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บทคดัย่อ 

การวจิยั คร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ของลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการธนาคาร
เพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาในจงัหวดักรุงเทพมหานคร2) เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อ
ส่วนประสมทางการตลาด(7P’s)กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรสาขาในจงัหวดักรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยัจ  านวน 400 คน เคร่ืองมือที่ใชใ้น
การวิจยัเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 1) กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 66.0) มี
อายรุะหวา่ง 31-40 ปี (ร้อยละ 51.8) การศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ร้อยละ 73.5) อาชีพพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 46.5) และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000-30,000 บาท (ร้อยละ 50.5)สถานภาพสมรส 
โสด (ร้อยละ 52.0) 2) กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดพบว่า ระดบัมากที่สุด
ไดแ้ก่ ดา้นราคา ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  3) กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นที่จะตดัสินใจ
ใช้บริการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาในจงัหวดักรุงเทพมหานคร  ภาพรวมของ
กระบวนการตดัสินใจทั้ง 4 ดา้นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก  ดา้นที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นราคา ดา้นบุคลากร 
และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 1)ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ไดแ้ก่  เพศ 
อาย ุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารเพือ่การเกษตร
สาขาในจงัหวดักรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัที่ระดบัความเช่ือมัน่ 0.05 สถานภาพสมรส 
ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารเพือ่การเกษตรสาขาในจงัหวดักรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั 

2) ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ,์ ดา้นราคา, ดา้นสถานที่, และดา้นกระบวนการ ส่งผล
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาในจังหวัด
กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคญัที่ระดบัความเช่ือมั่น 0.05 ส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริม
การตลาด บุคลากรและ ลกัษณะทางกายภาพไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์สาขาในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
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Abstract 
The objectives of this research are 1)   to study the demographic characteristics of customers who 

use the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives Branches in Bangkok 2) to study the level of 
opinions on marketing mix (7P's) and the decision to use banking services for Agriculture and 
Agricultural Cooperatives Branch in Bangkok .The sample group used in the research was 400 persons. 
The research instrument was a questionnaire. Statistics used in data analysis include Frequency 
distribution, percentage, mean, standard deviation The results of the study can be summarized as follows: 
1) Most of the samples were female (66.0%), aged between 31-40 years (51.8%),bachelor's degree or 
equivalent (73.5%), state enterprise employees(46.5% ) And have an average monthly income 15,000-
30,000 baht (50.5%) Single status (52.0%) 2) The sample group had a level of opinion towards the 
marketing mix. The highest level is the price personnel physical characteristics. 3) The sample group has 
the opinion level to decide to use the service of Bank for Agriculture and Agricultural  Cooperatives in 
Bangkok. The overall picture of the decision-making process in all 4 aspects is at a very agreeable level. 
The highest mean value is the price, personnel and physical characteristics. The hypothesis test found that 
1) Demographic characteristics are gender, age, education level, occupation, average income per month, 
affecting the decision to use the  service  of   Bank for  Agriculture  and  Agricultural  Cooperatives in  
Bangkok are significantly different at the confidence level 0.05. Marital status affects the decision to 
choose to use banking services for agriculture. Branches in Bangkok are not different. 2) Marketing mix 
Product, price, location, and process significantly affecting the decision to use the service of Bank for 
Agriculture and Agricultural Cooperatives in Bangkok at the level of confidence 0.05. Marketing 
promotion, personnel, and physical characteristics do not affect the decision to choose to use the service of 
Bank for Agriculture and Cooperatives branch in Bangkok. 
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บทน ำ  

ธนาคารเป็นสถาบนัการเงินที่มีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็น
แหล่งระดมเงินทุนขนาดใหญ่และจัดสรรเงินทุนเพื่อให้กู ้ยืมแก่ภาคธุรกิจต่างๆทั้ งภาครัฐและเอกชน
ตลอดจนประชาชนทัว่ไป ท าให้เกิดการบริโภคขึ้นภายในภาคครัวเรือน ส่งผลต่อความมีเสถียรภาพของ
ระบบเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ ดีของประชาชนในประเทศธุรกิจธนาคารให้บริการทางการเงิน
หลากหลายรูปแบบเช่น บริการรับฝากเงิน  การโอนเงิน การช าระค่าสินคา้และบริการ จ าหน่ายพนัธบตัร
รัฐบาล จ าหน่ายสลากออมทรัพย ์บริการตัว๋แลกเงิน การให้เช่าตูนิ้รภยั การแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 



