และ 1 สาํนกัธุรกจิ ประกอบไปด้วย  
สาขานครปฐม  สาขาถนนทรงพล สาํนกัธุรกจิถนนทรงพล  สาขาโลตสันครปฐมก สา ข า บิ ก ซี

นครปฐม 
ก ตวัแปรทีใช้ในการวิจัย 
 ตวัแปรทีศึกษาสาํหรับการวิจยัครังนี  ประกอบดว้ยตวัแปร 2 ประเภท คือ 
 1.  ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก ่
  1.1 ตวัแปรดา้นประชากร ไดแ้ก ่เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้

ต่อเดือน  
  1.2 ตัวแปรด้านพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้า ได้แก ่เหตุผลทีทําให้ลูกค้า

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการกบัธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) มากทีสุด บริการทีลูกค้าเลือกใช้บริการ

มากทีสุด ระยะเวลาสูงสุดทีเป็นลูกคา้กบัธนาคาร ประเภทของบัญชีเงินฝาก วนัทีลูกค้ามกัจะไปใช้

บริการกบัธนาคาร เวลาทีลูกคา้มกัไปใชบ้ริการกบัธนาคาร และความถีในการใชบ้ริการต่อเดือน 

1.3  ตวัแปรดา้นปัจจยัในการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการ ดา้นส่วนประสมทาง

การตลาด ไดแ้ก ่ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร และดา้นลกัษณะ

ทางกายภาพ 
 2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก ่
 การเลือกใช้บริการธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ในเขตอาํเภอเมืองนครปฐม 

จงัหวดันครปฐม  
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ประชากรศาสตร์ 
-เพศ               -ระดบัการศึกษา 
-อาย ุ              -อาชีพ 
-สถานภาพ       -รายไดต่้อเดือน 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
      แนวคิดในการวิจัย เพือศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคาร

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในเขตอาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม ดงันี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที  3  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

พฤตกิรรมการใช้บริการ 
- เหตุผลทีทาํให้ลูกคา้ตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการกบัธนาคาร 
- บริการทีลูกคา้เลือกใชบ้ริการ 
- ระยะเวลาสูงสุดทีเป็นลูกคา้กบั
ธนาคาร  
- ประเภทของบญัชีเงินฝาก 
- วนัทีลูกคา้มกัจะไปใชบ้ริการกบั
ธนาคาร  
- เวลาทีลูกคา้มกัไปใชบ้ริการกบั
ธนาคาร 
- ความถีในการใชบ้ริการต่อเดือน 

 
การเลือกใชบ้ริการธนาคาร

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  
ในเขตอาํเภอเมืองนครปฐม  
จงัหวดันครปฐม 
 

ส่วนประสมทางการตลาด 
-ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 
-ปัจจยัดา้นราคา 
-ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
-ปัจจยัดา้นบุคลากร 
-ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
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ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

        1.   ทําให้ทราบถึงปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของลูกค้า  ธนาคาร

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในเขตอาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม 
         2.  ทาํให้ทราบถึงปัญหาต่างๆ ที ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ควรปรับปรุง และ

สามารถนาํปัญหานนัมาสร้างเครืองมือทางการตลาดทีมีประสิทธิภาพไดใ้นอนาคต 
         3.  เพือนาํผลวิเคราะห์ดา้นความสมัพนัธ์ของพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารกรุงเทพ 

จาํกดั (มหาชน) ไปพฒันาปรับปรุงขนัตอนการให้บริการ 
 4.  เพือนาํผลการศึกษาในเรืองปัจจัยส่วนประสมตลาดบริการไปใช้เป็นข้อมูลพืนฐาน
ให้ธนาคารจัดทํากลยุทธ์ทางการตลาดและเป็นแนวทางในการวางแผนการตลาดและพฒันา

ผลิตภณัฑข์องธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. ธนาคาร หมายถึง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  สาขานครปฐม  สาขาถนนทรง

พล สาํนกัธุรกจิถนนทรงพล  สาขาโลตสันครปฐม สาขาบิกซีนครปฐม 
2.  ลูกคา้ หมายถึง คนทีเขา้มาใชบ้ริการของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

 3.  การบริการ หมายถึง การให้บริการลูกค้าทีมาทําธุรกรรมทางการเงินกบัธนาคาร

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  เช่น  การรับฝากเงิน การถอนเงิน การโอนเงิน การเปิดบัญชี การขออนุมติั

สินเชือ และการเป็นทีปรึกษาทางการเงิน เป็นตน้ 
 4.  ส่วนประสมการตลาด หมายถึง ปัจจยัทีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคาร

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ดา้นราคา (Price) ด้านการส่งเสริม
การตลาด (Promotion) ดา้นบุคลากร (People) และดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 
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บทที  2 

วรรณกรรมทีเกียวข้อง 
 

 การศึกษาเรือง ปัจจยัทีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของลูกค้า ธนาคารกรุงเทพ 

จํากดั  (มหาชน) ผู ้ศึกษาได้ศึกษาและทบทวนแนวคิดจากเอกสารต่างๆ  รวมถึงวรรณกรรม               

ทีเกยีวขอ้งกบัการศึกษาครังนี ดงัต่อไปนี 

 1.  แนวคิดเกยีวกบัการตลาดและส่วนประสมตลาด 
 2.  แนวคิดเกยีวกบัการประกอบการ 

 3.  แนวคิดเกยีวกบักลยทุธ์การบริหารจดัการ 
 4.  แนวคิดเกยีวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 5.  แนวคิดและทฤษฏีเกยีวกบัความคาดหวงั 

 6.  แนวคิดและทฤษฏีเกยีวกบัความพึงพอใจ 

 7.  แนวคิดดา้นบริการและความพึงพอใจในการให้บริการ 

 8.  แนวคิดเกยีวกบัตวักาํหนดคุณภาพของการบริการ 

 9.  งานวิจยัทีเกยีวขอ้ง 
 
แนวคิดเกียวกับการตลาดและส่วนประสมการตลาด 
 ทฤษฎีโครงสร้างตลาด 
 ตลาดในความหมายทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึง การทีผูซื้อและผูข้ายสามารถแลกเปลียน 

ซือขายสินคา้และบริการโดยทีผูซื้อและผูข้ายจะได้พบปะกนัหรือไม่กต็าม ถา้ตราบใดทีตกลงซือ

ขายแลกเปลียนสินคา้เกดิขึน ไดก้ถื็อว่าไดเ้กดิตลาดสินคา้นนั ๆ ขึน 

 โครงสร้างตลาด หมายถึงลกัษณะการกระจายของการผลิตและจํานวนของหน่วยผลิต

ในตลาด เช่น ส่วนแบ่งของการตลาดของแต่ละหน่วยการผลิต ลกัษณะการกระจุกตวัของหน่วยผลิต

ใหญ่หรือลกัษณะการกดีกนัการเข้าสู่ตลาดของผูผ้ลิตรายใหม่ และลกัษณะความแตกต่างกนัของ

สินคา้และบริการในตลาด เป็นตน้ (Shepherd 1979 : 7 )  

 รายละเอียดของโครงสร้างตลาดแต่ละประเภท มีดงันี 

 1.  ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ (Perfect Competition Market) ประกอบด้วยผูซื้อและผูข้าย

จาํนวนมากปริมาณการซือขายรายใดรายหนึงมีขนาดเลก็ไม่กระทบกระเทือนราคาตลาดหรือไม่ได้

ทําให้อุปทานหรืออุปสงค์เปลียนแปลง ผูซื้อและผูข้ายแต่ละรายเป็นผูที้ต้องยอมรับราคาตลาด 
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สินคา้ในตลาดมีลกัษณะเหมือนกนั (Homogenous Product) ปัจจยัการผลิตสามารถเคลือนยา้ยไปยงั

ทีต่าง ๆ ไดส้ะดวก รวมทงัการทีผูผ้ลิตสามารถเข้าสู่ตลาดหรือออกจากตลาดได้ง่าย ไม่มีอุปสรรค

อีกทงัผูซื้อและผูข้ายมีข่าวสารสมบูรณ์ โดยทีตลาดมีลกัษณะดังกล่าวมานี ได้แก ่ตลาดซือขายหุ้น 

ตลาดสินคา้เกษตร เป็นตน้ 

 2. ตลาดผูกขาด (Monopoly Market) เป็นตลาดทีมีผูผ้ลิตหรือผูข้ายครอบครองตลาด

เพียงรายเดียว สินคา้มกัจะมีคุณสมบติัไม่เหมือนใคร ไม่มีสินคา้และบริการทีจะสามารถทดแทนได้

ใกลเ้คียงสินคา้และบริการทีผูผ้ลิตทาํเสนอขายอยูใ่นตลาด ผูผ้ลิตสามารถกดีกนัไม่ให้ผูอื้นเข้ามาใน

ตลาด เพือผลิตสินค้าและบริการแข่งขันได้ ดังนันผูผ้ลิตหรือผูข้ายจึงมีอิทธิพลทีจะกาํหนดราคา 

และปริมาณขายของสินค้า และบริการตามระดับผลผลิตทีทําให้ เขาได้รับกาํไรสูงสุดโดยทีตลาด

ลกัษณะดงักล่าวมานี ไดแ้ก ่โรงงานยาสูบ โรงงานสุรา เป็นตน้ 

 3. ตลาดกงึแข่งขันกงึผูกขาด  (Monopolistic Competition Market) เป็นตลาดทีมี

ลกัษณะหลายประการเหมือนกบัตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ เช่น จาํนวนผูข้ายจาํนวนมากรายแต่น้อยกว่า

ตลาดแข่งขันสมบูรณ์สินค้าทีมีอยู่ในตลาดมีความต่างกนั แต่ใช้ทดแทนกนัได้ การเข้าสู่ตลาด

ค่อนขา้งง่าย ตน้ทุนการเขา้ออกจากตลาดของผูผ้ลิตมีค่อนข้างตาํ เนืองจากตลาดนีมีผูผ้ลิตจํานวน

มากผูผ้ลิตหรือผูป้ระกอบการในตลาดชนิดนีตอ้งทาํผลิตภณัฑข์องตนให้แตกต่างจากผลิตภณัฑ์ของ

คู่แข่งดว้ยการสร้างความภกัดีต่อสินค้า เพือให้ผูบ้ริโภคมีความต้องการทีจะบริโภคสินค้าของตน

มากกว่าของคู่แข่งขัน หน่วยการผลิตแต่ละหน่วยจะถูกกระทบกระเทือนจากการกระทําของคู่  

แข่งขนันอ้ย ผูผ้ลิตหรือผูข้ายในตลาดประเภทนีอาจผูกขาดไดบ้า้ง นนัคือสามารถกาํหนดราคา หรือ

ปริมาณขายตามความตอ้งการของตน เมือเห็นว่าผูบ้ริโภคนิยมสินค้าและบริการของตนแลว้ แต่ถา้

กาํหนดราคาขายสูงเกนิไปผูบ้ริโภคอาจหันไปบริโภคสินค้าและบริการอืนทดแทนได้ โดยทีตลาดที

มีลกัษณะดงักล่าวนี ไดแ้ก ่ร้านอาหาร คลินิกทนัตกรรม เป็นตน้ 

 4.  ตลาดผูข้ายน้อยราย (Oligopoly Market) เป็นตลาดทีผูผ้ลิตแต่ละรายต้องเผชิญกบั

ภาวะการแข่งขันระหว่างกนัเองสูง ผูผ้ลิตรายใดเปลียนแปลงปริมาณการผลิตหรือราคาขายจ ะ

กระทบกระเทือนผูผ้ลิตรายทีเหลือ ผูผ้ลิตรายทีเหลือจึงต้องดําเนินมาตรการบางอย่าง เพือตอบโต้

หรือป้องกนัการสูญเสียส่วนแบ่งตลาด โดยทีตลาดมีลกัษณะดังกล่าวมานี ได้แก ่อุตสาหกรรม

ปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมรถยนต์และอุตสาหกรรมผงซกัฟอก เป็นตน้ 

 จากลกัษณะตลาดดังกล่าวข้างต้น พบว่า ปัจจัยทีใช้กาํหนดโครงสร้างตลาดประเภท

ต่างๆ ไดแ้ก ่จาํนวนผูข้ายในตลาด ลกัษณะของสินค้าทีขายในตลาด การขึนอยู่ต่อกนัของผูข้ายใน

ตลาดและความยากง่ายในการเข้าสู่ตลาดของผู้ขายรายใหม่ ซึงสรุปลักษณะโครงสร้างตลาด

ประเภทต่างๆ ไดด้งัตารางที 2  

   ส
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ตารางที 2 ลกัษณะโครงสร้างตลาดประเภทต่าง ๆ 

 

ประเภทตลาด จาํนวน

ผูข้าย 

ลกัษณะของสินคา้ที

ขายหรือความสามารถ

ในการใชท้ดแทนกนั 

ความขึนอยู่

ต่อกนัของ

ผูข้ายในตลาด 

ความยากง่ายใน

การเขา้สู่ตลาด 

1.แข่งขนัสมบูรณ์ มาก สินค้าเหมือนกนัหรือ

สามารถใช้ทดแทนกนั

ได ้

ไม่มี ง่ายมาก 

2.กงึแข่งขนักงึผูกขาด มาก สิ น ค้ า ต่ า ง ก ัน  แ ต่

สามารถใช้ทดแทนกนั

ไดดี้ 

ไม่มี ค่อนขา้งง่าย 

3.ผูข้ายนอ้ยราย 

-ขายสินคา้เหมือนกนั 

-ขายสินคา้ต่างกนัเพียง

เลก็นอ้ย 

 

นอ้ย 

นอ้ย 

 

สินคา้เหมือนกนั 

สินคา้แตกต่างกนั 

 

มี 

มี 

 

ค่อนขา้งยาก 

ค่อนขา้งยาก 

4.ผูกขาด รายเดียว ไม่มีสินคา้อืนทดแทน ไม่มี ยากมาก 

 

ทีมา : พรทิพย ์ทูลไพรัตน์. “กลยทุธ์การตลาดในการแข่งขนัของธุรกจิบตัรเครดิต”. วิทยานิพนธ์
เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2545. 

 

 การวิเคราะห์ความเสียง (Risk) 
   ความเสียง คือ สถานการณ์ทีผลลพัธ์ทีเกดิขึนจริงผนัแปรหรือคลาดเคลือนไปจาก

ผลลัพธ์ทีคาดหวังไว ้ โดยทีถ้าผลลัพธ์ทีเกดิขึนจริงผันแปรหรือคลาดเคลือนไปจากผลลัพธ์             

ทีคาดหวงัไว ้มากแสดงว่ามีความเสียงสูง ถา้ผลลัพธ์ทีเกดิขึนจริงคลาดเคลือนไปจากผลลัพธ์           

ทีคาดหวงัไวน้อ้ยแสดงว่ามีความเสียงตาํ และถา้ผลลพัธ์ทีเกดิขึนจริงเท่ากบัผลลพัธ์ทีคาดหวงัไว ้

แสดงว่าไม่มีความเสียง (อจัฉรา  ชีวะตระกูลกจิ 2541: 35-37)  

      ประเภทของความเสียงแบ่งออกเป็น 4 ประเภท 

 1. ความเสียงของผูกู้ย้ืม (Credit Risk) คือ ความเสียงทีเกดิจากลูกค้าหรือผูกู้ย้ืมไม่

สามารถชาํระคืนเงินกูห้รือไม่สามารถปฏิบติัตามเงือนไขได้ 

 2. ความเสียงของประเทศ (Country Risk) แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ไดแ้ก ่

   ส
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      2.1 Economic Risk คือความเสียงทีเกดิจากฐานะทางเศรษฐกจิของประเทศนัน ๆ 

เช่น การขาดดุลการคา้ อตัราการเพิมขึนของภาวะเงินเฟ้อและการลดค่าเงินของประเทศ เป็นตน้ 

      2.2 Political Risk คือ ความเสียงทีเกดิจากความไม่มนัคงทางการเมืองของประเทศ

นนั ๆ ซึงอาจทําให้เกดิสถานการณ์ทีไม่เอืออาํนวยต่อการทําธุรกจิและการลงทุน เช่น การเกดิ

สงคราม การปฏิวติัรัฐประหาร การเปลียนแปลงนโยบายของรัฐบาลตลอดจนความสัมพนัธ์ระหว่าง

ประเทศและการเขา้แทรกแซงของประเทศมหาอาํนาจ เป็นตน้ 

      2.3 Disaster Risk คือ ความเสียงทีเกดิจากภยัธรรมชาติทําให้เกดิความเสียหาย

โดยรวม เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด นาํท่วม เป็นตน้ 

      2.4 Sovereign Risk คือ ความเสียงทีเกดิจากการขายสินค้าหรือการให้กูแ้กร่ัฐบาล

ของประเทศนนั ๆ ซึงเกดิกบัประเทศทีรัฐบาลมีรายจ่ายมากและขาดทุนสาํรองทาํให้ไม่สามารถทีจะ

ชาํระหนีทีเกดิขึนในระยะเวลานนั ๆ ได ้

      2.5 Transfer Risk คือความเสียงทีเกดิจากการขาดเงินตราต่างประเทศทีนํามาชําระ

ค่าสินคา้ตลอดจนกฎระเบียบของประเทศนนั ๆ ทีออกมาตรการควบคุมการปริวรรตเงินตรา ซึงไม่

เอืออาํนวยต่อภาคเอกชนในการขออนุมติัแลกเปลียนเงินตรา 

 3.  ความเสียงของอตัราแลกเปลียน (Exchange Risk) เนืองจากอตัราแลกเปลียนเงินตรา

ต่างประเทศนันมีการเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลาทําให้เกดิความไม่แน่นอนในมูลค่าของเงินสกุล

ต่างๆ ดังนันการซือขายตัวและการแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศจึงมีความเสียงสูงพนักงานที

เกยีวขอ้งจึงต้องเอาใจใส่ติดตามการเปลียนแปลงของค่าเงินสกุลต่างๆ อย่างรวดเร็วและต่อเนือง 

เพือลดความเสียงให้นอ้ยลง 

 4.  ความเสียงของเอกสาร (Documentary Risk) เช่น ลายเซ็น เงือนไข ความถูกต้องและ

ความครบถว้นของเอกสาร ซึงจะตอ้งอาศยัความละเอียดรอบคอบในการทํางาน เพือประโยชน์ของ

องค์กรในการฟ้องร้องหากลูกคา้ทาํผิดสญัญา เป็นตน้ 
     ตลาดคือ สถานทีทีผูซื้อและผูข้ายมาพบกนัเพือทาํธุรกจิ หรือตลาดคือปริมาณการเสนอ

ซือของผูซื้อทุกคนในตลาด ตลาด คือสถานทีทีพบกนัระหว่างผูซื้อ และผูข้ายเพือตกลงราคา และ

ปริมาณการซือขาย ตลาด  มีความหมายมากมายหลายอย่างแตกต่างกนัไป ตามธุรกจิของแต่ละ

ประเภท เช่นแม่บา้นเขา้ใจว่าตลาดคือสถานทีสําหรับซือขายอาหาร เกษตรกรหมายถึงแหล่งทีเขา

ขายผลผลิต นกัการเงินตลาดคือตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นตน้ ในแง่ของเศรษฐศาสตร์ ตลาดอาจหมายถึง 

กระบวนการแลกเปลียนซือขายสินคา้และบริการทีเกยีวข้องกบัองค์ประกอบเหล่านีคือ ผูซื้อ ผูข้าย 

สินคา้ หรือบริการ สถานที เวลา และราคา (ประภสัสร บุญมี 2543 : 138-139)  
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ศิวฤทธิ  พงศกรรังศิลป์ (2547:12-17) กล่าวถึง ทฤษฎีส่วนประสมการตลาด (Marketing 

Mix) ของ Philip Kotler  ซึงประกอบดว้ย 

1. P ที 1 ผลิตภณัฑ ์(Product) คือ สิงใดสิงหนึงทีนาํเสนอแกต่ลาด เพือตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้าและต้องสร้างคุณค่า  (Value) ให้เกดิขึน การสร้างบริการเพือให้บริการที

ทรงคุณค่าบริษทัต้องปรับแต่งบริการให้เข้ากบัความต้องการของลูกค้าเฉพาะรายและต้องสร้าง

คุณค่าให้เกดิขึนดว้ย 

2. P ที 2 ราคา (Price) คือ ต้นทุนทังหมดทีลูกค้าต้องจ่ายในการแลกเปลียนกบัสินค้า

หรือบริการ รวมถึงเวลา ความพยายามในการใชค้วามคิด และการกอ่พฤติกรรม ซึงจะต้องจ่ายพร้อม

ราคาของสินค้าทีเป็นตัวเงิน การตังราคาค่าบริการ มีการเรียกราคาของบริการได้หลายแบบและ

ราคาทีตังขึนสําหรับคิดค่าบริการ มักได้รับการออกแบบให้ครอบคลุมต้นทุนและสร้างกาํไร 

เนืองจากบริการมองไม่เห็น การตงัราคาบางส่วนต้องให้ผูข้ายและผูซื้อเข้าใจว่ามีอะไรบ้างรวมอยู่

ในสิงทีเขากาํลังซือขายแลกเปลียนกนั การตังราคามีอิทธิพลต่อการทีผู ้ซือจะรับรู้บริการด้วย      

ลูกคา้มีเกณฑใ์นการตดัสินคุณภาพนอ้ยเกณฑเ์ขาจะประเมินบริการด้วยราคาเนืองจากบริการยากที

จะประเมินราคา จึงมกัมีบทบาทสาํคญัในการชีคุณภาพ 

3. P ที 3 ช่องทางการให้บริการ (Place) เป็นกระบวนการการทํางานทีจะทําให้สินค้า

หรือบริการไปสู่ตลาดเพือให้บริโภคได้บริโภคสินค้าหรือบริการตามทีต้องการการให้บริการ         

กลยทุธ์การให้บริการ เป็นเรืองทีตอ้งพิจารณาจดัให้มีประสิทธิภาพทังนีขึนอยู่กบัสภาพของบริการ

และสิงทีลูกคา้ให้คุณค่า นกัการตลาดจะจดัการให้มีการรับบริการได้โดยสะดวกให้มากทีสุดเท่าที

จะทาํได ้

4. P ที 4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการสือสารการตลาดทีต้องแน่ใจว่า

ตลาดเป้าหมายเขา้ใจและให้คุณค่าแกสิ่งทีเสนอขาย การส่งเสริมการตลาดบริการ สิงหนึงทีท้าทาย

การสือสารการตลาดของบริการกคื็อ การทีต้องแน่ใจว่าตลาดเป้าหมายเข้าใจและให้คุณแกสิ่งที

เสนอขาย ความไม่มีตัวตนของบริการทําให้เป็นไปไม่ได้ทีจะมีประสบการณ์กอ่นทีจะทําการซือ 

ดงันนั การส่งเสริมการตลาดบริการจําเป็นต้องอธิบายว่าบริการคืออะไร และให้คุณประโยชน์แก ่  

ผูซื้ออยา่งไร 

5. P ที 5 บุคคล (People) หรือพนกังานผูใ้ห้บริการ ลกัษณะทีแตกต่างของบริการอันดับ

หนึงคือ การผลิตและการบริโภคจะเกดิขึนในขณะเดียวกนั ไม่สามารถแยกผูใ้ห้และผูร้ับบริการออก

จากกนัได ้คนจึงหมายถึงผูที้เกยีวข้องทังหมดในการนําเสนอบริการ ซึงมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของ

ลูกค้า ได้แก ่ พนักงานผู้ให้บริการลูกค้า  และลูกค้าอืนในระบบการตลาดบริการ  นอกจากนี

บุคลิกภาพ การแต่งกาย ทัศนคติและพฤติกรรมของพนักงาน ย่อมมีอิทธิพลต่อการรับรู้ในการ
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บริการของลูกค้า รวมถึงการปฏิบัติต่อลูกค้าคนอืนๆ หรือการมีปฏิสัมพนัธ์กนัระหว่างลูกค้ากบั

ลูกคา้ดว้ยกนัเอง 

6. P ที 6  สิงทีนําเสนอทางกายภาพและรูปแบบการให้บริการ (Physical Evidence) 

เนืองจากบริการเป็นขอ้เสนอทีเป็นนามธรรม ไม่สามารถจับต้องได้จึงต้องทําให้ข้อเสนอของการ

บริการเป็นรูปธรรมทีลูกคา้เห็นไดช้ดัเจน สิงนําเสนอทางกายภาพนีเป็นสภาพแวดลอ้มทังหมดใน

การนาํเสนอบริการ และสถานทีซึงกจิการกบัลูกคา้มีปฏิสัมพนัธ์กนัรวมถึงส่วนประกอบใดกต็ามที

เห็นไดช้ดัเจน ซึงช่วยอาํนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานหรือในการสือสารงานบริการ  สิงซึง

แสดงให้ลูกค้าเห็นบริการได้อย่างเป็นรูปธรรม  เช่น เครืองมือ อุปกรณ์  ป้ายแผ่นโฆษณา             

ซองกระดาษ จดหมาย รถให้บริการ และความสะอาดของอาคารสถานที เป็นตน้   

7. P ที 7 กระบวนการ (Process) คือ ระเบียบวิธี (Procedures) กลไก (Mechanisms) 

และการเคลือนยา้ย (Flow) ของกจิกรรมซึงเกดิขึนทังในระบบการนําเสนอ และปฏิบัติงานบริการ

เนืองจากกระบวนการของบริการมีความสลบัซับซ้อน  จึงมีความจําเป็นต้องผนวกกระบวนการ

เหล่านีเขา้ดว้ยกนั เพือให้การทาํงานของกระบวนการเป็นไปโดยราบรืน  สามารถตอบสนองความ

ตอ้งการตามคุณภาพทีลูกคา้คาดหวงัได้  

8. P ที 8 สาธารณชน (Public) หมายถึงกลุ่มประชาชน หรือผูที้เกยีวข้องกบัการดําเนิน

ธุรกจิของบริษทัฯ ทีไดร้ับผลกระทบจากการดาํเนินธุรกจิของบริษทัฯ โดยบริษทัต้องคํานึงถึงความ

อยูดี่กนิดีของสาธารณชน และความปลอดภยัในชีวิต ทรัพยสิ์น สุขภาพของสาธารณชน หากบริษทัฯ 

ละเลยหรือมองขา้มจะทาํให้เกดิการต่อตา้นจากสาธารณชน และอาจทําให้ลูกค้าโดยทัวไปร่วมกนั

ไม่ใชสิ้นคา้ของบริษทั ดงันนั นกัการตลาดจึงตอ้งสร้างความสัมพนัธ์ทีดีกบัสาธารณชน ซึงเป็นสิง

สาํคญัและจาํเป็นอยา่งยงิของทุกบริษทั เพือลดแรงต่อต้านจากสาธารณชน และเพิมการสนับสนุน

บริษทั ดงักรณีของการกอ่สร้างโรงไฟฟ้าหินกรูด – บ่อนอก จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

9. P ที 9 การเมือง (Political) หมายถึงการเมืองทีเขา้มาเกยีวขอ้งกบัการดําเนินธุรกจิ ซึง

อาจเป็นกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ แม้ว่าปัจจัยด้านการเมืองจะถูกกาํหนดให้เป็น

สภาพแวดลอ้มภายนอกของการดําเนินธุรกจิ แต่บริษทัต้องให้ความสําคัญและปรับกลยุทธ์ ให้

สอดคลอ้งกบัการเมืองดว้ย  

 
แนวคิดเกียวกับการประกอบการ 

การประกอบการ เป็นกระบวนการในการวินิจฉัยเพือตดัสินใจ และสังการในการดําเนิน

ธุรกจิในเรืองต่างๆ โดยอาศยับุคคลซึงเรียกว่า ผูป้ระกอบการเป็นผูก้ระทําเพือให้มีการนําเอาปัจจัย

การผลิตมาทาํการผลิตเป็นสินคา้และบริการ (ประภสัสร  บุญมี 2543 : 8)  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



15 

 

การประกอบการ หมายถึง การจัดตังองค์การผลิตขึนมาเพือทําการผลิตสินค้าและ

บริการโดยการนําเอา  ทีดิน  แรงงานและทุนมาดําเนินการผลิตสินค้าและบริการ สนองความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภค ผูด้ ําเนินการผลิตเรียกว่าผูป้ระกอบการ ซึงเป็นผูท้ําหน้าทีตัดสินใจเกยีวกบั

ปัญหาพืนฐานทางเศรษฐกจิว่า จะผลิตอะไร อยา่งไร และเพือใคร (ปรีดา  นาคเนาวทิม 2541 : 83)  

การประกอบการ เป็นกระบวนการทีเริมประกอบธุรกจิใหม่ การจัดสรรทรัพยากรซึงจะ

เกดิความเสียงในการประกอบธุรกจิใหม่ ผูป้ระกอบการจะต้องมีการวางแผนเพือรองรับความเสียง

ทีจะเกดิขึน (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ 2542 : 317)  

ความสามารถในการประกอบการ หมายถึง การนาํเอาทีดิน  แรงงานและทุนต่างๆ ทีได้

พิจารณาแล้วมาทําการผลิตร่วมกนั เพือกอ่ให้เกดิประโยชน์สูงสุด คือ สามารถผลิตสินค้าและ

บริการเพือสนองความต้องการของมนุษยใ์ห้ได้มากทีสุด  ดังนัน ในการผลิตสินค้าและบริการ 

ผูป้ระกอบการจึงมีหน้าทีสําคัญประการหนึงทีต้องทําคือ การตัดสินใจ  นนัคือ ผูป้ระกอบการ

จะต้องตัดสินใจว่าจะทําการผลิตอะไร เป็นประมาณเท่าใด เมือผลิตแล้วจะขายให้แกใ่คร การ

กาํหนดราคาสินคา้นนัควรจะเป็นเท่าใด เพือให้ได้กาํไรสูงสุด หรือต้องการขายให้ได้ปริมาณมาก

ทีสุด (แสงจนัทร์ ศรีประเสริฐ 2542 : 17)  

จากคาํจาํกดัความทีกล่าวมาข้างต้น  สรุปได้ว่า  การประกอบการ หมายถึง การนําเอา

ปัจจยัการผลิตมาดาํเนินการผลิตสินคา้และบริหารเพือตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคโดยใช้

หลกัการบริหารในดา้นต่อไปนี 
 การบริหารการตลาด 

 การบริหารการตลาด คือ การวางแผน การจดัองค์การ การประสานงานและการควบคุม 

เพือให้มีการจดัทาํผลิตภณัฑห์รือบริการนาํเสนอออกมาขายแกลู่กค้า  มีการกาํหนดราคาขาย มีการ

กาํหนดรูปแบบการส่งเสริมการจาํหน่าย และมีการกาํหนดสถานทีขาย (ธงชยั  สนัติวงษ ์2539 : 3)  

 การบริหารการตลาด หมายถึง การวางแผน การปฏิบัติงาน และการควบคุมกจิกรรม

ทางการตลาดทีทาํให้เกดิกระบวนการแลกเปลียนระหว่างผูซื้อและผูผ้ลิต และนําความพอใจสูงสุด

มาสู่ทงัสองฝ่าย (พิษณุ  จงสถิตยว์ฒันา 2542 : 3)  

 การบริหารการตลาด หมายถึง การวิเคราะห์ การวางแผน การปฏิบัติ ควบคุมโปแกรมที

ถูกออกแบบมาสาํหรับสร้างสรรค์  กอ่ตงั และรักษาไวซึ้งผลประโยชน์จากการแลกเปลียนกบักลุ่ม 

ผูซื้อเป้าหมายเพือให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การ (สุปัญญา  ไชยชาญ 2543 : 20)  

 การบริหารการตลาดหมายถึง การวิเคราะห์ การวางแผน การดาํเนินงานและการควบคุม

แผนงานทางดา้นการตลาดของธุรกจิเพือให้บรรลุวตัถุประสงค์ของธุรกจิ (Kotler 1994 : 13)  
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 จากคําจํากดัความดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า การบริหารการตลาด หมายถึง การ

วิเคราะห์ วางแผน ดาํเนินการ และควบคุมงานทีไดก้าํหนดไว ้เพือให้เกดิการแลกเปลียนซือขายกบั

ตลาดเป้าหมาย อนักอ่ให้เกดิความสาํเร็จตามวตัถุประสงค์ของธุรกจิ  

 ในการบริหารการตลาดนนั  ผูบ้ริหารการตลาดต้องมีความเข้าใจถึงความต้องการของ

ผู้บริโภค   และมุ่งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคด้วยเครืองมือส่วนผสมการตลาด  

ประกอบดว้ย  1) ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง สิงทีเสนอขายโดยธุรกจิ เพือสนองความต้องการ

ของลูกค้าให้พึงพอใจผลิตภณัฑ์ทีเสนอขาย อาจจะมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนกไ็ด้   2) ราคา (Price) 

หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน ราคาเป็นต้นทุน (Cost) ของลูกค้า ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบ

ระหว่างคุณค่า (Value) ผลิตภณัฑ์กบัราคา (Price) ผลิตภัณฑ์นนั หากคุณค่าสูงกว่าราคา ลูกค้า        

กต็ัดสินใจซือสินค้า  3) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อสือสารเกยีวกบัข้อมูล

ระหว่างผูข้ายกบัผูซื้อ เพือสร้างทัศนะคติและพฤติกรรมการซือ การติดต่อสือสารอาจใช้พนักงาน

ขายทาํการขายและติดต่อสือสารโดยไม่ใชค้น เครืองมือในการติดต่อสือสารมีหลายประการซึงอาจ

เลือกใช้หนึงหรือหลายเครืองมือ ต้องใช้หลักการเลือกใช้เครืองมือแบบประสมประสานกนั        

โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกบัลูกค้า  ผลิตภณัฑ์ คู่แข่งขัน โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนัได้        

4) การจดัจาํหน่าย (Place) หมายถึงโครงสร้างของช่องทางประกอบดว้ยสถาบันและกจิกรรมใช้เพือ

เคลือนยา้ยผลิตภณัฑ์และบริการจากองค์การไปยงัตลาด (ศิริรวรรณ   เสรรีรัตน์และคณะ  2546 : 

35-36)  

 การบริหารการจัดการ 
 การบริหารการจดัการ คือ ศิลปะของการทาํงานให้สาํเร็จลุล่วงไป โดยอาศยับุคคลอืนๆ 

ซึงตอ้งอาศยัทงัวิทยาศาสตร์และศิลปะในการกระทาํ (ทบัทิม วงศป์ระยรูและคณะ 2542 : 14)  

 การจัดการ คือ ศิลปะในการใช้คน เงิน วสัดุ  อุปกรณ์ขององค์การและนอกองค์การ 

เพือให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การอยา่งมีประสิทธิภาพ (สมคิด บางโม 2545 : 59)  

 การจัดการ หมายถึง การจัดทรัพยากรการบริหารมาใช้ในการดําเนินการ  ให้บรรลุ

วตัถุประสงค์ทีวางไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อนัประกอบด้วยกระบวนการวางแผน 

การควบคุม การอาํนวยการและประสานการทาํงานของฝ่ายต่างๆ ให้สาํเร็จลุล่วงไปได้อย่างราบรืน 

เพือให้ธุรกจิบรรลุผลสาํเร็จตามแผนงานและโครงการทีวางไว  ้ 

 การจัดการธุรกจิขนาดย่อม หมายถึง กระบวนการวางแผนการจัดองค์การ  การ

บริหารงานดา้นต่างๆ ของธุรกจิขนาดยอ่มทีดําเนินการ  อนัประกอบไปด้วยขันตอนแรกในการนํา

วตัถุดิบเข้ามา ผ่านขบวนการผลิตหรือขันตอนการบริการต่างๆ ออกมาเป็นสินค้าทีมีคุณภาพได้

มาตรฐาน เป็นทีถูกใจและประทบัใจลูกคา้  
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 การจดัการธุรกจิขนาดย่อม จะเป็นผูว้างแผนในการนําทรัพยากรประกอบไปด้วย คน 

