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             เกวลี เกษประสิทธ์ิ และภควดี อรุณสิทธ์ิ : การศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการ

ใหบ้ริการของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาอาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง (A STUDY OF THE 

CUSTOMERS’S SATISFACTION TOWARD THE SERVICES OF THE BANGKOK BANK 

COMPANY, LIMITED : A CASE STUDY OF MUAENG BRANCH, RAYONG  

อาจารยท่ี์ปรึกษา : อาจารย ์ดร.วโิรจน์ เจษฎาลกัษณ์. 74 หนา้. 

บทคดัย่อ 

 การวจิยัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการใหบ้ริการของธนาคาร

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาอาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง จาํแนกตามคุณลกัษณะของลูกคา้ เป็นการศึกษา

เชิงสํารวจกลุ่มตวัอย่าง คือผูใ้ชบ้ริการจาํนวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ

แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test F-

test และเปรียบเทียบรายคู่โดยใชว้ธีิของเชฟเฟ่  ผลการวจิยัพบวา่ 

1. คุณลกัษณะส่วนบุคคลของลูกคา้ส่วนใหญ่พบวา่เพศหญิงร้อยละ 56 คน  มี อายุในช่วง

ระหวา่ง 26 - 40 ปี  ร้อยละ 49.3 เป็นพนกังานบริษทัเอกชนร้อยละ 45.8  วฒิุการศึกษาในระดบัปริญญาตรี

ร้อยละ 53.3 รายได้ ต่อครอบครัว 10,001 - 20,000 บาทร้อยละ  32.5 ระยะเวลาในการเป็นลูกคา้ธนาคาร

ระหวา่ง 6 - 10 ปีร้อยละ 34 ผูใ้ชบ้ริการเงินฝากประเภทออมทรัพยร้์อยละ 70.3  

2. ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการใหบ้ริการของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขา 

อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง ในภาพรวมพบวา่อยู่ในระดบั มาก ค่าเฉลี่ย  3.90 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  0.60 

โดยความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการใหบ้ริการในดา้นบุคลากร เป็นอนัดบัท่ี 1 รองลงมาคือดา้นผลของ

การบริการและดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และดา้นปัจจยัสนบัสนุนการใหบ้ริการตามลาํดบั  

3. ผลการทดสอบสมมติฐานของลูกคา้กบัความพึงพอใจในการใหบ้ริการของธนาคาร

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาอาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง  จาํแนกตามคุณลกัษณะส่วนบุคคลดา้นเพศ อายุ 

ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดค้รอบครัวต่อเดือน ระยะเวลาท่ีเป็นลูกคา้ของธนาคารและประเภทเงินฝากท่ี

ใชบ้ริการ ในภาพรวมพบวา่ มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือจาํแนกตาม

คุณลกัษณะส่วนบุคคลดา้นประเภทเงินฝากไม่มีความแตกต่างกนั 

คณะวิทยาการจดัการ      มหาวิทยาลยัศิลปากร                         ปีการศึกษา 2553 
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ใหค้าํปรึกษาช้ีแนะตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ อยา่งละเอียดทุกขั้นตอนดว้ยความเอาใจใส่ และ

อดทนตลอดจนสนบัสนุนใหก้าํลงัใจ และเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ผูศึ้กษามาโดยตลอดระยะเวลาท่ี

ดาํเนินการศึกษา 
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 สุดทา้ยน้ีผูศึ้กษาขอขอบคุณบิดา มารดา และผูร่้วมทาํนิพนธท่ี์เป็นกาํลงัใจ และช่วยเหลือ

จนประสบผลสาํเร็จในการศึกษาคร้ังน้ี ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะคงอยูใ่นจิตใจของผูศึ้กษาตราบนานเท่านาน 
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บทที1่ 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

  

 ในประเทศท่ีกาํลงัพฒันานั้นตลาดเงินจะมีบทบาทต่อเศรษฐกิจสูงมาก  สถาบนัการเงิน

เป็นแหล่งระดมเงินทุนและจดัสรรเงินทุนไปยงัหน่วยผลิตต่างๆ  และสถาบนัการเงินท่ีมีบทบาทท่ี

สูงต่อระบบเศรษฐกิจคือธนาคารพาณิชย ์ ซ่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นตวักลางรับฝากเงินจากประชาชน  แลว้

นาํเงินนั้นไปปล่อยกูใ้นภาคเศรษฐกิจ  ธุรกิจการคา้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ธนาคารพาณิชย์

จึงตอ้งมีความพร้อมและบริการท่ีหลากหลายเพ่ือสนองตอบความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ  ดงันั้น

การพฒันาระบบการบริการใหท้นัสมยัมีคุณภาพ  ทั้งในรูปของการพฒันาพนกังานและเทคโนโลยี

ต่างๆ  รวมทั้งการปรับโครงสร้างในการบริหารงานองคก์ร  จึงเป็นส่ิงท่ีสถาบนัการเงินทุกแห่ง

โดยเฉพาะธนาคารพาณิชยต์อ้งรีบดาํเนินการ  เพ่ือลดตน้ทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ดาํเนินงานใหส้ามารถแข่งขนักบัสถาบนัการเงินต่างชาติได ้

 ปัจจยัท่ีสาํคญัของธนาคารพาณิชยคื์อ  เงินฝาก  โดยธนาคารจะนาํเงินฝากมาดาํเนิน

ธุรกิจใหเ้กิดประโยชน์และสร้างผลกาํไรต่อธนาคาร  การระดมเงินฝากจึงเป็นเป้าหมายท่ีตั้งไวใ้น

แต่ละงวดบญัชี  เพ่ือจะนาํเงินทุนน้ีมาเป็นอตัราส่วนการใหสิ้นเช่ือซ่ึงจะมีผลทาํใหเ้ศรษฐกิจ

ขยายตวั 

 หลกัและหวัใจสาํคญัของธนาคารคือ  การบริการ  เพราะผูม้าติดต่อกบัธนาคารจะ

เสมือนผูใ้ชบ้ริการ  และพนกังานทุกคนคือผูใ้หบ้ริการ  การใหบ้ริการท่ีดีกบัลกูคา้ทาํใหล้กูคา้

ประสบความสาํเร็จตามจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการดว้ยความพึงพอใจ  เป็นการสร้างภาพพจน์ท่ีดี  

สามารถโนม้นา้วใหล้กูคา้เกิดความตอ้งการท่ีจะกลบัมาใชบ้ริการของธนาคารอีกในโอกาสต่อไป

เม่ือมีธุรกรรมใหม่ๆและยงัมีส่วนช่วยในการประชาสมัพนัธง์านของธนาคารไปสู่ประชาชนทัว่ไป

อีกทางหน่ึงดว้ย 

ธนาคารกรุงเทพ  จาํกดั  (มหาชน)  ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัและความจาํเป็นในการใหบ้ริการต่อ

ผูใ้ชบ้ริการใหเ้กิดความพึงพอใจมากท่ีสุด  โดยไดก้าํหนดนโยบายการบริหารงานใหธ้นาคารมุ่งเนน้

คุณภาพ  เพ่ิมคุณภาพในการใหบ้ริการแก่ผูใ้ชบ้ริการ  โดยมีการบริการครอบคลุมความตอ้งการของ

ผูใ้ชบ้ริการไม่ว่าจะเป็น  การบริการดา้นรับฝากหรือถอนเงิน  และตราสาร  บริการดา้นสินเช่ือ  
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บริการดา้นต่างประเทศ  บริการดา้นบตัรเครดิต  ATM และบริการดา้นอ่ืนๆ เช่น ชาํระค่า

สาธารณูปโภค ตูนิ้รภยั เป็นตน้ 

 ทั้งน้ีช่วงระยะเวลาท่ีผา่นมาธนาคารกรุงเทพไดใ้หค้วามสาํคญัอยา่งยิง่ในการพฒันาการ

ใหบ้ริการ โดยเฉพาะอยา่งยิง่กบันโยบาย ‘ความเป็นมิตร’ ซ่ึงเป็นส่ิงสาํคญัท่ีสามารถสร้างความพึง

พอใจในการตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ท่ีมาใชบ้ริการ ดัง่สโลแกน ‘เพ่ือนคู่คิด มิตรคู่บา้น ’ 

ของธนาคารท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 

 ธนาคารกรุงเทพตระหนกัถึงความสาํคญัของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงเป็นท่ียอมรับ

โดยทัว่ไป ว่าเป็นปัจจยัหลกัในการสร้างความเป็นธรรมแก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และเสริมสร้าง

องคก์รใหมี้ประสิทธิภาพ  ธนาคารจึงมุ่งส่งเสริมใหก้ารดาํเนินกิจการของธนาคารเป็นไปตาม

หลกัการการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี อนัจะเป็นพ้ืนฐานของผลการดาํเนินงานท่ีดี ฐานะการเงินท่ี

แข็งแกร่งและมัน่คง และการเจริญเติบโตท่ีย ัง่ยนื นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการน้ีจึงถกูจดัทาํข้ึนเพ่ือ

แสดงถึงทิศทาง และกรอบการดาํเนินการในการกาํกบัดูแลกิจการของธนาคารตามหลกัการการ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  

 ความมุ่งหมายของธนาคารกรุงเทพ คือ  การเป็นธนาคารท่ีใหบ้ริการดา้นการเงินท่ีมี

คุณภาพเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้เป้าหมาย มีความพร้อมดว้ยบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มี

เทคโนโลยแีละระบบงานท่ีทนัสมยั คงไวซ่ึ้งความเป็นสากล ตลอดจนการเป็นธนาคารชั้นนาํแห่ง

ภูมิภาคเอเชีย ดงันั้น  เพ่ือใหบ้รรลุความมุ่งหมายดงักล่าว ธนาคารจึงกาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแล

กิจการใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศและภูมิภาค 

 ธนาคารกรุงเทพมีหน่วยธุรกิจ 8 สายงานดว้ยกนั สายงานเหล่าน้ีจดัตั้งเพ่ือรองรับ

นโยบายของธนาคาร ท่ีถือว่าการใหบ้ริการลกูคา้มีความสาํคญัสูงสุด สายงานเหล่าน้ีไดแ้ก่  สาย

ลกูคา้ธุรกิจรายใหญ่ ( Corporate) สายลกูคา้ธุรกิจรายกลาง ( Commercial) สายลกูคา้ธุรกิจรายปลีก 

(Business) สายลกูคา้บุคคล ( Consumer) สายกิจการธนาคารต่างประเทศ ( International Banking) 

สายบริหารการเงิน ( Treasury) สายบริหารสินเช่ือพิเศษและประนอมหน้ี ( SAM/Recovery) และ 

สายการเงินธนกิจ (Investment Banking) 

 จะเห็นไดว้่าผูท่ี้มาใชบ้ริการนั้นมีความคาดหวงัว่าจะไดรั้บความสะดวกสบายในการ

ใหบ้ริการของธนาคาร  แต่ผลท่ีไดรั้บบางคร้ังอาจไม่เป็นไปตามอยา่งท่ีลกูคา้ไดค้าดหวงัไว ้ ยิง่หาก

ลกูคา้คาดหวงัไวสู้งมาก  ก็จะรู้สึกผดิหวงัมากเช่นกนั  หากเกิดข้ึนบ่อยๆ ก็จะทาํใหล้กูคา้ไม่มาใช้

บริการท่ีธนาคารอีก  จากความสาํคญัของปัญหาทาํใหผู้ว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจ

ของลกูคา้ท่ีมีต่อการบริการของธนาคารกรุงเทพ  จาํกดั  (มหาชน)  เพ่ือจะไดน้าํขอ้มลู  ผลการวิจยั
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มาปรับปรุงกระบวนการดาํเนินงาน  การบริหารงาน  เสริมสร้างประสิทธิภาพใหส้ามารถแข่งขนั

กบัธนาคารพาณิชยอ่ื์นๆในปัจจุบนัได ้

 

วตัถุประสงค์ในการวจิยั 

  1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของลกูคา้ท่ีมีต่อการใหบ้ริการของธนาคารกรุงเทพ 

  2. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของลกูคา้ต่อการใหบ้ริการของธนาคารกรุงเทพ 

จาํแนกตาม เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ระยะเวลาท่ีเป็นลกูคา้ของธนาคาร ประเภทเงิน

ฝากท่ีใชบ้ริการ  

 

สมมตฐิานการศึกษา 

 1. ลกูคา้เพศชายและเพศหญิง มีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของธนาคารแตกต่างกนั 

  2. ลกูคา้อายตุ่างกนั มีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของธนาคารแตกต่างกนั 

   3. ลกูคา้ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของธนาคาร

แตกต่างกนั 

   4. ลกูคา้ท่ีมีอาชีพต่างกนั  มีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของธนาคารแตกต่างกนั 

 5. ลกูคา้ท่ีมีรายไดต่้างกนั  มีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของธนาคารแตกต่างกนั 

 6. ระยะเวลาท่ีเป็นลกูคา้ของธนาคารต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของ

ธนาคารแตกต่างกนั 

  7. ลกูคา้ท่ีใชบ้ริการเงินฝากต่างประเภทกนั มีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของ

ธนาคารแตกต่างกนั 

 

ขอบเขตด้านเนือ้หา 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีมุ่งท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของลกูคา้ท่ีมีต่อการใหบ้ริการของ

ธนาคารกรุงเทพ  จาํกดั  (มหาชน)  สาขา อาํเภอเมือง  จงัหวดัระยอง  โดยศึกษาตวัแปร ไดแ้ก่ 

 1. ตวัแปรอิสระ คือ คุณลกัษณะส่วนบุคคลของลกูคา้ ดา้นเพศ อาย ุระดบัการศึกษา 

อาชีพ รายได ้และระยะเวลาท่ีเป็นลกูคา้ของธนาคารกรุงเทพ   

 2. ตวัแปรตาม คือ ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการต่อการใหบ้ริการฝากถอนเงินของ

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขา อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง ใน 4 ดา้น ดงัน้ี 

 -  ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
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 -  ดา้นบุคลากร 

 -  ดา้นปัจจยัการสนบัสนุนการบริการ 

 -  ดา้นผลของการบริการ 

 

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ลกูคา้ท่ีใชบ้ริการฝากถอนเงินของธนาคารกรุงเทพ  จาํกดั (มหาชน)  สาขา อาํเภอเมือง  

จงัหวดัระยอง  โดยรวบรวมขอ้มลูดว้ยการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400 คน 

 

ขอบเขตด้านเวลา 

 เก็บรวบรวมขอ้มลูในเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2553  

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ความพึงพอใจ  หมายถึง  การท่ีลกูคา้ไดม้าใชบ้ริการท่ีธนาคารมีความรู้สึกชอบ  

ความรู้สึกพอใจประทบัใจในการบริการท่ีไดรั้บในดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ดา้นบุคลากร  ดา้น

ปัจจยัการสนบัสนุนการบริการดา้นผลของการบริการ 

 ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ หมายถึง  การท่ีลกูคา้มีความพึงพอใจในการใหบ้ริการของ

ธนาคารในขั้นตอนการใหบ้ริการไม่ยุง่ยากซบัซอ้น มีความคล่องตวั เนน้การใหบ้ริการอยา่งครบ

วงจร ถกูตอ้ง ครบถว้น 

 ดา้นบุคลากร  หมายถึง  การท่ีลกูคา้มีความพึงพอใจในการใหบ้ริการของธนาคาร  การ

แต่งกายของพนกังานสะอาดและสุภาพ  ความมีอธัยาศยัไมตรีท่ีดี  ความรวดเร็ว  แม่นยาํ  ความ

กระตือรือร้น  บริการเสมอภาคเท่าเทียมกนั  และมีความสนใจเอาใจใส่ต่อลกูคา้ 

 ดา้นปัจจยัการสนบัสนุนการบริการ หมายถึง  การท่ีลกูคา้มีความพึงพอใจในการ

ใหบ้ริการ การมีท่ีสาํหรับนัง่รอ  ระบบคิว  การจดัระเบียบและจดัลาํดบัการใหบ้ริการก่อน -หลงั 

สถานท่ีจอดรถ การบริการหนงัสือพิมพใ์นขณะท่ีนัง่รอ การรักษาความปลอดภยั และมีท่ีสาํหรับ

กรอกเอกสารของลกูคา้ 

 ดา้นผลของการบริการ หมายถึง  การท่ีลกูคา้มีความพึงพอใจในการใหบ้ริการของ

ธนาคาร  ในดา้นการไดรั้บบริการท่ีตรงความตอ้งการ การไดรั้บบริการท่ีคุม้ค่าคุม้ประโยชน์ และ

ความพึงพอใจโดยรวมท่ีไดรั้บจากผลของการบริการ 

   ส
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 ลกูคา้ หมายถึง บุคคลท่ีมาใชบ้ริการฝากถอนของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

สาขา  อาํเภอเมือง   จงัหวดัระยอง โดยศึกษาเฉพาะผูใ้ชบ้ริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยแ์ละ

ประเภทฝากประจาํ 

 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ทาํใหท้ราบถึงแนวทางการแกไ้ขปรับปรุง อนัจะส่งเสริมใหเ้กิดการบริการท่ีมี

คุณภาพ และประสิทธิภาพ   

 2. ผลการศึกษาสามารถนาํไปวางแผนการดาํเนินการจดักิจกรรมฝึกอบรมดา้นการ

บริการแก่พนกังานธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขา อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง  

 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

 ตวัแปรอิสระ                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณลกัษณะส่วนบุคคลของลกูคา้ 

 1.  เพศ 

    2.  อาย ุ

     3.  ระดบัการศึกษา 

    4.  อาชีพ 

   5.  รายได ้

6.  ระยะเวลาท่ีเป็นลกูคา้ของ

ธนาคาร    

 7.  ประเภทเงินฝากท่ีใชบ้ริการ 

ความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของธนาคาร

กรุงเทพ  จาํกดั  (มหาชน)  สาขา  อาํเภอเมือง  

จงัหวดัระยอง 

1.  ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

2.  ดา้นบุคลากร 

3.   ดา้นปัจจยัสนนัสนุนการบริการ 

4.  ดา้นผลของการใหบ้ริการ 

 

 

 

 

ตวัแปรตาม 

   ส
ำนกัหอ
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บทที่ 2 

เอกสาร และงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 การศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการฝากถอนเงินจากธนาคารกรุงเทพ จาํกดั 

(มหาชน) สาขา อาํ เภอเมือง จั งหวดัระยอง ในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาคร้ังน้ี 

 1. หลกัและทฤษฏีเก่ียวกบัการบริการ 

 2. ความหมายและทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 

 3. สภาพการแข่งขนัของธุรกิจธนาคารพาณิชย ์

 4. ประวติัธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

 5. การใหบ้ริการฝาก ถอนของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาอาํเภอเมือง  

จงัหวดัระยอง 

 6. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ผูศึ้กษาขอนาํเสนอรายละเอียดแต่ละประเด็นดงัน้ี 

 

1. หลกัและทฤษฏีเกีย่วกบัการบริการ 

 วีรพงษ ์เฉลิมจิระรัตน์ ( 2539:10-25) การบริการ ( service) หมายถึงกิจกรรม

ผลประโยชน์ หรือความพึงพอใจท่ีสนองความตอ้งการของลกูคา้การบริการเป็นกระบวนการปฏิบติั

เพ่ือผูอ่ื้น ผูใ้หบ้ริการจึงควรมีคุณสมบติัท่ีสามารถอาํนวยความสะดวกและทาํงานเพ่ือผูอ่ื้นอยา่งมี

ประสิทธิภาพ ซ่ึงจากคาํภาษาองักฤษว่า service ไดมี้นกับริหารหลายๆท่านไดใ้หค้วามหมาย โดย

แยกเป็นตวัอกัษรแลว้มึความหมายดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 
 

   ส
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 S = Service Concept คือแนวความคิดรวบยอดในการบริการและสร้างความพึงพอใจ        

(Satisfaction) ใหล้กูคา้ผูม้าติดต่อ หรือมาขอใหบ้ริการและรับบริการ                                                            

 E = Enthusiasm คือ ความกระตือรือร้น หมายความว่าพนกังานทุกคนจะตอ้งมีความ

กระตือรือร้นพร้อมท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ตลอดเวลา                                                 

 R = Readiness, Rapidness คือ ความพร้อมและรวดเร็ว หมายถึงความพร้อมตลอดเวลา

และรวดเร็วฉบัพลนัทนัใจและทนัเวลา  

 V = Value คือ ความมีคุณค่า หมายถึง การทาํทุกวิถีทางใหล้กูคา้เกิดความรู้สึก

ประทบัใจ ตลอดทั้งไดค้วามมีคุณค่าไปจากการรับบริการ  

 I = Interest, Impression คือ ความสนใจและประทบัใจ หมายถึง การใหค้วามสนใจอยา่ง

จริงใจต่อลกูคา้ และสร้างความประทบัใจใหก้บัลกูคา้ทุกระดบั   

 C = Cleanliness, Corrective, Courtesy คือความสะอาดความถกูตอ้งและความมีไมตรี

จิต ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่วนประกอบของการขาย สถานท่ีตอ้นรับลกูคา้ควรมีความสะอาดและมีความ

เป็นระเบียบเรียบร้อยในเร่ืองความถกูตอ้ง และมีมิตรไมตรีจิตรต่อลกูคา้ ใหก้ารตอ้นรับดว้ยใบหนา้

ยิม้แยม้แจ่มใส  

 E = Endurance คือ มีความอดกลั้น และรู้จกัควบคุมอารมณ์ 

 S = Sincerity คือ ความจริงใจ และการรู้จกัยิม้แยม้แจ่มใส 

 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ( 2539:291-293) คุณภาพการใหบ้ริการ  (Service Quality) เป็นส่ิง

สาํคญัส่ิงหน่ึงในการสร้างความแตกต่างของธุรกิจ การใหบ้ริการ คือการรักษาระดบัการใหบ้ริการท่ี

เหนือกว่าคู่แข่งขนั โดยเสนอคุณภาพการใหบ้ริการตามลกูคา้คาดหวงัไวข้อ้มลูต่างๆท่ีเก่ียวกบั

คุณภาพการใหบ้ริการท่ีลกูคา้ตอ้งการจะไดจ้ากประสบการณ์ในอดีต จากการพดูปากต่อปาก จาก

การโฆษณาของธุรกิจใหก้ารบริการลกูคา้จะพอใจถา้เขาไดรั้บในส่ิงท่ีเขาตอ้งการ ( what) เม่ือเขามี

ความตอ้งการ (when) ณ สถานท่ีเขาตอ้งการ ( where) ในรูกแบบท่ีตอ้งการ (how) นกัการตลาดตอ้ง

ทาํการวิจยั เพ่ือใหท้ราบถึงเกณฑก์ารตดัสินใจซ้ือบริการของลกูคา้โดยทัว่ไป ไม่ว่าธุรกิจแบบใดก็

ตามก็จะใชเ้กณฑต่์อไปน้ี พิจารณาถึงคุณภาพของการใหบ้ริการ 
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คุณภาพการใหบ้ริการ (Service quality) จะมีลกัษณะดงัน้ี 

 1)  การเขา้ถึงลกูคา้ (Access) บริการท่ีใหก้บัลกูคา้ตอ้งอาํนวยความสะดวกในดา้นเวลา 

สถานท่ีแก่ลกูคา้ คือ  ไม่ทาํใหล้กูคา้คอยนานทาํเลท่ีตั้งเหมาะสมอนัแสดงถึงความสามารถของการ

เขา้ถึงลกูคา้                                                                                                                                          

 2) การติดต่อส่ือสาร ( Communication) มีการอธิบายอยา่งถกูตอ้งโดยใชภ้าษาอยา่งท่ี

ลกูคา้เขา้ใจง่าย                                                                                                                            

 3)  ความสามารถ ( Competence) บุคคลท่ีใหบ้ริการตอ้งมีความชาํนาญ และมึความรู้

ความสามารถในงาน 

 4)   ความมีนํ้ าใจ ( Courtesy) คือบุคคลากรตอ้งมีมนุษยส์มัพนัธเ์ป็นท่ีน่าเช่ือถือ มีความ

