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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ธนาคารพาณิ ชย์ เป็ นธุ รกิจธนาคารมีการประกอบธุ รกิจรับฝากเงินหรื อรับเงินจากประชาชน
ที่ตอ้ งจ่ายคืนเมื่อทวงถาม หรื อเมื่อสิ้ นระยะเวลาอันกําหนดไว้ และใช้ประโยชน์จากเงินนั้นโดยวิธี
หนึ่ ง วิธี ใ ด เช่ น ให้สิ นเชื่ อ ซื้ อขายตัว๋ แลกเงิ นหรื อตราสารเปลี่ ย นมื ออื่ นใด ซื้ อขายเงิ นปริ วรรต
ต่างประเทศ (พ.ร.บ. ธุ รกิจสถาบันการเงิน, 2551) และสถาบันการเงิ นถื อเป็ นธุ รกิจการให้บริ การ
ประเภทหนึ่ งที่ มีสภาพการแข่งสู งในปั จจุ บนั ซึ่ งเป็ นผลสื บเนื่ องมาจากแผนพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน (Financial Sector Master Plan) ที่ธนาคารแห่ งประเทศไทยได้ประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2547
ส่ งผลให้สถาบันการเงินหลายแห่ งที่เป็ นบริ ษทั เงินทุนและบริ ษทั เครดิตฟองซิ เอร์ ได้ดาํ เนิ นการควบ
รวมกิ จการเพื่อยกสถานะขึ้นเป็ นธนาคารพาณิ ชย์ และยังรวมถึ งสถาบันการเงิ นต่างชาติที่ขอปรั บ
สถานะเป็ นธนาคารพาณิ ชย์ (ศูนย์วจิ ยั กสิ กรไทย, 2550 : ออนไลน์)
ในปัจจุบนั ประเทศไทยได้เปิ ดเสรี ทางการเงิน เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็ นศูนย์กลางทาง
การเงิ นของอาเซี ยน ดังนั้น สถาบันทางการเงิ นที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็ นธนาคารพาณิ ชย์ บริ ษทั เงิ นทุ น
หลักทรัพย์ต่างก็ตอ้ งปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรของตน เพื่อให้การบริ หารงานสามารถเข้า
กับสภาวะการปั จจุบนั เช่ น การปรับปรุ งรู ปแบบการบริ หารงาน ให้รัดกุมและบริ หารงานอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ รวดเร็ ว ปรั บปรุ งนโยบายต่า ง ๆ ที่ ล้าสมัย เพิ่ มเทคโนโลยีที่ท นั สมัยเพื่อให้ค วาม
รวดเร็ วในการให้บริ การกับลูกค้า โดยเฉพาะการปรับปรุ งด้านการให้บริ การของธนาคาร ซึ่ งธนาคาร
พาณิ ชย์ต่าง ๆ ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการให้บริ การ เพราะถือว่าการให้บริ การคือจุดสําคัญใน
การทําให้ธุรกิจของธนาคารพาณิ ชย์บรรลุผลสําเร็ จได้ จึงได้มีการจัดฝึ กอบรมพนักงานในด้านต่าง ๆ
เพื่อให้พนักงานมีจิตสํานึกในการให้บริ การ และมีความรอบรู ้ในงานบริ การของธนาคารที่ทาํ งานอยู่
(ชวลิต เหล่ารุ่ งกาญจน์. 2538 : 3)
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ธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศ นับได้ว่าเป็ นธุ รกิ จที่ตอ้ งเผชิ ญกับการแข่งขันที่รุนแรง ทั้งจากธนาคาร
พาณิ ชย์ในประเทศไทยและสถาบันการเงินจากต่างประเทศที่เข้ามาดําเนิ นการในประเทศได้อย่างมี
เสรี ภาพมากขึ้ น อันเนื่ องจากข้อตกลง BIBF (Bangkok International BusinessFund) ปั จจุบนั
ธนาคารพาณิ ชย์ไทยเปิ ดให้บริ การอยู่ 14 ธนาคาร (ธนาคารแห่ งประเทศไทย,2554 : ออนไลน์)
ได้แก่ ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด(มหาชน) ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด
(มหาชน) ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด(มหาชน) ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด(มหาชน) ธนาคารทหาร
ไทย จํากัด(มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด(มหาชน) ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ธนาคาร
ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) ธนาคารธนชาติ จํากัด(มหาชน) ธนาคารนครหลวง ไทย จํา กัด
(มหาชน) ธนาคารยูโอบี จํากัด(มหาชน) ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด จํากัด(มหาชน) ธนาคารสิ น
เอเชีย จํากัด (มหาชน) ได้ใช้ความพยายามสร้างให้ลูกค้าเกิดความ
พึงพอใจและประทับใจใน
บริ การของธนาคาร ทําการพัฒนาและปรับปรุ งแก้ไขการบริ การของตนเองอย่างต่อเนื่ อง เพื่อความ
อยู่รอดของธุ รกิ จและกลยุทธ์การให้บริ การมี การเปลี่ ยนรู ปแบบไป โดยให้การดู แลลู กค้าเป็ นสิ่ ง
สําคัญเพราะปั จจุบนั ลูกค้ามีโอกาสมี ทางเลือกมากมายที่จะเลือกใช้บริ การ จึงต้องให้ความสําคัญกับ
ลูกค้า มุ่งที่จะเน้นในด้านคุณภาพการให้บริ การและการสร้างความพึงพอใจกับลูกค้าสู งสุ ด เพื่อรักษา
ฐานลูกค้าปั จจุบนั และส่ วนแบ่งตลาดของธนาคารตนเอง
ธนาคารพาณิ ชย์ในปั จจุบนั พัฒนาในการให้บริ การด้านต่าง ๆ คล้ายคลึ งกันเป็ นส่ วนใหญ่
เพื่อให้เกิ ดความพึงพอใจมากที่ สุด และกลับ มาใช้บ ริ ก ารอี กในคราวต่อไป เนื่ องจากปั ญหาการ
ให้บริ การของธนาคารในด้านต่างๆ เช่ น ด้านการให้บริ การอย่างเท่าเทียมกัน ความรวดเร็ วถูกต้อง
แม่นยํา ความสุ ภาพอ่อนน้อม มีมนุ ษย์สัมพันธ์ที่ดี การให้บริ การอย่างเพียงพอ การให้บริ การอย่าง
ก้าวหน้า มีความต่อเนื่ องให้บริ การด้วยความซื่ อสัตย์ สุ จริ ตของพนักงาน จะพบได้วา่ ปั ญหาเหล่านี้
จะมีผลกระทบต่อธนาคารโดยตรง ถ้าผูม้ าใช้บริ การเกิดความไม่พึงพอใจในการให้บริ การในด้านใด
ด้านหนึ่งก็อาจเกิดปั ญหาและเสี ยลูกค้าได้ เพราะธุ รกิจธนาคารเป็ นงานด้านการให้บริ การที่ตอ้ งอาศัย
ผูม้ าใช้บริ การในการดําเนิ นธุ รกิ จให้สามารถดําเนิ นต่อไปได้ ดังนั้น เมื่อผูม้ าใช้บริ การประสบกับ
ปั ญหาในการให้บริ การในด้านต่าง ๆ แล้วมักจะมีการถ่ายทอดให้บุคคลอื่นต่อไปเรื่ อย ๆ เป็ นลูกโซ่
ซึ่ งปั ญหาเหล่านี้ยอ่ มมีผลกระทบต่อเสถียรภาพของธนาคารทั้งองค์กร กล่าวคือ ลูกค้าจะเกิดทัศนคติ
ที่ไม่ดีต่อธนาคาร เกิ ดความไม่พอใจในการให้บริ การของพนักงานธนาคาร ธุ รกิ จของธนาคารนั้น
หากขาดซึ่ งลู ก ค้า มาใช้บ ริ ก าร ธุ รกิ จธนาคารก็ ย่อ มขายบริ ก ารไม่ ไ ด้ เมื่ อขายบริ ก ารไม่ ไ ด้ก าร
ดําเนินงานก็จะต้องปิ ดตัวลง
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จากการศึกษาของนักวิชาการหลายท่านเกี่ยวกับคุณภาพการบริ การขององค์การ พบว่า ลูกค้าซึ่ งอยู่
ในฐานะผูบ้ ริ โภคได้ให้ความสําคัญต่อปั จจัยกําหนดคุ ณภาพบริ การรวม 10 ปั จจัย เพื่อกําหนดและ
ประเมินคุณภาพการบริ การที่ตนได้รับ ประกอบด้วย ความเชื่ อถือได้ (Reliability) การตอบสนอง
(Responsiveness) ความสามารถ (Competence) การเข้าถึงบริ การ (Accessibility) ความสุ ภาพ
อ่อนโยน (Courtesy) การสื่ อสาร (Communication) ความซื่ อสัตย์ (Credibility) ความมัน่ คง
