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ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการของพนักงานธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว
Customer's positive feedback for quality service of Krungsri Bank,
Central Ladprao branch
พิมพกานต์ อารักษ์รตั นกุล1
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ2
บทคัดย่อ
การศึ กษาครั งนี มีวั ต ถุ ป ระสงค์เพื อ ( ) ศึ ก ษาระดับ ความพึ งพอใจของลู ก ค้ า ต่ อ
คุ ณ ภาพการให้ บริ ก ารของพนั ก งานธนาคารกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา สาขาเซ็น ทรั ล ลาดพร้ าว ( 2)
เปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกค้ าต่อคุณภาพการให้ บริการของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สาขาเซ็นทรัลลาดพร้ าว จําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประชากรทีใช้ ในการวิจัยครั งนี
คือ ผู้ทีมาใช้ บริ การธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเซ็นทรั ลลาดพร้ าวทีมาใช้ บริ การ เดือนมกราคม
2563 (ฝ่ ายบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเซ็นทรัลลาดพร้ าว เดือนมกราคม
3) ได้
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 203 คน เครื องมือทีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล คือ แบบสอบถาม
เก็บรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้ อยละ
(Percentage) ค่ า เฉลี ย (Arithmetic Means) และค่ า ส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) และทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ ค่าทดสอบ T-Test และ F-Test (ANOVA) ทีระดับ
นัยสําคัญ . ผลของการวิจัยสรุปได้ ดังนี
1. ระดับความพึงพอใจของลูกค้ าต่อคุณภาพการให้ บริการของพนักงานธนาคารกรุง
ศรี อยุ ธยา สาขาเซ็นทรั ลลาดพร้ าวในภาพรวมอยู่ ในระดับมากทีสุด ด้ านทีมีค่าเฉลี ยสูงสุด คือ
ความเป็ นรูปธรรมของการบริการ รองลงมาได้ แก่ ด้ านการเข้ าใจและรู้จักผู้มารับบริการ ด้ านการ
ให้ ความมันใจแก่ผ้ ูมารับบริการและด้ านทีมีค่าเฉลียตําสุด คือ ด้ านความน่าเชือถือและไว้ วางใจได้
และด้ านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ
2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกค้ าต่อคุณภาพการให้ บริการของพนักงาน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเซ็นทรัลลาดพร้ าวจําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า ผู้
ทีมาใช้ บริการธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเซ็นทรัลลาดพร้ าวทีมีระดับการศึกษาและอาชีพแตกต่าง
กัน มีระดับความพึงพอใจของลูกค้ าต่อคุณภาพการให้ บริการของพนักงานไม่แตกต่างกัน
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
* ทีปรึกษานิพนธ์หลัก
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บทนํา
ปั จจุ บันสถาบันการเงินในประเทศไทยมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง เนืองจากองค์กร
คู่แข่งทีมีหลากหลายให้ ผ้ ูใช้ บริการสามารถเลือกใช้ บริการได้ อย่างเสรีพร้ อมกับการปรับตัว เพือให้
สอดคล้ อ งกั บ การเปลี ยนแปลงทีเกิ ด ขึ นอย่ า งรวดเร็ว ไปในทิศ ทางเดี ย วกั น และยั ง มี ก ารนํา
เทคโนโลยีเข้ ามาเป็ นตัวช่ ว ยในการให้ บริ การลูกค้ า ลูกค้ าสามารถทําธุรกรรมทางการเงิน ผ่ า น
โทรศัพท์มือถือได้ ด้วยตนเองเป็ นการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าทีดีทสุี ดในขณะนี ส่งผล
ให้ มีสถาบันการเงินปิ ดกิจการ (สาขาย่อย) เป็ นจํานวนมาก
