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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ ความคาดหวัง ความพึง
พอใจ และแนวโน้มพฤติกรรมของพนักงานธนาคารที่มีต่อการอบรมในหลักสูตร Customer Centric 
Excellence รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเข้าอบรมกับความคาดหวังที่มีต่อ
หลักสูตรการอบรม และความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับแนวโน้มพฤติกรรมการเข้าอบรม
หลักสูตร Customer Centric Excellence กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือ พนักงานธนาคารที่เข้ารับการ
อบรมในหลักสูตรดังกล่าว จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือการวิจัย สถิติที่ใช้
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson Correlation) 

 ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการเปิดรับสื่อการอบรมในหลักสูตร 
Customer Centric Excellence ผ่านโปสเตอร์แนะน าหลักสูตร รองลงมาคือการประชาสัมพันธ์
ภายในของธนาคาร โดยทั้งสองช่องทางมีความถี่ในการเปิดรับสื่อ 1 – 3 ครั้ง/เดือน  ความคาดหวังที่
มีต่อการอบรมในหลักสูตร Customer Centric Excellence โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
4.16) โดยด้านที่พนักงานธนาคารมีความคาดหวังสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ด้านเนื้อหา (ค่าเฉลี่ย 4.31) 
ด้านวิทยากร (ค่าเฉลี่ย 4.24) และด้านผู้ช่วยวิทยากร (ค่าเฉลี่ย 4.20) ตามล าดับ  ส่วนความพึงพอใจ
ต่อการอบรมในหลักสูตร Customer Centric Excellence โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย 4.64) โดยด้านที่พนักงานธนาคารมีความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ด้านเนื้อหา 
(ค่าเฉลี่ย 4.75) ด้านวิทยากร (ค่าเฉลี่ย 4.74) และด้านเอกสารประกอบการอบรม (ค่าเฉลี่ย 4.67) 
ตามล าดับ  แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อการอบรมในหลักสูตร Customer Centric Excellence 
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โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.73) โดยพบว่า พนักงานธนาคารที่เข้ารับการอบรมมีความ
ตั้งใจที่จะบอกต่อให้คนรู้จักเข้ารับการอบรมในหลักสูตร Customer Centric Excellence มากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย 4.78) รองลงมาคือ มีความตั้งใจในการเปิดรับข่าวสารในการอบรมในหลักสูตร Customer 
Centric Excellence (ค่าเฉลี่ย  4.71) และมีความตั้ งใจในการเข้ารับการอบรมในหลักสูตร 
Customer Centric Excellence ครั้งต่อไป (ค่าเฉลี่ย 4.71) ตามล าดับ  

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความพึงพอใจของพนักงานธนาคาร มีความสัมพันธ์
กับแนวโน้มพฤติกรรมการเข้าอบรมหลักสูตร Customer Centric Excellence อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับปานกลาง (r = 0.67) ส่วนพฤติกรรมด้าน
ความถี่ในการเข้าอบรมของพนักงานธนาคาร ไม่มีความสัมพันธ์กับความคาดหวังที่มีต่อหลักสูตร 
Customer Centric Excellence ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

ค าส าคัญ:  การเปิดรับสื่อ, ความคาดหวัง, ความพึงพอใจ, แนวโน้มพฤติกรรม, พนักงานธนาคาร, 
การอบรม, Customer Centric Excellence 

 

ABSTRACT 

This dissertation aims to investigate media exposure, expectation, 
satisfaction and behavior trend of bank employee in Customer Centric Excellence 
Course. Including a study of personal demographic and media exposure of training, 
relationship between training behavior and the training expectation and relationship 
between training satisfaction and behavior trend in Customer Centric Excellence 
Course. Sample groups are 400 bank employees in training course. Research 
instrument is questionnaire and Data Analysis Methods are frequency, percentage, 
mean, standard deviation, and Pearson Correlation. 

The result showed that most of the sample receives Customer Centric 
Excellence Course information through training poster, the second is internal public 
relation at the bank. The frequency of both channels are 1-3 times per month, the 
overall level of expectation of Customer Centric Excellence Course is high (mean is 
4.16). Top 3 expectations are training content (mean is 4.31), instructor (mean is 4.24) 
and teaching assistance (mean is 4.20) respectively. The overall level of satisfaction 
of Customer Centric Excellence Course is high (mean is 4.64). Top 3 satisfactions are 
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training content (mean is 4.75), instructor (mean is 4.74) and training document 
(mean is 4.67) respectively. The overall level of behavior trend of Customer Centric 
Excellence Course is high (mean is 4.74). Bank employees intend to spread information 
about Centric Excellence Course to their colleague in high level (mean is 4.78), the 
second is the intention of media exposure of Centric Excellence Course (mean is 
4.71) and the intention of participant in next Centric Excellence Course (mean is 4.71) 
respectively. 

Hypothesis testing result revealed that the significance level for bank 
employee satisfaction and behavior trend of Customer Centric Excellence Course is 
0.01 which is a positive relationship at middle level (r = 0.67). Frequency of participating 
in training course does not relate to the expectation of Customer Centric Excellence 
Course, significance level for a result is 0.05. 

Keyword: media exposure, expectation, satisfaction, behavior trend, bank employee, 
training, Customer Centric Excellence 

 

