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บทคัดย่ อ
งานวิจยั ฉบับนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริ การ ธนาคารกรุ งไทย
สาขาโรบินสัน สมุทรปราการ ได้แก่ ดา้ นรู ปแบบการให้บริ การ, ด้านคุณภาพการให้บริ การ, ด้านบุคลากรผู ้
ให้บริ การ, ด้านการเอาใจใส่ ลูกค้าและด้านอาคารสถานที่ รวมถึงปั จจัยทางประชากรศาสตร์ ในด้าน เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ทั้งนี้เพื่อให้ผบู ้ ริ หารธนาคารทราบถึงความพึงพอใจของลูกค้า
ต่อการใช้บริ การ ธนาคารกรุ งไทย สาขาโรบินสัน สมุทรปราการ และนาผลวิจยั ไปประยุกต์ใช้ เพื่อเป็ นส่ วน
หนึ่งในการวางแผน พัฒนา และ กาหนดกลยุทธ์ ปรั บปรุ งการให้บริ การของธนาคารให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น
และตรงกับความต้อ งการของผูท้ ี่ มาใช้บริ ก ารธนาคารต่อ ไปในอนาคต โดยประชากรที่ ทาการศึ กษา คื อ
ประชากรผูท้ ี่ใช้บริ การ หรื อเคยใช้บริ การ กับธนาคารกรุ งไทย สาขาโรบินสัน สมุทรปราการทาการสารวจโดย
ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ผ่านระบบออนไลน์ Google Docs โดยใช้ วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบสุ่ มอย่างง่าย
(Simple Random Sampling) จานวน 400 คน
ผลการวิจยั พบว่า มีผใู ้ ช้บริ การธนาคารกรุ งไทย สาขาโรบินสัน สมุทรปราการที่ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมดจานวน 400 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 21-30 ปี มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี อาชี พเป็ นพนักงาน
บริ ษทั เอกชน/รับจ้าง และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 10,001 - 20,000 บาทโดยลักษณะทางประชากรศาสตร์
เหล่านี้เป็ นความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริ การธนาคารกรุ งไทย สาขาโรบินสัน สมุทรปราการ โดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากโดยเรี ยงลาดับได้ดงั นี้ คือ ด้านอาคาร

2

สถานที่ ด้านบุ คลากรผูใ้ ห้บริ การ ด้า นการเอาใจใส่ ลูก ค้า ด้านรู ปแบบการให้บริ ก าร และด้านคุณภาพการ
ให้บริ การ ตามลาดับ
คำสำคัญ: ความพึงพอใจ, การใช้บริ การ, ธนาคารกรุ งไทย
ABSTRACT
This research has the objectives to study the customer satisfaction towards the services of Krung
Thai Bank Public Company Limited Robinson Samutprakarn Branch, namely service model ,quality of
service, service process provider, response to customer needs and service places This includes demographic
factors in terms of gender, age, education level, occupation and average monthly income. This is to inform
the Bank's executives of the customer satisfaction towards the services of Krung Thai Bank Public Company
Limited Robinson Samutprakarn Branch and apply the research results to be part of the planning,
development and strategy of improving the Bank's services for better quality And meet the needs of those
who decide to choose to use banking services in the future The population studied is the population of people
who use the service. Or have used the service With Krung Thai Bank Public Company Limited Robinson
Samutprakarn Branch conducted a survey using questionnaires (Questionnaire) via Google Docs online
system by using simple random sampling method (Simple Random Sampling) of 400 people.
The research results were found that there were 400 users of Krung Thai Bank Public Company
Limited Robinson Samutprakarn Branch who answered the questionnaire. Most of them were male, aged 2130 years. Have a bachelor's degree, occupation as a company employee / contractor andthe average monthly
income is 10,001 – 20,000 baht. These demographic characteristics are customer satisfaction towards the
services of Krung Thai Bank Public Company Limited Robinson Samutprakarn Branch area overall at a high
level When considered individually, it was found that All aspects are at a high level, which can be ordered as
follows: in service places, service process, provider, response to customer needs, service model and quality
of service, respectively.
Keywords: Satisfaction, Towards the Services, Krung Thai Bank Public Company Limited
บทนำ
ธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศไทยเป็ นสถาบันการเงินที่มีบทบาทสาคัญในระบบเศรษฐกิ จและการเงิ น
ในประเทศไทยทาหน้าที่เป็ นตัวกลางในการระดมเงินทุนจากผูท้ ี่มีเงินทุนไปยังผูท้ ี่ขาดแคลนเงิ นทุน ซึ่ งส่ งผล
ทาให้ภายในประเทศมีเสถียรภาพทางการเงิน และการเติบโตทางเศรษฐกิจ และมีธนาคารแห่งประเทศไทยเป็ น
สื่ อกลางที่ทาการอนุญาตให้ธนาคารพาณิ ชย์สามารถประกอบธุ รกิ จและธุ รกรรมการทางการเงิ นต่างๆให้แก่
ลูกค้า ไม่วา่ จะเป็ นประชาชนทัว่ ไป หน่วยงานข้าราชการบริ ษทั ห้างร้ าน เป็ นต้นซึ่ งธุ รกรรมการเงิ นอันได้แก่
การรับฝากเงิน การชาระเงิน และโอนเงิน การให้สินเชื่อ การซื้ อขายตัว๋ แลกเงิน การซื้ อขายเงินตราต่างประเทศ
เป็ นต้น และธนาคารแห่ ง ประเทศไทยได้มีก ารขยายขอบเขตการประกอบธุ ร กิ จของธนาคารพาณิ ช ย์ให้
ครอบคลุมไม่วา่ จะเป็ นการให้มีบริ การที่เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยและประกันชี วิต การให้บริ การธนาคาร
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อิเล็กทรอนิกส์ (e-banking) การทาธุ รกรรมการเงินผ่านสื่ อออนไลน์เป็ นต้นเพื่อให้ธนาคารพาณิ ชย์ได้ส่งมอบ
การให้บริ การทางการเงินไปยังกลุ่มลูกค้าเพื่อสะดวกสบายสาหรับกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริ การและมีการส่ งเสริ มให้
ธนาคารสามารถแข่งขันและประกอบธุ รกิจได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
ในปั จจุบนั ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) นับเป็ นธนาคารที่มีเครื อข่ายใหญ่ที่สุดในลาดับ 2 มี
จานวน สาขา 1,120 สาขา ที่คอยให้บริ การต่าง ๆ แก่ ผูท้ ี่มาใช้บริ การไม่ว่าจะเป็ นการ ให้บริ การรั บฝาก ถอน
เงิ น การบริ การด้านสิ นเชื่ อ การให้ค าปรึ ก ษา ทางการเงิ น และอื่ นๆ อี กมากมาย รวมทั้งการให้บริ ก ารแก่
หน่วยงานราชการในเรื่ องของเงินเดือนข้าราชการจะต้องได้รับผ่านจากธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) ทาให้
จานวนผูใ้ ช้บริ การของธนาคารมีจานวนมากขึ้นรวมถึงการให้บริ การประชาชนทัว่ ไปที่อาศัยใกล้เคียงกับสาขา