เงิน เครืองจักร และวตัถุดิบมาผ่านกระบวนการบริหาร 5 ขันตอน ได้แก ่การวางแผน การจัด

องค์การ การบริหารงานบุคคล การอาํนวยการและการควบคุมงาน  เพือให้การดําเนินงานของธุรกจิ

ขนาดยอ่มบรรลุผลสาํเร็จตามวตัถุประสงค์และเป้าหมาย ทีกาํหนดไว ้ 

 การจดัการธุรกจิขนาดยอ่มโดยทวัไป เพือให้บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายทีกาํหนด

ไวย้อ่มประกอบไปดว้ยทรัพยากรในการจดัการธุรกจิขนาดย่อม ซึงประกอบด้วยทรัพยากร 4 M ดัง

รายละเอียดต่อไปนี  1) คน เป็นทรัพยากรบุคคลทีมีผลต่อความสาํเร็จของธุรกจิขนาดย่อมเป็นอย่าง

มาก เพราะการดาํเนินงานการบริหารหรือจดัการธุรกจิ หรือควบคุมเครืองจักรกลในการผลิตต่างๆ 

ตอ้งอาศยัคนเป็นหลกั งานและการสร้างสรรค์คุณภาพงาน  2) เครืองจกัร เป็นทรัพยสิ์นถาวรทีใช้ใน

การผลิตสินค้าหรือบริการต่างๆ แกลู่กค้า   3) เงินทุน เป็นปัจจัยทีสําคัญทีช่วยสนับสนุนให้ได้ซึง

ทรัพยากรการจัดการอืนๆ  ช่วยให้ธุรกจิ  ดําเนินไปอย่างราบรืน  เพราะเป็นปัจจัยสําคัญในการ

ดาํเนินการจดัธุรกจิขนาดยอ่มให้ประสบผลสาํเร็จตามวตัถุประสงค์และเป้าหมาย  เงินทุนทีนํามาใช้

ในรูปของการซือเครืองจักร สร้างอาคาร และซือวตัถุดิบ  4) วตัถุดิบ คือ วตัถุดิบและวสัดุสิงของ

ต่างๆ ทีจะนํามาใช้ในกระบวนการผลิต วตัถุดิบควรจะอยู่ใกลก้บัสถานประกอบการ  เพือความ

ประหยดัในการขนส่ง และความมนัใจในการมีวตัถุดิบป้อนให้โรงงานตลอดปี  

 จะเห็นว่าการประกอบธุรกจิขนาดยอ่มนนั ผูจ้ดัการมกัจะเป็นเจ้าของธุรกจิเอง เงินทุนที

ใชห้มุนเวียนกมี็นอ้ย ประกอบกบัเป็นธุรกจิขนาดเล็ก ฉะนันเครืองจักรกลจึงใช้ไม่มากนัก และสิง

สาํคญัทีขาดไม่ไดคื้อ วตัถุดิบทีป้อนให้แกโ่รงงานนันจะต้องเป็นวตัถุดิบทีมีคุณภาพ และจัดหาได้

ง่ายในบริเวณทีประกอบธุรกจินนัๆ ของธุรกจิขนาดยอ่ม  

 การบริหารการเงนิ 
 การบริหารการเงิน คือ การตดัสอนใจเรืองการไดม้าและการใชจ่้ายเงินได้เหมาะสมและ

ถูกตอ้งเพือความสาํเร็จตามเป้าหมายของธุรกจิ (ทบัทิม วงศป์ระยรูและคณะ 2542 : 137)  

 การบริหารการเงิน คือ การรักษาสภาพการดําเนินธุรกจิให้สามารถดําเนินไปได้อย่าง

ราบรืนในทุกดา้น ซึงปัจจยัทางการเงินเป็นปัจจัยทีสําคัญของการบริหารการเงิน ธุรกจิทุกประเภท

ตอ้งเกยีวขอ้งกบัหนา้ทีทางการเงินทงัสิน (วิมล  ประคลัพงศแ์ละคณะ 2543 : 1)  

 การจดัการการเงิน  หมายถึง การรักษาไวแ้ละการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกจิหรือความ   

มงัคงั โดยเนน้ทีการตดัสินใจทางธุรกจิในการสร้างความมงัคงั (โสภณ  ฟองเพชร 2545 : 3)  

 จากความหมายของการบริหารการเงินข้างต้นสรุปได้ว่า การบริหารการเงิน หมายถึง 

การแสวงหาเงินทุนมาใชจ่้ายในการดาํเนินธุรกจิให้ประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายของธุรกจิ  
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 การบริหารการผลิต 
 การจดัการการผลิตและการดาํเนินงาน เป็นการศึกษา วิเคราะห์ กาํหนดแนวทางปฏิบัติ

และควบคุมกระบวนการแปรรูปปัจจัยนําเข้า หรือทรัพยากรการดําเนินงานให้เป็นผลลพัธ์ในรูป

สินคา้หรือบริการอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ขององค์กร โดย

ตอ้งคาํนึงถึงปัจจยัดา้นปริมาณ คุณภาพ และตน้ทุนทีเหมาะสม (ณัฎฐพนัธ์  เขจรนนัทน์  2542 : 6)  

 

แนวคิดเกียวกับกลยุทธ์การบริหารจัดการ 
  ในการดาํเนินการทีมีการร่วมกนัทํางานของบุคคล และเนืองานทีมีความสลบัซับซ้อน 

มากกว่าทีคนๆ  เดียวจะทําได้ มีความจําเป็นทีจะต้องกาํหนดแนวทางในการบริหารจัดการให้

องค์การหรือคณะทํางานสามารถมีข้อกาํหนดแนวทางไปในทิศทางเดียวกนั รูปแบบแผนงานที

สอดคลอ้งกบัจุดเป้าหมายทีตงัไว ้แนวทางการทําธุรกจิ โดยเรียกส่วนนีว่าแผนกลยุทธ์การบริหาร 

และแผนกลยทุธ์ในการประกอบธุรกจิ กลยุทธ์การบริหารธุรกจิ ในกระแสโลกาภิวตัน์  กลยุทธ์ใน

การทําแผนธุรกจิ กล่าวไวถึ้งแนวทางทีจะทําธุรกจิประสบผลสําเร็จ จําเป็นทีจะต้องมีการจัดทํา

แผนงานขึนมากอ่นทีจะลงมือปฏิบัติจริง แผนแรกทีต้องคํานึงถึง สามารถแบ่งออกได้เป็นการ

บริหารไดด้งัต่อไปนี 

 1. การบริหารต้นทุน ซึงเป็นเรืองของการบริหารแรงงาน การบริหารวตัถุดิบ  การ

จดัการสมยัใหม่ การบริหารเทคโนโลย ี

 2. การบริหารอุปสงค์ (Demand management) ซึงเกยีวขอ้งกบัการบริหารตลาดนันเอง 

ตลาดในทีนีมีทังตลาดในประเทศ และต่างประเทศ สิงทีต้องรู้คือ การรู้ถึงพฤติกรรมผู้บริโภค 

(Consumer behavior) ซึงถา้กาํหนดกมี็รายได ้อายขุองประชากร ถา้ประชากรมีอายุในวยัเด็ก วยัรุ่น

มาก กจ็ะมีพฤติกรรมอีกแบบหนึง การเจาะตลาดกอี็กแบบหนึง แต่ถา้นบัวนัประชากรเบนตัวเข้าหา

กลุ่มราษฎรอาวุโส อยา่งทีเกดิขึนในหลายสงัคม เช่นสังคมตะวนัตก ญีปุ่น กต็้องรู้ว่าคนวยันันนิยม

บริโภคอะไร ระบบครอบครัวเป็นเชิงเดียวหรือเชิงขยาย 

 3. การบริหารการเงิน (Financial management) รวมทังการบริหารดอกเบีย บริหาร

อตัราแลกเปลียน กเ็ป็นเรืองทีตอ้งคาํนึงถึง 

 4. การบริหารนวตักรรมใหม่ ๆ เราต้องปรับใช้นวตักรรมให้เหมาะสม มีนวตักรรมที

ไม่ลาํหนา้เกนิไปไม่ลา้หลงัเกนิไป การบริหารข่าวสารข้อมูล (Information management) เพราะทุก

วนักจิกรรมต่าง ๆ มีแนวโนม้ทีจะเป็นอุตสาหกรรมทียงิฐานข้อมูลเพิมมากขึน เรืองของข้อมูลมี 3 

เรืองทีจะตอ้งคาํนึงถึง คือความเพียงพอของขอ้มูล ความถูกตอ้งแม่นยาํของข้อมูล และความทันกาล

ของขอ้มูล 
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 กลยทุธ์การประกอบธุรกจิ ตอ้งมีการปรับขนาดขององค์กรให้เหมาะสม ถา้องค์กรใหญ่

เกนิไป การบริหารเพือลดขนาด  (Dow sizing management) มีความสําคัญมาก โดยเฉพาะการ

บริหารภาคเศรษฐกจิจริง กบับริหารการเงินบรรจบเข้าหากนั เรืองนีอาจจําเป็นต้องทํา M&A หรือ

ต้องควบรวม และครอบงํากจิการ (Merger & Acquisition) ไม่ว่าจะเป็นเรืองในบริษทัในเครือ 

ระหว่างเครือ และระหว่างประเทศ ตอนนีการควบรวมกจิการ การรวมกจิการ เกดิขึนอย่าง

กวา้งขวาง 

 ธุรกจิเองตอ้งมุ่งความชํานาญเฉพาะอย่าง (Specialization) ลดปรัชญาแบบ “ไมจิ้มฟัน
ยนัเรือรบ” ใชว้ิธีการแบบเนน้ความชํานาญเฉพาะอย่าง ทําให้การบริหารมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะ

เป็นการบริหารต้นทุน การบริหารการตลาด  การบริหารการเงิน คุ ้มทุนได้เร็ว  ถึงจุดคุ้มทุนเร็ว 

หมายถึงการกาํหนดแผนกลยทุธ์ทางดา้นการเงิน ตงัแต่เงินลงทุนทีมีอตัราแน่นอนตังแต่เริมวางแผน 

เริมลงทุนครังแรกคงที รวมกบัต้นทุนทีเกดิขึนระหว่างดําเนินกจิการ หรือต้นทุนผนัแปร จะมาก

หรือนอ้ยขึนอยูก่บัวสัดุอุปกรณ์ทีนาํมาทาํให้เกดิเป็นผลิตภณัฑ์หรือตัวสินค้า ว่าให้เกดิจุดคุ้มทุนได้

ในระยะเวลาเท่าใด (สมภพ มานะรังสรรค์ 2544: 30-32)  

 ความหมายของการบริหารและการบริหารจัดการ  

 ความหมายของการบริหารและการบริหารจัดการ ได้มีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว ้

มากมาย มีผูร้วบรวมไวเ้พือง่ายแกก่ารคน้ควา้ วิรัช  วิรัชนภาวรรณ (2550 : 84-95) ได้รวบรวมและ

ให้ความหมายของการบริหารและการบริหารจดัการ ควรทาํความเขา้ใจแนวคิดเกยีวกบัการบริหาร

เป็นเบืองตน้กอ่น กล่าวคือ สืบเนืองจากมนุษยเ์ป็นสตัว์สังคม ซึงหมายถึง มนุษยโ์ดยธรรมชาติย่อม

อยูร่วมกนัเป็นกลุ่ม ไม่อยูอ่ยา่งโดดเดียว แต่อาจมีข้อยกเวน้น้อยมากทีมนุษยอ์ยู่โดดเดียวตามลาํพงั 

เช่น ฤษี การอยู่รวมกนัเป็นกลุ่มของมนุษยอ์าจมีได้หลายลักษณะและเรียกต่างกนั เป็นต้นว่า 

ครอบครัว เผ่าพนัธุ์ ชุมชน สงัคม และประเทศ เมือมนุษยอ์ยูร่วมกนัเป็นกลุ่มย่อมเป็นธรรมชาติอีกที

ในแต่ละกลุ่มจะต้องมี “ผู ้นํากลุ่ม” รวมทังมี “แนวทางหรือวิธีการควบคุมดูแลกนัภายในกลุ่ม” 

เพือให้เกดิความสุขและความสงบเรียบร้อย สภาพเช่นนีได้มีวิวฒันาการตลอดมา โดยผูน้ํากลุ่ม

ขนาดใหญ่ เช่น ในระดับประเทศของภาครัฐ  ในปัจจุบันอาจเรียกว่า  “ผู ้บริหาร” ขณะทีการ

ควบคุมดูแลกนัภายในกลุ่มนนัเรียกว่า การบริหาร หรือการบริหารราชการ ด้วยเหตุผลเช่นนี มนุษย์

จึงไม่อาจหลีกเลียงจากการบริหารหรือการบริหารราชการได้ง่าย และทําให้กล่าวได้อย่างมนัใจว่า 

“ทีใดมีประเทศ ทีนนัยอ่มมีการบริหาร” 

 คําว่าการบริหาร  (Administration) มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน  “administatrae” 

หมายถึง ช่วยเหลือ (assist) หรืออํานวยการ (direct) การบิหารมีความสัมพนัธ์หรือมีความหมาย
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ใกลเ้คียงกบัคําว่า  “minister” ซึงหมายถึง  การรับใช้ หรือ ผู ้รับใช้ หรือผูร้ับใช้รัฐ  คือ รัฐมนตรี 

สาํหรับความหมายดงัเดิมของคาํว่า “administer” หมายถึงการติดตามดูแลสิงต่างๆ  

 ส่วนคําว่าการจัดการ  (management)  นิยมใช้ในภาคเอกชนหรือภาคธุรก ิจ ซึงมี

วตัถุประสงค์ในการจัดตังเพือมุ่งแสวงหากาํไร หรือกาํไรสูงสุด สําหรับผลประโยชน์ทีจะตกแก่

สาธารณะถือเป็นวตัถุประสงค์รองหรือเป็นผลพลอยได ้เมือเป็นเช่นนี จึงแตกต่างจากวตัถุประสงค์

ในการจดัตงัหน่วยงานภาครัฐทีจดัตงัขึนเพือให้บริการสาธารณะทงัหลาย แกป่ระชาชน การบริหาร

ภาครัฐทุกวนันีหรืออาจเรียกว่า การบริหารจดัการ เกยีวขอ้งกบัภาคธุรกจิมากขึน เช่น การนําแนวคิด

ผูบ้ริหารสูงสุด (Chief Executive Officer) หรือ ซีอีโอ (CEO) มาปรับใช้ในวงราชการ การบริหาร

ราชการดว้ยความรวดเร็ว การลดพิธีทีไม่จําเป็น การลดขันตอนการปฏิบัติราชการ และการจูงใจ

ดว้ยการให้รางวลัตอบแทน เป็นต้น นอกเหนือจากการทีภาครัฐได้เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนหรือ

ภาคธุรกจิเข้ามารับสัมปทานจากภาครัฐ เช่น ให้สัมปทานโทรศพัท์มือถือ การขนส่ง เหลา้ บุหรี 

อยา่งไรกดี็ ภาคธุรกจิกไ็ดท้าํประโยชน์ให้แกส่าธารณะหรือประชาชนได้เช่นกนั เช่น จัดโครงการ

คืนกาํไรให้สงัคมดว้ยการลดราคาสินคา้ขายสินคา้ราคาถูกหรือการบริจาคเงินช่วยเหลือสงัคม  

 การบริหาร บางครังเรียกว่า  การบริหารจัดการ หมายถึง การดําเนินงาน หรือการ

ปฏิบัติงานใดๆ  ของหน่วยงานของรัฐ และ/หรือเจ้าหน้าทีของรัฐ (ถา้เป็นหน่วยงานภาคเอกชน 

หมายถึงของหน่วยงาน และ/หรือ บุคคล) ทีเกยีวข้องกบัคน สิงของและหน่วยงานโดยครอบคลุม

เรืองต่างๆ เช่น 1) การบริหารนโยบาย 2)การบริหารอาํนาจหน้าที 3)การบริหารคุณธรรม 4)การ

บริหารทีเกยีวข้องกบัสังคม 5) การวางแผน 6)การจัดการองค์การ 7)การบริหารทรัพยากรมนุษย ์     

8) การอาํนวยการ 9)การประสานงาน 10) การรายงาน และ 11) การงบประมาณเช่นนี เป็นการนํา 

“กระบวนการบริหาร” หรือ “ปัจจัยทีมีส่วนสําคัญต่อการบริหาร” ทีเรียกว่า แพ็มส์-โพสคอร์บ 

(PAMS-POSDCORB) แต่ละตวัมาเป็นแนวทางในการให้ความหมายพร้อมกนันี อาจให้ความหมาย

ไดอี้กว่า การบริหาร หมายถึง การดาํเนินงาน หรือการปฏิบัติงานใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐ และ /

หรือ เจ้าหน้าทีของรัฐ ทีเกยีวข้องกบั คน สิงของ และหน่วยงาน โดยครอบคลุมเรืองต่าง ๆ เช่น       

1)การบริหารคน 2)การบริหารเงิน 3) การบริหารวสัดุอุปกรณ์ 4) การบริหารงานทัวไป 5) การ

บริหารการให้บริการประชาชน 6) การบริหารคุณธรรม 7) การบริหารขอ้มูลข่าวสาร 8) การบริหาร

เวลา 9) การบริหารการวดัผลเช่นนี เป็นการนาํ “ปัจจัยทีมีส่วนสําคัญต่อการบริหาร” ทีเรียกว่า 9M 

แต่ละตวัมาเป็นแนวทางในการให้ความหมายการให้ความหมายทัง  2  ตัวอย่างทีผ่านมานี เป็นการ

นําหลกัวิชาการด้านการบริหาร คือ “กระบวนการบริหาร” และ  “ปัจจัยทีมีส่วนสําคัญต่อการ

บริหาร” มาใช้เป็นแนวทางหรือกรอบแนวคิดในการให้ความหมายซึงน่าจะมีส่วนทําให้การให้

ความหมาย คาํว่าการบริหารเช่นนีครอบคลุมเนือหาสาระสาํคญัทีเกยีวกบัการบริหาร ชัดเจน เข้าใจ
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ง่าย เป็นวิชาการ และมีกรอบแนวคิดด้วย นอกจาก 2 ตัวอย่างนีแลว้ ยงัอาจนําปัจจัยอืนมาใช้เป็น

แนวทางในการมให้ความหมายได้อีก เป็นต้นว่า 3M ซึงประกอบด้วย การบริหารคน (Man) การ

บริหารเงิน (Money)  และการบริหารงานทัวไป (Management) และ  5ป ซึงประกอบด้วย 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยดั ประสานงาน และประชาสมัพนัธ์ เพือช่วยเพิมความเข้าใจการ

บริหารมากขึน จึงขอนาํความหมายคําว่าการบริหารการจัดการและการบริหารจัดการมาแสดงไว ้

ดว้ย เช่น การบริหาร เป็นการประสานความพยายามของมนุษย ์อยา่งนอ้ย 2 คน และทรัพยากรต่างๆ 

เพือให้เกดิผลตามตอ้งการ (อนนัต์ เกตุวงศ ์2523 :27) 

 การบริหารหมายถึง ระบบทีประกอบไปด้วยกระบวนการในการนําทรัพยากรทางการ

บริหารทงัทางวตัถุ และคนมาดําเนินการเพือบรรลุวตัถุประสงค์ทีกาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล (ไพบูลย ์ ช่างเรียน 2532 : 17) 

 การบริหารในลกัษณะทีเป็นกระบวนการ หมายถึงกระบวนการนาํเอาการตัดสินใจ และ

นโยบายไปปฏิบติั ส่วนการบริหารรัฐกจิหมายถึงเกยีวขอ้งกบัการนาํเอานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ

(ติน ปรัชญพฤทธิ 2535 : 8) 

 การบริหารคือ การจัดการทรัพยากรทีมีอยู่ให้ มีประสิทธิภาพมากทีสุดเพือตอบสนอง

ความตอ้งการของบุคคล องค์การ หรือประเทศ หรือการจัดการเพือผลกาํไรของทุกคนในองค์การ        

(บุญทนั ดอกไธสง 2537 : 1) 

 ลกัษณะของงานบริหารจดัการ มี 3 ดา้น คือ 1) ในด้านทีเป็นผูน้ําหรือหัวหน้างาน งาน

บริหารจดัการหมายถึง ภาระหนา้ทีของบุคคลใดบุคคลหนึงทีปฏิบัติตนเป็นผูน้ําภายในองค์การ 2) 

ในดา้นของภารกจิหรือสิงทีตอ้งทาํ งานบริหารจดัการ หมายถึง การจัดระเบียบทรัพยากรต่างๆ ใน

องค์การและการประสานกจิกรรมต่าง ๆ เข้าด้วยกนั 3) ในด้านของความรับผิดชอบ งานบริหาร

จดัการหมายถึง การต้องให้งานต่าง  ๆ สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยการอาศยับุคคลต่างๆ เข้าด้วยกนั 

(ธงชยั  สนัติวงษ ์2543 : 21-22)  

 การบริหารจัดการ (management administration) การบริหารการพฒันา (development 

administration) แมก้ระทังการบริหารการบริการ (Service administration)แต่ละคํามีความหมาย 

คลา้ยคลึงหรือใกลเ้คียงกนัทีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนมีอย่างน้อย 3 ส่วน คือ หนึง ลว้นเป็นแนวทางหรือ

วิธีการบริหารงานภาครัฐทีหน่วยงานของรัฐ และ /หรือ เจ้าหน้าทีของรัฐ นํามาใช้ในการปฏิบัติ

ราชการเพือช่วยเพิมประสิทธิภาพในการบริหารราชการ สอง มีกระบวนการบริหารงานที

ประกอบดว้ยขึนตอน 3 ขนัตอน คือการคิด หรือการวางแผน การดําเนินงาน และการประเมินผล 

จุดหมายปลายทาง คือ การพัฒนาประเทศไปในทิศทางทีทําให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีดีขึน 

รวมทงัประเทศชาติมีความเจริญกา้วหนา้ และมนัคงเพิมขึน สาํหรับส่วนทีแตกต่างกนัคือ แต่ละคํามี
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จุดเนน้ต่างกนั กล่าวคือ การบริหารจดัการเนน้เรืองการนําแนวคิดการจัดการของภาคเอกชนเข้ามา

ใช้ในการบริหารราชการ เช่น การมุ่งหวังผลกาํไร การแข่งขัน ความรวดเร็ว  การตลาด  การ

ประชาสมัพนัธ์  การจูงใจดว้ยค่าตอบแทน การลดขนัตอน และการลดพิธีการ เป็นต้น ในขณะทีการ

บริหารการพฒันาให้ความสาํคญัเรืองการบริหารรวมทงัการพฒันานโยบาย แผน แผนงาน โครงการ 

หรือ กจิกรรมของหน่วยงานภาครัฐ ส่วนการบริหารการเน้นเรืองการอาํนวยความสะดวก และการ

ให้บริการแกป่ระชาชน (วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ 2548 : 5) 

 

แนวคิดเกียวกับพฤตกิรรมผู้บริโภค 
พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ  พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลแต่ละบุคคลในการค้นหา 

การเลือกซือ การใช้ การประเมินผล หรือการจัดการกบัสินค้าและบริการ  ซึงผูบ้ริโภคคาดว่าจะ

สามารถตอบสนองความตอ้งการของตนเองได้ สาระสาํคญัของพฤติกรรมผูบ้ริโภคดังกล่าว จะอยู่ที

กจิกรรมหลกั 3 ประการคือ 

1. การจดัหา (Obtaining) หมายถึงกจิกรรมต่างๆ ทีนําไปสู่การซือหรือได้มาซึงสินค้า

และบริการมาใช ้กจิกรรมนบัตงัแต่การแสวงหาข้อมูลเกยีวกบัสินค้าและบริการ ซึงรวมไปถึงการ

เปรียบเทียบสินคา้และบริการแต่จนถึงการตกลงใจซือ ทงันีนักวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคจะต้อง

สนใจและพิจารณาดว้ยพฤติกรรมอยา่งไร 

2. การบริโภค (Consuming) หมายถึงการติดตามดูว่าผูบ้ริโภคนันทําการใช้สินค้าหรือ

บริการนนัๆ ทีไหน อยา่งไร ภายใตส้ถานการณ์อย่างไร รวมตลอดไปถึงการดูด้วยว่า การใช้สินค้า

นนัทาํไปเพือความสุขอยา่งครบเครืองสมบูรณ์แบบ หรือเพียงเพือความตอ้งการขนัพืนฐานเท่านนั  

3. การกาํจดัหรือทิง (Disposing) หมายถึงการติดตามดูว่า ผูบ้ริโภคใชสิ้นคา้หรือบริการ 

และหีบห่อของสินคา้หมดไปอยา่งไร โดยติดตามดูพฤติกรรมผูบ้ริโภคทีดาํเนินไป และทีกระทบต่อ

สภาพแวดลอ้มรอบตวัดว้ย รวมไปถึงการดาํเนินการโดยวิธีอืนกบัสินคา้หรือบริการทีใชแ้ลว้ 

ปัจจยัทีมีต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคแต่ละคนจะมีความแตกต่างกนัในด้าน

ต่างๆ ซึงมีผลมาจากความแตกต่างกนัของลกัษณะทางกายภาพ และสภาพแวดลอ้มของแต่ละบุคคล 

ทาํให้การตดัสินใจซือและใชบ้ริการของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกนั ดังนันจึงจําเป็นต้องศึกษา

ถึงปัจจัยต่างๆ  โดยทีเราสามารถแบ่งปัจจัยทีจะมีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค  ออกเป็น  2    

ประการ ไดแ้ก ่

1. ปัจจัยภายใน (InternaI Factors)  ทีเกดิขึนจากตัวบุคคล ในด้านความคิดและการ

แสดงออก ซึงมีพืนฐานมาจากสภาพแวดลอ้มต่างๆ โดยทีปัจจัยภายในประกอบด้วยองค์ประกอบ

ต่างๆ ไดแ้ก ่ความจาํเป็น ความตอ้งการ หรือความปรารถนา  แรงจูงใจ บุคลิกภาพ ทศันคติ การรับรู้  
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 1.1 ความจําเป็น (Needs) ความต้องการ (wants) และความปรารถนา (Desires) 

ความจาํเป็น ความตอ้งการ และความปรารถนา เป็นคําทีมีความหมายใกลเ้คียงกนัและสามารถใช้

เเทนกนัได ้ซึงเราจะใชค้าํว่าความตอ้งการในการสือความเป็นส่วนใหญ่ โดยทีความต้องการสิงหนึง

สิงใดของบุคคลจะเป็นจุดเริมต้นของความต้องการในการใช้สินค้าหรือบริการ คือ เมือเกดิความ

จําเป็นหรือความต้องการ ไม่ว่าในด้านร่างกายหรือจิตใจขึน บุคคลกจ็ะหาทางทีจะสนองความ

จาํเป็นหรือความตอ้งการนนัๆ เราอาจจะกล่าวไดว้่า ความตอ้งการของมนุษย ์หรือความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคเป็นเกณฑส์าํหรับการตลาดยุคใหม่ และเป็นปัจจัยสําคัญของแนวความคิดทางการตลาด  

(Market concepts)  

 1.2 แรง จูงใจ (Motive)  เมือบุคคลเกดิปัญหาทางกายหรือในจิตใจขึน และหาก

ปัญหานนัไม่รุนแรงเขาอาจจะปล่อยวาง ไม่คิด ไม่ใส่ใจ หรือไม่ทําการตัดสินใจใดๆ  แต่หากปัญหา

นนัๆ ขยายตวัหรือเกดิความรุนเเรงยิงขึน เขากจ็ะเกดิแรงจูงใจในการพยายามทีจะแกไ้ขปัญหาที

เกดิขึนนนั ซึงเป็นเรืองทีสาํคญัทีเรา ตอ้งศึกษาถึงความตอ้งการ และความคิดของผูบ้ริโภค  เพือทีจะ

สร้างแรงจูงใจในการซือสินคา้หรือบริการแกผู่บ้ริโภคให้ได ้ 

 1.3 บุคลิกภาพ (Personality) เป็นลกัษณะนิสัยโดยรวมของบุคคลทีพฒันาขึนมา

จากความ คิด ความเชือ อุปนิสยั และสิงจูงใจต่างๆ ระยะยาวและแสดงออกมาในด้านต่างๆ  ซึงมีผล

ต่อการกาํหนดรูปแบบในการสนอง (Reaction)  ของแต่ละบุคคลแตกต่างกนั ซึงจะเป็นลกัษณะการ

ตอบสนองในรูปแบบทีคงทีต่อตัวกระตุ้นทางสภาพแวดลอ้ม  เช่น ผู ้ทีมีลักษณะเป็นผูน้ําจะ

แสดงออก  หรือตอบสนองต่อปัญหาดว้ยความมนัใจ และกลา้แสดงความคิดเหนือมีความเป็นตัวเอง

สูง ในขณะทีผูที้ขาดความมนัใจในตนเองไม่กลา้เสนอแนะความคิดเห็นและรับอิทธิพลจากผูอื้นได้

ง่าย จะมีลกัษณะเป็นคนทีชอบตามผูอื้น  

 1.4 ทัศนคติ (Attitude)  เป็นการประเมินความรู้สึกหรือความคิดเห็นต่อสิงใดสิง

หนึงของบุคคล โดยทศันคติจะมีผลต่อพฤติกรรมต่างๆ ของบุคคล  ดงันนั  เมือเราต้องการให้บุคคล

ใดๆ เปลียนแปลงพฤติกรรม เราจะตอ้งพยายามทีจะเปลียนทศันคติของเขากอ่น แต่ในความเป็นจริง 

ทศันคติเป็นสิงทีเปลียนแปลงไดย้าก เนืองจากเป็นสิงทีถูกสร้างขึนในจิตใจ ดังนัน การปรับตัวให้

เขา้กบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค  ย่อมกระทําได้ง่ายกว่าการปรับเปลียนพฤติกรรมของผูบ้ริโภค  ซึง

ตอ้งใชค้วามเขา้ใจ แรงพยายาม และระยะเวลาดาํเนินการทียาวนาน 

  1.5 การรับรู้  (Perception)  เป็นกระบวนการของบุคคลในการยอมรับความคิดหรือ

การกระทาํของบุคคลอืน กา้วแรกของการเข้าสู่ความคิดในการสร้างความต้องการแกผู่บ้ริโภค  คือ 

ตอ้งการให้เกดิการรับรู้กอ่น โดยการสร้างภาพพจน์ของสินคา้หรือองค์การให้มีคุณค่าในสายตาของ

ผูบ้ริโภค ซึงจะเป็นการสร้างการยอมรับไดเ้ท่ากบัเป็นการสร้างยอดขายนนัเอง 
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  1.6 การเรียนรู้ (Learning)  เป็นการเปลียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลทังทีเกดิจาก

การรับรู้และประสบการณ์ของบุคคล ซึงจะเป็นการเปลียนแปลงและคงอยู่ในระยะยาว  ดังนัน หาก

มีการรับรู้ แต่ยงัไม่มีการเปลียนแปลงพฤติกรรม  หรือไม่เกดิการเปลียนแปลงอย่างค่อนข้างจะคงที 

กย็งัไม่ถือว่าเป็นการเรียนรู้  

2. ปัจจยัภายนอก (ExternaI Factors) หมายถึง ปัจจัยทีเกดิจากสิงแวดลอ้มรอบตัวของ

บุคคลซึงจะมีอิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค โดยปัจจัยแบ่งออกเป็นองค์ประกอบ

ทีสาํคญั 6 ประการ ไดแ้ก ่

   2.1 สภาพเศรษฐกจิ (Economy)  เป็นสิงทีกาํหนดอาํนาจซือ (purchasing power) 

ของผูบ้ริโภค ทงัในรูปของตวัเงินและปัจจยัอืนทีเกยีวขอ้ง 

  2.2 ครอบครัว (Family)  การเลียงดูในสภาพครอบครัวทีแตกต่างกนัส่งผลให้บุคคล

มีความแตกต่างกนั เช่น การตอบสนองต่อความต้องการผลิตภณัฑ์ของบุคคลจะได้รับอิทธิพลจาก

ครอบครัว ซึงครอบครัวจะมีผลต่อพฤติกรรมบุคคลได้สูงกว่าสถาบันอืนๆ  เนืองจากบุคคลจะใช้

ชีวิตในวยัเด็ก ซึงเป็นวยัซึมซบัและเรียนรู้ลกัษณะอนัจะกอ่ให้เป็นนิสัยประจํา  (Habits) ของบุคคล

ไปตลอดชีวิต เป็นตน้ 

 2.3 สงัคม (Social)  กลุ่มสงัคมรอบๆ ตวัของบุคคลมีผลต่อการปรับพฤติกรรมของ

บุคคลให้เป็นในทิศทางเดียวกนั  เพือการยอมรับเข้าเป็นส่วนหนึงของสังคม  หรือทีเรียกว่า 

กระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ประกอบด้วยรูปแบบการดํารงชีวิต  (Lifestyles) 

ค่านิยมของสงัคม (Social Values)  และความเชือ  (Believes)  ทาํให้ต้องศึกษาถึงลกัษณะของสังคม 

เพือจะทราบถึงปัจจยัทีมีอิทธิพลของสงัคมทีมีต่อการอยู่ร่วมกนัของมนุษย์ โดยเฉพาะบรรทัดฐาน 

(Norms) ทีสงัคมกาํหนด 

  2.4 วฒันธรรม (Culture)  เป็นวิถีการดาํเนินชีวิตทีสังคมเชือถือว่าเป็นสิงดีงามและ

ยอมรับปฏิบติัมา เพือให้สังคมดําเนินและมีพฒันาการไปได้ด้วยดี  บุคคลในสังคมเดียวกนัจึงต้อง

ยดึถือและปฏิบัติตามวฒันธรรม เพือการอยู่เป็นส่วนหนึงของสังคม โดยวฒันธรรมเป็นกลุ่มของ

ค่านิยมพืนฐาน (Basic values)  การรับรู้ (Perception)  ความต้องการ (Wants) และพฤติกรรม 

(Behaviors) จึงเป็นรูปแบบหรือวิถีทางในการดําเนินชีวิต  (Lifestyles) ทีคนส่วนใหญ่ในสังคม

ยอมรับ ประกอบดว้ย ค่านิยมการแสดงออก ค่านิยมในการใชว้ตัถุหรือสิงของ  หรือแมก้ระทังวิธีคิด

กเ็ป็นวฒันธรรมดว้ย 

  2.5 การติดต่อธุรกจิ (Business Contact)  หมายถึง โอกาสทีผูบ้ริโภคจะได้พบเห็น

สินคา้หรือบริการนนัๆ สินคา้ตวัใดทีผูบ้ริโภคไดรู้้จกัและพบเห็นบ่อยๆ กจ็ะมีความคุ้นเคย ซึงจะทํา

ให้ผูบ้ริโภคมีความไวว้างใจและมีความยินดีทีจะใช้สินค้านัน ดังนันธุรกจิจึงควรเน้นในเรืองของ
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การทาํให้เกดิการพบเห็นในตราสินค้า  (Brand Contact)  นําสินค้าเข้าไปให้ผูบ้ริโภคได้พบเห็น  ได้

รู้จกั สมัผสั ไดย้นิ ไดฟั้งดว้ยความถีสูง การสร้างให้บุคคลเกดิการเปิดรับ  (Exposure) มากเท่าใด ก ็

ยงิทาํให้ไดป้ระโยชน์มากขึนเท่านนั ตามหลกัจิตวิทยาทีมีอยูว่่าความคุน้เคยนนักอ่ให้เกดิความรัก 

  2.6 สภาพแวดลอ้ม (Environment)  การเปลียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทัวไป เช่น 

