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บทคัดย่ อ
งานวิจยั ฉบับนี้มีวตั ถุประสงค์(1) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (7Ps) ของธนาคารกรุ งศรี
อยุ ธ ยา จ ากั ด (มหาชน) ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ การของผู ้บ ริ โภค( 2)เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ด้ า น
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ ด้านอาชีพ และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การธนาคารกรุ ง
ศรี อยุธยา จากัด(มหาชน) ทั้งนี้เพื่อให้ผู ้ ประกอบการธนาคารทราบถึงปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้ บริ การ
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) สามารถนาผลวิจยั ไปประยุกต์ใช้ เพื่อเป็ นส่ วนหนึ่งในการวางแผน
พัฒนา และกาหนดกลยุทธ์ ประชากรที่ ทาการศึกษา คือ กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่เคยใช้บริ การธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
จากัด (มหาชน) ทาการสารวจโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ผ่านระบบออนไลน์ Google Docs ซึ่ ง
สามารถเก็บ แบบสอบถามได้ท้งั สิ้ น 437 ชุด ผลการวิจยั พบว่าปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การธนาคาร
กรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) โดยเรี ยงลาดับตามอิทธิ พลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจจากมากไปน้อย ได้แก่ ปั จจัย
ด้านกระบวนการ และ เครื่ องมืออุปกรณ์ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ โปรโมชัน่ และบริ การหลังการขาย ปั จจัยด้าน
เทคโนโลยี ปั จจัยจานวนช่ องบริ การ และสาขา ปั จจัยด้านบุคคล ปั จจัยด้านสถานที่ และช่ วงเวลาในการ
ให้บริ ก าร และปั จจัย ด้า นชื่ อ เสี ย ง นโยบาย และภาพลัก ษณ์ ตามล าดับ ในส่ วนผลการวิ จยั ทาง ลัก ษณะ
ประชากรศาสตร์ พบว่าผูใ้ ช้บริ การที่มีอาชี พแตกต่างกัน มีผลการตัดสิ นใจใช้บริ การธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
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จากัด (มหาชน) แตกต่างกัน ในขณะที่ผใู ้ ช้บริ การที่มีระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีผลการ ตัดสิ นใจ
ใช้บริ การธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ : ธนาคารพาณิ ชย์, กรุ งศรี อยุธยา, การตัดสิ นใจ
Abstract
The objectives of this study were. (1)The 7P’s marketing mix - product, price, place, promotion,
people, process and physical evidence was taken into account. (2)Demographic factors, including
population, occupation, and income, were also considered. Samples were 437 BAY customers who provided
data by filling out questionnaires, using Google Docs.Results were that process and equipment, products,
promotion, after-sale service, technologies, number of service counters and branches, personnel, place,
processing time, reputation and policy, and image, were influential in decreasing order of importance.
Demographically, occupation has an impact, but income did not. These findings may help banks in Thailand
develop planning and improve strategy for better customer service in a highly competitive market.
Keywords : Commercial banks, Bank of Ayudhya Public Company Limited (BAY), Decision
บทนา
ธนาคารพาณิ ชย์เป็ นสถาบันการเงินที่มีบทบาทสู งในด้านการดาเนินธุ รกิจมีส่วนสนับสนุ นให้เกิ ด
