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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าทีม่ ตี ่อการ
ให้บริการของพนักงานธนาคารกรุงไทยจากัด (มหาชน) สาขาเหนือคลอง สานักงานเขตกระบี่
กลุ่มตัวอย่างของการวิจยั คือ ลูกค้าทีม่ าใช้บริการธนาคารกรุงไทยจากัด (มหาชน) สาขาเหนือ
คลอง สานักงานเขตกระบี่ จานวน 385 คน โดยใช้เครื่องมือในการวิจยั คือ แบบสอบถามและ
สถิตทิ ใี่ ช้วเิ คราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน T-test One- way
ANOVA และวิเคราะห์หาความแตกต่างเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธี Least Significant Difference (LSD)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตใิ ช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS งานวิจยั นี้กาหนดนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่
ระดับ 0.05
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-40 ปี มี
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ประกอบอาชีพพนักงานบริษทั เอกชน และระดับ
การศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับปริญญาตรี มีระดับความพึงพอใจของลูกค้าทีม่ ตี ่อการให้บริการของ
พนักงานธนาคารกรุงไทยจากัด (มหาชน) สาขาเหนือคลอง สานักงานเขตกระบี่ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก คือ ด้านการให้ความมั ่นใจ ด้านการดูแลเอาใจใส่ลูกค้า ด้านการตอบสนองลูกค้า ด้า
ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ และด้านรูปลักษณ์ ตามลาดับ
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อาชีพ และระดับการศึกษาสูงสุดส่งผล
ต่อความพึงพอใจต่อการให้บริการของพนักงานธนาคารกรุงไทยจากัด (มหาชน) สาขาเหนือ
คลอง สานักงานเขตกระบี่ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 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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บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ธนาคารกรุงไทยจากัด (มหาชน) เป็ นสถาบันการเงินที่อยู่เคียงข้างคนไทย ด้วยการ
ให้บริการทางการเงิน กับประชาชนในทุกระดับ เป็ นเสาหลักของเศรษฐกิจชาติ โดยให้ความ
ช่ วยเหลือลูกค้าประชาชนในทุกวิกฤต ตลอดจนเป็ น ส่วนหนึ่ งของภาครัฐในการผลักดันและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง มีการทางานทีม่ ปี ระสิทธิภาพภายใต้ภาวะความ
ท้าทาย และเป็ นส่วนหนึ่งในการยกระดับการเพิม่ คุณภาพชีวติ ของประชาชน ไม่เพียงแค่การ
ตอบโจทย์ลูกค้าและยึดลูกค้าเป็ นจุดศูนย์กลางเท่านัน้ แต่ธนาคารกรุงไทยมองไปถึงการทาให้

ธนาคารกรุงไทยเข้าไปเป็ นส่วนหนึ่งในชีวติ ของลูกค้าทุกคน และให้บริการโดยที่ไม่มวี นั หยุด
จากการทีน่ าเทคโนโลยีมาใช้ให้เต็มศักยภาพ
ด้วยเหตุน้ีธนาคารกรุงไทยจากัด (มหาชน) สาขาเหนือคลอง สานักงานเขตกระบี่ จึงให้
ความสาคัญเกี่ยวกับการบริการลูกค้า เพื่อมุ่งเน้นให้ลูกค้าที่ใช้บริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด
พัฒนาพนักงานทุกระดับให้มคี วามรู้ ความสามารถ มีทกั ษะและทัศนคติทดี่ ี และเพียงพอสาหรับ
การปฏิบัติง านธนาคาร ตลอดจนเตรียมคนให้พร้อมที่จะปฏิบตั ิหน้ าที่ให้บรรลุเป้ าหมายของ
ธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมสาหรับการแข่งขันทางธุรกิจ
วัตถุประสงค์การวิจยั
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มตี ่อการให้บริการของพนักงานธนาคารกรุงไทย
จากัด (มหาชน) สาขาเหนือคลอง สานักงานเขตกระบี่
ขอบเขตการวิจยั
ในการศึก ษาวิจ ัย เรื่อ งความพึง พอใจของลู ก ค้ า ที่มีต่ อ การให้ บ ริก ารของพนั ก งาน
ธนาคารกรุงไทยจากัด (มหาชน) สาขาเหนือคลอง สานักงานเขตกระบี่ มีขอบเขตการวิจยั ดังนี้
ขอบเขตด้านเนื้ อหา
1.ตัวแปรอิสระ คือ ปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ และระดับ
การศึกษา
2.ต้นแปรตาม คือ ความพึงพอใจของลูกค้าที่มตี ่อการให้บริการของพนักงานธนาคารกรุงไทย
จากัด (มหาชน) สาขาเหนือคลอง สานักงานเขตกระบี่ ได้แก่ ด้านรูปลักษณ์ ด้านความน่าเชื่อถือ
และไว้วางใจ ด้านการตอบสนองลูกค้า ด้านการให้ความมั ่นใจ และด้านการดูแลเอาใจใส่ลูกค้า
ขอบเขตด้านประชากร
ในการศึกษาครัง้ นี้ ได้ทาการศึกษาเฉพาะลูกค้าที่มาใช้บริการธนาคารกรุงไทยจากัด
(มหาชน) สาขาเหนือคลอง สานักงานเขตกระบี่ จานวน 385 คน
ขอบเขตระยะเวลา
ใช้เวลาศึกษาเริม่ ตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565
สมมติ ฐานของงานวิจยั
ปั จจัยส่วนบุคคลส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการให้บริการของพนักงานธนาคารกรุงไทย
จากัด (มหาชน) สาขาเหนือคลอง สานักงานเขตกระบีท่ แี่ ตกต่างกัน
ประโยชน์ที่ได้รบั จากการวิจยั
1.เพื่อทราบถึงความพึงพอใจของลูกค้าทีม่ ตี ่อการให้บริการของพนักงานธนาคารกรุงไทยจากัด
(มหาชน) สาขาเหนือคลอง สานักงานเขตกระบี่
2.สามารถน าผลการวิจ ัย ที่ไ ด้ มาเป็ น แนวทางในการพัฒ นาการให้บ ริก ารของพนั ก งาน
ธนาคารกรุงไทยจากัด (มหาชน) สาขาเหนือคลอง สานักงานเขตกระบี่ ได้ตรงตามความต้องการ
ของลูกค้าทีม่ าใช้บริการมากยิง่ ขึน้

