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บทคัดย่อ
การศึ กษาวิจัยครั้งนี้มี จุด มุ่งหมายเพื่อ ศึก ษา คุณ ภาพด้ านการให้ บ ริก ารและทั ศนคติ ที่มี ความสั มพั น ธ์ต่อความ
พึงพอใจลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูชีฟธนาคารกรุงเทพในเขตสีลม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้ที่มีสถานะเป็นลูกค้าบัวหลวง
เอ็กซ์คลูชีฟธนาคารกรุงเทพ จานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยเก็บข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า (1)
ผู้ใช้บริการที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ที่ต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูชีฟ
ธนาคารกรุงเทพ ในเขตสี ล ม แตกต่ างกั น อย่ างมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.01 (2) ปั จ จั ย ด้ า นคุ ณ ภาพการให้ บ ริก าร
ประกอบด้วย ประเภทของการให้บริการ, ด้านความรวดเร็วของการให้บริการ, ลักษณะการให้บริการ, ช่องทางการให้บริการ
มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูชีฟ ธนาคารกรุงเทพ ในเขตสีลมมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 (3) ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย ประเภทของการให้บริการ ด้านความรวดเร็วของ
การให้บริการ ลักษณะการให้บริการ ช่องทางการให้บริการมีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีของลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูชีฟ
ธนาคารกรุงเทพ ในเขตสีลม มีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (4) ทัศนคติที่ลูกค้ามีต่อลักษณะของ
พนักงานผู้ให้บริการประกอบด้วย ลักษณะบุคลิกภาพของพนักงาน ด้านจรรยบรรณของพนักงาน ด้านความน่าเชื่อถือของ
ธนาคาร มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูชีฟ ธนาคารกรุงเทพ ในเขตสีลม มีทิศทางเดียวกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (5) ทัศนคติที่ลูกค้ามีต่อลักษณะของพนักงานผู้ให้บริการประกอบด้วย ลักษณะบุคลิกภาพของ
พนักงาน ด้านจรรยบรรณของพนักงาน ที่มีความสัมพันธ์ต่อความความจงรักภักดีของลูกค้า บัวหลวงเอ็กซ์คลูชีฟ ธนาคาร
กรุงเทพ ในเขตสีลมมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01(6) ความพึงพอใจของลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูชีพ
ด้านความถู ก ต้ องของข้ อ มู ล ด้ านการตอบสนองความต้ อ งการของลูก ค้ า ด้ านการดู แลเอาใจใส่ ลู กค้ าอย่ างสม่ าเสมอ มี
ความสั ม พั นธ์ต่ อความจงรัก ภัก ดีข องลูก ค้าบั วหลวงเอ็ก ซ์ค ลูชีฟ ธนาคารกรุงเทพ ในเขตสีลม มี ทิศ ทางเดี ยวกั น อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
คาสาคัญ: คุณภาพด้านการให้บริการ ทัศนคติ ธนาคาร สีลม
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ABSTRACT
The objective of this research is to study the relationships between service quality, customer
attitudes and customer satisfaction with Bualuang Exclusive Bangkok Bank branch in Silom. The sample in
this study consisted of 400 Bualuang Exclusive customers. The data were collected using the survey
method and a printed questionnaire. The results of this research indicated: (1) users of different ages,
genders, educational levels, occupations, and monthly income affected the satisfaction of Bualuang
Exclusive customers and Bangkok Bank in Silom differed at a statistically significant level of 0.01; (2) the
service quality factors included type of service, speed of service, service characteristics, and service
channels correlated with customer satisfaction. Bualuang Exclusive Bangkok Bank in Silom had a
statistically significant direction of 0.01; (3) the service quality factors included type of service, speed of
service, nature of service and the service channel was related to customer loyalty and Bualuang Exclusive
Bangkok Bank in Silom had a statistically significant direction of 0.01; (4) customer attitudes of the
characteristics of service provider employees consisted of the personality characteristics of employees,
employee ethics, and reliability of the bank. The correlation with customer satisfaction with Bualuang
Exclusive Bangkok Bank in Silom had a statistically significant direction of 0.01; (5) customer attitudes to
the characteristics of service provider employees consisted of the personality characteristics of
employees, employee ethics, and correlations with customer loyalty. Bualuang Exclusive Bangkok Bank in
Silom had a statistically significant direction of 0.01; (6) satisfaction with Bualuang Exclusive customers in
terms of data accuracy met customer needs and regularly took care of customers and had a relationship
with the loyalty of Bualuang Exclusive customers and with a statistically significant direction of 0.01.
Keywords: Service Quality, Attitude, Bank, Silom

บทนา
ปัจจุบันการบริการเป็นสิ่งที่สาคัญและเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นกับธุรกิจต่างๆ ดังนั้นธุรกิจต่างๆ จึงเริ่มหันมาให้
ความสาคัญด้านการบริการมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุที่ว่าการบริการที่ดีคือสิ่งที่บ่งบอกถึงคุณภาพขององค์กรในด้ านการให้บริการ
ซึง่ นามาสู่นโยบายการตลาดสมัยใหม่ที่มีผู้บริโภคเป็นตัวนา เพื่อหาวิธีรวมถึงแนวทางในการสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
ซึ้งให้ความสนใจเรื่องบริการของธนาคาร มากยิ่งขึ้น (อานวยพร มณีงาม, 2542) ดังนั้น จึงทาให้ธนาคารพาณิชย์ต้องเผชิญกับ
สภาวะการแข่งขันที่รุนแรงเพิ่มยิ่งขึ้นรวมถึงการแข่งขันด้านคุณภาพการให้บริการ ทั้งการแข่งขันจากสถาบันการเงินในประเทศ
และสถาบันการเงินจากต่างประเทศ ส่งผลให้ปริมาณลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ ธนาคารกรุงเทพลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น
เพื่อให้สามารถรับมือต่อสถานการณ์ที่มีการแข่งขันที่มีรุนแรงเพิ่มขึ้นธนาคารจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ให้ทันสมัยเพื่อ
สนองความต้องการของลูกค้าที่ใช้บริการของธนาคารได้อย่างครอบคลุม ทั้งนี้ การที่ธนาคารจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ประกอบด้วยหลายปัจจัยและทางธนาคารกรุงเทพนั้นไม่สามรถปฏิเสธได้ว่าการสร้ างทัศนคติที่ดีของผู้มาใช้บริการก็เป็นปัจจัย
หนึ่งที่มีความสาคัญสามารถทาให้องค์กรประสบผลสาเร็จในแง่ของกาไรที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น รับความชื่นชมจากสังคม และ
ก่อให้เกิดแบรนด์ขององค์กรที่เป็นภาพลักษณ์ที่ดี สามารถสร้างโอกาสการบอกต่อของการใช้บริการของบุคคลใกล้ชิดของผู้มา
ใช้บริการ ส่งผลให้สามารถขยายส่วนแบ่งตลาดให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นเพื่อบรรลุเป้าหมายของการประกอบธุรกิจคือการสร้างผลกาไร
ที่เป็นตัวเงินได้ในที่สุด (พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล, 2549) จากเดิมที่คิดว่าคนให้บริการเป็นผู้กาหนดและตัดสินคุณภาพการบริการ
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แต่ปัจจุบัน พบว่า คนกาหนดและตัดสินคุณภาพของบริการ คือ คนที่ใช้บริการและเมื่อพิจารณาร่วมกับแนวความคิดเรื่อง
คุณ ภาพการให้บริการ ซึ่งให้ความสาคัญ แก่ความต้องการของลูกค้าผู้มารับบริการเป็นหลัก ดังนั้น ผู้ที่ตัดสินว่า บริการมี
