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บทคัดย่อ
การวิจยั ฉบับนีมีวตั ถุ ประสงค์เ พือศึกษาการพัฒนาคุณภาพการให้บริก ารเพือให้เป็ นไปตาม
ความคาดหวังของลูก ค้าธนาคารออมสิน ในจังหวัด เชีย งราย ประชากรในการศึก ษาครังนี คือ ลู ก ค้า
ธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงราย 17 สาขา ซึงได้แก่ ลูกค้าเงินฝาก ลูกค้าสินเชือของธนาคารออมสิน
ในจังหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอย่างในการทําการศึกษาครังนีคือ ลูกค้าธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงราย
ทีไม่ทราบจํานวนประชาชนทีแน่นอน เป็ นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ทํา
การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา โดยนําเสนอในรูปแบบของตารางแสดงค่าร้อยละ เฉลีย และ
ค่ า ส่ว นเบียงเบนมาตรฐาน และการวิเ คราะห์ถ ดถอยพหุคู ณ (Multiple Regression Analysis) เพือ
ทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจ ัย พบว่า ผู้ใ ช้บริก ารส่ว นใหญ่เป็ น เพศ อายุ 21-30 ปี ประกอบอาชีพ
ข้าราชการ/พนัก งานรัฐ วิสาหกิจ ระดับการศึก ษาปริญ ญาตรี และมีร ายได้เ ฉลียต่ อ เดือน 10,001 –
20,000 บาท การใช้บริก ารส่ว นใหญ่ ใช้บริการด้านเงิน ฝาก ช่วงเวลาทีใช้บริก ารคือ 11.31-14.30 น.
ความถีในการใช้บ ริการคือ 1-2 ครังต่อเดือน และเดินทางมาใช้บริการคนเดีย ว คุณภาพการให้บริการ
ของธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงรายโดยภาพรวมและรายด้านทุกได้ อยูใ่ นระดับมากทีสุด และพบว่า
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพือให้เป็ น ไปตามความคาดหวังของลูกค้าธนาคารออมสินในจัง หวัด
เชียงราย 3 ด้านคือ ด้านการดูแลเอาใจใส่ ด้านให้วามมันใจแก่ลูกค้า และด้านความเป็ นรูปธรรมของการ
บริการ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.05
คําสําคัญ : คุณภาพการให้บริการ, ความคาดคาดหวัง

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
ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
คุณภาพการบริการเป็ นสิงทีองค์ก รและธุร กิจต่ างตระหนักและให้ค วามสํา คัญเป็ นอย่า งมาก
เนืองจากคุณภาพการบริการเป็ นแนวคิดในการพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจในปั จจุบนั ปั จจุบนั พบว่า
ธุรกิจบริการมีการเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนือง สาเหตุมาจากพฤติกรรมการใช้ชวี ติ ทีเปลียนไป ชีวติ
ความเป็ นอยู่ของประชาชนทีดีขนึ (ภาวินี ทองแย้ม,2560) จึงทําให้อยากได้รบั การบริการในรูปแบบที
แตกต่างไปจากเคย เพือให้เหมาะสมกับการดําเนิน ชีวิตในยุคปั จจุบนั ธุรกิจจึงจําเป็ นต้องปรับเปลียน
รูปแบบคุณภาพการบริก ารให้มปี ระสิทธิภาพและมีความหลากลายมากยิงขึน จากความเปลียนแปลง
ต่างๆ ส่งผลทําให้การบริการเข้ามีบทบาทสําคัญต่อการดําเนินชีวติ ประจําวันของผูบ้ ริโภค(วรรณวิสา ท่า

หิน,2562) การเปลียนแปลงคุณภาพการบริการจึง เป็ นเครืองมือ ทีใช้สร้างความได้เปรียบและความ
แตกต่างทางการแข่งขันให้กบั ธุรกิจได้ และยังสามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าได้
ธนาคารออมสินมีสถานะเป็ นรัฐวิสาหกิจ มีวสิ ยั ทัศน์ คือ “เพือมุ่งสู่การ เป็ น “ธนาคารเพือสังคม
(Social Bank)” อย่างเต็มรูปแบบ โดยมีจุดมุ่งหมายเพือลดความเหลือมลํา สร้างการเข้าถึงแหล่ง ทุนที
เป็ น ธรรม” เพือมุ่งสู่การเป็ นธนาคารเพือสังคมอย่างเต็มรูปแบบ ธนาคารออมสินมี 3 กลยุทธ์เพือให้
สามารถเข้าถึงลูกค้าทุก กลุ่มทีมีความชอบแตกต่างกันเรียกว่า กลยุทธ์ 3 แบงค์ โดยกลยุทธ์แรกจะเป็ น
