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บทคดัย่อ 

          การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค ์เพื่อศกึษาเกี่ยวกบัความพงึพอใจของลูกคา้ทีม่ต่ีอการ
ใหบ้รกิารของพนักงานธนาคารกรงุไทยจ ากดั (มหาชน) สาขาเหนือคลอง ส านักงานเขตกระบี ่
กลุ่มตวัอย่างของการวจิยัคอื ลูกคา้ทีม่าใชบ้รกิารธนาคารกรุงไทยจ ากดั (มหาชน) สาขาเหนือ
คลอง ส านักงานเขตกระบี ่จ านวน 385 คน  โดยใชเ้ครื่องมอืในการวจิยั คอื แบบสอบถามและ
สถติทิีใ่ชว้เิคราะห ์ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน T-test One- way 
ANOVA และวเิคราะหห์าความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวธิี Least Significant Difference (LSD) 
การวเิคราะหข์อ้มูลทางสถติใิชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูป SPSS งานวจิยันี้ก าหนดนัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05 
 ผลการวจิยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 20-40 ปี มี
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 – 30,000 บาท ประกอบอาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน และระดบั
การศกึษาสงูสุดอยู่ในระดบัปรญิญาตร ีมรีะดบัความพงึพอใจของลูกคา้ทีม่ต่ีอการใหบ้รกิารของ
พนักงานธนาคารกรงุไทยจ ากดั (มหาชน) สาขาเหนือคลอง ส านักงานเขตกระบี ่โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก คอื ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ ดา้นการดูแลเอาใจใส่ลูกคา้ ดา้นการตอบสนองลูกคา้ ดา้
ความน่าเชื่อถอืและไวว้างใจ และดา้นรูปลกัษณ์ ตามล าดบั 
ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาชพี และระดบัการศกึษาสูงสุดสง่ผล
ต่อความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของพนักงานธนาคารกรุงไทยจ ากดั (มหาชน) สาขาเหนือ
คลอง ส านักงานเขตกระบี ่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ABSTRACT 
  
 The purpose of this research is to study the customer satisfaction toward services 
by employees of Krung Thai Bank Public Company Limited, Nua Khlong Branch, Krabi 
District Office. The samples of this study were 385 peoples selected from customers of 
Krung Thai Bank Public Company Limited, Nua Khlong Branch, Krabi District Office. This 
research study used questionnaire as the data gathering instrument. The statistics used 
for the data analysis comprising percentage, mean, standard deviation, t-test, One-Way 
ANOVA, the Least Significant Difference (LSD) was applied in the context of the analysis 
of variance. The statistical data analysis using SPSS program with critical value at a 0.05 
significance level.  
The results found that most customers were female, aged between 20-40 years,  
earned a monthly income of 20,001 – 30,000 Baht per month, were employed by private 
companies and the highest education were Bachelor Degree. Customer satisfaction 
toward services by employees of Krung Thai Bank Public Company Limited, Nua Khlong 
Branch, Krabi District Office overall high level. When considering each side, then that side 
is the highest level of Assurance, Empathy, Responsiveness, Reliability and Tangibles, 
respectively. 
 The results of hypothesis testing shows that personal factors included occupation 
and education effecting customer satisfaction toward services by employees of Krung 
Thai Bank Public Company Limited, Nua Khlong Branch, Krabi District Office were 
statistically significance differences at 0.05 level. 
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บทน า 
 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
          ธนาคารกรุงไทยจ ากดั (มหาชน) เป็นสถาบนัการเงนิที่อยู่เคยีงข้างคนไทย ด้วยการ
ให้บรกิารทางการเงนิกบัประชาชนในทุกระดับ เป็นเสาหลกัของเศรษฐกิจชาติ โดยให้ความ
ช่วยเหลือลูกค้าประชาชนในทุกวิกฤต ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งของภาครฐัในการผลักดนัและ
ส่งเสรมิเศรษฐกจิไทยใหเ้ตบิโตอย่างแขง็แกร่ง มกีารท างานทีม่ปีระสทิธิภาพภายใต้ภาวะความ
ท้าทาย และเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดบัการเพิม่คุณภาพชีวติของประชาชน ไม่เพยีงแค่การ
ตอบโจทย์ลูกค้าและยดึลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลางเท่านัน้ แต่ธนาคารกรุงไทยมองไปถงึการท าให้
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ธนาคารกรุงไทยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวติของลูกค้าทุกคน และให้บรกิารโดยที่ไม่มวีนัหยุด 
จากการทีน่ าเทคโนโลยมีาใชใ้หเ้ตม็ศกัยภาพ   
          ดว้ยเหตุนี้ธนาคารกรุงไทยจ ากดั (มหาชน) สาขาเหนือคลอง ส านักงานเขตกระบี ่จงึให้
ความส าคญัเกี่ยวกบัการบรกิารลูกค้า เพื่อมุ่งเน้นให้ลูกค้าที่ใชบ้รกิารเกิดความพงึพอใจสูงสุด 
พฒันาพนักงานทุกระดบัใหม้คีวามรู ้ความสามารถ มทีกัษะและทศันคติทีด่ ีและเพยีงพอส าหรบั
การปฏิบัติงานธนาคาร ตลอดจนเตรยีมคนให้พร้อมที่จะปฏิบตัิหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายของ
ธนาคารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และพรอ้มส าหรบัการแข่งขนัทางธุรกจิ 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั  
        เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มต่ีอการให้บรกิารของพนักงานธนาคารกรุงไทย
จ ากดั (มหาชน) สาขาเหนือคลอง ส านักงานเขตกระบี่ 
ขอบเขตการวิจยั 
        ในการศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทยจ ากดั (มหาชน) สาขาเหนือคลอง ส านักงานเขตกระบี ่มขีอบเขตการวจิยัดงันี้ 
ขอบเขตด้านเน้ือหา  
1.ตวัแปรอิสระ คอื ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ และระดบั
การศกึษา 
2.ต้นแปรตาม คอื ความพงึพอใจของลูกค้าที่มต่ีอการให้บรกิารของพนักงานธนาคารกรุงไทย
จ ากดั (มหาชน) สาขาเหนือคลอง ส านักงานเขตกระบี ่ไดแ้ก่ ดา้นรูปลกัษณ์ ดา้นความน่าเชื่อถอื
และไวว้างใจ ดา้นการตอบสนองลูกคา้ ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ และดา้นการดูแลเอาใจใส่ลูกคา้ 
ขอบเขตด้านประชากร 
 ในการศึกษาครัง้นี้ได้ท าการศึกษาเฉพาะลูกค้าที่มาใช้บรกิารธนาคารกรุงไทยจ ากดั 
(มหาชน) สาขาเหนือคลอง ส านักงานเขตกระบี ่จ านวน 385 คน  
ขอบเขตระยะเวลา 
ใชเ้วลาศกึษาเริม่ตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม - มถิุนายน พ.ศ. 2565  
สมมติฐานของงานวิจยั 
        ปัจจยัส่วนบุคคลส่งผลต่อความพงึพอใจต่อการให้บรกิารของพนักงานธนาคารกรุงไทย
จ ากดั (มหาชน) สาขาเหนือคลอง ส านักงานเขตกระบีท่ีแ่ตกต่างกนั 
 