เป็นกนัเอง มีวิจารณญาณ 

 5)  ความน่าเช่ือถือ ( Credibility) บริษทัและบุคลากรตอ้งสามารถสร้างความเช่ือมัน่ 

และความไวว้างใจในบริการโดยเสนอบริการท่ีดีท่ีสุดใหก้บัลกูคา้ 

 6)   ความไวว้างใจ (Reliability) บริการท่ีใหก้บัลกูคา้ตอ้งมีความสมํ่าเสมอและถกูตอ้ง 

 7) การตอบสนองลกูคา้ ( Responsibility) พนกังานจะตอ้งใหบ้ริการและแกปั้ญหาให้

ลกูคา้อยา่งรวดเร็วตามท่ีลกูคา้ตอ้งการ 

 8)    ความปลอดภยั (Security) บริการท่ีใหต้อ้งปราศจากอนัตราย ความเส่ียงและปัญหา

ต่างๆ 

 9) การสร้างบริการใหเ้ป็นท่ีรู้จกั ( Tangible) บริการท่ีลกูคา้ไดรั้บจะทาํใหเ้ขาสามารถ

คาดคะเนถึงคุณภาพบริการดงักล่าวได ้

 10) การเขา้ใจและรู้จกัลกูคา้ ( Understanding/Knowing Customer) พนกังานตอ้ง

พยายามเขา้ใจถึงความตอ้งการของลกูคา้ และใหค้วามสนใจตอบสนองความตอ้งการ 

 

 

สุรศกัด์ิ นานานุกลู (2539:20) กล่าวว่าธุรกิจบริการท่ีดีจะมีปัจจยัดงัน้ี 

1.  ธุรกิจบริการตอ้งมีนโยบายการบริการท่ีดี นโยบายท่ีดีนโยบายน้ี รวมถึงปรัชญา

การใหก้ารบริการ และความมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความพอใจ และความสุขใหแ้ก่ลกูคา้ และแฝงไวด้ว้ย

การใหเ้กียรติแก่ลกูคา้และการใหค้วามสาํคญัแก่ สถานท่ี กอ้งนํ้ า และบรรยากาศในการตอ้นรับ

ลกูคา้ใหส้มเกียรติ และสาํหรับพนกังานใหมี้สถานท่ีท่ีทาํธุระส่วนตวัไดโ้ดยไม่รบกวนลกูคา้ซ่ึงตอ้ง

จดังบประมาณใหเ้หมาะสม 

   ส
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2.  ธุรกิจการบริการ ตอ้งมีระบบการใหบ้ริการท่ีดี หมายถึง ระบบเก่ียวกบัการวางตวั 

และกิริยาท่าทางตลอดจนทศันคติท่ีพนกังานพึงมีต่อลกูคา้ 

 2.1  ระบบเก่ียวกบัวิธีการทาํงานททุกๆอยา่ง ไม่ว่าจะเป็นหนา้ท่ีงานดา้นการ

ตอ้นรับ การรักษาความสะอาด การอธิบายการใหข้อ้มลู หรือการตอบคาํถามของลกูคา้การตกแต่ง

สถานท่ี และการจดัส่ิงอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ลกูคา้ ซ่ึงจะตอ้งกาํหนดมาตรฐานใหช้ดัเจน 

 2.2 ระบบเก่ียวกบัการใหอ้าํนาจพนกังาน หรือผูบ้ริหารไดพิ้จารณาและ

ตดัสินใจ ในการทาํงานซ่ึงอาจจะแตกต่างไปจากวิธีการทาํงานปกติ เพ่ือแกไ้ขปัญหาในสถานการณ์

พิเศษ ซ่ึงอาจจะตอ้งใหบ้ริการเหนือความคาดหมายของลกูคา้ 

 2.3  ระบบเก่ียวกบัการจาํช่ือลกูคา้ ละทกัทายลกูคา้ดว้ยช่ือของเขาตลอดจน

กิริยาท่าทางท่ีนอบนอ้ม และไหวล้กูคา้เพ่ือใหเ้กียรติ 

 2.4 ระบบเก่ียวกบัการรับฟัง และสงัเกตความตอ้งการของลกูคา้และพยายยาม

ตอบสนองและจดจาํ หรือบนัทึกไวใ้นคอมพิวเตอร์เพ่ือใหบ้ริการในคร้ังต่อๆไป 

 2.5 ระบบการวิจยัความเห็นของลกูคา้ ท่ีกระทาํสมํ่าเสมอเพ่ือจะไดป้รับตวั

ตาม 

3.  ธุรกิจบริการ ตอ้งมีคนใหบ้ริการท่ีดี หมายถึงตั้งแต่ 

 3.1 การคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมกบังานบริการ เช่น หนา้ตายิม้

แยม้แจ่มใส มีบุคลิกท่ีเป็นมิตร และอบอุ่น และมีทศันคติตอ้การเป็นผูใ้หบ้ริการตามดว้ยระบบ การ

อบรมท่ีดี หมายถึง หลกัสูตรการอบรม ท่ีช้ีใหเ้ห็นบทบาทของผูใ้หบ้ริการท่ีชดัเจนไม่ว่าจะเป็นกิริยา

ท่าทาง สีหนา้ การพดูจา นํ้ าเสียงและบทพดูในการใหบ้ริการ 

  3.2 การฝึกอบรมในหอ้งเรียน และฝึกปฏิบติัจนระบบพ่ีเล้ียงซ่ึงทาํให้

พนกังานเกิดความคุน้เคยและมีความชาํนาญ 

 

 

ส่วนผสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ 7Ps 

1. ผลิตภณัฑ ์  (Product)  หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพ่ือตอบสนองความจาํเป็น

หรือความตอ้งการของลกูคา้ใหเ้กิดความพึงพอใจ ประกอบดว้ยส่ิงท่ีสมัผสัไดแ้ละสมัผสัไม่ได ้เช่น 

บรรจุภณัฑ ์ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา้  บริการและช่ือเสียงของผูข้าย ผลิตภณัฑอ์าจจะเป็นสินคา้ 

บริการ สถานท่ี  บุคคล หรือความคิด ผลิตภณัฑท่ี์เสนอขายอาจจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได ้

ผลิตภณัฑจึ์งประกอบดว้ย สินคา้ บริการ ความคิด สถานท่ี องคก์รหรือบุคคล ผลิตภณัฑต์อ้งมี

   ส
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อรรถประโยชน์ ( Utility)มีคุณค่า ( Value) ในสายตาของลกูคา้ จึงจะมีผลทาํใหผ้ลิตภณัฑส์ามารถ

ขายได ้ 

2. ราคา ( Price) หมายถึง จาํนวนเงินหรือส่ิงอ่ืนๆ ท่ีมีความจาํเป็นตอ้งจ่ายเพ่ือใหไ้ด้

ผลิตภณัฑห์รือหมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน ราคาเป็น P ตวัท่ีสองท่ีเกิดข้ึนถดัจาก Product 

ราคาเป็นตน้ทุน (Cost)ของลกูคา้ ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของผลิตภณัฑก์บั

ราคา (Price) ของผลิตภณัฑน์ั้น ถา้คุณค่าสูงกว่าราคา ผูบ้ริโภคก็จะตดัสินใจซ้ือ 

3. การจดัจาํหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึง

ประกอบดว้ยสถาบนัและกิจกรรม ใชเ้พ่ือเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑแ์ละบริการจากองคก์ารไปยงัตลาด 

สถาบนัท่ีนาํผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาดเป้าหมายคือ สถาบนัการตลาด ส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการ

กระจายตวัสินคา้ ประกอบดว้ย การขนส่ง การคลงัสินคา้ และการเก็บรักษาสินคา้คงคลงั  

4. การส่งเสริมการตลาด ( Promotion) เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารเพ่ือสร้างความพึงพอใจ

ต่อตราสินคา้หรือบริการหรือความคิด หรือต่อบุคคล โดยใชเ้พ่ือจูงใจ ( Persuade) ใหเ้กิดความ

ตอ้งการ เพ่ือเตือนความทรงจาํ ( Remind) ในผลิตภณัฑ ์โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความ

เช่ือ และพฤติกรรมการซ้ือ หรือเป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มลูระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ื้อ หรือเป็น

การติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มลูระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ื้อ เพ่ือสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ การ

ติดต่อส่ือสารอาจใชพ้นกังานขาย (Personal  selling) ทาํการขาย และการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใชค้น 

(Nonperson  selling) เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารมีหลายประการ องคก์ารอาจเลือกใชห้น่ึงหรือ

หลายเคร่ืองมือซ่ึงตอ้งใชห้ลกัการเลือกใชเ้คร่ืองมือการส่ือสารการตลาดแบบประสมประสานกนั 

[Integrated Marketing Communication(IMC)]โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกบัลกูคา้ ผลิตภณัฑ ์คู่

แข่งขนั โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนัได ้

5. บุคคล (People) หรือ พนกังาน (Employees)ซ่ึงตอ้งอาศยัการคดัเลือก (Selection) 

การฝึกอบรม ( Training) การจูงใจ (Motivation) เพ่ือใหส้ามารถสร้างความพึงพอใจใหก้บัลกูคา้ได้

แตกต่างเหนือคู่แข่งขนั พนกังานตอ้งมีความสามารถ มีทศันคติท่ีดีสามารถตอบสนองต่อลกูคา้ มี

ความคิดร่ิเร่ิม มีความสามารถในการแกปั้ญหา และสามารถสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์ร 

 6. การสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ ( Physical evidence and presentation) 

โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม [Total Quality Management (TQM)] ตวัอยา่ง โรงแรมตอ้ง

พฒันาลกัษณะทางกายภาพและรูปแบบการใหบ้ริการ เพ่ือสร้างคุณค่าใหก้บัลกูคา้ (Customer-value 

proposition) ไม่ว่าจะเป็นดา้นความสะอาดความรวดเร็ว หรือผลประโยชน์อ่ืนๆ  

 7. กระบวนการ (Process) เพ่ือส่งมอบคุณภาพในการใหบ้ริการกบัลกูคา้ไดร้วดเร็วและ

สร้างความพึงพอใจใหก้บัลกูคา้ (Customer satisfaction) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



11 
 
 ในการบริหารการตลาดนั้น  ผูบ้ริหารการตลาดตอ้งมีความเขา้ใจถึงความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภค  และมุ่งตอบสอนงความตอ้งการของผูบ้ริโภคดว้ยเคร่ืองมือส่วนผสมการตลาด  ซ่ึงมกัจะ

รู้จกักนัโดยทัว่ไปว่า  “7Ps”   แต่ปัจจุบนัในยคุของการตลาดท่ีมุ่งเนน้ลกูคา้นั้นจะเปล่ียน

กระบวนทศัน์ใหม่ คือ องคป์ระกอบทุกอยา่งนั้นใหเ้ร่ิมตน้จากลกูคา้เป็นหลกั โดยเร่ิมตั้งแต่การ

ออกแบบตลอดจนตอบสนองในมุมมองของลกูคา้ อนัไดแ้ก่ 4Cs: Customer Solution, Customer 

Cost,   Convenience และ Communication 

 

1.  Customer Solution  

ผูผ้ลิตสินคา้ตอ้งเรียนรู้ถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภค  โดยการพฒันาสินคา้ใหต้รง

กบัความตอ้งการ  เพ่ือใหสิ้นคา้นั้นๆ  สามารถเอ้ือประโยชน์หรือแกปั้ญหาใหแ้ก่ลกูคา้  และท่ีสาํคญั

ยิง่คือการนาํเสนอคุณภาพท่ีดีแก่ลกูคา้  โดยอาจเสนอสินคา้หรือบริการท่ีมีคุณภาพตรงหรือสูงกว่า

ความคาดหวงัของ หลายๆ  องคก์รอาจมุ่งการตอบสนองสินคา้หรือบริการใหต้รงจุดและชดัเจน

ยิง่ข้ึนดว้ย  กลยทุธท่ี์เรียกว่า  Mass Customization โดยเสนอสินคา้และบริการเพ่ือลกูคา้เฉพาะราย

ในราคาท่ีเหมาะสม พร้อมการบริการพิเศษท่ีตรงใจลกูคา้แต่ละบุคคล ขณะเดียวกนัก็สามารถ

ตอบสนองลกูคา้ในวงกวา้ง เพ่ือสร้างความพึงพอใจไดอ้ยา่งทัว่ถึง ดงันั้นกลยทุธน้ี์จึงจาํเป็นตอ้งใช้

การจดัการระบบฐานขอ้มลูท่ีดีพร้อมกบัเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั เพ่ือสนบัสนุนการออกแบบผลิตภณัฑ์

และการตอบสนองลกูคา้อยา่งรวดเร็ว 

2.  Customer  Cost  

นกัการตลาดควรเขา้ใจว่า  แมผู้บ้ริโภคจะไดรั้บสินคา้ท่ีตรงกบัความตอ้งการแลว้  

แต่ยงัไม่ใช่ปัจจยัเพียงพอท่ีจะเกิดความพึงพอใจ  ทั้งน้ีเพราะผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือสินคา้ในระดบั

ราคาท่ีเหมาะสม  ผูบ้ริโภคจะยอมจ่ายในราคาท่ีสูงหากสินคา้นั้นๆ  มีลกัษณะพิเศษหรือมีเอกลกัษณ์

เฉพาะ  แนวความคิดเดิมๆ  เก่ียวกบัผูบ้ริโภคท่ีเช่ือว่า  “สินคา้ท่ีมีคุณภาพสูง  ราคามกัจะแพง”  นั้น  

กาํลงัจะเปล่ียนไปในปัจจุบนัน้ีดว้ยกระบวนทศัน์ใหม่ในการบริหาร  คือ  “ยกระดบัคุณภาพ  ขณะ

เดียวกบัราคาท่ีถกูลง”  ซ่ึงใหอ้งคก์รธุรกิจตอ้งมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต  เพ่ือใหต้น้ทุน

ตํ่าลง  อีกทั้งยงัตอ้งเปล่ียนยทุธวิธีการตั้งราคาใหม่จากเดิม ท่ีผลิตสินคา้เสร็จแลว้จึงค่อยมาตั้งราคา  

แต่กลบัตอ้งพิจารณาว่าผูบ้ริโภคยอมรับสินคา้นั้นๆ  ดว้ยราคา  ณ  ระดบัใด  สามารถลดตน้ทุนได้

หรือไม่  จึงค่อยมากาํหนดราคา  ณ  ระดบัท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจท่ีจ่าย 

3. Convenience 

ผูผ้ลิตตอ้งพยายามส่งมอบสินคา้หรือนาํเสนอการบริการ  ณ  สถานท่ีและเวลาท่ี

เหมาะสม  ในปัจจุบนัธุรกิจมีการดาํเนินการโดยเช่ือมต่อดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ระหว่างสมาชิกเพ่ือ
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เอ้ือประโยชน์ในการติดต่อและการสัง่ซ้ือ  ซ่ึงสามารถตรวจสอบระดบัและการไหลเวียนของ

วตัถุดิบและสินคา้คงคลงัไดใ้นทุกขั้นตอน  ในส่วนร้านคา้ปลีกเองก็สามารถสัง่ซ้ือสินคา้ไดใ้นทุก

เวลาท่ีตอ้งการและสามารถเปล่ียนแปลงขอ้มลูการสัง่ซ้ือไดท้นัท่วงที  อีกทั้งเติมเต็มสินคา้บนห้ิงได้

ตลอดเวลาไม่เกิดการขาดช่วงและไม่ตอ้งมีการสต๊อคสินคา้ไวม้ากเกินความจาํเป็น  ทั้งน้ี  เน่ืองจาก

การจดัการระบบการสัง่ซ้ือและการจดัส่งสินคา้อยา่งมีประสิทธิภาพ  และส่งผลต่อการลดตน้ทุนทั้ง

ระบบนัน่เอง  อนัจะเกิดผลดีคืนกลบัใหผู้บ้ริโภค  ขณะเดียวกนัการกระจายสินคา้ควรคาํนึงถึง

ขอ้เท็จจริงว่าผูบ้ริโภคในปัจจุบนัตอ้งการจะซ้ือหาสินคา้ดว้ยความง่ายและสะดวกสบายไม่ยุง่ยาก  

ณ  เวลาใดก็ไดท่ี้ตอ้งการ  จึงเกิดธุรกิจประเภทร้านสะดวกซ้ือ  ท่ีเปิดตลอด  24  ชัว่โมง  ในปัจจุบนั

ยงัมีการใชเ้ทคโนโลยเีพ่ือเสริมสร้างคุณค่าในจุดน้ี   

4.  Communication 

 การมีกิจกรรมเพ่ือการส่งเสริมการตลาด  อนัไดแ้ก่  การใชพ้นกังานขาย  การ

บริการสนบัสนุน  การโฆษณา  และการประชาสมัพนัธ ์ ลว้นแต่เป็นการเพิ่มการับรู้แก่ผูบ้ริโภค  

เก่ียวกบัคุณประโยชน์ของสินคา้  และขอ้มลูอ่ืนๆ  ท่ีองคก์รตอ้งการส่ือสารดว้ยขอ้เท็จจริงท่ีถกูตอ้ง  

องคก์รพึงตอ้งระมดัระวงัการใหส้ญัญาแก่ผูบ้ริโภคทีเกินจริง  อนัจะก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผดิ  หรือ

เกิดความคาดหวงัท่ีสูงและองคก์รตอ้งหลีกเล่ียงการสร้างแรงกดดนักบัลกูคา้  เช่น  กรณีการใช้

พนกังานขาย  ซ่ึงพยายามขายสินคา้ในลกัษณะเชิงลุกอยา่งมากต่อลกูคา้  ตรงกนัขา้มองคก์รควร

แปรเป็นกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพ่ือเสริมสร้างคุณค่าและใหเ้กิดความมัน่ใจแกลกูคา้  เช่น  การ

เสนอคุณประโยชน์หรือการขายในลกัษณะเชิงเป็นการปรึกษาแก่ลกูคา้  ตลอดจนการบริการหลงั

การขายอยา่งต่อเน่ือง  หรือจดัตั้งฝ่ายลกูคา้สมัพนัธเ์พ่ือแกไ้ขปัญหาของลกูคา้อยา่งทนัท่วงที  เป็น

ตน้  นอกเหนือจากเคร่ืองมือส่ือสารและการส่งเสริมการตลาดแบบเดิมๆ  แลว้  องคก์รยงัสามารถ

สร้างคุณค่าดว้ยเคร่ืองมือการส่ือสารยคุใหม่  อนัไดแ้ก่  การใชอิ้นเตอร์เน็ตเพ่ือส่ือข่าวสารกบักลุ่ม

ลกูคา้เป้าหมายโดยตรงในวงกวา้ง  และเป็นช่องทางท่ีลกูคา้ป้อนขอ้มลูทั้งเชิงบวกและเชิงลบกลบัสู่

องคก์รไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 

 2. ความหมายและทฤษฎีเกีย่วกบัความพงึพอใจ 

 

ความหมายของความพึงพอใจ 

 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ( 2542:775) ไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจ 

หมายถึง พอใจ ชอบใจ ความพึงพอใจในการปฏิบติังานเป็นเร่ืองของความรู้สึกท่ีมีความสึกของ

บุคคลท่ีมีต่องานท่ีปฏิบติัอยูแ่ละความพึงพอใจจะส่งผลต่อขวญัในการปฏิบติังาน อยา่งไรก็ดีความ
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พึงพอใจของแต่ละบุคคลไม่มีวนัส้ินสุด เปล่ียนแปลงไดเ้สมอ  ตามกาลเวลาและสภาพแวดลอ้ม

บุคคลจึงมีโอกาสท่ีจะไม่พึงพอใจในส่ิงท่ีเคยพึงพอใจมาแลว้ ฉะนั้นผูบ้ริหารจาํเป็นจะตอ้งสาํรวจ

ตรวจสอบความพึงพอใจในการปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคลากรตลอดไป ทั้งน้ี

เพ่ือใหง้านสาํเร็จลุล่วงตามเป้าหมายขององคก์รหรือหน่วยงานท่ีตั้งไว ้

นกัวิชาการไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจต่างๆ พอสรุปไดด้งัน้ี 

   ทวีพงษ ์หินคาํ  ( 2541:8) ไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจว่า เป็น

ความชอบของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด ซ่ึงสามารถลดความตึงเครียดและตอบสนองความตอ้งการ

ของบุคคลได ้ทาํใหเ้กิดความพึงพอใจต่อส่ืงนั้น 

 ธนียา ปัญญาแกว้  ( 2541:12) ไดใ้หค้วามหมายว่า ส่ิงท่ีทาํใหเ้กิดความพึงพอใจจะเก่ียว

กนักบัลกัษณะของงาน ปัจจยัเหล่าน้ีนาํไปสู่ความพอใจในงานท่ีทาํ ไดแ้ก่ ความสาํเร็จ การยกยอ่ง 

ลกัษณะงาน ความรับผดิชอบและความกา้วหนา้ เม่ือปัจจยัเหล่าน้ีอยูต่ ํ่ากว่า จะทาํใหเ้กิดความไม่

พอใจงานท่ีทาํ ถา้หากว่างานใหค้วามกา้วหนา้ ความถา้ทาย ความรับผดิชอบ ความสาํเร็จ และการ

ยกยอ่งแก่ผูป้ฏิบติังานแลว้ พวกเขาจะพอใจและมีแรงจูงใจในการทาํงานเป็นอยา่งมาก 

 กาญจนา อรุณสุขรุจี  ( 2546:5) กล่าวว่า ความพึงพอใจของมนุษย ์เป็นการแสดงออกทาง

พฤติกรรมท่ีเป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได ้การท่ีเราจะทราบว่า บุคคลมีความพึง

พอใจหรือไม่ สามารถสงัเกตโดยการแสดงออกท่ีค่อนขา้งสลบัซบัซอ้น และตอ้งมีส่ิงเร้าท่ีตรงต่อ

ความตอ้งการของบุคคล จึงจะทาํใหบุ้คคลเกิดความพึงพอใจ ดงันั้นการสร้างส่ิงเร้าจึงเป็นแรงจูงใจ

ของบุคคลนั้นใหเ้กิดความพึงพอใจในงานนั้น 

 ช่ืนจิตต ์แจง้เจนกิจ (2544:89-91) พฤติกรรมของลกูคา้ท่ีมีความพึงพอใจดงักล่าวมาแลว้

ว่าเป้าหมายขั้นตน้ของการสร้างสมัพนัธก์บัลกูคา้ท่ีเป็นลกูคา้ปัจจุบนั ลกูคา้คาดหวงัและลกูคเ้ก่าท่ี

หายไปเน่ืองจากไม่พอใจในสินคา้หรือการบริการ หรือพบ่วาบริษทัไม่เอาใจใส่ลกูคา้เท่าท่ีควรก็คือ

การสร้างความพึงพอใจเหล่านั้น และถา้หากสภาพแวดลอ้มในตลาดขณะนั้นมีการแข่งขนักนัอยา่ง

รุนแรงมาก บริษทัตอ้งนาํเสนอในส่ิงท่ีเกินกว่าความพอใจ ( More than Satisfied) หรือนาํเสนอ

คุณค่าแก่ลกูคา้ท่ีเหนือกว่าคู่แข่งขนั (Superior Customer value ) จึงสามารถอยูร่อดไดใ้นธุรกิจและ

เม่ือลกูคา้สง้สญัญาณความพอใจในสินคา้หรือการบรืการของบริษทัแลว้บริษืจึงจะสามารถวาง

แนวทางในการสร้างสมัพนัธก์บัลกูคา้ในระดบัท่ีลึกซ้ึง หรือเหนือชั้นไปจากเดิม พฤติกรรมของ

ลกูคา้ท่ีเป็นสญัญาณแห่งความพอใจเหล่าน้ีไดแ้ก่ 

1) ลกูคา้ท่ีพอใจจะมีความภกัดีในบริษทัและ/หรือผลิตภณัฑข์องบริษทัเป็นระยะท่ี

ยาวนานข้ึน ลกูคา้ใหม่ท่ีเขา้มาร่วมรายการสะสมแตม้คะแนนจากการซ้ือสินคา้เพราะสนใจในของ

   ส
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รางวลั อาจจะรู้สึกพอใจในสินคา้หรือการบริการของบริษทั และเป็นลกูคา้ต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา

หน่ึงหลงัจากแคมเปญสะสมแตม้คะแนนดงักล่าวส้ินสุดลงแลว้ก็เป็นได ้

2) ลกูคา้ท่ีพอใจจะซ้ือสินคา้หรือบริการจากบริษทัเพ่ิมข้ึน ทั้งท่ีเป็นสินคา้ในสาย

ผลิตภณัฑเ์ดิมท่ีเคยซ้ือ และสินคา้ในสายผลิตภณัฑอ่ื์นของบริษทั ทาํใหบ้ริษทัมีโอกาสเสนอขาย

สินคา้ขา้มสายผลิตภณัฑอ์อกไปมากข้ึน ( Cross Selling) แก่ลกูคา้ในกลุ่มน้ีไดต้ลอดจนในอนาคต 

เม่ือบริษทัขยายสายผลิตภณัฑ ์ (Line Extensions) หรือขยายตราสินคา้ท่ีมีอยูไ่ปใชก้บัสินคา้อ่ืน

ใกลเ้คียงหรือใชป้ระกอบกนั (Brand Extensions) เช่น อุปกรณ์กอลฟ์ไปสู่เส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย

สาํหรับนกักอลฟ์ ก็มีแนวโนม้ว่าลกูคา้กลุ่มน้ีจะใหค้วามสนใจ และอาจทดแทนซ้ือ เม่ือ

ส่วนประกอบการตลาดโดยรวมของสินคา้ใหม่ดงักล่าวตรงกบัความตอ้งการของลกูคา้ 

3) ลกูคา้ท่ีพอใจจะพดูคุยช่ืนชมสินคา้ หรือบริการของบริษทัตลอดจนช่ือเสียงของ

บริษทัใหล้กูคา้และลกูคา้คาดหวงัรายอ่ืนๆ บางรายอาจจะออกมาปกป้องช่ือเสียงของบริษทัจากการ

โจมตีของคู่แข่ง และพยายามแสดงออกดว้ยการยนืหยดัท่ีจะซ้ือสินคา้ หรือการบริการของบริษทั

ต่อไป 

4) ลกูคา้ท่ีพอใจจะใหค้วามสนใจกบัตราสินคา้ และแคมเปญการส่ือสารการตลาดกบั

คู่แข่งนอ้ยมาก สินคา้บริษทัหมดไปจากชั้นวางขายในร้านท่ีเคยซ้ือลกูคา้เหล่าน้ีจะหาทางออกดว้ย

การไปลองซ้ือสินคา้น้ีจากร้านคา้หรือช่องทางการจดัจาํหน่ายอ่ืนท่ีมีอยูข่องบริษทั ถา้ไม่มีจริงก็จะ

คอยอยูเ่ป็นระยะเวลาหน่ึงเกิดส่วนทุนตราสินคา้ ( Brand equity) กบัสินคา้ของบริษทันอกจากน้ีใน

ยามท่ีบริษทัแจง้ลกูคา้ทราบถึงเหตุผลท่ีตอ้งปรับราคาสินคา้แลว้ระยะแรกลกูคา้อาจจะหาทางออก

ดว้ยการหนัไปทดลองสินคา้ของคู่แข่ง แต่ระยะเวลาผา่นไปลอูบริษทัเพ่ือใหบ้ริษทันาํไปใชเ้ป็น

แนวทางในการปรับปรุงคา้เหล่าน้ีจะกลบัมาซ้ือสินคา้ของบริษทัอีก เม่ือพบว่าสินคา้ของคู่แข่งสร้าง

ความพึงพอใจใหต้นเองไดน้อ้ยกว่าสินคา้ของบริษทั 

5) ลกูคา้ท่ีพอใจมกัเป็นผูใ้หข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัเพ่ือใหบ้ริษทันาํไป

ใช่เป็นแนวทางในการปรับปรุงสินคา้ หรือการบริการใหต้อบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดดี้ข้ึน 

 ศรัทธา วุฒิพงศ ์( 2542:12 ) ไดพ้ดูถึงปัจจยัสาํคญัของความพึงพอใจไวว้่าความพึงพอใจ

เป็นปัจจยัสาํคญัประการหน่ึงท่ีช่วยทาํใหง้านประสบผลสาํเร็จโดยเฉพาะอยา่งยิง่ถา้เป็นงานท่ี

เก่ียวกบัการใหบ้ริการ นอกจากผูบ้ริหารจะดาํเนินการใหผู้ท้าํงานเกิดความพึงพอใจในการทาํงาน

แลว้ยงัจาํเป็นตอ้งดาํเนินการท่ีจะทาํใหผู้ท้าํงานเกิดความพึงพอใจดว้ยเพราะความเจริญกา้วหนา้ของ

งานบริการ ปัจจยัท่ีสาํคญัประการหน่ึงท่ีเป็นตวับ่งช้ีคือ จาํนวนผูท่ี้มาใชบ้ริการดงันั้นผูบ้ริการท่ีชาญ

ฉลาด จึงควรอยา่งยิง่ท่ีจะศึกษาใหลึ้กซ้ึงถึงปัจจยั และองคป์ระกอบต่างๆท่ีจะทาํใหเ้กิดความพึง

   ส
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พอใจทั้งผูป้ฏิบติังาน และผูท่ี้มาใชบ้ริการเพ่ือท่ีจะไดใ้ชเ้ป็นแนวยทางนการบริหารองคก์รใหมี้

ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 

 

 สุดาดวง เรืองรุจิระ ( 2543:33-34) ถา้พิจารณาความพึงพอใจในแง่ของผูซ้ื้อ 4C’s 

ประกอบดว้ย   

  1) Consumers needs and wants หมายถึง ความตอ้งการของผูบ้ริโภค การสร้าง

ขอบเขตใหก้วา้งๆได ้และเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิดการตลาดท่ีเนน้การตอบสนองความตอ้งการ

ของตลาดเป้าหมายใหไ้ดกิ้จการ จึงตอ้งเร่ิมตน้กาํหนดส่ิงท่ีจะเสนอขาย ดว้ยความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคท่ีเป็นตลาดเป้าหมาย เช่น ธุรกิจใหก้บัผูท่ี้เสนอขายความปลอดภยัใหก้บัผูบ้ริโภคซ่ึงธุรกิจ

หน่ึง จะสามารถเสนอขายไดม้ากมายสารพดัสินคา้ และบริการท่ีเกิดจากคาํว่าความปลอดภยัแยก

ง่ายๆเป็นความปลอดภยัของชีวิตและทรัพยสิ์น โดยคาํนึงถึงอรรถประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนว่าเป็นไป

ตามท่ีตอ้งการมากกว่าจะคาํนึงถึงรูปร่างลกัษณะต่างๆของส่ิงท่ีซ้ือ ดงันั้นธุรกิจจึงไม่ควรจาํกดั

ขอบเขตการเจริญเติบโตและโอกาสทางการตลาด ดว้ยการกาํหนดผลิตภณัฑใ์ดๆโดยเฉพาะเจาะจง 

 2) Costs to buy หมายถึง ตน้ทุนในการจดัหาส่ิงท่ีมาสนองความตอ้งการ ราคาเป็มลูค่าท่ี

กาํหนดข้ึนโดยผูข้ายและตกลงขายเฉพสะผูซ้ื้อยอมรับ ลกูคา้จะตดัสินใจซ้ือถา้ตน้ทุนสูงกว่า ลกูคา้

จะชะลอการสัง่ซ้ือ  

 3) Convenience to buy หมายถึง ความตอ้งการความสะดวกในการสัง่ซ้ือ คือ ผูบ้ริโภค

จะตอ้งการซ้ือสินคา้บริการดว้ยวิธีท่ีสะดวกมากท่ีสุด สะดวกเก่ียวกบัแหล่งซ้ือ ไม่ตอ้งเดินทางไกล 

ไม่ตอ้งเลือกมาก ไม่ตอ้งตดัสินใจมาก ปัจจุบนัจะมีธุรกิจขายสินคา้ผา่นแคตตาลอ็กท่ีส่งไปใหถึ้งท่ี

บา้นเกิดข้ึน รวมทั้งมาการเสนอขายสินคา้ผา่นหนา้จอโทรทศัน์มากข้ึน ใหห้มายเลขโทรศพัทล์กูคา้

ท่ีสนใจจะโทรศพัทก์ลบัไปติดต่ิสัง่ซ้ือไดแ้ละมีการเสนอขายผา่นคอมพิวเตอร์แลว้เช่นกนั 

 4) Communication หมายถึง การใชเ้คร่ืองมือส่ือสารในการส่งเสริมการตลาดปัจจุบนั 

ผลิตภณัฑท่ี์เสนอขายผา่นส่ือโฆษณาแต่ละชนิดอยา่งหนาแน่น เช่นโทรทศัน์ วิทย ุหรือ

หนงัสือพิมพ ์จนทาํใหผู้บ้ริโภคตกอยุภ่ายใตอิ้ทธิพลของเคร่ืองมือส่ือสารต่างๆมากข้ึน และเป็น

เคร่ืองมือส่ือสารถึงตวัผูบ้ริโภคโดยตรง กิจการธุรกิจมองเห็นว่าควรทาํการส่งเสริมการตลาดผา่น

ส่ือสารท่ีเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดม้ากกว่าและค่าใชจ่้ายถกูกว่าเช่น การเสนอขายสินคา้ผา่นทางโทรทศัน์

ทาํใหป้ระหยดัค่าโฆษณาและค่าพนกังานขายใชส้องส่ือพร้อมกนั หรือทาํโปรแกรมแลว้ส่งผา่นเขา้

ไปในอินเตอร์เน็ต 

 ท่ีกล่าวมาเป็นแนวคิดใหม่จะเนน้การใชห้ลกัการตลาดท่ีทนัสมยัเหมาะกบัสถานการณ์

ของโลกยคุโลกาภิวฒัน์ จากความหมายของความพึงพอใจท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้พอสรุปไดว้่า ความ
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พึงพอใจหมายถึง ความรู้สึกชอบ ความรู้สึกพอใจหรือมีทศันคติทางบวกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิง

หน่ึงแลว้ไดผ้ลตอบสนองตามท่ีตอ้งการจึงทาํใหเ้กิดความพึงพอใจ 

 

3. สภาพการแข่งขันของธุรกจิของธนาคารพาณชิย์ 

 ในปีท่ีผา่นมาเป็นปีแห่งการฟ้ืนฟเูศรษฐกิจของประเทศ ธนาคารพาณิชยข์องไทยเป็น

ส่วนหน่ึงท่ีมีบทบาทในการขบัเคล่ือนระบบเศรษฐกิจไทยใหเ้ติบโต โดยเป็นแกนนาํในการปล่อย

สินเช่ือเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรมธุรกิจ อสงัหาริมทรัพย ์การส่งออก และภาค

บริการจากลกูคา้โดยโครงการต่างๆ ภาครัฐธุรกิจขนาดใหญ่ ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มท่ีก่อใหเ้กิดการหมุนเวียนของเงินทุน ในขณะเดียวกนัการดาํเนินธุรกิจธนาคารพาณิชยไ์ด้

มีการแข่งขนัทวีความรุนแรงมากข้ึน จึงจาํเป็นตอ้งนาํเอาเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นระบบ

ปรับปรุงคุณภาพดา้นการบริการใหเ้ป็นหน่วยบริการแก่ลกูคา้อยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยงั

มุ่งเนน้การปรับกระบวนการการปฏิบติังานภายในโดยลดหรือเลิกงานท่ีไม่สร้างมลูค่าใหก้บั

ธนาคารหรืองานท่ีไม่เสริมสร้างปริมาณใหเ้กิดในอนาคต 

 

 ศุภฤกษ ์เกียรติกอ้งสกุล ( 2544, หนา้ 10) ธุรกิจธนาคารพาณิชยมี์การจดัแบ่งกลุ่มขนาด

ของธนาคารพาณิชยต์ามขนาดของสินทรัพยแ์ต่ละแห่ง วึ่งแบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คือ 

  1) กลุ่ม A ประกอบดว้ย ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ 5 แห่งท่ีมีทรัพยสิ์นมากกว่า 

400,000 ลา้นบาทข้ึนไปไดแ้ก่ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) , ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน), 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย ์ จาํกดั (มหาชน) และธนาคารกรุงศรี

อยธุยาจาํกดั (มหาชน) 

  2) กลุ่ม B ประกอบดว้ย ธนาคารพาณิชย ์2 แห่ง ท่ีมีทรัพยสิ์นมากกว่า 250,000 

ลา้นบาทแต่ไม่ถึง 400,000 ลา้นบาทไดแ้ก่ ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) และธนาคารนคร

หลวงไทยจาํกดั (มหาชน)                                                                                                            

  3) กลุ่ม C ประกอบดว้ยธนาคารพาณิชยข์นาดเลก็ 6 แห่งท่ีมีสินทรัพย ์นอ้ยกว่า 

250,000 ลา้นบาท ไดแ้ก่ ธนาคารเอเชีย, ธนาคารไทยธนาคาร, ธนาคารดีบีเอสไทยทนุ, ธนาคาร 

สแตนดาร์ตชาร์เตอร์นครธน, ธนาคารยโูอบี รัตนสินและธนาคารธนชาติ 

  

 

 

 

   ส
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 อารี  เพชรผดุ (2530: 58-59) ไดส้รุปทฤษฏีความพึงพอใจไว ้2 ทฤษฎี คือ 

1.  ความพึงพอใจนาํไปสู่การทาํงานหรือความพึงพอใจสมัพนัธก์บัการทาํงาน 

จากการศึกษาท่ี Hawhorne ของ Elton Mayo และคณะ ตลอดจนการศึกษาดา้นมนุษย์

สมัพนัธข์องนกัจิตวิทยากลุ่มต่าง ๆ พยายามสรุปใหเ้ห็นว่า ความพึงพอใจในงานจะนาํไปสู่กา

ทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพ ถา้บุคคลมีความพึงพอใจในงานท่ีเขารับผดิชอบอยู่  เขาจะสามารถทาํให้

งานมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน มีผลผลิตเพ่ิมข้ึน และทาํใหมี้กาํไรเพ่ิมข้ึน ความพึงพอใจในงานอาจจะ

เกิดจากกาํลงัใจ ขวญัในการทาํงาน  คนท่ีมีขวญัดี กาํลงัขวญัสูง บุคคลนั้นจะมีความสุขและเม่ือมี

ความสุขก็จะทาํใหง้านมีประสิทธิภาพ 

 

2.  ผลการทาํงานทาํใหเ้กิดความพึงพอใจในงาน 

 

 ผลการทาํงาน                                                 

ทาํใหเ้กิดความพึงพอใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 องคป์ระกอบท่ีมีความสมัพนัธก์บัความพึงพอใจ 

ความคาดหวงัท่ีจะ

ไดรั้บส่ิงตอบแทน 
ความสามารถและ

ลกัษณะเฉพาะบางอยา่ง 

ไดรั้บส่ิงตอบแทนท่ี

ยติุธรรม 

ความพยายาม การทาํงาน ส่ิงตอบแทน ความพึงพอใจ 

โอกาสท่ีจะไดใ้ชค้วาม

พยายามและโอกาสท่ีจะ

ไดรั้บส่ิงตอบแทน 
การรับรู้ 

   ส
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 นกัมนุษยสมัพนัธใ์หค้วามสาํคญักบัความพึงพอใจมาก เนน้หนกัลงไปว่าความพึงพอใจ

ในงานจะนาํไปสู่การทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ  แต่มีบุคคลท่ีไม่เห็นดว้ยกบัทฤษฎีแรกของ 

มนุษยสมัพนัธ ์ จึงคิดทฤษฎีใหม่ข้ึนมาซ่ึงกลบัตรงขา้มกบัทฤษฏีแรกคือผลงานจะนาํไปสู่ความ 

พึงพอใจในงาน ในกลุ่มน้ีมีบุคคลสาํคญัท่ีมีแนวความคิดแบบหลงัน้ีคือ Porter กบั Lawer บุคคล 

ทั้งสองเนน้ใหเ้ห็นว่ายงัมีองคป์ระกอบอ่ืน ๆ อีกมากมาย  ตลอดจนผลงานท่ีปรากฏจะทาํใหบุ้คคล

เกิดความพึงพอใจ  ดงันั้น Porter และ Lawer จึงเสนอรูปแบบแนวความคิดของเขาดงัปรากฏ 

ในภาพท่ี 1 แสดงใหเ้ห็นว่าตวัแปรท่ีทาํใหเ้กิดความพึงพอใจในงานนั้น มีอยูห่ลายอยา่งรวมทั้ง

แรงจูงใจภายนอกและแรงจูงใจภายใน ตลอดจนความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บส่ิงตอบแทนท่ียติุธรรม 

ตามแนวทฤษฎีท่ีสองน้ีสรุปไดว้่าความพึงพอใจในงานจะไม่เกิดข้ึน ถา้บุคคลท่ีทาํงานไม่ไดรั้บส่ิง

ตอบแทนท่ีเหมาะสมและยติุธรรม 

 จากแนวความคิดตามทฤษฎีท่ีสอง เนน้ใหเ้ห็นว่าประสิทธิภาพในการทาํงานนั้น เป็นผล

มาจากความสามารถ และลกัษณะนิสยัเฉพาะตวัของบุคคล ประกอบกบัการฝึกอบรมตาม

กระบวนการท่ีถกูตอ้ง นอกจากน้ียงัเก่ียวขอ้งกบัส่ิงตอบแทนและค่าจา้ง  

 

 Kotter (1994) , อา้งถึงใน อารี เพชรผดุ (2530)   กล่าวถึงกระบวนการของการสร้าง

ความพึงพอใจของผูป้ฏิบติังานว่า ถา้ผูป้ฏิบติังานมีแรงจูงใจมากจะมีความพยายาม และถา้มีความ

พยายามมากจะปฏิบติังานไดม้าก ทาํใหไ้ดร้างวลัมากข้ึน ซ่ึงจะนาํไปสู่ความพึงพอใจปฏิบติังานมาก

ยิง่ข้ึน  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 กระบวนการเกิดความพึงพอใจ 

ท่ีมา Koller (1994) , อา้งถึงใน อารี เพชรผดุ (2530)   

 

  

แรงจูงใจ ความพยายาม ผลการปฏิบติั 

แรงจูงใจ 
 

ไดร้างวลัตอบแทน 

   ส
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  Alderfer (2002:112) , อา้งถึงใน อารี เพชรผดุ (2530) เห็นว่า ความตอ้งการของ

มนุษยแ์ยกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

  1) ความตอ้งการการอยูร่อด (Existence Needs) เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัความตอ้งการ

ทางดา้นร่างกายและปรารถนาอยากมีส่ิงของเคร่ืองใชต่้าง ๆ ซ่ึงชีวิตจริงในองคก์ารในความตอ้งการ

ค่าจา้ง โบนสั และผลตอบแทน ตลอดจนสภาพเง่ือนไขการทาํงานท่ีดีและสญัญาการว่าจา้ง เหล่าน้ี

ลว้นแต่เป็นเคร่ืองมือตอบสนองส่ิงจูงใจทั้งส้ิน 

 2)  ความตอ้งการความสมัพนัธท์างสงัคม (relatedness Needs)   

     เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสมัพนัธต่์างๆ ท่ีมีอยูต่่อกนัระหว่างบุคคลในองคก์ารและ

ความสมัพนัธเ์หล่าน้ีหมายถึงความตอ้งการทุกชนิดท่ีมีความสาํคญัในเชิงมนุษยส์มัพนัธ ์ ซ่ึงชีวิต

จริงในองคก์าร ความตอ้งการของคนท่ีตอ้งการจะเป็นผูน้าํหรือมียศฐานะเป็นหวัหนา้ ความตอ้งการ

ท่ีจะเป็นผูต้าม และความตอ้งการอยากมีสายสมัพนัธท์างมิตรภาพกบัใครๆ ลว้นจดัอยูใ่นความ

ตอ้งการประเภทน้ี 

 3)  ความตอ้งการกา้วหนา้และเติบโต (growth Needs)    

ความตอ้งการชนิดน้ีเป็นความตอ้งการท่ีเก่ียวกบัเร่ืองราวของการพฒันาเปล่ียนแปลงฐานะ

สภาพ  และการเจริญเติบโตกา้วหนา้ของคนทาํงาน ซ่ึงชีวิตจริงในองคก์าร จะเป็นความตอ้งการใน

การมีความรับผดิชอบเพ่ิม หรือความตอ้งการอยากไดกิ้จกรรมใหม่ ๆ ท่ีมีโอกาสใชค้วามรู้

ความสามารถใหม่ ๆ และมีโอกาสเขา้ไปสมัผสักบังานใหม่ ๆ ในหลาย ๆ ดา้นไดม้ากข้ึน 

 

  McClelland (Golembiewski 2001: 27-28) , อา้งถึงใน อารี เพชรผดุ ( 2530) 

กาํหนดทฤษฎีความตอ้งการประสบผลสาํเร็จไว ้3 อยา่ง   คือ ความตอ้งการความสาํเร็จ 

(achievement)   ความตอ้งการอาํนาจ (power)  และความตอ้งการมีสายสมัพนัธ ์(affiliation)  ทฤษฎี

น้ีเช่ือว่า ปกติความตอ้งการท่ีมีอยูใ่นตวัคนจะมีเพียง 2 ชนิด  คือ  ตอ้งการมีความสุขสบาย  และ

ตอ้งการปลอดจากการเจ็บปวด  แต่สาํหรับความตอ้งการอ่ืนๆ  จะเกิดข้ึนภายหลงัโดยวิธีการเรียนรู้   

อยา่งไรก็ตาม มนุษยทุ์กคนต่างก็ใชชี้วิตขวนขวายส่ิงต่างๆ คลา้ยกนั  จึงตางมีประสบการณ์เรียนรู้

ส่ิงต่างๆ มาเหมือนๆ กนั  จนในท่ีสุดมนุษยทุ์กคนต่างเรียนรู้ถึงความตอ้งการมีมากนอ้ยต่างกนั เหตุ

น้ีจึงสรุปไดว้่ามนุษยทุ์กคนต่างก็มีความตอ้งการเหมือนกนั แต่มากนอ้ยแตกต่างกนั ซ่ึงความ

ตอ้งการทั้ง 3 อยา่ง ไดแ้ก่      

 ความตอ้งการดา้นความสาํเร็จ (achievement)  คนท่ีซ่ึงมีความตอ้งการประสบผลสาํเร็จ

สูง  โดยมากมกัจะนิยมตั้งเป้าหมายงานไวค่้อนขา้งสูง คนเหล่าน้ีชอบท่ีจะทาํงานใหไ้ดผ้ลดีดว้ย

ตนเอง และมีความมุ่งมาดปรารถนาท่ีจะทาํงานนั้นๆ สาํเร็จผลใหไ้ดด้ว้ยฝีมือของตนเอง คนเหล่าน้ี

   ส
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จะไม่สนใจถึงความสาํเร็จตามท่ีไดต้ั้งใจไวเ้ป็นสาํคญั มากกว่าท่ีจะคาํนึงถึงรางวลัหรือผลประโยชน์

ท่ีจะไดจ้ากการทาํงานนั้น คนเหล่าน้ีจะมีบุคลิกลกัษณะเด่น 3 ประการ  คือ  1) ตั้งเป้าหมายงานยาก

และทา้ทาย   2)  ตอ้งการทราบถึงความเป็นไปของงานท่ีกา้วหนา้ไปแต่ละขั้นว่าเป็นไปตามท่ีตั้งไว ้

เพียงใด  และไม่ชอบการทาํงานยาวนานเร่ือยเป่ือยโดยไม่รู้จกัจบส้ิน  โ ดยท่ีไม่อาจเห็นชดัถึงคุณค่า

หรือความสาํเร็จของงานท่ีทาํ   3)  ตอ้งการท่ีจะควบคุมผลการทาํงานท่ีเกิดจากการท่ีตนไดทุ่้มเท

กาํลงัความพยายามไป และจะไม่ชอบอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของผูห้น่ึงผูใ้ด  รวมทั้งการไม่ชอบ

ทาํงานประเภทท่ีเก่ียวกบัโชคหรือคาดผลไม่ได ้ จุดมุ่งหมายของคนเหล่าน้ีคือ  ตอ้งการจะทาํ

