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บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้บริการฝากเงินกับธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย สาขาอโศก ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค ์1)เพื่อศึกษาปัจจยัประชากรศาสตร์
ท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการฝากเงินกบัธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาอโศก 2) เพื่อศึกษาปัจจยั
ดา้นส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการใช้บริการฝากเงินกบัธนาคารอิสลามแห่งประเทศ
ไทยสาขาอโศก 3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัระดบัการใช้
บริการฝากเงินธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาอโศกโดยใชวิ้ธีการวิจยัเชิงปริมาณ รวบรวม
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ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มไม่ค านึงถึงความน่าจะเป็น โดย
วิธีConvenience Sampling จ านวน 400 ตัวอย่างสถิติ ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation:S.D.), t-test, One-Way 
ANOVA, F-test, Pearson ’s r Coefficient Correlation  
 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีการใชบ้ริการฝากเงินกบัธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาอโศก
เฉล่ีย (Mean) เท่ากับ 982 ,245 .7750 บาท โดยมีค่าส่วนเบ่ียงเมนมาตรฐาน  (S.D.) เท่ากับ 
3,328,909.60931 โดยมีการใช้บริการฝากเงินต ่าสุด เท่ากับ 10 บาท และมีการใช้บริการฝากเงิน
สูงสุด เท่ากบั 43,000,000 บาทและมีการใชบ้ริการฝากเงินท่ีมีความถ่ีสูงสุด คือ 30,000 บาท  
 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายมีการใชบ้ริการฝากเงินกบัธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย สาขาอโศกเฉล่ีย (mean) เท่ากับ 1,015,011.9469 บาท (S.D.=2,873,471.67090) 
เพศชายมีการใชบ้ริการฝากเงินกบัธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาอโศกเฉล่ีย (mean) เท่ากบั 
939,687.4138 บาท (S.D. =3,849,200.33057) โดยกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ประกอบดว้ย กลุ่มนับถือ
ศาสนาพุทธมีการใช้บริการฝากเงินกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาอโศกมีค่าเฉล่ีย 
(mean) เท่ากบั 902,419.3796 บาท (S.D. =3,523,495.97353) กลุ่มอายมุากกวา่ 50 ปี ข้ึนไปมีค่าเฉล่ีย 
(mean) เท่ากับ 5,249,225.21646 บาท (S.D. = 445,233.47180) กลุ่มระดับการศึกษาปริญญาตรีมี
ค่าเฉล่ีย (mean) เท่ากบั 636,006.7358 บาท (S.D. =3,272,658.91197) อาชีพคา้ขายมีค่าเฉล่ีย (mean) 
เท่ากบั 909,418.3007บาท (S.D. =4,085,901.60864) รายไดใ้นช่วง 20,000 - 40,000 บาทมีค่าเฉล่ีย 
(mean) เท่ากบั 163,172.4138 บาท (S.D. =227,837.77348) 
 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีค่าเฉล่ีย 7.4998 อยูใ่น

ระดบัสูง (S.D. =.58475) กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นกระบวนการมากกว่าปัจจยัอ่ืนมี

ค่าเฉล่ีย 8.8931 อยู่ในระดับสูงมาก (S.D. =.91235) และพบว่าให้ความส าคญักับปัจจัยด้านการ

ส่งเสริมทางการตลาดนอ้ยกวา่ปัจจยัอ่ืนมีค่าเฉล่ีย 5.9192 อยูใ่นระดบัปานกลาง (S.D. =1.14105) 

 เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่การให้บริการไดร้วดเร็วมีค่าเฉล่ียมากกวา่ดา้นอ่ืนๆ เท่ากบั 9.4400 (S.D. 