ประโยชน์ท่ีได้รบัจากการวิจยั 
1.เพื่อทราบถงึความพงึพอใจของลูกค้าทีม่ต่ีอการใหบ้รกิารของพนักงานธนาคารกรุงไทยจ ากดั 
(มหาชน) สาขาเหนือคลอง ส านักงานเขตกระบี่ 
2.สามารถน าผลการวิจัยที่ได้ มาเป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทยจ ากดั (มหาชน) สาขาเหนือคลอง ส านักงานเขตกระบี ่ไดต้รงตามความต้องการ
ของลูกคา้ทีม่าใชบ้รกิารมากยิง่ขึน้ 



 
                                                                              

 

นิยามศพัท์เฉพาะ 
        ธนาคารกรงุไทยจ ากดั (มหาชน) หมายถงึ ธนาคารกรุงไทยจ ากดั (มหาชน) สาขาเหนือ
คลอง ส านักงานเขตกระบี ่
        ลูกค้า หมายถึง ลูกค้าที่มาใช้บรกิารธนาคารกรุงไทยจ ากดั (มหาชน) สาขาเหนือคลอง 
ส านักงานเขตกระบี ่
        ความพึงพอใจ หมายถงึ ความรูส้กึภายในจติใจของมนุษยท์ีแ่สดงออกมาแตกต่างกนั 
        การบริการ หมายถึง การให้ความช่วยเหลือหรอืการด าเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น 
การบรกิารทีด่ี ผู้รบับรกิารจะไดร้บัความประทบัใจและเกิดความชื่นชมองค์กร อนัเป็นการสรา้ง
ภาพลกัษณ์ทีด่แีก่องคก์ร 
        ด้านรูปลกัษณ์ หมายถึง สิง่ที่สามารถจบัต้องได้ เป็นลกัษณะทางกายภาพที่ปรากฏให้
เห็นถึงสิ่งที่สามารถอ านวยความสะดวกต่างๆได้ เช่น สถานที่ บริเวณที่ให้บริการ บุคลากร 
อุปกรณ์ เครื่องมอื รวมทัง้สภาพแวดลอ้มทีท่ าใหผู้ร้บับรกิารรูส้กึว่าผูใ้หบ้รกิารตัง้ใจห่วงใยพรอ้ม
ทีจ่ะดูแล 
        ด้านความน่าเช่ือถือและไว้วางใจ หมายถึง ความสามารถของหน่วยงานบรกิารและผู้
ให้บรกิารที่น าเสนอการบรกิารได้อย่างถูกต้อง จะส่งมอบการบรกิารที่ดีได้ตรงตามเวลา และ
ใหบ้รกิารไดค้รบถ้วนและเป็นไป ตามทีไ่ดต้กลงกนัไว ้จะท าใหผู้ร้บับรกิารรูส้กึว่าบรกิารที่ได้รบั
นัน้มคีวามน่าไวใ้จและเชื่อถอืได ้
        ด้านการตอบสนองลูกค้า หมายถงึ ใหบ้รกิารมคีวามพรอ้มและความเตม็ใจทีจ่ะใหบ้รกิาร 
และผู้ให้บรกิารที่จะตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบรกิารได้ทนัทีที่เขาต้องการ โดยไม่
ปล่อยใหต้้องรอนาน รวมทัง้จะต้องกระจายการใหบ้รกิารไปอย่างทัว่ถงึ ง่าย สะดวก และรวดเรว็ 
        ด้านการให้ความมัน่ใจ หมายถึง ความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในงานของ
หน่วยงานบริการและผู้ปฏิบัติงานให้บริการ ผู้ให้บริการจะต้องแสดงถึงทกัษะความรู้ ท าให้
ผู้ร ับบริการรู้สกึว่าคุ้มค่ากบัเงนิและเวลาที่ใช้ไป และเกิดความรู้สกึมัน่ใจในคุณภาพของการ
บรกิาร อีกทัง้ผู้ใหบ้ริการต้องมคีวามสุภาพ เอาใจใส่ มมีารยาทที่ดใีนการบรกิาร จะสามารถท า
ใหผู้ร้บับรกิารเกดิความไวว้างใจและมัน่ใจในการบรกิาร 
        ด้านการดแูลเอาใจใส่ลูกค้า หมายถงึ ความสามารถในการดูแลเอาใจใส่ผูร้บับรกิารตาม
ความต้องการทีแ่ตกต่างของผูร้บับรกิารแต่ละคน 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล 
        ศิริวรรณ เสรีรตัน์และคณะ (2550, หน้า 57-59) ไดก้ล่าวไวว่้า ลกัษณะทีป่ระกอบดว้ย 
เพศ อายุ อาชพี ขนาดของครอบครวั การศกึษา สถานภาพครอบครวัและรายได ้เป็นเกณฑท์ีใ่ช้
แบ่งส่วนทางการตลาด ลกัษณะประชากรศาสตรจ์งึเป็นสิง่ส าคญั และสถติทิีส่ามารถวดัไดข้อง
ประชากรทีช่่วยในการก าหนดเป้าหมายทางการตลาดจะท าใหง้่ายต่อการวดัผลมากกว่าตวัแปร
อื่น  



