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บทที� 1 

 

บทนํา 

 
ความสําคัญของปัญหา 

 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ไดรั้บการก่อตั�งขึ�นในปีพ.ศ. 2487 และเจริญเติบโตจน
เป็นธนาคารพาณิชยที์2ใหญ่ที2สุดในประเทศไทยและเป็นหนึ2งในธนาคารระดบัภูมิภาคที2ใหญ่ที2สุด
ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ดว้ยมูลค่าของสินทรัพยร์วมในปีพ.ศ. 2556 ประมาณ 1.8 ลา้นลา้นบาท 
โดยเป็นผูน้าํในการสนบัสนุนทางการเงินแก่ธุรกิจขนาดใหญ่และธุรกิจขนาดยอ่ม อีกทั�งยงัมีลูกคา้
ประเภทบุคคลธรรมดาใชบ้ริการมากที2สุด ดว้ยธนาคารกรุงเทพให้บริการแก่ลูกคา้บุคคลและลูกคา้
ธุรกิจเป็นจาํนวนรวมกวา่ 17 ลา้นบญัชีผา่นสาํนกัธุรกิจและสาํนกัธุรกิจยอ่ยกวา่ 230 แห่ง และสาขา
ทั2วประเทศกวา่ 1,100 แห่ง (ฝ่ายบริหารงานกลางธนาคารกรุงเทพ, 2557) และยงัมีเครือข่ายธนาคาร
อตัโนมติัที2หลากหลาย ซึ2 งประกอบด้วยเครื2 องเอทีเอ็มและเครื2 องรับฝากเงินสดอยู่ทั2วประเทศ 
บริการธนาคารทางโทรศพัท์และธนาคารทางอินเทอร์เน็ตที2ใช้ง่ายและลูกค้าสามารถเลือกทาํ
ธุรกรรมในภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ ซึ2 งเอื�ออาํนวยให้ลูกคา้สามารถจดัการเรื2องการเงินไดอ้ยา่ง
รวดเร็วตลอด 24 ชั2วโมง 

 
การที2ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ยงัคงเป็นหนึ2 งในผูน้าํภาคการธนาคารไทยมาโดย

ตลอดนั�น เป็นผลมาจากปรัชญาของธนาคารที2มุ่งเนน้การพฒันาสายสัมพนัธ์กบัลูกคา้ เพื2อเกื�อหนุน
ซึ2งกนัและกนัอยา่งยนืยาว นอกจากนี�  การประสานศกัยภาพภายในองคก์รระหวา่งหน่วยธุรกิจต่างๆ 
ทั�งดา้นลูกคา้ธุรกิจรายใหญ่ ดา้นการเงินธนกิจ กิจการธนาคารต่างประเทศ ดา้นลูกคา้ธุรกิจรายกลาง
และรายปลีก และดา้นลูกคา้บุคคล เอื�ออาํนวยให้ธนาคารสามารถสร้างสรรคบ์ริการเพื2อตอบสนอง
ความตอ้งการเฉพาะเจาะจงของลูกคา้ โดยมีความหลากหลาย นอกจากนี�  บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั และบริษทัหลกัทรัพยบ์วัหลวง จาํกดั ซึ2 งเป็นบริษทัในเครือธนาคารยงั
มีบทบาทสําคญัที2สนบัสนุนธนาคารในการสร้างสรรคโ์อกาสเพื2อการลงทุนใหม่ๆ เพื2อนาํเสนอต่อ
ลูกคา้ของธนาคารกรุงเทพโดยเฉพาะ 
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บริการธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือ (Mobile Banking) จึงเป็นช่องทางการทาํ
ธุรกรรมทางการเงินที2ไดรั้บการพฒันาขึ�นอยา่งต่อเนื2องอยูต่ลอดเวลา ทาํให้ช่องทางการทาํธุรกรรม
ผา่นโทรศพัทมื์อถือกลายเป็นช่องทางหนึ2งที2เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายจาํนวนมาก จากขอ้มูลของธนาคาร
แห่งประเทศไทย (2557) นบัตั�งแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นตน้มา ประเทศไทยมีผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตและ
โทรศพัทมื์อถือในการทาํธุรกรรมทางการเงินเพิ2มขึ�น (ตารางที2 1-1) 

 
ตารางที� 1-1  ธุรกรรมการชาํระเงินผา่นบริการ Mobile Banking และ Internet Banking                          

ปี พ.ศ.2553 – 2556 
 

รายการ 
ปี พ.ศ. 

2553 2554  2555 2556 
1 ธุรกรรมการชาํระเงินผา่น Internet Banking 

    
 

-จาํนวนบญัชีลูกคา้ที2ใชบ้ริการ (พนับญัชี) 4,822 5,626 6,645 8,033 
 -อตัราการเปลี2ยนแปลงจาํนวนบญัชีลูกคา้ที2ใชบ้ริการ (ร้อยละ) - 16.67 18.11 20.89 

 
-ปริมาณรายการ (พนัรายการ) 60,794 83,841 125,277 161,784 

 -อตัราการเปลี2ยนแปลงปริมาณรายการ (ร้อยละ) - 37.91 49.42 29.14 

 
-มูลค่ารายการ (พนัลา้นบาท) 7,892 8,780 14,112 19,548 

 -อตัราการเปลี2ยนแปลงมูลค่ารายการ (ร้อยละ) - 11.25 60.73 38.52 
2 ธุรกรรมการชาํระเงินผา่น Mobile Banking 

    
 

-จาํนวนบญัชีลูกคา้ที2ใชบ้ริการ (พนับญัชี) 519 706 864 1,164 
 -อตัราการเปลี2ยนแปลงจาํนวนบญัชีลูกคา้ที2ใชบ้ริการ (ร้อยละ) - 36.03 22.38 34.72 

 
-ปริมาณรายการ (พนัรายการ) 15,885 19,942 36,285 57,199 

 -อตัราการเปลี2ยนแปลงปริมาณรายการ (ร้อยละ) - 25.54 81.95 57.64 

 
-มูลค่ารายการ (พนัลา้นบาท) 110 187 440 752 

 -อตัราการเปลี2ยนแปลงมูลค่ารายการ (ร้อยละ) - 70.00 135.29 70.91 

ที2มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย (2557) 
 

ในสถานการณ์ที2 มีการแข่งขันที2 รุนแรงมากขึ� น จาํนวนผูใ้ช้ธุรกรรมทางการเงินผ่าน
โทรศพัท์มือถือเพิ2มขึ�นอย่างต่อเนื2อง ทาํให้ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยหลายแห่งไดเ้ล็งเห็น
ช่องทางในการเขา้ถึงและให้บริการแก่ผูบ้ริโภคให้ไดรั้บความสะดวกและรวดเร็วยิ2งขึ�น การรักษา
กลุ่มผูใ้ช้บริการที2มีอยู่เดิมและแย่งชิงกลุ่มผูใ้ช้บริการของธนาคารพาณิชยอื์2นๆ รวมถึงการสร้าง
ภาพลกัษณ์ของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ใหดู้มีความทนัสมยันั�นมีความจาํเป็นอยา่งมาก  
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ทั�งนี� ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) ได้มีการเปิดตวับริการทางการเงินรูปแบบใหม่
เรียกว่า บวัหลวง เอ็มแบงก์กิ�ง (Bualuang mBanking) ที2ช่วยเพิ2มความสะดวกสบายแก่ลูกคา้
ผูใ้ชบ้ริการให้สามารถทาํธุรกรรมทางการเงินผา่นสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเป็นครั� งแรก เมื2อเดือน
มกราคม พ.ศ. 2557 ซึ2 งชา้กวา่ธนาคารคู่แข่งอื2นๆ เช่น ธนาคารกสิกรไทยและธนาคารไทยพาณิชย ์
เป็นตน้ ที2ไดมี้การใหบ้ริการการทาํธุรกรรมทางการเงินผา่นสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตมาก่อนหนา้นี�
แล้ว ขณะที2ปริมาณบญัชีลูกคา้ที2ใช้บริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ�ง ในปีพ.ศ. 2557 ตั�งแต่เดือน
มกราคมจนถึงเดือนมิถุนายน มีจาํนวน 254,859  บญัชี โดยแบ่งออกเป็นในกรุงเทพและปริมณฑล 
149,298 บญัชีและในต่างจงัหวดั 105,561 บญัชี ทาํให้ผูว้ิจยัมีความสนใจที2จะศึกษาปัจจยัที2มีผลต่อ
การตดัสินใจใช้บริการ บวัหลวง เอ็มแบงก์กิ�ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ของผูบ้ริโภคใน
กรุงเทพมหานคร โดยศึกษาความแตกต่างทางด้านปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดที2ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ บวัหลวง เอม็แบงก์กิ�ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 
ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร เพื2อนาํผลการวิจยัไปปรับใชใ้นการวางกลยุทธ์ทางการตลาดและ
การกาํหนดนโยบายต่างๆใหต้รงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากที2สุด 

 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 

 การศึกษาครั� งนี� มีวตัถุประสงคด์งันี�  
 

1. เพื2อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมของผู ้บริโภคที2ใช้บริการ บัวหลวง            
เอม็แบงกกิ์�ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร 
 

2. เพื2อศึกษาการให้ระดับความสําคญัของปัจจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาดที2
ส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการ บวัหลวง เอ็มแบงก์กิ�ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ของ
ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 

3. เพื2อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของผู ้บริโภคที2ใช้บริการ บัวหลวง          
เอม็แบงกกิ์�ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร กบัปัจจยัส่วนบุคคล 
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4. เพื2อศึกษาความแตกต่างของการให้ระดบัความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาด
จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคที2ใชบ้ริการ บวัหลวง เอ็มแบงก์กิ�ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั 
(มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร 
 

ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 

 

 ผลการศึกษาสามารถนาํไปพฒันาการบริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ บวัหลวง           
เอ็มแบงก์กิ�งเพื2อให้ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้บริการ รักษากลุ่มผูใ้ช้บริการเดิมและเพิ2ม
ศกัยภาพในการแข่งขนักบัธนาคารพาณิชยอื์2นๆ 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

 

การวจิยัครั� งนี� ศึกษากลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชบ้ริการชาวไทยที2เคยใชบ้ริการ บวัหลวง เอ็มแบงก์กิ�ง 
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร ตั�งแต่ธนาคารเริ2มให้บริการ เดือนมกราคม 
พ.ศ. 2557 

 

นิยามศัพท์ 

 

บวัหลวง เอ็มแบงก์กิ�ง หมายถึง รูปแบบการให้บริการการทาํธุรกรรมทางการเงินผ่าน
ช่องทางโทรศพัทมื์อถือของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 
 



บทที� 2 

 

การตรวจเอกสาร 
 

 ในการวิจยัครั งนี  ได้มีการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี�ยวกบั 1) พฤติกรรมของผูบ้ริโภค      
2) ปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค และ 3) ส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจ
บริการ รวมถึงศึกษาผลงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งเพื�อเป็นแนวทางในการศึกษา ดงันี  
 

แนวคิดและทฤษฎี 

 

แนวคิดเกี�ยวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) 
 

วุฒิ สุขเจริญ (2555: 11) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นแนวคิดที(มีความเกี(ยวพนักบั
แนวคิดดา้นการตลาดอยา่งใกลชิ้ด แนวคิดเกี(ยวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคจึงมีการพฒันาควบคู่ไปกบั
แนวคิดดา้นการตลาด โดยแนวคิดทางการตลาดดั1งเดิมจะอาศยัพื1นฐานทางดา้นสังคมศาสตร์ เช่น 
เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา ซึ( งเป็นการศึกษาผลรวมของพฤติกรรมตลาด โดย
ไดรั้บอิทธิพลจากทฤษฎีอุปสงค์ การเขา้ใจพฤติกรรมผูบ้ริโภคจึงเกิดจากการสํารวจตลาดและใช้
ขอ้มูลจากการสํารวจสํามะโนประชากร ต่อมาหลงัสงครามโลกครั1 งที( 2 เกิดความตอ้งการสินคา้
เพิ(มขึ1นและมีการแข่งขนัในการออกสินคา้ใหม่ การตลาดจึงเริ(มเป็นแนวคิดเชิงบริหาร การศึกษา
พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นแบบผลรวม คือ เป็นการศึกษาผูบ้ริโภคแต่ละคน เช่น ศึกษาพฤติกรรมการ
ซื1อของผูบ้ริโภคแต่ละคน เป็นต้น ต่อมาแนวคิดทางการตลาดเปลี(ยนแปลงไปสู่การตลาดเชิง
พฤติกรรม โดยใช้แนวคิดทางจิตวิทยาเพื(อศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค และพบว่าพฤติกรรมการซื1อ
ไม่ไดเ้กิดจากแรงผลกัดนัทางตรรกวิทยา แต่เป็นแรงผลกัดนัทางจิตวิทยา (Dimos, Groves, and 
Powell, 2011: 65-66) ดงันั1น การตลาดเชิงพฤติกรรมจึงมีความสําคญัมากขึ1น เพราะเป็นการตลาดที(
อาศยัพื1นฐานพฤติกรรมของผูบ้ริโภค และสอดคลอ้งกบัการเปลี(ยนแปลงพฤติกรรมผูบ้ริโภคใน
ปัจจุบนั จากขอ้มูลเบื1องตน้จึงสรุปได้ว่าการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการผสมผสานแนวคิด
หลายแขนงวิชาเขา้ดว้ยกนั เช่น เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิยา และมานุษยวิทยา เป็นตน้ โดยมี
การพฒันาไปในแต่ละช่วงเวลา เพื(อให้มีความสอดคล้องกับการเปลี(ยนแปลงแนวคิดทางด้าน
การตลาด และการเปลี(ยนแปลงของผูบ้ริโภค (วฒิุ สุขเจริญ, 2555: 12) 
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รูปแบบจาํลองพฤติกรรมการบริโภค 
 
การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการศึกษาเกี�ยวกบัพฤติกรรมการบริโภคและการอุปโภค

ของบุคคล กลุ่มหรือองคก์รเพื�อใหท้ราบถึงลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรมการซือ การใชแ้ละ
การเลือกบริการ 

   
แบบจาํลองพฤติกรรมผูบ้ริโภคแสดงให้เห็นถึงสาเหตุที�ทาํให้เกิดการตดัสินใจบริโภค

สินคา้หรือบริการ โดยมีจุดเริ�มตน้จากการเกิดสิ�งกระตุน้ (Stimulus) ที�มีอิทธิพลต่อความคิดของ
ผูบ้ริโภค ซึ� งเปรียบเสมือนก่องดาํ (Black Box) ที�ผูข้ายหรือผูใ้ห้บริการไม่สามารถคาดคะเนไดเ้มื�อ
ผูบ้ริโภครับรู้ต่อสิ� งกระตุ้นและเกิดความต้องการแล้วจึงจะเกิดการบริโภคหรือการตอบสนอง 
(Response) ขึน ดงัภาพที� 2-1 

 

 
ภาพที� 2-1  แบบจาํลองสิ�งกระตุน้และการตอบสนอง 
ที�มา: Smith and Taylor (2004: 102) 

 
 

 
 
 
 

สิ�งกระตุน้ 

(Stimulus) 

• ปัจจยัที�มีอิทธิพล
ดา้นต่างๆ 

ความคิดของผูซื้อ 

(Black Box) 

• กระบวนการทาง
คิดที�ไม่สามารถ
มองเห็น 

การตอบสนอง 

(Responses) 

• การตดัสินใจ
บริโภคสินคา้หรือ
บริการ 
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การวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 
การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นแนวคิดที�จะกระตุ้นหรือทาํให้ผูบ้ริโภคพึงพอใจ    

โดยคาํถามที�ใชเ้พื�อคน้หาลกัษณะและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค คือ 6Ws และ 1H (Kotler and Gary, 
2003) ซึ� งประกอบไปดว้ย 1) Who ใครคือกลุ่มเป้าหมาย 2) What อะไรคือสิ�งที�ผูบ้ริโภคตอ้งการ    
3) Why ทาํไมผูบ้ริโภคจึงซือหรือใช้บริการ 4) Who ใครมีอิทธิพลต่อการซือหรือใช้บริการ            
5) When ผูบ้ริโภคซือหรือใชบ้ริการเมื�อใด 6) Where ผูบ้ริโภคซือหรือใชบ้ริการที�ไหน และ 7) How 
ผูบ้ริโภคซือหรือใชบ้ริการอยา่งไร (ตารางที� 2-1) 
 

ตารางที� 2-1 การวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 

คําถาม 6Ws และ 1H คําตอบที�ต้องการทราบ กลยุทธ์การตลาดที�เกี�ยวข้อง 

1. ใครอยู่ในตลาด

เป้าหมาย   (Who is 

in the target 

market?) 

ลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupants) 
ทางดา้น 
- ประชากรศาสตร์ 
- ภูมิศาสตร์ 
- จิตวิทยา 
- พฤติกรรมศาสตร์ 

กลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาด 
4Ps ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา 
สถานที(จดัจาํหน่าย และการส่งเสริม
การตลาด 

2. ผู้บริโภคซื=ออะไร 

(What does the 

consumers buy?) 

สิ(งที(ผูบ้ริโภคตอ้งการซื1อ (Object) 
สิ(งที(ผูบ้ริโภคตอ้งการจากผลิตภณัฑ ์
คือ ตอ้งการคุณสมบติัหรือ
องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์
(Product Component) และ ความ
แตกต่างที(เหนือกวา่คู่แข่ง 
(Competitive Differentiation) 

กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์ประกอบดว้ย 
1) ผลิตภณัฑห์ลกั  
2) รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ บรรจุ
ภณัฑ ์ตราสินคา้ รูปแบบบริการ 
คุณภาพ ลกัษณะนวตักรรม                
3) ผลิตภณัฑค์วบ   
4) ผลิตภณัฑที์(คาดหวงั         
5) ศกัยภาพผลิตภณัฑค์วามแตกต่าง
ทางการแข่งขนั ประกอบดว้ยความ
แตกต่างดา้นบริการ ผลิตภณัฑ ์
พนกังาน และภาพลกัษณ์  
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ตารางที� 2-1 (ต่อ) 
 

คําถาม 6Ws และ 1H คําตอบที�ต้องการทราบ กลยุทธ์การตลาดที�เกี�ยวข้อง 

3. ทําไมผู้บริโภคจึง

ซื=อ (Why does the 

consumer buy?) 

วตัถุประสงคใ์นการซื1อ 
(Objectives) ผูบ้ริโภคซื1อสินคา้เพื(อ
สนองความตอ้งการดา้นร่างกายและ
จิตวิทยา ซึ(งปัจจยัที(มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซื1อ ไดแ้ก่  
1) ปัจจยัภายในหรือปัจจยัทาง 

จิตวิทยา  
2) ปัจจยัทางสังคมและวฒันธรรม 
3) ปัจจยัส่วนบุคคล            
4) ปัจจยัเฉพาะบุคคล 

กลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาด 

4. ใครมส่ีวนร่วมใน

การตดัสินใจซื=อ 

(Who participates 

in the buying?) 

บทบาทของกลุ่มต่างๆ 
(Organizations) มีอิทธิพลในการ
ตดัสินใจซื1อประกอบดว้ย  
1) ผูริ้เริ(ม   
2) ผูมี้อิทธิพล   
3) ผูต้ดัสินใจซื1อ  
4) ผูซื้1อ  
5) ผูใ้ช ้

กลยทุธ์ที(ใชม้ากคือ การโฆษณา 
(Advertising ) และ/หรือ  กลยทุธ์การ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion 
Strategies) โดยใชก้ลุ่มอิทธิพล 

5. ผู้บริโภคซื=อเมื�อใด 

(When does the 

consumer buy?) 

โอกาสในการซื1อ (Occasions) เช่น 
ช่วงเดือนใดของปี หรือ ช่วงฤดูใด
ของปี ช่วงวนัใดของเดือน ช่วงเวลา
ใดของโอกาสพิเศษ หรือเทศกาลวนั
สาํคญัต่างๆ 

กลยทุธ์ที(ใชม้ากคือกลยทุธ์การ
ส่งเสริมการตลาด เช่น ทาํการ
ส่งเสริมการตลาดเมื(อใดจึงจะ
สอดคลอ้งกบัโอกาสในการซื1อ 

6. ผู้บริโภคซื=อที�ไหน 

(Where does the 

consumer buy?) 

ช่องทางหรือแหล่ง (Outlets) ที(
ผูบ้ริโภคไปซื1อ เช่น 
หา้งสรรพสินคา้  
ซุปเปอร์มาร์เกต็ ร้านขายของชาํ 
บางลาํพ ูพาหุรัด สยามสแควร์ ฯลฯ 

กลยทุธ์ช่องทางการจดัจาํหน่าย 
(Distribution Channel Strategies) 
บริษทันาํผลิตภณัฑสู่์ตลาดเป้าหมาย
โดยพิจารณาวา่จะผา่นคนกลาง
อยา่งไร 
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ตารางที� 2-1 (ต่อ) 
 

คําถาม 6Ws และ 1H คําตอบที�ต้องการทราบ กลยุทธ์การตลาดที�เกี�ยวข้อง 

7. ผู้บริโภคซื=ออย่างไร 

(How does the 

consumer buy?) 

ขั1นตอนในการตดัสินใจซื1อ 
(Operations) ประกอบดว้ย   
1) การรับรู้ปัญหา   
2) การคน้หาขอ้มลู   
3) การประเมินผลทางการเลือก   
4) ตดัสินใจซื1อ   
5) ความรู้สึกหลงัการซื1อ 

กลยทุธ์ที(ใชก้นัมากคือ กลยทุธ์การ
ส่งเสริมการตลาด ประกอบดว้ย การ
โฆษณาการขายโดยใชพ้นกังานขาย 
การส่งเสริมการขาย การใหข่้าว และ
การประชาสมัพนัธ์ การตลาด
ทางตรง เช่น พนกังานขายจะกาํหนด
วตัถุประสงคใ์นการขายใหส้อดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงคใ์นการตดัสินใจซื1อ 

ที(มา: Kotler  (2008: 180) 
  

ปัจจยัที�มีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
 

ปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคแบ่งออกได้ 3 ประเภท ดังนี  (ศิริวรรณ         
เสรีรัตน์ และคณะ, 2546: 198 อา้งถึง Kotler, 2003: 184) 
 

1. ปัจจัยภายนอก หมายถึง ปัจจัยที�มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคโดยมาจาก
สิ�งแวดลอ้มภายนอกโดยแบ่งออกเป็น 
 

1.1 ปัจจยัทางดา้นวฒันธรรม วฒันธรรมเป็นสิ�งกาํหนดความตอ้งการและพฤติกรรม
ของบุคคล  นอกจากนี ในแต่ละวัฒนธรรมย ังประกอบไปด้วยว ัฒนธรรมกลุ่มย่อยหรือ
ขนบธรรมเนียมประเพณีที�เป็นที�ยึดถือปฏิบติักนัของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ�ง และยงัเกี�ยวขอ้งไปถึงชัน
ทางสังคมภายในสังคมนันๆอีกดว้ย 
 

1.2 ปัจจยัทางดา้นสังคม สังคมเป็นอีกปัจจยัหนึ�งที�จะเขา้มาเกี�ยวขอ้งกบัชีวิตประจาํวนั
ของผูบ้ริโภค ตลอดจนเข้าไปมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื อของผู ้บริโภค ปัจจัยด้านสังคม
ประกอบดว้ย กลุ่มอา้งอิง ครอบครัวและบทบาทสถานะของผูซื้อ 
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2. ปัจจยัภายใน หมายถึง ปัจจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภคในการเลือก
บริโภคสินคา้หรือใชบ้ริการเรียกวา่ปัจจยัทางดา้นจิตวทิยาโดยแบ่งออกเป็น 

2.1 การจูงใจ (Motivation) การเกิดพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์ต้องมีสิ� งจูงใจเป็น
ตวักระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการและเกิดพฤติกรรมต่างๆเพื�อตอบสนองความตอ้งการนัน 
 

2.2 การรับรู้ (Perception) การรับรู้เป็นกระบวนการที�ผู ้บริโภคเลือกจัดประเภท 
ตีความและรับรู้ขอ้มูลหรือสิ�งกระตุน้ต่างๆ ที�ไดพ้บเห็นหรือไดรั้บ เมื�อผูบ้ริโภคไดรั้บสิ�งกระตุน้จาก
ประสาทสัมผสัทัง 5 ไม่วา่จะเป็นการไดเ้ห็น ไดย้นิ ไดก้ลิ�น การสัมผสัหรือไดลิ้มรส ผูบ้ริโภคแต่ละ
คนจะเกิดการรับรู้และตีความขอ้มูลดว้ยความรู้สึกส่วนตวัของผูบ้ริโภคที�มีต่อลกัษณะทางกายภาพ
ของสิ�งเร้า ความสัมพนัธ์ของสิ�งเร้ากบัสิ�งแวดลอ้มและเงื�อนไขของแต่ละบุคคล 
 

2.3 การเรียนรู้ (Learning) การเรียนรู้เป็นสิ�งที�ก่อให้เกิดการเปลี�ยนแปลงหรือประพฤติ
ซํ าในพฤติกรรมของผูบ้ริโภคและมีผลต่อทศันคติความเชื�อของผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคสามารถเกิดการ
เรียนรู้จากพฤติกรรมการตอบสนองต่อสิ�งกระตุน้ต่างๆ ดว้ยประสบการณ์ของตนเอง 
 

2.4 ความเชื�อ (Beliefs) ความเชื�อเป็นความคิดของผูบ้ริโภคที�มีต่อสิ�งใดสิ�งหนึ�ง ซึ� งเป็น
ผลมาจากประสบการณ์ในอดีต ซึ� งอาจเป็นความเชื�อที�ไม่มีเหตุผลก็ได ้
 

2.5 ทศันคติ (Attitude) ทศันคติเป็นการประเมินที�ผูบ้ริโภคมีต่อสิ�งใดสิ�งหนึ� งในดา้น
บวกและลบหรืออาจเกิดทศันคติต่อผลิตภณัฑใ์นดา้นความพอใจหรือความไม่พอใจ ทศันคติจึงมีผล
ต่อการตดัสินใจซือของผูบ้ริโภค 
 

3. ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal Factors) การตดัสินใจของผูซื้อไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะ
ส่วนบุคคลด้านต่างๆ ได้แก่ อายุ ขันตอนวฏัจกัรชีวิต ครอบครัว อาชีพ สถานการทางเศรษฐกิจ 
การศึกษา รูปแบบการดาํรงชีวติและบุคลิกภาพ 
 

3.1 อาย ุ(Age) อายทีุ�แตกต่างกนัมีความตอ้งการสินคา้และบริการที�แตกต่างกนั  
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3.2 ขันตอนวฏัจกัรชีวิตครอบครัว (Family Life Cycle) เป็นขันตอนการดาํรงชีวิตของ
บุคคลในลกัษณะของการมีครอบครัว ซึ� งในแต่ละขันตอนของครอบครัวจะมีสิ�งที�มีอิทธิพลและ
ความตอ้งการที�แตกต่างกนั  

3.3 อาชีพ (Occupation) อาชีพของแต่ละบุคคลจะนําไปสู่ความต้องการสินค้าและ
บริการที�แตกต่างกนั 
 

3.4 สถานะทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstances) สถานะทางเศรษฐกิจที�จะมี
ผลกระทบต่อพฤติกรรมการซือของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ รายไดจ้บัจ่ายของผูบ้ริโภคซึ� งจะหมายถึงรายได้
สุทธิของผูบ้ริโภคหลงัจากที�เก็บจาํนวนหนึ� งไวเ้ป็นเงินออมแลว้จะเป็นเงินที�ผูบ้ริโภคมีไวเ้พื�อการ
ใชจ่้าย อาํนาจในการกูย้มืเงินและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจขณะนันๆ ของประเทศ 
 

3.5 การศึกษา (Education) ผูบ้ริโภคที�มีระดับการศึกษาที�แตกต่างกันมีแนวโน้มที�
จะตอ้งการขอ้มูลเกี�ยวกบัผลิตภณัฑ ์ประเภทของผลิตภณัฑแ์ละคุณภาพของผลิตภณัฑที์�ต่างกนั 
 

3.6 รูปแบบการดาํรงชีวิต (Life Style) การเลือกผลิตภณัฑ์ของผูบ้ริโภคขึ นอยู่กับ
รูปแบบการดาํรงชีวติที�มาจาก กิจกรรมที�ผูบ้ริโภคกระทาํ ความสนใจ ความคิดเห็นต่อสิ�งต่างๆและ
ลกัษณะส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค 
 

3.7 บุคลิกลกัษณะ (Personality) บุคลิกลกัษณะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ เพราะ
บุคลิกลกัษณะเป็นผลรวมของทศันคติและนิสัยของบุคคลผูบ้ริโภคแต่ละคนจะมีบุคลิกที�แตกต่าง
กนัไป เช่น เป็นคนละเอียดอ่อน คนเปิดเผย คนมีความคิด สร้างสรรค ์หรือเป็นคนมีระเบียบ เป็นตน้ 
บุคคลที�มีบุคลิกต่างกนัเหล่านีจะมีพฤติกรรมการซือที�แตกต่างกนั 
 

แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกจิบริการ (Service Marketing Mix) 
 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) ไดอ้า้งถึง แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดสําหรับ
ธุรกิจบริการของ Philip Kotler วา่เป็นแนวคิดที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจที�ให้บริการและมีความแตกต่าง
จากแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจสินคา้อุปโภคและบริโภค โดยจาํเป็นตอ้งใช้ส่วน
ประสมการตลาด (Marketing Mix) 7 อย่าง หรือ 7P's ในการกาํหนดกลยุทธ์การตลาดซึ� ง
ประกอบดว้ย 
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1. ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) เป็นสิ�งที�ตอบสนองความความตอ้งการและจาํเป็นของ
ผูบ้ริโภคได ้นั�นก็คือผลิตภณัฑ์ที�ขายให้แก่ผูบ้ริโภคและผูบ้ริโภคจะไดรั้บผลประโยชน์และคุณค่า
ของผลิตภณัฑ์นันๆ โดยทั�วไปแล้วผลิตภณัฑ์แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ ผลิตภณัฑ์ที�อาจจบัตอ้งได ้
(Tangible Products) และ ผลิตภณัฑที์�จบัตอ้งไม่ได ้(Intangible Products) 
 

2. ดา้นราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ลูกคา้จะเปรียบเทียบ
ระหวา่งคุณค่าของบริการกบัราคาของบริการนัน ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคาลูกคา้จะตดัสินใจซือ ดงันัน 
การกาํหนดราคาการให้บริการควรมีความเหมาะสมกบัระดบัการให้บริการชดัเจน และง่ายต่อการ
จาํแนกระดบับริการที�ต่างกนั 
 

3. ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมที�เกี�ยวข้องกับบรรยากาศ
สิ� งแวดล้อมในการนําเสนอบริการให้แก่ลูกค้า ซึ� งมีผลต่อการรับรู้ของลูกค้าในคุณค่าและ
คุณประโยชน์ของบริการที�นาํเสนอ ซึ� งจะตอ้งพิจารณาในดา้นทาํเลที�ตัง (Location) และช่องทางใน
การนาํเสนอบริการ (Channels) 
 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotions) เป็นเครื�องมือหนึ�งที�มีความสําคญัในการ
ติดต่อสื� อสารให้ผูใ้ช้บริการ โดยมีวตัถุประสงค์ที�แจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและ
พฤติกรรม การใชบ้ริการและเป็นกุญแจสาํคญัของการตลาดสายสัมพนัธ์ 
 

5. ดา้นบุคลากร (People) หรือพนกังาน (Employee) ซึ� งตอ้งอาศยัการคดัเลือก การ
ฝึกอบรม การจูงใจ เพื�อ ให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนัเป็น
ความ สัมพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้าที�ผูใ้ห้บริการและผูใ้ช้บริการต่าง ๆ ขององค์กร เจ้าหน้าที�ต้องมี
ความสามารถ มีทศันคติที�สามารถตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ มีความคิดริเริ�ม มีความสามารถในการ
แกไ้ขปัญหา สามารถสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์ร 
 

6. ดา้นกายภาพและการนาํเสนอ (Physical Evidence/Environment and Presentation) 
เป็นแสดงให้เห็นถึงลักษณะทางกายภาพแลการนําเสนอให้กับลูกค้าให้เห็นเป็นรูปธรรม โดย
พยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทังทางดา้ยกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื�อสร้างคุณค่าให้กบั
ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน และการ
ใหบ้ริการที�รวดเร็ว หรือผลประโยชน์อื�น ๆ ที�ลูกคา้ควรไดรั้บ 
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7. ดา้นกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงาน
ปฏิบติัในดา้นการบริการ ที�นาํเสนอให้กบัผูใ้ช้บริการเพื�อมอบการให้บริการอย่างถูกตอ้งรวดเร็ว 
และทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ 
 

วรรณกรรมที�เกี�ยวข้อง 

 
จากการศึกษาวรรณกรรมที(เกี(ยวข้องสามารถแบ่งงานวิจยัออกเป็น 2 ประเภท คืองาน

วรรณกรรมภายในประเทศ และงานวรรณกรรมต่างประเทศ 
 

งานวรรณกรรมภายในประเทศ 
 

นฤมล บุตรดี (2556) ศึกษาเรื�องการรับรู้และความไวว้างใจในสื�อโฆษณาออนไลน์ที�มีต่อ
การทาํธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศพัทมื์อถือ การศึกษามีวตัถุประสงคเ์พื�อ 1) ศึกษาปัจจยัส่วน
บุคคลที�มีผลต่อการรับรู้และความไวว้างใจในสื�อโฆษณาออนไลน์ที�มีต่อการทาํธุรกรรมทางการเงิน
ผ่านโทรศพัท์มือถือ 2) ศึกษาปัจจยัด้านการรับรู้สื�อโฆษณาออนไลน์ที�มีผลต่อการรับรู้และความ
ไวว้างใจในสื� อโฆษณาออนไลน์ที�มีต่อการทาํธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ และ            
3) ศึกษาปัจจยัดา้นความไวว้างใจที�มีผลต่อการรับรู้สื�อโฆษณาทางมือถือออนไลน์ โดยเก็บขอ้มูล
จากตวัอย่าง 400 คน นํามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ซึ� งได้แก่ ค่าความถี� (Frequency) 
ค่าเฉลี�ย (Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และมี
การทดสอบสมมติฐานสถิติเชิงอา้งอิง โดยใช ้ANOVA และ Multiple Regression Analysis (MRA) 
เพื�อหาค่า t-test ค่า F-test ค่า Significant สัมประสิทธิ~ สหสัมพนัธ์ (R) สัมประสิทธิ~ การกาํหนด (R2) 
และค่าวดัการกระจายความคลาดเคลื�อนเพื�อวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตัวแปรต่างๆที�ระดับ
นยัสําคญั 0.05 ผลการวิจยัพบว่า 1) ปัจจยัส่วนบุคคลมีเพียงดา้นระดบัการศึกษาที�แตกต่างกนัที�
ส่งผลต่อการรับรู้และความไวว้างใจในสื�อโฆษณาออนไลน์ที�มีต่อการทาํธุรกรรมทางการเงินผา่น
โทรศพัทมื์อถือ 2) ความน่าเชื�อถือของผูใ้หบ้ริการและภาพลกัษณ์ของผูใ้หบ้ริการของปัจจยัดา้นการ
รับรู้สื�อโฆษณาทางมือถือออนไลน์ส่งผลต่อการรับรู้และความไวว้างใจในสื�อโฆษณาออนไลน์ที�มี
ต่อการทําธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ และ 3) รูปแบบของโปรแกรมและความ
ปลอดภยัของขอ้มูลของปัจจยัดา้นความเชื�อมั�นในการทาํธุรกรรมผา่นมือถือส่งผลต่อการรับรู้และ
ความไวว้างใจในสื�อโฆษณาออนไลน์ที�มีต่อการทาํธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือ 
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วรวุฒิ มีชยั (2555) ศึกษาเรื�อง ปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงิน
ผา่นโทรศพัทเ์คลื�อนที� โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อ 1) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลและ
ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน
โทรศพัทเ์คลื�อนที� 2) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นการตดัสินใจและปัจจยัดา้นส่วนประสม
ทางการตลาดที�มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทเ์คลื�อนที� โดยเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ในกรุงเทพมหานครที�ใช้โทรศัพท์เคลื�อนที�ที�สามารถใช้งาน
อินเทอร์เน็ตไดแ้ละมีบญัชีออมทรัพยก์บัธนาคารพาณิชย ์นาํมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
ซึ� งได้แก่ ความถี� ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างใช้การ
ทดสอบ Independent Samples t-test กบักลุ่มตวัอยา่งที�มี 2 กลุ่ม และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA) ใช้การทดสอบกบักลุ่มตวัอย่างที�มีมากกว่า 2 กลุ่ม ถ้าพบความ
แตกต่างจะทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธี Least Significant Difference (LSD) ที�ระดบั
นยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ผลการศึกษาพบวา่ 1) ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัดา้น
ส่วนประสมทางการตลาดไม่มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศพัท ์
เคลื�อนที� 2) ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นการตดัสินใจและปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด
ที�มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศพัท์เคลื�อนที�นัน การตดัสินใจใช้
บริการดา้นความจาํเป็นและความตอ้งการมีความสัมพนัธ์กบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการจดั
จาํหน่ายและการบริการ การตดัสินใจใช้บริการดา้นแรงจูงใจมีความสัมพนัธ์กบัส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นผลิตภณัฑ์และกระบวนการ การตดัสินใจใชบ้ริการดา้นการเรียนรู้มีความสัมพนัธ์กบั
ส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการ 

 
มญัชุตา กิ�งเนตร (2554) ศึกษาปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการธนาคารบน

อินเทอร์เน็ตของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงค์
เพื�อ 1) ศึกษาความแตกต่างทางด้านปัจจัยส่วนบุคคลของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร            
2) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาด และ 3) ศึกษาปัจจยัอื�นๆ ไดแ้ก่ พฤติกรรม
ผูบ้ริโภคและความไวว้างใจที�มีต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตของลูกคา้ธนาคาร
กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) กลุ่มตวัอย่างที�ศึกษาผูว้ิจยัใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจงเพื�อให้ได้ลกัษณะ
ประชากรที�มีความหลากหลายจากผูที้�เคยตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตของธนาคาร
กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) โดยการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัครั งนี คือ 
แบบสอบถามและวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบ
แบบสอบถามและค่าสถิติที�ใชใ้นการทดสอบสมมติฐานเพื�อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ
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กบัตวัแปรตาม ผลจากการศึกษาสรุปไดว้่า 1) จากการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลพบว่า มีเพียงรายได้
เท่านันที�มีอิทธิพลต่อการใช้บริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ จาํกัด 
(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 2) จากการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดพบว่า มี
ผลิตภัณฑ์ ราคาและช่องทางการให้บริการที�มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารบน
อินเทอร์เน็ตของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร และ 3) จาก
การศึกษาปัจจยัดา้นอื�นๆพบว่า มีเพียงพฤติกรรมผูบ้ริโภคเท่านันที�มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้
บริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
สุชาดา บวัทองสุข (2553) ศึกษาปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดที�มีผลต่อพฤติกรรมการใช้

บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในเขตอาํเภอสามพราน 
จงัหวดันครปฐม โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อ 1) ศึกษาปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดที�มีผลต่อการใช้
บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในเขตอาํเภอสามพราน 
จงัหวดันครปฐม   2) ศึกษาปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจการใชบ้ริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของ
ลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในเขตอาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 3) ศึกษาปัจจยัดา้น
พฤติกรรมการใชบ้ริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในเขต
อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม และ 4) ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของผูใ้ช้บริการธนาคารทาง
อินเตอร์เน็ตของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั(มหาชน) ในเขตอาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 
โดยใชว้ธีิการคดัเลือกตวัอยา่งแบบโควตา จากลูกคา้ผูที้�เป็นสมาชิกบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต 
ของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั(มหาชน) ในเขตอาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม จาํนวน 3 สาขา 
โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลใชแ้บบสอบถามจาํนวน 100 ชุด นาํมาวิเคราะห์และใชส้ถิติเชิงพรรณนา
ซึ� งไดแ้ก่ ค่าความถี� ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ดา้นความรู้
ความเขา้ใจในบริการบวัหลวงไอแบงก์กิงของประชาชนทั�วไปที�ใช้บริการบวัหลวงไอแบงก์กิง 
ส่วนใหญ่รู้จกับริการบวัหลวงไอแบงกกิ์งจากพนกังานธนาคารแนะนาํมากที�สุด และบริการที�ลูกคา้
ส่วนใหญ่ทราบและใช้บริการมากที�สุดคือการถามยอดคงเหลือในบญัชีเงินฝาก ในส่วนดา้นปัจจยั
ส่วนผสมทางการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการทัง 
7 ส่วน มีค่าเฉลี�ยระดบัเห็นดว้ยเรียงตามลาํดบั คือ ดา้นกระบวนการ ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย ดา้น
ราคา ดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ ดา้นพนกังานผูใ้ห้บริการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ(การออกแบบ
เว็บไซต์) และด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านพฤติกรรมลูกคา้ที�ใช้บริการส่วนใหญ่เลือกใช้
บริการบวัหลวงไอแบงก์กิง เนื�องจากความสะดวกรวดเร็ว สามารถทาํรายการไดต้ลอด 24 ชั�วโมง 
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และประหยดัเวลาและค่าใชจ่้าย และนอกจากนี พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามจะมีแนวโนม้ใชบ้ริการ
บวัหลวงไอแบงกกิ์งเพิ�มขึน และแนะนาํบริการนี ใหบุ้คคลอื�นใชต้ามอีกดว้ย 

 
จุไรพร วงษเ์รียนรอด (2553) ศึกษาปัจจยัที�มีผลต่อการใชบ้ริการทางโทรศพัทมื์อถือของ

ลูกคา้ ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกัด (มหาชน) มีวตัถุประสงค์ 1) ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการ
ธนาคารทางโทรศพัท์มือถือลูกคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 2) ศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างปัจจยัพืนฐานส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารทางโทรศพัท์มือถือ และ        
3) ศึกษาระดับความสําคัญของปัจจัยทางการตลาดที� มีผลต่อการใช้บริการธนาคารทาง
โทรศพัท์มือถือ การศึกษาครั งนี มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิและขอ้มูลปฐมภูมิที�ได้จากการ
สัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ช้บริการในเขตพืนที�จงัหวดัอ่างทอง ที�เคยใชบ้ริการธนาคารทางโทรศพัท์มือถือ
จาํนวน 400 ตวัอย่าง จากการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนาและเชิงปริมาณ การใช้ค่าเฉลี�ยร้อยละ 
ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานดว้ยค่าสถิติไคสแควร์ที�ระดบันยัสําคญัทางสถิติ 
0.05 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนมากเป็นเพศหญิงที�มีอายุระหว่าง 21-30 ปี การศึกษา
ระดบัปริญญาตรี สถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนและมีรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือนที� 
10,001-20,000 บาทต่อเดือน โดยกลุ่มตวัอย่างส่วนมากมีพฤติกรรมในการใช้บริการทางดา้นโอน
เงินระหวา่งบญัชี มีการใชบ้ริการในช่วงเวลาบ่าย (13.00-17.00 น.) โดยใชบ้ริการต่อเดือนนอ้ยกวา่ 
10 ครั ง และปัจจุบนัมีการใชบ้ริการธนาคารทางโทรศพัทมื์อถือของธนาคารไทยพาณิชยจ์าํนวนมาก
ที�สุด นอกจากนี ยงัพบว่าพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารทางโทรศพัทมื์อถือทางดา้นประเภทใน
การใช้บริการมีความสัมพันธ์กับเพศ อายุ และพฤติกรรมด้านช่วงเวลาในการใช้บริการมี
ความสัมพนัธ์กบัระดบัการศึกษา สถานภาพการสมรสและรายไดต่้อเดือน และยงัพบวา่ปัจจยัทาง
การตลาดที�มีความสําคัญต่อการเลือกใช้บริการธนาคารทางโทรศพัท์มือถือ คือปัจจยัทางด้าน
ช่องทางการใช้บริการและปัจจัยด้านรูปแบบซึ� งกลุ่มตัวอย่างโดยส่วนมากต้องการความ
สะดวกสบายในการใชบ้ริการที�สามารถเขา้ถึงไดต้ลอด 24 ชั�วโมง 

 
งานวรรณกรรมต่างประเทศ 

 
 Payam et al. (2014) ศึกษาปัจจยัที(มีผลต่อการยอมรับการทาํธุรกรรมทางการเงินผ่าน
โทรศพัทมื์อถือในประเทศอิหร่าน โดยการเก็บขอ้มูลจากลูกคา้ธนาคารจาํนวน 361 ราย และมีการ
กาํหนดตวัแปรไว ้8 อย่างคือ 1) การรับรู้ประโยชน์ 2) ความสะดวกในการใช้งาน 3) ความเป็น
ส่วนตวั 4) ความเสี(ยง 5) ค่าใชจ่้าย 6) ความน่าเชื(อถือ 7) ความไวว้างใจ และ 8) การปรับตวักบัวิถี
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ชีวิต นาํมาวิเคราะห์และใช้สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ จาํนวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐาน  ผลการวจิยัพบวา่ การปรับตวักบัวถีิชีวติและความไวว้างใจ มีระดบัการใหค้วามสําคญัสูง
ที(สุดในการอธิบายการยอมรับการใชบ้ริการธนาคารผา่นโทรศพัทมื์อถือ 
 
 Ja-Chul Gu et al. (2009) ศึกษาปัจจยัทางดา้นพฤติกรรมที(ส่งผลต่อการตดัสินใจใชธุ้รกรรม
ทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื(อวเิคราะห์ปัจจยัดา้นต่างๆที(ส่งผลให้ผูบ้ริโภค
ตัดสินใจใช้ธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ วิเคราะห์โดยการใช้ โมเดลสมการเชิง
โครงสร้าง (SEM : Structural Equation Modeling) ผลจากการศึกษาพบวา่ การรับรู้ความสามารถ
ตนเองเป็นตวัแปรที(มีอิทธิพลสูงสุดที(มีความสัมพนัธ์กบัความสะดวกในการใชง้านโดยทางตรงและ
การรับรู้ถึงประโยชน์ยงัมีความสัมพนัธ์ที(เป็นทางอ้อมที(ส่งผลต่อการตดัสินใจใช้ธุรกรรมทาง
การเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือ  ตวัแปรดา้นความเชื(อมั(นองคก์รมีอิทธิพลสูงที(สุดที(มีความสัมพนัธ์กนั
กบัความไวว้างใจที(ส่งผลต่อการตดัสินใจใช้ธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือ ซึ( งการวิจยันี1
ไดพ้ิสูจน์ว่า การรับรู้ประโยชน์ ความไวว้างใจและความสะดวกในการใช้งานมีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการตดัสินใจใชธุ้รกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือ 
 
 จากการทบทวนวรรณกรรมที(เกี(ยวขอ้งทาํให้ผูว้ิจยัพบแนวทางเพื(อนาํมาใช้ประโยชน์ใน
การวจิยัครั1 งนี1ได ้ดงันี1  
 

1. แนวคิดในด้านของทฤษฎีจากวรรณกรรมที(เกี(ยวข้องนํามาใช้มี 2 ทฤษฎีหลัก คือ 
ทฤษฎีดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค และทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ ซึ( งทฤษฎีพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคที(ผูว้ิจ ัยนํามาใช้คือ ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค 6Ws1H ประกอบด้วยใครอยู่ในตลาด
เป้าหมาย ผูบ้ริโภคซื1ออะไร ทาํไมผูบ้ริโภคจึงซื1อ ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซื1อ ผูบ้ริโภคซื1อ
เมื(อใด ผูบ้ริโภคซื1อที(ไหน และผูบ้ริโภคซื1ออย่างไร นอกจากทฤษฎีดงักล่าวแลว้ผูว้ิจยัส่วนใหญ่ใช้
ทฤษฎี ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ที(พดูถึงหลกั 7Ps ประกอบดว้ยผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางจดั
จาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคคลากร กายภาพ และกระบวนการ มาใชป้ระกอบดว้ย 

 
2. ผลการวิเคราะห์ของผูว้ิจยัส่วนใหญ่พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลที(แตกต่างกนัทั1งดา้นเพศ 

อายุ รายได้ อาชีพ การศึกษา และสถานภาพการสมรส มีผลต่อพฤติกรรมการการตดัสินใจทาํ
ธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือที(แตกต่างกนัและมีผลต่อการให้ระดบัความสําคญัของส่วน
ประสมทางการตลาดสาํหรับธุรกิจบริการ 7Ps ที(แตกต่างกนั 
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 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที(เกี(ยวขอ้งขา้งตน้ ผูว้ิจยัจะนาํทฤษฎีต่างๆ
มาวเิคราะห์ดงันี1  1) ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ยเพศ อายุ รายได ้อาชีพ การศึกษา และสถานภาพ
การสมรส 2) ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค 6Ws1H ประกอบดว้ยใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย ผูบ้ริโภค
ซื1ออะไร ทาํไมผูบ้ริโภคจึงซื1อ ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซื1อ ผูบ้ริโภคซื1อเมื(อใด ผูบ้ริโภคซื1อที(
ไหนและผูบ้ริโภคซื1ออย่างไร และ 3) ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการที(พูดถึงหลกั 7Ps 
ประกอบดว้ยผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคคลากร กายภาพ และ
กระบวนการ มาเป็นแนวคิดประกอบการวิจยัและสามารถนาํทฤษฎีดงักล่าวไปใช้ในการกาํหนด
แนวทางในการตั1งคาํถามในแบบสอบถามต่อไป 

 

กรอบแนวคิดของการวจัิย 

 
 จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมต่างๆที�เกี�ยวข้อง ทาํให้ผูว้ิจยัได้กรอบ
แนวคิดซึ�งสามารถสรุปไดว้า่ ประเภทของปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์ที�แตกต่างกนัตามแต่ละ
ประเภทของปัจจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภคและการให้ระดบัความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาด
จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ บวัหลวง เอ็มแบงก์กิง 
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  (ภาพที� 2.2) 
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ภาพที� 2-2 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

สมมติฐานการวจัิย 

 
 การวจิยัมีสมมติฐานของการวจิยัดงันี  
 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลในด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพ มี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคที(ใชบ้ริการ บวัหลวง เอ็มแบงก์กิ1ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั 
(มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายได ้
6. สถานภาพสมรส 

ส่วนประสมทางการตลาด 
1. ผลิตภณัฑ ์
2. ราคา 
3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย 
4. การส่งเสริมการตลาด 
5. บุคลากร 
6. ลกัษณะทางกายภาพ 
7. กระบวนการ 

การตดัสินใจใชบ้ริการ 

บวัหลวง เอม็แบงกกิ์ง 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั 

(มหาชน) 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

1. ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย 
2. ผูบ้ริโภคซืออะไร 
3. ทาํไมผูบ้ริโภคจึงซือ 
4. ใครมีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจซือ 
5. ผูบ้ริโภคซือเมื�อใด 
6. ผูบ้ริโภคซือที�ไหน 
7. ผูบ้ริโภคซืออยา่งไร 



20 

 

2. ผูบ้ริโภคที(มีปัจจยัส่วนบุคคลที(แตกต่างกนัในด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ และสถานภาพ ให้ระดบัความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาดของการตดัสินใจใช ้     
บวัหลวง เอม็แบงกกิ์ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในกรุงเทพมหานครที�แตกต่างกนั 
 
 



บทที� 3 

 

วธีิการวจิัย 

 
 ในบทนี� จะกล่าวถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ความน่าเชื$อถือของแบบ 
สอบถาม ประชากรและการสุ่มตวัอย่าง และการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการใชส้ถิติเชิงพรรณนาและ
สถิติเชิงอนุมาน โดยมีรายละเอียดดงันี�  
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลต่างๆทั�งที!เป็นขอ้มูลปฐมภูมิและทุติยภูมิที!เกี!ยวขอ้งกบัการวิจยัใน
ครั� งนี� มีรายละเอียดดงันี�  
 

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นข้อมูลที!ได้จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้
แบบสอบถาม โดยแบบสอบถาม (ภาคผนวก ก) แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบดว้ย 
 

 ส่วนที! 1 ขอ้มูลทั!วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะคาํถามเป็นคาํถามแบบนาม
บญัญติั (Nominal Scale) โดยให้เลือกตอบเพียงขอ้เดียว สอบถามเกี$ยวกบัเพศ อายุ ระดบัการศึกษา
สูงสุด อาชีพ รายไดต่้อเดือน และสถานภาพการสมรส 

 
 ส่วนที$ 2 ข้อมูลเกี$ยวกับพฤติกรรมผู ้บริโภค (6Ws1H) ในการตัดสินใจใช้บริการ          

บวัหลวง เอ็มแบงก์กิ�ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร เป็นคาํถามแบบนาม
บญัญติั (Nominal Scale) ประกอบดว้ยใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย ผูบ้ริโภคซื�ออะไร ทาํไมผูบ้ริโภคจึง
ซื�อ ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซื�อ ผูบ้ริโภคซื�อเมื$อใด ผูบ้ริโภคซื�อที$ไหน และผูบ้ริโภคซื�อ
อยา่งไร  

 
 ส่วนที$ 3 ข้อมูลเกี$ยวกับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที$มีผลต่อการตดัสินใจใช้

บริการ บวัหลวง เอ็มแบงก์กิ�ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้น
ราคา ผลิตภณัฑ์ ช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร ลกัษณะทางกายภาพและ
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กระบวนการ โดยแบบสอบถามเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดบั (Interval Scale) ตามทฤษฎีของ Best 
(1981: 182) โดยระดบัคะแนน 1 2 3 4 5 หมายถึง ระดบัความสําคญันอ้ยที$สุด ระดบัความสําคญั
นอ้ย ระดบัความสาํคญัปานกลาง ระดบัความสาํคญัมาก และระดบัความสาํคญัมากที$สุด ตามลาํดบั 

 
 ส่วนที$ 4 สอบถามเกี$ยวกบัปัญหาที$พบในการใชบ้ริการ บวัหลวง เอ็มแบงก์กิ�ง ธนาคาร

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)และขอ้เสนอแนะในการใชบ้ริการ บวัหลวง เอ็มแบงก์กิ�ง ธนาคารกรุงเทพ 
จาํกดั (มหาชน) มีลกัษณะแบบปลายเปิด 

 
ความน่าเชื�อถือของแบบสอบถาม 

 
ในการวิจยัครั� งนี� ไดมี้การทดสอบความเที$ยงตรง (Validity)  และความเชื$อมั$น (Reliability) 

ของแบบสอบถามดงันี�   
 

1. ความเที$ยงตรง (Validity) ไดน้าํแบบสอบถามที$สร้างขึ�นมาตามวตัถุประสงค ์ นาํเสนอ
ใหอ้าจารยที์$ปรึกษาพิจารณาและตรวจสอบความเที$ยงตรงตามเนื�อหา (Content Validity)  และความ
เหมาะสมของภาษาที$ใช้ และนาํไปปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามให้มีความสมบูรณ์มากยิ$งขึ�นก่อน
นาํไปสอบถามในการเก็บขอ้มูลจริง 
 

2. ความเชื$อมั$น (Reliability) ไดน้าํแบบสอบถามที$สร้างขึ�นมาและปรับปรุงแกไ้ขแลไ้ป
ทาํการทดสอบ (Pre-test) จาํนวน 30 ชุด กบักลุ่มประชากรที$มีคุณสมบติัใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่ง 
เพื$อตรวจสอบวา่คาํถามแต่ละขอ้ในแบบสอบถามที$สร้างขึ�นมานั�น สามารถสื$อความหมายตรงตาม
วตัถุประสงค์ มีความเหมาะสมและความยากง่ายมากน้อยเพียงใด จากนั�นจึงนาํมาทดสอบความ
เชื$อมั$นของแบบสอบถาม จากการคาํนวณหาค่าสัมประสิทธ̀ิ Cronbach’s Alpha โดยใช้เกณฑ์
สัมประสิทธ̀ิ Alpha Coefficient (กลัยา  วานิชยบ์ญัชา, 2552: 449) วิธีการคาํนวณของ Cronbach 
ค่าที$ไดจ้ะแสดงถึงระดบัความคงที$ของแบบสอบถามที$สร้างขึ�นมา ซึ$ งจะมีค่าระหวา่ง 0  ≤  α ≤ 1 
โดยค่าที$ใกล้เคียงกับ 1 มาก แสดงว่ามีความเชื$อมั$นสูง เกณฑ์การยอมรับความเชื$อมั$นของ
แบบสอบถามสาํหรับงานวจิยัเชิงสาํรวจ (Exploratory research) เมื$อค่า α มากกวา่และเท่ากบั 0.700 
แสดงวา่  แบบสอบถามนั�นมีความเชื$อมั$นไดร้ะดบัที$สูง 
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 จากการทดสอบค่าความเชื$อมั$น (Reliability Test) ของแบบสอบถามทั�งหมดรวมกนั จะได้
ค่าสัมประสิทธ̀ิแอลฟาของ Cronbach เท่ากบั 0.916 (ภาคผนวก ข) ซึ$ งมากกว่า 0.700 แสดงว่า
แบบสอบถามมีความเชื$อมั$นในระดบัที$สูง 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 

ประชากรที$ใช้ในการศึกษาครั� งนี�  คือชาวไทยในกรุงเทพมหานครที$ใช้บริการ บวัหลวง   
เอม็แบงกกิ์�ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ตั�งแต่ธนาคารเริ$มใหบ้ริการเดือนมกราคม พ.ศ.2557  

