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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ของธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
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งานวิ จัย นี้ มี วั ตถุป ระสงค์เพื่อ ศึกษาปั จ จั ยส่ ว นบุคคลพฤติ กรรมผู้ บ ริโภคและศึกษาปั จ จั ยที่ ส่ ง ผล
ต่อการใช้บริการของลูกค้าที่ใช้บริการบัวหลวงไอแบงก์ กิ้ง ของธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คนใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และนามา
วิเคราะห์หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที ค่าเอฟและค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เพียร์สันโดยกาหนดค่านัยสาคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ0.05
ผลการศึกษาพบว่า1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21–30 ปี สถานภาพโสด การศึกษา
ระดับปริญญาตรี/เทียบเท่า อาชีพลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน10,001 – 20,000
บาท 2) ผู้บริโภคให้ความสาคัญด้านทัศนคติต่อการใช้บริการโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากได้แก่ ด้าน
ค่านิยม และด้านความน่าเชื่อถือ 3) ผู้บริโภคให้ความสาคัญต่อปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดของการใช้บริการโดย
รวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านกระบวนการ ด้านช่องทางจัดจาหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านลักษณะทาง
กายภาพ ด้านพนักงานที่ให้บริการ มีความสาคัญในระดับมาก และด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสาคัญใน
ระดับปานกลาง4) ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการใช้บริการในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก5) ปัจจัยส่วนบุคคล
ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันพฤติกรรมการใช้บริการแตกต่างกัน 6)
ทัศนคติของผู้บริโภค มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ7)ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการใช้บริการ
คาสาคัญ:ส่วนผสมทางการตลาด บริการธนาคารบนอินเตอร์เน็ต พฤติกรรมทัศนคติ
Abstract

The purpose of this research aimed to study personal factors, consumers’ behaviors
and factors affecting the use of Bualuang iBanking, Bangkok Bank Public Company Limited,
Sathorn, Bangkok. The sample is 400 by using questionnaire in collecting data and then
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analyzed with statistical methods including Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation,
t-test, F-test and Pearson’s Correlation Coefficient with the Significant level of 0.05.
The result found that 1) Most of the sample is female age of 21-30 years old with
bachelor degree; status is single, occupation is employee and has an income of 10,001-20,000
baht/month 2) consumers focused more on the attitude toward the service of Bualuang
iBanking both as a whole and on each aspects in high level including value and reliability3)
consumers focused more on Marketing mix in using service as a whole in high level; Product,
Price, Place, Process, People and Physical are in high level; Promotion is in moderate level4)
consumers’ behavior in using service as a whole and on each aspects in high level 5) the
difference in personal factors including age, education level, occupation and monthly income
resulted in difference behaviors in using service 6) consumers’ attitude is related to
consumers’ behavior in using service 7) Marketing mix is related to consumers’ behavior in
using service.
Keywords: Marketing Mix, Internet Banking, Behavior, Attitude
บทนา

