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บทคดัย่อ 

          

 การจดัทาํการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง (Independent Study) เรื่องการศกึษาทศันคตขิองลูกคา้

ที่มต่ีอภาพลกัษณ์การบรกิารสะดวกชวีติสบาย (KTB Convenience) ของธนาคารกรุงไทย จํากดั 

(มหาชน) ในเมอืงปทุมธานี ครัง้น้ีนัน้เป็นเพราะประชาชนทัว่ไปทีม่าใชบ้รกิารกบัธนาคาร ในปจัจุบนัมี

ทางเลอืกในการใชบ้รกิารกบัธนาคารพาณชิยโ์ดยอสิระ สามารถเปลีย่นแปลงการใชบ้รกิารกบัธนาคารใด

กไ็ดต้ามความพงึพอใจและทศันคต ิอกีทัง้ผูท้ ีด่ําเนินธุรกจิเกี่ยวกบัสถาบนัการเงนิหรอืผูป้ระกอบกจิการ

ทีม่ลีกัษณะการให้บรกิารด้านการเงนิมกีารแข่งขนักนัอย่างรุนแรงเพื่อหารายได้จากการประกอบธุรกจิ

สงูขึน้เรือ่ยๆ  

           ดงันัน้ผู้บรหิารของธนาคารจงึจําเป็นต้องมกีารวางแผน ปรบัเปลี่ยนกลยุทธ์การให้บรกิารอยู่

ตลอดเวลา ในการศกึษาถงึทศันคตแิละความพงึพอใจในการใชบ้รกิารของลูกคา้และการให้บรกิารของ

พนักงาน จงึเปรยีบเสมอืนเป็นกระจกเงาสะท้อนถึงปญัหาในการบรกิารของธนาคาร ที่ผู้บรหิารควร

ทราบและหาหนทางแกไ้ขปญัหาไดท้นัถ่วงทเีพื่อรกัษาฐานลกูคา้ไวใ้หอ้ยูใ่ชบ้รกิารกบัธนาคารตลอดไป 

  

 ในการวิเคราะห์ข้อมูลครัง้น้ีใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ    โดยใช้สถิติเพื่อบรรยาย 

(Descriptive Statistics) บรรยายลกัษณะคุณสมบตัขิองกลุ่มตวัอย่างประชากรการศกึษา และใช้สถติิ

เพื่อการทดสอบหรอืสถติอิา้งองิ (Inferential Statistics) เพื่อใชใ้นการตดัสนิใจ  นอกจากน้ีแลว้ในการนํา

ขอ้มูลมาจดัคดัแยกประเภทข้อมูล และนํามาตรวจสอบความถูกต้องจะใช้ระบบสารสนเทศ โปรแกรม 



จ 
 

SPSS ทาํการประมวลผลการวจิยั ซึง่จะวเิคราะหข์อ้มลูจากตวัอย่างประชากรในแบบสอบถามทีก่ําหนด

โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขา

พทิกัษ์สนัตแิละสาขาปทุมธานี จาํนวนสาขาละ 100 คน รวมทัง้สิน้ 200 คน และสมัภาษณ์ผูจ้ดัการบมจ.

ธนาคารกรงุไทย สาขาพทิกัษ์สนัต ิและสาขาปทุมธานี  
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2.เพื่อศกึษาปจัจยัผลสาํเรจ็ของการเป็น KTB Convenience 

3.เพื่อทราบภาพลกัษณ์การบรกิารเตม็รปูแบบในสายตาของผูม้าใชบ้รกิารของ        
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ผลการศึกษาเชิงคณุภาพ  

 จากผลการศกึษาพบว่าลกูคา้ธนาคารกรุงไทย สาขาพทิกัษ์สนัต ิมคีวามพงึพอใจในบรกิารทัง้ 7 

ดา้น ในระดบัมาก ยกเว้นในดา้นสิง่อํานวยความสะดวกทีก่ลุ่มตวัอย่างมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัน้อย  

โดยในเรื่องที่จอดรถที่ไม่เพยีงพอต่อความต้องการของลูกค้า มคีะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ทางธนาคารจงึ

ควรมกีารปรบัปรุงในเรื่องน้ี โดยมกีารจดัระเบยีบในการจอดรถและคอยบรกิารบอกการจราจร บรเิวณ

หน้าทีท่ําการธนาคารและบรเิวณใกลเ้คยีง เพื่อจะได้มพีื้นทีท่ี่สามารถจอดรถได้จํานวนเพิม่ขึน้ แนะนํา

สถานที่จอดรถให้กบัลูกค้า นอกจากน้ีอาจจดัหาที่จอดรถสําหรบัลูกค้าเพิม่ขึน้ในบรเิวณที่ใกล้กบัที่ทํา

การ เพื่อความสะดวกและลดความกงัวลในการมาใช้บรกิาร และนอกจากน้ีลูกค้ายงัมคีวามพงึพอใจใน

เรือ่งการมกีารบรกิารน้ําดื่ม มบีรกิารวารสาร หนังสอืพมิพใ์นขณะทีร่อทําการตดิต่อธุระกบัธนาคาร และ

ความสะอาดของหอ้งน้ํา ในระดบัปานกลาง ทางธนาคารจงึตอ้งปรบัปรงุ ในดา้นต่างๆ เหล่าน้ีดว้ย 

 โดยทัง้ 2สาขา ยดึหลกัเดยีวกนัว่า การบรกิารที่ด ีต้องม ี SMILE ยิม้แยม้แจ่มใส, SPEED มี

ความรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร, SINCERITY มคีวามจรงิใจต่อลูกคา้, SMARTNESS ฉลาด มไีหวพรบิใน

การตอบคาํถาม แต่งการด ีสะอาด เพื่อเป็นการสรา้งภาพลกัษณ์ใหก้บัธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 
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เป็นอยา่งสงูไว ้ณ โอกาสน้ีดว้ย 
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ร่วมมอืในการเก็บขอ้มลูและตอบแบบสอบถามเป็นอย่างด ีรวมทัง้เพื่อนพนักงานธนาคาร และเพื่อนที่

มหาวทิยาลยัทุกๆคน ทีค่อยช่วยเหลอืใหข้อ้มลูและเป็นกําลงัใจทีด่แีก่ผูว้จิยัเสมอมา ตลอดระยะเวลาใน

การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
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บทท่ี1 

  บทนํา 

องคก์รและลกัษณะธรุกิจขององคก์ร 

ช่ือองคก์ร 

ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 

ภาพรวมขององคก์รและลกัษณะธรุกิจขององคก์ร 

 ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่14 มนีาคม พ.ศ. 2509 โดยการ

ควบกจิการของธนาคารมณฑลและธนาคารเกษตร ซึง่เป็นธนาคารทีร่ฐับาลถอืหุน้ใหญ่ทัง้คู่ และ

ใชช้ื่อธนาคารใหมท่ีเ่กดิจากการควบรวมว่า "ธนาคารกรงุไทย จาํกดั" มตีราสญัลกัษณ์เป็นรปูนก

วายภุกัษ์ ซึง่เป็นตราสญัลกัษณ์ของกระทรวงการคลงัเป็นสญัลกัษณ์ของธนาคาร โดยในปี พ.ศ. 

2554 ได้มกีารเปลี่ยนแปลงรูปแบบโดยนําวงกลมออก และเปลี่ยนสตีราสญัลกัษณ์รวมถึงสี

ธนาคารเป็นสฟ้ีาอ่อนธนาคารกรุงไทยยงัเป็นช่องทางของรฐับาลในการให้บรกิารทางการเงนิ

สนองตามนโยบายของรฐั โดยปล่อยสินเชื่อให้ธุรกิจบางประเภท เช่น สินเชื่อเพื่อโอท็อป 

(OTOP : หน่ึงตําบลหน่ึงผลติภณัฑ)์ สนิเชื่อคอมพวิเตอรไ์อซที ีสนิเชื่อเพื่อการศกึษาฯลฯ 

ธนาคารกรุงไทยยงัเป็นธนาคารที่หน่วยงานราชการส่วนใหญ่เลอืกใช้ อาทเิช่น กรมสรรพากร

จ่ายเช็คคืนภาษีเป็นเช็คของธนาคารกรุงไทยและการเบิกจ่ายงบประมาณราชการ รวมถึง

บาํนาญต่างๆของรฐักม็คีวามเกีย่วขอ้งกบัธนาคารกรงุไทย 

  

 

 

 



 

 

 

ข้อมลูภาพรวมในปัจจบุนั 

ช่ือธรุกิจ :  ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 

ท่ีตัง้       :   35 ถนนสุขุมวทิ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กทม. 10110 

โทรศพัท:์ 0-2255-2222 

โทรสาร: 0-2255-9391-6 

เวบ็ไซต:์ http://www.ktb.co.th/ 

ติดต่อฝ่าย CSR : ฝา่ยเสรมิสรา้งทุนทางปญัญาและกจิกรรมเพื่อสงัคม 0-2208-8672-6 ภเิษก

โพธิน์คร Email:phisek.phonakorn@ktb.co.th, วชุิดา ปานกลาง หวัหน้าส่วนผูบ้รหิารงาน   

ฝา่ย โทร. 0-2208-8673, 08-6605- 0622 Email:wichuda.parnklang@ktb.co.th 

ผูถื้อหุ้นใหญ่ :  กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัทางการเงนิ  

เงินทุนจดทะเบียนปัจจบุนั : ณ วนัที ่ 1 เมษายน 2554 ธนาคารมทุีนจดทะเบยีน จาํนวน 

57,664,098,087.50 บาท ประกอบดว้ย หุน้สามญั จาํนวน 11,191,412,250 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 

5.15 บาท หุน้บุรมิสทิธ ิ จาํนวน 5,500,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 5.15 บาท รวมจาํนวน 

11,196,912,250 หุน้ มทุีนทีเ่รยีกชําระแลว้ จาํนวน 57,604,032,350.00 บาท แบ่งเป็น หุน้

สามญั จาํนวน 11,179,749,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 5.15 บาท หุน้บุรมิสทิธ ิ จาํนวน 5,500,000 

หุน้ มลูค่าหุน้ละ 5.15 บาท รวมจาํนวน 11,185,249,000 หุน้ 

ประเภทของธรุกิจท่ีให้บริการ 

 ธรุกิจด้านตลาดทุนและท่ีปรึกษาทางการเงิน 

-บล. เคท ีซมีโิก ้(KT ZMICO)  

  เป็นการลงทุนในตราสารหน้ี 

-บลจ. กรงุไทย จาํกดั (มหาชน) (KTAM)  

  เป็นบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกรงุไทย จาํกดั(มหาชน) 

-บจก. เคทบี ีแอดไวซเ์ซอรร์ี ่จาํกดั (KTBA) 

 เป็นทีป่รกึษาทางการเงนิ 
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ธรุกิจประกนั 

-บมจ. กรงุไทย แอกซ่าประกนัชวีติ (KTAL)  

เป็นบรษิทัเกีย่วกบัการประกนัชวีติ โดยมทีีป่รกึษาทางการเงนิทีผ่่านการฝึกอบรมดา้น 

 การวางแผนทางการเงนิเป็นอยา่งด ีมาคอยทําหน้าทีใ่หบ้รกิาร 

-บจก. กรงุไทยพานิชประกนัภยั (KPI) 

 เป็นบรษิทัการประกนัวนิาศภยัมากว่า 50ปี 

 - บมจ.ทพิยประกนัภยั  

 เป็นบรษิทัประกนัวนิาศแห่งแรกของไทยทีไ่ด ้ISO 9002 

  

ธรุกิจด้านลิสซ่ิง  

 - บรษิทั เคทบี ีลสิซิง่ จาํกดั (KTB Leasing)  

บมจ.ธนาคารกรงุไทย ถอืหุน้ 100% การดาํเนินธุรกจิใหก้ารสนบัสนุนทางการเงนิ

ประเภทเช่าซือ้, การบรกิารเช่าแบบลสิซิง่, บรกิารเช่าลสิซิง่แบบการดําเนินงาน 

  

-บรษิทักรงุไทย ไอบเีจ ลสิซิง่ จาํกดั(IBJ Leasing)  

เกิดจากการร่วมทุนระหว่างธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นร่วมกับ

ธนาคารเพื่อการอุตสาหกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น (ธนาคารมซิูโฮ คอร์ปอเรต จํากัด) 

สาํนกังานทรพัยส์นิส่วนพระมหากษตัรยิแ์ละบรรษทัเงนิทุนระหว่างประเทศซึง่เป็นหน่ึง

ในสมาชกิธนาคารโลกทีรู่จ้กักนัในนามIFC  ดําเนินธุรกจิสําหรบัอุปกรณ์และเครื่องมอื

เครื่องใชใ้นระยะกลางถงึระยะยาว ซึง่ลูกคา้จะไดร้บัประโยชน์สูงสุดจากการใชอุ้ปกรณ์

ในกจิการโดยไมต่อ้งลงทุนในการเป็นเจา้ของ 

ธรุกิจด้านบตัรเครดิต 

-บรษิทั บตัรกรุงไทย จาํกดั(มหาชน) (KTC) 

 การใหบ้รกิารสนิเชื่อเพื่อผูบ้รโิภคแบบไม่มหีลกัประกนัสําหรบัผูบ้รโิภคทัว่ประเทศ เช่น 

 Corporate Card, Government Service Card, บตัรเตมิน้ํามนั (Fleet Card) , การ 

 ชาํระค่าสนิคา้และบรกิารผ่านอนิเตอรเ์น็ต 
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ธรุกิจสนับสนุน 

-บจก. กรงุไทย คอมพวิเตอร ์เซอรว์สิเซส (KCS) 

-บจก. กรงุไทยธุรกจิบรกิาร (KGS) 

-บจก. กฎหมายกรงุไทย (KLS)    

กลุ่มลกูค้า 

 ผูใ้ชบ้รกิารกลุ่มนิตบุิคคลไดแ้ก่ หน่วยงานราชการ หน่วยรฐัวสิาหกจิ และ2กลุ่มลูกคา้2

บุคคลธรรมดา กลุ่มลกูคา้รายใหญ่0  

การวิเคราะหธ์รุกิจธนาคารกรงุไทย จาํกดั(มหาชน)ในปัจจบุนั 

               ปี 2554 ธนาคารกรงุไทยประสบความสาํเรจ็ มทีศิทางการดําเนินธุรกจิทีช่ดัเจนและ

การกํากบัดูแลกจิการด้วยหลกับรรษทัภบิาล ทําให้ผลประกอบการของธนาคารเตบิโตอย่าง

ต่อเน่ือง และมกีําไรสุทธสิูงสุดเป็นประวตักิารณ์ การดําเนินงานในปี 2554 ธนาคารมุ่งเน้นการ

สรา้งความสะดวกสบายใหก้บัทุกภาคส่วน ตามวสิยัทศัน์การเป็นธนาคารแสนสะดวก หรอืThe 

Convenience Bank ธนาคารไดพ้ฒันาการดําเนินงานในดา้นต่างๆ เพื่อสรา้งประสบการณ์แสน

สะดวกให้กบัลูกค้าและประชาชน โดยในด้านผลติภณัฑไ์ด้นําเสนอผลติภณัฑท์ี่มนีวตักรรม

ใหม่ๆและบรกิารทีด่ทีี่สุดโดยเป็นธนาคารแห่งแรกที่ใหบ้รกิารบตัรเตมิเงนิ Easy Pass ผ่าน

ช่องทางต่างๆ และให้บรกิารรบัชําระค่าภาระและบรกิารของการท่าเรอืแห่งประเทศไทยผ่าน

ระบบอนิเทอรเ์น็ต ด้านกระบวนการปฏบิตัิงาน ได้ปรกัระบวนการทํางานของหน่วยงานที่

ใหบ้รกิารลูกคา้ภาคธุรกจิ และพฒันาระบบงานดา้นการคา้ต่างประเทศ ทําใหไ้ดร้บั ISO 27001 

ซึ่งเป็นธนาคารแรกในประเทศที่ได้รบัการรบัรองมาตรฐานความปลอดภยัสารสนเทศในระดบั

สากล ดา้นช่องทางการใหบ้รกิาร ไดพ้ฒันาบรกิารธนาคารอเิลก็ทรอนิกสร์ปูแบบใหม่ ภายใต้ชื่อ 

KTB Netbank  ซึง่เป็นมติใิหม่แห่งโลกการเงนิ ทีใ่หบ้รกิารครบวงจรบนอนิเทอรเ์น็ต และ ดา้น

ทรพัยากรบุคคล ธนาคารไดป้รบัค่านิยมหลกัหรอืคุณค่าองค์กรให้มคีวามสมบูรณ์ด้วย KTB 

FIRST หรอืกรุงไทยทีห่น่ึง อนัประกอบดว้ย 5 คุณค่า และ 15 พฤตกิรรม ทีเ่น้นความมัน่คง 

การสรา้งสรรคค์วามรบัผดิชอบ การมุง่มัน่บรกิาร และการทาํงานเป็นทมี  

 

 

 

 

Administrator
Sticky Note
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ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเป็น6ธนาคารแสนสะดวก6  

 ด้าน Convenience Bank 

ได้กําหนดแผนงานBenchmarkingผลิตภัณฑ์และบริการหลักของธนาคาร ใน5มิติคือ

Product,Process,People,PlaceและPromotionเพื่อพฒันาและปรบัปรุงคุณภาพบรกิารให้

เทยีบเคยีงหรอืไมด่อ้ยกว่าคู่เทยีบ 

 ด้าน Sustainable Growth 

เป็นการวางแผนกลยุทธใ์นการรกัษาฐานลูกค้าเดมิและขยายฐานลูกคา้ใหม่ ดว้ยการเสนอ

แผนตอบแทนที่จูงใจ ทัง้ด้านเงนิฝาก เงนิให้สินเชื่อและเงนิลงทุน รวมทัง้การเป็นผู้นํา

ตลาดดา้น Processing Bank การขยายฐานลูกคา้ Cash Management ไปยงัหน่วยงาน

ภาครฐัและเอกชน การขยายฐานลกูคา้นําเขา้ – ส่งออก และร่วมกบับรษิทัในกลุ่มธุรกจิทาง

การเงนิเรง่ขยายฐานลกูคา้ Non–Bank Product เพื่อเพิม่รายไดค้่าธรรมเนียมใหม้ากขึน้ 

 ด้าน Bank for Government 

สนบัสนุนนโยบายและการดาํเนินงานภาครฐั โดยขยายบรกิาร Agent Bank ธนาคารชุมชน 

(“ธนาคารชุมชน6” มไิดห้มายถงึการเป็นธนาคารทีต่ ัง้อยู่ในชุมชนหน่ึงชุมชนใดเท่านัน้ แต่

หมายถึง ธนาคารที่ชุมชนมสี่วนร่วมในการมคีณะกรรมการที่ปรกึษาธนาคารชุมชนมา

บรหิารร่วมกบัธนาคาร และส่วนราชการในทอ้งถิน่) และ Government Bank Gate Way 

เพื่ออํานวยความสะดวกในการบรกิารประชาชน ผลกัดนัแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

สาํคญัใน 3 ดา้น  

   

สาํหรบัในปี2555 ธนาคารกรงุไทยมกีารดําเนินธุรกจิโดยเน้นลกูคา้เป็นศูนยก์ลางดว้ย

คุณภาพบรกิารทีท่าํใหล้กูคา้พงึพอใจสงูสุด ภายใตว้ฒันธรรมองคก์ร KTB FIRST ในการ

อํานวยความสะดวกเพื่อชวีติทีส่บายของลกูคา้ มกีารบูรณาการภายในองคก์ร เพื่อรองรบั

ปจัจยัเสีย่งในดา้นต่างๆ และการแขง่ขนัในอนาคต ขยายฐานลกูคา้ไปยงัภาคเอกชนทัง้

รายบุคคลและสถาบนัยงัคงรกัษาฐานลกูคา้ภาครฐัใหเ้ตบิโตอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ี 

ธนาคารจะเพิม่สดัส่วนรายไดค้่าธรรมเนียม ดว้ยผลติภณัฑท์างการเงนิทีห่ลากหลายทัง้ของ

ธนาคารและกลุ่มบรษิทัในเครอืรวมทัง้ขยายธุรกจิและเพิม่บทบาทไปยงัประเทศเพื่อนบา้น 

เพื่อเตรยีมพรอ้มในการรองรบัการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนในปี 2558 
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ผลการดาํเนินงานธนาคารกรงุไทย จาํกดั(มหาชน) 

ในปี 2554 ธนาคารและบรษิทัย่อย มกีําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษเีงนิได้ จาํนวน 

22,804 ลา้นบาทเพิม่ขึน้จากปีก่อน จาํนวน 2,356 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 11.52 เมือ่หกั

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลจาํนวน 5,777 ลา้นบาทแลว้ทําใหม้กีําไรสุทธ ิจาํนวน 17,027 

ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน 2,114 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 14.18 

 

รายได้ดอกเบีย้สทุธิ 

ในปี 2554 ธนาคารและบรษิทัย่อย มรีายไดด้อกเบีย้สุทธ ิจาํนวน 50,384 ลา้นบาท เพิม่ขึน้

จากปีก่อนจาํนวน 10,616 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 26.69 เน่ืองจากสนิเชื่อขยายตวัสูง และ

อตัราดอกเบีย้ปรบัตวัสูงขึน้ทําใหอ้ตัราผลตอบแทนสุทธต่ิอสนิทรพัยท์ี่ก่อให้เกดิรายไดใ้นปี

2554เพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 2.76 จากรอ้ยละ2.46 ในปีก่อน 

 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสทุธิ 

ในปี2554 ธนาคารและบรษิทัย่อย มรีายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธ ิ จาํนวน 11,374 

ล้านบาทเพิม่ขึ้นจากปีก่อน1,040ล้านบาทหรอืร้อยละ10.06ส่วนใหญ่จากบรกิารด้านธุรกิจ

บตัรและธุรกรรมNon-Bank 

  

กองทุนรวมท่ีออกโดยบมจ.ธนาคารกรงุไทย จาํกดั(มหาชน) ได้แก่ 

  

กองทุนรวมวายภุกัษ์ (Vayupak Fund) 

จดัตัง้ขึน้ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่1กรกฎาคม 2546 โดยมวีตัถุประสงคด์งัน้ี 

  

1.เพิม่ทางเลอืกในการออมและการลงทุนใหแ้ก่ประชาชน 

2.ส่งเสรมิและพฒันาตลาดทางการเงนิและตลาดทุนของประเทศ 

3.ทาํใหก้ารบรหิารจดัการหลกัทรพัยท์ีก่ระทรวงการคลงัถอืครองอยูใ่หเ้กดิประโยชน์สงูสุดและ

เพิม่ทางเลอืกใหก้บัรฐับาลในการจดัสรรเงนิทีน่อกเหนือจากการจดัสรรเงนิจากงบประมาณ เพื่อ

นําไปลงทุนในกจิการทีม่คีวามจาํเป็นและส่งเสรมิจากภาครฐับาล 
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ลกัษณะการจ่ายเงินปันผลของกองทนุรวมวายภุกัษ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราเงินปันผลจ่าย(ร้อยละของมลูค่า

เงินลงทุนเร่ิมต้นของโครงการ) ส่วนแบ่งเงินปันผล  ส่วนแบ่งเงินปันผล 

  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนประเภท 

ก. ผูถ้อืหน่วยลงทุนประเภท ข. 

ขัน้ที1่:น้อยกว่าหรอืเท่ากบัรอ้ยละ2.1 

(อตัราขัน้ตํ่า) 

รอ้ยละ 100ของเงนิปนั

ผลในขัน้ที1่ 

รอ้ยละ 0ของเงนิปนัผลใน

ขัน้ที ่1 

ขัน้ที2่:ส่วนทีเ่กนิรอ้ยละ2.1ในขัน้ที1่ แต่

ไมเ่กนิรอ้ยละ 5.1 

รอ้ยละ 70ของเงนิปนัผล

ส่วนเกนิในขัน้ที ่2 

รอ้ยละ 30ของเงนิปนัผล

ส่วนเกนิในขัน้ที2่ 

ขัน้ที3่:ส่วนทีเ่กนิรอ้ยละ 5.1ในขัน้ที2่แต่

ไมเ่กนิรอ้ยละ 9.1 

รอ้ยละ 35ของเงนิปนัผล

ส่วนเกนิในขัน้ที ่3 

รอ้ยละ 65ของเงนิปนัผล

ส่วนเกนิในขัน้ที ่3 

ขัน้ที4่:ส่วนทีเ่กนิรอ้ยละ 9.1ในขัน้ที3่ 

รอ้ยละ 5ของเงนิปนัผล

ส่วนเกนิในขัน้ที ่4 

รอ้ยละ 95 ของเงนิปนัผล

ส่วนเกนิในขัน้ที ่4 
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รายงานสถานการณ์ลงทนุ (PORTFOLIO STATUS)  ณ วนัท่ี 31ตลุาคม255  

 

สภาพการแข่งขนัและคู่แข่งหลกัขององคก์ร 

ปจัจบุนัมธีนาคารพาณิชยใ์นเมอืงปทุมธานีทีเ่ป็นคู่แขง่กบัธนาคารกรุงไทยจาํกดั(มหาชน)

รวมทัง้สิน้7ธนาคาร  

   -ธนาคารกรงุเทพ (Bangkok Bank)  

   -ธนาคารกรงุศรอียธุยา (Bank of Ayudhaya)  

   -ธนาคารกสกิรไทย (Kasikorn Bank)  

   -ธนาคารทหารไทย (Thai Military Bank)  

   -ธนาคารไทยพาณชิย ์ (Siam Commercial Bank)  

   -ธนาคารธนชาต  (Thanachart Bank)  

  -ธนาคารออมสนิ  (Government Savings Bank) 

 

ประเภทของตราสาร 

(INSTRUMENT) 

ภาครฐั/

ภาคเอกชน 

อตัราความน่าเช่ือถือของผูอ้อก

ตราสาร/ตราสาร(Credit Rating) 

สดัส่วนต่อมูลค่า

ทรพัยสิ์นสทุธิ(%) 

หลกัทรพัยป์ระเภทนโยบาย

ลงทุนผสม       

หลกัทรพยัท่ี์มีมลูค่าการ

ลงทุนสงูสดุ 5อนัดบัแรก       

1.หุน้สามญับรษิทั ปตท.

จาํกดั(มหาชน)     77.5 

2.หุน้สามญั ธนาคารไทย

พาณชิย ์จาํกดั(มหาชน)     70.76 

3.หุน้สามญั ธนาคารกรงุไทย 

จาํกดั(มหาชน)     5.52 

4.หุน้สามญั บรษิทัการบนิ

ไทย จาํกดั(มหาชน)     4.34 

เงนิฝากประจาํ ธนาคารออม

สนิ ภาครฐั BBB- 2.8 
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ธนาคารกรงุไทยท่ีสงักดัอยู่ในเมืองปทมุธานีประกอบด้วย 

     1. ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาพทิกัษ์สนัต ิ

    2. ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาปทุมธานี 

 

ปัญหาและลกัษณะปัญหาท่ีเกิดขึน้ภายในธนาคารกรงุไทย จาํกดั(มหาชน)  

ในเมืองปทมุธานี 

 ทางผูว้จิยัไดจ้ดัทาํแบบสอบถามก่อนการวจิยัจากลกูคา้ของธนาคารกรงุไทย จาํกดั 

(มหาชน) สาขาพทิกัษ์สนัต ิ20 ราย และสาขาปทุมธานี จาํนวน 20 ราย เพื่อหาสาเหตุของ

ปญัหาทีเ่กดิขึน้อย่างแทจ้รงิและเพื่อตอ้งการวเิคราะหป์ญัหา แกไ้ข ในปญัหาทีเ่กดิขึน้นัน้ได้

อยา่งถูกตอ้ง  

 

      

 

 

 

 

 

  สาขาพิทกัษ์สนัติ สาขาปทุมธานี 

1. ด้านลกัษณะภายนอก อาคารสถานท่ี สถานทีจ่อดรถมน้ีอย สถานทีจ่อดรถมมีาก 

2. ด้านอปุกรณ์ เพยีงพอ เพยีงพอ 

3. ส่ิงอาํนวยความสะดวก เพยีงพอ เพยีงพอ 

4. ด้านพนักงาน พอใจมาก พอใจมาก 

5. ด้านการให้การต้อนรบั คาํแนะนํา ความ

เช่ือถือ พอใจมาก พอใจมาก 

6. ด้านความรวดเรว็ และถกูต้อง พอใจมาก พอใจมาก 

7. ด้านความมัน่ใจในการบริการ พอใจมาก พอใจมาก 
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ความสาํคญัและผลกระทบของปัญหาท่ีเกิดขึน้กบัองคก์ร  

 

 

วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

1.เพื่อสาํรวจทศันคตขิองผูม้าใชบ้รกิารทางดา้นธุรกรรมทางการเงนิ ของ   

ธนาคารกรงุไทย จาํกดั(มหาชน) สาขาพทิกัษ์สนัต ิและ สาขาปทุมธานี 

2.เพื่อศกึษาปจัจยัผลสาํเรจ็ของการเป็น KTB Convenience 

3.เพื่อทราบภาพลกัษณ์การบรกิารเตม็รปูแบบในสายตาของผูม้าใชบ้รกิารของ        

ธนาคารกรงุไทย จาํกดั(มหาชน) สาขาพทิกัษ์สนัต ิและ สาขาปทุมธานี 

 

 

  สาขาพิทกัษ์สนัติ สาขาปทุมธานี 

1. ด้านลกัษณะ

ภายนอก อาคาร

สถานท่ี 

ลกูคา้อาจไปใชบ้รกิารทีส่าขา

ใกลเ้ยง ลกูคา้พงึพอใจมาก 

2. ด้านอปุกรณ์ 

ลกูคา้ไดร้บัความสะดวก

ลกูคา้ไดร้บัความสะดวก ลกูคา้ไดร้บัความสะดวกลกูคา้ไดร้บัความสะดวก 

3. ส่ิงอาํนวยความ

สะดวก 

ลกูคา้ไดร้บัความสะดวก

ลกูคา้ไดร้บัความสะดวก ลกูคา้ไดร้บัความสะดวกลกูคา้ไดร้บัความสะดวก 

4. ด้านพนักงาน ลกูคา้ประทบัใจ ลกูคา้ประทบั 

5. ด้านการให้การ

ต้อนรบั คาํแนะนํา 

ความเช่ือถือ ลกูคา้ประทบัใจ ลกูคา้ประทบัใจ 

6. ด้านความรวดเรว็ 

และถกูต้อง ลกูคา้ไดร้บัความรวดเรว็ ลกูคา้ไดร้บัความรวดเรว็ 

7. ด้านความมัน่ใจใน

การบริการ ลกูคา้มคีวามมัน่ใจในองคก์ร ลกูคา้มคีวามมัน่ใจในองคก์ร 
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เหตผุลท่ีเลือกศึกษา 2สาขา 

      เพราะปจัจุบนัธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ในเมอืงปทุมธานี มลีูกคา้ใชบ้รกิาร

เป็นจํานวนมาก และด้วยภาพลกัษณ์ที่ธนาคารกรุงไทยได้จดัขึ้นใหม่นัน้ ต้องการทราบว่า

ลูกคา้ในเมอืงปทุมธานีนัน้มทีศันคตอิย่างไรกบัภาพลกัษณ์ทีเ่ปลีย่นไปในปจัจุบนั และจากที่

ผู้วจิยัเห็นความสําคญัขององค์กรที่มคีวามมุ่งมัน่สู่การเป็นธนาคารแสนสะดวกชวีติสบาย 

(The convenience bank) ของธนาคารกรงุไทย จาํกดั(มหาชน)  

 เพื่อใหค้วามมุ่งมัน่ของธนาคารสมัฤทธิผ์ล ผูว้จิยัจงึทําการศกึษาถงึทศันคตขิองลูกคา้ที่

มต่ีอภาพลกัษณ์การบรกิารสะดวกชวีติสบาย (KTB Convenience) ของธนาคารกรุงไทย 

จาํกดั(มหาชน) ในเมอืงปทุมธานี โดยภาพลกัษณ์ของธนาคารในมุมมองของลูกคา้นัน้สะดวก

ชวีติสบายหรอืไม่อย่างไร อนัจะนําผลทีไ่ดจ้ากการศกึษาไปประกอบวางแผนการดําเนินงาน

และหากลยทุธท์างตลาดต่อไป  

นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

1.ทศันคติ หมายถงึ ความรูส้กึ ความคดิของลกูคา้ทีม่ต่ีอภาพลกัษณ์การบรกิารสะดวกชวีติ

สบาย (KTB Convenience) ของธนาคารกรงุไทย จาํกดั(มหาชน) 

2.ภาพลกัษณ์ หมายถงึ  ภาพทีเ่กดิขึน้ในจติใจของบุคคลตามความรูส้กึนึกคดิทีม่ต่ีอการบรกิาร

ของธนาคารกรงุไทย จาํกดั(มหาชน) 

3.การบริการ หมายถงึ การปฏบิตังิานดว้ยการใหบ้รกิารทีก่่อใหเ้กดิความพงึพอใจต่อ

ธนาคารกรงุไทย จาํกดั(มหาชน) 

4. KTB Convenience หมายถงึ  การกําหนดแผนงาน ผลติภณัฑแ์ละบรกิารหลกัของธนาคาร

เพื่อพฒันาและปรบัปรงุคุณภาพบรกิารใหเ้ทยีบเคยีงหรอืไมด่อ้ยกว่าคู่เทยีบ 

5.ธนาคารกรงุไทย จาํกดั(มหาชน) หมายถงึ ธนาคารทีร่ฐับาลถอืหุน้ใหญ่ทัง้คู่ และใชช้ื่อ

ธนาคารใหม่ทีเ่กดิจากการควบรวมว่า "ธนาคารกรงุไทย จาํกดั" มตีราสญัลกัษณ์เป็นรปูนก

วายภุกัษ์ ซึง่เป็นตราสญัลกัษณ์ของกระทรวงการคลงัเป็นสญัลกัษณ์ของธนาคาร 
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กรอบแนวคิด                                                              

                                                                                                                        เพศ 

                                                                                                              อายุ 

                  ระดบัการศึกษา 

                  อาชีพ 

                 รายได้   

                   

  

 

   

- ลกัษณะภายนอกของพนกังาน                          - ดา้นลกัษณะภายนอก 

                      อาคารสถานที ่

- ดา้นความเชื่อถอื                  - ดา้นอุปกรณ์ 

- ดา้นความรวดเรว็ถูกตอ้ง                 - สิง่อํานวยความสะดวก 

                    - ดา้นพนกังาน 

                    - ดา้นการใหก้ารตอ้นรบั                       

                      คาํแนะนํา ความเชื่อถอื 

                                      - ดา้นความรวดเรว็ และถูกตอ้ง 

                             - ดา้นความมัน่ใจในการบรกิาร 

                           

                                

                    

                                

                    

 

          นําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

      ผู้ใช้บริการ 

ทศันคติท่ีลกูค้ามีต่อลกัษณะของพนักงานผูใ้ห้บริการ

 

   ความพึงพอใจในการบริการ 

ผลการวิจัย 

ภาพลักษณ์ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) สาขาพิทกัษ์สนัติ และสาขาปทุมธานี 
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 

1. ทาํใหท้ราบถงึทศันคตขิองผูม้าใชบ้รกิารทางดา้นธุรกรรมทางการเงนิ ของ      

ธนาคารกรงุไทย จาํกดั(มหาชน) สาขาพทิกัษ์สนัต ิและ สาขาปทุมธานี 

2. ทาํใหท้ราบถงึปจัจยัผลสาํเรจ็ของการเป็น KTB Convenience    

3. ทาํใหท้ราบถงึภาพลกัษณ์การบรกิารเตม็รปูแบบในสายตาของผูม้าใชบ้รกิารของ

ธนาคารกรงุไทยจาํกดั(มหาชน) สาขาพทิกัษ์สนัต ิและ สาขาปทุมธานี  

 



 

 

 

บทท่ี2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 ในการศกึษาครัง้น้ีมกีารนําวรรณกรรมและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการศกึษามาใช้เพื่อ

ประกอบการศกึษา โดยมรีายละเอยีดนําเสนอดงัต่อไปน้ี 

ทฤษฎีความพึงพอใจของลกูค้า 

  ความพงึพอใจของลูกคา้ (CustomerSatisfaction )เป็นระดบัความรูส้กึของลูกค้าที่ผล

จากการ เปรียบเทียบระหว่างผลประโยชน์จากคุณสมบัติผลิตภัณฑ์หรือการทํางานของ

ผลติภณัฑก์บัการคาดหวงัของลูกค้า (Kotler.1994:98) ระดบัความพอใจของลูกคา้จะเกดิจาก

ความแตกต่างระหว่าง ผล ปร ะ โ ยช น์ จ าก ผ ลิต ภัณ ฑ์แ ล ะคว ามค าด หวัง ข อ ง บุค ค ล

(Expectation)เกิดจากประสบการณ์และความรู้ในอดีตของผู้ใช้บรกิารส่วนผลประโยชน์จาก

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์หรือการทํางานของผลิตภัณฑ์เกิดจากนักการตลาดและฝ่ายอื่นๆที่

เกี่ยวข้องจะต้องพยายามสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าโดยพยายามสร้างคุณค่าเพิ่ม

(ValueAdded)การสร้างคุณค่าเพิ่มเกิดจากการผลิต (Manufacturing)และจากการตลาด

(Marketing)รวมทัง้มีการทํางานร่วมกันกับฝ่ายต่างๆโดยยึดหลักการสร้างคุณภาพรวม

(TotalQuality) คุณค่าทีเ่กดิจากความแตกต่างทางการแข่งขนั(CompetitiveDifferentiation)คุณ

ค่าทีม่อบใหก้บัลูกคา้จะต้องมากกว่าต้นทุนของลูกคา้(Cost)ต้นทุนของลูกคา้ส่วนใหญ่กค็อืราคา

สนิคา้(Price) นัน่เอง 

           ความแตกต่างทางการแขง่ขนัของผลติภณัฑ(์Product competitive differentiation) 

เป็นการ ออกแบบลกัษณะต่างๆของผลติภณัฑห์รอืบรกิารใหแ้ตกต่างจากคู่แขง่ขนัและความ

แตกต่างนัน้จะตอ้งมคีุณค่าในสายตาของลกูคา้และสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ไดต้ลอดเวลา 

 

 



 

 

 

ความแตกต่างทางการแข่งขนัประกอบด้วย 

 ( 1 )  ความแตกต่างทางดา้นผลติภณัฑ ์(Product differentiation) 

 ( 2 )  ความแตกต่างดา้นบรกิาร (Service differentiation) 

 ( 3 )  ความแตกต่างดา้นบุคลากร (Personal differentiation) 

 ( 4 )  ความแตกต่างดา้นภาพลกัษณ์ (Image differentiation) 

 ความแตกต่างเหล่าน้ีเป็นตวักาํหนดคณุค่าเพ่ิมสาํหรบัลูกค้า 

 (Customer added value) 

              คณุคา่รวมสําหรับลกูค้า (Total customer value) เป็นผลรวมของผลประโยชน์หรือ

อรรถประโยชน์ (Utility) จากผลิตภัณฑ์หรือการบริการใดบริการหนึ่งคณุค่าผลิตภัณฑ์พิจารณา

จากความแตกตา่งทางการแขง่ขนัซึง่ประกอบด้วยความแตกตา่งด้านผลิตภณัฑ์ความแตกตา่งด้าน

บริการความแตกต่างด้านบุคลากรและความแตกต่างด้านภาพลักษณ์ความแตกต่างเหล่านี ้

ก่อให้เกิดคณุคา่ผลิตภณัฑ์ 4 ด้าน เช่นกนั  คือ  คณุคา่ด้านผลิตภณัฑ์  คณุคา่ด้านบริการ  คณุคา่

ด้านบคุลากรและคณุค่าด้านภาพลกัษณ์  คณุคา่ทัง้  4 ประการ รวมเรียกว่า  “คณุคา่ผลิตภณัฑ์

รวมในสายตาของลกูค้า” 

ต้นทนุรวมของลกูค้า(Total customer cost) เป็นต้นทุนของลกูค้าท่ีเกิดจากการตดัสินใจซือ้สินค้า

ชนิดใดชนิดหนึ่งสมมติว่าผู้บริโภคตดัสินใจซือ้รถยนต์ต้นทุนท่ีสําคญัในการตดัสินใจซือ้รถยนต์

ประกอบด้วยต้นทนุตอ่ไปนี ้

 ( 1 ) ราคาในรปูตวัเงนิ (Monetary price) ซึง่กค็อืราคารถยนตซ์ึง่ถอืว่าเป็นตน้ทุนส่วน

ใหญ่ของผูบ้รโิภคในการตดัสนิใจซือ้รถยนต์ 

 ( 2 ) ตน้ทุนดา้นเวลา (Time cost) หมายถงึ เวลาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซือ้รถยนต์ เช่น 

เวลาทีส่ญูเสยีไปในช่วงการจราจรตดิขดัตอ้งใชเ้วลาในการหดัขบัรถ ซึง่ตอ้งตคี่าออกมาเป็นตวั

เงนิ 
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 ( 3 ) ตน้ทุนดา้นพลงังาน (Energy cost) หมายถงึ การทีล่กูคา้ตอ้งสญูเสยีพลงังานและ

พลงังานความคดิทีเ่กีย่วกบัการซือ้รถยนตแ์ละการใชร้ถยนตเ์ช่นความเหน็ดเหน่ือยจากการขบั

รถยนต์ ซึง่ตอ้งตคี่าออกมาเป็นตวัเงนิ 

 ( 4 ) ตน้ทุนดา้นจติวทิยา (Psychic cost) เป็นความไมส่บายใจหรอืความวติกกงัวลที่

เกดิจากการใชร้ถยนต ์ ซึง่ตอ้งตคี่าออกมาเป็นตวัเงนิ เช่น  ความวติกกงัวลต่อการสญูหายของ

รถ  อุบตัเิหตุจากการใชร้ถยนต ์ฯลฯ 

           คุณค่าทีส่่งมอบแก่ลกูคา้(Customer delivered value)เป็นความแตกต่างระหว่าง

คุณค่ารวมสําหรบัลกูคา้(Total customer value)และตน้ทุนรวมของลกูคา้(Total customer 

cost)จากความหมายน้ีบรษิทัสามารถหาคุณค่าผลติภณัฑท์ีส่่งมอบไดต้ามสมการ 

 

คุณค่าทีส่่งมอบแก่ลกูคา้     = คุณค่ารวมสําหรบัลกูคา้ - ตน้ทุนรวมของลกูคา้ 

(Customer delivered value)   =  (Total customer value) - (Total customer cost) 

  นักการตลาดต้องสร้างความแตกต่างทางการแข่งขนัและความแตกต่างนัน้

จะต้องสรา้งคุณค่าเพิม่(Value added) คุณค่านัน้จะต้องสูงเกนิกว่าต้นทุน (Cost) หรอืราคา

สนิคา้(Price) ทัง้น้ียดึหลกัว่าคุณค่า (Value) ทีส่่งมอบแก่ลกูคา้ตอ้งมากกว่าราคาสนิคา้ (Price) 

            การคาดหวงัของลูกค้า (Expectation)เกดิจากประสบการณ์และความรูใ้นอดตี

ของผู้ซื้อ เช่น จากเพื่อน จากนักการตลาดและจากข้อมูลคู่แข่งขนัซึ่งถ้านักการตลาดส่งเสรมิ

ผลติภณัฑ์ได้เกนิจรงิผู้บรโิภคจะมคีวามหวงัในผลติภณัฑ์สูงเกินจรงิจะทําให้ผู้ซื้อผดิหวงัเมื่อ

ตัดสินใจซื้อดังนัน้สิ่งสําคัญที่ทําให้บริษัทประสบความสําเร็จก็คือการเสนอผลิตภัณฑ์ที่มี

ผลประโยชน์จากผลติภณัฑ(์การทาํงานของผลติภณัฑ)์ทีส่อดคลอ้งกบัการคาดหวงัของผูซ้ือ้โดย

ยดึหลกัการสรา้งความพงึพอใจรวมสาํหรบัลกูคา้(Total customer satisfaction )  

            เครื่องมอืในการติดตามและวดัระดบัความพึงพอใจของลูกค้า(Tools for 

tracking and measuring customer satisfaction) เป็นวธิกีารทีจ่ะตดิตาม วดัระดบั และคน้หา

ความต้องการของลูกค้าโดยมจีุดมุ่งหมายเพื่อสรา้งความพงึพอใจให้กบัลูกค้าบรษิทัที่ยดึหลกั

ปรชัญาหรอืแนวความคดิทางการตลาด(Marketing concept) ที่มุ่งความสําคญัที่ลูกค้าจะมี
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จุดมุ่งหมายที่สรา้งความพงึพอใจให้กบัลูกคา้ การสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลูกคา้มปีจัจยัทีต่้อง

คาํนึงถงึ ดงัน้ี 

วธิกีารสรา้งความพงึพอใจอาจจะกระทําโดยการลดตน้ทุนของลกูคา้ 

1.  รายได้และต้นทุนของบรษิัทจะต้องสามารถสร้างกําไรโดยวิธใีดวิธีหน่ึง เช่น การ

ลงทุนมากขึน้ หรอืมกีารวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ ์(R&D)  สิง่เหล่าน้ีถอืว่ามผีลกระทบ

ทัง้รายไดแ้ละตน้ทุน 

2. บุคลากรของบรษิทัประกอบดว้ย ผูถ้อืหุน้ พนกังาน ผูข้ายปจัจยัการผลติ และคนกลาง 

การเพิม่ความพงึพอใจของลกูคา้จะมผีลกระทบต่อความพงึพอใจของคนเหล่าน้ีดว้ย  

 

วิธีการติดตามและวดัความพึงพอใจของลกูค้าสามารถทาํได้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ดงัน้ี 

ก.ระบบการตเิตยีนและขอ้เสนอแนะ (Complaint and suggestion systems) เป็นการหาขอ้มลู

ทศันคตขิองลูกค้าเกี่ยวกบัผลติภณัฑแ์ละการทํางานของบรษิทัปญัหาเกี่ยวกบัผลติภณัฑ์และ

การทํางานรวมทัง้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ธุรกิจนิยมใช้ ได้แก่ ธนาคาร โรงแรม โรงพยาบาล 

ภตัตาคาร หา้งสรรพสนิคา้ ฯลฯ ธุรกจิเหล่าน้ีจะมกีล่องเพื่อรบัความคดิเหน็จากลกูคา้ 

 

ข.การสํารวจความพงึพอใจของลูกคา้ (Customer satisfaction surveys) ในกรณีน้ีจะเป็นการ

สํารวจความพงึพอใจของลูกค้า เครื่องมอืที่ใช้มากคอื การวจิยัตลาด วธิน้ีีบรษิทัจะต้องเตรยีม

แบบสอบถามเพื่อคน้หาความพงึพอใจของลูกคา้ โดยทัว่ไปลูกคา้จะไม่สนใจเลอืกวธิแีรก ลูกคา้

ส่วนใหญ่จะเปลีย่นไปซือ้ผูข้ายรายอื่นแทนทีจ่ะเสนอแนะคําตชิมใหบ้รษิทัซึง่เป็นผลทําใหบ้รษิทั

ตอ้งสญูเสยีลกูคา้ เทคนิคต่าง ๆ ทีใ่ชส้าํรวจความพงึพอใจของลกูคา้มดีงัน้ี.  