นิ ยามศัพท์เฉพาะ
ธนาคารกรุงไทยจากัด (มหาชน) หมายถึง ธนาคารกรุงไทยจากัด (มหาชน) สาขาเหนือ
คลอง สานักงานเขตกระบี่
ลูกค้า หมายถึง ลูกค้าที่มาใช้บริการธนาคารกรุงไทยจากัด (มหาชน) สาขาเหนือคลอง
สานักงานเขตกระบี่
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูส้ กึ ภายในจิตใจของมนุษย์ทแี่ สดงออกมาแตกต่างกัน
การบริ การ หมายถึง การให้ความช่วยเหลือหรือการดาเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อ่ืน
การบริการทีด่ ี ผู้รบั บริการจะได้รบั ความประทับใจและเกิดความชื่นชมองค์กร อันเป็ นการสร้าง
ภาพลักษณ์ทดี่ แี ก่องค์กร
ด้านรูปลักษณ์ หมายถึง สิง่ ที่สามารถจับต้องได้ เป็ นลัก ษณะทางกายภาพที่ปรากฏให้
เห็น ถึงสิ่งที่สามารถอานวยความสะดวกต่างๆได้ เช่ น สถานที่ บริเวณที่ใ ห้บริการ บุคลากร
อุปกรณ์ เครื่องมือ รวมทัง้ สภาพแวดล้อมทีท่ าให้ผรู้ บั บริการรูส้ กึ ว่าผูใ้ ห้บริการตัง้ ใจห่วงใยพร้อม
ทีจ่ ะดูแล
ด้านความน่ าเชื่อถือและไว้วางใจ หมายถึง ความสามารถของหน่วยงานบริการและผู้
ให้บริการที่นาเสนอการบริการได้อย่างถูกต้อง จะส่งมอบการบริการที่ดีได้ตรงตามเวลา และ
ให้บริการได้ครบถ้วนและเป็ นไป ตามทีไ่ ด้ตกลงกันไว้ จะทาให้ผรู้ บั บริการรูส้ กึ ว่าบริการที่ได้รบั
นัน้ มีความน่าไว้ใจและเชื่อถือได้
ด้านการตอบสนองลูกค้า หมายถึง ให้บริการมีความพร้อมและความเต็มใจทีจ่ ะให้บริการ
และผู้ให้บริการที่จะตอบสนองต่อความต้องการของผู้ร ับบริการได้ทนั ทีที่เขาต้องการ โดยไม่
ปล่อยให้ต้องรอนาน รวมทัง้ จะต้องกระจายการให้บริการไปอย่างทั ่วถึง ง่าย สะดวก และรวดเร็ว
ด้านการให้ความมันใจ
่ หมายถึง ความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในงานของ
หน่ วยงานบริการและผู้ปฏิบัติงานให้บริการ ผู้ใ ห้บริการจะต้องแสดงถึง ทักษะความรู้ ท าให้
ผู้ร ับบริการรู้สกึ ว่าคุ้ม ค่ากับเงินและเวลาที่ใช้ไป และเกิดความรู้สกึ มั ่นใจในคุณภาพของการ
บริการ อีกทัง้ ผู้ให้บริการต้องมีความสุภาพ เอาใจใส่ มีมารยาทที่ดใี นการบริการ จะสามารถทา
ให้ผรู้ บั บริการเกิดความไว้วางใจและมั ่นใจในการบริการ
ด้านการดูแลเอาใจใส่ลูกค้า หมายถึง ความสามารถในการดูแลเอาใจใส่ผรู้ บั บริการตาม
ความต้องการทีแ่ ตกต่างของผูร้ บั บริการแต่ละคน
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล
ศิริวรรณ เสรีรตั น์และคณะ (2550, หน้า 57-59) ได้กล่าวไว้ว่า ลักษณะทีป่ ระกอบด้วย
เพศ อายุ อาชีพ ขนาดของครอบครัว การศึกษา สถานภาพครอบครัวและรายได้ เป็ นเกณฑ์ทใี่ ช้
แบ่งส่วนทางการตลาด ลักษณะประชากรศาสตร์จงึ เป็ นสิง่ สาคัญ และสถิตทิ สี่ ามารถวัดได้ของ
ประชากรทีช่ ่วยในการกาหนดเป้ าหมายทางการตลาดจะทาให้ง่ายต่อการวัดผลมากกว่าตัวแปร
อื่น