=1.04121)  

พบว่าปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นนับถือศาสนา อายุ  ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดท่ี้
แตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัการใชบ้ริการฝากเงินธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาอโศก ในเขต



กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนัแต่ดา้นเพศท่ีแตกต่างกนัระดบัการใชบ้ริการฝากเงินธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทยสาขาอโศกในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 พบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑเ์งินฝาก  ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีดา้นการ
ส่งเสริมทางการตลาดดา้นกระบวนการ และดา้นบุคลากรไม่มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัระดบัการใช้
บริการฝากเงินธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาอโศก ในเขตกรุงเทพมหานคร ณ ระดับ
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 
 ขอ้เสนอแนะธนาคารควรใหค้วามส าคญักบัการให้บริการดว้ยความรวดเร็ว รองลงมา ไดแ้ก่ 

การให้บริการไดอ้ยา่งปลอดภยั มีระบบควบคุมป้องกนัการทุจริต พนกังานมีความซ่ือสัตย ์สถานท่ี

ใหบ้ริการมีระเบียบและมีความสะอาดมีมีท่ีจอดรถใหเ้พียงพอ ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาการ

ใชบ้ริการเงินฝากของธนาคารอิสลามในเขตต่างจงัหวดัจะท าใหก้ารศึกษามีความสมบูรณ์มากข้ึน 

 

Abstract 

This research studied the factors influencing the use of deposit services of the Islamic Bank 
of Thailand, Asoke branch in Bangkok. The research objectives were 1) to study the demographic 
factors influencing the use of deposit services of the Islamic Bank of Thailand, Asoke branch in 
Bangkok 2) to study the factors of marketing mix influencing the use of deposit services of Islamic 
Bank of Thailand, Asoke branch in Bangkok. 3) to explore the relationship between marketing mix 
factors and the level of usage of deposit services of Islamic Bank of Thailand, Asoke Branch in 
Bangkok. The study used quantitative research methods. Data were collected through questionnaire 
surveys. The samples of 400 individuals were selected randomly, using convenience sampling. 
Statistics used for analysis were Percentage, Mean, Standard deviation (S.D.), T-test, One-Way 
ANOVA, F-test, Pearson's r Coefficient Correlation. 
 It was found that the sample group used the deposit services of the Islamic Bank of Thailand, 
Asoke branch with the average deposit of 982,245.7750 baht and a standard deviation (S.D.) of 



3,328,909.60931 baht. The minimum amount of deposit was 10 baht and the maximum amount of 
deposit was 43,000,000 baht. The deposit amount with the highest frequency was 30,000 baht. 
 It was found that there were more female samples than male who uused the deposit services 
of the Islamic Bank of Thailand, Asoke branch with the average deposit of 1,015,011.9469 baht 
and a standard deviation (S.D.) of 2,873,471.67090 baht. The male samples used the deposit 
services of the Islamic Bank of Thailand, Asoke branch with the average deposit of 939,687.4138 
baht and a standard deviation (S.D.) of 3,849,200.33057 baht. The Buddhist samples used the 
deposit services of the Islamic Bank of Thailand, Asoke branch with the average deposit of 
902,419.3796 baht and a standard deviation (S.D.) of 3,523,495.97353 baht. The samples aged over 
50 years old had the average deposit of 5,249,225.21646 baht with a standard deviation (S.D.) of 
445,233.47180 baht. The samples with Bachelor's Degree had the average deposit of 636,006.7358 
baht with a standard deviation (S.D.) of 3,272,658.91197 baht. The samples working as merchants 
had the average deposit of 909,418.3007 baht with a standard deviation (S.D.) of 4,085,901.60864 
baht. The samples with an income range of 20,000 - 40,000 baht had the average deposit of 
163,172.4138 baht with a standard deviation (S.D.) of 227,837.77348 baht. 
 It was found that the sample group gave the importance to marketing mix factors (m = 
7.4998, S.D. = 0.58475). The sample group gave more importance to process than the other 
marketing factors (m = 8.8931, S.D. = 0.91235). Also, it was found that the sample group gave less 
importance to promotion than other marketing factors (m = 5.9192, S.D. = 1.14105) 
 Consider each factor, it was found that quick service had more average than the other 
process factors (m = 9.4400, S.D. = 1.04121). 
 It was found that the difference in demographic factors including religion, age, education 

level, occupation, and income affected the level of usage of the Islamic Bank of Thailand, Asoke 

branch, Bangkok differently. However, the difference in gender did not affect the level of deposit 

service usage the Islamic Bank of Thailand, Asoke branch, Bangkok differently at significance level 

of 0.05. 



 It was found that the marketing mix factors including products, price, place, promotion, 

process and personnel did not positively correlate with positive relationship with the level of deposit 

service usage of the Islamic Bank of Thailand, Asoke branch, Bangkok differently at significance 

level of 0.01. 

