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ปัจจัยทีม่ีผลต่อความพงึพอใจของผู้ใช้บริการธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน)  

สาขา บางกอกน้อย 

FACTOR S INFLUENCING CUSTOMERS’ SATISAFACTION ON 

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED BANGKOKNOI 

นนัทพนัธ์ ซึงเกษมวงศ ์1  ผศ.ดร.อิทธิกร ขาํเดช 2 

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

   บทคดัย่อ 

 การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการธนาคาร

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขา บางกอกนอ้ย โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 1) เพื่อศึกษา

ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการ

ของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขา บางกอกนอ้ย 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของ

ลูกค้าท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของธนาคาร

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขา บางกอกน้อย 3)เพื่อศึกษาความคาดหวงัในคุณภาพ

การบริการ ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการ

ของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาบางกอกนอ้ย โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชท้าํการ

วจิยัโดยกลุ่มตวัอยา่งประชากรทั้งส้ิน 400 โดยการเก็บแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน

การเก็บขอ้มูล จากนั้นมีการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดย

ใช้สถิติเชิงพรรณนาอธิบายค่าความถ่ี(Frequency) ค่าเฉล่ีย(Mean) ค่าร้อยละ 

(Percentage) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และมีการทดสอบ

สมมติฐาน สถิติเชิงอา้งอิง โดยใช ้ ANOVA และ Multiple Regression Analysis 

(MRA) เพื่อหาค่า T-test F-test ค่า Sig สัมประสิทธ์ิสหพนัธ์ (R) สัมประสิทธ์ิการ

กาํหนด (R2) และค่าวดัการกระจายความคลาดเคล่ือนเพื่อการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์

ของตวัแปรต่างๆ ท่ีระดบันยัสาํคญั0.05 ผลการวจิยัปรากฏดงัน้ี  
 

 

1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรังสิต 
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พบว่าผูท่ี้มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

สาขา บางกอกนอ้ย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงท่ีมีอายรุะหวา่ง 26 – 35 ปี มีสถานภาพ 

สมรส มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็นพนกังานรัฐวสิาหกิจ/รับราชการ ซ่ึง

มีรายไดม้ากกวา่ 30,001 บาทสมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลมีผลต่อมีผลต่อระดบั

ความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการ สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัด้าน

พฤติกรรมการใชบ้ริการ มีความสัมพนัธ์ต่อระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ 

สมมติฐานท่ี 3 ความคาดหวงัในคุณภาพการบริการ มีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจ

ของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ  

คําสําคัญ:   ธนาคารกรุงเทพ 

Abstract 

 The Studies on the factors Influencing customers’ satisfaction on Bangkok 

bank public company limited bangkoknoi. The following objectives: 1) To study 

personal factors that affect the customer satisfaction with quality of service of 

Bangkok Bank Public Company Limited BangkokNoi Branch 2) To study customer's 

behavior that has relationship to the customer satisfaction with quality of service of 

Bangkok Bank Public Company Limited BangkokNoi Branch 3) To study 

expectation of service quality that has relationship to the customer satisfaction with 

quality of service of Bangkok Bank Public Company Limited BangkokNoi Branch. 

To bring research sample using random samples from a total consumer in Bangkok 

of 400 questionnaires used as a tool to collect data. And data analysis with computer 

program finished with descriptive statistic describe the frequency values 

(Frequency) percentage (Percentage) Average (Mean) and standard deviation values 

(Standard Deviation) and hypothesis testing. Reference statistics using ANOVA and 

Multiple Regression Analysis (MRA) to evaluate T-test F-test value Sig correlation 

coefficient (R) coefficient set (R2) and measure the distribution of error values. To 
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analyze the relationship of different variables and with 0.05 significance level 

research appears as follows. 

 Found that the Satisfaction with services on Bangkok Bank Public 

Company Limited bangkoknoi. Mostly, female aged 26 – 35  years old,  married 

and Bachelor degree. Most of them are state/government with revenue more than 

30,001  baht. 

 Hypothesis 1. Personal factors affect the customer satisfaction level on 

quality of service. Hypothesis 2. Customer's behaviour has relationship to the 

customer satisfaction level who use service.  Hypothesis 3. Expectaion of service 

quality has relationship to the customer satisfaction who use service. 

