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55602349 : สาขาวชิาการประกอบการ 
คาํสาํคญั :  พฤติกรรมผูบ้ริโภค ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัดา้นทศันคติ  
 เครืองบริการอตัโนมติั  
  ภทัรา  ดํารงไทย : ปัจจัยทีส่งผลต่อการใช้บริการเครืองบริการอัตโนมัติธนาคาร
กรุงเทพ  อาํเภอบา้นโป่ง  จงัหวดัราชบุรี.  อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : รศ.ประสพชยั  พสุนนท.์  
110 หนา้. 
 
 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 
สาขาวชิาการประกอบการ                    บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 
ลายมือชือนกัศึกษา..............................................          ปีการศึกษา 2556 
ลายมือชืออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์   ............................................... 
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55602349 : MAJOR : (ENTREPRENEURSHIP) 
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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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วิทยานิพนธ์ฉบับนีสําเร็จไปได้ด้วยดี  เพราะได้รับความกรุณาอย่างยิงของ รอง
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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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บทท ี  
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา  

การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศกลายเป็นเรืองสาํคญัในการบริหารจดัการสมยัใหม่ ที
ตอ้งนาํเอาเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิงเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใช้ในการแข่งขนั ทงัในดา้น
ธุรกิจการคา้ การบริหารจดัการองคก์ร การพฒันาบุคลากร การศึกษา สาธารณสุข ฯลฯ ในทุกสาขา
ตอ้งมีการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใชอ้ยา่งแน่นอน อยา่งน้อยก็ตอ้งเอาคอมพิวเตอร์มาใชใ้น
การพิมพง์านและจดัทาํเอกสาร การให้บริการลูกคา้หรือเจา้หนา้ทีในสํานกังาน ชีวิตประจาํวนัของ
ผูค้นก็ผูกติดกบัเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างแนบแน่นเขา้ไปทุกวนั การบริหารจดัการเทคโนโลยี
สารสนเทศ จึงเป็นสิงทีผู ้บริหารระดับสูงจะหลีกเลียงไม่ได้ ตราบใดทีเรายงัอยู่ ในยุคของ
เทคโนโลยสีารสนเทศ และใชชี้วติผกูติดกบัระบบดิจิตอลแทบทุกวนั (ปรัชญนนัท ์ นิลสุข, 2553) 

ธนาคาร (Bank) เป็นสถาบนัการเงินทีให้บริการรับฝากเงินและปล่อยสินเชือ สถาบนั
การเงินทีจดัอยู่ในจาํพวกธนาคาร ไดแ้ก่ ธนาคารพาณิชย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และสหกรณ์
ออมทรัพย์ เป็นตน้ โดยทวัไปรู้จกั และคุน้เคยกบัธนาคารเป็นอย่างดี เช่น เมือตอ้งการซือบ้าน
สามารถกู้เงินจากธนาคาร หรือเมือตอ้งการฝาก ถอนเงินสดก็สามารถทาํได้โดยใช้เครือง ATM 

(Automatic Teller Machine) ความมงัคงัทางการเงินของคนไทยส่วนใหญ่จะอยูใ่นรูปของเงินฝาก
ประเภทต่างๆ ทีฝากไวก้ับธนาคาร ด้วยเหตุนีทีทาํให้ธนาคารโดยเฉพาะธนาคารพาณิชย์ เป็น
สถาบนัการเงินทีมีขนาดใหญ่ และความสาํคญัมากทีสุดของประเทศกเราจึงควรวิเคราะห์และศึกษา
เรืองการธนาคารอยา่งรอบคอบ (สิปปภาส พรสุขสวา่ง, 2553) 

“ธนาคารพาณิชย”์ เป็นสถาบนัการเงินทีมีความสําคญัเป็นอยา่งมากต่อระบบเศรษฐกิจ
เนืองจากเป็นแหล่งระดมเงินทุน และเป็นแหล่งเงินทุนทีใหญ่ทีสุดของประเทศกนอกจากนีธนาคาร
พาณิชยย์งัมีบทบาทสาํคญัต่อการกาํหนดระบบการใชจ่้ายเงิน โดยการเพิม และลดปริมาณเงินระบบ
เศรษฐกิจ และการเป็นเครืองมือในการดาํเนินนโยบายการเงินของรัฐบาล (สิตาภา บวัเกษ, 2552) 
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ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพไดรั้บการก่อตงัขึนในปีพ.ศ. 2487 

และเจริญเติบโตจนเป็นธนาคารพาณิชยที์ใหญ่ทีสุดในประเทศไทย และเป็นหนึงในธนาคารระดบั
ภูมิภาคทีใหญ่ทีสุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ดว้ยมูลค่าของสินทรัพยร์วมประมาณ 1.8 ลา้นลา้น
บาท โดยเป็นผูน้าํในการสนบัสนุนทางการเงิน  อีกทงัยงัมีฐานลูกคา้กวา้งขวางทีสุดในตลาดลูกคา้
บุคคล ดว้ยธนาคารกรุงเทพให้บริการแก่ลูกคา้บุคคล และลูกคา้ธุรกิจเป็นจาํนวนรวมกว่า 17 ลา้น
บญัชีผา่นสาํนกัธุรกิจและสาํนกัธุรกิจยอ่ยกวา่ 230 แห่ง และสาขาทวัประเทศเกือบ 1,000 แห่ง และ
ยงัมีเครือข่ายธนาคารอตัโนมติัทีหลากหลาย ซึงประกอบดว้ยเครืองเอทีเอ็ม และเครืองรับฝากเงิน
สดรวมประมาณ 7,600 เครือง บริการธนาคารทางโทรศพัท์ และธนาคารทางอินเทอร์เน็ตทีใช้ ง่าย
และลูกคา้สามารถเลือกทาํธุรกรรมในภาษาไทยหรือองักฤษ ซึงเอืออาํนวยให้ลูกคา้สามารถจดัการ
เรืองการเงินไดอ้ยา่งรวดเร็วตลอด 24 ชวัโมง 

การทีธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ยงัคงเป็นผูน้าํในภาคการธนาคารไทยมาโดย
ตลอดนนั เป็นผลมาจากปรัชญาของธนาคารทีมุ่งเนน้การพฒันาสายสัมพนัธ์กบัลูกคา้เพือ เกือหนุน
ซึงกนั และกนัอยา่งยนืยาว นอกจากนี การประสานศกัยภาพภายในองคก์รระหวา่งหน่วยธุรกิจต่างๆ 
ทงัดา้นลูกคา้ธุรกิจรายใหญ่ ดา้นการเงินธนกิจ กิจการธนาคารต่างประเทศ ดา้นลูกคา้ธุรกิจรายกลาง
และรายปลีก และดา้นลูกคา้บุคคล เอืออาํนวยให้ธนาคารสามารถสร้างสรรคบ์ริการเพือตอบสนอง
ความตอ้งการเฉพาะเจาะจงของลูกคา้ โดยมีทงัความหลากหลาย และมีมิติในเชิงลึก นอกจากนี 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั และบริษทัหลกัทรัพยบ์วัหลวง จาํกดั ซึงเป็น
บริษทัในเครือธนาคาร ยงัมีบทบาทสําคญัทีสนบัสนุนธนาคารในการสร้างสรรค์โอกาสเพือการ
ลงทุนใหม่ๆ เพือนาํเสนอต่อลูกคา้ของธนาคารกรุงเทพโดยเฉพาะ 

เครืองบริการอตัโนมติัของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สามารถใช้บตัรเดบิตบี
เฟิสต์ บตัรบวัหลวงเอทีเอ็ม หรือบตัรบวัหลวงพรีเมียร์ ทาํธุรกรรมและบริหารเงินในบญัชีได้
สะดวก ทุกที ทุกเวลาดว้ยเครือข่ายบวัหลวงเอทีเอ็มของธนาคารกรุงเทพซึงเปิดบริการตลอด 24 

ชวัโมง สามารถถอนเงิน โอนเงินระหว่างบญัชีของท่านเอง หรือโอนไปยงับญัชีของธนาคารอืน 
ชาํระค่าสินคา้และบริการต่างๆ ชาํระค่าสินคา้และบริการดว้ยบาร์โคด้บนใบแจง้หนี ตลอดจนเติม
เงินบตัรโดยสารรถไฟฟ้า เติมเงินโทรศพัท์มือถือ หรือตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบญัชีไดอ้ย่าง
สะดวกและง่ายดาย 

จากทีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ เครืองอตัโนมติั มีบทบาทในการเปลียนรูปแบบการ
ใหบ้ริการของธนาคาร ธนาคารมองวา่กลุ่มผูใ้ชบ้ริการของธนาคารมีเพิมมากขึน การริเริมนวตักรรม
ต่าง ๆ และการคาํนึงถึงความตอ้งการของลูกคา้เป็นหลกั ธนาคารมีเจตจาํนงทีจะขยาย พฒันาบริการ
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อยู่เสมอ โดยมีผูใ้ช้บริการผ่านเครืองบริการอตัโนมติัไดอี้กมาก และทีสําคญัการให้บริการผ่าน
เครืองอตัโนมติัสามารถช่วยลดตน้ทุนในการทาํธุรกรรมไดอี้กดว้ย และกระจายจุดการให้บริการ
แบบใกลต้วัผูใ้ชบ้ริการมากทีสุด ซึงรูปแบบการใหบ้ริการดงักล่าวถือวา่เป็นปัจจยัทีมีความสําคญัใน
การขยายเครือข่ายและขอบข่ายการใหบ้ริการ 

เนืองจากสภาพการแข่งขนัของธนาคารพาณิชยใ์นปัจจุบนัมีการแข่งขนักนัสูง โดยเนน้
การพฒันาบริการเสริมพิเศษใหม่ๆ ทีมีคุณค่าภายใตน้วตักรรมทางเทคโนโลยีทีเจริญอยา่งไม่หยุดยงั 

รวมทงัการโฆษณาประชาสัมพนัธ์เพือสร้างภาพลกัษณ์ทีดีให้แก่ผูบ้ริโภค ดงันนัการศึกษาครังนี 

ผูว้ิจยัจึงสนใจทีจะศึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อการใช้บริการเครืองบริการอตัโนมติัธนาคารกรุงเทพ 
อาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี  เพือเป็นแนวทางในการพฒันาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ  ซึง
ขอ้มูลทีไดส้ามารถนาํมาใชใ้นการจูงใจให้มีผูใ้ชบ้ริการผา่นเครืองบริการอตัโนมติัเพิมมากขึนและ
พฒันาคุณภาพการบริการของเครืองให้บริการอตัโนมติัให้มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการได ้

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพือศึกษาระดบัความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและดา้นทศันคติต่อ
การใชบ้ริการเครืองบริการอตัโนมติัธนาคารกรุงเทพ อาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี  

2. เพือศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัด้านประชากรศาสตร์และการใช้บริการเครือง
บริการอตัโนมติัของธนาคารกรุงเทพ อาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี  

3. เพือศึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อการใช้บริการผ่านเครืองบริการอตัโนมติัของธนาคาร
กรุงเทพ อาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี 
 

ขอบเขตของการวจัิย 
ศึกษาเรืองปัจจยัทีส่งผลต่อการใชบ้ริการเครืองบริการอตัโนมติัธนาคารกรุงเทพ อาํเภอ

บา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี โดยมีขอบเขตของการศึกษา ดงันี 

1. ขอบเขตดา้นประชากรกลุ่มตวัอยา่ง  
ประชากรทีใชศึ้กษาครังนี คือ ลูกคา้ของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ทีใชบ้ริการ

เครืองบริการอตัโนมติัของธนาคารกรุงเทพ อาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี  
2. ตวัแปรทีใชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย 2 ตวัแปร โดยมีรายละเอียดดงันี 

2.1 ตวัแปรอิสระ แบ่งเป็น 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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                              2.1.1 ตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ  อายุ สถานภาพสมรส 
ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉลียต่อเดือนจาํนวนสมาชิกในครอบครัว ระยะเวลาทีอาศยัอยูใ่น
จงัหวดัราชบุรี จาํนวนธนาคารทีใช้บริการเป็นประจาํ และวตัถุประสงค์ของการใช้บริการของ
ธนาคาร 

                              2.1.2 ตวัแปรดา้นปัจจยัส่วนประสมการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น
ราคา  ดา้นการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นการบริการ ดา้นบุคลากรทีให้บริการ และ
ดา้นกายภาพ  

                              2.1.3 ตวัแปรปัจจยัทศันคติ ประกอบดว้ย ความรู้ ความเชือ และการปฏิบติั 

                        2.2 ตวัแปรตาม ประกอบดว้ย การตดัสินใจใช้บริการเครืองบริการอตัโนมติัของ
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) อาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี 

3. ขอบเขตดา้นพืนที พืนทีทีใชใ้นการวจิยัครังนี ไดแ้ก่ อาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี 

4. ขอบเขตดา้นระยะเวลา ใชร้ะยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลตงัแต่เดือน กรกฎาคม 
ถึง สิงหาคม พ.ศ.  
 
กรอบแนวคิดการวจัิย 

การศึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อการใชบ้ริการเครืองบริการอตัโนมติัธนาคารกรุงเทพ อาํเภอ
บา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎีทีเกียวขอ้งนาํมาสร้างเป็นกรอบแนวคิดใน
การวจิยั ดงันี 
          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ตวัแปรอิสระ                                                                                                 ตวัแปรตาม 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

 
 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาด  
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
2. ดา้นราคา   
3. ดา้นการจดัจาํหน่าย  
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด  
5. ดา้นการบริการ  
6. ดา้นบุคลากรทีใหบ้ริการ  
7. ดา้นกายภาพ 

ปัจจัยด้านทศันคติ  
1. ความรู้   
2. ความเชือ  
3. การปฏิบติั 

 
 
การตดัสินใจใชบ้ริการ
เครืองบริการอตัโนมติัของ
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั 
(มหาชน) อาํเภอบา้นโป่ง 
จงัหวดัราชบุรี 
 
 

ประชากรศาสตร์  
1. เพศ  
2. อาย ุ 
3. สถานภาพสมรส  
4. ระดบัการศึกษา  
5. อาชีพ  
6. รายไดเ้ฉลียต่อเดือน 
7. จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 
8. ระยะเวลาทีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัราชบุรี 
9. จาํนวนธนาคารทีใชบ้ริการเป็นประจาํ 
10. วตัถุประสงคข์องการใชบ้ริการของ

พฤติกรรมการใชบ้ริการ 
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ประโยชน์ทไีด้รับจากการวจัิย 

1. ทาํให้ทราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและด้านทศันคติต่อการใช้บริการ
เครืองบริการอตัโนมติัธนาคารกรุงเทพ เพือเป็นประโยชน์แก่ธนาคารไปปรับใช้ให้เหมาะสมกบั
ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการเครืองบริการอตัโนมติัได ้

2. ทาํให้ทราบถึงปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ และการใชบ้ริการเครืองบริการอตัโนมติั
ของธนาคารกรุงเทพ เพือเป็นประโยชน์แก่ธนาคารเพือใหเ้ขา้ถึงความตอ้งการของลูกคา้ได ้

3. ทาํใหท้ราบถึงปัจจยัทีส่งผลต่อการใชบ้ริการผา่นเครืองบริการอตัโนมติัของธนาคาร
กรุงเทพ เพือเป็นประโยชน์แก่ธนาคารสามารถนาํมาปรับปรุงรูปแบบเครืองบริการอตัโนมติัให้มี
ประสิทธิภาพมากขึน เพือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดม้ากยงิขึน 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
เครืองบริการอตัโนมติั หมายถึง เครืองบวัหลวงเอทีเอม็ (ATM) เครืองบวัหลวงเงินฝาก

ฉบัไว (Cash Deposit Machine - CDM) เครืองรับฝากและชาํระเงินด่วน (Express Drop Box - EDB) 

และเครืองบนัทึกรายการสมุดคู่ฝากอตัโนมติั 

ผูใ้ชบ้ริการ หมายถึง ผูที้ทาํและไม่ทาํธุรกรรมต่างๆ ผา่นเครืองให้บริการอตัโนมติัของ
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  อาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ หมายถึง ลกัษณะเฉพาะของตวัของผูใ้ชบ้ริการ ไดแ้ก่ เพศ 

อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพรายไดเ้ฉลียต่อเดือน จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 
ระยะเวลาทีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัราชบุรี จาํนวนธนาคารทีใชบ้ริการเป็นประจาํ และวตัถุประสงคข์อง
การใชบ้ริการของธนาคาร 

ปัจจยัและส่วนผสมทางการตลาด หมายถึง ความสําคญัเกียวกบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
ด้านราคา ด้านการจดัจาํหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบริการ ด้านพนักงาน และด้าน
กายภาพ 

ปัจจยัด้านทศันคติ หมายถึง สิงทีนาํมาซึงการปฏิบติัของผูบ้ริโภค โดยมีสิงทีเขา้มา
กาํหนดทศันคติ ไดแ้ก่ ความรู้ ความเชือ และการปฏิบติั 

 



 
 

7 
 

บทท ี2 
วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 

 

ในการศึกษาเรืองปัจจยัทีส่งผลต่อการใชบ้ริการเครืองบริการอตัโนมติัธนาคารกรุงเทพ 
อาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ไดท้าํการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล ไดน้าํแนวคิด และทฤษฎีทีเกียวขอ้งมา
ปรับใชใ้นการศึกษา และงานวิจยัทีเกียวขอ้งเพือนาํมาใช้เป็นพืนฐาน และเป็นแนวทางการศึกษา 
โดยมีรายละเอียดดงันี 

1. แนวคิดและทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัการบริการ 

2. แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด  
3. แนวคิดทีเกียวขอ้งกบัทศันคติ 

4. แนวคิดและทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัการตดัสินใจ 

5. ขอ้มูลทวัไปและเครืองบริการอตัโนมติัของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 
6. งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

 

1. แนวคิดและทฤษฎทีเีกยีวข้องกบัการบริการ 
1.1 ความหมายเกยีวกบัการบริการ  
พฒัน์พงค์ สืบนุการณ์ (2542: 14) ให้ความหมายของคาํวา่ “การบริการ” ดงันี การ

บริการ หมายถึง กิจกรรมทีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลไดจ้ดัขึนเพือตอบสนองต่อความตอ้งการ ความ
จาํเป็นของลูกคา้ และลูกคา้ไดรั้บความพึงพอใจ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (  : 28) กล่าววา่ การบริการเป็นกิจกรรมผลประโยชน์
หรือความพึงพอใจทีสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

อเนก สุวรรณบณัฑิต และ ภาสกร อดุลพฒันกิจ (  : ) กล่าวว่า การบริการ 
หมายถึง การดาํเนินการทีเป็นประโยชน์ต่อผูอื้นโดยเป็นการปฏิบติัดว้ยความเอาใจใส่ อยา่งมีไมตรี
จิต  

สรุปการบริการ หมายถึง กิจกรรมหรือการดาํเนินการใด ๆ ทีไดน้าํเสนอให้กบับุคคล
อืนโดยทีกิจกรรม หรือการดาํเนินงานนัน ๆ  ถูกเสนอไปพร้อมกบัสินคา้และบริการในรูปแบบ
ต่างๆ แต่ไม่สามารถจบัตอ้งได ้ซึงสามารถทาํให้เกิดความประทบัใจ หรือความพึงพอใจกบัผูรั้บได้



8 
 

 

1.2 ลกัษณะของการบริการ 
การบริการทีคุณลกัษณะทีแตกต่างจากการผลิตสินคา้ทวัไปโดยการบริการมีลกัษณะที

สาํคญัดงันี (อเนก สุวรรณบณัฑิต และภาสกร อดุลพฒันกิจ,  : - ) 
. ความวางใจ (Trust) การบริการเป็นกิจกรรม หรือการกระทาํทีผูใ้ห้บริการปฏิบติัต่อ

ผูรั้บบริการในขณะทีกระบวนการบริการเกิดขึน ผูรั้บบริการไม่ทราบล่วงหนา้วา่จะไดรั้บการปฏิบติั
อย่างไร ดงันันการตดัสินใจซือบริการจึงเป็นสิงทีตอ้งเกิดจากความไวว้างใจ ซึงต่างจากสินคา้ที
สามารถเห็นรูปลกัษณ์หรือเลือกคุณภาพได ้

2. สิงทีจบัตอ้งไม่ได ้(Intangibility) การบริการเป็นสิงทีจบัตอ้งไม่ไดแ้ละไม่อาจสัมผสั
ได้ก่อนซือ ดงันันการตดัสินใจซือบริการตอ้งอาศยัความคิดเห็น เจตคติ และประสบการณ์เดิมที
ไดรั้บจากการตดัสินใจซือบริการนนัในครังกอ้น 

. ลักษณะทีแบ่งแยกออกจากกันไม่ได้ (Inseparability) การบริการมีลักษณะทีไม่
สามารถแยกตวับุคคลหรืออุปกรณ์ทีทาํหน้าทีให้บริการได้ การผลิต การบริโภคและการบริการ
เกิดขึนในเวลาเดียวกนักบัการขายบริการนนั ๆ ซึงแตกต่างกบัสินคา้ซึงตอ้งมีการผลิตและการขาย
แลว้ จึงมีการบริโภคในภายหลงั 

. ลักษณะทีแตกต่างไม่คงที (Heterogeneity) การบริการมีลักษณะไม่คงที และไม่
สามารถกาํหนดมาตรฐานทีแน่นอนได ้การบริการขึนอยูก่บัแต่ละแบบของผูใ้ห้บริการ ซึงมีวิธีการ
ใหบ้ริการเป็นลกัษณะของตนเอง ทงันีการบริการขึนอยูก่บัการบริการ ผูรั้บบริการ ช่วงเวลาของการ
บริการและสภาพแวดลอ้มขณะบริการ 

. ลกัษณะทีไม่สามารถเก็บรักษาได ้(Perishability) เมือไม่มีความตอ้งการใชบ้ริการจะ
เป็นความสูญเปล่าทีไม่อาจเรียกกลบัคืนมาใชป้ระโยชน์ใหม่ได ้การบริการจึงมีการสูญเสียค่อนขา้ง
สูง ทงันีขึนอยูก่บัความตอ้งการใชบ้ริการในแต่ละช่วงเวลา 

. ลักษณะทีไม่สามารถแสดงความเป็นเจ้าของได้ (Non-Ownership) การบริการมี
ลกัษณะทีไม่มีความเป็นเจา้ของเมือมีการซือบริการเกิดขึน 

1.3 องค์ประกอบของการบริการ 

การบริการถือเป็นผลิตภณัฑ์ประเภทหนึง เรียกวา่ผลิตภณัฑ์บริการ (Service Product) 
ซึงแตกต่างกบัสินคา้ (Goods) เนืองจากผลิตภณัฑ์บริการทีแทจ้ริงจะไม่เกียวขอ้งหรือมีตวัสินคา้แต่
อย่างใด และอีกด้านหนึงในการขายสินค้าปกติก็มักมีการบริการควบคู่การขายแต่ไม่จัดเป็น
ผลิตภัณฑ์บริการ ซึงมกัเป็นบริการหลังการขายแต่ไม่ว่าเป็นการบริการประเภทใดต่างก็ต้อง
คาํนึงถึงปัจจยัสาํคญั  ดา้น ไดแ้ก่ (อเนก สุวรรณบณัฑิต และ ภาสภร อดดุลพฒันกิจ,  : - ) 
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1. ผูรั้บบริการ เนืองจากความพึงพอใจของผูรั้บบริการเป็นเป้าหมายหลกัของการ
บริการและโนม้นาํให้ผูรั้บบริการกลบัมาใชบ้ริการซาํอีกในภายหลงั แต่การบริการใด ๆ จะไดผ้ล
ตรงก็ต่อเมือตอ้งไดรั้บความสนใจจากผูรั้บบริการ ดงันนัการรับรู้บริการทีผูรั้บบริการพึงพอใจจึง
เป็นสิงทีตอ้งเรียนรู้เพือจะไดบ้ริการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

     .  ลกัษณะการรับรู้ของผูรั้บบริการ แบ่งเป็น  ลกัษณะ 

           . .  การรับรู้จากประสบการณ์ทีไดรั้บ เกิดจากผูรั้บบริการเคยใช้บริการแลว้ 
และเกิดความรู้สึกหรือความเขา้ใจในภาพพจน์เกียวกบับริการนนัวา่มีคุณภาพเพียงใด 

           . .  การรับรู้จากความคาดหวงั เป็นการรับรู้ทีเกิดจากการโฆษณาภาพพจน์
ผา่นสือต่าง ๆ เกิดเป็นความคาดหวงัต่อการบริการขึน 

     .  ประเภทของผูรั้บบริการ แบ่งเป็น  ประเภท ไดแ้ก่ 

           . .  จาํแนกตามพฤติกรรมของผูรั้บบริการ 

                    . . .  ผูรั้บบริการชนัประหยดั (Economizing Customer)เป็นผูรั้บบริการ
ทีเนน้คุณค่าการบริการ ชอบบริการทีมีคุณภาพ ราคาถูก เปลียนใจง่าย  และชอบทีจะเรียกร้องสิง
ต่าง ๆ 

                    . . .  ผูรั้บบริการชนัจริยธรรม (Ethical Customer) เป็นผูรั้บบริการทีให้
ความเท่าเทียมกนัแก่บุคคลอืน ๆ เน้นสิงทีเป็นประโยชน์เพือสังคม ชอบให้การบริการเป็นไป
ตามปกติ และเห็นอกเห็นใจผูใ้หบ้ริการ 

                    . . .  ผูรั้บบริการแบบปัจเจกบุคคล (Personalizing Customer) เป็น
ผูรั้บบริการทีชอบใหผู้อื้นเห็นความสาํคญั ตอ้งการยกยอ่งใหเ้กียรติ ใหก้ารบริการทีพิเศษเฉพาะตน 

                    . . .  ผูรั้บบริการตามความสะดวก (Convenient Customer) เป็น
ผูรั้บบริการทีเขา้ใจอะไรง่าย ๆ ยนิดีจ่ายเพือความสะดวกสบาย ตอ้งการคุณภาพในการบริการระดบั
หนึงแต่ชอบในความสะดวก รวดเร็ว ไม่ยุง่ยาก 

      . .  จาํแนกตามเกณฑก์ารพิจารณาอตัราค่าบริการและคุณภาพของการบริการ 

                                        . . .  ผูรั้บบริการทีไวต่อราคา (Price Sensitive Customer) จะพิจารณา
ราคาเป็นสาํคญั นิยมความประหยดั คุณภาพไม่เป็นไร 

                                         . . .  ผูรั้บบริการทีไวต่อทงัราคาและคุณภาพ (Price Quality Customer) 
จะตัดสินใจด้วยราคา  และคุณภาพอย่างมีเหตุผล เปรียบเทียบความคุ้มค่าของการบริการกับ
ค่าบริการ 
                                        . . .  ผูรั้บบริการทีไวต่อคุณภาพ (Quality Sensitive Customer) จะ
สนใจคุณภาพเป็นหลกั ราคาเท่าไรก็ได ้ชอบบริการทีถูกใจ 
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 . . .  ผูรั้บบริการทีให้ความเชือถือต่อราคา (Price Surrogate Customer) 
เป็นผูที้อาศยัปัจจยัภายนอกมาเสริมการตดัสินใจ โดยมกัเชือวา่ค่าบริการทีสูงจะมีคุณภาพบริการทีดี
เสมอ 

. ผูป้ฏิบติังานบริการ เป็นผูด้าํเนินงานบริการ ซึงตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูรั้บบริการใน
แบบใดแบบหนึงและมุ่งปฏิบติังานอยา่งเตม็ประสิทธิภาพเพือภาพพจน์ทีดีของการบริการนนั ๆ ได้
แบ่งออกเป็น  ประเภท ไดแ้ก่ 

    .  ประเภททีตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์และปรากฏตวักบัผูรั้บบริการ 

    .  ประเภททีไม่ตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์แต่ตอ้งปรากฏตวักบัผูรั้บบริการ 

    .  ประเภททีตอ้งปฏิสัมพนัธ์แต่ไม่ตอ้งปรากฏตวักบัผูรั้บบริการ  
    .  ประเภททีไม่ตอ้งปฏิสัมพนัธ์และไม่ตอ้งการกฎตวักบัผูรั้บบริการ  

. องคก์ารธุรกิจบริการ มุ่งทีจะสนใจความตอ้งการของผูรั้บบริการเสมอ ผลิตบริการที
ผูซื้อเกิดความพึงพอใจ ผูป้ระกอบการเป็นผูว้างนโยบายการบริการและควบคุมการดาํเนินงานของ
องคก์ารใหอ้ยูร่อดและมีกาํไร ซึงผูป้ระกอบการตอ้งคาํนึงถึงปัจจยัหลายดา้น ไดแ้ก่ 

            .  นโยบายบริการ ตอ้งมีการกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายรวมทีชดัเจน และ
แจง้ต่อพนกังานทุกคนให้ปฏิบติัตามโดยอยา่งพร้อมเพรียงและคอยควบคุมให้พนกังานปฏิบติัตาม
นโยบายทีตงัไว ้

            .  การบริหารการบริการ เป็นการกาํหนดโครงสร้างและกลยุทธการบริหารการ
บริการทีดีใหค้วามสาํคญัแก่ผูรั้บบริการและพนกังานบริการทุกระดบั มีแนวทางในการปรับแผนกล
ยทุธ์ และฝึกอบรมพนกังานและพฒันาทกัษะในการบริการเสมอ 

                        .  วฒันธรรมการบริการ เสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจ ความเชือถือและความ
จริงใจต่อกนั ระหวา่งหน่วยงานภายในองคก์ารและระหวา่งพนกังานดว้ยกนั 

.  รูปแบบการบริการ องค์การตอ้งมีการพิจารณารูปแบบและวิธีการนาํเสนอทีดี
สอดคลอ้งกบันโยบายการบริการ นาํเทคโนโลยต่ีาง ๆ  มาประยกุตใ์ช ้

.  คุณภาพของกากรบริการ มีการควบคุมมาตรฐานคุณภาพการให้บริการอย่าง
จริงจงั มีการตรวจสอบและประเมินความพึงพอใจของผูรั้บบริการ มุ่งหาข้อบกพร่องของการ
บริการเป็นระยะ 

. ผลิตภณัฑ์บริการ การนําเสนอ วิธีการให้บริการ และการปฏิบติัต่อผูรั้บบริการ
จะตอ้งเป็นไปตามนโยบายการบริการและมุ่งสู่เป้าหมายของการบริการทีมีคุณภาพ สนองตอบต่อ
ความต้องการของผูรั้บบริการ เพือให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อผูรั้บบริการ องค์การจะต้อง
นาํเสนอรูปแบบการบริการให้แก่ผูรั้บบริการ โดยคาํนึงถึงองค์ประกอบของผลิตภณัฑ์บริการ
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รูปแบบการให้บริการและภาพลกัษณ์ของการบริการ ในการนาํเสนอผลิตภณัฑ์บริการตอ้งมีการ
สํารวจความตอ้งการของผูรั้บบริการและประเมินความคาดหวงัของผูรั้บบริการต่อการบริการ เพือ
กาํหนดระดบัของการใหบ้ริการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง แบ่งไดเ้ป็น  ประเภท คือ 

.  การบริการหลกั (Core Service) เป็นกิจกรรมหลกัของการบริการนนั ๆ  

.  การบริการตามความคาดหวงั (Expected Service) เป็นกิจกรรมทีผูรั้บบริการมกั
คาดหวงัไวว้า่จะไดรั้บ  

.  การบริการเกิดความคาดหวงั (Exceeded Service) เป็นกิจกรรมทีผูรั้บบริการมิได้
คาดหวงั และเมือไดรั้บผูรั้บบริการจะเกิดความรู้สึกประทบัใจ และนาํไปสู่ความเป็นเลิศในการ
บริการ  

.สภาพแวดลอ้มในการบริการ ซึงมีส่วนเอือต่อกรให้บริการและการปฏิบติังานของ
บุคลากร เป็นภาพลกัษณ์ (Image) ขององคก์าร ทงัดา้นกายภาพ อนัไดแ้ก่ อาคารสถานที เครืองมือ 
เครืองใช้ต่าง ๆ และยงัรวมไปถึงบรรยากาศของการบริการ เช่น การจดัแบ่งสถานที การประดบั
ตกแต่ง การปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคลากรในองคก์าร ดงันนัสภาพแวดลอ้มจึงแบ่งไดเ้ป็น  ส่วน คือ  

 .  สภาพแวดลอ้มภายนอก หมายถึง ลกัษณะทีปรากฏภายนอกอาคาร 

  .  สภาพแวดลอ้มภายใน หมายถึง ลกัษณะการจดัระบบภายในอาคาร การวาง
แผนผงัการจดัวางวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงการสร้างบรรยากาศของการบริการ จะเป็นการส่งเสริม
คุณภาพชีวติในการทาํงานของบุคลากรในองคก์ารได ้

1.4 หลกัในการประกอบธุรกิจบริการ 
ผูป้ระกอบธุรกิจบริการในแต่ละประเภท มีแนวทางในการประกอบธุรกิจบริการที

แตกต่างกนัไป ทงันีขึนอยูก่บัจุดมุ่งหมายในการจดัใหเ้กิดความบริการ หลกัของการประกอบธุรกิจ
บริการ ไดแ้ก่ (อเนก สุวรรณบณัฑิต และ ภาสภร อดดุลพฒันกิจ,  : 207-208) 

. ผูป้ระกอบการมีหนา้ทีในการจดัเตรียมการบริการไวใ้หผู้รั้บบริการ ผูรั้บบริการมี
หนา้ทีมารับบริการนนั ๆ ในส่วนนีจะพบไดม้ากในการใหบ้ริการของภาครัฐ ซึงเป็นการใหบ้ริการ
สาธารณะ  

. ผูป้ระกอบการมองเห็นถึงความสาํคญัของผูรั้บบริการ วา่เป็นผูที้ทาํใหธุ้รกิจบริการ
ของตนมีกาํไร จึงไดจ้ดัสิงอาํนวยความสะดวกสบายต่าง ๆ ไวใ้หต้ามสมควร  