(1)การให้คะแนนความพงึพอใจของลูกค้า (Rating customer satisfaction) ทีม่ต่ีอ

ผลติภณัฑห์รอืบรกิาร โดยอยู่ในรูปของการให้คะแนน เช่น ไม่พอใจอย่างยิง่ ไม่พอใจ 

ไมแ่น่ใจพอใจ พอใจอยา่งยิง่   

            (2) การถามว่าลกูคา้ไดร้บัความพอใจในผลติภณัฑห์รอืบรกิารหรอืไม ่อยา่งไร 

 (3) การถามให้ลูกค้าระบุปญัหาจากการใช้ผลติภณัฑ์หรอืการบรกิารและเสนอแนะ

 ประเดน็ต่างๆทีจ่ะแกไ้ขปญัหานัน้เรยีกว่าการวเิคราะหป์ญัหาของลกูคา้(Problem  

 analysis)    
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 (4) เป็นการถามลกูคา้เพื่อใหค้ะแนนคุณสมบตัต่ิางๆและการทาํงานของผลติภณัฑ ์

 (Product performance rating) วธิน้ีีจะช่วยใหท้ราบถงึจดุอ่อน จดุแขง็ ของผลติภณัฑ ์  

 (5) เป็นการสาํรวจความตัง้ใจในการซือ้ซํ้าของลกูคา้ (Repurchase intention) 

ก.การเลอืกซือ้โดยกลุ่มทีเ่ป็นเป้าหมาย(Ghost shopping) วธิน้ีีจะเชญิบุคคลที่คาดว่าจะเป็นผู้

ซือ้ทีม่ศีกัยภาพใหว้เิคราะหจ์ดุแขง็และจุดอ่อนในการซือ้สนิคา้ของบรษิทัและคู่แข่งขนั พรอ้มทัง้

ระบุปญัหาเกีย่วกบัสนิคา้หรอืบรกิาร 

 

ข.การวเิคราะห์ถงึลูกค้าที่สูญเสยีไป(Lost customer analysis) ในกรณีน้ีจะวเิคราะห์หรอื

สมัภาษณ์ลูกค้าเดมิที่เปลี่ยนไปใช้ตราสนิค้าอื่น บรษิทั IBM ใช้กลยุทธ์น้ีเพื่อทราบถงึสาเหตุ

ต่างๆ ที่ทําให้ลูกค้าเปลี่ยนใจ เช่น ราคาสูงเกินไป บริการไม่ดีพอ ผลิตภัณฑ์ไม่น่าเชื่อถือ 

รวมทัง้อาจจะศกึษาอตัราการสญูเสยีลกูคา้อกีดว้ย 

 

แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ 

           Anton Jon(1986:23-28 อา้งใน มกุดา มงัคลาดง , 2543 : 15-17)  

 ไดใ้หแ้นวคดิเกีย่วกบัความพงึพอใจของลกูคา้ว่าความพงึพอใจของลกูคา้เป็นตวัเชื่อม

กนัระหว่างความสําเรจ็ระยะสัน้กบัการเจรญิเตบิโตของธุรกจิระยะยาวความสําคญัของความพงึ

พอใจของลกูคา้สามารถสรปุไดด้งัน้ี   

1. ความพงึพอใจของลกูคา้เป็นเครือ่งมอืทางกลยทุธท์ีส่ําคญัในการเพิม่ส่วนครอง

การตลาด และผลกําไร 

2. ความพงึพอใจของลกูคา้เป็นนโยบายสาํคญัของผูบ้รหิารระดบัสงู 

3. ความพงึพอใจของลกูคา้เกี่ยวกบัทุกส่วนในองคก์ร 

4. ความพงึพอใจของลกูคา้สามารถวดัไดแ้ละสบืรูไ้ด้ 

5. ความพงึพอใจของลกูคา้เป็นแนวทางในการจดัโครงสรา้งองคก์รพืน้ฐาน 
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           ความพงึพอใจของลกูคา้ เป็นสภาวะทางจติใจของลกูคา้ทีจ่ะไดร้บัการตอบสนองอยา่ง

เพยีงพอหรอืมากกว่าในดา้นความจาํเป็น ความตอ้งการ และความคาดหวงัในตวัสนิคา้หรอื

บรกิาร ส่งผลใหเ้กดิการซือ้ซํ้าและความภกัดใีนตราสนิคา้สามารถแบ่งลกูคา้ออกเป็น 3 กลุ่ม

ตามระดบัความพงึพอใจ  คอื กลุ่มลกูคา้ทีไ่มพ่งึพอใจ  กลุ่มลกูคา้ทีพ่งึพอใจ  และกลุ่มลกูคา้ทีม่ ี

ความพงึพอใจมาก  จากการวจิยัของแอนตนัและเดอรอยเตอรใ์นปี  1992  พบว่าพฤตกิรรมใน

การตอบสนองต่อระดบัความพงึพอใจของลกูคา้ ทัง้สามกลุ่มมคีวามแตกต่างกนัอยา่งชดัเจน  

โดยกลุ่มลกูคา้ที ่ไมพ่งึพอใจจะมกีารต่อว่าและพดูถงึบรษิทัในทางไมด่ ี  กลุ่มลกูคา้ทีม่คีวามพงึ

พอใจจะมพีฤตกิรรมในการซือ้ซํ้า และกลุ่มลกูคา้ทีม่คีวามพงึพอใจมากจะมกีารบอกต่อถงึความ

ดเีด่นของสนิคา้หรอืบรกิารนัน้ ๆ 

 แนวคิดด้านพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

           ผูบ้รโิภค (ดารา , 2542:4-5) หมายถงึ บุคคลใดๆ ทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งกบักจิกรรมอนั

เกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค สรปุไดว้่า ทุกคนทีต่อ้งกนิตอ้งใชส้นิคา้และบรกิารเพื่อการดํารงชวีติิ

อยู ่คอื ผูบ้รโิภค  

           ผูบ้รโิภคมบีทบาทสาํคญัต่อความสาํเรจ็ทางธุรกจิ การเขา้ใจในพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค

ไดด้กีว่าคู่แขง่ขนัโดยเฉพาะพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค  เป็นปจัจยัสาํคญัต่อความ

ไดเ้ปรยีบทางดา้นการแขง่ขนั(Competitive Advantage) 

           พฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึ การกระทําใดๆของผูบ้รโิภคทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการ

เลอืกสรรการซือ้การใชส้นิคา้และบรกิารรวมทัง้กระบวนการตดัสนิใจซึง่เป็นตวันําหรอืตวักําหนด

การกระทําดงักล่าว เพื่อตอบสนองความจาํเป็นและความตอ้งการของผูบ้รโิภคใหไ้ดร้บัความ

พอใจ 

           พฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีเ่กดิขึน้ตอ้งมแีรงจงูใจซึง่หมายถงึความตอ้งการทีไ่ดร้บัการกระตุน้

จากภายในตวับุคคลทีต่อ้งการแสวงหาความพอใจดว้ยพฤตกิรรมทีม่เีป้าหมาย 

(ศริวิรรณ , 2539:117) มแีนวคดิทางทฤษฎ ี ดงัน้ี 
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ทฤษฎีแรงจงูใจ 

ทฤษฎแีรงจงูใจของแมค็ไกร ์ (ดารา , 2542:84-86) ทฤษฎน้ีีจะกล่าวถงึความตอ้งการของ

ผูบ้รโิภคในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

 1.ความตอ้งการความสอดคลอ้งกนัเป็นความตอ้งการของผูบ้รโิภคทีต่อ้งการใหทุ้กส่วน

 สอดคลอ้งกลมกลนืซึง่กนัและกนั 

 2.ความตอ้งการทราบเหตุผลทีเ่ป็นทีม่าของสิง่ต่างๆเป็นความตอ้งการเพื่อทีจ่ะทราบว่า

ใครหรอือะไรเป็นสาเหตุทีท่ําใหส้ิง่ต่าง ๆ เกดิขึน้  และสิง่ทีเ่กดิขึน้นัน้จะเกดิผลในทางทีด่ี

หรอืไมด่กีบั ตวัเองหรอืสิง่อื่น ๆ อยา่งไร 

 3.ความตอ้งการทีส่ามารถบอกความหมายโดยนัยได ้ แรงจงูใจน้ีจะสะทอ้นออกมาในรปู

ของความตอ้งการทีจ่ะสามารถสงัเกตเหน็ทาํใหบ้อกความหมายโดยนัยว่าเรามคีวามคดิหรอื

ทศันคตแิละความรูส้กึอยา่งไร 

 4.ความตอ้งการสิง่แปลกใหมเ่ป็นความตอ้งการของทุกคนทีจ่ะแสวงหาความแปลกใหม่

เพื่อ หลกีเลีย่งความจาํเจและซํ้าซาก  อาจกล่าวไดว้่าเป็นเหตุผลสาํคญัของการเปลีย่นไปใช้

ตราใหม ่ (Brand Switching) ของผูบ้รโิภค 

 

 ทฤษฎีแรงจงูใจของเฮอรซ์เบิรก์(คู่แข่ง ,2541:234-235) 

 เฟรดกิ เฮอรซ์เบริก์ ไดส้รา้งแรงจงูใจแบบสองปจัจยัซึง่แยกปจัจยัทีเ่รยีกว่าสิง่ทีส่รา้ง

ความไมพ่อใจ และสิง่ทีส่รา้งความพอใจ โดยมนียั คอื ผูข้ายทาํใหด้ทีีสุ่ดเพื่อหลกี เลีย่งสิง่ทีส่รา้ง

ความไมพ่อใจและควรระบุสิง่ทีส่รา้งความพอใจหรอืแรงจงูใจหลกัๆ ทีท่ํา ใหเ้กดิการซือ้ซํ้า สิง่ที่

สรา้งความพอใจเหล่าน้ีจะทําใหเ้กดิความแตกต่างอย่างสาํคญัของตราสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคเลอืกซ้ือ 
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ตามทฤษฎีของมาสโลว ์ ความตอ้งการจะถูกเรยีงลาํดบัจากล่างขึน้ไปขา้งบนตามรปูภาพคอื 

ทุกคนจะมคีวามตอ้งการไล่จากล่างขึน้ไปโดยทีค่วามต้องการระดบัล่างตอ้งไดร้บัการตอบสนอง

ก่อนจนเพยีงพอแลว้เขาจงึจะมคีวามตอ้งการในระดบับนไล่ขึน้ไปจนถงึระดบัสงูสุดเสมอ 

 

 

 

 

 

  

การจดัแบง่สินค้าตามระดบัความต้องการของมาสโลว ์

 

 

 

 

 

 1.วฒันธรรม (Culture) 

 บนัไดแห่งความจงรกัภกัดีของลกูค้า 

 เราสามารถแบ่งลกูคา้ออกไดเ้ป็น 6 ขัน้บนัได ไดด้งัน้ี คอื 

ทีม่า : http://www.e-jmds.com/upload/paper/paper8.pdf 

 

 

ลาํดับขัน้ความต้องการของมาสโลว์ 

ความต้องการบรรลจุดุสงูสดุ 

ความต้องการให้เป็นที่ยกยอ่งในสงัคม 

ความต้องการความเป็นเจ้าของ 

ความต้องการความปลอดภยั 

ความต้องการขัน้พืน้ฐาน 

ผู้บริโภคแต่ละคน 

สมาชิกศนูย์สขุภาพ สมาชิกคลบัท่ีมีช่ือเสียง 

การทอ่งเที่ยวบนัเทิง 

สินค้าที่มีช่ือเสียง 

ประกนัชีวิต ประกนัภยั 

สินค้าปัจจยั 4 

ผู้บริโภคที่เป็นองค์กร 

การศกึษา/การฝึกอบรม 

สํานกังานแหง่ใหม ่รถตําแหน่ง 

คอมพิวเตอร์ บริษัท ที่ปรึกษา 

ประกนัเคร่ืองจกัร และเคร่ืองมือตา่งๆ 

ความต้องการเคร่ืองจกัรและพืน้ท่ีใช้สอย 

ความต้องการข้ันพืน้ฐาน 

ความต้องการความปลอดภัย 

ความต้องการทางสังคม 

ความต้องการ 

ให้เป็นท่ียกย่อง 

ความต้องการ 

ข้ันสูงสุด 

http://www.e-jmds.com/upload/paper/paper8.pdf
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1. Prospect  คอื  คนทีเ่ราคาดหมายว่าจะซือ้สนิคา้/บรกิารจากเราได ้

2. Customer  คอื  คนทีอ่ยา่งน้อยไดซ้ือ้สนิคา้ของเราไปแลว้ 1 ครัง้ 

3. Client  คอื  คนทีม่กีารซือ้สนิคา้/บรกิารจากเราซํ้าแลว้ซํ้าเล่าอกี 

4. Supporter  คอื  Client  ทีเ่ราพฒันาใหม้คีวามอยากจะกลบัมาซือ้ซํ้าอกีดว้ยวธิกีาร

เน้นจุดสนใจของธุรกจิเรา โดยที่เอาลูกคา้เป็นจุดศูนยก์ลาง และเขามคีวามพอใจที่

ไดร้บับรกิารจากเรา 

5. Advocate  หมายถงึ  ลูกค้าที่ประทบัใจในความสมัพนัธ์ระหว่างเรากบัลูกค้า  

จนกระทัง่เขาจะเป็นคนที่บอกกบัคนอื่นๆ ถงึความพอใจของเขาต่อสนิค้า/บรกิาร

ของเรา เหมอืนกบัช่วยเผยแพรส่นิคา้/บรกิารของเราใหข้ยายออกไป 

6. Partner  คอื  ลกูคา้ทีเ่ราตอ้งการมากทีสุ่ด เพราะว่าจะกลายเป็นหุน้ส่วนซึง่กนัและ

กนั  โดยทีท่ ัง้ 2 ฝ่าย ต่างไดร้บัผลประโยชน์ร่วมกนัในการทีไ่ดม้กีารตดิต่อระหว่าง

กนั จนกระทัง่ไมม่ฝีา่ยใดทีอ่ยากจะแยกจากกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ทีม่า : http://www.e-jmds.com/upload/paper/paper8.pdf 

 

Partner 

 

Advocate 

 

Supporter 

 

Client 

 

Customer 

 

Prospect 

 

  

เน้นท่ีการสร้าง 

ความสมัพนัธ์ 

เพ่ือเก็บรักษา 

 

เน้นท่ีจดุหา 

ลกค้าใหม่ 

http://www.e-jmds.com/upload/paper/paper8.pdf
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แนวความคิดเก่ียวกบัการบริการ 

 จากแนวคดิเกีย่วกบัการบรกิาร การนําเสนอจะกล่าวถงึ 9 ประการ ซึง่ไดแ้ก่  

1.ความหมายของการบริการ 

 สมชาต ิกจิยรรยง (2536 อ้างถงึใน วราพรรณ, 2540 : 21-31) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า

การบริการเป็นกระบวนการของการปฏิบัติตนเพื่อผู้อื่น ดังนัน้ผู้ที่จะให้การบริการควรมี

คุณสมบัติที่สามารถจะอํานวยความสะดวกและทําเพื่อผู้อื่นอย่างมีความรบัผิดชอบและมี

ความสุข 

2.ลกัษณะของการบริการ 

Eiglier Langerd (อา้งถงึใน นพพร, 2545 : 10)  กล่าวไดว้่าการบรกิารมลีกัษณะทีส่ําคญัคอื 

- เป็นสิง่ที่จบัต้องไม่ได้บรกิารเป็นสิง่ที่จบัต้องหรอืสมัผสัไม่ได้ด้วยประสาททัง้ห้า 

ไม่ว่าจะก่อนหรอืหลงัซือ้ดงันัน้ปญัหาการขายการบรกิารจงึขึน้อยู่ทีโ่ปรแกรมการ

ส่งเสรมิการตลาด 

- เป็นความสมัพนัธโ์ดยตรงระหว่างกจิการกบัลกูคา้ 

- ลกูคา้มสี่วนรว่มในการผลติบรกิาร กล่าวคอื ลูกคา้จะต้องมกีารแสดงออกดว้ยการ

บอกความต้องการของตวัเองออกมาผู้ขายจงึจะทราบว่าจะต้องหาอะไรมาสนอง

ความต้องการของลูกค้าเฉพาะรายเน่ืองจากลูกค้าแต่ละรายมีความต้องการ

แตกต่างกนั 

     สุรศกัดิ ์นานานุกุล (2539) กล่าวว่า ธุรกจิบรกิารทีด่จีะตอ้งมลีกัษณะดงัน้ี 

- ธุรกจิบรกิารตอ้งมนีโยบายการบรกิารทีด่ ีมปีรชัญาการใหบ้รกิาร ความมุ่งมัน่ทีจ่ะ

สร้างความพอใจและความสุขให้แก่ลูกค้าการให้ความสําคัญแก่ สถานที่ และ

บรรยากาศในการตอ้นรบัลกูคา้ใหส้มเกยีรต ิ

- ธุรกิจบรกิาร ต้องมรีะบบการให้บรกิารที่ดีระบบเกี่ยวกับการวางตัวและกิรยิา

ท่าทางตลอดจนทศันคตทิีพ่นกังานพงึมต่ีอลูกคา้ระบบเกี่ยวกบัวธิกีารทํางานทุกๆ 

อย่างไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงาน ด้านการต้อนรบั การรกัษาความสะอาด การให้

ข้อมูลข่าวสารการตกแต่งสถานที่ระบบเกี่ยวกับการให้อํานาจพนักงานหรือ

ผู้บริหารระบบเกี่ยวกับการพูดจาที่มีการทักทายลูกค้าและการกล่าวขอบคุณ

เพื่อให้เกยีรตลิูกค้า ระบบเกี่ยวกบัการจําชื่อลูกค้า ระบบเกี่ยวกบัการรบัฟงัและ

สงัเกตความตอ้งการของลกูคา้ ระบบการวจิยัความคดิเหน็ของลกูคา้ 
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- ธุรกจิการบรกิาร ตอ้งมคีนใหก้ารบรกิารทีด่ ี ซึง่หมายถอื การคดัเลอืกบุคคลทีม่ ี

คุณลกัษณะทีเ่หมาะสมกบังานบรกิาร และระบบการอบรมทีด่ ี 

 

     John D. Millett (อา้งถงึใน วราพรรณ, 2540 : 31) ไดก้ล่าวถงึคุณค่าประการ

แรกของการบรหิารงานรฐักจิทัง้หมด คอื การปฏบิตังิานดว้ยการใหบ้รกิารทีก่่อให ้เกดิ

ความพงึพอใจ ซึง่มลีกัษณะทีส่าํคญั 5 ประการ คอื 

- การใหบ้รกิารอย่างเท่าเทยีมกนั(Equitable Services) โดยยดึหลกัทีว่่าคนเราทุก

คนเกดิมาเท่าเทยีมกนั ความเท่าเทยีมกนั หมายถงึ ประชาชนทุกคนควรมสีทิธิ ์

เท่าเทียมกนัทัง้ทางกฎหมายและทางการเมอืง การให้บรกิารของรฐัจะต้องไม่

แบ่งแยกเชือ้ชาต ิผวิหรอืความยากจน ตลอดจนสถานะทางสงัคม 

- การให้บรกิารอย่างรวดเรว็ทนัต่อเวลา (Timely Services) จะไม่มผีลงานทาง

สาธารณะใดๆ ที่เป็นผลงานที่มีประสิทธิภาพหากไม่ตรงต่อเวลาหรือทันต่อ

เหตุการณ์ เช่น รถดบัเพลงิมาถงึหลงัจากทีไ่ฟไหมห้มดไปแลว้ การบรกิารนัน้กถ็อื

ว่าไมเ่ป็นสิง่ทีถู่กตอ้งและน่าพอใจ 

- การใหบ้รกิารอย่างเพยีงพอ (Ample Services) นอกจากใหบ้รกิารอย่างเท่าเทยีม

กนัและให้อย่างรวดเรว็แล้วต้องคํานึงถึงจํานวนคนที่เหมาะสมกบัจํานวนความ

ตอ้งการในสถานทีท่ีเ่พยีงพอในเวลาทีเ่หมาะสม 

- การใหบ้รกิารอย่างต่อเน่ือง (Continuous Services) คอื การใหบ้รกิารตลอดเวลา

ต้องพร้อมและเตรียมตัวบริการต่อความสนใจของสาธารณชนเสมอ มีการ

ฝึกอบรมอยูเ่ป็นประจาํ เช่น การทาํงานของตํารวจจะตอ้งให ้บรกิารตลอด 24 ชม. 

- การให้บรกิารอย่างก้าวหน้า (Progressive Services) คอื การให้บรกิารทัง้ดา้น

ผลงานและคุณภาพมเีทคโนโลยทีีท่นัสมยั 

 

3.หลกัการในการให้บริการ ( สมชาติ , 2536 : 44-57 ) 

- การเขา้ใจในความต้องการของลูกค้าโดยการรบัฟงัจากคําพูด  สอบถาม สงัเกต  

สถติกิารใชป้ระสพการในการบรกิารลกูคา้ 

- การรูจ้กัวธิตีดิต่อสื่อสารทีด่ ี ทัง้ภาษาคําพูด และภาษาท่าทาง โดยภาษาคําพูดที่

ใชค้วรใหใ้ชค้ําสุภาพ  หลกีเลีย่งการพูดเรื่องส่วนตวั  การบ่นต่อหน้าลูกคา้ ฟงัให้

มากกว่าพูด เป็นต้น  ส่วนภาษาท่าทาง เช่น ใบหน้าทีย่ ิม้แยม้ สายตาที่เป็นมติร 

แต่งกายสุภาพเรยีบรอ้ย เป็นตน้ 
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- ความมมีารยาท คอื การทีผู่ใ้หบ้รกิารมกีารแสดงออกทีด่ต่ีอหน้าลกูคา้ ซึง่การ

แสดงออกทีด่กีค็อื การมมีารยาททีง่ดงาม ซึง่ แสดงออกทัง้การพูด การนัง่ การยนื 

การเดนิ หรอืการแสดงออกดว้ยภาษากายเป็นต้น 

- การมคีวามรบัผดิชอบในการทาํงาน และการเพิม่ผลผลติในการทํางานสตูร 5 ส. 

คอื 

สะสาง หมายถงึ การขจดัสิง่ทีไ่ม่จาํเป็นต่างๆ ในการทํางานออกไป 

สะดวก หมายถงึ การจดัวางสิง่ของต่างๆ ในทีท่ํางานใหเ้ป็นระเบยีบ 

สะอาด หมายถงึ การทาํความสะอาดเครือ่งมอืเครือ่งใชแ้ละสถานที ่

สุขลักษณะ หมายถึง การรักษามาตรฐานที่ดีของความเป็นระเบียบ

เรยีบรอ้ย ในสถานทีท่าํงาน 

สร้างนิสัย หมายถึง การให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และมี

ทศันคตทิีด่ใีนเรือ่งความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยสถานทีท่าํงาน 

- ความสามารถรอบรู ้ ผูใ้หบ้รกิารทีด่จีะตอ้งมคีวามสามารถรอบรูต่้าง ๆ ตอ้งรูจ้กั

สนิคา้ ผลติภณัฑ ์ รูจ้กังานการบรกิาร ระบบงานของตน องคก์ร ผูบ้รหิาร ขอ้มลู

ขา่วสาร แนะนําสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์กบัลกูคา้ จาํรายละเอยีดลกูคา้ใหไ้ด ้และพฒันา

ตนเองอยูเ่สมอ 

- การมคีวามน่าเชื่อถอื ซึง่คุณสมบตัทิีด่ขีองผูบ้รหิารมดีงัน้ี 

แต่งกายสุภาพ เรยีบรอ้ย สะอาด 

เป็นผูท้ีช่อบคน เขา้ใจคน และชอบบรกิารผูอ้ื่น 

มชีวีติชวีา วาจาอ่อนน้อม  

มไีหวพรบิ  

ทาํงานอย่างมปีระสทิธภิาพ พฒันาปรบัปรงุงานเสมอ 

ฝึกเป็นคนรูจ้กัคุณค่าของเวลา ตรงต่อเวลา 

ยิม้แยม้และแสดงท่าทางสนใจเสมอ 
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      แสดงความกระตอืรอืรน้ และแสดงความมน้ํีาใจออกมา 

      เตรยีมตนเองใหพ้รอ้มเสมอ 

      มคีวามจาํด ีรูข้อ้มลูในงานและขา่วสารทัว่ไปด ี

- ความน่าไวว้างใจ เพื่อใหล้กูคา้ไวว้างใจควรปฏบิตัดิงัน้ี 

การใหค้วามสนใจในตวัลกูคา้ 

การมคีวามจรงิใจทีจ่ะช่วยเหลอื ใหค้าํแนะนําและการใหก้ารบรกิาร 

การเป็นผูรู้จ้กักาลเทศะ ระวงักริยิาท่าทาง 

รกัษาความลบัของลกูคา้ 

ซื่อสตัยส์ุจรติในเรือ่งเงนิทอง 

รกัษาเวลา รกัษาคาํพูด และรกัษาสญัญา 

            การมสีุขภาพกายและสุขภาพจติที่ดีผู้ให้บริการที่ดีจะต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้

แขง็แรง สมบูรณ์อยู่เสมอ เมื่อมสีุขภาพกายที่ดีแล้วสุขภาพจติย่อมมตีามมาด้วยเพื่อการทํา

หน้าที่ของผู้ให้บรกิารอย่างเป็นสุขและสนุกกับงานด้วยสุขภาพจิตที่ดีเป็นผู้ที่เข้าใจตนเอง

ยอมรบัผูอ้ื่นมมีนุษยสมัพนัธพ์ฒันาบุคลกิภาพใหเ้หมาะสม และมกีารปรบัตวัเพื่อสุขภาพจติทีด่ ี

กุลธน  ธนาพงศธร( อ้างถงึ ใน วราพรรณ,2540:32 ) กล่าวถึงหลกังานในการ

ใหบ้รกิารซึง่ไดแ้ก่  

- หลกัความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคคลเป็นส่วนใหญ่ 

- หลกัความสมํ่าเสมอ การใหบ้รกิารตอ้งดาํเนินไปอย่างสมํ่าเสมอ และต่อเน่ือง 

- หลกัความเสมอภาคแก่ผูม้าใชบ้รกิารทุกคนอยา่งเสมอหน้ากนั 

- หลกัความประหยดั ค่าใชจ้่ายจะตอ้งไม่มากกว่าผลทีจ่ะไดร้บั 

- หลกัความสะดวก บรกิารทีจ่ดัใหแ้ก่ผูร้บับรกิารจะตอ้งเป็นไปในหลกัทีง่า่ยและ

สะดวก สบาย 
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ดร.เสร ี วงษ์มณฑา (2536:86-88) กล่าวว่า การบรกิารเริม่ขึน้ทีห่วัใจ ทีย่อมทีจ่ะรบั

และให ้ ความสาํคญัแก่ผูบ้รโิภคโดยมหีลกัการต่อไปน้ีผสมผสานเขา้ไปในการทาํธุรกจิ ซึง่ไดแ้ก่ 

- อยา่มองขา้มเรือ่งเลก็น้อย การตรงต่อเวลา การบรกิารเครือ่งดื่ม  

- การแกไ้ขปญัหาของลกูคา้โดยไมค่ดิว่าเป็นเรือ่งจกุจกิ 

- การรบัฟงัปญัหาของลกูคา้ดว้ยความจรงิใจ 

- การสรา้งความประทบัใจทีม่อิาจลมืได ้การจาํชื่อลกูคา้ได ้การช่วยเหลอื 

- การเรยีนรูค้วามคาดหวงัของลกูคา้ แลว้พยายามตอบสนอง 

- การมุง่มัน่ทีจ่ะเน้นคุณภาพ  

- การทําใหล้กูคา้เกดิความภูมใิจในตนเอง 

- การปรบัปรงุอยูเ่สมอ 

- การยอมลงทุนทางดา้นเทคโนโลย ี

- การทํางานแขง่กบัเวลา 

- การตอบสนองรปูการปฏบิตัสิมยัใหมข่องผูบ้รโิภค 

- การใหก้ารรบัประกนัดว้ยความกลา้และเชื่อมัน่ 

- การมคีวามไวต่อความรูส้กึของลกูคา้ 

- การใส่ใจของผูบ้รหิาร 

- การพฒันาใหอ้ยูแ่นวหน้า 

 

4.คณุลกัษณะของผูป้ฏิบติังานบริการ ( สมชาติ , 2543 )  

 การใหบ้รกิารทีด่สี ิง่สําคญัคอื ผูป้ฏบิตังิานซึง่จะตอ้งมคีุณลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

1.ความรวดเรว็ 

2.ความรอบคอบ 

3.ความอุตสาหะ 

4.ความรบัผดิชอบต่อหน้าที ่

5.ความรอบรูใ้นงาน 

6.ความคดิรเิริม่ 

7.มนุษยสมัพนัธ ์

8.ความรว่มมอื 

9.ความน่าไวว้างใจ 

10.ความอดทนและอดกลัน้ 

11.การแกไ้ขปญัหาเฉพาะหน้า 
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12.การตดัสนิใจ 

13.การวางแผนควบคุมใหเ้ป็นไปตามแผน 

14.การปกครองการบงัคบับญัชา 

15.ความประพฤตแิละคุณลกัษณะส่วนตวั 

16.ครอบครวั 

 

5.การวางแผนคณุภาพวงจรบริการ 

 เป้าหมายของการวางแผนคุณภาพของวงจรการบรกิาร คอื การวางแผนเพื่อกําหนดว่า

ลกูคา้จะไดร้บัความพงึพอใจหลงัการรบับรกิารในแต่ละขัน้ตอน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวางแผน

คุณภาพของวงจรบรกิาร คอื การวเิคราะหค์ุณภาพบรกิาร หรอื เอส.ควิ.เอ. (Service Quality 

Analysis) เป็นเครือ่งมอืเพื่อแยกแยะองคป์ระกอบต่างๆ ของการใหบ้รกิารแต่ละขัน้ตอน เพื่อ

จดัทํามาตรฐานงาน คน้หาจดุอ่อนและจดัหามาตรการป้องกนัความผดิพลาด รวมถงึเป็นขอ้มลู

สาํหรบัการออกแบบกระบวนการใหบ้รกิาร เพื่อกําหนดมาตรฐานงานบรกิารของแต่ละคนที่

ใหบ้รกิารในแต่ละจดุบรกิาร และเพื่อการปรบัปรงุมาตรฐานงานบรกิารโดยขจดัจดุบกพรอ่ง และ

เพิม่มาตรการเสรมิทีจ่าํเป็น 

6.คณุภาพการให้บริการ( ศิริวรรณ , 2539 : 291-293 ) 

           คุณภาพตามความหมายของ American Society for Quality Control ซึง่เป็นทีย่อมรบั

กันทัว่โลกหมายถึงเป็นรูปร่างและลกัษณะของผลิตภณัฑ์หรอืบริการที่สามารถสนองความ

จาํเป็นตามทีก่ําหนดไว ้จากความหมายน้ีเป็นความหมายของคุณภาพทีมุ่่งความสําคญัที่ลูกค้า 

ซึง่มคีวามจาํเป็นความตอ้งการและความหวงั โดยผูข้ายจะส่งมอบคุณภาพผลติภณัฑแ์ละบรกิาร

 เพื่อสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าซึ่งสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของลกูคา้ได ้คดิว่าเป็นหน่วยงานทีม่คีุณภาพการใหบ้รกิาร เป็นสิง่สําคญัสิง่หน่ึง ในการ

สรา้งความแตกต่างของธุรกจิการใหบ้รกิารคอื การรกัษาระดบัการใหบ้รกิารทีเ่หนือกว่าคู่แข่งขนั 

โดยเสนอคุณภาพการให้บริการตามที่ลูกค้าคาดหวังไว้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับคุณภาพการ

ให้บริการที่ลูกค้าต้องการจะได้จากประสบการณ์ในอดีต จากการพูดปากต่อปาก จากการ

โฆษณาของธุรกจิใหบ้รกิาร ลกูคา้จะพอใจถา้เขาไดร้บัในสิง่ทีเ่ขาตอ้งการเมือ่เขามคีวามต้องการ 

นกัการ ตลาดต้องการในรูปแบบที่ต้องการ นักการตลาดต้องทําการวจิยัเพื่อใหท้ราบดงัเกณฑ์

การตดัสนิซือ้บรกิารของลกูคา้คุณภาพการใหบ้รกิาร 
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7.ปัจจยัท่ีกาํหนดคณุภาพบริการ (Determinants of service quality)  

 ปจัจยัทีก่ําหนดคุณภาพบรกิาร หมายถงึ เกณฑท์ีล่กูคา้ทีใ่ชบ้รกิารกบัธนาคารพาณชิย์

ซึง่ประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลกั 5 ประการ(ขวญัใจ,2544:62 อา้งถงึประไพศร,ี 2543 ) ไดแ้ก่ 

7.1 ลกัษณะภายนอก (Tangibles) คอื ลกัษณะภายนอกทีส่ามารถมองเหน็ไดข้อง

บุคลากรทีใ่หบ้รกิาร ตลอดจนสื่อต่างๆ 

7.2 ความเชื่อถอืได ้  (Reliability)  คอื ความสามารถในการปฏบิตังิานตามทีไ่ด้

สญัญาไวอ้ยา่งแน่นอนและแมน่ยาํ 

7.3 การตอบสนองอย่างรวดเรว็ (Responsiveness) คอื ความเตม็ใจของผูใ้หบ้รกิาร

ทีจ่ะใหบ้รกิารอย่างรวดเรว็ 

7.4 ความมัน่ใจ (Assurance) ไดจ้ากการรวมปจัจยั คอื ความสามารถ ความสุภาพ 

ความน่าเชื่อถอื ความปลอดภยั 

7.5 ความเขา้ถงึจติใจ (Empathy) ไดจ้ากการรวมปจัจยั คอื ความสะดวด การ

ตดิต่อสื่อสาร ความเขา้ใจในลกูคา้. 