พัฒนารูปแบบของธนาคารสาขาเดิม (Traditional Banking) กลยุทธ์ต่อมาคือ การให้ความสําคัญกับด้าน
สังคม (Social Banking) และกลยุทธ์สดุ ท้ายคือ การพัฒนา Digital Banking ( ธนาคารออมสิน, 2565 )
ธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงรายมีการให้บริการและปฏิบตั ติ ามนโยบายของธนาคาร มุ่งเน้ น
การเป็ นธนาคารเพือสังคม มีการพัฒนาการคุณภาพให้บริการหลากหลายรูปแบบ เพือตอบสนองความ
ต้องการและให้เป็ นไปตามความคาดหวังของลูกค้าทุกระดับชัน ด้วยทุกวันนีธนาคารออมสินในจัง หวัด
เชียงรายมีผลิตภัณฑ์มาให้บริการกับลูกค้าเป็ นจํานวนมาก บางครังให้ขอ้ มูลทีไม่ครบถ้วนทําให้ตดั สินใจ
ทําธุรกรรมต่างๆ ผิดพลาดได้ อีกทังขันตอนทีซับซ้อนในการให้บริการ จึงทําให้มกี ารให้บริการนานกว่า
ปกติ ปั ญหาเรืองการสือสารของพนัก งานและลูก ค้าทํา ให้เกิด การเข้า ใจผิด และการปฏิบัต ิทไม่
ี เ ต็ม
ประสิทธิภ าพของพนักงาน ทําให้การให้บริก ารทีผ่านมาธนาคารออมสินยังได้ร ับการร้องเรีย นเรือง
คุณภาพการให้บริการของลูกค้าผ่านทางทางศูนย์รบั เรืองร้องเรียน (Call Center) อยู่บ่อยครัง (นางเกณ
รา ณ ถลาง, ภูษติ วงศ์หล่อสายชล, 2559)
จากข้อมูลดังกล่าว ทําให้ธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงรายเห็นถึงข้อร้องเรียนในเรืองต่างๆ ที
ยังเกิดขึน แม้จะปฏิบตั ติ ามนโยบายของธนาคาร แต่ความคาดหวังของลูกค้านันยังคงมีการเปลียนแปลง
ตามช่วงเวลาอยู่เสมอ เพือให้เป็ นไปตามวิส ยั ทัศน์ ของธนาคาร และกลยุทธ์ของธนาคารทีวางไว้ ข้อ
ร้องเรียนด้านคุณภาพการให้บริการ จึงส่งผลทําให้ตอ้ งทําการลดช่องว่างการปรับปรุงคุณภาพบริการให้
ดียงขึ
ิ น เพือลดจํานวนข้อร้องเรียนทีอาจจะเกิดขึนได้ในอนาคตให้น้อยทีสุดหรือปราศจากข้อร้องเรีย น
หลักการบริการนันถือได้ว่าเป็ นเครืองมือทีสําคัญ ในการแข่งขันธุรกิจธนาคารคือ การนําเสนอคุณภาพ
บริการทีเหนือกว่าคู่แ ข่งและเป็ นคุณภาพบริการทีลูกค้าต้องการมากทีสุด(ปวีณา นพพันธ์ และปราณี
เอียมละออภักดี, 2563) ซึงการพัฒนาคุณภาพการบริการส่งผลอย่างมากต่อการมารับบริการของลูกค้า
และความคาดหวังของลูกค้ามีผลต่อการดําเนินธุรกิจของธนาคารอย่างหลีกเลียงไม่ได้ (วิมลรัตน์ หงษ์
ทอง,2555) ดังนันผูศ้ กึ ษาวิจยั จึงมีความสนใจทีจะศึกษาการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพือให้เป็ นไป
ความคาดหวังของลูกค้าธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงราย และนําผลการวิจยั ไปปรับ ปรุงและพัฒนา
คุณภาพการให้บริการให้ตรงจุด เพือให้ผบู้ ริโภคเกิดความพึงพอใจ ประทับใจ และกลับมาใช้บริการอย่าง
ต่อเนือง

วัถตุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพือศึกษาคุณภาพการให้บริการของธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงราย
2. เพือศึกษาความคาดหวังของลูกค้าของธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงราย
3. เพือศึกษาการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพือให้เป็ นไปความคาดหวังของลูกค้าธนาคาร
ออมสินในจังหวัดเชียงราย
สมมติ ฐานของการวิ จยั
การพัฒนาคุ ณ ภาพการให้บริก ารเพือให้เป็ น ไปความคาดหวังของลู กค้า ธนาคารออมสิน ใน
จังหวัดเชียงราย
ขอบเขตของการวิ จยั
การศึกษาเรืองการพัฒนาคุณภาพการให้บริก ารเพือให้เป็ นไปตามคาดหวังของลูกค้าธนาคาร
ออมสินในจังหวัดเชียงราย มีขอบเขตดังนี
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจยั ครังนีคือ ลูกค้าธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงราย 17 สาขา จํานวน 385