ปัจจุ บัน การด าเนินธุ รกิจทางด้า นการเงิน การธนาคาร มี การแข่งขันกันมากขึ้น ธนาคารพาณิช ย์
จาเป็นต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และพัฒนารูปแบบการบริการให้ทันสมัยเหมาะสมกับยุคแห่งเทคโนโลยี
ซึ่งธนาคารพาณิชย์ไทยได้นาเทคโนโลยีมาช่วยในการบริการ อานวยความสะดวก เพิ่มความรวดเร็ว และสนองต่อ
ความต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้ านธนาคารบนอิน เทอร์เน็ ตรูป แบบต่างๆที่น ามาใช้ส่ งเสริมให้
ธนาคารสามารถเพิ่มช่องทางในการหารายได้ขยายฐานลูกค้า และรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดซึ่งจะส่งผลให้เกิด
ความได้เปรียบทางการแข่งขันในธุรกิจและยังเป็นการพัฒ นาศักยภาพของธนาคารได้อีกด้วยทั้งนี้การพัฒนาทาง
เทคโนโลยีซึ่งมีความสะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพและเอื้ออานวยการติดต่อสื่อสารระหว่างกันทาให้ธุรกรรมทาง
อินเทอร์เน็ต ดังกล่า ว มีความแตกต่ างจากการท าธุ รกรรมแบบเดิม อย่า งสิ้ นเชิง (สุช าดา บัว ทองสุข , 2553)
การใช้ธนาคารบนอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นบริการใหม่ของธนาคารพาณิชย์ได้มีแนวโน้มผู้ใช้บริการเพิ่มมาก
ขึ้นทุกวันทั้งนี้เนื่องจากเป็นการอานวยความสะดวกให้ลูกค้า ในการทาธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ได้ด้วยตนเองเปรียบเสมือนเป็นธนาคารส่วนตัวที่สามารถทาธุรกรรมต่างๆได้ตลอด24 ชั่วโมงซึ่งเป็นอีกช่องทาง
การตลาดใหม่ที่ธนาคารจะได้รายได้จากค่าธรรมเนียมบริการต่างๆและธนาคารจะสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายใน
ระยะยาวและยังได้รับผลประโยชน์ที่ไม่ใช่ตัวเงินอีกด้วยโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสร้างภาพลักษณ์การ
ประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงและผลประโยชน์ทางการตลาดต่างๆที่จะส่งเสริมให้บริการด้านอื่นๆของธนาคารได้รับ
ภาพพจน์ที่ดีตามไปด้วย (จิวรัส อินทร์บารุง, 2553)
Internet Banking หรือ i-banking (ไอ แบงก์กิ้ง) คือ ธนาคารบนอินเตอร์เน็ต เป็นการให้บริการการ
ทาธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ของธนาคารที่ทาได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เช่น สอบถามยอดคงเหลือ
โอนเงิน ชาระค่าสาธารณูปโภค พิมพ์รายการเดินบัญชี ดูรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตย้อนหลัง ฯลฯ (เจิดจันทร์
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พลดงนอก, 2556) โดยผู้ที่สนใจใช้บริการจะต้องติดต่อกับธนาคารของตน เพื่อขอเปิดใช้บริการ รหัสผ่าน ชื่อใน
การเข้าใช้งานก่อน ในปัจจุบันธนาคารต่างๆ มีบริการให้ลูกค้าของธนาคารเลือกใช้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการ
ใช้บัตร ATM, บัตรเครดิต, อินเตอร์เน็ต แบงค์กิ้ง, ธนาคารผ่านอินเตอร์เน็ต (Internet-banking) ทาให้การ
ดาเนินชีวิตมีความสะดวกสบายไม่ต้องเดินทางไปธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพมีนโยบายให้ธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารแห่งคุณภาพและความก้าวหน้าในด้าน
เทคโนโลยี ที่รวมถึงการเป็นผู้นาในการใช้ ระบบเครือข่ายออนไลน์แห่งแรกในประเทศไทยตลอดจนมีพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ขึ้นมาให้เข้ากับยุคสมัยกระแสการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตจึงได้เกิดบริการ “บัวหลวงไอแบงก์
กิ้ง (I-Banking)”ที่เปิดให้กลุ่มลูกค้าบุคคลธรรมดาใช้บริการ และได้เปิดให้บริการ “บัวหลวงบิซไอแบงก์กิง (Biz iBanking)” เพื่อรองรับบริการของลูกค้านิติบุคคลที่ต้องการทาธุรกรรมการเงินด้วยบัญชีของธนาคารกรุงเทพผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและได้ เพิ่มช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น โดยลูกค้าสามารถใช้บริการผ่านโทรศัพท์มือถือ
และยังเพิ่มช่องทางการสมัครใช้บริการเนื่องจากบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตจะส่งผลให้สามารถเข้าถึงกลุ่ม
ลูกค้ามากขึ้นและลดต้นทุนการดาเนินการของธนาคาร (ธนาคารกรุงเทพ, 2556)
ผู้วิจั ยจึ งสนใจที่ จะศึกษาศึกษาพฤติ กรรมผู้ ใช้ บริการธนาคารกรุงเทพจากัด (มหาชน) เขตสาทร
กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นประชากรที่ใช้บริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นแนวทางให้ธนาคารทั่วไปโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ใช้ประกอบการแก้ไขปรับปรุงธนาคารบนอินเทอร์เน็ตโดยผสมผสานกับ
ระบบบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นและเลือกใช้ได้ในที่สุดซึ่งเป็นสิ่งสาคัญ
ต่อการเพิ่มจานวนผู้ใช้ (User) ในการทาธุรกรรมทางการเงินบนธนาคารอินเทอร์เน็ตและตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าผู้ใช้บริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้บริการของลูกค้าที่ ใช้บริการบัวหลวงไอแบงก์กิ้ง ของธนาคาร
กรุงเทพ จากัด (มหาชน) เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
2. เพื่ อ ศึกษาพฤติ กรรมผู้ ใช้ บ ริการบั ว หลวง ไอแบงก์ กิ้ง ของธนาคารกรุง เทพจ ากั ด (มหาชน)
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้ า นเนื้ อหา ผู้ วิ จั ย มุ่ ง ศึกษาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อการใช้ บ ริการบั ว หลวงไอแบงก์ กิ้ง ของ
ธนาคารกรุงเทพ จากัด มหาชน ผ่านการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับ พฤติกรรมผู้บริโภค ส่วน
ประสมทางการตลาด ทัศนคติ ธนาคารบนอินเตอร์เน็ต และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. ขอบเขตด้านประชากรโดยประชากร คือ ผู้ใช้บริการบัวหลวงไอแบงก์ กิ้ง ของธนาคารกรุงเทพ
จากัด (มหาชน) เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
3. ขอบเขตด้านตัวแปร
3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ประกอบด้วยปัจจัยส่วนบุคคลปัจจัยส่วนประสม
