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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานประชากรศาสตร  ปจจัยดาน

พฤติกรรมการใชบริการและความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีผลตอความภักดีในการใชบริการธนาคารออมสิน  

สาขากระทุมแบน  จังหวัดสมุทรสาคร   โดยกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้  คือ  ผูใชบริการของธนาคารออมสิน  

สาขากระทุมแบน  จังหวัดสมุทรสาคร  จํานวน 400 คน  โดยใชแบบสอบถามและการสัมภาษณเปนเครื่องมือใน

การเก็บรวบรวมขอมูล  ผลการวิจัยพบวา  ปจจัยประชากรศาสตรทางดาน  อายุ  สถานภาพ  ระดับการศึกษา  

อาชีพ  และรายได  มีผลตอความภักดีในการใชบริการธนาคารออมสิน  สาขากระทุมแบน  จังหวัดสมุทรสาคร  

อีกทั้งปจจัยดังกลาวมีสวนสําคัญตอการตัดสินใจของแตละบุคคล  ในขณะที่เพศไมมีความสัมพันธกับความภักดี

ในการใชบริการธนาคารออมสิน  สาขากระทุมแบน  จังหวัดสมุทรสาคร ทั้งนี้อาจเปนผลมาจากการใหบริการที่

เสมอภาคเทาเทียมกันทุกๆ บุคคล  พฤติกรรมการใชบริการทางดานเหตุผลที่มาใชบริการ  ระยะเวลาการเปน

ลูกคา  และประเภทของบริการ  มีผลตอความภักดีในการใชบริการธนาคารออมสิน  สาขากระทุมแบน  จังหวัด

สมุทรสาคร  ในขณะที่ความถี่ในการใชบริการไมมีความสัมพันธกับความภักดีตอการใชบริการธนาคารออมสิน  

ความพึงพอใจทางดาน  ผลิตภัณฑและบริการจากธนาคาร  ราคา  สถานที่  การสงเสริมการตลาด  กระบวนการ

ใหบริการ  พนักงานผูใหบริการ  และลักษณะทางกายภาพ  มีผลตอความภักดีในการใชบริการธนาคารออมสิน  

สาขากระทุมแบน  จังหวัดสมุทรสาคร นอกจากนี้ผลการวิเคราะหยังพบวาลูกคามีความพึงพอใจในการใหบริการ

ของธนาคารในภาพรวมอยูในระดับมากสงผลใหแนวโนมการใชบริการซ้ําของลูกคาเพิ่มสูงขึ้น  ซึ่งแสดงใหเห็นถึง

ความภักดีในการใชบริการธนาคารออมสิน  สาขากระทุมแบน  จังหวัดสมุทรสาคร   

 

ABSTRACT 
This study aimed to determine the relationship between demographic information, 

customers’ behavioral and their satisfaction, affecting the loyalty to Government Savings Bank, 

Kratumban Branch, Samut Sakhon Province. 400 customers using Government Savings Bank, 
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Kratumban Branch, Samut Sakhon Province services participated in this study. The results obtained 

from questionnaires and interviews showed that age, status, educational level, occupation and 

incomes had an influence on the loyalty to Government Savings Bank, Kratumban Branch, Samut 

Sakhon Province.  These factors also affected individual decision.  Meanwhile, gender was not 

correlated with the loyalty to Government Savings Bank, Kratumban Branch, Samut Sakhon Province. 

This probably resulted from providing services to all customers equally. Reasons for using the 

services, time period of being a customer and types of services were found to affect the loyalty to 

Government Savings Bank, Kratumban Branch, Samut Sakhon Province, whereas the frequency of 

using services was not related to the loyalty to Government Savings Bank, Kratumban Branch, Samut 

Sakhon Province.  As for customers’ satisfaction, products and services, prices, places, process, 

people and physical evidence were found to affect the loyalty to Government Savings Bank, 

Kratumban Branch, Samut Sakhon Province. Moreover, the analysis revealed that the customers 

were satisfied with the bank’s services at high levels, leading to the tendency to return to get the 

services.  This result also reflects the loyalty to Government Savings Bank, Kratumban Branch, Samut 

Sakhon Province. 

