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ปจจุบันเทคโนโลยีเก่ียวกับการสื่อสารเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เชน การสง E-mail แทนการสงไปรษณีย การใชสมารตโฟนสําหรับโทรวีดีโอคอลท่ีสามารถมองเห็นหนาผูติดตอกันได การใช Map ในสมารตโฟนแทนการใชแผนท่ีใน

กระดาษ การสั่งซื้อสินคาผานทางออนไลน การทําธุรกรรมการเงินตาง ๆ ในสมารตโฟน การศึกษาขอมูลตาง ๆ จากสมารตโฟน การจองตั๋วเครื่องบินผานอินเตอรเน็ต การทํางาน รวมกันดวยระบบออนไลน การสั่งการใหสิ่งของเครื่องใช

ตาง ๆ ผานสมารตโฟน ซึ่งจะเห็นไดวาเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปมาก ทําใหการดํารงชีวิตของมนุษยสะดวก รวดเร็ว การทํางานทุกอยางคลองตัว เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงมนุษยจึงตองรูจักปรับตัวใหเทาทันเทคโนโลยี ทําความเขาใจ

กับสาเหตุและปจจัยท่ีสงผลใหเทคโนโลยีเกิด การเปลี่ยนแปลง เพ่ือเปนแนวทางในการสรางและการเลือกใชเทคโนโลยี สามารถคาดการณ แนวโนมเทคโนโลยีท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต จะเห็นไดวาเทคโนโลยีเหลาน้ีทําใหมนุษยสามารถ

ทํางานไดสะดวก รวดเร็ว และมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน อุปกรณตาง ๆ หรือวิธีการท่ีเราใชในชีวิตประจําวันก็มีระบบท่ีเปนอัตโนมัติ มีข้ันตอนการทํางานท่ีไมยุงยาก งานเสร็จเร็วและมีประสิทธิภาพ เชน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการ

สื่อสารท่ีเปนโทรศัพทมือถือ 

จํานวนสาขาของธนาคารพาณิชยลดลงจาก 7,061 สาขา ในป 2558 เหลือเพียง 6,890 ในป 2560 สาขา แสดงใหเห็นวา ในอนาคตยังมีแนวโนมลดลงอีก สวนมูลคาการโอนเงิน/ชําระเงินผานอินเตอรเน็ตและโทรศัพทเคลื่อนท่ี 

(Internet & Mobile Banking) ตั้งแตป 2555 - 2559 กลับเพ่ิมข้ึนทุก ๆ ป + 43.02 , + 25.46 , +3.85 , + 2.47 และ + 26.16 (% yoy) ตามลําดับ และจํานนวนผูใชบริการ Mobile Banking ในปจจุบันมีจํานวนมากถึง 20 ลาน 

ในชวงปท่ีผานมาน้ี กลยุทธการแขงขันของธนาคารในประเทศไทยไดเปลี่ยนแปลงไป โดยเปลี่ยนจากการแขงขันกันเปดสาขามาแขงขันกันปดสาขา เปลี่ยนมาลงทุนหลายพันลานบาทเพ่ือพัฒนาแพลตฟอรมบนสมารโฟนอยาง

แอปพลิเคช่ัน Mobile Banking แทน และตัวการหลักท่ีทําใหทุกอยางเปลี่ยนแปลงไปไดมากขนาดน้ี เปนเพราะการเขามาของเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ท่ีเปลี่ยนรูปแบบการใชชีวิต (Lifestyle) และพฤติกรรม 

(Behavior) ของผูบริโภค การพัฒนาแพลตฟอรมบนสมารทโฟนอยางแอปพลิเคช่ัน Mobile Banking ท่ีมีโซลูช่ันใหม ๆ เพ่ือตอบสนองตอความตองการของผูใชบริการไดดีและมีความปลอดภัยสูง จึงกลายเปน Must-have ท่ีทุก

ธนาคารตองตระหนักถึง นอกจากน้ีแอปพลิเคช่ันธนาคารออนไลน ยังมีฟงกช่ันสําหรับลูกคาธุรกิจเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาทุกรูปแบบ เชน แอปพลิเคชัป K Plus SME ธนาคารกสิกรไทย ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการวางกลยุทธ

ของธนาคารเพ่ือรับมือความทาทายจากเทคโนโลยีดิจิทัลไดเปนอยางดี ขณะท่ีธนาคารอ่ืนๆ ไดสรางแอปพลิเคช่ันท่ีตอบสนองความตองการของผูใชบริการใหมากท่ีสุด (ธนาคารแหงประเทศไทย, จากการรวบรวมและวิเคราะหโดย

ศูนยวิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน, 2019)

กรมชลประทานจายหรือชําระเงินผานธนาคารกรุงไทย  ตอนน้ีมีแอปทางการเงิน จากหลากหลายธนาคาร ซึ่งมีการแขงขันสูง มีบริการทางการเงินท่ีหลากหลาย  ปญหาท่ีเราจะช้ีคือ ขาราชการรับเงินทางกรุงไทย แตเวลาใชงาน ก็ไปใช

ผานแอปอ่ืน ท่ีมีบริการทางการเงินท่ีครอบคลุมมากมาย... ดังน้ีเราจึงตองทําการวิจัยวา ปจจัย 7Ps ตัวใดบาง ท่ีสงผลตอความภักดี เรื่องการใชบริการแอป กรุงไทยของขาราชการกรมชลฯดังน้ันผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาเรื่อง 

“ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีสงผลตอความภักดีของผูใชบริการ Krungthai NEXT ธนาคารกรุงไทย กรณีศึกษาขาราชการกรมชลประทาน (สามเสน) กรุเทพมหานคร” นับเปนเรื่องสําคัญและเปนประโยชนอยางมาก          

ซึ่งผลการวิจัยจะเปนขอมูลเพ่ือเสนอเปนแนวทางการพัฒนาและนําไปปรับใชใหกับธนาคารกสิกรไทยมีลูกคาใชบริการเพ่ิมมากข้ึนตอไป

วัตถุประสงคของการวจิยั
1. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการและความภักดีของผูใชบริการ Krungthai NEXT ธนาคารกรุงไทย กรณีศึกษาขาราชการกรมชลประทาน (สามเสน) กรุงเทพมหานคร  

2. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีสงผลตอความภักดีของผูใชบริการ Krungthai NEXT ธนาคารกรุงไทย กรณีศึกษาขาราชการกรมชลประทาน (สามเสน) กรุงเทพมหานคร

ขอบเขตของงานวจิยั
ขอบเขตดานประชากรและกลุมตวัอยาง

ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ใชการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ ขาราชการกรมชลประทาน (สามเสน) กรุงเทพมหานคร ท่ีใชบริการ Krungthai NEXT ธนาคารกรุงไทย อยางนอย 1 ครั้ง (ภายในระยะเวลา 6 

