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        ความพงึพอใจของผู้มาใช้บริการของ KTC Touch ในเขตกรุงเทพมหานคร 

THE SATISFACTION OF THE PEOPLE WHO USE THE SERVICES OF 

KTC TOUCH IN 

วรรณวศิา  ลิมปัชโยพาส1  กิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ2 

……………………………………………………………………………………… 

 บทคดัยอ่  

 งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงพรรณนา โดยมีเป้าหมายเพื่อศึกษาถึง

ความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรมการใช้บริการของเคทีซี ทชั และเพื่อ

ทราบระดับความพึงพอใจของลูกค้าในแต่ละด้านท่ีมีต่อการให้บริการของ KTC 

Touch ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงใชแ้บบสอบถามกบัประชากรท่ีมีคุณสมบติั 4 ดา้น 

ไดแ้ก่ อาศยัและ/หรือทาํงานอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร มีอายตุั้งแต่ 21 ปีข้ึนไป อาชีพ

และรายไดท่ี้แน่นอน และมีประสบการณ์ในการใชบ้ริการของเคทีซี ทชั จาํนวน 400 

ตวัอย่าง สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน(Standard Deviation)  t-Test  F-Test  และ Multiple Regression Analysis 

(MRA)ผลการวจิยั พบวา่ ลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล  ไดแ้ก่  เพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา  

ระดบัรายไดต่้อเดือน และอาชีพ ท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการใช้บริการของ 

KTC Touch ในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั ในขณะเดียวกนัพบวา่ เม่ือจาํแนก

ตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั จะใหร้ะดบัความสําคญัต่อปัจจยัความพึงพอใจ

ในการมาใช้บริการด้านอาคารอาคารและสถานท่ี และด้านคุณภาพการให้บริการ

จาํแนกตามอาชีพท่ีแตกต่างกนัจะใหร้ะดบัความสาํคญัต่อปัจจยัความพึง พอใจ  
 

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

1   นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ

มหาวทิยาลยัรังสิต 
2   อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลยั

รังสิต 
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ในการมาใช้บริการด้านอาคารและสถานท่ีเร่ืองบริเวณจุดบริการมีความ

สะอาดทนัสมยั  พฤติกรรมของลูกคา้ในการใชบ้ริการ ดา้นบริการของพนกังาน ดา้น

ส่ิงอาํนวยความสะดวก มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการของลูกคา้ในเร่ือง

ความถ่ีในการใชบ้ริการของ KTC Touch  พฤติกรรมการใชบ้ริการของลูกคา้ในเร่ือง

ช่วงเวลาท่ีมาใชบ้ริการของ KTC Touch มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความพึงพอใจดา้น

อาคารและสถานท่ี ด้านส่ิงอาํนวยความสะดวก และพฤติกรรมการใช้บริการของ

ลูกคา้ในเร่ืองการทราบข่าวสารหรือบริการของ KTC Touch มีความสัมพนัธ์กบัระดบั

ความพึงพอใจดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก อยา่งมีนยัสาํคญัท่ี 0.05 

 

Abstact 

 This research is descriptive research. The goal is to study the differences in 

personal factors. Service behavior of the KTC and the touch to know the level of 

customer satisfaction in every aspect of the services of KTC Touch in Bangkok. The 

questionnaire to a population that has four areas: housing and / or work in Bangkok. 

21 years of age, occupation and income, of course. And experienced in the use of 

KTC Touch of 400 samples were used, including the percentage (Percentage) 

Average (Mean) and standard deviation (Standard Deviation) t-Test F-Test and 

Multiple Regression Analysis (. MRA) study found that personal factors like age, 

level of education. Levels of income per month and have a different preference in 

the use of KTC Touch in Bangkok is no different. We found that When divided by 

average income per month is different. Will give priority to the satisfaction of the 

building services and facilities. And quality of service. By different professionals 

will give priority to the satisfaction of the use of the building and the property is 

clean and modern. Behavior of customers in the service. Service of employees. The 

facility. Correlated with the behavior of customers, frequency of use of the KTC 

Touch service behavior of the customers in time to use the services of KTC Touch 
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is related to the satisfaction of building and location. The facility. And service 

behavior of the customers informed about the services of KTC Touch is related to 

the satisfaction of the facilities. Significant at 0.05 

1. บทนํา 

ในปัจจุบนัธุรกิจของ KTC คือ การให้บริการสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภคแบบไม่มี

