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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์ 1. เพือศึกษาระดับคุณภาพการให้บริ การของธนาคารกรุ งเทพ สาขา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุ นนั ทา 2. เพือเปรี ยบเทียบระดับคุณภาพการให้บริ การของธนาคารกรุ งเทพ สาขา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา จําแนกตามข้อมูลส่ วนบุคคล โดยจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้เฉลียต่อเดือน และคุณภาพการให้บริ การ ผูว้ ิจยั ทําการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400
คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื องมือจํานวน 400 ชุ ด หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 100 ของกลุ่มตัวอย่าง ทําการ
วิเคราะห์ ข ้อมู ล ด้วยโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ สํา เร็ จรู ป สถิ ติที ใช้ ได้แก่ ค่ า ความถี ร้ อยละ ค่ า เฉลี ย ส่ ว น
เบียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t – test และ F -test
ผลการวิจัยพบว่ า
1.ระดับคุณภาพการให้บริ การของพนักงานธนาคารกรุ งเทพ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั
ทา พบว่า มีคุณภาพการให้บริ การโดยรวมอยู่ในระดับเห็ นด้วย ส่ วนคุ ณภาพการให้บริ การรายด้าน พบว่า
ด้า นที มี ร ะดับ ความคิ ด เห็ น อยู่ใ นระดับ เห็ น ด้ว ยอย่า งยิ ง คื อ ความไว้ว างใจในการให้ บ ริ ก ารและการ
ตอบสนองความต้องการของลู กค้า) ส่ วนด้านที มีระดับความคิ ดเห็ นอยู่ในระดับเห็ นด้วย คื อ ด้านการให้
ความสําคัญกับลูกค้า ด้านสิ งทีสัมผัสได้ และด้านความเชือถือในมาตรฐานการให้บริ การ
2. กลุ่มตัวอย่างทีมี เพศ อาชีพ และรายได้เฉลียต่อเดือนแตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้านคุณภาพการ
ให้บริ การของธนาคารกรุ งเทพ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ทีระดับ .01 และ .05
คําสํ าคัญ คุณภาพการให้บริ การ
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Abstract
The objectives of this research were 1.) to enhance the service quality of Bangkok Bang, Suan
Sunandha Rajabhat University Branch 2.) to compare the service quality of Bangkok Bank to other
branches. Data were categorized by gender, age, level of education and incomes per month from 400
samplings with 400 questionnaires (a hundred percent of samplings.) The research required computer
program with statistics including frequency, percentage, average, deviation, and T-Test and F-Test.
The result showed that 1.) The level of Bangkok Bank staff service was in a level of “Agree”
while service classified by divisions showed a level of “Strongly Agree” namely trust for service and
customer care. And a level of “Agree” was for tangible things including trust for standardized service. 2.)
Samplings including gender, occupation, average income showed the different comments towards the
service quality of Bangkok Bank, Suan Sunandha Rajabhat University Branch with the significance of .01
and .05
Keywords Quality Service
บทนํา