ซึ่งเป็ นการให้ความสาคัญกับการสร้ างความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริ การธนาคารกรุ งไทย สาขาโรบินสัน
สมุทรปราการ
จากข้อ มูลดัง กล่าว ผูศ้ ึ ก ษามีความสนใจที่จะศึ กษาเรื่ อง ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริ การ
ธนาคารกรุ ง ไทย สาขาโรบิ น สั น สมุ ทรปราการ เพื่ อ ทราบถึ ง ความพึ ง พอใจของลู ก ค้า ต่ อ การใช้บริ ก าร
ธนาคารกรุ งไทย สาขาโรบินสัน สมุทรปราการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาข้อมูลจากการวิจยั ดังกล่าว
ไป ปรับปรุ ง แก้ไข และพัฒนาการในการให้บริ การลูกค้าที่มาใช้บริ การในครั้งต่อไป
วัตถุประสงค์ กำรวิจัย
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริ การธนาคารกรุ งไทย สาขาโรบินสันสมุทรปราการ
ขอบเขตของกำรวิจัย
ขอบเขตด้ ำนเนื้อหำ
ตัวแปรอิสระ คือปั จจัยปั จจัยส่ วนบุคคลของลูกค้าต่อการที่ใช้บริ การธนาคารกรุ งไทย สาขาโรบินสัน
สมุทรปราการ ประกอบด้วย เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, อาชีพ, รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ตั ว แปรตำม คื อ ความพึ ง พอใจของลู ก ค้า ต่ อ การใช้ บ ริ การธนาคา รกรุ งไทย สาขาโรบิ น สั น
สมุทรปราการ ประกอบด้วย (1) ด้านรู ปแบบการให้บริ การ (2) ด้านคุณภาพการให้บริ การ (3) ด้าน
บุคลากรผูใ้ ห้บริ การ (4) ด้านการเอาใจใส่ ลูกค้า (5) ด้านอาคารสถานที่
ขอบเขตด้ ำนประชำกรกลุ่มและตัวอย่ ำง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือความพึงพอใจของลูกค้าต่ อการใช้บริ การธนาคารกรุ งไทย สาขาโรบิน
สัน สมุทรปราการจานวน 1, 344,875 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จากสานักบริ หารการทะเบียน
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) แต่เนื่องจากไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอนที่ความพึงพอใจในการ
ใช้บริ การธนาคารกรุ งไทย ผูว้ จิ ยั จึงใช้วิธีคานวณขนาดตัวอย่างด้วยวิธีการใช้สูตรไม่ทราบจานวนประชากรของ
W.G.Cochran ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ซึ่งกาหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่ มตัวอย่างเท่ากับ 5%
ขอบเขตด้ ำนระยะเวลำ
การวิจยั ครั้งนี้จะทาการวิจยั ตั้งแต่เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2563
ประโยชน์ จำกกำรศึกษำวิจัย
เพื่อทราบความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริ การธนาคารกรุ งไทยสาขาโรบินสันสมุทรปราการและ
นาข้อมูลที่ได้จากผลการศึกษาทั้งนี้ไปพัฒนาและปรับปรุ งคุณภาพในการให้บริ การของธนาคารกรุ งไทยเพื่อ
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เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางานและเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มาใช้บริ การธนาคารกรุ งไทยสาขา
โรบินสันสมุทรปราการ
กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตำม
ปั จจัยส่ วนบุคคล
1.
2.
3.
4.
5.

เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน

ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้
บริ การธนาคารกรุ งไทยสาขาโรบินสัน
สมุทรปราการ
-

ด้านรู ปแบบการให้บริ การ
ด้านคุณภาพการให้บริ การ
ด้านบุคลากรผูใ้ ห้บริ การ
ด้านการเอาใจใส่ ลูกค้า
ด้านอาคารสถานที่

แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับควำมพึงพอใจ
ความหมายของความพึงพอใจ
มีผใู ้ ห้ความหมายและความสาคัญของความพึงพอใจไว้หลากหลายดังนี้
นภารัตน์ เสื อจงพรู (2544) ได้กล่าวถึงปั จจัยที่มีผลประสิ ทธิ ผลในการให้บริ การของพนักงานประจา
นักงานบริ การโทรศัพท์โดยมีการวัดระดับความพึงพอใจ โดยความพึงพอใจจะแตกต่างกันระหว่างการรั บรู ้
หรื อเข้าใจกับความคาดหวัง โดยความพึงพอใจสามารถแบ่งออกเป็ น 3 ระดับดังนี้ 1. การรั บรู ้ ไม่ตรงกับความ
คาดหวังของลูกค้าจะส่ งผลทาให้เกิดความไม่พอใจ 2. การรั บรู ้ ตรงกับความคาดหวังของลูกค้าจะส่ งผลทาให้
เกิดความพึงพอใจขึ้นได้ 3.หากการรับรู ้ ได้มากกว่าสิ่ งที่ลูกค้าความคาดหวังไว้ทาให้ลูกค้าเกิ ดความพอใจมาก
ขึ้นจะแสดงถึงความพึงพอใจเป็ นความรู ้ สึก ทางบวกมากกว่าทางลบ
ธี รกิ ติ นวรั ตน์ ณ อยุธยา (2547) ได้กล่าวถึงแนวคิดความพึงพอใจของลูกค้าว่า ความพึงพอใจของ
ลูกค้าจะเกิดจากประสบการณ์ จากการให้บริ การอย่างเต็มที่จนลูกค้ารั บรู ้ ความรู ้ สึกว่าคุม้ ค่าที่ได้มาใช้บริ การ
และพึงพอใจในการบริ การและคุณภาพการบริ การขึ้ นกับพนักงานที่ให้บริ การลูกค้าและความต้องการของ
ลูกค้า ปั จจัยหลักในการสร้ างความพึงพอใจมี 3 ประการ ดังนี้ 1. ผูร้ ั บบริ ก ารจะมีความต้อ งการและความ
คาดหวังสาหรับการบริ การที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กบั แต่ละคนซึ่ งความต้องการนั้นยังเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ทา
ให้การแต่ละที่ใช้บริ การแต่ละครั้งแตกต่างกัน 2. ความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นผลจากการรับรู ้ ท้ งั ความสามารถ
ความใส่ ใจรวมถึงอารมณ์ในขณะให้บริ การของผูใ้ ห้บริ การ 3. สภาพแวดล้อมอื่นๆเช่น สิ่ งแวดล้อมภายนอกที่
ส่ งมีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่มารับประทานอาหารหรื อเข้ามาใช้บริ การในสถานที่ที่มาใช้บริ การไม่ว่า
จะเป็ นเรื่ องสภาพอากาศบรรยายกาศสถานที่นงั่ เป็ นต้น และความพึงพอใจของลูกค้ายังมีผลจากจานวนลูกค้า
ที่มาใช้บริ การ ด้วยแถวที่ยาวเหยียดของธนาคารในวันศุ กร์ ย่อมสร้ างความไม่อยากใช้บริ การที่ทาได้คือ ต้อง
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จัดการแถวอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ตัวอย่าง ที่เห็นได้ชดั คือ แถวในธนาคารซึ่ งได้รับการปรั บปรุ งพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
จิตตินนั ท์ นันทไพบูลย์ (2551) ได้กล่าวถึงความพึงพอใจจะมีการวัดการรับรู ้ เป็ นระดับความรู ้ สึกของ
บุคคลต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งเป็ นความรู ้ สึกทางบวกโดยความพึงพอใจจะเกิดขึ้นได้จากกระบวนการบริ การระหว่างผู ้
ให้บริ การกับผูร้ ับบริ การหรื อลูกค้าซึ่ งผลมาจากการรับรู ้ ของความพึงพอใจจะมาจากการบริ การที่ลูกค้าคาดหวัง
ว่าจะได้รับหลังจากการบริ การ
วิภาวัลย์ แซ่ โง้ว (2557) ได้กล่าวถึงการวัดความพึงพอใจจะเปรี ยบเทียบจากความเข้าใจทัว่ ไป โดยวัด
ได้จากความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ จะสามารถวัดได้จากคุณค่าเพิ่ม (Value Added) การผลิต (Manufacturing)