การให้สินเช่ือ รวมถึงการให้ขอ้มูลทางการเงินเพื่อช่วยในการตดัสินใจซ่ึงในปัจจุบนัธุรกิจธนาคารมีการ
แข่งขนัรุนแรงมากเพือ่ชิงความไดเ้ปรียบจากคู่แข่งทางธุรกิจ โดยธนาคารแต่ละแห่งพยายามทุ่มเททรัพยากร
ที่มีอยูเ่พือ่ปรับปรุงเปล่ียนแปลงรูปแบบการใหบ้ริการเพื่อให้ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการ  
ทั้งดา้นผลิตภณัฑเ์งินฝากที่ตอ้งมีใหเ้ลือกหลากหลาย  ดา้นอตัราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกูห้รือค่าธรรมเนียม
การให้บริการที่ตอ้งปรับเปล่ียนให้มีความเหมาะสม ด้านสถานที่หรือที่ตั้งที่ตอ้งมีความสะดวก ดา้นการ
ส่งเสริมการขายที่ตอ้งมีการแข่งขนัและชิงความได้เปรียบ  ดา้นกระบวนการให้บริการที่ตอ้งรวดเร็วและ
ถูกตอ้งแม่นย  า  ดา้นบุคลากรที่ตอ้งมีความใส่ใจการบริการ  และดา้นลกัษณะทางกายภาพของธนาคาร 

 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 
1. เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ของลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขาในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด(7P’s) ของลูกคา้ผูใ้ช้บริการธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาในจงัหวดักรุงเทพมหานคร  
3. เพือ่ศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขาในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
4. เพื่อศึกษาการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาในจงัหวดั
กรุงเทพมหานครจ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
5. เพื่อศึกษาผลกระทบของส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐำนงำนวิจัย  
1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ไดแ้ก่  เพศ อาย ุ ระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  สถานภาพสมรส  
ต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารเพือ่การเกษตรสาขาในจงัหวดักรุงเทพมหานครแตกต่าง
กนั 
2. ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรสาขาในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตของกำรวิจัย 
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ลูกคา้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาใน
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
2. ระยะเวลาที่ศึกษาเดือน มีนาคม – มิถุนายน พ.ศ. 2562 



3. ตวัแปรที่ศึกษา 
3.1 ปัจจยัเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบดว้ย  เพศ   อาย ุ ระดบัการศึกษา  อาชีพ รายได้

เฉล่ียต่อเดือน สถานภาพสมรส 
3.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย  ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา  ด้านช่องทางการ

ใหบ้ริการ/สถานที่  ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ดา้นบุคลากร  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ   ดา้นกระบวนการ
ท างาน 
ภำพกรอบแนวควำมคดิในกำรวิจัย 
ตวัแปรอิสระ X 
 
 
 
 
 
 ตวัแปรตาม Y 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด ำเนินงำนวิจัย 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ (survey research) ศึกษาหาความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ซ่ึงได้ด าเนินการวิจัย
ตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ 
- เพศ 
- อาย ุ
- ระดบัการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
-สถานภาพสมรส 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) 
- ดา้นผลิตภณัฑ ์
- ดา้นราคา 
- ดา้นช่องทางการจดัจาหน่าย 
- ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
- ดา้นพนกังาน 
- ดา้นกายภาพ 
- ดา้นกระบวนการ 

 
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
 



2. เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
4. สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
1. ประชากรที่ใชใ้นการวจิยั 

ประชากรที่ใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ ลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการธนาคารเพื่อการเกษตรและการเกษตรสาขา
จ านวน 400

 
คน (ขอ้มูล ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562) โดยศึกษาเฉพาะในกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย 
1.1 กลุ่มตวัอยา่ง ที่ใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ ลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการหรือเคยใชบ้ริการธนาคารเพือ่การเกษตร

และสหกรณ์การเกษตรสาขาในเขตจังหวดักรุงเทพมหานคร    การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างผูว้ิจยัใช้
หลกัการค านวณใชสู้ตรของ Yamane ดงัน้ี 

21 Ne

N
n


  