 
                                                                              

 

        ปรมะ สตะเวทิน (2546, หน้า 112-118) ไดก้ล่าวถงึลกัษณะประชากรของบุคคลไว้ดงันี้ 
1.อายุถอืเป็นปัจจยัหนึ่งทีท่ าใหบุ้คคลมคีวามแตกต่างกนัในเรื่องของความคดิและ  
พฤตกิรรมการสื่อสารของมนุษย ์โดยทัว่ไปแลว้บุคคลทีม่อีายุน้อยจะมคีวามคดิสมยัใหม่ ยดึถอื
อุดมการณ์ และมองโลกในแง่ด ีในขณะทีบุ่คคลทีม่อีายุมากมกัจะมคีวามคดิ ทศันคตอินุรกัษ์
นิยม ยดึถอืปฏบิตัมิคีวามระมดัระวงั และอาจมองโลกในแง่รา้ยกว่า เนื่องจากประสบการณช์วีติ
และเหตุการณ์ต่างๆ ทีบุ่คคลแต่ละวยัเผชญิมาไม่เหมอืนกนั ท าใหท้ศันคตแิละความรูส้กึนึกคดิ
แตกต่างกนัไป วยัหนุ่มสาวต้องการการศกึษา ความยุตธิรรมและความเสมอภาค เป็นต้น  
2. เพศ เพศหญงิและเพศชายมคีวามคดิ ค่านิยม และทศันคตทิีแ่ตกต่างกนั เนื่องจาก สงัคมและ
วฒันธรรมไดก้ าหนดบทบาทของทัง้สองเพศไวแ้ตกต่างกนั โดยทัว่ไปเพศหญงิมกัจะมจีติใจที่
อ่อนไหวโอนอ่อนผ่อนตาม เป็นแม่บา้นแม่เรอืน ถูกชกัจงูไดง้่าย เขา้ใจจติใจผูอ้ื่นไดด้แีละมกั
โทษตวัเองเมื่อมคีวามผดิพลาดเกดิขึน้ ในขณะทีเ่พศชายจะใชเ้หตุผลมากกว่า และสามารถ
จดจ าเหตุการณ์ไดด้กีว่าเพศหญงิ รวมถงึเพศชายมกัจะโทษบุคคลหรอือุปสรรคอื่นๆ โดยไม่โทษ
ตนเองเมื่อเกดิความผดิพลาดขึน้ 
3. สถานะทางสงัคมและเศรษฐกจิไดแ้ก่อาชพี รายไดเ้ชื้อชาตแิละภูมหิลงัของครอบครวั โดย
สถานะทางสงัคมและเศรษฐกจิส่งผลใหบุ้คคลมวีฒันธรรม ประสบการณ์ ทศันคตคิ่านิยม และ
เป้าหมายทีแ่ตกต่างกนั  
4. การศกึษา บุคคลทีไ่ดร้บัการศกึษาในระดบัทีต่่างกนัในยุคสมยัทีต่่างกนั ในระบบ การศกึษาที่
ต่างกนัในสาขาวชิาทีต่่างกนั ย่อมมคีวามคดิ อุดมการณแ์ละความต้องการทีแ่ตกต่างกนั  
5. ศาสนา มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบับุคคลตลอดชวีติ จงึมอีทิธพิลต่อทศันคตคิ่านิยม และ พฤตกิรรม
ของบุคคล 
        อดลุย ์จาตุรงคกลุ (2550) ไดแ้บ่งลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตรท์ีส่ าคญั ดงันี้ 
1. อายุ โดยต้องค านึงถงึความส าคญัของการเปลีย่นแปลงดว้ย 
2. เพศ ในปัจจุบนัเพศหญงิท างานนอกบา้นมากขึน้ และเป็นเพศทีต่ดัสนิใจมากกว่าเพศชาย  
3. วงจรชวีติครอบครวั ซึ่งจะเป็นตวัแปรทีก่ าหนดพฤตกิรรมการซื้อทีต่่างกนัในแต่ละขัน้  
4. สถานภาพ แบ่งประเภทได ้ดงันี้ โสด สมรส หมา้ย หย่ารา้ง สมรสแต่แยกกนัอยู่ ซึ่ง 
ความแตกต่างในสถานภาพสมรสมคีวามส าคญัต่ออตัราเจรญิพนัธุ ์และอตัราการตาย  
5. การศกึษาและรายได ้จะมผีลต่ออ านาจการซื้อ โดยผูม้กีารศกึษาสงู จะมอีาชพีและ  
รายไดท้ีส่งูกว่าผูท้ีม่กีารศกึษาต ่า และจะมแีนวโน้มบรโิภคสนิคา้ทีม่คีณุภาพมากกว่า 
 จากการทบทวนวรรณกรรมปัจจยัส่วนบุคคล แสดงใหเ้หน็ถงึความแตกต่างกนัผูว้จิยัจงึ
สนใจศกึษาปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อายุ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน อาชพี และระดบัการศกึษา 
เนื่องจากเป็นตวัแปรทีแ่บ่งส่วนการตลาดทีส่ าคญั ซึง่ท าให้ธนาคารกรุงไทยจ ากดั (มหาชน) 
สาขาเหนือคลอง ส านักงานเขตกระบี ่สามารถน าไปปรบัปรุงและพฒันาการบรกิารใหด้ขีึน้  
 