. ผูป้ระกอบการรู้และเขา้ใจถึงความสาํคญัของผูรั้บบริการ มุ่งเนน้การรักษา
ผูรั้บบริการไว ้จึงจดัสรรงบประมาณเพือจดัสิงอาํนวยความสะดวกใหผู้รั้บบริการไดรั้บความพึง
พอใจมากยงิขึนในการมารับบริการ  
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. ผูป้ระกอบการตระหนกัวา่ผูรั้บบริการเป็นคนสาํคญัทีสุด ผูใ้หบ้ริการทุกระดบัมี
พนัธะสัญญาทีจะตอ้งมอบสิงทีดีทีสุดใหแ้ก่ผูรั้บบริการ มีการกาํหนดมาตรฐานการบริการทีชดัเจน 
เพือใหก้ารบริการทีมีคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดใหเ้กิดแก่ผูรั้บบริการ 

1.5 การจัดระบบบริการ 

การจดัระบบบริการทีแตกต่างกันขึนอยู่กับนโยบายของแต่ละองค์การ ดังนันการ
จดัระบบการบริการจึงเป็นส่วนทีสําคญัในการดาํเนินตามเป้าหมายทีวางไว ้ไดแ้ก่ (อเนก สุวรรณ
บณัฑิต และ ภาสภร อดดุลพฒันกิจ,  : - ) 

. โครงสร้างระบบบริการ เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูรั้บบริการ ผู ้ให้บริการ 
องค์การธุรกิจบริการ ผลิตภณัฑ์การบริการ และสภาพแวดลอ้มของการบริการ ดงันนัหากส่วนใด
ส่วนหนึงเกิดความบกพร่องหรือไม่สามารถแสดงบทบาทไดก้็จะทาํให้ระบบบริการประสบความ
ลม้เหลวได ้

. แนวคิดเกียวกบัการจดัการระบบบริการ เนน้กระบวนการจดัการให้ความสําคญัใน
การรับฟังความเห็นของผูรั้บบริการ และการตดัสินใจของผูใ้ห้บริการส่วนหน้าทีตอ้งติดต่อกับ
ผูรั้บบริการโดยตรง ในอดีตคณะผูบ้ริหารสูงสุดมีอาํนาจสังการลงมาตามลาํดบัขนัวา่ควรจะบริการ
ผูรั้บบริการอย่างไร แต่ในปัจจุบันการจัดการมุ่งสู่การสร้างความสัมพันธ์กับผู ้รับบริการใน
กระบวนการจดัการบริการของบุคลากรทีปฏิบติังาน บริการสภาพแวดลอ้มทีอาํนวยความสะดวก
รวมถึงระบบปฏิบติังานต่าง ๆ ในการติดต่อกับผูรั้บบริการฝ่ายสนับสนุนการบริการเป็นเพียง
ส่วนประกอบขนัตน้ของการบริการทีดี ไม่ใช่กลไกหลกัของระบบบริการอีกต่อไป ดงันันความ
รับผิดชอบจึงอยู่ทีผูป้ฏิบติังาน ส่วนหน้าทีตอ้งปฏิบติัและตดัสินใจเกียวกบัการบริการโดยเฉพาะ
ช่วงเวลาของความจริง โดยมอบอาํนาจความอิสระในการปฏิบติังานให้แก่ผูป้ฏิบติังานเพือความมี
ประสิทธิภาพ และมุ่งทีจะเชือมความสัมพนัธ์ระหว่างองค์การธุรกิจบริการ ผูใ้ห้บริการและ
ผูรั้บบริการ เขา้ไวด้ว้ยกนัเพือการนาํเสนอรูปแบบการบริการทีทาํให้ผูรั้บบริการพึงพอใจ และมีผล
กาํไรทางธุรกิจ 

. กระบวนการจดัการระบบการบริการ เนน้การจดัการอย่างต่อเนืองทงักระบวนการ
บริการใหเ้ป็นระบบแบบแผนเพือความมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามทีคาดหวงัไว ้ไดแ้ก่ 

.  ปัจจยันาํเขา้ เช่น ทีดิน อาคาร วสัดุอุปกรณ์ เงิน และบุคลากร เป็นตน้ 

.  กระบวนการดาํเนินการบริการ เช่น การวางแผน ระบบการจดัการ การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล คาํสังหรือระเบียบ และการควบคุม 

.  ปัจจยันาํออก เช่น ผลิตภณัฑ ์กาํไร และการเจริญเติบโต 
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. วงจรการใหบ้ริการ ในการจดัระบบนนัจะตอ้งศึกษาถึงสิงทีเป็นองคป์ระกอบสําคญั
ของแต่ละส่วนในการทาํให้เกิดการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนัระหวา่งผูรั้บบริการและผูใ้ห้บริการใน
กระบวนการให้บริการนันซึงปฏิสัมพันธ์จะเกิดเป็นลําดับของเหตุการณ์  ตังแต่เริมจนจบ 
กระบวนการให้บริการ เรียกว่า วงจรการให้บริการ โดยมุ่งเน้นการสร้างความประทบัใจในการ
บริการ ซึงจะเปลียนช่วงเวลาแห่งความจริงไปเป็นโอกาสในการสร้างความประทบัใจ 

1.6 การเสริมสร้างคุณภาพของการบริการ 

คุณภาพของการบริการ เป็นความคาดหวงัของผูรั้บบริการหลังจากใช้สินค้าหรือ
บริการต่าง ๆ มีเกณฑใ์นการพิจารณา (อเนก สุวรรณบณัฑิต และ ภาสภร อดดุลพฒันกิจ,  : )
ดงันี 

.เกณฑก์ารพิจารณาคุณภาพของการบริการ  แบบ ไดแ้ก่ 

.  กาํหนดผูรั้บบริการ 

.  เป็นสิงทีตอ้งคน้หาอยูเ่สมอ ไม่มีจุดจบ 

.  เกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายทีเกียวขอ้ง 

.  ไม่อาจแบ่งแยกคุณภาพของการบริการ และการติดต่อสือสารได ้

.  อยูบ่นพืนฐานของความเป็นธรรม 

.  เป็นความพร้อมใจในการบริการทีวางแผนไว ้

.   เป็นพนัธะสัญญาององคก์ารธุรกิจบริการต่อผูรั้บบริการ 

. เกณฑก์ารเลือกใชบ้ริการของ ไดแ้ก่ 

.  การเขา้ถึงบริการไดท้นัทีตามความตอ้งการของผูรั้บบริการ 

.  ความสะดวกของทีตงัในการเขา้รับบริการ 

.  ความน่าเชือถือไวว้างใจของการใหบ้ริการ 

.  การใหค้วามสาํคญัของผูรั้บบริการทีละราย 

.  ราคาค่าบริการทีเหมาะสมกบัลกัษณะของการบริการ 

.  คุณภาพของการใหบ้ริการทงัในระหวา่งการรับบริการและภายหลงัรับบริการ 

.  ชือเสียงของการบริการทีไดรั้บการยกยอ่งชมเชย 

.  ความปลอดภยัของการใหบ้ริการโดยผูเ้ชียวชาญ 

.  ความรวดเร็วในการใหบ้ริการ 

. เกณฑก์ารพิจารณาคุณภาพการบริการของผูรั้บบริการ ไดแ้ก่ 

.  ลกัษณะการบริการ การตกแต่งสถานที 

.  ความไวว้างใจในการนาํเสนอผลิตภณัฑบ์ริการตามสัญญา 
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.  ความกระตือรือร้น ความเตม็ใจในการช่วยเหลือ 

.  ความเชียวชาญ ความรู้ ความสามารถในการทาํงาน 

.  ความมีอธัยาศยันอบนอ้ม ความมีไมตรีจิต 

.  ความน่าเชือถือ ความสามารถในการสร้างความเชือมนัในการบริการ 

.  ความปลอดภยั ปราศจากความเสียงใด ๆ 

.  การเขา้ถึงการบริการ ความสะดวกสบาย ไม่ยุง่ยาก 

.  การติดต่อสือสาร ความสามารถในการสร้างความสัมพนัธ์ และสือความหมาย 

.  การคน้หา และทาํความเขา้ใจความตอ้งการของผูรั้บบริการ 

1.7 แนวทางการเสริมสร้างคุณภาพของการบริการ 

องค์การธุรกิจบริการต้องตระหนักถึงการสร้างคุณภาพอย่างต่อเนือง ส่งเสริมการ
แสดงออกจากทุกส่วนของกระบวนการจดัการบริการ ไดแ้ก่ การบริหาร การบริหารการปฏิบติังาน
ของผูใ้หบ้ริการ การรับรู้ความคาดหวงัของผูรั้บบริการ ดงันี (อเนก สุวรรณบณัฑิต และ ภาสภร  
อดดุลพฒันกิจ,  : - ) 

. การบริหารการบริการขององค์การให้มีคุณภาพ นาํความรู้ดา้นความตอ้งการของ
ผูรั้บบริการ หรือความตอ้งการภายในองคก์ารมากาํหนดมาตรฐานการทาํงานบริการ 

. การปฏิบัติงานบริการของผู ้ให้บริการทีมีคุณภาพ ส่งเสริมการแสดงออกของ
พฤติกรรมการบริการทีมีคุณภาพ 

. การรับรู้คุณภาพของการบริการของผูรั้บบริการ เป็นความคาดหวงัจากความตอ้งการ
ของผูรั้บบริการอนัอาจเกิดจากการมีประสบการณ์การได้รับบริการหรือจากการโฆษณา ดงันัน 
ผูบ้ริหารองค์การบริการตอ้งเขา้ใจความคาดหวงันีและเสริมสร้างขึนเพือเป็นภาพลกัษณ์ทีดีของ
องคก์ารบริการ 

1.8 แนวคิดการให้บริการ 

จิตตินนัท ์เดชะคุปต ์(  : - ) ไดก้ล่าววา่ แนวคิดการให้บริการให้เกิดในจิตใจผู ้
ให้บริการตอ้เริมจากการมีทศันคติทีดีในการบริการ หากทุกคนมีจิตสํานึกในการให้บริการและถือ
ว่าทุกคนในบริษทัมีความรับผิดชอบร่วมกนั ทุกคนลว้นเป็นทูตในความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ความ
ผิดพลาดบกพร่องในหน้าที บกพร่องในการบริการ จะมีผลต่อลูกคา้และเป็นบ่อนทาํลาย ชือเสียง
ของบริษทัในทีสุด ฉะนนัผูใ้หบ้ริการจะตอ้งคิดใหไ้ดเ้สมอวา่ 

. ลูกคา้ตอ้งถูกเสมอ 

. ผูใ้หบ้ริการเป็นพระเอกไม่ไดเ้ป็นแค่ตวัพระรอง 

. งานบริการเป็นงานผูใ้ห้ 
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. รักงานบริการตอ้งทาํใจและอดทน 

. บริการอยา่งเอาใจใส่ลูกคา้มาใส่ใจเรา 

. ยอมรับความแตกต่างของลูกคา้ 

. บริการลูกคา้เสมือนญาติของตนเอง 

. บริการเสมือนเป็นเจา้ของกิจการ 

ลกัษณะทีดีของผูใ้หบ้ริการตอ้นรับ 

. แต่งกายเรียบร้อย 

. พดูจาชดัเจน มีหางเสียงไพเราะ 

. ทาํตนเป็นคนสุภาพ สง่าผา่เผย 

. ยมิอยูเ่สมอ ทงัใบหนา้ ดวงตา และริมฝีปากเป็นยมิทีสดชือประทบัใจ 

. หลีกเลียงคาํกล่าวปฏิเสธ แต่ตอ้งพยายามหลีกเลียงการรับคาํทีไม่แน่ใจ 

. แสดงใหป้รากฏวา่เตม็ใจใหบ้ริการ 

. หลีกเลียงการโตแ้ยง้หรือฉุนเฉียว ใส่อารมณ์ต่อผูม้าติดต่อทุกกรณี 

. ระลึกไวเ้สมอวา่ ความอดกลนัรักษาอารมณ์ขุ่นมวันนั คืองาน/หนา้ทีของเรา 

. ยกใหป้ระชาชนผูม้าติดต่อเป็นผูช้นะหรือถูกเสมอ 

สรุปไดว้า่ แนวความคิดในการให้บริการเพือให้การบริการบรรลุถึงวตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายของการบริการนนั ผูใ้หบ้ริการจะตอ้งยึดถือลูกคา้วา่ลูกคา้นนัถูกตอ้งเสมอ เพราะลูกคา้คือ
คนสําคญัพนกังานบริการจึงเป็นสิงจาํเป็น เพราะจะตอ้งทาํหน้าทีให้ดี เพือให้ลูกคา้ประทบัใจและ
กลบัมาเพือใช้บริการซาํ การบริการให้เป็น จะตอ้งมีจิตใจอดทน เอาใจลูกคา้มาใส่ใจเรา ให้ลูกคา้
สามารถยอมรับบริการของธนาคารได้ ดงันนั แนวคิดและทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัการบริการ ทาํให้
สามารถทราบถึงการรับรู้และความคาดหวงัต่อการใชบ้ริการ สามารถนาํไปเป็นขอ้มูลถึงความพึง
พอใจทีตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ และสร้างแบบสอบถาม เพือสร้างความพึงพอใจให้กบัผูม้า
ใชบ้ริการได ้
 
. แนวคิดและทฤษฎเีกียวกบัส่วนประสมการตลาด  

ธีรกิติ นวรัตน ณอยธุยา (2547: 24) กล่าววา่ ส่วนประสมทางการตลาด ทีรู้จกักนัในชือ 
4Ps ซึงไดรั้บการพฒันาขึนมาในช่วงทศวรรษ 1960 วา่เป็นมุมมองทีค่อนขา้งแคบเกินไป และไม่ 
เหมะสมทีจะใชก้บัการบริการซึงมีลกัษณะเฉพาะทีแตกต่างจากสินคา้โดยทวัไป Zeithaml and Biter 

Z (2000) ไดเ้สนอแนวคิดใหม่ในเรืองส่วนประสมทางการตลาดสําหรับบริการโดยเฉพาะ รวมกบั
อีก 3 ส่วน คือ บุคคล กระบวนการ และหลกัฐานทางกายภาพ 
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ศิวฤทธิ พงศกรรังศิลป์ (2547: 12) กล่าววา่ ส่วนประสมทางการตลาด ของธุรกิจทวัไป
ประกอบไปดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา การจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด แต่ถา้เป็นธุรกิจบริการ
จะมีส่วนประสมทางการตลาดเพิมขึน คือ พนกังาน กระบวนการให้บริการ และสิงต่างๆภายใน
สาํนกังาน 

ชยัสมพล ชาวประเสริฐ (2547: 12) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการจะมี
ความแตกต่างจากส่วนผสมทางการตลาดของสินคา้ทวัไป กล่าวคือ จะตอ้งมีการเน้นถึงพนกังาน 
กระบวนการในการใหบ้ริการ และสิงแวดลอ้มทางกายภาพ ซึงทงัสามส่วนเป็นปัจจยัหลกัในการส่ง
มอบบริการ ดงันนั ส่วนผสมทางการตลาดของการบริการจึงประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา การจดั
จาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด พนักงาน กระบวนการในการให้บริการ และสิงแวดล้อมทาง
กายภาพ 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์

ผลิตภณัฑ ์หมายถึง แนวความคิดโดยรวมของวตัถุ และกระบวนการ (ธีรกิติ นวรัตน ณ 
อยธุยา, 2547 : 79) ไดแ้ก่ สินคา้ และบริการ ทีธุรกิจพฒันาและผลิตขึนเพือตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้ใหเ้กิดความพึงพอใจสูงสุด (ศิวฤทธิ พงศกรรังศิลป์, 2547 : 14) และบริการเป็นผลิตภณัฑ์
อยา่งหนึง แต่เป็นผลิตภณัฑที์ไม่มีตวัตน มาสามารถจบัตอ้งได ้(ชยัสมพล ชาวประเสริฐ, 2547 : 64) 

2. ดา้นราคา 
ราคา หมายถึง ราคาของสินคา้และบริการรวมทงัเงือนไขต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัการชาํระ

เงินทีบริษทักาํหนดขึน การตดัสินใจในด้านราคามีผลกระทบต่อทุกๆส่วนของส่วนประสม
การตลาดบริการ (ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2547 : 79) จาํนวนเงินทีลูกคา้ตอ้งชาํระให้กบัผูข้าย
เพือใหไ้ดรั้บสินคา้และบริการ โดยธุรกิจตอ้งกาํหนดราคาให้อยูใ่นระดบัทีลูกคา้สามารถซือได ้การ
กาํหนดราคานันมีจุดมุ่งหมายเพือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนั (ศิวฤทธิ พงศกรรังศิลป์, 
2547 : 14) ในการตงัราคาสูงก็จะทาํใหธุ้รกิจมีรายไดสู้งขึน การตงัราคาตาํก็จะทาํให้รายไดธุ้รกิจนนั
ตาํ ซึงนาํไปสู่ภาวการณ์ขาดทุนได ้(ชยัสมพล ชาวประเสริฐ, 2547 : 64) 

3. ดา้นการจดัจาํหน่าย 

ช่องทางการจดัจาํหน่าย หมายถึง การจดัการเกียวกบัการอาํนวยความสะดวกในการซือ
สินคา้ของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายใหมี้ความสะดวกสบายสูงสุด ดว้ยการนาํสินคา้และบริการไปส่งมอบ
ใหก้บัลูกคา้ภายในเวลาทีลูกคา้ตอ้งการ ซึงมีรูปแบบทีแตกต่างกนัตามลกัษณะของสินคา้ พฤติกรรม
ของลูกคา้ และสถานทีตงัของธุรกิจ และทีตงัของลูกคา้ โดยมีความเกียวขอ้งกบังานของนกัการ
ตลาดในการออกแบบ และพฒันาระบบการจดัการช่องทางการตลาดให้เหมาะสมกบัตวัสินคา้ และ
กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย (ศิวฤทธิ พงศกรรังศิลป์, 2547 : 14) เป็นหนา้ทีทีเกียวขอ้งกบัการจาํหน่าย และ
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สนับสนุนการกระจายสินค้า เพือทาํให้สินค้าและบริการมีความพร้อมสําหรับการจดัจาํหน่าย 
คาํนึงถึงหลกัเกณฑ์ 2 ประการ คือ การเขา้ถึงได ้และความพร้อมทีจะให้บริการได ้(ธีรกิติ นวรัตน 
ณ อยุธยา, 2547 : 79) ทางการจดัจาํหน่ายในการให้บริการนนั สามารถให้บริการผา่นช่องทางการ
จดัจาํหน่ายได ้4 วิธี ไดแ้ก่ การให้บริการผ่านร้าน การให้บริการถึงบา้นลูกคา้หรือสถานทีทีลูกค้า
ต้องการการให้บริการผ่านตัวแทนและการให้บริการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (ชัยสมพล ชาว
ประเสริฐ, 2547 : 64) 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

การส่งเสริมการตลาด หมายถึง การสือสารทางการตลาดสําหรับสินคา้ และบริการ 
ประกอบดว้ยการโฆษณา โดยใชพ้นกังานขาย การส่งเสริมการขายกการประชาสัมพนัธ์ การสือสาร
แบบปากต่อปากกและการตลาดทางตรง (ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2547 : 79) ในการกาํหนด
แนวทางในการสือสารไปยงัลูกคา้กลุ่มเป้าหมายเกียวกบัสินคา้และบริการ ราคา และขอ้มูลอืนๆ 
ของสินคา้และบริการ โดยมุ่งหมายให้เกิดการตดัสินใจซือสินคา้และบริการ ดว้ยการประสมและ
สานส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด (ศิวฤทธิ พงศกรรังศิลป์, 2547 : 14)  

5. ดา้นบุคคล หรือพนกังาน 

บุคคล หมายถึง บุคคลทุกๆ คนทีมีส่วนร่วมในกระบวนการให้บริการ ซึงรวมถึง
พนกังานของกิจการ ลูกคา้ทีมาใช้บริการ และลูกคา้คนอืนทีมาใชบ้ริการดว้ย พนกังานของกิจการ
เป็นองค์ประกอบทีสําคญัทงัในการผลิตบริการและการให้บริการในปัจจุบนัซึงสถานการณ์การ
แข่งขนัทางธุรกิจรุนแรงขึน พนกังานยงัเป็นปัจจยัสําคญัทีสร้างความแตกต่างให้กบัธุรกิจโดยการ
สร้างมูลคา้เพิมใหก้บัสินคา้ทาํใหเ้กิดความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั (ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2547 

: 79) การจดัการบริการอย่างมีประสิทธิภาพดว้ยบุคลากรของกิจการโดยเริมตงัแต่การสรรหา
คดัเลือก ในการพฒันาและฝึกอบรม รวมไปถึงการจูงใจ  และปลูกฝังลกัษณะทีจาํเป็นต่อการ
ใหบ้ริการ เพือสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการให้มากทีสุด ไดแ้ก่ ดา้นทกัษะในการ
แกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ การทกัทายลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการ การขอบคุณลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการทุกครัง
ทีมาใช้บริการ (ศิวฤทธิ พงศกรรังศิลป์ 2547 : 14) ผูบ้ริหารมีส่วนสําคญัในการกาํหนดนโยบาย 
พนักงานทุกระดบั ทีพบปะกบัลูกคา้โดยตรง และพนกังานในส่วนสนับสนุน ซึงบุคคลดงักล่าว
ทงัหมดมีผลต่อคุณภาพของการใหบ้ริการ (ชยัสมพล ชาวประเสริฐ, 2547 : 64) 

6. ดา้นกระบวนการ 

กระบวนการ หมายถึง การวางระบบและออกแบบให้มีขนัตอนทีอาํนวยความสะดวก
ใหก้บัลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการมากทีสุด ลดขนัตอนทีทาํใหผู้บ้ริโภคตอ้งรอนาน จดัระบบการไหลของ
การให้บริการให้มีอุปสรรคนอ้ยทีสุด เนืองจากการรอคอยการให้บริการนานๆ อาจทาํให้เกิดความ
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ไม่พึงพอใจได ้โดยยึดแนวคิดให้ลูกคา้อยู่จุดเดียว และให้บริการแนวคิดทีว่า ลูกคา้คือคนทีเรารัก 
(ศิวฤทธิ พงศกรรังศิลป์, 2547 : 14) กระบวนการให้บริการเป็นส่วนผสมทางการตลาดทีมี
ความสําคัญมาก  ต้องอาศัยพนักงานทีมีประสิทธิภาพ หรือเครืองมือทันสมัยในการทําเกิด
กระบวนการทีสามารถส่งมอบบริการทีมีคุณภาพได ้เนืองจากการให้บริการประกอบไปดว้ยหลาย
ขนัตอน ซึงในแต่ละขนัตอนตอ้งประสานเชือมโยงกนัอย่างดี เพือสร้างความประทบัใจให้ลูกคา้ 
(ชยัสมพล ชาวประเสริฐ, 2547 : 64) 

7. ดา้นหลกัฐานทางกายภาพ 

หลกัฐานทางกายภาพ หมายถึง การออกแบบวางผงัสาํนกังาน ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
เหมาะสมกบัลกัษณะของบริษทั ลูกคา้หรือผูใ้ช้บริการจะรับรู้และเขา้ใจภาพลกัษณ์การให้บริการ
ของกิจการจากสิงเหล่านี เนืองจากเมือลูกคา้ติดต่อกบับริษทั ลูกคา้จะมองไปรอบๆตวั การตกแต่ง
สถานทีให้เหมาะทาํให้ลูกค้าเกิดความมันใจมากขึน และควรจะสอดคล้องและเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมภายในบริษทั (ศิวฤทธิ พงศกรรังศิลป์, 2547 : 14) สถานทีทีลูกคา้และกิจการมี
ปฏิสัมพนัธ์กัน และองค์ประกอบทีจบัตอ้งได้ต่างๆ ซึงทาํหน้าทีช่วยอาํนวยความสะดวก หรือ
สือสารบริการนนั (ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2547 : 79) ไดแ้ก่ อาคารของธุรกิจบริการ เครืองมือ 
อุปกรณ์ เป็นสิงทีลูกคา้ใช้เป็นเครืองหมายแทนคุณภาพของการให้บริการ กล่าวคือ ลูกคา้จะอาศยั
สิงแวดลอ้มทางกายภาพเป็นปัจจยัหนึงในการเลือกใชบ้ริการ (ชยัสมพล ชาวประเสริฐ, 2547 : 64) 

สรุปไดว้า่ จากแนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดทีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ เป็น
แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดบริการ ทีมีบทบาทสําคญัทางการตลาดบริการ ส่วนประสมทาง
การตลาดประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการจดัจาํหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ดา้นการบริการ ดา้นบุคลากรทีให้บริการ ดา้นกายภาพ ปัจจยัเหล่านีจะเป็นตวักาํหนดการตดัสินใจ
ทางการตลาด เพือนํามาใช้ในการดําเนินงาน เป็นกรอบแนวคิดทางการการวิจัย  และสร้าง
แบบสอบถาม เพือศึกษาปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการเครืองบริการ
อตัโนมติัของธนาคาร 

 
3. แนวคิดทเีกียวข้องกบัทัศนคติ 

3.1 ความหมายของทัศนคติ 
นกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของทศันคติ (Attitude) ไวแ้ตกต่างกนั ดงันี 

กุณฑลี รืนรมย ์( 6 : 108) กล่าววา่ ทศันคติเป็นสิงทีอยูภ่ายในความนึกคิดของมนุษย ์
ทศันคติจะตอ้งบงัเกิดขึนกบัสิงใดสิงหนึงไม่ว่าจะเป็นวตัถุสิงของทงัสิงทีจบัตอ้งไดแ้ละจบัตอ้ง
ไม่ได ้สิงทีจบัตอ้งไม่ไดไ้ดแ้ก่แนวคิดหรือสถาบนัทีเป็นนามธรรม 
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เสรี วงษม์ณฑา (  : 106) กล่าววา่ ทศันคติ หมายถึง ความโนม้เอียงทีเรียนรู้เพือให้
มีพฤติกรรมทีสอดคล้องกับลักษณะทีพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจทีมีต่อสิงใดสิงหนึง หรืออาจ
หมายถึงการแสดงความรู้สึกภายในทีสะทอ้นว่าบุคคลมีความโนม้เอียง พอใจหรือไม่พอใจต่อบาง
สิง เช่น ตราสินคา้ บริการ ร้านคา้ปลีก 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (  : ) กล่าวว่า ทศันคติ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด
ของบุคคลทีมีต่อสิงใดสิงหนึงซึงผูบ้ริโภคเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตโดยใช้เป็นตวัเชือม
ระหวา่งความคิดและพฤติกรรม นกัการตลาดนิยมใชเ้ครืองมือการโฆษณาเพือสร้างทศันคติทีดีต่อ
ผลิตภณัฑแ์ละตราสินคา้ 

ภาวณีิ กาญจนาภา ( 5  : 107) กล่าววา่ ทศันคติ หมายถึง แนวความคิดของบุคคลของ
บุคคลเกียวกบัสิงใดสิงหนึง ซึงอาจเป็นการโฆษณาผลิตภณัฑ ์พนงังานขาย องคก์รธุรกิจ เป็นตน้  

จากความหมายขา้งตน้สรุปได้ว่า ทศันคติ หมายถึงความรู้สึกนึกคิดทีอยู่ภายในของ
บุคคลซึงสะท้อนถึงความโน้มเอียงของการปฏิบติัและอารมณ์ว่า พอใจหรือไม่พอใจ เห็นด้วย
หรือไม่เห็นดว้ยต่อสิงต่าง ๆ อนัเป็นผลมาจากการเรียนรู้ประสบการณ์ในอดีตหรือสิงแวดลอ้ม 

3.2 องค์ประกอบของทัศนคติ 
กุณฑลี รืนรมย ์ ( 6 : 108) กล่าววา่ ทศันคติตอ้งมีองคป์ระกอบ องคป์ระกอบที

สาํคญัของทศันคติมีอยู ่ 3 ประการคือ องคป์ระกอบดา้นสติปัญญา องคป์ระกอบดา้นอารมณ์หรือ
ความรู้สึก และองคป์ระกอบดา้นพฤติกรรมทีจะแสดงออก องคป์ระกอบทงัสามของทศันคติเป็น
องคป์ระกอบทีไม่ไดอ้ยูล่อยๆ แต่มีความสัมพนัธ์เชือมโยงกนัซึงนาํไปสู่พฤติกรรมในทีสุด  

ทศันคติมีองคป์ระกอบสาํคญั  ประการ ไดแ้ก่ (วภิาพร มาพบสุข,  : 539) 
. ดา้นความคิดความเขา้ใจ (Cognitive Component) เป็นความรู้ความเขา้ใจทีบุคคลมี

ต่อสิงใดสิงหนึง เช่น มีทศันคติทีไม่ดีต่อคนเป็นโรคเอดส์ เพราะคนเป็นโรคเอดส์จะทาํใหส้ังคม
เสือมถอยทางศีลธรรม มีทศันคติทีไม่ดีกบัคนวา่งงานเพราะเห็นวา่คนวา่งงานมกัจะเป็นคนเกียจ
คร้าน ไม่สู้งาน มีความเสือมศรัทธาต่อพรรคการเมืองบางพรรค เพราะเห็นวา่พรรคการเมืองนนัไม่
ซือสัตย ์ชอบประพฤติทุจริต 

. ดา้นอารมณ์และความรู้สึก (Affective Component) เป็นการแสดงความรู้สึกต่อสิง
หนึงสิงใด ตามประสบการณ์ทีตนได้มาในทางบวก หรือทางลบ และเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย 
องค์ประกอบทางอารมณ์นับเป็นองค์ประกอบทีสําคญัทีสุดของทศันคติ ตวัอย่างเช่น นางจา้งไม่
ชอบเรืองการพนนัทุกชนิด แต่ทราบว่าลูกจา้งคนหนึงชอบเล่นการพนนั เขาจะรู้สึกไม่ชอบลูกจา้ง
คนนนั 
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. ดา้นพฤติกรรม (Behavioral Component) เป็นความพร้อมทีบุคคลจะแสดงออกให้
สอดคลอ้งกบัความรู้สึกของตนทีมีต่อสิงนนั เช่น เมือนายจา้งไม่ชอบลูกจา้งเล่นการพนนั เขาจะ
แสดงออกดว้ยการไม่จ่ายเงินโบนสัใหต้อนสินปี เป็นตน้ ความรู้สึกเป็นลกัษณะทางอารมณ์ของ
บุคคลทีแสดงออกทางความคิด ความเชือ จะแสดงออกในรูปความรัก ความชอบ ความพอใจ หรือ
ความไม่พอใจ 

3.3 คุณลกัษณะของทศันคติ 
ภาวณีิ กาญจนาภา (  : 107) กล่าววา่ ทศันคติส่งผลกระทบต่อกระบวนการเลือก

รับขอ้มูลข่าวสาร การเรียนรู้ และการตดัสินใจซือสินคา้ของผูบ้ริโภค และทศันคติในทางบวกของ
ผูบ้ริโภคทีมีต่อผลิตภณัฑมี์ความสาํคญัอยา่งยงิต่อความสาํเร็จของผลิตภณัฑใ์นตลาด นกัการตลาด
สามารถเขา้ไปมีอิทธิพลต่อทศันคติของผูบ้ริโภคใน 2 ลกัษณะ ดงันี 

1. พยายามสร้างทศันคติในทางบวกให้เกิดขึนกบัผูบ้ริโภคเพือจูงใจให้ผูบ้ริโภคซือ
สินคา้ 

2. ทาํการประเมินทศันคติทีผูบ้ริโภคมีอยูแ่ละพยายามผลิตสินคา้ทีมีคุณลกัษณะทีเขา้
ไดก้บัทศันคติทีผูบ้ริโภคมีอยู ่

ทศันคติมีลกัษณะทีสาํคญั  ประการ ดงันี (วภิาพร มาพบสุข,  : 540) 
. ทศันคติเป็นความคิดเห็นทีเกิดจากการเรียนรู้ หรือรับประสบการณ์ เช่น ประชาชน

ส่วนใหญ่มีทศันคติทีดีต่อการปกครองแบบประชาธิปไตย เพราะจากประสบการณ์ทีไดรั้บจากการ
ปกครองในระบอบนีทาํใหบุ้คคลไดรั้บสิทธิและเสรีภาพ 

. ทศันคติเป็นดชันีชีทิศทางในการแสดงพฤติกรรม ทศันคติโดยทวัไปมี  ทิศทาง คือ 
ทศันคติทางบวกทาํให้คนมีแนวโน้มทีจะเขา้หาหรือสนบัสนุนสิงนนั เช่น แม่บา้นเห็นดว้ยกบัการ
ซือสินคา้ลดราคาจึงมีแนวโนม้ทีจะคอยสังเกตและเขา้ไปจบัจ่ายซือสินคา้ ส่วนทศันคติในทางลบจะ
ทาํให้คนมีแนวโน้มชอบหนี เช่น ประชาชนทีมีทศันคติไม่ดีต่อรัฐบาลจะพยายามคอยจบัผิด และ
รวมกลุ่มกนัต่อตา้นรัฐบาล 

. ทศันคติสามารถถ่ายทอดไดโ้ดยการถ่ายทอดจากคนหนึงไปยงัอีกคนหนึงหรือจาก
สถานการณ์หนึงไปยงัอีกสถานการณ์หนึงได ้เช่น ประชาชนทีเลือมใสศรัทธาต่อพรรคการเมืองใด
พรรคการเมืองหนึงก็จะเห็นดว้ยและสนบัสนุนการทาํงานของพรรคนนั 

. ทศันคติเปลียนแปลงไดเ้นืองจากทศันคติเกิดจากการเรียนรู้และประสบการณ์ของ
บุคคลโดยตรง ถา้ประสบการณ์ของคนเปลียนไปยอ่มมีผลต่อการเปลียนแปลงของทศันคติดว้ย เช่น 
ในอดีตคนคนหนึงไม่ชอบฟุตบอลเลย แต่ในปัจจุบนัเกิดประสบการณ์โดยตรงทีบุตรชายตนเป็น
นกักีฬาทีมชาติจึงทาํใหบุ้คคลนีชอบดูฟุตบอลและสนใจฟุตบอลมากดว้ย 
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3.4 การเปลยีนทัศนคติ 
การเปลียนทศันคติมีปัจจยัทีเกียวขอ้งดงันี (วภิาพร มาพบสุข,  : 541) 