 
 เม่ือ  n =    ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
   N  =   ขนาดของประชากรที่ใชใ้นการวจิยั 

e =   ค่าเปอร์เซ็นตค์วามคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่ง 
 แทนค่า   

  n  =      5,696409
 

                    1+5,696,409(0.05)2 
      

 n  =     5,696,409.00 
        14,242.02 

   N =    399.97 
 

ดงันั้น กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดที่ใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี เท่ากบั 400 คน 
 1.2 วธีิการสุ่มตวัอยา่ง ด าเนินการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (multi-stage random sampling)  

โดยน าคะแนนการประเมินหาต าแหน่งที่ของขอ้มูล (percentile) จะแบ่งคะแนนออกเป็น 3 ช่วง 
คือ ช่วงที1่ คะแนนนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 79.48 ช่วงที่ 2 คะแนนมากกว่า 79.48 แต่ไม่เกิน 93.95 และช่วงที่ 3 
คะแนน 93.95 ขึ้นไป  
ใช้การสุ่มตวัอย่างจากระดับชั้นอย่างเป็นสัดส่วน (proportional stratified random sampling) และสุ่ม
แบบอยา่งง่าย (simple random sampling) 



เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลของการวจิยัคร้ังน้ี  
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ แบบให้เลือกตอบจ านวน 6 ขอ้ ไดแ้ก่   เพศ   
อาย ุ  อาชีพ   ระดบัการศึกษา  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  สถานภาพสมรส  ซ่ึงเป็นค าถามแบบปลายปิด  
ส่วนที่ 2 ค าถามขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและการใชบ้ริการ แบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ใชเ้กณฑก์ารก าหนดค่าน ้ าหนกัของการประเมินเป็น 5 ระดบัจากน้อย
ไปมาก  ตามวธีิของ ลิเคิร์ท (Five-Point Likert Scales) รายละเอียดดงัน้ี 
ระดบัคะแนน          ระดบัความคิดเห็น  

5    เห็นดว้ยมากที่สุด 
4    เห็นดว้ยมาก  
3    เห็นดว้ยปานกลาง  
2    เห็นดว้ยนอ้ย  
1   เห็นดว้ยนอ้ยที่สุด  
ส าหรับเกณฑก์ารแปลความหมายจากค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็น ผูว้ิจยัจะใชห้ลกัเกณฑก์ารแบ่ง

ช่วงการแปลผลตามหลกัของการแบ่งอันตรภาคชั้น (Class Interval) โดยแบ่งคะแนนเป็น 5 ระดบั จาก
คะแนนเฉล่ียที่ไดรั้บจากแบบสอบถาม คะแนนที่สูงที่สุด คือ 5 คะแนน และคะแนนต ่าที่สุด คือ 1 คะแนน 
หาก่ึงกลางพสิยั ทั้งน้ี สามารถค านวณไดจ้ากสูตรช่วงความกวา้งของอนัตรภาคชั้น ดงัน้ี 
ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น  =   ค่าสูงสุด – ค่าต  ่าสุดจ านวนชั้น    
   =   5 – 1 
                                                               5 
                                          =   0.8 

ดงันั้น ช่วงระยะห่างของแต่ละอนัตรภาคชั้น เท่ากบั 0.8 ซ่ึงสามารถก าหนดเกณฑก์ารให้คะแนน
ค่าเฉล่ียของระดบัความเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการใชบ้ริการธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรสาขาในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
ระดบัคะแนนเฉล่ีย  ความหมาย 
4.21 – 5.00 เห็นดว้ยมากที่สุด  
3.41 – 4.20 เห็นดว้ยมาก  
2.61 – 3.40  เห็นดว้ยปานกลาง  
1.81 – 2.60 เห็นดว้ยนอ้ย  
1.00 – 1.80  เห็นดว้ยนอ้ยที่สุด  
ส่วนที่ 3 เป็นค าถามให้แสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถามผูว้ิจยัได้ตั้งค  าถาม
ปลายเปิด (open-ended question) เพื่อให้ลูกคา้ผูใ้ช้บริการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์สาขาใน



