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ความพงึพอใจของลูกค้าทีม่ีต่อการให้บริการด้านเงินฝากของ 

   ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) สาขาใน อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 

  CUSTOMER SATISFACTION TOWARDS DEPOSIT SERVICE OF 

CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED’S BRANCHES 

IN PHRA PRA DAENG DISTRICT, SAMUT PRAKARN PROVINCE 

 ธัญรดา ทวจีรัสชัยกุล ¹   กติติพนัธ์ คงสวสัดิ์เกยีรติ ²     

-------------------------------------------------------------- 

 
บทคัดย่อ 

วตัถุประสงคข์องการศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ืองความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อ

การให้บริการดา้นเงินฝากของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั   (มหาชน) สาขาใน อ.

พระประแดง จ.สมุทรปราการ เพื่อ (1)ศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีต่อ

ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใช้บริการด้านเงินฝากของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั 

(มหาชน) สาขาในอ.พระประแดงจ.สมุทรปราการ(2)ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใช้บริการดา้นเงินฝาก

ของธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาในอ.พระประแดง จ. สมุทรปราการ

(3)ศึกษาปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใช้บริการดา้นเงิน

ฝากของธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาในอ.พระประแดง  

จ. สมุทรปราการ  

 

 

_____________________________________________ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ  

มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยั

รังสิต 
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การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีกลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาเป็นกลุ่มท่ีนับได้ซ่ึง ผูว้ิจยัใช้

วิธีการสุ่มแบบเจาะจงเพื่อให้ไดล้กัษณะประชากรท่ีมีความหลากหลายโดยขอความ

ร่วมมือจากผูใ้ชบ้ริการดา้นเงินฝากของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) สาขา

ในอ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โดยสุ่มกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้

ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามปลายปิด และการวิเคราะห์ข้อมูลคร้ังน้ีใช้

โปรแกรมสําเร็จเชิงสถิติดาํเนินการวิเคราะห์โดยใชค้่าสถิติตามลกัษณะของขอ้มูลคือ

การใชส้ถิติเชิงบรรยายเพื่อทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามและ

ค่าสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวั

แปรตามผลการศึกษาสรุปไดว้า่ 

            1. จากการศึกษาวิจยัดา้นประชากรศาสตร์ พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลไม่มีความ

แตกต่างต่อความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใช้บริการด้านเงินฝากของธนาคารซีไอเอ็มบี 

ไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาในอ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 

            2. จากการศึกษาวิจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ส่วนประสมทาง

การตลาดมีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อการให้บริการด้านเงินฝากของ

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาใน อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ คือ 

พนกังานท่ีใหบ้ริการ (People) 

            3. จากการศึกษาวิจยัดา้นปัจจยัอ่ืนๆ พบว่า ปัจจยัอ่ืนๆมีผลต่อความพึงพอใจ

ของลูกคา้ท่ีมีต่อการใหบ้ริการดา้นเงินฝากของธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

สาขาใน อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการคือ ดา้นคุณภาพการให้บริการ ด้านความ

ไวว้างใจและดา้นภาพลกัษณ์ของธนาคาร 

 คําสําคัญ : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด, ความพึงพอใจ, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย 

จาํกดั (มหาชน) 

 

Abstract 

The purposes of this independent study on customer satisfaction towards 

deposit service of CIMB Thai Bank Public Company Limited’s branches in Phra Pra 

Daeng District, Samut Prakarn Province were to (1) explore difference in personal 
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factors affecting the customer satisfaction towards deposit service of CIMB Thai 

Bank Public Company Limited’s branches in Phra Pra Daeng District, Samut 

Prakarn Province, (2) investigate relationship between market mix factors and the 

customer satisfaction towards deposit service of CIMB Thai Bank Public Company 

Limited’s branches in Phra Pra Daeng District, Samut Prakarn Province, and (3) 

examine other factors related to the customer satisfaction towards deposit service of 

CIMB Thai Bank Public Company Limited’s branches in Phra Pra Daeng District, 

Samut Prakarn Province. 

The countable samples of this study were selected by conducting purposive 

sampling to filter various types of population.  Therefore, 400 respondents were 

chosen from total customers who used the deposit service of CIMB Thai Bank 

Public Company Limited’s in Phra Pra Daeng District, Samut Prakarn Province.  

Close ended questionnaires were applied as research tool to collect data.  Besides, a 

statistical package and descriptive statistics were performed to analyze general 

information of the respondents and hypothesis test to find out the relationship 

between independent and dependent variables.  The results found that: 

 1. The personal factors had no effect on the customer satisfaction towards 

deposit service of CIMB Thai Bank Public Company Limited’s branches in Phra Pra 

Daeng District, Samut Prakarn Province, regarding to demographic study. 

2. The people had an effect on the customer satisfaction towards deposit 

service of CIMB Thai Bank Public Company Limited’s branches in Phra Pra Daeng 

District, Samut Prakarn Province, according to the marketing mix research. 

