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บทคดัย่อ 

การวิจยัฉบบันีมีวตัถุประสงค์เพอืศึกษาการพฒันาคุณภาพการใหบ้รกิารเพอืใหเ้ป็นไปตาม

ความคาดหวงัของลูกค้าธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงราย ประชากรในการศึกษาครงันีคือ ลูกค้า

ธนาคารออมสนิในจงัหวดัเชยีงราย 17 สาขา ซงึได้แก่ ลูกคา้เงนิฝาก ลูกคา้สนิเชอืของธนาคารออมสนิ

ในจงัหวดัเชยีงราย  กลุ่มตวัอย่างในการทาํการศกึษาครงันีคอื ลูกคา้ธนาคารออมสนิในจงัหวดัเชยีงราย

ทไีมท่ราบจาํนวนประชาชนทแีน่นอน เป็นการเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบบงัเอญิ (Accidental Sampling) ทาํ

การวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา โดยนําเสนอในรปูแบบของตารางแสดงค่ารอ้ยละ เฉลยี และ

ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพือ

ทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศ อายุ 21-30 ปี ประกอบอาชีพ

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ระดับการศึกษาปริญญาตร ีและมรีายได้เฉลียต่อเดือน 10,001 – 

20,000 บาท การใช้บรกิารส่วนใหญ่ใช้บริการด้านเงนิฝาก ช่วงเวลาทใีช้บรกิารคือ 11.31-14.30 น. 

ความถใีนการใชบ้รกิารคอื 1-2 ครงัต่อเดอืน และเดนิทางมาใชบ้รกิารคนเดยีว คุณภาพการใหบ้รกิาร

ของธนาคารออมสนิในจงัหวดัเชยีงรายโดยภาพรวมและรายดา้นทุกได ้อยูใ่นระดบัมากทสีดุ  และพบว่า

การพฒันาคุณภาพการใหบ้รกิารเพอืใหเ้ป็นไปตามความคาดหวงัของลูกค้าธนาคารออมสนิในจงัหวดั

เชยีงราย 3 ดา้นคอื ดา้นการดแูลเอาใจใส่ ดา้นใหว้ามมนัใจแก่ลูกคา้ และดา้นความเป็นรปูธรรมของการ

บรกิาร อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั 0.05 

คาํสาํคญั : คณุภาพการใหบ้รกิาร, ความคาดคาดหวงั 



ABSTRACT 

The objective of this research was to study the developing service quality to follow 

customer expectations of the Government Savings Bank in Chiang Rai.  The population in this 

study was Government Savings Bank customers in Chiang Rai 17 branches, including deposit 

customers Loan customers of the Government Savings Bank in Chiang Rai Province The sample 

group in this study was Government Savings Bank customers in Chiang Rai who do not know 

the exact number of citizens It is a random sample selection. Data analysis was performed using 

descriptive statistics. It is presented in the form of a table showing percentage, mean and standard 

deviation. and multiple regression analysis to test the hypothesis. The results showed that Most 

of the service users are sex, aged 21- 30 years, working as civil servants/ state enterprise 

employees.  Bachelor's degree and have an average monthly income of 10,001 -  20,000 baht. 

Most of the services are deposit services. Service time is 11.31-14.30 hrs. The frequency of use 

of the service is 1-2 times a month. and traveling alone The quality of service of the Government 

Savings Bank in Chiang Rai Province as a whole and in every aspect at the highest level and 

found that the developing service quality to follow customer expectations of the Government 

Savings Bank in Chiang Rai in 3 areas:  care Customer confidence and the concrete aspect of 

the service statistically significant at the 0.05 level 

Keywords : service quality, expectation 

บทนํา 

ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

 คุณภาพการบริการเป็นสงิทีองค์กรและธุรกิจต่างตระหนักและให้ความสําคญัเป็นอย่างมาก 

เนืองจากคุณภาพการบรกิารเป็นแนวคดิในการพฒันาการบรหิารจดัการธุรกจิในปัจจุบนั ปัจจุบนัพบว่า

ธุรกจิบรกิารมกีารเตบิโตอย่างรวดเรว็และต่อเนือง สาเหตุมาจากพฤตกิรรมการใชช้วีติทเีปลยีนไป ชวีติ

ความเป็นอยู่ของประชาชนทดีขีนึ (ภาวนิี ทองแยม้,2560) จงึทําใหอ้ยากได้รบัการบรกิารในรูปแบบที

แตกต่างไปจากเคย เพอืใหเ้หมาะสมกบัการดําเนินชวีิตในยุคปัจจุบนั ธุรกจิจงึจําเป็นต้องปรบัเปลยีน

รูปแบบคุณภาพการบรกิารใหม้ปีระสทิธิภาพและมคีวามหลากลายมากยิงขนึ จากความเปลยีนแปลง

ต่างๆ สง่ผลทาํใหก้ารบรกิารเขา้มบีทบาทสาํคญัต่อการดําเนินชวีติประจาํวนัของผูบ้รโิภค(วรรณวสิา ท่า



หนิ,2562) การเปลียนแปลงคุณภาพการบริการจึงเป็นเครอืงมือทใีช้สร้างความได้เปรียบและความ

แตกต่างทางการแขง่ขนัใหก้บัธุรกจิได ้และยงัสามารถสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลูกคา้ได้  

ธนาคารออมสนิมสีถานะเป็นรฐัวสิาหกจิ มวีสิยัทศัน์ คอื “เพอืมุ่งสู่การ เป็น “ธนาคารเพอืสงัคม 

