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The aim of this research was to study satisfaction in terms of on service quality in terms
of personal financial planning at financial institutions in relation to customer service usage and
behaviorial trends in the Bangkok metropolitan area. The sample consisted of three hundred and
ninety customers of financial institutions who lived in Bangkok and used the personal financial
planning services of these institutions. A questionnaire was used for the purposes of data collection.
The statistics for data analysis included percentage, mean and standard deviation. The statistical for
hypotheses testing included a t-test, one-way analysis of variance, and Pearson product moment
correlation coefficient. The results of this research found the following: most of respondents were
satisfied on service quality in personal financial planning of financial institutions at the highest level
with an average of 4.22. When considering each aspect, it was found that assurance at the highest
level with the highest mean of 4.26. Followed by reliability and responsiveness at the highest level
with an average of 4.23 and 4.22 respectively. Empathy and physical appearance at a high level with
an average of 4.19 and 4.15 respectively. The results of hypothesis testing were as follows:
customers with different status and monthly income had different tendencies in terms of using the
service with a statistical significance of 0.05 and 0.01 respectively. The levels of satisfaction in
terms of service quality in the aspects of physical appearance, reliability, responsiveness, assurance
and empathy were related to the tendencies of customers in the Bangkok metropolitan area to use
the personal financial planning services of financial institutions in the future and to recommend others
to use the services which were moderately significant at a level of 0.01 and in the same direction.

Keyword : satisfaction, service quality, personal financial planning, financial institutions, customer
service usage behavior
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
ทิศทางการเปลี่ ยนแปลงของหน่วยงานภาครัฐที่ หันมาให้ ความสาคัญ และส่งเสริ ม ให้
ประชาชนตระหนัก ถึง ความส าคัญ ของการบริ ห ารจัดการการเงิน มากยิ่งขึน้ เพื่ อ ให้ ป ระชาชน
สามารถรับมือกับภาวะเศรษฐกิจไทยที่ผันผวนในอนาคต ช่วยลดปั ญหาหนีส้ ิน และเงินออมวัย
เกษี ย ณอายุ กระตุ้ นให้ เกิ ด ความสนใจการวางแผนรายได้ และการใช้ จ่ า ย เพื่ อ เก็ บ เกี่ ย ว
ผลประโยชน์ เหล่านีม้ าทาให้ เกิดความมั่นคงในชีวิตต่อไปในอนาคต ยกตัวอย่างเช่น ภาครัฐได้
สนับสนุนให้ มี มาตรการส่งเสริ มการออมเงินเพื่อวัยเกษี ยณ ส่งเสริ ม ให้ มี หลักประกันเพื่อชีวิตที่
มัน่ คงผ่านทางการให้ สิทธิประโยชน์ทางภาษี นอกจากภาครัฐแล้ วทางด้ านสถาบันการศึกษาได้ เริ่ ม
มีการพัฒนาหลักสูตรการเรี ยนการสอนให้ มีสาขาวิชาการวางแผนการเงินและการลงทุน เพื่อก้ าว
ทันถึงแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริ โภค และตอบรับความต้ องการบุคลากรของ
สาขาอาชีพนี ้ที่คาดว่าจะมีเพิ่มขึ ้นในอนาคต ในด้ านธุรกิจของสถาบันการเงินเองก็เช่นกันจึงได้ มี
การขยายขอบเขตการให้ บริ การบูรณาการแบบองค์รวมมากขึ ้น ธนาคารพาณิ ชย์ได้ มีการขยาย
ภาคธุรกิจให้ บริ การทางการเงินอื่นๆ เช่น การปล่อยสินเชื่อกู้บ้านควบรวมไปกับประกันชีวิตของผู้
ขอสินเชื่อ ด้ านธุรกิจประกันชีวิตก็มีการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์มากขึ ้น เช่น ประกัน
ชีวิตแบบสะสมทรัพย์ผ้ ซู ื ้อจะได้ รับความคุ้มครองชีวิตควบคูก่ บั การออมเงิน เป็ นต้ น
การแข่งขันของสถาบันการเงินที่ทวีความรุ นแรงมากยิ่งขึน้ ทาให้ สถาบันการเงินแต่ละ
ประเภทต้ องมี การปรับตัวเพื่ อดึงดูดให้ มี ลูกค้ าเข้ ามาใช้ บริ การให้ ม ากที่ สุด โดยแนวทางหนึ่งที่
สามารถสร้ างความสนใจและตอบโจทย์ความต้ องการของผู้บริ โภคได้ เป็ นอย่างดีก็คือบริ การให้
คาปรึกษาวางแผนการเงินส่วนบุคคลและจัดทาแผนการเงินของผู้บริ โภคเป็ นรายบุคคล เพื่อเพิ่ม
โอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายทางการเงินในอนาคตที่ มีความแตกต่างกัน และนาเสนอผลิตภัณ ฑ์
ทางการเงินให้ ตอบโจทย์ตรงกับความต้ องการของผู้บริ โภคอย่างแท้ จริ ง โดยจะต้ องอาศัยทักษะ
ความสามารถของผู้ให้ บริ การที่จะต้ องทางานอย่างมีกระบวนการเริ่ มจากการสร้ างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างลูกค้ า การเก็บรวบรวมข้ อมูลและเป้าหมายทางการเงิน วิเคราะห์และประเมินสถานะ
ทางการเงิ น จัด ท าและน าเสนอแผนการเงิ น ลงมื อ ปฏิ บัติต ามแผน และทบทวนแผนการเงิ น
ตามลาดับ โดยแผนการเงินจะเกิดจากบูรณาการความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทางการเงินเข้ า
ไปด้ วยกัน ออกมาเป็ นแผนการเงิน รู ป แบบต่างๆ ได้ แก่ แผนการออม แผนการลงทุน แผนการ
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บริ การหนี ้ แผนบริ หารความเสี่ยง แผนการเกษี ยณ และแผนภาษี อากร ซึ่งแต่ละแผนจะทาหน้ าที่
แตกต่างกันออกไป ที่จะช่วยสนับสนุนให้ แต่ละบุคคลบรรลุเป้าหมายทางการเงินของตนเอง
ประเทศที่พัฒนาแล้ วการวางแผนการเงินถูกนาไปเป็ นแขนงวิชาหนึ่งโดยบุคคลที่สนใจ
สามารถเข้ าใช้ บริ การกับ ที่ ปรึ กษาการเงินที่ เป็ นมื ออาชี พ ส าหรับประเทศไทยเองการวางแผน
การเงินส่วนบุคคลยังถือว่าเป็ นเรื่ องใหม่ ประชาชนยังให้ ความสนใจวางแผนการเงินอยู่น้อยและยัง
ไม่เห็นความสาคัญอย่างลึกซึ ้ง เช่น การวางแผนการออมคือการนาเงิ นไปฝากกับธนาคารพาณิชย์
หลีกเลี่ยงวางแผนอาจเกี่ยวข้ องกับความเสี่ยงไม่พึงปรารถนาที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต เช่น ความ
ตาย การเจ็บป่ วย เป็ นต้ น รวมไปถึงความเชื่อและทัศนคติผ้ บู ริ โภคที่การวางแผนการเงินที่ไม่ยอม
เปิ ดเผยข้ อมูลทางการเงินกับผู้ให้ บริการได้ รับรู้ มองว่าการให้ บริ การนี ้มักจะต้ องจบลงด้ วยการขาย
ประกันเสมอ ดังนันการรั
้
บทราบถึงความพึงพอใจของลูกค้ าภายหลังจากที่เคยใช้ บริ การวางแผน
การเงินแล้ ว จะทาให้ ร้ ูถึงอัตราการเติบโตของธุรกิจการให้ บริ การวางการเงินส่วนบุคคลโดยดูจาก
แนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การของลูกค้ าในอนาคต นาไปสูก่ ารวางมาตรฐานอุตสาหกรรมที่พึงมี
ต่อ ลูก ค้ า และน าไปพั ฒ นาคุณ ภาพการบริ ก ารวางแผนการเงิ น ส่ ว นบุ ค คลให้ เที ย บเท่ า กั บ
ต่างประเทศต่อไป
จากที่ ก ล่า วมานัน้ ผู้วิ จัย จึง ต้ อ งการศึก ษาถึ ง ความพึ ง พอใจต่อ คุณ ภาพ การบริ ก าร
วางแผนการเงิน ส่วนบุคคลของสถาบันการเงิน ที่ มี ความสัม พันธ์ ต่อ แนวโน้ มพฤติกรรมการใช้
บริ การของลูกค้ าในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อนาผลการศึกษาในครัง้ นี ้เป็ นแนวทางในการพัฒนา
และปรับปรุงรูปแบบการให้ บริการ ตลอดจนเป็ นการกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพ
ตอบสนองต่อความต้ องการของผู้บริโภคอย่างเหมาะสมที่สดุ
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของลูกค้ าในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยจาแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การวางแผนการเงิน
ส่ ว นบุ ค คลของสถาบั น การเงิ น กั บ แนวโน้ มพ ฤติ ก รรมการใช้ บริ ก ารของลู ก ค้ าในเขต
กรุงเทพมหานคร
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ความสาคัญของการวิจัย
ผู้วิจยั มุง่ หวังให้ ผลการวิจยั ครัง้ นี ้สามารถนาไปใช้ ประโยชน์ได้ ดังนี ้
1. ผู้สนใจหรื อผู้ประกอบการธุรกิจประเภทนี ้สามารถนาไปใช้ เป็ นแนวทางสาหรับใน
การพัฒนาปรับปรุงแผนธุรกิจการให้ บริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ และ
สอดคล้ องกับความต้ องการของลูกค้ า
2. เป็ นแนวทางการพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพให้ ตรงกับความคาดหวังของลูกค้ า
3. เป็ นแหล่งข้ อมูล และเป็ นประโยชน์ต่อผู้ต้องการศึกษาค้ นคว้ าเกี่ ยวกับความพึง
พอใจต่อคุณภาพการบริการในการวิจยั ต่อไป
ขอบเขตการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาถึงความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการวางแผนการเงินส่วน
บุคคลของสถาบันการเงินที่มีความสัมพันธ์ ต่อแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การของลูกค้ าในเขต
กรุงเทพมหานคร
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยครัง้ นี ้ ได้ แก่ ลูกค้ าในเขตกรุ งเทพมหานครที่เคยใช้ บริ การ
วางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงิน ซึง่ ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุ่ม ตัว อย่ า งที่ ใช้ ในการวิ จัย คื อ ลูก ค้ า ในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ เคยใช้ บ ริ ก าร
วางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงิน เนื่องจากไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน จึงใช้
การก าหนดขนาดของกลุ่ม ตัวอย่า งโดยใช้ สูต รค านวณก าหนดขนาดกลุ่ม ตัวอย่างของ W.G.
Cochran โดยกาหนดสัดส่วนของประชากรที่ ต้องการสุ่ม 5% ระดับ ค่าความเชื่ อมั่น 95% และ
สัดส่วนความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ เกิดขึ ้นได้ 5%(อนุวตั ิ คูณแก้ ว, 2560) จากสูตรผู้วิจยั จะได้ กลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 385 ตัวอย่าง และเพื่อความสมบรูณ์ของงานวิจยั จึง เพิ่มกลุ่มตัวอย่างอีกจานวน 5
ตัวอย่าง รวมขนาดตัวอย่างทังหมด
้
390 ตัวอย่าง
การเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อเก็บข้ อมูลแบบสอบถามในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ใช้ หลักเกณฑ์
สุม่ ตัวอย่างตามขันตอนดั
้
งนี ้
1. วิธี สุ่ม ตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยทาการแบ่ง ประเภท
ของสถาบันการเงินออกเป็ น 3 ประเภท ได้ แก่ ธนาคารพาณิ ช ย์ บริ ษั ทประกันชี วิต และบริ ษั ท
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หลักทรัพย์ จากนันท
้ าการจับฉลากเลือกกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งจะเป็ นการจับฉลากเลือกสถาบันการเงิน
ประเภทละ 5 บริ ษั ท รวมทัง้ หมดเป็ น 15 บริ ษั ท ได้ แ ก่ ธนาคารกรุ ง เทพ ธนาคารกสิ ก รไทย
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารยูโอบี ธนาคารกรุงศรี กรุงเทพประกันชีวิต เมืองไทยประกันชีวิต เอไอเอ
กรุงไทย-แอกซ่า ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต บล. ภัทร บล.ทิสโก้ บล.บัวหลวง บล.เคทีบี บล.ซีมิโก้
2. วิธีส่มุ ตัวอย่างแบบโควต้ า (Quota Sampling) นากลุ่มตัวอย่างที่จบั ฉลากได้ จาก
ขัน้ ตอนที่ 1 มาก าหนดขนาดกลุ่ม ตัวอย่างในแต่ล ะสถาบัน การเงิ น ในจ านวนเท่าๆ กัน ซึ่ง จะ
สามารถคานวณออกมาได้ สถาบันการเงินละ 26 ตัวอย่าง
3. วิธี สุ่ม ตัวอย่ างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยการเก็ บ ข้ อ มูล จาก
กลุม่ ตัวอย่างที่เต็มใจให้ ข้อมูลตามที่ระบุในขันตอนที
้
่ 1 และ 2 จนครบ 390 ตัวอย่าง
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ประกอบด้ วย
1.1 ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้ แก่
1.1.1 เพศ
1.1.1.1 ชาย
1.1.1.2 หญิง
1.1.2 อายุ
1.1.2.1 21- 30 ปี
1.1.2.2 31- 40 ปี
1.1.2.3 41- 50 ปี
1.1.2.4 51 ปี ขึ ้นไป
1.1.3 สถานภาพ
1.1.3.1 โสด
1.1.3.2 สมรส / อยูด่ ้ วยกัน
1.1.3.3 หย่าร้ าง / แยกกันอยู่
1.1.4 ระดับการศึกษา
1.1.4.1 ต่ากว่าปริญญาตรี
1.1.4.2 ปริญญาตรี
1.1.4.3 สูงกว่าปริญญาตรี
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1.1.5 อาชีพ
1.1.5.1 นักศึกษา / นิสิต
1.1.5.2 พนักงานบริษัทเอกชน
1.1.5.3 ข้ าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
1.1.5.4 ธุรกิจส่วนตัว / ค้ าขาย
1.1.5.5 รับจ้ างทัว่ ไป
1.1.5.6 อื่นๆ โปรดระบุ…………………
1.1.6 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
1.1.6.1 15,000 - 51,999 บาท
1.1.6.2 52,000 - 88,999 บาท
1.1.6.3 89,000 - 125,999 บาท
1.1.6.4 126,000 - 162,999 บาท
1.1.6.5 163,000 - 199,999 บาท
1.1.6.6 200,000 บาทขึ ้นไป
1.2 ความพึงพอใจต่อคุณ ภาพการบริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบัน
การเงิน
1.2.1 ด้ านลักษณะทางกายภาพ
1.2.2 ด้ านความน่าเชื่อถือ
1.2.3 ด้ านการตอบสนองลูกค้ า
1.2.4 ด้ านความเชื่อมัน่ ไว้ วางใจ
1.2.5 ด้ านความเอาใจใส่
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ แนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การของลูกค้ าใน
เขตกรุงเทพมหานคร
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. บริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคล หมายถึง บริ การให้ คาปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้ าน
การเงินผ่านกระบวนการในการพิจารณาจัดสรรสินทรัพย์ที่มีอยู่เพื่อให้ เกิดความมัน่ คงทางการเงิน
อย่างสูงสุด จนสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์หรื อเป้าหมายทางการเงินและสอดคล้ องกับรูปแบบการ
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ดาเนินชีวิตของแต่ละบุคคล รวมถึงนาเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ถูกออกแบบให้ สามารถช่วย
ตอบสนองเป้าหมายของลูกค้ าที่กาหนดไว้
2. ผู้ให้ บ ริ ก าร หมายถึง เจ้ าหน้ าที่ ผ้ ูให้ ค าปรึ ก ษา คาแนะน า หรื อ จัด ท าแผนการเงิ น
เพื่อให้ ผ้ ูรับคาปรึ กษาบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ กาหนดไว้ เช่น แผนภาษี แผนการออม แผน
เกษี ยณอายุ แผนการลงทุน และแผนมรดก เป็ นต้ น โดยบุคลากรที่จะสามารถเป็ นผู้ให้ บริ การได้
จะต้ องมีใบอนุญ าตจากหน่วยงานกากับดูแล รวมถึงผ่านการเรี ยนรู้ และอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ต่า งๆ ประกอบด้ ว ย ใบอนุญ าตผู้แ นะน าการลงทุน และผู้ว างแผนการลงทุน จากส านัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตและ
วินาศภัย จากสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
3. ลูก ค้ า หมายถึ ง ผู้เข้ ารั บ บริ ก ารวางแผนการเงิ น ส่ว นบุค คล เพื่ อ ตอบสนองความ
ต้ องการและสร้ างสมดุลในการใช้ ชีวิต สามารถเริ่ มต้ นการออมอย่างมีประสิทธิภาพต่อยอดความ
มัน่ คงทางการเงินตามแนวทางของแผนการเงินส่วนบุคคลที่ผ้ ใู ห้ บริ การแนะนา และนาไปปฏิบตั ิ
ตามเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายทางการเงินได้ ตามที่มงุ่ หวัง
4. สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันที่ทาหน้ าที่ให้ บริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อ
ทาให้ ลูกค้ าเกิดความเข้ าใจอย่างเพี ยงพอเกี่ ยวกับบริ การทางการเงินที่มีความหลากหลายและ
ซับ ซ้ อ น โดยแบ่ง ออกเป็ น 3 ประเภท ได้ แ ก่ ธนาคารพาณิ ช ย์ บริ ษั ท ประกัน ชี วิ ต และบริ ษั ท
หลักทรัพย์
5. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคล หมายถึง ความรู้สึก
ชื่นชอบ หรื อรู้ สึกดีที่เกิดจากการได้ รับบริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของผู้ให้ บริ การอย่างมี
คุณ ภาพ โดยวัดจากด้ านลักษณะทางกายภาพ ด้ านความน่าเชื่อถื อ ด้ านความรวดเร็ วในการ
ตอบสนอง ด้ านความเชื่อมัน่ ไว้ วางใจ และด้ านการเข้ าถึงจิตใจของลูกค้ า
5.1 ด้ านลักษณะทางกายภาพ หมายถึง ลักษณะของสิ่งอานวยความสะดวกของการ
ให้ บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลที่มีตอ่ ลูกค้ า ได้ แก่ เจ้ าหน้ าที่ผ้ ใู ห้ บริการ อุปกรณ์การนาเสนอ
ข้ อมูล ความทันสมัยของเทคโนโลยี รวมถึงสภาพแวดล้ อมที่ทาให้ ผ้ รู ับบริการรู้สกึ ว่าได้ รับการดูแล
จากผู้ให้ บริการ
5.2 ด้ านความน่าเชื่อถือ หมายถึง เจ้ าหน้ าที่สามารถให้ บริ การได้ ตามวันและเวลาที่
นัดพบตกลงกันไว้ เจ้ าหน้ าที่มีความรู้เรื่ องวางแผนการเงินอย่างมืออาชีพ ให้ บริการวางแผนการเงิน
แก่ลกู ค้ าได้ อย่างเหมาะสม ตรงความต้ องการ ดาเนินการตามแผนการเงินที่แนะนา และให้ บริ การ
โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้ าเป็ นสาคัญ
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5.3 ด้ านการตอบสนองลูกค้ า หมายถึง เจ้ าหน้ าที่สามารถให้ ข้อมูลความรู้ แก่ลูกค้ า
ได้ อย่างทันที ให้ บริ การตอบข้ อซักถามต่างๆ อย่างเต็มใจ ดาเนินการตามขันตอนด้
้
วยความรวดเร็ ว
มีความเหมาะสมด้ านระยะเวลาการรอคอยเจ้ าหน้ าที่เข้ ามาให้ บริ การ และเจ้ าหน้ าที่อานวยความ
สะดวกงานด้ านเอกสารได้ อย่างดี
5.4 ด้ านความเชื่อมัน่ ไว้ วางใจ หมายถึง เจ้ าหน้ าที่มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้ รับ
มอบหมาย มี ความรอบคอบ ให้ บ ริ การตามแผนการที่ วางไว้ อย่างครบถ้ วน สามารถให้ ค วาม
ช่วยเหลือแก้ ไขปั ญหาเฉพาะหน้ าให้ กบั ลูกค้ าได้ อย่างดี ให้ บริการด้ วยความโปร่งใส รักษาความลับ
ของลูกค้ าแต่ละราย รวมไปถึงมีความพร้ อมในการให้ บริการทังก่
้ อน ระหว่าง และภายหลังจากการ
ใช้ บริการ
5.5 ด้ านความเอาใจใส่ หมายถึง เจ้ าหน้ าที่สามารถจดจาชื่อและความต้ องการของ
ลูกค้ าได้ อย่างดี มีการติดตามข้ อมูล แจ้ งข่าวสารแก่ลูกค้ าอย่างสม่าเสมอ เอาใจใส่ลูกค้ าเสมือน
เป็ นคนสาคัญ ยินดีรับฟั งคาแนะนา และคาติชมของลูกค้ า อี กทัง้ ยังมีความเอาใจใส่ และมอบ
ความช่วยเหลือแก่ลกู ค้ า
6. แนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคล หมายถึง พฤติกรรมการใช้
บริ การวางแผนการเงินส่วนบุ คคลของลูกค้ าในอนาคต ได้ แก่ การกลับมาใช้ บริ การ การแนะนา
ผู้อื่นมาใช้ บริการ และประเภทแผนการเงินที่สนใจกลับมาใช้ บริการอีกในอนาคต
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการศึกษาค้ นคว้ าวิจยั เรื่ อง “ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การวางแผนการเงินส่วน
บุคคลของสถาบันการเงินที่มี ความสัมพันธ์ ต่อแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การของลูกค้ าในเขต
กรุงเทพมหานคร” มีกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี ้

ลักษณะประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
6. รายได้

แนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การของ
ลูกค้ าในเขตกรุงเทพมหานคร

ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการ
วางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบัน
การเงิน
1. ด้ านลักษณะทางกายภาพ
2. ด้ านความน่าเชื่อถือ
3. ด้ านการตอบสนองลูกค้ า
4. ด้ านความเชื่อมัน่ ไว้ วางใจ
5. ด้ านความเอาใจใส่

