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บทคัดย่อ 

การค้นคว้าอิสระเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จ ากัด(มหาชน)ในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าธนาคารกรุ งศรีอยุธยา จ ากัด
(มหาชน)ในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร  

โดยใช้เครื่องมือทางการวิจัย คือ แบบสอบถาม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวนทั้งสิ้น 400 ชุด มา
ด าเนินการวิเคราะห์และใช้ในการวิจัย มีการตรวจสอบความเที่ยงตรงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วงเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอย
เชิงพหุ ส าหรับการทดสอบสมมติฐาน โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลการศึกษาพบว่า ประชากรในเขตลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-30 ปี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ระหว่าง 20,001 – 30,000 
บาท ละมีสถานภาพโสด นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่า ประชากรมีความเห็นด้านปัจจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดอยู่ในระดับมาก 
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การตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด(มหาชน) ในเขต
ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร พบว่าประชากรส่วนใหญ่อาจจะตัดสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา จ ากัด(มหาชน) ในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 โดยพิจารณาจากค่า significant ที่ 0.000  สรุปได้ว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา(Beta = -
0.487) เป็นปัจจัยเดียวที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
จ ากัด(มหาชน)ในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 
 
ABSTRACT 

Independent study Research subject Factors Affecting the Decision to Use Financial 
Banking Services of Bank of Ayudhya Customers Public Company Limited in Lat Phrao District 
Bangkok The objective is to study marketing mix factors affecting the decision to use financial 
transaction services of Bank of Ayudhya customers. Public Company Limited in Lat Phrao District 
Bangkok. 

By using research tools such as questionnaires to collect data A total of 400 sets were 
used for analysis and research. And the content is checked for accuracy by experts The statistics 
used for data analysis are Descriptive statistics include percentage, mean, standard deviation. 
And multiple regression analysis For hypothesis testing By determining the statistical significance 
level of 0.05 

The study indicated that Population in Lat Phrao District Bangkok The samples were 
mostly female. Age between 20-30 years, working as a private company employee Income 
between 20,001 - 30,000 baht and have a single status. In addition, the study found that The 
population has an opinion on marketing mix factors at a high level. 

The decision to use the financial transaction services of the Bank of Ayudhya Public 
Company Limited customers in Lat Phrao area Bangkok Found that the majority of the 
population may decide to use financial transaction services Bank of Ayudhya Public Company 
Limited in Ladprao area Bangkok. 

The hypothesis test found that Price marketing mix factors with statistical significance of 
0.05 by considering the significant value at 0.000. In conclusion, price marketing mix factors (Beta 
= -0.487) are the only factors affecting the decision to use transaction services. Financial status 
of Bank of Ayudhya customers Public Company Limited in Lat Phrao District Bangkok. 
 
 



บทน า 
 ในปัจจุบันธุรกิจการเงินอย่าง “ธนาคาร” มีการแข่งขันทางธุรกิจเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก เนื่องจากลูกค้าที่
ใช้บริการธุรกรรมทางการเงิน มีหลายทางเลือกในการเลือกใช้บริการจากหลากหลายธนาคาร ธนาคารต้อง
พยายามสร้างแรงผลักดันในการสร้างกลยุทธ์ ในการแข่งขันของคู่แข่ง เพื่อที่ จะท าให้เกิดเสถียรภาพของบริษัท 
ได้เปรียบคู่แข่งและยังสร้างความมั่นใจความน่าเชื่อถือต่อการใช้บริการของลูกค้า ซึ่งธนาคารต่างๆได้มีการจัดการ
และสร้างระบบบริการที่ทันสมัยมากขึ้น จึงท าให้ธุรกิจธนาคารมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงในเรื่องของการ
ให้บริการ เพื่อต้องการสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด(มหาชน) ได้ท าการพัฒนากลยุทธ์และปรับปรุงแก้ไขการบริการอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจและกลยุทธ์การให้บริการที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ พยายามสร้างให้ลูกค้า
เกิดความพึงพอใจและประทับใจในบริการของธนาคาร โดยเน้นการดูแลลูกค้าเป็นสิ่งส าคัญ เพราะปัจจุบันลูกค้า
มีโอกาสมีทางเลือกมากมายที่จะเลือกใช้บริการ จึงต้องให้ความส าคัญกับลูกค้า ใส่ใจในด้านคุณภาพการให้บริการ
และการสร้างความพึงพอใจกับลูกค้า เพื่อรักษาฐานลูกค้าปัจจุบัน 