คุณภาพหรือไม่มีคุณภาพ จึงเป็นผู้ที่มารับบริการ การที่จะให้ผู้รับบริการรับทราบและเกิดความประทับใจนั้น คุณภาพบริการที่
ได้รับจะต้องตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้รับบริการ ซึ่งความคาดหวังของผู้รับบริการแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกัน
ดังนั้นการในการให้บริการจึงมีบทบาทสูงในเรื่องของบริการ (ณัชชา มิลินทานุช , 2545) ทาให้ธนาคารกรุงเทพให้ความสาคัญ
ของกิจกรรมด้านคุณภาพการให้บริการเพิ่มมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างทัศนคติที่ดีเพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความ
พึงพอใจและให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ มากที่สุด ปัจจุบันธนาคารกรุงเทพจึงมีการพัฒนาการให้บริ การ
ลูกค้า โดยมีการมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าโดยมีเงื่อนไข คือ 1) ลูกค้าที่มีทรัพย์สินฝากไว้กับธนาคารตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป
2) ลูกค้าที่มีวงเงินกู้สินเชื่อบ้านกับทางธนาคาร 10 ล้านบาทขึ้นไป จะได้รับการเรียนเชิญจากทางธนาคาร เพื่อเป็นสมาชิก
บั ว ห ลวงเอ็ ก ซ์ ค ลู ซี ฟ ซึ่ ง สมาชิ ก ลู ก ค้ า บั ว ห ลวงเอ็ ก ซ์ ค ลู ชี ฟ จะได้ รั บ การบ ริ ก ารและสิ ท ธิ ป ระโยชน์ (ที่ ม า
WWW.banbkokbank.com : 2562) เป็นต้น นอกจากการให้ความสาคัญด้านคุณภาพด้านการบริการแล้วนั้น ทางธนาคาร
ไม่สามารถปฎิเสธได้เลยว่าการให้ความสาคัญด้านความจงรักภักดีต่อองค์ กรก็เป็นเรื่องที่สาคัญไม่แพ้กัน หากลูกค้าปราศจาก
ความจงรักภักดีต่อองค์กรของผู้มาใช้บริการ (Organizational commitment) อาจทาให้คุณภาพด้านการบริการที่สร้างมา
สูญเปล่า ดังนั้น ธนาคารจึงต้องให้ความสาคัญในเรื่องดังกล่าวควบคู่ไปพร้อมๆ กัน เพื่อเป็นการให้ผู้มาใช้บริการซึมซาบและมี
ความรู้สึกผูกพันรวมถึงมีความรู้สึกต้องการเป็นส่วนหนึ่งของธนาคาร การที่ผู้ใช้บริการมีความผูกพันต่อธนาคาร รวมถึงมีภูมิใจ
ในการเป็นสมาชิกของธนาคารรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของธนาคารมีความตั้งใจจะอยู่กับธนาคารจากรุ่นสู่รุ่นต่อไป
จากเหตุ ผ ลและสถานการณ์ ก ารแข่งขั น ของธนาคารพาณิ ชย์ ที่ ก ล่าวมาข้างต้ น จึ งเป็ น เหตุ ผลที่ ท าให้ ผู้ วิจั ย เห็ น
ความสาคัญ ในการสร้างความพึงพอใจและเพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ของธนาคาร ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะทาวิจัยเรื่อง
คุณภาพด้านการให้บริการและทัศนคติที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูชีฟ ธนาคารกรุงเทพ ในเขต
กรุงเทพมหานคร ในเขตสีลม เพื่อต้องการนาข้อมูลจากการวิจัยมาปรับปรุง และทาให้คนมาใช้บริการเกิดความพึงพอใจ
รวมถึงทาให้ผู้ใช้บริการเกิดความจงรักภักดีต่อธนาคารกรุงเทพ และสามารถแข่งขันกับธนาคารพาณิชย์อื่นและเป็นการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในด้านการให้บริการต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูชีฟ ธนาคารกรุงเทพ
ในเขตสีลมที่แตกต่างกัน
2. เพื่อศึกษาถึงคุณ ภาพการให้บ ริการของธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ที่มีความสัมพันธ์กับความพึ งพอใจ
ของลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ ธนาคารกรุงเทพในเขตสีลม
3. เพื่อศึกษาถึงทัศนคติของลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูชีฟที่มีต่อพนักงานผู้ให้บ ริการ ที่ มีความสัมพันธ์กับพึงพอใจ
ของลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ ธนาคารกรุงเทพในเขตสีลม
4. เพื่ อศึกษาถึงความพึ งพอใจของบั วหลวงเอ็กซ์ค ลูซีฟ ธนาคารกรุงเทพในเขตสีลม ที่มี ความสัม พัน ธ์กั บความ
จงรักภักดีของลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คูลซีฟ ที่มีต่อ ธนาคารกรุงเทพในเขตสีลม

สมมติฐานการวิจัย
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่ต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าบัวหลวงเอ็ กซ์คลูชีฟ ธนาคารกรุงเทพ
ในเขตสีลม แตกต่างกัน
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2. คุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย ประเภทของการให้บริการ, ด้านความรวดเร็วของการให้บริการ, ลักษณะ
การให้บ ริการ, ช่องทางการให้ บ ริก าร มี ความสั มพั น ธ์กับ ความพึงพอใจของลูก ค้าบั วหลวงเอ็ก ซ์คลู ชีฟ ธนาคารกรุงเทพ
ในเขตสีลม
3. ทัศนคติที่ลูกค้ามีต่อลักษณะของพนักงานผู้ให้บริการประกอบด้วย ลักษณะบุคลิกภาพของพนักงาน ด้านจรรย
บรรณของพนักงาน ด้านการให้บริการ มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูชีฟ ธนาคารกรุงเทพ
ในเขตสีลม
4.ความพึงพอใจของลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูชีพ ด้านรูปลักษณ์ ด้านความถูกต้องของข้อมูล ด้านการตอบสนองความ
ต้อ งการของลู ก ค้ า ด้ านการดู แลเอาใจใส่ ลู ก ค้ าอย่ างสม่ าเสมอ ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ ความจงรัก ภั ก ดี ข องลู ก ค้ าบั ว หลวง
เอ็กซ์คลูชีฟที่มีต่อธนาคารกรุงเทพ ในเขตสีลม

ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดด้านประชากรศาสตร์ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2552) ส่วนแบ่งการตลาดตามตัวแปรประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ
อายุ สถานภาพครอบครัว สมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา การประกอบอาชีพ รวมถึงด้านรายได้ เหล่านี้เป็นเกณฑ์ใช้ใน
การแบ่งตลาด ด้านประชากรศาสตร์ที่สาคัญและสถิติที่วัดได้ของคนที่ช่วยในการกาหนดวัตถุประสงค์ทางตลาด ดังนั้นลักษณะ
ประชากรศาสตร์ที่ต่างกันจะกาหนด ลักษณะพฤติกรรมที่แตกต่างกัน
แนวคิดคุณภาพการให้บริการ Etzel Stanton and Walker (1976) ได้กล่าวถึงความหมายของการบริการไว้ว่า
“การบริการเป็นกิจกรรมที่ไม่สามารถจับต้องได้แต่สามารถพิสูจน์ได้โดยมีวัตถุประสงค์สาคัญในการถ่ายโอนหรือจัดหาสิ่ง
ต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ”
แนวคิดทัศนคติ (Attitude) เสรี วงษ์มณฑา (2542) ได้กล่าวถึงความหมายว่า ความคิด คือ ความรู้สึกในทางที่
ชอบ ไม่ชอบต่อสิ่งใดๆ ทัศนคติเกิดขึ้นหลังจากที่วัดข้อเท็จจริงหรือ เหตุการณ์ต่างๆและ ความคิดเป็นเรื่องทางอารมณ์ คนเรา
มักจะมีทัศนคติไม่ทางใดก็ทางหนึ่งต่อเรื่องลัทธิศาสนา การเมือง แฟชั่นเสื้อผ้า ประเภทของดนตรีและอาหาร เป็นต้น
แนวคิดความพึงพอใจของลูกค้า Shelly (1975) พูดถึงความพึงพอใจ ว่าเป็นความรู้สึก สามารถแบ่งเป็น 2 อย่าง
คือ ความรู้สึกในทางบวกและทางลบ ความรู้สึกทางบวกเป็นความรู้สึกที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วทาให้เกิดความรู้สึกดี ความรู้สึกสุขนี้
เป็ น ความสุข ที่ แตกต่างจากความรู้สึ ก ทางบวกอื่ น ๆ สามารถก่ อให้ เกิ ดความสุ ขหรือ ความรู้สึ กบวกอื่ น ๆ ความรู้สึก ลบ
ความรู้สึ กทางบวกและความรู้สึก ที่มี ความสัม พั นธ์กั นอย่างสลับ ซับ ซ้ อนและระบบความสัม พั น ธ์ของความรู้สึกทั้ งสามนี้
หมายถึง ระบบความพอใจ
ข้อมูลเกี่ยวข้องกับบริการธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) เป็นธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการอย่าง
ครบวงจร ซึ่งประกอบด้วย การจัดการสินเชื่อ การรับประกัน การจัดจาหน่ายตราสารทุน สินเชื่อเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
สินเชื่อโครงการ บริการรับฝากหลักทรัพย์ สินเชื่อเพื่อเอสเอ็มอี บริการการเงินธนกิจและบริการให้คาแนะนาทางธุรกิจ ก่อตั้ง
ขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2487 จนถึงปัจจุบันธนาคารกรุงเทพนาคารมีสานักธุรกิจให้บริการทั้งหมด 112 แห่ง สาขาในประเทศ
และส่วนของต่างประเทศธนาคารมีเครือข่ายในต่างประเทศครอบคลุม 15 เขตเศรษฐกิจทั่วโลก (Vision) มุ่งหมายที่จะเป็น