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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สมมติฐานในการวิจัย
1. ลูกค้ าที่มีลกั ษณะประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้ แตกต่างกันมีแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริการแตกต่างกัน
2. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงินมี
ความสัมพันธ์กบั แนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริการของลูกค้ าในเขตกรุงเทพมหานคร
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้ องกับเนือ้ หาของงานวิจยั เพื่อใช้ ประกอบการ
ทางานวิจัยเรื่ อง “ความพึงพอใจต่อคุณ ภาพการบริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบัน
การเงินที่มีความสัมพันธ์ ต่อแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การของลูกค้ าในเขตกรุ งเทพมหานคร”
โดยมีการนาเสนอหัวข้ อดังต่อไปนี ้
1. ข้ อมูลเกี่ยวกับการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้ บริ การ
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ
5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแนวโน้ มพฤติกรรมผู้บริโภค
6. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
1. ข้ อมูลเกี่ยวกับการวางแผนการเงินส่ วนบุคคล
1.1 ความหมายของวางแผนการเงินส่ วนบุคคล
กุศ ยา ลี ฬ หาวงศ์ (2554, p. 18) การวางแผนทางการเงิ น (Personal Financial
Planning) คือ กระบวนการประเมินและพัฒ นาความเป็ นอยู่ให้ ดีขึน้ โดยพิจารณาถึงปั จจัยทาง
เศรษฐกิจและการตัดสินใจของแต่ละคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่ องที่เกี่ยวกับเงิน ไม่ว่าจะเป็ นการจัด
งบประมาณ การวางแผนใช้ จ่ายอย่างคุ้มค่าเงิน หรื อตัดสินใจซื ้อรถหรื อระหว่างรถกับบ้ านจะซื ้อ
อะไรก่อนอะไรหลัง ชีวิตอนาคตจะเป็ นอย่างไร ทาอย่างไรให้ มีเงินมากพอสาหรับอนาคต และเมื่อ
เริ่มมีเงินมากพอที่จะเป็ นเงินเก็บหรื อเงินออมแล้ ว ปั ญหาที่ตามมาก็คือ ถ้ าฝากธนาคาร ดอกเบี ้ยก็
น้ อยนิด จะลงทุนก็ไม่ร้ ูจะทาอย่างไร ดังนัน้ หลักการลงทุนจึงเป็ นสิ่งที่ ต้ องเรี ยนรู้ตอ่ ไป
TactSchool (2559) ได้ กล่าวไว้ ว่าการวางแผนการเงินไม่ใช่การเก็บเงินมาก เป็ นนัก
บัญชี หรื อการเป็ นคนตระหนี่ ซึ่งแผนการเงินที่ดี จะต้ องไม่มีความซับซ้ อนเพื่อให้ สามารถปฏิบตั ิ
ตามได้ ง่าย โดยการวางแผนการเงินจะต้ องประกอบไปด้ วย 4 คุณลักษณะ ได้ แก่ การหาเงินให้
มากขึ ้น การใช้ เงินที่หามา การใช้ เงินหาเงินเพิ่ม และการป้องกันการเสียเงิน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2558) การวางแผนการเงินเป็ นแนวคิดที่ทาให้ เรา
เตรี ยมความพร้ อมและนาชีวิตไปสูค่ วามมัน่ คงทางการเงิน ซึง่ ควรเริ่มจากการปลูกฝั งนิสยั การออม
และการใช้ เงินที่ดี มีวินยั ตังแต่
้ เด็กๆ เพราะเมื่อเข้ าสู่วยั ทางานก็จะต้ องรู้วิธีการวางแผนและจัดสรร
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เงิ น ให้ เพี ย งพอในการใช้ จ่ า ยประจ าวัน การใช้ จ่ า ยในอนาคต รวมถึ ง การเก็ บ ออมเพื่ อ การ
เกษี ยณอายุ ดังนันการวางแผนการเงิ
้
นจึงเป็ นแนวคิดสาคัญที่จะทาให้ คณ
ุ สามารถดาเนินในแต่ละ
ช่วงของชีวิตได้ อย่างดีมีสขุ ภาพทางการเงินที่ดี
สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (2560) ประโยชน์ของการวางแผนการเงินจะช่วย
กาหนดแนวทาง และการตัดสินใจเรื่ องการเงินในแต่ละเรื่ องซึ่งเป็ นส่วนหนึง่ ของเป้าหมายของชีวิต
ที่จะส่งผลกระทบทังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
ซึง่ ผู้ใช้ บริ การสามารถปรับเปลี่ยนเป้าหมายชีวิตของ
ตนเองให้ เข้ ากับสถานการณ์ ส่วนตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงไป และผู้ใช้ บริ การจะยังมั่นใจได้ ว่าจะ
สามารถบรรลุเป้าหมายได้ ตามที่ต้องการ
1.2 ขอบเขตของการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล
สุขใจ น ้าผุด (2545) กล่าวว่า การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลที่ดีนนั ้ ผู้วางแผน
ควรมีความเข้ าใจด้ านเศรษฐกิจและสังคม รวมทัง้ รู้ จักนาเครื่ องมือต่างๆ ในการบริ หารการเงิน
(Financial Management Tools) มาใช้ ให้ เป็ นประโยชน์ เพื่ อการวางแผนที่ถูกต้ องสมเหตุสมผล
และมีทางเป็ นไปได้ มากขึ ้น โดยการบริหารการเงินบุคคลครอบคลุมถึงการจัดการการเงินที่สาคัญๆ
ของบุคคลใน 6 ลักษณะ ด้ วยกันคือ
1. การสร้ างฐานะความมัน่ คงทางการเงิน (Financial Health) ซึง่ ได้ แก่ การมีงาน
ทาที่ เหมาะสมก่อ ให้ เกิ ดรายได้ ที่ มั่นคง รู้ จักวางแผนใช้ จ่าย ท างบประมาณตลอดจนการรู้ จัก
เลือกใช้ เครดิตเพื่อเสริมฐานะความเป็ นอยู่ของชีวิตอีกด้ วย
2. การรู้ จักใช้ เงินอย่างฉลาด (Spending Money Wisely) โดยใช้ เงินเป็ นในทุก
ด้ านไม่วา่ เรื่ องอาหาร เครื่ องนุง่ ห่ม การคมนาคม และอื่นๆ
3. การใช้ เงินเพื่ อที่ อยู่อาศัย (Home and Other Real Estate) เพื่ อให้ มี ที่พ านัก
อันสุขสบายและปลอดภัย อีกทังเป็
้ นการลงทุนที่ไม่เสียหลาย
4. การสร้ างความมั่ น คงให้ แก่ ชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ด้ วยการท าประกั น ภั ย
(Insurance Program)
5. การลงทุ น ป ระเภ ทต่ า งๆ (Diversified Investment Portfolio) โดยเลื อ ก
หลักทรัพย์ลงทุนและสถาบันที่จะลงทุนให้ เหมาะสม
6. การวางแผนการเงินสาหรับอนาคตยามปลดเกษี ยณ (Retirement) เพื่อความ
มัน่ คงและสุขสบายตลอดชัว่ อายุขยั ของบุคคล
1.3 กระบวนการในการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล
กิตติพัฒน์ แสนทวีสุข (2557) ได้ กล่าวถึง กระบวนการวางแผนทางการเงินไว้ แบ่ง
ออกเป็ นทังหมด
้
5 ขันตอน
้
โดยสรุปดังนี ้
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ขัน้ ที่ 1 ส ารวจตัว เองและความรู้ ด้ า นการเงิ น (Financial Literacy) ก่ อ นที่ จ ะเริ่ ม
วางแผนการเงิน จะต้ องสารวจข้ อดีข้อเสียตนเองก่อน เพื่อจะได้ ร้ ูจะมีสิ่งใดที่จะนามาสนับสนุนการ
วางแผนการเงิ นให้ ประสบความสาเร็ จได้ ง่าย เช่น ความมีวินัย การใช้ จ่ายฟุ่ มเฟื อย เป็ นต้ น ซึ่ง
พฤติกรรมเหล่านี ส้ ามารถนามาประเมิ นพฤติกรรมการใช้ จ่าย เพื่ อนาไปเป็ นข้ อมูลให้ สามารถ
วางแผนการเงินได้ ง่ายยิ่งขึ ้น ได้ ดงั นี ้
1. ข้ อมูลช่วงอายุ จะบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของรายได้ และรายจ่ายเมื่อเวลา
เปลี่ยนไป
2. ข้ อมูล รายได้ -รายจ่าย เพื่ อให้ สามารถเข้ าใจถึง พฤติกรรมการใช้ ชี วิตที่ เป็ น
ตัวเลข ซึง่ จะช่วยทาให้ สามารถวางแผนลดรายจ่ายในหมวดที่ไม่จาเป็ น
3. ข้ อมูลงบแสดงฐานะทางการเงินส่วนบุคคล เป็ นข้ อมูลที่จะบันทึกมูลค่าของ
สิ นทรัพ ย์ และหนี ส้ ิ น ซึ่งเป็ นข้ อมูล ที่ ส าคัญ มากในการวางแผนและติดตามผลการปฏิ บัติต าม
แผนการเงินส่วนบุคคล
ขันที
้ ่ 2 กาหนดเป้าหมายในการดาเนินชีวิตและเป้าหมายทางการเงิน เป็ นตัวกาหนด
ทิ ศ ทางในการด าเนิ น ชี วิต ของแต่ล ะบุค คล เป้ าหมายที่ ดี ต้ อ งมี ค วามชัด เจน เป็ นไปได้ และมี
ระยะเวลากาหนดไว้ อย่างชัดเจน โดยจะเป็ นสิ่งที่คาดหวังและต้ องการ เพื่อให้ เกิดความสุขและ
ความพึงพอใจสาหรับชีวิตของตนเอง ซึ่งแต่ละบุคคลจะให้ ความสาคัญกับแต่ละสิ่งแตกต่างกัน
ออกไป
ขันที
้ ่ 3 จัดทาแผนการเงินเป็ นลายลักษณ์อกั ษร จะเป็ นการนาเป้าหมายและข้ อมูลที่
มี มาจัดทาให้ เป็ นรู ปธรรมมากยิ่งขึ ้น โดยการเขียนแผนการเงินเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เริ่ มต้ นด้ วย
การวิเคราะห์มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ และการวิเคราะห์กระแสเงินสด ซึ่งจะทาให้ สามารถเข้ าใจและ
วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้ จา่ ยของตนเองได้ ดียิ่งขึ ้น
ขัน้ ที่ 4 น าแผนทางการเงิ น ไปปฏิ บัติ ขัน้ ตอนนี จ้ ะสอดคล้ องไปกับ การใช้ ชี วิ ต
เนื่องจากมี หลายส่วนที่ต้องยอม อด ต่อความเคยชินของการใช้ ชีวิต และต้ อง ทน กับสิ่งยั่วเย้ า
ต่างๆ และความไม่ชอบต่อการใช้ ชีวิตในรูปแบบใหม่ในการดาเนินชีวิต
ขันที
้ ่ 5 ทบทวนแผนการเงินอย่างสม่าเสมอ เมื่อได้ ปฏิบตั ิตามแผนการเงินเรี ยบร้ อย
แล้ ว สิ่งที่สาคัญอีกหนึง่ ประการ คือการทบทวนแผนการเงินนันอยู
้ ่อย่างสม่าเสมอ (อย่างน้ อยทุก 6
เดือน) โดยสารวจดูว่ารายจ่ายที่คาดคะเนกับรายจ่ายที่เกิดขึ ้นจริ งนันแตกต่
้
างกันมากน้ อยเพียงใด
และหาเหตุผลกับสิ่งที่เกิดขึ ้น
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สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (2560) ได้ กาหนดแผนการดาเนินงานบริการวางแผน
การเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้รับบริ การ เพื่ อทาให้ ผ้ ูรับบริ การทราบถึงเป้าหมายทางการเงิน และ
ทราบถึงสิ่งที่ต้องทาเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ
ขัน้ ที่ 1 การสร้ างความสัม พัน ธ์ กับ ลูก ค้ าและกาหนดขอบเขตของข้ อผูก พัน เป็ น
ขัน้ ตอนเริ่ ม แรกที่ ผ้ ูให้ บริ การจะอธิ บายให้ รับทราบถึง ขัน้ ตอนต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกับการวางแผน
การเงิ น ส่ว นบุค คล โดย สอบถามเป้ าหมายทางการเงิ น และความต้ อ งการของลูก ค้ า เพื่ อ ผู้
ให้ บริการสามารถทาการประเมินถึงความเป็ นไปได้ ของเป้าหมายของที่ลกู ค้ าตังไว้
้
ขัน้ ตอนที่ 2 การรวบรวมข้ อ มูล ของลูก ค้ า ผู้ให้ บ ริ ก ารจะท าการสอบถามข้ อมู ล
การเงินจากลูกค้ า ซึ่งจะต้ องได้ รับข้ อมูลที่เพี ยงพอผ่านการสัม ภาษณ์ และการรวบรวมเอกสาร
การเงินต่างๆ เช่น รายรับ -จ่าย สินทรัพย์ หนี ้สิน รวมทังเป
้ ้ าหมายการเงินที่ต้องการทังในระยะสั
้
น้
และยาว เพื่อเป็ นข้ อมูลนาไปจัดทาแผนการเงิน
ขันตอนที
้
่ 3 การวิเคราะห์และประเมิ นสถานะทางการเงินของลูกค้ า โดยผู้ให้ บริ การ
จะทาการวิเคราะห์ข้อมูลสถานะการเงินในปั จจุบนั ของลูกค้ าทังในด้
้ านงบดุลส่วนบุคคล งบกระแส
เงินสด ภาระภาษี รวมถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ เช่น ประกันชีวิต ประกันภัย กองทุนรวม เป็ น
ต้ น เพื่อนามาประเมินความสามารถและวางแผนการเงินในบรลุเป้าหมาย
ขันตอนที
้
่ 4 การจัดทาและนาเสนอแผนการเงิน ผู้ให้ บริ การจะทาการจัดเตรี ยมและ
นาเสนอแผนการเงินแก่ลกู ค้ า โดยนาเสนอทางเลือกในการลงทุนผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสม
กับเป้าหมายและความต้ องการของลูกค้ า
ขัน้ ตอนที่ 5 การน าแผนการเงิ น ไปปฏิ บัติ ผู้ให้ บ ริ ก ารและลูก ค้ าจะท าการหารื อ
ร่ ว มกั น เพื่ อ ด าเนิ น การตามแผนการที่ จัด เตรี ย มไว้ ซึ่ ง ลู ก ค้ า มี สิ ท ธิ์ ที่ จ ะเห็ น ด้ ว ยหรื อ ปฏิ เสธ
คาแนะนาดังกล่าว
ขัน้ ตอนที่ 6 การทบทวนและปรั บ แผนการเงิ น ตามสถานการณ์ อ ย่ า งสม่ า เสมอ
เนื่องจากสถานการณ์ทางการเงินและความต้ องการของลูกค้ าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลา
ดังนันผู
้ ้ ให้ บริ การจะต้ องทาการติดตามผลและทบทวนความเหมาะสมของแผนการเงิน โดยทังสอง
้
ฝ่ ายจะต้ องมีการหารื อกันเพื่ อนาไปใช้ ในการปรับเปลี่ยนแนวทางให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์
ปั จจุบนั ที่เปลี่ยนแปลงไป
1.4 ประเภทของการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล
กาญจนา หงส์ทอง (2551) กล่าวว่า การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลที่ดีจะเป็ น
ตัวกาหนดทิศทาง และการตัดสินใจทางการเงิน เพื่อให้ สามารถบรรลุถึงเป้าหมายทางการเงินที่
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ต้ องการได้ หากบุคคลใดเริ่ มต้ นทาการวางแผนทางการเงินเร็ ว มีการปฏิบตั ิตามอย่างมีวินยั และ
สม่าเสมอแล้ ว บุคคลนัน้ ก็จะเข้ าใกล้ ความมีอิสรภาพทางการเงินได้ มากขึน้ แผนการเงินหลักที่
สาคัญ ที่ควรวางแผนเริ่มปฏิบตั ิ มีดงั นี ้
1. แผนการออม บุ ค คลควรท าการศึก ษาช่ อ งทางในการออมให้ รอบด้ า นที่
มากกว่าการฝากธนาคาร ไม่ว่าจะเป็ นพันธบัตร สลาก สหกรณ์ แล้ วเลือกช่องทางที่เหมาะสมที่สดุ
ซึง่ แต่ละช่องทางในการออมก็จะมีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน เช่น ผลตอบแทนที่สงู ก็จะมาพร้ อมกับ
ความเสี่ยงที่ เพิ่มขึน้ เสมอ ที่สาคัญต้ องทาการออมอย่างพอเหมาะพอดี และสอดรับกับเงื่อนไข
ทางการเงิน เพื่อไม่ให้ ร้ ูสกึ ว่าการออมเป็ นภาระ และสามารถทาการออมได้ อย่างสม่าเสมอ
2. แผนการลงทุน บุคคลจะต้ องไม่ลืมกฎการกระจายความเสี่ยง เช่นเดียวกับการ
ออม คือ เลือกลงทุนในช่องทางที่มีความเสี่ยงในระดับ ที่รับได้ แล้ วศึกษาข้ อดีข้อเสียของการลงทุน
นันอย่
้ าง
รอบด้ า น ซึ่ง แผนการลงทุน ในแต่ล ะปี ก็ อ าจจะถูก ปรั บ เปลี่ ย นให้ ส อดรั บ กับ
สถานการณ์และตัวแปรในช่วงนันๆ
้ เพื่อให้ เหมาะสมกับสถานการณ์การลงทุน เช่น ถ้ าหากบุคคล
ไม่อยากเผชิญหน้ ากับความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ ้นในระยะสัน้ ก็ ควรจะมุ่งลงทุนระยะยาวเพราะ
การลงทุนระยะยาวเป็ นหลักของการลงทุนที่จะทาให้ เงินของบุคคลงอกเงยได้ อย่างยัง่ ยืน
3. แผนการบริ ห ารหนี ้ แผนนี ม้ ี ความจ าเป็ นที่ จ ะต้ องทาเพื่ อปลดเปลื อ้ งภาระ
หนี ้สิน โดยจะเริ่ มต้ นด้ วยการที่บคุ คลต้ องรู้เรื่ องหนี ้ก่อนว่ามีหนี ้รวมทุกประเภททังหมดเท่
้
าไหร่ เมื่อ
ตังใจจะสะสางหนี
้
ก้ ้ อนเดิม ต้ องหยุดสร้ างหนีก้ ้ อนใหม่หรื ออย่าสร้ างหนีเ้ พิ่ม สาคัญที่สุดคือต้ อง
รู้จกั ใช้ จ่ายและควบคุมค่าใช้ จ่ายที่ไม่จาเป็ น ระมัดระวังการใช้ จ่ายให้ มากขึ ้น และหาวิธีปลดหนี ้
อย่างค่อยเป็ นค่อยไป จัดลาดับความสาคัญของหนี ้ที่ต้องเร่งชาระก่อนหลัง
4. แผนบริ หารความเสี่ยง ไม่มีใครสามารถป้องกันความเสี่ยงทุกๆ อย่างที่จะต้ อง
เผชิญ ในชีวิตได้ แต่ก็มี หนทางที่จะสามารถป้องกันความเสี่ยงทางการเงินได้ ซึ่งความเสี่ยงทาง
การเงินที่สาคัญ ๆ นันเกิ
้ ดจากการเกิดอุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย และความตาย ความเสี่ยงเหล่ านี ้
เมื่ อเกิ ดขึน้ จะสร้ างความสูญ เสียทางการเงินเป็ นอย่างมาก ดังนัน้ บุคคลจึงควรวางแผนบริ หาร
ความเสี่ยงไว้ ด้วย โดยการทาประกันชีวิต เพื่อไม่เป็ นการสร้ างภาระให้ กับคนที่อยู่ข้างหลัง หรื อ
สร้ างความเสี่ยงทางการเงินให้ กบั ครอบครัว
5. แผนเกษี ยณ ด้ วยเทคโนโลยี และความเจริ ญก้ าวหน้ าทางการแพทย์ ทาให้ มี
การคาดการณ์ ว่าในอนาคต อายุเฉลี่ยของคนไทยก็จะยืนยาวขึ ้นไปอีก ทาให้ บุคคลต้ องวางแผน
การเงินเพื่ อวัยเกษี ยณ เป็ นการรับมือกับช่วงชีวิตที่ยาวขึน้ ที่จะต้ องใช้ เงินมากขึน้ เนื่องจากชีวิต
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ในช่วงนี ้จะไม่มีรายได้ ประจาที่เคยได้ รับ สุขภาพร่ างกายก็เริ่ มถดถอยลง ทาให้ ต้องมีเงินจานวน
มากไว้ ใช้ จ่ายตอนแก่ จึง ต้ อ งมี ก ารวางแผนที่ จ ะมี เงิ น เพื่ อ เตรี ย มไว้ เป็ นค่า ใช้ จ่ายในการดูแ ล
รักษาพยาบาลในยามแก่ชราหรื อในยามที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ นอกจากนี ก้ ารกาหนดจานวน
เงินทุนในอนาคต บุคคลควรทราบระยะเวลาก่อนที่จะถึงกาหนดเกษี ย ณอายุ เพื่อกาหนดเงินออม
สะสมได้ อย่างถูกต้ อง เนื่องจากอาชีพที่แตกต่างกันย่อมมีแผนการทางการเงินในอนาคตที่ตา่ งกัน
6. วางแผนภาษี อากร สาหรับมีผ้ มู ีรายได้ จานวนมาก วางแผนลดภาษี อย่างชาญ
ฉลาด หลังจากที่พบว่า ส่วนใหญ่เสียภาษีมากเกินเหตุอนั ควร เนื่องจากไม่ได้ ทาการศึกษาล่วงหน้ า
ทัง้ ที่ มี หลากหลายช่องทางที่ จะช่วยในการประหยัดภาษี ได้ และรัฐก็ เปิ ดโอกาสให้ ใช้ สิทธิ ตาม
กฎหมายได้ อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็ นประกัน เงินผ่อนบ้ าน กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ กองทุนรวมเพื่อ
การเลี ย้ งชี พ (Retirement Mutual Fund) และกองทุ น รวมหุ้ นระยะยาว (Long Term Equity
Fund) เป็ นต้ น ซึ่งหากบุคคลทาการวางแผนไว้ เป็ นอย่างดีก็จะพบว่าสามารถช่วยประหยัดภาษี ได้
เยอะในแต่ละปี และถือว่าน่าเสียดายสาหรับอีกหลายคน ที่แม้ จะมุ่งมัน่ กับการออมและการลงทุน
ภายใต้ กลยุทธ์ทกุ รูปแบบ แต่กลับมองข้ ามปั จจัยที่มีผลกระทบโดยตรงนัน่ คือ การเสียภาษี
2. แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์
2.1 ความหมายของลักษณะประชากรศาสตร์
ศิริพันธ์ ถาวรทวีวงษ์ (2543 : 2)ประชากรศาสตร์ หรื อ Demography มาจากภาษา
กรี ก ค าว่า Demos หมายถึ ง ประชากร(People) ส่ ว นค าว่า Graphie หมายถึ ง การพรรณนา
บรรยาย หรื อการแสดงความรู้ (Describing) ซึ่งก็คือศาสตร์ ที่ใช้ พรรณนาหรื อบรรยายเกี่ยวกับคน
หรื อประชากรนัน่ เอง
ปราโมทย์ ประสาทกุล (2543) กล่าวว่า เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับประชากรมนุษย์ รวม
ไปถึงศึกษาสาเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลงประชากร ที่จากัดกลุ่มอยู่ในเฉพาะคนและมนุษย์
เท่านัน้ แต่ในทางสถิตปิ ระชากรนันจะหมายรวมไปถึ
้
งหน่วยย่อย อาจเป็ น คน สัตว์ หรื อสิ่งของ
ภาวิณี กาญจนาภา (2554) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบได้ ด้วย อายุ เพศ
การศึกษา รายได้ ซึ่งจะมีความสาคัญต่อนักการตลาด เพราะจะมีความสัมพันธ์กับความต้ องการ
ใช้ สินค้ าและบริการของสินค้ าต่างๆ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่สาคัญมีดงั นี ้
1. อายุ มัก ถูก ใช้ เป็ นตัวแปรส าคัญ ในการแบ่ง สัด ส่ วนการตลาด เช่น สิ น ค้ า
สาหรับเด็ก สิ นค้ าส าหรับผู้สูงอายุ โดยบุคคลที่ มี อายุแตกต่างกันจะมี ความชื่น ชอบกิ จ กรรมที่
ต่างกัน สนใจสินค้ าและบริการที่ตา่ งกัน นักการตลาดที่ต้องการเข้ าถึงผู้บริโภคจึงเลือกใช้ เครื่ องมือ
การตลาดที่ตา่ งกันตามแต่ละวัย ได้ แบ่งแต่ละช่วงวัยของบุคคล ดังนี ้
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1.1 วัยเด็ก มีความสนใจสินค้ าประเภท ของเล่น ขนม การ์ ตูน เป็ นช่วงวัยที่ชื่น
ชอบและการเปิ ดรับสื่อโทรทัศน์รายการเด็ก
1.2 วัยรุ่ น มีความสนใจสินค้ าที่ให้ ความบันเทิง และประสบการณ์ ที่แปลกใหม่
ซึ่ ง จะยั ง มี ร ายได้ ไ ม่ ม ากนั ก โดยกลุ่ ม วัย น่ า จะเป็ นตลาดที่ ดี ส าหรั บ สิ น ค้ า ประเภท เสื อ้ ผ้ า
คอมพิวเตอร์ ภาพยนตร์ เกมต่างๆ
1.3 วัยรุ่ นตอนปลายถึงวัยกลางคน เป็ นกลุ่มที่ประกอบอาชีพมีรายได้ เป็ นของ
ตัวเอง วัยนี ้เหมาะเป็ นตลาดที่ดีสาหรับสินค้ าที่มีราคาถึงสูง รวมถึงมีชื่นชอบสินค้ าที่สามารถแสดง
ให้ เห็นถึงผลของการใช้ งาน เช่น รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ คอนโดหรื อบ้ าน เป็ นต้ น
1.4 วัยเกษี ยณอายุหรื อวัยชรา เป็ นกลุ่มคนที่มีรายได้ ไม่มากนัก วัยนี ้เหมาะเป็ น
ตลาดที่ดีสาหรับสินค้ าประเภทการท่องเที่ยว หรื อการสร้ างเสริมสุขภาพ
2. เพศ บุคคลจะมี แนวโน้ มความชื่นชอบแตกต่างกันหากมี เพศที่ต่างกัน เช่น เพศ
หญิ งจะชื่ นชอบสิ นค้ าประเภทความงาม เครื่ องส าอาง เพศชาย จะชื่นชอบสินค้ าประเภทกี ฬ า
อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ โดยนักการตลาดยังสามารถนากลุ่มเพศมาสร้ างโอกาสในการผลิตสินค้ า
เช่น ยาสระผม สบูส่ าหรับเพศชายโดยเฉพาะ หรื อน ้าหอม แบ่งกลิ่นของเพศชายและหญิง เป็ นต้ น
3. เชื ้อชาติ สามารถถูกนามาใช้ ในการแบ่งส่วนตลาดได้ เช่นกัน โดยบุคคลแต่ละเชื ้อ
ชาติจะมีวฒ
ั นธรรม ค่านิยม ความเชื่อ และรูปแบบการดาเนินชีวิตที่แตกต่างกัน ซึง่ จะส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื ้อสินค้ าและบริการ
4. รายได้ นักการตลาดจะให้ ความสาคัญ กับปั จจัยนีอ้ ย่างมากเพื่อนามาแบ่งส่วน
การตลาด เพราะจะสามารถสะท้ อนให้ เห็นถึงอานาจซื ้อสินค้ าและบริ การของผู้บริ โภค เช่น ผู้ที่มี
รายได้ สูงจะมีแนวโน้ มสนใจสินค้ าและบริ การที่ฟมเฟื
ุ่ อยมากกว่าผู้ที่มีรายได้ น้อย รวมไปถึงความ
สนใจต่อสินค้ าที่จาเป็ นต่อการดารงชีวิต
5. วงจรชีวิตครอบครัว ในแต่ละระยะของวงจรชีวิตครอบครัวจะมีส่วนสาคัญต่อการ
ตัดสินใจซื ้อสินค้ าและบริ การ เพราะมีส่วนสาคัญต่อการกาหนดตัวบุคคลที่มีหน้ าที่ดแู ลตัดสินใจ
ซือ้ สินค้ า บุคคลใดในครอบครัวมี อิทธิ พลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้ า เช่น ระยะเริ่ ม มี บุตรคนแรก
สินค้ าที่ครอบครัวกาลังสนใจและให้ ความสาคัญอาจเป็ นสินค้ าสาหรับเด็ก เป็ นต้ น
6. ชนชัน้ ทางสังคม มีผลกระทบอย่างมากต่อความสนใจซือ้ สินค้ าและบริ การ โดย
ผู้ผลิตมักจะใช้ ผลิตสินค้ าและบริ การให้ เข้ ากับแต่ละกลุ่มทางสังคม โดยรสนิยม ความชื่นชอบของ
ชนชันสั
้ งคมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เช่น ในอดีตกลุ่มคนชอบแสดงออกทางฐานะ เพื่อชนชันที
้ ่สูง
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กว่า ปั จ จุบันมี แนวโน้ ม ความนิยมกระแสรักษ์ โลก ถึงแม้ ว่าสินค้ าบางชนิด จะมี ราคาสูง ก็ ยัง มี
บุคคลที่แสวงหาสินค้ าเหล่านี ้
จากแนวคิด และทฤษฎี ดังกล่าวข้ างต้ น ผู้วิจัยได้ น าแนวคิด ของ ภาวิณี กาญจนาภา
(2554) มาใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ โดยได้ นาองค์ประกอบประชากรศาสตร์ ในด้ านอายุ เพศ รายได้
วงจรชีวิตครอบครัว และชนชัน้ ทางสังคมมาใช้ เพื่ อศึกษาถึงความสัมพันธ์ กับความต้ องการใช้
บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคล โดยในงานวิจยั ครัง้ นี ้ไม่ได้ นาองค์ประกอบด้ านเชื ้อชาติมาใช้ เป็ น
เกณฑ์เนื่องจากงานวิจยั ที่มงุ่ เน้ นการใช้ บริการของคนไทยเท่านัน้
3. แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจต่ อการให้ บริการ
3.1 ความหมายของความพึงพอใจ
ลักษณวรรณ พวงไม้ มิ่ง (2545, p. 11) ความพึงพอใจเป็ นแนวความคิด หรื อทัศนคติ
อย่างหนึ่ง เป็ นสภาวะรับรู้ ภายในซึ่งเกิดจากความคาดหวังไว้ ว่าเมื่อทางานชิน้ หนึ่งแล้ วจะได้ รับ
รางวัลอย่างใดอย่างหนึ่งถ้ าได้ รับตามที่ คาดหวังความพึงพอใจก็จะเกิดขึน้ แต่ถ้ารางวัลต่ากว่า
อินทรี ย์ที่คาดหวังก็จะทาให้ เกิดความไม่พงึ พอใจ
วังนคร ไชยมงคล (2553, p. 11) ได้ ให้ ความหมายของความพึงพอใจของลูกค้ า คือ
การค้ น หาความคาดหวัง ของลูก ค้ า และความต้ อ งการด้ านผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละการบริ ก าร ความ
คาดหวังสูงสุดในมารยาท และการสร้ างความมั่นใจให้ พวกเขาสร้ างสรรค์คุณค่าของลูกค้ า โดย
เตรี ยมพร้ อมบริการที่สภุ าพอยูเ่ สมอ ด้ วยเหตุนี ้ นี่คือการบริการซึง่ เป็ นเป้าหมายที่ลกู ค้ ายึดถือ
รัชวลี วรวุฒิ (2548) ได้ สรุ ปว่า ความพึงพอใจ เป็ นความรู้ สึกที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่ง
เป็ นไปได้ ทงทางบวกและทางลบ
ั้
แต่ถ้าเมื่อสิ่งนันสามารถตอบสนองความต้
้
องการหรื อทาให้ บรรลุ
จุดมุ่งหมายได้ ก็จะเกิดความรู้สึกทางบวก แต่ในทางตรงกันข้ ามถ้ าสิ่งใดสร้ างความรู้สึกผิดหวังไม่
บรรลุจดุ มุง่ หมายก็จะทาให้ เกิดความรู้สกึ ทางลบเป็ นความรู้สกึ ไม่พงึ พอใจ
กล่าวโดยสรุ ป ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้ สึกของบุคคล ที่ เกิด มาจากความ
คาดหวังต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความรู้สกึ พึงพอใจนี ้จะเกิดขึ ้นเมื่อความคาดหวังถูกนามาเปรี ยบเทียบกับ
สิ่งที่ได้ รับจากการบริการ ซึง่ สามารถเป็ นได้ ทงความรู
ั้
้ สกึ ทางบวกและความรู้สกึ ทางลบ
3.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจต่ อการให้ บริการ
อเนก สุวรรณบัณ ฑิต และภาสกร อดุลพัฒ นกิจ (2548, p. 172) กล่าวว่า ความพึง
พอใจในการบริ การของผู้รับบริ การ เป็ นเป้าหมายที่ ผ้ ูประกอบการและผู้ให้ บริ การทัง้ หลายต่าง
คิดค้ นหากลยุทธ์ ทางการจัดการ กลยุทธ์ทาง การตลาดมากมายมาประยุกต์ใช้ โดยมีจดุ มุ่งหวังที่
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จะธารงผู้รับบริ การให้ เกิดความประทับใจในการบริ การ และกลับมาใช้ บริ การซ ้า ดังนัน้ ความพึง
พอใจจึงเป็ นประเด็นที่มีความสาคัญต่อบุคคลหลายฝ่ าย ได้ แก่
1. ความสาคัญของความพึงพอใจต่อผู้ให้ บริ การ เป็ นสิ่งที่ผ้ ใู ห้ บริการจะต้ อง
คานึงถึง ในการจัด ให้ เกิดการบริการแก่ผ้ มู ารับบริ การ โดยต้ องยึดถือสิ่งต่อไปนี ้
1.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริ การเป็ นตัวกาหนดคุณลักษณะของการบริ การ
รู ป แบบการบริ ก ารที่ ดี จ ะต้ อ งสามารถตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการ และความคาดหวัง ของ
ผู้รับบริ การได้ โดยผู้ให้ บริ การจะต้ องทาการสารวจ หรื อศึกษาความต้ องการของกลุ่มผู้รับบริ การ
เป้าหมายเสียก่อน จากนัน้ จึงจะสามารถกาหนดรู ปแบบการบริ การที่เหมาะสม เพื่ อให้ เกิดการ
บริการที่ประทับใจผู้มารับบริการได้
1.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริ การเป็ นตัวแปรสาคัญในการประเมินคุณภาพ
ของการบริ การ เนื่องจากเป็ นเกณฑ์ที่ชดั เจนและส่งผลต่อการกลับมาใช้ บริ การซ ้าของผู้รับบริ การ
โดยทัว่ ไปขององค์การธุรกิจบริการจะทาการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในหลายๆ ด้ าน
ตัวอย่างเช่น อาคารสถานที่ อุปกรณ์ เครื่ องใช้ ความน่าเชื่อถือของกิจการบริ การ ความเต็มใจใน
การให้ บ ริ การ ความรู้ และความสามารถในการให้ บ ริ การ และบุคลิ กลักษณะของผู้ให้ บริ การ
เป็ นต้ น
1.3 ความพึงพอใจของผู้ปฏิบตั งิ านเป็ นตัวชี ้คุณภาพและความสาเร็จของงาน
บริ การ เนื่องจากการบริ การจะดีเพี ยงใดนัน้ ขึน้ อยู่กับผู้ให้ บริ การ ซึ่งการปฏิ บัติงานบริ การจะมี
คุณภาพนันผู
้ ้ ให้ บริ การจะต้ องมีความพึงพอใจในงานของตน จึงจะทุม่ เทในการทางานและเป็ นสิ่ง
ที่นาไปสู่ความพึงพอใจของผู้รับบริ การ และสุดท้ ายจะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของ
ธุรกิจบริการของกิจการ บริการด้ วย
2. ความสาคัญของความพึงพอใจต่อผู้รับบริ การ เป็ นสิ่งที่ผ้ รู ับบริ การต้ องการจะ
ได้ จากการมารับบริการนัน้ โดยผู้รับบริ การมุ่งหวัง ความรวดเร็ ว ความสะดวกสบาย และคุณภาพ
การบริ การที่ ดี ดังนัน้ ความพึง พอใจจึง เป็ นตัวผลักดันคุณ ภาพของการบริ การของผู้ให้ บริ การ
นัน่ เอง
2.1 ความพึงพอใจของผู้รับ บริ การเป็ นตัวผลักดันคุณ ภาพชี วิตที่ ดี ขึน้ ของ
ผู้รับบริการ ผู้รับบริ การมุ่งหวังการได้ รับการบริ การที่ดีเพื่อส่งเสริ มคุณภาพชีวิตของตนเอง จากการ
ไปรับบริ การ ต่างๆ เช่น ท่องเที่ยว รับประทานอาหาร พักค้ างแรม เป็ นต้ น ความพึงพอใจที่ได้ จาก
การไปรับบริ การนี ้ เป็ นสิ่งสาคัญที่ผ้ ปู ระกอบการบริ การจะต้ องตระหนักถึงและจัดให้ มี ทาให้ เกิด
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การแข่งขันนาเสนอสิ่งที่ ดีกว่าแก่ผ้ ูรับบริ การ ผลสุดท้ ายก็คือผู้รับบริ การจะได้ รับการบริ การที่ มี
คุณภาพมากขึ ้นไปเรื่ อยๆ นัน่ เอง
2.2 ความพึงพอใจของผู้ปฏิบตั งิ านบริการช่วยพัฒนาคุณภาพของงานบริการ
และอาชีพบริ การ เนื่องจากผู้ให้ บริ การที่มีความพึงพอใจในการทางานจะทางานด้ วยความเต็มใจ
ทุ่ม เทสร้ างสรรค์ และส่งเสริ มมาตรฐานในการให้ บริ การแก่ผ้ ูรับบริ การ ส่งผลให้ คณ
ุ ภาพในการ
บริ ก ารสูง ขึ น้ และงานบริ ก าร กลายเป็ นงานที่ แ พร่ ห ลายมากขึ น้ มี บุ ค ลากรที่ มี ทั ก ษะและ
ความสามารถเข้ าสู่วงการธุ รกิจบริ การมากขึ ้น ทาให้ เกิดการขยายตัวของธุรกิจบริ การและสุดท้ าย
ส่ ง ผลต่อ ลัก ษณะการบริ ก าร ท าให้ ผ้ ูรั บ บริ ก ารได้ รับ การบริ ก ารที่ มี ค วามหลากหลายและมี
คุณภาพสูงยิ่งขึ ้นต่อไป
มิลเลท (ณัฐวุฒิ มณี สุวรรณ. 2543: 18 อ้ างอิงจาก (Millet, 1954, pp. 397-400) ได้ ให้
รายละเอียดเกี่ยวกับความพึงพอใจในบริ การ (Service Satisfaction) โดยพิจารณาองค์ประกอบ 5
ด้ านดังนี ้
1. การให้ บริ การอย่างเสมอภาค (Equitable service) หมายถึง ความยุติธรรมในการ
บริการงานที่มีฐานคติที่วา่ คนทุกคนเท่าเทียมกัน
2. การให้ บริ การอย่างทันเวลา (Timely service) หมายถึง การให้ บริ การจะต้ องตรง
เวลา ผลการปฏิบตั ิงานจะถือว่าไม่มีประสิทธิภาพเลยถ้ าไม่ตรงเวลา ซึ่งจะสร้ างความไม่พึงพอใจ
แก่ผ้ บู ริโภค
3. การให้ บริ ก ารอย่ า งเพี ย งพอ (Ample service) หมายถึ ง ต้ องมี จ านวนการ
ให้ บริการ และสถานที่ให้ บริการอย่างเหมาะสม
4. การให้ บริ ก ารอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (Continuous service) หมายถึ ง การให้ บริ ก ารที่
เป็ นไปอย่างสม่าเสมอ
5. การให้ บริ การอย่างก้ าวหน้ า (Progressive service) หมายถึง การให้ บริ การที่ มี
การปรับปรุงคุณภาพ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การเพิ่มประสิทธิภาพ หรื อสามารถจะทาหน้ าที่ได้ มาก
ขึ ้นโดยใช้ ทรัพยากรเท่าเดิม
จากแนวคิดและทฤษฏีที่กล่าวมาข้ างต้ น พอจะสรุปได้ ว่าความพึงพอใจต่อการให้ บริ การ
ของลูกค้ า คือการวิเคราะห์เพื่อให้ รับทราบถึงความต้ องการที่จริ งของลูกค้ า โดยใช้ องค์ประกอบ 5
ด้ าน ได้ แก่ การให้ บริ การอย่างเสมอภาค การให้ บริ การอย่างทันเวลา การให้ บริ การอย่างเพียงพอ
การให้ บริ การอย่างต่อเนื่อง และการให้ บริ การอย่างก้ าวหน้ า เป็ นตัวชี ้วัดความพึงพอใจเพื่อเป็ น
แนวทางในการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าที่เข้ ามาใช้ บริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคล
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4. แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ
4.1 ความหมายของคุณภาพการบริการ
นายิกา เดิดขุนทด (2549, p. 71) คุณภาพบริ การ หมายถึ ง ความสัมพันธ์ ระหว่าง
ความคาดหวังต่อบริ การของลูกค้ ากับการรับรู้บริ การที่ได้ รับ ซึ่งอาจเป็ นการบริ การตามที่คาดหวัง
หรื อสูงกว่าที่คาดหวังก็ได้ หรื อกล่าวให้ ชดั เจนได้ ว่าเป็ นความแตกต่างหรื อช่องว่างระหว่างการรับรู้
ของลูกค้ ากับความคาดหวังที่มีตอ่ บริ การของลูกค้ า ความคาดหวังต่อบริการของลูกค้ าในด้ านของ
คุณภาพ เกิดมาจากภายหลังที่ลูกค้ าได้ รับข้ อมูลเกี่ยวกับบริ การนันๆ
้ และมีความต้ องการที่จะใช้
บริการนัน้ รวมทังการที
้
่ลกู ค้ าได้ ทาการประเมินและเลือกที่จะใช้ บริการ (Zineldin, 1996)
โดยคุณ ภาพบริ การจะเกิดขึ ้นได้ นนจะต้
ั้
องมีผ้ ูให้ บริ การหยิบยื่น และส่งมอบความ
ประทับใจของการบริ การที่เป็ นเลิศแก่ลกู ค้ า เพื่อสร้ างผลลัพธ์จากการส่งมอบบริการที่ดีให้ แก่ลกู ค้ า
ให้ ได้ รั บ ความพึ ง พอใจ (Customer Satisfaction) และก่ อ ให้ เกิ ด ความสัม พั น ธ์ ที่ ดี แ ก่ ลู ก ค้ า
(Customer Relationship) รวมทัง้ เพื่ อกระตุ้นให้ ลูกค้ าเหล่านีก้ ลับมาซือ้ สินค้ าหรื อใช้ บริ การกัน
อย่างต่อเนื่อง (Customer Retention) ตลอดจนการสร้ างฐานให้ ลกู ค้ ามีความสัมพันธ์ในระยะยาว
และก่อให้ เกิดความจงรักภัคดีกับสินค้ า หรื อบริ การของเราตลอดไป (Customer Loyalty) (ศิริพร
วิษณุมหิมาชัย, 2548, p. 2)
Lewis and Booms (1983) คุณภาพการให้ บริ การ จะเป็ นสิ่งที่ชี ้วัดถึงระดับของการ
บริ การที่สง่ มอบโดยผู้ให้ บริ การต่อลูกค้ าหรื อผู้รับบริ การว่าสอดคล้ องกับความต้ องการของเขาได้ ดี
เพียงใดการส่งมอบบริ การที่มีคณ
ุ ภาพจึงหมายถึง การตอบสนองต่อผู้ รับบริ การบนพื น้ ฐานความ
คาดหวังของผู้รับบริการนัน้
กล่าวโดยสรุป คุณภาพบริ การ หมายถึง ระดับความสามารถของผู้ให้ บริ การที่จะส่ง
มอบให้ กับ ลูกค้ าตามที่ ค าดหวัง ไว้ ภ ายหลัง จากที่ ได้ เข้ ามาใช้ บ ริ ก ารแล้ ว เมื่ อลูก ค้ าได้ รับ สิ่ง ที่
ต้ องการจนเกิดความประทับใจ จะก่อให้ เกิดความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ บริการ และนามาสู่การใช้ บริการ
อย่างต่อเนื่อง
4.2 ความคาดหวังของคุณภาพบริการ
พาราซู ราแมน (นายิ ก า เดิด ขุน ทด. 2549: 77; อ้ า งอิ ง จาก Parasuraman, 2002:
Online) อธิบายถึงลักษณะความคาดหวังของลูกค้ าที่มีตอ่ บริการ แบ่งเป็ น 2 ระดับ คือ
1. ระดับบริ การที่พึงประสงค์ (Desired Service) เป็ นระดับบริ การที่ลูกค้ าเชื่อว่า
ผู้ให้ บริการสามารถบริ การได้ ปั จจัยที่เป็ นตัวหนุนให้ ระดับบริ การสูงขึ ้น คือประสบการณ์ของลูกค้ า
ถ้ าลูกค้ ามีประสบการณ์มาก่อน ความคาดหวังที่มีตอ่ บริการจะสูงขึ ้นกว่าเดิม
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2. ระดับ บริ ก ารที่ พ อเพี ย ง (Adequate Service) เป็ นระดับ บริ ก ารต่ า สุ ด ที่ ผ้ ู
ให้ บริ การนาเสนอต่อลูกค้ าและลูกค้ ายอมรับได้ แม้ ว่าจะไม่ถึงระดับบริ การที่พึงประสงค์ก็ตาม ซึ่ง
ทังนี
้ ข้ ึน้ อยู่กับการประเมินของลูกค้ าว่าบริ การเป็ นอย่างไร ปั จจัยที่ทาให้ ระดับบริ การนีส้ ูงขึน้ คือ
การที่ลกู ค้ ามีทางเลือกหลายทางในการรับบริการ
4.3 แบบจาลองคุณภาพบริการ
พาราซู ราแมน, เบอร์ รี่ และซิ ส ธามล์ (นายิ ก า เดิด ขุน ทด. 2549: 72; อ้ างอิ ง จาก
Parasuraman Berry & Zeithaml. 1985: 359-369) ได้ เสนอแนวคิด ว่า คุณ ภาพบริ ก ารเป็ นการ
ประเมินโดนรวมคล้ ายกับเจตคติ ซึ่งเป็ นการตัดสินใจวงกว้ างเหนือกว่าการบริ การ ในขณะที่ความ
พึงพอใจเกี่ยวข้ องกับการให้ บริ การแต่ละครัง้ และผู้ให้ บริ การแต่ละคน เมื่อลูกค้ ามีความพึงพอใจ
บ่อยๆ ก็ มี ผ ลท าให้ รับ รู้ ถึงคุณ ภาพบริ การ ดังนัน้ ความพึงพอใจของลูก ค้ าจึงเกี่ ยวกับ คุณ ภาพ
บริการที่รับรู้หรื อเล็งเห็น (Perceived Quality) ซึ่งหมายถึง การตัดสินของลูกค้ าเกี่ยวกับความเป็ น
เลิศด้ านบริ การโดยรวม หรื อความเหนือกว่าของสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็ นผลมาจากการเปรี ยบเทียบ
ความคาดหวังกับผลงานบริ การที่ตนได้ รับ อย่างไรก็ตามทังคุ
้ ณภาพบริ การและความพึงพอใจที่
กล่าวมานี ้ ผู้เชี่ยวชาญทังสามท่
้
านให้ ความเห็นว่าทังสองเรื
้
่ องไม่เหมือนกันหรื อไม่ใช่เรื่ องเดียวกัน
จากแนวคิดดังกล่าว พาราซูราแมน, เบอร์ รี่ และซิสธามล์ ได้ ศกึ ษาวิจยั เรื่ องนี ้ และได้
พัฒนาแบบจาลองช่องว่างบริการ (Gaps Model of Service Quality) ขึ ้น ประกอบด้ วย
ช่อ งว่า งที่ 1 : เป็ นช่ อ งว่า งระหว่า งความคาดหวัง ของลูก ค้ า และการรั บ รู้ ของผู้
ให้ บริการเกี่ยวกับความคาดหวังของลูกค้ า
ช่องว่างที่ 2 : เป็ นช่องว่างระหว่างการรับรู้ของผู้ให้ บริ การเกี่ยวกับความคาดหวังของ
ลูกค้ า และข้ อกาหนดเกี่ยวกับคุณภาพบริ การ
ช่องว่างที่ 3 : เป็ นช่องว่างระหว่างข้ อกาหนดเกี่ยวกับคุณภาพบริ การและการส่งมอบ
บริการตามที่ปฏิบตั จิ ริง
ช่อ งว่า งที่ 4 : เป็ นช่อ งว่า งระหว่ า งการส่ ง มอบบริ ก ารตามที่ ป ฏิ บัติ จ ริ ง และการ
ติดต่อสื่อสารกับลูกค้ า
ช่องว่างที่ 5 : เป็ นช่องว่างระหว่างบริการที่ลกู ค้ าคาดหวังและบริการที่ได้ รับจริง
ช่องว่างที่ 1-4 เป็ นช่องว่างของคุณภาพบริ การที่ เป็ นการจัดการภายในองค์กร ซึ่ง
นาไปสู่ช่องว่างที่ 5 คือ การรับรู้ ของลูกค้ าอันเป็ นช่องว่างของคุณภาพบริ การที่ยึดผู้ใช้ เป็ นสาคัญ
หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือความขัดแย้ งระหว่างความคาดหวังของลูกค้ าที่ม่งุ หวังความเป็ นเลิศของ
บริการ และการรับรู้ของลูกค้ าที่มีตอ่ บริการที่ได้ รับจริง
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4.4 เครื่องมือการวัดคุณภาพการบริการ
Parasuraman, Zeithaml, and Berry (2013) คุณภาพการบริ การ (Service quality)
เป็ นสิ่ง ที่ลกู ค้ าทุกคนคาดหวังที่จะได้ รับจากการบริ การในการให้ บริ การ ลูกค้ าจะวัดจากเครื่ องมือ
วัดคุณภาพ การบริการซึง่ เป็ นการวัดคุณภาพจาก 5 ด้ านดังนี ้
1. ด้ านลักษณะทางกายภาพ (Tangibles) หมายถึง งานบริ การควรมีความเป็ น
รู ปธรรมที่ส ามารถสัม ผัสจับต้ องได้ มี ลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏให้ เห็น เช่น อุปกรณ์ และ
เครื่ องใช้ สานักงาน สภาพแวดล้ อมและการตกแต่ง การแต่งกายของพนักงาน แผ่นพับ และเอกสาร
ต่างๆ ป้ายประกาศ ความสะอาดและความเป็ นระเบียบของสานักงาน ลักษณะดังกล่าวจะช่วย ให้
ลูกค้ ารับรู้วา่ มีความตังใจในการให้
้
บริการ และลูกค้ าสามารถเห็นภาพได้ ชดั เจน
2. ด้ านความน่าเชื่อถือ (Reliability) หมายถึง การให้ บริ การต้ องตรงตามเวลาที่
สัญญาไว้ กับลูกค้ างานบริ การที่มอบหมายให้ แก่ลกู ค้ าทุกครัง้ ต้ องมีความถูกต้ อง เหมาะสม และมี
ความ สม่ าเสมอ มี ก ารเก็ บ ข้ อ มูล ของลูก ค้ าและสามารถน ามาใช้ ได้ อย่างรวดเร็ ว มี พ นัก งาน
เพียงพอต่อการ ให้ บริการ และสามารถช่วยแก้ ไขปั ญหาที่เกิดกับลูกค้ าด้ วยความเต็มใจ
3. ด้ านการตอบสนองลูกค้ า (Responsive) หมายถึง ความรวดเร็ วเป็ นความ
ตังใจที
้ ่จะ ช่วยเหลือลูกค้ า สอบถามถึงการมาใช้ บริการอย่างไม่ละเลย ความรวดเร็วจะต้ องมาจาก
พนักงาน และกระบวนการในการให้ บริการที่มีประสิทธิภาพ
4. ด้ านความเชื่อมัน่ ไว้ วางใจ (Assurance) หมายถึง การบริ การจากพนักงานที่มี
ความรู้ความสามารถในการให้ ข้อมูลที่ถกู ต้ อง มีทกั ษะในการทางานตอบสนองความต้ องการของ
ลูกค้ า และมนุษย์สมั พันธ์ ที่ดี สามารถทาให้ ลูกค้ าเกิดความเชื่อถือ และรู้สึกปลอดภัยสร้ างความ
มัน่ ใจว่า ลูกค้ าได้ รับบริการที่ดี
5. ด้ านความเอาใจใส่ (Empathy) หมายถึง พนักงานที่ให้ บริการลูกค้ าแต่ละราย
ด้ วยความเอาใจใส่และให้ ค วามเป็ นกันเองและดูแลลูกค้ าเปรี ยบเสมื อนญาติ และแจ้ ง ข้ อมูล
ข่าวสารต่างๆ ให้ รับ ทราบ ศึก ษาความต้ องการของลูก ค้ าแต่ละรายมี ค วามเหมื อ นและความ
แตกต่างในบางเรื่ อง ใช้ เป็ นแนวทางการให้ บริการลูกค้ าแต่ละรายในการสร้ างความพึงพอใจ
จากแนวคิดและทฤษฎีดงั กล่าวข้ างต้ น ผู้วิจยั ได้ นาทฤษฎีของ Ziethaml, Parasuraman
& Berry (2013) ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ โดยได้ นาเครื่ องมือวัดคุณภาพการบริ การทัง้ 5 ด้ านนี ้ ได้ แก่
ด้ า นลัก ษณะทางกายภาพ ด้ านความน่าเชื่ อถื อ ด้ านการตอบสนองลูก ค้ า ด้ านความเชื่ อมั่น
ไว้ วางใจ และด้ านความเอาใจใส่ มาใช้ เป็ นตัวชีว้ ดั ในความคาดหวังและการรับรู้ ของลูกค้ าภาย
หลังจากที่เข้ ารับบริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลจากเจ้ าหน้ าที่ ซึง่ หลักเกณฑ์การวัดทัง้ 5 ด้ านนี ้
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เป็ นปั จจัยด้ านพื ้นฐานที่ลกู ค้ าคาดหวังว่าจะได้ รับจากบริ การ โดยลูกค้ าจะรู้ สึกพึงพอใจต่อบริการ
ที่ได้ รับเมื่อคุณภาพบริ การที่ตนได้ รับสูงกว่าระดับความคาดหวังที่ตงไว้
ั ้ ในทางกลับกันหากระดับ
ความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการมีคา่ น้ อยความคาดหวังลูกค้ าก็จะรู้สึกไม่พงึ พอใจ
5. แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแนวโน้ มพฤติกรรมผู้บริโภค
อดุลย์ จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2550, p. 5) พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง เป็ น
ปฏิกิริยาของบุคคลที่เกิดขึ ้นเมื่อได้ รับและใช้ สินค้ า หรื อบริ การทางเศรษฐกิจ รวมทังกระบวนการ
้
ต่างๆ ของการตัดสินใจที่เกิดขึ ้นก่อนและเป็ นตัวกาหนดพฤติกรรมผู้บริ โภคที่เกิดขึ ้น โดยได้ ให้ คา
จากัดความของคาว่า
1. ปฏิ กิริยาของบุคคล เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการใช้ สินค้ าหรื อบริ การ
ต่า งๆ ทัง้ หมด เช่น การซื อ้ สิ น ค้ า การเดิ น ทางร้ านค้ า การช าระค่า สิ น ค้ า หรื อ บริ ก าร การใช้
ประโยชน์และประเมินค่าสินค้ าหรื อบริการที่จาหน่ายในร้ านค้ า เป็ นต้ น
2. บุคคลที่ได้ รับและใช้ สินค้ า หรื อบริการทางเศรษฐกิจ เป็ นตัวบุคคลที่เป็ นผู้บริโภคที่
ซือ้ สิ นค้ าหรื อบริ การเพื่ อนาไปบริ โภคเองหรื อครอบครัว รวมไปถึงบุคคลที่ ซื อ้ เพื่ อเป็ นของขวัญ
ให้ กบั ผู้อื่น โดยยกเว้ นบุคคลที่ซื ้อสินค้ าหรื อบริ การให้ แก่องค์กรธุรกิจและสถาบันต่างๆ
3. กระบวนการต่างๆ ของการตัดสินใจที่เกิดขึ ้นก่อนและเป็ นตัวกาหนดพฤติกรรม
ผู้บริ โภคที่เกิดขึ ้น เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการซื ้อที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเกิดพฤติกรรม
ผู้บริ โภค เช่น การสอบถามข้ อมูลสินค้ ากับพนักงานขาย พูดคุยสอบถามกับคนในครอบครัว การ
เปิ ดรับข่าวสารจากสื่อโฆษณาต่างๆ รวมไปถึงการตัดสินใจซื ้อหลังจากได้ พิจารณาเลือกสินค้ าหรื อ
บริการแล้ ว
5.1 พฤติกรรมการซือ้ ของผู้บริโภค
คอตเลอร์ (Kotler, 2010, p. 197) กล่าวว่า พฤติก รรมการตัด สิ น ใจซื อ้ สิ น ค้ า และ
บริการของผู้บริโภคของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเภท โดยแบ่งพฤติกรรมเหล่านี ้
ออกเป็ นทังหมด
้
4 ประเภทตามความสลับซับซ้ อนของการตัดสินใจและความแตกต่างระหว่างตรา
สินค้ า ดังนี ้
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ภาพประกอบ 2 พฤติกรรมการซื ้อของผู้บริโภค
ที่มา : Kotler. (2004). Marketing management (The Millennium ed.)
4.1.1 พฤติกรรมการซื ้อที่สลับซับซ้ อน (Complex buying behavior) เป็ นพฤติกรรม
ที่มีความทุ่มเทพยายามในการตัดสินใจซื ้อสินค้ าสูง โดยผู้บริ โภคจะมีความพยายามอย่างมากใน
การเลือกซือ้ สิ นค้ าที่ มีความแตกต่างกันสูงในแต่ละตราสินค้ า โดยพฤติกรรมนีม้ ักจะเกิดขึน้ กับ
สินค้ าที่มีราคาแพง ซื ้อไม่บอ่ ยนักและมีความเสี่ยงสูง เพราะผู้บริ โภคโดยทัว่ ไปยังไม่ร้ ูจกั ตัวสินค้ า
อย่างเพียงพอ เช่น การเลือกซื ้อกล้ องถ่ายภาพ ผู้บริโภคยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัตขิ องกล้ อง
ถ่ายภาพ ดังนันผู
้ ้ บริโภคจึงต้ องผ่านกระบวนการความรู้ 3 ขันตอน
้
1. ผู้ซื ้อพัฒนาความเชื่อต่อผลิตภัณฑ์ (Belief)
2. ผู้ซื ้อพัฒนาทัศนคติตอ่ ผลิตภัณฑ์ (Attitude)
3. นาไปสูก่ ารตัดสินใจเลือกซื ้อโดยคิดอย่างรอบคอบ
นักการตลาดจึงควรเข้ าใจถึงพฤติกรรมผู้บริ โภคสาหรับสินค้ าประเภทนี ้ และทา
การรวบรวมข้ อมูล รวมไปถึงประเมิ นพฤติกรรมการซื อ้ เพื่ อนาไปพัฒ นากลยุทธ์ การตลาดและ
วิธีการช่วยเหลือถ่ายทอดความรู้ของสินค้ าสูผ่ ้ บู ริ โภค
4.1.2 พ ฤติ ก รรมผู้ ซื อ้ ที่ ล ดการไม่ ล งรอยกั น (Dissonance - reducing buying
behaviour) เป็ นพฤติกรรมที่มีความทุ่มเทพยายามในการตัดสินใจซื ้อสินค้ าสูง โดยจะเกิดขึ ้นกับ
สินค้ าที่มีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้ อยระหว่างตราสินค้ า โดยพฤติกรรมนี ้มักจะเกิดขึ ้นกับสินค้ า
ที่มีราคาแพง ซื ้อไม่บ่อยนักและมีความเสี่ยงสูง ซึ่งการที่ผ้ บู ริ โภคเห็นถึงความแตกต่างของสินค้ า
เพียงเล็กน้ อยนี ้เป็ นเพราะผู้บริโภคมีความชื่นชอบ ผูกผันอย่างมากกับสินค้ าที่ต้องการซื ้อ เช่น การ
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ซื ้อตู้เสื ้อผ้ า เป็ นสินค้ าที่มีความแตกต่างกันน้ อย ผู้บริโภคจึงตัดสินใจซื ้อโดยขึ ้นอยู่กบั ความสะดวก
และราคาที่ต่ากว่า ภายหลังผู้บริ โภคอาจเจอกับประสบการณ์ที่ผิดหวัง หรื อไม่ลงรอยกันต่อสินค้ า
เช่น มีคุณ สมบัติที่ไม่ตรงกับความต้ องการ คนรอบข้ างสนับสนุนสินค้ าจากตราสินค้ าอื่น ดังนัน้
นัก การตลาดจึ ง ต้ อ งสร้ างความน่ า เชื่ อ ถื อ และประเมิ น ทางเลื อ ก เพื่ อ ช่ ว ยให้ ผู้ บริ โภคเกิ ด
ประสบการณ์ที่ดีและตอกย ้าให้ มนั่ ใจต่อสินค้ าที่เลือกซื ้อ
4.1.3 พฤติ ก รรมการซื อ้ เป็ นนิ สัย (Habitual buying behavior) เป็ นพฤติ ก รรมที่ มี
ความทุ่มเทพยายามในการตัดสินใจซื ้อสินค้ าต่า สิ นค้ าระหว่างตราสินค้ ามีความแตกต่างกันเพียง
เล็กน้ อย เช่น น ้าตาล เกลือ นา้ ดื่ม ผงซักฟอก เป็ นต้ น ผู้บริ โภคมีลักษณะนิสัยการซือ้ สินค้ าเป็ น
ประจาจนเป็ นนิสยั โดยไม่ต้องใช้ ความพยายามในการเลือกซื ้อมากนักและไม่จาเป็ นจะต้ องซือ้
สินค้ าที่เป็ นตราสินค้ าเดิมตลอด ดังนันผู
้ ้ บริ โภคตัดสินใจซื ้อสินค้ าโดยที่ไม่มีการค้ นหาข้ อมูล หรื อ
ทาการประเมินลักษณะตัวสินค้ าก่อนมากนัก ซึ่งจากลักษณะนิสยั ดังกล่าวนักการตลาดจึงต้ อง
พยายามสร้ างให้ เกิดความคุ้นเคยกันระหว่างสินค้ าและผู้บริ โภค เช้ น การโฆษณาซ ้า มากกว่าการ
สร้ างความเชื่อมัน่ ในตราสินค้ า
4.1.4 พฤติ ก รรมการซื อ้ ที่ แ สวงหาความหลากหลาย (Variety-Seeking buying
behavior) เป็ นพฤติกรรมที่มีความทุ่มเทพยายามในการตัดสินใจซือ้ สินค้ าต่า โดยจะเกิดขึน้ กับ
สินค้ าที่มีความแตกต่างกันมาก โดยผู้บริโภคจะมีการเปลี่ยนแปลงตราสินค้ าอยู่เสมอ ซึ่งสาเหตุมา
จากการที่ผ้ บู ริ โภคอาจเกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย พยายามลองเลือกสิ่งใหม่ๆ ที่มีความหลากหลาย
แตกต่างจากเดิม
5.2 แนวโน้ มพฤติกรรมหลังการซือ้ ของผู้บริโภค
เป็ นปฏิกิริยาที่เกิดขึ ้นภายหลังจากที่ซื ้อสินค้ าหรื อบริ การเรี ยบร้ อยแล้ ว เพื่อกาหนด
ว่ามีความสอดคล้ องกับความต้ องที่คาดหวังไว้ ก่อนหน้ า นีห้ รื อไม่ ซึ่งสินค้ าหรื อบริ การบางอย่าง
อาจนาความพึงพอใจตามที่คาดหวังมาให้ หรื อผู้บริ โภคอาจเกิดความไม่พอใจก็ได้ ซึ่งในขันตอนนี
้
้
ผู้บริ โภคจะต้ องประเมินเกี่ยวกับ การตัดสินใจเกี่ยวกับสินค้ า ความสมดุลระหว่างความพึงพอใจ
ต่อสินค้ า ความเข้ าใจและวิธีแก้ ไขความสมดุลในความคิดเพื่อป้องกันไม่ให้ ตนเองตกอยู่ในสภาวะ
ผิดหวัง โดยผู้บริ โภคจะมีการประเมินความสมดุลในความคิดต่อสินค้ าภายหลังการซื ้อ มีลกั ษณะ
ต่อไปนี ้ (อดุลย์ จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล. 2550: 119-124)
1. ความสงสัยหลังซือ้ เป็ นเรื่ องปกติ เป็ นความรู้ สึกนึกคิดภายหลังจากที่ มี การ
ตัดสินใจหรื อเลือกซื ้อสินค้ า ซึ่งไม่จาเป็ นว่าจะเกิดความผิดหวังเสมอไป บางครัง้ ผู้บริ โภคอาจไม่มี
ข้ อสงสัยเกี่ยวกับสินค้ าภายหลังการซื ้อ
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2. ความสงสัย หลัง ซื อ้ ที่ มี ฐ านทางสรี ระและอารมณ์ เกิ ด จากความไม่ส มดุล
ระหว่างความปรารถนาที่ต้องการทางกายและการตอบสนองที่เกิดขึน้ จริ ง โดยมีสาเหตุมาจาก
สรี ระทางร่ายกาย และฐานทางอารมณ์
3. ความสงสัยเกิดเพราะข่าวสารใหม่ เป็ นความไม่สมดุลทางความคิดที่เกิดจาก
การรับรู้ข่าวสารใหม่ ซึ่งสามารถเป็ นได้ หลายรูปแบบ เช่น การรับชมโฆษณาเกี่ยวกับราคาที่ถกู กว่า
ราคาที่ซื ้อมา การปฏิบตั งิ านของสินค้ าไม่เป็ นไปตามที่คาดหวัง เป็ นต้ น
4. ปั จจัยที่ก่อกาเนิดความสงสัย อาจมีเหตุการณ์บางอย่างที่อาจก่อให้ เกิดความ
ไม่สมดุลทางความคิดเพิ่มสูงขึ ้น ดังนี ้
- ราคา เมื่อราคาเพิ่มสูงขึ ้น จะยิ่งเพิ่มโอกาสให้ ความสงสัยมากขึ ้น
- ความสาคัญทางจิตวิทยา เมื่อมีความต้ องการสินค้ าด่วนมากเท่าไร ผู้บริโภคจะ
ยิ่งได้ รับข่าวสารที่ก่อให้ เกิดความสงสัยในตัวสินค้ า หรื อความถูกต้ องในการตัดสินใจซื ้อสินค้ ามาก
ขึ ้น
- การปฏิบตั ิงานของสินค้ า ความไม่สมดุลทางความคิดจะเพิ่มสูงขึ ้นเมื่อสิ นค้ าไม่
สามารถปฏิบตั งิ านตามที่ผ้ บู ริโภคคาดหวัง
- ความแตกต่างระหว่างตราสินค้ า เมื่อได้ รับข่าวสารว่าตราสินค้ าที่ตนเองไม่ได้
เลือกมีคณ
ุ ภาพดีกว่าที่ตดั สินใจเลือกซื ้อไว้
- ความน่าเชื่อถือของแหล่งข่าว เมื่อผู้บริ โภคตัดสินใจเลือกซื ้อสินค้ าหรื อบริ การ
ไปแล้ ว กลับมีคนรอบข้ างหรื ออาจเป็ นพนักงานขายบอกถึงข้ อด้ อยของสินค้ านี ้
5. ปริ มาณของความสงสัยหลังการซื ้อ ขึ ้นอยู่กับ ระดับของความผูกมัด ยากต่อ
การ เปลี่ ย นแปลง การไม่ส ามารถตัด สิ น ใจกลับ คื น ได้ ความส าคัญ ของการตัด สิ น ใจ จ านวน
ทางเลือก ความวิตกกังวลของบุคคล และข่าวสารที่มีอยู่
ภายหลังจากที่ ซื อ้ สิ นค้ าหรื อบริ การเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้บริ โภคจะทาการประเมิ น
ความพึงพอใจ ซึ่งเป็ นขันตอนสุ
้
ดท้ ายของกระบวนการตัดสินใจซื ้อสินค้ าหรื อบริ การของผู้บริ โภค
เพื่อพิจารณาตัดสินใจว่าคุณภาพของสินค้ าหรื อบริ การที่ได้ รับมานันมี
้ ความสอดคล้ องกับความ
คาดหวังของตนเองหรื อไม่ ภายหลังจากการประเมินผู้บริโภคจะเกิดความรู้สกึ พึงพอใจ ไม่พึงพอใจ
หรื อยกเลิกใช้ สินค้ า ซึง่ จะกล่าวถึงรายละเอียดดังต่อไปนี ้
6. พฤติกรรมผู้บริ โภคเมื่อเกิด ความพอใจ เป็ นความรู้ สึกพึงพอใจของผู้บริ โภค
เมื่อได้ ใช้ สินค้ าหรื อบริการ โดยสามารถแบ่งได้ ทงหมด
ั้
3 สถานการณ์ ได้ แก่ ความต้ องการใช้ สินค้ า
แบบครัง้ เดียวจบ หลังจากใช้ สินค้ าแล้ วก็จะไม่มีการใช้ อีกในครัง้ ต่อไป ซึง่ ในลักษณะนี ้ผู้บริโภคจะ
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ไม่มีปฏิกิริยาใดๆ เกิดขึน้ ในอนาคต สถานการณ์ ต่อมาคือ พฤติกรรมที่เกิดจากความต้ องการใช้
สินค้ าซ ้า และจะมีการประเมินความพึงพอใจในการซื ้อแต่ละครัง้ โดยจะเกิดขึ ้นเมื่อผู้ผลิตปล่อย
สิ่งประดิษฐ์ ใหม่ในตลาด จะส่งผลให้ ผ้ บู ริ โภคต้ องการความเชื่อมัน่ ว่าสินค้ ายังคงดีกว่าแต่ละครัง้ ที่
เคยใช้ ม า สถานการณ์ สุ ดท้ ายคือ พฤติกรรมที่มี การซือ้ สินค้ าเดิม จนเป็ นนิสัย จึงไม่ต้องทาการ
ประเมินซ ้าอีกเพราะผู้บริ โภคเกิดความพอใจติดต่อกันจนเกิดความแน่ใจว่าสินค้ านี ้จะยังคงสร้ าง
ความพอใจได้ ตามเดิม อย่างไรก็ตามในอนาคตที่ระยะเวลาผ่านไปนานมากผู้บริ โภคก็จะทาการ
ประเมินเพื่อตัดสินใจซื ้ออีกครัง้ หนึง่
7. พฤติ ก รรมผู้ บริ โภคเมื่ อ เลิ ก ใช้ สิ น ค้ า ส าหรั บ สถานการณ์ นี ผ้ ้ ูบ ริ โภคจะมี
พฤติกรรมแตกต่างกันไปเมื่อเลิกใช้ สินค้ าหรื อบริ การ โดยอาจเกิดจากผู้บริ โภคมีความต้ องการใช้
สินค้ าแบบครัง้ เดียวจบ เพราะมีสินค้ าเดิมที่ใช้ อยู่เป็ นนิสยั อยู่แล้ ว เพราะยังไม่สามารถแสวงหา
สินค้ าที่ดีกว่าได้ หรื อสินค้ าที่ใช้ ไม่มีลกั ษณะที่ตรงกับความต้ องการ ซึ่งผู้บริโภคอาจจะยังใช้ สินค้ า
ต่อไปแต่จะประเมินความชื่นชอบใหม่เมื่อซื ้อครัง้ ต่อไป
8. พฤติกรรมผู้บริ โภคเมื่อไม่พอใจ เป็ นความรู้สึกไม่พึงพอใจของผู้บริ โภคเมื่อได้
ใช้ สินค้ าหรื อบริ การ ซึ่งอาจก่อให้ เกิดปฏิกิริยาได้ หลายรูปแบบ เช่น เมื่อเกิดความไม่พอใจผู้บริโภค
หยุดการใช้ สินค้ าทันทีโดยที่ไม่มีความต้ องการใช้ อีก หรื ออาจจะยังคงใช้ ตอ่ ไปแต่เก็บความรู้สึกไม่
พอใจเอาไว้ เพราะเหตุผลบางอย่าง ทังนี
้ ้อาจมีสาเหตุมาจากอุปสรรคต่อการซื ้อสินค้ าหรื อบริ การ
ทาให้ เกิดความไม่พอใจแต่ยงั เก็บความรู้สึกไว้ จนกระทัง่ ต้ องการซื ้อสินค้ าครัง้ ต่อไป ผู้บริโภคอาจมี
ปฏิกิริยาได้ หลายประการเพื่อปรับตัวรับมือกับปั ญหา เช่น หาสินค้ าใหม่ที่ดีกว่าเดิม แสวงหาการ
แก้ ไขจากคนขาย เป็ นต้ น
จากแนวคิดและทฤษฎีดงั กล่าวข้ างต้ น ผู้วิจยั ได้ นาแนวคิดของอดุ ลย์ จาตุรงคกุล
และดลยา จาตุรงคกุล (2550) ใช้ ในการศึก ษาครัง้ นี เ้ พื่ อวิเคราะห์ ถึ งความพึงพอใจต่อ การใช้
บริ การที่สอดคล้ องกับความคาดหวังภายหลังจากการใช้ บริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของ
ผู้บริ โภค โดยแบ่งเป็ นพฤติกรรมผู้บริ โภคเมื่อเกิดความพึงพอใจ พฤติกรรมผู้บริ โภคที่ ตดั สินใจเลิก
ใช้ บริ การ และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เกิดความไม่พงึ พอใจ โดยนามาใช้ เป็ นแนวทางในการออกแบบ
สอบถาม และอภิปรายผลงานวิจยั นี ้
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
กิ จ ติพ ร สิ ท ธิ พัน ธุ์ (2553) ได้ ท าการวิจัย เรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ มี อิท ธิ พ ลต่อ การวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี

28
อายุระหว่า ง 20–30 ปี สถานภาพโสด มี ก ารศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี มี รายได้ ต่อ เดื อ นเฉลี่ ย
10,001–15,000 บาท และประกอบอาชีพ เป็ นพนักงานบริ ษัทเอกชน ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า 1) ปั จจัยส่วนบุคคลด้ านระดับการศึกษาและอาชีพ มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคลของประชาชนในกรุ งเทพมหานครด้ านกรอบระยะเวลาที่กาหนดและรู ปแบบในการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 2) ปั จจัยด้ านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารมีอิทธิพลต่อการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคลของประชาชนในกรุ งเทพมหานคร ด้ านบุ คคลที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคล 3) ปั จจัยด้ านความรู้ ความเข้ าใจในเรื่ องการวางแผนทางการเงิน มีอิทธิพลต่อ
การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ด้ านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 4) ปั จจัยด้ านภาวะทางเศรษฐกิจมี อิทธิ พลต่อการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
วิณารัตน์ ภูวพัฒน์ชยั กิจ (2559) ได้ ทาการวิจยั เรื่ อง คุณภาพการให้ บริการของท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ การชาวไทย ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
คุณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของท่า อากาศยานสุวรรณภูมิ ในภาพรวมส่ง ผลต่อ ความพึง พอใจของ
ผู้ใช้ บ ริ ก ารชาวไทย เมื่ อพิ จ ารณาเป็ นรายได้ พ บว่า คุณ ภาพการให้ บ ริ การของท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ด้ านการตอบสนองความต้ องการและด้ านความเป็ นรูปธรรม ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ บ ริ ก ารชาวไทย ส่วนคุณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของท่าอากาศยานสุวรรณภู มิ ด้ านความ
น่าเชื่อถือ ด้ านการให้ ควานมมัน่ ใจ และด้ านความเข้ าใจและรับรู้ความต้ องการ ไม่ส่งผลต่อความ
พึงพอใจของสูใ่ ชับริการชาวไทย
ครรชิตพล ยศพรไพบูล ย์ (2553) ได้ ทาการวิจัยเรื่ อง ปั จจัยตลาดบริ การด้ านบุคลากร
กระบวนการ ผลิตภาพและคุณภาพและลักษณะทางกายภาพ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื ้อหน่วยลงทุนกองทุนรวม ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยตลาดบริ การมี ค่าเฉลี่ ยรวม 4.40 ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.557 สาหรับปั จจัยด้ านบุคลากรมี ค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.49 ค่าเฉลี่ ย
น้ อยที่สุดคือปั จจัยด้ านกระบวนการเท่ากับ 4.41 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยตลาด
บริ ก าร ด้ านบุ ค ลากร กระบวนการ ผลิ ต ภาพและคุ ณ ภาพและลั ก ษณะทางกายภาพ มี
ความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อหน่วยลงทุนกองทุนราม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
พนิดา เพชรรัตน์ (2556) ได้ ทาการวิจัย เรื่ อง คุณภาพการให้ บริ การที่ส่งผลต่อความพึง
พอใจของผู้เสียภาษี อากร สานักงานสรรพากรพื ้นที่นครราชสีมา 2 ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพ
การให้ บริ การ ประกอบด้ วย ความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ ความน่าเชื่ อถื อไว้ วางใจในการ