KEYWOR:  BANGKOK BANK 

1. บทนํา  

 ในปัจจุบนัการบริการ ถือเป็นส่ิงท่ีสําคญัอย่างหน่ึงในการบริหารงานของ

หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อีกทั้งยงัมีการประเมินประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของการปฏิบติังาน ทาํให้ทราบถึงความแตกต่างของบุคลากรแต่ละคนวา่

มีความสามารถในการปฏิบติังานมากหรือน้อยเพียงใด และจะทาํอย่างไรในการ

บริหารใหบุ้คลากรแต่ละคนมีความสามารถในการปฏิบติังานไดดี้ยิง่ข้ึน  

 ในการศึกษาค้นควา้อิสระคร้ังน้ีจัดทาํข้ึนเพื่อนําผลการศึกษาไปใช้เป็น

แนวทางในการปรับปรุงการให้บริการและส่งเสริมการให้บริหารรูปแบบใหม่ท่ี

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการเพื่อให้สอดคล้องกับสังคม

ปัจจุบนั  อีกทั้งเพื่อเป็นแนวทางในการกาํหนดนโยบายการให้บริการกบัลูกคา้ตาม

สาขาต่างๆ ของธนาคารกรุงเทพ  และผูจ้ดัทาํหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จะนาํขอ้มูลเหล่าน้ี จะ

เป็นประโยชน์และสามารถนาํมาปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัการทาํงานในองคก์าร  

วตัถุประสงค์ในการวจัิย  

การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้าํหนดวตัถุประสงค ์ดงัน้ีคือ 
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              1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อ

คุณภาพการใหบ้ริการของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขา บางกอกนอ้ย  

              2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของลูกคา้ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจของ

ลูกคา้ต่อการใหบ้ริการของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขา บางกอกนอ้ย  

              3. เพื่อศึกษาความคาดหวงัในคุณภาพการบริการ ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความ

พึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

สาขาบางกอกนอ้ย  

สมมติฐานการวจัิย 

การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยักาํหนดสมมติฐานการวจิยัในการศึกษา ดงัน้ี 

 1.  ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ 

และรายได้ส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อ

คุณภาพการใหบ้ริการของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาบางกอกนอ้ย   

 2. ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้บริการส่วนบุคคลเช่น ประเภทบริการ,

ช่วงเวลา,ความถ่ี,บริการอิเล็กทรอนิกส์ และระยะเวลาท่ีใช้บริการ ท่ีแตกต่างกนั มี

ความสัมพนัธ์ต่อระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการของธนาคารกรุงเทพ สาขา

บางกอกนอ้ย แตกต่างกนั  

 3.  ความคาดหวงัในคุณภาพการบริการของผูรั้บบริการท่ีประกอบไปด้วย

ดา้นการบริการและดา้นขอ้มูล มีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ

ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางกอกนอ้ย  

ขอบเขตการวจัิย 

การวจิยัน้ี ผูว้ิจยักาํหนดขอบเขตในการศึกษา ดงัน้ี 

 1. ขอบเขตเน้ือหา ในการวิจยัคร้ังน้ี มุ่งเน้นศึกษาความพึงพอใจของ

ผูใ้ช้บริการธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขา บางกอกน้อย มี 4 ดา้น คือ  ดา้น

การบริการของพนักงาน ด้านความสะดวกสบายท่ีได้รับ ด้านระยะเวลาในการ

ดาํเนินงาน ดา้นสถานท่ีประกอบการ  
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 2. ขอบเขตด้านประชากร  จะศึกษาเฉพาะลูกค้าท่ีมาใช้บริการท่ีสาขา

บางกอกนอ้ย ทั้งฝ่ายบริการลูกคา้และ ฝ่ายเปิดบญัชี ในช่วงระยะเวลา 3 เดือนจาํนวน 

400 คน   

กรอบความคิดในการวจัิย (Frame Work) 

    ตัวแปรต้น (Independent Variables)        ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ประชากรศาสตร์ 

• เพศ 

• อาย ุ

• สถานภาพสมรส 

• ระดบัการศึกษา 

• อาชีพ  

• รายไดส่้วนบุคคล 

 
 พฤติกรรมในการใช้บริการ  

• ประเภทการใชบ้ริการ 

• ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการ 

• ความถ่ีในการใชบ้ริการ 

• บริการอิเล็กทรอนิกส์ 

• ระยะเวลาในการ

ดาํเนินงาน 

 

 ความคาดหวงัในคุณภาพการบริการ 

• ดา้นการบริการ 

• ดา้นขอ้มูล 

 

ความพงึพอใจของลูกค้าทีม่ี

ต่อการให้บริการ 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

  1. เพื่อนาํผลการศึกษาความพึงพอใจไปใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงการ

ใหบ้ริการ และส่งเสริมการใหบ้ริหารรูปแบบใหม่ท่ีตอบสนองความตอ้งการ             

 2. เพื่อเป็นแนวทางในการกาํหนดนโยบายการในการใหบ้ริการกบัลูกคา้ตาม

สาขาต่างๆ ของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด  

             3. เพื่อเป็นแนวทางต่อผูท่ี้ตอ้งการจะนาํขอ้มูลไปใช้สําหรับหน่วยงานอ่ืนใน

การนาํ ระบบบริการไปปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัการทาํงานในองคก์าร  

2. แนวคิด ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

สําหรับการศึกษา เร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการให้บริการของ

ธนาคารกรุงเทพสาขา บางกอกน้อย ในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาจากเอกสารและ

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจะขอนาํเสนอตามลาํดบั ดงัน้ี 

2.1 แนวคิดเก่ียวกบัประชากรศาสตร์ 

2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการปฏิบติังานของพนกังาน 

2.3 แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด 

2.4 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ 

2.5 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัคุณภาพการบริการ 

2.6 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัการรับรู้ของลูกคา้  

2.7 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัทศันคติของลูกคา้ 

2.8 แนวความคิดเก่ียวกบัทฤษฎีความตอ้งการ 

2.9 ประวติัธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

2.10  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

แนวความคิดในการศึกษาดังนี ้ 

 พัชรี ทองแผ่  (2540 : บทคดัยอ่) ดาํเนินการวิจยัเพื่อศึกษาความพึงพอใจของ

คุณภาพการบริการของพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชนเขต 2 โดยทาํการประเมิน

คุณภาพการบริการพยาบาลตามการรับรู้ของผูป่้วยในโรงพยาบาลชุมชนเขต 2 โดย

แบบสอบถามท่ีประยุกต์มาจากมาตรวดั SERVQUAL เป็นเคร่ืองมือในการวิจยั ซ่ึง
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เคร่ืองมือท่ีใชส้ามารถหาความเท่ียงตรง (Reliability) ได ้0.93 ผลท่ีไดพ้บวา่คุณภาพ

การบริการพยาบาลตามการรับรู้ของผูป่้วยท่ีมีต่อโรงพยาบาลชุมชนดีเด่น ดูจากปัจจยั

โดยรวม และจาํแนกเป็น 5 มิติ อยู่ในระดบัท่ีไม่พึงพอใจทุกด้าน ส่วนคุณภาพการ

บริการพยาบาลตามการรับรู้ของผูป่้วยในท่ีมีต่อโรงพยาบาลชุมชนทัว่ไป ดูจากปัจจยั

โดยรวม และจาํแนกเป็น 5 มิติ อยู่ในระดบัท่ีไม่พึงพอใจในทุกด้าน เช่นกนั แต่เม่ือ

นาํมาเทียบกนั คุณภาพการบริการพยาบาลตามการรับรู้ของผูป่้วยในต่อโรงพยาบาล

ชุมชนทัว่ไป มีค่าสูงกวา่คุณภาพการบริการพยาบาลของโรงพยาบาลของโรงพยาบาล

ชุมชนดีเด่นในทุกดา้น 

  ณัฐมน สินทรัพย์เพิ่ม  (2547 : 27)  ทาํการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของ

ลูกคา้ต่อการให้บริการ ธนาคารยูโอบีรัตนสิน ในสาขา บางแคและสาขาสุรวงศ์ ใน

เขตกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงมีกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คนผลการวจิยัพบวา่ลูกคา้ท่ีเขา้มา

ใชบ้ริการ ร้อยละ 51 เป็นผูห้ญิง และชาย ร้อยละ 49  มีอายุอยูร่ะหวา่ง 20 - 30 ปี  คิด

เป็นร้อยละ 36 มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 42 ส่วนใหญ่

เป็นพนกังานบริษทั  วตัถุประสงคก์ารใชบ้ริการคือมาดา้นบญัชีเงินฝากมากท่ีสุด คิด

เป็นร้อยละ 63 จากกลุ่มตวัอยา่งพบวา่ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการให้บริการดา้น

กระบวนการและขั้นตอนการทาํงาน และดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ อยู่ในระดบัมาก 

ส่วนดา้นประสิทธิภาพในการใหบ้ริการ และสถานท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง  