บทน า 
ความส าคัญและที่มาของปัญหา 

ภายใต้สภาวะการแข่งขันในปัจจุบัน ส่งผลให้ภาคธุรกิจต่างพัฒนาเพ่ือให้องค์กรของ
ตนสามารถอยู่รอดและเติบโตได้ ไม่เว้นแม้กระทั่งภาคธนาคารพาณิชย์ ซึ่งถือเป็นสถาบันการเงินที่มี
ความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ โดยท าหน้าที่เป็นแหล่งระดมเงินออมและแหล่งให้กู้เงินขนาดใหญ่ที่สุด
ในประเทศ ปัจจุบันภาคธนาคารพาณิชย์มีการมุ่งเน้นการพัฒนางานบริหาร ดังนั้น การจัดท าโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรการสอนงานเพ่ือผลงานเป็นเลิศ (Coaching for excellence) จึงมีความส าคัญ 
เพ่ือเสริมสร้างการรู้จักและเข้าใจความรู้สึกของลูกค้า (Customer Centric) โดยมุ่งเน้นให้ทุกคนใน
องค์กร ตั้งแต่พนักงานระดับล่างสุดถึงผู้บริหารระดับสูงสุดมองลูกค้าเป็นหนึ่งเดียวกัน ทุกคนท างาน
เพ่ือตอบโจทย์ให้แก่ลูกค้า สร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า  โดยทุกวันที่ทุกคนมาปฏิบัติงาน มาท าเพ่ือส่งมอบ
บริการให้ลูกค้า กว่าจะถึงขั้นตอนที่ลูกค้าได้รับบริการนั้น กระบวนการท างานขององค์กรจะ
ประกอบด้วยงานหลาย ๆ ขั้นตอน พนักงานทุกคนย่อมมีงานของตนเองเป็นหนึ่งในกระบวนการของ
องค์กร พนักงานทุกคนเป็นคนเพ่ิมคุณค่าให้แก่ลูกค้า โดยมิได้มองว่าแต่ละคนท างานในกรอบของ
ตนเอง มีหน้าที่ท างานใดงานหนึ่งให้เสร็จไปวัน ๆ เท่านั้น แต่งานนั้นยังมีคุณค่าต่อลูกค้าหลาย ๆ 
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อย่าง ดังนั้น การปลูกฝังเรื่อง Customer Centric ในองค์กร จึงเป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะให้
พนักงานในองค์กรมีค่านิยมเรื่อง Customer Centric นี้ทุกคน ซึ่งการจัดอบรมเรื่อง เข้าใจความรู้สึก
ของลูกค้า (Customer Centric) ให้แก่พนักงานทุกคนในองค์กร โดยเนื้อหาที่ใช้ประกอบการบรรยาย
ดังกล่าวนั้น จะประกอบด้วยเนื้อหาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้องานของธุรกิจนั้น ๆ โดยตรง เพ่ือที่จะท า
ให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจได้อย่างชัดเจนมองเห็นเป็นรูปธรรม รวมไปถึงเตรียมการสอนโดยน าเอา
ข้อมูลจากงานจริง (Daily Operation) มาศึกษา ท าการบ้านให้เข้าใจเนื้องาน และบรรยายพร้อม
ยกตัวอย่างประกอบ สามารถให้ความคิดเห็นและข้อแนะน า จากมุมมองของผู้ช านาญที่เป็นประโยชน์
ต่อองค์กรต่อไป 

 โดยภาคธนาคารพาณิชย์ ถือเป็นอีกหนึ่งกลุ่มธุรกิจที่ให้ความสนใจในการเข้ารับการ
อบรม Customer Centric เป็นจ านวนมาก เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการให้พร้อมต่อการ
เติบโตควบคู่ไปกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการค้าของไทย ภายใต้สถานการณ์ของโลกใน
ปัจจุบันจนถึงอนาคต ที่มีกระแสเศรษฐกิจและสภาพการแข่งขันทางการตลาดที่รุนแรง ส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อหลายองค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยเฉพาะธุรกิจทางด้านการเงิน การ
ธนาคารในประเทศไทย ที่ก าลังแข่งขันกับคู่แข่งจ านวนมากด้วยบริการและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน (นพ
พร เรืองวาณิช, มปป.) ประกอบกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ที่มีนักวิชาการ 
และสื่อมวลชนจากหลากหลายสาขามองว่าเป็นทั้งโอกาสและวิกฤติของภาคการธนาคาร เนื่องจาก
การเปิดเสรีด้านการธนาคารภายใต้กรอบ AEC นี้ จะน ามาสู่การแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นในระบบธนาคาร
พาณิชย์ของทุกประเทศสมาชิก ดังนั้น ธนาคารพาณิชย์จะต้องเตรียมพร้อมทั้งการรับมือกับการ
แข่งขันที่สูงขึ้นในประเทศ และพิจารณาโอกาสที่จะขยายธุรกิจไปแข่งขันในต่างประเทศด้วย (กรุงเทพ
ธุรกิจ, 2558) 

หลักสูตร Customer Centric ถือเป็นหลักสูตรที่ช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของแต่
ละธนาคารซึ่งถือเป็นฟันเฟืองที่มีความส าคัญต่อการขับเคลื่อนองค์กรให้เจริญก้าวหน้า ข้อมูลจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2558 จ านวนพนักงานธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทยเฉลี่ย 10,494 คน และเมื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพของบุคลากร ก็ยังพบว่า
ต่ ากว่าประเทศในกลุ่มยุโรปและประเทศในกลุ่มเอเชียอ่ืน ๆ จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารธนาคาร
พาณิชย์ที่รับผิดชอบด้านทรัพยากรบุคคล พบว่า ปัญหาในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ได้แก่ การ
ขาดแคลนบุคลากรใหม่ ๆ ที่ต้องการเข้ามาในวงการธนาคาร ซึ่งจากการส ารวจบัณฑิตใหม่ที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายพบว่าไม่มีชื่อสถาบันการเงินใดติด 1 ใน 10 ของบริษัทที่บัณฑิตใหม่ต้องการสมัครงาน
ด้วย นอกจากนี้ อัตราการโยกย้าย/ลาออกของพนักงานในหน่วยงานส าคัญอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะ
พนักงานที่มีความรู้เชิงเทคนิคหรือประสบการณ์เฉพาะ เช่น หน่วยงานสินเชื่อส่วนบุคคลหรือรายย่อย



5 
 

บางแห่งมีอัตราการลาออกสูงกว่าร้อยละ 20 หรือ การโยกย้ายของพนักงานสายงานก ากับการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น แต่ปัญหาที่ส าคัญที่สุด คือ พนักงานที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ส าคัญ ยังมี
มาตรฐานไม่ทัดเทียมกัน (รณดล นุ่มนนท์, มปป.) 

เมื่อพิจารณาในส่วนของลูกค้าของธนาคาร โดยน าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจมา
วิเคราะห์โดยใช้สมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Model) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของปัจจัยต่าง ๆ พบว่า (ทศพล ระมิงค์วงศ์, 2551) 

1. ความคาดหวังของลูกค้า (Customer Expectation) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
คุณภาพ (Perceived Quality) และคุณค่าของการบริการ (Perceived Value) นั่นหมายถึง ธนาคาร
พาณิชย์ของไทยมีการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่เกินจริง และเพียงพอต่อการตัดสินใจของลูกค้า ท าให้
ลูกค้าสามารถสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ และตัดสินใจที่จะเลือกใช้บริการของธนาคารได้อย่างถูกต้อง 
ดังนั้น คุณภาพ และคุณค่าของการบริการในมุมมองของลูกค้าจึงเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับ
ความคาดหวังที่เกิดข้ึนก่อนจะได้ใช้บริการจริง 

2. ปัจจัยด้านคุณภาพที่จะส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า (Thailand Customer 
Satisfaction Index: TCSI) มากกว่าปัจจัยอ่ืนๆ (ค่าสัมประสิทธิ์สูงที่สุด เท่ากับ 0.624) ดังนั้น 
ธนาคารพาณิชย์จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพในการบริการมากกว่าปัจจัยในเรื่อง
อัตราค่าบริการ 

