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  ภทัรา  ดํารงไทย : ปัจจัยทีส่งผลต่อการใช้บริการเครืองบริการอัตโนมัติธนาคาร
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 การวิจยันีมีวตัถุประสงค์ คือ 1) เพือศึกษาระดับความสําคญัของปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดและดา้นทศันคติต่อการใชบ้ริการเครืองบริการอตัโนมติัธนาคารกรุงเทพ อาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดั
ราชบุรี 2) เพือศึกษาความสมัพนัธ์ของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์และการใชบ้ริการเครืองบริการอตัโนมติั
ของธนาคารกรุงเทพ อาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี และ 3) เพือศึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อการใชบ้ริการผ่าน
เครืองบริการอตัโนมติัของธนาคารกรุงเทพ อาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยั คือ 
ผูที้เลือกใชบ้ริการเครืองอตัโนมติั จาํนวน 200 คน และสาํหรับผูที้ไม่เลือกใชบ้ริการเครืองอตัโนมติั 200 
คน เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย ความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก ผลการวิจยัพบว่า 1) ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อาย ุ
21 - 30 ปี การศึกษาปริญญาตรี อาชีพธุรกิจส่วนตวัหรือคา้ขาย รายได ้10,001 - 20,000 บาท วตัถุประสงค์
ของการใชบ้ริการคือ ทาํธุรกรรมดา้นฝากและถอน  2) พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการส่วนใหญ่พบว่า 
ระยะเวลาทีเป็นลกูคา้ของธนาคาร 4 - 6 ปี ใชบ้ริการในช่วง .  – .  น. ใชบ้ริการนอ้ยกว่า  ครังต่อ
เดือน โดยใชเ้ครืองบวัหลวงเอทีเอ็มบ่อยทีสุด สถานทีใชบ้ริการบริเวณหนา้สาขา และเหตุผลในการใช้
บริการคือความสะดวกรวดเร็ว 3) พฤติกรรมสาํหรับผูที้ไม่เลือกใชบ้ริการเครืองบริการอตัโนมติั เหตุผลที
ไม่เลือกใช ้คือ ใชบ้ริการของธนาคารในดา้นอืน ปัญหาและอุปสรรคคือ เครืองใหบ้ริการอตัโนมติัอาจเกิด
เหตุขดัขอ้งได ้4) ระดบัความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่อการเลือกใชบ้ริการมากทีสุด คือ 
บุคลากรทีให้บริการ ถดัมาคือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นกายภาพ ดา้นการบริการ ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้น
ช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นราคา ตามลาํดบั และ 5) ระดบัความสาํคญัของปัจจยัดา้นทศันคติต่อการ
เลือกใชบ้ริการมากทีสุด คือ ความเชือ ถดัมาคือ ดา้นการปฏิบติั และปัจจยัดา้นความรู้ ตามลาํดบั และ  6) 
ตวัแบบสมการพยากรณ์คือ Ŷ  = 2.362 – 0.860C1 + 0.657C2 – 0.318C5 – 0.922D1 + 0.734D2  เมือ C1 
แทนปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์C2 แทนปัจจยัดา้นราคา C5 แทนปัจจยัดา้นบริการ และ D1 แทนความรู้ D2 
แทนความเชือ ซึงอธิบายความถกูตอ้งร้อยละ 67.00 
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 The purpose of this research is 1)To the priority of the marketing mix and th 

eattitude to use an automated services bank. 2)To study the relationship of demographic 

factors and use the babk service,automated service bank Banpong distric,Ratchaburi 

province. 3)To study the factors that affect the service through the automated service 

bank.The sample used in the study are service users through automation of bank services in 

Banpong district , Ratchaburiprovince. The sample used in the study are service users 

through automation of bank services in Banpong district , Ratchaburi province.The selection 

automatic 200 people and not choose 200 people.The research tools used in the 

questionnaire.Data were analyzed by frequency , percentage , mean , standard deviation and 

logistic regression analysis.The result showed that 1)The Users are mostly female , aged 

21-30 years.Education of bachelor's degree , Private profession or trade Income of 

10,001-20,000 baht.The purpose of the service is the withdrawl transaction.2)Behavior are 

mostly found.The Period of 4-6 years as a customer of the bank.Serving less than five time 

per month. The Bualuang ATM machines most used frequently.What branch of the service 

area , and why the service is fast.3)Behavior for not choosing the automated service are the 

service of the bank on the other side.Barriers is to provide automated services may be failure 

.4)The priority of the marketing mix for most people to use public property next to the product 

of the physical aspects of the service.The promotion and marketing. The distribution channels 

and pricing accordingly .and 5)The Critical factors of attitude towards the use of most services 

is the belief that the next practice.The factors and Knowledge respectively. 6)The model 

equation is 2.362 – 0.860C1 +0.657C2 – 0.318C5 – 0.922D1+0.734D2,when c1 represents 

the product factor c2 represents the price factor c5 represent s the service  factor and d1 

represents knowledge d2 represents beliefs which 67 percent accuracy. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับนีสําเร็จไปได้ด้วยดี  เพราะได้รับความกรุณาอย่างยิงของ รอง
ศาสตราจารย ์ประสพชัย พสุนนท์  ซึงเป็นอาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทีให้ความช่วยเหลือ ให้
คาํแนะนาํ พร้อมสนบัสนุนชีแนะแนวทางในการแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ส่งผลให้วิทยานิพนธ์ฉบบั
นีสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาเป็นอยา่งสูง 

ขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน ทีกรุณาให้ความร่วมมืออยา่งดียิงในการตอบ
แบบสอบถาม ส่งผลใหผู้ว้จิยัสามารถดาํเนินการวจิยั จนสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี 

ขอกขอบคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ญาติพีน้อง และเพือนนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต สาขาการประกอบการ มหาวิทยาลยัศิลปากร ทีไดค้อยช่วยเหลือ และเป็นกาํลงัใจให้
โดยตลอด ทาํใหผู้ว้จิยัสามารถดาํเนินการวจิยั จนสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี 

ทา้ยทีสุดนี ผูว้จิยัขอมอบประโยชน์อนัพึงมีจากวิทยานิพนธ์เล่มนีแด่บุพการี คณาจารย์
ทีประสิทธิประสาทวิชาความรู้ทุกท่าน ตลอดจนทุกท่านทีกล่าวมาขา้งตน้ และท่านอืนๆทีให้ความ
ช่วยเหลือแต่มิไดก้ล่าวมาในทีนี 
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