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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ทดสอบอิทธิพลการบริหารประสบการณลูกคาและการจัดการลูกคาสัมพันธ
ที่มีตอการรับรูคุณภาพการบริการ 2) ทดสอบอิทธิพลการรับรูคุณภาพการบริการที่มีตอความพึงพอใจและความภักดี
และ 3) ทดสอบอิ ท ธิพ ลของความพึ ง พอใจของลู ก ค าที่ มี ต อ ความภั ก ดี ของลู กค า ผลการวิ จั ย พบว า การบริ ห าร
ประสบการณลูกคาและการจัดการลูกคาสัมพันธมีอิทธิพลตอการรับรูคุณภาพการบริการ การรับรูคุณภาพการบริการมี
อิทธิพลตอความพึงพอใจและความภักดีของลูกคา และความพึงพอใจมีอิทธิพลตอความภักดี
คําสําคัญ: การบริหารประสบการณลูกคา, การจัดการลูกคาสัมพันธ, การรับรูคุณภาพการบริการ, ความพึงพอใจของ
ลูกคา, ความภักดีของลูกคา

Abstract
The purposes of this research were: 1 ) to study the influencing of customer experience
management and customer relationship management for service quality perception 2) to study the
influencing of service quality perception for customer satisfaction and customer loyalty and 3) to
study the influencing of customer satisfaction for customer loyalty. The results found that 1) The
customer experience management and customer relationship management were influenced to
service quality perception. 2 ) The service quality perception from customers was influenced to
customer satisfaction and customer loyalty and 3 ) the customer satisfaction was influenced to
customer loyalty.
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ความสําคัญและที่มาของปญหาวิจัย
สถาบันการเงินมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยทําหนาที่ระดมเงินออมใหกูยืมแก
บุคคลที่ตองการนําเงินไปเพื่อการบริโภคและลงทุน เสถียรภาพและความมั่นคงของธนาคารเปนเรื่องที่มีความสําคัญตอ
ระบบธุรกิจของประเทศ จึงไดรับการสอดสองดูแลจากทางราชการคือ ธนาคารแหงประเทศไทย และกระทรวงการคลัง
มากเป น พิ เศษโดยมี ข อบั งคั บ หลั กที่ สําคั ญ คื อ การให ธนาคารดํ ารงเงิน กองทุ น สํารองไว อย างน อยรอ ยละ 8 ของ
สิ น ทรั พ ย เสี่ ย ง ประกอบกั บ ป จ จุ บั น ได มี ข อ กํ า หนดด า นความเสี่ ย งและเงิ น กั น สํ า รองมากขึ้ น จึ ง มี ผ ลทํ า ให ก าร
ประกอบการของธนาคารพาณิชยมีความยากลําบากขึ้น เนื่องจากตองปรับตัวใหสามารถปฏิบัติตามกฎขอบังคับใหม ๆ
สําหรับ การปรับ ตัวในชวงที่ ผานมา ธนาคารพาณิ ช ยสวนใหญ สามารถปรับ ปรุงตัวเองไดสํ าเร็จ โดยเฉพาะในดาน
สถานภาพทางการเงิน ทําใหมีความแข็งแรงทางดานการเงินอยูในระดับสูงทั้งในแงผลประกอบการของธนาคารโดยรวม
ก็ดขี ึ้นเชนกัน แตหากมองไปถึงอนาคตธนาคารพาณิชยจะไดรับผลกระทบจากการเปดตลาดการคาเสรี เนื่องจากการที่
ประเทศไทยทําสนธิสัญญาเปดการคาเสรีแบบทวิภาคี (Free Trade Agreement : FTA) มากขึ้นทําใหการแขงขันไม
เพียงเฉพาะดานการคาเทานั้นแตยังครอบคลุมถึงธุรกิจธนาคารดวย (ทิพชญาณ อัครพงศโสภณ, 2556) การดําเนิน
ธุรกิจจําเปนตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนารูปแบบการบริการใหทันสมัย โดยการนําเทคโนโลยีเขามาชวย
เพื่อใหบริการที่ตอบสนองทันตอความตองการของลูกคาและชวยอํานวยความสะดวกในการทําธุรกรรมทางการเงิน
โดยเฉพาะอยางยิ่งดานธนาคารบนอินเตอรเน็ตรูปแบบตาง ๆ ซึ่งทําใหธนาคารสามารถเพิ่มชองทางในการหารายได
ขยายฐานลูกคา รักษาสวนแบงทางการตลาดและยังชวยลดตนทุนในการดําเนินงาน อันจะสงผลใหเกิดความไดเปรียบ
ทางการแขงขันในธุรกิจ รวมทั้งยังเปนการพัฒนาศักยภาพของธนาคารไดอีกหนทางหนึ่ง (มัญชุตา กิ่งเนตร, 2554)
ทั้งนี้มีขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทยไดกลาวถึงจํานวนการทําธุรกรรมการเงินผานโมบายแบงกกิ้งไดเติบโตจาก
3,339,000 รายการ ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2555 เปน 5,204,000 รายการ ในเดือนกันยายน 2556 คิดเปนการเติบโต
ถึงรอยละ 55.85 ภายในระยะเวลาหนึ่งป (สินีนารถ อุมชัยชนะ, 2557) จากอัตราการใชบริการผานโมบายแบงกกิ้งที่
เติบโตขึ้นอยางรวดเร็วนั้น จึงทําใหธนาคารพาณิชยตาง ๆ พัฒนาแอพพลิเคชั่นโมบายแบงกกิ้งเพื่อจูงใจลูกคาใหมาใช
งานกันมากขึ้น ซึ่งบริการ K PLUS ของธนาคารกสิกรไทยนับวาเปนสิ่งที่สามารถตอบโจทยความตองการที่ทันสมัยใน
ปจจุบันไดโดยสามารถทําธุรกรรมตาง ๆ ผานมือถือไดอยางรวดเร็ว เชน โอนเงิน เติมเงิน ชําระคาสินคาหรือบริการ
เปนตน จากการแขงขันที่เพิ่มสูงขึ้นนั้นธนาคารกสิกรไทยจําเปนตองหากลยุทธในการมัดใจลูกคาซึ่งธนาคารควรให
