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บทคัดย่อ   
 การศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการ ประเมินค่าทรัพย์สินกับบริษัท เอเจนซี่ 

ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จํากัด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการ 

ประเมินค่าทรัพย์สินกับบริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จํากัด ได้แก่ ด้านพิจารณาทางเลือก 

ด้านประสิทธิภาพในการบริการของพนกังาน ด้านความพึงพอใจ โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ 

อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน วัตถุประสงค์ของการใช้บริการ ประชากรใน

งานวิจัยนี้ คือ ลูกค้าท่ีเข้าใช้บริการประเมินค่าทรัพยส์ิน กับ บริษัท เอเจนซี่ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส 

จํากัด กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม จำนวน 359 คน เครื่องมีท่ีใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลได้แก่ 

แบบสอบถาม ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ (SPSS Version 23.0) 

หาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (X̅) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

 ผลการวิจัยพบว่า 1.) มีผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด จำนวน 359 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 200 

คน คิดเป็นร้อยละ 55.7 มีอายุอยู่ท่ี 25 - 50 ปี จำนวน 314 คน คิดเป็นร้อยละ 87.5 มีสถานภาพโสด 179 

คน คิดเป็นร้อยละ 49.0 ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี 259 คน คิดเป็นร้อยละ 72.1 ส่วนใหญ่เป็น

พนักงานบริษัทเอกชน จำนวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 52.4 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,000 - 30,000 บาท 

215 คน คิดเป็นร้อยละ 59.9 มีวัตถุประสงค์ของการใช้บริการเพื่อทราบมูลค่าตลาดทรัพย์สนิ ณ ปัจจุบนั 

148 คน คิดเป็นร้อยละ 41.2   
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 2.) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีส่งผลต่อความความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการประเมิน
ค่าทรัพย์สินกับบริษัท เอเจนซี่ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จํากัด โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เ มื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่อยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านประสิทธิภาพในการบริการของพนักงาน 
และ ด้านความพึงพอใจ ส่วนด้านท่ีอยู่ในระดับมาก คือ ด้านพิจารณาทางเลือก 
 
คำสำคัญ: ความพึงพอใจ; ประเมินค่าทรัพย์สิน 
 
ABSTRACT 
 The research of Customer Satisfaction Towards Valuation Services with Agency for 

Real Estate Affairs Co., Ltd. The objective is to study Customer Satisfaction Towards 

Valuation Services With Agency for Real Estate Affairs Co., Ltd. The factors of research 

include Alternative considerations, Efficiency in service of employees and Satisfaction. That 

are classified by Personal factors were including Sex, Age, Status, Education, Occupation, 

Average monthly income and Purpose of using the service. The population used Valuation 

Services with Agency for Real Estate Affairs Co., Ltd. The samples used in this research 

amount of 359 peoples. The questionnaire was instrument of this research. Data was 

analyzed by using SPSS for Social Science Research. The statistics were percentage, 

minimum, maximum, mean and standard deviation. 

 The results found that 1.) The users all respondents 359 peoples. Most are female 

200 peoples representing 55.7% Most aged 25 - 50 years old 314 peoples representing 

87.5% Most single status 179 peoples representing 49.0% Most educational levels hold a 

bachelor's degree 259 peoples representing 72.1% Most are Private employee 188 peoples 

representing 52.4% Most are average income per month 20,000 - 30,000 baht 215 peoples 

representing 59.9% Most of them have the purpose of using the service to know the 