 
 การสุ่มตวัอยา่งที$ใชใ้นการวิจยัครั� งนี�  ไดก้าํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง (Sampling Size) ให้มี
ความเหมาะสมกบัระดบัความเชื$อมั$นในทางสถิติที$ระดบั 0.05 โดยคาํนวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง
ในกรณีที$ทราบจาํนวนประชากร ซึ$ งคาํนวณจากสูตรของ Yamane (1970) ที$ระดบัความเชื$อมั$น      
ร้อยละ 95 ดงันี�  

n = 

N

1+N(e)2 

  โดยกาํหนดให้ 
 

n   แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

N  แทน จาํนวนชาวไทยผูใ้ชบ้ริการบวัหลวง เอม็แบงกกิ์�ง ธนาคาร
กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร ตั�งแต่ธนาคารเริ$ม
ใหบ้ริการเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 จาํนวน 254,859 คน 

 

e   แทน ค่าความคลาดเคลื$อนของแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งในทาง 
สถิติที$ยอมรับไดคื้อร้อยละ 5 หรือมีค่าเท่ากบั 0.05 

  
เมื$อนาํมาแทนค่าในสูตรจะไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอย่าง ดงันี�  

 

 n = 

254,859

1+254,849(0.05)2 
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n	=	399.47 ≈ 400				 
 

 จากการคาํนวณไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่าง 400 ตวัอย่าง ดงันั�นการสุ่มตวัอย่างจึงใช้ความ
น่าจะเป็น และเลือกวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เพื$อให้ไดก้ลุ่ม
ตวัอยา่งในแต่ละกลุ่มจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 402 ตวัอยา่ง โดยดาํเนินการเป็น 2 ขั�นตอน ดงันี�  
 
ขั�นที$ 1 แบ่งเขตของกรุงเทพมหานคร ออกเป็น 6 กลุ่ม ตามการปฏิบติังานของสาํนกังานเขต

กรุงเทพมหานคร ดงันี�  
 
1. กลุ่มกรุงเทพกลาง ประกอบด้วย เขตพระนคร เขตดุสิต เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย     

เขตสัมพนัธวงศ ์เขตดินแดง เขตหว้ยขวาง เขตพญาไท เขตราชเทว ีและเขตวงัทองหลาง  
 

2. กลุ่มกรุงเทพใต้ ประกอบด้วย เขตปทุมวนั เขตบางรัก เขตสาทร เขตบางคอแหลม     
เขตยานนาวา เขตคลองเตย เขตวฒันา เขตพระโขนง เขตสวนหลวง และเขตบางนา 
 

3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ ประกอบด้วย เขตจตุจักร เขตบางซื$อ เขตลาดพร้าว เขตหลักสี$       
เขตดอนเมือง เขตสายไหม และเขตบางเขน 
 

4. กลุ่มกรุงเทพตะวนัออก ประกอบดว้ย เขตบางกะปิ เขตสะพานสูง เขตบึงกุ่ม เขตคนันา
ยาว  เขตลาดกระบงั เขตมีนบุรี เขตหนองจอก เขตคลองสามวา และเขตประเวศ 
 

5. กลุ่มกรุงธนเหนือ ประกอบด้วย เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตจอมทอง เขตบางกอก
ใหญ่ เขตบางกอกนอ้ย เขตบางพลดั เขตตลิ$งชนั และเขตทววีฒันา 
 

6. กลุ่มกรุงธนใต ้ประกอบดว้ย เขตภาษีเจริญ เขตหนองแขม เขตบางขุนเทียน เขตบางแค 
เขตบางบอน เขตราษฎร์บูรณะ และเขตทุ่งครุ (สาํนกัการศึกษา กรุงเทพมหานคร, 2557) 
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ขั�นที$ 2 กาํหนดสาขาของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) และจาํนวนตวัอยา่งเพื$อเป็นตวัแทนใน
แต่ละเขต ดงันี�  

 
1. กาํหนดให้สาขาถนนรัชดา-ห้วยขวางและสาขาถนนพระราม 9 เป็นตวัแทนของกลุ่ม

กรุงเทพกลาง เก็บแบบสอบถามจาํนวน 67 ตวัอยา่ง 
 

2. กําหนดให้สาขาสํานักงานใหญ่สีลมและสาขาสยามสแควร์เป็นตัวแทนของกลุ่ม
กรุงเทพใต ้เก็บแบบสอบถามจาํนวน 67 ตวัอยา่ง 
 

3. กาํหนดให้สาขาอาคารชินวตัร ทาวเวอร์ 3 และสาขาลาดพร้าวเป็นตวัแทนของกลุ่ม
กรุงเทพเหนือ เก็บแบบสอบถามจาํนวน 67 ตวัอยา่ง 
 

4. กําหนดให้สาขาหัวหมากและสาขาลาดพร้าว 101 เป็นตัวแทนของกลุ่มกรุงเทพ
ตะวนัออก เก็บแบบสอบถามจาํนวน 67 ตวัอยา่ง 
 

5. กาํหนดให้สาขาสามแยกไฟฉายและสาขาเซ็นทรัล ปิ$ นเกล้า 2 เป็นตวัแทนของกลุ่ม   
กรุงธนเหนือ เก็บแบบสอบถามจาํนวน 67 ตวัอยา่ง 
 

6. กาํหนดให้สาขาบางแคและสาขาเดอะมอลล์ บางแคเป็นตวัแทนของกลุ่มกรุงธนใต ้   
เก็บแบบสอบถามจาํนวน 67 ตวัอยา่ง 
 
 2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นขอ้มูลที$ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้และเก็บรวบรวม
จากแหล่งต่างๆ ประกอบดว้ย 
 

2.1 การทบทวนวรรณกรรมต่างๆที$เกี$ยวขอ้งและทฤษฎีที$ใช้ในการวิจยัจากตาํราทาง
วชิาการ ผลงานการวจิยั นิตยสาร สื$อสิ$งพิมพ ์และหนงัสือต่างๆ ซึ$ งคน้ควา้จากหอ้งสมุด 
 

2.2 ขอ้มูลดา้นสถิติของผูใ้ชแ้ละจาํนวนบญัชีของผูใ้ชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผา่น
โทรศพัทมื์อถือ ซึ$ งมาจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

  
การวเิคราะห์ขอ้มูลจะใชส้ถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานในการวิเคราะห์ขอ้มูล ซึ$ งมี

รายละเอียดดงันี�  
 
1. เพื!อตอบวตัถุประสงคข์อ้ที! 1 ในการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมผูบ้ริโภค

ที$ใชบ้ริการ บวัหลวง เอ็มแบงก์กิ�ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร วิเคราะห์
โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ซึ! งประกอบดว้ย ค่าร้อยละ ตารางแจกแจงความถี$ ค่าเฉลี$ยเลขคณิต 
 

2. เพื!อตอบวตัถุประสงค์ขอ้ที! 2 ในการศึกษาการให้ระดบัความสําคญัของส่วนประสม
ทางการตลาดของผูบ้ริโภคที$ใชบ้ริการ บวัหลวง เอ็มแบงก์กิ�ง  ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ใน
กรุงเทพมหานคร พิจารณาจากค่าเฉลี$ย ส่วนเบี$ยงเบนมาตรฐาน จากปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ทั�ง 7 ดา้น โดยจะให้คะแนนจากการที$ผูต้อบแบบสอบถามเรียงลาํดบัความสําคญัของปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด (ตารางที$ 3.1) ซึ$ งใช้การแปลความหมายแบบอิงเกณฑ์ (ตารางที$ 3.2) โดยมี
วธีิการคาํนวณ ดงันี�  
 

2.1 ค่าเฉลี$ยตวัอย่าง (Sample Mean : x) ใช้เพื$ออธิบายค่าเฉลี$ยของขอ้มูลที$ไดจ้าก
แบบสอบถามของผูบ้ริโภคที$ใชบ้ริการ บวัหลวง เอม็แบงก์กิ�ง  ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ใน
กรุงเทพมหานคร 
    

โดยใชสู้ตร x =
∑ ��
�
��	



 

 
  เมื!อ x แทน ค่าเฉลี!ยของผูที้$ตอบแบบสอบถาม 
 
  ∑xi แทน ผลรวมของระดบัความสาํคญั 
   

  i แทน ลาํดบัของขอ้มูล  n แทน  จาํนวนผูที้$ตอบแบบสอบถามทั�งหมด 
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ตารางที  3-1  เกณฑก์ารใหค้ะแนนของระดบัความสาํคญั 
 

ระดับความสําคัญ เกณฑ์การให้คะแนน 

  1 ระดบัความสาํคญันอ้ยที$สุด 
2 ระดบัความสาํคญันอ้ย 
3 ระดบัความสาํคญัปานกลาง 
4 ระดบัความสาํคญัมาก 
5 ระดบัความสาํคญัมากที$สุด 

ที$มา: กลัยา วาณิชยบ์ญัชา (2552) 
 
 เมื$อไดเ้กณฑ์การให้คะแนนดงักล่าวแลว้ จะใช้คะแนนเฉลี$ยของกลุ่มตวัอย่างดงักล่าว มา
พิจารณาระดบัความสาํคญัตามเกณฑก์ารพิจารณา ดงันี�  
 
 อนัตรภาคชั�น  = (คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ$าสุด) / จาํนวนชั�น 
 
   = (5 – 1) / 5 
 
 อนัตรภาคชั�น = 0.80 
 

ดงันั�น สามารถแปลความหมายของค่าระดบัคะแนนได ้ดงัตารางที$ 3-2 
 

ตารางที  3-2  การแปลความหมายของระดบัช่วงคะแนน 
 

ช่วงระดับคะแนน ความหมาย 

1.00-1.80 ระดบัความสาํคญันอ้ยที$สุด 
1.81-2.60 ระดบัความสาํคญันอ้ย 
2.61-3.40 ระดบัความสาํคญัปานกลาง 
3.41-4.20 ระดบัความสาํคญัมาก 
4.21-5.00 ระดบัความสาํคญัมากที$สุด 

ที$มา: กลัยา วาณิชยบ์ญัชา (2552) 
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  2.2 ส่วนเบี$ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S) ใชเ้พื$อบรรยายลกัษณะของ
การใหร้ะดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มตวัอยา่ง ซึ$ งเป็นขอ้มูลที$ไดจ้าก
แบบสอบถามของผูบ้ริโภคที$ใชบ้ริการ บวัหลวง เอม็แบงกกิ์�ง  ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ใน
กรุงเทพมหานคร 
 

   โดยใชสู้ตร S =�	∑x2-n(x̅)2

n(n-1)
 

 
เมื$อ S แทน ค่าเบี$ยงเบนมาตรฐานของระดบัความสาํคญั 

 ∑ แทน ผลรวมของกาํลงัสองของระดบัความสาํคญั 

 x� แทน ค่าเฉลี$ยเลขคณิตของระดบัความสาํคญั 

 n แทน จาํนวนผูที้$ตอบแบบสอบถามทั�งหมด 

 
3. เพื!อตอบวตัถุประสงคข์อ้ที! 3 การหาความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมของผูบ้ริโภคที$ใช้

บริการ บวัหลวง เอม็แบงก์กิ�ง  ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในกรุงเทพมหานครกบัปัจจยัส่วน
บุคคล ใชค้่าสถิติไคสแควร์ (Chi-Square) 
  

 โดยกาํหนดให ้  
 

Ho : ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัทางดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

  

Ha : ปัจจยัส่วนบุคคลไม่มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัทางดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
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สูตรที$ใชใ้นการคาํนวณหาความสัมพนัธ์ระหวา่งสองตวัแปร คือ 
 

∑
=

−
=χ

k

1i i

2
ii2

E

)EO(  ;    df  =  k – 1 

 

  เมื!อ  Oi  แทน  ความถี!ที!สังเกตุได ้

   Ei  แทน  ความถี!ที!คาดหวงั เมื!อ H0 เป็นจริง  

โดยที!  Ei   =   
N

k
 

   k แทน  จาํนวนกลุ่ม 

   N แทน  จาํนวนทั�งหมดของความถี$ที$สังเกตได ้
 

4. เพื$อตอบวตัถุประสงค์ขอ้ที$ 4 ศึกษาการให้ระดบัความสําคญัของส่วนประสมทาง
การตลาดจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคที!ใช้บริการ บวัหลวง เอ็มแบงก์กิ�ง ธนาคาร
กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น 
 

4.1 การทดสอบสมมติฐานดว้ย t-test สําหรับตวัแปรอิสระที$มี 2 กลุ่มโดยไดก้าํหนด
นยัสําคญัทางสถิติที$ 0.05 การทดสอบแบบนี� ใช้ในกรณีสุ่มตวัอยา่งมาเพียงกลุ่มเดียว แลว้ตอ้งการ
ทดสอบวา่คะแนนเฉลี$ยของกลุ่มนี�จะแตกต่างจากค่าเฉลี$ยมาตรฐานอื$นๆ หรือไม่ ค่าต่างๆ ที$กาํหนด
เป็นเกณฑถื์อวา่เป็นค่าเฉลี$ยของประชากร (µ) (ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ, 2543) 

  
4.2  การทดสอบสมมติฐานดว้ย One-Way ANOVA : F-test สําหรับตวัแปรอิสระที$มี

ตั�งแต่ 3 กลุ่มขึ�นไปและใช้สถิติวิเคราะห์เปรียบเทียบเป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD (Least Significant 
Difference) โดยไดก้าํหนดนยัสําคญัทางสถิติที$ 0.05 วิธีการหาผลต่างที$มีนยัสําคญันอ้ยที$สุด (Least 
Significant Difference Test : LSD) ของฟิชเชอร์ เป็นวิธีการใชอ้ตัราส่วนที$พหุคูณในการทดสอบ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี$ยรายคู่เพื$อกาํหนดค่าความแตกต่างที$นอ้ยที$สุด เป็นเกณฑ์ใน
การที$จะปฏิเสธหรือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) (ฉตัรศิริ  ปิยะพิมลสิทธ̀ิ, 2545) 
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โดยกาํหนดให้ 
 

  Ho: ระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคล 

 

Ha: ระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดไม่มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วน     บุคคล 



 

 

บทที� 4 
 

ผลการวจิัยและข้อวจิารณ์ 
 

 การวจิยัเรื�องปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ บวัหลวง เอ็มแบงก์กิ!ง ธนาคารกรุงเทพ 
จาํกดั (มหาชน) ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร วิเคราะห์ผลการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งที�เคยใช้
บริการ บวัหลวง เอ็มแบงก์กิ!ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ระหวา่งเดือน มกราคม – ธนัวาคม 
พ.ศ. 2557 ในกรุงเทพมหานคร รวมทั!งสิ!น 402 คน และนาํเสนอผลการศึกษาเป็น 7 ส่วน ดงันี!  
 
 ส่วนที� 1 ขอ้มูลทั�วไปของกลุ่มตวัอยา่ง 
 
 ส่วนที� 2 พฤติกรรมของผูบ้ริโภคที�ใชบ้ริการบวัหลวง  
 
 ส่วนที� 3 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการ    
 
 ส่วนที� 4 การให้ระดบัความสําคญัของส่วนประสมการตลาดที�มีผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการ 
 
 ส่วนที� 5 การวเิคราะห์ความแตกต่างของระดบัความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาดที�
มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 
 ส่วนที� 6 ปัญหาและขอ้เสนอแนะในการตดัสินใจใชบ้ริการ  
 
 ส่วนที� 7 ขอ้วจิารณ์ 

 

ส่วนที� 1 ข้อมูลทั�วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ผลการวจิยัขอ้มูลทั�วไปของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล แสดงดงัตารางที� 4-1 
โดยมีรายละเอียดดงันี5  
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1. เพศ 
 

กลุ่มตวัอยา่งที�เคยใชบ้ริการบวัหลวง เอม็แบงกกิ์!ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) เป็น
เพศชาย ร้อยละ 30.85 และเพศหญิง ร้อยละ 69.15 
 

2. อาย ุ
 

กลุ่มตวัอยา่งที�เคยใชบ้ริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ!ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  มีอาย ุ    
21 - 30 ปี ร้อยละ 52.99 รองลงมา มีอาย ุ31 - 40 ปี ร้อยละ 31.59 และกลุ่มตวัอยา่งที�มีอายุ 41 - 50 ปี 
ร้อยละ 12.69 ตามลาํดบั 
 

3. ระดบัการศึกษา 
 

กลุ่มตวัอย่างที�เคยใช้บริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ!ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) มี
การศึกษาในระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 68.91 รองลงมา มีการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี ร้อยละ 26.37 
และกลุ่มตวัอยา่งที�มีการศึกษาในระดบัอนุปริญญา ปวส. หรือเทียบเท่า ร้อยละ 1.74 ตามลาํดบั 
 

4. อาชีพ 
 
กลุ่มตวัอยา่งที�เคยใช้บริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ!ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) เป็น

พนักงานบริษทัเอกชน ร้อยละ 65.43 รองลงมา ได้แก่ ขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 
13.68 และธุรกิจส่วนตวั ร้อยละ 13.18 ตามลาํดบั 
 

5. รายไดต่้อเดือน 
 

กลุ่มตวัอยา่งที�เคยใช้บริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ!ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) เป็น
กลุ่มตวัอยา่งที�มีรายไดต่้อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 31.34 รองลงมา ไดแ้ก่ กลุ่มตวัอยา่งที�
มีรายไดต่้อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 25.63 และกลุ่มตวัอยา่งที�มีรายไดต่้อเดือน 30,001 
ถึง 40,000 บาท ร้อยละ17.16 ตามลาํดบั 
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6. สถานภาพ 
 

กลุ่มตวัอยา่งที�เคยใช้บริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ!ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) เป็น
กลุ่มที�มีสถานภาพโสด ร้อยละ 67.42 รองลงมา ไดแ้ก่ กลุ่มตวัอย่างที�มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 
31.09 และกลุ่มที�มีสถานภาพหยา่ร้าง/หมา้ย/แยกกนัอยู ่ร้อยละ 1.49 ตามลาํดบั 
 
 ดงันั5น สรุปไดว้า่กลุ่มตวัอยา่งที�เคยใชบ้ริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ!ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั 
(มหาชน) เป็นเพศ หญิง มีอายุ 21 – 30 ปี มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็น
พนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดต่้อเดือน 20,0001 – 30,000 บาทต่อเดือน และมีสถานภาพโสด 
 

ตารางที� 4-1  กลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
(n = 402) 

ข้อมูลส่วนบุคคล   คน ร้อยละ 

เพศ     
 ชาย   124 30.85 
 หญิง   278 69.15 

รวม   402 100.00 

อายุ     
 นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 20 ปี   5 1.24 
 21 - 30 ปี   213 52.99 
 31 - 40 ปี   127 31.59 
 41- 50 ปี   51 12.69 
 51 - 60 ปี   1 0.25 
 มากกวา่ 60 ปีขึ5นไป   5 1.24 

รวม   402 100.00 

ระดบัการศึกษา     
 มธัยมศึกษาตอนตน้   7 1.74 
 มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า   5 1.24 
 อนุปริญญา ปวส.หรือเทียบเท่า   7 1.74 
 ปริญญาตรี   277 68.91 
 สูงกวา่ปริญญาตรี   106 26.37 

รวม   402 100.00 
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ตารางที� 4-1  (ต่อ)     

(n = 402) 
ข้อมูลส่วนบุคคล   คน ร้อยละ 

อาชีพ 
ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ   55 13.68 
ธุรกิจส่วนตวั   53 13.18 

 พนกังานบริษทัเอกชน   263 65.43 
 รับจา้ง   18 4.48 
 นกัเรียน/นกัศึกษา   5 1.24 
 อื�นๆ เช่น แม่บา้น เป็นตน้   8 1.99 

รวม   402 100.00 

รายได้ต่อเดอืน     
 นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท   18 4.48 
 10,001- 20,000 บาท   103 25.63 
 20,001 – 30,000 บาท   126 31.34 
 30,001 - 40,000 บาท   69 17.16 
 40,001 – 50,000 บาท   45 11.19 
 มากกวา่ 50,000 บาท   41 10.20 

รวม   402 100.00 

สถานภาพ     
 โสด   271 67.42 
 สมรส   125 31.09 
 หยา่ร้าง/ หมา้ย/ แยกกนัอยู ่   6 1.49 

รวม   402 100.00 
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ส่วนที� 2 พฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจใช้บริการบัวหลวง  

 
ผลการวิจัยพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการตัดสินใจใช้บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ5ง 

ธนาคารกรกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร จาํนวน 402 คน แสดงดงัตารางที� 4-2 โดย
มีรายละเอียดดงันี5  

 
1. ประเภทของการใชบ้ริการบวัหลวง เอม็แบงกกิ์5ง ธนาคารกรกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

 
กลุ่มตวัอยา่งเลือกใชบ้ริการโอนเงิน ร้อยละ 49.25 รองลงมาไดแ้ก่ ตรวจสอบยอดเงิน ร้อย

ละ 36.07 และชาํระเงิน ร้อยละ 7.97 ตามลาํดบั 
 
2. จาํนวนครั! งต่อเดือนในการใชบ้ริการบวัหลวง เอม็แบงกกิ์5ง ธนาคารกรกรุงเทพ จาํกดั 

(มหาชน)  
 

กลุ่มตวัอยา่งใชบ้ริการบวัหลวง เอม็แบงกกิ์5ง ธนาคารกรกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 1 – 2 ครั5 ง
ต่อเดือน ร้อยละ 34.83 รองลงมาไดแ้ก่ จาํนวน 3 – 5 ครั5 งต่อเดือน ร้อยละ 28.11 และมากกวา่ 9 ครั5 ง
ต่อเดือน ร้อยละ 24.88 ตามลาํดบั 

 
3. ช่วงเวลาของการใชบ้ริการบวัหลวง เอม็แบงกกิ์5ง ธนาคารกรกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

 
กลุ่มตวัอยา่งใชบ้ริการบวัหลวง เอม็แบงก์กิ5ง ธนาคารกรกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ช่วงเวลา 

11.01 – 16.00 น. ร้อยละ 43.03 รองลงมาไดแ้ก่ ช่วงเวลา 16.01 – 20.00 น. ร้อยละ 36.82 และ
ช่วงเวลาหลงัเวลา 20.00 น. ร้อยละ 10.95 ตามลาํดบั 
 

4. ช่วงวนัที�ใชบ้ริการบวัหลวง เอม็แบงกกิ์5ง ธนาคารกรกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 
 
 กลุ่มตวัอยา่งใช้บริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ5ง ธนาคารกรกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในช่วง
วนัที� 21 – 30 ร้อยละ 41.05 รองลงมาไดแ้ก่ ช่วงวนัที� 1 – 10 ร้อยละ 37.06 และช่วงวนัที� 11 – 20 
ร้อยละ 21.89 ตามลาํดบั 
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5. เหตุผลที�ใชบ้ริการบวัหลวง เอม็แบงกกิ์5ง ธนาคารกรกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 
 
 กลุ่มตวัอย่างใช้บริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ5ง ธนาคารกรกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)ด้วย
เหตุผลสะดวกและรวดเร็ว ร้อยละ 55.47 รองลงมาไดแ้ก่ สามารถใชบ้ริการไดต้ลอด 24 ชั�วโมง ร้อย
ละ 34.08 และทดลองใชเ้นื�องจากเป็นบริการใหม่ ร้อยละ 9.70 ตามลาํดบั 
 

6. สถานที�ที�ท่านใชบ้ริการบวัหลวง เอม็แบงกกิ์5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 
 
 กลุ่มตวัอยา่งใชบ้ริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ที�บา้น ร้อย
ละ 55.47 รองลงมาไดแ้ก่ ที�สถานที�ทาํงาน/สถานศึกษา ร้อยละ 30.85 และที�หา้งสรรพสินคา้ ร้อยละ 
7.71  ตามลาํดบั 
 

7. บุคคลที�มีส่วนในการตดัสินใจใชบ้ริการบวัหลวง เอม็แบงกกิ์5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั 
(มหาชน) 

 
 บุคคลที�มีส่วนในการตดัสินใจใช้บริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด 
(มหาชน) ของกลุ่มตวัอยา่ง คือตวัเอง ร้อยละ 56.97 รองลงมาได ้ไดแ้ก่ พนกังานธนาคารกรุงเทพ 
ร้อยละ 21.39 และเพื�อน ร้อยละ 13.67 ตามลาํดบั 
 

8. การรับรู้ถึงบริการบวัหลวง เอม็แบงกกิ์5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 
 
 กลุ่มตวัอย่างรับรู้ถึงบริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ผ่าน
ช่องทางพนกังานธนาคาร ร้อยละ 57.46 รองลงมาไดแ้ก่ เวบ็ไซต ์ร้อยละ 29.60 และป้ายโฆษณา 
ร้อยละ 13.18 ตามลาํดบั 
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ตารางที� 4-2  กลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามพฤติกรรมการตดัสินใจใชบ้ริการบวัหลวง เอม็แบงกกิ์5ง
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

(n = 402) 
พฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการ คน ร้อยละ 

ประเภทของบริการ 
 ตรวจสอบยอดเงิน 145 36.07 
 โอนเงิน 198 49.25 
 ชาํระเงิน 32 7.97 
 ซื!อ – ขาย กองทุน 13 3.23 
 คน้หาสาขา/ตูเ้อทีเอม็ 14 3.48 

รวม 402 100.00 

จํานวนครั-งในการใช้บริการ 
 1 – 2 ครั! ง 140 34.83 
 3 – 5 ครั! ง 113 28.11 
 6 – 9 ครั! ง 49 12.18 
 มากกวา่ 9 ครั! ง 100 24.88 

รวม 402 100.00 

ช่วงเวลาที�ใช้บริการ 
 6.00 – 11.00 น. 37 9.20 
 11.01 – 16.00 น. 173 43.03 
 16.01 – 20.00 น. 148 36.82 
 หลงัเวลา 20.00 น. 44 10.95 

รวม 402 100.00 

ช่วงวนัของเดือนที�ใช้บริการ 
 ช่วงวนัที� 1 – 10 149 37.06 
 ช่วงวนัที� 11 – 20 88 21.89 
 ช่วงวนัที� 21 – 30 165 41.05 

รวม  402 100.00 
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ตารางที� 4-2  (ต่อ) 
(n = 402) 

พฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการ คน ร้อยละ 

เหตุผลที�ใช้บริการ 
 ทดลองใชเ้นื�องจากเป็นบริการใหม่ 39 9.70 
 สามารถใชบ้ริการไดต้ลอด 24 ชั�วโมง 137 34.08 
 ไม่ประทบัใจการให้บริการของพนกังาน 3 0.75 
 สะดวกและรวดเร็ว 223 55.47 

รวม 402 100.00 

สถานที�ที�ใช้บริการ 
 บา้น 223 55.47 
 ร้าน Internet Cafe 1 0.25 
 สถานที�ทาํงาน/สถานศึกษา 124 30.85 
 ห้างสรรพสินคา้ 31 7.71 
 อื�นๆ เช่น ในรถยนต ์เป็นตน้  23 5.72 

รวม 402 100.00 

บุคคลที�มีอทิธิพลในการตัดสินใจใช้บริการ 
 พอ่/แม่ 4 1.00 
 เพื�อน 55 13.67 
 สามี/ ภรรยา/บุตร 10 2.49 
 ญาติพี�นอ้ง 11 2.74 
 พนกังานธนาคารกรุงเทพ 86 21.39 
 ตวัเอง 229 56.97 
 คู่คา้ทางธุรกิจ 7 1.74 

รวม 402 100.00 
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ตารางที� 4-2  (ต่อ)  
(n = 402) 

พฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการ คน ร้อยละ 

ช่องทางการรับรู้ถงึบริการ* 
 ป้ายโฆษณา 53 13.18 
 ญาติพี�นอ้ง/ บุคคลที�รู้จกั 40 9.95 
 พนกังานธนาคาร 231 57.46 
 หนงัสือ/ นิตยสาร 13 3.23 
 เวบ็ไซต ์ 119 29.60 
 โทรทศัน์ 34 8.46 
 วิทย ุ 3 0.75 
 ตู ้ATM 36 8.96 

หมายเหตุ: * หมายถึง ขอ้คาํถามดงักล่าวสามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ โดยกลุ่มตวัอยา่ง 402 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100.00 

 

ส่วนที� 3 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ  
 

ในส่วนนี5 ทาํการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-Square) เพื�อวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ5ง ธนาคาร
กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร ดงันี5   
 

สมมติฐานที� 1 ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัประเภทของบริการบวัหลวง เอ็มแบงก์
กิ5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร 

 
จากตารางที� 4-3 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลและประเภทของ

บริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ตามสมมติฐานที�ตั5 งไว ้โดยใช้
ค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-Square) พบวา่ ประเภทของบริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ5ง ธนาคารกรุงเทพ 
จาํกดั (มหาชน) มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดแ้ละ
สถานภาพ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 โดยมีรายละเอียดดงันี5  
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อายุมีความสัมพนัธ์กบัประเภทของบริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั 
(มหาชน) อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 โดยอายุนอ้ยกวา่ 31 ปีและ 31 – 40 ปีใชบ้ริการ
ประเภทโอนเงินมากที�สุด คิดเป็นร้อยละ 55.05 และร้อยละ 48.82 ตามลาํดบั ในขณะที�อายุมากกวา่ 
40 ปีขึ5นไปใชบ้ริการตรวจสอบยอดเงินมากที�สุด คิดเป็นร้อยละ 56.14 

 
ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์กับประเภทของบริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ5ง ธนาคาร

