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บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัคุณภาพการ

บริการ ของธนาคารออมสินสาขาไทรนอ้ย และเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒันาการให้บริการให้มี

ประสิทธิภาพเพื่อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้ขา้ใชบ้ริการของธนาคารออมสินสาขาไทรนอ้ย และ

สาขาอ่ืน ๆ มากยิ่งข้ึน ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ลูกคา้ของธนาคารออมสินสาขาไทรน้อย 

ขนาดของตวัอยา่งท่ีใช้ในการศึกษาจ านวน 400 คน โดยใช้สูตรค านวณของ Taro Yamane ค่าความคลาด

เคล่ือนไม่เกิน 5% ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคือ

แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั ใชส้ถิติแบบพรรณนา (Descriptive statistic) โดยการวิเคราะห์แจกแจง

ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน ใช้
การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนจ าแนกทางเดียว (One - Way ANOVA) ผลการ

วเิคราะห์ขอ้มูลสรุปไดด้งัน้ี 

ผลการศึกษาพบว่า เพศ ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน การใช้บริการธนาคาร

ออมสินสาขาไทรน้อยเฉล่ียประมาณเดือนละก่ีคร้ัง การใช้บริการใดของธนาคารออมสินสาขาไทรน้อยท่ี

ท่านใช้บริการมากท่ีสุด ใช้บริการธนาคารออมสินสาขาไทรน้อยมาแล้วรวมเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ ไม่

แตกต่างกนั และดา้นอาย ุสถานภาพ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ตามล าดบั 
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ABSTRACT 

 

This study aimed to study the relationship between personal factors and service quality. 

Of Government Savings Bank Sai Noi Branch and to serve as a guideline to improve and develop services 

to be more efficient in order to meet the needs of users of Government Savings Bank, Sai Noi branch and 

other branches The population used in this research was customers of Government Savings Bank Sai Noi 

branch. Sample size of the study of 400 people. Using Taro Yamane's formula, the error was not greater 

than 5%, and the accidental sampling was used. The research tool was a questionnaire. Research statistics 

Descriptive statistic was used by analyzing the frequency, percentage, mean (X) and standard deviation 

(S.D.) distribution. Using t-test and one-way ANOVA analysis of variance, the results of the analysis were 

summarized as follows. 

The study found that gender, highest education level, occupation, average monthly income.  Using 

the service average, about how many times per month, The use of any Sai Noi branch you use most, Services 

of Sai Noi branch ago period, as well as how much, There was no significant difference in age and status at 

0.05,espectively. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. บทน า 

 สถาบนัการเงินในปัจจุบนัมีการแข่งขนัท่ีสูงมากข้ึน การใหบ้ริการถือเป็นจุดส าคญัท่ีจะใหธ้นาคาร

ด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการใหบ้ริการท่ีดีจะตอ้งตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ และท า

ใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ หากธนาคารไม่สามารถรักษามาตรฐาน การบริการไดจ้ะส่งผลใหค้วามพึงพอใจ

ของลูกคา้ลดลง (สุพรรณี อินทร์แกว้, 2547: 2-3) ในธุรกิจการใหบ้ริการ คุณภาพการใหบ้ริการเป็นส่ิงส าคญั 

ดงันั้น การสร้างความแตกต่างของธุรกิจจึงควรเสนอคุณภาพการให้บริการตามท่ีผูใ้ช้บริการคาดหวงัไว ้ 

(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ คณะ, 2545: 291) 

ธนาคารออมสิน (Government Savings Bank; GSB) มีสถานะรัฐวิสาหกิจสังกดักระทรวงการคลงั

เป็นธนาคารเพื่อลูกคา้รายย่อย ซ่ึงตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาธนาคารออมสินได้ปรับปรุงพฒันาระบบการ

ด าเนินงาน และการบริการในทุกดา้นอยา่งเป็นพลวตัรให้เขา้กบัสถานการณ์เพื่อรักษาฐานลูกคา้มากกวา่ 26 

ล้านบญัชีโดยระดมทรัพยากรในทุกด้านเตรียมการเพื่อปรับปรุงภาพลกัษณ์และรูปแบบการให้บริการท่ี

ทนัสมยัและครบวงจรยิ่งข้ึน เพื่อรองรับการให้บริการท่ีสอดคลอ้งต่อความตอ้งการและครอบคลุมทุกกลุ่ม 

