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 การศึกษาคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมี ต่อพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย จ  ากัด (มหาชน) สาขาเพชรเกษม 84 (บางแค) จังหวัดกรุงเทพมหานคร                  
กลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน เป็นการสุ่มแบบเจาะจงลกูคา้ท่ีมาใชบ้ริการธนาคารกรุงไทย ช่วงตั้งแต่
วนัท่ี 11 พฤษภาคม –  วนัท่ี 28 สิงหาคม 2558 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ จ  านวนร้อยละ 
และค่าเฉล่ีย 

 ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ชบ้ริการ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 60 มีอายุตั้งแต่ 29 – 37 ปี 
ร้อยละ 33.30 มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 40 และมีสถานภาพ โสด ร้อยละ  50 
ประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไป ร้อยละ 30 ประเภทการท าธุรกรรมลกูคา้มาติดต่อธนาคารเพราะท าการ
ฝากเงิน –  ถอนเงิน ร้อยละ 90 และลูกคา้มาใชบ้ริการ น้อยท่ีสุด ร้อยละ 3.4  คือ เขา้มาแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ 

 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อพนักงานธนาคารกรุงไทย พบว่า 
พนกังานใหบ้ริการดว้ยความสุภาพ อ่อนนอ้มและเป็นกนัเอง มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.70 รองลงมาคือ 
พนักงานมีการสนทนา พูดคุย เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ในระหว่างการให้บริการ ค่าเฉล่ีย 4.67 
พนกังานมีความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและเต็มใจให้บริการ ค่าเฉล่ีย 4.63 พนกังานมีความซ่ือสัตย ์
โปร่งใสในการให้บริการ ค่าเฉล่ีย 4.57 พนักงานสามารถเก็บรักษาความลบั โดยไม่เปิดเผยขอ้มูล
ลกูคา้ ค่าเฉล่ีย 4.57 พนักงานมีความรู้ ความพร้อมในการให้ขอ้มูลและการให้ค  าแนะน าแก่ลูกคา้ 
ค่าเฉล่ีย 4.57 พนกังานธนาคาร แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย เหมาะสม ค่าเฉล่ีย 4.53  และน้อยท่ีสุด คือ 
พนกังานมีจ  านวนเพียงพอต่อการใหบ้ริการลกูคา้ มีค่าเฉล่ีย 4.37 
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Abstract 

 This research aims to study the customer satisfaction on employees of Krungthai Bank 

Public Company Limited, Phetkasem 84 Branch (Bangkhae), Bangkok. Purposive sampling were 

used for sampling for 30 people from sample groups who have visited Krungthai Bank since May 

11-August 28, 2015. The statistics used to analyze data are percentage and average. 

 The result finds that most of bank customers are female whose age is between 29-37 years 

old, accounting for 33.30%. Their educational level is bachelor’s degree, accounting for 40%. Their 

marital status is single, accounting for 50%. Their occupation is employee, accounting for 30%. 

The kind of transaction they do with bank is money deposit and withdrawal, accounting for 90% 

and the kind of transaction they least use is foreign currency exchange. 

 The study result of satisfaction level of bank customer on Krungthai bank employees 

shows that the employees provide service with most gentleness, modestly and informality, 

accounting for average of 4.70. Consequently, the employees converse, talk to build the relation in 

the service period with average of 4.67; the employees pay attention, are enthusiastic and willing 

to service with average of 4.63; the employees provide honest and transparent service with average 

of 4.57; the employees can keep the secret without disclosing the customer information with 

average of 4.57; the employees have knowledge and readiness for providing the information and 

suggestion to customer with average of 4.57; the employees politely, neatly and suitably dress with 

average of 4.53; and the least is the amount of employees is enough for providing service to 

customer, accounting for average of 4.37. 
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