การลงทุนในธุ รกิจประเภทต่างๆ โดยให้บริ การทางการเงินในรู ปแบบต่างๆ เช่ น การฝาก-ถอนเงิ น การโอน
เงิน การให้สินเชื่อ การให้เช่าตูน้ ิรภัย การจาหน่ ายพันธบัตรรั ฐบาล การชาระค่าสาธารณู ปโภค ตลอดจน
การแลกเปลี่ยนเงินตารต่างประเทศ ซึ่งในปั จจุบนั ประเทศไทยมีธนาคารพาณิ ชย์ และสาขาที่เปิ ดดาเนิ นการ
มากขึ้นทาให้ธนาคารพาณิ ชย์ตอ้ งเผชิญกับสภาพการแข่งขันที่รุนแรงเนื่ องจากผูบ้ ริ โภคมีทางเลือกในการใช้
บริ การที่มากขึ้น ปั จจุบนั ที่การแข่งขันของธนาคารพาณิชย์ค่อนข้างสู งมากขึ้น การดาเนินธุ รกิจด้านการเงินการ
ธนาคารยิ่งจาเป็ นต้องมีการปรับปรุ งเปลีย่ นแปลง และพัฒนารู ปแบบการให้บริ การให้ทนั สมัยเหมาะสมกับ ยุค
สมัยที่ เปลี่ย นไปโดยการนาเทคโนโลยี เข้ามาช่ ว ยในการดาเนิ นงานเพื่ อให้ก ารบริ การตอบสนองต่อ ความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคและช่วยอานวยความสะดวกใน ด้านการให้บริ การธุ รกรรมทางการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านธนาคารบนอินเตอร์ เน็ตรู ปแบบต่างๆที่นามาใช้ส่งเสริ มให้ธนาคารสามารถเพิ่มช่ องทางในการหารายได้
ขยายฐานข้อมู ลรั กษาส่ วนแบ่ง ทางการตลาดและช่ วยลดต้นทุ น ในการดาเนิ น งานซึ่ ง จะมีผ ลให้เ กิ ดความ
ได้เปรี ยบทางการแข่งขัน ในธุ รกิจและยังเป็ นการพัฒนาศักยภาพของธนาคารได้อีกด้วย ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
จากัด (มหาชน) จึงได้มีการพยายามปรับปรุ งคุณภาพการให้บริ การของธนาคาร เพื่อมุ่งหวังที่จะเป็ นธนาคารใน
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ดวงใจของผูบ้ ริ โภคที่เลือกใช้บริ การกับธนาคารโดยทางธนาคารได้มีการจัดฝึ กอบรมให้กบั พนักงานในเรื่ อง
ของการให้บริ การ มีการปรับปรุ งสถานที่ให้บริ การ ปรับปรุ งธุ รกิจที่ให้บริ การเพื่อให้ลูกค้าที่มาใช้ บริ การเกิ ด
ความประทับใจทั้งในด้านการให้บริ การและด้านธุ รกิ จที่ให้บริ การดังนั้นจึงเห็นได้ว่า ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
จากัด (มหาชน) ให้ความสาคัญในเรื่ องคุณภาพการให้บริ การ ทั้งในด้านพนักงานผูใ้ ห้บริ การกระบวนการ
ให้บริ การและสถานที่ให้บริ การ ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) ยังได้เล็งเห็นถึงความหลากหลายของ
กลุ่มผูบ้ ริ โภค ที่มีปัจจัยรู ปแบบการใช้บริ การที่แตกต่างกันออกไป ของแต่ละบุคคล เช่ น เพศ อายุ การศึ กษา
เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่ทาให้ ทางธนาคารกรุ งศรี อยุธยาจากัด (มหาชน) มีผลิตภัณฑ์ต่างๆที่รองรั บต่อความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภค มีการใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาให้บริ การแก่ผบู ้ ริ โภคและการปฎิบตั ิงานภายในธนาคาร
เพื่อความสะดวกและรวดเร็ วในการใช้บริ การ ง่ายต่อการทาธุ รกรรมทางการเงินในรู ปแบบต่างๆที่อานวยความ
สะดวกแก่ผบู ้ ริ โภค
ดังนั้นผูศ้ ึกษาจึงสนใจศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การทางการเงิ นจากธนาคาร
กรุ งศรี อยุธยา จากัด(มหาชน) ของผูบ้ ริ โภคที่เคยใช้บริ การ เพื่อศึกษาว่ามีปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด(7Ps)
มีอิทธพลต่อการเลือกใช้ต่อการเข้าใช้บริ การธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด(มหาชน) จึงมีความสาคัญใ นการนา
ข้อมูงงานวิจยั นี้ ไปใช้ในการประยุกต์ใช้ วางแผนพัฒนา กลยุทธ์ ปรับปรุ งและต่อยอดให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (7Ps) ของธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด(มหาชน) ที่มี
ผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การของผูบ้ ริ โภค
2. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ ด้านอาชีพ และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด(มหาชน)
สมมติฐาน
1. ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การทางการเงิ นจาก ธนาคาร
กรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) ของผูบ้ ริ โภคที่เคยใช้บริ การ
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านการบริ กามีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การทาง
การเงินจาก ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) ของผูบ้ ริ โภคที่เคยใช้บริ การ
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ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
1. ให้ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) ทราบถึงปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีผล
ต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) และสามารถนาผลงานวิจยั ฉบับนี้ ไปเป็ น
ฐานข้อมูล ในการวางแผนและพัฒนากลยุทธ์ ปรับปรุ งและต่อยอดการให้บริ การของ ธนาคาร
2. ให้ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) และผูป้ ระกอบการธนาคารอื่นๆ ได้ ทราบถึงปั จจัย
ในการการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การธนาคารและแนวโน้มผูใ้ ช้บริ การธนาคาร และนาเอา ข้อมูลไปใช้ในการคิด
วิเคราะห์ ในการกาหนดกลยุทธ์ของธนาคารให้ตรงกับความต้องการผูใ้ ช้บริ การ เพื่อแข่งขันกับธนาคารอื่นๆ
3. ให้ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) ทราบถึงปั จจัยประชากรศาสตร์ ด้าน อาชี พ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลในการตัดสิ นใจใช้บริ การธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) หรื อไม่ เพื่อนามา
เป็ นเป็ นฐานข้อมูล ในการปรับปรุ งพัฒนา รวมถึงวางแผน กลยุทธ์ในการบริ การต่อไป
4. เป็ นประโยชน์ ใ นด้า นฐานข้อ มู ล ให้ ก ับ ธนาคารและผู ้ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ในการ วิ เ คราะห์
ประกอบการวางแผนและตัดสิ นใจ รวมถึงใช้ในการปรับเปลี่ยน ปรับปรุ ง และพัฒนากลยุทธ์ ต่อไปในอนาคต

งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด (7Ps)
ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
ณัฐดนัย ใจชน (2555) ได้ทาการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การ จากธนาคารพาณิ ชย์ ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการเลือกใช้บริ การ จากธนาคารพาณิ ชย์ โดยกลุ่ ม
ตัวอย่างให้ความสาคัญในระดับมากที่สุดในด้าน การให้บริ การที่มี คุณภาพ/มีความถูกต้องของข้อมูล รองลงมา
คือมีรูปแบบการให้บริ การของธนาคารตรงกับความต้องการ
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ปั จจัยด้านราคา (Price)
อรษา ทิพย์เที่ย งแท้ (2558) ได้ทาการศึ กษาส่ วนประสมทางการตลาด ส่ งผลต่ อการใช้บริ การ
ธนาคารออมสิ น ในเขตอาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ พบว่าปั จจัย ด้านราคาส่ งผลต่อการใช้บริ การ
ธนาคาร โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสู ง
ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
จริ ยา เรื อนแก้ว (2550) ได้ทาการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ บริ การจากธนาคารพาณิ ชย์ของ
นักศึกษาสายสังคมศาสตร์ ระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ พบว่าปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดมีผล
ต่อการเลือกใช้บริ การจากธนาคารพาณิ ชย์ โดยกลุ่ม ตัวอย่างให้ความสาคัญกับเรื่ องธนาคารควรจะมีการแจก
ของชาร่ วย ของกานัล ในโอกาสพิเศษให้กบั ลูกค้า ควรจะมีการเตรี ยมของให้พอเพียงกับจานวนลูกค้า
ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place/Channel Distribution)
ทนงศักดิ์ จิรวัฒนวิตร (2554) ได้ทาการศึ กษาปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ บัตรเครดิตของลูกค้า
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ภาคกลางสาม สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม พบว่าปั จจัยด้านช่ องทางการจัด
จาหน่ายมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การบัตรเครดิตของธนาคาร โดยเรื่ องที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญเป็ น
อันดับแรกคือ มี ศูนย์บริ ก ารสมาชิ ก Call Center สามารถ ให้ขอ้ มู ล รองลงมาคือสาขามี ที่จอดรถสะดวก
สถานที่ในการให้บริ การสะอาดเรี ยบร้ อย
ปั จจัยด้านบุคคล (People)
ทิพชญาณ์ อัครพงศ์โสภณ (2556) ได้ทาการศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ การเลือกใช้บริ การธนาคาร
ไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหา นคร พบว่าส่ วน ประสมทางการตลาดด้านพนักงาน
มีอิทธิ พลต่อการเลือกใช้บริ การธนาคาร โดยเรื่ องที่กลุ่มตัวอย่างให้ ความสาคัญเป็ นอันดับแรก คือ การแต่งกาย
ของพนักงานสุ ภาพ สะอาด เรี ยบร้ อย น่ าเชื่ อถือ รองลงมาคือ พนักงานแสดงออกถึงความเป็ นมิตร สุ ภาพ
อ่อนโยน และพนักงานมีความเอาใจใส่ กระตือรื อร้ นในการให้บริ การ
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ปั จจัยด้านการบริ การ (Process)
กฤษฎา ราชมณี (2547) ได้ทาการศึกษา ปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ
ธนาคารนครหลวงไทย จากัด (มหาชน) สาขานครพนม พบว่า ปั จจัยทาง การตลาดด้านกระบวนการมีอิทธิ พล
ต่อการตัดสิ นใจในการเลือกใช้บริ การธนาคาร โดยเรื่ องที่กลุ่ม ตัวอย่างให้ความสาคัญเป็ นอันดับแรก ได้แก่
ความสะดวกในการใช้บริ การ รองลงมาคือ ความรวดเร็ ว แม่นยา ถูกต้อง ในการบริ การ ระยะเวลาในการคอย
รับบริ การ และขั้นตอนในการขอใช้บริ การ
ปั จจัยด้านกายภาพ (Physical Evidence)
กฤษฎา ราชมณี (2547) ได้ทาการศึกษา ปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิ พล ต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ
ธนาคารนครหลวงไทย จากัด (มหาชน) สาขานครพนม พบว่า ปั จจัยทาง การตลาดด้านกายภาพมีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจในการเลือกใช้บริ การ ได้แก่ ความเหมาะสมของพื้นที่ ที่ให้บริ การ ความเพียงพอของสถานที่จอด
รถ การตกแต่งสถานที่ภายในธนาคาร และการวางผัง ภายในสานักงาน
ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์ (Demographics)
ปั จจัยด้านอาชีพ (Occupation)
จัน ทร์ พิมพ์ หลวงแก้ว (2540) ได้ทาการศึ กษาปั จจัยส่ วนประสมทาง การตลาดที่ มีผ ลต่ อการ
เลือกใช้บริ การฝากเงินของลูกค้าธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) สาขารั งสิ ต จังหวัดปทุมธานี พบว่า อาชี พที่
แตกต่างกันมีผลต่อการเลือกใช้บริ การฝากเงินในด้านผลิตภัณฑ์ดา้ นราคา ด้านการจัดจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด ด้านบุคลากร ด้านสภาพแวดล้อมของธนาคาร และด้านกระบวนการ แตกต่างกัน
ปั จจัยด้านรายได้ (Income)
ณัฐดนัย ใจชน (2555) ได้ทาการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การ จากธนาคารพาณิ ชย์ ใน