current property market value 148 peoples representing 41.2%  

 2.) Customer Satisfaction Towards Valuation Services with Agency for Real Estate 
Affairs Co., Ltd.  Overall is highest lever. Considering each side, then that side is the highest 
level of Satisfaction and Efficiency in service of employees. The other side is high level of 
Alternative considerations respectively. 
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บทนำ   
 อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยนั้นได้มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว เป็นผลมาจากการพฒันาประเทศ 
โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ทำให้มีการแข่งขันกันมาก โดยเฉพาะคอนโดมิเนียม ท่ีข้ึนตามเส้นทางการ
คมนาคมขนส่ง อย่างรถไฟฟ้า ถนนเสน้ท่ีตัดใหม่ และมีความต้องการของผู้ซื้อมากข้ึนท้ังเพื่ออยู่อาศัยเอง 
หรือเพื่อการลงทุน ท้ังนี้ยังรวมไปถึงอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นๆ ท้ังโรงงานอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์ท่ี
เกี่ยวข้องกับการเกษตรกรรม ท่ีมีในประเทศไทย ทำให้ผู้คนมีอสังหาริมทรัพย์มากข้ึน รวมไปถึงการได้รับ
มรดกอีกด้วย แต่ยังมีนักลงทุนหรือผู้ถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีอสังหาริมทรัพย์แต่ไม่รู้ว่ามีมูลค่า
เท่าไร ซึ่งผู้คนเหล่านี้คือลูกค้า ท่ีต้องการใช้บริการประเมินค่าทรัพย์สิน เพื่อหามูลค่าของทรัพย์สินของตนเอง
รวมไปถึงการซื้อ ขาย เช่า ร่วมทุน เวนคืน คิดภาษี ออกหุ้นกู้ บันทึกบัญชีทรัพย์สนิ หรือแบ่งแยกกองมรดก
อย่างเป็นธรรมให้กับลูกหลาน ฯลฯ  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการ ประเมินค่าทรัพย์สินกับบริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ 
เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จํากัด 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการศึกษางานวิจัย เรื ่อง ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการประเมินค่าทรัพย์สิน กับ 
บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จํากัด ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ตัวแปรอิสระ คือ 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
วัตถุประสงค์ของการใช้บริการ 
 ตัวแปรตาม คือ 
 1. ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการประเมินค่าทรัพย์สิน กับ บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียล
เอสเตท แอฟแฟร์ส จํากัด ได้แก่ ด้านพิจารณาทางเลือก ด้านประสิทธิภาพในการบริการของพนักงาน ด้าน
ความพึงพอใจ 
 

ขอบเขตด้านประชากร 
 ลูกค้าท่ีใช้บริการประเมินค่าทรัพย์สิน กับ บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จํากัด  
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 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างเดือนธันวาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564 
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 1. เพื่อนำข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ท่ีได้รับไปใช้วิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้
บริการประเมินค่าทรัพย์สิน กับ บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จํากัด 
 2. เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและนำไปพัฒนางานบริการเพื่อท่ีจะได้ตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
      ตัวแปรอิสระ                  ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  

 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจมีความหมายโดยท่ัวไป คือ ระดับความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความหมาย
ของความพึงพอใจในการบริการสามารถจำแนกเป็น 2 ความหมาย ในความหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ ความพึง

ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการ  

ประเมินค่าทรัพย์สินกับบริษัท เอเจนซ่ี 

ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จํากัด 

1. ดา้นพิจารณาทางเลือก 

2. ดา้นประสิทธิภาพในการบริการของ
พนกังาน 

3. ดา้นความพึงพอใจ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 

4. ระดบัการศึกษา 
5. อาชีพ 
6. รายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน 
7. วตัถุประสงคข์องการใช้

