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บทคัดยอ

 การศึกษาเรือ่ง ความพงึพอใจของลกูคาทีม่ตีอการใหบรกิารของธนาคารออมสิน จาํกดั สาขาชยัภมู ิจงัหวดัชยัภมู ิ

มีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมของลูกคาที่มาใชบริการธนาคารออมสิน สาขาชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

2) เพ่ือศึกษาความพงึพอใจของลกูคาทีม่ตีอการใหบรกิารของธนาคารออมสนิ สาขาชยัภมู ิจงัหวดัชยัภมู ิวธิกีารดาํเนนิการวจิยั 
ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 340 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ขอมูล ไดคาความเชื่อมั่น 0.91 จากนั้นเก็บรวบรวมขอมูลแบบบังเอิญจากกลุมตัวอยางจํานวน 240 คน ที่มาใชบริการ

ฝากเงิน ถอนเงิน โอนเงิน ชําระคาสินคา/บริการ รวมทั้งบริการอื่นๆ ที่ธนาคาร 

 ผลการศึกษา พบวา 

 1)  พฤติกรรมของลูกคาที่มาใชบริการธนาคารออมสิน สาขาชัยภูมิ สวนใหญมีความถ่ีในการมาใชบริการ 

1 - 2 ครั้ง/เดือน จํานวน 172 คน คิดเปนรอยละ 50.59 สวนใหญจะเปนเพศหญิงที่มาใชบริการตางๆ ของทางธนาคาร 

จาํนวน 215 คน คดิเปนรอยละ 63.24 ประเภทของการมาใชบรกิารมากท่ีสดุ คอื ดานเงนิฝาก/ถอนเงิน/โอนเงิน จาํนวน 

192 คน คิดเปนรอยละ 56.47 เหตุผลในการเลือกใชบริการตางๆ ของทางธนาคารเพราะมีสาขาท่ีใกลบาน จํานวน

113 คน คิดเปนรอยละ 33.24 สวนใหญมีระยะเวลาในการเปนลูกคาของทางธนาคาร 2 - 4 ป จํานวน 111 คน คิดเปน
รอยละ 32.65

  2) ระดบัความพึงพอใจของผูมาใชบรกิารธนาคารออมสิน สาขาชัยภมู ิดานอาคาร สถานท่ี พบวา โดยรวมมีความ

พึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.51 ดานการใหบริการของพนักงาน พบวาโดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับ

ปานกลาง คาเฉล่ีย 3.46 ดานการประชาสัมพันธ พบวา โดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 3.40 

ดานการอํานวยความสะดวก พบวา โดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.31 ตามลําดับ

คําสําคัญ: พฤติกรรม, ความพึงพอใจ, การประเมินผลความพึงพอใจ

* นักศึกษาหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
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ABSTRACT

 The purposes of this study were: 1) to examine customer behavior on the services of 

Government Savings Bank, Chaiyaphum Branch, Chaiyaphum Province, 2) to examine customer

satisfaction with the services provided by Government Savings Bank, Chaiyaphum Branch, Chaiyaphum 

Province. The data was collected from 340 samples using questionnaires with a reliability of 0.89 

for collecting data. The data were collected by accidental random sampling from 240 samples using 
the services of deposit, withdrawal, transfer money, pay for goods and services, including other services

at this Bank. The results showed that: 1) the customer behavior using the services of Government 

Savings Bank, Chaiyaphum Branch most frequently used for 1-2 times / month (50.59% n=172), most 

women used the services (63.24 % n = 192) the types of service used very much were deposit/

withdrawal/transfer services (56.47%). The reasons for selecting the bank services because the branch 

was near the house (33.24% n=113) 2) the customer satisfaction level at the bank in the aspect 

of location was at the high level at the average of 3.51, the aspect of the services of its employees 

was found that overall satisfaction was 3.46, and the overall level of publicity was 3.40, and the 

facilities were found that overall satisfaction were 3.31at the moderate level, respectively.

keywords: Behavior, Satisfaction, Evaluation of satisfaction

1. บทนํา

 การพัฒนาบทบาทของธนาคารออมสินสูการเปน

ธนาคารเพ่ือประชาชน ทําใหธนาคารออมสินเขามา

มีบทบาทในสังคมไทยอยางกวางขวาง ตั้งแตในระดับรัฐ

สูระดับฐานราก ทั้งในแงของการสงเสริมการออม การให

สนิเชือ่ทัง้กับภาครฐั ภาคธรุกจิเอกชน และประชาชนทัว่ไป 

โดยเฉพาะการสงเสริมการออมและใหสินเชื่อในระดับ

ฐานราก และไดรับการสงเสริมอยางกวางขวางย่ิงขึ้น 
ภายใตนโยบายการทํางานที่ เรียกวา  “การสงเสริม

เศรษฐกิจฐานราก” 

 ปจจุบันเกิดการปรับเปลี่ยนบริบททางเศรษฐกิจ

สงัคมในประเทศไทยอยางมาก ซึง่สงผลสาํคญัตอแนวทาง

การทํางานของธนาคารออมสิน โดยเฉพาะการเกิดข้ึน
ของธนาคารพาณิชยใหมๆ มาตั้งแตราวทศวรรษท่ี 2500 