ความสําคัญในเรื่องความพึงพอใจเปนหลัก โดยธนาคารมองวาหากลูกคาพึงพอใจตอบริการจะทําใหลูกคาเกิดการใช
บริการซ้ําและบอกตอซึ่งจะนํามาซึ่งความภักดีได อยางไรก็ตามความพึงพอใจจะเกิดขึ้นไดนั้นลูกคาจําเปนตองรับรูถึง
คุณภาพบริการที่ไดรับ โดยธนาคารตองมอบความรูสึกที่ดีในทุก ๆ ขณะที่ลูกคาไดใชบริการและพยายามตอบสนอง
ความตองการของลูกคาแตละคนเพื่อใหลูกคารูสึกวาตนเองสําคัญ นอกจากนี้ ธนาคารตองสรางประสบการณที่ดีในทุก
ครั้งที่ลูกคาใชบริการ เพราะหากลูกคารับรูถึงคุณภาพบริการแลวลูกคาก็จะยินดีที่จะใชบริการตอไปจึงทําใหธนาคาร
กสิกรไทยอยูเหนือกวาคูแขงได ดวยเหตุนี้ จึงสนใจศึกษาปจจัยที่เปนเหตุและผลของการรับรูคุณภาพการบริการของ
ลูกคาที่ใชบริการ K PLUS ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการของ
ระบบ “K PLUS” ซึ่งจะเปนประโยชนตอธนาคารในการเพิ่มฐานลูกคาได
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการบริหารประสบการณลูกคา การจัดการลูกคาสัมพันธ การรับรูคุณภาพการบริการ ความ
พึงพอใจของลูกคา และความภักดีของลูกคาที่ใชบริการ K PLUS ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
2. เพื่ อทดสอบอิทธิพ ลของการบริห ารประสบการณ ลูก คาและการจัดการลูกค าสัม พัน ธที่มีต อการรับ รู
คุณภาพการบริการของลูกคาที่ใชบริการ K PLUS ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
3. เพื่อทดสอบอิทธิพลของการรับรูคุณภาพการบริการที่มีตอความพึงพอใจและความภักดีของลูกคาที่ใช
บริการ K PLUS ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
4. เพื่อทดสอบอิทธิพลของความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอความภักดีของลูกคาที่ใชบริการ K PLUS ธนาคาร
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเกี่ยวกับการรับรูคุณภาพการบริการ (Perception of Service Quality) คุณภาพการบริการเปน
สิ่งที่มีความสําคัญและเปนที่ยอมรับกันทั่วไปในธุรกิจที่เกี่ยวของกับการบริการ ซึ่งธนาคารก็ถือวาเปนธุรกิจหนึ่งที่งาน
สวนใหญเปนงานบริการ ประกอบกับปจจุบันธนาคารมีสภาวการณแขงขันกันอยางรุนแรง ดังนั้น คุณภาพการบริการ
ถือไดวาเปนกลยุทธหนึ่งที่สามารถดึงดูดลูกคาจากคูแขงได ทั้งนี้นักวิชาการไดกลาวถึงการรับรูคุณภาพการบริการไว
หลากหลาย เชน ไสว ชัยบุญเรือง (2555) กลาววา คุณ ภาพบริการหมายถึง ระดับความสามารถของผลิตผลหรือ
บริการในการบําบัดความตองการของลูกคาที่มีคุณลักษณะไดมาตรฐานปราศจากขอบกพรองและสอดคลองกับความ
ตองการของลูกคาถึงขั้นเปนที่พึงพอใจ องคประกอบหลักที่กําหนดความพึงพอใจของลูกคาซึ่งเปนหัวใจของคุณภาพ
การบริการ อยางไรก็ตาม คุณภาพการบริการเพียงอยางเดียวอาจทําใหการดําเนินงานไมประสบผลสําเร็จได หาก
คุณภาพการบริการเหลานั้นไมแพรหลายไปในวงกวาง ดังนั้น ธนาคารจําเปนตองสรางการรับรูใหเกิดขึ้นกับลูกคาและ
บุค คลทั่ วไปเพื่ อประโยชน สูงสุด การรับ รูคุณ ภาพบริการเกิ ดจากความคาดหวังของลูก คา สิน คาหรือ บริก ารจะมี
คุณภาพสูงก็ตอเมื่อความตองการของลูกคาตรงกับความคาดหวังที่ตั้งไว การรับรูคุณ ภาพที่สูงตอสินคาหรือบริการ
ลูกคาจะทําการพิจารณาจากความเหมาะสมของการใชงาน ความคงทน ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความ
ไววางใจ การบริการหรือสินคาจะมีคุณภาพเมื่อลูกคาไดทําการเปรียบเทียบการรับรูจริงกับความคาดหวังตอสินคาหรือ
บริการนั้น (ณฎาร ประทุมทอง, 2554) ทํานองเดียวกับ อังคณา ศิลปวิสุทธิ์ (2552) ที่กลาววา คุณภาพที่ถูกรับรู
หมายถึง ความรูสึกของลูกคาที่รับรูถึงคุณภาพที่เหนือกวาของสินคาหรือบริการ โดยจะคํานึงถึงวัตถุประสงคในการใช
งานหรือคุณสมบัติของสินคานั้น ๆ ทั้งนี้คุณภาพที่ถูกรับรูจะไมเปลี่ยนตามความพึงพอใจในสินคาเสมอไป นั่นคือ การที่
ลูกคาพอใจในคุณภาพที่ถูกรับรูของสินคาหรือบริการ ไมไดหมายความวาระดับคุณภาพที่ถูกรับรูน้ันจะสูงตามไปดวย
ดังนั้น ผูวิจัยจึงสรุปวา การรับรูคุณภาพการบริการ หมายถึง การที่ลูกคารับรูไดวาแอพพลิเคชั่น K PLUS เปนระบบที่มี
มาตรฐาน มีขั้นตอนการประมวลผลรวดเร็วและถูกตองแมนยํา มีระบบปองกันความปลอดภัยที่นาเชื่อถือ และมีระบบ
การแจงเตือนเมื่อตรวจพบความไมปลอดภัยในการเขาถึงขอมูลจากบุคคลอื่น รวมถึงการใหบริการของพนักงานหรือ
Call Center เปนไปดวยความสุภาพและมีมนุษยสัมพันธที่ดี
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารประสบการณ ลู ก ค า (Customer Experience Management : CEM)
ลูกคาที่มาใชบริการที่ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ยอมมีประสบการณในการใชบริการที่แตกตางกันไป บางคน