หลกัประกนัสําหรับผูบ้ริโภคทัว่ประเทศ โดยมีธุรกิจบตัรเครดิตและธุรกิจสินเช่ือ

บุคคลเป็นธุรกิจหลกั สมาชิกส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 55 อยูใ่นเขตกรุงเทพฯและ

ปริมณฑล โดยท่ี KTC มีนโยบายในการขยายธุรกิจอย่างระมดัระวงัและมุ่งใช้

ประโยชน์จากฐานลูกคา้ขนาดใหญ่ท่ีมีอยูเ่ป็นหลกั รวมถึงการเพิ่มช่องทางสมคัรบตัร

เครดิต และสินเช่ือบุคคล เพื่อขยายฐานกลุ่มลูกคา้ให้ครอบคลุมทัว่ประเทศ และ

สามารถเขา้ถึงผลิตภณัฑข์อง KTC ไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว  

เพื่อสร้างความสะดวกสบาย และการบริการท่ีเขา้ถึงลูกคา้มากยิ่งข้ึน  KTC 

ไดเ้ปิดจุดบริการ (KTC Touch) ตามศูนยก์ารคา้และอาคารสํานกังานต่าง ๆ เพื่อให้

ครอบคลุมการให้บริการครบวงจร อาทิเช่น รับชาํระค่าใช้จ่ายบตัรเครดิต บริการ

สมาชิก รวมถึงการรับสมคัรบตัรเครดิตและสินเช่ือบุคคลโดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2553 KTC มีจุดบริการ KTC Touch ทั้งส้ิน 37  จุดบริการ แบ่งเป็น 34 จุดบริการใน

เขต    ดงันั้นคุณภาพของการใหบ้ริการและการบริการลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพจึง

เป็นปัจจยัท่ีสาํคญัในการเขา้สู่สภาวะการแข่งขนัของสถาบนัการเงินต่างๆ ซ่ึงนอกจาก

จะแข่งขนัการในเร่ืองของมาตรฐานของผลิตภณัฑ์ต่างๆ แลว้การแข่งขนัทางดา้นการ

ใหบ้ริการท่ีเป็นเลิศจึงถือเป็นวิธีท่ีสําคญัในการปรับปรุงและพฒันาประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน เพื่อนสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าท่ีมาใช้บริการ และเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขนัดา้นคุณภาพการให้บริการ เพราะฉะนั้นการศึกษาความ

พึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ KTC Touch ในเขตกรุงเทพมหานคร จึงมุ่นเนน้เพื่อศึกษาถึง

ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมาใช้บริการของ KTC Touch เพื่อท่ีจะสามารถนาํขอ้มูล

ดงักล่าวไปปรับปรุง แกไ้ข และพฒันาการในการบริการลูกคา้ท่ีมาใช้บริการในคร้ัง

ต่อไป 
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วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

 1. เพื่อทราบถึงพฤติกรรมการใช้บริการของลูกคา้ท่ีมาใช้บริการของ KTC 

Touch ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2.  เพื่อทราบระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ในแต่ละดา้นท่ีมีต่อการให้บริการ

ของ KTC Touch ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบการใหบ้ริการลูกคา้และเป็นแนวทาง

ในการดาํเนินงานของ KTC Touch ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อเป็นขอ้มูลสําหรับผูบ้ริหารในการจดัทาํแผนงานในการให้บริการแก่

ลูกคา้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ KTC Touch ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานของการวจัิย 

 1. ลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล  ไดแ้ก่  เพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา  ระดบัรายได้

ต่อเดือน และอาชีพ ท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการใช้บริการของ KTC Touch 

ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

            2. พฤติกรรมของลูกค้าในการใช้บริการมีความสัมพนัธ์กับระดับความพึง

พอใจในการใชบ้ริการของ KTC Touch ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวความคิดของงานวจัิย 

        ตัวแปรอสิระ     ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  แนวคิด 

 ในการศึกษาวิจยัเร่ืองความพึงพอใจของผูม้าใชบ้ริการของ KTC Touch ใน

เขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัไดท้าํการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อ

ใชเ้ป็นแนวทางการศึกษา ซ่ึงเน้ือหาท่ีทบทวนมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

  

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ 

- ระดบัการศกึษา 

- ระดบัรายได้ 

- อาชีพ 

 

