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บทคดัย่อ 

การวจิยัฉบบันีมวีตัถุประสงค์เพอืศกึษากลยุทธ์การพฒันาการให้บรกิาร เพอืตอบสนองความ

ต้องการใช้บรกิารของลูกคา้ธนาคารออมสนิภาค  เขตเชยีงราย ประชากรในการศกึษาครงันีคอื ลูกคา้

ธนาคารออมสินในจงัหวดัเชียงราย 17 สาขา ซึงได้แก่ ลูกค้าธนาคารออมสนิในจงัหวดัเชียงราย  

สาขา  ซงึได้แก่ ลูกค้าเงนิฝาก ลูกคา้สนิเชอื ธนาคารออมสนิภาค  เขตเชยีงราย กลุ่มตวัอย่างในการ

ทําการศกึษาครงันีคอื ลูกค้าธนาคารออมสนิในจงัหวดัเชยีงรายทีไม่ทราบจํานวนประชาชนทแีน่นอน 

เป็นการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบบงัเอญิ (Accidental Sampling) ทําการวเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถติเิชงิ

พรรณนา โดยนําเสนอในรูปแบบของตารางแสดงค่าร้อยละ เฉลยี และค่าส่วนเบยีงเบนมาตรฐาน และ

การวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพอืทดสอบสมมตฐิาน ผลการวจิยัพบว่า 

ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศ อายุ 21-30 ปี ประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานรฐัวิสาหกิจ ระดับ

การศึกษาปริญญาตรี และมีรายได้เฉลียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท การใช้บริการส่วนใหญ่ใช้

บรกิารด้านเงินฝาก ช่วงเวลาทใีช้บริการคอื 08.00-12.20 น. ความถีในการใช้บรกิารคือ 1-2 ครงัต่อ

เดอืน และเดนิทางมาใช้บรกิารคนเดียว คุณภาพการให้บรกิารของธนาคารออมสนิในจงัหวดัเชยีงราย

โดยภาพรวมและรายด้านทุกได้ อยู่ในระดบัมากทสีุด  และพบว่า กลยุทธ์การพฒันาการให้บริการ ที

สง่ผลต่อความต้องการใช้บรกิารของลูกคา้ธนาคารออมสนิภาค  เขตเชยีงราย ม ี4 ดา้นคอื ดา้นความ

มนัใจแก่ลูกคา้ ดา้นการเอาใจใส่ลูกคา้ ดา้นการตอบสนองความต้องการ และดา้นความเป็นรูปธรรมของ

บรกิาร อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั 0.05 

คาํสาํคญั : คุณภาพการใหบ้รกิาร, ความตอ้งการใชบ้รกิาร 



ABSTRACT 

 The objective of this research is to study service development strategies. In order to 

meet the service demand of customers of the Government Savings Bank Region 9, Chiang Rai 

District, the population in this study was Government Savings Bank customers in Chiang Rai 17 

branches, including 17 branches of Government Savings Bank customers in Chiang Rai, 

including deposit customers credit customers Government Savings Bank Region 9, Chiang Rai 

District The sample group for this study was Government Savings Bank customers in Chiang 

Rai who do not know the exact number of citizens The sample was chosen randomly 

(Accidental Sampling). Data were analyzed 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. The service period is 8:00 a.m.-12:20 p.m. The frequency of using the service is 1-2 

times per 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 

service development strategy That affects the demand for services of customers of the 

Government Savings Bank Region 9, Chiang Rai District, there are 4 aspects: customer 

confidence; customer care on demand response and the concrete aspect of the service 

statistically significant at the 0.05 level 

Keywords : service quality, service demand 

 

บทนํา 

ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

 เนืองจากในปัจจุบนัธุรกจิของทางธนาคาร มกีารใหบ้รกิารครอบคลุมและมกีารแข่งขนัทสีงูมาก

ขนึ มผีลติภณัฑแ์ละบรกิารในตลาดมากมายทพียายามเพมิส่วนแบง่ทางการตลาด สง่ผลใหค้วาม

จงรกัภกัดทีลีูกคา้เคยมตี่อผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ลดลงไปเรอืย ๆ ลูกคา้มโีอกาสเลอืกมากขนึ ทาํใหเ้กดิ

การเปรยีบเทยีบผลติภณัฑแ์ละบรกิารทใีชอ้ยู่ในปัจจบุนัและเปลยีนใจไปหาคู่แข่งขนัมากขนึ ซงึเป็น



ปัญหาของธนาคารในปัจจุบนั จงึไมเ่พยีงแต่ทาํใหลู้กคา้พงึพอใจเท่านนั แต่จะตอ้งพยายามสรา้งความ

ผกูพนัและรกัษาลูกค้าทมีอียู่ ใหเ้กดิประโยชน์ สงูสุดและยงัคงอยู่กบัเลอืกใชบ้รกิการกนัธนาคาร ซงึ

ธนาคารสามารถรกัษาลูกคา้ไวน้านเท่าไร ลูกคา้กจ็ะสามารถสร้างมลูค่าใหอ้งคก์รมากขนึเท่านัน การ

ใหบ้รกิารเป็นสงิหนึงทสีาํคญัเพอืใหลู้กคา้เกดิความพงึพอใจและเลอืกใชบ้รกิารกบัธนาคารนันๆ รวมไป

ถงึ ธนาคารออมสนิ ทมีกีารดาํเนินการตามนโยบายรฐับาลและใหบ้รกิารดา้นการเงนิอย่างหลากหลาย  