3. วธีิการดําเนินการวจัิย 

 การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยทาํการวิจยั

เชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื่อมุ่งศึกษาปัจจยัต่างๆ ท่ีพิจารณาเลือกวิจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการให้บริการของธนาคารกรุงเทพ สาขา 

บางกอกนอ้ย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง    

 ลูกคา้ท่ีมาใช้บริการท่ีสาขา บางกอกน้อย ทุกแผนกในช่วงเวลาทาํการจาก

จาํนวนลูกคา้ท่ีใช้บริการ โดยการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างใช้วิธีการคาํนวณของ 

Taro Yamane โดยศึกษากาํหนดระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 จากจาํนวนประชากร
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ทั้งหมด ไดจ้าํนวนตวัอยา่งโดยประมาณ 400 คน และผูศึ้กษาทาํการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง

แบบตามสะดวก (Convenience Sampling) 

ข้อมูลทีใ่ช้วจัิย 

 แหล่งขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ยขอ้มูลปฐมภูมิเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้าก

ขอ้มูลท่ีเก่ียวรวบรวมจากกลุ่มตวัอย่าง ด้วยการใช้แบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่าง 

จาํนวน 400 รายในช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2555 และขอ้มูลทุติยภูมิ

ขอ้มูลท่ีไดม้าจากการทบทวนวรรณกรรมจากหนงัสือ ตาํราเรียน วิทยานิพนธ์ รายงาน

การวจิยัหรือการศึกษาคน้ควา้อิสระ และบทความหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 โครงสร้างของแบบสอบถาม  ซ่ึงประกอบดว้ย กลุ่มคาํถามแบบปลายปิด

ทั้งหมดแยกกลุ่มออกเป็น 4 ส่วน ประกอบดว้ย         

ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม มีจาํนวน 6 คาํถาม ไดแ้ก่ 

เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายไดต้่อเดือน ซ่ึงเป็นคาํถามในลกัษณะ นาม

บญัญติั (nominal) โดยมีคาํตอบให้เลือกแบบหลายคาํตอบ ผูต้อบสามารถเลือกตอบ

ไดเ้พียงคาํตอบเดียว 

            ส่วนท่ี 2  ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารกรุงเทพ จาํกัด 

(มหาชน)สาขาบางกอกน้อย ซ่ึงเป็นคาํถามในลกัษณะนามบญัญติั (nominal) โดยมี

คาํตอบให้เลือกตอบ ผูต้อบสามารถเลือกตอบได้เพียงคาํตอบเดียว และเป็นคาํถาม

แบบปลายเปิด  

ส่วนท่ี  3 ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความคาดหวงัคุณภาพการให้บริการธนาคาร

กรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) สาขาบางกอกน้อย ซ่ึงเป็นกลุ่มคาํถามท่ีให้แสดงความ

คิดเห็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ท่ีทาํการแบ่งระดบัความสําคญั

ออกเป็น 10 ระดบั มี 8 ขอ้ 

ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการธนาคารกรุงเทพ 

จาํกดั (มหาชน) สาขาบางกอกนอ้ย อินเตอร์เน็ต  ซ่ึงเป็นกลุ่มคาํถามท่ีให้แสดงความ
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คิดเห็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ท่ีทาํการแบ่งระดบัความสําคญั

ออกเป็น 10 ระดบั มี 22 ขอ้ 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้  

 วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลและกลุ่มตัวอย่างใช้สถิติแบบร้อยละ 

(Percentage) การวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการให้บริการ การ

วเิคราะห์ความพึงพอใจของลูกคา้ ความคาดหวงัของลูกคา้ท่ีมีต่อการบริการ ในส่วนท่ี 

3 และ  4 ของแบบสอบถามใชส้ถิติการแจกแจงความถ่ี (Frequency) ในรูปค่าเฉล่ีย 

(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ประกอบกนั ซ่ึงแบ่งระดบั

ความคิดเห็นออกเป็น 11 ช่วง โดยกาํหนดคะแนนหลกัไว ้3 จุด ประกอบดว้ย 10 

หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด  5 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง และ 0 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย

อยา่งยิง่ใชส้ถิติแบบร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 

 การทดสอบสมมติฐานใช้การวิเคราะห์สถิติอนุมาน (Inferential Statistic) 

ประกอบดว้ย One-way ANOVA หรือ F-test และ T-Test  เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์

ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการธนาคารกรุงเทพ 

จาํกดั (มหาชน) สาขาบางกอกนอ้ย และ Multiple Regression Analysis (MRA)  