ได รับ ประสบการณ ที่ ดีก็ จ ะเกิ ด ความประทั บ ใจ ในทางตรงกั น ข ามลูก ค าคนใดได รับ ประสบการณ ที่ ไม ดี ก็ จะเกิ ด
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ความรูสึกที่ไมดีและไมตองการไดรับประสบการณที่ไมดีอีกเมื่อกลับมาใชบริการ ปจจุบันธนาคารมีการแขงขันกันสูง
การรักษาลูกคาใหคงอยูนับวาเปนสิ่งที่ธนาคารตองใหความสําคัญเปนอยางมาก ซึ่งการบริหารประสบการณลูกคาเปน
อีกกลยุทธหนึ่งที่สามารถทําใหลูกคาพึงพอใจหรือไมพึงพอใจตอผลิตภัณฑหรือบริการได การบริหารประสบการณลูกคา
เปนการสรางสัมพันธภาพแบบใกลชิดระหวางธนาคารกับลูกคาในทุกขณะของการติดตอเพื่อสรางเหตุการณ ที่น า
ประทั บ ใจ (Moment of Touch : M.O.T) (Schmitt, 2003) ในขณะที่ Shaw and Ivens (2002) กล า วว า การ
บริหารประสบการณลูกคา หมายถึง การบริหารประสบการณลูกคาโดยใชสวนประสมระหวางลักษณะทางภายภาพกับ
ความรูสึกของผูบริโภค ซึ่งผูบริโภคจะประเมินโดยการเปรียบเทียบกับความคาดหวังในทุก ๆ ขณะของการติดตอ ดังนั้น
ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยสรุปความหมายการบริหารประสบการณลูกคาวา หมายถึง การที่ธนาคารสรางประสบการณที่ดี
ใหกับลูกคาในการใชบริการแอพพลิเคชั่น K PLUS เริ่มตั้งแตการสมัครใชบริการ K PLUS เปนไปดวยความสะดวก
รวดเร็วโดยที่ลูกคาสามารถเขาใจสัญลักษณตาง ๆ ของแอพพลิเคชั่น K PLUS และใชงานไดงาย ลูกคาสามารถติดตอ
ธนาคารใหชวยแกไขปญหาในระหวางใชงานไดหลายชองทาง รวมทั้งมีบริการ K PLUS SHOP ใหลูกคาไดรับทราบ
ผลิตภัณฑใหม ๆ เสมอ
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการลูกคาสัมพันธ (Customer Relationship Management : CRM) ธนาคาร
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เปนหนวยงานที่ใหบริการลูกคาอยางหลากหลาย ซึ่งลูกคาแตละคนที่มาใชบริการยอมมี
ความต อ งการแตกต า งกั น ไป บางคนมาใช บ ริก ารรั บ – ฝากเงิน บางคนมาใช บ ริก ารด านสิ น เชื่ อ ดั งนั้ น ธนาคาร
จําเปนตองเขาใจความตองการของลูกคาแตละบุคคลเพื่อจะสามารถตอบสนองความตองการไดอยางตรงประเด็น ซึ่ง
ปจจัยสําคัญ ที่จะทําใหธนาคารเขาใจความตองการของลูกคาแตละคนไดดีนั้น จําเปนอยางยิ่งที่ธนาคารตองสราง
ความสั ม พั น ธอั น ดี กั บ ลูก ค าและรูจัก ที่ จ ะบริห ารความสัม พั น ธ กับ ลู ก ค า หรือ ที่ เรียกวา การจั ด การลู ก ค าสัม พั น ธ
(Customer Relationship Management : CEM) ซึ่ง โกศล พรประสิทธิ์เวช (2552) ใหความหมายวา การจัดการ
ลูกคาสัมพันธ หมายถึง การศึกษาถึงความตองการและพฤติกรรมของลูกคา เปนกระบวนการตอบสนองใหลูกคาเกิด
ความประทับใจมีความสัมพันธที่ดียิ่งขึ้น นําไปสูรายไดที่มากขึ้นในอนาคต ซึ่งบริษัทจะนําขอมูลที่ไดจากการจัดการ
ลูกคาสัมพันธมาวิเคราะหวางแผนกลยุทธเพื่อกําหนดนโยบายการขาย การใหบริการที่เหมาะสมแกลูกคาแตละกลุม
ตลอดจนปรับปรุง เพิ่มหรือลดการทํางานใหเหลือเทาที่จําเปนเพื่อลดคาใชจายของบริษัท การวิจัยในครั้งนี้ศึกษาการใช
บริการแอพพลิเคชั่น K PLUS ของธนาคารกสิกรไทยซึ่งสวนใหญลูกคาจะไมคอยไดปฏิสมั พันธโดยตรงกับพนักงานหรือ
Call Center มากนักเพราะแอพพลิเคชั่นนี้เปนระบบที่ใชบริการผานโทรศัพทมือถือแบบสมารทโฟน แตอยางไรก็ตามลูกคา
ยอมตองการการติดตอสื่อสารแบบสองทาง คือ สามารถพูดคุยใหคําปรึกษาหรือแนะนําสิ่งที่เปนประโยชนหรือสิ่งที่
ลูกคาตองการได หากลูกคาดําเนินการผานระบบอยางเดียวเมื่อเกิดปญหาอาจทําใหลูกคาเกิดความคับของใจ ไมสบาย
ใจ เพราะไมทราบวาสิ่งที่ทํารายการไปนั้นถูกหรือผิด ยิ่งเปนเรื่องของทรัพยสินที่เปนเงินสดลูกคาก็จะยิ่งกังวลใจมากขึ้น
ดังนั้น เพื่อใหการใชงานแอพพลิเคชั่น K PLUS ของธนาคารกสิกรไทยประสบความสําเร็จอยางสูงสุด ธนาคารจึงควรให
ความสําคัญกับการจัดการลูกคาสัมพันธ ซึ่งการจัดการลูกคาสัมพันธนี้จะเปนสิ่งที่ชวยใหธนาคารทราบถึงความตองการ
ของลู กคา และตอบสนองความตองการนั้ น ๆ ได อันจะทํ าใหเกิดเป นความสั มพั นธที่ ดีระหวางลู กคากับ ธนาคาร
จนกระทั่ ง ก อ ให เกิ ด ความสั ม พั น ธ ในระยะยาว สํ า หรั บ งานวิ จั ย นี้ ส รุ ป ได ว า การจั ด การลู ก ค า สั ม พั น ธ หมายถึ ง
กระบวนการสรางความสัมพันธกับลูกคาในการใชแอพพลิเคชั่น K PLUS โดยพนักงานมีการจัดเตรียมผลิตภัณฑหรือ
บริการที่เหมาะสมกับลูกคาแตละรายตามพฤติกรรมการใชบริการ มีการแนะนําวิธีการใชงานและแกไขปญหาตาง ๆได
ทันทีโดยตระหนักถึงผลประโยชนสูงสุด นอกจากนี้ยังใหบริการที่เกินความคาดหวังของลูกคา
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แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction) ในการดําเนินธุรกิจของทุกกิจการ