ทุกอาชีพ และทุกช่วงวยั ท่ีผ่านมาธนาคารออมสินไดเ้ปล่ียนแปลงปรับปรุงพฒันาระบบการดา้นเนินงาน

และการบริการในทุกดา้น เพื่อปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์ โดยระดมทรัพยากรในทุกดา้นเตรียมการเพื่อ

ปรับปรุงภาพลกัษณ์และรูปแบบการให้บริการท่ีทนัสมยัและครบวงจร ให้สามารถตอบสนองความตอ้งการ

ของลูกค้าแต่ละกลุ่ม (On Demand Business) และสามารถแข่งขันกับสถาบันการเงินอ่ืนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ท าใหเ้กิดโครงการและกิจกรรมมากมายเพื่อเสริมสร้างและสนบัสนุนการปรับปรุงโครงสร้าง

องคก์รให้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพสูงสุด โครงการส าคญัท่ีมีส่วนช่วยในการปรับปรุงโครงสร้าง

ของธนาคารก็คือ โครงการพฒันาคุณภาพการบริการเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในระดบักลาง

และระดับล่างและเป็นการเสริมสร้างภาพพจน์ของธนาคารให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ 

สะดวก รวดเร็ว ดว้ยเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและเง่ือนไขในตวัผลิตภณัฑ์เหมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้

เพื่อใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจสูงสุด 

ธนาคารออมสินไดมี้การเปล่ียนแปลงนโยบายในการให้บริการลูกคา้ โดยเนน้ให้พนกังานให้บริการ

แก่ลูกคา้อยา่งเป็นเลิศมากข้ึน มุ่งเนน้การให้ความส าคญักบัลูกคา้ใหม้ากข้ึน เพื่อแข่งขนักบัธนาคารพาณิชยอ่ื์น

ได้อย่างทดัเทียมกนั จากความจ าเป็นในการสร้างความพึงพอใจให้ลูกคา้ดงักล่าวขา้งตน้ ผูศึ้กษาจึงมีความ

ตอ้งการทราบความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการจดัการคุณภาพการให้บริการและน าผลท่ีไดไ้ปปรับปรุงและ

พฒันาการใหบ้ริการของสาขาให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้มากท่ีสุด ตลอดจนน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการ

วางแผนและก าหนดกลยทุธ์ในการด าเนินงานของสาขาเพื่อให้ตรงตามเป้าหมายของธนาคารออมสินต่อไป 



ธนาคารออมสิน สาขาไทรนอ้ย ตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชนท่ีมีผูม้าใชบ้ริการจ านวนมากในแต่ละวนั จาก

ความส าคญัของความพึงพอใจในการใชบ้ริการธนาคารออมสินของผูใ้ชบ้ริการจึงท าใหผู้ศึ้กษามีความสนใจ

ในการศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการจดัการคุณภาพการใหบ้ริการของธนาคารออมสินสาขาไทรน้อย 

และเพื่อความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูศึ้กษาจึงมุ่งศึกษากลุ่มตวัอยา่งของธนาคารออมสิน สาขา

ไทรน้อย เพื่อผลท่ีไดจ้ากการศึกษามาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของธนาคารออมสิน สาขาไทรน้อย 

และสาขาอ่ืน ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และสอดคลอ้งกบันโยบายในการด าเนินงานของธนาคารใน

ปัจจุบนัและในอนาคต 

 

2. วตัถุประสงค์ของงานวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีม่ีต่อคุณภาพการบริการของธนาคารออมสิน สาขาไทรนอ้ย  
 

3. แนวคิดทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ความหมายเกีย่วกบัการจัดการคุณภาพ  

 Oakland (1995:22) กล่าววา่ การจดัการคุณภาพ คือ แนวทางการปรับปรุงความสามารถในการ

แข่งขนัเป็นวธีิการท่ีส าคญัท่ีท าใหอ้งคก์ารสามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

           Bank (1992:3) กล่าวว่า การจดัการคุณภาพ คือ ปรัชญารากฐานของธุรกิจท่ีมีพื้นฐานมาจาก

ความพึงพอใจของลูกคา้ การจดัการคุณภาพเป็นการออกแบบการบริการหรือออกแบบสินคา้อยา่งมีคุณภาพ