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์พบว่า กลุ่มประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จาํนวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5 มีอายุ 20-25 ปี จาํนวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 36 

การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี มีจาํนวน 153 คน มีจาํนวนร้อยละ 48.3 มีอาชีพ

พนกังานรัฐวสิาหกิจ/รับราชการ จาํนวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.3 มีรายไดม้ากกวา่ 

30,001 บาท มีจาํนวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 35.3 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสมาก

ท่ีสุด มีจาํนวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 48.0 
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 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคาดหวงัในคุณภาพการบริการ

ประกอบไปดว้ยดา้นการบริการและดา้นขอ้มูล มีผลต่อความพึงพอใจของผูรั้บบริการ

ต่อคุณภาพการใหบ้ริการ 

 

ตวั

แปร 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficient

s 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

ค่าคง

ที ่
-7.064 .142 

 
-49.848 .000 

  

ด้าน

บริการ 
1.209 .067 .671 18.151 .000 .068 14.601 

ด้าน

ข้อมูล 
.528 .062 .317 8.582 .000 .068 14.601 

 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate Durbin-Watson 

.981a .963 .963 .29036 .066 

  

จากผลการวิเคราะห์ความคาดหวังคุณภาพการบริการของผู ้รับบริการ 

ประกอบไปดว้ย ดา้นการบริการและดา้นขอ้มูล มีผลต่อความพึงพอใจของผูรั้บบริการ

ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางกอกนอ้ยจากผลการวเิคราะห์ ความคาดหวงัต่อคุณภาพการ

บริการมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจต่อผูรั้บบริการธนาคารกรุงเทพ สาขาบางกอก

น้อย อย่างมีนยัสําคญัท่ี 0.05  มีตวัแปรอิสระ ความคาดหวงัคุณภาพการบริการ

ประกอบดว้ย ดา้นบริการและดา้นขอ้มูล ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตามของความพึง

พอใจของลูกค้าท่ีมีต่อการให้บริการ มีตวัแปรอิสระทั้งหมด 3 ตวัแปร ท่ีมี
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ความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตาม ท่ีมีค่านัยสําคญั น้อยกว่าหรือเท่ากบั 0.05 ไดแ้ก่ 

พฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการ และความคาดหวงัต่อคุณภาพการบริการประกอบดว้ย ดา้น

บริการและดา้นขอ้มูล ความพึงพอใจ  =  a + b1 (พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ) + b3 

(ด้านบริการ) + b4 (ด้านข้อมูล) 

ผลการทดสอบสมมติฐาน (อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05) 

ผลการทดสอบความ

สมมติฐาน 

ค่า

นัยสําคัญ 

เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

เพศ 0.393 

 

 

อาย ุ 0.000  

 ระดบัการศึกษา 0.000  

 อาชีพ 0.000  

 รายได ้ 0.000  

 สถานภาพการสมรส 0.000  

 ประเภทบริการ 0.000  

 ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการ 0.000  

 ความถ่ีในการใชบ้ริการ 0.000  

 บริการอิเล็กทรอนิกส์ 0.000  

 ระยะเวลาในการ

ดาํเนินงาน 0.000  

 ดา้นบริการ 0.000  

 ดา้นขอ้มูล 0.000  

  

5.สรุปผลการวจัิย และข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อคุณภาพการบริการของ

ธนาคารกรุงเทพสาขาบางกอกน้อย ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผล

การศึกษาโดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ไดด้งัน้ี  
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ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งกรณีศึกษา  

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายโดยเพศชาย

ร้อยละ 42.5 และเพศหญิง ร้อยละ 57.5 ส่วนใหญ่อายุมากกวา่ 25-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 

36.0 สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 48.0 ส่วนใหญ่ระดบัการศึกษาสูงสุดไดแ้ก่ 

ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 48.3 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ / พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 26.3 ส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน มากกวา่ 30,001 บาท คิด

เป็นร้อยละ 35.3 ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 

ส่วนท่ี 2  พฤติกรรมของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเขา้มาใชบ้ริการของธนาคาร 

ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มี  วตัถุประสงค์ในการมาธนาคาร 

เพื่อใช้บริการดา้นบญัชีเงินฝากมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 26.5 และใช้บริการของ

ธนาคารอยา่งเป็นประจาํ คือ บริการบญัชีฝากถอน คิดเป็นร้อยละ 26.5  ช่วงเวลาท่ีใช้

บริการอยา่งเป็นประจาํ คือ เวลา 10.01 – 12.00 น. คิดเป็นร้อยละ 41.3 และเม่ือจาํแนก

ไปตามลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส วุฒิการศึกษา 

อาชีพ และรายไดต้่อเดือน ไดพ้บความแตกต่างท่ีเห็นเด่นชดั คือ ผูท่ี้มีอายุ 20-25 ปี 

ข้ึนไปและผูท่ี้มีอาชีพรับจา้งทัว่ไป ส่วนใหญ่ใชบ้ริการเป็นประจาํในช่วงเวลา 8.30 – 

10.00 น. ความถ่ีในการใชบ้ริการของธนาคาร เดือนละ  1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 32.5 

เม่ือจาํแนกไปตามลกัษณะประชากรศาสตร์ ได้พบความแตกต่างท่ีเห็นเป็นเด่นชัด 

ดงัน้ี ผูท่ี้มีสถานภาพแยกกนัอยู ่,นกัศึกษา ส่วนใหญ่ใชบ้ริการของธนาคารสัปดาห์ละ 

2-3 คร้ัง   

ส่วนท่ี 3  ความคาดหวงัต่อคุณภาพการให้บริการของลูกคา้ท่ีมีต่อธนาคารกรุงเทพ 

สาขาบางกอกนอ้ย   

 1. ด้านบริการเก่ียวกบัความเอาใจใส่แก่ผูรั้บบริการเป็นรายบุคคล พบว่า มี

ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 8.12 ส่วนใหญ่แสดงระดบัความคาดหวงัอยูใ่นระดบัมาก ความคาดหวงั

บริการต่างๆ แก่ลูกคา้ภายในเวลาท่ีกาํหนด พบวา่ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 9.18 โดยส่วนใหญ่

แสดงระดบัความคาดหวงัอยูใ่นระดบัมาก ความคาดหวงัโดยเม่ือผูรั้บบริการมีปัญหา 

แสดงออกถึงความสนใจอยา่งจริงจงัท่ีจะช่วยแกปั้ญหา โดยพบวา่ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 8.29 

โดยส่วนใหญ่แสดงระดบัความคาดหวงัอยูใ่นระดบัมาก การบริการกบัผูรั้บบริการ
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อยา่งไม่มีขอ้บกพร่อง พบวา่ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 6.20 ส่วนใหญ่แสดงระดบัความคาดหวงั

อยู่ในระดบัน้อย  พนักงานบริการมีอธัยาศยัและปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อผูรั้บบริการโดย

พบวา่ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 8.60 ส่วนใหญ่แสดงระดบัความคาดหวงัอยูใ่นระดบัมาก  

  2. ดา้นขอ้มูลพนกังานมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัสินคา้และบริการเพียง

พอท่ีจะตอบคาํถามผูรั้บบริการได ้โดยพบว่า มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 9.04 ส่วนใหญ่แสดง

ระดบัความคาดหวงัอยูใ่นระดบัมาก พนกังานให้ขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้น โดย

พบวา่ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 7.95 ส่วนใหญ่แสดงระดบัความคาดหวงัอยูใ่นระดบัมาก  

ส่วนท่ี 4 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการท่ีได้รับจริงจากธนาคารกรุงเทพ 

สาขาบางกอกนอ้ย   

ดา้นกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการพบวา่ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 7.17 ส่วน

ใหญ่แสดงระดบัการรับรู้อยู่ในระดบัปานกลาง ด้านกระบวนการและขั้นตอนการ

ให้บริการ โดยมีความพึงพอใจในเร่ืองของความพร้อมของอุปกรณ์บริการ  พบวา่ มี

ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 7.68 ส่วนใหญ่แสดงระดบัการรับรู้อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ส่วนท่ี 5   การวเิคราะห์แสดงผลขอ้มูลและการทดสอบสมมุติฐาน  

 สมมติฐานการวิจยัท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความพึง

พอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณภาพการใหบ้ริการของธนาคารกรุงเทพแตกต่างกนั

 สมมติฐานการวิจยัท่ี 2 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีพฤติกรรมในการใชบ้ริการต่างกนั  จะ

มีระดบัความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการ แตกต่างกนั 

 สมมติฐานการวจิยัท่ี 3 ความคาดหวงัในคุณภาพการบริการของผูรั้บบริการท่ี

ประกอบไปด้วยด้านการบริการและด้านขอ้มูล พบว่า มีความสัมพนัธ์ต่อความพึง

พอใจของผูรั้บบริการท่ีมีต่อคุณภาพการบริการธนาคารกรุงเทพ 
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