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 โดยระดบัการศึกษาตํ�ากวา่ปริญญา
ตรีใชบ้ริการประเภทตรวจสอบยอดเงินมากที�สุด คิดเป็นร้อยละ 73.68 ในขณะที�ระดบัการศึกษา
ปริญญาตรีและสูงกวา่ปริญญาตรีใชบ้ริการประเภทโอนเงินมากที�สุด คิดเป็นร้อยละ 51.63 และร้อย
ละ 49.06 ตามลาํดบั 

 
อาชีพมีความสัมพนัธ์กบัประเภทของบริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั 

(มหาชน) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 โดยอาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจและ
รับจา้งและอื�นๆใช้บริการประเภทตรวจสอบยอดเงินมากที�สุด คิดเป็นร้อยละ 41.82 และร้อยละ 
67.74 อาชีพธุรกิจส่วนตวัและพนกังานบริษทัเอกชนใช้บริการประเภทโอนเงินมากที�สุด คิดเป็น
ร้อยละ 47.17 และร้อยละ 59.70 ตามลาํดบั 

 
รายได้ต่อเดือนมีความสัมพนัธ์กับประเภทของบริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ5ง ธนาคาร

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 โดยผูบ้ริโภคที�มีรายไดต่้อเดือนนอ้ย
กว่า 20,001 บาทใช้บริการประเภทตรวจสอบยอดเงินและบริการประเภทโอนเงินเท่ากนั คิดเป็น
ร้อยละ 37.19 ในขณะที�ผูบ้ริโภคที�มีรายไดต่้อเดือน 20,0001 – 30,000 บาท และผูบ้ริโภคที�มีรายได้
ต่อเดือนมากกวา่ 30,000 บาทใชบ้ริการประเภทโอนเงินมากที�สุด คิดเป็นร้อยละ 55.56 และร้อยละ 
53.55 ตามลาํดบั 

 
สถานภาพมีความสัมพนัธ์กบัประเภทของบริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ5ง ธนาคารกรุงเทพ 

จาํกดั (มหาชน) อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 โดยผูบ้ริโภคที�มีสถานภาพโสดใช้บริการ
ประเภทโอนเงินมากที�สุด คิดเป็นร้อยละ 54.61 และผูบ้ริโภคที�มีสถานภาพสมรสและอื�นๆใช้
บริการประเภทตรวจสอบยอดเงินมากที�สุด คิดเป็นร้อยละ 45.80 
 



40 

 

ตารางที� 4-3  ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัประเภทบริการบวัหลวง เอม็   
แบงกกิ์5งธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

(n = 402) 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

ประเภทของบริการ  

x
2 p ตรวจสอบ

ยอดเงนิ 
โอนเงนิ อื�นๆ รวม 

เพศ     0.929 0.629 
 ชาย 49 58 17 124   
  (39.52) (46.77) (13.71) (100.00)   
 หญิง 96 140 42 278   
  (35.43) (48.82) (15.75) (100.00)   
 รวม 145 198 59 402   
 (36.07) (49.25) (14.68) (100.00)   

อายุ     14.772 0.005* 
 นอ้ยกวา่ 31 ปี 68 120 30 218   
  (31.19) (55.05) (13.76) (100.00)   
 31 - 40 ปี 45 62 20 127   
  (35.43) (48.82) (15.75) (100.00)   
 มากกวา่ 40 ปีขึ5นไป 32 16 9 57   
  (56.14) (28.07) (15.79) (100.00)   
 รวม 145 198 59 402   
  (36.07) (49.25) (14.68) (100.00)   

ระดบัการศึกษา     13.019 0.011* 
 ตํ�ากวา่ปริญญาตรี 14 3 2 19   
  (73.68) (15.79) (10.53) (100.00)   
 ปริญญาตรี 92 143 42 277   
  (33.21) (51.62) (15.16) (100.00)   
 สูงกวา่ปริญญาตรี 39 52 15 106   
  (36.79) (49.06) (14.15) (100.00)   
 รวม 145 198 59 402   
  (36.07) (49.25) (14.68) (100.00)   
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ตารางที� 4-3  (ต่อ)       

     (n = 402) 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

ประเภทของบริการ  

x
2 p ตรวจสอบ

ยอดเงนิ 
โอนเงนิ อื�นๆ รวม 

อาชีพ     58.638 0.000* 
 ขา้ราชการ/พนกังานรัฐฯ 23 12 20 55   
  (41.82) (21.82) (36.36) (100.00)   
 ธุรกิจส่วนตวั 24 25 4 53   
  (45.28) (47.17) (7.55) (100.00)   
 พนกังานบริษทัเอกชน 77 157 29 263   
  (29.28) (59.70) (11.03) (100.00)   
 รับจา้งและอื�นๆ 21 4 6 31   
  (67.74) (12.90) (19.35) (100.00)   
 รวม 145 198 59 402   
  (36.07) (49.25) (14.68) (100.00)   

รายได้ต่อเดอืน     24.129 0.000* 
 นอ้ยกวา่ 20,001 บาท 45 45 31 121   
  (37.19) (37.19) (25.62) (100.00)   
 20,001 – 30,000 บาท 38 70 18 126   
  (30.16) (55.56) (14.29) (100.00)   
 มากกวา่ 30,000 บาท 62 83 10 155   
  (40.00) (53.55) (6.45) (100.00)   
 รวม 145 198 59 402   
  (36.07) (49.25) (14.68) (100.00)   

สถานภาพ     10.194 0.006* 
 โสด 85 148 38 271   
  (31.37) (54.61) (14.02) (100.00)   
 สมรสและอื�นๆ 60 50 21 131   
  (45.80) (38.17) (16.03) (100.00)   
 รวม 145 198 59 402   
  (36.07) (49.25) (14.68) (100.00)   

หมายเหตุ: * หมายถึง มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 
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 สมมติฐานที� 2 ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัจาํนวนครั5 งที�ใช้บริการต่อเดือนของ
บริการบวัหลวง เอม็แบงกกิ์5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร 

 
จากตารางที� 4-4 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลและจาํนวนครั5 งที�ใชต่้อ

เดือนของบริการบวัหลวง เอม็แบงกกิ์5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ตามสมมติฐานที�ตั5งไว ้โดย
ใช้ค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-Square) พบว่า จาํนวนครั5 งที�ใช้ต่อเดือนของบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ5ง 
ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) มีความสัมพนัธ์กับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายไดแ้ละสถานภาพ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 โดยมีรายละเอียดดงันี5  

 
เพศมีความสัมพนัธ์กบัจาํนวนครั5 งที�ใชต่้อเดือนของบริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ5ง ธนาคาร

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 โดยเพศชายใชบ้ริการจาํนวน   3 – 5 
ครั5 งต่อเดือนมากที�สุด คิดเป็นร้อยละ 39.52 ในขณะที�เพศหญิงใชบ้ริการจาํนวน 1 – 2 ครั5 งต่อเดือน
มากที�สุด คิดเป็นร้อยละ 38.85 

 
อายุมีความสัมพนัธ์กบัจาํนวนครั5 งที�ใชต่้อเดือนของบริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ5ง ธนาคาร

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 โดยอายุนอ้ยกวา่ 31 ปีและ 31 – 40 
ปีใชบ้ริการจาํนวน 1 – 2 ครั5 งต่อเดือนมากที�สุด คิดเป็นร้อยละ 35.32 และร้อยละ 35.43 ตามลาํดบั 
อายุมากกว่า 40 ปีขึ5นไปใชบ้ริการจาํนวนมากกวา่ 9 ครั5 งขึ5นไปต่อเดือนมากที�สุด คิดเป็นร้อยละ 
47.37 

 
อาชีพมีความสัมพันธ์กับจํานวนครั5 งที�ใช้ต่อเดือนของบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ5ง 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดับ 0.05 โดยอาชีพข้าราชการ/
พนกังานรัฐวิสาหกิจและอาชีพรับจา้งและอื�นๆใชบ้ริการจาํนวน 1 – 2 ครั5 งต่อเดือนมากที�สุด คิด
เป็นร้อยละ 83.64 และร้อยละ 45.16 ตามลาํดบั อาชีพธุรกิจส่วนตวัใชบ้ริการจาํนวนมากกวา่ 9 ครั5 ง
ขึ5นไปต่อเดือนมากที�สุด คิดเป็นร้อยละ 62.26 และอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนใชบ้ริการจาํนวน 3 – 
5 ครั5 งต่อเดือนมากที�สุด คิดเป็นร้อยละ 33.08 

 
รายไดต่้อเดือนมีความสัมพนัธ์กบัจาํนวนครั5 งที�ใช้ต่อเดือนของบริการบวัหลวง เอ็มแบงก์

กิ5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 โดยผูบ้ริโภคที�มีรายได้
ต่อเดือนน้อยกวา่ 20,001 บาท และผูบ้ริโภคที�มีรายไดต่้อเดือน 20,0001 – 30,000 บาทใช้บริการ
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จาํนวน 1 – 2 ครั5 งต่อเดือนมากที�สุด คิดเป็นร้อยละ 44.63 และร้อยละ 38.10 ตามลาํดบั ในขณะที�
ผูบ้ริโภคที�มีรายไดต่้อเดือนมากกวา่ 30,000 บาทใชบ้ริการจาํนวนมากกวา่ 9 ครั5 งขึ5นไปต่อเดือนมาก
ที�สุด คิดเป็นร้อยละ 40.65 

 
สถานภาพมีความสัมพนัธ์กบัจาํนวนครั5 งที�ใช้ต่อเดือนของบริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ5ง 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 โดยผูบ้ริโภคที�มีสถานภาพ
โสดใชบ้ริการจาํนวน 1 – 2 ครั5 งต่อเดือนมากที�สุด คิดเป็นร้อยละ 36.16 และผูบ้ริโภคที�มีสถานภาพ
สมรสและอื�นๆใชบ้ริการจาํนวนมากกวา่ 9 ครั5 งขึ5นไปต่อเดือนมากที�สุด คิดเป็นร้อยละ 37.40 
 

ตารางที� 4-4  ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัจาํนวนครั5 งที�ใชบ้ริการต่อ
เดือนของบริการบวัหลวง เอ็ม แบงกกิ์5งธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

(n = 402) 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

จาํนวนครั<งที�ใช้ต่อเดอืน  
 

x
2 p 1-2 ครั<ง 3-5 ครั<ง 6-9 ครั<ง มากกว่า  

9 ครั<ง 
รวม 

เพศ      12.950 0.005* 
 ชาย 32 49 13 30 124   
  (25.81) (39.52) (10.48) (24.19) (100.00)   
 หญิง 108 64 36 70 278   
  (38.85) (23.02) (12.95) (25.18) (100.00)   
 รวม 140 113 49 100 402   
  (34.83) (28.11) (12.19) (24.88) (100.00)   

อายุ      24.015 0.001* 
 นอ้ยกวา่ 31 ปี 77 73 27 41 218   
  (35.32) (33.49) (12.39) (18.81) (100.00)   
 31 - 40 ปี 45 31 19 32 127   
  (35.43) (24.41) (14.96) (25.20) (100.00)   
 มากกวา่ 40 ปีขึ5นไป 18 9 3 27 57   
  (31.58) (15.79) (5.26) (47.37) (100.00)   
 รวม 140 113 49 100 402   
  (34.83) (28.11) (12.19) (24.88) (100.00)   
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ตารางที� 4-4  (ต่อ) 
(n = 402) 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

จาํนวนครั<งที�ใช้ต่อเดอืน  
 

x
2 p 1-2 ครั<ง 3-5 ครั<ง 6-9 ครั<ง มากกว่า  

9 ครั<ง 
รวม 

ระดบัการศึกษา      6.399 0.380 
 ตํ�ากวา่ปริญญาตรี 8 5 3 3 19   
  (42.11) (26.32) (15.79) (15.79) (100.00)   
 ปริญญาตรี 87 83 32 75 277   
  (31.41) (29.96) (11.55) (27.08) (100.00)   
 สูงกวา่ปริญญาตรี 45 25 14 22 106   
  (42.45) (23.58) (13.21) (20.75) (100.00)   
 รวม 140 113 49 100 402   
  (34.83) (28.11) (12.19) (24.88) (100.00)   

อาชีพ      113.830 0.000* 
 ขา้ราชการ/พนกังานรัฐฯ 46 7 0 2 55   
  (83.64) (12.73) (0.00) (3.64) (100.00)   
 ธุรกิจส่วนตวั 7 9 4 33 53   
  (13.21) (16.98) (7.55) (62.26) (100.00)   
 พนกังานบริษทัเอกชน 73 87 44 59 263   
  (27.76) (33.08) (16.73) (22.43) (100.00)   
 รับจา้งและอื�นๆ 14 10 1 6 31   
  (45.16) (32.26) (3.23) (19.35) (100.00)   
 รวม 140 113 49 100 402   
  (34.83) (28.11) (12.19) (24.88) (100.00)   
รายได้ต่อเดอืน      46.808 0.000* 
 นอ้ยกวา่ 20,001 บาท 54 42 6 19 121   
  (44.63) (34.71) (4.96) (15.70) (100.00)   
 20,001 – 30,000 บาท 48 39 21 18 126   
  (38.10) (30.95) (16.67) (14.29) (100.00)   
 มากกวา่ 30,000 บาท 38 32 22 63 155   
  (24.52) (20.65) (14.19) (40.65) (100.00)   
 รวม 140 113 49 100 402   
  (34.83) (28.11) (12.19) (24.88) (100.00)   
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ตารางที� 4-4  (ต่อ) 
(n = 402) 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

จาํนวนครั<งที�ใช้ต่อเดอืน 
 

x
2 p 1-2 ครั<ง 3-5 ครั<ง 6-9 ครั<ง มากกว่า  

9 ครั<ง 
รวม 

สถานภาพ      20.486 0.000* 
 โสด 98 90 32 51 271   
  (36.16) (33.21) (11.81) (18.82) (100.00)   
 สมรสและอื�นๆ 42 23 17 49 131   
  (32.06) (17.56) (12.98) (37.40) (100.00)   
 รวม 140 113 49 100 402   
  (34.83) (28.11) (12.19) (24.88) (100.00)   

หมายเหตุ: * หมายถึง มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 
 
 สมมติฐานที� 3 ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัช่วงเวลาที�ใชบ้ริการบวัหลวง เอ็มแบงก์
กิ5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร 
  

จากตารางที� 4-5 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลและช่วงเวลาที�ใช้
บริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ตามสมมติฐานที�ตั5 งไว ้โดยใช้
ค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-Square) พบวา่ ช่วงเวลาที�ใชบ้ริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ5ง ธนาคารกรุงเทพ 
จาํกดั (มหาชน) มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้
และสถานภาพ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 โดยมีรายละเอียดดงันี5  

 
เพศมีความสัมพนัธ์กบัช่วงเวลาที�ใช้บริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั 

(มหาชน) อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 โดยเพศชายใชบ้ริการช่วงเวลา 11.01 – 16.00 น.     
มากที�สุด คิดเป็นร้อยละ 52.42 ในขณะที�เพศหญิงใชบ้ริการช่วงเวลา 16.01 – 20.00 น. มากที�สุด คิด
เป็นร้อยละ 42.45 

 
อายุมีความสัมพนัธ์กบัช่วงเวลาที�ใช้บริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั 

(มหาชน) อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 โดยอายุนอ้ยกว่า 31 ปีใชบ้ริการช่วงเวลา 16.01 –  
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20.00 น. มากที�สุด คิดเป็นร้อยละ 45.87 อายุ 31 – 40 ปี ในขณะที�อายุมากกวา่ 40 ปีขึ5นไปใชบ้ริการ
ช่วงเวลา 11.01 – 16.00 น. มากที�สุด คิดเป็นร้อยละ 46.46 และร้อยละ 70.18 ตามลาํดบั 

 

ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์กบัช่วงเวลาที�ใช้บริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ5ง ธนาคาร
กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 โดยระดบัการศึกษาตํ�ากวา่ปริญญา
ตรีใชบ้ริการช่วงเวลา 6.00 – 11.00 น. มากที�สุด คิดเป็นร้อยละ 47.37 ในขณะที�ระดบัการศึกษา
ปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีใชบ้ริการช่วงเวลา 11.01 – 16.00 น. มากที�สุด คิดเป็นร้อยละ 
40.07 และร้อยละ 53.77ตามลาํดบั 

 
อาชีพมีความสัมพนัธ์กบัช่วงเวลาที�ใชบ้ริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั 

(มหาชน) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 โดยอาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจและ
พนกังานบริษทัเอกชนใชบ้ริการช่วงเวลา 16.01 – 20.00 น. มากที�สุด คิดเป็นร้อยละ 83.64 และร้อย
ละ 40.68 ตามลาํดบั ในขณะที�อาชีพธุรกิจส่วนตวัและอาชีพรับจา้งและอื�นๆใช้บริการช่วงเวลา 
11.01 – 16.00 น. มากที�สุด คิดเป็นร้อยละ 86.79 และร้อยละ 38.71 ตามลาํดบั  

 
รายได้ต่อเดือนมีความสัมพนัธ์กบัช่วงเวลาที�ใช้บริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ5ง ธนาคาร

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 โดยผูบ้ริโภคที�มีรายไดต่้อเดือนนอ้ย
กวา่ 20,001 บาทใชบ้ริการช่วงเวลา 16.01 – 20.00 น. มากที�สุด คิดเป็นร้อยละ 47.11 ในขณะที�
ผูบ้ริโภคที�มีรายไดต่้อเดือน 20,0001 – 30,000 บาท และมากกว่า 30,000 บาทใช้บริการช่วงเวลา 
11.01 – 16.00 น. มากที�สุด คิดเป็นร้อยละ 42.86 และร้อยละ 54.84 ตามลาํดบั 

 
สถานภาพมีความสัมพนัธ์กบัช่วงเวลาที�ใชบ้ริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ5ง ธนาคารกรุงเทพ 

จาํกดั (มหาชน) อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 โดยผูบ้ริโภคที�มีสถานภาพโสดใช้บริการ
ช่วงเวลา 16.01 – 20.00 น. มากที�สุด คิดเป็นร้อยละ 45.76 และผูบ้ริโภคที�มีสถานภาพสมรสและ
อื�นๆใชบ้ริการช่วงเวลา 11.01 – 16.00 น. มากที�สุด คิดเป็นร้อยละ 54.20 
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ตารางที� 4-5  ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัช่วงเวลาที�ใชบ้ริการ บวั
หลวง เอม็แบงกกิ์5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

(n = 402) 

ปัจจยัส่วนบุคล 

ช่วงเวลาที�ใช้บริการ 

x
2 p 6.00 ถึง 

11.00 น. 
11.01 ถึง 
16.00 น. 

16.01 ถึง 
20.00 น. 

หลงัเวลา 
20.00 น. 

รวม 

เพศ      12.376 0.001* 
 ชาย 13 65 30 16 124   
  (10.48) (52.42) (24.19) (12.90) (100.00)   
 หญิง 24 108 118 28 278   
  (8.63) (38.85) (42.45) (10.07) (100.00)   
 รวม 37.00 173.00 148.00 44.00 402.00   
  (9.20) (43.03) (36.82) (10.95) (100.00)   
อายุ      41.507 0.000* 
 นอ้ยกวา่ 31 ปี 14 74 100 30 218   
  (6.42) (33.94) (45.87) (13.76) (100.00)   
 31 - 40 ปี 14 59 44 10 127   
  (11.02) (46.46) (34.65) (7.87) (100.00)   
 มากกวา่ 40 ปีขึ5นไป 9 40 4 4 57   
  (15.79) (70.18) (7.02) (7.02) (100.00)   
 รวม 37 173 148 44 402   
  (9.20) (43.03) (36.82) (10.95) (100.00)   

ระดบัการศึกษา      42.995 0.000* 
 ตํ�ากวา่ปริญญาตรี 9 5 5 0 19   
  (47.37) (26.32) (26.32) (0.00) (100.00)   
 ปริญญาตรี 21 111 108 37 277   
  (7.58) (40.07) (38.99) (13.36) (100.00)   
 สูงกวา่ปริญญาตรี 7 57 35 7 106   
  (6.60) (53.77) (33.02) (6.60) (100.00)   
 รวม 37 173 148 44 402   
  (9.20) (43.03) (36.82) (10.95) (100.00)   
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ตารางที� 4-5  (ต่อ) 
(n = 402) 

ปัจจยัส่วนบุคล 

ช่วงเวลาที�ใช้บริการ 

x
2 p 6.00 ถึง 

11.00 น. 
11.01 ถึง 
16.00 น. 

16.01 ถึง 
20.00 น. 

หลงัเวลา 
20.00 น. 

รวม 

อาชีพ      56.774 0.000* 
 ขา้ราชการ/พนกังานรัฐฯ 2 17 27 9 55   
  (3.64) (30.91) (49.09) (16.36) (100.00)   
 ธุรกิจส่วนตวั 0 46 3 4 53   
  (0.00) (86.79) (5.66) (7.55) (100.00)   
 พนกังานบริษทัเอกชน 30 98 107 28 263   
  (11.41) (37.26) (40.68) (10.65) (100.00)   
 รับจา้งและอื�นๆ 5 12 11 3 31   
  (16.13) (38.71) (35.48) (9.68) (100.00)   
 รวม 37 173 148 44 402   
  (9.20) (43.03) (36.82) (10.95) (100.00)   

รายได้ต่อเดอืน      22.963 0.001* 
 นอ้ยกวา่ 20,001 บาท 15 34 57 15 121   
  (12.40) (28.10) (47.11) (12.40) (100.00)   
 20,001 – 30,000 บาท 15 54 43 14 126   
  (11.90) (42.86) (34.13) (11.11) (100.00)   
 มากกวา่ 30,000 บาท 7 85 48 15 155   
  (4.52) (54.84) (30.97) (9.68) (100.00)   
 รวม 37 173 148 44 402   
  (9.20) (43.03) (36.82) (10.95) (100.00)   
สถานภาพ      41.797 0.000* 
 โสด 13 102 124 32 271   
  (4.80) (37.64) (45.76) (11.81) (100.00)   
 สมรสและอื�นๆ 24 71 24 12 131   
  (18.32) (54.20) (18.32) (9.16) (100.00)   
 รวม 37 173 148 44 402   
  (9.20) (43.03) (36.82) (10.95) (100.00)   

หมายเหตุ: * หมายถึง มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 
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 สมมติฐานที� 4 ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัช่วงวนัที�ที�ใชบ้ริการบวัหลวง เอ็มแบงก์

กิ5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร 

  
จากตารางที� 4-6 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลและช่วงวนัที�ที�ใช้

บริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ตามสมมติฐานที�ตั5 งไว ้โดยใช้
ค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-Square) พบวา่ ช่วงวนัที�ที�ใชบ้ริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ5ง ธนาคารกรุงเทพ 
จาํกดั (มหาชน) มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาชีพ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 
0.05 โดยมีรายละเอียดดงันี5  

 
อาชีพมีความสัมพนัธ์กบัช่วงวนัที�ที�ใชบ้ริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั 

(มหาชน) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 โดยอาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจและ
อาชีพพนกังานบริษทัเอกชนใชบ้ริการช่วงวนัที� 21 – 30 มากที�สุด คิดเป็นร้อยละ 50.91 และร้อยละ 
42.97 ตามลาํดบั อาชีพธุรกิจส่วนตวัใชบ้ริการช่วงวนัที� 1 – 10 มากที�สุด คิดเป็นร้อยละ 60.38 และ
อาชีพรับจา้งและอื�นๆใชบ้ริการช่วงวนัที� 1 – 10 เท่ากนักบัช่วงวนัที� 21 – 30 คิดเป็นร้อยละ 38.71 

 
ตารางที� 4-6  ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัช่วงวนัที�ที�ใชบ้ริการบวั

หลวง เอม็แบงกกิ์5งธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 
(n = 402) 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

ช่วงวนัที�ที�ใช้บริการ 

x
2 p ช่วงวนัที�     

1 – 10 
ช่วงวนัที� 
11 – 20 

ช่วงวนัที� 
21 – 30 

รวม 

เพศ     1.223 0.543 
 ชาย 47 23 54 124   
  (37.90) (18.55) (43.55) (100.00)   
 หญิง 102 65 111 278   
  (36.69) (23.38) (39.93) (100.00)   
 รวม 149 88 165 402   
 (37.06) (21.89) (41.04) (100.00)   
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ตารางที� 4-6  (ต่อ) 
(n = 402) 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

ช่วงวนัที�ที�ใช้บริการ 

x
2 p ช่วงวนัที�     

1 – 10 
ช่วงวนัที� 
11 – 20 

ช่วงวนัที� 
21 – 30 

รวม 

อายุ     6.679 0.154 
 นอ้ยกวา่ 31 ปี 78 49 91 218   
  (35.78) (22.48) (41.74) (100.00)   
 31 - 40 ปี 42 27 58 127   
  (33.07) (21.26) (45.67) (100.00)   
 มากกวา่ 40 ปีขึ5นไป 29 12 16 57   
  (50.88) (21.05) (28.07) (100.00)   
 รวม 149 88 165 402   
  (37.06) (21.89) (41.04) (100.00)   

ระดบัการศึกษา     4.045 0.400 
 ตํ�ากวา่ปริญญาตรี 8 3 8 19   
  (42.11) (15.79) (42.11) (100.00)   
 ปริญญาตรี 94 64 119 277   
  (33.94) (23.10) (42.96) (100.00)   
 สูงกวา่ปริญญาตรี 47 21 38 106   
  (44.34) (19.81) (35.85) (100.00)   
 รวม 149 88 165 402   
  (37.06) (21.89) (41.04) (100.00)   
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ตารางที� 4-6  (ต่อ) 
(n = 402) 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

ช่วงวนัที�ที�ใช้บริการ 

x
2 p ช่วงวนัที�     

1 – 10 
ช่วงวนัที� 
11 – 20 

ช่วงวนัที� 
21 – 30 

รวม 

อาชีพ     26.822 0.000* 
 ขา้ราชการ/พนกังานรัฐฯ 24 3 28 55   
  (43.64) (5.45) (50.91) (100.00)   
 ธุรกิจส่วนตวั 32 9 12 53   
  (60.38) (16.98) (22.64) (100.00)   
 พนกังานบริษทัเอกชน 81 69 113 263   
  (30.80) (26.24) (42.97) (100.00)   
 รับจา้งและอื�นๆ 12 7 12 31   
  (38.71) (22.58) (38.71) (100.00)   
 รวม 149 88 165 402   
  (37.06) (21.89) (41.04) (100.00)   
รายได้ต่อเดอืน     8.446 0.077 
 นอ้ยกวา่ 20,001 บาท 36 33 52 121   
  (29.75) (27.27) (42.98) (100.00)   
 20,001 – 30,000 บาท 52 30 44 126   
  (41.27) (23.81) (34.92) (100.00)   
 มากกวา่ 30,000 บาท 61 25 69 155   
  (39.35) (16.13) (44.52) (100.00)   
 รวม 149 88 165 402   
  (37.06) (21.89) (41.04) (100.00)   

สถานภาพ     3.338 0.188 
 โสด 100 53 118 271   
  (36.90) (19.56) (43.54) (100.00)   
 สมรสและอื�นๆ 49 35 47 131   
  (37.40) (26.72) (35.88) (100.00)   
 รวม 149 88 165 402   
  (37.06) (21.89) (41.04) (100.00)   

หมายเหตุ: * หมายถึง มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 
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 สมมติฐานที� 5 ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัเหตุผลในการใชบ้ริการของบริการบวั
หลวง เอม็แบงกกิ์5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร 
  

จากตารางที� 4-7 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลและเหตุผลในการใช้
บริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ตามสมมติฐานที�ตั5 งไว ้โดยใช้
ค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-Square) พบว่า เหตุผลในการใช้บริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ5ง ธนาคาร
กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
รายไดแ้ละสถานภาพ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 โดยมีรายละเอียดดงันี5  

 
เพศมีความสัมพนัธ์กับเหตุผลในการใช้บริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ5ง ธนาคารกรุงเทพ 

จาํกดั (มหาชน) อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 โดยเพศชายให้เหตุผลทางดา้นความสะดวก
และรวดเร็วมากที�สุด คิดเป็นร้อยละ 54.03 ในขณะที�เพศหญิงให้เหตุผลว่าสามารถใช้บริการได้
ตลอด 24 ชั�วโมง มากที�สุดคิดเป็นร้อยละ 35.25 

 
ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์กบัเหตุผลในการใช้บริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ5ง ธนาคาร

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 โดยระดบัการศึกษาตํ�ากวา่ปริญญา
ตรีให้เหตุผลในการใชบ้ริการคือทดลองใชเ้นื�องจากเป็นบริการใหม่มากที�สุด คิดเป็นร้อยละ 42.11 
ในขณะที�ระดบัการศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี ให้เหตุผลในการใช้บริการคือสะดวก
และรวดเร็วมากที�สุด คิดเป็นร้อยละ 58.12 และร้อยละ 51.89 ตามลาํดบั 

 
อาชีพมีความสัมพนัธ์กบัเหตุผลในการใช้บริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ5ง ธนาคารกรุงเทพ 

จาํกดั (มหาชน) อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 โดยอาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
อาชีพธุรกิจส่วนตวัและอาชีพพนักงานบริษทัเอกชนให้เหตุผลในการใช้บริการคือสะดวกและ
รวดเร็วมากที�สุด คิดเป็นร้อยละ 50.91 ร้อยละ 67.92 และร้อยละ 57.41 ตามลาํดบั ในขณะที�อาชีพ
รับจา้งและอื�นๆ ให้เหตุผลในการใชบ้ริการคือสามารถใชบ้ริการไดต้ลอด 24 ชั�วโมงมากที�สุด คิด
เป็นร้อยละ 41.94 

 
รายไดต่้อเดือนมีความสัมพนัธ์กบัเหตุผลในการใช้บริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ5ง ธนาคาร

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 โดยผูบ้ริโภคที�มีรายไดต่้อเดือนนอ้ย
กว่า 20,001 บาท ผูบ้ริโภคที�มีรายไดต่้อเดือน 20,0001 – 30,000 บาทและผูบ้ริโภคที�มีรายไดต่้อ
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เดือนมากกว่า 30,000 บาท ให้เหตุผลในการใชบ้ริการคือสะดวกและรวดเร็วมากที�สุด คิดเป็นร้อย
ละ 42.15ร้อยละ 53.17 และร้อยละ 67.74 ตามลาํดบั 

 
สถานภาพมีความสัมพนัธ์กับเหตุผลในการใช้บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ5ง ธนาคาร

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 โดยผูบ้ริโภคที�มีสถานภาพโสดและ
ผูบ้ริโภคที�มีสถานภาพสมรสและอื�นๆ ให้เหตุผลในการใชบ้ริการคือสะดวกและรวดเร็วมากที�สุด 
คิดเป็นร้อยละ 51.29 และร้อยละ 64.12 ตามลาํดบั 
 

ตารางที� 4-7  ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัเหตุผลในการใชบ้ริการบวั
หลวง เอม็แบงกกิ์5งธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

(n = 402) 

ปัจจยัส่วนบุคล 

เหตุผลในการใช้บริการ 
 

x
2 p 

ทดลอง

ใช้ 

ใช้บริการ

ได้ตลอด 
24 ชม. 