เดือน) ซึ่งไมทราบจํานวนท่ีแนนอน  และคํานวณขนาดกลุมตัวอยางแบบไมทราบจํานวนประชากร (กัลยา วาณิชยบัญชา. 2549 : 74) ไดขนาดของกลุมตัวอยาง (n) = 385 ตัวอยาง แตท้ังน้ีเพ่ือปองกันความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ

ตอบแบบสอบถามไมครบถวนสมบูรณ ผูวิจัยไดจัดทําแบบสอบถามสาํหรบังานวิจัยครั้งน้ีเพ่ิมอีก 5% รวมเปน 400 ตัวอยาง 

ขอบเขตดานเนือ้หา 

ตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑและบริการ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการ และดานลักษณะทาง

กายภาพ (Kotler and Keller, 2012)

ตัวแปรตาม ไดแก ความภักดี ประกอบดวย ดานความชอบ ดานการใชบริการซ้ํา ดานการบอกตอ และดานความผูกพัน (Aaker, 1991) 

ขอบเขตดานสถานที ่

การศึกษาครั้งน้ีไดมีการสรางแบบสอบถาม และรวบรวมขอมูลโดยใชวิธีการแจกแบบสอบถาม แก ขาราชการกรมชลประทาน ท่ีปฏิบัติงาน ณ กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตดานระยะเวลา  

การศึกษาครั้งน้ี ผูศึกษาไดทําการแจกแบบสอบถามโดยผูวิจัยไดช้ีแจงใหผูตอบแบบสอบถามเขาใจในวัตถุประสงค และอธิบายวิธีการตอบแบบสอบถามกอนใหผูตอบแบบสอบถามเริ่มตนทํา และทําการเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวย

ตนเองและทีมงาน โดยใชระยะเวลาในการเก็บและรวบรวมขอมูลตั้งแตเดอืนสิงหาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2563 รวมระยะเวลา 2 เดือน

วิธีดําเนินการวจิยั
1. ระเบยีบวิธวีิจยั

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการและความภักดีของผูใชบริการ Krungthai NEXT ธนาคารกรุงไทย กรณีศึกษาขาราชการกรมชลประทาน (สามเสน) 

กรุงเทพมหานคร  

2. ขั้นตอนการวจิยั   

การศึกษาในครั้งน้ี ผูวิจัยไดใชวิธีการหาขนาดของกลุมตัวอยางแบบไมทราบจาํนวนประชากร (กัลยา วาณิชยบัญชา, 2549 : 74) ไดขนาดของกลุมตัวอยาง 400 ตัวอยาง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ แบบสอบถามเรื่องปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดบริการและความภักดีของผูใชบริการ Krungthai NEXT ธนาคารกรุงไทย กรณีศึกษาขาราชการกรมชลประทาน (สามเสน) กรุงเทพมหานคร โดยศึกษาเอกสารขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม โดยมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือดวยการทดสอบความเท่ียง (Validity) พบวา มีคาความสอดคลอง (IOC) อยูระหวาง 0.50 - 1.00 นอกจากน้ันยังทําการทดสอบความนาเช่ือถือ 

(Reliability) พบวา แบบสอบถามมีคาสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่นมีคามากกวา 0.7 ทุกขอ ถือวาเปนแบบสอบถามท่ีมีคุณภาพ หลังจากน้ันจึงนําเครื่องมือดังกลาวไปเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตวัอยาง หลังจากนํ้าจึงนํามาขอมูลดังกลาว

มาวิเคราะหและจัดทํารายงานเพ่ือตอบวัตถุประสงคของการศกึษาตอไป

3. การเกบ็รวบรวมขอมลู

ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถาม มีวิธีการดงันี ้
- ขอความรวมมือขาราชการกรมชลประทาน (สามเสน) กรุงเทพมหานคร ตอบแบบสอบถาม

- รวบรวมแบบสอบถาม ตรวจสอบความเรียบรอยของแบบสอบถาม นําขอมูลไปวิเคราะห

4. การวิเคราะหขอมลูทางสถิติ
4.1 การวิจัยน้ีใชมาตราวัดระดับขอมูลเปนมาตรวัดระดับอัตราสวน (Ratio scale) มาประยุกตใช โดยใชลักษณะแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามแบบของ Likert (1987) ซึ่งแบงระดับคุณภาพบริการออกเปนชวงเทาๆกัน

คือ นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก และมากท่ีสุด

4.2 การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) โดยแจกแจงความถ่ีแสดงผลเปนคารอยละ (Percentage)  คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ืออธิบายถึงลักษณะทาง

ประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ รายไดตอเดือน และอายุงาน ของกลุมตัวอยาง ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ และความภักดีของผูใชบริการ Krungthai NEXT ธนาคารกรุงไทย 

กรณีศึกษาขาราชการกรมชลประทาน (สามเสน) กรุเทพมหานคร 

4.3 การวิเคราะหเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) การทดสอบสมมติฐานในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยใชการวิเคราะหความมีอิทธิพลของปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีสงผลตอความภักดขีองผูใชบริการ Krungthai NEXT 

ธนาคารกรุงไทย กรณีศึกษาขาราชการกรมชลประทาน (สามเสน) กรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)

สมมตฐิานการวจิยั 
สมมติฐานหลัก (H1)  ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการสงผลตอความภักดีของผูใชบริการ Krungthai NEXT ธนาคารกรุงไทย กรณีศึกษาขาราชการกรมชลประทาน (สามเสน) กรุงเทพมหานคร

สมมติฐานรอง (H1a)  ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบดวย ผลิตภัณฑและบริการ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการใหบริการ และลักษณะทางกายภาพ สงผลตอความ

ภักดีของผูใชบริการ Krungthai NEXT ธนาคารกรุงไทย กรณีศึกษาขาราชการกรมชลประทาน (สามเสน) กรุเทพมหานคร    ดานความชอบ

สมมติฐานรอง (H1b)  ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบดวย ผลิตภัณฑและบริการ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการใหบริการ และลักษณะทางกายภาพ สงผลตอความ

ภักดีของผูใชบริการ Krungthai NEXT ธนาคารกรุงไทย กรณีศึกษาขาราชการกรมชลประทาน (สามเสน) กรุเทพมหานคร     ดานการใชบริการซ้ํา

สมมติฐานรอง (H1c)  ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบดวย ผลิตภัณฑและบริการ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการใหบริการ และลักษณะทางกายภาพ สงผลตอความ

