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ปัจจัยที่มีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ช่วงการแพร่ ระบาดของโรค COVID – 19
FACTORS AFFECTING SATISFACTION OF KASIKORN BANK IN BANGKOK WITH
THE SITUATION OF COVID -19 OUTBREAK
เนตรนภา เหลืองอ่อน natenapa062@gmail.com
บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงใจในการใช้บริ การธนาคาร
กสิ กรไทย จากัด (มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานคร ในช่วงการแพร่ ระบาดของโรค COVID – 19 2)เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานคร ในช่วงการ
แพร่ ระบาดของโรค COVID – 19 จาแนกตามปั จจัยด้านลักษณะของประชากร 3) เพื่อศึกษาปั จจัยคุณภาพ
การให้ บ ริ ก าร ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจของผูใ้ ช้บ ริ ก ารธนาคารกสิ ก รไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ช่วงการแพร่ ระบาดของโรค COVID – 19 กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ประชากรใน
เขตกรุ งเทพมหานคร ที่ใช้บริ การธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) จานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม
เป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงพรรณนาได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ
ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมติฐานเพื่อเปรี ยบเทียบใช้สถิติการทดสอบ t-test ทดสอบสมมติฐาน
ด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนาไปเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่
โดยใช้วิธีของ LSD และใช้สถิติถดถอยพุคูณ (Multiple Regression)
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยลักษณะประชากรกลุ่มผูใ้ ช้บริ การธนาคารกสิ กรไทย จากัด
(มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มีเพศ อายุ และอาชีพ ที่แตกต่างกันทาให้ความพึงใจในการใช้บริ การ
ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานคร ในช่วงการแพร่ ระบาดของโรค COVID – 19
ไม่ต่างกัน และปั จจัยลักษณะประชากรกลุ่มผูใ้ ช้บริ การธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ที่มี ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่างกันทาให้ความพึงใจในการใช้บริ การธนาคาร
กสิ กรไทย จากัด (มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานคร ในช่วงการแพร่ ระบาดของโรค COVID – 19 ต่างกัน
ส่ วนปั จจัยคุณภาพการให้บริ การ ด้านความน่ าเชื่อถือไว้วางใจ ด้านการให้ความมัน่ ใจแก่ผรู ้ ับบริ การ ด้าน
ความเข้าใจและเห็ นอกเห็ นใจผูร้ ั บบริ การ มีผลต่อความพึงใจในการใช้บริ การธนาคารกสิ กรไทย จากัด
(มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานคร ในช่วงการแพร่ ระบาดของโรค COVID – 19
คาสาคัญ : ธนาคารกสิ กรไทย ,คุณภาพการให้บริ การ,ความพึงพอใจ
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ABSTRACT
The purpose of this research was to 1) to study factors affecting the satisfaction of using Kasikorn
Bank in Bangkok of COVID – 19 outbreak 2) to study the satisfaction of Kasikorn Bank in Bangkok of
COVID - 19 outbreak classified by factors of population characteristics 3) to study the service quality
factors That affects the satisfaction of users of Kasikorn Bank in Bangkok of COVID - 19 outbreak, the
sample in this study were population in Bangkok. That used Kasikorn Bank 400 persons by using
questionnaires as a tool for data collection The statistics used in the descriptive analysis were frequency,
percentage, mean, and standard deviation. The standardized test is used for comparison. The t-test is used
to test the hypothesis by using the One-way ANOVA. If the differences are found, they will be compared
in pairs. By means of LSD and multiple regression
The hypothesis test found that The demographic factors of Kasikorn Bank users in Bangkok that
have different gender, age and occupation make the satisfaction in using Kasikorn Bank in Bangkok. of
COVID - 19 outbreak, there was no difference and the characteristics of the population of Kasikorn Bank
Public Company Limited in Bangkok with educational level. And the average incomes make the
satisfaction of using Kasikorn Bank in Bangkok During the outbreak of COVID - 19 outbreak, the
difference in the quality of services Reliability In providing customers with confidence In understanding
and sympathizing to clients Affecting the satisfaction of using Kasikorn Bank in Bangkok During the
spread of COVID-19 outbreak
Keywords : Kasikorn Bank ,Service Quality , Satisfaction
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บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
สถาบันการเงินมีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการเงินของประเทศ โดยทาหน้าที่ระดม
และจัดสรรเงินทุนแก่ภาคเศรษฐกิจจริ ง การรับฝาก บริ การถอนเงิน การรับชาระค้าสิ นค้าและบริ การ การ
โอนเงิน การให้สินเชื่ อ การซื้ อขายตัว๋ แลกเงิน การซื้ อขายเงินตราต่างประเทศ และด้านอื่นๆ

ข้อมูล :

