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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของลูกค้า บมจ.ธนาคารกรุงไทย
สาขาเหนือคลองต่อการใช้งานระบบ E-Slip2) เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจของลูกค้า
บมจ.ธนาคารกรุงไทยสาขาเหนือคลองต่อการใช้งานระบบE-Slip กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ กลุ่ม
ลูกค้าทีใ่ ช้บริการธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาเหนือคลอง จานวน 385 คน เครื่องมือทีใ่ ช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ สถิตทิ ใ่ี ช้ในการ
วิจ ัย ได้แ ก่ ค่ า ร้อ ยละ ค่ า เฉลี่ย ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน ใช้ส ถิติ t-Test, One Way ANOVA และการ
เปรียบเทียบเชิงซ้อนด้วยวิธี LSD (Least Square Difference) เพือ่ ทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิจยั พบว่ า ผู้ต อบแบบสอบถามส่ว นใหญ่ เ ป็ นเพศหญิง มีอ ายุระหว่า ง 20 – 30 ปี อ าชีพ
พนักงานบริษทั เอกชนมีระดับการศึกษาปริญญาตรี และมีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท ส่วน
ผลการวิจยั ความพึงพอใจของลูกค้า บมจ.ธนาคารกรุงไทยสาขาเหนือคลองต่อการใช้งานระบบ E-Slip
โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งด้านการส่งเสริมการตลาดมีระดับความคิดเห็นมากที่สุด รองลงมา
ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย และ
ด้านบุคลากร ตามลาดับ
จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลจาแนกตามระดับการศึกษามีผลต่อความพึง
พอใจของลูกค้า บมจ.ธนาคารกรุงไทยสาขาเหนือคลองต่อการใช้งานระบบ E-Slip แตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยสาคัญ 0.05
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ABSTRACT
The objective of research was 1) to study the level of customer satisfaction Krung Thai Bank
Public CompanyLimited, Nua Khlong Branch to use E-Slip system. 2) to study the personal factors of
customer satisfaction Krung Thai Bank Public CompanyLimited, Nua Khlong Branch to use E-Slip
system. The sample group consisted of 385 people of customer group to use service ofKrung Thai
Bank Public CompanyLimited, Nua Khlong Branch. Questionnaires were used as research instrument
and data were analysed by statistical program. The statistical used in this study were percentage,
mean, standard deviation, t-test, One-Way ANOVA and the Least Significant Difference (LSD) for
hypothesis.
The research has found that, almost of survey samples were female, the average age
between 20 – 30 years old, were employed by private companies, most are bachelor’s degree level
and most have average income 25,001 – 35,000 bath per month. The study of customer satisfaction
Krung Thai Bank Public CompanyLimited, Nua Khlong Branch to use E-Slip system overall highest level.
The highest satisfaction of respondents was promotion, following by respondents of physical
evidence, process, price, product, place and people, respectively.
In hypothesis found that, the personal factorsto distinguishin education effecting customer
satisfaction Krung Thai Bank Public CompanyLimited, Nua Khlong Branch to use E-Slip system
significance in level 0.05

Keyword: Krung Thai Bank, E-Slip, Satisfaction, 7Ps Marketing

บทนำ
1.1 ที่มำและควำมสำคัญของปัญหำ
ในปั จจุบนั ภาวะโลกร้อนเกิดขึน้ อย่างรุนแรงและรวดเร็ว โดยสาเหตุหลักมาจากสิง่ ใกล้
ตัวและความคุน้ ชินในปั จจุบนั เช่น การเผาขยะในครัวเรือน การปล่อยสารพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม ไป
จนถึงการตัดไม้ทาลายป่ า ล้ว นเป็ นพฤติกรรมจากฝี มือ มนุ ษย์ท่ีค่ อยๆ ทาลายโลกอยู่อ ย่างต่อเนื่อ ง ซึ่ง
กระดาษเป็ นอีกหนึ่งสาเหตุหลัก เพราะการผลิตกระดาษผลิตจากเยื่อไม้ ดังนัน้ ต้น ไม้จงึ เป็ นวัตถุดบิ หลักใน
การผลิต กระดาษ ทุ ก ขัน้ ตอนส่ ว นใหญ่ ล้ ว นก่ อ ให้ เ กิด ภาวะโลกร้ อ นทัง้ สิ้น เริ่ม ตัง้ แต่ ก ารตัด ต้ น ไม้
กระบวนการผลิต หรือ การน าไปรีไ ซเคิล เป็ น กระดาษใหม่ ล้ว นเกิด ก๊ า ซคาร์บ อนไดออกไซด์เ พิ่ม ขึ้น
นอกจากนี้ยงั รวมไปถึงเมื่อมันกลายเป็ นขยะแล้ว เพราะเมื่อนาขยะไปฝั งกลบก็จะปล่อยก๊าซมีเทนออกมาสู่
ชัน้ บรรยากาศ ทีม่ พี ษิ ร้ายแรงกว่าก๊าซคาร์บ อนไดออกไซด์ถงึ 23 เท่า ดังนัน้ การตัง้ โรงงานผลิตกระดาษสัก
ที่หนึ่ง เท่ากับปล่อยก๊ าซพิษ มาทาลายอากาศที่เ ราหายใจถึง 2,900 กิโลกรัม ซึ่งเป็ นจานวนไม่น้อ ยเลย
ทีเดียว (จารุจรรย์ ลาภพานิช, 2562)และทุกคนต่างรับรูถ้ งึ ปั ญหาพร้อมหาทางรับมือที่จะลดการใช้กระดาษ
ให้น้อยทีส่ ุด ซึง่ เฉลีย่ หนึ่งคนใช้กระดาษไป 12,000 แผ่น/ปี หมายความว่าต้องตัดต้นไม้ประมาณ 18 ต้น/คน
และถ้ารวมทัง้ ประเทศต้องตัดต้นไม้มากถึง 66.3 ล้านต้น/ปี (มูลนิธศิ ูนย์ส่อื เพื่อการพัฒนา, 2560)แต่ในยุค
เทคโนโลยีท่มี กี ารพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทาให้สามารถลดการใช้กระดาษได้มากกว่าเดิม เช่น การสแกน
QR Code ชาระสินค้า, ซื้อของออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน การพรีเซนต์งานบนสไลด์แทนการพิมพ์เอกสาร
ทาให้หลายองค์กรตระหนักถึงปั ญหาและหาทางลดการใช้กระดาษให้น้อยทีส่ ุด
ธนาคารเป็ นองค์กรหนึ่งที่ได้นาวิธกี ารทางเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาใช้งาน บริหาร
จัดการและนาเทคโนโลยีดา้ นต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดาเนิน
ธุรกิจ เพื่อแก้ปัญหาการลดขยะมาปรับใช้ทเ่ี ห็นได้ชดั ทีส่ ุด ไม่ว่าจะเป็ นการทาธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชัน EBankingการทาธุรกรรมผ่านช่องทางสาขาในรูปแบบ E Slip เช่น ฝาก ถอนเงิน, สอบถามยอด หรือชาระ
สินค้าสแกนผ่าน QR Code โดยข้อมูลทางสถิตจิ ากธนำคำรแห่งประเทศไทย พบว่ามีการทาธุรกรรมการ
ชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ 243 รายการต่อคนต่อ ปี สูงขึน้ ก่อนช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 หรือ
จาก ณ สิน้ ปี 2562 ถึง 80%และมูลค่ารวมของธุรกรรมทีด่ าเนินการผ่าน Mobile Banking ในปี 2563 สูง
ถึง 40.2 ล้า นล้า นบาท สูง ขึน้ จากปี ก ่อ นหน้า กว่า 45.5% (ธนาคารแห่ง ประเทศไทย, 2564) แนวโน้ม
ดังกล่าวบ่งบอกถึงการมีความเข้าใจและความพร้อมในการใช้บริการทางการเงินดิจทิ ลั ทีด่ ขี องคนไทย ทา
ให้ลดการใช้เอกสารทีไ่ ม่จาเป็ น สะดวกรวดเร็ว และยังทาให้ประหยัดกระดาษอีกด้วย
บมจ.ธนาคารกรุงไทยสาขาเหนือคลอง เป็ นอีกหนึ่งธนาคารทีเ่ ริม่ มีการทาธุรกรรมผ่านช่องทางสาขา
ในรูปแบบ E-Slip ให้บริการธุรกรรมฝาก ถอน โอน ชาระค่าสินค้าและบริการ โดยลูกค้าทาการยืนยันตัวตน
ด้วยบัตรประชาชน กรอกข้อมูลทารายการ ระบบจะส่งข้อมูลผ่านอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ (Sign pad) แทน
กระดาษ เพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบและลงนาม โดยข้อมูลการทาธุรกรรมจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลธนาคาร ซึ่ง
เป็ นระบบทีม่ มี าตรฐานและปลอดภัย จึงมันใจได้
่
ว่าข้อมูลจะไม่มที างสูญหาย และจะได้รบั เอกสารยืนยันการ