การตลาด (Marketing) ความแตกต่างทางการแข่ง ขัน (Competitive Differentiation) และต้น ทุนหรื อราคา
(Cost/Price) และความพึ งพอใจในการบริ การ จะสามารถวัดได้จากการให้บริ การที่ เ ท่ าเที ย ม (Equitable
Service) การให้บริ การที่รวดเร็ ว ทันต่อเวลา (Timely Service) การให้บริ การอย่างพอเพียง (Ample Service)
การให้บริ การอย่างต่อเนื่อง (Continuous Service) และการให้บริ การที่มีความก้าวหน้า (Progressive Service)
อ.ดร.ศุภวิตา แสนศักดิ์ (2559) ได้กล่าวถึงการประเมินระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การต่อบริ การ
การแพทย์ฉุกเฉิ น ผูป้ ฏิบตั ิงานสามารถปฏิบตั ิงานตรงตามเป้าหมายและนาไปสู่ ความพึงพอใจในงานที่ปฏิ บตั ิ
ซึ่ ง ส่ ง ผลถึ งความพึ ง พอใจในงานที่ปฏิ บตั ิ น้ ี โดยมี อ งค์ประกอบที่ ส าคัญ อย่ า งหนึ่ ง คื อ การบุ คคลสามารถ
ปฏิบตั ิงานให้สาเร็ จและเกิดความพึงพอใจในงานที่ทาโดยมีนโยบายและมาตรการสนับสนุนต่างๆ ในองค์การ
เพื่อเพิ่มระดับความเป็ นอิสระ (autonomy) และการตัดสิ นใจด้วยตนเอง (self-determination) ให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
ซึ่ง ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ 1. การได้รับการพัฒนาทักษะที่เพียงพอต่อการปฏิบตั ิงานให้ สาเร็ จ
2. การได้รับการสนับสนุนทรัพยากรและข้อมูลข่าวสาร 3. การมีอิสระในการตัดสิ นใจ 4. การได้รับมอบหมาย
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชดั เจน 5. การได้รับสิ่ งจูงใจที่เหมาะสมการพัฒนาคุณภาพการให้บริ การ
ดวงฤทัย ศรี ระษาและ พัชร์ หทัย จารุ ทวีผลนุกูล (2559)ได้กล่าวถึงความพึงพอใจเป็ นการแสดงออกที่
มีความซับซ้อน และยากในการวัดผลความพึงพอใจได้โดยตรง แต่สามารถวัดได้จากความคิดเห็นของส่ วน
บุคคลโดยจะวัดจากความพึงพอใจของลูกค้า จากความรู ้ สึกหรื อการตัดสิ นจากลูกค้าที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์หรื อ
การบริ การหลังจากที่ได้ใช้บริ การหรื อ ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นโดยความพึงพอใจในการบริ การนั้นมีความสาคัญต่อ
การดาเนินงาน การให้บริ การอย่างมีประสิ ทธิ ภาพโดยมีลกั ษณะทัว่ ไป
ทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการของมนุ ษย์ของมาสโลว์อบั ราฮัมมาสโลว์ (Abraham H.Maslow) เป็ น
ทฤษฎีที่อธิ บายถึงความต้องการของมนุษย์และวิธีการตอบสนองความต้องการของตัวเองซึ่งความต้องการของ
มนุษย์น้ นั มีความหลากหลายมาสโลว์ได้ใช้หลักการที่สาคัญเกี่ยวกับแรงจูงใจซึ่ งจะเน้นในเรื่ องของลาดับความ
ต้องการมนุษย์มนุษย์นนั่ มีความต้องการสิ่ งใหม่ๆที่สูงขึ้นทาให้พฤติกรรมของมนุ ษย์จะหาวิธีการตอบสนอง
ความพึ งพอใจและมนุ ษ ย์มีความต้อ งการอยู่ เ สมอและความต้องการไม่มีจุดที่ สิ้น สุ ดมาสโลว์ ได้จดั ความ
ต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ไว้ดงั นี้ ขั้นที่ 1 ความต้องการทางด้านร่ างกาย (Basic Physiological Need) เป็ น
ความต้องการเกี่ยวกับปั จจัยพื้นฐานที่สาคัญต่อการดารงชี วิต ขั้นที่ 2 ความต้องการความปลอดภัย (Safe and
Security Need) เป็ นความต้องการความปลอดภัยมัน่ คง ความคุม้ ครองปกป้ องความต้องการความมัน่ คงทาง
วัตถุปัจจัยภายนอก ความปลอดภัยจากการคุกคามปลอดภัยจากความวิตกกังวล ขั้นที่ 3 ความต้องการความรั ก
และความเป็ นเจ้าของ (Love and Belonging Need) หมายถึงความต้องการทางสังคม ขั้นที่ 4 ความต้องการการ
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ยอมรับนับถือ (Esteem Need) หมายถึงความต้องการความเคารพนับถือจากผูอ้ ื่น (respect from others) บางที่
เรี ยกว่า Self Esteem ขั้นที่ 5 ความต้องการบรรลุศกั ยภาพสู งสุ ดแห่ งตน (Self-Actualization Need) เป็ นความ
ต้องการสู งสุ ดของบุคคลที่จะต้องพยายามทาทุกสิ่ งทุกอย่างตามความเหมาะสมและความสามารถของตนเอง
ในทางที่สร้ างสรรค์ดีงาม
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกำรให้ บริ กำร
ความหมายของการให้บริ การ
มีผใู ้ ห้ความหมายและความสาคัญของการให้บริ การไว้หลากหลายดังนี้
สุ นนั ทา ทวีผล (2550) กล่าวถึงการให้บริ การคือกระบวนการในการส่ งมอบบริ การจากผูใ้ ห้บริ การ
ไปสู่ ผรู ้ ับบริ การ ไว้ดงั นี้ 1. หลักความสอดคล้องกับความต้องการของบุคคล จะมุ่งเน้นประโยชน์และบริ การ
โดยที่ผใู ้ ห้บริ การจะต้องตอบสนองความต้องการของบุคคลเป็ นส่ วนใหญ่โดยไม่ได้บริ การเฉพาะบุคคลกลุม่ ใด
กลุ่มหนึ่ ง 2. หลักความสม่ าเสมอ กล่าวคือ การให้บริ การต้องดาเนิ นการได้อย่างต่อเนื่ องและสม่ าเสมอ 3.
หลักความเสมอภาค บริ ก ารให้แก่ ผูม้ าใช้บริ การทุ กคนอย่า งเสมอภาค และเท่าเที ยมกัน ไม่มีการให้บริ การ
เฉพาะบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 4. หลักความประหยัด คือการที่มีค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายเพื่อรั บใช้ในการบริ การ
จะต้อ งเป็ นเหตุ เ ป็ นผลไม่ จ่ า ยมากไปจนเกิ น กว่า ผลที่ จะได้รั บ 5. หลัก ความสะดวก คือ ผู ้บริ ก ารให้แ ก่
ผูร้ ับบริ การโดยปฏิบตั ิได้ง่าย สะดวก สบาย ไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรมากนัก
ตรี นุช จาปาทอง (2553) ศึกษาเกี่ยวกับความคาดหวังและการรับรู ้ คุณภาพการ บริ การก่อนและหลังใช้
บริ การแผนกผูป้ ่ วยนอก คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ได้กล่าวว่าผูใ้ ช้บริ การจะมีการรับรู ้ ถึงคุณภาพการบริ การ
ทั้งก่อนและหลังการใช้บริ การซึ่ งผูใ้ ช้บริ การจะมีคาดหวังต่อคุณภาพในการบริ การที่อยู่ในระดับสู งสุ ดโดย
พิจารณาจากด้านความสะดวกสบายการประสานงานที่มีความน่ าเชื่อถือมีความเอาใจใส่ ในการบริ การ
เตวิช โสภณปฎิ มา (2554) ได้ทาการศึ ก ษาปั จจัย ที่ มีอิ ทธิ พลต่ อ การรั บรู ้ คุณ ค่า การบริ การของ
ผูใ้ ช้บริ การธนาคารพาณิ ชย์ใน เขตกรุ งเทพมหานคร ได้กล่าวว่าการรับรู ้ คุณภาพและคุณค่าของการบริ การ จะมี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกที่เกี่ยวกับความคิดเห็นของคุณภาพบริ การ ที่สะท้อนว่าความต้องการให้ผูใ้ ช้บริ การ
รับรู ้ ถึงระดับของคุณภาพและคุณค่าในการบริ การในระดับสู ง ทางผูใ้ ห้ใช้บริ การต้องให้ความสาคัญเกี่ ยวกับ
คุณภาพการบริ การ ทั้งในด้านความเชื่อมัน่ ความน่าเชื่อถือ เพื่อตอบสนองความต้องการของผูท้ ี่มาใช้บริ การ
วราภรณ์ ลุ่มพนานุสรณ์ (2560) ศึกษาความพึงพอใจและปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจ
บริ การที่มีผลต่อการใช้บริ การ เซอร์ วสิ พาร์ ทเม้นท์ จังหวัดสมุทรปราการได้กล่าวถึงการบริ การเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าให้เกิ ดความพึงพอใจในบริ การดังนั้นการบริ การมีลกั ษณะสาคัญ 4 ประการ ดังนี้ 1.