 For the recommendations, the bank should focus on providing a quick service, followed 

by safe service, the control system to prevent fraud, the honesty of employees, well-organized and 

clean property, and adequate parking available. For the next study, the researchers should study 

the deposit service usage of the Islamic Bank of Thailand in other provinces to make the study 

more complete. 

 

บทน า 
การศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการฝากเงินกบัธนาคารอิสลามแห่งประเทศ

ไทย สาขาอโศก ในเขตกรุงเทพมหานครในบทน้ีผูว้ิจยัจะกล่าวถึงความเป็นมาและความส าคญัของ

ปัญหา วตัถุประสงคก์ารวิจยั สมมติฐานการวิจยั ขอบเขตของการวิจยั นิยามศพัทเ์ฉพาะ และ

ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ไดท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการฝากเงินกบัธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
สาขาอโศก ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2) ไดท้ราบถึงปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการใชบ้ริการธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย สาขาอโศก ลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3) ไดท้ราบถึงปัญหาและขอ้เสนอแนะการบริการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
สาขาอโศก ในเขตกรุงเทพมหานคร 



 4) ไดท้ราบถึงผลของการวิจยัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการบริการของธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย สาขาอโศก ในเขตกรุงเทพมหานครใหพ้ฒันาไดดี้ข้ึน 
 5) ผลของการวิจยัท่ีไดจ้ากการศึกษาจะน าไปเป็นแนวทางในการก าหนดแนวทางการบริการ

ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาอโศก ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

การตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค 
ทบทวนวรรณกรรม 
 
 ฉัตยาพร เสมอใจ และมทันียา สมมิ (2545) ไดก้ล่าวถึงความหมายของการตดัสินใจซ้ือไว้
ว่า การตดัสินใจ หมายถึง กระบวนการในการเลือกท่ีผูบ้ริโภคจะเลือกกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงจาก
ทางเลือกต่าง ๆ ท่ีมีอยู ่โดยการตดัสินใจน้ีผูบ้ริโภคจะมีการตดัสินใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอยูแ่ลว้ใน
ชีวิตประจ าวนั ซ่ึงนกัการตลาดสามารถท าความเขา้ใจ และเขา้ถึงจิตใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
และสามารถท าผลิตภณัฑห์รือบริการของตนเองให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค
ได ้ก็จะสามารถท าให้ผูบ้ริโภคเกิดการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการไดง่้ายข้ึนในขณะเดียวกัน
ศิริพร พงศศ์รีโรจน์ (2540) ไดก้ล่าวถึงความหมายของการตดัสินใจไวว้า่ การตดัสินใจ หมายถึงการ
ท่ีบุคคลเลือกท่ีจะด าเนินการในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีเห็นว่าดีท่ีสุดจากทางเลือกหลาย ๆ ทางเลือก 
เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามท่ีตนเองตอ้งการ เช่น ผูบ้ริโภคตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหาร
เสริมเพื่อลดน ้ าหนัก เพราะจากการคน้หาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งทางส่ือออนไลน์พบว่า มีผูรั้บประทาน
อาหารเสริมน้ีแลว้ไดผ้ลจริง เป็นตน้ 
 การตดัสินใจซ้ือเป็นกระบวนการหน่ึงท่ีมีความส าคญัของผูบ้ริโภค โดยในการตดัสินใจซ้ือ
จะมีกระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ ในการตดัสินใจซ้ือเพื่อลดความเส่ียงให้กับตนเองในการท่ีจะ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการหน่ึง ๆโดยจากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ 
 กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค 
 ชีฟฟ์แมนและคะนุค (Schiffman & Kanuk, 1994) กล่าวว่า กระบวนการตดัสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภค ว่าคือ ขั้นตอนในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑจ์ากสองทางเลือกข้ึนไป โดยกระบวนการในการ



