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บทคัดย่อ
การวิจยั ฉบับนีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษากลยุทธ์การพัฒนาการให้บริก าร เพือตอบสนองความ
ต้องการใช้บริการของลูกค้าธนาคารออมสินภาค เขตเชียงราย ประชากรในการศึกษาครังนีคือ ลูกค้า
ธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงราย 17 สาขา ซึงได้แก่ ลู กค้าธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงราย
สาขา ซึงได้แก่ ลูกค้าเงินฝาก ลูกค้าสินเชือ ธนาคารออมสินภาค เขตเชียงราย กลุ่มตัวอย่างในการ
ทําการศึกษาครังนีคือ ลูกค้าธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงรายทีไม่ทราบจํานวนประชาชนทีแน่ นอน
เป็ นการเลือกกลุ่มตัวอย่า งแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ทําการวิเคราะห์ข้อ มูล โดยใช้สถิตเิ ชิง
พรรณนา โดยนํ าเสนอในรูปแบบของตารางแสดงค่าร้อยละ เฉลีย และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และ
การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพือทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจยั พบว่า
ผู้ใช้บ ริการส่ว นใหญ่ เ ป็ นเพศ อายุ 21-30 ปี ประกอบอาชีพข้าราชการ/พนั ก งานรัฐวิส าหกิจ ระดับ
การศึก ษาปริญญาตรี และมีรายได้เ ฉลียต่อ เดือ น 10,001 – 20,000 บาท การใช้บ ริการส่ว นใหญ่ ใ ช้
บริก ารด้านเงินฝาก ช่วงเวลาทีใช้บริก ารคือ 08.00-12.20 น. ความถีในการใช้บริการคือ 1-2 ครังต่อ
เดือน และเดินทางมาใช้บริการคนเดียว คุณภาพการให้บริการของธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงราย
โดยภาพรวมและรายด้านทุกได้ อยู่ในระดับมากทีสุด และพบว่า กลยุทธ์การพัฒนาการให้บริการ ที
ส่งผลต่อความต้องการใช้บริการของลูกค้าธนาคารออมสินภาค เขตเชียงราย มี 4 ด้านคือ ด้านความ
มันใจแก่ลูกค้า ด้านการเอาใจใส่ลูกค้า ด้านการตอบสนองความต้องการ และด้านความเป็ นรูปธรรมของ
บริการ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.05
คําสําคัญ : คุณภาพการให้บริการ, ความต้องการใช้บริการ

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
ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
เนืองจากในปั จจุบนั ธุรกิจของทางธนาคาร มีการให้บริการครอบคลุมและมีการแข่งขันทีสูงมาก
ขึน มีผลิตภัณฑ์และบริการในตลาดมากมายทีพยายามเพิมส่วนแบ่งทางการตลาด ส่งผลให้ความ
จงรักภักดีทลูี กค้าเคยมีต่อผลิตภัณฑ์และบริการ ลดลงไปเรือย ๆ ลูกค้ามีโอกาสเลือกมากขึน ทําให้เกิด
การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์และบริการทีใช้อยู่ในปั จจุบนั และเปลียนใจไปหาคู่แข่งขันมากขึน ซึงเป็ น