บริการ 
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พอใจของผู้บริโภคหรือผู้รับบริการ (Consumer satisfaction) และความพึงพอใจในงาน (Job 
satisfaction) ของผู้ให้บริการความพึงพอใจ ได้มีผู้ให้ความหมายไว้หลากหลาย รวบรวมได้ดังนี้  
Shelly (1975) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึก แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ความรู้สึกในทางบวกหรือ
ทางลบ ความรู้สึกในทางบวกนั้นเป็นความรู้สึก ท่ีเมื่อเกิดข้ึนแล้วทำให้เกิดความสุข หรือเป็นความรู้สึกที่มีต่อ
ระบบ ความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทางบวกและความรู้สึกที่มีความสัมพันธ์กนัอย่างสลับซับซ้อนและระบบ
ความสัมพันธ์ของความรู้สึกทั้งสามนี้ เรียกว่า ระบบความพึงพอใจ  
ปิยะ เจริญเวชรักษ์ (2556) ความพึงพอใจในการทำงาน ผลของทัศนคติต่าง ๆ ของบุคคลมีต่อองค์ประกอบ
ของงานและมีความสัมพนัธ์กับลักษณะงานรวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานซึ่งความพึงพอใจดังกล่าวนัน้ 
คือ ความรู้สึกความสำเร็จในงานและการได้รับการยกย่อง แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการให้บริการ การบริการ
เป็นการสร้างความแตกต่างและความสามารถในการแข่งขัน การบริการลูกค้าท่ีมีคุณภาพยัง ช่วยผูกใจลูกค้า
ไว้ได้ในระยะยาว และเพิ่มคุณค่า ให้กับองค์กรอีกด้วย  
สมจิต คิดน้อย  (2554) กล่าวถึงความพึงพอใจในการทำงาน คือ ความสุขความสบายที่ 
ได้รับจากสถานท่ีทำงาน ความสุขจากการทำงานท่ีทำร่วมกับเพื่อนร่วมงาน มีทัศนคติท่ีดีต่องานและมีความ
พอใจเกี่ยวกับรายได้จากองค์การ 
อัจจิมา หอมระรื่น (2552) ได้ให้ความหมายถึงความพึงพอใจในการทำงานว่า ทัศนคติ หรือความรู้สึกชอบ
หรือไม่ชอบของผู้ปฏิบัติงาน ทำให้บุคคลเกิดความรู้สึก โดยแสดงออกมาเป็นความสนใจกระตือรือร้น เต็มใจ 
สนุกร่าเริงกับงานท่ีทำและมีความรับผิดชอบ มุ่งมั่นทำงานจนสำเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
ภาวิณี เพชรสวา่ง (2552) ได้ให้ความหมายถึงความพึงพอใจในการทำงาน คือ ความรู้สึกหรืออารมณ์
ทางบวก เป็นผลจากประสบการณ์ในการทำงาน 
จอห์น ดีมิลเลท (John D. Millet อ้างถึงใน จินตนันท์ ศรีธรานนท์, 2563, หน้า 6) กล่าวว่าเป้าหมายท่ี
สําคัญของการบริการในการสร้างความพึงพอใจจะต้องมีหลักหรือแนวทางดังนี้ (1) การให้บริการอย่างเสมอ
ภาค (Equitable Service) หมายถึงความยุติธรรมในการบริการงานภายใต้ฐานคติท่ีว่า คนทุกคนควรเท่า
เทียมกันดังนั้นประชาชนทุกคนควรจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม (2) การให้บริการที่ตรงเวลา (Timely 
Service) หมายถึงในการบริการจะต้องมองว่าการให้บริการสาธารณะจะต้องตรงต่อเวลา (3) การให้บริการ
อย่างเพียงพอ (Ample Service) หมายถึงการให้บริการสาธารณะมจีํานวน การให้บริการและสถานท่ี
ให้บริการอย่างเหมาะสม ความเสมอภาคหรือการตรงต่อเวลาจะไม่มี ความหมายเลย หากมีจํานวนการ
ให้บริการที่ไม่เพียงพอ และสถานการณ์ที่ให้บริการสรา้งความไม่ยุติธรรมให้เกิดข้ึนแก่ผู้รับบริการ (4) การ
ให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Service) คือการให้บริการสาธารณะท่ี เป็นไปอย่างสมํ่าเสมอโดยยึด
หลักประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลัก (5) การให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive Service) คือ การ
ให้บริการสาธารณะท่ีมี การปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบัติงาน  
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Mullins (Mullins อ้างถึงใน จินตนันท์ ศรีธรานนท์, 2563, หน้า 7) ได้เสนอแนวคิดในการสร้างความพึง
พอใจในบริการได้แก่ (1) การให้บริการที่เสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง การให้บริการประชาชน
ทุกคน อย่างเท่าเทียมกัน ใช้กฎระเบียบและมาตรฐานการให้บริการเดียวกัน (2) การให้บริการท่ีตรงเวลา 
(Timely Service) หมายถึงการให้บริการท่ีตรงเวลาโดยเฉพาะ อย่างยิ่งบริการของภาครัฐที่ต้องปฏิบัติงาน
ให้ตรงเวลา (3) การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) หมายถึงการให้บริการด้านวัสดุอุปกรณ์ 
สถานท่ี เวลา อย่างเพียงพอเหมาะสม นอกจากด้านปริมาณท่ีเพียงพอแล้วบริการที่ให้แก่ ประชาชน ต้องมี
คุณภาพดีด้วย (4) การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Service) หมายถึง การให้บริการตลอดเวลา 
ไม่ว่าจะสภาวะอากาศเช่นใด และดูแลจนกว่าผู้ป่วยจะหายจากโรค (5) การให้บริการอย่างก้าวหน้า 
(Progressive Service) หมายถึงการให้บริการท่ีมีการพัฒนาคุณภาพและความสามารถ มีเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยสนองความต่องการของประชาชนอยู่เสมอ 
 