ปัจจัยด้านพฤตกิรรมการ

ใช้บริการ 

- จํานวนครัง้ท่ีใช้บริการ 

-  ความถ่ีในการใช้บริการ 

-  ระยะเวลาท่ีเป็นลกูค้า 

-  ชว่งเวลาท่ีใช้บริการ 

-  การรับทราบขา่วสาร  

จากส่ือ 

 

ความพงึพอใจในการใช้

บริการของ KTC Touch 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

1.ด้านอาคารและสถานท่ี 

2.ด้านการให้บริการ 

3.ด้านบริการของพนกังาน 

4.ด้านสิ่งอํานวยความ        

สะดวก 

5.ด้านคณุภาพการ
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1. ความรู้เกีย่วกบัความพงึพอใจ 

สมยศ นาวีการ (2543, หนา้ 39) ไดก้ล่าวถึง “ความพึงพอใจ หมายถึง ความ

รุนแรงของ ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการเพิ่มผลลพัธ์อยา่งใดอยา่งหน่ึง ความพึงพอใจ

อาจเป็นไดท้ั้งทางบวกและ ทางลบ ภายใตส้ถานการณ์การทาํงาน การให้บริการ การ

ปรับปรุงพฒันา ก่อให้เกิดความพึงพอใจ ทางบวก ส่วนความขดัแยง้ การตาํหนิ หรือ

การลงโทษแบบต่าง ๆ ยอ่มก่อใหเ้กิดความพึงพอใจทางลบ”  

(Kotler 1997, pp. 252 - 268) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีของความพึงพอใจว่า เป็น

ความรู้สึกสองแบบของมนุษย ์คือ ความรู้สึกทางบวกและความรู้สึกทางลบ ความรู้สึก 

ทางบวกเป็นความรู้สึกท่ีเม่ือเกิดข้ึนแล้วจะทําให้เกิดความสุข ความสุขน้ีเป็น

ความรู้สึกท่ี แตกต่างจากความรู้สึกทางบวกอ่ืน ๆ กล่าวคือ เป็นความรู้สึกท่ีระบบ

ยอ้นกลบั ความสุขท่ี สามารถทาํให้เกิดความสุขหรือความรู้สึกทางบวกเพิ่มข้ึนไดอี้ก 

ดงันั้นจะเห็นไดว้า่ ความสุข เป็นความรู้สึกท่ีสลบัซบัซ้อนและความสุขน้ีจะมีผลต่อ

บุคคลมากกวา่ความรู้สึกทางบวกอ่ืน ๆ  

 2.  ความรู้เกีย่วกบัการบริการ 

 ยพุาวรรณ  วรรณวาณิชย ์ (2548 : 9)  ไดก้ล่าววา่  การบริการ  เป็นกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนระหวา่งบุคคล 2 ฝ่ายท่ีมีปฏิกิริยาสัมพนัธ์ต่อกนั  โดยกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนนั้นจะมี

สินคา้เป็นองคป์ระกอบร่วมดว้ยหรือไม่ก็ได ้  จากความหมายของการบริการ สรุปได้

วา่  การบริการ  หมายถึง  กิจกรรมหรือกระบวนการดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงของ

บุคคลหรืองค์กร  ท่ี เกิดข้ึนระหว่างผู ้ท่ีต้องการใช้บริการกับผู ้ให้บริการ  เพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการเพื่อใหเ้กิดความพึงพอใจในการรับการบริการ  

 3.  ความรู้เกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

โสภา ชูพิกุลชัย (2521, หน้า 2) ให้ความหมายพฤติกรรมผูบ้ริโภคดังน้ี 

“พฤติกรรม หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมีส่ิงมีชีวิตกระทาํและบุคคลอ่ืนสามารถสังเกต

ได้หรือใช้เคร่ืองมือวดัได้ นอกจาก พฤติกรรมมิได้มีความหมายเฉพาะแต่การ

แสดงออกทางด้านร่างกายภายนอกเพียงอย่างเดียว แต่ยงั รวมถึงการกระทาํหรือ

กิจกรรมภายในอนัไดแ้ก่ ความรู้สึกนึกคิดดว้ย”  



112 
 

( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

3.  ระเบียบวธีิวจัิย 

 งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  มีระเบียบวิธี

วจิยัแบบเชิงพรรณนา (Descriptive Research Methodology)  โดยมุ่งศึกษาถึงความพึง

พอใจของผูม้าใชบ้ริการของ KTC Touch ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงประกอบดว้ย