ตดัสินใจซ้ือนั้นจะเก่ียวขอ้งกบัทั้งความรู้สึกนึกคิดในดา้นของจิตใจ และ การแสดงออกหรือในดา้น
พฤติกรรม    
 เสรี วงษ์มณฑา (2542) ได้กล่าวถึง กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค ไวว้่า ในการท่ี
ผูบ้ริโภคจะซ้ือสินค้าใดสินค้าหน่ึงนั้นจะต้องมีกระบวนการตั้งแต่จุดเร่ิมต้นไปจนถึงทัศนคติ
หลงัจากท่ีไดใ้ชสิ้นคา้แลว้ ซ่ึงกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภคสามารถอธิบายเป็นขั้นตอนได ้คือ 
การมองเห็นปัญหาการแสวงหาภายใน การแสวงหาภายนอก การประเมินทางเลือก  การตดัสินใจ
ซ้ือ และทศันคติหลงัการซ้ือ 
 ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) ไดก้ล่าวว่า ผูบ้ริโภคมีรูปแบบและขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้หรือบริการแต่ละประเภทแตกต่างกนั ซ่ึงในการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการอย่างใดอยา่ง
หน่ึงจะใช้เวลาในการตดัสินใจไม่เท่ากนั โดยสินคา้บางประเภทอาจจะตอ้งใช้ระยะเวลาในการ
ตดัสินใจนานเน่ืองจากสินคา้มีความส าคญัและตอ้งใชข้อ้มูลประกอบการตดัสินใจจ านวนมาก เช่น 
รถยนต์ อาหารเสริม เป็นตน้ แต่ในขณะเดียวกนัในการตดัสินใจซ้ือสินคา้บางชนิดจะใชเ้วลาและ
ขอ้มูลในการตดัสินใจซ้ือน้อย เช่น สบู่ ยาสีฟัน เส้ือผา้ หรืออาหาร เป็นตน้   ซ่ึงสาเหตุในการท่ี
ผูบ้ริโภคจะตอ้งใชเ้วลาและขอ้มูลในการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการจ านวนมากนั้นก็เพื่อเป็นการ
หลีกเล่ียงความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนหลงัการตดัสินใจซ้ือสินคา้นั้น ๆ เช่น  คุณภาพของสินคา้ไม่
เหมาะสมกบัราคา หรือสินคา้หรือบริการไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของตนเองไดไ้ม่ดี
ตามท่ีคาดหมาย  
   

งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 อภิญญาภัทราพรพิสิฐ (2553) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของ

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาถนนแสงชูโต จงัหวดักาญจนบุรี พบว่า อายรุะดบัการศึกษา 

และอาชีพ มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาถนนแสงชูโต 

จงัหวดักาญจนบุรี โดยแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั เหตุผลเพราะ ลูกคา้มีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั 

มีการเปรียบเทียบรูปแบบดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายดา้นการส่งเสริม

การตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการของการให้บริการ และดา้นกายภาพ ในแนวทางท่ีแตกต่าง

กนั ส่วนเพศ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของธนาคารกรุงไทย จ ากดั 



(มหาชน) สาขาถนนแสงชูโต จงัหวดักาญจนบุรี เพราะกลุ่มลูกคา้ไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือชาย มี

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั ซ่ึงเม่ือเขา้มาใชบ้ริการแลว้จะไดรั้บบริการอย่างเสมอภาค ไม่เกิด

ความเหล่ือมล ้า จึงส่งผลให้ลูกคา้ไม่เกิดความแตกต่างแต่อยา่งใด ณัฐดนยั ใจชน (2555) ศึกษาเร่ือง

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการจากธนาคารพาณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อายุ ระดบั

การศึกษา อาชีพ มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการธนาคารพาณิชยท่ี์แตกต่างกนั โดยอายท่ีุแตกต่างกนัให้

ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้นส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่าง

กนั ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นส่งเสริม

การตลาดท่ีแตกต่างกนั อาชีพท่ีแตกต่างกนัใหค้วามสส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น

ผลิตภณัฑ์และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีแตกต่างกนั ส่วนเพศท่ีแตกต่างกนัให้ความส าคญักบั

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ปัจจยัท่ีไม่แตกต่างกนั แต่ต่างกนัท่ีรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่าง

กนัใหค้วามส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑท่ี์แตกต่างกนั ชยัวฒัน์ พงษภ์าสุ

ระ (2538) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัดา้นการตลาดท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศยัของลูกคา้ท่ี

เป็นธนาคารพาณิชย ์ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑมี์ผลต่อการตดัสินใจ