E-mail : maprang_popo@hotmail.com 

 

คํานํา 
ทุกวันนี้ทุกกิจการ  มีเปาหมายโดยมุงไปท่ีลูกคาทั้งส้ิน  คือ  การยึดลูกคาเปนศูนยกลางของการตัดสินใจ

ดําเนินการตางๆของกิจการ  การใหความสําคัญกับลูกคา (Customer Satisfaction) ซึ่งจะทําใหเกิดการปรับปรุง

อยางตอเนื่อง ที่มีความสําคัญตอการอยูรอดและเติบโตของทุกองคกร โดยการวางกลยุทธและกําหนดวิธีการ

ตางๆที่จะทําใหลูกคาซื้อสินคาและบริการซ้ําๆจนเปนลูกคาประจํา เพื่อลูกคาจะไดไมไปซื้อสินคาหรือใชบริการ

จากคูแขงขัน การสรางและรักษาลูกคาไวใหไดโดยการสรางความพึงพอใจที่สูงกวาคูแขงขัน จึงเปนภารกิจที่

สําคัญของผูบริหารของทุกกิจการ (วิฑูรย สิมะโชคดี: 2547)  

ธุรกิจธนาคาร เปนธุรกิจหนึ่งของภาคบริการที่เปรียบเสมือนหัวใจหลักทางการเงินของประเทศและถือ

เปนตัวจักรสําคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจตางๆใหสามารถดําเนินตอไปได  โดยสภาวะการแขงขันของธุรกิจ

ธนาคารในประเทศไทยในปจจุบันที่มีการแขงขันเพื่อแยงชิงลูกคามากขึ้นจากอดีตที่ผานมาซึ่งนับวาคอนขาง

รุนแรงขึ้นมาก และยังคงมีแนวโนมที่จะทวีความรุนแรงการแขงขันใหเพิ่มขึ้นในอนาคต อันเปนผลมาจาก

แนวความคิดทางดานกลยุทธทางการตลาดของธนาคารแตละธนาคารที่ใหความสําคัญตอความตองการและการ

ใหบริการที่ทําใหลูกคารูสึกประทับใจมากขึ้นเพื่อทําใหสามารถแยงชิงลูกคาจากธนาคารอื่นมาเปนลูกคาของ

ธนาคารได (คณิตศร จันทนะเวส, 2552: 1) จึงเปนสาเหตุใหธนาคารแตละแหงนั้นมีการปรับปรุงและปรับตัวให

เขากับสถานการณปจจุบัน เพื่อรองรับกับสถานการณปจจุบันที่มีการแขงขันทางการเงินที่รุนแรงของธุรกิจ

ธนาคาร เพื่อเปนการขยายฐานลูกคาและสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาผูมาใชบริการธนาคารใหมากที่สุด 
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ธนาคารออมสินจึงเปนอีกธนาคารหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงพัฒนาระบบการดําเนินงานและ

การบริการในทุกดานอยางเปนพลวัตร ไดปรับตัวใหเขากับสถานการณเพื่อรักษาฐานลูกคามากกวา 26 ลาน

บัญชี โดยระดมทรัพยากรในทุกดานเตรียมการเพื่อปรับปรุง ภาพลักษณและรูปแบบการใหบริการที่ทันสมัยและ

ครบวงจรยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการใหบริการที่สอดคลองตอความตองการและครอบคลุมทุกกลุม ทุกอาชีพ และทุก

ชวงวัย   

 จากประเด็นดังกลาวแสดงใหเห็นวา  ธนาคารออมสินเปนสถาบันการเงินอีกสถาบันหนึ่งที่มีศักยภาพใน

การดําเนินธุรกิจที่สามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชน  และเปนสวนหนึ่งในการสรางความ

เจริญเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศได  แตเนื่องดวยการแขงขันในธุรกิจธนาคารที่เพิ่มมากขึ้น  การที่

ธนาคารจะทําใหลูกคาประทับใจในบริการไดนั้น  ธนาคารจะตองทราบความตองการและสามารถตอบสนอง