ขั้นตอนการดาํเนินงานวจิยัต่างๆ ดงัน้ี 

แนวทางการกําหนดประชากรกลุ่มตัวอย่าง   ประชากรในงานวิจยัน้ีมีคุณสมบติัทั้ง 4 

ดา้น คือ 

 1. อาศยัและ/หรือทาํงานอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. มีอายตุั้งแต่ 21 ปีเป็นตน้ไป 

 3. มีอาชีพและรายไดท่ี้แน่นอน 

 4. มีประสบการณ์การใชบ้ริการท่ีเคทีซี ทชั 

 โดยมีแนวทางการกาํหนดกลุ่มตวัอย่างของงานวิจยัคร้ังน้ีเป็นตวัแทนของ

ประชากร จาํนวน 400 คน ผูว้จิยัจึงใชว้ธีิการกาํหนดขนาดตวัอยา่งโดยใชสู้ตรคาํนวณ

แบบไม่ทราบจาํนวนประชากร กรณีไม่ทราบจาํนวนประชากร (กลัยา  วานิชยบ์ญัชา, 

2545:26) ท่ีมีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงัน้ี 

N   =    

 

  เม่ือ  N แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

   Z  แทน ค่ามาตรฐานของระดบัความเช่ือมัน่ 

   E  แทน ค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดข้ึน 

 

 N   =   

      =  385 

 โดยใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental sampling) ไดค้่า 385 ซ่ึง

การศึกษาน้ีไดเ้ก็บขอ้มูลจาํนวน 400 ตวัอยา่ง 
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แนวทางการสร้างเคร่ืองมือวจัิย 

 เคร่ืองมือวิจยั โดยสร้างแบบสอบถามให้มีเน้ือหาครอบคลุมวตัถุประสงค์ท่ี

ตอ้งการและสอดคลอ้งกบัสมมติฐานมากท่ีสุด โดยไดน้าํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไป

ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาทําการตรวจทานพร้อมปรับตามความเหมาะสมแล้วจึงนํา

แบบสอบถาม 30 ชุดไปทดสอบ โดยใช้เก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มผูใ้ช้บริการมีอายุ

ตั้งแต่ 21 ปีข้ึนไป มีอาชีพและรายไดท่ี้แน่นอน และมีประสบการณ์การใชบ้ริการท่ีเค

ทีซี ทัช อาศยัและ/หรือทาํงานอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ก่อนนําข้อมูลท่ีได้ไป

ประมวลผลหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามจากกค่าสัมประสิทธ์ิความสอดคลอ้ง

ภายในของครอนบาช (Cronbach’s Alpha Reliability Coefficient) (อา้งถึงในพิมพ์

ทอง สังสุทธิพงศ ์และวรวติั กิติวงค,์ 2552) ซ่ึงผลประมวลสรุปไดว้า่แต่ละกลุ่มของ

ตวัแปรมีค่าสัมประสิทธ์ิ มากกวา่ 0.700 ซ่ึงสูงกวา่ค่ามาตรฐานท่ียอมรับได ้

แนวทางการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวเิคราะห์เชิงพรรณนา  การวเิคราะห์ขอ้มูลในรูปของการบรรยายโดย 

 1. นาํเสนอขอ้มูลแบบแจกแจงความถ่ีในรูปแบบทางสถิติร้อยละของปัจจยั

ส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง และพฤติกรรมการใช้บริการเคทีซี ทชั ในดา้นจาํนวน

คร้ังท่ีใชบ้ริการความถ่ีในการใช้บริการ  ระยะเวลาท่ีเป็นลูกคา้  ช่วงเวลาท่ีใช้บริการ 

และการรับทราบข่าวสารจากส่ือ 

 2. แจกแจงในรูปแบบค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) ของพฤติกรรมการใชบ้ริการเคทีซี ทชั เก่ียวกบัดา้นจาํนวนคร้ังท่ีใชบ้ริการ

ความถ่ีในการใชบ้ริการ  ระยะเวลาท่ีเป็นลูกคา้  ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการ และการรับทราบ

ข่าวสารจากส่ือ  ปัจจยัความพึงพอใจในการใชบ้ริการ 

 การทดสอบสมมติฐาน  ใช้เคร่ืองมือทางสถิติ 3 ประเภทมาวิเคราะห์ขอ้มูล 

ดงัน้ี 

 1. Independent Sample Test (t-Test) สําหรับการทดสอบความสัมพนัธ์

ระหวา่งตวัแปร Nominal หรือเพศ กบัตวัแปรตามในรูปแบบ Scale หรือปัจจยัความ

พึงพอใจในการใชบ้ริการเคทีซี ทชั 
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 2. One-Way ANOVA (F-Test) สําหรับการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวั

แปร Ordinal หรือปัจจยัส่วนบุคคลต่างๆ ยกเวน้ เพศ และพฤติกรรมการใช้บริการ

ของเคทีซี ทชั กบัตวัแปรตามในรูปแบบ Scale หรือปัจจยัความพึงพอใจในการใช้

บริการเคทีซี ทชั 

 

4.ผลการวเิคราะห์ / บทสรุป 

ตารางท่ีสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน (อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05) 

ผลการทดสอบความสมมติฐาน ค่า

นยัสาํคญั 

เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

ไม่เป็นไป

ตาม

สมมติฐาน 

เพศ 0.521    

อาย ุ 0.362    

ระดบัการศึกษา 0.137    

ระดบัรายได ้ 0.037    

อาชีพ 0.042    

การใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิต KTC 0.479    

ความถ่ีในการใชบ้ริการของ KTC 0.067    

ระยะเวลาท่ีเป็นลูกคา้ของ KTC Touch   0.732    

ช่วงเวลาท่ีติดต่อใชบ้ริการท่ี KTC 

Touch 

0.039    

ทราบข่าวสารหรือบริการ KTC Touch 0.095    

ดา้นอาคารและสถานท่ี 0.479    

ดา้นการใหบ้ริการ 0.067    

ดา้นบริการของพนกังาน 0.732    

ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก 0.039    

ดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ 0.095    
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สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

 ผลการวิจยั พบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง  โดย

ส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 21 – 35 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี โดยกลุ่มตวัอยา่งมีรายได้

เฉล่ียต่อเดือน 15,000 – 25,000 บาทและมีอาชีพธุรกิจส่วนตวั 

สรุปผลการวิเคราะห์พฤติการณ์การใช้บริการของ เคทีซี ทัช ในเขตกรุงเทพมหานคร

ของกลุ่มตัวอย่าง 

 ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีการใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิต KTC 

ประมาณ  4 – 5 คร้ังต่อเดือน  ความถ่ีในการใชบ้ริการของ KTC Touch  1 คร้ังต่อ

เดือน  ระยะเวลาท่ีเป็นลูกคา้ของ KTC Touch   1 ปี แต่นอ้ยกวา่ 3 ปี   ช่วงเวลาท่ีท่าน

ติดต่อใชบ้ริการท่ี KTC Touch  12.01 – 15.00 น.  การทราบข่าวสารหรือบริการ KTC 

Touch จากส่ือ  ประกาศธนาคาร 

สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยความพงึพอใจ 

 1. ด้านอาคารและสถานที ่ ผลการวิจยั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ระดบั

ความสําคญัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.90 รองลงมา คือ  การมีป้ายประชาสัมพนัธ์

ตาํแหน่งการบริการชดัเจน ระดบัความสําคญัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.89   เร่ืองมีความ

สะดวกในการเดินทาง ระดบัความสําคญัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.66 และเร่ืองมีความ

ปลอดภยัในการใชบ้ริการ ระดบัความสาํคญัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.61 

 2. ด้านการให้บริการ  ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ระดับ

ความสําคญัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.05 รองลงมา คือ  เร่ืองบริการท่ีได้รับมีความ

ถูกตอ้งครบถว้น  ระดบัความสําคญัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.97 เร่ืองระยะเวลาในการ

บริการท่ีไดรั้บมีความเหมาะสม  ระดบัความสําคญัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.83  และ

เร่ืองอตัราค่าธรรมเนียมเหมาะสม ระดบัความสาํคญัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.66 

 3. ด้านบริการของพนักงาน  ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้

ระดบัความสําคญัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.88  รองลงมา คือ  เร่ืองพนกังานบริการดว้ย

ความสุภาพ ระดับความสําคัญมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 7.85 เร่ืองพนักงานมีการ

ช่วยเหลือในคาํปรึกษา  ระดบัความสาํคญัมาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.78 และเร่ือง 
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พนกังานมีความเอาใจใส่กระตือรือร้น  ระดบัความสาํคญัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.67 

 4. ด้านส่ิงอํานวยความสะดวก  ผลการวิจยั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้

ระดบัความสําคญัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.16 รองลงมา คือ  เร่ืองการมีวสัดุ