จงัหวดักรุงเทพมหานคร แสดงความคิดเห็นและให้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการบริการที่ตอ้งการให้ธนาคาร
ปรับปรุงในดา้นต่างๆ 
เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัยคร้ังนี้คอืแบบสอบถำม โดยมีขั้นตอน ดังนี้  
ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวจิยั ที่เก่ียวขอ้ง จากหนงัสือ เอกสารทางวิชาการ ทฤษฎี และงานวิจยัต่าง ๆ ที่
เก่ียวกบัการบริการ หรือการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 
ขั้นที่ 2 ก าหนดขอบเขตหรือนิยามตวัแปรเก่ียวกับปัจจยัเพื่อน าขอ้มูลทั้งหมดมาสร้างแบบสอบถามให้
ครอบคลุมเน้ือหาขอบเขตการวจิยั  
ขั้นที่ 3 สร้างแบบสอบถาม 3 ส่วน  
ขั้นที่ 4 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นใหอ้าจารยท์ี่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้งและปรับปรุงแกไ้ข  
ขั้นที่ 5 การทดสอบความเที่ยงตรง (validity)โดยน าแบบสอบถามที่ผูว้จิยัสร้างขึ้นไปเสนอต่อผูท้รงคุณวุฒิที่
มีความเช่ียวชาญดา้นการสร้างเคร่ืองมือวิจยัและดา้นการศึกษาจ านวน  3 ท่านไดแ้ก่ 1.รศ.ดร.ดวงเดือน 
จนัทร์เจริญ 2.นางสาวอภิญญา  เนียมอยู ่3.นายพงษพ์นัธุ์ พยอมหอม เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งเที่ยงตรง
เชิงเน้ือหา (content -validity) ของขอ้ค  าถามแต่ละขอ้ว่าตรงตามจุดมุ่งหมายของการวิจยัคร้ังน้ีหรือไม่โดย
วธีิการหาค่า IOC (item-objective congruence index) ดชันีความสอดคลอ้งที่ 0.5 ขึ้นไปหลงัจากนั้นจึงน ามา
ปรับปรุงแกไ้ข 
ขั้นที่ 6 หาความเช่ือมัน่ (reliability) โดยผูว้จิยัจะน าแบบสอบถามไปทดลองใช ้(try-out) กบักลุ่มประชากรที่
มีลกัษณะคลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอยา่งที่จะวจิยั จ  านวน 30 คนหลงัจากนั้นน าแบบสอบถามมาวิเคราะห์เพื่อหา
ค่าความเช่ือมัน่ โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach (Cronbach Alpha coefficient) ซ่ึงค่า
แอลฟาที่ได ้แสดงถึงระดบัความคงที่ของแบบสอบถามโดยมีค่าระหว่าง 0 <  <1 ถา้มีค่าใกลเ้คียงกบั 1 
มาก แสดงวา่ มีความเช่ือมัน่มาก ผลการหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม  โดยค่าความเช่ือมัน่ของค าถาม
แต่ละดา้น มีดงัน้ี 
1. ดา้นผลิตภณัฑค์่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.812 
2. ดา้นราคาค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.857 
3. ค่าความเช่ือมัน่ดา้นสถานที่เท่ากบั 0.760 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาดค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.876 
5. ดา้นบุคลากรมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.868 
6. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.759 
7. ดา้นกระบวนการมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.876 
8. ค่าความเช่ือมัน่ดา้นการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการมีค่าเท่ากบั 0.701 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  



 หลงัจากผูว้ิจยัไดร้วบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการ
สร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาตามกรอบแนวคิดการวิจยั  โดยผูว้ิจยัได้ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล
การศึกษาและวจิยัคร้ังน้ีอยา่งเป็นขั้นตอน ดงัน้ี 
1. การเก็บรวบรวมขอ้มูลในงานวจิยัน้ีผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) ซ่ึง
เป็นขอ้มูลที่ไดจ้ากการใชแ้บบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่งโดยผูว้จิยัไดด้ าเนินการแจกแบบสอบถามใหก้บักลุ่ม
ตวัอยา่งตามกลุ่มเป้าหมายที่ไดก้  าหนดไว ้
2. น าแบบสอบถามที่ไดก้ลบัคืนมาท าการตรวจสอบความสมบูรณ์และตรวจสอบความถูกตอ้งกบัคะแนนผล
การปฏิบติังานกบัรายช่ือกลุ่มตวัอยา่งที่เลือกไวเ้พือ่น ามาประมวลผล  
3. จดัหมวดหมู่ของขอ้มูลในแบบสอบถาม เพือ่น าขอ้มูลไปวเิคราะห์ทางสถิติ 
 
สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
1. การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณ(Descriptive Statistics) 

1.1 การอธิบายและวิเคราะห์เก่ียวกบัขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ  ระดบัการศึกษา อาชีพ  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนและ สถานภาพสมรส  เป็นตน้ โดยน าเสนอ
ขอ้มูลในรูปแบบตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)  