 



 
                                                                              

 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
     ความพงึพอใจเป็นปัจจยัทีส่ าคญัอย่างหนึง่ทีม่ผีลต่อความส าเรจ็ของงานเพื่อใหบ้รรลุ
เป้าหมายอย่างประสทิธภิาพ อนัเป็นผลมาจากการไดร้บัการตอบสนองต่อแรงจูงใจหรอืไดร้บั
การตอบสนองต่อความต้องการของแต่ละบุคคลในแนวทางทีเ่ขาประสงค ์โดยมผีูใ้หค้วามหมาย
ค าว่า “ความพงึพอใจ” ไวด้งันี้ 
        Kotler (2000) ไดใ้หค้วามหมายของความพงึพอใจ คอื เป็นความรูส้กึของลูกคา้ทีม่ผีลมา
จากการเปรยีบเทยีบระหว่างการรบัรูก้บัความคาดหวงัในผลลพัธ์ของลูกคา้ เป็นความรูส้กึส่วน
บุคคลทีเ่มื่อไดร้บัสิง่ทีต้่องการหรอืความผดิหวงัซึง่เกดิจากการเปรยีบเทยีบการรบัรูจ้ากความ
คาดหวงั 
        Cullen (2001) กล่าวว่าความพงึพอใจ คอื การรบัรูข้องแต่ละตวับุคคลทัง้ในระยะยาวและ
ระยะสัน้ ลว้นมผีลต่อคุณภาพการบรกิารทัง้หมด  
        วิรฬุ พรรณเทวี (2542) ใหค้วามหมายของความพงึพอใจไวว่้าคอืความรูส้กึภายในใจของ
แต่ละคนทีไ่มเ่หมอืนกนั ขึน้อยู่กบัแต่ละคนว่ามคีวามคาดหวงักบัสิง่หนึง่สิง่ใดมากน้อยเพยีงใด 
        อารี พนัธ์มณี (2546) ไดใ้หค้วามหมายของ ความพงึพอใจ คอื เป็นความรูส้กึ ความคดิ
ของตวับุคคลทีม่ต่ีอสิง่ใดสิง่หนึ่ง ซึง่ความรูส้กึพงึพอใจอาจจะเกดิขึน้ไดเ้มื่อไดร้บัในสิง่ทีต้่องการ  
และเกดิความรูส้กึไม่พอใจถ้าหากความต้องการหรอืเป้าหมายทีต่ัง้ไวไ้ม่ไดร้บัการตอบสนอง ซึ่ง
ระดบัความพงึพอใจทีแ่ตกต่างกนัย่อมขึน้อยู่กบัองคป์ระกอบของคุณภาพในการบรกิาร 
        ศิริวรรณ เสรีรตัน์ และคณะ(2538) ไดก้ล่าวไวว่้าความพงึพอใจของลูกคา้เป็นระดบั 
ความรูส้กึของลูกคา้ว่ามคีวามพงึพอใจหรอืไม่มากน้อยเพยีงใด โดยเกดิจากการเปรยีบเทยีบ
ระหว่างตวัผลประโยชน์จากคุณสมบตั ิหรอืจากการท างานของผูใ้หบ้รกิารสง่ผลใหเ้กดิการ
คาดหวงัของลูกคา้หรอืบรกิารทีลู่กคา้คาดหวงั 
ความส าคญัของความพึงพอใจท่ีมีต่อการบริการ  
      เป้าหมายสงูสุดของความส าเรจ็ในการใหบ้รกิารนัน้ขึน้อยู่กบักลยุทธ์ ทีช่่วยใหลู้กคา้เกดิ
ความพงึพอใจ ประทบัใจการบรกิารและเป็นการศกึษาความพงึพอใจของลูกคา้ตลอดจนผู้
บรกิาร จงึเป็นเรื่องส าคญัเพราะความรูค้วามเขา้ใจใน ความพงึพอใจของผูบ้รโิภคดา้นบรกิารนัน้ 
เป็นเรื่องส าคญัเพราะความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องนี้จะน ามาซึ่งความไดเ้ปรยีบในเชงิการแข่งขนั
ทางการตลาดเพื่อความก้าวหน้าและเตบิโตของธุรกจิซึ่งจะสง่ผลใหผู้บ้รโิภคนัน้มคีุณภาพชวีติที่
ดขีึน้ จงึกล่าวไดว่้าความพงึพอใจของผูบ้รโิภคดา้นบรกิารนัน้มคีวามส าคญัต่อผูใ้หบ้รกิารและ
ผูร้บับรกิาร  
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการให้บริการ 
ความหมายของการบรกิาร  
      “การใหบ้รกิาร” ซึ่งเป็นหน้าทีส่ าคญัในการบรหิารงานในลกัษณะงานทีต้่องมกีารตดิต่อ
สมัพนัธ์ประสานงานกบัประชาชนโดยตรง โดยแต่ละองคก์รเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิารมหีน้าทีใ่นการ
ส่งต่อการบรกิารทีด่ใีหเ้กดิแก่ผูร้บับรกิาร มนีักวชิาการใหแ้นวคดิเกี่ยวกบั “การใหบ้รกิาร” ดงันี้ 



