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ความพึงพอใจในการเลือกใช้ บริการและคุณภาพการให้ บริการมีอทิ ธิพลต่ อการพัฒนาธุรกิจเงินฝาก
ของธนาคารออมสิ น ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร (ภาค3)
Satisfaction in service selection and quality of service influenced the development of the
deposit business of the Government Savings Bank in Bangkok (Region 3)
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
สถาบันการเงิ นเป็ นอี กสถาบันหนึ่ งที่มีส่วนสนับสนุ นให้เกิ ดการลงทุ นในธุ รกิ จประเภท
ต่างๆ และให้บริ การทางการเงินแก่ประชาชนในรู ปแบบต่างๆ เช่น การรับฝากเงิน การโอนเงิน การ
ให้สิ นเชื่ อ การแลกเปลี่ ย นเงิ นตราต่า งประเทศ ซึ่ ง แต่ ล ะสถาบันการเงิ นต่ า งต้องแข่ ง ขันในการ
ให้บริ การแก่ประชาชน ทําให้สถาบันการเงินต้องมีการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้รองรับความต้องการ
ของลูกค้า เพื่อเน้นความสะดวก รวดเร็ ว และประหยัดเวลา การบริ การเป็ นสิ่ งสําคัญที่สุดของธุ รกิ จ
ธนาคาร เพื่อตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้า การให้บริ การของธนาคารใน
รู ปแบบเงินฝากมีความสําคัญอย่างมากต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่ องจากเป็ นแหล่งระดมเงิ น
ออม และแหล่งเงินกูท้ ี่สาํ คัญ อีกทั้งรู ปแบบการออมแบบเงินฝากนั้นเป็ นการลงทุนที่มี ความเสี่ ยงตํ่า
และได้รับผลตอบแทนที่แน่นอน ทั้งนี้ รายได้ของธนาคารนั้นมาจากดอกเบี้ยเงินกูแ้ ละค่าธรรมเนี ยม
ทางการด้านต่างๆ ทําให้การบริ การด้านเงินฝากมีความสําคัญต่อการดําเนินธุ รกิจของธนาคารต่างๆ
กฎกระทรวง ว่ าด้ วยการประกอบกิจการอันพึงเป็ นงานธนาคารของธนาคารออมสิ น พ.ศ. 2547
ข้ อ 3 ในการประกอบกิ จ การรั บ ฝากเงิ น กระแสรายวัน ให้ ธนาคารออมสิ น โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการธนาคารออมสิ นประกาศกาหนดจานวนเงินขัน้ ตา่ สาหรั บการรั บฝากครั้ ง
แรก อัตราดอกเบีย้ เงินฝากและวิธีการคานวณดอกเบีย้ เงินฝาก
ข้ อ 15 ให้ นากฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารออมสิ น พ.ศ. 2489 ว่ า
ด้ วยการรั บฝากเงิ นออมสิ น เฉพาะในส่ วนที่ ไม่ ขัดหรื อแย้ งกับกิ จการอันพึ งเป็ นงานธนาคารของ
ธนาคารออมสิ นมาใช้ บังคับ โดยอนุโลม
ถ้าธนาคารสร้ างความแตกต่าง ด้านการให้บริ การรู ปแบบใหม่ๆ โดยเข้าถึงความต้องการ
ของลูกค้าได้ และลูกค้าเกิดความประทับใจในบริ การนั้นๆ รวมถึงการสื่ อให้ลูกค้าได้รับรู ้ถึงรู ปแบบ
ใหม่ๆ เพราะนอกจากความเคลื่ อนไหวของคู่แข่งในตลาดแล้ว ความคาดหวังของลูกค้า ก็ได้มีการ
พัฒ นาการที่ สู ง ขึ้ น ด้ว ย และทํา ให้ เ กิ ด แรงจู ง ใจให้ลู ก ค้า ของธนาคารกลับ มาใช้บ ริ ก ารอี ก ครั้ ง
(กฎระเบียบและพรบ. : กฎกระทรวง ว่ าด้ วยการประกอบกิจการอันพึงเป็ นงานธนาคารของธนาคาร
ออมสิ น พ.ศ. 2547)
ในโลกธุ รกิ จทุ ก วันนี้ เป็ นเศรษฐกิ จที่ มีการเปลี่ ย นแปลงอยู่ตลอดเวลา ทําให้ธุรกิ จไม่
สามารถหยุดนิ่ งได้ ธุ รกิ จด้านธนาคาร จึงมีการแข่งขันที่สูง ซึ่ งการระดมเงินออมของธนาคารจึงมี
ความจําเป็ นอย่างยิ่งสําหรับความอยูร่ อดของระบบ ธนาคารพาณิ ชย์ วิกฤตการณ์ทางการเงินของปี
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2008 ได้ก่อให้เกิ ดนักเศรษฐศาสตร์ ทบทวนกองกําลังที่มีเสถียรภาพ (หรื อเสถียร) ระบบการเงินใน
ประเทศสหรั ฐอเมริ กาและรอบโลก แม้จะมี การถกเถี ยงกันมากยังคงมี ค วามขัดแย้งอย่า งรุ นแรง
เป็ นไปยกเค้าสาเหตุ ของวิกฤตและด้วยเหตุน้ ี เพื่อให้โซลู ชนั่ ที่ดีที่สุดสําหรับการป้ องกันวิกฤตใน
อนาคต การศึกษาบางคนอ้างวิกฤตที่เกิดจากกฎระเบียบในภาคการเงิน (Crotty 2009 Bhide 2011)
แต่ปริ มาณและความซับซ้อนของการเงินกฎระเบียบที่มีอยูใ่ นความเป็ นจริ งที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สําคัญ
ในช่วงทศวรรษที่นาํ ไปสู่ วกิ ฤตการศึกษาอื่น ๆ โดยคมชัดยืนยันว่ากฎระเบียบทางการเงินที่ไม่ดีหรื อ
ผิดได้ตวั เองเป็ นสาเหตุ สําคัญของการเกิ ดวิก ฤตเศรษฐกิ จ (Calomiris 2009 เจฟรี ดแมน 2011)
รู ป แบบการควบคุ ม ทางการเงิ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการเข้า ใจผิ ด ว่ า เราตนที่ ข้ ึ นที่ นี่ เ ป็ นรั ฐ บาล
บริ หารงานประกันเงินฝากที่มีการจัดการในประเทศสหรัฐอเมริ กาโดย Federal Deposit Insurance
Corporation (FDIC) บทความนี้ กล่าวถึงหลักฐานจากประวัติศาสตร์ ของสหรัฐฯและทัว่ โลกที่การ
ประกันเงิ นฝากของรัฐบาลที่นาํ ไปสู่ ความล้มเหลวของธนาคารมากขึ้ นและวิกฤตทางการเงิ น เรา
พิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นกับ FDIC และระบบประกันเงินฝากของสหรัฐฯที่จะช่วย
รักษาเสถี ยรภาพของระบบธนาคารและป้ องกันไม่ให้เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในอนาคต ดังนั้น
ในสภาวะเศรษฐกิ จปั จจุบนั ย่อมมีการแข่งขันการระดมเงิ นฝากของธนาคาร จึ งมี ค่อนข้างสู งใน
รู ปแบบหลากหลาย การจูงใจให้ประชาชนหันมาฝากเงิ นกับธนาคารพาณิ ชย์ ในเชิ งนโยบายต้อง
อาศัยปั จจัยหลายประการมาประกอบกัน เพื่อจูงใจลูกค้าให้ตดั สิ นใจมาใช้บริ การ ฝากเงินกับธนาคาร
ปั จจัยเหล่านี้ ได้แก่ ความมัน่ คงของธนาคาร ความมีชื่อเสี ยงภาพพจน์ของ ธนาคารและผูบ้ ริ หาร ทํา
ให้ธนาคารพาณิ ชย์ตอ้ งพัฒนาตนเองให้เกิ ดภาพความเชื่ อมัน่ ความประทับใจของลูกค้าที่มาใช้
บริ การ ความมัน่ คงของสถาบันการเงิน จึงเป็ นสาเหตุหนึ่งของ การแข่งขันด้านการฝากเงินเพิ่มความ
รุ นแรงในการแข่งขันหาเงิ นฝากของระบบสาขาธนาคารพาณิ ชย์ มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยงั มีปัจจัย
อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการระดมเงินฝากของธนาคารพาณิ ชย์หลาย ประการ เช่น ชื่ อเสี ยง ทําเลที่ต้ งั
ของสาขาธนาคาร จํานวนสาขาของธนาคารที่มีในพื้นที่ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ปั จจัยส่ วนบุคคลของ
ผูฝ้ ากเงิน ลักษณะการให้บริ การของธนาคาร เหล่านี้เป็ นต้น
ธนาคารออมสิ นเป็ นสถาบันการเงิน ของรัฐที่เติบโตเคียงคู่กบั สังคมไทยและมีบทบาทต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคม ซึ่ งที่ผ่านมาธนาคารออมสิ นได้เปลี่ ยนแปลงปรับปรุ งพัฒนาระบบ
การดําเนิ นงานการบริ การภาพลักษณ์รูปแบบการให้บริ การที่ทนั สมัยและครบวงจรมากยิ่งขึ้น เพื่อ
รองรั บ การให้ บ ริ ก ารที่ ส อดคล้อ งต่ อความต้องการของลู ก ค้า และเพื่ อ ปรั บ ตัว ให้เ ข้า กับ การ
เปลี่ยนแปลงในปั จจุบนั ซึ่ งผลิตภัณฑ์เงิ นฝากของธนาคารออมสิ นมีท้ งั หมด 5 ประเภท ได้แก่ เงิน
ฝากเผื่อเรี ยก เงินฝากเผื่อเรี ยกพิเศษ เงินฝากประจํา เงินฝากประจําระยะยาว และเงินฝากกระแส
รายวัน โดยที่เงิ นฝากแต่ละประเภทจะให้ผลตอบแทนหรื ออัตราการให้ดอกเบี้ย ระยะเวลาการฝาก
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เงินที่ แตกต่างกัน ขึ้นอยูก่ บั การกําหนดอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิ นในแต่ละแห่ ง แต่จะการ
อ้างอิงกับ อัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศไทย
การพัฒนาการบริ การใหม่ๆของธนาคาร เป็ นสิ่ งสําคัญที่พนักงานทุกคนต้องถือเป็ นหน้าที่
และปฏิ บตั ิอย่างจริ งจัง ธุ รกิ จธนาคารจะประสบความสําเร็ จได้ ต้องได้รับความยอบรั บจากลู กค้า
การใช้บริ การทางการเงิน ลูกค้าต่างมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป อาจทําให้การบริ การของ
ธนาคารไม่พร้ อมต่อการตอบสนองความต้องการของลู กค้า ดังนั้นทางผูว้ ิจยั จึงเล็งเห็ นว่า การจะ
รักษาลูกค้าไว้ได้น้ นั เราต้องมีการปรับปรุ งการให้บริ การรู ปแบบต่างๆ จึงสนใจศึกษา ความพึงพอใจ
ในการเลื อกใช้บริ การและคุ ณภาพการให้บริ การมีอิทธิ พลต่อการพัฒนาธุ รกิ จเงินฝากของธนาคาร
ออมสิ น ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร (ภาค3) เพื่อเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาและการให้บริ การของ
ธนาคารต่อไป
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ขอบเขตของกำรวิจัย
ขอบเขตของการวิจยั ในการศึกษาความพึงพอใจในการเลือกใช้บริ การและคุณภาพการ
ให้บริ การมี อิทธิ พลต่อการพัฒนาธุ รกิ จเงิ นฝากของธนาคารออมสิ น ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
(ภาค3) มีขอบเขตการศึกษาดังนี้
ขอบเขตด้ ำนประชำกรทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วธิ ี การสุ่ มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Size) โดยการสุ่ มจาก
ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การเงินฝากธนาคารออมสิ น ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร (ภาค3) ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ โดยใช้สูตร Yamane และกําหนดความเชื่ อมัน่ ที่ร้อยละ
95 ความผิดพลาดไม่ เกิ นร้ อยละ 5 จะได้กลุ่ มตัวอย่า งจํา นวน 400 ตัวอย่าง จากนั้นใช้วิธีการสุ่ ม
ตัวอย่างอย่างง่ายหรื อตามความสะดวก (Accidental Sampling or Convenience Sampling) เก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างจนครบตามจํานวน
ขอบเขตด้ ำนเนื้อหำ ในการศึกษาความพึงพอใจในการเลื อกใช้บริ การและคุ ณภาพการ
ให้บริ การมี อิทธิ พลต่อการพัฒนาธุ รกิ จเงิ นฝากของธนาคารออมสิ น ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
(ภาค3) มีตวั แปรที่จะศึกษา ดังนี้
1. ความพึงพอใจในการเลื อกใช้บริ การและคุ ณภาพการให้บริ การมีอิทธิ พลต่อการพัฒนา
ธุ รกิจเงินฝากของธนาคารออมสิ น ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร (ภาค3)
1.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่ ข้อมูลทัว่ ไปของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การ
ธนาคารออมสิ น จําแนกเป็ น
1.1.1 ความพึงพอใจในการเลือกใช้บริ การ
1) ความปลอดภัยในการเลือกใช้บริ การ
2) ผลตอบแทนในการเลือกใช้บริ การ
3) ความเชื่อมัน่ ในการเลือกใช้บริ การ
4) ชื่อเสี ยงในการเลือกใช้บริ การ
1.1.2 คุณภาพการให้บริ การ
1) ความรวดเร็ วที่ให้บริ การแก่ลูกค้า
2) สถานที่การให้บริ การแก่ลูกค้า
3) พนักงานที่ให้บริ การ
4) การให้ขอ้ มูลเงินฝากต่างๆแก่ลูกค้า
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1.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ ปั จจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาธุ รกิจเงินฝาก
1.3 การหาความสัมพันธ์ของตัวแปรการพัฒนาธุ รกิจเงินฝากของธนาคารออมสิ นในจังหวัด
กรุ ง เทพมหานคร (ภาค 3) กับ ปั จจัย ต่ างๆที่ ก าํ หนดไว้ โดยการนําเอาสมการถดถอยพหุ คู ณเชิ ง
เส้นตรง (Multiple Linear Regression) มาวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร ซึ่ งสามารถ
กําหนดเป็ นสมการการพัฒนาธุ รกิจเงินฝากของธนาคารออมสิ น ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร (ภาค 3)
ได้สมการดังนี้
S = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + b6X6 + b7X7 + b8X8 + e
โดยที่ S = ความพึงพอใจในการเลือกใช้บริ การและคุณภาพการให้บริ การมีอิทธิ พลต่อการพัฒนา
ธุ รกิจเงินฝากของธนาคารออมสิ น ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร (ภาค3)
X1 = ความปลอดภัยในการเลือกใช้บริ การ
X2 = ผลตอบแทนในการเลือกใช้บริ การ
X3 = ความเชื่อมัน่ ในการเลือกใช้บริ การ
X4 = ชื่อเสี ยงในการเลือกใช้บริ การ
X5 = ความรวดเร็ วที่ให้บริ การแก่ลูกค้า
X6 = สถานที่การให้บริ การแก่ลูกค้า
X7 = พนักงานที่ให้บริ การ
X8 = การให้ขอ้ มูลเงินฝากต่างๆแก่ลูกค้า
b0 , b1 , b2 ,…., b8 = พารามิเตอร์
e = ค่าความคลาดเคลื่อน
ขอบเขตด้ ำนสถำนที่ สถานที่ศึกษาที่ผวู ้ ิจยั ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ธนาคารออม
สิ น ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร (ภาค 3) โดยทําการสํารวจโดยใช้ แบบสอบถาม กลุ่มประชากร
ได้แก่ ลูกค้าของธนาคารออมสิ นที่ใช้บริ การเงินฝากกับธนาคารออมสิ น ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
(ภาค 3) โดยเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 ราย ทําการเก็บรวบรวมข้อมูล
ขอบเขตด้ ำนระยะเวลำ
ระยะเวลาในการศึกษาเริ่ มตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 ถึงเดือน เมษายน 2561
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วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาอิทธิ พลของความพึงพอใจในการเลื อกใช้บริ การต่อการพัฒนาธุ รกิ จเงิ นฝาก
ของธนาคารออมสิ น ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร (ภาค3)
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณภาพการให้บริ การต่อการพัฒนาธุ รกิจเงินฝากของธนาคารออม
สิ น ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร (ภาค3)
สมมติฐำนกำรวิจัย
1. ความพึงพอใจในการเลื อกใช้บริ การมีอิทธิ พลต่อการพัฒนาธุ รกิ จเงิ นฝากของธนาคาร
ออมสิ น ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร (ภาค3)
2. คุ ณภาพการให้บริ การมี อิทธิ พลต่อการพัฒนาธุ รกิ จเงิ นฝากของธนาคารออมสิ น ใน
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร (ภาค3)
ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับจำกกำรวิจัย
1. ผลการวิจยั จะเป็ นแนวทางให้กบั ผูเ้ กี่ยวข้อง ในการกําหนดกลยุทธ์การให้บริ การของ
ธนาคาร เพื่อให้สอดคล้องกับปั จจัยที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
2. ผลการวิจยั จะเป็ นประโยชน์ใ ห้กบั ผูเ้ กี่ ยวข้อง ได้ทราบถึ ง ความพอใจของลู ก ค้า ที่
เลือกใช้บริ การเงินฝากของธนาคารออมสิ น ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร (ภาค 3)
3. ผลการวิจยั จะเป็ นข้อมูลให้กบั ผูเ้ กี่ยวข้อง ทราบถึงคุณภาพการให้บริ การเงินฝาก เพื่อนํา
ข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุ งพัฒนางาน บริ การด้านเงินฝากให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ
ของลูกค้าที่มาใช้บริ การ
นิยำมคำศัพท์
ผูว้ ิจยั ได้นาํ ตัวแปรมากําหนดคํานิ ยามคําคําศัพท์เพื่อนําไปสร้างเครื่ องมือวิจยั ให้ได้คาํ ตอบ
ตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ ดังต่อไปนี้
ควำมพึงพอใจในกำรใช้ บริ กำร หมายถึ ง พฤติกรรมซึ่ งบุคคลทําการค้นหา ซื้ อ การใช้การ
ประเมิ นผล และการใช้จ่า ยในผลิ ตภัณฑ์และบริ การ ประกอบด้วย ระยะเวลาการเป็ นลู กค้า ของ
ธนาคารออมสิ น ประเภทของเงินฝาก จํา นวนเงินฝากในปั จจุบนั วัตถุประสงค์ในการใช้บริ การฝาก
เงิน ความถี่ในการใช้บริ การฝากเงิน การมีบญั ชีเงินฝากกับธนาคารอื่นๆ บริ การที่ใช้ควบคู่ไปกับการ
ฝาก เงินกับธนาคารออมสิ น และบุคคลที่เป็ นผูแ้ นะนํา ให้เลือกใช้บริ การฝากเงินกับธนาคารออมสิ น
การตัดสิ นใจและการกระทําการใด ๆ ของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งเป็ นหน่ วยเศรษฐกิจมูลฐาน เกี่ยวกับการซื้ อ
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สิ นค้าหรื อบริ การต่าง ๆ เพื่อการบริ โภคส่ วนบุคล แต่ไม่ใช่เพื่อการผลิตหรื อนําไปขายต่อ การศึกษา
พฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภคเป็ นการศึ กษาในแขนงของเศรษฐศาสตร์ จุล ภาค เพื่อให้ท ราบว่า ผูบ้ ริ โภคมี
พฤติกรรมในการซื้ อหรื อบริ โภคสิ นค้าหรื อบริ การอย่างไรภายใต้สภาวการณ์ต่าง ๆ
ปัจจัยด้ ำนผลิตภัณฑ์ และบริกำร หมายถึง ประเภทเงินฝากของธนาคาร มีความหลากหลาย
คือ ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว มีการบริ การทางการเงิ นครบวงจร เช่น ฝาก ถอน โอน
ชําระค่าสิ นค้า แลกเปลี่ยนเงินตรา ฯลฯ มีตู้ ATM บริ การครอบคลุมทุกพื้นที่ทวั่ ทั้งจังหวัด มีบริ การตู ้
ฝากเงิ น-ปรั บ สมุ ดเพีย งพอต่ อความต้องการของลู กค้า มี ก ารรั บ ประกันเงิ นฝากเต็ม จํา นวน และ
ธนาคารมีความมัน่ คง น่าเชื่อถือ
ประเภทเงินฝำก หมายถึง ประเภทเงินฝากที่มีอยูป่ ั จจุบนั กับธนาคารออมสิ น เช่น บัญชี เงิ น
ฝากประจํา บัญชี เงิ นฝากประจําระยะยาว บัญชี เงินฝากเผื่อเรี ยกหรื อออมทรัพย์บญ
ั ชี เงิ นฝากแบบ
เผือ่ เรี ยกพิเศษ เงินฝากกระแสรายวัน และสลากออมสิ น
จำนวนเงินฝำกในปัจจุบัน หมายถึง จํานวนเงินฝากที่มีอยูใ่ นธนาคารออมสิ น ณ ปั จจุบนั
ผลิตภัณฑ์ เงินฝำก หมายถึง ประเภทของเงิ นฝากตามแต่ละสถาบันการเงินจะกําหนด ซึ่ ง
บริ การฝากเงินที่มีความหลากหลาย เพื่อให้ประชาชนเลือกใช้บริ การได้ตามความเหมาะสม โดย
ประเภทของการฝากเงิ นที่ ธนาคารออมสิ นเปิ ดให้บริ การ มีดงั นี้ เงิ นฝากเผื่อเรี ยก เงินฝากเผื่อเรี ยก
พิเศษ เงินฝากประจํา เงินฝากประจําระยะยาว และเงินฝากกระแสรายวัน
ปั จจัยด้ ำนสถำนที่ หมายถึ ง ทําเลที่ต้ งั ธนาคารอยู่ใกล้ที่ทาํ งานหรื อที่พกั สะดวกต่อ การ
ติ ดต่อ มี ที่ จอดรถเพี ยงพอ และมีส าขาของธนาคารจํา นวนมาก สามารถรองรับความต้องการใช้
บริ การของลูกค้า
ปัจจัยด้ ำนกระบวนกำร ให้บริ การ หมายถึง พนักงานมีความรู้และให้คาํ แนะนําในการใช้
บริ การ พนักงานมีมนุ ษยสัมพันธ์ที่ดีและเต็มใจในการให้บริ การ พนักงานมีการตอบสนองในการ
แก้ไข ปัญหาที่รวดเร็ ว และมีจาํ นวนพนักงานให้บริ การเพียงพอ
ปัจจัยด้ ำนกำรสร้ ำงและนำเสนอลักษณะทำงกำยภำพ หมายถึง ขั้นตอนในการใช้บริ การการ
ฝากเงิ นง่ายและสะดวก การให้บริ การมีความถูกต้อง เชื่ อถื อได้และมีการให้บริ การลูกค้าอย่างเท่า
เทียมกัน
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฏี เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
งานวิจยั เรื่ อง ความพึงพอใจในการเลื อกใช้บริ การและคุ ณภาพการให้บริ การมีอิทธิ พลต่อ
การพัฒนาธุ รกิ จเงิ นฝากของธนาคารออมสิ น ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร (ภาค3) ผูว้ ิจยั ได้ศึกษา
ค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาประกอบการนาเสนอผลการวิจยั ไป