มาจนถึงปจจุบันเมื่อการแขงขันจากธนาคารพาณิชยทวี

ความรุนแรงมากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อธนาคาร

เหลานี้ไดรับอนุญาตใหสามารถทําธุรกรรมทางการเงินได

หลากหลาย ไมจํากัดอยูเฉพาะการฝากเงิน ถอนเงิน หรือ

ปลอยกูเทานัน้ อกีทัง้ธนาคารพาณิชยเหลานีย้งัขยายสาขา

ออกไปทกุพืน้ทีท่ัว่ประเทศ แมแตในเมอืงเลก็ๆ กไ็มไดมแีต

ธนาคารออมสินอีกตอไป ดวยความหลากหลายทาง

ธุรกรรมตลอดจนเครือขายการใหบริการที่กวางขวางของ

ธนาคารพาณิชยทีไ่ดพฒันาข้ึนนีท้าํใหธนาคารออมสินตอง

สูญเสียความไดเปรียบในการดึงดูดลูกคาและสูญเสีย

ฐานลูกคาเดิมลงเรื่อยๆ แมธนาคารออมสินยังคงมีจุดแข็ง

และความไดเปรยีบธนาคารพาณชิยอืน่ๆ ในเร่ืองของความ

ม่ันคงภายใตการประกันความเส่ียงจากรัฐบาลหรือที่

เรียกกันวา “รัฐบาลเปนประกัน” หากแตจุดแข็งนี้ดูจะไม

สามารถยดึถอืเปนขอไดเปรยีบในสายตาของผูใชบรกิารได

อกีตอไป เน่ืองจากการพัฒนาภาพลักษณในเร่ืองของความ

มัน่คงทางการเงิน ตลอดจนการดําเนนิงานท่ีมคีวามโปรงใส
และเปดเผยตอสาธารณะมากขึน้ของธนาคารพาณชิยอืน่ๆ 

ไดทาํใหภาพลกัษณในเรือ่งของความมัน่คงของธนาคารเหลานี้
มี เ พ่ิมสูงขึ้นจนสามารถเทียบเทาไดกับความมั่นคง

ของธนาคารออมสนิ โดยเฉพาะชวงหลงัวกิฤตเิศรษฐกจิใน 

พ.ศ. 2540 นอกจากนีร้ฐับาลกไ็มจาํเปนตองพึง่พาธนาคาร
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ออมสินในการระดมเงินทุนภายในประเทศอีกตอไป 

เนื่องจากธนาคารและสถาบันการเงินอื่นๆ ตางมีขีดความ

สามารถในการระดมเงนิฝากได ไมตางจากธนาคารออมสนิ 

การออกพันธบัตรรัฐบาลจึงเปนการเปดประมูลใหกับ

สถาบนัการเงนิตางๆ เพือ่ใหเกดิการแขงขนัในดานดอกเบีย้ 

ทาํใหบทบาทของธนาคารออมสินในฐานะสถาบันทีใ่หการ

สนับสนุนทางการเงินกับรัฐบาลมาแตอดีตตองลดความ

สําคัญลง สิ่งเหลานี้ลวนเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหธนาคาร

ออมสินตองมีการปฏิรูปองคกรความจําเปนในการปฏิรูป

องคกรครั้งนี้สวนหนึ่งสะทอนใหเห็นในภาพรวมแนวโนม

ผลประกอบการที่ลดลง โดยอุปสรรคสําคัญในการ

ขยายงานของธนาคารออมสินคือการท่ียังขาดธุรกรรม

และบริการทางการเงินที่ตอบสองตอความตองการของ

ลกูคา เพราะขอบเขตการดาํเนินธรุกจิของธนาคารถกูจาํกดั

ดวยกฎเกณฑตางๆ จงึทาํใหไมสามารถใหบรกิารครบวงจร

เหมอืนธนาคารอืน่ๆ ความจาํเปนดงักลาวไดพุงเปาไปทีก่าร

ขจัดขอจํากัดทางดานกฎหมาย โดยไดมีความพยายามใน

การเรงรดัใหกระทรวงการคลงัประกาศใชรางกฎกระทรวง

ที่ธนาคารออมสินไดเสนอใหพิจารณาตั้งแต พ.ศ. 2542 
จนสามารถผานการพจิารณาจากคณะรฐัมนตรใีน พ.ศ. 2547 

หากแตเม่ือพิจารณาแลวพบวากฎกระทรวงฉบับดังกลาว

ยังมีขอจํากัดอยูอีกหลายประการ จึงมีการจัดทําราง
กฎกระทรวงฉบับใหมขึน้ เพือ่ลดขอจาํกดั จนขอบขายการ

ดาํเนนิงานสามารถเทียบเคียงไดกบัธนาคารพาณิชยทัว่ไป 
และไดรับความเห็นชอบประกาศใชใน พ.ศ. 2548 

กฎกระทรวงฉบับใหมนี้สงผลใหธนาคารออมสินสามารถ

ขยายขอบเขตการประกอบธรุกจิไดมากขึน้และคลองตัวขึน้ 

หรือกลาวไดวา ธนาคารออมสินสามารถประกอบธุรกิจ

ธนาคารพาณิชยไดอยาง “ครบวงจร” สามารถตอบสนอง

ตอความตองการของลูกคา ในขณะเดียวกันก็เพิ่มความ
สามารถในการหารายไดของธนาคาร โดยเฉพาะจาก

คาธรรมเนียมในธุรกรรมทางการเงินประเภทตางๆ 

ที่เพิ่มขึ้นมาดวย

 ในป 2556 เปนปทีธ่นาคารออมสนิครบรอบ 100 ป 

เปนปทีม่คีวามสาํคญั และเปนจดุเปลีย่นวาธนาคารของเรา

จะไปในทิศทางใด และจะเติบโตตอเน่ืองอยางไร เราเปน

ธนาคารท่ียิ่งใหญ ครบรอบ 100 ป เราก็ตองทําอะไรให

ยิง่ใหญเชนกนั ดงันัน้ ในโอกาสพเิศษนี ้ธนาคารจงึไดจดัให

มีโครงการที่จะเฉลิมฉลองอยางยิ่งใหญ โดยเฉพาะในสวน

ของกิจกรรมตางๆ นั้น ไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการใน
ชดุตางๆ ขึน้มา เพือ่วางกรอบและเรงรดัการทาํงานใหเปนไป