รวมทั้งกิจการธนาคารสิ่งที่ทําใหสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่อง นั่นคือ ความพึงพอใจของลูกคา เมื่อลูกคาที่มาใช
บริการเกิดความพึงพอใจตอสินคาหรือการบริการแลวยอมทําใหลูกคาเกิดความรูสึกที่ดีและพรอมที่จะกลับมาใชบริการ
ไดทุกเมื่อ ทั้งนี้ความพึงพอใจของลูกคา สมหมาย เปยถนอม (2551) ใหความหมายวา หมายถึง ทัศนคติอยางหนึ่งที่มี
ลักษณะเป นนามธรรมไม สามารถมองเห็ นรูปรางได เป นความรูสึ กสวนตัวที่เปน สุขเมื่ อไดรับการตอบสนองความ
ตองการของตนในสิ่งที่ขาดหายไป และเปนสิ่งที่กําหนดพฤติกรรมในการแสดงออกของบุคคลที่มีผลตอการเลือกที่จะ
ปฏิ บัติในกิจกรรมนั้น ๆ ความพึ งพอใจจะทํ าให บุคคลเกิ ดความสบายใจ ในทํ านองเดียวกัน สมวงศ พงศสถาพร
(2551) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง การประเมินผลิตภัณฑหรือบริการนั้น ๆ วาตอบสนองความตองการของตน
ไดตามที่คาดหวังไวหรือไม ถาไดตามที่คาดหวังลูกคาจะมีความพึงพอใจ ถาไมไดตามที่คาดหวังไวในตอนแรกลูกคาจะ
ไมพอใจ ดังนั้น จึงสรุปไดวา ความพึงพอใจของลูกคา หมายถึง ทัศนคติที่ดีของลูกคาที่มีตอแอพพลิเคชั่น K PLUS ของ
ธนาคารกสิกรไทย โดยที่ลูกคารับรูถึงความสะดวกสบายในการใชงานผาน K PLUS และรูสึกประทับใจทุกครั้งที่ไดใชบริการ
K PLUS
แนวคิดเกี่ยวกับความภักดีของลูกคา (Customer Loyalty) ความภักดีของลูกคาเปนสิ่งที่แสดงถึงความ
ยึดมั่นที่มีตอธนาคาร ความภักดีเปนองคประกอบที่สําคัญที่สดุ เพราะหากลูกคาไมเห็นความแตกตางของผลิตภัณฑหรือ
บริการของแตละธนาคาร ก็จะเปนเหตุผลใหลูกคาตัดสินใจเลือกใชบริการจากธนาคารอื่น แตถาลูกคามีความภักดีตอ
ธนาคารในระดับสูงลูกคาก็จะใชบริการจากธนาคารเดิมอยางตอเนื่อง นํามาสูการเปนลูกคาระยะยาว ซึ่ง เศรษฐวัสภุ
พรมสิทธิ์ (2555) กลาววา ความภักดีของลูกคา หมายถึง ความผูกพันของลูกคาที่มีตอผลิตภัณฑ ซึ่งจะมีผลใหเกิดการ
ซื้อซ้ํา แมผลิตภัณฑนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงดานราคาหรือรูปลักษณผลิตภัณฑ ธีรพันธ โลหทองคํา (2550) กลาววา
ความภักดีของลูกคาเปนความเกี่ยวของหรือความผูกพันที่มีตอตราสินคา รานคา ผูผลิต การบริการหรืออื่น ๆ ที่อยูบน
พื้นฐานของทัศนคติที่ชอบ พอใจ หรือการตอบสนองดวยพฤติกรรม อยากรวมกิจกรรมทางการตลาดกับตราสินคาและ
การซื้อ สิน ค าซ้ํา ๆ นั่ น เอง ดั งนั้ น ความภั กดี ของลู กค าในงานวิจัย นี้ หมายถึ ง ภาวะความผูกพั นของลูก ค าที่ มี ต อ
แอพพลิเคชั่น K PLUS ของธนาคารกสิกรไทย โดยจะเลือกใชบริการ K PLUS ของธนาคารกสิกรไทยเปนอันดับแรก
เสมอและคิดวาจะใชบริการตอไปในอนาคต รวมทั้งมีแนวโนมที่จะใชบริการอื่น ๆ เพิ่มขึ้น ตลอดจนยินดีที่จะแนะนํา
บุคคลอื่นมาใชบริการ K PLUS
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ลูกคาที่ใชบริการ K PLUS ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จํานวน 14 สาขา ซึ่งไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน จึงคํานวณกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ
W.G Cochran (Cochran, 1977) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 385 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบไมใชความนาจะเป น
(Nonprobability Sampling) โดยเลื อ กตั วอย างแบบโควตา (Quota Sampling) ซึ่ งจะใหค วามสําคั ญ ในทุ ก สาขา
เทากัน จึงเก็บขอมูลจากธนาคารแตละสาขาในจํานวนเทากันโดยเก็บสาขาละ 28 ชุด จึงไดตัวอยางทั้งสิ้น จํานวน 392 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม ผูวจิ ัยทําการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือดวยการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ไดคา IOC อยูระหวาง 0.67 – 1.00
และตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity) ดวยคาองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory
Factor Analysis : CFA) ไดคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) อยูระหวาง 0.61 – 0.95 นอกจากนี้ไดทําการ
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ตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยคาสัมประสิทธแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
อยูระหวาง 0.72 – 0.95 ถือไดวาแบบสอบถามมีความเที่ยงตรงและมีความนาเชื่อถือและสามารถนําไปใชในการศึกษา
ไดอยางเหมาะสม (กัลยา วานิชยบัญชา, 2552) วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) เพื่อ
อธิบายขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก คาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ในสวน
