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บทคัดย่ อ
งานวิจยั ฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การธนาคารเกียรติ นาคิ น
ภัทรของลู กค้า ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้ปัจจัย ด้า นภาพลักษณ์ ด้า นผลิ ตภัณ ฑ์ ด้า นราคา ด้า น
พนักงานของธนาคาร และด้านคุ ณภาพในการให้บริ การ รวมถึงปั จจัยทางประชากรศาสตร์ ในด้าน เพศ
อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ทั้งนี้ เพื่อให้ผบู ้ ริ หารธนาคารทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจใช้บริ การธนาคารเกี ยรติ นาคินภัทร จากัด (มหาชน) และนาผลวิจยั ไปประยุกต์ใช้ เพื่อเป็ น
ส่ วนหนึ่ งในการวางแผน พัฒนา และกาหนดกลยุทธ์ ปรับปรุ งการให้บริ การของธนาคารให้มีคุณภาพที่ดี
ยิ่งขึ้น และตรงกับความต้องการของผูท้ ี่ตดั สิ นใจเลือกใช้บริ การธนาคารต่อไปในอนาคต โดยประชากรที่
ทาการศึกษา คือ ประชากรผูท้ ี่ใช้บริ การหรื อเคยใช้บริ การธนาคารเกียรติ นาคิ นภัทร จากัด (มหาชน) ทา
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การสารวจโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ผ่า นระบบออนไลน์ Google Docs โดยใช้วิ ธีการสุ่ ม
ตัวอย่างแบบสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จานวน 400 คน
ผลการวิ จัย พบว่ า มี ผู ้ใ ช้บ ริ การธนาคารเกี ย รติ น าคิ น ภัท รในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ ต อบ
แบบสอบถามทั้งหมดจานวน 400 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุ 31-40 ปี มีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั มี
ระดับการศึ กษาปริ ญญาตรี และมี รายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อนอยู่ที่ ตั้งแต่ 50,001 บาท ขึ้ นไป โดยลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ เหล่านี้ เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การธนาคารเกียรตินาคินภัทร ของลูกค้าในเขต
กรุ งเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากโดย
เรี ย งลาดับ ได้ด ังนี้ คื อ ด้า นพนักงานของธนาคาร ด้า นคุ ณ ภาพในการให้บริ การ ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้า น
ภาพลักษณ์ และด้านราคา ตามลาดับ
คาสาคัญ : ธนาคารพาณิ ชย์, เกียรตินาคินภัทร, การเลือกใช้
Abstract
This research has the objectives to study the factors affecting customers' choice of Kiatnakin
Phatra Bank services in Bangkok, using the image factor Product price, employee side of the bank and
quality of service This includes demographic factors in terms of gender, age, education level, occupation
and average monthly income. This is to inform the Bank's executives of the factors affecting the decision
to use. Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited services and apply the research results to To be
part of the planning, development and strategy of improving the Bank's services for better quality And
meet the needs of those who decide to choose to use banking services in the future The population studied
is the population of people who use the service. Or have used the service With Kiatnakin Phatra Bank
Public Company Limited conducted a survey using questionnaires (Questionnaire) via Google Docs
online system by using simple random sampling method (Simple Random Sampling) of 400 people.
The research results were found that There were 400 users of Kiatnakin Phatra Bank in Bangkok
who answered the questionnaire. Most of them were male, aged 31-40 years. Have a bachelor's degree
the average monthly income is 50,001 baht or more. These demographic characteristics are factors
affecting the selection of Kiatnakin Phatra Bank. Of customers in Bangkok area overall at a high level
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When considered individually, it was found that all aspects are at a high level, which can be ordered as
follows: Bank employees. Quality of service Product aspect Image and price, respectively
Keywords : Commercial banks, Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited, Selection

บทนา
สถาบันการเงิ นมี บทบาทสาคัญในการขับเคลื่ อนเศรษฐกิ จการเงิ นของประเทศ โดยทาหน้าที่
ระดมและจัดสรรเงินทุนแก่ภาคเศรษฐกิจ การชาระราคาและบริ การ การบริ หารความเสี่ ยง รวมถึงการให้
ข้อมูลทางการเงินเพื่อการตัดสิ นใจ ดังนั้นสถาบันการเงินจึ งเป็ นสื่ อกลางทางการเงิน ซึ่ งพระราชบัญญัติ
ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔ ได้ให้ความหมายของ ธุรกิจสถาบันการเงิน ว่า ธุรกิจธนาคาร
พาณิ ชย์ ธุรกิจเงินทุน และ ธุรกิจเครดิตฟองซิ เอร์ และให้หมายความรวมถึงการประกอบธุรกิจของสถาบัน
การเงินเฉพาะกิ จ อีกทั้งยังได้ให้ความหมายของ ธุ รกิจธนาคารพาณิ ชย์ ว่า การประกอบธุ รกิจรับฝากเงิ น
หรื อรับเงินจากประชาชนที่ตอ้ งจ่ายคืนเมื่อทวงถาม หรื อเมื่อสิ้ นระยะเวลาอันกาหนดไว้ และใช้ประโยชน์
จากเงิ นนั้นโดยวิธีหนึ่ งวิธีใด เช่ น ให้สินเชื่ อ ซื้ อขายตัว๋ แลกเงิ นหรื อตราสารเปลี่ยนมืออื่นใด ซื้ อขายเงิน
ปริ วรรตต่างประเทศ ลักษณะสาคัญของธนาคารพาณิ ชย์ คือเป็ นสื่ อกลางทางการเงินที่ระดมเงินออกจาก
ประชาชนในรู ปของเงินฝาก ไม่วา่ จะเป็ นเงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากประจา และเงินฝากออมทรัพย์ อีก
ทั้งยังเป็ นแหล่งเงินกูท้ ี่เกี่ยวกับการค้าและการพาณิ ชย์ เป็ นต้น
ธุ รกิจธนาคารพาณิ ชย์ ต้องเผชิ ญปั จจัยที่เข้ามากระทบธุ รกิ จอย่างต่อเนื่ อง ทั้งกระแสเทคโนโลยี
ดี สรัปชัน่ เศรษฐกิ จชะลอ และการเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์การกากับดู แล ซึ่ งในปี 2563 ปั จจัยเหล่านี้
ยังคงตามมา “ท้าทาย”ธุ รกิ จธนาคารต่ อเนื่ อง ซึ่ งจากปั จจัยที่ เข้ามากระทบธุ รกิ จต่างๆนั้น หากธนาคาร
เพิกเฉยต่อการพัฒนาและการปรับปรุ งบริ การและสิ่ งต่างๆ ที่ อาจส่ งผลกระทบต่อการ ตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การกับธนาคารแล้ว จะส่ งผลให้ธนาคารไม่เป็ นที่ น่าสนใจหรื อดึ งดูดที่ ผูใ้ ช้บริ การ ทั้งลูกค้าใหม่และ
ลูกค้าเก่า และจะส่ งผลกระทบต่อส่ วนแบ่งทางการตลาด อัตรากาไร รวมถึงการดารงอยู่ของธนาคารใน
อนาคต เพราะฉะนั้น การตื่นตัวและปรับปรุ งบริ การของธนาคารให้ตรงกับ
จากเหตุ การณ์ ด ังกล่ า วข้า งต้น ผูศ้ ึ กษาจึ งมี ค วามสนใจศึ กษาความศึ กษาปั จจัย ที่ มีผ ลต่ อ การ
เลือกใช้บริ การธนาคารเกียรตินาคินภัทรของลูกค้าในเขตกรุ งเทพมหานคร ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จากัด
(มหาชน) เป็ นส่ วนหนึ่ งของกลุ่มธุ รกิจการเงินเกียรติ นาคินภัทร ที่ประกอบด้วยบริ ษทั หลักทรัพย์ เกียรติ
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นาคิ นภัทร จากัด (มหาชน) และบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุ น เกี ยรติ นาคิ นภัทร จากัด โดยธนาคาร
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน) เป็ นธนาคารพาณิ ชย์เต็มรู ปแบบมี วิสยั ทัศน์ในการนาทรัพยากร
ทางการเงิ นสู่ ลูกค้าอย่างถูกต้อง พอเพียง และทัว่ ถึง มุ่งเน้นความเชี่ ยวชาญในการให้บริ การ สนับสนุ น
ความเป็ นเลิ ศในธุ ร กิ จหลักที่ เลื อกดาเนิ นการ เพื่ อประโยชน์สูงสุ ด ต่ อลู กค้า ด้วยบริ การที่ เหนื อความ
คาดหมาย และไม่อาจหาได้จากแหล่งอื่น โดยปั จจุบนั ธนาคารมีสาขาทั้งสิ้ นรวม 65 แห่ ง ครอบคลุมทุก
ภูมิภาคของประเทศไทย
ทั้งนี้ ธุรกิจของธนาคารครอบคลุมสิ นเชื่ อบรรษัท สิ นเชื่อธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ สิ นเชื่อธุรกิจเอส
เอ็มอี และสิ นเชื่อรายย่อย เช่นสิ นเชื่อเช่าซื้ อรถยนต์ สิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย และสิ นเชื่อส่ วนบุคคล ตลอดจน
เชื่อมโยงกับธุรกิจด้านตลาดทุน ที่ประกอบด้วยธุรกิจวานิชธนกิจ (Investment Banking) ธุรกิจนายหน้าค้า
หลักทรัพย์สาหรับผูล้ งทุนสถาบัน ธุ รกิจที่ปรึ กษาการลงทุนส่ วนบุคคล (Wealth Management) ธุ รกิจการ
ลงทุน (Direct Investment) และธุรกิจจัดการกองทุน
วัตถุประสงค์ ของงานวิจยั
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การธนาคารเกียรตินาคินภัทรของลูกค้าในเขต
กรุ งเทพมหานคร
ขอบเขตงานวิจยั
ขอบเขตด้ านเนื้อหา
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การธนาคารเกียรตินาคินภัทรของลูกค้าในเขต
กรุ งเทพมหานคร ใน 5 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านภาพลักษณ์ (2) ด้านผลิตภัณฑ์ (3) ด้านราคา (4) ด้าน
พนักงานของธนาคาร (5) ด้านคุณภาพในการให้บริ การ
ขอบเขตด้ านประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ศึกษาเป็ นผูบ้ ริ โภคในระดับวัยทางานที่ ใช้บริ การธนาคารเกียรตินาคิ นภัทร จากัด
(มหาชน) ในกรุ งเทพมหานคร จานวน 33 สาขา (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จากเวปไซต์ธนาคาร
เกี ยรติ นาคิ นภัทร จากัด (มหาชน)) แต่เนื่ องจากไม่ทราบจานวนประชากรที่ แน่ นอนที่ ตดั สิ นใจเลื อกใช้
บริ การธนาคาร ผูว้ ิจยั จึ งใช้วิธีคานวณขนาดตัวอย่างด้วยวิธีการใช้สูตรไม่ทราบจานวนประชากรของ