ตามแผนที่กําหนด อยางไรก็ตาม เร่ืองที่ธนาคารใหความ

สาํคญัเปนอยางมากในปหนาคอื คณุภาพ ในปหนาคุณภาพ

เปนเรื่องสําคัญ เพราะเกี่ยวพันถึงความผูกพันที่แนนแฟน

ระหวางธนาคารกับลูกคา และในการทํางานทุกอยางควร

จะตองมีมาตรฐานท่ีเปนที่ยอมรับ ซึ่งในโอกาสท่ีออมสิน

กําลังกาวไปสูปที่ 100 ความแข็งแกรงของออมสินมีผลตอ

ความม่ันคงทางเศรษฐกิจของชาติ เราจึงตองสรางมาตรฐาน

ที่เชื่อมั่นได เปนธนาคารแหงคุณภาพ หรือ Quality Bank 

ทั้งคุณภาพของคน คุณภาพของการใหบริการท่ีเปนเลิศ 

และคุณภาพของระบบงาน เพื่อสรางความม่ันใจใหกับ

ลูกคาวา สิ่งที่ลูกคาจะไดรับจากธนาคาร ไมวาจะเปนใน

เรื่องของผลิตภัณฑหรือการบริการที่ตอบสนองตอ

รูปแบบการดําเนินชีวิต ทั้งหมดคือสิ่งที่ธนาคารออมสินได

ตัง้ใจมอบใหกบัลูกคาผูมอีปุการคณุตอธนาคารออมสนิจน

ทําใหธนาคารกาวมาจนถึงปที่ 100” 

 ธนาคารออมสิน สาขาชัยภูมิ เปนสาขาหลัก

ของจังหวัดชัยภูมิและเปนสาขายอยของธนาคารออมสิน 

ตัง้อยูที ่51/9 หฤทัย ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง จงัหวัดชยัภูม,ิ 

36000 ใหบริการฝากเงิน ถอนเงิน โอนเงิน ชําระเงินกู 

ชําระคาสินคา/บริการ บริการดานสินเชื่อ บริการขาวสาร 

รวมท้ังบริการอ่ืนๆ ในแตละวันมีผูมาใชบริการตางๆ 

ของธนาคารเปนจํานวนมาก ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการ
ใหบริการท่ีไมทั่วถึงและไมมีประสิทธิภาพ การใหบริการ

ของทางธนาคารอาจไมตอบสนองกับความพึงพอใจของ
ผูมาใชบริการ โดยมีผูมาใชบริการเฉลี่ยสัปดาหละ 

1,345.25 หรือประมาณ 1,345 คน โดยคิดจากจํานวน

ผูมาใชบรกิารภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 รวมท้ังสิน้ 
5,381 คน ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา

ถึงคุณภาพของการใหบริการของธนาคารออมสิน โดยจะ
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ทําการศึกษาความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอการใหบริการ

ของธนาคารออมสนิ และเลอืกธนาคารออมสนิ สาขาชยัภมู ิ

เปนกรณีศึกษา เพื่อเปนตนแบบในการศึกษาและพัฒนา

คุณภาพการใหบริการ ธนาคารสามารถนําผลการศึกษาท่ี

ไดไปใชเปนแนวทางในการพัฒนายกระดับคุณภาพการให

บริการ ลูกคาสามารถนําผลการศึกษาที่ไดไปใชเปน

แนวทางในการพิจารณาตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคาร

ตางๆ ของทางธนาคาร สมาคมธนาคารไทยสามารถนํา

ผลการศึกษาที่ไดไปใชเปนแนวทางในการพัฒนายกระดับ

มาตรฐานคุณภาพการใหบรกิารของธนาคารออมสินตอไป
2.  วัตถุประสงคของการศึกษา

 1.  เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมของลูกคาที่มาใช

บริการธนาคารออมสิน สาขาชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

 2.  เพือ่ศกึษาความพึงพอใจของลูกคาทีม่ตีอการ

ใหบริการของธนาคารออมสิน สาขาชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

3. วิธีดําเนินการศึกษา

 ขั้นตอนการดําเนินการศึกษา 1) กําหนดขนาด

ประชากรและกลุมตัวอยาง 2) สรางเคร่ืองมือที่ใชในการ

เก็บรวบรวมขอมูล 3) ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชใน

การเก็บรวบรวมขอมูล 4) เก็บรวบรวมขอมูล 5) ประมวล

ผลขอมูล รายละเอียดดังนี้

 3.1 กําหนดขนาดประชากรและกลุมตัวอยาง

 ประชากร ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ 

ลูกคาที่มาใชบริการธนาคารออมสิน  สาขาชัยภูมิ  

โดยพิจารณาจากจํานวนลูกคาที่มาใชบริการฝากเงิน 

ถอนเงนิ โอนเงนิ ชาํระคาสนิคา/บรกิาร รวมทัง้บรกิารอืน่ๆ 

ที่ธนาคาร ภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 รวมทั้งสิ้น 
5,381 คน เฉล่ียสปัดาหละ 1,345.25 หรอืประมาณ 1,345 

คน (อางอิงจาก Transaction การใหบริการลูกคาของ

ธนาคารออมสิน สาขาชัยภูมิ)

 การกาํหนดขนาดตวัอยาง ผูศกึษาไดกาํหนดขนาด

กลุมตวัอยางตามสตูรของ ทาโร ยามาเน (Yamane, 1973 
อางใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 

0.05 จากลูกคาทีม่าใชบรกิารธนาคารออมสิน สาขาชัยภมู ิ

โดยพิจารณาจากจํานวนลูกคาท่ีมาใชบริการฝากเงิน 
ถอนเงนิ โอนเงนิ ชาํระคาสนิคา/บริการ รวมทัง้บรกิารอืน่ๆ 

ที่ธนาคาร ภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 รวมทั้งสิ้น 

5,381 คน เฉล่ียสปัดาหละ 1,345.25 หรอืประมาณ 1,345 

ไดขนาดตัวอยางจํานวน 308 คน (สํารองขอมูล 10%) 