ความปรวนแปรของสภาพอากาศ  การขาดแคลนนําหรือเชือเพลิง  ผลกระทบของปรากฏการณ์      

EI Ninyo และ La Nina เป็นตน้ ส่งผลให้การตดัสินใจซือของผูบ้ริโภคเปลียนแปลงดว้ยเช่นกนั  

จะเห็นว่าปัจจัยแวดล้อมภายนอกจะมีความสําคัญและอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภคอยา่งมีนยัสาํคญั เพียงแต่องค์ประกอบแต่ละตัวจะมีความรุนแรง  และผลกระทบในมิติที

แตกต่างกนั ดังนันจึงควรทีจะต้องตืนตัวและตระหนักถึงความสําคัญโดยติดตามตรวจสอบและ

วิเคราะห์ผลกระทบทีมีต่อสินคา้และบริการของอยา่งต่อเนือง (เสรี วงษม์ณฑา 2548 :32-46)   

 
แนวคิดและทฤษฏีเกียวกับความคาดหวัง 
กกกกกก รีดเดอร์ (Reeder 1971 : 157) กล่าวว่า ความคาดหวงั   หมายถึง  ท่าทีของบุคคลทีมีต่อ

พฤติกรรมของบุคคลทีเกยีวข้องกบัตัว   โดยความคาดหวังหรือความต้องการให้บุคคลนัน   

ประพฤติปฏิบติัในสิงทีตนตอ้งการ 
 จากแนวคิดความคาดหวงัดังกล่าวข้างต้น สรุปว่า “ความคาดหวงั” หมายถึง   ความ

ตอ้งการของบุคคลทีมีต่อคนอืนให้กระทาํสิงใดสิงหนึงทีตนปรารถนา   โดยใช้ความคาดหวงัเป็น

แนวทางกาํหนดพฤติกรรม   ต่อบุคคลทีตนคาดหวังในลักษณะทีตนคิดว่าถูกต้อง   มารดาให้

ความสาํคญัต่อความรู้สึกของลูก   ยอ่มคาดหวงัให้ลูกทาํดีทีสุดเพือตัวเองได้   ในเมือการแสดงออก

ทีดีทีสุดต่อความรู้สึก   คือการกระทําทีดีทีสุด   การให้ลูกรู้จักรับผิดชอบการกระทําของตนเอง   

วยัรุ่นจะไดโ้ตเป็นผูใ้หญ่และเขาสามารถทาํในสิงทีบิดามารดาตอ้งการได ้
กกกกกกกกความคาดหวงัเป็นลกัษณะทางจิตวิทยา ซึงมิไดจ้าํเพาะเจาะจงทีการกระทาํอยา่งเดียว แต่

จะรวมไปถึงแรงจูงใจ  ความเชือ ความรู้สึก ทัศนคติและค่านิยม จากการศึกษา พบว่ามีผู ้ให้

ความหมาย ความคาดหวงัไวห้ลายท่าน ดงัต่อไปนี 

กกกกกกกกสุนีย ์เจริญกุล  (2543 : 25) ไดใ้ห้ความหมายว่า ความคาดหวงั หมายถึง ความต้องการ

ของความรู้สึก การคิด การคาดคะเน หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าในสิงใดสิงหนึง การคิดในสิงที

เป็นไปไดถึ้งระดบัผลงานทีบุคคลกาํหนดหรือคาดหมายว่าจะทาํได้ เป็นผลมาจากประสบการณ์เดิม

ของบุคคลทีมีความตอ้งการบางอยา่งจากบางคน และความตอ้งการให้บางคนกระทาํบางอยา่งให้ตน 

และสิงทีคาดหวงักบัสิงทีเกดิขึนจริงอาจไม่ตรงกนัเสมอไป  
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 สุรางค์ จนัทน์เอม (2529 : 55) ไดใ้ห้ความหมายว่า ความคาดหวงั หมายถึง ความเชือว่า

สิงใดสิงหนึงน่าจะเกดิขึน และสิงใดไม่น่าจะเกดิขึน ความคาดหวงัจะเกดิขึนตรงตามความเชือหรือ

คาดการณ์ล่วงหนา้หรือไม่นัน ย่อมขึนอยู่กบัประสบการณ์ของแต่ละคน หมากความคาดหวงันัน

ประสบความสําเร็จหรือถูกต้อง จะมีเจตคติทีดีหรือมีความพึงพอใจต่อสิงนัน แต่ถ้าหากความ

คาดหวงัจากเป้าหมายไปสู่การปฏิบัติงานว่า หมายถึง ความคาดหวงั (ความเป็นไปได้) ทีว่าถา้มี

ความพยายามแลว้ยอ่มนาํไปสู่การกระทาํ แมก้ารกระทาํทีเสร็จจะไม่บรรลุเป้าหมาย เพราะงานยาก

เกนิไปหรือประเมินค่าไม่เพียงพอหรือบุคคลขาดความชาํนาญ 

กกกกกก วิชชุลดา หรรษาจารุพนัธ์ (2540 : 10) ได้ให้ความหมาย ความคาดหวงัว่า ความคาดหวงั

เป็นความคิดทีบุคคลมุ่งหวงัหรือคาดคะเนต่อบุคคลอืนให้กระทาํสิงหนึงทีตนปรารถนาเป็นไป 

 มนัดีและคณะ (Mondy ;et 1990, อา้งถึงใน พิสิฐ มหามงคล 2546 : 20) ให้ความหมาย

ของความคาดหวงัว่าเป็นการคาดการณ์ของบุคคลต่อสิงต่าง ๆ โดยบุคคลจะใช้ประสบการณ์ทีเคย

ประสบมาเป็นปัจจยักาํหนดความคาดหวงั ดังนันสามารถกล่าวได้ว่าความคาดหวงัเป็นความรู้สึก

ความคิดเห็นเป็นประจกัษ ์พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลจะเป็นไปเพือการได้รับผลลพัธ์ตามที

คาดหวงัไว ้

กกกกกก กล่าวโดยสรุป ความคาดหวงัหมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของบุคคล ทีมีความคาดหมาย

และมีความเชือมนัต่อระดบัของผลงานสิงใดสิงหนึงทีบุคคลกาํหนด โดยความคาดหวงัของแต่ละ

บุคคลอาจแตกต่างกนัตามภูมิหลงั ประสบการณ์ ความสนใจ การให้คุณค่าแกสิ่งนนั ๆ  

กกกก  สนัติชยั คาํสมาน (2534 : 51) กล่าวถึงทฤษฎีความคาดหวงัว่า เป็นทฤษฎีทีช่วยในการ

ตดัสินใจของบุคคลแต่ละคนว่าจะเลือกกระทาํหรือไม่กระทําในสิงทีคาดหวงัไว  ้โดยมีข้อพิจารณา

เกยีวเนืองกบัความคาดหวงั 2 ประการ คือ 

กกกกกก 1.  พิจารณาว่าเป้าหมายทีจะไปสู่สิงทีมีคุณค่ามากน้อยเพียงใด (Valence) 

 2.  พิจารณาว่าสิงทีกระทาํสามารถคาดหวงัให้ไปถึงจุดหมายไดเ้พียงใด (Expectancy) 

กกกกกกกกแบนดูร่า (Bandura 1993, อา้งถึงใน รสวลีย  ์อกัษรวงค์ 2536 : 36) ได้เสนอทฤษฎีการ

เรียนรู้ทางสังคม โดยแบนดูร่าได้เสนอว่า  การทีมนุษยเ์รียนรู้ความสัมพนัธ์ระหว่างเหตุการณ์ 

ความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมและผลของการกระทาํทีเกดิจากพฤติกรรมนัน จะนําไปสู่ความเชือ

ทีมีอิทธิพลต่อการควบคุมพฤติกรรมของมนุษยเ์อง กล่าวคือเมือประสบเหตุการณ์หนึงมนุษยก์จ็ะ

อาศยัประสบการณ์ของตนคาดหวงัเกยีวกบัอีกเหตุการณ์หนึงทีจะเกดิตามมาทําให้เกดิความดีใจ 

ความวิตกกงัวลความหวาดหวนัต่อเหตุการณ์ซึงจะมีผลต่อการตัดสินใจเลือกแสดงพฤติกรรมของ

มนุษยแ์บนดูรา ไดอ้ธิบายว่า ความคาดหวงัซึงมีผลต่อการตดัสินใจเลือกกระทําพฤติกรรมใด ๆ นัน

มี 2 ชนิด คือ 
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ก 1.  ความคาดหวงัเกยีวกบัผลของการกระทาํ (Outcome Expectancy) เป็นการคาดคะเน

ของบุคคลว่า พฤติกรรมนนัจะนาํไปสู่ผลการกระทาํใด 

 2. ความคาดหวงัเกยีวกบัความสามารถเป็นการคาดคะเนความสามารถของบุคคลใน
การกระทาํพฤติกรรมทีจะนาํไปสู่ผลของการกระทาํตามทีคาดหวงั 

 จะเห็นไดว้่าจากทฤษฎีของ แบนดูร่า จะสรุปไดว้่าความคาดหวงัของบุคคลจะมีอิทธิพล

ต่อบุคคล ให้ตอ้งแสดงพฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหนึง เพือให้ไดผ้ลซึงความคาดหวงันนั 

 เพชรี หาลาภ  (2538 : 10 - 11) กล่าวว่า ความคาดหวงัของบุคคลเป็นการตงัขึนเพือการ

ตอบสนองต่อความตอ้งการ ดงันัน ความตอ้งการเป็นสิงทีเกยีวขอ้งกนัจนแทบจะแยกไม่ออก เพราะ

เมือมนุษยเ์กดิความตอ้งการแลว้ ความคาดหวงักจ็ะตามมา อยา่งไรกต็ามความตอ้งการของมนุษย์

เมือเกดิความตอ้งการแลว้ กม็กัจะคาดหวงัสูงขึนไปอีกตามลาํดบั ซึงแสดงให้เห็นตามทฤษฎีของ

มาสโลว ์(Maslow) ทีไดก้ล่าวถึงระดบัความตอ้งการเป็นลาํดบัขนั ดงันี 

 1.   ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย (Physiological needs)  

 2.   ความตอ้งการความมนัคงปลอดภยั (Safety needs) 

 3.   ความตอ้งการความรักและการยอมรับ (Belongingness needs) 

 4.   ความตอ้งการการยกย่องนบัถือ (Esteem needs) 

 5.   ความตอ้งการทีจะรู้และเขา้ใจตนเอง (Self-actualization needs) 

 ปัจจัยกําหนดความคาดหวัง 
กก มีผูก้ล่าวถึงปัจจยัทีกาํหนดความคาดหวงั ดงันี 

 เพชรี หาลาภ (2538 : 25)ไดก้ล่าวถึงปัจจยัทีน่าจะกาํหนดความคาดหวงัมี 3 ประการ คือ 

 1.  ขึนอยูก่บัลกัษณะความแตกต่างของแต่ละบุคคลและสภาพแวดลอ้ม ความคาดหวงั

และการแสดงออกจึงแตกต่างกนั เพราะความคิด ความตอ้งการของแต่ละบุคคลแตกต่างกนั  

 2.  ขึนอยู่กบัระดับความยากง่ายของงาน   และประสบการณ์ทีผ่านมาในครังนัน ๆ      

กล่าวไดว้่า ถา้บุคคลเคยประสบความสาํเร็จในการทาํงานนนัมากอ่น กจ็ะทําให้มีการกาํหนดระดับ

ความคาดหวงัในการทาํงานในคราวต่อไปสูงขึน และใกลเ้คียงกบัสภาพความเป็นจริงมากขึน แต่

ในทางตรงกนัขา้มจะกาํหนดระดบัความคาดหวงัตาํลงมากเ็พือป้องกนัมิให้เกดิความรู้สึกลม้เหลว

จากระดบัความคาดหวงัทีตงัสูงไวก้ว่าความสามารถจริง 

 3.  ขึนอยูก่บัการประเมินความเป็นไปไดเ้พราะความคาดหวงั  เป็นความรู้สึกนึกคิดและ

การคาดการณ์ของบุคคลทีมีต่อสิงใดสิงหนึง โดยสิงนนั ๆ อาจเป็นรูปธรรม หรือนามธรรมกไ็ด้ จะ

เป็นการประเมินค่าโดยมีมาตรฐานของตนเองเป็นเครืองวดัของแต่ละบุคคล ซึงการประเมินค่าของ
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แต่ละคนทีมีต่อสิงหนึงสิงใด  ถึงจะชนิดเดียวกนักอ็าจแตกต่างกนัได้ โดยขึนอยู่กบัภูมิหลัง 

ประสบการณ์ ความสนใจ การให้คุณค่าแกสิ่งนนั ๆ ของแต่ละบุคคล 

 สุพตัรา จุณณะปิยะ (2546: 12) ได้กล่าวถึงปัจจัยทีน่าจะกาํหนดความคาดหวงัมี 3 

ประการ คือ 

 1.  ขึนอยูก่บัลกัษณะความแตกต่างของแต่ละบุคคลและสภาพแวดลอ้ม  

 2.  ขึนอยู่กบัประสบการณ์ทีผ่านมาและผลตอบแทนหรือความพึงพอใจ ทีจะได้หรือ

โอกาสทีจะไดรั้บผลตอบแทนนนั 

 3.  ขึนอยูก่บัการประเมินความเป็นไปได ้เพราะความคาดหวงัเป็นความรู้สึกนึกคิดและ

การคาดการณ์ของบุคคลต่อสิงหนึงสิงใด โดยสิงนัน ๆ อาจเป็นรูปธรรม หรือ นามธรรมกไ็ด้ จะ

เป็นการประเมินค่า โดยมีมาตรฐานของตนเองเป็นเครืองวดัของแต่ละบุคคล ซึงการประเมินค่าของ

แต่ละคนทีมีต่อสิงใดสิงหนึงชนิด เดียวกนักอ็าจจะแตกต่างกนัได้โดยขึนอยู่กบั ภูมิหลัง 

ประสบการณ์เดิม ความสนใจ การให้คุณค่าแกสิ่งนนั ๆ ของแต่ละบุคคล 

 สรุปไดว้่าความคาดหวงัของบุคคล เกดิจากลกัษณะความแตกต่างของแต่ละบุคคล โดย

ใชม้าตรฐานของตนเป็นเครืองวดั ซึงระดบัของความคาดหวงัจะเปลียนแปลงไปตามสถานการณ์ที

แตกต่างกนัไปตามแต่ละบุคคล  

 
แนวคิดและทฤษฏีเกียวกับความพึงพอใจ  
 จากการทบทวนแนวคิดทีเกยีวขอ้งกบัความพึงพอใจ พบว่ามีผูใ้ห้ความหมายของความ

พึงพอใจไวด้งัต่อนี 
 วรูม (Vroom 1964 : 8)  กล่าวว่า ความพึงพอใจ เป็นผลจากบุคคลนันๆ เข้าไปมีส่วน

ร่วมในกจิกรรม หรือเข้าไปรับรู้แลว้พอใจ  โดยความหมายของความพึงพอใจ สามารถทดแทน

ความหมายของเจตคติได ้ซึงบางทีเรียกว่า ทฤษฎี V.I.E. เนืองจากองค์ประกอบทฤษฎีทีสาํคญัคือ 

 V = Valance หมายถึง ความพึงพอใจ 

 I = Instrumentality หมายถึง สือ เครืองมือ วิถีทางนาํไปสู่ความพึงพอใจ  

 E = Expectancy หมายถึง ความคาดหวงัภายในตวับุคคลนนัๆ ซึงบุคคลมีความต้องการ 

และมีความคาดหวงัในหลายสิงหลายอยา่ง ดงันนัจึงตอ้งกระทาํดว้ยวิธีหนึงวิธีใด ตอบ สนองความ

ต้องการ หรือสิงทีคาดหวงัเอาไว  ้และในขณะเดียวกนักจ็ะคาดหวังในสิงทีสูงขึนไปเรือยๆ  ซึง

อาจจะแสดงในรูปสมการไดด้งันี 

กกกกกกกกกกกกแรงจูงใจ = ผลของความพึงพอใจ + ความคาดหมาย 
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 จากสมการ หมายถึง แรงจูงใจของบุคคลใดบุคคลหนึงต่อการกระทําสิงหนึงสิงใด เช่น 

ต่อการประเมิน ผลงานขององค์กรทีเกยีวขอ้งกบัชีวิตความเป็นอยู่ของตน หรือแรงจูงใจทีบุคคลจะ

เขา้ไปมีส่วนร่วมในกจิกรรมขององค์กรใดจะเป็นผลทีเกดิจากเจตคติองค์กร หรือการทํางานของ

องค์กรนันรวมกนั ความคาดหวงัทีเขาคาดหมายไว  ้ถา้มีเจตคติทีดีต่อองค์กรและได้รับการตอบ 

สนองทงัรูปธรรม ละนามธรรมเป็นไปตามทีคาดหมายไวแ้รงจูงใจทีจะมีความรู้สึกพึงพอใจกจ็ะสูง

แต่ในทางกลบักนัถา้มีเจตคติในเชิงลบต่องาน และการตอบสนองไม่เป็นไปตามทีคาดหมายแรงจูง 

ใจทีมีความรู้สึกพึงพอใจจะตาํไปดว้ย 

 วูลฟ์แมน (Wolfman 1973 : 19) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก (Feeling) มี

ความสุขเมือคนเราได้รับผลสําเร็จตามจุดมุ่งหมาย (Goal) ความต้องการ (Want) หรือแรงจูงใจ 

(Motivation) 

 กฤษณะ สินธุเดชะ (2538 : 20) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นแรงจูงใจของมนุษยที์ตังอยู่

บนความต้องการด้านพืนฐาน (Basic Need)  มีความเกยีวข้องกนัอย่างใกลชิ้ดกบัผลสัมฤทธิ และ

สิงจูงใจ (Incentive) 

 วิมลสิทธิ หรยางกูร (อา้งถึงใน บงัอร ผงผ่าน 2538 : 27) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นการ

ให้ค่าความรู้สึกของคนเรามีความสมัพนัธ์กบัโลกทศัน์ทีเกยีวกบัความหมายของสภาพแวดลอ้ม ค่า

ความรู้สึกของบุคคลทีมีต่อสภาพแวดล้อมจะแตกต่างกนัเช่น ความรู้สึก ดี -เลว พอใจ-ไม่พอใจ 

สนใจ-ไม่สนใจ  เป็นตน้ 

 อุทยัพรรณ สุดใจ (2545 : 15) กล่าวว่า ความพึงพอใจหมายถึง ความรู้สึกหรือทศันคติ

ของบุคคลทีมีต่อสิงใดสิงหนึงโดยอาจจะเป็นไปในเชิงประเมินค่า ว่าความรู้สึกหรือทัศนคติต่อสิง

หนึงสิงใดนนัเป็นไปในทางบวก หรือ ลบทฤษฎีทีเกยีวขอ้งกบัความพึงพอใจ 

 เบญจมาภรณ์   สมุดอินแกว้  (2543  : 23) ได้ให้ความเห็นว่า  ความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการนัน ถา้ผูใ้ช้บริการได้รับการตอบสนองจากผูใ้ห้บริการอย่างเสมอภาค รวดเร็ว ทันต่อ

ความตอ้งการ และให้บริการอยา่งต่อเนือง มีวสัดุอุปกรณ์อย่างเพียงพอต่อการใช้งาน ผูใ้ช้บริการก ็

จะเกดิความรู้สึกทีดีต่อการให้บริการ  
 กาญจนา  ศุภรพนัธ์ (2543 : 34) ไดใ้ห้ความเห็นว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที

ไดร้ับจากการตอบสนองในกจิกรรมใดกจิกรรมหนึงซึงเป็นไปตามทีคาดหวงัไวห้รือมากกว่า  และ

ความพึงพอใจในการฝึกอบรม หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดหรือทัศนคติของผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมทีมี

ต่อการฝึกอบรม ซึงจะมีมากหรือน้อยขึนอยู่กบัองค์การหรือหน่วยงานทีทําหน้าทีฝึกอบรมนัน ๆ  

จะตอบสนองความตอ้งการของผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมทังทางด้านร่างกายและจิตใจได้มากน้อยเพียงใด

 ศิรวฒัน์  เฮงชยัโย (2542 : 12) ไดส้รุปว่า ความพึงพอใจนันจะเป็นเรืองเกยีวกบัอารมณ์
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ความรู้สึก และทัศนคติของบุคคล อนัเนืองมาจากสิงเร้าและแรงจูงใจ ซึงปรากฏออกมาทาง         

พฤติกรรม และเป็นองค์ประกอบทีสาํคญัในการทาํกจิกรรมต่าง ๆ  ของบุคคล คือ ถา้หากว่าบุคคลมี

ความพึงพอใจในกิจกรรมหรือในงานใด  การกระทําก ิจกรรมหรืองานนันกจ็ะบรรลุตาม             

วตัถุประสงค์ของงานนนัไดเ้ป็นอยา่งดี  

 ทัศนีย  ์  ศิละวรรณโณ (2544 : 9) ได้สรุปว่า ความพึงพอใจ  หมายถึง ความรู้สึกหรือ      

ทศันคติของบุคคลทีมีต่อสิงใดสิงหนึงหรือปัจจัยต่าง ๆ ทีเกยีวข้อง ความรู้สึกพอใจจะเกดิขึนเมือ

ความตอ้งการของบุคคลทีมีต่อสิงใดสิงหนึงหรือปัจจัยต่าง ๆ ทีเกยีวกบัความรู้สึกพอใจจะเกดิขึน

เมือความตอ้งการของบุคคลนนัไดรั้บการตอบสนองหรือบรรลุจุดมุ่งหมายในระดับหนึง ความรู้สึก        

ดงักล่าว จะลดลงหรือไม่เกดิขึนหากความตอ้งการหรือจุดมุ่งหมายนนัไม่ไดรั้บการตอบสนอง  

 นชพรรณ  จนัทอง (2544 : 34) ได้สรุปว่า ความพึงพอใจเป็นแรงจูงใจและความรู้สึก

เป็นสุขทีเกดิจากการปรับตวัของบุคคลต่อสิงแวดลอ้มได้เป็นอย่างดี และเกดิความสมดุลระหว่าง

ความตอ้งการของบุคคล และการไดร้ับการตอบสนอง  

 เชลลีย  ์(Shelly 1975 : 252-268)  กล่าวว่า ทฤษฎีทีว่าด้วยความรู้สึก 2 แบบของมนุษย ์

คือ ความรู้สึกทางบวก และความรู้สึกทางลบ   เชลลีย ์ไดศึ้กษาแนวความคิดเกยีวกบัความพึงพอใจ 

สรุปได้ว่าความพึงพอใจเป็นความรู้สึกสองแบบของมนุษย์ คือ ความรู้สึกในทางบวก และ

ความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทางบวกเป็นความรู้สึกทีเมือเกดิขึนแลว้จะทําให้เกดิความสุข ความสุข

นีเป็นความ รู้สึกทีแตกต่างจากความรู้สึกทางบวกอืนๆ กล่าวคือ เป็นความรู้สึกทีมีระบบยอ้นกลบั

สามารถทําให้เกดิความสุข หรือความรู้สึกทางบวกเพิมได้อีก ดังนัน จะเห็นได้ว่าความสุขเป็น

ความรู้สึกทีสลบัซบัซอ้น และความสุขนีจะมีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู้สึกทางบวกอืนๆ  

 ความรู้สึกทางบวก ความรู้สึกทางลบ และความสุข  มีความสัมพันธ์กนัอย่างสลับ 

ซบัซอ้น และระบบความสมัพนัธ์ของความรู้สึกทีสลบัซับซ้อน และระบบความสัมพนัธ์ของความ 

รู้สึกทงัสามนีเรียกว่า ระบบความพึงพอใจ โดยความพึงพอใจจะเกดิขึน เมือระบบความพึงพอใจมี

ความรู้สึกทางบวกมากกว่าความรู้สึกทางลบ 

 สิงทีทาํให้เกดิความรู้สึกพึงพอใจของมนุษยม์กัจะได้แก ่ทรัพยากร (Resource) หรือสิง

เร้า (Stimulus) การวิเคราะห์ระบบความพึงพอใจ คือ การศึกษาว่าทรัพยากร หรือสิงเร้าแบบใดเป็น

สิงทีตอ้งการทีจะทาํให้เกดิความพอใจ และความสุขแกม่นุษย ์ความพึงพอใจจะเกดิได้มากทีสุด เมือ

มีทรัพยากรทุกอยา่งทีเป็นทีตอ้งการครบถว้น 

 วิโรจน์ สารรัตนะ  (2543 : 101-104)    กล่าวว่า สาํหรับแนวคิดเกยีวกบัเจตคตินนั ควรมี

องค์ประกอบดา้นต่างๆ ดงันี 
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 1.  องค์ประกอบด้านความรู้สึก (Affective Component) เป็นลกัษณะทางความรู้สึก 

หรือ อารมณ์ของบุคคล องค์ประกอบทางความรู้สึกนี มี 2 ลักษณะ  คือ ความรู้สึกทางบวก 

(Positive) ไดแ้ก ่ชอบ พอใจ เห็นใจ และความรู้สึกทางลบ (Negative) ได้แก ่ไม่ชอบ ไม่พอใจ กลวั 

รังเกยีจ 

 2.  องค์ประกอบดา้นความคิด (Cognitive Component) เป็นเรืองของการใช้เหตุผลเป็น

การที สมองของบุคคลรับรู้ และวินิจฉัย วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ทีได้รับมาเกดิเป็นความรู้ความคิด

เกยีวกบัวตัถุ บุคคล หรือ สภาพการณ์ขึน องค์ประกอบทางความคิดเกยีวข้องกบัการพิจารณาทีมา

ของเจตคติในการประเมินสิงใด สิงหนึง ออกมาว่า ถูก หรือ ผิด ดีหรือ ไม่ดี 

 3.  องค์ประกอบดา้นพฤติกรรม (Behavioral Component) เป็นแนวโน้ม หรือเป็นความ

พร้อมทีจะกระทาํ (Action Tendency) เมือมีสิงเร้า (Stimulant)  มากระตุน้ทงันีจะมีความสมัพนัธ์ต่อ 

เนืองกบัส่วนของความรู้สึกส่วนของความคิดเหตุผลและพร้อมทีจะตอบสนองต่อทีมาของเจตคติ 

 ดงันนั ความพึงพอใจจึงเป็นองค์ประกอบด้านความรู้สึกของเจตคติ ซึงไม่จําเป็นต้อง

แสดง หรืออธิบายเหตุผลเสมอไปกไ็ด้ กล่าวโดยสรุปแลว้ความพึงพอใจเป็นเพียงปฏิกริิยาด้าน

ความรู้สึก (Reactionary Feeling) ต่อสิงเร้า หรือสิงกระตุ้น (Stimulant) ทีแสดงออกมาในลกัษณะ

ของผลลพัธ์สุดท้าย (Final Outcome) ของกระบวนการการประเมิน (Evaluation Result) โดยบ่ง

บอกถึงทิศทางของผลการประเมิน (Direction of Evaluative Result)ว่าเป็นไปในลักษณะทิศ

ทางบวก   (Positive Direction)  หรือ ทิศทางลบ   (Negative Direction)  หรือไม่มีปฏิกริิยา คือเฉย ๆ  

(Non-reaction) ต่อสิงเร้า หรือสิงกระตุน้นนัได้ 

 นิวแมน (Newman  1973 : 182-188, อา้งถึงใน กติติวรรณจันทร 2545 : 49 ) กล่าวถึง 

แนวคิดในเรืองของความพอใจสภาพแวดลอ้มทางกายภาพนนั เกดิขึน ไดอ้ยา่งไรไว ้ดงันี 

 ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์กบัสภาพสิงแวดลอ้มทางกายภาพสามารถศึกษา ชัดเจน 

เมือแยกออกเป็นการตอบรับ (Response) และปฏิกริิยา (Reaction) ของมนุษยต่์อสภาพแวดลอ้มทาง

กายภาพ ปฏิกริิยาต่อสภาพแวดลอ้ม หมายถึง การเปลียนแปลงทางชีวภาพ หรือสรีระ ซึงสามารถวดั

ไดง่้าย เช่น การเปลียนแปลงของอตัราการเต้นของหัวใจ อุณหภูมิของร่างกาย ฯลฯ ในขณะทีการ

ตอบรับ หมายถึง การรับรู้ เจตคติ และเจตคติทีแสดงออกซึงรวมเรียกว่า การตอบรับทางสังคม -

จิตวิทยา และพฤติกรรม (Social-psychological Response) 

 ปัจจยัต่างๆ ทีทาํให้เกดิการตอบรับในสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ไดแ้ก ่ 

 1.  ลกัษณะของบุคคลผูร้ับสภาพแวดลอ้ม 

 2.  ลกัษณะของสภาพแวดลอ้มทางกายภาพทีทาํให้เกดิการตอบรับ  

 3.  การรับรู้ของบุคคล 
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 4.  การประเมินสภาพแวดลอ้มของบุคคลนนั 

 5.  ความพอใจในสภาพแวดลอ้ม 

 6.  พฤติกรรมของบุคคลเนืองมาจากสภาพแวดลอ้ม 

 ปัจจยั 2 ปัจจยัแรกนนัเป็นสิงทีป้อนเขา้ระบบ โดยลกัษณะของบุคคลรวมถึงปัจจัยต่างๆ 

ดา้นประชากรศาสตร์ พืนฐานสงัคม เศรษฐกจิ และรูปแบบวงจรชีวิต ส่วนปัจจัย 4 กลุ่มหลงัเป็นผล

ที ออกมาจากระบบ การทีบุคคลจะรับสภาพแวดล้อมใดๆ  ขึนอยู่กบัลกัษณะทางกายภาพ และ

มาตรฐานของบุคคลนนั การประเมินผลความพอใจในกายภาพของบุคคลเกดิตามมาจากการรับรู้ 

พฤติกรรมการแสดงออก ของบุคคลกเ็กดิมาจากการรับรู้ การประเมินผลการแสดงออกนีจะสะท้อน

ว่าบุคคล นนัมีความพึงพอใจในสภาพแวดลอ้มทางกายภาพนนั หรือไม่ 

 สรุปไดว้่าแนวคิดและทฤษฎีเกยีวกบัความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก หรือทัศนคติ

ของบุคคลทีมีต่อสิงใดสิงหนึง ทีเป็นไปในทางทีดีและไม่ดี หรือในดา้นบวกและในด้านลบ หรือไม่

มีปฏิกริิยา คือเฉยๆ กไ็ด ้ซึงจะเกดิขึนกต่็อเมือสิงนนัสามารถ ตอบสนองความต้องการแกบุ่คคลนัน  

โดยอาจแบ่งตามปัจจัยทีกอ่ให้เกดิความพึงพอใจได้ 2 แบบ คือ ความพึงพอใจทีเกดิจากปัจจัย

เบืองตน้ ไดแ้ก ่ความพึงพอใจทีไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการขนัพืนฐาน เช่น อาหาร ทีอยู่อาศยั 

เครืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค และความพึงพอใจทีเกดิจากปัจจัยระดับสูง  ได้แก ่ความพึงพอใจทีได้รับ

การตอบสนองความรู้สึกภายใน เช่น ความรู้สึกรัก ชอบ โกรธ เกลียด เป็นตน้  

 

แนวคิดด้านบริการและความพึงพอใจในการให้บริการ 
      มิลเลท็ (Millet 1959) ได้ให้ทัศนะความพึงพอใจในการให้บริการ หรือ  ความสามารถ

ใน การสร้างความพึงพอใจให้กบัผูบ้ริการกว่า ควรจะพิจารณาจากสิงต่าง ๆ เหล่านี 

 1. การให้บริการอย่างเสมอภาค (Equalable Service) หมายถึง ความยุติธรรมในการ

บริหารงานของรัฐทีมีฐานคติทีว่า คนทุคนเท่าเทียมกนั ดงันนั ประชาชนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติ

อย่างเท่าเทียมกนั ในแง่มุมของกฎหมาย ไม่มีการแบ่งแยกกดีกนัในการให้บริการประชาชนจะ

ไดร้ับการปฏิบติัในฐานะทีเป็นปัจเจกบุคคลทีใชม้าตรฐานบริการเดียวกนั 

 2. การให้บริการอยา่งทนัเวลา (Timely Service) หมายถึง ในการบริการจะต้องมองว่า

การให้บริการสาธารณะจะต้องตรงเวลา ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ จะถือว่าไม่มี

ประสิทธิผลเลย ถา้ไม่มีการตรงเวลา ซึงจะสร้างความไม่พึงพอใจให้แกป่ระชาชน 

 3. การให้บริการอยา่งเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะต้องมี

ลกัษณะ มีจาํนวนการให้บริการ และสถานทีให้บริการอย่างเหมาะสม  มิลเล็ท เห็นว่าความเสมอ
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ภาค หรือการตรงเวลาจะไม่มีความหมายเลยถา้มีจาํนวนการให้บริการทีไม่เพียงพอ และสถานทีตัง

ทีให้บริการสร้างความไม่ยติุธรรมให้เกดิขึนแกผู่รั้บบริการ 

 4. การให้บริการอยา่งต่อเนือง (Continuous Service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะ 

ทีเป็นไปอย่างสมาํเสมอ โดยยึดประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลัก ไม่ใช่ยึดความพอใจของ

หน่วยงานทีให้บริการว่า จะให้หรือหยดุบริการเมือใดกไ็ด้ 

 5. การให้บริการอยา่งกา้วหนา้ (Progressive Service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะ

ทีมีการปรับปรุงคุณภาพและผลปฏิบัติงาน กล่าวอีกนัยหนึง  คือการเพิมประสิทธิภาพหรือ

ความสามารถทีจะทาํหนา้ทีไดม้ากขึน โดยใชท้รัพยากรเท่าเดิม 

 การจะให้การบริการมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากทีสุด คือการ

ให้บริการทีไม่คํานึงถึงตัวบุคคล หรือเป็นการให้บริการทีปราศจากอารมณ์  ไม่มีความชอบพอ 

สนใจเป็นพิเศษ ทุกคนไดรับการปฏิบติัเท่าเทียมกนั ตามหลกัเกณฑที์อยูใ่นสภาพทีเหมือนกนั 

 

 แนวคิดเกียวกับตวักําหนดคุณภาพของบริการ 
 อดุลย ์จาตุรงคกุล (2542 : 316) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดในการจดัการคุณภาพของการบริการ 

(Managing Service Quality) ของ Philip Kotler ว่าการส่งมอบบริการทีมีคุณภาพ คือการทําให้

คุณภาพของบริการเท่ากบัความคาดหมายของลูกค้าในตลาดเป้าหมาย หรืออาจทําให้สูงเกนิกว่า

ความคาดหมายของลูกคา้ในตลาดเป้าหมาย ความคาดหมายของลูกค้าเกดิขึนจากประสบการณ์ใน

อดีตของลูกคา้ การแพร่คาํพูดและการโฆษณาจากบริษทั ลูกคา้จะเลือกผูข้ายบริการจากปัจจัยต่าง ๆ 

เหล่านี และหลงัจากรับบริการกจ็ะทําการเปรียบเทียบบริการทีเขารับรู้ (Perceived Service) กบั

บริการทีเขาคาดหมาย (Expected Service) ถา้บริการทีรับรู้นอ้ยกว่าบริการทีคาดหมาย ลูกคา้กจ็ะเลิก

สนใจผูข้าย แต่ถา้เท่ากนัหรือเกนิความคาดหมาย เขาจะใชบ้ริการจากผูข้ายซําอีก ดังนัน ตัวกาํหนด