(Social Bank)” อย่างเตม็รปูแบบ โดยมจุีดมุ่งหมายเพอืลดความเหลอืมลํา สรา้งการเขา้ถึงแหล่งทุนที

เป็นธรรม” เพอืมุ่งสู่การเป็นธนาคารเพอืสงัคมอย่างเต็มรูปแบบ ธนาคารออมสินม ี3 กลยุทธ์เพอืให้

สามารถเขา้ถงึลูกค้าทุกกลุ่มทมีคีวามชอบแตกต่างกนัเรยีกว่า กลยทุธ ์3 แบงค ์โดยกลยุทธ์แรกจะเป็น

พฒันารปูแบบของธนาคารสาขาเดมิ (Traditional Banking) กลยทุธ์ต่อมาคอื การใหค้วามสาํคญักบัด้าน

สงัคม (Social Banking) และกลยทุธส์ดุทา้ยคอื การพฒันา Digital Banking  ( ธนาคารออมสนิ, 2565 )  

ธนาคารออมสนิในจงัหวดัเชยีงรายมกีารใหบ้รกิารและปฏบิตัติามนโยบายของธนาคาร มุ่งเน้น

การเป็นธนาคารเพอืสงัคม มกีารพฒันาการคุณภาพใหบ้รกิารหลากหลายรูปแบบ เพอืตอบสนองความ

ตอ้งการและใหเ้ป็นไปตามความคาดหวงัของลูกคา้ทุกระดบัชนั ดว้ยทุกวนันีธนาคารออมสนิในจงัหวดั

เชยีงรายมผีลติภณัฑม์าใหบ้รกิารกบัลูกคา้เป็นจํานวนมาก บางครงัใหข้อ้มลูทไีม่ครบถ้วนทําใหต้ดัสนิใจ

ทาํธุรกรรมต่างๆ ผดิพลาดได ้อกีทงัขนัตอนทซีบัซอ้นในการใหบ้รกิาร จงึทาํใหม้กีารใหบ้รกิารนานกว่า

ปกติ ปัญหาเรอืงการสอืสารของพนักงานและลูกค้าทําให้เกิดการเข้าใจผดิ และการปฏิบัติทไีม่เต็ม

ประสิทธิภาพของพนักงาน ทําให้การให้บริการทีผ่านมาธนาคารออมสินยังได้ร ับการร้องเรยีนเรือง

คุณภาพการใหบ้รกิารของลูกคา้ผา่นทางทางศนูยร์บัเรอืงรอ้งเรยีน (Call Center) อยู่บ่อยครงั (นางเกณ

รา ณ ถลาง, ภษูติ วงศห์ล่อสายชล, 2559)  

จากขอ้มลูดงักล่าว ทาํใหธ้นาคารออมสนิในจงัหวดัเชยีงรายเหน็ถงึขอ้รอ้งเรยีนในเรอืงต่างๆ ที

ยงัเกดิขนึ แมจ้ะปฏบิตัติามนโยบายของธนาคาร แต่ความคาดหวงัของลูกคา้นันยงัคงมกีารเปลยีนแปลง

ตามช่วงเวลาอยู่เสมอ เพอืใหเ้ป็นไปตามวสิยัทศัน์ของธนาคาร และกลยุทธ์ของธนาคารทวีางไว้ ข้อ

รอ้งเรยีนดา้นคุณภาพการใหบ้รกิาร จงึส่งผลทาํใหต้อ้งทาํการลดช่องว่างการปรบัปรุงคุณภาพบรกิารให้

ดียงิขนึ เพอืลดจํานวนขอ้รอ้งเรยีนทอีาจจะเกดิขนึไดใ้นอนาคตให้น้อยทสีุดหรอืปราศจากขอ้ร้องเรยีน 

หลกัการบรกิารนันถอืได้ว่าเป็นเครอืงมอืทสีําคญั ในการแข่งขนัธุรกจิธนาคารคอื การนําเสนอคุณภาพ

บรกิารทเีหนือกว่าคู่แข่งและเป็นคุณภาพบรกิารทลีูกค้าต้องการมากทสีุด(ปวณีา นพพนัธ์ และปราณี 

เอยีมละออภกัด,ี 2563) ซงึการพฒันาคุณภาพการบรกิารส่งผลอย่างมากต่อการมารบับรกิารของลูกคา้ 

และความคาดหวงัของลูกคา้มผีลต่อการดําเนินธุรกจิของธนาคารอย่างหลกีเลยีงไม่ได้ (วมิลรตัน์ หงษ์

ทอง,2555) ดงันนัผูศ้กึษาวจิยั จงึมคีวามสนใจทจีะศกึษาการพฒันาคุณภาพการใหบ้รกิารเพอืใหเ้ป็นไป

ความคาดหวงัของลูกค้าธนาคารออมสนิในจงัหวดัเชียงราย และนําผลการวจิยัไปปรบัปรุงและพฒันา

คุณภาพการใหบ้รกิารใหต้รงจุด เพอืใหผู้บ้รโิภคเกดิความพงึพอใจ ประทบัใจ และกลบัมาใชบ้รกิารอย่าง