(ธนาคารแห่ งประเทศไทย 2563) ปั จจุบนั ในช่วงสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค Cowid-19 ที่ส่อเค้า
รุ นแรงและกระจายเป็ นวงกว้างมากขึ้นทัว่ โลก ยังเป็ นเหตุการณ์ที่ไม่นิ่งซึ่ งทาให้การประเมินผลกระทบต่อ
ภาพรวมเศรษฐกิ จมีความซับซ้อนตามไปด้วย ธนาคารพาณิ ชย์ไทย สถานการณ์การชะลอตัวลงแรงของ
เศรษฐกิ จ โดยเฉพาะในช่ ว งครึ่ งปี แรก จะส่ ง ผลกระทบต่ อ รายได้ ทั้ง รายได้จ ากดอกเบี้ ย และรายได้
ค่าธรรมเนียม โดยเฉพาะรายได้ดอกเบี้ยหลักจากเงินให้สินเชื่อที่จะเผชิญทั้งผลกระทบจากการปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยเพิ่มเติม และสิ นเชื่อที่ศูนย์วิจยั กสิ กรไทยปรับลดประมาณการของอัตราการเติบโตลงมาที่ระดับไม่
เกิน 1% ในปี 2563 (เดิมมองกรอบล่างไว้ที่ 3.0%) เทียบกับ 2.2% ณ สิ้ นปี 2562 ขณะที่ ค่าใช้จ่ายในการตั้ง
สารองหนี้ดอ้ ยคุณภาพอาจเพิ่มขึ้นตามทิศทาง เอ็นพีแอล ที่มีโอกาสขยับขึ้นจาก 2.98% เมื่อสิ้ นปี 2562 โดย
ต้องรอดูสถานการณ์และตัวเลขไตรมาสแรกที่จะออกมาภายใต้มาตรฐานบัญชีใหม่ดว้ ยเพื่อประเมินทิศทางที่
ชัดเจนอีกครั้ง โจทย์สาคัญกว่าของธนาคารพาณิ ชย์ไทย ณ ขณะนี้ คือการช่วยเหลือลูกค้าผ่านมาตรการต่าง ๆ
ที่ร่วมมือกับทางการ เพื่อให้ลูกค้าผ่านพ้นช่วงยากลาบากนี้ไปก่อน ขณะที่ผลกระทบต่อผลประกอบการในปี
นี้ เป็ นสิ่ งที่นกั ลงทุนรับรู ้ไประดับหนึ่งแล้ว และเป็ นทิศทางที่สอดคล้องกับสถาบันการเงินทัว่ โลก (ศูนย์วิจยั
ธนาคารกสิ กรไทย 2563 )
ถือได้ว่าความสาเร็ จของธนาคารนั้น ตั้งอยู่บนความพึงพอใจของลูกค้า ธนาคารจึงต้องสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า โดยยึดหลักความซื่ อสัตย์สุจริ ต การรักษาจริ ยธรรม และความเชื่อถือซึ่ งกันและ
กัน เราตระหนักดีว่าลูกค้าแต่ละคนมีความต้องการและความคาดหวังแตกต่างกัน ธนาคารต้องสนองความ
ต้องการของลูกค้าที่หลากหลายด้วยการมุ่งมัน่ พัฒนาการให้บริ การของธนาคารให้เข้าสู่ ระดับสากลอย่าง
ต่อเนื่ อง เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าอย่างที่สุด และด้วยความสัมพันธ์ที่เอื้อ
ประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวเราจะต้องทาความเข้าใจเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและความต้องการของลูกค้า
เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเหมาะสม ข้อมูล : (ธนาคารกสิ กร
ไทย 2563)
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึ งมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การ
ธนาคาร กสิ กรไทย จากัด (มหาชน) ในช่วงการแพร่ ระบาดของโรค Cowid-19 ของผูท้ ี่มาใช้บริ การธนาคาร
เพื่อให้ทราบถึงปั จจัยด้านประชากรศาสตร์และปั จจัยคุณภาพการบริ การที่ส่งผลต่อความ พึงพอใจในการใช้
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บริ การธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) โดยข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ สามารถนา ไปใช้เป็ น
แนวทางในการวิเคราะห์เพื่อประกอบการตัดสิ นใจ รวมถึงใช้ในการปรับเปลี่ยน ปรับปรุ ง และพัฒนากล
ยุทธ์ทางการตลาดของธนาคารและผูท้ ี่ สนใจเกี่ ยวกับธุ รกิ จการให้บริ การ ให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ที่
สอดคล้องกับความความพึงพอใจและต้องการของลูกค้าในปัจจุบนั ให้ได้มากที่สุด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงใจในการใช้บริ การธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ช่วงการแพร่ ระบาดของโรค COVID – 19
2.

เพื่อศึ กษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)

