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การศึ กษาเรื่ อง การศึ กษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่ มี ต่อคุ ณภาพบริ การ
ศูนย์บริ การลูกค้าทางโทรศัพท์ กรณี ศึกษาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีวตั ถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบลักษณะประชากรศาสตร์ กบั การรับรู ้คุณภาพการให้บริ การ เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อระดับความ
พึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริ การ และเพื่อเปรี ยบเทียบความคาดหวังต่อคุณภาพการให้บริ การ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาคือผูท้ ี่เคยใช้บริ การ จานวน 214 คน เครื่ องมื อที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 204 คน และแบบสัมภาษณ์จานวน 10 คน ผลการศึกษาจากแบบสอบถาม พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์
แตกต่างกันไม่มีผลต่อความพึงพอใจบริ การที่แตกต่างกัน ในด้านปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การ
พบว่า ปั จจัยด้านความคาดหวังในการใช้บริ การมีระดับความพึงพอใจสู งสุ ด และปั จจัยด้านคุณภาพระบบมีระดับ
ความพึงพอใจน้อยที่สุด และในด้านความความคาดหวังกับการรับรู ้จริ งต่อคุณภาพบริ การ พบว่า กลุ่มตัวอย่างผูต้ อบ
แบบสอบถาม และผูต้ อบแบบสัมภาษณ์ มีความสอดคล้องกัน คื อ กลุ่มตัวอย่างมี ความคาดหวังเรื่ องระยะเวลารั บ
บริ การจะใช้เวลาไม่นาน แต่เมื่อใช้บริ การกลับพบปั ญหาเรื่ องระยะเวลาในการรอสายติดต่อเจ้าหน้าที่ตอ้ งใช้เวลานาน
จึงส่ งผลต่อระดับความพึงพอใจในระดับที่ต่าลงได้ เนื่องจากไม่ได้รับบริ การตามที่คาดหวัง
คาสาคัญ: ความพึงพอใจต่อคุณภาพบริ การ, ศูนย์บริ การลูกค้าทางโทรศัพท์, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ABSTRACT
This research on the study on satisfaction of customers in Bangkok towards quality of call center: case study of
Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives aims to: study and compare demographic characteristics with
perception on service quality; study on factors influencing satisfaction level towards service quality; and to
compare expectation towards service quality. The sample group consisted of 214 customers who used services of
the bank. Tools used for collecting data were questionnaires responded by 204 samples and interview form
conducted with 10 samples. The results obtained from questionnaires revealed that different demographic
characteristics had no influence on different satisfaction level towards services. For factors influencing satisfaction
towards services usage, it was found that factor on expectation toward services usage was in the highest level
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whereas factor on system quality was in the lowest level. From comparing expectation with actual perception on
service quality, it was found that the results obtained from questionnaires and interview wee consistent, i.e., the
sample group expected that the duration of service was not long. However, after using service, the found a problem
on long calling duration for contacting with staffs leading to lower satisfaction level because they received service
that failed to meet with their expectation.
Keywords: Satisfaction towards service quality, Call Center, Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives
1. บทนา
สถาบันการเงินถือเป็ นธุ รกิจที่มีความสาคัญต่อระบบการเงินของประเทศมากที่สุด ในปั จจุบนั บริ การต่าง ๆ
ของธนาคารได้กลายมาเป็ นส่ วนหนึ่ งของชี วิตและการดาเนิ นธุ รกิจทุกประเภท ธุ รกิจธนาคาร และสถาบันการเงิ น
ต่างๆ จึงมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย การจัดตั้งให้มีศูนย์กลาง
ในการให้ขอ้ มูล ให้คาปรึ กษาปั ญหาต่างๆ ให้กบั ผูใ้ ช้บริ การ โดยมุ่งเน้นการติดต่อที่สะดวก รวดเร็ ว ศูนย์การให้ขอ้ มูล
ผ่านทางโทรศัพท์จึงถือเป็ นช่องทางติดต่อสื่ อสารที่จะสามารถตอบสนองความต้องการได้มากที่สุด ศูนย์บริ การลูกค้า
ทางโทรศัพท์ (ธกส. Call Center) จึงถูกจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2550 เพื่อเป็ นการให้ขอ้ มูล ประสานงานพร้อมทั้งช่วย
แก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นของผูใ้ ช้บริ การ ธนาคารได้มีปรับปรุ งโครงสร้างเพื่อให้เหมาะสมกับการดาเนิ นธุ รกิจ สอดคล้อง
กับนโยบายและกลยุทธ์ของธนาคาร โดยเน้นการพัฒนาปรับปรุ งวิธีการในการให้บริ การแก่ลูกค้าควบคู่ไปพร้อมกับ
การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ โดยคงให้บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง เพื่อมุ่งเน้น
บริ การตามความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและสร้างความพึงพอใจ ความประทับใจในการบริ การผ่าน
ศูนย์การให้ขอ้ มูลทางโทรศัพท์ ซึ่ งจะเป็ นการเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริ การลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์ และการ
ป้ องกันไม่ให้ระบบเกิดปั ญหาในอนาคต ธนาคารจึ งจัดหาระบบใหม่ที่สามารถให้บริ การได้ตามความต้องการของ
ลูกค้าและรองรั บธุ รกิ จหลักของธนาคารได้ จึ งมี แนวคิ ดที่ จะเพิ่มบทบาทการให้บริ การของศูนย์บริ การลูกค้าทาง
โทรศัพท์ โดยใช้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมาเสริ มประสิ ทธิ ภาพในการดาเนินงานเพื่อสร้างความได้เปรี ยบทางการ
แข่งขันทางธุรกิจอย่างยัง่ ยืนให้กบั ธนาคารในอนาคต
ในปั จจุ บนั จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรน่ า ที่ส่งผลกระทบไปทัว่ โลก รวมถึงประเทศ
ไทย ที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม 2562 ที่ผา่ นมา ทาให้ภาครัฐกาหนดมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมการ
แพร่ ระบาดของโรคเพื่อรักษาระยะห่ างทางสังคมได้ส่งผลกระทบต่อปริ มาณงานที่เพิ่มสู งขึ้นของศูนย์บริ การลูกค้า
ทางโทรศัพท์ และสถาบันการเงิ นอื่นๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยคาดว่าหลังจากที่ ผบู ้ ริ โภคมี การเรี ยนรู ้ พฤติกรรม
ใหม่ๆ ทาให้ธนาคารต้องเตรี ยมปรั บตัวเพื่อรองรั บการเปลี่ยนแปลงให้บริ การข้อมูลข่าวสารที่ รวดเร็ ว และถูกต้อง
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การของธนาคาร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีปริ มาณเพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ปี
และเพียงพอต่อการให้บริ การโครงการต่างๆ ที่ รัฐบาลมีมาตรการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และผูม้ ี รายได้นอ้ ย ซึ่ งมี
ความซับซ้อน ส่ งผลให้ปริ มาณความต้องการใช้บริ การศูนย์บริ การลูกค้าทางโทรศัพท์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับด้านประชากรศาสตร์ ศิริวรรณ เสรี รัตน์, ปริ ญ ลักษิตานนท์และศุภรเสรี รัตน์ (2552, อ้าง
ถึงใน ลักษณ์นาราข์ พันวราสิ น, 2553, น. 10 -11) กล่าวว่า ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาด
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ครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได้ อาชี พ การศึกษาเหล่านี้ เป็ นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่ วนตลาด ที่สาคัญมี
ดังนี้
1. อายุ เนื่ องจากผลิตภัณฑ์จะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มที่มีอายุผบู ้ ริ โภคแตกต่างกัน นักการ
ตลาดจึงใช้อายุเป็ นตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างของส่ วนตลาด
2. เพศ เป็ นตัวแปรในการแบ่งตลาดที่ สาคัญเช่ นกัน นักการตลาดควรต้องศึ กษาตัวแปรนี้ อย่างรอบคอบ
เพราะในปั จจุ บนั นี้ ตวั แปรทางด้านเพศมี การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการบริ โภค การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจมี
สาเหตุมาจากสตรี ที่ทางานมีมากขึ้น
3. ลักษณะครอบครั ว ในอดี ตจนถึ งปั จจุ บันมี ลกั ษณะครอบครั วเป็ นเป้ าหมายที่ สาคัญ ของการใช้ ความ
พยายามทางการตลาดมาโดยเฉพาะ และมีความสาคัญยิ่งขึ้นในส่ วนที่เกี่ยวกับหน่วยผูบ้ ริ โภค นักการตลาดจะสนใจ
จ านวนและลัก ษณะบุ ค คลในครั ว เรื อนที่ ใ ช้สิ น ค้า ใดสิ น ค้า หนึ่ ง และยัง สนใจในการพิ จ ารณาลัก ษณะด้า น
ประชากรศาสตร์ และโครงสร้ างด้านสื่ อ ที่ จ ะเกี่ ย วข้อ งกับ ผูต้ ดั สิ น ใจในครั วเรื อ นเพื่ อ ช่ วยในการพัฒนากลยุท ธ์
การตลาดให้เหมาะสม
4. รายได้ การศึกษา และอาชีพ เป็ นตัวแปรที่สาคัญในการกาหนดส่ วนครองตลาด โดยทัว่ ไปนักการตลาดจะ
สนใจผูบ้ ริ โภคที่ มีความร่ ารวยแต่อย่างไรก็ตามครอบครัวที่มีรายได้ปานกลางและมี รายได้ต่าจะเป็ นตลาดที่มีขนาด
ใหญ่ ปั ญหาที่สาคัญในการแบ่งส่ วนครองตลาดโดยถือเกณฑ์รายได้อย่างเดียวก็คือ รายได้จะเป็ นตัวชี้การมีหรื อไม่มี
ความสามารถในการจ่ายสิ นค้า ในขณะเดียวกันการเลือกซื้ อสิ นค้าที่แท้จริ งอาจถือเกณฑ์รูปแบบการดารงชีวิต รสนิ ยม
ค่านิยม อาชีพ การศึกษา แม้วา่ รายได้จะเป็ นตัวแปรที่ใช้บ่อยมาก
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการรับรู ้ แอนชัน่ และแวนราอิจ (1998) กล่าวว่า การรับรู ้คุณภาพเกิดจากความ
คาดหวังของลูกค้า สิ นค้าหรื อการบริ การจะมีคุณภาพสู งก็ต่อเมื่อความต้องการของลูกค้าตรงกับความคาดหวังที่ต้ งั ไว้
การรับรู ้คุณภาพที่สูงต่อสิ นค้าหรื อการบริ การลูกค้าจะทาการพิจารณาจากความเหมาะสมของการใช้งาน ความคงทน
ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความไว้วางใจ และบริ การ หรื อสิ นค้าจะมีคุณภาพเมื่อลูกค้าได้ทาการเปรี ยบเทียบ
การรับรู ้จริ งกับความคาดหวังต่อสิ นค้าหรื อบริ การนั้น
แนวคิ ดและทฤษฎี ที่เกี่ ยวกับการบริ การ ผูศ้ ึ กษาได้ทาการศึ กษาโดยใช้หลักแนวคิดของ DeLone and
McLean (1992) ซึ่ งประกอบด้วยปั จจัย 6 ประเภท ได้แก่ คุณภาพสารสนเทศ คุณภาพระบบ คุณภาพบริ การ ความ
ตั้งใจในการใช้ ความพึงพอใจของผูใ้ ช้ และประโยชน์ที่ได้รับ
ปั จจัยกาหนดคุณภาพการบริ การโดยการประเมินคุณภาพของการบริ การ (ปั ทมากร ระเบ็ง, 2550) พบว่า ผูบ้ ริ โภคใช้
ปั จจัย 10 ประการในการประเมินคุณภาพของการบริ การ ซึ่ งได้แก่
1. ความไว้วางใจได้ คือ ความถูกต้องของกระบวนการให้บริ การ ความสามารถของการให้บริ การได้อย่าง
ถูกต้อง และสามารถให้บริ การได้ตามที่สัญญาไว้อย่างครบถ้วน
2. การตอบสนองความต้องการ คื อ ผูใ้ ห้บริ การจะต้องมี ความพร้ อม และเต็มใจที่ จะให้บริ การ สามารถ
ตอบสนองความต้องการในด้านต่างๆ ของลูกค้าได้ทนั ทีมีการสื่ อสารที่ดีในการชี้แจงรายละเอียดก่อนให้บริ การทุกครั้ง
3. ความสามารถของผูใ้ ห้บริ การ คือ การที่ผใู้ ห้บริ การมีทกั ษะ ความรู้ความสามารถในการบริ การ สามารถ
แสดงให้ลกู ค้าเห็นชัดเจน และตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริ การได้
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4. การเข้าถึ งบริ การ คื อ ลูกค้าจะต้องเข้าถึ งบริ การได้ง่ายและได้รับความสะดวกจากการมาใช้บริ การ มี
ขั้นตอนในการให้บริ การที่ไม่ซับซ้อน การให้บริ การกระจายทัว่ ถึง เช่น การคมนาคมสะดวก การบริ การเป็ นระเบียบ
รวดเร็ ว ไม่เสี ยเวลาในการรอนาน เวลาที่ใช้บริ การเป็ นเวลาที่สะดวกสาหรับลูกค้าด้วยความเสมอภาพ
5. อัธยาศัยไมตรี คือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การจะต้องมีความสุ ภาพ มีความเอาใจใส่ รวมทั้งมีกริ ยา
มารยาท การแต่งกายสุ ภาพ ใช้คาพูดที่เหมาะสม และมีบุคลิกภาพดี
6. การติดต่อสื่ อสาร การสื่ อสารมีความสาคัญมากต่อคุณภาพบริ การ เพราะนอกจากเป็ นขั้นตอนหนึ่ งของ
กระบวนการให้บริ การแล้ว ยังจัดว่าเป็ นบริ การอี กลักษณะหนึ่ ง ดังนั้นผูใ้ ห้บริ การจึ งควรมี การให้ขอ้ มูลต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องแก่ผมู ้ าใช้บริ การและหลีกเลี่ยงศัพท์เทคนิคในการสื่ อสารแก่ลกู ค้า