และสามารถปฏิบติัติไดจ้ริง 

             จิรัฐ ชวนชม (2558:3) กล่าววา่ การจดัการคุณภาพ คือ กระบวนของระบบการจดัการท่ีมีการ

น าไปปฏิบติัติในการวางแผนผลิตภณัฑ์ เพื่อการออกแบบการผลิต และการส่งมอบ โดยมีการปรับปรุง

คุณภาพอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ผลิตภณัฑ์หรือบริการบรรลุตามวตัถุประสงค์ขององค์การและสร้างความพึง

พอใจใหก้บัลูกคา้ 

ความส าคัญของการจัดการคุณภาพการบริการ 

 การจดัการคุณภาพการให้บริการเป็นมโนทศัน์และปฏิบติัการในการประเมินของผูรั้บบริการ

โดยท าการเปรียบเทียบระหว่างการบริการท่ีคาดหวงั (expectation service) กับการบริการท่ีรับรู้จริง 

(perception service) จากผูใ้หบ้ริการ ซ่ึงหากผูใ้หบ้ริการสามารถใหบ้ริการท่ีสอดคลอ้งตรงตามความตอ้งการ

ของผูรั้บบริการหรือสร้างการบริการท่ีมีระดบัสูงกว่าท่ีผูรั้บบริการไดค้าดหวงัไว ้จะส่งผลให้การบริกรา

ดงักล่าวเกิดคุณภาพการใหบ้ริการ 

           ความส าคญัของการบริการท่ีองคก์รจ าเป็นตอ้งด าเนินการ พอจะสรุปไดด้งัต่อไปน้ี การบริการ

เป็นกลยุทธ์สร้างความแตกต่างให้กบัหน่วยงาน และการบริการจะช่วงสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัสินคา้หลกั 



นอกจากน้ีการบริหารท่ีดียงัช่วยรักษาฐานลูกคา้เดิม เพิ่มลูกคา้ใหม่ กล่าวคือ การบริการท่ีดียอ่มสร้างช่ือเสียง

ท่ีจะดึงลูกคา้รายใหม่ใหเ้ขา้มาใชบ้ริการ (รววีรรณ โปรยรุ่งโรจน์, 2551 : 11) 

แนวคิดในการวดัคุณภาพของการให้บริการ 

 ชยัสมพล ชาวประเสริฐ (2547) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดในการวดัคุณภาพของการให้บริการ (Berry 

et al, 1985; Zeithaml and Bitner,1996) วา่ในการวดัคุณภาพของการให้บริการลูกคา้จะวดัจากองคป์ระกอบ

ของคุณภาพการให้บริการและผลลพัธ์ท่ีเกิดจากการท่ีลูกคา้ประเมินคุณภาพของการบริการท่ีลูกคา้ได้รับ

เรียกวา่คุณภาพของการบริการท่ีลูกคา้รับรู้(Perceived Service Quality) ซ่ึง จะเกิดข้ึนจากการท่ีลูกคา้ท าการ

เปรียบเทียบบริการท่ีคาดหวัง  (Expected Services)  กับบริการ ท่ี รับ รู้  (Perceived Service)  ซ่ึ งก็ คือ 

ประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนหลงัจากท่ีเขารับบริการแลว้นัน่เอง ในการวดัคุณภาพของให้การบริการลูกคา้จะวดั

จากองคป์ระกอบของคุณภาพในการบริการ ซ่ึงมี5 ขอ้ไดแ้ก่  

           1. ส่ิงท่ีสัมผสัได้ (Tangibles) ได้แก่ อาคารของธุรกิจบริการ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ เช่น เคร่ือง

คอมพิวเตอร์ เคร่ืองเอทีเอม็ เคาน์เตอร์ใหบ้ริการ ท่ีจอดรถ หอ้งน ้า รวมทั้งการแต่งกายของพนกังาน  

           2. ความน่าเช่ือถือและไว้วางใจ (Reliability) เป็นความสามารถในการมอบบริการเพื่อ     

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดต้ามสัญญาหรือควรจะเป็นอยา่งถูกตอ้งและตรงตาม วตัถุประสงคข์อง

บริการ เช่น ธนาคารตอ้งรักษาเงินในสมุดบญัชีใหอ้ยูค่รบทุกบาททุกสตางค ์ 

           3. ความรวดเร็วในการตอบสนองต่อลูกคา้ (Responsiveness) เป็นความรวดเร็วและตั้งใจ ท่ีจะ