คน ซึงคํานวณโดยใช้วธิ กี ารคํานวณหาขนาดตัวอย่างในกรณีทไม่
ี ทราบจานวนประชากรทีแน่นอน โดย
ใช้สตู รของ W.G. Cochran (Cochran,1977)
ตัวแปรที เกียวข้องกับการวิ จยั
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ คุณภาพการให้บริการของลูกค้าธนาคาร
ออมสินในจังหวัดเชีย งราย ประกอบด้วย 5 ด้าน (1)ด้านความเป็ นรูปธรรมของบริการ (2)ด้านความ
น่าเชือถือ (3)ด้านการตอบสนองความต้องการ (4)ด้านให้ความมันใจแก่ลูกค้า (5)ด้านการเอาใจใส่ลูกค้า
ตัว แปรตาม (Dependent Variables) ได้แ ก่ ความคาดหวังของธนาคารออมสิน ในจัง หวัด เชีย งราย
ประกอบด้วย(1)บริการทีพึงประสงค์ (2)ระดับบริการทีเพียงพอ (3)บริการทีคาดการณ์ (4)ขอบเขตที
ยอมรับได้
ประโยชน์ ทีคาดว่าจะได้รบั
1. ทําให้ทราบถึงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงราย
2. ทําให้ทราบถึงความคาดหวังของลูกค้าธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงราย
3. ทําให้ทราบถึงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพือให้เป็ นไปตามความคาดหวังของลูก ค้า
ธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงราย

แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ทีเกี ยวข้อง
แนวคิ ดและทฤษฎี เกี ยวกับคุณภาพการให้บริการ
Parasuraman, Zeithaml, & Berry (1985) (อ้างถึงใน วิมลรัตน์ หงส์ทอง, 2555, หน้า 12) ได้
ทําการศึกษาสิงทีลูกค้าให้ความสําคัญในการประเมินคุณภาพการมารับบริการ ซึงมีปัจจัยในการกําหนด
คุณ ภาพการบริการ (Determinants of SarviceOuality) ประกอบด้ว ย 10 ประการในการวัดการรับ รู้
คุณภาพการบริการลูกค้า ดังนี 1. ความสะดวก (Access) 2. การติดต่อสือสาร (Communication) 3.
ความสามารถ (Competence) 4. ความสุภาพ (Courtesy) 5. ความน่าเชือถือ (Creditability) 6. ความ
เชือมัน (Reliability) 7. การตอบสนองอย่างรวดเร็ว (Responsiveness) 8. ความปลอดภัย (Security) 9.
ลักษณะภายนอก (Appearance) 10.ความเข้าใจของผูม้ าใช้บริการ (Understanding Customers)
Parasuraman, Zeithaml& Berry (1990) (อ้างถึงใน วิมลรัตน์ หงส์ทอง, 2555, หน้า 13) ต่อมา
ได้มกี ารพัฒนาปั จจัย กํา หนดคุณภาพบริการ ทัง 10 ประการ ซึงได้พฒ
ั นาและสร้า งเครืองมือในการ
ประเมินคุณภาพบริการทีเรียกว่า “SERVQUA” ซึงสามารถ นําไปวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ในการประเมิน
คุณภาพบริการให้เหลือ เพียง 5 ด้าน ดังต่อไปนี
1. ความเป็ นรูปธรรมของบริการ (Tangibles) คือ ลักษณะของสิงทีใช้เพืออํานวยความสะดวก
ของบริการ มีความเป็ นรูปธรรมทีสามารถสัมผัสจับต้องได้มลี กั ษณะทางกายภาพ ทีปรากฏให้เห็น เช่น
สถานที เครืองมือ อุปกรณ์ต่างๆ วัสดุและบุคคล ในการติดต่อสือสารกับลูกค้า นัน ช่วยให้ลูกค้ารับรู้ว่า
พนั ก งานมีค วามตังใจให้บ ริก ารเห็น ภาพได้ ช ัด เจน สิงสะท้อ นถึง สิงนํ า เสนอทาง กายภาพ เช่ น
บุคลิกภาพทีปรากฏ และการแต่งกายของบุคลากร เครืองมือทีใช้ในการบริการ การออกแบบ ตกแต่ ง
อาคารสถานที เป็ นต้น
2. ความน่ า เชือถือ (Reliability) คือ การให้บ ริก ารของพนัก งานต้ อ งมีค วามสามารถในการ
สือสารให้ก บั ผู้รบั บริการ ได้อย่างถูก ต้องเหมาะสม มีความสมําเสมอ และความสมําเสมอนีจะทํ าให้
ผู้รบั บริการรูส้ กึ ว่าบริการทีได้รบั นันมีความน่ าเชือถือ สามารถให้ความไว้วางใจได้ เช่น การให้บริการ
ตามทีสัญญาไว้กบั ลูกค้าการ ให้บริการอย่างถูกต้องตังแต่ครังแรก ปฏิบตั งิ านเสร็จตามเวลา มีความถูก
ต้องในการชําระเงิน เป็ นต้น