การตลาดปัจจัยด้านทัศนคติ
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3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) พฤติกรรมของผู้บริโภคใช้บริการธนาคารอินเทอร์เน็ต
ได้แก่ ด้านประเภทของการใช้บริการ ด้านความปลอดภัย และด้านความสะดวก
4. ขอบเขตด้านพื้นที่ พื้นที่ในการเก็บข้อมูล คือ ในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร
5. ขอบเขตด้านเวลา ในการศึกษาครั้งนี้กาหนดขอบเขตด้านเวลา คือ แจกแบบสอบถามและเก็บ
รวบรวมข้อมูล ในวันที่ 1 มกราคม – 15 มีนาคม พ.ศ.2558
วิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสารวจ
(Survey Research) และดาเนินการวิจัยดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนผู้ที่ใช้บริการบัวหลวงไอแบงก์กิ้ง ธนาคารกรุงเทพ
จากัด(มหาชน) ในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร จานวนทั้งสิ้น 2,285 คน
โดยกลุ่มตัวอย่าง คือกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการบัวหลวงไอแบงก์กิ้ง ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ในเขตในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร จานวน 400 คน (สุ่มแบบโควต้า) ซึ่งคานวณขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของ
Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และความคลาดเคลื่อน 5%(ประสพชัย พสุนนท์, 2553)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นจากกระบวนการ
ศึ ก ษาหาความรู้จ ากข้ อ มู ล เอกสารต่ า ง ๆ ประกอบด้ ว ยลั ก ษณะค าถามปลายเปิ ด และปลายปิ ด โดยแบ่ ง
แบบสอบถามเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล การเปิดใช้บริการบัวหลวงไอแบงก์กิ้ง ระยะเวลาที่ใช้
บริการของธนาคารกรุงเทพ ระยะเวลาที่ใช้บริการบัวหลวงไอแบงก์กิ้ง
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านทัศนคติ ประกอบด้วย ด้านค่านิยม และด้าน
ความเชื่อถือไว้วางใจบริการของธนาคาร
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์และ
บริการ ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ด้านลักษณะทาง
กายภาพ (การออกแบบเว็บไซด์) และด้านกระบวนการ
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามพฤติกรรมของผู้ใช้บริการบัวหลวงไอแบงค์กิ้ง ประกอบด้วย ด้านประเภท
ของการใช้บริการ ด้านความปลอดภัย และด้านความสะดวก
คุณภาพด้านความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยทาการทดสอบความเชื่อมั่น (Cronbach’s Alpha
Coefficient)โดยนาไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 40 ตัวอย่างผลการทดสอบได้ค่าสัมประสิทธ์แอลฟาเท่ากับ
0.948 ซึ่งที่แสดงว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือในระดับที่ยอมรับได้ จึงนาไปใช้เป็นเครื่องมือในการรวบรวม
ข้อมูลเพื่อให้ได้แบบสอบถาม ที่มีคุณภาพ พร้อมจัดพิมพ์และเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนั้นจานวน 400 คน
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การวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจากลุ่มตัวอย่าง โดยทาการตรวจสอบความสมบูรณ์จานวน 400 ชุด
จึงนาข้อมูลวิเคราะห์ประมวลผลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้
1. สถิติ เชิง พรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ค่า ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ
(Percentages) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviations)
2. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้บริการบัวหลวงไอแบงก์กิ้ง ของตัว
แปร 2 กลุ่มทดสอบด้วยตัวสถิติ t-test กรณีตัวแปรมากกว่า2 กลุ่มขึ้นไป จะทดสอบด้วยสถิติ One – Way
ANOVA
3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของผู้บริโภค กับพฤติกรรมการใช้บริการบัวหลวงไอ
แบงก์กิ้ง และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาด กับพฤติกรรมการใช้บริการบัวหลวงไอแบงก์
กิ้ง ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient)กาหนดค่านัยสาคัญทาง
สถิติไว้ที่ระดับ 0.05
ผลการศึกษา
1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21–30 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี/
เทียบเท่า อาชีพลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน10,001 – 20,000 บาท
2. ปัจจัยด้านทัศนคติต่อการใช้บริการบัวหลวงไอแบงค์กิ้งในภาพรวมพบว่า มีความสาคัญในระดับ
มาก ( ̅ =3.82, S.D. = 0.50) โดยด้านค่านิยมมีความสาคัญในระดับมาก ( ̅ =3.93, S.D. = 0.57) และด้าน
ความน่าเชื่อถือมีความสาคัญในระดับมาก ( ̅ =3.71, S.D. = 0.62)
3. ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ ส่ ง ผลต่ อ การใช้ บ ริ ก ารบั ว หลวงไอแบงก์ กิ้ ง ในภาพรวม
มีความสาคัญในระดับมาก ( ̅ = 3.64, S.D. = 0.47) โดยด้านกระบวนการมีความสาคัญสูงที่สุดมีความสาคัญใน
ระดับมาก ( ̅ = 3.75, S.D. = 0.52)รองลงมาเป็นด้านช่องทางจัดจาหน่าย มีความสาคัญในระดับมาก ( ̅ = 3.70,
S.D. = 0.61) ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสาคัญในระดับมาก ( ̅ = 3.69, S.D. = 0.58) ด้านราคา มีความสาคัญใน
ระดับมาก ( ̅ = 3.69, S.D. = 0.60) ด้านลักษณะทางกายภาพ มีความสาคัญในระดับมาก ( ̅ = 3.60,
S.D. = 0.53) ด้านพนักงานที่ให้บริการ มีความสาคัญในระดับมาก ( ̅ = 3.59, S.D. = 0.65) และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด มีความสาคัญในระดับปานกลาง ( ̅ = 3.48, S.D. = 0.69) ตามลาดับ
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้บริการบัวหลวงไอแบงก์กิ้ง ของธนาคารกรุงเทพ
จากัด (มหาชน) จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ด้านประเภทของการใช้บริการ ด้านความปลอดภัย ด้านความสะดวก
ปัจจัยส่วนบุคคล
t
F
Sig.
t
F
Sig. t
F
Sig.
เพศ
1.39
0.16
1.51 0.13 -1.27 0.21
อายุ