ทาธุรกรรมผ่านทาง smsจะเห็นได้ว่าระบบ E-Slip มีความสะดวก รวดเร็ว รักษ์โลก และทาให้ประหยัด
กระดาษ
การศึ ก ษาครั ง้ นี้ ผู้ ว ิ จ ั ย ต้ อ งการที่ จ ะศึ ก ษาและมุ่ ง เน้ น ถึ ง ความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า บมจ.
ธนาคารกรุงไทยสาขาเหนือคลองต่อการใช้งานระบบ E-Slip เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจยั มาใช้
เพื่อให้เกิดทัศนคติทางบวก แสดงถึงความพึงพอใจในการใช้บริการและยังช่วยตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้าให้เกิดประโยชน์สงู สุด

1.2 วัตถุประสงค์ของงำนวิ จยั
1. เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลที่มผี ลต่อความพึงพอใจของลูกค้า บมจ.ธนาคารกรุงไทยสาขาเหนือ
คลอง ต่อการใช้งานระบบE-Slip
2. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของลูกค้า บมจ.ธนาคารกรุงไทยสาขาเหนือคลองต่อการใช้งาน
ระบบ E-Slip

1.3 สมมติ ฐำนของงำนวิ จยั
ปั จจัยส่วนบุคคลมีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า บมจ.ธนาคารกรุงไทยสาขาเหนือคลอง ต่อการใช้
งานระบบ E-Slip ทีแ่ ตกต่างกัน
1.3.1 เพศมีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า บมจ.ธนาคารกรุงไทยสาขาเหนือคลอง ต่อการใช้งาน
ระบบ E-Slip ทีแ่ ตกต่างกัน
1.3.2 อายุมผี ลต่อความพึงพอใจของลูกค้า บมจ.ธนาคารกรุงไทยสาขาเหนือคลอง ต่อการใช้งาน
ระบบ E-Slip ทีแ่ ตกต่างกัน
1.3.3 อาชีพมีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า บมจ.ธนาคารกรุงไทยสาขาเหนือคลอง ต่อการใช้งาน
ระบบ E-Slip ทีแ่ ตกต่างกัน
1.3.4 ระดับการศึกษามีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า บมจ.ธนาคารกรุงไทยสาขาเหนือคลอง ต่อ
การใช้งานระบบ E-Slip ทีแ่ ตกต่างกัน
1.3.5 รายได้ต่อเดือนมีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า บมจ.ธนาคารกรุงไทยสาขาเหนือคลอง ต่อ
การใช้งานระบบ E-Slip ทีแ่ ตกต่างกัน

1.4 ขอบเขตงำนวิ จยั
ขอบเขตเนื้ อหำ
การวิจยั ในครัง้ นี้เป็ นการศึกษาลูกค้าทีใ่ ช้บริการธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาเหนือคลอง
ในด้านปั จจัยส่วนบุคคลและด้านความพึงพอใจของลูกค้า บมจ.ธนาคารกรุงไทยสาขาเหนือคลอง ต่อการใช้
งานระบบ E-Slip ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ขอบเขตประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขา
เหนือคลอง กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ในครัง้ นี้ คือ ลูกค้าธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาเหนือคลองที่
ใช้งานระบบ E-Slip ซึ่งจะใช้การสุ่มโดยได้กาหนดตัวอย่างที่ทาการศึกษา จานวน 385 คน โดยสอบถาม
ความคิดเห็นจากกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาเหนือคลอง ในช่วงระหว่าง
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565