ภักดีของผูใชบริการ Krungthai NEXT ธนาคารกรุงไทย กรณีศึกษาขาราชการกรมชลประทาน (สามเสน) กรุเทพมหานคร     ดานการบอกตอ

สมมติฐานรอง (H1d)  ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบดวย ผลิตภัณฑและบริการ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการใหบริการ และลักษณะทางกายภาพ สงผลตอความ

ภักดีของผูใชบริการ Krungthai NEXT ธนาคารกรุงไทย กรณีศึกษาขาราชการกรมชลประทาน (สามเสน) กรุเทพมหานคร   ดานความผูกพัน

กรอบแนวคดิการวจิยั

จากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูว้ิจยัไดท้าํการทบทวนมานัน้ ผูว้ิจยัไดก้าํหนดกรอบแนวคิดในการศกึษา ดงัต่อไปนี้

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

(Independent Variables) (Dependent Variables)

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจยั

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps)

- ผลิตภณัฑแ์ละบรกิาร

- ราคา

- ช่องทางการจดัจาํหน่าย

- การส่งเสรมิการตลาด

- บคุลากร

- กระบวนการใหบ้รกิาร

- ลกัษณะทางกายภาพ

Kotler and Keller (2012)

ความภกัดีของผูใ้ชบ้รกิาร

Krungthai NEXT ธนาคารกรุงไทย กรณีศกึษา
ขา้ราชการกรมชลประทาน (สามเสน) กรุเทพมหานคร

- ความชอบ

- การใชบ้รกิารซ ํา้ 

- การบอกต่อ

- ดา้นความผกูพนั

Aaker (1991)

การเก็บรวบรวมขอมูล 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีคือ แบบสอบถามท่ีมีท้ังคําถามปลายปดและปลายเปด ซึ่งมีโครงสรางออกเปนคําถามออกเปน 3 สวน ดังน้ี

สวนที ่1 ขอมูลสวนบุคคลของขาราชการกรมชลประทาน (สามเสน) กรุงเทพมหานคร ท่ีเคยใชบริการ Krungthai NEXT ธนาคารกรุงไทย ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ รายไดตอเดือน และอายุงาน 

สวนที ่2 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดบรกิารของ Krungthai NEXT ธนาคารกรุงไทย ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑและบริการ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริม

การตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการ และดานลักษณะทางกายภาพ

สวนที ่3 ขอมูลเก่ียวกับความภักดีของผูใชบริการ Krungthai NEXT ธนาคารกรุงไทย ประกอบดวย ความภักดี ประกอบดวย ดานความชอบ ดานการใชบริการซ้ํา ดานการบอกตอ และดานความผูกพัน

แบบสอบถามสวนท่ี 2 และ 3 เปนคําถามแบบใชสเกลการใหคะแนน (Rating scale) โดยมีระดับใหเลือกตอบ 5 ระดับ ไดแก มากท่ีสุด มาก ปานกลางและนอยท่ีสุด ซึ่งแทนดวยระดับคะแนนมากท่ีสุดคือ 5 

และ นอยท่ีสุดคือ 1 ตามลําดับ จากน้ันนํามาวิเคราะหระดับคะแนนเฉลี่ยโดยใชสูตรคํานวณหาความกวางของช้ัน (กัลยา วานิชยบัญชา, 2549: 74) แสดงไดดังน้ี

ความกวางของอันตรภาคช้ัน =    (ขอมูลท่ีมีคาสูงสุด - ขอมูลท่ีมีคาต่ําสุด) / จํานวนช้ัน

= (5 - 1) / 5

= 0.80

เกณฑคะแนนเฉลี่ยระดับความคดิเห็นของผูใชบริการท่ีเปนกลุมเปาหมายในแบบสอบถามได

กําหนดไวดังน้ี

4.21 - 5.00 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด

3.41 - 4.20 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นมาก

2.61 - 3.40 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นปานกลาง

1.81 - 2.60 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นนอย

1.00 - 1.80 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นนอยท่ีสุด

ผลการศึกษา
จากการศกึษา พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ36 - 45 ปี สถานภาพโสด จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมีรายไดต้อ่เดือน 20,001 - 30,000 บาท และมีอายงุาน 6 - 10 ปี  มีดงัตอ่ไปนี ้

กลุม่ตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร อยูใ่นระดบัมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร (�𝒙𝒙 = 3.92) ดา้นราคา (�𝒙𝒙 = 3.91) ดา้น

ช่องทางการจดัจาํหนา่ย (�𝒙𝒙 = 4.00 ) ดา้นการสง่เสรมิการตลาด (�𝒙𝒙 = 3.84) ดา้นบคุลากร (�𝒙𝒙 = 3.83) ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร (�𝒙𝒙 = 3.97) และดา้นลกัษณะทางกายภาพ (�𝒙𝒙 = 3.97) อยูใ่นระดบั

มาก โดยมีรายละเอียดดงันี ้  

1. ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร  

2. ดา้นราคา

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหนา่ย

4. ดา้นการสง่เสรมิการตลาด

5. ดา้นบคุลากร

6. ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร

7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ

กลุม่ตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัเก่ียวกบัความภกัดีของผูใ้ชบ้รกิาร Krungthai NEXT ธนาคารกรุงไทย กรณีศกึษาขา้ราชการกรมชลประทาน (สามเสน) กรุเทพมหานคร อยูใ่นระดบัมาก และเมื่อ

พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นความชอบ (�𝒙𝒙 = 4.09) ดา้นการใชบ้รกิารซํา้ (�𝒙𝒙 = 3.96 ) ดา้นการบอกตอ่ (�𝒙𝒙 = 3.79) และดา้นความผกูพนั (�𝒙𝒙 = 3.98) อยูใ่นระดบัมาก โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. ดา้นความชอบ

2. ดา้นการใชบ้รกิารซํา้

3. ดา้นการบอกตอ่

4. ดา้นความผกูพนั

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐาน (H1a)  ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ราคา ช่องทางการจดัจาํหนา่ย การสง่เสรมิการตลาด บคุลากร กระบวนการให้

บรกิาร และลกัษณะทางกายภาพ สง่ผลตอ่ความภกัดีของผูใ้ชบ้รกิาร Krungthai NEXT ธนาคารกรุงไทย กรณีศกึษาขา้ราชการกรมชลประทาน (สามเสน) กรุเทพมหานคร ด้านความชอบ