ไดขนาดตัวอยางเทากับ 338.8 คน ประมาณ 339 คน 

เพือ่ใหสะดวกตอการเกบ็ขอมลูจึงเกบ็จรงิจาํนวน 340 คน

 3.2 สรางเครือ่งมอืทีใ่ชในการเก็บรวบรวมขอมลู

  2.1 ศกึษาทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วของ เพือ่

เปนแนวทางในการออกแบบสอบถาม

  2.2 ออกแบบสอบถามใหสอดคลองกับ
วตัถปุระสงคและกรอบแนวคดิของการวจิยั ซึง่แบบสอบถาม 

แบงออกเปน 4 สวน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ สวนท่ี 1 

มลีกัษณะเปนแบบสอบถามปลายปด สอบถามขอมลูเก่ียวกับ
ปจจัยสวนบุคคล สวนท่ี 2 มีลักษณะเปนแบบสอบถาม

ปลายปด สอบถามขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชบริการ 

สวนที่ 3 มีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายปด สอบถาม

เกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกคาท่ีมาใชบริการธนาคาร

ออมสิน สาขาชัยภมู ิโดยแบงเปน 4 ดาน ไดแก ดานอาคาร

สถานท่ี ดานการใหบริการของพนักงาน ดานการอํานวย

ความสะดวก และดานการประชาสัมพันธ โดยแบงความ

พึงพอใจออกเปน 5 ระดับ ตามมาตรวัด Likert Scale 
(วิเชียร เกตุสิงห, 2538) สวนที่ 4 เปนสวนสุดทายของ

แบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายเปด 
เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น

และขอเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีตอธนาคาร 

และขอเสนอแนะอืน่ๆ ทีเ่ปนประโยชนตอการปรบัปรงุการ

ใหบริการของธนาคารออมสิน สาขาชัยภูมิ

 3.3 ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอืท่ีใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูล 
  3.3.1 เมือ่ผูศกึษาสรางแบบสอบถามเสร็จแลว 

จากน้ันกจ็ะนําเสนอตออาจารยทีป่รกึษาปญหาพิเศษ เพือ่

ตรวจสอบความถูกตองและทําการปรับปรุงแกไขตาม

ขอเสนอแนะ
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  3.3.2 นาํแบบสอบถามทีท่าํการปรบัปรุงแกไข

แลวใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ เพื่อพิจารณาความเที่ยงตรง

ของเนือ้หา ความเขาใจ และการใชภาษา เพือ่ใหครอบคลมุ

ตามวัตถุประสงคของการวิจัยในครั้งนี้ 

  3.3.3 นําแบบสอบถามที่ทําการปรับปรุง

เนื้อหาแลวไปทดลองใชกับลูกคาของธนาคารออมสิน 

สาขาอ่ืนที่ไมใชสาขาชัยภูมิ คือ ธนาคารออมสิน สาขา

หาแยกโนนไฮ จํานวน 30 คน และนําผลที่ไดไปวิเคราะห

หาคาความเช่ือม่ันดวยวธิสีมัประสิทธิแ์อลฟา (α- Coeffi cient) 

ของครอนบาค (Cronbach) ดวยโปรแกรม SPSS (Statistical 
Package for the Social Science for Windows)

ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.91 ซึ่งผานเกณฑที่ผูศึกษา

กําหนดไว คือ 0.70 ดังนั้นแบบสอบถามมีประสิทธิภาพ

สามารถนําไปใชงานได

  3.3.4 นําแบบสอบถามท่ีไดรับการแกไข

ปรับปรุงอยางสมบูรณแลว นําเสนอตอคณะกรรมการ

ควบคุมการคนควาอสิระ ขอความเห็นชอบและนําไปใชใน

การเก็บรวมรวมขอมูลเพื่อการวิจัยตอไป

4.  เก็บรวบรวมขอมูล 

 4.1 แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)

ผู ศึ กษาทํ าการ เก็บรวบข อมู ลจากแบบสอบถาม 
(Ques t ionna i re )  ซึ่ ง เป นแหล งข อมู ลปฐมภูมิ  

จากกลุมตัวอยางจํานวน 340 คน (สํารองขอมูล 10%) 
ตามสูตรของ ทาโร ยามาเน (Yamane, 1973 อางใน 

ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ที่ระดับความคลาดเคล่ือน 0.05 
ที่มาใชบริการธนาคารออมสิน สาขาชัยภูมิ โดยพิจารณา

จากจํานวนผูมาใชบริการฝากเงิน ถอนเงิน โอนเงิน 

ชําระเงินกู ชําระคาสินคา/บริการ บริการดานสินเชื่อ 

บริการขาวสาร รวมทั้งบริการอื่นๆ ที่ธนาคารในเดือน
กนัยายน พ.ศ. 2556 ซึง่มีขัน้ตอนในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ดังน้ี

  4.1.1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยา ลัย 

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เพื่อขอความรวมมือจากผูจัดการ

ธนาคารออมสินสาขาชัยภูมิ ในการเก็บรวบรวมขอมูล

จากกลุมตัวอยางท่ีมาใชบริการฝากเงิน ถอนเงิน โอนเงิน 

ชําระคาสินคา/บริการ รวมทั้งบริการอื่นๆ ที่ธนาคาร

  4.1.2 ผู วิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูล

ดวยวิธีเลือกแบบบังเอิญ จากกลุมตัวอยางท่ีมาใชบริการ

ฝากเงิน ถอนเงิน โอนเงิน ชําระคาสินคา/บริการ รวมทั้ง

บริการอ่ืนๆ ที่ธนาคาร โดยใชเวลาในการเก็บรวบรวม

ขอมูลทั้งส้ิน 5 วันทําการ ระหวางวันที่ 16 - 19 ธันวาคม 

2556 

 4.2 แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

แหลงขอมลูทตุยิภมู ิ(Secondary Data) ผูวจิยัเกบ็รวบรวม

ขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของตางๆ เพื่อเปน

แนวทางในการศึกษาวิจัย รวมถึงขอมูลจากธนาคาร

และฐานขอมูลของธนาคาร เพื่อใชในการกําหนดกลุม

ตวัอยางและขนาดตัวอยาง นอกจากนีย้งัมีแหลงขอมูลอืน่ๆ 

อีกดวย ไดแก อินเทอรเน็ต สื่อสิ่งพิมพตางๆ เปนตน

5.  การประมวลผลขอมูล 

 5.1 การตรวจสอบคุณภาพของขอมูล โดยตรวจ

สอบความถกูตองของขอมลูวาขอมลูทีผู่ตอบแบบสอบถาม

กรอกมีความถูกตองสอดคลองตรงกับความเปนจริง

หรือไม ตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลวาสวนไหนของ

แบบสอบถามมีขอมูลสูญหาย  (Miss ing Data ) 