ช่วยเหลือลูกคา้ โดยใหบ้ริการอยา่งรวดเร็วไม่ให้รอคิวนาน เม่ือเห็นลูกคา้พนกังานตอ้งรีบมาตอ้นรับ และให้

ความช่วยเหลือในส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการจะรับบริการ 

           4. การรับประกนั/ความมัน่ใจ (Assurance) เป็นการรับประกนัว่าพนักงานท่ีให้บริการนั้นมี

ความรู้ความสามารถและความสุภาพในการใหบ้ริการ 

           5. การดูแลเอาใจใส่ลูกคา้เป็นรายบุคคล (Empathy) เป็นการดูแลเอาใจใส่ในการให้บริการ 

อยา่งตั้งใจ เนน้การใหบ้ริการและการแกไ้ขปัญหาใหก้บัลูกคา้เป็นรายบุคคล 

เคร่ืองมือในการวดัคุณภาพการให้บริการ 

           คุณภาพบริการตามแนวคิดของ Parasuraman เช่ือวา่คุณภาพบริการข้ึนอยูก่บัช่องว่างระหว่าง

ความคาดหวงั และการรับรู้ของผูรั้บบริการเก่ียวกบับริการท่ีไดรั้บ ซ่ึงความคาดหวงัของผูรั้บบริการเป็นผล

จากค าบอกเล่าท่ีบอกต่อกนัมา ความตอ้งการของผูรั้บบริการเอง และประสบการณ์ในการรับบริการท่ีผา่นมา 

รวมถึงข่าวสารจากผูใ้หบ้ริการทั้งโดยตรงและโดยออ้ม ส่วนการรับรู้ของผูรั้บบริการเป็นผลมาจากการไดรั้บ

บริการและการส่ือสารจากผูใ้ห้บริการไปยงัผูรั้บบริการ ถา้บริการท่ีไดรั้บดีกวา่หรือเท่ากบัความคาดหวงัถือ

วา่บริการนั้นมีคุณภาพ (Parasuraman et al., 1985, 1988) Parasuraman และคณะ (Parasuraman, Zeithaml and 



Berry, 1994) ไดก้  าหนดเคร่ืองมือในการวดัคุณภาพการให้บริการ (Service Quality) ประกอบดว้ยคุณภาพ การ

ใหบ้ริการ 5 ดา้น 22 รายการคือ 

           1. รูปลกัษณ์ (Tangibles) ประกอบดว้ย  

 1.1 ความทนัสมยัของอุปกรณ์  

 1.2 สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีใหบ้ริการ  

 1.3 การแต่งกายของพนกังาน  

 1.4 เอกสารเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริการ  

           2. ความน่าเช่ือถือและไวว้างใจ (Reliability) ประกอบดว้ย  

 2.1ความสามารถของพนกังานในการใหบ้ริการไดต้รงตามท่ีสัญญาไว ้  

 2.2 การเก็บรักษาขอ้มูลของลูกคา้และการน าขอ้มูลมาใชใ้นการใหบ้ริการแก่ลูกคา้  

  2.3 การท างานไม่ผดิพลาด  

 2.4 การบ ารุงรักษาอุปกรณ์เคร่ืองมือใหพ้ร้อมใชง้านเสมอ  

 2.5 การมีจ านวนพนกังานเพียงพอต่อการใหบ้ริการ  

           3. การตอบสนองลูกคา้ (Responsiveness) ประกอบดว้ย  

 3.1 มีระบบการใหบ้ริการท่ีใหบ้ริการไดร้วดเร็ว  

 3.2 ความพร้อมของพนกังานในการใหค้  าแนะน าปรึกษาแก่ลูกคา้  

 3.3 ความรวดเร็วในการท างานของพนกังาน  

 3.4 ความพร้อมของพนกังานในการใหบ้ริการลูกคา้ทนัทีท่ีตอ้งการ  

            4. การรับประกนั/ความมัน่ใจ (Assurance) ประกอบดว้ย 

 4.1 ความรู้ความสามารถของพนกังานในการใหข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการบริการ  

