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บทคัดย่อ
การศึกษาฉบับนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อการเลือกรับบริการทางการเงินแบบออนไลน์
ของลูกค้าธนาคาร กสิกรไทย จากัด (มหาชน) ของประชากรในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้มาจาก
กลุ่มประชากรที่เคยใช้บริการทางการเงินแบบออนไลน์ของ ธนาคารกสิกรไทย จากัด(มหาชน) โดยวิธีการสุ่มแบบวิธี
บังเอิญ จานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถามที่กรอกได้ด้วยตนเอง มีค่าความเชื่อถือได้ และมี
การตรวจสอบความเทีย่ งตรงของเนื้อหาจากผูท้ รงคุณวุฒิ สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple
Regression Analysis)
จากการศึกษาพบว่า กลุม่ ตัวอย่างโดยส่วนใหญ่เป็นเพศ หญิง มีช่วงอายุระหว่าง 36-45 ปี มีสถานะภาพ โสด
จบการศึกษาดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน และมีระดับรายได้ 30,001 บาทขึ้นไป ผลการ
ทดสอบสมมุติฐานพบว่า ปัจจัยคุณภาพบริการ ด้านการตอบสนอง ด้านความเชื่อมั่นและด้านสิ่งที่สัมผัสได้ มีอทิ ธิพล
ต่อการตัดสินใจเลือกรับบริการทางการเงินแบบออนไลน์ของธนาคารกสิกรไทย จากัด(มหาชน) ของประชากรในเขต
จังหวัดกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยคุณภาพบริการ ด้านความน่าเชื่อถือและ
ด้านการเอาใจใส่ ไม่มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจเลือกรับบริการทางการเงินแบบออนไลน์ของธนาคารกสิกรไทย จากัด
(มหาชน) ของประชากรในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร
คาสาคัญ: คุณภาพบริการ ,การเลือกรับบริการ, บริการทางการเงินออนไลน์

ABSTRACT
The purposes of this research are to study Factors Affecting to Consumers Selecting Online
Financial Service at Kasikornbank Public Company Limited in Bangkok Metropolitan Area. The sampling
group was classified by consumers in Bangkok for the total of 400 consumers. The questionnaire was used
as the data collection instrument. The statistical analysis used for analysis consisted of percentage, mean,
standarddeviation, and Multiple Regression Analysis.
Most of the respondents are male, status are single, age between 36-45 years old and found that
the highest education was bachelor degree. Most of them were employees in the private company with the
average monthly income more than 30,000.Baths. The result found that service quality are the key factors
that influence the Selecting Online Financial Service at Kasikornbank Public Company Limited in Bangkok
Metropolitan Area with statistically significant at the 0.05 level. The two factors, Reliability and Empathy do
not influence the selection Online Financial Service at Kasikornbank Public Company Limited.

Keywords: service quality, selection service, online financial service
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
สถาบันการเงินถือเป็นธุรกิจที่สาคัญของประเทศเพราะเป็นธุรกิจที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สาคัญอย่างยิง่
เนื่องจากสถาบันการเงินจะทาหน้าที่ในการจัดสรรแหล่งเงินทุนที่มีให้กับธุรกิจที่ต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยการ
จัดหาเงินทุนจากผูท้ ี่ต้องการแสวงหารายได้จาการออมเงิน การให้บริการทางการเงินของสถาบันการเงินจึงเหมือนเป็น
ตัวกลางระหว่างผูท้ ี่ต้องการหารายได้และผู้ทตี่ ้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุน สถาบันการเงินจึงทาหน้าที่เป็นผู้แบกรับ
ความเสี่ยงต่างๆ แทนผู้ทตี่ ้องการแสวงหารายได้จากการออม โดยสถาบันการเงินมีรายได้จากส่วนต่างของดอกเบีย้ รับ
จากผู้ที่ต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและดอกเบี้ยจ่ายที่ต้องจ่ายให้กับผู้ทตี่ ้องการรายได้จากการออม อีกทั้งสถาบัน
การเงินยังเป็นสถาบันที่ทาการออกเอกสารทางการเงินต่าง ๆ เช่น เช็ค, ตราสารทางการเงิน, บัตรเครดิต, หรือบริการ
ออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกทางการเงินเพือ่ ให้สามารถดาเนินกิจการต่างๆของบริษทั ได้ด้วยความ
สะดวก รวมถึงในการจ่ายหรือรับชาระค่าสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ของภาคประชาชน ในการอานวยความสะดวกในการ
ทาธุรกรรมทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการโอนเงิน, ถอนเงิน, การชาระค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ซึ่งถือส่วนสาคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
การที่ธนาคารเป็นธุรกิจทีใ่ ห้บริการทางการเงิน ดังนั้นการสร้างสิ่งอานวยความสะดวกสบาย ให้กบั ผู้รับบริการ
หรือผู้บริโภคจึงเป็นปัจจัยที่สาคัญในการจูงใจให้ผู้บริโภคมาหันมาใช้บริการของธนาคาร ดังนั้น ธนาคารต่างๆ จึงได้
พยามยามพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆเพื่อช่วยอานวยความสะดวกทางการเงิน และ เพื่อมุ่งเน้น
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ทีม่ ีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาทั้งจากสภาพสังคม,สภาพแวดล้อมและ
พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปผู้คนใช้ชวี ิตด้วยความเร่งรีบตามเทรนด์ ตามกระแส รูปแบบการใช้บริการแบบเดิม
คือการไปนั่งรอคิว ฝาก-ถอนเงิน โอนจ่ายชาระ ทีธ่ นาคารได้รับความนิยมน้อยลงเพราะต้องเสียเวลาในการรอคิว