-

8.05

0.00*

-

5.99 0.00* -

6.14 0.00*

สถานภาพ

-

1.61

0.2

-

0.02 0.98

-

0.77 0.46

ระดับการศึกษา

-

3.7

0.01*

-

8.15 0.00* -

3.14 0.03*

อาชีพ

-

3.44

0.00*

-

7.34 0.00* -

5.23 0.00*

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน -

7.18

0.00*

-

3.42 0.00* -

2.42 0.04

4. ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่
แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการบัวหลวงไอแบงก์กิ้ง ของธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) แตกต่างกัน
อย่างมีระดับนัยสาคัญ 0.05
ตารางที่ 2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของผู้บริโภคกับพฤติกรรมการใช้บริการบัวหลวงไอแบงก์กิ้ง
ของผู้บริโภค
ด้านประเภทของการใช้บริการ ด้านความปลอดภัย

ด้านความสะดวก

ค่า r
0.45*

Sig.
0.00

ค่า r
0.35*

Sig.
0.00

ค่า r
0.41*

Sig.
0.00

ด้านความน่าเชื่อถือ 0.44*

0.00

0.55*

0.00

0.46*

0.00

ทัศนคติ
ด้านค่านิยม

5. ทัศนคติของผู้บริโภค ด้านค่านิยม และด้านความน่าเชื่อถือ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้
บริการบัวหลวงไอแบงก์กิ้ง ของธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) อย่างมีระดับนัยสาคัญ 0.05
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ตารางที่ 3วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการใช้บริการบัวหลวงไอ
แบงก์กิ้งของผู้บริโภค

ด้านผลิตภัณฑ์

ด้านประเภทของการ
ด้านความปลอดภัย ด้านความสะดวก
ใช้บริการ
ค่า r
Sig.
ค่า r
Sig.
ค่า r
Sig.
0.60*
0.00
0.51*
0.00 0.60*
0.00

