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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
งานวิจยั เล่มนี้เป็ นการศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริ การของธนาคารกสิ กรไทย สาขาธนบุรี โดย
ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างคือผูใ้ ช้บริ การของธนาคารกสิ กร
ไทย สาขาธนบุรี จานวน 400 ตัวอย่าง มาทาการวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมทางสถิ ติ เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย
ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สาหรับข้อมูลด้านปั จจัยส่ วนบุคคล ของพฤติกรรมการใช้บริ การธนาคารกสิ กร
ไทย สาขาธนบุ รี ความพึง พอใจในการใช้บริ ก ารธนาคารกสิ ก รไทย สาขาธนบุ รี และนาข้อมูล ที่ ไ ด้มา
วิเคราะห์ทางสถิติ ได้แก่ การทดสอบความแตกต่างรายคู่ (t-Test) และสถิติทดสอบความแปรปรวนแบบทาง
เดียว (One way ANOVA) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ซึ่ งผลที่ได้ขอนาเสนอดังนี้
1.สรุ ปผล
1) สถานภาพส่ วนบุคคล
ผูใ้ ช้บ ริ ก ารส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศชายมากกว่า เพศหญิ ง มี อ ายุ 41-50 ปี สถานภาพสมรส มี อ าชี พ
พนักงานบริ ษทั /รับจ้าง มีระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และมีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป
2) พฤติกรรมการใช้บริ การของธนาคารกสิ กรไทย สาขาธนบุรี
ผูใ้ ช้บริ การไปใช้บริ การธนาคารกสิ กรไทย สาขาธนบุ รี ร่ วมกับเพื่อนมากที่ สุด จานวน 172 คน
(ร้อยละ 43.0) รองลงมาคือ แฟน/คนรัก จานวน 86 คน (ร้อยละ 21.5) เดินทางคนเดียว จานวน 73 คน (ร้อย
ละ 18.3) และครอบครัว จานวน 69 คน (ร้อยละ 17.3)
ความถี่ในการไปใช้บริ การของผูใ้ ช้บริ การ 5-6 ครั้งต่อเดือน จานวน 146 คน (ร้อยละ 36.5)รองลงมา
คือ 2-4 ครั้ง ต่อเดือน จานวน 116 คน (ร้อยละ 29.0) มากกว่า 6 ครั้ง จานวน 102 คน (ร้อยละ 25.5) และ 1
ครั้งต่อเดือน จานวน 36 คน (ร้อยละ 9.0)
ประเภทของบัญชี เงิ นฝากของผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่คือบัญชี ออมทรัพย์ จานวน 204 คน (ร้ อยละ
51.0) และเงินฝากกระแสรายวัน จานวน 196 คน (ร้อยละ 49.0)
จุดมุ่งหมายในการมาใช้บริ การ ส่ วนใหญ่คือโอนเงิ นจานวน 177 คน (ร้ อยละ 44.3) รองลงมาคื อ
ฝาก-ถอนเงิน จานวน 147 คน (ร้อยละ 36.8) อื่นๆ จานวน 52 คน (ร้อยละ 13.0 และทาบัตรเครดิต จานวน
24 คน (ร้อยละ 6.0)
วัน ที่ ผู้ใ ช้บ ริ ก ารนิ ย มเข้า ใช้บ ริ ก ารมากที่ สุ ด คื อ วัน พฤหัส บดี จ านวน 130 คน (ร้ อ ยละ 32.5)
รองลงมาคือ วันพุธ จานวน 101 คน (ร้อยละ 25.3) วันอังคาร จานวน 89 คน (ร้อยละ 22.3) วันศุกร์ จานวน
58 คน (ร้อยละ 14.5) และวันจันทร์ จานวน 22 คน (ร้อยละ 5.5)
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เวลาที่ผใู้ ช้บริ การนิยมเข้าใช้บริ การมากที่สุดคือเวลา 14.01-15.30 น. จานวน 129 คน (ร้อยละ 32.3)
รองลงมาคือเวลา 12.01-14.00 น. จานวน 121 คน (ร้อยละ 30.3) เวลา 10.01-12.00 น. จานวน 104 คน (ร้อย
ละ 26.0) และเวลา 8.30-10.00 น. จานวน 46 คน (ร้อยละ 11.5)
3) ความพึงพอใจในการใช้บริ การของธนาคารกสิ กรไทย สาขาธนบุรี
ด้านคุณภาพการบริ การในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.20 เมื่อแยกพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า