แนวคิ ด ทฤษฎี วรรณกรรมและงำนวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1.1 แนวคิ ดทฤษฎีที่เกี่ยวกับประชำกรศำสตร์
ประชากรศาสตร์ (Demography) หมายถึง วิชาทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับประชากร ทัง้ นี้เพราะคาว่า “Demo”
หมายถึง “People” ซึ่งแปลว่า “ประชาชน” หรือ “ประชากร” ส่วนคาว่า “Graphy” หมายถึง “Writing Up”
หรือ “Description” ซึง่ แปลว่า “ลักษณะ” ดังนัน้ เมื่อแยกพิจารณาจากรากศัพท์คาว่า “Demography” น่าจะมี
ความหมายตามทีก่ ล่าวข้างต้น คือ วิชาทีเ่ กี่ยวกับประชากรนัน่ เอง (ชัยวัฒน์ ปั ญจพงษ์และณรงค์ เทียนส่ง,
2521, หน้า 2)
ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพลักษณะโครงสร้างของร่างกาย
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ เป็ นต้น ทาให้เห็นว่าแต่ละคนมาจากไหนจากอดีตถึงปั จจุบนั ทาให้รถู้ งึ ความ
ต้องการของแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไป เกิดการตั ดสินใจที่แตกต่างกัน เพราะคือความแตกต่างด้า น
ประชากรศาสตร์ (วชิรวัชร งามละม่อม, 2558)
ยุบล เบ็ญจรงคกิจ (2542, หน้า 44-52) ได้กล่าวถึงแนวความคิดด้านประชากรศาสตร์ ว่าพฤติกรรม
ต่างๆ ของมนุษย์เกิดขึน้ จากปั จจัยภายนอก ยิง่ มีความแตกต่างด้านประชากรศาสตร์มากเท่าไหร่ก็ จะทาให้
พฤติกรรมของคนแตกต่างกันออกไป
กาญจนา แก้วเทพ (2551: หน้า 302) ได้กล่าวว่าลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ในสังคม ทัวๆ
่ ไป
มักจะกาหนดให้บุคคลทีม่ ลี กั ษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมทีแ่ ตกต่าง กัน ดังนี้
1. เพศ จะพบว่ามีความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิง เพศชายกับเพศหญิงมี
ความแตกต่างกันทางความคิด ค่านิยม และ ทัศนคติ รวมถึงพฤติกรรม ตลอดจนการตัดสินใจยอมรับสิง่
ต่างๆ
2. อายุ เป็ นปั จจัยหนึ่งทีท่ าให้คนมีความแตกต่างกันในเรื่องความคิดและพฤติกรรม

ทาให้ทศั นคติความรูส้ กึ นึกคิด และมีพฤติกรรมแตกต่างกันตามไปด้วย ดังนัน้ ลักษณะการใช้สอ่ื เทคโนโลยีจงึ
แตกต่างกันไปด้วย
3.
อาชีพเป็ นการแสดงลักษณะเฉพาะของแต่ละคน ความสนใจในข่าวสารต่าง ๆ แต่ละอาชีพ
จะมีความสนใจทีแ่ ตกต่างกัน โดยกลุ่มอาชีพเดียวกันจะสนใจในเรื่องเดียวกัน เช่น ชาวสวนมักจะสนใจเรื่อง
พืชทีจ่ ะปลูก ราคาของผลผลิตที่จะปลูก พืน้ ทีแ่ ละฤดูกาลในการเพาะปลูก และในบางครัง้ กลุ่มอาชีพหนึ่งก็
รวมกับอีกกลุ่มอาชีพหนึ่งเพือ่ ศึกษาและให้ความสนใจกับเรื่องใหม่ ๆ ซึ่งก็จะทาให้ความสนใจขยายวงกว้าง
ออกไป
4. ระดับการศึกษา เป็ นอีกปั จจัยหนึ่งทีท่ าให้คนมีความคิด ค่านิยม ทัศนคติและ
พฤติกรรมแตกต่างกัน คนทีม่ กี ารศึกษาสูงจะได้เปรียบอย่างมาก เพราะเป็ นผูม้ คี วามรู้ กว้างขวางและเข้าใจ
ได้ดี
5. รายได้ เป็ นปั จจัยทีท่ าให้คนมีประสบการณ์ต่างกัน มีทศั นคติ ค่านิยม เป้ าหมาย
และพฤติกรรมทีแ่ ตกต่างกัน ผูท้ ม่ี รี ายได้สงู มักจะเข้าถึงเทคโนโลยีได้มากกว่า
2.1.2 แนวคิ ดทฤษฎีที่เกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด
ส่วนประสมทางการตลาดเป็ นแนวคิดทีส่ าคัญอย่างหนึ่งทางการตลาด เพราะการบริหารการตลาด
เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า นักการตลาดจะใช้ส่วนประสมทางการตลาดเป็ นเครื่องมือในการพัฒนา
ให้สอดคล้องกับตลาดเป้ าหมาย จากการศึกษาค้นคว้าได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ใ ห้ความหมายของ
การตลาดไว้ ดังนี้
ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ (2549, หน้า 41-45) ได้อา้ งถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
ของ Philip Kotler (2003) ว่าหมายถึง การผลิตสินค้าหรือการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ซ้อื
หรือผูบ้ ริโภค โดยคานึงถึงด้านราคาและความพึงพอใจของลูกค้าทีม่ ตี ่อความคุม้ ค่าทีจ่ ะจ่ายเงินเพือ่ ซือ้ สินค้า
หรือบริการนัน้ ๆ มา และรวมไปถึงช่องทางการจัดจาหน่ ายสินค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้าให้
เข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการได้ง่าย เพื่อให้เกิดความสะดวกและสร้างแรงจูงใจให้เกิดความอยากซื้อ สินค้า
โดยส่วนประสมทางการตลาด แบ่งออกเป็ น 7 ปั จจัย (7Ps) ได้แก่
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิง่ ทีต่ อบสนองความจาเป็ นหรือ ตอบสนองต่อความต้องการของ
ลูกค้าทาให้รสู้ กึ มีความพึงพอใจ ทัง้ ทีจ่ บั ต้องได้และจับต้องไม่ได้เช่น การบริการราคาบรรจุภณ
ั ฑ์ส ี ตราสินค้า
คุณภาพ และชื่อสียงของผูข้ าย ผลิตภัณฑ์เป็ นได้ทงั ้ สินค้า บริการ บุคคลสถานที่ หรือความคิด ซึง่ ผลิตภัณฑ์
ทีข่ ายจะมีตวั ตนหรือไม่กไ็ ด้ผลิตภัณฑ์จงึ ประกอบด้วย สิง่ ทีไ่ ม่ใช่บุคคลสถานที่ต่างๆ ความคิด องค์กรหรือ