(Security) ความเข้าใจ (Understanding) และการสร้ างสิ่ งที่จบั ต้องได้ (Tangibility) (Prasuraman
V.A Zeithaner and L. Barry, 1988)
ธนาคารกรุ งเทพถือเป็ นธนาคารพาณิ ชย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเป็ นหนึ่ งในธนาคาร
ขนาดใหญ่ของภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ โดยปั จจุบนั มีเครื อข่ายสาขาทัว่ ประเทศกว่า 750 แห่ งให้บริ การ
ลูกค้าเกือบ 16 ล้านคน (ธนาคารกรุ งเทพ, 2553 : ออนไลน์) ในด้านศักยภาพความพร้อมธนาคาร
พาณิ ช ย์ สะท้อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ของนโยบายภาครั ฐ ที่ มี ส่ ว นผลัก ดัน ให้ เ กิ ด กระแสเงิ น
หมุนเวียนของภาคธุ รกิจในแต่ละวันเป็ นอย่างมาก ซึ่ งเป็ นกระแสหลักของระบบการเงินการธนาคาร
ทําให้ธนาคารต่างๆ เล็งเห็ นผล
ประโยชนที่ได้รับ จึงมีการปรับตัวและหันมาสนใจระบบ
การจัดการการทันสมัยเพิ่มขึ้น ส่ งผลให้มีการแข่งขันการให้บริ การที่รูปแบบ โดยนํากลยุทธ์ทาง
การตลาดมาปรับใช้เพื่อสร้ างความพึงพอใจและจูงใจลูกค้าให้สนใจหันมาใช้บริ การของตน (ปิ ยะ
ศิริมาตย์, 2538) ทั้งนี้ เพื่อรักษาสัดส่ วนการครองตลาดของตนไวให้มากที่สุด ซึ่ งกลยุทธ์ดงั กล่าว มี
หลายรู ปแบบและที่นิยมมากที่สุด คือ การมุ่งเน้นด้านคุ ณภาพการบริ การ (Service quality) ทั้งนี้
เพื่อให้มีความแตกต่างจากคู่แข่งขันและยังเป็ นการสร้ างข้อได้เปรี ยบในการแข่งขันได้เป็ นอย่างดี
ด้วย (Lovelock, 1992 อ้างใน พิมพ์ชนก ศันสนีย,์ 2540)
ลูกค้าจึงเป็ นบุคคลสําคัญที่ธนาคารจะต้องให้การดูแลและจัดหาบริ การทางการเงินที่สะดวก
และรวดเร็ วไว้ให้บริ การเพื่อรักษาและเพิ่มฐานลูกค้าของธนาคารในอนาคต เพื่อให้ได้คุณภาพการ
บริ ก าร (Service Quality) เป็ นที่ พึ ง พอใจของลู ก ค้าธนาคารกรุ ง เทพและให้ บ ริ ก ารอย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น จึงจําเป็ นต้องทราบถึ งความคาดหวังและการรับรู ้ คุณภาพบริ การที่ ส่งผลต่อ
ความภักดีในการให้บริ การ ด้วยเหตุน้ ี ผศู ้ ึกษาวิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความคาดหวังและการ
รับรู ้คุณภาพบริ การที่ส่งผลต่อความภักดีในการให้บริ การของธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) สาขา
หนองแขม คุณภาพการบริ การว่าลูกค้ารู ้คุณภาพการบริ การของธนาคารกรุ งเทพอย่างไรบ้าง เพื่อนํา
ข้อมูลที่ได้มาใช้ปรับปรุ งกระบวนการทํางานภายในของธนาคารให้สามารถส่ งมอบความพึงพอใจ
สู งสุ ดให้แก่ลูกค้า
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1.2 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาความคาดหวังและการรับรู ้ คุณภาพบริ การที่ส่งผลต่อความภักดี ในการให้บริ การ
ของธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) สาขาหนองแขม
1.2.2 เพื่อศึกษาปั จจัยที่ ส่ง ผลต่ อความภักดี ใ นการให้บริ การของธนาคารกรุ งเทพ จากัด
(มหาชน) สาขาหนองแขม
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
1.3.2 ขอบเขตด้านพื้นที่และกลุ่มเป้ าหมาย
1) ด้านพื้นที่ที่ใช้ในการศึกษา คือ เขตหนองแขม
2) ด้ า นกลุ่ ม เป้ าหมาย คื อ ประชากรที่ อ าศั ย อยู่ ใ นเขตหนองแขม จัง หวัด