3. ความพึงพอใจของลูกค้าส่งผลในทางตรงกันข้ามต่อการร้องเรียนของลูกค้า
(Customer Complain) นั่นคือ หากลูกค้าไม่พึงพอใจต่อบริการที่ได้รับก็จะเกิดข้อร้องเรียนเพ่ิมขึ้น 
ในทางตรงกันข้ามหากลูกค้าได้รับความพึงพอใจในการบริการก็จะเกิดข้อร้องเรียนลดลง 

4. หากลูกค้ามีความพึงพอใจมากขึ้นก็จะท าให้เกิดความจงรักภักดี (Customer 
Loyalty) ต่อธนาคารเพ่ิมข้ึน 

5. ความคาดหวังของลูกค้าไม่ได้ส่งผลโดยตรง (Direct Effect) ถึงความพึงพอใจของ
ลูกค้า แต่ส่งผลกระทบทางอ้อมผ่านตัวแปรคุณภาพของการบริการ และคุณค่าของการบริการ 

6. คุณภาพของการบริการ นอกจากจะส่งผลกระทบทางตรงต่อความพึงพอใจของ
ลูกค้าในระดับสูงแล้ว ยังส่งผลกระทบทางอ้อม (Indirect Effect) ต่อความพึงพอใจของลูกค้าผ่าน
คุณค่าของการบริการอีกด้วย 

จากข้อมูลในข้างต้นจะเห็นได้ว่าลูกค้าของธนาคารมีระดับความต้องการที่แตกต่าง
กันและมีปัจจัยต่าง ๆ มากมายที่มีผลต่อความพึงพอใจ อันจะส่งผลต่อการเลือกรับบริการกับธนาคาร
ที่ตนเองมีความพึงพอใจและไว้วางใจสูงสุด ด้วยเหตุนี้การอบรมพนักงานของธนาคารให้มีความรู้ความ
เข้าใจต่อการพัฒนาศักยภาพในการให้บริการจึงถือเป็นเรื่องที่ส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเน้นลูกค้า
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เป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานจัดฝึกอบรมเนื้อหาดังกล่าวมากมาย     
หนึ่งในนั้นคือหลักสูตรการอบรม Customer Centric Excellence ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่ง
ถือเป็นอีกหลักสูตรหนึ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากธนาคารหลายแห่งให้น าเนื้อหาหลักสูตรดังกล่าวไป
อบรมให้แก่พนักงานของตนเอง ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และการพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการ
แก่ลูกค้า ดังนั้นเพ่ือเป็นการวัดประสิทธิภาพของการอบรม ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษา        
การเปิดรับสื่อ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ ที่มีต่อการอบรมในหลักสูตร Customer Centric  

Excellence ของผู้เข้าร่วมอบรมเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพการฝึกอบรม 
การพัฒนาประสิทธิภาพของพนักงานธนาคารซึ่งเป็นผู้น าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการ
อบรมในหลักสูตร Customer Centric Excellence ไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือยกระดับมาตรฐาน
งานบริการ เสริมสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าของธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของพนักงานธนาคารที่มีต่อการอบรมใน

หลักสูตร Customer Centric Excellence 
2. เพ่ือศึกษาความคาดหวังของพนักงานธนาคารที่มีต่อการอบรมในหลักสูตร 

Customer Centric Excellence 
3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของพนักงานธนาคารที่มีต่อการอบรมในหลักสูตร 

Customer Centric Excellence 
4. เพ่ือศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมของพนักงานธนาคารที่มีต่อการอบรมในหลักสูตร 

Customer Centric Excellence 
5. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเข้าอบรม กับความคาดหวังที่มีต่อ

หลักสูตร Customer Centric Excellence 
6. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจ กับแนวโน้มพฤติกรรมการเข้า

อบรมหลักสูตร Customer Centric Excellence 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย และทฤษฏีหรือแนวคิดที่เกี่ยวข้อง 
  ส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ เป็นการศึกษาถึง “การเปิดรับสื่อ ความคาดหวัง ความพึง
พอใจ ที่มีต่อการอบรมในหลักสูตร Customer Centric Excellence ของผู้เข้าร่วมอบรม” โดยผู้วิจัย
ได้ท าการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นพนักงานธนาคารต่าง ๆ ที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตร 
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Customer Centric Excellence ที่มีการจัดอบรมระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2559 ซึ่ง
มีพฤติกรรมการเข้าอบรมในด้านความถี่ของการเข้าอบรมมีความสัมพันธ์กับความคาดหวังต่อการ
อบรมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านวิทยากร ด้านผู้ช่วยวิทยากร ด้านเวลา ด้านสถานที่ ด้านเอกสาร
ประกอบการอบรม ด้านช่องทางการประชาสัมพันธ์ และด้านเนื้อหา  ผู้วิจัยจึงได้น าแนวความคิด
ทฤษฎีในเรื่องความคาดหวัง แนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรม และแนวคิดเรื่องการจัดทางการตลาดและ 
Customer Centric เพ่ือใช้ประกอบการศึกษาในส่วนนี้ จากนั้นเมื่อกลุ่มตัวอย่างเข้ารับการอบรมแล้ว
ย่อมเกิดความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อการอบรม และจะส่งผลต่อแนวโน้มการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรม
การเข้าอบรมในครั้งต่อ ๆ ไป ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้น าแนวความคิดทฤษฎีความพึงพอใจมาศึกษาในส่วนนี้ 
แล้วน ามาก าหนดตัวแปรของการวิจัยและสร้างเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย ดังแสดงในภาพที่ 1 
 

 
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 

ในการศึกษาเรื่อง “การเปิดรับสื่อ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ ที่มีต่อการอบรมใน
หลักสูตร Customer Centric Excellence ของผู้เข้าร่วมอบรม” ในครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) ใช้รูปแบบของการส ารวจ (Survey Research) แบบการศึกษา
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ภาพตัดขวาง (Cross-sectional Study) ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลเพียงครั้งเดียว ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง 
โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล โดยให้ผู้ตอบท าการกรอก
แบบสอบถามด้วยตัวเอง (Self-administered) ประชากรกลุ่มตัวอย่างของการศึกษาครั้งนี้  คือ 
พนักงานธนาคารต่าง ๆ ที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตร Customer Centric Excellence ซึ่งจะมีการ
จัดอบรมระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2559 จ านวน 400 คน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่  สถิติ เชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ประกอบด้วย ความถี่  (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  และสถิติเชิง
อนุมาน (Interferential Statistic) เพ่ือใช้ทดสอบสมมติฐานของการวิจัยด้วยการวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation) 