พนักงานให้การต้อนรับลูกค้าเป้ นอย่างดีอยูใ่ นระดับมากที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ย 4.35 รายข้อที่อยูใ่ นระดับมากคือ
พนักงานบริ การลูกค้าเป็ นอย่างดี ค่าเฉลี่ ย 4.20 รองลงมาคื อพนักงานให้คาแนะนาผลิ ตภัณฑ์อย่างชัดเจน
ค่าเฉลี่ย 4.16 และพนักงานแนะนาการใช้บริ การชัดเจนและเข้าใจ ค่าเฉลี่ย 4.10
ด้านราคาค่าบริ การในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.79 เมื่อแยกพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าทั้ง
สองข้อ อยู่ใ นระดับ มาก โดยการโอนเงิ น ต่ า งธนาคาร มี ค่ า เฉลี่ ย 3.82 และการโอนเงิ นธนาคารสาขา
ต่างจังหวัด มีค่าเฉลี่ย 3.77
ด้านสถานที่ในการให้บริ การในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ ย 4.02 เมื่อแยกพิจารณาเป็ นราย
ข้อพบว่าทุ ก ข้ออยู่ในระดับมาก ดังนี้ มีที่ จอดรถเพีย งพอสะดวกสบายค่าเฉลี่ ย 4.08 รองลงมาคื อมี ความ
เพียงพอในการรับลูกค้า ค่าเฉลี่ย 4.07 มีทาเลใกล้บา้ น ค่าเฉลี่ย 3.99 และบรรยากาศสถานที่มีความสวยงาม
ค่าเฉลี่ย 3.93
ด้านการส่ งเสริ มการตลาดในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.33 เมื่อแยกพิจารณาเป็ นราย
ข้อพบว่า รายข้อที่ อยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ดคื อบัต รก านัล ใช้แ ทนเงิ นสด ค่ า เฉลี่ ย 4.74 รองลงมาคื อการท า
โปรโมชัน่ ร่ วมกับบัตรเดินทางรายเดือน ค่าเฉลี่ย 4.56 บัตรสะสมแต้ม ค่าเฉลี่ย 4.27 และรายข้อที่อยูใ่ นระดับ
มากคือบัตรส่ วนลดพิเศษ ค่าเฉลี่ย 3.76
ด้านบุคลากรในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.57 เมื่อแยกพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่ารายข้อที่
อยูใ่ นระดับมากคือ มารยาทของพนักงาน ค่าเฉลี่ย 3.87 รองลงมาคือการแต่งกายของพนักงาน ค่าเฉลี่ย 3.76
บุคลิกและสี หน้าท่าทางที่แสดงออก ค่าเฉลี่ย 3.41 และรายข้อที่อยูใ่ นระดับปานกลางคือการช่วยเหลื อและ
แก้ปัญหา ค่าเฉลี่ย 3.24
ด้านกระบวนการการให้บริ การในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ ย 3.99 โดยให้คาแนะนาอย่าง
ละเอียดและเข้าใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.27 และมีข้ นั ตอนชัดเจนอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.71
ด้านลักษณะกายภาพภายนอกในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.35 เมื่อแยกพิจารณาเป็ น
รายข้อพบว่าทั้งสองข้ออยู่ในระดับมากที่ สุด โดยมี ป้ายประชาสัมพันธ์ ต่างๆ ชัดเจนมี ค่าเฉลี่ ย 4.42 และ
บรรยากาศภายนอก / ภายใน มีค่าเฉลี่ย 4.28
4) เปรี ยบเทียบเกี่ยวกับสถานภาพส่ วนบุคคลกับความพึงพอใจในการใช้บริ การของธนาคารกสิ กรไทย สาขา
ธนบุรี
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เพศที่แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจในการใช้บริ การของธนาคารกสิ กรไทย สาขาธนบุรีแตกต่าง
กัน ที่ ระดับ นัย ส าคัญ .05 ส่ วนปั จจัยด้า นอายุ ระดับการศึ ก ษา อาชี พ สถานภาพ และรายได้ต่อเดื อน ที่
แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจในการใช้บริ การของธนาคารกสิ กรไทย สาขาธนบุรีไม่แตกต่างกัน
5) เปรี ยบเทียบเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริ การของธนาคารกสิ กรไทย สาขาธนบุรีกบั ความพึงพอใจในการ
ใช้บริ การของธนาคารกสิ กรไทย สาขาธนบุรี
เวลาที่ท่านมักไปใช้บริ การกับธนาคารกสิ กรไทย ที่ แตกต่างกันมี ระดับความพึงพอใจในการใช้