 4.2 การสร้างความปลอดภยัและเช่ือมัน่ในการรับบริการ  

 4.3 ความมีมารยาทและความสุภาพของพนกังาน  

 4.4 พฤติกรรมของพนกังานในการสร้างความเช่ือมัน่ในการใหบ้ริการของธนาคาร  

           5. การดูแลเอาใจใส่ลูกคา้เป็นรายบุคคล (Empathy) ประกอบดว้ย  

 5.1 การใหค้วามสนใจและเอาใจใส่ลูกคา้แต่ละคนของพนกังานบริการ  

 5.2 เวลาในการเปิดใหบ้ริการและใหค้วามสะดวกแก่ลูกคา้  

 5.3 โอกาสในการรับทราบขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ของกิจการ 

 5.4 ความสนใจลูกคา้อยา่งแทจ้ริงของพนกังาน  

 5.5 ความสามารถในการเขา้ใจความตอ้งการเฉพาะของลูกคา้ชดัเจน 



                  โดยสรุปไดว้่า แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการคุณภาพการบริการ หมายถึง ความน่าเช่ือถือท่ี

เป็นไปตาม มาตรฐานการประเมิน ซ่ึงท าให้เกิดผลลบัท่ีดี สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ

ได้ อย่างมีคุณภาพ คุณภาพการบริการท่ีดีนั้นตอ้งท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง ในการตอบสนองความตอ้งการของ

ผูรั้บบริการตามความสามารถในการให้บริการท่ีไดก้ าหนดไวต้ามมาตรฐานการท างานในแต่ละองคก์าร ซ่ึง

การจดัการคุณภาพการบริการถือเป็นส่ิงจ าเป็นทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ ท่ีจะสร้างความพึงพอใจกบั

ผูรั้บบริการ และจ าเป็นตอ้งมีการประเมินความตอ้งการ และความพึงพอใจของลูกคา้วา่มีมากนอ้ยเพียงใดต่อ

การบริการขององคก์ร เพื่อน าผลท่ีไดน้ั้นมาปรับปรุง แกไ้ข พฒันาคุณภาพการบริการ ใหดี้ยิง่ข้ึน ซ่ึงหลกัใน

การท าให้ลูกคา้พอใจ คือการเสนอส่ิงท่ีดี เป็นรูปธรรม มีความน่าเช่ือถือ และตอบสนองความตอ้งการของ

ผูใ้ชบ้ริการ เพราะเป็นส่ิงส าคญัในการใหบ้ริการท่ีจะส่งผลต่อคุณภาพการบริการขององคก์าร 

 

4. วธีิการด าเนินการวจัิย 

4.1 ประชาชนกลุ่มตัวอย่าง 

 ในการศึกษาประชากรท่ีท าการศึกษา ไดแ้ก่ ประชาชนหรือผูใ้ชบ้ริการของธนาคารออมสิน สาขา
ไทรน้อย จงัหวดันนทบุรี กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี จ  านวน 400 คน ค านวณได้จากสูตรการหา
ขนาดตวัอย่างกรณีทราบขนาดจ านวนประชากรจากหลกัการค านวณของ Yamane’s ท่ีระดบัความเช่ือมัน่
ร้อยละ 95 และมีความคาดเคล่ือนร้อยละ 5 (Taro Yamane’ ,1973 : 727-728) 

4.2 กรอบแนวคิดการวจัิย 
              ตวัแปรอิสระ                                                                                   ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

               

 
 

 

 

 

 

ด้านประชากรศาสตร์ 

- เพศ 

- อายุ 

- สถานภาพ 

- ระดบัการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

คุณภาพการให้บริการ 

- ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangible) 

- ความน่าเช่ือถือหรือไวว้างใจได ้(Reliability) 

- การตอบสนองความตอ้งการ (Responsiveness) 

- การใหค้วามมัน่ใจ (Assurance) 

- การเขา้ใจการรับรู้ความตอ้งการของผูรั้บบริการ (Empathy) 

 
 



4.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ลักษณะเคร่ืองมือ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมคร้ังน้ี เป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซ่ึงสอบถามเก่ียวกบั ประชาชนหรือผูใ้ช้บริการของ
ธนาคารออมสิน สาขาไทรนอ้ย   