ปรมะ สตะเวทิ น (2546, หน้า 112-118) ได้กล่าวถึงลักษณะประชากรของบุคคลไว้ดงั นี้
1.อายุถอื เป็ นปัจจัยหนึ่งทีท่ าให้บุคคลมีความแตกต่างกันในเรื่องของความคิดและ
พฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย์ โดยทั ่วไปแล้วบุคคลทีม่ อี ายุน้อยจะมีความคิดสมัยใหม่ ยึดถือ
อุดมการณ์ และมองโลกในแง่ดี ในขณะทีบ่ ุคคลทีม่ อี ายุมากมักจะมีความคิด ทัศนคติอนุรกั ษ์
นิยม ยึดถือปฏิบตั มิ คี วามระมัดระวัง และอาจมองโลกในแง่รา้ ยกว่า เนื่องจากประสบการณ์ชวี ติ
และเหตุการณ์ต่างๆ ทีบ่ ุคคลแต่ละวัยเผชิญมาไม่เหมือนกัน ทาให้ทศั นคติและความรูส้ กึ นึกคิด
แตกต่างกันไป วัยหนุ่มสาวต้องการการศึกษา ความยุตธิ รรมและความเสมอภาค เป็ นต้น
2. เพศ เพศหญิงและเพศชายมีความคิด ค่านิยม และทัศนคติทแี่ ตกต่างกัน เนื่องจาก สังคมและ
วัฒนธรรมได้กาหนดบทบาทของทัง้ สองเพศไว้แตกต่างกัน โดยทั ่วไปเพศหญิงมักจะมีจติ ใจที่
อ่อนไหวโอนอ่อนผ่อนตาม เป็ นแม่บา้ นแม่เรือน ถูกชักจูงได้ง่าย เข้าใจจิตใจผูอ้ ่นื ได้ดแี ละมัก
โทษตัวเองเมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึน้ ในขณะทีเ่ พศชายจะใช้เหตุผลมากกว่า และสามารถ
จดจาเหตุการณ์ได้ดกี ว่าเพศหญิง รวมถึงเพศชายมักจะโทษบุคคลหรืออุปสรรคอื่นๆ โดยไม่โทษ
ตนเองเมื่อเกิดความผิดพลาดขึน้
3. สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจได้แก่อาชีพ รายได้เชื้อชาติและภูมหิ ลังของครอบครัว โดย
สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจส่งผลให้บุคคลมีวฒ
ั นธรรม ประสบการณ์ ทัศนคติค่านิยม และ
เป้ าหมายทีแ่ ตกต่างกัน
4. การศึกษา บุคคลทีไ่ ด้รบั การศึกษาในระดับทีต่ ่างกันในยุคสมัยทีต่ ่างกัน ในระบบ การศึกษาที่
ต่างกันในสาขาวิชาทีต่ ่างกัน ย่อมมีความคิด อุดมการณ์และความต้องการทีแ่ ตกต่างกัน
5. ศาสนา มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลตลอดชีวติ จึงมีอทิ ธิพลต่อทัศนคติค่านิยม และ พฤติกรรม
ของบุคคล
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2550) ได้แบ่งลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ทสี่ าคัญ ดังนี้
1. อายุ โดยต้องคานึงถึงความสาคัญของการเปลีย่ นแปลงด้วย
2. เพศ ในปัจจุบนั เพศหญิงทางานนอกบ้านมากขึน้ และเป็ นเพศทีต่ ดั สินใจมากกว่าเพศชาย
3. วงจรชีวติ ครอบครัว ซึ่งจะเป็ นตัวแปรทีก่ าหนดพฤติกรรมการซื้อทีต่ ่างกันในแต่ละขัน้
4. สถานภาพ แบ่งประเภทได้ ดังนี้ โสด สมรส หม้าย หย่าร้าง สมรสแต่แยกกันอยู่ ซึ่ง
ความแตกต่างในสถานภาพสมรสมีความสาคัญต่ออัตราเจริญพันธุ์ และอัตราการตาย
5. การศึกษาและรายได้ จะมีผลต่ออานาจการซื้อ โดยผูม้ กี ารศึกษาสูง จะมีอาชีพและ
รายได้ทสี่ งู กว่าผูท้ มี่ กี ารศึกษาต่า และจะมีแนวโน้มบริโภคสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพมากกว่า
จากการทบทวนวรรณกรรมปัจจัยส่วนบุคคล แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างกันผูว้ จิ ยั จึง
สนใจศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน อาชีพ และระดับการศึกษา
เนื่องจากเป็ นตัวแปรทีแ่ บ่งส่วนการตลาดทีส่ าคัญ ซึง่ ทาให้ธนาคารกรุงไทยจากัด (มหาชน)
สาขาเหนือคลอง สานักงานเขตกระบี่ สามารถนาไปปรับปรุงและพัฒนาการบริการให้ดขี น้ึ

