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บทคัดย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการใชบ้ริการของธนาคารออม
สินสาขาไทรนอ้ย  เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการใชบ้ริการธนาคารออมสิน สาขาไทรนอ้ย 
จ าแนกตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ ลูกคา้ของธนาคารออมสินสาขาไทรน้อย โดยผูว้ิจยัศึกษาผูท่ี้ใช้
บริการธนาคารออมสิน สาขาไทรน้อย ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างวิธีการสุ่มแบบบงัเอิญ (Accidental 
Sampling) โดยใช้วิธีสุ่มเฉพาะลูกคา้ท่ีมาติดต่อและเลือกใช้บริการธนาคารออมสิน สาขาไทรน้อย ในเขต
จังหวัดนนทบุ รีโดยสุ่มตัวอย่าง จ  านวน 400 คน  ดังนั้ นทางผู ้วิจ ัย จึงเลือกใช้สูตรของคอแครน 
(Cocharan,1977) โดยก าหนดค่าความเช่ือมัน่ท่ี 95% โดยสร้างแบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างในรูปแบบค าถามปลายปิดให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์และกรอบแนวคิด จ านวน 400 คน 
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยโปรแกรมส าเร็จรูป และสรุปผลโดยใช้ค่าทดสอบ t-Test  F-Test (ANOVA) ท่ีระดับ
นยัส าคญั 0.05  
 ผลการวิจยัพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสิน สาขาไทรนอ้ยส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการใช้
บริการธนาคารออมสิน สาขาไทรน้อย โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
ผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสินมีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการธนาคารออมสิน สาขาไทรนอ้ย อนัดบัแรกคือ 
ด้านความปลอดภยั อยู่ในระดบัมากท่ีสุด  รองลงมาคือด้านความน่าไวว้างใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด และ
อนัดบัสุดทา้ยคือดา้นการส่ือสาร อยูใ่นระดบัมากตามล าดบั  และ พบวา่ ลูกคา้ท่ีมีประเภทของการใชบ้ริการ
ธนาคารออมสิน สาขาไทรนอ้ยแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการธนาคารออมสิน สาขาไทรนอ้ย
แตกต่างกนั โดยภาพรวมมีค่า Sig เท่ากบั 0.004 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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ABSTRACT 
 This research has the objective To study customer satisfaction towards using the services of 
Government Savings Bank, Sai Noi Branch To compare customer satisfaction towards using Government 
Savings Bank Sai Noi branch classified by demographic factors. 
 The sample used in this research was customers of Government Savings Bank, Sai Noi branch. 
The researcher studied people who used the service of Government Savings Bank Sai Noi branch to 
determine the sample size of the accidental sampling method by using a random sampling method for 
customers who contacted and selected the service of Government Savings Bank Sai Noi Branch in 
Nonthaburi Province, with a sampling of 400 people. Therefore, the researcher chose to use the formula of 
Cochran (Cocharan, 1977), with a 95% confidence factor, questionnaires were generated and collected 
data from a sample group in a closed-ended questionnaire format that was consistent with the objective 
and conceptual framework of 400 people. Data were analyzed by software packages. And the results were 
summarized by using t-Test F-Test (ANOVA) value at a significant level of 0.05. 
 The results showed that Government Savings Bank service users Most of the Sai Noi branches 
They were satisfied with the service of the Government Savings Bank, Sai Noi Branch as a whole at the 
highest level. When considering each aspect, it was found that users of the Government Savings Bank 
were satisfied with the service of the Government Savings Bank, Sai Noi Branch. The first priority was 
safety. at the highest level followed by credibility at the highest level And the last place is communication. 
At a high level, respectively, and found that customers with the type of using the GSB The Sai Noi branch 
is different. Satisfied with the service of the Government Savings Bank The Sai Noi branches were 
Overall, the Sig value was 0.004, which was less than the statistical significance level of 0.05 
 