บุคคล ซึ่งผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์มคี ุณค่าในสายตาของลูกค้า จึงจะมีผลทาให้ผลิตภัณฑ์สามารถ
ขายได้
2. ราคา (Price) หมายถึง เงิน หรือ สิ่ง อื่น ที่ลู ก ค้ า ต้ อ งจ่ า ยเพื่อ ซื้อ สิน ค้า หรือ บริก ารเพื่อ ให้ ไ ด้
ผลิตภัณฑ์นนั ้ มา โดยคานึงถึงคุณค่าของเงินทีต่ อ้ งจ่ายไปในรูปแบบของราคาโดยลูกค้าจะเปรียบเทียบราคา
และมูลค่าของผลิตภัณฑ์นนั ้ ว่าเหมาะสมและคุม้ ค่าทีจ่ ะจ่ายเงินเพื่อซื้อ ดังนัน้ ผูก้ าหนดกลยุทธ์ดา้ นราคาจึง
ต้องคานึงถึงคุณค่าที่ผู้ซ้อื รับรู้ (Perceived Value) ซึ่งจะต้องพิจารณาว่าลูกค้าพร้อมที่จะจ่ายเงิน และรู้ถงึ
คุณค่าของผลิตภัณฑ์ทต่ี งั ้ ราคาไว้หรือไม่
3. ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) หมายถึง ช่องทางทีผ่ ผู้ ลิตสินค้า นาสินค้าไปสู่มอื ผูซ้ ้อื หรือผูบ้ ริ
โภค โดยมีกจิ กรรมทางการตลาดคือวิธเี คลื่อนย้ายสินค้าเพื่อนาสินค้าไปยังลูกค้าเป้ าหมาย และมี การเก็บ
สินค้าไว้ในคลังสินค้าก่อนจัดส่งไปยังผูบ้ ริโถคอีกที
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เครื่องมือทีใ่ ช้การสือ่ สารเพือ่ สร้างความพึงพอใจของลูกค้าต่อ
สิน ค้า หรือ บริก าร โดยใช้เ พื่อ จูง ใจให้ ลู ก ค้า เกิด ความต้อ งการใช้ส ิน ค้า หรือ บริก าร เพื่อ ให้ลู ก ค้า นึ กถึง
ผลิตภัณฑ์ ทาให้สนิ ค้าหรือบริการมีผลต่อความรูส้ กึ ความต้องการ และพฤติกรรมการอยากซือ้ หรือเป็ นการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ซ้ือกับผู้ขาย เพื่อสร้างทัศนคติ ท่ดี ีและทาให้เ กิดพฤติกรรมการซื้อ สามารถใช้ทงั ้
พนักงานขายทาการขาย และการติดต่อสื่อสารโดยไม่ใช้คนเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารมีหลายอย่างบริษทั
อาจเลือกใช้เพียงเครื่องมือเดียวหรือหลายเครื่องมือซึ่งต้องใช้หลักการเลือกใช้เครื่องการสื่อสารการตลาด
แบบผสมผสานกันโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์ คู่แข่งขัน โดยบรรลุจุดมุ่งหมาย
ร่วมกันได้
5. บุค ลากร (People) หรือ พนัก งาน (Employees) โดยการสมัค รรับพนักงานจากการคัด เลือ ก
(Selection) ส่งไปอบรม (Training) สร้างแรงจูงใจ (Motivation) เพื่อให้พนักงานเหล่านัน้ มีความสามารถใน
การสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า โดยพนักงานต้องมีทศั นคติท่ดี สี ามารถที่จะดูแลและสร้างความพอใจ
ให้กบั ลูกค้า มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้และมีความสามัคคีกนั ในองค์กร
6. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) คือการสร้างภาพจาในคุณภาพ
โดยรวมขององค์ก ร เช่นการให้บริก ารของร้านสะดวกซื้อ ที่เ ปิ ดตลอด 24 ชัวโมง
่
ต้อ งพัฒนาระบบการ
ให้บริก ารโดยรวมทุก สาขาให้เ หมือ นๆกันเพื่อ สร้างภาพจาให้กับลู กค้า ไม่ว่าจะเป็ น ความสะอาดความ
รวดเร็ว ความซื่อตรงและความปลอดภัย หรือผลประโยชน์อ่นื ๆ
7. กระบวนการ (Process) เพื่อส่งมอบคุณภาพในการให้บริการกับลูกค้าได้รวดเร็วและสร้างความ
พึงพอใจให้กบั ลูกค้า (Customer Satisfaction) ในการบริหารการตลาดนัน้ ผู้บริหารการตลาดต้องมีความ