ไม่

ประทบัใจ
พนักงาน 

สะดวก

และ
รวดเร็ว 

รวม 

เพศ      12.376 0.042* 
 ชาย 15 39 3 67 124   
  (12.10) (31.45) (2.42) (54.03) (100.00)   
 หญิง 24 98 0 156 278   
  (8.63) (35.25) (0.00) (56.12) (100.00)   
 รวม 39 137 3 223 402   
  (9.70) (34.08) (0.75) (55.47) (100.00)   

อายุ      12.218 0.057 
 นอ้ยกวา่ 31 ปี 26 78 0 114 218   
  (11.93) (35.78) (0.00) (52.29) (100.00)   
 31 - 40 ปี 11 42 3 71 127   
  (8.66) (33.07) (2.36) (55.91) (100.00)   
 มากกวา่ 40 ปีขึ5นไป 2 17 0 38 57   
  (3.51) (29.82) (0.00) (66.67) (100.00)   
 รวม 39 137 3 223 402   
  (9.70) (34.08) (0.75) (55.47) (100.00)   
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ตารางที� 4-7  (ต่อ) 
(n = 402) 

ปัจจยัส่วนบุคล 

เหตุผลในการใช้บริการ 
 

x
2 p 

ทดลอง
ใช้ 

ใช้บริการ
ได้ตลอด 

24 ชม. 

ไม่
ประทบัใจ

พนักงาน 

สะดวก
และ

รวดเร็ว 

รวม 

ระดบัการศึกษา      26.771 0.000* 
 ตํ�ากวา่ปริญญาตรี 8 4 0 7 19   
   (42.11) (21.05) (0.00) (36.84) (100.00)   
 ปริญญาตรี 22 91 3 161 277   
   (7.94) (32.85) (1.08) (58.12) (100.00)   
 สูงกวา่ปริญญาตรี 9 42 0 55 106   
  (8.49) (39.62) (0.00) (51.89) (100.00)   
 รวม 39 137 3 223 402   
  (9.70) (34.08) (0.75) (55.47) (100.00)   

อาชีพ      56.390 0.000* 
 ขา้ราชการ/พนกังานรัฐฯ 10 17 0 28 55   
   (18.18) (30.91) (0.00) (50.91) (100.00)   
 ธุรกิจส่วนตวั 4 10 3 36 53   
   (7.55) (18.87) (5.66) (67.92) (100.00)   
 พนกังานบริษทัเอกชน 15 97 0 151 263   
   (5.70) (36.88) (0.00) (57.41) (100.00)   
 รับจา้งและอื�นๆ 10 13 0 8 31   
  (32.26) (41.94) (0.00) (25.81) (100.00)   
 รวม 39 137 3 223 402   
  (9.70) (34.08) (0.75) (55.47) (100.00)   

 

  



55 

 

ตารางที� 4-7  (ต่อ) 
(n = 402) 

ปัจจยัส่วนบุคล 

เหตุผลในการใช้บริการ 
 

x
2 p 

ทดลอง
ใช้ 

ใช้บริการ
ได้ตลอด 

24 ชม. 

ไม่
ประทบัใจ 

พนักงาน 

สะดวก
และ

รวดเร็ว 

รวม 

รายได้ต่อเดอืน      33.925 0.000* 
 นอ้ยกวา่ 20,001 บาท 23 47 0 51 121   
  (19.01) (38.84) (0.00) (42.15) (100.00)   
 20,001 – 30,000 บาท 10 49 0 67 126   
  (7.94) (38.89) (0.00) (53.17) (100.00)   
 มากกวา่ 30,000 บาท 6 41 3 105 155   
  (3.87) (26.45) (1.94) (67.74) (100.00)   
 รวม 39 137 3 223 402   
  (9.70) (34.08) (0.75) (55.47) (100.00)   

สถานภาพ      8.771 0.032* 
 โสด 25 104 3 139 271   
   (9.23) (38.38) (1.11) (51.29) (100.00)   
 สมรสและอื�นๆ 14 33 0 84 131   
  (10.69) (25.19) (0.00) (64.12) (100.00)   
 รวม 39 137 3 223 402   
  (9.70) (34.08) (0.75) (55.47) (100.00)   

หมายเหตุ: * หมายถึง มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 
 
 สมมติฐานที� 6 ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัสถานที�ที�ใชบ้ริการบวัหลวง เอ็มแบงก์
กิ5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร 
  

จากตารางที� 4-8 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลและสถานที�ที�ใช้
บริการ  บวัหลวง เอ็มแบงก์กิ5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ตามสมมติฐานที�ตั5งไว ้โดยใช้
ค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-Square) พบว่า สถานที�ที�ใช้บริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ5ง ธนาคารกรุงเทพ 
จาํกดั (มหาชน) มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุ อาชีพ รายไดแ้ละสถานภาพ อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 โดยมีรายละเอียดดงันี5  
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อายุมีความสัมพนัธ์กบัสถานที�ที�ใช้บริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั 
(มหาชน) อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 โดยผูบ้ริโภคที�มีอายุนอ้ยกวา่ 31 ปีและ 31 – 40 ปี
ใชบ้ริการที�บา้นมากที�สุด คิดเป็นร้อยละ 64.68 และร้อยละ 49.61 ตามลาํดบั ในขณะที�ผูบ้ริโภคที�มี
อายมุากกวา่ 40 ปีขึ5นไปใชบ้ริการที�สถานที�ทาํงาน/สถานศึกษามากที�สุด คิดเป็นร้อยละ 54.39  

 

อาชีพมีความสัมพนัธ์กบัสถานที�ที�ใชบ้ริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั 
(มหาชน) อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 โดยอาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ อาชีพ
พนักงานบริษทัเอกชนและอาชีพรับจา้งและอื�นๆใช้บริการที�บา้นมากที�สุด คิดเป็นร้อยละ 65.45 
ร้อยละ 54.37 และร้อยละ 64.52 ตามลาํดบั ในขณะที�อาชีพธุรกิจส่วนตวัใชบ้ริการที�สถานที�ทาํงาน/
สถานศึกษามากที�สุด คิดเป็นร้อยละ 54.72 

 
รายได้ต่อเดือนมีความสัมพนัธ์กับสถานที�ที�ใช้บริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ5ง ธนาคาร

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 โดยทุกกลุ่มรายได ้ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภค
ที�มีรายไดต่้อเดือนนอ้ยกว่า 20,001 บาท ผูบ้ริโภคที�มีรายไดต่้อเดือน 20,0001 – 30,000 บาท และ
ผูบ้ริโภคที�มีรายไดต่้อเดือนมากกวา่ 30,000 บาทใชบ้ริการที�บา้นมากที�สุด คิดเป็นร้อยละ 67.77 ร้อย
ละ 57.94 และร้อยละ 43.87 ตามลาํดบั 

 
สถานภาพมีความสัมพนัธ์กบัสถานที�ที�ใช้บริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ5ง ธนาคารกรุงเทพ 

จาํกดั (มหาชน) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 โดยผูบ้ริโภคที�มีสถานภาพโสดและผูบ้ริโภค
ที�มีสถานภาพสมรสและอื�นๆใช้บริการที�บา้นมากที�สุด คิดเป็นร้อยละ 37.4 และร้อยละ 47.33 
ตามลาํดบั 
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ตารางที� 4-8  ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัสถานที�ที�ใชบ้ริการบวัหลวง 
เอม็แบงกกิ์5งธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

(n = 402) 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

สถานที�ที�ใช้บริการ 

x
2 p 

บ้าน 
สถานที�
ทาํงาน/

สถานศึกษา 

ห้างสรรพ
สินค้าและ

อื�นๆ 

รวม 

เพศ     3.502 0.174 
 ชาย 64 46 14 124   
  (51.61) (37.10) (11.29) (100.00)   
 หญิง 159 78 41 278   
  (57.19) (28.06) (14.75) (100.00)   
 รวม 223 124 55 402   
  (55.47) (30.85) (13.68) (100.00)   

อายุ     26.784 0.000* 
 นอ้ยกวา่ 31 ปี 141 47 30 218   
  (64.68) (21.56) (13.76) (100.00)   
 31 - 40 ปี 63 46 18 127   
  (49.61) (36.22) (14.17) (100.00)   
 มากกวา่ 40 ปีขึ5นไป 19 31 7 57   
  (33.33) (54.39) (12.28) (100.00)   
 รวม 223 124 55 402   
  (55.47) (30.85) (13.68) (100.00)   

ระดบัการศึกษา     7.300 0.122* 
 ตํ�ากวา่ปริญญาตรี 13 5 1 19   
  (68.42) (26.32) (5.26) (100.00)   
 ปริญญาตรี 162 80 35 277   
  (58.48) (28.88) (12.64) (100.00)   
 สูงกวา่ปริญญาตรี 48 39 19 106   
  (45.28) (36.79) (17.92) (100.00)   
 รวม 223 124 55 402   
  (55.47) (30.85) (13.68) (100.00)   
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ตารางที� 4-8  (ต่อ) 
     (n = 402) 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

สถานที�ที�ใช้บริการ 

x
2 p 

บ้าน 
สถานที�
ทาํงาน/

สถานศึกษา 

ห้างสรรพ
สินค้าและ

อื�นๆ 

รวม 

อาชีพ     32.257 0.000* 
 ขา้ราชการ/พนกังานรัฐฯ 36 16 3 55   
  (65.45) (29.09) (5.45) (100.00)   
 ธุรกิจส่วนตวั 24 29 0 53   
  (45.28) (54.72) (0.00) (100.00)   
 พนกังานบริษทัเอกชน 143 76 44 263   
  (54.37) (28.90) (16.73) (100.00)   
 รับจา้งและอื�นๆ 20 3 8 31   
  (64.52) (9.68) (25.81) (100.00)   
 รวม 223 124 55 402   
  (55.47) (30.85) (13.68) (100.00)   
รายได้ต่อเดอืน     21.216 0.000* 
 นอ้ยกวา่ 20,001 บาท 82 33 6 121   
  (67.77) (27.27) (4.96) (100.00)   
 20,001 – 30,000 บาท 73 36 17 126   
  (57.94) (28.57) (13.49) (100.00)   
 มากกวา่ 30,000 บาท 68 55 32 155   
  (43.87) (35.48) (20.65) (100.00)   
 รวม 223 124 55 402   
  (55.47) (30.85) (13.68) (100.00)   

สถานภาพ     6.443 0.040* 
 โสด 161 73 37 271   
  (59.41) (26.94) (13.65) (100.00)   
 สมรสและอื�นๆ 62 51 18 131   
  (47.33) (38.93) (13.74) (100.00)   
 รวม 223 124 55 402   
  (55.47) (30.85) (13.68) (100.00)   

หมายเหตุ: * หมายถึง มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 
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สมมติฐานที� 7 ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบับุคคลที�มีอิทธิพลในการใช้บริการบวั
หลวง เอม็แบงกกิ์5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร 
  

จากตารางที� 4-9 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลและบุคคลที�มีอิทธิพล
ในการใชบ้ริการบวัหลวง เอม็แบงกกิ์5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ตามสมมติฐานที�ตั5งไว ้โดย
ใชค้่าสถิติไคสแควร์ (Chi-Square) พบวา่ บุคคลที�มีอิทธิพลในการใชบ้ริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ5ง 
ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) มีความสัมพนัธ์กับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายไดแ้ละสถานภาพ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 โดยมีรายละเอียดดงันี5  

 
เพศมีความสัมพนัธ์กบับุคคลที�มีอิทธิพลในการใช้บริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ5ง ธนาคาร

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 โดยทั5งเพศชายและเพศหญิง มี
บุคคลที�มีอิทธิพลในการใชบ้ริการมากที�สุดคือตวัท่านเอง คิดเป็นร้อยละ 41.94 และร้อยละ 63.67 
ตามลาํดบั 

 
อายุมีความสัมพนัธ์กบับุคคลที�มีอิทธิพลในการใช้บริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ5ง ธนาคาร

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 โดยอายุนอ้ยกวา่ 31 ปีและ 31 – 40 
ปีมีบุคคลที�มีอิทธิพลในการใช้บริการมากที�สุดคือตวัท่านเอง คิดเป็นร้อยละ 58.72 และร้อยละ 
62.20 ตามลาํดบั อายมุากกวา่ 40 ปีขึ5นไป มีบุคคลที�มีอิทธิพลในการใชบ้ริการมากที�สุดคือพนกังาน
ธนาคารกรุงเทพ คิดเป็นร้อยละ 43.86 

 

ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์กบับุคคลที�มีอิทธิพลในการใชบ้ริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ5ง 
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 โดยระดบัการศึกษาตํ�ากวา่
ปริญญาตรีมีบุคคลที�มีอิทธิพลในการใชบ้ริการมากที�สุดคือพนกังานธนาคารกรุงเทพ คิดเป็นร้อยละ 
57.89 ระดบัการศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีมีบุคคลที�มีอิทธิพลในการใช้บริการมาก
ที�สุดคือตวัท่านเอง คิดเป็นร้อยละ 57.40 และร้อยละ 63.21 ตามลาํดบั 

 
อาชีพมีความสัมพนัธ์กบับุคคลที�มีอิทธิพลในการใชบ้ริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ5ง ธนาคาร

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 โดยอาชีพขา้ราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจและอาชีพพนักงานบริษทัเอกชนมีบุคคลที�มีอิทธิพลในการใช้บริการมากที�สุดคือตวั
ท่านเอง คิดเป็นร้อยละ 58.18 และร้อยละ 66.92 ตามลาํดบั อาชีพธุรกิจส่วนตวัมีบุคคลที�มีอิทธิพล
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ในการใชบ้ริการมากที�สุดคือพนกังานธนาคารกรุงเทพ คิดเป็นร้อยละ 52.83 และอาชีพรับจา้งและ
อื�นๆมีบุคคลที�มีอิทธิพลในการใชบ้ริการมากที�สุดคือเพื�อนและบุคคลใกลชิ้ด คิดเป็นร้อยละ 58.06 

 
รายไดต่้อเดือนมีความสัมพนัธ์กบับุคคลที�มีอิทธิพลในการใชบ้ริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ5ง 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 โดยผูบ้ริโภคที�มีรายไดต่้อ
เดือนนอ้ยกว่า 20,001 บาท ผูบ้ริโภคที�มีรายไดต่้อเดือน 20,0001 – 30,000 บาทและผูบ้ริโภคที�มี
รายไดต่้อเดือนมากกวา่ 30,000 บาท มีบุคคลที�มีอิทธิพลในการใชบ้ริการมากที�สุดคือตวัท่านเอง คิด
เป็นร้อยละ 51.24 ร้อยละ 74.60 และร้อยละ 47.10 ตามลาํดบั  

 
สถานภาพมีความสัมพนัธ์กบับุคคลที�มีอิทธิพลในการใช้บริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ5ง 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 โดยผูบ้ริโภคที�มีสถานภาพ
โสดและผูบ้ริโภคที�มีสถานภาพสมรสและอื�นๆมีบุคคลที�มีอิทธิพลในการใชบ้ริการมากที�สุดคือตวั
ท่านเอง คิดเป็นร้อยละ 60.89 และร้อยละ 48.85 ตามลาํดบั 

 
ตารางที� 4-9  ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบับุคคลที�มีอิทธิพลในการใช้

บริการบวัหลวง เอม็แบงกกิ์5งธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 
(n = 402) 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

บุคคลที�มีอทิธิพลในการใช้บริการ 

x
2 p เพื�อนและ

บุคคลใกล้ชิด 

พนักงาน

ธนาคาร

กรุงเทพ 

ตัวเอง รวม 

เพศ     25.713 0.000* 
 ชาย 27 45 52 124   
  (21.77) (36.29) (41.94) (100.00)   
 หญิง 60 41 177 278   
  (21.58) (14.75) (63.67) (100.00)   
 รวม 87 86 229 402   
  (21.64) (21.39) (56.97) (100.00)   
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ตารางที� 4-9  (ต่อ) 
(n = 402) 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

บุคคลที�มอีทิธิพลในการใช้บริการ 

x
2 p เพื�อนและ

บุคคลใกล้ชิด 

พนักงาน
ธนาคาร

กรุงเทพ 

ตวัเอง รวม 

อายุ     22.314 0.000* 
 นอ้ยกวา่ 31 ปี 54 36 128 218   
  (24.77) (16.51) (58.72) (100.00)   
 31 - 40 ปี 23 25 79 127   
  (18.11) (19.69) (62.20) (100.00)   
 มากกวา่ 40 ปีขึ5นไป 10 25 22 57   
  (17.54) (43.86) (38.60) (100.00)   
 รวม 87 86 229 402   
  (21.64) (21.39) (56.97) (100.00)   

ระดบัการศึกษา     19.637 0.001* 
 ตํ�ากวา่ปริญญาตรี 5 11 3 19   
  (26.32) (57.89) (15.79) (100.00)   
 ปริญญาตรี 62 56 159 277   
  (22.38) (20.22) (57.40) (100.00)   
 สูงกวา่ปริญญาตรี 20 19 67 106   
  (18.87) (17.92) (63.21) (100.00)   
 รวม 87 86 229 402   
  (21.64) (21.39) (56.97) (100.00)   
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ตารางที� 4-9  (ต่อ) 
(n = 402) 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

บุคคลที�มอีทิธิพลในการใช้บริการ 

x
2 p เพื�อนและ

บุคคลใกล้ชิด 

พนักงาน
ธนาคาร

กรุงเทพ 

ตวัเอง รวม 

อาชีพ     77.368 0.000* 
 ขา้ราชการ/พนกังานรัฐฯ 17 6 32 55   
  (30.91) (10.91) (58.18) (100.00)   
 ธุรกิจส่วนตวั 8 28 17 53   
  (15.09) (52.83) (32.08) (100.00)   
 พนกังานบริษทัเอกชน 44 43 176 263   
  (16.73) (16.35) (66.92) (100.00)   
 รับจา้งและอื�นๆ 18 9 4 31   
  (58.06) (29.03) (12.90) (100.00)   
 รวม 87 86 229 402   
  (21.64) (21.39) (56.97) (100.00)   
รายได้ต่อเดอืน     38.247 0.000* 
 นอ้ยกวา่ 20,001 บาท 40 19 62 121   
  (33.06) (15.70) (51.24) (100.00)   
 20,001 – 30,000 บาท 16 16 94 126   
  (12.70) (12.70) (74.60) (100.00)   
 มากกวา่ 30,000 บาท 31 51 73 155   
  (20.00) (32.90) (47.10) (100.00)   
 รวม 87 86 229 402   
  (21.64) (21.39) (56.97) (100.00)   

สถานภาพ     8.626 0.013* 
 โสด 59 47 165 271   
  (21.77) (17.34) (60.89) (100.00)   
 สมรสและอื�นๆ 28 39 64 131   
  (21.37) (29.77) (48.85) (100.00)   
 รวม 87 86 229 402   
  (21.64) (21.39) (56.97) (100.00)   

หมายเหตุ: * หมายถึง มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05  
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 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค
ในการตัดสินใจใช้บริการ บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ!ง ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ใน
กรุงเทพมหานคร ดงัแสดงตามตารางที� 4-10 สามารถสรุปได ้ดงันี5  
 
 เพศมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจใช้บริการ บวัหลวง เอ็ม
แบงก์กิ!ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร ในเรื�องจาํนวนครั5 งต่อเดือนที�ใช้
บริการ ช่วงเวลาที�ใช้บริการ เหตุผลในการใช้บริการ บุคคลที�มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการ
และช่องทางในการรับรู้ถึงบริการ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 
 
 อายคุวามสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจใชบ้ริการ บวัหลวง เอ็มแบงก์
กิ!ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร ในเรื�องประเภทของบริการ จาํนวนครั5 ง
ต่อเดือนที�ใชบ้ริการ ช่วงเวลาที�ใชบ้ริการ สถานที�ที�ใชบ้ริการ บุคคลที�มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้
บริการและช่องทางในการรับรู้ถึงบริการ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 
 
 ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจใช้บริการ บวั
หลวง เอ็มแบงก์กิ!ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร ในเรื�องประเภทของ
บริการ ช่วงเวลาที�ใช้บริการ เหตุผลในการใช้บริการ บุคคลที�มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการ
และช่องทางในการรับรู้ถึงบริการ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 
 
 อาชีพมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจใช้บริการ บวัหลวง เอ็ม
แบงกกิ์!ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร ในเรื�องประเภทของบริการ จาํนวน
ครั5 งต่อเดือนที�ใชบ้ริการ ช่วงเวลาที�ใชบ้ริการ ช่วงวนัที�ที�ใชบ้ริการ เหตุผลในการใชบ้ริการ สถานที�
ที�ใช้บริการ บุคคลที�มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการและช่องทางในการรับรู้ถึงบริการ อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 
 
 รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือนมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจใช้บริการ 
บวัหลวง เอ็มแบงก์กิ!ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร ในเรื�องประเภทของ
บริการ จาํนวนครั5 งต่อเดือนที�ใช้บริการ ช่วงเวลาที�ใช้บริการ เหตุผลในการใชบ้ริการ สถานที�ที�ใช้
บริการ บุคคลที�มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการและช่องทางในการรับรู้ถึงบริการ อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 
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 สถานภาพมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจใชบ้ริการ บวัหลวง 
เอ็มแบงก์กิ!ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร ในเรื�องประเภทของบริการ 
จาํนวนครั5 งต่อเดือนที�ใช้บริการ ช่วงเวลาที�ใช้บริการ เหตุผลในการใช้บริการ สถานที�ที�ใช้บริการ 
บุคคลที�มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการและช่องทางในการรับรู้ถึงบริการ อยา่งมีนยัสําคญัทาง
สถิติที�ระดบั 0.05 
 

ตารางที� 4-10  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคในการตดัสินใจใชบ้ริการ บวัหลวง เอม็แบงกกิ์!ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั 
(มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร 

 

พฤติกรรมของผู้บริโภค

ในการตัดสินใจใช้บริการ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ อาย ุ ระดบั
การศึกษา 

อาชีพ รายไดต่้อ
เดือน 

สถานภาพ 

ประเภทของบริการ - � � � � � 
จาํนวนครั5งที�ใชต่้อเดือน � � - � � � 
ช่วงเวลาที�ใชบ้ริการ � � � � � � 
ช่วงวนัที�ที�ใชบ้ริการ - - - � - - 
เหตุผลในการใชบ้ริการ � - � � � � 
สถานที�ที�ใชบ้ริการ - � - � � � 
บุคคลที�มีอิทธิพล � � � � � � 

หมายเหตุ :  � หมายถึง มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 
-    หมายถึง ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 
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ส่วนที� 4 ระดับความสําคัญของส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ  

 
 จากตารางที� 4-11 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งให้ระดบัความสําคญักบัปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจ
ใชบ้ริการดา้นผลิตภณัฑ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉลี�ย 4.16) โดยผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบั
ความสําคญักับความน่าเชื�อถือมากเป็นลาํดับแรก (ค่าเฉลี�ย 4.06) รองลงมาคือความปลอดภัย      
(ค่าเฉลี�ย 4.04) ความทนัสมยั (ค่าเฉลี�ย 3.99) และประเภทของบริการมีความครอบคลุม (ค่าเฉลี�ย 
3.89)  
 

ตารางที� 4-11  ระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑที์�มีผลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการ บวัหลวง เอม็แบงกกิ์5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

(n = 402) 

ด้านผลติภัณฑ์ 
ระดบัความสําคญัที�มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ 

ค่า 

เฉลี�ย 
S.D. 

ความ 

หมาย 
น้อยที�สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที�สุด 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

ด้านผลติภัณฑ์รวม      4.16 0.891 มาก 
1. ประเภทของบริการมี

ความครอบคลุม 
3 26 84 190 99 3.89 0.877 มาก 

(0.75) (6.47) (20.90) (47.26) (24.63) 
2. ความทนัสมยั 11 14 71 178 128 3.99 0.940 มาก 

(2.74) (3.48) (17.66) (44.28) (31.84) 
3. ความน่าเชื�อถือ 3 18 59 193 129 4.06 0.844 มาก 

(0.75) (4.48) (14.68) (48.01) (32.09) 
4. ความปลอดภยั 13 84 180 125 13 4.04 0.806 มาก 

(3.23) (20.90) (44.78) (31.09) (3.23) 

 
 จากตารางที� 4-12 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งให้ระดบัความสําคญักบัปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจ
ใช้บริการด้านราคาโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลี�ย 3.97) โดยผูต้อบแบบสอบถามให้ระดับ
ความสําคญักบัการยกเวน้ค่าธรรมเนียมการโอนเงินขา้มเขต 5 รายการแรกของเดือนเป็นลาํดบัแรก 
(ค่าเฉลี�ย 3.93) ลาํดบัที�สองคือค่าธรรมเนียมการโอนตํ�ากวา่การทาํธุรกรรมที�ธนาคาร (ค่าเฉลี�ย 3.84)  
 
 
 

ตารางที� 4-12  ระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาที�มีผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการ บวัหลวง เอม็แบงกกิ์5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 
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(n = 402) 

ด้านราคา 
ระดบัความสําคญัที�มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ 

ค่าเฉลี�ย S.D. 
ความ 

หมาย 
น้อยที�สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที�สุด 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

ด้านราคารวม      3.97 0.974 มาก 
1. ยกเวน้ค่าธรรมเนียมการโอน

เงินขา้มเขต 5 รายการแรก
ของเดือน 

39 75 164 124 39 3.93 0.938 มาก 
(9.70) (18.66) (40.80) (30.85) (9.70) 

2. ค่าธรรมเนียมการโอนตํ�ากว่า
การทาํธุรกรรมที�ธนาคาร 

3 34 105 142 118 3.84 0.968 มาก 
(0.75) (8.46) (26.12) (35.32) (29.35) 

 
จากตารางที� 4-13 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งให้ระดบัความสําคญักบัปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจ

ใช้บริการด้านช่องทางการจัดจาํหน่ายโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี�ย 4.06) โดยผูต้อบ
แบบสอบถามให้ระดบัความสําคญัในเรื�องของสามารถใช้บริการไดก้บัโทรศพัท์มือถือทุกรุ่นมาก
เป็นลาํดบัแรก   (ค่าเฉลี�ย 3.98) ลาํดบัที�สองคือขั5นตอนการขอใช้บริการมีความสะดวก (ค่าเฉลี�ย 
3.84)  

 
จากตารางที� 4-14 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งให้ระดบัความสําคญักบัปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจ

ใช้บริการด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉลี�ย 3.30) โดยผูต้อบ
แบบสอบถามใหร้ะดบัความสาํคญักบัการมีโฆษณาผา่นสื�อต่างๆ เช่น โทรทศัน์ ฯลฯ เป็นลาํดบัแรก 
(ค่าเฉลี�ย 3.37) ลาํดบัที�สองคือการจดัชิงโชคและแจกของสมนาคุณเมื�อใชบ้ริการ (ค่าเฉลี�ย 3.20) 

 
จากตารางที� 4-15 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งให้ระดบัความสําคญักบัปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจ

ใชบ้ริการดา้นบุคลากรโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉลี�ย 3.71) โดยผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบั
ความสําคญัในเรื�องของพนกังานสามารถให้คาํแนะนาํไดอ้ยา่งถูกตอ้งมากเป็นลาํดบัแรก (ค่าเฉลี�ย 
3.74) ลาํดบัที�สองคือการใหบ้ริการอยา่งรวดเร็วเมื�อเกิดปัญหา (ค่าเฉลี�ย 3.54)  
 

 

 

 

ตารางที� 4-13  ระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายที�มีผล
ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ บวัหลวง เอม็แบงกกิ์5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  
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(n = 402) 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
ระดบัความสําคญัที�มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ 

ค่า 

เฉลี�ย 
S.D. 