ตัวแปรพยากรณ S.E. t Sig. ᵝ Tolerance VIF

คาคงที่ (Constant) 0.234 5.834 0.000 1.367

ดานผลติภณัฑและบรกิาร 0.105 0.800 0.424 0.084 0.220 4.545

ดานราคา 0.116 1.049 0.295 0.122 0.274 4.763

ดานชองทางการจดัจาํหนาย 0.095 0.419 0.676 0.040 0.305 3.278

ดานการสงเสรมิการตลาด 0.108 1.934 0.005* 0.210 0.222 4.500

ดานบคุลากร 0.121 0.914 0.361 0.111 0.272 4.811

ดานกระบวนการใหบรกิาร 0.093 1.978 0.009* 0.183 0.315 3.177

ดานลกัษณะทางกายภาพ 0.046 4.257 0.000* 0.195 0.368 3.497

R =0.315  R2 = 0.372 Adjust R2 = 0.368 S.E.= 0.728 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05

จากตารางท่ี 1 : ไดทําการทดสอบความไมสมัพันธกันเองของตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) ท่ีใชในการวิเคราะหพบวาคา Variance Inflation Factor (VIF) ท่ีสูงสุดมีคาเทากับ 4.763 ซึ่งมีคาไมเกิน 5 และคา

Tolerance ท่ีมีคานอยท่ีสุดเทากับ 0.220 ซึ่งไมต่ํากวา 0.200 ซึ่งแสดงใหเห็นวาตัวแปรอิสระท่ีไดทําการวิเคราะห ไมมีความสมัพันธกัน ซึ่งไมทําใหเกิดปญหา (Multicollinearity) ซึ่งขอมูลดังกลาวมีความเหมาะสม

กับการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Hair, J.F. et al., 2010)

ผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอความภักดีของผูใชบริการ Krungthai NEXT ธนาคารกรุงไทย กรณีศึกษาขาราชการกรมชลประทาน (สามเสน) กรุงเทพมหานคร ดานความชอบ ได

ทําการทดสอบความไมสัมพันธกันเองของตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) ท่ีใชในการวิเคราะห พบวา ตัวแปรท่ีสามารถพยากรณความภักดีของผูใชบริการ Krungthai NEXT ธนาคารกรุงไทย กรณีศึกษา

ขาราชการกรมชลประทาน (สามเสน) กรุเทพมหานคร ดานความชอบ ไดแก ดานการสงเสริมการตลาด และดานกระบวนการใหบริการ โดยตัวแปร 2 ตัวน้ี สามารถพยากรณความภักดีของผูใชบริการ Krungthai

NEXT ธนาคารกรุงไทย กรณีศึกษาขาราชการกรมชลประทาน (สามเสน) กรุเทพมหานคร ไดรอยละ 36.8

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน (H1b) ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ราคา ช่องทางการจดัจาํหนา่ย การสง่เสรมิการตลาด บคุลากร กระบวนการ

ใหบ้รกิาร และลกัษณะทางกายภาพ สง่ผลตอ่ความภกัดีของผูใ้ชบ้รกิาร Krungthai NEXT ธนาคารกรุงไทย กรณีศกึษาขา้ราชการกรมชลประทาน (สามเสน) กรุเทพมหานคร ด้านการใช้บริการซํา้

ตัวแปรพยากรณ S.E. t Sig. ᵝ Tolerance VIF

คาคงที่ (Constant) 0.239 5.967 0.000* 1.428

ดานผลติภณัฑและบรกิาร 0.108 1.091 0.276 0.117 0.220 4.545

ดานราคา 0.118 0.688 0.492 0.081 0.274 4.763

ดานชองทางการจดัจาํหนาย 0.097 0.495 0.621 0.048 0.305 3.278

ดานการสงเสรมิการตลาด 0.111 0.743 0.458 0.082 0.222 4.500

ดานบคุลากร 0.124 2.270 0.024* 0.280 0.272 4.811

ดานกระบวนการใหบรกิาร 0.095 0.590 0.556 0.056 0.315 3.177

ดานลกัษณะทางกายภาพ 0.047 3.869 0.000* 0.181 0.368 3.497

R =0.408  R2 = 0.437 Adjust R2 = 0.410 S.E.= 0.743

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

จากตารางท่ี 2 : ไดทําการทดสอบความไมสมัพันธกันเองของตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) ท่ีใชในการวิเคราะหพบวาคา Variance Inflation Factor (VIF) ท่ีสูงสุดมีคาเทากับ 4.763 ซึ่งมีคาไมเกิน 5 และ

คา Tolerance ท่ีมีคานอยท่ีสุดเทากับ 0.220 ซึ่งไมต่ํากวา 0.200 ซึ่งแสดงใหเห็นวาตัวแปรอิสระท่ีไดทําการวิเคราะห ไมมีความสมัพันธกัน ซึ่งไมทําใหเกิดปญหา (Multicollinearity) ซึ่งขอมูลดังกลาวมีความ

เหมาะสมกับการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Hair, J.F. et al., 2010)

ผลการวิเคราะหปจจยัสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมผีลตอความภักดีของผูใชบริการ Krungthai NEXT ธนาคารกรุงไทย กรณีศกึษาขาราชการกรมชลประทาน (สามเสน) กรุงเทพมหานคร ดานการใช

บริการซ้าํ ไดทําการทดสอบความไมสัมพันธกันเองของตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) ท่ีใชในการวิเคราะห พบวา ตัวแปรท่ีสามารถพยากรณความภกัดีของผูใชบริการ Krungthai NEXT ธนาคารกรุงไทย

กรณีศกึษาขาราชการกรมชลประทาน (สามเสน) กรุเทพมหานคร ดานความชอบ ไดแก ดานบุคลากร และดานลักษณะทางกายภาพ โดยตัวแปร 2 ตัวน้ี สามารถพยากรณความภักดีของผูใชบริการ Krungthai

NEXT ธนาคารกรุงไทย กรณีศึกษาขาราชการกรมชลประทาน (สามเสน) กรุเทพมหานคร ไดรอยละ 41.0

ตารางที ่3 ผลการทดสอบสมมติฐาน (H1c)  ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบดวย ผลิตภัณฑและบริการ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการใหบริการ 

และลักษณะทางกายภาพ สงผลตอความภักดีของผูใชบริการ Krungthai NEXT ธนาคารกรุงไทย กรณีศึกษาขาราชการกรมชลประทาน (สามเสน) กรุเทพมหานคร ดานการบอกตอ