รูปแบบการจับจ่ายใช้สอยการซือ้ สินค้า ที่มีการทาธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ที่เพิม่ มากขึ้น รวมถึงนโยบายของ
ภาครัฐที่ต้องการส่งเสริมให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมไร้เงินสด เพื่อลดต้นทุนจาการพิมพ์ธนบัตร ต้นทุนการเคลื่อนย้าย
เงิน และต้นทุนการเก็บรักษา จากปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ได้รับอิทธิพลจากความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยี รวมถึงปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมดังกล่าว ทาให้การเติบโตของการทาธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทาง
ออนไลน์สูงขึ้นแบบก้าวกระโดด ทั้งนี้มีการแข่งขันกันอย่างสูง ทัง้ จากคูแ่ ข่งที่เป็นสถาบันการเงินด้วยกันและทั้งจากที่
ไม่ใช่สถาบันการเงิน ส่งผลให้ธนาคารต้องสร้างปัจจัยด้านคุณภาพการบริการเพื่อพยายามสร้างกลยุทธ์ในการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยการพัฒนาธุรกิจออนไลน์ต่างๆ ทั้งที่ใช้งานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ทด้วย
คอมพิวเตอร์พื้นฐานและใช้งานบนแอบพลิเคชั่นผ่านสมาร์ทโฟน ให้มีความทันสมัย มีความน่าเชื่อถือ การใช้งานง่ายต่อ
การเข้าถึง ระบบมีความปลอดภัยเพียงพอ มีการรักษาของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่เพียงพอ เพื่อให้ลูกค้าได้รับ
ความพึงพอใจในการรับบริการสูงสุด ซึ่งจะเป็นการจูงใจให้ลูกค้าหันมาเลือกใช้บริการการทางการเงินแบบออนไลน์ของ
ธนาคารมากขึ้น เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนการดาเนินงานได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งจะเห็นได้จากการที่ธนาคารหลายแห่งได้
ทยอยปิดสาขาย่อยเพิม่ มากขึ้น เพราะลูกค้าเริ่มหันมาใช้บริการทางการเงินผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น
ดังนั้นผู้ทาการศึกษา จึงได้ทาการศึกษา ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อการเลือกรับบริการทางการเงินแบบออนไลน์ของ
ลูกค้าธนาคาร กสิกรไทย จากัด (มหาชน) ของประชากรในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้สามารถใช้กลยุทธ์ใน
การตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงสามารถใช้เป็นแผนการหรือ
แนวทาง ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคารฯ เพื่อเสริมสร้างจุดแข็งกาจัดจุดอ่อน และสร้างโอกาสและความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของลูกค้า ธนาคารกสิกรไทย จากัด(มหาชน) ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพบริการของธนาคารกสิกรไทย จากัด(มหาชน) ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการเลือกรับบริการของธนาคารกสิกรไทย จากัด(มหาชน) ในเขตจังหวัด
กรุงเทพมหานคร
4. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยด้านการเลือกรับบริการทางการเงินแบบออนไลน์ของลูกค้า ธนาคารกสิกรไทย
จากัด(มหาชน) ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
5. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพบริการที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรับบริการทางการเงินแบบออนไลน์ของลูกค้า
ธนาคารกสิกรไทย จากัด(มหาชน) ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร
1.3 ขอบเขตของงานวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ มุง่ ศึกษาเกีย่ วกับคุณภาพบริการทีม่ ีอิทธิพลต่อการเลือกรับบริการ
ของธนาคารกสิกรไทย จากัด(มหาชน) ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งขอบเขตดังนี้
1. ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ลูกค้าที่เคยใช้บริการทางการเงินแบบออนไลน์ของธนาคารกสิกรไทย จากัด
(มหาชน) ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ลูกค้าที่เคยใช้บริการทางการเงินแบบออนไลน์ของลูกค้า ธนาคารกสิกร
ไทย จากัด(มหาชน) ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธกี ารสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญโดยกลุ่มตัวอย่างต้องเป็นผูท้ ี่
เคยใช้บริการออนไลน์ของธนาคารกสิกรไทย จากัด(มหาชน) ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึง่ เนื่องจากประชากรมี
ขนาดใหญ่และไม่ทราบ จานวน ประชากรทีแ่ น่นอน ดังนั้นขนาดตัวอย่างสามารถคานวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาด
ตัวอย่างของ W.G. Cochran โดยกาหนดระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5
(กัลยา วาณิชย์บญ
ั ชา , 2550) ใช้ขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 384 คนและเพื่อความสะดวกในการประเมินผลและการ
วิเคราะห์ข้อมูล ผู้วจิ ัยจึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง ซึ่งถือได้ว่าผ่านเกณฑ์ตามที่เงื่อนไขกาหนด คือไม่
น้อยกว่า 384 ตัวอย่าง
3. ช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลคือช่วงเดือน มีนาคม – เมษายน พ.ศ. 2562
วิธีการศึกษา
การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อการเลือกรับบริการทางการเงินแบบออนไลน์ของลูกค้าธนาคาร กสิกรไทย
จากัด (มหาชน) ของประชากรในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นการศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่ง
ทาโดยผ่านทั้งการแจกแบบสอบถามให้กับผูใ้ ช้บริการโดยตรงและผ่านทางช่องทางออนไลน์ เพื่อให้เหมาะกับรูปแบบ
การใช้ชีวิตและรูปแบบของผู้ที่เป็นลูกค้าในด้านการใช้บริการทางการเงินออนไลน์ของธนาคารฯ โดยได้ทาการศึกษา
ข้อมูลขั้นตอนตามลาดับดังนี้
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจัยครั้งนี้คอื ผู้ที่เคยใช้บริการธนาคารออนไลน์ ของธนาคารกสิกรไทย จากัด(มหาชน)
ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป และเนื่องจากไม่ทราบจานวนกลุ่มผูใ้ ช้บริการทีแ่ น่นอน ทางผู้
ศึกษาจึงใช้สูตรการคานวณขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran โดยกาหนดค่าความเชื่อมั่นในอัตราร้อยละ 95 และค่า
ความคลาดเคลื่อนในอัตราร้อยละ 5 (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2550)ซึ่งสูตรที่ใช้ในการคานวณเป็นดังนี้
สูตร n = P(1-P)Z2
E2
เมื่อ
n
แทนขนาดตัวอย่าง
P
แทนสัดส่วนของประชากรที่ผวู้ ิจยั กาลังสุ่ม 0.50
Z
แทนระดับความเชื่อมั่นที่ผวู้ ิจยั กาหนดไว้ Z มีค่าเท่ากับ 1.96 ที่
ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95(ระดับ 0.05)
E
แทนค่าความผิดพลาดสูงสุดที่เกิดขึ้น = 0.05
แทนค่า n
= (0.5)(1-0.5)(1.96)2
(0.05)2
= 384.16
ดังนั้นจึงใช้ขนาดตัวอย่าง อย่างน้อย 384 คน จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละที่ความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ
5 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 แต่เพื่อความสะดวกและป้องกันการผิดพลาดในการประเมินผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยจึงใช้กลุม่ ตัวอย่างจานวน 400 คน ซึ่งถือได้ว่าผ่านเกณฑ์ตามที่เงื่อนไขกาหนด คือไม่น้อยกว่า 384 ตัวอย่าง
วิธีการสุ่มตัวอย่างใช้แบบ การสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) และเลือก
แบบวิธีบังเอิญ (Accidental Selection) เป็นการเลือกตัวอย่างในลักษณะการบังเอิญพบ โดยการให้ผทู้ ี่เคยใช้บริการ