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W.G.Cochran ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ซึ่ งกาหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่ มตัวอย่างเท่ากับ 5% ได้
กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน
ขอบเขตด้ านระยะเวลา
ระหว่างเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2563
ประโยชน์ จ ากการศึ ก ษาวิ จั ย
1. ฝ่ ายเครื อข่ายการขายและบริ การของ ธนาคารเกียรตินาคินภัทรสามารถนาผลเรื่ องการศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การธนาคารธนาคารเกียรตินาคินภัทร ของลูกค้าใน
กรุ งเทพมหานคร ไปใช้เป็ นแนวทางในการ กาหนดกลยุทธ์ การวางแผนด้านการตลาดเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพในด้านต่างๆ ให้มีประสิ ทธิ ภาพ
2. ทาให้ทราบถึงพฤติกรรมและความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ และยังทราบถึงข้อบกพร่ อง, ปัญหา
และความไม่สะดวกในการใช้บริ การ
3. เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและ ศักยภาพในการแข่งขัน และสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันใน
ธุรกิจ ธนาคารพาณิ ชย์
กรอบแนวคิ ด ในการวิ จั ย
ตัวแปรอิสระ
ลักษณะประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ตัวแปรตาม
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การของธนาคาร
เกียรตินาคินภัทร
1. ด้านภาพลักษณ์
2. ด้านผลิตภัณฑ์
3. ด้านราคา
4. ด้านพนักงานของธนาคาร
5. ด้านคุณภาพในการให้บริ การ
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แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีการตัดสิ นใจ
ราชวัฒน์ ศิริวฒั น์ (2560) พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค จะเป็ นเรื่ องที่ เกี่ ยวข้องกับ กระบวนการตัดสิ นใจ
ซื้ อ ของผูบ้ ริ โ ภค 5 ขั้นตอน อันได้แ ก่ การรั บรู ้ ปั ญหา การแสวงหาข้อมู ล การประเมิ นทางเลื อก การ
ตัด สิ นใจซื้ อ และ พฤติ กรรมหลังการซื้ อ ซึ่ งในกระบวนการตัด สิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค ( Stage of the
buying decision process) จะมีความสัมพันธ์กบั ความนึกคิด ( Thought) ความรู ้สึก ( Feeling) การแสดงออก
( Action) ในการดารงชี วิตของมนุ ษย์แต่ละคนซึ่ งไม่จาเป็ นต้องเหมื อนกัน เนื่ องจากแต่ละคนมีทศั นคติ
(Attitude) สิ่ งจู งใจ ( Motive) ประสบการณ์ การรั บรู ้ หรื อสิ่ งกระตุ น้ ( Stimuli) ทั้งภายในและภายนอก
ต่ า งกัน ปั จจัย ดังกล่ า วจะมี ผ ลต่ อ ความรู ้ สึ กนึ กคิ ด ที่ นาไปสู่ กระบวนการตัด สิ นใจซื้ อ และพฤติ ก รรม
ภายหลังการซื้ อ การตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อ
Schiffman and Kanuk (1994, P.659) ได้ให้ความหมายของกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคว่า เป็ น
ขั้นตอนในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์จากสองทางเลือกขึ้ นไป โดยที่ พฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคจะพิจารณาใน
ส่ ว นที่ มีค วามเกี่ ย วข้องกับกระบวนการตัดสิ นใจ ไม่ ว่า จะเป็ นทางด้า นจิ ตใจ (ความรู ้ สึ กนึ กคิ ด) และ
พฤติ กรรมทางด้านกายภาพ การซื้ อนั้นจึ งเป็ นกิ จกรรมทางด้านจิ ตใจและกายภาพ โดยเกิ ดขึ้ นได้ในช่ วง
ระยะเวลาหนึ่ง โดยที่กิจกรรมเหล่านี้ส่งผลให้เกิดการซื้ อและเกิดพฤติกรรมการซื้ อตามบุคคลที่หลากหลาย

แนวคิ ด และทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ ลั ก ษณะประชากรศาสตร์
ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2542, น.44-52) ได้ให้ความเห็นและกล่าวถึงแนวความคิดด้านประชากรศาสตร์ เป็ น
ทฤษฎีที่ใช้หลักการของความเป็ นเหตุเป็ นผล กล่าวคือ พฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์เกิดขึ้นตามแรง บังคับ
จากภายนอกมากระตุน้ ด้วยความเชื่อที่วา่ คนที่มีคุณสมบัติทางประชากรที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมที่
แตกต่างกันไปด้วย ซึ่ งแนวความคิดนี้ตรงกับทฤษฎีกลุ่มสังคม (Social Categories Theory) ของ Defleur
and Bcll-Rokeaoh (1996) ซึ่ งอธิ บายว่า พฤติกรรมของบุคคลเกี่ยวข้องกับ ลักษณะต่างๆ ของบุคคล หรื อ
ลักษณะทางประชากร กล่าวคือ บุคคลที่มีพฤติกรรมคล้ายคลึงกันมักจะ อยูใ่ นกลุ่มเดียวกัน ดังนั้น บุคคลที่
อยูใ่ นลาดับชั้นทางสังคมเดียวกันจะเลือกรับและตอบสนองต่อ เนื้อหาข่าวสารในแบบเดียวกัน และทฤษฎี
ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Differences Theory) กล่าวว่าผูร้ ับสารที่มีคุณลักษณะที่แตกต่าง
กันจะให้ความสนใจกับข่าวสารที่แตกต่างกัน
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แนวคิ ด และทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ การบริ ก าร