ตัวแปรพยากรณ S.E. t Sig. ᵝ Tolerance VIF

คาคงที่ (Constant) 0.227 6.922 0.000 1.569

ดานผลติภณัฑและบรกิาร 0.102 0.532 0.595 0.054 0.220 4.545

ดานราคา 0.112 0.169 0.866 0.091 0.274 4.763

ดานชองทางการจดัจาํหนาย 0.091 0.635 0.526 0.058 0.305 3.278

ดานการสงเสรมิการตลาด 0.105 1.431 0.154 0.150 0.222 4.500

ดานบคุลากร 0.117 2.184 0.030* 0.256 0.272 4.811

ดานกระบวนการใหบรกิาร 0.090 1.132 0.258 0.101 0.315 3.177

ดานลกัษณะทางกายภาพ 0.44 3.079 0.002* 0.236 0.368 3.497

R =0.485  R2 = 0.467 Adjust R2 = 0.434 S.E.= 0.703

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

จากตารางท่ี 3 : ไดทําการทดสอบความไมสมัพันธกันเองของตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) ท่ีใชในการวิเคราะหพบวาคา Variance Inflation Factor (VIF) ท่ีสงูสุดมีคาเทากับ 4.763 ซึ่งมีคาไมเกิน 5

และคา Tolerance ท่ีมีคานอยท่ีสุดเทากับ 0.220 ซึ่งไมต่ํากวา 0.200 ซึ่งแสดงใหเห็นวาตัวแปรอิสระท่ีไดทําการวิเคราะห ไมมีความสัมพันธกัน ซึ่งไมทําใหเกิดปญหา (Multicollinearity) ซึ่งขอมูลดังกลาวมี

ความเหมาะสมกับการวิเคราะหการถดถอยพหุคณู (Hair, J.F. et al., 2010)

ผลการวิเคราะหปจจยัสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมผีลตอความภักดีของผูใชบริการ Krungthai NEXT ธนาคารกรุงไทย กรณีศึกษาขาราชการกรมชลประทาน (สามเสน) กรุงเทพมหานคร ดานการบอก

ตอ ไดทําการทดสอบความไมสัมพันธกันเองของตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) ท่ีใชในการวิเคราะห พบวา ตัวแปรท่ีสามารถพยากรณความภักดีของผูใชบริการ Krungthai NEXT ธนาคารกรุงไทย

กรณีศกึษาขาราชการกรมชลประทาน (สามเสน) กรุเทพมหานคร ดานการบอกตอ ไดแก ดานบุคลากร และดานลักษณะทางกายภาพ โดยตัวแปร 2 ตัวน้ี สามารถพยากรณความภกัดีของผูใชบริการ

Krungthai NEXT ธนาคารกรุงไทย กรณีศึกษาขาราชการกรมชลประทาน (สามเสน) กรุงเทพมหานคร ไดรอยละ 43.4

ตารางที ่4 ผลการทดสอบสมมติฐาน (H1c)  ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบดวย ผลิตภัณฑและบริการ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการ

ใหบริการ และลักษณะทางกายภาพ สงผลตอความภักดีของผูใชบริการ Krungthai NEXT ธนาคารกรุงไทย กรณีศึกษาขาราชการกรมชลประทาน (สามเสน) กรุเทพมหานคร ดานความผกูพัน

ตัวแปรพยากรณ S.E. t Sig. ᵝ Tolerance VIF

คาคงที่ (Constant) 0.219 6.064 0.000 1.328

ดานผลติภณัฑและบรกิาร 0.098 1.133 0.258 0.112 0.220 4.545

ดานราคา 0.108 1.670 0.019* 0.181 0.274 4.763

ดานชองทางการจดัจาํหนาย 0.088 0.783 0.434 0.069 0.305 3.278

ดานการสงเสรมิการตลาด 0.101 1.383 0.168 0.140 0.222 4.500

ดานบคุลากร 0.113 1.411 0.159 0.160 0.272 4.811

ดานกระบวนการใหบรกิาร 0.087 1.617 0.107 0.140 0.315 3.177

ดานลกัษณะทางกายภาพ 0.043 4.379 0.000* 0.187 0.368 3.497

R =0.336 R2 = 0.480 Adjust R2 = 0.449 S.E.= 0.680

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

จากตารางท่ี 4 : ไดทําการทดสอบความไมสมัพันธกันเองของตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) ท่ีใชในการวิเคราะหพบวาคา Variance Inflation Factor (VIF) ท่ีสูงสุดมีคาเทากับ 4.763 ซึ่งมีคาไม

เกิน 5 และคา Tolerance ท่ีมีคานอยท่ีสุดเทากับ 0.220 ซึ่งไมต่ํากวา 0.200 ซึ่งแสดงใหเห็นวาตัวแปรอิสระท่ีไดทําการวิเคราะห ไมมีความสัมพันธกัน ซึ่งไมทําใหเกิดปญหา (Multicollinearity) ซึ่ง

ขอมูลดังกลาวมีความเหมาะสมกับการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Hair, J.F. et al., 2010)

ผลการวิเคราะหปจจยัสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมผีลตอความภักดีของผูใชบริการ Krungthai NEXT ธนาคารกรุงไทย กรณีศึกษาขาราชการกรมชลประทาน (สามเสน) กรุงเทพมหานคร ดาน

ความผูกพัน ไดทําการทดสอบความไมสัมพันธกันเองของตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) ท่ีใชในการวิเคราะห พบวา ตัวแปรท่ีสามารถพยากรณความภกัดีของผูใชบริการ Krungthai NEXT

ธนาคารกรุงไทย กรณีศึกษาขาราชการกรมชลประทาน (สามเสน) กรุเทพมหานคร ดานความผกูพัน ไดแก ดานราคา และดานลักษณะทางกายภาพ โดยตัวแปร 2 ตัวน้ี สามารถพยากรณความภกัดีของ

ผูใชบริการ Krungthai NEXT ธนาคารกรุงไทย กรณีศึกษาขาราชการกรมชลประทาน (สามเสน) กรุงเทพมหานคร ไดรอยละ 44.9

อภิปรายผลการวจิยั

จากผลการวิจัยประเด็นสาํคัญท่ีนํามาอภิปรายผลคอื ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอความภักดีของผูใชบริการ Krungthai NEXT ธนาคารกรุงไทย กรณีศกึษาขาราชการกรมชลประทาน

(สามเสน) กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีความสัมพันธทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

1. จากการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดบรกิารท่ีมีผลตอความภักดีของผูใชบริการ Krungthai NEXT ธนาคารกรุงไทย กรณีศกึษาขาราชการกรมชลประทาน (สามเสน)

กรุงเทพมหานคร ดานความชอบ โดยมีความสัมพันธทางบวก อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ไดแก ดานสงเสริมการตลาด และดานลกัษณะทางกายภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของคุณติา เทพวงค

(2557) ท่ีศึกษาเรื่อง “ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจใชแอพพลิเคช่ัน Bualuang mBanking ของลูกคาธนาคารกรุงเทพ ในเขตจังหวัดชลบุรี” ผลการวิจัย พบวา ทัศนคติของกลุมตัวอยางเห็นดวยในระดบัมาก