ธนาคารที่ให้บริการด้านการเงินที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีความพร้อมด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ
การสมัครใช้บริการ สาหรับลูกค้าที่มีทรัพย์สินกับฝากหรือลงทุนไว้กับทางธนาคารตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไปหรือมีวงเงินกู้สินเชื่อ
บ้านกับทางธนาคารและมียอดผ่อนชาระคงเหลือ ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไปคุณจะได้รับจดหมายเชิญจากธนาคารกรุงเทพเพื่อ
เป็นสมาชิกบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ ค้าบัวหลวงธนาคารกรุงเทพจะได้มีการจัดลาดับดับของลูกค้า ที่มี สิทธิพิเศษ เป็น 4 ลาดับ
โดยลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูชีฟแต่ละลาดับ จะได้รับการบริการ และสัมผัสประสบการณ์ชั้น เลิศของรูปแบบชีวิตเหนือระดับ
พร้ อ มรั บ บริ ก ารทางการเงิ น แบบครบวงจรและสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ม ากมายโดยไม่ มี ค่ า ใช้ จ่ า ยใดๆ ทั้ ง สิ้ น (ที่ ม า
www.banbkokbank.com)
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วิธีการดาเนินวิจัย
ประชากรที่ ใช้ ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ ผู้ ที่ มี ส ถานะเป็ น ลู ก ค้ า บั ว หลวงเอ็ ก ซ์ ค ลู ชี ฟ ธนาคารกรุ งเทพ จ านวน
โดยประมาณ 34,534 คน ( ธนาคารกรุงเทพ,2565 )
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ที่มีสถานะเป็นลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูชีฟ ธนาคารกรุงเทพ โดยคานวณหาขนาด
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นตัวแทนของประชากรใช้สูตรของ Taro Yamane (1973) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 มีค่าความ
คลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 95
สูตร

=

เมื่อ n = ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ
N = ขนาดของประชากร
e = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมให้เกิดขึ้น = 0.05
แทนค่าในสูตรดังนี้
𝑛=
= 399.96 หรือ 400 คน
ดังนั้น จะได้จานวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่าในการวิจัยครั้งนี้ เท่ากับ 400 ตามขั้นตอน ดังนี้
วิธีการสุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) ผู้วิจัยกาหนดขอบเขตการวิจัยไว้ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อเลือกสุ่มจากเขตพื้นที่เขตสีลม ที่มี
สถานะเป็นลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ ธนาคารกรุงเทพ ในเขตสีลม เนื่องจากมีกลุ่มเป้าหมายที่มี สถานะเป็นลูกค้าบัวหลวง
เอ็กซ์คลูซีฟปริมาณมาก และเนื่องจากปัจจุบัน มีการหาข้อมูลข่าวสถาบันการเงินเปิดให้บริการหลากหลายมากขึ้น สามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างง่ายดายและได้รวดเร็ว จึงทาให้เป็นปัจจัยในของการลดลงของลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูชีฟ ของ
ธนาคารกรุงเทพ ในพื้นที่เขตสีลม
ขั้น ตอนที่ 2 วิธีก ารสุ่ ม ตั วอย่า งแบบโควต้ า (Quota Sampling) โดยเลื อ กเก็ บ ตั วอย่ างจากเขตพื้ น ที่ ที่ ได้ใน
ขั้น ตอนที่ 1 โดยเลือกเก็บตัวอย่างจากเขตพื้นที่ที่ได้ในขั้น ตอนที่ 1 แบ่งเป็นสาขาละ 20 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเพื่อการศึกษาถึงลักษณะ
ประชากรศาสตร์ คุณภาพการด้านการให้บริการ และทัศนคติที่มีความสัมพันธ์ ต่อความพึงพอใจลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูชีฟ
ในเขตสีลมการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งเป็น 5 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได้
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามคุณภาพการให้บริการ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงลาดับ ได้แก่ ประเภทการบริการ
ความรวดเร็วของการให้บริการ ลักษณะการให้บริการ ช่องทางการให้บริการ ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการและทัศนคติที่มี
ความสัมพันธ์ ต่อความพึงพอใจลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูชีฟ ธนาคารกรุงเทพ ในเขตสีลม โดยใช้แบบสอบถาม มาตราส่วน
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ประมาณค่ า (Likert scale questions) รวมจ านวน 36 ข้ อ โดยใช้ ระดั บ การวัด ข้อมู ล ประเภทอั น ตรภาคชั้น (Interval
Scale) มี 5 ระดับ
ส่วนที่ 3 ทัศนคติที่ลูกค้ามีต่อลักษณะของพนักงานที่ให้บริการ ได้แก่ บุคลิกภาพของพนักงาน,ด้านจรรยาบรรณ
ของพนักงาน,ด้านความน่าเชื่อถือของธนาคาร ที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ ธนาคาร
กรุงเทพ รวมจานวน 3 ข้อ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) มี 5 ระดับ
ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจของบัวหลวงเอ็กซ์คลูชีฟ ธนาคารกรุงเทพ ในเขตสีลม ได้แก่ ด้านความถูกต้องของข้อมูล ,
ด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมไปถึงการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าอย่างสม่าเสมอ โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า (Likert scale questions) รวมจานวน 3 ข้อ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale)
มี 5 ระดับ
ส่วนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับความจงรักภักดีของลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูชีฟที่มีต่อธนาคารกรุงเทพ ในเขตสี ลม
ได้แก่ ความรู้สึกภาคภูมิใจในการใช้บริการธนาคาร ความภูมิใจในชื่อเสียงของธนาคาร การบอกต่อกับบุคคลอื่นในการใช้
บริการ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) มี 5 ระดับ

ผลการวิจัย
ข้อมูลเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบอบบสอบถามส่วนใหญ่เพศหญิง จานวน 274 คน
คิดเป็นร้อยละ 68.5 มีอายุ 50-59 ปี จานวน 233 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.3 มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จานวน
334 คน คน คิดเป็นร้อยละ 83.5 มีรายได้80,001-100,000 บาท ต่อเดือน จานวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 58.2 มีอาชีพ
อาชีพธุรกิจส่วนตัว จานวน 294 คน คิดเป็นร้อยละ 73.5
คุณภาพการให้บริการของธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
คุณภาพการให้บริการของธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 เมื่อพิจารณาข้อมูลแต่ละด้า นนั้นพบว่า อยู่ในระดับดีมากทุกด้าน โดยด้านช่องทางการ
ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.75 รองลงมาคือด้านประเภทของการบริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 ด้านความรวดเร็วของ
การให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 และ ด้านลักษณะการบริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 ตามลาดับ
ด้านประเภทของการบริการ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.59 เมื่อพิจารณาในรายละเอียด
ข้อที่อยู่ในระดับดีมาก คือ บริการด้านการเปิดบัญชี/เงินฝาก/บัญชีกองทุน มีความหลากหลาย ตรงต่อความต้องการของผู้มา
ใช้บริการ มีค่าเฉลี่ย 5.00 บริการธุรกรรมการด้านการแนะนาการลงทุน มีความหลากหลายตรงต่อความต้องการของผู้มาใช้
บริการ มีค่าเฉลี่ย 5.00 บริการธุรกรรมด้านอื่นๆ ที่ตรงต่อความต้องการของผู้มาใช้บริการ มีค่าเฉลี่ย 5.00 และบริการธุรกรรม
การฝาก/ถอน/โอน/ชาระค่าบริการ มีความหลากหลายตรงต่อความต้องการของผู้มาใช้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.89 และข้อที่อยู่ใน
ระดับปานกลาง คือ บริการธุรกรรมการสินเชื่อ/ส่วนบุคคล/SME มีความหลากหลายตรงต่อความต้องการของผู้มาใช้บริการ
มีค่าเฉลี่ย 3.07
ด้ า นความรวดเร็ ว ของการให้ บ ริ ก าร พบว่า โดยภาพรวมอยู่ ในระดั บ ดี ม าก มี ค่ า เฉลี่ ย 4.44 เมื่ อพิ จ ารณาใน