ในการดําเนินธุ รกิจปั จจุบนั รัฐบาลส่ งเสริ มและให้การสนับสนุนในด้านการลงทุนส่ งผลให้นกั ธุ รกิจ
จากต่างประเทศเข้ามาลงทุนประกอบกับการแข่งขันในประเทศทีเพิมสู งขึนส่ งผลทําให้ธุรกิจประเภทต่างๆ
รวมถึ ง ธุ ร กิ จ ด้า นการบริ ก ารต้อ งพยายามพัฒ นากลยุ ท ธ์ ก ารแข่ ง ขัน เพื อให้ ส ามารถแข่ ง ขัน ได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผ ลและยังต้องใช้ค วามพยายามมากขึ นในการที จะรั ก ษาสถานภาพของการ
แข่งขันของตนเองให้อยูใ่ นระดับทีเหนือกว่าคู่แข่งขันตลอดจนต้องสร้างภาพพจน์ทีดีเป็ นทียอมรับของลูกค้า
ผูใ้ ช้บริ การอันจะนําไปสู่ ความภักดีต่อธุ รกิจต่อไป
จากศักยภาพความพร้อมทางด้านสถาบันทางการเงินและการธนาคารสะท้อนให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ,
ของนโยบายภาครัฐโดยเห็นได้ทงจากธนาคารพาณิ
ั
ชย์ไทยและจากสถาบันการเงินจากต่างประเทศทีเข้ามา
ดําเนิ นธุ รกิ จทางการเงิ นในประเทศไทยได้อย่างมีเสรี ภาพท่ามกลางสถานการณ์ การขยายตัวของธุ รกิ จใน
อัตราทีสู งขึนขณะเดียวกันรู ปแบบของการประกอบธุ รกิจได้มีการพัฒนาการอย่างต่อเนื องส่ งผลให้รูปแบบ
การใช้จ่ายเงินของประชาชนเปลียนแปลงไปมีส่วนผลักดันให้เกิดกระแสเงินหมุนเวียนของภาคธุ รกิจในแต่
ละวันมีเป็ นจํานวนมากซึ งเป็ นกระแสหลักของระบบการเงิ นการธนาคารการทําให้ธนาคารต่างๆเล็งเห็ น
ผลประโยชน์ทีจะได้รับจึงมีการปรับตัวและหันมาสนใจระบบการจัดการทีทันสมัยเพิมขึนส่ งผลให้มีการ
แข่งขันด้านการให้บริ การทุกรู ปแบบโดยธนาคารพาณิ ชย์แต่ละแห่ งจะใช้ความพยายามในการสร้างให้ลูกค้า
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เกิ ดความพึงพอใจสร้ างความประทับใจในการให้บริ การของธนาคารได้มีการพัฒนาปรั บปรุ งแก้ไขการ
บริ การของตนเองอย่างต่อเนื องทังในด้านความสะดวกสบายของลูกค้าในการเข้ารั บบริ การความรวดเร็ ว
ความถูกต้องและแม่นยําในการให้บริ การรวมถึ งการนําเสนอบริ การทีหลากหลายมากขึนเพือให้ลูกค้าเกิ ด
ความพึงพอใจสู งสุ ดยังเป็ นการรักษาส่ วนแบ่งลูกค้าและรักษาสัดส่ วนการครองตลาดไว้อีกด้วย (รังสิ ตรา
สังข์อ่วม, 2550)
คุ ณภาพการให้บริ การ (Service Quality)เป็ นการเปรี ยบเที ยบระหว่างบริ การทีลู กค้าคาดหวังกับ
บริ การทีได้รับ หากบริ การทีได้รับตรงหรื อเกินกว่าความคาดหวัง ก็จะทําให้ลูกค้าพึงพอใจและพร้อมทีจะใช้
บริ การต่อไป แต่หากบริ การทีได้รับต่อกว่าบริ การทีคาดหวังก็จะทําให้ลูกค้ายกเลิกหรื อเปลียนไปใช้บริ การ
กับองค์กรคู่แข่งได้ (Berry,et al., 1985 p.42)ในขณะที ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ(2538 : 145) ได้กล่าวว่า
คุ ณภาพการให้บริ การ(Service quality) เป็ นสิ งสําคัญสิ งหนึ งในการสร้ างความแตกต่างของธุ รกิ จการ
ให้บริ การการให้บริ การคือการรักษาระดับการให้บริ การทีเหนื อคู่แข่งขันโดยเสนอคุ ณภาพการให้บริ การ
ตามทีลูกค้าคาดหวังไว้ขอ้ มูลต่างๆทีเกียวกับคุณภาพการให้บริ การทีลูกค้าต้องการจะได้จากประสบการณ์ใน
อดี ตจากการพูดปากต่อปากจากโฆษณาของธุ รกิ จให้บริ การลูกค้าจะพอใจถ้าเขาได้รับในสิ งทีเขาต้องการ
(What) เมือเขามีความต้องการ (When) ณ สถานทีทีเขาต้องการ (Where) ในรู ปแบบทีเขาต้องการ(How)
นักการตลาดต้องการทําการวิจยั เพือให้ทราบถึ งเกณฑ์การตัดสิ นใจซื อบริ การของลูกค้าทัวไปไม่ว่าธุ รกิ จ
แบบใดก็ตามลูกค้าจะใช้เกณฑ์ต่อไปนีพิจารณาถึงคุณภาพการให้บริ การ