 ขั้นตอนการประเมินค่าทรัพย์สิน 
 ข้ันตอนในการทำหนา้ท่ีเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และผู้รับผิดชอบแต่ละข้ันตอน บริษัทฯ 
มีข้ันตอนการทำงาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการประเมินดังต่อไปนี้ 
 1. การตรวจสอบเอกสารสิทธิและข้อจำกัดทางกฎหมายการตรวจสอบตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ ใน
การประเมินราคา ต้องทำการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ ความถูกต้องของเอกสารระหว่างฉบับเจ้าของท่ีดิน กับ
ฉบับสำนักงานท่ีดิน การทำนิติกรรมใด ๆ ต้องไปทำท่ีสำนักงานท่ีดิน เพื่อแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการจด
ทะเบียน ให้ตรงกัน การตรวจสอบ ต้องเทียบดูว่ารายละเอียด ในโฉนดท่ีดิน 2 ฉบับ ตรงกันหรือไม่ 
ตรวจสอบการอายัด (การห้ามการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน ห้ามโอน) สาเหตุการอายัดท่ีมักพบ เชน่ การ
ค้างภาษี, การบังคับคดี, การฟ้องร้องกรณีมรดก-การ ซื้อขาย, การใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในคดีต่าง ๆ  
ฯลฯ ตรวจสอบภาระผูกพนั 
 2. การตรวจสอบข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ การตรวจสอบ ผังเมือง และข้อจำกัดการก่อสร้าง 
การเวนคืน และอื่น ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สนิโดยวิธีการการตรวจสอบสามารถตรวจสอบได้กับ
หน่วยงานท้องถ่ินท่ีเกี่ยวข้อง   
 3. การสำรวจท่ีต้ังและสภาพของทรัพย์สิน วิธีการตรวจสอบจากแปลงคงเหลือ โดยต้องสามารถนับ
แปลง หรือจับระยะทาง จากจุดอ้างอิงสำคัญ (ทางแยก, คลอง, หมุดหลักเขตในแปลงคงเหลือ ฯลฯ) ท่ี
สามารถตรวจสอบ+วัดได้ ในพื้นท่ีจริง (ต้องวัดระยะ หรือนับแปลง ในแปลงคงไปเทียบกับพื้นท่ีจริงให้
ตรงกัน) ระวางแผนท่ี วิธีการตรวจสอบ เช่นเดียวกับแปลงคงเหลือ 
 4. สำรวจหลักทรัพย์ท่ีทำการประเมินค่า การถ่ายรูปหลักทรัพย์ หลักสำคัญของการถ่ายรูป
หลักทรัพย์ท่ีจะประเมินค่าคือทางเข้า-ออกหลักทรัพย์ เช่น ซอยทางเข้า, ถนนสายหลกั สภาพหลักทรัพย์ 
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การถ่ายหลักทรัพย์ จะต้องถ่ายภาพให้เห็นรายละเอียดของหลักทรัพย์ เช่น สภาพด้านหนา้ สภาพด้านใน 
และอื่นๆ ท่ีเห็นสมควรว่าจะส่งผลต่อมูลค่าหลักประกนั  
 5. การเก็บรวบรวมข้อมูลตลาด พนักงานประเมนิและพนักงานสำรวจหลักทรัพย์ต้องหาข้อมูล 
จำนวนข้อมูลท่ีจะนำมาใช้วิเคราะห์ราคา ข้อมูลท่ีนำมาใช้ต้องมีภาพถ่ายทรัพย์สนิประกอบในรายงาน ข้อมูล
ควรมีราคาซื้อ-ขาย แล้วไม่เกิน 5 ปี ประมาณ 2-3 ข้อมูล 
 6. การวิเคราะห์ข้อมูล พนักงานประเมิน พนักงานสำรวจหลักทรัพย์ และผู้ประเมินหลัก ทำการ
วิเคราะห์และนำเสนอตามลำดับข้ันวิธีการ โดยวิธีการวิเคราะห์ตามวิธีการมาตรฐานของการประเมินค่า
ทรัพย์สิน โดยการประเมินค่าทรัพย์สนินัน้ มีวิธีตามมาตรฐานสากล 
 7. การจัดทำรายงานการประเมินค่าทรัพย์สนิ รายงานการประเมินท่ีพนักงานประเมนิจัดทำตาม
แบบฟอร์มท่ีกำหนดโดยสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สนิแห่งประเทศ  
 8. การอนุมัติราคาประเมิน แนวทางการอนุมัติราคา พนักงานประเมิน นำเสนอผู้อำนวยการฝ่าย 
และกรรมการผู้จัดการ เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจ และเปรียบเทียบจากฐาน
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์มูลค่าและกำหนดมูลค่าท่ีประเมินได้ โดยมีการควบคุมคุณภาพงานประเมิน
ราคา โดยตรวจรายงานการประเมินค่าทรัพย์สินโดยผูอ้ำนวยการฝ่ายข้างต้น และการพจิารณามลูค่าท่ี
ประเมิน โดยคณะกรรมการพิจารณามลูค่าทรัพย์สนิ อันประกอบด้วย  กรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่าย
ประเมิน และผู้ประเมินราคา โดยในการพิจารณามูลค่าแต่ละครั้งต้องมีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ตำแหน่ง 
ร่วมกันพิจารณา   
 