ดังนั้น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด(มหาชน) จึงจ าเป็นที่จะต้องสร้างกลยุทธ์เพิ่ม เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าผู้มาใช้บริการ คือ กลยุทธ์ในการสร้างให้ลูกค้าความพึงพอใจและประทับใจในการบริการของ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด(มหาชน) เช่น การให้บริการที่ท าให้ลูกค้าเกิดความสะดวกสบาย รวดเร็ว รวมทั้งการ
เอาใจใส่และมีความเป็นกันเองกับลูกค้า สร้างความประทับใจในการบริการให้กับลูกค้าอย่างที่สุด เพื่อให้ลูกค้า
ตัดสินใจกลับมาเลือกใช้บริการซ้ าและเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อธนาคาร อีกทั้งยังสามารถที่จะครองส่วนแบ่งทาง
การตลาดและน ามาซึ่งก าไรที่เป็นเป้าหมายของการประกอบธุรกิจ 

ดว้ยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกรรมทางการเงิน
ของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด(มหาชน) ในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เพื่อต้องการทราบถึง
คุณลักษณะส่วนบุคคล ซึ่งจะจ าแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ รายได้ สถานภาพ และศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสม
ทางการตลาด เพื่อได้ทราบถึงการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
จ ากัด(มหาชน) ในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ที่จ าแนกตามปัจจัยต่างๆ มีความแตกต่างกันหรือไม่ และ
ปัจจัยด้านใดบ้างที่ส่งผลให้ลูกค้าในยุคปัจจุบันมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการ รวมถึงสามารถรับรู้ได้ว่าลูกค้าแต่ละ
คนมีความต้องการอย่างไร เพื่อน าผลของข้อมูลงานวิจัยนี้ ไปใช้ในการประยุกต์ใช้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผน
การตลาดและพัฒนากลยุทธ์ ปรับปรุงและต่อยอดการให้บริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด(มหาชน) ให้มี
คุณภาพที่ดียิ่งขึ้นตรงกับความต้องการของผู้ที่ตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกรรมทางการเงินธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
จ ากัด(มหาชน) ต่อไป 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกรรมทางการเงิน
ของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด(มหาชน)ในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 

 
 



ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
เพื่อทราบถึงปัจจัยดา้นส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกรรมทาง

การเงินของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด(มหาชน) ในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตของงานวิจัย 
จากการศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าธนาคารกรุงศรี

อยุธยา จ ากัด(มหาชน)ในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตของการศึกษาไว้ ดังนี้ 

1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ ได้แก่ ผู้ใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด
(มหาชน) ในเขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการค้นคว้าอิสระในครั้งนี้คือ  ผู้ใช้บริการธุรกรรมทางการเงินของธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จ ากัด(มหาชน) ในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ดงันัน้
ขนาดตัวอย่างสามารถค านวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอยา่งของ W.G. Cochran (1953)โดยก าหนดระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (กัลยา วาณชิยบ์ัญชา, 2549: 74) 

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 

การศึกษาปัจจัยที่มผีลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จ ากัด(มหาชน) ในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานครโดยจ าแนกการศึกษาเปน็ 2 ส่วน ส่วนแรกเป็น
การศึกษาปัจจัยดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ สถานภาพ และสว่นที่สองเปน็ปัจจยั
ด้านสว่นประสมทางการตลาด 

3. ขอบเขตด้านเวลา 

ระยะเวลาการด าเนินการศึกษาเร่ิมตั้งแต่ เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
ผู้ศึกษาได้ก าหนดตัวแปรออกเป็น 2 ประเภท คือ 

ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจยัด้านสว่นประสมทางการตลาด 

ตัวแปรตาม คือ การตัดสนิใจเลือกใช้บริการธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด
(มหาชน) ในเขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 

ทบทวนวรรณกรรม 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยส าคัญที่เกี่ยวข้อง โดยมีหัวข้อดังนี้ 
1.แนวคิดและทฤษฎีด้านส่วนประสมทางการตลาด 



ส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีส่วนประกอบทีส่ าคัญน ามาประกอบการพิจารณาเพื่อก าหนด
ต าแหน่งของการบริการ แต่ละสว่นมีความเชื่อมโยงและสอดคลอ้งกันเพื่อให้การด าเนินงานดา้นตลาดประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ (อ้างถึงใน ธีรกิติ นวรัตน์ ณ อยุธยา, 2545 : 68-88 ) 

1. ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิง่ที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าให้พึงพอใจกับ
ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย อาจจะมตีัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ ผลิตภณัฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ มีคุณค่าในสายตาลูกค้า 
จึงมีผลท าให้ผลิตภัณฑน์ั้นสามารถขายได้ องค์ประกอบของผลติภัณฑ์ประกอบด้วย รปูร่างลักษณะ คุณภาพ การ
บรรจุภัณฑ์ ตราสนิค้า เปน็ต้น การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์เป็นการออกแบบเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่าง 
และมีคุณค่าของลูกค้าเปา้หมาย (พิษณุ จงสถิตวฒันา, 2544: 10-16) 

2. ราคา หมายถึง สิ่งทีบุ่คคลจ่ายส าหรับสิ่งที่ได้มา ซึ่งแสดงถึงมลูค่าในรูปเงนิตราหรืออาจหมายถึง
จ านวนเงิน หรือสิ่งอ่ืนที่จ าเป็นตอ้งใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ และบริการที่เหมาะสม นักการตลาดต้องตัดสินใจ
ในราคา และการปรับปรุงราคา เพื่อให้เกิดมูลค่าในตัวสินคา้ที่สง่มอบให้ลูกค้ามากกว่าราคาสินคา้ รวมถึง
ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการไม่แพง ดังนั้น การก าหนดกลยทุธ์ด้านราคา จึงต้องค านึงถึงการยอมรับของลูกค้า 
ต้นทุนสินคา้ และสภาวะการแข่งขัน (ณัฐดนัย ใจชน, 2555) 

3. สถานที่ หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซึ่งประกอบด้วย สถาบันการตลาดและกิจกรรมใช้เพื่อ
เคลื่อนย้ายผลติภัณฑ์ และบริการจากองค์การไปยงัตลาด ส่วนกิจกรรมที่ช่วยในการกระจายสนิค้า ประกอบดว้ย 
การขนส่ง การคลัง และการเก็บรักษา ดังนัน้การตัดสนิใจเกี่ยวกับเร่ืองช่องทางการจัดจ าหนา่ยจงึเก่ียวข้องกับ
บรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ในการน าเสนอบริการให้แก่ลูกค้า การตัดสินใจดา้นสถานที่ให้บริการที่ส าคัญ คือการ
เลือกท าเล โดยเฉพาะธุรกิจบริการที่มีการจัดสถานที่ให้ลูกค้าที่ตอ้งไปรับบริการ  

4. การส่งเสริมทางการตลาด หมายถึง การติดต่อสื่อสารเกี่ยวกบัข้อมูล เพื่อสร้างทัศนคติ และ
พฤติกรรมการซื้อ ซึ่งอาจจะเลือกใช้เครื่องมือหนึ่งอย่างหรือผสมผสานกันก็ได้ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
ของลูกค้า ผลิตภัณฑ์ คู่แข่ง เปน็ต้น 

2.แนวคิดเรื่องกระบวนการตัดสนิใจ 

Simon, Herbert A. (1976, p. 1) ให้ความหมายว่า การตัดสนิใจเป็นกระบวนการของ การหาโอกาสที่
จะตัดสนิใจ การหาทางเลือกที่พอเป็นไปได้และการเลือกทางเลอืกจากทางเลือกต่างๆที่มีอยู่ 