รายละเอียด ข้อที่อยู่ในระดับดีมาก คือ มีการเปิดช่องบริการพิเศษเพิ่มเมื่อมีผู้รับ บริการเป็นจานวนมาก มีค่าเฉลี่ย 4.74
ขั้นตอนการแก้ปัญหามีขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีค่าเฉลี่ย 4.59 และมีพนักงานให้บริการอย่างพอเพียงในการ
ให้บริการลูกค้า มี ค่าเฉลี่ย 4.27 ส่วนข้อที่อยู่ในระดับปานกลาง คือ พนักงานให้บริการอย่างรวดเร็วทันต่อความต้องการ
มีค่าเฉลี่ย 4.15
ด้านลักษณะการบริการ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.38 เมื่อพิจารณาในรายละเอียด ข้อที่อยู่
ในระดับดีมาก คือ ท่านเลือกใช้บริการผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย 4.85 ท่านเลือกใช้บริการผ่านช่องทางเคาน์เตอร์
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มีค่าเฉลี่ย 4.84 และ ท่านเลือกใช้บริการเครื่องทาธุรกรรมอัตโนมัติ มีค่าเฉลี่ย 4.53 ส่วนข้อที่อยู่ในระดับปานกลาง คือ ท่าน
เลือกใช้บริการผ่านช่องทาง call center มีค่าเฉลี่ย 3.32
ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.75 เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า
อยู่ในระดับดีมากทุกข้อ โดยข้อที่มากที่สุดคือ ธนาคารมีสาขาในการให้บริการครอบคลุม มีค่าเฉลี่ย 5.00 มีความสะดวกในการ
เดิน ทางมาธนาคาร มี ค่าเฉลี่ย 4.83 และสามารถใช้บริการสาขาอื่นทดแทนสาขาที่ใช้บ ริก ารปัจจุบั นได้ มี ค่าเฉลี่ย 4.42
ตามลาดับ
ทัศนคติของลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูชีฟที่มีต่อพนักงานผู้ให้บริการ
ทัศนคติของลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูชีฟที่มีต่อพนักงานผู้ให้บริการ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ดีมาก มีค่าเฉลี่ย
4.61 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับดีมากทุกด้าน โดยมากที่สุดคือ ด้านจรรยาบรรณของพนักงาน มีค่าเฉลี่ย 4.87
ด้านบุคลิกภาพของพนักงาน มีค่าเฉลี่ย 4.51 และด้านความหน้าเชื่อถือของธนาคาร 4.46 ตามลาดับ
ด้านบุคลิกภาพของพนักงาน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.51 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่
ในระดับดีมากทุกข้อ ซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ พนักงานแต่งกาย สวยงาม สุภาพ เรียบร้อย มีค่าเฉลี่ย5.00 พนักงานพูดจา
ไพเราะ มีค่าเฉลี่ย4.27 และพนักงานมีความกระตือรือร้นที่จะให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.26
ด้านจรรยาบรรณของพนักงาน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.87 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่
ในระดับดีมากทุกข้อ ซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ พนักงานไม่ปกปิดข้อมูลอันเป็นข้อเท็ จจริงแก่ลูกค้า มีค่าเฉลี่ย 4.90
พนักงานไม่ยัดเยียดผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรงวัตถุประสงค์ของลูกค้า มีค่าเฉลี่ย 4.90 พนักงานมีความโปรงใส มีค่าเฉลี่ย 4.84 และ
พนักงานเสนอทางเลือกที่ทาให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.84
ด้านความหน้าเชื่อถือของธนาคาร พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.46 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า
ข้อที่อยู่ในระดับดีมากคือ ผู้ให้บริการสามารถตอบข้อสงสัยหรือให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ ได้ดี มีค่าเฉลี่ย 4.90 ผู้ให้บริการ
สามารถให้บริการได้ตรงตามความต้องการตั้งแต่ครัง้ แรก มีค่าเฉลี่ย 4.64 และผู้ให้บริการสามารถให้คาแนะนาเกี่ยวกับขั้นตอน
การทาธุรกรรมต่าง ๆ แก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง มีค่าเฉลี่ย 4.32 ส่วนข้อที่อยู่ในระดับดี คือ พนักงานสามรถแก้ปัญหาของผู้มา
ใช้บริการได้ตามเวลาที่กาหนด มีค่าเฉลี่ย 4.00
ความพึงพอใจของลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ ธนาคารกรุงเทพในเขตสีลม
ความพึงพอใจของลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์ คลูซีฟ ธนาคารกรุงเทพในเขตสีลม พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก
มีค่าเฉลี่ย 4.53 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับดีมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านการดูแลเอาใจใส่
ลูกค้าสม่าเสมอ มีค่าเฉลี่ย 4.78 ด้านความถูกต้องของข้อมูล มีค่า เฉลี่ย 4.44 และด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
มีค่าเฉลี่ย 4.39
ด้านความถูกต้องของข้อมูล พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.44 เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า
ข้อที่อยู่ในระดับดีมาก คือ ข้อมูลที่ลูกค้าได้รับมีความหน้าเชื่อถือ มีค่าเฉลี่ ย 4.73 ข้อมูลที่ลูกค้าได้รับสามารถตรวจสอบได้ มี
ค่าเฉลี่ย 4.42 ส่วนข้อที่อยู่ในระดับดี คือ ข้อมูลที่ลูกค้าได้รับมีการอัพเดทให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่าเสมอ มีค่าเฉลี่ย 4.16
ด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้า พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.39 เมื่ อพิจารณา
รายละเอียด พบว่า ข้อที่อยู่ในระดับดีมาก คือ ให้บริการลูกค้าได้ตรงตามวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ย 5.00 ส่วนข้อที่อยู่ในระดับดี
คือ ผู้ให้บริการมีความรู้และติดตามการแก้ปัญหาของลูกค้าจนเสร็จสิ้นกระบวนการ มีค่าเฉลี่ย 4.16 และสามารถแก้ไขปัญหา
ให้ลูกค้าได้อย่างทันถ่วงที มีค่าเฉลี่ย 4.01
ด้ า นการดู แ ลเอาใจใส่ ลู ก ค้ า สม่ าเสมอ พบว่ า โดยภาพรวมอยู่ ในระดั บ ดี ม าก มี ค่ า เฉลี่ ย 4.39 เมื่ อ พิ จ ารณา
รายละเอียด พบว่า อยู่ในระดับดีมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผู้ให้บริการพร้อมรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะและ
พร้อมปรับปรุงความต้องการของลูกค้า มีค่าเฉลี่ย 4.85 พนักงานจดจาลูกค้าท่าน และข้อมูลต่างๆ ของท่านพร้อมทั้งไม่เปิดเผย
ข้อมูลของท่านแก่บุคคลอื่น มีค่าเฉลี่ย 4.74 และพนักงานมีความพร้อมในการช่วยเหลือหรือให้บริการลูกค้าทุกครั้งที่ไปใช้
บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.74
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ความจงรักภักดีของลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ ธนาคารกรุงเทพในเขตสีลม
ความจงรักภักดีของลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ ธนาคารกรุงเทพในเขตสีลม พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก
มีค่าเฉลี่ย 4.27 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับดีมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านความภูมิใจใน
ชื่อเสียงของธนาคาร มีค่าเฉลี่ย 4.28รองลงมาคือ ด้านการบอกต่อกับบุคคลอื่นในการใช้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.28 และด้าน
ความรู้สึกภาคภูมิใจในการใช้บริการธนาคาร มีค่าเฉลี่ย 4.24
ด้านความรู้สึ ก ภาคภู มิ ใจในการใช้บ ริการธนาคาร พบว่า โดยภาพรวมอยู่ ในระดั บ ดีม าก มี ค่ าเฉลี่ ย 4.24 เมื่ อ
พิจารณารายละเอียด พบว่า ข้อที่อยู่ในระดับดีมากคือ คุณรู้สึกภูมิใจเมื่อมาใช้บริการที่ธนาคารกรุงเทพ มีค่าเฉลี่ย 4.57 ส่วน
ข้อที่อยู่ในระดับดีคือ คุณมีความตั้งใจที่จะใช้บริการของธนาคารกรุงเทพ มีค่าเฉลี่ย 4.16 และคุณเลือกใช้บริการธนาคาร
กรุงเทพเป็นตัวเลือกแรกเสมอ มีค่าเฉลี่ย 3.99
ด้ านความภู มิ ใจในชื่ อ เสี ย งของธนาคาร พบว่า โดยภาพรวมอยู่ ในระดั บ ดี ม าก มี ค่ า เฉลี่ ย 4.28 เมื่ อ พิ จ ารณา
รายละเอียด พบว่า ข้อที่อยู่ในระดับดีมาก คือ คุณรู้สึกดีเสมอเมื่อมีคนกล่าวถึงธนาคารกรุงเทพในทางที่ดี มีค่าเฉลี่ย 4.58