ปัญหาของธนาคารในปั จจุบนั จึงไม่เพียงแต่ทาํ ให้ลูกค้าพึงพอใจเท่านัน แต่จะต้องพยายามสร้างความ
ผูกพันและรักษาลูกค้าทีมีอยู่ ให้เกิดประโยชน์ สูงสุดและยังคงอยู่กบั เลือกใช้บริกการกันธนาคาร ซึง
ธนาคารสามารถรักษาลูกค้าไว้นานเท่าไร ลูกค้าก็จะสามารถสร้างมูลค่าให้องค์กรมากขึนเท่านัน การ
ให้บริการเป็ นสิงหนึงทีสําคัญเพือให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและเลือกใช้บริการกับธนาคารนันๆ รวมไป
ถึง ธนาคารออมสิน ทีมีการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาลและให้บริการด้านการเงินอย่างหลากหลาย
ธนาคารออมสินภาค เขตเชียงราย มีทงหมดจํ
ั
านวน สาขา มีการให้บริการผ่านทางสาขา
ให้บริการมากมายเช่น บริการสินเชือ บริการเงินฝาก บริการบัตร บริการกองทุน บริการประกัน สลาก
ออมสิน บริการทางการเงินต่างๆ และในช่องทางแบบ Digital ดังนัน การศึกษากลยุทธ์การพัฒนาการ
ให้บริการ เพือจะทําให้ตอบสนองความต้องการการใช้บริการของลูกค้าให้ได้อย่างตรงจุด เป็ นสิงสําคัญ
เพือทีอยากให้ลูกค้ามีความพึงพอใจและมีประสบการณ์ทดีี ในการรับบริการและเลือกเข้ามาใช้บริการให้
ได้มากขึน ตามนโยบายของธนาคารทีธนาคารออมสิน ได้แสดงถึงความมุ่งมันต่อการดําเนินงาน
ตอบสนองต่อเป้ าหมายหลักจํานวน เป้ าหมาย คือ เป้ าหมายที การแก้ไขปั ญหาความยากจน การ
ลดความเหลือมลํา ซึงสอดคล้องต่อบทบาททีทางธนาคารออมสิน มุ่งสูก่ ารเป็ นธนาคารเพือสังคม
(Social Bank) เพือสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่สงั คม ด้วยการสร้างความยังยืนและดูแลผูม้ สี ว่ นได้สว่ น
เสียอย่างสมดุล สร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก สังคม และ ชุมชน นันก็ชให้
ี เห็นเห็นถึงการให้
ความสําคัญกับการให้บริการกับกลุ่มลูกค้าตังแต่กลุ่มลูกค้าฐานรากขึนไป จึงจําเป็ นเป็ นอย่างมากในการ
ให้ความสําคัญในด้านการให้บริการ เพือทีจะให้ธนาคารปฏิบตั ไิ ปในทิศทางเดียวกัน ยังทําให้ภาพลักษณ์
ของธนาคารไปในทางทีดีอกี ด้วย รวมไปถึงการศึกษา ความสัมพันธ์กบั การเลือกใช้บริการของธนาคาร
ออมสินและพฤติกรรมของลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายของธนาคาร เพือทีทําให้ธนาคารแต่ละสาขาสามารถ
นําไปปรับปรุง หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการและกระบวนการให้บริการโดยรวมทังหมดของธนาคารให้มี
ประสิทธิภาพและสามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบั ลูกค้าได้ ไม่ว่าจะเป็ นกลุ่มลูกค้าเดิม หรือกลุ่ม
ลูกค้าใหม่
ข้อมูลทางสถิตขิ องธนาคารออมสินใน ปี 2565 ในไตรมาสที 1 การใช้บริการของ
ธนาคารในด้านต่างๆได้มกี ารเปลียนแปลงเนืองจากสถาบันทางการเงินอืนมีการแข่งขันในทัง
ทางผลิตภัณฑ์และการบริการต่างๆเพิมมากยิงขึนทังอัตราดอกเบียของสินเชือ และอัตรา
ดอกเบียของเงินฝาก รวมไปถึงมาตรการทีจะช่วยเหลือให้กบั ลูกค้าในช่วงของสถานการณ์โควิด
19 จากข้อมูลของกราฟจะเห็นได้ว่า สถิตใิ นการให้บริการของลูกค้าด้านของเงินฝากธนาคาร
ออมสิน มีอตั ราทีสูงขึนอย่างต่อเนือง ในทางกลับกันมีจาํ นวนเงินฝากทีน้องลง และ สถิตใิ นการ
ให้บริการด้านสินเชือ จะมีการเปลียนแปลงทีลดลงจากช่วงต้นไตรมาส ในทางเดียวกันก็จะเห็น
ได้ว่าสถิตสิ นิ เชือคงเหลือของธนาคารมียอดลดลง เนืองจากมีการแข่งขันทังอัตราดอกเบียเงิน