บริ การของธนาคารกสิ กรไทย สาขาธนบุรีแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ .05 ส่ วนปั จจัยด้านร่ วมใช้บริ การ
ความถี่ ในการใช้บริ การต่อเดื อน ประเภทของบัญชี เงิ นฝาก จุดมุ่งหมายของการมาใช้บริ การ และ
วันที่ท่านมักจะไปใช้บริ การกับธนาคารกสิ กรไทยที่แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจในการใช้บริ การของ
ธนาคารกสิ กรไทย สาขาธนบุรีไม่แตกต่างกัน
2.อภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์ ระดับความพึงพอใจของลู กค้าที่ มีต่อการใช้บริ การสาขาของธนาคารกสิ กรไทย
สาขาธนบุรีพบว่าลูกค้ามีความพึงพอใจในการด้านการให้บริ การของเจ้าหน้าที่ดา้ นขั้นตอนการให้บริ การ
ด้านสิ่ งอานวยความสะดวกและด้านความปลอดภัยพบว่าลูกค้ามีความพึงพอใจโดยรวมทุกด้านอยูใ่ นระดับ
มากซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของฉันทนาจารุ วร (2546) ศึกษาเรื่ องความพึงพอใจและพฤติกรรมของลูกค้า
ต่อการให้บริ การธนาคารดีบีเอสไทยทนุ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานครศึกษาเฉพาะกรณี สาขาวร
จักรพบว่ามีความพึงพอใจในการรับบริ การจากธนาคารโดยรวมอยูใ่ นระดับมากเมื่อพิจารณาแล้วพบว่าลูกค้า
มีระดับความพึงพอใจในการรับบริ การจากธนาคารในระดับมากที่สุดในด้านพนักงานและการต้อนรับและ
ด้านสถานประกอบการส่ วนด้านข้อมูลที่ได้รับจากการบริ การด้านความสะดวกที่ได้รับด้านระยะเวลาในการ
ดาเนินการมีความพึงพอใจในระดับมากโดยส่ วนใหญ่ลูกค้ามาใช้บริ การเกี่ยวกับเงินฝากมาใช้บริ การ5-6ครั้ง
ต่อเดือนช่วงเวลาที่ใช้บริ การคือ14.01-15.30 น. และใช้บริ การในวันธรรมดา
ผลการวิเคราะห์ ระดับความพึงพอใจของลู กค้าที่มีต่อการใช้บริ การของธนาคารกสิ กรไทย สาขา
ธนบุรีพบว่าอายุ อาชี พ รายได้ สถานภาพ และระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจต่อการใช้บริ การของ
สาขาของธนาคารกสิ กรไทย สาขาธนบุรี แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ.05ซึ่ งสอดคล้องกับ
การศึกษาของผลการศึกษาของวันดีภกั ดีโต (2546) ที่ได้ทาการศึกษาเรื่ องพฤติกรรมและความพึงพอใจของ
ลูกค้าต่อการบริ การของธนาคารกรุ งศรี อยุธยาจากัด (มหาชน)ในห้างสรรพสิ นค้าเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ ม ณฑลพบว่า ลู ก ค้า ส่ ว นใหญ่ ที่ ใ ช้บ ริ ก ารของธนาคารในห้ า งสรรพสิ นค้า เขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริ มณฑลเป็ นเพศหญิ งมี อายุระหว่าง15 - 25 ปี การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ประกอบอาชี พพนักงาน
บริ ษทั เอกชน/ ลูกจ้างรายได้ต่อเดือน15,001 - 250,000 บาทและมีสถานโสดมีความพึงพอใจในการใช้บริ การ
ของลูกค้าที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง4 ด้านคือด้านสถานที่บริ การด้านพนักงานบริ การด้านกระบวนการดาเนินงาน
และด้านอุปกรณ์เครื่ องใช้สานักงานลูกค้ามีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลางลูกค้าที่มีอายุ และ
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รายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริ การของธนาคารกรุ งศรี อยุธยาจากัด (มหาชน)
ให้หา้ งสรรพสิ นค้าเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลไม่แตกต่างกัน
3. ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