ความ 

หมาย 
น้อยที�สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที�สุด 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายรวม      4.06 0.915 มาก 
1. ขั5นตอนการขอใชบ้ริการมี

ความสะดวก 
5 34 64 180 119 3.93 0.950 มาก 

(1.24) (8.46) (15.92) (44.78) (29.60) 
2. ใชไ้ดก้บัโทรศพัทมื์อถือทุกรุ่น 4 25 77 165 131 3.98 0.926 มาก 

(1.00) (6.22) (19.15) (41.04) (32.59) 

 
ตารางที� 4-14  ระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดที�มีผลต่อ

การตดัสินใจใชบ้ริการ บวัหลวง เอม็แบงกกิ์5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  
(n = 402) 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ระดบัความสําคญัที�มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ 

ค่า 

เฉลี�ย 
S.D. 

ความ 

หมาย 
น้อยที�สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที�สุด 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

ด้านการส่งเสริมการตลาดรวม 
     

3.30 1.030 
ปาน

กลาง 
1. มีการโฆษณาผา่นสื�อต่างๆ เช่น 

โทรทศัน์ ฯลฯ 

11 45 177 124 45 3.37 0.920 ปาน
กลาง (2.74) (11.19) (44.03) (30.85) (11.19) 

2. การจดัชิงโชคและแจกของ
สมนาคุณเมื�อใชบ้ริการ 

17 70 176 95 44 3.20 0.991 ปาน
กลาง (4.23) (17.41) (43.78) (23.63) (10.95) 

 

ตารางที� 4-15  ระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคลากรที�มีผลต่อการตดัสินใจ
ใชบ้ริการ บวัหลวง เอม็แบงกกิ์5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

(n = 402) 

ด้านบุคลากร 
ระดบัความสําคญัที�มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ 

ค่า 

เฉลี�ย 
S.D. 

ความ 

หมาย 
น้อยที�สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที�สุด 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

ด้านบุคลากรรวม      3.71 0.916 มาก 
1. การให้บริการอยา่งรวดเร็วเมื�อ

เกิดปัญหา 

15 35 135 153 64 3.54 0.984 มาก 
(3.73) (8.71) (33.58) (38.06) (15.92) 

2. พนกังานให้คาํแนะนาํได้
ถูกตอ้ง 

3 25 120 181 73 3.74 0.853 มาก 
(0.75) (6.22) (29.85) (45.02) (18.16) 

จากตารางที� 4-16 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งให้ระดบัความสําคญักบัปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจ
ใช้บริการด้านกายภาพและการนําเสนอโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี�ย 3.95) โดยผูต้อบ
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แบบสอบถามให้ระดบัความสําคญักบัหน้าจอแสดงผลและตวัอกัษรมากเป็นลาํดบัแรก (ค่าเฉลี�ย 
3.89) รองลงมาลาํดบัที�สองคือการแบ่งหมวดหมู่ของบริการมีความชดัเจน (ค่าเฉลี�ย 3.84)  
 

ตารางที� 4-16  ระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดดา้นกายภาพและการนาํเสนอที�มีผล
ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ บวัหลวง เอม็แบงกกิ์5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

(n = 402) 

ด้านกายภาพและการนําเสนอ 
ระดบัความสําคญัที�มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ 

ค่า 

เฉลี�ย 
S.D. 

ความ 

หมาย 
น้อยที�สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที�สุด 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

ด้านกายภาพและการนําเสนอรวม      3.95 0.803 มาก 
1. การแบ่งหมวดหมู่ของบริการมี

ความชดัเจน 

2 11 124 176 89 3.84 0.813 มาก 
(0.50) (2.74) (30.85) (43.78) (22.14) 

2. หนา้จอแสดงผลและตวัอกัษร 2 9 106 200 85 3.89 0.774 มาก 
(0.50) (2.24) (26.37) (49.75) (21.14) 

 
จากตารางที� 4-17 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งให้ระดบัความสําคญักบัปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจ

ใช้บริการดา้นกระบวนการโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลี�ย 4.06) โดยผูต้อบแบบสอบถามให้
ระดบัความสาํคญักบัขั5นตอนการเขา้ใชง้านไม่ซบัซ้อนมากเป็นลาํดบัแรก (ค่าเฉลี�ย 4.04) รองลงมา
คือขั5นตอนการใช้งานแต่ละประเภทของบริการไม่ซับซ้อน (ค่าเฉลี�ย 4.04) และการปรับปรุงให้
ทนัสมยัอยูเ่สมอ(ค่าเฉลี�ย 3.83)  

 
สรุปผลการให้ระดับความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาดทั5ง 7 ด้านพบว่า กลุ่ม

ตวัอย่างให้ความสําคญักบัปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการ บวัหลวง เอ็มแบงก์กิ5ง ธนาคาร
กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) รวมทั5ง 7 ดา้นอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉลี�ย 4.08) โดยให้ระดบัความสําคญักบั
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑม์ากเป็นลาํดบัแรก (ค่าเฉลี�ย 4.16) รองลงมาคือดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายและ
ด้านกระบวนการ (ค่าเฉลี�ย 4.06) ปัจจยัด้านราคา (ค่าเฉลี�ย 3.97) ด้านกายภาพและการนาํเสนอ 
(ค่าเฉลี�ย 3.95) ด้านบุคลากร (ค่าเฉลี�ย 3.71) และด้านการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉลี�ย 3.30) 
ตามลาํดบั ดงัตารางที� 4-18 
 

 

ตารางที� 4-17  ระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการที�มีผลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการ บวัหลวง เอม็แบงกกิ์5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  
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(n = 402) 

ด้านกระบวนการ 
ระดบัความสําคญัที�มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ 

ค่า 

เฉลี�ย 
S.D. 

ความ

หมาย 
น้อยที�สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที�สุด 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

ด้านกระบวนการรวม      4.06 0.861 มาก 
1. ขั5นตอนการเขา้ใชง้านไม่

ซบัซอ้น 

2 12 97 149 142 4.04 0.871 มาก 
(0.50) (2.99) (24.13) (37.06) (35.32) 

2. ขั5นตอนการใชง้านแต่ละ
ประเภทของบริการไม่ซบัซอ้น 

2 9 101 157 133 4.02 0.847 มาก 
(0.50) (2.24) (25.12) (39.05) (33.08) 

3. การปรับปรุงให้ทนัสมยัอยู่
เสมอ 

0 32 103 170 97 3.83 0.887 มาก 
(0.00) (7.96) (25.62) (42.29) (24.13) 

 
ตารางที� 4-18  ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทาง

การตลาดที�มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบวัหลวง เอม็แบงกกิ์5ง ธนาคารกรุงเทพ 
จาํกดั (มหาชน) ทั5ง 7 ดา้น 

(n = 402) 

ปัจจัยที�มีผลต่อการตัดสินใจซื<อ ค่าเฉลี�ย S.D. 
ระดับ 

ความสําคัญ 
ลาํดับ 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.16 0.891 มาก 1 
ดา้นราคา 3.97 0.974 มาก 3 
ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 4.06 0.915 มาก 2 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.30 1.032 ปานกลาง 6 
ดา้นบุคลากร 3.71 0.916 มาก 5 
ดา้นกายภาพและการนาํเสนอ 3.95 0.803 มาก 4 
ดา้นกระบวนการ 4.06 0.861 มาก 2 
รวม 4.08 0.861 มาก  

  
 

 

 

ส่วนที� 5 การวเิคราะห์ความแตกต่างของระดับความสําคัญของส่วนประสมทางการตลาด 

ที�มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ  
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ในส่วนนี5ผูว้ิจยัไดท้าํการทดสอบสมมติฐานโดยใชค่้าใชค้่าสถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ ค่าสถิติ 

t-test ใช้ในการทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี�ยของตวัแปรอิสระ 2 ตวั และ
ค่าสถิติ  F-test ใช้ในการทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉลี�ยของตวัแปรอิสระที�มี
มากกวา่ 3 ตวั เมื�อพบวา่ความแตกต่างอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ จึงใช ้Least Significant Difference 
(LSD) ตรวจสอบความแตกต่างระหวา่งคู่ โดยไดก้าํหนดนยัสาํคญัทางสถิติที� 0.05 

 
สมมติฐานที� 8 ผูบ้ริโภคที�มีปัจจยัส่วนบุคคลที�แตกต่างกนัให้ระดบัความสําคญัของส่วน

ประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั 
(มหาชน) ที�แตกต่างกนั 
 

สมมติฐานที� 8-1 ผูบ้ริโภคที�มีเพศที�แตกต่างกนัให้ระดบัความสําคญัของส่วนประสมทาง
การตลาดที�มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบวัหลวง เอม็แบงกกิ์5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ที�
แตกต่างกนั 
 

จากตารางที� 4-19 ผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างของค่าเฉลี�ยระดบัความสําคญั
ของส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการ บวัหลวง เอ็มแบงก์กิ5ง ธนาคาร
กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) จาํแนกตามเพศ โดยใชค่้าสถิติ t-test พบวา่ผูบ้ริโภคที�มีเพศที�แตกต่างกนั
ใหค้วามสาํคญักบัส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ บวัหลวง เอ็มแบงก์กิ5ง 
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)โดยรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ 0.05 อย่างไรก็
ตามเมื�อพิจารณาในรายละเอียดแต่ละด้านพบว่าผูบ้ริโภคที�มีเพศที�แตกต่างกนัให้ความสําคญักบั
ส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ บวัหลวง  เอ็มแบงก์กิ5ง ธนาคารกรุงเทพ 
จาํกดั (มหาชน) ดา้นกายภาพและการนาํเสนอแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ 0.05 ซึ� งเพศชาย
ใหค้วามสาํคญักบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นกายภาพและการนาํเสนอมากกวา่เพศหญิง 
 

 

ตารางที� 4-19  ความแตกต่างของค่าเฉลี�ยระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อ
การตดัสินใจใชบ้ริการบวัหลวง เอม็แบงกกิ์5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 
จาํแนกตามเพศและผลการทดสอบสมมติฐาน 

(n = 402) 
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ส่วนประสมทางการตลาดที�มีผล

ต่อการตัดสินใจใช้บริการ 

เพศ 
การทดสอบความแตกต่างของคะแนน

เฉลี�ย 
ชาย หญิง 

(n = 124) (n = 278) 

Mean S.D. Mean S.D. t ค่านัยสําคญัทางสถิติ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.34 0.66 4.08 0.94 2.68 0.56 
ดา้นราคา 3.90 0.97 4.00 0.97 -0.97 0.37 
ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 4.10 0.96 4.04 0.89 0.69 0.56 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.32 1.12 3.30 0.98 0.14 0.06 
ดา้นบุคลากร 3.78 0.95 3.68 0.89 1.03 0.95 
ดา้นกายภาพและการนาํเสนอ 4.06 0.69 3.90 0.84 2.00 0.01* 
ดา้นกระบวนการ 4.17 0.85 4.01 0.85 1.67 0.15 
รวม 4.11 0.87 4.07 0.86 0.39 0.86 

หมายเหตุ:  * หมายถึง  มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 
 

สมมติฐานที� 8-2 ผูบ้ริโภคที�มีอายุที�แตกต่างกนัให้ระดบัความสําคญัของส่วนประสมทาง
การตลาดที�มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบวัหลวง เอม็แบงกกิ์5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ที�
แตกต่างกนั 
 

จากตารางที� 4-20 ผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างของค่าเฉลี�ยระดบัความสําคญั
ของส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ5ง ธนาคาร
กรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) จาํแนกตามอายุ โดยใช้ค่าสถิติ F-test พบว่า อายุที�แตกต่างกันให้
ความสําคญักบัส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ5ง 
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) โดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
 

 

ตารางที� 4-20  ความแตกต่างของค่าเฉลี�ยระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อ
การตดัสินใจใชบ้ริการบวัหลวง เอม็แบงกกิ์5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 
จาํแนกตามอายแุละผลการทดสอบสมมติฐาน 

 (n = 402) 

ส่วนประสมทางการตลาดที�มี

ผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ 

อายุ 

น้อยกว่า 31 ปี 31 – 40 ปี มากกว่า 40 ปีขึ<นไป 

F 
ค่านัยสําคญั

ทางสถิติ 
(n = 218) (n = 127) (n = 57) 

Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.12 0.871 4.22 0.842 4.07 1.067 0.511 0.60 
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ดา้นราคา 4.04 0.937 3.87 1.000 3.89 1.047 1.371 0.26 
ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 4.05 0.876 4.08 0.939 4.035 1.017 0.057 0.94 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.23 1.044 3.34 1.071 3.51 0.869 1.771 0.17 
ดา้นบุคลากร 3.70 0.864 3.65 1.011 3.89 0.880 1.424 0.24 
ดา้นกายภาพและการนาํเสนอ 3.93 0.800 3.99 0.812 3.91 0.808 0.322 0.73 
ดา้นกระบวนการ 4.01 0.834 4.09 0.807 4.19 1.060 1.053 0.35 

รวม 4.09 0.813 4.09 0.877 4.02 1.009 0.175 0.84 

 

สมมติฐานที� 8-3 ผูบ้ริโภคที�มีระดบัการศึกษาที�แตกต่างกนัให้ระดบัความสําคญัของส่วน
ประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั 
(มหาชน) ที�แตกต่างกนั 
 

จากตารางที� 4-21 ผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างของค่าเฉลี�ยระดบัความสําคญั
ของส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ5ง ธนาคาร
กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) จาํแนกตามระดบัการศึกษา โดยใชค่้าสถิติ F-test พบวา่ระดบัการศึกษาที�
แตกต่างกนัให้ความสําคญักบัส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบวัหลวง 
เอม็แบงกกิ์5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) โดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  

 
เมื�อพิจารณาในรายละเอียดแต่ละดา้นพบว่าผูบ้ริโภคที�มีระดบัการศึกษาที�แตกต่างกนัให้

ความสําคญักบัส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการ บวัหลวง  เอ็มแบงก์กิ5ง 
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากรและดา้นกายภาพและการ
นาํเสนอแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ 0.05 จึงไดน้าํมาทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ย
วธีิ LSD Analysis 
ตารางที� 4-21  ความแตกต่างของค่าเฉลี�ยระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อ

การตดัสินใจใชบ้ริการบวัหลวง เอม็แบงกกิ์5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 
จาํแนกตามระดบัการศึกษาและผลการทดสอบสมมติฐาน 

 (n = 402) 

ส่วนประสมทางการตลาดที�มี

ผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ 

ระดบัการศึกษา 

ตํ�ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

F 
ค่านัยสําคญั

ทางสถิติ 
(n = 19) (n = 277) (n = 106) 

Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.42 0.838 4.10 0.914 4.28 0.825 2.53 0.08 
ดา้นราคา 3.89 0.994 3.97 0.994 3.98 0.926 0.06 0.94 
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ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 4.05 0.705 4.07 0.945 4.02 0.873 0.13 0.88 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 4.00 0.943 3.26 1.034 3.29 1.004 4.66 0.01* 
ดา้นบุคลากร 4.32 0.885 3.66 0.936 3.73 0.834 4.60 0.01* 
ดา้นกายภาพและการนาํเสนอ 4.37 0.831 3.88 0.823 4.04 0.716 4.30 0.01* 
ดา้นกระบวนการ 4.21 0.918 4.05 0.897 4.06 0.754 0.30 0.74 

รวม 4.42 0.838 4.04 0.892 4.13 0.769 2.05 0.13 

หมายเหตุ:  *  หมายถึง  มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 
 
สมมติฐานที� 8-3.1 ผูบ้ริโภคที�มีระดบัการศึกษาที�แตกต่างกนัให้ระดบัความสําคญัของส่วน

ประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั 
(มหาชน) ดา้นการส่งเสริมการตลาดที�แตกต่างกนั 

 
จากตารางที� 4-22 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบเชิงซ้อน โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least 

Significant Difference (LSD) ที�ระดบัมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 พบวา่ผูบ้ริโภคที�มีการศึกษา
ตํ�ากวา่ปริญญาตรีให้ความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบวั
หลวง เอม็แบงกกิ์5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ดา้นการส่งเสริมการตลาดสูงกวา่ ผูบ้ริโภคที�มี
การศึกษาปริญญาตรีและผูบ้ริโภคที�มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี (ค่าเฉลี�ย 4.00 3.26และ 3.29) 
ตามลาํดบั 
 

ตารางที� 4-22  ความแตกต่างของค่าเฉลี�ยระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อ
การตดัสินใจใชบ้ริการบวัหลวง เอม็แบงกกิ์5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ดา้น
การส่งเสริมการตลาดจาํแนกตามระดบัการศึกษาและผลการทดสอบสมมติฐาน 

(n = 402) 
ส่วนประสมทาง

การตลาด 

(I) 

ระดบั

การศึกษา 

(I) 

ค่าเฉลี�ย 

(J) 

ระดบั

การศึกษา 

(J) 

ค่าเฉลี�ย 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error 

ค่านัยสําคญั

ทางสถิติ 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

ตํ�ากวา่ ป.ตรี 4.00 ป.ตรี 3.26 0.74 0.24 0.00* 
  สูงกวา่ ป.ตรี 3.29 0.71 0.25 0.01* 

ป.ตรี 3.26 สูงกวา่ ป.ตรี 3.29 -0.03 0.12 0.78 

หมายเหตุ:  *  หมายถึง  มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 
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สมมติฐานที� 8-3.2 ผูบ้ริโภคที�มีระดบัการศึกษาที�แตกต่างกนัให้ระดบัความสําคญัของส่วน
ประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั 
(มหาชน) ดา้นบุคลากรที�แตกต่างกนั 

 
จากตารางที� 4-23 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบเชิงซ้อน โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least 

Significant Difference (LSD) ที�ระดบัมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 พบวา่ผูบ้ริโภคที�มีการศึกษา
ตํ�ากวา่ปริญญาตรีให้ความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบวั
หลวง เอ็มแบงก์กิ5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ดา้นบุคลากรสูงกว่า ผูบ้ริโภคที�มีการศึกษา
ปริญญาตรีและผูบ้ริโภคที�มีการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี (ค่าเฉลี�ย 4.32 3.66และ 3.73) ตามลาํดบั 
 

สมมติฐานที� 8-3.3 ผูบ้ริโภคที�มีระดบัการศึกษาที�แตกต่างกนัให้ระดบัความสําคญัของส่วน
ประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั 
(มหาชน) ดา้นกายภาพและการนาํเสนอที�แตกต่างกนั 

 
จากตารางที� 4-24 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบเชิงซ้อน โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least 

Significant Difference (LSD) ที�ระดบัมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 พบวา่ มีความแตกต่างกนั 2 
กลุ่ม กลุ่มที� 1 คือผูบ้ริโภคที�มีการศึกษาตํ�ากว่าปริญญาตรีให้ความสําคญัของส่วนประสมทาง
การตลาดที�มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 
ดา้นกายภาพและการนาํเสนอสูงกว่า ผูบ้ริโภคที�มีการศึกษาปริญญาตรี (ค่าเฉลี�ย 4.37และ 3.88) 
ตามลาํดบั กลุ่มที� 2 คือผูบ้ริโภคที�มีการศึกษาในระดบัสูงกว่าปริญญาตรีให้ความสําคญัของส่วน
ประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั 
(มหาชน) ดา้นกายภาพและการนาํเสนอสูงกวา่ ผูบ้ริโภคที�มีการศึกษาปริญญาตรี ซึ� ง(ค่าเฉลี�ย 4.04
และ 3.88) ตามลาํดบั 

 
ตารางที� 4-23  ความแตกต่างของค่าเฉลี�ยระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อ

การตดัสินใจใชบ้ริการบวัหลวง เอม็แบงกกิ์5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ดา้น
บุคลากรจาํแนกตามระดบัการศึกษาและผลการทดสอบสมมติฐาน 

(n = 402) 
ส่วนประสมทาง

การตลาด 

(I) 

ระดบั

การศึกษา 

(I) 

ค่าเฉลี�ย 

(J) 

ระดบั

การศึกษา 

(J) 

ค่าเฉลี�ย 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error 

ค่านัยสําคญั

ทางสถิติ 
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ดา้นบุคลากร ตํ�ากวา่ ป.ตรี 4.32 ป.ตรี 3.66 0.65 0.22 0.00* 
  สูงกวา่ ป.ตรี 3.73 0.59 0.23 0.01* 

ป.ตรี 3.66 สูงกวา่ ป.ตรี 3.73 -0.06 0.10 0.55 

หมายเหตุ:  *  หมายถึง  มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 
 

ตารางที� 4-24  ความแตกต่างของค่าเฉลี�ยระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อ
การตดัสินใจใชบ้ริการบวัหลวง เอม็แบงกกิ์5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ดา้น
กระบวนการจาํแนกตามระดบัการศึกษาและผลการทดสอบสมมติฐาน 

(n = 402) 
ส่วนประสมทาง

การตลาด 

(I) 

ระดบั

การศึกษา 

(I) 

ค่าเฉลี�ย 

(J) 

ระดบั

การศึกษา 

(J) 

ค่าเฉลี�ย 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error 

ค่านัยสําคญั

ทางสถิติ 

ดา้นกายภาพและ
การนาํเสนอ 

ตํ�ากวา่ ป.ตรี 4.37 ป.ตรี 3.88 0.49 0.19 0.01* 
  สูงกวา่ ป.ตรี 4.04 0.33 0.20 0.10 

ป.ตรี 3.88 สูงกวา่ ป.ตรี 4.04 -0.16 0.09 0.09* 

หมายเหตุ:  *  หมายถึง  มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 
 

 สมมติฐานที� 8-4 ผูบ้ริโภคที�มีอาชีพที�แตกต่างกนัให้ระดบัความสําคญัของส่วน
ประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั 
(มหาชน) ที�แตกต่างกนั 

จากตารางที� 4-25 ผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างของค่าเฉลี�ยระดบัความสําคญั
ของส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ5ง ธนาคาร
กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) จาํแนกตามอาชีพโดยใช้ค่าสถิติ F-test พบว่าอาชีพที�แตกต่างกนัให้
ความสําคญักบัส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ5ง 
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) โดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  

 
เมื�อพิจารณาในรายละเอียดแต่ละด้านพบว่าความแตกต่างของค่าเฉลี�ยระดบัความสําคญั

ของส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการ บวัหลวง  เอ็มแบงก์กิ5ง ธนาคาร
กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ดา้นราคาและดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยจาํแนกตามอาชีพนั5นพบว่า
ผูบ้ริโภคที�มีอาชีพที�แตกต่างกนัให้ความสําคญักบัส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการตดัสินใจ
ใชบ้ริการ บวัหลวง  เอ็มแบงก์กิ5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ดา้นราคาและดา้นการส่งเสริม
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การตลาด แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 จึงไดน้าํมาทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ย
วธีิ LSD Analysis 



 

 

ตารางที� 4-25  ความแตกต่างของค่าเฉลี�ยระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบวัหลวง เอ็มแบงกก์ิ5ง 
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) จาํแนกตามอาชีพและผลการทดสอบสมมติฐาน 

 (n = 402) 

ส่วนประสมทางการตลาดที�มี

ผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ 

อาชีพ 

ข้าราชการฯ ธุรกจิส่วนตัว พ.บริษทัเอกชน รับจ้างและอื�นๆ 

F 
ค่านัยสําคัญ

ทางสถติิ 
(n = 55) (n = 53) (n = 263) (n = 31) 

Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.18 0.75 4.28 0.93 4.17 0.86 3.81 1.19 2.01 0.11 
ดา้นราคา 3.60 0.95 4.02 0.99 4.05 0.93 3.84 1.19 3.52 0.02* 
ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 4.00 0.84 4.08 1.30 4.08 0.83 3.97 1.02 0.21 0.89 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.49 0.63 3.32 0.94 3.21 1.11 3.77 0.92 3.62 0.01* 
ดา้นบคุลากร 3.78 0.83 3.64 1.15 3.67 0.87 4.06 1.00 1.95 0.12 
ดา้นกายภาพและการนาํเสนอ 3.89 0.66 3.91 1.02 3.95 0.78 4.06 0.85 0.36 0.78 
ดา้นกระบวนการ 3.87 0.75 4.30 1.07 4.06 0.83 4.03 0.87 2.29 0.08 

รวม 4.05 0.76 4.08 1.09 4.08 0.82 4.10 0.98 0.02 1.00 

หมายเหตุ:  *  หมายถึง  มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 
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สมมติฐานที� 8-4.1 ผูบ้ริโภคที�มีอาชีพที�แตกต่างกนัให้ระดบัความสําคญัของส่วนประสมทาง
การตลาดที�มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบวัหลวง เอ็มแบงกกิ์5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ดา้น
ราคาที�แตกต่างกนั 

 
จากตารางที�  4-26 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบเชิงซ้อน โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least 

Significant Difference (LSD) ที�ระดบัมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 พบว่า ผูบ้ริโภคที�มีอาชีพ
ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจให้ความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการบวัหลวง เอม็แบงกกิ์5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ดา้นราคา แตกต่างจากผูบ้ริโภคที�มีอาชีพ
ธุรกิจส่วนตวัและผูบ้ริโภคที�มีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ 0.05 กล่าวคือ 
ผูบ้ริโภคที�มีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชนให้ความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการบวัหลวง เอม็แบงกกิ์5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ดา้นราคาสูงกว่าผูบ้ริโภคที�มี
อาชีพธุรกิจส่วนตวัและผูบ้ริโภคที�มีอาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ (ค่าเฉลี�ย 4.05 4.02 และ3.60) 
ตามลาํดบั 
 

ตารางที� 4-26  ความแตกต่างของค่าเฉลี�ยระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการบวัหลวง เอ็มแบงกกิ์5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ดา้นอาชีพ
จาํแนกตามระดบัการศึกษาและผลการทดสอบสมมติฐาน 

(n = 402) 

ส่วนประสม

ทางการตลาด 

(I) 

อาชีพ 

(I) 

ค่าเฉลี�ย 

(J) 

อาชีพ 

(J) 

ค่าเฉลี�ย 

Mean 

Difference 
(I-J) 

Std. 