ใช้ใ ห้เกิ ดประโยชน์ และเพื่อให้บ รรลุ วตั ถุ ป ระสงค์ข องการวิจยั ที่ ไ ด้ก าหนดไว้ โดยแบ่ ง หัวข้อ
ออกเป็ น 4 หัวข้อ
2.1 แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ (Satisfaction)
 ด้านความปลอดภัย
 ด้านผลตอบแทน
 ด้านความเชื่อมัน่
 ด้านชื่อเสี ยง
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริ การ (Service Quality)
 ด้านความรวดเร็ ว
 ด้านสถานที่การให้บริ การ
 ด้านพนักงานผูใ้ ห้บริ การ
 ด้านข้อมูลบริ การเงินฝาก
2.3 แนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การ (Organizational Development)
2.4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
คลังออมสิ น สังกัดกรมพระคลังมหาสมบัติ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ พ.ศ. 2456 –
2471 เพื่อให้คลังออมสิ นได้เป็ นประโยชน์เกื้ อกูลเผื่อแผ่ไปถึงราษฎรโดยทัว่ กัน พระองค์จึงได้ทรง
พระกรุ ณา โปรดเกล้าฯ ให้ดาเนิ นการจัดตั้ง “คลังออมสิ น” ขึ้นในสังกัด กรมพระคลังมหาสมบัติ
กระทรวงพระคลัง มหาสมบัติ และพระราชทานพระบรมราชานุ ญาตประกาศใช้ “พระราชบัญญัติ
คลังออมสิ น พ.ศ. 2456” ประกาศใช้ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2456
กองคลังออมสิ น สังกัดกรมไปรษณี ยโ์ ทรเลข กระทรวงพาณิ ชย์และคมนาคม พ.ศ. 2472 –
2489 ต่อมาในปี พ.ศ. 2472 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 7 ทรงมีพระราชดาริ เห็น
ควร โอนกิ จการคลังออมสิ นให้้ไปอยู่ในความรับผิดชอบของกรมไปรษณี ยโ์ ทรเลข กิ จการได้เริ่ ม
แพร่ หลาย และ เป็ นที่ นิยมของประชาชนอย่างกว้างขวาง ซึ่ งนับได้ว่ากิ จการคลังออมสิ นในช่ วง
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ระยะนี้ เติ บโตขึ้ นมาก จึงเรี ยกได้ว่าเป็ น "ยุคแห่ งความก้าวหน้าของการคลังออมสิ นแห่ งประเทศ
ไทย"
ธนาคารออมสิ น สั ง กัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2490 – ปั จจุ บนั ต่ อมาภายหลัง เมื่ อ
สงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง รัฐบาลได้เห็นถึงคุณประโยชน์ ของการออมทรัพย์และ ความสาคัญของ
คลังออมสิ นที่มีต่อการพัฒนาประเทศ จึงได้ยกฐานะของคลังออมสิ นขึ้นเป็ น องค์การของรัฐ มีฐานะ
เป็ นนิ ติบุคคล ดาเนิ นธุ รกิจภายใต้ “พระราชบัญญัติธนาคารออมสิ น พ.ศ. 2489” มีการบริ หารงาน
โดยอิ ส ระ ภายใต้ก ารควบคุ ม ของคณะกรรมการ ซึ่ งได้รั บ การแต่ ง ตั้ง จาก รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงการคลัง เริ่ มดาเนิ นธุ รกิ จในรู ปธนาคาร ออมสิ น ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2490 และคา
ว่า “คลังออมสิ น” ก็ได้เปลี่ยน เป็ นคาว่า “ธนาคารออมสิ น” นับแต่บดั นั้นเป็ นต้นมา
ตลอดระยะเวลาที่ ผ่า นมา ธนาคารออมสิ นได้เปลี่ ย นแปลง ปรั บ ปรุ ง พัฒ นาระบบการ
ดาเนิ นงาน และการบริ การในทุกด้านอย่างเป็ นพลวัตร ธนาคารจึงได้ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์
เพื่อรักษา ฐานลูกค้ามากกว่า 26 ล้านบัญชี โดยระดมทรัพยากรในทุกด้าน เตรี ยมการเพื่อปรับปรุ ง
ภาพลักษณ์ และรู ปแบบการให้บริ การที่ ทนั สมัยและครบวงจรยิ่งขึ้ น เพื่อรองรั บการให้บริ การที่
สอดคล้องต่อความต้องการและครอบคลุมทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ และทุกช่วงวัย นับแต่บดั นั้นเป็ นต้นมา
ความเสี่ ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินไทยในปี 2558 มีมากขึ้นกว่าปี ก่อน จากความล่าช้า
ของการฟื้ นตัวของเศรษฐกิ จโลกซึ่ งส่ งผลให้เศรษฐกิ จไทยขยายตัวได้อย่างช้าๆ กระทบต่อรายได้
และความสามารถ ในการชาระหนี้ ของภาคครัวเรื อนและภาคธุ รกิ จบางส่ วน นอกจากนี้ ความไม่
แน่ นอนของตลาดการเงิ นโลกที่ สูงขึ้น ทาให้กระแสเงินทุนเคลื่ อนย้ายอัตราแลกเปลี่ยนและราคา
สิ นทรัพย์ผนั ผวนมากขึ้น อย่างไรก็ดีฐานะการเงินของภาคเศรษฐกิ จทั้งในระดับมหภาคและระดับ
ภาคสาขาเศรษฐกิจที่สาคัญ เช่น ภาคสถาบัน การเงิน ภาคธุ รกิ จ ยังมีความเข้มแข็ง สามารถรองรับ
ความเสี่ ยงที่เพิ่มขึ้นได้ สาหรับในระยะต่อไปยังต้องติดตามพฤติกรรมการแสวงหาผลตอบแทนและ
ยอมรับความเสี่ ยงที่สูงขึ้น (Search for Yield) ภายใต้อตั ราดอกเบี้ยที่อยูใ่ นระดับต่ าเป็ นเวลานาน
รวมถึ งความเสี่ ยงจากโครงสร้ างของเศรษฐกิ จที่เปลี่ ยนแปลงไป ทั้งจากบทบาทของผูใ้ ห้บริ การ
ทางการเงินที่มิใช่ธนาคารพาณิ ชย์ (Non-banks) ที่เพิ่มขึ้น และความเสี่ ยงจากเทคโนโลยีทางการเงิน
ใหม่ๆ
เสถี ยรภาพเศรษฐกิ จไทยมีความเสี่ ยงมากขึ้นกว่าปี ก่อน จากความล่าช้าของการฟื้ นตัวของ
เศรษฐกิจโลกซึ่ งส่ งผลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ทาให้รายได้และความสามารถในการชาระ
หนี้ ของภาคเอกชน รวมถึ งคุ ณภาพสิ นเชื่ อของระบบธนาคารพาณิ ชย์ดอ้ ยลง การส่ งออกที่หดตัว
ส่ งผลต่อรายได้ครัวเรื อนที่อยูใ่ นภาคการผลิตและการส่ งออกสิ นค้า นอกจากนี้ ราคาสิ นค้าเกษตรที่
อยูใ่ นระดับต่าและปริ มาณผลผลิตที่ลดลงจากภาวะภัยแล้งทาให้รายได้ของครัวเรื อนในภาคเกษตร
ลดลง ประกอบกับภาระหนี้ ที่ยงั อยู่ในระดับสู ง ส่ งผลให้หนี้ ด้อยคุ ณภาพของภาคครั วเรื อนปรั บ
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สู งขึ้นในทุกประเภทสิ นเชื่ อ โดยเฉพาะสิ นเชื่ อส่ วนบุคคลและสิ นเชื่ อบัตรเครดิต ธุ รกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมผิดนัดชาระหนี้ มากขึ้น สัดส่ วนสิ นเชื่ อด้อยคุณภาพของธุ รกิจ ขนาดกลางและขนาด
ย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs) ในระบบธนาคารพาณิ ชย์สูงขึ้นจากปี ก่อน เนื่ องจาก
ประสบผลขาดทุนจากภาวะเศรษฐกิจและราคาสิ นค้าโภคภัณฑ์ที่อยูใ่ นระดับต่า บริ ษทั ขนาดใหญ่
บางส่ วนในตลาดหลักทรัพย์มีสัดส่ วนหนี้ สินต่อทุนสู งขึ้น ส่ วนหนึ่ งเป็ นผลจากการกูย้ ืมเพื่อขยาย
ธุ รกิจในช่วงที่ตน้ ทุนการกูย้ มื ต่า ประกอบกับบางภาคธุ รกิจมีผลประกอบการขาดทุน ทาให้ส่วนทุน
ลดลง แต่ในภาพรวมฐานะการเงินของธุ รกิจที่มิใช่สถาบันการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(SET และ mai) ยังอยูใ่ นเกณฑ์ดีสามารถรองรับความเสี่ ยงจากภาวะเศรษฐกิจที่อาจมีมากขึ้นในระยะ
ต่อไปได้ระดับหนึ่ ง รวมทั้งภาคสถาบันการเงินโดยรวมยังมีความเข้มแข็งจากเงินกองทุน และการ
กันเงิ นสารองที่ อยู่ในระดับสู ง สามารถรองรับผลกระทบจากระดับหนี้ เสี ยที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ภายใต้
สถานการณ์ ที่ เ ศรษฐกิ จ ฟื้ นตัว อย่า งค่ อ ยเป็ นค่ อ ยไป ภาครั ฐ ได้อ อกมาตรการทางการเงิ น เพื่ อ
ช่ วยเหลื อภาคที่ ไ ด้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิ จ อาทิ มาตรการส่ งเสริ มความเป็ นอยู่ข องผูม้ ี
รายได้นอ้ ย มาตรการด้านสิ นเชื่ อแก่ธุรกิจ SMEs และมาตรการกระตุน้ ภาคอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่ งคาด
ว่าผลของมาตรการเหล่านี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มสภาพคล่องให้กบั ภาคเอกชนได้ระดับหนึ่ง
รายงานการประเมินเสถียรภาพระบบการเงินไทย 2558 นอกจากนี้ มาตรการส่ งเสริ มการ
ลงทุ นภาคเอกชนและการลงทุ นของภาครั ฐในโครงการขนาดใหญ่ เป็ นปั จจัย ส าคัญที่ จะช่ วย
สนับสนุ นการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไป ภาวะอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ าต่อเนื่ อง
และยาวนาน ทาให้เห็นพฤติกรรมแสวงหา ผลตอบแทนและยอมรับความเสี่ ยงที่สูงขึ้น ในตลาดทุน
ตลาดตราสารหนี้ และสิ นทรัพย์ต่างๆมากขึ้น โดยช่วงครึ่ งปี แรกของปี 2558 นักลงทุนรายย่อยลงทุน
ในตลาดหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะในกลุ่มหลักทรัพย์ขนาดเล็กที่ไม่ได้อยูใ่ นดัชนี
SET50 และหลักทรัพย์ในตลาด mai ในช่วงครึ่ งหลังของปี ถึงแม้ความร้อนแรงของการซื้ อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ลดลง แต่ราคาหลักทรัพย์ไทยต่อกาไรสุ ทธิ ต่อหุ ้น (Price to Earnings Ratio) ยังอยู่
ในระดับ สู ง เมื่ อเที ย บกับ ค่ า เฉลี่ ย ในอดี ต นอกจากนี้ มี ก ารลงทุ นในหลัก ทรั พ ย์ต่า งประเทศผ่า น
กองทุนรวม (Foreign Investment Fund: FIF) มากขึ้น โดยบางส่ วนไปลงทุนในประเทศที่มีความ
เสี่ ยงด้านเครดิตสู ง สาหรับภาคธุ รกิจได้หนั มาระดมทุนผ่านตราสารหนี้ มากขึ้น เนื่ องจากมีตน้ ทุนที่
ต่ากว่าการกูย้ ืมจากธนาคารพาณิ ชย์ และบางกลุ่มโดยเฉพาะธุ รกิจภาคอสังหาริ มทรัพย์ออกตราสาร
หนี้ ที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่ อถือ (Non-Rated Bonds) เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังพบสัญญาณเก็งกาไร
จากการซื้ อขายใบจอง ในตลาดอาคารชุ ดในเขตกรุ งเทพฯ เพิ่มขึ้นบ้าง ซึ่ งอาจสร้างความเสี่ ยงใน
กรณี ผเู ้ ก็งกาไรไม่สามารถหา ผูซ้ ้ื อจริ งมารับโอนกรรมสิ ทธิ์ เมื่อโครงการสร้างแล้วเสร็ จ ซึ่ งจะส่ งผล
ให้มีอุปทานที่อยู่อาศัยคงค้างมากขึ้น จนกลายเป็ นภาระทางการเงิ นกับผูป้ ระกอบการและส่ งผล
ต่อเนื่องไปสู่ ภาคเศรษฐกิจอื่นได้ ในภาพรวมความเสี่ ยงจากพฤติกรรมการแสวงหาผลตอบแทนและ
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การยอมรับความเสี่ ยงที่สูงขึ้นต่อเสถียรภาพระบบการเงินยังมีจากัด เนื่ องจากในช่วงต้นปี สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลัก ทรั พย์ (ก.ล.ต.) ได้ออกมาตรการดู แลการซื้ อขาย
หลักทรัพย์ ทาให้ตลาดหลักทรัพย์ลดความร้อนแรงลงและพฤติกรรมการซื้ อขายของนักลงทุนส่ วน
ใหญ่ ใช้เงิ นสด และการกู้ยืมเพื่ อซื้ อหลัก ทรั พ ย์ (Margin Loan) มี สัดส่ วนน้อย การลงทุ นใน
หลักทรัพย์ต่างประเทศผ่านกองทุนรวมส่ วนใหญ่มีการป้ องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และ
เป็ นการลงทุนที่มีระยะเวลาไถ่ถอนแน่นอน (Term Fund) ความเสี่ ยงจากการออกตราสารหนี้ ที่ไม่มี
การจัดอันดับความน่ าเชื่ อถื อยังไม่สูงนัก เพราะมี สัดส่ วนน้อยเมื่อเทียบกับมูลค่าตราสารหนี้ รวม
และเสนอขายเฉพาะนักลงทุนรายใหญ่ที่ผ่านเกณฑ์ตามที่กาหนด (Accredited Investors) และใน
ระยะสั้นผลกระทบจากการเก็งกาไรในตลาดอสังหาริ มทรัพย์ต่อเสถียรภาพระบบการเงินยังมีจากัด
เนื่ องจากผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่มีการบริ หารความเสี่ ยงที่ดีและมีฐานะการเงินที่เข้มแข็งในระยะ
ต่ อ ไปยัง ต้อ งติ ด ตามความเสี่ ย งจากการลงทุ น รู ป แบบใหม่ ๆ ภายใต้ส ภาวะอัต ราดอกเบี้ ย ต่ า
โดยเฉพาะช่ องทางที่นกั ลงทุนอาจขาดความรู ้ ความเข้าใจในการประเมินความเสี่ ยงจากการลงทุน
รู ปแบบต่างๆ อย่างถูกต้อง ซึ่ งอาจทาให้นกั ลงทุนประเมินความเสี่ ยงต่ ากว่าที่ ควรจะเป็ น (Underpricing of Risks) และนาไปสู่ การสะสมความเปราะบางและสร้ างความเสี่ ยงต่อเสถียรภาพระบบ
การเงินไทย ความเสี่ ยงต่างประเทศต่อเสถียรภาพระบบการเงิ นไทย เศรษฐกิจโลกฟื้ นตัวล่าช้าจาก
การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ ประกอบกับนโยบายการเงินของกลุ่ม
ประเทศรายงานการประเมินเสถียรภาพระบบการเงินไทย 2558
เศรษฐกิจหลักมีความแตกต่างกันมากขึ้น (Policy Divergence) โดยญี่ปุ่นและกลุ่มยูโรยังคง
ผ่อนคลาย นโยบายการเงิ นต่อเนื่ องตามการฟื้ นตัวที่ยงั อ่อนแอ ขณะที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโน้ม
ฟื้ นตัวต่อเนื่อง ส่ งผลให้ในเดือนธันวาคม 2558 ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
เป็ นครั้งแรก ในรอบ 7 ปี โดยความไม่แน่ นอนในเงื่ อนเวลาและความเร็ วของการปรั บขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่ งผลให้เกิดความผันผวนในตลาดการเงินโลก แต่ผลกระทบต่อ
ระบบการเงินไทยอยู่ในวงจากัด เนื่ องจากฐานะด้านต่างประเทศของไทยในปั จจุบนั ยังอยูใ่ นเกณฑ์
เข้ม แข็ง สามารถรองรั บ ความผันผวนที่ เพิ่ ม ขึ้ นได้โดยดุ ล บัญชี เดิ น สะพัดของไทยเกิ นดุ ล อย่า ง
ต่อเนื่ องและเงิ นสารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสู ง นอกจากนี้ หนี้ ต่างประเทศของภาคเอกชน
และภาครัฐของไทยส่ วนหนึ่งอยูใ่ นรู ปสกุลเงินบาท อาทิ พันธบัตรของภาครัฐและหุ ้นกูภ้ าคเอกชนที่
ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติ ขณะที่หนี้ ต่างประเทศในรู ปสกุลเงินตราต่างประเทศส่ วนใหญ่เป็ น
หนี้ของธุ รกิจขนาดใหญ่ซ่ ึ งมีการบริ หารจัดการ ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนค่อนข้างดี
ความเสี่ ยงเชิ งโครงสร้ างเศรษฐกิ จต่อเสถี ยรภาพระบบการเงิ นไทย ในปั จจุบนั ยังไม่เห็ น
ผลกระทบต่อเสถียรภาพระบบการเงินที่ชดั เจน แต่ควรติดตามและเตรี ยมความพร้อมรับมือกับความ
เสี่ ย งเชิ ง โครงสร้ า งที่ ไ ด้เปลี่ ย นแปลงไปและอาจมี เ พิ่ ม ขึ้ น ในอนาคต ได้แ ก่ การขยายตัวของผู ้
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ให้บริ การทางการเงิ นที่ มิใช่ ธนาคารพาณิ ชย์ซ่ ึ งอาจส่ งผลกระทบต่อเสถียรภาพระบบการเงินไทย
มากขึ้นจากความเชื่ อมโยงกับระบบการเงินอื่น ๆ และความเสี่ ยงจากพัฒนาการของเทคโนโลยีทาง
การเงิ นต่ อ ผูใ้ ช้บ ริ ก าร ผูใ้ ห้บ ริ ก าร ตลอดจนระบบสถาบัน การเงิ น และระบบการช าระเงิ นใน
ภาพรวม ซึ่ งผูก้ ากับดูแลที่เกี่ ยวข้องมีความจาเป็ นต้องเตรี ยมความพร้อมให้เท่าทันกับพัฒนาการที่
เกิดขึ้น
แนวคิดและทฤษฏีทเี่ กีย่ วข้ องกับความพึงพอใจ (Satisfaction)
ซิกมันด์ ฟรอยด์ ( S. M. Freud) ตั้งสมมุติฐานว่า บุคคลมักไม่รู้ตวั มากนักว่าพลังทาง
จิตวิทยามีส่วนช่วยสร้างให้เกิดพฤติกรรม ฟรอยด์พบว่าบุคคลเพิ่มและควบคุมสิ่ งเร้าหลายอย่าง สิ่ ง
เร้าเหล่านี้อยูน่ อกเหนือการควบคุมอย่างสิ้ นเชิ ง บุคคลจึงมีความฝัน พูดคาที่ไม่ต้ งั ใจพูด มีอารมณ์อยู่
เหนือเหตุผลและมีพฤติกรรมหลอกหลอนหรื อเกิดอาการวิตกจริ ตอย่างมาก
กลุ่มทฤษฎีความต้ องการของมาสโลว์ (Maslow’s of Needs) (Maslow’s, 1970, pp. 26 - 27)
เป็ นทฤษฎี ดา้ นความต้องการที่ มีชื่อเสี ยง เป็ นที่ ยอมรับอย่างกว้างขวาง ซึ่ งได้สรุ ปไว้ว่า มนุ ษย์ถูก
กระตุน้ จากความปรารถนาที่จะได้ครอบครอง ความต้องการเฉพาะอย่าง ซึ่ งความต้องการนี้ เขาได้
ตั้งสมมติ ฐานเกี่ ยวกับความต้องการของบุคคลไว้ว่า บุ คคลย่อมมีความต้องการอยู่เสมอและไม่มี
สิ้ นสุ ดขณะที่ความต้องการใดได้รับการตอบสนองแล้วความต้องการอย่างอื่นก็จะเกิดขึ้นอีกและไม่
มีวนั จบสิ้ น ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้ว จะไม่เป็ นสิ่ งจูงใจพฤติกรรมของพฤติ กรรม
อื่นๆ ต่อไป ความต้องการที่ยงัไม่ได้รับการตอบสนองจึงเป็ นสิ่ งจูงใจพฤติกรรมนั้น ความต้องการ
ของบุคคลเรี ยงลาดับขั้นตอนความสาคัญ เมื่อความต้องการระดับต่าได้รับ การตอบสนองแล้วบุคคล
ก็จะให้ความสนใจกับความต้องการระดับสู งต่อไป ลาดับความต้องการของบุคคลมี 5 ขั้นตอน
ตามลาดับขั้นต่อไปนี้
1. ความต้องการทางร่ างกาย (Physiological Needs) เป็ นความต้องการทางร่ างกายขั้น
พื้นฐานของมนุษย์และเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นที่สุดสาหรับการดารงชี วิต ความต้องการเหล่านี้ ได้แก่ อากาศ
เครื่ องนุ่ งห่ ม ยารั กษาโรค ที่ อยู่อาศัย ความต้องการทางเพศ เป็ นต้น มนุ ษย์จะมี ความต้องการใน
ลาดับ ถัดไปเมื่ อความต้องการระดับ กายภาพได้รับ การตอบสนองแล้ว ดัง นั้นในขั้นแรกองค์ก ร
จะต้องตอบสนองความต้องการของพนักงานโดยการจ่ายค่าจ้างและผลตอบแทนเพื่อให้พนักงาน
สามารถนาเงินไปใช้จ่ายเพื่อแสวงหาสิ่ งจาเป็ นพื้นฐานในการดารงชีวติ ของแต่ละคน
2. ความต้องการความมัน่ คงปลอดภัย (Safety or Security Needs) เมื่อความต้องการด้าน
ร่ า งกายได้รั บ การตอบสนองแล้ว ความต้อ งการความมั่น คงปลอดภัย ก็ จ ะเข้า มามี บ ทบาทใน
พฤติกรรมของมนุษย์ ความปลอดภัยดังกล่าวมี 2 รู ปแบบ คือ
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ความต้องการความปลอดภัยทางด้านร่ างกาย และความมัน่ คงทางด้านเศรษฐกิ จ ซึ่ งความ
ต้องการความปลอดภัยทางด้านร่ างกายได้แก่ การมีความปลอดภัยในชีวติ การมีสุขภาพดี เป็ นต้น
ส่ วนความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การมีอาชีพการงานมัน่ คง การท างานที่มีหลักประกัน
อย่างเพียงพอจะมีผลต่อการตัดสิ นใจ ในการทางานต่อไปอันจะเป็ นข้อมูลในการตัดสิ นใจลาออก
จากงานหรื อการพิ จารณาเลื อกงานใหม่ แต่ตราบใดที่ ความต้องการด้านร่ า งกายยัง ไม่ ได้รับ การ
ตอบสนอง ความต้องการที่จะได้รับความมัน่ คงปลอดภัยก็ค่อนข้างน้อย
3. ความต้องการทางสังคม (Social Needs) เมื่อความต้องการทั้ง 2 ประการได้รับการ
ตอบสนองแล้ว ความต้องการในระดับที่ สูงกว่า จะเข้ามามี บทบาทต่อพฤติกรรมของมนุ ษย์ความ
ต้องการทางสังคม ได้แก่ความต้องการการยอมรับในผลงาน ความเอื้ออาทร ความเป็ นมิตรที่ดีความ
มีมนุ ษยสัมพันธ์ที่ดี และความรักจากผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน องค์การสามารถตอบสนอง
ความต้องการของพนักงานได้ โดยการให้ลูกจ้างมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นให้ลูกจ้างทางาน
เป็ นกระบวนกลุ่ม (Group Process) และมีลกั ษณะเป็ นการร่ วมมือร่ วมใจ (Collaboration) ในการ
ทางานมากกว่าที่จะมุ่งการแข่งขัน (Competition) ตลอดจนองค์กรต้องมองเห็นคุณค่าของบุคลากร
ยอมรับความคิดเห็นของเขาเหล่านั้นด้วยการยกย่องชมเชยเมื่อมีโอกาสอันควร
4. ความต้องการได้รับการยกย่องสรรเสริ ญในสังคม (Esteem Needs) หมายถึง ความเชื่ อมัน่
ในตนเอง ความสาเร็ จ ความรู้ความสามารถ การนับถือตนเอง ความเป็ นอิสระและเสรี ภาพในการ
ทางาน ตลอดจนต้องการมีฐานะเด่นและเป็ นที่ยอมรับนับถื อของคนทั้งหลาย การมีตาแหน่ งสู งใน
องค์กรหรื อการทีสามารถใกล้ชิดบุ คคลสาคัญ ๆ ล้วนเป็ นการส่ งเสริ มให้ฐานะของบุคคลเด่ นขึ้ น
ทั้งสิ้ น
5. ความต้องการความสาเร็ จในชี วิต (Self-actualization Needs) เมื่อมนุ ษย์ได้รับการ
ตอบสนองทั้ง 4 ระดับแล้ว มนุ ษย์จะทางานเพื่องานคือ อยากรู ้วา่ ตนมีศกั ยภาพแค่ไหน และพยายาม
พัฒนาศักยภาพของตนไปสู่ จุดสู งสุ ด การทางานเกิดจากสนใจและรักในงานที่ทา และทาเพราะได้มี
โอกาพัฒนาศักยภาพของตนให้ถึงจุดสู งสุ ด