3. การตอบสนองความต้อ งการ (Responsiveness) คือ ความพร้อ มและความเต็ ม ใจทีจะ
ให้บริการ ช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและถูกต้อง เพือทําให้ลูกค้าได้รบั ความสะดวก เน้นถึงความสนใจ และ
ความ พร้อมทีจะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า รวมถึงความยืดหยุ่นและความสามารถในการ
ปรับ บริการให้เข้ากับความต้องการของลูก ค้าแต่ล ะรายทีแตกต่า งกัน เช่น การให้บริการตามเวลาที

ลูกค้า ต้องการ การให้บริการอย่างทัวถึง รวดเร็ว มีความพร้อมในการบริการ การเอาใจใส่ต่อปั ญหาของ
พนักงาน ของลูกค้า เป็ นต้น
4. การให้ความมันใจ (Assurance) คือ หมายถึง ผูใ้ ห้บริการมีความรูแ้ ละทักษะทีจําเป็ นในการ
บริการ (Competence) มีความสุภาพและความเป็ นมิตร (Courtesy) มีความซือสัตย์ และสามารถสร้าง
ความมันใจให้แ ก่ลู ก ค้า ได้ (Credibility) และความมันคงปลอดภัย (Security) ปั จจัยนี มีค วามสํ าคัญ
สําหรับ การบริการทีลูกค้ารับรู้ว่ามีความเสียงสูงหรือไม่ สามารถประเมิน ผลของการ บริการได้อย่า ง
ชัดเจน ความไว้วางใจและความเชือมันมักเกิดจากตัวบุคคล ซึงเชือมโยงลูกค้ากับบริษทั
5. การเอาใจใส่ (Empathy) คือ พฤติกรรมทีแสดงถึงความมุ่งมัน ตังใจ และใส่ ใจลูกค้า เข้าใจถึง
ปั ญหา ความต้องการ และให้บริการได้อย่างถูกต้อง โดยการนํ าเสนอบริการทีเป็ น ส่วนตัวหรือตรงตาม
ความต้องการของลูกค้าแต่ละราย เพือแสดงว่าลูกค้าเป็ นคนพิเศษ
แนวคิ ดและทฤษฎี เกี ยวกับความคาดหวัง
Parasuraman, et al. (1988) (อ้างถึงใน วิมลรัตน์ หงส์ท อง, 2555, หน้ า 21) กล่า วว่า ความ
คาดหวัง หมายถึง ทัศนคติเกียวกับความปรารถนาหรือความต้องการของผูบ้ ริโภคทีพวกเขาคาดหวังว่า
จะเกิดขึน ในการบริการนัน ๆ ลูกค้าซือสินค้าหรือบริการเพือตอบสนองความต้องการทีเฉพาะเจาะจง
และลูกค้าจะประเมินผลของการซือโดยมีพนฐานจากสิ
ื
งทีคาดหวังว่าจะได้รบั ความต้องการคือ สิงทีถูกฝั ง
ลึกอยู่ในจิตใต้สานึกของมนุษย์ เป็ นผลสืบเนืองมาจากชีวติ ความเป็ นอยูแ่ ละสถานะภาพของแต่ละบุคคล
เมือรูส้ กึ ว่ามีความต้องการพวกเขาจะมีแรงจูงใจทีจะทําให้ความต้องการได้รบั การตอบสนองลูกค้า
Lovelock (1996) (อ้า งถึง ใน สุ พ รรณิ ก า ลาโสม, 2559, หน้ า 28) องค์ป ระกอบของความ
คาดหวัง (The Component of Customer Expectations)ได้แก่ บริการทีพึงประสงค์ (Desired Service)
บริการทีเพียงพอ (Adequate Service) บริการทีคาดการณ์ (Predicted Service) และขอบเขตทียอมรับ
ได้ (Zone of Tolerance) ซึงอยูร่ ะหว่างบริการทีพึงประสงค์และบริการทีเพียงพอ
1. บริการทีพึงประสงค์ (Desired Service) คือ สิงทีลูกค้าหวังว่าจะได้รบั หรือ ปรารถนาทีจะ
ได้รบั ระดับของความปรารถนาจะขึนอยู่กบั ความต้องการส่วนบุคคล และความเชือ ของลูกค้าเกียวกับ
การบริการทีผูใ้ ห้บริการจะสามารถทําได้
2. ระดับการบริการทีเพียงพอ (Adequate Service) คือ ระดับตําสุดของการบริการ ทีลูกค้าจะ
ยอมรับโดยไม่เกิดความรูส้ ึก ไม่พงึ พอใจ ความคาดหวังระดับนีเกิดจากปั จจัย การรับรู้ข อง ลูก ค้าต่ อ
ทางเลือกจากการบริการของผูใ้ ห้บริการรายอืนๆ และปัจจัยสถานการณ์ ซึงเกียวข้องกับการใช้บริการใน
แต่ละครัง ซึงระดับบริการทีพึงประสงค์และระดับบริการทีพอเพียงจะได้รบั อิทธิพลจากปั จจัย 3 ด้าน คือ
คําสัญญาทีผูใ้ ห้บริการให้แก่ลูกค้า จากการบอกปากต่อปากของลูกค้า และจากประสบการณ์ในอดีตของ
ลูกค้า

3. บริการทีคาดการณ์ (Predicted Service) คือ ระดับของการบริการทีลูกค้าคาดว่าจะได้รบั จาก
ผู้ใ ห้บ ริก ารในขณะทีลูก ค้า กับ ผู้ใ ห้บ ริก ารกํา ลัง เผชิญหน้ า กัน ในการบริก ารใดบริก ารหนึ ง ซึงจะมี