เข้าใจถึงความต้องการของผูบ้ ริโภค และมุ่งตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคด้วยเครื่องมื อส่วนประสม
ทางการตลาด ซึ่งมัก จะรู้จกั กันโดยทัวไปว่
่
า “7Ps” แต่ปัจจุบันในยุค ของการตลาดที่มุ่งเน้ นลู กค้านัน้ จะ
เปลี่ยนกระบวนทัศ น์ ใ หม่ค ือ องค์ประกอบทุกอย่างนัน้ ให้เ ริ่มต้นจากลู กค้าเป็ นหลัก โดยเริ่มตัง้ แต่ก าร
ออกแบบตลอดจนตอบสนองในมุม มองของลู กค้า อันได้แก่ 4Cs: Customer Solution, Customer Cost,
Convenience และ Communication
7.1 ตอบสนองความต้องการได้มากทีส่ ุด (Customer Solution)
7.2 ราคาเหมาะสม/ย่อมเยา (Customer Cost)
7.3 ซือ้ หาสะดวก (Convenience)
7.4 รายละเอียด คุณสมบัตคิ รบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน (Communication)
2.1.3 แนวคิ ดทฤษฎีที่เกี่ยวกับควำมพึงพอใจ
ความพึงพอใจ (Satisfaction) คือ สภาวะจิตที่ปราศจากความเครียด เป็ นความรู้สกึ ของบุคคลใน
ทางบวก ความชอบ ความสบายใจ ความสุขใจต่อสภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ หรือเป็ นความรูส้ กึ ทีพ่ อใจต่อ
สิ่งที่ทาให้เ กิดความชอบความสบายใจ และเป็ นความรู้ส ึกที่บรรลุ ถึงความต้อ งการ แนวคิดและทฤษฎี
เกีย่ วกับความพึงพอใจได้นนั ้ ได้มผี ใู้ ห้ความหมายไว้ ดังนี้
อุทยั พรรณ สุ ดใจ (2545, หน้ า 7) ได้ใ ห้ค วามหมายว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้ส ึกหรือ
ทัศนคติของบุคคลทีม่ ตี ่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง โดยอาจจะเป็ นไปในเชิงประเมินค่าว่าความรูส้ กึ หรือทัศนคติตสิ งิ่ หนึ่ง
สิง่ ใดนัน้ เป็ นไปในทางบวกหรือทางลบ
2.1.4 ข้อมูลกำรใช้งำนระบบ E-Slip ของธนำคำรกรุงไทย
ธนาคารทีเ่ ริม่ มีการทาธุรกรรมผ่านช่องทางสาขาในรูปแบบ E-Slip ให้บริการธุรกรรมฝาก ถอน โอน
ชาระค่าสินค้าและบริการ โดยลูกค้าทาการยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน กรอกข้อมูลทารายการ ระบบจะ
ส่งข้อมูลผ่านอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ (Sign pad) แทนกระดาษ เพือ่ ให้ลูกค้าตรวจสอบและลงนาม โดยข้อมูล
การทาธุรกรรมจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลธนาคาร ซึ่งเป็ นระบบที่มมี าตรฐานและปลอดภัย จึงมันใจได้
่
ว่ า
ข้อมูลจะไม่มที างสูญหาย และจะได้รบั เอกสารยืนยันการทาธุรกรรมผ่านทาง smsจะเห็นได้ว่าระบบ E-Slip
มีความสะดวก รวดเร็ว รักษ์โลก และทาให้ประหยัดกระดาษ
ระบบ E-Slip ส่งผลให้ธนาคารยังคงให้ความสาคัญในการรักษาสิง่ แวดล้อม ด้วยการให้บริการผ่าน
E-Slipในการทาธุรกรรมทางการเงิน สาหรับสาขาในกรุงเทพมหานคร และบางสาขาในต่างจังหวัดอย่าง
ต่อเนื่องในปี 2563 โดยลูกค้าสามารถเลือกรับหลักฐานการทารายการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทงั ้ SMS
หรือ Email ที่ส ามารถจัดเก็บได้นาน ปราศจากการรัวไหลของข้
่
อ มูล ที่อ ยู่ใ นสลิป ทัง้ นี้ด้ว ยระบบงานที่
ธนาคารพัฒนาขึน้ สามารถช่วยลดปริมาณสลิปกระดาษได้มากกว่า 30% ต่อปี โดยธนาคารมีแผนเพือ่ ขยาย
บริการไปยังสาขาต่างจังหวัดทัวประเทศ
่
ในปี 2564

วิ ธีกำรดำเนิ นกำรวิ จยั
3.1 ประเภทของงำนวิ จยั
งานวิจยั นี้ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้า บมจ.ธนาคารกรุงไทยสาขาเหนือคลอง ต่อการใช้งาน
ระบบ E-Slip โดยการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใช้วธิ วี จิ ยั เชิงสารวจ
(Survey) ซึ่งใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้การประมวลผลจากโปรแกรมสาเร็จรูป จากนัน้ จึงทาการสรุปผลการวิจยั เพื่อนาเสนอผลการวิจยั ใน
รูปแบบของตารางและการบรรยายประกอบโดยปั จจัยทีท่ าการศึกษา คือปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ
อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ว่ากลุ่มผูบ้ ริโภคทีม่ ปี ั จจัยส่วนบุคคลทีแ่ ตกต่างกัน มีผลต่อ
ความพึงพอใจของลูกค้า บมจ.ธนาคารกรุงไทยสาขาเหนือคลอง ต่อการใช้งานระบบ E-Slip หรือไม่ อย่างไร

3.2 กลุ่มประชำกรและกำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำง
(1) กลุ่มประชำกร
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ ลูกค้าทีใ่ ช้บริการธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาเหนือ
คลอง
(2) กำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำง
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ในครัง้ นี้ คือ ลูกค้าธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาเหนือคลองที่ใช้
งานระบบ E-Slip โดยใช้วธิ กี ารสุม่ ตัวอย่างแบบตามความสะดวก (convenience sampling)
ขัน้ ตอนที่ 1 เนื่องจากผูว้ จิ ยั ไม่ทราบจานวนประชากรทีแ่ น่นอน จึงใช้สูตรของ Cochran (Cochran,
1977 อ้างถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) เพือ่ กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95%
กรณีไม่ทราบจานวนประชากรทีแ่ น่นอน ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95% จะได้จานวนกลุ่มตัวอย่างทีเ่ หมาะสม
เท่ากับ 385 ตัวอย่าง