7. ความน่าเชื่อถือ คือ ความน่าเชื่อถือที่เกิดขึ้นจากความซื่ อสัตย์ ความจริ งใจ ความสนใจอย่างจริ งใจ ซึ่ งถือเป็ น
ส่ วนสาคัญมากที่สุดอย่างหนึ่ง ที่จะส่ งผลให้ผมู ้ าใช้บริ การมากขึ้น มีการพูดปากต่อปาก จนอาจเกิดปั จจัยเสริ มร่ วมด้วย
8. ความปลอดภัย คือ การบริ การที่ส่งมอบแก่ผใู ้ ห้บริ การไม่เกิดความเสี่ ยง และอันตราย ของร่ างกาย หรื อข้อ
สงสัยต่างๆ ใน การรั กษาความปลอดภัย เพื่อให้ลูกค้ารู ้ สึกมัน่ ใจว่ามี ความปลอดภัยในชี วิต และทรั พย์สิน รวมทั้ง
ชื่อเสี ยงของตน
9. ความเป็ นรู ปธรรมของบริ การ คือ บริ การที่ นาเสนอออกมาเป็ นรู ปธรรมจะทาให้ลูกค้ารั บรู้ ถึงการใช้
บริ การนั้นๆ ได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น มีสถานที่ใหญ่โต มีเครื่ องมือเครื่ องใช้ที่ทนั สมัยและเพียงพอ มีบุคลากรที่เพียงพอในการ
ให้บริ การ
10. เข้าใจลูกค้า คือ การที่ผใู้ ห้บริ การพยายามทาความรู ้จกั กับลูกค้าเพื่อให้ทราบความถึงความต้องการของ
ลูกค้า เช่น ผูใ้ ห้บริ การสามารถจาชื่อลูกค้าได้ หรื อมีระบบการรักษาข้อมูลในอดีตของลูกค้า
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ เกษมสันต์ พิพฒั น์ศิริศกั ดิ์ (2551 อ้างอิง นิเทศ ทองสุ กใส 2563 : 14)
ให้ความหมายสาหรั บความพึงพอใจว่า หมายถึง ความรู ้ สึกที่ ดีของลูกค้าหลังจากที่ ได้ใช้สินค้าหรื อบริ การนั้นแล้ว
พบว่าดีจริ งตามที่คาดหวัง เมื่อลูกค้าเกิดความพึงพอใจแล้ว นักการตลาดจะต้องพยายามทาให้ลูกค้ากลับมาซื้ อซ้ า เกิด
ความภักดีในตราสิ นค้า และมีการบอกต่อไปยังผูอ้ ื่นอีก ซึ่ งสอดคล้องกับ มณี วรรณ ตันไทย (2553, น. 66 - 69) ได้ให้
ความหมายความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการได้รับบริ การในด้านต่าง ๆ ดังนี้ คือ ด้านความสะดวกที่ได้รับ ด้าน
ตัวเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริ การ ด้านคุณภาพของบริ การที่ได้รับ ด้านระยะเวลาในการดาเนิ นการ และด้านข้อมูลที่ ได้รับจาก
การบริ การ กล่าวคือ ความพึงพอใจในการให้บริ การ คือ ความรู ้สึกดีของลูกค้าหรื อผูร้ ับบริ การที่มีต่อการให้บริ การที่
ตรงกับ ความต้อ งการหรื อ เกิ น ความต้อ งการของผูร้ ั บ บริ ก ารในด้า นต่ า งๆ เช่ น ด้า นเจ้า หน้า ที่ ผูใ้ ห้ บ ริ ก าร ด้า น
กระบวนการในการให้บริ การ ด้านคุณภาพของบริ การ เป็ นต้น
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความคาดหวัง สมิต สัชฌุกร (2550, น. 66 -73) การให้บริ การเพื่อสร้างความ
พอใจต้องตอบสนองความคาดหวังของผูร้ ับบริ การ ซึ่ งความคาดหวังเป็ นเรื่ องของจิตใจอาจแสดงออกโดยตรงทาง
คาพูดบอกกล่าว ซึ่ งทาให้เกิดความยุง่ ยากว่าจะพิจารณาจากสิ่ งใด ซึ่ งผูต้ ิดต่อทุกคนจะต้องคิดคานึ งความต้องการ
คล้ายๆ กัน ดังนี้
1. สถานที่ไปมาสะดวก ทาเลที่ต้ งั ของหน่วยงานร้านค้า และบริ ษทั ตลอดจนสถานที่ทาการจะต้องคานึ งถึง
สถานที่ต้ งั ว่ามีความสะดวกเหมาะสมต่อการติดต่อมากน้อยเพียงใด
2. มีการกล่าวต้อนรับทักทาย การทักทายที่มีคาพูดไพเราะและมีน้ าเสี ยงชวนฟัง
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3. มีความเอาใจใส่ ผมู ้ าติดต่อ ทุกคนต้องการมีความสาคัญ มีผเู ้ อาใจใส่ ดูแลทั้งด้วยการพูดและการกระทา
4. สนใจตอบคาถาม ผูม้ าติดต่อโดยทัว่ ไปจะต้องการข้อมูล
5. มีท่าทีแสดงออกที่สุภาพ ผูม้ าติดต่อทุกชอบกิริยาที่สุภาพ
6. พูดด้วยน้ าเสี ยงชัดเจนไพเราะ ผูม้ าติดต่อต้องการทราบเรื่ องจึงควรพูดให้ชดั ฉะฉานด้วยน้ าเสี ยงไพเราะ
ชวนฟัง
7. มีความเป็ นกันเอง ผูม้ าติดต่อชอบความเป็ นกันเอง แต่ไม่ใช่ข้ นั ถือวิสาสะเป็ นเพื่อนเล่น
8. ถามความประสงค์และให้คานา ผูม้ าติดต่อซึ่ งเพิ่งมาเป็ นครั้งแรกจะต้องระมัดระวัง ไม่อวดรู ้ หรื อเดาว่าจะ
ติดต่อเรื่ องอะไร ควรจะต้องถามความประสงค์ และตั้งใจรับฟังด้วยความสงบ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง พรรณนิ ภา เกลาชู และณัฐพันธ์ บัววราภรณ์ (2562) ได้ทาการศึกษา “ความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการให้บริ การของ Call Center ธนาคารอาคารสงเคราะห์” พบว่า การรับรู ้คุณภาพบริ การสามารถส่ งผลต่อ
ความพึงพอใจได้ สามารถลาดับอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้ง 3 ด้านเรี ยงตามระดับอิทธิ พลของตัวแปรแต่
ละตัว ได้แก่ ความน่าเชื่อถือ การให้ความมัน่ ใจ และความเอาใจใส่
ธวัลพร สง่าชาวเหนื อ (2555) ได้ทาการศึกษา“ความคาดหวัง การรั บรู ้ และความพึงพอใจต่อคุ ณภาพการ
ให้บริ การของศูนย์การให้ขอ้ มูลทางโทรศัพท์ (Call Center) ของธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหนึ่ งในกรุ งเทพมหานคร” พบว่า
คุณภาพสารสนเทศ ด้านความเข้าใจง่าย คุณภาพระบบ ด้านเวลาที่ใช้ในการตอบสนองและ คุณภาพบริ การ ด้านความ
เอาใจใส่ มีคุณภาพบริ การสู งหรื อผูร้ ับบริ การรู ้สึกประทับใจในคุณภาพของการบริ การ ส่ วนคุณภาพสารสนเทศ ด้าน
ความปลอดภัย คุ ณภาพระบบ ด้านความน่ าเชื่ อถื อ และคุณภาพบริ การ ด้านความมัน่ ใจ และด้านการตอบสนอง มี
คุณภาพบริ การต่าหรื อผูร้ ับบริ การรู้สึกไม่พอใจในคุณภาพของการ
ปิ ยะ พนาเวชกิจกุล (2558) ได้ทาการศึกษา“ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การศูนย์บริ การ
ข้อมูลทางโทรศัพท์ ของธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศไทยของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร” จากผลการวิจยั
พบว่าปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การศูนย์บริ การข้อมูลทางโทรศัพท์ ของธนาคารพาณิ ชย์ไทย
โดยเรี ยงตามลาดับจากมากไปน้อยได้แก่ ปั จจัยด้านความคาดหวังในเรื่ องของความรวดเร็ วและการติดตามผล, ปั จจัย
ด้านคุณภาพระบบ และความรวดเร็ วในการใช้บริ การ, ปัจจัยด้านการตรวจสอบคุณภาพการให้บริ การ
กรอบแนวคิด
จากการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง ผูศ้ ึกษาสามารถสรุ ปกรอบการวิจยั ได้ดงั นี้
ปัจจัยส่ วนบุคคล (เพศ, อายุ, อาชีพ, รายได้ และ การศึกษา พฤติกรรม
เกี่ยวกับการใช้บริ การศูนย์บริ การลูกค้าทางโทรศัพท์)

ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการ
ศูนย์ บริการลูกค้ าทางโทรศัพท์
(ธกส. Call Center)

ปัจจัยด้ านการรับรู้ของผู้ให้ บริการ ซึ่งแบ่งเป็ นด้าน คือ
ปัจจัยด้านคุณภาพระบบ, ปัจจัยด้านคุณภาพข้อมูล,
ปัจจัยด้านคุณภาพบริ การ และความคาดหวังต่อคุณภาพการให้บริ การ
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2. วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบลักษณะประชากรศาสตร์ กบั ระดับความพึงพอใจในการใช้บริ การ
2. เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การศูนย์บริ การลูกค้าทางโทรศัพท์ (ธกส. Call Center)
3. เพื่อเปรี ยบเทียบความคาดหวังต่อคุณภาพการให้บริ การและการรับรู ้จริ งต่อคุณภาพการให้บริ การ
3. การดาเนินการวิจัย
การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั แบบผสมผสาน ประกอบด้วย การวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธี
วิจยั แบบการสารวจ (Survey Research) ผ่านการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) และการวิจยั เชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ผ่านการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ (Interview) เพื่อนาผลการวิจยั เชิง
คุณภาพมาอธิ บายข้อมูลเชิงลึกถึงประเด็นปั ญหาที่ทาการศึกษาจากการวิจยั เชิงปริ มาณ ช่วยให้เข้าใจปั ญหาได้อย่าง
ชัดเจน สามารถกาหนดแนวทางปฏิ บตั ิสาหรั บตัดสิ นใจวางแผนแก้ไขปั ญหาและพัฒนาได้อย่างตรงประเด็น และ
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีการทางสถิติจากการใช้โปรแกรมสถิติสาเร็ จรู ปในการสรุ ปผลการวิจยั รวมถึงการวิเคราะห์
เนื้อหา
กลุ่มตัวอย่างของการศึ กษาประชากรในงานวิจยั ครั้ งนี้ ได้แก่ ลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร และเคยใช้บริ การศูนย์บริ การลูกค้าทางโทรศัพท์ ตั้งแต่เดื อนมี นาคม 2563 เป็ นต้นไป ที่ อยู่ในจังหวัด
กรุ งเทพมหานคร จานวน 204 คน เพื่อความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ
ไวรัสโคโรน่า ผูศ้ ึกษาใช้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างลดลงเป็ นกึ่งหนึ่ งจากสู ตรของ Taro,Yamane (1973 อ้างอิง อภินนั ท์
จันตะนี , 2549: 29) ที่ระดับความเชื่ อมัน่ เท่ากับร้ อยละ 93 ค่าความคลาดเคลื่อนที่ ยอมรั บได้ไม่เกิ นร้ อยละ 7 จาก
จานวนประชากรจังหวัดกรุ งเทพมหานคร 5,666,264 คน (กองยุทธศาสตร์บริ หารจัดการ. 2562)
ผูศ้ ึกษาทาการแจกแบบสอบถามให้กบั ลูกค้าที่เคยใช้บริ การศูนย์บริ การลูกค้าทางโทรศัพท์ ตั้งแต่เดื อน
มีนาคม 2563 เป็ นต้นไป จานวน 204 คน โดยทาการสารวจในพื้นที่กรุ งเทพมหานคร ดาเนิ นการเก็บข้อมูลตัวอย่าง
แบบสอบถามผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน่ ไลน์ ระหว่างวันที่ 21 มกราคม–10 กุมภาพันธ์ 2564 และทาการสัมภาษณ์เชิง
ลึกจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 10 คน ผ่านทางโทรศัพท์โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive
Sampling) คือ ลูกค้าที่เคยมีประวัติการติดต่อเข้ามาใช้บริ การศูนย์บริ การลูกค้าทางโทรศัพท์ ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็ นต้นไป ระหว่างวันที่ 21 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2564
หลังจากรวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับการคาตอบครบถ้วนแล้ว จึงนามาประมวลผลด้วยวิธีการทางสถิติ
เพื่อดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการสารวจเพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลดังต่อไปนี้
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ใช้การประเมินโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์การแจกแจง
ได้แก่ ความถี่ และ ค่าร้อยละ
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมทั่ว ไปเกี่ ย วกับ การใช้บ ริ ก ารศู น ย์บ ริ การลู ก ค้า ทางโทรศัพ ท์ เป็ น
แบบสอบถามที่มีให้เลือกหลายคาตอบลักษณะปลายปิ ด โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา จาแนกตามจานวนของกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สถิติการวิเคราะห์การแจกแจง ค่าความถี่ และค่าร้อยละ (กัลยาวาณิ ชย์บญั ชา: 2544)
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ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับกับปั จจัยด้านการรับรู ้ของผูใ้ ห้บริ การ ที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การ
โดยใช้เครื่ องมือประเภทมาตรประมาณค่า ซึ่ งแบ่งระดับความเห็นมากที่สุด คือ 5 คะแนน ระดับความคิดเห็นมาก คือ
4 คะแนน ระดับความคิดเห็นปานกลาง คือ 3 คะแนน ระดับความคิด เห็นน้อย คือ 2 คะแนน และรับความคิดเห็นน้อย
ที่ สุด คือ 1 คะแนน โดยประยุกต์การวัดคะแนนตามแบบมาตราวัดของลิเคิร์ท เรี ยกว่า วิธีการประเมิ นแบบรวมค่า
(Likert Scale, 1932) ใช้สถิติการวิเคราะห์การแจกแจง ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผูศ้ ึกษาได้ทาการหาค่าการทดสอบ f-test เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ (ปั จจัย
ส่ วนบุคคล) ต่อความพึงพอใจของพึงพอใจในการใช้บริ การศูนย์บริ การลูกค้าทางโทรศัพท์ และวิเคราะห์ t-test เพื่อ
วิเคราะห์อิทธิพลปั จจัยด้านการรับรู ้ของผูใ้ ช้บริ การที่มีต่อพึงพอใจในการใช้บริ การศูนย์บริ การลูกค้าทางโทรศัพท์
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ
ผูศ้ ึกษาได้รวบรวมข้อมูลที่ ได้รับจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ทาการวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื้ อหา การ
ตีความ ร่ วมกับแนวคิด ทฤษฎี เพื่อเป็ นแนวทางในการปรั บปรุ งบริ การศูนย์บริ การลูกค้าทางโทรศัพท์ เกี่ ยวกับกับ
ปั จจัยด้านการรับรู ้ของผูใ้ ห้บริ การ ที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การ
4. ผลการวิจัย
ผลการศึกษาข้อมูลเชิ งปริ มาณ ด้านประชากรศาสตร์ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง
จานวน 130 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.75 มีอายุระหว่าง 38-52 ปี จานวน 95 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.39 มีอาชีพข้าราชการ/
พนักงานรั ฐวิสาหกิ จ จานวน 72 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.64 มี รายได้ 20,001-30,000 บาท จานวน 105 คน คิดเป็ น ร้อยละ
49.07 มีระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 137 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.02 ข้อมูลด้านพฤติกรรมการใช้บริ การของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ส่ ว นใหญ่ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ใ นการเลื อ กใช้บ ริ ก ารศู น ย์บ ริ ก ารลู ก ค้า ทางโทรศัพ ท์ คื อ
สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์/เอกสารคู่มือ คิดเป็ นร้อยละ 40.42 เคยใช้ศูนย์บริ การลูกค้าทางโทรศัพท์ของธนาคารอื่นๆ
คือ ธนาคารกรุ งไทย คิดเป็ นร้อยละ 28.20 จานวนครั้งโดยเฉลี่ย ส่ วนใหญ่จะใช้บริ การไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี คิดเป็ นร้อย
ละ 71.08 มักใช้บริ การในช่วงเวลาทาการ (วันจันทร์ -วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.) โดยคิดเป็ นร้อยละ 64.22 และมี
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการใช้บริ การแต่ละครั้ง 1-5 นาที คิดเป็ นร้อยละ 41.67
จากการรวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจานวน
204 คน และแบบสัมภาษณ์จานวน 10 คน ผลการศึกษา พบว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ ลูกค้าที่เคยใช้บริ การ
ศูนย์บริ การลูกค้าทางโทรศัพท์ โดยจาแนก เพศ อายุ อาชี พ การศึกษา และรายได้ พบว่า มีค่าสถิติ F-test มีค่า Sig.
มากกว่า 0.5 หมายถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ แตกต่างกันไม่มีผลต่อความพึงพอใจบริ การที่แตกต่างกัน
ผลการศึกษาปั จจัยด้านความคาดหวังและด้านแรงจูงใจในการใช้บริ การจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่ม
ตัวอย่าง สามารถอธิ บายผลการศึกษาตามตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 คะแนนเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกับปั จจัยด้านการรับรู ้ของผูใ้ ห้บริ การที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจ
ในการใช้บริ การ
ปัจจัยด้ านการรับรู้ของผู้ให้ บริการทีม่ อี ทิ ธิพลต่ อความพึงพอใจในการใช้ บริการ
ปัจจัยด้ านคุณภาพระบบ
1. มีหวั ข้อในระบบตอบรับอัตโนมัติ(IVR) ที่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว
2. สามารถเข้าถึงหัวข้อที่ตอ้ งการในระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR ) ด้วยการกดไม่กี่ครั้ง
3. ระบบไม่ซบั ซ้อน เข้าใจได้ง่าย
4. มีหวั ข้อรายการที่ตอ้ งการในระบบอัตโนมัติชดั เจน และครบถ้วน
5. เมนูยอ้ นกลับ หรื อถัดไปทาได้โดยง่าย
เฉลี่ยรวม
ปัจจัยด้ านคุณภาพข้ อมูล
1. ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ได้รับบริ การจาก ธกส Call Center เข้าใจได้ง่าย ตรงประเด็น
2. ข้อมูลที่ได้รับมีความถูกต้อง เชื่อถือได้
3.ระยะเวลาตั้งแต่เริ่ มให้บริ การจนจบการทารายการใช้เวลาอย่างรวดเร็ ว
เฉลี่ยรวม
ปัจจัยด้านการรับรู้ของผูใ้ ห้บริ การที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การ (ต่อ)
ปัจจัยด้ านคุณภาพการบริการ
1. ระยะเวลาในการรอสายเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ใช้เวลาไม่นาน
2. มัน่ ใจว่าข้อมูลส่วนตัวที่ให้กบั ธกส. Call Center จะไม่ถูกนาไปไปใช้ในด้านอื่น
3. มีการยืนยันข้อมูล หรื อพิสูจน์ขอ้ มูลส่ วนบุคคลที่แสดงถึงความปลอดภัยในการรับ
บริ การ
4. เจ้าหน้าที่มีความรู ้ ความสามารถแก้ไขปั ญหา และสื บค้นข้อมูลได้ตรงตามความ
ต้องการ
5. เจ้าหน้าที่เต็มใจ ใช้คาพูดที่สุภาพ น้ าเสี ยงนุ่มนวลในการให้บริ การ
6. สอบถามความพึงพอใจจากการให้บริ การทุกครั้ง
7. สามารถให้บริ การได้ครบถ้วนตามความต้องการในครั้งเดียว (One Stop Service)
เฉลี่ยรวม
ความคาดหวังในการใช้ บริการ
1. ท่านคาดว่าการรับบริ การโดยระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) อย่างเดียวก็เพียงพอแล้ว
2. ท่านคาดว่า ธกส Call Center จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการ
3. ท่านคาดว่าไม่ตอ้ งรอสายนานในการติดต่อเจ้าหน้าที่
4. ท่านคาดว่าระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) มีหวั ข้อรายการที่ท่านต้องการครบถ้วนแล้ว
5. ท่านคาดว่าในการรับบริ การจะใช้เวลาไม่นาน
เฉลี่ยรวม