ความตองการของลูกคาไดถูกตอง  กลาวคือ  จะตองทราบวามีปจจัยใดบางที่มีผลตอความภักดีในการเลือกใช

บริการธนาคาร จากประเด็นดังกลาวทําใหผูศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาถึง “การศึกษาพฤติกรรมและความพึง

พอใจที่มีผลตอความภักดีในการใชบริการธนาคารออมสิน  สาขากระทุมแบน  จังหวัดสมุทรสาคร” โดยมี

วัตถุประสงคการวิจัยคือเพื่อใหธนาคารออมสินสามารถนําผลการศึกษาที่ไดไปเปนแนวทางสวนหนึ่งเพื่อใชใน

การวางกลยุทธและแผนการตลาด เพื่อใหเกิดการพัฒนาและปรับปรุงการใหบริการไดตรงตามความตองการของ

ลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด   

 

อุปกรณและวิธีการ 
เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล 

1. สื่อบุคคล  คือ ผูวิจัยเองที่ตองใชความสามารถในการสังเกตและจดจํา เพื่อรวบรวมขอมูล 

2. การสัมภาษณ โดยใชแบบสัมภาษณจํานวน 3 ขอ การจดบันทึก และการสังเกต ในการเก็บรวบรวม

ขอมูล โดยแบบสัมภาษณที่ผูวิจัยเลือกใชเปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางและไมมีโครงสราง 

3. แบบสอบถาม ซึ่งแบงออกเปน 4 สวน ไดแก แบบสํารวจขอมูลสถานภาพทั่วไป แบบสอบถามดาน

พฤติกรรมการใชบริการของลูกคา แบบสอบถามดานความพึงพอใจของผูใชบริการ และแบบสอบถามความภักดี

ของลูกคาตอการใชบริการธนาคารออมสิน   
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลที่ผูวิจัยไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากการตอบ

แบบสอบถามของลูกคาที่เขามาใชบริการสาขาของธนาคารออมสิน สาขากระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยได

ทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ณ ธนาคารออมสิน สาขากระทุมแบน โดยนําแบบสอบถามที่ไดจากการ

ทดสอบเครื่องมือเรียบรอยตามขั้นตอนแลวใหผูตอบแบบสอบถามเปนผูตอบแบบสอบถามดวยตนเองและรอรับ

แบบสอบถามคืน   

2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลเพื่อใชในการประกอบของการทําวิจัยนั้น ผูวิจัยไดทํา

การเก็บรวบรวมขอมูลจากตํารา วารสาร วิทยานิพนธ ปริญญานิพนธ สารนิพนธ ขอมูลทางอินเตอรเน็ต และ

เอกสารงานวิจัยตางๆ เพื่อใชเปนแนวทางของการทําการศึกษาและวิจัยในครั้งนี้และประกอบการสราง

แบบสอบถาม 
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สถิติที่ใชในการวิเคราะห 
การศึกษาในครั้งนี้จะใชวิธีการวิเคราะห  3  วิธี  คือ 

1. การวิเคราะหเชิงพรรณนา  (Descriptive  Analysis)  โดยใชคาความถี่ (Frequency)  สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard  Deviation)  คารอยละ (Percentage)  และคาเฉลี่ย (Mean)  เพื่ออธิบายใหเห็นถึง

ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางที่ทําการศึกษา  พฤติกรรมและความพึงพอใจที่มีผลตอความภักดีในการใชบริการ

ธนาคารออมสิน   

2. การวิเคราะหเชิงปริมาณ  (Quantitative  Analysis)  ทําการทดสอบสมมติฐาน  และทําการ

ประเมินผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  เพื่อคํานวณหาคาทางสถิติ    โดยใชคาสถิติในการทดสอบ  คือ  สถิติ

วิเคราะหคาที (Independent  t-test)  สถิติวิเคราะหคาเอฟ (F-test)  แบบการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 

(One-way analysis  of  Variance)  ณ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95  และการวิเคราะหถดถอย(Regression 