 8.ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการรบัรู้ของลูกค้าในด้านคณุภาพบริการ  

           การบรหิารคุณภาพในธุรกจิบรกิาร ขึน้อยูก่บัปจัจยัหลายอย่าง ซึง่ปจัจยัทีม่อีทิธพิลใน

ทางบวกต่อการรบัรูข้องลกูคา้ในดา้นคุณภาพบรกิารม ี 6 ปจัจยั คอื (ชาญ,2542:13 อา้งถงึ 

Longnecker,1997) 

8.1 มุง่ไปทีเ่ป้าหมาย กําหนดและสนองตอบความคาดหวงัของลกูคา้ทาํสิง่ทีใ่หส้ญัญา

ไว ้ณ สถานทีแ่ละเวลาตามสญัญา ใหล้กูคา้ไดท้ราบถงึสิง่ทีผู่ใ้หบ้รกิารไดป้ฏบิตั ิ

8.2 เอาใจใส่และเป็นธุระให้ โดยให้ความเหน็อกเหน็ใจ ปรบัอารมณ์ให้อยู่ในสถานะ

ทางจติใจ และความตอ้งการของลกูคา้ เอาใจใส่ดแูลเตม็ใจทีจ่ะช่วยเหลอื 

8.3 ปฏิบัติโดยทันทีให้อํานาจผู้ให้บริการในการคิดและสนองตอบอย่างรวดเร็ว 

ยนิยอมใหใ้ชดุ้ลพนิิจและสตปิญัญาในการตดัสนิใจดว้ยตนเองแทนทีต่้องรอคําสัง่

หรอืทาํตามระเบยีบ 

8.4 การแกป้ญัหา อบรมและส่งเสรมิผูใ้หบ้รกิารเรื่องการแก้ปญัหา ผูใ้หบ้รกิารต้องให้

ความสนใจอยา่งเตม็ทีเ่มือ่ลกูคา้มปีญัหาลูกคา้จะจดจาํการตอบสนองทีด่ไีปตลอด

จงึใชโ้อกาสน้ีแสดงใหล้กูคา้เหน็ถงึศกัยภาพและความสามารถขององคก์ร 

8.5 การตดิตามผล  จะไดร้บัความสนใจของลูกคา้และมกัไดร้บัความยนิยอมชมชอบ

อยา่งจรงิใจ การตดิตามผลสมัพนัธก์บัการเอาใจใส่และความเป็นมอือาชพีจงึควร

ตดิตามผลอยา่งมไีหวพรบิและสรา้งชื่อเสยีงใหเ้ลื่องลอืถงึคุณภาพการใหบ้รกิาร 
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8.6 การกอบกู ้ ลกูคา้ทีป่ระสพปญัหามกัตัง้ความคาดหวงัในการแกไ้ขปญัหาไวต้ํ่า 

ดงันัน้ลกูคา้จะประทบัใจมากหากการแกป้ญัหาอยา่งรวดเรว็ การแกป้ญัหาอยา่ง

รวดเรว็เป็นปจัจยัสําคญัทีช่่วยรกัษาภาพลกัษณ์ของการใหบ้รกิารทีม่คีุณภาพสงู

ไวอ้ยูไ่ปอยา่งถาวร 

 

9. การวดัระดบัคณุภาพบริการ  

           Parasuraman,Zeithaml and Berry ไดส้รา้งเครือ่งมอืทีใ่ชว้ดัคุณภาพการบรกิาร โดย

เป็นการ วดัระดบัการรบัรูถ้งึคุณภาพการบรกิารในตวัลกูคา้ ซึง่จาํแนกไดเ้ป็น 5 ดา้นไดแ้ก่ 

  (นพพร ,2545:11 อา้งถงึ  Zeithaml,1990) 

9.1 ความสะดวกสะบายของรปูลกัษณ์ภายนอก เครือ่งมอื ตวับุคคล และอุปกรณ์ทีใ่ช้

ในการสื่อสาร 

9.2 ความสามารถในการใหบ้รกิาร และความถูกตอ้งแมน่ยาํ 

9.3 ความเตม็ใจทีจ่ะช่วยเหลอืใหบ้รกิารลกูคา้โดยทนัท ีฉบัพลนั 

9.4 ความรูแ้ละความอ่อนน้อมถ่อมตนของผูใ้หบ้รกิาร ความสามารถในการสื่อสาร  

ความมัน่ใจ ความเชื่อมัน่ ความรบัผดิชอบ ประกอบดว้ย  

- ทกัษะ ความรู ้ ความสามารถในการใหบ้รกิาร(Competence) 

- ความสุภาพ น่านบัถอื น่าเคารพ ความเป็นมติร(Courtesy) 

- ความน่าเชื่อถอื ความไวว้างใจ และความซื่อสตัยข์องผูใ้หบ้รกิาร (Credibility) 

- อสิระจากความเสีย่งและขอ้สงสยัต่างๆ (Security) 

9.5 การดแูลใส่ใจในการใหบ้รกิารดว้ยความตัง้ใจ ประกอบดว้ย 

- การเขา้ถงึได ้ไปมาหาไดส้ะดวก งา่ยต่อการตดิต่อ 

- การสื่อสารแจง้ขา่วสารลกูคา้ดว้ยภาษาทีเ่ขา้ใจงา่ย 

- เขา้ใจลกูคา้รบัรูถ้งึความตอ้งการของลกูคา้ 
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การวดัคุณภาพการบรกิารเป็นการวดัโดยใชด้ชันีความพงึพอใจ หรอื Customer Satisfication  

Index (CSI) ของลูกค้าหลงัจากได้รบับรกิารแล้ว (คุณภาพในการบรกิาร ,2542:15-17)การ

ประเมนิระดบัคุณภาพของการบรกิารอาจจะใชอ้งคป์ระกอบของบรกิารลกัษณะต่างๆซึง่สามารถ

ตรวจสอบตรวจวดั ทดสอบ ประเมนิค่า  นบัจาํนวนหรอืใหห้น่วยคะแนน หรอืระดบัความรูส้กึพงึ

พอใจ ในลักษณะที่ผู้อื่นหรือส่วนมากยอมรบั  ดังนัน้การประเมินคุณภาพการบริการต้อง

พจิารณาระดบัความพงึพอใจที่ลูกค้าไดร้บัจากปจัจยัคุณภาพต่างๆตลอดระยะเวลาทีใ่ชบ้รกิาร

นัน้ๆ 

 การพฒันาคุณภาพของบุคลากร  ในการพฒันาคุณภาพของบุคลาการนัน้  ได้

ดาํเนินการ  ใน  3 ประเดน็  คอื  สรา้งจติสํานึกในการให้บรกิาร  สร้างอธัยาศยัไมตรใีนการ

ใหบ้รกิาร  และสรา้งพนกังานใหม้จีรรยาบรรณ  โดยแต่ละหวัขอ้มปีระเดน็ดงัน้ี 

 1. การสร้างจิตสาํนึกในการบริการ  สามารถกระทํา ดงัต่อไปน้ี 

  1. เคารพ ใหเ้กยีรตลิกูคา้ ทกัทาย สวสัด ีไหว ้

2. ใชก้ริยิาวาจาทีสุ่ภาพ พูดชดัถอ้ยชดัคาํ มหีางเสยีงครบั ค่ะ แต่งกายสุภาพ 

เรยีบรอ้ย ยิม้แยม้ แจม่ใส  

  3. แนะนํา แกไ้ขปญัหาใหลู้กคา้ไมเ่ปิดเผยความลบัของลกูคา้ 

  4. มคีวามพรอ้มในการใหบ้รกิาร  รอบรูเ้รือ่งงานทุกเรือ่งอยา่งถ่องแท ้

5. บรกิารลกูคา้รวดเรว็ ถกูตอ้ง ครบถว้นจดัเตรยีมเอกสาร อุปกรณ์ใหพ้รอ้ม

ก่อนเวลา ดแูลผลประโยชน์ลกูคา้ใหค้รบถว้น 

  6. บรกิารเสมอภาค มสีมาธ ิทาํตามขัน้ตอน ใชร้ะบบควิ 

  7.ใหล้กูคา้เกดิความประทบัใจสนองความตอ้งการของลูกคา้ดว้ยด ี

  8.ใหบ้รกิารเหนือความคาดหมาย 
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 2. การสร้างอธัยาศยัไมตรีท่ีดีให้กบัลูกค้า ประกอบดว้ย  มาตรฐาน  4 ประการ  คอื 

การกล่าวคาํทกัทายและกล่าวคาํอําลา การขจดัขอ้ขดัแยง้กบัลกูคา้  บุคลกิภาพทีด่ใีนการบรกิาร  

และคุณสมบตัขิองพนกังานในการใหบ้รกิาร 

   คาํทกัทาย    คาํอาํลา 

  ยิม้แยม้กล่าวคําทกัทาย   ยิม้แยม้ กล่าวคาํอําลา 

  “สวสัดคีรบั/ค่ะ”    “ขอบคุณครบั/ค่ะ” 

  “เชญิครบั/ค่ะ”    “โอกาสหน้ามาใชบ้รกิาร  

  อกีนะครบั/ค่ะ”  

 การรบัโทรศพัทร์บัทนัทเีมือ่สญัญาณโทรศพัทด์งัไมเ่กนิ 2ครัง้ กล่าวคาํ

ทกัทายดว้ยน้ําเสยีงนุ่มนวลสุภาพ “สวสัดคีรบั/ค่ะ ธนาคารกรงุไทยสาขา … 

ผม/ดฉินั … รบัสายครบั / ค่ะ” และกล่าวสวสัด ีครบั/ค่ะ เมือ่เลกิการสนทนา 

 มาตรฐานการขจดัขอ้ขดัแยง้กบัลกูคา้ 

  -  อยา่โตแ้ยง้ หรอืถกเถยีงลกูคา้ ใหร้บัฟงัปญัหาดว้ยความสนใจ 

 -  จงทาํใจใหย้อมรบัความรูส้กึในการบ่น หรอืการตําหนิของลกูคา้ 

 -  อยา่ตําหนิ ประณาม หรอื พรํ่าบ่นกบัลกูคา้ถ้าไมพ่อใจ 

 -  จงแยกใหอ้อกว่าอะไรคอือารมณ์ หรอืคาํบ่นของลกูคา้ 

 -  จงใหอ้ภยัในความผดิ หรอืความไมเ่ขา้ใจของลกูคา้ 

 -  หากไมส่ามารถใหค้าํอธบิายลกูคา้ไดใ้หเ้ชญิพนกังานอาวุโสกว่า 

 -  อยา่ตดัสนิใจ หรอืกระทําการใดทีเ่กนิอํานาจหน้าทีข่องตนเอง 

 

 บุคลกิภาพทีด่ใีนการให้บรกิาร บุคลกิภาพ คอืบุคลกิลกัษณะ  หมายถงึ รูปร่าง หน้าตา 

ท่าทาง การแต่งกาย สุขภาพ  การพดู  การวางตวัในสงัคม  ผูท้ีม่บุีคลกิภาพทีด่ ี ย่อมเป็นที่รกั

ใคร่ของผู้พบเห็นและเป็นเสน่ห์สําคญัอย่างหน่ึงและสามารถสร้างความประทบัใจเมื่อแรกพบ

บุคลกิภาพทีด่ปีระกอบดว้ย 

- การมสีุขภาพร่างกายและจติใจทีด่ ี

- การแต่งการสะอาด เรยีบรอ้ย ถูกตอ้งตามระเบยีบธนาคาร 
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- ความสะอาดส่วนต่างๆ ของรา่งกายดแูลใหส้ะอาดอยูเ่สมอ  

- การวางตวัตอ้งเหมาะสม สาํรวมกาย ใจ ไมพ่ดูเล่นกบัลกูคา้มากไป 

- การพดูจา และน้ําเสยีงชดัเจน ชดัถอ้ย ชดัคํา น้ําเสยีงอ่อนหวาน 

- กริยิาสุภาพ อ่อนน้อม แสดงท่าทเีตม็ใจ 

- ไมข่บเคีย้วอาหารในระหว่างการใหบ้รกิาร 

 

 คณุสมบติัของพนักงานในการให้บริการ 

- มคีวามสุภาพ อ่อนน้อม ปฏบิตัต่ิอลกูคา้อยา่งมอีธัยาศยัไมตร ี

- มคีวามอ่อนน้อมถ่อมตน 

- มคีวามกระตอืรอืรน้  ใส่ใจในการใหบ้รกิาร 

- พรอ้มทีจ่ะใหค้วามช่วยเหลอื มคีวามรว่มมอือนัดรีะหว่างกนั 

- มคีวามตัง้ใจในการปฏบิตังิาน ผลงานถูกตอ้ง แมน่ยาํ 

- มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์

- มคีวามจงรกัภกัดต่ีอองคก์ร 

- รกัษาความลบั 

- รอบรูใ้นงานของธนาคาร 

 

การบริการท่ีดี ต้องมี SMILE ยิม้แยม้แจม่ใส 

   SPEED  มคีวามรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร 

   SINCERITY มคีวามจรงิใจต่อลกูคา้ 

   SMARTNESS ฉลาด มไีหวพรบิในการตอบคาํถาม 

     แต่งการด ี สะอาด 

 3.  สร้างพนักงานให้มีจรรยาบรรณ สามารถกระทําไดด้งัน้ี 

1.ความซื่อสตัยส์ุจรติไม่เหน็แก่อามสิสนิจา้งหรอืประโยชน์ตอบแทนไม่ใชต้ําแหน่ง

หน้าทีโ่ดยมชิอบ 

2.ความขยนัหมัน่เพยีร  อุทศิตนใหก้บังานธนาคารอยา่งเตม็ความสามารถ  

3.ความมสีาํนึกพนกังานพงึระวงัว่าตอ้งใหค้วามรว่มมอืระหว่างกนัสรา้งความ พึ ง

พอใจใหแ้ก่ลกูคา้ 
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 4.ความมรีะเบยีบวนิยั  ปฏบิตัติามระเบยีบ  คาํสัง่ หนงัสอืเวยีน 

 5.การรกัษาความลบั  รกัษาขอ้มลู และสถานภาพทางการเงนิของลกูคา้ธนาคาร 

 6.ความระมดัระวงัในการใชท้รพัยส์นิของธนาคาร  ใชแ้ละรกัษาใหเ้กดิประโยชน์ 

 7.การประกอบกจิการส่วนตวั  ไมป่ระกอบกจิการแขง่ขนัขดัผลประโยชน์ธนาคาร 

8.การใชส้ทิธทิางการเมอืงมเีสรภีาพทางดา้นการเมอืงแต่ไมค่วรพงึกระทาํใหเ้กดิความ

เขา้ใจผดิไดว้่า  ธนาคารมสี่วนเกีย่วขอ้งกบัพรรคการเมอืง 

 

 การพฒันาด้านอาคาร  สถานท่ีและอ่ืน ๆ 

 ธนาคารไดนํ้ากระบวนการในการดาํเนินงานตามหลกัการ 5 ส มาปฏบิตั ิ  

 ซึง่เป็นแนวคดิในการจดัการความเป็นระเบยีบความเรยีบรอ้ยความสะอาดในสถานที่

ทาํงานซึง่ก่อใหเ้กดิสภาพการทํางานทีด่สีะดวก รวดเรว็อนัจะนํามาซึง่การบรกิารทีม่คีุณภาพและ

ตน้ทุนตํ่า     

 การพฒันางานสนับสนุน  คอื การตดิตามและประเมนิผล แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

คอื การ ประเมนิผลภายในและการประเมนิผลภายนอก มขี ัน้ตอนและรปูแบบการประเมนิผล  

ดงัน้ี 

                                        แผนผงัแสดงวิธีการประเมิน QA. 

การประเมินผล 

ภายนอก           ภายใน 

ความพงึพอใจของลกูคา้               การปฏบิตัติามมาตรฐาน 

   แบบสอบถาม           แบบประเมนิผล 

  สุ่มตวัอยา่ง 100ราย         สุ่มตวัอยา่งทางโทรศพัท ์

ตรวจเยีย่มสาขา 
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 สรปุผลคะแนนการประเมินสาขา และจดักลุ่มสาขาตามเกณฑ ์ได้ดงัน้ี 

1. พจิารณากลัน่กรองการประเมนิ สุ่มตรวจมาตรฐานของสาขา 

2. ประกาศผลการคดัเลอืกสาขาตามเกณฑ ์

3. ประกาศผลการคดัเลอืกสาขาดเีลศิระดบัภาค 

4. กําหนดนโยบายเกณฑม์าตรฐานและนโยบายคดัเลอืกสาขาเพื่อมอบสญัลกัษณ์ 

5. ประเมนิผลสาขาระดบัภาคทีส่่งเขา้ประกวดระดบัประเทศ 

6. ประกาศผลการคดัเลอืกสาขาดเีลศิระดบัประเทศ 

ท่ีมา :  ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 

 

แนวคิดเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ 

ความหมายของภาพลกัษณ์ 

  พจนานุกรมฉบบับณัฑติยสถาน( 2542: ออนไลน์) ได้อธบิายถงึความหมาย

ของภาพลกัษณ์หมายถึง ภาพที่เกิดจากความนึกคิดหรอืที่คิดว่าควรจะเป็นเช่นนัน้ตรงกับ

ภาษาองักฤษคาํว่า”Image” 

 ฟิตลปิ คอนเลอร ์(Philip Kotler.2000 : 553) อธบิายถงึคําว่า ภาพลกัษณ์ ”Image” ว่า

เป็นองค์รวมของความเชื่อ ความคดิ และความประทบัใจทีบุ่คคลมต่ีอสิง่ใดสิง่หน่ึง ซึ่งทศันคติ

และการกระทาํใดๆ ทีค่นเรามต่ีอสิง่นัน้ จะมคีวามเกีย่วพนัอยา่งสงูเกีย่วกบั ภาพลกัษณ์นัน้ๆ 

 แฟรงค ์เจฟคนิส ์(Frank Jefkin.1993 :21-22) ไดอ้ธบิายภาพลกัษณ์ขององคก์รธุรกจิ 

ไว้ว่า ภาพลกัษณ์ของบรษิทัหรอืภาพลกัษณ์ขององค์การธุรกจิ (Corporate Image) หมายถงึ 

ภาพขององคก์ารใดองคก์ารหน่ึง ซึง่หมายรวมทุกสิง่ทุกอย่างเกี่ยวกบัองคก์ารที่ประชาชนรูจ้กั 

เขา้ใจ และไดม้ปีระสบการณ์ ในการสรา้งภาพลกัษณ์ขององคก์ารนัน้ ส่วนหน่ึง  
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กระทําไดโ้ดยอาศยัการนําเสนออตัลกัษณ์ขององคก์าร(Corporate Identity) ซึง่ปรากฏแก่

สายตาคนทัว่ไปไดง้่าย เช่น สญัลกัษณ์ เครือ่งแบบ ฯลฯ 

 วริชั ลภริตันกุล (2540 : 81-83) ไดอ้ธบิายว่า ภาพลกัษณ์ของบรษิทั (Corporate 

Image) คอื ภาพทีเ่กดิขึน้ในจติใจของประชาชนทีม่ต่ีอบรษิทัหรอืหน่วยงานธุรกจิแห่งใดแห่ง

หน่ึง หมายรวมไปถงึดา้นการบรหิารหรอืการจดัการ (Management) ของบรษิทัแห่งนัน้ดว้ย 

และหมายรวมไปถงึสนิคา้ผลติภณัฑ ์ (Product) และการบรกิาร(Service) ทีบ่รษิทันัน้จาํหน่าย 

ฉะนัน้ คาํว่า ภาพลกัษณ์ของบรษิทัจงึมคีวามหมายค่อยขา้งกวา้งโดยครอบคลุมทัง้ตวัหน่วยงาน

ธุรกจิ ฝา่ยจดัการ และสนิคา้หรอืบรกิารของบรษิทัแห่งนัน้ดว้ย 

  จากความหมาย ภาพลกัษณ์ สรปุไดว้่า ภาพลกัษณ์ หมายถงึ ภาพทีเ่กดิขึน้ใน

ความคดิของบุคคลใดบุคคลหน่ึง โดยเป็นภาพทีเ่กดิจากการรวมกนัของความเชื่อ ความคดิที่

ผ่านจากประสบการณ์โดยตรงหรอืประสบการณ์โดยออ้มของบุคคลทีม่ต่ีอสิง่ใดสิง่หน่ึง 

 องคป์ระกอบของภาพลกัษณ์และการเกิดภาพลกัษณ์ 

 เคนเนท อ.ีบราวน์ดิง้(Kenneth E.Boulding. 1975 : 91) ไดอ้ธบิายว่า “ภาพลกัษณ์” 

เป็นความรู ้ ความรูส้กึของบุคคลทีม่ต่ีอสิง่ต่างๆ โดยเฉพาะความรูน้ัน้เป็นความรูท้ีส่รา้งขึน้มา

เองเฉพาะบุคคลนัน้ เป็นความรูเ้ชงิอตัวสิยั (Subjective Knowledge) ซึง่ประกอบดว้ย 

ขอ้เทจ็จรงิ คุณค่าทีบุ่คคลเป็นผูก้ําหนด โดยแต่ละบุคคลจะเกบ็สะสมความรูเ้ชงิอตัวสิยัเกีย่วกบั

สิง่ต่างๆ รอบตวัทีไ่ดป้ระสบและมคีวามเชื่อว่างจรงิ เน่ืองจากบุคคลนัน้ไมส่ามารถทีจ่ะรบัรูแ้ละ

ทาํความเขา้ใจกบัทุกสิง่ไดค้รบถว้นเสมอไป    โดยมกัจะไดเ้ฉพาะภาพบางส่วนหรอืลกัษณะ

กวา้งๆของสิง่เหล่านัน้ซึง่อาจไม่ชดัเจนแน่นอนเพยีงพอลว้นมกัตคีวามหมายหรอืใหค้วามหมาย

แก่สิง่นัน้ๆดว้ยตนเอง ความรูเ้ชงิอตัวสิยัน้ีจะประกอบกนัเป็นภาพลกัษณ์ของสิง่ต่างๆ ทีอ่ยูใ่น

โลกตามทศันะของบุคคลใดบุคคลหน่ึงและพฤตกิรรมทีแ่สดงออกกจ็ะขึน้อยูก่บัภาพลกัษณ์ของ

สิง่นัน้ๆ ทีบุ่คคลมอียูใ่นสมองดว้ยเพื่อใหง้า่ยแก่การทําความเขา้ใจ อาจแยกองคป์ระกอบของ

ภาพลกัษณ์ไดเ้ป็น 4ส่วน แต่ในความเป็นจรงิองคป์ระกอบทัง้ 4 ส่วนน้ีมคีวามเกีย่วขอ้งสมัพนัธ์

กนัอยา่งไมอ่าจแบ่งแยกได ้คอื 
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  1.องคป์ระกอบเชงิการรบัรู(้Perceptual Component) เป็นสิง่ทีบุ่คคลไดจ้าก

การสงัเกตโดยตรง แลว้นําสิง่นัน้ไปสู่การรบัรู ้สิง่ทีถู่กรบัรูน้ี้อาจจะเป็นบุคคล สถานที ่เหตุการณ์ 

ความคดิ หรอืสิง่ของต่างๆ เราจะไดภ้าพของสิง่แวดลอ้มต่างๆเหล่าน้ีโดยผ่านการรบัรูเ้ป็น

เบือ้งแรก  

  2.องคป์ระกอบเชงิความรู ้ (Cognitive Component) ไดแ้ก่ ส่วนทีเ่ป็นความรู้

เกีย่วกบัลกัษณะ ประเภท ความแตกต่างของสิง่ต่างๆ ทีไ่ดจ้ากการสงัเกตและรบัรู ้

  3.องคป์ระกอบเชงิความรูส้กึ (Affective Component) ไดแ้ก่ ความรูส้กึของ

บุคคลทีม่ต่ีอสิง่ต่างๆอาจเป็นความรูส้กึผกูพนัยอมรบัหรอืไมย่อมรบั ชอบหรอืไมช่อบ  

  4.องคป์ระกอบเชงิการกระทํา (Cognative Component) เป็นความมุง่หมาย

หรอืเจตนาทีเ่ป็นแนวทางในการปฎบิตัติอบโตส้ิง่เรา้นัน้ โดยเป็นผลของปฎสิมัพนัธร์ะหว่าง

องคป์ระกอบเชงิความรูแ้ละความรูส้กึ 

  องค์ประกอบเชิงการรบัรู้ เชิงความรู้ เชิงความรู้สกึ และเชิงการกระทําน้ีจะ

ผสมผสานกันเป็นภาพที่บุคคลได้มปีระสบการณ์ในโลก ดงันัน้ ภาพลกัษณ์ที่ดีของธุรกิจจงึ

สมัพนัธโ์ดยตรงกบัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค ซึง่กว่าผูบ้รโิภคเป้าหมาย(Target Consumer) แต่

ละรายจะเปลี่ยนฐานะมาเป็นลูกค้า(Customer)นัน้ จะผ่านการรบัรู้(Perception)จนเกิดความรู้

(Knowledge)และความรู้สึก(Affection)ที่ดีต่อผลิตภณัฑ์และองค์การธุรกิจ จนกระทัง่เกิด

พฤตกิรรมการซือ้(Buying)มาบรโิภคในทีสุ่ด 

 เสร ี วงษ์มณฑา (2542 : 83) กล่าวเพิม่เตมิว่า องคป์ระกอบของภาพพจน์องคก์ร

ประกอบดว้ย 

 1. ผู้บรหิาร(Executive) องค์กรจะดหีรอืไม่ดขีึ้นอยู่กบัผู้บรหิาร ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มี

ความรู ้ ความสามารถ ถ้าองค์กรใดมผีู้บรหิารที่มคีวามสามารถ มวีสิยัทศัน์ที่ด ีมนีโยบายการ

บรหิารธุรกจิทีด่ ีซือ้สตัยไ์มเ่อาเปรยีบลกูคา้ บรษิทันัน้กจ็ะมภีาพพจน์ทีด่ ี

 2. พนกังาน(Employee) คอื บรษิทัทีด่จีะตอ้งมพีนกังานทีม่คีวามสามารถ มมีนุษย

สมัพนัธท์ีด่ ีมวีญิญาณของการใหบ้รกิารและมบุีคลกิภาพทีด่ ี
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 3. สนิคา้ (Product) ตอ้งเป็นสนิคา้ทีด่มีคีุณภาพ มปีระโยชน์ตรงกบัขอ้ความโฆษณาที่

เผยแพรอ่อกไป 

 4. การดําเนินธุรกจิ (Business Practice) ควรมกีารคนืกําไรสู่สงัคมเพื่อสรา้งภาพพจน์

ทีด่ใีหก้บับรษิทั ดงันัน้องคก์รทัง้หลายจะตอ้งใหค้วามสําคญักบัการคนืกําไรแก่สงัคมในรปูแบบ

ของกจิกรรมสาธารณะและการกุศลต่างๆ 

 5. กจิกรรมเพื่อสงัคม (Social Activities) คอื การดแูลเอาใจใส่สงัคม รว่มกจิกรรมการ

กุศลหรอืสรา้งประโยชน์ใหก้บัสงัคม 

 6. เครือ่งมอื เครือ่งใชแ้ละอุปกรณ์สาํนกังาน (Artifats) บรษิทัตอ้งมสีิง่ทีแ่สดงสญัลกัษณ์

ของบรษิทั ไดแ้ก่ เครือ่งมอื เครือ่งใช ้ เครือ่งแบบพนกังาน อุปกรณ์สํานกังาน ควรมโีลโกข้อง

องคก์รแสดงอยูด่ว้ย ควรมกีารออกแบบทีเ่หมาะสมสอดคลอ้งกบับุคลกิของบรษิทั อุปกรณ์

เหล่าน้ีจะสะทอ้นความเป็นตวัตนของบรษิทั (Corporate Identity) ใหก้บัคนอื่นไดพ้จิารณาภา

พจน์ของบรษิทัว่าเป็นอย่างไร 

 ประเภทของภาพลกัษณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัองคก์ารธรุกิจ 

 ฟิลลปิ คอตเลอร ์(Philip Kotler. 200 : 296) ไดก้ล่าวถงึภาพลกัษณ์ในความหมายทาง

 การตลาดไว้ว่า ภาพลักษณ์ (Image) เป็นวิถีที่ประชาชนรับรู้เกี่ยวกับบริษัทหรือ

ผลิตภณัฑ์ของบรษิัทและภาพลกัษณ์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จากปจัจยัหลายประการภายใต้การ

ควบคุมของธุรกิจเมื่อพจิารณาภาพลกัษณ์ที่องค์การธุรกิจจะสามารถนํามาเป็นองค์ประกอบ

ทางการบรหิารจดัการได้แล้วอาจจํากัดขอบเขตประเภทของภาพลกัษณ์ที่เกี่ยวข้องกบัการ

ส่งเสรมิการตลาดใหช้ดัเจนโดยจาํแนก เป็น 3ประเภทดว้ยกนั คอื 

  1. ภาพลกัษณ์ผลติภณัฑห์รอืบรกิาร(Product or Service Image) คอื ภาพที่

เกดิขึน้ในใจของประชาชนทีม่ต่ีอผลติภณัฑห์รอืบรกิารของบรษิทัเพยีงอย่างเดยีว ไมร่วมถงึตวั

องคก์าร หรอืตวัธุรกจิ ซึง่บรษิทัหน่ึงๆอาจมผีลติภณัฑห์ลายชนิดและหลายยีห่อ้จาํหน่ายอยูใ่น

ทอ้งตลาด ดงันัน้ ภาพลกัษณ์ประเภทน้ีจงึเป็นภาพโดยรวมของผลติภณัฑห์รอืบรกิารทุกชนิด

และทุกตรายีห่อ้ ทีอ่ยูภ่ายใตค้วามรบัผดิชอบของบรษิทัใดบรษิทัหน่ึง  
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  2. ภาพลกัษณ์ตรายีห่อ้(Brand Image) คอื ภาพทีเ่กดิขึน้ในใจประชาชนทีม่ต่ีอ

สินค้ายี่ห้อหน่ึงหรือตรา (Brand) ใดตราหน่ึงหรือเครื่องหมายการค้า (Trademark) ใด

เครื่องหมายหน่ึง ส่วนมากมกัอาศัยวิธกีารโฆษณาและการส่งเสรมิการขาย เพื่อบ่งบอกถึง

บุคลกิลกัษณะของสนิค้า โดยการเน้นถงึคุณลกัษณะเฉพาะหรอืจุดขาย แมส้นิค้าหลายยีห่อ้จะ

มาจากบรษิทัเดยีวกนั แต่กไ็ม่จาํเป็นต้องมภีาพลกัษณ์เหมอืนกนั เน่ืองจากภาพลกัษณ์ของตรา

ยีห่้อถอืว่าเป็นสิง่เฉพาะตวั โดยขึน้อยู่กบัการกําหนดตําแหน่งครองใจ(Positioning) ของสนิค้า

ยีห่อ้ใดยีห่อ้หน่ึง ทีบ่รษิทัตอ้งการใหม้คีวามแตกต่าง(Differentiation) จากยีห่อ้อื่นๆ 

  3. ภาพลกัษณ์ของสถาบนัหรอืองคก์าร(Institutional Image) คอื ภาพทีเ่กดิขึน้

ในใจประชาชนที่มต่ีอองคก์ารหรอืสถาบนั ซึง่เน้นเฉพาะของตวัสถาบนัหรอืองค์การเพยีงส่วน

เดยีว ไม่รวมถงึสนิคา้หรอืบรกิารที่จําหน่าย ดงันัน้ ภาพลกัษณ์ประเภทน้ีจงึเป็นภาพที่สะท้อน

ถงึการ บรหิารและการดําเนินงานขององค์การ ทัง้ในแง่ระบบบรกิารจดัการ บุคลากร(ผูบ้รหิาร

และพนกังาน) ความรบัผดิชอบต่อสงัคม และการทาํประโยชน์แก่สาธารณะ 

 ภาพลกัษณ์ท่ีพึงประสงคส์าํหรบัองคก์ารธรุกิจ 

 พรทพิย ์พมิลสนิธุ ์(2540 : 107-108 อา้งจาก ดร.อํานวย วรีวรรณ ในการบรรยายของ

สมาคม นิสติเก่านิเทศศาสตร ์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) กล่าวถงึภาพลกัษณ์ขององคก์ารที่

สงัคมตอ้งการในความเหน็ ไวด้งัน้ี 

  1. เป็นองคก์ารทีเ่จรญิกา้วหน้าทนัโลก 

  2. มบีรกิารและสมัพนัธอ์งัดกีบัลกูคา้ 

  3. มรีะบบบรหิารและฝ่ายจดัการทาสงูดว้ยประสทิธภิาพ 

  4. ทาํคุณประโยชน์ทางเศรษฐกจิใหแ้ก่ส่วนรวม 

  5. ปฏบิตังิานภายในกรอบกฎหมายของบา้นเมอืง 

  6. มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมในระดบัสงู 

 รุ่งรตัน์ ชยัสําเรจ็ (2546 : ออนไลน์) กล่าวถึงการกําหนดภาพลกัษณ์เพื่อส่งเสรมิ

การตลาดที่พงึประสงค์ อาจเริม่ต้นจากการวเิคราะห์จําแนกภาพลกัษณ์แต่ละด้านโดยอาศัย
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กรอบทฤษฎสี่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) ทัง้ 4ส่วน คอื ผลติภณัฑ(์Product) ราคา

(Price) ช่องทางการจาํหน่าย(Place) และการส่งเสรมิการตลาด(Promotion) ซงึสําหรบัองคก์าร

ธุรกจิ โดยทัว่ไปสามารถกําหนดภาพลกัษณ์ที่พงึประสงค์โดยอาศยัส่วนผสมทางการตลาด

รวมไปถงึมติอิื่นๆของธุรกจิมาเป็นแนวทางพจิารณา ดงัน้ี 

 1. ภาพลกัษณ์ที่พงึประสงคด์้านสนิคา้หรอืบรกิารทีจ่ําหน่าย เช่น สนิค้าที่มคีุณภาพด ี

น่าเชื่อถือ สินค้ามีความทันสมัย สินค้ามีเอกลักษณ์โดดเด่น สินค้ามีความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลย ี

 2. ภาพลกัษณ์ที่พึงประสงค์ด้านราคา โดยทัว่ไปผู้บรโิภคจะเริม่ต้นจากจุดแรก คือ 

คํานึงถึงราคาสนิค้าหรอืค่าบรกิารที่มคีวามเหมาะสมและยุติธรรม แต่ในภาวการณ์แข่งขนัที่

รุนแรงสําหรบัการตลาดสินค้าบางประเภทนัน้  เป้าหมายของภาพลกัษณ์ด้านราคาอาจต้อง

ปรบัตวัสู่อกีมติหิน่ึง นัน่คอืราคายอ่มเยา 

 3. ภาพลกัษณ์ที่พงึประสงค์ด้านช่องทางการกระจายสนิค้า มกัจะมุ่งในประเด็นเรื่อง

สถานที่จําหน่ายและระยะเวลาที่ผู้บรโิภคสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก เช่น ตวัแทนจําหน่าย

ครอบคลุมพืน้ทีก่ว่างขวางและทัว่ถงึ เป็นตน้ 

 4. ภาพลกัษณ์ทีพ่งึประสงคด์า้นการส่งเสรมิการตลาด อาจจาํแนกออกเป็นส่วนย่อยๆ 

คอื 

4.1 ภาพลักษณ์ของกิจกรรมการสื่อสารการตลาด เช่น สื่อโฆษณาและสื่อ

ประชาสมัพนัธท์ีใ่ชม้คีวามทนัสมยั มรีสนิยมทีด่ ีนอกจากน้ี ในแง่ข่าวสารกต็้องมคีวาม

เป็นเอกภาพ จรงิใจ ไมโ่ออ้วด 

4.2 ภาพลกัษณ์ของกิจกรรมส่งเสริมการขาย ในแง่รูปแบบและอรรถประโยชน์ต่อ

ผู้บริโภค ทัง้น้ี ยงัครอบคลุมไปถึงกิจกรรมและอุปกรณ์ส่งเสรมิการขายว่ามีความ

ทนัสมยัและเหมาะสมกบัสนิคา้ เช่น การจดัวางสนิคา้ แคตตาลอ็ก พรเีซน็เตอร ์เป็นตน้ 

 5. ภาพลกัษณ์ที่พึงประสงค์ด้านบรกิาร ประสทิธิภาพของการบรกิารเกิดขึ้นจาก

องค์ประกอบสําคญัสองส่วนคอื พนักงานบรกิารและระบบบรกิาร ธุรกจิจงึต้องพฒันาทัง้ระบบ

บริการเพื่อให้มีภาพของความทันสมยั ก้าวหน้า รวดเร็ว และถูกต้องแม่นยํา พร้อมๆกับ
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พนักงานบรกิารที่มคีวามเชี่ยวชาญ คล่องแคล่ว สุภาพ มบุีคลกิภาพและอัธยาศยัไม่ตรอีนัดี

เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของการสรา้งภาพลกัษณ์ดา้นบรกิารไดเ้ตม็ที ่

 6. ภาพลกัษณ์ทีพ่งึประสงคด์า้นองคก์าร ถอืว่าเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัหรอือตัลกัษณ์

(Identity) ของแต่ละธุรกจิ โดยยดึแนวคดิในการเป็น “องคก์ารทีด่ต่ีอสงัคม” (Good Corporate 

Citizen) เช่น ภาพลกัษณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความรูค้วามสามารถและคุณธรรมของเจา้ของธุรกจิและ

ผู้บรหิาร ความมัน่คงก้าวหน้าของกิจการ ความทนัสมยัและก้าวหน้าทางวทิยาการของธุรกิจ 

ความรูค้วามสามารถ รวมถงึประสทิธภิาพการทํางานและมนุษยสมัพนัธ์ของพนักงาน ความมี

จรยิธรรมและรบัผดิชอบต่อสงัคม การทําคุณประโยชน์แก่สงัคม(เช่น ในด้านศิลปวฒันธรรม 

การศกึษา เยาวชน สิง่แวดลอ้มฯลฯ) 

 วิธีการตรวจสอบและประเมินภาพลกัษณ์ 

 รุง่รตัน์ ชยัสาํเรจ็ (2546 : ออนไลน์) อธบิายถงึการตรวจสอบและประเมนิภาพลกัษณ์ซึง่

เป็นที่ถกเถยีงกนัทัง้ในวงวชิาการและในทางปฏบิตัอิยู่เสมอว่าจะทําการประเมนิหรอืตรวจสอบ

 ภาพลกัษณ์อยา่งไรทีจ่ะก่อใหเ้กดิความแม่นยาํเทีย่งตรงและเชื่อถอืไดสู้งสุดภาพลกัษณ์

ในปจัจุบนั(Current Image) ทีพ่บจากกการวดัประเมนิจะถูกต้องตามสภาพทีเ่ป็นอยู่จรงิหรอืไม ่

ดูว่ามภีาพลกัษณ์ซ้อน (Multiple Image) เกดิขึน้ในด้านใดและทศิทางอย่างไรบา้ง รวมไปถงึ

ตรวจสอบดูว่าภาพลกัษณ์ที่เกดิขึน้ในสายตาของกลุ่มเป้าหมายนัน้สอดคล้องกบัภาพลกัษณ์ที่

พงึประสงค์ที่กําหนดไว้แต่เดมิหรอืยงัสิง่เหล่าน้ีจําเป็นต้องอาศยัแนวคดิและวธิกีารตรวจสอบ

(Monitor)และวัดประเมิน (Evaluation)โดยสามารถอธิบายภาพลักษณ์ในเชิงประจักษ์

(Emporical) ดงันัน้ การกําหนดดชันี (Indicator)และเกณฑร์ะดบัการวดั(Criteria)ในการประเมนิ

ใหช้ดัเจนจงึเป็นส่วนประกอบทีส่าํคญัอยา่งยิง่ 

ธนาคารพาณิชยก์บัการสร้างภาพพจน์ 

 บุญรอด พรหมศาสตร ์(2539 : 39)  ไดอ้ธบิายถงึการสรา้งภาพพจน์ว่าเป็นพืน้ฐานของ

องคก์ร ธุรกจิขนาดใหญ่ทุกแห่งที่จะต้องให้ความสําคญัโดยเฉพาะธนาคารซึ่งเป็นสถาบนัทาง

การเงนิ ที่ตัง้มัน่อยู่ได้โดยอาศัยความไว้เน้ือเชื่อใจและศรทัธาจากมหาชน ดงันัน้การสร้าง

ภาพพจน์ของธนาคารใหด้ทีีสุ่ดในจติสํานึกของลูกคา้ผูม้าใชบ้รกิารธนาคารและประชาชนทัว่ไป 

จงึเป็นเรื่องทีส่ําคญัมากเพราถ้าหากธนาคารสามารถสรา้งภาพพจน์ที่ด ีเพื่อใหลู้กคา้เกดิความ
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เชื่อถอืได้ก็เท่ากบัเป็นการวางรากฐานสําคญัไว้ให้กบัองค์กรเองได้ แมเ้มื่อเกดิวกิฤตกิารณ์ใด

แล้วก็ไม่สัน่คลอนต่อธุรกิจโดยรวมมากเพยีงใด สําหรบัภาพพจน์ของธนาคารที่ปรารถนาให้

เกดิขึน้ในจติสาํนึกของประชาชนทัว่ไปนัน้ ประกอบดว้ยสิง่ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

  1. เป็นธนาคารทีม่กีารประกอบการอย่างถูกตอ้งตามกฎหมายทีร่ฐักําหนดไว ้

  2. เป็นธนาคารทีม่รีะบบการควบคุมและตรวจสอบอย่างมปีระสทิธภิาพ 

3. เป็นธนาคารทีพ่รอ้มดว้ยระบบงานดา้นเทคโนโลยทีนัสมยั เพื่อการบรกิารที่

มปีระสทิธภิาพเป็นธนาคารทีม่รีะบบการกระจายเงนิทุนไปในภาพเศรษฐกจิที่

เหมาะสม 

4. เป็นธนาคารทีส่ามารถสรา้งความเขา้ใจอนัดใีหก้บัคนทุกระดบัทัง้ในและนอก

องคก์ร 

  5. เป็นธนาคารทีพ่รอ้มเขา้ไปมสี่วนรว่มในการสรา้งกจิกรรมเพื่อสงัคม 

 จากการแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกบัภาพลกัษณ์ ที่อธบิายถึง  ภาพลกัษณ์ ว่าเป็นภาพที่

เกิดขึ้นในใจของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึงซึ่งอาจจะเป็นสินค้า บริการ รวมถึงองค์กรธุรกิจ 

ภาพลกัษณ์ทีด่ขีองธุรกจิจงึมคีวามเกีย่วขอ้งสมัพนัธก์บัองคป์ระกอบเชงิการรบัรู ้เชงิความรู ้เชงิ

ความรูส้กึและเชงิการกระทาํทีผ่สมผสานกนัเป็นภาพทีบุ่คคลไดม้ปีระสบการณ์  
 

 ผูว้จิยัไดนํ้าแนวคดิดงักล่าวมาประยกุตใ์ชก้บังานวจิยั เรื่อง“การศกึษาทศันคตขิองลูกคา้

ที่มต่ีอภาพลกัษณ์การบรกิารสะดวกชวีติสบาย (KTB Convenience) ของธนาคารกรุงไทย 

จํากัด(มหาชน)ในเมอืงปทุมธานี” โดยการศึกษาภาพลกัษณ์ของธนาคารกรุงไทย จํากัด 

(มหาชน) ในการบรกิารสะดวก ในดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นช่องทางการใหบ้รกิาร ดา้นพนักงานและ

ดา้นการบรกิาร โดยนําวธิกีาร ตรวจสอบและประเมินผลภาพลักษณ์ด้วยการนําสเกล

ความชอบ(Favorability Scale) มาวดัทศันคตหิรอืความรูส้กึของลูกคา้ที่มต่ีอภาพลกัษณ์ของ

ธนาคารทัง้ในด้านผลติภณัฑ ์ดา้นช่องทางการบรกิาร ด้านพนักงานและด้านการให้บรกิาร ซึ่ง

ผูว้จิยัไดนํ้ามาสรา้งเป็นกรอบเพื่อใชใ้นการศกึษาต่อไป 
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 แนวคิดในการปรบัปรงุการให้บริการของธนาคารพาณิชยไ์ทย 

 พรนพ พกุกะพนัธ์ และประเสริฐชยั ไตรเสถียรพงศ์ (2544 : 269-274) ได้กลา่วถึง แนวคิด

ในการปรับปรุงการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ไทย ดงันี ้

 1. กลยทุธท์างการตลาดเชิงรกุ(Aggressive Marketing Stratege)  

  1.1 การพฒันาสนิค้าหรอืผลติภณัฑ์ใหม่ๆด้วยการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์

หรอืบรกิารทางการเงนิที่มุ่งสนองตอบต่อความต้องการแท้จรงิของกลุ่มลูกค้าหลกั หรอืลูกค้า

ส่วนใหญ่ของธนาคาร เช่น การนําเทคโนโลยมีาใหบ้รกิารในลกัษณะHi-Tech to Bank และ Lo-

Tech for Customer โดยลูกคา้ไดร้บัความสะดวกสบายมากทีสุ่ดและมคีวามยุ่งยากเกี่ยวกบั

เทคโนโลยน้ีอยทีสุ่ดเช่น บรกิารอเิลก็ทรอนิกส ์บตัรเครดติ บตัรเดบติ บตัรเงนิสด (Cash Card) 

หรอือเิลก็ทรอนิกสเ์พริส์(E-Purse) 

1.2 การจดัแคมเปญ เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ซึง่อาจจดัเป็นครัง้คราวใน

แต่ละบรกิาร 

1.2.1 การใหคุ้ณค่าเพิม่(Value Added)  เช่น การบรกิารทีม่ปีระกนัชวีติและ

สุขภาพ ทุนการศกึษา เป็นตน้ 

1.2.2  การใหส้ิง่จงูใจสทิธปิระโยชน์และเงือ่นไขการบรกิารทีด่กีบัลกูคา้ทีใ่ช้

บรกิารบ่อยๆในลกัษณะBonus-point เช่น บตัรเอทเีอม็ บตัรเครดติ  

1.2.3 การใหบ้รกิารทีม่คีวามจาํเป็นต่อการดํารงชวีติและสรา้งฐานะในระยะยาว 

เช่น สนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั บรกิารเงนิฝากระยะยาวดว้ยอตัราดอกเบีย้ทีจ่งูใจพเิศษ 

1.2.4  การใหบ้รกิารทีเ่อือ้ประโยชน์ต่อการฟ้ืนฟูเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศ 

เช่น สนิเชื่อเพื่อการส่งออก สนิเชื่อสาํหรบัธุรกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม ตวั

บรกิารทีร่วดเรว็ และอตัราค่าบรกิารจงูใจ และดว้ยอตัราดอกเบีย้ทีต่ํ่าเป็นพเิศษ 

  1.3 การขยายเวลาและบรกิาร เป็นการเพิ่มความสะดวกของผู้ใช้บรกิาร 

ปจัจุบนัมกีารทดลองขยายเวลาการให้บรกิารในวนัหยุด หรอืนอกเวลาทําการ เช่น ธนาคาร

พาณิชย์บางแห่งได้เปิดให้บรกิารสนิเชื่อวนัเสาร ์ซึ่งปรากฏว่าได้รบัความสนใจจากลูกค้ามาก