คุณภาพของบริการ จึงมีดงันี 

 1. ความน่าเชือถือ (Reliability) คือ ความสามารถให้บริการทีน่าเชือถือ และถูกตอ้ง 

 2. ความรับผิดชอบ (Responsiveness) คือ ความเต็มใจช่วยลูกค้า  และให้บริการ 

ทนัท่วงที 

 3. ความแน่นอน (Assurance) คือ ความรู้ ความสุภาพของพนักงาน และความสามารถ 

ในการนาํพาความเชือถือและความมนัใจสู่ลูกคา้ 

 4. ความเอาใจใส่ (Empathy) คือ ความเอาใจใส่ต่อลูกคา้ 

 5. ความสนใจทางดา้นวตัถุ (Tangibles) คือ การจดัให้มีเครืองอาํนวยความสะดวกทาง 

วตัถุ เครืองมือ พนกังานและวสัดุในการสือสาร 
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งานวิจัยทีเกียวข้อง 

 เบญจมาภรณ์   ทองสุข  (2541 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรืองการสือสารการตลาดผ่าน

เทคโนโลยอิีนเทอร์เน็ต โดยมีผลสรุปดงันี ในปัจจุบันนีเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตได้มีบทบาทสําคัญ

ในฐานะทีเป็นช่องทางในการสือสารกจิกรรมทางการตลาดอนัไดแ้ก ่การโฆษณา การตลาดทางตรง 

การส่งเสริมการขาย การประชาสมัพนัธ์สร้างภาพพจน์ และใช้เป็นเครืองมือสนับสนุนการขายของ

พนกังานขาย เนืองจากเทคโนโลยอิีนเทอร์เน็ตทาํให้ธุรกจิสามารถติดต่อสือสารกบักลุ่มเป้าหมายได้

ทงัในประเทศ และ ทัวโลกภายใต้งบประมาณทีตํา การนําเสนอข่าวสารทีชัดเจนและสร้างสรรค์ 

ช่วยกระตุน้ความสนใจสูง สร้างภาพลกัษณ์ทีดี ตลอดจนสามารถรองรับความต้องการในการสังซือ

สินคา้ หรือ การมีปฏิภาคสมัพนัธ์ของกลุ่มเป้าหมายกบัสือโดยตรง 

 กติติคุณ  พฤกษ์ยงัยืน (2542 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรืองความเป็นไปได้ทางการตลาด

สาํหรับพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ โดย นาย โดยมีผลสรุปดงันี ขนาดตลาดของกลุ่มตัวอย่างยงัมีอยู่น้อย

มากเมือเทียบกบัจาํนวนผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตเป็นประจาํ โดยทีปัจจยัเนืองมาจากความไม่มนัใจในระบบ

การชาํระเงินผ่านบตัรเครดิต ในขณะทีกลยทุธ์การส่งเสริมทางการตลาดด้วยการลดราคา และการ

ให้รายละเอียดของสินคา้จะเป็นปัจจยัทีกลุ่มตวัอยา่งมีความสนใจมากทีสุด 

 บุษบา   มาลาศรี (2544 : บทคดัยอ่) ศึกษาเรืองพฤติกรรมการบริโภคผ่านระบบพาณิชย์

อิเลก็ทรอนิกส์ในประเทศไทย  ผลการศึกษาพบว่าผูใ้ชบ้ริการอินเตอร์เน็ต ส่วนใหญ่อาศยัอยู่ในเขต

กรุงเทพฯ และปริมณฑล (62.0%) อายุระหว่าง 20 – 30 ปี (48.0%) วุฒิการศึกษาชันสูงสุดระดับ

ปริญญาตรี (64.0%) รายไดส่้วนบุคคลต่อเดือนอยูร่ะหว่าง 25,000 บาทขึนไป (27.0%) ส่วนมากใช้

อินเตอร์เน็ตมาแลว้เป็นระยะเวลามากกว่า 3 ปี มีวตัถุประสงค์สําคัญในการใช้อินเตอร์เน็ตเพือดู

ขอ้มูลข่าวสาร (83.0%) และส่วนใหญ่ยงัไม่เคยซือสินค้าและบริการผ่านอินเตอร์เน็ต (70.0%) มี

เพียงส่วนนอ้ยเท่านนัทีเคยซือสินคา้และบริการผ่านอินเตอร์เน็ต (30.0%) 

 กลุ่มผูใ้ชบ้ริการอินเตอร์เน็ตทีเคยซือสินคา้และบริการผ่านระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์

มีเหตุผลทีสาํคญัในการซือสินคา้ เนืองมาจากตอ้งการทดลองสงัซือ สินค้าทีผูใ้ช้บริการอินเตอร์เน็ต

เคยสงัซือมีความหลากหลายไม่มากนกั โดย ประเภทสินคา้ทีจบัตอ้งไดส่้วนมากได้แก ่หนังสือ แผ่น

ซีดี และ เทปเพลง สินคา้ทีจดัตอ้งไม่ไดไ้ด้แก ่สินค้าที Download จากอินเตอร์เน็ต เช่น ซอฟต์แวร์

และเพลง และบริการส่วนใหญ่ ได้แก  ่การบริการด้านการเงินการธนาคาร จองโรงแรม และ

ท่องเทียว วิธีการชาํระเงินค่าซือสินคา้และบริการ ส่วนมากชาํระเงินดว้ยบตัรเครดิต 

 ปัจจัยต่างๆ ทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก  ่ความปลอดภัยของวิธีการชําระเงิน รองลงมาเป็นความสะดวกในการ

เปรียบเทียบราคาสินค้าและบริการจากแหล่งต่างๆ  และ ความสะดวกในการค้นหาสินค้าและ
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บริการตลอด 24 ชัวโมง ตามลาํดับ ปัญหาและอุปสรรค จากการซือสินค้าและบริการผ่านระบบ

พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ของผูบ้ริโภคผ่าน ระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ปัญหาทีพบมากทีสุด คือ 

การทีมีผูแ้อบอา้งนาํบตัรเครดิตไปใช ้รองลงมาเป็นการทีไดร้ับสินคา้ล่าชา้ ตามลาํดบั  

 ในกลุ่มผู้ใช้บ ริการอินเตอร์เน็ตทีไมเคยซือสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์

อิเลก็ทรอนิกส์ พบว่า เหตุผลทีไม่เคยสงัซือสินค้าและบริการส่วนใหญ่ เนืองมากจากไม่เห็นสินค้า

ของจริง รองลงมาเป็นความ ไม่สะดวกในวิธีการชาํระเงิน ตามลาํดบั 

 ขอ้เสนอแนะทีไดจ้ากการศึกษา คือ ผูที้เกยีวข้องทังหมดไม่ว่าจะเป็นผูป้ระกอบการค้า

บนอินเตอร์เน็ต หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานธนาคาร ควรจะร่วมมือกนัรีบเร่งออกมาตรการ

เกยีวกบัวิธีการชาํระเงินบนอินเตอร์เน็ตเพือให้ผูใ้ชบ้ริการอินเตอร์เน็ตซึงนับวนัจะมีจํานวนมากขึน

นนัได้เกดิความเชือมันในเรืองนีให้มากยิงขึน ซึงจะส่งผลดีต่อการขยายตัว  ของการพาณิชย์

อิเลก็ทรอนิกส์ในประเทศไทยในอนาคต 

 ชวลิต  สัมปทาณรักษ์ (2548 : บทคัดย่อ) วิจัยเรือง ปัจจัยทีมีความสัมพันธ์ต่อการ

ตดัสินใจซือสินคา้และบริการของผูบ้ริโภค ผ่านระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ ผลการวิจัยพบว่า ด้าน

สถานภาพทวัไปของผูใ้ชบ้ริการอินเตอร์เน็ต ทีอยู่ปัจจุบันในกรุงเทพฯและปริมณฑล ใกลเ้คียงกบั

ต่างจังหวดัส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ 19-25 ปี ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี อาชีพ

พนกังานบริษทัเอกชน รายไดอ้ยูร่ะหว่าง 5,001-10,000 บาท ดา้นพฤติกรรมในการใช้บริการระบบ

เครือข่ายอินเตอร์เน็ต พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีสถานทีใช้อินเตอร์เน็ตบ่อยทีสุดคือทีพกัอาศยั 

บริการบนอินเตอร์เน็ตคือ ใชจ้ดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ ประเภทเว็บไซต์ทีใช้คือ ค้าหาข้อมูลข่าวสาร 

ช่วงเวลาทีใชอิ้นเตอร์เน็ตคือ เวลา 21.01-24.00 น. ประสบการณ์ในการใช้อินเตอร์เน็ตคือ มากกว่า 

4 ปี จาํนวนเฉลียชวัโมงของการใช้อินเตอร์เน็ตในแต่ละวนัคือ น้อยกว่า 2 ชัวโมง ด้านพฤติกรรม

การซือสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ พบว่าส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์ซือ

สินคา้และบริการผ่านระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์  มีสินคา้และบริการทีเคยสังซือผ่านอินเตอร์เน็ต 

3 ลาํดบัแรกคือ หนงัสือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเกมส์ วิธีการชําระเงิน 3 ลาํดับแรกคือ ชําระเงิน

ปลายทางโอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร และบตัรเครดิต ปัญหาและอุปสรรคทีพบ 3 ลาํดับแรกคือ ไม่มี

บริการหลงัการขาย สินคา้ไม่ได้มาตรฐาน และได้รับสินค้าล่าช้า  จํานวนเงินมากทีสุดทีเคยสังซือ

สินคา้ส่วนใหญ่ ตาํกว่า 1,000 บาท จํานวนครังทีมากทีสุดทีเคยสังซือสินค้าทีเวปไซต์เดิมใน 12 

เดือนคือ 1 ครัง ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดคือ ด้านสินค้าและบริการ ด้านราคา ด้านการ

ส่งเสริมการขาย และด้านช่องทางจําหน่าย รวมถึงด้านปัจจัยแรงจูงใจทีมีต่อระบบพาณิชย์

อิเลก็ทรอนิกส์ พบว่าผูใ้ช้บริการอินเตอร์เน็ตมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ด้านพฤติกรรม
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การตดัสินใจซือสินคา้และบริการ ผ่านระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 

ยงัคงไม่คิดจะซือสินคา้และบริการในอนาคต 

 ด้านความสัมพันธ์กบัการตัดสินใจซือสินค้าและบริการทางอินเตอร์เน็ต  พบว่า 

สถานภาพทวัไปของผูใ้ชบ้ริการอินเตอร์เน็ตดา้นเพศ อาย ุวุฒิการศึกษา และอาชีพ ของกลุ่มตัวอย่าง

มีความสัมพันธ์กบัการตัดสินใจซือสินค้าและบริการ แต่ทีอยู่อาศยัปัจจุบันและรายได้ของกลุ่ม

ตัวอย่างพบว่าไมมีความสัมพนัธ์กบัการตัดสินใจซือสินค้าและบริการ ด้านพฤติกรรมในการใช้

บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตพบว่าสถานทีใช้อินเตอร์เน็ตบ่อยทีสุด บริการทีใช้อินเตอร์เน็ต

บ่อยทีสุด ประเภทเวบ็ไซต์ทีใชบ้นอินเตอร์เน็ต ช่วงเวลาทีใชอิ้นเตอร์เน็ตมากทีสุด ประสบการณ์ใน

การใชอิ้นเตอร์เน็ต และจาํนวนชวัโมงโดยเฉลียของการใชอิ้นเตอร์เน็ตในแต่ละวนัของกลุ่มตัวอย่าง 

ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตัดสินใจซือสินค้าและบริการ ด้านพฤติกรรมการซือสินค้าและบริการ

ผ่านอินเตอร์เน็ตมีความสมัพนัธ์กบัการตัดสินใจซือสินค้าและบริการส่วนจํานวนเงินทีมากทีสุดที

เคยสงัซือสินคา้ทีเวบ็ไซต์เดิมใน 12 เดือน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตัดสินใจซือสินค้าและบริการ 

ผูมี้ประสบการณ์ในพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ทีตัดสินใจซือสินค้า  และบริการผ่านระบบพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์มีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา  ด้านส่งเสริมการขาย และด้าน

ช่องทางจําหน่าย รวมถึงปัจจัยด้านแรงจูงใจ  ไม่แตกต่างกบักลุ่มทีตัดสินใจไม่ซือ ส่วนผูไ้ม่มี

ประสบการณ์ในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทีตัด สินใจซือสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์

อิเลก็ทรอนิกส์แตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์ และด้านราคา ด้านส่งเสริมการ

ขาย และดา้นช่องทางจาํหน่าย รวมถึงปัจจยัดา้นแรงจูงใจ แตกต่างกบักลุ่มทีตดัสินใจไม่ซือ 
 ญาณัญฏา  ศิรภทัร์ธาดา (2549 : 78) วิจัยเรือง การศึกษาปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการซือ

สินคา้ผ่านสือพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบว่า การ

ศึกษาวิจัยครังนีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุในช่วงระหว่าง 20 – 29 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดับ

ปริญญาตรี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน  หรือลูกจ้าง มีระดับรายได้

ประมาณ 10,001 – 20,000 บาท และ 30,001 – 40,000 บาท ต่อเดือน 

 จากการสํารวจปัจจัยทางด้านการตลาดพบว่าผูบ้ริโภคให้ความสําคัญในเรืองการ

ปรับปรุงและพฒันาสินคา้ ทางดา้นราคาผูบ้ริโภคให้ความสําคัญในเรืองความสะดวกในการชําระ

เงิน ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายพบว่าผูบ้ริโภคให้ความสําคัญในเรืองของความสามารถสงัซือ

สินคา้ไดต้ลอด 24 ชวัโมง ดา้นการส่งเสริมการตลาดพบว่าผูบ้ริโภคให้ความสําคัญในเรืองของการ

ออกแบบ เว็บไซต์ทีดึง ดูด  การจัดทําหน้าเว็บเป็นทีสะดุดตา  ข้อมูลข่าวสารทีโฆษณาและ

ประชาสมัพนัธ์มีการ  ปรับปรุงเปลียนแปลงอยูเ่สมอ และการติดตามหลงัการขาย 
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 ส่วนปัจจยัทางอืน ๆ ทีเกยีวข้อง ในส่วนของการรับรู้ผูบ้ริโภคให้ความสําคัญในเรือง

ของอิทธิพลของการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร มีผลต่อการซือสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผูบ้ริโภคในส่วนของวิถีการดาํรงชีวิต ผูบ้ริโภคให้ความสาํคญัในเรืองของความสะดวกสบายในการ

ดาํเนินชีวิต และการไดรั้บขอ้มูลความรู้มากขึน จะทําให้มีความสนใจซือสินค้าผ่านระบบพาณิชย์

อิเลก็ทรอนิกส์ ผูบ้ริโภคในปัจจุบันนิยมทําธุรกรรมผ่านระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ในด้านของ

เศรษฐกจิผูบ้ริโภคเห็นว่าภาวะเศรษฐกจิมีผลต่อการซือขายสินค้าผ่านระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 

และในดา้นของเทคโนโลยผูีบ้ริโภคให้ความสาํคัญในเรืองของการใช้เทคโนโลยีทีมีความทันสมยั

ช่วยเสริมสร้างภาพลกัษณ์ทีดีให้กบัระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ การนําเทคโนโลยีมาใช้ทําให้

ประหยดัเวลาและขันตอนการสังซือสินค้าและ เทคโนโลยีทีใช้ช่วยให้การติดต่อซือขายสินค้ามี

ความสะดวกรวดเร็ว 

 พฤติกรรมการซือสินคา้ผ่านสือพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ ของกลุ่มตัวอย่างพบว่าผูบ้ริโภค

ส่วนใหญ่ซือสินค้าครังละ 1 ชิน มีความถีในการซือสินค้าประมาณ 3 เดือนต่อครัง มีค่าใช้จ่ายใน

การซือสินค้าครังละ 2,000 บาท ประเภทสินค้าทีซือส่วนใหญ่เป็นซอฟท์แวร์ และความพึงพอใจ

หลงัการซือพบว่าผูบ้ริโภคมีความพึงพอในภายหลงัการซือสินคา้ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 วินิพันธ์ ขันประมาณ  (2550 : บทคัดย่อ) วิจัยเรืองปัจจัยทีมีผลต่อการทําพาณิชย์

อิเลก็ทรอนิกส์ (E-COMMERCE) ของธุรกจิในอุตสาหกรรมท่องเทียวในอาํเภอเกาะสมุย จังหวดั  

สุราษฎร์ธานี ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผูป้ระกอบการเกยีวกบัปัจจัยทีมีผลต่อการทํา
พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากในทุกด้าน เมือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านประสิทธิภาพของพนักงานมากสุด รองลงมา คือ การสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกค้า ด้าน
เทคโนโลย ีความคิดสร้างสรรค์ในการพฒันาเวบ็ไซต์ และการสร้างพนัธมิตรทางธุรกจิ ตามลาํดับ 
ผลการเปรียบเทียบการทาํพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ จําแนกตามรูปแบบการจัดตังธุรกจิ ประเภทของ
ธุรกจิ ในอุตสาหกรรมท่องเทียว ระยะเวลาในการดําเนินธุรกจิ และทุนจดทะเบียน พบว่า ไม่
แตกต่างกนัปัญหาและอุปสรรคในการทาํพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของธุรกจิในอุตสาหกรรมท่องเทียว 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง จากการศึกษาพบว่า มีความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรค ด้าน
ความไม่ปลอดภยัของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ขาดความรู้ความ
เขา้ใจในการทาํพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

 ภณัฑิลา  รัศมีพิริยะจิตร (2550 : บทคัดย่อ) วิจัยเรืองปัจจัยทีมีผลต่อความคิดเห็นของ

ผูใ้ช้พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์เกยีวกบัการเติบโตของการพาณิชยใ์นประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า 

ผูใ้ช้บริการการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ทัวประเทศ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงทีมีช่วงอายุมากกว่า        

20 – 30 ปี มีภูมิลาํเนาอยูใ่นกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงาน  บริษทัเอกชน และ
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มีรายไดข้องครอบครัวโดยเฉลียอยูใ่นช่วง 10,001 – 20,000 บาท เป็นกลุ่มผูใ้ช้บริการทีมีผลต่อการ

เติบโตของการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์  

 พฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ นิยมใช้อินเทอร์เน็ตทีทํางานเพือ

ค้นหาข้อมูล โดยเฉลียต่อสัปดาห์ระหว่าง 5 – 10 ชัวโมง สวนใหญ่เป็นการสังจองบริการต่างๆ 

ไดแ้ก ่ห้องพกั โรงแรม ยานพาหนะ จองตัวหนัง และตวัเครืองบิน ซึงผูใ้ช้บริการได้ข้อมูลแนะนํา

การซือสินคา้ทางอินเทอร์เน็ตเป็นครังแรกจากอินเทอร์เน็ต ประสบการณ์ในการสังซือสินค้า และ

บริการทางอินเทอร์เน็ตครังล่าสุดทีทําการสังซือ ประมาณ 1 – 6 เดือน โดยมีการสังซือสินค้า อยู่ที

ราคาประมาณ 1,000 – 5,000 บาทต่อครัง ผูใ้ช้บริการจะทําการสังซือสินค้าผ่านตะกร้าสินค้า ของ

เวปไซต์ และชาํระค่าสินคา้และบริการโดยโอนผ่านทางธนาคาร และผลกระทบ  ในความคิด ของ

ผูใ้ชบ้ริการทีมีการใชบ้ริการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ คือ ถูกหลอกลวงจากกลุ่มมิจฉาชีพ 

 ปัจจยัภายในทีส่งเสริมการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์จากความต้องการของผูใ้ช้บริการใน

การใช้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทีสามารถสังซือสินค้าโดยไม่ต้องเดินทางไปสถานทีจริง

อุปสรรคของผูใ้ช้บริการทีเลือกไม่ใช้การระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์มาจากขาดความน่าเชือถือ

ดา้นความปลอดภยัขอ้มูล/ชาํระเงิน 

 ปัจจยัภายนอกด้านลกัษณะสินค้า ความหลากหลายของสินค้ามีความสําคัญมากทีสุด 

ส่วนดา้นความปลอดภยั/การชําระเงินให้ความสนใจระบบรักษาความปลอดภยัข้องมูลลูกค้าและ

ดา้นการขนส่งให้ความสาํคญักบัการบรรจุทีแข็งแรง 

 ผลการวิเคราะห์สรุปให้เห็นว่า  ความคิดเห็นเกยีวกบัการเติบโตของการพาณิชย์

อิเลก็ทรอนิกส์ของผูใ้ชบ้ริการให้ความสําคัญกบัการเกดิธุรกจิรูปแบบใหม่เป็นสําคัญทีแสดงว่ า มี

การเติบโตของการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

 อจัฉรียา  อารีเอือ (2550 : 87-89) ศึกษาเรืองพฤติกรรมการซือสินค้าและบริการผ่าน

พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์   ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี สินค้าและบริการทีกลุ่มตัวอย่างเคยซือทาง

อินเตอร์เน็ตมีทงัสินคา้ทีจบัตอ้งได ้เช่น หนังสือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซีดี เครืองแต่งกาย อุปกรณ์

สํานักงาน และสินค้าทีจับต้องไม่ได้ เช่น ซอฟท์แวร์ นอกจากนียงัมีบริการต่างๆ  เช่น ชําระค่า

โทรศพัท์ จองตวัเครืองบิน บริการ web hosting และบริการจดโดเมนเนม ส่วนสินค้าและบริการที

กลุ่มตัวอย่างคิดว่า น่าจะมีขา ยทางอินเตอร์ เ น็ต  เ ช่น  สินค้า อุปโภคบริโภค  เฟอร์นิเจอ ร์ 

เครืองใชไ้ฟฟ้า 

 เหตุผลในการซือสินคา้และบริการผ่านพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ ส่วนใหญ่ซือเพราะความ 

สะดวก สามารถเปรียบเทียบราคาและข้อมูลสินค้าได้ง่าย ซือได้ตลอดเวลา นอกจากนีสินค้าบาง

ชนิดซือบนเว็บไซต์ราคาจะถูกว่าทีร้านค้า บุคคลทีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซือส่วนใหญ่กลุ่ม

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



39 

 

ตวัอยา่งจะตดัสินใจเองและสอบถามจากคนทีเคยซือมากอ่น เว็บไซต์ทีซือสินค้าและบริการส่วน

ใหญ่ซือจากเวบ็ไซต์ในประเทศไทย เช่น www.tohome.com, www.pizza.co.th, www.nca.co.th  มี

ผูบ้ริโภคบางกลุ่มทีซือจากเวบ็ไซต์ต่างประเทศ เช่น www.ebay.com, www.snapfish.com เป็นตน้ 

 ขนัตอนการซือสินค้าและบริการทางอินเตอร์เน็ต พบว่า กลุ่มตัวอย่างจะค้นหาข้อมูล

ดว้ย search engine ดูรายละเอียดสินค้าและเปรียบเทียบแต่ละเว็บไซต์ จากนันกจ็ะทํารายการตาม

ขนัตอน จนถึงขันตอนการชําระเงิน ซึงส่วนใหญ่มีทงัวิธีการโอนเงินและผ่านบัตรเครดิต ปัญหา

และอุปสรรคจากการซือสินคา้และบริการทางอินเตอร์เน็ต ส่วนใหญ่เจอปัญหาเกยีวกบัตัวสินค้าที

รับจริงไม่เหมือนกบัทีแสดงในเวบ็ไซต์ ส่วนอุปสรรคจะเกยีวขอ้งกบัความเร็วของอินเตอร์เน็ตและ

ความผิดพลาดของระบบอินเตอร์เน็ต 

 นนัท์วิภา  ชีวะอุดม(2551 : 97-98)  ศึกษาเรือง การศึกษาการให้ความหมาย รูปแบบกล

ยทุธ์ความรับผิดชอบต่อสงัคมของ ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  ผลการศึกษาพบว่า ความ

รับผิดชอบต่อสงัคมของธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) คือ ธนาคารทีลูกค้า ผูถื้อหุ้น พนักงาน 

และสงัคมเลือก ด้วยการดําเนินธุรกจิอย่างรับผิดชอบต่อสังคม ดําเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล และมี

ส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน สงัคม และสิงแวดลอ้มรวมทงัมีความสามารถในการให้ ผลประโยชน์

ตอบแทนทีเหมาะสมต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียนอกจากนีธนาคารมีการดาํเนินธุรกจิอย่างรับผิดชอบต่อ

สงัคม ซึงตรงตามหลกัการดําเนินธุรกจิอย่างยงัยืนใน 3 ด้าน ได้แก ่ด้านเศรษฐกจิ ด้านสังคมและ

ดา้นสิงแวดลอ้ม 

 ผลการวิเคราะห์รูปแบบของกจิกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมของธนาคารไทยพาณิชย ์

จาํกดั (มหาชน) โดยใชห้ลกัการกาํหนดรูปแบบของ ฟิลิปป์ คอตเลอร์ และแนนซี ลี พบว่า ธนาคาร

มีรูปแบบการดาํเนินกจิกรรมทีมีความโดดเด่นมากทีสุด คือ การส่งเสริมประเด็นทางสังคม (Cause 

Promotion) ส่วนประเด็นหลกัทีธนาคารให้ความสาํคญัในการนาํมาดาํเนินกจิกรรมความรับผิดชอบ

ต่อสังคม คือ ประเด็นด้านการพัฒนาเยาวชน กลยุทธ์การดําเนินงานด้านกจิกรรมเพือสังคมของ

ธนาคารเริมจากภายในองค์กรโดยกาํหนดเป็นนโยบายอย่างชัดเจน และมีโครงสร้างองค์กรรองรับ

การขบัเคลือนการดาํเนินงาน มีการสือสารให้ภายในองค์กรได้รับทราบถึงนโยบายขององค์กร มี

การกาํหนดงบประมาณให้ชดัเจน และเลือกประเด็นสงัคมทีมีความจําเป็น จากนันมีการดําเนินการ

และสือสารไปยงัภายนอกได้รับทราบข้อมูล อีกทังมีการประเมินผลความสําเร็จของกจิกรรมหลงั

เสร็จสินการดําเนินงาน ผลตอบรับของสังคมต่อการดําเนินธุรกจิอย่างรับผิดชอบต่อสังคมของ

ธนาคารไดรั้บผลตอบรับของสงัคมเป็นอย่างดีจากผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย รวมทังได้รับผลตอบรับทีดี

จากกลุ่มเป้าหมายในการเขา้ร่วมการดาํเนินกจิกรรมเพือสงัคม 
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 กฤติยา  ทองยาํ (2552 : บทคัดย่อ) วิจัยเรืองความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการ

ของธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) สาขาถนนทรงพล จังหวดันครปฐม จากการวิจัยพบว่า

ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) สาขาถนนทรงพล 

จงัหวดันครปฐม โดยรวมโดยเฉลีย 4.47 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก โดยเมือพิจารณาแยกเป็น

ดา้นพบว่า ส่วนใหญ่ให้ความพึงพอใจดา้นพนกังานผูใ้ห้บริการ โดยเฉลีย 4.60 อยู่ในระดับพึงพอใจ

มากทีสุด รองลงมา ดา้นกระบวนการให้บริการ โดยเฉลีย 4.50 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากทีสุด 

ตามมาดว้ย ด้านสถานที โดยเฉลีย 4.39  อยู่ในระดับความพึงพอใจ  มากด้านผลิตภณัฑ์ โดยเฉลีย 

4.35 อยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก โดยวดัจากประชากรทงัสิน 220 คน 

 การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ระดับความพึงพอใจไม่แตกต่างไปตาม อายุ สถานภาพ 

การศึกษา อาชีพ รายได ้ระยะเวลาการเป็นลูกค้า อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที .05 ในส่วนของระดับ

ความพึงพอใจแตกต่างไปตามเพศ กล่าวไดว้่า เพศทีแตกต่างกนั มีผลต่อความคิดเห็นความพึงพอใจ 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที .05   

 นาํชยั  ทนุธรรมนิธิ (2552 : บทคัดย่อ) วิจัยเรือง รูปแบบการสือสารการดําเนินธุรกจิ

อยา่งรับผิดชอบต่อสงัคม ของธนาคารทิสโก ้จํากดั (มหาชน) โดย ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการ

สือสารกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทงัภายในและภายนอก โดยการสือสารกบัผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียภายใน

คือพนกังาน เพือให้เกดิการตระหนกั เขา้ใจ และปฏิบติังานในแนวทางทีสอดคลอ้งกบันโยบายของ

ธนาคาร 

 ส่วนกระบวนการสือสารกบัผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียนอกองค์กร จะเป็นการสือสารกบัผูถื้อ

หุ้น เจา้หนี คู่คา้ คู่แข่ง ลูกคา้ และชุมชนเพือแจง้ขอ้มูลข่าวสารความเคลือนไหวขององค์กร ให้เกดิ

การรับรู้เขา้ใจ ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนองค์กรให้สามารถดําเนินธุรกจิอย่างรับผิดชอบต่อ

สงัคมไดอ้ยา่งยงัยนื 

 การสือสารการดําเนินธุรกจิอย่างรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรสู่สาธารณะเป็นการ

โฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านสือมวลชนต่าง ๆ เพือเสริมภาพลกัษณ์ให้เป็นทียอมรับและน่าเชือถือ 

ส่วนการจดัทาํรายงานพิเศษความรับผิดชอบต่อสงัคมเป็นการนําเสนอข้อมูลการดําเนินธุรกจิอย่าง

รับผิดชอบต่อสังคมได้ครบถว้นทีสุด  ในขณะทีการจัดโครงการหรือกจิกรรมการรณรงค์ต่าง ๆ 

สามารถแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กรมากทีสุด รวมทงัสามารถกอ่ให้เกดิผลดีทังต่อ

องค์กรและสงัคมโดยรวม 

 ปิยะฉัตร  ทองนาค (2553 : 78-79) วิจยัเรือง ปัจจยัทีมีผลต่อความเสียงในการใช้บริการ

ธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ของผู้ใช้บริการกบัธนาคารพาณิชย ์  ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมมี

ความเห็นดว้ยในระดบัมาก ดา้นมิจฉาชีพมากทีสุด รองลงมาคือดา้นบุคคล ดา้นความปลอดภยั และ
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เห็นด้วยปานกลางในด้านสถานทีและด้านผลิตภัณฑ์ /ขันตอน ดังนัน ธนาคารพาณิชย์ ควร

ตรวจสอบข้อมูลของลูกค้ากบัระบบทีเชือมโยงกบักรมการปกครองกอ่นการสมัครใช้บริการ

ธนาคารทางอินเตอร์เน็ตและเพิมความรอบคอบในการให้บริการให้มากยิงขึน เพือสร้างความ

ไวว้างใจในการใชบ้ริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต 

 ความเสียงในการใชบ้ริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของลูกค้ากบัธนาคารพาณิชยพ์บว่า

ในภาพรวมมีความเห็นดว้ยในระดบัปานกลาง ด้านความเชือมนัมากทีสุด และระดับปานกลางคือ

ความเสียหายทางการเงิน ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ และด้านการเสียเวลาสําหรับการศึกษา

ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัเสียงทีทาํให้เกดิความเสียงในการใชบ้ริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ใน

ภาพรวมพบว่ามีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความเสียงในการใช้บริการ โดยปัจจัยทีทําให้เกดิความ

เสียงดา้นความปลอดภยัมีความสมัพนัธ์มากทีสุดกบัความเสียงด้านความเสียหายทางการเงิน ด้าน

ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการ การเสียเวลา และดา้นความเชือมนั 

 มินตรา   ดวงศรี (2553  : บทคัดย่อ) ศึกษา เรือง ความเสียงด้านปฏิบัติการของ

ธนาคารกรุงไทยในความคิดเห็นของพนักงานในสํานักงานเขตวงศ์สว่าง  ผลการศึกษาพบว่า

 ลกัษณะประชากรศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26-30 ปี การศึกษา

ระดบัปริญญาตรี อายปุฏิบติังานกบัธนาคารนอ้ยกว่า 5 ปี ระดบัตาํแหน่งเจา้หนา้ที 

 ความคิดเห็นของพนกังานทีมีต่อความเสียงด้านปฏิบัติการของธนาคารด้านปัจจัยเสียง

ดา้นปฏิบติัการของธนาคารในดา้นสภาพแวดลอ้มภายใน พบว่า มีผลในระดับมาก โดยมีผลสูงสุด

คือ ดา้นระบบ รองลงมา ดา้นคน (พนกังาน) และด้านกระบวนการ ตามลาํดับ และปัจจัยเสียงด้าน

ปฏิบติัการของธนาคารในดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอก พบว่า มีผลในระดับมาก โดยมีผลสูงสุดคือ 

ดา้นเศรษฐกจิ รองลงมา ดา้นผูท้าํธุรกรรม และดา้นการเปลียนแปลงเทคโนโลย ีตามลาํดบั  

 ความคิดเห็นของพนกังานทีมีต่อระดับความเสียงด้านปฏิบัติการ  พบว่า ธนาคารมีการ

ปฏิบติัตามแนวทางการบริหารความเสียงดา้นปฏิบติัทีพึงปฏิบัติอยู่ในระดับมากแสดงว่าธนาคารมี

ระดบัความเสียงดา้นปฏิบติัการอยูใ่นระดบันอ้ย 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบว่ า  ปัจจัย เสียงด้านปฏิบัติการของธนาคารทัง

สภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอกมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัระดับความเสียงด้าน

ปฏิบติัการของธนาคาร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที  .05 
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บทที 3 

 วิธีดาํเนินการวิจัย 
 

 การวิจยัเรือง “ปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของลูกค้า ธนาคารกรุงเทพ 

จํากดั (มหาชน) ในเขตอําเภอเมืองนครปฐม จังหว ัดนครปฐมนี  เป็นการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ 

(Survey Research) เพือศึกษาประสิทธิภาพกลยุทธ์ทีมีผลต่อการใช้บริการของ ธนาคารกรุงเทพ 

จาํกดั (มหาชน) ในความคิดเห็นของลูกคา้ โดยมีแนวทางการวิเคราะห์และวิธีดาํเนินการวิจยัดงันี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

2. ขอ้มูลและแหล่งขอ้มูล 

3. เครืองมือในการรวบรวมขอ้มูล 

4. รวบรวมขอ้มูลนาํมาวิเคราะห์ 

5. สถิติทีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล 

6. การทดสอบเครืองมือวิจยั 

7. วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการศึกษา ผูว้ิจยัไดก้าํหนดวิธีการสุ่มตวัอยา่ง ดงันี 

 การสุ่มตวัอยา่งตามกลุ่มหรือพืนที (Cluster Sampling)  โดยเลือกทําการศึกษาจากลูกค้า

ทีใชบ้ริการกบัธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในเขตพืนที อาํเภอเมืองนครปฐม จังหวดันครปฐม 

รวม 4 สาขา และ 1 สาํนกัธุรกจิซึงมีจาํนวนประชากร 146,861 ราย (พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ  2548 : 

247)  ดงันี 

  จงัหวดันครปฐม 
 1.  สาขานครปฐม 
 2.  สาขาถนนทรงพล 

 3.  สาํนกัธุรกจิถนนทรงพล 

 4.  สาขา ยอ่ยเทสโกโลตสันครปฐม 

 5.  สาขา ยอ่ยบิกซี นครปฐม 
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 ขนาดตวัอย่าง 
กลุ่มตวัอยา่งทีใช้ในการศึกษาครังนี ใชก้ารกาํหนดขนาดตวัอยา่งตามแนวทาง  Yamane  

(สุธรรม รัตนโชติ 2551 : 95)  ดว้ยความเชือมนัเท่ากบั  95%  และค่าความคลาดเคลือนเท่ากบั 5% 

 

n ≥ N 

  (1+Ne2) 

เมือ     n     แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

          N    แทน ขนาดของประชากรทีตอ้งการศึกษา  

          e     แทน ความคลาดเคลือนทียอมรับได  ้เท่ากบั  0.05  

 

แทนค่าในสูตร 

n  ≥ 146,861 

  1+146,861 (0.05)2 

n  ≥ 398.9134    หรือ   399 

  