กรุ งเทพมหานคร ขนาดตัวอย่าง 142,772 คน ( ฐานข้อมูล. การปกครองเขตหนองแขม จังหวัด
กรุ งเทพมหานคร : 2554 )
ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน จึงใช้สูตร ทาโร ยามาเน (Taro
Yamane) คํานวณจากสู ตรที่ใช้ในการหาจํานวนกลุ่มตัวอย่างแบบทราบจํานวนประชากร ที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ 95% ได้ขนาดตัวอย่าง 399 ตัวอย่าง
1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้ อหา
1) ปั จจัยส่ วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน
2) ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริ การ ประกอบด้วย ด้านคุณภาพพนักงาน
ด้านคุณภาพระบบงาน ด้านการจัดสถานที่ ด้านการบริ การสิ่ งอํานวยความสะดวก ด้านการบริ การ
ข้อมูลข่าวสาร
1.4 ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการศึกษา
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ สามารถแยกตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั ดังนี้
1.4.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบด้วย
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1) ปั จจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได้ต่อเดือน

2) ความคาดหวังและการรับรู้คณ
ุ ภาพบริการ
- ด้ านคุณภาพพนักงาน
- ด้ านคุณภาพระบบงาน
- ด้ านการจัดสถานที่
- ด้ านการบริการสิ่งอานวยความสะดวก
- ด้ านการบริการข้ อมูลข่าวสาร
1.4.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ความภักดีในการให้บริ การธนาคารกรุ งเทพ
จากัด (มหาชน) สาขาหนองแขม
1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ
ความคาดหวัง หมายถึง บุคคลมีความต้องการและมีความคาดหวังในหลายสิ่ งหลายอย่าง
ดังนั้นจึงต้องพยายามกระทําการด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ งเพื่อตอบสนองความต้องการหรื อสิ่ งที่คาดหวังไว้
ซึ่ งเมื่ อ ได้ รั บ การตอบสนองตามที่ ต้ ัง ความหวัง ไว้น้ ั น บุ ค คลก็ จ ะได้ รั บ ความพึ ง พอใจและ
ขณะเดียวกันก็คาดหวังในสิ่ งที่สูงขึ้นไปอีกเรื่ อยๆ
คุณภาพบริการ หมายถึง ผลต่างระหว่างความคาดหวังกับผลที่ได้รับจากบริ การ ถ้าระดับ
ผลที่ได้รับจากบริ การตรงกับหรื อมากกว่า ความคาดหวังที่ลูกค้าตั้งไว้ ลูกค้าก็จะพอใจ ถ้าตํ่ากว่าตาม
ความคาดหวังก็จะไม่พอใจ
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ลูกค้ า หมายถึง ลูกค้ารายย่อย ผูท้ ี่เปิ ดบัญชีกบั ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) สาขาหนอง
แขม ตั้งแต่วนั ที่เปิ ดดําเนินการจนถึงปั จจุบนั
การใช้ บริการ หมายถึง สิ่ งที่ผใู ้ ห้บริ การส่ งมอบความประทับใจของการบริ การที่เป็ นเลิศแก่
ลู ก ค้า เพื่ อ สร้ า งผลลัพ ธ์ จ ากการส่ ง มอบบริ ก ารที่ ดี ใ ห้ ลู ก ค้า ได้รั บ ความพึ ง พอใจ (Customer
Satisfaction) และก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีแก่ลูกค้า (Customer Relationship) รวมทั้งเพื่อกระตุน้ ให้
ลูกค้าเหล่านี้ กลับมาซื้ อสิ นค้าหรื อใช้บริ การกันอย่างต่อเนื่ อง (Customer Retention) ตลอดจนการ