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจเป็ นปัจจัยทีส่ าคัญอย่างหนึง่ ทีม่ ผี ลต่อความสาเร็จของงานเพื่อให้บรรลุ
เป้ าหมายอย่างประสิทธิภาพ อันเป็ นผลมาจากการได้รบั การตอบสนองต่อแรงจูงใจหรือได้รบั
การตอบสนองต่อความต้องการของแต่ละบุคคลในแนวทางทีเ่ ขาประสงค์ โดยมีผใู้ ห้ความหมาย
คาว่า “ความพึงพอใจ” ไว้ดงั นี้
Kotler (2000) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ คือ เป็ นความรูส้ กึ ของลูกค้าทีม่ ผี ลมา
จากการเปรียบเทียบระหว่างการรับรูก้ บั ความคาดหวังในผลลัพธ์ของลูกค้า เป็ นความรูส้ กึ ส่วน
บุคคลทีเ่ มื่อได้รบั สิง่ ทีต่ ้องการหรือความผิดหวังซึง่ เกิดจากการเปรียบเทียบการรับรูจ้ ากความ
คาดหวัง
Cullen (2001) กล่าวว่าความพึงพอใจ คือ การรับรูข้ องแต่ละตัวบุคคลทัง้ ในระยะยาวและ
ระยะสัน้ ล้วนมีผลต่อคุณภาพการบริการทัง้ หมด
วิรฬุ พรรณเทวี (2542) ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่าคือความรูส้ กึ ภายในใจของ
แต่ละคนทีไ่ ม่เหมือนกัน ขึน้ อยู่กบั แต่ละคนว่ามีความคาดหวังกับสิง่ หนึง่ สิง่ ใดมากน้อยเพียงใด
อารี พันธ์มณี (2546) ได้ให้ความหมายของ ความพึงพอใจ คือ เป็ นความรูส้ กึ ความคิด
ของตัวบุคคลทีม่ ตี ่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง ซึง่ ความรูส้ กึ พึงพอใจอาจจะเกิดขึน้ ได้เมื่อได้รบั ในสิง่ ทีต่ ้องการ
และเกิดความรูส้ กึ ไม่พอใจถ้าหากความต้องการหรือเป้ าหมายทีต่ งั ้ ไว้ไม่ได้รบั การตอบสนอง ซึ่ง
ระดับความพึงพอใจทีแ่ ตกต่างกันย่อมขึน้ อยู่กบั องค์ประกอบของคุณภาพในการบริการ
ศิริวรรณ เสรีรตั น์ และคณะ(2538) ได้กล่าวไว้ว่าความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นระดับ
ความรูส้ กึ ของลูกค้าว่ามีความพึงพอใจหรือไม่มากน้อยเพียงใด โดยเกิดจากการเปรียบเทียบ
ระหว่างตัวผลประโยชน์จากคุณสมบัติ หรือจากการทางานของผูใ้ ห้บริการส่งผลให้เกิดการ
คาดหวังของลูกค้าหรือบริการทีล่ ูกค้าคาดหวัง
ความสาคัญของความพึงพอใจที่มีต่อการบริการ
เป้ าหมายสูงสุดของความสาเร็จในการให้บริการนัน้ ขึน้ อยู่กบั กลยุทธ์ ทีช่ ่วยให้ลูกค้าเกิด
ความพึงพอใจ ประทับใจการบริการและเป็ นการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าตลอดจนผู้
บริการ จึงเป็ นเรื่องสาคัญเพราะความรูค้ วามเข้าใจใน ความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคด้านบริการนัน้
เป็ นเรื่องสาคัญเพราะความรูค้ วามเข้าใจในเรื่องนี้จะนามาซึ่งความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน
ทางการตลาดเพื่อความก้าวหน้าและเติบโตของธุรกิจซึ่งจะส่งผลให้ผบู้ ริโภคนัน้ มีคุณภาพชีวติ ที่
ดีขน้ึ จึงกล่าวได้ว่าความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคด้านบริการนัน้ มีความสาคัญต่อผูใ้ ห้บริการและ
ผูร้ บั บริการ
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการให้บริการ
ความหมายของการบริการ
“การให้บริการ” ซึ่งเป็ นหน้าทีส่ าคัญในการบริหารงานในลักษณะงานทีต่ ้องมีการติดต่อ
สัมพันธ์ประสานงานกับประชาชนโดยตรง โดยแต่ละองค์กรเจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ห้บริการมีหน้าทีใ่ นการ
ส่งต่อการบริการทีด่ ใี ห้เกิดแก่ผรู้ บั บริการ มีนักวิชาการให้แนวคิดเกี่ยวกับ “การให้บริการ” ดังนี้