 4.4 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูลหรือสถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิจยัเชิงสังคมศาสตร์ซ่ึงจะน าขอ้มูลส่วน
บุคคล มาแจกแจงในรูปของความถ่ีค านวณเป็นค่าร้อยละ (% Percentage) น าขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัคุณภาพ
การบริการของธนาคารออมสินสาขาไทรนอ้ย มาค านวณเป็นคะแนนเฉล่ียและความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
เปรียบเทียบระดบัระดบัคุณภาพการบริการของธนาคารออมสินสาขาไทรนอ้ย ของลูกคา้ท่ีเขา้รับบริการจาก
ทางธนาคารธนาคารออมสินสาขาไทรนอ้ย โดยใชส้ถิติทดสอบค่า t-test, One-way ANOVA 

 

5. ผลการวจัิยและการอภิปรายผล 
 การวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกับคุณภาพการบริการ ของธนาคารออมสิน  

สาขาไทรนอ้ย สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี  

5.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล 

 ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัคุณภาพการบริการ ของธนาคารออมสิน สาขาไทรน้อย 

ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน ในการวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคล พบวา่มีรายละเอียดดงัน้ี 

5.1.1 เพศ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 54.0 และเพศชาย 

จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 46.0 ตามล าดบั 

5.1.2 อายุ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี จ  านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 

รองลงมา นอ้ยกวา่ 20 ปี จ  านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.3 อายุระหวา่ง 31 - 40 ปีจ านวน 94คน คิดเป็น

ร้อยละ 23.5 และ 41 ข้ึนไป จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.2 ตามล าดบั 

5.1.3 สถานภาพ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีสถานภาพ สมรส จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 

รองลงมา โสด จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 หยา่ จ  านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 และหมา้ย 

จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 ตามล าดบั 

5.1.4 ระดบัการศึกษาขั้นสูงสุด กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาขั้นสูงสุด ปริญญาตรี หรือ

เทียบเท่า จ  านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 รองลงมา ปริญญาโท จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.2 และ

อนัดบัสุดทา้ยต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 ตามล าดบั 



5.1.5 อาชีพ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพ ธุรกิจส่วนตวั จ  านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 47.3 

รองลงมา อาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.3 และอนัดบัสุดทา้ย

อาชีพอ่ืน ๆ (โปรดระบุ).........จ  านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.2 ตามล าดบั 

5.1.6 รายได้เฉล่ียต่อเดือน กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท

จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 รองลงมา 10,000 - 20,000 บาท จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.8 และ

อนัดบัสุดทา้ย 50,001 บาทข้ึนไป จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อย 6.5 ตามล าดบั 

5.1.7 การใชบ้ริการธนาคารออมสิน สาขาไทรนอ้ย เฉล่ียประมาณเดือนละ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มี

การใชบ้ริการธนาคารออมสิน สาขาไทรนอ้ย เฉล่ียประมาณเดือนละ 4 คร้ังข้ึนไป จ านวน 152 คน คิดเป็น

ร้อย 38.0 รองลงมา 3 คร้ัง จ  านวน 115คน คิดเป็นร้อยละ 28.7 และอนัดบัสุดทา้ย 1 คร้ัง จ  านวน 46 คน คิด

เป็นร้อยละ 11.5 ตามล าดบั 

5.1.8 บริการใดของธนาคารออมสิน สาขาไทรน้อย ท่ีท่านใช้บริการมากท่ีสุด กลุ่มตวัอย่างส่วน

ใหญ่มีการบริการใดของธนาคารออมสิน สาขาไทรน้อย ท่ีท่านใช้บริการมากท่ีสุด บริการฝาก-ถอนเงิน 

จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 รองลงมา บริการประกนัชีวิต/วินาศภยั จ  านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 

15.3 และอนัดบัสุดทา้ยอ่ืน ๆ (โปรดระบุ)....... จ  านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 ตามล าดบั 

5.1.9 การใช้บริการธนาคารออมสิน สาขาไทรน้อย มาแลว้รวมเป็นระยะเวลา กลุ่มตวัอย่างส่วน

ใหญ่มีการใชบ้ริการธนาคารออมสิน สาขาไทรนอ้ยมาแลว้รวมเป็นระยะเวลา 7 – 9 ปี  จ  านวน 167 คน คิด

เป็นร้อยละ 41.8  รองลงมา 10 ปีข้ึนไป จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.3 และอนัดบัสุดทา้ย 1 – 3 ปี 