คุณ มีความมั่นใจในการให้ บริการของธนาคารกรุงเทพ มีค่าเฉลี่ย 4.32 ส่วนข้อที่อยู่ในระดับดี คือ หากมีผู้เข้าใจธนาคาร
กรุงเทพผิด คุณจะอธิบายสิ่งที่ถูกต้องให้กับบุคคลนั้นใหเข้าใจ มีค่าเฉลี่ย 3.94
ด้านการบอกต่อกับบุคคลอื่นในการใช้บริการ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.28 เมื่อพิจารณา
รายละเอียด พบว่า ข้อที่อยู่ในระดับดีมาก คือ คุณชักชวนให้บุคคลที่คุณรู้จักเลือกใช้บริการธนาคารกรุงเทพ มีค่าเฉลี่ย 4.58
ส่วนข้อที่อยู่ในระดับดี คือ การแนะนาให้ผู้อื่นมาใช้บริการธนาคารกรุงเทพ มีค่าเฉลี่ย 4.16 และคุณกล่าวถึงการบริการที่ดี
ของธนาคารกรุงเทพให้ผู้อื่นฟังเสมอ มีค่าเฉลี่ย 4.10
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ผู้ใช้บริการที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ที่ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการใช้
บริการบัวหลวงเอ็กซ์คลูชีฟ ธนาคารกรุงเทพ ในเขตสีลม แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.1 ผู้ใช้บริการที่มีเพศ ที่ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการบัวหลวงเอ็กซ์คลูชีฟ ธนาคารกรุงเทพ
ในเขตสีลม แตกต่างกัน
พบว่า ลูกค้ามีเพศที่ต่างกัน มีความพึ งพอใจต่อการใช้บริการบั วหลวงเอ็กซ์คลูชีฟ ธนาคารกรุงเทพ ในเขตสีลม
โดยภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนั ยสาคั ญ ทางสถิติที่ ระดั บ 0.01 ซึ่งสอดคล้อ งกับ สมมติ ฐานที่วางไว้ โดยลูกค้ าเพศชาย
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยภาพรวมมากกว่าเพศหญิง
สมมติฐานที่ 1.2 ผู้ใช้บริการที่มีอายุ ที่ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการบัวหลวงเอ็กซ์คลูชีฟ ธนาคารกรุงเทพ
ในเขตสีลม แตกต่างกัน
พบว่า ลูกค้าที่มีอายุแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ โดยภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ( X = 4.47 และ X = 4.56, p < .08) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้ จึงทาการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างอายุ 31-49 ปี มีความพึงพอใจโดยภาพรวม น้อยกว่า กลุ่มตัวอย่างอายุ
50-59 ปี และกลุ่มตัวอย่างอายุ 31-49 ปี มีความพึงพอใจโดยภาพรวม น้อยกว่า กลุ่มตัวอย่างอายุ 60 ปีขึ้นไป ( X = 4.47
และ X = 4.56, p < .08)
สมมติฐานที่ 1.3 ผู้ใช้บ ริก ารที่ มีระดั บการศึก ษาที่ ต่างกั นมี ความพึ งพอใจต่ อการใช้บ ริก ารบั วหลวงเอ็กซ์ คลูชีฟ
ธนาคารกรุงเทพ ในเขตสีลม แตกต่างกัน
พบว่า ลูกค้ามีระดับการศึก ษาที่ต่างกัน มีความพึ งพอใจต่อการใช้บริการบั วหลวงเอ็กซ์คลูชีฟ ธนาคารกรุงเทพ
ในเขตสีลมโดยภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้ โดยลูกค้า
ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยภาพรวมมากกว่าระดับการศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี
สมมติฐานที่ 1.4 ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพที่ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการบัวหลวงเอ็กซ์คลูชีฟ ธนาคารกรุงเทพ
ในเขตสีลม แตกต่างกัน
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พบว่า ลูกค้ามีอาชีพที่ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการบัวหลวงเอ็กซ์คลูชีฟ ธนาคารกรุงเทพ ในเขตสีลม
โดยภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้ โดยลูกค้าอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยภาพรวมน้อยกว่าอาชีพธุรกิจส่วนตัว
สมมติ ฐานที่ 1.5 ผู้ใช้ บ ริก ารที่มี รายได้ ที่ ต่างกั น มีค วามพึ งพอใจต่ อการใช้บ ริการบั วหลวงเอ็ กซ์ คลูชีฟ ธนาคาร
กรุงเทพ ในเขตสีลม แตกต่างกัน
พบว่า ลูกค้ามีรายได้ที่ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการบัวหลวงเอ็กซ์คลูชีฟ ธนาคารกรุงเทพ ในเขตสีลม
โดยภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้ โดยลูกค้าที่มีรายได้
80,001-100,000 บาท มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยภาพรวมมากกว่ารายได้ 40,001-60,000 บาท
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย ประเภทของการให้บริการ ด้านความรวดเร็วของการ
ให้ บริการ ลักษณะการให้บริก าร ช่องทางการให้บริการ มีความสัมพั นธ์กับ ความพึ งพอใจของลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์ค ลูชีฟ
ธนาคารกรุ งเทพ ในเขตสี ล ม จากการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล พบว่ า คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร ด้ า นประเภทของการให้ บ ริ ก าร
มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูชีฟ ธนาคารกรุงเทพ ในเขตสีลม ในระดับสูง และมีทิศทางเดียวกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้ คุณภาพการให้บริการ ด้านความรวดเร็วของการ
ให้บริการ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูชีฟ ธนาคารกรุงเทพ ในเขตสีลม ในระดับต่า และมี
ทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้ คุณภาพการให้บริการ ด้านลักษณะ
การให้บริการ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูชีฟ ธนาคารกรุงเทพ ในเขตสีลม ในระดับปานกลาง
และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ วางไว้ คุณ ภาพการให้บ ริการ
ด้านช่องทางการให้บริการ มีความสัมพั นธ์กับความพึงพอใจของลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูชีฟ ธนาคารกรุงเทพ ในเขตสีลม
ในระดับปานกลาง และมีทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้
สมมติฐานที่ 3 ทัศนคติที่ลูกค้ามีต่อลักษณะของพนักงานผู้ให้บริการประกอบด้วย ลักษณะบุคลิกภาพของพนักงาน
ด้านจรรยบรรณของพนักงาน ด้านความน่าเชื่อถือของธนาคาร มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูชีฟ
ธนาคารกรุงเทพ ในเขตสีลม จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ทัศนคติ ด้านลักษณะบุคลิกภาพของพนักงาน มีความสัมพันธ์กับ
ความพึงพอใจของลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูชีฟ ธนาคารกรุงเทพ ในเขตสีลม ในระดับปานกลาง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้ ทัศนคติ ด้านจรรยบรรณของพนักงาน มีความสัมพันธ์กับ
ความพึงพอใจของลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูชีฟ ธนาคารกรุงเทพ ในเขตสีลม ในระดับปานกลาง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้ ทัศนคติ ด้านความน่าเชื่อถือของธนาคาร มีความสัมพันธ์
กับ ความพึงพอใจของลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูชีฟ ธนาคารกรุงเทพ ในเขตสีลม ในระดับ สูง และมีทิ ศทางเดียวกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้
สมมติฐานที่ 4 ความพึงพอใจของลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูชีพ ด้านความถูกต้องของข้อมูล ด้านการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า ด้านการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าอย่างสม่าเสมอ มีความสัมพันธ์ต่อความจงรักภักดีของลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูชีฟ
ธนาคารกรุงเทพ ในเขตสีลม จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ความพึงพอใจ ด้านความถูกต้องของข้อมูล มีความสัมพันธ์กับ
ความจงรักภักดีของลูกค้า บัวหลวงเอ็กซ์คลูชีฟ ธนาคารกรุงเทพ ในเขตสีลม ในระดับปานกลาง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้ ความพึงพอใจ ด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
มีความสัมพั นธ์กับความจงรักภักดีของลูกค้า บัวหลวงเอ็กซ์คลูชีฟ ธนาคารกรุงเทพ ในเขตสีลม ในระดับปานกลาง และมี
ทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้ ความพึงพอใจ ด้านการดูแลเอาใจ
ใส่ลู กค้าอย่างสม่าเสมอ มี ความสัมพั นธ์กับความจงรัก ภักดีของลูกค้า บัวหลวงเอ็กซ์คลูชีฟ ธนาคารกรุงเทพ ในเขตสีล ม