พอสมควร โดยธนาคารแห่งประเทศไทยไดอ้นุญาตใหธ้นาคารพาณิชยส์ามารถใหบ้รกิารลูกค้า
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ในช่วงเวลา ดงักล่าวไดแ้ล้ว มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที่ 8 เมษายน 2542 ซึง่จะทําใหธ้นาคาร

พาณชิย ์สามารถให้บรกิารทีส่นองต่อความต้องการของลูกค้าไดทุ้กวนัโดยเฉพาะในจุดสําคญัที่

ผูบ้รโิภคตอ้งจบัจา่ยใชส้อยหลงัเลกิงานและวนัหยดุ ไดแ้ก่ หา้งสรรพสนิคา้และซุปเปอรม์ารเ์กต็ 

 2.การปรบัองค์กรให้สอดคล้องกบัการตลาด (Organizational & Marketing 

Strategy) เพื่อใหส้ามารถให้บรกิารโดยเข้าถงึกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จรงิและสามารถบรหิาร

จดัการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ทัง้ในส่วนของพฒันาคุณภาพสนิทรพัย ์การขยายฐานลูกคา้ และ

การบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพธนาคารพาณิชย์ไทยควรมีการปรับองค์กรให้

สอดคลอ้งรบักลยทุธก์ารดาํเนินธุรกจิ ดงัน้ี 

  2.1 การปรบัองคก์รเพื่อการใหบ้รกิารตรงต่อกลุ่มลูกคา้ จากกลุ่มตวัอย่างลูกคา้

หลกัของธนาคารจะประกอบด้วยลูกค้าหลกั 3 ประเภท คอื ลูกค้าธุรกจิขนาดใหญ่(Corporate 

Banking หรอื Wholeasle Banking) ลูกค้าธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม และลูกคา้รายย่อย 

ทัง้น้ีปี  ค.ศ.2000 เป็นต้นไป ลูกค้ารายกลางและรายย่อยถือเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มศีกัยภาพ 

ดงันัน้การปรบัองค์กรเพื่อให้สามารถรองรบัการให้บรกิารอย่างสะดวกและชดัเจน เพื่อให้

สามารถวางสาย งานและบรหิารนโยบายอย่างชดัเจน ให้สามารถเขา้ถึงแต่ละตลาดได้ จงึเป็น

แนวโน้มการดําเนินธุรกจิธนาคารปจัจุบนั เช่น ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ปรบัโครงสร้างองค์กร

ใหม ่โดยเพิม่สายงาน ดา้นธุรกจิดา้นตลาดเงนิและตลาดทุนและสายธุรกจิขนาดยอ่ม เป็นตน้ 

  2.2 การปรบัองค์กรเพื่อพฒันาคุณภาพสนิทรพัย/์หน้ีสนิ โดยจากความกดดนั

ดา้นคุณภาพสนิทรพัยท์ีเ่สื่อมถอยลงตามจาํนวนหน้ีทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิรายไดเ้พิม่ขึน้ ทําใหต้้องปรบั

องค์กรเพื่อให้รองรบังานด้านการพฒันาคุณภาพสินทรพัย์โดยตรงขึ้น รวมทัง้การปรบัปรุง

โครงสรา้งหน้ีและการพฒันาองคก์รเพื่อรองรบัการบรหิารความเสีย่ง 

  2.3 การปรบัปรุงองคก์รดา้นส่งเสรมิธุรกจิ งานส่งเสรมิธุรกจิดา้นการตลาดและ

ประชาสมัพนัธ ์เป็นส่วนทีส่ําคญัของกลยุทธก์ารดําเนินงานทีจ่ะช่วยสรา้งภาพพจน์ทีด่แีละสรา้ง

ความน่าเชื่อถอืให้แก่ลูกค้าในยุคปจัจุบนัและอนาคตจงึควรมกีารกําหนดโครงสรา้งการบรหิาร

เพื่อให้องค์กรสามารถมัน่ใจได้ว่าจะมีหน่วยงานที่ทําการตลาดเชิงรุกควบคู่ไปกับการ

ตดิต่อสื่อสารทางการตลาด ซึง่หมายถงึ กระบวนการของการพฒันาแผนงานสื่อสารการตลาดที่

ต้องใชก้ารสื่อสารเพื่อการจงูใจหลายรปูแบบกบักลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเน่ือง(พรนพ พุกกะพนัธุ ์

และประเสรฐิชยั ไตรเสถยีรพงศ,์ 2544 : 268) 
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 3. กลยุทธ์ด้านทรพัยากรมนุษย(์Human Resource Strategy) ทรพัยากรมนุษย์

เป็นทรพัยากรทางการบรหิารที่มีคุณค่ายิ่ง เป็นกลไกสําคญัที่ทําให้เกิดการขบัเคลื่อนของ

กระบวนการบรหิารธุรกจิทัง้มวล และสามารถสรา้งสรรคพ์ฒันาใหม้กีารปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรม

การให้บรกิารต่างๆตามความต้องการของลูกค้า จงึมคีวามจําเป็นอย่างยื่งที่จะต้องกําหนดกล

ยทุธใ์นการพฒันาทรพัยากรมนุษยน้ี์ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิการธนาคาร 

  3.1 การปรบัเปลีย่นกรอบความคดิและวฒันธรรมการงานของพนักงานในภาวะ

ทีธุ่รกจิธนาคารไดพ้ลกิเปลีย่นโฉมหน้าไปอยา่งรวดเรว็นอกเหนือจากการจดัองคก์รใหส้อดคลอ้ง

รบัการดําเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจแล้วเป็นที่ยอมรบัว่าคนหรอืทรพัยากรมนุษย์ คือ ทรพัยากร

ทางการจดัการที่มคีวามสําคญัในการขบัเคลื่อนทรพัยากรอื่นๆ กลยุทธ์ทางด้านทรพัยากร

มนุษย์จึงนับเป็นสิ่งจําเป็นที่ต้องปรบัให้สามารถดําเนินงานตามเป้าหมายและกลยุทธ์ทาง

การตลาด ที่วางไว้สิง่ที่สําคญั คอื การเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในความพรอ้มที่จะปรบัตวั

เขา้กบัการเปลีย่นแปลงในลกัษณะหน้าที(่Dynamics) อยูเ่สมอ เช่น 

-ภาวะการณ์เปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในสภาพแวดลอ้มขององคก์ร ทัง้ภายนอก

และภายใน 

-แนวความคดิการตลาดเชงิรกุทีมุ่่งต่อการเขา้ถงึกลุ่มลกูคา้เป้าหมายแทจ้รงิของ

องคก์ร 

-การใหบ้รกิารในเชงิรกุ พนักงานเป็นผูท้ีต่อ้งเขา้ไปหาลูกคา้ แทนทีจ่ะใหล้กูคา้

เป็นผูเ้ขา้มาพบในธนาคาร 

-การดแูลลกูคา้และใหค้วามเอาใจใส่ตามมาตรฐานสากล เพื่อแทนทีจ่ะระบบที่

ดแูลในลกัษณะเครอืญาต ิ

-การมุง่เขา้หาลกูคา้ 

-การปรบัมมุมองระหว่างพนักงานและผูบ้รหิารใหส้อดคลอ้งกนั หรอืใหม้ี

วตัถุประสงคแ์ละแนวทางการทาํงานทีต่รงกนั 

 อย่างไรกต็ามธนาคารไทย ซึ่งเป็นธนาคารขนาดกลางถงึใหญ่ มขีอ้จาํกดัในการพฒันา

ทรพัยากรบุคคลเน่ืองจากมีพนักงานจํานวนมากทําให้การปรบัเปลี่ยนกรอบความคิดและ
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วฒันธรรมทาํงานทาํไดย้ากและใชเ้วลามากกว่าจะสามารถทีจ่ะปรบัใหเ้กดิความสอดคลอ้งกนัทัง้

องค์กร ฉะนัน้ จงึต้องมีการวางกลยุทธ์ในการสร้างแรงจูงใจที่จะทําให้เกิดผลในแนวทางที่

ธนาคารต้องการ โดยการใชC้hange Strategy และในจุดทีม่คีวามสําคญัและขยายผลไปสู่ส่วน

อื่นๆขององคก์ร ในขณะทีธ่นาคารขนาดเลก็จะมคีวามสามารถและมคีวามยดืหยุ่นในการปรบัตวั

ทีเ่หน็ผลเป็นรปูธรรมไดช้ดัเจน 

  3.2 การส่งเสรมิใหอ้งคก์รแห่งการเรยีนรู(้Learning Organization) 

  องค์กรแห่งการเรยีนรู้ หมายถึง องค์กรที่ซึ่งคนในองค์กรได้ขยายขอบเขต

ความสามารถของตนอยา่งต่อเน่ือง ทัง้ในระดบับุคคล ระดบักลุ่ม และระดบัองคก์ร เพื่อนําไปสู่

จุดมุ่งหมายที่บุคคลในระดบัต่างๆต้องการอย่างแท้จรงิ เป็นองค์กรที่ความคดิใหม่ๆ และการ

แตกแขนงของความคดิไดร้บัการยอมรบัเอาใจใส่และเป็นองคก์รทีซ่ึง่บุคคลเรยีนรูอ้ย่างต่อเน่ือง

ในเรื่องของวธิกีารที่จะเรยีนรู้ไปด้วยกนัทัง้องค์กร การทําความเข้ใจและร่วมเป็นส่วนหน่ึงใน

กระบวนการปรบัเปลีย่นองคก์รของธนาคาร มแีนวทางการดาํเนินการไดด้งัน้ี 

-การเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ต้องเริม่จากการพฒันาตวับุคคลในองค์กร (Personal 

Mastery) โดยการเสรมิสร้างนิสยัให้เป็นบุคคลผู้ใฝ่เรยีนรู้ทัง้ความคิด วทิยาการและ

ขอ้มลูใหม่ๆ อยูต่ลอดเวลา 

-นําขอ้มูลความรูใ้หม่ๆเหล่านัน้ มาพฒันาปรบัปรุงโครงร่าง ความคดิ การมองโลกและ

การตดัสนิใจใหเ้หมาะสมและทนัต่อการเปลีย่นแปลงของสภาวะแวดลอ้มทางธุรกจิ 

-สร้างความเข้าใจในทศิทางขององค์กรในอนาคตให้ตรงกนัสื่อสารด้วยภาษาทเีข้าใจ

รว่มกนั(Shared Vision) 

-เมื่อเข้าใจถึงสิง่ที่จะทําให้อนาคตแล้ว จงึก้าวไปสู่การเรยีนรูร้ะหว่างกนัซึ่งครอบคลุม

ตัง้แต่ความรู้ในขอ้มูลเพื่อการตดัสนิใจ การมองปญัหาและที่สําคญัยิง่ คอื การเรยีนรู้

จากความสาํเรจ็และความลม้เหลวของเพื่อนรว่มงาน 

 จากการปรบัปรุงทศันคต ิลกัษณะการทํางานต่างๆขา้งต้นแลว้ หน่วยงานทีจ่ะบรรลุถงึ

ความเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรูอ้ย่างสมบูรณ์ได ้สมาชกิแต่ละคนจะต้องนําความรูต่้างๆเหล่าน้ี

มาวเิคราะห์อย่างเป็นระบบ ทัง้นัน้ เพื่อใหเ้หน็ภาพรวมและสามารถระบุประเดน็ที่ต้องตดัสนิใจ
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ได้อย่างถูกต้อง แทนการแก้ไขปญัหาไปแต่ละจุดย่อยๆ ซึ่งเป็นการแก้ไขที่อาจไม่ตรงจุด ไม่มี

 ประสทิธภิาพเพยีงพอและไมคุ่ม้ค่ากบัทรพัยากรทีใ่ชไ้ป 

  3.3 การเพิม่ประสทิธภิาพการทํางานของพนกังาน 

  ธนาคารพาณิชย์ไทยควรปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของ

พนักงาน เพื่อให้สามารถทํางานอย่างมปีระสทิธภิาพมากที่สุด รวมทัง้สามารถนําเทคโนโลยี

ใหม่ๆเขา้มาใช้ร่วมกบัพนักงานได้โดยเกดิประโยชน์สูงสุด เพื่อให้สามารถแข่งขนักบัธนาคาร

นานาชาตไิดม้ากยิง่ขึน้ และในปจัจบุนัธนาคารต่างๆ ไดใ้หค้วามสําคญัต่อการพฒันา ดา้นภาษา 

การคาํนวณ การใชเ้ทคโนโลยเีป็นหลกั 

 4. การพฒันาเครือข่ายและสร้างพนัธมิตรธรุกิจ 

  4.1 การพฒันาเครอืข่ายทัง้ในและต่างประเทศ ธนาคารพาณิชย์ไทยควรเร่ง

พฒันา เครอืข่ายทัง้ในและต่างประเทศเพื่อให้สามารถให้บรกิารโดยเขา้ถงึความต้องการของ

ลกูคา้ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง โดยครอบคลุมในเครอืขา่ยภายในประเทศและเครอืขา่ยในต่างประเทศ 

 เครอืข่ายในต่างประเทศ ทัง้น้ี เน่ืองจากธนาคารต่างประเทศ มคีวามได้เปรยีบในแง่

เครอืข่ายต่างประเทศ ทําให้สามารถให้บรกิารทางการเงนิในระดบัสากล ได้ในวงกว้างกว่า

 ธนาคารพาณิชยไ์ทย จงึควรใหค้วามสําคญัต่อการขยายเครอืข่ายสาขาในต่างประเทศ

มากยิง่ขึน้ เครอืขา่ยในต่างประเทศ ถงึแมว้่าในปจัจบุนัธนาคารพาณชิยไ์ทย จะมคีวามไดเ้ปรยีบ

ในเรื่องฐานลูกค้าในประเทศจากการที่มเีครอืข่ายสาขามากกว่าธนาคารต่างประเทศ แต่ก็ต้อง

 เตรยีมตัง้รบัสําหรบัการถูกชงิส่วนแบ่งตลาดไป โดยธนาคารต่างประเทศที่มกีลยุทธ์

การตลาดเทคโนโลยแีละผลติภณัฑใ์หมท่ีส่ามารถนํามาใชใ้หบ้รกิารแก่ลูกคา้ไดท้นัท ีรวมทัง้การ

เปิดโอกาสให้ชาวต่างประเทศสามารถเข้าซื้อกิจการจากธนาคารรฐัที่ยงัเหลอือยู่ จะเป็นการ

สรา้งความไดเ้ปรยีบใหธ้นาคารกลุ่มน้ีสามารถใชส้าขาและเครอืข่ายทีม่อียู่เดมิ ในการขยายฐาน

ลกูคา้ในประเทศไดท้ัง้รปูแบบธนาคารตวัแทน สาขาต่างประเทศ และธนาคารรว่มทุน เป็นตน้ 

  4.2 การสรา้งพนัธมติรธุรกจิ การเร่งขยายฐานพนัธมติรทางธุรกจิ นับเป็นกล

ยุทธ์ทางธุรกจิหน่ึงที่สรา้งความได้เปรยีบในการแข่งขนัในธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ทัง้น้ี ทําให้

ธนาคาร พาณิชยไ์ทยสามารถขยายฐานลูกค้าได้เรว็ขึน้ โดยอาศยัฐานธุรกจิของพนัธมติร เช่น 

การร่วมกบับรษิทัพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อขยายสนิเชื่อแก่ลูกค้า การร่วมกบับรษิทัประกนั
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เพื่อใหบ้รกิารควบคู่การบรกิารเสรมิอื่นๆ การร่วมมอืกบัร้านสะดวกซื้อเพื่อตัง้เครื่องเอทเีอ็ม 

การรว่มมอืกบัหา้งสรรพสนิคา้และซุปเปอรม์ารเ์กต็ในการบรกิารทางการเงนิต่างๆแก่ลูกคา้ เป็น

ต้น นอกจากน้ีธนาคารพาณิชยย์งัดมีกีารจดัทําฐานข้อมูลลูกค้าสนิเชื่อร่วมกนัที่เรยีกว่า ศูนย์

ขอ้มลูเครดติบโูร เพื่อใชใ้นการตดัสนิใจอนุมตัสินิเชื่อไดอ้ยา่งมคีุณภาพ 

  4.3 การร่วมมอืของธนาคารพาณิชยไ์ทย จากการดําเนินธุรกจิในช่วงที่ภาวะ

เศรษฐกจิกําลงัเริม่ฟ้ืนตวั ธนาคารพาณิชยต่์างๆต้องเร่งพฒันาตนเองใหพ้รอ้มกบัการแข่งขนัที่

คาดว่าจะรนุแรงอยา่งมาก เน่ืองจากธนาคารคู่แขง่ขนัทางธุรกจิในปจัจุบนัมหีลากหลาย ธนาคาร

พาณชิย ์ต้องมกีารร่วมมอืระหว่างธนาคารในการเอื้อข้อมูลต่างๆให้แก่กนั และร่วมกนัพฒันา

ระบบ เทคโนโลยสีารสนเทศที่ทนัสมยั เพื่อพฒันาขดีความสามารถใหเ้พยีงพอต่อการแข่งขนั 

เช่น การร่วมมอืของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสกิรไทย และธนาคารไทยพาณิชย ์ในการเอื้อ

ขอ้มูลทางธุรกิจต่อกนั โดยดําเนินการผ่านสมาคมธนาคารไทย ทําหน้าที่เป็นตวักลาง ในการ

ประสานงานและธนาคารเอเชยีรว่มกบัธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)ทํา

ธรกิจโดยธนาคารเอเชียจะใช้จุดเด่นที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ เอบีเอ็นแอมโร ซึ่งชํานาญธุรกิจ

ธนาคาร และมผีลติภณัฑท์ี่หลากหลายเป็นผู้นําทางตลาด ขณะที ่ธ.ก.ส. เป็นธนาคารของรฐั

ขนาดใหญ่มสีาขารองรบัจาํนวนมากทัว่ประเทศ ซึง่ทาํใหก้ารขยายผลติภณัฑข์องธนาคารเขา้ถงึ

กลุ่มลกูคา้เป้าหมายอยา่งทัว่ประเทศ จากการร่วมมอืดงักล่าว ทําใหธ้นาคารเอเชยีไม่ต้องลงทุน

ในการตัง้สาขาเพิม่ขึน้กว่าเดมิ เป็นตน้ ฉะนัน้ ธนาคารพาณิชยไ์ทยจาํเป็นจะต้องมคีวามร่วมมอื

กนัมากขึน้ เพื่อเป็นการขยายเครอืข่าย เรยีนรูเ้ทคโนโลยใีชข้อ้มลูร่วมกนัและประหยกัค่าใชจ้่าย

เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการแขง่ขนัและดาํเนินธุรกจิ 

 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

  สุรรีตัน์ วรรณทอง (2550 : บทคดัย่อ) ศกึษาภาพลกัษณ์และคุณภาพการ

ให้บรกิารที่มผีลต่อพฤติกรรมการตัดสนิใจใช้บรกิารของลูกค้า ธนาคารกรุงศรอียุธยา จํากัด

(มหาชน) สํานักงานใหญ่ ศึกษาถึงภาพลกัษณ์ใหม่ในด้านปจัจยัสภาพแวดล้อมในด้านปจัจยั

 สภาพแวดล้อมของธนาคาร ด้านการให้บรกิารของพนักงาน ด้านอตัราค่าธรรมเนียม

และอตัราดอกเบี้ย ภาพลกัษณ์ด้านความมัน่คงน่าเชื่อถือ ภาพลกัษณ์ด้านการมสี่วนรวมต่อ

สงัคม และศึกษาถึงคุณภาพในการบรกิารที่มผีลต่อพฤติกรรมในการตัดสินใจใช้บรกิารของ

ลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด(มหาชน)สํานักงานใหญ่ โดยจําแนกตามปจัจัยด้าน
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ประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่  เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชพี และรายได ้กลุ่มตวัอย่าง คอื ลูกคา้ที่

เขา้มาใชบ้รกิาร ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ จํานวน 400 คน

ผลการวจิยัพบว่า ลกูคา้ธนาคาร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ21-30ปี มีการศึกษาระดับ

ปรญิญาตรขีึน้ไป ส่วนใหญ่เป็น พนักงานบรษิัทเอกชน มรีายได้เดอืนละ10,001-20,000บาท 

ลกูคา้ธนาคารส่วนใหญ่ใชบ้รกิาร ช่วงเวลา10.31-12.30น. มคีวามถี่ในการใช้บรกิารมากกว่า5

ครัง้ต่อเดอืน เป็นลูกคา้ของธนาคาร 2-4ปี โดยมวีงเงนิทีใ่ชบ้รกิารส่วนใหญ่ตํ่ากว่า 10,000บาท 

ลกูคา้มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิาร ประเภทบรกิารฝาก-ถอนเงนิอยู่ในระดบัมากลูกคา้มพีฤตกิรรม

การใชบ้รกิารประเภทการบรกิารธนาคารอเิลก็ทรอนิกส ์ 

 ประเภทชําระค่าสาธารณูปโภคและประเภทบรกิารด้านสนิเชื่ออยู่ในระดบัปานกลาง 

และลูกค้ามพีฤติกรรมการใช้บรกิารประเภทการแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศและประเภท

บรกิารด้านการลงทุนทางการเงนิหรอืประกนัชวีติอยู่ในระดบัน้อย    ในด้านความคดิเห็นต่อ

ภาพลกัษณ์ใหม่ของธนาคาร ด้านการให้บรกิารของพนักงาน ด้านความมัน่คง น่าเชื่อถอื ด้าน

การมสี่วนร่วมต่อสงัคม และลูกค้าธนาคารมคีวามคดิเห็นต่อภาพลกัษณ์ใหม่อยู่ในระดบัที่ไม่

แน่ใจในดา้นอตัราค่าธรรมเนียมและอตัราดอกเบีย้ ส่วนความคดิเหน็ต่อคุณภาพการให้บรกิาร

ของธนาคารโดยรวมอยูท่ีร่ะดบัทีด่ ีจากการทดสอบสมมตุฐิาน พบว่า ลูกคา้ทีม่รีะดบัการศกึษาที่

แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมในการตดัสนิใจใชบ้รกิารประเภทการบรกิารชําระค่าสาธารณูปโภคและ

การใช้บรกิารประเภทธนาคารอเิลค็ทรอนิกส์ของลูกค้าธนาคารกรุงศรอียุธยา จํากดั(มหาชน)

สํานักงานใหญ่แตกต่างกัน ลูกค้ามอีาชีพแตกต่างกันมพีฤติกรรมในการตัดสินใจใช้บรกิาร

ประเภทบรกิารฝาก-ถอนของลูกค้าธนาคารกรุงศรอียุธยา จํากัด (มหาชน)  สํานักงานใหญ่

แตกต่างกนั และลกูคา้ทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมในกาตดัสนิใจใชบ้รกิารประเภทบรกิาร

ฝาก-ถอน และใชบ้รกิารประเภทบรกิารธนาคารอเิลค็ทรอนิกสข์องลูกค้าธนาคารกรุงศรอียุธยา 

จาํกดั(มหาชน)สาํนกังานใหญ่ แตกต่างกนั 

  นนัทวรรณ ทองพายพั (2551) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ

เลอืกแบบการฝากเงนิสงเคราะหช์วีติและครอบครวัของธนาคารออมสนิสาขาเถนิ จงัหวดัลําปาง 

พบว่าปจัจยัส่วนบุคคลทางดา้น เพศ อายุ รายได ้การศกึษาและรปูแบบการฝากเงนิสงเคราะห์

ชวีติและครอบครวัไม่มอีิทธพิลต่อการตัดสนิใจเลือกรูปแบบการฝากเงนิสงเคราะห์ชีวติและ

ครอบครวั ยกเวน้ปจัจยัส่วนบุคคลทางดา้นอาชพีนัน้ มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกรปูแบบการ

ฝากเงินสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวและปจัจยัทางดานส่วนประสมทางการตลาดด้าน

ผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ด้านการจดัจาํหน่าย ดา้นส่งเสรมิการตลาด ดา้นพนักงานให้บรกิาร และ

การสรา้งและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพไมม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกรปูแบบการฝากเงนิ
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ส่งเคราะหช์วีติและครอบครวั ยกเวน้ดา้นกระบวนการใหบ้รกิารทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืก

รปูแบบการฝากเงนิสงเคราะหช์วีติและครอบครวั  

  วรีะยุท พนัธุ์สวสัดิ(์2551) ได้ศึกษาเรื่อง ปจัจยัที่มผีลต่อความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้รกิารต่อการใหบ้รกิารของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) สาขาวงั

น้อย พบว่าผลการวจิยัสรปุไดด้งัน้ี 1. ผูใ้ชบ้รกิารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

(ธ.ก.ส.) สาขาวงัน้อย มคีวามพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารธนาคารในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดย

เรยีงลําดบัจากมากไปน้อยในแต่ละด้าน ดงัน้ี ด้านชื่อเสยีงและความมัน่คง ด้านการให้บรกิาร 

ดา้นบุคลากร ด้านกระบวนการใหบ้รกิาร ดา้นสถานที ่ด้านราคา(ค่าธรรมเนียม/อตัราดอกเบีย้)

และด้านประชาสมัพนัธ/์การส่งเสรมิการขาย 2.ผู้ใชบ้รกิารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร(ธ.ก.ส.) สาขาวงัน้อยทีม่อีายุและประสบการณ์การใช้บรกิารต่างดนัมคีวามพงึพอใจ

ต่อการใหบ้รกิารธนาคารแตกต่างกนั 

 

กล่าวโดยสรปุของความแตกต่างระหว่าง ภาพลกัษณ์ กบั ความพึงพอใจ  โดยสงัเขป 

 ความพึงพอใจ เมนารด์ ดบับริล เชลล่ี (Maynard W.Shelly.1975:9)  เป็นปจัจยั

สาํคญัประการหน่ึงทีช่่วยใหง้านสาํเรจ็โดยเฉพาะอยา่งยิง่ถา้เป็นงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการใหบ้รกิาร

นอกจากผูบ้รหิารจะดําเนินการให้ผูป้ฏบิตังิานใหบ้รกิารเกดิความพงึพอใจในการทํางานแลว้ยงั

จาํเป็นตอ้งดําเนินการทีจ่ะใหผู้ม้าใชบ้รกิารเกดิความพงึพอใจดว้ย เพราะความเจรญิเตบิโตของ

งานบรกิาร ปจัจยัที่เป็นตวับ่งชี้ คอื จํานวนผู้มาใช้บรกิาร ดงันัน้ผู้บรหิารที่ชาญฉลาดจงึควร

อย่างยิง่ที่จะศกึษาให้ลกึซึ้งถึงปจัจยัและองค์ประกอบต่างๆที่จะทําให้เกิดความพงึพอใจทัง้ผู้

ใหบ้รกิารและผูร้บับรกิาร 
 

  "ภาพลกัษณ์" (Image)   หมายถงึ     ภาพทีเ่กดิขึน้ในจติใจของบุคคลตามความรูส้กึ

นึกคดิทีม่ต่ีอองคก์าร สถาบนั บุคคล หรอืการดําเนินงาน ภาพทีเ่กดิขึน้ในจติใจน้ีอาจจะเป็นผล

มาจาก  การไดร้บัประสบการณ์โดยตรงหรอืประสบการณ์ทางออ้มทีบุ่คคลนัน้รบัรูม้า 

            "ภาพลกัษณ์องค์การ" (Corporate Image)   หมายถงึ ภาพรวมทัง้หมดของ

องคก์ารทีบุ่คคลรบัรูจ้ากประสบการณ์ หรอืมคีวามรูค้วามประทบัใจ   ตลอดจนความรูส้กึทีม่ต่ีอ

หน่วยงานหรอืสถาบนัโดยการกระทําหรอืพฤตกิรรมองคก์าร การบรหิาร ผลติภณัฑก์ารบรหิาร 

และการประชาสมัพนัธ ์ จะเขา้มามบีทบาทต่อภาพลกัษณ์องคก์รดว้ย 
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 โดยในงานวจิยัเล่มน้ีได้นํางานวิจยัที่เกี่ยวข้อง เช่น สุรีรตัน์ วรรณทอง (2550 : 

บทคดัย่อ) ศึกษาภาพลกัษณ์และคณุภาพการให้บริการท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจ

ใช้บริการของลูกค้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั(มหาชน) สํานักงานใหญ่ ศึกษาถึง

ภาพลกัษณ์ใหม่ในดา้นปจัจยัสภาพแวดลอ้มในดา้นปจัจยัสภาพแวดลอ้มของธนาคาร  ดา้นการ

ใหบ้รกิารของพนักงาน ด้านอตัราค่าธรรมเนียมและอตัราดอกเบีย้ ภาพลกัษณ์ดา้นความมัน่คง

น่าเชื่อถอื ภาพลกัษณ์ดา้นการมสี่วนรวมต่อสงัคม และศกึษาถงึคุณภาพในการบรกิารทีม่ผีลต่อ

พฤตกิรรมในการตดัสนิใจใชบ้รกิารของลูกคา้ธนาคารกรุงศรอียุธยา จาํกดั (มหาชน) สํานักงาน

ใหญ่ เป็นตน้  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการนํามาวเิคราะหง์านวจิยัฉบบัน้ี 

 

 

 

 



 

 

 

บทท่ี3 

ระเบียบวิธีการศึกษาและผลการศึกษา 
   

  ผูว้จิยัไดท้ําการศกึษาวจิยัเรื่อง “การศกึษาทศันคตขิองลกูคา้ทีม่ต่ีอภาพลกัษณ์

การบรกิารสะดวกชวีติสบาย (KTB Convenience) ของธนาคารกรงุไทย จาํกดั(มหาชน)ในเมอืง

ปทุมธานี” เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ(Quantitive Approach) โดยการวจิยัเชงิสาํรวจ(Survey 

Method) และใชว้ธิกีารเกบ็ขอ้มลูดว้ยแบบสอบถาม(Questionnaire)และสมัภาษณ์ผูจ้ดัการบมจ.

ธนาคารกรงุไทย สาขาพทิกัษ์สนัต ิ และสาขาปทุมธานี ผูว้จิยัไดด้าํเนินการศกึษาคน้ควา้ตาม

ขัน้ตอนดงัต่อไปน้ี 

  1. การกําหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตวัอยา่ง 

  2. การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

  3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

  4. การวเิคราะหข์อ้มลู 

  5. สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

การกาํหนดประชากรและเลือกกลุ่มตวัอย่าง 

  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารธนาคารกรงุไทย จาํกดั(มหาชน) สาขาพทิกัษ์สนัต ิ และสาขาปทุมธานี

  

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือวิจยั 

 1. ศกึษาขอ้มลูจากตํารา เอกสาร และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัทศันคตภิาพลกัษณ์ และ

 การบรกิารของธนาคาร เพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม 

 2. สรา้งแบบสอบถาม โดยอาศยักรอบแนวความคดิและทฤษฎทีีใ่ชใ้นการวจิยัที ่

 เกีย่วขอ้งดา้นประชากรศาสตร ์ขอ้มลูการใชบ้รกิาร ภาพลกัษณ์ดา้นต่างๆ ไดแ้ก่  

 ผลติภณัฑ ์ สิง่อํานวยความสะดวก ดา้นช่องทางการใหบ้รกิาร ดา้นพนกังาน ดา้นการ

 ใหบ้รกิาร  

 3. สรา้งแบบสมัภาษณ์ผูจ้ดัการธนาคารกรงุไทย จาํกดั(มหาชน)สาขาพทิกัษ์สนัต ิ และ 

 สาขาปทุมธานี  

 4. นําแบบสอบถามทีส่รา้งขึน้และแบบสมัภาษณ์เสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษา เพื่อทําการ

 ตรวจสอบความถูกตอ้ง และใหข้อ้เสนอแนะ เพื่อใหไ้ดข้อ้คาํถามทีม่ขีอ้ความตาม 

 วตัถุประสงคข์องการวจิยั 

 5. นําแบบสอบถามผา่นการตรวจสอบไปปรบัปรงุแกไ้ขใหถู้กตอ้ง และนําเสนอต่อ 

 ผูเ้ชีย่วชาญตรวจแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบความเทีย่งตรงตามเน้ือหา(Content  

 Validity) และตรวจสอบความถูกตอ้งของภาษาก่อนนําไปทดลองใช ้

 6. นําแบบสอบถามทีผ่่านการตรวจสอบและแกไ้ขไปทดลองใช ้นําไปเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่ม

 ประชากรตวัอยา่งของธนาคารกรงุไทยสาขาพทิกัษ์สนัต ิ100คน สาขาปทุมธานี 100คน 
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 7. นําแบบสมัภาษณ์ทีผ่่านการตรวจสอบและแกไ้ขนําไปสมัภาษณ์ผูจ้ดัการ  

 ธนาคารกรงุไทย สาขาพทิกัษ์สนัต ิและ สาขาปทุมธานี 

ระเบยีบวิธีการศึกษาของปัญหา 

     1.ปฐมภมิู  (Primary Data) 

 - การจดัทาํแบบสอบถาม เพื่อใหก้ลุ่มผูม้าใชบ้รกิารที ่ ธนาคารกรงุไทย จาํกดั(มหาชน) 

 สาขาพทิกัษ์สนัตแิละ สาขาปทุมธานี ไดป้ระเมนิการเป็น KTB Convenience  อยา่ง

 สมบรูณ์ 

      - สมัภาษณ์ผูจ้ดัการธนาคารกรงุไทยจาํกดั(มหาชน)สาขาพทิกัษ์สนัต ิและ สาขา 

 ปทุมธานี 

       2.ทุติยภมิู (Secondary Data) 

 -  เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคก์ร ผลการดาํเนินงานขององคก์ร และงานวจิยัที ่

 เกีย่วขอ้ง 

 

การวิเคราะหข้์อมลู 

 ในการวเิคราะหข์อ้มลูครัง้น้ีใชก้ารวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณ โดยใชส้ถติเิพื่อบรรยาย 

(Descriptive Statistics) บรรยายลกัษณะคุณสมบตัขิองกลุ่มตวัอยา่งประชากรการศกึษา และใช้

สถติเิพื่อการทดสอบหรอืสถติอิา้งองิ (Inferential Statistics) เพื่อใชใ้นการตดัสนิใจ  นอกจากน้ี

แลว้ในการนําขอ้มลูมาจดัคดัแยกประเภทขอ้มลู และนํามาตรวจสอบความถูกตอ้งจะใชร้ะบบ

สารสนเทศ โปรแกรม SPSS ทาํการประมวลผลการวจิยั ซึง่จะวเิคราะหข์อ้มลูจากตวัอยา่ง

ประชากรในแบบสอบถามทีก่ําหนด 
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ผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การวจิยัครัง้น้ีเป็นการศกึษาทศันคตขิองลกูคา้ทีม่ต่ีอภาพลกัษณ์การบรกิารสะดวก

ชวีติสบาย (KTB Convenience) ของธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) ในเมอืงปทุมธานี โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อสาํรวจทศันคตขิองผูม้าใชบ้รกิารทางดา้นธุรกรรมทางการเงนิ ของ

ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาพทิกัษ์สนัต ิ และ สาขาปทุมธานี ศกึษาปจัจยัผลสาํเรจ็

ของการเป็น KTB Convenience และเพื่อทราบภาพลกัษณ์การบรกิารเตม็รปูแบบในสายตาของ

ผูม้าใชบ้รกิารของ ธนาคารกรงุไทย จาํกดั(มหาชน) สาขาพทิกัษ์สนัต ิและ สาขาปทุมธานี โดย

การเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากลูกคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขา

พทิกัษ์สนัต ิและสาขาปทุมธานี จาํนวนสาขาละ 100 คน รวมทัง้สิน้ 200 คน ผูว้จิยัไดนํ้าเสนอ

ผลการวจิยัออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

 

 ส่วนท่ี 1  ผลการศกึษา ประกอบดว้ยประเดน็สําคญัดงัน้ี 

  1.  ข้อมลูการใช้บริการธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาพิทกัษ์สนัติ  

   1.1 ผลการวเิคราะหเ์กี่ยวกบัขอ้มลูทัว่ไปของลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร 

ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาพทิกัษ์สนัต ิ

   1.2 ผลการวเิคราะหเ์กีย่วกบัขอ้มลูพฤตกิรรมการเขา้ใชบ้รกิารธนาคารกรุงไทย 

จาํกดั (มหาชน) สาขาพทิกัษ์สนัต ิ

   1.3 ผลการวเิคราะหเ์กี่ยวกบัขอ้มลูความพงึพอใจในการบรกิารธนาคารกรุงไทย 

จาํกดั (มหาชน) สาขาพทิกัษ์สนัต ิ

   1.4 ผลการวเิคราะห์เกี่ยวกบัขอ้มลูทศันคตทิีลู่กค้ามต่ีอลกัษณะของพนักงานผู้

ใหบ้รกิารธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาพทิกัษ์สนัต ิ

   1.5 ผลการวเิคราะห์เกี่ยวกบัข้อมูลข้อเสนอแนะเพิม่เติมที่มต่ีอการเข้ามาใช้

บรกิารทีธ่นาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาพทิกัษ์สนัต ิ

  2.  ข้อมลูการใช้บริการธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาปทุมธานี 

   2.1 ผลการวเิคราะหเ์กี่ยวกบัขอ้มลูทัว่ไปของลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร 

ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาปทุมธานี 

   2.2 ผลการวเิคราะหเ์กีย่วกบัขอ้มลูพฤตกิรรมการเขา้ใชบ้รกิารธนาคารกรุงไทย 

จาํกดั (มหาชน) สาขาปทุมธานี 

   2.3 ผลการวเิคราะหเ์กี่ยวกบัขอ้มลูความพงึพอใจในการบรกิารธนาคารกรุงไทย 

จาํกดั (มหาชน) สาขาปทุมธานี 

   2.4 ผลการวเิคราะหเ์กี่ยวกบัขอ้มลูทศันคตทิีลู่กคา้มต่ีอลกัษณะของพนักงานผู้

ใหบ้รกิาร ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาปทุมธานี 
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   2.5 ผลการวเิคราะหเ์กี่ยวกบัขอ้มลูขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิทีม่ต่ีอการเขา้มาใช้

บรกิารทีธ่นาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาปทุมธานี 

 3.  ผลการเปรียบเทียบข้อมลูแบบสอบถามธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 

สาขาพิทกัษ์สนัติกบัสาขาปทุมธานี ประกอบด้วย 

 ส่วนท่ี 2  สรปุผลการศกึษา 

 ส่วนท่ี 3  ขอ้เสนอแนะ 

 

ส่วนท่ี 1  ผลการศึกษา 

 

 จากแบบสอบถามทีผู่ว้จิยัไดร้วบรวมขอ้มลูประกอบการศกึษาเรือ่งการศกึษาทศันคติ

ของลกูคา้ทีม่ต่ีอภาพลกัษณ์การบรกิารสะดวกชวีติสบาย (KTB Convenience)  ของ

ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) ในเมอืงปทุมธานี สามารถแสดงผลการวเิคราะหข์อ้มลูไดด้งัน้ี 

 

1.  ข้อมลูการใช้บริการธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาพิทกัษ์สนัติ 

 

 1.1  ผลการวิเคราะหเ์ก่ียวกบัข้อมลูทัว่ไปของลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการ 

ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาพิทกัษ์สนัติ 

 

ตารางท่ี 1  แสดงจาํนวนและรอ้ยละขอ้มลูทัว่ไปของลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารธนาคารกรงุไทย 

จาํกดั (มหาชน) สาขาพทิกัษ์สนัต ิ

n=100 

ขอ้มลูทัว่ไป จาํนวน (คน) รอ้ยละ 

เพศ   

ชาย 46 46.0 

หญงิ 54 54.0 
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ตารางท่ี 1  (ต่อ) 

n=100 

ขอ้มลูทัว่ไป จาํนวน (คน) รอ้ยละ 

อายุ   

ตํ่ากว่า 23 ปี 9 9.0 

23 - 30 ปี 36 36.0 

31 - 40 ปี 35 35.0 

41 - 50 ปี 20 20.0 

ระดบัการศกึษา   

ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี 11 11.0 

ปรญิญาตร ี 66 66.0 

ปรญิญาโท 23 23.0 

อาชพี   

ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ 32 32.0 

พนกังานบรษิทัเอกชน 39 39.0 

อาชพีอสิระ/ธุรกจิส่วนตวั 21 21.0 

นกัเรยีน/นิสติ-นกัศกึษา 6 6.0 

รบัจา้งทัว่ไป 1 1.0 

คา้ขาย 1 1.0 

 

 จากตารางที ่ 1  แสดงจาํนวนและรอ้ยละขอ้มลูทัว่ไปของลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร

ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาพทิกัษ์สนัต ิผลการศกึษา พบว่า  

 เพศ  

 ลกูคา้ทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จาํนวน 54 คน คดิเป็นรอ้ยละ 54.0 

และเป็นเพศชาย จาํนวน 46 คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.0 

 อาย ุ 

 ลกูคา้ทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีาย ุ23 - 30 ปี มากทีสุ่ด จาํนวน 36 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 36.0 รองลงมาคอื มอีาย ุ31 - 40 ปี จาํนวน 35 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.0 อาย ุ41 - 50 ปี 

จาํนวน 20 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.0 และน้อยทีสุ่ดคอื มอีายตุํ่ากว่า 23 ปี จาํนวน 9 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 9.0 
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 ระดบัการศกึษา  

 ลกูคา้ทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีมากทีสุ่ด จาํนวน 66 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 66.0 รองลงมาคอื มรีะดบัการศกึษาปรญิญาโท จาํนวน 23 คน  คดิเป็นรอ้ย

ละ 23.0 และน้อยทีสุ่ดคอื มรีะดบัการศกึษาตํ่ากว่าปรญิญาตร ี จาํนวน 11 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

11.0 

 อาชพี  

 ลกูคา้ทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน มากทีสุ่ด จาํนวน 

39 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.0 รองลงมาคอื มอีาชพีขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ จาํนวน 32 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.0 มอีาชพีอสิระ/ธุรกจิส่วนตวั จาํนวน 21 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.0 มอีาชพี

นกัเรยีน/นิสติ-นกัศกึษา จาํนวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.0 และน้อยทีสุ่ดคอื มอีาชพีรบัจา้งทัว่ไป 

และคา้ขาย เท่ากนั จาํนวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.0 

 

 1.2  ผลการวิเคราะหเ์ก่ียวกบัข้อมลูพฤติกรรมการเข้าใช้บริการ

ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาพิทกัษ์สนัติ 

 

ตารางท่ี 2  แสดงจาํนวนและรอ้ยละขอ้มลูพฤตกิรรมการเขา้ใชบ้รกิารธนาคารกรุงไทย จาํกดั 