 

ผลการวิจัยและอภิปราย 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 57.00) มีอายุ 26 – 30 ปี (ร้อยละ 
36.25)  มีสถานภาพสมรส (ร้อยละ 49.00) มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ร้อยละ 
70.75) เป็นพนักงานธนาคารระดับปฏิบัติการ (ร้อยละ 74.75) และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 
30,000 บาท (ร้อยละ 41.00) 
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อการอบรมในหลักสูตร Customer Centric Excellence 

กลุ่ มตั วอย่ า งมี ก าร เปิ ด รับ สื่ อการอบ รม ในห ลั กสู ต ร  Customer Centric 
Excellence ผ่านโปสเตอร์แนะน าหลักสูตร จ านวน 162 คน โดยในจ านวนนี้ส่วนใหญ่มีความถี่ในการ
เปิดรับสื่อ 1 – 3 ครั้ง/เดือน (ร้อยละ 76.54) มีการเปิดรับสื่อการอบรมผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
จ านวน 56 คน โดยในจ านวนนี้ส่วนใหญ่มีความถี่ในการเปิดรับสื่อ 1 – 3 ครั้ง/เดือน (ร้อยละ 91.07) 
มีการเปิดรับสื่อการอบรมผ่านเว็บไซต์ข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ จ านวน 79 คน โดยในจ านวนนี้ส่วน
ใหญ่มีความถี่ในการเปิดรับสื่อ 1 – 3 ครั้ง/เดือน (ร้อยละ 81.01) มีการเปิดรับสื่อการอบรมผ่าน
สถานที่จัดบูธประชาสัมพันธ์ จ านวน 72 คน โดยในจ านวนนี้ส่วนใหญ่มีความถี่ในการเปิดรับสื่อ 1 – 3 
ครั้ง/เดือน (ร้อยละ 76.39) มีการเปิดรับสื่อการอบรมผ่านการประชาสัมพันธ์ภายในของธนาคาร 
จ านวน 162 คน โดยในจ านวนนี้ส่วนใหญ่มีความถี่ในการเปิดรับสื่อ 1 – 3 ครั้ง/เดือน (ร้อยละ 
52.47) มีการเปิดรับสื่อการอบรมผ่านการบอกต่อจากบุคคลที่รู้จัก จ านวน 55 คน โดยในจ านวนนี้
ส่วนใหญ่มีความถี่ในการเปิดรับสื่อ 1 – 3 ครั้ง/เดือน (ร้อยละ 83.64) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เข้ารับ
การอบรม ในหลักสูตร Customer Centric Excellence เป็นครั้งแรก (ร้อยละ 85.50) วัตถุประสงค์
ในการเข้ารับการอบรมส่วนใหญ่คือ เพ่ือหาความรู้ (ร้อยละ 50.75) 
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จากผลการวิจัยดังกล่าวที่พบว่า ส่วนใหญ่เปิดรับผ่านโปสเตอร์แนะน าหลักสูตร 
จ านวน 162 คน มีความถี่ในการเปิดรับสื่อ 1 – 3 ครั้ง/เดือน แสดงให้เห็นว่าโปสเตอร์เป็นสื่อที่มี
ประสิทธิภาพในการสื่อสารหลักสูตรการอบรมในครั้งนี้สูงที่สุด จากปรากฏการณ์ดังกล่าวสามารถ
อธิบายโดยใช้ทฤษฎีการเปิดรับสื่อของ Klapper (1960) (อ้างใน ศิวัช จันทนาสุภาภรณ์, 2554) ซึ่ง
กล่าวว่า กระบวนการเลือกรับข่าวสารหรือเปิดรับข่าวสารเปรียบเสมือนเครื่องกรองข่าวสารในการ
รับรู้ของมนุษย์ ประกอบด้วยการกลั่นกรอง 4 ขั้น ได้แก่ 1) การเปิดรับ (Selective Exposure) แสดง
ให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นพนักงานธนาคารมีลักษณะการเปิดรับสื่อเกี่ยวกับการอบรมผ่าน
โปสเตอร์มากกว่าสื่ออ่ืน ๆ 2) การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) แสดงให้เห็นว่า
โปสเตอร์ที่ใช้เพ่ือการประชาสัมพันธ์หลักสูตรมีการแสดงเนื้อหาและการออกแบบที่ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรได้อย่างสอดคล้องกับสิ่งที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจ  3) การเลือกรับรู้และตีความหมาย 
(Selective Perception and Selective Interpretation) โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรถือเป็น
สื่อที่มีการแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับการอบรมในหลักสูตร Customer Centric Excellence ได้เป็นอย่าง
ดี ส่งผลให้มีการรับรู้ก าหนดการและตีความหมายเนื้อหาของการอบรมได้อย่างถูกต้อง  และ 4) การ
เลือกจดจ า (Selective Retention) กลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานธนาคารมีการเลือกจดจ าเนื้อหาใน
หลักสูตร และรายละเอียดการรับสมัครได้เป็นอย่างดี ดังแสดงให้เห็นได้จากการให้ความสนใจต่อ
หลักสูตรและการตัดสินใจสมัครเข้ารัลการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว 
ส่วนที่ 3 ความคาดหวังที่มีต่อการอบรมในหลักสูตร Customer Centric Excellence 

ความคาดหวังที่มีต่อการอบรมในหลักสูตร Customer Centric Excellence โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.16) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
(ค่าเฉลี่ย 4.31) รองลงมาคือด้านวิทยากร (ค่าเฉลี่ย 4.24) ถัดมาคือด้านผู้ช่วยวิทยากร (ค่าเฉลี่ย 
4.20) ด้านเอกสารประกอบการอบรม (ค่าเฉลี่ย 4.16) ด้านสถานที่ (ค่าเฉลี่ย 4.14) ด้านเวลา 
(ค่าเฉลี่ย 4.10) และด้านช่องทางการประชาสัมพันธ์ (ค่าเฉลี่ย 3.97) ตามล าดับ โดยในแต่ละด้านมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. ความคาดหวังในด้านวิทยากร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.24) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงสุด 3 อันดับแรก คือ วิทยากรมี
ความสามารถในการกระตุ้นการเรียนรู้ และเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (ค่าเฉลี่ย 4.29) 
วิทยากรมีความสามารถในการตอบค าถาม (ค่าเฉลี่ย 4.27) และวิทยากรมีความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ (ค่าเฉลี่ย 4.24) ตามล าดับ  