ลักษณะการบริ ก ารแบบไม่สามารถจับต้องได้ (intangibility) กิ จการที่แสดงถึงคุณ ภาพและประโยชน์จาก
บริ การอันได้แก่ สถานที่ตอ้ งสามารถสร้ างความเชื่ อมัน่ และความสะดวกสะอาดแก่ ผูม้ าที่ติดต่อ , พนักงาน
บริ การต้องแต่งตัวให้เหมาะสม บุคลิกดี พูดจาดีอธั ยาศัยดียิ้มแย้มเพื่อสร้ างความประทับใจแก่ลูกค้า 2. ลักษณะ
การบริ การแบบไม่สามารถแบ่งแยกการให้บริ การ (inseparability) การให้บริ การ เป็ นทั้งด้านการผลิตและการ
บริ โภคในเวลาเดียวกัน ทาให้ผขู ้ ายแต่ละรายต้องมีลกั ษณะเฉพาะตัว ไม่สามารถให้ผขู ้ ายเจ้าอื่นให้บริ การแทน
ได้ 3. ลักษณะการบริ การแบบไม่แน่ นอน (Variability) การบริ การไม่แน่ นอนจะขึ้นอยู่ กับว่าผูใ้ ห้บริ การนัน่
เป็ นใคร ให้บริ การเมื่อใด ที่ไหน อย่างไร 4. ลักษณะการบริ การไม่สามารถเก็บไว้ได้ (Perishability) บริ การ
ไม่สามารถเก็บไว้ได้ เหมือนสิ นค้าอื่น ๆ ความต้องการที่ไม่แน่นอน จะทาให้เกิดปั ญหาในการบริ การไม่ทนั
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วราภรณ์ ลุ่มพนานุสรณ์ (2560) ศึกษาความพึงพอใจและปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจ
บริ การที่มีผลต่อการใช้บริ การ เซอร์ วสิ พาร์ ทเม้นท์ จังหวัดสมุทรปราการได้กล่าวถึงเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพ
ของการบริ การโดยทัว่ ไปเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพของการบริ การ และให้ความสาคัญเกี่ยวกับคุณภาพ
ของการบริ การ เพื่อสร้ างแรงจูงใจให้แก่ผรู ้ ับบริ การเกิดความประทับใจในการบริ การโดยคานึ งถึงคุณลักษณะ
ดังกล่าว 10 ประการดังนี้ 1. ลักษณะของการบริ การ (Appearance) เป็ นสิ่ งจับต้องได้ในการให้บริ การ เช่ น การ
ใช้เครื่ องมืออุปกรณ์เพื่ออานวยความสะดวกต่าง ๆ เอกสาร สื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ติดสื่ อสารไปยังลูกค้า เป็ น
ต้น 2. ความไว้วางใจ (Reliability) การนาเสนอสิ นค้าหรื อบริ การ อย่างตรงไปตรงมาและถูกต้อง 3. ความ
กระตือรื อร้ น (Responsiveness) มีการแสดงความเต็มใจที่พร้ อมที่จะให้บริ การทันทีทนั ใด 4. ความเชี่ ยวชาญ
(Competence) มีความรู ้ ความเข้าใจที่จะความสามารถในการปฏิบตั ิงานบริ การที่รับผิดชอบ 5. ความมีอธั ยาศัย
นอบน้อม (Courtesy) มีความสุ ภาพ อ่อนน้อมเป็ นกันเอง มีจริ งใจ รู ้ จกั ให้เกี ยรติผูอ้ ื่นโดยเฉพาะผูใ้ ห้บริ การ 6.
ความน่าเชื่อถือ (Creditability) มีเชื่อมัน่ ด้วยความซื่ อตรงและซื่ อสัตย์สุจริ ตของการปฏิบตั ิงานบริ การ 7. ความ
ปลอดภัย (Security) ไม่ความเสี่ ยง ภัยอันตรายหรื อปั ญหาต่างๆ 8. การเข้าถึงบริ การ (Access) สามารถติดต่อเข้า
รับบริ การด้วยความสะดวก 9. การติดต่อสื่ อสาร (Communication) สามารถสร้ างความสัมพันธ์ และสื่ อสารได้
อย่ า งชัดเจน การสื่ อสารที่ ใช้ภาษาเข้า ใจง่ า ยและรั บฟั ง ผู ้ใช้บริ ก าร 10. ความเข้า ใจลู กค้า (Understanding
Customer) มีความเข้าใจในสิ่ งที่ลูกค้าความต้องการ และความสนใจที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า
อัครณี ภักดีวงษ์ (2561) (อ้า งอิง ถึงอะเดย์และแอนเดอร์ เซน Aday& Andersen, 1975:52-80)ได้
กล่ า วถึ ง นัก วิจยั ทางพฤติ ก รรมศาสตร์ ในความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ การบริ ก ารรั ก ษาพยาบาลใน
สหรัฐอเมริ กาเมื่อปี ค.ศ. 1970 จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประชาชนต่อศู นย์บริ การทางสุ ขภาพ พบว่า
เรื่ องที่ประชาชนไม่มีพอใจมากที่สุด คือ ความสะดวกในการรับบริ การและค่าใช้จ่ายในการรับบริ การและในปี
ค.ศ.1971 อเดย์แ ละ แอนเดอร์ เซน ได้มีการระบุ ปัจจัยที่เ กี่ ยวข้องกับความพึง พอใจของผูร้ ั บบริ ก ารในการ
รักษาพยาบาลเพื่อช่วยในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการเข้าถึงประกันสุ ขภาพในการเข้ารั บ
บริ การการรักษาพยาบาลในสหรัฐอเมริ กาโดยความพึงพอใจแบ่งเป็ น 6 ประเภท ได้แก่ 1. ความพึงพอใจต่อ
ความสะดวกที่ได้รับจากบริ การเช่นระยะเวลาในการรอรับบริ การความสะดวกสบายในสถานที่บริ การ 2. ความ
พึงใจต่อการประสานงานในการบริ การเช่นการได้รับบริ การทุกประเภทในสถานที่เดียวจบโดยมีการประสานที่
ดีไม่มีขอ้ ผิดพลาดมีการติดตามผลการรักษาของแพทย์ 3. ความพึงพอใจต่ออัธยาศัยของผูใ้ ห้บริ การเช่ นการให้
ความเป็ นการเองในการเข้ารั กษามีอธั ยาศัย 4. ความพึงพอใจต่อข้อมูลในการรั บการบริ การเช่ นประวัติการ
รักษาการใช้ยาของผูป้ ่ วยสาเหตุการป่ วย 5. ความพึงพอใจต่อคุณภาพในการบริ การเช่นคุณภาพมาตรฐานในการ
ดูแลผูป้ ่ วย 6. ความพึงพอใจในค่าใช้จ่ายในการรั บบริ การรั กษาเช่ นค่าใช้จ่ายต่างๆที่ผูร้ ั บการรั กษาจ่ายให้กบั
สถานพยาบาลเป็ นเหตุสมควรหรื อไม่
ปั จจัยความต้องการของประชาชนในการใช้บริ การ แบ่งออกเป็ น 4 ปั จจัยดังนี้ 1. ลัก ษณะของประชาชน
ประกอบด้วย 3 ปั จจัย ได้แก่ 1. ปั จจัย นา (Predisposing Factors) เป็ นปั จจัยเกี่ ย วกับบุคคล เช่ น ปั จจัย ด้า น
ประชากร คือ อายุ เพศ อายุ การเจ็บป่ วย เป็ นต้น 2. ปั จจัยสนับสนุน (Enabling Factors) เป็ นปั จจัยที่สนับสนุ น
ให้ในการมาใช้บริ การ เช่น รายได้ อาชีพ สถานที่บริ การที่ต้งั อยู่ในชุมชนเพื่อให้ประชาชนได้เข้าไปใช้บริ การ
ได้เมื่อต้องการ เป็ นต้น 3. ปั จจัยความต้องการด้านสุ ขภาพ (Need for Health Services) เป็ นปั จจัยในการรับรู ้ ว่า

8

สาเหตุในการการเจ็บป่ วยเป็ นอย่างไรแล้วจะต้องให้ความสาคัญของการใช้บริ การที่เหมาะสม เช่น การรับรู ้ดา้ น
สุ ขภาพ และการประเมินการเจ็บป่ วย เป็ นต้น
2. ระบบดูแล ประกอบด้วย ปั จจัยด้านนโยบาย ปั จจัยด้านทรั พยากร แหล่งประโยชน์ ปั จจัยด้านการจัดการ
องค์กร และการจัดการภายในองค์กร เป็ นต้น
3. การใช้บริ การมีการกาหนดการใช้บริ การของประชาชน ประกอบด้วย ปั จจัย ด้าน ชนิด สถานที่ วัตถุประสงค์
ของการไปใช้ บริ การ เป็ นต้น
4. ความพึ ง พอใจของผู ้ใช้บริ ก าร มาจากปั จจัย ทั้ง 3 ด้า น ที่ ก ล่ า วในข้า งต้น ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจ ของ