ต่อเนือง 



วถัตปุระสงคข์องการวิจยั 

 1. เพอืศกึษาคุณภาพการใหบ้รกิารของธนาคารออมสนิในจงัหวดัเชยีงราย 

 2. เพอืศกึษาความคาดหวงัของลกูคา้ของธนาคารออมสนิในจงัหวดัเชยีงราย 

 3. เพอืศกึษาการพฒันาคุณภาพการให้บรกิารเพอืให้เป็นไปความคาดหวงัของลูกคา้ธนาคาร

ออมสนิในจงัหวดัเชยีงราย 

สมมติฐานของการวิจยั 

การพฒันาคุณภาพการให้บริการเพอืให้เป็นไปความคาดหวังของลูกค้าธนาคารออมสินใน

จงัหวดัเชยีงราย 

ขอบเขตของการวิจยั 

 การศกึษาเรอืงการพฒันาคุณภาพการใหบ้รกิารเพอืให้เป็นไปตามคาดหวงัของลูกค้าธนาคาร

ออมสนิในจงัหวดัเชยีงราย มขีอบเขตดงันี 

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรในการวจิยัครงันีคอื ลูกคา้ธนาคารออมสนิในจงัหวดัเชยีงราย 17 สาขา  จาํนวน 385 

คน ซงึคาํนวณโดยใชว้ธิกีารคาํนวณหาขนาดตวัอย่างในกรณีทไีม่ทราบจานวนประชากรทแีน่นอน โดย

ใชส้ตูรของ W.G. Cochran (Cochran,1977) 

 ตวัแปรทีเกียวขอ้งกบัการวิจยั 

          ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ คุณภาพการใหบ้รกิารของลูกคา้ธนาคาร

ออมสนิในจงัหวดัเชยีงราย ประกอบด้วย 5 ด้าน (1)ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ (2)ด้านความ

น่าเชอืถอื (3)ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ (4)ดา้นใหค้วามมนัใจแก่ลูกค้า (5)ดา้นการเอาใจใสลู่กค้า 

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ ความคาดหวังของธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงราย 

ประกอบด้วย(1)บรกิารทพีงึประสงค์ (2)ระดบับรกิารทเีพยีงพอ (3)บรกิารทคีาดการณ์ (4)ขอบเขตที

ยอมรบัได ้  

ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั 

1. ทาํใหท้ราบถงึการพฒันาคณุภาพการใหบ้รกิารของธนาคารออมสนิในจงัหวดัเชยีงราย  

 2. ทาํใหท้ราบถงึความคาดหวงัของลกูคา้ธนาคารออมสนิในจงัหวดัเชยีงราย  

 3. ทาํให้ทราบถึงการพฒันาคุณภาพการใหบ้รกิารเพอืใหเ้ป็นไปตามความคาดหวงัของลูกค้า

ธนาคารออมสนิในจงัหวดัเชยีงราย 

 

 



แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัทีเกียวข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัคณุภาพการให้บริการ 

Parasuraman, Zeithaml, & Berry (1985) (อ้างถงึใน วมิลรตัน์ หงส์ทอง, 2555, หน้า 12) ได้

ทาํการศกึษาสงิทลีูกคา้ใหค้วามสาํคญัในการประเมนิคุณภาพการมารบับรกิาร ซงึมปัีจจยัในการกาํหนด

คุณภาพการบริการ (Determinants of SarviceOuality) ประกอบด้วย 10 ประการในการวดัการรบัรู้

คุณภาพการบรกิารลูกค้า ดงันี 1. ความสะดวก (Access) 2. การติดต่อสอืสาร (Communication) 3. 

ความสามารถ  (Competence) 4. ความสุภาพ (Courtesy) 5. ความน่าเชอืถือ (Creditability) 6. ความ

เชอืมนั (Reliability) 7. การตอบสนองอย่างรวดเรว็ (Responsiveness) 8. ความปลอดภยั (Security) 9. 

ลกัษณะภายนอก (Appearance) 10.ความเขา้ใจของผูม้าใชบ้รกิาร (Understanding Customers)  

Parasuraman, Zeithaml& Berry (1990) (อา้งถงึใน วมิลรตัน์ หงส์ทอง, 2555, หน้า 13) ต่อมา 

ได้มกีารพฒันาปัจจยักําหนดคุณภาพบรกิาร ทงั 10 ประการ ซงึได้พฒันาและสรา้งเครอืงมือในการ

ประเมนิคณุภาพบรกิารทเีรยีกว่า “SERVQUA” ซงึสามารถ นําไปวเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์ในการประเมนิ

คุณภาพบรกิารใหเ้หลอื เพยีง 5 ดา้น ดงัต่อไปน ี 

1. ความเป็นรปูธรรมของบรกิาร (Tangibles) คอื ลกัษณะของสงิทใีช้เพอือํานวยความสะดวก

ของบรกิาร มคีวามเป็นรปูธรรมทสีามารถสมัผสัจบัตอ้งได้มลีกัษณะทางกายภาพ ทปีรากฏให้เหน็ เช่น 

สถานท ีเครอืงมอื อุปกรณ์ต่างๆ วสัดุและบุคคล ในการตดิต่อสอืสารกบัลูกคา้ นนั ช่วยใหลู้กคา้รบัรู้ว่า

พนักงานมีความตังใจให้บริการเห็นภาพได้ชัดเจน สิงสะท้อนถึงสิงนําเสนอทาง กายภาพ เช่น 

บุคลิกภาพทปีรากฏ และการแต่งกายของบุคลากร เครอืงมอืทใีช้ในการบริการ การออกแบบ ตกแต่ง

อาคารสถานท ีเป็นตน้  

2. ความน่าเชือถือ (Reliability) คอื การให้บริการของพนักงานต้องมีความสามารถในการ 

สอืสารให้กบัผู้รบับริการ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มคีวามสมําเสมอ และความสมําเสมอนีจะทําให้