หรือไมสมบูรณ จากนั้นทําการแกไขเพื่อใหขอมูลอยูใน

สถานะท่ีพรอมนําไปวิเคราะหตอไป

 5.2  ก า ร ล ง ร หั ส  เ ม่ื อ ทํ า ก า ร ต ร ว จ ส อบ

และปรบัปรงุแกไขขอมลูของแบบสอบถามใหอยูในสถานะ

ที่พรอมนําไปวิเคราะหแลว ผูวิจัยจะทําการลงรหัส

ตามท่ีกาํหนดไวสาํหรับแบบสอบถามปลายปด และจัดกลุม
คําตอบที่ไดจากแบบสอบถามปลายเปด

 5.3  การประมวลผลขอมูลทางสถิติ เมื่อลงรหัส

ขอมูลเรียบรอยแลว ผูวิจัยจะทําการวิเคราะหขอมูล

โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยทาง

สงัคมศาสตร ดวยการหาคาเฉล่ีย รอยละ และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน
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6.  ผลการศึกษา

 6.1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบ

แบบสอบถาม

  จากการศึกษากลุมตัวอยางที่มาใชบริการ

ธนาคารออมสิน สาขาชัยภมู ิพบวา สวนใหญเปนเพศหญิง 

จํานวน 215 คน คิดเปนรอยละ 63.24 รองลงมา คือ 

เพศชาย จํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 36.76 สวนใหญ 

มีอายุระหวาง 20 - 29 ป จํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 

31.18 รองลงมา คอื อายุระหวาง 40 - 49 ป จาํนวน 78 คน 

คดิเปนรอยละ 22.94 อายรุะหวาง 30 - 39 ป จาํนวน 71 คน
คิดเปนรอยละ 20.88 อายุ 50 ป ขึ้นไป จํานวน 47 คน 

คิดเปนรอยละ 13.82 อายุ ตํ่ากวา 20 ป จํานวน 38 คน 

คิดเปนรอยละ 11.18 ตามลําดับ สวนใหญมีการศึกษา

ระดับปริญญาตรี จํานวน 134 คน คิดเปนรอยละ 39.41 

รองลงมา คือ การศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. จํานวน 

69 คน คดิเปนรอยละ 20.20 การศกึษาระดบัประถมศกึษา 

จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 16.47 การศึกษาระดับ

มัธยมศึกษา/ปวช. จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 16.18 

การศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 26 คน คิดเปน

รอยละ 7.65 ตามลําดับ สวนใหญมีอาชีพทําธุรกิจสวนตัว 

จาํนวน 128 คน คดิเปนรอยละ 37.65 รองลงมา คอื อาชีพ

ขาราชการ/พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 83 คน 
คดิเปนรอยละ 24.41 อาชพีนกัเรยีน/นกัศกึษา จาํนวน 76 คน 

คดิเปนรอยละ 22.35 อาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน จาํนวน 

52 คน คิดเปนรอยละ 15.29 และอาชีพอื่นๆ จํานวน 1 คน 
คิดเปนรอยละ 0.29 ตามลําดับ สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอ

เดอืนไมเกิน 10,000 บาท จาํนวน 126 คน คดิเปนรอยละ 

37.06 รองลงมา คอื รายไดเฉลีย่ตอเดือน 20,001 - 30,000 บาท

จาํนวน 71 คน คดิเปนรอยละ 20.88 รายไดเฉลีย่ 30,001 

- 40,000 บาท จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 18.24 รายได

เฉลี่ย 10,001 - 20,000 บาท จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 

14.71 รายไดเฉลี่ยตอเดือน 50,001 บาท ขึ้นไป จํานวน 

16 คน คิดเปนรอยละ 4.47 และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

40,001 - 50,000 บาท จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 

4.41 ตามลําดับ

 6.2 ผลการวเิคราะหพฤตกิรรมของลูกคาทีม่าใช

บริการท่ีธนาคารออมสิน สาขาชัยภูมิ

  จากการศึกษากลุมตัวอยางที่มาใชบริการ

ธนาคารออมสิน สาขาชัยภูมิ พบวา สวนใหญมีความถี่

ในการมาใชบริการ 1 - 2 ครั้ง/เดือน จํานวน 172 คน 

คิดเปนรอยละ 50.59 รองลงมา คือ ความถี่ในการมาใช

บริการ 1 - 2 ครั้ง/สัปดาห จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 

19.71 ความถ่ีในการมาใชบริการนอยกวา 1 คร้ัง/เดือน 

จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 16.76 ความถี่ในการมาใช

บริการ 3 - 4 ครั้ง/สัปดาห จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 

10.59 ความถ่ีในการมาใชบริการ มากกวา 5 คร้ัง/สปัดาห 

จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.35 ตามลําดับ สวนใหญมี

ประเภทของการมาใชบริการดานเงินฝาก/ถอนเงิน/

โอนเงิน จํานวน 192 คน คิดเปนรอยละ 56.47 รองลงมา 

คือ ประเภทของการมาใชบริการดานสินเช่ือ (ทั้งลูกคา

รายใหญและรายยอย) จาํนวน 62 คน คดิเปนรอยละ 18.24 
ประเภทของการมาใชบริการรับชําระคาสินคาและบริการ 

จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 17.35 ประเภทของการมา

ใชบริการทําบัตรเอทีเอ็ม (ATM) หรือบัตรเครดิต จํานวน 

11 คน คิดเปนรอยละ 3.24 ประเภทของการมาใชบริการ

เรียกเก็บเช็คตางจังหวัด จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 

3.24 ประเภทของการมาใชบรกิารตัว๋แลกเงนิ เชค็ธนาคาร 

เชค็ของขวัญ จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.18 ประเภท

ของการมาใชบริการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.29 ตามลําดับ สวนใหญมี

เหตผุลในการเลอืกใชบริการตางๆ ของทางธนาคารเพราะ

มีสาขาท่ีใกลบาน จํานวน 113 คน คิดเปนรอยละ 33.24 
ไดรับความสะดวกสบาย จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 

30.59 ประทับใจในการใหบริการ จํานวน 48 คน คิดเปน

รอยละ 14.12 ชื่อเสียงและความมั่นคงของบริษัท จํานวน 
43 คน คิดเปนรอยละ 12.65 มีความคุนเคยกับพนักงาน 

จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 5.00 ใหผลตอบแทนสูง 

จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 3.24 มีเทคโนโลยีในการให
บริการท่ีทันสมัย จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.18 

ตามลําดับ สวนใหญมีระยะเวลาในการเปนลูกคาของทาง
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ธนาคาร 2 - 4 ป จํานวน 111 คน คิดเปนรอยละ 32.65 

รองลงมา คือ ระยะเวลาในการเปนลูกคาของทางธนาคาร 

8 - 10 ป จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 25.00 ระยะเวลา

ในการเปนลูกคาของทางธนาคาร 5 - 7 ป จํานวน 79 คน 

คิดเปนรอยละ 23.24 ระยะเวลาในการเปนลูกคาของทาง

ธนาคารไมเกิน 1 ป จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 10.29 

และระยะเวลาในการเปนลูกคาของทางธนาคาร 11 ป 

ขึ้นไป จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 8.82 ตามลาํดับ 

 6.3 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูมาใช

บริการธนาคารออมสิน สาขาชัยภูมิ

  ความพึงพอใจของผูมาใชบริการธนาคาร

ออมสิน สาขาชัยภูมิ ดานอาคาร สถานที่ พบวา โดยรวมมี

ความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.51 ดานการ
ใหบรกิารของพนกังาน พบวาโดยรวมมคีวามพงึพอใจอยูใน
ระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.46 ดานการประชาสัมพันธ 

พบวา โดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 

คาเฉลีย่ 3.40 ดานการอาํนวยความสะดวก พบวา โดยรวม

มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.31

ตามลําดับ

  6.3.1 ดานอาคารสถานท่ี จากการศึกษา

ความพึงพอใจของผูมาใชบริการธนาคารออมสิน

สาขาชัยภูมิ ในดานอาคารสถานที่ พบวา โดยรวมมคีวาม

พงึพอใจอยูในระดบัมาก มคีาเฉลีย่ 3.51 เมือ่พจิารณาเปน

รายขอ พบวา ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย

ของธนาคาร มีระดับความพึงพอใจมาก มีคาเฉล่ีย 

3.65 รองลงมา คอื ทาํเลทีต่ัง้ของธนาคารมคีวามเหมาะสม 

มรีะดบัความพงึพอใจมาก มคีาเฉลีย่ 3.63 ความปลอดภัย

ในการเขามาใชบริการ มีระดับความพึงพอใจมาก 
มคีาเฉลีย่ 3.59 ความชดัเจนของปายแนะนาํการใหบรกิาร

ตางๆ มีระดับความพึงพอใจปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.44 

หองสุขามีความสะอาดและถูกสุขลักษณะ มีระดับ

ความพึงพอใจปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.38 และที่นั่งรอรับ

บริการมีความเพียงพอ มีระดับความพึงพอใจปานกลาง
มีคาเฉลี่ย 3.36 ตามลําดับ

  6.3.2 ดานการใหบริการของพนักงาน 

ความพึงพอใจของผูมาใชบริการธนาคารออมสิน สาขา

ชยัภมู ิในดานการใหบรกิารของพนกังาน พบวา โดยรวมมี

ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.46 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความรูความสามารถที่

เหมาะสมกับหนาที่ มีระดับความพึงพอใจมาก คาเฉล่ีย 

3.54 มีความกระตือรือรน มีความเปนมิตร และมีความ

ใสใจในการใหบริการ มีระดับความพงึพอใจมาก คาเฉลี่ย 

3.51 สรางความประทับใจในการใหบริการ มีระดับความ

พึงพอใจปานกลาง คาเฉลี่ย 3.46 มีความเพียงพอตอการ

ใหบริการ มีระดับความพึงพอใจปานกลาง คาเฉลี่ย 3.45 

ความถูกตอง รวดเร็วในการใหบริการ มีระดับความ

พึงพอใจปานกลาง คาเฉลี่ย 3.44 การใหบริการลูกคา

ในทกุระดบัอยางเทาเทียม มรีะดบัความพึงพอใจปานกลาง 

คาเฉลี่ย 3.42 และการตอบขอสักถาม การแนะนําการให

บ ริการ  และการแก ไขปญหาใหกับผูมาใชบ ริการ 

มีระดับความพึงพอใจปานกลาง คาเฉลี่ย 3.41 ตามลําดับ

  6.3.3 ดานการอํานวยความสะดวก จากการ

ศึกษาความพึงพอใจของผูมาใชบริการธนาคารออมสิน 

สาขาชยัภมู ิในดานการอาํนวยความสะดวก พบวาโดยรวม

มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.31 
เมือ่พจิารณาเปนรายขอ พบวา การใหบรกิารแกลกูคาเปนไป

อยางตอเน่ืองไมตดิขดั มรีะดับความพึงพอใจมาก คาเฉล่ีย 

3.51 การใหบริการลกูคาตามลาํดบัการกดบตัรควิ มรีะดบั

ความพึงพอใจปานกลาง คาเฉล่ีย 3.46 ชองบริการมีความ

เพียงพอตอลูกคาท่ีมาใชบริการ มีระดับความพึงพอใจ
ปานกลาง คาเฉลี่ย 3.41 การเดินทางมาใชบริการมีความสะดวก 