. จากแหล่งข่าวสาร แบ่งอออกเป็น  ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

.  ลักษณะของผูสื้อความ ลักษณะของผูสื้อความจะมีผลต่อการเปลียนแปลง
ทัศนคติของบุคคลโดยเฉพาะบุคคลนันมีลักษณะน่าเชือถือจะโดยคุณวุฒิก็ตาม ตัวอย่างเช่น 
การศึกษาอันหนึงพบว่าจากการบรรยายหัวข้อเกียวกับการรักษาโรคหวดั โดยนายแพทย์จะมี
นาํหนกัในการให้ความเชือของคนโดยทวัไปมากกว่าการบรรยายจากนกัการเมืองนอกจากนีผูสื้อ
ความทีมีคุณสมบติัใกลเ้คียงกบัผูรั้บยอ่มจะทาํให้ผูรั้บมีทศันคติคลอ้ยตามหรือเปลียนทศันคติตาม
ได้ง่ายกว่า เช่น นักเรียนโฆษณาขายสินค้าเกียวกับกระเป๋า รองเท้า แม่บ้านโฆษณาขายสินค้า
ประเภทผงซกัฟอกและเครืองใช้ในบา้น จะทาํให้การโฆษณานนัดูสมจริง น่าเชือถือ และมีเหตุผล
มากกวา่ 

.  ลกัษณะของข่าวสาร ลกัษณะของข่าวสารทีดีตอ้งไม่มีความลาํเอียง มีเหตุมีผลละ
มีการนาํเสนอการสือสารแบบสองทาง โดยเปิดโอกาสให้ผูรั้บสารมีโอกาสซักถาม  และโตต้อบ
ระหว่างกัน  ลักษณะของข่าวสารและการส่งข่าวซึงมีบทบาทสําคัญต่อการเปลียนทัศนคติ 
โดยเฉพาะอย่างยิงข่าวสารทีมีลกัษณะกระตุน้ให้ผูฟั้งเกิดความกลวัให้มีอิทธิพลทาํให้ผูฟั้งเปลียน
ทศันคติไดม้ากขึน 

.  สถานการณ์ ขณะทีผูฟั้งได้รับข่าวสารอย่างหนึงอย่างใดไว  ้และถ้ามีสิงมา
รบกวนหรือสิงทาํใหไ้ขวเ้ขว เช่น เสียงรบกวน ความคิด หรือกิจกรรมอืน ๆ เขา้มาแทรกนกัจิตวิทยา
พบว่าในสถานการณ์ทีผูฟั้งกาํลงัรับข่าวสารอยู่และเมือมีสิงมาสอดแทรกจะมีผลทาํให้เกิดการ
เปลียนแปลงทศันคติ ตวัอย่างเช่น ขณะทีพรรคการเมืองหนึงกาํลงัหาเสียงเพือแถลงนโยบายใน
ขณะนนัเกิดมีใบปลิวโจมตีและบิดเบือนนโยบายพรรคการเมืองนนั สถานการณ์นีกลบัยิงทาํให้
ประชาชนสนใจ และตดัสินใจเลือกพรรคนีมากขึน เป็นตน้ 

. การใช้อิทธิพลของกลุ่ม กลุ่มอิทธิพลทาํให้ความคิดของคนในกลุ่มเป็นไปในทาง
เดียวกนัโดยชกัจูงสมาชิกให้คลอ้ยตามมติของกลุ่ม และสมาชิกในกลุ่มยอ่ยจะเปลียนแนวทศันคติ
ตามเพือใหส้อดคลอ้งกนัเพือนในกลุ่มของตนจึงจะไดรั้บการยอมรับจากสมาชิกคนอืน ตวัอยา่งเช่น 
ทศันคติในการเลือกสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรของกลุ่มคนในครอบครัวเดียวกนัมกัจะเลือกตาม
สมาชิกคนกลุ่มใหญ่ของครอบครัวทีชอบพรรคการเมืองนนั 

. การโฆษณาชวนเชือ เป็นการพยายามทีจะสร้างหรือเปลียนความเชือของบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลโดยการใช้สือ คําพูด ภาพยนตร์ หรือสัญลักษณ์ต่างๆ โดยผู ้โฆษณาชวนเชือจะ
ตงัเป้าหมายไวต้อ้งการให้กลุ่มเป้าหมายเปลียนทศันคติในเรืองใดการโฆษณาชวนเชือจาํทาํให้
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บุคคลเปลียนทศันคติไดง่้ายกว่าวิธีอืน เพราะวิธีของการโฆษณาชวนเชือมกัจะมีเทคนิควิธีการที
ตอกยาํความคิดความเชือของบุคคลตลอดเวลาอาจจะเป็นการใช้คาํพูด การโฆษณาซาํ หรือการใช้
อิทธิพลของกลุ่มช่วย 

. การไดรั้บประสบการณ์โดยตรง การเผชิญหนา้กบัเหตุการณ์โดยตรงบางอยา่งจะทาํ
ใหบุ้คคลนนัเปลียนทศันคติได ้เช่น นกัท่องเทียวในประเทศไทยส่วนใหญ่มีทศันคติทีดีต่อเมืองไทย 
แต่เมือไดรั้บประสบการณ์ทีเลวร้ายถูกข่มขืน ปลน้จี หรือชิงทรัพยก์็ยอ่มมีผลทาํให้นกัท่องเทียวเกิด
ทศันคติทีเปลียนแปลงไปจากเดิม เป็นตน้ 

3.5 ปัจจัยทมีีผลต่อทศันคติของลูกค้า 
ปัจจยัสาํคญัทีมีผลต่อทศันคติของลูกคา้ ไดแ้ก่ (จิตตินนัท ์นนัทไ์พบูลย,์  : - ) 

. การจูงใจทางการทศันคติจะเกิดขึนขณะทีบุคคลกาํลงัดาํเนินการตอบสนองความ
ตอ้งการหรือแรงผลกัดนัทางร่างกายอยู่โดยบุคคลเกิดทศันคติทีดีต่อสิงทีสามารถช่วยตอบสนอง
ความตอ้งการดงักล่าว และในทางตรงกนัขา้มบุคคลจะสร้างทศันคติทีไม่ดีต่อสิงทีเป็นอุปสรรค
ขดัขวางการตอบสนองความตอ้งการนนั เช่น ลูกคา้กาํลงัเดินซือของอยูใ่นห้างสรรพสินคา้แห่งหนึง
และรู้สึกอยากเขา้ห้องนาํกะทนัหนั หากลูกคา้สามารถใชบ้ริการห้องนาํทีสะอาด และหาง่าย ก็ยอ่ม
เกิดทศันคติทีดีต่อบริการของห้างสรรพสินคา้แห่งนีถา้เป็นไปทางตรงขา้มคือ บริการห้องนาํทีไม่
สะอาดและหายาก ลูกคา้ก็ยอ่มมีทศันคติทีไม่ดีไดเ้ช่นกนั 

. ข่าวสารขอ้มูล ทศันคติจะมีพืนฐานมาจากชนิด และขนาดของข่าวสารขอ้มูลทีบุคคล
ไดรั้บรวมทงัลกัษณะของแหล่งทีมาของข่าวสารขอ้มูล ไม่วา่จะเป็นจากคาํบอกเล่าหรือการใช้สือ
ต่าง ๆ ซึงเมือผ่านกระบวนการเลือกเฟ้นสิงทีรับเขา้มา ขอ้มูลดงักล่าวจะถูกนาํไปเก็บสะสม และ
สร้างเป็นทศันคติขึนมาได้ เช่น สวนสนุกแห่งหนึงได้ประชาสัมพนัธ์เครืองเล่นชนิดใหม่ทีใช้
เทคโนโลยีทนัสมยั ดว้ยรูปทีแสงให้เห็นถึงความสนุกสนานทีแปลกใหม่ของคนรุ่นใหม่ ผูช้มต่าง
ถูกจูงใจใหเ้กิดทศันคติทีดีไปดว้นวา่เครืองเล่นชินนีมีความทนัสมยัดว้ยวสัดุอุปกรณ์ทีมีเทคโนโลยี
สูง มีความแปลกตาไปจากเครืองเล่นอืน และให้ความสนุกสนานแบบโลดโผนเร้าใจสําหรับบุคคล
ทีชอบการผจญภยัทีทา้ทายความกลา้หาญ เป็นตน้ 

.การเข้าร่วมกลุ่ม ทัศนคติได้รับอิทธิพลมาจากกลุ่มทีบุคคลเกียวข้องด้วย ได้แก่ 
ครอบครัว เพือน เพือนร่วมงาน และกลุ่มสังคมต่าง ๆ ทงัโดยทางตรง และทางออ้ม การถ่ายทอด
และแลกเปลียนขอ้มูลซึงกนั และกนัภายในกลุ่ม สามารุสร้างทศันคติต่อสิงหนึงใดใหเ้กิดขึนได ้เช่น 
เขา้ร่มกลุ่มเล่นกีฬากบัเพือนร่วมงานเป็นประจาํ ก็จะมีทศันคติทีดีต่อการออกกาํลงักาย และการเล่น
กีฬา เพือความสนุกสนานมากกวา่การทาํกิจกรรมนนัทนาการแบบอืน หรือครอบครัวหนึงชอบใช้
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บริการร้านตดัเสือแห่งหนึง ส่งผลให้สมาชิกในครอบครัวถูกใจใช้บริการร้านตดัเสือเดียวกนัไป
ตลอดได ้

. ประสบการณ์ การทีบุคคลมีประสบการณ์ทงัทางตรงและทางออ้มต่อสิงใด ยอ่มเป็น
ส่วนสาํคญัทีจะทาํใหบุ้คคลประเมินค่าสิงนนัเป็นทศันคติได ้เช่น ลูกคา้เขา้ไปรับประทานอาหารใน
ภตัตาคารแห่งหนึงรู้สึกติดใจในรสชาติของอาหารและการให้บริการด้วยความเอาใจใส่ของ
พนักงานเสิร์ฟอาหาร ทาํให้เกิดทัศนคติทีดีต่อภัตตาคารแห่งนัน และคาดหวงัว่าจะกลับไป
รับประทานอีกต่อ ๆ ไป แต่ถา้กลบัไปรับประทานครังต่อไปแลว้ไม่เป็นไปตามทีคาดหวงัเดิม ก็อาจ
ทาํใหท้ศันคติเปลียนไปในทางทีไม่ดีตามประสบการณ์ 

. บุคลิกภาพลกัษณะท่าทางของบุคคลส่งผลทางออ้มทีสําคญัในการสร้างทศันคติของ
บุคคลได้ บุคคลทีมีความคิดกว้าง  และเปิดโอกาสทีจะรับสิงต่าง  ๆ  ได้ง่าย  ย่อมเป็นคนที
เปลียนแปลงทศันคติได้รวดเร็วกว่าบุคคลทีมีความคิดคบัแคบและไม่รับสิงใดง่ายนัก และการ
เปลียนแปลงทศันคติก็จะเป็นไปไดย้ากและล่าชา้ เช่น แม่บา้นบางคนไม่ชอบไปจ่ายกบัขา้วหรือของ
สดในตลาดสด มากวา่ในห้างสรรพสินคา้ทีมีแผนกซูเปอร์มาร์เก็ต ถึงแมว้า่สินคา้จะจดัวางไวเ้ป็น
หมวดหมู่ และสะดวกต่อการเลือกซือมากกวา่ แต่แม่บา้นเหล่านีจะยึดติดกบัการเลือกซือตามความ
พอใจกบัแม่คา้ขาประจาํทีรู้จกัคุน้เคยกนัมากกวา่ เพราะไดข้องตามลกัษณะทีตนตอ้งการ 

จากการศึกษาถึงเรือง แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัทศันคติ ทาํให้เราทราบว่า ทศันคติ 
เป็นความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึก และความเชือหรือการรู้ของบุคคล กับแนวโน้มทีจะมี
พฤติกรรมโตต้อบในทางใดทางหนึงต่อเป้าหมายของทศันคตินนั ทศันคติเป็นเรืองของจิตใจ ท่าที 
ความรู้สึกนึกคิด และความโน้มเอียงของบุคคลทีมีต่อข้อมูลข่าวสาร และการเปิดรับ การกรอง
สถานการณ์ ทีไดรั้บมา ซึงเป็นไปไดท้งัเชิงบวก และเชิงลบ ทศันคติ ทาํให้มีการแสดง พฤติกรรม
ออกมา จะเห็นได้ว่า ทศันคติ ประกอบดว้ย ความรู้ ความเชือ และการปฏิบติั จึงนาํมาสร้างเป็น
กรอบแนวคิดในการวิจยั และสร้างแบบสอบถาม เพือศึกษาทศันะคติทีมีต่อการเลือกใช้บริการ
เครืองบริการอตัโนมติัของธนาคาร 
 
4. แนวคิดและทฤษฏีเกยีวกบัการตัดสินใจ 

4.1 กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค 
อดุลย ์ จาตุรงคกุล (2543 : 445) ไดก้ล่าวถึง กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค ว่า 

พฤติกรรมผูบ้ริโภคไม่ใช่ปฏิกิริยาโดดเดียว หรือเกิดขึนเป็นระยะ แต่กลบัเป็นชุดของปฏิกิริยาซึง
เกิดขึนเป็นลาํดบัและมกัเกิดขึนซาํๆซากๆ ดงันนัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคจึงประกอบดว้ยกิจกรรม
ต่างๆทงัหมดทีเกียวกบัการบริโภคและการใชสิ้นคา้ต่างๆ อยา่งนอ้ยทีสุดรวมถึงกิจกรรมต่างๆ ดงันี  
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1.การตระหนกัถึงปัญหาหรือการรู้ตวั 
2.การเสาะแสวงหาทางเลือก 
3.การประเมินค่าทางเลือกต่างๆ 
4.การตดัสินใจ 
5.การพิจารณาภายหลงัการตดัสินใจ 
เสรี วงษม์ณฑา (2542 : 192) ไดก้ล่าวถึง กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภควา่ ในการ

ทีผูบ้ริโภคจะซือสินคา้ใดสินคา้หนึงนนั จะตอ้งมีกระบวนการตงัแต่จุดเริมตน้ไปจนถึงทศันคติ
หลงัจากทีไดใ้ชสิ้นคา้แลว้ ซึงสามารถพิจารณาเป็นขนัตอนไดด้งันี การมองเห็นปัญหา การแสวงหา
ภายใน การแสวงหาภายนอก การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซือ และทศันคติหลงัซือ 

ณฐัยา สินตระการผล (2550 : 20-21) กล่าววา่ การตดัสินใจเกียวขอ้งกบัประเด็นปัญหา
ระหวา่งบุคคลซึงเป็นสิงทีวดั และประเมินไดย้าก แต่ก็มกัจะเป็นตวักาํหนดความสําเร็จ หรือความ
ลม้เหลวของสิงทีไดท้าํ ซึงกระบวนการตดัสินใจประกอบดว้ย 5 ขนัตอน ดงันี 

1. การสร้างสภาพแวดลอ้มทีสนบัสนุนความสาํเร็จ 
2. การกาํหนดกรอบของประเด็นปัญหาอยา่งเหมาะสม 
3. การสร้างทางเลือก 
4. การประเมินทางเลือก 
5. การเลือกทางเลือกทีดีทีสุด 
กระบวนการมีความสาํคญัอยา่งยงิต่อการไดผ้ลลพัธ์ทีมีประสิทธิผล เมือกระบวนการที

มีนนัมีความเหมาะสมคุณภาพของผลลพัธ์ก็จะดีขึนตามไปดว้ย 
4.2 ทศันะคติในการตัดสินใจซือของผู้บริโภค 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538:18) ไดก้ล่าวถึง ทศันะ 4 ประการในการตดัสินใจซือของ

ผูบ้ริโภค (Four views of consumer decision making) ในทีนีจะพิจารณาถึงทศันคติสําคญัทีเกียวขอ้ง
กบัสาเหตุและวิธีการซึงบุคคลตดัสินในซือเราเรียกวา่ โมเดลของบุคคล (Model of man) ซึงเป็น
โมเดลทีเกียวขอ้งกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 4 โมเดลคือ 

1. บุคคลทีตดัสินใจซือโดยถือหลกัเกณฑ์ (Economic man หรือ Economic man 

theory)ทฤษฎีนีสมมุติวา่ผูบ้ริโภคใชห้ลกัเหตุผลในการประเมิน จดัลาํดบัทางเลือกแต่ละผลิตภณัฑ ์

และเลือกทางเลือกซึงใหมี้มูลค่าสูงสุด โมเดลนีไดว้ิเคราะห์โดยผูว้ิจยัผูบ้ริโภคดว้ยจาํนวนทีมากพอ
โดยยึดหลกัว่าผูบ้ริโภคจะคาํนึงถึงทางเลือกผลิตภณัฑ์สามารถทีจะจดัลาํดบัแต่ละทางเลือกในรูป
ของประโยชน์ (ขอ้ดี) และขอ้เสีย เพือทีจะหาทางเลือกทีดีทีสุด ทฤษฎีนีตามทศันะของวิทยาศาสตร์
สังคมพบวา่ไม่เป็นจริงดว้ยเหตุผลต่อไปนี 
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1.1 บุคคลมีขอ้จาํกดัดา้นทกัษะ อุปนิสัย และการกระทาํทีสะทอ้นจากประสาท
สัมผสั 

1.2 บุคคลมีขอ้จาํกดัดา้นมูลค่าผลิตภณัฑ์ 
1.3 บุคคลมีขอ้จาํกดัดา้นความรู้  

ผูบ้ริโภคอยู่ในตลาดทีไม่สมบูรณ์ซึงไม่สามารถตัดสินใจโดยใช้เหตุผล  เช่น 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งราคาและคุณภาพ (Price and quality relationship) อรรถประโยชน์หน่วย
สุดทา้ย (Marginal utility) และเส้นแสดงความพอใจเท่าเดิม (Indifferent curve) โดยแทจ้ริงแลว้
ผูบ้ริโภคไม่เต็มใจทีจะมีกิจกรรมการตดัสินใจซือในวงก้าง และยงัคงยึดหลกัความพอใจ ด้วย
เหตุผลนีโมเดลเศรษฐกิจจึงสะทอ้นถึงความเป็นอุดมคติมากเกินไป 

2. บุคคลทีตดัสินใจซือโดยคลอ้ยตามบุคคลอืน (Passive man หรือ Passive man 

theory) หมายถึง ทฤษฎีมนุษยที์แสดงวา่ผูบ้ริโภคเป็นผูจ้าํนนต่อการใชค้วามพยายามทางการตลาด
ของนกัการตลาดทฤษฎีนีตรงขา้มกบัทฤษฎีแรก โดยมองวา่ผูบ้ริโภคมีการรับรู้จากสิงกระตุน้ และ
เป็นผูซื้อทีไม่มีเหตุผล พร้อมทีจะยอมรับเครืองมือของนกัการตลาด ดงันนัผูบ้ริโภคจึงยอมจาํนนต่อ
พนกังานขายมืออาชีพซึงมีการอบรมดา้นการขายในการพฒันากระบวนการขาย  โดยมีขนัตอน
สาํคญัคือ 

2.1 พนกังานขายตอ้งทาํให้ลูกคา้เกิดความตงัใจ (Attention) 

2.2 จากความตงัใจจะทาํใหลู้กคา้เกิดความสนใจ (Interest) 

2.3 ความสนใจจะนาํไปสู่ความตอ้งการ (Desire) 

2.4 จากการขจดัขอ้โตแ้ยง้ในจิตใจของกลุ่มเป้าหมาย (Action)  

จะนาํไปสู่การตดัสินใจซือ จะเห็นวา่ขนัตอนการขายจะมีวตัถุประสงคใ์ห้เกิดเอไอดีเอ 

โมเดล (AIDA Model) คือ เกิดความตงัใจ(Attention) ความสนใจ (Interest) ความตอ้งการ (Desire) 

และเกิดการกระทาํ (Action) 

3. บุคคลทีตดัสินใจซือดว้ยความเขา้ใจ (Cognitive man) โมเดลความเป็นมนุษย  ์ซึง
ระบุวา่ผูบ้ริโภคเป็นผูค้น้หาขอ้มูลทีเหมาะสมซึงสามรถทาํให้เกิดการตดัสินใจซืออยา่ง เหมาะสม
ในโมเดลนีจึงมองว่าผู ้บริโภคเป็นผูแ้ก้ปัญหาโดยผูบ้ริโภคจะค้นหาผลิตภัณฑ์ และบริการที
ตอบสนองความตอ้งการของเขา โมเดลจะเป็นกระบวนการซือ ผูบ้ริโภคคน้หาและประเมินขอ้มูล
เกียวกบัตราสินคา้และช่องทางของร้านคา้ปลีกในโมเดลนีอาจถือว่าเป็นระบบกระบวนการขอมูล
ของผูบ้ริโภคซึงอาจหมายถึงรูปแบบการเรียนรู้ของมนุษย ์จากกระบวนการขอ้มูลซึงมุ่งทีวิธีการเก็บ
ไวใ้นความทรงจาํและจาํนวนวิธีการนาํกลบัมาใช้กระบวนการนีจะนาํไปสู่การกาํหนดความพึง
พอใจและการตงัใจซือในทีสุด ผูบ้ริโภคอาจใช้กลยุทธ์กาํหนดความพึงพอใจซึงใช้เป็นอีกเกณฑ์
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หนึงโดยอาศยับุคคลทีเกียวขอ้ง เช่น เพือนครอบครัว พนกังานขาย ฯลฯ เหล่านีจะสร้างความพึง
พอใจใหเ้ขา 

4. บุคคลทีตดัสินใจซือดว้ยอารมณ์ (Emotional man) โมเดลซึงเสนอวา่ผูบ้ริโภคทาํการ
ตดัสินใจ โดยอาศยัเกณฑ์ดุลพินิจของผูบ้ริโภคถึงความรู้สึกส่วนตวั เช่น ความรัก ความภาคภูมิใจ
ความกลวั ความรู้สึก การยกยอ่งมากกวา่การประเมินขอ้มูลทีไดม้าจริง การยึดถือความรู้สึก และ
อารมณ์ของผูบ้ริโภค เช่น ความสนุก ความกลวั ความรัก ความหวงั ความมีเสน่ห์ทางเพศ ซึงเป็น
ความตอ้งการทางอารมณ์ของผูบ้ริโภค เมือผูบ้ริโภคเกิดการตดัสินใจซือโดยอาศยัอารมณ์จะมีการ
คน้หาขอ้มูลก่อนการซือนอ้ยซึงเกณฑ์การตดัสินใจซือในกรณีนีเป็นคามตอ้งการทางดา้นจิตวิทยา 
ความตอ้งการและการจูงใจ 

4.3 ปัจจัยทีมีอทิธิพลต่อการบวนการตัดสินใจซือ 

ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการบวนการตดัสินใจซือ (ภาวิณี กาญจนาภา,  : 95) กระบวร
การตดัสินใจซือของผูบ้ริโภคทีเกิดขึนไม่ไดเ้ป็นกระบวนการอิสระ แต่เป็นไปภายใตอิ้ทธิพลของ
สิงแวดลอ้มต่างๆ ทงัทีเป็นปัจจยัภายนอก เช่น อิทธิพลทางดา้นสังคม ปัจจยัสถานการณ์ หรือขอ้มูล
ข่าวสาร เป็นตน้ และปัจจยัภายในตวัของผูบ้ริโภคเอง ทีถูกเรียกวา่แรงผลกัดนัทางดา้นจิตวิทยา อนั
ไดแ้ก่ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ บุคลิกภาพ ทศันคติ และวิถีการดาํเนินชีวิต เป็นตน้ ทงัปัจจยั
ภายในตวับุคคลและปัจจยัภายนอกตัวบุคคลจะเข้ามามีอิทธิพลในแต่ละขันของกระบวนการ
ตดัสินใจซือของผูบ้ริโภค ซึงทาํให้ผลไดข้องกระบวนการตดัสินใจซือของผูบ้ริโภคแต่ละบุคคลมี
ความแตกต่างกนัไป เมือบุคคลสัมผสัต่อตวักระตุน้ชนิดเดียวกนั หรือภายใตส้ถานการณ์เดียวกนั 
ในอีกทางหนึง การใช้ตวักระตุน้ต่างชนิดกนั หรืออิทธิพลของสถานการณ์ทีแตกต่างกนัสําหรับ
ผูบ้ริโภคทีมีคุณลกัษณะแตกต่างกนัไป อาจให้ประสิทธิผลสูงกว่าในการก่อให้เกิดผลไดเ้ดียวกนั
จากกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 

4.4 พฤติกรรมทมีีผลต่อการบวนการตัดสินใจซือ 

นาถเฉลียว ยงันนัทวฒันา (2530 : 13) ไดศึ้กษาพฤติกรรมของบุคคลและไดแ้สดงให้
เห็นว่า การกระทาํของบุคคลนันเป็นผลมาจากการทีบุคคลมีความเชือหรือไม่เชือ (Belief or 

disbelief) ในสิงนนั ๆ ดงันนัในการตดัสินใจเลือกกระทาํพฤติกรรมทางสังคมของบุคคลทุกเรืองจึง
เป็นผลมาจากทีมีความเชือและไม่เชือดงักล่าว โดยเฉพาะพฤติกรรมของบุคคลทีเกียวกบัการ
ตดัสินใจนนั Reeder ไดเ้สนอความคิดและแนวทางการวินิจฉยัในพฤติกรรมโดยการแสดงให้เห็น
ถึงความเชือมโยงของปัจจยัต่าง ๆ จาํนวน 15 ปัจจยัทีเกียวพนักบัความเชือถือ โดยแบ่งปัจจยั
ดงักล่าวนีออกเป็นปัจจยัความเชือ 10 รูปแบบ และความไม่เชือ 5 รูปแบบ ทีส่งผลให้เกิดการ
ตดัสินใจ และกระทาํพฤติกรรมทางสังคม รีดเดอร์ (Reeder) ไดแ้บ่งปัจจยัออกเป็นประเภทต่าง ๆ 
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ถึง 3 ประเภท ปัจจยัดึง(Pull factors) ปัจจยัผลกั (Push factors) และปัจจยัความสามารถ (Able 

factors) ดงันี 

ประเภททีหนึงปัจจยัดึง (Pull factors) 

1. เป้าประสงค์ (Goal) ความมุ่งประสงคที์จะให้บรรลุและสัมฤทธิจุดประสงคใ์นการ
กระทาํสิงหนึงสิงใดนันผูก้ระทาํจะมีเป้าหมายหรือจุดประสงค์ไวล่้วงหน้าและผูก้ระทาํพยายาม
กระทาํทุกวถีิทางเพือใหบ้รรลุเป้าประสงค ์

2. ความเชือ (Belief orientation) ความเชือนนัเป็นผลมาจากการทีบุคคลไดรั้บรู้ไม่วา่จะ
เป็นแนวคิดหรือความรู้ซึงความเชือเหล่านี จะมีผลต่อการตดัสินใจของบุคคลและพฤติกรรมทาง
สังคมในกรณีทีวา่บุคคลจะเลือกรูปแบบของพฤติกรรมพบพืนฐานของความเชือทีตนยึดมนัอยู ่ ซึง
ความเชือนี ราชบณัฑิตสถาน ไดใ้ห้คาํนิยามไวว้่าคือการยอมรับขอ้เสนอใดขอ้เสนอหนึงว่าเป็น
ความจริงความเชือจะก่อให้เกิดภาวะทางจิตใจในบุคคลซึงอาจเป็น พืนฐานสําหรับการกระทาํโดย
สมัครใจของบุคคลนันแต่อย่างไรก็ตามความเชือนีจะทําให้บุคคลได้กระทาํหรือไม่กระทํา
พฤติกรรมก็เป็นได ้

3. ค่านิยม (Value standards) เป็นสิงทีบุคคลยึดถือ เป็นเครืองช่วยตดัสินใจและ
กาํหนดการกระทาํของตนค่านิยมนนัเป็นความเชืออย่างหนึงมีลกัษณะถาวร ค่านิยมของมนุษยจ์ะ
แสดงออกทางทศันคติ และพฤติกรรมของมนุษยใ์นเกือบทุกรูปแบบ ค่านิยมทีมีผลต่อการตดัสินใจ
ในกรณีทีวา่ การกระทาํทางสังคมของบุคคล พยายามทีจะทาํ กระทาํ ให้สอดคลอ้งกบัค่านิยมที
ยดึถืออยู ่

4. นิสัยและขนบธรรมเนียม (Habits and customs) คือแบบอยา่งทีพฤติกรรมทีสังคม
กาํหนดแลว้สืบต่อกนัดว้ยประเพณี และถา้มีการละเมิดก็จะถูกบงัคบัดว้ยการทีสังคมไม่เห็นชอบ
ด้วยในการตดัสินใจ ทีจะเลือกกระทาํพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึงของมนุษยน์ันส่วนหนึงจึง
เนืองมาจากแบบอยา่งพฤติกรรมทีสังคมกาํหนดไวใ้หแ้ลว้ 

ประเภททีสองปัจจยัผลกั (Push factors) 

1. ความคาดหวงั (Expectation) คือ ท่าทีของบุคคลทีมีต่อพฤติกรรมของบุคคลที
เกียวขอ้งตวัเอง โดยคาดหวงัหรือตอ้งการให้บุคคลนนัถือปฏิบติั และกระทาํในสิงทีตนตอ้งการ
ดงันนั ในการเลือกกระทาํพฤติกรรม (Social action) ส่วนหนึงจึงขึนอยูก่บัการคาดหวงัและท่าที
ของบุคคลอืนดว้ย 

2. ขอ้ผกูพนั (Commitments) คือ สิงทีผูก้ระทาํเชือวา่เขาถูกผกูมดัทีจะตอ้งกระทาํให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์นนัๆ ขอ้ผูกพนัจะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจและการกระทาํของสังคม
เพราะผูก้ระทาํตงัใจทีจะกระทาํสิงนนัเนืองจากเขารู้วา่เขามีขอ้ผกูพนัทีจะตอ้งกระทาํ 
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3. การบงัคบั (Force) คือ ตวัช่วยกระตุน้ให้ผูก้ระทาํตดัสินใจกระทาํไดเ้ร็วขึนเพราะ
ขณะทีผูก้ระทาํตงัใจกระทาํสิงต่างๆ นนัเขาอาจจะยงัไม่แน่ใจวา่จะกระทาํพฤติกรรมนนัดีหรือไม่
แต่เมือมีการบงัคบัก็จะใหต้ดัสินใจกระทาํพฤติกรรมนนัไดเ้ร็วขึน 

ประเภททีสามปัจจยัความสามารถ (Able factor) 

1. โอกาส (Opportunity) เป็นความคิดของผูก้ระทาํทีเชือวา่สถานการณ์ทีเกิดขึนช่วยให้
มีโอกาสเลือกกระทาํ 

2. ความสามารถ (Ability) คือ การทีผูก้ระทาํรู้ถึงความสามารถของตวัเองซึงก่อให้เกิด
ผลสําเร็จในเรืองนนัไดต้ระหนกัถึงความสามารถนีนาํไปสู่การตดัสินใจและการกระทาํทางสังคม
โดยทวัไปแล้วการทีบุคคลกระทาํพฤติกรรมใดๆ บุคคลจะพิจารณาความสามารถของตนเอง
เสียก่อน 

3. การสนบัสนุน (Support) คือ สิงทีผูก้ระทาํรู้วา่จะไดรั้บหรือคิดวา่จะไดรั้บจากการ
กระทาํนนัๆจากองคป์ระกอบทงั 10 ประการ รีดเดอร์ (Reeder) ไดอ้ธิบายถึงแนวคิดเกียวกบัปัจจยั
หรือสาเหตุทีมีผลต่อการกระทาํทางสังคมดงันี 

3.1 ในสถานการณ์ของการกระทาํทางสังคมจะเกียวขอ้งกบัพฤติกรรมของบุคคล
หลายคนซึงแต่ละคนก็จะมีเหตุผลแต่ละอยา่งในการตดัสินใจในการกระทาํ 

3.2 บุคคลหรือองค์การตดัสินใจหรือแสดงการกระทาํบนพืนฐานของกลุ่มเหตุผล 

ซึงผูต้ดัสินใจเองไดคิ้ดวา่มนัสอดคลอ้งหรือตรงกบัปัญหาและสถานการณ์ 

3.3 เหตุผลบางประการจะสนบัสนุนการตดัสินใจและเหตุผลบางประการจะต่อตา้น
การตดัสินใจ 

3.4 เหตุผลนันผูต้ดัสินใจเองตระหนักหรือให้นาํหนกัทีแตกต่างกนั ในการเลือก
เหตุผลหรือปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ 

3.5 เหตุผลทีเกียวขอ้งกบัการตดัสินใจนนัอาจจะเป็นเหตุผลเฉพาะจากเหตุผลเพียง
หนึงประการ หรือมากกวา่จาํนวนเหตุผลหรือปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการกระทาํนนั 10 ประการทีกล่าว
มาแลว้ 

3.6 อาจจะมีเหตุผลสองหรือสามประการ จากเหตุผลทงั 10 ประการ หรืออาจจะไม่
เลยทีจะไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในทุกโอกาส 

3.7 กลุ่มของปัจจยัหรือเหตุผลทีมีอิทธิพล ต่อการกระทาํทางสังคมนนัย่อมมีการ
เปลียนแปลงได ้

3.8 ผูก้ระทาํผูต้ดัสินใจจะเลือกทางเลือก ซึงแตกต่างกนัออกไป ในแต่ละคน 
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3.9 สําหรับกรณีเฉพาะบางอย่างภายใต้การกระทําทางสังคมจะมีบ่อยครังทีมี
ทางออกสอง หรือสามทางเพือทีสนองตอบต่อสถานการณ์นนั ๆ 

3.10 เหตุผลทีจะตดัสินใจสามารถทีจะเห็นไดจ้ากทางเลือก ทีจะถูกเลือกติดตงั และ
ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน ความเชือถือในการใหบ้ริการ  