 บริษัท เอเจนซ่ี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จํากัด 
 บริษัท เอเจนซี ่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด ก่อตั ้งในปี พ.ศ.2525 ในนาม Thai 
Engineering and Management Development (TEAM D) และเปลี่ยนเป็น บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียล
เอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด ในปี 2534 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นบริษัทท่ีปรึกษา วิจัย ประเมินค่าทรัพย์สิน และ
มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์มากท่ีสุดในประเทศไทย โดยมีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท (ชำระเต็ม) เป็น
บริษัทที่ปรึกษาประเภท A เลขที่จดทะเบียน 0105534031629  ประธานกรรมการบริหาร คือ ดร.โสภณ 
พรโชคชัย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับการรับรอง ISO9001:2008 ท้ังระบบมาตั้งแต่ปี 2543 สำนักงานใหญ่
บริษัทต้ังอยู่เลขท่ี 5/15 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120.  
 
 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
 พิพัฒน์ มีเถ่ือน (2562) ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ฮันนี่ เวลล์ 
อิเล็คทรอนิค แมธิเรียลส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด และเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัท ฮันนี่ เวลล์ อิเล็คทรอนิค แมธิเรียลส์ (ประเทศไทย ) จำกัด กับปัจจัย ส่วนบุคคล ประชากร
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ท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี่คือ พนักงานบริษัท ฮันนี่ เวลล ์อิเล็คทรอนิค แมธิเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 
250 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)โดยใช้ค่า t-testและF-test 
(Oneway ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ใช้การทดสอบรายคู่
ด้วยวิธี LSD ผลการวิจัยพบว่า พนักงานบริษัท ฮันนี่ เวลล์ อิเล็คทรอนิค แมธิเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด มี
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า พนักงาน
มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากอันดับแรกคือด้านความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าใน
อาชีพ รองลงมาคือด้านนโยบายและการบริหาร ด้านบังคับบัญชา ด้านสภาพแวดล้อมการทำงาน ด้านรายได้
และสวัสดิการและอนัดับสุดท้ายคือด้านการยอมรับนบัถือและความรู้สึกในผลสำเร็จ อยู่ในระดับปานกลาง 
ตามลำดับ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พนักงานท่ีมีเพศ อายุ อายุงาน และรายได้ต่อเดือนต่างกัน มี
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างไม่มนีัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนพนักงานท่ีมีระดับ
การศึกษาและสถานภาพต่างกนั มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 
 พรสิริ ทรัพย์เมฆ (2563) ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการธนาคารกรุงไทยสาขาโร
บินสัน สมุทรปราการ ผลการศึกษางานวิจัยนี้พบว่ามผีู้ใช้บริการธนาคารกรุงไทย สาขาโรบินสัน 
สมุทรปราการท่ีตอบแบบสอบถามท้ังหมดจำนวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21-30 ปี มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี อาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน/รับจ้าง และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ท่ี 10,001- 
20,000 บาทโดยลักษณะทางประชากรศาสตร์เหล่านีเ้ป็นความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการ
ธนาคารกรุงไทย สาขาโรบินสัน สมุทรปราการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุก
ด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับได้ดังนี้ คือ ด้านอาคารสถานท่ี ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ด้านการเอาใจ
ใส่ลูกค้า ด้านรูปแบบการให้บริการและด้านคุณภาพการให้บริการ ตามลำดับ 
 จินตนันท์ ศรีธรานนท์ (2563) ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อการบริการของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ สาขาบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการบริการของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อการบริการของธนาคารอาคารสงเคราะห์  ด้านพนักงาน ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ ด้านการบริการ และด้านอาคารสถานที่ อยู่ในระดับมากที่สุด และพิจารณาคำถามรายข้อ 
พบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อการบริการของธนาคารอาคารสงเคราะห์ มากที่สุด คือ การให้บริการมีความ
รวดเร็ว พนักงานพูดจาด้วยน้ำเสียงสุภาพ มีอัธยาศัยที่ดี ความสะอาดภายในบริเวณธนาคาร มีการโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ผ่านทางช่องทางการให้บริการ เช่น เว็บไซต์ธนาคาร Line Facebook ป้าย
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โฆษณา Application : GHB all และมีแจกของสมนาคุณแก่ลูกค้า เช่น ข้าวหอมมะลิ กระปุกบ้านธอส. 
กระเป๋า อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 เป็นการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Approach) โดยใช้การ
วิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) และใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ ลูกค้าท่ีใช้บริการประเมินค่าทรัพย์สิน กับ บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียล
เอสเตท แอฟแฟร์ส จํากัด ในปี 2563 จำนวนประมาณ 3 ,460 ราย ทางผู้วิจัยได้ใช้ตารางขนาดตัวอย่าง
สำเร็จรูปของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) และใช้ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 และยอมให้เกิดความ
คลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างของการศึกษาครั้งนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 359 ตัวอย่าง ซึ่งผู้วิจัยจะ
เลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วจิัยได้ดำเนินข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