  ธนาคารออมสนิภาค  เขตเชยีงราย  มทีงัหมดจาํนวน  สาขา มกีารใหบ้รกิารผ่านทางสาขา

ใหบ้รกิารมากมายเช่น บรกิารสนิเชอื บรกิารเงนิฝาก บรกิารบตัร บรกิารกองทุน บรกิารประกนั สลาก

ออมสนิ บรกิารทางการเงนิต่างๆ  และในช่องทางแบบ Digital ดงันัน การศกึษากลยุทธ์การพฒันาการ

ใหบ้รกิาร เพอืจะทําใหต้อบสนองความตอ้งการการใชบ้รกิารของลูกคา้ใหไ้ดอ้ย่างตรงจุด เป็นสงิสาํคญั 

เพอืทอียากใหลู้กคา้มคีวามพงึพอใจและมปีระสบการณ์ทดีใีนการรบับรกิารและเลอืกเขา้มาใชบ้รกิารให้

ไดม้ากขนึ ตามนโยบายของธนาคารทธีนาคารออมสนิ ไดแ้สดงถงึความมุ่งมนัต่อการดาํเนินงาน

ตอบสนองต่อเป้าหมายหลกัจํานวน  เป้าหมาย คอื เป้าหมายท ี  การแก้ไขปัญหาความยากจน  การ

ลดความเหลอืมลาํ ซงึสอดคลอ้งต่อบทบาทททีางธนาคารออมสนิ มุ่งสูก่ารเป็นธนาคารเพอืสงัคม 

(Social Bank) เพอืสรา้งผลกระทบเชงิบวกแก่สงัคม ดว้ยการสรา้งความยงัยนืและดูแลผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยีอย่างสมดุล สรา้งความเขม้แขง็แก่เศรษฐกจิฐานราก สงัคม และ ชุมชน นันกช็ใีหเ้หน็เหน็ถงึการให้

ความสาํคญักบัการใหบ้รกิารกบักลุ่มลูกคา้ตงัแต่กลุ่มลูกคา้ฐานรากขนึไป จงึจาํเป็นเป็นอย่างมากในการ

ใหค้วามสําคญัในดา้นการใหบ้รกิาร เพอืทจีะใหธ้นาคารปฏบิตัไิปในทศิทางเดยีวกนั ยงัทําใหภ้าพลกัษณ์

ของธนาคารไปในทางทดีอีกีดว้ย  รวมไปถงึการศกึษา ความสมัพนัธ์กบัการเลอืกใชบ้รกิารของธนาคาร

ออมสนิและพฤตกิรรมของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายของธนาคาร เพอืททีําใหธ้นาคารแต่ละสาขาสามารถ

นําไปปรบัปรุง หรอืพฒันาผลติภณัฑ์บรกิารและกระบวนการใหบ้รกิารโดยรวมทงัหมดของธนาคารใหม้ี

ประสทิธภิาพและสามารถสรา้งความพงึพอใจสูงสุดใหก้บัลูกคา้ได ้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกคา้เดมิ หรอืกลุ่ม

ลูกคา้ใหม่ 

ขอ้มลูทางสถติขิองธนาคารออมสนิใน ปี2565 ในไตรมาสท ี1 การใชบ้รกิารของ 

ธนาคารในดา้นต่างๆไดม้กีารเปลยีนแปลงเนืองจากสถาบนัทางการเงนิอนืมกีารแข่งขนัในทงั 

ทางผลติภณัฑแ์ละการบรกิารต่างๆเพมิมากยงิขนึทงัอตัราดอกเบยีของสนิเชอื และอตัรา 

ดอกเบยีของเงนิฝาก รวมไปถงึมาตรการทจีะช่วยเหลอืใหก้บัลูกคา้ในช่วงของสถานการณ์โควดิ  

19 จากขอ้มูลของกราฟจะเหน็ไดว้่า สถติใินการใหบ้รกิารของลูกคา้ดา้นของเงนิฝากธนาคาร 

ออมสนิ มอีตัราทสีูงขนึอย่างต่อเนือง ในทางกลบักนัมจํีานวนเงนิฝากทน้ีองลง และ สถติใินการ 

ใหบ้รกิารดา้นสนิเชอื จะมกีารเปลยีนแปลงทลีดลงจากช่วงตน้ไตรมาส ในทางเดยีวกนักจ็ะเหน็ 

ไดว้่าสถติสินิเชอืคงเหลอืของธนาคารมยีอดลดลง เนืองจากมกีารแขง่ขนัทงัอตัราดอกเบยีเงนิ 



ฝากและอตัราดอกเบยีสนิเชอืและมาตารการช่วยเหลอืของต่างธนาคารหรอืเกยีวขอ้งการการ 

ใหบ้รกิาร จะมผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารของลูกคา้ ซงึการใหค้วามสาํคญัในดา้นการใหบ้รกิารก ็

เป็นสว่นสาํคญัในการเลอืกใชบ้รกิารของลูกคา้ 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