อย่างไรก็ตามธุ รกิจธนาคารพาณิ ชย์เป็ นธุ รกิจทีต้องเผชิ ญกับการแข่งขันทีรุ นแรงมากองค์กรธุ รกิจ
ทุกองค์กรต้องมีการปรับปรุ งเปลียนแปลงภายในองค์กรของตนธนาคารพาณิ ชย์แต่ละแห่ งจะต้องค้นหากล
ยุทธ์และวิธีการต่างๆมาพัฒนาและปรับปรุ งคุณภาพของตนเองให้เพิมมากขึนอย่างต่อเนื องซึ งหากธนาคาร
ใดมีคุณภาพการให้บริ การทีดี เป็ นทียอมรับจากผูใ้ ช้บริ การก็จะสามารถรักษาส่ วนแบ่งทางการตลาดไว้ได้
เป็ นอย่างดี
ผูว้ ิจยั จึงสนใจที จะศึ กษาความคิดเห็ นของผูใ้ ช้บริ การที มีต่อคุ ณภาพการให้บริ การของธนาคาร
กรุ งเทพสาขามหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุ นันทาซึ งจะเป็ นประโยชน์ ต่อการดําเนิ นงานของธนาคารโดย
สามารถนํา ผลที ได้จากการศึ กษาค้นคว้า ไปเป็ นแนวทางในการพิ จารณาปรั บ ปรุ ง พัฒนากลยุทธ์ ใ นการ
ให้บริ การทีดีและมีประสิ ทธิ ภาพยิงขึนต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือศึกษาระดับคุณภาพการให้บริ การของธนาคารกรุ งเทพสาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
2. เพือเปรี ยบเทียบระดับคุณภาพการให้บริ การของธนาคารกรุ งเทพสาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุ นนั ทาจําแนกตามข้อมูลส่ วนบุคคล
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ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิจยั ครังนีมุ่งศึกษาคุณภาพการให้บริ การของธนาคารกรุ งเทพสาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุ นนั ทามีขอบเขตการวิจยั ดังนี
ขอบเขตด้ านเนือR หา
ตัวแปรทีศึกษา
1) ตัวแปรต้นได้แก่เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลียต่อเดือน
2) ตัวแปรตามได้แก่คุณภาพการให้บริ การประกอบด้วยด้านความเชื อถือในมาตรฐานการให้บริ การ
ด้านสิ งทีสัมผัสได้ดา้ นการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้านความไว้วางใจในการให้บริ การ และด้าน
การให้ความสําคัญกับลูกค้า
ขอบเขตด้ านประชากร
- ประชากรทีใช้ในการวิจยั ครังนีคือ ผูใ้ ช้บริ การของธนาคารกรุ งเทพ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุ นนั ทาการกําหนดกลุ่มตัวอย่างทีเหมาะสมโดยผูว้ จิ ยั กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน
ประโยชน์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ
1. ทราบถึ งระดับคุณภาพการให้บริ การของธนาคารกรุ งเทพ จํากัด สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุ นนั ทา
2. สามารถนําผลการวิจยั ไปเป็ นแนวทางในการพัฒนาแก้ไขปรับปรุ งคุณภาพการให้บริ การในด้าน
ต่างๆให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
3.สามารถนําผลการวิจยั ไปใช้เป็ นข้อมูลพืนฐานในการศึกษาวิจยั เกียวกับคุณภาพการให้บริ การของ
ธนาคารกรุ งเทพ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา ในเชิงลึกต่อไป
การทบทวนวรรณกรรม
ในการศึกษาวิจยั เรื อง “ความคิดเห็นของผูใ้ ช้บริ การทีมีต่อคุณภาพการให้บริ การของธนาคารกรุ งเทพ
จํากัด สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา” ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจยั ทีเกียวข้อง
เพือนํามาเป็ นแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั สมมติฐานในการวิจยั และนิ ยามปฏิบตั ิการ ซึ ง
สามารถสรุ ปสาระสําคัญและนําเสนอตามลําดับดังต่อไปนี
1. ทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ การแบ่งส่ วนตลาดตามตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย
เพศ อายุ สถานภาพครอบครั ว จํา นวนสมาชิ กในครอบครั ว ระดับการศึ ก ษา อาชี พ และรายได้ต่อเดื อน
ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ เป็ นลักษณะทีสําคัญ และสถิ ติทีวัดได้ของประชากรและช่ วยในการกําหนด
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ตลาดเป้ าหมาย ในขณะทีลักษณะด้านจิตวิทยาและสังคมวัฒนธรรมช่ วยอธิ บายถึงความคิด และความรู ้ สึก
ของกลุ่มเป้ าหมายนัน ข้อมูลด้านประชากรจะสามารถเข้าถึงและมีประสิ ทธิ ผลต่อการกําหนดตลาดเป้ าหมาย
2. แนวคิดเกียวกับความคิดเห็น ความคิดเห็นเป็ นการแสดงออกทางด้านความรู ้ สึกทีมีต่อสิ งหนึ งสิ ง
ใด ซึ งเกิ ดจากการประเมิ นผลสิ งนัน โดยมี อารมณ์ ประสบการณ์ และสภาพแวดล้อมในขณะนัน เป็ น
พืนฐาน ซึ งความคิดเห็นอาจเปลียนแปลงได้ตามกาลเวลาและบุคคลอืนอาจเห็นด้วยหรื อไม่ก็ตาม
3. แนวคิดเกียวกับคุณภาพการบริ การ คุ ณภาพการให้บริ การ (Service Quality) คือ การรักษาระดับ
การให้บริ การทีเหนื อกว่าคู่แข่ง โดยการนําเสนอคุ ณภาพการให้บริ การตามทีผูร้ ับบริ การคาดหวังไว้ ซึ งมี
นักวิชาการหลายท่านทังในประเทศและต่างประเทศ ได้ให้แนวคิ ดเกี ยวกับคุ ณภาพการบริ การ กล่าวโดย
สรุ ปได้วา คุ ณภาพการบริ การ หมายถึ ง การบริ การทีให้ความสําคัญกับผูร้ ับบริ การตามความคาดหวังของ
ผูร้ ับบริ การ
4. ทฤษฎีและแนวคิดการเข้ าถึงบริการ
1. ความพอเพียงของบริ การทีมีอยู่ (Availability) คือ ความพอเพียงระหว่างบริ การทีมีอยู่กบั
ความต้องการขอรับบริ การ
2. การเข้าถึ งแหล่งบริ การได้อย่างสะดวก (Accessibility) โดยคํานึ งถึ งลักษณะทีตังของการ
เดินทาง
3. ความสะดวกและอํานวยความสะดวกของแหล่ งบริ การ (Accommodation) ได้แก่ แหล่ ง
บริ การทีผูร้ ับบริ การยอมรับว่าให้ความสะดวกและมีสิงอํานวยความสะดวก
4. ความสามารถของผูร้ ับบริ การ (Capability) ในการทีจะเสี ยค่าใช้จ่ายสําหรับบริ การ
5. การยอมรับคุ ณภาพของบริ การ (Acceptability) ซึ งในทีนี รวมถึ งการยอมรับลักษณะของผู ้
ให้บริ การด้วย
5. งานวิจัยทีเกียวข้ อง
จงรัก ยังพลขันธ์ (2553) ทําการศึกษาเรื องคุณภาพการให้บริ การธุ รกิจสิ นเชื อของสหกรณ์การเกษตร
จตุพกั ตรพิมาน จํากัด อําเภอจตุพกั ตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ดผลการวิจยั พบว่า
1. สมาชิ กสหกรณ์ เห็ นว่า คุ ณภาพการให้บริ การด้านสิ นเชื อของสหกรณ์การเกษตรจตุรพักตรพิมาน
จํากัด ด้านการให้บริ การสิ นเชือ ด้านบุคลากร ด้านสถานทีและสิ งอํานวยความสะดวก อยูใ่ นระดับมาก ส่ วน
ด้านประชาสัมพันธ์และให้ความรู ้ อยูใ่ นระดับปานกลาง
2. ผลการเปรี ยบเทียบ คุ ณภาพการให้บริ การสิ นเชื อของสหกรณ์ การเกษตรจตุ รพักตรพิมาน จํากัด
จําแนกตาม เพศ อายุ รายได้เฉลี ยต่อเดื อน และระยะเวลาการเป็ นสมาชิ กสรุ ปได้ดงั นี สมาชิ กสหกรณ์ ทีมี
เพศ และระยะเวลาการเป็ นสมาชิ ก ต่างกัน เห็นว่าคุณภาพการให้บริ การธุ รกิจสิ นเชื อ ทุกด้าน ไม่แตกต่าง
กัน สมาชิกสหกรณ์ทีมีอายุต่างกัน เห็นว่า คุณภาพการให้บริ การธุ รกิจสิ นเชื อ ด้านกระบวนการให้บริ การ
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สิ นเชือ ด้านบุคลากร และด้านประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ ไม่แตกต่างกัน ส่ วนด้านสถานทีและสิ งอํานวย