ผู้รบับรกิารรูส้กึว่าบรกิารทไีด้รบันนัมคีวามน่าเชอืถือ สามารถใหค้วามไว้วางใจได้ เช่น การใหบ้ริการ

ตามทสีญัญาไวก้บัลูกคา้การ ใหบ้รกิารอย่างถูกต้องตงัแต่ครงัแรก ปฏบิตังิานเสรจ็ตามเวลา มคีวามถูก

ตอ้งในการชําระเงนิ เป็นตน้  

3. การตอบสนองความต้องการ (Responsiveness) คือ ความพร้อมและความเต็มใจทีจะ

ใหบ้รกิาร ช่วยเหลอือย่างรวดเรว็และถูกตอ้ง เพอืทาํใหลู้กคา้ไดร้บัความสะดวก เน้นถงึความสนใจ และ

ความ พร้อมทจีะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า รวมถงึความยดืหยุ่นและความสามารถในการ

ปรบั บรกิารใหเ้ขา้กบัความต้องการของลูกคา้แต่ละรายทแีตกต่างกนั เช่น การใหบ้ริการตามเวลาที



ลกูคา้ ตอ้งการ การใหบ้รกิารอยา่งทวัถงึ รวดเรว็ มคีวามพรอ้มในการบรกิาร การเอาใจใส่ต่อปัญหาของ

พนกังาน ของลูกคา้ เป็นตน้  

4. การใหค้วามมนัใจ (Assurance) คอื หมายถงึ ผูใ้หบ้รกิารมคีวามรูแ้ละทกัษะทจีําเป็นในการ

บรกิาร (Competence) มคีวามสุภาพและความเป็นมติร (Courtesy) มคีวามซอืสตัย์ และสามารถสร้าง

ความมนัใจให้แก่ลูกค้าได้ (Credibility) และความมนัคงปลอดภัย (Security) ปัจจัยนีมีความสําคัญ

สําหรบัการบรกิารทลีูกค้ารบัรู้ว่ามีความเสยีงสูงหรือไม่ สามารถประเมนิผลของการ บรกิารได้อย่าง

ชดัเจน ความไวว้างใจและความเชอืมนัมกัเกดิจากตวับุคคล ซงึเชอืมโยงลูกคา้กบับรษิทั  

5. การเอาใจใส ่(Empathy) คอื พฤตกิรรมทแีสดงถงึความมุ่งมนั ตงัใจ และใส่ ใจลูกคา้ เขา้ใจถงึ

ปัญหา ความตอ้งการ และใหบ้รกิารไดอ้ย่างถูกต้อง โดยการนําเสนอบรกิารทเีป็น ส่วนตวัหรอืตรงตาม

ความตอ้งการของลูกคา้แต่ละราย เพอืแสดงว่าลูกคา้เป็นคนพเิศษ 

แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัความคาดหวงั 

 Parasuraman, et al. (1988) (อ้างถึงใน วมิลรตัน์ หงส์ทอง, 2555, หน้า 21) กล่าวว่า ความ

คาดหวงั หมายถงึ ทศันคตเิกยีวกบัความปรารถนาหรอืความตอ้งการของผูบ้รโิภคทพีวกเขาคาดหวงัว่า

จะเกดิขนึ ในการบรกิารนัน ๆ ลูกคา้ซอืสนิคา้หรอืบรกิารเพอืตอบสนองความต้องการทเีฉพาะเจาะจง 

และลกูคา้จะประเมนิผลของการซอืโดยมพีนืฐานจากสงิทคีาดหวงัว่าจะไดร้บัความต้องการคอื สงิทถีกูฝัง

ลกึอยู่ในจติใตส้านึกของมนุษย์ เป็นผลสบืเนืองมาจากชวีติความเป็นอยูแ่ละสถานะภาพของแต่ละบุคคล 

เมอืรูส้กึว่ามคีวามตอ้งการพวกเขาจะมแีรงจงูใจทจีะทาํใหค้วามต้องการไดร้บัการตอบสนองลูกคา้ 

Lovelock (1996) (อ้างถึงใน สุพรรณิกา ลาโสม, 2559, หน้า 28) องค์ประกอบของความ

คาดหวงั (The Component of Customer Expectations)ได้แก่ บรกิารทพีงึประสงค ์(Desired Service) 

บรกิารทเีพยีงพอ (Adequate Service) บรกิารทคีาดการณ์ (Predicted Service) และขอบเขตทยีอมรบั

ได ้(Zone of Tolerance) ซงึอยูร่ะหว่างบรกิารทพีงึประสงคแ์ละบรกิารทเีพยีงพอ  

1. บรกิารทีพงึประสงค์ (Desired Service) คอื สงิทลีูกคา้หวงัว่าจะได้รบัหรือ ปรารถนาทจีะ

ไดร้บัระดบัของความปรารถนาจะขนึอยู่กบัความต้องการส่วนบุคคล และความเชอื ของลูกคา้เกยีวกบั

การบรกิารทผีูใ้หบ้รกิารจะสามารถทาํได ้ 

2. ระดบัการบรกิารทเีพยีงพอ (Adequate Service) คอื ระดบัตําสุดของการบรกิาร ทลีูกค้าจะ

ยอมรบัโดยไม่เกดิความรูส้ ึกไม่พงึพอใจ ความคาดหวงัระดับนีเกดิจากปัจจยัการรบัรู้ของ ลูกค้าต่อ

ทางเลอืกจากการบรกิารของผูใ้หบ้รกิารรายอนืๆ และปัจจยัสถานการณ์ ซงึเกยีวขอ้งกบัการใชบ้รกิารใน