ธนาคารออนไลน์ของธนาคารกสิกรไทย จากัด(มหาชน) ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยทั่วไปเป็นผู้ตอบ
แบบสอบถาม
1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
1 ลักษณะของเครื่องมือ
เครื่องมือที่ได้ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาครัง้ นี้ คือการใช้แบบสอบถามจานวน 400 ชุด เพื่อ
การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อการเลือกรับบริการทางการเงินแบบออนไลน์ของลูกค้าธนาคาร กสิกรไทย จากัด
(มหาชน) ของประชากรในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยสร้างกรอบการศึกษา จากแนวคิดและทฤษฎีรวมถึง
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเนือ้ หาของแบบสอบถามเป็น 4 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานะภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ ระดับ
รายได้ ลักษณะคาถามเป็นคาถามปลายปิดแบบให้เลือกคาตอบ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพบริการของธนาคารกสิกรไทย จากัด(มหาชน) ที่ส่งผลต่อการเลือกรับ
บริการ เพื่อให้ทราบว่าในแต่ละด้านของคุณภาพบริการผูท้ าแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นมากน้อยเพียงใด ซึ่ง
คุณภาพบริการทั้ง 5 ด้านประกอบไปด้วย ด้านความน่าเชื่อถือ ความเชื่อมั่น สิ่งทีจ่ ับต้องได้ การเอาใจใส่ และการ
ตอบสนอง ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale Method) โดยใช้มาตรวัดตามวิธี
ของลิเคิร์ท (Likert’s Scale อ้างถึงใน ธานันท์ ศิลป์จารุ,2551) โดยมีข้อคาถามทั้งหมด 15 ข้อ ลักษณะคาถามเป็น
คาถามปลายปิดแบบให้เลือกคาตอบ และมีคาตอบให้เลือก 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละระดับดังนี้
ระดับคะแนน
5
หมายถึงระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพบริการในระดับ มากที่สุด
ระดับคะแนน
4
หมายถึง ระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพบริการในระดับ มาก
ระดับคะแนน
3
หมายถึง ระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพบริการในระดับ ปานกลาง
ระดับคะแนน
2
หมายถึง ระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพบริการในระดับ น้อย
ระดับคะแนน
1
หมายถึงระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพบริการในระดับ น้อยที่สุด
ส่วนที่ 3 เป็นส่วนที่เกีย่ วกับการเลือกรับบริการทางการเงินแบบออนไลน์ของธนาคารกสิกรไทย จากัด
(มหาชน) ของประชากรในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อดูว่าลูกค้าของธนาคารฯ มีระดับในการเลือกรับบริการในแต่
ละด้าน มากน้อยเพียงใด ซึ่งประกอบด้วย 5 ด้านคือ การตระหนักถึงปัญหาและความต้องการ การแสวงหาข้อมูล การ
ประเมินทางเลือก การตัดสินใจใช้บริการและทัศนคติหลังการใช้บริการ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale Method) โดยใช้มาตรวัดตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert’s Scale อ้างถึงใน ธานันท์ ศิลป์จารุ
,2551) โดยมีข้อคาถามทั้งหมด 21 ข้อ ลักษณะคาถามเป็นคาถามปลายปิดแบบให้เลือกคาตอบ และมีคาตอบให้เลือก
5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละระดับดังนี้
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน

5
4
3
2
1

หมายถึง ระดับความคิดเห็นต่อการเลือกรับบริการในระดับ มากที่สุด
หมายถึง ระดับความคิดเห็นต่อการเลือกรับบริการในระดับ มาก
หมายถึง ระดับความคิดเห็นต่อการเลือกรับบริการในระดับ ปานกลาง
หมายถึง ระดับความคิดเห็นต่อการเลือกรับบริการในระดับ น้อย
หมายถึง ระดับความคิดเห็นต่อการเลือกรับบริการในระดับ น้อยที่สุด

ส่วนที่ 4 เป็นลักษณะคาถามปลายเปิดเป็นการเปิดให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบริการและการเลือก
รับบริการอื่น ๆ รวมถึงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขอื่น ๆ
2. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
เมื่อผู้ศึกษาได้สร้างแบบสอบถามขึ้นมาตามกรอบแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องแล้ว ได้ทาการนาเสนอ
แบบสอบถามต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอรับคาแนะนาและทาการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับเนื้อหาตามคาแนะนา
ของอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อทาการปรับปรุงแล้วได้นาแบบสอบถามไปตรวจความถูกต้องและความเที่ยงตรงของเนื้อหา
IOC โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน(รายละเอียดแนบในภาคผนวก ข) และได้ทาการทดลอง(Try Out) กับกลุ่มประชากร
ตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จานวน 30 ราย เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้
วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของ คอนบราค (Cronbrach’s Alpha Coefficient) ซึ่งค่าอัลฟ่าที่ได้จะแสดงถึงระดับความ
คงที่ของคาถาม โดยจะมีค่าระหว่าง 0 ≤ α ≤ 1 ซึ่งค่าที่ใกล้เคียงกับ 1 มากแสดงถึงความเชื่อมั่นที่สูง ซึ่งกาหนดค่า
มากกว่า 0.75 ซึ่งได้ค่าเท่ากับ 0.918 ซึ่งมีค่าความเชื่อมันอยู่ในระดับสูง (มากกว่า 0.75) จึงได้นาแบบสอบถามออกไป
เก็บข้อมูลกับกลุ่มประชากรตัวอย่างต่อไป

สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่องคุณภาพบริการทีส่ ่งผลต่อตัดสินใจเลือกรับบริการทางการเงินแบบออนไลน์ ของลูกค้าธนาคาร
กสิกรไทย จากัด(มหาชน) ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพบริการทั้ง 5 ด้าน
ประกอบด้วย ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนอง ด้านความเชื่อมั่น ด้านการเอาใจใส่ ทีม่ ีอิทธิ
ผลต่อการตัดสินใจเลือกรับบริการทางการเงินแบบออนไลน์ ของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จากัด(มหาชน)ในเขตจังหวัด
กรุงเทพมหานคร โดยได้ทาการสารวจโดยใช้แบบสอบถามจานวน 400 ชุด ซึ่งทาโดยผ่านทั้งการแจกแบบสอบถาม
ให้กับผูใ้ ช้บริการโดยตรงและผ่านทางช่องทางออนไลน์ เพื่อให้เหมาะกับรูปแบบการใช้ชวี ิตและรูปแบบของผู้ที่เป็น
ลูกค้าในด้านการใช้บริการทางการเงินออนไลน์ของธนาคารฯ และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูน (Multiple regression Analysis) ประมวลผลโดย
ใช้โปรแกรมทางสถิติสาเร็จรูป

1 สรุปผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา
1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่ผตู้ อบแบบสอบถามเป็นเพศ
หญิงคิดเป็นร้อยละ 57.80 มีช่วงอายุระหว่าง 36-45 ปีคิดเป็นร้อยละ 36.80 มีสถานะภาพ โสดคิดเป็นร้อยละ 56.50 จบ
การศึกษาดับปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 66.80 ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนคิดเป็นร้อยละ 57.50 และมี
ระดับรายได้ 30,001 บาทขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 38.80
1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับคุณภาพบริการทางการเงินแบบออนไลน์ของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จากัด
(มหาชน) ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร พบว่าระดับคุณภาพบริการทางการเงินแบบออนไลน์ของลูกค้าธนาคารกสิกร