สรุปไดว้า่ พฤติกรรมผูบ้ริโภคจะพิจารณาในส่วนทีเกียวขอ้งกบักระบวนการตดัสินใจ
ทงัดา้นจิตใจ ความรู้สึกนึกคิด และพฤติกรรมทางกายภาพ การใชบ้ริการเป็นกิจกรรมทางดา้นจิตใจ
และทางกายภาพซึงเกิดขึนในช่วงระยะเวลาหนึง กิจกรรมเหล่านีทาํให้เกิดพฤติกรรมการตามแบบ
บุคคลอืน โดยทีกระบวนการตดัสินใจซือประกอบดว้ยขนัตอนทีสําคญัดงันี การรับรู้ปัญหา การ
คน้หาขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซือ พฤติกรรมภายหลงัการใชบ้ริการ การศึกษา
แนวคิดและทฤษฏีเกียวกับการตดัสินใจ เพือศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการผ่านเครืองบริการ
อตัโนมติัของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในเขตอาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี 

 

5. ข้อมูลทวัไปและเครืองบริการอตัโนมัติของธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 
1. ข้อมูลทวัไปของธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 
ธนาคารกรุงเทพไดรั้บการก่อตงัขึนในปี พ.ศ. 2487 และเจริญเติบโตจนเป็นธนาคาร

พาณิชยที์ใหญ่ทีสุดในประเทศไทย และเป็นหนึงในธนาคารระดบัภูมิภาคทีใหญ่ทีสุดในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้ด้วยมูลค่าของสินทรัพยร์วมประมาณ 1.8 ลา้นลา้นบาท โดยเป็นผูน้าํในการ
สนับสนุนทางการเงิน อีกทงัยงัมีฐานลูกค้ากวา้งขวางทีสุดในตลาดลูกค้าบุคคล ด้วยธนาคาร
กรุงเทพใหบ้ริการแก่ลูกคา้บุคคล และลูกคา้ธุรกิจเป็นจาํนวนรวมกวา่ 17 ลา้นบญัชีผา่นสํานกัธุรกิจ
และสาํนกัธุรกิจยอ่ยกวา่ 230 แห่ง และสาขาทวัประเทศเกือบ 1,000 แห่ง และยงัมีเครือข่ายธนาคาร
อตัโนมติัทีหลากหลาย ซึงประกอบดว้ยเครืองเอทีเอ็มและเครืองรับฝากเงินสดรวมประมาณ 7,600 

เครือง บริการธนาคารทางโทรศพัทแ์ละธนาคารทางอินเทอร์เน็ตทีใชง่้ายและลูกคา้สามารถเลือกทาํ
ธุรกรรมในภาษาไทยหรือองักฤษ ซึงเอืออาํนวยใหลู้กคา้สามารถจดัการเรืองการเงินไดอ้ยา่งรวดเร็ว
ตลอด 24 ชวัโมง 

ธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารไทยเพียงแห่งเดียวทีมีเครือข่ายต่างประเทศทีกวา้งทีสุด 
โดยเฉพาะอยา่งยิงในประเทศจีน ซึงธนาคารมีสาขาอยูท่งัทีปักกิง เซียงไฮ ้เซียะเหมิน และเสินเจิน 

เครือข่ายสาขาในต่างประเทศของธนาคารกรุงเทพครอบคลุม 13 เขตเศรษฐกิจสําคญัของโลก ไดแ้ก่ 
จีน ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา องักฤษ ญีปุ่น ไตห้วนั สิงคโปร์ มาเลเซีย เวยีดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย 
ลาว และพม่า ซึงประกอบดว้ยสาขาต่างประเทศ 24 แห่ง สํานกังานตวัแทน 1 แห่ง และธนาคารใน
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เครือทีธนาคารกรุงเทพถือหุ้นทงัหมด 2 แห่ง คือ Bangkok Bank Berhad (BBB) ในประเทศ
มาเลเซีย และ Bangkok Bank (China) Company Limited (BBC) ในประเทศจีน 

ธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารพาณิชยที์ให้บริการอย่างครบวงจร ซึงประกอบดว้ย การ
จดัการสินเชือร่วม การรับประกนัการจดัจาํหน่ายตราสารทุน สินเชือเพือการคา้ระหว่างประเทศ 
สินเชือโครงการ บริการรับฝากหลกัทรัพย ์ บริการการเงินธนกิจ  และบริการให้คาํแนะนาํทางธุรกิจ
การทีธนาคารกรุงเทพยงัคงเป็นผูน้าํในภาคการธนาคารไทยมาโดยตลอดนนั เป็นผลมาจากปรัชญา
ของธนาคารทีมุ่งเน้นการพฒันาสายสัมพนัธ์กับลูกค้าเพือ เกือหนุนซึงกันและกันอย่างยืนยาว 
นอกจากนี การประสานศกัยภาพภายในองค์กรระหว่างหน่วยธุรกิจต่างๆ ทงัดา้นลูกคา้ธุรกิจราย
ใหญ่ ดา้นการเงินธนกิจ กิจการธนาคารต่างประเทศ ดา้นลูกคา้ธุรกิจรายกลางและรายปลีก และดา้น
ลูกคา้บุคคล เอืออาํนวยใหธ้นาคารสามารถสร้างสรรคบ์ริการเพือตอบสนองความตอ้งการทีเจาะจง
ของลูกคา้ โดยมีทงัความหลากหลายและมิติในเชิงลึก  

นอกจากนี บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั และบริษทัหลกัทรัพย์
บวัหลวง จาํกัด ซึงเป็นบริษทัในเครือธนาคาร ยงัมีบทบาทสําคัญทีสนับสนุนธนาคารในการ
สร้างสรรค์โอกาสเพือการลงทุนใหม่ๆ เพือนาํเสนอต่อลูกคา้ของธนาคารกรุงเทพโดยเฉพาะ การ
มุ่งมนัสู่อนาคตเป็นปัจจยัสําคญัทีเสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขนัของธนาคารกรุงเทพ
ประกอบดว้ยฐานลูกคา้ซึงกวา้งขวางทีสุดในประเทศ สายสัมพนัธ์ทียงัยืนกบัลูกคา้และเครือข่าย
สาขาต่างประเทศทีกวา้งขวางทีสุดในบรรดาธนาคารในประเทศไทย 

ธนาคารกรุงเทพ  พัฒนาปัจจัยความเข้มแข็งอย่างต่อเนือง พร้อมทังเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพของกระบวนการดาํเนินธุรกิจ และคุณภาพของการบริการลูกคา้อยา่ต่อเนืองพร้อมกนั
นี ธนาคารยงัเตรียมขยายฐานธุรกิจสู่ระดบัภูมิภาคและให้บริการระดบัสากลเพือสนบัสนุนบริษทั
ไทยให้สามารถขยายธุรกิจไปยงัต่างประเทศ เช่นเดียวกับการสนับสนุนลูกค้าชาวต่างชาติให้
สามารถมาลงทุนในประเทศไทย ส่วนในประเทศไทย ธนาคารจะพฒันาขยายผลการประสาน
ศกัยภาพระหว่างหน่วยธุรกิจต่างๆ ของธนาคาร รวมถึงบริษทัในเครือเพือเพิมความหลากหลายใน
บริการทีมอบใหแ้ก่ลูกคา้ และเสริมสร้างความมนัคงของฐานรายไดจ้ากค่าธรรมเนียม 

ธนาคารกรุงเทพในฐานะธนาคารชนันาํของไทย ธนาคารกรุงเทพให้ความสําคญักบั
การเสนอสารสนเทศทีมีคุณภาพสูงเพือให้ผูถื้อหุ้นรับทราบพฒันาการใหม่ๆ ของธนาคารและภาค
การธนาคารไทยอย่างทนัเหตุการณ์ และเชือมนัว่าหลกัปฏิบติัเกียวกบัจรรยาบรรณและจริยธรรม
ธุรกิจเป็นพืนฐานทีสาํคญัในการเสริมสร้างและยกระดบัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีเป็นรากฐานสําคญั
ของความมนัคงและการเจริญเติบโตทียงัยืน ตลอดจนเป็นสิงทีจะสนับสนุนให้ธนาคารสามารถ
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บรรลุความมุ่งหมายทีกาํหนดไว  ้ดงันัน ธนาคารจึงส่งเสริมให้การดาํเนินธุรกิจ และการปฏิบติั
หนา้ทีของผูที้เกียวขอ้งของธนาคารเป็นไปตามหลกัปฏิบติัเกียวกบัจรรยาบรรณ และจริยธรรม 

2. เครืองบริการอตัโนมัติของธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 
2.1 เครืองบวัหลวงเอทีเอม็ (ATM) 

ธนาคารกรุงเทพ มีเครือข่ายเอทีเอม็ทวัประเทศ สามารถถอนเงิน โอนเงินระหวา่งบญัชี
ของตวัเอง หรือโอนไปยงับญัชีของธนาคารอืน ชาํระค่าสินคา้และบริการต่างๆ ชาํระค่าสินคา้และ
บริการดว้ยบาร์โคด้บนใบแจง้หนี ตลอดจนเติมเงินโทรศพัท์มือถือ เติมเงินบตัรโดยสารรถไฟฟ้า
รวมทงัตรวจสอบยอดเงินในบญัชีไดด้ว้ย 

2.2 เครืองบวัหลวงเงินฝากฉบัไว (Cash Deposit Machine - CDM) 

สามารถฝากเงินสดผ่านเครืองฝากเงินสดอัตโนมัติได้อย่างมนัใจ เพราะสามารถ
ตรวจสอบและยืนยนัทุกขนัตอนในระหวา่งทาํการฝาก ทงัยงัพิมพใ์บบนัทึกรายการให้ท่านเก็บไว้
เป็นหลกัฐานดว้ย เงินสดทีท่านฝากจะเขา้บญัชีทนัทีไม่ว่าจะฝากเงินสดเขา้บญัชีธนาคารกรุงเทพ
ของท่านเองโดยใชบ้ตัรของธนาคาร หรือฝากเงินสดเขา้บญัชีธนาคารกรุงเทพของผูอื้นโดยใส่เลขที
บญัชี นอกจากนีท่านสามารถฝากเงินเขา้บญัชีธนาคารอืนโดยท่านไม่จาํเป็นตอ้งมีบตัรเอทีเอ็มหรือ
บญัชีเงินฝากกับธนาคารกรุงเทพ เพียงทราบชือธนาคารและเลขทีบญัชีของเจ้าของบญัชี ท่าน
สามารถฝากไดสู้งสุด 100 ฉบบั หรือไม่เกิน 100,000 บาท ต่อรายการ 

2.3 เครืองรับฝากและชาํระเงินด่วน (Express Drop Box - EDB) 

หากท่านตอ้งการฝากเงินสดหรือเช็ค หรือชาํระค่าบริการทีมีมูลค่าไม่เกิน 5,000 บาท ตู้
รับฝากเงินด่วนเป็นทางเลือกทีเหมาะสมทีสุด เพราะธนาคารจะเปิดตูเ้ป็นระยะตามเวลาทีกาํหนด
เช่นเดียวกบัตูไ้ปรษณีย  ์และดาํเนินการให้ภายในวนัเดียวกันหรือไม่เกินวนัทาํการถดัไป โปรด
กรอกแบบฟอร์มตามคาํแนะนาํบนซองฝากเงิน ซึงจะมีสําเนาให้ท่านเก็บไวห้นึงชุด จากนนันาํเช็ค
หรือเงินสดใส่ซอง ปิดผนึกแล้วสอดซองลงในช่องฝากเงิน จากนนัรอใบบนัทึกรายการ ควรเก็บ
สําเนาแบบฟอร์มและใบบนัทึกรายการไวเ้ป็นหลกัฐาน สําหรับเงินสดและเงินชาํระค่าบริการจะมี
การบนัทึกรายการในวนัทาํการถดัไป หรือหากเป็นเช็ค ก็จะมีการดาํเนินการในวนัทาํการถดัไปและ
เช็คจะผา่นอีกหนึงวนัหลงัจากนนั 

2.4 เครืองบนัทึกรายการสมุดคู่ฝากอตัโนมติั 

เครืองนีทาํงานโดยการอ่านแถบรหสัทีติดอยู่ดา้นในสมุดคู่ฝาก ใชบ้ริการโดยเริมจาก
การเปิดสมุดไปยงัหนา้ทีตอ้งการบนัทึกแลว้สอดเขา้เครือง จากนนัเครืองจะพิมพร์ายการของท่าน
และแจง้ใหท้่านทราบเมือตอ้งเปลียนหนา้ หากท่านไม่ไดบ้นัทึกรายการในสมุดมาเป็นเวลานานและ
ไดท้าํธุรกรรมหลายอย่างในระหว่างนนั ซึงอาจด้วยการใช้เครืองเอทีเอ็ม ยอดคงเหลือทีแสดงใน
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สมุดจะเป็นยอดรวม โดยไม่แสดงรายละเอียดของธุรกรรมแต่ละรายการสมุดทีจะใช้กบัเครือง
บนัทึกรายการสมุดคู่ฝากอตัโนมติัควรอยูใ่นสภาพดี ท่านจึงควรเก็บรักษาสมุดคู่ฝากให้แบนเรียบอยู่
ตลอดเวลา ตอ้งไม่พบัหรือยบัโดยเด็ดขาด 

ธนาคารกรุงเทพ สะดวก ทุกที ทุกเวลา สามารถใช้บตัรบวัหลวงเอทีเอ็มทาํธุรกรรม
และบริหารเงินในบญัชีไดทุ้กที ทุกเวลาดว้ยเครือข่ายบวัหลวงเอทีเอ็มของธนาคารกรุงเทพซึงเปิด
บริการตลอด 24 ชวัโมง ท่านสามารถถอนเงิน โอนเงินระหว่างบญัชีของท่านเอง หรือโอนไปยงั
บญัชีของธนาคารอืน ชาํระค่าสินคา้และบริการต่างๆ ชาํระค่าสินคา้และบริการดว้ยบาร์โคด้บนใบ
แจง้หนี ตลอดเติมเงินโทรศพัทมื์อถือ หรือตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบญัชีไดอ้ย่างสะดวกและ
ง่ายดาย โดยมีเครือข่ายทวัโลก ธนาคารกรุงเทพมีเครือข่ายเอทีเอ็มทวัประเทศ ท่านสามารถใช้
บริการจากเครืองบัวหลวงเอทีเอ็มได้ทีสาขาธนาคารก รุงเทพ  ห้างสรรพสินค้า  โรงเรียน 
มหาวทิยาลยั สถานีรถโดยสารหรือรถไฟสนามบินและในทีสาธารณะอืนๆ  

จากการศึกษาขอ้มูลของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ทีให้บริการเครืองบริการ
อตัโนมติัได้แก่ เครืองบวัหลวงเอทีเอ็ม (ATM) เครืองบวัหลวงเงินฝากฉับไว (Cash Deposit 

Machine - CDM) เครืองรับฝากและชาํระเงินด่วน (Express Drop Box - EDB) และเครืองบนัทึก
รายการสมุดคู่ฝากอตัโนมติั ดงันันผูว้ิจยันาํมาใช้ประโยชน์ในการออกแบบสอบถาม  เพือศึกษา
ปัจจยัทีส่งผลต่อการใช้บริการเครืองบริการอตัโนมติัธนาคารกรุงเทพ อาํเภอบ้านโป่ง จงัหวดั
ราชบุรี 

 

6. งานวจัิยทีเกยีวข้อง 

นงนุช อุดมญาติ (2553) ไดศึ้กษาเรือง การเปรียบเทียบปัจจยัการเลือกใชบ้ตัรเครดิตใน
การชาํระค่าสินคา้ และบริการ กรณีศึกษาเจา้หนา้ทีออกบตัรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย จาก
การศึกษาพบวา่ เจา้หนา้ทีสายออกบตัรธนาคารให้ความสําคญัในระดบัมาก 6 ดา้น และระดบัปาน
กลาง 1 ด้าน เรียงลาํดบัความสําคญัดงันี ด้านการส่งเสริมการตลาดให้ความสําคญัการได้รับการ
ยกเวน้ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ และรายปี ด้านบุคลากรให้ความสําคญักบัการเอาใจใส่และความมี
จิตสํานึกการให้บริการ ด้านกระบวนการให้ความสําคญักบัระบบป้องกนัขอ้มูลของผูถื้อบตัร ดา้น
สภาพแวดลอ้มการให้บริการให้ความสําคญักบัเครืองมืออุปกรณ์ และเทคโนโลยีทีทนัสมยั ดา้น
ราคาใหค้วามสําคญัการไม่คิดค่าธรรมเนียมของร้านคา้เมือใชบ้ตัรเครดิตชาํระค่าสินคา้ และบริการ 
ด้านผลิตภณัฑ์ให้ความสําคัญความน่าเชือถือและชือเสียงของบริษทัผูอ้อกบตัรเครดิต และด้าน
ช่องทางการจดัจาํหน่ายใหค้วามสาํคญักบัช่องทางหรือชาํระหนีบตัรเครดิตทีหลากหลาย 
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ณัฐสุภา จิระศิริภิญโญ (2553) ได้ศึกษาเรือง การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อ
กระบวนการให้บริการด้านเงินฟากของธนาคารออมสินสํานักราชดาํเนิน จากการศึกษาพบว่า มี
จาํนวน 2 ตวัแปรทีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ คือการรับรู้ผลตอบแทนทีคาดหวงั และการ
รับรู้กระบวนการให้บริการ เขียนเป็น Multiple Linear Regression ไดด้งันี  Ŷ = 3.780 – 0.203x1 + 

0.183x2 โดยที Ŷ = ค่าทาํนายความพึงพอใจของลูกคา้ทีมีต่อกระบวนการให้บริการดา้นเงินฝาก x1 

= การรับรู้ผลตอบแทนทีคาดหวงั และ  x2 = การรับรู้กระบวนการให้บริการของธนาคาร 
ขอ้เสนอแนะการปรับปรุงให้บริการ คือ ควรเพิมอตัราดอกเบียเงินฝาก ควรเพิมตู ้ATM และควร
เพิมทีจอดรถ 

ธัญญธร รักษาราษฎร์ (2553) ได้ศึกษาเรือง การเลือกใช้บริการร้านจดัดอกไมข้อง
ผูบ้ริโภคในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบวา่ ขอ้มูลปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด
ทีผูบ้ริโภคตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านจดัดอกไม ้ พบว่า ปัจจยัดา้นบุคลากร มีความสําคญัอยู่ใน
ระดบัมากทีสุด ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นราคา และดา้นการใหข้อ้มูลข่าวสาร มีความสําคญัอยู่
ในระดบัมาก และขอ้มูลเกียวกบัปัจจยัทางจิตวิทยาทีตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านจดัดอกไม ้พบว่า 
ดา้นบุคลิกภาพ มีความสําคญัอยูใ่นระดบัมากทีสุด ดา้นการเรียนรู้ และดา้นการรับรู้ มีความสําคญั
อยูใ่นระดบัมาก 

อภิญญา ภทัราพรพิสิฐ (2553) ได้ศึกษาเรือง ปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการ 
ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) สาขาถนนแสงชูโต จงัหวดักาญจนบุรี จากการศึกษาพบว่า 
ทศันคติของลูกคา้โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุด ส่วนประสมทางการตลาดของลูกคา้ในการใช้
บริการธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาถนนแสงชูโต จงัหวดักาญจนบุรี โดยรวมอยูใ่นระดบั
มากทีสุด และปัจจัยส่วนบุคคลทีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) สาขาถนนแสงชูโต จงัหวดักาญจนบุรี พบวา่อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ สถานะภาพ มีผล
ต่อการตดัสินใจใช้บริการ แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ส่วนปัจจยัดา้นเพศ 
และรายได ้ไม่มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาถนนแสงชูโต 
จงัหวดักาญจนบุรี 

จกัรกฤษณ์ ลีละเกียรติ (2550) ได้ศึกษาเรือง พฤติกรรมและความต้องการของ
ผูใ้ช้บริการผ่านเครืองให้บริการอตัโนมติัของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) กรณี ศึกษา
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) ในอาํเภอเมืองจงัหวดักระบี ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุระหวา่ง  21-30  ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี  มีอาชีพเป็นพนกังาน
บริษทัเอกชน ระดบัรายได้ต่อบุคคลอยู่ในช่วง10,001-20,000 บาท ส่วนใหญ่เป็นลูกคา้ทีถือบตัร
และเคยใชบ้ริการของทางธนาคาร สือทีทาํให้ผูใ้ชบ้ริการรู้จกัหรือทราบว่าธนาคารมีบริการเครือง
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อตัโนมติั  คือ  ผูที้ใชบ้ริการอยูแ่ลว้คนรู้จกัความถีในการใชบ้ริการ 3-4 ครัง สาเหตุในการใชบ้ริการ 
คือ เพือใหค้วามสะดวก รวดเร็วไม่ตอ้งรอคิวรับบริการจากหนา้เคาน์เตอร์ธนาคาร  วตัถุประสงคใ์น
การใชบ้ริการเพือถอนเงิน  ช่วงของการใชบ้ริการ  คือ  ช่วงสัปดาห์แรกของเดือน   จาํนวนเงินทีใช้
บริการ  5,000  บาทหรือนอ้ยกวา่  

ความต้องการต่อปัจจัยด้านรูปแบบลักษณะของเครืองให้บริการอัตโนมติั  พบว่า
ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่มีความตอ้งการในระดบัมาก คือ ดา้นความชดัเจนของตวัเลขและตวัหนงัสือ  
เป็นอนัดบัแรก  ความตอ้งการต่อปัจจยัดา้นระบบของเครืองให้บริการอตัโนมติั  พบวา่ผูใ้ชบ้ริการ
ส่วนใหญ่มีความตอ้งการในระดบัมาก คือ ดา้นความปลอดภยัของระบบงานและขอ้มูล  เป็นอนัดบั
แรก  ความตอ้งการต่อปัจจยัดา้นสถานทีตงัของเครืองให้บริการอตัโนมติัพบว่า ผูใ้ช้บริการส่วน
ใหญ่มีความตอ้งการในระดบัมาก คือ การตงัอยูใ่นบริเวณทีสังเกตเห็นไดง่้าย  เป็นอนัดบัแรก ความ
ตอ้งการต่อปัจจยัดา้นบริการเสริม พบวา่ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ความตอ้งการในระดบัมาก คือ ความ
หลากหลายของบริการ เป็นอบัดบัแรก  

ระดับปัญหาทีเกิดขึนในการใช้บริการผ่านเครืองให้บริการอตัโนมติั พบว่า ปัญหา
เครืองยึดบตัร  ทาํรายการถอนแต่ไม่ไดรั้บเงินถูกระบบตดับญัชี ขนัตอนการใช้ทียุ่งยาก ไม่มีการ
แนะนาํขนัตอนการทาํรายการทีชดัเจน ความเก่าของธนบตัรทีไดรั้บเป็นปัญหาทีอยู่ในระดบัน้อย 
ยกเวน้ปัญหาเครืองขดัขอ้งไม่สามารถให้บริการได้ และจาํนวนเครืองให้บริการทีไม่เพียงพอซึง
ปัญหาทีอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ไตรรัตน์ จุย้ยมิ (2550) ไดศึ้กษาเรือง การศึกษาขอ้ขดัขอ้งของตูถ้อนเงินด่วนอตัโนมติั
ธนาคารกรุงเทพฯ จาํกดั (มหาชน)  ผลการศึกษาพบวา่  ผลการทดสอบสมมติฐานทีระดบันยัสําคญั
ทางสถิติ  0.05  พบว่า  อายุการใช้งานมีความสัมพนัธ์กบัขอ้ขดัขอ้งทีเกิดกบัตวัตูถ้อนเงินด่วน
อตัโนมติัธนาคารกรุงเทพฯ  จาํกดั  (มหาชน)  ในอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์  ไดแ้ก่  สัญลกัษณ์ หรือโลโก ้ 
แป้นสําหรับกดป้อนขอ้มูลทาํรายการแผงควบคุม    และสวิตซ์สําหรับเปิดปิดพลงังานไฟฟ้าทีจ่าย
ใหก้บัเครือง  ส่วนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์อืนๆ  ไม่พบวา่มีความสัมพนัธ์ 

วานิต สืบราศี และคณะ (2549) ได้ศึกษาเรือง ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการเครือง
บริการอัตโนมัติของธนาคารกสิกรไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร ประจําปีพุทธศักราช 2549

ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างในการวิจยัครังนีเป็นผูใ้ชบ้ริการเครืองบริการอตัโนมติัของธนาคาร
กสิกรไทย  จาํนวน  100  คน  เป็นเพศหญิง 62  คน  เป็นเพศชาย  38  คน  กลุ่มส่วนใหญ่มีอายุ36-40 

ปี  มีการศึกษาระดับปริญญาโทเป็นเจา้ของกิจการ  และมีรายได้ต่อเดือน  30,001-40,000  บาท  
ส่วนใหญ่จะใชบ้ริการอตัโนมติัของธนาคารกสิกรไทย  มากวา่  5  ครัง/เดือน 
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มธุรส เกียรติศรีวรกุล (2549) ไดศึ้กษาเรือง ความคาดหวงัและความพึงพอใจของลูกคา้
ทีใชบ้ริการเครืองบริการอตัโนมติัของธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาราชบุรี  จากการศึกษาพบวา่ ดา้น
ผลิตภณัฑ ์และดา้นช่องทางการใหบ้ริการบริการทีเครืองบริการอตัโนมติัของธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
สาขาราชบุรี มีความแตกต่างกัน ส่วนด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้าน
ลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการใหบ้ริการ มีระดบัความคาดหวงั และ ความพึงพอใจ ไม่
มีความแตกต่างกนั ซึงไม่มีผลทาํใหก้ารใชบ้ริการทีเครืองบริการอตัโนมติัของธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
สาขาราชบุรี แตกต่างกนั 
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บทท ี3 
วธีิดําเนินการวจัิย 

 
การศึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อการใชบ้ริการเครืองบริการอตัโนมติัธนาคารกรุงเทพ อาํเภอ

บา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ประกอบด้วยประชากร ขนาดตวัอย่างและการสุ่มตวัอย่าง ขอ้มูลและ
แหล่งทีมาของขอ้มูล การเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์การประมวลผลขอ้มูลและ
ระยะเวลาทีใชใ้นการศึกษา เพือเป็นประโยชน์แก่ธนาคารไปปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบัความตอ้งการ
ของผูใ้ชบ้ริการเครืองบริการอตัโนมติั และเป็นประโยชน์แก่ธนาคารสามารถนาํมาปรับปรุงรูปแบบ
เครืองบริการอตัโนมติัให้มีประสิทธิภาพมากขึน เพือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้มาก
ยงิขึน โดยมีวธีิดาํเนินการวจิยัดงัรายละเอียดต่อไปนี 

1. ระเบียบวธีิวจิยั 
2. ประชากรทีใชใ้นการวจิยั 
3. ขนาดตวัอยา่งและการสุ่มตวัอยา่ง 
4. เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั 
5. การสร้างหรือพฒันาเครืองมือทีใชท้าํวจิยั 
6. แหล่งขอ้มูลทีมาทีใชใ้นการวจิยั 
7. ขนัตอนในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
8. วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

1. ระเบียบวธีิวจัิย 
 การศึกษาครังนีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยเน้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการ

สํารวจ (Survey Research) ใช้แบบสอบถามเป็นเครืองมือในการศึกษา เพือศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อ
ผูใ้ชบ้ริการผา่นเครืองบริการอตัโนมติัของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) และศึกษาพฤติกรรม
การใช้บริการผ่านเครืองบริการอตัโนมติัของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) เฉพาะทีเป็น
ผูใ้ชบ้ริการเครืองบริการอตัโนมติัของธนาคารกรุงเทพ  จาํกดั (มหาชน) ทีตงัอยูใ่นเขตอาํเภอบา้น
โป่ง จงัหวดัราชบุรี 
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2. ประชากร 
ประชากรในการศึกษา คือ ผูใ้ชบ้ริการผา่นเครืองบริการอตัโนมติัของธนาคารกรุงเทพ 

จาํกดั (มหาชน) ในเขตอาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ซึงมีจาํนวนประชากรทงัหมด 169,900 คน 
(สาํนกับริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2553) 
 
3. ขนาดตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง 

3.1 ขนาดตวัอยา่ง 
กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยัเนืองจากกลุ่มตวัอยา่งไม่สามารถทราบจาํนวนทีแน่นอน

ไดด้งันนัเพือใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการวจิยั  ผูว้จิยัจึงกาํหนดตวัอยา่ง โดยใชแ้นวทาง Yamane 
(1967)  ทีระดบัความเชือมนัเท่ากบั 95%  และค่าความคาดเคลือนเท่ากบั 5%  (ประสพชยั พสุนนท ์
2555)  

                    

เมือ             n   แทน ข นาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
     N  แทน ขนาดของประชากร 

      e   แทน ค่าความคาดเคลือนทียอมรับได ้เท่ากบั 0.05 
แทนค่าในสูตร   
                    n ≥        

       n  ≥  399.06  คน 
ดงันนั ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการศึกษาจะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 400 ราย 
3.2 การสุ่มตวัอยา่ง 
การสุ่มตวัอยา่งในครังนีเลือกใชก้ารสุ่มแบบการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบโควตา้ ( Quota 

sampling ) โดยกาํหนดโควตาจากการเก็บขอ้มูลของผูเ้ลือกใชบ้ริการเครืองบริการอตัโนมติั 200 คน 
และผูไ้ม่เลือกใชบ้ริการเครืองบริการอตัโนมติั 200 คน 
 
4. เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 

การศึกษาครังนี ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามทีสร้างขึนเองเป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลทีจะนาํมาวเิคราะห์ โดยแบ่งเป็นแบบสอบถาม 5 ส่วน ซึงมีรายละเอียดดงันี 
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ส่วนที 1 ข้อมูลทวัไปเกียวกับผูต้อบแบบสอบถาม ซึงเป็นภูมิหลังของผูต้อบ
แบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ  อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉลียต่อเดือน จาํนวน
สมาชิกในครอบครัวระยะเวลาทีอาศยัอยู่ในจงัหวดัราชบุรี จาํนวนธนาคารทีใช้บริการเป็นประจาํ 
และวตัถุประสงคข์องการใชบ้ริการของธนาคาร 

ส่วนที 2 พฤติกรรมการตดัสินใจใชบ้ริการเครืองบริการอตัโนมติัของธนาคารกรุงเทพ 
จาํกดั (มหาชน) ในเขตอาํเภอ บา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี  

ส่วนที 3 ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการเครืองบริการ
อตัโนมติัของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในเขตอาํเภอ บา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ประกอบดว้ย
ปัจจยัในดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นการบริการ 
ดา้นบุคลากรทีใหบ้ริการ ดา้นกายภาพ  

ส่วนที 4 ทศันะคติทีมีต่อการเลือกใชบ้ริการเครืองบริการอตัโนมติัของผูใ้ชบ้ริการกบั
ธนาคารกรุงเทพจาํกดั (มหาชน) ในเขตอาํเภอ บา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ประกอบดว้ย ดา้นความรู้ 
ความเชือ และการปฏิบติั 

ส่วนที 5 แบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู ้ตอบแบบสอบถาม
ปลายเปิดโดยผูต้อบแบบสอบถามสามารถตอบไดอ้ยา่งอิสระ 

 
5. การสร้างเครืองมือวจัิย 

ในการสร้างเครืองมือวจิยัมีขนัตอนการดาํเนินการดงันี 
1. การทบทวนวรรณกรรม  สามารถนาํแนวความคิดทฤษฎีทีเกียวข้องในเรืองของ

ส่วนผสมทางการตลาด และทศันะคติทีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการเครืองบริการอตัโนมติั มา
กาํหนดกรอบแนวคิด และสร้างแบบสอบถาม 

2. นาํวตัถุประสงค์ของการวิจยัได้แก่ การศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการเลือกใช้เครือง
บริการอตัโนมติัของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) และการศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการผา่น
เครืองบริการอตัโนมติัของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในเขตอาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี 
มาร่างเป็นแนวคาํถามและสร้างแบบสอบถาม 

3. นาํเครืองมือวจิยัปรึกษาอาจารยที์ปรึกษา เพือตรวจสอบแบบสอบถามให้ครอบคลุม
ในทุกประเด็น และเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั 

4. นาํแบบสอบถามให้ผูท้รงคุณวุฒิดา้นการตลาด ดา้นพฤติกรรม และดา้นการเงิน ทาํ
การตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content Vaildity) 
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5. นาํแบบสอบถามไปตรวจสอบความเชือมนั โดยนาํไปทดสอบกบัผูใ้ช้บริการของ
ธนาคารกรุงเทพ  จาํกดั (มหาชน) ในเขตอาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี จาํนวน 40 ชุด  

6. นาํแบบสอบถามไปตรวจสอบความเชือมนั โดยนาํไปทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่งส่วน
หนึงก่อน 40 คน (ชุด) เพือตรวจสอบวา่ขอ้คาํถามในแต่ละขอ้ แต่ละตอนของแบบสอบถามสามารถ
สือความหมายไดต้รงตามทีผูศึ้กษาตอ้งการ และคาํถามมีความหมายเหมาะสมหรือไม่ มีความยาก
ง่ายต่อความเข้าใจเพียงใด และนํามาทดสอบเพือคาํนวณค่าความเชือมนั (Reliability) ของ
แบบสอบถามด้วยวิธีสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของคอนบาร์ด (Cronbach) โดยใช้วิธีหาค่า
สัมประสิทธิแอลฟา 

7. นาํแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูลภาคสนามโดยเก็บขอ้มูลของผูเ้ลือกใชบ้ริการเครือง
บริการอตัโนมติั 200 คน และผูไ้ม่เลือกใชบ้ริการเครืองบริการอตัโนมติั 200 คน 
 