ฝากและอัตราดอกเบียสินเชือและมาตารการช่วยเหลือของต่างธนาคารหรือเกียวข้องการการ
ให้บริการ จะมีผลต่อการเลือกใช้บริการของลูกค้า ซึงการให้ความสําคัญในด้านการให้บริการก็
เป็ นส่วนสําคัญในการเลือกใช้บริการของลูกค้า
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพือศึกษาคุณภาพการให้บริการของธนาคารออมสินภาค 9 เขตเชียงราย
2. เพือศึกษาต้องการใช้บริการของลูกค้าธนาคารออมสินภาค 9 เขตเชียงราย
3. เพือศึกษากลยุทธ์การพัฒนาการให้บริการ ทีส่งผลต่อความต้องการใช้บริการของลูกค้า
ธนาคารออมสินภาค 9 เขตเชียงราย
สมมติ ฐานของการวิ จยั
กลยุทธ์การพัฒนาการให้บริการ ทีส่งผลต่อความต้องการใช้บริการของลูกค้าธนาคารออมสิน
ภาค เขตเชียงราย
ขอบเขตของการวิ จยั
การศึกษาเรือง กลยุทธ์การพัฒนาการให้บริการ เพือตอบสนองความต้องการใช้บริการของ
ลูกค้าธนาคารออมสินภาค เขตเชียงราย มีขอบเขตดังนี
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจยั ครังนีคือ ลูกค้าธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงราย สาขา ซึงได้แก่
ลูกค้าเงินฝาก ลูกค้าสินเชือ ธนาคารออมสินภาค เขตเชียงราย จํานวน
คน ซึงคํานวณโดยใช้
วิธกี ารคํานวณหาขนาดตัวอย่างในกรณีทไม่
ี ทราบจานวนประชากรทีแน่นอน โดยใช้สตู รของ W.G.
Cochran (Cochran,1977)
ตัวแปรทีเกียวข้องกับการวิ จยั
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ คุณภาพการให้บริการของลูกค้าธนาคารออมสิน
ในจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย 5 ด้าน (1)ด้านความเป็ นรูปธรรมของบริการ (2)ด้านความน่าเชือถือ
(3)ด้านการตอบสนองความต้องการ (4)ด้านให้ความมันใจแก่ลูกค้า (5)ด้านการเอาใจใส่ลูกค้า
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ความต้องการใช้บริการของลูกค้าธนาคารออมสินภาค
เขตเชียงราย ประกอบด้วย(1)ด้านความต้องการบริการของพนักงาน (2)ด้านความต้องการบริการของ
ระบบ (3)ด้านความต้องการบริการของสิงอํานวยความสะดวก
ประโยชน์ ทีคาดว่าจะได้รบั
1. ทําให้ทราบถึงปั จจัยส่วนบุคคลของลูกค้า ธนาคารออมสินภาค 9 เขตเชียงราย ทีส่งผลต่อการใช้
บริการ
2. ทําให้ทราบถึงคุณภาพการให้บริการของธนาคารออมสินภาค 9 เขตเชียงรายต่อการให้บริการ

3. ทําให้ทราบถึงกลยุทธ์การพัฒนาการให้บริการ ทีส่งผลต่อความต้องการใช้บริการของลูกค้า
ธนาคารออมสินภาค 9 เขตเชียงราย
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ทีเกียวข้อง
แนวคิ ดและทฤษฎี เกียวกับคุณภาพการให้ บริ การ
การบริการ (Service) คือ กิจกรรมหรือกระบวนการในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึง ของ
บุคคลหรือองค์กร เพือตอบสนองความต้องการของบุคคลอืนให้ได้รบั ความสุข และ ความสะดวกสบาย
หรือเกิดความพึงพอใจจากผลของการกระทํานัน โดยมีลกั ษณะเฉพาะของตัวเอง ไม่สามารถจับต้องได้
ไม่สามารถครอบครองเป็ นเจ้าของในรูปธรรม และไม่จาํ เป็ นต้องรวมอยู่กบั สินค้าหรือผลิตภัณฑ์อนื ๆ
ทังยังเกิดจากความเอืออาทร มีนําใจไมตรี เปี ยมด้วยความปรารถนาดี ช่วยเหลือเกือกูลให้ความสะดวก
รวดเร็ว ให้ความเป็ นธรรมและความเสมอภาค หลักในการ ให้บริการนัน ต้องตอบสนองความต้องการ
ของบุคคลส่วนใหญ่ โดยดําเนินการไปอย่างต่อเนือง สมําเสมอเท่าเทียมกันทุกคน ทังยังให้ความ
สะดวกสบายไม่สนเปลื
ิ องทรัพยากร และไม่สร้าง ความยุ่งยากให้แก่ผใู้ ช้บริการมากจนเกินไป (กุลธน
ธนาพงศธร, 2530 อ้างถึงใน ทิพย์วรรณ ภูมเิ พ่ง 2551 หน้า 12) การให้บริการทีมีประสิทธิภาพและเป็ น
ประโยชน์ต่อผูร้ บั บริการมากทีสุด คือ การให้บริการทีไม่คาํ นึงถึงตัวบุคคลหรือเป็ นการให้บริการที
ปราศจากอคติ
แนวคิ ดและทฤษฎี เกียวกับคุณภาพการให้ บริ การ
พาราสุรามาน, ไซเธมอล และแบร์รี (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1990 อ้างใน ภวัต
วรรณพิณ,2554, หน้า 8) ได้ทําการศึกษาคุณภาพและการจัดการคุณภาพการบริการมาตังแต่ปี 1983
ในขณะที พาราสุรามาน เริมทําการศึกษางานวิจยั ทีเกียวข้องนันยังไม่พบว่า มีการศึกษาเรืองคุณภาพ
การ บริการมากนัก พบแต่งานวิจยั ทีเกียวข้องกับคุณภาพของสินค้า จากนัน พาราสุรามานและคณะจึง
เริมทําการวิจยั โดยร่วมกันทําการวิจยั เชิงสํารวจเกียวกับคุณภาพการบริการ โดยใช้เวลาทําการศึกษา
นานถึง 7 ปี (1983-1990) โดยแบ่งออกเป็ น 4 ระยะ เริมจากการวิจยั เชิงคุณภาพในกลุ่มผูร้ บั บริการและ
ผูใ้ ห้บริการของบริษทั ชันนําหลายแห่งและนําผลทีได้มาใช้ในการพัฒนารูปแบบคุณภาพการบริการ
ต่อมาเป็ นวิจยั เชิงประจักษ์โดยมุ่งศึกษาทีผูร้ บั บริการโดยเฉพาะ โดยได้สร้างเครืองมือทีใช้ในการวัด
คุณภาพบริการทีเรียกว่า SERVQUAL (Service Quality) และปรับปรุงเกณฑ์ทใช้
ี ในการตัดสินคุณภาพ
การบริการตามการรับรูแ้ ละความคาดหวังของผู้รบั บริการ ผลลัพธ์ทเกิ
ี ดจากการทีผูใ้ ช้บริการประเมิน
คุณภาพการบริการเรียกว่า “คุณภาพของการบริการทีผูใ้ ช้บริการรับรู”้ (Perceived Service Quality) ซึง
เกิดขึนหลังจากทีผูใ้ ช้บริการได้รบั บริการแล้ว

กําหนดเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพการบริการไว้ 5 ด้าน ทีเรียกว่า RATER และเครืองมือใน
การวัดคุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย 22 รายการ ซึงกระจายมาจากคุณภาพการบริการทังด้าน
ดังนี
ความน่ าเชือถือ (R : Reliability) ผูใ้ ห้บริการหรือพนักงานต้องแสดงให้เห็นถึงความน่าเชือถือ
ให้บริการตามทีสัญญาไว้ตรงตามความต้องการของผูร้ บั บริการ ไม่มคี วามผิดพลาด มีเครืองมือในการวัด
คุณภาพการให้บริการ
การสร้างความมันใจ (A : Assurance) ผูใ้ ห้บริการหรือพนักงานต้องสร้างความมันใจให้กบั
ผูร้ บั บริการเมือผูร้ บั บริการมาติดต่อสุภาพอ่อนน้อม และมีความรูใ้ นงานบริการเป็ นอย่างดีมเี ครืองมือใน
การวัดคุณภาพการให้บริการ
รูปลักษณ์ทางกายภาพ (T : Tangibles) สิงอํานวยความสะดวกอุปกรณ์ต่างๆ ดูสวยงาม
ทันสมัย บุคลากรมีบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ มีเครืองมือในการวัดคุณภาพการให้บริการ
การดูแลเอาใจใส่ (E : Empathy) เป็ นการทีพนักงานให้ความสนใจและเข้าใจในความต้องการ
ของผูร้ บั บริการอย่างเอาใจใส่ และถือผลประโยชน์ของผู้รบั บริการเป็ นสําคัญ มีเครืองมือในการวัด
คุณภาพการให้บริการ
การตอบสนอง (R : Responsiveness) เป็ นความตังใจของพนักงารทีแสดงถึงความพร้อม ยินดี
ให้บริการเสมอ และรวดเร็วเมือผูร้ บั บริการเข้ามาติดต่อ มีเครืองมือในการวัดคุณภาพการให้บริการ
Parasuraman (1985 อ้างถึงใน ชนัญชิดา สังข์ทอง, 2559, หน้า15)กล่าวว่าคุณภาพการบริการ
คือความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผูม้ ารับบริการ เมือพิจารณาคุณภาพของสินค้า
มักจะพิจารณาจากตัวสินค้าและยึดถือผลทีสินค้าตอบสนองความต้องการ เป็ นสําคัญ ไม่จาํ เป็ นต้อง
คํานึงถึงกระบวนการผลิต แต่สาํ หรับคุณภาพของบริการแล้ว จะมีความ แตกต่างกันออกไป เนืองจาก
ลักษณะของบริการ ประการ ดังกล่าวคือ บริการเป็ นสิงทีไม่สามารถจับต้องได้ มีความหลากหลายใน
ตัวเอง ไม่สามารถถูกแบ่งแยก และเก็บรักษาไม่ได้ ทําให้คุณภาพ การบริการถูกประเมินทังจาก
กระบวนการให้บริการ และผลลัพธ์ทเกิ
ี ดขึนจากการบริการนัน โดยเฉพาะการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้
ให้บริการกับผูร้ บั บริการการทีจะทําให้คุณภาพการบริการ ประสบความสําเร็จได้นัน จะต้องประกอบด้วย
คุณสมบัตติ ่าง ๆ

