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--------------------------------บทคัดย่ อ

การวิจยั นี้ มีว ตั ถุประสงค์เ พื่อศึกษาคุณภาพการบริ การที่ส่งผลต่อความภักดีในการให้บริ การของธนาคาร
ออมสิ น สาขาถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ จ.กรุ งเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการ เก็บตัวอย่างจาก
ประชาชนผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้น คือ สถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุ มานประกอบด้วย Independent samples
t-test การวิเคราะห์ความถดถอยทางสถิติ ( Regression Analysis ) และสถิติเชิงอ้างอิงที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานที่
ระดับนัยสําคัญ 0.05 ผลการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงคิดเป็ นร้อยละ 53.25 ของจํานวน
ตัวอย่างทั้งหมด มีช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-25,000 บาท และเมื่อใช้การวิเคราะห์แบบ Regression พบว่าปั จจัยความพึง
พอใจคุณภาพการบริ การด้านความน่าเชื่อถือ (Reliability) ด้านการสร้างบริ การให้เป็ นรู ปธรรม (Tangible) และด้าน
ความรับผิดชอบ (Responsiveness) มีอิทธิ พลในเชิงบวกต่อความภักดีในการให้บริ การของธนาคารออมสิ น สาขา
ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในทิศทางเดียวกันซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ต้ งั ไว้
ส่ วนปัจจัยคุณภาพการให้บริ การด้านความมัน่ ใจ (Assurance) และด้านความใส่ ใจ (Empathy) ไม่มีอิทธิ พลในเชิงบวก
ต่อความภักดีในการให้บริ การของธนาคารออมสิ น สาขาถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ, คุณภาพการบริ การ, ความภักดี, ธนาคารออมสิ น สาขาถนนเพชรบุรีตดั ใหม่

ABSTRACT

The purpose of this research was to study the quality of services that affect the service loyalty of the
Government saving Bank at Thanon Phetchaburitudmai Branch. The questionnaire was used as a tool to collect
data. Samples were collected from 400 people in Bangkok. The statistics used in the data analysis were descriptive
statistics, percentage, mean and standard deviation. The inferential statistics included independent samples t-test,
regression analysis, and reference statistics used to test the hypothesis at the significance level of 0.05. The results
showed that the majority of respondents were female, accounting for 53.25% of all samples. Age range from 31-40
years old, occupation as a government official / state enterprise. Average monthly income HB 15,001-25,000.
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When using regression analysis, it was found that satisfaction factor in quality of service is reliability tangible and
responsiveness has a positive influence on the service loyalty of the Government saving Bank at Thanon
Phetchaburitudmai Branch the statistical significance at 0.05. In the same direction is positive, which is consistent
with the assumptions set. Assurance and empathy factor did not have a positive influence on the service loyalty of
the Government saving Bank at Thanon Phetchaburitudmai Branch. No statistical significance.
Keywords: Satisfaction, Service of Quality, Loyalty, Government Saving Bank Thanon Phetchaburitudmai Branch
1. บทนํา

ด้วยสภาพการแข่งขันทางธุ รกิจของสถาบันการเงินที่มีการแข่งขันกันอย่างรุ นแรง ทําให้สถาบันการเงิ น
ต่างๆต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการให้บริ การและการดําเนิ นธุ รกิจต่างๆเพื่อความอยู่รอด ทั้งการปรับปรุ งภาพลักษณ์
รวมถึ งการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการให้บริ ก ารที่สะดวก รวดเร็ ว และพัฒนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในด้านการ