โครงการใดโครงการหน่ึงท่ีชดัเจนเป็นการเฉพาะ โดยมีขอบเขตชดัแจง้ แต่จะไม่นิยมทาํงานท่ีตอ้ง

ข้ึนกบัโอกาสท่ีเอาแน่ไม่ได ้หรือตอ้งข้ึนกบัคนอ่ืน  

 ความตอ้งการดา้นอาํนาจ (power)  คือ ความตอ้งการมีอาํนาจเหนือบุคคลอ่ืน และจะมุ่ง

พยายามแสดงออกเพ่ือมีอาํนาจควบคุมเหนือต่อทั้งทรัพยสิ์น ส่ิงของ และในทางสงัคม คนประเภท

ท่ีนิยมชมช่ืนอาํนาจเป็นอนัมากน้ี ต่างพยายามมุ่งใชว้ิธีสร้างอิทธิพลเหนือหรือพยายามหว่านลอ้ม

ใหเ้กิดการยอมรับนบัถือจากฝ่ายอ่ืน และบ่อยคร้ังต่างจะใฝ่หาตาํแหน่งท่ีจะไดเ้ป็นผูน้าํของกลุ่มท่ี

ตนสงักดัอยู ่ คนกลุ่มน้ีจะรู้สึกมีแรงจูงใจสูงถา้หากไดมี้โอกาสใหเ้ขาไดแ้สดงออกในทางท่ีจะเพิ่ม

บทบาทอาํนาจไดเ้ต็มท่ี  ลกัษณะของคนท่ีมีความตอ้งการดา้นอาํนาจน้ี คือ นิยมและเช่ือในระบบ

อาํนาจท่ีมีอยูใ่นองคก์าร   เช่ือในคุณค่าของงานท่ีทาํ   พร้อมท่ีจะสละประโยชน์ส่วนตนใหก้บั

องคก์าร  และเช่ือในความเป็นธรรมท่ีไม่มีการลาํเอียง 

  ความตอ้งการมีสายสมัพนัธ ์ (Affiliation) คือ การใหน้ํ้ าหนกัความสาํคญัต่อไมตรีจิต

และความสมัพนัธร์ะหว่างกนัและหวงัจะไดรั้บการมีนํ้ าใจตอบแทนจากคนอ่ืน ดว้ยเหตุน้ีคนท่ีมี

ความตอ้งการทางสายสมัพนัธม์าก จึงมกัแสดงออกโดยหวงัหรืออยากท่ีจะไดรั้บการยอมรับจาก

ผูอ่ื้นมากท่ีสุด โดยพยายามทาํตนใหส้อดคลอ้งกบัเขา้กบัความตอ้งการ  และความอยากไดข้องผูอ่ื้น 

และจะพยายามทาํตนเป็นคนจริงใจ   และพยายามเขา้ใจความรู้สึกของผูอ่ื้นใหม้าก   คนประเภทน้ี

มุ่งพยายาม และแสวงหาโอกาสท่ีจะสร้างความสมัพนัธท์างสงัคมใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้การ

หวงัจะรู้จกัและมีโอกาสส่ือความกบัผูอ่ื้น จึงเป็นส่ิงท่ีคนกลุ่มน้ีเสาะหาตลอดเวลา 
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การวดัความพึงพอใจ 

 โยธิน (อา้งใน อมรลกัษณ์ 2535) กล่าวว่า มาตรวดัความพึงพอใจสามารถกระทาํไดห้ลาย

วิธี ไดแ้ก่   

 1. การใชแ้บบสอบถาม โดยผูส้อบถามจะออกแบบสอบถามเพ่ือตอ้งการทราบความคิดเห็น 

ซ่ึงสามารถทาํไดใ้นลกัษณะท่ีกาํหนดคาํตอบใหเ้ลือก หรือตอบคาํถามอิสระ  คาํถามดงักล่าวอาจ

ถามความพึงพอใจในดา้นต่างๆ เช่น การบริหาร  การควบคุมงาน และเง่ือนไขต่าง ๆ เป็นตน้ 

 2.  การสมัภาษณ์  เป็นวิธีวดัความพึงพอใจทางตรงทางหน่ึง  ซ่ึงตอ้งอาศยัเทคนิคและ

วิธีการท่ีดีจึงจะทาํใหไ้ดข้อ้มลูท่ีเป็นจริงได ้

 3.  การสงัเกต  เป็นวิธีการวดัความพึงพอใจโดยสงัเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมาย ไม่

ว่าจะแสดงออกจากการพดู กิริยาท่าทาง วิธีน้ีจะตอ้งอาศยัการกระทาํอยา่งจริงจงั และการสงัเกต

อยา่งมีระเบียบแบบแผน 

 

4. ประวตัธินาคารกรุงเทพ 

 ธนาคารกรุงเทพ  จาํกดั  (มหาชน)  เร่ิมดาํเนินการเม่ือวนัท่ี  1  ธนัวาคม  พ.ศ. 2487  มี

สาํนกังานใหญ่แห่งแรกเป็นอาคารพาณิชย ์ 2  คูหาในยา่นราชวงศ ์ ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร  

มีพนกังานเร่ิมแรกเพียง  23  คน  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ท่านแรกคือ  หลวงรอบรู้กิจ  ท่านเป็นผู ้

ริเร่ิมสร้างฐานลกูคา้ของธนาคารดว้ยการบริการใหต้รงตามความตอ้งการของลกูคา้แต่ละราย 

 กรรมการผูจ้ดัการท่านท่ี  2  คือ  ชิน  โสภณพนิช  ซ่ึงเป็นผูจ้ดัการธนาคารท่ีครอบครอง

ตาํแหน่งไดน้านท่ีสุดถึง  25  ปี  (พ.ศ.2495 - พ.ศ.2520)  นายชิน  โสภณพนิช  เป็นบุคคลท่ีมีแนวคิด

ริเร่ิมท่ีใหธ้นาคารขยายเครือข่ายสาขาไปยงัทอ้งท่ีท่ีห่างไกลทัว่ประเทศ  ท่ีมีผลผลิตทางการเกษตรท่ี

สมบูรณ์  จนทาํใหธ้นาคารเป็นหน่ึงในผูส้นบัสนุนอุตสาหกรรมการส่งออก  และต่อมาในปี  พ.ศ.

2515  ธนาคารไดเ้ปล่ียนตราสญัลกัษณ์เป็นรูป  ดอกบวัหลวง  ซ่ึงใชอ้ยูจ่นถึงปัจจุบนั 

   ธนาคารกรุงเทพ  จาํกดั  (มหาชน)  ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัและความ

จาํเป็นในการใหบ้ริการต่อผูใ้ชบ้ริการใหเ้กิดความพึงพอใจมากท่ีสุด  โดยไดก้าํหนดนโยบายการ

บริหารงานใหธ้นาคารมุ่งเนน้คุณภาพ  เพ่ิมคุณภาพในการใหบ้ริการแก่ผูใ้ชบ้ริการ  โดยมีการ

บริการครอบคลุมความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการไม่ว่าจะเป็น  การบริการดา้นรับฝากหรือถอนเงิน  

และตราสาร  บริการดา้นสินเช่ือ  บริการดา้นต่างประเทศ  บริการดา้นบตัรเครดิต  ATM และบริการ

ดา้นอ่ืนๆ เช่น ชาํระค่าสาธารณูปโภค ตูนิ้รภยั เป็นตน้ 
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5. การให้บริการฝาก ถอนของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาอาํเภอเมอืง จงัหวดัระยอง 

 ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาอาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง   ไดด้าํเนินธุรกิจให้

การบริการดา้นเงินฝาก  ดงัน้ี 

 เงินฝากประจาํ  หมายถึง  เงินฝากท่ีตอ้งจ่ายคืนเม่ือส้ินสุดระยะเวลาท่ีกาํหนดโดยใช้

สมุดคู่ฝาก  หรือใบฝากเป็นหลกัฐานการรับฝาก-ถอนเงิน 

 เงินฝากสะสมทรัพย ์ หมายถึง  เงินฝากท่ีตอ้งจ่ายคืนเม่ือทวงถาม  โดยใชส้มุดคู่ฝากเป็น

หลกัฐานการฝาก  และถอนเงิน  และตอ้งใชเ้อกสารหรือแบบพิมพท่ี์ธนาคารกาํหนด 

 เงินฝากกระแสรายวนั  หมายถึง  เงินฝากท่ีตอ้งจ่ายคืนเม่ือทวงถาม  และไม่จ่ายดอกเบ้ีย

เงินฝากเวน้แต่เงินฝากระหว่างธนาคาร  ซ่ึงสาํนกังานใหญ่จะไดส้ัง่การใหท้ราบเป็นรายๆ ไป  การ

จ่ายเงินจะจ่ายดว้ยเช็ค 

บัญชีเงินฝากประจาํ 

 หากท่านตอ้งการเห็นเงินออมเพ่ิมค่าในอตัราท่ีสูงข้ึน บญัชีเงินฝากประจาํ คือทางเลือก

ท่ีเหมาะสมท่ีสุด ดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีสูงกว่าเงินฝากประเภทอ่ืน ข้ึนอยูก่บัระยะเวลาในการฝาก  ท่ี

ท่านสามารถเลือกฝากไดต้ั้งแต่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน และ 24 เดือน  บญัชีเงินฝากประจาํ 

ระยะเวลาการฝากมีใหเ้ลือกตั้งแต่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 24 เดือน หรือ 36 เดือน  โดยแบ่ง

ออกเป็น 2 บญัชีดงัน้ี คือ 

 บญัชีเงินฝากขวญับวัหลวง  

 บริษทั  กรุงเทพประกนัชีวิต  จาํกดั (มหาชน)  ไดร่้วมมือกบัธนาคาร ใหว้งเงินคุม้ครอง

ท่ีสูง และคิดเบ้ียประกนัชีวิตในอตัราตํ่า  มีประเภทของความคุม้ครองใหท่้านเลือกไดท้ั้งเงินฝาก

ประจาํท่ีคุม้ครองกรณีอุบติัเหตุ และเงินฝากสะสมทรัพยท่ี์คุม้ครองทุกกรณี วงเงินเอาประกนัสูงสุด 

5 ลา้นบาทสาํหรับบญัชีเงินฝากประจาํและ 2 ลา้นบาทสาํหรับบญัชีเงินฝากสะสมทรัพย ์

 บญัชีเงินฝากสินมธัยะทรัพยท์วี  

บญัชีเงินฝากสินมธัยะทรัพยท์วี ระยะเวลาการฝากมีใหเ้ลือกตั้งแต่  24 เดือน 36 เดือน 48 เดือน 

หรือ 60 เดือน จาํนวนเงินฝากขั้นตํ่า 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท และมีจาํนวนเงินฝาก

สูงสุดในบญัชีไม่เกิน 600,000 บาท 

บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ 

 หากท่านตอ้งการบญัชีเพ่ือใชท้าํธุรกรรมประจาํวนัพร้อมทั้งไดรั้บการคาํนวณดอกเบ้ีย

จากธนาคารเป็นรายวนั บญัชีเงินฝากสะสมทรัพย ์ คือเคร่ืองมือสาํหรับการบริหารเงินออมท่ีมีความ

คล่องตวัสูงสุด  
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บัญชีเงินฝากกระแสรายวนั 

 ท่านสามารถเลือกเปิด บญัชีกระแสรายวนั พร้อมรับความสะดวกจากบริการเช็คของ

ธนาคารกรุงเทพในการจ่ายเงินการคา้ การชาํระค่าสินคา้และบริการ ค่าสาธารณูปโภค ตลอดจนการ

ผอ่นชาํระสินเช่ือ 

บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ 

เป็นบริการรับฝากเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ ใน 13 เงินสกุลหลกัท่ีท่านสามารถเลือกได ้

• ดอลลาร์สหรัฐฯ (USD)  

• ยโูร (EUR)  

• ปอนดส์เตอร์ลิง (GBP)  

• ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD)  

• ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD)  

• ฟรังกส์วิส (CHF)  

• ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)  

• ดอลลาร์แคนาดา (CAD)  

• เยน (JPY)  

• โครนเดนมาร์ก (DKK)  

• โครนนอร์เวย ์(NOK)  

• โครนสวีเดน (SEK)  

• ดอลลาร์นิวซีแลนด ์(NZD) 
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6. งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

  วุฒิพงษ ์ นนัทวินิตย ์( 2547) การศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของลกูคา้ต่อการใหบ้ริการ

ของธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี พบว่า 

 1  ลกูคา้ของธนาคารส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  ร้อยละ 53  อาย ุ 25-35 ปี  ร้อยละ 36  

ระดบัการศึกษา  มธัยมศึกษา/ปวช.  ร้อยละ 31  อาชีพลกูจา้ง/พนกังานบริษทั  ร้อยละ 38  รายได้

ครอบครัวต่อเดือนมากกว่า  20,000 บาท  ร้อยละ 33  และระยะเวลาท่ีเคยใชบ้ริการมากกว่า 5 ปี  

ร้อยละ 60 

 2. ความพึงพอใจของลกูคา้ต่อการใหบ้ริการของธนาคารกรุงไทย  จาํกดั (มหาชน)  

สาขาบ่อพลอย  จงัหวดักาญจนบุรี  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  ค่าเฉล่ีย 3.12  ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน .47  เม่ือพิจารณารายดา้น  พบว่า  อนัดบัแรกคือ  ดา้นสถานท่ีและส่ิงอาํนวยความสะดวก  

ดา้นคุณภาพของระบบงานและดา้นคุณภาพของพนกังานตามลาํดบั 

  3. ผลการทดสอบสมมติฐาน ความพึงพอใจของลกูคา้ต่อการใหบ้ริการของ

ธนาคารกรุงไทย  จาํกดั (มหาชน)  สาขาบ่อพลอย  จงัหวดักาญจนบุรีจาํแนกตามคุณลกัษณะส่วน

บุคคล  ดา้นเพศ  ระดบัการศึกษาในภาพรวมพบว่า  ความพึงพอใจของลกูคา้ต่อการใหบ้ริการของ

ธนาคารกรุงไทย  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  สาํหรับดา้นอาย ุ อาชีพ  รายได้

ครอบครัวต่อเดือนและระยะเวลาท่ีเคยใชบ้ริการ  พบว่าความพึงพอใจของลกูคา้ต่อการใหบ้ริการ

ของธนาคารกรุงไทยไม่แตกต่างกนั 

 เกศแกว้  ลิมปนานุวฒัน์ (2545)  การสาํรวจความพึงพอใจของผูป้ระกอบธุรกิจนาํเขา้

และส่งออกต่อการใหบ้ริการการคา้ต่างประเทศ  ของฝ่ายการคา้ต่างประเทศธนาคารไทยพาณิชย ์ 

จาํกดั (มหาชน)  สาํนกังานใหญ่  จาํนวน 169 คน  ช่วงระหว่างวนัท่ี 1 พฤศจิกายน ถึงวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2544  รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามท่ีเก่ียวกบัสถานภาพส่วนบุคคล  ขอ้มลูท่ี

เก่ียวกบัการใชบ้ริการ  และขอ้เสนอแนะในการบริการ  การวิเคราะห์ขอ้มลูใชค่้าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย

เลขคณิต  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  โดยสรุปไดด้งัน้ี 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมาใชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 62.22  มีอายอุยูร่ะหว่าง 

25-35 ปี  คิดเป็นร้อยละ 58.58  ระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 61.54  โดยมี

ระดบัขั้นตาํแหน่งงานอยูใ่นระดบักลาง  คือเป็นพนกังานระดบัปฏิบติัการทัว่ไปคิดเป็นร้อยละ 

62.72 
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1.  ขอ้มลูเก่ียวกบัการบริการท่ีใช ้

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชบ้ริการส่วนใหญ่  จะใชบ้ริการทั้งทางดา้นนาํเขา้และส่งออกคิดเป็น

ร้อยละ 43.79  โดยมีระยะเวลาในการติดต่อกบัธนาคารตั้งแต่ 1-3 ปี  คิดเป็นร้อยละ 31.36  สาํหรับ

สาเหตุท่ีเลือกใชบ้ริการไดล้าํดบัสาเหตุท่ีผูเ้ลือกใชบ้ริการมากท่ีสุด 5 อนัดบั  ดงัน้ี  อนัดบั 1  ความมี

ช่ือเสียงของธนาคาร  อนัดบั 2  ความสะดวกรวดเร็ว  อนัดบั 3  ความน่าเช่ือถือ  อนัดบั 4  ใกลบ้า้น

และท่ีทาํงาน  อนัดบั 5  พนกังานมีมนุษยส์มัพนัธ ์ สุดทา้ยขอ้มลูเก่ียวกบัความถ่ีในการใชบ้ริการ  

ส่วนมากมาใชบ้ริการธนาคารจาํนวน 1-2  คร้ังต่อสปัดาห์  คิดเป็นร้อยละ 53.25 

2. ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

 2.1  ดา้นพนกังานกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความพึงพอใจค่าเฉล่ีย 3.35  จดัอยูใ่นระดบั

ปานกลางซ่ึงพึงพอใจในเร่ืองของพนกังานท่ีมีอธัยาศยักล่าวทกัทายลกูคา้มีความรอบคอบ  ในการ

ปฏิบติังานปฏิบติัไดร้วดเร็ว  รวมไปถึงการใหค้าํแนะนาํและปรึกษาท่ีดีแก่ลกูคา้  และจาํนวน

พนกังานท่ีเพียงพอต่อการใหก้ารบริการ  สาํหรับจาํนวนพนกังานท่ีใหบ้ริการน้ีถา้แมจ้ะอยูใ่นระดบั

ความพึงพอใจก็ตาม  แต่นบัว่ามีค่าเฉล่ียตํ่าสุด 3.05  เน่ืองจากผูใ้ชบ้ริการเห็นว่าพนกังานใหบ้ริการมี

จาํนวนนอ้ยเกินไป  ส่วนท่ีมีความพึงพอใจมากเป็นเร่ืองของพนกังานพุดจาสุภาพ  พนกังาน

ปฏิบติังานดว้ยความถกูตอ้ง  และในเร่ืองของพนกังานมีความรู้ในงานบริการของธนาคาร  ซ่ึงเป็น

เร่ืองท่ีไดรั้บความพึงพอใจมากท่ีสุด  ค่าเฉล่ีย 3.51 

 2.2   ดา้นบริการกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความพึงพอใจดา้นการบริการในระดบัปาน

กลางและเป็นดา้นบริการท่ีผูใ้ชบ้ริการพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดใน 3 ดา้น  โดยมีค่าเฉล่ีย 3.22  ผูใ้ชบ้ริการ

ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง  ในเร่ืองของการบริการไดอ้ยา่งรวดเร็วไม่ตอ้งคอย

นาน  มีการจดัระบบคิดท่ีดี  ใหบ้ริการทุกคนเท่าเทียมกนั  จดับริการใหอ้ยา่งเพียงพอต่อความ

ตอ้งการ  ใหบ้ริการต่อเน่ืองไม่ติดขดั  แต่ในเร่ืองของการมีนิตยสารส่ิงพิมพไ์วบ้ริการลกูคา้ขณะรอ

รับบริการนั้นมีค่าเฉล่ียเพียง 2.93  ซ่ึงผูรั้บบริการมีความพึงพอใจนอ้ยเน่ืองจากนิตยสารส่ิงพิมพมี์อยู่

อยา่งจาํกดั  และไม่หลากหลายทาํใหไ้ม่เพียงพอต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ  ส่วนท่ีมีความพึง

พอใจมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ียถึง 3.54  เป็นในเร่ืองของเวลาในการใหบ้ริการ  รองลงมาเป็นเร่ืองอุปกรณ์

สาํนกังานท่ีมีความทนัสมยัมีประสิทธิภาพ 

 2.3  ดา้นสถานท่ีกลุ่มตวัอยา่ง  มีความพึงพอใจในดา้นสถานท่ีมากท่ีสุด  มีค่าเฉล่ียสูง

ท่ีสุดในทุกบริการโดยมีค่าเฉล่ีย 3.82  จดัว่าพึงพอใจสูงสุดในทุกๆดา้นและมีเร่ืองต่างๆดงัน้ีท่ีมี

ความพึงพอใจมากเช่นเดียวกนั  คือ  เร่ืองความสะดวกในการเดินทาง  ความมัน่คงปลอดภยัใน

ทรัพยสิ์นของลกูคา้  การจดัสถานท่ีพกัใหก้บัลกูคา้ขณะรอรับบริการ  อุณหภูมิท่ีเหมาะสมมีแสง

สว่างเพียงพอ  และมีป้ายแสดงจุดต่างๆ  เพ่ือสะดวกในการติดต่อส่ิงเหล่าน้ีทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการรู้สึกได้
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ว่าสะดวกสบาย  จึงใหค้วามพึงพอใจในดา้นน้ีมากกว่าทุกๆบริการ  ส่วนในเร่ืองท่ีผูใ้ชบ้ริการมี

ความพึงพอใจในระดบัปานกลาง  คือ  ในเร่ืองสถานท่ีท่ีจอดรถท่ีไม่เพียงพอต่อผูม้าใชบ้ริการมี

ค่าเฉล่ีย 3.26  ผูใ้ชบ้ริการเห็นว่าท่ีจอดรถมีนอ้ยเม่ือมาติดต่อกบัธนาคารตอ้งวนหาท่ีจอดรถ   

 

 สกัรินทร์ อยูผ่อ่ง  ( 2545:บทคดัยอ่) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจของ

นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาท่ีมีต่อการใหบ้ริการของบณัฑิตวิทยาลยั สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม

เกลา้พระนครเหนือ ผลการวิจยัพบว่า ความคิดเห็นของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ท่ีมีต่อการ

ใหบ้ริการของบณัฑิตวิทยาลยั สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ มีความพึงพอใจอยู่

ในระดบัมาก คือ ดา้นเอกสาร ดา้นบุคลากร 

 

 ศุภฤกษ ์ เกียรติกอ้งสกุล ( 2544)  ไดท้าํวิจยัเร่ืองการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของลกูคา้

ต่อการใหบ้ริการของธนาคารทหารไทย  จาํกดั (มหาชน) : ศึกษาเฉพาะกรณีสาํนกังานใหญ่

กรุงเทพมหานคร  พบว่าระดบัความพึงพอใจของลกูคา้ต่อการใหบ้ริการของธนาคารทหารไทย

จาํกดั  สาํนกังานใหญ่  ในการศึกษาในคร้ังน้ีโดยรวมลกูคา้มีความพึงพอใจในการบริการของ

ธนาคารในระดบัความพึงพอใจมาก  หากพิจารณาองคป์ระกอบ  4  ดา้น  จะพบว่าลกูคา้มีความพึง

พอใจในดา้นน้ีมากท่ีสุด  แสดงใหเ้ห็นว่าพนกังานเป็นผูมี้อธัยาศยัไมตรี  มีการแต่งกายสุภาพ

เรียบร้อย  สะอาด  เหมาะสม  และมีกิริยาวาจาสุภาพ  อ่อนโยน  และพบว่าความพึงพอใจของลกูคา้

นอ้ยท่ีสุด  คือ  ความพึงพอใจดา้นความสะดวกท่ีไดรั้บ  จากการบริการอยูใ่นระดบัความพึงพอใจ

ปานกลาง  ซ่ึงอาจจะเป็นเพราะว่าลกูคา้ส่วนใหญ่มาใชบ้ริการของธนาคารในวนัส้ินเดือน  มกัใช้

บริการฝาก  ถอน  และชาํระหน้ีเงินกู ้ และมีลกูคา้รอคิวใชบ้ริการจาํนวนมากประกอบกบัระบบ

คอมพิวเตอร์ท่ีใหบ้ริการเกิดขดัขอ้งบ่อย  ทาํใหล้กูคา้ไม่ไดรั้บความสะดวกรวดเร็ว  ในการมาใช้

บริการของธนาคารเท่าท่ีควร  จึงส่งผลใหค้วามพึงพอใจของลกูคา้อยูใ่นระดบัความพึงพอใจปาน

กลาง  พิจารณาความสมัพนัธร์ะหว่างภูมิหลงัของลกูคา้กบัความพึงพอใจของลกูคา้ต่อการใหบ้ริการ