งานวิ จยั ทีเกียวข้อง
วีรวัฒน์ ฉัตรรุ่งนพคุณ ( ) ได้ทาํ การศึกษาเรือง ปั จจัยทีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการธนาคารออมสินของผูใ้ ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจยั พบว่า
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยทีมีอทิ ธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารออมสิน ของผูใ้ ช้บริการใน
เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มี ปั จจัย โดยเรียงลําดับจากปั จจัยทีมีอทิ ธิพลจากมากไปน้อย คือ
ปัจจัยด้านบุคลากร การนําเสนอลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ ปั จจัยด้านช่องทางการจัด
จําหน่าย ปั จจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปั จจัยด้านความหลากหลายของบริการ ปั จจัยด้านการใช้
บริการผ่าน Internet Banking ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา ตามลําดับ
กรอบแนวคิ ดการวิ จยั
ตัวแปรอิ สระ

ตัวแปรตาม

คุณภาพการให้บริการ
\

.ด้านความเป็ นรูปธรรมของบริการ(Tangibles)
. ด้านความน่าเชือถือ (Reliability)

ความต้องการใช้บริการของลูกค้า
ธนาคารออมสินภาค เขตเชียงราย
. ด้านความต้องการบริการของ
พนักงาน

. ด้านการตอบสนองความต้องการ
(Responsiveness)
ฃฃฃ
. ด้านให้ความมันใจแก่ลูกค้า (Assurance)
. ด้านการเอาใจใส่ลูกค้า (Empathy)
ทีมา : Zeithaml, Parasuraman and Berry,(1990)

. ด้านความต้องการบริการของระบบ
. ด้านความต้องการบริการของสิง
อํานวยความสะดวก
ทีมา : Parasuraman (1985)

วิธีการดําเนิ นการวิ จยั
การศึกษาครังนีเป็ นการศึกษาเรือง “ กลยุทธ์การพัฒนาการให้บริการ เพือตอบสนองความ
ต้องการใช้บริการของลูกค้าธนาคารออมสินภาค เขตเชียงราย ” โดยมีวธิ กี ารดําเนินการตามลําดับ
ขันตอน ดังต่อไปนี

การประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาครังนีคือ ลูกค้าธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงราย สาขา ซึงได้แก่
ลูกค้าเงินฝาก ลูกค้าสินเชือ และธุรกรรมทางการเงินอืนๆ ของธนาคารออมสินภาค เขตเชียงราย
เนืองจากประชากรมีความหลากหลายและมีจํานวนมาก ทําให้ผวู้ จิ ยั ไม่สามารถทราบจํานวนประชากร
เป้ าหมายทีแท้จริงได้ ดังนันการศึกษาในครังนีจะกําหนดกลุ่มตัวอย่างตามกรณีทไม่
ี ทราบจํานวน การ
ทําการศึกษาของลูกค้าธนาคารออมสินภาค เขตเชียงรายทีไม่ทราบจํานวนประชาชนทีแน่นอน จึง
คํานวณโดยใช้วธิ กี ารคํานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างในกรณีทไม่
ี ทราบจํานวนประชากรทีแน่ นอนโดยใช้
สูตรของ W.G. Cochran (Cochran,1977) โดยขนาดของกลุ่มตัวอย่างมีจาํ นวน 385 คน
วิ ธีการสุ่มตัวอย่าง
การวิจยั ครังนีจะเลือกการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental
Sampling) คือกลุ่มตัวอย่างทีเข้ามาใช้บริการ จากลูกค้าธนาคารออมสินภาค 9 เขตเชียงราย โดยใช้
แบบสอบถามทีจัดเตรียมไว้ในการเก็บข้อมูล
เครืองมือทีใช้ในการวิ จยั
เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมขอมูลเพือการศึกษาครังนี คือ แบบสอบถาม
(Questionnaire)และออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Google Form โดยรายละเอียดในแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี
ส่วนที 1 ข้อมูลด้านปั จจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อ
เดือน ของกลุ่มตัวอย่างเป็ นคําถามแบบเลือกตอบเดียว
ส่วนที 2 ข้อมูลด้านพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารออมสินภาค เขตเชียงราย ของกลุ่ม
ตัวอย่างเป็ นคําถามแบบเลือกตอบ (Check Lists)
ส่วนที 3 ข้อมูลด้านคุณภาพการให้บริการของธนาคารออมสินภาค เขตเชียงราย
ประกอบด้วย ด้านความเป็ นรูปธรรมของบริการ ด้านความน่าเชือถือ ด้านการตอบสนองความต้องการ
ด้านให้ความมันใจแก่ลูกค้า และด้านการเอาใจใส่ลูกค้า ลักษณะคําถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ (Rating scale) สร้างตามมาตรวัดของลิเคิรท์ (Likert scale) โดยมีคําตอบให้เลือก 5 ระดับ
ส่วนที 4 ข้อมูลด้านความคาดหวังของลูกค้าธนาคารออมสินภาค เขตเชียงราย ประกอบด้วย
ด้านความต้องการบริการของพนักงาน ด้านความต้องการบริการของระบบ และด้านความต้องการ
บริการของสิงอํานวยความสะดวก ซึงแต่ละคําถามจะมีคําตอบเป็ นตัวเลือก ระดับ