Error 

ค่า

นัยสําคัญ
ทางสถติิ 

ดา้นราคา 
 

ขา้ราชการฯ 3.60 ธุรกิจส่วนตวั 4.02 -0.42 0.19 0.02* 
  พ.บริษทัเอกชน 4.05 -0.45 0.14 0.00* 
  รับจา้ง/อื�นๆ 3.84 -0.24 0.22 0.27 
ธุรกิจส่วนตวั 4.02 พ.บริษทัเอกชน 4.05 -0.03 0.15 0.83 
  รับจา้ง/อื�นๆ 3.84 0.18 0.22 0.41 
บริษทัเอกชน 4.05 รับจา้ง/อื�นๆ 3.84 0.21 0.18 0.25 

หมายเหตุ:  *  หมายถึง  มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 
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สมมติฐานที� 8-4.2 ผูบ้ริโภคที�มีระดับการศึกษาที�แตกต่างกนัให้ระดบัความสําคญัของส่วน
ประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั 
(มหาชน) ดา้นอาชีพที�แตกต่างกนั 

 
จากตารางที�  4-27 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบเชิงซ้อน โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least 

Significant Difference (LSD) ที�ระดับมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 พบว่าผูบ้ริโภคที�มีอาชีพ
ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจให้ความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ5ง ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ด้านการส่งเสริมการตลาดสูงกว่า 
ผูบ้ริโภคที�มีอาชีพธุรกิจส่วนตวัและผูบ้ริโภคที�มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน (ค่าเฉลี�ย 3.49 3.32 และ 
3.21) ตามลาํดบั 
 

ตารางที� 4-27  ความแตกต่างของค่าเฉลี�ยระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการบวัหลวง เอ็มแบงกกิ์5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ดา้นบุคลากร
จาํแนกตามระดบัการศึกษาและผลการทดสอบสมมติฐาน 

(n = 402) 
ส่วนประสม
ทางการตลาด 

(I) 
อาชีพ 

(I) 
ค่าเฉลี�ย 

(J) 
อาชีพ 

(J) 
ค่าเฉลี�ย 

Mean 
Difference 

(I-J) 

Std. 
Error 

ค่า
นัยสําคัญ

ทางสถติิ 

ดา้นการ
ส่งเสริม

การตลาด 
 

ขา้ราชการฯ 3.49 ธุรกิจส่วนตวั 3.32 -0.42 0.19 0.02* 
  พ.บริษทัเอกชน 3.21 -0.45 0.14 0.00* 
  รับจา้ง/อื�นๆ 3.77 -0.24 0.22 0.27 
ธุรกิจส่วนตวั 3.32 พ.บริษทัเอกชน 3.21 -0.03 0.15 0.83 
  รับจา้ง/อื�นๆ 3.77 0.18 0.22 0.41 
พ.บริษทัเอกชน 3.21 รับจา้ง/อื�นๆ 3.77 0.21 0.18 0.25 

หมายเหตุ:  *  หมายถึง  มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 
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สมมติฐานที� 8-5 ผูบ้ริโภคที�มีรายได้ต่อเดือนที�แตกต่างกนัให้ระดับความสําคญัของส่วน
ประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั 
(มหาชน) ที�แตกต่างกนั 
 

จากตารางที� 4-28 ผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างของค่าเฉลี�ยระดบัความสาํคญัของ
ส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบวัหลวง เอ็มแบงกกิ์5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั 
(มหาชน) จาํแนกตามรายไดต่้อเดือน โดยใชค่้าสถิติ F-test พบว่าผูบ้ริโภคที�มีรายไดต่้อเดือนที�แตกต่าง
กนัให้ความสําคญักบัส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบวัหลวง เอ็มแบงกกิ์5ง 
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  

 
จากตารางที�  4-29 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบเชิงซ้อน โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least 

Significant Difference (LSD) ที�ระดบัมีนัยสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 พบว่า ผูบ้ริโภคที�มีรายไดต่้อ
เดือนที�แตกต่างกนัให้ความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการบวั
หลวง เอ็มแบงกกิ์5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) โดยรวมแตกต่างกนัออกเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มที� 1 
คือผูบ้ริโภคที�มีรายไดต่้อเดือนมากกว่า 30,000 บาทให้ความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดที�มีผล
ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ โดยรวมมากกว่าผูบ้ริโภคที�มีรายไดต่้อเดือนน้อยกว่า 20,001 บาท (ค่าเฉลี�ย 
4.21และ 4.01) ตามลาํดบั กลุ่มที�  2 คือผูบ้ริโภคที�มีรายไดต่้อเดือนมากกว่า 30,000 บาทให้ความสาํคญั
ของส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ โดยรวมมากกว่าผูบ้ริโภคที�มีรายไดต่้อ
เดือน 20,001 – 30,000 บาท (ค่าเฉลี�ย 4.21 และ 3.98) ตามลาํดบั 
 
  



 

 

ตารางที� 4-28  ความแตกต่างของค่าเฉลี�ยระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบวัหลวง เอ็มแบงกก์ิ5ง 
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) จาํแนกรายไดต้่อเดือนและผลการทดสอบสมมติฐาน 

 (n = 402) 

ส่วนประสมทางการตลาด

ที�มผีลต่อการตดัสินใจใช้

บริการ 

รายได้ต่อเดือน 

น้อยกว่าหรือเท่ากบั 20,001 บาท 20,001 – 30,000 บาท มากกว่า 30,000 บาท 

F 
ค่านัยสําคัญ

ทางสถติิ 
(n = 121) (n = 126) (n = 155) 

Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.99 1.05 4.06 0.91 4.38 0.68 8.04 0.00* 
ดา้นราคา 3.85 1.03 3.94 1.08 4.08 0.83 1.89 0.15 
ดา้นช่องทางการจดั
จาํหน่าย 

3.93 1.06 4.04 0.92 4.17 0.77 2.27 0.10 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.55 0.94 3.06 1.03 3.30 1.06 7.18 0.00* 
ดา้นบคุลากร 3.83 0.91 3.60 0.87 3.71 0.95 2.12 0.12 
ดา้นกายภาพและการ
นาํเสนอ 

3.78 0.94 3.94 0.80 4.08 0.65 5.07 0.01* 

ดา้นกระบวนการ 3.84 0.97 4.09 0.78 4.21 0.81 6.52 0.00* 

รวม 4.01 1.03 3.98 0.87 4.21 0.68 3.08 0.05* 

หมายเหตุ :  *  หมายถึง  มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 
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ตารางที� 4-29  ความแตกต่างของค่าเฉลี�ยระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการบวัหลวง เอ็มแบงกกิ์5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) โดยรวม
จาํแนกตามรายไดต่้อเดือนและผลการทดสอบสมมติฐาน 

(n = 402) 

ส่วน

ประสมทาง
การตลาด 

(I) 

รายได้ต่อ
เดือน 

(I) 

ค่าเฉลี�ย 

(J) 

รายได้ต่อเดือน 

(J) 

ค่าเฉลี�ย 

Mean 

Difference 
(I-J) 

Std. 

Error 

ค่านัยสําคัญ

ทางสถติิ 

โดยรวม นอ้ยกว่า 
20,001 บาท 

4.01 20,001 – 30,000 บาท 3.98 0.02 0.11 0.82 

  มากกว่า 30,000 บาท 4.21 -0.20 0.10   0.05* 
20,001 ถึง 
30,000 บาท 

3.98 มากกว่า 30,000 บาท 4.21 -0.23 0.10   0.03* 

หมายเหตุ:  *  หมายถึง  มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 
 
เมื�อพิจารณาในรายละเอียดแต่ละดา้นพบว่าความแตกต่างของค่าเฉลี�ยระดบัความสําคญัของ

ส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการ บวัหลวง  เอ็มแบงก์กิ5ง ธนาคารกรุงเทพ 
จาํกดั (มหาชน) พบว่าผูบ้ริโภคที�มีรายได้ต่อเดือนที�แตกต่างกันให้ความสําคญักบัส่วนประสมทาง
การตลาดที�มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ บวัหลวง  เอม็แบงกกิ์5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ดา้น
ผลิตภณัฑ์ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นกายภาพและการนาํเสนอและดา้นกระบวนการ แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 จึงไดน้าํมาทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD Analysis  

 

สมมติฐานที� 8-5.1 ผูบ้ริโภคที�มีรายได้ต่อเดือนที�แตกต่างกนัให้ระดับความสําคญัของส่วน
ประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั 
(มหาชน) ดา้นผลิตภณัฑที์�แตกต่างกนั 
 
 จากตารางที�  4-30 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบเชิงซ้อน โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least 
Significant Difference (LSD) ที�ระดบัมีนัยสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 พบว่า ผูบ้ริโภคที�มีรายไดต่้อ
เดือนที�แตกต่างกนัให้ความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการ บวั
หลวง เอ็มแบงก์กิ5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ดา้นผลิตภณัฑ์ แตกต่างกนัออกเป็น 2 กลุ่ม โดย



83 

 

กลุ่มที� 1 คือผูบ้ริโภคที�มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาทให้ความสําคญัของส่วนประสมทาง
การตลาดที�มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการดา้นผลิตภณัฑ์มากกว่าผูบ้ริโภคที�มีรายไดต้่อเดือนน้อยกว่า 
20,001 บาท (ค่าเฉลี�ย 4.38และ 3.99) ตามลาํดับ กลุ่มที�  2 คือผูบ้ริโภคที�มีรายไดต่้อเดือนมากกว่า 
30,000 บาทให้ความสําคัญของส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการด้าน
ผลิตภณัฑ์มากกว่าผูบ้ริโภคที�มีรายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท (ค่าเฉลี�ย 4.38 และ 4.06) 
ตามลาํดบั 
 
ตารางที� 4-30  ความแตกต่างของค่าเฉลี�ยระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการ

ตดัสินใจใชบ้ริการบวัหลวง เอ็มแบงกกิ์5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ดา้น
ผลิตภณัฑจ์าํแนกตามรายไดต่้อเดือนและผลการทดสอบสมมติฐาน 

(n = 402) 

ส่วน

ประสมทาง

การตลาด 

(I) 

รายได้ต่อ

เดือน 

(I) 

ค่าเฉลี�ย 

(J) 

รายได้ต่อเดือน 

(J) 

ค่าเฉลี�ย 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error 

ค่านัยสําคัญ

ทางสถติิ 

ดา้น
ผลิตภณัฑ ์

นอ้ยกว่า 
20,001 บาท 

3.99 20,001 – 30,000 บาท 4.06 -0.06 0.11 0.57 

  มากกว่า 30,000 บาท 4.38 -0.39 0.11 0.00* 
20,001 ถึง 
30,000 บาท 

4.06 มากกว่า 30,000 บาท 4.38 -0.33 0.11 0.00* 

หมายเหตุ:  *  หมายถึง  มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 
 

สมมติฐานที� 8-5.2 ผูบ้ริโภคที�มีรายได้ต่อเดือนที�แตกต่างกนัให้ระดับความสําคญัของส่วน
ประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั 
(มหาชน) ดา้นผลิตภณัฑที์�แตกต่างกนั 
 
 จากตารางที�  4-31 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบเชิงซ้อน โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least 
Significant Difference (LSD) ที�ระดบัมีนัยสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 พบว่า ผูบ้ริโภคที�มีรายไดต่้อ
เดือนที�แตกต่างกนัให้ความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการ บวั
หลวง เอ็มแบงกกิ์5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ดา้นการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกนัออกเป็น 2 
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กลุ่ม โดยกลุ่มที� 1 คือผูบ้ริโภคที�มีรายไดต่้อเดือนน้อยกว่า 20,001 บาทให้ความสําคญัของส่วนประสม
ทางการตลาดที�มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบวัหลวง เอ็มแบงกกิ์5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 
ดา้นการส่งเสริมการตลาดสูงกว่า ผูบ้ริโภคที�มีรายไดต่้อเดือน 20,001 – 30,000 บาท และผูบ้ริโภคที�มี
รายไดต่้อเดือนมากกว่า 30,000 บาท (ค่าเฉลี�ย 3.55 3.06 และ 3.30) ตามลาํดบั กลุ่มที�  2 คือผูบ้ริโภคที�มี
รายได้ต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาทให้ความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการดา้นการส่งเสริมการตลาดมากกว่าผูบ้ริโภคที�มีรายไดต่้อเดือน 20,001ถึง 30,000 บาท 
(ค่าเฉลี�ย 3.30 และ 3.06) ตามลาํดบั 
 
ตารางที� 4-31  ความแตกต่างของค่าเฉลี�ยระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการ

ตดัสินใจใชบ้ริการบวัหลวง เอ็มแบงกกิ์5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดจาํแนกตามรายไดต่้อเดือนและผลการทดสอบสมมติฐาน 

(n = 402) 

ส่วน

ประสมทาง

การตลาด 

(I) 

รายได้ต่อ

เดือน 

(I) 

ค่าเฉลี�ย 

(J) 

รายได้ต่อเดือน 

(J) 

ค่าเฉลี�ย 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error 

ค่านัยสําคัญ

ทางสถติิ 

ดา้นการ
ส่งเสริม

การตลาด 

นอ้ยกว่า 
20,001 บาท 

3.55 20,001 – 30,000 บาท 3.06 0.49 0.13 0.00* 

  มากกว่า 30,000 บาท 3.30 0.25 0.12 0.04* 
20,001 – 
30,000 บาท 

3.06 มากกว่า 30,000 บาท 3.30 -0.24 0.12 0.05* 

หมายเหตุ:  *  หมายถึง  มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 
 

สมมติฐานที� 8-5.3 ผูบ้ริโภคที�มีรายได้ต่อเดือนที�แตกต่างกนัให้ระดับความสําคญัของส่วน
ประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั 
(มหาชน) ดา้นกายภาพและการนาํเสนอที�แตกต่างกนั 
  

จากตารางที�  4-32 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบเชิงซ้อน โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least 
Significant Difference (LSD) ที�ระดบัมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 พบว่าผูบ้ริโภคที�มีรายไดต่้อ
เดือนมากกว่า 30,000 บาทให้ความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการตดัสินใจใช้
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บริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ด้านกายภาพและการนาํเสนอสูงกว่า
ผูบ้ริโภคที�มีรายไดต่้อเดือนนอ้ยกว่า 20,001 บาท (ค่าเฉลี�ย 4.08 และ 3.94) ตามลาํดบั  
 

ตารางที� 4-32  ความแตกต่างของค่าเฉลี�ยระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการบวัหลวง เอ็มแบงกกิ์5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ดา้นกายภาพ
และการนาํเสนอจาํแนกตามรายไดต่้อเดือนและผลการทดสอบสมมติฐาน 

(n = 402) 

ส่วน

ประสมทาง

การตลาด 

(I) 

รายได้ต่อ

เดือน 

(I) 

ค่าเฉลี�ย 

(J) 

รายได้ต่อเดือน 

(J) 

ค่าเฉลี�ย 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error 

ค่านัยสําคัญ

ทางสถติิ 

ดา้น
กายภาพ
และการ
นาํเสนอ 

นอ้ยกว่า 
20,001 บาท 

3.78 20,001 – 30,000 บาท 3.94 -0.16 0.10 0.12 

  มากกว่า 30,000 บาท 4.08 -0.31 0.10 0.00* 
20,001 – 
30,000 บาท 

3.94 มากกว่า 30,000 บาท 4.08 -0.15 0.10 0.12 

หมายเหตุ:  *  หมายถึง  มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 
 

สมมติฐานที� 8-5.4 ผูบ้ริโภคที�มีรายได้ต่อเดือนที�แตกต่างกนัให้ระดับความสําคญัของส่วน
ประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั 
(มหาชน) ดา้นกระบวนการที�แตกต่างกนั 
  

จากตารางที�  4-33 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบเชิงซ้อน โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least 
Significant Difference (LSD) ที�ระดบัมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 พบว่าผูบ้ริโภคที�มีรายไดต่้อ
เดือนมากกว่า 30,000 บาทให้ความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ดา้นกระบวนการสูงกว่าผูบ้ริโภคที�มี
รายไดต่้อเดือน 20,0001 – 30,000 บาทและผูบ้ริโภคที�มีรายไดน้อ้ยกว่า 20,001 บาท (ค่าเฉลี�ย 4.21 4.09 
และ 3.84) ตามลาํดบั  
 



86 

 

ตารางที� 4-33  ความแตกต่างของค่าเฉลี�ยระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการบวัหลวง เอ็มแบงกกิ์5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ดา้น
กระบวนการจาํแนกตามรายไดต่้อเดือนและผลการทดสอบสมมติฐาน 

(n = 402) 

ส่วน

ประสมทาง
การตลาด 

(I) 

รายได้ต่อ
เดือน 

(I) 

ค่าเฉลี�ย 

(J) 

รายได้ต่อเดือน 

(J) 

ค่าเฉลี�ย 

Mean 

Difference 
(I-J) 

Std. 

Error 

ค่านัยสําคัญ

ทางสถติิ 

ดา้น   
กระบวน 

การ 

นอ้ยกว่า 
20,001 บาท 

3.84 20,001 – 30,000 บาท 4.09 -0.24 0.11 0.02* 

  มากกว่า 30,000 บาท 4.21 -0.37 0.10 0.00* 
20,001 – 
30,000 บาท 

4.09 มากกว่า 30,000 บาท 4.21 -0.13 0.10 0.22 

หมายเหตุ:  *  หมายถึง  มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 
 

สมมติฐานที� 8-6 ผูบ้ริโภคที�มีสถานภาพที�แตกต่างกนัให้ระดบัความสําคญัของส่วนประสม
ทางการตลาดที�มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบวัหลวง เอ็มแบงกกิ์5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 
แตกต่างกนั 
 

จากตารางที� 4-34 ผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างของค่าเฉลี�ยระดบัความสาํคญัของ
ส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบวัหลวง เอ็มแบงกกิ์5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั 
(มหาชน) โดยรวม จาํแนกตามสถานภาพ โดยใชค่้าสถิติ t-test  พบว่า ค่านัยสาํคญัทางสถิติที�คาํนวณได้
มีค่าเท่ากบั 0.14 ซึ� งมากกว่าระดบันัยสําคญัทางสถิติ 0.05 ทาํให้ปฏิเสธสมมติฐานคือสถานภาพที�
แตกต่างกันให้ความสําคญักบัส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการบัวหลวง     
เอม็แบงกกิ์5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) โดยรวมไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  
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ตารางที� 4-34  ความแตกต่างของค่าเฉลี�ยระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการบวัหลวง เอ็มแบงกกิ์5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) จาํแนกตาม
สถานภาพและผลการทดสอบสมมติฐาน 

(n = 402) 

ส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อ

การตัดสินใจใช้บริการ 

สถานภาพ 
การทดสอบความแตกต่างของ

คะแนนเฉลี�ย 
โสด สมรสและอื�นๆ 

(n = 271) (n = 131) 

Mean S.D. Mean S.D. t ค่านัยสําคญัทางสถิติ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.20 0.83 4.08 1.00 2.68 0.06 
ดา้นราคา 4.00 0.94 3.91 1.03 -0.97 0.75 
ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 4.02 0.90 4.14 0.94 0.69 0.16 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.28 1.02 3.35 1.06 0.14 0.28 
ดา้นบคุลากร 3.68 0.93 3.78 0.89 1.03 0.21 
ดา้นกายภาพและการนาํเสนอ 3.97 0.77 3.90 0.88 2.00 0.12 
ดา้นกระบวนการ 4.03 0.83 4.14 0.93 1.67 0.03* 
รวม 4.10 0.82 4.04 0.95 0.39 0.14 

หมายเหตุ:  * หมายถึง  มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 

เมื�อพิจารณาในรายละเอียดแต่ละดา้น พบว่า ความแตกต่างของค่าเฉลี�ยระดบัความสาํคญัของ
ส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบวัหลวง เอ็มแบงกกิ์5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั 
(มหาชน) ในรายดา้น ดงันี5  
 

สมมติฐานที� 8-6.1 ผูบ้ริโภคที�มีสถานภาพที�แตกต่างกนัให้ระดบัความสําคญัของส่วนประสม
ทางการตลาดที�มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบวัหลวง เอ็มแบงกกิ์5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)
ดา้นกระบวนการที�แตกต่าง 

 
ความแตกต่างของค่าเฉลี�ยระดับความสําคัญของส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการ

ตดัสินใจใช้บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) ด้านราคา จาํแนกตาม
สถานภาพ พบว่าผูบ้ริโภคที�มีสถานภาพที�แตกต่างกนัให้ความสําคญักบัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น
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กระบวนการที�มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบวัหลวง เอ็มแบงกกิ์5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ที�
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ผูบ้ริโภคที�มีปัจจยัส่วนบุคคลที�แตกต่างกนัให้ระดบัความสาํคญั

ของส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ5ง ธนาคารกรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานครที�แตกต่างกัน จากตารางที�  4-35 ผลการทดสอบสมมุติฐาน 
ผูบ้ริโภคที�มีปัจจยัส่วนบุคคลที�แตกต่างกนัให้ระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อ
การตดัสินใจใชบ้ริการบวัหลวง เอม็แบงกกิ์5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในกรุงเทพมหานครที�
แตกต่างกนั ดงันี5  
 

ผูบ้ริโภคที�มีเพศที�แตกต่างกนัให้ระดบัความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาด ดา้นกายภาพ
และการนําเสนอที�มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด 
(มหาชน) ในกรุงเทพมหานครที�แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 

 
ผูบ้ริโภคที�มีอายทีุ�แตกต่างกนัให้ระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการ

ตดัสินใจใช้บริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในกรุงเทพมหานครไม่
แตกต่างกนั  

 
ผูบ้ริโภคที�มีระดบัการศึกษาที�แตกต่างกนัให้ระดบัความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาด

โดยรวม ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคากรและดา้นกายภาพและการนาํเสนอที�มีผลต่อการตดัสินใจ
ใชบ้ริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในกรุงเทพมหานครที�แตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 

 
ผูบ้ริโภคที�มีอาชีพที�แตกต่างกนัให้ระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา 

และดา้นการส่งเสริมการตลาดที�มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบวัหลวง เอ็มแบงกกิ์5ง ธนาคารกรุงเทพ 
จาํกดั (มหาชน) ในกรุงเทพมหานครที�แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 
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ผูบ้ริโภคที�มีรายไดต้่อเดือนที�แตกต่างกนัให้ระดบัความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาด
โดยรวม ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นกายภาพและการนาํเสนอและดา้นกระบวนการ 
ที� มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการบัวหลวง เ อ็มแบงก์กิ5ง ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ใน
กรุงเทพมหานครที�แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 

 
ผูบ้ริโภคที�มีมีสถานภาพที�แตกต่างกนัให้ระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาด  ดา้น

กระบวนการ ที�มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบวัหลวง เอ็มแบงกกิ์5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 
ในกรุงเทพมหานครที�แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 



 

 

ตารางที� 4-35  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานผูบ้ริโภคที�มีปัจจยัส่วนบุคคลที�แตกต่างกนัให้ระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดที�มีผล

ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบวัหลวง เอ็มแบงกก์ิ5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในกรุงเทพมหานครที�แตกต่างกนั 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

ส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ<ง ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทาง
การจดั

จาํหน่าย 

ดา้นการ
ส่งเสริม

การตลาด 

ดา้นบุคลากร ดา้นกายภาพ
และการ
นาํเสนอ 

ดา้น
กระบวนการ 

รวม 

เพศ - - - - - � - - 
อาย ุ - - - - - - - - 
ระดบัการศึกษา - - - � � � - - 
อาชีพ - � - � - - - - 
รายไดต้อ่เดือน � - - � - � � � 
สถานภาพ - - - - - - � - 

หมายเหตุ :  � หมายถึง มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 
-   หมายถึง ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 
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ส่วนที� 6 ปัญหาและข้อเสนอแนะในการใช้บริการบัวหลวง เอม็แบงก์กิ<ง ธนาคารกรุงเทพ จํากดั 

(มหาชน) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 
 ผลการวจิยัปัญหาและขอ้เสนอแนะในการใชบ้ริการบวัหลวง เอม็แบงกกิ์5ง ธนาคารกรุงเทพ 
จาํกดั (มหาชน) ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขอ้คาํถามเป็นคาํถามปลายเปิด
จาํนวน 3 ขอ้ คือ ประเภทของบริการที�ตอ้งการให้มีเพิ�มในบริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ5ง ธนาคาร
กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ปัญหาจากการใช้บริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั 
(มหาชน) ที�ท่านบ่อยมากที�สุด และขอ้เสนอแนะอื�นๆ ผลการวจิยัพบวา่  
 
 ประเภทของบริการที�กลุ่มตัวอย่างต้องการให้มีเพิ�มในบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ5ง 
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) คือ การโอนเงินระหวา่งประเทศ ขอ้มูลอตัราแลกเปลี�ยนสกุลเงิน
ต่างประเทศ  ขอ้มูลสินเชื�อและการชาํระสินเชื�อของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)โดย มีจาํนวน
ผูต้อบแบบสอบถาม แสดงความคิดเห็นในขอ้นี5  จาํนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 7.96  
 
 ปัญหาจากการใช้บริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ที�กลุ่ม
ตวัอยา่งพบบ่อยมากที�สุด คือปัญหาทางดา้นการเขา้ใช้งานมีความล่าชา้และเขา้ใช้บริการไม่ไดใ้น
บางครั5 งและวงเงินใชบ้ริการต่อวนัไม่เพียงพอ โดยมีจาํนวนผูต้อบแบบสอบถาม แสดงความคิดเห็น
ในขอ้นี5  จาํนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 7.96  
 
 ขอ้เสนอแนะอื�นๆของกลุ่มตวัอย่างคือ ควรมีการแจง้ถึงช่องทางการสมคัรใช้บริการให้
ชดัเจน ควรมีการพฒันาในเรื�องของรายละเอียดการใชบ้ตัรเครดิตให้มีการแสดงรายการใชจ่้ายผา่น
บตัรเครดิตทนัทีและหากเกิดขอ้ผิดพลาดต่างๆ เช่น การโอนเงินผิดบญัชี ชาํระค่าบริการผิดจาํนวน 
ควรจะมีการแกไ้ขให้รวดเร็วกว่านี5  โดยมีจาํนวนผูต้อบแบบสอบถาม แสดงความคิดเห็นในขอ้นี5  
จาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.23  
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ส่วนที� 7 ข้อวจิารณ์ 

 

 การศึกษาเรื� องปัจจัยที�มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ5ง ธนาคาร
กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21 – 30 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็น
พนกังานบริษทัเอกชน รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท สถานภาพโสด มีพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคในการตดัสินใจใชบ้ริการโอนเงินมากที�สุดและเขา้ใชบ้ริการ 1 – 2 ครั5 งต่อเดือน ในช่วง
เวลา 11.01 – 16.00 น. ช่วงวนัที� 21 – 30 มากที�สุด โดยผูบ้ริโภคให้เหตุผลในการเลือกใชบ้ริการ 
เอ็มแบงก์กิ5งว่ามีความสะดวกและรวดเร็วมากที�สุด ซึ� งส่วนมากเข้าใช้บริการที�บ้าน และจาก
การศึกษาบุคคลที�มีส่วนในการตดัสินใจใชบ้ริการคือ ตวัของผูต้อบแบบสอบถามเอง และมีการรับรู้
บริการผ่านทางพนกังานธนาคาร ซึ� งสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสุชาดา บวัทองสุข (2553) ที�
พบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21 – 30 ปี มีระดบัการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ที�
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ประกอบอาชีพ ลูกจา้งหรือพนักงานเอกชน และมีสถานภาพโสด แต่
แตกต่างในส่วนของรายไดข้องกลุ่มตวัอยา่งซึ� งส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง 30,000 ถึง40,000 บาทต่อเดือน 
และยงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของมญัชุตา กิ�งเนตร (2554)  ที�พบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีอายุอยู่
ในช่วง 21 – 30 ปี มีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน 
อีกทั5งมีสถานะภาพโสด เช่นเดียวกนั และมีระดบัรายไดใ้กลเ้คียงกนัอยู่ระหว่าง 15,001 – 30,000 
บาทต่อเดือน แต่การศึกษาฉบบันี5พบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

 
ผลการศึกษาในส่วนของระดับความสําคัญของส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อ

ตดัสินใจใช้บริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ5ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) ของผูบ้ริโภคใน
กรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูบ้ริโภคใหร้ะดบัความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาด ทั5ง 7 ดา้น อยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉลี�ย 4.08) โดยให้ระดบัความสําคญักบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มากเป็นอนัดบัแรก 
(ค่าเฉลี�ย 4.16) รองลงมาเป็นดา้นการจดัจาํหน่ายและดา้นกระบวนการ (ค่าเฉลี�ย 4.06) ดา้นราคา 
(ค่าเฉลี�ย 3.97) ดา้นกายภาพและการนาํเสนอ (ค่าเฉลี�ย 3.95) ดา้นบุคคลากร (ค่าเฉลี�ย 3.71) ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดอยู่ในอนัดบัสุดท้าย (ค่าเฉลี�ย 3.30) ซึ� งแตกต่างกบัผลการศึกษาของสุชาดา        
บวัทองสุข (2553) ที�พบวา่ผูบ้ริโภคเห็นดว้ยกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยูใ่นระดบั
เห็นดว้ย (ค่าเฉลี�ย 3.69) โดยพบวา่ผูบ้ริโภคเห็นดว้ยกบัดว้ยกระบวนการมากที�สุด (ค่าเฉลี�ย 3.85) 
ลาํดบัรองลงมาคือปัจจยัด้านช่องทางจดัทาํหน่าย (ค่าเฉลี�ย 3.82)  และลาํดบัสุดทา้ยคือด้านการ
ส่งเสริมการตลาดนอ้ยที�สุด (ค่าฉลี�ย 3.46) 
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บทที� 5 

 

สรุปผลการวจิัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

การวิจยัครั� งนี� มีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค เพื�อ
ศึกษาการใหร้ะดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภค เพื!อศึกษาความสัมพนัธ์
ระหวา่งพฤติกรรมกบัปัจจยัส่วนบุคคล และเพื�อศึกษาความแตกต่างของการให้ระดบัความสําคญั
ของส่วนประสมทางการตลาด จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล โดยทาํการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งที�เป็น
ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยเก็บแบบสอบถามจากผูใ้ช้บริการในปีพ.ศ. 2558 จาํนวน 402 
ตวัอยา่งใช้แบบสอบถามเป็นเครื�องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าความถี� 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน สรุปผลการศึกษาไดด้งันี�  
 

สรุปผลการวจัิย 
 
 จากการศึกษาพฤติกรรมตดัสินใจใชบ้ริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ�ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั 
(มหาชน) ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการศึกษาตามทฤษฎีและแนวคิดที�เกี�ยวขอ้ง 
ไดด้งันี�  
 
ส่วนที� 1  ข้อมูลทั�วไปและปัจจัยส่วนบุคคลในการตัดสินใจใช้บริการบัวหลวง  

 
 กลุ่มตวัอยา่งที�เคยใช้บริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ,ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) เป็น
เพศชาย 124 คนและเพศหญิง 278 คน ส่วนใหญ่มีอาย ุ21 - 30 ปี มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี 
ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดต่้อเดือน 20,001 – 30,000 บาท และมีสถานภาพโสด 
 

ส่วนที� 2  พฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจใช้บริการ 

 
 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เลือกใช้บริการโอนเงิน มากที�สุด โดยมีจาํนวนครั� งต่อเดือนในการ
ใชบ้ริการจาํนวน 1 – 2 ครั� ง นิยมใชบ้ริการช่วงเวลา 11.01 – 16.00 น. ในช่วงวนัที� 21 – 30 โดยให้
เหตุผลในเรื�องของสะดวกและรวดเร็ว โดยที�บุคคลที�มีส่วนในการตดัสินใจใช้บริการบวัหลวง    
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เอม็แบงกกิ์�ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) คือตวัท่านเอง โดยที�ช่องทางในการรับรู้มากที�สุดคือ 
พนกังานธนาคาร  
 