ศุภนิ ตย์ โชครัตนชัย (2536, หน้า 13) ได้ให้ความหมายบริการคือบริการเป็ น
กระบวนการเพื่อให้ได้รบั ความสุข รวดเร็ว และความสะดวกสบาย
อาศยา โชติ พานิ ช (2549) ให้ความหมายการบริการคือการช่วยเหลือ หรือการ
ดาเนินการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูอ้ ่นื
สมวงศ์ พงศ์สถาพร (2546, หน้า 47) ได้ให้ความหมายการบริการไว้ว่า การบริการ
หมายถึง กิจกรรมของกระบวนการเกี่ยวกับการส่งมอบสินค้าทีไ่ ม่มตี วั ตน (Intangible goods)
ของธุรกิจให้กบั ผูบ้ ริการ โดยสินค้าทีไ่ ม่มตี วั ตนนัน้ จะต้องตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริการ
จนนาไปสู่ความพึงพอใจได้
คุณภาพการให้บริการ
คุณภาพการให้บริการเป็ นแนวคิดทีเ่ กิดจากความต้องการในการหาทางเพื่อให้องค์การ
ของตนสามารถแข่งขันได้ ซึง่ ให้ความสาคัญต่อผูร้ บั บริการเป็ นอย่างมาก ความหมายโดยทั ่วไป
ไม่ได้กาหนดแน่ชดั แต่เป็ นทีย่ อมรับว่าคุณภาพเป็ นเรื่องต่างจากความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ
คุณภาพการให้บริการมิได้ หมายถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายในองค์การเท่านัน้ แม้ว่า
จะต้องมีการวัดผลอย่างเป็ นระบบเพื่อประโยชน์ในการจัดการองค์การบริการก็ตาม
คุณภาพการให้บริการได้มผี ใู้ ห้ความหมายและคานิยามไว้หลายท่าน ได้แก่
ศิริวรรณ เสรีรตั น์ (2546) ได้ให้ความหมายของคุณภาพการบริการไว้ว่า เป็ นระดับของ
การ ให้บริการซึ่งไม่มตี วั ตนนาเสนอให้กบั ลูกค้าทีค่ าดหวัง ซึ่งจะเป็ นผูต้ ดั สินคุณภาพการ
ให้บริการ
พิมล เมฆสวัสดิ์ (2550) ได้ให้ความหมายของคุณภาพการให้บริการ คือการส่งมอบการ
บริการทีด่ ที เี่ หมาะสมทัง้ เวลา สถานที่ เพื่อทีจ่ ะตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวัง
ของผูใ้ ช้บริการ
วรัชยา ศิริวฒ
ั น์ (2547) ได้ให้ความหมายของคุณภาพการให้บริการ คือ ความรู้ ความ
เชีย่ วชาญของการให้บริการ ความถูกต้องแม่นยาของการบริการ ได้รบั ความน่าเชื่อถือและ
ไว้วางใจจากผูใ้ ห้บริการ
Parasuraman et al. (1985) ได้ศกึ ษาและพบว่าคุณภาพของการบริการทีท่ าให้
ผูร้ บั บริการเกิดประสบการณ์แห่งความสุขและความพึงพอใจในทุกจุดสัมผัสของบริการ
ประกอบด้วย
1. ความมีตวั ตนหรือรูปลักษณ์ทางกายภาพของบริการทีด่ ี (Tangibles)
2. ความน่าเชื่อถือ (Reliability)
3. ความเชื่อถือได้หรือการให้ความมั ่นใจ (Assurance)
4. การตอบสนองทีท่ นั ใจ (Responsiveness)
5. ความเอื้ออาทร หรือความเอาใจใส่ (Empathy)