6. แหล่งข้อมูล 

1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมขอ้มูล 400 ราย จากผูใ้ชบ้ริการเครือง
บริการอตัโนมติั เฉพาะทีเป็นผูใ้ช้บริการของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในเขตอาํเภอบา้น
โป่ง จงัหวดัราชบุรี ระหวา่งวนัที 1 – 31 กรกฎาคม 2556 โดยใชแ้บบสอบถามทีผูว้ิจยัสร้างขึน และ
นําแบบสอบถามทีได้รับกลับคืนมา ตรวจความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ และ
ดาํเนินการจดัทาํตามขนัตอน 
2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการคน้ควา้ขอ้มูลจาก เอกสารงานวิจยั หนงัสือวารสาร 
สิงพิมพ ์ฐานขอ้มูล และสืออิเล็กทรอนิกส์ทีเกียวขอ้งกบัเครืองบริการอตัโนมติัของธนาคารกรุงเทพ 
จาํกดั (มหาชน) 
 
7. ขันตอนในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  

1. การดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยขอความร่วมมือจากผูใ้ช้บริการเครืองบริการ
อตัโนมติัของธนาคารกรุงเทพ  จาํกดั (มหาชน) ในเขตอาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี 400 ตวัอยา่ง 

2. นาํแบบสอบถามทีรับกลบัคืนมา ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละ
ฉบบั และดาํเนินการจดัทาํตามขนัตอนการวเิคราะห์ขอ้มูล 

3. ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามไปลงรหัสและบนัทึกขอ้มูลลงในเครืองคอมพิวเตอร์เพือ
นาํไปวเิคราะห์ขอ้มูล 
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8. การวเิคราะห์ข้อมูล 
1. วเิคราะห์ขอ้มูล เมือไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาจากลุ่มตวัอยา่ง ผูว้ิจยัไดน้าํมาทาํ

การวเิคราะห์ตามลาํดบัขนัตอน ดงัต่อไปนี 
1.1 รวบรวมขอ้มูลทงัหมดมาทาํการตรวจสอบทีละแบบสอบถาม เพือพิจารณา

ความถูกตอ้งของคาํตอบในแต่ละประเด็น พร้อมทงัทาํการกาํหนดรหสั เพือนาํมาใชใ้นการคาํนวณ
ทางสถิติ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป Statistic Package for Social Science-SPSS 

1.2 แบบสอบถามส่วนที  เป็นขอ้มูลทวัไปเกียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ 
เพศ  อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉลียต่อเดือน จาํนวนสมาชิกในครอบครัว
ระยะเวลาทีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัราชบุรี จาํนวนธนาคารทีใชบ้ริการเป็นประจาํ และวตัถุประสงคข์อง
การใชบ้ริการของธนาคาร นาํมาแจกแจงความถีของแต่ละขอ้ แลว้หาค่าร้อยละ (Percentage) ของ
ผูต้อบแบบสอบถามทงัหมดนาํเสนอในรูปตาราง 

1.3 แบบสอบถามส่วนที  พฤติกรรมการตดัสินใจใช้บริการเครืองบริการ
อตัโนมติัของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในเขตอาํเภอ บา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี นาํมาแจกแจง
ความถีของแต่ละขอ้ แลว้หาค่าร้อยละ (Percentage) ของผูต้อบแบบสอบถามทงัหมดนาํเสนอในรูป
ตาราง 

1.4 แบบสอบถามส่วนที  ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการเครืองบริการอตัโนมติัของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในเขตอาํเภอ บา้นโป่ง จงัหวดั
ราชบุรี ประกอบด้วยปัจจยัในด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านการจดัจาํหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด ดา้นการบริการ ดา้นบุคลากรทีให้บริการ ดา้นกายภาพ โดยการคาํนวณหาค่าสถิติ  ไดแ้ก่ 
จาํนวน ค่าร้อยละ (Percentage ; %)   ค่าเฉลีย (Mean; ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation : S.D.)  โดยแต่ละขอ้มีคาํถามให้เลือก 5 ระดบั  ไดแ้ก่  มากทีสุด  มาก  ปานกลาง  นอ้ย  
น้อยทีสุด  และมีเกณฑ์การให้คะแนนเป็นการกาํหนดระดบัคะแนนเพือให้ผูต้อบแบบสอบถาม
นาํไปใช้ประเมินขอ้คาํถามในแต่ละขอ้ว่าตนเองอยู่ในระดบัใด ผูว้ิจยัใช้มาตรการวดัตามวิธีของ
ลิเคอร์ท (Likert) โดยแบ่งระดบัคะแนนเป็น 5 ระดบั ธานินทร์ ศิลป์จารุ (2549 : 77) ดงันี   

มากทีสุด  5 คะแนน 
มาก   4 คะแนน 
ปานกลาง  3 คะแนน 
นอ้ย   2 คะแนน 
นอ้ยทีสุด  1 คะแนน 
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ซึงในแบบสอบถามไดแ้บ่งระดบัของความสําคญัออกเป็น 5 ระดบั คือ มากทีสุด มาก 
ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยทีสุด ซึงสามารถนาํมาหาค่าเฉลีย โดยใชเ้กณฑ์การแบ่งของ Likert Scale 
ดงัสูตรต่อไปนี 

                        
คะแนนสูงสุด คะแนนตาํสุด

จาํนวนช่วง
 =    =  0.8 

 
เมืออตัราภาคชนัไดแ้ลว้ การแปลผลความหมายคะแนนเฉลียมาจดัระดบัความสําคญั

ในการพิจารณาปัจจยัทางการตลาดบริการทีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการเครืองบริการอตัโนมติั 
สามารถสรุปกลุ่มคะแนน ดงันี  

ค่าเฉลีย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีผลในระดบัมากทีสุด 
ค่าเฉลีย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีผลในระดบัมาก 
ค่าเฉลีย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีผลในระดบัปานกลาง 
ค่าเฉลีย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีผลในระดบันอ้ย 
ค่าเฉลีย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีผลในระดบันอ้ยทีสุด 

1.5 แบบสอบถามส่วนที 4 แบบสอบถามเกียวกบัปัจจยัด้านทศันะคติทีมีต่อการ
เลือกใช้บริการเครืองบริการอตัโนมติัของผูใ้ช้บริการกบัธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในเขต
อาํเภอ บ้านโป่ง จงัหวดัราชบุรี ประกอบด้วย ด้านความรู้ ความเชือ และการปฏิบติั วิเคราะห์
เช่นเดียวกบัขอ้ .  

1.6 แบบสอบถามส่วนที 6 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของ
ผูต้อบแบบสอบถามปลายเปิดโดยผูต้อบแบบสอบถามสามารถตอบไดอ้ยา่งอิสระ เพิมเติมเกียวกบั
การศึกษาในครังนี 

2. สถิติทีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลการวจิยัครังนี ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย 
( ) และค่าความเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 

3. สถิติทีใชใ้นการทดสอบในการพยากรณ์พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการเครืองบริการ
อตัโนมติัของธนาคารกรุงเทพในอาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี โดยใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยโลจิ
สติค สถิติอา้งอิงทีใชใ้นการวจิยั คือ การวเิคราะห์การถดถอยโลจิสติค มีขนัตอนดงันี 

3.1พิจารณาความเหมาะสมของตวัแบบการตดัสินใจเลือกซือสินคา้และบริการ โดย
จะทดสอบความเหมาะสมของตวัแบบโดยการทดสอบสมมติฐาน 2 สมมติฐาน คือ 1) H0 :  = 
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=…=  VS H1 : มี   อยา่งนอ้ย 1 ค่าไม่เท่ากบั 0 เมือ j=1 , 2 , … , 14 ดว้ยตวัสถิติ x 2  และ 
2) ใชต้วัสถิติ Nagelkerke R2 ในการทดสอบระดบัความสัมพนัธ์ของตวัแบบ    

3.2 ในการคดัเลือกตวัแปรเขา้ในสมการใชว้ธีิ วธีิ Backward Stepwise: Likelihood  
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บทท ี  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อการใชบ้ริการเครืองบริการอตัโนมติัธนาคารกรุงเทพ อาํเภอ
บา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามเป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูเ้ลือกใช้
บริการเครืองบริการอตัโนมติั จาํนวน  คน จากนนันาํแบบสอบถามไปวิเคราะห์ประมวลผล
ขอ้มูลโดยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS (Statistical Package for Social Science) ผลทีไดจ้าก
การศึกษา ผูว้จิยันาํเสนอขอ้มูลในรูปตารางประกอบคาํบรรยาย โดยแบ่งเป็น 5 ส่วน ดงันี 

ส่วนที  การวิเคราะห์ขอ้มูลทวัไปเกียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ซึงเป็นภูมิหลงัของ
ผูต้อบแบบสอบถาม  โดยวเิคราะห์หาค่าความถี (Frequency ; n) และค่าร้อยละ (Percentage; %) 

ส่วนที  พฤติกรรมการตดัสินใจใชบ้ริการเครืองบริการอตัโนมติัของธนาคารกรุงเทพ 
จาํกดั (มหาชน) ในเขตอาํเภอ บา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี โดยวิเคราะห์หาค่าความถี (Frequency ; n) 
และค่าร้อยละ (Percentage; %) 

ส่วนที  การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  โดยวิเคราะห์หาค่าสถิติไดแ้ก่  
จาํนวน  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลีย ( ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ส่วนที 4 การวิเคราะห์ปัจจยัทางด้านทศันคติทีมีต่อการเลือกใช้บริการเครืองบริการ
อตัโนมติัของผูใ้ชบ้ริการกบัธนาคารกรุงเทพจาํกดั (มหาชน) ในเขตอาํเภอ บา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี 
โดยวิเคราะห์หาค่าสถิติไดแ้ก่  จาํนวน  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลีย ( ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
และนาํเสนอผลกสนวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ  (Multiple Regression Analysis) 

ส่วนที 5 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการพยากรณ์พฤติกรรมการเลือกใช้บริการเครือง
บริการอตัโนมติัของผูใ้ชบ้ริการธนาคารกรุงเทพในอาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี 
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ส่วนท ี  การวิเคราะห์ข้อมูลทางลกัษณะประชากรทวัไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
การวิเคราะห์ข้อมูลทัวไปเกียวกับผูต้อบแบบสอบถาม ซึงเป็นภูมิหลังของผูต้อบ

แบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ  อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉลียต่อเดือน จาํนวน
สมาชิกในครอบครัวระยะเวลาทีอาศยัอยู่ในจงัหวดัราชบุรี จาํนวนธนาคารทีใช้บริการเป็นประจาํ 

และวตัถุประสงคข์องการใชบ้ริการของธนาคาร ดว้ยการแจกแจงความถี และคิดเป็นร้อยละ   
 

ตารางที 1 การแจกแจงสองทางของเพศและประเภทการใชบ้ริการเครืองบริการอตัโนมติั 

เพศ ประเภทการใช้บริการเครืองบริการอตัโนมัติ รวม 
เคยใช้ ไม่เคยใช้ 

ชาย 
75 

( 8.7 ) 
92 

(23.0 ) 
167 

(41. ) 

หญิง 
125 

( 1.2 ) 
08 

(27.0 ) 
233 

( 8. ) 
รวม 200 200 400 

ค่าสัมประสิทธิ C Coefficient = 0.111 , Sig = 0.172 

 

จากตารางที 1 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง จาํนวน 233 คน (ร้อยละ 58.25) 

และเป็นเพศชาย จาํนวน 167 คน (ร้อยละ 41.75) 
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ตารางที 2 การแจกแจงสองทางของอายกุารใชบ้ริการเครืองบริการอตัโนมติั 

อายุ 
ประเภทการใช้บริการเครืองบริการอตัโนมัติ 

รวม 
เคยใช้ ไม่เคยใช้ 

ไม่เกิน  ปี 
5 87 92 

( . ) ( . ) ( .00) 

21-30 ปี 
63 59 122 

( . ) ( . ) ( . 0) 

31-40 ปี 
71 25 96 

( . ) ( . ) ( .00) 

41-50 ปี 
35 18 53 

( . ) ( . 0) ( . ) 

51 ปีขึนไป 
26 11 37 

( . 0) ( . ) ( . ) 
รวม 200 200 400 

C Coefficient = 0.459 ,Sig=0.00 

 

จากตารางที 2 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 21-30 ปี (ร้อยละ 30.50) ถดั
มาอายุ 3 -40 ปี (ร้อยละ 24.00) ไม่เกิน 20 ปี (ร้อยละ 23.00) 41-50 ปี (ร้อยละ13.25) และ51 ปีขึน
ไป (ร้อยละ 9.25) ตามลาํดบั 
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ตารางที 3 การแจกแจงสองทางของสถานภาพและประเภทการใชบ้ริการเครืองบริการอตัโนมติั 

สถานภาพ 
ประเภทการใช้บริการเครืองบริการอตัโนมัติ 

รวม 
เคยใช้ ไม่เคยใช้ 

โสด 
73 130  

( . ) ( . 0) ( . ) 

สมรส 
106 54  

( . 0) ( . 0) ( 0.0 ) 

หยา่ร้าง 
12 7 19 

( .0 ) ( . ) ( . ) 
คู่สมรสถึงแก่

กรรม 

9 9 18 

( . ) ( .  ( . 0) 
รวม 200 200 400 

C Coefficient = 0.281 ,Sig=0.00 

 

จากตารางที 3 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สถานภาพโสด 203 คน (ร้อยละ 

50.75) ถดัมา สถานภาพสมรส 160 คน (ร้อยละ 40.00) สถานภาพหยา่ร้าง 19 คน(ร้อยละ 4.75) และ
สถานภาพคู่สมรสถึงแก่กรรม 18 คน (ร้อยละ 4.50) ตามลาํดบั 
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ตารางที 4 การแจกแจงสองทางของระดบัการศึกษาและประเภทการใชบ้ริการเครืองบริการ
อตัโนมติั 

ระดับการศึกษา 
ประเภทการใช้บริการเครืองบริการอตัโนมัติ 

รวม 
เคยใช้ ไม่เคยใช้ 

ตาํกวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย 
40 50 90 

( .00) ( . 0) ( . 0) 

มธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 
 67  

( . 0) ( . ) ( . ) 

อนุปริญญา / ปวส. 
40   

( .00) ( . ) ( . ) 

ปริญญาตรี 
   

( . ) ( . ) ( . 0) 

สูงกวา่ปริญญาตรี 
   

( . ) ( . ) ( . 0) 
รวม 200 200 400 

C Coefficient = 0.182  ,Sig=0.009 

 

จากตารางที 4 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ศึกษาปริญญาตรี 110 คน (ร้อยละ 

27.50) ถดัมา มธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช 109 คน (ร้อยละ 27.25) ตาํกวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย 90 

คน (ร้อยละ 22.50) อนุปริญญา / ปวส. 73 คน (ร้อยละ 18.25) และสูงกวา่ปริญญาตรี 18 คน (ร้อยละ 
4.50) ตามลาํดบั 
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ตารางที 5 การแจกแจงสองทางของอาชีพและประเภทการใชบ้ริการเครืองบริการอตัโนมติั 

อาชีพ 
ประเภทการใช้บริการเครืองบริการอตัโนมัติ 

รวม 
เคยใช้ ไม่เคยใช้ 

นกัเรียน / นกัศึกษา 
   

( . ) ( .00) ( . ) 

ขา้ราชการ / พนกังานรัฐวสิาหกิจ 
   

( . ) ( . 0) ( . ) 

พนกังานบริษทัเอกชน 
   

( .00) ( . 0) ( . 0) 

ธุรกิจส่วนตวั / คา้ขาย 
   

( . ) ( . 0) ( . ) 

รับจา้ง 
   

( .00) ( . ) ( . ) 

พอ่บา้น / แม่บา้น 
   

( . ) ( . ) ( . 0) 

อืนๆ 
0   

( .00) ( .00) ( .00) 
รวม 200 200 400 

C Coefficient = 0.438  ,Sig=0.000 

 

จากตารางที 5 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพธุรกิจส่วนตวั / คา้ขาย 127 คน 
(ร้อยละ 31.75) ถดัมา นกัเรียน / นกัศึกษา 95 คน (ร้อยละ 23.75) ขา้ราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ  
57 คน (ร้อยละ 14.25) พนกังานบริษทัเอกชน 54 คน (ร้อยละ 13.50)รับจา้ง 53 คน (ร้อยละ 13.25) 
และพอ่บา้น / แม่บา้น 14 คน (ร้อยละ 3. 0)   ตามลาํดบั 
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ตารางที 6 การแจกแจงสองทางของรายไดแ้ละประเภทการใชบ้ริการเครืองบริการอตัโนมติั 

รายได้ 
ประเภทการใช้บริการเครืองบริการอตัโนมัติ 

รวม 
เคยใช้ ไม่เคยใช้ 

ไม่เกิน ,  บาท 
64 47 111 

( .00) ( . ) ( . ) 

,  - ,  บาท 
67 102 169 

( . ) ( . 0) ( . ) 

,  - ,  บาท 
39 33 72 

( . ) ( . ) ( .00) 

,  - ,  บาท 
23 12 35 

( . ) ( .00) ( . ) 

,  - ,  บาท 
5 4 9 

( . ) ( .00) ( . ) 

,  บาท ขึนไป 
2 2 4 

( . 0) ( . 0) ( .00) 
รวม    

C Coefficient = 0.83  ,Sig=0.016 

 

จากตารางที 6 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รายได ้ ,  - ,  บาท 169 

คน (ร้อยละ 42.25) ถดัมารายไดไ้ม่เกิน ,  บาท 111 คน (ร้อยละ 7. )  รายได ้ ,  - 
,  บาท 72 คน (ร้อยละ 18.0 ) รายได ้ ,  - ,  บาท 35 คน (ร้อยละ 8.75) รายได้
,  - ,  บาท 9 คน (ร้อยละ 2. ) และรายได้ ,  บาท ขึน 4 คน (ร้อยละ 1.0 ) 

ตามลาํดบั 
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ตารางที 7 การแจกแจงสองทางของจาํนวนสมาชิกในครอบครัวและประเภทการใชบ้ริการเครือง
บริการอตัโนมติั 

จํานวนสมาชิกใครอบครัว 
ประเภทการใช้บริการเครืองบริการอตัโนมัติ 

รวม 
เคยใช้ ไม่เคยใช้ 

นอ้ยกวา่  คน 
   

( . ) ( .00) ( . ) 

 -  คน 
   

( .00) ( . ) ( . ) 

มากกวา่  คน 
   

( . ) ( . ) ( .00) 
รวม 200 200 400 

C Coefficient = 0.158  ,Sig=0.036 

 

จากตารางที 7 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจาํนวนสมาชิกในครอบครัว  -  
คน 243 คน (ร้อยละ 60.75) ถดัมา สมาชิกในครอบครัวนอ้ยกวา่ 3 คน 89 คน (ร้อยละ 22.25) และ
สมาชิกในครอบครัวมากกวา่  คน 68 คน (ร้อยละ 17.00)   ตามลาํดบั 
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ตารางที 8 การแจกแจงสองทางของระยะเวลาทีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัราชบุรีและประเภทการใชบ้ริการ
เครืองบริการอตัโนมติั 

ระยะเวลาทอีาศัยอยู่ใน 
จังหวดัราชบุรี 

ประเภทการใช้บริการเครืองบริการอตัโนมัติ 
รวม 

เคยใช้ ไม่เคยใช้ 

นอ้ยกวา่  ปี 
   

( .00) ( . 0) ( . 0) 

 -  ปี          
   

( . 0) ( . ) ( . ) 

 -  ปี   
   

( . 0) ( . ) ( . ) 

มากกวา่  ปี 
   

( .00) ( .00) ( .00) 
รวม 200 200 400 

C Coefficient = 0.144  ,Sig=0.038 

 

จากตารางที 8 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระยะเวลาทีอาศยัอยู่ในจงัหวดั
ราชบุรี มากกวา่ 5 ปี 272 คน (ร้อยละ 68.00) ถดัมา อาศยัอยูใ่นจงัหวดัราชบุรี  -  ปี 57 คน (ร้อย
ละ 14.25) อาศยัอยูใ่นจงัหวดัราชบุรี 3 - 4 ปี 33 คน (ร้อยละ .25) และอาศยัอยูใ่นจงัหวดัราชบุรี
นอ้ยกวา่  ปี 38 คน (ร้อยละ 9.50)   ตามลาํดบั 
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ตารางที 9 การแจกแจงสองทางขอจาํนวนธนาคารทีใชบ้ริการเป็นประจาํและประเภทการใชบ้ริการ
เครืองบริการอตัโนมติั 

จํานวนธนาคารทใีช้ 
ประเภทการใช้บริการเครืองบริการอตัโนมัติ 

รวม 
เคยใช้ ไม่เคยใช้ 

 ธนาคาร 
   

( . ) ( . 0) ( . ) 

 -  ธนาคาร      
   

( .  ( .  ( . 0) 

 -  ธนาคาร 
   

( . 0) ( . ) ( . ) 

มากกวา่  ธนาคาร 
   

( .00) ( .00) ( .00) 
รวม 200 200 400 

C Coefficient = 0.287  ,Sig=0.000 

 

จากตารางที 9 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชธ้นาคาร  -  ธนาคาร 182 คน 
(ร้อยละ 45.50) ถดัมา  ธนาคาร 149 คน (ร้อยละ 37.25)  -  ธนาคาร 49 คน (ร้อยละ 12.25) และ
มากกวา่  ธนาคาร 20 คน (ร้อยละ 5.00)   ตามลาํดบั 
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ตารางที 10 การแจกแจงสองทางของวตัถุประสงคข์องการใชบ้ริการของธนาคารและประเภทการ
ใชบ้ริการเครืองบริการอตัโนมติั (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

วตัถุประสงค์ของการใช้บริการ
ของธนาคาร 

ประเภทการใช้บริการเครืองบริการอตัโนมัติ 
รวม 

เคยใช้ ไม่เคยใช้ 

ใชท้าํธุรกรรมดา้นฝาก และถอน 
144 182  

( .00) ( .00) ( . 0) 

ใชท้าํธุรกรรมดา้นชาํระค่าสินคา้ 
   

( . 0) ( .00) ( . ) 

ใชท้าํธุรกรรมดา้นการลงทุน 
   

( . ) ( . ) ( . 0) 

ใชท้าํธุรกรรมดา้นสินเชือ 
   

( .00) ( .00) ( . 0) 

อืน ๆ 
0 0  

( .00) ( .00) ( .00) 
รวม 250 235 485 

 

จากตารางที 10 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่วตัถุประสงค์ของการใช้บริการ
ของธนาคารใชท้าํธุรกรรมดา้นฝาก (ร้อยละ 81. ) ใชท้าํธุรกรรมดา้นชาํระค่าสินคา้ (ร้อยละ 23.7 ) 
ใช้ทาํธุรกรรมด้านการลงทุน  (ร้อยละ 10. 0) และใช้ทาํธุรกรรมด้านสินเชือ  (ร้อยละ .5 )   
ตามลาํดบั 

 

 

 

 
 
 
 



54 

 
 

ส่วนที  การวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการเครืองบริการอัตโนมัติของ
ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ในเขตอาํเภอ บ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี  

การวิเคราะห์ขอ้มูลทางพฤติกรรมการตดัสินใจใช้บริการเครืองบริการอตัโนมติัของ
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในเขตอาํเภอ บา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ของกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 
400 คน ผูที้เลือกใชบ้ริการเครืองอตัโนมติั โดยมีคาํถามเกียวกบัระยะเวลาทีเป็นลูกคา้ของธนาคาร 
ช่วงระยะเวลาทีใช้บริการ ความถีในการใช้บริการ ช่วงเวลาทีใช้บริการ สือโฆษณาทีนาํไปสู่การ
ตดัสินใจใชเ้ครืองบริการ สถานทีใช้บริการ การเริมใช้บริการ จาํนวนเครืองบริการอตัโนมติัทีควร
จะมี และเหตุผลทีสาํคญัทีสุดในการเลือกใชบ้ริการเครืองบริการอตัโนมติั และผูที้ไม่เลือกใชบ้ริการ
เครืองอตัโนมติั  โดยมีคาํถามเกียวกบั เหตุใดไม่เลือกใช้เครืองบริการอตัโนมติั ท่านคิดวา่มีปัญหา
และอุปสรรคใดทีส่งผลให้ไม่เลือกใช้เครืองบริการอัตโนมัติ เครืองบริการอัตโนมัติชนิดใด
ตอบสนองความตอ้งการของท่านได้มากทีสุด สือโฆษณาทีอาจจะนาํไปสู่การตดัสินใจใช้เครือง
บริการอัตโนมัติ การเริมใช้บริการเครืองอัตโนมัติ เครืองบริการอัตโนมัติทีควรจะมีในการ
ให้บริการ ถ้าท่านจะเลือกใช้เครืองบริการอตัโนมติัหรือไม่ สถานทีใดเหมาะสมต่อการตงัเครือง
บริการอตัโนมติัมากทีสุด ในอนาคตจะใช้เครืองบริการอตัโนมติัหรือไม่ การตดัสินใจใช้เครือง
บริการอตัโนมติัเหตุผลทีสําคัญทีสุดในการเลือกใช้บริการเครืองบริการอตัโนมติั ในอนาคตจะ
แนะนาํใหใ้ชเ้ครืองบริการอตัโนมติัหรือไม่ สามารถแจกแจงรายละเอียดไดด้งันี 
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สําหรับผู้ทเีคยใช้บริการเครืองบริการอตัโนมัติ 
 

ตารางที 11 จาํนวน และร้อยละของระยะเวลาทีเป็นลูกคา้ของธนาคาร 

ระยะเวลาทเีป็นลูกค้าของธนาคาร จํานวน ร้อยละ 

ไม่เกิน  ปี  . 0 

 -  ปี  17.50 

4 - 6 ปี 82 41.00 

มากกวา่ 7 ปี                    58 29.00 

รวม  .00 

 

จากตารางที 11 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นลูกคา้ของธนาคาร  -  ปี 82 คน 
(ร้อยละ 41.00) มากกวา่  ปี 58 คน (ร้อยละ . )  -  ปี 35 คน (ร้อยละ 17.5 )  และไม่เกิน  ปี 
25 คน (ร้อยละ 12.50) ตามลาํดบั 

 

ตารางที 12 จาํนวน และร้อยละของช่วงระยะเวลาทีใชบ้ริการเครืองบริการอตัโนมติั 

ช่วงระยะเวลาทใีช้บริการเครือง
บริการอตัโนมัติ จํานวน ร้อยละ 

.  – .  นาฬิกา  . 0 

.  – .  นาฬิกา  47.50 

17.01 – 24.00 นาฬิกา          57 28.50 

24.01 – 06.00 นาฬิกา            7 3.50 

รวม  .00 

 

จากตารางที 12 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ช่วงระยะเวลาทีใชบ้ริการเครือง
บริการอตัโนมติั 12.01 – 17.00 นาฬิกา 95 คน (ร้อยละ 47.50) ช่วงระยะเวลา .  – .  นาฬิกา         
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57 คน (ร้อยละ . ) ช่วงระยะเวลา .  – .  นาฬิกา 41 คน (ร้อยละ 20.50)  และช่วง
ระยะเวลา .  – .  นาฬิกา  7 คน (ร้อยละ 3.50) ตามลาํดบั 

 

ตารางที 13 จาํนวน และร้อยละของความถีในการใชบ้ริการเครืองบริการอตัโนมติั 

ความถีในการใช้บริการเครืองบริการอตัโนมัติ จํานวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 5 ครังต่อเดือน          98 49.00 

5 - 10 ครังต่อเดือน        64 32.00 

10 - 15 ครังต่อเดือน                 22 11.00 

มากกวา่ 15 ครังต่อเดือน        16 8.00 

รวม 200 100.00 

 

จากตารางที 13 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการเครืองบริการอตัโนมติั
นอ้ยกวา่ 5 ครังต่อเดือน 98 คน (ร้อยละ 49.00) ถดัมาใชบ้ริการเครืองบริการอตัโนมติั  -  ครังต่อ
เดือน 64 คน (ร้อยละ 32.00) ใชบ้ริการเครืองบริการอตัโนมติั  -  ครังต่อเดือน 22 คน (ร้อยละ 
11.00) และใช้บริการเครืองบริการอตัโนมติั มากกว่า  ครังต่อเดือน 16 คน (ร้อยละ 8.0 )   
ตามลาํดบั 

 

ตารางที 14 จาํนวน และร้อยละของเครืองบริการอตัโนมติัทีใชบ้่อยทีสุด 

เครืองบริการอตัโนมัติทใีช้บ่อยทสุีด จํานวน ร้อยละ 
เครืองบวัหลวงเอทีเอม็ (ATM) 115 57.50 

เครืองบวัหลวงเงินฝากฉบัไว (Cash Deposit Machine - CDM)     27 13.50 

เครืองรับฝากและชาํระเงินด่วน (Express Drop Box - EDB)         33 16.50 

เครืองบนัทึกรายการสมุดคู่ฝากอตัโนมติั  2 1.00 

รวม 177 88.50 

 

จากตารางที 14 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชเ้ครืองบวัหลวงเอทีเอ็ม 115 คน 
(ร้อยละ 57.50) ถดัมา เครืองรับฝากและชาํระเงินด่วน 33 คน (ร้อยละ 16.50) เครืองบวัหลวงเงิน
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ฝากฉบัไว 2  คน (ร้อยละ 13.50) และเครืองบนัทึกรายการสมุดคู่ฝากอตัโนมติั 2 คน (ร้อยละ . )   
ตามลาํดบั 

 

ตารางที 15 จาํนวน และร้อยละของช่วงระยะเวลาทีใชบ้ริการเครืองอตัโนมติับ่อยทีสุด 

ช่วงระยะเวลาทใีช้บริการเครืองอตัโนมัติบ่อยทสุีด จํานวน ร้อยละ 

ช่วงตน้เดือน  52 26.00 

ช่วงกลางเดือน  56 28.00 

ช่วงสินเดือนหรือปลายเดือน         38 19.00 

ช่วงเสาร์ อาทิตย ์หรือวนัหยุดธนาคาร   54 27.00 

อืนๆ       0 0.00 

รวม 200 100.00 

 

จากตารางที 15 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชบ้ริการช่วงกลางเดือน 56 คน 
(ร้อยละ 28.00) ถดัมา ช่วงเสาร์ อาทิตย ์หรือวนัหยดุธนาคาร 54 คน (ร้อยละ 27.00) ช่วงตน้เดือน 52 
คน (ร้อยละ 26.00) และช่วงสินเดือนหรือปลายเดือน 38 คน (ร้อยละ . ) ตามลําดับ 

 

ตารางที 16 จาํนวน และร้อยละของสือโฆษณาทีนาํไปสู่การตดัสินใจใชเ้ครืองบริการอตัโนมติั 

สือโฆษณาทนํีาไปสู่การตัดสินใจใช้เครืองบริการอตัโนมัติ จํานวน ร้อยละ 

โทรทศัน์     92 46.00 

อินเตอร์เน็ต 44 22.00 

หนงัสือพิมพ ์    7 3.50 

ใบโบวช์วัร์   8 4.00 

แนะนาํโดยพนกังาน 49 24.50 

รวม 200 100.00 
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จากตารางที 16 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกสือโฆษณาโทรทศัน์ 96 คน 
(ร้อยละ 46.00) ถดัมา แนะนาํโดยพนกังาน 49 คน (ร้อยละ 24.50) อินเตอร์เน็ต 44 คน (ร้อยละ 
22.00) ใบโบวช์วัร์ 8 คน (ร้อยละ . )  และหนงัสือพิมพ ์7 คน (ร้อยละ . ) ตามลาํดบั 

 

ตารางที 17 จาํนวน และร้อยละของสถานทีใชบ้ริการเครืองอตัโนมติัทีบ่อยทีสุด 

สถานทใีช้บริการเครืองอตัโนมัติทบ่ีอยทสุีด จํานวน ร้อยละ 

บริเวณหนา้สาขา 99 49.50 

ในหา้งสรรพสินคา้ 69 34.50 

บริเวณหนา้ร้านสะดวกซือ         32 16.00 

อืนๆ 0 0.00 

รวม 200 100.00 

 

 จากตารางที 4.17 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สถานทีบริเวณหน้าสาขาใช้
บริการเครืองอตัโนมติัทีบ่อยทีสุด 99 คน (ร้อยละ 49.50) ถดัมา ในห้างสรรพสินคา้ 69 คน (ร้อยละ 
34.50) และบริเวณหนา้ร้านสะดวกซือ 32 คน (ร้อยละ . ) ตามลาํดบั 

 

ตารางที 18 จาํนวน และร้อยละของการเริมใชบ้ริการเครืองอตัโนมติั 

การเริมใช้บริการเครืองอตัโนมัติได้อย่างไร จํานวน ร้อยละ 

เพือนหรือคนรู้จกัแนะนาํ          38 19.00 

ญาติพีนอ้งแนะนาํ 28 14.00 

พนกังานธนาคารแนะนาํ 63 31.50 

ตดัสินใจดว้ยตนเอง    71 35.50 

อืนๆ 0 0.00 

รวม 200 100.00 
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 จากตารางที 18 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตดัสินใจดว้ยตนเองในการใช้
บริการ  71 คน (ร้อยละ 35.50) ถดัมาพนกังานธนาคารแนะนาํ 63 คน (ร้อยละ 31.50) เพือนหรือคน
รู้จกัแนะนาํ 38 คน (ร้อยละ . ) และญาติพีนอ้งแนะนาํ 28 คน (ร้อยละ 4. ) ตามลาํดบั 

 

ตารางที 19 จาํนวน และร้อยละของจาํนวนเครืองบริการอตัโนมติัทีควรจะมีในการใหบ้ริการ 

จํานวนเครืองบริการอตัโนมัติทคีวรจะมีในการให้บริการ จํานวน ร้อยละ 

ไม่เกิน 3 เครือง                   76 38.00 

4 - 5 เครือง 92 46.00 

5 – 6 เครือง                      17 8.50 

มากกวา่ 6 เครือง 15 7.50 

รวม 200 100.00 

 

 จากตารางที 19 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ควรมีเครืองบริการอตัโนมติั  -  
เครือง 92 คน (ร้อยละ 46.00) ถดัมา ไม่เกิน  เครือง 76 คน (ร้อยละ 38.00) 5 – 6 เครือง 17 คน (ร้อย
ละ .5 ) และมากกวา่  เครือง 15 คน (ร้อยละ . ) ตามลาํดบั 

 