ความสะดวก แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทีระดับ .05 สมาชิ กสหกรณ์ทีมีรายได้เฉลียต่อเดือนต่างกัน เห็นว่า
คุณภาพการให้บริ การธุ รกิจสิ นเชือทุกด้าน แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทีระดับ .01
6. กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจยั
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรกลุ่มตัวอย่ างทีใช้ ในการวิจัย
ประชากรทีใช้ ในการศึกษา ได้แก่ ผูใ้ ช้บริ การของธนาคารกรุ งเทพ จํากัด สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุ นนั ทา จํานวน 400 คน
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง เนื องจากประชากรมี ข นาดใหญ่ และไม่ ท ราบจํา นวนประชากรที แน่ นอน ดัง นัน
สามารถคํานวณได้จากสู ตรไม่ทราบจํานวนของประชากร W.G. Cochran โดยกําหนดระดับค่าความเชื อมัน
ร้อยละ 95 และระดับค่าความคาดเคลือนร้อยละ 5 (กัลยา วานิชย์บญั ชา,2548,74)
ใช้ขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 384 คน จึ งจะสามารถประมาณค่าร้ อยละ โดยมีความผิดพลาดไม่เกิ น
ร้อยละ 5 ทีระดับความเชื อมันร้อยละ 95 เพือความสะดวกในการประเมินผล และการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั
จึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทังหมด 400 ตัวอย่าง ซึ งถือได้วา่ ผ่านเกณฑ์ตามเงือนไขกําหนด คือไม่นอ้ ยกว่า 384
ตัวอย่าง
เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
เครื องมือทีใช้ในการศึกษาวิจยั ครังนี ผูศ้ ึกษาวิจยั ได้พิจารณาจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ งได้จากการค้นคว้าข้อมูลจากทฤษฎี และประยุกต์ จากแนวคิดงานวิจยั ที
ใกล้เคียงของผูว้ จิ ยั ทีได้ทาํ การวิจยั มาแล้ว โดยได้จดั ลําดับเนือหาแบบสอบถามให้ครอบคลุมข้อมูลทีต้องการ
ซึ งประกอบด้วยคําถามแบบปลายปิ ด (Close-ended question) โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี
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ส่ วนที 1 แบบสอบถามเกียวกับลักษณะส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลียต่อเดือน
ส่ วนที 2 แบบสอบถามเกี ยวกับความสามารถในการทํางานเป็ นแบบสอบถามที สร้ างขึนเพือวัด
คุณภาพการให้บริ การ ประกอบด้วย ด้านความเชือถือในมาตรฐานการให้บริ การ ด้านสิ งทีสัมผัสได้ ด้านการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้านความไว้วางใจในการให้บริ การ และด้านการให้ความสําคัญกับลูกค้า
ขัRนตอนการสร้ างเครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
การสร้างแบบสอบถาม มีขนตอนดั
ั
งนี
1. ศึกษาค้นคว้าจากตํารา เอกสาร บทความ ทฤษฎี หลักการ และงานวิจยั ทีเกี ยวข้อง เพือกําหนด
ขอบเขตการวิจยั และสร้างเครื องมือในการวิจยั คือ แบบสอบถาม ให้ครอบคลุ ม ตามความมุ่งหมายของ
การวิจยั
2. นําข้อมูลทีได้มาสร้างแบบสอบถาม
3. นํา แบบสอบถามที สร้ างขึ นให้ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ จํา นวน 3 ท่ า น ตรวจสอบความถู ก ต้อง ด้า น
โครงสร้างเนือหา และภาษาทีใช้ ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ ก่อนนําแบบสอบถามไปทดลองใช้
4. นําแบบสอบถามฉบับร่ างไปทดลองใช้ (Try-out) โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 40 ตัวอย่าง ซึ ง