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในงำนวิ จยั
เครื่องมือในการวิจยั ครัง้ นี้ คือแบบสอบถาม ประกอบด้วยคาถาม 3 ส่วน ดังนี้ขอ้ มูลด้านปั จจัยส่วน
บุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 1ข้อ มูล ด้านปั จ จัยส่ว นบุค คลของผู้ต อบแบบสอบถาม เป็ นค าถามเกี่ยวกับ ข้อ มูล ลัก ษณะ
ประชากร ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยเป็ นคาถามเลือกตอบ (Check
list) จานวน 5 ข้อ
ส่วนที่ 2แบบสอบถามด้านพฤติกรรมลูกค้า บมจ.ธนาคารกรุงไทยสาขาเหนือคลองต่อการใช้งาน
ระบบ E-Slip โดยเป็ นคาถามเลือกตอบ (Check list) จานวน 5 ข้อ

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า บมจ.ธนาคารกรุงไทยสาขาเหนือคลอง ต่อการใช้
งานระบบ E-Slip โดยคาถามมีทงั ้ หมด 7 ด้าน 22 ข้อ และคาถามเป็ นมาตรวัด 5 ระดับ
ส่วนที่ 3แบบสอบถามด้านพฤติกรรมลูกค้า บมจ.ธนาคารกรุงไทยสาขาเหนือคลองต่อการใช้งาน
ระบบ E-Slip โดยเป็ นคาถามเลือกตอบ (Check list) จานวน 5 ข้อ
การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ผู้วจิ ยั ได้ทาการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความ
เชื่อมัน่ (Reliability) ของเครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษา ดังนี้
การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) โดยผ่านความเห็นชอบจากผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้อง ชัดเจน ครอบคลุมวัตถุประสงค์ทก่ี าหนดไว้ และตรวจสอบความเทีย่ งตรงของเนื้อหา
ว่าตรงตามจุดประสงค์และสอดคล้องกับการศึกษาครัง้ นี้หรือไม่ เพื่อทาการแก้ไขปรับปรุงและดาเนินการใน
ขัน้ ตอนต่อไป
2. การทดสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) (ธานินทร์ ศิลป์ จารุ, 2560) โดยนาแบบสอบถามที่ทดสอบ
ความเทีย่ งตรงแล้วไปทดสอบ (Pretest) กับประชากรกลุ่มตัวอย่างทีไ่ ม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง จานวน 30 คน
แล้วนาข้อมูลประเภทมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) จากการทดสอบแบบสอบถาม มาคานวณหา
ค่ าความเชื่อ มันของเครื
่
่อ งมือ โดยใช้สูต รสัมประสิทธิอ์ ัล ฟา (Cronbach’s alpha coefficient) พบว่ามีค่ า
0.960 แสดงว่า แบบสอบถามเรื่องความพึงพอใจของลูกค้า บมจ.ธนาคารกรุงไทยสาขาเหนื อคลอง ต่อการ
ใช้งานระบบ E-Slip สามารถนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริงต่อไป

3.4 วิ ธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษาครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) ผู้วจิ ยั ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง โดยรวบรวมจากให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามโดยตรง โดยมีการเก็บข้อมูล 2 ส่วนตาม
ขัน้ ตอนดังนี้
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)เป็ นข้อมูลทีร่ วบรวมจากแบบสอบถามมีขนั ้ ตอน ดังนี้
1.1 ผู้วจิ ยั ได้ดาเนินการแจกแบบสอบถามและรวบรวมข้อมูลทัง้ หมดด้วยตนเองจานวน 385
ฉบับ กับกลุ่มตัวอย่างลูกค้าธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาเหนือคลองทีใ่ ช้งานระบบ E-Slip
ในเดือนมิถุนายน 2565 ใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล ครัง้ นี้ 1 เดือน
1.2 ผูว้ จิ ยั จะนาแบบสอบถามทีไ่ ด้ไปตรวจสอบความถูกต้องก่อนนามาวิเคราะห์สถิตติ ่อไป
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)ข้อมูลส่วนนี้ได้มาจากการศึกษาค้นคว้า ซึง่ ไม่ได้เก็บรวบรวม
จากกลุ่ ม ประชากรตัว อย่ า งโดยตรง แต่ เ ก็บ รวบรวมจากแหล่ ง อื่น ๆ เช่ น เอกสารวิช าการผลงานวิจ ัย
วิทยานิพนธ์ วารสาร เว็บไซต์ เพือ่ ให้ขอ้ มูลประกอบการวิจยั

3.5 กำรวิ เครำะห์ข้อมูลและกำรทดสอบสมมติ ฐำน
จากการเก็บรวบรวมข้อ มูล ผู้ว ิจยั ได้นาข้อ มูล มาวิเ คราะห์โดยใช้โปรแกรมทางสถิติส ถิติในการ
ทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) โดยแบ่งเป็ น 2 ส่วน ดังนี้
3.5.1 กำรวิ เครำะห์ข้อมูลเชิ งพรรณนำ (Descriptive Statistics)
ตอนที่ 1 ข้ อ มู ล ด้ า นปั จจั ย ส่ ว นบุ ค คลของผู้ ต อบแบบสอบถาม โดยการแจกแจง
ความถี่ (Frequency) และนาเสนอเป็ นค่าร้อยละ (Percentage) เพือ่ ศึกษาถึงลักษณะทัวไปของกลุ
่
่ม
ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั
ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านพฤติกรรมของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency)
และนาเสนอเป็ นค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อศึกษาถึงลักษณะทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจยั
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของลูกค้า บมจ.ธนาคารกรุงไทยสาขาเหนือคลองต่อการใช้งาน
ระบบ E-Slipวิ เ คราะห์ โ ดยการแจกแจงความถี่ ( Frequency) และน าเสนอเป็ นค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) และ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3.5.2 กำรวิ เครำะห์ข้อมูลเชิ งอนุมำน (Inferential Statistics)
เป็ นการศึกษาข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างและทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) โดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปทางสถิตซิ ง่ึ การวิจยั ครัง้ นี้จะใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ผลทางสถิติ คือ การวิเคราะห์ Independent
Sample t-testและค่า One-Way ANOVA (F-test)โดยหากพบว่ามีความแตกต่างทีร่ ะดับน้อยกว่าหรือเท่ากับ
0.05 ต้อ งทาการเปรียบเทียบเชิงซ้อ น (Multiple comparison) ด้ว ยวิธีของ Least Significant Difference
(LSD)