1.2 การอธิบายและวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
(7Ps) ที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรโดยน าเสนอใน
รูปแบบของค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
2. ก ารวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นวิเคราะห์สมมติฐานทางงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบั
ส่วนประสมทางการตลาด(7P’s)โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป (SPSS) แปรผลทางสถิติช่วยในการทดสอบ
สมมติฐาน (Hypothesis Testing) ซ่ึงเคร่ืองมือในการวเิคราะห์ผลทางสถิติ มีดงัต่อไปน้ี 
2.1 สถิติทดสอบค่า (t-test) ใชใ้นการทดสอบสมมติฐานเพือ่เปรียบเทียบความแตกต่างของตวัแปร 2 กลุ่มที่มี
อิสระต่อกนั 
2.2 การวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One –Way ANOVA) เพื่อทดสอบว่าปัจจยัทางดา้นลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่  อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษารายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และสถานภาพสมรส ที่แตกต่างกนั
ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาในจงัหวดั
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนัหรือไม่ 
2.3 การวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) เพื่อจดักลุ่มตวัแปรที่มีความสัมพนัธ์กันไวเ้ป็นปัจจยัเดียวกัน 
เพือ่ใหส่ื้อความหมายของตวัแปรไดอ้ยา่งครอบคลุมมากขึ้น 
2.4 การวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 
เพื่อใชใ้นการทดสอบตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) กบัตวัแปรตาม คือ การ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 95% โดย



ทดสอบว่าส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรสาขาในจงัหวดักรุงเทพมหานครหรือไม่ 
สรุปผลกำรวิจัย 

จากการวเิคราะห์ขอ้มูล สามารถสรุปผลการวจิยัได ้ดงัน้ี 
1. กลุ่มลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาในจงัหวดักรุงเทพมหานครส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 66.0) มีอายรุะหว่าง 31-40 ปี (ร้อยละ 51.8) การศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า (ร้อยละ 73.5) อาชีพพนกังานรัฐวสิาหกิจ (ร้อยละ 46.5) และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000-30,000 
บาท (ร้อยละ 50.5)สถานภาพสมรส โสด (ร้อยละ 52.0)ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 
2. กลุ่มลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาในจงัหวดักรุงเทพมหานครมี
ระดบัความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดพบวา่ ระดบัมากที่สุดไดแ้ก่ ดา้นราคา บุคลากร ดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ  รองลงมาคือความคิดเห็นระดบัมากไดแ้ก่ ดา้น ผลิตภณัฑ ์ดา้นสถานที่จดัจ  าหน่าย  ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดและดา้นกระบวนการ                     
3. กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นที่จะตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขาในจงัหวดักรุงเทพมหานคร พบว่า ภาพรวมของกระบวนการตดัสินใจทั้ง 4 ดา้นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย
มาก ดา้นที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ  ดา้นราคา บุคลากรและดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
4. ผลการทดสอบสมมติฐาน  

ดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่  เพศ   อาย ุ  ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  ส่งผล
ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์  สถานภาพสมรสที่ต่างกนัส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารเพือ่การเกษตรสาขาในจงัหวดักรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั 

ดา้นส่วนประสมทางการตลาด  พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ ์  ดา้นราคา  ดา้นสถานที่  ดา้นกระบวนการ 
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาในจังหวดั
กรุงเทพมหานคร  ส่วน ดา้นการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพไม่ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
กำรอภิปรำยผล 

จากการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดการที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาในจงัหวดักรุงเทพมหานครพบวา่  
1. ระดับความคิดเห็นของลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาในจงัหวดั
กรุงเทพมหานครต่อส่วนประสมทางการตลาด ระดบัมากที่สุดไดแ้ก่ ดา้นราคา บุคลากร ดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ  รองลงมาคือความคิดเห็นระดับมากได้แก่ ด้าน ผลิตภณัฑ์ ด้านสถานที่จดัจ  าหน่าย  ด้านการ
ส่งเสริมการตลาดและดา้นกระบวนการ  ซ่ึงดา้นราคาอาจเป็นผลมาจากอตัราผลตอบแทน(ดอกเบี้ยเงินฝาก)
อตัราค่าธรรมเนียมและอตัราดอกเบี้ ยเงินกูข้องธนาคารมีความเหมาะสมเม่ือเทียบกบัสถาบนัการเงินอ่ืนๆ  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมคิด ยาเคน และพรรณเพ็ญ  หอมบุญมา (2559) ที่พบว่าผูใ้ช้บริการให้



