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 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อส ารวจประชากรศาสตร์ของผูใ้ชบ้ริการธนาคารกสิกรไทย 
สาขาธนบุรี รวมทั้งศึกษาพฤติกรรมของการใชบ้ริการธนาคารกสิกรไทย สาขาธนบุรี และเพื่อศึกษา
ความพึงพอใจในการใชบ้ริการธนาคารกสิกรไทย สาขาธนบุรี กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี 
คือ ผูท่ี้ใชบ้ริการธนาคารกสิกรไทย สาขาธนบุรี จ  านวน 400 ตวัอย่าง และท าการสุ่มตวัอยา่งแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ส่วนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลใชแ้บบสอบถามสถิติท่ีใชใ้น
การแจกแจงขอ้มูลคือ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส าหรับผล
การทดสอบใชส้ถิติไคสแควร์ 
 ผลการวจิยัพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง มีอายุระหวา่ง 41-50 ปี 
สถานภาพสมรส มีอาชีพพนกังานบริษทั มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี และมีรายได ้30,000 
บาทข้ึนไป ใชบ้ริการธนาคารกสิกรไทย สาขาธนบุรี มากท่ีสุด นอกจากน้ีผูใ้ชบ้ริการยงัมีระดบัความ
พึงพอใจต่อการใช้บริการธนาคารกสิกรไทย สาขาธนบุรี โดยรวมอยู่ในระดับ มากท่ีสุด โดย
ผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในด้านลกัษณะกายภาพภายนอก รองลงมาได้แก่ ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด และมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดในดา้นคุณภาพการบริการ 
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 จากการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการ
ใชบ้ริการธนาคารกสิกรไทย สาขาธนบุรี ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา และรายไดต่้อเดือน 
นอกจากน้ียงัพบว่า พฤติกรรมการใช้บริการมีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจในการใช้บริการ
ธนาคารกสิกรไทย สาขาธนบุรี ไดแ้ก่ จ  านวนคร้ังท่ีใชบ้ริการ ความถ่ีในการใชบ้ริการ ระยะเวลาใน
การใชบ้ริการ ช่วงเวลาในการใชบ้ริการ และการรับทราบข่าวสารในการใชบ้ริการดว้ย 
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 This research aims to explore the demographic of consumers’ service, service behavior 
and service satisfaction at Kasikorn Thai Bank, Thonburi Branch. The samples used for this study 
are 400 consumers servicing at Kasikorn Thai Bank, Thonburi Branch.  The samples are purposive 
sampling. Questionnaires were used to collect data. The data was analyzed as frequency 
distribution, percentage, mean, and standard deviation.  Chi-square test was used for analysis.   

The results of the study showed that most consumers are males, aged between 41-50 
years, married, worked in private companies, hold bachelor’s degree, and earned more that 30,000 
Baht. Most of them used Kasikorn Thai Bank, Thonburi Branch.  In addition, overall of cutomer 
satisfaction at Kasikorn Thai Bank, Thonburi Branch was high level. The highest satisfaction was 
physical evidence. Secondly, it was marketing promotion. The lowest satisfaction was service 
quality.  

Hypotheses testing revealed that demographic factors that related to service satisfaction of 
Kasikorn Thai Bank, Thonburi Branch are gender, age, level of education, occupation and income 
per month. In addition, service behavior that related to consumer’s service satisfaction of Kasikorn 
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Thai Bank, Thonburi Branch are times to spend, the service frequency, time spent,  period of time 
spent, and the news service. 
 