แต่ละครงั ซงึระดบับรกิารทพีงึประสงค์และระดบับรกิารทพีอเพยีงจะไดร้บัอทิธพิลจากปัจจยั 3 ด้าน คอื 

คาํสญัญาทผีูใ้หบ้รกิารใหแ้ก่ลูกคา้ จากการบอกปากต่อปากของลูกคา้ และจากประสบการณ์ในอดตีของ

ลกูคา้  



3. บรกิารทคีาดการณ์ (Predicted Service) คอื ระดบัของการบรกิารทลีูกคา้คาดว่าจะไดร้บัจาก

ผู้ให้บริการในขณะทีลูกค้ากับผู้ให้บริการกําลังเผชิญหน้ากันในการบริการใดบริการหนึง ซึงจะมี

ผลกระทบโดยตรงต่อการกําหนดระดบัการบรกิารทพีงึประสงค์ หากลูกค้าคาดการณ์ลดลงระดับของ

ความคาดหวงัต่อบรกิารทพีงึประสงค์กจ็ะลดลงตามไปดว้ย  

4. ขอบเขตทยีอมรบัได ้(Zone of Tolerance) คอื หากลูกคา้ไดร้บับรกิารตํากว่าระดบับรกิารที

เพยีงพอ ลูกค้าจะเกดิความรู้สกึไม่พึงพอใจในการบริการ และหากระดับของการบรกิารสูงกว่าระดบั

บรกิารทเีพยีงพอ ลูกค้ากจ็ะรูส้ึกประหลาดใจและพงึพอใจในบรกิาร การบรกิารทเีหนือกว่าระดับทีพงึ

ประสงค ์คอืการบรกิารททีําใหลู้กคา้ประทบัใจ 

งานวิจยัทีเกียวข้อง 

วรรณวิสา ท่าหนิ (2562) ได้ทําการวิจยัเรือง แนวทางการพฒันาคุณภาพการใหบ้รกิารของ

ธนาคารไทยพาณิชย์แห่งหนึงในเขต อ.ศรรีาชา จ.ชลบุร ีผลการวิจยัเชิงปริมาณ พบว่า ปัจจัยด้าน

คุณภาพการบรกิารมผีลต่อความภกัดขีองผูใ้ชบ้รกิาร โดยมรีะดบันัยสําคญัทางสถติทิ ี0.05 สาํหรบัการ

วจิยัเชงิคุณภาพ ความคดิเหน็ของพนกังาน พบวา่ ปัญหาและอุปสรรคในการใหบ้รกิารลูกคา้สว่นใหญ่จะ

เป็นเรอืงทจีอดรถไมเ่พยีงพอทนีัง รอรบับรกิารมจีาํนวนน้อยและไมม่หีอ้งนําใหบ้รกิารแกลู่กคา้  

กรอบแนวคิดการวิจยั 

ตวัแปรอิสระ        ตวัแปรตาม                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพฒันาคุณภาพการใหบ้รกิาร 

.ดา้นความเป็นรปูธรรมของบรกิาร 

(Tangibles) 

. ดา้นความน่าเชอืถอื (Reliability) 

. ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ  

(Responsiveness) 

. ดา้นให้ความมนัใจแกลู่กคา้  

(Assurance) 

. ดา้นการเอาใจใสล่กูคา้  (Empathy) 

ทีมา : Zeithaml, Parasuraman and 

Berry,(1990)  

ความคาดหวงัของลูกคา้ 

.บรกิารทพีงึประสงค ์(Desired 

Service) 

. ระดบับรกิารทเีพยีงพอ (Adequate 

Service) 

. บรกิารทคีาดการณ์  (Predicted 

Service ) 

. ขอบเขตทยีอมรบัได ้ (Zone of 

Tolerance) 

ทีมา : Lovelock,(1996)  



วิธีการดาํเนินการวิจยั 

การศกึษาครงันีเป็นการศกึษาเรอืง “ การพฒันาคุณภาพการให้บรกิารเพอืให้เป็นตามความ

คาดหวงัของลูกค้าธนาคารออมสินในจังหวดัเชียงราย ” โดยมีวิธีการดําเนินการตามลําดับขนัตอน 

ดงัต่อไปน ี

การประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรในการศกึษาครงันีคอื ลูกคา้ธนาคารออมสินในจงัหวดัเชยีงราย 17 สาขา ซงึได้แก่ 

ลูกคา้ธนาคารออมสนิในจงัหวดัเชยีงราย กลุ่มตวัอย่างในการทาํการศกึษาครงันีคอื ลูกคา้ธนาคารออม

สนิในจงัหวดัเชยีงรายทไีม่ทราบจํานวนประชาชนทแีน่นอน ซงึคํานวณโดยใชว้ธิกีารคํานวณหาขนาด

กลุ่ มตัวอย่างในกรณีทีไม่ทราบจํานวนประชากรทีแ น่นอนโดยใช้สูตรของ W.G.  Cochran 

(Cochran,1977)  โดยขนาดของกลุ่มตวัอย่างมจีาํนวน 385 คน 

วิธีการสุ่มตวัอยา่ง 

 การเลือกกลุ่มตวัอย่างเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบงัเอญิ (Accidental Sampling) จะเก็บ

กลุ่มตวัอย่างจากลกูคา้ธนาคารออมสนิในจงัหวดัเชยีงราย โดยใชแ้บบสอบถามทจีดัเตรยีมไวใ้นการเกบ็

ขอ้มลู 

เครืองมือทีใช้ในการวิจยั 

เครอืงมอืทใีชใ้นการเก็บรวบรวมขอมลูเพอืการศกึษาครงันี คอื แบบสอบถาม (Questionnaire) 