ผลกระทบโดยตรงต่อการกําหนดระดับการบริการทีพึงประสงค์ หากลูกค้าคาดการณ์ ลดลงระดับของ
ความคาดหวังต่อบริการทีพึงประสงค์กจ็ ะลดลงตามไปด้วย
4. ขอบเขตทียอมรับ ได้ (Zone of Tolerance) คือ หากลูกค้าได้รบั บริการตํากว่าระดับบริก ารที
เพีย งพอ ลูกค้าจะเกิดความรู้สกึ ไม่พึงพอใจในการบริการ และหากระดับของการบริการสูงกว่าระดับ
บริการทีเพียงพอ ลูกค้าก็จะรูส้ ึกประหลาดใจและพึงพอใจในบริการ การบริการทีเหนือกว่าระดับทีพึง
ประสงค์ คือการบริการทีทําให้ลูกค้าประทับใจ
งานวิ จยั ที เกียวข้อง
วรรณวิสา ท่าหิน (2562) ได้ทําการวิจยั เรือง แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริก ารของ
ธนาคารไทยพาณิช ย์แห่ง หนึ งในเขต อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี ผลการวิจยั เชิงปริมาณ พบว่า ปั จจัยด้า น
คุณภาพการบริการมีผลต่อความภักดีของผูใ้ ช้บริการ โดยมีระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี 0.05 สําหรับการ
วิจยั เชิงคุณภาพ ความคิดเห็นของพนักงาน พบว่า ปั ญหาและอุปสรรคในการให้บริการลูกค้าส่วนใหญ่จะ
เป็ นเรืองทีจอดรถไม่เพียงพอทีนัง รอรับบริการมีจาํ นวนน้อยและไม่มหี อ้ งนําให้บริการแก่ลูกค้า
กรอบแนวคิ ดการวิ จยั
ตัวแปรอิ สระ
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
.ด้านความเป็ นรูปธรรมของบริการ
(Tangibles)
. ด้านความน่าเชือถือ (Reliability)
. ด้านการตอบสนองความต้องการ
(Responsiveness)
. ด้านให้ความมันใจแก่ลูกค้า
(Assurance)
. ด้านการเอาใจใส่ลกู ค้า (Empathy)
ทีมา : Zeithaml, Parasuraman and
Berry,(1990)

ตัวแปรตาม
ความคาดหวังของลูกค้า
.บริการทีพึงประสงค์ (Desired
Service)
. ระดับบริการทีเพียงพอ (Adequate
Service)
. บริการทีคาดการณ์ (Predicted
Service )
. ขอบเขตทียอมรับได้ (Zone of
Tolerance)
ทีมา : Lovelock,(1996)

วิธีการดําเนิ นการวิ จยั
การศึกษาครังนีเป็ นการศึก ษาเรือง “ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพือให้เป็ น ตามความ
คาดหวังของลูก ค้าธนาคารออมสิน ในจังหวัด เชีย งราย ” โดยมีวิธีการดําเนิน การตามลํา ดับขันตอน
ดังต่อไปนี
การประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาครังนีคือ ลูกค้า ธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงราย 17 สาขา ซึงได้แก่
ลูกค้าธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอย่างในการทําการศึกษาครังนีคือ ลูกค้าธนาคารออม
สินในจังหวัดเชียงรายทีไม่ทราบจํานวนประชาชนทีแน่ นอน ซึงคํานวณโดยใช้วธิ กี ารคํานวณหาขนาด
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งในกรณี ที ไม่ ท ราบจํ า นวนประชากรที แน่ นอนโดยใช้ สู ต รของ W.G. Cochran
(Cochran,1977) โดยขนาดของกลุ่มตัวอย่างมีจาํ นวน 385 คน
วิ ธีการสุ่มตัวอย่าง
การเลือกกลุ่ มตัวอย่างเป็ นการเลือกกลุ่มตัวอย่า งแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จะเก็บ
กลุ่มตัวอย่างจากลูกค้าธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงราย โดยใช้แบบสอบถามทีจัดเตรียมไว้ในการเก็บ
ข้อมูล
เครืองมือที ใช้ในการวิ จยั
เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมขอมูลเพือการศึกษาครังนี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)
โดยเป็ นการสํ า รวจแบบออนไลน์ (Online Survey) โดยสร้ า งขึ นจากการทบทวนวรรณกรรม
แนวความคิดทฤษฎี และเอกสารงานวิจยั ทีเกียวข้อง โดยรายละเอียดในแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 4
ส่วน ดังนี