จ  านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 ตามล าดบั 

5.2 ผลการวเิคราะห์ระดับคุณภาพการให้บริการของธนาคารออมสิน สาขาไทรน้อย 

พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย คือ การเขา้ใจ

การรับรู้ความต้องการของผูรั้บบริการ (Empathy) อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ การตอบสนองความ

ตอ้งการ (Responsiveness)  อยูใ่นระดบัมาก ความน่าเช่ือถือหรือไวว้างใจได ้(Reliability)  อยูใ่นระดบัมาก 

การให้ความมัน่ใจ (Assurance) อยูใ่นระดบัมาก และความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangible) อยูใ่นระดบั

มาก ตามล าดบั 

5.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน  

  ผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสิน สาขาไทรนอ้ย ท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมี

ความคิดเห็นในคุณภาพการให้บริการแตกต่างกนั พบว่า  ดา้นเพศ  ระดบัการศึกษาสูงสุด  อาชีพ  รายได้

เฉล่ียต่อเดือน  การใชบ้ริการธนาคารออมสิน สาขาไทรนอ้ย เฉล่ียประมาณเดือนละ  บริการใดของธนาคาร



ออมสิน สาขาไทรนอ้ย ท่ีท่านใชบ้ริการมากท่ีสุด  การใชบ้ริการธนาคารออมสิน สาขาไทรนอ้ยมาแลว้รวม

เป็นระยะเวลา  ไม่แตกต่างกนั และในดา้นอาย ุสถานภาพ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05 ตามลบัดบั  

5.4 จากวตัถุประสงค์ของการวจัิย สามรถอภิปรายผลได้ดังนี ้

 จากการศึกษาลกัษณะทัว่ไปของคุณภาพการบริการของธนาคารออมสิน สาขาไทรนอ้ย ผลการวิจยั

พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย คือ การเขา้ใจการรับรู้

ความต้องการของผูรั้บบริการ (Empathy) อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ การตอบสนองความต้องการ 

(Responsiveness)  อยู่ในระดบัมาก ความน่าเช่ือถือหรือไวว้างใจได ้(Reliability)  อยู่ในระดบัมาก การให้

ความมัน่ใจ (Assurance) อยู่ในระดบัมาก และความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangible) อยู่ในระดบัมาก 

ตามล าดบั ท าให้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อาทิตยา เรืองเนตร และ สุทธาวรรณ จีระพนัธุซาโต ้(2562) ได้

ศึกษาเร่ือง ปัจจยัดา้นคุณภาพการใหบ้ริการท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ใน

เขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา่ คุณภาพในการใหบ้ริการ พบวา่ ปัจจยัดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ

ท่ีลูกคา้ให้ความส าคญัและมีผลต่อความจงรักภกัดีมาก คือ ความไวว้างใจหรือความน่าเช่ือถือ และการดูแล

เอาใส่ใจลูกคา้ ท าใหส้อดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชลธิชา ศรีบ ารุง (2557) ไดศึ้กษาเร่ือง คุณภาพการให้บริการ

ของธนาคารกรุงเทพ สาขาดอนหวัฬ่อ จงัหวดัชลบุรี พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นว่าคุณภาพบริการ ดา้น

การท าให้ผูม้าใช้บริการเกิดความเช่ือมัน่มีคุณภาพในการบริการท่ีดีมาก โดยพบว่า ดา้นการท าให้ผูม้าใช้

บริการเกิดความเช่ือมัน่ มีคุณภาพในการบริการท่ีดีมากท่ีสุด พนกังานสามารถ เก็บความลบัของลูกคา้เป็น

อยา่งดีและมีกริยามารยาทท่ีสุภาพ ตลอดจนใชน้ ้าเสียงหรือวาจาท่ีอ่อนโยนต่อลูกคา้เสมอ รวมถึงพนกังานมี

ความรู้ความเขา้ใจในการตอบค าถามเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ ของธนาคารไดเ้ป็นอยา่งดีและสามารถแกไ้ขปัญหา

เฉพาะหนา้ของลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นวา่ ทางธนาคารมีเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีทนัสมยัในการ

ให้บริการ มีท่ีนัง่รอเพียงพอกบัลูกคา้สะดวก อีกทั้งพนกังานธนาคารมีการแต่งกายสุภาพเรียบร้อย สวยงาม 

ในส่วนของการท างานของพนักงานท าธุรกรรมเป็นการท างานท่ีไม่มีขอ้ผิดพลาดหรือในกรณีท่ีมีปัญหา