ราช ศิริวัฒน,์2560 (อ้างถึง ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550 : 46) การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง 
กระบวนการในการเลือกที่จะกระท าสิง่ใดสิ่งหนึง่จากทางเลือกต่างๆที่มีอยู่  ซึ่งผูบ้ริโภคมักจะต้องตัดสินใจใน



ทางเลือกต่างๆของสนิค้าและบริการอยู่เสมอ โดยที่เขาจะเลือกสินค้าหรือบริการตามข้อมูลและข้อจ ากัดของ
สถานการณ์ การตัดสินใจจงึเปน็กระบวนการที่ส าคัญและอยู่ภายในจิตใจของผู้บรโิภค 

3.ข้อมูลธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด(มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2488 และได้น าหลักทรพัย์เข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในปี 2520 ปัจจุบันเปน็ธนาคารที่ให้บริการทางการเงินอย่างครบ
วงจรแก่ทั้งลูกค้าธุรกิจและลูกค้าบุคคล โดยมีวิสัยทัศน์ในการท างาน คือ "ทีมงานมืออาชีพที่มีความสามารถและ
เป็นหนึ่งเดียว พร้อมมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการชัน้เลิศ เพื่อเป็นกลุ่มการเงินอันดับหนึ่งในใจลูกค้า" 

กรุงศรี มีพันธสัญญาในการด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสูงสดุ ธนาคารและบริษัทในเครือ
ได้ผ่านการรับรองการเป็นสมาชกิอย่างสมบูรณ์ของ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” 
โดยมุ่งร่วมมือกับองค์กรชั้นน าในไทยและผูท้ี่มีส่วนไดส้่วนเสียของธนาคาร เพื่อให้การด าเนินธุรกิจปราศจากการ
ทุจริตคอร์รัปชัน 

4.งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

สุริยา ขาวโชตชิ่วง (2547) ได้ท าการศึกษาเร่ืองปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสนิใจ
เลือกใช้บริการสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในอ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมวีัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัย
ส่วนประสมการตลาดที่มผีลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสนิเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในอ าเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการวางแผน ปรับปรุงนโยบายและกลยทุธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยก าหนดขนาดตัวอยา่งแบบเจาะจงจ านวน 200 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและค่าสถิติต่างๆ  เช่น ความถี่ ค่าร้อย
ละและคา่เฉลี่ยเลขคณิต 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายอายุระหว่าง 31-40 ปี ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี อาชีพเปน็เจ้าของกิจการ วัตถุประสงค์การใชส้ินเชื่อเพื่อใช้ในธุรกิจร้อยละ 52.0 และ
วัตถุประสงค์เพื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคลร้อยละ 48.0 วัตถุประสงค์การใช้สนิเชื่อเพื่อใช้ในธุรกิจเป็นผู้ประกอบ
ธุรกิจการพาณิชย์ (ขายส่ง/ขายปลีก) มีรายได้ตั้งแต่ 100,001.00 - 300,000.00 บาท วงเงินสินเชื่อรวมตั้งแต่ 
1,000,001.00 – 3,000,000.00 บาท ส าหรับสนิเชื่อเพื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคลส่วนใหญ่มีรายได้ตัง้แต่ 
20,001.00 – 40,000.00 บาท มีวงเงินสนิเชื่อรวมต่ ากว่า 500,000.00 บาท ใช้วงเงนิสนิเชื่อประเภทเงินกู้มาก
ที่สุด ใช้บริการสินเชื่อตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป และใช้บริการสนิเชื่อเนือ่งจากใช้บริการด้านอ่ืนๆ ของธนาคารอยู่แล้ว 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มผีลต่อการตัดสนิใจเลือกใช้บริการสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในภาพรวม 
พบว่าให้ความส าคัญอยู่ในระดบัมาก และในแต่ละปัจจัยพบวา่ให้ความส าคัญที่มีคา่เฉลี่ยในระดบัมาก เรียง
ตามล าดับ คือปัจจัยด้านราคา รองลงมาคือปัจจัยดา้นกระบวนการให้บริการ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยดา้น