Analysis)   

3. การวิเคราะหเชิงคุณภาพ  (Qualitative analysis)  นําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดจากการสัมภาษณมา

จําแนกและจัดระบบขอมูล  พรอมทั้งตรวจสอบความถูกตองของขอมูล และวิเคราะหขอมูลที่ไดจากเหตุการณ

ตางๆเพื่อหาบทสรุปรวมกัน  ซึ่งจะนําไปใชบรรยายและอธิบายในสวนของสมมติฐานที่เกี่ยวของ  และเชื่อมโยงไป

ในสวนที่เกี่ยวของ 

 

ผลการทดลองและวิจารณ 

ผลการทดสอบความแตกตางปจจัยดานประชากรศาสตรและพฤติกรรมการใชบรกิารดวยสถิติ t-test 
และ F-test   

ตัวแปร สถิติที่ใช Sig. 

เพศและคาเฉลี่ยความภักดีตอการใชบริการธนาคารออมสิน  t-test .954 

อายุและคาเฉลี่ยความภักดีตอการใชบริการธนาคารออมสิน F-test  .000* 
สถานภาพและคาเฉลี่ยความภักดีตอการใชบริการธนาคารออมสิน F-test  .000* 

ระดับการศึกษาและคาเฉลี่ยความภักดีตอการใชบริการธนาคารออมสิน F-test  .025** 

อาชพีและคาเฉลี่ยความภักดีตอการใชบริการธนาคารออมสิน F-test  .000* 

รายไดตอเดือนและคาเฉลี่ยความภักดีตอการใชบริการธนาคารออมสิน F-test  .001* 

ตัวแปร สถิติที่ใช Sig. 

เหตุผลที่มาใชบริการและคาเฉลี่ยความภักดีตอการใชบริการธนาคารออมสิน F-test  .000* 

ระยะเวลาการเปนลูกคาและคาเฉลี่ยความภักดีตอการใชบริการธนาคารออมสิน F-test  .000* 

ประเภทของบริการและคาเฉลี่ยความภักดีตอการใชบริการธนาคารออมสิน F-test  .000* 

ความถี่ในการใชบริการและคาเฉลี่ยความภักดีตอการใชบริการธนาคารออมสิน F-test  .126 

* ระดับนัยสําคัญที่ 0.01 

** ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 
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ผลการทดสอบความแตกตางระหวางเพศและคาเฉลี่ยความภักดีตอการใชบริการธนาคารออมสิน  

พบวา  ผูใชบริการที่มีเพศแตกตางกันจะมีความภักดีตอการใชบริการที่ไมแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาธนาคารเปนธุรกิจบริการที่ใหบริการแกลูกคาผูใชบริการอยางเสมอภาคเทา

เทียมกันทุกๆบุคคล โดยไมคํานึงวาผูใชบริการเปนเพศใด จึงทําใหลูกคามีความพึงพอใจตอบริการที่ไดรับไม

แตกตางกันมากนัก 

ผลการทดสอบความแตกตางระหวางอายุ  สถานภาพ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  พฤติกรรมการใชบริการ

และคาเฉลี่ยความภักดีตอการใชบริการธนาคารออมสิน  พบวา  ผูใชบริการที่มีอายุสถานภาพ  ระดับการศึกษา  

อาชีพ  และพฤติกรรมการใชบริการแตกตางกันจะมีความภักดีตอการใชบริการธนาคารออมสินที่แตกตางกัน  

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05  เนื่องมาจากวาปจจัยดังกลาวขางตนเปนปจจัยที่ทําใหคนมี

ความแตกตางกันในเรื่องของความคิด  พฤติกรรมและการตัดสินใจตางๆ  นอกจากนี้ภาระหนาที่และความ

รับผิดชอบตางๆที่แตกตางกันยอมมีความตองการที่แตกตางกันดวย  เชน  ผูที่มีสถานภาพสมรสมักจะมี

ภาระหนาที่และความรับผิดชอบตางๆมากกวาผูที่มีสถานภาพโสด  คนโสดจะมีอิสระทางความคิดมากกวาคนที่