การวิเคราะหระดับความคิดเห็นตอความพึงพอใจของลูกคา และความภักดีของลูกคา ใชสถิติ คาเฉลี่ย (Mean) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบสมมติฐานใชสถิติการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple
Regression) ในการพยากรณตัวแปรตามหนึ่งตัวที่สงผลมาจากตัวแปรอิสระหลายตัว และใชสถิติการวิเคราะหถดถอย
อยางงาย (Simple Regression Analysis) เพื่อพยากรณตัวแปรตามหนึ่งตัวที่สงผลมาจากตัวแปรอิสระหนึ่งตัว
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไป พบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 392 คน สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 21 – 30 ป
ศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี มีระยะเวลาในการใชบริการ 2 – 3 ป และใชงาน 5 – 6 ครั้งตอสัปดาห การวิเคราะห
ระดับความคิดเห็นของการบริหารประสบการณลูกคา การจัดการลูกคาสัมพันธ การรับรูคุณภาพการบริการ ความพึงพอใจ
ของลูกคา และความภักดีของลูกคาที่ใชบริการ K PLUS ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู
ในระดับมากที่สุด โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดดังนี้ ความพึงพอใจของลูกคา การรับรูคุณภาพการบริการ
การจัดการลูกคาสัมพันธ การบริหารประสบการณลูกคา และความภักดีของลูกคา ( x = 4.60, S.D. = 0.48), ( x =
4.55, S.D. = 0.49), ( x = 4.47, S.D. = 0.44), ( x = 4.44, S.D. = 0.40), และ ( x = 4.43, S.D. = 0.56) ตามลําดับ
การทดสอบสมมติฐานที่ 1 การบริหารประสบการณลูกคามีอิทธิพลเชิงบวกตอการรับรูคุณภาพการบริการ
ของลูกคาที่ใชบริการ K PLUS ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และสมมติฐานที่ 2 การจัดการลูกคาสัมพันธมี
อิทธิพลเชิงบวกตอการรับรูคุณภาพการบริการของลูกคาที่ใชบริการ K PLUS ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) แสดง
ดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 1 การบริหารประสบการณลูกคาและการจัดการลูกคาสัมพันธมีอิทธิพลเชิงบวกตอการรับรูคุณภาพการบริการ
ตัวแปร
การรับรูคุณภาพบริการ
t
p – Value
(B)
(ε)
คาคงที่ (a)
1.77
0.27
6.41
0.00***
1. การบริหารประสบการณลูกคา
0.18
0.06
3.06
0.00***
2. การจัดการลูกคาสัมพันธ
0.44
0.05
8.14
0.00***
Adjusted R Square
0.22
* P < 0.05, ** P < 0.01
จากตารางที่ 1 พบวา การบริหารประสบการณ ลูกคา มีอิทธิพลเชิงบวกตอการรับรูคุณ ภาพการบริการของ
ลูกคาที่ใชบริการ K PLUS ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (B = 0.18, P – Value < 0.01) หมายถึง หากธนาคารมีระบบ
การบริหารประสบการณลูกคาที่ดียอมทําใหลูกคารับรูคุณภาพการบริการของธนาคารมากขึ้น จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1
และการจัดการลูกคาสัมพันธมีอิทธิพลเชิงบวกตอการรับรูคุณภาพการบริการของลูกคาที่ใชบริการ K PLUS ธนาคาร
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กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (B = 0.44, P – Value < 0.01) หมายถึง การที่ธนาคารมีการจัดการความสัมพันธกับ
ลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ ยอมทําใหลูกคารับรูคุณภาพการบริการไดดียิ่งขึ้นเชนกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ 2
การทดสอบสมมติฐานที่ 3 การรับรูคุณภาพการบริการมีอิทธิพลเชิงบวกตอความพึงพอใจของลูกคาที่ใช
บริการ K PLUS ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) แสดงดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 2 การรับรูคุณภาพการบริการมีอิทธิพลเชิงบวกตอความพึงพอใจของลูกคา
ตัวแปร
ความพึงพอใจของลูกคา
(B)
(ε)
คาคงที่ (a)
2.90
0.21
การรับรูค ุณภาพการบริการ
0.37
0.05

t

p – Value

13.73
8.06

0.00***
0.00***

Adjusted R Square
0.14
* P < 0.05, ** P < 0.01
จากตารางที่ 2 พบวา การรับรูคุณภาพการบริการมีอิทธิพลเชิงบวกตอความพึงพอใจของลูกคาที่ใชบริการ
K PLUS ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (B = 0.37, P – Value < 0.01) แสดงวา การที่ลูกคารับรูถึงคุณภาพการ
บริการที่ดีของธนาคาร จะทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจมากขึ้น ยอมรับสมมติฐานที่ 3
การทดสอบสมมติฐานที่ 4 การรับรูคุณภาพการบริการมีอิทธิพลเชิงบวกตอความภักดีของลูกคาที่ใชบริการ
K PLUS ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) แสดงดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 3 การรับรูคุณภาพการบริการมีอิทธิพลเชิงบวกตอความภักดีของลูกคา
ตัวแปร
ความภักดีของลูกคา