29
บริ การ การตอบสนองต่อผู้รับบริ การ การให้ ความมั่นใจแก่ผ้ ู รับบริ การ และความเห็นอกเห็นใจ
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐ านพบว่า คุณ ภาพการให้ บริ การส่งผลต่อ
ความพึง พอใจของผู้เสี ย ภาษี อ ากร อย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.01 และสามารถร่ ว ม
พยากรณ์ความพึงพอใจของผู้เสียภาษี อากรสานักงานสรรพากรพื ้นที่นครราชสีมา 2 คิดเป็ นร้ อยละ
77.00
ธนากร ชมโคกกรวด (2561) ได้ ทาการวิจัยเรื่ อง คุณ ภาพบริ การโลจิ สติกส์ที่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ การศูนย์บริการรถยนต์โตโยต้ า จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบว่า
คุณภาพบริ การโลจิสติกส์ของศูนย์บริ การรถยนต์โตโยต้ า จังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยด้ านที่มีคณ
ุ ภาพบริ การสูงสุด คือ ด้ านความไว้ วางใจ รองลงมาคือ ด้ านการสร้ าง
ความมัน่ ใจ ด้ านการตอบสนอง ด้ านการใส่ใจลูกค้ า และด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้ ส่วนความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ บริ การที่มีต่อศูนย์บริ การรถยนต์โตโยต้ า จังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
โดยขัน้ ตอนที่ มี ความพึงพอใจสูงสุดคือ การส่งมอบรถ รองลงมาคือ การนัดหมาย การควบคุม
คุณภาพงานซ่อม การเตรี ยมการนัดหมาย การรับรถ การเปิ ดงานช่อม การติดตามหลังการซ่อม
งานซ่อมเพิ่มเติม งานซ่อมและการควบคุมคุณภาพ และการจ่ายงานและติดตามความคืบหน้ างาน
ช่อมและ โดยผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า คุณภาพบริการโลจิสติกส์ทกุ ด้ านมีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการศูนย์บริการรถยนต์โตโยต้ า จังหวัดสมุทรปราการ
ฐิ ติพงศ์ วรธรรมทองดี (2558) ได้ ทาการวิจยั เรื่ อง คุณภาพการบริ การบนเครื่ องบินของ
การบินไทย มี ความสัม พันธ์ กับแนวโน้ ม พฤติกรรมการใช้ บริ การของผู้โดยสาร ผลการทดสอบ
สมมุติฐานพบว่า ผู้โดยสารสายการบินไทยที่มีลักษณะด้ านประชากรศาสตร์ ได้ แก่ อายุ ระดับ
การศึกษา และอาชีพ มีแนวโน้ มพฤติ กรรมการใช้ บริ การแตกต่างกัน และคุณภาพการบริ การบน
เครื่ องบิน ของการบินไทย ด้ านบริการที่สมั ผัสได้ ด้ านความเชื่อถือ ด้ านการตอบสนอง ด้ านความ
มั่น ใจ และ ด้ า นความเข้ า ถึ ง จิ ต ใจ มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ แนวโน้ ม พฤติ ก รรมการใช้ บ ริ ก ารของ
ผู้โดยสาร
ดาวรี ย์ สนใจแท้ (2551) ได้ ท าการวิ จัย เรื่ อ ง เครื่ อ งมื อ การตลาดทางตรงที่ มี ผ ลต่ อ
แนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า
ผู้ใช้ บ ริ การธนาคารที่ มี อายุและรายได้ ต่อเดือ นต่างกันมี แนวโนมพฤติก รรมการใช้ บ ริ ก ารของ
ธนาคารในขตกรุ งเทพมหานคร ได้ แก่ ด้ านจดหมายตรง ด้ านอินเตอร์ เน็ต ด้ านโทรศัพท์และค้ น
พนักงานนอกสถานที่ แตกต่างกัน
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Simon J. Bell, Seigyoung Auh and Karen Smalley (2005) ได้ ท า ก า ร วิ จั ย เรื่ อ ง
สภาวะการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ลกู ค้ า ด้ านคุณภาพการบริ การและความภักดีของลูกค้ า ใน
บริ บ ทของระดั บ ความเชี่ ย วชาญ และต้ นทุ น การเปลี่ ย นแปลง (Switching Cost) พ บว่ า
องค์ประกอบการคุณภาพบริ การในอุตสาหกรรมทางการเงิน สาหรับลูกค้ าที่มีความเชี่ยวชาญด้ าน
การเงินสูงบริ การของเจ้ าหน้ าที่ในเชิงเทคนิค (Technical service quality) ด้ านความถูกต้ องของ
คาแนะนา ประสิทธิภาพของสินค้ าทางการเงินตามความคาดหวังของลูกค้ า การได้ รับผลตอบแทน
ที่สงู โดยการบริ หารความเสี่ยงของลูกค้ า จะส่งผลต่อความภัคดีมากกว่าคุณภาพบริการตามหน้ าที่
(Functional service quality) ซึ่งเกี่ ยวข้ องกับกระบวนการบริ การการส่งมอบ ด้ านการเข้ าถึงและ
การเอาใจใส่ ความน่าเชื่อถือของเจ้ าหน้ าที่ ตรงกันข้ ามกับลูกค้ าที่มีความเชี่ยวชาญด้ านการเงินต่า
จะให้ ความสนใจคุณ ภาพบริ การตามหน้ าที่ (Functional service quality) มากกว่า ซึ่งคุณ ภาพ
บริ การทัง้ 2 ด้ านนี ้จะมีผลต่อการตัดสินใจเพราะลูกค้ าจะให้ ความสาคัญและพัฒนาความสัมพันธ์
กับที่ ปรึ กษาการเงินด้ านคุณ ภาพบริ การตามหน้ า ที่ (Functional service quality) และส่งผลต่อ
ความภัคดีตอ่ ตราสินค้ าของลูกค้ าต่อไป
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินการศึกษาค้ นคว้ า
การศึกษาค้ นคว้ าเรื่ อง “ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคล
ของสถาบัน การเงิ น ที่ มี ค วามสัม พั น ธ์ ต่อ แนวโน้ มพฤติ ก รรมการใช้ บ ริ ก ารของลู ก ค้ า ในเขต
กรุงเทพมหานคร” มีวิธีการดาเนินการศึกษาค้ นคว้ าดังนี ้
1. การกาหนดประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
2. การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ า
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
4. การจัดกระทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
5. สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั คือ ลูกค้ าในเขตกรุ งเทพมหานครที่เคยใช้ บริ การวางแผน
การเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงิน ซึง่ ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุ่ม ตัว อย่ า งที่ ใช้ ในการวิ จัย คื อ ลูก ค้ า ในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ เคยใช้ บ ริ ก าร
วางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงิน ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน จึงกาหนด
ขนาดของ กลุ่มตัวอย่างโดยใช้ สูตรคานวณกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ W.G. Cochran โดย
ก าหนดสัด ส่ ว นของประชากรที่ ต้ องการสุ่ ม 5% ระดับ ค่ า ความเชื่ อ มั่ น 95% และสัด ส่ ว น
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ เกิดขึ ้นได้ 5% (อนุวตั ิ คูณแก้ ว, 2560, p. 50) ดังนี ้
สูตรที่ใช้ ในการคานวณครัง้ นี ้
P(1 − P)𝑍 2
n=
𝑒2
กาหนดให้

n = จานวนกลุม่ ตัวอย่าง
z = สัดส่วนของประชากรที่ต้องการสุม่ 5%
Z = ระดับค่าความเชื่อมัน่ 95%
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แทนค่า

n=

(0.5)(1−0.5)(1.96)2
(0.05)2

= 384.61 หรื อ 385
ผู้วิจยั จะได้ กลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั ครัง้ นี ้จานวน 385 ตัวอย่าง และเพื่อความสมบรู ณ์
ของงานวิจยั จึงเพิ่มกลุม่ ตัวอย่างอีกจานวน 5 ตัวอย่าง รวมขนาดตัวอย่างทังหมด
้
390 ตัวอย่าง
การเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
การเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อเก็บข้ อมูลแบบสอบถามในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั เลือกใช้
วิธีการสุม่ กลุม่ ตัวอย่างตามขันตอนดั
้
งนี ้
ขัน้ ที่ 1 วิธีสุ่ม ตัวอย่างแบบง่ าย (Simple Random Sampling) โดยท าการแบ่ง
ประเภทของสถาบันการเงินออกเป็ น 3 ประเภท ได้ แก่ ธนาคารพาณิชย์ บริ ษัทประกันชีวิต และ
บริ ษัทหลักทรัพย์ จากนันท
้ าการจับฉลากเลือกกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งจะเป็ นการจับฉลากเลือกสถาบัน
การเงินประเภทละ 5 บริ ษัท รวมทังหมดเป็
้
น 15 บริ ษัท ได้ แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารยูโอบี ธนาคารกรุงศรี กรุงเทพประกันชีวิต เมืองไทยประกันชีวิต เอไอเอ
กรุงไทย-แอกซ่า ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต บล. ภัทร บล.ทิสโก้ บล.บัวหลวง บล.เคทีบี บล.ซีมิโก้
ขัน้ ที่ 2 วิธี สุ่ม ตัวอย่างแบบโควต้ า (Quota sampling) น ากลุ่ม ตัวอย่างที่ จับ
ฉลากได้ จากขันตอนที
้
่ 1 มากาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในแต่ละสถาบันการเงินในจานวนเท่าๆ กัน
ซึง่ จะสามารถคานวณออกมาได้ สถาบันการเงินละ 26 ตัวอย่าง รวมทังสิ
้ ้น 390 ตัวอย่าง
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ตาราง 1 แสดงขนาดกลุม่ ตัวอย่างในแต่ละสถาบันการเงินที่ถกู เลือก

ลาดับที่

รายชื่อสถาบันการเงิน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารยูโอบี
ธนาคารกรุงศรี
กรุงเทพประกันชีวิต
เมืองไทยประกันชีวิต
เอไอเอ
กรุงไทย-แอกซ่า
ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต
บล. ภัทร
บล.ทิสโก้
บล.บัวหลวง
บล.เคทีบี
บล.ซีมิโก้
รวม

จานวนกลุ่มตัวอย่ างของแต่ ละ
สถาบันการเงิน (คน)
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
390

ขัน้ ที่ 3 วิธี สุ่ม ตัวอย่างแบบสะดวก (Quota sampling) โดยการเก็ บ ข้ อมูล จากกลุ่ม
ตัวอย่างที่สานักงานสาขาของสถาบันการเงินแต่ละประเภทตามที่ระบุในขันตอนที
้
่2
2. การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ า
เครื่ อ งมื อ ที่ ผ้ ู วิ จัย จัด ท าขึ น้ เพื่ อ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ในครั ง้ นี ค้ ื อ แบบสอบถาม เพื่ อ
ทาการศึกษาถึงความพึงพอใจต่อคุณภาพบริ การที่มีความสัมพันธ์ กับแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้
บริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของลูกค้ าในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งออกเป็ นทังหมด
้
3
ส่วนดังนี ้
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ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
โดยแบบสอบถามจะมีลกั ษณะเป็ นคาถามปลายปิ ดให้ เลือกเพียงคาตอบเดียว แบ่งเป็ นทังหมด
้
6
ข้ อ ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ และรายได้ ซึ่ ง ในแต่ ล ะข้ อผู้ ตอบ
แบบสอบถามจะต้ องเลือกเพียงตัวเลือกเดียว และจะมีระดับการวัดข้ อมูลดังนี ้
ข้ อที่ 1 เพศ ใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale) แบ่งตัวเลือก
ออกเป็ น 2 กลุม่ ดังนี ้
1.1 ชาย
1.2 หญิง
ข้ อที่ 2 อายุ ใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทเรี ยงลาดับ (Ordinal scale) มีการกาหนดช่วง
ระหว่างอายุโดยดูจ ากความเหมาะสมของช่วงอายุในแต่ละวัย เริ่ ม ตัง้ แต่อายุของวัย
เริ่ มต้ นทางาน วัยเริ่มสร้ างครอบครัว วัยการงานมัน่ คง และวัยเกษี ยณอายุ (ที่ปรึกษาด้ านวางแผน
การเงิน A – life Plan. 2559: ออนไลน์ ) ซึ่งในแต่ละช่วงวัยจะมีเป้าหมายการใช้ ชีวิต การบริ หาร
การเงินที่แตกต่างกันออกไป จึงแบ่งช่วงอายุออกเป็ น 4 ช่วง ดังนี ้
2.1 21- 30 ปี
2.2 31- 40 ปี
2.3 41- 50 ปี
2.4 51 ปี ขึ ้นไป
ข้ อที่ 3 สถานภาพ ใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale) แบ่งตัว
เลือกออกเป็ น 3 กลุม่ ดังนี ้
3.1 โสด
3.2 สมรส / อยูด่ ้ วยกัน
3.3 หย่าร้ าง / แยกกันอยู่
ข้ อ ที่ 4 ระดับ การศึก ษา ใช้ ระดับ การวัด ข้ อ มูล ประเภทเรี ย งล าดับ (Ordinal scale)
แบ่งตัวเลือกออกเป็ น 3 กลุม่ ดังนี ้
4.1 ต่ากว่าปริญญาตรี
4.2 ปริญญาตรี
4.3 สูงกว่าปริญญาตรี
ข้ อ 5 อาชีพ ใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale) แบ่งตัวเลือก
ออกเป็ น กลุม่ ดังนี ้
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5.1 นักศึกษา / นิสิต
5.2 พนักงานบริษัทเอกชน
5.3 ข้ าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
5.4 ธุรกิจส่วนตัว / ค้ าขาย
5.5 รับจ้ างทัว่ ไป
5.6 อื่นๆ โปรดระบุ………………….
ข้ อ 6 รายได้ ใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทเรี ยงลาดับ (Ordinal scale) มีการกาหนดช่วง
รายได้ โดยนาข้ อมูลจากผู้สนใจเข้ าร่วมงานสัมมนาวางแผนการเงินในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่ามี
ช่วงรายได้ ที่ 15,000 - 200,000 บาท จึง แบ่งช่วงรายได้ ออกเป็ นทัง้ หมด 6 ช่วง ดังนี ้ (ที่ ปรึ กษา
การเงินกรุงเทพประกันชีวิต; 2561)
6.1 15,000 - 51,999 บาท
6.2 52,000 - 88,999 บาท
6.3 89,000 - 125,999 บาท
6.4 126,000 - 162,999 บาท
6.5 163,000 - 199,999 บาท
6.6 200,000 บาทขึ ้นไป
ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับความพึงพอใจต่อคุณภาพบริ การวางแผนการเงิน
ส่วนบุคคล โดยจะทาการวัดระดับความพึงพอใจโดยมีลกั ษณะแบบ Rating Scale จานวนทังหมด
้
25 ข้ อ กาหนดช่วงการวัดข้ อมูลแบบอันตรภาค (Interval Scale) ให้ เลือกตอบแบบสอบถาม 5
ระดับ มีเกณฑ์กาหนดดังนี ้
ระดับ 5 หมายถึง พึงพอใจอย่างยิ่ง
ระดับ 4 หมายถึง พึงพอใจ
ระดับ 3 หมายถึง เฉยๆ
ระดับ 2 หมายถึง ไม่พงึ พอใจ
ระดับ 1 หมายถึง ไม่พงึ พอใจอย่างยิ่ง
เมื่อทาการรวบรวมข้ อมูลจากแบบสอบถามแล้ ว จะนาผลคะแนนเฉลี่ยที่ได้ ในแต่ละ
ระดับมาใช้ ในการอภิ ปรายผล โดยกาหนดช่วงคะแนนตามหลักของการแบ่งอันตรภาคชัน้ ดังนี ้
อันตรภาคชัน้ =

5−1
5
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= 0.8
จึงสามารถนามาใช้ เป็ นเกณฑ์ในการแปลความหมายระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การบริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลได้ ดงั นี ้
เกณฑ์วดั ระดับความพึงพอใจของผู้บริโภค
4.21 - 5.00 หมายถึง ลูกค้ ามีความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการในระดับมากที่สดุ
3.41 - 4.20 หมายถึง ลูกค้ ามีความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการในระดับมาก
2.61 - 3.40 หมายถึง ลูกค้ ามีความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการในระดับปานกลาง
1.81 - 2.60 หมายถึง ลูกค้ ามีความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการในระดับน้ อย
1.00 - 1.80 หมายถึง ลูกค้ ามีความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการในระดับน้ อยที่สดุ
ส่ วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริการวางแผนการเงินส่วน
บุคคล ทังหมด
้
3 ข้ อ ประกอบไปด้ วย
ข้ อ 1-2 เป็ นแบบสอบถามลักษณะ Semantic differential scale จานวน 2 ข้ อ กาหนด
ช่วงการวัดข้ อมูลแบบอันตรภาค (Interval Scale) ให้ เลือกตอบแบบสอบถาม 5 ระดับ มีเกณฑ์
กาหนดดังนี ้
ระดับ 5 หมายถึง มีแนวโน้ มการใช้ บริการแน่นอน/มากที่สดุ /แนะนาแน่นอน
ระดับ 4 หมายถึง มีแนวโน้ มการใช้ บริการค่อนข้ างแน่นอน/มาก/แนะนา
ระดับ 3 หมายถึง มีแนวโน้ มการใช้ บริการในระดับปานกลาง/ปานกลาง/ไม่แน่ใจ
ระดับ 2 หมายถึง มีแนวโน้ มไม่ใช้ บริการ/น้ อย/ไม่แนะนา
ระดับ 1 หมายถึง มีแนวโน้ มไม่ใช้ บริการแน่นอน/น้ อยที่สดุ /ไม่แนะนาแน่นอน
เมื่ อทาการรวบรวมข้ อมูลจากแบบสอบถามแล้ ว จะนาผลคะแนนเฉลี่ ยที่ ได้ ในแต่ละ
ระดับมาใช้ ในการอภิปรายผล โดยกาหนดช่วงคะแนนตามหลักของการแบ่งอันตรภาคชันดั
้ งนี ้
5−1

อันตรภาคชัน้ =
5
= 0.8

จึงสามารถนามาใช้ เป็ นเกณฑ์ในการแปลความหมายแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การ
วางแผนการเงินส่วนบุคคลได้ ดงั นี ้
เกณฑ์วดั ระดับแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริการของผู้บริโภค
4.21 - 5.00 หมายถึง มีแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริการมากที่สดุ
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3.41 - 4.20 หมายถึง มีแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริการมาก
2.61 - 3.40 หมายถึง มีแนวโน้ มพฤติกรรมใช้ บริการระดับปานกลาง
1.81 - 2.60 หมายถึง มีแนวโน้ มพฤติกรรมไม่ใช้ บริการน้ อย
1.00 - 1.80 หมายถึง มีแนวโน้ มพฤติกรรมไม่ใช้ บริการน้ อยที่สดุ
ข้ อ 3 เป็ นแบบสอบถามลักษณะคาถามปลายปิ ดให้ เลือกเพียงคาตอบเดียว จานวน 1
ข้ อ จัดอยูใ่ นระดับการวัดข้ อมูลแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale)
ขัน้ ตอนการสร้ างแบบสอบถาม
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการสร้ างแบบสอบถามให้ มีความสมบรูณ์ตามขันตอนดั
้
งนี ้
1. ศึกษาค้ นคว้ าเอกสารและงานวิจัยต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกั บการบริ การวางแผน
การเงินส่วนบุคคล แนวโน้ ม พฤติกรรมการใช้ บริ การ รวมถึงตัวแปรอื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง เพื่ อนามา
แนวทางในการศึกษางานวิจยั
2. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากหนังสือ บทความ งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับตัวแปรด้ าน
ความพึงพอใจ คุณภาพบริ การ และแนวโน้ มพฤติกรรมของผู้บริ โภค เพื่ อนาไปใช้ เป็ นแนวทางใน
การออกแบบสอบถาม
3. น าเสนอโครงร่ างแบบสอบถามต่อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ ตรวจสอบความ
ถูกต้ อง นาไปสูก่ ารพัฒนาแก้ ไขแบบสอบถามให้ สอดคล้ องกับจุดมุง่ หมายของงานวิจยั ในครัง้ นี ้
4. นาแบบสอบถามที่ ถูกพัฒ นาจนสมบรู ณ์ แบบไปทดลองใช้ กับกลุ่ม ตัวอย่าง
จ านวน 40 คน เพื่ อน าผลส ารวจที่ ได้ รับ ไปวิเคระห์ หาค่าความเชื่ อ มั่น (Reliability) โดยใช้ ค่า
สัมประสิทธิ์ อัล ฟ่ าของครอนบาช (Cronbach Alpha Coefficient) ผลลัพ ธ์ ที่ได้ จะมี ค่าระหว่าง
0≤α≤1 แสดงถึงค่าความคงที่ของแบบสอบถาม หากมีคา่ ใกล้ เคียง 1 แสดงว่ามีคา่ ความเชื่อมัน่
สูง ซึ่งในการตรวจสอบความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมืองานวิจยั ชิ ้นนี ้ค่าความเชื่อมัน่ ควรมีคา่ ไม่น้อยกว่า
0.70 (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2553, p. 46) โดยแบบสอบถามได้ คา่ อัลฟ่ าของด้ านต่างๆ ดังนี ้
ด้ านลักษณะทางกายภาพ
ค่าสัมประสิทธิ์อลั ฟ่ า 0.920
ด้ านความน่าเชื่อถือ
ค่าสัมประสิทธิ์อลั ฟ่ า 0.926
ด้ านการตอบสนองลูกค้ า
ค่าสัมประสิทธิ์อลั ฟ่ า 0.953
ด้ านความเชื่อมัน่ ไว้ วางใจ
ค่าสัมประสิทธิ์อลั ฟ่ า 0.932
ด้ านความเอาใจใส่
ค่าสัมประสิทธิ์อลั ฟ่ า 0.935
แนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริการ
ค่าสัมประสิทธิ์อลั ฟ่ า 0.785
5. นาแบบสอบถามฉบับนี ้ไปใช้ กบั กลุม่ ตัวอย่าง
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3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจัย ครัง้ นี ม้ ี การเก็ บ รวบรวมข้ อมูล เพื่ อน าไปใช้ ส าหรับ การศึก ษาแบ่ง ออกเป็ น 2
ลักษณะ ได้ แก่
1. แหล่งข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นข้ อมูลที่ได้ มาจากการเก็บแบบสอบถาม
จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 ชุด โดยได้ รับความร่วมมือจากลูกค้ าที่เคยใช้ บริการวางแผนการเงิน
ในเขตกรุงเทพมหานคร
2. แหล่งข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผู้วิจยั ได้ ทาการศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลจาก
หนังสือ บทความ เอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงข้ อมูลจากทางอินเตอร์ เน็ตทังจากภาครั
้
ฐและ
เอกชน
4. การจัดกระทาและการวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่อดาเนินการเก็บข้ อมูลแบบสอบถามครบตามจานวนเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้วิจยั ได้ นาข้ อมูลที่
ได้ รับมาดาเนินการวิเคราะห์ตามขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
1. ตรวจสอบข้ อมูล (Editing) หลังจากนาแบบสอบถามไปเก็บข้ อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิ จัย ได้ ท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ ข องข้ อ มูล แต่ล ะชุด และแยกแบบสอบถามมี ค วาม
บกพร่องออก
2. ลงรหัส (Coding) นาข้ อมูลจากแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ มาลงรหัสที่ผ่าน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS (Statically Package for the Social Science
3. วิเคราะห์และประมวลผลข้ อมูล (Processing) ทาการประมวลผลเพื่อหาค่าข้ อมูล
ค่าสถิติ และวิเคราะห์ข้อความความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ตามทดสอบสมมุติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดย
แบ่งเป็ น
3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติพรรณา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบาย
ข้ อมูลดังนี ้
- ลั ก ษณะประชากรศาสตร์ ได้ แก่ อายุ เพศ สถานภาพ รายได้ ระดับ
การศึกษา และอาชีพ โดยนามาแจกแจงความถี่ (Frequency) เพื่อหาค่าร้ อยละ (Percentage)
- ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ได้ แก่ ด้ าน
ลักษณะทางกายภาพ ด้ านความน่าเชื่อถือ ด้ านการตอบสนองลูกค้ า ด้ านความเชื่อมัน่ ไว้ วางใจ
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ด้ า นความเอาใจใส่ โดยน ามาหาค่า เฉลี่ ย (Mean) และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
deviation)
- แนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคล ได้ แก่ การใช้
บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงินในอนาคต การแนะนาบอกต่อผู้อื่นใช้ บริ การ
วางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงิน และประเภทของแผนการเงินที่สนใจใช้ บริ การใน
อนาคต โดยนามาหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิ ติเชิงอนุม าน (Inferential statistics) เพื่ อใช้
สาหรับทดสอบสมมติฐานดังนี ้
- ทดสอบสมมติฐานทางสถิติข้อที่ 1 เพื่อหาค่าความแตกต่างระหว่าง 2 ตัว
แปร ได้ แก่ ลักษณะประชากรศาสตร์ และแนวโน้ ม พฤติกรรมการใช้ บริ การวางแผนการเงินส่วน
บุคคลของลูกค้ าในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ สถิติ Independent Samples t Test และวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว One-way Analysis of Variance (ANOVA)
- ทดสอบสมมติฐานทางสถิติข้อที่ 2 เพื่อหาความสัมพันธ์ ระหว่าง 2 ตัวแปร
ได้ แก่ ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การและแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การวางแผนการเงิน
ส่วนบุคคลของลูกค้ าในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้ สถิติสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ อย่างง่ายแบบ
เพียร์ สนั (Pearson product-moment correlation coefficient)
5. สถิตทิ ่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สถิตเิ ชิงพรรณา (Descriptive Statistics)
1.1 ค่าร้ อยละ ใช้ สาหรับการอธิบายขนาดกลุ่มของลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของ
กลุม่ ตัวอย่าง มีสตู รดังนี ้ (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2545, p. 36)
f
P = [ ] × 100
n

เมื่อ P แทน ค่าสถิตริ ้ อยละ
f แทน ค่าความถี่ของข้ อมูล
n แทน ขนาดกลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้
1.2 ค่าเฉลี่ยตัวอย่าง ใช้ แปลค่าข้ อมูลโดยอธิบายถึงค่ากึ่งกลางของกลุ่มตัวอย่าง มี
สูตรดังนี ้ (อนุวตั ิ คูณแก้ ว, 2560, p. 97)
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X̅ =

เมื่อ 𝑋̅
𝛴
𝑥𝑖
n

∑𝑋𝐼
n

แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่าง
แทน ผลรวม
แทน ค่าของข้ อมูลลาดับที่ i
แทน จานวนข้ อมูลทังหมดของกลุ
้
ม่ ตัวอย่าง

1.3 ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ใช้ ส าหรับ วิเคราะห์ ค่าข้ อมูล กลุ่ม ตัวอย่าง มี สูต รดัง นี ้
(อนุวตั ิ คูณแก้ ว, 2560, p. 130)
S = √
เมื่อ

̅ )2
Σ(𝑋i −X
n −1

S แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุม่ ตัวอย่าง
𝛴 แทน ผลรวม
𝑋̅ แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่าง
𝑥𝑖 แทน ค่าของข้ อมูลลาดับที่ i
n แทน จานวนข้ อมูลทังหมดของกลุ
้
ม่ ตัวอย่าง

2. สถิตสิ าหรับทดสอบความเชื่อมัน่
วิเคราะห์ ห าค่ าความเชื่ อ มั่น ของแบบสอบถามโดยใช้ ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ อัล ฟ่ าของ
ครอนบาช (Cronbach Alpha Coefficient) (วัลลภ รัฐฉัตรานนท์, 2555, pp. 35-38)
∑ 𝑠𝑖2
𝑘
𝛼 = (
) (1 − 2 )
𝑘−1
𝑠𝑃
เมื่อ 
k

แทน สัมประสิทธิ์อลั ฟ่ า
แทน จานวนข้ อของแบบวัด

𝑠𝑖2 แทน ความแปรปรวนของข้ อ i
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𝑠𝑃2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวม หรื อความแปรปรวนระหว่างผู้ตอบ
3. สถิตเิ ชิงอนุมาน (Inferential statistics)
3.1 สถิติ Independent Samples t Test เพื่ อการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยกลุ่ม ตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็ นอิสระต่อกัน มีสตู รและหลักเกณฑ์การใช้ ดงั นี ้ (สุรินทร์ นิยมาง
กรู, 2548, p. 275)
การทดสอบหาค่าความแปรปรวนของข้ อมูลโดย Levene’s Test ในกรณี ที่ความ
แปรปรวนเท่ า กัน ทุก กลุ่ม ให้ พิ จ ารณาค่ า Equal variances assumed แต่ ถ้ าหากค่ า ความ
แปรปรวนของข้ อมูลไม่เท่ากันทุกกลุม่ ให้ พิจารณาค่า Equal variances not assumed มีสตู รดังนี ้

𝐹 =

(𝑛 − 𝑘) ∑𝑘𝑖=1 𝑛1 (𝑍𝑖̅ − 𝑍̅)2
2
̅
̅
(𝑘 − 1) ∑𝑘𝑖=1 ∑𝑛𝑖
(𝑍
−
𝑍
)
𝑖
𝑗=1 𝑖𝑗

เมื่อ F
𝑍𝑖𝑗
𝑋̅𝑖𝑗
𝑋̅𝑖

แทน ค่าสถิตทิ ี่ใช้ ในการพิจารณา Levene
แทน 𝑋̅𝑖𝑗 − 𝑋̅𝑖 ดังนี ้
แทน ค่าเฉลี่ยของตัวอย่างที่ l
แทน ค่าสังเกตที่ j ของตัวอย่างที่ i
df คือ ชันของความอิ
้
สระ ดังนี ้
ระหว่างกลุม่ = k – 1
ในกลุม่
= n–k
เมื่อ n แทน จานวนข้ อมูลทังหมด
้
k แทน จานวนกลุม่

กรณีที่คา่ ความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่ เท่ากัน (𝑆12 = 𝑆22 )
𝑡 =

เมื่อ

𝑋̅1 − 𝑋̅2
𝑠𝑝 1 1
√𝑛 +𝑛
1 2

t แทน ค่าสถิติที่ใช้ พิจารณาใน t-distribution
𝑋̅1 แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างที่ 1
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𝑋̅2 แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างที่ 2
𝑆12 แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนกลุม่ ตัวอย่างที่ 1
𝑆22 แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนกลุม่ ตัวอย่างที่ 2
𝑛1 แทน ขนาดกลุม่ ตัวอย่างที่ 1
𝑛2 แทน ขนาดกลุม่ ตัวอย่างที่ 2
กรณีที่คา่ ความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่ ไม่เท่ากัน (𝑆21 ≠ 𝑆22 )
𝑋̅1 − 𝑋̅2

𝑡 =

2 2

2

√ [ 𝑆1 + 𝑆2 ]
𝑛1 𝑛2

𝑆2

Degree of Freedom (df) =

เมื่อ

𝑆2

2

[𝑛1 +𝑛2 ]

1
2
2
2
𝑆21
𝑆22
[ ] [ ]
𝑛1
𝑛
+ 𝑛2
𝑛1
2

t แทน ค่าสถิติที่ใช้ พิจารณาใน t-distribution
𝑋̅1 แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างที่ 1
𝑋̅2 แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างที่ 2
𝑆12 แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนกลุม่ ตัวอย่างที่ 1

𝑆22 แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนกลุม่ ตัวอย่างที่ 2
𝑛1 แทน ขนาดกลุม่ ตัวอย่างที่ 1
𝑛2 แทน ขนาดกลุม่ ตัวอย่างที่ 2
df แทน 𝑛1 + 𝑛2 − 2
3.2 สถิติทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่างตังแต่
้ 2 กลุ่มขึ ้นไป
เพื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-way Analysis of Variance (ANOVA) (กัลยา วานิชย์
บัญชา, 2545, p. 293) มีสตู รดังนี ้
𝐹=

𝑀𝑆𝑏
𝑀𝑆𝑤

𝑀𝑆𝑏 = 𝑆𝑆𝑏 / (𝑘 − 1)
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𝑀𝑆𝑤 = 𝑆𝑆𝑤 / (𝑛 − 𝑘)
โดยที่ k-1 แทน Degree of Freedom สาหรับการแปรผันระหว่างกลุม่ dfb
n-k แทน Degree of Freedom สาหรับการแปรผันระหว่างกลุม่ dfw
เมื่อ F แทน ค่าสถิตทิ ี่ใช้ พิจารณา f-distribution
MSb แทน ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุม่
MSw แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่
SSb แทน ผลบวกกาลังสองระหว่างกลุม่
SSw แทน ผลบวกกาลังสองภายในกลุม่
k แทน จานวนกลุม่ ตัวอย่าง
n แทน จานวนกลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้
dfb แทน ชันแห่
้ งความเป็ นอิสระของความแปรปรวนระหว่างกลุม่
dfw แทน ชันแห่
้ งความเป็ นอิสระของความแปรปรวนภายในกลุม่
3.2.1 กรณีพบว่าผลลัพธ์ที่ได้ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ จะนา
ผลลัพธ์ นี ้มาทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 หรื อระดับความ
เชื่ อ มั่น 95% เพื่ อ ตรวจสอบว่า มี คู่ใดที่ แ ตกต่า งกัน โดยใช้ วิ ธี Fisher’s Least – Significant
Difference (LSD) ดังนี ้ (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา 2546 : 258)
𝐿𝑆𝐷 = 𝑡
𝑎
1 1
(1 ;𝑛−𝑘)√𝑀𝐸𝑆( + )
2
𝑛𝑖 𝑛𝑗

𝐿𝑆𝐷 = 𝑡
โดยที่
เมื่อ LSD
MSE
k
n
α
ni

𝑎

2𝑀𝑆𝐸

(1 2 ;𝑛−𝑘)√( 𝑛 )
𝑖

; เมื่อ ni ≠ nj
; เมื่อ ni = nj

dfw = n-k
แทน ค่าผลต่างนัยสาคัญที่คานวณได้ สาหรับกลุม่ ตัวอย่างกลุม่ ที่ i และ j
แทน ความแปรปรวนภายในกลุม่ (MSw) (Mean square error)
แทน จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ทดสอบ
แทน จานวนกลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้
แทน ค่าความคลาดเคลื่อน
แทน จานวนตัวอย่างในกลุม่ ที่ i
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nj แทน จานวนตัวอย่างในกลุม่ ที่ j
3.2.2 กรณี ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน จะต้ องทดสอบด้ วยค่า
Brown-Forsythe ใช้ สตู รดังนี ้
𝛽=

𝑀𝑆𝐵
𝑀𝑆𝑤

𝑛

โดยค่า
MSw = ∑𝑘𝑖=1 (1 − 𝑁𝑗) 𝑆12
เมื่อ β แทน ค่าสถิตทิ ี่ใช้ พิจารณาใน Brown-Forsythe
MSB แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนระหว่างกลุม่ (Mean square between
groups)
MSW แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่ (Mean square within
group)
สาหรับสถิติ Brown-Forsythe
k แทน จานวนกลุม่ ตัวอย่าง
ni แทน จานวนตัวอย่างของกลุม่ ที่ ii
n แทน ขนาดของประชากร
𝑆12 แทน ค่าความแปรปรวนของกลุม่ ตัวอย่างที่ i
3.2.3 กรณี ผลการทดสอบค่ า ความแปรปรวนมี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ จะนามาทดสอบต่อเป็ นรายคู่เพื่อตรวจสอบว่ามีค่ใู ดที่แตกต่างกัน โดยใช้ วิธี
Dunnett’s T3 ใช้ สตู รดังนี ้ (วิเชียร เกตุสิงห์, 2543, p. 116)
𝑡=

𝑋̅𝑖 −𝑋̅𝑗
1 1
𝑛𝑖 𝑛𝑗

𝑀𝑆𝑤 ( + )

เมื่อ t แทน ค่าสถิตทิ ี่ใช้ พิจารณา t-distribution
MSW แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่ (Mean square within
group)
สาหรับสถิติ Dunnett’s T3
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𝑋̅𝑖 แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างที่ i
𝑋̅𝑗 แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างที่ j
Ni แทน จานวนตัวอย่างของกลุม่ ที่ i
Nj แทน จานวนตัวอย่างของกลุม่ ที่ j
3.3 สถิติสมั ประสิทธิ์สหสัมพันธ์ อย่างง่ายแบบเพียร์ สนั (Pearson product-moment
correlation coefficient) เพื่อวัดความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ตัวแปรที่อิสระต่อกัน โดยข้ อมูลจะต้ องอยู่
ในรู ปแบบของมาตราอันตรภาคชันหรื
้ ออัตราส่วน (Interval or Ratio scale) ใช้ สาหรับทดสอบ
สมมติฐานมีสตู รดังนี ้ (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา 2544 : 311-312)
𝑟𝑥𝑦 =

𝑛 ∑ 𝑥𝑦 − (∑ 𝑥)(∑ 𝑦)
√[ 𝑛 ∑ 𝑥 2 ] … [ 𝑛 ∑ 𝑦 2 − ∑ 𝑦 ]

เมื่อ 𝑟𝑥𝑦 แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
∑ 𝑥 แทน ผลรวมของคะแนน x
∑ 𝑦 แทน ผลรวมของคะแนน y
∑ 𝑥 2 แทน ผลรวมของคะแนนชุด x แต่ละตัวยกกาลังสอง
∑ 𝑦 2 แทน ผลรวมของคะแนนชุด y แต่ละตัวยกกาลังสอง
∑ 𝑥𝑦 แทน ผลรวมของผลคูณระหว่าง x และ y
n
แทน จานวนกลุม่ ตัวอย่าง
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จะมีคา่ อยูร่ ะหว่าง -1 ≤ r ≤ 1 ซึง่ ค่า r มีความหมายดังนี ้
ค่า r อยู่ระหว่าง -1 ถึง 0 หมายถึง ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมี ความสัม พัน ธ์ ใน
ทิศทางตรงกันข้ าม
1. ค่า r อยูร่ ะหว่าง 0 ถึง 1 หมายถึง ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกัน
2. ค่า r มีค่าเข้ าใกล้ 1 หมายถึง ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมี ความสัมพันธ์ ใน
ทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธ์กนั มาก
3. ค่า r มีค่าเท่ากับ -1 หมายถึง ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมีความสัมพันธ์ ใน
ทิศทางตรงกันข้ ามและมีความสัมพันธ์กนั มาก
4. ค่า r มีคา่ เท่ากับ 0 หมายถึง ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามไม่มีความสัมพันธ์กนั
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สาหรับเกณฑ์ ในการประเมิ นความสัม พันธ์ ของตัวแปร สามารถแปลความหมายของ
ระดับความสัมพันธ์ได้ ดงั นี ้
1. ถ้ าค่า r มีคา่ ระหว่าง 0.81 – 1.00 แสดงว่า มีความสัมพันธ์ในระดับสูงมาก
2. ถ้ าค่า r มีคา่ ระหว่าง 0.61 – 0.80 แสดงว่า มีความสัมพันธ์ในระดับสูง
3. ถ้ าค่า r มีคา่ ระหว่าง 0.41 – 0.60 แสดงว่า มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
4. ถ้ าค่า r มีคา่ ระหว่าง 0.21 – 0.40 แสดงว่า มีความสัมพันธ์ในระดับต่า
5. ถ้ าค่า r มีคา่ ระหว่าง 0.01 – 0.20 แสดงว่า มีความสัมพันธ์ในระดับต่ามาก
6. ถ้ าค่า r มีเท่ากับ 0 แสดงว่า มีไม่มีความสัมพันธ์
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจยั เรื่ อง “ความพึงพอใจต่อคุณภาพบริ การ
วางแผนการเงิน ส่วนบุคคลของสถาบันการเงิน ที่ มี ความสัม พันธ์ ต่อ แนวโน้ ม พฤติกรรมการใช้
บริ ก ารของลูก ค้ า ในเขตกรุ ง เทพมหานคร” โดยการวิ เคราะห์ ข้ อ มูล การแปลผลข้ อ มู ล และ
ความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยั ได้ กาหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อต่างๆ ที่ ใช้ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
สัญลักษณ์ ท่ ีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
n
แทน จานวนกลุม่ ตัวอย่าง
𝑥̅

แทน

ค่าเฉลี่ยกลุม่ ตัวอย่าง (Mean)

S.D.