วิ ธีการวิ เคราะห์ข้อมูล
เมือผูศ้ กึ ษารวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามได้ครบถ้วนแล้ว ผูศ้ กึ ษาจะทําการวิเคราะห์และ
ประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปโดยวิธที างสถิติ SPSS ซึงสถิตทิ ใช้
ี ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่
1. สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้อธิบายลักษณะทางประชากรศาสตร์ ปั จจัยส่วน
บุคคล ของกลุ่มตัวอย่างซึงประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ โดยนําเสนอในรูปแบบของ
ตารางแสดงค่าร้อยละ และอธิบายข้อมูลทีเกียวกับคุณภาพการให้บริการของธนาคารออมสินภาค 9 เขต
เชียงราย และกลยุทธ์การพัฒนาการให้บริการ เพือตอบสนองความต้องการใช้บริการของลูกค้าธนาคาร
ออมสินภาค เขตเชียงราย โดยจะนําเสนอในรูปแบบของ ค่าเฉลีย และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
2. การวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis) เพือทดสอบสมมติฐานส่งผล
ต่อ กลยุทธ์การพัฒนาการให้บริการ เพือตอบสนองความต้องการใช้บริการของลูกค้าธนาคารออมสิน
ภาค เขตเชียงราย
ผลการวิ จยั
1. ข้อมูลปั จจัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ น ร้อยละ 57.4
อายุ 21-30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 50.6 ประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็ นร้อยละ 60
ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็ น ร้อยละ 60.3 และมีรายได้เฉลียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท คิด
เป็ นร้อยละ 38.2
2. ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารออมสินภาค เขตเชียงราย ส่วนใหญ่ใช้บริการด้าน
เงินฝาก คิดเป็ นร้อยละ 83.4 ช่วงเวลาทีใช้บริการคือ 08.00-12.20 น. คิดเป็ นร้อยละ 42.1 ความถีในการ
ใช้บริการคือ 1-2 ครังต่อเดือน คิดเป็ นร้อยละ 67.3 และเดินทางมาใช้บริการคนเดียว คิดเป็ นร้อยละ 68.8
3. คุณภาพการให้บริการของธนาคารออมสินภาค เขตเชียงราย โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก
ทีสุด มีค่าเฉลียอยู่ท ี 4.4 และหากพิจารณาเป็ นรายด้านจะพบว่า ด้านทีมีค่าเฉลียสูงสุดคือด้านความ
มันใจแก่ลูกค้า ได้มคี ่าเฉลียอยู่ที 4.46 รองลงมาคือด้านความน่าเชือถือ มีค่าเฉลียอยู่ท ี 4.42 รองลงมา
คือความเป็ นรูปธรรมของการบริการ มีค่าเฉลียอยู่ท ี 4.40 รองลงมาคือการตอบสนองต่อลูกค้า มีค่าเฉลีย
อยู่ที 4.38 และการดูแลเอาใจใส่ มีค่าเฉลียอยู่ท ี 4.36 ตามลําดับ
4. ความต้องการใช้บริการของลูกค้าธนาคารออมสินภาค 9 เขตเชียงราย โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมากทีสุด มีค่าเฉลียอยู่ที 4.39 และหากพิจารณาเป็ นรายด้านจะพบว่า ด้านทีมีค่าเฉลียสูงสุดคือ
ความต้องการบริการของพนักงาน มีค่าเฉลียอยู่ที 4.47 รองลงมาคือด้านความต้องการบริการของระบบ
มีค่าเฉลียอยู่ท ี 4.40 รองลงมาคือความต้องการบริการของสิงอํานวยความสะดวก มีค่าเฉลียอยู่ท ี 4.29
ตามลําดับ

5. วิเคราะห์ขอ้ มูลอิทธิพลของคุณภาพการให้บริการทีมีผลต่อความต้องการใช้บริการของลูกค้า
คือ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการมีอทิ ธิพลต่อความต้องการใช้บริการของลูกค้าธนาคารออมสินภาค
เขตเชียงราย คุณภาพการให้บริการของธนาคารออมสินภาค เขตเชียงราย โดยภาพรวม พบว่าตัว
แปรคุณภาพการให้บริการ 4 ด้านคือ ด้านความมันใจแก่ลูกค้า ด้านการเอาใจใส่ ด้านการตอบสนอง
ความต้องการ และด้านความเป็ นรูปธรรมของการบริการ มีอทิ ธิพลต่อความคาดหวังของลูกค้าธนาคาร
ออมสินในจังหวัดเชียงรายโดยภาพรวม ได้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.05