t
p – Value
(ε)
(B)
คาคงที่ (a)
1.94
0.24
8.21
0.00***
การรับรูค ุณภาพการบริการ
0.55
0.05
10.64
0.00***
Adjusted R Square
0.22
* P < 0.05, ** P < 0.01
จากตารางที่ 3 พบวา การรับรูคุ ณ ภาพการบริการมีอิ ท ธิพ ลเชิงบวกตอ ความภั ก ดีของลู กค าที่ ใช บริก าร
K PLUS ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (B = 0.55, P – Value < 0.01) หมายถึง หากลูกคารับรูคุณ ภาพการ
บริการของธนาคารมากขึ้นเทาใด ยอมทําใหลูกคามีความภักดีตอธนาคารมากขึ้นเทานั้น ยอมรับสมมติฐานที่ 4
การทดสอบสมมติฐานที่ 5 ความพึงพอใจของลูกคามีอิทธิพลเชิงบวกตอความภักดีของลูกคาที่ใชบริการ
K PLUS ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) แสดงดังตารางตอไปนี้
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ตารางที่ 4 ความพึงพอใจของลูกคามีอิทธิพลเชิงบวกตอความภักดีของลูกคา
ความภักดีของลูกคา
ตัวแปร
(B)
1.35
0.67
0.33

t

p – Value

(ε)
0.23
0.05

คาคงที่ (a)
5.99
0.00***
ความพึงพอใจของลูกคา
13.77
0.00***
Adjusted R Square
* P < 0.05, ** P < 0.01, *** P < 0.001
จากตารางที่ 4 พบวา ความพึงพอใจของลูกคามีอิทธิพลเชิงบวกตอความภักดีของลูกคาที่ใชบริการธนาคาร
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) แสดงวา การที่ลูกคาของธนาคารมีความพึงพอใจในการบริการ K PLUS ของธนาคารมาก
ยอมทําใหลูกคามีความภักดีตอธนาคารมากยิ่งขึ้น จึงยอมรับสมมติฐานที่ 5
อภิปรายผล
การบริหารประสบการณลูกคา การรับรูคุณภาพบริการ และความพึงพอใจ ลูกคามีความคิดเห็นอยูใน
ระดับมากที่สุด เนื่องจากลูกคารูสึกวาแอพพลิเคชั่น K PLUS ใหประสบการณที่ดีทั้งในเรื่องของความสะดวกสบาย
ความงายตอการใชงานและดีกวาการทําธุรกรรมทางชองทางอื่น ๆ เชน ทํารายการผาน ATM หรือการเดินทางไปทํา
ธุรกรรมทางการเงินที่ธนาคารดวยตนเอง ซึ่งในปจจุบันการทําธุรกรรมทางการเงินดวยตนเองที่ธนาคารบางครั้งอาจตอง
รอคิวนาน จึงทําใหลูกคารูสึกวาตนเองตองเสียเวลาในการรอคอยและเมื่อตองรอคอยเปนระยะเวลานานอาจทําใหเกิด
ความหงุดหงิดใจอันเปนสาเหตุทําใหไมพอใจตอบริการที่ไดรับ สอดคลองกับงานวิจัยของ สุภัค มหารมย (2556) ที่
พบวา ผูบริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรีมีความคิดเห็นตอการสรางประสบการณใหมในการเลือกใชบริการผลิตภัณฑดาน
การเงินของ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) อยูในระดับมากที่สุด และงานวิจัยของ เฉลิมชัย สุกิจปาณีกิจ (2559) ที่
พบวา ผูบริโภคในจังหวัดประจวบขีรีขันธรับรูคุณภาพบริการดานสินเชื่อธุรกิจ SMEs ธนาคารออมสิน ภาพรวมอยูใน
ระดับสูง นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ชัญญาพัทธ จงทวี (2558) ที่พบวา ลูกคาในเขตกรุงเทพมหานครมี
ความพึงพอใจในการใชบริการ Mobile Banking อยูในระดับมาก
การจัดการลูกคาสัมพันธ มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด เนื่องจากลูกคามีความรูสึกที่ดีตอแอพพลิเคชั่น
K PLUS ในการใชงานบางครั้งอาจเกิดการผิดพลาด เชน การโอนเงินดวยจํานวนเงินที่ไมถูกตอง หรือการโอนเงินผิด
บัญชี หากเกิดเหตุการณลักษณะนี้ขึ้นลูกคาสามารถโทรศัพทมาที่ฝายบริการลูกคา (Call Center) ซึ่งจะแกไขปญหาให
ในทันที ทําใหลูกคาที่ใชบริการประทับใจและเกิดเปนความสัมพันธที่ดีตอกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ วาสิตา บูรณศิลปน
(2552) ที่พบวา ลูกคาขององคกรธุรกิจไทยมีความพอใจในภาพรวมตอการจัดโปรแกรมการบริหารความสัมพันธกับ
ลูกคา อยูในระดับมาก
ความภักดี อยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้ในปจจุบันมีการประชาสัมพันธจากสื่อตาง ๆ อยางหลากหลายเกี่ยวกับ
ระบบความปลอดภัยและการใหบริการของแอพพลิเคชั่น K PLUS จึงทําใหลูกคาเปดใจมาใชบริการ และเชื่อถือใน
บริการของแอพพลิเคชั่น K PLUS ตลอดจนในปจจุบันมีรานคาจํานวนมากที่รองรับการทํารายการผานแอพพลิเคชั่น
K PLUS ลูกคาจึงรูสึกวาเขาถึงบริการ K PLUS ไดงายจึงใชงานอยางตอเนื่อง สอดคลองกับงานวิจัยของ ยุพา สุทธิสิริโรจน
(2553) ที่พบวา ลูกคาของธนาคารกรุงศรีอยุธยามีความคิดเห็นตอความภักดีในการใหบริการ ภาพรวมอยูในระดับสูง
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การบริหารประสบการณลูกคามีอิทธิพลเชิงบวกตอการรับรูคุณภาพการบริการ เนื่องจากลูกคารูสึกวา
สามารถสมัครใชบริการ K PLUS ไดอยางสะดวกรวดเร็ว ซึ่งหากลูกคามีบัตรเอทีเอ็มของธนาคารกสิกรไทย ลูกคาก็
สามารถดาวนโหลดไดดว ยตนเอง จึงทําใหลูกคารูสึกวาไดรับความสะดวกสบายและไมเสียเวลาในการเดินทาง และรูสึก