ในระดับปานกลาง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้
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สรุปและอภิปรายผล
จากการวิ จั ย เรื่ อ ง คุ ณ ภาพด้ า นการให้ บ ริ ก ารและทั ศ นคติ ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ ความพึ งพอใจลู ก ค้ า บั ว หลวง
เอ็กซ์คลูซีฟ ธนาคารกรุงเทพ ในเขตสีลม สามารถนาผลการวิจัยมาอภิปรายผลได้ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ผู้ใช้บริการที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ที่ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการใช้
บริการบัวหลวงเอ็กซ์คลูชีฟ ธนาคารกรุงเทพ ในเขตสีลม แตกต่างกัน
ด้านเพศ พบว่า ลูกค้ามีเพศที่ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการบัวหลวงเอ็กซ์คลูชีฟ ธนาคารกรุงเทพ ในเขต
สีลมโดยภาพรวมแตกต่างกัน โดยลูกค้าเพศชายมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยภาพรวมมากกว่าเพศหญิง เนื่องจากเพศสามารถ
บอกได้ถึงทัศนคติ และความละเอียดในการใช้เหตุผลในการพิจารณาสิง่ ต่างเกี่ยวกับบริการที่ได้รบั โดยเพศหญิงอาจจะมีความ
ซับซ้อนในการใช้เหตุผลพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับบริการที่ได้รับที่มากกว่าเพศชาย จึงทาให้มีความพึงพอใจในการใช้
บริการที่น้อยกว่าเพศชาย ดังนั้นผู้ให้บริการจึง จาเป็นต้องใส่ใจในรายละเอียดในระหว่างการส่งมอบบริการให้กับลูกค้ากลุ่มที่
เพศหญิง สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรเทพ อยู่ญาติวงศ์ (2563) ที่ได้ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการัจจัยที่
มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารกรุงไทยจากัด (มหาชน) สาขาพุทธมณฑลสาย 5 พบว่า เพศ มีความสัมพันธ์กับ
ความพึงพอใจในการใช้บริการของธนาคารกรุงไทยจากัด (มหาชน) สาขา พุทธมณฑลสาย 5
ด้านอายุ พบว่า ลู กค้ าที่ มี อ ายุ แตกต่ างกั น มี ความพึ งพอใจต่ อการใช้บ ริ การบั วหลวงเอ็ กซ์ ค ลู ซีฟ โดยภาพรวม
แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบรายคู่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างอายุ 31-49 ปี มีความพึงพอใจโดยภาพรวม น้อยกว่า กลุ่มตัวอย่างอายุ
50-59 ปี และกลุ่มตัวอย่างอายุ 31-49 ปี มีความพึงพอใจโดยภาพรวม น้อยกว่า กลุ่มตัวอย่างอายุ 60 ปีขึ้นไป เนื่องจาก
บริการบัวหลวงเอ็กซ์คลูชีฟ เป็นจาเพราะสาหรับคนใดหรือกลุ่มหนึ่ง ที่จะได้รับเอกสิ ทธิ์สาหรับผู้มีเงินฝากและ/หรือเงินลงทุน
กับธนาคารกรุงเทพ 3 ล้านบาทขึ้นไป ดังนั้น กลุ่มผู้ที่มากมักจะเป็นกลุ่มผู้ที่มีเงินฝากจานวนมากกว่ากลุ่มที่อายุน้อย จึงมี
โอกาสได้รับสิทธิพิเศษสูงกว่า ดังนั้นจึงมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟมากกว่า สอดคล้องกับงานวิจัยของ
พรเทพ อยู่ญาติวงศ์ (2563) ที่ได้ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการธนาคารกรุงไทยจากัด (มหาชน) สาขาพุทธมณฑลสาย 5 พบว่า อายุ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้บริการ
ของธนาคารกรุ งไทยจ ากั ด (มหาชน) สาขา พุ ท ธมณฑลสาย 5 ความสั ม พั น ธ์ กั บ ความพึ งพอใจในการใช้ บ ริ ก ารของ
ธนาคารกรุงไทยจากัด (มหาชน) สาขา พุทธมณฑลสาย 5
ด้านระดับการศึกษา พบว่า ลูกค้ามีระดับการศึกษาที่ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการบัวหลวงเอ็กซ์คลูชีฟ
ธนาคารกรุงเทพ ในเขตสีลมโดยภาพรวม แตกต่ างกัน โดยลูกค้าระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจโดยภาพรวมมากกว่าระดับการศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี เนื่องจากระดับการศึกษาสามารถบอกได้ถึงความคิด การใช้
เหตุผลในการพิจารณาสิ่งต่างๆ รวมถึงการประเมินความพึงพอใจบริการที่ได้รับ โดยผู้ที่ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี
อาจจะมีความซับซ้อนในการใช้เหตุผลพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับบริการที่ได้รับที่มากกว่า ดังนั้นจึงทาให้มีความพึงพอใจใน
การใช้บริการที่น้อยกว่าระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรเทพ อยู่ญาติวงศ์ (2563) ที่ได้
ศึกษาความพึ งพอใจของลูกค้ าที่ มี ต่อการให้ บริการปั จจัยที่ มีผ ลต่อ ความพึ งพอใจในการใช้บ ริการธนาคารกรุงไทยจากั ด
(มหาชน) สาขาพุ ท ธมณฑลสาย 5 พบว่ า ระดั บ การศึ ก ษา มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความพึ ง พอใจในการใช้ บ ริ ก ารของ
ธนาคารกรุงไทยจากัด (มหาชน) สาขา พุทธมณฑลสาย 5
ด้านอาชีพ พบว่า ลูกค้ามีอาชีพที่ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการบัวหลวงเอ็กซ์คลูชีฟ ธนาคารกรุงเทพ
ในเขตสีลมโดยภาพรวม แตกต่างกัน โดยลูกค้าอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยภาพรวมน้อยกว่า
อาชีพธุรกิจส่วนตัว เนื่องจากอาชีพที่ต่างกั น จะทาให้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการรับบริการที่ไม่เหมือนกัน ทาให้เกิดความ
คาดหวังในบริก ารที่ ต่างกัน ดังนั้ นเมื่อ ได้รับการบริก ารที่ เหมือนกัน กลุ่มที่ มีค วามคาดหวังมากกว่าจึ งเกิดความพึ งพอใจ
ที่น้อยกว่า สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรเทพ อยู่ญาติวงศ์ (2563) ที่ได้ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการ

11
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารกรุงไทยจากัด (มหาชน) สาขาพุทธมณฑลสาย 5 พบว่า อาชีพมี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้บริการของธนาคารกรุงไทยจากัด (มหาชน) สาขา พุทธมณฑลสาย 5
ด้านรายได้ พบว่า ลูกค้ามีรายได้ที่ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการบัวหลวงเอ็กซ์คลูชีฟ ธนาคารกรุงเทพ
ในเขตสีลมโดยภาพรวม แตกต่างกัน โดยลูกค้าที่มีรายได้ 80,001-100,000 บาท มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยภาพรวมมากกว่า
รายได้ 40,001-60,000 บาท เนื่องจากรายได้เป็นสิ่งที่สามารถบอกถึงจานวนเงินฝาก และบริการบัวหลวงเอ็กซ์คลูชีฟ ที่เป็น
สาหรับคนใดหรือกลุ่มหนึ่ง ที่จะได้รับเอกสิทธิ์สาหรับผู้มีเงินฝากและ/หรือเงินลงทุนกับธนาคารกรุงเทพ 3 ล้านบาทขึ้นไป
ซึ่งจานวนเงินฝากที่ต่างกัน จึงได้รับสิทธิ์พิเศษหรือโปรโมชั่ นที่ต่างกันด้วย ดังนั้นรายได้จึงมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจที่
ต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรเทพ อยู่ญาติวงศ์ (2563) ที่ได้ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการัจจัยที่มี
ผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารกรุงไทยจากัด (มหาชน) สาขาพุทธมณฑลสาย 5 พบว่า ระดับรายได้ต่อเดือน
มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้บริการของธนาคารกรุงไทยจากัด (มหาชน) สาขา พุทธมณฑลสาย 5
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย ประเภทของการให้บริการ ด้านความรวดเร็วของการ
ให้ บริการ ลักษณะการให้บริการ ช่องทางการให้บริการ มีความสัมพั นธ์กับ ความพึ งพอใจของลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์ค ลูชีฟ
ธนาคารกรุงเทพ ในเขตสีลม จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า
ด้านประเภทของการให้บริการ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูชีฟ ธนาคารกรุงเทพ
ในเขตสีลม ในระดับ สูง และมีทิศทางเดียวกัน จึงสามารถอธิบ ายได้ว่าหากธนาคารได้พั ฒ นาคุณ ภาพการให้บริการ ด้าน
ประเภทของการให้บริการ เพิ่มมากขึ้น ลูกค้าจะมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการบัวหลวงเอ็กซ์คลูชีฟเพิ่มมากขึ้นในระดับสูง
เนื่องจากความต้องการของผู้ใช้บริการมีหลากหลาย และแตกต่างกั น ตามความจาเป็นของแต่ละบุคคล ดังนั้นประเภทการ