ให้บริ การ เพื่อดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริ การกับสถาบันการเงินของตนเอง เนื่องด้วยทุกสถาบันการเงินต่างตระหนักดีว่า
ลูกค้าคือแหล่ งรายได้ที่สําคัญของธุ รกิจ จึงพยายามทุกวิถีทางในการสร้างความประทับใจแก่ผมู้ าใช้บริ การให้มาก
ที่สุด เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมเอาไว้และหาช่องทางในการขยายฐานลูกค้าใหม่เพิ่มเติม ดังนั้นหัวใจสําคัญของธุ รกิจ
งานให้บริ การคือ การสร้างคุณภาพการบริ การให้เป็ นที่ประทับใจ ให้ลูกค้ารู้สึกว่าตนนั้นเป็ นบุคคลพิเศษของธุ รกิจ
นั้นๆ นอกเหนือไปจากการสร้างภาพลักษณ์ของธุรกิจให้ประชาชนมีความคุน้ เคย และไว้วางใจต่อธุ รกิจ ดังนั้นหาก
ธนาคารต้องการเป็ นทีย่ อมรับของประชาชนผูใ้ ช้บริ การและสร้างความจงรักภักดีให้ผใู้ ช้บริ การกลับมาใช้บริ การซํ้าที่
ธนาคารอย่างสมํ่าเสมอและยัง่ ยืนต่อไปนั้น ธนาคารจึงต้องให้ความสําคัญต่อการสร้างคุณภาพการให้บริ การเป็ นอย่าง
มาก ฉะนั้นผูว้ ิจ ัยจึ งทําการศึก ษาคุณภาพการบริ การที่ส่งผลต่อ ความภัก ดีในการให้บริ การของธนาคารออมสิ น
สาขาถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ เพื่อให้ผบู้ ริ หารหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับธนาคารได้รับทราบและนําผลการศึกษาไปใช้ในการ
วางแผนการตลาดและสร้างกลยุทธ์ต่างๆ ในการพัฒนาระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริ การ เพื่อนําไปสู่ การ
ขยายฐานลูกค้าที่มีความจงรักภักดีในการใช้บริ การกับธนาคารออมสิ นให้มากที่สุด จํานวนผูม้ าใช้บริ การที่ธนาคาร
ออมสิ น สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ โดยเฉลี่ ยมีจาํ นวนผูม้ าใช้บริ ก าร 300 รายต่อ วัน (ศรศัก ดิ์ เจติยะวรรณ, 26
เมษายน 2561, ผูจ้ ัดการธนาคารออมสิ น สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่. สัมภาษณ์) จากนั้นนําข้อ มูล ผลการวิจยั และ
ข้อเสนอแนะในเรื่ องการศึกษาคุณภาพการบริ การที่ส่งผลต่อความภักดีในการให้บริ การของธนาคารออมสิ น สาขา
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ มาเป็ นแนวทางในการปรั บปรุ งแก้ไขและพัฒนาคุณภาพการให้บริ การของธนาคารออมสิ น
สาขาถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ เพื่อสร้างความจงรักภักดีให้เกิดขึ้นในใจของลูกค้าได้อย่างยัง่ ยืนต่อไป
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
Parasuraman et al. (1988) คุณภาพการให้บริ การ (Service Quality Theory) คือ การให้บริ การที่สอดคล้อง
กับความคาดหวังของผูร้ ั บบริ การอย่างสมํ่าเสมอเป็ นการเปรี ยบเทียบระหว่างการบริ การที่ค าดหวัง (Expectation
Service) กับการบริ การที่รับรู้จริ ง (Perception Service) จากผูใ้ ห้บริ ก าร ดังนั้นความพึงพอใจต่อการบริ การจึงมี
ความสัมพันธ์โดยตรงกับการทําให้เป็ นไปตามความคาดหวังหรื อการไม่เป็ นไปตามความคาดหวังของผูบ้ ริ โภคนัน่ เอง
Parasuraman ได้พฒ
ั นาปั จ จัย พื้นฐานที่ผบู้ ริ โ ภคใช้ใ นการกํา หนดคุ ณ ภาพการบริ ก ารทั้ง 5 ด้าน ดังนี้ 1) ความ
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น่าเชื่อถือ (Reliability) 2) ความมัน่ ใจ (Assurance) 3) การสร้างบริ การให้เป็ นรู ปธรรม (Tangible) 4) ความใส่ ใจ
(Empathy) และ 5) ความรับผิดชอบ (Responsiveness)
วีณา โฆษิ ตสุ รังคกุล (2554) ความจงรั กภักดี คือ ความสัมพันธ์ที่ลูก ค้ามีต่อบริ ษทั ถ้ามีค วามจงรั กภัก ดี
ลูกค้าจะเลือกติดต่อกับบริ ษทั เราโดยไม่สนใจคู่แข่งรายอื่น ไม่ว่าคู่แข่งขันจะมีสินค้าหรื อบริ การที่ดีกว่าเราหรื อไม่ก็
ตาม บางครั้งลูกค้าที่ดีของบริ ษทั รู้จกั สิ นค้าดีกว่าพนักงานขายของเราเสี ยอีก แถมยังกลายเป็ นผูส้ นับสนุ นสิ นค้าของ
เราทางอ้อม โดยการแนะนําแบบปากต่อปาก (Viral Marketing)ไปยังบุคคลอื่น
Johnson, Herrmann & Huber (2006) ความจงรักภักดีแบ่งออกเป็ น 2 ด้าน ดังนี้
1) ความภัก ดี ด้า นทัศ นคติ (Attitudinal Loyalty) คื อ ความผูก พัน ทางความรู้ สึ ก เป็ นปั จ จัย ที่ ส ร้ า ง