กรอบแนวคิดการวิจยั
จากการทบทวนวรรณกรรมและศึกษางานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง สามารถกาหนดกรอบแนวคิดการ
วิจยั เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการวิจยั ความพึงพอใจของลูกค้าทีม่ ตี ่อการให้บริการของ
พนักงานธนาคารกรุงไทยจากัด (มหาชน) สาขาเหนือคลอง สานักงานเขตกระบี่
ตัวแปรอิ สระ

ข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
4. อาชีพ
5. ระดับการศึกษา

ตัวแปรตาม
ความพึงพอใจของลูกค้าทีม่ ตี ่อการให้บริการ
ของพนักงานธนาคารกรุงไทยจากัด (มหาชน)
สาขาเหนือคลอง สานักงานเขตกระบี่
1. ด้านรูปลักษณ์
2. ด้านความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ
3. ด้านการตอบสนองลูกค้า
4. ด้านการให้ความมั ่นใจ
5. ด้านการดูแลเอาใจใส่ลูกค้า

วิธีการดาเนิ นการวิจยั
ในการศึกษาการวิจยั จะเป็ นส่วนของวิธกี ารดาเนินงานวิจยั ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาใน
หัวข้อเรื่องความพึงพอใจต่อการให้บริการของพนักงานธนาคารกรุงไทยจากัด (มหาชน) สาขา
เหนือคลอง สานักงานเขตกระบี่ โดยทาการศึกษาตามขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
ประเภทของงานวิจยั
งานวิจยั นี้ได้ศกึ ษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าทีม่ ตี ่อการให้บริการของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทยจากัด (มหาชน) สาขาเหนือคลอง สานักงานเขตกระบี่ โดยเป็ นการวิจยั เชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) และใช้วธิ วี จิ ยั เชิงสารวจ (Survey) ซึง่ จะใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลผ่านทางการประมวลผลจากโปรแกรม
สาเร็จรูป จึงทาการสรุปผลวิจยั และนาเสนอผลการวิจยั ในรูปแบบของตารางและการบรรยาย
ประกอบ โดยปัจจัยทีท่ าการศึกษา ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ รายได้เฉลีย่ ต่อ
เดือน อาชีพ และระดับการศึกษา ทีแ่ ตกต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
พนักงานธนาคารกรุงไทยจากัด (มหาชน) สาขาเหนือคลอง สานักงานเขตกระบีห่ รือไม่ อย่างไร
กลุ่มประชากรและการสุ่มตัวอย่าง
การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษามีดงั นี้ ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษา
ครัง้ นี้ ได้แก่ ลูกค้าทีม่ าใช้บริการธนาคารกรุงไทยจากัด (มหาชน) สาขาเหนือคลอง สานักงาน