ด้านราคา

0.54*

0.00

0.35*

0.00

0.45*

0.00

ด้านช่องทางจัดจาหน่าย

0.54*

0.00

0.60*

0.00

0.64*

0.00

ด้านการส่งเสริมการตลาด

0.49*

0.00

0.43*

0.00

0.38*

0.00

ด้านพนักงานที่ให้บริการ

0.51*

0.00

0.43*

0.00

0.46*

0.00

ด้านลักษณะทางกายภาพ
ด้านกระบวนการ

0.58*
0.55*

0.00
0.00

0.57*
0.72*

0.00
0.00

0.51*
0.55*

0.00
0.00

ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด

6. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจาหน่ายด้าน
การส่งเสริมการตลาดด้านพนักงานที่ให้บริการด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการใช้บริการบัวหลวงไอแบงก์กิ้ง ของธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) อย่างมีระดับนัยสาคัญ
0.05
การอภิปรายผล
1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคต่างกัน ได้แก่ มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการบัวหลวงไอแบงก์กิ้ง
ของธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยสาคัญ 0.05
1.1 เพศต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการบัวหลวงไอแบงก์กิ้ง ของธนาคารกรุงเทพ จากัด
(มหาชน) ไม่แตกต่างกัน โดยเพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมการใช้บริการบัวหลวงไอแบงก์กิ้ง ใกล้เคียงกัน
และให้ความสาคัญในด้านความสะดวกมากที่สุด รองลงมาเป็นด้านประเภทของการใช้บริการ และด้านความ
ปลอดภัย ตามลาดับ
1.2 อายุต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการบัวหลวงไอแบงก์กิ้ง ของธนาคารกรุงเทพ จากัด
(มหาชน) แตกต่างกันอย่าง มีระดับนัยสาคัญ 0.05 ในด้านประเภทของการใช้บริการ ด้านความปลอดภัย และ
ด้านความสะดวก เมื่อพิจารณาแยกตามกลุ่มอายุ พบว่า อายุต่ากว่า 21 ปี ให้ความสาคัญสูงที่สุดในด้านประเภท
ของการใช้บริการ อายุ 21-30 ปี ให้ความสาคัญสูงที่สุดในด้านความสะดวก อายุ 31-40 ปี ให้ความสาคัญสูงที่สุด
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ในด้านความสะดวก อายุ 41-50 ปี ให้ความสาคัญสูงที่สุด ในด้านความสะดวก อายุ 51-60 ปี ให้ความสาคัญสูง
ที่สุดในด้านประเภทของการใช้บริการ และอายุมากกว่า 60 ปี ให้ความสาคัญสูงที่สุดในด้านความปลอดภัย
1.3 สถานภาพต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการบัวหลวงไอแบงก์กิ้ง ของธนาคารกรุงเทพ
จากัด (มหาชน) ไม่แตกต่างกัน โดยสถานภาพโสด สมรส และหย่าร้าง มีพฤติกรรมการใช้บริการบัวหลวงไอแบงก์
กิ้ง ใกล้เคียงกัน และให้ความสาคัญในด้านความสะดวกมากที่สุด รองลงมาเป็นด้านประเภทของการใช้บริการ
และด้านความปลอดภัย ตามลาดับ
1.4 ระดับการศึกษาต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการบัวหลวงไอแบงก์กิ้ ง ของธนาคาร
กรุงเทพ จากัด (มหาชน) แตกต่างกันอย่างมีระดับนัยสาคัญ 0.05 ในด้านประเภทของการใช้บริการ ด้านความ
ปลอดภัย และด้านความสะดวก เมื่อพิจารณาแยกตามกลุ่มระดับการศึกษา พบว่า ระดับต่ากว่าปริญญาตรี ให้
ความสาคัญสูงที่สุดในด้านความปลอดภัย ระดับปริญญาตรี ให้ความสาคัญสูงที่สุดในด้านความสะดวก ระดับ
ปริญญาโท ให้ความสาคัญสูงที่สุดในด้านความสะดวก ระดับสูงกว่าปริญญาโท ให้ความสาคัญสูงที่สุดในด้าน
ความสะดวก
1.5 อาชีพต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการบัวหลวงไอแบงก์กิ้ง ของธนาคารกรุงเทพ
จากัด (มหาชน) แตกต่างกันอย่างมีระดั บนัยสาคัญ 0.05 ในด้านประเภทของการใช้บริการ ด้านความปลอดภัย
และด้านความสะดวก สอดคล้องกับทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ของศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538 : 41) กล่าวว่า
ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Status) หมายถึง อาชีพ รายได้ เชื้อชาติตลอดจนภูมิ
หลังของครอบครัวเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคล โดยมีรายงานหลายเรื่องที่ได้พิสูจน์
แล้วว่าฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจนั้นมีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของคน
1.6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการบัวหลวงไอแบงก์กิ้ง ของธนาคาร
กรุงเทพ จากัด (มหาชน) แตกต่างกันอย่างมีระดับนัยสาคัญ 0.05 ในด้านประเภทของการใช้บริการ ด้านความ
ปลอดภัย และด้านความสะดวก สอดคล้องกับทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ของศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538 : 41)
กล่าวว่า ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Status) หมายถึง อาชีพ รายได้ เชื้อชาติ
ตลอดจนภูมิหลังของครอบครัวเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคล โดยมีรายงานหลาย
เรื่องที่ได้พิสูจน์แล้วว่าฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจนั้นมีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของคน
2. ทัศนคติของผู้บริโภค มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการบัวหลวงไอแบงก์กิ้ง ของธนาคาร
กรุงเทพ จากัด (มหาชน) อย่างมีระดับนัยสาคัญ 0.05
2.1 ทัศนคติด้านค่านิยม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการบัวหลวงไอแบงก์กิ้ง ของ
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) อย่างมีระดับนัยสาคัญ 0.05 ในด้านประเภทของการใช้บริการ มีความสัมพันธ์
กันในระดับต่า มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.45 ด้านความปลอดภัย มีความสัมพัน ธ์กันในระดับต่า มีค่า
สัมประสิท ธิ์สหสั มพัน ธ์เท่า กับ 0.35 และด้านความสะดวก มีความสัม พันธ์กันในระดับ ต่า มีค่าสั มประสิท ธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.41 สอดคล้องกับแนวคิดของอดุลย์ จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2550: 220) ที่กล่าว
ไว้ ว่ า ทั ศ นคติ มีองค์ป ระกอบต่า ง ๆ อยู่ 3 ส่ ว น โดยส่ ว นที่ เกิด ขึ้น ก่อนเป็ น ส่ ว นของความเข้า ใจ (Cognitive
Component) ซึ่งแสดงออกมาในรูปของความเชื่อและค่านิยม คือ ความรู้และการรับรู้ที่บุคคลแสวงหามาได้โดย
การผสมผสานของประสบการณ์โดยตรงกับทัศนคติที่มีต่อวัตถุที่เป็นเป้าหมายและข่าวสารแหล่งต่าง ๆ หลาย ๆ
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แหล่ ง ความรู้นี้ เป็ น ผลท าให้เกิดการรับรู้ซึ่ ง มักอยู่ ในรูป ของความเชื่ อซึ่ ง ความเชื่ อเหล่ านี้ อาจหมายถึง ความ
คาดหมายต่อวัตถุเป้าหมายการรับรู้และความคาดหมายของผู้บริโภคมักมีความสัมพันธ์กับความพอใจของลูกค้า
2.2 ทัศนคติด้านความน่าเชื่อถือ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการบัวหลวงไอแบงก์กิ้ง
ของธนาคารกรุง เทพ จ ากั ด (มหาชน) อย่ า งมี ร ะดั บ นั ย ส าคัญ 0.05 ในด้ า นประเภทของการใช้ บ ริก าร มี
ความสัมพันธ์กันในระดับต่า มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.44 ด้านความปลอดภัย มีความสัมพันธ์กันใน
ระดับปานกลาง มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.45 และด้านความสะดวก มีความสัมพันธ์กันในระดับต่า มี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.46 สอดคล้องกับแนวคิดของอดุลย์จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2550:
231-232) กล่าวว่า ทัศนคติของผู้บริโภคเกิดขึ้นเนื่องจากการเรียนรู้ของบุคคลองค์ประกอบหลายประการใน
ประสบการณ์ของบุคคลกระทบต่อการก่อตัวของทัศนคติ จานวนประเภทและความน่าเชื่อถือของข่าวสารที่
ผู้บริโภคสะสมมาโดยปกติผู้บริโภคที่มีทัศนคติไม่มั่นคงมักเกิดจากการที่มีข่าวสารไม่เพียงพอหรือไม่ถูกต้อง
3. ปัจจัยทางการตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการบัวหลวงไอแบงก์กิ้ง อย่างมีระดับ
นัยสาคัญ 0.05
3.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการบัวหลวงไอแบงก์กิ้ง ของ
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) อย่างมีระดับนัยสาคัญ 0.05 ในด้านประเภทของการใช้บริการ มีความสัมพันธ์
กันในระดับปานกลาง มีค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.60 ด้านความปลอดภัย มีความสัมพันธ์กันในระดับ
ปานกลาง มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.51 และด้านความสะดวก มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง มี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.60 สอดคล้องกับงานวิจัยของบริรักษ์ รุ่งแจ้ง (2548) ได้ศึกษาเรื่องความพึง
พอใจของลูกค้าต่อบริการธนาคารผ่านอินเตอร์เน็ตของธนาคารพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า การใช้
บริการธนาคารผ่านอินเตอร์เน็ตทางด้านปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคมีความคาดหวังของการสามารถฝากถอน
เงิน การชาระค่าบริการต่างๆ และความปลอดภัยเป็นสิ่งสาคัญ
3.2 ปัจจัยด้านราคา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการบัวหลวงไอแบงก์กิ้ง ของธนาคาร
กรุงเทพ จากัด (มหาชน) อย่างมีระดับนัยสาคัญ 0.05 ในด้านประเภทของการใช้บริการ มีความสัมพันธ์กันใน
ระดับปานกลาง มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.54 ด้านความปลอดภัย มีความสัมพันธ์กันในระดับต่า มีค่า
สัมประสิท ธิ์สหสั มพัน ธ์เท่า กับ 0.35 และด้านความสะดวก มีความสัม พันธ์กันในระดับ ต่า มีค่าสั มประสิท ธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.45 สอดคล้องกับงานวิจัยของบริรักษ์รุ่งแจ้ง (2548) ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของลูกค้า
ต่อบริการธนาคารผ่านอินเตอร์เน็ตของธนาคารพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า การใช้บริการธนาคาร