 1. เพอืศกึษาคุณภาพการใหบ้รกิารของธนาคารออมสนิภาค 9 เขตเชยีงราย 

 2. เพอืศกึษาตอ้งการใช้บรกิารของลูกคา้ธนาคารออมสนิภาค 9 เขตเชยีงราย 

 3. เพอืศกึษากลยุทธก์ารพฒันาการใหบ้รกิาร ทสีง่ผลต่อความต้องการใชบ้รกิารของลูกคา้

ธนาคารออมสนิภาค 9 เขตเชยีงราย 

สมมติฐานของการวิจยั 

กลยุทธก์ารพฒันาการใหบ้รกิาร ทสี่งผลต่อความต้องการใชบ้รกิารของลูกคา้ธนาคารออมสนิ

ภาค  เขตเชยีงราย 

ขอบเขตของการวิจยั 

 การศกึษาเรอืง กลยุทธก์ารพฒันาการใหบ้รกิาร เพอืตอบสนองความต้องการใชบ้รกิารของ

ลูกคา้ธนาคารออมสนิภาค  เขตเชยีงราย มขีอบเขตดงันี 

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรในการวจิยัครงันีคอื ลูกคา้ธนาคารออมสนิในจงัหวดัเชยีงราย  สาขา  ซงึไดแ้ก่ 

ลูกคา้เงนิฝาก ลูกคา้สนิเชอื ธนาคารออมสนิภาค  เขตเชยีงราย จาํนวน  คน ซงึคํานวณโดยใช้

วธิกีารคาํนวณหาขนาดตวัอย่างในกรณีทไีมท่ราบจานวนประชากรทแีน่นอน โดยใช้สตูรของ W.G. 

Cochran (Cochran,1977) 

 ตวัแปรทีเกียวข้องกบัการวิจยั 

ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ คุณภาพการใหบ้รกิารของลูกคา้ธนาคารออมสนิ

ในจงัหวดัเชยีงราย ประกอบดว้ย 5 ดา้น (1)ดา้นความเป็นรูปธรรมของบรกิาร (2)ดา้นความน่าเชอืถอื 

(3)ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ (4)ดา้นใหค้วามมนัใจแก่ลูกคา้ (5)ดา้นการเอาใจใส่ลูกคา้ 

ตวัแปรตาม (Dependent Variables)  ความตอ้งการใชบ้รกิารของลูกคา้ธนาคารออมสนิภาค  

เขตเชยีงราย ประกอบดว้ย(1)ดา้นความตอ้งการบรกิารของพนักงาน (2)ดา้นความต้องการบรกิารของ

ระบบ (3)ดา้นความตอ้งการบรกิารของสงิอํานวยความสะดวก 

ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั 

1. ทําใหท้ราบถงึปัจจยัสว่นบุคคลของลูกคา้ ธนาคารออมสนิภาค 9 เขตเชยีงราย ทสีง่ผลต่อการใช้

บรกิาร 

2. ทําใหท้ราบถงึคุณภาพการใหบ้รกิารของธนาคารออมสนิภาค 9 เขตเชยีงรายต่อการใหบ้รกิาร 



3. ทําใหท้ราบถงึกลยุทธ์การพฒันาการใหบ้รกิาร ทสีง่ผลต่อความต้องการใชบ้รกิารของลูกคา้

ธนาคารออมสนิภาค 9 เขตเชยีงราย 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัทีเกียวข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัคณุภาพการให้บริการ 

 การบรกิาร (Service) คอื กจิกรรมหรอืกระบวนการในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึง ของ

บุคคลหรอืองคก์ร เพอืตอบสนองความตอ้งการของบุคคลอนืใหไ้ดร้บัความสุข และ ความสะดวกสบาย

หรอืเกดิความพงึพอใจจากผลของการกระทํานัน โดยมลีกัษณะเฉพาะของตวัเอง ไม่สามารถจบัตอ้งได ้

ไม่สามารถครอบครองเป็นเจา้ของในรปูธรรม และไม่จาํเป็นตอ้งรวมอยู่กบั สนิคา้หรอืผลติภณัฑอ์นื ๆ 

ทงัยงัเกดิจากความเออือาทร มนํีาใจไมตร ีเปียมดว้ยความปรารถนาด ีช่วยเหลอืเกอืกูลใหค้วามสะดวก

รวดเรว็ ใหค้วามเป็นธรรมและความเสมอภาค หลกัในการ ใหบ้รกิารนัน ตอ้งตอบสนองความต้องการ

ของบุคคลสว่นใหญ่ โดยดาํเนินการไปอย่างต่อเนือง สมําเสมอเท่าเทยีมกนัทุกคน ทงัยงัใหค้วาม

สะดวกสบายไม่สนิเปลอืงทรพัยากร และไมส่รา้ง ความยุ่งยากใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิารมากจนเกนิไป (กุลธน 

ธนาพงศธร, 2530 อ้างถงึใน ทพิยว์รรณ ภูมเิพง่ 2551 หน้า 12) การใหบ้รกิารทมีปีระสทิธภิาพและเป็น

ประโยชน์ต่อผูร้บับรกิารมากทสุีด คอื การให้บรกิารทไีมค่าํนึงถงึตวับคุคลหรอืเป็นการใหบ้รกิารที

ปราศจากอคต ิ

แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัคณุภาพการให้บริการ  

พาราสุรามาน, ไซเธมอล และแบรร์ ี(Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1990 อา้งใน ภวตั 

วรรณพณิ,2554, หน้า 8) ไดท้ําการศกึษาคุณภาพและการจดัการคุณภาพการบรกิารมาตงัแต่ปี 1983 

ในขณะท ีพาราสุรามาน เรมิทําการศกึษางานวจิยัทเีกยีวขอ้งนนัยงัไมพ่บว่า มกีารศกึษาเรอืงคุณภาพ

