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การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความพึงพอใจและปัญหาของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการดา้น

สินเช่ือของธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) สาขาเพชรเกษม84 (บางแค) จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ช่วงเวลาตั้งแต่วนัท่ี 11 พฤษภาคม ถึง 28 สิงหาคม 2558 โดยเคร่ืองมือท่ีใชคื้อแบบสอบถามโดยผูท่ี้ตอบ

แบบสอบถามคือผูท่ี้มาใช้บริการทางด้านสินเช่ือของธนาคาร จ านวน 30 คน ท าการวิเคราะห์โดยใช้

สถิติเชิงพรรณนา โดยการแจกแจงความถ่ี หาค่าร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความพึง

พอใจ 

 ผลการศึกษาพบวา่จากกลุ่มตวัอยา่ง ผูท่ี้มาใชบ้ริการส่วนใหญ่จะเป็นเพศชาย ร้อยละ 66.7 

มีอายุประมาณ 31-40 ปี ร้อยละ 36.7 ระดบัการศึกษาปริญญาตรีร้อยละ 70 สถานภาพของกลุ่มตวัอยา่ง

จะมีทั้งสถานภาพโสด และสมรส ร้อยละ 46.7 เท่ากนัรายไดข้องกลุ่มตวัอยา่งจะมีรายได1้5,001-30,000 

บาทต่อเดือน ร้อยละ43.3 ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 36.7 และกลุ่มตวัอย่างส่วน

ใหญ่รู้จกัการบริการดา้นสินเช่ือของธนาคารกรุงไทยจากการโฆษณาทางโทรทศัน์/วทิย ุร้อยละ 38.5 

 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจพบว่าลูกค้าท่ีมาใช้บริการมีความพึงพอใจในด้าน

พนกังานมีอธัยาศยัท่ีดี มีความสุภาพ เป็นกนัเองมากท่ีสุด  มีค่าเฉล่ียคือ 4.43 รองลงมาคือ ความพึงพอใจ

ในดา้นพนักงานมีความรู้และสามารถช่วยแนะน า แก้ไขปัญหาต่างๆได้ และดา้นพนักงานบริการได้

อย่างรวดเร็วและติดตามงานดี มีค่าเฉล่ียเท่ากัน คือ4.37 ในด้านความพึงพอใจของพนักงานให้การ

ตอ้นรับท่ีดีและมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.30 และความพึงพอใจในดา้น

รูปแบบเอกสารท่ียื่นขอกู ้เขา้ใจง่ายไม่ยุง่ยาก มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ 3.80 จึงควรปรับปรุงดา้นรูปแบบ

เอกสาร ท่ียืน่ขอกูใ้หมี้ความเขา้ใจง่ายไม่ยุง่ยาก 
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Abstract 

 The purpose of this study is to survey satisfaction of customers and to study various problems 

they might have with the loan services of Krung Thai Bank (KTB) public company limited, 

Phetkasem 84 (Bangkae) branch in Bangkok during May 11th to August 28th, 2015 . The study had 

been done by using questionnaire to survey 30 customers who visited this branch office for bank loan 

services, and using descriptive statistics with Frequency distribution, Standard deviation, Percentage 

and Satisfaction levels to analyze the survey results 

 The results of this study show that most of the samples (customers who use loan services) are 

male (66.7 percent) , about 31-40 years old (36.7 percent) ,undergraduate education level(70 percent) 

,single and married status(at the same amount of46.7 percent) ,income about 15,001-30,000 Bath per 

month ,occupation civil servant or state enterprise officer(36.7 percent) and know KTB’s loan 

services from advertisement in the television and radio (38.5 percent) 

 The results of this study also show that the above mentioned customers were satisfied with 
KTB staff’s polite and friendly personalities at the average level of 4.43 ,followed by satisfaction in 
their strong knowledge and ability to help ,guide and correct problems as well as the satisfaction in 
their speed of services at the same average level of 4.37, followed by satisfaction in their nice and 
active reception at the average level of 4.30 , ended with satisfaction in the format of loan 
application/contractual documents at the minimum level of 3.80 . Therefore ,this  KTB branch office 
should improve their format of all related documents to be not complicated and easier for their 
customers to understand. 
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