ความส าคญักบัอตัราดอกเบี้ยมากที่สุดเน่ืองจากผูใ้ชบ้ริการมีการเปรียบเทียบผลตอบแทนจากสถาบนัการเงิน
ต่างๆเพือ่ใหไ้ดผ้ลตอบแทนที่มากขึ้น  

ดา้นบุคลากร อาจเป็นผลมาจากการมีพนักงานธนาคารที่มีความรู้  ความเขา้ใจในผลิตภณัฑ์และ
บริการของธนาคารเป็นอยา่งดี สามารถให้ค  าแนะน าและ ตอบค าถามแกไ้ขปัญหาถูกตอ้งตรงตามความ
ตอ้งการของลูกคา้มีมนุษยสมัพนัธท์ี่ดี สุภาพและมีความเตม็ในใจการใหบ้ริการ ดูแลอ านวยความสะดวก ใน
การใหบ้ริการลูกคา้ ตั้งแต่เร่ิมติดต่อจนกระทัง่เสร็จส้ินกระบวนการ  จ  านวนพนักงานที่ให้บริการมีเพียงพอ
และเหมาะสมกบัการความตอ้งการของลูกคา้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ทิพชญาณ์ อคัรพงศโ์สภณ(2556)  ที่
พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในเร่ืองการแต่งกายของพนักงานมีความสุภาพ สะอาด  เรียบร้อย 
น่าเช่ือถือมากที่สุด 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ธนาคารมีภาพลกัษณ์ที่ดี และมีความน่าเช่ือถือมีนโยบายการบริการที่ดีแก่
ผูใ้ชบ้ริการและมีการพฒันาอุปกรณ์และเทคโนโลยเีคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้ห้ทนัสมยัอยูเ่สมอซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของสาวติรี แสงสวสัด์ิ  และอคัรนนัท ์คิดสม(2560)  ที่พบวา่เน่ืองจากมีภาพลกัษณ์ที่ดี มีระบบรักษา
ความปลอดภยัเป็นอยา่งดี และมีช่องทางการบริการที่มากเพยีงพอ  ท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเลือกที่จะมาใชบ้ริการ 
2. ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของลูกคา้ผูใ้ช้บริการต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาในจงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยแยกพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ดา้น
ผลิตภณัฑ์เห็นด้วยมากสุดได้แก่ ผลิตภัณฑ์/บริการทางการเงินมีความปลอดภยัในการใช้บริการ และ
ผลิตภณัฑ/์บริการทางการเงินมีความน่าเช่ือถือและมีมาตรฐาน   ดา้นราคา เห็นดว้ยมากสุดไดแ้ก่  อตัรา
ผลตอบแทน(ดอกเบี้ยเงินฝาก)มีความเหมาะสม และอตัราค่าธรรมเนียมมีความเหมาะสม  ดา้นช่องทางจดั
จ าหน่าย ระดบัความคิดเห็น เห็นดว้ยมากเท่ากนัทุกขอ้   ดา้นการส่งเสริมการตลาด ระดบัความคิดเห็น เห็น
ดว้ยมากเท่ากนัทุกขอ้   ดา้นบุคลากร มีระดบัความคิดเห็น เห็นดว้ยมากสุด 4 ขอ้ เก่ียวกบัพนักงานธนาคาร
มีความรู้ ความเขา้ใจในผลิตภณัฑ์และบริการของธนาคารเป็นอย่างดี  พนักงานธนาคารสามารถให้
ค  าแนะน า และ ตอบค าถามแกไ้ขปัญหาถูกตอ้งตรงตามที่ลูกคา้ตอ้งการ พนักงานธนาคารมีมนุษยสัมพนัธ์
ที่ดี สุภาพและมีความเตม็ในใจการใหบ้ริการ   พนกังานธนาคารดูแลอ านวยความสะดวกในการให้บริการ
ลูกคา้ตั้งแต่เร่ิมติดต่อจนกระทั้งเสร็จส้ินกระบวนการ  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ เห็นดว้ยมากสุด 2 ขอ้คือ 
ธนาคารมีภาพลกัษณ์ที่ดี และมีความน่าเช่ือถือ  ธนาคารมีนโยบายการบริการที่ดีแก่ผูใ้ชบ้ริการ  ดา้น
กระบวนการ  ระดบัความคิดเห็น  เห็นดว้ยมากเท่ากนัทุกขอ้    
3. ผลการศึกษาการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาในจงัหวดั
กรุงเทพมหานครจ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบวา่ 
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ไดแ้ก่  เพศ อาย ุ ระดบัการศึกษา อาชีพ ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
ธนาคารเพื่อการเกษตรสาขาในจงัหวดักรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัที่ระดบัความเช่ือมั่น 
0.05  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่ากลุ่มลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการที่มี เพศ อาย ุ ระดบัการศึกษา อาชีพ ต่างกนัจะมีรูปแบบ
การและมาตรฐานในการใชบ้ริการและอาจเกิดการเปรียบเทียบการบริการที่แตกต่างกนัซ่ึงจะส่งผลต่อการ