ของธนาคารทหารไทย  จาํกดั (มหาชน)  สาํนกังานใหญ่  พบว่า  เพศ  อาย ุ อาชีพ  ระยะเวลาท่ีเป็น

ลกูคา้  และประเภทการท่ีใชบ้ริการท่ีแตกต่างกนัลกูคา้มีความพึงพอใจในบริการของธนาคารไม่

แตกต่างกนั  กล่าวคือ  ลกูคา้ไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิง  ประกอบอาชีพต่างกนั  ระยะเวลาท่ี

เป็นลกูคา้ต่างกนัจะและใชบ้ริการดา้นฝากถอนเงิน  หรือดา้นสินเช่ือลกูคา้มีความพึงพอใจในการ

บริการของธนาคารไม่แตกต่างกนั  แต่สาํหรับระดบัการศึกษา  พบว่าผูท่ี้มีระดบัการศึกษาตํ่ากว่า

ปริญญาตรี  มีความพึงพอใจต่อการรับบริการของธนาคารสูงกว่าผูท่ี้มีระดบัการศึกษาตั้งแต่ระดบั

ปริญญาตรีข้ึนไป  และดา้นรายไดข้องลกูคา้พบว่าลกูคา้ท่ีมีรายไดต้ ํ่ากว่าหรือเท่ากบั  10,000 บาท  มี
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ความพ่ึงพอใจในการรับบริการของธนาคารสูงกว่าลกูคา้ท่ีมีรายไดม้ากกว่า  10,000 บาท  ข้ึนไป  

ดา้นอายขุองลกูคา้ท่ีต ํ่ากว่า  30 ปี  มีความพึงพอใจในการรับบริการของธนาคารสูงกว่าลกูคา้ท่ีมีอายุ

มากกว่าหรือเท่ากบั  30  ปีข้ึนไป 
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บทที ่3 

วธิีดําเนินการวจิยั 

 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความพึงพอใจของ ลกูคา้ท่ีมีต่อการใหบ้ริการของธนาคาร

กรุงเทพ จาํกดั  (มหาชน) สาขาอาํ เภอเมือง จั งหวดัระยอง เป็นการวิจยัปริมาณ (Quantities- 

Research) โดยมีวิธีการดาํเนินการวิจยัดงัน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

2. วิธีการสุ่มตวัอยา่ง 

3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 

4. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

5. การวิเคราะห์ขอ้มลู 

6. สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู 

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรท่ีใชศึ้กษาในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ลกูคา้ท่ีใชบ้ริการฝากถอนเงินของธนาคาร

กรุงเทพ  จาํกดั (มหาชน)  สาขา อาํเภอเมือง  จงัหวดัระยอง 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ ลกูคา้ของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขา 

อาํเภอเมือง จั งหวดัระยอง โดย วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก เน่ืองจากประชากรมีจาํนวนมาก 

หลกัการคาํนวณท่ีแสดงขนาดกลุ่มตวัอยา่งในระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยใชสู้ตรกรณีไม่ทราบ

จาํนวนประชากรของ เพญ็แข แสงแกว้ ดงัน้ี 

 

   n  =   

 

โดย e = ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่ง (ในการศึกษาคร้ังน้ีกาํหนดใหเ้ท่ากบั 0.05)  

        Z = คะแนนมาตรฐาน (1.96) 
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        P  =  สดัส่วนของลกัษณะท่ีสนใจในประชากร (0.5) 

        Q  =  1-P 

        n   =  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

 ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ไดก้ารสุ่มตวัอยา่งท่ีใชศึ้กษาจาํนวนประมาณ 400 ตวัอยา่ง โดยผู ้

ศึกษาจะทาํการเก็บขอ้มลูจริงจาํนวน 400 ตวัอยา่ง 

 

เคร่ืองมอืที่ใช้ในการศึกษา 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาการวิจยัคร้ังน้ี ผูศึ้กษาใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) แบ่ง

ออกเป็น 3 ส่วนคือ 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปเก่ียวกบัผูก้รอกแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ ระดบั

การศึกษา อาชีพ รายได ้ระยะเวลาท่ีเป็นลกูคา้ของธนาคาร และประเภทเงินฝาก 

 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจของลกูคา้ท่ีมีต่อการใหบ้ริการของ

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขา อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง ซ่ึงวดัดว้ย Likert Scale 5 ระดบั 

 ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 

  แบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ีจะถกูออกแบบใหเ้หมาะสมกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั

และแบบสอบถามจะถกูพฒันาตามกระบวนการดงัต่อไปน้ี 

 1. การทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือคน้หาเกณฑท่ี์ใชว้ดัตวัแปรแต่ละตวั

ในแบบงานวิจยั 

 2.  แบบสอบถามวดัค่าตวัแปรตามกรอบแนวคิด ประยกุตม์าจากวชัรพงศ ์พีบขุนทด 

  3. นาํแบบสอบถามใหผู้เ้ช่ียวชาญซ่ึงเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจความถกูตอ้งและ

เหมาะสมของเคร่ืองมือ เพ่ือปรับปรุง แกไ้ขตามคาํแนะนาํ 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มลูในงานวิจยัคร้ังน้ี อาศยัการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูโดย 

ขอ้มลูปฐมภูมิ (Primary Data) 

  การเก็บรวบรวมขอ้มลูซ่ึงเป็นขอ้มลูปฐมภูมิ จะเก็บโดยใชแ้บบสอบถาม จาํนวน 

400 ชุด โดยผูว้ิจยัเป็นผูแ้จกและขอรับคืนแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง แลว้นาํแบบสอบถามท่ี

ไดรั้บคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ และถกูตอ้งทุกฉบบัเพ่ือดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มลู 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูศึ้กษาไดด้าํเนินการวิเคราะห์ขอ้มลูตามลาํดบัขั้นตอนดงัน้ี  

 1. เม่ือไดข้อ้มลูจากการเก็บรวบรวมขอ้มลูแลว้ ไดน้าํขอ้มลูเหล่านั้นมาทาํการเปล่ียน

สภาพขอ้มลู เพ่ือสะดวกต่อการนาํไปประมวลผล หรือวิเคราะห์ ประกอบดว้ยการลงรหสั และการ

แปรสภาพขอ้มลู โดยผูศึ้กษาไดใ้หผู้ต้อบแบบสอบถามซ่ึงแบ่งเป็น 5 ระดบัตามแบบของลิเคิร์ท 

(Likert) โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนแต่ละระดบั ดงัน้ี 

     ระดบัความสาํคญั      ระดบัคะแนน 

            มากท่ีสุด  5                                                                                               

มาก  4                                                                                              

ปานกลาง  3                                                                                              

นอ้ย  2                                                                                              

นอ้ยท่ีสุด  1 

 2. ทาํการประมวลผลขอ้มลู โดยการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS เพ่ือการวิเคราะห์หาค่า

ร้อยละ ค่าความถ่ี และการวิเคราะห์ปัจจยัการใชบ้ริการฝากถอนเงินจากธนาคารกรุงเทพ จาํกดั 

(มหาชน) สาขา อาํเภอเมือง จังหวดัระยอง ซ่ึงการแปลความหมายของคะแนนนั้นจะนาํคะแนนของ

กลุ่มตวัอยา่งมาแปลความหมายของคะแนนตามระดบั คือ (คะแนนสูงสุด-คะแนนตํ่าสุด)/ระดบั= 

(5-1) / 5 = 0.8 สาํหรับเกณฑก์ารประเมินค่าระดบัความสาํคญันั้น พิจารณาจากเกณฑค์ะแนนเฉล่ีย

ดงัน้ี 

 ค่าเฉล่ีย  4.20-5.00  จดัอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด                                                                                      

ค่าเฉล่ีย  3.40-4.19 จดัอยูใ่นระดบั มาก                                                                            

ค่าเฉล่ีย  2.60-3.39  จดัอยูใ่นระดบั ปานกลาง                                                                 

ค่าเฉล่ีย  1.80-2.59  จดัอยูใ่นระดบั นอ้ย                                                                         

ค่าเฉล่ีย  1.00-1.79  จดัอยูใ่นระดบั นอ้ยท่ีสุด  

 

สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู สาํหรับการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีไดแ้ก่ 

 1. สถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 2. สถิติทดสอบสมติฐานเก่ียวกบัความสมัพนัธโ์ดยใช ้ t-test และ one way anowa ใน

การทดสอบสมมติฐาน 
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ขั้นตอนการดําเนินงานวจิยั 

 1. กาํหนดหวัขอ้ท่ีตอ้งการจะศึกษาวิจยั 

 2. เสนอหวัขอ้ใหแ้ก่อาจารยท่ี์ปรึกษา 

 3. หลงัจากท่ีไดรั้บการอนุมติัแลว้ จึงเร่ิมทาํบทท่ี 1-3 พร้อมแบบสอบถาม 

 4. ส่งงานวิจยัใหอ้าจารยต์รวจสอบและแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง 

 5. นาํกลบัมาแกซ้ํ้าอีก เพ่ือใหถ้กูตอ้ง 

 6. แจกแบบสอบถามเพ่ือใชใ้นการศึกษาวิจยั 

 7. นาํแบบสอบถามท่ีเก็บไดม้ารวบรวมขอ้มลู 

 8. นาํขอ้มลูท่ีรวบรวมไดม้าประมวลผล 

 9. สรุปผลการศึกษาวิจยั 
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บทที่  4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของลกูคา้ต่อการใหบ้ริการของธนาคารกรุงเทพ  จาํกดั 

(มหาชน) สาขาอาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง ซ่ึงผูศึ้กษาไดร้วบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม

สมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน จาํนวน 400 คน มีผลการศึกษาซ่ึงนาํเสนอตามลาํดบัดงัน้ี 

  1. คุณลกัษณะส่วนบุคคลของลกูคา้                                                                                                     

 2. ความพึงพอใจของลกูคา้ท่ีมีต่อการใหบ้ริการของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

สาขาอาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง                                                                                                                                                     

 3. ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

1. คุณลกัษณะส่วนบุคคลของลูกค้า 

 คุณลกัษณะส่วนบุคคลของลกูคา้ส่วนใหญ่พบว่าเพศหญิงมีจาํนวน 224 คน คิดเป็นร้อย

ละ 56 อาย ุ26 - 40 ปีจาํนวน197 คน คิดเป็นร้อยละ 49.3 วุฒิการศึกษาในระดบัปริญญาตรีจาํนวน 

213 คิดเป็นร้อยละ 53.3 เป็นพนกังานบริษทัเอกชนจาํนวน 183 คนคิดเป็นร้อยละ 45.8 รายได้

ครอบครัวต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาทเป็นจาํนวน 130 คนคิดเป็นร้อยละ 32.5 ระยะเวลาท่ีเป็น

ลกูคา้ของธนาคารกรุงเทพ  6 – 10 ปี จาํนวน 136  คน คิดเป็นร้อยละ 34  ผูใ้ชบ้ริการบญัชีเงินฝาก

ประเภทออมทรัพยจ์าํนวน 281 คนคิดเป็นร้อยละ 70.3 รายละเอียดดงัตารางท่ี 1                
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ตารางท่ี 1 คุณลกัษณะส่วนบุคคลของลกูคา้ 

 

คุณลกัษณะส่วนบุคคลของลูกค้า จาํนวน   ( n=400 ) ร้อยละ 

1. เพศ 

 - ชาย 

- หญิง 

 

176 

224 

 

44 

56 

2. อาย ุ

- ตํา่กว่า 25 ปี 

- 26 - 40 ปี 

- 40 - 60 ปี 

- มากกว่า 60 ปี 

 

60 

197 

114 

29 

 

 

15 

49.3 

28.5 

7.3 

3. การศึกษา 

- ประถมศึกษา 

- มธัยมศึกษา/ปวช. 

- อนุปริญญาตรี/ปวส. 

- ปริญญาตรี 

- สูงกว่าปริญญาตรี 

 

29 

58 

44 

213 

56 

 

7.3 

14.5 

11 

53.3 

14 

 

4. อาชีพ 

- นักเรียน/นักศึกษา 

- ข้าราชการ/รัฐวสิาหกจิ 

- พนักงานบริษัทเอกชน 

- ธุรกจิส่วนตวั 

- อืน่ๆ ( โปรดระบุ) 

 

 

27 

38 

183 

79 

73 

 

6.8 

9.5 

45.8 

19.8 

18.3 

5. รายได้ครอบครัวต่อเดือน 

- ตํา่กว่า 5,000 บาท 

- 5,000 – 10,000 บาท 

 

7 

56    

 

1.8 

14 
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คุณลกัษณะส่วนบุคคลของลูกค้า  จาํนวน   (n=400 ) ร้อยละ 

- 10,001 – 20,000 บาท 

             - 20,001 – 30,000 บาท 

- มากกว่า 30,000 บาท 

130 

93 

114 

32.5 

23.3 

28.5 

6. ระยะเวลาที่เป็นลูกค้า 

- ไม่เกนิ 1 ปี 

- 1 - 5 ปี 

- 6 - 10 ปี 

- มากกว่า10 ปี 

 

32 

126 

136 

106 

 

8 

31.5 

34 

26.5 

7. ประเภทเงินฝากที่ใช้บริการ 

-ออมทรัพย์ 

-ฝากประจาํ 

 

281 

119 

 

70.3 

29.8 

                                                                                                                  

2. ความพงึพอใจของลูกค้าที่มต่ีอการให้บริการของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขา อาํเภอ

เมอืง จงัหวดัระยอง 

 ผลการศึกษาความพึงพอใจของลกูคา้ท่ีมีต่อการใหบ้ริการของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั 

(มหาชน) สาขา อาํเภอ เมือง จงัหวดัระยอง พบว่าในภาพรวมอยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก  

ค่าเฉล่ีย 3.90 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.60 โดยความพึงพอใจของลกูคา้ท่ีมีต่อการใหบ้ริการในดา้น

บุคลากรเป็นอนัดบัท่ี 1 รองลงมาคือดา้นผลของการบริการ และดา้น กระบวนการใหบ้ริการ และ

ดา้นปัจจยัสนบัสนุนการบริการเป็นอนัดบัสุดทา้ย รายละเอียดดงัตารางท่ี 2  
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ตารางท่ี 2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของลกูคา้ต่อการใหบ้ริการ 

ความพงึพอใจของลูกค้าต่อการ

ให้บริการ  S.D. 
ระดับความ

พงึพอใจ 
อนัดับ 

1 ด้านกระบวนการให้บริการ 3.91 0.72 มาก 3 

2 ด้านบุคลากร 4.05 0.83 มาก 1 

3 ด้านปัจจยัสนับสนุนการบริการ 3.78 0.53 มาก 4 

4 ด้านผลของการบริการ 3.95 0.73 มาก 2 

รวม 3.90 0.60 มาก  

 

  2.1 ความพึงพอใจของลกูคา้ท่ีมีต่อการใหบ้ริการของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั     

(มหาชน) สาขาอาํเภอเมือง จงัหวดัระยองดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

   ผลการศึกษาในดา้นกระบวนการใหบ้ริการพบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความพึง

พอใจอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย  3.90 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  0.65 โดยความพึงพอใจของลกูคา้ท่ีมี

ต่อการใหบ้ริการในดา้นธนาคารการเนน้การใหบ้ริการอยา่งครบวงจร ถกูตอ้ง ครบถว้นเป็นอนัดบัท่ี 

1 รองลงมาไดแ้ก่การใหบ้ริการอยา่งเสมอภาค เนน้การใหบ้ริการตามลาํดบัก่อน -หลงั โดย ลกูคา้

ไดรั้บบริการรวดเร็วในการติดต่อแต่ละคร้ังและไม่ตอ้งรอนานเป็นอนัดบัสุดทา้ย รายละเอียดดงั

ตารางท่ี 3  
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ตารางท่ี 3 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของลกูคา้ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

ความพงึพอใจของลูกค้าด้านกระบวนการ

ให้บริการ  S.D ระดับความพงึพอใจ อนัดับ 

1. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน 

และมคีวามคล่องตวั 

3.89 

 

0.80 

 
มาก 5 

2. การให้บริการเน้นความสะดวก รวดเร็ว 3.90 0.85 มาก 4 

3. ธนาคารเน้นการให้บริการอย่างครบ

วงจร ถูกต้อง ครบถ้วน 
4.02 0.79 มาก 1 

4. พนักงานให้ความชัดเจนในการอธิบาย 

ชี้แจง และแนะนําขั้นตอนและระยะเวลา

การให้บริการที่ชัดเจน 

3.95 0.79 มาก 3 

5. มกีารตดิประกาศหรือแจ้งข้อมูล

เกีย่วกบัการให้บริการ  เช่น ประกาศ

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการที่

ชัดเจน 

3.83 0.75 มาก 6 

6.  มกีารให้บริการอย่างเสมอภาค เน้นการ

ให้บริการตามลาํดับก่อน-หลงั 
3.96 0.85 มาก 2 

7. ลูกค้าได้รับบริการรวดเร็วในการตดิต่อ

แต่ละคร้ัง และไม่ต้องรอนาน 
3.76 1.00 มาก 7 

รวม 3.90 0.65 มาก  

 

  2.2 ความพึงพอใจของลกูคา้ท่ีมีต่อการใหบ้ริการของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั 

(มหาชน) สาขาอาํเภอเมือง จงัหวดัระยองดา้นบุคลากร 

ผลการศึกษาในดา้นบุคลากรพบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั

มาก ค่าเฉล่ีย 4.00 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.64 โดยความพึงพอใจของลกูคา้ว่าดว้ยพนกังานมีความ

ซ่ือสตัยสุ์จริตในการปฏิบติัหนา้ท่ี เช่น ไม่ขอส่ิงตอบแทน   ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิ

ชอบ เป็นอนัดบัท่ี 1 รองลงมาไดแ้ก่พนกังานมีความสุภาพ ยิม้แยม้แจ่มใส มีมารยาทตามลาํดบั โดย

พนกังานบริการดว้ยความมีนํ้ าใจ และเอาใจใส่ลกูคา้ทุกคนเป็นอนัดบัสุดทา้ย รายละเอียดดงัตาราง

ท่ี 4  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 4 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของลกูคา้ดา้นบุคลากร 

ความพงึพอใจของลูกค้าด้านบุคลากร  S.D 
ระดับความ 

พงึพอใจ 

        

อนัดับ 

 

1.  พนักงานมคีวามสุภาพ ยิม้แย้มแจ่มใส มี

มารยาท 

4.04  0.81 มาก 2 

2.  พนักงานมคีวามเอาใจใส่ กระตอืรือร้น และ

ความพร้อมในการให้บริการ 

3.92 0.88 มาก 4 

3.  พนักงานมคีวามรู้ ความสามารถในการ

ให้บริการ  สามารถตอบคาํถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้

คาํแนะนํา ช่วยแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี 

4.03 0.75 มาก 3 

4.  พนักงานบริการด้วยความมนีํา้ใจ และเอาใจใส่

ลูกค้าทุกคน 

3.91 0.82 มาก 5 

5.  พนักงานมคีวามซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ

หน้าที่ เช่น ไม่ขอส่ิงตอบแทน   ไม่รับสินบน ไม่

หาประโยชน์ในทางมชิอบ  

4.13 0.75 มาก 1 

รวม 4.00 0.64 มาก  

 

 2.3 ความพึงพอใจของลกูคา้ท่ีมีต่อการใหบ้ริการของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั 

(มหาชน) สาขาอาํเภอเมือง จงัหวดัระยองดา้นปัจจยัสนบัสนุนการบริการ 

 ผลการศึกษาในดา้นปัจจยัสนบัสนุนการบริการพบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความ

พึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.56 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.53 โดยความสะอาดของสถานท่ี

ใหบ้ริการเป็นอนัดบั 1 รองลงมาไดแ้ก่การจดัระบบการรักษาความปลอดภยัท่ีดี โดยบริการ

หนงัสือพิมพ ์ขณะนัง่รออยา่งเพียงพอเป็นอนัดบัสุดทา้ย รายละเอียดดงัตารางท่ี 5  

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 5 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของลกูคา้ดา้นปัจจยัสนบัสนุนการ 

บริการ 

ความพงึพอใจของลูกค้าด้านปัจจยั

สนับสนุนการบริการ  S.D 
ระดับความ

พึงพอใจ 
อนัดับ 

1.  ธนาคารมสีถานที่จอดรถเพยีงพอ 3.70 0.87 มาก 6 

2.  ธนาคารมบีริการหนังสือพมิพ์ ขณะนั่ง

รออย่างเพยีงพอ 

1.66 0.66 มาก 8 

3. ธนาคารมกีารจดัระบบการรักษาความ

ปลอดภัยที่ด ี

3.97 0.78 มาก 2 

4.  มช่ีองทางในการรับฟังข้อคดิเห็นของ

การให้บริการ เช่น กล่องรับความคดิเห็น 

หรือ ศูนย์รับร้องเรียน เป็นต้น 

3.64 0.86 มาก 7 

5.  มคีวามเพยีงพอของส่ิงอาํนวยความ

สะดวก เช่น  ที่นั่งคอยรับบริการ เคาน์เตอร์

กรอกเอกสาร เป็นต้น 

3.88 0.80 มาก 3 

6.  ธนาคารเน้นความสะอาดของสถานที่

ให้บริการ 

4.03 0.71 มาก 1 

7.  มพีนักงานอยู่ประจาํช่องรับบริการ และ

เปิดให้บริการอย่างเพยีงพอ  

3.74 0.98 มาก 5 

8. ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ และป้าย

ประชาสัมพนัธ์ มคีวามชัดเจน และเข้าใจ

ง่าย 

 

3.85 

 

0.80 

 

มาก 

 

4 

รวม 3.56 0.53 มาก  

   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  2.4 ความพึงพอใจของลกูคา้ท่ีมีต่อการใหบ้ริการของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั 

(มหาชน) สาขาอาํเภอเมือง จงัหวดัระยองดา้นผลของการบริการ 

  ผลการศึกษาในดา้นผลของการบริการพบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจ

อยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.95 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.73 โดยการไดรั้บบริการท่ีตรงตามความ

ตอ้งการ เป็นอนัดบั 1 รองลงมาไดแ้ก่ความพึงพอใจโดยภาพรวมท่ีไดรั้บจากผลการบริการของ

ธนาคาร โดยการไดรั้บบริการท่ีคุม้ค่า คุม้ประโยชนเ์ป็นอนัดบัสุดทา้ย รายละเอียดดงัตารางท่ี 6 

 

ตารางท่ี 6 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของลกูคา้ดา้นผลของการบริการ 

ความพงึพอใจของลูกค้าด้านผลของ

การบริการ  S.D 
ระดับความพงึ

พอใจ 
อนัดับ 

1. ท่านได้รับบริการที่ตรงตามความ

ต้องการ  

3.97 0.83 มาก 1 

2. ท่านได้รับบริการที่คุ้มค่า คุ้ม

ประโยชน์ เช่นค่าธรรมเนียมมคีวาม

เหมาะสม 

3.94 0.81 มาก 3 

3. ท่านมคีวามพงึพอใจโดยภาพรวม

ที่ได้รับจากผลการบริการของ

ธนาคาร 

3.95 0.79 มาก 2 

รวม 3.95 0.73 มาก  

 

3. การทดสอบสมมตฐิาน  

  3.1 สมมติฐานท่ี 1 ลกูคา้เพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อการ

ใหบ้ริการของธนาคารแตกต่างกนั 

  ผลการทดสอบสมมุติฐานดว้ยค่า t - test พบว่าลกูคา้ท่ีใชบ้ริการเพศชายและ

เพศหญิงในภาพรวมมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 ( t = -1.409, p = .019 )  และเม่ือพิจารณารายดา้นพบว่าดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และ

ดา้นผลของการบริการแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นอ่ืนๆไม่พบความแตกต่าง 

รายละเอียดดงัตารางท่ี 7 

 

 

   ส
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ตารางท่ี 7 เปรียบเทียบความพึงพอใจของลกูคา้ต่อการใหบ้ริการจาํแนกตามเพศ 

ความพงึพอใจของลูกค้าต่อการ

ให้บริการ 

ชาย หญิง 
t-value p. 