ไทย จากัด(มหาชน)ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดับ ระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.81 และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่าด้านที่มีระดับคุณภาพบริการมากที่สุดคือ ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ โดยมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่
3.89 รองลงมาคือ ด้านการตอบสนอง ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านความเชื่อมั่นและด้านการเอาใจใส่ ตามลาดับและเมื่อ
พิจารณารายละเอียดในแต่ละด้านเป็นดังนี้
ด้านด้านสิ่งที่สัมผัสได้ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.89 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า ระบบสารสนเทศของ
ธนาคารฯ มีความพร้อมใช้งาน เข้าถึงง่าย มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดอยู่ที่ 3.942 รองลงมาคือ รูปแบบบริการของธนาคารฯ ใช้
งานได้เหมาะสม ครบวงจรและระบบสาระสนเทศของธนาคารฯ มีความทันสมัยและปลอดภัย ตามลาดับ
ด้านการตอบสนอง โดยมีค่าเฉลีย่ อยู่ที่ 3.83 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบ ว่าเจ้าหน้าที่ของธนาคารฯ
เต็มใจและสุภาพในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดอยูท่ ี่ 3.85 รองลงมาคือ ท่านได้รับการตอบสนองตรงกับความ
ต้องการ และทันเวลาและเจ้าหน้าที่ของธนาคารฯ สามารถแก้ปญ
ั หา ได้ทันท่วงทีตามลาดับ
ด้านความน่าเชื่อถือ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.82 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบ ธนาคารฯ มีภาพลักษณ์ที่ดี
น่าเชื่อถือ มีค่าเฉลีย่ สูงที่สุดอยู่ที่ 3.86 รองลงมาคือ บริการของธนาคารฯ มีความปลอดภัย ระบบปฏิบัติการของ
ธนาคารฯ และมีความทันสมัยและปลอดภัย ตามลาดับ
ด้านความเชื่อมั่น โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.75 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบ ธนาคารฯ มีเจ้าหน้าที่ทมี ี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดอยู่ที่ 3.79 รองลงมาคือ ธนาคารฯ มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีเพียงพอ
และธนาคารฯ มีการรักษาข้อมูลของลูกค้าที่ดีเพียงพอ ตามลาดับ
ด้านการเอาใจใส่ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.73 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบ เจ้าหน้าทีข่ องธนาคารฯ มี
ความรูใ้ นการให้ข้อมูล มีค่าเฉลีย่ สูงที่สุดอยู่ที่ 3.89 รองลงมาคือการติดต่อธนาคารฯ ทาได้สะดวกและธนาคาร ฯ พร้อม
ที่จะให้คาแนะนา ตามลาดับ
1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการตัดสินใจเลือกรับบริการทางการเงินแบบออนไลน์ของลูกค้าธนาคารกสิกร
ไทย จากัด(มหาชน)ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร พบว่าระดับการตัดสินใจเลือกรับบริการทางการเงินแบบออนไลน์
ของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จากัด(มหาชน)ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดับ ระดับ มาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.60 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่าด้านที่มีระดับคุณภาพบริการมากทีส่ ุดคือ ด้านการตัดสินใจ
ใช้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.77 ด้านการตระหนักถึงปัญหาและความต้องการ
ด้านทัศนคติหลังการใช้บริการ
ด้านการประเมินทางเลือก และด้านการแสวงหาข้อมูล ตามลาดับ และเมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้านเป็นดังนี้
ด้านการตัดสินใจใช้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.77 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า ตัดสินใจใช้บริการ
K PLUS / K Cyber เพราะทาให้ประหยัดเวลา มีค่าเฉลี่ยสูงที่สดุ อยู่ที่ 3.91 รองลงมาคือ ตัดสินใจใช้บริการ K PLUS /
K Cyber เพราะใช้งานง่าย ตัดสินใจใช้บริการ K PLUS / K Cyber เพราะมีความหลากหลายในบริการและตัดสินใจใช้
บริการ K PLUS / K Cyber เพราะมีประสิทธิภาพสูง ตามลาดับ
ด้านการตระหนักถึงปัญหาและความต้องการ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.70 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า
ท่านใช้เทคโนโลยีชว่ ยอานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดอยูท่ ี่ 3.92 รองลงมาท่านอยากทดลองสิ่งใหม่ ๆ บริการมี
ระบบรักษาความปลอดภัยเพียงพอ ท่านได้รับข้อมูล K Plus หรือ K Cyber ผ่านสื่อโฆษณาต่าง ๆ และ ท่านได้รับการ
ชี้ชวนให้ใช้ K PLUS, K Cyberจากพนักงานของธนาคารฯ ตามลาดับ

ด้านทัศนคติหลังการใช้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.64 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า ท่านจะยังใช้
บริการ K PLUS / K Cyber ต่อไป มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดอยู่ที่ 3.76 รองลงมา ท่านรู้สึกพึงพอใจในการใช้บริการ K PLUS /
K Cyber ท่านจะแนะนาให้คนรูจ้ ักใช้บริการ K PLUS / K Cyber และเมื่อบริการ K PLUS / K Cyber มีปัญหาท่าน
ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที ตามลาดับ
ด้านการประเมินทางเลือก โดยมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.63 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า การใช้งานของ K
PLUS / K Cyber มีความสะดวก ใช้งานได้ง่าย มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดอยู่ที่ 3.76 รองลงมา ระบบปฏิบัติการของ K PLUS /
K Cyber มีความน่าเชื่อถือ การใช้งาน K PLUS / K Cyber เหมาะสมกับ Life Style การใช้งาน K PLUS / K Cyber มี
ความแตกต่างจากเจ้าอื่น ตามลาดับ
ด้านการแสวงหาข้อมูล ตามลาดับ โดยมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.24 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า ท่านได้
ศึกษาข้อมูลจากเว็บไซค์ต่าง ๆก่อนตัดสินใจใช้ K PLUS, K Cyber มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดอยู่ที่ 3.36 รองลงมา ท่านได้
ศึกษาข้อมูลจากคนใกล้ชิดก่อนตัดสินใจใช้ K PLUS, K Cyber ท่านได้ศึกษาข้อมูลจากพนักงานธนาคารฯก่อนตัดสินใจ
ใช้ K PLUS, K Cyber และท่านได้ทดลองใช้ก่อนตัดสินใจใช้ K PLUS, K Cyber ตามลาดับ

ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาและวิเคราะห์ตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ทั้ง 2 สมมุติฐานพบว่า
สมมุติฐานที่ 1. ผูใ้ ช้บริการทางการเงินแบบออนไลน์ของ ธนาคารกสิกรไทย จากัด(มหาชน) ในเขตจังหวัด
กรุงเทพมหานครทีม่ ีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันจะให้ความสาคัญกับการตัดใจเลือกรับบริการที่แตกต่างกัน
ผู้ใช้บริการทางการเงินแบบออนไลน์ของ ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ที่มีเพศแตกต่างกัน จะให้ความสาคัญกับระดับการตัดสินใจเลือกรับบริการ ในด้านการตระหนักถึงปัญหาและความ
ต้องการ ในด้านการแสวงหาข้อมูล ในด้านการตัดสินใจใช้บริการ และ ในด้านทัศนคติหลังการใช้บริการ ไม่แตกต่างกัน
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมุติฐาน คือผู้ใช้บริการทางการเงินแบบออนไลน์ของ ธนาคารกสิกรไทย จากัด(มหาชน) ในเขต
จังหวัดกรุงเทพมหานครที่มปี ัจจัยส่วนบุคลที่แตกต่างกันจะให้ความสาคัญกับการตัดใจเลือกรับบริการที่แตกต่างกัน
ผู้ใช้บริการทางการเงินแบบออนไลน์ของ ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ที่มีเพศแตกต่างกัน จะให้ความสาคัญกับการตัดสินใจเลือกรับบริการ ในด้านการประเมินทางเลือก แตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมุติฐาน คือผู้ใช้บริการทางการเงินแบบออนไลน์ของ ธนาคารกสิกรไทย จากัด(มหาชน) ในเขตจังหวัด
กรุงเทพมหานครทีม่ ีปัจจัยส่วนบุคลที่แตกต่างกันจะให้ความสาคัญกับการตัดใจเลือกรับบริการที่แตกต่างกัน
ผู้ใช้บริการทางการเงินแบบออนไลน์ของ ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ที่มีอายุแตกต่างกัน ให้ความสาคัญกับการตัดสินใจเลือกรับบริการ ในด้านการแสวงหาข้อมูล ในด้านการประเมิน
ทางเลือกและในด้านทัศนคติหลังการใช้บริการ ไม่แตกต่างกัน ซึง่ ไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานคือผูใ้ ช้บริการทางการเงิน
แบบออนไลน์ของ ธนาคารกสิกรไทย จากัด(มหาชน) ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานครทีม่ ีปัจจัยส่วนบุคลที่แตกต่างกันจะ
ให้ความสาคัญกับการตัดใจเลือกรับบริการที่แตกต่างกัน
ผู้ใช้บริการทางการเงินแบบออนไลน์ของ ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ที่มีอายุแตกต่างกัน จะให้ความสาคัญกับการตัดสินใจเลือกรับบริการ ในด้านการตระหนักถึงปัญหาและความต้องการ
และในด้านการตัดสินใจใช้บริการ แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐาน คือผู้ใช้บริการทางการเงินแบบออนไลน์ของ

ธนาคารกสิกรไทย จากัด(มหาชน) ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานครที่มีปจั จัยส่วนบุคลทีแ่ ตกต่างกันจะให้ความสาคัญกับ
การตัดใจเลือกรับบริการที่แตกต่างกัน
ผู้ใช้บริการทางการเงินแบบออนไลน์ของ ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ที่มีสถานะภาพแตกต่างกัน จะให้ความสาคัญกับระดับการตัดสินใจเลือกรับบริการ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมุติฐาน คือผูใ้ ช้บริการทางการเงินแบบออนไลน์ของ ธนาคารกสิกรไทย จากัด(มหาชน) ในเขตจังหวัด
กรุงเทพมหานครทีม่ ีปัจจัยส่วนบุคลที่แตกต่างกันจะให้ความสาคัญกับการตัดใจเลือกรับบริการที่แตกต่างกัน
ผู้ใช้บริการทางการเงินแบบออนไลน์ของ ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน จะให้ความสาคัญกับการตัดสินใจเลือกรับบริการ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมุติฐาน คือผูใ้ ช้บริการทางการเงินแบบออนไลน์ของ ธนาคารกสิกรไทย จากัด(มหาชน) ในเขตจังหวัด
กรุงเทพมหานครทีม่ ีปัจจัยส่วนบุคลที่แตกต่างกันจะให้ความสาคัญกับการตัดใจเลือกรับบริการที่แตกต่างกัน
ผู้ใช้บริการทางการเงินแบบออนไลน์ของ ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ที่มีอาชีพแตกต่างกัน จะให้ความสาคัญกับระดับการตัดสินใจเลือกรับบริการ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมุติฐาน คือผูใ้ ช้บริการทางการเงินแบบออนไลน์ของ ธนาคารกสิกรไทย จากัด(มหาชน) ในเขตจังหวัด
กรุงเทพมหานครทีม่ ีปัจจัยส่วนบุคลที่แตกต่างกันจะให้ความสาคัญกับการตัดใจเลือกรับบริการที่แตกต่างกัน
ผู้ใช้บริการทางการเงินแบบออนไลน์ของ ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ที่มีระดับรายได้แตกต่างกัน จะให้ความสาคัญกับการตัดสินใจเลือกรับบริการ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมุติฐาน คือผูใ้ ช้บริการทางการเงินแบบออนไลน์ของ ธนาคารกสิกรไทย จากัด(มหาชน) ในเขตจังหวัด
กรุงเทพมหานครทีม่ ีปัจจัยส่วนบุคลที่แตกต่างกันจะให้ความสาคัญกับการตัดใจเลือกรับบริการที่แตกต่างกัน
สมมุติฐานที่ 2. คุณภาพบริการที่ได้รับส่งผลต่อการเลือกรับบริการทางการเงินแบบออนไลน์ของลูกค้า
ธนาคารกสิกรไทย จากัด(มหาชน) ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร
Model

Coefficients
Unstandardized Coefficients
B

สิ่งที่สัมผัสได้
ความน่าเชื่อถือ
การตอบสนอง
ความเชื่อมั่น
การเอาใจใส่
*มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 R2

.146
-.022
.319
.213
.074
= 0.423

Std. Error
.068
.067
.058
.067
.058

Standardized
Coefficients
Beta
.131
-.023
.330
.220
.081

t

2.132
-.332
5.482
3.155
1.270

Sig.