ความสัมพันธ์ให้มีค วามเหนี ยวแน่ นในคุ ณค่ าของตราสิ นค้านั้นๆ เป็ นปั จ จัยที่ได้รับอิ ทธิ พลจากปั จจัยต่ างๆ เช่ น
พฤติกรรมการซื้อหรื อการใช้บริ การซํ้า ความพึงพอใจในตราสิ นค้า การบอกต่อแบบปากต่อปาก (Viral Marketing)
และเอกลักษณ์เฉพาะของตราสิ นค้า เป็ นต้น
2) ความภักดีดา้ นพฤติกรรม (Behavioral Loyalty) คือพฤติกรรมความภักดีต่อตราสิ นค้าหรื อบริ การ เป็ น
การพิจารณาถึงการกระทําของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อตราสิ นค้า เช่น การซื้อซํ้า การกลับมารับบริ การซํ้า การยอมรับหรื อไม่
ยอมรั บในผลิตภัณฑ์ เป็ นต้น สอดคล้อ งกับงานวิจ ัยของ ผุดผ่อ ง ตรี บุบผา (2547) ที่ได้ศึกษาเรื่ อ งความสัมพันธ์
ระหว่างการรับรู้คุณภาพของการบริ การและความภักดีต่อ การบริ การ ผลสรุ ปว่าการรับรู้คุณภาพของการบริ การมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความภักดีต่อการบริ การอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติในทุกบริ การ นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับ
แนวคิดของ หมะหมูด หะยีหมัด และก่อพงษ์ พลโยราช (2556) ได้ศึกษาเรื่ องความภักดีต่อตราสิ นค้า (Brand Loyalty)
ผลสรุ ปว่าผูบ้ ริ โภคที่มีความภักดีที่แท้จริ งในตราสิ นค้าต้องประกอบไปด้วยความภัก ดีท้ งั ในด้านทัศนคติและความ
ภักดีในด้านพฤติกรรม ความภักดีต่อตราสิ นค้าเกิดจากการที่ผบู้ ริ โภครับรู้คุณค่าและความพึงพอใจในตราสิ นค้าแล้ว
จึงนําไปสู่พฤติกรรมการซื้อนัน่ เอง
กรอบแนวคิด
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริ การที่ส่งผลต่อความภักดีในการเลือกใช้บริ การ
ธนาคารออมสิ น สาขาถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ จ. กรุ งเทพมหานคร
ตัวแปรต้นที่จะศึกษา
ตัวแปรตามที่จะศึ กษา
ความพึงพอใจคุณภาพการบริ การ
1. ด้านความน่าเชื่อถือ (Reliability)
2. ด้านความมัน่ ใจ (Assurance)
3. ด้านการสร้างบริ การให้เป็ นรู ปธรรม (Tangible)
4. ด้านความใส่ ใจ (Empathy)
5. ด้านความรับผิดชอบ (Responsiveness)
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ความภักดี (Loyalty) ในการใช้บริ การธนาคาร
ออมสิ น สาขาถนนเพชรบุรีตดั ใหม่
1. ความภักดีเชิงทัศนคติ (Attitudinal Loyalty)
2. ความภักดีเชิงพฤติกรรม (Behavioral Loyalty)
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจคุณภาพการบริ การของผูใ้ ห้บริ การธนาคารออมสิ น สาขาถนนเพชรบุรีตดั ใหม่
จ.กรุ งเทพมหานคร
2) เพือ่ ศึกษาปัจจัยความพึงพอใจคุณภาพการบริ การที่ส่งผลต่อความภักดีในการให้บริ การธนาคารออมสิ น
สาขาถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ จ.กรุ งเทพมหานคร
3) เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การ ที่ส่งผลต่อความภักดีในการให้บริ การของ
ธนาคารออมสิ น สาขาถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ จ.กรุ งเทพมหานคร
3. การดําเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา คือ ประชาชนผูใ้ ช้บริ การของธนาคารออมสิ น สาขาถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ ที่อาศัยอยู่
ในเขต จ.กรุ งเทพมหานคร ทั้งเพศหญิงและเพศชาย ช่วงอายุระหว่าง 15-50 ปี ขึ้นไป โดยวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบไม่
ทราบจํานวนประชากรโคแครน (Cochran, 1977 : p.2) การวิจยั ครั้งนี้ กาํ หนดตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เท่ากับ 400 ตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูล: การวิจยั ครั้งนี้ได้มีการรวบรวมข้อมูลจาก 2 แหล่งด้วยกัน ดังนี้
1) แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ศึกษาวิจยั ข้อมูลผ่านการออกแบบสอบถามสําหรับลูกค้าที่มาใช้
บริ การธนาคารออมสิ น สาขาถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ จํานวน 400 คน โดยดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลและขอความ
ร่ ว มมือในการตอบแบบสอบถามกลุ่ มตัว อย่างที่มาใช้บริ การที่ธ นาคารออมสิ น สาขาถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ จ.