3. Quality of service, Trust and Brand image of the bank were related to the 

customer satisfaction towards deposit service of CIMB Thai Bank Public Company 

Limited’s branches in Phra Pra Daeng District, Samut Prakarn Province, regarding to 

other concerning factors.  
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1. บทนํา 

“การบริการ”เป็นปัจจยัท่ีสําคญัอย่างหน่ึงท่ีสามารถทาํให้องค์กรดาํเนินได้

อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและประสบผลสําเร็จตามเป้าหมาย ทั้งน้ีการบริการ

นั้นๆจะตอ้งเป็นการบริการท่ีดีสนองตอบความตอ้งการของลูกคา้และทาํให้ลูกคา้เกิด

ความพึงพอใจ ซ่ึงการบริการท่ีดี คือการกระทาํเจา้หน้าท่ีหรือผูใ้ห้บริการตลอดจน

ส่ิงแวดล้อมต่างๆอนัจะทาํให้ผูรั้บบริการหรือลูกคา้พึงพอใจ มีความสุขและได้รับ

ผลประโยชน์อย่างเต็มท่ี ทั้ งน้ีจะเห็นได้ว่าการบริการจะมีความเก่ียวเน่ืองความพึง

พอใจของผูรั้บบริการหรือลูกคา้แต่ละองค์กรแต่ละหน่วยงานต่างมุ่งหวงัท่ีจะได้รับ

ความพึงพอใจนั้นๆเพราะถือว่าเป็นตวัช้ีวดัความสําเร็จขององค์กรหรือหน่วยงานท่ี

สําคญัยิ่งอยา่งหน่ึง  ฉะนั้นองค์กรหรือหน่วยงานต่างก็แข่งขนักนัในรูปแบบของการ

บริการโดยมีเป้าหมายท่ีสําคญัคือการสร้างความพึงพอใจและให้ความสําคัญกับ

ผูรั้บบริการหรือลูกคา้อนัจะนาํมาซ่ึงผลสําเร็จหรือเป้าหมายท่ีวางไวธ้นาคารแต่ละท่ี

ต่างกนัหันมาให้ความสนใจในดา้นการบริการเพื่อท่ีจะสนองตอบความตอ้งการของ

ลูกคา้อนัถือเป็นผูอุ้ปการคุณต่อการดาํเนินธุรกิจธนาคาร จนทาํให้เกิดการแข่งขนัของ

ภาคธุรกิจธนาคารท่ีเนน้ทางดา้นการบริการอนัเป็นส่ิงสําคญัท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจ

ของลูกคา้และจะส่งผลโดยตรงต่อความเจริญกา้วหน้าตลอดจนผลกาํไรท่ีจะเกิดข้ึน

ตามมาจากการดาํเนินธุรกิจของธนาคารหรือกล่าวอีกนยัหน่ึงไดว้า่การบริการคือหวัใจ

หรือหลกัสําคญัของธุรกิจธนาคารเพราะผูม้าติดต่อธนาคารก็เพื่อมาใช้บริการและ

พนกังานธนาคารทุกท่านคือผูใ้ห้บริการธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) เป็น

ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงไดมี้การเนน้คุณภาพการบริการเพื่อให้เหมาะกบัสภาวการณ์

ของการแข่งขนัดา้นการบริการธนาคารจึงไดมุ้่งมัน่ท่ีจะตอบสนองความตอ้งการเพื่อ

สร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้ในปัจจุบนัธนาคารพาณิชยต่์างๆ ในอ.พระประแดง จ.

สมุทรปราการจึงมีกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มลูกคา้กลุ่มเดียวกนั สาขาของธนาคาร ซี

ไอเอ็มบี ไทย จาํกดั(มหาชน) ในเขต อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ มีทั้งหมด 3 

สาขา คือ สาขาปู่ เจา้สมิงพราย สาขาสุขสวสัด์ิและสาขาพระประแดง ดงันั้น ธนาคารซี
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ไอเอ็มบี ไทย จาํกัด (มหาชน) ได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการเพื่อ

สามารถแข่งขันและตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากท่ีสุด ดังนั้ นการ

พฒันาการบริการก็เป็นแนวทางท่ีให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความพึงพอใจต่อการบริการมาก

ยิ่งข้ึนซ่ึงการบริการของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นธนาคารพาณิชย์

อีกทางเลือกหน่ึงท่ีลูกค้าสามารถใช้บริการและทางธนาคารสามารถรองรับและ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี 

เพื่อการให้บริการของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จาํกัด (มหาชน) สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจในการใชบ้ริการของลูกคา้ไดอ้ยา่งดี

ยิง่ ผูศึ้กษาจึงให้ความสนใจในการศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการให้บริการ

ดา้นเงินฝากของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาใน อ.พระประแดง จ.

สมุทรปราการ โดยสามารถนําข้อมูลและผลการศึกษามาวิเคราะห์พร้อมนําเสนอ

ผูบ้ริหารระดบัสูง กาํหนด สร้าง ปรับปรุงแผนกลยทุธ์การให้บริการ เพื่อสอดคลอ้งกบั

พฤติกรรมการใชบ้ริการและความตอ้งการใชบ้ริการของธนาคารต่อไป 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีต่อความพึงพอใจของ

ลูกคา้ท่ีใช้  บริการดา้นเงินฝากของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาใน 

อ.พระประแดง จ. สมุทรปราการ 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดกบั

ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใช้บริการด้านเงินฝากของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั

(มหาชน) สาขาใน อ.พระประแดง จ. สมุทรปราการ 

3. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นอ่ืนๆท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใช้

บริการดา้นเงินฝากของธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาใน อ.พระ

ประแดง จ.สมุทรปราการ 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ                                                          

1. เพื่อนาํไปเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงและพฒันาการให้บริการของธนาคาร

ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกัด (มหาชน) สาขาใน อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ให้มี

ประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 



59 
 

(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 4) 

2. เพื่อนําระดับความพึงพอใจของลูกค้าใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อหาแนว

ทางแกไ้ขและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของธนาคารเพื่อให้ลูกคา้ไดรั้บความพึง

พอใจสูงสุด 

3. เพื่อนาํผลการวจิยัไปพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการลูกคา้ท่ีใช้

บริการของธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จาํกัด (มหาชน) สาขาใน อ.พระประแดง จ.