ในเขต

กรุ งเทพมหานคร ช่วงการแพร่ ระบาดของโรค COVID – 19 จาแนกตามปัจจัยด้านลักษณะของประชากร
3. เพื่อศึกษาปั จจัยคุณภาพการให้บริ การ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การธนาคารกสิ กร
ไทย จากัด (มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานคร ช่วงการแพร่ ระบาดของโรค COVID – 19
ขอบเขตของงานวิจัย
3.1. ขอบเขตของประชากร
ขอบเขตการวิจยั ในครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาผูใ้ ช้บริ การธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) ที่อยู่
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
3.2. ขอบเขตของกลุ่มตัวอย่าง
ผูว้ ิจยั ไม่สามารถทราบจานวนประชากรผูใ้ ช้ริการธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) ในเขต
กรุ งเทพมหานครที่แน่นอน ในการกาหนดกลุ่มตัวอย่างของYamane (1973) ผูว้ ิจยั จึงได้ทาการกาหนดค่า
ความคาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ 0.05 ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95% และจากการปิ ดตาราง
Yamane พบว่าจานวนของกลุ่มตัวอย่างที่ได้นาไปใช้วิจยั มีจานวน 400 คน
3.3. ขอบเขตของเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
การวิจยั ในครั้งนี้จะใช้เครื่ องมือในการเก็บข้อมูลการวิจยั คือ แบบสอบถามที่เกี่ยวกับปัจจัยที่มีส่งผล
ต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานคร ช่วงการแพร่
ระบาดของโรค COVID – 19
3.4. ขอบเขตด้านเนื้อหาและประเด็นในการศึกษา
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ตัวแปรอิสระ ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน และปัจจัยคุณภาพการให้บริ การ
ตั ว แปรตาม คื อ ความพึ ง พอใจของผู ้ใ ช้บ ริ การธนาคารกสิ ก รไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ช่วงการแพร่ ระบาดของโรค COVID – 19
3.5. ขอบเขตระยะเวลาการดาเนิ นการศึกษาวิจยั เริ่ มตั้งแต่เดือน