บริการที่มีความหลากหลาย มีครอบคลุม ทาให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้บริการได้ง่าย และตรงตามความต้องการ จึงทาให้
ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ สอดคล้องกับงานวิจัยของ (รวิวรรณ ฉิ่นไพศาล และวิมลพรรณ อาภาเวท, 2563)ที่ศึกษา
ความสัมพันธ์ของส่วนประสมทางการตลาดกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านซักอบรีด ในเขตเทศบาลตาบลเสาธงหิน
จังหวัดนนทบุรี ที่พบว่า ประเภทการใช้บริการในร้านซักอบรีดมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ด้านความรวดเร็วของการให้บริการ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูชีฟ ธนาคารกรุงเทพ
ในเขตสีลม ในระดับต่า และมีทิศทางเดียวกัน จึงสามารถอธิบายได้ว่าหากธนาคารได้พัฒนาคุณภาพการให้บริการ ด้านความ
รวดเร็วของการให้บริการเพิ่มมากขึ้น ลูกค้าจะมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการบัวหลวงเอ็กซ์คลูชีฟเพิ่มมากขึ้น ในระดับต่า
เนื่ องจากความรวดเร็วในการให้ บ ริการลูกค้าเป็ นสิ่ งที่ แสดงให้ เห็น ถึงความตั้งใจและเต็ มใจที่ จะให้ บ ริการลูกค้าบัวหลวง
เอ็กซ์คลูชีฟ ธนาคารกรุงเทพ เพื่ อให้ลูกค้าได้รับบริการที่รวดเร็ว ลดเวลาการรอคอย และทาธุรกรรมเสร็จได้ตามเวลาที่
วางแผนไว้ ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าสามารถบริหารเวลาได้ และประหยัดเวลามากขึ้น ลูกค้าเกิดความสบายใจ และพึงพอใจในการใช้
บริการบัวหลวงเอ็กซ์คลูชีฟ ธนาคารกรุงเทพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ (สมยศ อลงกตกิตติคุณ 2561) ศึกษาคุณ สมบัติ
ภาพลักษณ์ และความรวดเร็วในการให้บริการของผู้ให้บริการขนส่งสินค้า (Freight Forwarder) ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้ประกอบการส่งออกในประเทศไทย พบว่า ความรวดเร็วในการให้บริการมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของลูกค้า
ด้านลักษณะการให้บริการ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูชีฟ ธนาคารกรุงเทพ ในเขต
สีลม ในระดับปานกลาง และมีทิศทางเดียวกัน จึงสามารถอธิบายได้ว่าหากธนาคารได้พัฒ นาคุณ ภาพการให้บริการ ด้าน
ลักษณะการให้บริการเพิ่มมากขึ้น ลูกค้าจะมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการบัวหลวงเอ็กซ์คลูชีฟเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง
เนื่องจากลักษณะการให้บริการของธนาคาร มีทั้งการให้บริการผ่านช่องทางเคาน์เตอร์ บริการ Call center เครื่องทาธุรกรรม
อัตโนมัติ บริการทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งมีความหลากหลายและช่วยให้เกิดความสะดวกสบายต่อลูกค้า จึงมีความสัมพันธ์กับความ
พึงพอใจของลูกค้า สอดคล้องกับงานวิจัยของ (อัญชฎา สายสนั่น ณ อยุธยา, 2559)ได้ศึกษาความพึ งพอใจของผู้ใช้บริการ
ธนาคารออนไลน์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ประเภทของการบริการธนาคารส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการ
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ด้านช่องทางการให้บริการ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูชีฟ ธนาคารกรุงเทพ ใน
เขตสี ลม ในระดับ ปานกลาง และมี ทิศทางเดียวกัน จึงสามารถอธิบายได้ว่าหากธนาคารได้พั ฒ นาคุณ ภาพการให้ บริการ
ด้านช่องทางการให้บริการเพิ่มมากขึ้น ลูกค้าจะมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการบัวหลวงเอ็กซ์คลูชีฟ เพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง
เนื่องจากช่องทางการให้บริการเป็นการบริหารจัดการของธุรกิจที่มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการเข้าถึงบริการของลูกค้าได้อย่างง่าย
สะดวกสบาย และทั่วถึง ดังนั้นการบริหารจัดการด้านช่องทางการให้บริการจึงสัมพันธ์กับความพึงพอใจของลูกค้า สอดคล้อง
กับ (จารุภา สายโยช์ , 2560) อิทธิพลของภาพลักษณ์องค์การ และส่วนประสมทางการตลาดต่อความพึง พอใจ ความไว้เนื้อ
เชื่อใจ ความผูกพัน การบอกต่อ และกลับมาใช้บริการซ้าของลูกค้าธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) สาขาวงศ์สว่าง พบว่า ช่อง
การให้บริการลูกค้ามีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของลูกค้าธนาคาร ธนชาต สาขาวงศ์สว่าง
สมมติฐานที่ 3 ทัศนคติที่ลูกค้ามีต่อลักษณะของพนักงานผู้ให้บริการประกอบด้วย ลักษณะบุคลิกภาพของพนักงาน
ด้านจรรยบรรณของพนักงาน ด้านความน่าเชื่อถือของธนาคาร มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูชีฟ
ธนาคารกรุงเทพ ในเขตสีลม จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า
ด้านลักษณะบุคลิกภาพของพนักงาน มีความสัมพั นธ์กับความพึ งพอใจของลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูชีฟ ธนาคาร
กรุงเทพ ในเขตสีลม ในระดับปานกลาง และมีทิศทางเดียวกัน จึงสามารถอธิบายได้ว่าหากผู้ใช้บริการมีทัศนคติ ด้านลักษณะ
บุคลิกภาพของพนักงานเพิ่มสูงขึ้น ลูกค้าจะมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการบัวหลวงเอ็กซ์คลูชีฟ เพิ่มขึ้ นในระดับปานกลาง
เนื่องจากบุคลิกภาพเป็นสิ่งสาคัญในงานด้านบริการ โดยบุคลิกเป็นการแสดงออกถึงกิริยา ท่าทาง น้าเสียง และการแต่งกาย
ซึ่ ง มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การเกิ ด ความรู้ สึ ก สบายใจในระหว่ า งการใช้ บ ริ ก าร รวมทั้ ง ความเชื่ อ มั่ น ในบริ ก ารที่ ไ ด้ รั บ
จึงมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ บัวหลวงเอ็กซ์คลูชีฟ ธนาคารกรุงเทพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ (ณภัทร
หงษาวงศ์, 2562) ที่ศึกษาเรื่องบุคลิกภาพและการบริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีผลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสาร
สายการบินต้นทุนต่า พบว่า บุคลิกภาพของพนักงานผู้ให้บริการ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของลูกค้า
ด้านจรรยาบรรณของพนักงาน มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูชีฟ ธนาคารกรุงเทพ
ในเขตสีลม ในระดับปานกลาง และมีทิศทางเดียวกัน จึงสามารถอธิบายได้ว่าหากผู้ใช้บริการมีทัศนคติ ด้านจรรยบรรณของ
พนักงาน เพิ่มสูงขึ้น ลูกค้าจะมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการบัวหลวงเอ็กซ์คลูชีฟ เพิ่ มขึ้นในระดับปานกลาง เนื่ องจาก
จรรยาบรรณของพนักงานบริการ เป็นความซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบข้อบังคับในการ
ปฏิ บั ติงานอย่างเคร่ งครัด ซึ่ งจะท าให้ผู้ ใช้บ ริก ารเกิด ความเชื่อมั่ น และมั่น ใจในความปลอดภัย ของทรัพ ย์สิน และข้อมู ล
ส่วนบุ ค คล ดั งนั้ น จึงมี ความสั ม พั น ธ์กั บ ความพึ งพอใจของผู้ใช้บ ริก ารบั วหลวงเอ็ ก ซ์ค ลู ชีฟ ธนาคารกรุงเทพ ในเขตสี ล ม
สอดคล้องกับงานวิจัยของ LI HONGLIN (2560) ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความคาดหวังของชาวไทย
เชื้อสายจีนใน กรุงเทพมหานครที่มีต่ อจรรยาบรรณในการน าเสนอข่ าวของสื่อ มวลชนไทย พบว่า ด้านจรรยาบรรณของ
พนักงาน เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ
ด้านความน่าเชื่อถือของธนาคาร มีความสัมพันธ์กั บความพึงพอใจของลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูชีฟ ธนาคารกรุงเทพ
ในเขตสีลม ในระดับสูง และมีทิศทางเดียวกัน จึงสามารถอธิบายได้ว่าหากผู้ใช้บริการมีทัศนคติ ด้านความน่าเชื่อถือของ
ธนาคาร เพิ่มสูงขึ้น ลูกค้าจะมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการบัวหลวงเอ็กซ์คลูชีฟ เพิ่มขึ้นในระดับสูง เนื่องจากบริการของ
ธนาคาร เป็นการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ ภาพลักษณ์ธนาคารจึงถูกวัดด้วยความน่าเชื่อถือ ซึ่งถ้าหากมี