 
                                                                              

 

        ศภุนิตย ์โชครตันชยั (2536, หน้า 13) ไดใ้หค้วามหมายบรกิารคอืบรกิารเป็น
กระบวนการเพื่อใหไ้ดร้บัความสุข รวดเรว็ และความสะดวกสบาย  
       อาศยา โชติพานิช (2549) ใหค้วามหมายการบรกิารคอืการช่วยเหลอื หรอืการ
ด าเนินการเพื่อก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อผูอ้ื่น 
       สมวงศ ์พงศส์ถาพร (2546, หน้า 47) ไดใ้หค้วามหมายการบรกิารไวว่้า การบรกิาร 
หมายถงึ กจิกรรมของกระบวนการเกี่ยวกบัการส่งมอบสนิคา้ทีไ่ม่มตีวัตน (Intangible goods) 
ของธุรกจิใหก้บัผูบ้รกิาร โดยสนิคา้ทีไ่ม่มตีวัตนนัน้จะต้องตอบสนองความต้องการของผูบ้รกิาร 
จนน าไปสู่ความพงึพอใจได ้
คณุภาพการให้บริการ 
        คุณภาพการใหบ้รกิารเป็นแนวคดิทีเ่กดิจากความต้องการในการหาทางเพื่อใหอ้งคก์าร
ของตนสามารถแข่งขนัได ้ซึง่ใหค้วามส าคญัต่อผูร้บับรกิารเป็นอย่างมาก ความหมายโดยทัว่ไป 
ไม่ไดก้ าหนดแน่ชดั แต่เป็นทีย่อมรบัว่าคุณภาพเป็นเรื่องต่างจากความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 
คุณภาพการใหบ้รกิารมไิด ้หมายถงึประสทิธภิาพและประสทิธผิลภายในองคก์ารเท่านัน้ แมว่้า
จะต้องมกีารวดัผลอย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์ในการจดัการองคก์ารบรกิารกต็าม 
คุณภาพการใหบ้รกิารไดม้ผีูใ้หค้วามหมายและค านิยามไวห้ลายท่าน ไดแ้ก่ 
        ศิริวรรณ เสรีรตัน์ (2546) ไดใ้หค้วามหมายของคุณภาพการบรกิารไวว่้า เป็นระดบัของ
การ ใหบ้รกิารซึ่งไม่มตีวัตนน าเสนอใหก้บัลูกคา้ทีค่าดหวงั ซึ่งจะเป็นผูต้ดัสนิคุณภาพการ
ใหบ้รกิาร 
        พิมล เมฆสวสัด์ิ (2550) ไดใ้หค้วามหมายของคุณภาพการใหบ้รกิาร คอืการสง่มอบการ
บรกิารทีด่ทีีเ่หมาะสมทัง้เวลา สถานที ่เพื่อทีจ่ะตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวงั
ของผูใ้ชบ้รกิาร 
        วรชัยา ศิริวฒัน์ (2547) ไดใ้หค้วามหมายของคุณภาพการใหบ้รกิาร คอื ความรู ้ความ
เชีย่วชาญของการใหบ้รกิาร ความถูกต้องแม่นย าของการบรกิาร ไดร้บัความน่าเชื่อถอืและ
ไวว้างใจจากผูใ้หบ้รกิาร 
        Parasuraman et al. (1985) ไดศ้กึษาและพบว่าคุณภาพของการบรกิารทีท่ าให้
ผูร้บับรกิารเกดิประสบการณ์แหง่ความสุขและความพงึพอใจในทุกจุดสมัผสัของบรกิาร 
ประกอบดว้ย 