ตารางที 20 จาํนวน และร้อยละของสถานทีใชบ้ริการเครืองอตัโนมติัทีบ่อยทีสุด 

เหตุผลทสํีาคัญทสุีดในการเลือกใช้บริการเครือง
บริการอตัโนมัติ จํานวน ร้อยละ 

สะดวกรวดเร็ว               130 65.00 

ประหยดัค่าใชจ่้ายในดา้นค่าธรรมเนียม 28 14.00 

ประหยดัเวลา                 26 13.00 

หลีกเลียงขายเสนอขายผลิตภณัฑข์องธนาคาร 16 8.00 

อืนๆ 0 0.00 

รวม 200 100.00 
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 จากตารางที 20 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใช้บริการเครืองบริการ
อตัโนมติัเพราะสะดวกรวดเร็ว 130 คน (ร้อยละ 65.00) ถัดมาประหยดัค่าใช้จ่ายในด้าน
ค่าธรรมเนียม 28 คน (ร้อยละ 14.00) ประหยดัเวลา 6 คน (ร้อยละ 3. )  และหลีกเลียงขายเสนอ
ขายผลิตภณัฑข์องธนาคาร 16 คน (ร้อยละ 8. ) ตามลาํดบั 

 

สําหรับผู้ทไีม่เคยใช้บริการเครืองบริการอตัโนมัติ 
 

ตารางที 21 จาํนวน และร้อยละของเหตุผลไม่เลือกใชเ้ครืองบริการอตัโนมติั 

เหตุผลไม่เลอืกใช้เครืองบริการอตัโนมัติ จํานวน ร้อยละ 

ใชบ้ริการของธนาคารในดา้นอืน                      109 54.50 

ไม่มนัใจในคุณภาพของธนาคาร 35 17.50 

ไม่มนัใจเรืองระบบความปลอดภยั 44 22.00 

การสือสารของระบบไม่ชดัเจน 3 1.50 

เครืองอตัโนมติัไม่น่าเชือถือ 9 4.50 

อืนๆ 0 0.00 

รวม 200 100.00 

 

จากตารางที 21 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการของธนาคารในด้านอืน                          
109 คน (ร้อยละ 54.50) ไม่มนัใจเรืองระบบความปลอดภยั 44 คน (ร้อยละ 2. ) ไม่มนัใจใน
คุณภาพของธนาคาร 35 คน (ร้อยละ 17.5 )  เครืองอตัโนมติัไม่น่าเชือถือ 9 คน (ร้อยละ . ) และ
การสือสารของระบบไม่ชดัเจน 3 คน (ร้อยละ 1.50) ตามลาํดบั 
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ตารางที 22 จาํนวน และร้อยละของปัญหาและอุปสรรคใดทีส่งผลให้ไม่เลือกใช้เครืองบริการ
อตัโนมติั 

ปัญหาและอุปสรรคใดทส่ีงผลให้ไม่เลอืกใช้เครือง
บริการอตัโนมัติ จํานวน ร้อยละ 

ความน่าเชือถือของเครืองให้บริการอตัโนมติั           61 30.50 

เครืองใหบ้ริการอตัโนมติัอาจเกิดเหตุขดัขอ้งได ้ 70 35.00 

เครืองใหบ้ริการอตัโนมติัไม่สามารถตอบสนอง
ความตอ้งการได ้

26 13.00 

เครืองบริการอตัโนมติัอยูไ่กลจากสถานทีพกัอาศยั 43 21.50 

อืนๆ 0 0.00 

รวม 200 100.00 

 

จากตารางที 22 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ปัญหาและอุปสรรคคือเครือง
ให้บริการอตัโนมติัอาจเกิดเหตุขดัขอ้งได้ 70 คน (ร้อยละ 35.00) ความน่าเชือถือของเครือง
ให้บริการอตัโนมติั 61 คน (ร้อยละ . ) เครืองบริการอตัโนมติัอยู่ไกลจากสถานทีพกัอาศยั 43 
คน (ร้อยละ 21.50)  และเครืองให้บริการอตัโนมติัไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการได ้ 26 คน 
(ร้อยละ 13.00) ตามลาํดบั 

 

ตารางที 23 จาํนวน และร้อยละของสือโฆษณาทีอาจจะนาํไปสู่การตดัสินใจใช้เครืองบริการ
อตัโนมติั 

สือโฆษณาทอีาจจะนําไปสู่การตัดสินใจใช้เครืองบริการอตัโนมัติ จํานวน ร้อยละ 
โทรทศัน์     71 35.50 

อินเตอร์เน็ต 70 35.00 

หนงัสือพิมพ ์    14 7.00 

ใบโบวช์วัร์   11 5.50 

แนะนาํโดยพนกังาน 34 17.00 

รวม 200 100.00 
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จากตารางที 23 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกสือโฆษณาโทรทศัน์ 71 คน 
(ร้อยละ 35.50) ถดัมา อินเตอร์เน็ต 70 คน (ร้อยละ 35.00) แนะนาํโดยพนกังาน 34 คน (ร้อยละ 
17.00) หนงัสือพิมพ ์14 คน (ร้อยละ 7. )  และใบโบวช์วัร์ 11 คน (ร้อยละ 5. ) ตามลาํดบั 

 

ตารางที 24 จาํนวน และร้อยละของการเริมใชบ้ริการเครืองอตัโนมติั 

การเริมใช้บริการเครืองอตัโนมัติได้อย่างไร จํานวน ร้อยละ 
เพือนหรือคนรู้จกัแนะนาํ          50 25.00 

ญาติพีนอ้งแนะนาํ 43 21.50 

พนกังานธนาคารแนะนาํ 52 26.00 

ตดัสินใจดว้ยตนเอง    55 27.50 

อืนๆ 0 0.00 

รวม 200 100.00 

 

จากตารางที 24 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตดัสินใจดว้ยตนเองในการใช้
บริการ  55 คน (ร้อยละ 27.50) ถดัมาพนกังานธนาคารแนะนาํ 52 คน (ร้อยละ 26.00) เพือนหรือคน
รู้จกัแนะนาํ 50 คน (ร้อยละ 25.00) และญาติพีนอ้งแนะนาํ 43 คน (ร้อยละ 21.50) ตามลาํดบั 

 

ตารางที 25 จาํนวน และร้อยละของจาํนวนเครืองบริการอตัโนมติัทีควรจะมีในการใหบ้ริการ 

จํานวนเครืองบริการอตัโนมัติทคีวรจะมีในการให้บริการ จํานวน ร้อยละ 

ไม่เกิน  เครือง                   76 38.00 

4 - 5 เครือง 77 38.50 

5 – 6 เครือง                      21 10.50 

มากกวา่  เครือง 25 12.50 

รวม 200 100.00 

 



63 

 
 

จากตารางที 25 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ควรมีเครืองบริการอตัโนมติั  -  
เครือง 77 คน (ร้อยละ 38.50) ถดัมา ไม่เกิน  เครือง 76 คน (ร้อยละ 38.00) มากกวา่  เครือง 25 คน 
(ร้อยละ 12.5 ) และ 5 – 6 เครือง 21 คน (ร้อยละ 10. ) ตามลาํดบั 

 

ตารางที 26 จาํนวน และร้อยละของสถานทีเหมาะสมต่อการตงัเครืองบริการอตัโนมติัมากทีสุด 

สถานทเีหมาะสมต่อการตังเครืองบริการอตัโนมัติมากทสุีด จํานวน ร้อยละ 

บริเวณหนา้สาขา 94 47.00 

ในหา้งสรรพสินคา้ 45 22.50 

บริเวณหนา้ร้านสะดวกซือ         35 17.50 

แหล่งชุมชน 26 13.00 

อืนๆ 0 0.00 

รวม 200 100.00 

 

จากตารางที 26 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สถานทีเหมาะสมบริเวณหนา้สาขา 94 

คน (ร้อยละ 47.00) ถดัมา ในหา้งสรรพสินคา้ 45 คน (ร้อยละ 22.50) บริเวณหนา้ร้านสะดวกซือ 35 

คน (ร้อยละ 17.50) และแหล่งชุมชน 26 คน (ร้อยละ 3. ) ตามลาํดบั 

 

ตารางที 27 จาํนวน และร้อยละของอนาคตจะใชเ้ครืองบริการอตัโนมติัหรือไม่ 

อนาคตจะใช้เครืองบริการอตัโนมัติหรือไม่ จํานวน ร้อยละ 

เลือกใช ้ 133 66.50 

ไม่เลือกใช ้ 23 11.50 

ไม่แน่ใจ 44 22.00 

รวม 200 100.00 
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จากตารางที 27 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใชบ้ริการเครืองอตัโนมติั 133 

คน (ร้อยละ 66.50) ถดัมา ไม่แน่ใจ 44 คน (ร้อยละ 22.00) และไม่เลือกใช ้ 23 คน (ร้อยละ 1.5 ) 
ตามลาํดบั 

 

ตารางที 28 จาํนวน และร้อยละของเหตุผลทีสาํคญัทีสุดในการเลือกใชบ้ริการเครืองบริการอตัโนมติั 

ในการตดัสินใจใชบ้ริการ 

เหตุผลทสํีาคัญทสุีดในการเลือกใช้บริการเครืองบริการอตัโนมัติ จํานวน ร้อยละ 

สะดวกรวดเร็ว               121 60.50 

ประหยดัค่าใชจ่้ายในดา้นค่าธรรมเนียม 26 13.00 

ประหยดัเวลา                 46 23.00 

หลีกเลียงขายเสนอขายผลิตภณัฑข์องธนาคาร 7 3.50 

อืนๆ 0 0.00 

รวม 200 100.00 

 

 จากตารางที 28 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใช้บริการเครืองบริการ
อตัโนมติัเพราะสะดวกรวดเร็ว 121 คน (ร้อยละ 60.50) ถดัมาประหยดัเวลา 46 คน (ร้อยละ 23.00) 
ประหยดัค่าใช้จ่ายในด้านค่าธรรมเนียม 6 คน (ร้อยละ 3. )  และหลีกเลียงขายเสนอขาย
ผลิตภณัฑข์องธนาคาร 7 คน (ร้อยละ 3.5 ) ตามลาํดบั 

 

ตารางที 29 จาํนวน และร้อยละของเครืองบริการอตัโนมติัชนิดใดทีจะเริมใชบ้ริการ 

เครืองบริการอตัโนมัติชนิดใดทจีะเริมใช้บริการ จํานวน ร้อยละ 

เครืองบวัหลวงเอทีเอม็ (ATM) 129 64.50 

เครืองบวัหลวงเงินฝากฉบัไว (Cash Deposit Machine - CDM)     48 24.00 

เครืองรับฝากและชาํระเงินด่วน (Express Drop Box - EDB)         17 8.50 

เครืองบนัทึกรายการสมุดคู่ฝากอตัโนมติั  6 3.00 

รวม 200 100.00 
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 จากตารางที 29 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชเ้ครืองบวัหลวงเอทีเอ็ม 129 คน 
(ร้อยละ 64.50) ถดัมา เครืองบวัหลวงเงินฝากฉบัไว 48 คน (ร้อยละ 24.00) เครืองรับฝากและชาํระ
เงินด่วน 17 คน (ร้อยละ 8.50) และเครืองบนัทึกรายการสมุดคู่ฝากอตัโนมติั 6 คน (ร้อยละ 3. )   
ตามลาํดบั 

 

ตารางที 30 จาํนวน และร้อยละของในอนาคตจะแนะนาํใหใ้ชเ้ครืองบริการอตัโนมติัหรือไม่ 

ในอนาคตจะแนะนําให้ใช้เครืองบริการอตัโนมัติหรือไม่ จํานวน ร้อยละ 
แนะนาํ 134 67.00 

ไม่แนะนาํ 9 4.50 

แนะนาํ 57 28.50 

รวม 200 100.00 

 

จากตารางที 30 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่แนะนาํให้ใชบ้ริการเครืองบริการ
อตัโนมติั 134 คน (ร้อยละ 67.00) ถดัมา ไม่แนะนาํ 57 คน (ร้อยละ 28.50) และไม่แนะนาํ 9 คน 
(ร้อยละ 4.5 ) ตามลาํดบั 

 

ส่วนที  ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเครืองบริการอัตโนมัติของ
ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ในเขตอาํเภอ บ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี  

การวเิคราะห์ขอ้มูลทางดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการซือสินคา้และ
บริการผ่านธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ของนักศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร โดยมีคาํถามดา้น
ประกอบดว้ยปัจจยัในดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้น
การบริการ ดา้นบุคลากรทีใหบ้ริการ และดา้นกายภาพ ดว้ยการแจกแจงความถี ร้อยละ ค่าเฉลียและ
ค่าเบียงเบนมาตรฐาน  
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ตารางที 31 ความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง
การตลาด  

ส่วนประสมทางการตลาด 
ระดับการตัดสินใจ (ร้อยละ) 

 SD ระดับ มาก
ทสุีด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ทสุีด 

1.ด้านผลติภัณฑ์ 3.34 0.98 ปานกลาง 

1.1 ความสะดวกรวดเร็วใน
การใชง้าน 

37 

(9.25) 
51 

(12.75) 
107 

(26.75) 
105 

(26.25) 
100 

(25.00) 
3.45 1.25 มาก 

1.2 ความง่ายต่อการใชง้าน 
26 

(6.50) 
66 

(16.50) 
109 

(27.25) 
108 

(27.00) 
91 

(22.75) 
3.43 1.19 มาก 

1.3 ความปลอดภยัต่อการใช้
งาน 

36 

(9.00) 
55 

(13.75) 
137 

(34.25) 
107 

(26.75) 
65 

(16.25) 
3.28 1.16 ปานกลาง 

1.4 ความถูกตอ้งและแม่นยาํ
ในการใชบ้ริการ 

32 

(8.00) 
78 

(19.50) 
98 

(24.50) 
112 

(28.00) 
80 

(20.00) 
3.33 1.22 ปานกลาง 

1.5 มีคุณภาพและไดม้าตรฐาน 
37 

(9.25) 
54 

(13.50) 
118 

(29.50) 
108 

(27.00) 
83 

(20.75) 
3.37 1.24 ปานกลาง 

1.6 เครืองบริการอตัโนมติั
เพียงพอต่อความตอ้งการ 

49 

(12.25) 
64 

(16.00) 
119 

(29.75) 
101 

(25.25) 
67 

(16.75) 
3.18 1.24 ปานกลาง 

2.ด้านราคา 3.11 0.99 ปานกลาง 

2.1 อตัราค่าธรรมเนียมในการ
โอนเงินภายในธนาคารมีความ
เหมาะสม 

41 

(10.25) 
70 

(17.50) 
159 

(39.75) 
73 

(18.25) 
57 

(14.25) 
3.09 1.15 ปานกลาง 

2.2 อตัราค่าธรรมเนียมในการ
โอนเงินระหวา่งธนาคารมี
ความเหมาะสม 

34 

(8.50) 
80 

(20.00) 
159 

(39.75) 
70 

(17.50) 
57 

(14.25) 
3.09 1.13 ปานกลาง 

2.3 อตัราค่าธรรมเนียมในการ
ฝากมีความเหมาะสม 

37 

(9.25) 
65 

(16.25) 
163 

(40.75) 
78 

(19.50) 
57 

(14.25) 
3.13 1.13 ปานกลาง 

2.4 อตัราค่าธรรมเนียมในการ
ถอนมีความเหมาะสม 

36 

(9.00) 
69 

(17.25) 
156 

(39.00) 
69 

(17.25) 
73 

(18.25) 
3.19 1.18 ปานกลาง 
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ตารางที 31 ความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง 

การตลาด (ต่อ) 
2.5 อตัราค่าธรรมเนียมในการ
ชาํระค่าสินคา้มีความ
เหมาะสม 

44 

(11.00) 
65 

(16.25) 
162 

(40.50) 
72 

(18.00) 
57 

(14.25) 
3.08 1.16 ปานกลาง 

  2.6 อตัราค่าธรรมเนียมรายปี
ของบตัรมีความเหมาะสม 

46 

(11.50) 
77 

(19.25) 
128 

(32.00) 
85 

(21.25) 
63 

(15.75) 
3.11 1.22 ปานกลาง 

3.ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 3.21 1.01 ปานกลาง 

3.1 สถานทีตงัเครืองบริการ
อตัโนมติัสะดวกต่อการใช้
บริการ 

46 

(11.50) 
59 

(14.75) 
116 

(29.00) 
97 

(24.25) 
81 

(20.25) 
3.27 1.26 ปานกลาง 

3.2 สถานทีตงัเครืองบริการ
อตัโนมติัใกลลู้กคา้ 

61 

(15.25) 
74 

(18.50) 
98 

(24.50) 
103 

(25.75) 
64 

(16.00) 
3.09 1.30 ปานกลาง 

3.3 สถานทีตงัเครืองบริการ
อตัโนมติัมีความปลอดภยั 

40 

(10.00) 
63 

(15.75) 
109 

(27.25) 
113 

(28.25) 
75 

(18.75) 
3.30 1.23 ปานกลาง 

3.4 สถานทีตงัเครืองบริการ
อตัโนมติัสะอาดและสวยงาม 

44 

(11.00) 
73 

(18.25) 
117 

(29.25) 
99 

(24.75) 
67 

(16.75) 
3.18 1.23 ปานกลาง 

3.5 พนกังานธนาคารให้
คาํปรึกษาเวลาเกิดปัญหา 

46 

(11.50) 
74 

(18.50) 
112 

(28.00) 
103 

(25.75) 
65 

(16.25) 
3.17 

 
1.24 ปานกลาง 

3.6 เครืองบริการอตัโนมติัมีความ
เหมาะสมต่อผูใ้ชบ้ริการ 

43 

(10.75) 
61 

(15.25) 
129 

(32.25) 
95 

(23.75) 
72 

(18.00) 
3.23 1.22 ปานกลาง 

4.ด้านการส่งเสริมการตลาด           3.22 1.00 ปานกลาง 

4.1 เครืองบริการอตัโนมติัมี
การอธิบายขนัตอนอยา่ง
ชดัเจน 

29 

(7.25) 
57 

(14.25) 
126 

(31.50) 
108 

(27.00) 
80 

(20.00) 
3.38 1.67 ปานกลาง 

4.2  พนกังานมีการแนะนาํให้
ลูกคา้ใชบ้ริการ 

50 

(12.50) 
72 

(18.00) 
107 

(26.75) 
102 

(25.50) 
69 

(17.25) 
3.17 1.27 ปานกลาง 

 4.3  การประชาสัมพนัธ์ผา่น 

โบรชวัร์ 

50 

(12.50) 
79 

(19.75) 
113 

(28.25) 
101 

(25.25) 
57 

(14.25) 
3.09 1.23 ปานกลาง 
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ตารางที 31 ความถี ร้อยละ ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง 

การตลาด (ต่อ) 
4.4  เจา้หนา้ที call center ให้
ขอ้มูลบริการ 24 ชวัโมง 

51 

(12.75) 
63 

(15.75) 
114 

(28.50) 
94 

(23.50) 
78 

(19.50) 
3.21 1.28 ปานกลาง 

4.5  การประชาสัมพนัธ์ผา่น 
website ของธนาคาร 

38 

(9.50) 
48 

(12.00) 
136 

(34.00) 
120 

(30.00) 
58 

(14.50) 
3.28 1.14 ปานกลาง 

4.6 มีการจดักิจกรรมเพือสังคม 
(CSR) เพือเป็นการ
ประชาสัมพนัธ์ 

39 

(9.75) 
67 

(16.75) 
125 

(31.25) 
110 

(27.50) 
59 

(14.75) 
3.21 1.18 ปานกลาง 

5. ด้านการบริการ 3.27 1.08 ปานกลาง 

5.1  ขนัตอนการทาํรายการไม่
ยุง่ยากซบัซอ้น 

33 

(8.25) 
54 

(13.50) 
132 

(33.00) 
108 

(27.00) 
73 

(18.25) 
3.34 1.17 ปานกลาง 

5.2  ระบบมีความปลอดภยั
น่าเชือถือ 

35 

(8.75) 
60 

(15.00) 
128 

(32.00) 
105 

(26.25) 
72 

(18.00) 
3.3 1.18 ปานกลาง 

5.3  เครืองบริการอตัโนมติัมี
ความพร้อมใหบ้ริการเสมอ 

37 

(9.25) 
65 

(16.25) 
126 

(31.50) 
105 

(26.25) 
67 

(16.75) 
3.25 1.18 ปานกลาง 

5.4  มีความถูกตอ้งใน
กระบวนการใหบ้ริการ 

39 

(9.75) 
67 

(16.75) 
127 

(31.75) 
102 

(25.50) 
65 

(16.25) 
3.22 1.19 ปานกลาง 

5.5  เครืองบริการอตัโนมติัมี
ความเป็นส่วนตวั 

36 

(9.00) 
72 

(18.00) 
128 

(32.00) 
95 

(23.75) 
69 

(17.25) 
3.22 1.19 ปานกลาง 

5.6  เครืองบริการอตัโนมติัมี
ความง่ายต่อการใชง้าน 

38 

(9.50) 
69 

(17.25) 
119 

(29.75) 
94 

(23.50) 
80 

(20.00) 
3.27 1.23 ปานกลาง 

6. ด้านบุคลากรทใีห้บริการ 3.36 1.02 ปานกลาง 

6.1 พนกังานสามารถให้
คาํแนะนาํต่อผูใ้ชบ้ริการได ้

40 

(10.00) 
61 

(15.25) 
120 

(30.00) 
94 

(23.50) 
85 

(21.25) 
3.31 1.24 ปานกลาง 

6.2 พนกังานสามารถแกปั้ญหา
ในการใชบ้ริการได ้

38 

(9.50) 
52 

(13.00) 
132 

(33.00) 
102 

(25.50) 
76 

(19.00) 
3.32 1.20 ปานกลาง 

6.3 พนกังานแต่งกายเรียบร้อย
เหมาะสมในการทาํงาน 

35 

(8.75) 
49 

(12.25) 
117 

(29.25) 
106 

(26.50) 
93 

(23.25) 
3.43 1.22 มาก 
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ตารางที 31 ความถี ร้อยละ ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง 

การตลาด (ต่อ) 
6.4 เจา้หนา้ที call center ให้
ขอ้มูลบริการ 24 ชวัโมง 
ถูกตอ้ง และรวดเร็ว 

41 

(10.25) 
62 

(15.50) 
131 

(32.75) 
96 

(24.00) 
70 

(17.50) 
3.23 1.21 ปานกลาง 

6.5 พนกังานมีความสุภาพ
เรียบร้อย 

38 

(9.50) 
54 

(13.50) 
116 

(29.00) 
98 

(24.50) 
94 

(23.50) 
3.39 1.25 ปานกลาง 

6.6 พนกังานสามารถรักษา
ความลบัของลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่ง
ดี 

32 

(8.00) 
51 

(12.75) 
106 

(26.50) 
115 

(28.75) 
96 

(24.00) 
3.48 1.22 มาก 

7. ด้านกายภาพ 3.3 1.03 ปานกลาง 

7.1 เครืองบริการอตัโนมติั มี
ความสะอาด สวยงาม 

35 

(8.75) 
58 

(14.50) 
124 

(31.00) 
100 

(25.00) 
83 

(20.75) 
3.34 1.21 ปานกลาง 

7.2 เครืองบริการอตัโนมติั ตงั
ในทีปลอดภยั 

43 

(10.75) 
56 

(14.00) 
120 

(30.00) 
102 

(25.50) 
79 

(19.75) 
3.30 1.24 ปานกลาง 

7.3 เครืองบริการอตัโนมติั มี
ความทนัสมยั 

39 

(9.75) 
62 

(15.50) 
115 

(28.75) 
112 

(28.00) 
72 

(18.00) 
3.29 1.21 ปานกลาง 

7.4 ขอ้ความของเครืองบริการ
อตัโนมติัมีความชดัเจน 

41 

(10.25) 
50 

(12.50) 
123 

(30.75) 
98 

(24.50) 
88 

(22.00) 
3.36 1.24 ปานกลาง 

7.5 เครืองบริการอตัโนมติั
สามารถสังเกตไดง่้าย 

38 

(9.50) 
54 

(13.50) 
129 

(32.25) 
108 

(27.00) 
71 

(17.75) 
3.30 1.19 ปานกลาง 

 7.6 บริเวณเครืองบริการ
อตัโนมติัมีแสงสวา่งเพียงพอ 

43 

(10.75) 
56 

(14.00) 
143 

(35.75) 
87 

(21.75) 
71 

(17.75) 
3.22 1.21 ปานกลาง 

 

จากการวเิคราะห์ตารางที 31 พบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ทางดา้นผลิตภณัฑ ์ 
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  (  = 3.34, SD = 0.98) เมือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ให้
ความสําคญัในระดบัมาก 2 ดา้น ไดแ้ก่ ความสะดวกรวดเร็วในการใชง้าน (  = 3.45, SD = 1.25) 

ถดัมามีความง่ายต่อการใชง้าน (  = 3.43, SD = 1.19) และให้ความสําคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง 4 

ดา้น ไดแ้ก่  มีคุณภาพและไดม้าตรฐาน (  = 3.37, SD = 1.24) ความถูกตอ้งแม่นยาํในการใชบ้ริการ 
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(  = 3.33, SD = 1.22) ความปลอดภยัต่อการใชง้าน (  = 3.28, SD = 1.16) และเครืองบริการ
อตัโนมติัเพียงพอต่อความตอ้งการ(  = 3.18, SD = 1.24) ตามลาํดบั 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ทางดา้นราคา โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  (  = 

3.11, SD = 0.99) เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ มีระดบัปานกลางทุกขอ้ คือ อตัราค่าธรรมเนียมใน
การถอนมีความเหมาะสม (  = 3.19, SD = 1.18) ถดัมา อตัราค่าธรรมเนียมรายปีของบตัรมีความ
เหมาะสม (  = 3.11, SD = 1.22) อตัราค่าธรรมเนียมในการฝากมีความเหมาะสม (  = 3.13, SD = 

1.13) อตัราค่าธรรมเนียมในการโอนเงินภายในธนาคารมีความเหมาะสม (  = 3.09, SD = 1.15) 

อตัราค่าธรรมเนียมในการโอนเงินระหวา่งธนาคารมีความเหมาะสม (  = 3.09, SD = 1.13) และ 
อตัราค่าธรรมเนียมในการชาํระค่าสินคา้มีความเหมาะสม (  = 3.08, SD = 1.16) ตามลาํดบั 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ทางดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย โดยรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง  (  = 3.21, SD = 1.01) เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่มีระดบัปานกลางทุกขอ้ คือ มี
เครืองบริการอตัโนมติั ตงัในทีปลอดภยั (  = 3.30, SD = 1.23) ถดัมา สถานทีตงัเครืองบริการ
อตัโนมติัสะดวกต่อการใชบ้ริการ (  = 3.27, SD = 1.26เครืองบริการอตัโนมติัมีความเหมาะสมต่อ
ผูใ้ชบ้ริการ (  = 3.23, SD = 1.22) สถานทีตงัเครืองบริการอตัโนมติัสะอาดและสวยงาม (  = 3.18, 

SD = 1.23) พนกังานธนาคารให้คาํปรึกษาเวลาเกิดปัญหา (  = 3.17, SD = 1.24)) และ สถานทีตงั
เครืองบริการอตัโนมติัใกลลู้กคา้ (  = 2.09, SD = 1.30) ตามลาํดบั 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ทางดา้นส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง  (  = 3.22, SD = 1.00) เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่มีระดบัปานกลางทุกขอ้ คือ เครือง
บริการอตัโนมติัมีการอธิบายขนัตอนอยา่งชดัเจน (  = 3.38, SD = 1.67) การประชาสัมพนัธ์ผา่น 
website ของธนาคาร (  = 3.28, SD = 1.14) มีเจา้หนา้ที call center ใหข้อ้มูลบริการ  ชวัโมง (  = 

3.21, SD = 1.28) มีการจดักิจกรรมเพือสังคม (CSR) เพือเป็นการประชาสัมพนัธ์ใหก้บัธนาคาร (  = 

3.21, SD = 1.18) พนกังานมีการแนะนาํให้ลูกคา้ใช้บริการ (  = 3.17, SD = 1.27) และการ
ประชาสัมพนัธ์ผา่นโบรชวัร์ (  = 3.09, SD = 1.23) ตามลาํดบั 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ทางดา้นการบริการ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  (  
= 3.27, SD = 1.08) เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่มีระดบัปานกลางทุกขอ้ คือ ขนัตอนการทาํ
รายการไม่ยุง่ยากซบัซ้อน (  = 3.34, SD = 1.17) ระบบมีความปลอดภยัน่าเชือถือ (  = 3.30, SD = 

1.18) เครืองบริการอตัโนมติัมีความง่ายต่อการใชง้าน (  = 3.27, SD = 1.23) เครืองบริการอตัโนมติั
มีความพร้อมให้บริการเสมอ (  = 3.25, SD = 1.18) มีความถูกตอ้งในกระบวนการให้บริการ (  = 

3.22, SD = 1.19) เครืองบริการอตัโนมติัมีความเป็นส่วนตวั (  = 3.22, SD = 1.19) ตามลาํดบั 
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ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ทางด้านบุคลากรทีให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง  (  = 3.36, SD = 1.02) เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ให้ความสําคญัอยูใ่นระดบัมาก 2 

ดา้น ไดแ้ก่ พนักงานสามารถรักษาความลบัของลูกคา้ได้เป็นอย่างดี (  = 3.48, SD = 1.22) 
พนกังานแต่งกายเรียบร้อยเหมาะสมในการทาํงาน (  = 3.43, SD = 1.22) และให้ความสําคญัอยูใ่น
ระดบัปานกลาง 4 ดา้น ไดแ้ก่ พนกังานมีความสุภาพเรียบร้อย (  = 3.39, SD = 1.25) พนกังาน
สามารถแกปั้ญหาในการใชบ้ริการได ้ (  = 3.32, SD = 1.20) พนกังานสามารถให้คาํแนะนาํต่อ
ผูใ้ชบ้ริการได ้(  = 3.31, SD = 1.24) และเจา้หนา้ที call center ให้ขอ้มูลบริการ  ชวัโมง ถูกตอ้ง
และรวดเร็ว (  = 3.23, SD = 1.21) ตามลาํดบั 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ทางดา้นกายภาพ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  (  = 

3.30, SD = 1.03) เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่มีระดบัปานกลางทุกขอ้ คือ ความขอ้ความของ
เครืองบริการอตัโนมติัมีความชดัเจน (  = 3.36, SD = 1.24) เครืองบริการอตัโนมติั มีความสะอาด 
สวยงาม (  = 3.34, SD = 1.21) มีเครืองบริการอตัโนมติั ตงัในทีปลอดภยั (  = 3.30, SD = 1.24) 
เครืองบริการอตัโนมติัสามารถสังเกตไดง่้าย (  = 3.30, SD = 1.24) เครืองบริการอตัโนมติั มีความ
ทนัสมยั (  = 3.29, SD = 1.21) และบริเวณเครืองบริการอตัโนมติัมีแสงสวา่งเพียงพอ (  = 3.22, 

SD = 1.21) ตามลาํดบั 
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ส่วนท ี4 การวเิคราะห์ข้อมูลทางด้านปัจจัยด้านทัศนคติทีมีผลต่อการเลอืกใช้เครืองบริการอตัโนมัติ
ของผู้ใช้บริการธนาคารกรุงเทพในอาํเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี  

การวเิคราะห์ขอ้มูลทางดา้นปัจจยัทางดา้นทศันะคติทีมีต่อการเลือกใชบ้ริการเครืองบริการ
อตัโนมติัของผูใ้ชบ้ริการกบัธนาคารกรุงเทพจาํกดั (มหาชน) ในเขตอาํเภอ บา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี 

ประกอบดว้ย ดา้นความรู้ ความเชือ และการปฏิบติั ดว้ยการแจกแจงความถี ร้อยละ ค่าเฉลียและค่า
เบียงเบนมาตรฐาน  

 

ตารางที 32 ความถี ร้อยละ ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นทศันคติ 

ปัจจัยทางด้านทัศนคติ 
ระดับการตัดสินใจ 

มาก
ทสุีด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ทสุีด 

 

SD ระดับ 

1.ด้านความรู้   3.14 1.02 ปานกลาง 

1.1 ท่านมีความรู้ในการใช้
บริการเครืองบริการอตัโนมติั 

53 

(13.25) 
61 

(13.25) 
108 

(27.00) 
100 

(25.00) 
78 

(19.50) 
3.22 1.29 ปานกลาง 

1.2 ท่านมีความรู้ในระบบ
ความปลอดภยัของเครือง
บริการอตัโนมติั 

46 

(11.50) 
66 

(16.50) 
136 

(34.00) 
103 

(25.75) 
49 

(12.25) 
3.11 1.16 ปานกลาง 

1.3 ท่านมีความเขา้ใจใน
ขอ้มูลคาํแนะนาํต่างๆของ
เครืองบริการอตัโนมติั 

36 

(9.00) 
66 

(16.50) 
149 

(37.25) 
88 

(22.00) 
61 

(15.25) 
3.18 1.15 ปานกลาง 

1.4  ท่านทราบวา่พนกังานมี
ความรู้ ความสามารถ
เหมาะสมกบังานทีรับผดิชอบ 

34 

(8.50) 
74 

(18.50) 
143 

(35.75) 
89 

(22.25) 
60 

(15.00) 
3.17 1.15 ปานกลาง 

1.5 ท่านมีความรู้ในอตัรา
ค่าธรรมเนียมของธนาคาร 

41 

(10.25) 
82 

(20.50) 
136 

(34.00) 
84 

(21.00) 
57 

(14.25) 
3.08 1.18 ปานกลาง 

1.6 ท่านมีความรู้ในขนัตอน
การทาํงานของเครืองบริการ
อตัโนมติั 

51 

(12.75) 
71 

(17.75) 
121 

(30.25) 
99 

(24.75) 
58 

(14.50) 
3.11 1.22 ปานกลาง 
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ตารางที 32 ความถี ร้อยละ ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นทศันคติ (ต่อ) 