.034
.740
.000
.002
.205

ปัจจัยทีม่ ีอิทธิพลหรือส่งผลในการเลือกรับบริการทางการเงินแบบออนไลน์ของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จากัด
(มหาชน)ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานครมี 3 ด้าน คือ ด้านการตอบสนองของลูกค้า ด้านความเชื่อมั่นและด้านสิ่งที่
สัมผัสได้ ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐาน คือคุณภาพบริการที่ผู้ใช้บริการทางการเงินแบบออนไลน์ของ ธนาคาร
กสิกรไทย จากัด(มหาชน) ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร ในด้านการตอบสนองของลูกค้า ด้านความเชื่อมั่นและด้าน

สิ่งที่สัมผัสได้ ส่งผลหรือมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจเลือกรับบริการทางการเงินแบบออนไลน์ของ ธนาคารกสิกรไทย
จากัด(มหาชน)
ส่วนอีก อีก 2 ด้าน คือด้านความน่าเชื่อถือและด้านการเอาใจใส่ นั้น ไม่มีอทิ ธิพลหรือไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกรับบริการทางการเงินแบบออนไลน์ของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จากัด(มหาชน)ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
ไม่สอดคล้องกับสมมุติฐาน คือคุณภาพบริการ 2 ด้านนี้ไม่มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจเลือกรับบริการทางการเงินแบบ
ออนไลน์ของธนาคารกสิกรไทยจากัด(มหาชน) เขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร

2 อภิปรายผลการศึกษา
การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อการเลือกรับบริการทางการเงินแบบออนไลน์ของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย
จากัด(มหาชน) ของประชากรในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ในส่วนของระดับคุณภาพบริการและระดับของการตัดสินใจใช้บริการนั้น การที่ลูกค้าให้ความสาคัญ ในแต่ละ
ด้านอยู่ในระดับมากนั้นเนื่องจากลูกค้าต้องการได้รับสิ่งที่ดี ในการใช้บริการและเป็นบริการที่ถูกต้องตรงกับความ
ต้องการของลูกค้าให้มากที่สุดและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้มาก ลูกค้าจึงให้ความสาคัญกับทั้งระดับคุณภาพ
บริการและระดับการตัดสินใจในระดับที่มากเช่นกัน เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความประทับใจให้
ลูกค้าให้มากที่สุดเช่นกัน และเป็นไปตามแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆทีไ่ ด้อ้างอิงไว้ คือ กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์ (2556,57)
การบริการที่มีคุณภาพหมายถึง การที่ลูกค้าได้รับริการมากกว่าสิง่ ที่ลูกค้าคาดหวัง ยิ่งลูกค้าได้รับบริการมากกว่าสิ่งที่
คาดหวังเท่าไหร่ ก็ยิ่งเป็นการบริการทีมีคุณภาพที่สามารถสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้ามากขึ้นเท่านั้น แต่ถ้าลูกค้า
ได้รับริการน้อยกว่าที่คาดหวัง ก็จะถือว่าบริการนั้นด้อยคุณภาพ หรือ สุดาดวง เรืองรุจิระ (2541, หน้า 316-319)
ความหมายของการบริการ คือ การทางานที่ไม่สามารถสัมผัสตัวตนได้ แต่สามารถสร้างความประทับใจและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ บริการมีจุดมุ่งหมายหลักเหมือนกับสินค้าคือ การที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ซื้อสินค้าและสามารถสร้างความประทับใจจากการซื้อสินค้าหรือบริการนั้นได้ และในด้านของการตัดสินใจ
ใช้บริการนั้น ก็อยูใ่ นระดับมากเพราะเป็นการกระทาเพื่อหาทางแก้ปัญหาโดยเป็นขั้นตอนด้วยความรอบคอบ เพื่อให้
สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องตามที่ได้อ้างไว้ใน ศุภร เสรีรัตน์ (2544,63) ขั้นตอนกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค
เป็นกิจกรรมที่ผบู้ ริโภคทาการแก้ไขปัญหาตามลาดับเหตุการณ์ ซึ่งเป็นการกระทาเพื่อการพยายามลดความเสี่ยง หรือ
อาจเป็นลาดับขั้นตอนเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุด และเพื่อให้ตัดสินใจได้โดยการค้นพบทางออกของปัญหา จึงทา
ให้ผลของทั้งระดับคุณภาพโดยภาพรวมและระดับการตัดสินใจโดยรวมออกมาอยู่ในระดับมากนัน่ เอง ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ จุฑารัตน์ สายโรจน์พันธ์ (2558) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการซุปเปอร์มาร์
เก็ตของผู้บริโภคเขตกรุงเทพมหานคร โดยการศึกษาพบว่าทัศนคติของผูบ้ ริโภคเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมอยูใ่ น
ระดับสาคัญมาก และการตัดสินใจใช้บริการซุปเปอร์มาร์เก็ตอยูใ่ นระดับสาคัญมาก
ในส่วนของการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับการตัดสินในเลือกรับบริการโดยส่วนมากนัน้ ไม่มีความ
ความแตกต่างกัน จะมีเพียง ในส่วนของ เพศ ในด้านการประเมินทางเลือก ที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจมาจากในแต่ละเพศ
นั้นอาจมีทางเลือกที่ต้องการแตกต่างกันออกไปในการเลือกทางเลือก และในส่วนของ อายุ ที่มีความแตกต่างกัน ใน
ด้านการตระหนักถึงปัญหาและความต้องการ และในด้านการตัดสินใจใช้บริการ ทีม่ ีความแตกต่างกัน ซึ่งการที่ผู้ทมี่ ีอายุ
มากกว่าอาจมีประสบการณ์มากกว่าจึงให้ความสาคัญในการในการตัดสินใจและต้องการสิ่งที่ตรงกับความต้องการของ