1. ความมตีวัตนหรอืรูปลกัษณ์ทางกายภาพของบรกิารทีด่ ี(Tangibles) 
2.  ความน่าเชื่อถอื (Reliability) 
3.  ความเชื่อถอืไดห้รอืการใหค้วามมัน่ใจ (Assurance) 
4.  การตอบสนองทีท่นัใจ (Responsiveness) 
5.  ความเอื้ออาทร หรอืความเอาใจใส่ (Empathy) 

 
 



 
                                                                              

 

กรอบแนวคิดการวิจยั 
จากการทบทวนวรรณกรรมและศกึษางานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง สามารถก าหนดกรอบแนวคดิการ
วจิยั เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการวจิยั ความพงึพอใจของลกูคา้ทีม่ต่ีอการใหบ้รกิารของ
พนักงานธนาคารกรงุไทยจ ากดั (มหาชน) สาขาเหนือคลอง ส านักงานเขตกระบี ่
 
ตวัแปรอิสระ                                                            ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

วิธีการด าเนินการวิจยั 
        ในการศกึษาการวจิยัจะเป็นส่วนของวธิกีารด าเนินงานวจิยั ซึ่งผูว้จิยัไดท้ าการศกึษาใน
หวัขอ้เรื่องความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของพนักงานธนาคารกรุงไทยจ ากดั (มหาชน) สาขา
เหนือคลอง ส านักงานเขตกระบี ่โดยท าการศกึษาตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี้  
 ประเภทของงานวิจยั 
        งานวจิยันี้ไดศ้กึษาเกี่ยวกบัความพงึพอใจของลูกคา้ทีม่ต่ีอการใหบ้รกิารของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทยจ ากดั (มหาชน) สาขาเหนือคลอง ส านักงานเขตกระบี ่โดยเป็นการวจิยัเชงิ
ปรมิาณ (Quantitative Research) และใชว้ธิวีจิยัเชงิส ารวจ (Survey) ซึง่จะใชแ้บบสอบถามเป็น
เครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลและวเิคราะหข์อ้มูลผ่านทางการประมวลผลจากโปรแกรม
ส าเรจ็รูป จงึท าการสรุปผลวจิยัและน าเสนอผลการวจิยัในรูปแบบของตารางและการบรรยาย
ประกอบ โดยปัจจยัทีท่ าการศกึษา ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ รายไดเ้ฉลีย่ต่อ
เดอืน อาชพี และระดบัการศกึษา ทีแ่ตกต่างกนั สง่ผลต่อความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของ
พนักงานธนาคารกรงุไทยจ ากดั (มหาชน) สาขาเหนือคลอง ส านักงานเขตกระบีห่รอืไม ่อย่างไร 
 กลุ่มประชากรและการสุ่มตวัอย่าง 
        การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษามดีงันี้ ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษา
ครัง้นี้ ไดแ้ก่ ลูกคา้ทีม่าใชบ้รกิารธนาคารกรุงไทยจ ากดั (มหาชน) สาขาเหนือคลอง ส านักงาน

ขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
4. อาชพี 
5. ระดบัการศกึษา 

 

ความพงึพอใจของลูกคา้ทีม่ต่ีอการใหบ้รกิาร
ของพนักงานธนาคารกรงุไทยจ ากดั (มหาชน) 

สาขาเหนือคลอง ส านักงานเขตกระบี ่
1. ดา้นรูปลกัษณ ์
2. ดา้นความน่าเชื่อถอืและไวว้างใจ 
3. ดา้นการตอบสนองลูกคา้ 
4. ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ 
5. ดา้นการดูแลเอาใจใสลู่กคา้ 



 
                                                                              

 

เขตกระบี ่เนื่องจากผูว้จิยัไมส่ามารถทราบขนาดของจ านวนประชากรทีแ่น่นอนได ้ดงันัน้ในการ
ค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่าง จงึใชสู้ตรการค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างทีไ่ม่ทราบจ านวน
ประชากรทีแ่น่นอนของ Cochran โดยไดก้ าหนดสดัส่วนขนาดของประชากรเท่ากบั 0.5 ทีร่ะดบั
ค่าความเชื่อมัน่ 95% และระดบัค่าความคลาดเคลื่อนทีย่อมใหเ้กดิขึน้ได ้5% 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 การเกบ็ขอ้มูลตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบสอบถามปลายปิด เป็น
เครื่องมอืในการวจิยั โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงันี้ 
ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนที ่2 แบบสอบถามเกี่ยวกบัขอ้มูลความพงึพอใจของลูกคา้ทีม่ต่ีอการใหบ้รกิารของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทยจ ากดั (มหาชน) สาขาเหนือคลอง ส านักงานเขตกระบี ่ซึ่งเป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

เป็นการวจิยัเชงิส ารวจ ผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง โดยรวบรวม
จากการใหก้ลุ่มตวัอย่างตอบแบบสอบถามโดยตรง โดยมกีารเกบ็ขอ้มูล 2 ส่วน ดงันี้ 
1. ขอ้มูลปฐมภูม ิ(Primary Data) เป็นขอ้มูลทีร่วบรวมจากแบบสอบถามมขีัน้ตอน ดงันี้     

 1.1 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการแจกแบบสอบถามและรวบรวมขอ้มูลทัง้หมดดว้ยตนเอง 
จ านวน 385 ชุด โดยใชว้ธิเีกบ็แบบสอบถามจากลูกคา้ทีม่าใชบ้รกิารธนาคารกรงุไทยจ ากดั 
(มหาชน) สาขาเหนือคลอง ส านักงานเขตกระบี ่ในเดอืนมถิุนายน 2565 