แทน

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

df

แทน

ระดับชันความอิ
้
สระ (Degree of Freedom)

t

แทน

ค่าสถิตทิ ี่พิจารณาใน t-Distribution

MS

แทน

ค่าเฉลี่ยของผลรวมยกกาลังสอง (Mean of Square)

SS

แทน

ผลรวมคะแนนยกกาลังสอง (Sum of Square)

F

แทน

r

แทน

ค่าสถิตทิ ี่พิจารณาใน F-Distribution
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

Min

แทน

ค่าต่าสุด (Minimum)

Max

แทน

ค่าสูงสุด (Maximum)

LSD

แทน

วิธีผลต่างมีนยั สาคัญน้ อยที่สดุ (Least-Significant Difference)

H0

แทน

สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis)

H1

แทน

สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis)

Sig

แทน

ระดับนัยสาคัญทางสถิตจิ ากการทดสอบด้ วยโปรแกรม SPSS

*

แทน

นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05

**

แทน

นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
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การนาเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัย
ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ วิเคราะห์และนาเสนอในรูปแบบตารางประกอบคาอธิบาย นาเสนอแบ่งออกเป็ น 2
ส่วน ดังนี ้
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ประกอบด้ วยความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็ น 3 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ ข้ อมูล เกี่ ย วกับ ความพึ ง พอใจต่อ คุณ ภาพการบริ ก าร
วางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงิน
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การของลูกค้ า
ในเขตกรุงเทพมหานคร
ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน จานวน 2 ข้ อ ดังนี ้
สมมติฐานที่ 1 ลูกค้ าที่มีลกั ษณะประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ แตกต่างกันมีแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริการแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคล
ของสถาบัน การเงิ น มี ค วามสัม พั น ธ์ กั บ แนวโน้ มพฤติ ก รรมการใช้ บริ ก ารของลู ก ค้ าในเขต
กรุงเทพมหานคร
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ประกอบด้ วยความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็ น 3 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 การวิ เคราะห์ ข้ อ มูล เกี่ ย วกับ ลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ ข องผู้ต อบ
แบบสอบถาม
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ตาราง 2 แสดงความถี่ และร้ อยละ ของข้ อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้ อมูลลักษณะประชากรศาสตร์
1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2. อายุ
21 - 30 ปี
31 - 40 ปี
41 - 50 ปี
51 ปี ขึ ้นไป
รวม
3. สถานภาพ
โสด
สมรส / อยูด่ ้ วยกัน
หย่าร้ าง / แยกกันอยู่
รวม
4. ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

ความถี่ (คน)

ร้ อยละ

134
256
390

34.36
65.64
100.00

142
120
47
81
390

36.41
30.77
12.05
20.77
100.00

246
134
10
390

63.08
34.36
2.56
100.00

19
251
120
390

4.87
64.36
30.77
100.00
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ตาราง 2 (ต่อ)
ข้ อมูลลักษณะประชากรศาสตร์
5. อาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน
ข้ าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจส่วนตัว / ค้ าขาย
อื่นๆ ได้ แก่ แม่บ้าน เกษียณ
อายุ อาชีพอิสระ
รวม
6. รายได้
15,000 - 51,999 บาท
52,000 - 88,999 บาท
89,000 - 125,999 บาท
126,000 - 162,999 บาท
163,000 - 199,999 บาท
200,000 บาทขึ ้นไป
รวม

ความถี่ (คน)

ร้ อยละ

237
34
85
34

60.77
8.72
21.79
8.72

390

100.00

125
112
49
41
31
32
390

32.05
28.72
12.56
10.51
7.95
8.21
100.00

จากตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
จานวน 390 คน พบว่า
เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 256 คน คิดเป็ นร้ อยละ 65.64
รองลงมา คือ เพศชาย จานวน 134 คน คิดเป็ นร้ อยละ 34.36
อายุ ผู้ต อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มี อายุ 21 - 30 ปี จ านวน 142 คน คิดเป็ นร้ อยละ
36.41 รองลงมา อายุ 31 – 40 ปี จานวน 120 คน คิดเป็ นร้ อยละ 30.77 อายุ 51 ปี ขึ ้นไป จานวน
81 คน คิดเป็ นร้ อยละ 20.77 และอายุ 41 - 50 ปี จานวน 47 คน คิดเป็ นร้ อยละ 12.05 ตามลาดับ
สถานภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จานวน 246 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 63.08 รองลงมา คือ สมรส / อยู่ด้วยกัน จานวน 134 คน คิดเป็ นร้ อยละ 34.36 และหย่าร้ าง /
แยกกันอยู่ จานวน 10 คน คิดเป็ นร้ อยละ 2.56 ตามลาดับ
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ระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน
251 คน คิดเป็ นร้ อยละ 64.36 รองลงมา คือ ระดับการศึกษาสูงกว่าปริ ญญาตรี จานวน 120 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 30.77 และระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 19 คน คิดเป็ นร้ อยละ 4.87
ตามลาดับ
อาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน จานวน 237 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 60.77 รองลงมา คือ อาชีพธุรกิจส่วนตัว / ค้ าขาย จานวน 85 คน คิดเป็ นร้ อยละ 21.79
อาชีพข้ าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 34 คน คิดเป็ นร้ อยละ 8.72 และอาชีพอื่นๆ เช่น
แม่บ้าน เกษียณอายุ อาชีพอิสระ จานวน 34 คน คิดเป็ นร้ อยละ 8.72 ตามลาดับ
รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 51,999 บาท จานวน 125 คน คิดเป็ นร้ อยละ 32.05 รองลงมา คือ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 52,000 88,999 บาท จานวน 112 คน คิดเป็ นร้ อยละ 28.72 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 89,000 - 125,999 บาท
จานวน 49 คน คิดเป็ นร้ อยละ 12.56 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 126,000 - 162,999 บาท จานวน 41
คน คิดเป็ นร้ อยละ 10.51 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 200,000 บาทขึ ้นไป จานวน 32 คน คิดเป็ นร้ อยละ
8.21 และรายได้ เฉลี่ ย ต่อ เดื อ น 163,000 - 199,999 บาท จ านวน 31 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 7.95
ตามลาดับ
เนื่ อ งจากข้ อ มูล ลัก ษณะประชากรศาสตร์ ได้ แก่ สถานภาพ และระดับ การศึก ษา มี
ความถี่ ของข้ อมูล กระจายตัวอย่างไม่สม่ าเสมอ และมี จ านวนความถี่ น้อยเกิ นไป จึงได้ ทาการ
รวมกลุ่ ม ข้ อมู ล ใหม่ เพื่ อ ให้ การกระจายข้ อ มู ล มี ค วามสม่ า เสมอและเพื่ อ ใช้ ในการทด สอบ
สมมติฐานซึง่ ได้ กลุม่ ใหม่ ดังนี ้
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ตาราง 3 แสดงความถี่ และร้ อยละ ของข้ อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถามซึง่
เป็ นกลุม่ ตัวอย่างที่จดั กลุม่ ใหม่
ข้ อมูลลักษณะประชากรศาสตร์
1. สถานภาพ
โสด / หย่าร้ าง / แยกกันอยู่
สมรส / อยูด่ ้ วยกัน
รวม
2. ระดับการศึกษา
ต่ากว่าหรื อเท่ากับปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

ความถี่ (คน)

ร้ อยละ

256
134
390

65.64
34.36
100.00

270
120
390

69.23
30.77
100.00

จากตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
จานวน 390 คน คิดเป็ นร้ อยละ 100 ดังนี ้
สถานภาพ ผู้ต อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มี ส ถานภาพโสด / หย่ าร้ าง / แยกกัน อยู่
จานวน 256 คน คิดเป็ นร้ อยละ 65.64 รองลงมา คือ สมรส / อยู่ด้วยกัน จานวน 134 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 34.36
ระดั บ การศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาต่ากว่าหรื อเท่ากับ
ปริ ญญาตรี จานวน 270 คน คิดเป็ นร้ อยละ 69.23 รองลงมา คือ ระดับการศึกษาสูงกว่าปริ ญญา
ตรี จานวน 120 คน คิดเป็ นร้ อยละ 30.77
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ ยวกับความพึงพอใจต่อคุณ ภาพการบริ การวางแผน
การเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงิน
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ตาราง 4 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การวางแผน
การเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงิน
คุณภาพการบริการวางแผน
การเงินส่ วนบุคคลของสถาบัน
การเงิน
1. ด้ านลักษณะทางกายภาพ
2. ด้ านความน่าเชื่อถือ
3. ด้ านการตอบสนองลูกค้ า
4. ด้ านความเชื่อมัน่ ไว้ วางใจ
5. ด้ านความเอาใจใส่
คุณภาพการบริการโดยรวม

𝒙̅

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

4.15
4.23
4.22
4.26
4.19
4.22

0.551
0.615
0.636
0.602
0.675
0.616

มาก
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มาก
มากที่สุด

จากตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ ข้ อ มูล เกี่ ย วกับ ความพึ ง พอใจต่อ คุณ ภาพการบริ ก าร
วางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงินโดยรวม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.22 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจต่อคุณ ภาพการบริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงิน ด้ านความ
เชื่อมั่นไว้ วางใจ อยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.26 รองลงมา คือ ด้ านความ
น่าเชื่อถือ และด้ านการตอบสนองลูกค้ า อยูใ่ นระดับมากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.23 และ 4.22
ตามลาดับ ส่วนด้ านความเอาใจใส่ และด้ านลักษณะทางกายภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจอยูใ่ นระดับมาก มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.19 และ 4.15 ตามลาดับ
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ตาราง 5 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การวางแผน
การเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงิน ด้ านลักษณะทางกายภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม
คุณภาพการบริการ
ด้ านลักษณะทางกายภาพ
1. ความสะดวกในการนัดพบและเข้ าใช้ บริ การกับ
เจ้ าหน้ าที่
2. สถานที่นดั พบมีบรรยากาศดี เช่น ไม่มีเสียงรบกวน
ความสะอาด ความเย็นสบาย เป็ นต้ น
3. สถานที่นดั พบมีการตกแต่งที่ทนั สมัย
4. อุปกรณ์สง่ เสริมการขายมีข้อมูลครบถ้ วน เช่น แผนการ
เงินส่วนบุคคล แผ่นพับแนะนาผลิตภัณฑ์ เป็ นต้ น
5. การใช้ เทคโนโลยีที่ทนั สมัยเป็ นสื่อในการนาเสนอข้ อมูล
ด้ านลักษณะทางกายภาพโดยรวม

4.09

ระดับความพึง
พอใจ
0.724
มาก

4.09

0.674

มาก

4.15
4.25

0.704
0.685

มาก
มากที่สดุ

4.21
4.15

0.702
0.551

มากที่สดุ
มาก

𝒙̅

S.D.

จากตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ ข้ อ มูล เกี่ ย วกับ ความพึ ง พอใจต่อ คุณ ภาพการบริ ก าร
วางแผนการเงิ น ส่ ว นบุ ค คลของสถาบั น การเงิ น ด้ านลั ก ษณะทางกายภาพ พบว่ า ผู้ ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้ อ พบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ อุป กรณ์ ส่ ง เสริ ม การขายมี ข้ อ มูล
ครบถ้ วน เช่น แผนการเงินส่วนบุคคล แผ่นพับแนะนาผลิตภัณฑ์ เป็ นต้ น และการใช้ เทคโนโลยีที่
ทันสมัยเป็ นสื่อในการนาเสนอข้ อมูลอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และ 4.21
ตามลาดับ รองลงมา คือ สถานที่นดั พบมีการตกแต่งที่ทนั สมัย ความสะดวกในการนัดพบและเข้ า
ใช้ บริการกับเจ้ าหน้ าที่ และสถานที่นดั พบมีบรรยากาศดี เช่น ไม่มีเสียงรบกวน ความสะอาด ความ
เย็นสบาย เป็ นต้ น ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.15
4.09 และ 4.09 ตามลาดับ
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ตาราง 6 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การวางแผน
การเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงิน ด้ านความน่าเชื่อถือของผู้ตอบแบบสอบถาม
คุณภาพการบริการ
ด้ านความน่ าเชื่อถือ
1. วันและเวลาที่นดั พบเจ้ าหน้ าที่เป็ นไปตามที่ตกลงกันไว้
2. เจ้ าหน้ าที่มีความรู้เรื่ องวางแผนการเงินอย่างมืออาชีพ
3. เจ้ าหน้ าที่วางแผนการเงินให้ ลกู ค้ าได้ อย่างเหมาะสม
ตรงความต้ องการ
4. เจ้ าหน้ าที่ดาเนินการให้ บริ การตามแผนการเงินที่
แนะนา
5. เจ้ าหน้ าที่วางแผนการเงินโดยคานึงถึงประโยชน์ของ
ลูกค้ าเป็ นสาคัญ
ด้ านความน่ าเชื่อถือโดยรวม

4.23
4.26
4.19

ระดับความพึง
พอใจ
0.666
มากที่สดุ
0.729
มากที่สดุ
0.728
มาก

4.26

0.730

มากที่สดุ

4.25

0.770

มากที่สดุ

4.23

0.615

มากที่สุด

𝒙̅

S.D.

จากตาราง 6 ผลการวิเคราะห์ ข้ อ มูล เกี่ ย วกับ ความพึ ง พอใจต่อ คุณ ภาพการบริ ก าร
วางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงินด้ านความน่าเชื่อถือ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึ งพอใจต่อเจ้ าหน้ าที่ดาเนินการให้ บริ การตามแผนการเงินที่
แนะนา และเจ้ าหน้ าที่ดาเนินการให้ บริ การตามแผนการเงินที่แนะนาอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ ยสูงสุดเท่ากับ 4.26 และ 4.26 ตามล าดับ รองลงมา คือ เจ้ าหน้ าที่ วางแผนการเงินโดย
คานึงถึงประโยชน์ของลูกค้ าเป็ นสาคัญ และ วันและเวลาที่นดั พบเจ้ าหน้ าที่เป็ นไปตามที่ตกลงกัน
ไว้ อยู่ในระดับ มากที่ สุด โดยมี ค่า เฉลี่ ย เท่า กับ 4.25 และ 4.23 ตามล าดับ ส่วนด้ านเจ้ าหน้ า ที่
วางแผนการเงินให้ ลูกค้ าได้ อย่างเหมาะสม ตรงความต้ องการ ผู้ตอบแบบสอบถามมี ความพึง
พอใจอยูใ่ นระดับมาก มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.19
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ตาราง 7 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การวางแผน
การเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงิน ด้ านการตอบสนองลูกค้ าของผู้ตอบแบบสอบถาม
คุณภาพการบริการ
ด้ านการตอบสนองลูกค้ า
1. เจ้ าหน้ าที่สามารถให้ ข้อมูล ความรู้แก่ลกู ค้ าได้ อย่างทันที
2. เจ้ าหน้ าที่ให้ บริการตอบข้ อซักถามต่างๆ อย่างเต็มใจ
3. เจ้ าหน้ าที่ดาเนินการตามขันตอนการให้
้
บริ การด้ วย
ความรวดเร็ว
4. ความเหมาะสมด้ านระยะเวลาการรอคอยเจ้ าหน้ าที่เข้ า
มาให้ บริการ
5. เจ้ าหน้ าที่อานวยความสะดวกงานด้ านเอกสารได้ อย่างดี
ด้ านการตอบสนองลูกค้ าโดยรวม

ระดับความพึง
พอใจ
4.18 0.736
มาก
4.30 0.696
มากที่สดุ
4.24 0.747
มากที่สดุ
𝒙̅

S.D.

4.14 0.745

มาก

4.27 0.694
4.22 0.636

มากที่สดุ
มากที่สุด

จากตาราง 7 ผลการวิเคราะห์ ข้ อ มูล เกี่ ย วกับ ความพึ ง พอใจต่อ คุณ ภาพการบริ ก าร
วางแผนการเงิ น ส่ ว นบุ ค คลของสถาบั น การเงิ น ด้ านการตอบสนองลู ก ค้ า พบว่ า ผู้ ตอบ
แบบสอบถามมี ค วามพึ ง พอใจโดยรวมอยู่ในระดับ มากที่ สุด โดยมี ค่า เฉลี่ ย เท่า กับ 4.22 เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึ งพอใจต่อเจ้ าหน้ าที่ให้ บริ การตอบข้ อ
ซักถามต่างๆ อย่างเต็ม ใจ อยู่ในระดับมากที่ สุดโดยมี ค่าเฉลี่ ยสูงสุดเท่ากับ 4.30 รองลงมา คือ
เจ้ าหน้ าที่อานวยความสะดวกงานด้ านเอกสารได้ อย่างดี และเจ้ าหน้ าที่ดาเนินการตามขันตอน
้
การให้ บริ ก ารด้ ว ยความรวดเร็ ว อยู่ ในระดับ มากที่ สุด โดยมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.27 และ 4.24
ตามลาดับ ส่วนด้ านเจ้ าหน้ าที่สามารถให้ ข้อมูล ความรู้แก่ลกู ค้ าได้ อย่างทันที และความเหมาะสม
ด้ านระยะเวลาการรอคอยเจ้ าหน้ าที่เข้ ามาให้ บริ การ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.18 และ 4.14 ตามลาดับ
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ตาราง 8 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การวางแผน
การเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงิน ด้ านความเชื่อมัน่ ไว้ วางใจของผู้ตอบ
แบบสอบถาม
คุณภาพการบริการ
ด้ านความเชื่อมั่นไว้ วางใจ
1. เจ้ าหน้ าที่มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้ รับมอบหมาย
2. เจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั งิ านด้ วยความรอบคอบ ให้ บริการตาม
แผนการที่วางไว้ อย่างครบถ้ วน
3. เจ้ าหน้ าที่สามารถให้ ความช่วยเหลือ แก้ ไขปั ญหา
เฉพาะหน้ าให้ กบั ลูกค้ าได้ อย่างดี
4. สามารถไว้ วางใจได้ วา่ เจ้ าหน้ าที่จะเก็บข้ อมูลส่วน
บุคคลของท่านได้ เป็ นอย่างดี
5. มีความพร้ อมในการให้ บริ การทังก่
้ อน ระหว่าง และ
ภายหลังจากการใช้ บริการ
ด้ านความเชื่อมั่นไว้ วางใจโดยรวม

ระดับความพึง
พอใจ
4.32 0.654
มากที่สดุ
4.28 0.678
มากที่สดุ
𝒙̅

S.D.

4.22 0.706

มากที่สดุ

4.29 0.693

มากที่สดุ

4.23 0.744

มากที่สดุ

4.26 0.602

มากที่สุด

จากตาราง 8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อคุณภาพบริ การวางแผน
การเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงินด้ านความเชื่อมั่นไว้ วางใจ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ
พบว่ า ผู้ ตอบแบบสอบถามมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ เจ้ าหน้ าที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่อ งานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับสูงสุดเท่ากับ 4.32 รองลงมา คือ สามารถ
ไว้ วางใจได้ ว่าเจ้ าหน้ าที่จะเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ เป็ นอย่างดี เจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิงานด้ วย
ความรอบคอบให้ บริ การตามแผนการที่วางไว้ อย่างครบถ้ วน มีความพร้ อมในการให้ บริ การทังก่
้ อน
ระหว่าง และภายหลังจากการใช้ บริ การ และเจ้ าหน้ าที่สามารถให้ ความช่วยเหลือ แก้ ไขปั ญหา
เฉพาะหน้ าให้ กบั ลูกค้ าได้ อย่างดี ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สดุ โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 4.28 4.23 และ 4.22 ตามลาดับ
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ตาราง 9 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการวางแผน
การเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงิน ด้ านความเอาใจใส่ของผู้ตอบแบบสอบถาม
คุณภาพการบริการ
ด้ านความเอาใจใส่
1. เจ้ าหน้ าที่สามารถจดจาชื่อและความต้ องการของ
ลูกค้ าได้
2. เจ้ าหน้ าที่มีการติดตามข้ อมูล แจ้ งข่าวสารแก่ลกู ค้ า
อย่างสม่าเสมอ
3. เจ้ าหน้ าที่เอาใจใส่ลกู ค้ าเสมือนเป็ นคนสาคัญ
4. เจ้ าหน้ าที่ยินดีรับฟั งคาแนะนา และคาติชมของลูกค้ า
5. เจ้ าหน้ าที่เอาใจใส่ และมอบความช่วยเหลือแก่ลกู ค้ า
ด้ านความเอาใจใส่ โดยรวม

4.15

ระดับความพึง
พอใจ
0.674
มาก

4.15

0.783

มาก

4.18
4.23
4.28
4.19

0.809
0.744
0.743
0.675

มาก
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มาก

𝒙̅

S.D.

จากตาราง 9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อคุณภาพบริ การวางแผน
การเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงินด้ านความเอาใจใส่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมี ค วามพึง พอใจต่อ เจ้ าหน้ าที่ เอาใจใส่ และมอบความช่วยเหลื อแก่ลูก ค้ า และ
เจ้ าหน้ าที่ยินดีรับฟั งคาแนะนา และคาติชมของลูกค้ าอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.28 และ 4.23 ตามลาดับ รองลงมา คือ เจ้ าหน้ าที่เอาใจใส่ลกู ค้ าเสมือนเป็ นคนสาคัญ เจ้ าหน้ าที่
มีการติดตามข้ อมูล แจ้ งข่าวสารแก่ลูกค้ าอย่างสม่ าเสมอ และเจ้ าหน้ าที่ สามารถจดจาชื่อและ
ความต้ องการของลูกค้ าได้ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.18 4.15 และ 4.15 ตามลาดับ
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การของลูกค้ าในเขต
กรุงเทพมหานคร
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ตาราง 10 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การวางแผน
การเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงิน
แนวโน้ มพฤติกรรม
ด้ านการใช้ บริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของ
สถาบันการเงินในอนาคต
ด้ านการแนะนา บอกต่อ ผู้อื่นมาใช้ บริการวางแผน
การเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงิน

𝒙̅
4.14

S.D.
0.756

ระดับแนวโน้ ม
มาก

3.90

0.781

มาก

จากตาราง 10 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริการของลูกค้ า
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การด้ านการใช้
บริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงินในอนาคต อยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.14 และด้ านการแนะนา บอกต่อ ผู้อื่นมาใช้ บริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบัน
การเงินอยูใ่ นระดับมาก โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.90
ตาราง 11 แสดงความถี่ และร้ อยละ ของข้ อมูลประเภทความสนใจใช้ บริการวางแผนการเงินส่วน
บุคคลของสถาบันการเงินของผู้ตอบแบบสอบถามในอนาคต
ประเภทบริการวางแผนการเงินส่ วนบุคคล
แผนการออม
แผนการลงทุน
แผนการบริหารหนี ้
แผนบริหารความเสี่ยง
แผนเกษียณ
แผนภาษี อากร
รวม

ความถี่ (คน)
108
125
17
9
83
48
390

ร้ อยละ
27.69
32.05
4.36
2.31
21.28
12.31
100.00

จากตาราง 11 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริการของลูกค้ า
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ านความประเภทความสนใจใช้ บริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของ
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สถาบันการเงินในอนาคต พบว่ามีความสนใจใช้ บริ การประเภทแผนการลงทุนมากที่สุด จานวน
125 คน คิดเป็ นร้ อยละ 32.05 รองลงมา คือ แผนการออม จานวน 108 คน คิดเป็ นร้ อยละ 27.69
แผนเกษียณ จานวน 83 คน คิดเป็ นร้ อยละ 21.28 แผนภาษีอากร จานวน 48 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ
12.31 แผนการบริ หารหนี ้ จานวน 17 คน คิดเป็ นร้ อยละ 4.36 และแผนบริ หารความเสี่ยง จานวน
9 คน คิดเป็ นร้ อยละ 2.31 ตามลาดับ
ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน ดังนี ้
สมมติฐานที่ 1 ลูกค้ าที่มีลกั ษณะประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ แตกต่างกันมีแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริการแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.1 ลูกค้ าที่มีเพศแตกต่างกันมีแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การ
แตกต่างกัน
H0 : ลูกค้ าที่มีเพศแตกต่างกันมีแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริการไม่แตกต่างกัน
H1 : ลูกค้ าที่มีเพศแตกต่างกันมีแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริการแตกต่างกัน
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์จะใช้ สถิติวิเคราะห์ค่าที (Independent sample t-test) โดยใช้
กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ที่เป็ นอิสระจากกัน ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติมีค่าน้ อยกว่า 0.05 โดยทา
การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ โดยใช้ Levene’s test ซึง่ ตังสมมติ
้
ฐานดังนี ้
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ เท่ากัน
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน
ตาราง 12 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การของแต่ละกลุม่
เพศโดยใช้ Levene’s test

แนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริการ
ด้ านการใช้ บริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคล
ของสถาบันการเงินในอนาคต
ด้ านการแนะนา บอกต่อ ผู้อื่นมาใช้ บริการ
วางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงิน

Levene’s test for Equality of Variances
F
Sig
1.819

0.178

3.288

0.071
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จากตาราง 12 ผลการตรวจสอบค่าความแปรปรวนแนวโน้ ม พฤติกรรมการใช้ บริ การของ
ลูกค้ าในเขตกรุงเทพมหานครของแต่ละกลุ่มเพศ โดยใช้ Levene’s test พบว่าแนวโน้ มพฤติกรรม
การใช้ บริการ ด้ านการใช้ บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงินในอนาคต และด้ าน
การแนะนา บอกต่อ ผู้อื่นมาใช้ บริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงิน มีค่า Sig
เท่ากับ 0.178 และ 0.071 ตามลาดับ ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มีคา่ ความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน จึงใช้ การทดสอบค่า
t กรณี ค่า ความแปรปรวนของแต่ล ะกลุ่ม เท่า กัน (Equal variances assumed) ในการทดสอบ
สมมติฐาน
ตาราง 13 แสดงผลการวิเคราะห์แนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริการโดยจาแนกตามเพศ
แนวโน้ มพฤติกรรม
การใช้ บริการ
ด้ านการใช้ บริ การวางแผนการเงิน
ส่วนบุคคลของสถาบันการเงินใน
อนาคต
ด้ านการแนะนา บอกต่อ ผู้อื่นมาใช้
บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
ของสถาบันการเงิน

หญิง

t-test of Equality of Means
S.D.
T
df
Sig.
𝑥̅
4.127 0.760
-0.219 388
0.827
4.145 0.756

ชาย

3.858 0.851

หญิง

3.922 0.742

เพศ
ชาย

-0.764

388

0.445

จากตาราง 13 ผลการวิเคราะห์แนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การโดยจาแนกตามเพศ เมื่อ
พิจารณารายด้ าน พบว่า
แนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริการด้ านการใช้ บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบัน
การเงินในอนาคต มีค่า Sig. เท่ากับ 0.827 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0)
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ลูกค้ าที่มีเพศแตกต่างกันมีแนวโน้ มพฤติกรรมการ
ใช้ บริการไม่แตกต่างกัน ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
แนวโน้ ม พฤติกรรมการใช้ บ ริ การด้ านการแนะน า บอกต่อ ผู้อื่น มาใช้ บริ การวางแผน
การเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงิน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.445 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับ
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สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ลูกค้ าที่มีเพศแตกต่างกันมี
แนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริการไม่แตกต่างกัน ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานที่ 1.2 ลูกค้ าที่มีอายุแตกต่างกันมีแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การแตกต่าง
กัน
H0 : ลูกค้ าที่มีอายุแตกต่างกันมีแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริการไม่แตกต่างกัน
H1 : ลูกค้ าที่มีอายุแตกต่างกันมีแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริการแตกต่างกัน
สถิ ติ ที่ ใ ช้ ในการวิ เ คราะห์ จ ะใช้ การวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One-way
analysis of variance) โดยใช้ ก ลุ่ม ตัวอย่างมากกว่ า 2 กลุ่ม ที่ ระดับ ความเชื่ อ มั่น 95% โดยจะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติมีค่า
น้ อยกว่า 0.05 ทังนี
้ ้จะทาการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน ถ้ าความแปรปรวนแต่ละ
กลุ่มเท่ากันให้ ทดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test แต่ถ้าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันให้
ทดสอบสมมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่ อ
Sig. มีค่าน้ อยกว่า 0.05 ถ้ าสมมติฐานใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง
(H1) ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย แตกต่ า งกั น อย่ า งน้ อยหนึ่ ง คู่ จะน าไปเปรี ยบเที ย บเชิ ง ซ้ อน (Multiple
Comparison) โด ย ใช้ วิ ธี ท ด ส อ บ แ บ บ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) ห รื อ
Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคูใ่ ดบ้ างที่แตกต่างกันในระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ โดยใช้ Levene’s test ซึง่ ตังสมมติ
้
ฐานดังนี ้
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ เท่ากัน
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน
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ตาราง 14 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การของแต่ละกลุม่
อายุโดยใช้ Levene’s test

แนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริการ
ด้ านการใช้ บริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของ
สถาบันการเงินในอนาคต
ด้ านการแนะนา บอกต่อ ผู้อื่นมาใช้ บริการวางแผน
การเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงิน

Levene
Statisitc

df1

df2

Sig.