รวดเร็ว มีระดับความพึงพอใจปานกลาง คาเฉลี่ย 3.25 

และสถานท่ีจอดรถมีความเพียงพอ มีระดับความพึงพอใจ

ปานกลาง คาเฉลี่ย 2.94 ตามลําดับ
  6.3.4 ดานการประชาสมัพนัธ จากการศึกษา

ความพึงพอใจของผูมาใชบริการธนาคารออมสิน สาขา

ชัยภูมิ ในดานการประชาสัมพันธ พบวา โดยรวมมีความ
พงึพอใจอยูในระดบัปานกลาง คาเฉลีย่ 3.40 เมือ่พจิารณา

เปนรายขอ พบวา ขอมลูทีไ่ดรบัจากธนาคารมีความถูกตอง 
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รวดเร็ว เชื่อถือได ทันสมัยและเปนปจจุบันอยูตลอดเวลา 

มีระดับความพึงพอใจมาก คาเฉล่ีย 3.54 ชองทางการ

ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและสิทธ์ิประโยชนให

กบัลกูคามคีวามหลากหลาย มรีะดบัความพึงพอใจปานกลาง

คาเฉลี่ย 3.46 ลูกคาของธนาคารสามารถรับรูและเขาถึง

ขอมูลขาวสารและสิทธ์ิประโยชนไดงาย มีระดับความ
พงึพอใจปานกลาง คาเฉล่ีย 3.37 และส่ือประชาสัมพนัธตางๆ 

มีความชัดเจนและเขาใจไดงาย คาเฉลี่ย 3.21 ตามลําดับ 

7.  อภิปรายผล
 จากการศึกษากลุมตวัอยางท่ีมาใชบรกิารธนาคาร

ออมสิน สาขาชัยภูมิ พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง 

จํานวน 215 คน คิดเปนรอยละ 63.24 รองลงมา คือ 

เพศชาย จํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 36.76 สวนใหญ

มีอายุระหวาง 20 - 29 ป จํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 
31.18 รองลงมา คอื อายุระหวาง 40 - 49 ป จาํนวน 78 คน 
คิดเปนรอยละ 22.94 สวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี

จํานวน 134 คน คิดเปนรอยละ 39.41 รองลงมา คือ 

การศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. จํานวน 69 คน คิดเปน

รอยละ 20.20 สวนใหญมีอาชีพทําธุรกิจสวนตัว จํานวน 

128 คน คิดเปนรอยละ 37.65 รองลงมา คือ อาชีพ

ขาราชการ/พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 83 คน 
คิดเปนรอยละ 24.41 สวนใหญมีรายไดเฉล่ียตอเดือน

ไมเกิน 10,000 บาท จํานวน 126 คน คดิเปนรอยละ 37.06 

รองลงมา คอื รายไดเฉล่ียตอเดือน 20,001 - 30,000 บาท 
จํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 20.88 ผลการศึกษา

พฤติกรรมของลูกคาที่มาใชบริการธนาคารออมสิน สาขา

ชัยภูมิ พบวา สวนใหญมีความถี่ในการมาใชบริการ

1 - 2 ครั้ง/เดือน รองลงมา คือ ความถี่ในการมาใชบริการ 

1 - 2 ครั้ง/สัปดาห ซึ่งสวนใหญจะเปนเพศหญิงที่มาใช
บรกิารตางๆ ของทางธนาคาร ประเภทของการมาใชบรกิาร

มากท่ีสุด คือ ดานเงินฝาก/ถอนเงิน/โอนเงิน รองลงมา 

คอื การใชบรกิารดานสนิเชือ่ (ทัง้ลกูคารายใหญและรายยอย) 

เหตผุลในการเลอืกใชบรกิารตางๆ ของทางธนาคารเพราะ

มีสาขาที่ใกลบาน และไดรับความสะดวกสบาย สวนใหญ

มีระยะเวลาในการเปนลูกคาของทางธนาคาร 2 - 4 ป 

รองลงมา คือ 8 - 10 ป ผลการศึกษาความพึงพอใจของ

ผูมาใชบริการธนาคารออมสิน สาขาชัยภูมิ ดานอาคาร

สถานท่ี พบวา โดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก

เมือ่พจิารณาเปนรายขอ พบวา ความสะอาดและความเปน

ระเบยีบเรยีบรอยของธนาคาร มคีวามพงึพอใจอยูในระดบั

มาก รองลงมา คอื ทาํเลทีต่ัง้ของธนาคารมคีวามเหมาะสม 

มคีวามพึงพอใจอยูในระดับมาก ความปลอดภัยในการเขา

มาใชบรกิาร มคีวามพงึพอใจอยูในระดบัมาก ความชดัเจน

ของปายแนะนําการใหบริการตางๆ มีความพึงพอใจอยูใน

ระดับ ปานกลาง หองสุขามีความสะอาดและถูกสุขลักษณะ 

มีความพึงพอใจอยู ในระดับ  ปานกลาง  และท่ีมี

ความพงึพอใจนอยท่ีสดุ คอื ทีน่ัง่รอรบับริการมคีวามเพยีงพอ 

มีความพึงพอใจอยูในระดับ ปานกลาง ผลการศึกษา 

ความพึงพอใจของผูใชบรกิารธนาคารออมสนิ สาขาชยัภมู ิ

ดานการใหบ ริการของพนักงาน  พบวาโดยรวมมี
ความพงึพอใจอยูในระดบั ปานกลาง เมือ่พจิารณาเปนรายขอ 