ส่วนที� 3  ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ 
 
 เพศมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการใช้บริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ�ง 
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในเรื�องจาํนวนครั� งที�ใช้ต่อเดือน ช่วงเวลาที�ใช้บริการ เหตุผลใน
การใชบ้ริการและบุคคลที�มีอิทธิพลในการตดัสินใจใชบ้ริการ 
 
 อายุมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการใช้บริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ�ง 
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในเรื�องประเภทของบริการ จาํนวนครั� งที�ใชต่้อเดือน ช่วงเวลาที�ใช้
บริการ สถานที�ที�ใชบ้ริการและบุคคลที�มีอิทธิพลในการตดัสินใจใชบ้ริการ 
 
 ระดับการศึกษามีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการใช้บริการบวัหลวง      
เอ็มแบงก์กิ�ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในเรื�องประเภทของบริการ ช่วงเวลาที�ใช้บริการ 
เหตุผลในการใชบ้ริการและบุคคลที�มีอิทธิพลในการตดัสินใจใชบ้ริการ  
 
 อาชีพมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการใช้บริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ�ง 
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในเรื�องประเภทของบริการจาํนวนครั� งที�ใชต่้อเดือน ช่วงเวลาที�ใช้
บริการ ช่วงวนัที�ที�ใชบ้ริการ เหตุผลในการใช้บริการ สถานที�ที�ใชบ้ริการและบุคคลที�มีอิทธิพลใน
การตดัสินใจใชบ้ริการ 
 
 รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือนมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการใช้บริการบวัหลวง 
เอม็แบงก์กิ�ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในเรื�องประเภทของบริการจาํนวนครั� งที�ใชต่้อเดือน 
ช่วงเวลาที�ใช้บริการ เหตุผลในการใช้บริการ สถานที�ที�ใช้บริการและบุคคลที�มีอิทธิพลในการ
ตดัสินใจใชบ้ริการ 
 

สถานภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู ้บริโภคในการใช้บริการบัวหลวง              
เอม็แบงก์กิ�ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในเรื�องประเภทของบริการจาํนวนครั� งที�ใชต่้อเดือน 
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ช่วงเวลาที�ใช้บริการ เหตุผลในการใช้บริการ สถานที�ที�ใช้บริการและบุคคลที�มีอิทธิพลในการ
ตดัสินใจใชบ้ริการ 

 

ส่วนที� 4  ผลการให้ระดับความสําคัญของส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ 
  
 ระดบัความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบวัหลวง 
เอ็มแบงก์กิ�ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมี
ความสําคญัอยูใ่นระดบัมาก เมื�อพิจารณาตามส่วนประสมทางการตลาดพบวา่ ดา้นที�มีค่าเฉลี�ยสูง
เป็นลาํดบัที� 1 คือดา้นผลิตภณัฑ์ ลาํดบัที� 2 มี 2 ดา้น คือดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายและดา้น
กระบวนการ ลาํดบัที� 3 คือดา้นราคา ลาํดบัที� 4 คือดา้นกายภาพและการนาํเสนอ ลาํดบัที� 5 คือดา้น
บุคลากร ลาํดบัสุดทา้ย คือดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยเมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 
 
 ดา้นผลิตภณัฑ ์โดยภาพรวมมีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้
ที�มีค่าเฉลี�ยสูงที�สุดไดแ้ก่ ความน่าเชื�อถือ รองลงมาคือความปลอดภยัและความทนัสมยั ตามลาํดบั 
ส่วนขอ้ที�มีค่าเฉลี�ยตํ�าที�สุดไดแ้ก่ ประเภทของบริการมีความครอบคลุม 
 
 ดา้นราคา โดยภาพรวมมีความสําคญัอยูใ่นระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้ที�มี
ค่าเฉลี�ยสูงที�สุดได้แก่ การยกเวน้ค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามเขต 5 รายการแรกของเดือน 
รองลงมาคือค่าธรรมเนียมการโอนตํ�ากวา่การทาํธุรกรรมที�ธนาคาร 
 
 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย โดยภาพรวมมีความสําคญัอยู่ในระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่าข้อที�มีค่าเฉลี�ยสูงที�สุดได้แก่ สามารถใช้ได้กับโทรศพัท์มือถือทุกรุ่น รองลงมาคือ 
ขั�นตอนการขอใชบ้ริการมีความสะดวก 
 
 ดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยภาพรวมมีความสําคญัอยู่ในระดบัปานกลาง เมื�อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่าข้อที�มีค่าเฉลี�ยสูงที�สุดได้แก่ มีการโฆษณาผ่านสื�อต่างๆ เช่น โทรทศัน์ ฯลฯ 
รองลงมาคือ การจดัชิงโชคและแจกของสมนาคุณเมื�อใชบ้ริการ 
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 ดา้นบุคลากรโดยภาพรวมมีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้ที�
มีค่าเฉลี�ยสูงที�สุดไดแ้ก่ พนกังานสามารถให้คาํแนะนาํไดอ้ย่างถูกตอ้ง รองลงมาคือการให้บริการ
อยา่งรวดเร็วเมื�อเกิดปัญหา 
 
 ดา้นกายภาพและการนาํเสนอโดยภาพรวมมีความสําคญัอยูใ่นระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็น
รายขอ้พบว่าขอ้ที�มีค่าเฉลี�ยสูงที�สุดหน้าจอแสดงผลและตวัอกัษร รองลงมาคือการแบ่งหมวดหมู่
ของบริการมีความชดัเจน 
 
 ดา้นกระบวนการโดยภาพรวมมีความสําคญัอยูใ่นระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่
ขอ้ที�มีค่าเฉลี�ยสูงที�สุดไดแ้ก่ ขั�นตอนการเขา้ใชง้านไม่ซบัซ้อนมาก รองลงมาคือขั�นตอนการใชง้าน
แต่ละประเภทของบริการไม่ซบัซอ้น ลาํดบัสุดทา้ยคือการปรับปรุงใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 
 
ส่วนที� 5  สรุปผลการการวเิคราะห์ความแตกต่างของระดับความสําคัญของส่วนประสมทาง

การตลาดที�มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 

กลุ่มตวัอยา่งที�มีเพศที�แตกต่างกนัให้ระดบัความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาด ดา้น
กายภาพและการนาํเสนอที�มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ�ง ธนาคารกรุงเทพ 
จาํกดั (มหาชน) ในกรุงเทพมหานครที�แตกต่างกนั 

 
กลุ่มตวัอยา่งที�มีอายทีุ�แตกต่างกนัใหร้ะดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดที�มีผล

ต่อการตัดสินใจใช้บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์ กิ� ง  ธนาคารกรุงเทพ จํากัด  (มหาชน) ใน
กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั  

 
กลุ่มตวัอย่างที�มีระดบัการศึกษาที�แตกต่างกนัให้ระดบัความสําคญัของส่วนประสมทาง

การตลาดโดยรวม ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคากรและดา้นกายภาพและการนาํเสนอที�มีผล
ต่อการตัดสินใจใช้บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์ กิ� ง  ธนาคารกรุงเทพ จํากัด  (มหาชน) ใน
กรุงเทพมหานครที�แตกต่างกนั 
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กลุ่มตวัอย่างที�มีอาชีพที�แตกต่างกนัให้ระดบัความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาด 
ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาดที�มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ�ง 
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในกรุงเทพมหานครที�แตกต่างกนั 

 
กลุ่มตวัอย่างที�มีรายได้ต่อเดือนที�แตกต่างกนัให้ระดบัความสําคญัของส่วนประสมทาง

การตลาดโดยรวม ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นกายภาพและการนาํเสนอและดา้น
กระบวนการ ที�มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ�ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด 
(มหาชน) ในกรุงเทพมหานครที�แตกต่างกนั 

 
กลุ่มตัวอย่างที� มีสถานภาพที�แตกต่างกันให้ระดับความสําคัญของส่วนประสมทาง

การตลาด  ด้านกระบวนการ ที�มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ�ง ธนาคาร
กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในกรุงเทพมหานครที�แตกต่างกนั  

 

ข้อเสนอแนะ 
 

 จากการวิจยัเรื�องปัจจยัที�ส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการ บวัหลวง เอ็มแบงก์กิ�ง ธนาคาร
กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร มีขอ้เสนอแนะที�สามารถนาํมาใช้เพื�อ
วางกลยทุธ์ทางการตลาด และปรับปรุงคุณภาพบริการ ไดด้งันี�   

 
1. ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ควรเพิ�มความน่าเชื�อถือของบริการบวัหลวง เอ็ม

แบงกกิ์�ง ดว้ยการรับรองความปลอดภยัในการใชบ้ริการเพื�อเพิ�มความมั�นใจในการใชบ้ริการให้กบั
ผูบ้ริโภค 
 

2. ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ควรมีการลดค่าธรรมเนียมการโอนเงินในช่วงวนัที�   
1 – 10 หรือ วนัที� 11 – 20 ของเดือน เพื�อกระตุน้ให้เกิดการใช้บริการและควรมีการเพิ�มการ
ประชาสัมพนัธ์ถึงบริการในช่องทางอื�นๆให้มากขึ�น เนื�องผูบ้ริโภคที�ใช้บริการอยู่ขณะนี� คือลูกคา้
กลุ่มเดิมที�ใชบ้ริการดา้นอื�นๆของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) อยูแ่ลว้  

 

3. ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ควรให้ความรู้กบัพนักงานในเรื�องของบริการบวั
หลวง เอ็มแบงก์กิ�งมากขึ�น เนื�องจากส่วนใหญ่แล้วผูบ้ริโภครับรู้ถึงบริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ�ง 
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ผา่นช่องทางพนกังานธนาคาร เพื�อที�พนกังานสามารถให้คาํแนะนาํในการใชบ้ริการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
หรืออาจจดัทาํเป็นคู่มือแผน่พบัให้ผูบ้ริโภคไดท้าํการศึกษาดว้ยตนเอง ทั�งในเรื�องของขั�นตอนการ
สมคัรใชบ้ริการรวมไปถึงการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้เมื�อเกิดปัญหาจากการใชบ้ริการ 

 

4. ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ไม่ควรเปลี�ยนแปลงหน้าจอแสดงผล ตวัอกัษรและ
การแบ่งหมวดหมู่ของบริการที�มีอยู่เดิมเนื�องจากอาจทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดความสับสน หากมีความ
จาํเป็นตอ้งเปลี�ยนแปลงตอ้งแจง้ใหผู้บ้ริโภคทราบล่วงหนา้ 

 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยครั2งต่อไป 

 
 สําหรับการวิจยัครั� งนี�  มีขอ้เสนอแนะในการทาํการศึกษาต่อไปในอนาคตเพื�อให้การวิจยัมี
ความสมบูรณ์มากยิ�งขึ�น ดงันี�  
 

1. ควรศึกษากลุ่มผูบ้ริโภคเฉพาะกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะลึก เช่น กลุ่มผูบ้ริโภคที�ประกอบ
อาชีพพนกังานบริษทัเอกชนโดยแบ่งตามสายอาชีพ กลุ่มผูบ้ริโภคที�ประกอบธุรกิจส่วนตวัแบ่งตาม
ประเภทของธุรกิจและกลุ่มผู ้บริโภคชาวต่างประเทศ เป็นต้น เพื�อดูว่าแต่ละกลุ่มให้ระดับ
ความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจใชบ้ริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิ�ง ธนาคาร
กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ที�แตกต่างกนัหรือไม่และอยา่งไร 
 

2. ควรศึกษาโดยการเปรียบเทียบกบับริการที�เหมือนกนัหรือใกลเ้คียงกนัของธนาคารอื�นๆ 
เพื�อนาํผลที�ไดม้าแกไ้ขและปรับปรุงบริการให้ตรงความตอ้งการของผูบ้ริโภค และสามารถเพิ�มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัในตลาดได ้
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แบบสอบถามที�ใชใ้นการศึกษา 
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แบบสอบถาม 

เรื�อง ปัจจัยที�ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ บัวหลวง เอม็แบงก์กิ%ง ธนาคารกรุงเทพ จํากดั 

(มหาชน) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 
 แบบสอบถามนี� เป็นส่วนหนึ� งของหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
จัดทําขึ� นเพื�อศึกษาปัจจัยที� ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ�ง ธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร เพื�อใหผ้ลการศึกษาเกิดความน่าเชื�อถือและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอ
ความกรุณาตอบแบบสอบถามให้ตรงกับขอ้มูลของท่าน โดยผลการตอบของท่านจะถูกปิดบังเป็นความลับ 
ขอขอบพระคุณทุกท่านที�ไดก้รุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี�  

 

จตุพร อึ�งตระกลู 
นิสิตปริญญาโท  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

*********************************************************************************** 
แบบสอบถามนี� มีทั�งหมด 4 ส่วน กรุณาตอบคาํถามใหค้รบทุกขอ้โดยใส่เครื%องหมาย �ลงในช่อง � และ/หรือ
เติมคาํตอบในช่องที%กาํหนด 
ส่วนที� 1  ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
คาํชี�แจง:  โปรดทาํเครื�องหมาย  � ลงในช่อง  �  ที�ตรงกบัความเป็นจริงของท่านมากที�สุด หรือเติมคาํตอบลง

ในช่องวา่งที�กาํหนดให ้
1. เพศ � ชาย �หญิง 
2. อาย ุ � นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 20 ปี  �21- 30 ปี  �31 - 40 ปี  

 � 41- 50 ปี   �51 - 60 ปี  �มากกวา่ 60 ปีขึ�นไป 
3. ระดบัการศึกษาสูงสุด  

 � มธัยมศึกษาตอนตน้  �  มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
 � อนุปริญญา ปวส. หรือเทียบเท่า �  ปริญญาตรี  �สูงกวา่ปริญญาตรี 

4. อาชีพ �  ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ �  ธุรกิจส่วนตวั  �รับจา้ง 
 �  พนกังานบริษทัเอกชน  �  นกัเรียน/นกัศึกษา �อื�นๆ(โปรดระบุ)....... 

5. รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน  
 �  นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท � 10,001 – 20,000 บาท �20,001–30,000 บาท 

�  30,001 – 40,000 บาท  � 40,001 – 50,000 บาท �มากกวา่50,000บาท 
6. สถานภาพ  �  โสด    �  สมรส  �หยา่ร้าง/หมา้ย 

 

 
ส่วนที� 2  พฤติกรรมผูบ้ริโภคในการตดัสินใจใชบ้ริการ บวัหลวง เอม็แบงกกิ์�ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)   
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คาํชี�แจง:  โปรดทาํเครื�องหมาย  � ลงในช่อง  �  ที�ตรงกบัความเป็นจริงของท่านมากที�สุด หรือเติมคาํตอบลง
ในช่องวา่งที�กาํหนดให ้ 

7. ประเภทของการใชบ้ริการบวัหลวง เอม็แบงกกิ์�ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ที�ท่านใชบ่้อยที�สุด 
�  ตรวจสอบยอดเงิน �  โอนเงิน   �  ชาํระเงิน  
�  ซื�อ – ขาย กองทุน  �  คน้หาสาขา/ตูเ้อทีเอม็ 

8. ท่านใชบ้ริการบวัหลวง เอม็แบงกกิ์�ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ประมาณกี�ครั� งต่อเดือน 
(* ในการใชบ้ริการ 1 ครั� ง สามารถทาํไดม้ากกวา่ 1 ธุรกรรม)  
� 1 – 2 ครั� ง    � 3 – 5 ครั� ง    � 6 –9 ครั� ง  � มากกวา่ 9 ครั� ง 

9. ท่านใชบ้ริการบวัหลวง เอม็แบงกกิ์�ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในช่วงเวลาใดมากที�สุด 
� 6.00–11.00 น. � 11.01–16.00 น. � 16.01 – 20.00 น. � หลงัเวลา 20.00 น. 

10. ท่านใชบ้ริการบวัหลวง เอม็แบงกกิ์�ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในช่วงใดของเดือนมากที�สุด 
� ช่วงวนัที� 1 – 10  � ช่วงวนัที� 11 – 20  � ช่วงวนัที� 21 – 30 

11. เหตผุล สําคญัที�สุด ที�ท่านใชบ้ริการบวัหลวง เอม็แบงกกิ์�ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 
�  ทดลองใชเ้นื�องจากเป็นบริการใหม่  
�  สามารถใชบ้ริการไดต้ลอด 24 ชั�วโมง 
�  ไม่ประทบัใจการใหบ้ริการของพนกังาน 
�  สะดวกและรวดเร็ว   
�  อื�นๆ โปรดระบุ.............................. 

12. สถานที�ที�ท่านใชบ้ริการบวัหลวง เอม็แบงกกิ์�ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) บ่อยที�สุด 
�  บา้น  �  ร้าน Internet Cafe �  สถานที�ทาํงาน/สถานศึกษา 
�  หา้งสรรพสินคา้ �อื�นๆโปรดระบุ..............................  

13. บุคคลที�มีส่วนสําคญัที�สุดในการตดัสินใจใชบ้ริการบวัหลวง เอม็แบงกกิ์�ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 
ของท่าน  
�  พอ่/แม่  �  เพื�อน  �  สามี/ ภรรยา/บุตร �  ญาติพี�นอ้ง  
�  คู่คา้ทางธุรกิจ �  ตวัท่านเอง  �  คู่คา้ทางธุรกิจพนกังานธนาคารกรุงเทพ 

14. ท่านรับรู้ถึงบริการบวัหลวง เอม็แบงกกิ์�ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) จากช่องทางใด (เลือกไดม้ากกวา่ 
1 ขอ้) 
�  ป้ายโฆษณา  �  ญาติพี�นอ้ง/ บุคคลที�รู้จกั �  พนกังานธนาคาร  
�  หนงัสือ/ นิตยสาร  �  เวบ็ไซต ์   �  โทรทศัน ์
�  วทิย ุ   �  ตู ้ATM   �  อื�นๆโปรดระบุ............................ 
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ส่วนที� 3  ระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดของผูใ้ชบ้ริการบวัหลวง เอม็แบงกกิ์�ง ธนาคารกรุงเทพ 
จาํกดั (มหาชน) 

คาํชี�แจง: กรุณาทาํเครื�องหมาย �ลงในช่องระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดที�ท่านเห็นวา่ตรงกบั
ความเป็นจริงมากที�สุดโดยเลือกตอบขอ้เดียวเท่านั�น (1 = นอ้ยที�สุด,2 = นอ้ย,3 = ปานกลาง,4 = มาก 
และ 5 = มากที�สุด) 

ปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ 
ระดบัความสาํคญัที�มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ 

1 2 3 4 5 
ดา้นผลิตภณัฑ ์      

15. ประเภทของบริการมีความครอบคลุม      

16. ความทนัสมยั      

17. ความน่าเชื�อถือ      

18. ความปลอดภยั      

ปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ 
ระดบัความสาํคญัที�มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ 

1 2 3 4 5 
ดา้นราคา      

19. ยกเวน้ค่าธรรมเนียมโอนขา้มเขต 5 รายการแรกของเดือน      

20. ค่าธรรมเนียมการโอนตํ�ากวา่การทาํธุรกรรมที�ธนาคาร      

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย      

21. ขั�นตอนการขอใชบ้ริการมีความสะดวก      

22. ใชไ้ดก้บัโทรศพัทมื์อถือทุกรุ่น      

ดา้นการส่งเสริมการตลาด      

23. มีการโฆษณาผา่นสื�อต่างๆ เช่น โทรทศัน์ ฯลฯ      

24. การจดัชิงโชคและแจกของสมนาคุณเมื�อใชบ้ริการ      

ดา้นบุคลากร      

25. การใหบ้ริการอยา่งรวดเร็วเมื�อเกิดปัญหา      

26. พนกังานสามารถใหค้าํแนะนาํไดอ้ยา่งถูกตอ้ง      

ดา้นกายภาพและการนาํเสนอ      

27. การแบ่งหมวดหมู่ของบริการมีความชดัเจน      

28. หนา้จอแสดงผลและตวัอกัษร      

ดา้นกระบวนการ      

29. ขั�นตอนการเขา้ใชง้านไม่ซบัซอ้น      

30. ขั�นตอนการใชง้านแต่ละประเภทของบริการไม่ซบัซอ้น      

31. การปรับปรุงใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ      
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ส่วนที� 4  ปัญหาและขอ้เสนอแนะในการใชบ้ริการบวัหลวง เอม็แบงกกิ์�ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 
32. ประเภทของบริการที�ท่านตอ้งการใหมี้เพิ�มในบริการบวัหลวง เอม็แบงกกิ์�ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั 

(มหาชน) 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

33. ปัญหาจากการใชบ้ริการบวัหลวง เอม็แบงกกิ์�ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ที�ท่านพบบ่อยมาก
ที�สุด 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

34. ขอ้เสนอแนะอื�นๆ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 

ขอขอบพระคุณทุกท่านที�ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในครั%งนี% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
การทดสอบความเชื�อถือไดข้องเครื�องมือที�ใชใ้นการศึกษา 
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ตารางผนวกที� 1  ค่าสัมประสิทธิ[  Alpha ของระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดของ 
ผูใ้ชบ้ริการบวัหลวง เอม็แบงกกิ์�ง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  

 

 

ข้อ 

Scale 

Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Alpha 

if Item 

Deleted 

1 60.43 78.254 0.605 0.911 

2 60.33 77.333 0.625 0.910 

3 60.23 77.495 0.658 0.910 

4 60.47 79.499 0.523 0.913 

5 60.20 78.993 0.569 0.912 

6 60.47 78.671 0.411 0.917 

7 60.63 72.792 0.726 0.907 

8 60.67 76.851 0.599 0.911 

9 61.37 73.895 0.677 0.909 

10 61.70 75.183 0.508 0.916 

11 61.53 71.982 0.680 0.909 

12 61.17 74.489 0.705 0.908 

13 60.50 79.362 0.614 0.911 

14 60.47 78.878 0.694 0.910 

15 60.33 78.782 0.597 0.911 

16 60.40 79.490 0.527 0.913 

17 60.57 76.944 0.672 0.909 

Alpha = 0.916



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

การปรับปรุงขอ้มูล 
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การปรับปรุงข้อมูล  
 

เนื�องจากขอ้มูลที�ได้จากการเก็บรวบรวมมานั�นมีการกระจายตวั ทาํให้ผูว้ิจยัจาํเป็นตอ้ง
ปรับปรุงขอ้มูล และทาํการจดักลุ่มขอ้มูลให้มีความเหมาะสมในการทดสอบสมมติฐาน ดงัแสดง
รายละเอียดการปรับปรุงขอ้มูลในตารางผนวกที� 5 
 
ตารางผนวกที� 2  การเปรียบเทียบขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถามระหวา่งขอ้มูลเดิมกบัขอ้มูล

ที�ปรับปรุงใหม่ 
 (n = 402) 

ข้อมูลทั�วไป 

 

ข้อมูลเดิม  ข้อมูลที�ปรับปรุงใหม่ 

  จํานวน 

(คน) 

ร้อยละ  จํานวน  

(คน) 

ร้อยละ 

อายุ นอ้ยกวา่ 20 ปี 5 1.24  นอ้ยกวา่ 31 ปี 218 54.23 
21 - 30 ปี 213 52.99  31 - 40 ปี 127 31.59 
31 - 40 ปี 127 31.59  มากกวา่ 40  ปีขึ�นไป 57 14.18 
41- 50 ปี 51 12.69     
51 - 60 ปี 1 0.25     
มากกวา่ 60 ปีขึ�นไป 5 1.24     

 รวม 402 100.00  รวม 402 100.00 

ระดับ

การศึกษา 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 7 1.74  ตํ�ากวา่ปริญญาตรี 19 4.73 
มธัยมศึกษาตอนปลาย 5 1.24  ปริญญาตรี 277 68.91 
อนุปริญญา/ปวส. 7 1.74  สูงกวา่ปริญญาตรี 106 26.37 
ปริญญาตรี 277 68.91     
สูงกวา่ปริญญาตรี 106 26.37     

 รวม 402 100.00  รวม 402 100.00 

อาชีพ ขา้ราชการ/พ.รัฐฯ 55 13.68  ขา้ราชการ/พ.รัฐฯ 55 13.68 
 ธุรกิจส่วนตวั 53 13.18  ธุรกิจส่วนตวั 53 13.18 
 พนกังานบริษทัเอกชน 263 65.43  พนกังานบริษทัเอกชน 263 65.42 
 รับจา้ง 18 4.48  รับจา้งและอื�นๆ 31 7.71 
 นกัเรียน/นกัศึกษา 5 1.24     
 อื�นๆ เช่น แม่บา้น 8 1.99     
 รวม 402 100.00  รวม 402 100.00 
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ตารางผนวกที� 2  (ต่อ) 
(n = 402) 

ข้อมูลทั�วไป 

 

ข้อมูลเดิม  ข้อมูลที�ปรับปรุงใหม่ 

  จํานวน 

(คน) 

ร้อยละ  จํานวน  

(คน) 

ร้อยละ 

รายได้ต่อ

เดือน 

นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 18 4.48  นอ้ยกวา่ 20,000 บาท 121 30.10 
10,001 – 20,000 บาท 103 25.63  20,001 – 30,000 บาท 126 31.34 
20,001 – 30,000 บาท 126 31.34  มากกวา่ 30,000 บาท 155 38.56 
30,001 – 40,000 บาท 69 17.16     
40,001 – 50,000 บาท 45 11.19     
มากกวา่ 50,000 บาท 41 10.20     

 รวม 402 100.00  รวม 402 100.00 

สถานภาพ โสด 271 67.42  โสด 271 67.41 
สมรส 125 31.09  สมรสและอื�นๆ 131 32.59 
หยา่ร้าง/ หมา้ย/ ฯ  6 1.49     

 รวม 402 100.00  รวม 402 100.00 

 
ตารางผนวกที� 3  การเปรียบเทียบพฤติกรรมการตดัสินใจใชบ้ริการบวัหลวง เอม็แบงก์กิ�ง ธนาคาร

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ของผูต้อบแบบสอบถามระหวา่งขอ้มูลเดิมกบัขอ้มูลที�
ปรับปรุงใหม่ 

(n = 402) 

พฤติกรรมการ

ตัดสินใจใช้บริการ 

ข้อมูลเดิม  ข้อมูลที�ปรับปรุงใหม่ 

  จํานวน 

(คน) 

ร้อยละ  จํานวน  

(คน) 

ร้อยละ 

ประเภทของ 

บริการ 

ตรวจสอบยอดเงิน 145 36.07  ตรวจสอบยอดเงิน 145 36.07 
โอนเงิน 198 49.25  โอนเงิน 198 49.25 
ชาํระเงิน 32 7.97  ชาํระเงินและอื%นๆ 59 14.68 
ซื�อ – ขาย กองทุน 13 3.23     
คน้หาสาขา/ตู้
เอทีเอม็ 

14 3.48     

 รวม 402 100.00  รวม 402 100.00 
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ตารางผนวกที� 3  (ต่อ) 
(n = 402) 

พฤติกรรมการ

ตัดสินใจใช้บริการ 

ข้อมูลเดิม  ข้อมูลที�ปรับปรุงใหม่ 

จํานวน 

(คน) 

ร้อยละ  จํานวน  

(คน) 

ร้อยละ 

สถานที�ที�ใช้

บริการ 
บา้น 223 55.47  บา้น 223 55.47 
ร้าน Internet Cafe 1 0.25  ที%ทาํงาน/สถานศึกษา 124 30.85 
ที%ทาํงาน/สถานศึกษา 124 30.85  หา้งสรรพสินคา้และ

อื%นๆ 
55 13.68 

หา้งสรรพสินคา้ 31 7.71     

อื%นๆ  23 5.72     

 รวม 402 100.00  รวม 402 100.00 

บุคคลที�มี
อทิธิพลในการใช้

บริการ 

พอ่/แม่ 4 1.00  เพื�อนและบุคคล
ใกลชิ้ด  

87 21.64 

เพื%อน 55 13.67  พนกังานธนาคาร
กรุงเทพ 

86 21.39 

สามี/ ภรรยา/บุตร 10 2.49  ตวัท่านเอง 229 56.97 
ญาติพี%นอ้ง 11 2.74     
พนกังานธนาคาร
กรุงเทพ 

86 21.39     

ตวัท่านเอง 229 56.97     
 คู่คา้ทางธุรกิจ 7 1.74     
 รวม 402 100.00  รวม 402 100.00 
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ประวตัิการศึกษา และการทาํงาน 
 
ชื�อ – นามสกุล     นายจตุพร อึ�งตระกลู 
วนั เดือน ปี ที�เกดิ    วนัที� 10 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2528 
สถานที�เกดิ     จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ประวตัิการศึกษา     บริหารธุรกิจ (บริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ) 
      มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ธญับุรี 
ตําแหน่งหน้าที�การงานปัจจุบัน   พนกังานวเิคราะห์  
สถานที�ทาํงานปัจจุบัน    ธนาคารกรุงเทพ สาํนกังานใหญ่ 