2.229

3

386

0.084

2.704*

3

386

0.045

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 14 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การของแต่
ละกลุม่ อายุ โดยใช้ Levene’s test เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า
ด้ านการใช้ บริการวางแผนการเงินส่ วนบุคคลของสถาบันการเงินในอนาคต พบว่า
มีค่า Sig. เท่ากับ 0.084 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า มีค่าความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน ดังนัน้ จึงใช้ สถิ ติ F-test ในการ
ทดสอบสมมติฐาน
ด้ า นการแนะน า บอกต่ อ ผู้ อื่ น มาใช้ บ ริ ก ารวางแผนการเงิน ส่ ว นบุ ค คลของ
สถาบันการเงิน พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.045 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มีคา่ ความแปรปรวนแตกต่างกัน ดังนัน้ จึงใช้
สถิติ Brown-Forsythe test ในการทดสอบสมมติฐาน
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ตาราง 15 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การ ด้ านการใช้
บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงินในอนาคตโดยจาแนกตามอายุ
โดยใช้ สถิติ F-test
แนวโน้ มพฤติกรรม
การใช้ บริการ
ด้ านการใช้ บริ การวางแผน Between Groups
การเงินส่วนบุคคลของ
Within Groups
สถาบันการเงินในอนาคต
Total

Sum of
df
Squares
0.670
3
221.853 386
222.523 389

Mean
F
Sig.
Square
0.223 0.389 0.761
0.575

จากตาราง 15 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างแนวโน้ ม พฤติกรรมการใช้ บริ การ
ด้ านการใช้ บริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงินในอนาคตโดยจาแนกตามอายุ
พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.761 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ลูกค้ าที่มีอายุแตกต่างกันมีแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การ
ด้ านการใช้ บริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงินในอนาคตไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ตาราง 16 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การ ด้ านการ
แนะนา บอกต่อ ผู้อื่นมาใช้ บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงินโดย
จาแนกตามอายุ โดยใช้ สถิติ Brown-Forsythe test
แนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริการ
ด้ านการแนะนา บอกต่อ ผู้อื่นมาใช้ บริการ
วางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงิน

Statisitc

df1

df2

Sig.

1.791

3

306.901

0.149

จากตาราง 16 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างแนวโน้ ม พฤติกรรมการใช้ บริ การ
ด้ านการแนะนา บอกต่อ ผู้อื่น มาใช้ บริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงินโดย
จาแนกตามอายุ พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.149 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ลูกค้ าที่มีอายุแตกต่างกันมีแนวโน้ มพฤติกรรม
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การใช้ บริ การ ด้ านการแนะนา บอกต่อ ผู้อื่นมาใช้ บริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบัน
การเงินไม่แตกต่างกัน ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานที่ 1.3 ลูกค้ าที่ มีสถานภาพแตกต่างกันมี แนวโน้ ม พฤติกรรมการใช้ บริ การ
แตกต่างกัน
H0 : ลูกค้ าที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริการไม่แตกต่างกัน
H1 : ลูกค้ าที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริการแตกต่างกัน
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์จะใช้ สถิติวิเคราะห์ค่าที (Independent sample t-test) โดยใช้
กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ที่เป็ นอิสระจากกัน ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง(H1) เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิตมิ ีคา่ น้ อยกว่า 0.05 โดยทาการ
ทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ โดยใช้ Levene’s test ซึง่ ตังสมมติ
้
ฐานดังนี ้
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ เท่ากัน
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน
ตาราง 17 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การของแต่ละกลุม่
สถานภาพโดยใช้ Levene’s test

แนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริการ
ด้ านการใช้ บริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคล
ของสถาบันการเงินในอนาคต
ด้ านการแนะนา บอกต่อ ผู้อื่นมาใช้ บริการ
วางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงิน

Levene’s test for Equality of Variances
F
Sig
0.298

0.585

1.986

0.160

จากตาราง 17 ผลการตรวจสอบค่าความแปรปรวนแนวโน้ ม พฤติกรรมการใช้ บริ การของ
ลูกค้ าในเขตกรุ งเทพมหานครของแต่ละกลุ่ม สถานภาพ โดยใช้ Levene’s test พบว่า แนวโน้ ม
พฤติกรรมการใช้ บริ การด้ านการใช้ บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงินในอนาคต
และด้ านการแนะนา บอกต่อ ผู้อื่นมาใช้ บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงิน มีคา่
Sig เท่ากับ 0.585 และ 0.160 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
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สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มีคา่ ความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน จึงใช้ การทดสอบค่า t กรณี
ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ เท่ากัน (Equal variances assumed) ในการทดสอบสมมติฐาน
ตาราง 18 แสดงผลการวิเคราะห์แนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริการโดยจาแนกตามสถานภาพ
แนวโน้ มพฤติกรรม
การใช้ บริการ

สถานภาพ

โสด / หย่าร้ าง /
แยกกันอยู่
สมรส / อยู่
ด้ วยกัน
โสด / หย่าร้ าง /
ด้ านการแนะนา บอกต่อ ผู้อื่น
แยกกันอยู่
มาใช้ บริการวางแผนการเงิน
สมรส / อยู่
ส่วนบุคคลของสถาบันการเงิน
ด้ วยกัน
ด้ านการใช้ บริ การวางแผน
การเงินส่วนบุคคลของสถาบัน
การเงินในอนาคต

t-test of Equality of Means
S.D.
t
df Sig.
𝑥̅
4.063 0.780
-2.765** 388 0.006
4.284 0.690
3.820 0.792 -2.811** 388 0.005
4.052 0.739

** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
จากตาราง 18 ผลการวิ เคราะห์ แ นวโน้ มพฤติ ก รรมการใช้ บริ ก ารโดยจ าแนกตาม
สถานภาพ เมื่อพิจารณารายด้ าน พบว่า
แนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริการด้ านการใช้ บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบัน
การเงินในอนาคต มีค่า Sig. เท่ากับ 0.006 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรั บ สมมติ ฐ านรอง (H1) หมายความว่า ลูก ค้ า ที่ มี ส ถานภาพแตกต่า งกัน มี แ นวโน้ ม
พฤติกรรมการใช้ บ ริ ก าร ด้ านการใช้ บ ริ ก ารวางแผนการเงิ น ส่วนบุค คลของสถาบัน การเงิน ใน
อนาคตแตกต่างกัน ที่ ระดับนัยส าคัญ 0.01 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐ านที่ ตงั ้ ไว้ โดยสถานภาพ
สมรส / อยู่ด้วยกัน มีแนวโน้ มพฤติกรรมด้ านการใช้ บริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบัน
การเงินในอนาคตมากกว่าสถานภาพโสด / หย่าร้ าง / แยกกันอยู่
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แนวโน้ ม พฤติกรรมการใช้ บ ริ การด้ านการแนะน า บอกต่อ ผู้อื่น มาใช้ บริ การวางแผน
การเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงิน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.005 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ลูกค้ าที่มีสถานภาพแตกต่าง
กันมีแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การ ด้ านการแนะนา บอกต่อ ผู้อื่นมาใช้ บริ การวางแผนการเงิน
ส่วนบุคคลของสถาบันการเงิน แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงั ้
ไว้ โดยสถานภาพสมรส / อยู่ด้วยกัน มี แนวโน้ มพฤติกรรม ด้ านการแนะนา บอกต่อ ผู้อื่นมาใช้
บริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงิน มากกว่าสถานภาพโสด / หย่าร้ าง / แยกกัน
อยู่
สมมติ ฐานที่ 1.4 ลูก ค้ า ที่ มี ระดับ การศึกษาแตกต่างกัน มี แนวโน้ ม พฤติก รรมการใช้
บริการแตกต่างกัน
H0 : ลูก ค้ าที่ มี ระดับ การศึก ษาแตกต่า งกัน มี แ นวโน้ ม พฤติ ก รรมการใช้ บ ริ ก ารไม่
แตกต่างกัน
H1 : ลูกค้ าที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริการแตกต่าง
กัน
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์จะใช้ สถิติวิเคราะห์ค่าที (Independent sample t-test) โดยใช้
กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ที่เป็ นอิสระจากกัน ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง(H1) เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิตมิ ีคา่ น้ อยกว่า 0.05 โดยทาการ
ทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ โดยใช้ Levene’s test ซึง่ ตังสมมติ
้
ฐานดังนี ้
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ เท่ากัน
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน

68
ตาราง 19 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การของแต่ละระดับ
การศึกษาโดยใช้ Levene’s test
แนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริการ
ด้ านการใช้ บริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคล
ของสถาบันการเงินในอนาคต
ด้ านการแนะนา บอกต่อ ผู้อื่นมาใช้ บริการ
วางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงิน

Levene’s test for Equality of Variances
F
Sig
4.363*

0.037

7.490**

0.006

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
จากตาราง 19 ผลการตรวจสอบค่าความแปรปรวนแนวโน้ ม พฤติกรรมการใช้ บริ การของ
ลูกค้ าในเขตกรุ งเทพมหานครของแต่ละระดับการศึกษา โดยใช้ Levene’s test พบว่า แนวโน้ ม
พฤติกรรมการใช้ บริ การด้ านการใช้ บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงิน ในอนาคต
และด้ านการแนะนา บอกต่อ ผู้อื่นมาใช้ บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงิน มีคา่
Sig. เท่ากับ 0.037 และ 0.006 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 และ 0.01 ตามลาดับ นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มีค่าความแปรปรวนแตกต่างกัน จึงใช้
การทดสอบค่ า t กรณี ค่ า ความแปรปรวนของแต่ ล ะกลุ่ ม ไม่ เท่ า กั น (Equal variances not
assumed) ในการทดสอบสมมติฐาน
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ตาราง 20 แสดงผลการวิเคราะห์แนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริการโดยจาแนกตามระดับการศึกษา
แนวโน้ มพฤติกรรม
การใช้ บริการ
ด้ านการใช้ บริ การวางแผน
การเงินส่วนบุคคลของ
สถาบันการเงินในอนาคต
ด้ านการแนะนา บอกต่อ
ผู้อื่นมาใช้ บริการวางแผน
การเงินส่วนบุคคลของ
สถาบันการเงิน

ระดับการศึกษา

𝑥̅

t-test of Equality of Means
S.D.
T
df
Sig.

ต่ากว่าหรื อเท่ากับ
4.133 0.714 -0.188 197.431 0.851
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

4.150 0.847

ต่ากว่าหรื อเท่ากับ
3.915 0.719 0.514 188.267 0.608
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

3.867 0.907

จากตาราง 20 ผลการวิเคราะห์แนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การโดยจาแนกตามระดับ
การศึกษา เมื่อพิจารณารายด้ าน พบว่า
แนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริการด้ านการใช้ บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบัน
การเงินในอนาคต มีค่า Sig. เท่ากับ 0.851 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0)
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ลูกค้ าที่มี ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีแนวโน้ ม
พฤติกรรมการใช้ บริการไม่แตกต่างกัน ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
แนวโน้ ม พฤติกรรมการใช้ บ ริ การด้ านการแนะน า บอกต่อ ผู้อื่น มาใช้ บริ การวางแผน
การเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงิน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.608 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิ เสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ลูกค้ าที่ มี ระดับการศึกษา
แตกต่างกันมีแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริการไม่แตกต่างกัน ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานที่ 1.5 ลูกค้ าที่มีอาชีพแตกต่างกันมีแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การแตกต่าง
กัน
H0 : ลูกค้ าที่มีอาชีพแตกต่างกันมีแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริการไม่แตกต่างกัน
H1 : ลูกค้ าที่มีอาชีพแตกต่างกันมีแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริการแตกต่างกัน
สถิ ติ ที่ ใ ช้ ในการวิ เ คราะห์ จ ะใช้ การวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One-way
analysis of variance) โดยใช้ ก ลุ่ม ตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม ที่ ระดับ ความเชื่ อ มั่น 95% โดยจะ
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ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติมีค่า
น้ อยกว่า 0.05 ทังนี
้ ้จะทาการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน ถ้ าความแปรปรวนแต่ละ
กลุ่มเท่ากันให้ ทดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test แต่ถ้าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันให้
ทดสอบสมมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่ อ
Sig. มีค่าน้ อยกว่า 0.05 ถ้ าสมมติฐานใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง
(H1) ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย แตกต่ า งกั น อย่ า งน้ อยหนึ่ ง คู่ จะน าไปเปรี ย บเที ย บเชิ ง ซ้ อน (Multiple
Comparison) โด ย ใช้ วิ ธี ท ด ส อ บ แ บ บ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) ห รื อ
Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคูใ่ ดบ้ างที่แตกต่างกันในระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ โดยใช้ Levene’s test ซึง่ ตังสมมติ
้
ฐานดังนี ้
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ เท่ากัน
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน
ตาราง 21 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การของแต่ละกลุม่
อาชีพโดยใช้ Levene’s test
แนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริการ
ด้ านการใช้ บริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของ
สถาบันการเงินในอนาคต
ด้ านการแนะนา บอกต่อ ผู้อื่นมาใช้ บริการวางแผน
การเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงิน

Levene
Statisitc

df1

df2

Sig.

0.910

3

386

0.436

1.408

3

386

0.240

จากตาราง 21 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การของแต่
ละกลุม่ อาชีพ โดยใช้ Levene’s test เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า
ด้ านการใช้ บริการวางแผนการเงินส่ วนบุคคลของสถาบันการเงินในอนาคต พบว่า
มีค่า Sig. เท่ากับ 0.436 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า มีค่าความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน ดังนัน้ จึงใช้ สถิติ F-test ในการ
ทดสอบสมมติฐาน
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ด้ า นการแนะน า บอกต่ อ ผู้ อื่ น มาใช้ บ ริ ก ารวางแผนการเงิน ส่ ว นบุ ค คลของ
สถาบันการเงิน พบว่า มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.240 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มีค่าความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน ดังนัน้ จึง
ใช้ สถิติ F-test ในการทดสอบสมมติฐาน
ตาราง 22 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การโดยจาแนก
ตามอาชีพ โดยใช้ สถิติ F-test
แนวโน้ มพฤติกรรม
การใช้ บริการ
ด้ านการใช้ บริ การวางแผนการเงิน Between Groups
ส่วนบุคคลของสถาบันการเงินใน Within Groups
อนาคต
Total
ด้ านการแนะนา บอกต่อ ผู้อื่นมา Between Groups
ใช้ บริการวางแผนการเงินส่วน
Within Groups
บุคคลของสถาบันการเงิน
Total

Sum of
Squares
3.089
219.434
222.523
3.013
234.087
237.100

Mean
F Sig.
Square
3
1.030 1.811 0.145
386 0.568
389
3
1.004 1.656 0.176
386 0.606
389
df

จากตาราง 22 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริการของ
แต่ละกลุม่ อาชีพ โดยใช้ สถิติ F-test เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า
ด้ านการใช้ บริการวางแผนการเงินส่ วนบุคคลของสถาบันการเงินในอนาคต พบว่า
มีค่า Sig. เท่ากับ 0.145 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ลูกค้ าที่มีอาชีพแตกต่างกันมีแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริการด้ านการ
ใช้ บริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงินในอนาคตไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้ อง
กับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ด้ า นการแนะน า บอกต่ อ ผู้ อื่ น มาใช้ บ ริ ก ารวางแผนการเงิน ส่ ว นบุ ค คลของ
สถาบันการเงิน พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.176 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก
(H0) และปฏิ เสธสมมติ ฐ านรอง (H1) หมายความว่ า ลูก ค้ า ที่ มี อ าชี พ แตกต่ า งกัน มี แ นวโน้ ม
พฤติกรรมการใช้ บริ การ ด้ านการแนะนา บอกต่อ ผู้อื่นมาใช้ บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของ
สถาบันการเงินไม่แตกต่างกัน ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
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สมมติฐานที่ 1.6 ลูกค้ าที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้
บริการแตกต่างกัน
H0 : ลูกค้ าที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การไม่
แตกต่างกัน
H1 : ลูกค้ าที่ มี รายได้ เฉลี่ ยต่อเดือนแตกต่างกันมี แนวโน้ ม พฤติกรรมการใช้ บริ การ
แตกต่างกัน
สถิ ติ ที่ ใ ช้ ในการวิ เ คราะห์ จ ะใช้ การวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One-way
analysis of variance) โดยใช้ ก ลุ่ม ตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม ที่ ระดับ ความเชื่ อ มั่น 95% โดยจะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติมีค่า
น้ อยกว่า 0.05 ทังนี
้ ้จะทาการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน ถ้ าความแปรปรวนแต่ละ
กลุ่มเท่ากันให้ ทดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test แต่ถ้าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันให้
ทดสอบสมมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่ อ
Sig. มีค่าน้ อยกว่า 0.05 ถ้ าสมมติฐานใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง
(H1) ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย แตกต่ า งกั น อย่ า งน้ อยหนึ่ ง คู่ จะน า ไปเปรี ย บเที ย บเชิ ง ซ้ อน (Multiple
Comparison) โด ย ใช้ วิ ธี ท ด ส อ บ แ บ บ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) ห รื อ
Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคูใ่ ดบ้ างที่แตกต่างกันในระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ โดยใช้ Levene’s test ซึง่ ตังสมมติ
้
ฐานดังนี ้
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ เท่ากัน
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน
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ตาราง 23 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การของแต่ละกลุม่
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนโดยใช้ Levene’s test

แนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริการ

Levene
Statisitc

ด้ านการใช้ บริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของ
1.739
สถาบันการเงินในอนาคต
ด้ านการแนะนา บอกต่อ ผู้อื่นมาใช้ บริการวางแผน
4.575**
การเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงิน

df1

df2

Sig.

5

384

0.125

5

384

0.000

**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 23 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การของแต่
ละกลุม่ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้ Levene’s test เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า
ด้ านการใช้ บริการวางแผนการเงินส่ วนบุคคลของสถาบันการเงินในอนาคต พบว่า
มีค่า Sig. เท่ากับ 0.125 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า มีค่าความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน ดังนัน้ จึงใช้ สถิ ติ F-test ในการ
ทดสอบสมมติฐาน
ด้ า นการแนะน า บอกต่ อ ผู้ อื่ น มาใช้ บ ริ ก ารวางแผนการเงิน ส่ ว นบุ ค คลของ
สถาบันการเงิน พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มีคา่ ความแปรปรวนแตกต่างกัน ดังนัน้ จึงใช้
สถิติ Brown-Forsythe test ในการทดสอบสมมติฐาน
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ตาราง 24 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การด้ านการใช้
บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงินในอนาคต โดยจาแนกตามรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้ สถิติ F-test
แนวโน้ มพฤติกรรม
การใช้ บริการ
ด้ านการใช้ บริ การวางแผน Between Groups
การเงินส่วนบุคคลของ
Within Groups
สถาบันการเงินในอนาคต
Total

Sum of
Mean
df
F
Sig.
Squares
Square
10.350 5 2.070 3.746** 0.003
212.173 384 0.553
222.523 389

**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 24 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างแนวโน้ ม พฤติกรรมการใช้ บริ การ
ด้ านการใช้ บริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงินในอนาคต โดยจาแนกตามรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.003 ซึง่ น้ อยกว่า 0.01 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรั บ สมมติ ฐ านรอง (H1) หมายความว่า ลูก ค้ า ที่ มี รายได้ เฉลี่ ย ต่อ เดื อ นแตกต่า งกัน มี
แนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การด้ านการใช้ บริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงิน
ในอนาคตแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ดังนัน้ ผู้วิจัย จึงได้ นาผลการวิเคราะห์ ไปเปรี ยบเที ยบเชิ งซ้ อน(Multiple comparison)
โดยใช้ วิธีท ดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) เพื่ อหาว่าค่าเฉลี่ ยรายคู่ที่
แตกต่างกัน ดังตาราง 25
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ตาราง 25 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริการ ด้ าน
การใช้ บริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงินในอนาคต โดยจาแนกตาม
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนเป็ นรายคูด่ ้ วยวิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant
Difference (LSD)

รายได้
เฉลี่ยต่ อ
เดือน
15,000 51,999
บาท
52,000 88,999
บาท
89,000 125,999
บาท
126,000 162,999
บาท
163,000 199,999
บาท
200,000
บาทขึ ้นไป

15,000 - 52,000 51,999 88,999
บาท
บาท
3.99
4.32
̅
𝒙
3.99
-0.329**
(0.001)

89,000 - 126,000 - 163,000 - 200,000
125,999 162,999 199,999 บาทขึน้
บาท
บาท
บาท
ไป
4.06
4.27
4.29
3.88
-0.069
-0.276* -0.298* 0.117
(0.581) (0.040) (0.046) (0.427)

4.32

-

-

0.260*
(0.042)

0.053
(0.696)

0.031
(0.837)

0.446**
(0.003)

4.06

-

-

-

-0.207
(0.189)

-0.229
(0.180)

0.186
(0.271)

4.27

-

-

-

-

-0.022
(0.901)

0.393*
(0.025)

4.29

-

-

-

-

-

0.415*
(0.027)

3.88

-

-

-

-

-

-

**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตาราง 25 ผลการเปรี ยบเที ย บความแตกต่าง ระหว่างแนวโน้ ม พฤติก รรมการใช้
บริการ ด้ านการใช้ บริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงินในอนาคต โดยจาแนกตาม
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนเป็ นรายคู่ด้วยวิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD)
พบว่า ลูกค้ าที่ มี รายได้ เฉลี่ ยต่อเดือน 52,000 - 88,999 บาท กับ ลูก ค้ าที่ มี รายได้ เฉลี่ ยต่อเดือน
89,000 - 125,999 บาท มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.042 ซึง่ น้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า ลูกค้ าที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 52,000 - 88,999 บาท กับลูกค้ าที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 89,000 - 125,999 บาท มี
แนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การ ด้ านการใช้ บริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงิน
ในอนาคตแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยลูกค้ าที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
52,000 - 88,999 บาท มีแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การ ด้ านการใช้ บริ การวางแผนการเงินส่วน
บุคคลของสถาบันการเงินในอนาคตมากกว่าลูกค้ าที่ มี รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 89,000 - 125,999
บาท โดยมีผลต่างเฉลี่ยเท่ากับ 0.260
ลูกค้ าที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 52,000 - 88,999 บาท กับลูกค้ าที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
200,000 บาทขึน้ ไป มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.003 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 หมายความว่า ลูกค้ าที่ มี รายได้
เฉลี่ ยต่อเดื อน 52,000 - 88,999 บาท กับลูกค้ าที่ มี รายได้ เฉลี่ ยต่อเดื อน 200,000 บาทขึน้ ไป มี
แนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การ ด้ านการใช้ บริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงิน
ในอนาคตแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยลูกค้ าที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
52,000 - 88,999 บาท มีแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การ ด้ านการใช้ บริ การวางแผนการเงินส่วน
บุคคลของสถาบันการเงินในอนาคตมากกว่าลูกค้ าที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 200,000 บาทขึ ้นไป
โดยมีผลต่างเฉลี่ยเท่ากับ 0.446
ลูกค้ าที่ มี รายได้ เฉลี่ ย ต่อ เดื อน 126,000 - 162,999 บาท กับ ลูก ค้ าที่ มี รายได้ เฉลี่ ย ต่อ
เดือน 200,000 บาทขึน้ ไป มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.025 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า ลูกค้ าที่ มี
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 126,000 - 162,999 บาท กับลูกค้ าที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 200,000 บาทขึ ้น
ไป มีแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การ ด้ านการใช้ บริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบัน
การเงินในอนาคตแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 โดยลูกค้ าที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือ น 126,000 - 162,999 บาท มี แนวโน้ ม พฤติกรรมการใช้ บ ริ ก าร ด้ านการใช้ บ ริ การวางแผน
การเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงินในอนาคตมากกว่าลูกค้ าที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 200,000
บาทขึ ้นไป โดยมีผลต่างเฉลี่ยเท่ากับ 0.393
ลูกค้ าที่ มี รายได้ เฉลี่ ย ต่อ เดื อน 163,000 - 199,999 บาท กับ ลูก ค้ าที่ มี รายได้ เฉลี่ ย ต่อ
เดือน 200,000 บาทขึน้ ไป มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.027 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า ลูกค้ าที่ มี
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รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 163,000 - 199,999 บาท กับลูกค้ าที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 200,000 บาทขึ ้น
ไป มีแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การ ด้ านการใช้ บริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบัน
การเงินในอนาคตแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 โดยลูกค้ าที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือน 163,000 - 199,999 บาท มี แนวโน้ ม พฤติกรรมการใช้ บริ การ ด้ านการใช้ บริ การวางแผน
การเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงินในอนาคตมากกว่าลูกค้ าที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 200,000
บาทขึ ้นไป โดยมีผลต่างเฉลี่ยเท่ากับ 0.415
ลูกค้ าที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 - 51,999 บาท กับลูกค้ าที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
52,000 - 88,999 บาท มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 หมายความว่า ลูกค้ าที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 - 51,999 บาท กับลูกค้ าที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 52,000 - 88,999 บาท มี
แนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การ ด้ านการใช้ บริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงิน
ในอนาคตแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยลูกค้ าที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
15,000 - 51,999 บาท มีแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การ ด้ านการใช้ บริ การวางแผนการเงินส่วน
บุคคลของสถาบันการเงินในอนาคตน้ อยกว่าลูกค้ าที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 52,000 - 88,999 บาท
โดยมีผลต่างเฉลี่ยเท่ากับ 0.329
ลูกค้ าที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 - 51,999 บาท กับลูกค้ าที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
126,000 - 162,999 บาท มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.040 ซึ่ง น้ อ ยกว่า 0.05 หมายความว่า ลูก ค้ าที่ มี
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 - 51,999 บาท กับลูกค้ าที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 126,000 - 162,999
บาท มีแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การ ด้ านการใช้ บริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบัน
การเงินในอนาคตแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 โดยลูกค้ าที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือน 15,000 - 51,999 บาท มีแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริการ ด้ านการใช้ บริการวางแผนการเงิน
ส่ว นบุค คลของสถาบัน การเงิ น ในอนาคตน้ อ ยกว่าลูก ค้ า ที่ มี ร ายได้ เฉลี่ ย ต่อ เดื อ น 126,000 162,999 บาท โดยมีผลต่างเฉลี่ยเท่ากับ 0.276
ลูกค้ าที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 - 51,999 บาท กับลูกค้ าที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
163,000 - 199,999 บาท มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.046 ซึ่ง น้ อ ยกว่า 0.05 หมายความว่า ลูก ค้ าที่ มี
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 - 51,999 บาท กับลูกค้ าที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 163,000 - 199,999
บาท มีแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การ ด้ านการใช้ บริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบัน
การเงินในอนาคตแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 โดยลูกค้ าที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือน 15,000 - 51,999 บาท มีแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริการ ด้ านการใช้ บริการวางแผนการเงิน
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ส่ว นบุค คลของสถาบัน การเงิ น ในอนาคตน้ อ ยกว่าลูก ค้ า ที่ มี ร ายได้ เฉลี่ ย ต่อ เดื อ น 163,000 199,999 บาท โดยมีผลต่างเฉลี่ยเท่ากับ 0.298
ส่วนคูอ่ ื่นๆ ไม่พบความแตกต่างเป็ นรายคู่
ตาราง 26 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การ ด้ านการ
แนะนา บอกต่อ ผู้อื่นมาใช้ บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงินโดย
จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้ สถิติ Brown-Forsythe test
แนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริการ
ด้ านการแนะนา บอกต่อ ผู้อื่นมาใช้ บริการ
วางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงิน

Statisitc

df1

df2

Sig.

2.368*

5

219.369

0.041

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 26 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างแนวโน้ ม พฤติกรรมการใช้ บริ การ
ด้ านการแนะนา บอกต่อ ผู้อื่น มาใช้ บริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงินโดย
จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.041 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ลูกค้ าที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
แตกต่างกันมีแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การ ด้ านการแนะนา บอกต่อ ผู้อื่นมาใช้ บริ การวางแผน
การเงิ น ส่ ว นบุค คลของสถาบัน การเงิ น แตกต่า งกัน ที่ ระดับ นัย ส าคัญ 0.05 ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงได้ นาผลการวิเคราะห์ ไปเปรี ยบเที ยบเชิ งซ้ อน (Multiple comparison)
โดยใช้ วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยรายคูท่ ี่แตกต่างกัน ดังตาราง 27
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ตาราง 27 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริการ ด้ าน
การแนะนา บอกต่อ ผู้อื่นมาใช้ บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงิน
โดยจาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนเป็ นรายคูด่ ้ วยวิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3
15,000 - 52,000 - 89,000 - 126,000 - 163,000 51,999 88,999 125,999 162,999 199,999
รายได้ เฉลี่ย
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
ต่ อเดือน
3.864
4.027
3.653
4.00
4.065
̅
𝒙
15,000 -0.163
0.211
-0.136
-0.201
51,999 บาท 3.864
(0.106) (0.106) (0.329) (0.197)
52,000 4.027
0.374**
0.027
-0.0378
88,999 บาท
(0.005) (0.850) (0.810)

200,000
บาทขึน้
ไป
3.688
0.177
(0.250)
0.339*
(0.029)

89,000 3.653
125,999 บาท

-

-

-

-0.347*
(0.035)

-0.412*
(0.021)

-0.034
(0.845)

126,000 4.000
162,999 บาท
163,000 4.065
199,999 บาท
200,000 บาท 3.688
ขึ ้นไป

-

-

-

-

-

-

-

-

-0.065
(0.726)
-

-

-

-

-

-

0.313
(0.087)
0.377
(0.054)
-

**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 27 ผลการเปรี ยบเที ย บความแตกต่าง ระหว่างแนวโน้ ม พฤติก รรมการใช้
บริ การ ด้ านการแนะนา บอกต่อ ผู้อื่นมาใช้ บริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงิน
โดยจาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนเป็ นรายคูด่ ้ วยวิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 พบว่า ลูกค้ าที่มี
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 52,000 - 88,999 บาท กับลูกค้ าที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 89,000 - 125,999
บาท มี ค่า Sig. เท่ ากับ 0.005 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 หมายความว่า ลูก ค้ าที่ มี รายได้ เฉลี่ ยต่อเดื อ น
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52,000 - 88,999 บาท กับ ลูก ค้ า ที่ มี รายได้ เฉลี่ ย ต่อ เดื อ น 89,000 - 125,999 บาท มี แ นวโน้ ม
พฤติกรรมการใช้ บริ การ ด้ านการแนะนา บอกต่อ ผู้อื่นมาใช้ บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของ
สถาบันการเงินแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยลูกค้ าที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือน 52,000 - 88,999 บาท มีแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การ ด้ านการแนะนา บอกต่อ ผู้อื่นมา
ใช้ บริ การวางแผนการเงิน ส่วนบุคคลของสถาบันการเงินมากกว่าลูกค้ าที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
89,000 - 125,999 บาท โดยมีผลต่างเฉลี่ยเท่ากับ 0.374
ลูกค้ าที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 52,000 - 88,999 บาท กับลูกค้ าที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
200,000 บาทขึ ้นไป มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.029 ซึง่ น้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า ลูกค้ าที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 52,000 - 88,999 บาท กับลูกค้ าที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 200,000 บาทขึ ้นไป มี
แนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การ ด้ านการแนะนา บอกต่อ ผู้อื่นมาใช้ บริการวางแผนการเงินส่วน
บุคคลของสถาบันการเงินแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 โดยลูกค้ าที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 52,000 - 88,999 บาท มีแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การ ด้ านการแนะนา บอกต่อ
ผู้อื่นมาใช้ บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงินมากกว่าลูกค้ าที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือน 200,000 บาทขึ ้นไป โดยมีผลต่างเฉลี่ยเท่ากับ 0.339
ลูกค้ าที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 89,000 - 125,999 บาท กับลูกค้ าที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
126,000 - 162,999 บาท มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.035 ซึง่ น้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า ลูกค้ าที่มี
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 89,000 - 125,999 บาท กับลูกค้ าที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 126,000 162,999 บาท มีแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การ ด้ านการแนะนา บอกต่อ ผู้อื่นมาใช้ บริการ
วางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงินแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยลูกค้ าที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 89,000 - 125,999 บาท มีแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริการ ด้ าน
การแนะนา บอกต่อ ผู้อื่นมาใช้ บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงินน้ อยกว่าลูกค้ า
ที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 126,000 - 162,999 บาท โดยมีผลต่างเฉลี่ยเท่ากับ 0.347
ลูกค้ าที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 89,000 - 125,999 บาท กับลูกค้ าที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
163,000 - 199,999 บาท มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.021 ซึง่ น้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า ลูกค้ าที่มี
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 89,000 - 125,999 บาท กับลูกค้ าที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 163,000 199,999 บาท มีแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การ ด้ านการแนะนา บอกต่อ ผู้อื่นมาใช้ บริการ
วางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงินแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยลูกค้ าที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 89,000 - 125,999 บาท มีแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริการ ด้ าน
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การแนะนา บอกต่อ ผู้อื่นมาใช้ บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงินน้ อยกว่าลูกค้ า
ที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 163,000 - 199,999 บาท โดยมีผลต่างเฉลี่ยเท่ากับ 0.412
ส่วนคูอ่ ื่นๆ ไม่พบความแตกต่างเป็ นรายคู่
สมมติฐานที่ 2 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของ
สถาบันการเงินมีความสัมพันธ์กบั แนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริการของลูกค้ าในเขต
กรุงเทพมหานคร จาแนกออกเป็ นสมมติฐานย่อยได้ ดงั นี ้
สมมติฐานที่ 2.1 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของ
สถาบันการเงินมีความสัมพันธ์กบั แนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริการ ด้ านการใช้ บริการวางแผน
การเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงินในอนาคตของลูกค้ าในเขตกรุงเทพมหานคร
H0 : ความพึงพอใจต่อคุณ ภาพการบริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบัน
การเงิน ไม่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การ ด้ านการใช้ บริ การวางแผนการเงิน
ส่วนบุคคลของสถาบันการเงินในอนาคตของลูกค้ าในเขตกรุงเทพมหานคร
H1 : ความพึงพอใจต่อคุณ ภาพการบริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบัน
การเงิน มีความสัมพันธ์กบั แนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การ ด้ านการใช้ บริการวางแผนการเงินส่วน
บุคคลของสถาบันการเงินในอนาคตของลูกค้ าในเขตกรุงเทพมหานคร
สถิตทิ ี่สาหรับการวิเคราะห์จะใช้ การทดสอบค่าทางสถิตสิ มั ประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย
ของเพียร์ สนั (Pearson product moment correlation coefficient) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทังสองตั
้
ว ถ้ ามีคา่ Sig น้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตัวแปรทังสองมี
้
ความสัมพันธ์
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตาราง 28 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคล
ของสถาบันการเงิน กับแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริการด้ านการใช้ บริการวางแผน
การเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงินในอนาคตของลูกค้ าในเขตกรุงเทพมหานคร
ความพึงพอใจต่ อ
คุณภาพการบริการ
วางแผนการเงินส่ วน
บุคคลของสถาบัน
การเงิน
1. ด้ านลักษณะทาง
กายภาพ
2. ด้ านความน่าเชื่อถือ
3. ด้ านการตอบสนอง
ลูกค้ า
4 ด้ านความเชื่อมัน่
ไว้ วางใจ
5 ด้ านความเอาใจใส่
รวม

การใช้ บริการวางแผนการเงิน
ส่ วนบุคคลของสถาบันการเงิน
ในอนาคต

ระดับ
ความสัมพันธ์

ทิศทาง

r

Sig.