ผูใ้ ช้บริ การในด้านต่าง ๆ ที่จะต้องพิจารณาใน 5 ด้าน ต่อไปนี้ 1. ความสะดวกที่ได้รับจากบริ การ 2. คุณภาพ
บริ การ 3. การเข้าถึงบริ การ 4. ค่าใช้จ่าย 5. คุณลักษณะของผูใ้ ห้บริ การ
งำนวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
วัชราภรณ์ จันทร์ สุวรรณ (2555) ได้ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจในการให้บริ การของพนักงานธนาคาร
กรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาพูนผล จังหวัดภูเก็ต ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง อายุ 21- 30 ปี ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชนหรื อลูกจ้าง ซึ่งมีรายได้อยู่
ที่ 15,001-30,000 บาทต่อเดือน พฤติกรรมการใช้บริ การธนาคารอยู่ในช่วงเช้าก่อน 11.00 น.โดยการทาธุ รกรรม
ด้านการเงินฝากเงิน-ถอนเงินมากที่สุด ระยะเวลาในการใช้บริ การธนาคารน้อยกว่า 15 นาที ความพึงพอใจของ
ลูกค้าในการใช้บริ การโดยรวมอย่างในระดับมาก โดยลูกค้าที่มาใช้บริ การนั้นมองว่าด้านรู ปลักษณ์ มีความพึง
พอใจสู งที่สุด รองลงมาเป็ นด้านความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ ส่ วนด้านน้อยที่สุดคือ ด้านการดูแ ลเอาใจใส่
ลูกค้าเป็ นรายบุคคล ส่ วนด้านประชากรศาสตร์ น้ นั ความพึงพอใจลูกค้ามีความแตกต่างกัน อันประกอบด้วย
ระดับการศึกษา รายได้ ช่วงเวลาที่ติดต่อธนาคาร และด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเปิ ดบัญชี เวลาใน
การทาธุ รกรรมก็ต่างเช่นกัน ในส่ วนของเพศ อายุ อาชีพ นั้น ในกรณี ทาธุ รกรรมด้านการลงทุน การออม การกู้
เงินและธรกรรมอื่นๆ ที่แตกต่างกันนั้นไม่ทาให้ความพึงพอใจในการใช้บริ การแตกต่างกัน
หทัยรัตน์ บันลือ (2556)ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริ การของธนาคาร
ออมสิ น สาขาสวนจิตรลดา ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 41 ปี ขึ้นไป
สถานภาพสมรส โดยมีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีอาชีพรข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิ จ และมีรายได้เฉลี่ย
10,000 – 20,000 บาท จานวนครั้งที่มาใช้บริ การเฉลี่ยต่อเดือน 4 ครั้งขึ้นไป บริ การที่ใช้มากที่สุด คือ การฝาก –
ถอนเงิน โดยที่ระยะเวลาที่ใช้บริ การ 1- 3 ปี และ 10 ปี ขึ้นไป สาหรับในเรื่ องความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพการ
ให้บริ ก ารนั้น โดยรวมอยู่ ในระดับมาก หากพิ จารณารายด้า นพบว่า ความพึ ง พอใจมากที่ สุ ด คือด้า นการ
ตอบสนองความต้องการ และรองลงมา คือ ด้านการให้ความมัน่ ใจ ด้านความเป็ นรู ปธรรมของบริ การ ด้าน
ความน่าเชื่อถือหรื อความไว้วางใจ และ ด้านการเข้าใจการรับรู ้ ความต้องการของผูร้ ับบริ การ
มธุ มา วีร ะเสถี ยร (2558) ได้ทาการศึ กษาเรื่ อ ง ความพึ ง พอใจการให้บริ ก ารธนาคารอิ ส ลามแห่ ง
ประเทศไทย สาขาเดอะมอลล์-ท่าพระ ผลการศึกษาพบว่า ผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การของธนาคารนั้นเป็ นเพศหญิง อายุ
20 – 30 ปี มีสถานภาพโสด ทาอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี รายได้
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อยู่ในระหว่าง 10,000 – 20,000 บาท การนับถือศาสนานั้นพบว่า นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่ งผูต้ อบแบบสอบถาม
นั้นมองว่าธนาคารแห่ ง นี้ ดาเนิ นธุ ร กรรมตามหลักศาสนาอิ สลาม ความถี่ที่เข้ามาใช้บริ การ 2 ครั้ งต่อ เดือ น
ช่วงเวลา 18.01-20.00 น. วันที่เข้ามาใช้บริ การคือ วันเสาร์ บริ การที่ใช้มากที่สุดคือ ด้านการฝากเงิ น และปั จจัย
ด้านบุคคลากรมีส่วนเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจมากที่สุด ส่ วนปั จจัยด้านสถานที่ให้บริ การมีส่วนเกี่ยวข้องน้อย
ที่สุด และความพึงพอใจในการใช้บริ การธนาคารฯมีความสัมพันธ์ กบั สาเหตุ ความถี่ วันที่ที่ใช้บริ การ เวลา
ลักษณะการใช้บริ การ และประเภทการใช้บริ การ
สมนึ ก มัง กร (2559) ได้ทาการศึ ก ษาเรื่ องความพึ ง พอใจของลู ก ค้า ที่ มี ต่ อ การให้บ ริ การของ
ธนาคารกรุ งไทยจากัด (มหาชน) สาขาพลิว้ จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่
มีต่อการให้บริ การของธนาคารกรุ งไทยจากัด (มหาชน) สาขาพลิว้ จังหวัดจันทบุรีโดยภาพรวมและรายด้านทุก
ด้า นทุ ก ข้ อ อยู่ ใ นระดับ มาก, เปรี ยบเที ย บระดับ ความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า ที่ มี ต่ อ การให้ บ ริ การของ
ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) สาขาพลิ้วจังหวัดจันทบุรีโดยจาแนกตามเพศภาพรวมและรายด้านทุกด้านไม่
แตกต่า งกัน , เปรี ย บเทีย บระดับความพึ ง พอใจของลู กค้า ที่มีต่อ การให้บริ การของธนาคารกรุ งไทยจากัด
(มหาชน) โดยจาแนกตามอายุโดยภาพรวมและรายด้านด้านไม่แตกต่างกัน , เปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจ
ของลูกค้าที่มีต่อการให้บริ การของธนาคารกรุ งไทยจากัด (มหาชน) โดยจาแนกตามระดับการศึกษาในภาพรวม
และรายด้านทุ ก ด้า นไม่ แ ตกต่ า งกัน , เปรี ย บเที ย บระดับความพึ ง พอใจของลู กค้า ที่ มีต่อ การให้บริ ก ารของ
ธนาคารกรุ งไทยจากัด (มหาชน) โดยจาแนกตามอาชี พโดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านไม่แ ตกต่างกัน ,
เปรี ยบเที ยบระดับความพึงพอใจของลูก ค้าที่มีต่อการให้บริ ก ารของธนาคารกรุ ง ไทยจากัด (มหาชน) โดย
จาแนกที่อยู่ปัจจุบนั โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกันเปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจของลูกค้า
ที่มีต่อการให้บริ การของธนาคารกรุ งไทยจากัด (มหาชน) โดยจาแนกประเภท/รู ปแบบของบริ การโดยภาพรวม
และรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน
ชุติมณฑน์ เช้าเจริ ญ (2559)ได้ทาการศึกษา ปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้ บริ การธนาคาร
ไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) ซึ่ งผลการศึ กษาพบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การธนาคาร
ไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) แต่หากเรี ยงลาดับตามอิทธิ พลความพึงพอใจจากมากที่สุด คือ ปั จจัยด้านบุคคล
การจัดการขั้นตอนการให้บริ การ และการมีสั ญลักษณ์ แสดงจุดให้บริ ก าร และน้อ ยที่สุดคือ ปั จจัยด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด สารับผลการวิจยั ทางลักษณะประชากรศาสตร์ นั้น พบว่า อาชี พ และระดับรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนแตกต่างกันไม่ทาให้ความพึงพอใจในการใช้บริ การธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) ไม่แตกต่างกัน
วิธีดำเนินกำรวิจัย
เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey research) และใช้วธิ ี การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire)
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริ การธนาคารกรุ งไทยสาขาโรบิน
สันสมุทรปราการจานวน 1,344,875 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จากสานักบริ หารการทะเบีย น
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) แต่เนื่องจากไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอนที่ความพึงพอใจในการ
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ใช้บริ การธนาคารกรุ งไทย ผูว้ จิ ยั จึงใช้วธิ ี คานวณขนาดตัวอย่างด้วยวิธีการใช้สูตรไม่ทราบจานวนประชากรของ
W.G.Cochranวิธีการคานวณกรณี ไม่สามารถทราบจานวนประชากรที่แน่นอน ผูว้ จิ ยั ต้องการสุ่ มตัวอย่างจานวน
50% หรื อ 0.50 จากจานวนประชากรทั้งหมดในระดับความเชื่ อมัน่ ที่ 95% และสัดส่ วนความคลาดเคลื่อนที่
ยอมรับได้จากการสุ่ มตัวอย่าง 5% หรื อ 0.05 ดังนั้น จากการคานวณตามสู ตรไม่ทราบจานวนประชากรของ
W.G.Cochran ผูว้ จิ ยั จึงสรุ ปได้วา่ กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 400 คน
กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อ มู ลเพื่อ ใช้ในการศึ กษาครั้ งนี้ ผู ้ศึก ษาได้ดาเนิ นการแจกแบบสอบถามตาม
ขั้นตอนต่อไปนี้
1. แจกแบบสอบถามให้แก่ประชากรที่กาหนดไว้โดยใช้วธิ ี การแจกแบบสอบถามผ่านช่องทางออนไลน์โดยใช้
Google Form
2. ตอบข้อซักถามบางประการที่ผตู ้ อบแบบสอบถามอาจจะต้องการอธิ บายเพิ่มเติม
3. เก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ได้ขอ้ มูลครบถ้วนแล้วเพื่อนาไปจัดทาและเตรี ยมสาหรับการวิเคราะห์
กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
ผูศ้ ึกษาทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางคอมพิวเตอร์ ได้แก่ โปรแกรม (SPSS Version
21)
สถิติที่ใช้ ในกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
1. ค่าร้ อยละ (Percentage) สาหรับวิเคราะห์เพื่อบรรยายข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
2. ค่าเฉลี่ย (x)
3. ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) สาหรั บการวิเคราะห์ระดับ ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้
บริ การธนาคารกรุ งไทย สาขาโรบินสัน สมุทรปราการ
ผลกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ส่ วนที่ 1 ด้านเพศ พบว่า ผูใ้ ช้บริ การธนาคารกรุ งไทย สาขาโรบิ นสัสมุทร
ปราการผูท้ ี่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 400 คนส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 250 คน คิดเป็ นร้ อยละ
62.50 และเพศชาย จานวน 150 คน คิดเป็ นร้ อยละ 37.50 ด้านอายุ พบว่า ผูใ้ ช้บริ การผูใ้ ช้บริ กาธนาคารกรุ งไทย
สาขาโรบินสันสมุทรปราการผูท้ ี่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 400 คนส่ วนใหญ่มีอายุ 21-30 ปี จานวน 130
คน คิดเป็ นร้ อยละ 32.50 รองลงมาคือ อายุ 31-40 ปี จานวน 109 คน คิดเป็ นร้ อยละ 27.30 อายุ 41-50 ปี จานวน
82 คน คิดเป็ นร้ อยละ 20.50 อายุไม่เกิน20ปี จานวน 52 คน คิดเป็ นร้ อยละ 13.00 และอายุมากกว่า 50 ปี ขึ้นไป
จานวน 27 คน คิดเป็ นร้ อยละ 6.80 ตามลาดับ ด้านระดับการศึกษา พบว่า ผูใ้ ช้บริ การผูใ้ ช้บริ กาธนาคารกรุ งไทย
สาขาโรบินสันสมุทรปราการผูท้ ี่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 400 คนส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริ ญญา
ตรี จานวน 218 คน คิดเป็ นร้ อยละ 54.50 รองลงมาคือ ระดับการศึ กษาต่ ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 145 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 36.30และระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี จานวน 37 คน คิดเป็ นร้ อยละ 9.30 ตามลาดับ ด้าอาชีพ
พบว่า ผูใ้ ช้บริ การผูใ้ ช้บริ การธนาคารกรุ งไทย สาขาโรบินสันสมุทรปราการ ผูท้ ี่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
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จานวน 400 คนส่ วนใหญ่ มีอาชี พเป็ นพนักงานบริ ษ ทั เอกชน/รั บจ้า งจานวน 174 คน คิดเป็ นร้ อยละ 43.50
รองลงมาคือ ธุ รกิจส่ วนตัว/ค้าขายจานวน 87 คน คิดเป็ นร้ อยละ 21.80 ข้าราชการ/พนักงานรั ฐวิสาหกิ จจานวน
75 คน คิดเป็ นร้ อยละ 18.80 นักเรี ยน/นักศึกษาจานวน 59 คน คิดเป็ นร้ อยละ 14.80 และอาชี พอื่น ๆ จานวน 5
คน คิดเป็ นร้ อยละ 1.30 ตามลาดับ ด้านรายได้ต่อเดือน พบว่าผูใ้ ช้บริ การผูใ้ ช้บริ การธนาคารกรุ งไทย สาขาโร
บิน สัน สมุทรปราการ ผู ้ที่ตอบแบบสอบถามทั้ง หมดจานวน 400 คนส่ วนใหญ่มีรายได้เ ฉลี่ ยต่ อ เดื อ นอยู่ ที่
10,001– 20,000 บาทจานวน 134 คน คิดเป็ นร้ อยละ 33.50 รองลงมาคือ รายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท
จานวน 131 คน คิดเป็ นร้ อยละ 32.80 รายได้นอ้ ยกว่า 10,000 บาท จานวน 66 คน คิดเป็ นร้ อยละ 16.50 รายได้
ต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท จานวน 48 คน คิดเป็ นร้ อยละ 12.00 รายได้ต่อเดือน40,001 – 50,000 บาท