กรุ งเทพมหานคร
2) แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็ นข้อมูลที่ได้จากเอกสารรายงานประจําปี ของธนาคาร งานวิจยั
บทความ วิทยานิพนธ์ งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลจากอินเตอร์ เน็ต วารสารและรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อนําข้อมูล
ดัง กล่ าวมาใช้เ ป็ นแนวทางในการทําวิ จ ัยครั้ งนี้ เครื่ องมือ วิ จ ัย แบบสอบถามใช้ค ําถามปลายปิ ด (Closed-Ended
Question) แบบให้เ ลือกคําตอบโดยใช้ทฤษฎีแนวคิดและงานวิจ ัยที่มีความเกี่ยวข้อ งกับประเด็นที่ตอ้ งศึก ษาเป็ น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ขอ้ มูล: ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลนั้น ได้มีการนําสถิติมาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. การวิเคราะห์ดว้ ยสถิติเชิงพรรณนา: สําหรับการอธิบายผลการศึกษาในเรื่ องต่อไปนี้
1.1 ตัวแปรด้านคุณสมบัติของตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา ระดับรายได้ ซึ่ งเป็ นข้อมูลที่
ใช้มาตรวัดแบบนามบัญญัติและแบบจัดอันดับ เนื่องจากไม่สามารถวัดเป็ นมูลค่าได้และผูว้ ิจยั ต้องการบรรยายเพื่อให้
ทราบถึงจํานวนตัวอย่างจําแนกตามคุณสมบัติเท่านั้น ดังนั้นสถิติที่เหมาะสมคือ ค่าความถี่(จํานวน) และค่าร้อยละ
1.2 ตัวแปรด้านระดับความคิดเห็ น ได้แก่ ความพึงพอใจคุณภาพการบริ การที่ส่งผลต่อความ
ภักดีในการให้บริ การของธนาคารออมสิ น สาขาถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ จ.กรุ งเทพมหานคร เป็ นข้อมูลที่ใช้มาตรวัด
อันตรภาค เนื่องจากผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดค่าคะแนนให้แต่ละระดับ และผูว้ ิจยั ต้องการทราบจํานวนตัวอย่างและค่าเฉลี่ย
คะแนนในแต่ละระดับความคิดเห็นของตัวอย่างสถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
วันพฤหัสบดีท ี ่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑
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การวิเคราะห์ ข ้อ มูล ด้ว ยสถิ ติเชิ งพรรณนานี้ ส ามารถตอบวัตถุ ประสงค์ของการศึก ษาวิจ ัยครั้ งนี้ ในเรื่ อ งการศึก ษา
คุ ณ ภาพการบริ ก ารที่ ส่ ง ผลต่ อ ความภัก ดี ใ นการให้ บริ ก ารของธนาคารออมสิ น สาขาถนนเพชรบุรี ตัดใหม่ จ.
กรุ งเทพมหานคร
2. การวิเคราะห์ดว้ ยสถิติเชิงอ้างอิง หรื อ สถิติเชิงอนุ มาน: สําหรับการอธิ บายผลการศึกษาของตัวอย่างเพื่อ
ทดสอบความสัมพันธ์ในลัก ษณะของการส่ งผลต่ อกันระหว่างตัวแปรอิส ระ ได้แก่ ความพึงพอใจต่อ คุณภาพการ
ให้บริ การของธนาคารออมสิ น สาขาถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ จ.กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งใช้มาตรวัดอันตรภาค กับตัวแปร
ตามหนึ่งตัว คือ ความภักดีในการให้บริ การ ซึ่งใช้มาตรวัดอันตรภาค และเพื่อทดสอบถึงความแตกต่างที่ตวั แปรอิสระ
ดังกล่าวแต่ละตัวมีต่อตัวแปรตาม ดังนั้นสถิ ติที่ใช้คื อการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ด้วยวิธี
Enter Method ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิงอ้างอิง หรื อ สถิติเชิงอนุมานนี้ สามารถตอบ
วัตถุ ประสงค์ของการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ในเรื่ อ งปั จจัยความพึงพอใจคุ ณภาพการบริ การที่ส่งผลต่อ ความภักดี ในการ
ให้บริ การธนาคารออมสิ น สาขาถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ จ. กรุ งเทพมหานคร และอิทธิ พลของความพึงพอใจในคุณภาพ
การบริ การที่ส่งผลต่อความภักดีในการให้บริ การของธนาคารออมสิ น สาขาถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ จ.กรุ งเทพมหานคร
4. ผลการวิจัย
ลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ มตัว อย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้ งนี้ คือ ผูใ้ ช้บริ การของธนาคารออมสิ น สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ จ.