บทน า 

สถาบนัทางการเงิน เป็นธุรกิจหน่ึงท่ีมีบทบาทส าคญัสูงในการด าเนินธุรกิจเป็นส่วนหน่ึงในการ
ขบั เคล่ือนหรือพฒันาเศรษฐกิจให้ก้าวหน้า ส่งผลต่อสภาพความเป็นอยู่ มาตรฐานในการครองชีพของ
ประชาชน ในประเทศและยงัเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัค่อนขา้งสูง เน่ืองจากมีสถาบนัการเงินทั้งในประเทศ
และนอกประเทศ ทั้งยงัมีสถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคาร มีการแข่งขนักนัในการให้บริการแก่ประชาชนใน
รูปแบบต่างๆ ด้วยการเปิดเสรีภาคการเงินภายใตก้รอบ AEC ดงันั้น จึงตอ้งมีการเตรียมความพร้อมพฒันา
ศกัยภาพในการด าเนินงานและประสิทธิภาพการให้บริการเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง ปรับปรุงใหบ้ริการท่ี
ดีกวา่คู่แข่ง ซ่ึงการท าธุรกิจท่ีจะประสบความส าเร็จ จะตอ้งอยูบ่นความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งผูใ้ห้บริการกบั
ผูใ้ช้บริการ ธนาคารเป็นธุรกิจท่ีไม่สามารถจบัตอ้งได ้เป็นเพียงธุรกิจท่ีสัมผสัไดผ้่านความรู้สึก เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจต่อลูกคา้ท่ีเป็นเคร่ืองช้ีวดัคุณภาพของสินคา้และบริการ ธนาคารจึงตอ้งด าเนินการในการสร้าง



ความเช่ือมัน่ เช่ือถือ ความไวว้างใจ และสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้แก่ผูท่ี้เขา้มาเลือกใช้บริการ (สมคิด ยาเคน 
และพรรณเพ็ญ หอมบุญมา, 2559) โดยท่ีผูใ้ช้บริการก็มีทั้งความคิด ความรู้สึก ท่ีแตกต่างกนัตามเพศ อาย ุ
สถานภาพ รายได ้อาชีพ และระดบัการศึกษา ซ่ึงเป็นเกณฑ์ในการก าหนดส่วนแบ่งการตลาด (ศิริวรรณ เสรี
รัตน์ และคณะ, 2550) 

ผูป้ระกอบธุรกิจแทบทุกแขนงจึงตอ้งเพิ่มความส าคญัเก่ียวกบังานด้านการบริการมากยิ่งข้ึน 
เพราะต่างตระหนักดีว่าการบริการท่ีมีคุณภาพเป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จ (Key Success Factor) โดยการ
พฒันาทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบนัยงัขาดความต่อเน่ือง เพราะเหตุจากวิกฤติเศรษฐกิจของ
ประเทศ ธนาคารในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจึงเป็นตวัช้ีวดั และมีบทบาทท่ีส าคญัในการลงทุน เป็นตวักลาง
ระหว่างผูมี้เงินออมกบันกัลงทุน โดยน าเงินของผูอ้อมมาบริหารจดัการให้เกิดประโยชน์สูงสุด จากการท่ี
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการประกาศยกเลิกการผูกขาดในธุรกิจธนาคารพาณิชยโ์ดยการเปิดเสรีให้
ธนาคารต่างประเทศได้เข้ามาด าเนินกิจการได้อย่างเสรีนั้นท าให้การแข่งขนัทางธุรกิจธนาคารทวีความ
รุนแรงมากข้ึน เพราะธนาคารต่างประเทศท่ีเขา้มาด าเนินกิจการในประเทศนั้น น าเอาเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั
การบริการท่ีใหม่สนองความตอ้งการของลูกคา้ไดสู้งกวา่ท่ีเคยมีจากธนาคารของไทย 