ไม่ มี รายชื อในกลุ่ ม ตัว อย่า งที จะทํา การวิจ ัย และไม่ ซํากับ กลุ่ ม ทดสอบเดิ ม แล้ว ตรวจสอบคุ ณ ภาพของ
แบบสอบถาม โดยใช้เครื องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิ ติ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ โดยใช้วิธีค่า
สัมประสิ ทธิ,อลั ฟ่ าของ ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
5. ปรับปรุ งแบบสอบถามอีกครัง แล้วนําเสนออาจารย์ทีปรึ กษาอีกครัง เพือแก้ไขปรับปรุ งจนได้
เครื องมือวัดทีมีประสิ ทธิ ภาพ
6. นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ทีได้นาํ ไปสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง
การวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื อได้รับ แบบสอบถามคื นมา ผูว้ ิจยั ได้จดั ทํา และดํา เนิ นการวิเคราะห์ ข ้อมู ล โดยใช้โปรแกรม
สําเร็ จรู ปทางสถิติ ดังนี
1. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่
1.1 วิเคราะห์ขอ้ มูลในแบบสอบถามในส่ วนที 1 ลักษณะส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึ ก ษา อาชี พ และรายได้เฉลี ยต่อเดื อน นํามาจําแนกความถี (Frequency) และ
นําเสนอค่าร้อยละ (Percentage) เพือศึกษาถึงลักษณะทัวไปของกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั
1.2 วิเคราะห์ขอ้ มูลในแบบสอบถามในส่ วนที 2 โดยใช้ค่าเฉลี ย (Mean) และส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) มีเกณฑ์การประเมินค่าคะแนนทีได้จากการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชัน
(Interval scale)
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2. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมานเพือใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่
2.1 ค่า t – test (Independent t – test) ใช้วิเคราะห์หาความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียของกลุ่ม
ตัวอย่าง 2 กลุ่ ม ที มี ระดับ นัย สํา คัญ .05 เพื อทดสอบสมมติ ฐาน ที เกี ยวกับเพศ สํา หรั บ สถิ ติที ใช้ใ นการ
วิเคราะห์นนในขั
ั
นแรกจะทําการทดสอบความแตกต่างระหว่างความแปรปรวนของตัวแปรอิสระกลุ่มทัง 2
กลุ่ม
2.2 ใช้สถิ ติวิเคราะห์ค่า F – test (Independent sample F – test) แบบการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว One – way ANOVA (One – way Analysis of Variance) ใช้เปรี ยบเทียบค่าเฉลียของ
กลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม เพือทดสอบสมมติฐานด้าน อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้เฉลี ยต่อ
เดือน (กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2545, 332-333)
ผลการวิจัย
1. ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้เฉลีย
ต่อเดือน จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 54.2 และกลุ่มตัวอย่างที
ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอายุ 41 – 50 ปี คิดเป็ น ร้อยละ 32.3 ส่ วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
คิดเป็ นร้อยละ 51.0 โดยส่ วนใหญ่มีอาชี พข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยฯ คิดเป็ นร้อยละ 60.5 และกลุ่ม
ตัวอย่างทีตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีรายได้เฉลียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 36.0