กรุ งเทพมหานคร ทั้ง เพศหญิ ง และเพศชายที่ อ าศัย อยู่ใ นเขตพื้ น ที่ ใ กล้เ คี ย งสาขาถนนเพชรบุ รี ตัด ใหม่ จ.
กรุ งเทพมหานคร ช่วงอายุระหว่าง 15-50 ปี ขึ้นไป โดยวิธีการสุ่ มแบบสะดวก จํานวน 400 ตัวอย่าง
ตารางที่ 1: แสดงค่าสถิติพ้ืนฐานถึงระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การของผูใ้ ห้บริ การธนาคารออมสิ น สาขา
ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ จ. กรุ งเทพมหานคร ปรากฏผลดังตารางนี้
แปลผล
ตัวแปรต้น: ความพึงพอใจคุณภาพบริ การ
X
S.D.
n
ความพึงพอใจ
ด้านความน่าเชื่อถือ (Reliability)
3.698
0.019
400
มาก
ด้านความมัน่ ใจ (Assurance)
3.733
0.011
400
มาก
ด้านการสร้างบริ การให้เป็ นรู ปธรรม (Tangible)
3.880
0.011
400
มาก
ด้านความใส่ ใจ (Empathy)
3.685
0.010
400
มาก
ด้านความรับผิดชอบ (Responsiveness)
3.680
0.019
400
มาก
จากการวิเคราะห์ ค่ าสถิติพ้ืนฐาน พบว่า ผูใ้ ช้บริ ก ารมีระดับความพึงพอใจต่อ คุณภาพการให้บริ การของ
ธนาคารออมสิ น สาขาถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ จ. กรุ งเทพมหานคร ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความน่ าเชื่อถือ (Reliability)
ด้านความมัน่ ใจ (Assurance) ด้านการสร้างบริ การให้เป็ นรู ปธรรม (Tangible) ด้านความใส่ ใจ (Empathy) และด้าน
ความรับผิดชอบ (Responsiveness) อยูใ่ นระดับมาก เรี ยงลําดับความพึงพอใจสูงสุ ด 3 อันดับแรกได้แก่ ด้านการสร้าง
บริ การให้เป็ นรู ปธรรม (Tangible) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.880 รองลงมาคือด้านความมัน่ ใจ (Assurance) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.733 และอันดับที่ 3 คือด้านความน่าเชื่อถือ (Responsiveness) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.698
วันพฤหัสบดีท ี ่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

หน้า 66

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๓ ปี การศึกษา ๒๕๖๑

ตารางที่ 2: แสดงความสัมพันธ์ปัจจัยความพึงพอใจคุณภาพการบริ การทั้ง 5 ด้านที่ส่งผลต่อความภักดีในการให้บริ การ
ของธนาคารออมสิ น สาขาถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ จ. กรุ งเทพมหานคร
ตัวแปรต้น
b
Std.Error
ß
t
p-value
ความพึงพอใจคุณภาพการบริ การ
ด้านความน่าเชื่อถือ (Reliability)
0.129
0.065
0.127
1.969
0.050
ด้านความมัน่ ใจ (Assurance)
0.047
0.122
0.027 -0.388 0.698
ด้านการสร้างบริ การให้เป็ นรู ปธรรม (Tangible)
0.468
0.087
0.288
5.363
0.000
ด้านความใส่ ใจ (Empathy)
0.159
0.097
0.125
1.638
0.102
ด้านความรับผิดชอบ (Responsiveness)
0.614
0.109
0.369
5.655
0.000
*** a = 3.020 ; SEM = 2.452 ; R = 0.806 ; R² = 0.649 ; F = 145.925
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยความพึงพอใจคุณภาพการบริ การทั้ง 5 ด้าน ส่ งผลต่อความภักดีในการให้บริ การ
ของธนาคารออมสิ น สาขาถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ จ. กรุ งเทพมหานคร ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือ (Reliability) ด้านการ
สร้างบริ การให้เป็ นรู ปธรรม (Tangible) และด้านความรับผิดชอบ (Responsiveness) มีอิทธิ พลในเชิงบวกต่อความ
ภักดีในการให้บริ การของธนาคารออมสิ น สาขาถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ จ. กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ยกเว้นปั จ จัยคุ ณภาพการบริ การด้านความมัน่ ใจ (Assurance) และด้านความใส่ ใจ (Empathy) ที่ไม่มี