1. โทรศัพท์หาลูกค้าท่ีใช้บริการประเมินค่าทรัพย์สิน กับ บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟ
แฟร์ส จํากัด แล้วอธิบายข้อคำถามพร้อมท้ังการให้คะแนน จากนั้นอธิบายข้อคำถามท่ีละข้อและให้ลูกค้าแจ้ง
ว่าจะให้คะแนนกี่คะแนน 
 2. เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสอบถามลูกค้า แล้วนำไปจัดทำและเตรียมการวิเคราะห์ 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยทำการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื ่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร์ (SPSS Version 23.0) 
 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ค่าร้อยละ (Percentage) สำหรับวิเคราะห์เพื่อบรรยายปัจจัยส่วนบุคคล 

2. ค่าเฉลี่ย (X̅) 
3. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) สำหรับการวิเคราะห์ระดับความความพึงพอใจของลูกค้าต่อการ

ใช้บริการประเมินค่าทรัพย์สิน กับ บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จํากัด 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่ 1 มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จำนวน 359 คน ด้านเพศส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง 200 คน คิดเป็นร้อยละ 55.7 เพศชาย 159 คน คิดเป็นร้อยละ 44.3 ด้านของอายุส่วนใหญ่มี
อายุอยู่ท่ี 25 - 50 ปี จำนวน 314 คน คิดเป็นร้อยละ 87.5 รองลงมา คือ น้อยกว่า 25 ปี จำนวน 28 คน คิด
เป็นร้อยละ 7.8, 51 - 60 ปี จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.7 และอายุ 60 ปีขึ้นไป 0 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
0.0 ตามลำดับ ด้านสถานภาพส่วนมากมีสถานภาพโสด 179 คน คิดเป็นร้อยละ 49.0 รองลงมาคือสมรส 
166 คน คิดเป็นร้อยละ 46.2 และ หย่าร้าง/หม้าย  17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.7 ตามลำดับ ด้านระดับ
การศึกษาส่วนใหญ่ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี 259 คน คิดเป็นร้อยละ 72.1 รองลงมาสูงกว่าปริญญา
ตรี 91 คน คิดเป็นร้อยละ 25.3 และ ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี  9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ตามลำดับ ด้าน
อาชีพส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน จำนวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 52.4 รองลงมาอาชีพอิสระ เช่น 
นายหน้า 64 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8, ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 57 คน คิดเป็นร้อยละ 15.9 และ 
ธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 13.9 ตามลำดับ ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่วนใหญ่
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,000 - 30,000 บาท 215 คน คิดเป็นร้อยละ 59.9 รองลงมา 30,000 บาท ขึ้นไป 
118 คน คิดเป็นร้อยละ 32.9, 12,000 - 20,000 บาท 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 และ น้อยกว่า 12,000 
บาท 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.4 ตามลำดับ และ ด้านวัตถุประสงค์ของการใช้บริการส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์
ของการใช้บริการเพื่อทราบมูลค่าตลาดทรัพย์สิน ณ ปัจจุบัน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 41.2 รองลงมาเพื่อ
ประกอบการทำนิติกรรมกับทางสถาบันการเงิน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0, เพื่อกำหนดราคาซื้อ - ขาย 
54 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 และ เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 9.7 ตามลำดับ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการประเมินค่าทรัพย์สิน กับ 
บริษัท เอเจนซี่ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จํากัด ประกอบไปด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านพิจารณาทางเลือก 
ด้านประสิทธิภาพในการบริการของพนักงาน และ ด้านความพึงพอใจ โดยผู้วิจัยจะทำการวิเคราะห์ด้วย
ค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) พบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการประเมินค่า
ทรัพย์สิน กับ บริษัท เอเจนซี่ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จํากัด โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (X̅ = 4.24) 
เมื ่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่อยู ่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านประสิทธิภาพในการบริการของ
พนักงาน ด้านความพึงพอใจ (X̅ = 4.43, X̅  = 4.43) ตามลำดับ และด้านที่อยู ่ในระดับมาก คือ ด้าน
พิจารณาทางเลือก (X̅ = 3.85)  
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สรุปผลการวิจัย   
  