จานวน 14 คน คิดเป็ นร้ อยละ 3.50 และรายได้ต้ งั แต่ 50,001 บาท ขึ้นไป จานวน 7 คน คิดเป็ นร้ อยละ 1.80
ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนที่ 2 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริ การธนาคารกรุ งไทย สาขาโรบิน
สัน สมุทรปราการ มีองค์ประกอบ 5 ด้าน โดยผูว้ ิจยั จะทาการวิเคราะห์ดว้ ยค่าเฉลี่ย (x) และค่าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) พบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริ การธนาคารกรุ งไทย สาขาโรบินสัน สมุทรปราการ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x)= 4.01) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก คือ ด้านอาคาร
สถานที่, ด้านบุคลากรผูใ้ ห้บริ การ, ด้านการเอาใจใส่ ลูกค้า , ด้านรู ปแบบการให้บริ การและด้านคุณภาพการ
ให้บริ การ ( x= 4.09, x= 4.04, x= 4.03, x=3.99 และ x=3.94) ตามลาดับ
สรุ ปผลกำรวิจัย
ปัจจัยส่ วนบุคคล
การศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริ การธนาคารกรุ งไทย สาขาโรบินสัสมุทรปราการ
มีผใู ้ ช้บริ การธนาคารกรุ งไทย สาขาโรบินสัน สมุทรปราการที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 400 คน ส่ วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 250 คน คิดเป็ นร้ อยละ 62.50 และเพศชาย จานวน 150 คน คิดเป็ นร้ อยละ 37.50ส่ วน
ใหญ่มีอายุ 21-30 ปี จานวน 130 คน คิดเป็ นร้ อยละ 32.50 รองลงมาคือ อายุ 31-40 ปี จานวน 109 คน คิดเป็ ร้ อย
ละ 27.30 อายุ 41-50 ปี จานวน 82 คน คิดเป็ นร้ อยละ 20.50 อายุไม่เกิ น 20 ปี จานวน 52 คน คิดเป็ นร้ อยละ
13.00 และอายุมากกว่า 50 ปี ขึ้นไปจานวน 27 คน คิดเป็ นร้ อยละ 6.80 ตามลาดับส่ วนใหญ่มีระดับการศึ กษา
ปริ ญญาตรี จานวน 218 คน คิดเป็ นร้ อยละ 54.50 รองลงมาคือ ระดับการศึ กษาต่ ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 145
คน คิดเป็ นร้ อยละ 36.30 และระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี จานวน 37 คน คิดเป็ นร้ อยละ 9.30 ตามลาดับ
ส่ วนใหญ่มีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน/รับจ้างจานวน 174 คน คิดเป็ นร้ อยละ 43.50 รองลงมาคือ ธุ รกิ จ
ส่ วนตัว/ค้าขายจานวน 87 คน คิดเป็ นร้ อยละ 21.80 ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจจานวน 75 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 18.80 นักเรี ยน/นักศึกษาจานวน 59 คน คิดเป็ นร้ อยละ 14.80 และอาชี พอื่น ๆจานวน 5คน คิดเป็ นร้ อยละ
1.30 ตามลาดับส่ วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 10,001 - 20,000 บาทจานวน 134 คน คิดเป็ นร้ อยละ 33.50
รองลงมาคือ รายได้ต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท จานวน 131 คน คิดเป็ นร้ อยละ 32.80 รายได้นอ้ ยกว่า 10,000
บาท จานวน 66 คน คิดเป็ นร้ อยละ 16.50 รายได้ต่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท จานวน 48 คน คิดเป็ นร้ อยละ
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12.00 รายได้ต่อเดือน 40,001 - 50,000 บาท จานวน 14 คน คิดเป็ นร้ อยละ 3.50 และรายได้ต้ งั แต่ 50,001 บาท
ขึ้นไป จานวน 7 คน คิดเป็ นร้ อยละ 1.80 ตามลาดับ
ควำมพึงพอใจของลูกค้ ำต่ อกำรใช้ บริ กำรธนำคำรกรุ งไทย สำขำโรบินสั นสมุทรปรำกำร
ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริ การธนาคารกรุ งไทย สาขาโรบินสันสมุทรปราการโดยรวมความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากโดยเรี ยงลาดับได้ดงั นี้ คือด้าน
อาคารสถานที่, ด้านบุคลากรผูใ้ ห้บริ การ, ด้านการเอาใจใส่ ลูกค้า, ด้านรู ปแบบการให้บริ การและด้านคุณภาพ
การให้บริ การ ตามลาดับ
อภิปรำยผล
ด้ ำนรู ปแบบกำรให้ บริ กำร
โดยรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก คือการให้บริ การด้านสิ นเชื่อ โดยให้คาแนะนาที่ชดั เจน, ฝาก ถอน และโอนเงิน, การลงทุน ได้แก่ กองทุน
รวม ประกันชี วิต หรื อ ผลิตภัณ ฑ์ให้เลือ กที่ หลากหลาย, การชาระสิ นค้า และบริ การต่า งๆ, เงิ น ฝากประจา
ธนาคารให้ ผลตอบแทนที่สมควรและบริ การโอนเงิ นระหว่างประเทศ และการแลกเปลี่ยนเงิ นต่างประเทศ
ตามลาดับซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของสมนึก มังกร (2559)ได้ทาการศึกษาเรื่ องความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อ
การให้บริ การของธนาคารกรุ งไทยจากัด (มหาชน) สาขาพลิ้วจังหวัดจันทบุรี
ด้ ำนคุณภำพกำรให้ บริ กำร
โดยรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก คือ การให้บริ การเป็ นตามระยะเวลาที่กาหนด, การให้บริ การที่ได้รับตรงตามความต้องการ, ขั้นตอนที่
ให้บริ การไม่ยุ่ง ยากซับซ้อ น มีความคล่องตัว , การให้บริ ก ารด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทนั สมัย , ความถู กต้อ ง
ครบถ้วน ในการให้บริ การและผลการให้บริ การในภาพรวมตามลาดับซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของหทัยรั ตน์
บรรลือ (2556)ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริ การของธนาคารออมสิ น สาขา
สวนจิตรลดา
ด้ ำนบุคลำกรผู้ให้ บริ กำร
โดยรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก คือ มีความเต็มใจ และพร้ อมในการให้บริ การ, มีความรู ้ ความสามารถในการให้บริ การ เช่ นสามารถตอบ
คาถาม ชี้ แจงข้อสงสัย ให้คาแนะนา และมีความน่ าเชื่ อถือ , การให้บริ การด้วยถ้อยคาและน้ าเสี ยงที่สุภาพ,
พนักงานสามารถบริ การได้ตรงตามข้อกาหนดของธนาคาร, พนักงานสามารถแก้ไขปั ญหาของผูท้ ี่มาใช้บริ การ
ได้อย่างรวดเร็ วสามารถแก้ไขปั ญหาต่างๆที่ เกิ ดขึ้นได้อย่างรวดเร็ วตามลาดับซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ชุติมณฑน์ เช้าเจริ ญ (2559) ศึ กษาเรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การธนาคารไทยพาณิ ชย์
จากัด (มหาชน)
ด้ ำนกำรเอำใจใส่ ลูกค้ ำ