ค่ าเฉลีย่

ส่ วนเบีย่ งเบน

การแปลค่า

4.25
4.22
4.18
4.21
4.61
4.29

0.75
0.74
0.76
0.74
0.68
0.73

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.56
4.62
4.34
4.51

0.63
0.57
0.73
0.64

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ค่าเฉลี่ย

ส่ วนเบี่ยงเบน

การแปลค่า

3.55
4.60
4.59

0.63
0.64
0.63

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

4.59

0.59

มากที่สุด

4.56
4.70
4.55
4.45

0.58
0.56
0.61
0.61

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.19
4.63
4.49
4.65
4.67
4.53

0.81
0.59
0.65
0.56
0.58
0.64

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากผลการศึ กษาสามารถทาการวิเคราะห์สมการถดถอยเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านการรั บรู ้
เกี่ยวกับผูใ้ ห้บริ การที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การศูนย์บริ การลูกค้าทางโทรศัพท์ ของผูใ้ ช้บริ การใน
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เขตกรุ งเทพมหานครโดยใช้แบบ Multiple Regression ที่ระดับ Regression ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ได้ค่าออกมาตาม
ตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2 ผลวิเคราะห์การถดถอย (VIF) ระหว่างความพึงพอใจกับปั จจัยทั้ง 4 ตัว
Model
(Constant)
ด้านคุณภาพระบบ
ด้านคุณภาพข้อมูล
ด้านคุณภาพบริ การ
ความคาดหวังในการใช้บริ การ