อิทธิพลในเชิงบวกต่อความภักดีในการให้บริ การของธนาคารออมสิ น สาขาถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ จ. กรุ งเทพมหานคร
อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุ คูณ (R) มีค่าเท่ากับ 0.806 และสามารถร่ วมกัน
พยากรณ์ความภักดีต่อการให้บริ การ ได้ร้อยละ 64.9 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ค่าความคลาดเคลื่อ น
มาตรฐาน (SEM) ในการพยากรณ์ เท่ า กับ 2.452 ค่ านํ้า หนัก ความสํา คัญ แต่ ล ะด้า นของด้า นความน่ า เชื่ อ ถื อ
(Reliability) ด้านความมัน่ ใจ (Assurance) ด้านการสร้างบริ การให้เป็ นรู ปธรรม (Tangible) ด้านความใส่ ใจ
(Empathy) และด้านความรับผิดชอบ (Responsiveness) ในรู ปคะแนนดิบ (b) มีค่าตั้งแต่ -0.047 ถึง 0.614 ค่า (b)
ด้านความมัน่ ใจ (Assurance) มีค่าเท่ากับ -0.047 หมายความว่า จํานวนของความพึงพอใจคุณภาพการให้บริ การด้าน
ความมัน่ ใจ(Assurance) เพิ่มขึ้น 1 หน่วย ความภักดีต่อการให้บริ การของธนาคารออมสิ น สาขาถนนเพชรบุรีตดั ใหม่
จ. กรุ งเทพมหานคร จะลดลง 0.047 และในรู ปคะแนนมาตรฐาน(ß) มีค่าตั้งแต่ -0.027 ถึง 0.369 เมื่อพิจารณาค่ า
สัมประสิ ทธิ์ การถดถอย (b) ของตัว พยากรณ์ พบว่ามีปัจ จัยความพึงพอใจคุณภาพการให้บริ ก ารด้านความมัน่ ใจ
( p-value มีค่าเท่ากับ 0.698 ) และด้านความใส่ ใจ ( p-value มีค่าเท่ากับ 0.102 ) ที่ไม่สามารถพยากรณ์ความภักดีต่อ
การให้บริ การของธนาคารออมสิ น สาขาถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ จ. กรุ งเทพมหานคร ได้
5. การอภิปรายผล
การศึกษาคุณภาพการบริ การที่ส่งผลต่อความภักดีในการให้บริ การของธนาคารออมสิ น สาขาถนนเพชรบุรี
ตัดใหม่ จ. กรุ งเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
ปั จ จัยคุ ณ ภาพการให้บริ ก ารของธนาคารออมสิ น สาขาถนนเพชรบุรีตัด ใหม่ จ. กรุ งเทพมหานคร ใน
ภาพรวม มีความสัมพันธ์เชิงบวกและมีอิทธิ พลต่อกลุ่มตัวแปรอิสระคือ ด้านความน่ าเชื่อถือ (Reliability) ด้านการ
สร้างบริ การให้เป็ นรู ปธรรม (Tangible) และด้านความรับผิดชอบ (Responsiveness) โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์
วันพฤหัสบดีท ี ่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑
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พหุ คูณ (R) เท่ากับ 0.806 ส่ งผลให้ผมู้ าใช้บริ การยังคงเลือกใช้บริ การและมีความจงรักภักดีต่อธนาคารออมสิ น สาขา
ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ จ. กรุ งเทพมหานคร เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนววิจยั ของ ผุดผ่อง ตรี บุบผา. (2547) ที่ได้ศึกษา
เรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณภาพการบริ การและความภักดีต่อการให้บริ การ ผลสรุ ปว่าการรับรู้คุณภาพการ
บริ การมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความภักดีในการให้บริ การอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติในทุกบริ การ และสอดคล้อง
กับแนวคิดของ หมะหมูด หะยีหมัด และ ก่อพงษ์ พลโยราช. (2556) ที่ได้ศึกษาเรื่ องความภักดีต่อตราสิ นค้า (Brand
Loyalty) ผลสรุ ปว่าผูบ้ ริ โภคที่มีความภักดีที่แท้จริ งในตราสิ นค้าต้องประกอบไปด้วยความภักดีในด้านทัศนคติและ
ความภักดีในด้านพฤติกรรม ความภักดีต่อตราสิ นค้าเกิดจากการทีผ่ บู้ ริ โภครับรู้คุณค่าและความพึงพอใจในตราสิ นค้า
แล้วจึงนําไปสู่พฤติกรรมการซื้อ
6. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
6.1 ข้อสรุ ปตามวัตถุประสงค์ ได้ผลสรุ ปดังนี้
6.1.1 ระดับความพึงพอใจคุณภาพการบริ การของผูใ้ ห้บริ การธนาคารออมสิ น สาขาถนนเพชรบุรีตดั ใหม่