ท่ีสุด แสดงใหเห็นถึงทัศนคติในภาพรวมสงผลตอการตัดสินใจใชแอพพลิเคช่ัน Bualuang mBanking ของลูกคาธนาคารกรุงเทพ ในเขตจังหวัดชลบุรี โดยเรียงจากมากไปนอย พบวา แอพพลิเคช่ัน Bualuang

mBanking นาเช่ือถือคิดวาแอพพลิเคช่ัน Bualuang mBanking มีบริการท่ีครอบคลุมครบถวน นาเช่ือถือ และการใชบริการแอพพลิเคช่ัน Bualuang mBanking มีระบบแจงเตือนทุกครั้งท่ีมีการทํารายการ

ในบัญชีนาเช่ือถือ คิดวาแอพพลิเคช่ัน Bualuang mBanking มีความปลอดภัยเพราะเปนของธนาคารท่ีมีช่ือเสียงและความนาเช่ือถือ คิดวาการใช บรกิารแอพพลิเคช่ัน Bualuang mBanking มีวิธีการใช

งานและข้ันตอนการใชบริการไมซับซอน

2. จากการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดบรกิารท่ีมีผลตอความภักดีของผูใชบริการ Krungthai NEXT ธนาคารกรุงไทย กรณีศกึษาขาราชการกรมชลประทาน (สามเสน)

กรุงเทพมหานคร ดานการใชบริการซ้าํ โดยมีความสัมพันธทางบวก อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ไดแก ดานบุคลากร และดานลักษณะทางกายภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุณสิา ตรงจิตร

(2559) ท่ีไดศกึษาเรื่องปจจัยท่ีมอิีทธิพลตอการตัดสินใจซือ้สินคาออนไลนผานชองทางตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตดัสินใจซื้อสินคาออนไลนผานชองทาง

ตลาดกลางพาณิชยอีเล็กทรอนิกส (E-Marketplace) ของผูบริโภคจากการทําการวิจัยในครั้งน้ี สามารถระบุความสําคญัของแตละปจจยัท่ีมีอิทธิพลและสงผลกระทบตอความคาดหวังของลูกคาได ประกอบไป

ดวย 8 ปจจัย มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนผานชองทางตลาดกลางพาณิชยอิเลก็ทรอนิกส (e-marketplace) โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยคือ ปจจัยประสิทธิภาพของเว็บไซตและการ

นําเสนอสินคา ปจจัยผลิตภัณฑ (Product) ปจจัยความภักดีในตราสินคา (Brand Loyalty) ปจจัยดานความหลากหลายของผลิตภณัฑและราคา ปจจัยในการสงเสรมิการตลาด และการใหขอมลูขาวสาร

โปรโมช่ัน ปจจัยดานการรักษาความเปนสวนตัว การใหบริการสวนบุคคล ปจจัยการรับรูถึงแบรนด (Brand Awareness) และปจจัยดานสิทธิประโยชนของสินคาและการตอรองราคาตามลําดับ

3. จากการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดบรกิารท่ีมีผลตอความภักดีของผูใชบริการ Krungthai NEXT ธนาคารกรุงไทย กรณีศกึษาขาราชการกรมชลประทาน (สามเสน)

กรุงเทพมหานคร ดานการบอกตอ โดยมีความสัมพันธทางบวก อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ไดแก ดานบุคลากร และดานลักษณะทางกายภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Thakur (2013) ท่ีได

ศึกษาเรือ่ง การศึกษาเชิงประจกัษโดยใชรูปแบบการยอมรับเทคโนโลยีท่ีปรับเปลี่ยน ผลการวิจัยพบวา มีผลจากการยืนยันความภักดีของลูกคา m-banking จะไดรับผลกระทบจากความพึงพอใจจากบริการ

m-banking โดยตรง ผลลัพธยังยืนยันผลกระทบโดยตรงและเปนบวกจากการใชงานและการบริการลูกคาในดานความพึงพอใจของลูกคาอยางไรก็ตามโครงสรางเหลาน้ีไมไดสงผลกระทบตอความไววางใจ

นอกจากน้ีผลกระทบโดยตรงจากความไววางใจตอความภักดีพบวาไมมีนัยสําคญั ผลลัพธเหลาน้ีมีนัยหลายประการสาํหรับธนาคารเหลาน้ันท่ีตองการเพ่ิมความจงรักภักดใีนชอง m-banking ประการแรกการ

ใชงานมีผลกระทบโดยตรงและโดยออมตอความพึงพอใจและความภักดี และสอดคลองกับงานวิจัยของ Narteh (2013) ท่ีไดศึกษาเรือ่ง ปจจัยกําหนดความภักดขีองนักเรียนในอุตสาหกรรมการธนาคารของ

กานา ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของภาพลักษณของธนาคารและความพรอมใชงานของบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกสมีความสัมพันธกับความภักดีของธนาคาร แตไมไดรับรูถึงคุณภาพของบริการ

4. จากการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดบรกิารท่ีมีผลตอความภักดีของผูใชบริการ Krungthai NEXT ธนาคารกรุงไทย กรณีศกึษาขาราชการกรมชลประทาน (สามเสน)

กรุงเทพมหานคร ดานความผูกพัน โดยมีความสัมพันธทางบวก อยางมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ไดแก ดานราคา และดานลักษณะทางกายภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของของ Yen (2014) ทีได

ศึกษาเรือ่ง การเปรียบเทียบความพึงพอใจดานคุณภาพระหวางการทําธุรกรรมและลูกคาสัมพันธในอีคอมเมิรซ มหาวิทยาลยัพรอวิเดนซ. ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจดานคณุภาพของระบบมีความสําคัญ

มากกวาสาํหรับลูกคาท่ีทําธุรกรรม แตขอมลูท่ีมีคุณภาพและความพึงพอใจดานคุณภาพบริการมีความสําคญัสําหรับลูกคาท่ีเก่ียวของ สอดคลองกับงานวิจัยของ Amin, et al. (2013) ท่ีไดศึกษาเรื่อง ธนาคาร

อิสลามเปรียบเสมอืนแรงผลักดันของความพึงพอใจของลูกคาตอภาพลักษณความไววางใจและความภกัดีของลูกคาท่ีเปนมุสลิมและไมใชมุสลิมในมาเลเซีย ผลการวิจัยพบวา ความแตกตางระหวางความพึง

พอใจภาพลักษณความไววางใจและความภักดีของลูกคาตอลูกคามุสลิมและมิใชมุสลิมในประเทศมาเลเซีย มีความสัมพันธเชิงบวกระหวางความพึงพอใจและภาพลักษณของลูกคาและผลกระทบจากความพึง