ตัวเองมากที่สุด ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณัฐณี คุรุกิจวาณิชย์ (2558) ได้ศึกษา ปัจจัยทีม่ ีผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการทางโทรศัพท์ของธนาคารออมสินในเขตธนาคารออมสินภาค 3 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และสถานภาพ ส่งผลต่อการตัดสินในใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์
ปัจจัยคุณภาพบริการ ในด้านความน่าเชื่อถือและด้านการเอาใจใส่ ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรับบริการทาง
การเงินแบบออนไลน์ของลูกค้า ธนาคารกสิกรไทย จากัด(มหาชน) ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร หมายถึงปัจจัยทัง้ 2
ด้านนี้ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้หรือไม่ใช้บริการ ซึ่งอาจเนือ่ งมาจากในระบบธนาคารแล้วมีธนาคารใหญ่ ๆ
ให้บริการด้านบริการทางการเงินแบบออนไลน์อยู่แล้วเป็นจานวนมากและธนาคารสิกรไทยก็เป็นหนึ่งในธนาคารใหญ่ ๆ
ที่ให้บริการทางการเงินออนไลน์เช่นกันมีภาลักษณ์ในระดับเดียวกัน จึงอาจทาให้ระดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ
เดียวกันและต่างก็เคยเผชิญปัญหาในการให้บริการคล้ายกัน ส่วนในด้านการเอาใจใส่นั้นก็เช่นกันซึ่งหากพิจารณาใน
รายข้อย่อยแล้วโดยเฉพาะข้อทีว่ ่าสามารถติดต่อธนาคารได้สะดวกนั้นอาจไม่ค่อยมีความจาเป็นจึงไม่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการทางการเงิน เพราะบริการทางการเงินแบบออนไลน์นั้น มุ่งเน้นบริการที่ลูกค้าสามารถทารายการ
ทางการเงินได้โดยสะดวกโดยไม่ต้องติดต่อกับสาขาของธนาคารฯ จึงมองได้วา่ อาจไม่ใช่ปจั จัยที่จะส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกรับบริการทางการเงินแบบออนไลน์ได้ ซึ่งสอดคล้องกับ ทิพชญาณ์ อัครพงศ์โสภณ(2558)ได้ทาการศึกษา
เรื่องปัจจัยทีม่ ีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด(มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่าปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าและปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด มีอิทธิพลต่อ
การเลือกใช้บริการ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนของปัจจัยด้านการรับรู้และด้านคุณภาพการให้บริการไม่
มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์จากัด(มหาชน)ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
ปัจจัยคุณภาพบริการ ด้านการตอบสนองของลูกค้า ด้านความเชือ่ มั่นและด้านสิ่งที่สัมผัสได้ เป็นปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจเลือกรับบริการทางการเงินแบบออนไลน์ของลูกค้า ธนาคารกสิกรไทย จากัด(มหาชน) ในเขตจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลในระดับมากที่สุดคือปัจจัยด้านการตอบสนองลูกค้า ซึ่งหากพิจารณาในรายข้อย่อย
แล้ว คือการที่ธนาคารฯ สามารถแก้ปัญหาและมีความเต็มใจพร้อมให้การตอบสนองในด้านต่าง ๆ ให้ลูกค้าได้ทันถ่วงที
ซึ่งเป็นส่งที่ลูกค้ามุ่งหวังมากที่สดุ เพื่อให้รับบริการที่ดีที่สุด ส่วนในด้านของความเชื่อมั่นนั้นเมื่อพิจารณาในข้อย่อยก็จะ
เห็นได้ว่าลูกค้ามุง่ หวังให้ธนาคารมีเจ้าหน้าที่มคี วามรู้ความเชี่ยวชาญ ซึ่งอาจเกี่ยวเนื่องมาจากการตอบสนองเพราะ
ลูกค้ามุ่งหวังให้ธนาคารมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาหรือตอบข้อสงสัยต่างให้ได้
ทันท่วงที รวมไปถึงการรักษาความปลอดภัยและการรักษาข้อมูลของลูกค้าที่ดีเพียงพอ ส่วนปัจจัยในด้านสิ่งที่สัมผัสได้
นั้น คือการที่ลูกค้ามุ่งหวัง ในความพร้อมใช้งาน ความปลอดภัย และการบริการที่ครบวงจรของระบบปฏิบัติการของ
บริการทางการเงินแบบออนไลน์ ของธนาคารฯ ซึ่งอาจมาจากการที่ลูกค้าต้องการใช้ที่สะดวกและมีความปลอดภัยครบ
วงจร จึงส่งผลให้ปจั จัยทั้ง 3 ด้านดังกล่าวข้างต้นนั้นเป็นปัจจัยทีม่ ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจต่อการเลือกรับบริการทาง
การเงินแบบออนไลน์
ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้น สอดคล้องกับทฤษฎีของของ พิสิทธิ์ พิพฒัน์โภคากลุ (2562) การบริการ
ลูกค้าอย่างมีคุณภาพ คือการส่งมอบบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุด โดยแบ่งความ
ต้องการของลูกค้าเป็น 2 เรื่องคือ ความจาเป็นกับ ความคาดหวัง ความจาเป็น คือความต้องการพื้นฐานที่ลูกค้า
ต้องการได้รับจากการบริการนั้น ๆ ส่วนความคาดหวังคือการสามารถต้องสนองความต้องการของลูกค้าที่สูงกว่าความ
ต้องการพื้นฐานได้อาจเป็นการสร้างความประทับใจที่เกินจากความคาดหวังของลูกค้าได้ ซึ่งคุณลักษณะของคุณภาพ
บริการประกอบด้วย ความถูกต้องแม่นยา (Accuracy)ให้บริการลูกค้าได้ตรงจุดกับความต้องการ ความสุภาพมี

มารยาท (Courtesy)ในการให้บริการเห็นอกเห็นใจผู้มารับบริการ มีความอ่อนน้อม ความสอดคล้องคงเส้นคงวา
(Consistency) มีรูปแบบบริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน การเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก (Accessibility) มีช่องทางให้
ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามหรือร้องเรียนได้สะดวกและหลากหลาย การตอบสนอง (Responsiveness) การตอบกลับ
ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าได้ทราบรายละเอียดทาให้ลูกค้าไม่รู้สึกถูกทิง้ ความครบถ้วนสมบูรณ์ (Completeness) สามารถให้
ข้อมูลกับลูกค้าได้อย่างครบถ้วนในการทางานในแต่ละครั้ง เวลา (Timeliness) ให้บริการหรือให้ขอ้ มูลหรือตอบข้อสงสัย
ให้ลูกค้าได้ทันท่วงที เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบถ้วนและลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด สอดคล้อง
กับอภิวุฒิ ตั้งจิตการุญ(2554) ได้ทาการศึกษาเรื่อง คุณภาพบริการที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและการตัดสินใจในการ
ใช้บริการ อินเทอร์เน็ต บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จากัด ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีตวั แปรอิสระคือ คุณภาพ
บริการ 5 ด้าน คือด้านสิ่งที่สัมผัสได้ ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้ ด้านความรวดเร็ว ด้านการรับประกัน และด้านการ
เอาใจใสลูกค้าเป็นรายบุคคล และตัวแปรตามคือ การตัดสินใจใช้บริการของลูกค้า บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต จากัด ซึ่งจาก
การศึกษาพบว่า คุณภาพบริการในด้านสิ่งที่สัมผัสได้ คุณภาพบริการในด้านความน่าเชื่อถือ คุณภาพบริการในด้าน
ความรวดเร็ว คุณภาพบริการในด้านการรับประกัน คุณภาพบริการในด้านการเอาใจใส่ คุณภาพบริการในด้านความ
น่าเชื่อถือ คุณภาพบริการในด้านความรวดเร็ว คุณภาพบริการในด้านการรับประกัน คุณภาพบริการในด้านการเอาใจ
ใส่ลูกค้าเป็นรายุคคล มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจในการใช้บริการของลูกค้า บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต จากัด แต่ไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของทิพชญาณ์ อัครพงศ์โสภณ(2558)ได้ทาการศึกษาเรื่องปัจจัยทีม่ ีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด(มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาคือกลุ่มประชากร
ที่เคยใช้บริการของธนาคารไทยพาณิยช์ จากัด(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้กลุ่มตัวอย่งจานวน 400 คน
ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่าปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าและปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด มีอิทธิพลต่อ
การเลือกใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด(มหาชน)ของผูบ้ ริโภคในกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ส่วนของปัจจัยด้านการรับรู้และด้านคุณภาพการให้บริการไม่มีอทิ ธิพลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารไทย
พาณิชย์จากัด(มหาชน)ของผูบ้ ริโภคในกรุงเทพมหานคร