จ. กรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจคุณภาพการให้บริ การโดยรวมอยู่ในระดับมาก
โดยเฉพาะด้านการสร้างบริ การให้เป็ นรู ปธรรม (Tangible) นั้นเป็ นด้านที่ผตู้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมาก
ที่ สุ ด โดยเฉพาะเรื่ อง ธนาคารออมสิ น สาขาถนนเพชรบุ รี ตัด ใหม่ จ. กรุ งเทพมหานคร มี ร ายละเอี ย ดข้อ มู ล
ประกอบการบริ การต่างๆให้ลูกค้าทราบอย่างชัดเจน
6.1.2 ปั จจัยความพึงพอใจคุณภาพการบริ การที่ส่งผลต่อความภักดีในการให้บริ การของธนาคารออมสิ น
สาขาถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ จ. กรุ งเทพมหานคร พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญต่อคุณภาพการบริ การด้าน
ความน่ า เชื่ อ ถื อ (Reliability) ด้า นการสร้ า งบริ ก ารให้ เ ป็ นรู ป ธรรม (Tangible) และด้า นความรั บ ผิด ชอบ
(Responsiveness) อย่างมากซึ่งคุณภาพการบริ การทั้ง 3 ด้านนี้ส่งผลต่อความภักดีในการให้บริ การของธนาคารออมสิน
สาขาถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ จ. กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
6.1.3 อิ ทธิ พลของความพึงพอใจคุ ณภาพการบริ การ ที่ส่ งผลต่อความภักดี ในการให้บริ การของธนาคาร
ออมสิ น สาขาถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ จ. กรุ งเทพมหานคร พบว่าคุณภาพการบริ การด้านความน่ าเชื่อถือ (Reliability)
ด้านการสร้างบริ การให้เป็ นรู ปธรรม (Tangible) และด้านความรับผิดชอบ(Responsiveness) ทั้ง 3 ด้านนี้มีอิทธิ พลใน
เชิงบวกต่อความภักดีในการให้บริ การของธนาคารออมสิ น สาขาถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ จ.กรุ งเทพมหานคร อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วนปัจจัยในคุณภาพการให้บริ การด้านความมัน่ ใจ(Assurance) และด้านความใส่ ใจ
(Empathy) ไม่มีอิทธิพลในเชิงบวกต่อความภักดีในการให้บริ การของธนาคารออมสิ น สาขาถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ จ.
กรุ งเทพมหานคร อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
6.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งนี้
ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริ การของธนาคารออมสิ น สาขาถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ กรุ งเทพมหานคร พบว่า
ผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญในปั จจัยคุณภาพการบริ การด้านความน่ าเชื่อถือ (Reliability) p-value มีค่าเท่ากับ 0.007
ด้า นการสร้ า งบริ การให้ เ ป็ นรู ปธรรม (Tangible) p-value มี ค่ า เท่ า กับ 0.000 และด้า นความรั บ ผิด ชอบ
(Responsiveness) p-value มีค่าเท่ากับ 0.000 ปั จจัยทั้ง 3 ด้านนี้ มีอิทธิ พลในเชิงบวกที่ส่งผลต่อความภักดีในการ
ให้บริ การของธนาคารออมสิ น สาขาถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ จ.กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ผูว้ ิจยั
เห็นว่าธุรกิจที่ดาํ เนินงานเกี่ยวกับสถาบันการเงิน สามารถนําผลการศึกษาครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ได้ดงั นี้
วันพฤหัสบดีท ี ่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑
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6.2.1 ด้านการสร้ างบริ การให้เป็ นรู ปธรรม (Tangible) พบว่า ลูก ค้าให้ค วามสําคัญ ในประเด็นเรื่ อ งมี
รายละเอียดข้อมูลประกอบการบริ การต่างๆให้ลูกค้าทราบอย่างชัดเจนมากที่สุด ดังนั้น ผูท้ ี่เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่ในการ