2. ระดับคุ ณภาพการให้บริ การ ของธนาคารกรุ งเทพ จํากัด สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
จากผลการวิจยั คุ ณภาพการให้บริ การ เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าคุ ณภาพการให้บริ การของพนักงาน
ธนาคารกรุ งเทพ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา พบว่า มีคุณภาพการให้บริ การโดยรวมอยูใ่ นระดับ
เห็นด้วย โดยมีค่าเฉลี ยเท่ากับ 4.19 เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านทีมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
เห็นด้วยอย่างยิง คือ ความไว้วางใจในการให้บริ การ (Assurance) และการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
(Responsiveness) โดยมี ค่าเฉลี ยเท่ากับ 4.24 และ 4.21 ตามลําดับ ส่ วนด้านที มี ระดับความคิ ดเห็ นอยู่ใ น
ระดับเห็นด้วย คือ ด้านการให้ความสําคัญกับลูกค้า (Empathy), ด้านสิ งทีสัมผัสได้ (Tangibles) และด้าน
ความเชือถือในมาตรฐานการให้บริ การ (Reliability) โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 4.19, 4.15 และ 4.16 ตามลําดับ
3. กลุ่มตัวอย่างทีมี เพศแตกต่างกัน มี ความคิดเห็ นด้านคุ ณภาพการให้บริ การด้านความเชื อถือใน
มาตรฐานการให้บริ การ,ด้านการตอบสนองความต้องการของลู กค้า และความไว้วางใจในการให้บริ การ
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 ส่ วนด้านอืนๆ ไม่พบความแตกต่างทางด้านสถิติ
4. กลุ่มตัวอย่างทีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นด้านคุณภาพการให้บริ การ ไม่แตกต่างกัน
5. กลุ่มตัวอย่างทีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นด้านคุณภาพการให้บริ การ ไม่แตกต่างกัน
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6. กลุ่ มตัวอย่า งที มี อาชี พ แตกต่ างกันมี คุ ณภาพการให้บริ การโดยรวมและรายด้า น ได้แก่ ความ
เชื อถื อในมาตรฐานการให้บริ การและการให้ความสําคัญกับลูกค้าแตกต่างกันอย่างมี นยั สําคัญทางสถิ ติที
ระดับ .01 และ .05
7. กลุ่ มตัวอย่างที มี รายได้เฉลี ยต่อเดื อนแตกต่า งกัน มี คุณภาพการให้บริ การโดยรวมและรายด้า น
ได้แก่ ด้า นความเชื อถื อในมาตรฐานการให้บ ริ ก ารและการให้ค วามสํา คัญกับ ลู ก ค้า แตกต่ า งกันอย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาวิจยั การศึกษา ความคิดเห็ นของผูใ้ ช้บริ การทีมีต่อคุณภาพการให้บริ การของธนาคาร
กรุ งเทพ จํากัด สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา มีประเด็นสําคัญทีนํามาอภิปรายผลการศึกษาวิจยั ดังนี
1. จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีมี เพศ อาชีพ และรายได้เฉลียต่อเดือน แตกต่าง
กัน มีความคิดเห็นด้านคุณภาพการให้บริ การแตกต่างกัน ซึ งอาจจะเป็ นเพราะว่ากลุ่มตัวอย่างทีมีเพศ อาชี พ
และรายได้เฉลียต่อเดือนจะมีความคิดเห็นต่อการรับบริ การไม่เท่ากัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของกนิ ษฐา วีสม
(2552) ซึ งทําการศึกษาเรื อง ความคิดเห็ นของผูใ้ ช้บริ การทีมีต่อคุณภาพการให้บริ การของธนาคารออมสิ น
ผลการวิจยั พบว่า คุณภาพการให้บริ การของธนาคารออมสิ น เขตเพชรบุรี โดยรวมและรายด้าน จําแนกตาม
ปั จจัยด้านอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาการเป็ นลูกค้าของธนาคาร
พบว่า ปั จจัยทีผูใ้ ช้บริ การมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 คือ ปั จจัยด้าน อายุ
ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาการเป็ นลูกค้าของธนาคารซึ งเป็ นไปตามสมมติฐาน
ทีตังไว้ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
2. ระดับความคิ ดเห็ นด้านความเชื อถื อในมาตรฐานการให้บริ การ (Reliability) พบว่ามี ความ
คิดเห็ นอยู่ในระดับมาก อาจเนื องจาก ลู กค้าที เข้ามาใช้บริ การเห็ นว่า พนักงานสามารถสร้ างความมันใจ
ให้กบั ผูใ้ ช้บริ การ มีความเป็ นกันเองกับลูกค้า ซึ งทางธนาคารอาจจะต้องปรับปรุ งการบริ การในด้านนี ให้อยู่
ระดับ มากที สุ ด สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กนิ ษฐา วีส ม (2552) ทํา การศึ กษาเรื อง ความคิ ดเห็ นของ
ผูใ้ ช้บริ การทีมีต่อคุณภาพการให้บริ การของธนาคารออมสิ น ผลการวิจยั พบว่า คุณภาพการให้บริ การของ
ธนาคารออมสิ น เขตเพชรบุรี ในภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยเมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ผูใ้ ช้บริ การมี
ความคิดเห็นทีมีต่อคุณภาพการให้บริ การ ในระดับเห็นด้วยอย่างยิง โดยเรี ยงตามลําดับจากมากไปหาน้อย
ดังนี ด้านความน่าเชื อถือ ด้านการเข้าถึงจิตใจของผูใ้ ช้บริ การ ด้านความมันใจในการให้บริ การ และด้าน
ทีมงาน นอกจากนี ผูใ้ ช้บริ การมีความคิดเห็นทีมีต่อคุณภาพการให้บริ การในระดับเห็นด้วย โดยเรี ยงลําดับ
จากมากไปหาน้อยดังนี ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ ว ด้านลักษณะภายนอก ด้านอัตราค่าบริ การ และด้าน
การประชาสัมพันธ์
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ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ความคิดเห็นของผูใ้ ช้บริ การทีมีต่อคุณภาพการให้บริ การของธนาคารกรุ งเทพ จํากัด
สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี
จากผลการวิจยั พบว่า คุณภาพการให้บริ การของของธนาคารกรุ งเทพ จํากัด สาขามหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุ นนั ทา อยูใ่ นระดับมากทีสุ ด หรื อระดับมาก ซึ งเป็ นการแสดงว่า ลูกค้าของธนาคารให้การยอมรับ
ในคุณภาพการให้บริ การของธนาคารกรุ งเทพ จํากัด(มหาชน) อย่างดี ในสภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั สถาบัน
การเงินทุกแห่งมีการแข่งขันด้านการให้บริ การทุกรู ปแบบ จึงควรหากลยุทธ์และวิธีการต่าง ๆ มาพัฒนาและ
ปรับปรุ งคุ ณภาพการให้บริ การของธนาคารในทุกด้านให้มากขึน และอย่างต่อเนื อง เพือให้คุณภาพการ
ให้บริ การอยูใ่ นระดับสู งทีสุ ด ซึ งจะส่ งผลให้ธนาคาร เป็ นทียอมรับจากลูกค้าทีมาใช้บริ การมากขึน
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครัRงต่ อไป
จากการทําวิจยั ในครังนี ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะเพิมเติม ดังนี
2.1 ควรทําศึกษา ความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริ การด้านธุ รกรรมอืนๆ ของธนาคาร
2.2 ควรศึกษาเปรี ยบเทียบคุณภาพการให้บริ การด้านอืนๆ เพือนําผลการศึกษาวิจยั ไปพัฒนาระบบ
การให้บริ การให้ประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึน
2.3 ควรมีการศึกษาคุ ณภาพให้บริ การ ในทรรศนะของพนักงานธนาคารซึ งเป็ นผูใ้ ห้บริ การอีกด้าน
หนึงด้วย เพือจะทําให้ทราบข้อมูลในมิติทีกว้างและครอบคลุมยิงขึน
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