พอใจของลูกคาตอภาพลักษณมีมากกวาสาํหรับมสุลิมท่ีไมใชมุสลิม ระดับความพึงพอใจของลูกคาและภาพลักษณท่ีสูงข้ึนสาํหรับลกูคาท่ีไมใชมุสลิม แสดงใหเห็นวาผูท่ีไมใชมุสลิมมีแนวโนมท่ีจะตดิอยูกับผูให

บริการทางการเงินเดียวกันเมื่อพวกเขาพอใจแลว ในแงน้ีลูกคาท่ีไมใชมุสลิมมีแนวโนมท่ีจะปฏิบัติในการตดัสินใจและเนนประโยชนท่ีจะไดรับจากธนาคารของตน

ขอเสนอแนะจากการวจิยั

ปจจยัสวนประสมทางการตลาดบรกิารทีส่งผลตอความภกัดขีองผูใชบรกิาร Krungthai NEXT ธนาคารกรงุไทย กรณศีกึษาขาราชการกรมชลประทาน (สามเสน) กรุเทพมหานคร

1. ดานความผกูพนั

จากผลการวิจัยท่ี พบวา ปจจัยสวนผสมทางการตลาดบริการ ดานราคากับดานลักษณะทางกายภาพ มีผลมากท่ีสุดตอความภักดี เน่ืองจากลูกคาใหความสาํคญักับความคุมคาเมื่อเทียบกับคาใชจายในการ

เดินทางไปทําธุรกรรมทางการเงินท่ีธนาคาร รวมไปถึงความประหยดัในดานอ่ืนๆ เชนอัตราคาบริการฟรี การไมเสยีคาธรรมเนียมในการใชบริการ คาธรรมเนียมแรกเขา บริการชําระคาบริการตางๆ บริการเติม

เงินโทรศัพทมือถือ บรกิารสอบถามยอดคงเหลือในบัญชี รวมถึงลักษณะทางกายภาพท่ีมีการใชงานสวยงาม จัดวางดวยรูปแบบการใชงานท่ีทันสมัย มีฟงกช่ันการใชงานใหมๆ เขากับยคุดิจิทัล ดังน้ันธนาคาร

ควรมีการพัฒนาระบบและการใหบริการท่ีตอบโจทยลูกคา เพ่ือความจงรักภกัดีตอการใชบริการ Krungthai NEXT เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจและยังสามารถดึงดูดความสนใจจากลกูคารายใหมใหหันมาใช

บริการผาน Krungthai NEXT ท่ีตอบโจทยผูบริโภคมากท่ีสุด ตอไปถึงแมวาจะมีของธนาคารอ่ืนท่ีมีความสามารถมากกวาก็ตาม

2. ดานการบอกตอ

จากผลการวิจัยท่ี พบวา ปจจัยสวนผสมทางการตลาดบริการ ดานบุคลากรและดานลกัษณะทางกายภาพ ท่ีผลตอการบอกตอของลูกคา เน่ืองจาก เจาหนาท่ี Contact Center มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ

Krungthai NEXT สามารถตอบขอสงสัยตาง ๆ ไดตรงประเด็นผูชวยสวนตัวของลูกคา นําเสนอบรกิารใหมๆ ใหกับลกูคาตามพฤติกรรมและไลฟสไตล / ท่ีปรึกษาทางการเงิน (Robo Advisor) การแสดง

ใบหนาเพ่ือยืนยันตัวตน ในการทําธุรกรรมทางการเงิน และการใชเสียงสั่งการทํางาน (Voice Command) เชน การโอนเงิน การเติมเงิน หรือการจายเงิน รวมไปถึงรูปแบบความปลอดภัยในการใชฟงกช่ันการ

ใชงานใหมๆ การล็อกอินเขาบัญชีธนาคาร สามารถทําไดไดหลายรูปแบบ เชน Face ID Touch ID หรือการใช PIN 6 หลัก ดังน้ัน Krungthai NEXT ธนาคารกรุงไทย จึงมีการพัฒนาระบบการใหบริการท่ี

เหมาะสมกับผูใชงานในทุกสาขาอาชีพ ทุกเพศและทุกวัย เพ่ือใหเขาใจงายตอการใชงาน

3. ดานการใชบรกิารซ้าํ

ในการใหบริการ Krungthai NEXT ทุกครั้งตองสรางความประทับใจใหกับผูใชบิการตั้งแตครั้งแรกท่ีใช เพ่ือใหการใชบริการทางการเงินในครั้งตอไป (ครั้งหนา) ลูกคาจะไดเกิดความเช่ือมั่นและเลือกใชบรกิาร

Krungthai NEXT อีกตอไป

4. ดานความชอบ

จากผลการวิจัยท่ี พบวา ปจจัยสวนผสมทางการตลาดบริการ ดานการสงเสริมการตลาดและดานการใหบรกิารเปนลําดับแรกเน่ืองจากการใชบริการทางการเงินของธนาคารน้ีมีบริการหลากหลายและ

ตอบสนองตามความตองการของลูกคา หากธนาคารสามารถพัฒนาใหตอบสนองความตองการของลูกคาไดมากท่ีสุด ลูกคาจะพึงพอใจและภักดีตอ Krungthai NEXT ทุกครั้งท่ีใชบริการ

ขอเสนอแนะสาํหรบัการวจิยัครัง้ตอไป

1. ควรมีการศึกษาเพิม่เติมเกี่ยวกับผูใชบริการ Krungthai NEXT ธนาคารกรุงไทย ซ่ึงเปนพนักงานในสวนอืน่ๆ ของกรมชลประทาน (สามเสน) กรุงเทพมหานคร และในจังหวัดอื่น ๆ เพราะเปนการขยายฐานขอมูล และขอบเขตของการศึกษา

และวิจัยใหครอบคลุมกับบุคลากรที่อยูในสังกัดของกรมชลประทาน

2. ควรมีการศึกษากบักลุมตัวอยางอื่น เชน กลุมที่ไมเคยใชบริการแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT ธนาคารกรุงไทย เพือ่จะไดทราบขอมูลถึงเหตุผลที่ไมไดเลือกใชบริการแอปพลิเคชั่นนี้ เนื่องดวยสาเหตุใด เพื่อสามารถนาํมาเปนขอมูลในการทํา

วิจัยตอไป

3. ควรศึกษาเพิม่เติมเกีย่วกับกับปญหาการใช Krungthai NEXT ธนาคารกรุงไทย เพือ่นําผลการศึกษา นาํมาประยกุตเพื่อเปนแนวทาง การวางแผน ปรับปรุง และพัฒนาการใหบริการแอปพลิเคชั่นทางการเงินของธนาคารกรุงไทย ใหมี