จัดเตรี ยมความพร้อมการให้บริ การแก่ลูกค้าจะต้องจัดเตรี ยมอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมต่อการใช้งานและเพียงพอต่อความ
ต้องการอยูเ่ สมอ เช่น ธนาคารควรเพิ่มตูอ้ ิเล็กทรอนิกส์ทางการเงินต่างๆ เช่น ตูเ้ อทีเอ็ม ตูร้ ับฝากเงินเพิ่ม สําหรับการ
ทําธุรกรรมฝาก-ถอนทัว่ ไปที่ไม่มีความซับซ้อน เพื่อพนักงานจะได้มีเวลาดูแลใส่ ใจ ให้คาํ แนะนําปรึ กษาแก่ลูกค้าราย
อื่นๆได้อย่างเต็มที่ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานและผูใ้ ช้บริ การของธนาคาร หรื อเอกสาร แผ่นพับเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์หรื อโปรโมชัน่ ต่างๆของธนาคารจะต้องถูกจัดวางในที่ที่ลูกค้าพบเห็นง่ายที่สุดและหยิบใช้งานสะดวกที่สุด
ข้อมูลข่าวสารที่นาํ เสนอให้ลกู ค้าพบเห็นนั้นจะต้องเป็ นปั จจุบนั เสมอ หรื อการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ตอ้ งใช้ภาษา
ในการสื่ อความทีส่ ้ นั กระชับ และเข้าใจง่าย เพื่อให้ขอ้ ความที่สื่อสารนั้นเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้ง่ายที่สุด เน้นสร้าง
การจดจําได้ต้ งั แต่ครั้งแรกทีผ่ า่ นประสาทสัมผัส
6.2.2 ด้านความรับผิดชอบ (Responsiveness) พบว่า ลูกค้าให้ความสําคัญในประเด็นเรื่ อง พนักงานมีความ
กระตือรื อร้นในการให้บริ การลูก ค้ามากที่สุด ดังนั้น ผูท้ ี่เกี่ ยวข้องที่มีหน้าที่ดูแลและให้บริ การลูกค้าโดยตรงควร
ให้บริ การและดูแลลูกค้าทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน เนื่องจากแสดงถึงความเอาใจใส่ ความเต็มใจที่จะให้บริ การและทํา
ให้ลูกค้าเกิดความมัน่ ใจในการให้บริ การของธนาคาร มีการจัดอบรมด้านบุคลิกภาพ การเพิ่มทักษะความรู้เกี่ยวกับการ
ให้บริ การที่รวดเร็ ว ทันใจ ใส่ ใจทุกงานบริ การ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ทนั ต่อสถานการณ์ รวมถึงการ
สื่ อสารแบบเป็ นกันเอง การโน้มน้าวจิตใจลูกค้า เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบตั ิงานให้มีคุณภาพมากยิง่ ขึ้น ทําให้ลูกค้า
เกิดความมัน่ ใจ อยากกลับมาใช้บริ การอย่างเสมอต้นเสมอปลาย กระตุน้ ลูกค้าให้เกิดความภักดีต่อธนาคารให้มากที่สุด
6.2.3 ด้านความน่ าเชื่อถือ (Reliability) พบว่า ลูกค้าให้ความสําคัญในประเด็นเรื่ อง พนักงานตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสารลูกค้าอย่างละเอียดครบถ้วนมากที่สุด ดังนั้น ผูท้ ี่เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่ดูแลและให้บริ การลูกค้า
โดยตรงควรมีความละเอียด รอบคอบในการให้บริ การแก่ลูกค้า เนื่ องจากธนาคารจะเป็ นสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือ
หรื อไม่น้ นั พนักงานผูใ้ ห้บริ การโดยตรงมีความสําคัญอย่างมาก เนื่ องจากเป็ นผูท้ ี่ใกล้ชิดลูกค้ามากที่สุด ภาพลักษณ์
ขององค์กรในสายตาลูกค้าจะบวกหรื อลบนั้น ขึ้นอยู่พนักงานส่ วนนี้ เป็ นสําคัญ ฉะนั้นการปฏิบตั ิงานของพนักงานผู้
ให้บริ การของธนาคารนั้น ควรมีความตั้งใจที่จะให้บริ การ ปฏิบตั ิงานด้วยความรอบคอบ และละเอียดถี่ถว้ นอยู่เสมอ
เพื่อสร้างความเชื่อถือให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและเกิดพฤติกรรมการบอกต่อถึงการบริ การและการปฏิบตั ิงานที่มี
ความน่าเชื่อถือนี้ นอกจากนี้ยงั สะท้อนถึงภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรด้วย เพราะความน่ าเชื่อถือเป็ นสิ่ งที่สําคัญอย่าง
มากในธุรกิจสถาบันการเงิน และเมื่อลูกค้าเกิดความจงรักภักดีต่อธนาคารจะส่ งผลลัพธ์ที่ดีต่อธนาคารได้ในระยะยาว
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