วาการใชบริการผานโทรศัพทมือถือก็เหมือนกับการใชบริการที่ธนาคาร เกิดเปนประสบการณที่ดีเมื่อลูกคารูสึกวาไดรับ
ประสบการณ ที่ดีจากการใชบริการ K PLUS ลูกคาก็จะรับรูไดวา K PLUS ใหบริการอยางมีคุณ ภาพ สอดคลองกับ
งานวิจัยของ ฉวีวรรณ เพ็ชรประสม (2551) ที่พบวา การบริหารประสบการณ ลูกคาดานหลักฐานทางกายภาพมี
ผลกระทบทางตรงตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจสินเชื่อบัตรเครดิต ดานความเขาใจตอคุณภาพมากที่สุด ประกอบกับ
แนวคิดของ วิทยา ดานธํารงกุล และ พิภพ อุดร (2549) กลาววา การบริหารประสบการณลูกคาเปนอีกปจจัยหนึ่งที่
สามารถสรางความแตกตางและสรางความยั่งยืนใหกับธนาคารได ดังนั้น ธนาคารจําเปนตองสํารวจพฤติกรรมของลูกคา
ในขณะที่ ติดตอกับ ธนาคาร หากพบวามีป ญ หาควรรีบปรับปรุงแกไขพรอมทั้ งแสวงหากลยุทธเพื่อสรางและรักษา
คุณภาพบริการอยางตอเนื่อง หากธนาคารสามารถสรางประสบการณที่ดีใหลูกคาไดยอมหมายความวาลูกคาจะรับรูได
ถึงคุณภาพการบริการเชนกัน
การจั ด การลู ก ค า สั ม พั น ธมี อิ ท ธิพ ลเชิ ง บวกต อ การรับ รูคุ ณ ภาพการบริก าร เนื่ อ งจากธนาคารมี Call
Center ที่สามารถโทรศัพทเขามาสอบถามหรือรองเรียนไดตลอด 24 ชั่วโมง ไมเวนแมกระทั่งวันหยุด ซึ่งแอพพลิเคชั่น
K PLUS จะเปนการดําเนินการผานโทรศัพทมือถือทั้งสิ้น ดังนั้นเมื่อเกิดปญหาในระหวางการใชงานไมวาจะเปนการโอน
เงินผิดบัญชี หรือโอนจํานวนเงินผิด ลูกคาจะเกิดความกังวลใจและตองการพูดคุยติดตอกับพนักงานโดยตรง ซึ่งฝาย
บริการลูกคาหรือ Call Center จึงนับวาเปน สิ่งสําคัญ ที่ลูกคาที่ใชบ ริการแอพพลิเคชั่น K PLUS ตองการมากที่ สุด
เพราะจะทํ า ให ลูก ค า เกิ ด ความสบายใจ ประทั บ ใจ เกิ ด เป น ความสั ม พั น ธ ที่ ดี ต อ กั น ซึ่ งเมื่ อ ลู ก ค ารูสึ ก ว าตนเองมี
ความสัมพันธที่ดีกับธนาคารแลวลูกคาก็รูสึกวาการบริการของธนาคารมีคุณภาพ ดังนั้นจึงทําใหการจัดการลูกคาสัมพันธ
มีอิทธิพลเชิงบวกตอคุณภาพการบริการ สอดคลองกับงานวิจัยของ ปยะพงศ พูวณิชย (2556) ที่พบวา การกํากับดูแลกิจการ
ที่ดีดานการสรางความสัมพันธที่ดีตอลูกคามีอิทธิพลทางบวกตอการรับรูคุณภาพการบริการของลูกคาธนาคารออมสิน
การรับรูคุณภาพการบริการมีอิทธิพลเชิงบวกตอความพึงพอใจของลูกคา ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาลูกคารูสึก
วาการใหบริการของแอพพลิเคชั่น K PLUS มีคุณภาพโดยมีระบบปองกันความปลอดภัยที่นาเชื่อถือ ตลอดจนรับรูจาก
บุคคลรอบขาง ไดแก เพื่อน ญาติพี่นอง ที่เคยใชบริการ K PLUS วาใชงานไดงายและมีความปลอดภัยสูง จะเห็นไดจาก
ผูขายสินคาออนไลนสวนใหญก็จะใชแอพพลิเคชั่นนี้ ทั้งนี้ที่บุคคลตาง ๆ ชอบใชแอพพลิเคชั่นนี้เพราะเห็นวามีคุณภาพ
ในการให บ ริการ และมี ลัก ษณะการใช งานที่ส ามารถตอบสนองความต องการไดครอบคลุม เมื่ อลู กคารับ รูวาการ
ใหบริการของ K PLUS มีคุณภาพ ลูกคาก็จะเกิดความรูสึกประทับใจและพึงพอใจ ดังนั้นจึงสงผลใหการรับรูคุณภาพ
บริก ารมี อิ ท ธิพ ลเชิ งบวกต อ ความพึ งพอใจของลู ก ค า ใช บ ริ ก าร K PLUS ธนาคารกสิ ก รไทย จํา กั ด (มหาชน) ซึ่ ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ อภิวุฒิ ตั้งจิตการุญ (2554) ที่พบวา คุณภาพการใหบริการดานสิ่งที่สัมผัสได ดานความ
นาเชื่อถือไววางใจ ดานความรวดเร็ว ดานการรับประกัน และดานการเอาใจใสลูกคาเปนรายบุคคลมีอิทธิพลเชิงบวกตอ
ความพึงพอใจในการใชบริการอินเทอรเน็ต บริษัท ทรู อินเทอรเน็ต จํากัด ของลูกคาในเขตกรุงเทพมหานคร
การรับรูคุณภาพการบริการมีอิทธิพลเชิงบวกตอความภักดีของลูกคา เนื่องจากลูกคารูสึกวาการใชงาน
แอพพลิเคชั่น K PLUS ไมคอยเกิดปญหาในระหวางการใชงาน จึงทําใหลูกคารูสึกดีที่ไดใชบริการ นอกจากนี้ K PLUS
ยังมีระบบการแจงเตือนเพื่อตรวจสอบความไมปลอดภัยในกรณีที่มีบุคคลอื่นตองการเขาถึงขอมูลของลูกคา จึงทําให
ลูกคารูสึกมั่นใจทุกครั้งที่ใชบริการ นอกจากนี้ในกรณีที่ลูกคาจําเปนตองใชงานในสถานที่ที่ไมปลอดภัย เชน ใชบริการ
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ผาน Wifi ระบบจะอนุญาตใหลูกคาสามารถใชงานไดบางบริการเฉพาะที่ไดลงทะเบียนไวลวงหนาเทานั้นเพื่อความ
ปลอดภั ย ทั้งนี้เมื่ อลูกค ารูสึ กวาการให บริการของ K PLUS มี คุณ ภาพ ลูกค าย อมมี ความยิน ดีที่ จะใชบ ริการอยาง
ตอเนื่องนํามาสูความภักดีได สอดคลองกับงานวิจัยของ ญรัญรัตน มณฑีรรัตน (2557) ที่พบวา การรับรูคุณภาพการ
บริการมีอิทธิพลเชิงบวกตอความจงรักภักดีของลูกคาธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ความพึ งพอใจของลู กค ามีอิ ทธิ พ ลเชิ งบวกตอ ความภัก ดีข องลู กคา ทั้ งนี้ ลูก คาที่ใช บริการ K PLUS มี
ทัศนคติที่ดีตอการใชบริการ เนื่องจากลูกคาสามารถใชงานผานโทรศัพทมือถือไดทุกที่ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งเมื่อ
ลูกคาใชบริการแอพพลิเคชั่น K PLUS ลูกคารูสึกวาเปนคนทันสมัยและรอบรูในเรื่องเทคโนโลยี ทําใหเกิดเปนความ
ภูมิใจและรูสึกประทับใจจึงนํามาสูความพึงพอใจในการใชงาน นอกจากนี้ลูกคายังรูสึกคุมคาในการใชบริการ K PLUS
เมื่อเปรียบเทียบกับคาใชจายที่ตองใชในการเดินทางไปทําธุรกรรมที่ธนาคาร จึงทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจอยางที่สุด
และใชบริการอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งยินดีท่ีจะแนะนําบุคคลอื่นมาใชบริการแอพพลิเคชั่น K PLUS อยางตอเนื่อง และ
เมื่อลูกคาเกิดความพึงพอใจในบริการแลวลูกคาก็จะไมไปลองใชบริการจากธนาคารอื่น ๆ เลย แมวาธนาคารอื่นจะมี
บริการที่ใหบริการเชนเดียวกับ K PLUS แตก็ยังคงใชบริการ K PLUS ตอไปจึงนํามาสูความภักดีตามลําดับ สอดคลอง
กับงานวิจัยของ จิตโสภณ วอนิล (2552) ที่พบวา ความพึงพอใจมีความสัมพันธกับความภักดีของลูกคาธนาคารไทยพาณิชย
ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
(1) พนักงานมีความพึงพอใจและภักดีตอการใชบริการ K PLUS ของธนาคารกสิกรไทยในระดับมากที่สุด
ดังนั้น ธนาคารควรจัดใหมีพนักงานที่มีความรูความเขาใจในผลิตภัณฑใหมของธนาคารเพื่อใหคําแนะนําแกลูกคา เชน
บริการของ K PLUS SHOP และบริการของ K PLUS SME เพื่อเปนการสรางประสบการณ ใหม ๆ ซึ่งอาจจะทําให
ธนาคารมีลูกคาเพิ่มมากขึ้น
(2) ธนาคารควรมีการติดตามประเมินผลการใชบริการแอพพลิเคชั่น K PLUS โดยการใหพนักงานโทรศัพท
สอบถามเกี่ยวกับการใชบริการ K PLUS ซึ่งจะสอบถามเฉพาะลูกคาที่ใชบริการแอพพลิเคชั่น K PLUS เทานั้น รวมถึงมี
ชองทางการสื่อสารที่ลูกคาสามารถติดตอกลับมาได ซึ่งกอนที่พนักงานจะโทรศัพทเพื่อติดตามผลการใชนั้น ควรจะมี
ขอความสั้น (SMS) สงผานมายังโทรศัพทของลูกคากอนเพื่อแจงขอมูลลวงหนาใหลูกคาไดทราบ ซึ่งจะชวยลดทัศนคติ
หรือความรูสึกเชิงลบไดในระดับหนึ่ง
(3) ธนาคารควรสํารวจวิเคราะหผลิตภัณฑใหม ๆ ของคูแขงอยูเสมอ รวมทั้งคอยติดตามลักษณะการใชงานที่
เพิ่มขึ้นในแอพพลิเคชั่นของคูแขง เพื่อนํามาเปรียบเทียบและนํามาพัฒนาแอพพลิเคชั่น K PLUS
(4) ธนาคารควรสรางพนั ก งานให มี คุ ณ ภาพที่ เหนื อ กว าคู แ ขง มี ก ารบริก ารที่ เป น เอกลั ก ษณ ไม ส ามารถ
ลอกเลียนแบบกันได โดยตองฝกใหพนักงานมีความฉลาดทางอารมณ (EQ) เมื่อตองเจอกับลูกคาที่พูดจาไมสุภาพหรือมี
ความคิดขัดแยง พนักงานตองสามารถระงับอารมณตนเองไดเปนอยางดี และพนักงานตองมีความฉลาดทางความคิด
(IQ) คือตองเขาใจแอพพลิเคชั่น K PLUS อยางถองแท ไมไดเขาใจแคการใชระบบขั้นพื้นฐาน เชน การโอนเงิน การ
ชําระคาสาธารณูปโภค แตตองเขาใจในระบบการรักษาความปลอดภัยในขอมูลดวย เพื่อสรางความมั่นใจใหกับลูกคา
หากธนาคารกระทําไดดังที่กลาวมายอมทําใหเกิดคุณภาพในการบริการได
(5) ผูบริหารธนาคารควรใหอํานาจแกพนักงานในการเขาถึงขอมูลของลูกคาที่ใชบริการ K PLUS ในระดับ
หนึ่ง เพราะพนักงานที่ทําหนาที่เกี่ยวกับการบริหารความสัมพันธกับลูกคาจะไดทราบขอมูลในการใชบริการของลูกคา
แตละราย และสามารถใหคําแนะนําลูกคาได ซึ่งจะทําใหการบริการมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
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(6) ธนาคารควรมีการจัดฝกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการใชบริการแอพพลิเคชั่น K PLUS ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ และจะตองมีการติดตามประเมินผลหลังการฝกอบรมทุกครั้ง เพื่อใหพนักงานนําความรูที่ไดอบรมมาใช
ปฏิ บั ติ ได จ ริ ง เพราะบางครั้ ง ผู บ ริ ห ารมี ก ารอบรมจริ ง แต ข าดการประเมิ น ติ ด ตามผล ก็ จ ะทํ า ให ผู ป ฏิ บั ติ ไ ม เห็ น
ความสําคัญปลอยปละละเลยได
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
(1) การวิจัยนี้เปนการศึกษาจากกลุมตัวอยางที่เปนลูกคาธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเพียงกลุมเดียว ผลที่ไดจึงครอบคลุมเพียงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเทานั้น เพื่อใหการวิจัยเปน
ประโยชนมากขึ้นควรมีการวิจัยขยายผลในพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ ที่อยูใกลเคียงเพื่อนําผลการวิจัยมาใชเปนแนวทางในการ
เพิ่มคุณภาพการใหบริการ
(2) สําหรับผูท่ีสนใจศึกษาเพิ่มเติมอาจศึกษาตัวแปรอิสระอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลตอการรับรูคุณภาพการบริการ
ไดแก ความไววางใจ ภาพลักษณ และความเชื่อมั่น เปนตน
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