2. ความความคาดหวังในด้านผู้ช่วยวิทยากร โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
4.20) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ผู้ช่วย
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วิทยากรมีความเอาใจใส่ในการแก้ปัญหาให้ผู้เข้าอบรม (ค่าเฉลี่ย 4.26) ผู้ช่วยวิทยากรมีการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อโครงการฝึกอบรม (ค่าเฉลี่ย 4.25) และผู้ช่วยวิทยากรมีทักษะความสามารถในการ
ตอบค าถามแก่ผู้เข้าอบรม (ค่าเฉลี่ย 4.19) ตามล าดับ  

3. ความความคาดหวังในด้านเวลา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.10) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ช่วงเวลาการพัก
ระหว่างการฝึกอบรมมีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.17) ช่วงเวลาการถ่ายทอดความรู้เชิงวิชาการมี
ความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.15) และช่วงเวลาการด าเนินกิจกรรมสันทนาการประกอบการฝึกอบรมมี
ความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.09) ตามล าดับ  

4. ความความคาดหวังในด้านสถานที่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.14) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงสุด 3 อันดับแรก คือ สถานที่ในการ
ฝึกอบรมมีห้องน้ าที่สะอาด และเพียงพอจ านวนผู้เข้าอบรม (ค่าเฉลี่ย 4.22) สถานที่ในการฝึกอบรมมี
ที่จอดรถเพียงพอจ านวนผู้ เข้าอบรม (ค่าเฉลี่ย 4.18) และสถานที่ ในการฝึกอบรมมีอุปกรณ์
ประกอบการถ่ายทอดความรู้ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตามล าดับ  

5. ความความคาดหวังในด้านเอกสารประกอบการอบรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.16) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงสุด 3 อันดับแรก 
คือ เอกสารประกอบการอบรมมีคุณภาพ ไม่ช ารุดเสียหายง่าย (ค่าเฉลี่ย 4.22) เอกสารประกอบการ
อบรมมีเนื้อหาที่ครบถ้วน (ค่าเฉลี่ย 4.18) และเอกสารประกอบการอบรมมีการตีพิมพ์ที่ชัดเจนอ่าน
ง่าย (ค่าเฉลี่ย 4.18) ตามล าดับ  

6. ความความคาดหวังในด้านช่องทางการประชาสัมพันธ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 3.97) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงสุด 3 อันดับแรก 
คือ ช่องทางการประชาสัมพันธ์โครงการสามารถสื่อสารโครงการให้มีความน่าสนใจและเข้าใจได้ง่าย 
(ค่าเฉลี่ย 4.02) สามารถแสดงความคิดผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์โครงการได้ (ค่าเฉลี่ย 4.01) 
และช่องทางการประชาสัมพันธ์โครงการสามารถเข้าถึงได้ง่าย (ค่าเฉลี่ย 4.00) ตามล าดับ  

7. ความความคาดหวังในด้านเนื้อหา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.31) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงสุด 3 อันดับแรก คือ การอบรม
ช่วยให้ท่านสามารถวิเคราะห์ความต้องการทางการเงินของลูกค้าได้ และคัดเลือกผลิตภัณฑ์และ
บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง และสามารถน าเสนอผลิตภัณฑ์บน
พ้ืนฐานของลูกค้า (Customer centric presentation) ได้ (ค่าเฉลี่ย 4.37) การอบรมช่วยให้ท่าน
เข้าใจการใช้ค าถามในการพูดคุยกับลูกค้าเพ่ือเข้าใจชีวิตและความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า 
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(ค่าเฉลี่ย 4.31) และการอบรมช่วยให้ท่านสามารถค้นหาและวิเคราะห์ความต้องการทางการเงินของ
ลูกค้าแต่ละคนได้อย่างเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.30) ตามล าดับ 

จากผลการวิจัยดังกล่าวที่พบว่า ด้านเนื้อหามีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือด้าน
วิทยากร ด้านผู้ช่วยวิทยากร ด้านเอกสารประกอบการอบรม ด้านสถานที่ ด้านเวลา และด้านช่องทาง
การประชาสัมพันธ์ ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตัดสินใจเข้ารับการอบรมมีความคาดหวัง
ต่อเนื้อหาที่เข้ารับการอบรมสูงที่สุด ซึ่งถือได้ว่ามีความสอดคล้องกับหลักการฝึกอบรมทั่วไปที่มองว่า
เนื้อหาของการฝึกอบรม และตัววิทยากรที่มาถ่ายทอดความรู้ นับเป็นสิ่งส าคัญที่สุดของการฝึกอบรม 
เนื่องจากเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้
จริง (น้อย ศิริโชติ, 2522) นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาโดยน าหลักส่วนประสมทางการตลาดมาวิเคราะห์
พบว่าด้านเนื้อหาการอบรมจัดอยู่ในกลุ่ม Product ตัวผลิตภัณฑ์ หรือสินค้า ซึ่งหมายถึงสิ่งที่ผลิตหรือ
คิดค้นขึ้นมาให้บริการแก่ผู้บริโภค โดยเสนีย์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา และคณะ (2549) อธิบายว่า 
Product และ Consumer มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งผู้ผลิตจะไม่สามารถขายของที่ผลิตได้ แต่จะสามารถ
ขายได้แต่ของที่ผู้บริโภคต้องการ ดังนั้น ผลิตภัณฑ์จึงต้องมีการเน้นไปท่ีผู้บริโภคเป็นส าคัญ ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าการจัดการอบรมในหลักสูตร Customer Centric Excellence นั้น มี เนื้อหาที่ถูกต้อง
เหมาะสม ดังจะเห็นได้จากการเลือกจัดการอบรมให้แก่พนักงานธนาคาร ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพงานบริการ 
ดังนั้น หากมีความรู้เรื่อง Customer Centric Excellence จะช่วยให้งานบริการมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจที่มีต่อการอบรมในหลักสูตร Customer Centric Excellence 