แตงงานแลว การตัดสินใจในเรื่องตางๆ จะใชเวลานอยกวาคนที่แตงงานแลว  สอดคลองกับคํากลาวของตรีทิพ  

บุญแยม (2552) ที่วา  ผูบริโภคที่มีครอบครัวแลวมักจะเห็นความสําคัญของการเก็บออมมากขึ้น ดังนั้นการ

ตัดสินใจจะใชบริการสิ่งใดจึงจําเปนตองคิดใหรอบคอบและถี่ถวนเสียกอน  เพราะหากใชบริการแลวผูที่มี

สถานภาพสมรสมักจะมีแนวโนมการใชบริการอยางตอเนื่อง  เปนตน 
 

ผลการวิเคราะหความสัมพันธดานความพึงพอใจและความภักดีตอการใชบริการดวยการวิเคราะห
ถดถอย    

ตัวแปร Sig. 

ความพึงพอใจผลิตภัณฑและบริการจากธนาคารและคาเฉลี่ยความภักดีตอการใชบริการธนาคาร

ออมสิน 

.000* 

ความพึงพอใจดานราคาและคาเฉลี่ยความภักดีตอการใชบริการธนาคารออมสิน .000* 

ความพึงพอใจดานสถานที่และคาเฉลี่ยความภักดีตอการใชบริการธนาคารออมสิน .000* 

ความพึงพอใจดานการสงเสริมการตลาดและคาเฉลี่ยความภักดีตอการใชบริการธนาคารออมสิน .000* 

ความพึงพอใจดานกระบวนการใหบริการและคาเฉลี่ยความภักดีตอการใชบริการธนาคารออมสิน .000* 

ตัวแปร Sig. 

ความพึงพอใจพนักงานผูใหบริการและคาเฉล่ียความภักดีตอการใชบริการธนาคารออมสิน .000* 

ความพึงพอใจลักษณะทางกายภาพและคาเฉลี่ยความภักดีตอการใชบริการธนาคารออมสิน .000* 

*   ระดับนัยสําคัญที่ 0.01 

ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความพึงพอใจดานผลิตภัณฑและบริการจากธนาคาร  ดานราคา  

ดานสถานที่  ดานการสงเสริมการตลาด  ดานกระบวนการใหบริการ  พนักงานผูใหบริการ  ลักษณะทางกายภาพ

และคาเฉลี่ยความภักดีตอการใชบริการธนาคารออมสิน  พบวา  ความพึงพอใจดานผลิตภัณฑและบริการจาก

ธนาคารดานราคา  ดานสถานที่  ดานการสงเสริมการตลาด  ดานกระบวนการใหบริการ  พนักงานผูใหบริการ  
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และลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธกับความภักดีตอการใชบริการธนาคารออมสินอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.01  เนื่องจากธนาคารออมสินก็มีธุรกรรมที่โดดเดน  คือ สลากออมสิน  รวมถึงการมีผลิตภัณฑดาน

การเงินที่หลากหลายตามความตองการของลูกคาเปนสวนใหญ  จึงทําใหลูกคามีความพึงพอใจการใหบริการของ

ธนาคารและกลับมาใชบริการอีกในภายหลัง  นอกจากนี้สถานที่ของธนาคารยังมีความเปนระเบียบเรียบรอย มี

ปายประชาสัมพันธชัดเจน  มีที่นั่งรอเพียงพอตอความตองการทําใหสามารถดึงดูดลูกคาใหเขามาใชบริการได  

สงผลใหลูกคาเกิดความพึงพอใจและกลับมาใชบริการธนาคารซ้ําอีก  อีกทั้งในเรื่องของกระบวนการใหบริการที่

ลูกคาไดรับบริการที่มีความถูกตอง  รวมทั้งมีพนักงานที่สามารถใหบริการไดถูกตองตามที่ลูกคาตองการ  ดวย

ความสุภาพเปนกันเอง แตงกายสุภาพ เรียบรอย ใหบริการแกลูกคาที่เขามาใชบริการดวยความเต็มใจ เนนการ