เมษายน พ.ศ.2563 ถึงเดือน

พฤษภาคม พ.ศ.2563
นิยามศัพท์ เฉพาะ
ผูว้ ิจยั ได้กาหนดความหมายของตัวแปรแต่ละตัวเพื่อใช้ในการศึกษาดังต่อไปนี้
ธนาคาร หมายถึง สถาบันทางการที่มีข้ ึนเพื่อไว้ให้บริ การแก่ประชาชนผูใ้ ช้บริ การในด้านต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการทาธุรกรรมทางการเงิน
เจ้ าหน้ าทีธ่ นาคาร หมายถึง ผูใ้ ห้บริ การ ให้คาแนะนา ช่วยเหลือในด้านต่างๆ แก่ลูกค้าที่มาใช้บริ การ
ที่ธนาคาร
ลู ก ค้ า หมายถึ ง ผู ้ที่ ม าใช้บ ริ การท าธุ ร กรรมทางการเงิ น ฝากเงิ น ถอนเงิ น ช าระค้า สิ น ค้า /
สาธารณูปโภค สิ นเชื่อ กองทุน ประกันชีวิต และด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางธนาคาร
1. ปัจจัยคุณภาพในการให้ บริการ หมายถึง สิ่ งที่ไม่มีตวั ตน ไม่สามารถจับต้องไม่ได้ แต่ผบู ้ ริ การ
ต้องปฏิบตั ิเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและความจาเป็ นของลูกค้าหรื อคนที่มาขอรับบริ การ ซึ่ ง
ปัจจัยคุณภาพการให้บริ การจะประกอบไปด้วย 5 ด้าน คือ ความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ ความน่าเชื่อถือ
ไว้วางใจ การตอบสนองต่อผูร้ ับบริ การ การให้ความมัน่ ใจแก่ผูร้ ับบริ การ ความเข้าใจและเห็ นอกเห็ นใจ
ผูร้ ับบริ การ
1.1 ความเป็ นรู ปธรรมของการบริการ หมายถึง ลักษณะทางกายภาพที่แสดงถึงสิ่ งอานวยความ
สะดวกในด้านต่างๆ แก่ผรู ้ ับบริ การ เป็ นที่สามารถจับต้องได้ ได้แก่ สถานที่เตรี ยมความพร้อมต่อผูร้ ับบริ การ
บุคคล อุปกรณ์ เครื่ องมือที่ทนั สมัย บรรยากาศภายในธนาคาร การแต่งตัวเครื่ องแบบของพนักงาน เอกสาร
ข้อมูลต่างๆ เป็ นต้น
1.2 ความน่ าเชื่อถือไว้ วางใจ ไว้ วางใจ หมายถึง หมายถึง ความสามารถในการให้บริ การอย่างมี
คุณภาพด้วยความถูกต้องต้องแม่นยาและมีความเหมาะสมของด้านเวลาให้บริ การ การปฏิบตั ิตามข้อกาหนด
ของทางธนาคาร และการไม่เปิ ดเผยข้อมูลลูกค้าสู่ ภายนอกรวมทั้งทางองค์กรยังให้ความสาคัญเรื่ องการ
บารุ งรักษาอุปกรณ์เครื่ องมือให้มีความพร้อมอยูเ่ สมอ
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1.3 การตอบสนองต่ อผู้รับบริการ หมายถึง หมายถึง ความพร้อมของผูใ้ ห้บริ การและความเต็มใจ
ที่จะให้บริ การ ความสะดวกรวดเร็ วจากการใช้บริ การ ระบบการให้บริ การที่รวดเร็ ว การบริ หารจัดการคิว
ของผูใ้ ห้บริ การ เข้าถึงบริ การได้ง่าย และผูใ้ ห้บริ การสามารถการตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การได้
อย่างทันท่วงทีตอ้ งการ
1.4 การให้ ความมั่นใจแก่ ผู้รับบริ การ หมายถึง การที่ผใู ้ ห้บริ การแสดงให้เห็นถึงทักษะความรู ้
การตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การด้วยความมีมารยาท สุ ภาพ อ่อนน้อม และการแสดงออกถึง
พฤติกรรมติที่เหมาะสมในการปฏิบตั ิงานของผูใ้ ห้บริ การให้แก่ผรู ้ ับบริ การในสร้างความเชื่อมัน่ ต่อการใช้
บริ การ รวมถึงการสร้างความมัน่ ใจเรื่ องความปลอดภัยถือเป็ นอีกสิ่ งหนึ่งที่สาคัญต่อการบริ การ
1.5 ความเข้ าใจและเห็นอกเห็นใจผู้รับบริการ หมายถึง ผูใ้ ห้บริ การมีการดูแลเอาใจใส่ ผใู ้ ช้บริ การ
อย่างเท่าเทียมกัน การให้บริ การด้วยความ ยิม้ แย้ม แจ่มใส ดูแลเอาใส่ ใจและให้ความสาคัญลูกค้าเสมอ ด้าน
ช่องทางในการให้ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ ที่หลากหลาย เพื่อแจ้งให้ลูกค้าได้รับทราบ
2. ความพึงพอใจในการใช้ บริ การ หมายถึง การลูกค้าไปใช้บริ การที่ธนาคารแล้วได้รับการบริ การ
จากเจ้าหน้าที่ ด้วยรวดเร็ ว เต็มใจในการให้บริ การ และช่วยแก้ปัญหาได้ทนั ที ไม่ผดิ หวังในการใช้บริ การ
2.1 ความพึงพอในการใช้ บริการธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) ด้านการให้บริ การที่เสมอ
ภาค หมายถึง การให้บริ การของเจ้าหน้าต่อผูร้ ับบริ การอย่างเท่าเทียมกันในการให้บริ การ เจ้าหน้าที่มีความ
กระตือรื อร้นในการให้บริ การลูกค้าทุกคนด้วยความเต็มใจ เจ้าหน้าที่ให้บริ การตามลาดับก่อน-หลัง โดยไม่
เลือกปฏิบตั ิ เจ้าหน้าที่มีการให้บริ การโดยยึดถือกฎระเบียบและมาตรฐานการให้บริ การด้วยความถูกต้อง
2.2 ความพึงพอในการใช้ บริการธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) ด้านความพียงพอ หมายถึง
ธุรกิจองค์กรมีการจัดเตรี ยม ในด้าน วัสดุ อุปกรณ์ ต่อการให้ริการ มีเคาน์เตอร์ ในการให้บริ การเพียงพอต่อ
ปริ ม าณลู ก ค้า ที่ ม ารั บ บริ ก าร รวมถึ ง ด้า นบุ ค ลากร ในการให้บ ริ ก าร คุ ณ ภาพด้า นคว ามปลอดภัย ต่ อ
ผูใ้ ช้บริ การ และด้านสถานที่ต้ งั ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อผูไ้ ปใช้บริ การ
ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
1. เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง ปั จจั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจในให้ บ ริ การของผู ้ใ ช้ บ ริ การในเขต
กรุ งเทพมหานคร ในช่วงการแพร่ ระบาดของโรค COVID – 19
2. เพื่อให้ทราบถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร ในช่วง
การแพร่ ระบาดของโรค COVID – 19 จาแนกตามปั จจัยด้านประชากรและปั จจัยด้านคุณภาพการให้บริ การ
ไปใช้เป็ นแนวทางปรั บปรุ งและพัฒนาองค์กรธุ รกิ จทางการตลาดให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ให้มีความ
สอดคล้องกับความความพึงพอใจและต้องการของลูกค้าในปัจจุบนั
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3. เพื่อเป็ นข้อมูลสาหรับ ภาคธนาคาร ผูป้ ระกอบการ และบุคคลอื่น ที่ให้ความสนใจด้านคุณภาพ
การให้บริ การ สามารถศึกษาผลการวิจยั ครั้งนี้ เพื่อใช้เป็ นแนวทาง ไปปรับใช้เป็ นข้อมูลเพื่อประกอบการ
ตัดสิ นใจ กับกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายได้
วิธีดาเนินงานวิจัย
ในการวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั แบบไม่ทดลอง เป็ นการวิจยั ที่ มีการศึ กษาตามสภาพที่ เป็ นไปตาม
ธรรมชาติโดยไม่มีการจัดกระทา หรื อควบคุมตัวแปรใดๆ เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามแบบวิจยั
ตัดขวาง(Cross Sectional Studies) คือ เป็ นการเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียวโดยใช้
เครื่ องมือการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) และทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีทางสถิติ
ประชากรในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ จานวนผูใ้ ช้บริ การธนาคารกสิ กรไทย จากัด(มหาชน) เขต
กรุ งเทพมหานคร ช่วงการแพร่ ระบาดของโรค Cowid-19 ซึ่ง ไม่สามารถทราบจานวนที่แน่นอนได้ ผูว้ ิจยั จึง
ได้ใช้วิธีการ

สุ่ มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่ าจะเป็ น โดยการสุ่ มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenient

Sampling) เนื่ องจากไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน ในการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จึงได้ทาการเปิ ด
ตาราง Yamane (1973) เพื่อกาหนดกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งการเปิ ดตารางค่าความคาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 0.5 ที่
ระดับความเชื่อมัน่ 95% ผลจากการเปิ ดตาราง Yamane (1973) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่จะต้อง
ทาการศึกษานั้นอยูท่ ี่ 400 ตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ใช้เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaires) ที่ผวู ้ ิจยั ได้ทาการสร้างขึ้นมาจากการ
เก็บรวบรวมข้อมูลความรู ้เกี่ยวกับการวิจยั จากเอกสาร บทความ วิทยานิพนธ์ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
กาหนดกรอบแนวความคิดสาหรับใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาแบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็ น 5 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลของผูใ้ ช้บริ การธนาคารกสิ กรไทย จากัด(มหาชน)
เขตกรุ งเทพมหานคร ช่วงการแพร่ ระบาดของโรค Cowid-19 มีลกั ษณะเป็ นคาถามปลายปิ ดจานวน 5 ข้อ
ประกอบไปด้วยคาถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
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ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานคร ช่วง
การแพร่ ระบาดของโรค COVID – 19 มีลกั ษณะเป็ นคาถามปลายปิ ดจานวน 3 ข้อ ประกอบไปด้วยคาถาม
เกี่ยวกับ ความถี่ในการมาใช้บริ การ ประเภทธุรกรรมที่ใช้บริ การ ลักษณะการใช้บริ การ
ส่ วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยคุณภาพในการให้บริ การ โดยประกอบด้วย ด้านการบริ การที่เป็ น
รู ปธรรม ด้านความน่ าเชื่ อถือไว้วางใจ ด้านการตอบสนองต่อผูร้ ั บบริ การ ด้านการให้ความมัน่ ใจแก่
ผูร้ ับบริ การ ด้านความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผูร้ ับบริ การ ซึ่งมีจานวนข้อคาถามทั้งหมด 22 ข้อ โดยมีเกณฑ์
การให้เลือกระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ
ส่ วนที่ 4 ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ช่วงการแพร่ ระบาดของโรค COVID – 19 ซึ่งมีจานวนข้อคาถามทั้งหมด 9 ข้อ โดยมีเกณฑ์การให้เลือก
ระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ
ส่ วนที่ 5 ข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุ ง และแก้ไข ซึ่ งจะเป็ นคาถามปลายเปิ ด เพื่อให้ผูต้ อบ
แบบสอบถามได้เสนอความคิดเห็น
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1.สถิติเชิงพรรณนา ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1.1 ใช่ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ ( Frequency ) ในการวิเคราะห์ตวั แปรที่มีระดับการวัด
เชิงกลุ่ม ซึ่ง ได้แก่ ข้อมูลส่ วนบุคคล ที่ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยต่อเดือน
1.2 ใช่ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะห์ตวั แปรที่
มีระดับการวัดเชิงปริ มาณ ซึ่งได้แก่ ปัจจัยคุณภาพการให้บริ การและความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การธนาคาร
กสิ กรไทย จากัด (มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานคร ช่วงการแพร่ ระบาดของโรค COVID – 19
2. สถิติอนุมาน ( Inferential Statistics ) ในการวิเคราะห์ ข้อมูลดังนี้
2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของผูใ้ ช้บ ริ ก ารธนาคารกสิ ก รไทย จ ากัด (มหาชน)

ในเขต

กรุ งเทพมหานคร ช่วงการแพร่ ระบาดของโรค COVID – 19 จาแนกตาม ปั จจัยด้านประชากร ได้แก่ เพศ จะ
ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติ t-tese
2.2. เพื่อศึกษาพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ช่วงการแพร่ ระบาดของโรค COVID – 19 จาแนกตามปั จจัยด้านประชากร ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จะใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติความ แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และ
หากการวิเคราะห์ พบความแตกต่างจะ นาไปเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่โดยใช้วิธีของ LSD
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2.3 เพื่อศึกษาปั จจัยด้านคุณภาพการบริ การ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การธนาคารกสิ กร
ไทย จากัด (มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานคร ช่วงการแพร่ ระบาดของโรค COVID – 19 จะใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ สถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)
สรุปผลการวิจยั
1.ผลการวิเคราะห์

ความพึงพอของผูใ้ ช้บริ การธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)