สมุทรปราการ 

สมมติฐานงานวจัิย 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ประกอบไปดว้ย เพศ อายุ อาชีพ 

สถานภาพ ระดบัการศึกษาและระดบัรายได ้ท่ีมีความแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึง

พอใจของลูกคา้ท่ีใช้บริการดา้นเงินฝากของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

สาขาใน อ.พระประแดง จ. สมุทรปราการ ท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานที ่2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดประกอบไปดว้ย ดา้นประเภท

ของการใหบ้ริการ ดา้นอตัราดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมต่างๆ ดา้นสถานท่ีประกอบการ 

ดา้นขอ้มูลข่าวสารท่ีไดจ้ากการให้บริการ ดา้นพนกังานท่ีให้บริการ ดา้นขั้นตอนการ

ให้บริการต่างๆและดา้นความพร้อมทางกายภาพ มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ

ของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการดา้นเงินฝากของธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาใน 

อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ    

สมมติฐานที ่3 ปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบดว้ย คุณภาพการใหบ้ริการ ความไวว้างใจ

และภาพลกัษณ์ของธนาคารมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ

ดา้นเงินฝากของธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาใน อ.พระประแดง จ.

สมุทรปราการ       
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กรอบแนวความคิด        

                    ตัวแปรอสิระ                                                     ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. แนวความคิด ทฤษฎแีละผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 ในการศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการให้บริการดา้นเงินฝากของ

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาใน อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 

ผูว้จิยัจะนาํเสนอหลกัการและทฤษฎีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งโดยสรุปแนวคิดไดด้งัน้ี 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ                     - อาย ุ

- อาชีพ                 - สถานภาพ 

- ระดบัการศึกษา - ระดบัรายได ้

 

ส่วนประสมทางการตลาด 

- Product      - Price 

- Place         - Promotion 

- People       - Process 

- Physical Evidence 

ปัจจัยอืน่ๆ 

- คุณภาพการใหบ้ริการ 

- ความไวว้างใจ  

- ภาพลกัษณ์ของธนาคาร 

 

 

ความพึงพอใจของลูกคา้

ท่ีมีต่อการใหบ้ริการดา้น

เงินฝากของธนาคารซี

ไอเอม็บี ไทย จาํกดั

(มหาชน) สาขาใน 

อ. พระประแดง 

จ. สมุทรปราการ 



61 
 

(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 4) 

          Millet, 1954 (อา้งถึงใน มนกานต ์มีบุญลือ, 2547:30) ไดอ้ธิบายความพึงพอใจ

ในการบริการหรือความสามารถในการสร้างความพึงพอใจให้กับผูรั้บบริการ ให้

พิจารณาจากองคป์ระกอบ 5 ดา้นคือ 

          1. ความสามารถในการบริการอยา่งเสมอภาค (equitable service) หมายถึง ความ

ยติุธรรมในการบริการงานท่ีมีฐานคติท่ีวา่ทุกคนเท่าเทียมกนั 

          2. ความสามารถในการบริการตรงเวลา (timely service) หมายถึง การให้บริการ

จะตอ้งตรงเวลา รวดเร็ว และทนัต่อเวลา 

          3. ความสามารถในการให้บริการอยา่งเพียงพอ (ample service) หมายถึง การ

ให้บริการตอ้งมีลกัษณะท่ีเหมาะสม (the right geographical location) Millet เห็นว่า

ความเสมอภาคหรือการตรงต่อเวลาจะไม่มีความหมาย ถา้ไม่มีการใหบ้ริการท่ีเพียงพอ 

          4. ความสามารถในการให้บริการอย่างต่อเน่ือง (continuous service) หมายถึง 

การใหบ้ริการท่ีเป็นไปอยา่งสมํ่าเสมอ โดยยดึประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลกั 

          5.ความสามารถในการให้บริการอยา่งกา้วหนา้ (progressive service) หมายถึง 

การให้บริการท่ีมีการปรับปรุงคุณภาพและปรับปรุงผลการปฏิบติังานโดยทรัพยากร

เท่าเดิมและพฒันาการให้บริการทั้งในดา้นการบริการและในดา้นคุณภาพให้มีความ

เจริญกา้วหนา้ตามลกัษณะของการบริการนั้นๆ 

Kotler, 2540:48-49(อา้งอิงถึง พวงทอง ปานสายลม, 2547:8) ความพึงพอใจ 

คือระดับความรู้สึกของบุคคลท่ีเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบการทํางานของ

ผลิตภณัฑ์ตามท่ีเห็นหรือเขา้ใจ (Product’s Perceived Performance) กบัความคาดหวงั

ของบุคคล ดงันั้นระดบัความพึงพอใจจึงเป็นฟังก์ชัน่ของความแตกต่างระหวา่งการ

ทาํงาน(ผล) ท่ีมองเห็นหรือเข้าใจ (Perceived Performance) และความคาดหวงั 

(Expectation) ระดับความพึงพอใจสามารถแบ่งได้อย่างกวา้งๆ เป็น 3 ระดับ และ 

ลูกคา้รายหน่ึงอาจมีประสบการณ์อย่างใดอย่างหน่ึงใน 3 ระดบัน้ี กล่าวคือ หากการ

ทาํงานของขอ้เสนอ (หรือผลิตภณัฑ์) ไม่ตรงความคาดหวงั ลูกคา้ย่อมเกิดความไม่
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พอใจ หากการทาํงานของขอ้เสนอ(หรือผลผลิตภณัฑ์) ตรงกบัความคาดหวงั ลูกคา้