2. ความเชือ 3.28 1.01 ปานกลาง 

2.1 ความน่าเชือถือของเครือง
บริการอตัโนมติัในการใช้
บริการ 

32 

(8.00) 
63 

(15.75) 
127 

(31.75) 
116 

(29.00)   
62   

(15.50) 
3.28 1.45 ปานกลาง 

2.2 เครืองบริการอตัโนมติัมี
ความสมบูรณ์พร้อมใชง้าน 

38 

(9.50) 
57 

(14.25) 
127 

(31.75) 
111 

(27.75) 
67 

(16.75) 
3.28 1.18 ปานกลาง 

2.3 เครืองบริการอตัโนมติั
สามารถเขา้ถึงลูกคา้ไดเ้ป็น
อยา่งดี 

40 

(10.00) 
61 

(15.25) 
116 

(29.00) 
119 

(29.75) 
63 

(15.75) 
3.26 1.19 ปานกลาง 

2.4 เครืองบริการอตัโนมติัมี
คุณภาพและมาตรฐาน
เหมาะสมต่อการใหบ้ริการ 

45 

(11.25) 
48 

(12.00) 
125 

(31.25) 
108 

(27.00) 
74 

(18.50) 
3.30 1.22 ปานกลาง 

  2.5 เครืองบริการอตัโนมติัมี
ความปลอดภยัต่อการใชง้าน 

29 

(7.25) 
64 

(16.00) 
132 

(33.00) 
108 

(27.00) 
67 

(16.75) 
3.30 1.14 ปานกลาง 

  2.6 มีความไวว้างใจใน
ระบบของเครืองบริการ
อตัโนมติั 

39 

(9.75) 
67 

(16.75) 
124 

(31.00) 
88 

(22.00) 
82 

(20.50) 
3.27 1.23 ปานกลาง 

3. การปฏิบัติ  3.25 1.03 ปานกลาง 

3.1 ท่านเคยใชเ้ครืองบริการ
อตัโนมติัของธนาคาร 

57 

(14.25) 
55 

(13.75) 
115 

(28.75) 
88 

(22.00) 
85 

(21.25) 
3.22 1.31 ปานกลาง 

3.2 ท่านมีความพึงพอ่ใจต่อ
การใชเ้ครืองบริการอตัโนมติั 

45 

(11.25) 
67 

(16.75)  
104 

(26.00) 
98 

(24.50) 
86 

(21.50) 
3.28 1.28 ปานกลาง 

3.3 ท่านเชือมนัในเครือง
บริการอตัโนมติัของธนาคาร 

41 

(10.25) 
67 

(16.75) 
122 

(30.50) 
98 

(24.50) 
72 

(18.00) 
3.23 1.22 ปานกลาง 

3.4 ท่านเขา้ใจในระบบของ
เครืองบริการอตัโนมติัของ
ธนาคาร 

42 

(10.50) 
68 

(17.00) 
126 

(31.50) 
87 

(21.75) 
77 

(19.25) 
3.22 1.23 ปานกลาง 
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ตารางที 32 ความถี ร้อยละ ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นทศันคติ (ต่อ) 

3.5 ท่านจะใชบ้ริการเครือง
บริการอตัโนมติัของธนาคาร
ต่อไป 

46 

(11.50) 
59 

(14.75) 
119 

(29.75) 
106 

(26.50) 
70 

(17.50) 
3.24 1.23 ปานกลาง 

3.6 ท่านจะแนะนาํใหผู้อื้นใช้
เครืองบริการอตัโนมติัของ
ธนาคาร 

45 

(11.25) 
55 

(13.75) 
124 

(31.00) 
90 

(22.50) 
86 

(21.50) 
3.29 1.26 ปานกลาง 

 

จากการวิเคราะห์ตารางที 32 พบว่าปัจจยัทางดา้นทศันคติ ดา้นความรู้ โดยรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง  (  = 3.14, SD = 1.02) เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ มีระดบัปานกลางทุกขอ้ คือ 
มีความรู้ในการใช้บริการเครืองบริการอตัโนมติั (  = 3.22, SD = 1.29) มีมีความเขา้ใจในขอ้มูล
คาํแนะนาํต่างๆ ของเครืองบริการอตัโนมติั (  = 3.18, SD = 1.15) ทราบวา่พนกังานมีความรู้ 
ความสามารถเหมาะสมกบังานทีรับผิดชอบ (  = 3.17, SD = 1.15) มีความรู้ในขนัตอนการทาํงาน
ของเครืองบริการอตัโนมติั (  = 3.11, SD = 1.22) มีความรู้ในระบบความปลอดภยัของเครือง
บริการอตัโนมติั (  = 3.11, SD = 1.16)  และมีความรู้ในอตัราค่าธรรมเนียมของธนาคาร (  = 3.08, 

SD = 1.15) ตามลาํดบั 

ปัจจยัทางดา้นทศันคติ ดา้นความเชือถือ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.28, SD 

= 1.01) เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า มีระดบัปานกลางทุกขอ้ คือ  เครืองบริการอตัโนมติัมี
คุณภาพและมาตรฐานเหมาะสมต่อการให้บริการ (  = 3.30, SD = 1.22) เครืองบริการอตัโนมติัมี
ความปลอดภยัต่อการใชง้าน (  = 3.30, SD = 1.14) ความน่าเชือถือของเครืองบริการอตัโนมติัใน
การใชบ้ริการ (  = 3.28, SD = 1.45 เครืองบริการอตัโนมติัมีความสมบูรณ์พร้อมใชง้าน (  = 3.28, 

SD = 1.18) มีความไวว้างใจในระบบของเครืองบริการอตัโนมติั (  = 3.27, SD = 1.23) และเครือง
บริการอตัโนมติัสามารถเขา้ถึงลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี (  = 3.26, SD = 1.19) ตามลาํดบั 

ปัจจยัทางดา้นทศันคติ ดา้นการปฏิบติั โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  (  = 3.25, SD = 

1.03) เมือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีระดบัปานกลางทุกขอ้ คือ จะแนะนาํให้ผูอื้นใช้เครือง
บริการอตัโนมติัของธนาคาร (  = 3.29, SD = 1.26) มีความพึงพ่อใจต่อการใช้เครืองบริการ
อตัโนมติั (  = 3.28, SD = 1.28) จะใชบ้ริการเครืองบริการอตัโนมติัของธนาคารต่อไป (  = 3.24, 

SD = 1.23) เชือมนัในเครืองบริการอตัโนมติัของธนาคาร (  = 3.23, SD = 1.22) เคยใช้เครือง



75 

 
 

บริการอตัโนมติัของธนาคาร(  = 3.22, SD = 1.31)  และเขา้ใจในระบบของเครืองบริการอตัโนมติั
ของธนาคาร (  = 3.22, SD = 1.23) ตามลาํดบั 

 
สวนที 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการพยากรณ์พฤติกรรมการเลือกใช้บริการเครืองบริการอัตโนมัติ
ของผู้ใช้บริการธนาคารกรุงเทพในอาํเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี  
 
ตารางที 33 การพยากรณ์พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการเครืองบริการอตัโนมติั 

พฤติกรรมการเลอืก 
ใช้บริการ 

ค่าพยากรณ์ 
ร้อยละ ใช้ ไม่ใช้ 

ใช ้ 136 64 68.00 
ไม่ใช ้ 68 132 66.00 
รวม 68.00 66.00 67.00 
 

จากการวิเคราะห์ตารางที 33 พบวา่ค่าพยากรณ์พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการเครืองบริการ
อตัโนมติั มีค่าร้อยละ 68.00  ค่าพยากรณ์พฤติกรรมการไม่เลือกใชบ้ริการเครืองบริการอตัโนมติั มี
ค่าร้อยละ 66.00 ตามลาํดบั 

 

ตารางที 34   การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติค เมือคดัเลือกตวัแปรดว้ยวิธี Backward stepwise 

:likelihood 

Variables B S.E. Wald df Sig. 
c1 -0.86 0.248 12.037 1 0.001 

c2 0.675 0.192 11.709 1 0.001 

c5 -0.318 0.164 3.786 1 0.052 

d1 -0.922 0.19 23.637 1 0.000 

d2 0.734 0.232 10.034 1 0.002 

Constant 2.362 0.447 27.901 1 0 
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จากตารางที 34 เป็นตารางผลการวเิคราะห์ ค่าสัมประสิทธิของตวัแปรต่างๆทีประมาณ
ได้ และค่าสถิติทีเกียวขอ้งกบัการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติค เพือพยากรณ์ว่ามีปัจจยัใดบา้งที
ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการเครืองบริการอตัโนมติัของผูใ้ช้บริการธนาคารกรุงเทพใน
อาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ซึงการวเิคราะห์การถดถอยโลจิสติคแสดงให้เห็นวา่ปัจจยัทีส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการเครืองบริการอัตโนมติั ประกอบไปด้วย   C1 แทนปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ์ C2 แทนปัจจยัดา้นราคา C5 แทนปัจจยัดา้นบริการ และ D1 แทนความรู้ D2 แทนความ
เชือ  เขียนแทนสมการไดด้งันี Ŷ  = 2.362 – 0.860C1 + 0.657C2 – 0.318C5 – 0.922D1 + 0.734D2  
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บทที 5  

สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาวิจยัครังนีมุ่งศึกษาถึงปัจจยัทีส่งผลต่อการใช้บริการเครืองบริการอตัโนมติั
ธนาคารกรุงเทพ อาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี โดยมีวตัถุประสงคด์งันี เพือศึกษาพฤติกรรมการ
เลือกใชบ้ริการผ่านเครืองบริการอตัโนมติัของผูใ้ชบ้ริการธนาคารกรุงเทพ และเพือศึกษาปัจจยัทีมี
ผลต่อการเลือกใชเ้ครืองบริการอตัโนมติัของผูใ้ชบ้ริการธนาคารกรุงเทพ 

โดยกลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยั คือ ผูที้เลือกใชบ้ริการเครืองอตัโนมติั จาํนวน 200 คน 
และสาํหรับผูที้ไม่เลือกใชบ้ริการเครืองอตัโนมติั 200 คน เรืองปัจจยัทีส่งผลต่อการใชบ้ริการเครือง
บริการอตัโนมติัธนาคารกรุงเทพ อาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี สรุปผลไดด้งันี 

 
สรุปผลการวจัิย 

1. การวเิคราะห์ข้อมูลทวัไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 58.25) อายุ 21-30 ปี (ร้อยละ 23.00) ระดบั

การศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 27.50) อาชีพธุรกิจส่วนตวัหรือคา้ขาย (ร้อยละ 26.75) รายได ้10,001 - 

20,000 บาท (ร้อยละ 42.25) จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 3 - 6 คน (ร้อยละ 61.25) ระยะเวลาทีอาศยั
อยู่ในจงัหวดัราชุบรี มากกว่า 5 ปี (ร้อยละ 68.00) จาํนวนธนาคารทีใช้บริการเป็นประจาํ 2-3 

ธนาคาร (ร้อยละ 45.50) และทาํธุรกรรมดา้นฝากและถอน (ร้อยละ 81.50)  
2. การวเิคราะห์พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการเครืองบริการอตัโนมัติ   
ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่พบวา่ระยะเวลาทีเป็นลูกคา้ของธนาคาร 4 - 6 ปี (ร้อยละ 41.00) 

ช่วงระยะเวลาทีใชบ้ริการเครืองบริการอตัโนมติั .  – .  น. (ร้อยละ 47.50) ความถีในการใช้
บริการเครืองบริการอตัโนมติัน้อยกว่า  ครังต่อเดือน (ร้อยละ 49.00) เครืองบริการอตัโนมติัทีใช้
บ่อยทีสุดคือเครืองบวัหลวงเอทีเอม็ (ร้อยละ 57.50) ใชบ้ริการช่วงเสาร์ อาทิตย ์หรือวนัหยุดธนาคาร 
(ร้อยละ 28.00) สือโฆษณาโทรทศัน์นําไปสู่การตดัสินใจใช้บริการ (ร้อยละ 46.00) สถานทีใช้
บริการบริเวณหน้าสาขา (ร้อยละ 49.50) เริมใช้บริการโดยตดัสินใจด้วยตนเอง (ร้อยละ 35.50) 
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จาํนวนเครืองบริการอตัโนมติัควรมี  -  เครือง (ร้อยละ 46.00) และเหตุผลทีสําคญัทีสุดในการใช้
บริการ คือ ความสะดวกรวดเร็ว (ร้อยละ 65.00)  

3. การวเิคราะห์พฤติกรรมสําหรับผู้ทไีม่เลอืกใช้บริการเครืองบริการอตัโนมัติ  
ผูไ้ม่ใชบ้ริการเหตุผลทีไม่เลือกใชเ้ครืองบริการอตัโนมติั คือ ใชบ้ริการของธนาคารใน

ดา้นอืน (ร้อยละ 54.50) ปัญหาและอุปสรรค คือ เครืองให้บริการอตัโนมติัอาจเกิดเหตุขดัขอ้งได ้
(ร้อยละ 35.00)  สือโฆษณาโทรทศัน์นาํไปสู่การตดัสินใจใชเ้ครืองบริการอตัโนมติั (ร้อยละ 35.50)
ถา้จะเลือกใชเ้ครืองบริการอตัโนมติัเริมใช้บริการโดยตดัสินใจดว้ยตนเอง (ร้อยละ 27.50) และใน
อนาคตจะเลือกใชบ้ริการเครืองบริการอตัโนมติั (ร้อยละ 66.50)  

4. การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อการเลือกใช้เครืองบริการอัตโนมัติ
ของผู้ใช้บริการธนาคารกรุงเทพในอาํเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี  

4.1 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์  
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ทางดา้นผลิตภณัฑ ์ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  (  

= 3.34, SD = 0.98) เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ให้ความสําคญัอยูใ่นระดบัมาก 2 ดา้น ไดแ้ก่ 
ความสะดวกรวดเร็วในการใชง้าน (  = 3.45, SD = 1.25) มีความง่ายต่อการใชง้าน (  = 3.43, SD = 

1.19) และให้ความสําคญัในระดบัปานกลาง 4 ดา้น ไดแ้ก่ มีคุณภาพและไดม้าตรฐาน (  = 3.37, 

SD = 1.24)  ความถูกตอ้งแม่นยาํในการใชบ้ริการ (  = 3.33, SD = 1.22) ความปลอดภยัต่อการใช้
งาน (  = 3.28, SD = 1.16) และเครืองบริการอตัโนมติัเพียงพอต่อความตอ้งการ(  = 3.18, SD = 

1.24) ตามลาํดบั 

4.2 ปัจจยัดา้นราคา 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ทางดา้นราคา โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  (  = 

3.11, SD = 0.99) เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ มีระดบัปานกลางทุกขอ้ คือ อตัราค่าธรรมเนียมใน
การถอนมีความเหมาะสม (  = 3.19, SD = 1.18) ถดัมา อตัราค่าธรรมเนียมรายปีของบตัรมีความ
เหมาะสม (  = 3.11, SD = 1.22) อตัราค่าธรรมเนียมในการฝากมีความเหมาะสม (  = 3.13, SD = 

1.13) อตัราค่าธรรมเนียมในการโอนเงินภายในธนาคารมีความเหมาะสม (  = 3.09, SD = 1.15) 

อตัราค่าธรรมเนียมในการโอนเงินระหวา่งธนาคารมีความเหมาะสม (  = 3.09, SD = 1.13) และ 
อตัราค่าธรรมเนียมในการชาํระค่าสินคา้มีความเหมาะสม (  = 3.08, SD = 1.16) ตามลาํดบั 

4.3 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ทางดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย โดยรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง  (  = 3.21, SD = 1.01) เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่มีระดบัปานกลางทุกขอ้ คือ มี
เครืองบริการอตัโนมติั ตงัในทีปลอดภยั (  = 3.30, SD = 1.23) ถดัมา สถานทีตงัเครืองบริการ
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อตัโนมติัสะดวกต่อการใชบ้ริการ (  = 3.27, SD = 1.26) เครืองบริการอตัโนมติัมีความเหมาะสมต่อ
ผูใ้ชบ้ริการ (  = 3.23, SD = 1.22) สถานทีตงัเครืองบริการอตัโนมติัสะอาดและสวยงาม (  = 3.18, 

SD = 1.23) พนกังานธนาคารให้คาํปรึกษาเวลาเกิดปัญหา (  = 3.17, SD = 1.24) และ สถานทีตงั
เครืองบริการอตัโนมติัใกลลู้กคา้ (  = 2.09, SD = 1.30) ตามลาํดบั 

4.4 ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ทางดา้นส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง  (  = 3.22, SD = 1.00) เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่มีระดบัปานกลางทุกขอ้ คือ เครือง
บริการอตัโนมติัมีการอธิบายขนัตอนอยา่งชดัเจน (  = 3.38, SD = 1.67) การประชาสัมพนัธ์ผา่น 
website ของธนาคาร (  = 3.28, SD = 1.14) มีเจา้หนา้ที call center ใหข้อ้มูลบริการ  ชวัโมง (  = 

3.21, SD = 1.28) มีการจดักิจกรรมเพือสังคม (CSR) เพือเป็นการประชาสัมพนัธ์ใหก้บัธนาคาร (  = 

3.21, SD = 1.18) พนกังานมีการแนะนาํให้ลูกคา้ใช้บริการ (  = 3.17, SD = 1.27) และการ
ประชาสัมพนัธ์ผา่นโบรชวัร์ (  = 3.09, SD = 1.23) ตามลาํดบั 

4.5 ปัจจยัดา้นการบริการ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ทางดา้นการบริการ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  (  
= 3.27, SD = 1.08) เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่มีระดบัปานกลางทุกขอ้ คือ ขนัตอนการทาํ
รายการไม่ยุง่ยากซบัซ้อน (  = 3.34, SD = 1.17) ระบบมีความปลอดภยัน่าเชือถือ (  = 3.30, SD = 

1.18) เครืองบริการอตัโนมติัมีความง่ายต่อการใชง้าน (  = 3.27, SD = 1.23) เครืองบริการอตัโนมติั
มีความพร้อมให้บริการเสมอ (  = 3.25, SD = 1.18) มีความถูกตอ้งในกระบวนการให้บริการ (  = 

3.22, SD = 1.19) เครืองบริการอตัโนมติัมีความเป็นส่วนตวั (  = 3.22, SD = 1.19) ตามลาํดบั 

4.6 ปัจจยัดา้นบุคลากรทีใหบ้ริการ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ทางด้านบุคลากรทีให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง  (  = 3.36, SD = 1.02) เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ให้ความสําคญัอยูใ่นระดบัมาก 2 
ดา้น ไดแ้ก่ พนักงานสามารถรักษาความลบัของลูกคา้ได้เป็นอย่างดี (  = 3.48, SD = 1.22) 

พนกังานแต่งกายเรียบร้อยเหมาะสมในการทาํงาน (  = 3.43, SD = 1.22) และให้ความสําคญัใน
ระดบัปานกลาง 4 ดา้น ไดแ้ก่ พนกังานมีความสุภาพเรียบร้อย (  = 3.39, SD = 1.25) อยูใ่นระดบั
ปานกลาง  พนกังานสามารถแกปั้ญหาในการใชบ้ริการได ้(  = 3.32, SD = 1.20) พนกังานสามารถ
ใหค้าํแนะนาํต่อผูใ้ชบ้ริการได ้(  = 3.31, SD = 1.24) และเจา้หนา้ที call center ให้ขอ้มูลบริการ  
ชวัโมง ถูกตอ้งและรวดเร็ว (  = 3.23, SD = 1.21) ตามลาํดบั 
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4.7 ปัจจยัดา้นกายภาพ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ทางดา้นกายภาพ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  (  = 

3.30, SD = 1.03) เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่มีระดบัปานกลางทุกขอ้ คือ ความขอ้ความของ
เครืองบริการอตัโนมติัมีความชดัเจน (  = 3.36, SD = 1.24) เครืองบริการอตัโนมติั มีความสะอาด 
สวยงาม (  = 3.34, SD = 1.21) มีเครืองบริการอตัโนมติั ตงัในทีปลอดภยั (  = 3.30, SD = 1.24) 
เครืองบริการอตัโนมติัสามารถสังเกตไดง่้าย (  = 3.30, SD = 1.24) เครืองบริการอตัโนมติั มีความ
ทนัสมยั (  = 3.29, SD = 1.21) และบริเวณเครืองบริการอตัโนมติัมีแสงสวา่งเพียงพอ (  = 3.22, 

SD = 1.21) ตามลาํดบั 

5. การวเิคราะห์ปัจจัยทางด้านทัศนคติต่อการเลอืกใช้เครืองบริการอตัโนมัติของ
ผู้ใช้บริการธนาคารกรุงเทพในอาํเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี  

5.1 ปัจจยัทางดา้นความรู้ 
ปัจจยัทางดา้นทศันคติ ดา้นความรู้ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  (  = 3.14, SD = 

1.02) เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ มีระดบัปานกลางทุกขอ้ คือ มีความรู้ในการใชบ้ริการเครือง
บริการอตัโนมติั (  = 3.22, SD = 1.29) มีมีความเขา้ใจในขอ้มูลคาํแนะนาํต่างๆ ของเครืองบริการ
อตัโนมติั (  = 3.18, SD = 1.15) ทราบวา่พนกังานมีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกบังานที
รับผิดชอบ (  = 3.17, SD = 1.15) มีความรู้ในขนัตอนการทาํงานของเครืองบริการอตัโนมติั (  = 

3.11, SD = 1.22) มีความรู้ในระบบความปลอดภยัของเครืองบริการอตัโนมติั (  = 3.11, SD = 1.16)  
และมีความรู้ในอตัราค่าธรรมเนียมของธนาคาร (  = 3.08, SD = 1.15) ตามลาํดบั 

5.1 ปัจจยัทางดา้นความเชือถือ 

ปัจจยัทางดา้นทศันคติ ดา้นความเชือถือ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.28, SD 

= 1.01) เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า มีระดบัปานกลางทุกขอ้ คือ  เครืองบริการอตัโนมติัมี
คุณภาพและมาตรฐานเหมาะสมต่อการให้บริการ (  = 3.30, SD = 1.22) เครืองบริการอตัโนมติัมี
ความปลอดภยัต่อการใชง้าน (  = 3.30, SD = 1.14) ความน่าเชือถือของเครืองบริการอตัโนมติัใน
การใชบ้ริการ (  = 3.28, SD = 1.45 เครืองบริการอตัโนมติัมีความสมบูรณ์พร้อมใชง้าน (  = 3.28, 

SD = 1.18) มีความไวว้างใจในระบบของเครืองบริการอตัโนมติั (  = 3.27, SD = 1.23) และเครือง
บริการอตัโนมติัสามารถเขา้ถึงลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี (  = 3.26, SD = 1.19) ตามลาํดบั 

5.1 ปัจจยัทางดา้นการปฏิบติั 

ปัจจยัทางดา้นทศันคติ ดา้นการปฏิบติั โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  (  = 3.25, SD = 

1.03) เมือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีระดบัปานกลางทุกขอ้ คือ จะแนะนาํให้ผูอื้นใช้เครือง
บริการอตัโนมติัของธนาคาร (  = 3.29, SD = 1.26) มีความพึงพ่อใจต่อการใช้เครืองบริการ
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อตัโนมติั (  = 3.28, SD = 1.28) จะใชบ้ริการเครืองบริการอตัโนมติัของธนาคารต่อไป (  = 3.24, 

SD = 1.23) เชือมนัในเครืองบริการอตัโนมติัของธนาคาร (  = 3.23, SD = 1.22) เคยใช้เครือง
บริการอตัโนมติัของธนาคาร(  = 3.22, SD = 1.31)  และเขา้ใจในระบบของเครืองบริการอตัโนมติั
ของธนาคาร (  = 3.22, SD = 1.23) ตามลาํดบั 

6. สรุปผลการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติค ทีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ
เครืองบริการอตัโนมัติของผู้ใช้บริการธนาคารกรุงเทพในอาํเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี  

6.1 ค่า  2 = 74.98 (Sig = 0.00) แสดงตวัแบบการตดัสินใจขึนอยูก่บัตวัแปรอิสระอยา่ง
นอ้ย  ค่า นนัคือ ตวัแบบการเลือกใชบ้ริการเครืองบริการอตัโนมติัมีความเหมาะสม 

6.2 การพยากรณ์พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการเครืองบริการอตัโนมติั ( Ŷ ) มีความถูก
ตอ้งร้อยละ 67.00 สามารถเขียนสมการพยากรณ์ คือ Ŷ = 2.362 – 0.860C1 + 0.657C2 – 0.318C5 – 

0.922D1 + 0.734D2  เมือ C1 แทนปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ C2 แทนปัจจยัดา้นราคา C5 แทนปัจจยัดา้น
บริการ และ D1 แทนความรู้ D2 แทนความเชือ 

 
อภิปรายผลการวจัิย 

จากการศึกษาเรือง ปัจจัยทีส่งผลต่อการใช้บริการเครืองบริการอตัโนมติัธนาคาร
กรุงเทพ อาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรีอภิปรายผลไดด้งันี 

1. พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการเครืองบริการอตัโนมติั ส่วนใหญ่พบวา่ระยะเวลาทีเป็น
ลูกคา้ของธนาคาร 4 - 6 ปีช่วงระยะเวลาทีใชบ้ริการเครืองบริการอตัโนมติั .  – .  นาฬิกา 
ความถีในการใชบ้ริการเครืองบริการอตัโนมติั นอ้ยกวา่  ครังต่อเดือน เครืองบริการอตัโนมติัทีใช้
บ่อยทีสุดคือเครืองบวัหลวงเอทีเอ็ม (ATM) ใช้บริการช่วงเสาร์ อาทิตย  ์หรือวนัหยุดธนาคารสือ
โฆษณาโทรทศัน์นาํไปสู่การตดัสินใจใชบ้ริการ (ร้อยละ 46.00) สถานทีใชบ้ริการบริเวณหนา้สาขา 
เริมใชบ้ริการโดยตดัสินใจดว้ยตนเองจาํนวนเครืองบริการอตัโนมติัควรมี  -  เครืองและเหตุผลที
สําคญัทีสุดในการใช้บริการคือความสะดวกรวดเร็ว  สอดคล้องกบังานวิจยัของจกัรกฤษณ์ ลีละ
เกียรติ (2550) ทีพบวา่  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 21-30 ปี ระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี ระดบัรายไดต่้อบุคคลอยูใ่นช่วง 10,001-20,000 บาท สาเหตุในการใชบ้ริการ คือ เพือให้
ความสะดวก รวดเร็วไม่ตอ้งรอคิวรับบริการจากหน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร วตัถุประสงค์ในการใช้
บริการเพือถอนเงิน   

2. พฤติกรรมสําหรับผูที้ไม่เลือกใชบ้ริการเครืองบริการอตัโนมติั เหตุผลทีไม่เลือกใช้
เครืองบริการอตัโนมติัคือ ใชบ้ริการของธนาคารในดา้นอืนปัญหาและอุปสรรคคือ เครืองให้บริการ
อตัโนมติัอาจเกิดเหตุขดัขอ้งไดสื้อโฆษณาโทรทศัน์นาํไปสู่การตดัสินใจใช้เครืองบริการอตัโนมติั 
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ถา้จะเลือกใช้เครืองบริการอตัโนมติัเริมใช้บริการโดยตดัสินใจดว้ยตนเอง จาํนวนเครืองบริการ
อตัโนมติัควรมี  -  เครือง สถานทีใช้บริการบริเวณหน้าสาขา ในอนาคตเลือกใช้บริการเครือง
บริการอตัโนมติั เหตุผลทีสําคญัทีสุดในการใชบ้ริการคือความสะดวกรวดเร็ว และแนะนาํให้ผูอื้น
ใชบ้ริการ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของจกัรกฤษณ์ ลีละเกียรติ (2550) ผลการศึกษาพบวา่ระดบัปัญหา
ทีเกิดขึนในการใชบ้ริการผา่นเครืองให้บริการอตัโนมติั พบวา่ ปัญหาเครืองยึดบตัร ทาํรายการถอน
แต่ไม่ไดรั้บเงินถูกระบบตดับญัชี ขนัตอนการใชที้ยุง่ยาก ไม่มีการแนะนาํขนัตอนการทาํรายการที
ชดัเจน ความเก่าของธนบตัรทีได้รับเป็นปัญหาทีอยู่ในระดบัน้อย ยกเวน้ปัญหาเครืองขดัขอ้งไม่
สามารถใหบ้ริการได ้และจาํนวนเครืองใหบ้ริการทีไม่เพียงพอ 

3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดระดับความสําคญัของปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดต่อการเลือกใช้บริการมากทีสุด คือปัจจยัด้านบุคลากรทีให้บริการ ถดัมาคือปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นกายภาพ ดา้นการบริการ ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นช่องทางการ
จดัจาํหน่าย และปัจจยัดา้นราคา ตามลาํดบัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของธัญญธร รักษาราษฏร์ (2555) 
พบว่า ปัจจยัด้านบุคคล มีความสําคญัอยู่ในระดบัมากทีสุด ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านราคา 
และดา้นการใหข้อ้มูลข่าวสาร มีความสาํคญัในระดบัมาก 

4. ระดบัความสําคญัของปัจจยัดา้นทศันคติต่อการเลือกใชบ้ริการมากทีสุด คือปัจจยั
ดา้นความเชือถดัมาคือปัจจยัดา้นการปฏิบติั และปัจจยัดา้นความรู้ ตามลาํดบัสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของอภิญญา ภทัราพรพิสิฐ  (2553) ผลการศึกษาพบว่าทัศนคติของลูกค้าในการให้บริการกับ
ธนาคารกรุงไทย จาํกดั(มหาชน) สาขาถนนแสงชูโต จงัหวดักาญจนบุรี โดยรวมอยู่ในระดบัมาก
ทีสุดเมือพิจารณารายด้านพบว่า ด้านความรู้ความเขา้ใจเกียวกับบริการของธนาคาร ด้านความ
เชือถือไวว้างใจในบริการของธนาคารและดา้นการใชบ้ริการของธนาคาร อยูใ่นระดบัมากทีสุด 

5. การพยากรณ์พฤติกรรมการเลือกใช้บริการเครืองบริการอตัโนมติัของธนาคาร
กรุงเทพในอาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นบริการ ดา้นความรู้ 
และด้านความเชือ ส่งผลต่อการเลือกการใช้บริการเครืองบริการอัตโนมัติ ทงันีเนืองจาก 1) 

ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจในผลิตภณัฑมี์ความสะดวกรวดเร็ว และง่ายต่อการใชง้าน สอดคลอ้งกบั
ผลงานวจิยัของมธุรส เกียรติศรีวรกุล (2549) ซึงมีความคาดหวงัและความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก
ในดา้นผลิตภณัฑ ์ 2) สาํหรับดา้นราคาอตัราค่าธรรมเนียมของธนาคารมีความเหมาะสม สอดคลอ้ง
กับผลงานวิจยัของนงนุช อุดมญาติ (2553) ซึงให้ความสําคัญในด้านราคาโดยการไม่คิด
ค่าธรรมเนียมของร้านค้าเมือใช้บตัรเครดิตชาํระสินคา้และบริการ 3) สําหรับด้านบริการเครือง
บริการอตัโนมติัมีความปลอดภยั และพร้อมให้บริการเสมอ สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของนงนุช 
อุดมญาติ (2553) ซึงดา้นกระบวนการให้ความสําคญักบัระบบป้องกนัขอ้มูลของผูถื้อบตัรเครดิต 4) 
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สําหรับด้านความรู้ผูใ้ช้บริการมีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัเครืองบริการอตัโนมติั และทราบถึง
ความปลอดภยัสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของธญัญธร รักษาราษฏร์ (2555) ซึงดา้นการเรียนรู้และการ
รับรู้ให้ความสําคญัอยูใ่นระดบัมาก และ 5) ดา้นความเชือมีความน่าเชือถือและความไวว้างใจจาก
ผูใ้ชบ้ริการเครืองบริการอตัโนมติั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอภิญญา ภทัราพรพิสิฐ (2553) ซึงดา้น
ความเชือถือไวว้างใจในการบริการของธนาคารอยูใ่นระดบัมากทีสุด 

 

ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 
จากผลการวจิยัไดข้อ้เสนอแนะต่อไปนี 

1. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการเลือกใช้เครืองบริการอตัโนมติัของ
ธนาคารกรุงเทพจาํกดั (มหาชน) ในเขตอาํเภอบา้นโป่งจงัหวดัราชบุรี พบว่ามี 7 ปัจจยั ในดา้น
บุคลากรทีใหบ้ริการ ผูใ้ชบ้ริการให้ความสําคญัมากทีสุดปัจจยัต่อมาคือดา้นผลิตภณัฑ์ดา้นกายภาพ
ด้านการบริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านการจดัจาํหน่าย และด้านราคาตามลาํดบั ดงันัน
ธนาคารกรุงเทพจาํกดั (มหาชน) ในเขตอาํเภอบา้นโป่งจงัหวดัราชบุรีควรพฒันาการตลาดโดยให้
ความสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทุกดา้นโดยเฉพาะดา้นบุคลากรทีให้บริการควรเนน้
ให้พนักงานมีความรู้ความเข้าในในเครืองบริการอตัโนมติัเพือทีจะสามารถตอบคาํถามหรือให้
ความรู้เพิมเติมแก่ผูใ้ชบ้ริการได ้

2. ปัจจยัดา้นทศันคติ พบวา่ความเชือ ผูใ้ช้บริการให้ความสําคญัมากทีสุดปัจจยัต่อมา
คือการปฏิบติั และความรู้ ตามลาํดบัดงันนัธนาคารกรุงเทพจาํกดั (มหาชน) ในเขตอาํเภอบา้นโป่ง
จงัหวดัราชบุรีควรสร้างความเชือมนัให้กบัผูม้าใชบ้ริการ นาํมาสู่การปฏิบติัทีมีประสิทธิภาพ และ
ระบบความปลอดภยัของเครืองบริการอตัโนมติั เพือสร้างความเชือมนั และความไวว้างใจแก่
ผูใ้ชบ้ริการ 