(มหาชน) สาขาพทิกัษ์สนัต ิ

n=100 

พฤตกิรรมการเขา้ใชบ้รกิาร จาํนวน (คน) รอ้ยละ 

รายไดต่้อเดอืน   

ตํ่ากว่า 10,000 บาท/เดอืน 8 8.0 

10,000 – 20,000 บาท/เดอืน   12 12.0 

20,001 – 30,000 บาท/เดอืน 39 39.0 

30,001 – 40,000 บาท/เดอืน 26 26.0 

มากกว่า 40,000 บาท/เดอืน 15 15.0 

จาํนวนครัง้ทีม่าใชบ้รกิารเฉลีย่ต่อเดอืน   

น้อยกว่า 5 ครัง้ 68 68.0 

5 - 10 ครัง้ 23 23.0 

มากกว่า 10 ครัง้ 9 9.0 
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ตารางท่ี 2  (ต่อ) 

n=100 

พฤตกิรรมการเขา้ใชบ้รกิาร จาํนวน (คน) รอ้ยละ 

ปจัจบุนัใชบ้รกิารกบัธนาคารประเภทใด*   

ประเภทฝาก-ถอนเงนิ 84 60.4 

ประเภทสนิเชื่อ 20 14.4 

ชาํระค่าใชจ้า่ย(สาธารณูปโภค) 35 25.2 

บรกิารหรอืผลติภณัฑข์องธนาคารมเีพยีงพอกบัความตอ้งการหรอืไม่ 

เพยีงพอ 99 99.0 

ไมเ่พยีงพอ 1 1.0 

อตัราดอกเบีย้เงนิฝากของธนาคารมคีวามเหมาะสมหรอืไม่ 

เหมาะสม 70 70.0 

ไมเ่หมาะสม 30 30.0 

อตัราดอกเบีย้เงนิกู้ของธนาคารมคีวามเหมาะสมหรอืไม่ 

เหมาะสม 63 63.0 

ไมเ่หมาะสม 37 37.0 

ธนาคารมสีาขาทีเ่พยีงพอกบัความตอ้งการหรอืไม่ 

เพยีงพอ 96 96.0 

ไมเ่พยีงพอ 4 4.0 

ธนาคารมตีู ้เอ.ท.ีเอม็ เพยีงพอกบัความตอ้งการหรอืไม่ 

เพยีงพอ 75 75.0 

ไมเ่พยีงพอ 25 25.0 

ความตอ้งการใหธ้นาคารเปิดบรกิารนอกเวลาทําการ 

ตอ้งการ 34 34.0 

ไมต่อ้งการ 66 66.0 

ช่วงเวลาใดทีม่าใชบ้รกิารกบัธนาคารบ่อยมากทีสุ่ด 

8.30 - 11.00 น. 30 30.0 

11.00 - 13.00 น. 37 37.0 

13.00 - 16.30 น. 33 33.0 

*ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ 

 

 



60 

 

 

ตารางท่ี 2  (ต่อ) 

n=100 

พฤตกิรรมการเขา้ใชบ้รกิาร จาํนวน (คน) รอ้ยละ 

ทราบขอ้มลูข่าวสารของธนาคารจากแหล่งใดมากทีสุ่ด 

สื่อโฆษณาต่าง ๆ 20 20.0 

พนกังานธนาคาร 52 52.0 

ครอบครวั/คนทีรู่จ้กั 23 23.0 

อื่น ๆ 5 5.0 

เหตุผลทีม่าใชบ้รกิารทีธ่นาคารกรงุไทย*   

การบรกิารด ี 14 9.2 

มโีฆษณาจงูใจ 15 9.9 

มัน่คง น่าเชื่อถอื 45 29.6 

มผีลติภณัฑต์รงตามความต้องการ 6 3.9 

ระบบทนัสมยั 4 2.6 

พนกังานชกัชวน 22 14.5 

สะดวก ใกลบ้า้น 46 30.3 

*ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ 

 

 จากตารางที2่ แสดงจาํนวนและรอ้ยละขอ้มลูพฤตกิรรมการเขา้ใชบ้รกิาร

ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาพทิกัษ์สนัต ิผลการศกึษา พบว่า  

 รายไดต่้อเดอืน 

 ลกูคา้ทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มรีายไดต่้อเดอืน 20,001 – 30,000 บาท/เดอืน 

มากทีสุ่ด จาํนวน 39 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.0 รองลงมาคอื มรีายไดต่้อเดอืน 30,001 – 40,000 

บาท/เดอืน จาํนวน 26 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.0 มรีายไดต่้อเดอืน มากกว่า 40,000 บาท/เดอืน 

จาํนวน 15 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.0 มรีายไดต่้อเดอืน 10,000 – 20,000 บาท/เดอืน จาํนวน 12 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.0 และน้อยทีสุ่ดคอื มรีายไดต่้อเดอืนตํ่ากว่า 10,000 บาท/เดอืน จาํนวน 8 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.0 

 จาํนวนครัง้ทีม่าใชบ้รกิารเฉลีย่ต่อเดอืน 

 ลกูคา้ทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มจีาํนวนครัง้ทีม่าใชบ้รกิารเฉลีย่ต่อเดอืนน้อยกว่า 

5 ครัง้ มากทีสุ่ด จาํนวน 68 คน คดิเป็นรอ้ยละ 68.0 รองลงมาคอื 5 - 10 ครัง้ จาํนวน 23 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 23.0 และน้อยทีสุ่ดคอื มากกว่า 10 ครัง้ จาํนวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.0 

ปจัจบุนัใชบ้รกิารกบัธนาคารประเภทใด (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 
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 ลกูคา้ทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ใชบ้รกิารกบัธนาคารประเภทฝาก-ถอนเงนิ มาก

ทีสุ่ด จาํนวน 84 คน คดิเป็นรอ้ยละ 60.4 รองลงมาคอื ใชบ้รกิารชําระค่าใชจ้า่ย(สาธารณูปโภค) 

จาํนวน 35 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.2 และน้อยทีสุ่ดคอื ใชบ้รกิารประเภทสนิเชื่อ จาํนวน 20 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 14.4 

 บรกิารหรอืผลติภณัฑข์องธนาคารมเีพยีงพอกบัความตอ้งการหรอืไม่ 

 ลกูคา้ทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่  เหน็ว่าบรกิารหรอืผลติภณัฑข์องธนาคารมี

เพยีงพอกบัความตอ้งการ จาํนวน 99 คน คดิเป็นรอ้ยละ 99.0 และไมเ่พยีงพอ จาํนวน 1 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 1.0 

 อตัราดอกเบีย้เงนิฝากของธนาคารมคีวามเหมาะสมหรอืไม่ 

 ลกูคา้ทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เหน็ว่าอตัราดอกเบีย้เงนิฝากของธนาคารมคีวาม

เหมาะสม จาํนวน 70 คน คดิเป็นรอ้ยละ 70.0 และไม่เหมาะสม จาํนวน 30 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

30.0 

 อตัราดอกเบีย้เงนิกู้ของธนาคารมคีวามเหมาะสมหรอืไม่ 

 ลกูคา้ทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เหน็ว่าอตัราดอกเบีย้เงนิกูข้องธนาคารมคีวาม

เหมาะสม จาํนวน 63 คน คดิเป็นรอ้ยละ 63.0 และไม่เหมาะสม จาํนวน 37 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

37.0 

 ธนาคารมสีาขาทีเ่พยีงพอกบัความตอ้งการหรอืไม่ 

 ลกูคา้ทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เหน็ว่าธนาคารมสีาขาทีเ่พยีงพอกบัความตอ้งการ 

จาํนวน 96 คน คดิเป็นรอ้ยละ 96.0 และไมเ่พยีงพอกบัความตอ้งการ จาํนวน 4 คน คดิเป็นรอ้ย

ละ 4.0 

 ธนาคารมตีู ้เอ.ท.ีเอม็ เพยีงพอกบัความตอ้งการหรอืไม่ 

 ลกูคา้ทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เหน็ว่าธนาคารมตีู้ เอ.ท.ีเอม็ เพยีงพอกบัความ

ตอ้งการ จาํนวน 75 คน คดิเป็นรอ้ยละ 75.0 และไมเ่พยีงพอกบัความตอ้งการ จาํนวน 25 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 25.0 

 ความตอ้งการใหธ้นาคารเปิดบรกิารนอกเวลาทําการ 

 ลกูคา้ทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เหน็ว่าไมต่อ้งการใหธ้นาคารเปิดบรกิารนอกเวลา

ทาํการ จาํนวน 66 คน คดิเป็นรอ้ยละ 66.0 และตอ้งการใหธ้นาคารเปิดบรกิารนอกเวลาทาํการ 

จาํนวน 34 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.0 

 ช่วงเวลาใดทีม่าใชบ้รกิารกบัธนาคารบ่อยมากทีสุ่ด 

 ลกูคา้ทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มาใชบ้รกิารกบัธนาคารในช่วงเวลา 11.00 - 

13.00 น. บ่อยมากทีสุ่ด จาํนวน 37 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.0 รองลงมาคอื ช่วงเวลา 13.00 - 

16.30 น. จาํนวน 33 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.0 และช่วงเวลา 8.30 - 11.00 น. จาํนวน 30 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 30.0 
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 ทราบขอ้มลูข่าวสารของธนาคารจากแหล่งใดมากทีสุ่ด 

 ลกูคา้ทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ รบัทราบขอ้มลูขา่วสารของธนาคารจากพนกังาน

ธนาคาร มากทีสุ่ด จาํนวน 52 คน คดิเป็นรอ้ยละ 52.0 รองลงมาคอื จากครอบครวั/คนทีรู่จ้กั 

จาํนวน 23 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.0 จากสื่อโฆษณาต่าง ๆ จาํนวน 20 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.0 

และจากแหล่งอื่น ๆ จาํนวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.0 

  

เหตุผลทีม่าใชบ้รกิารทีธ่นาคารกรงุไทย (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

 ลกูคา้ทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มเีหตุผลทีม่าใชบ้รกิารทีธ่นาคารกรงุไทย เพราะ

สะดวก ใกลบ้า้น มากทีสุ่ด จาํนวน 46 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.3 รองลงมาคอื มัน่คง น่าเชื่อถอื 

จาํนวน 45 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.6 พนกังานชกัชวน จาํนวน 22 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.5 มี

โฆษณาจงูใจ จาํนวน 15 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.9 การบรกิารด ีจาํนวน 14 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.2 

มผีลติภณัฑต์รงตามความต้องการ จาํนวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.9 และน้อยทีสุ่ดคอื ระบบ

ทนัสมยั จาํนวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.6 

 

 1.3  ผลการวิเคราะหเ์ก่ียวกบัข้อมลูความพึงพอใจในการบริการ 

ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาพิทกัษ์สนัติ 

 ในการวเิคราะหเ์กี่ยวกบัขอ้มลูความพงึพอใจในการบรกิาร ธนาคารกรงุไทย จาํกดั 

(มหาชน) สาขาพทิกัษ์สนัต ิไดแ้บ่งระดบัความพงึพอใจ ออกเป็น 5 ระดบั คอื  

 พงึพอใจมากทีสุ่ด  มรีะดบัคะแนน  5 

 พงึพอใจมาก  มรีะดบัคะแนน  4 

 พงึพอใจปานกลาง  มรีะดบัคะแนน  3 

 พงึพอใจน้อย  มรีะดบัคะแนน  2 

 พงึพอใจน้อยทีสุ่ด  มรีะดบัคะแนน  1 

 โดยแบ่งระดบัคะแนนเฉลีย่ ออกเป็น 5 ระดบั คอื 

 4.21 - 5.00   หมายถงึ  ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร มคีวามพงึพอใจในการบรกิาร 

ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาพทิกัษ์สนัต ิ 

อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 

 3.41 - 4.20   หมายถงึ  ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร มคีวามพงึพอใจในการบรกิาร 

ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาพทิกัษ์สนัต ิ 

อยูใ่นระดบัมาก 

 2.61 - 3.40   หมายถงึ  ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร มคีวามพงึพอใจในการบรกิาร 

ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาพทิกัษ์สนัต ิ 

อยูใ่นระดบัปานกลาง 



63 

 

 

 1.81 - 2.60   หมายถงึ  ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร มคีวามพงึพอใจในการบรกิาร 

ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาพทิกัษ์สนัต ิ 

อยูใ่นระดบัน้อย 

 1.00 - 1.80   หมายถงึ  ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร มคีวามพงึพอใจในการบรกิาร 

ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาพทิกัษ์สนัต ิ 

อยูใ่นระดบัน้อยทีสุ่ด 

 

ตารางท่ี 3  แสดงจาํนวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ความพงึพอใจในการ

บรกิารธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาพทิกัษ์สนัต ิดา้นลกัษณะภายนอก อาคารสถานที ่

 

ความพงึพอใจในการ

บรกิาร ดา้นลกัษณะ

ภายนอก อาคาร

สถานที ่

จาํนวนและรอ้ยละความพงึพอใจ x  S.D. แปล

ความ 

อนั 

ดบั มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

1. ทาํเลทีต่ ัง้ของ

ธนาคารอยูใ่นแหล่ง

ชุมชน 

52 

(52.0) 

42 

(42.0) 

6 

(6.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

4.46 0.61 มาก

ทีสุ่ด 

1 

2. อาคารทีท่ําการ

สวยงาม เป็นระเบยีบ 

17 

(17.0) 

66 

(66.0) 

16 

(16.0) 

1 

(1.0) 

0 

(0.0) 

3.99 0.61 มาก 2 

3. บรเิวณทีท่ําการ

สะอาด เรยีบรอ้ย 

16 

(16.0) 

64 

(64.0) 

20 

(20.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

3.96 0.60 มาก 3 

4. มเีคาน์เตอรบ์รกิาร

เพยีงพอกบัความ

ตอ้งการ 

16 

(16.0) 

61 

(61.0) 

22 

(22.0) 

0 

(0.0) 

1 

(1.0) 

3.91 0.68 มาก 4 

5. ป้ายสถานทีท่ําการ

และป้ายประกาศ

ชดัเจน 

14 

(14.0) 

52 

(52.0) 

33 

(33.0) 

1 

(1.0) 

0 

(0.0) 

3.79 0.68 มาก 5 

ภาพรวม 4.02 0.51 มาก - 

 

 จากตารางที ่3  แสดงจาํนวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ความพงึ

พอใจในการบรกิารธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาพทิกัษ์สนัต ิ ดา้นลกัษณะภายนอก 
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อาคารสถานที ่ พบว่า โดยภาพรวม ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก มี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.02 (S.D. = 0.51) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 

  ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจในการบรกิารธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 

สาขาพทิกัษ์สนัต ิดา้นลกัษณะภายนอก อาคารสถานที ่อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด จาํนวน 1 ขอ้ และ

อยูใ่นระดบัมาก จาํนวน 4 ขอ้ โดยมคีวามพงึพอใจในขอ้ทาํเลทีต่ ัง้ของธนาคารอยูใ่นแหล่งชุมชน 

มาเป็นอนัดบัหน่ึง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.46 (S.D. = 0.61) รองลงมาคอื อาคารทีท่ําการสวยงาม 

เป็นระเบยีบ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.99 (S.D. = 0.61) บรเิวณทีท่าํการสะอาด เรยีบรอ้ย มคี่าเฉลีย่

เท่ากบั 3.96 (S.D. = 0.60) มเีคาน์เตอรบ์รกิารเพยีงพอกบัความตอ้งการ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.91 

(S.D. = 0.68) และลาํดบัสุดทา้ยคอื ป้ายสถานทีท่ําการและป้ายประกาศชดัเจน มคี่าเฉลีย่

เท่ากบั 3.79 (S.D. = 0.68) ตามลาํดบั 

 

ตารางท่ี 4  แสดงจาํนวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ความพงึพอใจในการ

บรกิารธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาพทิกัษ์สนัต ิดา้นอุปกรณ์ 

 

ความพงึพอใจในการ

บรกิาร ดา้นอุปกรณ์ 

จาํนวนและรอ้ยละความพงึพอใจ x  S.D. แปล

ความ 

อนั 

ดบั มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

1. มสีลปิฝาก-ถอน

เพยีงพอต่อความ

ตอ้งการ 

5 

(5.0) 

48 

(48.0) 

47 

(47.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

3.58 0.58 มาก 1 

2. มปีากกาสําหรบัเขยีน

เตรยีมพรอ้มไวเ้สมอ 

4 

(4.0) 

29 

(29.0) 

65 

(65.0) 

2 

(2.0) 

0 

(0.0) 

3.35 0.59 ปาน

กลาง 

3 

3. มเีอกสารนําเสนอ

ผลติภณัฑข์องธนาคาร 

3 

(3.0) 

32 

(32.0) 

64 

(64.0) 

1 

(1.0) 

0 

(0.0) 

3.37 0.56 ปาน

กลาง 

2 

4. มบีรกิารระบบ

คอมพวิเตอรท์ีท่นัสมยั 

1 

(1.0) 

24 

(24.0) 

71 

(71.0) 

4 

(4.0) 

0 

(0.0) 

3.22 0.52 ปาน

กลาง 

4 

5. มเีครือ่งคดิเลข

ใหบ้รกิาร 

2 

(2.0) 

13 

(3.0) 

78 

(78.0) 

7 

(7.0) 

0 

(0.0) 

3.10 0.52 ปาน

กลาง 

5 

ภาพรวม 3.32 0.47 ปาน

กลาง 

- 
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 จากตารางที ่4  แสดงจาํนวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ความพงึ

พอใจในการบรกิารธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาพทิกัษ์สนัต ิดา้นอุปกรณ์ พบว่า โดย

ภาพรวม ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.32 

(S.D. = 0.47) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 

  ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจในการบรกิารธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 

สาขาพทิกัษ์สนัต ิดา้นอุปกรณ์ อยูใ่นระดบัมาก จาํนวน 1 ขอ้ และอยูใ่นระดบัปานกลาง จาํนวน 

4 ขอ้ โดยมคีวามพงึพอใจในขอ้มสีลปิฝาก-ถอนเพยีงพอต่อความตอ้งการ มาเป็นอนัดบัหน่ึง มี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.58 (S.D. = 0.58) รองลงมาคอื มเีอกสารนําเสนอผลติภณัฑข์องธนาคาร มี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.37 (S.D. = 0.56) มปีากกาสําหรบัเขยีนเตรยีมพรอ้มไวเ้สมอ มคี่าเฉลีย่

เท่ากบั 3.35 (S.D. = 0.59) มบีรกิารระบบคอมพวิเตอรท์ีท่นัสมยั มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.22 (S.D. 

= 0.52) และลาํดบัสุดทา้ยคอื มเีครือ่งคดิเลขใหบ้รกิาร มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.10 (S.D. = 0.52) 

ตามลาํดบั 

 

ตารางท่ี 5  แสดงจาํนวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ความพงึพอใจในการ

บรกิารธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาพทิกัษ์สนัต ิดา้นสิง่อํานวยความสะดวก 

 

ความพงึพอใจในการ

บรกิาร ดา้นสิง่อํานวย

ความสะดวก 

จาํนวนและรอ้ยละความพงึพอใจ x  S.D. แปล

ความ 

อนั 

ดบั มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

1. ทีน่ัง่รอบรกิาร

สะดวกและเพยีงพอ 

2 

(2.0) 

20 

(20.0) 

76 

(76.0) 

2 

(2.0) 

0 

(0.0) 

3.22 0.50 ปาน

กลาง 

1 

2. ทีจ่อดรถเพยีงพอ

และสะดวก 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

5 

(5.0) 

32 

(32.0) 

63 

(63.0) 

1.42 0.58 น้อย

ทีสุ่ด 

5 

3. มบีรกิารน้ําดื่ม 1 

(1.0) 

6 

(6.0) 

55 

(55.0) 

38 

(38.0) 

0 

(0.0) 

2.70 0.62 ปาน

กลาง 

2 

4. มบีรกิาร

หนงัสอืพมิพ,์วารสาร 

1 

(1.0) 

2 

(2.0) 

55 

(55.0) 

42 

(42.0) 

0 

(0.0) 

2.62 0.58 ปาน

กลาง 

4 

5. มหีอ้งน้ําสะอาด 1 

(.0) 

4 

(4.0) 

57 

(57.0) 

38 

(38.0) 

0 

(0.0) 

2.68 0.60 ปาน

กลาง 

3 

ภาพรวม 2.52 0.41 น้อย - 
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 จากตารางที ่5  แสดงจาํนวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ความพงึ

พอใจในการบรกิารธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาพทิกัษ์สนัต ิ ดา้นสิง่อํานวยความ

สะดวก พบว่า โดยภาพรวม ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัน้อย มคี่าเฉลีย่

เท่ากบั 2.52 (S.D. = 0.41) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 

  ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจในการบรกิารธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 

สาขาพทิกัษ์สนัต ิ ดา้นสิง่อํานวยความสะดวก อยูใ่นระดบัปานกลาง จาํนวน 4 ขอ้ และอยูใ่น

ระดบัน้อยทีสุ่ด จาํนวน 1 ขอ้ โดยมคีวามพงึพอใจในขอ้ทีน่ัง่รอบรกิารสะดวกและเพยีงพอ มา

เป็นอนัดบัหน่ึง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.22 (S.D. = 0.50) รองลงมาคอื มบีรกิารน้ําดื่ม มคี่าเฉลีย่

เท่ากบั 2.70 (S.D. = 0.62) มหีอ้งน้ําสะอาด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.68 (S.D. = 0.60) มบีรกิาร

หนงัสอืพมิพ,์วารสาร มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.62 (S.D. = 0.58) และลาํดบัสุดทา้ยคอื ทีจ่อดรถ

เพยีงพอและสะดวก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 1.42 (S.D. = 0.58) ตามลาํดบั 

 

ตารางท่ี 6  แสดงจาํนวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ความพงึพอใจในการ

บรกิารธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาพทิกัษ์สนัต ิดา้นพนกังาน 

 

ความพงึพอใจในการ

บรกิาร ดา้นพนกังาน 

จาํนวนและรอ้ยละความพงึพอใจ x  S.D. แปล

ความ 

อนั 

ดบั มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

1. พนกังานมคีวามยิม้

แยม้ แจ่มใส 

64 

(64.0) 

29 

(29.0) 

7 

(7.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

4.57 0.62 มาก

ทีสุ่ด 

1 

2. พดูจาไพเราะ 

นุ่มนวล 

61 

(61.0) 

35 

(35.0) 

4 

(4.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

4.57 0.57 มาก

ทีสุ่ด 

1 

3. กรยิา มารยาททีด่ ี 50 

(50.0) 

47 

(47.0) 

3 

(3.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

4.47 0.55 มาก

ทีสุ่ด 

3 

4. การแต่งกายที่

สะอาด เรยีบรอ้ย 

43 

(43.0) 

51 

(51.0) 

6 

(6.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

4.37 0.59 มาก

ทีสุ่ด 

4 

5. บุคลกิภาพทีด่ ี 42 

(42.0) 

48 

(48.0) 

10 

(10.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

4.32 0.64 มาก

ทีสุ่ด 

5 

ภาพรวม 4.46 0.50 มาก

ท่ีสดุ 

- 
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 จากตารางที ่6  แสดงจาํนวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ความพงึ

พอใจในการบรกิารธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาพทิกัษ์สนัต ิ ดา้นพนักงาน พบว่า 

โดยภาพรวม ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

4.46 (S.D. = 0.50) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 

  ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจในการบรกิารธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 

สาขาพทิกัษ์สนัต ิดา้นพนกังาน ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด โดยมคีวามพงึพอใจในขอ้พนกังานมี

ความยิม้แยม้ แจ่มใส และพดูจาไพเราะ นุ่มนวล มาเป็นอนัดบัหน่ึง เท่ากนั มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

4.57 (S.D. = 0.62,0.57) รองลงมาคอื กรยิา มารยาททีด่ ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.47 (S.D. = 0.55) 

การแต่งกายทีส่ะอาด เรยีบรอ้ย มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.37 (S.D. = 0.59) และลาํดบัสุดทา้ยคอื 

บุคลกิภาพทีด่ ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.32 (S.D. = 0.64) ตามลาํดบั 

 

ตารางท่ี 7  แสดงจาํนวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ความพงึพอใจในการ

บรกิารธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาพทิกัษ์สนัต ิ ดา้นการใหก้ารตอ้นรบั คาํแนะนํา 

ความเชื่อถอื 

 

ความพงึพอใจในการ

บรกิาร ดา้นการให้

การตอ้นรบั คาํแนะนํา 

ความเชื่อถอื 

จาํนวนและรอ้ยละความพงึพอใจ x  S.D. แปล

ความ 

อนั 

ดบั มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

1. การกล่าวคาํทกัทาย

เมือ่ลกูคา้เขา้มาใช้

บรกิาร 

66 

(66.0) 

32 

(32.0) 

2 

(2.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

4.64 0.52 มาก

ทีสุ่ด 

1 

2. การกล่าวคาํอําลา

เมือ่เสรจ็สิน้การบรกิาร 

64 

(64.0) 

32 

(32.0) 

4 

(4.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

4.60 0.56 มาก

ทีสุ่ด 

2 

3. ความสามารถใน

การสื่อสาร 

39 

(39.0) 

55 

(55.0) 

6 

(6.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

4.33 0.58 มาก

ทีสุ่ด 

3 

4. ความมชีื่อเสยีงของ

ธนาคาร 

31 

(31.0) 

58 

(58.0) 

11 

(11.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

4.20 0.62 มาก 4 

5. ความสามารถใน

การใหค้าํแนะนํา 

26 

(26.0) 

61 

(61.0) 

13 

(13.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

4.13 0.61 มาก 5 

ภาพรวม 4.38 0.48 มาก

ท่ีสดุ 

- 
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 จากตารางที ่7  แสดงจาํนวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ความพงึ

พอใจในการบรกิารธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาพทิกัษ์สนัต ิ ดา้นการใหก้ารตอ้นรบั 

คาํแนะนํา ความเชื่อถอื พบว่า โดยภาพรวม ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบั

มากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.38 (S.D. = 0.48) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 

  ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจในการบรกิารธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 

สาขาพทิกัษ์สนัต ิ ดา้นการใหก้ารตอ้นรบั คาํแนะนํา ความเชื่อถอื อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด จาํนวน 

3 ขอ้ และอยูใ่นระดบัมาก จาํนวน 2 ขอ้ โดยมคีวามพงึพอใจในขอ้การกล่าวคาํทกัทายเมือ่ลกูคา้

เขา้มาใชบ้รกิาร มาเป็นอนัดบัหน่ึง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.64 (S.D. = 0.52) รองลงมาคอื การกล่าว

คาํอําลาเมือ่เสรจ็สิน้การบรกิาร มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.60 (S.D. = 0.56) ความสามารถในการ

สื่อสาร มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.33 (S.D. = 0.58) ความมชีื่อเสยีงของธนาคาร มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

4.20 (S.D. = 0.62) และลาํดบัสุดทา้ยคอื ความสามารถในการใหค้าํแนะนํา มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

4.13 (S.D. = 0.61) ตามลาํดบั 

 

ตารางท่ี 8  แสดงจาํนวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ความพงึพอใจในการ

บรกิารธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาพทิกัษ์สนัต ิดา้นความรวดเรว็ และถูกตอ้ง 

 

ความพงึพอใจในการ

บรกิาร ดา้นความ

รวดเรว็ และถูกตอ้ง 

จาํนวนและรอ้ยละความพงึพอใจ x  S.D. แปล

ความ 

อนั 

ดบั มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

1. การใหบ้รกิารดว้ย

ความรวดเรว็ 

15 

(15.0) 

63 

(63.0) 

22 

(22.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

3.93 0.60 มาก 1 

2. การใหบ้รกิารที่

ถูกตอ้ง 

15 

(15.0) 

42 

(42.0) 

43 

(43.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

3.72 0.71 มาก 2 

3. ความกระตอืรอืรน้

ในการใหบ้รกิาร 

9 

(9.0) 

43 

(43.0) 

48 

(48.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

3.61 0.65 มาก 4 

4. ความพรอ้ม ความ

ต่อเน่ือง สมํ่าเสมอ 

15 

(15.0) 

39 

(39.0) 

46 

(46.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

3.69 0.72 มาก 3 

5. การบรกิารทีเ่ป็น

ระบบ และเป็นขัน้ตอน 

12 

(12.0) 

36 

(36.0) 

52 

(52.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

3.60 0.69 มาก 5 

ภาพรวม 3.71 0.58 มาก - 
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 จากตารางที ่8  แสดงจาํนวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ความพงึ

พอใจในการบรกิารธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาพทิกัษ์สนัต ิ ดา้นความรวดเรว็ และ

ถูกตอ้ง พบว่า โดยภาพรวม ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก มคี่าเฉลีย่

เท่ากบั 3.71 (S.D. = 0.58) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 

  ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจในการบรกิารธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 

สาขาพทิกัษ์สนัต ิ ดา้นความรวดเรว็ และถูกตอ้ง ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก โดยมคีวามพงึพอใจใน

ขอ้การใหบ้รกิารดว้ยความรวดเรว็ มาเป็นอนัดบัหน่ึง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.93 (S.D. = 0.60) 

รองลงมาคอื การใหบ้รกิารทีถู่กตอ้ง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.72 (S.D. = 0.71) ความพรอ้ม ความ

ต่อเน่ือง สมํ่าเสมอ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.69 (S.D. = 0.72) ความกระตอืรอืรน้ในการใหบ้รกิาร มี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.61 (S.D. = 0.65) และลาํดบัสุดทา้ยคอื การบรกิารทีเ่ป็นระบบ และเป็น

ขัน้ตอน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.60 (S.D. = 0.69) ตามลาํดบั 

 

ตารางท่ี 9  แสดงจาํนวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ความพงึพอใจในการ

บรกิารธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาพทิกัษ์สนัต ิดา้นความมัน่ใจในการบรกิาร 

 

ความพงึพอใจในการ

บรกิาร ดา้นความ

มัน่ใจในการบรกิาร 

จาํนวนและรอ้ยละความพงึพอใจ x  S.D. แปล

ความ 

อนั 

ดบั มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

1. ความสามารถใน

การปฏบิตังิาน 

7 

(7.0) 

46 

(46.0) 

47 

(47.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

3.60 0.62 มาก 4 

2. ความเชีย่วชาญ 

ชาํนาญในการ

ปฏบิตังิาน 

3 

(3.0) 

40 

(40.0) 

57 

(57.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

3.46 0.55 มาก 5 

3. การบรกิารทีเ่ท่า

เทยีมกนั 

13 

(13.0) 

36 

(36.0) 

51 

(51.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

3.62 0.70 มาก 3 

4. การใหค้วามสําคญั

กบัลกูคา้ 

16 

(16.0) 

44 

(44.0) 

40 

(40.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

3.76 0.71 มาก 1 

5. การใหเ้กยีรตลิกูคา้ 15 

(15.0) 

35 

(35.0) 

50 

(50.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

3.65 0.73 มาก 2 

ภาพรวม 3.61 0.57 มาก - 
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 จากตารางที ่9  แสดงจาํนวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ความพงึ

พอใจในการบรกิารธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาพทิกัษ์สนัต ิ ดา้นความมัน่ใจในการ

บรกิาร พบว่า โดยภาพรวม ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก มคี่าเฉลีย่

เท่ากบั 3.61 (S.D. = 0.57) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 

  ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจในการบรกิารธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 

สาขาพทิกัษ์สนัต ิ ดา้นความมัน่ใจในการบรกิาร ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก โดยมคีวามพงึพอใจใน

ขอ้การใหค้วามสาํคญักบัลกูคา้ มาเป็นอนัดบัหน่ึง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.76 (S.D. = 0.71) 

รองลงมาคอื การใหเ้กยีรตลิูกคา้ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.65 (S.D. = 0.73) การบรกิารทีเ่ท่าเทยีม

กนั มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.62 (S.D. = 0.70) ความสามารถในการปฏบิตังิาน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

3.60 (S.D. = 0.62) และลาํดบัสุดทา้ยคอื ความเชีย่วชาญ ชาํนาญในการปฏบิตังิาน มคี่าเฉลีย่

เท่ากบั 3.46 (S.D. = 0.55) ตามลาํดบั 

 

ตารางท่ี 10  แสดงจาํนวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ความพงึพอใจในการ

บรกิารธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาพทิกัษ์สนัต ิโดยภาพรวม 

 

ความพงึพอใจในการบรกิาร x  S.D. แปลความ อนัดบั 

1. ดา้นลกัษณะภายนอก อาคารสถานที ่ 4.02 0.51 มาก 3 

2. ดา้นอุปกรณ์ 3.32 0.47 ปานกลาง 6 

3. ดา้นสิง่อํานวยความสะดวก 2.52 0.41 น้อย 7 

4. ดา้นพนกังาน 4.46 0.50 มากทีสุ่ด 1 

5. ดา้นการใหก้ารตอ้นรบั คาํแนะนํา ความเชื่อถอื 4.38 0.48 มากทีสุ่ด 2 

6. ดา้นความรวดเรว็ และถูกตอ้ง 3.71 0.58 มาก 4 

7. ดา้นความมัน่ใจในการบรกิาร 3.61 0.57 มาก 5 

ภาพรวม 3.72 0.34 มาก - 

 

 จากตารางที ่10  แสดงจาํนวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ความพงึ

พอใจในการบรกิารธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาพทิกัษ์สนัต ิ โดยภาพรวม พบว่า 

ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.72 (S.D. = 0.34) 

เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 

  ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจในการบรกิารธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 

สาขาพทิกัษ์สนัต ิโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด จาํนวน 2 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก จาํนวน 3
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ดา้น อยูใ่นระดบัปานกลาง จาํนวน 1 ดา้น และอยูใ่นระดบัน้อย จาํนวน 1 ดา้น โดยมคีวามพงึ

พอใจในดา้นพนกังาน มาเป็นอนัดบัหน่ึง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.46 (S.D. = 0.50) รองลงมาคอื 

ดา้นการใหก้ารตอ้นรบั คาํแนะนํา ความเชื่อถอื มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.38 (S.D. = 0.48) ดา้น

ลกัษณะภายนอก อาคารสถานที ่มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.02 (S.D. = 0.51) ดา้นความรวดเรว็ และ

ถูกตอ้ง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.71 (S.D. = 0.58) ดา้นความมัน่ใจในการบรกิาร มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

3.61 (S.D. = 0.57) ดา้นอุปกรณ์ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.32 (S.D. = 0.47) และลาํดบัสุดทา้ยคอื 

ดา้นสิง่อํานวยความสะดวก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.52 (S.D. = 0.41) ตามลาํดบั 

 

 1.4  ผลการวิเคราะหเ์ก่ียวกบัข้อมลูทศันคติท่ีลกูค้ามีต่อลกัษณะของพนักงานผู้

 ให้บริการ ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาพิทกัษ์สนัติ 

 ในการวเิคราะหเ์กี่ยวกบัขอ้มลูทศันคตทิีล่กูคา้มต่ีอลกัษณะของพนกังานผูใ้หบ้รกิาร 

ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาพทิกัษ์สนัต ิ ไดแ้บ่งระดบัความพงึพอใจ ออกเป็น 5 

ระดบั คอื  

 ระดบัทศันคต ิ ระดบัคะแนน 

 ดมีาก  5 

 ด ี 4 

 ปานกลาง  3 

 ไมด่ ี 2 

 ไมด่เีลย  1 

 โดยแบ่งระดบัคะแนนเฉลีย่ ออกเป็น 5 ระดบั คอื 

 4.21 - 5.00   หมายถงึ  ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร มทีศันคตต่ิอลกัษณะของ

พนกังานผูใ้หบ้รกิาร ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 

สาขาพทิกัษ์สนัต ิอยูใ่นระดบัดมีาก 

 3.41 - 4.20   หมายถงึ  ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร มทีศันคตต่ิอลกัษณะของ

พนกังานผูใ้หบ้รกิาร ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 

สาขาพทิกัษ์สนัต ิอยูใ่นระดบัด ี

 2.61 - 3.40   หมายถงึ  ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร มทีศันคตต่ิอลกัษณะของ

พนกังานผูใ้หบ้รกิาร ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 

สาขาพทิกัษ์สนัต ิอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 1.81 - 2.60   หมายถงึ  ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร มทีศันคตต่ิอลกัษณะของ

พนกังานผูใ้หบ้รกิาร ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 

สาขาพทิกัษ์สนัต ิอยูใ่นระดบัไมด่ ี
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 1.00 - 1.80   หมายถงึ  ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร มทีศันคตต่ิอลกัษณะของ

พนกังานผูใ้หบ้รกิาร ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 

สาขาพทิกัษ์สนัต ิอยูใ่นระดบัไมด่เีลย 

 

ตารางท่ี 11  แสดงจาํนวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ทศันคตทิีล่กูคา้มต่ีอ

ลกัษณะของพนกังานผูใ้หบ้รกิาร ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาพทิกัษ์สนัต ิ ดา้น

ลกัษณะภายนอกของพนกังาน 

 

ทศันคตต่ิอลกัษณะ

ของพนกังาน 

ผูใ้หบ้รกิาร ดา้น

ลกัษณะภายนอกของ

พนกังาน 

จาํนวนและรอ้ยละระดบัทศันคต ิ x  S.D. แปล

ความ 

อนั 

ดบั ดมีาก ด ี ปาน

กลาง 

ไมด่ ี ไมด่ี

เลย 

1. พนกังานมคีวามยิม้

แยม้แจม่ใส มสีายตา

เป็นมติร 

73 

(73.0) 

25 

(25.0) 

2 

(2.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

4.71 0.49 ดมีาก 1 

2. พนกังานมกีารใช้

น้ําเสยีงทีนุ่่มนวล 

วาจาไพเราะ 

70 

(70.0) 

26 

(26.0) 

4 

(4.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

4.66 0.55 ดมีาก 2 

3. พนกังานมคีวาม

เป็นกนัเองและมี

อธัยาศยัไมตร ี

66 

(66.0) 

31 

(31.0) 

3 

(3.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

4.63 0.54 ดมีาก 3 

4. พนกังานมคีวาม

สุภาพอ่อนน้อม มี

มารยาทด ี

58 

(58.0) 

39 

(39.0) 

3 

(3.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

4.55 0.55 ดมีาก 4 

5. พนกังานแต่งกาย

สะอาด เรยีบรอ้ย 

35 

(35.0) 

62 

(62.0) 

3 

(3.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

4.32 0.53 ดมีาก 5 

6. พนกังานมเีพยีงพอ

แก่การบรกิาร 

35 

(35.0) 

55 

(55.0) 

10 

(10.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

4.25 0.62 ดมีาก 6 

ภาพรวม 4.52 0.45 ดีมาก - 
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 จากตารางที ่11  แสดงจาํนวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ทศันคติ

ทีล่กูคา้มต่ีอลกัษณะของพนักงานผูใ้หบ้รกิาร ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขา

พทิกัษ์สนัต ิ ดา้นลกัษณะภายนอกของพนกังาน พบว่า โดยภาพรวม ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารมี

ทศันคตอิยูใ่นระดบัดมีาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.52 (S.D. = 0.55) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 

  ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารมทีศันคตต่ิอลกัษณะของพนกังานผูใ้หบ้รกิาร ธนาคารกรงุไทย 

จาํกดั (มหาชน) สาขาพทิกัษ์สนัต ิ ดา้นลกัษณะภายนอกของพนกังาน ทุกขอ้อยูใ่นระดบัดมีาก

ทีสุ่ด โดยมทีศันคตใินขอ้พนกังานมคีวามยิม้แยม้แจม่ใส มสีายตาเป็นมติร มาเป็นอนัดบัหน่ึง มี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.71 (S.D. = 0.49) รองลงมาคอื พนกังานมกีารใชน้ํ้าเสยีงทีนุ่่มนวล วาจา

ไพเราะ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.66 (S.D. = 0.55) พนกังานมคีวามเป็นกนัเองและมอีธัยาศยัไมตร ีมี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.63 (S.D. = 0.54) พนกังานมคีวามสุภาพอ่อนน้อม มมีารยาทด ี มคี่าเฉลีย่

เท่ากบั 4.55 (S.D. = 0.55) พนกังานแต่งกายสะอาด เรยีบรอ้ย มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.32 (S.D. = 

0.53) และลาํดบัสุดทา้ยคอื พนกังานมเีพยีงพอแก่การบรกิาร มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.25 (S.D. = 

0.62) ตามลาํดบั 

 

ตารางท่ี 12  แสดงจาํนวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ทศันคตทิีล่กูคา้มต่ีอ

ลกัษณะของพนกังานผูใ้หบ้รกิาร ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาพทิกัษ์สนัต ิดา้นความ

เชื่อถอื 

 

ทศันคตต่ิอลกัษณะ

ของพนกังาน 

ผูใ้หบ้รกิาร ดา้นความ

เชื่อถอื 

จาํนวนและรอ้ยละระดบัทศันคต ิ x  S.D. แปล

ความ 

อนั 

ดบั ดมีาก ด ี ปาน

กลาง 

ไมด่ ี ไมด่ี

เลย 

1. พนกังานใหบ้รกิาร

ดว้ยความถูกตอ้ง 

แมน่ยาํ 

7 

(7.0) 

68 

(68.0) 

25 

(25.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

3.82 0.53 ด ี 1 

2. พนกังานมคีวาม

รอบรูใ้นผลติภณัฑ ์

3 

(3.0) 

41 

(41.0) 

56 

(56.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

3.47 0.55 ด ี 6 

3. พนกังานมี

ความสามารถในการ

ใหค้าํแนะนํา 

5 

(5.0) 

38 

(38.0) 

57 

(57.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

3.48 0.59 ด ี 5 
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ตารางท่ี 12  (ต่อ) 

 

ทศันคตต่ิอลกัษณะ

ของพนกังาน 

ผูใ้หบ้รกิาร ดา้นความ

เชื่อถอื 

จาํนวนและรอ้ยละระดบัทศันคต ิ x  S.D. แปล

ความ 

อนั 

ดบั ดมีาก ด ี ปาน

กลาง 

ไมด่ ี ไมด่ี

เลย 

4. พนกังานมี

ความสามารถจาํ

รายละเอยีดลกูคา้ด ี

9 

(9.0) 

33 

(33.0) 

58 

(58.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

3.51 0.65 ด ี 3 

5. พนกังานมี

ความสามารถอธบิายที่

เขา้ใจง่าย 

8 

(8.0) 

33 

(33.0) 

59 

(59.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

3.49 0.64 ด ี 4 

6. พนกังานมี

บุคลกิภาพทีน่่าเชื่อถอื 

12 

(12.0) 

29 

(29.0) 

59 

(59.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

3.53 0.70 ด ี 2 

ภาพรวม 3.55 0.51 ดี - 

 

 จากตารางที ่12  แสดงจาํนวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ทศันคติ

ทีล่กูคา้มต่ีอลกัษณะของพนักงานผูใ้หบ้รกิาร ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขา

พทิกัษ์สนัต ิดา้นความเชื่อถอื พบว่า โดยภาพรวม ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารมทีศันคตอิยูใ่นระดบั

ด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.55 (S.D. = 0.51) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 

  ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารมทีศันคตต่ิอลกัษณะของพนกังานผูใ้หบ้รกิาร ธนาคารกรงุไทย 

จาํกดั (มหาชน) สาขาพทิกัษ์สนัต ิ ดา้นความเชื่อถอื ทุกขอ้อยูใ่นระดบัด ี โดยมทีศันคตใินขอ้

พนกังานใหบ้รกิารดว้ยความถูกตอ้ง แมน่ยาํ มาเป็นอนัดบัหน่ึง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.82 (S.D. = 

0.53) รองลงมาคอื พนกังานมบุีคลกิภาพทีน่่าเชื่อถอื มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.53 (S.D. = 0.70) 

พนกังานมคีวามสามารถจาํรายละเอยีดลกูคา้ด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.51 (S.D. = 0.65) พนกังาน

มคีวามสามารถอธบิายทีเ่ขา้ใจงา่ย มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.49 (S.D. = 0.64) พนกังานมี

ความสามารถในการใหค้าํแนะนํา มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.48 (S.D. = 0.59) และลาํดบัสุดทา้ยคอื 

พนกังานมคีวามรอบรูใ้นผลติภณัฑ ์มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.47 (S.D. = 0.55) ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 13  แสดงจาํนวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ทศันคตทิีล่กูคา้มต่ีอ

ลกัษณะของพนกังานผูใ้หบ้รกิาร ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาพทิกัษ์สนัต ิดา้นความ

รวดเรว็ถูกตอ้ง 

 

ทศันคตต่ิอลกัษณะ

ของพนกังาน 

ผูใ้หบ้รกิาร ดา้นความ

รวดเรว็ถูกตอ้ง 

จาํนวนและรอ้ยละระดบัทศันคต ิ x  S.D. แปล

ความ 

อนั 

ดบั ดมีาก ด ี ปาน

กลาง 

ไมด่ ี ไมด่ี

เลย 

1. พนกังานใหบ้รกิาร

รวดเรว็ ทนัต่อความ

ตอ้งการ 

10 

(10.0) 

58 

(58.0) 

32 

(32.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

3.78 0.61 ด ี 1 

2. พนกังานใหบ้รกิาร

ดว้ยความกระตอืรอืรน้ 

5 

(5.0) 

37 

(37.0) 

58 

(58.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

3.47 0.59 ด ี 7 

3. พนกังานเตม็ใจทีจ่ะ

ช่วยเหลอืและ

ใหบ้รกิาร 

9 

(9.0) 

35 

(35.0) 

56 

(56.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

3.53 0.65 ด ี 4 

4. พนกังานใหบ้รกิาร

ดว้ยความต่อเน่ือง ไม่

ชะงกั 

3 

(3.0) 

39 

(39.0) 

58 

(58.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

3.45 0.55 ด ี 9 

5. พนกังานใหบ้รกิาร

อยา่งเป็นระบบ เป็น

ขัน้ตอน 

8 

(8.0) 

36 

(36.0) 

56 

(56.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

3.52 0.64 ด ี 6 

6. พนกังานมคีวาม

พรอ้มในการบรกิาร

เสมอ 

8 

(8.0) 

31 

(31.0) 

61 

(61.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

3.47 0.64 ด ี 7 

7. พนกังานมคีวาม

เชีย่วชาญชาํนาญใน

งาน 

5 

(5.0) 

33 

(33.0) 

62 

(62.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

3.43 0.59 ด ี 10 

8. พนกังานมี

ความสามารถสรา้ง

ความมัน่ใจ 

6 

(6.0) 

29 

(29.0) 

65 

(65.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

3.41 0.60 ด ี 11 
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ตารางท่ี 13  (ต่อ) 

 

ทศันคตต่ิอลกัษณะ

ของพนกังาน 

ผูใ้หบ้รกิาร ดา้นความ

รวดเรว็ถูกตอ้ง 

จาํนวนและรอ้ยละระดบัทศันคต ิ x  S.D. แปล

ความ 

อนั 

ดบั ดมีาก ด ี ปาน

กลาง 

ไมด่ ี ไมด่ี

เลย 

9. พนกังานใหบ้รกิาร

ดว้ยความเสมอภาค 

12 

(12.0) 

49 

(49.0) 

39 

(39.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

3.73 0.66 ด ี 2 

10. พนกังานให้

ความสาํคญักบัลกูคา้

ตลอดเวลา 

14 

(14.0) 

42 

(42.0) 

44 

(44.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

3.70 0.70 ด ี 3 

11. พนกังานยอมรบั

ขอ้ผดิพลาด แกไ้ขดว้ย

เตม็ใจ 

10 

(10.0) 

33 

(33.0) 

57 

(57.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

3.53 0.67 ด ี 4 

ภาพรวม 3.54 0.51 ดี - 

 

 

 จากตารางที ่13  แสดงจาํนวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ทศันคติ

ทีล่กูคา้มต่ีอลกัษณะของพนักงานผูใ้หบ้รกิาร ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขา

พทิกัษ์สนัต ิดา้นความรวดเรว็ถูกตอ้ง พบว่า โดยภาพรวม ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารมทีศันคตอิยู่

ในระดบัด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.54 (S.D. = 0.51) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 

  ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารมทีศันคตต่ิอลกัษณะของพนกังานผูใ้หบ้รกิาร ธนาคารกรงุไทย 

จาํกดั (มหาชน) สาขาพทิกัษ์สนัต ิ ดา้นความรวดเรว็ถูกตอ้ง ทุกขอ้อยูใ่นระดบัด ี โดยมทีศันคติ

ในขอ้พนกังานใหบ้รกิารรวดเรว็ ทนัต่อความตอ้งการ มาเป็นอนัดบัหน่ึง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.78 

(S.D. = 0.61) รองลงมาคอื พนกังานใหบ้รกิารดว้ยความเสมอภาค มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.73 

(S.D. = 0.66) พนกังานใหค้วามสาํคญักบัลกูคา้ตลอดเวลา มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.70 (S.D. = 

0.70) พนกังานยอมรบัขอ้ผดิพลาด แกไ้ขดว้ยเตม็ใจ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.53 (S.D. = 0.67) 

พนกังานเตม็ใจทีจ่ะช่วยเหลอืและใหบ้รกิาร มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.53 (S.D. = 0.65) พนกังาน

ใหบ้รกิารอยา่งเป็นระบบ เป็นขัน้ตอน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.52 (S.D. = 0.64) พนกังานมคีวาม

พรอ้มในการบรกิารเสมอ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.47 (S.D. = 0.64) พนกังานใหบ้รกิารดว้ยความ

กระตอืรอืรน้ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.47 (S.D. = 0.59) พนกังานใหบ้รกิารดว้ยความต่อเน่ือง ไม่

ชะงกั มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.45 (S.D. = 0.55) พนกังานมคีวามเชีย่วชาญชํานาญในงาน มคี่าเฉลีย่
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เท่ากบั 3.43 (S.D. = 0.59) และลาํดบัสุดทา้ยคอื พนกังานมคีวามสามารถสรา้งความมัน่ใจ มี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.41 (S.D. = 0.60) ตามลาํดบั 

 

ตารางท่ี 14  แสดงจาํนวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ทศันคตทิีล่กูคา้มต่ีอ

ลกัษณะของพนกังานผูใ้หบ้รกิาร ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาพทิกัษ์สนัต ิ โดย

ภาพรวม 

 

ทศันคตต่ิอลกัษณะของพนกังานผูใ้หบ้รกิาร x  S.D. แปลความ อนัดบั 

1. ดา้นลกัษณะภายนอกของพนกังาน 4.52 0.45 ดมีาก 1 

2. ดา้นความเชื่อถอื 3.55 0.51 ด ี 2 

3. ดา้นความรวดเรว็ถูกตอ้ง 3.54 0.51 ด ี 3 

ภาพรวม 3.87 0.43 ดี - 

 

 จากตารางที ่14  แสดงจาํนวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ทศันคติ

ทีล่กูคา้มต่ีอลกัษณะของพนักงานผูใ้หบ้รกิาร ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขา

พทิกัษ์สนัต ิ โดยภาพรวม พบว่า ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารมทีศันคตอิยูใ่นระดบัด ี มคี่าเฉลีย่

เท่ากบั 3.87 (S.D. = 0.43) เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 

  ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารมทีศันคตต่ิอลกัษณะของพนกังานผูใ้หบ้รกิาร ธนาคารกรงุไทย 

จาํกดั (มหาชน) สาขาพทิกัษ์สนัต ิ โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัดมีาก จาํนวน 1 ดา้น และอยูใ่น

ระดบัด ี จาํนวน 2 ดา้น โดยมทีศันคตใินดา้นลกัษณะภายนอกของพนกังาน มาเป็นอนัดบัหน่ึง 

มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.52 (S.D. = 0.45) รองลงมาคอื ดา้นความเชื่อถอื มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.55 

(S.D. = 0.51) และลาํดบัสุดทา้ยคอื ดา้นความรวดเรว็ถูกตอ้ง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.54 (S.D. = 

0.51) ตามลาํดบั 

 

 1.5  ผลการวิเคราะหเ์ก่ียวกบัข้อมลูข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมท่ีมีต่อการเข้ามาใช้

บริการท่ีธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาพิทกัษ์สนัติ 

 ผลการศกึษา พบว่า 

 ลกูคา้ทีม่าใชบ้รกิารธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาพทิกัษ์สนัต ิมขีอ้เสนอแนะ

เพิม่เตมิในเรือ่งทีช่ ื่นชอบในบรกิารของธนาคาร ดงัน้ี 

 1. พนกังานมคีวามเป็นกนัเอง ยิม้แยม้แจ่มใส ใหค้าํแนะนําทีด่ต่ีอลกูคา้ จาํนวน 2 คน 

 2. บรรยากาศด ีมคีวามสะดวกสบาย จาํนวน 1 คน 
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 ลกูคา้ทีม่าใชบ้รกิารธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาพทิกัษ์สนัต ิมขีอ้เสนอแนะ

เพิม่เตมิทีธ่นาคารควรปรบัปรงุ ดงัน้ี 

 1. สถานทีจ่อดรถคบัแคบ ไมเ่พยีงพอ จาํนวน 4 คน 

 2. ช่องบรกิารมพีนกังานไมเ่พยีงพอต่อปรมิาณลกูคา้ทีม่าใชบ้รกิาร จาํนวน 1 คน 

 3. หอ้งน้ําไมเ่พยีงพอ จาํนวน 1 คน 

 4. ควรมกีารแนะนําผลติภณัฑใ์หม ่ๆ ของธนาคารดว้ย จาํนวน 1 คน 

 

2.  ข้อมลูการใช้บริการธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาปทุมธานี 

 

 2.1  ผลการวิเคราะหเ์ก่ียวกบัข้อมลูทัว่ไปของลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการ

ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาปทุมธานี 

 

ตารางท่ี 15  แสดงจาํนวนและรอ้ยละขอ้มลูทัว่ไปของลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารธนาคารกรงุไทย 

จาํกดั (มหาชน) สาขาปทุมธานี 

n=100 

ขอ้มลูทัว่ไป จาํนวน (คน) รอ้ยละ 

เพศ   

ชาย 53 53.0 

หญงิ 47 47.0 

อายุ   

ตํ่ากว่า 23 ปี 6 6.0 

23 - 30 ปี 37 37.0 

31 - 40 ปี 34 34.0 

41 - 50 ปี 23 23.0 

ระดบัการศกึษา   

ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี 16 16.0 

ปรญิญาตร ี 60 60.0 

ปรญิญาโท 24 24.0 
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ตารางท่ี 15  (ต่อ) 

n=100 

ขอ้มลูทัว่ไป จาํนวน (คน) รอ้ยละ 

อาชพี   

ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ 19 19.0 

พนกังานบรษิทัเอกชน 41 41.0 

อาชพีอสิระ/ธุรกจิส่วนตวั 34 34.0 

นกัเรยีน/นิสติ-นกัศกึษา 6 6.0 

 

 จากตารางที ่ 15  แสดงจาํนวนและรอ้ยละขอ้มลูทัว่ไปของลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร

ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาปทุมธานี ผลการศกึษา พบว่า  

 เพศ  

 ลกูคา้ทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 53 คน คดิเป็นรอ้ยละ 53.0 

และเป็นเพศหญงิ จาํนวน 47 คน คดิเป็นรอ้ยละ 47.0 

 อาย ุ 

 ลกูคา้ทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีาย ุ23 - 30 ปี มากทีสุ่ด จาํนวน 37 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 37.0 รองลงมาคอื มอีาย ุ31 - 40 ปี จาํนวน 34 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.0 อาย ุ41 - 50 ปี 

จาํนวน 23 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.0 และน้อยทีสุ่ดคอื มอีายตุํ่ากว่า 23 ปี จาํนวน 6 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 6.0 

 ระดบัการศกึษา  

 ลกูคา้ทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีมากทีสุ่ด จาํนวน 60 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 60.0 รองลงมาคอื มรีะดบัการศกึษาปรญิญาโท จาํนวน 24 คน  คดิเป็นรอ้ย

ละ 24.0 และน้อยทีสุ่ดคอื มรีะดบัการศกึษาตํ่ากว่าปรญิญาตร ี จาํนวน 16 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

16.0 

 อาชพี  

 ลกูคา้ทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน มากทีสุ่ด จาํนวน 

41 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.0 รองลงมาคอื มอีาชพีอสิระ/ธุรกจิส่วนตวั จาํนวน 34 คน คดิเป็นรอ้ย

ละ 34.0 มอีาชพีขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ จาํนวน 19 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.0 และน้อย

ทีสุ่ดคอื มอีาชพีนกัเรยีน/นิสติ-นกัศกึษา จาํนวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.0  
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 2.2  ผลการวิเคราะหเ์ก่ียวกบัข้อมลูพฤติกรรมการเข้าใช้บริการ

ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาปทุมธานี 

 

ตารางท่ี 16  แสดงจาํนวนและรอ้ยละขอ้มลูพฤตกิรรมการเขา้ใชบ้รกิารธนาคารกรุงไทย จาํกดั 

(มหาชน) สาขาปทุมธานี 

n=100 

พฤตกิรรมการเขา้ใชบ้รกิาร จาํนวน (คน) รอ้ยละ 

รายไดต่้อเดอืน   

ตํ่ากว่า 10,000 บาท/เดอืน 8 8.0 

10,000 – 20,000 บาท/เดอืน   17 17.0 

20,001 – 30,000 บาท/เดอืน 32 32.0 

30,001 – 40,000 บาท/เดอืน 24 24.0 

มากกว่า 40,000 บาท/เดอืน 19 19.0 

จาํนวนครัง้ทีม่าใชบ้รกิารเฉลีย่ต่อเดอืน   

น้อยกว่า 5 ครัง้ 70 70.0 

5 - 10 ครัง้ 26 26.0 

มากกว่า 10 ครัง้ 4 4.0 

ปจัจบุนัใชบ้รกิารกบัธนาคารประเภทใด*   

ประเภทฝาก-ถอนเงนิ 76 47.5 

ประเภทสนิเชื่อ 28 17.5 

ชาํระค่าใชจ้า่ย(สาธารณูปโภค) 45 28.1 

อื่น ๆ 11 6.9 

บรกิารหรอืผลติภณัฑข์องธนาคารมเีพยีงพอกบัความตอ้งการหรอืไม่ 

เพยีงพอ 86 86.0 

ไมเ่พยีงพอ 14 14.0 

อตัราดอกเบีย้เงนิฝากของธนาคารมคีวามเหมาะสมหรอืไม่ 

เหมาะสม 57 57.0 

ไมเ่หมาะสม 43 43.0 

อตัราดอกเบีย้เงนิกู้ของธนาคารมคีวามเหมาะสมหรอืไม่ 

เหมาะสม 50 50.0 

ไมเ่หมาะสม 50 50.0 

*ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ 
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ตารางท่ี 16  (ต่อ) 

n=100 

พฤตกิรรมการเขา้ใชบ้รกิาร จาํนวน (คน) รอ้ยละ 

ธนาคารมสีาขาทีเ่พยีงพอกบัความตอ้งการหรอืไม่ 

เพยีงพอ 72 72.0 

ไมเ่พยีงพอ 28 28.0 

ธนาคารมตีู ้เอ.ท.ีเอม็ เพยีงพอกบัความตอ้งการหรอืไม่ 

เพยีงพอ 55 55.0 

ไมเ่พยีงพอ 45 45.0 

ความตอ้งการใหธ้นาคารเปิดบรกิารนอกเวลาทําการ 

ตอ้งการ 28 28.0 

ไมต่อ้งการ 72 72.0 

ช่วงเวลาใดทีม่าใชบ้รกิารกบัธนาคารบ่อยมากทีสุ่ด 

8.30 - 11.00 น. 28 28.0 

11.00 - 13.00 น. 41 41.0 

13.00 - 16.30 น. 31 31.0 

ทราบขอ้มลูข่าวสารของธนาคารจากแหล่งใดมากทีสุ่ด 

สื่อโฆษณาต่าง ๆ 25 25.0 

พนกังานธนาคาร 51 51.0 

ครอบครวั/คนทีรู่จ้กั 20 20.0 

อื่น ๆ 4 4.0 

เหตุผลทีม่าใชบ้รกิารทีธ่นาคารกรงุไทย*   

การบรกิารด ี 21 11.1 

มโีฆษณาจงูใจ 23 12.2 

มัน่คง น่าเชื่อถอื 27 14.3 

มผีลติภณัฑต์รงตามความต้องการ 3 1.6 

ระบบทนัสมยั 15 7.9 

พนกังานชกัชวน 46 24.3 

สะดวก ใกลบ้า้น 54 28.6 

*ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ 
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 จากตารางที ่16  แสดงจาํนวนและรอ้ยละขอ้มลูพฤตกิรรมการเขา้ใชบ้รกิาร

ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาปทุมธานี ผลการศกึษา พบว่า  

 รายไดต่้อเดอืน 

 ลกูคา้ทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มรีายไดต่้อเดอืน 20,001 – 30,000 บาท/เดอืน 

มากทีสุ่ด จาํนวน 32 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.0 รองลงมาคอื มรีายไดต่้อเดอืน 30,001 – 40,000 

บาท/เดอืน จาํนวน 24 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.0 มรีายไดต่้อเดอืน มากกว่า 40,000 บาท/เดอืน 

จาํนวน 19 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.0 มรีายไดต่้อเดอืน 10,000 – 20,000 บาท/เดอืน จาํนวน 17 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.0 และน้อยทีสุ่ดคอื มรีายไดต่้อเดอืนตํ่ากว่า 10,000 บาท/เดอืน จาํนวน 8 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.0 

 จาํนวนครัง้ทีม่าใชบ้รกิารเฉลีย่ต่อเดอืน 

 ลกูคา้ทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มจีาํนวนครัง้ทีม่าใชบ้รกิารเฉลีย่ต่อเดอืนน้อยกว่า 

5 ครัง้ มากทีสุ่ด จาํนวน 70 คน คดิเป็นรอ้ยละ 70.0 รองลงมาคอื 5 - 10 ครัง้ จาํนวน 26 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 26.0 และน้อยทีสุ่ดคอื มากกว่า 10 ครัง้ จาํนวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.0 

 ปจัจบุนัใชบ้รกิารกบัธนาคารประเภทใด (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

 ลกูคา้ทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ใชบ้รกิารกบัธนาคารประเภทฝาก-ถอนเงนิ มาก

ทีสุ่ด จาํนวน 76 คน คดิเป็นรอ้ยละ 47.5 รองลงมาคอื ใชบ้รกิารชําระค่าใชจ้า่ย(สาธารณูปโภค) 

จาํนวน 45 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.1 ใชบ้รกิารประเภทสนิเชื่อ จาํนวน 28 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

17.5 และน้อยทีสุ่ดคอื ใชบ้รกิารประเภทอื่น ๆ จาํนวน 11 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.9 

 บรกิารหรอืผลติภณัฑข์องธนาคารมเีพยีงพอกบัความตอ้งการหรอืไม่ 

 ลกูคา้ทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เหน็ว่าบรกิารหรอืผลติภณัฑข์องธนาคารมี

เพยีงพอกบัความตอ้งการ จาํนวน 86 คน คดิเป็นรอ้ยละ 86.0 และไมเ่พยีงพอ จาํนวน 14 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 14.0 

 อตัราดอกเบีย้เงนิฝากของธนาคารมคีวามเหมาะสมหรอืไม่ 

 ลกูคา้ทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เหน็ว่าอตัราดอกเบีย้เงนิฝากของธนาคารมคีวาม

เหมาะสม จาํนวน 57 คน คดิเป็นรอ้ยละ 57.0 และไม่เหมาะสม จาํนวน 43 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

43.0 

 อตัราดอกเบีย้เงนิกู้ของธนาคารมคีวามเหมาะสมหรอืไม่ 

 ลกูคา้ทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เหน็ว่าอตัราดอกเบีย้เงนิกูข้องธนาคารมคีวาม

เหมาะสมและไมเ่หมาะสม เท่ากนั จาํนวนละ 50 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50.0  

 ธนาคารมสีาขาทีเ่พยีงพอกบัความตอ้งการหรอืไม่ 

 ลกูคา้ทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เหน็ว่าธนาคารมสีาขาทีเ่พยีงพอกบัความตอ้งการ 

จาํนวน 72 คน คดิเป็นรอ้ยละ 72.0 และไมเ่พยีงพอกบัความตอ้งการ จาํนวน 28 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 28.0 



83 

 

 

 ธนาคารมตีู ้เอ.ท.ีเอม็ เพยีงพอกบัความตอ้งการหรอืไม่ 

 ลกูคา้ทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เหน็ว่าธนาคารมตีู้ เอ.ท.ีเอม็ เพยีงพอกบัความ

ตอ้งการ จาํนวน 55 คน คดิเป็นรอ้ยละ 55.0 และไมเ่พยีงพอกบัความตอ้งการ จาํนวน 45 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 45.0 

  

ความตอ้งการใหธ้นาคารเปิดบรกิารนอกเวลาทําการ 

 ลกูคา้ทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เหน็ว่าไมต่อ้งการใหธ้นาคารเปิดบรกิารนอกเวลา

ทาํการ จาํนวน 72 คน คดิเป็นรอ้ยละ 72.0 และตอ้งการใหธ้นาคารเปิดบรกิารนอกเวลาทาํการ 

จาํนวน 28 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.0 

 ช่วงเวลาใดทีม่าใชบ้รกิารกบัธนาคารบ่อยมากทีสุ่ด 

 ลกูคา้ทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มาใชบ้รกิารกบัธนาคารในช่วงเวลา 11.00 - 

13.00 น. บ่อยมากทีสุ่ด จาํนวน 41 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.0 รองลงมาคอื ช่วงเวลา 13.00 - 

16.30 น. จาํนวน 31 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31.0 และช่วงเวลา 8.30 - 11.00 น. จาํนวน 28 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 28.0 

 ทราบขอ้มลูข่าวสารของธนาคารจากแหล่งใดมากทีสุ่ด 

 ลกูคา้ทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ รบัทราบขอ้มลูขา่วสารของธนาคารจากพนกังาน

ธนาคาร มากทีสุ่ด จาํนวน 51 คน คดิเป็นรอ้ยละ 51.0 รองลงมาคอื จากสื่อโฆษณาต่าง ๆ 

จาํนวน 25 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.0 จากครอบครวั/คนทีรู่จ้กั จาํนวน 20 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.0 

และจากแหล่งอื่น ๆ จาํนวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.0 

 เหตุผลทีม่าใชบ้รกิารทีธ่นาคารกรงุไทย (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

 ลกูคา้ทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มเีหตุผลทีม่าใชบ้รกิารทีธ่นาคารกรงุไทย เพราะ

สะดวก ใกลบ้า้น มากทีสุ่ด จาํนวน 54 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.6 รองลงมาคอื พนกังานชกัชวน 

จาํนวน 46 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.3 มัน่คง น่าเชื่อถอื จาํนวน 27 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.3 มี

โฆษณาจงูใจ จาํนวน 23 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.2 การบรกิารด ี จาํนวน 21 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

11.1 ระบบทนัสมยั จาํนวน 15 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.9 และน้อยทีสุ่ดคอื มผีลติภณัฑต์รงตาม

ความตอ้งการ จาํนวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.6 

 

 2.3  ผลการวิเคราะหเ์ก่ียวกบัข้อมลูความพึงพอใจในการบริการ

ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาปทุมธานี 

 ในการวเิคราะหเ์กี่ยวกบัขอ้มลูความพงึพอใจในการบรกิาร ธนาคารกรงุไทย จาํกดั 

(มหาชน) สาขาปทุมธานี ไดแ้บ่งระดบัความพงึพอใจ ออกเป็น 5 ระดบั คอื  

 พงึพอใจมากทีสุ่ด  มรีะดบัคะแนน  5 

 พงึพอใจมาก  มรีะดบัคะแนน  4 
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 พงึพอใจปานกลาง  มรีะดบัคะแนน  3 

 พงึพอใจน้อย  มรีะดบัคะแนน  2 

 พงึพอใจน้อยทีสุ่ด  มรีะดบัคะแนน  1 

 โดยแบ่งระดบัคะแนนเฉลีย่ ออกเป็น 5 ระดบั คอื 

 

 4.21 - 5.00   หมายถงึ  ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร มคีวามพงึพอใจในการบรกิาร 

ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาปทุมธานี 

อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 

 3.41 - 4.20   หมายถงึ  ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร มคีวามพงึพอใจในการบรกิาร 

ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาปทุมธานี  

อยูใ่นระดบัมาก 

 2.61 - 3.40   หมายถงึ  ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร มคีวามพงึพอใจในการบรกิาร 

ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาปทุมธานี  

อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 1.81 - 2.60   หมายถงึ  ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร มคีวามพงึพอใจในการบรกิาร 

ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาปทุมธานี  

อยูใ่นระดบัน้อย 

 1.00 - 1.80   หมายถงึ  ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร มคีวามพงึพอใจในการบรกิาร 

ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาปทุมธานี  

อยูใ่นระดบัน้อยทีสุ่ด 
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ตารางท่ี 17  แสดงจาํนวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ความพงึพอใจในการ

บรกิารธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาปทุมธานี ดา้นลกัษณะภายนอก อาคารสถานที ่

 

ความพงึพอใจในการ

บรกิาร ดา้นลกัษณะ

ภายนอก อาคาร

สถานที ่

จาํนวนและรอ้ยละความพงึพอใจ x  S.D. แปล

ความ 

อนั 

ดบั มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

1. ทาํเลทีต่ ัง้ของ

ธนาคารอยูใ่นแหล่ง

ชุมชน 

18 

(18.0) 

52 

(52.0) 

29 

(29.0) 

1 

(1.0) 

0 

(0.00) 

3.87 0.70 มาก 1 

2. อาคารทีท่ําการ

สวยงาม เป็นระเบยีบ 

15 

(15.0) 

54 

(54.0) 

30 

(30.0) 

1 

(1.0) 

0 

(0.00) 

3.83 0.68 มาก 2 

 

ตารางท่ี 17  (ต่อ) 

 

ความพงึพอใจในการ

บรกิาร ดา้นลกัษณะ

ภายนอก อาคาร

สถานที ่

จาํนวนและรอ้ยละความพงึพอใจ x  S.D. แปล

ความ 

อนั 

ดบั มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

3. บรเิวณทีท่ําการ

สะอาด เรยีบรอ้ย 

14 

(14.0) 

50 

(50.0) 

36 

(36.0) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

3.78 0.67 มาก 3 

4. มเีคาน์เตอรบ์รกิาร

เพยีงพอกบัความ

ตอ้งการ 

9 

(9.0) 

52 

(52.0) 

38 

(38.0) 

1 

(1.0) 

0 

(0.00) 

3.69 0.64 มาก 4 

5. ป้ายสถานทีท่ําการ

และป้ายประกาศ

ชดัเจน 

6 

(6.0) 

54 

(54.0) 

39 

(39.0) 

1 

(1.0) 

0 

(0.00) 

3.65 0.60 มาก 5 

ภาพรวม 3.76 0.56 มาก - 
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 จากตารางที ่17  แสดงจาํนวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ความพงึ

พอใจในการบรกิารธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาปทุมธานี ดา้นลกัษณะภายนอก 

อาคารสถานที ่ พบว่า โดยภาพรวม ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก มี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.76 (S.D. = 0.56) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 

  ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจในการบรกิารธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 

สาขาปทุมธานี ดา้นลกัษณะภายนอก อาคารสถานที ่ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก โดยมคีวามพงึพอใจ

ในขอ้ทาํเลทีต่ ัง้ของธนาคารอยูใ่นแหล่งชุมชน มาเป็นอนัดบัหน่ึง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.87 (S.D. = 

0.70) รองลงมาคอื อาคารทีท่าํการสวยงาม เป็นระเบยีบ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.83 (S.D. = 0.68) 

บรเิวณทีท่ําการสะอาด เรยีบรอ้ย มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.78 (S.D. = 0.67) มเีคาน์เตอรบ์รกิาร

เพยีงพอกบัความตอ้งการ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.69 (S.D. = 0.64) และลาํดบัสุดทา้ยคอื ป้าย

สถานทีท่ําการและป้ายประกาศชดัเจน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.65 (S.D. = 0.60) ตามลาํดบั 

ตารางท่ี 18  แสดงจาํนวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ความพงึพอใจในการ

บรกิารธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาปทุมธานี ดา้นอุปกรณ์ 

 

ความพงึพอใจในการ

บรกิาร ดา้นอุปกรณ์ 

จาํนวนและรอ้ยละความพงึพอใจ x  S.D. แปล

ความ 

อนั 

ดบั มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

1. มสีลปิฝาก-ถอน

เพยีงพอต่อความ

ตอ้งการ 

6 

(6.0) 

66 

(66.0) 

28 

(28.0) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

3.78 0.54 มาก 1 

2. มปีากกาสําหรบั

เขยีนเตรยีมพรอ้มไว้

เสมอ 

0 

(0.00) 

54 

(54.0) 

45 

(45.0) 

1 

(1.0) 

0 

(0.00) 

3.53 0.52 มาก 3 

3. มเีอกสารนําเสนอ

ผลติภณัฑข์องธนาคาร 

3 

(3.0) 

50 

(50.0) 

46 

(46.0) 

1 

(1.0) 

0 

(0.00) 

3.55 0.57 มาก 2 

4. มบีรกิารระบบ

คอมพวิเตอรท์ีท่นัสมยั 

2 

(2.0) 

49 

(49.0) 

49 

(49.0) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

3.53 0.54 มาก 3 

5. มเีครือ่งคดิเลข

ใหบ้รกิาร 

1 

(1.0) 

41 

(41.0) 

56 

(56.0) 

2 

(2.0) 

0 

(0.00) 

3.41 0.55 มาก 5 

ภาพรวม 3.56 0.43 มาก - 
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 จากตารางที ่18  แสดงจาํนวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ความพงึ

พอใจในการบรกิารธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาปทุมธานี ดา้นอุปกรณ์ พบว่า โดย

ภาพรวม ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.56 (S.D. 

= 0.43) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 

  ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจในการบรกิารธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 

สาขาปทุมธานี ดา้นอุปกรณ์ ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก โดยมคีวามพงึพอใจในขอ้มสีลปิฝาก-ถอน

เพยีงพอต่อความตอ้งการ มาเป็นอนัดบัหน่ึง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.78 (S.D. = 0.54) รองลงมาคอื 

มเีอกสารนําเสนอผลติภณัฑข์องธนาคาร มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.55 (S.D. = 0.57) มบีรกิารระบบ

คอมพวิเตอรท์ีท่นัสมยั มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.53 (S.D. = 0.54) มปีากกาสาํหรบัเขยีนเตรยีมพรอ้ม

ไวเ้สมอ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.53 (S.D. = 0.52) และลาํดบัสุดทา้ยคอื มเีครือ่งคดิเลขใหบ้รกิาร มี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.41 (S.D. = 0.55) ตามลาํดบั 

 

ตารางท่ี 19  แสดงจาํนวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ความพงึพอใจในการ

บรกิารธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาปทุมธานี ดา้นสิง่อํานวยความสะดวก 

 

ความพงึพอใจในการ

บรกิาร ดา้นสิง่อํานวย

ความสะดวก 

จาํนวนและรอ้ยละความพงึพอใจ x  S.D. แปล

ความ 

อนั 

ดบั มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

1. ทีน่ัง่รอบรกิาร

สะดวกและเพยีงพอ 

26 

(26.0) 

43 

(43.0) 

31 

(31.0) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

3.95 0.75 มาก 2 

2. ทีจ่อดรถเพยีงพอ

และสะดวก 

32 

(32.0) 

37 

(37.0) 

31 

(31.0) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

4.01 0.79 มาก 1 

3. มบีรกิารน้ําดื่ม 12 

(12.0) 

48 

(48.0) 

39 

(39.0) 

1 

(1.0) 

0 

(0.00) 

3.71 0.68 มาก 3 

4. มบีรกิาร

หนงัสอืพมิพ,์วารสาร 

5 

(5.0) 

51 

(51.0) 

43 

(43.0) 

1 

(1.0) 

0 

(0.00) 

3.60 0.60 มาก 4 

5. มหีอ้งน้ําสะอาด 2 

(2.0) 

48 

(48.0) 

49 

(49.0) 

1 

(1.0) 

0 

(0.00) 

3.51 0.55 มาก 5 

ภาพรวม 3.75 0.58 มาก - 
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 จากตารางที ่19  แสดงจาํนวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ความพงึ

พอใจในการบรกิารธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาปทุมธานี ดา้นสิง่อํานวยความสะดวก 

พบว่า โดยภาพรวม ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

3.75 (S.D. = 0.58) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 

  ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจในการบรกิารธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 

สาขาปทุมธานี ดา้นสิง่อํานวยความสะดวก ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก โดยมคีวามพงึพอใจในขอ้ที่

จอดรถเพยีงพอและสะดวก มาเป็นอนัดบัหน่ึง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.01 (S.D. = 0.79) รองลงมา

คอื ทีน่ัง่รอบรกิารสะดวกและเพยีงพอ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.95 (S.D. = 0.75) มบีรกิารน้ําดื่ม มี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.71 (S.D. = 0.68) มบีรกิารหนงัสอืพมิพ,์วารสาร มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.60 (S.D. 

= 0.60) และลาํดบัสุดทา้ยคอื มหีอ้งน้ําสะอาด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.51 (S.D. = 0.55) ตามลาํดบั 

 

ตารางท่ี 20  แสดงจาํนวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ความพงึพอใจในการ

บรกิารธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาปทุมธานี ดา้นพนกังาน 

 

ความพงึพอใจในการ

บรกิาร ดา้นพนกังาน 

จาํนวนและรอ้ยละความพงึพอใจ x  S.D. แปล

ความ 

อนั 

ดบั มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

1. พนกังานมคีวามยิม้

แยม้ แจ่มใส 

44 

(44.0) 

52 

(52.0) 

4 

(4.0) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

4.40 0.56 มาก

ทีสุ่ด 

1 

2. พดูจาไพเราะ 

นุ่มนวล 

42 

(42.0) 

53 

(53.0) 

5 

(5.0) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

4.37 0.58 มาก

ทีสุ่ด 

2 

3. กรยิา มารยาททีด่ ี 37 

(37.0) 

51 

(51.0) 

12 

(12.0) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

4.25 0.65 มาก

ทีสุ่ด 

3 

4. การแต่งกายที่

สะอาด เรยีบรอ้ย 

22 

(22.0) 

62 

(62.0) 

16 

(16.0) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

4.06 0.61 มาก 4 

5. บุคลกิภาพทีด่ ี 22 

(22.0) 

59 

(59.0) 

19 

(19.0) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

4.03 0.64 มาก 5 

ภาพรวม 4.22 0.51 มาก

ท่ีสดุ 

- 
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 จากตารางที ่20  แสดงจาํนวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ความพงึ

พอใจในการบรกิารธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาปทุมธานี ดา้นพนกังาน พบว่า โดย

ภาพรวม ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.22 

(S.D. = 0.51) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 

  ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจในการบรกิารธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 

สาขาปทุมธานี ดา้นพนกังาน อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด จาํนวน 3 ขอ้ และอยูใ่นระดบัมาก จาํนวน 2 

ขอ้ โดยมคีวามพงึพอใจในขอ้พนกังานมคีวามยิม้แยม้ แจม่ใส มาเป็นอนัดบัหน่ึง มคี่าเฉลีย่

เท่ากบั 4.40 (S.D. = 0.56) รองลงมาคอื พดูจาไพเราะ นุ่มนวล มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.37 (S.D. = 

0.58) กรยิา มารยาททีด่ ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.25 (S.D. = 0.65) การแต่งกายทีส่ะอาด เรยีบรอ้ย 

มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.06 (S.D. = 0.61) และลาํดบัสุดทา้ยคอื บุคลกิภาพทีด่ ี มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

4.03 (S.D. = 0.64) ตามลาํดบั 

ตารางท่ี 21  แสดงจาํนวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ความพงึพอใจในการ

บรกิารธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาปทุมธานี ดา้นการใหก้ารตอ้นรบั คาํแนะนํา 

ความเชื่อถอื 

 

ความพงึพอใจในการ

บรกิาร ดา้นการให้

การตอ้นรบั 

คาํแนะนํา ความ

เชื่อถอื 

จาํนวนและรอ้ยละความพงึพอใจ x  S.D. แปล

ความ 

อนั 

ดบั มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

1. การกล่าวคาํทกัทาย

เมือ่ลกูคา้เขา้มาใช้

บรกิาร 

41 

(41.0) 

48 

(48.0) 

11 

(11.0) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

4.30 0.65 มาก

ทีสุ่ด 

1 

2. การกล่าวคาํอําลา

เมือ่เสรจ็สิน้การบรกิาร 

32 

(32.0) 

52 

(52.0) 

16 

(16.0) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

4.16 0.67 มาก 2 

3. ความสามารถใน

การสื่อสาร 

14 

(14.0) 

60 

(60.0) 

26 

(26.0) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

3.88 0.62 มาก 4 

4. ความมชีื่อเสยีงของ

ธนาคาร 

16 

(16.0) 

57 

(57.0) 

27 

(27.0) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

3.89 0.65 มาก 3 

5. ความสามารถใน

การใหค้าํแนะนํา 

5 

(5.0) 

62 

(62.0) 

33 

(33.0) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

3.72 0.55 มาก 5 

ภาพรวม 3.99 0.52 มาก - 



90 

 

 

 จากตารางที ่21  แสดงจาํนวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ความพงึ

พอใจในการบรกิารธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาปทุมธานี ดา้นการใหก้ารตอ้นรบั 

คาํแนะนํา ความเชื่อถอื พบว่า โดยภาพรวม ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบั

มาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.99 (S.D. = 0.52) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 

  ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจในการบรกิารธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 

สาขาปทุมธานี ดา้นการใหก้ารตอ้นรบั คาํแนะนํา ความเชือ่ถอื อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด จาํนวน 1 

ขอ้ และอยูใ่นระดบัมาก จาํนวน 4 ขอ้ โดยมคีวามพงึพอใจในขอ้การกล่าวคาํทกัทายเมือ่ลกูคา้

เขา้มาใชบ้รกิาร มาเป็นอนัดบัหน่ึง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.30 (S.D. = 0.65) รองลงมาคอื การกล่าว

คาํอําลาเมือ่เสรจ็สิน้การบรกิาร มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.16 (S.D. = 0.67) ความมชีื่อเสยีงของ

ธนาคาร มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.89 (S.D. = 0.65) ความสามารถในการสื่อสาร มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

3.88 (S.D. = 0.62) และลาํดบัสุดทา้ยคอื ความสามารถในการใหค้าํแนะนํา มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

3.72 (S.D. = 0.55) ตามลาํดบั 

 

ตารางท่ี 22  แสดงจาํนวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ความพงึพอใจในการ

บรกิารธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาปทุมธานี ดา้นความรวดเรว็ และถูกตอ้ง 

 

ความพงึพอใจในการ

บรกิาร ดา้นความ

รวดเรว็ และถูกตอ้ง 

จาํนวนและรอ้ยละความพงึพอใจ x  S.D. แปล

ความ 

อนั 

ดบั มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

1. การใหบ้รกิารดว้ย

ความรวดเรว็ 

20 

(20.0) 

62 

(62.0) 

18 

(18.0) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

4.02 0.61 มาก 1 

2. การใหบ้รกิารที่

ถูกตอ้ง 

10 

(10.0) 

62 

(62.0) 

28 

(28.0) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

3.82 0.59 มาก 2 

3. ความกระตอืรอืรน้

ในการใหบ้รกิาร 

8 

(8.0) 

57 

(57.0) 

35 

(35.0) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

3.73 0.60 มาก 3 

4. ความพรอ้ม ความ

ต่อเน่ือง สมํ่าเสมอ 

8 

(8.0) 

55 

(55.0) 

37 

(37.0) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

3.71 0.60 มาก 4 

5. การบรกิารทีเ่ป็น

ระบบ และเป็นขัน้ตอน 

6 

(6.0) 

52 

(52.0) 

42 

(42.0) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

3.64 0.59 มาก 5 

ภาพรวม 3.78 0.49 มาก - 
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 จากตารางที ่22  แสดงจาํนวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ความพงึ

พอใจในการบรกิารธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาปทุมธานี ดา้นความรวดเรว็ และ

ถูกตอ้ง พบว่า โดยภาพรวม ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก มคี่าเฉลีย่

เท่ากบั 3.78 (S.D. = 0.49) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 

  ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจในการบรกิารธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 

สาขาปทุมธานี ดา้นความรวดเรว็ และถูกตอ้ง ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก โดยมคีวามพงึพอใจในขอ้

การใหบ้รกิารดว้ยความรวดเรว็ มาเป็นอนัดบัหน่ึง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.02 (S.D. = 0.61) 

รองลงมาคอื การใหบ้รกิารทีถู่กตอ้ง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.89 (S.D. = 0.59) ความกระตอืรอืรน้ใน

การใหบ้รกิาร มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.73 (S.D. = 0.60) ความพรอ้ม ความต่อเน่ือง สมํ่าเสมอ มี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.71 (S.D. = 0.60) และลาํดบัสุดทา้ยคอื การบรกิารทีเ่ป็นระบบ และเป็น

ขัน้ตอน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.64 (S.D. = 0.59) ตามลาํดบั 

 

ตารางท่ี 23  แสดงจาํนวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ความพงึพอใจในการ

บรกิารธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาปทุมธานี ดา้นความมัน่ใจในการบรกิาร 

 

ความพงึพอใจในการ

บรกิาร ดา้นความ

มัน่ใจในการบรกิาร 

จาํนวนและรอ้ยละความพงึพอใจ x  S.D. แปล

ความ 

อนั 

ดบั มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

1. ความสามารถใน

การปฏบิตังิาน 

4 

(4.0) 

65 

(65.0) 

31 

(31.0) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

3.73 0.52 มาก 1 

2. ความเชีย่วชาญ 

ชาํนาญในการ

ปฏบิตังิาน 

3 

(3.0) 

49 

(49.0) 

48 

(48.0) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

3.55 0.55 มาก 5 

3. การบรกิารทีเ่ท่า

เทยีมกนั 

3 

(3.0) 

58 

(58.0) 

39 

(39.0) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

3.64 0.54 มาก 4 

4. การใหค้วามสําคญั

กบัลกูคา้ 

4 

(4.0) 

59 

(59.0) 

37 

(37.0) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

3.67 0.55 มาก 2 

5. การใหเ้กยีรตลิกูคา้ 3 

(3.0) 

60 

(60.0) 

37 

(37.0) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

3.66 0.53 มาก 3 

ภาพรวม 3.65 0.43 มาก - 
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 จากตารางที ่23  แสดงจาํนวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ความพงึ

พอใจในการบรกิารธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาปทุมธานี ดา้นความมัน่ใจในการ

บรกิาร พบว่า โดยภาพรวม ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก มคี่าเฉลีย่

เท่ากบั 3.65 (S.D. = 0.43) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 

  ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจในการบรกิารธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 

สาขาปทุมธานี ดา้นความมัน่ใจในการบรกิาร ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก โดยมคีวามพงึพอใจใน

ขอ้ความสามารถในการปฏบิตังิาน มาเป็นอนัดบัหน่ึง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.73 (S.D. = 0.52) 

รองลงมาคอื การใหค้วามสาํคญักบัลกูคา้ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.67 (S.D. = 0.55) การใหเ้กยีรติ

ลกูคา้ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.66 (S.D. = 0.53) การบรกิารทีเ่ท่าเทยีมกนั มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.64 

(S.D. = 0.54) และลาํดบัสุดทา้ยคอื ความเชีย่วชาญ ชาํนาญในการปฏบิตังิาน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

3.55 (S.D. = 0.55) ตามลาํดบั 

 

ตารางท่ี 24  แสดงจาํนวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ความพงึพอใจในการ

บรกิารธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาปทุมธานี โดยภาพรวม 

 

ความพงึพอใจในการบรกิาร x  S.D. แปลความ อนัดบั 

1. ดา้นลกัษณะภายนอก อาคารสถานที ่ 3.76 0.56 มาก 4 

2. ดา้นอุปกรณ์ 3.56 0.43 มาก 7 

3. ดา้นสิง่อํานวยความสะดวก 3.75 0.58 มาก 5 

4. ดา้นพนกังาน 4.22 0.51 มากทีสุ่ด 1 

5. ดา้นการใหก้ารตอ้นรบั คาํแนะนํา ความเชื่อถอื 3.99 0.52 มาก 2 

6. ดา้นความรวดเรว็ และถูกตอ้ง 3.78 0.49 มาก 3 

7. ดา้นความมัน่ใจในการบรกิาร 3.65 0.43 มาก 6 

ภาพรวม 3.81 0.33 มาก - 

 

 จากตารางที ่24  แสดงจาํนวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ความพงึ

พอใจในการบรกิารธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาปทุมธานี โดยภาพรวม พบว่า ลกูคา้

ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.81 (S.D. = 0.33) เมือ่

พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 

  ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจในการบรกิารธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 

สาขาปทุมธานี โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด จาํนวน 1 ดา้น และอยูใ่นระดบัมาก จาํนวน 
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6 ดา้น โดยมคีวามพงึพอใจในดา้นพนกังาน มาเป็นอนัดบัหน่ึง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.22 (S.D. = 

0.51) รองลงมาคอื ดา้นการใหก้ารตอ้นรบั คาํแนะนํา ความเชือ่ถอื มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.99 (S.D. 

