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การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ในการใช้บริการ

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขารัตนาธิเบศร์ จงัหวดันนทบุรี   และเปรียบเทียบความพึง
พอใจในการใช้บริการของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขารัตนาธิเบศร์ จงัหวดันนทบุรี  
จ  าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 

การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูใ้ช้บริการธนาคารกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) สาขารัตนาธิเบศร์ จงัหวดันนทบุรี จ านวน 400 คน จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
แบบสอบถาม และการประมวลผลทางสถิติ ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐานใช้สถิติ t-test  และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) ผลการวจิยัพบวา่ 
 ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 51 ปี ข้ึนไป รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีรายไดต้ ่า
กวา่ 15,000 บาท มีระดบัการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ส่วนใหญ่มาใชบ้ริการในช่วงเวลา 8.30-
10.00 น. เพื่อใช้บริการดา้นช าระค่าสินคา้และบริการ และมีระยะเวลาในการท าธุรกรรมต่อคร้ัง
ประมาณ ไม่เกิน 15 นาที นอกจากน้ีผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของ
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขารัตนาธิเบศร์ จงัหวดันนทบุรี ในภาพรวมพบวา่อยูใ่นระดบั
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มาก โดยมีความพึงพอใจในดา้นรูปลกัษณ์มากทีสุด รองลงมาคือดา้นการตอบสนองลูกคา้ ดา้นการ
ดูแลเอาใจใส่ ดา้นความไวว้างใจ และดา้นการใหค้วามมัน่ใจ ตามล าดบั 
 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดท่ี้แตกต่างกนัผลต่อปัจจยัความพึงพอใจในการให้บริการดา้นการดูแล
เอาใจใส่แตกต่างกนั ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัผลต่อปัจจยัความพึงพอใจในการให้บริการดา้น
การใหค้วามมัน่ใจ  และดา้นการดูแลเอาใจใส่แตกต่างกนั ช่วงเวลาท่ีท าธุรกรรมท่ีแตกต่างกนัผล
ต่อปัจจยัความพึงพอใจในการให้บริการดา้นการให้ความมัน่ใจ  และดา้นการดูแลเอาใจใส่แตกต่าง
กนั ประเภทการท าธุรกรรมท่ีแตกต่างกนัผลต่อปัจจยัความพึงพอใจในการให้บริการด้านการให้
ความมัน่ใจ  แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั .05 ส่วนปัจจยัดา้นอ่ืนไม่พบวา่มีความแตกต่างท่ีระดบั
นยัส าคญั .05 
 ในการใช้บริการของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขารัตนาธิเบศร์ จงัหวดันนทบุรี 
ผูใ้ช้บริการให้ความส าคญักับด้านรูปลักษณ์เช่น การแต่งกายของพนักงาน ความทนัสมยั และ
ช่ือเสียงของธนาคาร และการตอบสนองลูกคา้ เช่น การเต็มใจให้บริการ ดงันั้นทางผูบ้ริหารของควร
จดัใหมี้การคดัเลือกพนกังานท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจในบริการโดยรวมของธนาคารฯ ส าหรับตอ้นรับ
ลูกคา้โดยเฉพาะ เพื่อท าให้ผูท่ี้มาใช้บริการรู้สึกว่าไดรั้บการดูแลเอาใจใส่จากพนกังานเป็นอยา่งดี
ระหว่างรอรับบริการจากพนักงานท่ีมีหน้าท่ีในการใช้ระบบงาน และควรมีการประชุมสาขาเพื่อ
ส ารวจ และรวบรวมปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการปฏิบติังาน พร้อมวิธีแกไ้ขปัญหาของแต่ละ
สาขาและควรศึกษาถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนวา่เป็นเกิดจากสาเหตุใด หากเกิดจากระบบงานผูบ้ริหารควร
ติดต่อส านกังานใหญ่เพื่อแกไ้ขปัญหา 
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The purpose of this research is to explore the level of service satisfaction of customers in products and 
service, classifying by demography toward Krung Thai Bank, Rattanathibet branch, Nonthaburi Province. 

This is a survey research and the samples used for this study are 400 consumers servicing at Krung 
Thai Bank, Rattanathibet branch, Nonthaburi Province. Questionnaires were used to collect data and 
the data were analyzed as frequency distribution, percentage, mean and standard deviation. T-Test and One-way 
Analysis of Variance is used for analysis. 

The result of the study shows most of the customers are female over 51 years of ages, working in 
private companies and state enterprise,  earning lower than 15,000 Baht holding diploma degree. They prefer to 
service between 8:30 – 10.00 AM. for bill payments and spent 15 minutes or shorter only for once service. In 
addition, the researcher found that overall customer satisfaction toward Krung Thai Bank, Rattanathibet branch, 
Nonthaburi Province were high level. The highest satisfaction was tangible. Secondly were responsiveness, 
empathy, reliability and assurance. 

Personal factors of income per month, level of education, period of service, and different kind of 
transaction associated with customers’ service satisfaction in term of responsiveness, empathy, reliability and 
assurance toward Krung Thai Bank, Rattanathibet branch, Nonthaburi Province. Statistically different at .05 
level of significant, other factors were not founded different at .05 level of significant. 



 ง 

                Furthermore, the researcher found that tangibles such as uniforms, modernity, and responsiveness such 
as service mind of staffs associated with customers’ service satisfaction. Therefore, the organization must place 
important to staff, recruit and training in order to continue customer’s satisfaction. Nevertheless, solving 
problems in order to maintain and increase service satisfaction of customers is need.   

 