โดยเป็นการสํารวจแบบออนไลน์ (Online Survey) โดยสร้างขึนจากการทบทวนวรรณกรรม 

แนวความคดิทฤษฎ ีและเอกสารงานวจิยัทเีกยีวขอ้ง โดยรายละเอยีดในแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 

สว่น ดงัน ี 

ส่วนท ี1 ขอ้มลูดา้นปัจจยัส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้ต่อ

เดอืน ของกลุ่มตวัอยา่งเป็นคาํถามแบบเลอืกตอบ (Check Lists)  

สว่นท ี2 ขอ้มลูดา้นพฤตกิรรมการใชบ้รกิารธนาคารออมสนิในจงัหวดัเชยีงรายของกลุ่มตวัอย่าง

เป็นคาํถามแบบเลอืกตอบ (Check Lists)  

ส่วนท ี3 ขอ้มลูด้านคุณภาพการใหบ้รกิารของธนาคารออมสนิในจงัหวดัเชยีงราย ประกอบด้วย 

ดา้นความเป็นรูปธรรมของบรกิาร ด้านความน่าเชอืถือ ดา้นการตอบสนองความต้องการ ดา้นใหค้วาม

มนัใจแก่ลูกค้า และด้านการเอาใจใส่ลูกค้า ลักษณะคําถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 

(Rating scale) สรา้งตามมาตรวดัของลเิคริท์ (Likert scale) โดยมคีาํตอบใหเ้ลอืก 5 ระดบั 

ส่วนท ี4 ขอ้มลูด้านความคาดหวงัของลูกค้าธนาคารออมสนิในจงัหวดัเชยีงราย ประกอบด้วย 

บรกิารทพีงึประสงค ์(Desired Service) ระดบับรกิารทเีพยีงพอ (Adequate Service) บรกิารทคีาดการณ์  



(Predicted Service) ขอบเขตทยีอมรบัได ้ (Zone of Tolerance) ลกัษณะคําถามเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดบั (Rating scale) สรา้งตามมาตรวดัของลเิคริ์ท (Likert scale) โดยมคีาํตอบให้เลือก 

5 ระดบั   

วิธีการวิเคราะห์ขอ้มลู 

เมอืผูศ้กึษารวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามได้ครบถ้วนแล้ว ผู้ศกึษาจะทําการวเิคราะห์และ

ประมวลผลขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสาํเรจ็รปูโดยวธิทีางสถติ ิSPSS ซงึสถติทิใีชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูไดแ้ก ่

1. สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชอ้ธบิายลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ปัจจยัส่วน

บุคคล ของกลุ่มตัวอย่างซึงประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชพี รายได้ต่อเดือน รวมถึง

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารธนาคารออมสนิในจงัหวดัเชยีงราย โดยนําเสนอในรปูแบบของตารางแสดงค่า

รอ้ยละ และอธบิายขอ้มลูทเีกยีวกบัคุณภาพการใหบ้รกิารของธนาคารออมสนิในจงัหวดัเชยีงราย และ

ความคาดหวงัในการใหบ้รกิารของลูกคา้ธนาคารออมสนิในจงัหวดัเชยีงรายโดยจะนําเสนอในรูปแบบ

ของ คา่เฉลยี (Mean) และคา่ส่วนเบยีงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. การวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพอืทดสอบสมมติฐานส่งผล

ต่อความคาดหวงัในการใหบ้รกิารของลกูคา้ธนาคารออมสนิในจงัหวดัเชยีงราย 

ผลการวิจยั 

1. ขอ้มลูปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ คดิเป็น รอ้ยละ 67.8 

อายุ 21-30 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 33.5 ประกอบอาชพีขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ คดิเป็นรอ้ยละ 55.3 

ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีคดิเป็น รอ้ยละ 57.7 และมรีายไดเ้ฉลยีต่อเดอืน 10,001 – 20,000 บาท คดิ

เป็นรอ้ยละ 38.4 

 2. ขอ้มลูพฤตกิรรมการใชบ้รกิารธนาคารออมสนิในจงัหวดัเชยีงราย ส่วนใหญ่ใชบ้รกิารดา้นเงนิ

ฝาก คดิเป็นรอ้ยละ 82.1 ช่วงเวลาทใีชบ้รกิารคอื 11.31-14.30 น. คดิเป็นรอ้ยละ 46.2 ความถใีนการใช้

บรกิารคอื 1-2 ครงัตอ่เดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 52.5 และเดนิทางมาใชบ้รกิารคนเดยีว คดิเป็นรอ้ยละ 71.9 

3. คุณภาพการใหบ้รกิารของธนาคารออมสนิในจงัหวดัเชยีงรายโดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก

ทสีุด มคี่าเฉลยีอยู่ท ี4.43 และหากพจิารณาเป็นรายด้านจะพบว่า ด้านทมีคี่าเฉลยีสูงสุดคอืด้านความ

น่าเชือถือ ได้ มีค่าเฉลียอยู่ท ี4.48 รองลงมาคือด้านให้ความมันใจแก่ลูกค้า มีค่าเฉลียอยู่ท ี4.47 

รองลงมาคอืความเป็นรปูธรรมของการบรกิาร มค่ีาเฉลยีอยู่ท ี4.45 รองลงมาคอืการตอบสนองต่อลูกค้า 