ปัจจุบนัน้ีธุรกิจประเภทธนาคารให้ความส าคญักบัการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์กนัเป็นจ านวน
มาก  ท่ีเรียกกนัว่า E-Banking (Electronic Banking) หรือธนาคารออนไลน์ เน่ืองจากมีการท าธุรกรรมการ
ช าระเงินผ่านทาง E-Banking เป็นจ านวนท่ีเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง จากสถิติของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ธุรกรรมการช าระเงินผ่านบริการ Mobile Banking และ Internet Banking ท่ีแสดงให้เห็นว่า จ  านวนบญัชี
ลูกคา้ท่ีใช้บริการ,ปริมาณการท าธุรกรรมผา่น Electronic Banking ,มูลค่ารายการ มีจ านวนท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งไม่
หยุดและในอนาคตวนัข้างหน้าจะมีการใช้ Mobile Banking ท่ีมีแนวโน้มจะเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ แต่การใช้
บริการออนไลน์ก็มีขอ้เสีย เช่น เร่ืองของความปลอดภยัท่ีผูใ้ช้บริการควรให้ความใส่ใจและระมดัระวงัให้
รัดกุม หากเกิดความผิดพลาดสามารถถูกโจรกรรมขอ้มูล จนเกิดปัญหาแก่ผูใ้ชบ้ริการได ้ ดงันั้นรูปแบบของ
ออนไลน์หรือ E-Banking จึงเป็นการท าธุรกรรมต่างๆกบัธนาคาร ผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยใชง้านผา่น 
สมาร์ทโฟน  ธุรกรรมท่ีใช้กนัทัว่ไป เช่น การฝากเงิน ถอนเงิน โอนเงิน สอบถามเงิน เติมเงิน จ่ายเงิน เป็น
ต้น E-Banking อาจมีช่ือเรียกอีกว่า Online Banking (ธนาคารออนไลน์) , Electronic Banking(ธนาคาร
อิเล็กทรอนิกส์),Cyber Banking(ธนาคารไซเบอร์)เป็นต้น  เม่ือเทคโนโลยีการท าธุรกรรมทางการเงิน 
สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่ายและสะดวกข้ึน ท าให้บททาทหน้าท่ีของธนาคารสาขาย่อยลดน้อยลง 
ธนาคารออมสินสาขายอ่ยจึงตอ้งปรับตวัและปรับปรุงการบริการให้ดียิง่ข้ึน  

จากการศึกษาบทความขา้งตน้ ผูว้จิยัจึงท าการสรุปไดว้า่ ธนาคารออมสินมีจ านวนผูเ้ขา้ใชบ้ริการ
ลดลง ต่างหันไปใช้บริการออนไลน์มากข้ึน ธนาคารสาขาจึงตอ้งปรับตวัให้มีบริการท่ีตอบสนองความพึง
พอใจของผูใ้ช้บริการและสร้างความมัน่ใจในการใช้บริการให้ไดม้ากกว่าการใช้บริการทางออนไลน์ (E-
Banking)  เช่น ผูใ้ชบ้ริการมีความกงัวลในเร่ืองความปลอดภยัของการท าธุรกรรมการเงิน ช าระเงินผา่นทาง 
E-Banking รวมถึงความสับสันในการใช้เทคโนโลยีของผูใ้ช้บริการ และความกงัวลในการเขา้ถึงการขอ



สินเช่ือส่วนบุคคลทางออนไลน์ เป็นตน้ จึงท าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ขา้ใช้
บริการธนาคารออมสินสาขาไทรนอ้ย เพื่อผลท่ีไดจ้ากการศึกษาน ามาปรับปรุงการให้บริการเพื่อสร้างความ
พึงพอใจให้กับผูใ้ช้บริการธนาคารออมสิน สาขาไทรน้อย ให้ผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจและเขา้มาใช้
บริการท่ีสาขามากกว่าการใช้บริการทางออนไลน์ เพื่อความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัจึงมุ่ง
ศึกษากลุ่มตวัอย่างของธนาคารออมสินสาขาไทรน้อยเพื่อให้สอดคลอ้งกบันโยบายในการด าเนินงานของ
ธนาคารในปัจจุบนัและในอนาคต 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการใชบ้ริการของธนาคารออมสินสาขาไทรนอ้ย 
2.  เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการใชบ้ริการธนาคารออมสิน สาขาไทรนอ้ย จ าแนก

ตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
 
สมมติฐานของการวจัิย 
ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดก้ าหนดสมมติฐานในการวจิยัดงัน้ี 

1.  ลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขาไทรนอ้ยท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการแตกต่างกนั 
2.  ลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขาไทรนอ้ยท่ีมีอายแุตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการแตกต่างกนั 
3.  ลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขาไทรน้อยท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการ

แตกต่างกนั 
4.  ลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาไทรน้อยท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการใช้

บริการแตกต่างกนั 
5.  ลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขาไทรนอ้ยท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการแตกต่างกนั 
6.  ลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขาไทรนอ้ยท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการแตกต่างกนั 
7.  ลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขาไทรนอ้ยท่ีมีประเภทการใชบ้ริการแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการใช้

บริการแตกต่างกนั 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.  เพื่อให้ทราบถึงปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลให้เกิดความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการและผูใ้ช้บริการ
เลือกใชบ้ริการท่ีธนาคารสาขามากกวา่การใชบ้ริการทางออนไลน์ 

สามารถน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปเป็นแนวทางการใหบ้ริการ ท าใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจสูงสุดและ
เขา้มาใชบ้ริการท่ีสาขามากกวา่การใชบ้ริการทางออนไลน์ 

2.  สามารถน าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาการใหบ้ริการให้มีประสิทธิภาพและ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ของธนาคารออมสินสาขาไทรนอ้ยและสาขาอ่ืนๆมากยิง่ข้ึน 



ขอบเขตของการวจัิย 
งานวจิยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณมีของเขตของการวจิยัดงัน้ี 

1.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
การวิจยัน้ีมุ่งท าการศึกษา ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูเ้ขา้ใช้บริการท่ีมีต่อการใช้บริการ

ธนาคารออมสิน สาขาไทรนอ้ย 
  2.  ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 

วจิยัน้ีศึกษาเฉพาะธนาคารออมสินสาขาไทรนอ้ยต าบลคลองขวาง อ าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี 
3. ขอบเขตดา้นประชากร 
ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัน้ีคือ ลูกคา้ของธนาคารออมสินสาขาไทรนอ้ยท่ีมาใชบ้ริการ 

  4. ขอบเขตดา้นระยะเวลาท่ีศึกษา 
งานวิจยัน้ีใช้ระยะเวลาในการศึกษาทั้ งส้ิน 5  เดือน เร่ิมตั้ งแต่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ถึง 18 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
 
กรอบแนวคิดในการวจัิย 

จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการใช้บริการของธนาคาร
ออมสิน สาขาไทรนอ้ย ผูว้จิยัไดน้ ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยัดงัน้ี 

 
ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ดา้นประชากรศาสตร์ 
-  เพศ 
-  อายุ 
-  สถานภาพ 
-  ระดบัการศึกษา 
-  อาชีพ 
-  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
-  ประเภทการใชบ้ริการ 
 

ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการใหบ้ริการของ
ธนาคารออมสิน สาขาไทรนอ้ย  

- ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

- ดา้นความนา่เช่ือถือ 

- ดา้นการตอบสนอง 

- ดา้นความสามารถ 

- ดา้นการมีมารยาท 

- ดา้นความนา่ไวว้างใจ 

- ดา้นการเขา้ถึง 

- ดา้นการสือ่สาร 

- ดา้นความเขา้ใจ 

- ดา้นความปลอดภยั 

 
 

 
 

 



 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลการวจิยัในคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยสร้างแบบสอบถาม
ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละกรอบแนวคิดในการวจิยัเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากกลุ่มตวัอยา่งในรูปแบบค าถามปลายปิด โดยแบบสอบถามประกอบดว้ยเน้ือหาทั้งหมด 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งเป็นการสอบถามลกัษณะทางประชากรศาสตร์เป็น
แบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถามเป็นค าถามปลายปิด (Closedendedquestions)  