การ บรกิารมากนกั พบแต่งานวจิยัทเีกยีวขอ้งกบัคุณภาพของสนิคา้ จากนัน พาราสุรามานและคณะจงึ

เรมิทําการวจิยั โดยร่วมกนัทําการวจิยัเชงิสาํรวจเกยีวกบัคุณภาพการบรกิาร โดยใชเ้วลาทาํการศกึษา 

นานถงึ 7 ปี (1983-1990) โดยแบ่งออกเป็น 4 ระยะ เรมิจากการวจิยัเชงิคุณภาพในกลุ่มผูร้บับรกิารและ

ผูใ้หบ้รกิารของบรษิทัชนันําหลายแห่งและนําผลทไีดม้าใชใ้นการพฒันารปูแบบคุณภาพการบรกิาร 

ต่อมาเป็นวจิยัเชงิประจกัษ์โดยมุ่งศกึษาทผีูร้บับรกิารโดยเฉพาะ โดยไดส้รา้งเครอืงมอืทใีชใ้นการวดั

คุณภาพบรกิารทเีรยีกว่า SERVQUAL (Service Quality) และปรบัปรุงเกณฑท์ใีชใ้นการตดัสนิคุณภาพ

การบรกิารตามการรบัรูแ้ละความคาดหวงัของผู้รบับรกิาร ผลลพัธ์ทเีกดิจากการทผีูใ้ชบ้รกิารประเมนิ

คุณภาพการบรกิารเรยีกว่า “คุณภาพของการบรกิารทผีูใ้ชบ้รกิารรบัรู”้ (Perceived Service Quality) ซงึ

เกดิขนึหลงัจากทผีูใ้ช้บรกิารไดร้บับรกิารแลว้ 



กําหนดเกณฑใ์นการประเมนิคุณภาพการบรกิารไว ้5 ดา้น ทเีรยีกว่า RATER และเครอืงมอืใน

การวดัคุณภาพการใหบ้รกิาร ประกอบดว้ย 22 รายการ ซงึกระจายมาจากคุณภาพการบรกิารทงัดา้น 

ดงันี 

ความน่าเชอืถอื (R : Reliability) ผูใ้หบ้รกิารหรอืพนักงานตอ้งแสดงใหเ้หน็ถงึความน่าเชอืถอื

ใหบ้รกิารตามทสีญัญาไวต้รงตามความตอ้งการของผูร้บับรกิาร ไม่มคีวามผดิพลาด มเีครอืงมอืในการวดั

คุณภาพการใหบ้รกิาร  

การสรา้งความมนัใจ (A : Assurance) ผูใ้หบ้รกิารหรอืพนกังานตอ้งสรา้งความมนัใจใหก้บั

ผูร้บับรกิารเมอืผูร้บับรกิารมาตดิต่อสุภาพอ่อนน้อม และมคีวามรูใ้นงานบรกิารเป็นอย่างดมีเีครอืงมอืใน

การวดัคุณภาพการใหบ้รกิาร  

รปูลกัษณ์ทางกายภาพ (T : Tangibles) สงิอํานวยความสะดวกอุปกรณ์ต่างๆ ดูสวยงาม 

ทนัสมยั บุคลากรมบุีคลกิภาพแบบมอือาชพี มเีครอืงมอืในการวดัคุณภาพการให้บรกิาร 

การดแูลเอาใจใส ่(E : Empathy) เป็นการทพีนกังานใหค้วามสนใจและเขา้ใจในความตอ้งการ

ของผูร้บับรกิารอย่างเอาใจใส ่และถอืผลประโยชน์ของผู้รบับรกิารเป็นสําคญั มเีครอืงมอืในการวดั

คุณภาพการใหบ้รกิาร  

การตอบสนอง (R : Responsiveness) เป็นความตงัใจของพนกังารทแีสดงถงึความพรอ้ม ยนิดี

ใหบ้รกิารเสมอ และรวดเรว็เมอืผูร้บับรกิารเขา้มาตดิต่อ มเีครอืงมอืในการวดัคุณภาพการใหบ้รกิาร  

Parasuraman (1985 อา้งถงึใน ชนัญชดิา สงัขท์อง, 2559, หน้า15)กล่าวว่าคุณภาพการบรกิาร 

คอืความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของผูม้ารบับรกิาร เมอืพจิารณาคุณภาพของสนิคา้

มกัจะพจิารณาจากตวัสนิค้าและยดึถอืผลทสีนิค้าตอบสนองความต้องการ เป็นสําคญั ไม่จาํเป็นตอ้ง

คาํนึงถงึกระบวนการผลติ แต่สาํหรบัคุณภาพของบรกิารแลว้ จะมคีวาม แตกต่างกนัออกไป เนืองจาก

ลกัษณะของบรกิาร  ประการ ดงักล่าวคอื บรกิารเป็นสงิทไีม่สามารถจบัต้องได ้มคีวามหลากหลายใน

ตวัเอง ไม่สามารถถูกแบง่แยก และเกบ็รกัษาไม่ได ้ทําใหคุ้ณภาพ การบรกิารถูกประเมนิทงัจาก

กระบวนการใหบ้รกิาร และผลลพัธท์เีกดิขนึจากการบรกิารนนั โดยเฉพาะการมปีฏสิมัพนัธร์ะหว่างผู้