เขตกระบี่ เนื่องจากผูว้ จิ ยั ไม่สามารถทราบขนาดของจานวนประชากรทีแ่ น่นอนได้ ดังนัน้ ในการ
คานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จึงใช้สูตรการคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างทีไ่ ม่ทราบจานวน
ประชากรทีแ่ น่นอนของ Cochran โดยได้กาหนดสัดส่วนขนาดของประชากรเท่ากับ 0.5 ทีร่ ะดับ
ค่าความเชื่อมั ่น 95% และระดับค่าความคลาดเคลื่อนทีย่ อมให้เกิดขึน้ ได้ 5%
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
การเก็บข้อมูลตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้แบบสอบถามปลายปิ ด เป็ น
เครื่องมือในการวิจยั โดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั ่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าทีม่ ตี ่อการให้บริการของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทยจากัด (มหาชน) สาขาเหนือคลอง สานักงานเขตกระบี่ ซึ่งเป็ นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ ผูว้ จิ ยั ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยรวบรวม
จากการให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามโดยตรง โดยมีการเก็บข้อมูล 2 ส่วน ดังนี้
1. ข้อมูลปฐมภูม ิ (Primary Data) เป็ นข้อมูลทีร่ วบรวมจากแบบสอบถามมีขนั ้ ตอน ดังนี้
1.1 ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการแจกแบบสอบถามและรวบรวมข้อมูลทัง้ หมดด้วยตนเอง
จานวน 385 ชุด โดยใช้วธิ เี ก็บแบบสอบถามจากลูกค้าทีม่ าใช้บริการธนาคารกรุงไทยจากัด
(มหาชน) สาขาเหนือคลอง สานักงานเขตกระบี่ ในเดือนมิถุนายน 2565
1.2 ผูว้ จิ ยั จะนาแบบสอบถามทีไ่ ด้ไปตรวจสอบความถูกต้องก่อนนามาวิเคราะห์สถิติ
วิจยั ต่อไป
2. ข้อมูลทุตยิ ภูม ิ (Secondary Data) ข้อมูลส่วนนี้ได้มาจากการศึกษาค้นคว้า ซึ่งไม่ได้เก็บ
รวบรวมจากกลุ่มประชากรตัวอย่างโดยตรง แต่จะเก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นๆ เช่น ผลงานวิจยั
วารสาร เว็บไซต์ วิทยานิพนธ์ เพื่อให้ขอ้ มูลประกอบการวิจยั
การวิเคราะห์ข้อมูลและการทดสอบสมมติ ฐาน
นาข้อมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ทางสถิตดิ ว้ ยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูป มีขนั ้ ตอนดังนี้
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน อาชีพ และระดับการศึกษา
เพื่อใช้อธิบายข้อมูลทั ่วไปของกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาและนาเสนอข้อมูลในรูป
ตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการวิจยั
สรุปผลการวิจยั
ส่วนที่ 1 ผลการวิจยั ปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามในการวิจยั
ผลการศึกษาครัง้ นี้สรุปได้ว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง
20-40 ปี มีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ประกอบอาชีพพนักงานบริษทั เอกชน
และระดับการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับปริญญาตรี
ส่วนที่ 2 ผลการวิจยั ความพึงพอใจของลูกค้าทีม่ ตี ่อการให้บริการของพนักงานธนาคารกรุงไทย
จากัด (มหาชน) สาขาเหนือคลอง สานักงานเขตกระบี่
ด้านรู ปลักษณ์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น อยู่ใ นระดับมาก โดยเมื่อ
พิจารณารายด้านการดูแลเอาใจใส่ ซึ่ง อัน ดับหนึ่ ง ได้แก่ ธนาคารมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่
ทันสมัยในการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.13 รองลงมาพนักงานแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย ค่าเฉลี่ย
4.08 มีระบบความปลอดภัยในการดูแลชีวติ และทรัพย์สนิ ค่าเฉลีย่ 4.04 ธนาคารมีความสะอาด
และมีการตกแต่ง สถานที่ความสวยงาม ค่าเฉลี่ย 4.04 และเอกสาร/แผ่น พับของธนาคารมี
รายละเอียดเข้าใจง่าย ค่าเฉลีย่ 4.01
ด้านความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก โดยเมื่อพิจารณารายข้อ ซึ่งอันดับหนึ่ง ได้แก่ พนักงานมีจานวนเพียงพอต่อการให้บริการ
ค่าเฉลี่ย 4.16 รองลงมาพนั กงานให้บริการรวดเร็ว และฉับไว ค่าเฉลี่ย 4.14 เครื่องมือและ
อุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมให้บริการตลอดเวลา ค่าเฉลี่ย 4.11 พนักงานสามารถให้บริการอย่าง
ถูกต้อง ไม่มคี วามผิดพลาด ค่าเฉลี่ย 4.08 และพนักงานสามารถเก็บรักษาความลับของลูกค้า
ไม่เปิ ดเผยข้อมูลของลูกค้า ค่าเฉลีย่ 4.02
ด้านการตอบสนองของลูกค้า พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
โดยเมื่อพิจารณารายข้อ ซึ่งอันดับหนึ่ง ได้แก่ พนักงานพร้อมรับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะของ
ลูกค้า, พนักงานสามารถแก้ปัญหาของท่านได้อย่างรวดเร็ว , มีการเปิ ดช่องบริการเพิม่ เมื่อมี
ผู้ร ับบริการจ านวนมากขึ้น , ระบบการท างานของธนาคารมีความรวดเร็ว มีความเสถียร ไม่
ขัดข้อง ค่าเฉลีย่ 4.14 และพนักงานให้การตอบรับในทันที เมื่อท่านมาใช้บริการ ค่าเฉลีย่ 4.10
ด้านการให้ความมั ่นใจ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดย
เมื่อพิจารณารายข้อ ซึ่งอันดับหนึ่ง ได้แก่ ธนาคารเป็ นสถาบันการเงินทีม่ คี วามมั ่นคง ค่าเฉลีย่
4.23 รองลงมาธนาคารมีหลักฐานการให้บริการทีช่ ดั เจนแก่ลูกค้าทุกครัง้ ค่าเฉลีย่ 4.21 พนักงาน
มีความสุภาพ มีอธั ยาศัยทีด่ เี สมอ ค่าเฉลีย่ 4.19 พนักงานให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความเสมอภาค
ค่าเฉลี่ย 4.16 และพนักงานมีความรูใ้ นการให้ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการบริการและผลิตภัณฑ์
ธนาคารได้ ค่าเฉลีย่ 4.11
ด้านการดูแลเอาใจใส่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดย
เมื่อพิจารณารายข้อ ซึ่งอันดับหนึ่ง ได้แก่ พนักงานมีการนาเสนอผลิตภัณฑ์ทสี่ อดคล้องกับความ
ต้ อ งการของลูก ค้า และค านึ ง ถึง ประโยชน์ ข องลู กค้า เป็ น ส าคัญ ค่ า เฉลี่ย 4.19 มีก ารสร้าง