ส่วนท่ี   2  ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการใช้บริการของธนาคารออม
สินสาขาไทรน้อย ค าถามส่วนน้ีใช้ส าหรับเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีคาดว่าจะส่งผลต่อความพึง
พอใจในใช้บริการธนาคารออมสิน สาขาไทรนอ้ย  10 ดา้น ท่ีโดยผูศึ้กษาใช้แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นมา
ตราส่วนค่า (Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert’s Scale)  
 
สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS และใชร้ะดบัความ
เช่ือมัน่ท่ีระดบั 0.05 เป็นเกณฑใ์นการยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานในการวจิยั โดยใชส้ถิติในการวเิคราะห์
ขอ้มูล ดงัน้ี 
 สถิติเชิงพรรณา (Percentage)  

1. ค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อบรรยายลกัษณะขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล ซ่ึงประกอบดว้ยเพศ อาย ุ
รายได ้ระดบัการศึกษา อาชีพ สถานภาพ และประเภทการใชบ้ริการ 

2. ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อบรรยายระดบัความพึง
พอใจของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการธนาคารออมสิน สาขาไทรนอ้ย และก าหนดการวดัคะแนนเฉล่ียโดยใชร้ะดบั
ค่าเฉล่ียคะแนนสูงสุดลบดว้ยคะแนนต ่าสุด แลว้หารดว้ยจ านวนชั้น จึงไดเ้กณฑก์ารแปลความหมายจาก
คะแนนเฉล่ีย ดงัน้ี 
 ค่าเฉล่ีย 4.21-5.00 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย 3.41-4.20  หมายถึง ระดบัความพึงพอใจมาก 
 ค่าเฉล่ีย 2.61-3.40  หมายถึง ระดบัความพึงพอใจปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย 1.81-2.60  หมายถึง ระดบัความพึงพอใจนอ้ย 
 ค่าเฉล่ีย 1.00-1.80 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใชค้่าทดสอบ  
t-Test  F-Test (ANOVA) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  
 
 



การอภิปรายผลการศึกษา  
 จากการวจิยั เร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการใชบ้ริการธนาคารออมสิน สาขาไทรนอ้ย 
สามารถอภิปรายผลตามวตัถุประสงค ์ไดด้งัน้ี 

ลูกคา้ธนาคารธนาคารออมสิน สาขาไทรน้อย  มีความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารออมสิน 
สาขาไทรน้อย โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความปลอดภยั อยู่ใน
ล าดบัแรก มีระดบัมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นความน่าไวว้างใจ ในระดบัมากท่ีสุด และสุดทา้ยคือ ดา้นการ
ส่ือสาร ตามล าดบั ดงัเช่นในทฤษฎีกล่าวไวเ้ก่ียวกบัความพึงพอใจ กล่าวคือความพึงพอใจ การตอบสนองท่ี
แสดงถึงความรู้ปะสงคข์องลูกคา้เป็นวิจารณญาณของลูกคา้ท่ีมีต่อสินคา้และบริการ ความพึงพอใจมีมุมมอง
ท่ีแตกต่างกนัแลว้แต่มุมมองของแต่ละคน โอลิเวอร์ (Oliver, 1997) และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เรืองอุไร 
วรรณโก (2547) ไดท้  าการศึกษา เร่ือง การประเมินการให้บริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยาจ ากดั (มหาชน) 
สาขาตราดตามทศันะของผูใ้ชบ้ริการ พบวา่ ผูใ้ช้บริการมีทศันะในภาพรวมของการให้บริการของธนาคาร
อยู่ในเกณฑ์ดีโดยการบริหารดา้นเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการและดา้นอาคารสถานท่ีให้บริการอยู่ในเกณฑ์ดีการ
ใหบ้ริการดา้นกระบวนการใหบ้ริการและดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกอยูใ่นเกณฑพ์อใช ้ดา้นการเปรียบเทียบ 
พบว่า ผูใ้ช้บริการท่ีมีเพศอายุรายไดต่้อเดือนและความถ่ีในการขอใช้บริการท่ีแตกต่างกนัมีทศันะต่อการ
ให้บริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยาจ ากดั(มหาชน) สาขาตราดในภาพรวมและรายดา้นท่ีไม่แตกต่างกนัตวั
แปรท่ีมีทศันะต่อการให้บริการของธนาคารกรุงศรอยุธยาจากดั (มหาชน) สาขาตราดในภาพรวมและราย
ดา้นท่ีแตกต่างกนัคืออาชีพและวฒิุการศึกษาโดยมีความแตกต่างกนั  

ผลการศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการธนาคารออมสิน 
สาขาไทรน้อย จ าแนกตามอายุ  พบว่า  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ล าดบัแรก คือ ผูใ้ช้บริการมีอาย ุ
มากกว่า 60 ปี รองลงมาคือ ผูใ้ช้บริการอายุต  ่ากว่า 18 ปี  และอนัดบัสุดทา้ยคือ ผูใ้ช้บริการมีอายุ 26-35 ปี  
ตามล าดบั 

ผลการศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการธนาคารออมสิน 
สาขาไทรน้อย จ าแนกตามรายได ้พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด อนัดบัแรก คือ ผูใ้ช้บริการท่ีมี
รายได ้มากกวา่ 50,000 บาท รองลงมา คือ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายได ้นอ้ยกวา่ 10,000 บาท และอนัดบัสุดทา้ย คือ 
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายได ้40,001-50,000 บาท ตามล าดบั 

ผลการศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการธนาคารออมสิน 
สาขาไทรนอ้ย จ าแนกตามการศึกษาสูงสุด พบวา่ อนัดบัแรก คือ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีการศึกษาระดบัประถมศึกษา 
รองลงมา คือ ผูใ้ช้บริการท่ีมีการศึกษาระดับ ปวส./อนุปริญญา และอันดับสุดท้าย คือ ผูใ้ช้บริการท่ีมี
การศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี ตามล าดบัผล 

ผลการศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการธนาคารออมสิน 
สาขาไทรน้อย จ าแนกตามอาชีพ  พบวา่  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด อนัดบัแรก คือ ผูใ้ช้บริการท่ีมี



อาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ รองลงมา คือ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพอ่ืนๆ และอนัดบัสุดทา้ย คือ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมี
อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา ตามล าดบั 

ผลการศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการธนาคารออมสิน 
สาขาไทรนอ้ย จ าแนกตามสถานภาพ  พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ล าดบัแรก คือ อนัดบัแรก คือ 
ผูใ้ช้บริการท่ีมีสถานภาพหย่าร้าง รองลงมา คือ ผูใ้ช้บริการท่ีมีสถานภาพสมรส และอนัดับสุดท้าย คือ 
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีสถานภาพโสด ตามล าดบั 

ผลการศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการธนาคารออมสิน 
สาขาไทรน้อย จ าแนกตามประเภทของการใช้บริการ พบวา่ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด อนัดบัแรก 
คือ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีการใชบ้ริการประเภทแลกเหรียญ-เงิน รองลงมา คือ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีการใชบ้ริการประเภท
อ่ืนๆ และอนัดบัสุดทา้ย คือ ผูใ้ชบ้ริการท่ีบริการประเภทโอนเงิน ตามล าดบั 
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อธนาคารออมสิน 
สาขาไทรนอ้ย จ าแนกตามประเภทของการใชบ้ริการ 

ตัวแปร แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

7.341 
50.169 
57.510 

10 
389 
399 

0.733 
0.129 

5.680 0.000 

ดา้นความน่าเช่ือถือ ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

6.156 
58.723 
64.879 

10 
389 
399 

0.620 
0.151 

4.107 0.000 

ดา้นการตอบสนอง ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

7.644 
58.933 
66.578 

10 
389 
399 

0.776 
0.151 

5.134 0.000 

ดา้นความสามารถ ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

7.610 
54.798 
62.409 

10 
389 
399 

0.755 
0.141 

5.358 0.000 

ดา้นการมีมารยาท ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

5.904 
48.740 
54.644 

10 
389 
399 

0.596 
0.125 

4.760 0.000 
 

ดา้นความน่าไวว้างใจ ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

6.217 
56.582 
62.800 

10 
389 
399 

0.622 
0.145 

4.274 0.000 

ดา้นการเขา้ถึง ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4.744 
95.360 
100.104 