อภิ ปรายผล
จากสมมติฐาน ผลการศึกษาสรุปว่า การพัฒนาคุณภาพการให้บริการส่งผลในทางบวกต่อความ
ต้องการใช้บริการของลูกค้าธนาคารออมสินภาค เขตเชียงราย โดยการพัฒนาคุณภาพการให้บริการมี
อิทธิพลต่อความต้องการใช้บริการของลูกค้า 4 ด้านคือ ด้านความมันใจแก่ลูกค้า ด้านการเอาใจใส่ ด้าน
การตอบสนองความต้องการ และด้านความเป็ นรูปธรรมของการบริการ ทําให้การพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการเป็ นไปตามความต้องการใช้บริการของลูกค้าธนาคารออมสินภาค เขตเชียงราย ซึงผล
ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับทฤษฎีของ Parasuraman, Zeithaml& Berry (1990) ได้ทําการศึกษา
คุณภาพและการจัดการคุณภาพการบริการมาตังแต่ปี 1983 ในขณะที พาราสุรามาน เริมทําการศึกษา
งานวิจยั ทีเกียวข้องนันยังไม่พบว่า มีการศึกษาเรืองคุณภาพการ บริการมากนัก พบแต่งานวิจยั ที
เกียวข้องกับคุณภาพของสินค้า จากนัน พาราสุรามานและคณะจึงเริมทําการวิจยั โดยร่วมกันทําการวิจยั
เชิงสํารวจเกียวกับคุณภาพการบริการ โดยใช้เวลาทําการศึกษา นานถึง 7 ปี (1983-1990) โดยแบ่ง
ออกเป็ น 4 ระยะ เริมจากการวิจยั เชิงคุณภาพในกลุ่มผูร้ บั บริการและผูใ้ ห้บริการของบริษทั ชันนําหลาย
แห่งและนําผลทีได้มาใช้ในการพัฒนารูปแบบคุณภาพการบริการ ต่อมาเป็ นวิจยั เชิงประจักษ์โดยมุ่ง
ศึกษาทีผูร้ บั บริการโดยเฉพาะ โดยได้สร้างเครืองมือทีใช้ในการวัดคุณภาพบริการทีเรียกว่า
SERVQUAL (Service Quality) จากทฤษฎีพบว่า ผลลัพธ์ทเกิ
ี ดจากการทีผูใ้ ช้บริการประเมินคุณภาพ
การบริการเรียกว่า “คุณภาพของการบริการทีผูใ้ ช้บริการรับรู้ (Perceived Service Quality) ซึงเกิดขึน
หลังจากทีผูใ้ ช้บริการได้รบั บริการแล้วโดยกําหนดเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพการบริการไว้ 5 ด้าน ที
เรียกว่า RATERและเครืองมือในการวัดคุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย 22 รายการ ซึงกระจายมา
จากคุณภาพการบริการทังด้าน ดังนี ความน่าเชือถือ (Reliability) การสร้างความมันใจ (Assurance)
รูปลักษณ์ทางกายภาพ (Tangibles) การดูแลเอาใจใส่ (Empathy) และการตอบสนอง(Responsiveness)
ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเพือการปฏิ บตั ิ
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้ดขี นึ ควรมีการจัดการในด้านต่างๆ คือ
- ด้านความน่ าเชือถือ ให้ความรูพ้ ฒ
ั นาพนักงานให้มคี วามเข้าใจด้านผลิตภัณฑ์เพือให้พนักงาน
สามารถตอบข้อ สงสัย หรือ ให้ค วามรู้แก่ลู ก ค้าในด้านต่ างๆได้ดี บริก ารได้ตรงตามความต้ อ งการได้
ทันท่ว งที รวมไปถึง ให้คําแนะนํ าหรือแก้ปัญหาเกียวกับการทําธุร กรรมแก่ลู กค้า ได้อ ย่า ชัดเจน และ
ถูกต้องและทีสําคัญให้พนักงานได้ปฏิบตั ติ ติ ามระเบียบคําสังของธนาคาร เพือสร้างความเชือถือให้กบั
ธนาคารมากยิงขึน
- ด้านความเป็ นรูปธรรมของการบริการ ธนาคารควรจัดหาทีจอดรถเพิมเติมให้เพียงพอต่อลูกค้า
ทีมาใช้บริการ จัดการด้านพนักงานมีบุคลิกภาพทีดี และการแต่งกายทีเรียบร้อยเหมาะให้เหมือนกันทุก
สาขาพัฒนาอุปกรณ์ เครืองมือ ทีทันสมัยมาใช้ในการให้บริการ เช่น พัฒนาระบบทีรวดเร็วขึน ตู้กดบัตร
คิว เครืองนับเงิน เป็ นต้น ซึงทันสมัยพร้อมใช้งาน และจัดการสถานทีให้บริการทีสะอาด สวยงามเป็ น
ระเบียบเรียบร้อยเตรียมสําหรับการรับลูกค้าทีเข้ามาใช้บริการ
- ด้านการตอบสนองความต้องการ ควรมีพนักงานเพียงโดยการเพิมพนักงานดานเงินฝาก การ
เปิ ด ช่อ งบริการเพิม เมือมีผู้รบั บริการเป็ นจํานวนมาก สร้างพลัง สร้างกํา ลัง ใจ ในการทํางานเพือเพิม
ความกระตือ รือร้น ในการให้บริก าร ให้บริก ารด้ว ยความเต็มใจและตังใจในการบริก าร และทีสํา คัญ
ระยะเวลาในการให้บริการแต่ละธุรกรรมให้รวดเร็วและมีความเหมาะสม
- ด้านการดูแลเอาใจใส่ ควรจะมีการจัดการให้พนักงานพร้อมทีจะเข้าใจและรูจ้ กั ลูกค้าให้มากขึน
จดจํารายละเอียดการใช้บริการของลูกค้าเหมือนลูกค้าคือคนสําคัญ คนพิเศษอยู่เสมอ ให้ความสนใจและ
เอาใจใส่ลูกค้าทีมาใช้บริการ ให้พนักงานดูแลลูกค้าของธนาคารอย่างทัวถึง
การทําให้ค วามความต้อ งการใช้บริก ารของลูก ค้าธนาคารออมสินภาค เขตเชียงราย และ
เพือให้ลูกค้าได้รบั บริการตามทีคาดหวัง ควรมีการจัดการในด้านต่างๆ คือ
- ด้านความต้องการบริการของระบบ ธนาคารควรมีการพัฒนาในส่วนของระบบทังด้านอุปกรณ์
เครืองมือ ให้ม ีร ะบบทีรวดเร็ว เข้า ถึงได้ง่า ยเข้า ใจง่า ยต่ อ คนใช้บ ริก ารมีก ารบริก ารทีถู ก ต้ องชัด เจน
ครบถ้วนและทีสําคัญมีการเปิ ดเผยข้อทูลต่างๆของธนาคารทีโปร่งใส่ ไม่บดิ เบือน
- ด้านความต้องการบริก ารของสิงอํานวยความ ธนาคารควรเพิมช่อ งทางการให้บริก ารมีก าร
บริการนอกสถานที เช่นรถโมบาย การรับเปิ ดบัญชีนอกสถานที เพิมทีจดรถจัดสรรพืนทีให้เพียงพอรวม
ไปถึงการรักษาความปลอดภัยจัดให้มผี ู้รกั ษาความปลอดภัยทีมีการผ่านการอบรมด้านความปลอดภัย
ต่างๆคอยดูแล ทีสําคัญมีการจัดพืนทีการบริการในการรอคิว มีการจัดเก้าอี โต๊ะ ทีเพียงพอต่อลูกค้า สิง
อํานวยความสะดวกทีคอยให้บริการ เช่นมีบริการนําดืม หนังสือพิม นิตยาสาร สือประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ของธนาคารให้ลูกค้าได้ทําระหว่างรอการรับบริการ