อุปกรณ์อาํนวยความสะดวก  ระดบัความสาํคญัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.06 เร่ืองมี

สถานท่ีรองรับลูกคา้อยา่งเพียงพอ  ระดบัความสําคญัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.04 

และเร่ืองอุปกรณ์เคร่ืองมือในการให้บริการเพียงพอ  ระดบัความสําคญัมากท่ีสุด มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.03 

 5. ด้านคุณภาพการให้บริการ  ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้

ระดบัความสาํคญัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.18 รองลงมา คือ  การไดรั้บบริการตรง

ตามความตอ้งการ  ระดบัความสําคญัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.12 เร่ืองการไดรั้บ

การบริการท่ีถูกตอ้งไม่ผิดพลาด  ระดบัความสําคญัมากท่ีสุด  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.06  

และเร่ืองการไดรั้บบริการท่ีรวดเร็ว  ระดบัความสาํคญัมาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.00 

สรุปผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ มาใช้บริการของ เคทีซี ทัช ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 ผลการวิจยั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ระดบัความสําคญัมาก มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 8.09 ตามมาด้วยด้านส่ิงอาํนวยความสะดวก อยู่ในระดบัความสําคญัมาก

เช่นกนั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.07 โดยรวมกลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญักบัระดบัความพึง

พอใจในการใหบ้ริการอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.92   

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานที่ 1  ลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล  ไดแ้ก่  เพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา  

ระดบัรายไดต่้อเดือน และอาชีพ ท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการใช้บริการของ 

KTC Touch ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

เพศท่ีแตกต่างกนัจะใหร้ะดบัความสําคญัต่อปัจจยัความพึงพอใจในการมาใช้

บริการของผูใ้ช้บริการเคทีซี ทชั ในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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 อายท่ีุแตกต่างกนัจะใหร้ะดบัความสําคญัต่อปัจจยัความพึงพอใจในการมาใช้

บริการของผูใ้ช้บริการเคทีซี ทชั ในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 จาํแนกตามระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัจะให้ระดบัความสําคญัต่อปัจจยั

ความพึงพอใจในการมาใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการเคทีซี ทชั ในเขตกรุงเทพมหานคร

ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัจะให้ระดบัความสําคญัต่อปัจจยัความพึง

พอใจในการมาใช้บริการของผูใ้ช้บริการเคทีซี ทชั ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่าง

กนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 อาชีพท่ีแตกต่างกนัจะให้ระดบัความสําคญัต่อปัจจยัความพึงพอใจในการมา

ใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการเคทีซี ทชั ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่าง อยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 สมมติฐานที่ 2  พฤติกรรมของลูกค้าในการใช้บริการมีความสัมพนัธ์กับ

ระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการของ KTC Touch ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ปัจจยัความพึงพอใจของผูม้าใชบ้ริการกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการของลูกคา้

เร่ืองการใช้จ่ายผ่ายบตัรเครดิต KTC ต่อเดือน ในภาพรวมไม่มีความสัมพนัธ์ เม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นอาคารและสถานท่ี ด้านการให้บริการ ด้านบริการ

ของพนกังาน ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก ดา้นคุณภาพการให้บริการ มีความสัมพนัธ์

กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการของลูกคา้เร่ืองการใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิต KTC Touch ต่อ

เดือน อยา่งมีนยัสาํคญัท่ี 0.05 

 ปัจจยัความพึงพอใจของผูม้าใชบ้ริการกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการของลูกคา้

เร่ืองความถ่ีในการใชบ้ริการของ KTC Touch ในภาพรวมไม่มีความสัมพนัธ์กนั เม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าดา้นอาคารและสถานท่ี ดา้นการให้บริการ ดา้นคุณภาพ

การให้บริการ กบัความถ่ีในการใช้บริการของ KTC Touchไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

อย่างมีนัยสําคญัท่ี 0.05  ในขณะเดียวกนัพบว่าดา้นบริการของพนกังาน ดา้นส่ิง

อาํนวยความสะดวก มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการของลูกคา้ในเร่ือง

ความถ่ีในการใชบ้ริการของ KTC Touch  
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 ปัจจยัความพึงพอใจของผูม้าใชบ้ริการกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการของลูกคา้

เร่ืองระยะเวลาการเป็นลูกคา้ของ KTC Touch ในภาพรวมไม่มีความสัมพนัธ์ เม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นอาคารและสถานท่ี ด้านการให้บริการ ด้านบริการ