ตดัสินใจใชบ้ริการแตกต่างกนัได ้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อภิญญา ภทัราภรพิสิฐ (2553)  ลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ดา้นรายไดท้ี่แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารเพื่อการเกษตรสาขา
ในจงัหวดักรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัที่ระดบัความเช่ือมัน่ 0.05 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
วริษา ประดบัชยัมงคล (2558)สถานภาพสมรส ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรสาขาในจงัหวดักรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั  
4. จากการศึกษาผลกระทบของส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาในจงัหวดักรุงเทพมหานครโดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิความ
ถดถอยแบบพหุ พบว่า ตวัแปรดา้น ผลิตภณัฑ ์  ราคา  สถานที่   กระบวนการ  ส่งผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาในจงัหวดักรุงเทพมหานครที่ระดบันยัส าคญั 0.05 
และพบว่าตวัแปรดา้น การส่งเสริมการตลาด  บุคลากร ลกัษณะทางกายภาพ ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 
ข้อเสนอแนะกำรน ำไปใช้ 

จากผลการวิจยัในคร้ังผูว้ิจยัขอสรุปขอ้เสนอแนะส าหรับผูป้ระกอบการธนาคารตามปัจจยัที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ดงัน้ี 

ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญัดา้นบุคคลเป็นอนัดบัแรกคือตอ้งอบรมให้พนักงานธนาคารที่มี
ความรู้ความเขา้ใจในผลิตภณัฑ์และบริการของธนาคารเป็นอยา่งดีสามารถให้ค  าแนะน าและตอบค าถาม
แก้ไขปัญหาถูกตอ้งตรงตามความตอ้งการของลูกคา้มีมนุษยสัมพนัธ์ที่ดีสุภาพและมีความเต็มในใจการ
ให้บริการดูแลอ านวยความสะดวกในการให้บริการลูกคา้ตั้งแต่เร่ิมติดต่อจนกระทัง่เสร็จส้ินกระบวนการ
และจ านวนพนกังานที่ใหบ้ริการตอ้งมีเพยีงพอและเหมาะสมกบัการความตอ้งการของลูกคา้ 

ด้านราคาหรืออัตราผลตอบแทน(ดอกเบี้ ยเงินฝาก)อัตราค่าธรรมเนียมและอัตราดอกเบี้ ยเงินกู้
ธนาคารควรปรับให้มีความเหมาะสมตามภาวะเศรษฐกิจหรือตามภาวะตลาดเพื่อดึงดูดลูกคา้ที่ยงัไม่เคยใช้
บริการเงินฝากกบัธนาคารใหรู้้จกัและหนัมาใชบ้ริการของธนาคารมากขึ้น 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพธนาคารควรมีภาพลกัษณ์ที่ดีและมีความน่าเช่ือถือมีนโยบายการบริการที่ดี
แก่ผูใ้ชบ้ริการและมีการพฒันาอุปกรณ์และเทคโนโลยเีคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้หท้นัสมยัอยูเ่สมอซ่ึงการน าระบบ
เทคโนโลยใีหม่ๆมาใชจ้ะท าใหลู้กคา้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความเช่ือมัน่ในการใหบ้ริการของธนาคารมากขึ้น 

ดา้นผลิตภณัฑธ์นาคารควรมีการออกผลิตภณัฑท์างการเงินใหม่ๆเพือ่ใหมี้ความหลากหลายและตรง
กับความต้องการของลูกคา้ผูใ้ช้บริการมีการเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้สะดวกและรวดเร็วรูปแบบการ
ให้บริการไม่ควรซับซ้อน เขา้ใจง่าย ผลิตภณัฑ์/บริการทางการเงินตอ้งมีความปลอดภยัน่าเช่ือถือ และมี
มาตรฐานทดัเทียมกบัธนาคารอ่ืนๆ 
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