ใหบ้รกิารกบัผูร้บับรกิารการทจีะทาํใหคุ้ณภาพการบรกิาร ประสบความสําเรจ็ไดนั้น จะตอ้งประกอบดว้ย

คุณสมบตัติ่าง ๆ 

 



งานวิจยัทีเกียวข้อง 

วรีวฒัน์ ฉตัรรุ่งนพคุณ ( ) ไดท้าํการศกึษาเรอืง ปัจจยัทสีง่ผลต่อความพงึพอใจในการใช้

บรกิารธนาคารออมสนิของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ผลการวจิยัพบว่า

ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัทมีอีทิธพิลต่อความพงึพอใจในการใช้บรกิารธนาคารออมสนิ ของผูใ้ช้บรกิารใน

เขตกรุงเทพมหานคร และปรมิณฑล ม ี  ปัจจยั โดยเรยีงลําดบัจากปัจจยัทมีอีทิธพิลจากมากไปน้อย คอื 

ปัจจยัด้านบุคลากร การนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย ปัจจยัดา้นการสง่เสรมิการตลาด ปัจจยัดา้นความหลากหลายของบรกิาร ปัจจยัดา้นการใช้

บรกิารผ่าน Internet Banking ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ตามลําดบั 

กรอบแนวคิดการวิจยั 

ตวัแปรอิสระ        ตวัแปรตาม  
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วิธีการดาํเนินการวิจยั 

การศกึษาครงันีเป็นการศกึษาเรอืง “ กลยุทธก์ารพฒันาการใหบ้รกิาร เพอืตอบสนองความ

ตอ้งการใชบ้รกิารของลูกคา้ธนาคารออมสนิภาค  เขตเชยีงราย ” โดยมวีธิกีารดําเนินการตามลําดบั

ขนัตอน ดงัต่อไปนี 

คุณภาพการใหบ้รกิาร 

.ดา้นความเป็นรปูธรรมของบรกิาร(Tangibles) 

. ดา้นความน่าเชอืถอื (Reliability) 

. ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ  

(Responsiveness) 

. ดา้นใหค้วามมนัใจแก่ลูกคา้  (Assurance) 

. ดา้นการเอาใจใสลู่กคา้  (Empathy) 

ทมีา : Zeithaml, Parasuraman and Berry,(1990)  

 

ความตอ้งการใชบ้รกิารของลูกคา้

ธนาคารออมสนิภาค  เขตเชยีงราย 

. ดา้นความต้องการบรกิารของ

พนกังาน 

. ดา้นความต้องการบรกิารของระบบ 

. ดา้นความต้องการบรกิารของสงิ

อํานวยความสะดวก 

ทมีา : Parasuraman (1985) 

 



การประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรในการศกึษาครงันีคอื ลูกคา้ธนาคารออมสนิในจงัหวดัเชยีงราย  สาขา ซงึไดแ้ก่ 

ลูกคา้เงนิฝาก ลูกคา้สนิเชอื และธุรกรรมทางการเงนิอนืๆ ของธนาคารออมสนิภาค  เขตเชยีงราย 

เนืองจากประชากรมคีวามหลากหลายและมจํีานวนมาก ทาํใหผู้ว้จิยัไม่สามารถทราบจาํนวนประชากร

เป้าหมายทแีท้จรงิได ้ดงันนัการศกึษาในครงันีจะกําหนดกลุ่มตวัอย่างตามกรณีทไีม่ทราบจํานวน การ

ทําการศกึษาของลูกคา้ธนาคารออมสนิภาค  เขตเชยีงรายทไีม่ทราบจาํนวนประชาชนทแีน่นอน จงึ

คาํนวณโดยใช้วธิกีารคาํนวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างในกรณีทไีม่ทราบจาํนวนประชากรทแีน่นอนโดยใช้

สตูรของ W.G. Cochran (Cochran,1977)  โดยขนาดของกลุ่มตวัอย่างมจีาํนวน 385 คน 

วิธีการสุ่มตวัอยา่ง 

 การวจิยัครงันีจะเลอืกการเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบการเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบบงัเอญิ (Accidental 

Sampling) คอืกลุ่มตวัอย่างทเีขา้มาใชบ้รกิาร จากลูกคา้ธนาคารออมสนิภาค 9 เขตเชยีงราย โดยใช้

แบบสอบถามทจีดัเตรยีมไวใ้นการเกบ็ขอ้มลู 

เครอืงมอืทีใช้ในการวิจยั 

เครอืงมอืทใีชใ้นการเกบ็รวบรวมขอมลูเพอืการศกึษาครงัน ีคอื แบบสอบถาม 

(Questionnaire)และออนไลน์ผ่านแพลตฟอรม์ Google Form โดยรายละเอยีดในแบบสอบถามแบ่ง

ออกเป็น 4 สว่น ดงันี 

สว่นท ี1 ขอ้มลูดา้นปัจจยัสว่นบุคคลประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดต้่อ

เดอืน ของกลุ่มตวัอย่างเป็นคาํถามแบบเลอืกตอบเดยีว 

สว่นท ี2 ขอ้มลูดา้นพฤตกิรรมการใช้บรกิารธนาคารออมสนิภาค  เขตเชยีงราย ของกลุ่ม

ตวัอย่างเป็นคาํถามแบบเลอืกตอบ (Check Lists) 

สว่นท ี3 ขอ้มลูดา้นคุณภาพการใหบ้รกิารของธนาคารออมสนิภาค  เขตเชยีงราย 

ประกอบดว้ย ดา้นความเป็นรปูธรรมของบรกิาร ดา้นความน่าเชอืถอื ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ 