ยอ่มเกิดความพอใจ แต่ถา้เกินกวา่ความคาดหวงัลูกค่าก็ยิง่พอใจมากข้ึนไปอีก 

ไชยรัตน์ รุจิพงศ,์ 2550 (อา้งถึงใน อลิษา ศรีสุขใส, 2551:27) ไดศึ้กษาถึงการ

บริการ (Service) ท่ีมีคุณภาพซ่ึงประกอบไปดว้ย 

1. S – SATISFACTION  คือความพึงพอใจของผูรั้บบริการ ดว้ยความรู้สึกท่ีดีต่อ

ผูใ้หบ้ริการ 

2. E – EXPECTATION คือผูรั้บบริการมกัจะคาดหวงัการบริการท่ีรวดเร็วทนัใจ

มีประสิทธิภาพและมีอธัยาศยัไมตรีดีงาม 

3. R – READINESS ความพร้อมในการให้บริการ มีความพร้อมอยูต่ลอดเวลา 

พร้อมใหบ้ริการอยา่งฉบัพลนัและทนัใจ ผูรั้บบริการจะชอบใจและรู้สึกประทบัใจ 

4. V – VALUE คือความมีคุณค่าของการบริการท่ีตรงไปตรงมา ไม่เอาเปรียบ

ลูกคา้ ทาํใหผู้รั้บบริการถูกใจ ชอบ และประทบัใจ 

5. I – INTEREST คือความสนใจต่อการบริการ ให้ความสนใจ จริงใจ ต่อลูกคา้

ทุกระดบัและทุกคนอยา่งยุติธรรม เท่าเทียมกนั การปฏิบติัต่อลูกคา้จะตอ้งอ่อนโยน 

ใหเ้กียรติลูกคา้เสมอ 

6. C – COURTESY คือ ความมีไมตรีจิตในการบริการ ดว้ยใบหน้ายิ้มแยม้

แจ่มใส ท่าทางท่ีสุภาพอ่อนโยน มีอธัยาศยัของความเป็นมิตร สร้างความอบอุ่นและ

เป็นกนัเอง 

7. E – EFFICIENCY คือความมีประสิทธิภาพของการดาํเนินงานบริการ ข้ึนอยู่

กบัการบริการอย่างเป็นระบบท่ีมีขั้นตอนชดัเจน โดยมีปรัชญาการบริการ มีแผนใน

การให้บริการ มียุทธศาสตร์การบริการท่ีมีคุณภาพ ตลอดจนการฝึกอบรมพฒันา

บุคลากรของผูป้ฏิบติังานในหนา้ท่ีบริการใหมี้คุณภาพ 

             Kotler, 2541 (อา้งถึงใน พิณรุ้ง เพชรรักษ,์ 2548:14-15) ไดก้ล่าวถึง แนวคิด

เก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดบริการ ประกอบดว้ย 
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          1. ผลิตภัณฑ์บริการ (Product) คือ ส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีนําเสนอแก่ตลาดเพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และตอ้งสร้างคุณค่าให้เกิดข้ึน ผลิตภณัฑ์บริการจะ

ใช้กบัธุรกิจบริการทุกประเภทท่ีมีการให้บริการ เช่น ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจท่องเท่ียว 

ธุรกิจร้านอาหาร เป็นตน้ ซ่ึงธุรกิจเหล่าน้ี จะให้บริการตามความตอ้งการของลูกคา้

ท่ีมาขอรับบริการ ซ่ึงจะแตกต่างกนัไปข้ึนอยูก่บัประเภทของธุรกิจ 

          2. ราคา (Price) คือต้นทุนทั้ งหมดท่ีลุกค้าต้องจ่ายในการแลกเปล่ียนกับ

ผลิตภณัฑ์หรือผลิตภณัฑ์บริการ ซ่ึงรวมระยะเวลาท่ีใชใ้นการผลิตหรือบริการ ค่าจา้ง

แรงงาน การใช้ความคิดการสร้างสรรค์ นวตักรรม จาํนวนการผลิต ความยากง่ายใน

การจดัหาวตัถุดิบและผลตอบแทนท่ีตอ้งการด้วยส่ิงต่างๆ เหล่าน้ี จะนาํมาคาํนวณ

ตน้ทุน แล้วกาํหนดราคาท่ีเป็นตวัเงิน ซ่ึงลูกค้าจะต้องจ่ายเพื่อแลกกับผลิตภณัฑ์ท่ี

ตอ้งการ 

          3. ช่องทางการจาํหน่าย (Channels of Distribution) เป็นกระบวนการทาํงานท่ีทาํ

ใหสิ้นคา้หรือบริการไปสู่ตลาด เพื่อใหผู้บ้ริโภคสินคา้หรือบริการตามความตอ้งการได้

อย่างสะดวก รวดเร็วและมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานตํ่า ช่องทางการจัด

จาํหน่ายมีหลายรูปแบบ เช่น การติดต่อทางโทรศพัท ์การติดต่อ ณ สถานท่ีท่ีผูค้นนิยม 

การติดต่อโดยไม่จาํกดัเวลา เป็นตน้ 

          4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นส่ือการตลาด เพื่อให้แน่ใจวา่ผูบ้ริโภค

ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายเขา้ใจและทราบถึงคุณค่าของสินคา้ท่ีเสนอขาย เป็นความพยายาม

จูงใจให้เกิดความชอบในสินค้าและพฤติกรรมอย่างถูกต้อง การส่งเสริมการตลาด

ประกอบดว้ย การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ และการลด แลก แจก แถม 

          5. บุคคลผูใ้ห้บริการ (Personnel) เป็นบุคคลทั้ งหมดท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรม

ใหบ้ริการในแต่ละธุรกิจ ตั้งแต่เร่ิมตน้จนการให้บริการส้ินสุด เป็นการเลือกสรรบุคคล

ท่ีให้บริการแก่ลูกคา้ตามวฒันธรรมและนโยบายขององค์กร เพื่อทาํให้เกิดความพึง

พอใจแก่ลูกคา้ 

          6. ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) เป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณค่าการ

ใหบ้ริการโดยผา่นการใชห้ลกัฐานท่ีมองเห็นได ้เพื่อใหลู้กคา้เห็นคุณค่าของการบริการ 
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เช่น การมีสถานท่ีโอ่โถง สะอาด มีความร่มร่ืน การจดัสถานท่ีให้มีบรรยากาศท่ีดีและ