 จากการคาํนวณไดข้นาดตวัอยา่งเท่ากบั  399 ราย   โดยผูว้ิจัยขอปรับขนาดตัวอย่างเป็น

จาํนวน 400 ราย เพือความเหมาะสม 
 

ตารางที 3 ขนาดของกลุ่มประชากรตวัอยา่งและพืนทีทีใชใ้นการศึกษาวิจยัครังนี 

 

สาขา จาํนวน (คน) 

นครปฐม 100 

ถนนทรงพล 100 

สาํนกัธุรกจิทรงพล 70 

สาขายอ่ย บิกซีนครปฐม 65 

สาขายอ่ย เทสโกโ้ลตัสนครปฐม 65 

รวม 400 
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ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
 1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ขอ้มูลทีไดจ้ากการแบบสอบถามกลุ่มประชากรทีเข้า

มาใชบ้ริการ ณ ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ทงั 5 แห่ง 

 2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ขอ้มูลทีไดศ้กัษาจากตาํรา เอกสาร บทความ ทฤษฎี 

หลักการ และงานวิจัยทีเกยีวข้อง เพือกาํหนดขอบเขตของการวิจัยและสร้างเครืองมือวิจัยให้

ครอบคลุมความมุ่งหมายของการวิจยั 

 

เครืองมอืในการรวบรวมข้อมูล 
                ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามเป็นเครืองมือทีใชใ้นการเกบ็รวบรวมข้อมูล โดยแบบสอบถามที

ใชใ้นการวิจยัมี 4 ส่วนคือ 

  1. ส่วนที 1  เป็นแบบสอบถามข้อมูลทัวไปเกยีวกบัผูต้อบแบบสอบถาม โดยคําถาม

เป็นลกัษณะคาํถามปิด (Close-ended questions) จาํนวน 6 ขอ้ ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพการ

สมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน  

  2. ส่วนที 2   เป็นแบบสอบถามพฤติกรรมการใชบ้ริการของลูกค้า ประกอบด้วยคําถาม

จาํนวน 7  กลุ่ม คาํถาม ประกอบดว้ย  

2.1 เหตุผลใดทีท่านตดัสินใจใชบ้ริการกบัธนาคารกรุงเทพมากทีสุด 

2.2 บริการใดของธนาคารทีท่านเลือกใช้ 
2.3 ระยะเวลาสูงสุดทีเป็นลูกคา้กบัธนาคารกรุงเทพ 

2.4 ประเภทของบญัชีเงินฝาก 

2.5 วนัทีท่านมกัจะไปใชบ้ริการกบัธนาคารกรุงเทพ 

2.6 เวลาทีท่านมกัจะไปใชบ้ริการกบัธนาคารกรุงเทพ 

2.7 ความถีในการใชบ้ริการต่อเดือน 

 3. ส่วนที 3  เป็นแบบสอบถามเกยีวกบัปัจจัยในการเลือกใช้บริการ ธนาคารกรุงเทพ 

จาํกดั (มหาชน)   รายละเอียดของคาํถามเป็นดงันี 

  3.1 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์

   3.1.1 อตัราดอกเบียเงินฝากของธนาคาร 

   3.1.2 อตัราดอกเบียสินเชือของธนาคาร 

   3.1.3 สินเชือเพือการประกอบธุรกจิ 

   3.1.4 อตัราผลตอบแทนจากกองทุนประเภทต่างๆ 

   3.1.5 การโอนเงินสะดวกรวดเร็ว 
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  3.2 ปัจจยัดา้นราคา 

   3.2.1 อตัราค่าธรรมเนียมการให้บริการของธนาคาร 

   3.2.2 อตัราค่าธรรมเนียม เช่น ค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชือ ค่าธรรมเนียม

เงินโอนต่างจงัหวดั ฯลฯ ของธนาคาร 

  3.3 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 

   3.3.1 การจดักจิกรรมพิเศษของธนาคาร เช่น มหกรรมขายทรัพยสิ์นรอการขาย 

มหกรรมสินเชือบา้นบวัหลวง มีความน่าสนใจและไดร้ับสิทธิพิเศษ 

   3.3.2 การโฆษณาของธนาคารตามสือต่างๆ มีความน่าสนใจและมีความถี หรือ

มีจาํนวนมากพอทีท่านสามารถจดจาํได  ้

   3.3.3 ธนาคารกรุงเพท จาํกดั (มหาชน) มีความน่าเชือถือ 

   3.3.4 การดาํเนินกจิการมาเป็นระยะเวลานานสร้างคุณภาพการบริการทีเป็น

มาตรฐาน 

   3.3.5 การโฆษณาของธนาคารอยูใ่นช่วงเวลาทีเหมาะสม 

   3.3.6 ธนาคารมีมการจัดกจิกรรมเพือสังคมสมาํเสมอ เช่น ให้ทุนการศึกษา 

การช่วยเหลือผูป้ระสบภยัต่างๆ  

  3.4 ปัจจยัดา้นบุคลากร 

   3.4.1 ขนัตอนดาํเนินการเมือขอเปิดบญัชีเงินฝาก 

   3.4.2 ระยะเวลาทีใชใ้นการขอวงเงินสินเชือ 

   3.4.3 ความรวดเร็วในการให้บริการของพนักงานธนาคารหน้าเคาน์เตอร์        

ฝากถอน 

   3.4.4 การให้คาํแนะนาํบริการต่าง ๆ ของธนาคารเมือท่านตอ้งการ 

   3.4.5 เมือท่านมีปัญหาเกยีวกบัการใช้บริการท่านได้รับการแกไ้ขปัญหาจาก

พนกังาน หรือผูบ้ริหารของธนาคาร 

  3.5 ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

   3.5.1 จาํนวนสาขาและสาํนกัธุรกจิของธนาคาร 

   3.5.2 สาขาทีท่านใช้บริการมีพืนทีเพียงพอในการรองรับการมาใช้งานของ

ลูกคา้ 

   3.5.3 มีอาคารสถานทีปละอุปกรณ์ทีทนัสมยั 

   3.5.4 จาํนวนสาขาของธนาคารทีตงัในห้างสรรพสินคา้และเวลาเปิดทาํการ 

   3.5.5 จาํนวนเครือง ATM ทีกระจายทวัประเทศ 
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   3.5.6 จาํนวนเครืองทาํรายการอตัโนมติัของธนาคาร และวิธีการใชง้าน 

   3.5.7 การทาํธุรกรรมกบัธนาคารโดยไม่ต้องมาธนาคาร เช่น ทางอินเตอร์เน็ต 

ทางเครือง โทรสาร (Fax) ทางโทรศพัท์ ฯลฯ 

   3.5.8 ธนาคารมีทีจอดรถเพียงพอ 

  4. ส่วนที 4  เป็นแบบสอบถามเกยีวกบัปัญหาและข้อเสนอแนะเกยีวกบัการใช้บริการ

ของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) เป็นคาํถามปลายปิด มีจาํนวน 8 ขอ้ประกอบดว้ยคาํถามดงันี 

   4.1 มนุษยส์มัพนัธ์ของพนกังาน 

   4.2 ค่าธรรมเนียมในการให้บริการสูงเกนิไป 

   4.3 ความรวดเร็วในการให้บริการ 

   4.4 ความเหมาะสมของสถานทีตงั 

   4.5 การให้คาํแนะนาํของพนกังานบริการ 

   4.6 การเกบ็รักษาความลบัของลูกคา้ 

   4.7 ความถูกตอ้งแม่นยาํในการให้บริการ 

   4.8 อืนๆ ระบุ................. 

  ทงันี แบบสอบถามทีใชเ้ป็นแบบสอบถามทีมีมาตรวดัเป็น 5 ระดบั แบบ Likert Scale คือ 

  พึงพอใจมากทีสุด   5 คะแนน 

  พึงพอใจมาก     4 คะแนน 

  พึงพอใจปานกลาง   3 คะแนน 

  พึงพอใจนอ้ย    2 คะแนน 

  พึงพอใจนอ้ยทีสุด   1   คะแนน 

 
รวบรวมข้อมูลนํามาวิเคราะห์ 
 ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการสาํรวจโดยการแจกแบบสอบถาม โดยการสุ่มเลือกกลุ่มเป้าหมายคือ   

ผูที้ใชบ้ริการ ณ ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

 หลงัจากรวบรวมแบบสอบถามทังหมดทีได้เรียบร้อยแลว้ ผูว้ิจัยได้นําแบบสอบถาม

ทงัหมดมาดาํเนินการดงันี 

 1. การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผู ้วิจัยตรวจสอบดูความสมบูรณ์ของการตอบ

แบบสอบถามและแยกแบบสอบถามทีไม่สมบูรณ์ออก 

 2. แบบสอบถามทีถูกต้อง  เ รียบร้อยแล้วมาลงรหัสเพือประมวลผลข้อมูลด้วย

คอมพิวเตอร์ โปรแกรม SPSS หลงัจากนันจะนํามาวิเคราะห์ผลโดยใชส้ถิติเพือหาผลสรุปในการวิจยั 
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สถิตทิีใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
 จากขอ้มูลทีไดจ้ากการสาํรวจ ผูว้ิจยัไดน้าํมาวิเคราะห์และหาค่าทางสถิติพืนฐาน โดยวิธี

แจกแจงความถี (Frequency)  หาค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลีย (Mean)  และค่าส่วนเบียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation)   จากนนัจึงนาํผลทีไดม้าวิเคราะห์เชิงพรรณนา 

 การจัดทําข้อมูล 
 นาํแบบสอบถามทีไดรั้บกลบัคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ และให้คะแนนดงันี 

 1. ส่วนที 1  แบบสอบถามเกยีวกบัข้อมูลทัวไปของลูกค้าผู ้ใช้บริการกบัธนาคาร

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ตามคู่มือลงรหัส 

 2. ส่วนที 2  แบบสอบถามเกยีวกบัข้อมูลด้านพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้า 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ตามคู่มือลงรหัส 

                 3. ส่วนที 3  แบบสอบถามเกยีวกบัปัจจยัในการเลือกใช้บริการ ธนาคารกรุงเทพ จํากดั 

(มหาชน)  ผูว้ิจัยใช้ Likert’s scale เป็นมาตราวดัลกัษณะของข้อความ ในแบบสอบถามส่วนที 3 
เกณฑก์ารให้คะแนนแบ่งเป็น 5 ระดบั ดงันี 
   มากทีสุด  ให้คะแนน   5  

   มาก    ให้คะแนน   4    

   ปานกลาง  ให้คะแนน   3 

   นอ้ย   ให้คะแนน   2 

   นอ้ยทีสุด   ให้คะแนน   1 

 4. ส่วนที 4  แบบสอบถามเกยีวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะเกยีวกบัการใชบ้ริการของ

ลูกคา้ ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  ผูว้ิจยัใช ้Likert’s scale เป็นมาตราวดัลกัษณะของขอ้ความ 

ในแบบสอบถามส่วนที 3 เกณฑก์ารให้คะแนนแบ่งเป็น 5 ระดบั ดงันี 
   มากทีสุด  ให้คะแนน   5  

   มาก    ให้คะแนน   4    

   ปานกลาง  ให้คะแนน   3 

   นอ้ย   ให้คะแนน   2 

   นอ้ยทีสุด   ให้คะแนน   1 

  หลงัจากนนันาํขอ้มูลทีไดไ้ปวิเคราะห์ดว้ยเครืองคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป 

SPSS for Windows  เพือวิเคราะห์หาค่าสถิติ ตามจุดมุ่งหมายทีตงัไว ้
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  เกณฑ์ทีใช้ในการแปลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผูว้ิจยัไดก้าํหนดความหมายของระดบัคะแนนเฉลียระดบัความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ

ในด้านทีเกยีวกบัราคา สถานทีตังหรือช่องทางการจัดจําหน่าย การส่งเสริมการตลาด และด้าน

ผลิตภณัฑห์รือบริการของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ดงันี 

  1.00 – 1.49  หมายถึง  นอ้ยทีสุด 
  1.50 – 2.49  หมายถึง  นอ้ย 

  2.50 – 3.49  หมายถึง  ปานกลาง 

  3.50 – 4.49  หมายถึง  มาก 

  4.50 – 5.00  หมายถึง  มากทีสุด 

 
การทดสอบเครืองมอืการวิจัย 
กกกกก ในการสร้างเครืองมือวิจยัมีขนัตอนในการดาํเนินการดงันี 

 1. การทบทวนวรรณกรรม    สามารถนาํแนวคิดและทฤษฎีทีเกยีวข้องในเรืองของส่วน

ประสมทางการตลาดบริการ และแนวคิดด้านจิตวิทยา  ซึงเป็นปัจจัยทีจะส่งผลต่อพฤติกรรมการ

เลือกใชบ้ริการของลูกคา้ ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  มากาํหนดกรอบแนวคิดและสร้างเป็น

แบบสอบถามได ้
 2. กาํหนดวตัถุประสงค์ของการวิจยั  โดยนาํวตัถุประสงค์ของการวิจยัได้แก ่ การศึกษา

ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการของลูกค้า ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน)  มาร่างเป็นแนว

คาํถามในแบบสอบถามได ้
 3. นาํแบบสอบถามซึงเป็นเครืองมือการวิจยัไปปรึกษาอาจารยที์ปรึกษา เพือตรวจสอบ

แบบสอบถามให้ครอบคลุมในทุกประเด็นและเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั   
 4. นาํแบบสอบถามไปตรวจสอบความถูกตอ้งโดยผูท้รงคุณวุฒิในด้านการตลาด  ด้าน

การเงิน และดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค   
 5. นาํแบบสอบถามไปตรวจสอบความเชือมนั  โดยนําไปทดสอบกบัลูกค้าผูใ้ช้บริการ

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)   สาขานครปฐม  จาํนวน  30 ราย  แลว้นํามาทดสอบเพือหาความ

เชือมนั (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใชว้ิธีการหาค่าสมัประสิทธิแอลฟา (Alpha  Coefficient)  

ของครอนบาค (Cronbach)  ไดค่้าความเชือมนั 0.955    
 6. นาํแบบสอบถามทีตรวจสอบความถูกต้องและตรวจสอบความเชือมนัแลว้ไปเกบ็

ตวัอยา่งจากลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการธนาคารกรุงเทพ จํากดั  (มหาชน)สาขานครปฐม  สาขาถนนทรงพล
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สาํนกัธุรกจิทรงพล  สาขาย่อยบิกซีนครปฐม  สาขาย่อยเทสโกโ้ลตัสนครปฐม  จํานวน  400  ราย  

เพือนาํมาวิเคราะห์ขอ้มูล 
 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลทีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามกลุ่มตวัอยา่ง  400 ราย  นาํมาวิเคราะห์ประมวลผล

ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  SPSS (Statistical  Package  for  Social  Science)   สําหรับค่า

นัยสําคัญทางสถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในครังนีกาํหนดไวที้ระดับ  .05  เมือวิเคราะห์แลว้

ผูว้ิจยันาํมาเสนอผลการศึกษาโดยเสนอข้อมูลเชิงพรรณนาประกอบตารางอธิบายข้อมูล  แสดงค่า

ของขอ้มูลดงันี 

กกกกกก ลักษณะประชากร   

กกกกกกก ลกัษณะประชากร  ได้แก  ่  เพศ  อายุ  สถานภาพ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายได้ต่อ

เดือน   โดยการคาํนวณหาค่าสถิติ  ไดแ้ก ่ จาํนวน  และค่าร้อยละ  

กกกกกก ปัจจัยด้านพฤตกิรรมการใช้บริการของลูกค้า ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขต
อําเภอเมอืงนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
กกกกกก ปัจจยัทางดา้นพฤติกรรมทีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ ธนาคารกรุงเทพ จํากดั 

(มหาชน) ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นเหตุผลทีทาํให้ลูกคา้ตดัสินใจเลือกใช้บริการกบัธนาคารกรุงเทพ 

จํากดั (มหาชน) มากทีสุด ปัจจัยด้านบริการของธนาคารทีลูกค้าเลือกใช้(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ปัจจยัดา้นระยะเวลาสูงสุดทีเป็นลูกคา้กบัธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ปัจจัยด้านประเภทของ

บญัชีเงินฝาก ปัจจยัดา้นวนัทีลูกคา้มกัจะเขา้ไปใชบ้ริการกบัธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  ปัจจัย

ด้านเวลาทีลูกค้ามักจะเข้าไปใช้บริการ  และความถีในการใช้บริการต่อเดือน  โดยผู้ตอบ

แบบสอบถามพิจารณาความสาํคญักบัรายละเอียดของปัจจัยแต่ละด้าน  โดยการคํานวณหาค่าสถิติ  

ไดแ้ก ่ จาํนวน  และค่าร้อยละ  

 ปัจจัยในการเลือกใช้บริการ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
กกกกก ปัจจยัทางด้านจิตวิทยาทีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารกรุงเทพ จํากดั 

(มหาชน) ประกอบด้วยปัจจัยในด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพโดยผูต้อบแบบสอบถามพิจารณาความสําคัญกบั

รายละเอียดของปัจจยัแต่ละดา้น  ทงันีกาํหนดคะแนนความสาํคญัในการพิจารณาปัจจัยทางด้านการ

เลือกใชบ้ริการ  ดงันี 

กกกกกกกก นอ้ยทีสุด ค่าคะแนนเท่ากบั 1 คะแนน 

กกกกกกก  นอ้ย  ค่าคะแนนเท่ากบั 2 คะแนน 
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กกกกกกกก ปานกลาง ค่าคะแนนเท่ากบั 3 คะแนน 

กกกกกกกก มาก  ค่าคะแนนเท่ากบั 4 คะแนน 

กกกกกกกก มากทีสุด ค่าคะแนนเท่ากบั 5 คะแนน 

 ทาํการวิเคราะห์คะแนนรวมแต่ละปัจจยั  โดยจดัเรียงระดบัความสําคัญจากมากทีสุดไป

หานอ้ยทีสุด  ปัจจยัทีไดค้ะแนนรวมนอ้ยทีสุดเป็นปัจจยัทางการตลาดในการเลือกใช้บริการธนาคาร

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในเขตอาํเภอเมืองนครปฐม จังหวดันครปฐม และปัจจัยทีได้คะแนนรวม

มากทีสุดเป็นปัจจัยในการเลือกใช้บริการธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ในเขตอาํเภอเมือง

นครปฐม จงัหวดันครปฐม มากทีสุด  โดยการคาํนวณหาค่าสถิติ  ไดแ้ก ่ จาํนวน  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลีย  

และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  โดยมีเกณฑ์คะแนนตามวิธีการคํานวณ โดยใช้สูตรการคํานวณ

ความกวา้งของอนัตรภาคชนัมีดงันี  

จากสูตรความกวา้งของแต่ละอนัตรภาคชนั = (คะแนนสูงสุด - คะแนนตาํสุด) 

  จาํนวนชนั 

 = (5 – 1) 

  5 

 = 0.8 

 

กกกกกก การแปลผลความหมายคะแนนเฉลียทีได้นํามาจัดระดับความสําคัญในการพิจารณา

ปัจจยัการเลือกใชบ้ริการธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) เป็น 5 ระดบั ดงัตารางที 4 

 

ตารางที 4 ระดบัการให้ความสาํคญัในการพิจารณาปัจจยัทางจิตวิทยาแบ่งตามช่วงคะแนน 

 
คะแนน ระดบัการให้ความสาํคญั 

1.00 - 1.80 มีผลต่อการตดัสินใจนอ้ยทีสุด  

1.81 – 2.60 มีผลต่อการตดัสินใจนอ้ย 

2.61 – 3.40 มีผลต่อการตดัสินใจปานกลาง 

3.41– 4.20 มีผลต่อการตดัสินใจมาก 

4.21– 5.00 มีผลต่อการตดัสินใจมากทีสุด  
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 ข้อมูลเกียวกับปัญหาและข้อเสนอแนะเกียวกับการใช้บริการธนาคารกรุงเทพ 
ก ขอ้มูลเกยีวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะเกยีวกบัการใชบ้ริการของธนาคารกรุงเทพ จํากดั 

(มหาชน) ในเขตอาํเภอเมืองนครปฐม จังหวดันครปฐม ประกอบไปด้วย ด้านมนุษยสัมพนัธ์ของ

พนกังานผูใ้ห้บริการ ดา้นค่าธรรมเนียมในการให้บริการ ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ ด้าน

ความเหมาะสมของสถานทีตงัของธนาคาร ดา้นการให้คาํแนะนําของพนักงานบริการ ด้านการเกบ็

รักษาความลบัของลูกค้า ด้านความถูกต้องแม่นยาํในการให้บริการ และด้านอืนๆ ทังนีกาํหนด

คะแนนความสาํคญัในการพิจารณาปัจจยัทางดา้นการเลือกใชบ้ริการ  ดงันี 

กกกกกกก ก นอ้ยทีสุด  ค่าคะแนนเท่ากบั  1 คะแนน 

กกกกกกกก นอ้ย   ค่าคะแนนเท่ากบั  2 คะแนน 

กกกกกกกก ปานกลาง  ค่าคะแนนเท่ากบั  3 คะแนน 

กกกกกกกก มาก   ค่าคะแนนเท่ากบั  4 คะแนน 

กกกกกกกก มากทีสุด  ค่าคะแนนเท่ากบั  5 คะแนน 

 การวิเคราะห์คะแนนรวมแต่ละปัจจยั  โดยจดัเรียงระดบัความสาํคัญจากมากทีสุดไปหา

นอ้ยทีสุด  ปัจจยัทีไดค้ะแนนรวมน้อยทีสุดเป็นปัจจัยทางการตลาดในการเลือกใช้บริการธนาคาร

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในเขตอาํเภอเมืองนครปฐม จังหวดันครปฐม และปัจจัยทีได้คะแนนรวม

มากทีสุดเป็นปัจจัยในการเลือกใช้บริการธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ในเขตอาํเภอเมือง

นครปฐม จงัหวดันครปฐม มากทีสุด  โดยการคาํนวณหาค่าสถิติ  ไดแ้ก ่ จาํนวน  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลีย  

และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  โดยมีเกณฑ์คะแนนตามวิธีการคํานวณ โดยใช้สูตรการคํานวณ

ความกวา้งของอนัตรภาคชนัมีดงันี  

จากสูตรความกวา้งของแต่ละอนัตรภาคชนั = (คะแนนสูงสุด - คะแนนตาํสุด) 

  จาํนวนชนั 

 = (5 – 1) 

  5 

 = 0.8 

 

กกกกก การแปลผลความหมายคะแนนเฉลียทีไดน้าํมาจดัระดบัความสาํคญัในการพิจารณา

ปัจจยัการเลือกใชบ้ริการธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) เป็น 5 ระดบั ดงัตารางที 5 
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ตารางที  5 ระดบัการให้ความสาํคญัในการพิจารณาปัจจยัทางจิตวิทยาแบ่งตามช่วงคะแนน 

 
คะแนน ระดบัการให้ความสาํคญั 

1.00 - 1.80 มีผลต่อการตดัสินใจนอ้ยทีสุด  

1.81 – 2.60 มีผลต่อการตดัสินใจนอ้ย 

2.61 – 3.40 มีผลต่อการตดัสินใจปานกลาง 

3.41– 4.20 มีผลต่อการตดัสินใจมาก 

4.21– 5.00 มีผลต่อการตดัสินใจมากทีสุด  
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บทที 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 การศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการของลูกค้า ธนาคารกรุงเทพ จํากดั 

(มหาชน) ในเขตอาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม ผูว้ิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครืองมือในการ

เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง ลูกค้าทีใช้บริการกบัธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ในเขต

พืนที  อาํเภอเมืองนครปฐม จังหว ัดนครปฐม รวม 4 สาขา  และ 1 สํานักธุรกจิ จํานวน 400 คน 

จากนันนําแบบสอบถามไปวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลโดยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS 

(Statistical Package for Social  Science) ผลทีได้จากการศึกษา ผูว้ิจัยนําเสนอข้อมูลในรูปตาราง

ประกอบคาํบรรยาย โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ดงันี 

 ส่วนที 1  การวิเคราะห์ข้อมูลทัวไปของลูกค้าทีใช้บริการกบัธนาคารกรุงเทพ จํากดั 

(มหาชน) ในเขตพืนที อําเภอเมืองนครปฐม จังหวดันครปฐม รวม 4 สาขา และ 1 สํานักธุรกจิ 

จาํนวน 400 คน โดยการวิเคราะห์หาค่าความถี (Frequency ; n) และค่าร้อยละ(Percentage; %) 
 ส่วนที 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกยีวกบัพฤติกรรมการเข้ามาใช้บริการ  ของลูกค้าทีใช้

บริการกบัธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในเขตพืนที อาํเภอเมืองนครปฐม จังหวดันครปฐม รวม 

4 สาขา และ 1 สาํนกัธุรกจิ จาํนวน 400 คน  โดยการวิเคราะห์หาค่าความถี (Frequency ; n) และค่า

ร้อยละ(Percentage; %) 

 ส่วนที 3 การวิเคราะห์ปัจจัยในการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการ ธนาคารกรุงเทพ 

จาํกดั (มหาชน) ในเขตพืนที อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม รวม 4 สาขา และ 1 สํานักธุรกจิ 

จาํนวน 400 คน โดยการวิเคราะห์หาค่าสถิติ ไดแ้ก ่จาํนวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ( ) และส่วนเบียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 

 ส่วนที 4 การวิเคราะห์เกยีวกบัปัญหาและข้อเสนอแนะเกยีวกบัการใช้บริการของ

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในเขตพืนที อาํเภอเมืองนครปฐม จังหวดันครปฐม รวม 4 สาขา 

และ 1 สาํนกัธุรกจิ จาํนวน 400 คน โดยการวิเคราะห์หาค่าสถิติ ได้แก ่จํานวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย 

( ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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สัญลักษณ์ทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  n   แทน   จาํนวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง 

    แทน   ค่าเฉลีย 

 S.D  แทน   ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 
ส่วนที 1  การวิเคราะห์ข้อมูลทัวไปของลูกค้าทีใช้บริการกับธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขต
พนืที อําเภอเมอืงนครปฐม จังหวัดนครปฐม  
 การวิเคราะห์ขอ้มูลทวัไปของลูกคา้ทีใชบ้ริการกบัธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ใน

เขตพืนที อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม ประกอบดว้ย  เพศ อาย ุสถานภาพการสมรส ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน  ดว้ยการแจกแจงความถี และคิดเป็นร้อยละ แสดงผลดงัตารางที 6 

 

ตารางที 6  จาํนวนและร้อยละของปัจจยัส่วนบุคคล 
  (n= 400) 

ขอ้มูลส่วนบุคคล จาํนวน ร้อยละ 

1 เพศ     

   ชาย 183 45.75 

   หญิง 217 54.25 

2 อาย ุ     

   ตาํกว่า 25 ปี 52 13 

   25 -35  ปี 187 46.75 

   36 - 45 ปี 77 19.25 

   46 - 50 ปี 37 9.25 

   50 ปีขึนไป 47 11.75 

3 สถานภาพ     

   โสด 208 52 

   สมรส 181 45.25 

    อืนๆ 11 2.75 
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ตารางที 6  (ต่อ) 
  (n= 400) 

ขอ้มูลส่วนบุคคล จาํนวน ร้อยละ 

4 ระดบัการศึกษา     

   มธัยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า/ตาํกว่า 59 14.75 

   ปวส. 29 7.25 

   ปริญญาตรี 239 59.75 

   สูงกว่าปริญญาตรี 73 18.25 

5 อาชีพ     

   นกัเรียน/นักศึกษา 38 9.5 

   ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกจิ 64 16 

   พนักงานบริษทัเอกชน 185 46.25 

   เจา้ของกจิการ 77 19.25 

   อาชีพอิสระ 29 7.25 

   อืน ๆ 7 1.75 

6 รายไดต่้อเดือน     

   ตาํกว่า 10,000 บาท 56 14 

   10,001 - 20,000 บาท 126 31.5 

   20,001 - 30,000 บาท 87 21.75 

   30,001 - 50,000 บาท 72 18 

   50,001 - 100,000 บาท 36 9 

    สูงกว่า 100,000 บาท 23 5.75 

 

 จากตารางที 6 พบว่าขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ทีใชบ้ริการกบัธนาคารกรุงเทพ จาํกดั 

(มหาชน) ในเขตพืนที อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม รวม 4 สาขา และ 1 สาํนกัธุรกจิ 

จาํนวน 400 คน จาํแนกตาม เพศ อาย ุสถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน  

ไดด้งันี 
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 เพศ  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามซึงเป็นลูกค้าทีใช้บริการกบัธนาคารกรุงเทพ จํากดั 

(มหาชน) ในเขตพืนที อําเภอเมืองนครปฐม จังหวดันครปฐม รวม 4 สาขา และ 1 สํานักธุรกจิ 

จาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จาํนวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 54.25 รองลงมาคือเพศชาย มี

จาํนวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 45.75  ตามลาํดบั 
 อายุ  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามซึงเป็นลูกค้าทีใช้บริการกบัธนาคารกรุงเทพ จํากดั 

(มหาชน) ในเขตพืนที อําเภอเมืองนครปฐม จังหวดันครปฐม รวม 4 สาขา และ 1 สํานักธุรกจิ 

จาํนวน 400 คน  ส่วนใหญ่มีช่วงอาย ุ25 -35  ปี  มีจํานวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 46.75  รองลงมาคือ

ช่วงอาย ุ36 - 45 ปี  มีจาํนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.25  ช่วงอาย ุตาํกว่า 25 ปี มีจํานวน 52 คน คิด

เป็นร้อยละ 13.00  และช่วงอายุ 50 ปีขึนไป มีจํานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.75   กลุ่มทีมีจํานวน

นอ้ยทีสุดคือมีช่วงอาย ุ46 - 50 ปี มีจาํนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.25  ตามลาํดบั 
 สถานภาพการสมรส  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามซึงเป็นลูกค้าทีใช้บริการกบัธนาคาร
กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในเขตพืนที อาํเภอเมืองนครปฐม จังหวดันครปฐม รวม 4 สาขา และ 1 

สํานักธุรกจิ จํานวน 400 คน   ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จํานวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00 

รองลงมาผู้ตอบแบบสอบถามมีสถานภาพสมรส จํานวน 181 ราย คิดเป็นร้อยละ 45.25 และ

สถานภาพ . อืนๆ  จาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.75  ตามลาํดบั 

 ระดบัการศึกษา  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามซึงเป็นลูกคา้ทีใชบ้ริการกบัธนาคารกรุงเทพ 

จาํกดั (มหาชน) ในเขตพืนที อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม รวม 4 สาขา และ 1 สํานักธุรกจิ 

จาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ทีระดับปริญญาตรี มีจํานวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 59.75  

รองลงมาคือสูงกว่าปริญญาตรี  มีจํานวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.25   มธัยมศึกษาตอนปลาย /

เทียบเท่า/ตาํกว่า  มีจาํนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 14.75   ส่วนกลุ่มทีมีขํานวนน้อยทีสุดคือ ปวส มี

จาํนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.25 ตามลาํดบั 
 อาชีพ   พบว่าผูต้อบแบบสอบถามซึงเป็นลูกค้าทีใช้บริการกบัธนาคารกรุงเทพ จํากดั 

(มหาชน) ในเขตพืนที อําเภอเมืองนครปฐม จังหวดันครปฐม รวม 4 สาขา และ 1 สํานักธุรกจิ 

จาํนวน 400 คน  ส่วนใหญ่ มีอาชีพพนกังานบริษทัเอาชน  มีจาํนวน  185  คน  คิดเป็นร้อยละ  46.25   

รองลงมาคือ เจา้ของกจิการ มีจาํนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.25   ขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ

มีจาํนวน  64  คน  คิดเป็นร้อยละ  16.00   นกัเรียน/นกัศึกษา  มีจาํนวน  38  คน  คิดเป็นร้อยละ  9.50   

และอาชีพอิสระ มีจํานวน  29  คน  คิดเป็นร้อยละ  7.250 กลุ่มทีมีจํานวนน้อยทีสุดคือกลุ่มอาชีพ

อืนๆ นอกเหนือจากทีกล่าวถึง มีจาํนวน 7  คน คิดเป็นร้อยละ 1.75 ตามลาํดบั 

 รายได้เฉลียต่อเดือน  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามซึงเป็นลูกค้าทีใช้บริการกบัธนาคาร
กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในเขตพืนที อาํเภอเมืองนครปฐม จังหวดันครปฐม รวม 4 สาขา และ 1 
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สาํนกัธุรกจิ จาํนวน 400 คน   ส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน 10,001-20,000 บาท มีจํานวน 126 คน คิด

เป็นร้อยละ 31.50 รองลงมาคือมีรายไดต่้อเดือน 20,001-30,000 บาท มีจาํนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 

21.75 กลุ่มทีมีรายได ้30,001 - 50,000 บาท มีจาํนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 กลุ่มทีมีรายได้ ตาํ

กว่า 10,000 บาท มีจาํนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00   กลุ่มทีมีรายได้ 50,001 - 100,000 บาทมี

จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00  และกลุ่มทีมีจาํนวนนอ้ยทีสุดคือ กลุ่มทีมีรายได้ สูงกว่า 1000,000 

บาทมีจาํนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.75 ตามลาํดบั 
  
ส่วนที  2  การวิเคราะห์ข้อมูลเกียวกับพฤติกรรมการเข้ามาใช้บริการ ของลูกค้าทีใช้บริการกับ
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเกยีวกบัพฤติกรรมการเข้ามาใช้บริการ ของลูกค้าทีใช้บริการกบั

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในเขตพืนที อาํเภอเมืองนครปฐม จังหวดันครปฐม รวม 4 สาขา 

และ 1 สาํนกัธุรกจิ จาํนวน 400 คน   ดว้ยการแจกแจงความถี และคิดเป็นร้อยละ แสดงผลดังตาราง

ที 7 

 

ตารางที 7  จํานวนและร้อยละเกยีวกบัพฤติกรรมการเข้ามาใช้บริการของลูกค้าทีใช้บริการกบั

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 
  (n= 400) 

พฤติกรรมการใชบ้ริการ จาํนวน ร้อยละ 

1 เหตุผลใดทีทาํให้ท่านตดัสินใจใชบ้ริการกบัธนาคารกรุงเทพ 

มากทีสุด     

   ใกลที้พกั/ สาํนักงาน 168 42 

   การโฆษณา/ ประชาสัมพนัธ์ 30 7.5 

   ผลิตภณัฑ/์บริการทีน่าสนใจ 61 15.25 

   พนักงานมีความสุภาพ/เอาใจใส่ 45 11.25 

   ใชต้ามครอบครัว 57 14.25 

   ลูกคา้ของธนาคารแนะนาํ 28 7 

    เหตุผลอืน ๆ 11 2.75 
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ตารางที 7  (ต่อ) 
  (n= 400) 

พฤติกรรมการใชบ้ริการ จาํนวน ร้อยละ 

2 บริการใดของธนาคารทีท่านเลือกใช ้     

   ฝาก/ถอนเงิน 317 79.25 

   โอนเงิน 194 48.5 

   ชาํระค่าสินคา้/บริการ 103 25.75 

   สินเชือเพือทีอยู่อาศยั 34 8.5 

   สินเชือเพือการประกอบธุรกจิ 13 3.25 

   การประกนัชีวิต/การประกนัภยั 41 10.25 

   อืน ๆ 5 1.25 

3 ระยะเวลาสูงสุดทีเป็นลูกคา้กบัธนาคารกรุงเทพ     

   นอ้ยกว่า 6 เดือน 44 11 

   6 เดือน-1 ปี 34 8.5 

   1-2 ปี 92 23 

   2-4 ปี 86 21.5 

   4-5 ปี 66 16.5 

   5-10 ปี 36 9 

   10 ปีขึนไป 42 10.5 

4 ประเภทของบญัชีเงินฝาก     

   เงินฝากกระแสรายวนั 48 12 

   ออมทรัพย  ์ 305 76.25 

   เงินฝากประจาํ 35 8.75 

    เงินกองทุนประเภทต่างๆ 12 3 
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ตารางที 7  (ต่อ) 
  (n= 400) 