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โดยรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้อมี ความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก คือ พนักงานสามารถให้บริ การได้ตรงตามกาหนดเวลาที่แจ้งท่านไว้พนักงานธนาคาร มีความเข้าใจความ
ต้องการของผูท้ ี่มาใช้บริ การอย่างชัดเจน, พนักงานให้ความสนใจ ยิ้มแย้ม อัธยาศัยดี และให้ความเป็ นกันแก่ ผู ้
ที่มาใช้บริ การ, พนักงานมีการแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ของธนาคารเสมอ, พนักงานมีความพร้ อมที่
ให้คาแนะนา ปรึ กษาแก่ ผูท้ ี่มาใช้บริ การและพนักงานบริ การแก่ ผูท้ ี่มาใช้บริ การ เหมือนกันทุกราย โดยไม่มี
เลือกปฏิบตั ิตามลาดับซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของวัชราภรณ์ จันทร์ สุวรรณ (2555) ศึ กษาเรื่ องความพึงพอใจ
ในการให้บริ การของพนักงานธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาพูนผล จังหวัดภูเก็ต
ด้ ำนอำคำรสถำนที่
ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริ การธนาคารกรุ งไทย สาขาโรบินสันสมุทรปราการ ด้านอาคาร
สถานที่โดยรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก คือ ความสะอาดของสถานที่ ให้บริ การในภาพรวม, มีสถานที่จอดรถที่เพียงพอธนาคารมีช่องทางการ
ให้บริ การที่หลากหลาย, ทาเลที่ต้งั ของสาขาธนาคารมีความสะดวกในการเดินทางมาทาธุ รกรรม, ความเพียงพอ
ของสิ่ งอ านวยความสะดวก เช่ น ที่ นงั่ คอยรั บบริ การ น้ า ดื่ม เป็ นต้นและความชัดเจนของป้ าย/สั ญลักษณ์ /
ประชาสัมพันธ์ บอกจุดบริ การตามลาดับซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของมธุ มา วีระเสถียร (2558) ศึกษาเรื่ องความ
พึงพอใจการให้บริ การธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาเดอะมอลล์-ท่าพระ
ข้ อเสนอแนะจำกผลกำรวิจัย
ด้ ำนรู ปแบบกำรให้ บริ กำร
สิ่ ง ที่ เ สนอแนะในการปรั บปรุ งคือ บริ ก ารโอนเงิ น ระหว่า งประเทศ และการแลกเปลี่ ย นเงิ น
ต่างประเทศการชาระสิ นค้าและบริ การต่างๆ,เงินฝากประจาธนาคารให้ ผลตอบแทนที่สมควรเนื่องจากการโอน
เงินระหว่างประเทศหรื อการชาระสิ นค้าและบริ การต่างๆควรมีการฟรี ค่าธรรมเนียมเช่นในสถานการณ์ปัจจุบนั
ไม่ว่าจะเป็ นด้านโรคระบาย (โควิด19) ควรมีการกาหนดเกณฑ์ฟรี ค่าธรรมเนี ยมหากมีการโอนเงิ นระหว่าง
ประเทศหรื อการชาระสิ นค้าและบริ การต่างๆที่อตั ราไม่เกิน 5,000 บาทฟรี ค่าธรรมเนียมเพื่อได้ช่วยเหลือลูกค้า
ที่มาบริ การกับธนาคารกรุ งไทยเป็ นต้นด้านเงินฝากประจาธนาคารให้ ผลตอบแทนธนาคารควรมีนโยบายเพิ่ม
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั
ด้ ำนคุณภำพกำรให้ บริ กำร
สิ่ งที่เสนอแนะในการปรับปรุ งคือ การให้บริ การในภาพรวมและการให้บริ การด้วยระบบเทคโนโลยีที่
ทันสมัยของธนาคารกรุ งไทยยังมีความล่าช้าเนื่องจากลูกค้ามาใช้บริ การค่ อยข้างมีจานวนเยอะและแต่ลูกค้ามี
ปั ญหาหรื อ ข้อสงสัย ไม่เหมือนกันพนักงานควรแก้ไขปั ญหาหรื อข้อสงสัยนัน่ ให้แก่ ลูกค้า อย่างรวดเร็ วและ
พนักงานต้องคานึกถึงความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลที่ลูกมาใช้บริ การและตรงตามความต้องการของลูกค้า
เพื่อ จะได้ไม่ เกิ ดข้อ ผิดพลาดโดยภายหลัง รวมถึ งระยะเวลาการให้บริ การที่ ไม่ ล่า ช้า เกิ นไปเพื่ อสร้ า งความ
ประทับใจและความพึงพอใจแก่ลูกค้าที่มาใช้บริ การธนาคารกรุ งสาขาโรบินสันสมุทรปราการ
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ด้ ำนบุคลำกรผู้ให้ บริ กำร
สิ่ ง ที่ เ สนอแนะในการปรั บปรุ ง คือ พนักงานสามารถแก้ไ ขปั ญ หาต่ า งๆที่ เ กิ ดขึ้น ได้อย่ า งรวดเร็ ว
พนักงานสามารถบริ การได้ตรงตามข้อกาหนดของธนาคาร , พนักงานสามารถแก้ไขปั ญหาของผูท้ ี่มาใช้บริ การ
ได้อย่างรวดเร็ ว ควรมีการจัดการอบรมความรู ้ พ้ืนฐานให้แก่ พนักงานทุกคนในสาขา เพื่อจะได้บริ การให้กบั
ลูกค้าตรงตามความต้องการของลูกค้า และเพื่อเพิ่มความรู ้ ความสามารถแก่ พนัก งานเกี่ ยวกับการให้บริ การ
ข้อมูลข่าวสารของธนาคารได้ดียงิ่ ขึ้น
ด้ ำนกำรเอำใจใส่ ลูกค้ ำ
สิ่ งที่เสนอแนะในการปรับปรุ งคือ พนักงานบริ การแก่ผทู ้ ี่มาใช้บริ การ เหมือนกันทุกราย โดยไม่มเี ลือก
ปฏิบตั ิ พนักงานมีการแจ้งข่าวสารเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ของธนาคารเสมอ และพนักงานมีความพร้ อมที่ ให้
คาแนะนา ปรึ กษาแก่ผทู ้ ี่มาใช้บริ การ เนื่องจากความสามารถในการเข้าใจความต้องการของลูกค้าในแต่ละราย
ไม่เหมือนกัน พนักงานควรเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับพฤติกรรมความต้องการของลูกค้า หรื อทางธนาคารควรมีการจัด
อบรมเกี่ ยวกับเรื่ องนี้ เพื่อให้พนักงานเข้าใจถึงความต้องการลูกค้าได้ง่าย เพื่อสะดวกในการให้บริ การ และ
พนักงานควรปฏิบตั ิกบั ลูกค้าโดยเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการเลือกปฏิ บตั ิ และพนักงานควรมีการอัพเดทข้อมูล
ข่าวสารใหม่ๆแก่ลูกค้าที่มาใช้บริ การอย่าสม่ าเสมอ เพื่อเป็ นแรงจูงใจให้ลูกค้ามาใช้บริ การธนาคารกรุ งไทย
หรื อเป็ นตัวเลือกในการตัดสิ นใจมาใช้บริ การ ไม่วา่ จะเป็ นการลงทุน การออมเงิน หรื อบริ การอื่น เป็ นต้น
ด้ ำนอำคำรสถำนที่
สิ่ งที่เสนอแนะในการปรับปรุ งคือ ความชัดเจนของป้าย/สัญลักษณ์ /ประชาสัมพันธ์ บอกจุดบริ การที่
ค่อยข้างซ้ าซ้อนและไม่มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยควรจัดให้เป็ นระเบียบและไม่ควรป้ าย/สัญลักษณ์ ที่ซ้ ากัน
ในจุดๆเดียวกันเพื่อสะดวกแก่ลูกค้าที่มาติดต่อกับธนาคารไม่เกิ ดความสับสนและตรงตามความต้องการของ
ลูกค้าและลูกค้าจะได้ไม่ตอ้ งเสี ยเวลารอรับบริ การจากธนาคารและความเพียงพอของสิ่ งอานวยความสะดวก
เช่น ที่นงั่ คอยรับบริ การ น้ าดื่ม เป็ นต้นเนื่ องจากมีลูกค้ามาใช้บริ การในจานวนมากที่นงั่ คอยรอรั บบริ การไม่
เพียงพอทาให้ลูกค้าบ้างท่านจะต้องยื่นคอยเป็ นเวลานานจึงควรจัดหาที่นงั่ ให้เพียงพอต่อลูกค้าที่มาใช้บริ การ
บรรณำนุกรม
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