ใหบริการที่ดีแกลูกคาทุกคนจึงทําใหผูใชบริการมีความประทับใจและกลับมาใชบริการกับทางธนาคารอีก  ซึ่ง

ปจจัยดังกลาวเหลานี้จะเปนปจจัยที่สงผลใหลูกคาเกิดความภักดีตอการใชบริการธนาคารออมสิน  สาขากระทุม

แบน  จังหวัดสมุทรสาคร นั่นเอง 
 

สรุปผลและเสนอแนะ 

สรุปผล 
สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหปจจัยดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 
 จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง  จํานวน 238 คน  คิดเปนรอยละ 59.5  

สวนใหญมีอายุ 31 - 40 ป จํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 27.0 สวนใหญมีสถานภาพสมรสจํานวน 250 คน คิด

เปนรอยละ 62.5  มีระดับการศึกษาอยูในระดับต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย  จํานวน 198 คน คิดเปนรอยละ 

49.5 มีอาชีพสวนใหญเปนพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 23.8  สวนใหญมีรายไดเฉล่ียตอ

เดือน 15,001 – 20,000 บาท จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 25.0  
สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการใชบริการธนาคารออมสิน สาขากระทุมแบนของผูตอบ
แบบสอบถาม 
 จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมาใชบริการเพราะสะดวก  ใกลบาน  ใกลที่ทํางาน 

จํานวน 213 คน  คิดเปนรอยละ 53.3  สวนใหญมีระยะเวลาการเปนลูกคามากกวา 10  ป จํานวน 171 คน  คิด

เปนรอยละ 42.8  โดยประเภทของบริการที่ใชเปนประจํามากที่สุด คือ บริการธุรกรรมประจําวัน จํานวน 144 คน  

คิดเปนรอยละ 36.0  และสวนใหญมาใชบริการประมาณเดือนละ 1 คร้ัง  จํานวน 183 คน  คิดเปนรอยละ 45.8   
สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลดานความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูใชบริการธนาคารออม
สิน สาขากระทุมแบนของผูตอบแบบสอบถาม 
 จากการศึกษาพบวาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ  ลูกคาธนาคารออมสิน  สาขากระทุมแบน  มี

ความพึงพอใจระดับมาก โดยเรียงลําดับดังนี้  ดานสถานที่  พนักงานผูใหบริการ  ดานราคา  ดานผลิตภัณฑและ

บริการจากธนาคาร  ลักษณะทางกายภาพ  และดานกระบวนการใหบริการ  สวนปจจัยที่มีความพึงพอใจในระดบั

ปานกลาง คือ  ดานการสงเสริมการตลาด   
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐาน ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 

H1   :  เพศมีความสัมพันธกบัความภักดีตอการใชบริการธนาคารออมสิน ปฏิเสธสมมติฐาน 

H1  :  อายุมีความสัมพันธกับความภักดีตอการใชบริการธนาคารออมสิน ยอมรับสมมติฐาน 

H1  :  สถานภาพมีความสัมพนัธกับความภักดีตอการใชบริการธนาคารออมสิน ยอมรับสมมติฐาน 

H1  :  ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับความภักดีตอการใชบริการธนาคารออมสิน ยอมรับสมมติฐาน 

H1  :  อาชีพมีความสัมพันธกับความภักดีตอการใชบริการธนาคารออมสิน ยอมรับสมมติฐาน 

H1  :  รายไดมคีวามสัมพันธกบัความภักดีตอการใชบริการธนาคารออมสิน ยอมรับสมมติฐาน 

H1  :  เหตุผลที่มาใชบริการมีความสัมพันธกับความภักดีตอการใชบริการธนาคารออมสิน ยอมรับสมมติฐาน 

H1  :  ระยะเวลาการเปนลูกคามีความสัมพันธกับความภักดีตอการใชบริการธนาคารออมสิน ยอมรับสมมติฐาน 

H1  :  ประเภทของบริการมีความสัมพันธกบัความภักดีตอการใชบริการธนาคารออมสิน ยอมรับสมมติฐาน 