มาสโลว์ได้จาแนกความต้องการทั้ง 5 ขั้นของมนุษย์เป็ น 2 ระดับใหญ่ ๆ คือ
ระดับต่า (Lower-order) ได้แก่ ความต้องการทางกายภาพ และความต้องการความมัน่ คง
สาหรับความต้องการในระดับสู ง (Higher-order Needs) ได้แก่ ความต้องการทางสังคม
ความต้องการได้รับ การยกย่อง และความต้องการความสาเร็ จในชี วิต ซึ่ งความแตกต่างของความ
ต้องการทั้ง 2 ระดับ คือความต้องการในระดับสู งเป็ นความพึงพอใจที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล ขณะที่
ความต้องการในระดับต่า เป็ นความพึงพอใจที่เกิดจากภายนอก เช่น ค่าตอบแทน
สรุ ปได้ว่า ทฤษฎีความต้องการของ Maslow นี้ ผบู้ งั คับบัญชาจะต้องพยายามศึกษาความ
ต้องการของผูร้ ่ วมงานอยู่เสมอว่า แต่ล ะคนมี ค วามต้องการสิ่ ง ใด เพื่ อว่าจะสามารถสนองความ
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ต้องการของเขาได้ในระดับที่พึงพอใจ ของธนาคารออมสิ นก็เช่ นกัน ต้องสร้ างความพอใจให้กบั
ลูกค้า เพื่อที่จะให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและกลับมาใช้บริ การธนาคารฯอีกครั้ง
ทฤษฎีการจู งใจของ (Herzberg’sThe Motivator Dissatisfaction Theory) Herzberg
(1959, p.113) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ เจตคติต่อการทางานของวิศวกรและนักบัญชีแล้ว
สรุ ปได้ว่า คนที่ ปฏิ บ ตั ิ ง านได้ผ ลดี มี ป ระสิ ทธิ ภาพนั้น ย่อมขึ้ นอยู่ก ับ ความพึ งพอใจของ
ผูป้ ฏิบตั ิงาน ซึ่ง Herzberg ได้แสดงให้เห็นถึงความต้องการของคนในการทางาน คือ
ประการแรก เป็ นความต้องการหลี กเลี่ ยงความไม่พอใจสภาพแวดล้อมของงาน เรี ยกว่า
ปัจจัยค้ าจุนความต้องการ
ประการที่ ส อง เป็ นความต้อ งการที่ ผู้ป ฏิ บ ัติ ง านจะต้อ งใช้ค วามสามารถเข้า แสวงหา
ความก้าวหน้าเรี ยกว่า ปัจจัยเกื้อหนุน ซึ่ งปัจจัยเหล่านี้สามารถจาแนกองค์ประกอบได้ดงั นี้
1) ปั จจัยเกื้อหนุน เป็ นปัจจัยที่ทาให้เกิดความพึงพอใจ มีความสัมพันธ์โดยตรงกับแรงจูงใจ
ภายในที่เกิดจากการทางาน ได้แก่
 ความสาเร็ จในงาน หมายถึง ความรู ้สาเร็ จ และปลาบปลื้มในผลสาเร็ จของงาน เมื่อเขา
ได้ท างานหรื อ สามารถแก้ปั ญ หาต่ า งๆ ได้เ ป็ นส าเร็ จ ปั จ จัย นี้ นับ ว่า เป็ นปั จ จัย ที่ มี
ความสาคัญที่สุด
 การยกย่องนับถือ หมายถึง การได้รับการยกย่อง
 ลักษณะของงาน หมายถึง ลักษณะงานที่น่าสนใจ และท้าทายความสามารถงานที่ตอ้ ง
ประดิษฐ์คิดค้นหาสิ่ งใหม่ๆ ทาให้ผปู้ ฏิบตั ิเกิดความพึงพอใจ
 ความรับผิดชอบ หมายถึง การที่ผูบ้ งั คับบัญชาให้โอกาสแก่ผทู ้ างานได้รับผิดชอบ ต่อ
การทางานของตนอย่างเต็มที่โดยไม่จาเป็ นต้องตรวจสอบหรื อควบคุมมากจนเกินไป
 ความก้าวหน้า หมายถึ ง การได้รับเลื่ อนขั้นเงิ นเดื อนหรื อ ตาแหน่ งให้สูงขึ้ น รวมถึ ง
โอกาสที่จะได้เพิ่มพูน ความรู้ ความสามารถในการทางานเพื่อความเจริ ญก้าวหน้าใน
การทางานด้วย
2) ปั จจัยค้ าจุน ปั จจัยค้ าจุนนี้ เป็ นสิ่ งที่ทาให้เกิ ดความไม่พึงพอใจ มีความสัมพันธ์โดยตรง
กับสิ่ งแวดล้อมภายนอกเป็ นแรงจูงใจภายนอกที่เกิดจากภาวะการณ์ทางาน ได้แก่
 นโยบายและการบริ หาร หมายถึง การทางานซ้ าซ้อนกัน การแก่งแย่งอานาจและการ
ดาเนินการที่ขาดความเป็ นธรรม ตลอดจนการบริ หารที่ไร้ประสิ ทธิภาพ
 วิธีการบังคับบัญชา หมายถึง ผูบ้ งั คับบัญชาขาดความรู้ความสามารถในการปกครอง มี
คติไม่ยตุ ิธรรม รวมทั้งไม่สามารถเป็ นผูน้ าทางวิชาการและเทคโนโลยีได้
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 สัมพันธภาพกับผูบ้ งั คับบัญชา หมายถึ ง การที่ ต่างคนต่างทางาน โดยไม่คานึ งถึ งกัน
และไม่ให้ความสนิทสนมกันกับผูร้ ่ วมงาน
 สัม พัน ธภาพกับ เพื่ อ นร่ ว มงาน หมายถึ ง การที่ ต่ า งคนต่ า งท างาน โดยไม่ ค านึ ง ถึ ง
มิตรภาพ มีการแข่งขัน ชิงดีชิงเด่น
 สภาพการทางาน หมายถึ ง สิ่ งแวดล้อมต่างๆ ในการทางานไม่เหมาะสม เช่ น สถาน
ที่ต้ งั หน่ วยงานไม่ดี ไม่มีอุปกรณ์ อานวยความสะดวกในการทางาน ปริ มาณงานมีมาก
หรื อน้อยเกินไป
 รายได้ หมายถึง เงินเดือนที่ได้รับอยูใ่ นปั จจุบนั รวมค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทาง ค่า
ช่วยเหลือครู ค่ารักษาพยาบาล ค่าเบี้ยกันดารและเงินตอบแทนประเภทอื่นๆ ที่พึงได้รับ
ตามสิ ทธิ์ ดังกล่าวมาแล้วปัจจัยในการทาให้เกิดความรู ้สึกพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน
จากผลการวิจยั ของ Herzberg ทาให้เราสามารเข้าใจว่า สิ่ งที่ทาให้บุคคลมีความรู ้ สึกต่อ
หน่วยงานเป็ นปั จจัยเกื้อหนุนและ ตัวแปรที่มีผลทาให้บุคคลรู ้สึกดี ต่อหน่วยงานที่เขาอยู่ ปั จจัยของ
สิ่ ง แวดล้อ ม หรื อ ปั จ จัย ค้ า จุ น จะเป็ นสิ่ ง ที่ ดึ ง ดู ด ใหม่ ผูอ้ ยากเข้า มาท างานหรื อ มาใช้ บ ริ ก ารใน
หน่วยงานนั้น
สรุ ปได้ว่า ผูบ้ ริ หารของหน่ วยงานใดประสงคจ์ะทาให้หน่ วยงานนั้น เป็ นที่ดึงดูดใจให้ผมู้ ี
ความรู ้ความสามารถอยากเข้ามาร่ วมทางาน จาเป็ นต้องเสริ มสร้างให้มีปัจจัยค้ าจุนอย่างเพียงพอใน
ขณะเดี ยวกันต้องจัดหาให้มีปัจจัยเกื้ อหนุ นด้วย เพื่อให้ผรู ้ ่ วมงานเกิ ดความรู ้ สึก พึงพอใจในหน้าที่
การงานอันมีส่วนช่ วยให้เขาทางานและให้บริ การด้วยความขยันขันแข็งและรับผิดชอบในงานมาก
ยิง่ ขึ้น
แนวคิดเกีย่ วกับความพึงพอใจ
ความพึ งพอใจในการทางานมี ค วามเกี่ ยวข้องกับ ความต้องการของมนุ ษย์และการจูงใจ
โดยตรง ได้มีผูศ้ ึกษาค้นคว้าและเขียนไว้มากมาย แต่ในที่ น้ ี จะขอนามากล่ าวเฉพาะหลักการและ
ทฤษฎี ที่สาคัญพอสังเขป ดังนี้
ทวีพงษ์ หินคา (2541 หน้ า 8 ) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่าเป็ นความชอบของ
บุคคลที่มีต่อสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใด ซึ งสามารถลดความตึงเครี ยดและตอบสนองความต้องการของบุคคลได้
ทาให้เกิดความพึงพอใจต่อสิ่ งนั้น
ธนียา ปั ญญาแก้ ว ( 2541 หน้ า 12 ) ได้ให้ความหมายว่า สิ่ งที่ทาให้เกิ ดความพึงพอใจที่
เกี่ยวกับลักษณะของงาน ปั จจัยเหล่านี้ นาไปสู่ ความพอใจในงานที่ทา ได้แก่ ความสาเร็ จ การยกย่อง
ลักษณะงาน ความรับผิดชอบ และความก้าวหน้า เมื่อปั จจัยเหล่านี้ อยู่ต่ ากว่า จะทาให้เกิ ดความไม่
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พอใจงานที่ทา ถ้าหากงานให้ความก้าวหน้า ความท้าท้าย ความรับผิดชอบ ความสาเร็ จและการยก
ย่องแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานแล้ว พวกเขาจะพอใจและมีแรงจูงใจในการทางานเป็ นอย่างมาก
วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม (2541 หน้ า 754) ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า หมายถึง ความ
พอใจ การทาให้พอใจ ความสาแก่ใจ ความหน่ าใจ ความจุใจ ความแน่ใจ การชดเชย การไถ่บาปการ
แก้แค้นสิ่ งที่ชดเชย
วิรุฬ พรรณเทวี (2542 หน้ า 11 ) ให้ความหมายไว้วา่ ความพึงพอใจเป็ นความรู ้สึกภายใน
จิตใจของมนุ ษย์ที่ไม่เหมือนกัน ซึ่ งเป็ นอยู่กบั แต่ละบุคคลว่าจะคาดหมายกับสิ่ งหนึ่ ง สิ่ งใดอย่างไร
ถ้า คาดหวังหรื อมีความตั้งใจมากและได้รับการตอบสนองด้วยดี จะมีความพึงพอใจมากแต่ในทาง
ตรงกัน ข้ามอาจผิดหวังหรื อไม่พึงพอใจเป็ นอย่างยิ่ง เมื่อไม่ได้รับการตอบสนองตามที่คาดหวังไว้
ทั้งนี้ข้ ึนอยู่ กับสิ่ งที่ตนตั้งใจไว้วา่ จะมีมากหรื อน้อย
กาญจนา อรุ ณสุ ขรุ จี (2546 หน้ า 5) กล่าวว่า ความพึงพอใจของมนุ ษย์ เป็ นการแสดงออก
ทางพฤติกรรมที่เป็ นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็ นรู ปร่ างได้ การที่เราจะทราบว่า บุคคลมีความ
พึง พอใจหรื อไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน และต้องมีสิ่งที่ตรงต่อ
ความต้องการของบุคคล จึงจะทาให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ ดังนั้นการสร้างสิ่ งเร้าจึงเป็ นแรงจูงใจ
ของ บุคคลนั้นให้เกิดความพึงพอใจในงานนั้น
สรชัย พิศาลบุตร (2551, หน้ า98-99) ได้กล่าวถึงการวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้า หรื อ
ผูใ้ ห้บริ การว่าสามารถทาได้ 2 วิธีคือ
1. วัดจากการสอบถามความคิดเห็นของลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การ เป็ นการวัดระดับความพึง
พอใจของลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การจากการสอบถามความคิดเห็นของลูกค้าหรื อผู้ใช้บริ การโดยตรง ทา
ได้โดยกาหนดมาตรวัดระดับความพึงพอใจที่ ลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การที่มีต่อคุ ณภาพของสิ นค้าหรื อ
บริ การนั้นๆ และกาหนดเกณฑ์ช้ ี วดั ระดับความพึงพอใจจากผลการวัดระดับความพึงพอใจ เฉลี่ยที่
ลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การที่มีต่อคุณภาพของสิ นค้าหรื อบริ การนั้นๆ
2. วัดจากตัวชี้ วดั คุ ณภาพการให้บริ การที่กาหนดขึ้น โดยการวัดระดับความพึงพอใจของ
ลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การจากเกณฑ์ช้ ี วดั ระดับคุ ณภาพสิ นค้าหรื อบริ การที่ กาหนดขึ้ นนี้ อาจใช้เกณฑ์
คุณภาพระดับต่างๆ ที่กาหนดขึ้นโดยผูใ้ ห้บริ การผูป้ ระเมินผลการให้บริ การและมาตรฐานกลาง หรื อ
มาตรฐานสากลของการให้บริ การนั้น
สมหมาย เปี ยถนอม (2551 : 4 - 6) ได้ร วบรวมความหมายของความพึ ง พอใจจาก
นักวิชาการ นักวิจยั และผูเ้ ชี่ยวชาญ ไว้ดงั นี้
ชรินี เดชจินดา กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้สึกนึกคิดหรื อทัศนคติของบุคคลที่มี
ต่อสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดหรื อปั จจัยที่เกี่ ยวข้อง ความรู ้สึกพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการของบุคคลได้รับ
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การตอบสนองหรื อบรรลุ จุดมุ่งหมายในระดับหนึ่ ง ความรู ้ สึกดังกล่าวจะลดลงและไม่เกิ ดขึ้นหาก
ความต้องการหรื อจุดหมายนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง
แน่ งน้ อย พงษ์ สามารถ มีความเห็นว่าความพึงพอใจ หมายถึง ท่าทีทวั่ ๆ ไปที่เป็ นผลมาจาก
ท่าทีที่มีต่อสิ่ งต่าง ๆ 3 ประการ คือ
1) ปั จจัยเกี่ยวกับกิจกรรม 2) ปั จจัยที่เกี่ยวกับบุคคล 3) ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม
พิทักษ์ ตรุ ษทิบ กล่ า ว่า ความพึงพอใจเป็ นเพียงปฏิ กิริยาด้านความรู้ สึ กต่ อสิ่ งเร้ าหรื อสิ่ ง
กระตุน้ ที่แสดงผลออกมาในลักษณะของผลลัพธ์สุดท้ายของกระบวนการประเมิน โดยบอกทิศทาง
ของผลการประเมินว่าเป็ นไปในลักษณะทิศทางบวกหรื อทิศทางลบ หรื อไม่มีปฏิกิริยา คือ เฉยๆต่อ
สิ่ งเร้า หรื อสิ่ งที่มากระตุน้
วิชัย เหลืองธรรมชาติ ได้กล่ าวถึ งความพึงพอใจไว้ว่า ความพึงพอใจมี ส่วนเกี่ ยวข้องกับ
ความต้องการของมนุ ษ ย์ คื อ ความพึงพอใจจะเกิ ดขึ้ นได้ก็ต่อเมื่ อความต้องการของมนุ ษย์ได้รับ
การตอบสนอง ซึ่ งมนุษย์ไม่วา่ อยูท่ ี่ใดย่อมมีความต้องการขั้นพื้นฐานไม่ต่างกัน
สมพงศ์ เกษมสิ น ให้ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับความพึงพอใจไว้ว่า บุคคลจะเกิ ดความพึงพอใจ
จะต้องมี การจู งใจ และได้กล่ าวถึ ง การจู งใจว่า การจูง ใจเป็ นการชัก จู งให้ผูอ้ ื่ นปฏิ บตั ิ ตาม โดยมี
มูลเหตุ 2 ประการ คือ ความต้องการทางร่ างกาย และความต้องการทางจิตใจ
สุ ภาลักษณ์ ชั ยอนันต์ ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้วา่ ความพึงพอใจเป็ นความรู ้สึก
ส่ วนตัวที่รู้สึกเป็ นสุ ขหรื อยินดีที่ได้รับการตอบสนองความต้องการในสิ่ งที่ขาดหายไป หรื อสิ่ งที่ทา
ให้เกิดความไม่สมดุล ความพึงพอใจเป็ นสิ่ งกาหนดพฤติกรรมที่จะแสดงออกของบุคคล ซึ่ งมีผลต่อ
การเลือกที่จะปฏิบตั ิในกิจกรรมใด ๆ นั้น
สง่ า ภู่ณรงค์ ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึ ง ความรู ้ สึกที่เกิ ดขึ้นเมื่อได้รับความสาเร็ จ
ตามความมุ่งหมายหรื อเป็ นความรู ้สึกขั้นสุ ดท้ายที่ได้รับผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์
สนิท เหลืองบุตรนาค ให้ความหมายความพึงพอใจ หมายถึ ง ท่าทีความรู้สึก ความคิดเห็นที่
มีผลต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งภายหลังจากที่ ได้รับประสบการณ์ ในสิ่ งนั้นมาแล้ว ในลักษณะทางบวก คื อ
พอใจ นิ ยม ชอบ สนับสนุ นหรื อมี เจตคติ ที่ดีต่อบุ คคล เมื่ อได้รับตอบสนองความต้องการในทาง
เดียวกัน หากไม่ได้รับการตอบสนองตามความต้องการจะเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้น
อุทัย หิรัญโต ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า ความพึงพอใจเป็ นสิ่ งที่ทาให้ทุกคน
เกิดความสบายใจ เนื่องจากสามารถตอบสนองความต้องการของเขา ทาให้เขาเกิดความสุ ข
อุทยั พรรณ สุ ดใจ กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้สึกหรื อทัศนคติของบุคคลที่มีต่อ
สิ่ งใดสิ่ งหนึ่งโดยอาจเป็ นไปในเชิ งประเมินค่าว่าความรู ้สึกหรื อทัศนคติต่อสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดนั้น เป็ นไป
ในทางบวกหรื อทางลบ
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ความพึง พอใจเป็ นความรู้ สึ กนึ กคิ ดหรื อทัศนคติ ที่มี ล ักษณะเป็ นนามธรรม ไม่ สามารถ
มองเห็ นรู ป ร่ า งได้ เมื่ อบุ คคลได้รับการตอบสนองความต้องการจะเกิ ดความรู ้ สึ กที่ เป็ นสุ ข และ
ความพึงพอใจเป็ นสิ่ งที่กาหนดพฤติกรรมในการแสดงออกของบุคคลที่มีผลต่อการเลือกที่จะปฏิบตั ิ
ในกิจกรรมนั้น ๆ
โวลแมน (Wolman) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก (Feeling) มี
ความสุ ข เมื่ อได้รับ ผลส าเร็ จตามความมุ่ ง หมายที่ ต้องการหรื อตามแรงจู ง ใจ อย่า งไรก็ ตาม วรู ม
(Vroom,) ได้กล่าวว่า ทัศนคติและความพึงพอใจในสิ่ งหนึ่งสามารถใช้แทนกันได้เพราะทั้งสองคานึ ง
หมายถึ ง ผลที่ได้จากการที่บุคคลเข้าไปมี ส่วนร่ วมในสิ่ งนั้น ทัศนคติด้านบวกจะแสดงให้เห็ นถึ ง
สภาพความพึงพอใจในสิ่ งนั้น และทัศนคติดา้ นลบจะแสดงให้เห็นถึงสภาพความไม่พึงพอใจ และ
มอร์ ส (Morse) ได้ กล่าวว่าความพึงพอใจ หมายถึง ทุกสิ่ งทุกอย่างที่สามารถลดความตึงเครี ยดของ
บุคคลให้นอ้ ยลงได้ถา้ ความตึงเครี ยดมีมากก็จะทาให้เกิดความไม่พอใจ ซึ่ งความตึงเครี ยดนี้ มีผลมา
จากความต้องการของมนุษย์ หากมนุ ษย์มีความต้องการมากก็จะเกิ ดปฏิกิริยาเรี ยกร้อง แต่ถา้ เมื่อใด
ความต้องการได้รับการตอบสนอง ก็จะทาให้เกิดความพอใจ นอกจากนี้ โทมัส และ เอิร์ล (Thomas
& Earth) ได้ให้แนวคิดความพึงพอใจว่า การวัดความพึงพอใจเป็ นวิธีหนึ่ งที่ใช้กนั อยู่ เพื่อทราบผล
ของการให้บริ การที่ดีเลิ ศ ทาให้ลูกค้าเกิ ดความพึงพอใจเป็ นสิ่ งที่บริ ษทั เชื่ อว่ามี คุณค่าและควรให้
ความเข้าใจในความต้องการและปั ญหาของลูกค้าในการให้บริ การด้านสุ ขภาพ ผูบ้ ริ หารขององค์กร
จึงต้องมีความรับผิดชอบในการปรับปรุ งคุณภาพให้เกิดประสิ ทธิ ผลและให้ผลดีอย่างต่อเนื่ อง และ
อีกทั้ง ฮินชอว์ และ แอ๊ทวูด (Hinshaw and Atwood) ได้ให้แนวคิดว่า ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
เป็ นความคิดเห็นของผูร้ ับบริ การที่ได้รับจากผูใ้ ห้บริ การและจัดเป็ นเกณฑ์ประเมินด้านผลลัพธ์ดว้ ย
และเป็ นระดับของความสอดคล้องระหว่างความคาดหวังของผูร้ ับบริ การในอุดมคติกบั การรับรู ้ของ
ผูม้ ารับบริ การที่ได้ (ภัคจิรา เลิศอริ ยศักดิ์ ชัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2554)
มณีวรรณ ตันไทย (2553 : 66 - 69) ได้ให้ความหมายความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
การได้รับบริ การในด้านต่าง ๆ ดังนี้ คือ
 ด้านความสะดวกที่ได้รับ
 ด้านตัวเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริ การ
 ด้านคุณภาพของบริ การที่ได้รับ
 ด้านระยะเวลาในการดาเนินการ
 ด้านข้อมูลที่ได้รับจากการบริ การ

19

ความพึ ง พอใจในการให้บ ริ ก าร คื อ ความรู้ สึ ก ดี ข องลู ก ค้ า หรื อ ผูร้ ั บ บริ ก ารที่ มี ต่ อ การ
ให้บ ริ ก ารที่ ตรงกับ ความต้อ งการหรื อ เกิ น ความต้องการของผูร้ ั บบริ ก ารในด้า นต่ า งๆเช่ น ด้า น
เจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริ การ ด้านกระบวนการในการให้บริ การ ด้านคุณภาพของบริ การ เป็ นต้น
Michael Beer (1965 อ้ างถึงใน สมหมาย เปี ยถนอม, 2551 : 7) ได้ให้ความหมายของความ
พึงพอใจไว้วา่ เป็ นทัศนคติของคนที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง
V มาจากคาว่า Valance หมายถึง ความพึงพอใจ
I มาจากคาว่า Instrumentality หมายถึง สื่ อ เครื่ องมือ วิธีทางนาไปสู่ ความพึงพอใจ
E มาจากคาว่า Expectancy หมายถึง ความคาดหวังภายในตัวบุคคลนั้น ๆ
ซึ่ งบุคคลมีความต้องการและมีความคาดหวังในหลายสิ่ งหลายอย่าง ดังนั้น จึงต้องกระทา
ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ ง เพื่อตอบสนองความต้องการหรื อสิ่ งที่คาดหวังเอาไว้ ซึ่ งเมื่อได้รับการตอบสนอง
แล้วตามที่ ตั้งความหวังหรื อคาดหวังเอาไว้ บุคคลนั้นก็จะได้รับความพึงพอใจ และในขณะเดียวกันก็
จะคาดหวังในสิ่ งที่สูงขึ้นไปเรื่ อย ๆ ซึ่ งอาจจะแสดงในรู ปสมการได้ ดังนี้
แรงจูงใจ = ผลของความพึงพอใจ + ความพึงพอใจ
ซึ่ ง หมายถึ ง แรงจู งใจของบุ ค คลใดบุ คคลหนึ่ ง ต่ อการกระทาสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง เช่ น ต่ อการ
ประเมินผลงานขององค์กรที่เกี่ยวกับชี วิตความเป็ นอยูข่ องตน หรื อแรงจูงใจที่บุคคลจะเข้าไปมีส่วน
ร่ วมในกิ จกรรมขององค์กรใดจะเป็ นผลที่ เกิ ดจากทัศนคติ องค์กร หรื อการทางานขององค์กรนั้น
รวมกัน ความคาดหวังที่เขาคาดหมายไว้ ถ้ามีทศั นคติที่ดีต่อองค์กรต่อผลงานขององค์กร และได้รับ
การตอบสนองทั้งรู ปธรรมและนามธรรมเป็ นไปตามที่คาดหมายไว้ แรงจูงใจที่จะมี ความรู ้ สึกพึง
พอใจก็จะสู ง แต่ในทางกลับกัน ถ้ามีทศั นคติในเชิ งลบต่องาน และการตอบสนองไม่เป็ นไปตามที่
คาดหวังไว้แรงจูงใจที่จะมีความรู ้สึกพอใจก็จะต่าไปด้วย
ความสาคัญของความพึงพอใจ
ความพึงพอใจเป็ นปั จจัยสาคัญประการหนึ่ งที่ช่วยให้งานสาเร็ จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็ น
งานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การ นอกจากผูบ้ ริ หารจะดาเนิ นการให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานให้บริ การเกิดความ