ความสัมพันธ์ทดี่ ีระหว่างพนักงานและลูกค้า ค่าเฉลี่ย 4.16 พนักงานรู้จกั และจดจารายละเอียด
ของลูกค้าประจาได้ ค่าเฉลี่ย 4.15 เวลาในการเปิ ด ปิ ด ของธนาคารมีความเหมาะสม ตรงกับ
ความต้องการในการใช้บริการของท่าน ค่าเฉลี่ย 4.13 และพนักงานให้ความสาคัญกับลูกค้าทุก
ระดับ มีความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ค่าเฉลีย่ 4.06
ส่วนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั
สมมติ ฐาน : ปัจจัยส่วนบุคคลส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการให้บริการของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทยจากัด (มหาชน) สาขาเหนือคลอง สานักงานเขตกระบี่ แตกต่างกัน

ความพึงพอใจ

เพศ
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ความพึงพอใจรวม

✘

✘

ปัจจัยส่วนบุคคล
รายได้เฉลีย่ อาชีพ ระดับการศึกษา
ต่อเดือน
สูงสุด
✘
✔
✔

✔ แตกต่างกัน
✘ ไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาปั จจัยทีส่ ่งผลต่อความพึงพอใจต่อการให้บริการของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทยจากัด (มหาชน) สาขาเหนือคลอง สานักงานเขตกระบี่ ผูว้ จิ ยั มีข้อเสนอแนะ
ดังนี้
1 ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้
ด้านรูปลักษณ์ ธนาคารต้องมีสงิ่ อานวยความสะดวกต่างๆ เช่น สถานที่ บริเวณที่
ให้บริการ บุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ อย่างครบถ้วนเพื่อให้การบริการมีคุณภาพมากขึน้
ด้านความน่ าเชื่อถือและไว้วางใจ พนักงานสามารถบริการได้อย่างถูกต้อง ไม่ม ี
ความผิดพลาด ตรงตามเวลาทีไ่ ด้กาหนด ทาให้ผรู้ บั บริการรูส้ กึ ว่าบริการทีไ่ ด้รบั นัน้ มีความ
น่าเชื่อถือ ไว้วางใจได้
ด้านการตอบสนองของลูกค้า พนักงานมีความพร้อมและความเต็มใจทีจ่ ะให้บริการ
สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และตอบสนองต่อความต้องการของผูร้ บั บริก ารได้
ด้านการให้ความมั ่นใจ มีการเพิม่ ทักษะ ความรูค้ วามสามารถอยู่ตลอด ต้องมีความ
สุภาพ เอาใจใส่ มีมารยาททีด่ ใี นการบริการ ทาให้ผรู้ บั บริการเกิดความไว้วางใจและมั ่นใจใน
การบริการ
ด้านการดูแลเอาใจใส่ พนักงานรูจ้ กั และจดจารายละเอียดของลูกค้า และให้บริการ
ลูกค้าทุกระดับ มีความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาวิจยั ครัง้ ต่อไป

1. ควรศึกษาความพึงพอใจต่อการให้บริการของพนักงานธนาคารกรุงไทยจากัด (มหาชน)
ในพืน้ ทีอ่ ่นื ๆ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุงการบริการของพนักงานธนาคารกรุงไทยจากัด
(มหาชน) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
2. ควรศึกษาวิจยั ในรูปแบบงานวิจยั เชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก เพื่อทราบ
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