เหมาะสม การจดัสถานท่ีใหมี้สถานท่ีนัง่พกัผอ่น เป็นตน้ 

          7. กระบวนการให้บริการ (Process) เป็นวิธีการดาํเนินงานขององคก์ร เพื่อให้กิ

ดการบริการท่ีดีเพื่อตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวงัของลูกคา้และทาํให้

ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ 

3.ระเบียบวธีิวจัิย 

 การศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการให้บริการดา้นเงินฝากของ

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาใน อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  ซ่ึง

เป็นการวจิยัเชิงปริมาณโดยศึกษาคน้ควา้จากแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ึเก่ียวขอ้ง 

โดยใชแ้บบสอบถามปลายปิดเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยมีตวัแปรคือ 

ตัวแปรอสิระ  

            1. ปัจจยัส่วนบุคคลประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ ระดบัการศึกษา

และระดบัรายได ้ 

            2. ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นประเภทของ

ให้บริการ ดา้นอตัราดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมต่างๆ ด้านสถานท่ีประกอบการ ดา้น

ข้อมูลข่าวสารท่ีได้จากการให้บริการ ด้านพนักงานท่ีให้บริการ ด้านขั้นตอนการ

ใหบ้ริการต่างๆและดา้นความพร้อมทางกายภาพ 

             3. ปัจจยัอ่ืนๆประกอบดว้ย คุณภาพการให้บริการ ความไวว้างใจ ภาพลกัษณ์

ของธนาคาร 

ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการดา้นเงินฝากของธนาคารซีไอเอ็ม

บี ไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาใน อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ      
            ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการดา้นเงินฝากธนาคารซี

ไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาใน อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ซ่ึงเป็นกลุ่ม

ตวัอยา่งแบบทราบจาํนวนประชากร แทนค่าในสูตร (1) ของ Yamane (1967) ดงัน้ี 

                                           สูตร      n    =                                  - - - - - - - - - - - - -  (1) 

 

n คือ ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีคาํนวณได ้,N  คือ จาํนวนประชากร 

e² 
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(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 4) 

E    คือ ค่าความคลาดเคล่ือนท่ีจะยอมรับได ้(allowable error) 

โดยสมมติค่าท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และกาํหนดความคลาดเคล่ือนท่ีจะยอมรับได้

ไม่เกิน  + 5% 

 

n    =                       

 

n    =            397.97       ~ 397 ตวัอยา่ง 

ขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีคาํนวณได้เท่ากบั  397 ตวัอย่าง ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเก็บ

สาํรองเป็นจาํนวนทั้งส้ิน 400 ตวัอยา่ง จากลูกคา้ท่ีใชบ้ริการดา้นเงินฝากของธนาคารซี

ไอเอม็บี ไทยจาํกดั (มหาชน) สาขาใน อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  

โดยสถิติท่ีใชใ้นการอา้งอิงคือ 

          สถิติพรรณนา : 

Frequency :  เพศ อาย ุอาชีพ สถานภาพ ระดบัรายได ้ระดบัการศึกษา                      

Descriptive :ดา้นประเภทของการใหบ้ริการ ดา้นอตัราดอกเบ้ียและ

ค่าธรรมเนียมต่างๆ ดา้นสถานท่ีประกอบการ ดา้นขอ้มูลข่าวสารท่ีไดจ้ากการ

ใหบ้ริการ ดา้นพนกังานท่ีให้บริการ ดา้นขั้นตอนการใหบ้ริการต่างๆ ดา้นความพร้อม

ทางกายภาพ คุณภาพการใหบ้ริการ ความไวว้างใจ ภาพลกัษณ์ของธนาคาร     

          สถิติอนุมาณ : ANOVA  ( t-Test , F-Test ), Regression Analysis                  

4.ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน เพศ พบวา่กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ีส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิงมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ    52.8     ส่วนเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 47.3 

อายุ พบวา่พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุ 30 ปี ข้ึนไป – 40 ปีมากท่ีสุด คิด

เป็นร้อยละ 25.8 อาชีพ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะ มีอาชีพรับจา้ง/พนกังานบริษทั 

คิดเป็นร้อยละ 49.5 สถานภาพ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็น

ร้อยละ 46.0 ระดบัการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

      1 + 78,700( 0.05 ) 

 

  78,700  
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(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 4) 

คิดเป็นร้อยละ 33.8ระดบัรายไดพ้บวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัรายไดต้ ํ่ากวา่หรือ

เท่ากบั 10,000 บาท โดยคิดเป็นร้อยละ 33.3  
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มตัวอย่าง 

1. ปัจจยัดา้นประเภทของการให้บริการ พบวา่ ผูต้อบบบสอบถามส่วนใหญ่ให้

ความสําคัญกับบริการด้านเปิดบัญชีเงินฝากมากท่ีสุดรองลงมาคือบริการด้าน

ผลิตภณัฑเ์งินฝากมีความหลากหลาย  ซ่ึงมีความตอ้งการใกลเ้คียงกนั 

2. ปัจจยัดา้นอตัราดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมต่างๆ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัอตัราค่าธรรมเนียมในการชาํระค่าบริการต่างๆท่ีสุดและ

รองลงมาคือ ค่าธรรมเนียมในการใชบ้ตัร  ซ่ึงมีความตอ้งการใกลเ้คียงกนั 

3. ปัจจัยด้านสถานท่ีประกอบการ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้

ความสาํคญักบั ความสะอาด สวยงาม ของธนาคาร มากท่ีสุด และรองลงมาคือ การ

จดัตกแต่งภายในธนาคารเป็นสัดส่วนสะดวกต่อการติดต่อ ซ่ึงมีความตอ้งการใกลเ้คียง

กนั 

4. ปัจจยัดา้นขอ้มูลข่าวสารท่ีไดจ้ากการให้บริการ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัการให้บริการตอบปัญหาข้อสงสัยต่างๆมากท่ีสุดและ

รองลงมาคือการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ธุรกิจของธนาคารโดยผา่นพนกังาน ซ่ึงมีความ

ตอ้งการใกลเ้คียงกนั 

5. ปัจจยัดา้นพนกังานท่ีใหบ้ริการ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 

ใหค้วามสาํคญักบัความกระตือรือร้นเอาใจใส่ในการให้บริการมากท่ีสุดและรองลงมา

คือ การยิม้แยม้ การตอ้นรับ การกล่าวคาํอาํลา  ซ่ึงมีความตอ้งการใกลเ้คียงกนั 

6. ปัจจยัดา้นขั้นตอนการให้บริการต่างๆ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

ใหค้วามสาํคญักบัขั้นตอนการฝากเงิน-ถอนเงินมากท่ีสุดและรองลงมาคือ ขั้นตอนการ

โอนเงิน,ชาํระค่าสินคา้และบริการต่างๆซ่ึงมีความตอ้งการใกลเ้คียงกนั 

7. ปัจจยัดา้นความพร้อมทางกายภาพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้

ความสําคญักบัจดัให้มีอุปกรณ์เคร่ืองเขียนไวอ้ย่างเพียงพอ มากท่ีสุด และรองลงมา

คือ ความพร้อมดา้นแบบฟอร์มต่างๆมีอยา่งเพียงพอ ซ่ึงมีความตอ้งการใกลเ้คียงกนั 
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(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 4) 

ปัจจัยอืน่ๆของกลุ่มตัวอย่าง 
1. ปัจจยัด้านคุณภาพการให้บริการ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้

ความสาํคญักบัจดัใหมี้อุปกรณ์เคร่ืองเขียนไวอ้ยา่งเพียงพอ มากท่ีสุด และรองลงมาคือ 

ความพร้อมดา้นแบบฟอร์มต่างๆมีอยา่งเพียงพอ ซ่ึงมีความตอ้งการใกลเ้คียงกนั 

2. ปัจจยัดา้นความไวว้างใจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคญั

กบัได้รับการบริการท่ีดีและมีคุณภาพเสมอเม่ือมาใช้บริการท่ีธนาคารมากท่ีสุดและ

รองลงมาคือ เม่ือเกิดปัญหาพนักงานให้ความช่วยเหลือ แกไ้ขปัญหาและติดตามผล

ดว้ยความกระตือรือร้นเอาใจใส่และมีความจริงใจ  ซ่ึงมีความตอ้งการใกลเ้คียงกนั 

3. ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของธนาคาร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้

ความสําคญักบัเป็นธนาคารท่ีมีการบริการท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานมากท่ีสุด และ

รองลงมาคือ ธนาคารมีท่ีตั้งอยู่ในทาํเลท่ีสะดวกใช้บริการไดง่้าย  ซ่ึงมีความตอ้งการ

ใกลเ้คียงกนั 
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(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 4) 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ปัจจยั ค่านยัสาํคญั 
เป็นไปตาม ไม่เป็นไปตาม 

สมมติฐาน สมมติฐาน 

เพศ 0. 704     

อาย ุ 0.358     

อาชีพ 0.553     

สถานภาพ 0. 206     

ระดบัการศึกษา 0.672     

ระดบัรายได ้ 0.112     

ประเภทของการใหบ้ริการ  0.865     

อตัราดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียม

ต่างๆ  

 

0.054     

สถานท่ีประกอบการ 0.378     

ขอ้มูลข่าวสารท่ีไดจ้ากการใหบ้ริการ 0.475     

พนกังานท่ีใหบ้ริการ 0.000     

ขั้นตอนการใหบ้ริการต่างๆ 0.424     

ความพร้อมทางกายภาพ  0.052     

คุณภาพการใหบ้ริการ 0.015     

ความไวว้างใจ 0.000     

ภาพลกัษณ์ของธนาคาร 0.027     
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(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 4) 

5. อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

ผลจากการวจิยัในคร้ังน้ี สามารถอภิปรายได ้ดงัต่อไปน้ี 

ด้านลกัษณะส่วนบุคคล จากการศึกษาวิจยัด้านประชากรศาสตร์ พบว่า ปัจจยัส่วน

บุคคลไม่มีความแตกต่างต่อความพึงพอของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการดา้นเงินฝากของธนาคาร

ซีไอเอม็บี ไทย  จาํกดั(มหาชน) สาขาใน อ.พระประแดง จ. สมุทรปราการ 

ด้านส่วนประสมทางการตลาด จากการศึกษาวิจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด 

พบวา่ ส่วนประสมทางการตลาดกบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการดา้นเงินฝาก

ของธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาใน อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  

ผลการศึกษามีดงัน้ี 

ด้านพนักงานที่ให้บริการ เม่ือพิจารณาถึงด้านพนักงานท่ีให้บริการพบว่า 

ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการให้บริการดา้นเงินฝากของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขาใน อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ในเร่ืองของความ

กระตือรือร้นเอาใจใส่ในการให้บริการซ่ึงผลการศึกษาวิจยัน้ีไดส้อดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ อเนก ศุภธนาเศรษฐ์ (2549) ท่ีกล่าวว่า ความสัมพนัธ์ในด้านปัจจยัต่างๆ ได้แก่ 

ปัจจยัดา้นการบริการ ดา้นสถานท่ีตั้ง ดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการ และดา้นกระบวนการ

ในการให้บริการ มีความสัมพนัธ์ทางสถิติอย่างมีนัยสําคญักบัความพึงพอใจต่อการ

ให้บริการด้านเงินฝาก-ถอนเงินของลูกคา้ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) 