มคีา่เฉลยีอยู่ท ี4.40 และการดแูลเอาใจใส ่มคีา่เฉลยีอยู่ท ี4.34 ตามลําดบั 

4. ความคาดหวงัของลูกคา้ธนาคารออมสนิในจงัหวดัเชยีงรายโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมากทสีุด 

มคีา่เฉลยีอยู่ท ี4.37 และหากพจิารณาเป็นรายด้านจะพบว่า ดา้นทมีคี่าเฉลยีสูงสดุคอื ดา้นบรกิารทพีงึ



ประสงค ์มคี่าเฉลยีอยู่ท ี4.60 รองลงมาคอืด้านบรกิารทคีาดการณ์ มคี่าเฉลียอยู่ท ี4.47 รองลงมาคือ

ระดับบริการทีเพียงพอ มีค่าเฉลียอยู่ที 4.34 และด้านขอบเขตทียอมรับได้ มีค่าเฉลียอยู่ที 4.08 

ตามลาํดบั 

5. วเิคราะหข์อ้มลูอทิธพิลของคุณภาพการใหบ้รกิารทมีผีลต่อความคาดหวงัของลูกคา้ คอื การ

พฒันาคุณภาพการให้บริการส่งผลต่อความคาดหวังของลูกค้าธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงราย 

คุณภาพการใหบ้รกิารของธนาคารออมสนิในจงัหวดัเชยีงรายโดยภาพรวม พบว่าตวัแปรคุณภาพการ

ใหบ้รกิาร 3 ด้านคอื ดา้นการดแูลเอาใจใส ่ดา้นใหว้ามมนัใจแก่ลูกคา้ และดา้นความเป็นรปูธรรมของการ

บรกิาร มอีทิธพิลต่อความคาดหวงัของลูกคา้ธนาคารออมสนิในจงัหวดัเชยีงรายโดยภาพรวม ไดอ้ย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั 0.05 

อภิปรายผล 

จากสมมตฐิาน ผลการศกึษาสรปุว่า การพฒันาคุณภาพการใหบ้รกิารส่งผลในทางบวกต่อความ

คาดหวงัของลูกค้าธนาคารออมสนิในจงัหวดัเชยีงราย โดยการพฒันาคุณภาพการใหบ้รกิารมอีทิธพิลต่อ

ความคาดหวงัของลูกค้า 3 ด้านคอื ดา้นการเอาใจใส่ลูกคา้ ดา้นใหค้วามมนัใจแก่ลูกคา้ และดา้นความ

เป็นรปูธรรมของการบรกิาร ทาํใหก้ารพฒันาคุณภาพการใหบ้รกิารเป็นไปตามความคาดหวงัของลูกค้า

ธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงราย ซึงผลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับทฤษฎีของ Parasuraman, 

Zeithaml& Berry (1990)  ทไีด้มีการพัฒนาปัจจยักําหนดคุณภาพบริการ และสร้างเครอืงมือในการ

ประเมินคุณภาพบริการทเีรียกว่า “SERVQUAL” หรือ Service Quality  จากทฤษฎีพบว่า Service 

Quality คอืสงิทใีชเ้ป็นขอ้คาํถามในการถามลูกคา้ดว้ยคําถามย่อยทเีกยีวกบัความพงึพอใจในแต่ละหวัขอ้

ของ SERVQUAL ทงั 5 ด้าน เพอืนําผลทไีด้ไปใชใ้นการพฒันาบรกิาร ซงึความพงึพอใจในการบรกิาร

ของลูกคา้เกดิจากคุณภาพการใหบ้รกิารสูงกว่าความคาดหวงัของลูกค้าหรอืต้องได้รบับรกิารทดีีกว่า 

และใหเ้ป็นไปตามทลีกูคา้คาดหวงัไว ้สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง Parasuraman, Zeithaml& Berry (1985) 

ทศีกึษารปูแบบของการวดัคุณภาพบรกิารโดยยดึหลกัความแตกต่างระหว่างความคาดหวงัและการรบัรู้

ของลูกคา้ทมีารบับรกิารเป็นหลกั เรยีกว่า แบบจาํลองช่องวา่ง (Gap 5) และใชแ้บบจาํลองชอ่งว่าง (Gap 

5) เป็นเครอืงมอืการวดัคุณภาพการใหบ้รกิาร เพอืใหก้ารบรกิารขององคก์รทสี่งมอบใหลู้กคา้เป็นไปตาม

ความคาดหวังของลูกค้าซึงจะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ และสอคคล้องกับ

งานวจิยัของ วรรณวสิา ทา่หนิ (2562) ได้ทาํการวจิยัเรอืง แนวทางการพฒันาคุณภาพการใหบ้รกิารของ

ธนาคารไทยพาณิชย์แห่งหนึงในเขต อ.ศรรีาชา จ.ชลบุร ีผลการวจิยัเชิงปริมาณ พบว่า ปัจจยัด้าน

คุณภาพการบรกิารมผีลต่อความภกัดขีองผูใ้ชบ้รกิาร โดยมรีะดบันัยสําคญัทางสถติทิ ี0.05 สาํหรบัการ



วจิยัเชงิคุณภาพ ความคดิเหน็ของพนกังาน พบวา่ ปัญหาและอุปสรรคในการใหบ้รกิารลูกคา้สว่นใหญ่จะ

เป็นเรอืงทจีอดรถไมเ่พยีงพอทนีัง รอรบับรกิารมจีาํนวนน้อยและไมม่หีอ้งนําใหบ้รกิารแกลู่กคา้  