สร้ างฐานให้ลูกค้ามีความสัมพันธ์ในระยะยาวและก่อให้เกิ ดความจงรักภักดี กบั สิ นค้าหรื อบริ การ
ของธนาคารกสิกรไทย
ด้ านคุ ณภาพพนักงาน หมายถึ ง พนักงานให้คาํ แนะนําอย่างมี หลักการและมีความชัดเจน
พนักงานสามารถใช้อุปกรณ์ เครื่ องมื อได้คล่ องแคล่ วว่องไว พนักงานสามารถตอบข้อสงสัยของ
ลูกค้าได้ทุกประเด็น พนักงานให้บริ การและตอบปั ญหาท่านด้วยความเอาใจใส่ พนักงานให้บริ การ
อย่างถูกต้องแม่นยํา
ด้ านคุณภาพระบบงาน หมายถึง การฝาก / ถอน / สอบถามยอดเงินผ่านเคาน์เตอร์ การฝาก /
ถอน / สอบถามยอดเงิ นผ่านเครื่ อง ATM การโอนเงิ นทุกประเภทผ่านเครื่ อง ATM การชําระ
ค่าบริ การสาธารณูปโภคโดยหักผ่านบัญชี ใช้บริ การทางอินเตอร์ เน็ต
ด้ านการจัดสถานที่ หมายถึง ตั้งอยูใ่ นแหล่งชุมชนใกล้ลูกค้า สะดวกต่อการใช้บริ การ ตั้งอยู่
ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยไม่เสี่ ยงต่ออันตราย มีที่จอดรถเพียงพอ ความสะอาดเรี ยบร้อยของ
บริ เวณภายในและภายนอกธนาคาร อุณหภูมิและการถ่ายเทอากาศภายในธนาคาร
ด้ านการบริการสิ่ งอานวยความสะดวก หมายถึง ช่ องทางให้ลูกค้ามีโอกาสร้องเรี ยน ความ
สะดวกในการติ ดต่อกับทางธนาคาร เช่ น ระบบลู กค้าสัมพันธ์ (Call center) ความทันสมัยของ
เครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ใช้บริ การ ป้ ายบอกทิศทางและจุดให้บริ การ เครื่ องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ
(ATM) เพียงพอ
ด้ า นการบริ ก ารข้ อ มู ล ข่ าวสาร หมายถึ ง ธนาคารมี ก ารโฆษณาผ่า น วิท ยุ โทรทัศ น์ ป้ าย
โฆษณา ธนาคารมี การประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์ ธนาคารมี ก ารประชาสัมพันธ์ ผ่านแผ่นพับ
สิ่ ง พิ ม พ์ การแนะนํา ส่ ง เสริ ม ให้ ใ ช้จ ากพนัก งานของธนาคาร ธนาคารมี เ ว็บ ไซต์ข ้อมู ล ถู ก ต้อ ง
ทันสมัย มีความสมบูรณ์
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1.6 ประโยชน์ ของการวิจัย
1.6.1 ผลการศึ ก ษานี้ ใช้เป็ นแนวทางในการดาเนิ นงานและการบริ การให้ลูกค้าเข้ามาใช้
บริ การอย่างต่อเนื่ องสอดคล้องกับที่มีต่อการใช้บริ การของธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) สาขา
หนองแขม
1.6.2 เพื่อใช้เป็ นแนวทางปรับปรุ งธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) สาขาหนองแขม สนอง
ความต้องการการของลูกค้าและผลการศึกษานํามาใช้เป็ นข้อมูลในการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
ของธนาคารกรุ งเทพ
1.6.3 เพื่อใช้ เป็ นแนวทางปรับปรุงพัฒนาธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) สาขาหนองแขม
ให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของลูกค้ า รวมทัง้ เป็ นแนวทางประกอบการตัดสินใจสาหรับลู กค้ า
รายใหม่ที่สนใจเข้ ามาใช้ บริการธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) สาขาหนองแขม
1.6.4 ผลการวิจยั สามารถนําไปใช้เป็ นแนวทางกําหนดนโยบายในการใช้บริ การธนาคาร
กรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาหนองแขม และปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ องเกี่ยวกับการให้บริ การให้ดี
ขึ้น