ดา้นใหค้วามมนัใจแก่ลูกคา้ และดา้นการเอาใจใสลู่กคา้ ลกัษณะคําถามเป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า 

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

สว่นท ี4 ขอ้มลูดา้นความคาดหวงัของลูกคา้ธนาคารออมสนิภาค  เขตเชยีงราย ประกอบดว้ย  

ดา้นความตอ้งการบรกิารของพนกังาน ดา้นความต้องการบรกิารของระบบ และดา้นความตอ้งการ

บรกิารของสงิอํานวยความสะดวก ซงึแต่ละคาํถามจะมคีําตอบเป็นตวัเลอืก  ระดบั  

 

 

 



วิธีการวิเคราะห์ข้อมลู 

เมอืผูศ้กึษารวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถามไดค้รบถว้นแลว้ ผูศ้กึษาจะทาํการวเิคราะหแ์ละ

ประมวลผลขอ้มลูดว้ยโปรแกรมสําเรจ็รปูโดยวธิทีางสถติ ิSPSS ซงึสถติทิใีชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูลไดแ้ก่ 

1. สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชอ้ธบิายลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ปัจจยัสว่น

บุคคล ของกลุ่มตวัอย่างซงึประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี โดยนําเสนอในรปูแบบของ

ตารางแสดงค่ารอ้ยละ และอธบิายขอ้มลูทเีกยีวกบัคุณภาพการใหบ้รกิารของธนาคารออมสนิภาค 9 เขต

เชยีงราย และกลยุทธ์การพฒันาการใหบ้รกิาร เพอืตอบสนองความตอ้งการใชบ้รกิารของลูกคา้ธนาคาร

ออมสนิภาค  เขตเชยีงราย โดยจะนําเสนอในรูปแบบของ ค่าเฉลยี และค่าสว่นเบยีงเบนมาตรฐาน 

2. การวเิคราะหถ์ดถอยพหุคณู (Multiple Regression Analysis) เพอืทดสอบสมมตฐิานส่งผล

ต่อ กลยุทธก์ารพฒันาการใหบ้รกิาร เพอืตอบสนองความตอ้งการใชบ้รกิารของลูกคา้ธนาคารออมสนิ

ภาค  เขตเชยีงราย 

ผลการวิจยั 

1. ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ คดิเป็น รอ้ยละ 57.4 

อายุ 21-30 ปี คดิเป็นร้อยละ 50.6 ประกอบอาชพีข้าราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกิจ คดิเป็นร้อยละ 60 

ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีคดิเป็น รอ้ยละ 60.3 และมรีายไดเ้ฉลยีต่อเดอืน 10,001 – 20,000 บาท คดิ

เป็นร้อยละ 38.2 

 2. ขอ้มูลพฤตกิรรมการใช้บรกิารธนาคารออมสนิภาค  เขตเชยีงราย ส่วนใหญ่ใช้บรกิารด้าน

เงนิฝาก คดิเป็นรอ้ยละ 83.4 ช่วงเวลาทใีชบ้รกิารคอื 08.00-12.20 น. คดิเป็นรอ้ยละ 42.1 ความถใีนการ

ใชบ้รกิารคอื 1-2 ครงัต่อเดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 67.3 และเดนิทางมาใชบ้รกิารคนเดยีว คดิเป็นรอ้ยละ 68.8 

3. คุณภาพการให้บรกิารของธนาคารออมสนิภาค  เขตเชยีงราย โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก

ทสีุด มคี่าเฉลยีอยู่ท ี4.4 และหากพจิารณาเป็นรายดา้นจะพบว่า ดา้นทมีคี่าเฉลยีสูงสุดคอืดา้นความ

มนัใจแก่ลูกคา้ ไดม้คี่าเฉลยีอยู่ท ี4.46 รองลงมาคอืดา้นความน่าเชอืถอื มคี่าเฉลยีอยู่ท ี4.42 รองลงมา

คอืความเป็นรูปธรรมของการบรกิาร มค่ีาเฉลยีอยู่ท ี4.40 รองลงมาคอืการตอบสนองต่อลูกคา้ มคี่าเฉลยี

อยู่ท ี4.38 และการดแูลเอาใจใส ่มคี่าเฉลยีอยู่ท ี4.36 ตามลําดบั 

4. ความต้องการใชบ้รกิารของลูกคา้ธนาคารออมสนิภาค 9 เขตเชยีงราย โดยภาพรวม อยู่ใน

ระดบัมากทสีุด มคี่าเฉลยีอยู่ท ี4.39 และหากพจิารณาเป็นรายด้านจะพบว่า ดา้นทมีคี่าเฉลยีสงูสุดคอื 

ความตอ้งการบรกิารของพนักงาน มคี่าเฉลยีอยู่ท ี4.47 รองลงมาคอืดา้นความต้องการบรกิารของระบบ 

มคี่าเฉลยีอยู่ท ี4.40 รองลงมาคอืความตอ้งการบรกิารของสงิอํานวยความสะดวก มคี่าเฉลยีอยู่ท ี4.29 

ตามลําดบั 



5. วเิคราะหข์อ้มูลอทิธพิลของคุณภาพการใหบ้รกิารทมีผีลต่อความต้องการใชบ้รกิารของลูกคา้ 