สุ รัสดา มีดว้ ง (2558) กล่าวว่าการให้บริ การและคุณภาพบริ การ คือ การรับรู ้ทางด้านบริ การของ
ลูกค้าโดยทาการประเมินคุณภาพการบริ การ ซึ่ งเป็ นการเปรี ยบเทียบความต้องการหรื อความคาดหวังของ
การบริ การที่ได้รับจริ ง ถือว่าเป็ นองค์ประกอบที่ มีผลต่อลูกค้า องค์กร และผลการดาเนิ นงานเป็ นอย่างยิ่ง
ดังนั้นการให้บริ การที่ มีคุณภาพและการมีจิตใจในการบริ การที่ ดีของพนักงานนั้น หมายถึงความเป็ นมือ
อาชีพในด้านการให้บริ การ ด้านสิ นเชื่อ จึงมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
พัฒวรรณ สุ กกล่ า (2556, บทคัดย่อ) ศึ กษาเรื่ อง “ปั จจัยที่ มีผลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การ
ธนาคาร พาณิ ช ย์ ในเขตอ าเภอศรี ร าชา จัง หวัด ชลบุ รี ” พบว่ า ปั จ จัย ภู มิ ห ลัง ของผู ม้ าขอรั บ บริ การมี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การของธนาคาร พาณิ ชย์ ในเขตอาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุ รี
ได้แก่ เพศ อายุ และอาชีพ ปั จจัยข้อมูลคุณภาพบริ การของธนาคารต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การธนาคาร
พาณิ ชย์ในเขต อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี ได้แก่ ความน่าเชื่อถือของธนาคาร สภาพแวดล้อมและสถานที่
ของ ธนาคาร พนักงานของธนาคาร และการให้บริ การของธนาคาร ข้อเสนอแนะจากผูม้ าใช้บริ การ ได้แก่
ด้านสถานที่คบั แคบเกินไป เก้าอี้สาหรับนัง่ รอมีนอ้ ย ควรมีการจัดระบบคิวที่ดี ควรจัดพนักงานให้เพียงพอ
ในการให้บริ การลูกค้าในช่วงเวลาเร่ งด่วน พนักงานควรยิม้ แย้มแจ่มใสและกระตือรื อร้นในการให้บริ การ
มากกว่านี้ ควรจัดให้มีตารวจ หรื อ พนักงานรักษาความปลอดภัยคอยดูแลภายในธนาคาร
ทิพชญาณ์ อัครพงศ์โสภณ (2558, บทคัดย่อ) ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเลือกใช้บริ การธนาคารไทย
พาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีช่วง
อายุระหว่าง 20-30 ปี มี สถานภาพโสด มี ระดับการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี มีรายได้ต่อเดื อนที่ 10,001 20,000 บาท และ ประกอบอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน ผลจากการทดสอบสมมติ ฐานพบว่า ปั จจัยด้าน
ภาพลักษณ์ตรา สิ นค้าและปัจจัยด้านส่ วนประสมการตลาดบริ การ มีอิทธิ พลต่อการเลือกใช้บริ การธนาคาร
ไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั ยะสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ส่ วนปั จจัยด้านการรับรู ้และปั จจัยด้านคุณภาพการให้บริ การไม่มีอิทธิ พลต่อการเลือกใช้บริ การธนาคาร
ไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
อรษา ทิ พย์เที่ ยงแท้(2558, บทคัดย่อ) ผลการศึ กษาพบว่า ส่ วนประสมทางการตลาดที่ ส่งผลต่ อ
การใช้บริ การธนาคารออมสิ น ในเขตอาเภอปราณบุรีจงั หวัด ประจวบคีรีขนั ธ์ในด้านผลิตภัณฑ์ดา้ นราคา
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ด้านสถานที่ ดา้ นการส่ งเสริ มการตลาดด้านพนักงานบริ การด้านภาพลักษณ์องค์กร ด้านกระบวนการ มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางกลุ่มตัวอย่างที่ มีเพศอายุสถานภาพสมรสแตกต่างกันมีปัจจัยส่ วนประสม
ทางการ ตลาดไม่แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาอาชี พรายได้แตกต่างกันมีปัจจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดแตกต่างกัน และ กลุ่มตัวอย่างที่มีพฤติกรรมประเภทเงินฝากจานวนบัญชี จานวนการฝากเงิ น
และเหตุผลที่เลือกใช้บริ การของเงินฝากแตกต่างกันมี ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดแตกต่างกัน
วาสิ นี เสถียรกาล (2559, บทคัดย่อ) ผลการศึกษาวิจยั พบว่าปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) โดยเรี ยงลาดับตามอิทธิ พลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจจากมากไปน้อย ได้แก่
ปั จจัยด้านกระบวนการ และ เครื่ องมืออุปกรณ์ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ โปรโมชัน่ และบริ การหลังการขาย
ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ปัจจัยจานวนช่องบริ การ และสาขา ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านสถานที่ และช่วงเวลา
ในการให้บริ การ และปั จจัยด้า นชื่ อ เสี ย ง นโยบาย และภาพลักษณ์ ตามลาดับ ในส่ วนผลการวิ จัย ทาง
ลักษณะ ประชากรศาสตร์ พบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่ มีอาชี พแตกต่างกัน มีผลการตัดสิ นใจใช้บริ การธนาคาร
กรุ งเทพ จากัด (มหาชน) แตกต่างกัน ในขณะที่ผใู ้ ช้บริ การที่มีระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีผล
การตัดสิ นใจใช้บริ การธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ไม่แตกต่างกัน