พนกังานก็มีความเอาใจใส่ท่ีจะตอบปัญหา แกไ้ขปัญหาไดเ้สมอ  

จากการศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัคุณภาพบริการของธนาคารออมสิน สาขาไทรนอ้ย 

จ าแนกตาม อาย ุเพศ อาชีพ ประเภทบริการท่ีใชม้ากท่ีสุด สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ีย 

ผลการวจิยัพบวา่ เพศ ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ใชบ้ริการธนาคารออมสิน 

สาขาไทรนอ้ย เฉล่ียประมาณเดือนละ  การใชบ้ริการธนาคารออมสิน บริการใดของธนาคารออมสิน สาขา

ไทรนอ้ย ท่ีท่านใชบ้ริการมากท่ีสุด  สาขาไทรนอ้ยมาแลว้รวมเป็นระยะเวลา  ไม่แตกต่างกนั และดา้นอายุ  

สถานภาพ   แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ตามล าดบั  ท าใหส้อดคลอ้งกบังานวิจยัของ อจัฉรา 

สงวนทรัพย ์ , เจษฎา ความคุน้เคย และ วิภาวดี ทูปิยะ ไดศึ้กษาเร่ือง คุณภาพในการให้บริการของธนาคาร



ออมสิน สาขาผกัไห่ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบว่า คุณภาพการให้บริการของธนาคารอยู่ในระดบัท่ีสูง

ท่ีสุด และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น แลว้พบวา่ ดา้นการรับประกนัของธนาคารออมสินอยูใ่นระดบัสูงท่ีสุด 

ล าดบัต่อมาคือ ดา้นความเช่ือถือและไวว้างใจได ้ดา้นความรวดเร็ว ดา้นส่ิงท่ีสัมผสัได ้และดา้นการเอาใจใส่

ลูกคา้เป็นรายบุคคล ตามล าดบั และพบว่าอายุและอาชีพของผูม้าใชบ้ริการธนาคารออมสินท่ีต่างกนัไดรั้บ 

คุณภาพในการให้บริการโดยรวมต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นวา่ ความมัน่ใจ

ในการปฏิบติังานของพนกังานมีความถูกตอ้ง ท่ีจะท าให้ผูบ้ริโภคเช่ือมัน่ในธนาคารออมสินวา่เป็นสถาบนั

การเงินท่ีมีความมัน่คง และยงัมีพนกังานท่ีใหค้  าแนะน า มีระบบรักษาความปลอดภยัของธนาคารเป็นอยา่งดี  

อีกทั้งพนักงานยงัให้ความสนใจและเอาใจใส่ต่อผูม้ารับบริการทุกคร้ังท่ีมาใช้บริการ มีการแจ้งข้อมูล

ทางดา้นผลิตภณัฑใ์หม่ของธนาคารเสมอ และท่ีส าคญัพนกังานยงัสามารถจดจ าช่ือของลูกคา้ไดทุ้กคร้ังท่ีมา

ใชบ้ริการ 

 

6. ข้อเสนอแนะ 

เพื่อให้ผลการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการบริการ หรือปัญหาอ่ืนท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งกนั ผูท้  าวจิยัจึงขอเสนอแนะประเด็นส าหรับการท าวจิยัคร้ังต่อไปดงัน้ี 

1. ควรศึกษาเพิ่มเติมในเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีมีผลต่อการรับรู้ของธนาคารธนาคารออมสิน 
เน่ืองจากปัจจุบนัธุรกิจธนาคารหลายท่ีไดมี้การพฒันาทั้งเทคโนโลย ีการบริการ อนัทนัสมยัเพื่อรองรับความ
เปล่ียนแปลงในการท าธุรกรรมการเงิน การพฒันาจะท าให้ผูบ้ริโภครับรู้และจดจ าได้มากข้ึนจะส่งผลต่อ
ความจงรักภกัดีของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อธนาคารออมสินได ้

2. ควรศึกษาเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ของธนาคารท่ีผูใ้ชบ้ริการมีความตอ้งการ เพื่อน ามาเป็นกลยุทธ์
ทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ของธนาคาร เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสนอผลิตภณัฑ์ของธนาคารให้ตรงต่อ
ความตอ้งการของลูกคา้ผูม้าใชบ้ริการธนาคารมากท่ีสุด 
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