พฤติกรรมการใชบ้ริการ จาํนวน ร้อยละ 

5 วนัทีท่านมกัจะไปใชบ้ริการกบัธนาคารกรุงเทพ      

   จนัทร์ 102 25.5 

   องัคาร 116 29 

   พุธ 94 23.5 

   พฤหัสบดี 106 26.5 

   ศุกร์ 104 26 

   เสาร์ 134 33.5 

   อาทิตย ์ 89 22.25 

6 เวลาทีท่านมกัไปใชบ้ริการกบัธนาคารกรุงเทพ     

   8.30-10.00 น. 35 8.75 

   10.01-12.00 น. 67 16.75 

   12.01-13.00 น. 79 19.75 

   13.01-15.30 น. 100 25 

   15.31-17.00 น. 38 9.5 

   17.01-20.00 น. 81 20.25 

7 ความถีในการใชบ้ริการต่อเดือน     

   1-3 ครัง 167 41.75 

   4-6 ครัง 129 32.25 

   7-9 ครัง 58 14.5 

    10 ครังขึนไป 46 11.5 

 

 จากตารางที 7 พบว่าขอ้มูลเกยีวกบัพฤติกรรมการเขา้มาใชบ้ริการของลูกคา้ทีใชบ้ริการ

กบัธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในเขตพืนที อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม รวม 4 

สาขา และ 1 สาํนักธุรกจิ จาํนวน 400 คน จาํแนกตาม เหตุผลทีลูกคา้ตดัสินใจใชบ้ริการกบัธนาคาร 

บริการของทางธนาคารทีลูกคา้เลือกใช ้ ระยะเวลาสูงสุดทีเป็นลูกคา้กบัธนาคารกรุงเทพ ประเภท
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ของบญัชีเงินฝาก  วนัทีลูกคา้มกัจะเขา้มาใชบ้ริการ  เวลาทีลูกคา้มกัจะเขา้มาใชบ้ริการ และความถี

ในการใชบ้ริการต่อเดือน  ไดด้งันี 
 เหตุผลทีลูกค้าตดัสินใจใช้บริการกับธนาคาร   พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามซึงเป็นลูกค้า
ทีใชบ้ริการกบัธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในเขตพืนที อาํเภอเมืองนครปฐม จังหวดันครปฐม 

รวม 4 สาขา และ 1 สาํนกัธุรกจิ จาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า เนืองจากธนาคารอยู่ใกลที้

พกั/ สํานักงาน เป็นอนัดับหนึง มีจํานวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42.00  รองลงมา  คือ ผลิตภณัฑ์/

บริการทีน่าสนใจ มีจาํนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.25  และ เหตุผลทีใช้ตามครอบครัว มีจํานวน 

57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.25  พนักงานมีความสุภาพ/เอาใจใส่ มีจํานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.25  

การโฆษณา/ ประชาสมัพนัธ์  มีจาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50  ลูกค้าของธนาคารแนะนํา มีจํานวน 

28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00  ส่วนเหตุผลอืน ๆ  มีจาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.75  ตามลาํดบั 
 บริการของทางธนาคารทีลูกค้าเลือกใช้  พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามซึงเป็นลูกค้าทีใช้

บริการกบัธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในเขตพืนที อาํเภอเมืองนครปฐม จังหวดันครปฐม รวม 

4 สาขา และ  1 สํานักธุรกจิ จํานวน 400 คน ส่วนใหญ่มาใช้บริการ ฝาก/ถอน เป็นอนัดับหนึง มี 

จาํนวน 317 คน คิดเป็นร้อยละ 79.25  รองลงมาคือใช้บริการ  โอนเงิน มีจํานวน 194 คน คิดเป็นร้อย

ละ 48.50  ชําระค่าสินค้า/บริการ มีจํานวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.75   การประกนัชีวิต/การ

ประกนัภยั มีจาํนวน 41คน คิดเป็นร้อยละ 10.25   บริการ สินเชือเพือทีอยู่อาศยั มีจํานวน 34 คน คิดเป็น

ร้อยละ 8.50   บริการสินเชือเพือการประกอบธุรกจิ  มีจํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.25   ส่วนการ

บริการอืน ๆ   จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.25   ตามลาํดบั 

 ระยะเวลาสูงสุดทีเป็นลูกค้ากับธนาคารกรุงเทพ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามซึงเป็นลูกค้า
ทีใชบ้ริการกบัธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในเขตพืนที อาํเภอเมืองนครปฐม จังหวดันครปฐม 

รวม 4 สาขา และ 1 สาํนกัธุรกจิ จํานวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นลูกค้ากบัธนาคารกรุงเทพ 1-2 ปี เป็น

อนัดบัหนึง มีจาํนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.00 รองลงมา เป็นลูกค้า 2-4 ปี มีจํานวน 86 คน คิดเป็น

ร้อยละ 21.50 เป็นลูกค้า 4-5 ปี มีจํานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 16.50  เป็นลูกค้าน้อยกว่า 6 เดือน มี

จาํนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00  เป็นลูกคา้ 10 ปีขึนไป มีจาํนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.50   เป็น

ลูกค้า 5-10 ปี      มีจํานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00   กลุ่มทีเป็นลูกค้าอยู่ในช่วง 6 เดือน-1 ปี  มี

จาํนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.50 ตามลาํดบั 
 ประเภทของบัญชีเงินฝาก  พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามซึงเป็นลูกค้าทีใช้บริการกบั

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในเขตพืนที อาํเภอเมืองนครปฐม จังหวดันครปฐม รวม 4 สาขา 

และ 1 สาํนกัธุรกจิ จาํนวน 400 คน  ส่วนใหญ่มีบญัชีเงินฝากประเภท ออมทรัพยม์ากทีสุด มีจํานวน  

305  คน  คิดเป็นร้อยละ  76.25   รองลงมาเป็นประเภทของบญัชี เงินฝากกระแสรายวนั มีจํานวน 48 
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คน คิดเป็นร้อยละ 12.00  และประเภทปัญชี เงินฝากประจาํ มีจํานวน  35  คน  คิดเป็นร้อยละ  8.75  

ส่วนกลุ่มทีมีจํานวนน้อยทีสุดคือ เงินกองทุนประเภทต่างๆ  มีจํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 

ตามลาํดบั 
 วันทีลูกค้ามกัจะเข้ามาใช้บริการ  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามซึงเป็นลูกค้าทีใช้บริการกบั

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในเขตพืนที อาํเภอเมืองนครปฐม จังหวดันครปฐม รวม 4 สาขา 

และ 1 สาํนกัธุรกจิ จาํนวน 400 คน  ส่วนใหญ่จะมาใช้บริการวนัเสาร์มากทีสุด มีจํานวน 134 คน 

คิดเป็นร้อยละ 33.50 รองลงมาเป็น วนัองัคาร มีจาํนวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29.00  วนัพฤหัสบดี 

มีจาํนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.50  วนัศุกร์ มีจาํนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26.00  วนัจันทร์ มี

จาํนวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50  วนัพุธ มีจาํนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.50  และวนัทีมีผูม้า

ใชบ้ริการนอ้ยทีสุดคือ วนั อาทิตย ์ มีจาํนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.25 ตามลาํดบั 
 เวลาทีลูกค้ามกัจะเข้ามาใช้บริการ  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามซึงเป็นลูกค้าทีใช้บริการ

กบัธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ในเขตพืนที อาํเภอเมืองนครปฐม จังหวดันครปฐม รวม 4 

สาขา และ 1 สาํนกัธุรกจิ จาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่จะมาใชบ้ริการอยูใ่นช่วงเวลา  13.01-15.30 น. มาก

ทีสุด มีจาํนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00  รองลงมา คือช่วงเวลา  17.01-20.00 น. มีจํานวน 81 คน 

คิดเป็นร้อยละ 20.25  ช่วงเวลา  12.01-13.00 น.  มีจํานวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.75  ช่วงเวลา  

10.01-12.00 น.มีจาํนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 15.31-17.00 น. มีจํานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.50  

และช่วงเวลาทีมีการใช้บริการน้อยทีสุดคือ  8.30-10.00 น. มีจํานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.75  

ตามลาํดบั 

 ความถีในการใช้บริการต่อเดอืน  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามซึงเป็นลูกค้าทีใช้บริการกบั

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในเขตพืนที อาํเภอเมืองนครปฐม จังหวดันครปฐม รวม 4 สาขา 

และ 1 สาํนกัธุรกจิ จํานวน 400 คน ส่วนใหญ่จะมาใช้บริการ 1-3 ครัง ต่อเดือน มากทีสุด มีจํานวน 

167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.75  รองลงมา คือ มาใชบ้ริการ 4-6 ครัง ต่อเดือน มีจํานวน 129 คน คิดเป็น

ร้อยละ 32.25  มาใชบ้ริการ 7-9 ครัง ต่อเดือน มีจาํนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.25  และความถีทีไป

ใชบ้ริการต่อเดือนนอ้ยทีสุดคือ  10 ครังขึนไป  มีจาํนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.50  ตามลาํดบั 

 

ส่วนที  3  การวิเคราะห์ปัจจัยในการตดัสินใจในการเลือกใช้บริการ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 ระดบัปัจจยัในการตดัสินใจเขา้มาใชบ้ริการ กบัธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในเขต

พืนที  อาํเภอเมืองนครปฐม จังหว ัดนครปฐม รวม 4 สาขา  และ 1 สํานักธุรกจิ จํานวน 400 คน  

ประกอบไปดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์  ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด  ด้านบุคลากร ด้านลกัษณะ
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ทางกายภาพ  ดว้ยการแจกแจงค่าคะแนนเฉลีย ( )  และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แสดงผลดัง

ตารางที 8 

 

ตารางที 8 ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของระดบัปัจจัยในการตัดสินใจเข้ามาใช้บริการ  กบั

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในเขตพืนที อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม 
                                                (n= 400) 

ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการ  S.D. แปลผล 

1  ดา้นผลิตภณัฑ์ 3.59 0.688 มาก 

2  ดา้นราคา 3.64 0.801 มาก 

3  ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.68 0.600 มาก 

4  ดา้นบุคลากร 3.66 0.650 มาก 

5  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 3.71 0.537 มาก 

รวม  3.66 0.506 มาก 

 

 จากการวิเคราะห์ตารางที 8 พบว่า ระดบัปัจจยัการตดัสินใจของลูกค้าทีเข้ามาใช้บริการ

กบัธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ในเขตพืนที อาํเภอเมืองนครปฐม จังหวดันครปฐม รวม 4 

สาขา และ 1 สาํนกัธุรกจิ จาํนวน 400 คน  ในภาพรวมทงัหมด อยู่ในระดับมาก ( = 3.66 และ S.D. 

= 0.506 ) และเมือวิเคราะห์รายละเอียดเป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นระดับมากทุกข้อ คือ ด้าน

ลกัษณะทางกายภาพ  ( = 3.71 และ S.D. = 0.537) ด้านการส่งเสริมการตลาด  ( = 3.68 และ S.D. 

= 0.600) ด้านบุคลากร ( = 3.66 และ S.D. = 0.650) ด้านราคา ( = 3.64 และ S.D. = 0.801) และ

ดา้นผลิตภณัฑ ์( = 3.59 และ S.D. = 0.688 )  ตามลาํดบั 
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ตารางที  9 ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานของระดับปัจจัยในการเลือกใช้บริการกบัธนาคาร

กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ในเขตพืนที  อําเภอเมืองนครปฐม จังหวดันครปฐม ด้าน

ผลิตภณัฑ ์

(n= 400) 

ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใช้

บริการ 

ระดบัความสาํคญัของการเลือกใช้

บริการ 
   S.D. แปลผล 

มาก

ทีสุด 

มาก ปาน 

กลาง 

นอ้ย นอ้ย

ทีสุด 

ดา้นผลิตภณัฑ์                 

1 อตัราดอกเบืยเงินฝาก

ของธนาคาร 

104 118 161 13 4 3.76 0.910 มาก 

(26.0) (29.5) (40.3) (3.3) (1.0)       

2 อตัราดอกเบืยสินเชือ

ของธนาคาร 

53 130 184 29 4 3.50 0.850 มาก 

(13.3) (32.5) (46.0) (7.3) (1.0)       

3 สินเชือเพือการ

ประกอบธุรกจิ 

51 119 190 26 14 3.42 0.917 มาก 

(12.8) (29.8) (47.5) (6.5) (3.5)       

4 อตัราผลตอบแทนจาก

กองทุนประเภทต่าง ๆ 

43 146 177 29 5 3.48 0.828 มาก 

(10.8) (36.5) (44.3) (7.3) (1.3)       

5 การโอนเงินสะดวก

รวดเร็ว 

90 167 111 30 2 3.78 0.896 มาก 

(22.5) (41.8) (27.8) (7.5) (0.5)       

รวม ดา้นผลิตภณัฑ์ 3.59 0.688 มาก 
 

 จากการวิเคราะห์ตารางที 9 พบว่า ระดับปัจจัยปัจจัยในการเลือกใช้บริการกบัธนาคาร

กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ด้านผลิตภณัฑ์ ภาพรวมทังหมด อยู่ในระดับมาก (  = 3.59 และ S.D = 

0.688) และเมือวิเคราะห์รายละเอียดเป็นรายขอ้  พบว่า มีความคิดเห็นระดับมากทุกข้อ คือ การโอน

เงินสะดวกรวดเร็ว (  = 3.78 และ S.D = 0.896) อตัราดอกเบืยเงินฝากของธนาคาร (  = 3.76 และ 

S.D = 0.910)  อตัราดอกเบืยสินเชือของธนาคาร (  = 3.50 และ S.D = 0.850 )    อตัราผลตอบแทน

จากกองทุนประเภทต่าง ๆ  (  = 3.48 และ S.D = 0.828 ) สินเชือเพือการประกอบธุรกจิ  (  = 3.42 

และ S.D = 0.917)  ตามลาํดบั   
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ตารางที 10 ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานของระดับปัจจัยในการเลือกใช้บริการกบัธนาคา

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในเขตพืนที อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม ดา้นราคา 
(n= 400) 

ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใช้

บริการ 

ระดบัความสาํคญัของการเลือกใช้

บริการ 
 S.D. แปลผล 

มาก

ทีสุด 

มาก ปาน 

กลาง 

นอ้ย นอ้ย

ทีสุด 

ดา้นราคา                 

1 อตัราค่าธรรมเนียมการ

ให้บริการของธนาคาร 

82 142 150 22 4 3.69 0.892 มาก 

(20.5) (35.5) (37.5) (5.5) (1.0)       

2 อตัราค่าธรรมเนียม เช่น 

ค่าธรรมเนียมการ

จดัการสินเชือ 

ค่าธรรมเนียมโอนเงิน

ต่างจงัหวดั ของ

ธนาคาร 

66 134 175 21 4 3.59 0.859 มาก 

(16.5) (33.5) (43.8) (5.3) (1.0) 

      

รวม ดา้นราคา 3.64 0.801 มาก 

 

 จากการวิเคราะห์ตารางที 10  พบว่า ระดับปัจจัยในการเลือกใช้บริการกบัธนาคาร

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ดา้นราคา ภาพรวมทงัหมด อยู่ในระดับมาก (  = 3.64 และ S.D = 0.801 ) 

และเมือวิเคราะห์รายละเอียดเป็นรายข้อ  พบว่า  มีความคิดเห็นระดับมากทุกข้อ คือ อัตรา

ค่าธรรมเนียมการให้บริการของธนาคาร  (  = 3.69 และ S.D = 0.892 ) อตัราค่าธรรมเนียม เช่น 

ค่าธรรมเนียมการจดัการสินเชือ ค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างจงัหวดั ของธนาคาร  (  = 3.59 และ S.D 

= 0.859 ) ตามลาํดบั   

  

 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 11 ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานของระดับปัจจัย ในการเลือกใช้บริการกบัธนาคาร
กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในเขตพืนที อาํเภอเมืองนครปฐม จังหวดันครปฐม ด้านการ

ส่งเสริมการตลาด 
(n= 400) 

ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใช้

บริการ 

ระดบัความสาํคญัของการเลือกใช้

บริการ 
 S.D. แปลผล 

มาก

ทีสุด 

มาก ปาน 

กลาง 

นอ้ย นอ้ย

ทีสุด 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด                 

1 การจดักจิกรรมพิเศษ

ของธนาคาร เช่น

มหกรรมขายสินทรัพย์

รอการขาย มหกรรม

สินเชือบา้นบวัหลวง มี

ความน่าสนใจและ

ไดร้ับสิทธิพิเศษ 

64 124 188 15 9 3.55 0.883 มาก 

(16.0) (31.0) (47.0) (3.8) (2.3) 

      

2 กรโฆษณาของธนาคาร

ตามสือต่าง ๆ มีความ

น่าสนใจ และมีความถี

หรือมีจาํนวนมากพอที

ท่านสามารถจดจาํได ้

57 139 161 37 6 3.51 0.901 มาก 

(14.3) (34.8) (40.3) (9.3) (1.5) 

      

3 ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั 

(มหาชน) มีความ

น่าเชือถือ 

129 161 101 9 0 4.03 0.816 มาก 

(32.3) (40.3) (25.3) (2.3) (0.0) 

      

4 การดาํเนินกจิการมา

เป็นระยะเวลานาน

สร้างคุณภาพการ

บริการทีเป็นมาตรฐาน 

107 169 114 8 2 3.93 0.821 มาก 

(26.8) (42.3) (28.5) (2.0) (0.5) 

      

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 11  (ต่อ) 
  (n= 400) 

ปัจจยัทีส่งผลต่อการ

เลือกใชบ้ริการ 

ระดบัความสาํคญัของการเลือกใช้

บริการ 
 S.D. แปลผล 

มาก

ทีสุด 

มาก ปาน 

กลาง 

นอ้ย นอ้ย

ทีสุด 

5 การโฆษณาของ

ธนาคารอยูใ่นช่วงเวลา

ทีเหมาะสม 

49 143 168 35 5 3.49 0.864 มาก 

(12.3) (35.8) (42.0) (8.8) (1.3) 

      

6 ธนาคารมีการจดั

กจิกรรมเพือสงัคม

สมาํเสมอ เช่นให้

ทุนการศึกษา การ

ช่วยเหลือผูป้ระสพภยั

ต่าง ๆ 

65 134 174 22 5 3.58 0.869 มาก 

(16.3) (33.5) (43.5) (5.5) (1.3) 

      

รวม ดา้นการส่งเสริมการตลาด  3.68 0.600 มาก 
 
  

 จากการวิเคราะห์ตารางที  11 พบว่า ระดับปัจจัยในการเลือกใช้บริการกบัธนาคาร

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ด้านการส่งเสริมการตลาด   ภาพรวมทังหมด อยู่ในระดับมาก (  = 3.68 

และ S.D = 0.600 ) และเมือวิเคราะห์รายละเอียดเป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นระดับมากทุกข้อ 

คือ ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) มีความน่าเชือถือ (  = 4.03 และ S.D = 0.816 ) การดําเนิน

กจิการมาเป็นระยะเวลานานสร้างคุณภาพการบริการทีเป็นมาตรฐาน  (  = 3.93 และ S.D = 0.821 ) 

ธนาคารมีการจดักจิกรรมเพือสงัคมสมาํเสมอ เช่นให้ทุนการศึกษา การช่วยเหลือผูป้ระสพภยัต่าง  ๆ 

(  = 3.58 และS.D = 0.869  )  การจดักจิกรรมพิเศษของธนาคาร เช่นมหกรรมขายสินทรัพยร์อการ

ขาย มหกรรมสินเชือบ้านบัวหลวง  มีความน่าสนใจและได้รับสิทธิพิเศษ  (  = 3.55 และ S.D = 

0.883 ) การโฆษณาของธนาคารตามสือต่าง ๆ มีความน่าสนใจ และมีความถีหรือมีจํานวนมากพอที

ท่านสามารถจดจําได้     (  = 3.51 และ S.D = 0.901 )  การโฆษณาของธนาคารอยู่ในช่วงเวลาที

เหมาะสม (  = 3.49 และ S.D = 0.864 )  ตามลาํดบั   

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 12  ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานของระดับปัจจัยในการเลือกใช้บริการกบัธนาคาร

กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ในเขตพืนที  อําเภอเมืองนครปฐม จังหวดันครปฐม ด้าน

บุคลากร 
                                                   (n= 400) 

ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใช้

บริการ 

ระดบัความสาํคญัของการเลือกใช้

บริการ 
 S.D. แปลผล 

มาก

ทีสุด 

มาก ปาน 

กลาง 

นอ้ย นอ้ย

ทีสุด 

ดา้นบุคลากร                 

1 ขนัตอนการดาํเนิการ

เมือขอเปิดบญัชีเงิน

ฝาก 

68 161 144 24 3 3.67 0.854 มาก 

(17.0) (40.3) (36.0) (6.0) (0.8) 

      

2 ระยะเวลาทีใช้ในการ

ขอวงเงินสินเชือ 

49 124 193 32 2 3.47 0.828 มาก 

(12.3) (31.0) (48.3) (8.0) (0.5)       

3 ความรวดเร็วในการ

ให้บริการของพนักงาน

ธนาคารหนา้เคาน์เตอร์

ฝาก ถอน 

74 163 126 31 6 3.67 0.916 มาก 

(18.5) (40.8) (31.5) (7.8) (1.5) 

      

4 การให้คาํแนะนาํ

บริการต่าง ๆ ของ

ธนาคารเมือท่าน

ตอ้งการ 

70 189 124 17 0 3.78 0.780 มาก 

(17.5) (47.3) (31.0) (4.3) (0.0) 

      

5 เมือท่านมีปัญหาเกยีว 

กบัการใชบ้ริการท่าน

ไดร้ับการแกไ้ขปัญหา

จากพนักงาน หรือ

ผูบ้ริหารของธนาคาร 

67 176 136 14 7 3.71 0.848 มาก 

(16.8) (44.0) (34.0) (3.5) (1.8) 

      

รวม ดา้นบุคลากร 3.66 0.650 มาก 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 จากการวิเคราะห์ตารางที  12 พบว่า ระดับปัจจัยในการเลือกใช้บริการกบัธนาคาร

กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ด้านบุคลากร  ภาพรวมทังหมด อยู่ในระดับมาก  (  = 3.66 และ S.D = 

0.650 ) และเมือวิเคราะห์รายละเอียดเป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นระดับมากทุกข้อ คือ การให้

คําแนะนําบริการต่าง ๆ ของธนาคารเมือท่านต้องการ  (  = 3.78 และ S.D = 0.780 ) เมือท่านมี

ปัญหาเกยีวกบัการใชบ้ริการท่านไดร้ับการแกไ้ขปัญหาจากพนักงาน (  = 3.71 และ S.D = 0.848 )  

ความรวดเร็วในการให้บริการของพนกังานธนาคารหน้าเคาน์เตอร์ฝาก  ถอน (  = 3.67 และ S.D = 

0.916 ) ขันตอนการดําเนิการเมือขอเปิดบัญชีเงินฝาก  (  = 3.67 และ  S.D = 0.854 )  และ 

ระยะเวลาทีใชใ้นการขอวงเงินสินเชือ  (  = 3.47 และ S.D = 0.828 ) ตามลาํดบั   

 

ตารางที 13  ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานของระดับปัจจัยในการเลือกใช้บริการกบัธนาคาร

กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ในเขตพืนที  อําเภอเมืองนครปฐม จังหวดันครปฐม ด้าน

ลกัษณะทางกายภาพ 

                                                (n= 400) 

ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใช้

บริการ 

ระดบัความสาํคญัของการเลือกใช้

บริการ 
 S.D. แปลผล 

มาก

ทีสุด 

มาก ปาน 

กลาง 

นอ้ย นอ้ย

ทีสุด 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ                 

1 จาํนวนสาขาและสาํนกั

ธุรกจิของธนาคาร 

76 180 134 7 3 3.80 0.789 มาก 

(19.0) (45.0) (33.5) (1.8) (0.8)       

2 สาขาทีท่านใชบ้ริการมี

พืน ทีเพียงพอในการ

รองรับการมาใชง้าน

ของลูกคา้ 

67 196 123 12 2 3.79 0.772 มาก 

(16.8) (49.0) (30.8) (3.0) (0.5) 

      

3 มีอาคารสถานทีและ

อุปกรณ์ทีทนัสมยั 

52 205 123 17 3 3.72 0.772 มาก 

(13.0) (51.3) (30.8) (4.3) (0.8)       

4 จาํนวนสาขาของ

ธนาคารทีตงัใน

ห้างสรรพสินคา้ และ

เวลาเปิดทาํการ 

63 201 119 15 2 3.77 0.774 มาก 

(15.8) (50.3) (29.8) (3.8) (0.5) 

      

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 13 (ต่อ) 

(n= 400) 

ปัจจยัทีส่งผลต่อการ

เลือกใชบ้ริการ 

ระดบัความสาํคญัของการเลือกใช้

บริการ 
 S.D. แปลผล 

มาก

ทีสุด 

มาก ปาน 

กลาง 

นอ้ย นอ้ย

ทีสุด 

5 จาํนวนเครือง ATM 

ทีกระจายตวัทวั

ประเทศ 

59 212 124 5 0 3.81 0.688 มาก 

(14.8) (53.0) (31.0) (1.3) (0.0) 

      

6 จาํนวนเครืองทาํ

รายการอตัโนมติัของ

ธนาคาร และ 

วิธีการใชง้าน 

51 198 131 16 4 3.69 0.781 มาก 

(12.8) (49.5) (32.8) (4.0) (1.0) 

      

7 การทาํธุรกรรมกบั

ธนาคาร โดยไม่ตอ้ง

มาธนาคาร เช่น ทาง

อินเตอร์เน็ตทาง

เครือง โทรสาร FAX 

ทางโทรศพัท์ 

54 176 141 25 4 3.63 0.831 มาก 

(13.5) (44.0) (35.3) (6.3) (1.0) 

      

8 ธนาคารมีทีจอดรถ

เพียงพอ 

49 141 159 40 11 3.44 0.927 มาก 

(12.3) (35.3) (39.8) (10.0) (2.8)       

รวม ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 3.71 0.537 มาก 

 
            จากการวิเคราะห์ตารางที  13 พบว่า ระดับปัจจัยในการเลือกใช้บริการกบัธนาคาร

กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ด้านลกัษณะทางกายภาพ  ภาพรวมทังหมด อยู่ในระดับมาก (  = 3.71 

และ S.D = 0.537 ) และเมือวิเคราะห์รายละเอียดเป็นรายขอ้ พบว่า ทีมีความคิดเห็นระดับมากทุกข้อ 

คือ จาํนวนเครือง ATM ทีกระจายตัวทัวประเทศ (  = 3.81 และ S.D = 0.688 )  จํานวนสาขาและ

สาํนกัธุรกจิของธนาคาร (  = 3.80 และ S.D = 0.789 ) สาขาทีท่านใชบ้ริการมีพืน ทีเพียงพอในการ

รองรับการมาใช้งานของลูกค้า  (  = 3.79 และ S.D = 0.772 ) จํานวนสาขาของธนาคารทีตงัใน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ห้างสรรพสินคา้ และเวลาเปิดทําการ (  = 3.77 และ S.D = 0.774 ) มีอาคารสถานทีและอุปกรณ์ที

ทันสมยั (  = 3.72 และ  S.D = 0.774 ) จํานวนเครืองทํารายการอตัโนมติัของธนาคาร และ 

วิธีการใชง้าน (  = 3.69 และ S.D = 0.781 )  การทาํธุรกรรมกบัธนาคาร โดยไม่ตอ้งมาธนาคาร เช่น 

ทางอินเตอร์เน็ต ทางเครือง โทรสาร FAX ทางโทรศพัท์ (  = 3.63 และ S.D = 0.831)  และ 

ธนาคารมีทีจอดรถเพียงพอ  (  = 3.44  และ S.D = 0.927 )  ตามลาํดบั   

 

ส่วนที  4  การวิเคราะห์ข้อมูลเกียวกับปัญหาและข้อเสนอแนะเกียวกับการใช้บริการ 
 ระดบัปัจจยัเกยีวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะเกยีวกบัการใช้บริการ  กบัธนาคารกรุงเทพ 

จาํกดั (มหาชน) ในเขตพืนที อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม รวม 4 สาขา และ 1 สํานักธุรกจิ 

จาํนวน 400 คน  ประกอบไปด้วย มนุษยส์ัมพนัธ์ของพนักงาน ค่าธรรมเนียมในการให้บริการสูง

เกนิไป  ความรวดเร็วในการให้บริการ   ความเหมาะสมของสถานทีตงั การให้คําแนะนําของ

พนกังานบริการ  การเกบ็รักษาความลบัของลูกค้า   ความถูกต้องแม่นยาํในการให้บริการ ด้วยการ

แจกแจงค่าคะแนนเฉลีย ( )  และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (SD) แสดงผลดงัตารางที 14 

 
ตารางที 14  ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานของระดบัปัจจยัปัญหาและข้อเสนอแนะเกยีวกบัการ

ใชบ้ริการ กบัธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

(n= 400) 

ปัญหาและ

ขอ้เสนอแนะ 

ระดบัความสาํคญัของปัญหาและ

ขอ้เสนอแนะ 
    S.D. แปลผล 

มาก

ทีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ย

ทีสุด 

1 มนุษยสัมพนัธ์

ของพนักงาน 

100 168 112 14 6 3.86 0.887 มาก 

(25.0) (42.0) (28.0) (3.5) (1.5)       

2 ค่าธรรมเนียมใน

การให้บริการสูง

เกนิไป 

57 136 170 18 19 3.49 0.955 มาก 

(14.3) (34.0) (42.5) (4.5) (4.8) 

      

3 ความรวดเร็วใน

การให้บริการ 

68 180 119 31 2 3.7 0.858 มาก 

(17.0) (45.0) (29.8) (7.8) (0.5)       
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ตารางที 14  (ต่อ) 

(n= 400) 

ปัญหาและ

ขอ้เสนอแนะ 

ระดบัความสาํคญัของปัญหาและ

ขอ้เสนอแนะ 
    S.D. แปลผล 

มาก

ทีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ย

ทีสุด 

4 ความเหมาะสม

ของสถานทีตงั 

37 187 163 10 3 3.61 0.72 มาก 

(9.3) (46.8) (40.8) (2.5) (0.8)       

5 การให้

คาํแนะนาํของ

พนักงานบริการ 

71 164 146 19 0 3.72 0.809 มาก 

(17.8) (41.0) (36.5) (4.8) (0.0) 
      

6 การเกบ็รักษา

ความลบัของ

ลูกคา้ 

107 177 103 13 0 3.95 0.808 มาก 

(26.8) (44.3) (25.8) (3.3) (0.0) 
      

7 ความถูกตอ้ง

แม่นยาํในการ

ให้บริการ 

91 180 116 13 0 3.87 0.796 มาก 

(22.8) (45.0) (29.0) (3.3) (0.0) 
      

รวม ปัญหาและขอ้เสนอแนะ 3.74 0.57 มาก 

 

 จากการวิเคราะห์ตารางที 14  พบว่า ระดับปัจจัยเกยีวกบัปัญหาและข้อเสนอแนะ

เกยีวกบัการใชบ้ริการ กบัธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ด้าน ปัญหาและข้อเสนอแนะ ภาพรวม

ทงัหมด อยู่ในระดับมาก (  = 3.74 และ S.D = 0.570 ) และเมือวิเคราะห์รายละเอียดเป็นรายข้อ 

พบว่า มีความคิดเห็นระดับมากทุกข้อ คือ การเกบ็รักษาความลบัของลูกค้า  (  = 3.95 และ S.D = 

0.808 ) ความถูกต้องแม่นยาํในการให้บริการ   (  = 3.87 และ S.D = 0.796 ) มนุษยสัมพนัธ์ของ

พนกังาน (  = 3.86 และ S.D = 0.887 ) การให้คําแนะนําของพนักงานบริการ  (  = 3.72 และ S.D 

= 0.809 ) ความรวดเร็วในการให้บริการ (  = 3.70 และ S.D = 0.858 )  ความเหมาะสมของสถาน

ทีตงั (  = 3.61 และ S.D = 0.720 )  และ ค่าธรรมเนียมในการให้บริการสูงเกนิไป  (  = 3.49 และ 

S.D = 0.955 )  ตามลาํดบั   
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บทที 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
กกกกกกกกการวิจัยเรือง ปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของลูกค้า ธนาคารกรุงเทพ 

จาํกดั (มหาชน) ในเขตอาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) โดยมีวตัถุประสงค์ในการวิจยั คือ 
 1.  เพือศึกษาขอ้มูลทวัไปของลูกคา้ทีใชบ้ริการกบัธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ใน

เขตพืนที อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม  

 2.  เพือศึกษาวิเคราะห์เกยีวกบัพฤติกรรมการเข้ามาใช้บริการ ของลูกค้าทีใช้บริการกบั

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในเขตพืนที อาํเภอเมืองนครปฐม 

 3.  เพือศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยในการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการ ธนาคารกรุงเทพ 

จาํกดั (มหาชน) ในเขตพืนที อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม  

 4.  เพือศึกษาวิเคราะห์เกยีวกบัปัญหาและข้อเสนอแนะเกยีวกบัการใช้บริการของ

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในเขตพืนที อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม 

กกกกกกกกตวัแปรทีใชใ้นการศึกษาครังนี ประกอบไปดว้ย 
1.  ตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคลประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน  

 2.  ตวัแปรปัจจยัเกยีวกบั พฤติกรรม การเขา้มาใชบ้ริการ ประกอบด้วย เหตุผลใดทีท่าน

ตดัสินใจใชบ้ริการกบัธนาคาร บริการใดของทางธนาคารทีท่านเลือกใช ้ระยะเวลาสูงสุดทีเป็นลูกค้า

กบัธนาคารกรุงเทพ ประเภทของบญัชีเงินฝาก  วนัทีท่านมกัจะไปใชบ้ริการ  เวลาทีท่านมกัจะไปใช้

บริการ และความถีในการใชบ้ริการต่อเดือน 

 3.  ตวัแปรปัจจยัในการตดัสินใจเข้ามาใช้บริการ กบัธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน)

ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด  ด้านบุคลากร ด้านลกัษณะทาง

กายภาพ 

 กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัยครังนี คือ ลูกค้าทีใช้บริการกบัธนาคารกรุงเทพ จํากดั 

(มหาชน) ในเขตพืนที อําเภอเมืองนครปฐม จังหวดันครปฐม รวม 4 สาขา และ 1 สํานักธุรกจิ

จํานวนทังสิน 400 คน ใช้แบบสอบถามทีสร้างขึนจากการศึกษาค้นควา้เอกสารและงานวิจัยที
เกยีวขอ้ง เป็นเครืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยข้อคําถามได้ครอบคลุมถึงวตัถุประสงค์ทีได้
กาํหนดไว ้ 
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 ในการดาํเนินการวิจัยครังนีผูว้ิจัยใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ทางสถิติเพือการวิจัยทาง
สงัคมศาสตร์ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ระดับของ
ความเชือมนัในระดบัร้อยละ 95 (α = 0.05) เป็นเกณฑ์ในการยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานในการ
วิจยัและไดน้าํเสนอขอ้มูลต่างๆ ดว้ยค่าทางสถิติ ดงันี 

1. จาํนวน และค่าร้อยละ (Percentage; %) ใช้สําหรับอธิบายลกัษณะประชากรศาสตร์
ของ ลูกค้าทีใช้บริการกบัธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) และ พฤติกรรมการใช้บริการ ในเขต

พืนที อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม 

2. ค่าเฉลีย (Mean; ) และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation; S.D.) ใช้
สาํหรับอธิบายระดบัความสาํคัญของปัจจัย ด้านผลิตภณัฑ์   ด้านราคา  ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และ ปัจจัยเกยีวกบัปัญหาและข้อเสนอแนะเกยีวกบัการใช้

บริการ กบัธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

 

สรุปผลการวิจัย 
โดยสามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งันี 

1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (จํานวน 

217 คน คิดเป็นร้อยละ 54.25 ) มีช่วงอาย ุ25 - 35 ปี (จํานวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 46.75) มีสถานภาพ

โสด  (จาํนวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00 ) มีการศึกษาอยู่ทีระดับปริญญาตรี (มีจํานวน 239 คน คิด

เป็นร้อยละ 59.75) มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน (จํานวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 46.25) มีรายได้
ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท (จาํนวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.50 ) 

2. การวิเคราะห์ปัจจัยเกยีวกบั พฤติกรรม การเข้ามาใช้บริการ กบัธนาคารกรุงเทพ 

จาํกดั (มหาชน) ในเขตพืนที อาํเภอเมืองนครปฐม จังหวดันครปฐม พบว่า เหตุผลทีทําให้ตัดสินใจ
ใชบ้ริการกบัธนาคารกรุงเทพ เพราะว่าใกลที้พกั/สาํนกังาน (จาํนวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42.00) 
บริการของธนาคารทีเลือกใช้มากทีสุดคือ โอนเงิน  (จํานวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ  48.50)  
ระยะเวลาสูงสุดทีเป็นลูกค้ากบัธนาคารกรุงเทพ  อยู่ในช่วง 1-2 ปี (จํานวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 

23.00 )  ประเภทของบญัชีเงินฝาก ส่วนใหญ่เป็นประเภท ออมทรัพย ์(จํานวน 305 คน คิดเป็นร้อย

ละ 76.25 )  วนัทีท่านมกัจะไปใชบ้ริการกบัธนาคารกรุงเทพ คือ วนัเสาร์ (จํานวน 134 คน คิดเป็น

ร้อยละ 33.50 )  เวลาทีท่านมกัไปใช้บริการกบัธนาคารกรุงเทพ  จะอยู่ในช่วงเวลา 13.01-15.30 น.

(จํานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 )  และ  ความถีในการใช้บริการต่อเดือน จะเป็น 1-3 ครัง 

(จาํนวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.75 )   
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3.  การวิเคราะห์ปัจจัยในการตัดสินใจเข้ามาใช้บริการ กบัธนาคารกรุงเทพ จํากดั 

(มหาชน) ในเขตพืนที อาํเภอเมืองนครปฐม จังหวดันครปฐม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการ
ตัดสินใจ ต่อการเลือกใช้บริการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.66 และ S.D = 0.506 ) เมือ

วิเคราะห์รายละเอียดเป็นรายข้อ พบว่า ด้านลกัษณะทางกายภาพ ได้แก ่จํานวนเครือง ATM ที

กระจายตวัทวัประเทศ (  = 3.81 และ S.D =  0.688 ) ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ได้แก ่การดําเนิน

กจิการมาเป็นระยะเวลานานสร้างคุณภาพการบริการทีเป็นมาตรฐาน  (  =  3.93 และ S.D =  0.821) 

ดา้นบุคลากร ไดแ้ก ่การให้คาํแนะนําบริการต่าง ๆ ของธนาคารเมือท่านต้องการ  (  =  3.78 และ 

S.D =  0.780 ) ดา้นราคา ไดแ้ก ่อตัราค่าธรรมเนียมการให้บริการของธนาคาร  (  =  3.69 และ S.D 

=  0.892 ) ดา้นผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก ่การโอนเงินสะดวกรวดเร็ว (  =  3.78 และ S.D =  0.896 )  

4.  การวิเคราะห์เกยีวกบัปัญหาและข้อเสนอแนะเกยีวกบัการใช้บริการ กบัธนาคาร
กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) พบข้อสรุปของปัญหาและข้อเสนอแนะ  คือ การเกบ็รักษาความลบัของ
ลูกค้า (  = 3.95 และ S.D.= 0.808 ) ความถูกต้องแม่นยาํในการให้บริการ  (  =  3.87 และ S.D 

=  0.796 ) มนุษยสัมพนัธ์ของพนักงาน  (  = 3.86 และ  S.D.= 0.887 ) การให้คําแนะนําของ

พนกังานบริการ (  = 3.72 และ S.D.= 0.809 ) ความรวดเร็วในการให้บริการ  (  = 3.70 และ S.D. 

= 0.858 ) และ ความเหมาะสมของสถานทีตงั (  = 3.61 และ S.D.= 0.72 ) 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจยั สรุปเป็นประเด็นสาํคญั ไดด้งันี 

 1.  ด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์พบว่าประชากรส่วนใหญ่ทีเป็นลูกค้าธนาคาร
กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) เป็นเพศหญิง อายอุยู่ในช่วง 36 – 45 ปี และส่วนใหญ่จะมีสถานภาพโสด
โดยคิดเป็นร้อยละ  52 ซึงสอดคล้องกบัผลงานวิจัยของ กุลณัฐ   ศิริบุญธรรม (2550) ซึงได้
ทําการศึกษาวิจัยเรืองความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริการของธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อย
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง ผลการวิจยัพบว่าลูกคา้ของธนาคารส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากทีสุดและมี
สถานภาพโสดคิดเป็นร้อยละ 51.23  

 2. ระดับการศึกษาและอาชีพมีความสัมพันธ์กบัรายได้เฉลียต่อเดือน โดยพบว่า
ประชากรส่วนใหญ่ทีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน และมี
รายได้อยู่ในช่วง 10,001-20,000 บาท จะเลือกใช้บริการธนาคารกรุงเทพจํากดัมหาชนมากทีสุด 

ซึงสอดคล้องกบังานวิจัยของ นที ทองเขือนขันธ์ (2547) ได้ศึกษาเรืองการศึกษาทัศนคติของ
พนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครทีมีต่อธนาคารทางอินเตอร์เน็ต  ผลการศึกษาพบว่า
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ประชากรทีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเป็นพนกังานบริษทัเอกชนและมีรายได้เฉลียต่อเดือนอยู่
ในช่วง 10,001-20,000 บาท 

 3. ด้านพฤติกรรมในการใช้บริการของลูกค้า  พบว่าเหตุผลทีทําให้ลูกค้าธนาคาร
กรุงเทพเลือกใชบ้ริการธนาคารกรุงเทพมากทีสุด  ได้แกธ่นาคารอยู่ใกลที้พกั/สํานักงาน รองลงมา
ไดแ้กผ่ลิตภณัฑ์/บริการมีความน่าสนใจ ซึงขัดแยง้กบังานวิจัยของ กฤติยา ทองยาํ (2552) ซึงได้
ศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการให้บริการของธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สาขาถนน
ทรงพล จงัหวดันครปฐม จากผลการศึกษาพบว่าลูกคา้เลือกใช้บริการธนาคารไทยพาณิชยเ์นืองจาก
มีความพึงพอใจดา้นพนกังานผูใ้ห้บริการมากทีสุด ซึงลูกค้ามีความพึงพอใจในส่วนของพนักงานมี
บุคลิกภาพดี พูดจาสุภาพเรียบร้อยทงันีเป็นเพราะธนาคารให้ความสาํคญักบับุคลิกภาพของพนักงาน
ซึงจะทาํให้ลูกคา้ประทบัใจตงัแต่ครังแรกทีไดใ้ชบ้ริการ 

 4. ด้านประเภทของธุรกรรมทีลูกค้าเลือกใช้บริการมากทีสุดพบว่า ผูใ้ช้บริการส่วน
ใหญ่จะเลือกใชบ้ริการฝาก/ถอนเงินมากทีสุดเนืองจากเป็นธุรกรรมหลกัในการดําเนินกจิการของ
ธนาคารและเมือพิจารณาแล้วจะเห็นถึงความสัมพันธ์ของลูกค้ากบัการใช้บริการฝากถอนมี
ความสมัพนัธ์กนัโดยส่วนใหญ่ลูกค้าทีใช้บริการฝาก/ถอนกบัธนาคารกรุงเทพนันจะเป็นลูกค้าทีมี
เงินเดือนผ่านธนาคารกรุงเทพดงันนัในทุกเดือนจะตอ้งมีการทาํธุรกรรมฝาก/ถอนอย่างน้อยเดือนละ 
1-3 ครังต่อเดือน ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นวลอนงค์   วิเชียร (2549)  ซึงได้ทําการศึกษาเรือง 

ความพึงพอใจของลูกคา้ทีมีต่อการให้บริการของธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) สาขาบงปะกง 
จังหว ัดฉะเชิงเทรา  ผลการวิจัยพบว่าลูกค้าทีมาใช้บริการธนาคารกรุงไทยส่วนใหญ่จะมีบัญชี
เงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทยและธุรกรรมฝาก/ถอนเป็นธุรกรรมทีลูกค้ามาใช้บริการกบัธนาคาร
มากทีสุด 

 5. พฤติกรรมการใช้บริการด้านระยะเวลาทีเป็นลูกค้ากบัธนาคารกรุงเทพ จํากดั 
(มหาชน) พบว่าระยะเวลาสูงสุดของผูต้อบแบบสอบถามทีเป็นลูกค้ากบัธนาคารกรุงเทพ จํากดั 
(มหาชน) คือ 1 – 2 ปี ซึงโดยส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานบริษทัเอกชนทีเพิงเริมเข้าทํางานใหม่และ 

บริษทัทีตนสงักดัหรือทาํงานอยูใ่ห้เปิดบญัชีกบัธนาคารเพือใช้ในการรับเงินเดือนซึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของ ศุภลกัษณ์  ไชยมงคล (2550) ซึงได้ทําการวิจัยเรืองความพึงพอใจของลูกค้าต่อการ
ให้บริการของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาสนัป่าตอง  อาํเภอสนัป่าตอง จังหวดัเชียงใหม่ 

พบว่าลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นลูกคา้กบัธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) เป็นระยะเวลา 1-4 ปีและส่วน
ใหญ่จะเป็นพนกังานบริษทัเอกชน 

 6. พฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าด้านประเภทของบัญชีเงินฝาก พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการเงินฝากประเภทออมทรัพยเ์นืองจากเป็นบัญชีประเภททีมีความ
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คล่องตวัในการทาํธุรกรรมประเภทฝากถอนมากทีสุด ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจัยของของ รดาติยา  

โคตรมิตร (2550) ซึงไดท้าํการศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ในการใช้บริการเครืองอิเล็กทรอนิกส์ 

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ใน จงัหวดัอุดรธานี จากผลการวิจัยพบว่าประชาชนส่วนใหญ่จะ

เลือกใชบ้ริการประเภทถอนเงินมากทีทีสุด และบญัชีทีมีลูกค้าเลือกเปิดสูงสุดคือบัญชีประเภทออม

ทรัพย ์

 7. พฤติกรรมการใช้บริการด้านเวลาทีลูกค้ามักไปใช้บริการและความถีในการใช้
บริการธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการในช่วงเวลา 

13.01-15.30 น. และเขา้ไปใชบ้ริการเดือนละ 1 – 3 ครัง  

 8. ด้านการวิเคราะห์ปัจจัยในการเลือกใช้บริการ  ด้านผลิตภณัฑ์พบว่าปัจจัยเกยีวกบั

ลกัษณะทางกายภาพมีความสําคัญในการเลือกใช้บริการกบัธนาคารกรุงเทพมากทีสุด เป็นผล

เนืองมาจากความเชือมนัในความมนัคงของธนาคารกรุงเทพ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผูว้ิจยัไดท้าํการสรุปแนวคิดและขอ้เสนอแนะ เกยีวกบัประเด็นต่อไปนีคือ ข้อเสนอแนะ

เพือการนาํไปใช ้ขอ้เสนอแนะในการวิจัยครังต่อไปและข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติโดยมีรายละเอียด

ดงันี 
ข้อเสนอแนะเพือการนําไปใช้ 

 จากการศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของลูกค้า ธนาคารกรุงเทพ 

จํากดั  (มหาชน) ในเขตอําเภอเมืองนครปฐม จังหว ัดนครปฐม   สามารถใช้เป็นแนวทางให้

ผูป้ระกอบการวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาด  เพือเพิมประสิทธิภาพในการบริหารการบริการและ

ปรับปรุง ให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรม การใชบ้ริการของลูกค้า  กบัธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

ไดด้งันี 

 1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ พบว่าลูกคา้ ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)ให้ความสําคัญในเรือง

การโอนเงินสะดวกรวดเร็ว มากทีสุด  ให้ความสาํคญัในเรืองอตัราดอกเบียเงินฝากของธนาคาร อยู่

ในอนัดับรองลงมา    และให้ความสําคัญในเรืองสินเชือเพือการประกอบธุรกจิ  น้อยทีสุด ดังนัน

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ควรให้ความสาํคญักบัรูปแบบการให้บริการ โดยใช้ระบบคิวและ

มีการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของพนักงานบริการ อย่างสมาํเสมอ ด้วยการใช้ระบบ 

KPI เข้ามาเป็นตัวชีวดัโดยอาจใช้การกาํหนดเวลาในการให้บริการ  เช่น 1 ธุรกรรมต้องใช้เวลา 

ในการให้บริการไม่เกนิ 3 นาที หรือการอนุมัติสินเชือเมือเอกสารครบควรใช้เวลาไม่เกนิ 7 ว ัน 

เป็นตน้ 
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 2. ดา้นราคา พบว่า ลูกคา้ ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ให้ความสาํคญัในเรืองอตัรา

ค่าธรรมเนียมการให้บริการของธนาคาร มากทีสุด  และให้ความสําคัญในเรืองอตัราค่าธรรมเนียม 

เช่น ค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชือ ค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างจังหว ัด ของธนาคาร  น้อยทีสุด 

ดังนัน ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ควรประชาสัมพนัธ์ให้ลูกค้าทราบว่า ธนาคารกรุงเทพ 

จาํกดั (มหาชน) มีบริการชําระค่าสาธารณูปโภคต่าง  ๆ ตลอดไปจนถึงมีบริการหักบัญชีอตัโนมติั 

เพือชาํระสินคา้และบริการเป็นประจาํทุกๆ เดือน โดยใช้สือประชาสัมพนัธ์ต่างๆ เช่น ป้ายโฆษณา 

ตามจุดสําคัญต่างๆ  แผ่นป้ายโฆษณาบริเวณตู้ ATM  สือโฆษณาบนหน้าจอ ATM สือโฆษณา 

ผ่านทีวีภายในสาขาทวัประเทศ สือโฆษณาทางทีวี ตลอดจนให้พนกังานของธนาคารทุกคนร่วมกนั

ประชาสมัพนัธ์บริการของธนาคาร 
 3. ด้านการส่งเสริมการตลาด  พบว่า  ลูกค้า  ธนาคารกรุงเทพ จํากดั  (มหาชน) ให้

ความสาํคญัในเรือง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) มีความน่าเชือถือ มากทีสุด  ให้ความสําคัญใน

เรือง  การดาํเนินกจิการมาเป็นระยะเวลานานสร้างคุณภาพการบริการทีเป็นมาตรฐาน  อยู่ในอนัดับ

รองลงมา และให้ความสาํคญัในเรือง การโฆษณาของธนาคารอยูใ่นช่วงเวลาทีเหมาะสม  น้อยทีสุด 

ดงันนั ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ควรมีสือโฆษณาทีสามารถเขา้ถึงประชาชนให้มากขึน ด้วย

วิธีการต่างๆ เช่น จัดทําสือโฆษณาทางโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร สือสิงพิมพ์ต่าง ๆ  เพือ

ประชาชนไดร้ับทราบถึงกจิการหลกัของธนาคาร และเกดิความจงรักภกัดีต่อธนาคาร และเกดิความ

ภาคภูมิใจทีไดเ้ป็นลูกคา้ของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 
 4. ดา้นบุคลากร พบว่า ลูกคา้ ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ให้ความสําคัญในเรือง

การให้คาํแนะนาํบริการต่าง ๆ ของธนาคารเมือท่านต้องการ  มากทีสุด  ให้ความสําคัญในเรืองเมือ

ท่านมีปัญหาเกยีว กบัการใช้บริการท่านได้รับการแกไ้ขปัญหาจากพนักงาน หรือผูบ้ริหารของ

ธนาคาร อยูใ่นอนัดบัรองลงมา   และให้ความสาํคญัในเรือง  ระยะเวลาทีใช้ในการขอวงเงินสินเชือ

นอ้ยทีสุด ดงันนัธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ควรจัดให้มีการอบรมเพิมทักษะการให้บริการ

อย่างมืออาชีพแกพ่นักงานทุกระดับ เพือสร้างความเป็นมาตรฐานของการให้บริการ และมีการ

พฒันาอบรมดา้นผลิตภณัฑข์องธนาคารอยูเ่สมอเพือให้พนักงานมีความรู้ทีทันสมยัตลอดเวลา และ

สามารถนาํเสนอผลิตภณัฑใ์ห้แกลู่กคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 5. ด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่า  ลูกค้า  ธนาคารกรุงเทพ  จํากดั  (มหาชน) ให้

ความสาํคญัในเรือง จาํนวนเครือง ATM ทีกระจายตวัทวัประเทศ มากทีสุด  ให้ความสําคัญในเรือง

จํานวนสาขาและสํานักธุรกจิของธนาคาร  อยู่ในอันดับรองลงมา   และให้ความสําคัญในเรือง 

ธนาคารมีทีจอดรถเพียงพอ นอ้ยทีสุด ดังนันธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ควรพฒันารูปแบบ

การให้บริการผ่านเครือง ATM ให้มีความทันสมัยและมีบริการทีหลากหลายขึน มีการนําเอา
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เทคโนโลยต่ีางๆ เขา้มาช่วยเป็นเครืองมือในการแข่งขนักบัธนาคารคู่แข่ง และควรติดตังตู้ ATM ให้

ครอบคลุมพืนทีทวัประเทศ เพือเพิมโอกาสในการสร้างกาํไรจากการทาํธุรกรรมผ่านตู ้ATM  
 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครังต่อไป 
 การใชก้ลยทุธ์การตลาดของธนาคารทีผ่านมา พบว่าแมธ้นาคารจะมีผลประกอบการที

อยูใ่นเกณฑดี์ โดยมีอตัราการเติบโตทีดีในหลายดา้น ๆ  และมีส่วนแบ่งการตลาดทีสูงสุดในระบบ

ธนาคารพาณิชยท์งัในดา้นเงินฝาก สินเชือ รายได้ และกาํไร  จึงนับได้ว่า ธนาคารมีการใช้กลยุทธ์

การตลาดทีดี  อยา่งไรกต็ามในส่วนของอตัรากาํไรกลบัลดลง ซึงเป็นผลจากการทีธนาคารมีต้นทุน

ดา้นดอกเบียเงินฝากค่อนขา้งสูง จากการใชก้ลยทุธ์การตลาดด้านราคา (Price) ในการป้องกนัลูกค้า

ถอนเงินฝาก ไปฝากกบัธนาคารคู่แข่งทีเนน้การใชก้ลยทุธ์ดา้นราคา   

    ดังนัน กลยุทธ์การตลาดด้านราคา (Price) จึงไม่สามารถสร้างความได้เปรียบในการ

แข่งขนัในระยะยาวได ้  แต่ธนาคารควรใช้กลยุทธ์ทีเน้นการเพิมรายได้ในส่วนของค่าธรรมเนียม

หรือจากผลิตภณัฑ์อืน ๆ ทีนอกเหนือจากดอกเบียสินเชือ ซึงต้องพึงพาเงินฝากเป็นหลกั การเพิม

รายได้ดังกล่าวจึงควรเน้นที  กลยุทธ์การตลาดด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการเป็นสําคัญ เนืองจาก

ธนาคารแห่งประเทศไทยไดเ้ปิดโอกาสให้ธนาคารพาณิชยป์ระกอบธุรกจิเพิมขึนในหลายด้าน อาทิ 

การเป็นนายหน้าของธุรกจิประกนัชีวิต การประกอบธุรกจิลีสซิงหรือให้เช่าซือ ซึงธนาคารมีข้อ

ไดเ้ปรียบจากการทีมีบริษทัในเครือค่อนขา้งมาก และเป็นธุรกจิทีเกยีวเนืองกนั ซึงเอือต่อการพฒันา

ผลิตภณัฑต่์าง ๆ ให้มีความทนัสมยัและหลากหลายยงิขึนเพือเพิมรายได้ให้กบัธนาคาร โดยไม่ต้อง

ใชต้น้ทุนสูง ซึงจะมีผลทําให้อตัรากาํไรเพิมขึน เป็นการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ทังนี

เป็นไปตามหลกัการบริหารการเงินทีดี ซึงตอ้งสมัพนัธ์กบัหลกัการตลาด  

   นอกจากนี ในส่วนของกลยุทธ์การตลาดด้านการส่ง เสริมการตลาด  (Promotion) 
ธนาคารยงัจาํเป็นตอ้งดาํเนินไปอย่างต่อเนือง ร่วมกบัการใช้กลยุทธ์การตลาดด้านสถานทีตงัหรือ
ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) ทีมีความทันสมยัมากขึน ในการนําไปสู่ความสําเร็จในการสร้าง
ความพึงพอใจสูงสุดให้กบัผูใ้ชบ้ริการอยา่งยงัยนื 

   ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบตั ิ
  1. ใชก้ลยทุธ์การตลาดดา้นราคา (Price) เพือช่วงชิงความไดเ้ปรียบในระยะสนั 

    2. ใช้กลยุทธ์การตลาดด้านผลิตภัณฑ์/บริการ  (Product) อย่างต่อเนือง เช่น พฒันา
ผลิตภณัฑ ์Banc assurance ให้มีความหลากหลาย ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม เพือ
เพิมรายไดค่้าธรรมเนียมการบริการให้มากขึน  

 3. เนน้การสร้างความสมัพนัธ์ทีดีกบัลูกค้า เอาใจใส่ และให้บริการลูกค้าอย่างใกลชิ้ด
มากขึน โดยหมนัออกไปเยยีมเยยีนทงัลูกคา้รายเกา่และรายใหม่เป็นประจาํ 
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 4. ธนาคารประสบความสาํเร็จในดา้นกลยทุธ์การตลาดด้านสถานทีตงั (Place) แต่ควร
พฒันากลยทุธ์ดา้นช่องทางการใชบ้ริการอืน ๆ เพิมขึน เช่น เครืองบริการอตัโนมติัแบบใหม่ ๆ  หรือ 
การสมคัรขอวงเงินสินเชือผ่านทางอินเทอร์เน็ต เพือเพิมความสะดวกให้กบัลูกคา้มากขึน 

 5. ควรเพิมความถีในการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ และกจิกรรมพิเศษต่าง ๆ ให้เข้าถึง

ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในแต่ละผลิตภณัฑ์ให้มากทีสุด  รวมถึงการมีกจิกรรมเพือสังคมด้านการ

สนบัสนุนธุรกจิอยา่งต่อเนือง เช่น โครงการให้ความรู้ทางการบริหารจดัการธุรกจิ หรือสร้างโอกาส

ทางการตลาดแกผู่ป้ระกอบการธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ซึงธนาคารดําเนินการอยู่แลว้ ให้มี

ความหลากหลายและน่าสนใจยงิขึน 

 6. การศึกษาวิจยัครังนีมีขอ้จาํกดัหลายประการ คือ 

  6.1 ด้านระยะเวลาในการเกบ็และรวบรวมข้อมูลทังปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิมี

จาํกดั ทาํให้การ เกบ็ขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ อาจไม่สมบูรณ์เพียงพอ 

  6.2 ด้านข้อมูลทีเป็นข้อมูลภายในธนาคาร เป็นข้อมูลทีไม่สามารถเปิดเผยสู่

ภายนอกได ้เนืองจากอาจมีผลกระทบต่อความสาํเร็จของการกาํหนดกลยทุธ์การตลาด  

  6.3 หัวขอ้ทีทาํการวิจยัครังนีเป็นการวิจัยปัจจัยในการเลือกใช้บริการของธนาคาร

ในภาพรวม ซึงธุรกจิธนาคารมีขอบข่ายงานทีกวา้ง ทําให้ไม่สามารถเจาะลึกถึงข้อมูลในแต่ละด้าน

ไดม้ากเท่าทีควร 

  6.4 กลุ่มประชากรตัวอย่างทีตอบแบบสอบถาม อาจใช้เพียงบริการของธนาคาร

เพียงบริการเดียว หรือไม่ครอบคลุมคําถามตามแบบสอบถาม หรือเพิงมาใช้บริการกบัธนาคาร 

ดงันนัขอ้มูลเกยีวกบัความเห็นของผูใ้ชบ้ริการในด้านความพึงพอใจอาจเบียงเบนจากความจริงไป

บา้ง 

  6.5 การวิจยัครังนี ผูว้ิจยัไดก้าํหนดตัวแปรอิสระไวเ้พียง 4 ตัวแปรเท่านัน กลยุทธ์

การตลาดดา้นราคา กลยทุธ์การตลาดดา้นสถานทีตงัหรือช่องทางการจัดจําหน่าย กลยุทธ์การตลาด

ดา้นการส่งเสริมการตลาด และกลยุทธ์การตลาดด้านผลิตภณัฑ์/บริการ  ซึงไม่สามารถครอบคลุม

ปัจจยัทีมีอิทธิพลทงัหมด 

 ดงันนั ขอ้เสนอแนะสาํหรับการทาํวิจยัครังต่อไปในอนาคตควรขยายระยะเวลาในการ

ศึกษาวิจยัให้มากขึน  หรือ ศึกษาในเชิงลึกเฉพาะกลยทุธ์การตลาดบางด้าน และศึกษาตัวแปรอิสระ

อืน ๆ เช่น สงัคม และสิงแวดลอ้ม  จะทาํให้งานวิจยัมีความละเอียดและสมบูรณ์ยงิขึน 
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ปิยะฉัตร ทองนาค. “ปัจจยัทีมีผลต่อความเสียงในการใชบ้ริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของ 

ผูใ้ชบ้ริการกบัธนาคารพาณิชย”์.ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ 

ภาครัฐและภาคเอกชน บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร,2553. 

พรทิพย์ ทูลไพรัตน์ . “กลยุทธ์การตลาดในการแข่งขันของธุรกจิบัตรเครดิต”. วิทยานิพนธ์
เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์,2545. 

พิชิต พิทักษเ์ทพสมบติั. การสาํรวจโดยการสุ่มตวัอยา่ง : ทฤษฎีและปฏิบติั.พิมพค์รังที 3.กรุงเทพฯ:   

เสมาธรรรม,2548. 

มนสัสา จินต์จนัทราวงศ.์  “การวิเคราะห์กลยทุธ์การใชต้ลาดเชิงสมัพนัธภาพ”. วิทยานิพนธ์ 
นิเทศศาสตรมหาบณัฑิต บนัฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,2543. 

มินตรา ดวงศรี. “ความเสียงดา้นปฏิบติัการของธนาคารกรุงไทยในความคิดเห็นของพนกังานใน 

 สาํนกังานเขตวงศส์ว่าง”. ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการภาครัฐและ 

 ภาคเอกชน บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร,2553. 

รดาติยา  โคตรมิตร. “การศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ในการใชบ้ริการเครืองอิเลก็ทรอนิกส์ 

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ใน จงัหวดัอุดรธานี.” ปริญญาบริหารธุรกจิ 

มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัขอนแกน่,2550. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. นโยบายธุรกจิและการบริหารเชิงกลยทุธ์.กรุงเทพ ฯ : เอส.เอม็. 

เซอร์กติ เพลส,2538. 
             .  กลยทุธ์การตลาด และกรณีศึกษา.กรุงเทพ ฯ : ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์,2541. 
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ศุภลกัษณ์  ไชยมงคล. “ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการให้บริการของธนาคารกรุงเทพ จํากดั  

 (มหาชน) สาขาสนัป่าตอง อาํเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่.” การคน้ควา้แบบอิสระ  

 สาขาบริหารธุรกจิมหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่,2550. 

สิทธิชยั จริยวิทยานนท์. “ความพึงพอใจในการรับบริการของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  

 สาขาตระการพืชผล จงัหวดัอุบลราชธานี”.  ภาคนิพนธ์หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  

 (พฒันาสงัคม) คณะพฒันาสงัคม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์,2543. 

สิริยา จกัรแกว้.“ การแข่งขนัทางการตลาดของบตัรเดบิต VISA ELECTRON กรณีศึกษาบตัร  

BE FIRST ของธนาคารกรุงเทพ จํากดั มหาชน”. ภาคนิพนธ์หลักสูตรเศรษฐศาสตร
มหาบณัฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกจิ) คณะพฒันาการเศรษฐกจิ สถาบันบัณฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร์,2544. 

สุจิตรา โพธิสถิตยนืยง และคณะ.“กลยทุธ์ทางการตลาดเชิงเปรียบเทียบของบตัรเครดิตกรุงไทยและ 

 บตัรเครดิตซิตีแบงก”์.ภาคนิพนธ์หลกัสูตรการจดัการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบณัฑิต  

 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์,2545. 

สุธรรม รัตนโชติ. การวิจยัเชิงพฤติกรรมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : บริษทั สาํนักพิมพท์้อป จาํกดั 

 ,2551. 

เสรี วงษม์ณฑา.พฤติกรรมผูบ้ริโภค. กรุงเทพมหานคร : บริษทั เอ.เอน็. การพิมพ ์จาํกดั,2548. 

อดุลย ์จาตุรงค์กุล. การบริหารการตลาด : กลยทุธ์และยทุธวิธี .กรุงเทพ ฯ :  

 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์,2546. 

อดุลย ์จาตุรงค์กุล. ดลยา จาตุรงค์กุล.พฤติกรรมผูบ้ริโภค .พิมพค์รังที 3. กรุงเทพ ฯ :  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์,2549. 
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แบบสอบถามเพือการวิจัย 

เรือง    ปัจจยัทีส่งผลต่อการใชบ้ริการ ของลูกคา้ ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  

  ในเขตอาํเภอเมือง นครปฐม จงัหวดันครปฐม 

วัตถุประสงค์ เพือประกอบการทาํวิทยานิพนธ์ หลกัสูตรบริหารธุรกจิมหาบณัฑิต  

   มหาวิทยาลยัศิลปากร 

คาํชีแจง   ทาํเครืองหมาย  ลงในช่อง  ตามความคิดเห็นของท่าน  

  แบบสอบถามนีจะถูกเกบ็เป็นความลบั การนําเสนอข้อมูลจะทําในรูปบทสรุปใน

ภาพรวม โดยไม่มีการแสดงขอ้มูลรายบุคคลแต่อยา่งใด ผลจากการวิจยัจะถูกนําไปใช้เพือประโยชน์

ทางดา้นวิชาการเท่านัน ผูจ้ ัดทําใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามให้ตรงกบั

ความเป็นจริงเพือเป็นประโยชน์ต่อการวิจยัครังนี ขอขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านทีให้

ความร่วมมือมา ณ โอกาสนี 

ส่วนที 1. ข้อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (เลือกข้อละ 1 คําตอบ) 

1. เพศ 

   1.ชาย      2. หญิง 

2.    อายุ 

  1. ตาํกว่า 25 ปี    2. 25 -35  ปี   3. 36 - 45 ปี 

  4. 46 – 50 ปี     5. 50 ปีขึนไป 

3.   สถานภาพ 

  1. โสด      2. สมรส   3. อืนๆ (โปรดระบุ).......... 

4. ระดบัการศึกษา 

  1. มธัยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า/ตาํกว่า   2. ปวส. 

  3. ปริญญาตรี                                             4. สูงกว่าปริญญาตรี 
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5. อาชีพ 

  1. นกัเรียน/นักศึกษา   2. ขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ 

  3. พนักงานบริษทัเอกชน   4. เจา้ของกจิการ 

  5. อาชีพอิสระ     6. อืน ๆ (โปรดระบุ)....................... 

6. รายไดต่้อเดือน 

  1. ตาํกว่า 10,000 บาท   2. 10,001 – 20,000 บาท 

  3. 20,001 – 30,000 บาท   4. 30,001 – 50,000 บาท 

  5. 50,001 – 100,000 บาท   6. สูงกว่า 100,000 บาท 

 

ส่วนที 2. พฤตกิรรมการใช้บริการของลูกค้า  

1.เหตุผลใดทีทาํให้ท่านตดัสินใจใชบ้ริการกบัธนาคารกรุงเทพ มากทีสุด  

  1. ใกลที้พกั/ สาํนักงาน   

  2. การโฆษณา/ ประชาสัมพนัธ์ 

  3. ผลิตภณัฑ์/บริการทีน่าสนใจ  

  4. พนักงานมีความสุภาพ/เอาใจใส่ 

  5. ใชต้ามครอบครัว    

  6. ลูกคา้ของธนาคารแนะนาํ  

  7. เหตุผลอืน ๆ (โปรดระบุ)................................................................ 

2. บริการใดของธนาคารทีท่านเลือกใช ้(ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

  1. ฝาก/ถอนเงิน 

  2. โอนเงิน 

  3. ชาํระค่าสินคา้/บริการ 

  4. สินเชือเพือทีอยูอ่าศยั 

  5. สินเชือเพือการประกอบธุรกจิ 
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  6. การประกนัชีวิต/การประกนัภยั 

  7. อืน ๆ (โปรดระบุ)................................................................... 

3. ระยะเวลาสูงสุดทีเป็นลูกคา้กบัธนาคารกรุงเทพ 

    1. นอ้ยกว่า 6 เดือน   2. 6 เดือน-1 ปี 

    3. 1-2 ปี    4. 2-4 ปี 

    5. 4-5 ปี    6. 5-10 ปี 

    7. 10 ปีขึนไป 

4. ประเภทของบัญชีเงินฝาก 

    1. เงินฝากกระแสรายวนั 2. ออมทรัพย  ์

    3. เงินฝากประจาํ   4. เงินกองทุนประเภทต่างๆ 

5. วนัทีท่านมกัจะไปใชบ้ริการกบัธนาคารกรุงเทพ (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

    1. จนัทร์   2. องัคาร 

    3. พุธ   4. พฤหัสบดี 

    5. ศุกร์   6. เสาร์   7. อาทิตย ์

6. เวลาทีท่านมกัไปใชบ้ริการกบัธนาคารกรุงเทพ 

    1. 8.30-10.00 น.  2. 10.01-12.00 น. 

    3. 12.01-13.00 น. 4. 13.01-15.30 น. 

    5. 15.31-17.00 น.  6. 17.01-20.00 น. 