ความพึงพอใจต่อการอบรมในหลักสูตร Customer Centric Excellence โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านเนื้อหา มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด (ค่าเฉลี่ย 4.75) รองลงมาคือด้านวิทยากร (ค่าเฉลี่ย 4.74) ถัดมาคือด้านเอกสารประกอบการ
อบรม (ค่าเฉลี่ย 4.67) ด้านผู้ช่วยวิทยากร (ค่าเฉลี่ย 4.62) ด้านสถานที่  (ค่าเฉลี่ย 4.60) ด้านเวลา 
(ค่าเฉลี่ย 4.59) และด้านช่องทางการประชาสัมพันธ์ (ค่าเฉลี่ย 4.50) ตามล าดับ โดยในแต่ละด้านมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. ความความพึงพอใจในด้านวิทยากร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.74) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงสุด 3 อันดับแรก คือ วิทยากรมี
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ (ค่าเฉลี่ย 4.78) วิทยากรสามารถควบคุมเวลาในกิจกรรมการ
อบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ค่าเฉลี่ย 4.78) และวิทยากรมีความเหมาะสมด้านความรู้ ประสบการณ์ 
(ค่าเฉลี่ย 4.74) ตามล าดับ  
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2. ความความพึงพอใจในด้านผู้ช่วยวิทยากร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 
4.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ผู้ช่วย
วิทยากรมีความเอาใจใส่ในการแก้ปัญหาให้ผู้เข้าอบรม (ค่าเฉลี่ย 4.72) ผู้ช่วยวิทยากรมีวินัยและตรง
ต่อเวลาในการท างาน (ค่าเฉลี่ย 4.64) และผู้ช่วยวิทยากรมีการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อโครงการ
ฝึกอบรม (ค่าเฉลี่ย 4.64) ตามล าดับ  

3. ความความพึงพอใจในด้านเวลา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.59) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ช่วงเวลาการ
พักระหว่างการฝึกอบรมมีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.69) ช่วงเวลาการถ่ายทอดความรู้เชิงวิชาการมี
ความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.65) และระยะเวลาการอบรมตลอดหลักสูตรมีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 
4.57) ตามล าดับ  

4. ความความพึงพอใจในด้านสถานที่ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.60) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงสุด 3 อันดับแรก คือ สถานที่ใน
การฝึกอบรมมีที่จอดรถเพียงพอจ านวนผู้เข้าอบรม (ค่าเฉลี่ย 4.66) สถานที่ในการฝึกอบรมมีห้องน้ าที่
สะอาด และเพียงพอจ านวนผู้เข้าอบรม (ค่าเฉลี่ย 4.64) และสถานที่ในการฝึกอบรมมีอุปกรณ์
ประกอบการถ่ายทอดความรู้ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ (ค่าเฉลี่ย 4.63) ตามล าดับ  

5. ความความพึงพอใจในด้านเอกสารประกอบการอบรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.67) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงสุด 3 อันดับ
แรก คือ เอกสารประกอบการอบรมมีคุณภาพ ไม่ช ารุดเสียหายง่าย (ค่าเฉลี่ย 4.77) เอกสาร
ประกอบการอบรมมีการออกแบบที่น่าสนใจ (ค่าเฉลี่ย 4.66) และเอกสารประกอบการอบรมมีการ
ตีพิมพ์ที่ชัดเจนอ่านง่าย (ค่าเฉลี่ย 4.66) ตามล าดับ  

6. ความความพึงพอใจในด้านช่องทางการประชาสัมพันธ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงสุด 3 อันดับ
แรก คือ ช่องทางการประชาสัมพันธ์โครงการมีความเหมาะสมกับการเปิดรับสื่อของผู้เข้าอบรม 
(ค่าเฉลี่ย 4.58) ช่องทางการประชาสัมพันธ์โครงการสามารถสื่อสารโครงการให้มีความน่าสนใจและ
เข้าใจได้ง่าย (ค่าเฉลี่ย 4.55) และสามารถแสดงความคิดผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์โครงการได้ 
(ค่าเฉลี่ย 4.55) ตามล าดับ  

7. ความพึงพอใจในด้านเนื้อหา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.75) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงสุด 3 อันดับแรก คือ การอบรมช่วยให้
ท่านสามารถวิเคราะห์ความต้องการทางการเงินของลูกค้าได้ และคัดเลือกผลิตภัณฑ์และบริการที่
สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริงและสามารถน าเสนอผลิตภัณฑ์บนพ้ืนฐานของ
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ลูกค้า (Customer centric presentation) ได้ (ค่าเฉลี่ย 4.79) การอบรมช่วยให้ท่านเข้าใจถึง
ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าใน Segment ที่ต่างกัน (ค่าเฉลี่ย 
4.76) และการอบรมช่วยสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของลูกค้าโดยเรียนรู้จากกรณีศึ กษา 
(ค่าเฉลี่ย 4.74) ตามล าดับ 

จากผลการวิจัยดังกล่าวที่พบว่า ด้านเนื้อหามีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือด้าน
วิทยากร ด้านเอกสารประกอบการอบรม ด้านผู้ช่วยวิทยากร ด้านสถานที่ ด้านเวลา และด้านช่องทาง
การประชาสัมพันธ์ ตามล าดับ โดยในด้านความพึงพอใจในด้านเนื้อหานั้น โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 
การอบรมช่วยให้ท่านสามารถวิเคราะห์ความต้องการทางการเงินของลูกค้าได้ และคัดเลือกผลิตภัณฑ์
และบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริงและสามารถน าเสนอผลิตภัณฑ์บน
พ้ืนฐานของลูกค้า (Customer centric presentation) ได้ การอบรมช่วยให้ท่านเข้าใจถึงประโยชน์
ของผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าใน Segment ที่ต่างกัน และการอบรมช่วยสร้าง
ความตระหนักถึงความส าคัญของลูกค้าโดยเรียนรู้จากกรณีศึกษา จากผลการวิจัยดังกล่าวเมื่อ
วิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีของ Kotler (2000, อ้างถึงใน หทัยรัตน์ บรรลือ, 2556) ซึ่งกล่าวไว้ว่าความพึง
พอใจเป็นความรู้สึกของบุคคล เป็นผลมาจากการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้รับกับความคาดหวังที่ตั้งไว้ 
หากบุคคลได้รับผลลัพธ์ที่ต่ ากว่าที่คาดหวังไว้ก็จะส่งผลให้เกิดความไม่พอใจ (Dissatisfaction) ในทาง
กลับกันหากบุคคลได้รับผลลัพธ์ตรงตามความคาดหวังบุคคลนั้นก็จะเกิดความพึงพอใจ (Satisfaction) 
และถ้าผลลัพธ์ที่ได้รับนั้น ๆ สูงกว่าความคาดหวังก็จะเกิดเป็นความประทับใจ (Delight)  โดยผลจาก
การวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าพนักงานธนาคารที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตร Customer Centric 
Excellence มีความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านวิทยากร ด้านผู้ช่วยวิทยากร ด้านเวลา ด้าน
สถานที่ ด้านเอกสารประกอบการอบรม ด้านช่องทางการประชาสัมพันธ์ ด้านเนื้อหา และในภาพรวม 
สูงกว่าความคาดหวังในภาพรวมและความคาดหวังรายด้านทุกด้าน จึงอาจกล่าวได้ว่าการจัดฝึกอบรม
ในหลักสูตร Customer Centric Excellence ประสบความส าเร็จและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
ส่วนที่ 5 แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อการเข้าอบรมในหลักสูตร Customer Centric Excellence 

แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อการอบรมในหลักสูตร Customer Centric Excellence 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ประเด็นเรื่องการมีความ
ตั้งใจบอกต่อให้คนรู้จักเข้ารับการอบรมในหลักสูตร Customer Centric Excellence มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด (ค่าเฉลี่ย 4.78) รองลงมาคือ มีความตั้งใจในการเปิดรับข่าวสารในการอบรมในหลักสูตร 
Customer Centric Excellence (ค่าเฉลี่ย 4.71) และมีความตั้ งใจในการเข้ารับการอบรมใน
หลักสูตร Customer Centric Excellence ครั้งต่อไป (ค่าเฉลี่ย 4.71) ตามล าดับ 
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จากผลการวิจัยข้างต้นแสดงให้เห็นว่าผู้เข้ารับการอบรมนั้น ได้รับประสบการณ์ที่ดี
จากหลักสูตรการอบรม จนเกิดการบอกต่อ สอดคล้องกับแนวความคิด CEM หรือ Customer 
Experience Management ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มุ่งสู่ความรู้สึกของลูกค้า ในการสร้างประสบการณ์ที่
น่าประทับใจ ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ โดยลูกค้าสามารถสัมผัสกับจุด
ติดต่อ (Contact Points) ต่าง ๆ และได้รับรู้ถึงความรู้สึกเชิงบวกที่สร้างความทรงจ าดีๆ จนเกิดการ
ซื้อซ้ า กระทั่งมีการบอกต่อ (Philip Kotler,   อ้างถึงใน สุชาติ สุขราช, 2556) 
การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 พฤติกรรมด้านความถี่ในการเข้าอบรมของพนักงานธนาคาร มี
ความสัมพันธ์กับความคาดหวังที่มีต่อหลักสูตร Customer Centric Excellence 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า พฤติกรรมด้านความถี่ในการเข้าอบรมของพนักงาน
ธนาคาร ไม่มีความสัมพันธ์กับความคาดหวังที่มีต่อหลักสูตร Customer Centric Excellence ที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  

ผลการวิจัยข้างต้นแสดงให้เห็นว่าความถี่ดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ ต่อความ
คาดหวัง สอดคล้องกับความหมายของความคาดหวังที่  สุพัตรา จุณณะปิยะ (2546) อธิบายว่า ความ
คาดหวังเป็นความรู้สึกหรือความเชื่อว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งน่าจะเกิดขึ้นและสิ่งใดไม่น่าจะเกิดขึ้น หรือเป็น
ความต้องการที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไปจนถึงอนาคตข้างหน้าในลักษณะของการ
คาดคะเน ความคาดหวังว่าเหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นตรงตามความเชื่อหรือตามที่ได้คาดการณ์ล่วงหน้า
หรือไม่นั้นย่อมขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละคน ซึ่งสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงอาจไม่ตรงกัน
เสมอไป ความคาดหวังของบุคคลขึ้นอยู่กับลักษณะความแตกต่างของแต่ละบุคคลและสภาพแวดล้อม 
ประสบการณ์ที่ผ่านมา และการประเมินความเป็นไปได้ ซึ่งสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงอาจไม่
ตรงกันเสมอไป ซึ่งจะเห็นได้ว่าความคาดหวังที่มีต่อการอบรมในหลักสูตร Customer Centric 
Excellence ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรมในเรื่องของความถี่ในการเข้า
รับการอบรมแต่อย่างใด ไม่ว่าผู้เข้ารับการอบรมจะเคยเข้ารับการอบรมมากกว่า 1 ครั้ง หรือจะเป็น
การเข้ารับการอบรมเป็นครั้งแรก ก็จะมีความคาดหวังต่อหลักสูตรนี้ไม่แตกต่างกัน เพราะว่าความ
คาดหวังเป็นเรื่องของความตั้งใจที่จะได้รับผลตามที่ได้คาดคะเนไว้นั่นเอง 
การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 ความพึงพอใจของพนักงานธนาคาร มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม
พฤติกรรมการเข้าอบรมหลักสูตร Customer Centric Excellence 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความพึงพอใจของพนักงาน มีความสัมพันธ์กับ
แนวโน้มพฤติกรรมการเข้าอบรมหลักสูตร Customer Centric Excellence อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 (Sig < 0.01) โดยมีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับปานกลาง (r = 0.67) 



15 
 

ผลการวิจัยข้างต้นมีความสอดคล้องกับแนวความคิดของคณิต ดวงหัสดี (2537) ที่ได้
อธิบายความหมายของความพึงพอใจว่ามีสิ่งจูงใจที่ใช้เป็นเครื่องมือกระตุ้นให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ 
ได้แก่ สภาพทางกายที่พึงปรารถนา (Desirable condition) เช่น สิ่งแวดล้อมในการประกอบกิจกรรม
ต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญอย่างหนึ่งที่จะก่อให้เกิดความสุขทางกาย หรือผลประโยชน์ทางอุดมคติ ( Idea 
benefaction) ได้แก่ สิ่งต่าง ๆ ที่ตอบสนองความ ต้องการของบุคคล ซึ่งล้วนแต่เป็นลักษณะของ
แนวโน้มพฤติกรรมที่เกิดข้ึนจากความพึงพอใจทั้งสิ้น 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยเรื่อง การเปิดรับสื่อ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ ที่มีต่อการอบรม
ในหลักสูตร Customer Centric Excellence ของผู้เข้าร่วมอบรม ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือการน า
ผลการวิจัยไปใช้ และข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. จากผลการวิจัยที่พบว่าลักษณะการเปิดรับสื่อการอบรมในหลักสูตร Customer 

Centric Excellence ส่วนใหญ่เปิดรับผ่านโปสเตอร์แนะน าหลักสูตร โดยมีความถี่ในการเปิดรับสื่อ 1 
– 3 ครั้งต่อเดือนนั้น แสดงให้เห็นว่าโปสเตอร์เป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารหลักสูตรการ
อบรมในครั้งนี้สูงที่สุด ดังนั้น ผู้บริหารหลักสูตร หรือผู้ที่มีความประสงค์จะจัดหลักสูตรที่มีลักษณะ
เดียวกัน คือ หลักสูตร Customer Centric Excellence และมีกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน คือ กลุ่ม
พนักงานธนาคาร จึงควรจัดสรรงบประมาณในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมดังกล่าว โดยใช้
โปสเตอร์มากกว่าสื่ออ่ืน ๆ  