กรุ งเทพมหานคร ช่วงการแพร่ ระบาดของโรค COVID – 19

ในเขต

โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมากที่สุดเมื่อ

พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการให้บริ การที่เสมอภาค ให้ความเห็นด้วยอยูใ่ นระดับมากที่สุด และด้าน
การให้บริ การอย่างเพียงพอให้ความเห็นด้วยอยูใ่ นระดับมาก รองลงมา
2. ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ช่วงการแพร่ ระบาดของโรค COVID – 19 จาแนกตามปั จจัยด้านประชากร สามารถสรุ ป
ผลการวิจยั ได้ดงั นี้
2.1 ลักษณะกลุ่มประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครทีมี เพศ อายุ และอาชีพ ต่างกันทาให้ความพึง
พอใจของผูใ้ ช้บริ การธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานคร ช่วงการแพร่ ระบาดของ
โรค COVID – 19 ไม่ต่างกัน
2.2 ลักษณะกลุ่มประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครทีมี ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่างกันทาให้ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานคร ช่วง
การแพร่ ระบาดของโรค COVID – 19 ต่างกัน
3. ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริ การ ส่ งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การธนาคาร
กสิ กรไทย จากัด (มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานคร ช่วงการแพร่ ระบาดของโรค COVID – 19 สามารถสรุ ป
การวิจยั ได้ ดังนี้
3.1 คุณภาพการให้บริ การ ด้านการบริ การที่เป็ นรู ปธรรม ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ ด้านการ
ตอบสนองต่อผูร้ ับบริ การ ส่ งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ช่วงการแพร่ ระบาดของโรค COVID – 19
3.2 คุณภาพการให้บริ การ ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ ด้านการให้ความมัน่ ใจแก่ผรู ้ ับบริ การ ด้าน
ความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผูร้ ับบริ การ ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การธนาคารกสิ กรไทย
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จากัด (มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานคร ช่วงการแพร่ ระบาดของโรค COVID – 19 ด้านการบริ การที่เป็ น
รู ปธรรม ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ ด้านการตอบสนองต่อผูร้ ับบริ การ
อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการศึ ก ษาความพึ ง พอของผูใ้ ช้บ ริ ก ารธนาคารกสิ ก รไทย จ ากัด (มหาชน)
ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ช่วงการแพร่ ระบาดของโรค COVID – 19 โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมากที่สุดเมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการให้บริ การที่เสมอภาค ให้ความเห็นด้วยอยูใ่ นระดับมากที่สุด และด้าน
การให้บริ การอย่างเพียงพอให้ความเห็นด้วยอยูใ่ นระดับมาก รองลงมา ทัง่ นี้อาจเป็ นเพราะว่า ผูท้ ี่เข้ามาใช้
บริ การธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) ส่ วนใหญ่เป็ นลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การเป็ นประจา ให้ความสาคัญ
ในการบริ การด้านการที่ เสมอภาคและการอย่างเพียงพอให้ความเห็ น เป็ นอย่างมาก และธนาคารก็มีการ
ตระหนักถึงประสิ ทธิ ภาพในการในบริ การ ช่วงการแพร่ ระบาดของโรค COVID-19 เพื่อให้ลูกค้าเกิดความ
ประทับใจสู งสุ ด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด จอห์น (John, 1954, p. 400) กล่าวว่า การบริ การที่มีความยุติธรรม
ต่อทุกคนเท่าเทียมกัน ได้รับการปฏิบตั ิเหมือนกันไม่มีการแบ่งแยกกีดกันในการให้บริ การ Mullins (1954, p
397-400) กล่าวว่า การให้บริ การประชาชนทุกคน อย่างเท่าเทียมกัน ใช้กฎระเบียบและมาตรฐานการ
ให้บริ การเดียวกัน แนวคิด Mullins (1954, p 397-400) กล่าวว่า การให้บริ การด้านวัสดุอุปกรณ์ บุคคล
สถานที่ เวลา อย่างเพียงพอเหมาะสม นอกจากด้านปริ มาณที่เพียงพอแล้วบริ การที่ให้แก่ประชาชน ต้องมี
คุณภาพดีดว้ ย
2. ผลการศึ กความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การธนาคารกสิ ก รไทย จากัด (มหาชน) ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ช่วงการแพร่ ระบาดของโรค COVID–19 จาแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ พบว่า เป็ นปั จจัยที่ไม่
มีผลต่อการตัดสิ นใจในการใช้บริ การธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)

ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า กลุ่ม

ผูใ้ ช้บริ การ ที่มี เพศ อายุ อาชีพ ต่างกัน ซึ่ งเมื่อเข้ามาใช้บริ การ ได้รับการบริ การจากเจ้าหน้าที่สาขาอย่างเท่า
เทียมกัน ไม่เลือกปฏิบตั ิ ในช่วงการแพร่ ระบาดของโรค COVID–19 จึงส่ งผลให้ผใู ้ ช้บริ การไม่รู้สึกเกิด
ความแตกต่างในการเข้าใช้บริ การ ซึ่ งผูว้ ิจยั มีความคิดเห็นว่า ทั้งเพศหญิงและเพศชาย ให้ความพึงเจ้าหน้าที่
ให้บริ การต่อลูกค้าที่มารับบริ การทุกคนด้วยความเท่าเทียมกัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชุติมนฑน์ เช้า
เจริ ญ (2559) ที่ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึง พอใจในการใช้บริ การธนาคาร ไทยพาณิ ชย์จากัด (มหาชน)
ประชากรศาสตร์พบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่มีเพศแตกต่างกัน มีระดับความ พึงพอใจในการใช้ บริ การธนาคารไทย
พาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) ไม่แตกต่างกัน
ส่ วนปั จจัยด้าน ระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการใช้บริ การธนาคาร
กสิ กรไทย จากัด (มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานคร ช่วงการแพร่ ระบาดของโรค COVID–19 ทั้งนี้อาจเป็ น
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เพราะว่ากลุ่มผูใ้ ช้บริ การที่มี ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกัน มีมาตรฐานและรู ปแบบการใน
การใช้บริ การที่ต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ดลพร รุ่ งปั จฉิ ม (2556 ) ที่ศึกษาความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อคุณภาพ การบริ การของธนาคารออมสิ นในจังหวัดระนอง พบว่า ลูกค้าที่มา ใช้บริ การที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การของธนาคารออมสิ น แตกต่างกัน
3. ศึกษาปั จจัยด้านคุณภาพการให้บริ การผูใ้ ช้บริ การธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ช่วงการแพร่ ระบาดของโรค COVID – 19 พบว่า ในด้านการบริ การที่เป็ นรู ปธรรม การ
ตอบสนองต่อผูร้ ับบริ การ ด้านความเข้าใจและเห็นอกเห็น ผูร้ ับบริ การ