3 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา
จากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยทีม่ ีอิทธิพลต่อการเลือกรับบริการทางการเงินแบบออนไลน์ของลูกค้าธนาคาร กสิกร
ไทย จากัด (มหาชน) ของประชากรในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผู้ศึกษาเห็นว่า ธุรกิจของธนาคารเป็น ธุรกิจบริการ
ที่เกี่ยวกับเรื่องเงินของลูกค้าจึงเห็นได้ว่าลูกค้าโดยส่วนมากที่ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญกับคุณภาพบริการในทุก
ด้านในระดับที่สูงธนาคารจึงควรสร้างระดับคุณภาพบริการที่ดีเพือ่ ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า
ให้มาก รวมไปถึงการเร่งตอบสนองในส่วนของคุณภาพบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ คือด้านการ
ตอบสนองมากที่สุด ควรส่งเสริมการตอบสนองในด้านนี้ให้มาก เช่นการการแก้ปญ
ั หาในการใช้งานของการบริการทาง
การเงินแบบออนไลน์ได้ทันท่วงที ไม่ปล่อยให้ลูกค้าต้องรอคาตอบนานเกินไป การบริการการในด้านอื่น ๆ ก็เช่นกัน
การเต็มใจให้บริการ พร้อมให้บริการด้วยความสุภาพเป็นกันเอง รวมไปถึงในด้านความเชื่อมั่น ในด้านการบริการที่ต้อง
มีผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการการให้บริการ ความปลอดภัยในการใช้บริการและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของ
ลูกค้า และสิ่งที่สัมผัสได้ คือในส่วนของการทีต่ ้องมีระบบการใช้งานที่ใช้งานง่ายมีความเหมาะสมในการใช้งาน ซึ่งปัจจัย
ทั้งสามด้านที่ได้กล่าวมาเป็นปัจจัยทีม่ ีอิทธิพลต่อการเลือกรับบริการทางการเงินแบบออนไลน์ ดังนั้น ธนาคารฯ ควร
เร่งส่งเสริมคุณภาพบริการในด้านดังกล่าวให้มีคุณภาพมากขึ้น ให้ครอบคลุมภาพรวมขององค์กร ซึ่งหากคุณภาพ
บริการ ดังกล่าวได้รับการส่งเสริมที่ดีเพียงพอก็จะส่งผลต่อการตัดสินในการเลือกรับบริการซึ่งจะเป็นผลดีต่อตัวธนาคาร
ฯ เอง เพื่อให้สามารถใช้กลยุทธ์ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ รวมไปถึง

สามารถใช้เป็นแผนการหรือแนวทาง ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ของธนาคารฯ เพื่อเสริมสร้างจุดแข็งกาจัดจุดอ่อน
และสร้างโอกาสและความได้เปรียบทางการแข่งขันต่อไป

4 ข้อจากัดในการศึกษาและการศึกษาในอนาคต
การศึกษาครั้งนี้เป็นเพราะผู้ทใี่ ช้บริการของธนาคารกสิกรไทย ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร อาจทาให้
การศึกษาผู้ใช้งาน ไม่ครอบคลุมการใช้งานของผูใ้ ช้งานในจังหวัดอื่น ซึ่งมีลักษณะภูมศิ าสตร์หรือวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่าง
กันอาจมีระดับการตัดสินใจในการเลือกรับบริการแตกต่างกันได้ เพื่อให้ได้รับผลที่ครอบคลุมหรือมากขึ้นอาจ
ทาการศึกษาในจังหวัดอื่น ๆ เพิม่ เติม รวมไปถึงระยะเวลาในการทาการเก็บข้อมูลซึ่งอยู่ในช่วงเดือน มีนาคม –
เมษายน พ.ศ. 2562 ซึ่งในอนาคตระบบสารสนเทศอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปมากกว่านี้มาก จากการพัฒนาเทคโนโลยีที่
มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อาจต้องทาการศึกษาแนวโน้มของเทรดตลอดเวลาในอนาคต และอาจทาการศึกษาผู้ที่ไม่
เคยใช้บริการของธนาคารฯ เพิม่ เติมเพื่อให้ทราบว่า บริการด้านใดที่ผู้ที่ไม่เคยใช้บริการต้องการเพิ่มเติม เพื่อเสริมสร้าง
และเติมเต็มบริการของธนาคาร ฯ ได้ครอบคลุมทัว่ ถึงมากขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาอิสระฉบับนี้สามารถจัดทาให้สาเร็จไปได้ด้วยดี เนื่องมาจาก ได้รับความอนุเคราะห์จาก ท่าน
อาจารย์ รศ.เริงรัก จาปาเงิน ท่านอาจารย์ที่ปรึกษา การศึกษาอิสระฉบับนี้ที่ได้ชว่ ยสละเวลาในการให้คาปรึกษาชีแ้ นะ
แนวทางต่างๆด้วยดีเสมอมา รวมไปถึงท่านอาจารย์ ผศ.ดร.วงศ์ธีรา สุวรรณิน และ ท่านอาจารย์ กิตตินาท นุ่นทอง ที่
ได้ให้คาชี้แนะในด้านสถิติทใี่ ช้ในการศึกษาครั้งนี้ รวมถึงท่านอาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ฮันตระกูล คุณสุจรรยา รัตนพัน คุณ
รังสีฐ์ เศวตฐิติยมงคล ที่ได้ช่วยอนุเคราะห์ตรวจและชี้แนะในส่วนของแบบสอบถาม ทาให้ การศึกษาอิสระฉบับนี้มีความ
สมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น
นอกจากนี้ ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยรามคาแหงทุกท่านที่ได้ให้ความรูใ้ นด้านต่าง ๆ
เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาและนามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาอิสระเล่มนี้ และขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถาม
ทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่า ช่วยตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ รวมถึงความร่วมมือทัง้ จากครอบครัวและเพื่อน ๆ ทุก
ท่าน ที่เป็นส่วนสาคัญในการช่วยให้ การศึกษาอิสระฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
อนึ่งผู้ศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การศึกษาฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนเกีย่ วข้องกับธุรกิจ ตลอดจนผู้ที่
สนใจที่เกี่ยวข้องกับการบริการทางการเงินแบบออนไลน์ หากมีขอ้ บกพร่องประการใดผู้ศึกษาต้องขออภัยมา ณ ที่นี้
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