ใชบ้ริการ โดยปัจจยัท่ีมีผลมากท่ีสุด คือ วงเงินกูสู้งสุดท่ีไดรั้บอนุมติั 

วธีิด าเนินการวจิัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้บริการฝากเงินกับธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย สาขาอโศก ในเขตกรุงเทพมหานครเป็นการวิจยัเชิงปริมาณโดยมีขั้นตอน
ด าเนินการ ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research Method) โดยใชว้ิธีการ
วิจยัเชิงส ารวจ (Survey Method) ดว้ยแบบสอบถามปลายปิดท่ีสร้างจากการทบทวนงานวิจยัในอดีต
และผ่านการตรวจสอบเคร่ืองมือเพื่อมุ่งคน้หาขอ้เท็จจริงจากการเก็บขอ้มูล ก าหนดขนาดตวัอย่าง
เป็น 400 คน โดยใชเ้ทคนิคการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชวิ้ธีการค านวณของ Taro Yamane 
ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% จากจ านวนประชากร ไดจ้ านวนตวัอยา่งประมาณ 400 คน โดยการเลือก
สุ่มแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) 
 



การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์
และความแตกต่าง ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตามในสมมติฐานขอ้ต่างๆ โดยใชก้ารวิเคราะห์ 
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยประชากรศาสตร์ ด้านเพศแตกต่างกันระดับการใช้บริการฝากเงิน

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาอโศก ในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นศาสนาแตกต่างกนัระดบัการใชบ้ริการฝากเงิน

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาอโศก ในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 3 ปัจจัยประชากรศาสตร์ ด้านอายุแตกต่างกันระดับการใช้บริการฝากเงิน

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาอโศก ในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 4 ปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นระดบัการศึกษาแตกต่างกนัระดบัการใชบ้ริการ

ฝากเงินธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาอโศก ในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 5 ปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นอาชีพแตกต่างกนัระดบัการใช้บริการฝากเงิน

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาอโศก ในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 6 ปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นรายไดแ้ตกต่างกนัระดบัการใช้บริการฝากเงิน

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาอโศก ในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั 

ตวัแปรอิสระคือปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
 

ผลการวิเคราะห์ 

ใชบ้ริการฝากเงินกบัธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาอโศกในเขตกรุงเทพมหานคร

จ าแนกตามปัจจยัประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ยดา้นเพศ  ศาสนา อาย ุ ระดบัการศึกษา อาชีพและ

รายได้ โดยกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.5 มีการใช้บริการฝากเงินกับ

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาอโศกเฉล่ีย (mean) เท่ากบั 1,015,011.9469 บาท ส่วนเบ่ียง

เมนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 2,873,471.67090 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 43.5 มีการใชบ้ริการฝาก

เงินกบัธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาอโศกเฉล่ีย (mean) เท่ากบั 939,687.4138 บาท ส่วน



เบ่ียงเมนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 3,849,200.33057 โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธคิด

เป็นร้อยละ 68.5 มีการใช้บริการฝากเงินกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาอโศกเฉล่ีย 

(mean) เท่ากบั 902,419.3796 บาท ส่วนเบ่ียงเมนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 3,523,495.97353 ในขณะ

ท่ี อายขุองกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง มากกวา่ 50 ปี ข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ 34.8 มีการใชบ้ริการ

ฝากเงินกบัธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาอโศกเฉล่ีย (mean) เท่ากบั 1,243,764.7482 บาท 
ส่วนเบ่ียงเมนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 5,249,225.21646 

 ทั้งน้ี กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 48.3 มีการใช้

บริการฝากเงินกบัธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาอโศกเฉล่ีย (mean) เท่ากบั 636,006.7358 

บาท ส่วนเบ่ียงเมนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 3,272,658.91197 โดยกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพ

คา้ขายคิดเป็นร้อยละ 38.3 มีการใชบ้ริการฝากเงินกบัธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาอโศก

เฉล่ีย (mean) เท่ากับ 909,418.3007 บาท ส่วนเบ่ียงเมนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 4,085,901.60864 

ในขณะท่ี รายไดข้องกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 20,000 - 40,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 43.5 มี

การใช้บริการฝากเงินกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาอโศกเฉล่ีย (mean) เท่ากับ 
163,172.4138 บาท ส่วนเบ่ียงเมนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 227,837.77348 