ธนาคารสาขาย่ อยมีการปิ ดตัวลงอย่า งต่อเนืองตลอดระยะเวลา ปี ทีผ่ านมา โดย
ธนาคารทีปิ ดสาขามากทีสุดคือ ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ปิ ดสาขาไป
สาขารองลงมาคือ
ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ปิ ดสาขาไป
สาขา และธนาคารกรุงไทย (KTB) ปิ ดสาขาไป
สาขา แต่แบงก์ใหญ่ทเพิ
ี มสาขา คือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) เพิมขึน สาขา และธนาคาร
กรุงเทพ (BBL) เพิ มขึน สาขา เป็ นไปตามทีผู้ บริ หารธนาคารกรุ งศรี อ ยุ ธยาได้ เปิ ดเผยว่ า
ธนาคารกรุงศรีอยุธยายังคงให้ ความสําคัญกับสาขาย่อยเป็ นอย่างมาก และไม่มีแผนทีจะปรับลด
สาขาอย่างมีนัยสําคัญ เพราะจากการสํารวจลูกค้ ายังคงต้ องการธนาคารสาขาย่อย แต่เลือกสาขาที
สะดวก เช่น ในห้ างสรรพสินค้ า ทังนี ได้ กาํ หนดรูปแบบสาขาของธนาคารออกเป็ น รูปแบบ คือ
สมาร์ท บรานซ์ (SMART BRANCH) สาขารูปแบบใหม่เน้ นให้ บริ การด้ วยเครืองอัตโนมัติ ทีมี
พนักงานคอยให้ คาํ ปรึกษา สมาร์ท คีออสก์ (SMART KIOSK) สาขารูปแบบใหม่ เพือให้ บริ การ
ลู ก ค้ า ทีต้ อ งการทํา ธุ ร กรรมด้ ว ยตนเอง มี พ นั ก งานหมุ น เวี ย นไปแนะนํา ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สาขาร่ ว ม
พั น ธมิ ต ร (PARTNERSHIP BRANCH) สาขาพิ เ ศษที ให้ บริ ก ารร่ ว มกั บ องค์ ก รอื น เช่ น
มหาวิทยาลัย และรูปแบบปกติ (TYPICAL BRANCH) ซึงปัจจุบันมีสดั ส่วน %
ในปั จจุ บันธนาคารกรุงศรีอยุธยามี สาขาย่อยทังหมด
แห่ง และเครือง ATM มี
, เครือง โดยมีปริมาณธุรกรรมทีสาขาในภาพรวมลดลง เป็ นการลดลงมาจากสาขาตังเดียว
ขณะทีสาขาในห้ างสรรพสินค้ าทรงตัว ส่งผลให้ สดั ส่วนการทําธุรกรรมทีสาขาลดลงจาก % เหลือ
% ขณะทีปริมาณธุรกรรม ATM ไม่เปลียนแปลง มีสัดส่วนสูงทีสุด % และธุรกรรมโมบาย
แ บ ง ก์ กิ ง เ ติ บ โ ต ก้ า ว ก ร ะ โ ด ด . เ ท่ า มี สั ด ส่ ว น
% ที ม า โ พ ส ต์ ทู เ ด ย์
(https://www.posttoday.com/finance-stock/news/569543,2561) แสดงให้ เห็นว่านอกจาก
นโยบายการตลาดทีสําคัญแล้ วการให้ บริการลูกค้ าอย่างมีประสิทธิภาพก็มีความสําคัญไม่แพ้ กนั
ดังนันการให้ บริการลูกค้ าอย่างมีประสิทธิภาพของพนักงานจึงเป็ นสิงสําคัญทีมีส่วนทํา
ให้ ลูกค้ าเกิดความพึงพอใจต่อการให้ บริการของพนักงานธนาคาร มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเข้ า
มาใช้ บ ริ การของลู ก ค้ า ในแต่ ละสาขา ทําให้ ลูกค้ า เข้ า มาใช้ บ ริ ก ารต่ า งๆ ของธนาคารได้ อย่ า ง
ต่อเนือง นอกจากนียังส่งผลให้ ลูกค้ าตัดสินใจซือผลิตภัณฑ์หรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ของธนาคารได้
ง่ายขึนอีกด้ วย
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จากเหตุผลทีกล่ าวมาข้ างต้ นผู้ วิจัยจึ งมีความสนใจทีจะศึกษาถึง ความพึ งพอใจของ
ลูกค้ าต่อคุณภาพการให้ บริการของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเซ็นทรัลลาดพร้ าว โดย
การศึ ก ษาวิ จัยในครั งนี จะมุ่ งทํา การศึ ก ษาถึงระดับความพึ งพอใจการให้ บ ริ การของพนั กงาน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเซ็นทรัลลาดพร้ าว เนืองจากผู้วิจัยเป็ นพนักงานในส่วนทีต้ องให้ บริการ
ลูกค้ าโดยตรง จึงสังเกตเห็นว่ า ในปั จจุ บัน มีผลการประเมิน ความพึ งพอใจจากลู กค้ า ลดลง จึง
ต้ อ งการศึ ก ษาถึ งเหตุ ผลส่ ว นตั วของลู ก ค้ า และนํา ผลทีได้ จ ากงานวิ จั ยในครั งนี ไปเป็ นข้ อ มู ล
พื นฐานให้ กับผู้ทีมีส่วนเกียวข้ องได้ นาํ ไปประยุกต์ใช้ ในการปรั บปรุงการให้ บริ การของพนักงาน