คอื การพฒันาคุณภาพการใหบ้รกิารมอีทิธพิลต่อความต้องการใชบ้รกิารของลูกคา้ธนาคารออมสนิภาค 

 เขตเชยีงราย คุณภาพการใหบ้รกิารของธนาคารออมสนิภาค  เขตเชยีงราย โดยภาพรวม พบว่าตวั

แปรคุณภาพการให้บรกิาร 4 ด้านคอื ด้านความมนัใจแก่ลูกค้า ด้านการเอาใจใส่ ด้านการตอบสนอง

ความต้องการ และดา้นความเป็นรูปธรรมของการบรกิาร มอีทิธพิลต่อความคาดหวงัของลูกคา้ธนาคาร

ออมสนิในจงัหวดัเชยีงรายโดยภาพรวม ไดอ้ย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั 0.05 

 

อภิปรายผล 

จากสมมตฐิาน ผลการศกึษาสรุปว่า การพฒันาคุณภาพการใหบ้รกิารสง่ผลในทางบวกต่อความ

ตอ้งการใชบ้รกิารของลูกคา้ธนาคารออมสนิภาค  เขตเชยีงราย โดยการพฒันาคุณภาพการใหบ้รกิารมี

อทิธพิลต่อความต้องการใชบ้รกิารของลูกคา้ 4 ดา้นคอื ดา้นความมนัใจแก่ลูกคา้ ดา้นการเอาใจใส่ ดา้น

การตอบสนองความตอ้งการ และด้านความเป็นรูปธรรมของการบรกิาร ทาํให้การพฒันาคุณภาพการ

ใหบ้รกิารเป็นไปตามความต้องการใชบ้รกิารของลูกคา้ธนาคารออมสนิภาค  เขตเชยีงราย ซงึผล

ดงักล่าวมคีวามสอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง Parasuraman, Zeithaml& Berry (1990)  ได้ทําการศกึษา

คุณภาพและการจดัการคุณภาพการบรกิารมาตงัแต่ปี 1983 ในขณะท ีพาราสุรามาน เรมิทําการศกึษา

งานวจิยัทเีกยีวขอ้งนนัยงัไม่พบว่า มกีารศกึษาเรอืงคุณภาพการ บรกิารมากนกั พบแต่งานวจิยัที

เกยีวขอ้งกบัคุณภาพของสนิคา้ จากนัน พาราสุรามานและคณะจงึเรมิทาํการวจิยั โดยร่วมกนัทําการวจิยั

เชงิสาํรวจเกยีวกบัคุณภาพการบรกิาร โดยใชเ้วลาทําการศกึษา นานถงึ 7 ปี (1983-1990) โดยแบ่ง

ออกเป็น 4 ระยะ เรมิจากการวจิยัเชงิคุณภาพในกลุ่มผูร้บับรกิารและผูใ้หบ้รกิารของบรษิทัชนันําหลาย

แห่งและนําผลทไีดม้าใชใ้นการพฒันารูปแบบคุณภาพการบรกิาร ต่อมาเป็นวจิยัเชงิประจกัษ์โดยมุ่ง

ศกึษาทผีูร้บับรกิารโดยเฉพาะ โดยไดส้รา้งเครอืงมอืทใีชใ้นการวดัคุณภาพบรกิารทเีรยีกว่า 

SERVQUAL (Service Quality) จากทฤษฎีพบว่า ผลลพัธท์เีกดิจากการทผีูใ้ช้บรกิารประเมนิคุณภาพ

การบรกิารเรยีกว่า “คุณภาพของการบรกิารทผีูใ้ช้บรกิารรบัรู ้ (Perceived Service Quality) ซงึเกดิขนึ

หลงัจากทผีูใ้ชบ้รกิารไดร้บับรกิารแลว้โดยกําหนดเกณฑใ์นการประเมนิคุณภาพการบรกิารไว ้5 ดา้น ที

เรยีกว่า RATERและเครอืงมอืในการวดัคุณภาพการใหบ้รกิาร ประกอบดว้ย 22 รายการ ซงึกระจายมา

จากคุณภาพการบรกิารทงัดา้น ดงันี ความน่าเชอืถอื (Reliability) การสรา้งความมนัใจ (Assurance) 

รปูลกัษณ์ทางกายภาพ (Tangibles) การดแูลเอาใจใส่ (Empathy) และการตอบสนอง(Responsiveness) 

 

ข้อเสนอแนะ 



ข้อเสนอแนะเพือการปฏิบติั 

 การพฒันาคุณภาพการใหบ้รกิารใหด้ขีนึ ควรมกีารจดัการในด้านต่างๆ คอื  

- ดา้นความน่าเชอืถอื ให้ความรูพ้ฒันาพนักงานใหม้คีวามเขา้ใจดา้นผลติภณัฑเ์พอืใหพ้นักงาน

สามารถตอบข้อสงสยัหรือให้ความรู้แก่ลูกค้าในด้านต่างๆได้ดี บริการได้ตรงตามความต้องการได้

ทนัท่วงที รวมไปถึงให้คําแนะนําหรือแก้ปัญหาเกียวกบัการทําธุรกรรมแก่ลูกค้าได้อย่าชดัเจน และ

ถูกต้องและทสีําคญัให้พนักงานได้ปฏิบตัติติามระเบียบคําสงัของธนาคาร เพอืสร้างความเชอืถอืใหก้บั

ธนาคารมากยงิขนึ 

- ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบรกิาร ธนาคารควรจดัหาทจีอดรถเพมิเตมิใหเ้พยีงพอต่อลูกค้า