 ปัจจัยส่วนบุคคล 
 การศึกษาเรื่องความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการประเมินค่าทรัพย์สิน กับ บริษัท เอเจนซี่
ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จํากัด มีผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด จำนวน 359 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
200 คน คิดเป็นร้อยละ 55.7 เพศชาย 159 คน คิดเป็นร้อยละ 44.3 ในด้านของอายุส่วนใหญ่มีอายุอยู่ท่ี 25 
- 50 ปี จำนวน 314 คน คิดเป็นร้อยละ 87.5 รองลงมา คือ น้อยกว่า 25 ปี จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 
7.8, 51 - 60 ปี จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.7 และอายุ 60 ปีข้ึนไป 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.0 ตามลำดับ 
ด้านสถานภาพส่วนมากมีสถานภาพโสด 179 คน คิดเป็นร้อยละ 49.0 รองลงมาคือสมรส 166 คน คิดเป็น
ร้อยละ 46.2 และ หย่าร้าง/หม้าย 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.7 ตามลำดับ ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ระดับ
การศึกษาระดับปริญญาตรี 259 คน คิดเป็นร้อยละ 72.1 รองลงมาสูงกว่าปริญญาตรี 91 คน คิดเป็นร้อยละ 
25.3 และ ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ตามลำดับ อาชีพส่วนใหญ่เป็นพนักงาน
บริษัทเอกชน จำนวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 52.4 รองลงมาอาชีพอิสระ เช่น นายหน้า 64 คน คิดเป็นร้อย
ละ 17.8, ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 57 คน คิดเป็นร้อยละ 15.9 และ ธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ 
50 คน คิดเป็นร้อยละ 13.9 ตามลำดับ รายได้เฉลี ่ยต่อเดือน ส่วนใหญ่รายได้เฉลี ่ยต่อเดือน 20 ,000 - 
30,000 บาท 215 คน คิดเป็นร้อยละ 59.9 รองลงมา 30 ,000 บาท ขึ้นไป 118 คน คิดเป็นร้อยละ 32.9 , 
12,000 - 20,000 บาท 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 และ น้อยกว่า 12 ,000 บาท 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.4 
ตามลำดับ และ ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ของการใช้บริการเพื่อทราบมูลค่าตลาดทรัพย์สิน ณ ปัจจุบัน 148 
คน คิดเป็นร้อยละ 41.2 รองลงมาเพื่อประกอบการทำนิติกรรมกับทางสถาบันการเงิน 122 คน คิดเป็นร้อย
ละ 34.0, เพื่อกำหนดราคาซื้อ - ขาย 54 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 และ เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ 35 คน 
คิดเป็นร้อยละ 9.7 ตามลำดับ 
 
 
 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการประเมินค่าทรัพย์สิน กับ บริษัท เอเจนซี่ฟอร์ 
เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จํากัด 
 ความพึงพอใจที่ส่งผลต่อความความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการประเมินค่าทรัพย์สิน กับ 
บริษัท เอเจนซี่ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จํากัด โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าด้านท่ีอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านประสิทธิภาพในการบริการของพนักงาน ด้านความพึงพอใจ และ
ด้านท่ีอยู่ในระดับมาก คือ ด้านพิจารณาทางเลือก  
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อภิปรายผล 
 
 1. ด้านพิจารณาทางเลือก 
 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการประเมินค่าทรัพย์สิน กับ บริษัท เอเจนซี่  ฟอร์ เรียล
เอสเตท แอฟแฟร์ส จํากัด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านพิจารณาทางเลือก พบว่า มีความพึงพอใจในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีความพึงพอใจมาก คือ ท่านรู้จัก บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียล
เอสเตท แอฟแฟร์ส จํากัด มากน้อยเพียงใด , ท่านเลือกใช้การประเมินค่าทรัพย์สินกับทางบริษัทฯ โดย
พิจารณาจากชื่อเสียงของทางบริษัทฯ, ท่านคิดว่าค่าใช้จ่ายในการประเมินค่าทรัพย์สิน นั้นเหมาะสมมากน้อย
เพียงใด และ ท่านใช้บริการประเมินค่าทรัพย์สิน กับ บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จํากัด 
มากกว่า 1 ครั้ง ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรสิริ ทรัพย์เมฆ (2563) ศึกษาความพึงพอใจของ
ลูกค้าต่อการใช้บริการธนาคารกรุงไทยสาขาโรบินสัน สมุทรปราการ ผลการศึกษางานวิจัยนี ้พบว่ามี
ผู้ใช้บริการธนาคารกรุงไทย สาขาโรบินสัน สมุทรปราการ 
 2. ด้านประสิทธิภาพในการบริการของพนักงาน 
 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการประเมินค่าทรัพย์สิน กับ บริษัท เอเจนซี่  ฟอร์ เรียล
เอสเตท แอฟแฟร์ส จํากัด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านประสิทธิภาพในการบริการของพนักงานพบว่า มี
ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้อท่ีมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความรู้
ความสามารถ, มารยาทการพูดจา/แนะนำตัว, การตรงเวลา และ ความละเอียดในการตรวจวัด ตามลำดับ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิพัฒน์ มีเถื่อน (2562) ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
บริษัท ฮันนี่ เวลล์ อิเล็คทรอนิค แมธิเรียลส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด  