เขตกรุ ง เทพมหานคร พบว่าปั จจัย ส่ วนบุคคลด้านรายได้ต่อ เดือ น มี ความสั มพัน ธ์ กบั พฤติ กรรมการเข้าใช้
บริ การธนาคารพาณิ ชย์ ในด้า นความถี่ช่ วงเวลา ประเภทการให้บริ การ ลักษณะการใช้บริ การ เหตุผลที่ใช้
ธนาคารนั้นๆ

7

วิธีการศึกษา
กลุ่มตัวอย่ าง
ผูว้ จิ ยั ได้อา้ งอิงสู ตรที่จะกาหนดกลุ่มตัวอย่างตามกรณี ที่ไม่ทราบจานวนประชากร ด้วยกาหนด
สมมติฐานที่วา่ ข้อมูลมีการกระจายตัวแบบปกติ (Normal Distribution) จากการคิดคานวณจากสู ตร พบว่าใน
กรณี ที่ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน ณ ระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95% จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม
เท่ า กับ 385 ตัว อย่ า ง อย่ า งไรก็ ต าม เพื่ อ ป้ อ งกัน ความผิ ด พลาดของข้อ มู ล ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ นจากการตอบ
แบบสอบถามไม่ ค รบถ้วนหรื อ ไม่ สมบู ร ณ์ ดัง นั้น ผู ้วิจยั จึ ง ได้เ พิ่ ม จานวนผู ้จดั ทาแบบสอบถามอี ก 5%
รวมกลุ่มตัวอย่างครั้งนี้ท้งั หมด 405 ตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
เก็ บรวบรวมข้อ มู ล โดยวิธี ก ารแจกแบบสอบถามออนไลน์ เนื่ อ งจากเป็ นวิธี ที่ก ลุ่ มตัวอย่ า ง
สามารถเข้าถึงได้ง่าย รวดเร็ ว ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูล รวมถึงลดเวลาในการแจกแบบสอบถาม และ
ยังเป็ นการสะดวกต่อผูต้ อบแบบสอบถาม
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษางานวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 คาถามคัดกรอง และข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
โดยแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) ซึ่ งให้เลือกเพียง 1 คาตอบ ที่ตรงกับ
ผูต้ อบแบบสอบถามมากที่สุด
ส่ วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ สถานภาพ
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยแบบสอบถามมีลกั ษณะ เป็ นแบบตรวจสอบรายการ
(Check-List) ให้เลือกเพียง 1 คาตอบ
ส่ วนที่ 3 คาถามข้อมูลเกี่ ยวกับปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดและการใช้บริ การ ธนาคารกรุ งศรี
อยุธยา จากัด (มหาชน)ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย
ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และด้านกายภาพ ซึ่ งมีลกั ษณะ แบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า
(Rating Scale) ใช้เกณฑ์การกาหนดค่าน้ าหนักของ การประเมินเป็ น 5 ระดับจากน้อยไปมาก ตามวิธีของลิ
เคิร์ท (Five-Point Likert Scales)
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ผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างโดยส่ วนมากเป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเป็ นเพศชายร้ อยละ40 และเพศหญิง
ร้ อยละ 60 ซึ่ งส่ วนใหญ่มีอายุ 20-30 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 57.3 นอกจากนี้ ส่วนใหญ่มีระดับการศึ กษาสู งสุ ดคือ
ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า คิดเป็ นร้ อยละ 69.9 โดยกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน คิด
เป็ นร้ อยละ51.85 ซึ่ งมี่รายได้เฉลี่ยติอเดือนอยู่ระหว่างช่วง 20,001- 30.000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 25.68 จากกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด เมื่อพิจารณาถึงปั จจัยหลักด้านส่ วนประสมทางการตลาด (7Ps) ซึ่ง ประกอบด้วยตัวแปรอิสระ
จานวนทั้ง สิ้ น 34 ตัว แปร พบว่ า ตัวแปรอิ ส ระที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ของระดับ ความ คิ ด เห็ น สู ง สุ ด จากการตอบ
แบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง 5 อันแรกนั้น โดยเรี ยงลาดับจากมากไปหา น้อย ได้แก่ ปั จจัยด้านลักษณะทาง
กายภาพ (Physical Evidence) ในเรื่ องของชื่ อเสี ยงและ ภาพลักษณ์ ของธนาคารมีความน่ าเชื่ อถือ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.14 สามารถทาการแปลค่าจากค่าเฉลี่ย ได้อยู่ในระดับ “มาก” ปั จจัยด้านกระบวนการ (Process) เรื่ อง
ของการมีระบบการป้องกันความ ปลอดภัยของข้อมูล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 สามารถทาการแปลค่าจากค่าเฉลี่ย
ได้อยู่ในระดับ “มาก” ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ในเรื่ องของมีความปลอดภัยในการใช้บริ การ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.07 สามารถทาการแปลค่าจากค่าเฉลี่ยได้อยู่ในระดับ “มาก” ปั จจัยด้านบุคคล (People) พนักงาน
ธนาคารมี บุคลิก น่ าเชื่ อถือ แต่ งกาย สุ ภ าพ เรี ยบร้ อย ยิ้มแย้มแจ่มใส และมีค วามพร้ อมในการให้บริ ก าร มี
ค่า เฉลี่ ย เท่ า กับ 4.02 สามารถทา การแปลค่า จากค่า เฉลี่ย ได้อ ยู่ ในระดับ “มาก”และปั จจัย ด้า นผลิ ตภัณ ฑ์
(Product) ใน เรื่ องของผลิตภัณฑ์ และบริ การทางการเงินมีคุณภาพ/ความถูกต้อง มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.00 สามารถ
ทาการแปลค่าจากค่าเฉลี่ย ได้อยู่ในระดับ “มาก”
บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
สรุ ปผลการวิจัย
1. ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผูต้ อบแบบสอบถาม
ผลการวิจยั พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่างมีสัดส่ วนเพศ หญิงมากกว่าเพศ
ชาย แบ่งออกเป็ นเพศชาย ร้ อยละ 40.0 และเพศหญิง ร้ อยละ 60.0 ซึ่ งส่ วนใหญ่ กลุ่มตัวอย่างมีอายุอยู่ในช่ วง
ระหว่าง 20-30 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 57.3 โดยส่ วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึ กษาสู งสุ ดคือ ปริ ญญาตรี หรื อ
เทียบเท่า คิดเป็ นร้ อยละ 69.9 และกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน คิดเป็ นร้ อย
ละ 50.9 ซึ่ งรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างส่ วนมากอยู่ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท คิด เป็ นร้ อยละ
25.7 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
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2. ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมการใช้ บ ริ ธนาคารกรุ งศรี อยุ ธ ยา จ ากัด (มหาชน)ของ ผู ้ต อบ
แบบสอบถาม
ผลการวิจยั สามารถสรุ ปได้วา่ พฤติกรรมการใช้บริ การธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)ของ
กลุ่มตัวอย่าง โดยส่ วนใหญ่เลือกใช้บริ การธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) เนื่ องจาก เป็ นธนาคารที่มี
ชื่อเสี ยงและมีมาตรฐาน คิดเป็ นร้ อยละ 33.8 ซึ่งส่ วนมากจะใช้บริ การเฉลี่ยอยู่ที่ 1-2 ครั้ งต่อเดือน คิดเป็ นร้ อย
ละ 48.0 วัตถุประสงค์ในการใช้บริ การธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) ส่ วนมากจะใช้บริ การธุ รกรรม
ด้าน ฝาก-ถอน-โอน คิดเป็ นร้ อยละ 23.2 และส่ วนใหญ่จะมาใช้บริ การในวัน ธรรมดา (จันทร์ -ศุ กร์ ) คิดเป็ น
ร้ อยละ 63.5 และในช่วงเวลา 18.01 – 20.00 น. คิดเป็ นร้ อยละ 27.2 ซึ่งช่องทางในการใช้บริ การที่มากที่สุด คือ
ช่องทางสาขาธนาคาร คิดเป็ นร้ อยละ 54.1 และช่องทางตูอ้ ตั โนมัติ เช่น ตู ้ ATM / CDM คิดเป็ นร้ อย ละ 24.2
3. ปั จจัยที่ มีผ ลต่ อการตัดสิ น ใจใช้บริ ก ารธนาคารกรุ ง ศรี อ ยุ ธยา จากัด (มหาชน) จากผลการ
วิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ของตัวแปรอิสระจานวนทั้งสิ้ น 34 ตัวแปร
ปั จจัยด้ านการบริ การ และเครื่ องมืออุปกรณ์ มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ โดยการบริ การ
ที่ ดีข องทางธนาคารควรจะมี ร ะเบี ย บและล าดับขั้น ตอนในการทาธุ ร กรรมทางการเงิ น ซึ่ ง จะต้อ งทาให้
ผูใ้ ช้บริ การเข้าใจง่าย ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน สะดวก และรวดเร็ ว ลดขั้นตอนที่ไม่จาเป็ น รวมถึงธนาคารต้อง
สามารถทาธุ รกรรมทางการเงิ นให้กบั ผูใ้ ช้บริ การได้อย่างถูกต้องแม่นยา พร้ อมทั้งธนาคารจะต้องมีอุปกรณ์
เครื่ องมือ และเทคโนโลยีในการทาธุ รกรรมที่มีความทันสมัยไว้ ให้กบั บริ การกัผูใ้ ช้บริ การอย่า งทัว่ ถึง ซึ่ ง
จะต้องอานวยความสะดวกให้กบั ผูใ้ ช้บริ การ ให้ได้รับความ สะดวก สบาย และรวดเร็ ว
ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ โปรโมชัน่ และบริ การหลังการขาย มีผลต่อการ ตัดสิ นใจใช้บริ การ
โดยผลิตภัณฑ์ควรมีความหลากหลาย รวมถึงมีการกระจายข่าวสารผ่านสื่ อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ต่างๆ โดย
จะต้องดาเนินการอยู่สม่าเสมอ มีรายการส่ งเสริ มบริ การ เช่ น แจกของที่ระลึกแก่ ลูกค้า เป็ น ต้น และให้สิทธิ
พิเศษและประโยชน์ต่างๆ เช่น ส่ วนลดร้ านค้า ร้ านอาหาร เป็ นต้น มีการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพิ่มดอกเบี้ยเงิน
ฝาก และลดอัตราค่า ธรรมเนี ย ม ตามแต่ ล ะเทศกาลและโอกาส รวมถึ ง จัดกิ จกรรมเพื่ อสั ง คม ( CSR) อยู่
สม่าเสมอ นอกจากนี้ตอ้ งมีการ โทรศัพท์สอบถาม / แจ้งบริ การให้ทราบ มีขอ้ มูลและ บริ การที่ทนั สมัย อัพเดท
อยู่ตลอดเวลารวมถึงมีการปรับปรุ งข้อมูลอยู่สม่ าเสมอ นอกจากการบริ การของธนาคารแล้ว ผลิตภัณฑ์และ
โปรโมชัน่ ถือเป็ นส่ วนนึงที่ค่อนข้างมีความสาคัญ เนื่องจากผู ้ ที่มาใช้บริ การจะได้รับบริ การจากธนาคารแล้ว ก็
ใช้ผลิตภัณฑ์ของธนาคารด้วย
ปั จจัยด้ านเทคโนโลยี มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ เนื่ องจากในการทาธุ รกรรมทางการ
เงินต่างๆ นอกจากผูใ้ ช้บริ การจะต้องได้รับความสะดวกสบาย รวดเร็ วแล้ว สิ่ งสาคัญอย่างยิ่งที่ธนาคารควรมีให้
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คือความปลอดภัยในการทาธุ รกรรม ด้วยระบบป้องกันข้อมูลด้านต่างๆ เนื่ องจากเงิ นถือเป็ นสิ่ งสาคัญในการ
ดารงชีวติ และเป็ นสิ่ งที่ใช้ซ้ื อปั จจัยต่างๆ รวมถึงในการให้บริ การควรจะให้บริ การด้วยเทคโนโลยีที่มีความ
ทันสมัยและ อัพเดทอย่างสม้เสมอ เนื่ องจากหากไม่มีความสะดวกสบาย และไม่มีความปลอดภัยในการทา
ธุ รกรรมทางการเงิน ย่อมส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การทางการเงิน
ปั จจัยจานวนช่ องบริ การ และสาขา มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
จากัด (มหาชน) เนื่ องจากทางธนาคารมี สาขาและมี ช่อ งทางในการให้บริ การที่ หลากหลายและเพี ยงพอ
ครอบคลุม มีความสะดวกสบายในการเข้าใช้บริ การ หากผูใ้ ช้บริ การต้องการใช้บริ การที่แห่งใดก็สามารถไปได้
ทุกแห่ง ประกอบกับมีจานวนช่องบริ การที่เพียงพอในแต่ละสาขา ทาให้ผูใ้ ช้บริ การได้รับความสะดวกสบาย
และรวดเร็ ว ก็เป็ นส่ วนนึงที่ ส่ งผลต่อการตัดสิ นในใจการเลือกใช้บริ การของผูใ้ ช้บริ การ
ปั จจัยด้ านบุคคล มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) เนื่ องจาก
ธนาคารเป็ นธุ รกิจที่ดาเนินการในรู ปแบบของการให้บริ การ ฉะนั้น บริ การของ พนักงานและบุคคลากรถือเป็ น