สํานกังานใหญ่ และสอดคลอ้งกบั งานวิจยัของ ยุทธนา ศิริธร (2548) ความพึงพอใจ

ของลูกคา้ต่อการบริการของธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สาขา เซ็นทรัลแอร์

พอร์ต เชียงใหม่ ท่ีกล่าววา่สําหรับความพึงพอใจของลูกคา้ต่อบริการของธนาคารไทย

พาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สาขา เซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่ ส่วนใหญ่โดยรวมให้

ความสําคญัท่ีมีค่าเฉล่ียมากตามลาํดบัดงัน้ี ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นบริการ ดา้น

บุคลากร ดา้นกระบวนการในการใหบ้ริการ ดา้นสถานท่ี  

ด้านปัจจัยอืน่ๆ จากการศึกษาดา้นปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อ

การใหบ้ริการดา้นเงินฝากของธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาใน อ.พระ

ประแดง จ.สมุทรปราการ คือ ดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ ดา้นความไวว้างใจ และ ดา้น

ภาพลกัษณ์ของธนาคาร 
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ด้านคุณภาพการให้บริการ  พบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมี ต่อการ

ให้บริการด้านเงินฝากของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาใน อ.พระ

ประแดง จ.สมุทรปราการ ในเร่ืองของการ ใช้ถ้อยคาํและวาจา กริยาท่าทางของ

พนกังาน ซ่ึงผลการศึกษาวจิยัน้ีไดส้อดคลอ้งกบั วนัวสิาข ์ทาทอง(2553) ไดศึ้กษาเร่ือง

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลุกค้าท่ีใช้บริการด้านเงินฝากของธนาคาร

ทหารไทย จาํกดั (มหาชน) สาขา เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ตผลการศึกษา

พบว่าความพึงพอใจของกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้บริการดา้นเงินฝากของธนาคารทหารไทย 

จาํกดั (มหาชน) สาขา เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต มีภาพรวมในระดบัมาก 

ส่วนผสมทางการตลาดของการให้บริการท่ีกลุ่มตวัอย่างพึงพอใจมากท่ีสุด 3 อนัดบั 

คือ ความพึงพอใจดา้นประสิทธิภาพการบริการและคุณภาพการบริการรองลงมาคือ

ความพึงพอใจดา้นบุคคลกรท่ีให้บริการและความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ์ตามลาํดบั 

และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกชกร อมรบวรวงศ์ (2553) ศึกษาความพึงพอใจของ

ผูรั้บบริการท่ีมีต่อการให้บริการของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย เขตบางกะปิกล่าวไวว้่า

โดยส่วนใหญ่กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจเก่ียวกบัปัจจยัดา้นคุณภาพในระดบัสูงเม่ือ

พิจารณารายด้านพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจด้านคุณภาพการบริการและ

คุณภาพของสถานท่ีมากท่ีสุด 

           ด้านความไว้วางใจ พบวา่ ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการให้บริการดา้นเงิน

ฝากของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) สาขาใน อ.พระประแดง จ.

สมุทรปราการ ในเร่ืองของการได้รับการบริการท่ีดีและมีคุณภาพเสมอเม่ือมาใช้

บริการท่ีธนาคารซ่ึงผลการศึกษาวจิยัน้ีไดส้อดคลอ้งกบัจุไรลกัษณ์ จนัทสีหราช (2553) 

ศึกษาอิทธิพลของภาพลกัษณ์บริษทัท่ีมีต่อความไวว้างใจและความภกัดีของลูกค้า

บริษทัฮอนดา้ ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จาํกดั ท่ีกล่าววา่ความไวว้างใจท่ีมีต่อ บริษทั 

ฮอนดา้ ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จาํกดั โดยรวมและในขอ้มีความไวว้างใจว่า

รถยนต ์ ฮอนดา้ มีความคุม้ค่ากบัราคา มีความรู้สึกวา่ขั้นตอนในการดาํเนินการขาย

สะดวก รวดเร็วและถูกตอ้ง เช่ือว่ามีความเส่ียงต่อการซ้ือรถยนต์ฮอนดา้น้อยมาก 

ไวว้างใจวา่การบริการหลงัการขายเป็นไปตามท่ีไดใ้ห้สัญญาไว ้ การติดต่อกบับริษทั 

ฮอนดา้ ในเร่ืองต่างๆ รู้สึกมีความไวว้างใจอยา่งเต็มท่ี เช่ือวา่กระบวนการในการให ้
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บริการในด้านต่างๆเป็นไปอย่างถูกตอ้งและเช่ือว่าขอ้มูลในด้านต่างๆท่ีได้รับ จาก

บริษทั ฮอนดา้ถูกตอ้งและแม่นยาํ ลูกคา้มีการประเมินวา่มีความไวว้างใจมากและความ

ไว้วางใจของลูกค้ามีความสัมพันธ์กับความภักดีของลูกค้าท่ีมีต่อบริษัทท่ีระดับ

นยัสาํคญัทางสถิติ 0.01 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกนัในระดบัค่อนขา้งสูง 

           ด้านภาพลักษณ์ของธนาคาร พบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อการ

ให้บริการด้านเงินฝากของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาใน อ.พระ

ประแดง จ.สมุทรปราการ ในเร่ืองของเป็นธนาคารท่ีมีการบริการท่ีมีคุณภาพได้

มาตรฐานซ่ึงผลการศึกษาวิจยัน้ีได้สอดคล้องกบั  จุไรลกัษณ์ จนัทสีหราช (2553) 

ศึกษาอิทธิพลของภาพลกัษณ์บริษทัท่ีมีต่อความไวว้างใจและความภกัดีของลูกค้า

บริษทัฮอนดา้ ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จาํกดั ท่ีกล่าวว่าภาพลกัษณ์ของบริษทั 