2. จากผลการวิจัยเกี่ยวกับความคาดหวังที่มีต่อการอบรมในหลักสูตร Customer 
Centric Excellence ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ผลการวิจัยด้านความพึงพอใจต่อ
การอบรมในหลักสูตร Customer Centric Excellence ยังพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้าน
เนื้อหา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตัดสินใจเข้ารับการอบรมในหลักสูตร Customer 
Centric Excellence นั้น มีความคาดหวังต่อเนื้อหาที่ เข้ารับการอบรมสูงที่สุด ดังนั้น ผู้บริหาร
หลักสูตรจะต้องจัดเตรียมเนื้อหาหลักสูตร Customer Centric Excellence ให้มีความน่าสนใจ ผู้เข้า
รับการอบรมสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่รับจากการฝึกอบรมกลับมาพัฒนากระบวนการ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เนื้อหาการอบรมในหลักสูตร Customer Centric 
Excellence ควรจะมีความทันสมัย เพ่ือให้สอดคล้องกับสังคมและสภาพเศรษฐกิจที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
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3. จากผลการวิจัยที่พบว่าพนักงานธนาคารที่ เข้ารับการอบรมในหลักสูตร 
Customer Centric Excellence มีความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านวิทยากร ด้านผู้ช่วย
วิทยากร ด้านเวลา ด้านสถานที่ ด้านเอกสารประกอบการอบรม ด้านช่องทางการประชาสัมพันธ์ ด้าน
เนื้อหา และในภาพรวมอยู่ในระดับสูงมาก อีกทั้งยังมีระดับสูงกว่าความคาดหวังในภาพรวมและความ
คาดหวังรายด้านทุกด้าน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าการจัดฝึกอบรมในหลักสูตร Customer Centric 
Excellence ประสบความส าเร็จและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้ว ดังนั้น เพ่ือเป็นการรักษาระดับความ
คาดหวังและความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมรุ่นต่อ ๆ ไป ผู้บริหารหลักสูตรจึงต้องรักษาคุณภาพ
ของการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าวให้มีมาตรฐานเช่นนี้ตลอดไป 

4. จากแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อการอบรมในหลักสูตร Customer Centric 
Excellence โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ประเด็นเรื่องการมี
ความตั้งใจบอกต่อให้คนรู้จักเข้ารับการอบรมในหลักสูตร Customer Centric Excellence มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด แสดงให้เห็นว่าผู้เข้ารับการอบรมนั้น ได้รับประสบการณ์ที่ดีจากหลักสูตรการอบรม จน
เกิดการบอกต่อ ดังนั้น ผู้บริหารหลักสูตรจะต้องจัดการอบรมในหลักสูตร Customer Centric 
Excellence ให้มีคุณภาพและบริการที่ดีอยู่เสมอ เพราะหากหลักสูตรดังกล่าวมีคุณภาพหรือการ
บริการที่ไม่ดี การบอกต่อดังกล่าวย่อมเป็นการบอกต่อในแง่ลบ ซึ่งอาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือและ
ความนิยมของการจัดการอบรมได้ 

5. จากผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ซึ่งพบว่า พฤติกรรมด้านความถี่ในการเข้า
อบรมของพนักงานธนาคาร ไม่มีความสัมพันธ์กับความคาดหวังที่มีต่อการอบรมในหลักสูตร 
Customer Centric Excellence ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 แสดงให้เห็นว่าความถ่ีดังกล่าวไม่มี
ความเกี่ยวข้องใด ๆ ต่อความคาดหวัง ดังนั้น ผู้บริหารการอบรมในหลักสูตร Customer Centric 
Excellence จะต้องให้ความส าคัญต่อผู้ เข้ารับการอบรมในทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่
จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับผู้เข้ารับการอบรมท่ีมีความถี่มากกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ 

6 จากผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ซึ่งพบว่า ความพึงพอใจของพนักงานธนาคาร มี
ความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการเข้าอบรมหลักสูตร Customer Centric Excellence ดังนั้น 
ผู้บริหารการอบรมในหลักสูตร Customer Centric Excellence จะต้องให้ความส าคัญกับการสร้าง
ความพึงพอใจ ซึ่งพบว่า ผู้เข้ารับการอบรมให้ความส าคัญในด้านเนื้อหามากที่สุด แสดงให้เห็นว่าหาก
เนื้อหาการอบรมเป็นที่น่าพึงพอใจ ผู้เข้ารับการอบรมย่อมมีแนวโน้มพฤติกรรมการเข้าอบรมหลักสูตร 
Customer Centric Excellence มากขึ้น 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

1. การวิจัยในครั้งนี้มุ่งเน้นการศึกษาการเปิดรับสื่อ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ ที่มี
ต่อการอบรมในหลักสูตร Customer Centric Excellence ในมีกลุ่มเป้าหมายเป็นพนักงานธนาคาร 
ซึ่งผลวิจัยที่ได้ อาจน ามาใช้ได้เพียงแค่การปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปิดรับสื่อ ความ
คาดหวัง ความพึงพอใจของพนักงานธนาคารเท่านั้น ดังนั้นการวิจัยในครั้งต่อไป อาจศึกษาการเปิดรับ
สื่อ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ ที่มีต่อการอบรมในหลักสูตรอ่ืน ๆ นอกเหนือจากหลักสูตร 
Customer Centric Excellence และกลุ่มเป้าหมายอ่ืน ๆ นอกเหนือจากกลุ่มเป้าหมายที่ เป็น
พนักงานธนาคารเพ่ิมเติม เพ่ือให้ได้ผลวิจัยที่หลากหลาย มีความครอบคลุมต่อลักษณะการเปิดรับสื่อ 
ความคาดหวัง ความพึงพอใจ ที่มีต่อการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ มากยิ่งข้ึน 

2. การวิจัยในครั้งนี้มีขอบเขตด้านระยะเวลาการศึกษาจากพนักงานธนาคารต่าง ๆ 
ที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตร Customer Centric Excellence ที่มีการจัดอบรมระหว่างเดือน
เมษายนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 จ านวน 1,000 คน เท่านั้น  ดังนั้น เพ่ือให้ได้ข้อมูลด้านการ
เปิดรับสื่อ ความคาดหวัง  ความพึงพอใจ ที่มีต่อการอบรมในหลักสูตร  Customer Centric 
Excellence ที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้วิจัยในครั้งต่อไปอาจมีการเก็บข้อมูลนับตั้งแต่
เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม เพ่ือให้ได้ข้อมูลจากประชากรที่มีความหลากหลายและมีจ านวนมาก
ยิ่งขึ้น 
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