Unstandardized
B
Std.
-1.483
.277
.247
.057
.311
.072
.524
.087
.249
.064

Coefficients
Beta
.169
.281
.405
.181

t
-5.357
4.342
4.330
6.012
3.876

Sig.
.000
.000
.000
.000
.000

Collinearity
Tol
VIF
.791
.283
.263
.548

1.265
3.535
3.798
1.826

จากตารางที่ 2 พบว่าค่า VIF ทุกปั จจัยมีค่าน้อยกว่า 5 หมายถึงปั จจัยด้านการรับรู ้เกี่ยวกับผูใ้ ห้บริ การที่ มี
อิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การทั้ง 4 ด้าน ไม่เกิดปั ญหา Multicollinearity ระหว่างกัน ต่อความพึงพอใจใน
การใช้บริ การศูนย์บริ การลูกค้าทางโทรศัพท์ และปั จจัยทั้ง 4 ด้าน ค่าสถิติ t-test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 น้อยกว่าระดับ
นัยสาคัญที่ 0.05 จึงสามารถวิเคราะห์ได้วา่ ปั จจัยทั้ง 4 ด้านมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การศูนย์บริ การ
ลูกค้าทางโทรศัพท์ ของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้านประชากรศาสตร์ พบว่า ผูต้ อบแบบสัมภาษณ์ จานวน 10 คน ส่ วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง มีอายุอยูใ่ นอยูใ่ นช่วงยุค Millennial หรื อ Gen Y คือผูท้ ี่มีอายุระหว่าง 20-37 ปี ประกอบอาชีพพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ มีรายได้เฉลี่ยรวมต่อเดือน 10,000-20,000 บาท และระดับการศึกษาปริ ญญาตรี
ด้านพฤติกรรมการใช้บริ การ พบว่า ผูต้ อบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ได้รับบริ การประเภทผลิตภัณฑ์สอบถาม
เกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ และเงื่อนไขโครงการเงินฝากที่ได้รับผลตอบแทนสู ง จานวน 5 คน ความถี่ในการใช้บริ การ
ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี จานวน 4 คน ช่วงเวลาที่ใช้บริ การบ่อยที่สุด คือ นอกเวลาทาการ (จันทร์ -ศุกร์ เวลา 16.30-08.30 น.)
จานวน 4 คน ระยะเวลาโดยเฉลี่ยต่อครั้งอยูท่ ี่ 5 นาที จานวน 5 คน
ผลการศึ กษาปั จจัยด้านความคาดหวังและด้านแรงจูงใจในการใช้บริ การ ผูต้ อบแบบสัมภาษณ์ ส่วนใหญ่
แสดงความคิดเห็นเรื่ องกระบวนการขั้นตอนใช้บริ การระบบตอบรับอัตโนมัติมีความชัดเจน และเข้าใจง่าย จานวน 5
คน เรื่ องระยะเวลาในการรอสายเพื่อสนทนากับนานเกินไป จานวน 8 คน เรื่ องเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้ขอ้ มูลบริ การข้อมูล
ถูกต้อง เชื่อถือได้จานวน 9 คน เรื่ องเจ้าหน้าที่ให้ขอ้ ครบถ้วน และเป็ นประโยชน์ต่อผูใ้ ช้บริ การ จานวน 9 คน เรื่ อง
ความปลอดภัยของข้อมู ลส่ วนตัวมี ความเชื่ อมัน่ และมัน่ ใจในความปลอดภัยข้อมูลที่ ใช้บริ การ จานวน 7 คน เรื่ อง
ความรู ้ ความสามารถแก้ไขปั ญหา เจ้าหน้าที่ สามารถชี้ แจงข้อสงสัยได้ตามความต้องการ จานวน 9 คน สามารถ
ให้บริ การได้ตามที่ตอ้ งการในครั้งเดียว จานวน 7 คน เรื่ องความพึงพอใจต่อระบบอัตโนมัติ (IVR) กลุ่มตัวอย่างพึง
พอใจ และระบบมีเมนูที่ตอบสนองความต้องการครบถ้วน จานวน 9 คน และกลุ่มตัวอย่างมีขอ้ เสนอแนะ จานวน 5
คน คือ ให้ปรับปรุ งเมนูติดต่อเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่อยูใ่ นลาดับแรก โดยไม่ตอ้ งทารายการอื่นๆ ก่อน เสนอแนะให้เพิ่ม
ระบบการพิสูจน์ตวั ตนลูกค้าผ่านระบบ IVR ก่อนจะทาการส่ งสายให้เจ้าหน้าที่ระหว่างรอสาย เพื่อลดระยะเวลาใน
การสนทนาแต่ละครั้ง และต้องการให้เพิ่มเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ เพราะต้องรอสายนานมาก
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5. การอภิปรายผล
ผลการศึกษา พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ การประกอบอาชี พ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
ระดั บ การศึ ก ษาสู ง สุ ด ไม่ มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจของผู ้ใ ช้ บ ริ การศู น ย์ บ ริ การลู ก ค้ า ทางโทรศั พ ท์ ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธวัลพร สง่าชาวเหนื อ (2555) ศึกษาความคาดหวัง การรับรู้และความ
พึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ การของศู น ย์ก ารให้ ข ้อ มู ล ทางโทรศัพ ท์ ของธนาคารพาณิ ช ย์แ ห่ ง หนึ่ งใน
กรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ (ปั จจัยส่ วนบุคคล) เช่น เพศ ที่ แตกต่างกันไม่มีผลต่อความพึง
พอใจในการใช้ บ ริ การศู น ย์บ ริ การข้อ มู ล ทางโทร ศัพ ท์ ของธนาคารพาณิ ช ย์ไ ทยของผู้ใ ช้ บ ริ การในเขต
กรุ งเทพมหานครผูใ้ ช้บริ การไม่วา่ จะเป็ นเพศใดต่างมีปัญหาที่ตอ้ งการบริ การจากศูนย์บริ การข้อมูลทางโทรศัพท์ ไม่
แตกต่างกันดังนั้น ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ (ปั จจัยส่ วนบุคคล) จึงไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การ
ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อคุณภาพบริ การศูนย์บริ การลูกค้าทางโทรศัพท์ กรณี ศึกษาธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์ การเกษตร ของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยด้านความคาดหวังในการใช้บริ การ
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด รองลงมา คือ ปั จจัยด้านคุณภาพข้อมูล ลาดับที่ 3 คือปั จจัยด้านคุณภาพข้อมูล และลาดับที่ 4 คือปั จจัย
ด้านคุ ณภาพระบบมี ค่าเฉลี่ ยน้อยที่ สุด ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปิ ยะ พนาเวชกิ จกุล: (2558) ได้ทาการศึ กษา
“ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การศูนย์บริ การข้อมูลทางโทรศัพท์ ของธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศ
ไทยของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร” จากผลการวิจยั พบว่าปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การ
ศูนย์บริ การข้อมูลทางโทรศัพท์ ของธนาคารพาณิ ชย์ไทย โดยเรี ยงตามลาดับจากมากไปน้อยได้แก่ ปั จจัยด้านความ
คาดหวังในเรื่ องของความรวดเร็ วและการติดตามผล, ปั จจัยด้านคุณภาพระบบ และความรวดเร็ วในการใช้บริ การ,
ปัจจัยด้านการตรวจสอบคุณภาพการให้บริ การ
เมื่ อทาการวิเคราะห์ ดา้ นความความคาดหวังกับการรั บรู ้ จริ งต่อคุ ณภาพบริ การ พบว่า กลุ่มตัวอย่างผูต้ อบ
แบบสอบถาม และผูต้ อบแบบสัมภาษณ์ มีความสอดคล้องกัน คื อ กลุ่มตัวอย่างมี ความคาดหวังเรื่ องระยะเวลารั บ
บริ การจะใช้เวลาไม่นาน แต่เมื่อใช้บริ การกลับพบปั ญหาเรื่ องระยะเวลาในการรอสายติดต่อเจ้าหน้าที่ตอ้ งใช้เวลานาน
จึงส่ งผลต่อระดับความพึงพอใจในระดับที่ต่าลงได้ เนื่ องจากไม่ได้รับบริ การตามที่คาดหวัง ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของปิ ยะ พนาเวชกิ จกุล (2558) ศึ กษาปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การศูนย์บริ การข้อมูลทาง
โทรศัพท์ ของธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศไทยของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยด้านความคาดหวัง
ในเรื่ อ งของความรวดเร็ ว และการติ ด ตามผลเป็ นปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลทางลบต่ อ ความพึ ง พอใจในการใช้บ ริ ก าร
"ศูนย์บริ การข้อมูลทางโทรศัพท์ ของธนาคารพาณิ ชย์ไทย" คาดว่าไม่ตอ้ งรอสายนานในการติดต่อเจ้าหน้าที่ มี การ
ติดตามงานและแจ้งผลการดาเนิ นงาน ซึ่ งในความเป็ นจริ งแล้วการติดต่อศูนย์บริ การข้อมูลทางโทรศัพท์ ของธนาคาร
พบว่าค่อนข้างใช้เวลานาน ติดต่อลาบาก อีกทั้งการตามเรื่ องการให้บริ การกรณี เคสที่ตอ้ งติดตามผล มักจะใช้เวลานาน
หรื อบางครั้งก็เงียบหายไป จนบางที่ผใู ้ ช้บริ การจะต้องทาการร้องเรี ยน ผ่านทาง Social Network ช่องทางอื่นแทน เช่น
Pantip, Facebook เป็ นต้น จากกรณี เหล่านี้ จะเห็นได้วา่ ยิ่งมีการตั้งความหวังสู งเท่าไหร่ ความพึงพอใจที่ได้รับจะลด
น้อยลงเท่านั้น
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6. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
จากการรวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจานวน
204 คน และแบบสัมภาษณ์จานวน 10 คน ผลการศึ กษา พบว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ ลูกค้าที่ เคยใช้บริ การ
ศูนย์บริ การลูกค้าทางโทรศัพท์ โดยจาแนก เพศ อายุ อาชี พ การศึกษา และรายได้ พบว่า มีค่าสถิติ F-test มีค่า Sig.
มากกว่า 0.5 หมายถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ แตกต่างกันไม่มีผลต่อความพึงพอใจบริ การที่ แตกต่างกัน และ
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีวตั ถุประสงค์ในการใช้บริ การศูนย์บริ การลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อสอบถามข้อมูล
ผลิ ตภัณฑ์/เอกสารคู่ มื อ เคยใช้ศูนย์บริ การลูกค้าทางโทรศัพท์ธ นาคารกรุ งไทยมากที่ สุ ด ส่ วนใหญ่ จ ะใช้บ ริ การ
ศูนย์บริ การลูกค้าทางโทรศัพท์ ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี มักใช้บริ การในช่วงเวลาทาการ (วันจันทร์ -วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.)
และมีระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการใช้บริ การแต่ละครั้งประมาณ 1-5 นาที
ผลการศึ กษาพบว่าระดับความพึงพอใจด้านคุ ณภาพการให้บริ การของผูใ้ ช้บริ การศูนย์บริ การลูกค้าทาง
โทรศัพ ท์ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด อัน ดับ หนึ่ ง คื อ ด้า นความคาดหวัง ในการใช้บ ริ การ (ค่ า เฉลี่ ย รวม 4.53: มากที่ สุ ด )
รองลงมา คือ ด้านคุณภาพข้อมูล (ค่าเฉลี่ยรวม 4.51: มากที่สุด) ลาดับที่สาม คือ ด้านคุณภาพการบริ การ (ค่าเฉลี่ยรวม
4.45: มากที่สุด ) และด้านคุณภาพระบบ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ยรวม 4.29: มากที่สุด)
ด้านความความคาดหวังของลูกค้าผูใ้ ช้บริ การ กับการรับรู ้จริ งต่อคุณภาพการ พบว่า ผลจากแบบสอบถาม
และแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างมีความสอดคล้องกัน คือ กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังว่าในเรื่ องการรับบริ การจะใช้
เวลาไม่นานมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.67: มากที่สุด) แต่เมื่อใช้บริ การศูนย์บริ การลูกค้าทางโทรศัพท์กลับพบปั ญหาเรื่ อง
ระยะเวลาในการรอสายเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่นาน จึงส่ งผลต่อค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจเรื่ องระยะเวลาในการรอสาย
เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ใช้เวลาไม่นาน (ค่าเฉลี่ย 3.55: มาก) ในระดับที่ต่าลง เนื่ องจากไม่ได้รับบริ การตามที่คาดหวัง และ
เสนอแนะให้ ธ นาคารทบทวนเพื่ อ เพิ่ ม อัต ราพนัก งานรั บ โทรศัพ ท์ใ ห้ เ พี ย งพอต่ อ ความต้อ งการใช้บ ริ ก ารของ
ผูใ้ ช้บริ การ รวมถึงต้องการให้ปรับเปลี่ยนระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) ให้สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ลาดับแรก เพื่อ
ความสะดวกของผูใ้ ช้บริ การที่ตอ้ งการรับบริ การจากเจ้าหน้าที่มากกว่าการทารายการด้วยตนเอง
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มีต่อคุณภาพบริ การศูนย์บริ การลูกค้า