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา สาขาเซ็นทรัลลาดพร้ าว ให้ เหมาะสม และมีคุณภาพมากยิงขึนต่อไปใน
อนาคต
วัตถุประสงค์
. เพื อศึกษาระดับความพึ งพอใจของลูกค้ าต่อคุณภาพการให้ บริการของพนักงาน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเซ็นทรัลลาดพร้ าว
. เพือเปรียบเทียบความพึ งพอใจของลูกค้ าต่อคุณภาพการให้ บริการของพนักงาน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเซ็นทรัลลาดพร้ าว จําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์
แนวคิดในการวิจยั
ในการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้ าต่อคุณภาพการให้ บริการของพนักงานธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา สาขาเซ็นทรัลลาดพร้ าว ผู้วิจัยนําแนวความคิดและทฤษฎีทเกี
ี ยวข้ องมากําหนดเป็ น
กรอบแนวความคิดทีใช้ ในการศึกษา ดังนี
ตัวแปรอิสระ
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
1. เพศ (Gender)
2. อายุ (Age)
3. สถานภาพสมรส (Marital status)
4. ระดับการศึกษา (Education)
5. อาชีพ (Occupation)
6. รายได้ เฉลียต่อเดือน
(Average monthly income)

ตัวแปรตาม
คุณภาพการให้ บริการ
(Service Quality)
1. ความเป็ นรูปธรรมของการบริการ
(Tangibles)
2. ความน่าเชือถือ (Reliability)
3. การตอบสนองลูกค้ า (Responsive)
4. การให้ ความมันใจแก่ลูกค้ า
(Assurance)
5. การเข้ าใจและรู้จักลูกค้ า (Empathy)
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ระเบียบวิธีวิจยั
ประชากร ประชากรทีใช้ ในการศึกษาครังนี คือ ลูกค้ าทีเข้ ามาใช้ บริการกับทางธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา สาขาเซ็นทรัลลาดพร้ าว
เครืองมือทีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม
ในการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้ าต่อคุณภาพการให้ บริการของพนักงานธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา สาขาเซ็นทรัลลาดพร้ าว เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ ทาํ การรวบรวมและศึกษา
ข้ อมูลจากเอกสารและผลงานวิจัยทีเกียวข้ องโดยใช้ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครืองมือ
ในการวิจัย ซึงแบบสอบถามจะมีลักษณะเป็ นคําถามปลายปิ ด (Close-ended Questionnaire) โดย
แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน
ส่วนที เป็ นแบบสอบถามเกียวกับข้ อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้ แก่ เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เป็ นแบบสอบถามทีมีลักษณะปลายปิ ด คําตอบให้
ผู้ตอบเลือกเพียงคําตอบเดียว รวมจํานวน 6 ข้ อ
ส่วนที เป็ นแบบสอบถามเกียวกับคุณภาพการให้ บริการของพนักงานธนาคารกรุงศรี
อยุธยา สาขาเซ็นทรัลลาดพร้ าว ทีมีลักษณะปลายปิ ดจํานวนรวม 15 ข้ อ โดยใช้ มาตราส่วนประเมิน
ค่าคะแนน (Rating Scale) ตามแบบของ Likert Scale
ผลการศึกษา
จากผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 203 คน โดยการทําสํามะโนประชากร ผลทีได้ จาก
การเก็บแบบสบถาม ผู้วิจัยทําการวิเคราะห์ข้อมูลได้ ผลสรุป ดังนี
ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เป็ นเป็ นเพศหญิ ง จํา นวน 130 คน คิดเป็ นร้ อ ยละ
64.00 มีอายุ31- ปี จํานวน 79 คน คิดเป็ นร้ อยละ 38.90 มีสถานภาพสมรส จํานวน 116
คิดเป็ นร้ อยละ 57.10 รองลงมามีสถานภาพโสด จํานวน 81 คน คิดเป็ นร้ อยละ 39.90 และมี
สถานภาพหย่าร้ าง/หม้ าย/แยกกันอยู่ จํานวน 6 คน คิดเป็ นร้ อยละ 03.00 มีระดับการศึกษา
ปริ ญญาโท จํานวน 134 คน คิดเป็ นร้ อยละ 66.00 มีอาชีพ ข้ าราชการ/พนักงานรั ฐวิ ส าหกิจ
จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ 35.00 มีรายได้ เฉลียต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท จํานวน
62 คน คิดเป็ นร้ อยละ 30.50
คุณภาพการให้ บริการของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเซ็นทรัลลาดพร้ าว
ผลการวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล พบว่ า คุ ณ ภาพการให้ บ ริ การของพนั ก งานธนาคารกรุ งศรี
อยุธยา สาขาเซ็นทรัลลาดพร้ าว ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทีสุด และเมือพิจารณาเป็ นรายด้ าน
พบว่า อยู่ในระดับมากทีสุด คือ ด้ านความเป็ นรูปธรรมของการบริการ ด้ านการเข้ าใจและรู้จักผู้มา
รับบริการ ด้ านการให้ ความมันใจแก่ผ้ ูมารับบริการ ด้ านความน่าเชือถือและไว้ วางใจได้ ด้ านการ
ตอบสนองต่อผู้รับบริการ
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ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน ลู กค้ าทีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ แตกต่ างกัน มีความพึ งพอใจต่อ
คุณภาพการให้ บริการของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเซ็นทรัลลาดพร้ าวทีแตกต่างกัน
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า จําแนกตามเพศ ลูกค้ าทีมีเพศต่างกัน มีระดับความพึง
พอใจของลูกค้ าต่อคุณภาพการให้ บริการของพนักงานแตกต่างกัน ดังนี เพศหญิง มีระดับความ
พึงพอใจของลูกค้ าต่อคุณภาพการให้ บริการของพนักงาน
จําแนกตายอายุ ลูกค้ าทีมีอายุต่างกัน มีระดับความพึงพอใจของลูกค้ าต่อคุณภาพการ
ให้ บริการของพนักงานแตกต่างกัน ดังนี กลุ่มอายุ น้ อยกว่า 30 ปี มีระดับความพึงพอใจของลูกค้ า
ต่อคุณภาพการให้ บริการของพนักงาน มากกว่ากลุ่มอายุ 31-40 ปี มากกว่ากลุ่มอายุ 41-50 ปี
และมากกว่ากลุ่มอายุ 50 ปี ขึนไป
จําแนกตามอายุ ลูกค้ าทีมีอายุต่างกัน มีระดับความพึงพอใจของลูกค้ าต่อคุณภาพการ
ให้ บริการของพนักงานแตกต่างกัน ดังนี กลุ่มโสด มีระดับความพึงพอใจของลูกค้ าต่อคุณภาพการ
ให้ บริการของพนักงาน มากกว่ากลุ่มหย่าร้ าง/หม้ าย/แยกกันอยู่ กลุ่มสมรส มีระดับความพึงพอใจ
ของลูกค้ าต่อคุณภาพการให้ บริการของพนักงาน มากกว่ากลุ่มหย่าร้ าง/หม้ าย/แยกกันอยู่
จําแนกตามระดับการศึกษา ลูกค้ าทีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับความพึงพอใจ
ของลูกค้ าต่อคุณภาพการให้ บริการของพนักงาน ไม่แตกต่างกัน
จําแนกตามระดับอาชีพ ลู กค้ าทีมีอาชีพต่างกัน มีระดับความพึ งพอใจของลูกค้ าต่อ
คุณภาพการให้ บริการของพนักงาน ไม่แตกต่างกัน
จําแนกตามรายได้ เฉลียต่อเดือน ลูกค้ าทีมีรายได้ เฉลียต่อเดือนต่างกัน มีระดับความ
พึงพอใจของลูกค้ าต่อคุณภาพการให้ บริการของพนักงานแตกต่างกัน ดังนี กลุ่มตํากว่า 10,000
บาท มีระดับความพึ งพอใจของลูก ค้ าต่อคุณภาพการให้ บริ การของพนักงาน มากกว่ าทุกกลุ่ ม
รายได้ คือ (มีรายได้ มากกว่า 10,001 ถึง มากกว่า 25,000 บาท)
อภิปรายผล
จากการศึ ก ษาวิ จั ย เรื อง ความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า ต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของ
พนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเซ็นทรัลลาดพร้ าว ผู้วิจัยพบประเด็นทีควรอภิปราย ดังนี
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ระดั บ ความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า ต่ อคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของ
พนักงาน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเซ็นทรั ลลาดพร้ าว โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากทีสุด และ