ความน่าเชื่อถือก็จะส่งผลให้ลูกค้าเกิดความสบายใจ และเชื่อใจ จึงมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พนิดา เพชรรัตน์ (2556) ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้เสียภาษีอากร
สานักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 2 พบว่า ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้เสียภาษีอากรอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
สมมติฐานที่ 4 ความพึงพอใจของลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูชีพ ด้านความถูกต้องของข้อมูล ด้านการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า ด้านการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าอย่างสม่าเสมอ มีความสัมพันธ์ต่อความจงรักภักดีของลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูชีฟ
ธนาคารกรุงเทพ ในเขตสีลม จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า
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ด้านความถูกต้องของข้อมูล มีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีของลูกค้า บัวหลวงเอ็กซ์คลูชีฟ ธนาคารกรุงเทพ
ในเขตสีลม ในระดับปานกลาง และมีทิศทางเดียวกัน จึงสามารถอธิบายได้ว่าหากผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ ด้านความถูกต้อง
ของข้อมูลเพิ่มสูงขึ้น ลูกค้าจะมีความจงรั กภักดีของลูกค้า บัวหลวงเอ็กซ์คลูชีฟ เพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง เนื่องจากการให้
ข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือนข้อมูล ทาให้ลูกค้าสามารถประเมินข้อมูลที่ได้รับ สิทธ์ประโยชน์ รวมถึงผลประโยชน์ต่างๆ ที่ลูกค้า
จะได้รับ จนสามารถนาไปใช้ในการตัดสินใจและวางแผนเกี่ยวกับบริการที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง แม่นยา ดังนั้น การให้ข้อมูล
ที่ถูกต้องนอกจากจะทาให้ลูกค้าได้รับประโยชน์จากข้อมูลแล้ว ยังช่วยให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นที่จะใช้บริการบัวหลวงเอ็กซ์คลู
ชีฟ ธนาคารกรุงเทพ และความจงรักภักดีต่อบริการของบัวหลวงเอ็กซ์คลูชีฟ ธนาคารกรุงเทพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
(สุนันทรา ขานวนทอง, 2562) ทาการวิจัยเรื่องคุณภาพการบริการและความไว้วางใจมีผลต่อความภักดีของลูกค้าในการใช้
บริการไร่ชมอิน อาเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า การให้บริการด้วยความถูกต้อง มีความสัมพันธ์ความภักดีของลูกค้า
ที่มาใช้บริการ
ด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีความสัมพั นธ์กับ ความจงรัก ภักดีข องลูกค้ า บัวหลวงเอ็กซ์คลูชีฟ
ธนาคารกรุงเทพ ในเขตสีลม ในระดับปานกลาง และมีทิศทางเดียวกัน จึงสามารถอธิบายได้ว่าหากผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ
ด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพิ่มสูงขึ้น ลูกค้ าจะมีความจงรักภักดีของลูกค้า บัวหลวงเอ็กซ์คลูชีฟ เพิ่มขึ้นใน
ระดับปานกลาง เนื่องจากการตอบสนองความต้องการของลูกค้า เป็นการให้บริการของพนักงานที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการ
มาใช้บริการของลูกค้า โดยยึดถือผลประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า ดังนั้น เมื่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่าง
สมบู รณ์ จะท าให้ ลู กค้ าเกิด ความจงรักภั ก ดี ของลู ก ค้า บั วหลวงเอ็ก ซ์ คลู ชีฟ ธนาคารกรุงเทพ สอดคล้ องกั บ งานวิจั ยของ
พชร เกษโกศล (2562) ที่ ได้ ศึ ก ษาเรื่ องอิ ท ธิพ ลของคุ ณ ภาพบริ ก าร และความพึ งพอใจของผู้ ใช้บ ริก ารที่ ส่ งผลต่ อ ความ
จงรักภั ก ดี ของผู้ใช้ บ ริก าร โรงแรมและรีสอร์ท ในเขตพื้ นที่ ตาบลหมู สี อ าเภอปากช่ อง จังหวัด นครราชสี ม า พบว่า การ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ มีความสัมพันธ์ต่อความจงรักภักดีของลูกค้า
ด้านการดู แลเอาใจใส่ ลูกค้ าอย่างสม่ าเสมอ มี ความสัม พั นธ์กั บความจงรักภั กดี ของลูก ค้า บั วหลวงเอ็ กซ์ค ลูชีฟ
ธนาคารกรุงเทพ ในเขตสีลม ในระดับปานกลาง และมีทิศทางเดียวกัน จึงสามารถอธิบายได้ว่าหากผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ
ด้านการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าอย่างสม่าเสมอเพิ่มสูงขึ้น ลูกค้าจะมีความจงรักภักดีของลูกค้า บัวหลวงเอ็กซ์คลูชีฟเพิ่มขึ้นในระดับ
ปานกลาง เนื่องจากการที่พนักงานผู้ให้บริการเอาใจใส่และให้ความสนใจต่อลูกค้าที่มาใช้บริการที่เข้ามาใช้บริการเสมอส่งผลให้
ลูกค้ามีความรู้สึกว่าเป็นคนพิเศษเสมอ จึงทาให้ลูฏค้าเกิดความรู้สึกดีเมื่อใช้บริการ และกลับมาใช้บริการอีกในครั้งต่อไป และ
ไม่เปลี่ยนใจไปใช้บริการที่ธนาคารอื่ นแม้จะมีผลิตภัณฑ์ออกใหม่ที่มีความใกล้เคียงกัน สอดคล้องกับ (นิเทศ ทองสุกใส และ
อนุ รั ก ษ์ เรื อ งรอบ, 2562) ที่ ศึ ก ษาปั จ จั ย ด้ า นคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของส านั ก งานบั ญ ชี ที่ มี ผ ลต่ อ ความพึ งพอใจและ
ความจงรักภักดีของสถานประกอบการในจังหวัดชลบุรี พบว่า ปัจจั ยด้านการดูแลเอาใจใส่ต่อลูกค้า มีความสัมพันธ์กับความ
ภักดีของลูกค้าสถานประกอบการที่ใช้บริการ

ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัย เรื่อ ง คุ ณ ภาพด้านการให้ บ ริการและทั ศนคติ ที่ มีค วามสัมพั น ธ์ต่อ ความพึ งพอใจลูก ค้าบั วหลวง
เอ็กซ์คลูซีฟ ธนาคารกรุงเทพ ในเขตสีลม มีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ธนาคารกรุงเทพ ในเขตสีลม ควรพัฒนาการให้บริการเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการใช้บริการบัวหลวง
เอ็กซ์คลูซีฟเพิ่มสูงขึ้น โดยมุ่งสร้างความพึงพอใจให้กับกลุ่มลูกค้าเพศหญิง กลุ่มอายุ 31-49 ปี ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญา
ตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และรายได้ 40,001-60,000 บาท เนื่องจากปัจจุบันยังเป็นกลุ่มที่มีความพึงพอใจน้อยกว่า
กลุ่มอื่น จึงควรพัฒ นาเพื่อให้ความพึ งพอใจโดยภาพรวม ซึ่งมีส่วนช่วยให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดี ของธนาคารกรุงเทพ
มากยิ่งขึ้นด้วย
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2. ธนาคารกรุงเทพ ในเขตสีลม ควรพัฒนาคุณภาพการให้บริการ สาหรับบริการบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ ให้ดียิ่งขึ้น
เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของลูกค้า อีกทั้งยังช่วยให้ลูกค้าเกิดความจงรักภั กดีต่อการใช้บริการ โดยด้าน
ประเภทของบริการ ธนาคารควรมุ่งเน้นให้เกิดความสะดวกแก่ลูกค้า และสามารถให้ข้อ มูลลูกค้าได้อย่างถูกต้อง ควรมีการ
พัฒนารูปแบบการเชื่อมโยงบริการระหว่างสาขาเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้บริการสาขาอื่นทดแทนได้
3. ธนาคารกรุงเทพ ในเขตสีลม ควรมุ่งส่งเสริมทัศนคติของลูกค้า ด้าบุคลิกภาพของพนักงาน ด้านจรรยาบรรณของ
พนักงาน และด้านความหน้าเชื่อถือของธนาคารพัฒนาคุณภาพการให้บริการ สาหรับบริการบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ เนื่องจาก
มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของลูกค้า และสัมพันธ์กับความจงรักภักดีต่อการใช้บริการบัวหลวงเอ็กซ์คลูชีฟ
4. ธนาคารกรุงเทพ ในเขตสีลม ควรให้ความสาคัญกับการสร้างความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบัวหลวงเอ็กซ์คลูซี ฟ
ซึ่งเป็นปัจจัยที่สาคัญในการที่จะทาให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีต่อการใช้บริการบัวหลวงเอ็กซ์คลูชีฟ และควรมุ่งเน้นให้บริการ
ลูกค้าที่ตรงตามความต้องการพร้อมทั้งมีการสารวจความต้องการและปรับปรุงการให้บริการอยู่เสมอ ควรแสดงให้ลูกค้ารับรู้ถึง
ความเอาใจใส่ และมีความพร้อมในการช่วยเหลือหรือให้บริการลูกค้าทุกครั้งที่ไปใช้บริการ
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