พึงพอใจในการทางานแล้ว ยังจาเป็ นต้องดาเนิ นการที่จะให้ผูม้ าใช้บริ การเกิ ดความพึงพอใจด้วย
เพราะความเจริ ญ เติ บ โตของงานบริ ก าร ปั จ จัย ที่ เ ป็ นตัวบ่ ง ชี้ คื อ จ านวนผูม้ าใช้บ ริ ก าร ดัง นั้น
ผูบ้ ริ หารที่ชาญฉลาด จึงควรอย่างยิ่งที่จะศึกษาให้ลึกซึ้ งถึ งปั จจัยและองค์ประกอบต่างๆที่จะทาให้
เกิดความพึงพอใจทั้งผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การ การวัดระดับความพึงพอใจ ที่กล่าวมาข้างต้น ความ
พึงพอใจจะเกิ ดขึ้นหรื อไม่ข้ ึนอยู่กบั การให้บริ การขององคก์รประกอบกับระดับความรู้สึกของผูม้ า
รับบริ การในมิติต่างๆของแต่ละบุคคล ดังนั้นการวัดระดับความพึงพอใจ สามารถกระทาได้หลายวิธี
ต่อไปนี้
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1. การใช้แบบสอบถาม ซึ่ งเป็ นวิธีที่นิยมใช้กนั อย่างแพร่ หลาย โดยการขอความร่ วมมือจาก
กลุ่มบุคคลที่ตอ้ งการวัดแสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์ มที่กาหนด
2. การสัมภาษณ์ ต้องอาศัยเทคนิ คและความชานาญพิเศษของผูส้ ัมภาษณ์ ที่จะจูงใจให้
ผูต้ อบคาถามตอบตามข้อเท็จจริ ง
3. การสังเกต เป็ นการสังเกตพฤติกรรมทั้งก่อนการรับบริ การ ขณะรับบริ การและหลงัการ
รับบริ การ การวัดโดยวิธีน้ ี จะต้องกระทาอย่างจริ งจัง และมีแบบแผนที่แน่ นอนจะเห็ นได้วา่ การวัด
ความพึงพอใจต่อการให้บริ การนั้นสามารถกระทาได้หลายวิธี ขึ้ นอยู่กบั ความสะดวก เหมาะสม
ตลอดจนจุดมุ่งหมายของการวัดด้วย จึงจะส่ งผลให้การวัดนั้น มีประสิ ทธิ ภาพและน่าเชื่อถือได้
การสร้ างความพึงพอใจให้ แก่ ผ้ ใู ช้ บริการ
การสร้ างความพึงพอใจเป็ นประโยชน์ที่สาคัญอีกประการหนึ่ งคือ การทาให้องค์กรเกิ ด
ความสาเร็ จซึ่ งมาจากความพึงพอใจขอผูใ้ ช้บริ การที่มีพฤติกรรมการตัดสิ นใจใช้บริ การและการใช้
บริ การซ้ า รวมไปถึงการมีความจงรักภักดีต่อองค์กรที่นามาซึ่ งผลกาไรในระยะยาว โดยทัว่ ไปการที่
จะทาให้เกิ ดความพึ ง พอใจขึ้ นมาได้น้ ันก็ ต่อเมื่ อผูใ้ ช้บ ริ ก ารรั บรู ้ ถึ ง ความคุ ้ม ค่ าของประโยชน์ ที่
ผูใ้ ช้บริ การ ได้รับจากการบริ การนาไปเปรี ยบเทียบกับความคาดหวังที่ผใู ้ ช้บริ การตั้งไว้ในตอนแรก
ก่ อ นการได้รั บ การใช้ บ ริ ก าร หากส่ ง ผลประโยชน์ โ ดยตรงที่ เ ป็ นไปตามความคาดหวัง ของ
ผูใ้ ช้บริ การหรื อเหนื อความคาดหวัง จะนามาซึ่ งการก่อให้เกิ ดความพึงพอใจและความประทับใจ
ตามมา
วัตถุประสงค์ ในการรักษาความปลอดภัย
ความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล (database security) เป็ นการป้ องกันผูไ้ ม่มีสิทธิ เข้ามาใช้
หรื อแก้ไขข้อมูล และความสามารถในการป้ องกันข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น ข้อมูลที่ถูก
เปลี่ ยนแปลงให้ผิดพลาดได้โดยง่าย แสดงว่าข้อมูลมีความปลอดภัยต่า เป็ นต้น ทั้งนี้ ความปลอดภัย
ของระบบฐานข้อมูลมีความสาคัญต่อความสาเร็ จขององค์กรเป็ นอย่างมาก ผูบ้ ริ หารฐานข้อมูลจึ ง
จาเป็ นที่จะต้องรักษาฐานข้อมูลให้ปลอดภัย
วัต ถุ ป ระสงค์ข องการรั ก ษาความปลอดภัย ของระบบฐานข้อมู ล ก็ เ พื่ อ ลดปั จจัย เสี่ ย งที่
เกี่ยวกับ ความเสี ยหายกับฐานข้อมูล เนื่ องจากความผิดพลาดในการทางานของผูใ้ ช้ระบบฐานข้อมูล
แฟ้ มข้อมูลเสี ยหาย ความผิดพลาดในการทางานของเครื่ องหรื อเครื่ องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถทางาน
ได้ การปฎิบตั ิงานที่ ไม่เหมาะสมหรื อผิดปกติ เนื่ องจากการใช้คาสั่งในระบบโดยไม่ได้รับอนุ ญาติ
การทุจริ ต และการเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นความลับ โดยสามารถแยกวัตถุประสงค์โดยรวมของการรักษา
ความปลอดภัยในระบบฐานข้อมูลได้ 4 ประการ คือ
1. เพื่อให้สามารถรักษาข้อมูลเป็ นความลับได้ (secrecy) ระบบจะต้องปกป้ องข้อมูลไม่ให้ผู ้
ไม่มีสิทธิ ในการใช้ขอ้ มูลเข้าใช้ขอ้ มูลได้ และจะต้องสามารถกาหนดให้ผใู ้ ช้งานแต่ละคนสามารถใช้
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งานได้ตามสิ ทธิ ที่กาหนดเท่านั้นด้วย ควรมีการกาหนดสิ ทธิ ไว้ชดั เจน อยูใ่ นห้องเครื่ อง มีการรักษา
ความปลอดภัยโดยใช้บตั รผ่าน มีการควบคุมสิ ทธิ ผใู ้ ช้งานอย่างรอบคอบ มีความปลอดภัยในการใช้
งานในระบบเครื อข่าย และมีระบบสารองกูค้ ืนข้อมูลที่ดี สามารถใช้งานได้สะดวก
2. เพื่อให้ขอ้ มูลในฐานข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ (integrity) นั่นคือจะต้อง
สามารถรักษาข้อมูลให้มีความถูกต้องตามกฎเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่ได้กาหนดไว้ตอนสร้างฐานข้อมูล
ข้อมูลต้องไม่ผดิ เพี้ยน รวมทั้งความถูกต้องของข้อมูลในการประมวลผลข้อมูลพร้อมกันด้วย
3. เพื่อให้มีฐานข้อมูลพร้อมใช้งานอยูเ่ สมอ (availability) สามารถทางานได้ตามปกติและ
เต็มประสิ ทธิ ภาพตามจุดมุ่งหมายในการใช้ และมีขีดความสามารถปฏิบตั ิงานได้ตามที่ตอ้ งการเนื่อง
ถ้าการใช้งานระบบฐานข้อมูลมักจะมีขอ้ ขัดข้องอยู่เสมอ เช่ นเครื่ องเสี ย หรื อไฟดับ หรื อข้อมูลสู ญ
หาย ถ้ามีการรักษาความปลอดภัยที่ดีจะทาให้ผใู ้ ช้งานมีความเชื่อถือในระบบฐานข้อมูลนั้น
4. เพื่อลดความเสี่ ยง (Risk Assessment) การรักษาความปลอดภัยที่ดีจะช่วยลดความเสี่ ยงใน
ค่าใช้จ่ายที่จะเกิ ดขึ้นจากการเสี ยหายของข้อมูล การวางแผนด้านการรักษาความปลอดภัยได้อย่าง
เหมาะสมจะช่ วยลดความเสี่ ยงในการเกิ ดความเสี ยหายของข้อมูลค่ าใช้จ่าย มี การประเมิ นความ
สมดุลระหว่างค่าใช้จ่ายหรื อต้นทุนคุม้ ค่ากับประโยชน์ที่จะได้รับจากการรักษาความปลอดภัย
ความหมายของการรักษาความปลอดภัย
การรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูลหมายถึงการดูแลจัดการและรักษาข้อมูลให้ถูกต้อง
ครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมสาหรับผูท้ ี่มีสิทธิ ในการใช้ขอ้ มูลสามารถใช้งานได้อยูเ่ สมอ การเสี ยหายของ
ระบบฐานข้อมูลซึ่ งเกิดจากข้อบกพร่ องของความปลอดภัย เช่น
เครื่ องคอมพิวเตอร์ เสี ยในระหว่างทางาน ถ้าไม่มีการจัดการที่ดีอาจทาให้ขอ้ มูลผิดพลาดได้
เช่น การโอนเงินจากบัญชี ก ไปบัญชี ข เราสามารถทาได้ 2 แบบ คือ ถอนเงินบัญชี ก ก่อนแล้วฝาก
เงิ นเข้าบัญชี ข หรื อฝากเงิ นเข้าบัญชี ข ก่อนถอนเงิ นจากบัญชี ก ในแบบแรกถ้าเครื่ องเกิ ดมีปัญหา
หลังจากถอนเงินเรี ยบร้อยแล้ว แต่ยงั ไม่ได้ฝากเงิน ก็จะทาให้ผลรวมของยอดเงิ นหายไป ส่ วนแบบ
หลัง ยอดเงิ น ก็ จ ะมากเกิ น ไป ทั้ง สองแบบนี้ ไม่ เ ป็ นที่ ต้อ งการ ระบบรั ก ษาความปลอดภัย ของ
ฐานข้อมูลจึงจาเป็ นต้องมีขบวนการควบคุมการทางานในลักษณะรายการ (transaction) คือการที่ถา้
ทารายการใดไม่สาเร็ จทุกขั้นตอนจะต้องเสมือนยังไม่ได้ทาขั้นตอนใดเลย
การใช้งานพร้อมกัน อาจทาให้เกิดปั ญหา ดังตัวอย่าง ถ้านาย ก ทาการถอนเงินด้วยสมุดเงิน
ฝาก ในเวลาเดี ยวกับที่ นาย ข ทาการถอนเงิ นด้วยบัตรเอที เอ็ม จากบัญชี เดี ยวกัน ถ้าการทางาน 2
รายการนี้ ไม่เป็ นอิสระจากกัน คือต่างอ่านได้ยอดเงิ นคงเหลื อก่อนถอนเท่ากัน แล้วทาการถอนเงิ น
จะทาให้ได้ยอดคงเหลือของบัญชีผดิ พลาดได้
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โดยทัว่ ไปการป้ องกันความผิดพลาดสามรถทาได้โดยง่าย เนื่ องจากระบบ DBMS ส่ วนใหญ่
จะมี องค์ประกอบที่ ช่วยป้ องกันความผิดพลาดดังตัวอย่างข้า งต้นได้อยู่แล้ว จึ งไม่เป็ นภาระของ
ผูใ้ ช้งาน (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ณัฎฐพร พิมพายน)

งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับความปลอดภัย
สุ ธาทิพย์ รองสวัสดิ (2554) การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เพื่อศึกษา ปั จจัยการรับรู ้ เรื่ อง การ
จัดการ ความปลอดภัย ในการ ท างาน ที่ มี ผ ลต่ อพฤติ ก รรมในการท างานของพนัก งานระดับ
ปฏิบตั ิการ โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อ ศึกษาถึง ความสัมพันธ์ระหว่าง ปั จจัยส่ วนบุคคลของพนักงาน
กับพฤติกรรมในการทางาน ของพนักงานระดับปฏิ บตั ิการ ประจาการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคและ เพื่อ
ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่าง การรับรู ้เรื่ องการจัดความปลอดภัยในการทางาน กับพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการทางานของระดับปฏิบตั ิการ ประจาการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค จากผูส้ อบถาม 310 คน ที่
เป็ นพนักงานระดับปฏิบตั ิการ ประจาการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค จ.เชี ยงใหม่ซ่ ึ งผลการวิจยั พบว่า ปั จจัย
ส่ วนบุ คคลที่ มีความสัมพันธ์ กบั พฤติ กรรมความปลอดภัยในการทางานคื อปั จจัยส่ วนบุ คคลด้าน
ประสบการณ์ ก ารอบรมเรื่ องความปลอดภัย มี ความสัม พันธ์ ก ับ พฤติ ก รรม ในการใช้เครื่ องมื อ
อุปกรณ์ ความปลอดภัย เพื่ อความ ปลอดภัยในการทางาน รวมถึ งปั จจัยส่ วนบุ คคลด้า น ระดับ
การศึกษา และระยะเวลาการทางาน มี ความสัมพันธ์กบั พฤติ กรรมในด้านความพร้ อมทางด้าน
ร่ างกาย และจิตใจของพนักงาน ส่ วนปั จจัยการรับรู ้เรื่ องการจัดการความปลอดภัยในการทางานทั้ง 5
คือ นโยบายด้า นความปลอดภัย ความรู้ ด้านความปลอดภัย การรั บ รู ้ ข ้อมู ล ข่ า วสารด้านความ
ปลอดภัย ทัศ นคติ ที่ มี ต่อความปลอดภัย การจู ง ใจด้า นความปลอดภัย ไม่ มี ค วามสัมพันธ์ ก บ
พฤติกรรมในการทางานของพนักงานระดับปฏิบตั ิการ
วิทติ กมลรัตน (2552) การศึกษานี้มีวตั ถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัย
ในการปฏิบตั ิงาน ของ พนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการของ บริ ษทั อดิตยา เบอรลา เคมีคลั ส (ประเทศไทย)
จากัด (ฟอสเฟตดี วิชั่น) 2) เพื่อระบุปัจจัยที่ มีผลต่อพฤติ กรรมความปลอดภัยของพนักงานฝ่ าย
ปฏิบตั ิการ บริ ษทั อดิตยา เบอรลา เคมีคลั ส (ประเทศไทย) จากัด (ฟอสเฟต ดีวิชนั่ ) 3) เพื่อคนหา
แนวทางในการดาเนิน กิจกรรมเพื่อลดการเกิดอุบตั ิเหตุในโรงงานที่เกิดจากพฤติกรรมการทางานที่
ไม่ปลอดภัยของ พนักงาน บริ ษทั อดิตยา เบอรลา เคมีคลั ส (ประเทศไทย) จากัด (ฟอสเฟตดี วิชนั่ )
โดยทาการศึ กษา จากแบบสอบถามส าหรับพนัก งานระดับปฎิ บตั ิ การซึ่ งแหลงขอมูล ที่ส าคัญ
ประกอบด้วย พนักงาน บริ ษทั อดิตยา เบอรลา เคมีคลั ส (ประเทศไทย) จากัด (ฟอสเฟตดี วิชนั่ )
จานวนทั้งสิ้ น 135 ราย ผลการศึกษาสรุ ปตามวัตถุประสงค์ 1.ระดับพฤติกรรมความปลอดภัยซึ่ งมี 4
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ด้าน คือ ด้านการปฏิบตั ิงาน ด้านเครื่ องจักร อุปกรณ์ดา้ นสภาพแวดล้อม และด้านการจัดการโดย
ภาพรวม พบว่ากลุ่มประชากรส่ วนใหญ่มี พฤติกรรมความปลอดภัยด้านสภาพแวดล้อมสู งถึงสู งมาก
2. ปัจจัยที่มีผลพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน 3 ตัวคือเพศ (ชาย) อายุงาน และ ทัศนคติ
โดยตัวแปรเพศ (ชาย) เป็ นความสัมพันธ์ในทางลบ (Beta = -0.232) ส่ วนอีก 2 ตัวแปรคือ ทัศคติฯ
(Beta =0.199) และความรู้ฯเป็ นความสัมพันธ์ทางบวก นัน่ คือเพศชายมีพฤติกรรมความ ปลอดภัยฯ
น้อยกว่าเพศหญิง ผูม้ ีอายุงานนานกว่า และผูม้ ีทศั นคติดีกว่าจะมีพฤติกรรมความ ปลอดภัยฯ มากกว่า
3. แนวทางในการดาเนินกิจกรรมเพื่อลดการเกิดอุบตั ิเหตุในโรงงานที่เกิดจากพฤติกรรม การทางาน
ที่ไม่ปลอดภัยของพนักงาน คือกิจกรรมของฝ่ ายการบริ หาร, กิจกรรมด้านการส่ งเสริ ม และกิจกรรม
ด้านการฝ่ ายการอบรม
แนวคิดเกีย่ วกับค่ าตอบแทน
ค่ า ตอบแทน หมายถึ ง การให้ ผ ลประโยชน์ ท างเศรษฐกิ จ ในรู ป แบบต่ า งๆ เช่ น ค่ า จ้า ง
เงิ นเดื อน เงิ นชดเชย หรื อผลประโยชน์อย่างอื่ นที่องค์การได้ให้กบั บุคลากรเพื่อเป็ นการตอบแทน
การทางาน ค่าจ้าง หมายถึง ค่าตอบแทนที่บุคลากรได้รับ โดยถือเกณฑ์ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
เป็ นหลัก เช่ น ค่าจ้างรายวัน ค่าจ้างรายชัว่ โมง เป็ นต้น การจ่ายค่าตอบแทนให้กบั บุคลากรจะต้อง
พิจารณาตามหลักเหตุผลความเสมอภาคและ ความเหมาะสม แบ่งออกเป็ น 4 ประเภท คือ
1. ค่าตอบแทนเนื่ องจากความสาคัญของงาน ค่าตอบแทนในลักษณะนี้ จะเป็ นค่าตอบแทน
ตามปกติที่ให้แก่บุคลากรกระทาให้แก่องค์การเช่น เงินเดือน ค่าจ้างและค่าล่วงเวลา เป็ นต้น
2. ค่าตอบแทนเพื่อจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ค่าตอบแทนในส่ วนนี้จะให้แก่บุคลากร เพื่อจูงใจ
ให้เขาปฏิ บตั ิ งานอย่า งมีป ระสิ ท ธิ ภาพและเต็ ม ความสามารถ เช่ น การให้เงิ นตอบแทนเมื่ อสิ้ นปี
(โบนัส) ส่ วนแบ่งกาไร ส่ วนผลผลิต เป็ นต้น
3. ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าตอบแทนในลักษณะนี้ จะจ่ายให้กบั บุคลากรที่มีคุณสมบัติสาคัญ
ตามที่องค์การต้องการ เช่น ปฏิบตั ิงานมานาน เป็ นต้น
4. ผลประโยชน์อื่นๆ เป็ นผลประโยชน์พิเศษที่องค์ก ารมีให้กบั บุคลากรเช่น การให้ค่าแรง
ในวันหยุด การจ่ายค่าประกันชีวติ พนักงาน การสนับสนุนกิจกรรมสันทนาการของบุคลากร เป็ นต้น
วัตถุประสงค์ การให้ ค่าตอบแทน
1. ดึงดูดบุคลากรการจ่ายค่าตอบแทนมีวตั ถุ ประสงค์ เพื่อจูงใจให้บุคลากรเข้าร่ วมงาน
กบัองค์การ ซึ่ งจะเห็นได้ว่า อัตราค่าตอบแทนจะเป็ นปั จจัยสาคัญในการดึงดูดบุคลากรเข้าทางาน
องค์การธุ รกิจที่จ่ายค่าตอบแทนสู งจะมีผูส้ นใจสมัครเข้าร่ วมงานเป็ นจานวนมาก ส่ งผลให้องค์การ
ธุ รกิจนั้นมีโอกาสคัดเลือกผูส้ มัครที่มีความรู้และความสามารถเหมาะสมเข้าร่ วมงาน ดังนั้นจึงเป็ น
หน้าที่ของผูก้ าหนดค่าตอบแทนที่จะต้องทาการศึกษาและพิจารณาปั จจัยแวดล้อม เช่น สภาพสังคม
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สภาวะเศรษฐกิจ ตลาดแรงงาน การเติบโตของอุตสาหกรรม เป็ นต้น เพื่อทาการกาหนดค่าตอบแทน
อย่างเหมาะสมและจูงใจต่อผูร้ ่ วมงาน
2. บริ หารต้นทุน ถ้าพิจารณาตามทัศนะขององค์การค่าตอบแทนถื อเป็ นต้นทุนในการดา
เนิ นธุ รกิ จที่ มีความสาคัญหลายองค์การมี ค่าใช้จ่ายกว่าครึ่ งที่ เกี่ ยวข้องกับค่าใช้จ่ายด้านทรัพยากร
มนุษย์ดงั นั้นการกาหนดค่าตอบแทนที่มีประสิ ทธิภาพจะสามารถนามาใช้เพื่อควบคุมและ ตรวจสอบ
ค่าใช้จ่ายขององค์การได้เนื่องจากองค์การจะมีการกาหนดหลักเกณฑ์และรู ปแบบที่แน่ นอนในการ
จ่ายค่าตอบแทนแก่พนักงาน ทาให้องค์การสามารถคาดการณ์ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น ในแต่ละช่วงเวลา
ได้ทาให้องค์การสามารถบริ หารต้นทุนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3. จูงใจในการปฏิบตั ิงาน ตามทฤษฎีความเท่าเทียมกัน (Equity Theory) บุคคลจะพิจารณา
เปรี ยบเทียบอัตราส่ วนระหว่างแรงพยายามในการปฏิบตั ิงานกับผลลัพธ์ที่ได้ของตนเองกับบุคคลอื่น
ว่า มีความเท่าเทียมกัน หรื อไม่ถา้ บุคคลอื่นได้อตั ราส่ วนผลตอบแทนที่สูงกว่าก็อาจที่จะก่อให้เกิ ด
ความไม่สบายใจขึ้นแก่บุคลากรและอาจก่อให้เกิดปั ญหาในการปฏิบตั ิงานขึ้นได้ ดังนั้นการกาหนด
ค่าตอบแทนอย่างยุติธรรมจะสร้างความพอใจให้แก่บุคลากรและป้ องกันปั ญหาที่จะส่ งผลกระทบต่อ
ประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงานขององค์การเช่ น ขวัญและกาลังใจความขัดแย้งการหมุนเวียนของ
บุคลากร เป็ นต้น
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน แบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะ คือ
1. การกาหนดค่าตอบแทนให้ต่ากว่าอัตราทัว่ ไป องค์การจะทาการกาหนดค่าตอบแทน ให
ต่ า กว่า องค์ก ารอื่ น ที่ อ ยู่ใ นธุ ร กิ จ หรื อ อุ ต สาหกรรมเดี ย วกัน เนื่ อ งจากองค์ก ารต้อ งการควบคุ ม
ค่าใช้จ่ายโดยมากวิธีการนี้ จะใช้กบั งานที่มีอุปทานของแรงงานสู งและลักษณะของงานไม่มีความ
สลับซับซ้อน ไม่ตอ้ งการแรงงานที่มีฝีมือหรื อได้รับการศึกษาและฝึ กอบรมมาเป็ นพิเศษ
2. การก าหนดค่ า ตอบแทนในระดับ เดี ย วกับ อัต ราทัว่ ไป องค์ก ารจะท าการก าหนด
ค่าตอบแทนในระดับที่ เท่าเทียมกันกับองค์การอื่นที่อยู่ในธุ รกิ จเดี ยวกัน เนื่ องจากไม่ตอ้ งการให้มี
การแย่ ง ชิ ง แรงงานเกิ ด ขึ้ น โดยมากวิ ธี ก ารนี้ ใช้ ก ับ ตลาดแรงงานที่ มี ค วามสมดุ ล ไม่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงระหว่างอุปสงค์และอุปทานมากนัก
3. การกาหนดค่าตอบแทนให้สูงกว่าอัตราทัว่ ไป องค์การจะกาหนดค่าตอบแทนให้สูงกว่า
องค์การอื่นๆ ที่อยูใ่ นธุ รกิจเดียวกัน เพื่อต้องการดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถเข้าร่ วมงาน หรื อเกิด
ความต้องการบุคลากรบางประเภท แต่วิธีการนี้ อาจก่อให้เกิ ดความไม่สมดุ ลขึ้นใน ตลาดแรงงาน
ก่อให้เกิดการแย่ง ชิงแรงงานขึ้น ส่ งผลให้องค์การต้องจ่ายค่าตอบแทนสู งกว่าความเป็ นจริ ง
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับผลตอบแทน
การศึกษาวิจัยของพิเชษฐ์ สอนศิริ (2553) มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์จาก
สวัสดิการที่พนักงานได้รับจากบริ ษทั ต่อการให้คุณค่ากับสวัสดิการและปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั
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การให้คุณค่าสวัสดิ การของบริ ษทั กรุ งไทยการไฟฟ้ าจากัด โดยใช้สถิ ติทดสอบได้แก่การแจกแจง
ความถี่ ค่ า ร้ อ ยละค่ า เฉลี่ ย เลขคณิ ต และค่ า ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ผลการวิจ ัย พบว่า พนัก งาน
ส่ วนมากเป็ นเพศชายอายุมากกว่า 36 ปี อายุงานมากกว่า 10 ปี สมรสแล้ว จบการศึกษาระดับ ปริ ญญา
ตรี ข้ ึ นไป มี ตาแหน่ ง งานในระดับ เจ้า หน้า ที่ (ไม่ มี ลูก น้อง) มี รายได้ไ ม่ เกิ น 20,000 บาท และ
ส่ วนมากไม่มีรายได้อื่น สวัสดิการที่พนักงานใช้ประโยชน์มากที่สุด 3 อันดับแรกของแต่ละด้าน คือ
ด้านเศรษฐกิ จ ได้แก่ โบนัส เบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการเดิ นทางต่างจังหวัด และเบี้บขยัน ด้านสังคม
ได้แก่ วนั หยุด ตามประเพณี วนั หยุด พักผ่อนประจาปี และวันลากิ จ ส่ วนด้านความมัน่ คงในชี วิต
ได้แก่ ยาสามัญประจา บริ ษทั ใช้สิทธิ ประกันสังคม เบิกค่ารักษาพยาบาลกรณี ผปู ้ ่ วยนอกและด้าน
เกื้ อกูล ได้แก่ เครื่ องแบบพนักงาน งานเลี้ยงปี ใหม่ และการซื้ อสิ นค้า ราคาสวัสดิการ โดยภาพรวม