1.2 ผูว้จิยัจะน าแบบสอบถามทีไ่ดไ้ปตรวจสอบความถูกต้องก่อนน ามาวเิคราะหส์ถติิ
วจิยัต่อไป  
2. ขอ้มูลทุตยิภูม ิ(Secondary Data) ขอ้มูลส่วนนี้ไดม้าจากการศกึษาคน้ควา้ ซึ่งไม่ไดเ้กบ็
รวบรวมจากกลุ่มประชากรตวัอย่างโดยตรง แต่จะเกบ็รวบรวมจากแหล่งอื่นๆ เช่น ผลงานวจิยั 
วารสาร เวบ็ไซต์ วทิยานิพนธ์ เพื่อใหข้อ้มูลประกอบการวจิยั 
การวิเคราะห์ข้อมูลและการทดสอบสมมติฐาน 
         น าขอ้มูลจากแบบสอบถามมาวเิคราะหท์างสถติดิว้ยคอมพวิเตอร ์โดยใชโ้ปรแกรม
ส าเรจ็รูป มขีัน้ตอนดงันี้ 

1. การวเิคราะหข์อ้มูลเชงิพรรณนา (Descriptive Statistic) 
ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน อาชพี และระดบัการศกึษา 
 เพื่อใชอ้ธบิายขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง โดยพจิารณาและน าเสนอขอ้มูลในรูป

ตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)          

 

 
 



 
                                                                              

 

ผลการวิจยั 
      สรปุผลการวิจยั 
ส่วนท่ี 1 ผลการวจิยัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามในการวจิยั 
 ผลการศกึษาครัง้นี้สรุปไดว่้า ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 
20-40 ปี มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 – 30,000 บาท ประกอบอาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน 
และระดบัการศกึษาสูงสุดอยู่ในระดบัปรญิญาตร ี

ส่วนท่ี 2 ผลการวจิยัความพงึพอใจของลูกคา้ทีม่ต่ีอการใหบ้รกิารของพนักงานธนาคารกรุงไทย
จ ากดั (มหาชน) สาขาเหนือคลอง ส านักงานเขตกระบี ่
 ด้านรูปลักษณ์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  โดยเมื่อ
พิจารณารายด้านการดูแลเอาใจใส่ ซึ่งอันดับหนึ่ง ได้แก่  ธนาคารมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่
ทนัสมยัในการให้บรกิาร ค่าเฉลี่ย 4.13 รองลงมาพนักงานแต่งกายสุภาพ เรยีบร้อย ค่าเฉลี่ย 
4.08 มรีะบบความปลอดภยัในการดูแลชวีติและทรพัยส์นิ ค่าเฉลีย่ 4.04 ธนาคารมคีวามสะอาด 
และมีการตกแต่งสถานที่ความสวยงาม ค่าเฉลี่ย 4.04 และเอกสาร/แผ่นพับของธนาคารมี
รายละเอยีดเขา้ใจง่าย ค่าเฉลีย่ 4.01  
 ดา้นความน่าเชื่อถอืและไว้วางใจ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบั
มาก โดยเมื่อพจิารณารายขอ้ ซึ่งอนัดบัหนึ่ง ได้แก่ พนักงานมจี านวนเพยีงพอต่อการใหบ้รกิาร
ค่าเฉลี่ย 4.16 รองลงมาพนักงานให้บริการรวดเร็ว และฉับไว ค่าเฉลี่ย 4.14 เครื่องมือและ
อุปกรณ์อยู่ในสภาพพรอ้มใหบ้รกิารตลอดเวลา ค่าเฉลี่ย 4.11 พนักงานสามารถใหบ้รกิารอย่าง
ถูกต้อง ไม่มคีวามผดิพลาด ค่าเฉลี่ย 4.08 และพนักงานสามารถเก็บรกัษาความลบัของลูกคา้ 
ไม่เปิดเผยขอ้มูลของลูกคา้ ค่าเฉลีย่ 4.02  

ดา้นการตอบสนองของลูกคา้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก 
โดยเมื่อพจิารณารายขอ้ ซึ่งอนัดบัหนึ่ง ไดแ้ก่ พนักงานพรอ้มรบัฟังปัญหา และขอ้เสนอแนะของ
ลูกค้า, พนักงานสามารถแก้ปัญหาของท่านได้อย่างรวดเร็ว, มกีารเปิดช่องบรกิารเพิม่ เมื่อมี
ผู้ร ับบริการจ านวนมากขึ้น, ระบบการท างานของธนาคารมีความรวดเร็ว มีความเสถียร ไม่
ขดัขอ้ง ค่าเฉลีย่ 4.14 และพนักงานใหก้ารตอบรบัในทนัท ีเมื่อท่านมาใชบ้รกิาร ค่าเฉลีย่ 4.10  