พบวา มคีวามรูความสามารถทีเ่หมาะสมกบัหนาที ่มคีวาม

พึงพอใจอยูในระดับมาก มีความกระตือรือรน มีความเปน

มิตร และมีความใสใจในการใหบริการ มีความพึงพอใจอยู

ระดับ มาก สรางความประทับใจในการใหบริการ มีความ

พึงพอใจอยูในระดับ ปานกลาง มีความเพียงพอตอการให

บริการ  มีความพึ งพอใจอยู ในระดับ  ปานกลาง 

ความถูกตอง รวดเร็วในการใหบริการ มีความพึงพอใจอยู

ในระดับ ปานกลาง การใหบริการลูกคาในทุกระดับอยาง

เทาเทียม มคีวามพงึพอใจอยูในระดบั ปานกลาง และท่ีมคีวาม
พงึพอใจนอยทีส่ดุ คอื การตอบขอสักถาม การแนะนาํการ

ใหบริการ และการแกไขปญหาใหกบัผูมาใชบริการ มคีวาม

พึงพอใจ อยูในระดับ ปานกลาง ผลการศึกษาความ

พึงพอใจของผูมาใชบริการธนาคารออมสิน สาขาชัยภูมิ 
ดานการอํานวยความสะดวก พบวาโดยรวมมีความพึงพอใจ

อยูในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

การใหบริการแกลูกคาเปนไปอยางตอเน่ืองไมติดขัด

มีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก การใหบริการลูกคาตาม

ลาํดบัการกดบตัรควิ มคีวามพึงพอใจอยูในระดบั ปานกลาง 
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ชองบรกิารมคีวามเพยีงพอตอลกูคาท่ีมาใชบรกิาร มคีวาม

พึงพอใจอยูในระดับ ปานกลาง การเดินทางมาใชบริการมี

ความสะดวก รวดเร็ว มีความพึงพอใจอยู ในระดับ 

ปานกลาง และท่ีมคีวามพงึพอใจนอยทีส่ดุ คอื สถานทีจ่อดรถ

มีความเพียงพอ มีความพึงพอใจอยูในระดับ ปานกลาง

ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูมาใชบริการธนาคาร

ออมสิน สาขาชัยภูมิ ดานการประชาสัมพันธ พบวา 
โดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับ ปานกลาง เมือ่พจิารณาเปน

รายขอ พบวา ขอมูลที่ไดรับจากธนาคารมีความถูกตอง 

รวดเร็ว เชื่อถือได ทันสมัยและเปนปจจุบันอยูตลอดเวลา 

มีความพึงพอใจอ ยู ในระ ดับ  มาก  ชองทางการ

ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและสิทธิ์ประโยชนใหกับ

ลูกคามีความหลากหลาย มีความพึงพอใจอยูในระดับ

ปานกลาง ลกูคาของธนาคารสามารถรับรูและเขาถงึขอมลู

ขาวสารและสิทธิ์ประโยชนไดงาย มีความพึงพอใจอยูใน

ระดับ ปานกลาง และท่ีมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ 

สื่อประชาสัมพันธตางๆ มีความชัดเจนและเขาใจไดงาย 

มีความพึงพอใจอยูในระดับ ปานกลาง

8.  ขอเสนอแนะ

 8.1 ขอเสนอแนะในนําผลการศึกษาคนควาไปใช
 การศึกษาคนควาในครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษา

พฤติกรรมและความพึงพอใจขอผูมาใชบริการ ซึ่งพบวา

ลูกคามีพฤติกรรม คือ มีความถ่ีในใชบริการของทาง

ธนาคารคอนขางตํา่ คอื 1 - 2 ครัง้/เดอืน ประเภทของการ

มาใชบริการมากที่สุด คือ ดานเงินฝาก/ถอนเงิน/โอนเงิน 

เหตผุลในการเลอืกใชบรกิารตางๆ ของทางธนาคารเพราะ

มีสาขาที่ใกลบาน และไดรับความสะดวกสบาย สวนใหญ

มีระยะเวลาในการเปนลูกคาของทางธนาคาร 2 - 4 ป 

ในสวนของความพึงพอใจของลกูคาเมือ่พจิารณาเปนรายดาน
พบวา สิ่งที่ทางธนาคารควรพัฒนาและปรับปรุงการให

บริการใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ไดแก ที่นั่งรอรับบริการ

ควรปรับใหมีความเพียงพอตอการมาใชบริการของลูกคา 

การตอบขอซกัถาม การแนะนาํการใหบรกิารและการแกไข

ปญหาใหกบัผูมาใชบรกิารของพนักงานควรมีการปรับปรุง

ใหลูกคาเกิดความพึงพอใจมากขึ้น สถานที่จอดรถมี

ควรปรับใหมีความเพียงพอหรือถาไมสามารถขยายได

ควรใชนโยบายดานอื่น เชน การจํากัดเวลาจอดรถของ

ลูกคาที่มาใชบริการของทางธนาคาร และควรมีการ

ปรับปรุงสื่อประชาสัมพันธตางๆ ใหมีความชัดเจนและ

เขาใจไดงายมากขึ้น

 8.2 ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควาครั้งตอไป

 การศึกษาครั้งนี้ เปนเพียงกรณีศึกษา ดังนั้น

ในการศกึษาคนควาคร้ังตอไป ผูทาํการศกึษาควรทาํศกึษา

ใหหลากหลายสาขามากขึ้น เพื่อนําขอมูลที่ ไดมา

เปรียบเทียบคุณภาพการใหบริการของทางธนาคารแตละ

สาขาวามีความพึงพอใจในแตละดานแตกตางกันหรือไม 

สาขาไหนควรพัฒนาปรับปรุงการใหบริการในเรื่องใด

และสาขาไหนท่ีมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ควรนํา

มาเปนตนแบบในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการของ

สาขาท่ีมีความพึงพอใจในดานน้ันๆ ตํ่ากวาตามลําดับ 

นอกจากนี้ควรปรับวิธีในการวิเคราะหขอมูลเพื่อใหได
สารสนเทศในท่ีถกูตองแมนยาํและหลากหลายแงมมุมากข้ึน 

เพือ่ใหการนาํขอมลูไปใชในการตดัสนิใจวางแผนปฏบิตังิาน

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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