พบว่า พนักงานให้คุณค่ากับการได้รับสวัสดิ การทั้ง 4 ด้านในระดับมากและพบว่า เพศ สถานภาพ
การสมรส ระดับการศึกษา และเงินเดือน มีความสัมพันธ์กบั การให้คุณค่ากับ สวัสดิการทุกด้านอย่าง
มีนยั สาคัญ ตรงกันข้ามกับอายุงานและตาแหน่งงาน ที่ไม่สัมพันธ์กบั การให้คุณค่าสวัสดิการทุกด้าน
การศึกษาวจิยัของพิมพ์ สิริ ทองปั้ น (2554) มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการทางาน
ค่าจ้างและสวัสดิการที่ได้รับ ตลอดจนความพึงพอใจต่อค่าจ้างและสวัสดิการของพนักงานฝ่ ายผลิ ต
ในโรงงานอิเล็กทรอนิ กส์ จงั หวัดลาพูน ใช้สถิ ติทดสอบค่า t-test ผลการศึกษาพบว่า แรงงานกลุ่ม
ตัวอย่า งส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง โสด มี อายุเฉลี่ ย 27 ปี จบการศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย มี
ประสบการณ์ในการทางานเฉลี่ย 5 ปี และมีอายุการทางานกับโรงงานปั จจุบนั เฉลี่ย 3 ปี มีเหตุผลใน
การย้ายงานมาทาในโรงงานปั จจุ บนั คื อการได้รับค่าจ้างที่ สูงกว่า ที่ เดิ ม ลักษณะงานที่ ปฏิ บตั ิ ใน
ขณะนี้ คือการตรวจสอบชิ้ นส่ วนอิเล็กทรอนิ กส์ ให้ได้มาตรฐาน ได้ร้ ับรายได้รวมเฉลี่ ยคนละ7,854
บาทต่อเดื อน นอกจากนี้ ยงั ได้รับสวัสดิ การด้านต่าง ๆ เช่ น การอบรมความรู ้ เกี่ ยวกับงานที่ ทาชุ ด
ทางาน การเบิ กค่ารักษาพยาบาลของตนเองและครอบครัวการทาประกัน ชี วิต การสมทบเงิ นเข้า
กองทุนประกัน สังคมและกองทุนสารองเลี้ยงชีพ แรงงานกลุ่มตัวอย่างมีความพอใจด้านสวัสดิการ 3
อันดับแรก คือ ด้านการช่วยเหลื อการออมของลูกจ้างในรู ปการสมทบเงินเข้ากองทุนประกัน สังคม
และกองทุ นสารองเลี้ ยงชี พ รองลงมาคื อด้านการมุ่งพัฒนาลู กจ้างในรู ปของการได้รับการอบรม
ความรู ้ เกี่ ยวกับ งานที่ ปฏิ บตั ิ และด้านนันทนาการและ สุ ขภาพอนามัย ในรู ปของการจัดงานเลี้ ย ง
สังสรรค์พนักงาน การจัดให้มีการแข่งขันกี ฬาบุคลากรและการให้ความรู ้ เกี่ ยวกับ สุ ขภาพอนามัย
ตามลาดับ
แนวคิดและทฤษฎีความเชื่ อมั่นผู้บริโภค (ConsumerConfidence)
ลาเซลเลอร์ และฮัสตัน (Larzelere & Huston, 1980) กล่าวว่า สิ่ งสาคัญ 2 ประการนั้นเป็ น
ลักษณะของความไว้วางใจของผูบ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ห้บริ การ มีความสาคัญอย่างสู งต่อสิ่ งที่เรี ยกว่า ความ
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สม่าเสมอ ความรับผิดชอบ ความสื่ อสัตย์ ความยุติธรรม ความสามารถ ความมีน้ าใจและความเมตตา
กรุ ณา
พาราสุ รามาน เบอร์ รี่ และเซี ยแทมล์ (Parasuraman, Berry & Zeithaml,1985) ให้
ความหมายของความเชื่อมัน่ ว่า ความเชื่อมัน่ หมายถึง ความสามารถให้เกิดความเชื่ อมัน่ ให้เกิดขึ้นแก่
ลูกค้า ผูใ้ ห้บริ การจะต้องมีศกั ยภาพที่บ่งบอกว่ามีความสามารถในการบริ การที่ดี ความสามารถใน
การ ให้บริ การเพื่อให้ผรู ้ ับบริ การบรรลุวตั ถุประสงค์ดว้ ยความสุ ภาพ นุ่มนวล กิริยามารยาทงาม บอก
กล่าว สื่ อสารอย่างชัดเจน และตอกย้าให้ผรู ้ ับบริ การมัน่ ใจว่าจะได้รับบริ การที่ดีที่สุด
มูร์แมน เดสช์ แพนด์ และซอลท์ แมน (Moorman, Deshpande & Zaltman, 1992) ได้ให้ คา
จากัดความของความเชื่ อมัน่ ว่า ความเชื่ อมัน่ คือ ความเต็มใจที่จะวางใจต่อหุ ้นส่ วนการแลกเปลี่ ยน
ของคนคนหนึ่ งด้วยความเชื่ อมัน่ ซึ่ งมี กรอบแนวคิด คือการรั บรู ้ ว่าผูบ้ ริ โภคต้องมี ความเชื่ อมัน่ ต่อ
องค์กร ธุ รกิ จด้วยความสนใจอย่างที่สุดในระหว่างการใช้บริ การอยูน่ ้ นั ความเชื่ อมัน่ จะปรากฏเมื่อ
ผูบ้ ริ โภค พิจารณาผูใ้ ห้บริ การที่เป็ นทางเลือก 2 ประการ คือความน่าเชื่ อถือและมีความซื่ อสัตย์ และ
ยัง กล่ า วไว้ว่า พัน ธะสั ญ ญา (Commitment) ถู ก ก าหนดขึ้ น มาเพื่ อ ใช้ใ นการรั ก ษาคุ ณ ค่ า ของ
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
มอร์ แกน และฮันท์ (Morgan & Hunt,1994) กล่าวว่า ความเชื่ อมัน่ ของผูบ้ ริ โภคสามารถ
ประเมินได้จากความเชื่อมัน่ ของผูร้ ับบริ การ ซึ่ งผูใ้ ห้บริ การแต่ละองค์การมีโอกาสได้รับความเชื่ อมัน่
จากผูร้ ับบริ การแตกต่างกัน และจะเกิดการประเมินได้เมื่อผูร้ ับบริ การ รับบริ การเสร็ จเรี ยบร้อย การ
บริ การนั้นจะถูกเปรี ยบกับข้อตกลงก่อนการใช้บริ การที่ผใู ้ ห้บริ การกาหนดไว้ หากผูร้ ับบริ การบรรลุ
วัตถุ ประสงค์ ความเชื่ อมัน่ จะเกิ ดขึ้ น ความเชื่ อมัน่ มี ความสาคัญอย่างยิ่งในการระบุขอ้ ตกลง เพื่อ
แสดง สัมพันธภาพระหว่างลูกค้าและองค์กร ความเชื่อมัน่ คือสภาพความเป็ นจริ งเมื่อคนจานวนหนึ่ง
เกิด ความเชื่ อมัน่ ในขณะที่ผรู ้ ับบริ การมีส่วนร่ วมในการแลกเปลี่ยนความเชื่ อถือ (Reliability)และ
ความซื่ อ สั ต ย์ (Integrity)โดยมี ค วามสั ม พัน ธ์ ใ กล้ชิ ด และขนานกับ กรอบแนวคิ ด ที่ ศึ ก ษาเรื่ อ ง
บุคลิกภาพ
จิตวิทยา มอร์ แกน และฮัน (Morgan & Hunt, 1994) ได้กล่าวว่า ความเชื่อถือจะมีอยู่ ถ้าฝ่ าย
หนึ่งมี ความมัน่ ใจในความน่าเชื่ อถือและความซื่ อสัตย์ของอีกฝ่ าย เป็ นความไว้วางใจที่แต่ละฝ่ ายมี
ให้กนั แสดงออกให้รู้สึกเชื่ อมัน่ ความคาดหวังที่ถูกสร้างขึ้นต่ออีกฝ่ ายว่าสามารถวางใจหรื อเชื่ อถือ
ได้ ซึ่ง นิยามข้างต้นมีจุดมุ่นเน้นที่คล้านคลึงกัน คือ การสร้างความมัน่ ใจ นอกจากนี้ ในงานวิจยั อื่นๆ
นาเสนอ เกี่ ยวกับความเชื่ อถื อว่า ความเชื่ อมัน่ คือองค์ประกอบของความเชื่ อถื อซึ่ งเป็ นผลมาจาก
ความเชื่อที่มี ต่อองค์การว่าองค์การนั้นเป็ นองค์การที่น่าเชื่ อถือ ซื่ อสัตย์หรื อมีจริ ยธรรม ซึ่ งประกอบ
ไปด้วย การมีสินค้าและการบริ การที่ดี มีความจริ งใจ ความรั บผิดชอบ ความยุติธรรม มี น้ าใจ จิต
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อาสาและ ช่วยเหลือการกุศล มุ่งเน้นถึงผลลัพธ์ของความเชื่ อถือ ที่ส่งผลลัพธ์เชิ งบวกให้กบั องค์การ
และไม่กระทาการสิ่ งใดที่ไม่คาดหวังที่อาจส่ งผลลัพธ์เชิ งลบต่อองค์การ ยิง่ กว่านั้นความคาดหวังต่อ
หุ ้นส่ วนจะเกิดขึ้น เมื่อองค์การมีความมัน่ ใจว่า หุ ้นส่ วนนั้นมีความจริ งใจ กล่าวได้วา่ องค์ประกอบ
ของการตลาดเชิง สัมพันธภาพ ได้แก่ ความเชื่ อถื อและพันธะสัญญา ซึ่ งความเชื่ อถื อเป็ นสิ่ งที่ตอ้ ง
คานึ งถึงในการสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาว ช่วยให้องค์การมุ่งเน้นถึ งสิ่ งที่จะได้รับตอบแทนใน
ระยะยาวมากกว่าการสิ่ งที่จะได้รับตอบแทนระยะสั้น ถึ งกระนั้นความสัมพันธ์ที่ผูกมัดทั้งสองฝ่ าย
จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับ ทรัพยากรความรู ้ และประเด็นต่างๆจะปรากฏจากความสัมพันธ์น้ นั ๆ คือ
การกระทาของฝ่ ายใดฝ่ าย หนึ่ งจะให้ผลลัพธ์ต่ออีกฝ่ าย ซึ่ งผลลัพธ์น้ ี ส่งผลให้เกิดความกังวลใจและ
ความไม่แน่นอนแก่องค์กร ความเชื่ อถือนั้นเป็ นพลังหรื ออานาจอย่างหนึ่ งที่สามารถเอาชนะความ
กังวลใจ ความไม่แน่นอนและ สร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ งได้ การรับรู ้ความเชื่ อถือของคนนั้น เกิ ด
จากประสบการณ์ ที่เกิ ดขึ้น และยังกล่าวว่า ความเชื่ อมัน่ จะปรากฏเมื่อเกิ ดความมัน่ ใจและเชื่ อมัน่
ระหว่างกันและกัน โดยที่ความเชื่อมัน่ นี้ ได้เป็ นศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ท้ งั หลาย
ภายใต้รูปแบบของความสัมพันธ์ของพันธะสัญญาและความเชื่ อมัน่ ซึ่ งได้กาหนดวิธีในการวัดความ
เชื่อมัน่ ไว้ 4 เรื่ องดังนี้
- ความน่าเชื่อถือของบริ ษทั
- สิ นค้าและบริ การมีคุณภาพดี
- การทาให้ลูกค้าเกิดความสนใจก่อนเป็ นเจ้าของ
- การรักษาสัญญาหรื อคาพูด
องค์ประกอบของความเชื่อมัน่ ประกอบไปด้วย 3 ด้าน ดังนี้
1. องค์ประกอบด้านความสามารถ (Competency trust) หมายถึง ความสามารถที่จะปฏิ บตั ิ
หน้าที่ให้อยูใ่ นระดับที่กาหนด ซึ่ งก็คือ ความเชี่ยวชาญ ความสามารถ และคุณลักษณะที่จะก่อให้เกิด
การจูงใจ
2. องค์ประกอบด้านคามัน่ สัญญา (Contractual trust) หมายถึง การยึดมัน่ ในคามัน่ สัญญาที่
ได้ เขียนหรื อกล่าวไว้ องค์ประกอบด้านคามัน่ สัญญาจะถูกแสดงให้เห็ นเมื่อมีการสนับสนุ นหลัก
จริ ยธรรม พื้นฐาน ซึ่ งก็คือการรักษาสัญญา
3. องค์ประกอบด้านความเป็ นมิตร (Goodwill trust) คือ ความตั้งใจที่จะปฏิบตั ิให้มากกว่า
ความคาดหวังที่ กาหนด องค์ประกอบด้านความเป็ นมิตรจะถู กพัฒนายิ่งขึ้ นเมื่อมี การสัญญาว่าจะ
ตอบสนองกับคาขอบางอย่างที่นอกเหนื อจากมาตรฐาน ยิ่งกว่านั้น องค์ประกอบด้านความเป็ นมิตร
สามารถกาหนดเป็ นพฤติ กรรมของกลุ่มๆหนึ่ งที่ จะเปลี่ ยนความสนใจของอี กกลุ่ มหนึ่ งจากความ
สนใจเดิมได้ จากการประมวลเอกสารแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทาให้ได้ความหมายของคาว่า ความ
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เชื่อมัน่ ต่อ ตัวแทนจาหน่าย หมายถึง ความมัน่ ใจและความไว้ใจของผูท้ ี่มาใช้บริ การตัวแทนจาหน่าย
ว่าสามารถ ให้บริ การลูกค้าด้วยความโปร่ งใส เสมอภาค ยุติธรรม ถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้
ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ ความเชื่ อมัน่ และความภักดีต่อตราสิ นค้า จากการศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวข้องท าให้ทราบว่าที่ผา่ นมามีผทู ้ ี่ได้ศึกษาถึ งปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ หรื อปั จจัยที่มี
อิทธิ พลต่อ ความภักดีในตราสิ นค้าหลายแนวคิดทฤษฎีดว้ ยกัน
ที่สาคัญ คือ ผลการศึกษา ของ Kuusik (2007) ที่ได้ทาการศึกษาว่าปั จจัยที่แตกต่างกันมี
อิทธิ พลต่อระดับของความภักดีของผูบ้ ริ โภค มากน้อยเพียงไร โดยทาการศึกษาลูกค้าของบริ ษทั ด้าน
การสื่ อสารขนาดใหญ่ในเอสโทเนี ย จานวน 1,000 คน ผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์
กับความภักดีของผูบ้ ริ โภค มี 4 ปั จจัย คือ ความพึงพอใจ ความเชื่ อมัน่ ภาพลักษณ์และพบว่า ระดับ
ของปั จจัยที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อระดับของความภักดีของ ผูบ้ ริ โภค ส่ วนในประเทศไทย
ผลการศึกษาของ จิตโสภณ วอนิ ล (2552) ระบุวา่ ปั จจัยภาพลักษณ์ดา้ น การปรับเปลี่ยน
องค์กร และด้านกิจกรรมเพื่อสังคม ปั จจัยความเชื่อมัน่ และความพึงพอใจ สามารถร่ วมกัน พยากรณ์
ความภัก ดี ข องลู ก ค้า ธนาคารไทยพาณิ ชย์ไ ด้ ดั งนั้นในงานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั จึ งทาการศึ กษา เพื่ อที่ จะ
ทดสอบว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่มีความสัมพันธ์กบั ความภักดีต่อการพัฒนาธุ รกิจเงิ นฝากของธนาคาร
ออมสิ น ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร (ภาค3)
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับความเชื่อมั่น
มะลิวลั ย์ แสงสวัสดิ์ (2556) งานวิจยั จัดทาขึ้นเพื่อศึกษา ปั จจัยความเชื่ อมัน่ ด้านคุณภาพการ
ให้บริ การ ความไว้วางใจ ภาพลักษณ์องค์การ และความภักดีดา้ นพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค การซื้ อซ้ า/ใช้
บริ การซ้ า ความพึงพอใจที่ มี อิ ทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ กรณี ศึ กษาห้า งสรรพสิ นค้าชั้นนาใน
กรุ งเทพมหานคร โดยการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ(Survey research)โดยทาการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากแบบสอบถาม จานวน 400 ชุ ด จากลูกค้าที่มาใช้บริ การห้างสรรพสิ นค้าทั้งหมด 4 แห่ ง
นามาวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่ งประกอบด้วย ค่าร้ อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย(Mean) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและทาการทดสอบสมมติฐานโดยการ
วิเคราะห์ความถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis: MRA) ผลการวิจยั พบว่าผูบ้ ริ โภคที่ใช้
บริ การห้างสรรพสิ นค้าที่คดั เลื อกให้มาทาแบบสอบถามส่ วน ใหญ่เป็ นเพศหญิ งมีอายุ 21-30 ปี
สถานภาพโสดมีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี อาชีพพนักงาน บริ ษทั เอกชนมีรายได้ 10,001 – 20,000
บาท ปั จจัยความเชื่ อมัน่ ด้านคุณภาพการให้บริ การ ด้าน ความไว้วางใจ ด้านภาพลักษณ์องค์การและ
ปั จจัยความภักดี ด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ด้านความพึง พอใจ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ
ห้างสรรพสิ นค้า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในทางตรงกันข้าม ปั จจัยความภักดีดา้ นการ
ซื้ อซ้ า/ใช้บริ การซ้ า ไม่มีอิทธิ พลต่อการการตัดสิ นใจใช้ บริ การห้างสรรพสิ นค้าอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิต
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ณัฐธิ ด า สระธรรม (2556) การศึ ก ษาครั้ งนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อเปรี ย บเที ย บปั จจัย ด้า น
ประชากรศาสตร์ กบั ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การบริ ษทั ทราเวิล เอเจนซี่ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
และ ปริ มณฑล และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ความภักดีต่อ
ตรา สิ นค้า และความไว้วางใจในตราสิ นค้ากับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การบริ ษทั ทราเวิล เอเจนซี่
ในเขต กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล งานวิจยั ครั้งนี้ เป็ นกรวิจยั เชิ งส ารวจ (Survey Research) โดย
ใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล โดยใช้วิธีกรสุ่ มแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็ น จากกลุ่ม
ตัวอย่าง 400 คน ที่มีอายุ 21 ปี ขึ้นไป ส่ วนการวิเคราะห์ขอ้ มูลและประมวลผลข้อมูลได้ใช้โปรแกรม
ทางคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยในการประมวล โดยใช้ส ถิ ติ ก ารแจกแจงความถี่ ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Diviation) ค่าสถิติ t-Test, One-Way ANOVA FTest และ Multiple Regression Analysis (MRA)ในการวิเคราะห์
ลัทธพล วีระยุทธบัญชา (2556) การศึกษาวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการ
บริ โภคกาแฟสดยีห่ อ้ สตาร์ บคั ส์ โดยจาแนกตามลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชี พ
รายได้ ระดับการศึกษาและสถานภาพการสมรส ที่มีผลกับพฤติกรรมการซื้ อซ้ าของผูบ้ ริ โภค ในเขต
กรุ งเทพและปริ มณฑลกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ผูบ้ ริ โภคกาแฟสดยี่ห้อสตาร์
บัคส์ ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล จานวน 400 คน ใช้การสุ่ มตัวอย่างโดยใช้ความน่ าจะเป็ น
(Probability Sampling) และวิธีก ารสุ่ ม ตัวอย่า งแบบไม่ใ ช้ค วามน่ า จะเป็ น (Non Probability
Sampling) ซึ่งใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือวิจยั ในการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นตัวแทนของ
ผูใ้ ช้บริ การและใช้ สถิติต่างๆ ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
แนวคิด ทฤษฏี เกี่ยวกับ ชื่ อ เสี ยงของตราสิ นค้ า (Brand Reputation) หรื อชื่ อเสี ยงขององค์ กร
(Corpurate Reputation)
สาหรับความมีชื่อเสี ยงขององค์ กรนั้น เมื่ อมองในแง่ ตราสิ นค้าที่ ผลิ ตขึ้ น โดยองค์กรนั้น
พบว่าชื่อเสี ยงขององค์กรมีผลโดยตรงต่อชื่ อเสี ยงของตราสิ น ค้าด้วยกล่าวคือ เมื่อองค์กรมีชื่อเสี ยง
สิ นค้าและบริ การที่ ผลิ ตขึ้ น โดยองค์ก รนั้นจะได้รับความน่ าเชื่ อถื อจากบุ คคลต่า งๆ ด้วยเช่ นกัน
เนื่องจากบุคคลจะกระทาการเชื่อมโยงชื่อเสี ยงของตราสิ นค้าและองค์กรเข้าด้วยกัน ซึ่ งก็จะส่ งผลให้
ตราสิ นค้านั้นมีชื่อเสี ยง เช่นเดียวกับองค์กรด้วย หรื อในทางกลับกันชื่ อเสี ยงของตราสิ นค้าเป็ นสิ่ งที่
ทาให้บุคคลต่างๆ ได้รับรู้ถึงองค์กรและก่อให้เกิดเป็ นชื่อเสี ยงขององค์กรได้
ต้องเข้าใจจาพวกเหตุการณ์ แตกต่างกันในชื่ อเสี ยงเพื่อแสดงออกทางสังคม มีความสาคัญ
มากต่อธุ รกิ จ มี 3 เหตุผลอันดับแรกชื่อเสี ยงขององค์กรมีความสาคัญมากต่อทรัพยากรที่จบั ต้องไม่
ได้ของบริ ษทั (Barney, 1991; Dierick & Cool, 1989; Fomburn, 1996; Hall, 1992; McMillan &
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Maheshkumar, 1997; Roberts & Dowling, 1997) ตัวอยางเช่ น หากมีชื่อเสี ยงของบริ ษทั ดีจะ
สามารถเป็ นสิ่ ง ประกันให้กบั ลู กค้าได้ใ นสถานการณ์ ที่ มีก ารแข่ง ขันกันอย่างรุ นแรง (Fomburn,
1996) ประการที่สองชื่ อเสี ยงของบริ ษทั สามารถสนับสนุ นให้ บริ ษทั เกิ ดความได้เปรี ยบทางการ
แข่งขัน เพราะเป็ นการพัฒนาชื่ อเสี ยงให้มีความแข็งแกร่ งในการทาธุ รกิ จระยะยาว (Hall, 1992)
ดังนั้นชื่ อเสี ยงที่ แข็งแกรงไม่สามารถเลี ยนแบบได้ง่ายโดยขี ดความสามารถของคู่แข่งขัน อันดับ
สุ ดท้าย ชื่ อเสี ยงบริ ษทั มี ส่วนส าคัญมากเป็ นตัวก าหนดทิ ศทางของภาพรวมของบริ ษทั (Brown,
1998) อย่างไรก็ตามแม้จะมีระยะเวลาที่ ยาวนานในการสร้ างชื่ อเสี ยงแต่เหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ้ นโดย
ฉับพลัน ทาให้เกิดความเสี ยหายให้กบั ชื่อเสี ยงของบริ ษทั ได้
ชื่ อเสี ยงขององค์กรถื อว่าเปนผลมาจากการสื่ อสารแบบผสมผสาน ที่องค์กรทาการสื่ อสาร
ผ่านตราสิ นค้า เอกลักษณ์ ดา้ นภาพ (Visual Identity) ขององค์กรรวมถึงการแสดงออกของผูบ้ ริ หาร
และพนักงานในองค์กรโดยในส่ วนนี้ จึงเป็ นการเชื่ อมโยงถึงการประเมินการรับรู้ ความประทับใจ
ความรู้ สึกที่ได้จากตราสิ นค้าองค์กร ทั้งจากประสบการณ์ ตรง หรื อ/และ ประสบการณ์ ทางอ้อม ซึ่ ง
จะเริ่ มจากการทาความเข้าใจความหมายชื่อเสี ยงขององค์กรและแนวทางการวัดชื่อเสี ยงขององค์กร
ทั้ง 3 แนวทางสาคัญ
ความหมายของชื่อเสี ยงขององค์ กร
นักวิชาการจากสาขาต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ การวางแผนเชิงกลยุทธ และ
การบริ หารเชิงกลยุทธต่างให้ความหมายชื่อเสี ยงขององค์กรที่หลากหลาย ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั มุมมองและ
ประสบการณ์ ทางวิชาชีพ เช่ นเดี ยวกับนักการตลาด ซึ่ งก็ให้คาจากัดความของชื่ อเสี ยงขององค์กรที่
แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม (Gotsi & Wilson, 2001) ได้ศึกษาและจาแนกความหมาย ของชื่อเสี ยงของ
องค์กรออกเป็ น 2 กลุ่ม คือกลุ่มแรกเห็นว่า ชื่อเสี ยงองค์กรมีความหมาย เช่นเดี ยวกับภาพลักษณ์
องค์กร และมีความสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกันกับกลุ่มที่สองซึ่ งเห็นว่าชื่อเสี ยง ขององค์กรมีความหมาย
แตกต่างจากภาพลักษณ์ขององค์กร โดยอาจมีความสัมพันธ์ หรื อไมมีความสัมพันธ์ก็ได้
ความหมายชื่ อเสี ยงขององค์กรในกลุ่มแรก Martineau (1985) ไดเริ่ มต้นทาการศึกษาเรื่ อง
ภาพลักษณ์โดยอธิ บายว่า ภาพลักษณ์ (Image) เป็ นผลรวมของลักษณะทางกายภาพ และจิตวิทยาที่
อยูในความคิดของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งความคิ ดดังกล่าวของผูบ้ ริ โภคจะมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กบั การ
ประเมินของผูบ้ ริ โภคแต่ละคน (Boulding, 1975) สวน Kennedy (1977) กล่าวว่า ภาพลักษณ์ ที่มีต่อ
สิ นค้าและองค์กรนั้น ต้องใช้ระยะเวลาในการสั่งสมเป็ นระยะเวลานาน อย่างไรก็ตาม การให้คา
จากัดความชื่ อเสี ย งขององค์ก รในช่ วงแรกจะให้ ค วามส าคัญกับ ภาพลัก ษณ์ ขององค์ก รมากกว่า
ชื่อเสี ยงขององค์กร
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ส าหรั บ การให้ ค วามหมายชื่ อเสี ย งขององค์ ก รของสองกลุ่ ม ที่ ว่า ชื่ อเสี ย งขององค์ ก รมี
ความหมายแตกต่างจากภาพลักษณ์ ขององค์กรนั้น สามารถแบ่งแยกย่อยออกเป็ น 3 มุมมอง ดังนี้
มุมมองแรกกล่าวว่า ชื่อเสี ยงขององค์กรนั้น สามารถแบงแยกย่อยเป็ นอีก 3 มุมมอง ดังนี้
มุมมองแรกกล่าวว่า ชื่ อเสี ยงองค์กรมีความแตกต่างจากภาพลักษณ์ ขององค์กร ซึ่ งทั้งสอง
แนวคิดไม่ควรนามารวมกันและควรให้ความสาคัญกับการศึกษาแนวคิดชื่ อเสี ยงขององค์กรมากกว่า
ภาพลักษณองค์กร มุมมองที่สอง ภาพลักษณ์องค์กรเป็ นส่ วนหนึ่ งของที่มีอิทธิ พลต่อการเกิดชื่ อเสี ยง
ขององค์กร และมุมมองสุ ดท้าย ชื่อเสี ยงขององค์กรมีอิทธิพลมาจากภาพลักษณ์ ที่ผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
มีต่อองค์กร ซึ่ งทั้งสองมุมมองความคิดเห็นสอดคลองกันว่า ชื่อเสี ยงขององค์กรและภาพลักษณ์ ของ
องคก์รมีความสัมพันธกัน
การวัดชื่อเสี ยงขององค์กรนั้นถือว่ามีความสาคัญต่อองค์กรเป็ นอย่างมากเนื่องจาก ชื่อเสี ยง
ขององค์กรเป็ นการประเมินองค์กรในภาพรวมจากมุมมองของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยขององค์กรผ่าน
การรับรู้และเชื่อมโยงสิ่ งต่างๆ ที่เกี่ยวของกับองค์กรแล้วจึงนามาพิจารณาอย่าง รอบคอบ เพื่อสรุ ปว่า
องค์กรมีชื่อเสี ยงในทิศทางบวกหรื อลบ (Brown, 1998; Fomburn, 1996) รวมทั้งประเด็นหรื อ
คุณลักษณะที่โดดเด่น ซึ่ งผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ยขององค์กรให้การย่กย่องหรื อ ไว้วางใจต่อองค์กรว่า
สามารถปฏิบตั ิได้เป็ นอย่างดีและสามารถสะท้อนคุณลักษณะดังกล่าวให้ผทู้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ยของ
องค์กรรับทราบและรู้ สึกได้ดงั นั้น การศึกษาการวัดชื่ อเสี ยงขององค์กรจะทาให้องค์กรมีแนวทาง
และมาตรสาหรับวัดชื่อเสี ยงขององค์กร
สาหรับการวัดชื่อเสี ยงขององค์กรนั้น Berens and VanRiel (2004) ได้ทาการสารวจเอกสาร
งานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับชื่ อเสี ยงขององค์กรและการเชื่ อมโยงการรับรู้ ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยของ
องค์กรที่มีตอ่ องค์กร โดยแบ่งลักษณะของการวัดชื่อเสี ยงขององค์กรออกเป็ น 3 ลักษณะดังนี้
1. การวัดชื่อเสี ยงขององค์กรจากความคาดหวังของสังคม (Social Expectation)
2. การวัดชื่อเสี ยงขององค์กรจากบุคลิกภาพขององค์กร (Corporate Personality)
3. การวัดชื่อเสี ยงขององค์กรจากความไว้วางใจ (Trust) ซึ่งผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ยขององค์กร
จะพิจารณาความซื่ อสัตย์โปร่ งใส (Honesty) ความน่ าเชื่ อถื อ (Reliability) และการช่ วยเหลื อต่อ
สังคม (Benevolence)
โดยแนวทางการวัดชื่อเสี ยงขององค์กรทั้ง 3 แนวทาง สามารถอธิบายไดดังนี้
การวัดชื่อเสี ยงขององค์กรจากความคาดหวังของสังคม (Social Expectation) ซึ่ งเป็ นความ
คาดหวังที่ แตกต่ างกันของผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยขององค์กรที่ มีต่อการปฏิ บตั ิ ขององค์ก รเมื่ ออยู่ใ น
สังคม เช่ น การเสนอผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพ สถานะทางการเงิ นที่ มนั่ คงการไม่ทาลายสิ่ งแวดล้อม
เป็ นตน Brown (1998) เสนอว่าองค์กรสามารถแสดงออกได้ใน 2 มิติคือความสามารถขององค์กร
(Corporate Ability) และความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) เช่นเดียวกับ
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Chew (1992) เสนอว่าองค์กรสามารถแสดงออกได้ 2 มิติเช่ นกัน คือการดาเนิ นธุ รกิ จขององค์กร
(Economic Performance) และการทาประโยชน์ตอ่ สังคมและชุมชน (Social Conduct)
การวัดชื่ อเสี ยงขององค์กรจากบุคลิกภาพขององค์กร (Corporate Personality) (Berens &
VanReil, 2004) อธิ บายว่า บุคลิกภาพ คือ คุณลักษณะโดยรวมของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคล สะท้อนมา
จากการแสดงออกอย่า งเป็ นรู ป แบบและสม่ า เสมอกล่ า วคื อ บุ ค ลิ ก ภาพนั้น สามารถใช้ อ ธิ บ าย
พฤติกรรมที่แสดงออกได้เช่นเดียวกับองค์กรที่สามารถมีบุคลิกภาพผ่านการแสดงออกของ ผูบ้ ริ หาร
การให้บริ การของพนักงานรวมไปถึงบรรยากาศของสานักงาน ซึ่ งบุคคลจะนามาใช้ ในการพิจารณา
องค์กร เช่นเดียวกับการพิจารณาบุคคลทัว่ ไป
การวัดชื่ อเสี ยงขององค์กรจากความไว้วางใจ (Trust) โดยความไว้วางใจ ประกอบด้วย
ลักษณะการเชื่ อมโยงเข้ากับองคกร 3 มิติ ได้แก่ ความน่าเชื่ อถือ (Reliability) คือความสามารถที่ถูก
รับรู้ขององค์กร (Perceived Ability) ในขณะที่การช่วยเหลือสังคม (Benevolence) คือความเต็มใจที่
จะปฎิบตั ิในสิ่ งที่ก่อให้เกิดประโยชน์กบั สังคม ส่ วน Geykenamp and Kumar (1998 cited in Berens
& VanReil, 2004) ได้เพิ่มลักษณะการเชื่ อมโยงเข้ากับองค์กรอีกมิติหนึ่ ง คือความซื่ อสัตย์ (Honesty)
ซึ่งหมายถึงการเชื่อมต่อเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งที่แสดงออกถึงความจริ งใจและมีเจตนาที่ดี
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับชื่อเสี ยง
รุ่ งนภา พิตรปรีชา (2557) การวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อความมีชื่อเสี ยงของ ธุ รกิจเอกชนใน
ประเทศไทย” “เป็ นการศึกษาปั จจัยที่ใช้ ในการวัดชื่ อเสี ยงองค์กร และเปรี ยบเทียบตัวชี้ วดั ชื่ อเสี ยง
องค์กรของกลุ่มธุ รกิ จเอกชนขนาดต่างๆ ในประเทศไทย โดยใช้การวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative
Research) โดยการ สัมภาษณ์เชิ งลึกกับผูบ้ ริ หารธุ รกิจ 12 ราย ซึ่ งมีตาแหน่งใน องค์กรเป็ นผูบ้ ริ หาร
หุ ้นส่ วนในกิ จการ หรื อที่ปรึ กษากิ จการ หรื อคณะกรรมการของบริ ษทั จากกลุ่ มธุ รกิ จขนาดใหญ่
ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ขนาดธุ รกิ จละ 4 ราย ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มธุ รกิ จทั้ง 3 ขนาดมีความ
คิดเห็นว่า ปั จจัยที่เป็ นตัวชี้ วดั ความมีชื่อเสี ยงของธุ รกิจ เอกชนในประเทศไทย คือ ปั จจัยด้านสิ นค้า
และบริ การ ได้แก่ การส่ งมอบสิ นค้าที่มีคุณภาพในราคาที่สมเหตุ สมผล ปั จจัยด้านผลประกอบการ
คือ องค์กรมีผลประกอบ การดี ปั จจัยด้านการกากับดูแล ได้แก่ เป็ นองค์กรที่มี ธรรมาภิบาล และ
ปั จจัยด้านความเป็ นพลเมืองดีคือการ คา นึ งถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย ส่ วนปั จจัยความสา เร็ จและ
ความมีชื่อเสี ยงขององค์กร พบว่า ในภาพรวม องค์กรในธุ รกิจทั้ง 3 ขนาดให้ความสาคัญ กับปั จจัย
ด้านสิ นค้าและบริ การ มากที่สุด รองลงมา คือ ปั จจัย ด้านผลประกอบการ และให้ความสาคัญกับ
ปั จจัยด้าน สถานที่ทางาน ด้านการกากับดูแล และด้านความเป็ น พลเมืองดีร่วมด้วย และปั จจัยที่มี
ความสาคัญและมี อิทธิ พลแตกต่างกันไปตามกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ยและ ตามประเภทธุ รกิจ คือ ปั จจัย
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ด้านการกากับดูแล ปั จจัย ด้านสถานที่ทางาน และปั จจัยด้านนวัตกรรม โดยมีเพียง บางประเภท
ธุ รกิจเท่านั้นที่มีความคิดเห็นว่าเป็ นตัวชี้ วดั ที่น่าจะคา นึ งถึงด้วย นอกจากนี้ ในการประเมินปั จจัยที่
เป็ นตัวชี้วดั ความมีชื่อเสี ยงองค์กร พบว่า นอกเหนื อจากปั จจัยด้าน สิ นค้าและบริ การแล้ว ปั จจัยด้าน
การกากับดูแลมีความ สาคัญมากที่สุดด้วย และกลุ่มธุ รกิจขนาดเล็กเกือบทุก องค์กรมีการประเมินว่า
ปั จจัยด้านนวัตกรรมมีความสาคัญมากที่สุดด้วย ในขณะที่กลุ่มธุ รกิจขนาดกลางมีการประเมิน ปั จจัย
ที่มีความสาคัญมากที่สุดแตกต่างกันไปในแต่ละองค์กร
รุ่ งรั ต น์ ชั ย ส าเร็ จ (2556) บทความนี้ เป็ นการส ารวจและวิเคราะห์ แ นวคิ ดทฤษฎี และ
หลักฐานข้อค้นพบจากการศึกษาวิจยั เกี่ ยวกับชื่ อเสี ยง โดยมุ่งเจาะจงเฉพาะขอบเขตชื่ อเสี ยงของ
องค์กร (Corporate Reputation) ซึ่ งเป็ นแนวคิดรวบ ยอดที่ครอบคลุมทุกมิติขององค์กรธุ รกิจ และ
เป็ นแนวคิดที่ได้รับการอ้างอิงทั้งในวงวิชาการและวิชาชี พด้านการ บริ หารธุ รกิจรวมถึงการจัดการ
การสื่ อสารองค์กร ด้วยเหตุผลที่ ว่าชื่ อเสี ยงเปรี ยบเสมือนสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ซึ่ ง สามารถดึงดูด
ทรัพยากรอันมีคุณค่าต่อการเติบโตและความเข้มแข็งของธุ รกิจในระยะยาว อย่างไรก็ตาม การศึกษา
ชื่ อ เสี ยงในมุ ม มองทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ อาจแตกต่ า งกั น ออกไปบ้ า งในแง่ ข องมิ ติ ห รื อ
องค์ประกอบที่ เกี่ยวข้องกับการวัดประเมินชื่อเสี ยงที่แท้จริ ง ดังนั้น เพื่อตอบสนองต่อจุดมุ่งหมายใน
การพัฒนาองค์ความรู้เชิ ง วิชาการ ในที่น้ ี จึงให้ความส าคัญแก่ การพัฒนาแนวทางส าหรั บการ
ศึกษาวิจยั และการวัดประเมินชื่อเสี ยงของ ธุ รกิจอย่างเป็ นระบบ โดยเสนอแนะกรอบแนวคิดส าหรับ
การวิจยั ที่ให้ความส าคัญแก่องค์ประกอบที่สัมพันธ์กนั 3 ประการตั้งแต่ (1) การวิเคราะห์ปัจจัยที่
เป็ นตัวขับ เคลื่ อนชื่ อเสี ย ง (Reputation Drivers) (2) การวัดชื่ อเสี ย งของ ธุ รกิ จ (Corporate
Reputation) และ (3) การศึกษาผลสื บเนื่ องหรื อผลลัพธ์ของชื่ อเสี ยงที่มีต่อธุ รกิจ (Consequences on
Business) รวมทั้งเสนอแนะให้ผวู ้ ิจยั ค านึ งถึงปริ บทที่เกี่ยวข้องกับประเภทของธุ รกิ จและ กลุ่มผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ยกับองค์กรที่แตกต่างกัน ซึ่ งจะส่ งผลต่อความเที่ยงตรงของการวิจยั
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการบริการ (Service Quality)
ความหมายของบริ การ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายของการบริ การว่า
หมายถึงการบริ การ คือ กิ จกรรมหรื อกระบวนการในการดาเนิ นการอย่างใดอย่างหนึ่ งของบุคคล
หรื อองค์กร เพื่อตอบสนอง ความต้องการของบุคคลอื่นให้ได้รับความสุ ข และความสะดวกสบาย
หรื อเกิดความพึงพอใจจากผลของ การกระทานั้น โดยมีลกั ษณะเฉพาะของตัวเอง ไม่สามารถจับต้อง
ได้ ไม่สามารถครอบครองเป็ นเจ้าของ ในรู ปธรรมและไม่จาเป็ นต้องรวมอยูก่ บั สิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์
ั งเกิดจากความเอื้ออาทร มีน้ าใจ ไมตรี เปี่ ยมด้วยความปรารถนาดีช่วยเหลือเกื้อกูลให้ความ
อื่นๆท้งยั
สะดวกรวดเร็ ว ให้ค วามเป็ นธรรมและความเสมอภาค หลั กของการให้บริ การนั้น ต้องสามารถ
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ตอบสนองความต้องการของบุ คคลส่ วนใหญ่ได้แต่ ขณะเดี ยวกันก็ตอ้ งดาเนิ นการไปโดยอย่าง
ต่อเนื่ องสม่ าเสมอเท่าเทียมกันทุกคน ทั้งยังให้ความสะดวกสบาย ไม่สิ้นเปลื องทรัพยากร และไม่
สร้ า งความยุ่ง ยากให้ แก่ ผูใ้ ช้บ ริ ก ารมากจนเกิ น ไป การศึ ก ษาของ Parasuraman และคณะ
Parasuraman และคณะได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการบริ การพบว่า ปั จจัยพื้นฐานที่ผบู ้ ริ โภคใช้
ในการตัดสิ นคุณภาพของการบริ การมี 6 ด้าน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ด้าน คือ ด้านการรับรู้
และด้านการคาดหวัง มีรายละเอียด ดังนี้ (Parasuraman et al., 1985: 47)
1. ความเชื่อถือได้ (Reliability) แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท
-ความสม่าเสมอ (Consistency) การปฏิบตั ิงานที่เป็ นประจาหรื อการแก้ไขปั ญหาที่เป็ นของ
ลูกค้าที่เป็ นปัญหาเดิมๆเป็ นประจาสม่าเสมอ
-ความพึงพาได้ (Dependability) เป็ นการที่ลูกค้าสามารถพึ่งพาพนักงานและไว้วางใจใน
การให้แก้ไขปั ญหาให้กบั ตัวลูกค้า
2. การตอบสนอง (Responsive) ประกอบด้วย
- ความเต็มใจที่จะให้บริ การ การแสดงการยิม้ และทักทายกับลูกค้าโดยการเป็ นกันเอง
- ความพร้อมที่จะให้บริ การการบริ การทุกอย่างด้วยความเต็มใจไม่หงุดหงิดใส่
- มีการติดต่ออย่างต่อเนื่ องการติดตามงานหรื อปั ญหาที่ยงั ไม่สาเร็ จให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ปฏิบตั ิต่อผูใ้ ช้บริ การเป็ นอย่างดี เป็ นการแสดงกิริยาและการใช้วาจาที่ดีสุขภาพ
3. ความสามารถ (competency) ประกอบด้วย
- สามารถในการสื่ อสารการเข้าใจถึงปัญหาและเข้าถึงปัญหาของลูกค้าให้มากที่สุด
ั
- สามารถในการบริ การเป็ นการให้บริ การน้นบรรลุ
ถึงวตัถุประสงค์
- สามารถในความรู ้วชิ าการที่จะให้บริ การ เช่น ความรู้เรื่ องของบัตรเครดิตหรื อประเภทของ
บัตรเครดิตที่ลูกค้าถืออยู่
4.การเข้า ถึ ง บริ ก าร (access) ประกอบด้วยผูใ้ ช้บริ ก ารเข้าใช้หรื อรั บบริ การได้ส ะดวก
ระเบียบ ขั้นตอนไม่ควรมากมายและมีความซับซ้อนเกิ นไป ผูบ้ ริ การใช้เวลารอคอยไม่นานเวลาที่
ให้บริ การเป็ น เวลาสะดวกสาหรับผูใ้ ช้บริ การในสถานที่ที่ผใู ้ ช้บริ การสามารถเข้าติดต่อได้สะดวก
5. ความสุ ภาพอ่อนโยน (Courtesy) ประกอบด้วยการแสดงความสุ ภาพต่อผูใ้ ช้บริ การให้การ
ต้อนรับที่เหมาะสม ผูใ้ ห้บริ การมีบุคลิกภาพที่ดี
6. การสื่ อสาร (Communication) ประกอบด้วย
- มีการสื่ อสารชี้แจ้งขอบเขตและลักษณะของงานบริ การ
- มีการอธิ บายขั้นตอนการให้บริ การ
องค์ประกอบของความพึงพอใจในการบริ การ
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Lovelock and Wright (อ้ างใน อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2546: 4) ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการบริ การระหว่างผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การ เป็ นผลของการรับรู้และประเมินคุณภาพ
ของการบริ การในสิ่ งที่ผรู ้ ับบริ การคาดหวังว่าควรจะได้รับและสิ่ งที่ผรู ้ ับบริ การได้รับจริ งในแต่ละ
สถานการณ์ซ่ ึ งระดับความพึงพอใจอาจไม่คงที่ผนั แปรไปตามช่วงเวลาที่แตกต่างกันได้ท้ งั นี้ ความพึง
พอใจในการบริ การมีองค์ประกอบ 2 ประการคือ
1. องค์ประกอบด้านการรับรู ้คุณภาพของผลิตภัณฑ์บริ การ ผูร้ ับบริ การจะรับรู ้วา่ ผลิตภัณฑ์
บริ ก ารที่ ไ ด้รั บ มี ล ัก ษณะตามพันธะสัญญาของกิ จการแต่ ล ะประเภทตามที่ ค วรจะเป็ นมากน้อ ย
เพียงใด เช่น แขกที่เข้าพักในโรงแรมจะได้พกั ในห้องพักที่จองไว้ ลูกค้าที่เข้าไปในภัตตาคารควรจะ
ได้รับอาหารตามที่สั่ง เป็ นต้น สิ่ งเหล่านี้ เป็ นบริ การที่ผรู ้ ับบริ การควรจะได้รับตามลักษณะของการ
บริ การแต่ละประเภท ซึ่ งจะสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าในสิ่ งที่ลูกค้าต้องการ
2. องค์ประกอบด้านการรับรู้คุณภาพของการนาเสนอบริ การ ผูร้ ับบริ การจะรับรู ้ว่าวิธีการ
นาเสนอบริ การในกระบวนการบริ การของผูใ้ ห้บริ การมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด ไม่ว่าจะ
เป็ นความสะดวกในการเข้าถึงบริ การพฤติกรรมการแสดงออกของผูใ้ ห้บริ การตามบทบาทหน้าที่
และ ปฏิ กิริยาการตอบสนองการบริ การของผูใ้ ห้บริ การต่อผูร้ ับบริ การในด้านความรับผิดชอบต่อ
งาน การใช้ภาษาสื่ อความหมายและการปฏิ บตั ิตนในการให้บริ การจะเห็ นได้ว่า ความพึงพอใจใน
การบริ การ เกิดจากการประเมินคุณค่าการรับรู ้คุณภาพของการบริ การเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บริ การตาม
ลัก ษณะของการบริ ก าร และกระบวนการนาเสนอบริ ก ารในวงจรของการให้บ ริ ก ารระหว่า งผู ้
ให้บริ การและผูร้ ับบริ การ ซึ่งถ้าตรงกับสิ่ งที่ผรู ้ ับบริ การมีความต้องการหรื อตรงกับความคาดหวังที่มี
อยูห่ รื อประสบการณ์ที่เคย ได้รับบริ การตามองค์ประกอบดังกล่าวข้างต้นก็ยอ่ มจะนามาซึ่ งความพึง
พอใจในบริ การน้นั แต่หากเป็ นไปในทางตรงกันข้าม สิ่ งที่ผรู ้ ับบริ การได้รับจริ งไม่ตรงกับการรับรู้ที่
คาดหวัง ผูร้ ั บ บริ การย่อมเกิ ดความไม่พึงพอใจต่อผลิ ตภัณฑ์และการนาเสนอบริ การได้ความพึ ง
พอใจของผูร้ ับบริ การและผูใ้ ห้บริ การ ต่างมีความสาคัญต่อความสาเร็ จของการดาเนิ นงานบริ การ
ดัง นั้น การสร้ า งความพึ ง พอใจในการบริ ก าร จ าเป็ นที่ จ ะต้อ งด าเนิ น การควบคู่ ก ัน ไปทั้ง ต่ อ
ผูร้ ับบริ การและผูใ้ ห้บริ การ (วันชัย ต่อเติมสกุล, มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช, 2553)
กระบวนการให้ บริการ
การบริ การเป็ นกระบวนการที่ เ กิ ด ขึ้ นอย่ า งเป็ นระบบ มี ข้ ัน ตอนและองค์ ป ระกอบ
เช่นเดียวกับกิจกรรมอื่น โดยเริ่ มจากผูร้ ับบริ การมีความต้องการการบริ การ (ปั จจัยนาเข้า)และความ
ต้องการนี้ จ ะเป็ นแรงกระตุ ้น ให้ผูร้ ั บบริ ก ารแสวงหาการบริ ก ารที่ ส ามารถตอบสนองต่ อความ
ต้องการของตนได้ ดัง นั้นจึ งเกิ ดการปฏิ สัมพันธ์ ก ันระหว่างผูร้ ั บบริ ก ารกับผูใ้ ห้บริ การ ในการที่
ผูร้ ับบริ การจะแสดงความต้องการออกมาเพื่อที่ผใู้ ห้บริ การเกิดการรับรู ้ และมีการดาเนินการในอันที่
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จะสนองตอบ ความต้องการนั้น (กระบวนการให้บริ การ) จนผูร้ ับบริ การเกิ ดความพึงพอใจ (ปั จจัย
ส่ งออก) ส่ งผลกระทบต่อความรู ้สึกของผูร้ ับบริ การ ซึ่ งอาจเป็ นทางบวกหรื อลบก็ได้ข้ ึนอยูก่ บั ความ