ไม่มีผลต่อความพึงพอใจของ

ผูใ้ ช้บริ การธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานคร ช่วงการแพร่ ระบาดของโรค
COVID–19 ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะว่า กลุ่มผูใ้ ช้บริ การ ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) ที่มาใช้บริ การ ช่วง
การแพร่ ระบาดของโรค COVID – 19 ซึ่งได้รับการให้บริ การจากการรับบริ การที่สาขาอย่างครบถ้วนถูกต้อง
สมบูรณ์ ในเรื่ อง เครื่ องมืออุปกรณ์ การจัดสถานที่ เจ้าหน้าที่ให้บริ การด้วยความรวดเร็ ว ต่อผูเ้ ข้าใช้บริ การ
ทุกคน จึงทาให้ผใู ้ ช้บริ การธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) ที่มาใช้บริ การ ช่วงการแพร่ ระบาดของโรค
COVID – 19 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธาริ นี แก้วจันทรา (2554) ที่ศึกษาความพึงพอใจของลูกคาต่อ
การให้บริ การ ของ ธนาคารกรุ งศรี อยุธยาจากัด (มหาชน) สาขารัชดาภิเษก(ท่าพระ-ตากสิ น) พบว่า ภาพรวม
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ของด้านความเต็มใจและความสะดวกรวดเร็ ว ชนัญญา ครอง
ศีล (2558) ที่ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริ การ ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) สาขา รัตนาธิ
เบศร์ จังหวัดนนทบุรี พบว่า โดยรวมที่ระดับมาก โดยมีความพึงพอใจในด้านการตอบสนองลูกค้ารองลงมา
จากด้านรู ปลักษณ์
ปั จจัยด้านคุ ณภาพการให้บริ การผูใ้ ช้บริ การธนาคารกสิ ก รไทย จากัด (มหาชน) ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ช่วงการแพร่ ระบาดของโรค COVID – 19 พบว่า ในด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ ด้าน
การให้ความมัน่ ใจแก่ผรู ้ ับบริ การ มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ช่วงการแพร่ ระบาดของโรค COVID–19 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะกลุ่มผูใ้ ช้บริ การโดย
ส่ วนใหญ่ ในช่วงการแพร่ ระบาดของโรค COVID – 19 มีมาตรฐานและทัศนะคติต่อความพึงพอใจในการ
ใช้บริ การธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) ในเรื่ อง ความปลอดภัย การรักษาเวลาในการให้บริ การ และ
พฤติกรรมในการสร้างความเชื่อในการรับบริ การ อยูใ่ นระดับหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธาริ นี แก้ว
จันทรา (2554) ที่ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริ การ ของ ธนาคารกรุ งศรี อยุธยาจากัด (มหาชน)
สาขารัชดาภิเษก(ท่าพระ-ตากสิ น) พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ในด้านความไวว้างใจในการ
ปฏิบตั ิงานและความเชื่อมัน่
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ข้ อเสนอแนะการนาไปใช้
จากผลการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีขอ้ เสนอแนะในการวิจยั เพื่อนาไปใช้ให้เป็ นประโยชน์สาหรั บ ภาค
ธนาคารหรื อผูป้ ระกอบการด้านการให้บริ การ และบุคคลอื่นที่มีความสนใจที่จะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจ
ด้านการให้บริ การเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการในการดาเนินธุรกิจให้ตรงอยูก่ ลุ่มลูกค้าเป้ าหมายในอนาคตได้
ดังต่อไปนี้
ปัจจัยด้ านประชากร
1. ประชากรผูใ้ ช้บริ การธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) ในกรุ งเทพมหานคร ที่มีปัจจัยด้าน
ประชากรช่วงการแพร่ ระบาดของโรค COVID –19 เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน โดยรวมไม่ต่างกัน
2. ประชากรผูใ้ ช้บริ การธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) ในกรุ งเทพมหานคร ที่มีปัจจัยด้าน
ประชากร ช่วงการแพร่ ระบาดของโรค COVID – 19 ระดับการศึกษา โดยรวมต่างกัน
ดังนั้น ภาคธนาคาร จึงไม่ตอ้ งสนใจปัจจัยประชากรด้าน เพศ อายุ และอาชีพ ที่กล่าวข้างต้น ดัง่ เช่น
กรณี ศึกษา ช่วงการแพร่ ระบาดของโรค COVID – 19 ไม่มีผลต่อการใช้บริ การ แต่ควรให้ความสนใจในด้าน
ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เพราะระดับการศึกษามีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การธนาคาร
กสิ กรไทย จากัด (มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานคร ช่วงการแพร่ ระบาดของโรค COVID – 19 เนื่องจาก