บุคลากร ปัจจยัด้านสถานที่ให้บริการ และปัจจัยดา้นส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั ส่วนปจัจัยดา้นการสรา้ง
แนะน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ให้ความส าคัญที่มีค่าเฉลี่ยในระดับน้อย 

สุภาพร ดณราธึก (2553) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยทางด้านการตลาดที่มีผลต่อการใชบ้ริการของ
ลูกค้าธนาคารกสิกรไทย สาขาจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านการตลาดที่มีผล
ต่อการใช้บริการของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย สาขาจอมทอง จงัหวัดเชียงใหม่ ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย คือ 
ประชาชนที่เข้ามาใชบ้ริการต่างๆ กับธนาคารลูกค้าธนาคารกสิกรไทย สาขาจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 
246 คน โดยวิธีการสุ่มแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถามให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้
บริการธนาคารที่ผา่นการทดสอบความตรงในเนื้อหา และทดสอบความเชื่อมั่น จากนั้นน ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมทางสถิติ (SPSS) 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นระดับปานกลาง ในปัจจัยดา้นราคา (คา่คะแนนเฉลี่ย 3.36) 
โดยผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นในประเด็นอัตราดอกเบี้ยเหมาะสมอยู่ในระดับมาก อัตราค่าธรรมเนียมการบริการ
เหมาะสม และการแจ้งผลประโยชน์ทีลู่กค้าจะได้รับอยู่ในระดบัปานกลาง 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปน็การวิจยัแบบไมท่ดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจัย

ที่มีการศึกษาตามสภาพที่เปน็ไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจัดท าหรือควบคุมตัวแปรใดๆ เป็นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลภาคสนามแบบวิจยัตัดขวาง (Cross Sectional Studies) คือ เป็นการเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาใดเวลา
หนึ่งเพียงครั้งเดียว โดยใช้เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
วิธีทางสถิติ 

ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ  ผู้ใช้บริการธุรกรรมทางการเงินของธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จ ากัด(มหาชน) ในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้น
ขนาดตัวอย่างสามารถค านวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran (1953)โดยก าหนดระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2549: 74) ประชากร
กลุ่มตัวอย่าง 323 คน 

ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling)และท าการแจกแบบสอบถามให้กลุ่ม
ตัวอย่าง  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยในครังนี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามแบบอิเล็กทรอนิสก์เป็นเครื่องมือ ในการเก็บรวมรวม

ข้อมูลในการด าเนินการวิจัย โดยผู้วิจัยมีตัวเลือกค าตอบให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เลือกตอบ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่  1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ ตอบแบบสอบถาม ซึ่ ง เป็นค าถามที่ เกี่ยวข้องกับลักษณะ
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพปัจจุบัน รายได้ปัจจุบัน และสถานภาพ มีจ านวนข้อค าถามทั้งหมด 5 ข้อ   

ส่วนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดกับการใช้บริการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด
(มหาชน) ซึ่งจะประกอบไปด้วยค าถามทั้งหมด 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย 



และด้านการส่งเสริมทางการตลาด มีจ านวนข้อค าถามทั้งหมด 14 ข้อประกอบด้วยค าถามในลกัษณะประเมินคา่
ความส าคัญ 5 ระดบั(Rating Scale)  

ส่วนที่ 3 การตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั
(มหาชน) ในเขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานครมีจ านวนข้อค าถามทั้งหมด 1 ข้อ เป็นค าถามในลักษณะประเมินคา่
ความความคิดเห็น5 ระดับ(Rating Scale) 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statics)ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

ใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์ตัวแปรที่ระดับการวัดเชิง
ปริมาณ ซึ่งได้แก่ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพปัจจุบัน รายได้ปัจจุบัน สถานภาพ 
และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จ ากัด(มหาชน) ในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 
 2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  

เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกรรมทางการเงินของ
ลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด(มหาชน) ในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์พบว่า ประชากรในเขตลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ระหว่าง 20,001 – 
30,000 บาท และมีสถานภาพโสด 

นอกจากนี้พบว่าผู้ใช้บริการในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ให้ระดับความส าคัญในการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการธุรกรรมทางการเงิน เก่ียวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.70 และค่า S.D. เท่ากับ 0.911 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา มีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 ถือว่า
มีนัยส าคัญทางสถิติ สรุปได้ว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา เป็นปัจจัยเดียวที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากั ด(มหาชน) ในเขตลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จ ากัด(มหาชน) ในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลอภิปรายได้ดังนี้  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกรรมทางการเงินของ
ลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด(มหาชน) ในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งประเด็นในปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ประกอบด้วย 1)อัตราค่าธรรมเนียมมีความ



เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับบริการที่ได้รับ 2)มีอัตราผลตอบแทน(ดอกเบี้ยเงินฝาก)มีความเหมาะสม 3)มีอัตรา
ค่าธรรมเนียมเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับธนาคารอ่ืน 4)อัตราดอกเบี้ยมีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับ
ธนาคารอ่ืน สามารถอธิบายปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ได้ดังนี้ 

ดังนั้น ผู้ให้ข้อมูลมีระดับความคิดเห็นปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา โดยรวมในระดับปาน
กลาง โดยผู้ให้ข้อมูลมีระดับความคิดเห็นในระดับมากในประเด็นอัตราค่าธรรมเนียมมีความเหมาะสมเมื่อ
เปรียบเทียบกับบริการที่ได้รับ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุภาพร ดณราธึก (2553) ที่ได้ท าการศึกษาเร่ือง
ปัจจัยทางด้านการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย สาขาจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ผล
การศึกษาพบว่า ผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นระดับปานกลาง ในปัจจัยด้านราคา (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.36) โดยผู้ให้
ข้อมูลมีความคิดเห็นในประเด็นอัตราดอกเบี้ยเหมาะสมอยู่ในระดับมาก อัตราค่าธรรมเนียมการบริการเหมาะสม 
และการแจ้งผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับอยู่ในระดับปานกลาง 

 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

จากการศึกษา พบว่า ผู้ใช้บริการให้ระดับความส าคัญเกี่ยวกับปัจจัยด้านราคาอยู่ในระดับปานกลาง 
ดังนั้นควรปรับปรุงกลยุทธ์เร่ืองอัตราดอกเบี้ย อัตราค่าธรรมเนียมและผลตอบแทนให้แตกต่างจากคู่แข่ง เช่น การ
จัดท าโปรโมชั่นต่างๆในช่วงเทศกาลเพิ่มมากขึ้น เพื่อดึงดูดใจลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการมากขึ้น หรือก าหนดการที่
ลูกค้าจะได้รับผลตอบแทนให้เร็วขึ้น เป็นต้น และควรมีพนักงานคอยให้ค าแนะน ารูปแบบของผลิตภัณฑ์ต่างๆของ
ธนาคาร เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการผลตอบแทนในการลงทุนของลูกค้า 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกรรมทางการเงินของธนาคารพาณิชย์อื่นๆ เพื่อจะ

ได้น ามาเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใช้บริการ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริการให้มีประสิทธิภาพที่ดี
ยิ่งขึ้น  

2. ควรน าปัจจัยอ่ืนๆมาเป็นตัวแปรในการวิจัยครั้งต่อไป เช่น กลยุทธ์ทางการตลาด ปัจจัยด้านความพึง
พอใจ ปัจจัยด้านแรงจูงใจ เพื่อที่จะได้น ามาปรับปรุงหรือสร้างความน่าเชื่อถือ  ให้มีความตรงต่อความต้องการ
และสามารถเข้าถึงลูกค้าได้หลายกลุ่มเป้าหมายมากข้ึน 
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