ส่วนที 1 ข้อมูลด้านปั จจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อ
เดือน ของกลุ่มตัวอย่างเป็ นคําถามแบบเลือกตอบ (Check Lists)
ส่วนที 2 ข้อมูลด้านพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงรายของกลุ่มตัวอย่าง
เป็ นคําถามแบบเลือกตอบ (Check Lists)
ส่วนที 3 ข้อมูลด้านคุณภาพการให้บริการของธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย
ด้านความเป็ นรูปธรรมของบริการ ด้านความน่ าเชือถือ ด้านการตอบสนองความต้องการ ด้านให้ความ
มันใจแก่ลูกค้า และด้านการเอาใจใส่ลูกค้า ลักษณะคําถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่ า 5 ระดับ
(Rating scale) สร้างตามมาตรวัดของลิเคิรท์ (Likert scale) โดยมีคาํ ตอบให้เลือก 5 ระดับ
ส่วนที 4 ข้อมูล ด้านความคาดหวังของลูกค้าธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย
บริการทีพึงประสงค์ (Desired Service) ระดับบริการทีเพียงพอ (Adequate Service) บริการทีคาดการณ์

(Predicted Service) ขอบเขตทียอมรับ ได้ (Zone of Tolerance) ลักษณะคําถามเป็ นแบบมาตราส่ วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) สร้างตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert scale) โดยมีคาํ ตอบให้เลือก
5 ระดับ
วิ ธีการวิ เคราะห์ขอ้ มูล
เมือผูศ้ กึ ษารวบรวมข้อมูล จากแบบสอบถามได้ครบถ้วนแล้ว ผู้ศกึ ษาจะทําการวิเคราะห์แ ละ
ประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปโดยวิธที างสถิต ิ SPSS ซึงสถิตทิ ใช้
ี ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่
1. สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้อธิบายลักษณะทางประชากรศาสตร์ ปัจจัยส่วน
บุค คล ของกลุ่ม ตัว อย่างซึงประกอบด้ว ย เพศ อายุ ระดับการศึก ษา อาชีพ รายได้ต่อ เดือ น รวมถึง
พฤติกรรมการใช้บริการธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงราย โดยนํ าเสนอในรูปแบบของตารางแสดงค่า
ร้อยละ และอธิบายข้อมูลทีเกียวกับคุณภาพการให้บริการของธนาคารออมสิน ในจังหวัด เชียงราย และ
ความคาดหวังในการให้บริการของลูกค้าธนาคารออมสิน ในจังหวัด เชีย งรายโดยจะนํ าเสนอในรูปแบบ
ของ ค่าเฉลีย (Mean) และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพือทดสอบสมมติฐานส่งผล
ต่อความคาดหวังในการให้บริการของลูกค้าธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงราย
ผลการวิ จยั
1. ข้อมูลปั จจัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ น ร้อยละ 67.8
อายุ 21-30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 33.5 ประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็ นร้อยละ 55.3
ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็ น ร้อยละ 57.7 และมีรายได้เฉลียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท คิด
เป็ นร้อยละ 38.4
2. ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงราย ส่วนใหญ่ใช้บริการด้านเงิน
ฝาก คิดเป็ นร้อยละ 82.1 ช่วงเวลาทีใช้บริการคือ 11.31-14.30 น. คิดเป็ นร้อยละ 46.2 ความถีในการใช้
บริการคือ 1-2 ครังต่อเดือน คิดเป็ นร้อยละ 52.5 และเดินทางมาใช้บริการคนเดียว คิดเป็ นร้อยละ 71.9
3. คุณภาพการให้บริการของธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงรายโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก
ทีสุด มีค่าเฉลียอยู่ท ี 4.43 และหากพิจารณาเป็ นรายด้านจะพบว่า ด้านทีมีค่าเฉลียสูงสุดคือด้านความ