 S.D.  S.D. 

1.ด้านกระบวนการให้บริการ 

         

3.87 

 

          

0.83 

 

3.95 0.62 -1.166 0.047* 

                                                     

2.ด้านบุคลากร 

 

4.00 0.89 4.08 0.78 -0.988 0.384 

                                                        

3.ด้านปัจจยัสนับสนุนการ

บริการ 

 

3.74 0.64 3.82 0.60 -1.329 0.136 

                                                        

4.ด้านผลของการบริการ 

 

3.89 0.78 4.00 0.68 -1.456 0.005* 

รวม 3.85 0.67 3.94 0.55 -1.409 0.019 

  * p < .05 

     3.2 สมมติฐานท่ี 2 ลกูคา้อายตุ่างกนั มีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของ

ธนาคารแตกต่างกนั 

     จากค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของลกูคา้ท่ีมีต่อการ

ใหบ้ริการของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาอาํเภอ เมือง จงัหวดัระยอง  จาํแนกตามอายดุงั

ปรากฏดงัตารางท่ี 8 ผูศึ้กษาทดสอบสมมติฐานดว้ยการวิเคราห์ความแปรปรวนทางเดียว   (F-Test) 

ในภาพรวมพบว่าแตกต่างกนั (F = 11.758, p. = .000) และเม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ลกูคา้ท่ีมีอายุ

ต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของธนาคารแตกต่างกนัในทุกดา้นเช่นกนั รายละเอียดดงั

ตารางท่ี 8 – 9 

 

 

 

 

   ส
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ตารางท่ี 8 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของลกูคา้ท่ีมีต่อการใหบ้ริการจาํแนก         

ตามอาย ุ

ความพึงพอใจของ

ลูกค้า 

ต่อการให้บริการ 

น้อยกว่า25 ปี 26 – 40 ปี 40 – 60 ปี มากกว่า60 ปี 

 S.D.  S.D.  S.D.  S.D. 

1. ด้านกระบวนการ

ให้บริการ 
3.93 0.75 3.74 0.60 4.18 0.60 3.84 0.68 

2. ด้านบุคลากร 3.92 0.79 3.88 0.59 4.28 0.57 3.94 0.65 

3. ด้านปัจจยั

สนับสนุนการบริการ 
3.60 0.57 3.42 0.49 3.75 0.52 3.67 0.53 

4. ด้านผลของ        

การบริการ 
4.08 0.71 3.73 0.71 4.29 0.63 3.86 0.73 

                             

รวม 

 

3.90 0.65 4.00 0.64 3.56 0.53 3.95 0.73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



42 
 
ตารางท่ี 9 การทดสอบความแปรปรวนทางเดียวของความพึงพอใจของลกูค่าต่อการใหบ้ริการ

จาํแนกตามอาย ุ

ความพงึพอใจ

ของลูกค้าต่อการ

ให้บริการ 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df. MS. F-Ratio p. 

ด้านกระบวนการ

ให้บริการ 

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

12.124 

195.223 

3 

396 

4.041 

0.493 

8.197 .000* 

รวม 207.347 399 

ด้านบุคลากร 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

10.659 

262.531 

3 

396 

3.553 

0.663 

 

5.359 .001* 

รวม 273.190 399 

ด้านปัจจยั

สนับสนุนการ

บริการ 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

11.217 

143.376 

3 

396 

3.739 

0.362 

 

10.327 

 

.000* 

 

รวม 154.592 399 

ด้านผลของการ

บริการ 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

23.567 

188.021 

3 

396 

7.856 

0.475 

 

16.545 

 

.000* 

 

รวม 211.589 399 

รวม 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

11.940 

134.038 

3 

396 

3.980 

0.338 

 

11.758 

 

.000* 

รวม 145.978 399 

 

   ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของลกูคา้จาํแนกตามระดบัอายโุดยวิธีของเชฟเฟ่ 

(Scheffe) ดงัปรากฏในตารางท่ี 10 พบว่า ลกูคา้ท่ีระดบัอายแุตกต่างกนัมีความพึงพอใจแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในดา้นต่อไปน้ี  

   ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ลกูคา้ท่ีระดบัอาย ุ 40 - 60 ปี มีความพึงพอใจมากกว่าลกูคา้ท่ี

ระดบัอายนุอ้ยกว่า 25 ปี มากกว่า 60 ปี และ 26 - 40 ปีตามลาํดบั 

   ดา้นบุคลากร ลกูคา้ท่ีระดบัอาย ุ 40 - 60 ปี มีความพึงพอใจมากกว่าลกูคา้ท่ีระดบัอายุ

มากกว่า 60 ปี นอ้ยกว่า 25 ปี และ 26 - 40 ปีตามลาํดบั 

   ส
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ดา้นปัจจยัสนบัสนุนการบริการ ลกูคา้ท่ีระดบัอาย ุ40 - 60 ปี มีความพึงพอใจมากกว่าลกูคา้ท่ีระดบั

อายมุากกว่า 60 ปี นอ้ยกว่า 25 ปี และ 26 - 40 ปีตามลาํดบั 

   ดา้นผลของการบริการ ลกูคา้ท่ีระดบัอาย ุ40 - 60 ปี มีความพึงพอใจมากกว่าลกูคา้ท่ีระดบั 

นอ้ยกว่า 25 ปี มากกว่า 60 ปี และ 26 - 40 ปีตามลาํดบั  

 

ตารางท่ี 10  เปรียบเทียบความพึงพอใจของลกูคา้ต่อการใหบ้ริการจาํแนกตามระดบัอายขุองลกูคา้โดยวิธีเชฟเฟ่ 

ความพึงพอใจของ

ลูกค้าต่อการ

ให้บริการ 

ระดับอายุ 
 

น้อยกว่า 25 

ปี 
26 – 40 ปี 40 – 60ปี 

มากกว่า 

60 ปี 

ด้านกระบวนการ

ให้บริการ 

นอ้ยกว่า 25 ปี 

26 -40 ปี 

40 – 60 ปี 

มากว่า 60 ปี 

3.93 

3.74 

4.18 

3.84 

- 

 

.1561 

- 

-.2505 

-.4066* 

- 

.0888 

-.0673 

-.3393 

- 

ด้านบุคลากร นอ้ยกว่า 25 ปี 

26 -40 ปี 

40 – 60 ปี 

มากว่า 60 ปี 

3.92 

3.88 

4.28 

3.94 

- -.0005 

- 

-.3521 

-.3516* 

- 

-.2905 

-.2899 

.0616 

- 

ด้านปัจจัย

สนับสนุนการ

บริการ 

นอ้ยกว่า 25 ปี 

26 -40 ปี 

40 – 60 ปี 

มากว่า 60 ปี 

3.60 

3.42 

3.75 

3.67 

- .2330 

- 

-.1491 

-.3821* 

- 

-.0165 

-.2495 

.1326 

- 

ด้านผลของการ

บริการ 

นอ้ยกว่า 25 ปี 

26 -40 ปี 

40 – 60 ปี 

มากว่า 60 ปี 

4.08 

3.73 

4.29 

3.86 

- .3468* 

- 

-.2088 

-.5556* 

- 

.2157 

-.1311 

.4245* 

- 

                                    

รวม 

นอ้ยกว่า 25 ปี 

26 -40 ปี 

40 – 60 ปี 

มากว่า 60 ปี 

3.90 

4.00 

3.56 

3.95 

- .1737 

- 

-.2319 

-.4055* 

- 

-.0137 

-.1874 

.2181 

- 

* p  > .05 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 3.3 สมมติฐานท่ี 3 ลกูคา้ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการ

ใหบ้ริการของธนาคารแตกต่างกนั 

    จากค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของลกูคา้ท่ีมีต่อการ

ใหบ้ริการของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาอาํเภอ เมือง จงัหวดัระยอง จาํแนกตามระดบั

การศึกษาดงัปรากฏในตารางท่ี 10 ผูศึ้กษาทดสอบสมมติฐานดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง

เดียว        ( F-Test) ในภาพรวมพบว่ามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั (F = 9.190, p =.000) เม่ือ

พิจารณารายดา้นพบว่า ลกูคา้ท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความพึงพอใจแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในทุกๆ ดา้น รายละเอียดดงัตารางท่ี 10 

 

ตารางท่ี 11 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของลกูคา้ท่ีมีต่อการใหบ้ริการจาํแนก

ตามระดบัการศึกษา 

ความพึง

พอใจของ

ลูกค้าต่อการ

ให้บริการ 

ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา/

ปวช. 

อนุปริญญา/

ปวส. 
ปริญญาตรี 

สูงกว่า

ปริญญาตรี 

 
S.D. 

 
S.D. 

 
S.D. 

 
S.D. 

 
S.D. 

1. ด้าน

กระบวนการ

ให้บริการ 

4.02 0.64 4.23 0.64 4.06 0.59 3.86 0.74 3.61 0.74 

2. ด้าน

บุคลากร 
4.44 1.42 4.28 0.59 4.05 0.67 3.98 0.82 3.85 0.66 

3. ด้านปัจจัย

สนับสนุนการ

บริการ 

4.03 0.67 4.06 0.69 3.89 0.61 3.72 0.53 3.53 0.72 

4. ด้านผลของ

การบริการ 
4.29 0.79 4.38 0.62 4.09 0.55 3.86 0.68 3.57 0.80      

                        

รวม 

 

4.15 0.62 4.20 0.56 4.00 0.53 3.84 0.57 3.63 0.68 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 12 การทดสอบความแปรปรวนทางเดียวของความพึงพอใจของลกูคา้จาํแนกตามระดบั

การศึกษา 

ความพงึพอใจ

ของลูกค้าต่อการ

ให้บริการ 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df. MS. F-Ratio p. 

ด้านกระบวนการ

ให้บริการ 

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

12.459 

194.888 

4 

395 

3.115 

0.493 

6.313 .000* 

รวม 207.347 399 

ด้านบุคลากร 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

10.695 

262.495 

4 

395 

2.674 

0.663 

 

4.024 .003* 

รวม 273.190 399 

ด้านปัจจยั

สนับสนุนการ

บริการ 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

11.389 

143.203 

4 

395 

2.874 

0.363 

 

7.854 

 

.000* 

 

รวม 154.592 399 

ด้านผลของการ

บริการ 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

24.842 

186.747 

4 

395 

6.210 

0.473 

 

13.136 

 

.000* 

 

รวม 211.589 399 

รวม 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

12.429 

133.549 

4 

395 

3.107 

0.338 

 

9.190 

 

.000* 

รวม 145.978 399 

  * p  > .05 

 

   ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของลกูคา้จาํแนกตามระดบัการศึกษาโดยวิธีของเชฟเฟ่ 

(Scheffe) ดงัปรากฏในตารางท่ี 13 พบว่า ลกูคา้ท่ีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความพึงพอใจแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในดา้นต่อไปน้ี  

   ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ลกูคา้ท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษามีความพึงพอใจมากกว่า

ลกูคา้ท่ีมีการศึกษาระดบัอนุปริญญาตรี/ปวส. ประถมศึกษา ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี

ตามลาํดบั  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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   ดา้นบุคลากร ลกูคา้ท่ีมีการศึกษาระดบัประถมศึกษามีความพึงพอใจมากกว่าลกูคา้ท่ีมี

การศึกษาระดบัมธัยมศึกษา อนุปริญญา/ปวส. ปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีตามลาํดบั 

   ดา้นปัจจยัสนบัสนุนการบริการ ลกูคา้ท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษามีความพึงพอใจ

มากกว่าลกูคา้ท่ีมีการศึกษาระดบัประถมศึกษา อนุปริญญา/ปวส . ปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี

ตามลาํดบั  

   ดา้นผลของการบริการ ลกูคา้ท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษามีความพึงพอใจมากกว่า

ลกูคา้ท่ีมีการศึกษาระดบัประถมศึกษา อนุปริญญา/ปวส . ปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี

ตามลาํดบั  

 

 

 

ตารางท่ี 13 เปรียบเทียบความพึงพอใจของลกูคา้ต่อการใหบ้ริการจาํแนกตามระดบัการศึกษาโดยวิธีเชฟเฟ่ 

ความพงึพอใจ

ของลูกค้าต่อ

การให้บริการ 

ระดับการศึกษา  

ประถม 

ศึกษา 

มธัยม 

ศึกษา/

ปวช. 

อนปริญญา

ปวส. 

ปริญญา

ตรี 

สูงกว่า

ปริญญาตรี 

ด้าน

กระบวนการ

ให้บริการ 

ประถมศึกษา 

มธัยมศึกษา 

อนุปริญญา/ปวส. 

ปริญญาตรี 

สูงกว่าปริญญาตรี 

4.02 

4.23 

4.06 

3.86 

3.61 

- 

 

-.2069 

- 

-.0387 

.1682 

- 

.1559 

.3628* 

.1946 

- 

.4049 

.6118* 

.4436* 

.2491 

- 

ด้านบุคลากร ประถมศึกษา 

มธัยมศึกษา 

อนุปริญญา/ปวส. 

ปริญญาตรี 

สูงกว่าปริญญาตรี 

4.44 

4.28 

4.05 

3.98 

3.85 

- .1655 

- 

.3959 

.2304 

- 

.4620 

.2965 

.0661 

- 

.5914* 

.4259 

.1955 

.1293 

- 

ด้านปัจจยั

สนับสนุนการ

บริการ 

ประถมศึกษา 

มธัยมศึกษา 

อนุปริญญา/ปวส. 

ปริญญาตรี 

สูงกว่าปริญญาตรี 

4.03 

4.06 

3.89 

3.72 

3.53 

- -.0345 

- 

.1410 

.1755 

- 

.3124 

.3469* 

.1715 

- 

.5012* 

.5356* 

.3602 

.1887 

- 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ความพงึพอใจ

ของลูกค้าต่อ

การให้บริการ 

ระดับการศึกษา  

ประถม 

ศึกษา 

มธัยม 

ศึกษา/

ปวช. 

อนปริญญา

ปวส. 

ปริญญา

ตรี 

สูงกว่า

ปริญญาตรี 

ด้านผลของ

การบริการ 

 

 

 

ประถมศึกษา 

มธัยมศึกษา 

อนุปริญญา/ปวส. 

ปริญญาตรี 

สูงกว่าปริญญาตรี 

 

4.29 

4.38 

4.09 

3.86 

3.57 

- -.0920 

- 

.1964 

.2884 

- 

.4266 

.5186* 

.2302 

- 

.7219 

.8138* 

.5254* 

.2952 

- 

 

 

รวม 

ประถมศึกษา 

มธัยมศึกษา 

อนุปริญญา/ปวส. 

ปริญญาตรี 

สูงกว่าปริญญาตรี 

4.15 

4.20 

4.00 

3.84 

3.63 

- -.0510 

- 

.1489 

.1999 

- 

.3122 

.3632* 

.1633 

- 

.5203* 

.5712* 

.3713* 

.2081 

- 

  * p  > .05 

     3.4 สมมติฐานท่ี 4 ลกูคา้ท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการ

ของธนาคารแตกต่างกนั 

    จากค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของลกูคา้ท่ีมีต่อการ

ใหบ้ริการของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาอาํเภอเมือง จงัหวดัระยองจาํแนกตามอาชีพดงั

ปรากฏในตารางท่ี 13 ผูศึ้กษาทดสอบสมมติฐานดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-Test) 

ในภาพรวมพบว่ามีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (F=13.226, p =.000) และเม่ือ

พิจารณารายดา้นพบว่า ความพึงพอใจของลกูคา้ท่ีมีอาชีพต่างกนัมีความพึงพอใจแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในทุกๆดา้น รายละเอียดดงัตารางท่ี 13-14 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 14 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของลกูคา้ท่ีมีต่อการใหบ้ริการจาํแนก

ตามอาชีพ 

ความพึง

พอใจของ

ลูกค้าต่อการ

ให้บริการ 

นักเรียน/

นักศึกษา 

ข้าราชการ/ 

รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน

บริษัทเอกชน 
ธุรกิจส่วนตัว 

อ่ืนๆ( โปรด-

ระบุ ) 

 
S.D. 

 
S.D. 

 
S.D. 

 
S.D. 

 
S.D. 

1. ดา้น

กระบวนการ

ใหบ้ริการ 

4.1

8 

0.72 3.77 0.65 3.76 0.78 3.97 0.67 4.22 0.50 

2. ดา้นบุคลากร 4.1

5 

0.68 3.79 0.59 3.93 0.85 4.05 0.67 4.43 0.96 

3. ดา้นปัจจยั

สนบัสนุนการ

บริการ 

4.03 0.67 3.61 0.64 3.62 0.57 3.85 0.68 4.12 0.48 

 

 

4.ดา้นผลของ

การบริการ 

4.21 0.73 3.56 0.72 3.73 0.68 4.12 0.66 4.43 0.59 

รวม 4.12 0.63 3.69 0.57 3.74 0.60 3.97 0.58 4.26 0.44 

 

 

 

ตารางท่ี 15 การทดสอบความแปรปรวนทางเดียวของความพึงพอใจของลกูคา้จาํแนกตามอาชีพ 

ความพึงพอใจของ

ลูกค้าต่อการ

ให้บริการ 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df. MS. F-Ratio p. 

ด้านกระบวนการ

ให้บริการ 

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

14.154 

193.193 

4 

395 

3.539 

0.489 

7.325 .000* 

รวม 207.347 399 

ด้านบุคลากร 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

15.902 

257.288 

4 

395 

3.976 

0.663 

 

6.103 .000* 

รวม 273.190 399 

   ส
ำนกัหอ
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ความพึงพอใจของ

ลูกค้าต่อการ

ให้บริการ 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df. MS. F-Ratio p. 

ด้านปัจจัยสนับสนุน

การบริการ 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

16.507 

138.085 

4 

395 

4.127 

0.350 

 

11.805 

 

.000* 

 

รวม 154.592 399 

ด้านผลของการ

บริการ 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

35.644 

175.945 

4 

395 

8.911 

0.445 

 

20.005 

 

.000* 

 

รวม 211.589 399 

รวม 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

17.242 

128.736 

4 

395 

4.311 

0.326 

 

13.226 

 

.000* 

รวม 145.978 399 

  * p  > .05  

  

   ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของลกูคา้จาํแนกตามอาชีพโดยวิธีของเชฟเฟ่ ( Scheffe) 

ดงัปรากฏในตารางท่ี 16 พบว่า ลกูคา้ท่ีมีอาชีพต่างกนัมีความพึงพอใจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05 ในดา้นต่อไปน้ี  

   ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ลกูคา้ท่ีมีอาชีพอ่ืนๆ(โปรดระบุ) มีความพึงพอใจมากกว่า

ลกูคา้ท่ีมีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา ธุรกิจส่วนตวั ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ และพนกังานบริษทัเอกชน

ตามลาํดบั  

    ดา้นบุคลากร ลกูคา้ท่ีมีอาชีพอ่ืนๆ(โปรดระบุ) มีความพึงพอใจมากกว่าลกูคา้ท่ีมีอาชีพ

นกัเรียน/นกัศึกษา ธุรกิจส่วนตวั พนกังานบริษทัเอกชน และขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจตามลาํดบั 

    ดา้นปัจจยัสนบัสนุนการบริการ ลกูคา้ท่ีมีอาชีพอ่ืนๆ(โปรดระบุ) มีความพึงพอใจ

มากกว่าลกูคา้ท่ีมีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา ธุรกิจส่วนตวั พนกังานบริษทัเอกชน และขา้ราชการ/

รัฐวิสาหกิจตามลาํดบั 

    ดา้นผลของการบริการ ลกูคา้ท่ีมีอาชีพอ่ืนๆ(โปรดระบุ) มีความพึงพอใจมากกว่าลกูคา้ท่ี

มีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา ธุรกิจส่วนตวั พนกังานบริษทัเอกชน และขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ตามลาํดบั 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 16 เปรียบเทียบความพึงพอใจของลกูคา้ต่อการใหบ้ริการจาํแนกตามอาชีพโดยวิธีเชฟเฟ่ 

ความพึงพอใ

ของลูกค้าต่อ

การให้บริการ 

ระดับการศึกษา 
 

นักเรียน/

นักศึกษา 

ข้าราชการ 

รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน

บริษัท 

เอกชน 

ธุรกิจ

ส่วนตัว 

อ่ืนๆ (โปรด

ระบุ) 

ด้านกระบวน 

การให้ บริกา 

นกัเรียน/นกัศึกษา 

ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

พนกังานบริษทเอกชน 

ธุรกิจส่วนตวั 

อื่นๆ (โปรดระบุ) 

4.18 

3.77 

3.76 

3.97 

4.22 

- .4092 

- 

 

.4211 

.0119 

- 

.2088 

-.2004 

-.2123 

- 

-.0393 

-.4485* 

-.4604* 

-.2481 

- 

ด้านบุคลากร 

นกัเรียน/นกัศึกษา 

ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

พนกังานบริษทเอกชน 

ธุรกิจส่วนตวั 

อื่นๆ (โปรดระบุ) 

4.15 

3.79 

3.93 

4.05 

4.43 

- .3534 

- 

.2214 

-.1320 

- 

.0975 

-.2559 

-.1239 

- 

-.2792 

-.6327* 

-.5006* 

-.3768 

- 

ด้านปัจจัย

สนับสนุนการ

บริการ 

นกัเรียน/นกัศึกษา 

ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

พนกังานบริษทเอกชน 

ธุรกิจส่วนตวั 

อื่นๆ (โปรดระบุ) 

4.03 

3.61 

3.62 

3.85 

4.12 

- .4159 

- 

.4096* 

-.0063 

- 

.1781 

-.2378 

-.2315 

- 

-.0955 

-.5114* 

-.5051* 

-.2736 

- 

ด้านผลของ

การบริการ 

นกัเรียน/นกัศึกษา 

ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

พนกังานบริษทเอกชน 

ธุรกิจส่วนตวั 

อื่นๆ (โปรดระบุ) 

4.21 

3.56 

3.73 

4.12 

4.43 

- .6485* 

- 

.4813* 

-.1672 

- 

.0875 

-.5610* 

-.3938* 

- 

-.2193 

-.8678* 

-.7006* 

-.3069 

- 

    

                                                                  

รวม 

 

 

นกัเรียน/นกัศึกษา 

ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

พนกังานบริษทเอกชน 

ธุรกิจส่วนตวั 

อื่นๆ (โปรดระบุ) 

4.12 

3.69 

3.74 

3.97 

4.26 

- .4306 

- 

.3815* 

-.0491 

- 

.1581 

-.2725 

-.2234 

- 

-.1345 

-.5651* 

-.5160* 

-.2926* 

- 

   *  p  > .05 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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    3.5  สมมติฐานท่ี 5 ลกูคา้ท่ีมีรายไดต่้างกนั มีความพึงพอใจต่อการให ้                

บริการของธนาคารแตกต่างกนั 

    จากค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของลกูคา้ท่ีมีต่อการ

ใหบ้ริการของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาอาํเภอ เมือง จงัหวดัระยอง จาํแนกตามรายได้

ครอบครัวต่อเดือน ดงัปรากฏในตารางท่ี 16 ผูศึ้กษาทดสอบสมมติฐานดว้ยการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว ( F-Test) ในภาพรวมพบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

(F=2.995, p=.019) และเม่ือพิจารณารายดา้นพบว่าดา้นปัจจยัสนบัสนุนการบริการและดา้นผลของ

การบริการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นอ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่าง 

รายละเอียดดงัตารางท่ี 16 - 17 

 

ตารางท่ี 17 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของลกูคา้ท่ีมีต่อการใหบ้ริการจาํแนก

ตามรายไดค้รอบครัวต่อเดือน 

ความพึง

พอใจของ

ลูกค้าต่อการ

ให้บริการ 

ต่ํากว่า 5,000 บาท 5,000-10,000 บาท 
10,001-20,000 

บาท 

20,001-30,000 

บาท 

มากกว่า 30,000 

บาท 

 
S.D. 

 
S.D. 

 
S.D. 

 
S.D. 

 
S.D. 