ของพนกังาน ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก ดา้นคุณภาพการให้บริการ มีความสัมพนัธ์

กบัพฤติกรรมการใช้บริการของลูกคา้เร่ืองระยะเวลาการเป็นลูกคา้ของ KTC Touch 

อยา่งมีนยัสาํคญัท่ี 0.05 

 ปัจจยัความพึงพอใจของผูม้าใช้บริการกบัพฤติกรรมของการใช้บริการของ

ลูกคา้ในเร่ืองช่วงเวลาท่ีมาใชบ้ริการ  KTC Touch ในภาพรวมพบวา่มีความสัมพนัธ์

กนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการให้บริการ ดา้นบริการของพนกังาน ดา้น

คุณภาพการให้บริการ กบัพฤติกรรมการใช้บริการของลูกคา้เร่ืองช่วงเวลาท่ีมาใช้

บริการของ KTC Touch ไม่มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยสําคัญท่ี 0.05ใน

ขณะเดียวกันพบว่าด้านอาคารและสถานท่ี  ด้านส่ิงอํานวยความสะดวก มี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการของลูกคา้ในเร่ืองช่วงเวลาท่ีมาใช้บริการ

ของ KTC Touch  

 ปัจจยัความพึงพอใจของผูม้าใชบ้ริการกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการของลูกคา้

เร่ืองการทราบข่าวสารหรือบริการของ KTC Touch ในภาพรวมไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ดา้นอาคารและสถานท่ี ดา้นการให้บริการ ดา้นบริการ

ของพนกังาน ดา้นคุณภาพการให้บริการ กบัพฤติกรรมการใช้บริการของลูกคา้เร่ือง

การทราบข่าวสารหรือบริการของ KTC Touchไม่มีความสัมพนัธ์กนั อยา่งมีนยัสําคญั

ท่ี 0.05  ในขณะเดียวกันพบว่าด้านส่ิงอาํนวยความสะดวก มีความสัมพนัธ์กับ

พฤติกรรมการใช้บริการของลูกคา้ในเร่ืองการทราบข่าวสารหรือบริการของ KTC 

Touch  

5. อภิปรายผล 

 งานวิจยัเร่ือง  ความพึงพอใจของผูม้าใช้บริการของ KTC Touch ในเขต

กรุงเทพมหานคร  เป็นงานวิจยัเชิงพรรณนา  โดยใชแ้บบสอบถามกบัประชากรท่ีมี

คุณสมบติั 4 ดา้น ไดแ้ก่ อาศยัและ/หรือทาํงานอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร มีอายุตั้งแต่ 

21 ปีข้ึนไป อาชีพและรายไดท่ี้แน่นอน และมีประสบการณ์ในการใชบ้ริการของเคทีซี 
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ทชั จาํนวน 400 ตวัอย่าง สถิติท่ีใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  T-Test  F-Test  และ Multiple 

Regression Analysis (MRA) 

 ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงโดย

ส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 21 – 35 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี โดยกลุ่มตวัอยา่งมีรายได้

เฉล่ียต่อเดือน 15,000 – 25,000 บาทและมีอาชีพธุรกิจส่วนตวั 

 ผลวเิคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการของ KTC Touch ในเขต

กรุงเทพมหานคร ของกลุ่มตวัอยา่งพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการใชจ่้ายผา่นบตัร

เครดิต KTC ประมาณ  4 – 5 คร้ังต่อเดือน  ความถ่ีในการใชบ้ริการของ KTC Touch  

1 คร้ังต่อเดือน  ระยะเวลาท่ี  เป็นลูกคา้ของ KTC Touch   1 ปี แต่น้อยกว่า 3 ปี   

ช่วงเวลาท่ีท่านติดต่อใชบ้ริการท่ี KTC Touch  12.01 – 15.00 น.  การทราบข่าวสาร

หรือบริการ KTC Touch จากส่ือ  ประกาศธนาคาร  

ดา้นอาคารและสถานท่ี ผลการวิจยั  พบว่า  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ระดบั

ความสําคญัมากในเร่ืองบริการมีความสะดวกรวดเร็ว  รองลงมา คือ  เร่ืองบริการท่ี

ไดรั้บมีความถูกตอ้งครบถว้น   เร่ืองระยะเวลาในการบริการท่ีไดรั้บมีความเหมาะสม  

และเร่ืองอตัราค่าธรรมเนียมเหมาะสม ตามลาํดบั  

 ดา้นบริการของพนกังาน ผลการวจิยั  พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ระดบั