ประสิทธิภาพ เสริมสรางความภักดี นําไปสูการปรับปรุงมาตรฐานการดําเนินงานดานตาง ๆ ซ่ึงจะสงผลตอชื่อเสียง ความเจริญกาวหนา และความสําเร็จของธนาคารกรุงไทยตอไป
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บทคัดยอ

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค (1) เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการและความภักดีของผูใชบริการ Krungthai NEXT ธนาคารกรุงไทย กรณีศกึษาขาราชการกรมชลประทาน

(สามเสน) กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) กลุมตัวอยางคอื ขาราชการท่ีใชบริการ Krungthai NEXT ธนาคารกรุงไทย จํานวน 400 ตัวอยาง โดยใชแบบสอบถาม เปนเครื่องมือในการ

เก็บรวบรวมขอมูล สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษาพบวา

กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญงิ มีอายุระหวาง 36 - 45 ป สถานภาพโสด จบการศึกษาระดับปรญิญาตรี มีรายไดตอเดือน 20,001 - 30,000 บาท และมีอายุงาน 6 - 10 ป โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มี

ระดับความคดิเห็นเก่ียวกับ (1) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบรกิาร อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานผลติภัณฑและบริการ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มรีะดับความคิดเห็น ตรงกันมากท่ีสุดคือ

Krungthai NEXT แอพมีการแจงเตือนธุรกรรมทางการเงินท่ีใชประจํา นําเสนอผลิตภณัฑท่ีตรงกับไลฟสไตลของลูกคา และแจงเตือนธุรกรรมตางๆ ท่ีทําผาน Krungthai NEXT เชน Request to pay หรือ Play Plus ดาน

ราคา อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา แอปพลเิคช่ัน Krungthai NEXT ไมคิดคาธรรมเนียมในการใชบริการธนาคารผานโทรศัพทมอืถือในการทําธุรกรรมบางรายการเชน คาธรรมเนียมแรกเขา บริการชําระ

คาบริการตางๆ บริการเติมเงินโทรศัพทมือถือ บริการสอบถามยอดคงเหลือในบัญชี ดานชองทางการจัดจําหนาย อยูในระดับมาก พบวา รองรับการใชงานสมารทโฟน ระบบปฏิบัติการ iOS และระบบปฏิบัติการ Android ดาน

การสงเสริมการตลาด อยูในระดับมาก พบวา การกดเงินโดยไมตองใชบัตรเอทีเอ็ม (Cardless Withdrawal) ATM โดยใชสมารทโฟนสแกน QR Code บนตู ATM ของธนาคารกรุงไทยได ดานบุคลากร อยูในระดับมาก พบวา

Krungthai NEXT ผูชวยสวนตัวของลูกคา นําเสนอบริการใหมๆ ใหกับลูกคาตามพฤติกรรมและไลฟสไตล / ท่ีปรกึษาทางการเงิน (Robo Advisor) / การแสดงใบหนาเพ่ือยืนยันตัวตน ในการทําธุรกรรมทางการเงิน และการใช

เสียงสั่งการทํางาน (Voice Command) เชน การโอนเงิน การเตมิเงิน หรือการจายเงิน ดานกระบวนการใหบริการ อยูในระดับมาก พบวา จุดยืนยันตัวตนสําหรับการเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยอิเล็กทรอนิกส เพ่ืออํานวย

ความสะดวกใหกับลูกคาในการเปดบัญชีใหม โดยไมตองเดินทางไปท่ีสาขาของธนาคาร ดานลกัษณะทางกายภาพ อยูในระดับมาก พบวา การล็อกอินเขาบัญชีธนาคาร สามารถทําไดไดหลายรูปแบบ เชน Face ID Touch ID

หรือการใช PIN 6 หลัก

(2) ผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีสงผลตอความภักดีของผูใชบริการ Krungthai NEXT ธนาคารกรุงไทย กรณีศึกษาขาราชการกรมชลประทาน (สามเสน) กรุเทพมหานคร พบวา สามารถ

พยากรณความภักดีของผูใชบริการ Krungthai NEXT ธนาคารกรุงไทย ดานความผูกพัน ไดรอยละ 44.9 ดานการบอกตอ ไดรอยละ 43.4 ดานการใชบริการซ้ํา ไดรอยละ 41.0 และดานความชอบ ไดรอยละ 36.8

Abstract

This research has the ideology (1) to study the level of opinions on women mixing in marketing, service and loyalty of Krungthai NEXT service users, Krung Thai Bank, a case study of the 

Royal Irrigation Department officials (Samsen), Bangkok, which was a quantitative research. (Quantitative Research) The sample group were government officials who used Krungthai NEXT service, 

Krung Thai Bank, 400 samples by using the program using the tool to store statistical data used for analyzing the data, including percentage value, the heating value index, the study found that

Most of the samples were female. Age between 36 - 45 years. The status is single. Graduated with a bachelor's degree. They have a monthly income of 20,001 - 30,000 baht and have a

service life of 6 - 10 years. There was a level of opinion on (1) factor marketing mix. Very level And when considering each aspect, it was found that the products and services Most respondents

There is a level of opinion. The most synonymous with Krungthai NEXT app has notifications of financial transactions that are used regularly. Offer products that match the lifestyle of customers.

And alert for transactions made via Krungthai NEXT such as Request to pay or Play Plus, the price is at a high level And considering each aspect, it is found that the Krungthai NEXT application

does not charge a fee for using mobile banking services in certain transactions such as Entrance fee Payment services for various services Mobile phone top up service Account balance inquiry

service Distribution channels At a high level, found that it supports the use of smartphones iOS operating system and Android operating system in marketing promotion At a very high level, it was

found that withdrawing money without using an ATM card (Cardless Withdrawal) ATM using a smartphone to scan the QR Code on an ATM of Krung Thai Bank, the personnel side was at a high

level, found that Krungthai NEXT helped Personal of the customer Offering new services To clients according to behavior and lifestyle / financial advisor (Robo Advisor) / face display to verify

identity. In financial transactions And the use of voice commands (Voice Command) such as money transfer, top-up or payment. Service process At a high level, it was found that the identity

verification point for opening an electronic savings account To facilitate customers in opening new accounts Without having to travel to the bank branch Physical characteristics At a high level,

found that logging into a bank account It can be done in a variety of ways, such as Face ID, Touch ID, or using a 6-digit PIN.

(2) Analysis results of service marketing mix factors affecting the loyalty of Krungthai NEXT users of Krung Thai Bank. A case study of the Royal Irrigation Department officials (Samsen),

Kruthep Mahanakorn, found that they could predict the loyalty of Krungthai NEXT users of Krung Thai Bank. Engagement was 44.9%, word of mouth 43.4%, reuse of service 41.0% and preference

for 36.8%.
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