สิ่ งนึ งที่สาคัญ โดยพนักงานและบุคคลากรในองค์กรทุกคนควรจะมีการ ให้บริ การที่ ดี แต่งกายเรี ยบร้ อ ย
กิริยามารยาทสุ ภาพ พูดจาไพเราะ มีความกระตือรื อร้ น มีความรับผิดชอบ ดูแล เอาใจใส่ เต็มใจการให้บริ การ
รวมถึงอานวยความสะดวกให้กบั ลูก ค้า ตั้งแต่เริ่ มจนจบการบริ การ มีค วามรู ้ ความเข้า ใจในผลิ ตภัณฑ์ของ
ธนาคาร สามารถผูร้ อบรู ้ ให้ขอ้ มูล แนะนา รวมทั้งแก้ไขปั ญหาให้กบั ทางผูใ้ ช้บริ การได้เป็ นอย่างดี
ปั จจัยด้ านสถานที่ และช่ วงเวลาในการให้ บริ การ เนื่ องจากหากธนาคาร มีการอานวยความ
สะดวกในเรื่ องสถานที่มีความกว้างขวาง สะดวกสบาย ไม่แออัด ไม่คบั แคบ ก็เป็ นอีกส่ วนนึ งที่สร้ างแรงจูงใจ
ให้กบั ผูใ้ ช้บริ การที่ตดั สิ นใจที่จะใช้เข้าใช้บริ การ ประกอบกับการที่ช่วงเวลาเปิ ดปิ ดธนาคารมีความเหมาะสม
ปั จจัยด้ านชื่ อเสี ยง นโยบาย และภาพลักษณ์ มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้ บริ การธนาคารกรุ งศรี
อยุธยา จากัด (มหาชน) เนื่องจากธนาคารที่มีนโยบายที่ชดั เจน มีชื่อเสี ยง รวมถึง ภาพลักษณ์ ของธนาคารที่มี
ความน่าเชื่ อถือ รู ปลักษณ์ ภายนอก การออกแบบ และการตกแต่งสถานที่ มีความสวยงาม ก็จะเป็ นส่ วนนึ ง
สร้ างความเชื่อมัน่ และเชื่อถือให้กบั ผูใ้ ช้บริ การ ซึ่ งส่ งผลต่อการ ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
4. สาหรับการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ โดย ใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Anova) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่า อาชี พที่ แตกต่างกันส่ งผลต่อการ
ตัดสิ นใจใช้บริ การธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) เนื่องจากผูใ้ ช้บริ การ ธนาคารแต่ละอาชี พ มีแนวคิด
แนวทาง รู ปแบบการดารงชีวติ ควรศึกษาความต้องการของอาชีพกลุ่มนี้ เพื่อที่จะได้นาเสนอบริ การที่ตรงกับ
ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม

11

ข้ อเสนอแนะงานวิจัย
1. เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิ งลึกเกี่ ยวกับการตัดสิ นใจใช้บริ การธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
ควรทาการศึกษาและวิจยั เชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-Depth Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus
Group) ควบคู่ไปกับการแจกแบบสอบถาม เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ มีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น ซึ่ งจะช่ วยให้
ผูป้ ระกอบการธนาคารสามารถนาไปใช้ในการคิดค้น ปรั บปรุ ง และพัฒนากลยุทธ์ ของธนาคารให้ดียิ่งขึ้ น
เพื่อให้การบริ การเกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด และสามารถตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริ การได้อย่างแท้จริ ง
2. ควรทาการศึ ก ษาวิจยั เพิ่ มเติ ม เกี่ ย วกับพฤติ ก รรมหรื อ ปั จจัย ต่ า งๆที่ ส่ง ผลต่ อ การใช้บริ ก าร
ธนาคารกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา จากัด (มหาชน) โดยเจาะลึ ก แต่ ล ะสาขาหรื อ แต่ ล ะภาค เพื่ อ ให้ทราบข้อ มู ล และ
พฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การแต่ละพื้นที่ได้อย่างชัดเจน ซึ่ งอาจทาให้ผูว้ จิ ยั ได้ทราบถึงพฤติกรรมหรื อปั จจัยอื่นๆที่
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) ทั้งนี้ เพื่อให้ผูป้ ระกอบการธนาคารได้
ทราบข้อมูลและปั จจัยที่ครอบคลุม เพื่อนาไปพัฒนาและปรั บปรุ งกระบวนการให้บริ การของธนาคารให้มี
ประสิ ทธิ ภาพต่อไป
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