น่ า เชือถือ ได้ มีค่า เฉลียอยู่ท ี 4.48 รองลงมาคือ ด้า นให้ค วามมันใจแก่ลู ก ค้า มีค่า เฉลียอยู่ท ี 4.47
รองลงมาคือความเป็ นรูปธรรมของการบริการ มีคา่ เฉลียอยู่ท ี 4.45 รองลงมาคือการตอบสนองต่อลูกค้า
มีคา่ เฉลียอยู่ท ี 4.40 และการดูแลเอาใจใส่ มีคา่ เฉลียอยู่ที 4.34 ตามลําดับ
4. ความคาดหวังของลูกค้าธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงรายโดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมากทีสุด
มีคา่ เฉลียอยู่ท ี 4.37 และหากพิจารณาเป็ นรายด้านจะพบว่า ด้านทีมีค่าเฉลียสูงสุดคือ ด้านบริการทีพึง

ประสงค์ มีค่าเฉลียอยู่ท ี 4.60 รองลงมาคือด้านบริการทีคาดการณ์ มีค่าเฉลียอยู่ท ี 4.47 รองลงมาคือ
ระดับ บริก ารทีเพีย งพอ มีค่า เฉลียอยู่ท ี 4.34 และด้า นขอบเขตทียอมรับ ได้ มีค่า เฉลียอยู่ที 4.08
ตามลําดับ
5. วิเคราะห์ขอ้ มูลอิทธิพลของคุณภาพการให้บริการทีมีผลต่อความคาดหวังของลูกค้า คือ การ
พัฒนาคุ ณภาพการให้บริก ารส่งผลต่ อ ความคาดหวังของลู ก ค้าธนาคารออมสิน ในจัง หวัด เชีย งราย
คุณภาพการให้บริการของธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงรายโดยภาพรวม พบว่าตัวแปรคุณภาพการ
ให้บริการ 3 ด้านคือ ด้านการดูแลเอาใจใส่ ด้านให้วามมันใจแก่ลูกค้า และด้านความเป็ นรูปธรรมของการ
บริการ มีอทิ ธิพลต่อความคาดหวังของลูกค้าธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงรายโดยภาพรวม ได้อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.05
อภิ ปรายผล
จากสมมติฐาน ผลการศึกษาสรุปว่า การพัฒนาคุณภาพการให้บริการส่งผลในทางบวกต่อความ
คาดหวังของลูกค้าธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงราย โดยการพัฒนาคุณภาพการให้บริการมีอทิ ธิพลต่อ
ความคาดหวังของลูกค้า 3 ด้านคือ ด้านการเอาใจใส่ลูกค้า ด้านให้ความมันใจแก่ลูกค้า และด้านความ
เป็ นรูปธรรมของการบริการ ทําให้การพัฒนาคุณภาพการให้บริการเป็ นไปตามความคาดหวังของลูกค้า
ธนาคารออมสินในจังหวัด เชีย งราย ซึงผลดังกล่า วมีค วามสอดคล้องกับ ทฤษฎีข อง Parasuraman,
Zeithaml& Berry (1990) ทีได้มีการพัฒนาปั จ จัย กํา หนดคุณภาพบริก าร และสร้างเครืองมือในการ
ประเมิน คุณภาพบริก ารทีเรีย กว่ า “SERVQUAL” หรือ Service Quality จากทฤษฎีพ บว่า Service
Quality คือสิงทีใช้เป็ นข้อคําถามในการถามลูกค้าด้วยคําถามย่อยทีเกียวกับความพึงพอใจในแต่ละหัวข้อ
ของ SERVQUAL ทัง 5 ด้าน เพือนํ าผลทีได้ไปใช้ในการพัฒนาบริการ ซึงความพึงพอใจในการบริการ
ของลูกค้าเกิดจากคุณภาพการให้บริการสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้าหรือต้องได้รบั บริการทีดีก ว่ า
และให้เป็ นไปตามทีลูกค้าคาดหวังไว้ สอดคล้องกับทฤษฎีของ Parasuraman, Zeithaml& Berry (1985)
ทีศึกษารูปแบบของการวัดคุณภาพบริการโดยยึดหลักความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้
ของลูกค้าทีมารับบริการเป็ นหลัก เรียกว่า แบบจําลองช่องว่าง (Gap 5) และใช้แบบจําลองช่องว่าง (Gap
5) เป็ นเครืองมือการวัดคุณภาพการให้บริการ เพือให้การบริการขององค์กรทีส่งมอบให้ลูกค้าเป็ นไปตาม
ความคาดหวัง ของลูก ค้า ซึงจะสร้า งความพึง พอใจให้ก ับลูก ค้า กลุ่ม เป้ าหมายได้ และสอคคล้ อ งกับ
งานวิจยั ของ วรรณวิสา ท่าหิน (2562) ได้ทาํ การวิจยั เรือง แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของ
ธนาคารไทยพาณิช ย์แห่ง หนึ งในเขต อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี ผลการวิจยั เชิงปริมาณ พบว่า ปั จจัย ด้า น
คุณภาพการบริการมีผลต่อความภักดีของผูใ้ ช้บริการ โดยมีระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี 0.05 สําหรับการ