ทางโทรศัพท์ กรณี ศึกษาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สามารถนาผลการวิจยั ไปประยุกต์ใช้หรื อเป็ น
ข้อมูลในการแก้ไขปั ญหา ปรับปรุ ง และพัฒนาการให้บริ การในด้านต่างๆ โดยผลจากการวิจยั สามารถระบุปัจจัยที่มี
อิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การศูนย์บริ การลูกค้าทางโทรศัพท์ ของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร
พบว่า ปั จจัยด้านคุณภาพระบบบริ การ เรื่ องระยะเวลาในการรอสายเพื่อรับบริ การจากพนักงานรับโทรศัพท์ มีผลต่อ
ความพึงพอใจผูใ้ ช้บริ การน้อยที่สุด ธนาคารจึงควรให้ความสาคัญกับคุณภาพระบบ และความรวดเร็ วในการใช้บริ การ
เนื่ องจากปั จจุ บนั ผูใ้ ช้บริ การ ส่ วนใหญ่มีความไม่พอใจเป็ นอย่างมากในเรื่ องของการติ ดต่อเจ้าหน้าที่ ให้บริ การที่
ค่อนข้างยาก ต้องรอสายนาน จากปั ญหาดังกล่าวจะพบว่าเกิดจาก 3 สาเหตุหลักด้วยกัน ดังนี้
1. ปริ มาณสายที่เข้ามามากเกินไปในช่วงเวลานั้นๆ ในกรณี ที่ปริ มาณสายมีเข้ามาเกินไปในช่วงเวลาหนึ่ งๆ
ผูบ้ ริ หารจะต้องสามารถพยากรณ์ได้วา่ ปริ มาณสายที่จะเข้ามาในเวลาแต่ละช่วงเวลานั้นมีปริ มาณเท่าใด โดยอาจดูจาก
ปั จจัยหลายๆ อย่างประกอบ เพื่อให้การจัดเตรี ยมกาลังคนของเจ้าหน้าที่ให้บริ การเพียงพอ รองรับต่อปริ มาณสายที่เข้า
มาได้อย่างทัว่ ถึง
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2. จ านวนเจ้าหน้าที่ ให้บ ริ การไม่ เพี ย งพอ ธนาคารควรพิ จ ารณาให้มี การบริ ห ารจัดการทั้งทางด้านการ
คัดเลือกพนักงาน เนื่ องจากงานให้บริ การข้อมูลทางโทรศัพท์น้ นั ค่อนข้างมีความกดดันค่อนข้างสู ง ต้องรองรับกับ
อารมณ์ของผูใ้ ช้บริ การ ดังนั้นคุณสมบัติของพนักงานจึ งมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่ จะต้องรั กในงานบริ การ เพื่อให้ได้
บุคลากรที่เหมาะสมกับลักษณะงาน การลาออกของพนักงานแต่ละคน ถือเป็ นต้นทุนทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายที่องค์กร
ต้องเสี ยไปอย่างมาก ธนาคารจึงควรมีนโยบายในการรักษาพนักงานเหล่านี้เอาไว้
3. ระบบอัตโนมัติที่ช่วยทารายการแทนเจ้าหน้าที่อาจยังไม่ได้รับความไว้วางใจจากผูใ้ ช้บริ การ ถึงแม้วา่ ใน
ปัจจุบนั ธนาคารจะมีการพัฒนาระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) ) ให้ผใู้ ช้บริ การสามารถเข้าถึงข้อมูล และทาธุรกรรมได้
ด้วยตนเอง Self – service เข้ามาช่วยในการทารายการแล้วก็ตาม แต่ดว้ ยความเคยชินของผูใ้ ช้บริ การที่ตอ้ งการติดต่อ
เจ้า หน้า ที่ โ ดยตรง และการออกแบบระบบอัต โนมัติ ที่ มี ค วามซับ ซ้ อ น ก็เ ป็ นส่ ว นส าคัญ ที่ ท าให้ ก ารติ ด ต่ อ ของ
ผูใ้ ช้บริ การเกิดความรู ้ไม่สะดวก และใช้งานยาก จึงส่ งผลกระทบกับความพึงพอใจในการใช้บริ การของผูใ้ ช้บริ การได้
เอกสารอ้ างอิง
กัลยา วานิ ชย์บญ
ั ชา. (2554). การวิเคราะห์ สถิติ: สถิติสาหรั บการบริ หารและวิจัย . พิมพ์ครั้งที่ 13 กรุ งเทพมหานคร:
โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร. (2562). รายงานผลการดาเนินงานประจาเดือนศูนย์ บริ การลูกค้ าทาง
โทรศัพท์ (ธกส. Call Center) ปี บัญชี 2562
ธวัลพร สง่าชาวเหนื อ. (2555). ความคาดหวัง การรั บรู้ และความพึงพอใจต่ อคุณภาพการให้ บริ การของศูนย์ การให้
ข้ อมูลทางโทรศัพท์ (Call Center) ของธนาคารพาณิ ชย์ แห่ งหนึ่ งในกรุ งเทพมหานคร. สาขาวิชาการจัดการ.
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
นิ เทศ ทองสุ กใส. (2563). ปั จจั ยด้ านคุณภาพการให้ บริ การของสานักงานบัญชี ที่มีผลต่ อความพึ งพอใจและความ
จงรั กภักดีของสถานประกอบการในจังหวัดชลบุรี. หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
ปั ทมากร ระเบ็ง. (2551). ความพึงพอใจของลูกค้ าเงินฝากต่ อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การของธนาคารออมสิ น
สาขาดอยเต่ า (ธนาคารชุมชน) จังหวัดเชี ยงใหม่ . การค้นคว้าอิสระบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ปิ ยะ พนาเวชกิจกุล. (2558). ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่ อความพึงพอใจในการใช้ บริ การศูนย์ บริ การข้ อมูลทางโทรศัพท์ (Call
Center) ของธนาคารพาณิ ชย์ ในประเทศไทยของผู้ใช้ บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร. คณะพาณิ ชยศาสตร์ และ
การบัญชี. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
พรรณนิภา เกลาชู และณัฐพันธ์ บัววราภรณ์. (2562). ความพึงพอใจต่ อคุณภาพการให้ บริ การของ Call Center
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ . งานวิจยั หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.
มณี วรรณ ตันไทย. (2553). พฤติกรรมการให้ บริ การของเจ้ าหน้ าทีกองควบคุมยา สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ มี
ต่ อประชาชนทีมาติดต่ อ. (วิทยานิพนธ์ปริ ญญาบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ).
ศิริวรรณ เสรี รัตน์, ปริ ญ ลักษิตานนท์ และศุภรเสรี รัตน์. (2552). การบริ หารตลาดยุคใหม่ . กรุ งเทพฯ: พัฒนาศึกษา.
สมิต สัชฌุกร. (2550). การต้ อนรั บและบริ การที่เป็ นเลิศ. กรุ งเทพฯ:สายธาร.
สื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ . (2563). ธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร. สื บค้นจาก https://www.baac.or.th/fileupload/Flow%20and%20Script%20IVR_040462.pdf

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

หน้า 1337

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