ผ่านอินเตอร์เน็ตทางด้านราคา พบว่า ผู้บริโภคมีความหวังที่จะไม่เสียค่าธรรมเนียม
3.3 ปัจจัยด้านช่องทางจัดจาหน่าย มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการบัวหลวงไอแบงก์
กิ้ง ของธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) อย่างมีระดับนัยสาคัญ 0.05 ในด้านประเภทของการใช้บริการ มี
ความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.54 ด้านความปลอดภัย มีความสัมพันธ์
กันในระดับปานกลาง มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.60 และด้านความสะดวก มีความสัมพันธ์กันในระดับ
ปานกลาง มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.64 สอดคล้องกับงานวิจัยของทิพย์สุดา หมื่นหาญ (2547) ได้
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารผ่านอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
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ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทาง
การให้บริการ ได้แก่ ความสะดวกในการสมัครใช้บริการ และสามารถใช้ บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง
3.4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการบัวหลวงไอแบงก์
กิ้ง ของธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) อย่างมีระดับนัยสาคัญ 0.05 ในด้านประเภทของการใช้บริการ มี
ความสัมพันธ์กันในระดับต่า มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.49 ด้านความปลอดภัย มีความสัมพันธ์กั นใน
ระดับต่า มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.43 และด้านความสะดวก มีความสัมพันธ์กันในระดับต่า มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.38 สอดคล้องกับงานวิจัยของวรรณ วิมลชูศูนย์ (2551) ในเรื่องทัศนคติของ
ลูกค้าต่อธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารกรุงไทยจากัด (มหาชน) ในอาเภอเมืองจังหวัด ราชบุรี ผลการวิจัย
พบว่า ด้านการส่งเสริมการตลาดลูกค้าพึงพอใจได้รับคาแนะนาที่ดีจากพนักงานเหมือนกัน
3.5 ปัจจัยด้านพนักงานที่ให้บริการ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการบัวหลวงไอแบงก์
กิ้ง ของธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) อย่างมีระดั บนัยสาคัญ 0.05 ในด้านประเภทของการใช้บริการ มี
ความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.51 ด้านความปลอดภัย มีความสัมพันธ์
กันในระดับต่า มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.43 และด้านความสะดวก มีความสัมพันธ์กันในระดับต่า มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.46 สอดคล้องกับงานวิจัยของวรรณ วิมลชูศูนย์ (2551) เรื่องทัศนคติของลูกค้า
ต่อธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารกรุงไทยจากัด (มหาชน) ในอาเภอเมืองจังหวัด ราชบุรี ผลการวิจัยพบว่า
ด้านพนักงานมีความรู้ความเข้าใจผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดีเช่นเดียวกัน
3.6 ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการบัวหลวงไอแบงก์
กิ้ง ของธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) อย่างมีระดับนัยสาคัญ 0.05 ในด้านประเภทของการใช้บริการ มี
ความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.58 ด้านความปลอดภัย มีความสัมพันธ์
กันในระดับปานกลาง มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.57 และด้านความสะดวก มีความสัมพันธ์กันในระดับ
ปานกลาง มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.51 สอดคล้องกับงานวิจัยของวรรณ วิมลชูศูนย์ (2551) เรื่อง
ทัศนคติของลูกค้าต่อธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารกรุงไทยจากัด (มหาชน) ในอาเภอเมืองจังหวัด ราชบุรี
ผลการวิจัยพบว่า ด้านลักษณะทางกายภาพดีจากการที่สามารถเชื่อมต่อได้จากหน้าเว็บไซด์ของธนาคารเช่นกัน
3.7 ปัจจัยด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการบัวหลวงไอแบงก์กิ้ง ของ
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) อย่างมีระดับนัยสาคัญ 0.05 ในด้านประเภทของการใช้บริการ มีความสัมพันธ์
กันในระดับปานกลาง มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.55 ด้านความปลอดภัย มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง
มีค่า สัม ประสิท ธิ์ส หสั มพั นธ์เท่า กับ 0.72 และด้านความสะดวก มี ความสั มพั นธ์ กันในระดั บปานกลาง มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.55 สอดคล้องกับงานวิจัยของวรรณ วิมลชูศูนย์ (2551) เรื่องทัศนคติของลูกค้า
ต่อธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารกรุงไทยจากัด (มหาชน) ในอาเภอเมืองจังหวัด ราชบุรี ผลการวิจัยพบว่า
ด้านกระบวนการส่ง SMS แจ้งเตือนที่ทาให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในบริการเหมือนกัน
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. จากผลการวิจัยลูกค้าที่ใช้บริการบัวหลวงไอแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
ช่วงอายุ 21–30 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นพนักงานบริษัทเอกชนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
อยู่ในช่วง 10,001 – 30,000 บาท แสดงให้เห็นว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจและใช้บริการบัวหลวงไอแบงก์กิ้ง
ธนาคารกรุงเทพ ดังนั้น ธนาคารอาจต้องมีการปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทุกระดับ
ให้กระจายไปสู่ลูกค้าที่หลากหลายเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดให้มากยิ่งขึ้น
2. จากผลการวิจัยทัศนคติต่อการใช้บริการบัวหลวงไอแบงค์กิ้ง พบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ใช้บริการบัว
หลวงไอแบงค์กิ้งเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของคนรุ่นใหม่ ตอบสนองวิถีชีวิตคนเมือง เป็นบริการที่เหมาะสมกับ
ยุคแห่งเทคโนโลยี สื่อถึงความทันสมัย ภาพลักษณ์ขององค์กรมีความน่าเชื่อถือ แต่ลูกค้ายังกังวลด้านระบบบัว
หลวงไอแบงค์กิ้งมีความน่าเชื่อถือน่าไว้วางใจในการใช้บริการ และพนักงานผู้ให้คาแนะนาที่มีความรู้เชื่อถือได้
ดั ง นั้ น ธนาคารควรส่ ง เสริ ม ด้ า นความปลอดภั ย และความน่ า เชื่ อถื อ ของการใช้ บ ริ ก ารธนาคารผ่ า นระบบ
อินเตอร์เน็ต (ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ, 2554) โดยทาการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆ
บนธนาคารอินเตอรเน็ต รวมทั้งฝึกอบรมความรู้ให้กับพนักงานในการตอบคาถามของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีความ
เชื่อมั่นและมั่นใจในบริการบัวหลวงไอแบงก์กิ้ง
3. จากผลการวิจัยปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดมีผลต่อการใช้บริการบัวหลวงไอแบงก์กิ้งในระดับ
มาก โดยเฉพาะด้านกระบวนการที่ลูกค้าคิดว่ามีความสาคัญสูงที่สุด รองลงมาเป็นด้านช่องทางจัดจาหน่าย ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านพนักงานที่ให้บริการ มีความสาคัญในระดับมาก ส่วน
ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสาคั ญในระดับปานกลางเท่านั้น ดังนั้น ธนาคารควรมีการปรับปรุงกลยุทธ์
ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันโดยเฉพาะการทาโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดความสนใจ เช่น มี
การประชาสัมพันธ์ในด้านสื่อสิ่งพิมพ์มากยิ่งขึ้น เนื่องจากสื่อสิ่งพิมพ์เป็นสิ่งที่เข้าถึงกลุ่ม ประชาชนได้ทุกส่วน ทุก
ช่วงวัย ทุกอาชีพ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการกระตุ้นการใช้งานมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต หรือมีของสัมมนาคุณ
ให้เมื่อสมัครใช้บริการบัวหลวงไอแบงก์กิ้ง เป็นต้น
4. จากผลการวิจัยพฤติกรรมการใช้บริการบัวหลวงไอแบงก์กิ้ง พบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ใช้บริ การบัว
หลวงไอแบงก์กิ้งเพราะความสะดวก สามารถใช้บริการได้ทุกที่ทุกเวลา ประหยัดเวลากว่าการทาธุรกรรมทางการ
เงินผ่านธนาคาร สามารถทาธุรกรรมทางการเงินได้สะดวกรวดเร็วขึ้น โดยใช้บริการในประเภทสอบถามยอดเงิน
คงเหลือในบัญชี สอบถามรายการเคลื่อนไหวในบัญชี บริการโอนเงินระหว่ างบัญชี เป็นต้น ดังนั้น ธนาคารต้อง
รักษาภาพลักษณ์ที่ดีไว้ เพิ่มความรวดเร็วและลดขั้นตอนที่ซ้าซ้อน เพิ่มช่องทางบริการอื่นให้มากกว่านี้ เช่ น
บริการธนาคารผ่านสมาร์ทโฟน เพื่อตอบสนองกลุ่มคนยุคใหม่ที่ปัจจุบันใช้อินเตอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟนจานวน
มาก
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะลูกค้าที่ใช้บริการบัวหลวงไอแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ จากัด
(มหาชน) ในเขตสาทร กรุงเทพมหานครเท่านั้น ในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาผู้ที่ไม่เคยใช้บริการบัว
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หลวงไอแบงค์กิ้ง ของธนาคารกรุงเทพ เพื่อเป็นแนวทางให้ทราบถึงสาเหตุและการตัดสินใจที่ไม่ใช้บริการ
2. ควรศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพร่วมด้วย เพื่อให้ข้อมูลที่ละเอียดและมีคุณภาพยิ่งขึ้น สามารถ
นามาแก้ไขและพัฒนาบริการบัวหลวงไอแบงค์กิ้ง ของธนาคารกรุงเทพ ในด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องและตรงต่อ
ความต้องการของลูกค้าที่ใช้บริการ
3. เปรียบเทียบความคาดหวังก่อนใช้บริการและหลังใช้บริการบัวหลวงไอแบงค์กิ้ง ของธนาคาร
กรุงเทพ เพื่อการพัฒนาที่ถูกต้องส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด
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