วิจยั เชิงคุณภาพ ความคิดเห็นของพนักงาน พบว่า ปั ญหาและอุปสรรคในการให้บริการลูกค้าส่วนใหญ่จะ
เป็ นเรืองทีจอดรถไม่เพียงพอทีนัง รอรับบริการมีจาํ นวนน้อยและไม่มหี อ้ งนําให้บริการแก่ลูกค้า
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพือการปฏิ บตั ิ
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้ดขี นึ ควรมีการจัดการในด้านต่างๆ คือ
- ด้านการดูแลเอาใจใส่ ควรจะมีการจัดให้พนักงานพร้อมทีจะเข้าใจและรูจ้ กั ลูกค้าให้มากขึน ให้
พนักงานดูแลลูกค้าของธนาคารอย่างทัวถึง ให้พนักงานทําให้ลูกค้ามีความรู้สกึ ว่าเป็ นคนพิเศษเสมอ
และพนักงานสามารถจดจํารายละเอียดการใช้บริการของลูกค้าทีมาใช้บริการเป็ นประจําได้
- ด้านการตอบสนองความต้องการ ควรมีการเปิ ดช่องบริการเพิม เมือมีผรู้ บั บริการเป็ นจํานวน
มาก พนัก งานให้บ ริก ารลูก ค้า ด้ว ยความตังใจ พนัก งานมีค วามกระตือ รือ ร้น ในการให้บ ริก าร และ
ระยะเวลาในการให้บริการแต่ละธุรกรรมมีความเหมาะสม
- ด้านความเป็ นรูปธรรมของการบริการ ควรจัดสถานทีให้บริการของธนาคารสะอาด ปลอดภัย
และให้ค วามสะดวกสบาย เช่น มีทนัี ง และทีจอดรถเพีย งพอต่ อลู ก ค้า ทีมาใช้บ ริก าร มีอุป กรณ์ แ ละ
เครืองมือ เช่น ตู้กดบัตรคิว เครืองนับเงิน เป็ นต้น ซึงทันสมัยพร้อมใช้งาน พนักงานมีบุคคลิกภาพทีดี
และการแต่งกายทีเรียบร้อย เหมาะสม และมีป้ายประชาสัมพันธ์ในเรืองต่างๆของธนาคารบอกอย่าง
ชัดเจน
- ด้า นความเชือมันใจแก่ลูก ค้า พนัก งานให้บริก ารด้ว ยความถูกต้อ ง และแม่น ยํา พนัก งาน
สามารถให้คาํ แนะนํ าและตอบข้อสงสัยได้อย่างครบถ้วน พนักงานมีความพร้อมในการให้บริการรวดเร็ว
และทันเวลา และพนักงานปฏิบตั ติ ามระเบียบและคําสังของธนาคาร
การทําให้ความคาดหวังของลูกค้าธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงรายไม่ลดลง และเพือให้ลูกค้า
ได้รบั บริการตามทีคาดหวัง ควรมีการจัดการในด้านต่างๆ คือ
- ด้านขอบเขตทียอมรับได้ ธนาคารควรมีการแจ้งสาเหตุผลของค่าบริการทีสูงขึน ค่าตอบแทน
ต่างๆทีลดลง ขันตอนการให้บริการทีเพิมขึน เพือให้ลกู ค้าได้ทราบและทําความเข้าใจ และยอมรับเมือใช้
บริการครังต่อไป
- ด้านระดับบริการทีเพียงพอ ธนาคารควรเพิมการให้ขอ้ มูลเกียวกับผลิตภัณฑ์ต่า งๆ เพือให้
ลูก ค้า สามารถเข้า ใจได้ม ากขึน และง่ายขึน เช่ น มีแ ผ่ น พับ ใบปลิว Sale Sheetbของทางธนาคาร
ประกอบการแนะนํ าผลิตภัณฑ์ ซึงจะทําให้ลูกค้าสามารถบอกต่อให้ก ับลูกค้า ท่านอืน และเลือกมาใช้
บริการกับธนาคารออม

- ด้านบริการทีคาดการณ์ ขณะกําลังให้บริการลูกค้าพนักงานจะต้องมีการบริการลูกค้าอย่างเท่า
เทียมกัน ไม่เลือกปฎิบตั ิ บริการอย่างถูกต้อง แม่นยํา ให้บริการลูกค้าได้รบั ข้อมูลทีถูกต้อง ครบถ้วน และ
คลายข้อสงสัย พูดคุยกับลูกค้าด้วยสุภาพ เป็ นกันเอง
ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ครังต่อไป
1. การทําวิจยั ครังต่อไปควรขยายขอบเขตการศึกษาให้กว้างมากขึน เนืองจากกลุ่มตัวอย่างการ
วิจ ัย ครังนี อยู่ใ นจัง หวัด เชีย งรายทีมีเ พีย ง 17 สาขาเท่า นั น อาจขยายไปจัง หวัด อืนๆ เพือความ
หลากหลายและครอบคลุมของข้อมูลให้มากยิงขึน
2. ควรมีการศึกษาปั จจัยอืนๆ ทีส่งผลต่อความความคาดหวังของลูกค้า นอกเหนือจากคุณภาพ
การบริการของธนาคารออมสิน อาทิ ภาพลักษณ์ ของธนาคารทีส่งต่อความคาดหวัง หรือความสัมพันธ์
ของลูกค้ากับความคาดหวังและการรับบรูค้ ณ
ุ ภาพการให้บริการระหว่างธนาคารรัฐ และธนาคารพาณิชย์
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