0.553**

0.000

ปานกลาง

เดียวกัน

0.575**

0.000

ปานกลาง

เดียวกัน

0.581**

0.000

ปานกลาง

เดียวกัน

0.575**

0.000

ปานกลาง

เดียวกัน

ปานกลาง
ปานกลาง

เดียวกัน
เดียวกัน

0.628**
0.000
0.582**
0.000
**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตาราง 28 ผลการวิเคราะห์ ความสัม พันธ์ ระหว่างความพึงพอใจต่อคุณ ภาพการ
บริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงิน กับแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริการด้ านการ
ใช้ บริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงินในอนาคต พบว่ามีค่า Sig เท่ากับ 0.000
ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
ว่า ความพึ ง พอใจต่ อ คุณ ภาพการบริ ก ารวางแผนการเงิ น ส่ ว นบุ ค คลของสถาบัน การเงิ น มี
ความสัมพันธ์ตอ่ แนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การด้ านการใช้ บริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของ
สถาบันการเงินในอนาคต อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
(r) เท่ า กับ 0.582 แสดงว่า ตัว แปรทัง้ สองมี ค วามสัม พัน ธ์ ทิ ศ ทางเดี ย วกัน ในระดับ ปานกลาง
กล่าวคือ ถ้ าลูกค้ ามีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบัน
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การเงินเพิ่มขึน้ จะมีแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ ก ารในด้ านการใช้ บริ การวางแผนการเงินส่วน
บุคคลของสถาบันการเงินในอนาคตเพิ่มขึ ้นในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า
ด้ า นลั ก ษณะทางกายภาพ พบว่ามี ค่า Sig เท่ ากับ 0.000 ซึ่ง น้ อ ยกว่า 0.01 นั่น คื อ
ปฏิ เสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐ านรอง (H1) หมายความว่า ความพึงพอใจต่อ
คุณ ภาพการบริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงินด้ านลักษณะทางกายภาพ มี
ความสัมพันธ์ตอ่ แนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การด้ านการใช้ บริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของ
สถาบันการเงินในอนาคต อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
(r) เท่ า กับ 0.553 แสดงว่า ตัว แปรทัง้ สองมี ค วามสัม พัน ธ์ ทิ ศ ทางเดี ย วกัน ในระดับ ปานกลาง
กล่าวคือ ถ้ าลูกค้ ามีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบัน
การเงินในด้ านลักษณะทางกายภาพเพิ่มขึ ้น จะมีแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การในด้ านการใช้
บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงินในอนาคตเพิ่มขึ ้นในระดับปานกลาง
ด้ านความน่ าเชื่ อถือ พบว่ามีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิ เสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การบริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงินด้ านความน่าเชื่อถือ มีความสัมพันธ์ต่อ
แนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การด้ านการใช้ บริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงิน
ในอนาคต อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 โดยมี ค่าสัม ประสิ ทธิ์ ส หสัม พันธ์ (r) เท่ากับ
0.575 แสดงว่า ตัวแปรทัง้ สองมี ความสั ม พันธ์ ทิศทางเดียวกันในระดับ ปานกลาง กล่าวคือ ถ้ า
ลูกค้ ามีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงินด้ าน
ความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ ้น จะมีแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริการด้ านการใช้ บริการวางแผนการเงินส่วน
บุคคลของสถาบันการเงินในอนาคตเพิ่มขึ ้นในระดับปานกลาง
ด้ า นการตอบสนองลู ก ค้ า พบว่า มี ค่า Sig เท่ า กับ 0.000 ซึ่ง น้ อ ยกว่า 0.01 นั่น คื อ
ปฏิ เสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐ านรอง (H1) หมายความว่า ความพึงพอใจต่อ
คุณ ภาพการบริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงินด้ านการตอบสนองลูกค้ า มี
ความสัมพันธ์ตอ่ แนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การด้ านการใช้ บริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของ
สถาบันการเงินในอนาคต อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
(r) เท่ า กับ 0.581 แสดงว่า ตัว แปรทัง้ สองมี ค วามสัม พัน ธ์ ทิ ศ ทางเดี ย วกัน ในระดับ ปานกลาง
กล่าวคือ ถ้ าลูกค้ ามีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบัน
การเงินด้ านการตอบสนองลูกค้ าเพิ่มขึ ้น จะมีแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การด้ านการใช้ บริ การ
วางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงินในอนาคตเพิ่มขึ ้นในระดับปานกลาง
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ด้ า นความเชื่ อ มั่ นไว้ ว างใจ พบว่ามี ค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่ง น้ อ ยกว่า 0.01 นั่น คื อ
ปฏิ เสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐ านรอง (H1) หมายความว่า ความพึงพอใจต่อ
คุณ ภาพการบริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงินด้ านความเชื่อมั่นไว้ วางใจ มี
ความสัมพันธ์ตอ่ แนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การด้ านการใช้ บริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของ
สถาบันการเงินในอนาคต อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
(r) เท่ า กับ 0.575 แสดงว่ า ตัว แปรทัง้ สองมี ค วามสัม พัน ธ์ ทิ ศ ทางเดี ย วกัน ในระดับ ปานกลาง
กล่าวคือ ถ้ าลูกค้ ามีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบัน
การเงินด้ านความเชื่อมัน่ ไว้ วางใจเพิ่มขึ ้น จะมีแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การด้ านการใช้ บริ การ
วางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงินในอนาคตเพิ่มขึ ้นในระดับปานกลาง
ด้ า นความเอาใจใส่ พบว่ามี ค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่ง น้ อยกว่า 0.01 นั่น คื อ ปฏิ เสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การบริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงินด้ านความเอาใจใส่ มีความสัมพันธ์ต่อ
แนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การด้ านการใช้ บริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงิน
ในอนาคต อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 โดยมี ค่าสัม ประสิ ทธิ์ ส หสัม พันธ์ (r) เท่ากับ
0.628 แสดงว่า ตัวแปรทัง้ สองมี ความสัม พันธ์ ทิศทางเดียวกันในระดับ ปานกลาง กล่าวคือ ถ้ า
ลูกค้ ามีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงินด้ าน
ความเอาใจใส่เพิ่มขึ ้น จะมีแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การด้ านการใช้ บริการวางแผนการเงินส่วน
บุคคลของสถาบันการเงินในอนาคตเพิ่มขึ ้นในระดับปานกลาง
สมมติฐานที่ 2.2 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของ
สถาบันการเงินมีความสัมพันธ์กับแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การ ด้ านการแนะนา บอกต่อ ผู้อื่น
มาใช้ บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงินของลูกค้ าในเขตกรุงเทพมหานคร
H0 : ความพึงพอใจต่อคุณ ภาพการบริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบัน
การเงิน ไม่มีความสัมพันธ์กบั แนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริการ ด้ านการแนะนา บอกต่อ ผู้อื่นมาใช้
บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงินของลูกค้ าในเขตกรุงเทพมหานคร
H1 : ความพึงพอใจต่อคุณ ภาพการบริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบัน
การเงิน มีความสัมพันธ์ กับแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การ ด้ านการแนะนา บอกต่อ ผู้อื่นมาใช้
บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงินของลูกค้ าในเขตกรุงเทพมหานคร
สถิตทิ ี่สาหรับการวิเคราะห์จะใช้ การทดสอบค่าทางสถิติสมั ประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย
ของเพี ย ร์ สัน (Pearson product moment correlation coefficient) ที่ ระดับ ความเชื่ อ มั่น 95%
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เพื่ อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรทัง้ สองตัว ถ้ ามีค่า Sig น้ อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิ เสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตัวแปรทังสองมี
้
ความสัมพันธ์
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
ตาราง 29 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคล
ของสถาบันการเงิน กับแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริการด้ านการแนะนา บอกต่อ ผู้อื่น
มาใช้ บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงินของลูกค้ าในเขต
กรุงเทพมหานคร
ความพึงพอใจต่ อ
การแนะนา บอกต่ อ ผู้อ่ ืนมา
คุณภาพการบริการ
ใช้ บริการวางแผนการเงินส่ วน
ระดับ
วางแผนการเงินส่ วน
บุคคลของสถาบันการเงิน
ทิศทาง
ความสัมพันธ์
บุคคลของสถาบัน
r
Sig.
การเงิน
1 ด้ านลักษณะทาง
0.484**
0.000
ปานกลาง
เดียวกัน
กายภาพ
2 ด้ านความน่าเชื่อถือ
0.508**
0.000
ปานกลาง
เดียวกัน
3 ด้ านการตอบสนองลูกค้ า
0.527**
0.000
ปานกลาง
เดียวกัน
4 ด้ านความเชื่อมัน่
0.469**
0.000
ปานกลาง
เดียวกัน
ไว้ วางใจ
5 ด้ านความเอาใจใส่
0.583**
0.000
ปานกลาง
เดียวกัน
รวม
0.514**
0.000
ปานกลาง เดียวกัน
**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 29 ผลการวิเคราะห์ ความสัม พันธ์ ระหว่างความพึงพอใจต่อคุณ ภาพการ
บริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงิน กับแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริการด้ านการ
แนะนา บอกต่อ ผู้อื่นมาใช้ บริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงิน พบว่ามีค่า Sig
เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิ เสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง
(H1) หมายความว่า ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบัน
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การเงินมี ความสัม พันธ์ ต่อแนวโน้ ม พฤติกรรมการใช้ บริ การด้ านการแนะนา บอกต่อ ผู้อื่นมาใช้
บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงิน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดย
มี ค่าสัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ (r) เท่ากับ 0.514 แสดงว่า ตัวแปรทัง้ สองมี ค วามสัม พัน ธ์ ทิ ศทาง
เดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ ถ้ าลูกค้ ามี ความพึงพอใจต่อคุณ ภาพการบริ การวางแผน
การเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงินเพิ่มขึ ้น จะมีแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริการด้ านการแนะนา
บอกต่อ ผู้อื่นมาใช้ บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงินเพิ่มขึ ้นในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า
ด้ า นลั ก ษณะทางกายภาพ พบว่ามี ค่า Sig เท่ ากับ 0.000 ซึ่ง น้ อ ยกว่า 0.01 นั่น คื อ
ปฏิ เสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐ านรอง (H1) หมายความว่า ความพึงพอใจต่อ
คุณ ภาพการบริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงินด้ านลักษณะทางกายภาพ มี
ความสัม พัน ธ์ ต่อ แนวโน้ ม พฤติก รรมการใช้ บ ริ การด้ านการแนะน า บอกต่อ ผู้อื่น มาใช้ บ ริ การ
วางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงิน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.484 แสดงว่า ตัวแปรทังสองมี
้
ความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันใน
ระดับปานกลาง กล่าวคือ ถ้ าลูกค้ ามีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การวางแผนการเงินส่วน
บุคคลของสถาบันการเงินด้ านลักษณะทางกายภาพเพิ่มขึ ้น จะมีแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การ
ด้ านการแนะนา บอกต่อ ผู้อื่นมาใช้ บริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงินเพิ่มขึ ้นใน
ระดับปานกลาง
ด้ านความน่ าเชื่ อถือ พบว่ามีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิ เสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การบริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงินด้ านความน่าเชื่อถือ มีความสัมพันธ์ต่อ
แนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การด้ านการแนะนา บอกต่อ ผู้อื่นมาใช้ บริ การวางแผนการเงินส่วน
บุคคลของสถาบันการเงิน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
(r) เท่ า กับ 0.508 แสดงว่า ตัว แปรทัง้ สองมี ค วามสัม พัน ธ์ ทิ ศ ทางเดี ย วกัน ในระดับ ปานกลาง
กล่าวคือ ถ้ าลูกค้ ามีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบัน
การเงินด้ านความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ ้น จะมีแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การด้ านการแนะนา บอกต่อ
ผู้อื่นมาใช้ บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงินเพิ่มขึ ้นในระดับปานกลาง
ด้ า นการตอบสนองลู ก ค้ า พบว่า มี ค่า Sig เท่ า กับ 0.000 ซึ่ง น้ อ ยกว่า 0.01 นั่น คื อ
ปฏิ เสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐ านรอง (H1) หมายความว่า ความพึงพอใจต่อ
คุณ ภาพการบริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงินด้ านการตอบสนองลูกค้ า มี
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ความสัม พัน ธ์ ต่อ แนวโน้ ม พฤติก รรมการใช้ บ ริ การด้ านการแนะน า บอกต่อ ผู้อื่น มาใช้ บ ริ การ
วางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงิน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.527 แสดงว่า ตัวแปรทังสองมี
้
ความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันใน
ระดับปานกลาง กล่าวคือ ถ้ าลูกค้ ามีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การวางแผนการเงินส่วน
บุคคลของสถาบันการเงินด้ านการตอบสนองลูกค้ าเพิ่มขึ ้น จะมีแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การ
ด้ านการแนะนา บอกต่อ ผู้อื่นมาใช้ บริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงินเพิ่มขึ ้นใน
ระดับปานกลาง
ด้ า นความเชื่ อ มั่ นไว้ ว างใจ พบว่ามี ค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่ง น้ อ ยกว่า 0.01 นั่น คื อ
ปฏิ เสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐ านรอง (H1) หมายความว่า ความพึงพอใจต่อ
คุณ ภาพการบริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงินด้ านความเชื่อมั่นไว้ วางใจ มี
ความสัม พัน ธ์ ต่อ แนวโน้ ม พฤติก รรมการใช้ บ ริ การด้ านการแนะน า บอกต่อ ผู้อื่น มาใช้ บ ริ การ
วางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงิน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.469 แสดงว่า ตัวแปรทังสองมี
้
ความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันใน
ระดับปานกลาง กล่าวคือ ถ้ าลูกค้ ามีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การวางแผนการเงินส่วน
บุคคลของสถาบันการเงินด้ านความเชื่อมัน่ ไว้ วางใจเพิ่มขึ ้น จะมีแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การ
ด้ านการแนะนา บอกต่อ ผู้อื่นมาใช้ บริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงินเพิ่มขึ ้นใน
ระดับปานกลาง
ด้ า นความเอาใจใส่ พบว่ามี ค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่ง น้ อยกว่า 0.01 นั่น คื อ ปฏิ เสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การบริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงินด้ านความเอาใจใส่ มีความสัมพันธ์ต่อ
แนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การด้ านการแนะนา บอกต่อ ผู้อื่นมาใช้ บริ การวางแผนการเงินส่วน
บุคคลของสถาบันการเงิน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
(r) เท่ า กับ 0.583 แสดงว่า ตัว แปรทัง้ สองมี ค วามสัม พัน ธ์ ทิ ศ ทางเดี ย วกัน ในระดับ ปานกลาง
กล่าวคือ ถ้ าลูกค้ ามีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบัน
การเงินด้ านความเอาใจใส่เพิ่มขึ ้น จะมีแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การด้ านการแนะนา บอกต่อ
ผู้อื่นมาใช้ บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงิน เพิ่มขึ ้นในระดับปานกลาง
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตาราง 30 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบ
สถิตทิ ่ ีใช้ ในการ
สมมติฐาน
ทดสอบ
สมมติฐานที่ 1 ลูกค้ าที่มีลกั ษณะประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้ แตกต่างกันมีแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริการแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.1 ลูกค้ าที่มีลกั ษณะ
ประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ แตกต่างกันมีแนวโน้ มพฤติกรรมการ
ใช้ บริการแตกต่างกัน
1. ด้ านการใช้ บริการวางแผนการเงินส่วน
ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน Independent t-test
บุคคลของสถาบันการเงินในอนาคต
2. ด้ านการแนะนา บอกต่อ ผู้อื่นมาใช้
ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน Independent t-test
บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของ
สถาบันการเงิน
สมมติฐานที่ 1.2 ลูกค้ าที่มีอายุแตกต่างกัน
มีแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การแตกต่าง
กัน
1. ด้ านการใช้ บริการวางแผนการเงินส่วน
ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
F-test
บุคคลของสถาบันการเงินในอนาคต
2. ด้ านการแนะน า บอกต่ อ ผู้ อื่ น มาใช้ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน Brown-Forsythe
บริ ก ารวางแผนการเงิ น ส่ ว นบุ ค คลของ
test
สถาบันการเงิน
สมมติฐาน
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ตาราง 30 (ต่อ)
สมมติฐาน
สมมติ ฐ านที่ 1.3 ลู ก ค้ าที่ มี ส ถานภาพ
แตกต่ า งกั น มี แ นวโน้ มพฤติ ก รรมการใช้
บริการแตกต่างกัน
1. ด้ านการใช้ บริการวางแผนการเงินส่วน
บุคคลของสถาบันการเงินในอนาคต
2. ด้ านการแนะน า บอกต่ อ ผู้ อื่ น มาใช้
บริ ก ารวางแผนการเงิ น ส่ ว นบุ ค คลของ
สถาบันการเงิน
สมมติฐานที่ 1.4 ลูกค้ าที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกันมีแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้
บริการแตกต่างกัน
1. ด้ านการใช้ บริการวางแผนการเงินส่วน
บุคคลของสถาบันการเงินในอนาคต
2. ด้ านการแนะนา บอกต่อ ผู้อื่นมาใช้
บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของ
สถาบันการเงิน
สมมติฐานที่ 1.5 ลูกค้ าที่มีอาชีพแตกต่าง
กั น มี แ นวโน้ มพ ฤติ ก รรมการใช้ บริ ก าร
แตกต่างกัน
1. ด้ านการใช้ บริการวางแผนการเงินส่วน
บุคคลของสถาบันการเงินในอนาคต
2. ด้ านการแนะน า บอกต่ อ ผู้ อื่ น มาใช้
บริ ก ารวางแผนการเงิ น ส่ ว นบุ ค คลของ
สถาบันการเงิน

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน

สถิตทิ ่ ีใช้ ในการ
ทดสอบ

สอดคล้ องกับสมมติฐาน

Independent t-test

สอดคล้ องกับสมมติฐาน

Independent t-test

ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน

Independent t-test

ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน

Independent t-test

ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน

F-test

ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน

F-test
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ตาราง 30 (ต่อ)
สมมติฐาน

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน

สถิตทิ ่ ีใช้ ในการ
ทดสอบ

สมมติฐานที่ 1.6 ลูกค้ าที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือนแตกต่างกันมีแนวโน้ มพฤติกรรมการ
ใช้ บริการแตกต่างกัน
1. ด้ านการใช้ บริการวางแผนการเงินส่วน
สอดคล้ องกับสมมติฐาน
F-test
บุคคลของสถาบันการเงินในอนาคต
2. ด้ านการแนะน า บอกต่ อ ผู้ อื่ น มาใช้ สอดคล้ องกับสมมติฐาน
Brown-Forsythe
บริ ก ารวางแผนการเงิ น ส่ ว นบุ ค คลของ
test
สถาบันการเงิน
สมมติฐานที่ 2 ความพึงพอใจต่อคุณ ภาพการบริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบัน
การเงินมีความสัมพันธ์กบั แนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การของลูกค้ าในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 2.1 ความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการบริการวางแผนการเงินส่วน
บุคคลของสถาบันการเงิน ได้ แก่ ด้ าน
ลักษณะทางกายภาพ ด้ านความน่าเชื่อถือ
ด้ านการตอบสนองลูกค้ า ด้ านความเชื่อมัน่
Pearson
สอดคล้ องกับสมมติฐาน
ไว้ วางใจ และด้ านความเอาใจใส่ มี
Correlation
ความสัมพันธ์กบั แนวโน้ มพฤติกรรมการใช้
บริการ ด้ านการใช้ บริการวางแผนการเงิน
ส่วนบุคคลของสถาบันการเงินในอนาคต
ของลูกค้ าในเขตกรุงเทพมหานคร
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ตาราง 30 (ต่อ)
สมมติฐาน

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน

สถิตทิ ่ ีใช้ ในการ
ทดสอบ

ส ม ม ติ ฐ าน ที่ 2.2 ค วาม พึ งพ อใจต่ อ
คุณ ภาพการบริ ก ารวางแผนการเงิ น ส่ ว น
บุ ค คลของสถาบั น การเงิ น ได้ แก่ ด้ าน
ลักษณะทางกายภาพ ด้ านความน่าเชื่อถื อ
ด้ านการตอบสนองลูกค้ า ด้ านความเชื่อมัน่
ไว้ วางใจ แ ล ะด้ าน ค วาม เอ าใจ ใส่ มี
ความสัมพันธ์ กับแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้
บริ การในด้ านการแนะนา บอกต่อ ผู้อื่นมา
ใช้ บ ริ ก ารวางแผนการเงิ น ส่ วนบุค คลของ
ส ถ า บั น ก า ร เงิ น ข อ ง ลู ก ค้ า ใ น เข ต
กรุงเทพมหานคร

สอดคล้ องกับสมมติฐาน

Pearson
Correlation
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บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครัง้ นี ้มุ่งศึกษา “ความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของ
สถาบั น การเงิ น ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ แนวโน้ มพฤติ ก รรมการใช้ บริ ก ารของลู ก ค้ าในเขต
กรุ งเทพมหานคร” ผลที่ ได้ จ ากการศึก ษางานวิจัย นี ้ จะท าให้ ส ามารถทราบถึ ง ปั จ จั ยด้ านการ
ให้ บริการที่มีผลต่อแนวโน้ มพฤติกรรมการให้ บริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคล รวมถึงเป็ นแนวทาง
ในการพัฒ นา และปรับปรุ งรู ปแบบการให้ บริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคล ตลอดจนเป็ นการ
วางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้ องการของผ้ บูริโภค
อย่างเหมาะสมที่สดุ
สังเขปความมุ่งหมาย สมมติฐาน และวิธีดาเนินการวิจัย
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริการวางแผนการเงินส่วนบคุคลของลูกค้ าใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยจาแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
2. เพื่ อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างความพึงพอใจต่อ คุณ ภาพการบริ การวางแผน
การเงิ น ส่วนบุค คลของสถาบัน การเงิ น กับ แนวโน้ ม พฤติก รรมการใช้ บ ริ ก ารของลูก ค้ าในเขต
กรุงเทพมหานคร
ความสาคัญของการวิจัย
1. ผู้สนใจหรื อผู้ประกอบการธุรกิจประเภทนี ้สามารถนาไปใช้ เป็ นแนวทางสาหรับใน
การพัฒนาปรับปรุงแผนธุรกิจการให้ บริ การวางแผนการเงินส่ วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ และ
สอดคล้ องกับความต้ องการของลกูค้า
2. เป็ นแนวทางการพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพให้ ตรงกับความคาดหวังของลูกค้ า
3. เป็ นแหล่งข้ อมูล และคุณประโยชน์ต่อผู้ต้องการศึกษาค้ นคว้ าเกี่ ยวกับความพึง
พอใจต่อคุณภาพการบริการในการวิจยั ต่อไป
สมมติฐานในการวิจัย
1. ลูกค้ าที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้ แตกต่างกัน มีแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริการแตกต่างกัน
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2. ความพึง พอใจต่อ คุณ ภาพการบริ การวางแผนการเงิ นส่วนบุค คลของสถาบัน
การเงิน มี ความสัม พันธ์ กับแนวโน้ ม พฤติกรรมการใช้ บริ การของลูกค้ าในเขตกรุ งเทพมหานคร
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลจากการวิจยั เรื่ อง “ความพึงพอใจต่อคุณภาพบริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของ
สถาบั น การเงิ น ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ แนวโน้ มพฤติ ก รรมการใช้ บริ ก ารของลู ก ค้ าในเขต
กรุงเทพมหานคร” สามารถสรุปผลได้ ดงั นี ้
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิตเิ ชิงพรรณนา
ตอนที่ 1 การวิ เคราะห์ ข้ อ มูล เกี่ ย วกับ ลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ ข องผู้ต อบ
แบบสอบถาม
ลูกค้ าที่ใช้ บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงินส่วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิ ง อายุ 21 - 30 ปี สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี อาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน
และมีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 - 51,999 บาท
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การวางแผน
การเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงิน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ โดยมีคา่ ฉลี่ยเท่ากับ 4.22 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การวางแผน
การเงิน ส่ วนบุคคลของสถาบัน การเงิ น ด้ านความเชื่ อมั่นไว้ วางใจ อยู่ในระดับ มากที่ สุดโดยมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.26 รองลงมา คือ ด้ านความน่าเชื่อถือ และด้ านการตอบสนองลูกค้ า อยู่ใน
ระดับมากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.23 และ 4.22 ตามลาดับ ส่วนด้ านความเอาใจใส่ และด้ าน
ลักษณะทางกายภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.19
และ 4.15 ตามลาดับ
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การของลูกค้ าใน
เขตกรุงเทพมหานคร
ด้ า นการใช้ บ ริ ก ารวางแผนการเงิน ส่ ว นบุ ค คลของสถาบั น การเงิน ใน
อนาคต พบว่าลูกค้ ามีแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การอยู่ในระดับบ่อยขึ ้น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.14
ด้ านการแนะนา บอกต่ อ ผู้อ่ ืนมาใช้ บริการวางแผนการเงินส่ วนบุคคลของ
สถาบันการเงิน พบว่าลูกค้ ามีแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริการอยู่ในระดับบอกต่อ โดยมีคา่ เฉลี่ย
เท่ากับ 3.90
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ด้ านประเภทความสนใจใช้ บริการวางแผนการเงินส่ วนบุคคลของสถาบัน
การเงินในอนาคต พบว่า ลูกค้ ามีแนวโน้ มความสนใจใช้ บริ การประเภทแผนการลงทุนมากที่สุด
จานวน 125 คน คิดเป็ นร้ อยละ 32.05
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยทดสอบสมมติฐานซึง่ มี 2 ข้ อ โดยใช้ สถิตเิ ชิงอนุมาน ดังนี ้
สมมติฐ านที่ 1 ลูก ค้ าที่ มี ลัก ษณะประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ แตกต่างกันมีแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริการแตกต่างกัน
จาแนกออกเป็ นสมมติฐานย่อยได้ ดงั นี ้
สมมติฐานที่ 1.1 ลูกค้ าที่มี เพศแตกต่างกันมีแนวโน้ ม พฤติกรรมการใช้ บริ การ
แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
ลูกค้ าที่มีเพศแตกต่างกันมีแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริการด้ านการใช้ บริ การ
วางแผนการเงิ น ส่ วนบุค คลของสถาบัน การเงิ น ในอนาคตไม่แ ตกต่า งกัน ซึ่ง ไม่ส อดคล้ อ งกับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ลูกค้ าที่มีเพศแตกต่างกันมีแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การด้ านการแนะนา
บอกต่อ ผู้อื่นมาใช้ บ ริ การวางแผนการเงิ นส่วนบุค คลของสถาบันการเงิน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานที่ 1.2 ลูกค้ าที่มีอายุแตกต่างกันมีแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การ
แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
ลูกค้ าที่มีอายุแตกต่างกันมีแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริการด้ านการใช้ บริการ
วางแผนการเงิ น ส่ วนบุค คลของสถาบัน การเงิ น ในอนาคตไม่แ ตกต่า งกัน ซึ่ง ไม่ส อดคล้ อ งกับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ลูกค้ าที่มีอายุแตกต่างกันมีแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การด้ านการแนะนา
บอกต่อ ผู้อื่นมาใช้ บ ริ การวางแผนการเงิ นส่วนบุค คลของสถาบันการเงิน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานที่ 1.3 ลูกค้ าที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้
บริการแตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
ลูกค้ าที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริการด้ านการใช้
บริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงินในอนาคตแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิ ติที่ระดับ 0.01 โดยลูกค้ าที่ มี สถานภาพสมรส / อยู่ด้วยกัน มี แนวโน้ ม พฤติกรรมด้ านการใช้