ฮอนดา้ ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จาํกดั โดยรวมและดา้นการเขา้ใจในการบริการ 

ดา้นคุณสมบติัของรถยนต ์ฮอนดา้ ดา้นการติดต่อกบัพนกังาน ดา้นความปลอดภยัใน

การใช้รถยนต์ ฮอนดา้ ดา้นความมีช่ือเสียงและดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้มทุกดา้นมีการประเมินภาพลกัษณ์อยู่ในระดบัดีและภาพลกัษณ์ของบริษทั

โดยรวมมีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจของลูกคา้โดยรวม ท่ีระดบันัยสําคญัทาง

สถิติ 0.01 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกนัในระดบัสูง 

ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

 จากผลการวิจยั ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะในแต่ละประเด็นเพื่อเป็นแนวทางใน

การสร้างความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อการให้บริการด้านเงินฝากของธนาคารซี

ไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาใน อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ดงัน้ี 

1. จากการวจิยัดา้นพนกังานท่ีให้บริการ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็น

เร่ืองความของพนกังานผูใ้ห้บริการ นอ้ยท่ีสุด ธนาคารควรมีการเพิ่มจาํนวนพนกังาน

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัปริมาณลูกคา้ท่ีใชบ้ริการเพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการ

ใหบ้ริการลูกคา้ 

2. จากการวิจัยด้านคุณภาพการให้บริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความ

คิดเห็นเร่ืองพนกังานมีความรู้ความสามารถในการให้บริการ นอ้ยท่ีสุด ธนาคารควรมี

การจดัอบรมและทบทวนความรู้ให้กับพนักงานในหลกัสูตรต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ
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เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ใหม่ๆหรือข้อมูลใหม่ๆและสามารถให้ข้อมูลต่างๆท่ี

ถูกตอ้งกบัลูกคา้ 

3. จากการวิจยัดา้นความไวว้างใจ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเร่ือง

ธนาคารออกแบบผลิตภณัฑ์ใหม่ๆท่ีน่าสนใจและสนองความตอ้งการของลูกคา้ นอ้ย

ท่ีสุด ธนาคารควรมีการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆเพื่อสร้างความดึงดูดใจและตอบสนอง

ความตอ้งการของลูกคา้ 

4. จากการวิจยัด้านภาพลักษณ์ของธนาคาร พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความ

คิดเห็นเร่ือง ให้การสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆของชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม น้อย

ท่ีสุด ธนาคารควรเพิ่มและเน้นเร่ืองการตอบแทนสังคมให้มากข้ึนเพื่อเป็นการสร้าง

ภาพลกัษณ์ท่ีดีของธนาคารต่อไป 

ข้อเสนอแนะสําหรับทาํการทําวจัิยคร้ังต่อไป  

1. จากการสาํรวจกลุ่มตวัอยา่งเฉพาะกลุ่มลูกคา้ในเขต อ.พระประแดง  

จ.สมุทรปราการ เท่านั้ น เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาธุรกิจ พฒันาการบริการ 

สาํหรับการสาํรวจคร้ังต่อไปควรจะขยายพื้นท่ีและกลุ่มประชากรในการวิจยัเพื่อให้ได้

ขอ้มูลท่ีทัว่ถึง และครอบคลุมมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากความพึงพอใจของผูรั้บบริการในแต่

ละพื้นท่ีอาจมีความแตกต่างกนั  

               2. ศึกษาการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการให้บริการระหว่างธนาคาร

พาณิชยต่์างๆ เพื่อหาขอ้มูล เช่น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค ของคุณภาพ

การใหบ้ริการ ซ่ึงเป็นประโยชน์ท่ีใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาการบริการของ 

6.บรรณานุกรม 
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พวงทอง ปานสายลม. “ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากดั 

(มหาชน) กรณีศึกษา : สาขาในศูนย์การค้าในเขตกรุงเทพมหานคร.”  



73 
 

(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 4) 

การศึกษาคน้ควา้อิสระ บธ.ม.  (สาํหรับนกับริหาร). กรุงเทพฯ : บริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต, 2547 

พิณรุ้ง เพชรักษ.์ “ความพงึพอใจของลูกค้าทีม่ีต่อการให้บริการของสวนอาหารนา

ทอง.”  รายงานการวิจยัในวชิาศึกษาคน้ควา้ดว้นตนเอง หลกัสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต. มหาวทิยาลยัรังสิต, 2548 

มนกานต ์มีบุญลือ. “ศึกษาความพงึพอใจของผู้ลูกค้าต่อการให้บริการธนาคารเอเชีย 

จํากดั (มหาชน) สาขาถนนพระราม 9.” การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง : 

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2547 

ยทุธนา ศิริธร. “ความพงึพอใจของลูกค้าต่อบริการของธนาคารไทยพาณชิย์ จํากดั 

(มหาชน) สาขาย่อย เซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่.”  การศึกษาคน้ควา้อิสระ 

บธ.ม.  กรุงเทพฯ : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2548 

อลิษา ศรีสุขใส. “ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริการของธนาคารสแตนดาร์ทชาร์

เตอร์ด(ไทย)จํากัด (มหาชน).”  การศึกษาคน้ควา้อิสระ บธ.ม.  กรุงเทพฯ : 

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต, 2551 

Kotler, Phillip. Marketing Mamagement Pear International Edition,2006. 

Kotler, Philip. Marketing Management :Analysis,Planning Implementation ,and 

control .Prentice Hall,2003 

Kotler, Philip.Marketing Management,10th edition.New Jersey:Prentice-Hall 

Inc.,2000 

 

 

 

 

 

 

 


	วัตถุประสงค์ในการวิจัย
	3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านอื่นๆที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการด้านเงินฝากของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สาขาใน อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
	3.ระเบียบวิธีวิจัย
	4.ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