1. ด้าน

กระบวนการ

ให้บริการ 

4.33 0.39 3.92 0.71 3.92 0.61 4.02 0.87 3.80 0.71 

2.  ด้าน

บุคลากร 
4.31 0.53 4.14 1.22 4.00 0.65 4.10 0.99 3.98 0.62 

3.  ด้านปัจจัย

สนับสนุนการ

บริการ 

4.41 0.44 3.78 0.72 3.91 0.54 3.64 0.59 3.78 0.66 

4.  ด้านผลของ

การบริการ 
4.48 0.50 3.92 0.72 4.02 0.73 4.08 0.64 3.75 0.77 

รวม 4.37 0.43 3.92 0.67 3.90 0.53 4.01 0.64 3.78 0.61 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



52 
 
ตารางท่ี 18 การทดสอบความแปรปรวนทางเดียวของความพึงพอใจของลกูคา้จาํแนกตามรายได้

ครอบครัวต่อเดือน 

ความพงึพอใจ

ของลูกค้าต่อการ

ให้บริการ 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df. MS. F-Ratio p. 

ด้านกระบวนการ

ให้บริการ 

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

3.743 

203.604 

4 

395 

0.936 

0.515 

1.815 .125 

รวม 207.347 399 

ด้านบุคลากร 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

1.964 

271.226 

4 

395 

0.491 

0.687 

 

0.715 .582 

รวม 273.190 399 

ด้านปัจจยั

สนับสนุนการ

บริการ 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

6.438 

148.155 

4 

395 

1.609 

0.375 

 

4.291 

 

.002* 

 

รวม 154.592 399 

ด้านผลของการ

บริการ 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

8.618 

202.971 

4 

395 

2.154 

0.514 

 

4.193 

 

.002* 

 

รวม 211.589 399 

รวม 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

4.298 

141.680 

4 

395 

1.074 

3.59 

 

2.995 

 

.019* 

รวม 145.978 399 

  * p  > .05 

 

   ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของลกูคา้จาํแนกตามรายไดค้รอบครัวต่อเดือนโดยวิธี

ของเชฟเฟ่ (Scheffe) ดงัปรากฏในตารางท่ี 19 พบว่า ลกูคา้ท่ีมีระดบัรายไดค้รอบครัวต่างกนัมีความ

พึงพอใจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในดา้นต่อไปน้ี  

   ดา้นปัจจยัสนบัสนุนการบริการ ลกูคา้ท่ีมีระดบัรายไดต้ ํ่ากว่า 5,000 บาท มีความพึงพอใจ

มากกว่าลกูคา้ท่ีมีระดบัรายได ้ 10,001-20,000 บาท ค่าเท่ากนัสองอนัดบัคือ 5,000-10,000 บาท

มากกว่า 30,000 บาท และสุดทา้ย 20,001-30,000 บาทตามลาํดบั 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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   ดา้นผลของการบริการ ลกูคา้ท่ีมีระดบัรายไดต้ ํ่ากว่า 5,000 บาท มีความพึงพอใจมากกว่า

ลกูคา้ท่ีมีระดบัรายได ้ 20,001-30,000 บาท 10,001-20,000 บาท 5,000-10,000 บาท และมากกว่า 

30,000 ตามลาํดบั 

   

ตารางท่ี 19 เปรียบเทียบความพึงพอใจของลกูคา้ต่อการใหบ้ริการจาํแนกตามรายไดค้รอบครัวต่อ

เดือนโดยวิธีเชฟเฟ่ 

ความพงึ

พอใจของ

ลูกค้าต่อการ

ให้บริการ 

รายได้ครอบครัวต่อ

เดือน  

ตํา่กว่า 

5,000 

บาท 

5,000-

10,000 

บาท 

10,001-

20,000 

บาท 

20,001-

30,000 

บาท 

มากกว่า 

30,000 

บาท 

                           

ด้านปัจจยั

สนับสนุน

การบริการ 

ตํ่ากว่า 5,000 บาท 

5,000-10,000 บาท 

10,001-20,000 บาท 

20,001-30,000 บาท 

มากกว่า 30,000 บาท 

4.41 

3.78 

3.91 

3.64 

3.78 

- .6272 

- 

.6309 

.0037 

- 

.5008 

-.1265 

-.1301 

- 

.7660* 

.1387 

.1351 

.2652* 

- 

                           

ด้านผลของ

การบริการ 

ตํ่ากว่า 5,000 บาท 

5,000-10,000 บาท 

10,001-20,000 บาท 

20,001-30,000 บาท 

มากกว่า 30,000 บาท 

4.48 

3.92 

4.02 

4.08 

3.75 

- .5536 

- 

.4582 

-.0953 

- 

.3973 

-.1562 

-.0609 

- 

.7247 

.1712 

.2665 

.3274* 

- 

                                                

 

รวม 

ตํ่ากว่า 5,000 บาท 

5,000-10,000 บาท 

10,001-20,000 บาท                                                

20,001-30,000 บาท 

มากกว่า 30,000 บาท 

4.37 

3.92 

3.90 

4.01 

3.78 

- 

 

 

                                                    

.4526 

- 

 

             

.4703 

.0177 

- 

              

.3671 

-.0856 

-.1033 

              

 

.5939 

.1412 

.1235 

.2268 

- 

   *  p  > .05 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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    3.6 สมมติฐานท่ี 6 ระยะเวลาท่ีเป็นลกูคา้ของธนาคารต่างกนั มีความพึง

พอใจต่อการใหบ้ริการของธนาคารแตกต่างกนั 

    จากค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของลกูคา้ท่ีมีต่อการ

ใหบ้ริการของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาอาํเภอ เมือง จงัหวดัระยอง จาํแนกตาม

ระยะเวลาท่ีเป็นลกูคา้ของธนาคาร ดงัปรากฏในตารางท่ี 19 ผูศึ้กษาทดสอบสมมติฐานดว้ยการ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ( F-Test) ในภาพรวมพบว่า ลกูคา้ท่ีมีระยะเวลาท่ีเป็นลกูคา้ของ

ธนาคารต่างกนัมีความพึงพอใจแตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ความพึงพอใจของลกูคา้

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ยกเวน้ดา้นกระบวนการใหบ้ริการรายละเอียดดงั

ตารางท่ี 19 – 20  

 

ตารางท่ี 20 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของลกูคา้ท่ีมีต่อการใหบ้ริการจาํแนก

ตามระยะเวลาท่ีเป็นลกูคา้ของธนาคาร 

ความพึงพอใจ

ของลูกค้า 

ต่อการให้บริการ 

น้อยกว่า 1 ปี 1 - 5 ปี 6 – 10 ปี มากกว่า 10 ปี 

 
S.D. 

 
S.D. 

 
S.D. 

 
S.D. 

1. ด้าน

กระบวนการ

ให้บริการ 

4.10 0.59 3.89 0.85 3.81 0.61 4.02 0.70 

 2. ด้าน

บุคลากร 
4.08 0.74 3.92 1.00 3.94 0.55 4.32 0.87 

 3. ด้านปัจจัย

สนับสนุนการ

บริการ 

4.02 0.68 3.74 0.62 3.66 0.60 3.92 0.59 

4. ด้านผลของ

การบริการ 
4.19 0.70 3.83 0.71 3.92 0.68 4.06 0.79 

รวม 4.08 0.61 3.84 0.68 3.80 0.52 4.06 0.58 

 

  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 21 การทดสอบความแปรปรวนทางเดียวของความพึงพอใจของลกูคา้จาํแนกตาม    

ระยะเวลาท่ีเป็นลกูคา้ของธนาคาร  

ความพงึพอใจของ

ลูกค้าต่อการ

ให้บริการ 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df. MS. F-Ratio p. 

ด้านกระบวนการ

ให้บริการ 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

3.876 

203.471 

3 

396 

1.292 

0.514 

2.514 .058* 

รวม 207.347 399 

ด้านบุคลากร 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

11.423 

261.767 

3 

396 

3.808 

0.661 

 

5.760 .001* 

รวม 273.190 399 

ด้านปัจจยั

สนับสนุนการ

บริการ 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

6.323 

148.269 

3 

396 

2.108 

0.374 

 

5.630 

 

.001* 

 

รวม 154.592 399 

ด้านผลของการ

บริการ 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

4.834 

206.754 

3 

396 

1.611 

0.522 

 

3.086 

 

.027* 

 

 รวม 211.589 399 

รวม 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

5.513 

140.466 

3 

396 

1.838 

0.355 

 

5.180 

 

.002* 

รวม 145.978 399 

  * p  > .05 

   ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของลกูคา้จาํแนกตามระยะเวลาท่ีเป็นลกูคา้โดยวิธีของ

เชฟเฟ่ (Scheffe) ดงัปรากฏในตารางท่ี 22 พบว่า ลกูคา้ท่ีมีระยะเวลาการเป็นลกูคา้ต่างกนัมีความพึง

พอใจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในดา้นต่อไปน้ี  

   ดา้นบุคลากร ลกูคา้ท่ีมีระยะเวลาการเป็นลกูคา้มากกว่า 10 ปี มีความพึงพอใจมากกว่า

ลกูคา้ท่ีมีระยะเวลาการเป็นลกูคา้นอ้ยกว่า 1 ปี 6 - 10 ปี และ1 - 5 ปีตามลาํดบั 

   ดา้นปัจจยัสนบัสนุนการบริการ ลกูคา้ท่ีมีระยะเวลาการเป็นลกูคา้มากกว่า 10 ปี มีความพึง

พอใจมากกว่าลกูคา้ท่ีมีระยะเวลาการเป็นลกูคา้ท่ีมีค่าเท่ากนัสองอนัดบัคือ นอ้ยกว่า 1 ปี 1-5 ปีและ

สุดทา้ย 6-10 ปีตามลาํดบั 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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   ดา้นผลของการบริการ ลกูคา้ท่ีมีระยะเวลาการเป็นลกูคา้นอ้ยกว่า 1 ปี มีความพึงพอใจ

มากกว่าลกูคา้ท่ีมีระยะเวลาการเป็นลกูคา้มากกว่า 10 ปี 6 - 10 ปี และ 1 - 5 ปี ตามลาํดบั  

 

ตารางท่ี 22 เปรียบเทียบความพึงพอใจของลกูคา้ต่อการใหบ้ริการจาํแนกตามระยะเวลาท่ีเป็นลกูคา้

ของธนาคารโดยวิธีเชฟเฟ่ 

ความพงึพอใจ

ของลูกค้าต่อ

การให้บริการ 

ระยะเวลาที่เป็น

ลูกค้าของ

ธนาคาร 
 

น้อยกว่า     

1 ปี 
1 - 5 ปี 6 - 10 ปี 

มากกว่า 

10 ปี 

ด้านบุคลากร นอ้ยกว่า 1 ปี 

1-5 ปี 

6-10 ปี 

มากกว่า10 ปี 

4.08 

3.92 

3.94 

4.32 

- .1512 

- 

.1382 

-.0130 

- 

-.2439 

-.3951* 

-.3821* 

- 

ด้านปัจจยั

สนับสนุนการ

บริการ 

นอ้ยกว่า 1 ปี 

1-5 ปี 

6-10 ปี 

มากกว่า10 ปี 

3.84 

3.84 

3.80 

4.06 

- .2834 

- 

.3663* 

.0829 

- 

.1001 

-.1833 

-.2662* 

- 

                                 

ด้านผลของ

การบริการ 

นอ้ยกว่า 1 ปี 

1-5 ปี 

6-10 ปี 

มากกว่า10 ปี 

4.19 

3.83 

3.92 

4.06 

- .3542 

- 

.2659 

-.0882 

- 

.1309 

-.2233 

-.1350 

- 

                                

รวม 

นอ้ยกว่า 1 ปี 

1-5 ปี 

6-10 ปี 

มากกว่า10 ปี 

4.08 

3.84 

3.80 

4.06 

- .2434 

- 

.2806 

.0372 

- 

.0236 

-.2198 

-.2571* 

- 

   * p  > .05 

    3.7 สมมติฐานท่ี 7 ลกูคา้ท่ีใชบ้ริการเงินฝากต่างประเภทกนั มีความพึงพอใจ

ต่อการใหบ้ริการของธนาคารแตกต่างกนั 

    ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยค่า T-test ในภาพรวมพบว่า ลกูคา้ท่ีใชบ้ริการ

เงินฝากต่างประเภทกนั มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการไม่แตกต่างกนั ( t = -.736, p. = 

0.894) เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้นผลของการบริการมีความพึงพอใจของลกูคา้ท่ีใชบ้ริการเงิน
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ฝากต่างประเภทกนั มีความพึงพอใจแตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นอ่ืนๆไม่พบความ

แตกต่าง รายละเอียดดงัตารางท่ี 23 

 

ตารางท่ี 23 เปรียบเทียบความพึงพอใจของลกูคา้ต่อการใหบ้ริการจาํแนกตามการใชบ้ริการเงินฝาก

ต่างประเภทกนั 

ความพงึพอใจของลูกค้า

ต่อการให้บริการ 

ออมทรัพย์ ฝากประจาํ 
t-value p. 

 S.D.  S.D. 

1. ด้านกระบวนการ

ให้บริการ 
3.91 0.66 3.93 0.84 -.290 0.648 

                                                  

2. ด้านบุคลากร 

 

4.02 0.66 4.10 1.13 -.825 0.198 

3. ด้านปัจจยัสนับสนุน 

การบริการ 
3.75 0.62 3.85 0.64 -1.462 0.448 

4. ด้านผลของการบริการ 3.97 0.76 3.90 0.65 -.927 0.018* 

รวม 3.89 0.59 3.94 0.65 -.736 0.894 

   * p  > .05 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษา 

 1. คุณลกัษณะส่วนบุคคลของลกูคา้ 

 คุณลกัษณะส่วนบุคคลของลกูคา้ของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาอาํ เภอเมือง 

จงัหวดัระยอง ส่วนใหญ่พบว่าเพศหญิง ร้อยละ 56 คน รองลงมาเพศชายร้อยละ 44 มีอายใุนช่วง

ระหว่าง 26 - 40 ปีมากท่ีสุดร้อยละ49.3 รองลงมามีอายรุะหว่าง 40 - 60 ปีร้อยละ 28.5 นอ้ยท่ีสุดอายุ

มากกว่า 60 ปีข้ึนไปร้อยละ 7.3 อาชีพส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนร้อยละ 45.8 รองลงมา

ธุรกิจส่วนตวัร้อยละ 19.8 นอ้ยท่ีสุดนกัเรียนนกัศึกษาร้อยละ 9.8  การศึกษาระดบัปริญญาตรีมาก

ท่ีสุดร้อยละ 53.3 รองลงมา ระดบัมธัยมศึกษาร้อยละ 14.5 นอ้ยท่ีสุด ระดบัประถมศึกษาร้อยละ 7.3 

รายไดม้ากท่ีสุดอยูใ่นช่วง 10,001-20,000 บาทร้อยละ 32.5 รองลงมากกว่า 30,000 บาทร้อยละ 28.5 

นอ้ยท่ีสุดอยูใ่นช่วง ตํ่ากว่า 5,000 บาทร้อยละ 1.8 ระยะเวลาในการเป็นลกูคา้ส่วนใหญ่คือ 6 -10 ปี

ร้อยละ 34 รองลงมา 1 - 5 ปีร้อยละ 31.5 นอ้ยท่ีสุดนอ้ยกว่า 1 ปีร้อยละ 8 ประเภทเงินฝากส่วนใหญ่

เป็นเงินฝากออมทรัพยร้์อยละ 70.3 รองลงมาเป็นเงินฝากประจาํร้อยละ 29.8 

    2. ความพึงพอใจของลกูคา้ท่ีมีต่อการใหบ้ริการของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

สาขา อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง 

    ความพึงพอใจของลกูคา้ท่ีมีต่อการใหบ้ริการของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขา 

อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง ในภาพรวมพบว่าอยูใ่นระดบั มาก ค่าเฉล่ีย  3.90 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

0.60 โดยความพึงพอใจของลกูคา้ท่ีมีต่อการใหบ้ริการในดา้นบุคลากร เป็นอนัดบัท่ี 1 รองลงมาคือ

ดา้นผลของการบริการและดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และดา้น ปัจจยัสนบัสนุนการใหบ้ริการ เป็น

อนัดบัสุดทา้ย โดยสรุปผลแยกตามดา้นไดด้งัน้ี  
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   1. ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ มีระดบัความพึงพอใจเฉล่ียรายขอ้เรียงตาม ลาํดบัจาก

มากไปหานอ้ยดงัน้ี ธนาคารเนน้การใหบ้ริการอยา่งครบวงจร ถกูตอ้ง ครบถว้นมีระดบัความพึง

พอใจเฉล่ียเท่ากบั 4.02 การใหบ้ริการอยา่งเสมอภาค เนน้การใหบ้ริการตามลาํดบัก่อน-หลงัมีระดบั

ความพึงพอใจเฉล่ียเท่ากบั 3.96 พนกังานใหค้วามชดัเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะนาํขั้นตอน

และระยะเวลาการใหบ้ริการท่ีชดัเจนมีระดบัความพึงพอใจเฉล่ียเท่ากบั 3.95  การใหบ้ริการเนน้

ความสะดวก รวดเร็วมีระดบัความพึงพอใจเฉล่ียเท่ากบั 3.90 ขั้นตอนการใหบ้ริการไม่ยุง่ยาก

ซบัซอ้น และมีความคล่องตวัมีระดบัความพึงพอใจเฉล่ียเท่ากบั 3.89 มีการติดประกาศหรือแจง้

ขอ้มลูเก่ียวกบัการใหบ้ริการมีระดบัความพึงพอใจเฉล่ียเท่ากบั 3.83 ลกูคา้ไดรั้บบริการรวดเร็วใน

การติดต่อแต่ละคร้ัง และไม่ตอ้งรอนานมีระดบัความพึงพอใจเฉล่ียเท่ากบั 3.76 ระดบัความพึงพอใจ

เฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 3.90 คืออยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก  

   2. ดา้นบุคลากร มีระดบัความพึงพอใจเฉล่ียรายขอ้เรียงตามลาํดบัจากมากไปหานอ้ย

ดงัน้ี พนกังานมีความซ่ือสตัยสุ์จริตในการปฏิบติัหนา้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจเฉล่ียเท่ากบั 4.13 

พนกังานมีความสุภาพ ยิม้แยม้แจ่มใส มีมารยาทมีระดบัความพึงพอใจเฉล่ียเท่ากบั 4.04พนกังานมี

ความรู้ ความสามารถในการใหบ้ริการ  สามารถตอบคาํถาม ช้ีแจงขอ้สงสยั ใหค้าํแนะนาํ ช่วย

แกปั้ญหาไดเ้ป็นอยา่งดีมีระดบัความพึงพอใจเฉล่ียเท่ากบั 4.03 พนกังานมีความเอาใจใส่ 

กระตือรือร้น และความพร้อมในการใหบ้ริการมีระดบัความพึงพอใจเฉล่ียเท่ากบั 3.92 พนกังาน

บริการดว้ยความมีนํ้ าใจ และเอาใจใส่ลกูคา้ทุกคนมีระดบัความพึงพอใจเฉล่ียเท่ากบั 3.91 ระดบั

ความพึงพอใจเฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 4.00 คืออยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก 

   3. ดา้นปัจจยัสนบัสนุนการบริการ มีระดบัความพึงพอใจเฉล่ียรายขอ้เรียงตามลาํดบัจาก

มากไปหานอ้ยดงัน้ี ธนาคารเนน้ความสะอาดของสถานท่ีใหบ้ริการ มีระดบัความพึงพอใจเฉล่ีย

เท่ากบั 4.03 ธนาคารมีการจดัระบบการรักษาความปลอดภยัท่ีดีมีระดบัความพึงพอใจเฉล่ียเท่ากบั 

3.97 มีความเพียงพอของส่ิงอาํนวยความสะดวกมีระดบัความพึงพอใจเฉล่ียเท่ากบัโดยรวมเท่ากบั 

3.88 ป้าย ขอ้ความบอกจุดบริการ และป้ายประชาสมัพนัธ ์มีความชดัเจน และเขา้ใจง่ายมีระดบั

ความพึงพอใจเฉล่ียเท่ากบั 3.85 มีพนกังานอยูป่ระจาํช่องรับบริการ และเปิดใหบ้ริการอยา่งเพียงพอ

มีระดบัความพึงพอใจเฉล่ียเท่ากบั 3.74 ธนาคารมีสถานท่ีจอดรถเพียงพอมีระดบัความพึงพอใจ

เฉล่ียเท่ากบั 3.70 มีช่องทางในการรับฟังขอ้คิดเห็นของการใหบ้ริการมีระดบัความพึงพอใจเฉล่ีย

เท่ากบั 3.64 ธนาคารมีบริการหนงัสือพิมพ ์ขณะนัง่รออยา่งเพียงพอมีระดบัความพึงพอใจเฉล่ีย

เท่ากบั 1.66 ระดบัความพึงพอใจเฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 3.56 คืออยูใ่นระดบัมาก                                    

   4. ดา้นผลของการบริการ มีระดบัความพึงพอใจเฉล่ียรายขอ้เรียงตามลาํดบัจากมากไป

หานอ้ยไดรั้บบริการท่ีตรงตามความตอ้งการมีระดบัความพึงพอใจเฉล่ียเท่ากบั 3.97 ความพึงพอใจ
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โดยรวมท่ีไดรั้บจากผลการบริการของธนาคารมีระดบัความพึงพอใจเฉล่ียเท่ากบั 3.95 ไดรั้บบริการ

ท่ีคุม้ค่า คุม้ประโยชนมี์ระดบัความพึงพอใจเฉล่ียเท่ากบั 3.94   ระดบัความพึงพอใจเฉล่ียโดยรวม

เท่ากบั 3.95 คืออยูใ่นระดบัมาก    

    3. ผลการทดสอบสมมติฐาน 

    ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า  

1. ลกูคา้ท่ีมีเพศต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า เพศหญิงมีความพึงพอใจมากกว่าเพศชายอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในดา้นกระบวนการใหบ้ริการและดา้นผลของการบริการ ส่วนดา้น

บุคลากรและดา้นปัจจยัสนบัสนุนการบริการไม่พบความแตกต่าง 

2. ลกูคา้ท่ีอายตุ่างกนัมีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติ .05 เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่าลกูคา้อายตุ่างกนัมีความพึงพอใจต่างกนัในทุกดา้น ไดแ้ก่  

 ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ลกูคา้ท่ีระดบัอาย ุ 40-60 ปี มีความพึงพอใจมากกว่าลกูคา้ท่ี

ระดบัอายนุอ้ยกว่า 25 ปี มากกว่า 60 ปี และ 26-40 ปีตามลาํดบั  

    ดา้นบุคลากร ลกูคา้ท่ีระดบัอาย ุ 40-60 ปี มีความพึงพอใจมากกว่าลกูคา้ท่ีระดบัอายุ

มากกว่า 60 ปี นอ้ยกว่า 25 ปี และ 26-40 ปีตามลาํดบั 

    ดา้นปัจจยัสนบัสนุนการบริการ ลกูคา้ท่ีระดบัอาย ุ 40-60 ปี มีความพึงพอใจมากกว่า

ลกูคา้ท่ีระดบัอายมุากกว่า 60 ปี นอ้ยกว่า 25 ปี และ 26-40 ปีตามลาํดบั  

    ดา้นผลของการบริการ ลกูคา้ท่ีระดบัอาย ุ 40-60 ปี มีความพึงพอใจมากกว่าลกูคา้ท่ีระดบั 

นอ้ยกว่า 25 ปี มากกว่า 60 ปี และ 26-40 ปีตามลาํดบั 

3. ลกูคา้ท่ีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติ .05 เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่าลกูคา้ท่ีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความพึงพอใจต่อ

การใหบ้ริการแตกต่างกนัในทุกดา้น ไดแ้ก่  

    ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ลกูคา้ท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษามีความพึงพอใจ

มากกว่าลกูคา้ท่ีมีการศึกษาระดบัอนุปริญญาตรี/ปวส. ประถมศึกษา ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญา

ตรีตามลาํดบั 

    ดา้นบุคลากร ลกูคา้ท่ีมีการศึกษาระดบัประถมศึกษามีความพึงพอใจมากกว่าลกูคา้ท่ีมี

การศึกษาระดบัมธัยมศึกษา อนุปริญญา/ปวส. ปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีตามลาํดบั 
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    ดา้นปัจจยัสนบัสนุนการบริการ ลกูคา้ท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษามีความพึงพอใจ

มากกว่าลกูคา้ท่ีมีการศึกษาระดบัประถมศึกษา อนุปริญญา/ปวส . ปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี

ตามลาํดบั 

    ดา้นผลของการบริการ ลกูคา้ท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษามีความพึงพอใจมากกว่า

ลกูคา้ท่ีมีการศึกษาระดบัประถมศึกษา อนุปริญญา/ปวส . ปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี

ตามลาํดบั 

4. ลกูคา้ท่ีมีอาชีพต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติ .05 เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่าลกูคา้ท่ีมีอาชีพต่างกนัมีความพึงพอใจ ต่างกนัในทุกดา้น 

ไดแ้ก่ 

    ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ลกูคา้ท่ีมีอาชีพอ่ืนๆ(โปรดระบุ) มีความพึงพอใจมากกว่า

ลกูคา้ท่ีมีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา ธุรกิจส่วนตวั ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ และพนกังานบริษทัเอกชน

ตามลาํดบั  

    ดา้นบุคลากร ลกูคา้ท่ีมีอาชีพอ่ืนๆ(โปรดระบุ) มีความพึงพอใจมากกว่าลกูคา้ท่ีมีอาชีพ

นกัเรียน/นกัศึกษา ธุรกิจส่วนตวั พนกังานบริษทัเอกชน และขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจตามลาํดบั 

    ดา้นปัจจยัสนบัสนุนการบริการ ลกูคา้ท่ีมีอาชีพอ่ืนๆ(โปรดระบุ) มีความพึงพอใจ

มากกว่าลกูคา้ท่ีมีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา ธุรกิจส่วนตวั พนกังานบริษทัเอกชน และขา้ราชการ/

รัฐวิสาหกิจตามลาํดบั 

    ดา้นผลของการบริการ ลกูคา้ท่ีมีอาชีพอ่ืนๆ(โปรดระบุ) มีความพึงพอใจมากกว่าลกูคา้ท่ี

มีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา ธุรกิจส่วนตวั พนกังานบริษทัเอกชน และขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ตามลาํดบั 

5. ลกูคา้ท่ีมีรายไดค้รอบครัวต่อเดือนต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการแตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่าดา้นปัจจยัสนบัสนุนการบริการ

และดา้นผลของการบริการแตกต่างกนั ส่วนดา้นกระบวนการใหบ้ริการและดา้นบุคลากรไม่พบ

ความแตกต่าง 

    ดา้นปัจจยัสนบัสนุนการบริการ ลกูคา้ท่ีมีระดบัรายไดต้ ํ่ากว่า 5,000 บาท มีความพึง

พอใจมากกว่าลกูคา้ท่ีมีระดบัรายได ้10,001-20,000 บาท ค่าเท่ากนัสองอนัดบัคือ 5,000-10,000 บาท

มากกว่า 30,000 บาท และสุดทา้ย 20,001-30,000 บาทตามลาํดบั 

   ส
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    ดา้นผลของการบริการ ลกูคา้ท่ีมีระดบัรายไดต้ ํ่ากว่า 5,000 บาท มีความพึงพอใจมากกว่า

ลกูคา้ท่ีมีระดบัรายได ้ 20,001-30,000 บาท 10,001-20,000 บาท 5,000-10,000 บาท และมากกว่า 

30,000 ตามลาํดบั 

6. ลกูคา้ท่ีมีระยะเวลาการเป็นลกูคา้ต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการแตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05    เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่าดา้นกระบวนการใหบ้ริการไม่

พบความแตกต่าง ส่วนดา้นอ่ืนๆ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

     ดา้นบุคลากร ลกูคา้ท่ีมีระยะเวลาการเป็นลกูคา้มากกว่า 10 ปี มีความพึงพอใจมากกว่า

ลกูคา้ท่ีมีระยะเวลาการเป็นลกูคา้นอ้ยกว่า 1 ปี 6-10 ปี และ1-5 ปีตามลาํดบั 

    ดา้นปัจจยัสนบัสนุนการบริการ ลกูคา้ท่ีมีระยะเวลาการเป็นลกูคา้มากกว่า 10 ปี มีความ

พึงพอใจมากกว่าลกูคา้ท่ีมีระยะเวลาการเป็นลกูคา้ท่ีมีค่าเท่ากนัสองอนัดบัคือ นอ้ยกว่า 1 ปี 1-5 ปี

และสุดทา้ย 6-10 ปีตามลาํดบั 

    ดา้นผลของการบริการ ลกูคา้ท่ีมีระยะเวลาการเป็นลกูคา้นอ้ยกว่า 1 ปี มีความพึงพอใจ

มากกว่าลกูคา้ท่ีมีระยะเวลาการเป็นลกูคา้มากกว่า 10 ปี 6-10 ปี และ 1-5 ปี ตามลาํดบั   

7. ลกูคา้ท่ีใชบ้ริการเงินฝากต่างประเภทกนัมีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการไม่

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05     เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ลกูคา้ท่ีใชบ้ริการเงิน

ฝากประเภทออมทรัพยมี์ความพึงพอใจมากกว่าลกูคา้ท่ีใชบ้ริการเงินฝากประเภทฝากประจาํในดา้น

ผลของการบริการอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   ส่วนดา้นอ่ืนๆไม่พบความแตกต่าง 

 

อภิปรายผล 

 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มลูในการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของลกูคา้ท่ีมีต่อการ

ใหบ้ริการของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาอาํเภอ เมือง จงัหวดัระยอง  สามารถนาํผลมา

อภิปรายไดด้งัน้ี  

 ความพึงพอใจของลกูคา้มีต่อการใหบ้ริการของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขา 

อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง  ในภาพรวมลกูคา้มีความพึงพอใจในการใหบ้ริการของธนาคารในระดบั

ความพึงพอใจมาก 

 หากพิจารณาตามองคป์ระกอบของความพึงพอใจทั้ง 4 ดา้น คือดา้นกระบวนการ

ใหบ้ริการ ดา้นบุคลากร ดา้นปัจจยัสนบัสนุนการบริการ ดา้นผลของการบริการ จะพบว่าลกูคา้มี

ความพึงพอใจในระดบัมาก แต่ยงัไม่ถึงระดบัมากท่ีสุด จึงตอ้งมีการปรับปรุงและเพิ่มเติมการบริการ

ใหมี้ประสิทธิภาพตลอดจนใหล้กูคา้เกิดความจงรักภกัดีตลอดไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิสยัทศัน์ของ
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ธนาคารกรุงเทพท่ีมีว่าเป็นสถาบนัการเงินท่ีพร้อมรับใชใ้หบ้ริการอยา่งใกลชิ้ด เนน้การใหบ้ริการ

ทุกระดบัประทบัใจ และมุ่งมัน่การบริการท่ีเป็นเลิศและบาํเพญ็สาธารณประโยชน์เพ่ือสงัคม 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 

 ผลการทดสอบสมมติฐานของลกูคา้กบัความพึงพอใจในการใหบ้ริการของธนาคาร

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาอาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง ในภาพรวมพบว่าเพศ อาย ุระดบัการศึกษา 

อาชีพ รายไดค้รอบครัวต่อเดือน ระยะเวลาท่ีเป็นลกูคา้ของธนาคารมีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการ

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัทางสถิติ แต่สาํหรับประเภทเงินฝากท่ีใชบ้ริการมีความพึงพอใจต่อการ

ใหบ้ริการของธนาคารไม่แตกต่างกนั ซ่ึงผลการศึกษาน้ีสอดคลอ้ง กบัผลการศึกษาของวุฒิพงษ ์นนั

ทวินิตย ์( 2547) ท่ีพบว่าเพศ ระดบัการศึกษาของลกูคา้มีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการแตกต่างกนั

และสอดคลอ้งกบัพนัธกิจของธนาคารกรุงเทพในการยดึหลกัการบริหารจดัการท่ีครบวงจรหรือ 

Full Service Bank 

 

ประโยชน์จากการวจิยั 

 1. ขอ้เสนอแนะสาํหรับธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาอาํเภอเมือง จงัหวดั

ระยอง 

  จากการศึกษาพบว่าลกูคา้ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาอาํเภอเมือง จงัหวดั

ระยอง มีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงก็ยงัไม่ถึงระดบัความพึงพอใจสูงสุด 

นัน่คือระดบัมากท่ีสุด ลกูคา้ผูรั้บบริการจากธนาคารยงัมีขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมต่อการใหบ้ริการของ

ธนาคารเพ่ือการพฒันาการใหบ้ริการของธนาคารใหเ้กิดความประทบัใจและจงรักภกัดีตลอดไป ดงั

ขอ้เสนอแนะต่อไปน้ี 

1) ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  เสนอะแนะใหมี้ส่ิงพิมพห์รือเอกสาร

คาํแนะนาํต่างๆ รวมทั้งมีพนกังานคอยแนะนาํ และใหบ้ริการดว้ยความรวดเร็วถกูตอ้งแม่นยาํ  

ใหบ้ริการอยา่งเท่าเทียมกนั ไม่ลาํเอียง 

2) ดา้นบุคลากรเสนอะแนะใหพ้นกังานธนาคารทุกคนปฏิบติัหนา้ท่ีและมี

ความพร้อมอยูต่ลอดเวลา มีอธัยาศยัไมตรีท่ีดี บริการดว้ยความมีนํ้ าใจ มีความสนใจเอาใจใส่ลกูคา้ 

เพ่ือใหล้กูคา้ท่ีมาใชบ้ริการเกิดความประทบัใจและพึงพอใจสูงสุด 

3) ดา้นปัจจยัสนบัสนุนการบริการ เสนอแนะใหมี้พนกังานอยูป่ระจาํช่อง

รับบริการ และเปิดใหบ้ริการเพ่ิมข้ึนเพ่ือใหเ้พียงพอต่อจาํนวนลกูคา้ท่ีมารับบริการ  รวมทั้งมีเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ หนงัสือพิมพ ์และส่ิงพิมพห์รือเอกสารแนะนาํต่างๆไวส้าํหรับใหล้กูคา้ในระหว่างท่ีนัง่

รอรับบริการ 
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4) ดา้นผลของการบริการ เสนอแนะใหเ้พ่ิมหรือปรับปรุงใหมี้บริการเสริม 

เช่นการชาํระค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ใหค้รบวงจร เม่ือลกูคา้มาใชบ้ริการก็สามารถใชบ้ริการได้

ทนัทีโดยไม่ตอ้งเสียเวลาไปใชบ้ริการท่ีธนาคารอ่ืน  

    

  

  2. ขอ้เสนอแนะในการวิจยัในอนาคต 

  1) ควรมีการศึกษาถึงสาเหตุของการเลือกใชบ้ริการของธนาคารกรุงเทพ 

จาํกดั (มหาชน) สาขา อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง เพ่ือจะไดท้ราบสาเหตุ และศึกษาเหตุผลอ่ืนๆ 

ประกอบเพ่ือใชเ้ป็นขอ้มลูในการขยายกลุ่มลกูคา้ต่อไป 

  2)  ควรมีการศึกษาเป็นการเฉพาะกบัลกูคา้ท่ีมีเงินฝากในจาํนวนท่ีสูง เพ่ือ

เปรียบเทียบความพึงพอใจและความตอ้งการ  ซ่ึงทาํใหล้กูคา้เกิดความประทบัใจสูงสุดและ

จงรักภกัดีตลอดไป 

   3)  ควรศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของลกูคา้ต่อการใหบ้ริการของ

ธนาคารอ่ืนๆในระดบัเดียวกนัในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง 

   4) เพ่ือใหท้ราบถึงความแตกต่างของผลการวิจยัควรนาํวิธีการวิจยัเชิง

คุณภาพมาใชใ้นการวิจยัเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ เพ่ือจะไดข้อ้มลูในลกัษณะลึกกว่า

การวิจยัเชิงปริมาณ 
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สาํนกังานใหญ่ กรุงเทพมหานคร.” ภาคนิพนธบ์ริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการจดัการ

ทัว่ไป สถาบนัราชภฏัสวนดุสิต, 2545. 

ช่ืนจิตต ์ แจง้เจนกิจ. การบริหารลกูคา้สมัพนัธ.์ กรุงเทพมหานคร : เลิฟ แอนด ์ลิฟ, 2544. 

เชาวลิต  เหล่ารุ่งกายจน.์ “ความพึงพอใจของลกูคา้ต่อการใหบ้ริการของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั 

(มหาชน) ศึกษากรณี สาขาท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี.” ภาคนิพนธพ์ฒันบริหารศาสตรม

หาบณัฑิต คณะพฒันาสงัคม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2538. 

นรารัตน์  โกศลัจิตร. “ความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อการใหบ้ริการของธนาคารกรุงเทพ 

พาณิชยการ จาํกดั สาขาอุบลราชธานี.” ภาคนิพนธพ์ฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต คณะ

พฒันาสงัคม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2541. 

มาโนช  เมืองสุวรรณจิตร. “การสาํรวจความพึงพอใจของลกูคา้ท่ีมีต่อการใหบ้ริการของธนาคาร

กรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่.” ภาคนิพนธศิ์ลปศาสตรมหาบณัฑิต 

โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ สถาบนัราชภฏัสวนดุสิต, 2540. 

วรรณา รองกลดั. “ทศันคติของลกูคา้ท่ีมีต่อการใหบ้ริการของธนาคารกสิกรไทย สาขาสาํนกั

พหลโยธิน.” ภาคนิพนธศิ์ปลศาสตรมหาบณัฑิต โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ คณะ

วิทยาการจดัการ สถาบนัราชภฏัสวนดุสิต, 2541. 

วุฒิพงษ ์นนัทวินิตย.์ “ความพึงพอใจของลกูคา้ต่อการใหบ้ริการของธนาคารกรุงไทย จาํกดั 

(มหาชน) สาขาบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี.” ภาคนิพนธศิ์ลปศาสตรมหาบณัฑิต 

โปรแกรมวิชาการบริหารและพฒันาประชาคมเมือลและชนบท คณะวิทยาการจดัการ 

สถาบนัราชภฏัสวนดุสิต, 2547. 

วีรพงษ ์ เฉลิมจีระรัตน์. คุณภาพในการบริการ. กรุงเทพมหานคร : ดวงกมลสมยั, 2539. 

ศรัทธา  วุฒิพงศ.์ “ความพึงพอใจของลกูคา้ต่อการใหบ้ริการของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

สาขาจนัดี อาํเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช.” ภาคนิพนธพ์ฒันบริหารศาสตรมหา

บณัฑิต คณะพฒันาสงัคม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2542. 
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ศิริวรรณ  เสรีรัตน์. กลยทุธก์ารตลาด. กรุงเทพมหานคร : พฒันาการศึกษา, 2539. 

ศุภฤกษ ์ เกียรติกอ้งสกุล. “ความพึงพอใจของลกูคา้ต่อการใชบ้ริการของธนาคารทหารไทย จาํกดั 

(มหาชน) ศึกษากรณี สาํนกังานใหญ่ กรุงเทพมหานคร.” ภาคนิพนธบ์ริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต สาขาการตลาด สถาบนัราชภฏัสวนดุสิต, 2544. 

สุดาดวง  เรืองรุจิระ. หลกัการตลาด. กรุงเทพมหานคร : ประกายพรึก, 2543. 

สุเนตร  พรรณดวงเนตร. “ความพึงพอใจของลกูคา้ต่อการใหบ้ริการฝาก-ถอนเงินของธนาคารไทย

พาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี.” ภาคนิพนธภ์าคพฒันบริหารศาสตรมหา

บณัฑิต คณะพฒันาสงัคม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2540. 

วชัรพงษ ์ พีบขุนทด. “ความพึงพอใจของลกูคา้ต่อการใหบ้ริการของธนาคารกรุงไทย จาํกดั 

(มหาชน) สาขาด่านขุนทด จงัหวดันครราชสีมา.” ภาคนิพนธบ์ริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

สาขาการจดัการทัว่ไป สถาบนัราชภฏัสวนดุสิต, 2546. 
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แบบสอบถาม 

 

เร่ือง   ความพึงพอใจของลกูคา้ท่ีมีต่อการใหบ้ริการของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

สาขาอาํเภอเมือง  จงัหวดัระยอง 

 

………………………. 

 

คาํช้ีแจง  

  

                 งานวิจยัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความพึงพอใจของลกูคา้ท่ีมีต่อการใหบ้ริการของ

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาในหลกัสูตร สาขาวิชาการจดัการธุรกิจ

และภาษาองักฤษ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร  

 

  แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วนไดแ้ก่ 

 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ ประกอบดว้ย 

   ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  

   ดา้นบุคคลากร  

   ดา้นปัจจยัสนบัสนุนการใหบ้ริการ  

   ดา้นผลของการบริการ  

   ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ  

   

               ขอ้มลูท่ีท่านไดใ้หไ้วจ้ะเป็นความลบัโดยไม่มีช่ือบุคคล จึงไม่มีการเปิดเผยขอ้มลู เก่ียวกบั

ตวัท่าน รวมทั้งจะไม่มีการร่วมใชข้อ้มลูกบับุคคลภายนอกอ่ืนใด โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากท่าน 

 

 

 

               นกัศึกษาหลกัสูตรการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ 

                                                                    คณะวิทยาการจดัการ  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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ส่วนท่ี 1    ขอ้มลูเก่ียวกบัคุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

คาํช้ีแจง    กรุณาทาํเคร่ืองหมาย (  ) ในช่องท่ีตรงกบัคาํตอบตามความเป็นจริงของท่าน 

 

1. เพศ 

    ชาย      หญิง 

 

2. อาย ุ

   นอ้ยกว่า 25 ปี    26-40 ปี 

   40-60 ปี     มากกว่า 60 ปี 

 

3. การศึกษา 

   ประถมศึกษา    มธัยมศึกษา/ปวช. 

   อนุปริญญา/ปวส.    ปริญญาตรี   

   สูงกว่าปริญญาตรี 

 

4.อาชีพ 

   นกัเรียน/นกัศึกษา    ขา้ราชการ/ รัฐวิสาหกิจ 

  พนกังานบริษทัเอกชน   ธุรกิจส่วนตวั 

   อ่ืนๆ โปรดระบุ……………………… 

 

5.รายไดข้องครอบครัวต่อเดือน 

   ต ํ่ากว่า 5,000 บาท    5,000-10,000 บาท 

   10,001-20,000 บาท    20,001-30,000 บาท 

   มากกว่า 30,000 บาท 

 

6.ระยะเวลาท่ีเป็นลกูคา้ของธนาคารกรุงเทพ 

   นอ้ยกว่า 1 ปี     1-5 ปี 

   6-10 ปี     มากกว่า 10 ปี 

 

7.ประเภทเงินฝากท่ีท่านใชบ้ริการอยูปั่จจุบนั 

   เงินฝากออมทรัพย ์   เงินฝากประจาํ    
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ส่วนท่ี  2   ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาอาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง 

 

คาํช้ีแจง   กรุณาทาํเคร่ืองหมาย ลงช่องท่ีตรงกบัระดบัความพึงพอใจของท่านท่ีมีต่อการใหบ้ริการของ

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาอาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง 

 

 

การบริการของธนาคาร 

ระดบัความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอ้ย 

(2) 

นอ้ยท่ีสุด 

(1) 

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

1.  ขั้นตอนการใหบ้ริการไม่ยุง่ยากซบัซอ้น และมี

ความคล่องตวั 

     

2.  การใหบ้ริการเนน้ความสะดวก รวดเร็ว 

 

     

3.  ธนาคารเนน้การใหบ้ริการอยา่งครบวงจร ถกูตอ้ง 

ครบถว้น  

     

4.  พนกังานใหค้วามชดัเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และ

แนะนาํขั้นตอนในการใหบ้ริการ 

     

5.  มีการติดประกาศหรือแจง้ขอ้มลูเก่ียวกบัการ

ใหบ้ริการ  เช่น ประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการ

ใหบ้ริการท่ีชดัเจน 

     

6.  มีการใหบ้ริการอยา่งเสมอภาค เนน้การใหบ้ริการ

ตามลาํดบัก่อน-หลงั 

     

7. ลกูคา้ไดรั้บบริการรวดเร็วในการติดต่อแต่ละคร้ัง 

และไม่ตอ้งรอนาน  

     

ดา้นบุคลากร 

1.  พนกังานมีความสุภาพ ยิม้แยม้แจ่มใส มีมารยาท 

     

2.  พนกังานมีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความ

พร้อมในการใหบ้ริการ 

     

3.  พนกังานมีความรู้ ความสามารถในการใหบ้ริการ  

สามารถตอบคาํถาม ช้ีแจงขอ้สงสยั ใหค้าํแนะนาํ 

ช่วยแกปั้ญหาไดเ้ป็นอยา่งดี 
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การบริการของธนาคาร 

ระดบัความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอ้ย 

(2) 

นอ้ยท่ีสุด 

(1) 

4.  พนกังานบริการดว้ยความมีนํ้ าใจ และเอาใจใส่

ลกูคา้ทุกคน 

     

5.  พนกังานมีความซ่ือสตัยสุ์จริตในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

เช่น ไม่ขอส่ิงตอบแทน   ไม่รับสินบน ไม่หา

ประโยชน์ในทางมิชอบ  

     

ดา้นปัจจยัสนบัสนุนการบริการ 

1.  ธนาคารมีสถานท่ีจอดรถเพียงพอ 

     

2.  ธนาคารมีบริการหนงัสือพิมพ ์ขณะนัง่รออยา่ง

เพียงพอ 

     

3. ธนาคารมีการจดัระบบการรักษาความปลอดภยัท่ีดี      

4.  มีช่องทางในการรับฟังขอ้คิดเห็นของการ

ใหบ้ริการ เช่น กล่องรับความคิดเห็น หรือ ศนูยรั์บ

ร้องเรียน เป็นตน้ 

     

5.  มีความเพียงพอของส่ิงอาํนวยความสะดวก เช่น  

ท่ีนัง่คอยรับบริการ เคาน์เตอร์กรอกเอกสาร เป็นตน้ 

     

6.  ธนาคารเนน้ความสะอาดของสถานท่ีใหบ้ริการ      

7.  มีพนกังานอยูป่ระจาํช่องรับบริการ และเปิด

ใหบ้ริการอยา่งเพียงพอ  

     

8.  ป้าย ขอ้ความบอกจุดบริการ และป้าย

ประชาสมัพนัธ ์มีความชดัเจน และเขา้ใจง่าย 

     

ดา้นผลของการบริการ 

1. ท่านไดรั้บบริการท่ีตรงตามความตอ้งการ  

     

2. ท่านไดรั้บบริการท่ีคุม้ค่า คุม้ประโยชน ์เช่น

ค่าธรรมเนียมมีความเหมาะสม 

     

3. ท่านมีความพึงพอใจโดยภาพรวมท่ีไดรั้บจากผล

การบริการของธนาคาร 
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ส่วนท่ี 3   ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบพระคุณท่านท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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ประวติัผูว้ิจยั 

 

 ช่ือ -สกุล   นางสาวเกวลี เกษประสิทธ์ิ 

ท่ีอยู ่                              82 ถนนเทศบาล 2 ตาํบลเมืองแกลง อาํเภอแกลง จงัหวดัระยอง 21110 

ประวติัการศึกษา 

        พ.ศ. 2543             สาํเร็จการศึกษาระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 จากโรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 

       พ.ศ.  2549              สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จากโรงเรียนอสัสมัชญัระยอง 

         พ.ศ. 2553              กาํลงัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ 

                                         คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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ประวติัผูว้ิจยั 

 

 ช่ือ -สกุล   นางสาวภควดี อรุณสิทธ์ิ 

 ท่ีอยู่    234/2 ซอยมิตรอนนัต ์ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพ 10300 

 ประวติัการศึกษา  

  พ.ศ. 2543 สาํเร็จการศึกษาระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 จากโรงเรียนราชวตัรวิทยา  

        พ.ศ. 2549  สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จากโรงเรียนสตรีนนทบุรี 

  พ .ศ. 2553 กาํลงัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ    

คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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