95
บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงินในอนาคตมากกว่าสถานภาพโสด / หย่าร้ าง /
แยกกันอยู่ ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ลูกค้ าที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การด้ านการ
แนะนา บอกต่อ ผู้อื่นมาใช้ บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงินแตกต่างกัน อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยสถานภาพสมรส / อยู่ด้วยกัน มีแนวโน้ มพฤติกรรมด้ านการ
แนะน า บอกต่ อ ผู้อื่ น มาใช้ บ ริ ก ารวางแผนการเงิ น ส่ ว นบุ ค คลของสถาบัน การเงิ น มากกว่ า
สถานภาพโสด / หย่าร้ าง / แยกกันอยู่ ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานที่ 1.4 ลูกค้ าที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีแนวโน้ มพฤติกรรมการ
ใช้ บริการแตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
ลูกค้ าที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การด้ าน
การใช้ บ ริ ก ารวางแผนการเงิ น ส่ วนบุค คลของสถาบัน การเงิ น ในอนาคตไม่ แ ตกต่า งกัน ซึ่ง ไม่
สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ลูกค้ าที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การด้ าน
การแนะนา บอกต่อ ผู้อื่นมาใช้ บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงินไม่แตกต่างกัน
ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติ ฐานที่ 1.5 ลูก ค้ าที่ มี อ าชี พ แตกต่างกัน มี แ นวโน้ ม พฤติก รรมการใช้
บริการแตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
ลูกค้ าที่ มี อาชี พ แตกต่างกัน มี แนวโน้ ม พฤติกรรมการใช้ บ ริ การด้ านการใช้
บริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงินในอนาคตไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้ องกับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ลูกค้ าที่มีอาชีพแตกต่างกันมีแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริการด้ านการแนะนา
บอกต่อ ผู้อื่นมาใช้ บ ริ การวางแผนการเงิ นส่วนบุค คลของสถาบันการเงิน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานที่ 1.6 ลูกค้ าที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีแนวโน้ มพฤติกรรม
การใช้ บริการแตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
ลูกค้ าที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมี แนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การ
ด้ านการใช้ บริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงินในอนาคตแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 และ 0.01 ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐ านที่ ตงั ้ ไว้ โดย
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ลูกค้ าที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 52,000 - 88,999 บาท มีแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การ ด้ านการ
ใช้ บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงินในอนาคตมากที่สดุ
ลูกค้ าที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การ
ด้ านการแนะนา บอกต่อ ผู้อื่นมาใช้ บริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงินแตกต่าง
กัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงั ้
ไว้ โดยลูกค้ าที่ มีรายได้ เฉลี่ ยต่อเดือน 52,000 - 88,999 บาท มี แนวโน้ ม พฤติกรรมการใช้ บริ การ
ด้ านการแนะนา บอกต่อ ผู้อื่นมาใช้ บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงินมากที่สดุ
สมมติฐานที่ 2 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของ
สถาบั น การเงิ น มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ แนวโน้ มพฤติ ก รรมการใช้ บริ ก ารของลู ก ค้ าในเขต
กรุงเทพมหานคร จาแนกออกเป็ นสมมติฐานย่อยได้ ดงั นี ้
สมมติฐานที่ 2.1 ความพึงพอใจต่อคุณ ภาพการบริ การวางแผนการเงินส่วน
บุคคลของสถาบันการเงินมีความสัมพันธ์ กับแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การ ด้ านการใช้ บริ การ
วางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงินในอนาคตของลูกค้ าในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบัน
การเงิน ด้ านลักษณะทางกายภาพ ด้ านความน่าเชื่ อถื อ ด้ านการตอบสนองลูกค้ า ด้ านความ
เชื่อมัน่ ไว้ วางใจ และด้ านความเอาใจใส่ มีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การ ด้ าน
การใช้ บริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงินในอนาคต อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ในทิศทางเดียวกันระดับปานกลาง
สมมติฐานที่ 2.2 ความพึงพอใจต่อคุณ ภาพการบริ การวางแผนการเงินส่วน
บุคคลของสถาบันการเงินมีความสัมพันธ์ กับแนวโน้ ม พฤติกรรมการใช้ บริ การ ด้ านการแนะนา
บอกต่ อ ผู้ อื่ น มาใช้ บ ริ ก ารวางแผนการเงิ น ส่ ว นบุ ค คลของสถาบัน การเงิ น ของลู ก ค้ า ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบัน
การเงินด้ านลักษณะทางกายภาพ ด้ านความน่าเชื่อถือ ด้ านการตอบสนองลูกค้ า ด้ านความเชื่อมัน่
ไว้ วางใจ และด้ านความเอาใจใส่ มี ความสัม พันธ์ ต่อแนวโน้ ม พฤติกรรมการใช้ บริ การ ด้ านการ
แนะนา บอกต่อ ผู้อื่นมาใช้ บริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงิน อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01 ในทิศทางเดียวกันระดับปานกลาง
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การอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาวิจยั เรื่ อง “ความพึงพอใจต่อคุณภาพบริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคล
ของสถาบัน การเงิ น ที่ มี ค วามสัม พั น ธ์ ต่อ แนวโน้ มพฤติ ก รรมการใช้ บ ริ ก ารของลู ก ค้ า ในเขต
กรุงเทพมหานคร” สามารถนามาอภิปรายผลได้ ดงั นี ้
1. เพศ ลูกค้ าที่ มี เพศแตกต่างกัน มี แนวโน้ ม พฤติกรรมการใช้ บ ริ การ ด้ านการใช้
บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงินในอนาคต และด้ านการแนะนา บอกต่อ ผู้อื่น
มาใช้ บริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงินไม่แตกต่างกัน เนื่องจาก เพศชายและ
เพศหญิงล้ วนภาระค่าใช้ จ่ายที่เหมือนกัน เช่น ค่าใช้ จ่ายในชีวิตประจาวัน ค่ารถโดยสาร ค่าอุปโภค
บริ โภค เป็ นต้ น จึงเป็ นสาเหตุของความต้ อ งการวางแผนการออมเงิน วางแผนการลงทุน เพื่ อ
บริ หารจัดการเงินแบ่งสัดส่วนรายได้ อย่างเหมาะสมสะสมเป็ นเงินก้ อนนาไปใช้ จ่ายในอนาคต ซึ่ง
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของดาวรี ย์ สนใจแท้ (2551) ที่ศกึ ษาเรื่ อง เครื่ องมือการตลาดทางตรงที่ มีผล
ต่อแนวโน้ มพฤติกรรมการไช้ บริ การธนาคารในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า เพศที่ แตกต่างกันมี
แนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริการของธนาคารที่ไม่แตกต่างกัน
2. อายุ ลูกค้ าที่ มี อายุแตกต่างกัน มี แนวโน้ ม พฤติกรรมการใช้ บริ การ ด้ านการใช้
บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงินในอนาคต และด้ านการแนะนา บอกต่อ ผู้อื่น
มาใช้ บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงินไม่แตกต่างกัน เนื่องจาก ทุกช่วงอายุจะ
มีความสนใจทางการเงินเหมือนกัน เช่น ช่วงวัยเริ่ มต้ นทางาน จะสนใจการลงทุนโดยนาเงิ นจาก
การทางานมาสร้ างให้ เกิดผลงอกเงยขึ ้น ช่วงวัยเริ่ มสร้ างครอบครัว จะสนใจการปกป้องความเสี่ยง
หรื อสุขภาพ เพื่อไม่อยากให้ เป็ นภาระกับคนข้ างหลัง ช่วงวัยที่มีการงานมัน่ คง จะให้ ความสาคัญ
เรื่ องการลดหย่อนภาษี และการเตรี ยมเกษี ยณ ซึ่งจากความสนใจเรื่ องแผนการเงินที่หลากหลาย
รู ป แบบตามช่วงอายุนี ้ บริ การวางแผนการเงินส่วนบุค คลสามารถให้ บริ การที่ ตอบโจทย์ ความ
ต้ องการเหล่านี ้ได้ ทงหมดตามเป
ั้
้ าหมายการเงินที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย สอดคล้ องกับงานวิจยั
ของ กิจติพร สิทธิพันธุ์ (2552) ที่ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบว่า อายุไม่มีอิทธิพลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร
3. สถานภาพ ลูกค้ าที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การ
ด้ านการใช้ บริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงินในอนาคต และด้ านการแนะนา
บอกต่อ ผู้อื่นมาใช้ บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงิน แตกต่างกัน โดยลูกค้ าที่มี
สถานภาพสมรส / อยู่ด้วยกัน มีแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริการด้ านการใช้ บริ การวางแผนการเงิน
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ส่วนบุคคลของสถาบันการเงินในอนาคต และด้ านการแนะนา บอกต่อ ผู้อื่นมาใช้ บริ การวางแผน
การเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงิน มากที่สุด เนื่องจากลูกค้ าที่มีสถานภาพสมรส / อยู่ด้วยกัน
จะมี เป้ าหมายทางการเงิน ที่ ม ากขึน้ เนื่ อ งจาก บทบาททางสังคมที่ ให้ ความส าคัญ กับลูกและ
ครอบครัว จึงเป็ นสาเหตุที่มีแนวโน้ มการใช้ บริ การที่มากกว่าสถานภาพอื่น ซึง่ สอดคล้ องกับแนวคิด
ของ ภาวิณี กาญจนาภา (2554) กล่า วว่า วงจรชี วิ ต ครอบครั ว ในแต่ล ะระยะของวงจรชี วิ ต
ครอบครัวจะมีส่วนสาคัญต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ าและบริ การ เพราะมีส่วนสาคัญต่อการกาหนด
ตัวบุคคลที่มีหน้ าที่ดแู ลตัดสินใจซื ้อสินค้ า บุคคลใดในครอบครัวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ า
เช่น ระยะเริ่มมีบตุ รคนแรก สินค้ าที่ครอบครัวกาลังสนใจและให้ ความสาคัญอาจเป็ นสินค้ าสาหรับ
เด็ก เป็ นต้ น
4. ระดับการศึกษา ลูกค้ าที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีแนวโน้ มพฤติกรรมการ
ใช้ บริ การด้ านการใช้ บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงินในอนาคต และด้ านการ
แนะนา บอกต่อ ผู้อื่นมาใช้ บริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงิน ไม่แตกต่างกัน
เนื่องจาก รู ปแบบการให้ บริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลจะช่วยให้ ลกู ค้ าวางแผนการออม การ
ลงทุน การคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน โดยการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากเก็บออมที่มีอยู่ ทาให้ เกิด
ความมัน่ คงทางการเงินในอนาคต ซึ่งเจ้ าหน้ าที่ผ้ ใู ห้ บริ การจะทาหน้ าที่เป็ นเหมือนโค้ ชส่วนตัวที่จะ
คอยให้ คาแนะนาที่เหมาะสมเกี่ยวกับเรื่ องเงินแก่ลูกค้ าโดยใช้ ความชานาญเฉพาะด้ าน ซึ่งลูกค้ า
ทุกระดับการศึกษานันก็
้ ยงั ต้ องการผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เฉพาะด้ านนี ้เพื่อจะสามารถมัน่ ใจได้ ว่า
ทุกสิ่ งทุกอย่างจะดาเนินไปในทิศทางที่ ถูกต้ อง และตรงกับเป้ าหมายที่ วางไว้ ซึ่งสอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของ กิจติพร สิทธิพนั ธุ์ (2552) ที่ศกึ ษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนการเงินส่วน
บุคคลของประชาชนในกรุ งเทพมหานคร พบว่า ระดับ การศึก ษาไม่มี อิ ท ธิ พ ลต่อการวางแผน
การเงินส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
5 .อาชีพ ลูกค้ าที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การด้ านการใช้
บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงินในอนาคต และด้ านการแนะนา บอกต่อ ผู้ อื่น
มาใช้ บริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงิน ไม่แตกต่างกัน เนื่องจาก การประกอบ
อาชีพทุกประเภทนัน้ สามารถทารายได้ ให้ กับประชาชน ซึ่งจะก่อให้ เกิดกิจกรรมทางการเงิน ใน
รูปแบบของรายจ่าย การเก็บออม การเลือกลงทุน ดังนันไม่
้ ว่าลูกค้ าที่ประกอบอาชีพไหนก็ล้วนแต่
ต้ องการวางแผนการเงินด้ วยกันทัง้ สิ น้ ขึน้ อยู่กับวัตถุประสงค์ทางการเงินของแต่ละบุคคล เช่น
พนักงานบริ ษัทเอกชน ต้ องการวางแผนภาษี เพื่อให้ ได้ รับเงินลดหย่อนภาษี กลับคืน เจ้ าของธุรกิจ
ต้ องการวางแผนบริ หารความเสี่ ยง เพื่ อป้ องกัน ความเสี ยหายของทรัพ ย์ สินตนเอง เป็ นต้ น ซึ่ง
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สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ดาวรี ย์ สนใจแท้ (2551) ที่ศึกษาเรื่ อง เครื่ องมือการตลาดทางตรงที่มี
ผลต่อแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อาชีพแตกต่างกัน มี
แนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริการของธนาคารไม่แตกต่างกัน
6. รายได้ เฉลี่ ย ต่ อเดื อ น ลูกค้ าที่ มี รายได้ เฉลี่ ยต่อเดื อนแตกต่างกัน มี แนวโน้ ม
พฤติกรรมการใช้ บริ การด้ านการใช้ บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงินในอนาคต
และด้ านการแนะนา บอกต่อ ผู้อื่นมาใช้ บริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงิน
แตกต่างกัน โดยลูกค้ าที่ มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 52,000 - 88,999 บาท มีแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้
บริ การด้ านการใช้ บริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงินในอนาคต และด้ านการ
แนะน า บอกต่อ ผู้อื่ น มาใช้ บ ริ ก ารวางแผนการเงิ น ส่ ว นบุค คลของสถาบัน การเงิ น มากที่ สุ ด
เนื่องจากเป็ นกลุ่มที่เริ่ มมีรายได้ สูง จึงมีเริ่ มมีความสนใจและต้ องการค้ นหาช่องทางต่างๆ ที่ จะ
สามารถช่วยบริ หารรายได้ ของตัวเองให้ มีประสิทธิภาพมากที่สดุ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของดาว
รี ย์ สนใจแท้ (2551) ที่ศึกษาเรื่ อง เครื่ องมือการตลาดทางตรงที่มีผลต่อแนวโน้ มพฤติกรรมการไช้
บริ การธนาคารในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า รายได้ ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีแนวโน้ มพฤติกรรม
การใช้ บริการของธนาคารที่แตกต่างกัน
7. ด้ า นลั ก ษณะทางกายภาพ ความพึ ง พอใจต่อ คุณ ภาพการบริ ก ารวางแผน
การเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงิน ด้ านลักษณะทางกายภาพ มี ความสัม พันธ์ กับแนวโน้ ม
พฤติกรรมการใช้ บริ การของลูกค้ าในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านการใช้ บริ การวางแผนการเงินส่วน
บุค คลของสถาบัน การเงิน ในอนาคต และด้ านการแนะนา บอกต่อ ผู้อื่ น มาใช้ บ ริ การวางแผน
การเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงิน เนื่องจาก ด้ านลักษณะทางกายภาพเป็ นสิ่งที่ลกู ค้ าสามารถ
สัมผัสและจับต้ องได้ เช่น ความทันสมัยของเทคโนโลยีและอุปกรณ์การนาเสนอข้ อมูล การเตรี ยม
ความพร้ อมของเอกสารแนะนาข้ อมูล สภาพแวดล้ อมที่ดีของสถานที่นดั พบ เป็ นต้ น จึงทาให้ ลกู ค้ า
เกิ ดความรู้ สึกสบายใจ ผ่อนคลายที่ ได้ พูด คุย และมี สมาธิ รับ ฟั งค าแนะนาจากผู้ให้ บริ ก าร ซึ่ง
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ครรชิตพล ยศพรไพบูลย์ (2553) ที่ศกึ ษาเรื่ อง ปั จจัยตลาดบริ การด้ าน
บุคลากร กระบวนการ ผลิตภาพและคุณภาพ และลักษณะทางกายภาพ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกา
ตัดสิ น ใจซื อ้ หน่วยลงทุนกองทุนรวม พบว่า ด้ านลักษณะทางกายภาพมี ความสัม พันธ์ กับ การ
ตัดสินใจซื ้อหน่วยลงทุนกองทุนรวม โดยผู้ซื ้อกองทุนรวมให้ ความสาคัญกั บการให้ บริ การที่มีความ
สะดวกรวดเร็ วในการทารายการซือ้ -ขาย การสอบถามมูลค่าหน่วยลงทุน การขอรับข้ อมูลการ
ลงทุนและรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีผ้ ลู งทุน และบริ ษัทกองทุนรวมที่บริ หารงานด้ วยความซือ้
สัตย์ภายใต้ กฎหมายและกฎระเบียบการบริหารกองทุนรวม
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8. ด้ านความน่ าเชื่อถือ ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การวางแผนการเงินส่วน
บุคคลของสถาบันการเงิน ด้ านความน่าเชื่อถือ มีความสัมพันธ์กบั แนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การ
ของลูกค้ าในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านการใช้ บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงิน
ในอนาคต และด้ านการแนะนา บอกต่อ ผู้อื่นมาใช้ บ ริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบัน
การเงิ น เนื่ อ งจาก ด้ านความน่ า เชื่ อ ถื อ เป็ นสิ่ ง ที่ เจ้ า หน้ าที่ ไ ด้ น าเสนอแผนการเงิ น ให้ มี ค วาม
เหมาะสมกับเป้าหมายการเงินของลูกค้ า และดาเนินงานตามกระบวนการให้ บริ การอย่างถูกต้ อง
ซึง่ จะทาให้ ลกู ค้ าเกิดความไว้ วางใจและมีทศั นคติที่ดีต่ อผู้ให้ บริ การ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ฐิ ติ
พงศ์ วรธรรมทองดี (2558) ที่ ศึกษาเรื่ อง คุณ ภาพการบริ ก ารบนเครื่ องบินของการบิน ไทย มี
ความสัมพันธ์ กับแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การของผู้โดยสาร พบว่า คุณภาพการบริ การด้ าน
ความน่ า เชื่ อ ถื อ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ แนวโน้ มพฤติ ก รรมการใช้ บริ ก ารของผู้ โดยสาร โดยมี
ความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
9. ด้ านการตอบสนองลูกค้ า ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การวางแผนการเงิน
ส่วนบุคคลของสถาบันการเงิน ด้ านการตอบสนองลูกค้ า มีความสัมพันธ์กบั แนวโน้ มพฤติกรรมการ
ใช้ บริ การของลูกค้ าในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ านการใช้ บ ริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของ
สถาบันการเงินในอนาคต และด้ านการแนะนา บอกต่อ ผู้อื่นมาใช้ บริ การวางแผนการเงินส่วน
บุคคลของสถาบันการเงิน เนื่องจาก ด้ านการตอบสนองลูกค้ าเป็ นสิ่งที่เจ้ าหน้ าที่เตรี ยมความพร้ อม
และเต็มใจที่จะให้ บริ การสามารถตอบสนองความต้ องการลูกค้ าด้ วยความรวดเร็ วตามขัน้ ตอน
ต่างๆ ได้ อย่างถูกต้ องครบถ้ วนตามกรอบระยะเวลาการปฏิ บัติงานที่ กาหนด รวมถึงเจ้ าหน้ าที่
สามารถให้ บริ การได้ อย่างทัว่ ถึง และสร้ างความประทับใจให้ กบั ลูกค้ า สอดคล้ อ งกับงานวิจยั ของ
วิณารัตน์ ภูวพัฒน์ชยั กิจ (2559) ที่ศกึ ษาเรื่ อง คุณภาพการให้ บริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ การชาวไทย พบว่า คุณภาพการให้ บริ การด้ านการตอบสนอง
ความต้ อ งการของท่ าอากาศยานสุวรรณภู มิ ส่ ง ผลต่อ ความพึ ง พอใจของผู้ใช้ บ ริ ก ารชาวไทย
โดยรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้ วยมาก
10. ด้ านความเชื่ อ มั่ นไว้ วางใจ ความพึงพอใจต่อคุณ ภาพการบริ ก ารวางแผน
การเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงิน ด้ านความเชื่ อมั่นไว้ วางใจ มี ความสัม พันธ์ กับแนวโน้ ม
พฤติกรรมการใช้ บริ การของลูกค้ าในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านการใช้ บริ การวางแผนการเงินส่วน
บุค คลของสถาบัน การเงิน ในอนาคต และด้ านการแนะนา บอกต่อ ผู้อื่ น มาใช้ บ ริ การวางแผน
การเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงิน เนื่องจาก ด้ านความเชื่อมั่นไว้ วางใจเป็ นสิ่งที่เจ้ าหน้ าที่
สามารถปฏิบตั งิ านได้ อย่างมืออาชีพ โดยสามารถนาความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของตนเอง
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มาช่วยแก้ ไขปั ญหากับลูกค้ าได้ อย่างดี มีความรอบคอบในการให้ บริ การตามแผนการเงินที่วางไว้
อย่างครบถ้ วน รวมถึงให้ บ ริ การด้ วยความโปร่ งใสไม่เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคล และข้ อมูล ทาง
การเงินของลูกค้ าให้ ผ้ อู ื่นทราบ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ พนิดา เพชรรัตน์ (2556) ที่ศึกษาเรื่ อง
คุณ ภาพการให้ บริ การที่ ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้เสี ยภาษี อากร ส านักงานสรรพากรพื น้ ที่
นครราชสีมา 2 พบว่า คุณภาพการให้ บริ การส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้เสียภาษี อากรสานักงาน
สรรพากรพืน้ ที่นครราชสีมา 2 ด้ านการให้ ความมั่นใจแก่ผ้ ูรับบริ การ มีผลกระทบทางบวกต่อพึง
พอใจของผู้เสียภาษีอากรเพิ่มขึ ้น
11. ด้ านความเอาใจใส่ ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
ของสถาบันการเงิน ด้ านความเอาใจใส่ มีความสัมพันธ์กบั แนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริการของ
ลูกค้ าในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านการใช้ บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงินใน
อนาคต และด้ านการแนะนา บอกต่อ ผู้อื่นมาใช้ บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบัน
การเงิน เนื่องจาก ด้ านความเอาใจใส่เป็ นสิ่งที่เจ้ าหน้ าที่สร้ างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้ า มีการ
ติดตามข้ อมูลการเงินที่ลกู ค้ าสนใจเพื่อแจ้ งข่าวสารแก่ลกู ค้ าอย่างสม่าเสมอ เมื่อลูกค้ าประสบ
ปั ญหาเจ้ าหน้ าที่เต็มใจให้ ความช่วยเหลือค้ นหาข้ อมูลเพื่อให้ เกิดความกระจ่างอย่างเต็มใจ อีกทัง้
ยังยินดีรับฟั งคาแนะนา และคาติชมของลูกค้ าเพื่อนาไปปรับปรุงการบริ การให้ ดียิ่งขึ ้น สอดคล้ อง
กับงานวิจยั ของ ธนากร ชมโคกกรวด (2561) ที่ศกึ ษาเรื่ อง คุณภาพบริการโลจิสติกส์ที่ สง่ ผลต่อ
ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการ ศูนย์บริการรถยนต์โตโยต้ า จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า คุณภาพ
บริการโลจิสติกส์ด้านการสร้ างความมัน่ ใจ ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการ ศูนย์บริการ
รถยนต์โตโยต้ า จังหวัดสมุทรปราการ อยูใ่ นระดับมาก
ข้ อเสนอแนะในการวิจัย
จากผลการศึกษาวิจยั เรื่ อง “ความพึงพอใจต่อคุณภาพบริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคล
ของสถาบัน การเงิ น ที่ มี ค วามสัม พั น ธ์ ต่อ แนวโน้ มพฤติ ก รรมการใช้ บ ริ ก ารของลู ก ค้ า ในเขต
กรุงเทพมหานคร” ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะในการวิจยั ดังนี ้
1. ด้ านลักษณะประชากรศาสตร์ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการตลาดของสถาบันการเงินที่
ให้ บริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคล ควรให้ ความสาคัญกับลูกค้ าที่มีสถานภาพโสด และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 - 51,999 บาท ไปตังเป็
้ นกลุ่มเป้าหมายหลัก เนื่องจากเป็ นกลุ่มที่มีแนวโน้ ม
การใช้ บริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลกับสถาบันการเงิน เพื่อนาไปวางกลยุทธ์ ทางการตลาด
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และวางแผนนโยบายคุณภาพบริ การให้ มีความโดดเด่นเป็ นที่ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึง
เป็ นแรงกระตุ้นให้ เกิดความต้ องการกลับมาใช้ บริ การอีกในอนาคต และแนะนา บอกต่อผู้อื่นให้ มา
ใช้ บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงิน
2. คุณภาพบริ การ ด้ านความเอาใจใส่ ทางสถาบันการเงินที่ให้ บริ การวางแผน
การเงินส่วนบุคคลควรมีการจัดประชุมประจาวันเพื่อรายงานข่าวสารสถานการณ์ความเคลื่อนไหว
ต่า งๆ ที่ เกี่ ย วกับ การเงิ น โดยผู้ให้ บ ริ ก ารสามารถน าข่า วสารไปพูด คุย กับ ลูก ค้ า ผ่า นช่อ งทาง
โทรศัพท์ อีเมล และโปรแกรมแชท LINE ซึ่งข่าวสารนี ้อาจส่งผลกระทบต่อแผนการเงินของลูกค้ า
เพื่อแสดงถึงความดูแล ใส่ใจลูกค้ าความต้ องการของลูกค้ า อย่างสม่าเสมอ เนื่องจากผลการวิจยั
พบว่า คุณภาพการบริการด้ านความเอาใจใส่ มีความสัมพันธ์ตอ่ แนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริการ
3. คุ ณ ภาพบริ ก าร ด้ านการตอบสนองลู ก ค้ า ทางสถาบันการเงิน ที่ ให้ บริ การ
วางแผนการเงินส่วนบุคคลควรสร้ างแรงจูงใจในการทางานกระตุ้นให้ เจ้ าหน้ าที่ทางานได้ รวดเร็วขึ ้น
โดยการใช้ วิธีจดั โปรแกรมการแข่งขันมอบของรางวัลพิเศษประจาเดือนแก่ผ้ ใู ห้ บริ การ เช่น มอบเงิน
โบนัสสาหรับผู้ที่ดาเนินการติดต่อลูกค้ ารายใหม่ได้ มากที่สดุ มอบของรางวัลให้ ผ้ ทู ี่ปิดเคสลูกค้ าได้
ตามเป้ามายของบริ ษัท เป็ นต้ น เพื่อกระตุ้นให้ เจ้ าหน้ าที่ ดาเนินการให้ ข้อมูลลูกค้ าอย่างรวดเร็ ว
และลดระยะเวลาการรอคอยเจ้ าหน้ าที่เข้ ามาให้ บริ การ เนื่องจากผลการวิจยั พบว่า คุณภาพการ
บริการด้ านการตอบสนองลูกค้ า มีความสัมพันธ์ตอ่ แนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริการ
4. คุณภาพบริการ ด้ านความน่ าเชื่อถือ ทางสถาบันการเงินที่ให้ บริ การวางแผน
การเงิ น ส่ว นบุค คลควรมุ่ง เน้ น ให้ เจ้ า หน้ า ที่ ด าเนิ น งานภายใต้ จรรยาบรรณทางวิช าชี พ อย่ า ง
เคร่ งครัด โดยมี การจัด โครงการสัม มนาประจ าปี ส่งเสริ ม จรรยาบรรณให้ เจ้ าหน้ าที่ ยืดเป็ นหลัก
ปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นธรรม เพื่อให้ ตระหนักถึงภาระหน้ าที่การให้ บริ การโดยคานึงถึงความต้ องการ
และประโยชน์ ของลูกค้ าเป็ นส าคัญ ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ ส่วนตัว เนื่ องจากผลการวิจัยพบว่า
คุณภาพการบริการด้ านความน่าเชื่อถือ มีความสัมพันธ์ตอ่ แนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริการ
5. คุณ ภาพบริ ก าร ด้ านความเชื่ อมั่ นไว้ วางใจ ทางสถาบันการเงินที่ ให้ บริ การ
วางแผนการเงิน ส่วนบุค คล ควรให้ ห น่วยงานผู้ให้ บ ริ การจัดฝึ กอบรมทักษะความสามารถใน
ลักษณะจาลองสถานการณ์ จริ ง โดยรวบรวมเหตุการณ์ ปัญหาของลูกค้ าในรู ปแบบต่างๆ นามา
วิเคราะห์และหาแนวทางแก้ ไขปั ญหา เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่สามารถรับมือปั ญหาเฉพาะหน้ าของลูกค้ า
ได้ อย่ า งดี เ นื่ อ งจากผลการวิ จั ย พบว่ า คุ ณ ภาพการบริ ก ารด้ านความเชื่ อ มั่ น ไว้ วางใจ มี
ความสัมพันธ์ตอ่ แนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การ
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6. คุ ณ ภาพบริ ก าร ด้ านลั ก ษณะทางกายภาพ ทางสถาบันการเงินที่ให้ บริ การ
วางแผนการเงินส่วนบุคคล ควรปรับปรุงสานักงานที่ปรึกษาให้ มีความพร้ อมต่อการให้ บริ การทังใน
้
การการตกแต่งสถานที่ โดยแบ่งโซนพื ้นที่ให้ มีความเป็ นส่วนตัว ไม่มีเสียงรบกวน รวมถึงจัดให้ มี จดุ
บริการขนมและน ้าดื่มสาหรับสร้ างความผ่อนคลายให้ กบั ลูกค้ าที่เข้ ามาใช้ บริ การ และการขยายวัน
และเวลาเปิ ดทาการ เพื่ออานวยความสะดวกต่อการนัดพบและเข้ าใช้ บริ การของลูกค้ า เนื่องจาก
ผลการวิจัยพบว่า คุณ ภาพการบริ การด้ านลักษณะทางกายภาพ มี ความสัม พัน ธ์ ต่อแนวโน้ ม
พฤติกรรมการใช้ บริการ
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่ อไป
สาหรับการศึกษาการวิจยั ครัง้ ต่อไป ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะว่าควรมีการศึกษาเพิ่มเติมตาม
ประเด็นดังต่อไปนี ้
1. การวิ จั ย ครั ง้ ต่ อ ไปควรผู้ วิ จัย ควรศึ ก ษาถึ ง เรื่ อ งความพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ภาพ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เพื่อให้ ผลการศึกษาแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การที่แม่นยาขึ ้น เนื่องจาก
บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคล จะต้ องมีการนาเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่จะช่วยตอบสนอง
ต่อ เป้ าหมายทางการเงิ น ของลู ก ค้ า ที่ ก าหนดไว้ เพื่ อ น าไปพั ฒ นาศัก ยภาพการให้ บริ ก ารที่
ครอบคลุมมากที่สดุ
2. การวิ จัย ครั ง้ ต่อ ไปผู้วิ จัย ควรศึ ก ษาลงในรายละเอี ย ดเป็ นรายบริ ษั ท เพื่ อ น า
ผลการวิจยั ที่ได้ รับมาเปรี ยบเทียบกับความพึงพอใจต่อคุณภาพบริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคล
ของสถาบันการเงิน และพัฒนาประสิทธิภาพการบริการให้ ดียิ่งขึ ้น
3. การวิจัยในครัง้ นีม้ ุ่งการศึกษาเฉพาะในพื น้ ที่กรุ งเทพมหานครเท่านัน้ ในการทา
วิจัยครัง้ ต่อไปผู้วิจัยควรศึกษาความพึงพอใจต่อคุณภาพบริ การวางแผนการเงินส่วนบุค คลของ
สถาบันการเงินในพืน้ ที่อื่น ซึ่งอาจมีความพึงพอใจที่แตกต่างกัน เพื่อให้ ได้ ข้อมูลเชิงลึกครบถ้ วน
และสามารถนาข้ อมูลไปใช้ ประโยชน์ต่อการกาหนดแนวทางการให้ บริ การวางแผนการเงินส่วน
บุคคลต่อไป
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แบบสอบถามความพึงพอใจต่ อคุณภาพบริการวางแผนการเงินส่ วนบุคคลของสถาบัน
การเงินที่มีความสัมพันธ์ ต่อแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริการของลูกค้ าในเขต
กรุงเทพมหานคร
แบบสอบถามนี ้จัดทาขึ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา ความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการ
วางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงินที่มีความสัมพันธ์ตอ่ แนวโน้ มพฤติกรรมการใช้
บริการของลูกค้ าในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อบริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงิน
ส่วนที่ 3 แนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงิน
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี ้แจง กรุณาใส่เครื่ องหมาย ลงในช่องว่างที่ตรงกับข้ อเท็จจริงของท่านมากที่สดุ
1. เพศ
1. ชาย
2. อายุ
1. 21-30 ปี
3. 41- 50 ปี
3. สถานภาพ
1. โสด
3. หย่าร้ าง / แยกกันอยู่
4. ระดับการศึกษา
1. ต่ากว่าปริญญาตรี
3. สูงกว่าปริญญาตรี
5. อาชีพ
1. นักศึกษา / นิสิต
3. ข้ าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
5. รับจ้ างทัว่ ไป

2. หญิง
2. 31- 40 ปี
4. 51 ปี ขึ ้นไป
2. สมรส / อยู่ด้วยกัน

2. ปริญญาตรี

2. พนักงานบริษัทเอกชน
4. ธุรกิจส่วนตัว / ค้ าขาย
6. อื่นๆ โปรดระบุ…………………..

110
6. รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน
1. 15,000 - 51,999 บาท
3. 89,000 - 125,999 บาท
5. 163,000 - 199,999 บาท

2. 52,000 - 88,999 บาท
4. 126,000 - 162,999 บาท
6. 200,000 บาทขึ ้นไป

ส่ วนที่ 2 ความพึงพอใจต่ อคุณภาพบริการวางแผนการเงินส่ วนบุคคลของสถาบันการเงิน
คาชี ้แจง กรุณาใส่เครื่ องหมาย ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ
ระดับความพึงพอใจ
คุณภาพบริการวางแผนการเงินส่ วนบุคคลของสถาบัน
การเงิน

ด้ านลักษณะทางกายภาพ
1. ความสะดวกในการนัดพบและเข้ าใช้ บริ การกับเจ้ าหน้ าที่
2. สถานที่นดั พบมีบรรยากาศดี เช่น ไม่มีเสียงรบกวน ความ
สะอาด ความเย็นสบาย เป็ นต้ น
3. สถานที่นดั พบมีการตกแต่งที่ทนั สมัย
4. อุปกรณ์สง่ เสริมการขายมีข้อมูลครบถ้ วน เช่น แผนการเงิน
ส่วนบุคคล แผ่นพับแนะนาผลิตภัณฑ์ เป็ นต้ น
5. การใช้ เทคโนโลยีที่ทนั สมัยเป็ นสื่อในการนาเสนอข้ อมูล
ด้ านความน่าเชื่อถือ
1. วันและเวลาที่นดั พบเจ้ าหน้ าที่เป็ นไปตามที่ตกลงกันไว้
2. เจ้ าหน้ าที่มีความรู้เรื่ องวางแผนการเงินอย่างมืออาชีพ
3. เจ้ าหน้ าที่วางแผนการเงินให้ ลกู ค้ าได้ อย่างเหมาะสม ตรง
ความต้ องการ

พึง
ไม่ พงึ
พอใจ พึง
พอใจ
เฉยๆ ไม่ พงึ
อย่ าง พอใจ
อย่ าง
พอใจ
มาก
ยิ่ง
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
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การเงิน

ด้ านความน่าเชื่อถือ
4. เจ้ าหน้ าที่ดาเนินการให้ บริ การตามแผนการเงินที่แนะนา
5. เจ้ าหน้ าที่วางแผนการเงินโดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้ า
เป็ นสาคัญ
ด้ านการตอบสนองลูกค้ า
1. เจ้ าหน้ าที่สามารถให้ ข้อมูล ความรู้แก่ลกู ค้ าได้ อย่างทันที
2. เจ้ าหน้ าที่ให้ บริการตอบข้ อซักถามต่างๆ อย่างเต็มใจ
3. เจ้ าหน้ าที่ดาเนินการตามขันตอนการให้
้
บริ การด้ วยความ
รวดเร็ว
4. ความเหมาะสมด้ านระยะเวลาการรอคอยเจ้ าหน้ าที่เข้ ามา
ให้ บริการ
5. เจ้ าหน้ าที่อานวยความสะดวกงานด้ านเอกสารได้ อย่างดี
ด้ านความเชื่อมัน่ ไว้ วางใจ
1. เจ้ าหน้ าที่มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้ รับมอบหมาย
2. เจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั งิ านด้ วยความรอบคอบ ให้ บริการตาม
แผนการที่วางไว้ อย่างครบถ้ วน
3. เจ้ าหน้ าที่สามารถให้ ความช่วยเหลือ แก้ ไขปั ญหาเฉพาะ
หน้ าให้ กบั ลูกค้ าได้ อย่างดี
4. สามารถไว้ วางใจได้ วา่ เจ้ าหน้ าที่จะเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านได้ เป็ นอย่างดี
5. มีความพร้ อมในการให้ บริ การทังก่
้ อน ระหว่าง และภายหลัง
จากการใช้ บริการ

พึง
ไม่ พงึ
พอใจ พึง
พอใจ
เฉยๆ ไม่ พงึ
อย่ าง พอใจ
อย่ าง
พอใจ
มาก
ยิ่ง
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
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พึง
พอใจ พึง
อย่ าง พอใจ
มาก

คุณภาพบริการวางแผนการเงินส่ วนบุคคลของ
สถาบันการเงิน

(5)

(4)

เฉยๆ

ไม่ พงึ
พอใจ

(3)

(2)

ไม่ พงึ
พอใจ
อย่ าง
ยิ่ง
(1)

ด้ านความเอาใจใส่
1. เจ้าหน้าทีส่ ามารถจดจาชื่อและความต้องการของ
ลูกค้าได้
2. เจ้ าหน้ าที่มีการติดตามข้ อมูล แจ้ งข่าวสารแก่ลกู ค้ า
อย่างสม่าเสมอ
3. เจ้ าหน้ าที่เอาใจใส่ลกู ค้ าเสมือนเป็ นคนสาคัญ
4. เจ้ าหน้ าที่ยินดีรับฟั งคาแนะนา และคาติชมของลูกค้ า
5. เจ้ าหน้ าที่เอาใจใส่ และมอบความช่วยเหลือแก่ลกู ค้ า
ส่ วนที่ 3 แนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ บริการวางแผนการเงินส่ วนบุคคลของสถาบันการเงิน
คาชี ้แจง กรุณาใส่เครื่ องหมาย ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ
1. ในอนาคตท่านจะใช้ บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงินอีกหรื อไม่
ใช้ บริการแน่นอน

5

4

3

2

1

ไม่ใช้ บริการแน่นอน

2. ในอนาคตท่านจะแนะนา บอกต่อ ผู้อื่นมาใช้ บริ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบัน
การเงินหรื อไม่
แนะนาแน่นอน

5

4

3

2

1

ไม่แนะนาแน่นอน

3. ในอนาคตท่านมีความสนใจใช้ บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสถาบันการเงินประเภทใด
1. แผนการออม
2. แผนการลงทุน
3. แผนการบริหารหนี ้
4. แผนบริ หารความเสี่ยง
5. แผนเกษี ยณ
6. แผนภาษี อากร

ประวัติผเู้ ขีย น

ประวัตผิ ้ ูเขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
วุฒกิ ารศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบัน
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