ต้องการของผูร้ ับบริ การที่ถูกตอบสนองจะเป็ นไปตามความคาดหวังได้มากน้อยเพียงใด ซึ่ งสามารถ
แสดงได้ดงั ภาพ (วันชัย ต่อเติมสกุล, มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช, 2553)
เกณฑ์ การพิจารณาคุณภาพของการบริการ
โดยทัว่ ไปเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินคุ ณภาพของการบริ การที่ตอ้ งคานึ งถึ งคุ ณลักษณะที่
ผูร้ ับบริ การคาดหวัง หากองค์กรใดตระหนักถึงความสาคัญของคุณภาพของการบริ การ เพื่อใช้เป็ น
แรงจูงใจให้ผรู ้ ับบริ การเกิดความประทับใจและติดใจที่จะใช้บริ การ จาเป็ นต้องทาความเพื่อวางไว้
และคานึงถึงคุณลักษณะดังกล่าว 10 ประการดังต่อไปนี้
(วันชัย ต่อเติมสกุล, มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช, 2553)
1.ลักษณะของการบริ การ (Appearance) หมายถึง สภาพที่ปรากฏให้เห็นหรื อจับต้องได้ ใน
การให้บริ การ เช่น การใช้เครื่ องมืออุปกรณ์เพื่ออ านวยความสะดวกต่างๆ
2.ความไว้วางใจ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการนาเสนอผลิตภัณฑ์บริ การ ตาม
คามัน่ สัญญาที่ให้ไว้อย่างตรงไปตรงมาและถูกต้อง
3.ความกระตือรื อร้น (Responsiveness) หมายถึง การแสดงความเต็มใจที่จะช่วยเหลือ และ
พร้อมที่จะให้บริ การทันทีทนั ใด
4.ความเชี่ยวชาญ (Competence) หมายถึง ความรู้ความสามารถในการปฏิบตั ิงานบริ การ ที่
รับผิดชอบอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5. ความมีอธั ยาศัยนอบน้อม (Courtesy) หมายถึ ง ความมีไมตรี จิตที่สุภาพอ่อนน้อมเป็ น
กันเอง รู้จกั ให้เกียรติผอู้ ื่น จริ งใจ มีน้ าใจและเป็ นมิตรของผูป้ ฏิบตั ิงานบริ การ โดยเฉพาะผูป้ ฏิบตั ิงาน
ที่จะต้องปฏิสัมพันธ์กบั ผูร้ ับบริ การ
6. ความน่ าเชื่ อถื อ (Creditability) หมายถึ ง ความสามารถในการสร้ างความเชื่ อมัน่ ด้วย
ความซื่อตรงและซื่อสัตย์สุจริ ตของผูป้ ฏิบตั ิงานบริ การ
7. ความปลอดภัย (security) หมายถึง สภาพที่ ปราศจากอันตราย ความเสี่ ยงภัยและปั ญหา
ต่างๆ
8. การเข้าถึงบริ การ (access) หมายถึง การติดต่อเข้ารับบริ การด้วยความสะดวกไม่ยงุ่ ยาก
9. การติดต่อสื่ อสาร (Communication) หมายถึง ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์
และสื่ อความหมายได้ชดั เจน ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและรับฟังผูใ้ ช้บริ การ
10. ความเข้าใจลูกค้า (Understanding Customer) หมายถึง ความพยายามในการค้นหา
และท าความเข้าใจกับความต้องการของลูกค้า รวมทั้งการให้ความสนใจตอบสนองความต้องการ
ดังกล่าว
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การวัดคุณภาพการให้บริ การ นักวิชาการบางท่านเสนอความเห็นไว้วา่ ในการวัดคุณภาพ
การให้บริ การนั้นเรามักจะใช้วิธีการวัดดัชนีความพึงพอใจ (Customer Satisfaction Index-CSI) ของ
ลูกค้าหรื อผูร้ ับบริ การภายหลังจากที่ได้รับบริ การนั้นแล้ว แต่โดยทัว่ ไปปั ญหาในการวัดคุณภาพการ
ให้บริ การนั้น มักจะขึ้นอยูก่ บั วิธีการวัดเงื่อนไขที่นามาสู่ การสะท้อนคุณภาพการให้บริ การ ซึ่ งก็คือ
การตอบสนองหรื อเป็ นไปตามความคาดหวงัของผูร้ ับบริ การซึ่ งเกิดขึ้นจริ ง หรื อที่ได้กล่าวมาแล้วว่า
เป็ นความพึงพอใจที่ผรู ้ ับบริ การรู ้สึกว่า บริ การที่เขาได้รับมานั้น สอดรับกับความคาดหวังที่วางไว้
หรื อที่ได้รับรู ้มา เช่น การได้รับบริ การจาก บุคคลโดยตรง (the one-on-one) การได้รับบริ การจาก
แบบเผชิญหน้า (face-to-face) และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ห้บริ การกับผูร้ ับบริ การ
แต่อย่างไรก็ตาม การวัดคุณภาพการให้บริ การมีองค์ประกอบประการใดบ้างนั้น สามารถ
พิจารณาได้จากทัศนะของนักวิชาการได้แก่โคเลอร์ และแพนนาวสกี้ (Koehler and Pankowski) ซึ่ ง
ได้ให้หลักการสาคัญในการวัดคุณภาพของสิ นค้าหรื อบริ การ โดยจะต้องพิจารณาถึง 4 ประการหลัก
ดังนี้
ประการที่ 1 ความคาดหวังของผูบ้ ริ การ (Customer expectations) สิ่ งสาคัญประการหนึ่ ง
ของกระบวนการแห่ งคุณภาพ คือ การทาให้ความคาดหวังของผูร้ ับบริ การเป็ นจริ ง และสร้างความ
เบิกบานใจให้แก่ลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตั้งคาถามเพื่อที่จะถามผูร้ ั บบริ การจะเป็ นการวัดถึ ง
ความพึงพอใจ จากการบริ การที่ได้รับเป็ นอย่างดี ในส่ วนของคาถามผูผ้ ลิ ตหรื อผูใ้ ห้บริ การจะต้อง
สร้างคาถามใน ลักษณะที่วา่ ทาอย่างไร
ประการที่ 2 ภาวะความเป็ นผูน้ า (Leadership) รู ปแบบต่างๆ ของผูน้ าภายในองค์การท้งั
แบบ ผูอ้ านวยการ ผูบ้ ริ หาร ผูจ้ ดั การ และผูค้ วบคุม จะแสดงให้เห็นถึงการกระทาที่นาไปสู่ ความมี
คุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่ องของการนาไปสู่ การเปลี่ ยนแปลงขององค์การ เช่น การจัดแบ่ง
ด้านเวลา การจัดสรรทรัพยากร เป็ นต้น
ประการที่ 3 การปรับปรุ งขั้นตอน (Process improvements) โดยทาการอธิ บายถึงวิธีการที่จะ
ท าให้ ข้ นั ตอนต่ า งๆ มี ร ะดับ ที่ ดี เพิ่ ม ขึ้ น หากกระบวนการใหม่ ใ นการปรั บ ปรุ ง ขั้นตอน ท าการ
ปรับปรุ ง เครื่ องมือเพื่อให้เกิดขั้นตอนใหม่ๆ เกิดขึ้นและติดตามถึงผลสะท้อนกลับจากขั้นตอนใหม่ๆ
ดังกล่าว
ประการที่ 4 การจัดการกับแหล่งข้อมูลที่สาคัญ (Meaningful data) เริ่ มจากการอธิบายถึงการ
คัดเลื อกและจัดแบ่งข้อมูลรวมทั้งทาการวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้า โดยทา
การส ารวจจากจดหมายอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-mail) สอบถามทางโทรศัพ ท์ นัดพบกับ ลู ก ค้า เป็ น
รายบุคคล การสนทนากลุ่มหรื อจดหมายร้องเรี ยน นอกจากนี้ ยงั หมายถึงการรายงานหรื อการศึกษา
พิเศษ (สาโรช ไสย สมบัติ2554)
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สรุ ปได้ว่า การวัดคุ ณภาพของสิ นค้าหรื อบริ การ จะพิจารณาจากองค์ประกอบ 4 ประการ
หลักเป็ นสาคัญ และถ้าสามารถทาให้ความคาดหวังของลูกค้าหรื อผูร้ ับบริ การเกิดขึ้นได้จริ งจะส่ งผล
ให้ลูกค้า หรื อผูร้ ับบริ การเกิดความพึงพอใจในสิ นค้าหรื อบริ การ และนาไปสู่ ความมีคุณภาพของการ
ให้บริ การเป็ นลาดับ
องค์กรที่มีภารกิจหลักในการให้บริ การมักจะมีการกาหนดเป้ าหมายในการปรับปรุ งคุณภาพ
การให้บริ การภายในองค์กร ความตระหนักถึงความสาคัญของคุณภาพของสิ นค้าหรื อบริ การ จึงเป็ น
เรื่ องที่พบเห็ นได้ทวั่ ไปในองค์กรภาคเอกชน ที่ขยายมายังหน่วยงานภาครัฐในระยะหลังมานี้ ความ
ตระหนักถึงความสาคัญ ของคุณภาพนี้เป็ นผลสื บเนื่องประการหนึ่ งมาจากแรงกดดันจากการแข่งขัน
ความก้าวหน้าทางการสื่ อสารและโลกาภิวตั น์ รวมไปถึงการแข่งขันและการประเมินสัมฤทธิ์ ผลจาก
การ ปฏิบตั ิงานขององค์กรอย่างแข็งขันเข้มข้น โดยนัยประการหนึ่ งเพื่อสร้ างความอยู่รอดให้กบั
องค์กร และ คุณภาพเอง เป็ นเครื่ องชี้ บ่งถึงความสาเร็ จหรื อความล้มเหลวขององค์กรได้เป็ นอย่างดี
กล่าวโดยเน้นถึง องค์ภาครัฐในปัจจุบนั ได้ปรับกระบวนทัศน์ในการบริ หารงานจากเดิมที่ประชาชน
เป็ นเพียงผูจ้ าต้องรับ บริ การที่รัฐจัดให้ มาเป็ นลูกค้าที่องค์การภาครัฐพึงให้ความสนใจจัดบริ การ
สาธารณะตามขอบเขต อานาจหน้าที่รับผิดชอบอย่างมีคุณภาพ อย่างไรก็ตาม ในเรื่ องของคุณภาพ
การบริ การนั้น นับว่าได้รับ ความสนใจทา การศึกษาและกล่าวถึงในองค์การภาครัฐอย่างจริ งจังเมื่อ
ไม่นานมานี้ แต่กระนั้น คุณภาพ ของการบริ การ นับได้ว่าเป็ นเรื่ องซับซ้อนไม่น้อย ซึ่ งในแวดวง
วิชาการตะวันตก ได้มีการพัฒนาแนวคิด การประยุกต์ตวั แบบ รวมทั้งการวิพากษ์วิจารณ์ กนั อย่าง
กว้างขวาง ภายใต้เป้ าหมายสาคัญของการมุ่ง แสวงหาตัวแบบของการประเมินคุณภาพการให้บริ การ
ที่สามารถตอบสนองต่อการสร้างประสิ ทธิ ภาพและ ประสิ ทธิ ผลของการให้บริ การนัน่ เอง (สาโรช
ไสยสมบัติ,2554)
วิฑูรย์ สิมะโชคดี (2554: 7) กล่ าวถึ งการบริ ก ารที่ มี คุณภาพ (Service quality) มัก มี
องค์ประกอบ หลักอันได้แก่ผใู ้ ห้บริ การ สถานที่ให้บริ การ และสิ่ งอานวยความสะดวก
1. ผูใ้ ห้บริ การคือหัวใจสาคัญของการบริ การ เพราะเป็ นผูส้ ร้างความแตกต่างและเป็ นผูส้ ร้าง
ความสาเร็ จให้กบั กิจกรรม
2. สถานที่ให้บริ การ เป็ นจุดแรกที่ลูกค้าจะได้สัมผัสเมื่อก้าวเข้ามาในหน่ วยงานหรื อห้าง
ร้าน สถานที่ที่สะอาดดูสวยงามและเป็ นระเบียบ ถือเป็ นหน้าตาขององค์กร ทั้งยังแสดงให้เห็นถึง
ความมี ประสิ ทธิ ภาพและคุ ณภาพขององค์กรด้วยลูกค้าที่พบเห็ นจะรู ้ สึกเชื่ อมัน่ ในคุณภาพ และ
ประสิ ทธิภาพ ในการให้บริ การรวมทั้งรู้สึกประทับใจเมื่อแรกพบ

39

งานของธุรกิจบริการ
ฟิ ลลิป คอทเลอร์ (Philip Kotler, 2000 : 436) ได้กล่ าวถึ ง งานที่ ส าคัญของธุ รกิ จบริ การ
มี 3 ประการคือ
1. การบริ หารความแตกต่างจากคู่แข่งขัน (managing competitive differentiation) งานการตลาด
ของผูข้ ายบริ การจะต้องท าให้ผลิ ตภัณฑ์ แตกต่ างจากคู่ แข่ งขัน เป็ นการล าบากที่ จะสร้ างให้เห็ นข้อ
แตกต่างของการบริ การอย่างเด่นชัด ในความรู ้สึกของลูกค้า การพัฒนาคุณภาพ การให้บริ การที่เหนื อกว่า
คู่แข่งขัน สามารถทาได้คือ คุณภาพการให้บริ การ (service quality) สิ่ งสาคัญสิ่ งหนึ่ งในการสร้ างความ
ต่างของธุ รกิจการให้บริ การ คือ การรักษาระดับการให้บริ การที่เหนื อกว่าคู่แข่งขัน โดยเสนอคุณภาพการ
ให้บริ การตามที่ลูกค้าคาดหวังไว้ ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ ยวกับคุ ณภาพการให้บริ การที่ลูกค้าต้องการจะได้จาก
ประสบการณ์ในอดีต จากการพูดปากต่อปาก ฯลฯ
นั ก การตลาดต้ อ งท าการวิ จ ั ย เพื่ อ ให้ ท ราบสิ่ งที่ ลู ก ค้ า ต้ อ งการ (what) เขาต้ อ งการ
เมื่อใด (when) และสถานที่ที่เขาต้องการ (where) ในรู ปแบบที่ตอ้ งการ (how) โดยนักการตลาดต้องท า
การวิจยั เพื่อให้ทราบถึ งเกณฑ์การตัดสิ นใจซื้ อบริ การของลู กค้า โดยทัว่ ไปไม่ว่าธุ รกิ จแบบใดก็ตาม
ลูกค้าจะใช้เกณฑ์ต่อไปนี้ พิจารณาถึ งคุ ณภาพของการให้บริ การ ดังนั้น การสร้ างความแตกต่างในด้าน
การบริ การได้แก่
 บริ การที่เสนอ (offer) โดยพิจารณาจากความคาดหวังของลู กค้า ซึ่ ง ประกอบด้วย 2 ประการ
คือ (1) การให้บริ การพื้นฐานเป็ นชุ ด (primary service package) ซึ่ งได้แก่ สิ่ งที่ลูกค้าคาดว่าจะ
ได้รับจากกิ จการ เช่ น สถาบันการศึ กษา ลู กค้าคาดหวังว่าจะมีการเรี ยนการสอนที่ดี มี อาจารย์
ผูส้ อนที่มีความสามารถ ฯลฯ (2) ลักษณะการให้บริ การเสริ ม (secondary service features) ซึ่ ง
ได้แก่ บริ การที่กิจการมีเพิ่มเติมให้นอกเหนื อจากบริ การพื้นฐานทัว่ ไป เช่น สถาบันการศึกษามี
ชมรมเสริ มทักษะด้านต่าง ๆ แก่นกั ศึกษา มีทุนการศึกษาสนับสนุนนักศึกษา
 การส่ งมอบบริ การ (delivery) การส่ งมอบบริ การที่มีคุณภาพอย่างสม่ าเสมอได้เหนื อกว่าคู่แข่ง
โดยการตอบสนองความคาดหวัง ในคุ ณภาพการให้บริ การของผูบ้ ริ โภค ความคาดหวังเกิดจาก
ประสบการณ์ในอดีต คาพูดของการโฆษณาของธุ รกิจ ลูกค้าเลือกธุ รกิจให้บริ การโดยถือเกณฑ์
ภายหลังจากการเข้ารั บการบริ การ เขาจะเปรี ยบเที ยบบริ การที่ รับรู ้ ก ับบริ การที่ คาดหวัง ถ้า
บริ การที่รับรู ้ต่ากว่าบริ การที่คาดหวังไว้ ลูกค้าจะไม่สนใจ ถ้าบริ การที่รับรู ้สูงกว่าความคาดหวัง
ของเขา ลูกค้าจะใช้บริ การนั้นซ้ า
 ภาพลั ก ษณ์ (image) การสร้ างภาพลั ก ษณ์ ส าหรั บบริ ษั ท ที่ ให้ บ ริ การโดยอาศั ย
สัญลักษณ์ (symbols) ตราสิ นค้า (brand) โดยอาศัยเครื่ องมื อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
และการสื่ อสารการตลาดอื่น ๆ
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2. การบริ หารคุณภาพการให้บริ การ (managing service quality) เป็ นการเปรี ยบเทียบระหว่างการ
บริ การที่คาดหวัง และบริ การที่ ได้รับ ถ้าบริ การที่ ได้รับต่ ากว่าความคาดหวัง ลู กค้าจะรู ้ สึกว่าบริ การ
ไม่ได้คุณภาพ แต่ถา้ บริ การที่ ได้รับสู งกว่าความคาดหวัง ลู กค้าจะรู ้ สึกว่าบริ การที่ได้รับมี คุณภาพ ซึ่ ง
คุ ณภาพการบริ การก็ จะได้มาตรฐาน ดังนั้นจึ งมี นักวิจยั ได้ค ้นพบตัวก าหนดคุ ณภาพของบริ การที่ มี
ความสาคัญ ได้แก่
 ความน่ าเชื่ อถื อ (reliability) ความสามารถในการบริ การ ที่ ทาให้มนั่ ใจในบริ การที่ไว้วางใจได้
และถูกต้องแน่นอน
 ความเต็มใจและความพร้อม (responsiveness) ความเต็มใจที่จะช่ วยเหลื อลูกค้าและเตรี ยมความ
พร้อมในการบริ การ
 การรับประกัน (assurance) ความรู้ และความสุ ภาพของลูกจ้าง และความสามารถของลูกจ้างใน
การถ่ายทอด ความเชื่อถือ และความเชื่อมัน่
 การเอาใจใส่ (empathy) การจัดหา ดูแล เอาใจใส่ เฉพาะราย แก่ลูกค้าทุกราย
 การสัมผัสได้ (tangibles) การปรากฏของสิ่ งอานวยความสะดวกทางวัตถุ เครื่ องมื อ บุ คลากร
วัตถุทางการสื่ อสาร
3. การบริ หารประสิ ทธิ ภาพในการให้บริ การ (managing productivity) ในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ของการให้บริ การ ธุ รกิจบริ การสามารถทาได้ 7 วิธีคือ
 การให้พนักงานทางานมากขึ้น หรื อมีความชานาญสู งขึ้น โดยจ่ายค่าจ้าง เท่าเดิม
 เพิ่มปริ มาณการให้บริ การโดยยอมสู ญเสี ยคุณภาพบางส่ วนลง
 เปลี่ยนบริ การให้เป็ นแบบอุตสาหกรรมโดยเพิม่ เครื่ องมือเข้ามาช่วยสร้างมาตรฐาน
 การให้บริ การที่ไปลดการใช้บริ การ หรื อสิ นค้าอื่น ๆ
 การออกแบบบริ การให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
 การให้สิ่งจูงใจลูกค้าให้ใช้แรงงานของเขาแทนแรงงานของบริ ษทั
 การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริ การดีข้ ึน
แนวความคิดเกีย่ วกับคุณภาพการให้ บริการ (Service Quality)
แนวความคิดของ Parasuraman, Zeithaml and Berry (1985) เกี่ ยวกับคุ ณภาพในการให้บริ การ
จากการศึกษาของ Parasuraman และคณะ พบว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าประเมินคุณภาพของการ
บริ การที่เขาได้รับ เรี ยกว่า “คุณภาพของการบริ การที่ลูกค้ารับรู้ ” (Perceived Service Quality) กับ “บริ การ
ที่รับรู้” (Perceived Service) ซึ่ งก็คือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่เขาได้รับบริ การแล้วนัน่ เอง ในการ
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ประเมิ น คุ ณ ภาพของการบริ การดั ง กล่ า วนั้ น ลู ก ค้ า มั ก จะพิ จ ารณาจากเกณฑ์ ที่ เ ขาคิ ด ว่ า มี
ความสาคัญ 10 ประการดังต่อไปนี้ (ธี รกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2547, หน้า 183-186)
1. Reliability (ความไว้วางใจ) ความสามารถที่จะให้บริ การตามที่ได้สัญญากับลูกค้าไว้ได้อย่าง
ถูกต้อง โดยที่มิตอ้ งมีผชู ้ ่วยเหลือ
2. Tangibles (สิ่ งที่สามารถจับต้องได้) ลักษณะทางกายภาพของอุปกรณ์ สิ่ งอานวยความสะดวก
พนักงานและวัสดุที่ใช้ในการสื่ อสารต่าง ๆ
3. Responsiveness (การสนองตอบลูกค้า) ความเต็มใจที่จะให้บริ การอย่างรวดเร็ วและยินดีที่จะ
ช่วยเหลือลูกค้า
4. Credibility (ความน่าเชื่อถือ) ความซื่อสัตย์เชื่อถือได้ของผูใ้ ห้บริ การ
5. Security (ความมัน่ คงปลอดภัย) ปราศจากอันตรายความเสี่ ยงและความลังเลสงสัย
6. Access (ความสะดวก) สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก และสามารถติดต่อสื่ อสารได้ง่าย
7. Communication (การสื่ อสาร) การรับฟั งลูกค้าและให้ขอ้ มูลที่จาเป็ นแก่ลูกค้า โดยใช้ภาษาที่
ลูกค้าสามารถเข้าใจได้
8. Understanding the Customer (ความเข้าใจลูกค้า) พยายามที่จะทาความรู้จกั และเรี ยนรู้ความ
ต้องการของลูกค้า
9. Competence (ความสามารถ) ความรู้และทักษะที่จาเป็ นของพนักงาน ในการให้บริ การลูกค้า
10. Courtesy (ความสุ ภาพและความเป็ นมิตร) คุณลักษณะของพนักงานที่ติดต่อกับลูกค้าในการ
แสดงออกถึงความสุ ภาพ เป็ นมิตร เกรงใจ และให้เกียรติลูกค้า
ในการวิ จั ย ครั้ งต่ อมาคณะผู ้ วิ จั ย ทั้ ง 3 คนดั ง กล่ าวข้ า งต้ น พบว่ า มี ระดั บ ของ
ความสัมพันธ์ (Degree of Correlation) กันเองระหว่างตัวแปรดังกล่าวค่อนข้างสู ง จึงปรับเกณฑ์ในการ
ประเมินคุณภาพของบริ การใหม่ให้เหลือเกณฑ์อย่างกว้างทั้งหมด รวม 5 ประการ ดังต่อไปนี้
1. Reliability (ความไว้ใจ หรื อ ความน่าเชื่ อถือ) ความสามารถในการให้บริ การอย่างถูกต้องแม่น
ยา (Accurate Performance) การให้บริ การตรงกับสัญญาที่ให้ไว้กบั ลูกค้า และบริ การที่ให้ทุกครั้ง มีความ
สม่ า เสมอท าให้ ลู ก ค้ า รู ้ สึ กว่ า น่ า เชื่ อ ถื อ ในมาตรฐานการให้ บ ริ การสามารถให้ ค วามไว้ว างใจ
ได้ (Dependable)
2.Assurance
(ความมั่ น ใจ) ผู้ ใ ห้ บ ริ การมี ความรู้ และทั ก ษะที่ จ าเป็ นในการ
บริ การ (Competence) มีสุภาพและเป็ นมิตรกับลูกค้า (Courtesy) มีความชื่ อสัตย์ และสามารถสร้างความ
มัน่ ใจให้แก่ลูกค้าได้ (Credibility) และความมัน่ คงปลอดภัย (Security)
3. Tangibles (สิ่ งที่สามารถจับต้องได้) ลักษณะทางกายภาพของอุปกรณ์ เครื่ องมือ สิ่ งอานวย
ความสะดวก พนักงาน และวัสดุที่ใช้ในการสื่ อสารต่าง ๆ
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4. Empathy (ความใส่ ใจ) สามารถเข้าถึ งได้โดยสะดวกและสามารถติ ดต่ อได้ง่ าย (Easy
Access) ความสามารถในการติดต่อสื่ อสารให้ลูกค้าเข้าใจได้ (Good Communication) ความเห็นอกเห็นใจ
และเข้าใจลูกค้า (Customer Understanding)
5. Responsiveness (การสนองตอบลูกค้า) ความเต็มใจที่จะให้บริ การทันที (Promptness) และให้
ความช่วยเหลือเป็ นอย่างดี (Helpfulness)
Spechler (1988) คุ ณภาพการให้บริ การเป็ นที่ ทราบกันดี ว่า การที่จะทาให้คุณภาพการบริ การ
ประสบผลสาเร็ จ เป็ นที่ พอใจของลูกค้านั้นไม่จาเป็ นต้องใช้วิธีการที่คิดว่าดี ที่สุดเพียงวิธีเดี ยวเท่านั้น
และวิธีการที่ประสบความสาเร็ จอย่างสู ง ในที่แห่ งหนึ่ ง ก็ไม่สามารถรับประกันว่าจะได้ผลกับที่อื่นด้วย
เสมอไปทั้ง ๆ ที่ เป็ นสิ นค้าหรื อบริ การอย่ า งเดี ย วกัน สิ่ ง ส าคัญที่ จะเสนอในที่ น้ ี คื อรู ป แบบที่ มี
ประสิ ทธิ ผลของคุ ณภาพการบริ การ ซึ่ งเป็ นหลักการทัว่ ไป ที่ได้รับการยอมรั บว่าได้ผลดี ถึ งแม้ว่าเป็ น
หลักการเดียวกันก็ตาม แต่การนาไปประยุกต์ใช้ก็อาจมีความแตกต่างกันได้ ในการผลิตก็เช่นเดียวกันคือ