10 
389 
399 

0.471 
0.245 

1.919 0.041 

ดา้นการส่ือสาร ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

79.280 
614.098 
693.378 

10 
389 
399 

7.728 
1.584 

4.880 0.000 

ดา้นการเขา้ใจ ระหวา่งกลุ่ม 9.925 10 0.994 8.605 0.000 



ภายในกลุ่ม 
รวม 

44.930 
54.855 

389 
399 

0.115 

ดา้นความปลอดภยั ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

6.534 
29.165 
35.699 

10 
389 
399 

0.657 
0.075 

8.767 0.000 

 
รวม 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

14.1316 
111.1538 
125.2856 

10 
389 
399 

1.413 
0.2858 

5.348 0.004 

 
           ผลการทดสอบสมมติฐาน ระหว่างประเภทของการใช้บริการกบัความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
ธนาคารออมสิน สาขาไทรนอ้ย พบวา่ระดบัประเภทของการใชบ้ริการแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการใช้
บริการ ธนาคารออมสิน สาขาไทรน้อยแตกต่างกัน โดยภาพรวมมีค่า Sig เท่ากับ 0.004 ซ่ึงน้อยกว่าระดับ
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 จึงเปรียเทียบรายคู่ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe’) 
ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 

ผลการวิจยั ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะในการด าเนินการแกไ้ขปัญหารวมถึงปรับปรุงและพฒันา เพื่อน ามา
ปรับปรุงการให้บริการของธนาคารออมสิน สาขาไทรน้อย เป็นการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า
ธนาคารออมสิน สาขาไทรนอ้ย ซ่ึงถือไดว้า่ เป็นการสร้างการไดเ้ปรียบทางดา้นคู่แข่งขนัและความพอใจใน
การใชบ้ริการในระดบัท่ีดีข้ึนต่อไปในอนาคต ดงัน้ี 

1.  ธนาคารออมสิน สาขาไทรน้อย ควรให้ความส าคญัในเร่ืองของการสร้างความพึงพอใจในดา้น
การส่ือสารแก่ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการใหมี้การเขา้ถึงขอ้มูล ข่าวสารและการประชาสัมพนัธ์ ในทุกช่องทางท่ี
จะเขา้ถึงผูใ้ชบ้ริการในปัจจุบนั 

2.  ธนาคารออมสิน สาขาไทรนอ้ย ควรให้ความส าคญัในเร่ืองของการสร้างความพึงพอใจโดยการ
ส่งขอ้มูลข่าวสารให้แก่ลูกคา้ตามฐานขอ้มูลของลูกคา้ท่ีธนาคารมีอยู ่โดยจดัส่งให้เขา้ถึงตามลกัษณะกลุ่ม
ของลูกคา้ อาทิ เช่น ผูสู้งอายอุาจใชว้ธีิการส่งจดหมาย กลุ่มวยัท างานอาจใชว้ธีิการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อให้เหมาะสมกับปัจจัยส่วนบุคคลด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มลูกค้าธนาคารออมสินซ่ึงมีความ
หลากหลายในช่วงวยั จึงควรส่งขอ้มูลข่าวสารใหเ้หมาะกบัลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการ 

3.  ธนาคารออมสิน สาขาไทรน้อย ควรให้ความส าคญัในเร่ืองของดา้นการเขา้ถึง โดยอาจปรับปรุง
ในส่วนของเคาทเ์ตอร์ในการรับบริการของลูกคา้ธนาคารออมสินให้มีจ านวนเพียงพอต่อการใชบ้ริการ เพื่อ
ลดระยะเวลาในการเขา้ใชบ้ริการและเพื่อความรวดเร็วในการท าธุรกรรมส าหรับลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ 
บรรณานุกรม 
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