ทมีาใชบ้รกิาร จดัการดา้นพนักงานมบุีคลกิภาพทดี ีและการแต่งกายทเีรยีบรอ้ยเหมาะใหเ้หมอืนกนัทุก

สาขาพฒันาอุปกรณ์ เครอืงมอื ททีนัสมยัมาใช้ในการใหบ้รกิาร เช่น พฒันาระบบทรีวดเรว็ขนึ ตู้กดบตัร

ควิ เครอืงนับเงนิ เป็นต้น ซึงทนัสมยัพร้อมใช้งาน และจดัการสถานทใีห้บรกิารทสีะอาด สวยงามเป็น

ระเบยีบเรยีบรอ้ยเตรยีมสาํหรบัการรบัลูกคา้ทเีขา้มาใชบ้รกิาร   

- ดา้นการตอบสนองความต้องการ ควรมพีนักงานเพยีงโดยการเพมิพนักงานดานเงนิฝาก การ

เปิดช่องบรกิารเพมิ เมอืมผีู้รบับริการเป็นจํานวนมาก สร้างพลงัสร้างกําลงัใจ ในการทํางานเพอืเพมิ

ความกระตือรือร้นในการให้บริการ ให้บริการด้วยความเต็มใจและตังใจในการบริการ และทีสําคญั 

ระยะเวลาในการใหบ้รกิารแต่ละธุรกรรมใหร้วดเรว็และมคีวามเหมาะสม  

- ดา้นการดูแลเอาใจใส ่ควรจะมกีารจดัการใหพ้นักงานพรอ้มทจีะเขา้ใจและรูจ้กัลูกค้าใหม้ากขนึ 

จดจาํรายละเอยีดการใชบ้รกิารของลูกคา้เหมอืนลูกคา้คอืคนสําคญั คนพเิศษอยู่เสมอ ใหค้วามสนใจและ

เอาใจใสลู่กคา้ทมีาใชบ้รกิาร ใหพ้นักงานดแูลลูกคา้ของธนาคารอย่างทวัถงึ 

การทําให้ความความต้องการใช้บริการของลูกค้าธนาคารออมสินภาค  เขตเชียงราย และ

เพอืใหลู้กคา้ไดร้บับรกิารตามทคีาดหวงั ควรมกีารจดัการในดา้นต่างๆ คอื 

- ดา้นความต้องการบรกิารของระบบ ธนาคารควรมกีารพฒันาในส่วนของระบบทงัดา้นอุปกรณ์

เครืองมือให้มีระบบทีรวดเร็วเข้าถึงได้ง่ายเข้าใจง่ายต่อคนใช้บริการมีการบริการทีถูกต้องชัดเจน 

ครบถว้นและทสีาํคญัมกีารเปิดเผยขอ้ทูลต่างๆของธนาคารทโีปร่งใส ่ไม่บดิเบอืน 

- ด้านความต้องการบรกิารของสงิอํานวยความ ธนาคารควรเพมิช่องทางการให้บรกิารมกีาร

บรกิารนอกสถานท ีเช่นรถโมบาย การรบัเปิดบญัชนีอกสถานท ีเพมิทจีดรถจดัสรรพนืทใีหเ้พยีงพอรวม

ไปถงึการรกัษาความปลอดภยัจดัให้มผีู้รกัษาความปลอดภยัทมีกีารผ่านการอบรมด้านความปลอดภยั

ต่างๆคอยดูแล ทสีําคญัมกีารจดัพนืทกีารบรกิารในการรอควิ มกีารจดัเก้าอ ีโต๊ะ ทเีพยีงพอต่อลูกคา้ สงิ

อํานวยความสะดวกทคีอยใหบ้รกิาร เช่นมบีรกิารนําดมื หนังสอืพมิ นิตยาสาร สอืประชาสมัพนัธ์ต่างๆ

ของธนาคารใหลู้กคา้ไดท้ําระหว่างรอการรบับรกิาร 



  

ข้อเสนอแนะในการทาํวิจยัครงัต่อไป 

 1. การทําวจิยัครงัต่อไปควรขยายขอบเขตการศกึษาใหก้วา้งมากขนึ เนืองจากกลุ่มตวัอย่างการ

วจิยัครงันีอยู่ในภาค  เขตเชยีงราย จงัหวดัเชยีงรายทมีเีพยีง  สาขาเท่านัน แต่ยงัสามารถขยายไป

ยงัเขตอนืของธนาคารออมสนิภาค  อกี  จงัหวดั และขยายไปยงัธนาคารออมสนิภาคอนืได ้เพอืความ

หลากหลายและครอบคลุมของขอ้มลูใหม้ากยงิขนึ 

 2. ควรมีการศึกษาปัจจยัอืนๆ ทีส่งผลต่อความต้องการใช้บริการของลูกค้า นอกเหนือจาก

คุณภาพการบรกิารของธนาคารออมสนิ อาท ิภาพลกัษณ์ของธนาคารทสี่งต่อความต้องการใช้บรกิาร 

หรอืความสมัพนัธ์ของลูกค้า คุณภาพการให้บรกิารระหว่างธนาคารภาครฐั และธนาคารพาณิชย์ กบั

ความต้องการใชบ้รกิาร เพอืใหท้ราบความคดิเหน็ของผูม้าใชบ้รกิารไดอ้ย่างคลอบคลุมและหลากหลาย
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