= 0.52) ดา้นความรวดเรว็ และถูกตอ้ง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.78 (S.D. = 0.49) ดา้นลกัษณะ

ภายนอก อาคารสถานที ่ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.76 (S.D. = 0.56) ดา้นสิง่อํานวยความสะดวก มี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.75 (S.D. = 0.58) ดา้นความมัน่ใจในการบรกิาร มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.65 (S.D. 

= 0.43) และลาํดบัสุดทา้ยคอื ดา้นอุปกรณ์ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.56 (S.D. = 0.43) ตามลาํดบั 

 2.4  ผลการวิเคราะหเ์ก่ียวกบัข้อมลูทศันคติท่ีลกูค้ามีต่อลกัษณะของพนักงานผู้

ให้บริการ ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาปทุมธานี 

 ในการวเิคราะหเ์กี่ยวกบัขอ้มลูทศันคตทิีล่กูคา้มต่ีอลกัษณะของพนกังานผูใ้หบ้รกิาร 

ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาปทุมธานี ไดแ้บ่งระดบัความพงึพอใจ ออกเป็น 5 ระดบั 

คอื  

 ระดบัทศันคต ิ ระดบัคะแนน 

 ดมีาก  5 

 ด ี 4 

 ปานกลาง  3 

 ไมด่ ี 2 

 ไมด่เีลย  1 

 โดยแบ่งระดบัคะแนนเฉลีย่ ออกเป็น 5 ระดบั คอื 

 4.21 - 5.00   หมายถงึ  ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร มทีศันคตต่ิอลกัษณะของ

พนกังานผูใ้หบ้รกิาร ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 

สาขาปทุมธานี อยูใ่นระดบัดมีาก 

 3.41 - 4.20   หมายถงึ  ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร มทีศันคตต่ิอลกัษณะของ

พนกังานผูใ้หบ้รกิาร ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 

สาขาปทุมธานี อยูใ่นระดบัด ี

 2.61 - 3.40   หมายถงึ  ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร มทีศันคตต่ิอลกัษณะของ

พนกังานผูใ้หบ้รกิาร ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 

สาขาปทุมธานี อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 1.81 - 2.60   หมายถงึ  ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร มทีศันคตต่ิอลกัษณะของ

พนกังานผูใ้หบ้รกิาร ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 

สาขาปทุมธานี อยูใ่นระดบัไมด่ ี

 1.00 - 1.80   หมายถงึ  ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร มทีศันคตต่ิอลกัษณะของ

พนกังานผูใ้หบ้รกิาร ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 

สาขาปทุมธานี อยูใ่นระดบัไมด่เีลย 
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ตารางท่ี 25  แสดงจาํนวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ทศันคตทิีล่กูคา้มต่ีอ

ลกัษณะของพนกังานผูใ้หบ้รกิาร ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาปทุมธานี ดา้นลกัษณะ

ภายนอกของพนกังาน 

 

ทศันคตต่ิอลกัษณะ

ของพนกังานผู้

ใหบ้รกิาร ดา้น

ลกัษณะภายนอกของ

พนกังาน 

จาํนวนและรอ้ยละระดบัทศันคต ิ x  S.D. แปล

ความ 

อนั 

ดบั ดมีาก ด ี ปาน

กลาง 

ไมด่ ี ไมด่ี

เลย 

1. พนกังานมคีวามยิม้

แยม้แจม่ใส มสีายตา

เป็นมติร 

69 

(69.0) 

30 

(30.0) 

1 

(1.0) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

4.68 0.49 ดมีาก 1 

2. พนกังานมกีารใช้

น้ําเสยีงทีนุ่่มนวล 

วาจาไพเราะ 

60 

(60.0) 

38 

(38.0) 

2 

(2.0) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

4.58 0.53 ดมีาก 2 

3. พนกังานมคีวาม

เป็นกนัเองและมี

อธัยาศยัไมตร ี

60 

(60.0) 

35 

(35.0) 

5 

(5.0) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

4.55 0.59 ดมีาก 3 

4. พนกังานมคีวาม

สุภาพอ่อนน้อม มี

มารยาทด ี

55 

(55.0) 

39 

(39.0) 

6 

(6.0) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

4.49 0.61 ดมีาก 4 

5. พนกังานแต่งกาย

สะอาด เรยีบรอ้ย 

43 

(43.0) 

46 

(46.0) 

11 

(11.0) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

4.32 0.66 ดมีาก 5 

6. พนกังานมเีพยีงพอ

แก่การบรกิาร 

28 

(28.0) 

59 

(59.0) 

13 

(13.0) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

4.15 0.62 ด ี 6 

ภาพรวม 4.46 0.47 ดีมาก - 

 

 จากตารางที ่25  แสดงจาํนวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ทศันคติ

ทีล่กูคา้มต่ีอลกัษณะของพนักงานผูใ้หบ้รกิาร ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาปทุมธานี 

ดา้นลกัษณะภายนอกของพนกังาน พบว่า โดยภาพรวม ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารมทีศันคตอิยูใ่น

ระดบัดมีาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.46 (S.D. = 0.47) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ลกูคา้ทีเ่ขา้

มาใชบ้รกิารมทีศันคตต่ิอลกัษณะของพนกังานผูใ้หบ้รกิาร ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 
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สาขาปทุมธานี ดา้นลกัษณะภายนอกของพนกังาน อยูใ่นระดบัดมีาก จาํนวน 5 ขอ้ และอยูใ่น

ระดบัด ีจาํนวน 1 ขอ้ โดยมทีศันคตใินขอ้พนกังานมคีวามยิม้แยม้แจม่ใส มสีายตาเป็นมติร มา

เป็นอนัดบัหน่ึง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.68 (S.D. = 0.49) รองลงมาคอื พนกังานมกีารใชน้ํ้าเสยีงที่

นุ่มนวล วาจาไพเราะ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.58 (S.D. = 0.53) พนกังานมคีวามเป็นกนัเองและมี

อธัยาศยัไมตร ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.55 (S.D. = 0.59) พนกังานมคีวามสุภาพอ่อนน้อม มมีารยาท

ด ี มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.49 (S.D. = 0.61) พนกังานแต่งกายสะอาด เรยีบรอ้ย มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

4.32 (S.D. = 0.66) และลาํดบัสุดทา้ยคอื พนกังานมเีพยีงพอแก่การบรกิาร มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

4.15 (S.D. = 0.62) ตามลาํดบั 

ตารางท่ี 26  แสดงจาํนวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ทศันคตทิีล่กูคา้มต่ีอ

ลกัษณะของพนกังานผูใ้หบ้รกิาร ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาปทุมธานี ดา้นความ

เชื่อถอื 

 

ทศันคตต่ิอลกัษณะ

ของพนกังานผู้

ใหบ้รกิาร ดา้นความ

เชื่อถอื 

จาํนวนและรอ้ยละระดบัทศันคต ิ x  S.D. แปล

ความ 

อนั 

ดบั ดมีาก ด ี ปาน

กลาง 

ไมด่ ี ไมด่ี

เลย 

1. พนกังานใหบ้รกิาร

ดว้ยความถูกตอ้ง 

แมน่ยาํ 

22 

(22.0) 

66 

(66.0) 

12 

(12.0) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

4.10 0.57 ด ี 1 

2. พนกังานมคีวาม

รอบรูใ้นผลติภณัฑ ์

15 

(15.0) 

62 

(62.0) 

23 

(23.0) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

3.92 0.61 ด ี 2 

3. พนกังานมี

ความสามารถในการ

ใหค้าํแนะนํา 

18 

(18.0) 

50 

(50.0) 

32 

(32.0) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

3.86 0.69 ด ี 4 

4. พนกังานมี

ความสามารถจาํ

รายละเอยีดลกูคา้ด ี

15 

(15.0) 

51 

(51.0) 

34 

(34.0) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

3.81 0.67 ด ี 6 

5. พนกังานมี

ความสามารถอธบิายที่

เขา้ใจง่าย 

18 

(18.0) 

48 

(48.0) 

34 

(34.0) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

3.84 0.70 ด ี 5 
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ตารางท่ี 26  (ต่อ) 

 

ทศันคตต่ิอลกัษณะ

ของพนกังานผู้

ใหบ้รกิาร ดา้นความ

เชื่อถอื 

จาํนวนและรอ้ยละระดบัทศันคต ิ x  S.D. แปล

ความ 

อนั 

ดบั ดมีาก ด ี ปาน

กลาง 

ไมด่ ี ไมด่ี

เลย 

6. พนกังานมี

บุคลกิภาพทีน่่าเชื่อถอื 

23 

(23.0) 

46 

(46.0) 

31 

(31.0) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

3.92 0.73 ด ี 2 

ภาพรวม 3.90 0.58 ดี - 

 

 จากตารางที ่26  แสดงจาํนวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ทศันคติ

ทีล่กูคา้มต่ีอลกัษณะของพนักงานผูใ้หบ้รกิาร ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาปทุมธานี 

ดา้นความเชื่อถอื พบว่า โดยภาพรวม ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารมทีศันคตอิยูใ่นระดบัด ีมคี่าเฉลีย่

เท่ากบั 3.90 (S.D. = 0.58) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 

  ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารมทีศันคตต่ิอลกัษณะของพนกังานผูใ้หบ้รกิาร ธนาคารกรงุไทย 

จาํกดั (มหาชน) สาขาปทุมธานี ดา้นความเชื่อถอื ทุกขอ้อยูใ่นระดบัด ี โดยมทีศันคตใินขอ้

พนกังานใหบ้รกิารดว้ยความถูกตอ้ง แมน่ยาํ มาเป็นอนัดบัหน่ึง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.10 (S.D. = 

0.57) รองลงมาคอื พนกังานมบุีคลกิภาพทีน่่าเชื่อถอื และพนกังานมคีวามรอบรูใ้นผลติภณัฑ ์มี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.92 เท่ากนั (S.D. = 0.73,0.61) พนกังานมคีวามสามารถในการใหค้าํแนะนํา มี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.86 (S.D. = 0.69) พนกังานมคีวามสามารถอธบิายทีเ่ขา้ใจงา่ย มคี่าเฉลีย่

เท่ากบั 3.84 (S.D. = 0.70) และลาํดบัสุดทา้ยคอื พนกังานมคีวามสามารถจาํรายละเอยีดลกูคา้

ด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.81 (S.D. = 0.67) ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 27  แสดงจาํนวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ทศันคตทิีล่กูคา้มต่ีอ

ลกัษณะของพนกังานผูใ้หบ้รกิาร ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาปทุมธานี ดา้นความ

รวดเรว็ถูกตอ้ง 

 

ทศันคตต่ิอลกัษณะ

ของพนกังานผู้

ใหบ้รกิาร ดา้นความ

รวดเรว็ถูกตอ้ง 

จาํนวนและรอ้ยละระดบัทศันคต ิ x  S.D. แปล

ความ 

อนั 

ดบั ดมีาก ด ี ปาน

กลาง 

ไมด่ ี ไมด่ี

เลย 

1. พนกังานใหบ้รกิาร

รวดเรว็ ทนัต่อความ

ตอ้งการ 

42 

(42.0) 

53 

(53.0) 

5 

(5.0) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

4.37 0.58 ดมีาก 1 

2. พนกังานใหบ้รกิาร

ดว้ยความกระตอืรอืรน้ 

31 

(31.0) 

41 

(41.0) 

28 

(28.0) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

4.03 0.77 ด ี 2 

3. พนกังานเตม็ใจทีจ่ะ

ช่วยเหลอืและ

ใหบ้รกิาร 

33 

(33.0) 

28 

(28.0) 

39 

(39.0) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

3.94 0.85 ด ี 3 

4. พนกังานใหบ้รกิาร

ดว้ยความต่อเน่ือง ไม่

ชะงกั 

22 

(22.0) 

38 

(38.0) 

40 

(40.0) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

3.82 0.77 ด ี 9 

5. พนกังานใหบ้รกิาร

อยา่งเป็นระบบ เป็น

ขัน้ตอน 

25 

(25.0) 

37 

(37.0) 

38 

(38.0) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

3.87 0.78 ด ี 7 

6. พนกังานมคีวาม

พรอ้มในการบรกิาร

เสมอ 

27 

(27.0) 

34 

(34.0) 

39 

(39.0) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

3.88 0.80 ด ี 5 

7. พนกังานมคีวาม

เชีย่วชาญชาํนาญใน

งาน 

22 

(22.0) 

40 

(40.0) 

38 

(38.0) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

3.84 0.76 ด ี 8 

8. พนกังานมี

ความสามารถสรา้ง

ความมัน่ใจ 

22 

(22.0) 

35 

(35.0) 

43 

(43.0) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

3.79 0.78 ด ี 10 
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ตารางท่ี 27  (ต่อ) 

 

ทศันคตต่ิอลกัษณะ

ของพนกังานผู้

ใหบ้รกิาร ดา้นความ

รวดเรว็ถูกตอ้ง 

จาํนวนและรอ้ยละระดบัทศันคต ิ x  S.D. แปล

ความ 

อนั 

ดบั ดมีาก ด ี ปาน

กลาง 

ไมด่ ี ไมด่ี

เลย 

9. พนกังานใหบ้รกิาร

ดว้ยความเสมอภาค 

21 

(21.0) 

46 

(46.0) 

33 

(33.0) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

3.88 0.72 ด ี 5 

10. พนกังานให้

ความสาํคญักบัลกูคา้

ตลอดเวลา 

19 

(19.0) 

56 

(56.0) 

25 

(25.0) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

3.94 0.66 ด ี 3 

11. พนกังานยอมรบั

ขอ้ผดิพลาด แกไ้ขดว้ย

เตม็ใจ 

18 

(18.0) 

41 

(41.0) 

41 

(41.0) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

3.77 0.73 ด ี 11 

ภาพรวม 3.92 0.63 ดี - 

 

 จากตารางที ่27  แสดงจาํนวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ทศันคติ

ทีล่กูคา้มต่ีอลกัษณะของพนักงานผูใ้หบ้รกิาร ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาปทุมธานี 

ดา้นความรวดเรว็ถูกตอ้ง พบว่า โดยภาพรวม ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารมทีศันคตอิยู่ในระดบัด ีมี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.92 (S.D. = 0.63) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 

  ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารมทีศันคตต่ิอลกัษณะของพนกังานผูใ้หบ้รกิาร ธนาคารกรงุไทย 

จาํกดั (มหาชน) สาขาปทุมธานี ดา้นความรวดเรว็ถูกต้อง อยูใ่นระดบัดมีาก จาํนวน 1 ขอ้ และ

อยูใ่นระดบัด ีจาํนวน 10 ขอ้ โดยมทีศันคตใินขอ้พนกังานใหบ้รกิารรวดเรว็ ทนัต่อความตอ้งการ 

มาเป็นอนัดบัหน่ึง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.37 (S.D. = 0.58) รองลงมาคอื พนกังานใหบ้รกิารดว้ย

ความกระตอืรอืรน้ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.03 (S.D. = 0.77) พนกังานเตม็ใจทีจ่ะช่วยเหลอืและ

ใหบ้รกิาร มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.94 (S.D. = 0.85) พนกังานใหค้วามสาํคญักบัลกูคา้ตลอดเวลา มี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.94 (S.D. = 0.66) พนกังานมคีวามพรอ้มในการบรกิารเสมอ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

3.88 (S.D. = 0.80) พนกังานใหบ้รกิารดว้ยความเสมอภาค มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.88 (S.D. = 

0.72) พนกังานใหบ้รกิารอยา่งเป็นระบบ เป็นขัน้ตอน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.87 (S.D. = 0.78) 

พนกังานมคีวามเชีย่วชาญชํานาญในงาน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.84 (S.D. = 0.76) พนกังาน

ใหบ้รกิารดว้ยความต่อเน่ือง ไมช่ะงกั มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.82 (S.D. = 0.77) พนกังานมี
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ความสามารถสรา้งความมัน่ใจ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.79 (S.D. = 0.78) และลาํดบัสุดทา้ยคอื 

พนกังานยอมรบัขอ้ผดิพลาด แกไ้ขดว้ยเตม็ใจ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.77 (S.D. = 0.73) ตามลาํดบั 

 

ตารางท่ี 28  แสดงจาํนวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ทศันคตทิีล่กูคา้มต่ีอ

ลกัษณะของพนกังานผูใ้หบ้รกิาร ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาปทุมธานี โดย

ภาพรวม 

 

ทศันคตต่ิอลกัษณะของพนกังานผู้

ใหบ้รกิาร 
x  S.D. แปลความ อนัดบั 

1. ดา้นลกัษณะภายนอกของพนกังาน 4.46 0.47 ดมีาก 1 

2. ดา้นความเชื่อถอื 3.90 0.58 ด ี 3 

3. ดา้นความรวดเรว็ถูกตอ้ง 3.92 0.63 ด ี 2 

ภาพรวม 4.09 0.48 ดี - 

 

 จากตารางที ่28  แสดงจาํนวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ทศันคติ

ทีล่กูคา้มต่ีอลกัษณะของพนักงานผูใ้หบ้รกิาร ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาปทุมธานี 

โดยภาพรวม พบว่า ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารมทีศันคตอิยู่ในระดบัด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.09 (S.D. 

= 0.48) เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 

 

  ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารมทีศันคตต่ิอลกัษณะของพนกังานผูใ้หบ้รกิาร ธนาคารกรงุไทย 

จาํกดั (มหาชน) สาขาปทุมธานี โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัดมีาก จาํนวน 1 ดา้น และอยูใ่นระดบั

ด ี จาํนวน 2 ดา้น โดยมทีศันคตใินดา้นลกัษณะภายนอกของพนกังาน มาเป็นอนัดบัหน่ึง มี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.46 (S.D. = 0.47) รองลงมาคอื ดา้นความรวดเรว็ถูกตอ้ง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

3.92 (S.D. = 0.63) และลาํดบัสุดทา้ยคอื ดา้นความเชื่อถอื มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.90 (S.D. = 

0.58) ตามลาํดบั 
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วิเคราะหแ์ละสรปุการสมัภาษณ์ผูจ้ดัการธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 

สาขาพิทกัษ์สนัติ และ สาขาปทมุธานี 

 

* สมัภาษณ์ผูบ้ริหาร 

บทสมัภาษณ์   คณุเมธี  อมรายน  

ตาํแหน่ง ผู้จดัการสาขา ( ธนาคารกรงุไทย จาํกดั(มหาชน) สาขาพิทกัษ์สนัติ ) 

พบว่าสิง่แรกทีจ่ะสรา้งความประทบัใจและทาํใหล้กูคา้จดจาํคอื การบรกิารดว้ยอธัยาศยั

ไมตรทีีด่ ี จรงิใจ ยิม้แยม้แจ่มใส มสีมัมาคารวะ เป็นผูฟ้งัทีด่ ี การบรกิารดว้ยใจเป็นสิง่สาํคญัของ

สาขาพทิกัษ์สนัต ิควรใหเ้กยีรตกิบัลกูคา้ทุกรายไมค่วรลาํเอยีงหรอืมองภาพลกัษณ์ภายนอกของ

ลกูคา้ ใหบ้รกิารทีเ่ท่าเทยีมกนั ธนาคารกรงุไทย จาํกดั(มหาชน) สาขาพทิกัษ์สนัต ิ มกีารตดิต่อ

ลกูคา้โดยการสุ่มรายชื่อจากฐานขอ้มลูของสาขา โดยการโทรศพัทพ์ูดคุย นําเสนออตัรา

ผลตอบแทนในปจัจุบนัใหลู้กคา้ไดท้ราบรวมทัง้เป็นการเสนอผลติภณัฑใ์นเครอืของธนาคารอกี

ดว้ย มกีารเขา้ถงึกลุ่มลกูคา้ถงึบา้นและสถานทีท่ํางาน ผลตอบรบัทีไ่ดจ้ากลกูคา้ของสาขา

พทิกัษ์สนัต ิ คอื ความประทบัใจและรวมไปถงึการมองภาพรวมของธนาคารกรงุไทย จาํกดั 

(มหาชน) เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวดัว่าลกูคา้มกีารเขา้มาใชบ้รกิารมากขึน้นัน้ ทางสาขาพทิกัษ์สนัติ

วดัจากผลการรายงานประจาํปีของสาขาพทิกัษ์สนัต ิ และเมือ่มเีหตุการณ์ระบบขดัขอ้งเมือ่ใดก็

ตามทางสาขาจะรบีตดิต่อกบัCommand Center ใหม้าช่วยเหลอืประสานงานโดยเรว็ โดยที่

สาขาพทิกัษ์สนัตจิะแกไ้ขสถานการณ์ล่วงหน้าโดยการใชไ้ฟฟ้าสาํรอง สามารถใหบ้รกิารดา้น

ธุรกรรมทางการเงนิเป็นเวลาหน่ึงชัว่โมง 

 ธนาคารกรงุไทย จาํกดั(มหาชน) สาขาพทิกัษ์สนัต ิทาํเลทีต่ ัง้อยูใ่นแหล่งชุมชนตดิตลาด

ของจงัหวดัปทุมธานีและรายลอ้มดว้ยสถานทีร่าชการของจงัหวดัปทุมธานี จงึทําใหส้าขา

พทิกัษ์สนัตไิมส่ามารถมทีีจ่อดรถใหบ้รกิารลกูคา้ไดอ้ย่างเพยีงพอ แต่โดยองคป์ระกอบภายใน

ของสาขาพทิกัษ์สนัตนิัน้มสีิง่อํานวยความสะดวกใหล้กูคา้ เช่น ทีน่ัง่รบัรองลกูคา้,บรกิารน้ําดื่ม , 

บรกิารทีน่ัง่สาํหรบัอ่านหนงัสอืพมิพ ์ เป็นตน้ แต่ถา้มลีกูคา้ตอ้งการมาตดิต่อกบัทางสาขา

พทิกัษ์สนัต ิ ทางสาขาพทิกัษ์สนัตจิะใหล้กูคา้นํารถไปจอดทีล่าดจอดรถของตลาดปทุมธานีหรอื

ในสถานทีร่าชการ ซึง่สถานทีจ่อดรถจะไมไ่กลจากธนาคารกรุงไทย จาํกดั(มหาชน)สาขา

พทิกัษ์สนัต ิ
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 ธนาคารกรงุไทย จาํกดั(มหาชน) สาขาพทิกัษ์สนัต ิ เหน็ว่าในปจัจบุนัน้ีสงัคมไทยมี

เครือ่งมอืสื่อสารหรอืเทคโนโลยทีีท่นัสมยัเขา้มามาก และการเขา้ถงึสื่อทีด่ขีองธนาคารกรงุไทย 

จาํกดั(มหาชน) คอืการใชส้ื่อโฆษณาทางโทรทศัน์ เพื่อใหเ้ขา้ถงึกลุ่มลกูคา้ไดเ้รว็ขึน้ ทาํใหล้กูคา้

ไดรู้จ้กัธนาคารกรงุไทย จาํกดั(มหาชน)มากขึน้ อกีทัง้บรษิทัในเครอืของธนาคารกรงุไทย จาํกดั

(มหาชน) เช่น  

บรษิทักรงุไทย แอกซ่า จาํกดั(มหาชน) กใ็ชส้ื่อโฆษณาทางโทรทศัน์เป็นเครือ่งมอืในการเสนอ

ผลติภณัฑข์องบรษิทัเอง สิง่เหล่าน้ีทําใหลุ้กคา้เขา้ใจมากขึน้และรบัรูม้ากขึน้ว่าธนาคารกรงุไทย 

จาํกดั(มหาชน) ไมไ่ดใ้หแ้ค่การบรกิารธุรกรรมทางการเงนิเพยีงอย่างเดยีว แต่ยงัมบีรษิทัในเครอื

ของธนาคารกรงุไทย จาํกดั(มหาชน) ทีส่ามารถใหบ้รกิารลกูคา้และตอบสนองความตอ้งการของ

ลกูคา้ในดา้นอื่นๆอกีมากมาย 

* สมัภาษณ์ผูบ้ริหาร 

บทสมัภาษณ์   คณุณรงค ์ บญุจนัทร ์ 

ตาํแหน่ง ผู้จดัการสาขาอาวโุส ( ธนาคารกรงุไทย จาํกดั(มหาชน)สาขาปทุมธานี ) 

พบว่า การบรกิารทีด่เีป็นจุดเริม่ต้นของการสรา้งความประทบัใจในระดบัเบือ้งต้นใหก้บั

ลกูคา้ การบรกิารทีด่นีัน้สามารถดงึดดูลกูคา้ใหม้าใชบ้รกิารกบัทางสาขามากขึน้และจะทําใหเ้กดิ

ความจงรกัภักดีให้กับองค์กร ระบบของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ใช้ระบบ CRM 

(Customer Relationship Management) ในการบรหิารฐานขอ้มลูคา้จะคลา้ยกบัการสํารวจสํา

มะโนประชากร ซึ่งธนาคารกรุงไทยจะได้ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า เพื่อนํามาต่อยอดในการ

นําเสนอผลติภณัฑต่์างๆในเครอืของธนาคารกรุงไทยให้ตรงตามความประสงค์ของลูกค้า เมื่อ

เวลามเีหตุการณ์ฉุกเฉินหรอืเครือ่งสื่อสารขดัขอ้ง ทางธนาคารกรงุไทย สาขาปทุมธานีจะมไีฟฟ้า

สํารองและระบบข้อมูลสํารองในการให้บริการแก่ลูกค้าได้เป็นเวลาหน่ึงชัว่โมง อีกทัง้มี

Command Center คอยรบัเรื่องหรอืปญัหาต่างๆที่สาขาประสบอยู่ และคอยประสานงานให้

ความช่วยเหลอืเบื้อต้น นอกจากน้ีจะมบีรษิทัในเครอืเรยีกว่า “KCS” (Krungthai Computer 

Service) คอยใหค้วามช่วยเหลอืดา้นระบบคอมพวิเตอร ์

 ธนาคารกรุงไทย จํากดั(มหาชน) สาขาปทุมธานี มสีถานที่และสิง่อํานวยความสะดวก

ใหแ้ก่ลูกค้าอย่างเพยีงพอ เช่น สถานที่จอดรถ , ลฟิทโ์ดยสาร , ที่นัง่รบัรอง , บรกิารเครื่องดื่ม 
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เป็นต้น ด้วยสาขาปทุมธานีเป็นสถานที่ใหญ่จงึมสีถานที่จอดรถกว้างขวางให้บรกิารแก่ลูกค้า

ได้มาก จงึทําใหส้าขาปทุมธานีไม่มปีญัหาในดา้นสถานทีแ่ละสิง่อํานวยความสะดวกในปจัจุบนั

ช่องทางการสื่อสารที่ธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) ใช้เป็นส่วนเข้าถึงกลุ่มลูกค้าคือ สื่อ

โฆษณาทางโทรทศัน์ แต่การใช้เครื่องมอืสื่อสารชนิดน้ีก็ยงัเป็นจุดอ่อนของธนาคารกรุงไทย 

เรือ่งการนําเสนอองคก์รทีน้่อยเกนิไปกว่าคู่แขง่ธนาคารพาณชิยอ์ื่นๆ ทําใหธ้นาคารอื่นไดเ้ปรยีบ

ในดา้นการเขา้ถงึลกูคา้ 

 สิง่ทีธ่นาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาปทุมธานี ตอ้งการเพิม่เตมิจากองคก์รคอื 

เรือ่งของระบบWIFI  หรอื ระบบNetworkแบบไรส้าย จดุน้ีถา้ทางองคก์รมกีจ็ะเป็นสิง่ดงึดดูใจ

ลกูคา้ทีเ่ป็นคนรุ่นใหมใ่หเ้ขา้มาใหบ้รกิารกบัทางธนาคารกรงุไทย จาํกดั(มหาชน) มากขึน้ 

 



 

 

 

บทท่ี 4 

สรปุผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 ในการวิเคราะห์ข้อมูลสําหรบังานวิจยัเรื่อง “การศึกษาทศันคติของลูกค้าที่มต่ีอ

ภาพลกัษณ์การบรกิารสะดวกชีวติสบาย(KTB Convenience) ของธนาคารกรุงไทย จํากัด

(มหาชน) ในเมอืงปทุมธานี” ผูว้จิยัไดนํ้าขอ้มลูตวัอย่างทีเ่กบ็รวบรวมมาไดจ้าํนวนสาขาละ 100 

ชุด รวมสองสาขาเป็น 200 ชุด ที่ผ่านการตรวจสอบความน่าเชื่อถือแล้วมาทําการวิเคราะห์

ข้อมูลโดยมวีิธกีารสถิติตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั โดยจะนําเสนอผลวิเคราะห์ไว้ 4 ส่วน

ดงัต่อไปน้ี 

 ส่วนท่ี 1 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูดา้นลกัษณะทางประชากร เพื่อหากลุ่มตวัอยา่งในการ

 ใหบ้รกิารของธนาคารกรงุไทยสาขาพทิกัษ์สนัตแิละสาขาปทุมธานี 

 ส่วนท่ี 2 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพฤตกิรรมการเขา้ใชบ้รกิารธนาคารกรงุไทย  

 เพื่อศกึษาพฤตกิรรมกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย เพื่อนํามาปรบัปรงุใหพ้งึพอใจแก่ลกูคา้อย่าง

 สงูสุด 

 ส่วนท่ี 3  ผลการวเิคราะหข์อ้มลูระดบัความพงึพอใจในการบรกิาร 

 เพื่อศกึษาความพงึพอใจในการบรกิารของสาขาในแต่ละดา้น 

 ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกบัทศันคตทิีล่กูคา้มต่ีอลกัษณะของพนกังานผูใ้หบ้รกิาร 

          เพื่อนําทศันคตขิองลกูคา้มาปรบัปรุงในการใหบ้รกิารในอนาคตอยา่งยัง่ยนื 

 

โดยมีวตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

1.เพื่อสาํรวจทศันคตขิองผูม้าใชบ้รกิารทางดา้นธุรกรรมทางการเงนิ ของ   

ธนาคารกรงุไทย จาํกดั(มหาชน) สาขาพทิกัษ์สนัต ิและ สาขาปทุมธานี 

2.เพื่อศกึษาปจัจยัผลสาํเรจ็ของการเป็น KTB Convenience 

3.เพื่อทราบภาพลกัษณ์การบรกิารเตม็รปูแบบในสายตาของผูม้าใชบ้รกิารของ        

ธนาคารกรงุไทย จาํกดั(มหาชน) สาขาพทิกัษ์สนัต ิและ สาขาปทุมธานี 

ผลการวิเคราะหเ์ก่ียวกบัข้อมลูข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมท่ีมีต่อการเข้ามาใช้

บริการท่ีธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาปทมุธานี 



104 

 

 

 ผลการศกึษา พบว่า 

 ลกูคา้ทีม่าใชบ้รกิารธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาปทุมธานี มขีอ้เสนอแนะ

เพิม่เตมิในเรือ่งทีช่ ื่นชอบในบรกิารของธนาคาร คอื ใกลบ้า้น บรกิารด ีรวดเรว็ จาํนวน 1 คน 

 ลกูคา้ทีม่าใชบ้รกิารธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาปทุมธานี มขีอ้เสนอแนะ

เพิม่เตมิทีธ่นาคารควรปรบัปรงุ คอื ควรเพิม่ผลติภณัฑข์องธนาคาร เพราะมน้ีอยมาก จาํนวน 1 

คน 

 

ผลการเปรียบเทียบข้อมลูแบบสอบถามธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 

สาขาพิทกัษ์สนัติ กบัสาขาปทมุธานี 

 

ส่วนท่ี 2 สรปุผลการศึกษา 

1. ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ผลการศกึษา พบว่า ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขา

พทิกัษ์สนัต ิส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 54.0 มอีาย ุ23 - 30 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 36.0 

ส่วนใหญ่มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ี คดิเป็นรอ้ยละ 66.0 และมอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน 

คดิเป็นรอ้ยละ 39.0  

 ส่วนลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาปทุมธานี ส่วน

ใหญ่เป็นเพศชาย คดิเป็นรอ้ยละ 53.0 มอีาย ุ23 - 30 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 37.0 ส่วนใหญ่มรีะดบั

การศกึษาปรญิญาตร ี คดิเป็นรอ้ยละ 60.0 และมอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน คดิเป็นรอ้ยละ 

41.0  

 

 

 

 



 

 

 

2. พฤติกรรมการเข้าใช้บริการธนาคารกรงุไทย 

 ผลการศกึษา พบว่า ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขา

พทิกัษ์สนัต ิ ส่วนใหญ่มรีายไดต่้อเดอืน 20,001 – 30,000 บาท/เดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 39.0 มี

จาํนวนครัง้ทีม่าใชบ้รกิารเฉลีย่ต่อเดอืนน้อยกว่า 5 ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 68.0 ส่วนใหญ่ใชบ้รกิาร

กบัธนาคารประเภทฝาก-ถอนเงนิ คดิเป็นรอ้ยละ 60.4 เหน็ว่าบรกิารหรอืผลติภณัฑข์องธนาคาร

มเีพยีงพอกบัความตอ้งการ คดิเป็นรอ้ยละ 99.0 ส่วนใหญ่เหน็ว่าอตัราดอกเบีย้เงนิฝากของ

ธนาคารมคีวามเหมาะสม คดิเป็นรอ้ยละ 70.0 เหน็ว่าอตัราดอกเบีย้เงนิกูข้องธนาคารมคีวาม

เหมาะสม คดิเป็นรอ้ยละ 63.0 ส่วนใหญ่เหน็ว่าธนาคารมสีาขาทีเ่พยีงพอกบัความตอ้งการ คดิ

เป็นรอ้ยละ 96.0 เหน็ว่าธนาคารมตีู ้ เอ.ท.ีเอม็ เพยีงพอกบัความตอ้งการ คดิเป็นรอ้ยละ 75.0 

ส่วนใหญ่เหน็ว่าไมต่อ้งการใหธ้นาคารเปิดบรกิารนอกเวลาทาํการ คดิเป็นรอ้ยละ 66.0 มาใช้

บรกิารกบัธนาคารในช่วงเวลา 11.00 - 13.00 น. บ่อยมากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 37.0 ส่วนใหญ่มี

การรบัทราบขอ้มลูข่าวสารของธนาคารจากพนกังานธนาคาร คดิเป็นรอ้ยละ 52.0 และเหตุผล

ทีม่าใชบ้รกิารทีธ่นาคารกรงุไทย เพราะสะดวก ใกลบ้า้น คดิเป็นรอ้ยละ 30.3 

  ส่วนลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาปทุมธานี ส่วน

ใหญ่มรีายไดต่้อเดอืน 20,001 – 30,000 บาท/เดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 32.0 จาํนวนครัง้ทีม่าใช้

บรกิารเฉลีย่ต่อเดอืนน้อยกว่า 5 ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 70.0 ส่วนใหญ่ใชบ้รกิารกบัธนาคาร

ประเภทฝาก-ถอนเงนิ คดิเป็นรอ้ยละ 47.5 ลกูคา้เหน็ว่าบรกิารหรอืผลติภณัฑข์องธนาคารมี

เพยีงพอกบัความตอ้งการ คดิเป็นรอ้ยละ 86.0 อตัราดอกเบีย้เงนิฝากของธนาคารมคีวาม

เหมาะสม คดิเป็นรอ้ยละ 57.0 อตัราดอกเบีย้เงนิกูข้องธนาคารมคีวามเหมาะสมและไมเ่หมาะสม 

เท่ากนั คดิเป็นรอ้ยละ 50.0 ส่วนใหญ่เหน็ว่าธนาคารมสีาขาทีเ่พยีงพอกบัความตอ้งการ คดิเป็น

รอ้ยละ 72.0 ธนาคารมตีู ้เอ.ท.ีเอม็ เพยีงพอกบัความต้องการ คดิเป็นรอ้ยละ 55.0 ส่วนใหญ่เหน็

ว่าไมต่อ้งการใหธ้นาคารเปิดบรกิารนอกเวลาทําการ คดิเป็นรอ้ยละ 72.0 มาใชบ้รกิารกบั

ธนาคารในช่วงเวลา 11.00 - 13.00 น. บ่อยมากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 41.0 มกีารรบัทราบขอ้มลู

ขา่วสารของธนาคารจากพนักงานธนาคาร มากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 51.0 และมเีหตุผลทีม่าใช้

บรกิารทีธ่นาคารกรงุไทย เพราะสะดวก ใกลบ้า้น คดิเป็นรอ้ยละ 28.6  
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3. ความพึงพอใจในการบริการธนาคารกรงุไทย 

 ผลการศกึษา พบว่า ลูกคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขา

พทิกัษ์สนัต ิ มคีวามพงึพอใจในการบรกิารธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาพทิกัษ์สนัต ิ

โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด จาํนวน 2 

ดา้น อยูใ่นระดบัมาก จาํนวน 3 ดา้น อยู่ในระดบัปานกลาง จาํนวน 1 ดา้น และอยู่ในระดบัน้อย 

จาํนวน 1 ดา้น โดยมคีวามพงึพอใจในดา้นพนกังาน มาเป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมาคอื ดา้นการให้

การต้อนรบั คําแนะนํา ความเชื่อถอื ด้านลกัษณะภายนอก อาคารสถานที ่ดา้นความรวดเรว็ 

และถูกต้อง ด้านความมัน่ใจในการบรกิาร ด้านอุปกรณ์ และลําดบัสุดท้ายคอื ด้านสิง่อํานวย

ความสะดวก ตามลาํดบั  

 ส่วนลูกคา้ที่เขา้มาใช้บรกิารธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาปทุมธานี  พบว่า   

โดยภาพรวมลูกคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมากเช่นเดยีวกนั เมื่อพจิารณา

เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัมากที่สุด จํานวน 1 ด้าน และอยู่ในระดบัมาก จํานวน 6 ด้าน 

โดยมคีวามพงึพอใจในด้านพนักงาน มาเป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมาคอื ด้านการให้การต้อนรบั 

คําแนะนํา ความเชื่อถอื ด้านความรวดเรว็ และถูกต้อง ด้านลกัษณะภายนอก อาคารสถานที ่

ด้านสิง่อํานวยความสะดวก ด้านความมัน่ใจในการบรกิาร และลําดบัสุดท้ายคอื ด้านอุปกรณ์ 

ตามลาํดบั 

 ด้านลกัษณะภายนอก อาคารสถานท่ี พบว่า ลูกค้าที่เข้ามาใช้บรกิารมคีวามพึง

พอใจในการบรกิารธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) สาขาพทิกัษ์สนัติ อยู่ในระดบัมาก เมื่อ

พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมากที่สุด จํานวน 1 ขอ้ และอยู่ในระดบัมาก จํานวน 4 

ขอ้ โดยมคีวามพงึพอใจในขอ้ทาํเลทีต่ ัง้ของธนาคารอยูใ่นแหล่งชุมชน มาเป็นอนัดบัหน่ึง  

 ส่วนลูกคา้ที่เขา้มาใช้บรกิารธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) สาขาปทุมธานี พบว่า 

ลูกค้าที่เขา้มาใช้บรกิารมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมากเช่นเดยีวกนั เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ 

พบว่า ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก โดยมคีวามพงึพอใจในขอ้ทําเลทีต่ ัง้ของธนาคารอยู่ในแหล่งชุมชน 

มาเป็นอนัดบัหน่ึง 

 ด้านอุปกรณ์  พบว่า    ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการมีความพึงพอใจในการบริการ

ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) สาขาพทิกัษ์สนัต ิอยู่ในระดบัปานกลางเท่านัน้ เมื่อพจิารณา