H1  :  ความถี่ในการใชบริการมีความสัมพันธกับความภักดีตอการใชบริการธนาคารออมสิน ปฏิเสธสมมติฐาน 

H1  :  ผลิตภัณฑและบริการจากธนาคารมีความสัมพันธกับความภักดีตอการใชบริการ

ธนาคารออมสิน 
ยอมรับสมมติฐาน 

H1  :  ราคามีความสัมพันธกับความภักดีตอการใชบริการธนาคารออมสิน ยอมรับสมมติฐาน 

H1  :  สถานที่มีความสัมพันธกับความภักดีตอการใชบริการธนาคารออมสิน ยอมรับสมมติฐาน 

H1  :  การสงเสริมการตลาดมีความสัมพันธกบัความภักดีตอการใชบริการธนาคารออมสิน ยอมรับสมมติฐาน 

H1  :  กระบวนการใหบริการมคีวามสัมพันธกบัความภักดีตอการใชบริการธนาคารออมสิน ยอมรับสมมติฐาน 

H1  :  พนักงานผูใหบริการมีความสัมพันธกับความภักดีตอการใชบริการธนาคารออมสิน ยอมรับสมมติฐาน 

H1  :  ลักษณะทางกายภาพมคีวามสัมพันธกบัความภักดีตอการใชบริการธนาคารออมสิน ยอมรับสมมติฐาน 
 

ขอเสนอแนะ 
1. การศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาความพึงพอใจและความภักดีของผูใชบริการของธนาคารอื่นๆดวย  

เพื่อที่จะไดทราบความตองการของผูใชบริการใหมากขึ้นและสามารถเปรียบเทียบกับธนาคารคูแขงขันได   

2. ควรมีการศึกษาถึงปจจัยทางจิตวิทยา (Psychological Factors) เชน  รูปแบบการดําเนินชีวิต  

บุคลิกภาพ 

3. ควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบกับการใหบริการของธนาคารอื่นที่เปนคูแขงขันดวย  และนํามา

วิเคราะหคุณภาพการใหบริการของแตละธนาคาร   
 

เอกสารอางอิง 
กัลยา วานิชยบญัชา. 2550. สถิติสําหรับงานวิจัย. พิมพคร้ังที่ 3. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

คณิตศร  จันทนะเวส.  2552. การสื่อสารทางการตลาดทีม่ีตอแนวโนมพฤติกรรมการใชบริการของ

ธนาคารออมสิน ในเขตกรงุเทพมหานคร.  สารนิพนธบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ

, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 



การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

 1012 

ตรีทิพ  บุญแยม.  2552. ปจจัยที่มีผลตอการตัดสนิใจใชบัตรเครดติของผูถือบัตรเครดติที่มีรายไดนอยใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Online).  www.utcc.ac.th/public_content/files/001/29_3-

2.pdf, 25 สิงหาคม 2554. 

รุงโรจน   วงศกิตติเวชกุล.  2553.  ภาพลักษณของธนาคารออมสินที่สงผลตอความไววางใจของ

ผูใชบริการในเขตกรุงเทมหานคร.  สารนิพนธบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด, 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

วิฑูรย  สิมะโชคดี.  2547.  งานบริการกับคณุภาพผูบริหาร (Online).  

http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews, 16 มิถุนายน 2554. 

วิลาสินี พิมพไพบูลย. ปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอความภักดตีอตราสนิคา. วิทยานิพนธน.ท. 

กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544. 

ศุภชาติ  เกตุแค. 2552.  ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจและความภักดีตอตราสนิคาโทรศัพทมือถือ. 

การคนควาแบบอิสระบริหารธรุกิจมหาบัณฑติ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

อนันต   ใจสะอาด.  2550.  การศึกษาความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอการใหบริการของธนาคารออมสิน 

สาขาพะเยา.  วิทยานิพนธบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป, มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย. 
Yamana, Taro.  (1967).  Elementary Sampling Theory.  Englewood Cliffs, NJ Prentice-Hall. 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /THA ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