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเพือการปฏิบติั 

 การพฒันาคุณภาพการใหบ้รกิารใหด้ขีนึ ควรมกีารจดัการในดา้นตา่งๆ คอื  

- ดา้นการดแูลเอาใจใส่ ควรจะมกีารจดัใหพ้นักงานพรอ้มทจีะเขา้ใจและรูจ้กัลูกคา้ใหม้ากขนึ ให้

พนักงานดูแลลูกค้าของธนาคารอย่างทวัถึง ใหพ้นักงานทําใหลู้กค้ามีความรู้สกึว่าเป็นคนพเิศษเสมอ 

และพนกังานสามารถจดจาํรายละเอยีดการใชบ้รกิารของลูกคา้ทมีาใชบ้รกิารเป็นประจาํได ้ 

- ดา้นการตอบสนองความต้องการ ควรมกีารเปิดช่องบรกิารเพมิ เมอืมผีูร้บับรกิารเป็นจํานวน

มาก พนักงานให้บริการลูกค้าด้วยความตังใจ พนักงานมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ และ

ระยะเวลาในการใหบ้รกิารแต่ละธุรกรรมมคีวามเหมาะสม   

- ดา้นความเป็นรปูธรรมของการบรกิาร ควรจดัสถานทใีหบ้รกิารของธนาคารสะอาด ปลอดภยั 

และให้ความสะดวกสบาย เช่น มีทนีัง และทจีอดรถเพยีงพอต่อลูกค้าทีมาใช้บริการ มีอุปกรณ์และ

เครอืงมอื เช่น ตู้กดบตัรควิ เครอืงนับเงนิ เป็นต้น ซงึทนัสมยัพร้อมใชง้าน พนักงานมบีุคคลกิภาพทดีี

และการแต่งกายทเีรียบร้อย เหมาะสม และมป้ีายประชาสมัพนัธ์ในเรอืงต่างๆของธนาคารบอกอย่าง

ชดัเจน  

- ด้านความเชอืมนัใจแก่ลูกค้า พนักงานให้บริการด้วยความถูกต้อง และแม่นยํา พนักงาน

สามารถใหค้าํแนะนําและตอบขอ้สงสยัได้อย่างครบถ้วน พนักงานมคีวามพรอ้มในการใหบ้รกิารรวดเรว็

และทนัเวลา และพนกังานปฏบิตัติามระเบยีบและคาํสงัของธนาคาร 

การทาํใหค้วามคาดหวงัของลูกคา้ธนาคารออมสนิในจงัหวดัเชยีงรายไม่ลดลง และเพอืใหลู้กคา้

ไดร้บับรกิารตามทคีาดหวงั ควรมกีารจดัการในดา้นต่างๆ คอื 

- ดา้นขอบเขตทยีอมรบัได ้ ธนาคารควรมกีารแจง้สาเหตุผลของค่าบรกิารทสีูงขนึ ค่าตอบแทน

ต่างๆทลีดลง ขนัตอนการใหบ้รกิารทเีพมิขนึ เพอืใหล้กูคา้ไดท้ราบและทาํความเขา้ใจ และยอมรบัเมอืใช้

บรกิารครงัต่อไป 

- ด้านระดบับรกิารทเีพยีงพอ ธนาคารควรเพมิการให้ขอ้มูลเกยีวกบัผลิตภณัฑ์ต่างๆ เพอืให้

ลูกค้าสามารถเข้าใจได้มากขนึ และง่ายขึน เช่น มีแผ่นพบั ใบปลิว Sale Sheetbของทางธนาคาร

ประกอบการแนะนําผลิตภัณฑ์ ซงึจะทําให้ลูกค้าสามารถบอกต่อให้กับลูกค้าท่านอนื และเลือกมาใช้

บรกิารกบัธนาคารออม 



 - ดา้นบรกิารทคีาดการณ์ ขณะกาํลงัใหบ้รกิารลูกคา้พนักงานจะตอ้งมกีารบรกิารลูกคา้อย่างเท่า

เทยีมกนั ไมเ่ลอืกปฎบิตั ิบรกิารอยา่งถูกตอ้ง แมน่ยาํ ใหบ้รกิารลกูคา้ได้รบัขอ้มลูทถีูกต้อง ครบถ้วน และ

คลายขอ้สงสยั พดูคยุกบัลกูคา้ดว้ยสภุาพ เป็นกนัเอง 

ข้อเสนอแนะในการทาํวิจยัครงัต่อไป 

 1. การทาํวจิยัครงัต่อไปควรขยายขอบเขตการศกึษาใหก้วา้งมากขนึ เนืองจากกลุ่มตวัอย่างการ

วิจัยครงันีอยู่ในจังหวัดเชียงรายทีมีเพียง 17 สาขาเท่านัน อาจขยายไปจังหวัดอืนๆ เพือความ

หลากหลายและครอบคลุมของขอ้มลูใหม้ากยงิขนึ 

 2. ควรมกีารศกึษาปัจจยัอนืๆ ทสีง่ผลต่อความความคาดหวงัของลูกคา้ นอกเหนือจากคุณภาพ

การบรกิารของธนาคารออมสนิ อาท ิภาพลกัษณ์ของธนาคารทสี่งต่อความคาดหวงั หรอืความสมัพนัธ์

ของลูกคา้กบัความคาดหวงัและการรบับรูค้ณุภาพการใหบ้รกิารระหว่างธนาคารรฐั และธนาคารพาณิชย์ 

เป็นตน้ เพอืใหท้ราบความคดิเหน็ของผูม้าใชบ้รกิารไดอ้ยา่งคลอบคลุมและหลากหลายมติ ิ
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