ดวงนภาวดี ศรี จนั ทร์ (2560, บทคัดย่อ) ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้ บริ การของ
ลู กค้า ธนาคารออมสิ น สาขาในสังกัด เขตจันทบุ รี ผลการวิ จัย พบว่า ความคิ ด เห็ นเกี่ ย วกับปั จจัย ด้า น
การตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้ บริ การของลูกค้าธนาคารออมสิ น โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ปัจจัยด้าน
คุณภาพการบริ การที่ส่งผล ต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การของลูกค้าธนาคารออมสิ นโดยรวมอยู่ในระดับมาก
และ การตัดสิ นใจใช้บริ การธนาคารออมสิ น สาขาในสังกัดเขตจันทบุรี พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ส่ วน
ผลการ ทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้ แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ส่ วนเพศ และสถานภาพสมรส แตกต่างกันอย่างไม่มี นัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ส่ วนปั จจัยด้านการตลาด ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัด จาหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
และด้านกระบวนการให้บริ การ ส่ งผลต่ อการตัดสิ นใจใช้ บริ การธนาคารออมสิ น สาขาในสังกัดเขต
จันทบุ รี ที่ ระดับนัยสาคัญ 0.05 และคุ ณภาพการ บริ การ ด้านความเป็ นรู ปธรรมของบริ การ ด้านความ
น่าเชื่อถือ และด้านการตอบสนองส่ งผลต่อ การตัดสิ นใจใช้บริ การธนาคารออมสิ น สาขาในสังกัดเขต
จันทบุรีที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจยั
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วิ ธี ดาเนิ น การวิ จั ย
การศึกษาเรื่ องเพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การธนาคารเกียรตินาคินภัทรของลูกค้าใน
เขตกรุ ง เทพมหานคร เป็ นการวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) โดยใช้ก ารใช้แ บบสอบถาม
(Questionnaire)
ประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
ประชากรที่ ผูว้ ิ จัย ทาการศึ กษาในครั้ งนี้ คื อ ลู กค้า ในเขตกรุ งเทพมหานครที่ เ ลื อ กใช้บ ริ ก าร
ธนาคารเกียรติ นาคิ นภัทร โดยผูว้ ิจยั ไม่ทราบจานวนประชากรที่ผูว้ ิจยั จึ งใช้วิธีคานวณขนาดตัวอย่างด้วย
วิธีการใช้สูตรไม่ทราบจานวนประชากรของ W.G.Cochran วิธีการคานวณกรณี ไม่สามารถทราบจานวน
ประชากรที่ แน่ นอน ผูว้ ิจยั ต้องการสุ่ มตัวอย่างจานวน 50% หรื อ 0.50 จากจานวนประชากรทั้งหมดใน
ระดับความเชื่ อมัน่ ที่ 95% และสัดส่ วนความคลาดเคลื่อนที่ ยอมรับได้จากการสุ่ มตัวอย่าง 5% หรื อ 0.05
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาวิจยั เชิงสารวจ (survey research) เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการ
เลื อ กใช้บ ริ การธนาคารเกี ยรติ นาคิ นภัทร ของลู กค้า ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยผูว้ ิ จัย ได้แบ่ งข้อมูล
การศึกษาออกเป็ น 2 ลักษณะดังนี้
1.ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นข้อมูลที่ได้จากการแจกแบบสอบถามจานวน 400 ชุด ที่เป็ น
กลุ่มคนวัยทางานในกรุ งเทพมหานคร โดยผูว้ ิจยั ได้ทาการแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
ตนเอง ระหว่างเดื อนวันที่ ตุ ลาคม – พฤศจิ กายน 2563 และตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของ
แบบสอบถามแล้วจึงนามาลงรหัสตัวเลขสาหรับการประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ของ
เครื่ องมือแต่ละส่ วนนามาประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูลในขั้นต่อไป
2. ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Data) เป็ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากหนั ง สื อ บทความ
วารสารวิชาการ ผลงานวิจยั ที่ทาการศึกษามาก่อนแล้ว และการค้นคว้าข้อมูลทางอินเตอร์ เน็ต เพื่อนามาใช้
ในการกาหนดกรอบแนวความคิดในงานวิจยั และใช้อา้ งอิงในการเขียนรายงานผลการวิจยั ได้
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
ผูศ้ ึกษาทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางคอมพิวเตอร์ ได้แก่ โปรแกรม (SPSS
Version 26)
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สถิ ติ ที่ ใ ช้ ในการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
ผูว้ ิ จัย ได้นาแบบสอบถามที่ ไ ด้น้ ัน มารวบรวมด าเนิ นการตรวจสอบความถู กต้องและความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถาม และนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีทางสถิติ โดยใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics Analysis) ซึ่ งประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนที่ 1 พบว่า ผูท้ ี่ ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 400 คน ส่ วนใหญ่