1.จากการศึกษาพบว่าผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจในด้านลักษณะทางกายภาพในระดับมากที่สุด
ดังนั้นทางธนาคารควรมี การดูแลการปรั บปรุ งภูมิทศั น์ให้ดูดีอยู่เสมอส่ วนการประชาสัมพันธ์อาจมีความ
จาเป็ นที่ตอ้ งเพิ่มการรับรู ้ข่าวสารต่างๆทั้งทางสื่ ออินเตอร์ เนต (internet) และสื่ อสิ่ งพิมพ์อื่นๆให้กบั ลูกค้าเพื่อ
เป็ นการส่ งเสริ มภาพลักษณ์ของธนาคารและทาให้ลูกค้าได้รับข้อมูลข่าวสารการบริ การมากขึ้น
2. ธนาคารควรที่จะมุ่งเน้นการให้บริ การที่รวดเร็ วและถู กต้องและสามารถอานวยความสะดวก
ให้กบั ลูกค้าแก้ไขปั ญหาให้ลูกค้าได้ทนั ท่วงที
3. ด้านพนักงานที่ให้บริ การควรเพิม่ พนักงานที่ให้บริ การมากขึ้นในช่วงเวลา 14.01-15.30 น. ซึ่ งเป็ น
ช่ วงที่กลุ่มตัวอย่างมาใช้บริ การมากที่สุดเนื่ องจากในช่ วงที่ มีลูกค้ามาใช้บริ การมากอาจจะทาให้เกิ ดความ
ล่าช้าในการรับบริ การได้
4. พนักงานควรยิม้ แย้มแจ่มใสพูดจาสุ ภาพอัธยาศัยดีเต็มใจบริ การและควรจะให้ความเสมอภาคใน
การให้บริ การกับลูกค้าทุกคนพร้อมทั้งมีการแสดงความจริ งใจต่อการบริ การกับลูกค้า
5. ควรมีการจัดฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาและปรับองค์ความรู ้ ของเจ้าหน้าที่ธนาคารอย่างสม่าเสมอ เพื่อ
ตระหนักถึงการให้บริ การซึ่งถือเป็ นหัวใจจองการบริ การ
6. ควรวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้าในการพัฒนาบริ การเพื่อสร้ างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
มากที่สุด โดยเน้นลักษณะเด่นในด้านการพัฒนาบริ การและควรศึกษาประสิ ทธิ ภาพเน้นคุณภาพด้านบริ การ
เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาในด้านต่างๆ ที่ดีข้ ึน
7. ธนาคารควรนาเสนอข้อมูล ปั ญหา และข้อเสนอแนะของลูกค้าที่มาใช้บริ การ ทราบถึ งขั้นตอน
การให้บริ การที่ล่าช้า และระยะเวลาในการรอคิวจนได้รับการให้บริ การที่นานเกิ นไป เพื่อนาไปปรับปรุ ง
ขั้นตอนการปฏิ บตั ิงานให้กระชับ สะดวกต่อผูป้ ฏิ บตั ิงาน ทาให้เกิ ดความรวดเร็ ว โดยการนาเทคโนโลยีที่
ทันสมัยเช้ามาช่ วยในการปฏิ บตั ิงานเป็ นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ ว มีประสิ ทธิ ภาพ และเพื่อเป็ นการส่ ง
มอบบริ การที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าให้ลูกค้ามีความพึงพอใจมากยิง่ ขึ้น
8. สาหรับปั จจัยส่ วนบุคคลแตกต่างกันมีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การที่ธนาคาร
แตกต่างกันธนาคารควรใช้ขอ้ มูลเหล่านี้ ในการกาหนดกลยุทธ์เพื่อตอบสนองความพึ่งพอใจของลูกค้าแต่ละ
กลุ่มในการให้บริ การแต่ละด้านมากที่สุดเพื่อรักษาระดับฐานลูกค้าเดิมให้คงอยูแ่ ละสามารถเพิ่มฐานลูกค้า
ใหม่มากขึ้น
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ข้ อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่ อไป
1. ในการวิจยั ครั้งต่อไปหากมีเวลาและงบประมาณเพียงพอควรทาการศึกษากลุ่มตัวอย่างจานวนที่
มากขึ้นเพื่อลดความคลาดเคลื่อนจากการสุ่ มตัวอย่าง
2. ควรศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริ การธนาคารกสิ กรไทย สาขาธนบุรี
สาขาอื่นๆเนื่องจากปั จจัยต่างๆของลูกค้าอาจมีผลต่อการทาโปรโมชัน่ ของแต่ละสาขาได้
3. ควรทาการศึกษาเปรี ยบเทียบพฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้า ธนาคารกสิ กรไทย สาขา
ธนบุรีกบั ธนาคารอื่นด้วย
4. การวิจยั อาจให้มีการสอบถามทัศนคติ(Attitude) โดยใช้ลิเคอร์ท (Likert Scale) เป็ นต้น