ไม่มีกระบวนการสองกระบวนการที่เหมือนกันเลย ในแต่ละบริ ษทั ก็จะมีกระบวนการหรื อระบบงานที่
แตกต่างกัน โดยทัว่ ไปแล้วแต่ละกระบวนการ จะมี ลกั ษณะเฉพาะตัวที่ จะเป็ นกุญแจไปสู่ ความสาเร็ จ
ผูบ้ ริ หารจะต้องค้นหาปั จจัยสาคัญให้พบ และทาการปรั บปรุ งระบบงานหรื อกระบวนการที่ เกี่ ยวข้อง
และสร้างให้เป็ นวัฒนธรรมขององค์กร ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าภายในและภายนอก โดย
มี ปั จจัยส าคัญสองประการที่ จะต้องตระหนัก อยู่ เสมอ นั่นคื อ การเพิ่ มผลผลิ ต (Productivity) และ
คุณภาพ (Quality)จาก Service Quality Effectiveness Model จะพบว่าเน้นถึงความสาเร็ จของกระบวนการ
ไปสู่ ความเป็ นเลิศของคุณภาพการบริ การโดยรู ปแบบจะกาหนดแนวทางและทิศทางของความสาเร็ จของ
งานบริ การ ซึ่งมีปัจจัยสาคัญ 7 ประการ คือ
1. การทาให้ลูกค้าพอใจและประทับใจ (Customer Satisfaction and Beyond)
2. การประกันคุณภาพ (Quality Assurance)
3. วิธีการ ระบบ และเทคโนโลยี (Methods, System and Technology)
4. การตระหนักถึงคุณภาพ (Quality Awareness)
5. การฝึ กอบรม (Training)
6. การมีส่วนร่ วม (Involvement)
7. การเป็ นที่รู้จกั การยอมรับนับถือ (Recognition)
แนวความคิดเกีย่ วกับการพัฒนาองค์ การ (Organizational Development)
1. ความจาเป็ นของการจะต้องมีปรับปรุ งหรื อพัฒนาองค์การ (Need for Improvement)
ตัวเร่ งทางธุ รกิ จของการพัฒนาองค์การ ได้แก่ ผูบ้ ริ โภคหรื อลู กค้า (Customers) ซึ่ งมีความ
ต้องการที่ไม่เหมือนกัน เมื่อลูกค้าพร้ อมจะจ่ายเมื่อเขาต้องการบริ การหรื อผลิ ตภัณฑ์ตวั ใหม่ ผูบ้ ริ หาร
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และผูน้ าองค์การต้องคิดว่าธุ รกิจของตนยังสามารถให้บริ การที่ตรงกับความต้องการที่ลูกค้าปรารถนาได้
หรื อไม่ มิฉะนั้น ก็ตอ้ งแก้ไขหรื อปรับปรุ งองค์การของตน
สภาวะการณ์ที่มีคู่แข่งหรื อมีการแข่งขันเกิดขึ้น กลวิธีในการดาเนิ นธุ รกิจที่ดีและใหม่กว่า ย่อม
ถูกนามาใช้ให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค องค์กรธุ รกิ จควรปรับเปลี่ ยนวิธีการของตนให้พร้ อม
รับกับเหตุการณ์ และสามารถแข่งขันได้ทุกเมื่อ
เหตุการณ์ในโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่ อง ไม่วา่ จะเป็ นรสนิ ยมของผูบ้ ริ โภค เทคโนโลยี
หรื อรู ปแบบของการสื่ อสารซึ่ งเกี่ ยวข้องกับเทคโนโลยี่สารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทค
โนโลยี่สื่อสารโทรคมนาคม รวมไปถึงเทคโนโลยี่การผลิตและปฏิบตั ิการ (Production and Operations
Technology) และเทคโนโลยี่การบริ หารงาน (Management Technology) และสภาวะของโลกยุคโลกาภิ
วัตน์ (Globalization) ที่กาลังไปสู่ ยุคสังคมฐานความรู ้ (Knowledge-based Society) ทาให้ผนู้ าขององค์การ
ต้องใช้แนวคิ ด หลักการและวิธี การในการบริ หารจัดการที่ จะสามารถน ามาซึ่ งประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด การพัฒนาและปรับปรุ งประเด็นต่างๆ เหล่านี้ มกั จะมีผลเชื่ อมโยงถึงกันอย่างใกล้ชิด
และฉับพลัน และมีผลทาให้มุมมองของผูบ้ ริ หารและผูน้ าในการจัดการองค์การต้องเปลี่ยนแปลงตามไป
ด้วย
2.กระบวนการเปลี่ยนแปลงขององค์การ
การพัฒนาองค์การ ถื อว่าเป็ นโครงการที่สร้ างการเปลี่ ยนแปลงให้กบั พนักงานและองค์การซึ่ ง
อาจจะส่ งผลกระทบต่ออนาคตขององค์การ และสภาพแวดล้อมภายนอก เนื่องจากการพัฒนาองค์การ จะ
มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการเปลี่ ยนแปลงทั้งในด้านของผูถ้ ูกกระทาและผูแ้ สดงปฏิ กิริยาตอบสนอง
รวมถึงผูส้ ร้างการเปลี่ยนแปลงต่อระบบสังคม
การเปลี่ ยนแปลงองค์การ (Organization Change) เป็ นกระบวนการสร้างการเปลี่ ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในองค์การ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์การหรื อพยายามปรับองค์การให้
ก้าวหน้า โดยอาศัยการวิเคราะห์ ปั ญหา การวางแผนและการจัดการสร้ างวัฒนธรรมองค์การอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ โดยที่กระบวนการเปลี่ยนแปลงองค์การจะใช้เทคนิ คทางพฤติกรรมศาสตร์ สังคมวิทยา
และการวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิการเพื่อกระตุน้ ให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงภายในองค์การ ในทิศทางที่ตอ้ งการและ
ระดับที่เหมาะสม
องค์การในยุคโลกาภิวตั น์กาลังแสวงหาประสิ ทธิ ภาพของงานและความมีอิสระของมนุ ษย์เพิ่ม
ด้วยการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับงานระหว่างกัน มีบรรยากาศของการไว้เนื้ อเชื่ อใจกันมากขึ้น กล้าเสี่ ยงใน
การท างาน และมี ความรู ้ สึ กมัน่ ใจในอันที่ จะน ามาซึ่ งความส าเร็ จของงานอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพใน
กระบวนการเปลี่ ยนแปลงขององค์การอาจจะพบกับการเสี่ ยง ความไม่มนั่ คง การท้าทาย ความกลัวการ
สู ญเสี ย เพื่อจะเผชิ ญกับสิ่ งต่างๆ เหล่ านั้นจาเป็ นจะต้องมี ความรู ้ ทักษะ ค่านิ ยมและต้องรู ้ สิ่งที่ จะต้อง
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ดาเนิ นการอย่างมีแผนในกระบวนการเปลี่ยนแปลงหรื อระบบของการพัฒนาองค์การ และอย่างน้อยต้อง
คานึงถึงหลักทัว่ ๆ ไป 5 ประการ ดังต่อไปนี้
• การเพิ่มพูนความรู ้ ความคิด ประสบการณ์ อันจะเป็ นประโยชน์แก่การทางานร่ วมกัน
• ทักษะ: แนวทางใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมในทางปฏิบตั ิงานร่ วมกัน
• ทัศนคติ: ยอมรับความรู ้สึกใหม่ๆ อันจะมีส่วนร่ วมให้งานระหว่างบุคคลสาเร็ จ
• ค่านิยม: การยอมรับค่านิยม ความเชื่อ ข้อมูล ร่ วมกับบุคคลอื่นๆ ในองค์การ
• ยุทธศาสตร์และการบริ หารเชิงกลยุทธ์
นอกจากนั้น ยังมีคาถามต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับกระบวนการเปลี่ ยนแปลงในการพัฒนาองค์การ
ด้านอื่นๆ อีก เช่น ใครจะเป็ นผูบ้ ริ หารเปลี่ยนแปลง การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนบรรยากาศของ
การเปลี่ยนแปลงจะเป็ นอย่างไร
ผูบ้ ริ หารได้คน้ พบว่า การพัฒนาองค์การจะเกี่ยวข้องกับระบบองค์การทั้งหมดและเกี่ยวข้องกับ
ความพยายามในการเปลี่ ยนแปลงอย่างมี แบบแผนทัว่ ทั้งองค์การ เพื่อต่อสู ้ กบั สภาพปั ญหาต่างๆ ของ
องค์การผูบ้ ริ หารจะไม่สามารถแก้ปัญหาเพียงส่ วนใดส่ วนหนึ่ งขององค์การ จาเป็ นต้องกาหนดเป็ นแผน
ระยะยาว และต้องมีกลยุทธ์ในการพัฒนาบรรยากาศขององค์การ
ในโลกยุคโลกาภิวตั น์ การเปลี่ยนแปลงจะมีความไว หรื อ ความเร็ ว (Rapidly Change) เข้ามา
เกี่ ยวข้องมากยิ่งขึ้ น เนื่ องจากผลการปฏิ วตั ิ ระบบเทคโลโลยีสารสนเทศ การสื่ อสารไร้ พรมแดน และ
โทรคมนาคม การเคลื่อนไหวของข้อมูลข่าวสาร ความรู ้ เทคโนโลยี ทัศนคติ ค่านิ ยม ความเชื่ อ มีการไหล
จากแหล่ งที่ มี ความมั่งคั่ง เจริ ญงอกงาม หรื อแหล่ งที่ มี ความแข็งแกร่ งของวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
เศรษฐกิ จเจริ ญก้าวหน้า หรื อประเทศร่ ารวย ไปสู่ ประเทศด้อยพัฒนา โดยถือว่าเป็ นการจายอมที่จะต้อง
เปลี่ ยนแปลงและรองรั บเทคโนโลยีใหม่ๆ แต่หากสถานภาพการพัฒนาคน การศึ กษา สังคม และการ
เศรษฐกิจไม่กา้ วหน้าหรื อตามไม่ทนั ย่อมทาให้ช่องว่างระหว่างความร่ ารวยกับความยากจนเพิ่มสู งมาก
ขึ้น รวมทั้งปั ญหาทางสังคมก็จะเกิดขึ้นมากตามมาด้วย
แนวคิดและทฤษฎีการปรับปรุ งและพัฒนาการบริ หารจัดการองค์การ
แนวคิดที่เน้นกระบวนการพัฒนาองค์การให้กลับสู่ สภาพใหม่ที่เหมือนเดิมหรื อดี กว่าเดิ ม โดย
มุ่งความกล้าไปที่การยอมรับการเปลี่ยนแปลง การริ เริ่ มวิธีการหรื อกระบวนการที่เป็ นการเผชิ ญหน้ากับ
การเปลี่ยนแปลงที่จาเป็ น และการใช้เครื่ องมือในการแทรกแซง (Intervention) เพื่อให้องค์การมีความ
แข็งแกร่ ง มีความสามารถในการแก้ไขปั ญหา และเพิ่มพูนทักษะในการสร้างสภาวะใหม่ให้กบั องค์การ
แนวคิ ดที่เน้นการเปลี่ ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์การ เป็ นความพยายามที่จะทาให้เกิ ดมีการ
ปรั บปรุ งองค์การในทั้งสองระบบ กล่ าวคื อ ระบบที่ ไม่ เป็ นทางการที่ เกี่ ยวข้องกับการรั บรู ้ ทัศนคติ
ความรู ้ สึกค่านิ ยม ความเชื่ อ การปฏิ สัมพันธ์อย่างไม่เป็ นทางการ และบรรทัดฐานของกลุ่มหรื อองค์กร
ส่ วนลักษณะที่เป็ นทางการจะเกี่ยวข้องกับข้อกาหนดที่มีการประกาศอย่างเป็ นทางการและเปิ ดเผย ไม่วา่

45

จะเป็ นวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ โครงสร้าง นโยบาย แนวทางปฏิบตั ิ เทคโนโลยี ผลผลิต และทรัพยากร
ต่างๆ ขององค์กร การปรับปรุ งองค์การตามแนวทางนี้ มุ่งเน้นที่วฒั นธรรมและค่านิ ยมต่างๆ เพราะสิ่ ง
เหล่ านี้ จะมี ผลต่ อการปรั บปรุ งองค์การอย่างแท้จริ ง ไม่ เพี ยงแต่ จะเปลี่ ยนแปลงโครงสร้ าง ระบบ
ตาแหน่ง สิ ทธิ และสวัสดิการดังที่เราเห็นในการปรับปรุ งองค์การโดยทัว่ ไปเท่านั้น
แนวคิดที่เน้นกระบวนการปรับปรุ งประสิ ทธิ ผลขององค์กร โดยอาศัยการวิจยั เชิ งแก้ ปั ญหาเป็ น
แม่แบบซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นกระบวนการแก้ปัญหาอย่างมีระบบเชิงวิทยาศาสตร์ ซึ่ งมีข้ นั ตอนดังนี้
• การวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นขององค์กร
• การเก็บรวบรวมข้อมูลจากองค์กร
• การป้ อนข้อมูลย้อนกลับให้กบั องค์กร
• สารวจปั ญหาขององค์กรจากข้อมูลที่ได้รับทั้งหมด
• วางแผนปฏิบตั ิการ ติดตาม ควบคุมและประเมินผลการปฏิบตั ิการนั้นๆ และ
• ลงมือปฏิบตั ิการเพื่อแก้ไขปั ญหาตามแผนงานที่กาหนดไว้
แนวคิดการบริ หารจัดการตามทฤษฎี POSDCoRB ซึ่ งเป็ นแนวความคิดของ Gulick และ Urwick
(Gulick and Urwick, 1937) ที่เน้นว่าบทบาทของผูจ้ ดั การของทุกองค์กรต้องคานึ งถึงประเด็นข้างล่างนี้
เพื่อทาให้องค์กรของตนก้าวหน้าไปได้อย่างต่อเนื่อง แนวคิดนี้มีองค์ประกอบดังนี้
P (Planning) การวางแผนสิ่ งที่จะดาเนิ นการรวมทั้งวิธีการที่จะทาให้สัมฤทธิ์ ผลเพื่อบรรลุถึงสิ่ ง
ที่ต้ งั ไว้
O (Organizing) การจัดตั้งโครงสร้ างอานาจการบริ หารจัดการขององค์การเพื่อจะแบ่งย่อย
บทบาทหน้าที่ออกไปได้โดยไม่ซ้ าซ้อนกันและสามารถดาเนินการไปได้อย่างคล่องตัว
S (Staffing) เป็ นขบวนการสรรหา จัดจ้าง ฝึ กอบรมและมอบหมายอานาจหน้าที่ตามโครงสร้างที่
จัดตั้งขึ้นมาให้กบั บุคลากรเพื่อดาเนินงานตามที่กาหนด
D (Directing) เป็ นการอานายการให้ภารกิ จที่ตกลงกันเป็ นไปได้อย่างราบรื่ น โดยอาจจะมีออก
คาสั่งหรื อชี้แนะตามบทบาทของคนที่เป็ นหัวหน้าในองค์กร
Co (Coordinating) เป็ นการประสานให้หน่วยงานภายในองค์กรร่ วมกันทางานด้วยวิธีการต่างๆ
เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่กาหนด
R (Reporting) เป็ นการติ ดตามการด าเนิ นงานของฝ่ ายและองค์ กรภายในต่ างๆ และ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเพื่อให้ทราบผลการดาเนิ นการภายในองค์กรตลอดเวลาเพื่อจะได้ประสานงานและ
ดาเนินงานด้วยกันได้ดียงิ่ ขึ้น
B (Budgeting) เป็ นการจัดตั้งหรื อกาหนดงบประมาณรายรับรายจ่ายและการจัดทารายงาน
ค่าใช้จ่าย รวมทั้งรายรับที่ได้ เพื่อควบคุมดูแลและใช้จ่ายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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แนวคิดการบริ หารองค์การแบบ TQM (Total Quality Management) หรื อ การบริ หารคุณภาพทัว่
ทั้งองค์กร ซึ่ งมีลกั ษณะที่สาคัญอยู่ 3 ประการคือ
• Total หมายถึงวิธีการนี้ จะเกี่ ยวข้องกับแต่ละส่ วนต่อไปนี้ ท้ งั หมด คือ องค์กร ซัพพลายเชน
(Supply Chain) และวัฏจักรชีวติ ผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle)
• Quality หมายถึงคุณภาพซึ่ งอาจจะมีรายละเอียดหลายอย่างประกอบ
• Management ซึ่ งหมายถึงระบบการจัดการที่จะประกอบด้วยขั้นตอนอย่างเช่ น วางแผน จัด
องค์กร ควบคุมดูแล ชี้นา จัดหาเจ้าหน้าที่ จัดหาวัสดุอุปกรณ์
ไอเอสโอ (ISO) อธิ บายว่า TQM เป็ นวิธีการบริ หารจัดการองค์การที่เน้นด้านคุ ณภาพและ
ดาเนิ นการโดยอาศัยความร่ วมมื อจากสมาชิ กทุ กคนในการที่ จะสนองต่ อความพอใจของลู กค้าและ
ผลประโยชน์ของสมาชิกทุกคนขององค์กรและเพื่อเป็ นประโยชน์ของสังคมโดยรวม
ในญี่ปุ่น เมื่อมีการใช้ TQM จะมีกระบวนการ 4 ขั้นตอนต่อไปนี้ควบคู่ไปด้วย” กล่าวคือ
1. Kaizen ซึ่ งเน้น การปรับปรุ งกระบวนการอย่างต่อเนื่ อง” เพื่อให้กระบวนการเห็นได้ ทาซ้ าได้
และวัดได้
2. Atarimae Hinshitsu ซึ่ งอธิ บายว่า สิ่ งต่างๆ จะทางานตามที่กาหนดไว้ให้แล้ว เช่น ปากกาจะใช้
เขียน
3. Kansei ซึ่ งอธิ บายว่า หากมีการตรวจสอบว่าผูบ้ ริ โภคใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ อย่างไร จะทาให้
รู ้จกั ปรับปรุ งผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ ได้ และ
4. Miryokuteki Hinshitsu ที่ อธิ บายว่าผลิ ตภัณฑ์หนึ่ งๆ ควรมีแง่ มุมด้านความสวยงามด้วย
ผูเ้ ขียนจะใช้ปากกาด้ามหนึ่งเขียนก็ต่อเมื่อมันดูสวยงามดี
ตามหลักการนี้ องค์กรจะกาหนดมาตรฐานทางคุ ณภาพในการดาเนิ นการด้านต่างๆ ของตน
ขึ้นมาก่อน หลังจากนั้นก็จะมีการปรับปรุ งงานของตัวเองให้ได้มาตรฐานตามที่กาหนดไว้เหล่านั้น
4 M’s เป็ นแนวคิดที่ถือว่าปั จจัยที่มีความสาคัญต่อการบริ หารจัดการองค์การมี 4 อย่าง คือ Man
(คน หรื อกาลังคน Materials (วัสดุอุปกรณ์และเครื่ องมือต่างๆ) Money (เงินทุน) และ Management (การ
บริ หารจัดการองค์กรซึ่ งมีท้ งั ส่ วนที่อยูภ่ ายในและภายนอกองค์กร)
การพัฒนาทีมงานเป็ นขั้นๆ (Stages of Team Development) ตามแบบของ ทัคแมน (Tuckman,
1965) ซึ่ งมีดงั นี้
ทัคแมน กล่าวว่า อาจจะใช้ ขั้นตอนการพัฒนาทีมงาน เพื่อการวิเคราะห์ปัจจัยหรื อปั ญหาที่เป็ น
อุปสรรคต่อการสร้างและพัฒนากลุ่มขนาดเล็กๆ แนวคิดแบบนี้ จะอธิ บายว่าองค์การหนึ่ งๆ จะพัฒนาการ
อย่างต่อเนื่องไปได้อย่างไร

47

การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis)
กลยุทธ์เป็ นสิ่ งสาคัญและจาเป็ นสาหรับองค์การเพราะองค์การจะใช้กลยุทธ์ในการทางานเพื่อ
บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ของตน โดยกลยุทธ์ของแต่ละองค์การจะถูกกาหนดตามธรรมชาติและลักษณะของ
องค์การนั้นๆ ทั้งนี้ ดว้ ยเหตุว่า เพื่อจะกาหนดกลยุทธ์ได้น้ นั องค์การต้องรู ้สถานภาพหรื อสภาวะของของ
ตนเสี ยก่อน ดังนั้น องค์การจะต้องมีกระบวนการกาหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสม วิธีการและเทคนิ คในการ
วิเคราะห์สภาวะขององค์การและกระบวนการกาหนดกลยุทธ์อาจจะมีหลายวิธีด้วยกัน หนึ่ งในวิธีการ
เหล่านี้ คือกระบวนการวิเคราะห์ SWOT ซึ่ งเป็ นวิธีการที่รู้จกั และใช้กนั อย่างแพร่ หลาย
การพัฒนาองค์ การ (Organization Development)
ความหมายของการพัฒนาองค์ การ
การพัฒนาองค์การ (Organization Development) หรื อ OD หมายถึ ง ความพยายามอย่างเป็ น
ขั้นตอนอย่างต่อเนื่ องกัน ในการปรับปรุ งสมรรถภาพขององค์การ เพื่อการเปลี่ ยนแปลงทั้งสิ่ งแวดล้อม
ภายในและสิ่ งแวดล้อมภายนอก พร้อมทั้งเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ ในการขจัดปั ญหาภายในองค์การให้หมดไป
การพัฒนาองค์ ก าร หมายถึ ง ความพยายามอย่ างมี แผนและต่ อเนื่ อง เพื่ อก่ อให้ เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงทัว่ ทั้งระบบ โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์การเพื่อการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิผลขององค์การ
การพัฒนาองค์การ คื อ กลยุทธ์เชิ งพฤติกรรมที่ ถูกใช้เพื่ อการวิเคราะห์ ความจาเป็ นของการ
เปลี่ ยนแปลงภายในองค์การ และการด าเนิ นการเปลี่ ยนแปลงภายในองค์การ เราจะเริ่ มต้นด้วยการ
พิจารณาลักษณะของการพัฒนาองค์การก่อนแล้ว ต่อมาจะเป็ นขั้นตอนกระบวนการการพัฒนาองค์การ
และเทคนิคของการพัฒนาองค์การบางอย่าง
การพัฒนาองค์การ คือ กระบวนการปรับปรุ งองค์การให้กลับสู่ สภาวะใหม่ที่เหมือนเดิมหรื อดี
กว่าเดิม โดยมุ่งที่ความกล้าในการยอมรับการเปลี่ ยนแปลง เน้นให้องค์การมีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ที่
จะนาเอาความรู ้ใหม่และแปลกทั้งทางด้านเทคนิค วิทยาการ และทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่ามาสู่ องค์การ”
การพัฒนาองค์การ คือ กระบวนการปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพขององค์การ โดยใช้การวิจยั เชิ ง
แก้ปัญหา ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นกระบวนการการแก้ปัญหาอย่างมีระบบเชิงวิทยาศาสตร์
จากความหมายดังกล่าวข้างต้น ก็พอสรุ ปได้ว่า การพัฒนาองค์การ คือ กระบวนการหรื อความ
พยายามในการที่จะพัฒนาองค์การหรื อทาให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงขึ้ นภายในองค์การอย่างมีระบบแบบ
แผนทั้งสิ่ งแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การ เพื่อเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลขององค์การ
จุดมุ่งหมายของการพัฒนาองค์ การ

48

องค์การมีลกั ษณะเหมือนสิ่ งมีชีวิต คือ มีเกิด มีความเจริ ญเติบโต มีแก่ มีดบั สู ญ ดังนั้นองค์การ
จึงต้องมีการเปลี่ ยนแปลงปรับตัวให้เข้ากับสิ่ งแวดล้อม เพื่อให้องค์การมีชีวิตที่สมบูรณ์ และมีชีวิตที่คง
อยูย่ าวนานดังนั้นในการพัฒนาองค์การจึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
1. เพื่อสร้างเสริ มความมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลขององค์การ
2. เพื่อการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลขององค์การให้ดีกว่าเดิม
3. เพื่อแก้ปัญหาขององค์การ
4. เพื่อให้องค์การสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ วและอยูร่ อด เมื่อต้องประสบกับปั ญหาและการ
เปลี่ยนแปลง
5. เพื่อพัฒนากระบวนการทางานอย่างมีแผนและส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในจุดมุ่งหมายของ
องค์การร่ วมกัน
6. เพื่อมุ่งปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงแก้ไขวัฒนธรรมที่ขดั ต่อความเจริ ญขององค์การ
7. เพื่อความเจริ ญก้าวหน้าและอยูร่ อดขององค์การ
ขั้นตอนการพัฒนาองค์การ
การพัