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 ส่วนท่ี  2  ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการต่อองคป์ระกอบ ดา้น 

                 คุณภาพการบริการ 5 ดา้น ประกอบดว้ย รูปลกัษณ์ของการบริการ 
                 ความน่าเช่ือถือ การตอบสนอง การใหค้วามมัน่ใจ และ การดูแลเอา 
                 ใจใส่   18 

 ส่วนท่ี  3 ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการต่อองคป์ระกอบ ดา้น 
                คุณภาพการบริการ 5 ดา้น ประกอบดว้ย รูปลกัษณ์ ความน่าเช่ือถือ  
                การตอบสนอง การใหค้วามมัน่ใจ และ การดูแลเอาใจใส่ของการ 
                บริการ จาํแนกตามอาย ุลกัษณะงานบริการฝึกอบรมท่ีใชบ้ริการ และ 
                ประเภทของธุรกิจ ของผูต้อบแบบสอบถาม 26 

 ส่วนท่ี  4  ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการต่อองคป์ระกอบ ดา้น 
                 คุณภาพการบริการ 5 ดา้น ประกอบดว้ย รูปลกัษณ์ส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้ 
                 ความน่าเช่ือถือ การตอบสนอง การทาํใหเ้กิดความมัน่ใจ และการ  
                 ดูแลเอาใจใส่งานบริการ โดยสถิติอา้งอิง (Inferential Statistics) เพื่อ 
                 ทดสอบสมมุติฐานของการวิจยัวา่แต่ละกลุ่มลูกคา้ ตามลกัษณะกลุ่ม 
                 ประเภทธุรกิจเป้าหมายของบริษทัฯ มีระดบัความพึงพอใจท่ีแตกต่าง 
                 กนัหรือไม่โดยการใชส้ถิติ Independent sample t-test ทาํการ 
                 ทดสอบ และการแปลผล 76 

 ส่วนท่ี  5  ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนเม่ือใชบ้ริการและขอ้เสนอแนะของ 
                 ผูใ้ชบ้ริการซ่ึงเป็นคาํถามปลายเปิด 

78 

   
บทท่ี 5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล  ขอ้คน้พบ และขอ้เสนอแนะ 80 
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สารบาญตาราง 
 
ตาราง  หน้า 

1 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ 13 
2 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามอาย ุ 13 

3 
แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตาม ระดบัตาํแหน่ง
งาน 14 

4 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามอายกุารทาํงาน 14 

5 
แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามความถ่ีในการ
ในการติดต่อขอรับบริการ 15 

6 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามช่องทางการ
ติดต่อ 15 

7 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามลกัษณะงาน
บริการฝึกอบรมท่ีใชบ้ริการ 16 

8 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามกลุ่มประเภท
ธุรกิจของลูกคา้ 17 

9 แสดงจาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความความพึงพอใจท่ีมีต่อบริการ
ฝึกอบรม ดา้นรูปลกัษณ์ของบริษทัฯ ท่ีมีต่อลูกคา้ 18 

10 แสดงจาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความความพึงพอใจท่ีมีต่อบริการ
ฝึกอบรม ดา้นความน่าเช่ือถือในการใหบ้ริการ 19 

11 แสดงจาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความความพึงพอใจท่ีมีต่อบริการ
ฝึกอบรม ดา้นการสนองตอบความตอ้งการของลูกคา้ 21 

12 แสดงจาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความความพึงพอใจท่ีมีต่อบริการ
ฝึกอบรม ดา้นความมัน่ใจของลูกคา้ต่อการใหบ้ริการ 22 

13 แสดงจาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความความพึงพอใจท่ีมีต่อบริการ
ฝึกอบรม ดา้นการดูแลเอาใจใส่ความตอ้งการของลูกคา้ 23 

14 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อบริการฝึกอบรมของบริษัท 
แบงคค์อก ควอลิต้ี เซอร์วิส จาํกดั 25 
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สารบาญตาราง (ต่อ) 
 
ตาราง  หน้า 

15 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจดา้นรูปลกัษณ์ของบริษทัฯท่ีมีต่อลูกคา้ 
จาํแนกตามอาย ุ 26 

16 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจดา้นความน่าเช่ือถือในการให้บริการ
จาํแนกตามอาย ุ 29 

17 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจดา้นสนองตอบความตอ้งการของลูกคา้ 
จาํแนกตามอาย ุ 32 

18 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจด้านความมัน่ใจของลูกคา้ต่อการใช้
บริการ จาํแนกตามอาย ุ 34 

19 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจดา้นการดูแลเอาใจใส่ต่อความตอ้งการ
ลูกคา้ จาํแนกตามอาย ุ 36 

20 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อบริการฝึกอบรมของบริษทั แบงค์
คอก ควอลิต้ี เซอร์วิส จาํกดั จาํแนกตามอาย ุ 39 

21 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจดา้นรูปลกัษณ์ของบริษทัฯท่ีมีต่อลูกคา้ 
จาํแนกตามลกัษณะงานบริการฝึกอบรมท่ีใช ้ 41 

22 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจดา้นความน่าเช่ือถือในการให้บริการ
จาํแนกตามลกัษณะงานบริการฝึกอบรมท่ีใช ้ 44 

23 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจดา้นสนองตอบความตอ้งการของลูกคา้ 
จาํแนกตามลกัษณะงานบริการฝึกอบรมท่ีใช ้ 47 

24 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจด้านความมัน่ใจของลูกคา้ต่อการใช้
บริการ จาํแนกตามลกัษณะงานบริการฝึกอบรมท่ีใช ้ 49 

25 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจดา้นการดูแลเอาใจใส่ต่อความตอ้งการ
ลูกคา้ จาํแนกตามลกัษณะงานบริการฝึกอบรมท่ีใช ้ 51 

26 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อบริการฝึกอบรมของบริษทั แบงค์
คอก ควอลิต้ี เซอร์วิส จาํกดั จาํแนกตามลกัษณะงานบริการฝึกอบรมท่ีใช ้ 54 

27 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจดา้นรูปลกัษณ์ของบริษทัฯท่ีมีต่อลูกคา้ 
จาํแนกตามกลุ่มประเภทธุรกิจลูกคา้ 56 
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สารบาญตาราง (ต่อ) 
 
ตาราง  หน้า 

28 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจดา้นความน่าเช่ือถือในการให้บริการ
จาํแนกตามกลุ่มประเภทธุรกิจลูกคา้ 59 

29 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจดา้นสนองตอบความตอ้งการของลูกคา้ 
จาํแนกตามกลุ่มประเภทธุรกิจลูกคา้ 63 

30 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจด้านความมัน่ใจของลูกคา้ต่อการใช้
บริการ จาํแนกตามกลุ่มประเภทธุรกิจลูกคา้ 66 

31 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจดา้นการดูแลเอาใจใส่ต่อความตอ้งการ
ลูกคา้ จาํแนกตามกลุ่มประเภทธุรกิจลูกคา้ 69 

32 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อบริการฝึกอบรมของบริษทั แบงค์
คอก ควอลิต้ี เซอร์วิส จาํกดั จาํแนกตามกลุ่มประเภทธุรกิจลูกคา้ 73 

33 แสดงค่าเฉล่ีย ค่านัยสาํคญัและการแปลผลความแตกต่างระดบัความพึงพอใจ
และท่ีมีต่อบริการฝึกอบรมของบริษัท แบงค์คอก ควอลิต้ี เซอร์วิส จาํกัด 
ระหว่างกลุ่มธุรกิจเป้าหมาย กลุ่มผูผ้ลิตช้ินส่วนโลหะป้ัมหรือหล่อข้ึนรูป กบั 
กลุ่มช้ินส่วนประกอบอ่ืน ในรายการคุณภาพบริการ 3 ลาํดบัท่ีไดค้ะแนนตํ่า
ท่ีสุดในภาพรวม 76 

34 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จาํแนกตามปัญหาท่ีเกิดข้ึน
เม่ือใชบ้ริการ 78 

35 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จาํแนกตามขอ้เสนอแนะ 79 
36 แสดงระดบัความพึงพอใจลาํดบัแรกท่ีมีต่อบริการฝึกอบรมของบริษทั แบงค์

คอก ควอลิต้ี เซอร์วิส จาํกดัแยกเป็นรายดา้น 83 
37 แสดงระดบัความพึงพอใจลาํดบัสุดทา้ยท่ีมีต่อบริการฝึกอบรมของบริษทั แบงค์

คอก ควอลิต้ี เซอร์วิส จาํกดัแยกเป็นรายดา้น 84 
38 แสดงสรุประดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อบริการฝึกอบรมของ บริษทั แบงคค์อก 

ควอลิต้ี เซอร์วิส จาํกดั 10 ลาํดบัแรก 85 
39 แสดงสรุประดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อบริการฝึกอบรมของ บริษทั แบงคค์อก 

ควอลิต้ี เซอร์วิส จาํกดั 10 ลาํดบัสุดทา้ย 86 
 