ความสาํคญัมากในเร่ืองพนกังานมีจาํนวนเพียงพอต่อการใหบ้ริการ รองลงมาคือ เร่ือง

พนกังานบริการดว้ยความสุภาพ เร่ืองพนกังานมีการช่วยเหลือในคาํปรึกษา  และเร่ือง

พนกังานมีความเอาใจใส่กระตือรือร้น   

 ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก ผลการวิจยั  พบว่า  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้

ระดบัความสาํคญัมากในเร่ืองจุดใหบ้ริการเพียงพอ่ต่อจาํนวนลูกคา้ รองลงมาคือ เร่ือง

การมีวสัดุอุปกรณ์อาํนวยความสะดวก  เร่ืองมีสถานท่ีรองรับลูกคา้อยา่งเพียงพอ  และ

เร่ืองอุปกรณ์เคร่ืองมือในการใหบ้ริการเพียงพอ   

 ด้านคุณภาพการให้บริการ  ผลการวิจยั  พบว่า  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้

ระดบัความสําคญัมากในเร่ืองการไดรั้บการบริการอย่างมีคุณภาพ  รองลงมาคือการ
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ไดรั้บบริการตรงตามความ เร่ืองการไดรั้บการบริการท่ีถูกตอ้งไม่ผิดพลาด  และเร่ือง

การไดรั้บบริการท่ีรวดเร็ว   

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล รายได้เฉล่ียต่อ

เดือน และอาชีพท่ีแตกต่างกนัจะให้ระดบัความสําคญัต่อปัจจยัความพึงพอใจในการ

มาใช้บริการแตกต่างกัน  พฤติกรรมของลูกค้าในการใช้บริการ ด้านบริการของ

พนกังาน ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการของ

ลูกคา้ในเร่ืองความถ่ีในการใชบ้ริการของ KTC Touch  พฤติกรรมการใชบ้ริการของ

ลูกคา้ในเร่ืองช่วงเวลาท่ีมาใชบ้ริการของ KTC Touch มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความ

พึงพอใจดา้นอาคารและสถานท่ี ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก และพฤติกรรมการใช้

บริการของลูกค้าในเร่ืองการทราบข่าวสารหรือบริการของ KTC Touch มี

ความสัมพนัธ์กบัระดบัความพึงพอใจดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก อย่างมีนยัสําคญัท่ี 

0.05 

6. ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะสําหรับงานวจัิยคร้ังนี ้

 จากผลการวจิยัสรุปเป็นประเด็นต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจท่ีเก่ียวกบัการ

ใหบ้ริการกบัลูกคา้ ดั้งน้ี 

 1. ผูบ้ริหารความให้ความสําคญัในดา้นกระบวนการเพื่อเป็นการตอบสนอง

ความต้องการลูกค้า เช่นลดขั้นตอนการกรอกเอกสาร เพื่อเน้นให้มีความสะดวก

รวดเร็วมากยิ่งข้ึน อีกทั้งมีการให้ขอ้มูลข่าวสารของธนาคารให้กบัพนักงานเพื่อให้

ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการไดรั้บขอ้มูลหรือข่าวสารเก่ียวกบัธนาคารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 2. ดา้นการบริการของพนกังาน จากผลการศึกษาในภาพรวมลูกคา้มีความพึง

พอใจมาก แต่จากการวิจยัจะเห็นไดว้่าลูกคา้มาใช้บริการในช่วง  12.01 – 15.00 น. 

ดงันั้นเพื่อใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจความเพิ่มพนกังานให้มีการบริการท่ีรวดเร็วมาก

ยิง่ข้ึน 
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( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

ข้อเสนอแนะสําหรับงานวจัิยคร้ังต่อไป 

 1.การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความพึงพอใจในการมาใชบ้ริการของ KTC 

Touch ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงในการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาถึงความพึง

พอใจในผลิตภณัฑข์องธนาคาร วา่ลูกคา้มีความพึงพอใจมากนอ้ยเพียงใดเพื่อเป็นการ

ปรับปรุงผลิตภณัฑข์องธนาคารใหต้รงใจของลูกคา้ 

 2.ควรมีการศึกษาถึงการให้บริการและใชบ้ริการ KTC Touch ในสาขาอ่ืนๆ 

เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงในการให้บริการเพื่อให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจมาก
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