3. ด้านความพึงพอใจ 
 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการประเมินค่าทรัพย์สิน กับ บริษัท เอเจนซี่  ฟอร์ เรียล
เอสเตท แอฟแฟร์ส จํากัด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านความพึงพอใจ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
เมื ่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ท่านมีความพึงพอใจเล่มรายงาน
เรียบร้อยดีหรือไม่, ท่านมีความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้บริการประเมินค่าทรัพย์สิน กับ ทางบริษัท เอเจน
ซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จํากัด, ท่านมีความพึงพอใจต่อการส่งงานตรงเวลาหรือไม่, ท่านมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการโดยนักประเมินค่าทรัพย์สิน และ ท่านมีความพึงพอใจต่อการการประสานงานหรือไม่ 
ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จินตนันท์ ศรีธรานนท์ (2563) ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อ
การบริการของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 
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ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย  
 
 ด้านพิจารณาทางเลือก 
 สิ่งท่ีต้องปรับปรุง คือ ในเร่ืองของการกลับมาใช้บริการประเมินค่าทรัพย์สิน กับ บริษัท เอเจนซี่ฟอร์ 
เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จํากัด ซ้ำมากกว่า 1 ครั้ง โดยอาจมีส่วนลดให้กับลูกค้าที่เคยใช้บริการแล้ว และ
กลับมาใช้บริการใหม่ เพื่อเป็นการดึงดูดลูกค้าเข้ามาใช้บริการให้มากขึ้น และในเรื่องของค่า ใช้จ่ายในการ
ประเมินค่าทรัพย์สิน ลูกค้าบางท่านอาจยังคิดว่ามีมูลค่าที่สูงไป อีกทั้งยังมีปัจจัยในด้านการแข่งขันกันใน
ตลาดในด้านการเสนอราคา ทางบริษัทฯ อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของราคา อาจจะเริ่มโดยการลด
ต้นทุนลง เพื่อให้ค่าบริการนั้นถูกลงตามมา เช่นในด้านของเล่มรายงาน อาจจะไม่ต้องจัดทำรูปเล่ม แต่ส่งเป็น
เอกสาร อิเล็กทรอนิกส์แทน เป็นต้น 
 ด้านประสิทธิภาพในการบริการของพนักงาน 
 สิ ่งที ่ต้องปรับปรุง คือ ผู ้ให้บริการควรศึกษาอัตราค่าธรรมเนียมธนาคารอื่น ๆ และจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมในอัตราท่ีสามารถแข่งขันได้ รวมถึงแอปพลิเคชันควรมีคะแนนสะสมในการทำธุรกรรมในด้าน
ต่าง ๆ ภายในแอปพลิเคชันเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเปรียบเทียบได้ว่าการทำธุรกรรมภายในแอปพลิเคชัน ได้
สิทธิประโยชน์มากกว่าการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอื่น ๆ ของธนาคารกสิกรไทย 

ด้านความพึงพอใจ  
สิ่งท่ีต้องปรับปรุง สอดคล้องมาจากด้านประสิทธิภาพในการบริการของพนักงาน เพราะมีพนักงาน

บางส่วนไม่ได้มีการชี้แจ้งไปยังลูกค้า หรือมีการประสานงานที่ยังดีไม่พอ ควรแก้ด้วยการประสานงานกนัให้
ละเอียดมากขึ้น และหากเกิดเหตุการณ์ เช่น ฝนตก หรือ เกิดอุบัติเหตุ ก็ต้องรีบโทรแจ้งไปยังลูกค้า เพราะ
บางทีลูกค้าเองก็ต้องลางานมาเพื่อรอรับพนักงานประเมิน ซึ่งถ้ามีการประสานงานกันมากขึ้นลูกค้าอาจ
บริหารจัดการเวลาใหม่หรือนัดหมายกันใหม่ได้ทันท่วงที และทำให้ไม่เสียงานท้ัง 2 ฝ่าย 
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