เป็ นเพศชาย จานวน 204 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.00 และเพศหญิง จานวน 196 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.00 ด้าน
อายุ พบว่า ส่ วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี จานวน 174 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 43.50 รองลงมาคื อ อายุ 26-30 ปี
จานวน 124 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.00,อายุ 41-50 ปี จานวน 46 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.50, 21-25 ปี จานวน
40 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.00, 51 ปี ขึ้นไป จานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.50 และไม่เกิน 20 ปี จานวน 6 คน
คิดเป็ นร้อยละ 1.50 ตามลาดับ ด้านอาชีพ พบว่า ส่ วนใหญ่มีอาชีพเป็ น พนักงานบริ ษทั จานวน 232 คน คิด
เป็ นร้อยละ 58.00 รองลงมาคือ ข้าราชการ จานวน 51 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.75, ธุ รกิจส่ วนตัว จานวน 50
คน คิดเป็ นร้อยละ 12.50, นักเรี ยน/นักศึกษา จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.75 และอาชีพอื่น ๆ จานวน 8
คน คิดเป็ นร้อยละ 2.00 ตามลาดับ ด้านการศึกษา พบว่า ส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 276
คน คิ ดเป็ นร้อยละ 69.00 รองลงมาคื อ ระดับการศึ กษาสู งกว่าปริ ญญาตรี จานวน 96 คน คิ ดเป็ นร้อยละ
24.00 และระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.00 ตามลาดับ และด้านรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ส่ วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนอยู่ที่ ตั้งแต่ 50,001 บาท ขึ้นไป จานวน 105 คน คิด
เป็ นร้อยละ 26.25 รองลงมาคือ รายได้ต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท จานวน 98 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.50,
รายได้ต่อเดื อน 15,001 – 25,000 บาท จานวน 80 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 20, รายได้ 35,001 – 45,000 บาท
จานวน 68 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.00 รายได้45,001 – 50,000 บาท จานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.50 และ
รายได้นอ้ ยกว่า 15,000 บาท จานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.75 ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนที่ 2 ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การธนาคารเกียรตินาคินภัทร
ของลูกค้าในเขตกรุ งเทพมหานคร มีองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ ดังนี้ (1) ด้านภาพลักษณ์ (2) ด้านผลิตภัณฑ์
(3) ด้านราคา (4) ด้านพนักงานของธนาคาร (5) ด้านคุณภาพในการให้บริ การ โดยผูว้ ิจยั จะทาการวิเคราะห์
ด้วยค้าเฉลี่ย (x̅) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การธนาคารเกียรติ
นาคินภัทร ของลูกค้าในเขตกรุ งเทพมหานครโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (x̅ = 4.00) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
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พบว่า ทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก คือ ด้านพนักงานของธนาคาร ด้านคุณภาพในการให้บริ การ ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านภาพลักษณ์ และด้านราคา (x̅ = 4.07, x̅ = 4.05, x̅ = 3.99, x̅ =3.98 และ x̅ =3.91) ตามลาดับ
สรุ ปผลวิจยั
ปัจจัยส่ วนบุคคล
การศึ กษาเรื่ อง ปั จจัยที่ มีผลต่ อการเลื อกใช้บริ การธนาคารเกี ยรติ นาคิ นภัทร ของลูกค้าในเขต
กรุ งเทพมหานคร มี ผูใ้ ช้บริ การธนาคารเกี ยรติ นาคิ นภัทรที่ เขตกรุ งเทพมหานครที่ ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมดจานวน 400 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน 204 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.00 และเพศหญิง จานวน
196 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.00 ส่ วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี จานวน 174 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.50 รองลงมาคือ
อายุ 26-30 ปี จานวน 124 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.00,อายุ 41-50 ปี จานวน 46 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.50, 2125 ปี จานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.00, 51 ปี ขึ้นไป จานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.50 และไม่เกิน 20 ปี
จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.50 ตามลาดับ ส่ วนใหญ่มีอาชีพเป็ น พนักงานบริ ษทั จานวน 232 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 58.00 รองลงมาคือ ข้าราชการ จานวน 51 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.75, ธุ รกิจส่ วนตัว จานวน 50 คน
คิดเป็ นร้อยละ 12.50, นักเรี ยน/นักศึกษา จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.75 และอาชีพอื่น ๆ จานวน 8 คน
คิดเป็ นร้อยละ 2.00 ตามลาดับ ส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 276 คน คิดเป็ นร้อยละ 69.00
รองลงมาคือ ระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี จานวน 96 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.00 และระดับการศึกษาต่า
กว่าปริ ญญาตรี จานวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.00 ตามลาดับ ส่ วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ ตั้งแต่
50,001 บาท ขึ้ นไป จานวน 105 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 26.25 รองลงมาคื อ รายได้ต่อเดื อน 25,001 – 35,000
บาท จานวน 98 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.50 รายได้ต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท จานวน 80 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 20 รายได้ 35,001 – 45,000 บาท จานวน 68 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 17.00 รายได้45,001 – 50,000 บาท
จานวน 30 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 7.50 และรายได้นอ้ ยกว่า 15,000 บาท จานวน 19 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 4.75
ตามลาดับ
ปัจจัยที่มผี ลต่ อการเลือกใช้ บริ การธนาคารเกียรตินาคินภัทร ของลูกค้ าในเขตกรุ งเทพมหานคร
ปั จจัยที่ มีผลต่อการเลือกใช้บริ การธนาคารเกี ยรตินาคินภัทร ของลูกค้าในเขตกรุ งเทพมหานคร
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยูใ่ นระดับมากโดยเรี ยงลาดับได้ดงั นี้ คือ
ด้านพนักงานของธนาคาร ด้านคุณภาพในการให้บริ การ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านภาพลักษณ์ และด้านราคา
ตามลาดับ
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อภิ ป รายผล
ด้ านพนักงานของธนาคาร
ด้านพนักงานของธนาคารโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่ อพิ จารณารายข้อพบว่า ทุ กข้อมี ค วาม
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ พนักงานธนาคารมีบุคลิกที่น่าเชื่ อถือ แต่งกายสุ ภาพ เรี ยบร้อย ยิ้มแย้มแจ่มใส
และมีความพร้อมในการให้บริ การ พนักงานธนาคารมีมนุษย์สมั พันธ์ดี สุ ภาพ และเต็มในใจการให้บริ การ
พนักงานธนาคารมีความกระตื อรื อร้นใน การให้บริ การด้วยความรวดเร็ ว ถูกต้อง และแม่นยา พนักงาน
ธนาคาร มี ค วามรู ้ มี ค วามเข้า ใจใน ผลิ ต ภัณ ฑ์หรื อบริ การของธนาคารเป็ น อย่า งดี และพนัก งานที่
ให้บริ การมีจานวนเพียงพอ และเหมาะสมกับต่อให้บริ การ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พัฒวรรณ สุ กกล่า
(2556, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การธนาคาร พาณิ ชย์ ในเขตอาเภอ
ศรี ราชา จังหวัดชลบุรี”
ด้ านคุณภาพในการให้ บริการ
ด้านคุณภาพในการให้บริ การโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก คือ ธนาคาร
เกียรตินาคินภัทรเป็ นธนาคารสาหรับทุกคน ทุกชนชั้น มีการให้บริ การอย่างไม่เลือกปฏิบตั ิ วันเวลาในการ
ให้บริ การสอดคล้องกับความต้องการใช้บริ การของลูกค้า ลูกค้าได้รับการบริ การที่มีมาตรฐานอย่างดีโดย
สม่าเสมอ การรับบริ การมีความรวดเร็ ว ไม่ตอ้ งรอคิ วนาน เครื่ องมือและอุปกรณ์ในการให้บริ การของ
ธนาคารมีความทันสมัยและสามารถได้รับ บริ การที่รวดเร็ ว และสถานที่ของธนาคารเกียรตินาคินภัทรมีสิ่ง
อานวยความสะดวกอย่างครบครัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ดวงนภาวดี ศรี จนั ทร์ (2560, บทคัดย่อ)
ปัจจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้ บริ การของลูกค้าธนาคารออมสิ น สาขาในสังกัดเขตจันทบุรี
ด้ านผลิตภัณฑ์
ด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ธนาคารเกียรติ
นาคิ นภัทรมี ความปลอดภัยในการใช้บริ การ ผลิ ตภัณฑ์และบริ การทางการเงิ นมี คุ ณภาพ / ถูกต้อง มี
ผลิตภัณฑ์หรื อรู ปแบบการให้บริ การ ทางการเงินที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า มีผลิตภัณฑ์และบริ การ
ทางการเงินที่หลากหลาย และมีรูปแบบของผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินและการบริ การทางการเงินที่ใช้งาน
ง่าย ไม่ ซับซ้อน เข้าใจง่าย ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วาสิ นี เสถียรกาล (2559, บทคัดย่อ) ผลการวิจยั
พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