อภิปรายการวิจัย 

 

พบวา่การใชบ้ริการฝากเงินกบัธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาอโศกในเขตกรุงเทพมหานคร

จ าแนกตามปัจจยัประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ยดา้นเพศ  ศาสนา อาย ุ ระดบัการศึกษา อาชีพและ

รายได้ โดยกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.5 มีการใช้บริการฝากเงินกับ

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาอโศกเฉล่ีย (mean) เท่ากบั 1,015,011.9469บาท ส่วนเบ่ียง

เมนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 2,873,471.67090 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 43.5 มีการใชบ้ริการฝาก

เงินกบัธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาอโศกเฉล่ีย (mean) เท่ากบั 939,687.4138 บาท ส่วน

เบ่ียงเมนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 3,849,200.33057 โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธคิด

เป็นร้อยละ 68.5 มีการใช้บริการฝากเงินกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาอโศกเฉล่ีย 



(mean) เท่ากบั 902,419.3796 บาท ส่วนเบ่ียงเมนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 3,523,495.97353 ในขณะ

ท่ี อายขุองกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง มากกวา่ 50 ปี ข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ 34.8 มีการใชบ้ริการ

ฝากเงินกบัธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาอโศกเฉล่ีย (mean) เท่ากบั 5,249,225.21646 บาท 

ส่วนเบ่ียงเมนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 445,233.47180 

 ทั้งน้ี กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 48.3 มีการใช้

บริการฝากเงินกบัธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาอโศกเฉล่ีย (mean) เท่ากบั 636,006.7358 

บาท ส่วนเบ่ียงเมนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 3,272,658.91197 โดยกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพ

คา้ขายคิดเป็นร้อยละ 38.3 มีการใชบ้ริการฝากเงินกบัธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาอโศก

เฉล่ีย (mean) เท่ากับ 909,418.3007 บาท ส่วนเบ่ียงเมนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 4,085,901.60864 

ในขณะท่ี รายไดข้องกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 20,000 - 40,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 43.5 มี

การใช้บริการฝากเงินกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาอโศกเฉล่ีย (mean) เท่ากับ 

163,172.4138 บาท ส่วนเบ่ียงเมนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 227,837.77348 

ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีค่าเฉล่ีย 7.4998 

ซ่ึงเร่ืองท่ีกลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นกระบวนการมีค่าเฉล่ีย 

8.8931 ปัจจยัดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ีย 8.8375 ปัจจยัดา้นสถานท่ีประกอบการมีค่าเฉล่ีย 8.3706 ปัจจยั

ดา้นราคามีค่าเฉล่ีย 6.5025 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑเ์งินฝากมีค่าเฉล่ีย 6.4756 และปัจจยัดา้นการส่งเสริม

ทางการตลาดมีค่าเฉล่ีย 5.9192 ตามล าดบั เม่ือพิจารณารายดา้นจะมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) ปัจจยัดา้นกระบวนการมีค่าเฉล่ีย 8.8931 ซ่ึงเร่ืองท่ีกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบั

มากท่ีสุด ได้แก่ ให้บริการได้รวดเร็วมีค่าเฉล่ีย 9.4400 รองลงมา ได้แก่ให้บริการได้ปลอดภยัมี

ค่าเฉล่ีย 8.8425 มีระบบควบคุมป้องกันการทุจริตมีค่าเฉล่ีย 8.7350 และให้บริการอย่างถูกต้องมี
ค่าเฉล่ีย 8.5550 ตามล าดบั 

2) ปัจจยัดา้นบุคลากรมีค่าเฉล่ีย 8.8375 โดยเร่ืองท่ีกลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัอยู่ในระดบั

มากท่ีสุด ไดแ้ก่ พนกังานมีการแต่งกายเรียบร้อยมีค่าเฉล่ีย 9.2325 รองลงมา ไดแ้ก่ พนกังานมีความ



ซ่ือสัตยมี์ค่าเฉล่ีย 9.0300 พนกังานมีกิริยาสุภาพมีค่าเฉล่ีย 8.9325 พนกังานมีความรู้ในงานเป็นอยา่ง