เป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก จาํนวน 1 ขอ้ และอยู่ในระดบัปานกลาง จาํนวน 4 ขอ้ โดยมี

ความพงึพอใจในขอ้มสีลปิฝาก-ถอนเพยีงพอต่อความตอ้งการ มาเป็นอนัดบัหน่ึง  

 แต่ลูกค้าที่เขา้มาใช้บรกิารธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) สาขาปทุมธานี พบว่า 

ลูกค้าที่เขา้มาใชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้

อยู่ในระดบัมาก โดยมคีวามพงึพอใจในขอ้มสีลปิฝาก-ถอนเพยีงพอต่อความต้องการ มาเป็น

อนัดบัหน่ึง 
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 ด้านส่ิงอาํนวยความสะดวก พบว่า ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจในการ

บรกิารธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาพทิกัษ์สนัต ิอยูใ่นระดบัน้อยเท่านัน้ เมือ่พจิารณา

เป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัปานกลาง จาํนวน 4 ขอ้ และอยูใ่นระดบัน้อยทีสุ่ด จาํนวน 1 ขอ้ 

โดยมคีวามพงึพอใจในขอ้ทีน่ัง่รอบรกิารสะดวกและเพยีงพอ มาเป็นอนัดบัหน่ึง  

 ส่วนลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาปทุมธานี พบว่า 

ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้

อยูใ่นระดบัมาก โดยมคีวามพงึพอใจในขอ้ทีจ่อดรถเพยีงพอและสะดวก มาเป็นอนัดบัหน่ึง  

 ด้านพนักงาน พบว่า  ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจในการบรกิาร

ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาพทิกัษ์สนัต ิอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด เมือ่พจิารณาเป็นราย

ขอ้ พบว่า ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด โดยมคีวามพงึพอใจในขอ้พนกังานมคีวามยิม้แยม้ แจ่มใส 

และพดูจาไพเราะ นุ่มนวล มาเป็นอนัดบัหน่ึง เท่ากนั ส่วนลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร

 ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาปทุมธานี พบว่า ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารมี

ความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ดเช่นเดยีวกนั เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก

ทีสุ่ด จาํนวน 3 ขอ้ และอยูใ่นระดบัมาก จาํนวน 2 ขอ้ โดยมคีวามพงึพอใจในขอ้พนักงานมี

ความยิม้แยม้ แจ่มใส มาเป็นอนัดบัหน่ึง 

 ด้านการให้การต้อนรบั คาํแนะนํา ความเช่ือถือ พบว่า ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารมี

ความพงึพอใจในการบรกิารธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาพทิกัษ์สนัต ิอยูใ่นระดบัมาก

ทีสุ่ด เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด จาํนวน 3 ขอ้ และอยูใ่นระดบัมาก 

จาํนวน 2 ขอ้ โดยมคีวามพงึพอใจในขอ้การกล่าวคาํทกัทายเมือ่ลกูคา้เขา้มาใชบ้รกิาร มาเป็น

อนัดบัหน่ึง  

 ส่วนลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาปทุมธานี พบว่า 

ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากเท่านัน้ เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 

อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด จาํนวน 1 ขอ้ และอยูใ่นระดบัมาก จาํนวน 4 ขอ้ โดยมคีวามพงึพอใจในขอ้

การกล่าวคาํทกัทายเมือ่ลกูคา้เขา้มาใชบ้รกิาร มาเป็นอนัดบัหน่ึง  

 ด้านความรวดเรว็ และถกูต้อง พบว่า ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจใน

การบรกิารธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาพทิกัษ์สนัต ิ อยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณา

เป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก โดยมคีวามพงึพอใจในขอ้การใหบ้รกิารดว้ยความ

รวดเรว็ มาเป็นอนัดบัหน่ึง  

 ส่วนลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาปทุมธานี พบว่า 

ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากเช่นเดยีวกนั เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ 

พบว่า ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก โดยมคีวามพงึพอใจในขอ้การใหบ้รกิารดว้ยความรวดเรว็ มาเป็น

อนัดบัหน่ึง  
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 ด้านความมัน่ใจในการบริการ พบว่า ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจใน

การบรกิารธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาพทิกัษ์สนัต ิ อยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณา

เป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก โดยมคีวามพงึพอใจในขอ้การใหค้วามสําคญักบัลกูคา้ 

มาเป็นอนัดบัหน่ึง  

 ส่วนลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาปทุมธานี พบว่า 

ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากเช่นเดยีวกนั เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ 

พบว่า ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก โดยมคีวามพงึพอใจในขอ้ความสามารถในการปฏบิตังิาน มาเป็น

อนัดบัหน่ึง  

 

4. ทศันคติท่ีลกูค้ามีต่อลกัษณะของพนักงานผู้ให้บริการ 

 ผลการศกึษา พบว่า ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขา

พทิกัษ์สนัต ิ มทีศันคตต่ิอลกัษณะของพนกังานผูใ้หบ้รกิาร โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัด ี เมือ่

พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยูใ่นระดบัดมีาก จาํนวน 1 ดา้น และอยูใ่นระดบัด ีจาํนวน 2 ดา้น 

โดยมทีศันคตใินดา้นลกัษณะภายนอกของพนกังาน มาเป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมาคอื ดา้นความ

เชื่อถอื และลาํดบัสุดทา้ยคอื ดา้นความรวดเรว็ถูกตอ้ง ตามลาํดบั  

 ส่วนลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาปทุมธานี โดย

ภาพรวม พบว่า ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารมทีศันคตอิยู่ในระดบัดเีช่นเดยีวกนั เมือ่พจิารณาเป็น

รายดา้น พบว่า อยูใ่นระดบัดมีาก จาํนวน 1 ดา้น และอยูใ่นระดบัด ี จาํนวน 2 ดา้น โดยมี

ทศันคตใินดา้นลกัษณะภายนอกของพนกังาน มาเป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมาคอื ดา้นความ

รวดเรว็ถูกตอ้ง และลาํดบัสุดทา้ยคอื ดา้นความเชื่อถอื ตามลาํดบั 

 

 ด้านลกัษณะภายนอกของพนักงาน พบว่า ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารมทีศันคตต่ิอ

ลกัษณะของพนกังานผูใ้หบ้รกิาร ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาพทิกัษ์สนัต ิ อยูใ่น

ระดบัดมีาก เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้อยูใ่นระดบัดมีาก โดยมทีศันคตใินขอ้

พนกังานมคีวามยิม้แยม้แจ่มใส มสีายตาเป็นมติร มาเป็นอนัดบัหน่ึง 

  ส่วนลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาปทุมธานี พบว่า 

ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารมทีศันคตอิยูใ่นระดบัดมีากเช่นเดยีวกนั เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 

อยูใ่นระดบัดมีาก จาํนวน 5 ขอ้ และอยูใ่นระดบัด ีจาํนวน 1 ขอ้ โดยมทีศันคตใินขอ้พนกังานมี

ความยิม้แยม้แจ่มใส มสีายตาเป็นมติร มาเป็นอนัดบัหน่ึง  

 

 



109 

 

 

 ด้านความเช่ือถือ พบว่า ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารมทีศันคตต่ิอลกัษณะของพนกังานผู้

ใหบ้รกิาร ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาพทิกัษ์สนัต ิ อยูใ่นระดบัด ี เมือ่พจิารณาเป็น

รายขอ้ พบว่า ทุกขอ้อยูใ่นระดบัด ี โดยมทีศันคตใินขอ้พนกังานใหบ้รกิารดว้ยความถูกตอ้ง 

แมน่ยาํ มาเป็นอนัดบัหน่ึง  

 ส่วนลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาปทุมธานี พบว่า 

ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารมทีศันคตอิยูใ่นระดบัดเีช่นเดยีวกนั เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุก

ขอ้อยูใ่นระดบัด ี โดยมทีศันคตใินขอ้พนกังานใหบ้รกิารดว้ยความถูกตอ้ง แมน่ยาํ มาเป็นอนัดบั

หน่ึง  

 

 ด้านความรวดเรว็ถกูต้อง พบว่า ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารมทีศันคตต่ิอลกัษณะของ

พนกังานผูใ้หบ้รกิาร ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาพทิกัษ์สนัต ิ อยูใ่นระดบัด ี เมือ่

พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้อยูใ่นระดบัด ี โดยมทีศันคตใินขอ้พนกังานใหบ้รกิารรวดเรว็ 

ทนัต่อความตอ้งการ มาเป็นอนัดบัหน่ึง  

 ส่วนลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาปทุมธานี พบว่า 

ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารมทีศันคตอิยูใ่นระดบัดเีช่นเดยีวกนั เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่

ในระดบัดมีาก จาํนวน 1 ขอ้ และอยูใ่นระดบัด ี จาํนวน 10 ขอ้ โดยมทีศันคตใินขอ้พนกังาน

ใหบ้รกิารรวดเรว็ ทนัต่อความตอ้งการ มาเป็นอนัดบัหน่ึง 

 

ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศกึษาพบว่าลกูคา้ธนาคารกรงุไทย สาขาพทิกัษ์สนัต ิ มคีวามพงึพอใจใน

บรกิารทัง้ 7 ดา้น ในระดบัมาก ยกเวน้ในดา้นสิง่อํานวยความสะดวกทีก่ลุ่มตวัอยา่งมคีวามพงึ

พอใจอยูใ่นระดบัน้อย  โดยในเรือ่งทีจ่อดรถทีไ่มเ่พยีงพอต่อความตอ้งการของลกูคา้ มคีะแนน

เฉลีย่น้อยทีสุ่ด ทางธนาคารจงึควรมกีารปรบัปรงุในเรือ่งน้ี โดยมกีารจดัระเบยีบในการจอดรถ

และคอยบรกิารบอกการจราจร บรเิวณหน้าทีท่ําการธนาคารและบรเิวณใกลเ้คยีง เพื่อจะไดม้ี

พืน้ทีท่ีส่ามารถจอดรถไดจ้าํนวนเพิม่ขึน้ แนะนําสถานทีจ่อดรถใหก้บัลกูคา้ นอกจากน้ีอาจจดัหา

ทีจ่อดรถสําหรบัลกูคา้เพิม่ขึน้ในบรเิวณทีใ่กลก้บัทีท่ําการ เพื่อความสะดวกและลดความกงัวลใน

การมาใชบ้รกิาร และนอกจากน้ีลกูคา้ยงัมคีวามพงึพอใจในเรือ่งการมกีารบรกิารน้ําดื่ม มบีรกิาร

วารสาร หนงัสอืพมิพใ์นขณะทีร่อทําการตดิต่อธุระกบัธนาคาร และความสะอาดของหอ้งน้ํา ใน

ระดบัปานกลาง ทางธนาคารจงึตอ้งปรบัปรงุ ในดา้นต่างๆ เหล่าน้ีดว้ย 
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ปัญหาท่ีพบในธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาพิทกัษ์สนัติ คือ 

 ดา้นสิง่อํานวยความสะดวก โดยในเรือ่งของสถานทีจ่อดรถไม่มพีอต่อความต้องการของ

ลกูคา้  ดงันัน้เมือ่มองเหน็ปญัหาทีเ่กดิขึน้แลว้ ผูศ้กึษาจงึไดนํ้าทฤษฎเีพื่อแก้ไขสิง่ทีเ่กดิขึน้ ซึง่ผู้

ศกึษาได้สรุปการตดัสนิใจทางเลอืก แนวทางในการแก้ปญัหา ทางเลอืกใดเหมาะสมที่จะแก้ไข

ปญัหาขององค์กรได้ดทีี่สุด โดยผลที่ได้จากการประเมนิทางเลอืกของทฤษฎทีี่เหมาะสมที่สุด 

ดงัน้ี 
 

 1. คณุภาพการให้บริการ( ศิริวรรณ , 2539 : 291-293 ) 

 เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได ้

หน่วยงานทีม่คีุณภาพในการใหบ้รกิาร เป็นสิง่สาํคญัสิง่หน่ึง ในการสรา้งความแตกต่างของธุรกจิ

การให้บรกิารคอื การรกัษาระดบัการให้บรกิารที่เหนือกว่าคู่แข่งขนั โดยเสนอคุณภาพการ

ให้บริการตามที่ลูกค้าคาดหวังไว้เกี่ยวกับคุณภาพการให้บรกิารที่ลูกค้าต้องการจะได้จาก

ประสบการณ์ในอดตี 
 

2.ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการรบัรู้ของลูกค้าในด้านคณุภาพบริการ (ชาญ,2542:13 อ้างถึง 

Longnecker,1997) 

 การแก้ปญัหา ส่งเสรมิให้ธนาคารกรุงไทย สาขาพทิกัษ์สนัติ รบัเรื่องการแก้ปญัหา ผู้

ให้บรกิารต้องให้ความสนใจอย่างเต็มที่เมื่อลูกค้ามปีญัหาลูกค้าจะจดจําการตอบสนองที่ดไีป

ตลอดจงึใชโ้อกาสน้ีแสดงใหล้กูคา้เหน็ถงึศกัยภาพและความสามารถขององคก์ร 

 

1ข้อจาํกดัของการศึกษาครัง้น้ี 

1. ระยะเวลาในการศกึษาสัน้ ทาํใหก้ารศกึษาคน้ควา้ทาํไดอ้ยา่งจาํกดั 

2. การเปลีย่นแปลงของปจัจยัภายในและปจัจยัภายนอกในอนาคต อาจส่งผลใหข้อ้มลูทีไ่ด้

จากการวเิคราะห์เปลีย่นแปลงไป และอาจทําให้บางทฤษฎไีม่สามารถนําไปปฏบิตัไิดอ้ย่างเต็ม

ประสทิธภิาพ  
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ข้อเสนอแนะการศึกษา 

เน่ืองจากการศกึษาครัง้น้ีมเีวลาอนัจาํกดั ผูศ้กึษาจงึมขีอ้เสนอแนะดงัน้ี 

 

1. ด้านลกัษณะภายนอก อาคารสถานท่ี  

 ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) สาขาพทิกัษ์สนัต ิควรมกีารควบคุมหรอืแก้ไขอย่าง

ตรงจุดด้านการให้บรกิารสถานที่จอดรถของลูกคา้ที่เขา้ใชบ้รกิารอย่างจรงิจงั เพราะในอนาคต

ธนาคารพาณิชยเ์ริม่มกีารเปลี่ยนแปลงและมกีารแข่งขนักนัอย่างมาก สิง่น้ีจะเป็นอุปสรรคของ

สาขาพทิกัษ์สนัต ิ 

 

2. ด้านอปุกรณ์   

 ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาพทิกัษ์สนัต ิและสาขาปทุมธานี  

อุปกรณ์ต่างๆที่ลูกค้าจําเป็นต้องใช้ เช่น เครื่องคดิเลข ปากกา สลปิ โอน-ฝาก-ถอน ควรมใีห้

อยา่งเพยีงพอ เพราะสิง่เหล่าน้ีเป็นสิง่จาํเป็นทีล่กูคา้ตอ้งการเมือ่เขา้มาใชบ้รกิารกบัทางธนาคาร 

 

3. ด้านส่ิงอาํนวยความสะดวก 

 ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาพทิกัษ์สนัต ิและสาขาปทุมธานี  

ควรใหค้วามสะดวกสบายไม่สิน้เปลอืงทรพัยากร และไม่สรา้งความยุ่งยากใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิารมาก

จนเกนิไป โดยการใหบ้รกิารทีม่ปีระสทิธภิาพและเป็นประโยชน์ต่อผูร้บับรกิารมากทีสุ่ด คอื การ

ใหบ้รกิารทีไ่มค่าํนึงถงึตวับุคคลหรอืเป็นการใหบ้รกิารทีป่ราศจากอารมณ์ไมม่คีวามชอบ 

 

4. ด้านพนักงาน 

 ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาพทิกัษ์สนัต ิและสาขาปทุมธานี  

ควรมจีรรยาบรรณ "พนักงาน" หมายความถึง พนักงานประจํา พนักงานชัว่คราว พนักงาน 

ภายใต้สญัญาพเิศษ ผู้ร่วมสญัญา และพนักงานของบรษิทัที่ได้รบัการว่าจา้งพนักงานทุกคนมี

ความรบัผดิชอบที่จะทําความคุ้นเคย และปฏบิตัติามจรรยาบรรณพนักงาน ตลอดจนนโยบาย

อื่นๆ ของธนาคารทีอ่อกมาเพิม่เตมิ 

 พนักงานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของธนาคารที่ยงัมิได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ 

ยกเวน้เป็นไปตามกฎหมาย หรอืได้รบัการอนุมตัจิากผู้บรหิารระดบัสูง การรกัษาความลบัของ

ขอ้มูลน้ี รวมถงึขอ้มูลของลูกค้า ผลติภณัฑ์ บรกิาร แผนงาน กลยุทธ์ วธิกีารดําเนินการ และ
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ระบบงาน พนกังานจะตอ้งไม ่นําขอ้มลูทีไ่ดร้บัทราบ หรอืจดัทําขึน้จากหน้าทีง่านในธนาคาร ไป

ใชใ้นทางทีก่่อใหเ้กดิผลประโยชน์ส่วนตน 
 

5. ด้านการให้การต้อนรบั คาํแนะนํา ความเช่ือถือ 

 ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาพทิกัษ์สนัต ิและสาขาปทุมธานี  

ควรมคีวามยุติธรรม ความซื่อสตัย์ และคุณธรรม ถือเป็นหลกัสําคญัในการดําเนินธุรกิจของ

ธนาคาร และในขณะเดียวกัน ธนาคารมคีวามมุ่งมัน่ที่จะให้บริการ ที่เป็นเลิศ ความมุ่งมัน่

ดงักล่าวต้องเป็นส่วนหน่ึงของตวัตนของพนักงานทุกคน และแสดงออกอย่างชดัเจน ทัง้โดย

วาจา การกระทํา และการวางตัว การแสดงออกด้วยความเคารพ ความใส่ใจ และความ

กระตอืรอืรน้ จะต้องปรากฎชดัในการตดิต่อกบัลูกคา้ ไม่ว่าจะเป็นการใหบ้รกิารต่อหน้า การพูด 

คุยทางโทรศพัท ์หรอืการตดิต่อดว้ยจดหมาย 
 

6. ด้านความรวดเรว็ และถกูต้อง 

 ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาพทิกัษ์สนัต ิและสาขาปทุมธานี  

ควรมกีารจดัสรรเวลาอย่างเป็นระบบ รวมไปถงึในเวลาพกัของพนกังานแต่ละคน และเมือ่มี

พนกังานขาดตรงจดุใดควรมกีารเสรมิพนกังานเขา้ไปในจดุนัน้ เพื่อรองรบัการมาใชบ้รกิารของ

ลกูคา้ใหไ้ดอ้ยา่งเพยีงพอ ไมค่วรเรง่รบีในการทาํเอกสารเพราะอาจเกดิความผดิพลาดได ้

 

7. ด้านความมัน่ใจในการบริการ 

 ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาพทิกัษ์สนัต ิและสาขาปทุมธานี  

ควรมุง่เน้นจดุน้ีใหม้าก เพราะการบรกิารทีด่เีป็นจดุเริม่ตน้ของการสรา้งความประทบัของลกูคา้ที่

จะเขา้มาใชบ้รกิารกบัทางสาขาในภายหน้า การใหบ้รกิารควรเป็นไปอย่างเท่าเทยีมกนั ไม่มกีาร

แทรกควิ หรอืใหส้ทิธพิเิศษแก่ลกูคา้ทีเ่รารูจ้กัเป็นกรณีพเิศษ  
 

สรปุภาพลกัษณ์ของธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาพิทกัษ์สนัติและสาขา

ปทุมธานี   

-  ลกูคา้ส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจเป็นอย่างมากในการเขา้ใชบ้รกิารกบัทางธนาคารกรงุไทย ทัง้ 2 

สาขา โดยธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาพทิกัษ์สนัต ิและ สาขาปทุมธานี จะมพีนกังาน

คอยใหก้ารบรกิารตอ้นรบั กล่าวทกัทาย ยิม้แยม้แจ่มใสเป็นอย่างด ีมอุีปกรณ์การใหบ้รกิารสะดวก
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แก่ลกูคา้ มทีีน่ัง่รบัรองใหบ้รกิารอย่างเพยีงพอ โดยทัง้ 2สาขา ยดึหลกัเดยีวกนัว่า การบรกิารทีด่ ี

ตอ้งม ี SMILE ยิม้แยม้แจม่ใส , SPEED มคีวามรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร , SINCERITY มคีวาม

จรงิใจต่อลกูคา้ , SMARTNESSฉลาด มไีหวพรบิในการตอบคาํถาม แต่งการด ี สะอาด ธนาคาร

มกีารใหบ้รกิารแนะนําผลติภณัฑไ์ดอ้ย่างรงตามความต้องการของลกูคา้ และธนาคารไดนํ้า

กระบวนการในการดาํเนินงานตามหลกัการ 5 ส มาปฏบิตั ิซึง่เป็นแนวคดิในการจดัการความเป็น

ระเบยีบความเรยีบรอ้ยความสะอาดในสถานทีท่ํางานซึง่ก่อใหเ้กดิสภาพการทํางานทีด่สีะดวก 

รวดเรว็อนัจะนํามาซึง่การบรกิารทีม่คีุณภาพและตน้ทุนตํ่า    

ข้อเสนอแนะในการทาํวิจยัครัง้ต่อไป 

1. ให้ทําการศึกษางานวจิยัที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น เพื่อศึกษาถึงปจัจยัอื่นๆ ที่มคีวามสมัพนัธ์

เกีย่วกบัภาพลกัษณ์องคก์รของธนาคารกรุงไทย และความภกัดขีองผูใ้ชบ้รกิารธนาคารกรุงไทย 

จาํกดั (มหาชน) เพื่อเป็นประโยชน์มากขึน้ในการวจิยัครัง้ต่อไป 

2. ควรขยายการศึกษาไปยงัธนาคารอื่นๆ เพื่อนํามาเปรียบเทียบและนําข้อมูลที่ได้ไปใช้

ประโยชน์ใหม้ากยิง่ขึน้ 

3. ควรศึกษาถึงความพอใจ คาดหวังปญัหาและความต้องการของลูกค้าของผู้ใช้บริการ

ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการสรา้งความภกัดขีอง

ผูใ้ชบ้รกิารมากขึน้ 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        เลขท่ี 

แบบสอบถามการวจัิย 

แบบสอบถามน้ีใชเ้พื่อเป็นการศึกษาทศันคติของลูกคา้ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์การบริการสะดวกชีวติสบาย(KTB 

Convenience) ของธนาคารกรุงไทย จาํกดั(มหาชน)ในเมืองปทุมธานี เพื่อเก็บขอ้มูลมาใชเ้ป็นแนวทางในการ

วเิคราะห์ในเชิงภาพรวม ผูว้จิยัใคร่ขอความกรุณาจากท่านในการใหข้อ้มูลอยา่งครบถว้นตามความเป็นจริง

เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและขอกราบขอบพระคุณท่านท่ีไดก้รุณาสละเวลาอนัมีค่าในการตอบ

แบบสอบถามมา ณ โอกาสน้ี 

แบบสอบถามนีแ้บ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที ่1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลดา้นลกัษณะทางประชากรของผูต้อบแบบสอบถาม 

เพื่อหากลุ่มตวัอยา่งในการใหบ้ริการของธนาคารกรุงไทยสาขาพิทกัษส์ันติและสาขาปทุมธานี 

ส่วนที ่2 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการธนาคารกรุงไทย  

เพื่อศึกษาพฤติกรรมกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย เพื่อนาํมาปรับปรุงใหพ้ึงพอใจแก่ลูกคา้อยา่งสูงสุด 

ส่วนที ่3  แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลระดบัความพึงพอใจในการบริการ 

เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการบริการของสาขาในแต่ละดา้น 

ส่วนที ่4 แบบสอบถามเก่ียวกบัทศันคติท่ีลูกคา้มีต่อลกัษณะของพนกังานผูใ้หบ้ริการ 

เพื่อนาํทศันคติของลูกคา้มาปรับปรุงในการใหบ้ริการในอนาคตอยา่งย ัง่ยนื 

(กรุณาเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในตัวเลอืกตอบเพยีง 1 ข้อทุกส่วนในแบบสอบถามนี)้ 

ส่วนที ่1 แบบสอบถามเกีย่วกับข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม     
                                            เฉพาะเจ้าหน้าที ่

  

1. เพศ 1 ชาย 2 หญิง 

 

 2. อาย ุ

 

1 ตํ่ากวา่ 23 ปี 

3 31 – 40 ปี 

 

 

2 23 – 30 ปี 

4 41 – 50 ปี 

 

3. ระดบัการศึกษา 1 ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 

3 ปริญญาโท 

2 ปริญญาตรี 

4 ปริญญาเอก 

 

4. อาชีพ 1 ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 

    3 อาชีพอิสระ / ธุรกิจส่วนตวั    

2 พนกังานบริษทัเอกชน 

4 นกัเรียน/นิสิต-นกัศึกษา

5 อ่ืน ๆ(โปรดระบุ)………. 
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ส่วนที ่2 แบบสอบถามเกีย่วกับข้อมูลพฤติกรรมการเข้าใช้บริการธนาคารกรุงไทย 

  
                                                                  เฉพาะเจา้หนา้ท่ี                                                                                                                                     

      1. รายไดต่้อเดือน 1 ตํ่ากวา่ 10,000 บาท/เดือน 

3 20,001 – 30,000 บาท/เดือน 

5 มากกวา่ 40,000 บาท/เดือน 

2 10,000 – 20,000 บาท/เดือน   

4 30,001 – 40,000 บาท/เดือน 

 

2. จาํนวนคร้ังท่ีท่านมาใชบ้ริการเฉล่ียต่อเดือน 

                                     นอ้ยกวา่ 5 คร้ัง        5 - 10 คร้ัง      มากกวา่ 10 คร้ัง 

3. ปัจจุบนัท่านใชบ้ริการกบัธนาคารประเภทใดบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

                                      ประเภทฝาก-ถอนเงิน                          ประเภทสินเช่ือ 

                                      ชาํระค่าใชจ่้าย(สาธารณูปโภค)           ประเภทอ่ืน ๆ 

4.ท่านคิดวา่บริการหรือผลิตภณัฑข์องธนาคารมีเพียงพอกบัความตอ้งการหรือไม่ 

                                      เพียงพอ                                               ไม่เพียงพอ      

5.ท่านคิดวา่อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก ของธนาคารมีความเหมาะสมหรือไม่ 

                                     เหมาะสม                                             ไม่เหมาะสม 

6.ท่านคิดวา่อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ของธนาคารมีความเหมาะสมหรือไม่ 

                                    เหมาะสม                                             ไม่เหมาะสม 

7.ธนาคารมีสาขาท่ีเพียงพอกบัความตอ้งการของท่านหรือไม่ 

                                   เพียงพอ                                                ไม่เพียงพอ  

8.ธนาคารมีตู ้เอ.ที.เอม็ เพียงพอกบัความตอ้งการของท่านหรือไม่   

                                   เพียงพอ                                                ไม่เพียงพอ  

9. ท่านมีความตอ้งการใหธ้นาคารเปิดบริการนอกเวลาทาํการหรือไม่ 

                                  ตอ้งการ                                                ไม่ตอ้งการ 

10. ช่วงเวลาใดท่ีท่านมาใชบ้ริการกบัธนาคารบ่อยมากท่ีสุด 

                                 8.30 – 11.00        11.00 - 13.00      13.00 – 16.30 

11.ท่านทราบขอ้มูลข่าวสารของธนาคารจากแหล่งใดมากท่ีสุด 

         ส่ือโฆษณาต่างๆ         พนกังานธนาคาร         ครอบครัว/คนท่ีรู้จกั      อ่ืนๆ 

12.เหตุผลท่ีท่านมาใชบ้ริการท่ีธนาคารกรุงไทย (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

การบริการดี    มีโฆษณาจูงใจ       มัน่คง น่าเช่ือถือ     มีผลิตภณัฑต์รงตามความตอ้งการ 

ระบบทนัสมยั พนกังานชกัชวน    สะดวก ใกลบ้า้น    อ่ืน ๆ………………. 
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ส่วนที ่3  แบบสอบถามเกีย่วกบัข้อมูลระดับความพงึพอใจในการบริการ 

การบริการของธนาคาร ระดับความพงึพอใจ 
เฉพาะ

เจา้หนา้ท่ี 

        

มากทีสุ่ด

(5) 

มาก

(4) 

ปานกลาง

(3) 

น้อย

(2) 

น้อยทีสุ่ด

(1)   

1. ด้านลกัษณะภายนอก อาคารสถานที่     

 

  

 

    

   1.1 ทาํเลท่ีตั้งของธนาคารอยูใ่นแหล่งชุมชน   

 

  

 

    

   1.2 อาคารท่ีทาํการสวยงาม เป็นระเบียบ             

   1.3 บริเวณท่ีทาํการสะอาด เรียบร้อย               

   1.4 มีเคาน์เตอร์บริการเพียงพอกบัความตอ้งการ             

   1.5 ป้ายสถานท่ีทาํการและป้ายประกาศชดัเจน             

2. ด้านอุปกรณ์       

 

  

 

    

   2.1  มีสลิปฝาก-ถอนเพียงพอต่อความตอ้งการ   

 

  

 

    

   2.2  มีปากกาสาํหรับเขียนเตรียมพร้อมไวเ้สมอ             

   2.3  มีเอกสารนาํเสนอผลิตภณัฑข์องธนาคาร             

   2.4  มีบริการระบบคอมพิวเตอร์ท่ีทนัสมยั             

   2.5  มีเคร่ืองคิดเลขใหบ้ริการ               

3. ส่ิงอาํนวยความสะดวก       

 

  

 

    

   3.1  ท่ีนัง่รอบริการสะดวกและเพียงพอ   

 

  

 

    

   3.2  ท่ีจอดรถเพียงพอและสะดวก               

   3.3  มีบริการนํ้าด่ืม 

 

              

   3.4  มีบริการหนงัสือพิมพ,์วารสาร 

 

            

   3.5  มีหอ้งนํ้าสะอาด                 

4. ด้านพนักงาน       

 

  

 

    

   4.1 พนกังานมีความยิม้แยม้ แจ่มใส     

 

  

 

    

   4.2 พดูจาไพเราะ นุ่มนวล               

   4.3 กริยา มารยาทท่ีดี 

 

              

   4.4 การแต่งกายท่ีสะอาด เรียบร้อย               

   4.5 บุคลิกภาพท่ีดี                 
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การบริการของธนาคาร ระดับความพงึพอใจ 
เฉพาะ

เจา้หนา้ท่ี 

        

มากทีสุ่ด

(5) 

มาก

(4) 

ปานกลาง

(3) 

น้อย

(2) 

น้อยทีสุ่ด

(1)   

5. ด้านการให้การต้อนรับ คําแนะนํา ความเช่ือถือ   

 

  

 

    

   5.1 การกล่าวคาํทกัทายเม่ือลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการ   

 

  

 

    

   5.2 การกล่าวคาํอาํลาเม่ือเสร็จส้ินการบริการ             

   5.3 ความสามารถในการส่ือสาร               

   5.4 ความมีช่ือเสียงของธนาคาร               

   5.5 ความสามารถในการให้คาํแนะนาํ               

6. ด้านความรวดเร็ว และถูกต้อง 

 

  

 

  

 

    

   6.1 การใหบ้ริการดว้ยความรวดเร็ว 

 

  

 

  

 

    

   6.2 การใหบ้ริการท่ีถูกตอ้ง 

 

            

   6.3 ความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ             

   6.4 ความพร้อม ความต่อเน่ือง สมํ่าเสมอ             

   6.5 การบริการท่ีเป็นระบบ และเป็นขั้นตอน             

7. ด้านความมั่นใจในการบริการ               

   7.1 ความสามารถในการปฏิบติังาน 

 

        

 

  

   7.2 ความเช่ียวชาญ ชาํนาญในการปฏิบติังาน             

   7.3 การบริการท่ีเท่าเทียมกนั 

 

            

   7.4 การใหค้วามสาํคญักบัลูกคา้ 

 

            

   7.5 การใหเ้กียรติลูกคา้ 

  

            



121 
 

ส่วนที ่4 แบบสอบถามเกีย่วกับทศันคติทีลู่กค้ามีต่อลกัษณะของพนักงานผู้ให้บริการ 

 

ลกัษณะของพนักงาน ระดับคะแนน 
เฉพาะ

เจา้หนา้ท่ี 

        ดมีาก(5) ด(ี4) ปานกลาง(3) ไม่ด(ี2) ไม่ดเีลย(1)   

ลกัษณะภายนอกของพนักงาน               

 ๏ พนกังานมีความยิม้แยม้แจ่มใส มีสายตาเป็นมิตร             

 ๏ พนกังานมีการใชน้ํ้าเสียงท่ีนุ่มนวล วาจาไพเราะ             

 ๏ พนกังานมีความเป็นกนัเองและมีอธัยาศยัไมตรี             

 ๏ พนกังานมีความสุภาพอ่อนนอ้ม มีมารยาทดี             

 ๏ พนกังานแต่งกายสะอาด เรียบร้อย 

 

            

 ๏ พนกังานมีเพียงพอแก่การบริการ               

ด้านความเช่ือถือ       

 

  

 

    

 ๏ พนกังานใหบ้ริการดว้ยความถูกตอ้ง แม่นยาํ             

 ๏ พนกังานมีความรอบรู้ในผลิตภณัฑ์             

 ๏ พนกังานมีความสามารถในการใหค้าํแนะนาํ             

 ๏ พนกังานมีความสามารถจาํรายละเอียดลูกคา้ดี             

 ๏ พนกังานมีความสามารถอธิบายท่ีเขา้ใจง่าย             

 ๏ พนกังานมีบุคลิกภาพท่ีน่าเช่ือถือ               

ด้านความรวดเร็วถูกต้อง 

  

  

 

  

 

    

 ๏ พนกังานใหบ้ริการรวดเร็ว ทนัต่อความตอ้งการ             

 ๏ พนกังานใหบ้ริการดว้ยความกระตือรือร้น             

 ๏ พนกังานเตม็ใจท่ีจะช่วยเหลือและใหบ้ริการ             

 ๏ พนกังานใหบ้ริการดว้ยความต่อเน่ือง ไม่ชะงกั             

 ๏ พนกังานใหบ้ริการอยา่งเป็นระบบ เป็นขั้นตอน             

 ๏ พนกังานมีความพร้อมในการบริการเสมอ             
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ลกัษณะของพนักงาน ระดับคะแนน 
เฉพาะ

เจา้หนา้ท่ี 

        ดมีาก(5) ด(ี4) ปานกลาง(3) ไม่ด(ี2) ไม่ดเีลย(1)   

          

 

  

 ๏ พนกังานมีความเช่ียวชาญชาํนาญในงาน             

 ๏ พนกังานมีความสามารถสร้างความมัน่ใจ             

 ๏ พนกังานใหบ้ริการดว้ยความเสมอภาค             

 ๏ พนกังานใหค้วามสาํคญักบัลูกคา้ตลอดเวลา             

 ๏ พนกังานยอมรับขอ้ผดิพลาด แกไ้ขดว้ยเตม็ใจ             

 

ท่านช่ืนชอบอะไรบา้งในการเขา้มาใชบ้ริการท่ีธนาคารกรุงไทย จาํกดั(มหาชน) เพราะเหตุใด 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

ท่านคิดวา่ธนาคารกรุงไทย จาํกดั(มหาชน)ควรปรับปรุงในเร่ืองใดบา้งเพราะเหตุใด 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 
 

แบบสมัภาษณ์ผูจ้ดัการบมจ.ธนาคารกรงุไทย สาขาพิทกัษ์สนัติและสาขาปทมุธานี 

 

1. ทางธนาคารกรงุไทย จาํกดั(มหาชน) สาขาพทิกัษ์สนัต/ิสาขาปทุมธานี มกีลยุทธอ์ยา่งไรในการบรกิาร

ลกูคา้อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

2. ท่านคดิว่าการทีธ่นาคารกรงุไทย จาํกดั(มหาชน) ปรบัปรงุรปูโฉมใหม่นัน้ มผีลกบัลกูคา้หรอืไม ่

อยา่งไร 

 

3. ท่านคดิว่าสาขามอีะไรทีร่องรบักบัเทคโนโลยเีมือ่เวลาขดัขอ้ง และมหีน่วยงานอะไรรองรบับา้ง 

 

4. ท่านคดิว่าสาขามสีิง่อํานวยความสะดวกใหแ้ก่ลกูคา้มากเพยีงพอหรอืไม ่และสถานที่จอดรถของสาขา

มเีพยีงพอหรอืไม ่(ถา้ม)ี มวีธิแีกไ้ขอยา่งไร 

 

5. ท่านคดิว่าในปจัจบุนั ช่องทางใดหรอืสื่อใดมปีระสทิธภิาพทีสุ่ดในการเขา้ถงึกลุ่มลกูคา้ของ

ธนาคารกรงุไทย จาํกดั(มหาชน) เป็นอยา่งไร  



 

ประวติัศึกษา 

 

 นางสาวจิราพัชร  อัศวฤทธิพรหม์ เกิดวันที่ 3  ตุลาคม พ .ศ .  2528 สถานที่เกิดจังหวัด

กรงุเทพมหานคร วุฒกิารศกึษา สําเรจ็การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรยีนเบญจมราชา

นุสรณ์ จงัหวดันนทบุร ีปีการศึกษา 2546  การศึกษาระดบัปรญิญาตรนิีเทศศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย

หอการคา้ไทย กรุงเทพมหานคร ปีการศกึษา 2550 ปจัจุบนัศกึษาในระดบัปรญิญาโทหลกัสูตรบรหิารธุรกจิ

มหาบณัฑติ สาขาวชิาการประกอบการ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร ปี

การศกึษา 2554 ตําแหน่งหน้าที่การงานในปจัจุบนั เจา้หน้าที่ที่ปรกึษาทางการเงนิบรษิทักรุงไทยแอกซ่า 

ประกนัชวีติ จาํกดั (มหาชน) ประจาํ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาพทิกัษ์สนัต ิอําเภอเมอืงปทุมธานี  จงัหวดั

ปทุมธานี  
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	โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษา
	ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ
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	การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่องนี้สำเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาจากอาจารย์ ดร.ลลิตา
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	ขอขอบพระคุณลูกค้าของธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ได้ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลและตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี รวมทั้งเพื่อนพนักงานธนาคาร และเพื่อนที่มหาวิทยาลัยทุกๆคน ที่คอยช่วยเหลือให้ข้อมูลและเป็นกำลังใจที่ดีแก่ผู้วิจัยเสม...
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	ปี 2554 ธนาคารกรุงไทยประสบความสำเร็จ มีทิศทางการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและการกำกับดูแลกิจการด้วยหลักบรรษัทภิบาล ทำให้ผลประกอบการของธนาคารเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีกำไรสุทธิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ การดำเนินงานในปี 2554 ธนาคารมุ่งเน้นการสร้า...
	ทางผู้วิจัยได้จัดทำแบบสอบถามก่อนการวิจัยจากลูกค้าของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพิทักษ์สันติ 20 ราย และสาขาปทุมธานี จำนวน 20 ราย เพื่อหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงและเพื่อต้องการวิเคราะห์ปัญหา แก้ไข ในปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นได้อย่างถูกต้อง
	วัตถุประสงค์ของการศึกษา
	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
	การวัดคุณภาพการบริการเป็นการวัดโดยใช้ดัชนีความพึงพอใจ หรือ Customer Satisfication  Index (CSI) ของลูกค้าหลังจากได้รับบริการแล้ว (คุณภาพในการบริการ ,2542:15-17)การประเมินระดับคุณภาพของการบริการอาจจะใช้องค์ประกอบของบริการลักษณะต่างๆซึ่งสามารถตรวจสอบตรวจ...
	จากการแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณ์ ที่อธิบายถึง  ภาพลักษณ์ ว่าเป็นภาพที่เกิดขึ้นในใจของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นสินค้า บริการ รวมถึงองค์กรธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจจึงมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับองค์ประกอบเชิงการรับรู้ เชิงความรู้ เชิง...
	ผู้วิจัยได้นำแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับงานวิจัย เรื่อง“การศึกษาทัศนคติของลูกค้าที่มีต่อภาพลักษณ์การบริการสะดวกชีวิตสบาย (KTB Convenience) ของธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)ในเมืองปทุมธานี” โดยการศึกษาภาพลักษณ์ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในการบริการ...
	แนวคิดในการปรับปรุงการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ไทย
	ประเภทชำระค่าสาธารณูปโภคและประเภทบริการด้านสินเชื่ออยู่ในระดับปานกลาง และลูกค้ามีพฤติกรรมการใช้บริการประเภทการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและประเภทบริการด้านการลงทุนทางการเงินหรือประกันชีวิตอยู่ในระดับน้อย    ในด้านความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ใหม่ของธนาคาร...
	นันทวรรณ ทองพายัพ (2551) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกแบบการฝากเงินสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวของธนาคารออมสินสาขาเถิน จังหวัดลำปาง พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลทางด้าน เพศ อายุ รายได้ การศึกษาและรูปแบบการฝากเงินสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวไ...
	วีระยุท พันธุ์สวัสดิ์(2551) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) สาขาวังน้อย พบว่าผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ผู้ใช้บริการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ...
	ความพึงพอใจ เมนาร์ด ดับบริล เชลลี่ (Maynard W.Shelly.1975:9)  เป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ช่วยให้งานสำเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนอกจากผู้บริหารจะดำเนินการให้ผู้ปฏิบัติงานให้บริการเกิดความพึงพอใจในการทำงานแล้วยังจำเป็...
	"ภาพลักษณ์" (Image)   หมายถึง     ภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลตามความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อองค์การ สถาบัน บุคคล หรือการดำเนินงาน ภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจนี้อาจจะเป็นผลมาจาก  การได้รับประสบการณ์โดยตรงหรือประสบการณ์ทางอ้อมที่บุคคลนั้นรับรู้มา
	"ภาพลักษณ์องค์การ" (Corporate Image)   หมายถึง ภาพรวมทั้งหมดขององค์การที่บุคคลรับรู้จากประสบการณ์ หรือมีความรู้ความประทับใจ   ตลอดจนความรู้สึกที่มีต่อหน่วยงานหรือสถาบันโดยการกระทำหรือพฤติกรรมองค์การ การบริหาร ผลิตภัณฑ์การบริหาร และการประชา...
	โดยในงานวิจัยเล่มนี้ได้นำงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น สุรีรัตน์ วรรณทอง (2550 : บทคัดย่อ) ศึกษาภาพลักษณ์และคุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการของลูกค้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) สำนักงานใหญ่ ศึกษาถึงภาพลักษณ์ใหม่ในด้านปัจจัย...
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	การวิเคราะห์ข้อมูล
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