ด้านการให้ความมัน่ใจ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก โดย
เมื่อพจิารณารายขอ้ ซึ่งอนัดบัหนึ่ง ได้แก่ ธนาคารเป็นสถาบนัการเงนิทีม่คีวามมัน่คง ค่าเฉลีย่  
4.23 รองลงมาธนาคารมหีลกัฐานการใหบ้รกิารทีช่ดัเจนแก่ลูกคา้ทุกครัง้ ค่าเฉลีย่ 4.21 พนักงาน
มคีวามสุภาพ มอีธัยาศยัทีด่เีสมอ ค่าเฉลีย่ 4.19 พนักงานใหบ้รกิารแก่ลูกคา้ดว้ยความเสมอภาค 
ค่าเฉลี่ย 4.16 และพนักงานมคีวามรูใ้นการใหข้้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกบัการบรกิารและผลติภณัฑ์
ธนาคารได ้ค่าเฉลีย่ 4.11  

ด้านการดูแลเอาใจใส่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคดิเห็นอยู่ในระดบัมาก  โดย
เมื่อพจิารณารายขอ้ ซึ่งอนัดบัหนึ่ง ไดแ้ก่ พนักงานมกีารน าเสนอผลติภณัฑท์ีส่อดคลอ้งกบัความ
ต้องการของลูกค้า และค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ ค่าเฉลี่ย 4.19 มีการสร้าง



 
                                                                              

 

ความสมัพนัธ์ทีด่ีระหว่างพนักงานและลูกคา้ ค่าเฉลี่ย 4.16 พนักงานรู้จกัและจดจ ารายละเอยีด
ของลูกค้าประจ าได้ ค่าเฉลี่ย 4.15 เวลาในการเปิด ปิด ของธนาคารมคีวามเหมาะสม ตรงกบั
ความต้องการในการใชบ้รกิารของท่าน ค่าเฉลี่ย 4.13 และพนักงานใหค้วามส าคญักบัลูกคา้ทุก
ระดบั มคีวามเสมอภาคและเท่าเทยีมกนั ค่าเฉลีย่ 4.06  

ส่วนท่ี 3 ผลการทดสอบสมมตฐิานการวจิยั 

สมมติฐาน : ปัจจยัส่วนบุคคลส่งผลต่อความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทยจ ากดั (มหาชน) สาขาเหนือคลอง ส านักงานเขตกระบี ่แตกต่างกนั 

       ✔ แตกต่างกนั  

       ✘ ไม่แตกต่างกนั 
ข้อเสนอแนะ 
    จากการศึกษาปัจจยัทีส่่งผลต่อความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทยจ ากดั (มหาชน) สาขาเหนือคลอง ส านักงานเขตกระบี ่ผูว้จิยัมขี้อเสนอแนะ
ดงันี้ 
1 ข้อเสนอแนะส าหรบัการศกึษาวจิยัครัง้นี้ 
 ด้านรปูลกัษณ์ ธนาคารต้องมสีิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น สถานที ่บรเิวณที่
ใหบ้รกิาร บุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมอื อย่างครบถ้วนเพื่อใหก้ารบรกิารมคีุณภาพมากขึน้ 
 ด้านความน่าเช่ือถือและไว้วางใจ พนักงานสามารถบรกิารได้อย่างถูกต้อง ไม่มี
ความผดิพลาด ตรงตามเวลาทีไ่ดก้ าหนด ท าใหผู้ร้บับรกิารรูส้กึว่าบรกิารทีไ่ดร้บันัน้มคีวาม
น่าเชื่อถอื ไว้วางใจได้ 
 ด้านการตอบสนองของลูกค้า พนักงานมคีวามพร้อมและความเตม็ใจทีจ่ะใหบ้รกิาร 
สามารถแก้ปัญหาไดอ้ย่างรวดเรว็ และตอบสนองต่อความต้องการของผูร้บับรกิารได้ 
 ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ มกีารเพิม่ทกัษะ ความรูค้วามสามารถอยู่ตลอด ต้องมคีวาม
สุภาพ เอาใจใส่ มมีารยาททีด่ใีนการบรกิาร ท าใหผู้ร้บับรกิารเกิดความไว้วางใจและมัน่ใจใน
การบรกิาร 
 ด้านการดแูลเอาใจใส่ พนักงานรูจ้กัและจดจ ารายละเอยีดของลูกค้า และใหบ้รกิาร
ลูกคา้ทุกระดบั มคีวามเสมอภาคและเท่าเทยีมกนั 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาวิจยัครัง้ต่อไป 

ความพงึพอใจ 
ปัจจยัส่วนบุคคล 

เพศ อายุ รายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดอืน 

อาชพี ระดบัการศกึษา
สูงสุด 

ความพงึพอใจรวม ✘ ✘ ✘ ✔ ✔ 



 
                                                                              

 

    1. ควรศกึษาความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของพนักงานธนาคารกรุงไทยจ ากดั (มหาชน) 
ในพืน้ทีอ่ื่นๆ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปรบัปรุงการบรกิารของพนักงานธนาคารกรุงไทยจ ากดั 
(มหาชน) ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และสอดคล้องกบัความต้องการของลูกค้า 
    2. ควรศกึษาวจิยัในรูปแบบงานวจิยัเชงิคุณภาพ โดยการสมัภาษณ์แบบเชงิลกึ เพื่อทราบ
ปัญหา และน ามาเปรยีบเทียบงานวจิยัได ้ 
    3. ควรศกึษาปัจจยัอื่นทีเ่กี่ยวข้องทีส่่งผลต่อความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทยจ ากดั (มหาชน) สาขาเหนือคลอง ส านักงานเขตกระบี่ 
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