ด้ านความน่าเชือถือและไว้ วางใจได้ อยู่ในระดับมากทีสุด ซึงสอดคล้ องกับงานวิจัยของ ดร.วิจิตร
สุพินิจ และธารินี แก้ วจันทรา (
) ได้ ศึกษาเรือง ความพึงพอใจของลูกค้ าต่อการให้ บริการ
ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขารัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) ผลการวิจัยพบว่า
ความคิดเห็นต่อการบริ การ โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทีสุด และความคิดเห็นด้ าน
ความน่าเชือถือของธนาคาร อยู่ในระดับมากทีสุด
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ผลการศึ ก ษาพบว่ า ระดั บ ความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า ต่ อคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของ
พนักงาน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเซ็นทรัลลาดพร้ าว โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากทีสุด และ
ด้ านความน่าเชือถือและไว้ วางใจได้ ด้ านการให้ ความมันใจแก่ผ้ ูมารับบริการ และด้ านการเข้ าใจ
และรู้จักผู้มารั บบริ การ อยู่ในระดับ มากทีสุด ซึงสอดคล้ องกับงานวิ จัยของ อรสา หนู กระแสร์
(
) ได้ ศึกษาเรื อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการบริการของธนาคารออมสิน
สาขาจันทบุรี ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการบริการของธนาคารออม
สิน สาขาจันทบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากทีสุด และด้ านการให้ ความมันใจ ด้ านการเข้ าใจ
การรับรู้ และด้ านความน่าเชือถือ อยู่ในระดับมากทีสุด
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ระดั บ ความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า ต่ อคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของ
พนักงาน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเซ็นทรัลลาดพร้ าว โดยลูกค้ าทีมีรายได้ เฉลียต่อเดือนต่างกัน
มี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า ต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของพนั ก งาน แตกต่ า งกัน อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ . ซึงสอดคล้ องกับงานวิจัยของ วัชราภรณ์ จันทร์สุวรรณ (
)
ได้ ศึกษาเรือง ความพึงพอใจของลูกค้ าในการใช้ บริการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
สาขาพูนผล จังหวัดภูเก็ต ผลการวิจัยพบว่า ลูกค้ าทีมีรายได้ แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้
บริการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาพูนผล จังหวัดภูเก็ต แตกต่างกัน
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ระดั บ ความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า ต่ อคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของ
พนักงาน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเซ็นทรัลลาดพร้ าว โดยลูกค้ าทีมีอายุ รายได้ เฉลียต่อเดือน
ต่างกัน มีระดับความพึงพอใจของลูกค้ าต่อคุณภาพการให้ บริการของพนักงาน แตกต่างกันอย่างมี
นั ยสําคัญทางสถิติทีระดับ . ซึ งสอดคล้ องกับงานวิ จัยของ อรสา หนู กระแสร์ (
) ได้
ศึกษาเรือง ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการบริ การของธนาคารออมสินสาขาจัน ทบุรี
ผลการวิ จัยพบว่ า ลู กค้ าทีมีอายุ และรายได้ ต่างกัน มีความคิดเห็น ต่ อ คุ ณ ภาพการบริ การของ
ธนาคารออมสินสาขาจันทบุรี แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะทีได้ จากการวิจัยในครังนี
1. ด้ านความเป็ นรูปธรรมของการบริการ
จากการวิ จั ย พบว่ า ระดั บ ความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า ต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของ
พนักงาน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเซ็นทรัลลาดพร้ าว ด้ านความเป็ นรูปธรรมของการบริการ ซึง
ธนาคารมีสถานทีในการให้ บริการทีมีความสะดวกสบาย เช่ น มีทีจอดรถ อยู่ภายในตัวอาคาร มี
ค่าเฉลียตํากว่าระดับความพึงพอใจ ด้ านความเป็ นรูปธรรมของการบริการ ดังนัน ธนาคารควรให้
พนักงานรั กษาความปลอดภัย ช่ วยดูแลในเรื องของสถานทีจอดรถทีสามารถจอดได้ และความ
ปลอดภัยของทรัพย์สนิ รวมทังผู้มาใช้ บริการ
2. ด้ านความน่าเชือถือและไว้ วางใจได้
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จากการวิ จั ย พบว่ า ระดั บ ความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า ต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของ
พนักงาน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเซ็นทรัลลาดพร้ าว ด้ านความน่าเชือถือและไว้ วางใจได้ ซึง
พนั กงานมีค วามรอบครอบและเชื อถื อได้ และพนั กงานมีก ารรั ก ษาเวลาในขณะให้ บ ริ ก าร มี
ค่าเฉลียตํากว่าระดับความพึงพอใจ ด้ านความน่าเชือถือและไว้ วางใจได้ ดังนัน พนักงานควรเพิม
การทํางานให้ มีความละเอียด รอบคอบในการปฏิบัติงานมากขึน มีการตรวจทานเช็คความถูกต้ อง
ในทุกครังของการปฏิบัติงาน เพือเสริมสร้ างความเชือมันในกับลูกค้ าทีมาใช้ บริการ และพนักงาน
ควรจัดสรรระยะเวลาในการให้ บริการลูกค้ า มีการดูแลเรืองระยะเวลาในการทํารายการ มีการเปิ ด
ช่องการให้ บริการเสริมขึน หากมีลูกค้ ามารอรับบริการเป็ นจํานวนมาก เพือสร้ างความพึงพอใจทีดี
ให้ แก่ลูกค้ าในด้ านของระยะเวลาในการใช้ บริการ
3. ด้ านการให้ ความมันใจแก่ผ้ ูมารับบริการ
จากการวิ จั ย พบว่ า ระดั บ ความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า ต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของ
พนักงาน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเซ็นทรัลลาดพร้ าว ด้ านการให้ ความมันใจแก่ผ้ ูมารับบริการ
ซึงพนักงานมีความรอบครอบและเชือถือได้ และพนักงานมีการรั กษาเวลาในขณะให้ บริ การ มี
ค่าเฉลียตํากว่าระดับความพึงพอใจ ด้ านการให้ ความมันใจแก่ผ้ ูมารับบริการ ดังนัน ธนาคารควรมี
การอบรมพนักงานอย่างสมําเสมอ ในการตรวจสอบความถูกต้ องของการทําธุรกรรมต่างๆให้ กับ
ลูกค้ า เพือไม่ให้ เกิดความผิดพลาด มีการพัฒนาระบบปฏิบัติการออนไลน์ให้ มีความปลอดภัยใน
การทํารายการต่างๆ
4. ด้ านการเข้ าใจและรู้จักผู้มารับบริการ
จากการวิ จั ย พบว่ า ระดั บ ความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า ต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของ
พนักงาน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเซ็นทรัลลาดพร้ าว ด้ านการเข้ าใจและรู้จักผู้มารับบริการ ซึง
พนักงานเต็มใจทีจะแก้ ไขปั ญหาและอธิบายเมือลูกค้ ามีข้อสงสัย และพนักงานมีการให้ เกียรติ เอา
ใจใส่ และให้ ความสําคัญกับลูกค้ า มีค่าเฉลียตํากว่าระดับความพึงพอใจ ด้ านการเข้ าใจและรู้จักผู้
มารับบริการ ดังนัน พนักงานควรเพิมความใส่ใจในการให้ บริการ มีการสังเกตพฤติกรรมลูกค้ า
ทีมารั บบริ การว่ าต้ องการความช่วยเหลือในด้ านใด รีบแก้ ไขปั ญหาให้ กับลูกค้ า และสอบทานถึง
ความเข้ าใจในปั ญหาและแนวทางการแก้ ปัญหานันๆ ว่าลูกค้ า มีความเข้ าใจทีถูกต้ องแล้ วหรือไม่
หลังจากได้ รับการบริการจากพนักงาน
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