ข้อเสนอแนะในการทําวิ จยั ครังต่อไป
1. การทําวิจยั ครังต่อไปควรขยายขอบเขตการศึกษาให้กว้างมากขึน เนืองจากกลุ่มตัวอย่างการ
วิจยั ครังนีอยู่ในภาค เขตเชียงราย จังหวัดเชียงรายทีมีเพียง สาขาเท่านัน แต่ยงั สามารถขยายไป
ยังเขตอืนของธนาคารออมสินภาค อีก จังหวัด และขยายไปยังธนาคารออมสินภาคอืนได้ เพือความ
หลากหลายและครอบคลุมของข้อมูลให้มากยิงขึน
2. ควรมีก ารศึกษาปั จจัยอืนๆ ทีส่ง ผลต่อ ความต้องการใช้บริก ารของลูก ค้า นอกเหนือ จาก
คุณภาพการบริการของธนาคารออมสิน อาทิ ภาพลักษณ์ของธนาคารทีส่งต่อความต้องการใช้บริก าร
หรือความสัมพัน ธ์ของลูกค้า คุณภาพการให้บริก ารระหว่ างธนาคารภาครัฐ และธนาคารพาณิชย์ กับ
ความต้องการใช้บริการ เพือให้ทราบความคิดเห็นของผูม้ าใช้บริการได้อย่างคลอบคลุมและหลากหลาย
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