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ด้ านภาพลักษณ์
ด้านภาพลักษณ์โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ทุกข้อมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก คือ ธนาคารเกียรติ
นาคิ นภัทรเป็ นธนาคารที่ มีความน่ าเชื่ อถื อ วางใจที่ จะใช้บริ การกับธนาคารเกี ยรติ นาคิ นภัทร ธนาคาร
เกียรตินาคินภัทรเป็ นสถาบันทางการเงินที่แข็งแกร่ งและมีมาตรฐานสู ง ธนาคารเกียรตินาคินภัทรมีระบบที่
ทันสมัย และบริ การที่ หลากหลาย สามารถจดจาตราสัญ ลักษณ์ ธนาคารเกี ย รติ นาคิ นภัทรได้ และเมื่ อ
ต้องการใช้บริ การใหม่ๆ อื่นๆ จากธนาคาร จะคิดถึง ธนาคารเกียรติ นาคิ นภัทร ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ ทิ พชญาณ์ อัครพงศ์โสภณ (2558, บทคัดย่อ) ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการเลือกใช้บริ การธนาคารไทย
พาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) ของผูบ้ ริ โภคใน
ด้ านราคา
ปั จจัยที่ มีผลต่อการเลือกใช้บริ การธนาคารเกี ยรตินาคินภัทร ของลูกค้าในเขตกรุ งเทพมหานคร
ด้านราคาโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก คือ ราคา
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับความสะดวกสบาย อัตราค่าธรรมเนียมการทาธุรกรรม
มีความเหมาะสมเมื่อ เปรี ยบเทียบกับบริ การที่ ได้รับ อัตราค่าธรรมเนี ยมความเหมาะสมเมื่อ เปรี ยบเที ยบ
กับ ธนาคารพานิ ช ย์อื่น อัต ราผลตอบแทน (ดอกเบี้ ย เงิ นฝาก ดอกเบี้ ย เงิ นกู้ยื ม) มี ค วามเหมาะสมเมื่ อ
เปรี ยบเที ยบกับธนาคารพานิ ชย์อื่น และอัตราผลตอบแทน (ดอกเบี้ ยเงิ นฝาก ดอกเบี้ ยเงิ นกูย้ ืม) มีความ
เหมาะสม และเป็ นไปตามสภาวะเศรษฐกิ จปั จจุ บนั ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อรษา ทิ พย์เที่ ยงแท้
(2558, บทคัดย่อ)

ข้ อ เสนอแนะจากผลการวิ จั ย
ด้ านภาพลักษณ์
สิ่ งที่ ตอ้ งปรับปรุ ง คื อ ธนาคารเกี ยรติ นาคิ นภัทรเป็ นธนาคารที่ มีความน่ าเชื่ อถือ กล่าวคื อธนาคารเกี ยรติ
นาคิ นภัทรควรให้ความสาคัญกับชื่ อเสี ยง นโยบาย และภาพลักษณ์ โดยธนาคารควรที่ จะมี นโยบายที่
ชัด เจน มี การรั กษาชื่ อ เสี ย งและภาพพจน์ รวมถึ งรั กษาภาพลักษณ์ ของธนาคารให้มีค วามน่ า เชื่ อ ถื อ
เนื่องจากเป็ นสิ่ งที่สร้างความเชื่อมัน่ และสร้างความมัน่ ใจในกับผูท้ ี่ใช้บริ การ
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ด้ านผลิตภัณฑ์
สิ่ งที่ตอ้ งปรับปรุ ง คือ มีความปลอดภัยในการใช้บริ การ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ควรให้ความสาคัญกับ
เทคโนโลยีดา้ นความปลอดภัย ความ สะดวกสบาย และความทันสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความปลอดภัยใน
การทาธุรกรรม ด้วยระบบป้องกันข้อมูลด้านต่าง ๆ ไม่ให้ขอ้ มูลเกิดการรั่วไหล เพื่อสร้างความเชื่ อมัน่ และ
มัน่ ใจให้กบั ผูใ้ ช้บริ การ รวมถึงในการให้บริ การ ธนาคารควรจะให้บริ การด้วยเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย
และมี การอัพเดท ข้อมูลอยู่ตลอดเวลา เพื่ อความสะดวกสบาย และความปลอดภัย ในการทาธุ ร กรรม
ทางการเงิน
ด้ านราคา
สิ่ งที่ ต้องปรั บปรุ ง คื อ ราคาผลิ ตภัณ ฑ์ทางการเงิ นมี ค วามเหมาะสมเมื่ อเที ย บกับความสะดวกสบาย
กล่าวคือ ธนาคารควรปรับปรุ งราคาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับคุณภาพของการบริ การ ไม่ให้ลูกค้ารู ้สึกว่า
โดนเอาเปรี ยบ ธนาคารควรกาหนด ราคาผลิตภัณฑ์ทางการเงินในลักษณะที่ทาให้เกิดคุณค่าในสายตาของ
ลูกค้ามากที่สุด
ด้ านพนักงานของธนาคาร
สิ่ งที่ตอ้ งปรับปรุ ง คือ พนักงานธนาคารมีบุคลิกที่น่าเชื่อถือ แต่งกายสุ ภาพ เรี ยบร้อย ยิม้ แย้มแจ่มใส และมี
ความพร้ อ มในการให้บ ริ ก าร กล่ า วคื อ พนัก งานที่ ใ ห้บ ริ ก ารควรมี บุ ค ลิ ก ที่ น่ า เชื่ อ ถื อ แต่ ง กายสุ ภ าพ
เรี ยบร้อย ยิม้ แย้มแจ่มใส และมีความพร้อมในการให้บริ การ มีความเอาใจใส่ ลูกค้า
ด้ านคุณภาพในการให้ บริการ
สิ่ งที่ตอ้ งปรับปรุ ง คือ ธนาคารเกียรตินาคินภัทรต้องเป็ นธนาคารสาหรับทุกคน ทุกชนชั้น ให้บริ การอย่าง
ไม่เลือกปฏิ บตั ิ กล่าวคือ ธนาคารต้องไม่เลือกปฏิ บตั ิ และเลือกให้บริ การกับลูกค้าไม่มีการแบ่งระดับของ
ลูกค้าให้ความเสมอภาคและเรี ยงลาดับการให้บริ การก่อนหลังตามการมาก่อนได้ก่อนมาหลังต้องรอ, วัน
เวลาในการให้บริ การสอดคล้องกับความต้องการใช้บริ การของลูกค้า เช่นสาขาในห้องสรรพสิ นค้าต้องมี
เวลาเปิ ดให้บริ การมากกว่าเวลาให้บริ การของสาขาที่อยู่นอกห้างสรรพสิ นค้าและเปิ ดให้บริ การในวันหยุด
นักขัตฤกษ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการใช้บริ การของลูกค้า
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