สรุปผล อภิ ปรำยผล ข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลกำรวิ จยั
ส่วนที่ 1 ผลกำรวิ เครำะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำม
ผลการศึกษาครัง้ นี้สรุปได้ว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 223คนคิดเป็ นร้อย
ละ 57.9 มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี จานวน177 คนคิดเป็ นร้อยละ 46.0 อาชีพพนักงานบริษทั เอกชน จานวน
162 คนคิดเป็ นร้อยละ 42.1 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จานวน 292 คนคิดเป็ นร้อยละ 75.8 และมีรายได้
เฉลีย่ ต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาทจานวน 159 คนคิดเป็ นร้อยละ 41.3

ส่วนที่ 2 ผลกำรวิ เครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติ กรรมกำรใช้บริ กำรของผู้ตอบแบบสอบถำม
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ใช้บริการระบบ E-Slip 4-6 ครัง้ /เดือน จานวน 170 คนคิดเป็ นร้อยละ
44.2 ใช้บริก ารระบบ E-Slip ช่ว งเวลา 12.31 - 14.30 น. จานวน 139 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 36.1 ประเภท
ธุรกรรมที่ใช้บริการระบบ E-Slip ฝาก/ถอน/โอน มีจานวน 291 คน คิดเป็ นร้อยละ 75.6 มีความคิดเห็นกับ
ระบบ E-Slip สะดวกและรวดเร็ว จานวน 173 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.9 และแหล่งข้อมูลจากพนักงานธนาคาร
แนะนา จานวน 179 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.5
ส่วนที่ 3 ผลกำรวิ เครำะห์ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดของผู้ตอบแบบสอบถำม
ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญในระดับมากอันดับหนึ่งได้แก่ ระบบ E-Slip มี
รูปแบบการใช้งานง่าย และทันสมัยมีค่าเฉลีย่ 4.22
ปั จจัยด้านราคา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญในระดับมาก อันดับหนึ่งได้แก่ ไม่มคี ่าธรรมเนียม
ในการใช้บริการระบบ E-Slip มีค่าเฉลีย่ 4.22
ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญในระดับมาก อันดับหนึ่งได้แก่ ทาเล
ทีต่ งั ้ ของธนาคาร มีความเหมาะสมและสะดวกในการติดต่อมีค่าเฉลีย่ 4.21
ปั จจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญในระดับมากทีส่ ุด อันดับหนึ่งได้แก่ มี
วิธกี ารนาเสนอโฆษณาทีน่ ่าสนใจทาให้รบั รูข้ อ้ มูลการให้บริการต่างๆ อย่างครบถ้วนมีค่าเฉลีย่ 4.33
ปั จจัยด้านบุคลากร ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญในระดับมากอันดับหนึ่งได้แก่ พนักงานมีความรู้ และ
ความสามารถในการให้บริการมีค่าเฉลีย่ 4.23
ปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญในระดับมากทีส่ ุดอันดับหนึ่งได้แก่ความ
สะดวก สะอาดของสถานทีใ่ ห้บริการเช่น ทีจ่ อดรถ ทีน่ งพั
ั ่ ก และสิง่ แวดล้อมต่างๆ และพนักงานมีการแต่ง
กายเรียบร้อยมีค่าเฉลีย่ 4.25
ปั จจัยด้านกระบวนการ ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญในระดับมากทีส่ ุดอันดับหนึ่งได้แก่ระยะเวลาใน
การใช้งานระบบ E-Slip มีความรวดเร็วมีค่าเฉลีย่ 4.26
ส่วนที่ 4 กำรวิ เครำะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติ ฐำน
จำกสมมติ ฐำนปั จจัยส่วนบุคคลมีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าบมจ.ธนาคารกรุงไทยสาขาเหนือ
คลอง ต่อการใช้งานระบบ E-Slip ทีแ่ ตกต่างกัน
สมมติ ฐำนที่ 1เพศมีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า บมจ.ธนาคารกรุงไทยสาขาเหนือคลอง ต่อการ
ใช้งานระบบ E-Slip ไม่แตกต่างกันจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจยั

สมมติ ฐำนที่ 2 อายุมผี ลต่อความพึงพอใจของลูกค้า บมจ.ธนาคารกรุงไทยสาขาเหนือคลอง ต่อการ
ใช้งานระบบ E-Slip ไม่แตกต่างกันจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจยั
สมมติ ฐำนที่ 3อาชีพมีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า บมจ.ธนาคารกรุงไทยสาขาเหนือคลอง ต่อ
การใช้งานระบบ E-Slip ไม่แตกต่างกันจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจยั
สมมติ ฐำนที่ 4ระดับการศึกษามีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า บมจ.ธนาคารกรุงไทยสาขาเหนือ
คลอง ต่อการใช้งานระบบ E-Slip ทีแ่ ตกต่างกัน ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจยั
สมมติ ฐำนที่ 5รายได้ต่อเดือนมีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า บมจ.ธนาคารกรุงไทยสาขาเหนือ
คลอง ต่อการใช้งานระบบ E-Slipไม่แตกต่างกันจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจยั

5.2 กำรอภิ ปรำยผลกำรวิ จยั
จากผลการวิจยั ความพึงพอใจของลูกค้า บมจ.ธนาคารกรุงไทยสาขาเหนือคลอง ต่อการใช้งานระบบ
E-Slip มีประเด็นสาคัญทีส่ ามารถนามาอภิปรายผลได้
5.2.1 กำรวิ เครำะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำม
จากผลการวิจยั พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็ นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี อาชีพพนักงาน
บริษทั เอกชน มีระดับการศึกษาปริญญาตรี และมีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท ซึ่งจะเห็นได้
ว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ สามารถที่จะบ่งชี้ถงึ ลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการ
แสดงออกทีแ่ ตกต่างกันของแต่ละบุคคล
5.2.2 กำรวิ เครำะห์ควำมพึงพอใจของลูกค้ำ บมจ.ธนำคำรกรุงไทยสำขำเหนื อคลอง ต่อกำร
ใช้งำนระบบ E-Slip
จากผลการวิจยั ความพึงพอใจของลูกค้า บมจ.ธนาคารกรุงไทยสาขาเหนือคลอง ต่อการใช้งานระบบ
E-Slip โดยรวมพบว่าอยู่ใ นระดับมากที่สุ ด ซึ่ง ด้านการส่งเสริมการตลาดมีระดับความคิดเห็นมากที่สุ ด
รองลงมาด้า นลัก ษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ ด้านราคา ด้านผลิต ภัณฑ์ ด้านช่อ งทางการจัด
จาหน่ าย และด้านบุคลากร ตามลาดับ ซึ่งถ้าหากธนาคารมีการส่งเสริมการตลาดที่น่าสนใจ สามารถรับรู้
ข้อมูลการให้บริการต่างๆ อย่างครบถ้วน จะส่งผลให้ผใู้ ช้บริการเกิดความสนใจ และอยากทีจ่ ะมาใช้บริการ
เพิม่ มากขึน้

5.2.3 กำรวิ เครำะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติ ฐำน
จากผลการวิจยั สมมติฐานของการวิจยั ปั จจัยส่ว นบุค คลมีผ ลต่อ ความพึงพอใจของลู กค้าบมจ.
ธนาคารกรุงไทยสาขาเหนือคลอง ต่อการใช้งานระบบ E-Slip พบว่า ระดับการศึกษามีผลต่อความพึงพอใจ
ของลูกค้า บมจ.ธนาคารกรุงไทยสาขาเหนือคลอง ต่อการใช้งานระบบ E-Slipแตกต่างกัน เนื่องจากธนาคาร
มีการนาเทคโนโลยีท่ที นั สมัยมาช่วยในการลดระยะเวลาการทารายการ ซึ่งบางครัง้ ระบบอาจต้องมีการทา
ความเข้าใจในช่วงแรก ซึ่งผลการวิจยั นี้ได้แสดงให้เห็นว่า คุณภาพการบริการเป็ นความคาดหวังของลูกค้า
ซึ่งลูกค้าจะใช้เกณฑ์ในการวัดคุณภาพการบริการจากสิ่งที่มองเห็น การบริการที่มคี ุณภาพและทาให้ลูกค้า
เกิดความพึงพอใจมักจะใช้สนิ ค้าทีด่ คี ่ไู ปกับการให้บริการ

5.3 ข้อเสนอแนะในงำนวิ จยั ครัง้ นี้
จากการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าบมจ.ธนาคารกรุงไทยสาขาเหนือคลองต่อการใช้งานระบบ ESlipผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
ส่วนของข้อมูลด้ำนปัจจัยส่วนบุคคล
ข้อมูลทีเ่ ก็บได้จากการสารวจกลุ่มตัวอย่าง อาจยังไม่ค่อยกระจายตามกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากผูว้ จิ ยั
มีขอ้ จากัดในการวิจยั ในด้านเวลา และด้านงบประมาณ จึงไม่สามารถสุ่มตัวอย่างได้ทุกทัวถึ
่ ง โดยระยะเวลา
ในการทาการวิจยั ครัง้ นี้ค่อนข้างที่จะจากัด ซึ่งมีเวลาเก็บข้อมูลประมาณ 1 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน
พ.ศ. 2565 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565) และเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามมีการกระจายตัว
ทางด้านปั จจัยส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ และรายได้ต่อเดือนทีไ่ ม่เพียงพอ ดังนัน้ ผูท้ จ่ี ะนาข้อมูลวิจยั ชุดนี้ไป
ใช้ควรระมัดระวังการนาข้อมูลปั จจัยส่วนบุคคลและข้อมูลเชิงสถิตอิ ่นื ๆ สาหรับเป็ นข้อมูลที่เชื่อมโยงปั จจัย
ต่ า งๆ นอกจากนี้ ข้อ มูล ที่เ ก็บ จากกลุ่ ม ตัว อย่ า งในงานวิจ ัย นี้ เ ป็ น ข้อ มูล ปี พ.ศ. 2565 จึง ควรระวัง การ
เปลีย่ นแปลงของข้อมูลทีเ่ ปลีย่ นไปตามกาลเวลาด้วย
ส่วนด้ำนปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
- ปั จจัยด้านผลิต ภัณ ฑ์ ต้องมุ่งเน้นไปที่ผู้ใ ช้บริการ เพื่อให้ได้บริการตรงตามความต้อ งการของ
ผูใ้ ช้บริการ
- ปั จจัยด้านราคา สร้างความคุม้ ค่าเมื่อเทียบกับผลประโยชน์ทผ่ี ใู้ ช้บริการจะได้รบั
- ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย มีช่องทางการจัดจาหน่ายทีเ่ พียงพอ
- ปั จจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีการนาเสนอผลิตภัณฑ์ทน่ี ่าสนใจ
- ปั จจัยด้านบุคลากร การฝึกอบรมพนักงานอยู่เสมอ

- ปั จจัยลักษณะทางกายภาพ ธนาคารต้องมีความสะดวก ความสะอาดของสถานทีใ่ ห้บริการ
- ปั จจัยด้านกระบวนการ ขัน้ ตอนการใช้งานไม่ยุ่งยาก เข้าใจง่าย ถูกต้อง และรวดเร็ว

5.4 ข้อเสนอแนะในงำนวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ในการศึกษาครัง้ นี้เป็ นการเก็บเฉพาะแบบสอบถาม ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ ต่อไปควรมีการศึกษา
ข้อมูลแบบเชิงลึก เพือ่ ทีจ่ ะได้เข้าถึงพฤติกรรมของผูใ้ ช้บริการมากขึน้ โดยมีการสัมภาษณ์
2.ควรศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยอื่นๆทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจของลูกค้าบมจ.ธนาคารกรุงไทยสาขาเหนือ
คลองต่อการใช้งานระบบE-Slip
3. เพิม่ พืน้ ทีใ่ นการศึกษาในอาเภออื่นๆ ว่ามีความคล้ายคลึงหรือแตกต่างกันอย่างไร
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