7. ความถีในการใชบ้ริการต่อเดือน 

    1. 1-3 ครัง   2. 4-6 ครัง 

   3. 7-9 ครัง   4. 10 ครังขึนไป 
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ส่วนที 3. คําถามเกียวกับปัจจัยในการเลือกใช้บริการ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

สาํคญัมากทีสุด   5  คะแนน สาํคญัใจมาก        4  คะแนน สาํคญัปานกลาง    3  คะแนน 

สาํคญันอ้ย        2  คะแนน สาํคญันอ้ยทีสุด    1  คะแนน 
 ขอให้ท่านทําเครืองหมาย    ในช่องทีตรงกับความเป็นจริงมากทีสุด 

ปัจจัยทีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการ มาก
ทีสุด 

5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ทีสุด 

1 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์      

1. อตัราดอกเบียเงินฝากของธนาคาร      

2. อตัราดอกเบียสินเชือของธนาคาร      

3.   สินเชือเพือการประกอบธุรกจิ      

4.   อตัราผลตอบแทนจากกองทุนประเภทต่าง ๆ       

5.   การโอนเงินสะดวกรวดเร็ว      

ปัจจัยด้านราคา      

6. อตัราค่าธรรมเนียมการให้บริการของธนาคาร      

7. อตัราค่าธรรมเนียม เช่น ค่าธรรมเนียม  การจดัการ

สินเชือ ค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างจงัหวดั ฯลฯ  

ของธนาคาร 

     

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด      

8.การจดักจิกรรมพิเศษของธนาคาร เช่น มหกรรมขาย

สินทรัพยร์อการขาย มหกรรมสินเชือบา้นบวัหลวง มี

ความน่าสนใจและไดร้ับสิทธิพิเศษ 

     

9.การโฆษณาของธนาคารตามสือต่าง ๆ มีความ

น่าสนใจ และมีความถีหรือมีจาํนวนมากพอทีท่าน

สามารถจดจาํได ้
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ปัจจัยทีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการ มาก
ทีสุด 

5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ทีสุด 

1 
10. ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) มีความน่าเชือถือ      

11.การดาํเนินกจิการมาเป็นระยะเวลานานสร้างคุณภาพ

การบริการทีเป็นมาตรฐาน 
     

12.การโฆษณาของธนาคารอยู่ในช่วงเวลาทีเหมาะสม      

13.ธนาคารมีการจดักจิกรรมเพือสงัคมสมาํเสมอ  เช่น 

ให้ทุนการศึกษา การช่วยเหลือผูป้ระสบภยัต่าง ๆ  

     

ปัจจัยด้านบุคลากร      

14.ขนัตอนดาํเนินการเมือขอเปิดบญัชีเงินฝาก      

15.ระยะเวลาทีใช้ในการขอวงเงินสินเชือ      

16.ความรวดเร็วในการให้บริการของพนักงานธนาคาร

หนา้เคาน์เตอร์ฝากถอน 

     

17.การให้คาํแนะนาํบริการต่าง ๆ ของธนาคารเมือท่าน

ตอ้งการ 

     

18.เมือท่านมีปัญหาเกยีวกบัการใชบ้ริการท่านไดร้ับการ

แกไ้ขปัญหาจากพนักงาน หรือผูบ้ริหารของธนาคาร 

     

ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ      

19.จาํนวนสาขาและสาํนกัธุรกจิของธนาคาร      

20.สาขาทีท่านใชบ้ริการมีพืนทีเพียงพอในการรองรับ

การมาใชง้านของลูกคา้ 

     

21.มีอาคารสถานทีและอุปกรณ์ทีทนัสมยั      

22.จาํนวนสาขาของธนาคารทีตงัในห้างสรรพสินคา้ 

และเวลาเปิดทาํการ  
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ปัจจัยทีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการ มาก
ทีสุด 

5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ทีสุด 

1 
23.จาํนวนเครือง ATM  ทีกระจายทวัประเทศ      

24.จาํนวนเครืองทาํรายการอตัโนมติัของธนาคาร และ

วิธีการใชง้าน 

     

25.การทาํธุรกรรมกบัธนาคารโดยไม่ตอ้งมาธนาคาร 

เช่น ทางอินเตอร์เน็ต ทางเครืองโทรสาร(FAX)  ทาง

โทรศพัท์ ฯลฯ 

     

26.ธนาคารมีทีจอดรถเพียงพอ      

 

ส่วนที 4. ข้อมูลเกียวกับปัญหาและข้อเสนอแนะเกียวกับการใช้บริการของธนาคารกรุงเทพ  
คําชีแจง กรุณาทําเครืองหมาย  ในช่องตามปัญหาทีท่านพบจากการให้บริการของธนาคาร
กรุงเทพ 

ปัญหา มาก
ทีสุด 

5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ทีสุด 

1 

1. มนุษยสมัพนัธ์ของพนกังาน      
2. ค่าธรรมเนียมในการให้บริการสูงเกนิไป       
3. ความรวดเร็วในการให้บริการ      
4. ความเหมาะสมของสถานทีตงั      
5. การให้คาํแนะนาํของพนักงานบริการ      
6. การเกบ็รักษาความลบัของลูกคา้      
7. ความถูกต้องแม่นยาํในการให้บริการ      
8. อืนๆระบุ..........................................      

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาคผนวก  ข 

ผลการวิเคราะห์หาคุณภาพด้านความเชือมนัของแบบสอบถาม  
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คําถามเกียวกับปัจจัยในการเลือกใช้บริการ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

ปัจจยัในการเลือกใชบ้ริการ ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ค่าความเชือมนั 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 0.9030 

ปัจจยัดา้นราคา 0.8712 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  0.8917 

ปัจจยัดา้นบุคลากร 0.8205 

ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ 0.8035 

รวมทงัฉบบั 0.9489 

   

ปัจจัยในการเลือกใช้บริการ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

Item-total Statistics 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

Q3.1          88.7333       207.6506        .7659           .9452 

Q3.2          89.1000       209.2655        .7672           .9453 

Q3.3          89.0667       204.8920        .8711           .9438 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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Q3.4          88.9333       210.6161        .7878           .9451 

Q3.5          88.3000       220.7690        .4749           .9485 

Q3.6          88.8667       210.9471        .7055           .9460 

Q3.7          89.1667       210.9713        .7564           .9454 

Q3.8          88.9667       214.9299        .6715           .9465 

Q3.9          89.5000       210.7414        .7245           .9458 

Q3.10         89.2667       207.0989        .7781           .9451 

Q3.11         89.0333       211.2057        .7368           .9457 

Q3.12         89.4667       217.0161        .5627           .9476 

Q3.13         89.0333       211.6195        .8313           .9448 

Q3.14         89.5000       222.0517        .4752           .9484 

Q3.15         89.4667       217.7057        .5966           .9473 

Q3.16         89.3667       216.3782        .6048           .9472 

Q3.17         89.4333       218.7368        .5802           .9475 

Q3.18         89.5333       235.4299       -.2494           .9524 

Q3.19         89.1667       216.4195        .5046           .9485 

Q3.20         89.2333       216.0471        .5849           .9474 

Q3.21         89.3000       211.5276        .7011           .9461 

Q3.22         89.7000       217.9414        .5315           .9480 

   ส
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Q3.23         89.4667       223.0161        .4567           .9486 

Q3.24         89.4333       217.0126        .5578           .9477 

Q3.25         89.0000       217.4483        .6255           .9470 

Q3.26         89.1333       218.6713        .5141           .9481 

Reliability Coefficients 

N of Cases =     30.0                    N of Items = 26 

Alpha =    .9489 

 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

Item-total Statistics 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

Q3.1          15.6667        10.0920        .8280           .8659 

Q3.2          16.0333        10.3092        .8678           .8566 

Q3.3          16.0000        10.0000        .8576           .8585 

Q3.4          15.8667        11.2230        .7818           .8770 

   ส
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Q3.5          15.2333        13.5644        .4673           .9330 

Reliability Coefficients 

N of Cases =     30.0                    N of Items =  5 

Alpha =    .9030 

 

ปัจจัยด้านราคา 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

Item-total Statistics 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

Q3.6           3.6000          .8690        .7734           . 

Q3.7           3.9000          .9897        .7734           . 

Reliability Coefficients 

N of Cases =     30.0                    N of Items =  2 

Alpha =    .8712 

 

 

   ส
ำนกัหอ
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ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

Item-total Statistics 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

Q3.8          17.5333        15.5678        .5800           .8917 

Q3.9          18.0667        13.6506        .7661           .8637 

Q3.10         17.8333        12.5575        .8465           .8494 

Q3.11         17.6000        13.6276        .8090           .8567 

Q3.12         18.0333        15.7575        .5221           .9001 

Q3.13         17.6000        14.6621        .7594           .8668 

Reliability Coefficients 

N of Cases =     30.0                    N of Items =  6 

Alpha =    .8917 

 

ปัจจัยด้านบุคลากร 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

   ส
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Item-total Statistics 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

Q3.14         13.2667         4.7540        .7746           .7382 

Q3.15         13.2333         4.5989        .6862           .7625 

Q3.16         13.1333         3.9126        .8645           .6964 

Q3.17         13.2000         4.5103        .7710           .7346 

Q3.18         13.3000         7.5276       -.0614           .9056 

Reliability Coefficients 

N of Cases =     30.0                    N of Items =  5 

Alpha =    .8205 

 

 ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

Item-total Statistics 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

   ส
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              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

Q3.19         24.1000        16.5759        .3393           .8121 

Q3.20         24.1667        15.7989        .5240           .7800 

Q3.21         24.2333        14.3230        .6903           .7514 

Q3.22         24.6333        15.8954        .5352           .7783 

Q3.23         24.4000        17.2138        .5028           .7857 

Q3.24         24.3667        16.1023        .4892           .7853 

Q3.25         23.9333        15.9264        .6201           .7677 

Q3.26         24.0667        16.3402        .4789           .7867 

Reliability Coefficients 

N of Cases =     30.0                    N of Items =  8 

Alpha =    .8035 

 

ข้อมูลเกียวกับปัญหาและข้อเสนอแนะเกียวกับการใช้บริการของธนาคารกรุงเทพ  

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

Item-total Statistics 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

   ส
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              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

Q4.1          19.9333        13.5126        .6156           .7839 

Q4.2          19.6333        13.5506        .3882           .8227 

Q4.3          19.8667        13.7057        .3197           .8397 

Q4.4          20.2333        12.8057        .7025           .7684 

Q4.5          20.1667        13.3161        .6039           .7841 

Q4.6          19.9333        12.3402        .7054           .7645 

Q4.7          19.8333        12.1437        .6853           .7667 

Reliability Coefficients 

N of Cases =     30.0                    N of Items =  7 

Alpha =    .8153 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
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ภาคผนวก   ค 
ประวัติของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
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ประวัติของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

1.  กําเนิดธนาคาร 
 ธนาคารพาณิชยเ์กดิขึนในประเทศไทยตังแต่ปี พ.ศ.2431 โดยชนชาติองักฤษเข้ามาจัดตัง

ธนาคารพาณิชยแ์ห่งแรก  หลงัจากนนัจนถึงปี พ.ศ.2484 กอ่นประเทศไทยเขา้สู่สงครามโลกครังที 2  

มีชาวต่างชาติรวมทงัชาวไทยเปิดดาํเนินกจิการธนาคารพาณิชยใ์นประเทศรวม 12 ธนาคาร  เป็น

ธนาคารของคนไทย 5 แห่ง ของสหราชอาณาจักร  ฝรังเศส  จีน  และญีปุ่นอีก 7 แห่ง  ธนาคาร

กรุงเทพ จาํกดั  กถื็อกาํเนิดในระหว่างสงครามโลกครังที 2 

 กรกฎาคม 2487  หลวงรอบรู้กจิ  และนายถวิล  มีสมกลิน  ชักชวนบุคคลกลุ่มหนึงเข้าร่วม

หุ้นกอ่ตงักจิการธนาคาร  โดยมอบหมายให้นายฟืน  สุพรรณสาร  เป็นผูด้ําเนินการยืนจดทะเบียน

ต่อกระทรวงเศรษฐการ (กระทรวงพาณิชยใ์นปัจจุบัน)  ขอจัดตังบริษทั ใช้ชือว่า “บริษทั ธนาคาร

กรุงเทพ จาํกดั”  เริมเปิดดาํเนินการเมือวนัที 1 ธนัวาคม 2487  มีสถานทีทําการแห่งแรกเป็นตึกแถว 

2 คูหา  เลขที  235–237  ถนนราชวงศ ์ มุมถนนทรงวาด 

สงครามโลกครังที 2 ยติุลงเมือ สิงหาคม  2488  ประเทศไทยตกอยู่ในสภาพผูแ้พส้งคราม

ร่วมกบัญีปุ่น  จึงต้องส่งมอบทรัพย์สินต่าง ๆ ของฝ่ายตรงข้ามทียึดไวร้ะหว่างสงครามคืนให้

สัมพันธมิตร  รวมทังกจิการธนาคารพาณิชย์ด้วย  เป็นผลให้ธนาคารพาณิชย์ต่างชาติทีหยุด

ดาํเนินการตงัแต่ปี 2485 กลบัมาดําเนินการใหม่อีกครังในช่วงนี  อีกทังสภาวะหลงัสงครามฐานะ

ทางเศรษฐกจิ การเงิน และการคลงัของไทยกลบัมากระเตืองขึน  จึงมีผูป้ระกอบธุรกจิการธนาคาร

พาณิชยท์งัของคนไทย  และของต่างประเทศเพิมขึนอีกหลายธนาคาร  จึงเป็นเหตุให้มีการแข่งขัน

ระหว่างธนาคารพาณิชยด์ว้ยกนั ตงัแต่นนัมาตราบจนทุกวนันี 

 

2.  ย้ายทีทําการครังแรก 
 การทีปริมาณธุรกจิทงัในดา้นเงินฝาก และสินเชือมีจํานวนสูงขึนกว่าระยะแรกเริม  แสดง

ว่าธนาคารมีลูกคา้เพิมขึนจากเดิมเป็นอนัมาก ผลทีตามมาคือสถานทีทําการของพนักงานและการ

ให้บริการแกลู่กคา้คบัแคบ ไม่คล่องตวั  ธนาคารจึงหาทีทําการใหม่ทีกวา้งขวางกว่าเกา่  โดยยา้ยที

ทาํการเป็นครังแรกไปอยูต่รงขา้มสถานทีเดิมเป็นตึกแถว 2 ชัน 4 คูหา เลขที 258–266  เมือวนัที 16 

สิงหาคม 2491 

   ส
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3.  ย้ายสํานักงานใหญ่จากราชวงศ์มาเสือป่า  
 เมือ 27 กุมภาพนัธ์ 2498  ธนาคารยา้ยทีทาํการสาํนกังานใหญ่ จากราชวงศ์มาอยู่ทีแห่งใหม่

ยา่นถนนเสือป่า  และเมือ 17 สิงหาคม 2510  นบัเป็นปีที 24  ของการประกอบการธนาคารกรุงเทพ 

จํากดั  ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นลน้พน้  นับได้ว่าเป็นนิมิตหมายแห่งสิริมงคลอนัสูงสุดต่อ

ความเจริญกา้วหน้าของธนาคาร  ยงัความปลาบปลืมปิติ  และภาคภูมิใจอย่างยิงแกผู่ ้ถือหุ้น  

คณะกรรมการฝ่ายบริหาร และพนกังานธนาคารทุกคน  และในศุภวาระดิถีเฉลิมพระชนมพรรษา  5 

ธันวาคม 2510  ธนาคารได้จัดพิธีฉลองการได้รับพระราชทานตราตัง ณ บริเวณสํานักงานใหญ่  

ถนนเสือป่า 

 

4. จากเสือป่าสู่สีลม ในการฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ  200 ปี 
 1 ธนัวาคม 2517  อนัเป็นวนัครบรอบ 30 ปี  ของการประกอบการธนาคาร  ฝ่ายบริหารได้

ริเริมแผนงานสร้างสาํนกังานใหญ่แห่งใหม่ขึน  โดยสร้างในเนือทีประมาณ 8 ไร่  ย่านถนนสีลม  ตัว

อาคารสูง 33 ชัน  วดัจากพืนถนนสีลมสูง 125.60 เมตร  เริมทําการกอ่สร้างในปี 2520  ใช้เวลา

กอ่สร้าง 5 ปีเต็ม  การกอ่สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปลายปี 2524  และประกอบพิธีเปิดในวันที 16 

กุมภาพนัธ์ 2525  ซึงอยูใ่นช่วงเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ 200 ปี 

 

5. คณะกรรมการและเจ้าหน้าทีบริหารชุดแรก 
 พฤศจิกายน 2487 คณะผูก้อ่ตังธนาคารกรุงเทพ จํากดั  ได้ยืนหนังสือขอดําเนินกจิการ

ธนาคารพาณิชยต่์อกระทรวงการคลงั และได้รับอนุญาตให้ดําเนินกจิการธนาคารพาณิชยไ์ด้เมือ      

1 ธนัวาคม ปีเดียวกนั คณะกรรมการชุดแรกของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั มีจาํนวน 11 คน คือ 

1. พลเอกเจา้พระยารามราฆพ 

2. นายทองดี  นลราชสุวจัน์  (พระยานลราชสุวจัน์) 

3. นายเฉลียว  ปทุมรส 

4. หลวงรอบรู้กจิ 

5. นายสวสัดิ โสตถิทตั 

6. นายจิตตะเสน ปัญจะ 

7. นายถวิล มีสมกลิน 

   ส
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8. นายชิน โสภณพนิช 

9. นายงีอนั แซ่เจีย 

10. นายบรรณกรโกวิท จกักะพาก (หลวงบรรณกรโกวิท) 

11. นายซุ่ยเห้ง แซ่อึง 

คณะกรรมการชุดนีมีมติแต่งตงั พลเอกเจา้พระยารามราฆพ เป็นประธานกรรมการคนแรก  

ต่อมา นายชิน โสภณพนิช  ซึงเป็นผูถื้อหุ้น และกรรมการคนหนึงของธนาคาร ได้รับมอบหมาย

ตาํแหน่งคอมประโดร์ ปี 2495 คณะกรรมการจึงแต่งตงัให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของ

ธนาคาร  ดว้ยกลยุทธ์ และวิธีการต่าง ๆ หลายวิธี  เรืองแรกทีปรับปรุงแกไ้ข คือ ด้านการบริหาร

ระบบบญัชีทียงัมีช่องโหว่ ไม่รัดกุมพอ ไดเ้ชิญนายประสิทธิ กาญจนวฒัน์  เจ้าของสํานักงานมนูกจิ  

ซึงประกอบการดา้นกฎหมาย และบญัชี มาช่วย  และนายประสิทธิ ได้ชวนนายบุญชู  โรจนเสถียร  

ผูก้อ่ตงัสาํนกังานบญัชีกจิดําเนินงานด้านการตรวจสอบบัญชีให้เข้าร่วมงานอีกผูห้นึง  ในปี 2495 

นายชิน โสภณพนิช มอบให้นายบุญชู โรจนเสถียร เป็นผูส้อบบัญชีของธนาคาร  มีหน้าทีชําระ

สะสางฐานะการเงิน และทรัพยสิ์นต่าง ๆ ตลอดจนจดัรูปวางระบบแบบแผนเพือปรับปรุงสภาพการ

ทาํงานให้ดีขึน 

ปี 2496 คณะกรรมการธนาคารมีมติแต่งตัง พล.ต.ศิริ สิริโยธิน เป็นประธานกรรมการ

ธนาคารสืบแทน    พลเอกเจ้าพระยารามราฆพ และแต่งตังนายบุญชู โรจนเสถียร ดํารงตําแหน่ง

ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ และเป็นกรรมการของธนาคาร 

 

6.  การเปลียนแปลงประธานกรรมการธนาคาร 

 ขณะทีการประกอบการของธนาคารกรุงเทพ จํากดั   กาํลังขยายตัวรุดหน้าได้มีการ

เปลียนแปลงดา้นการเมืองขนานใหญ่  มีการปฏิวติัรัฐประหารเปลียนตัวนายกรัฐมนตรีคนแลว้คน

เล่า  เพือเป็นการปรับตวัมิให้ธนาคารต้องเข้าไปเกยีวข้องผูกมดักบัการเมืองมากเกนิไป จนอาจจะ

เกดิผลเสียต่อการประกอบการ  ธนาคารจึงไดเ้ชิญพลโทประภาส จารุเสถียร (ยศในขณะนัน)  และ

แต่งตงัให้เป็นประธานกรรมการของธนาคารสืบแทน พล.ต.ศิริ สิริโยธิน  เมือวนัที 4 ธนัวาคม 2500 

 ปี 2506 นายบุญชู โรจนเสถียร ได้รับแต่งตังจากคณะกรรมการธนาคารให้ดํารงตําแหน่ง

กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ และในปี 2514 นายชาตรี โสภณพนิช กไ็ด้รับแต่งตังให้ดํารงตําแหน่ง

ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ 
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 เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ส่งผลกระทบถึงธนาคาร จอมพลประภาส จารุเสถียร ซึงดํารง

ตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ต้องเดินทางออกจากประเทศไทย และอีก 1 สัปดาห์ต่อมาได้ยืน

หนงัสือลาออกจากตาํแหน่งประธาน ธนาคารจึงมีมติแต่งตังนายชิน โสภณพนิช ซึงดํารงตําแหน่ง

รองประธานกรรมการขึนรับตาํแหน่งประธานกรรมการ 

 เมือภาระหนา้ทีและความรับผิดชอบของผูบ้ริหารระดบัสูงได้ทับทวีขึนเป็นลาํดับ และเพือ

เป็นการกระจายอาํนาจการบริหาร  คณะกรรมการธนาคารจึงได้มีมติเมือวนัที 14 กุมภาพนัธ์ 2517 

แต่งตงัเจา้หนา้ทีบริหารระดับสูงเพิมขึนอีก 4 ท่าน คือ นายชาตรี โสภณพนิช  จากผูช่้วยผูจ้ัดการ

ใหญ่ เป็นกรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่   และแต่งตังนายปิยะ ศิวยาธร  เป็นกรรมการผูช่้วยผูจ้ัดการ

ใหญ่ รับผิดชอบงานดา้นสินเชือในประเทศ  นายวิระ รมยะรูป  เป็นกรรมการผูช่้วยผูจ้ัดการใหญ่  

รับผิดชอบงานด้านกจิการสาขาในประเทศ  และนายดํารงค์ กฤษณามระ   เป็นกรรมการผู้ ช่วย

ผูจ้ดัการใหญ่  รับผิดชอบงานดา้นการควบคุม  และต่อมาไดแ้ต่งตังนายโชติ โสภณพนิช เป็นผูช่้วย

ผูจ้ดัการใหญ่ รับผิดชอบงานกจิการต่างประเทศ 

 ปี 2519 นายประสิทธิ กาญจนวฒัน์ ได้รับแต่งตังให้ดํารงตําแหน่งรองประธานกรรมการ

ธนาคาร 

 

7.  แต่งตงักรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 ปี 2520 นายชิน โสภณพนิช ซึงดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ัดการ

ใหญ่ พร้อมกนั 2 ตาํแหน่ง ไดข้อลาออกจากตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ คณะกรรมการธนาคาร

จึงมีมติแต่งตงั นายบุญชู   โรจนเสถียร เป็นกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เมือวนัที 21 กุมภาพนัธ์ 2520 

 ปี 2523 ซึงเป็นปีที 36 ของการประกอบการ  ไดเ้กดิเหตุการณ์ผนัผวนทางการเมือง  ทําให้

ตอ้งเปลียนคณะรัฐบาลกนัอีก  พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้รับตําแหน่งนายกรัฐมนตรี  นับเป็น

เกยีรติประวติัอนัดีงามอยา่งยงิของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั  อีกวาระหนึงทีเจ้าหน้าทีบริหารระดับสูง

ของธนาคาร คือ นายบุญชู โรจนเสถียร  กรรมการผูจ้ัดการใหญ่  ได้รับพระบรมราชโองการโปรด

เกลา้โปรดกระหม่อมแต่งตงัให้ดาํรงตาํแหน่งรองนายกรัฐมนตรีในการจัดตังคณะรัฐมนตรี ในการ

จดัตงัคณะรัฐบาลชุดใหม่  นายบุญชู โรจนเสถียร  จึงไดย้นืหนงัสือขอลาออกจากตําแหน่งกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่ และตําแหน่งกรรมการของธนาคาร  เมือวนัที  12 มีนาคม 2523  หลงัจากทีประชุม
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คณะกรรมการธนาคารไดร้ับทราบถึงการลาออกของท่านอดีตกรรมการผูจ้ัดการใหญ่แลว้ จึงมีมติ

แต่งตังนายชาตรี โสภณพนิช   ซึงดํารงตําแหน่งกรรมการรองผูจ้ัดการใหญ่ ขึนเป็นกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่  จากนนักไ็ดรั้บแต่งตงัเป็นประธานกรรมการบริหาร  และในเดือนพฤศจิกายน 2535  

นายวิชิต สุรพงษช์ยั  ไดรั้บการแต่งตงัเป็นกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 ในวาระทีธนาคารครบรอบ  50 ปี ในวนัที 1 ธันวาคม 2537 ได้มีมติแต่งตังนายชาติศิริ 

โสภณพนิช ขึนดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ของธนาคารสืบแทนตราบจนปัจจุบัน 

(บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 2554 ) 
 

8.  ภารกิจต่อสังคม 
 งานบาํเพญ็สาธารณประโยชน์เป็นกจิกรรมสาํคญัอยา่งยงิทีธนาคารกรุงเทพ เล็งเห็นคุณค่า

และเน้นหนักตลอดมา ความเป็นส่วนหนึงของสังคมทําให้ธนาคารตระหนักดีว่า ธนาคารมิอาจ

แยกตัวเพือกา้วลําโดยโดดเดียวได้ ด้วยเหตุนีธนาคารจึงถือเป็นหน้าทีทีจะสนับสนุนงานเอือ

ประโยชน์ต่อส่วนรวม ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา  ด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนา กฬีา กจิกรรม

เยาวชน และกจิกรรมอืน ๆ โดยถือว่าการกระทาํดงักล่าวเป็นการคืนผลประโยชน์กลบัสู่ประชาชน 

 

9. คณะกรรมการธนาคารกรุงเทพชุดปัจจุบันประกอบด้วย 
1. นายชาตรี โสภณพนิช 

2. นายสถาพร กวิตานนท์ 

3. นายโฆษิต ปันเปียมรัษฎ์ 

4. พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช 

5. นายคนึง ฦาไชย 

6. นายปิติ สิทธิอาํนวย 

7. นายชาติศิริ โสภณพนิช 

8. นายชาญ โสภณพนิช 

9. นายอมร จนัทรสมบูรณ์ 

10. นายเดชา ตุลานนัท์ 
11. นายสุวรรณ แทนสถิตย  ์

12. นายประสงค์ อุทยัแสงชยั 
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13. หม่อมเจา้มงคลเฉลิม ยคุล 

14. นายโกวิทย ์โปษยานนท์ 

15. นายสิงห์ ตงัทตัสวสัดิ 

16. นายพรเทพ พรประภา 

17. นางเกศินี วิทูรชาติ 

18. นายทวีลาภ  ฤทธาภิรมย  ์

19.  

10.  ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของกิจการ (รวมบริษทัย่อย) ณ สินปี 2553  
         หน่วย : ลา้นบาท 

    สินทรัพยข์องธนาคาร     1,592,935 

เงินให้สินเชือและดอกเบียคา้งรับสุทธิ       977,698 

เงินฝาก       1,277,371 

หนีสินรวม      1,426,298 

ส่วนของผูถื้อหุ้น-สุทธิ        166,636 

รายไดด้อกเบียและเงินปันผล         80,251  

กาํไร (ขาดทุน) กอ่นหักภาษีเงินได้        28,557  

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ          19,217 

 

11. สัญลักษณ์ “ดอกบวั” และคําขวัญ 
ปี 2514 ธนาคารได้สร้างสัญลักษณ์ เพือให้เกดิเอกลกัษณ์ทีเด่นชัดเป็นของธนาคารขึน

โดยเฉพาะ เพือช่วยเสริมสร้างความเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนั เมือ 13 กรกรฎาคม 2514 ธนาคารจึงได้

กาํหนดให้ใชส้ญัลกัษณ์ทีบ่งชีถึงการดาํรงสภาพแห่งสถาบันการเงินทีแตกต่างจากธนาคารอืน ทัง

ให้เป็นทีสงัเกต และเขา้ใจง่ายของสาธารณชนดว้ย 

             เหตุผลทีใชล้กัษณะของดอกบวัเป็นหลกัในการสร้างสญัลกัษณ์นนักเ็พือประยุกต์คุณสมบัติ

ของธนาคาร และเพือให้เกดิความหมายทีเป็นคุณธรรมอนัน่าเลือมใสต่อชือเสียงของธนาคาร 

รวมทงับ่งบอกแหล่งกาํเนิดของธนาคารดว้ย กล่าวคือตามธรรมชาติ บัวเป็นพฤกษชาติทีเจริญงอก

งามเร็ว คงทนต่อสภาพแวดลอ้ม แพร่พนัธุ์ไดง่้าย มีสีสันสะดุดตา มีกลินหอม และเบ่งบานชูช่ออยู่
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เหนือนาํเสมอ ประกอบกบัเมืองไทยเป็นเมืองพุทธศาสนา  คตินิยมของชาวพุทธมีอยู่ว่า ดอกบัวเป็น

พฤกษชาติสาํหรับพุทธบูชา สัญลกัษณ์ดอกบัวจึงแสดงความเป็นธนาคารของคนไทยอีกประการ

หนึงดว้ย 

 ควบคู่กบัการสร้างสัญลักษณ์  ธนาคารได้สร้างคําขวญั “เพือนคู่คิด  มิตรคู่บ้าน” ขึนมา
ในช่วงเดียวกนันีดว้ยความหมายทีว่า ธนาคารพร้อมทีจะให้บริการ และแนะนําแกลู่กค้าทุกอย่าง 

และจะพยายามขยายบริการให้กวา้งขวางออกไปโดยไม่หยุดยงั เพือให้สามารถรับใช้มวลชน และ

สงัคมไดอ้ยา่งใกลชิ้ดเสมือนหนึงเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั 
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โครงสร้างของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 4 โครงสร้างธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

สนับสนุนและอํานวยการ 
 

สายการบัญชีและการเงิน 
นโยบายการบญัชีและการเงิน 

ปฏิบติัการบญัชีและการเงิน 

วิเคราะห์การเงินธุรกิจ 

สายทรัพยากรบุคคล  
บริหารทรัพยากรบุคคล 

การเจ้าหน้าทีบริหาร  

สายเทคโนโลยี 

 
บริหารความเสยีง 
บริหารสินเชือ 

นโยบายสินเชือ  

กลนักรองสินเชือ  

บริหาร Portfolio 

สอบทาน 

บริหารสินเชือพิเศษ 

ประนอมหนีและกฎหมาย 

 

ฝ่ายอาคารสาํนกังานและทรัพย์สิน 

ฝ่ายวิจยั  
ฝ่ายการประชาสมัพนัธ์ 

กํากบัดูแล 

ฝ่ายผู้จดัการใหญ่ 

 
 
 
 
 

ปฏิบัติการ 
 

สายปฏิบัติการสนับสนุน 
ศูนย์ธนาคารทางโทรศพัท์ 

ศูนย์บริการเอกสาร 
ศูนย์ปฏิบติัการเช็ค 

ศูนย์ปฏิบติัการเงินสด  

ศูนย์ปฏิบติัการธุรกิจส่งออกและนําเข้า 

ศูนย์ปฏิบติัการพิธีการสินเชือ  

ศูนย์ปฏิบติัการเอกสารและพิธีการ 
สินเชือลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ 

ศูนย์ปฏิบติัการเอกสารสญัญา 

ศูนย์สนบัสนุนการธนาคาร 

ศูนย์สินเชืออุปโภคบริโภค  

ศูนย์หลกัประกนัและจดจํานอง  

ฝ่ายบริการแลกเปลียนและโอน 

เงินต่างประเทศ 

 

ผลติภัณฑ์และบริการ 
 

ผลิตภัณฑ์และบริการ 
ฝ่ายผลิตภัณฑ์และช่องทางบริการ 

สายบัตรเครดิต 
ฝ่ายการตลาดบตัรเครดิต 

ฝ่ายปฏิบติัการบตัรเครดิต 

 

ธุรกจิ 
 

กิจการธนาคารนครหลวง       
สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่นครหลวง  
สายลูกค้าธุรกิจรายกลางนครหลวง 

สายลูกค้าธุรกิจรายปลีกนครหลวง   
สายลูกค้าบุคคลนครหลวง  

กิจการการเงินธนกิจ 
สายบริการการเงิน 
ฝ่ายค้าเงินตราต่างประเทศ  

ฝ่ายจดัสรรเงิน 

สายวานิชธนกิจ 
ฝ่ายธุรกิจโครงการ 
ฝ่ายทุนธนกิจ 

สายธุรกิจหลักทรัพย์ 
ฝ่ายจดัการกองทุน 

ฝ่ายหลกัทรัพย์บริหาร 

 

 

กิจการธนาคารต่างจังหวัด  
สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ต่างจงัหวัด  

สายลูกค้าธุรกิจรายกลางต่างจงัหวัด 

สายลูกค้าธุรกิจรายปลีกต่างจงัหวัด 

สายลูกค้าบุคคลต่างจงัหวัด  

กิจการธนาคารต่างประเทศ 
สายสถาบันการเงินระหว่างประเทศ 
ฝ่ายธนาคารตวัแทนต่างประเทศ  

สายสาขาต่างประเทศ 
ฝ่ายอํานวยการสาขาต่างประเทศ 

ฝ่ายสินเชือสาขาต่างประเทศ  

ฝ่ายกิจการวิเทศธนกิจ 

 

คณะกรรมการธนาคาร 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริหารงานเสียง คณะกรรมการบริหาร 

ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

สายตรวจสอบและควบคุม 

งานสนับสนนุการบริหาร 

งานตรวจสอบระบบงาน 

งานตรวจสอบข้อมลู 

งานตรวจสอบปฏิบติัการ 

สายประธานกรรมการบริหาร 
ฝ่ายประธานกรรมการธนาคาร 
ฝ่ายประธานกรรมการบริหาร 

ฝ่ายธุรกิจสมัพันธ์จีน 

ฝ่ายการลงทนุธุรกิจ 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และคุณค่าหลักของธนาคาร   
 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 มุ่งหมายทีจะเป็นธนาคารทีให้บริการดา้นการเงินทีมีคุณภาพ เพือตอบสนองความต้องการ

ของลูกคา้ มีความพร้อมด้วยบุคลากรทีมีคุณภาพ มีเทคโนโลยี และระบบงานทีทันสมยั คงไวซึ้ง

ความเป็นสากล ตลอดจนเป็นธนาคารชนันาํแห่งภูมิภาคเอเชีย 

 

พันธกิจ (Mission) 
 ภารกจิหลกัของธนาคาร ประกอบด้วย ภารกจิด้านการเงิน ด้านการตลาดและลูกค้า ด้าน

คุณภาพการปฏิบติังาน และดา้นศกัยภาพขีดความสามารถ ดังนี 

1. ด้านการเงนิ   
ให้ผลประกอบการทางการเงินมีความกา้วหนา้อยา่งมีเสถียรภาพมนัคง 

2. ด้านการตลาด และลูกค้า  
เป็นผูน้าํในธุรกจิ ดา้นคุณภาพบริการทีเป็นเลิศ 

3. ด้านคุณภาพการปฏิบัตงิาน 
มีกระบวนการปฏิบติังานทีมีประสิทธิภาพ และมีวิธีการในการตรวจสอบคุณภาพ  
มีมาตรฐานในการปฏิบติังาน และสามารถนาํขอ้มูลจากกระบวนการปฏิบติังานมา  

ใชใ้นการตดัสินใจสงัการ 

4. ด้านศักยภาพขดีความสามารถ 
  ให้พนกังานมีศกัยภาพพร้อมทีจะรองรับแนวทางการขยายธุรกจิของธนาคาร 
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คุณค่าหลัก (Core Value) 
 คุณค่าหลกัทีทาํให้ธนาคารเป็นธนาคารชนันาํของประเทศมาอย่างต่อเนือง เป็นสิงทีทุกคน

ในธนาคารจะต้องร่วมรักษาไว  ้โดยจะต้องคํานึงถึงและนํามาใช้ในทุกกรณี คือ  “ให้บริการทาง
การเงิน ทีสร้างความพึงพอใจแกลู่กค้าตามแนวทาง เพือนคู่คิดทีเชือถือได้ มิตรคู่บ้านทีพึงพาได้” 
โดยมีปรัชญาการทาํงานดงันี 

ให้บริการทีเป็นเลิศในทศันะของลูกคา้ 

ปฏิบติังานอยา่งมีคุณภาพ 

ปฏิบติังานในลกัษณะของผูมี้จรรยาบรรณและเป็นมืออาชีพ 

มุ่งมนัทีจะร่วมมือกนัทาํงานเป็นทีมดว้ยความเป็นนาํหนึงใจเดียวกนั 

ให้ความสาํคญัในการพฒันาพนกังาน 
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