 3. พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการส่วนใหญ่พบวา่ ระยะเวลาทีเป็นลูกคา้ของธนาคาร  - 
 ปี ใช้บริการในช่วง .  – .  น. ใช้บริการน้อยกว่า  ครังต่อเดือน โดยเครืองบวัหลวง
เอทีเอ็มบ่อยทีสุดสือโฆษณาโทรทศัน์นาํไปสู่การตดัสินใจใชบ้ริการ สถานทีใชบ้ริการบริเวณหน้า
สาขา และเหตุผลในการใช้บริการคือความสะดวกรวดเร็ว ดงันนัธนาคาร ควรปรับปรุงให้เครือง
บริการอตัโนมติัมีความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภยั ง่ายต่อการใชง้านยิงขึน และมีจาํนวนทีเพียงพอต่อ
ผูใ้ชบ้ริการ 
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4. พฤติกรรมสําหรับผูที้ไม่เลือกใชบ้ริการเครืองบริการอตัโนมติั เหตุผลทีไม่เลือกใช ้
คือ ใช้บริการของธนาคารในด้านอืน ปัญหาและอุปสรรคคือ เครืองให้บริการอตัโนมติัอาจเกิด
เหตุขดัขอ้งได ้ดงันนัธนาคารควรให้ความสําคญักบัเครืองบริการอตัโนมติัให้มีความพร้อมใช้งาน 
และการใช้ สือโฆษณาโทรทัศน์ เป็นสิงทีจาํเป็นเพือให้ผูใ้ช้บริการเกิดการรับรู้ และเกิดการ
เปลียนแปลงมาเริมใชบ้ริการเครืองบริการอตัโนมติัของธนาคาร 

ขอ้เสนอแนะการวจิยัครังต่อไป   
1. ควรศึกษาระบบการทาํงานของเครืองบริการอตัโนมติั เพือตอบสนองความตอ้งการ

ของผูใ้ชบ้ริการและสร้างเครืองบริการอตัโนมติัในรูปแบบใหม่ 
2. ควรศึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อการใชบ้ริการเครืองบริการอตัโนมติัของธนาคารอืน เพือ

นาํมาเปรียบเทียบระหวา่งธนาคารเพือทราบความแตกต่างระหวา่งธนาคาร 
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แบบสอบถาม (สําหรับผู้เลอืกใช้บริการเครืองอตัโนมัติ) 

ปัจจยัทีส่งผลต่อการใช้บริการเครืองบริการอตัโนมติัธนาคารกรุงเทพ อาํเภอบ้านโป่ง จงัหวดั
ราชบุรี 

คําชีแจง 
 แบบสอบถามชุดนีจดัทาํขึนเพือศึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อการใชบ้ริการเครืองบริการอตัโนมติั
ธนาคารกรุงเทพ อาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี วตัถุประสงคเ์พือศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อผูใ้ชบ้ริการ
ผา่นเครืองบริการอตัโนมติัของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในเขตอาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดั
ราชบุรี และเพือศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการผา่นเครืองบริการอตัโนมติัของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั 

(มหาชน) ในเขตอาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ซึงประกอบดว้ย 5 ส่วน ดงันี 

ส่วนที 1 ขอ้มูลทวัไปเกียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม  
ส่วนที 2 พฤติกรรมการเลือกใช้บริการเครืองบริการอตัโนมติัของธนาคารกรุงเทพ 

จาํกดั (มหาชน) ในเขตอาํเภอ บา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี 

ส่วนที 3 ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการเครืองบริการ
อตัโนมติัของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในเขตอาํเภอ บา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี 

ส่วนที 4 ทศันะคติทีมีต่อการใช้บริการเครืองบริการอตัโนมติัของผูใ้ช้บริการกับ
ธนาคารกรุงเทพจาํกดั (มหาชน) ในเขตอาํเภอ บา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี 

ส่วนที  ขอ้เสนอแนะ 

 
ส่วนที 1    ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม  

1. เพศ 

1.  ชาย                                    2.  หญิง 

2. อาย ุ

1.  ไม่เกิน 20 ปี                 2.  21-30 ปี  

3.  31-40 ปี                               4..  41-50 ปี  
5.  51 ปี ขึนไป 

3. สถานภาพ 

1.   โสด                              2.   สมรส 

3.  หยา่ร้าง                                 4.  คู่สมรสถึงแก่กรรม 
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4. ระดบัการศึกษา 
1.  ตาํกวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย     2.  มธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 

3.  อนุปริญญา / ปวส.                   4.  ปริญญาตรี 

5.  สูงกวา่ปริญญาตรี 

     5.  อาชีพ 

1.  นกัเรียน / นกัศึกษา              2.  ขา้ราชการ / พนกังานรัฐวสิาหกิจ  

3.  พนกังานบริษทัเอกชน          4..  ธุรกิจส่วนตวั / คา้ขาย 
5.  รับจา้ง                                6..  พอ่บา้น / แม่บา้น 

7.  อืนๆ ระบุ ………………………………… 
6. รายไดเ้ฉลียต่อเดือน 

1.  ไม่เกิน 10,000 บาท              2.  10,001 - 20,000 บาท           
3.  20,001 - 30,000 บาท            4.  30,001 - 40,000 บาท           
5.  40,001 - 50,000 บาท            6..  50,001 บาท ขึนไป           

7. จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 

1.  นอ้ยกวา่ 3 คน                      2.  3 - 6 คน          

3.  มากกวา่ 6 คน 
8. ระยะเวลาทีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัราชบุรี 

1.  นอ้ยกวา่ 1 ปี                         2.  2 - 3 ปี          
3.  3 - 4 ปี                                 4.  มากกวา่ 5 ปี 

9. จาํนวนธนาคารทีใชบ้ริการเป็นประจาํ 
1.  1 ธนาคาร                            2.  2 - 3 ธนาคาร            
3.  3 - 4 ธนาคาร                       4.  มากกวา่ 5 ธนาคาร  

10. วตัถุประสงคข์องการใชบ้ริการของธนาคาร (ตอบไดม้ากกวา่  ขอ้) 

1.  ใชท้าํธุรกรรมดา้นฝาก และถอน 
2.  ใชท้าํธุรกรรมดา้นชาํระค่าสินคา้ 
3.  ใชท้าํธุรกรรมดา้นการลงทุน 

4.  ใชท้าํธุรกรรมดา้นสินเชือ 

5.  อืนๆ ระบุ ………………………………………………………… 
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ส่วนที       พฤติกรรมการเลือกใช้บริการเครืองบริการอตัโนมัติของธนาคารกรุงเทพ จาํกัด 
(มหาชน) ในเขตอาํเภอ บา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี (สาํหรับผูที้เลือกใชบ้ริการเครืองอตัโนมติั)  

1. ระยะเวลาทีเป็นลูกคา้ของธนาคาร 

1.  ไม่เกิน 1 ปี                         2.  1 - 3 ปี 
3.  4 - 6 ปี                               4.  มากกวา่ 7 ปี                     

2. ช่วงระยะเวลาทีใชบ้ริการเครืองบริการอตัโนมติั 
1.  06.01 – 12.00 นาฬิกา         2.  12.01 – 17.00 นาฬิกา                     
3.  17.01 – 24.00 นาฬิกา         4.  24.01 – 06.00 นาฬิกา                 

3. ความถีในการใชบ้ริการเครืองบริการอตัโนมติั 

1.  นอ้ยกวา่ 5 ครังต่อเดือน          2.  5 - 10 ครังต่อเดือน        
3.  10 - 15 ครังต่อเดือน              4.  มากกวา่ 15 ครังต่อเดือน        

4. เครืองบริการอตัโนมติัทีใชบ้่อยทีสุด 

1..  เครืองบวัหลวงเอทีเอม็ (ATM) 

2.  เครืองบวัหลวงเงินฝากฉบัไว (Cash Deposit Machine - CDM) 
3.  เครืองรับฝากและชาํระเงินด่วน (Express Drop Box - EDB) 

4.  เครืองบนัทึกรายการสมุดคู่ฝากอตัโนมติั 

5. ช่วงไหนทีใชบ้ริการเครืองอตัโนมติับ่อยทีสุด 

1..  ช่วงตน้เดือน                            2.  ช่วงกลางเดือน 
3.  ช่วงสินเดือนหรือปลายเดือน      4.  ช่วงเสาร์ อาทิตย ์หรือวนัหยดุธนาคาร 
5.  อืนๆ ระบุ ………………………………… 

6. สือโฆษณาทีนาํไปสู่การตดัสินใจใชเ้ครืองบริการอตัโนมติั 

1..  โทรทศัน์                            2.  อินเตอร์เน็ต 
3.  หนงัสือพิมพ ์                     4.  ใบโบวช์วัร์ 
5.  แนะนาํโดยพนกังาน 

7. สถานทีใชบ้ริการเครืองอตัโนมติัทีบ่อยทีสุด 

1.  บริเวณหนา้สาขา                       2.  ในหา้งสรรพสินคา้ 
3.  บริเวณหนา้ร้านสะดวกซือ          4.  อืนๆ ระบุ ………………………………… 
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8. ท่านเริมใชบ้ริการเครืองอตัโนมติัไดอ้ยา่งไร 
1.  เพือนหรือคนรู้จกัแนะนาํ          
2.  ญาติพีนอ้งแนะนาํ 
3.  พนกังานธนาคารแนะนาํ 
4.  ตดัสินใจดว้ยตนเอง 

5.  อืนๆ ระบุ …………………………………………………………                    
9. จาํนวนเครืองบริการอตัโนมติัทีควรจะมีในการใหบ้ริการ 

1.  ไม่เกิน 3 เครือง                  2.  4 - 5 เครือง 
3.  5 – 6 เครือง                       4.  มากกวา่ 6 เครือง 

10. เหตุผลทีสาํคญัทีสุดในการเลือกใชบ้ริการเครืองบริการอตัโนมติั 

1..  สะดวกรวดเร็ว 

2.  ประหยดัค่าใชจ่้ายในดา้นค่าธรรมเนียม 
3.  ประหยดัเวลา 
4.  หลีกเลียงขายเสนอขายผลิตภณัฑข์องธนาคาร 
5.  อืนๆ ระบุ …………………………………………………………  

 

ส่วนที   ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการเครืองบริการอตัโนมติัของ
ธนาคาร กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในเขตอาํเภอ บา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี  
คาํชีแจง : กรุณาทาํเครืองหมาย หนา้ขอ้ความทีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากทีสุด  
            ( 5=มากทีสุด =มาก =ปานกลาง =นอ้ย =นอ้ยทีสุด ) 
 

ส่วนประสมทางการตลาด 
ระดับความสําคัญ 

     
1. ด้านผลติภัณฑ์  

  .  ความสะดวกรวดเร็วในการใชง้าน      

  .  ความง่ายต่อการใชง้าน      

  .  ความปลอดภยัต่อการใชง้าน      

  .  ความถูกตอ้งและแม่นยาํในการใชบ้ริการ      

  .  มีคุณภาพและไดม้าตรฐาน      

  .  เครืองบริการอตัโนมติัเพียงพอต่อความตอ้งการ      
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ส่วนประสมทางการตลาด 
ระดับความสําคัญ 

     
2. ด้านราคา  

  .  อตัราค่าธรรมเนียมในการโอนเงินภายในธนาคารมีความ
เหมาะสม 

     

  .2 อัตราค่าธรรมเนียมในการโอนเงินระหว่างธนาคารมี
ความเหมาะสม 

     

  .3 อตัราค่าธรรมเนียมในการฝากมีความเหมาะสม      

  .4 อตัราค่าธรรมเนียมในการถอนมีความเหมาะสม      

  .5 อตัราค่าธรรมเนียมในการชาํระค่าสินคา้มีความเหมาะสม      

  .6 อตัราค่าธรรมเนียมรายปีของบตัรมีความเหมาะสม      

3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  

  3.1 สถานทีตงัเครืองบริการอตัโนมติัสะดวกต่อการใชบ้ริการ      

  3.2 สถานทีตงัเครืองบริการอตัโนมติัใกลลู้กคา้      

  .3 สถานทีตงัเครืองบริการอตัโนมติัมีความปลอดภยั      

  .4 สถานทีตงัเครืองบริการอตัโนมติัสะอาดและสวยงาม      

  .5 พนกังานธนาคารใหค้าํปรึกษาเวลาเกิดปัญหา      

  .6 เครืองบริการอตัโนมติัมีความเหมาะสมต่อผูใ้ชบ้ริการ      

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด      

   4.1 เครืองบริการอตัโนมติัมีการอธิบายขนัตอนอยา่งชดัเจน      

   4.  พนกังานมีการแนะนาํใหลู้กคา้ใชบ้ริการ      

   4.3 การประชาสัมพนัธ์ผา่นโบรชวัร์      

   4.4 เจา้หนา้ที call center ใหข้อ้มูลบริการ 24 ชวัโมง      

   4.5 การประชาสัมพนัธ์ผา่น website ของธนาคาร      

   4.6 มีการจดักิจกรรมเพือสังคม (CSR) เพือเป็นการ
ประชาสัมพนัธ์ใหก้บัธนาคาร 

     

5. ด้านการบริการ  

   5.1 ขนัตอนการทาํรายการไม่ยุง่ยากซบัซอ้น      

   5.2 ระบบมีความปลอดภยัน่าเชือถือ      
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ส่วนที    ทศันะคติทีมีต่อการเลือกใช้บริการเครืองบริการอตัโนมติัของผูใ้ช้บริการกบัธนาคาร
กรุงเทพจาํกดั (มหาชน) ในเขตอาํเภอ บา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี  
คาํชีแจง : กรุณาทาํเครืองหมาย หนา้ขอ้ความทีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากทีสุด  
            ( 5=มากทีสุด =มาก =ปานกลาง =นอ้ย =นอ้ยทีสุด ) 
 

ปัจจัยทางด้านทศันคติ ระดับความสําคัญ 
     

1. ด้านความรู้  

  .  ท่านมีความรู้ในการใชบ้ริการเครืองบริการอตัโนมติั      

ส่วนประสมทางการตลาด 
ระดับความสําคัญ 

     
   5.3 เครืองบริการอตัโนมติัมีความพร้อมใหบ้ริการเสมอ      

   5.4 มีความถูกตอ้งในกระบวนการใหบ้ริการ      

   5.5 เครืองบริการอตัโนมติัมีความเป็นส่วนตวั      

   5.6 เครืองบริการอตัโนมติัมีความง่ายต่อการใชง้าน      

6. ด้านบุคลากรทใีห้บริการ  

  6.1 พนกังานสามารถใหค้าํแนะนาํต่อผูใ้ชบ้ริการได ้      

  6.2 พนกังานสามารถแกปั้ญหาในการใชบ้ริการได ้      

  6.3 พนกังานแต่งกายเรียบร้อยเหมาะสมในการทาํงาน  

  6.4 เจา้หนา้ที call center ใหข้อ้มูลบริการ 24 ชวัโมง ถูกตอ้ง      

และรวดเร็ว      

  6.5 พนกังานมีความสุภาพเรียบร้อย      

  6.6 พนกังานสามารถรักษาความลบัของลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี      

7. ด้านกายภาพ  

  7.1 เครืองบริการอตัโนมติั มีความสะอาด สวยงาม      

  7.2 เครืองบริการอตัโนมติั ตงัในทีปลอดภยั      

  7.3 เครืองบริการอตัโนมติั มีความทนัสมยั      

  7.4 ขอ้ความของเครืองบริการอตัโนมติัมีความชดัเจน      

  7.5 เครืองบริการอตัโนมติัสามารถสังเกตุไดง่้าย      

  7.6 บริเวณเครืองบริการอตัโนมติัมีแสงสวา่งเพียงพอ      
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ปัจจัยทางด้านทศันคติ 
ระดับความสําคัญ 

     
 1.2 ท่านมีความรู้ในระบบความปลอดภยัของเครืองบริการ 

อตัโนมติั 
     

 1.3 ท่านมีความเขา้ใจในขอ้มูลคาํแนะนาํต่างๆ ของเครือง 

บริการอตัโนมติั 

     

 1.4 ท่านทราบว่าพนกังานมีความรู้ ความสามารถเหมาะสม
กบังานทีรับผดิชอบ 

     

  1.5 ท่านมีความรู้ในอตัราค่าธรรมเนียมของธนาคาร      

  1.6 ท่านมีความรู้ในขนัตอนการทาํงานของเครืองบริการ
อตัโนมติั 

     

2. ความเชือ  

  2.  ความน่าเชือถือของเครืองบริการอัตโนมัติในการใช้
บริการ 

     

  2.  เครืองบริการอตัโนมติัมีความสมบูรณ์พร้อมใชง้าน      

  2.  เครืองบริการอตัโนมติัสามารถเขา้ถึงลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี      

  2.  เครืองบริการอตัโนมติัมีคุณภาพและมาตรฐานเหมาะสม
ต่อการใหบ้ริการ 

     

  2.5 เครืองบริการอตัโนมติัมีความปลอดภยัต่อการใชง้าน      

  2.6 มีความไวว้างใจในระบบของเครืองบริการอตัโนมติั      

3. การปฏิบัติ  

  3.  ท่านเคยใชเ้ครืองบริการอตัโนมติัของธนาคาร      

  3.2 ท่านมีความพึงพอ่ใจต่อการใชเ้ครืองบริการอตัโนมติั      

  3.3 ท่านเชือมนัในเครืองบริการอตัโนมติัของธนาคาร      

  3.4 ท่านเข้าใจในระบบของเครืองบริการอัตโนมัติของ
ธนาคาร 

     

  3.5 ท่านจะใช้บริการเครืองบริการอัตโนมติัของธนาคาร
ต่อไป 

     

  3.6 ท่านจะแนะนําให้ผูอื้นใช้เครืองบริการอัตโนมัติของ
ธนาคาร 
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ส่วนที    ขอ้เสนอแนะ 

……………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………...…

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบพระคุณทุกท่านทีกรุณาใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม (สําหรับผู้ไม่เลือกใช้บริการเครืองอตัโนมัติ) 

ปัจจยัทีส่งผลต่อการใชบ้ริการเครืองบริการอตัโนมติัธนาคารกรุงเทพ อาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดั
ราชบุรี 

คําชีแจง 
 แบบสอบถามชุดนีจดัทาํขึนเพือศึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อการใชบ้ริการเครืองบริการอตัโนมติั
ธนาคารกรุงเทพ อาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี วตัถุประสงคเ์พือศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อผูใ้ชบ้ริการ
ผา่นเครืองบริการอตัโนมติัของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในเขตอาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดั
ราชบุรี และเพือศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการผา่นเครืองบริการอตัโนมติัของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั 

(มหาชน) ในเขตอาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ซึงประกอบดว้ย 5 ส่วน ดงันี 

ส่วนที 1 ขอ้มูลทวัไปเกียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม  
ส่วนที 2 พฤติกรรมการเลือกใช้บริการเครืองบริการอตัโนมติัของธนาคารกรุงเทพ 

จาํกดั (มหาชน) ในเขตอาํเภอ บา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี 

ส่วนที 3 ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการเครืองบริการ
อตัโนมติัของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในเขตอาํเภอ บา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี 

ส่วนที 4 ทศันะคติทีมีต่อการใช้บริการเครืองบริการอตัโนมติัของผูใ้ช้บริการกับ
ธนาคารกรุงเทพจาํกดั (มหาชน) ในเขตอาํเภอ บา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี 

ส่วนที  ขอ้เสนอแนะ 

 

ส่วนที 1    ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม  

คาํชีแจง กรุณาทาํเครืองหมาย  ลงใน  ตามความคิดเห็นของท่านหรือเติมขอ้คามในช่องวา่ง 

1.   เพศ 

1.  ชาย               2.  หญิง 

2. อาย ุ

1.  ไม่เกิน 20 ปี               2.  21-30 ปี  

3.  31-40 ปี                           4..  41-50 ปี  

5.  51 ปี ขึนไป 
3. สถานภาพ 

1.   โสด                           2.   สมรส 

3.  หยา่ร้าง                              4.  คู่สมรสถึงแก่กรรม 
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4. ระดบัการศึกษา 

1.  ตาํกวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย      2.  มธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.  

3.  อนุปริญญา / ปวส.                    4.  ปริญญาตรี 

5.  สูงกวา่ปริญญาตรี 

     5.  อาชีพ 

1.  นกัเรียน / นกัศึกษา                2.  ขา้ราชการ / พนกังานรัฐวสิาหกิจ  

3.  พนกังานบริษทัเอกชน            4..  ธุรกิจส่วนตวั / คา้ขาย 
5.  รับจา้ง                                  6..  พอ่บา้น / แม่บา้น 

7.  อืนๆ ระบุ……………………………….                          
6. รายไดเ้ฉลียต่อเดือน 

1.  ไม่เกิน 10,000 บาท              2.  10,001 - 20,000 บาท           
3.  20,001 - 30,000 บาท            4.  30,001 - 40,000 บาท           
5.  40,001 - 50,000 บาท            6..  50,001 บาท ขึนไป           

7. จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 

1.  นอ้ยกวา่ 3 คน                    2.  3 - 6 คน 

3.  มากกวา่ 6 คน 
8. ระยะเวลาทีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัราชบุรี 

1.  นอ้ยกวา่ 1 ปี                     2.  2 - 3 ปี          
3.  3 - 4 ปี                             4.  มากกวา่ 5 ปี 

9. จาํนวนธนาคารทีใชบ้ริการเป็นประจาํ 
1.  1 ธนาคาร                         2.  2 - 3 ธนาคาร            
3.  3 - 4 ธนาคาร                    4.  มากกวา่ 5 ธนาคาร  

10. วตัถุประสงคข์องการใชบ้ริการของธนาคาร (ตอบไดม้ากกวา่  ขอ้) 

1.  ใชท้าํธุรกรรมดา้นฝาก และถอน   2.  ใชท้าํธุรกรรมดา้นชาํระค่าสินคา้ 
3.  ใชท้าํธุรกรรมดา้นการลงทุน        4.  ใชท้าํธุรกรรมดา้นสินเชือ 

5.  อืนๆ ระบุ …………………………………  
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ส่วนที       พฤติกรรมการเลือกใช้บริการเครืองบริการอตัโนมัติของธนาคารกรุงเทพ จาํกัด 
(มหาชน) ในเขตอาํเภอ บา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี (สาํหรับผูที้ไม่เลือกใชบ้ริการเครืองอตัโนมติั)  

1. เหตุใดท่านถึงไม่เลือกใชเ้ครืองบริการอตัโนมติั 

1.  ใชบ้ริการของธนาคารอืน                          
2.  ไม่มนัใจในคุณภาพของธนาคาร 
3.  ไม่มนัใจเรืองระบบความปลอดภยั 

4.  การสือสารของระบบไม่ชดัเจน 

5.  เครืองอตัโนมติัไม่น่าเชือถือ 

6.  อืนๆ ระบุ ………………………………………………………… 

2. ท่านคิดวา่มีปัญหาและอุปสรรคใดทีส่งผลใหไ้ม่เลือกใชเ้ครืองบริการอตัโนมติั 
1.  ความน่าเชือถือของเครืองใหบ้ริการอตัโนมติั 
2.  เครืองใหบ้ริการอตัโนมติัอาจเกิดเหตุขดัขอ้งได ้
3.  เครืองใหบ้ริการอตัโนมติัไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการได ้
4.  เครืองบริการอตัโนมติัอยูไ่กลจากสถานทีพกัอาศยั 
5.  อืนๆ ระบุ ………………………………………………………… 

3. ถา้ท่านจะเลือกใชเ้ครืองบริการอตัโนมติั สือโฆษณาทีอาจจะนาํไปสู่การตดัสินใจใชเ้ครือง
บริการอตัโนมติั 

1..  โทรทศัน์                            2.  อินเตอร์เน็ต 
3.  หนงัสือพิมพ ์                      4.  ใบโบวช์วัร์ 
5.  แนะนาํโดยพนกังาน  

4. ถ้าท่านจะเลือกใช้เครืองบริการอตัโนมติั ท่านสามารถเริมใช้บริการเครืองอตัโนมติัได้
อยา่งไร 
1.  เพือนหรือคนรู้จกัแนะนาํ          
2.  ญาติพีนอ้งแนะนาํ 
3.  พนกังานธนาคารแนะนาํ 
4.  ตดัสินใจดว้ยตนเอง 

5.  อืนๆ ระบุ …………………………………………………………                    
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5. ถา้ท่านจะเลือกใชเ้ครืองบริการอตัโนมติั ท่านคิดวา่จาํนวนเครืองบริการอตัโนมติัทีควรจะ
มีในการใหบ้ริการ 

1.  ไม่เกิน 3 เครือง                  2.  4 - 5 เครือง 
3.  5 – 6 เครือง                       4.  มากกวา่ 6 เครือง 

6. ถ้าท่านจะเลือกใช้เครืองบริการอตัโนมติั สถานทีใดเหมาะสมต่อการตงัเครืองบริการ
อตัโนมติัมากทีสุด 

1.  สาขาทีทาํการของธนาคาร     2.  หา้งสรรพสินคา้  
3.  ร้านสะดวกซือ                     4.  แหล่งชุมชน 

5.  อืนๆ ระบุ ………………………………………………………… 

7. ท่านคิดวา่ในอนาคต ท่านจะใชเ้ครืองบริการอตัโนมติัหรือไม่ 
1.  เลือกใช ้                              2.  ไม่เลือกใช ้       
3.  ไม่แน่ใจ 

8. ถา้ท่านตดัสินใจใชเ้ครืองบริการอตัโนมติัเหตุผลทีสําคญัทีสุดในการเลือกใชบ้ริการเครือง
บริการอตัโนมติั 

1..  สะดวกรวดเร็ว 

2.  ประหยดัค่าใชจ่้ายในดา้นค่าธรรมเนียม 
3.  ประหยดัเวลา 
4.  หลีกเลียงขายเสนอขายผลิตภณัฑข์องธนาคาร 
5.  อืนๆ ระบุ ………………………………………………………… 

9. ถา้ท่านจะเลือกใช้เครืองบริการอตัโนมติั เครืองบริการอตัโนมติัชนิดใดทีท่านจะเริมใช้
บริการ 

1..  เครืองบวัหลวงเอทีเอม็ (ATM) 

2.  เครืองบวัหลวงเงินฝากฉบัไว (Cash Deposit Machine - CDM) 
3.  เครืองรับฝากและชาํระเงินด่วน (Express Drop Box - EDB) 

4.  เครืองบนัทึกรายการสมุดคู่ฝากอตัโนมติั 

10. ท่านคิดวา่ในอนาคต ท่านจะแนะนาํใหใ้ชเ้ครืองบริการอตัโนมติัหรือไม่ 
1.  แนะนาํ                             2.  ไม่แนะนาํ       
3.  ไม่แน่ใจ 
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ส่วนที   ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการเครืองบริการอตัโนมติัของ
ธนาคาร กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในเขตอาํเภอ บา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี (สําหรับผูที้ไม่เลือกใช้
บริการเครืองอตัโนมติั)  
คาํชีแจง : กรุณาทาํเครืองหมาย หนา้ขอ้ความทีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากทีสุด  
            ( 5=มากทีสุด =มาก =ปานกลาง =นอ้ย =นอ้ยทีสุด ) 

ส่วนประสมทางการตลาด 
ระดบัความสาํคญั 

     

1. ด้านผลติภัณฑ์  

  .  ไม่มีความสะดวกและล่าชา้ในการใชง้าน      

  .  มีความยากต่อการใชง้าน      

  .  ไม่มีความปลอดภยัต่อการใชง้าน      

  .  ไม่มีความถูกตอ้งและแม่นยาํในการใชบ้ริการ      

  .  ไม่มีคุณภาพและไม่ไดม้าตรฐาน      

  .  เครืองบริการอตัโนมติัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ      

2. ด้านราคา  

  .  อตัราค่าธรรมเนียมในการโอนเงินภายในธนาคารไม่มี
ความเหมาะสม 

     

  .2 อตัราค่าธรรมเนียมในการโอนเงินระหว่างธนาคารไม่มี
ความเหมาะสม 

     

  .3 อตัราค่าธรรมเนียมในการฝากไม่มีความเหมาะสม      

  .4 อตัราค่าธรรมเนียมในการถอนไม่มีความเหมาะสม      

  .5 อัตราค่าธรรมเนียมในการชําระค่าสินค้าไม่มีความ
เหมาะสม 

     

  .6 อตัราค่าธรรมเนียมรายปีของบตัรไม่มีความเหมาะสม      

3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  

  3.1 สถานทีตงัเครืองบริการอตัโนมติัไม่มีความสะดวกสบาย      
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ส่วนประสมทางการตลาด 
ระดบัความสาํคญั 

     

  .2 สถานทีตงัเครืองบริการอตัโนมติัอยูไ่กลจากลูกคา้      

  .3 สถานทีตงัเครืองบริการอตัโนมติัไม่มีความปลอดภยั      

  .4 สถานทีตงัเครืองบริการอตัโนมติัไม่สะอาด      

  .5 พนกังานธนาคารไม่ใหค้าํปรึกษาเวลาเกิดปัญหา      

  .6 เครืองบริการอตัโนมติัไม่มีความเหมาะสมต่อผูใ้ชบ้ริการ      

4. ด้านส่งเสริมการตลาด  

   4.1 เครืองบริการอตัโนมติัไม่มีการอธิบายขนัตอน      

   4.  พนกังานไม่มีการแนะนาํใหลู้กคา้ใชบ้ริการ      

   4.3 ไม่มีการประชาสัมพนัธ์ผา่นโบรชวัร์      

   4.4 เจา้หนา้ที call center ไม่สามารถติดต่อได ้      

   4.5 ไม่มีการประชาสัมพนัธ์ผา่น website ของธนาคาร      

   4.6 ไม่มีการจดักิจกรรมเพือสังคม (CSR) เพือเป็นการ
ประชาสัมพนัธ์ใหก้บัธนาคาร 

     

5. ด้านบุคลากรทใีห้บริการ  

  5.1 พนกังานสามารถไม่ใหค้าํแนะนาํต่อผูใ้ชบ้ริการได ้      

  5.2 พนกังานไม่สามารถแกปั้ญหาในการใชบ้ริการได ้      

  5.3 พนกังานแต่งกายไม่เรียบร้อย      

  5.4 เจา้หนา้ที call center ใหข้อ้มูลไม่ถูกตอ้ง และล่าชา้      
  5.5 พนกังานไม่มีความสุภาพ       
  5.6 พนกังานไม่สามารถรักษาความลบัของลูกคา้ได ้      
7. ด้านกายภาพ  
  7.1 เครืองบริการอตัโนมติัไม่มีความสะอาด       
  7.2 เครืองบริการอตัโนมติัไม่ไดต้งัในทีปลอดภยั      
  7.3 เครืองบริการอตัโนมติัไม่มีความทนัสมยั      
  7.4 ขอ้ความของเครืองบริการอตัโนมติัมีขอ้ความไม่ชดัเจน      
  7.5 เครืองบริการอตัโนมติัหาไดย้าก       
  7.6 บริเวณเครืองบริการอตัโนมติัไม่มีแสงสวา่งเพียงพอ      
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ส่วนที      ทศันะคติทีมีต่อการเลือกใช้บริการเครืองบริการอตัโนมติัของผูใ้ช้บริการกบัธนาคาร
กรุงเทพจาํกดั (มหาชน) ในเขตอาํเภอ บา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี (สําหรับผูที้ไม่เลือกใชบ้ริการเครือง
อตัโนมติั)   
คาํชีแจง : กรุณาทาํเครืองหมาย หนา้ขอ้ความทีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากทีสุด  
            ( 5=มากทีสุด =มาก =ปานกลาง =นอ้ย =นอ้ยทีสุด ) 

ปัจจัยทางด้านทัศนคติ ระดับความสําคัญ 
     

1. ด้านความรู้  

  .  ท่านไม่ทราบขอ้มูลในการใชบ้ริการเครืองบริการอตัโนมติั      

  1.2 ท่านไม่ทราบขอ้มูลของระบบความปลอดภยัของเครือง
บริการอตัโนมติั 

     

  1.3 ท่านไม่ทราบข้อมูลคําแนะนําต่างๆ  ของเครืองบริการ
อตัโนมติั 

     

  1.4 ท่านไม่ทราบว่าพนักงานมีความรู้ในการให้บริการเครือง
บริการอตัโนมติั 

     

  1.5 ท่านไม่ทราบอตัราค่าธรรมเนียมของธนาคาร      

  1.6 ท่านไม่ทราบขนัตอนการทาํงานของเครืองบริการอตัโนมติั      

2. ความเชือ  

  2.  ขาดความน่าเชือถือของเครืองบริการอัตโนมัติในการใช้
บริการ 

     

  2.  เครืองบริการอตัโนมติัไม่มีความสมบูรณ์ไม่พร้อมใชง้าน      

  2.  เครืองบริการอตัโนมติัไม่สามารถเขา้ถึงลูกคา้ได ้      

  2.  เครืองบริการอตัโนมติัไม่มีคุณภาพ และไม่ไดม้าตรฐาน      

  2.5 เครืองบริการอตัโนมติัไม่มีความปลอดภยัต่อการใชง้าน      

  2.6 ไม่ไวว้างใจในระบบของเครืองบริการอตัโนมติั      

3. การปฏิบัติ  

  3.  ท่านไม่เคยใชเ้ครืองบริการอตัโนมติัของธนาคาร      

  3.2 ท่านไม่มีความพึงพอ่ใจต่อการใชเ้ครืองบริการอตัโนมติั      

  3.3 ท่านไม่เชือมนัในเครืองบริการอตัโนมติัของธนาคาร      
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ปัจจัยทางด้านทัศนคติ 
ระดับความสําคัญ 

     
  3.4 ท่านไม่เขา้ใจในระบบของเครืองบริการอตัโนมติัของธนาคาร      

  3.5 ท่านไม่ใชบ้ริการเครืองบริการอตัโนมติัของธนาคาร      

  3.6 ท่านไม่แนะนาํใหผู้อื้นใชเ้ครืองบริการอตัโนมติัของธนาคาร      

 

ส่วนที    ขอ้เสนอแนะ 

……………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………...…

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบพระคุณทุกท่านทีกรุณาใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
หนังสือขอเชิญเป็นผู้เชียวชาญตรวจสอบเครืองมอืวจิยั 
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