ลูกค้ากลุ่มนี้อาจจะมีมาตรฐานและความคาดหวังในระดับที่สูงกว่าบุคคลทัว่ ไป ดังนั้นโดยรวม ภาคธนาคาร
ควรต้องมีการวางแผนปรับปรุ งและพัฒนาการบริ หารจัดการด้านปั จจัยคุณภาพการให้บริ การ ด้านความ
น่าเชื่อถือไว้วางใจ ด้านการให้ความมัน่ ใจแก่ผรู ้ ับบริ การ ด้านความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผูร้ ับบริ การ และ
ปั จ จัย ด้านอื่ น ๆ ที่ มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ ก ารธนาคารกสิ กรไทยจ ากัด (มหาชน) ในเขต
กรุ งเทพมหานคร เพื่อให้มีคุณภาพการบริ การที่ดีและรักษาฐานลูกค้าให้มีความมัน่ คงยิง่ ขึ้นในอนาคต
ปัจจัยด้ านคุณภาพการให้ ริการ
ปั จจัยด้านคุณภาพการให้บริ การที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การธนาคารกสิ กรไทย จากัด
(มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานคร ช่วงการแพร่ ระบาดของโรค COVID – 19 โดยมีขอ้ เสนอแนะ ดังต่อไปนี้
1. ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ จากผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า คุณภาพการให้บริ การ ด้านความ
น่ าเชื่ อถือไว้วางใจ มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ช่วงการแพร่ ระบาดของโรค COVID –19 ดังนั้น ธนาคาร ผูป้ ระกอบการด้านการ
ให้บริ การ ควรให้ความสาคัญในด้านการให้บริ การที่มีความถูกต้องแม่นยา รักษาเวลาในการให้บริ การ ไม่
เปิ ดเผยความลับลูกค้าและความสาคัญของเครื่ องมืออุปกรณ์ให้มีความพร้อมอยูเ่ สมอ
2. ด้านการให้ความมัน่ ใจแก่ผรู ้ ับบริ การ จากผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า คุณภาพการให้ริการ ด้าน
การให้ความมัน่ ใจแก่ผรู ้ ับบริ การ มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ช่วงการแพร่ ระบาดของโรค COVID – 19 ดังนั้น ธนาคาร ผูป้ ระกอบการด้านการ
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ให้บริ การ ควรให้ความสาคัญในเรื่ อง ความมีมารยาท ความสุ ภาพ อ่อนพฤติกรรมความเชื่อในการรับบริ การ
การให้ความรู ้ขอ้ มูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการให้บริ การอย่างถูกต้องครบถ้วน และสร้างความมัน่ ใจเรื่ องความ
ปลอดภัยให้แก่ลูกค้าที่มารับบริ การ กรณี ศึกษาในช่วงการแพร่ ระบาดของโรค COVID-19
3. ด้านความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผูร้ ับบริ การจากผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า คุณภาพการให้ริการ
ด้านความเข้าใจและเห็ นอกเห็ นใจผูร้ ั บบริ การ มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การธนาคารกสิ กรไทย
จากัด (มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานคร ช่วงการแพร่ ระบาดของโรค COVID – 19 ดังนั้น องค์กร ธุรกิจ
หรื อผูป้ ระกอบการ ควรให้ความสาคัญและใส่ ใจเพิ่มมากขึ้น ในเรื่ อง การให้บริ การด้วยความ ยิ้มแย้ม
แจ่มใส ต่อลูกค้าทุกคนที่มาใช้บริ การ การดูแลเอาใจใส่ อย่างจริ งใจ ทาให้ลูกค้ารู ้สึกว่าตนเองมีความสาคัญ
เพื่อทาให้ลูกค้ารู ้ สึก ประทับใจและอยากกลับมาใช้บริ การอี ก และการมี ช่องทางหลายช่ องทาง ในการ
ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารข้อมูลต่างๆ ให้ลูกค้าทราบ ถือเป็ นอีกหนึ่งสาคัญในให้บริ การ
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆที่อาจจะมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การธนาคารกสิ กรไทย จากัด
(มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานคร ช่วงการแพร่ ระบาดของโรค COVID – 19 เช่น ปั จจัยด้านทัศนคติ ปั จจัย
ด้านสถานการณ์ ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ธุรกิจ องค์กร เป็ นต้น
2. การศึกษาครั้ งนี้ เป็ นการศึกษาเฉพาะประชากรประชากรผูใ้ ช้บริ การธนาคารกสิ กรไทย จากัด
(มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานครเท่านั้น ดั้งนั้นเพื่อทาให้ได้ผลการการวิจยั ที่หลากหลายมากขึ้นในครั้ง
ต่อไป ควรจะขยายพื้นที่ขอบเขตด้านประชากรในการศึกษาเพิ่มมากขึ้น อาทิเช่น ในเขตภูมิภาคอื่นๆ เพื่อทา
ให้เกิดผลลัพธ์ขอ้ มูลในการศึกษาที่ชดั เจนและครอบคลุมมากยิง่ ขึ้น
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