ดีมีค่าเฉล่ีย 8.7300 และพนกังานพร้อมใหบ้ริการเสมอมีค่าเฉล่ีย 8.2625 ตามล าดบั 

3) ปัจจยัดา้นสถานท่ีประกอบการมีค่าเฉล่ีย 8.3706 เร่ืองท่ีกลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัอยูใ่น

ระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ สถานท่ีให้บริการมีระเบียบและมีความสะอาดมีค่าเฉล่ีย 9.3275 รองลงมา 

ไดแ้ก่ สถานท่ีให้บริการมีท่ีจอดรถให้เพียงพอมีค่าเฉล่ีย 9.1450 สถานท่ีตั้งธนาคารสะดวกในการ

ติดต่อมีค่าเฉล่ีย 7.7925 และธนาคารมีสาขาเพียงพอต่อความตอ้งการมีค่าเฉล่ีย 7.2175 ตามล าดบั 

4) ปัจจยัดา้นราคามีค่าเฉล่ีย 6.5025 เร่ืองท่ีกลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

ไดแ้ก่ มีอตัราผลตอบแทนเงินฝากสูงกว่าธนาคารอ่ืนๆมีค่าเฉล่ีย 8.1800 รองลงมา ไดแ้ก่ มีอตัรา

ผลตอบแทนเงินฝากเท่ากบัธนาคารอ่ืนๆมีค่าเฉล่ีย 6.5200 และอตัราผลตอบแทนเงินฝากน้อยกว่า
ธนาคารอ่ืนๆมีค่าเฉล่ีย 4.8075 ตามล าดบั 

5) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑเ์งินฝากมีค่าเฉล่ีย 6.4756 ซ่ึงเร่ืองท่ีกลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัอยูใ่น

ระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ เป็นธนาคารรัฐวิสาหกิจมีความน่าเช่ือถือมีค่าเฉล่ีย 8.2725 รองลงมา ไดแ้ก่ มี

ประเภทเงินฝากตามความตอ้งการมีค่าเฉล่ีย 7.2175 เงินฝากถูกตามหลกัศาสนาอิสลามมีค่าเฉล่ีย

5.6850 และใชร้ะบบเทคโนโลย ี(IT ท่ีทนัสมยั) มีค่าเฉล่ีย 4.7275 ตามล าดบั 

6) ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาดมีค่าเฉล่ีย 5.9192 ซ่ึงเร่ืองท่ีกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัอยูใ่น

ระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ มีอตัราผลตอบแทนพิเศษมีค่าเฉล่ีย 8.1600 รองลงมา ไดแ้ก่ ประกาศโฆษณา

เงินฝากผา่นช่องทางต่างๆเช่น อินเตอร์เน็ต เป็นตน้มีค่าเฉล่ีย 5.7775 และออกไปบริการลูกคา้นอก

สถานท่ีมีค่าเฉล่ีย 3.8200 ตามล าดบั 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ือท าการวิจัยคร้ังต่อไป 

 1) การวิจัยคร้ังน้ีมีขอบเขตในการวิจัย คือ ผูท่ี้ใช้บริการฝากเงินกับธนาคารอิสลามแห่ง

ประเทศไทย สาขาอโศก ในเขตกรุงเทพมหานคร ดงันั้นควรประเมินการใช้บริการเงินฝากของ



ธนาคารอิสลามในเขตปริมณฑลอ่ืนและต่างจงัหวดัเพื่อน าผลวิจยัมาเปรียบเทียบกันว่ามีการใช้

บริการเงินฝากของธนาคารอิสลามแตกต่างกนัอยา่งไร 

 2) ควรจะท าการศึกษาในเชิงคุณภาพ โดยวิธีการสัมภาษณ์บุคลากรทัว่ไปท่ียงัไม่เคยใช้

บริการฝากเงินกบัธนาคารอิสลาม เพื่อน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ซ่ึงจะท าให้การศึกษาคร้ังต่อไปมีขอ้มูล

ท่ีเปิดกวา้งมากยิ่งข้ึนจะท าให้การศึกษามีความสมบูรณ์มากข้ึน และสามารถน าไปใชใ้นการเพิ่ม

ความพึงพอใจและบริการท่ีมีคุณภาพไดต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้มากยิ่งข้ึน เพื่อเพิ่มศกัยภาพ

และประสิทธิภาพในการใหบ้ริการ 
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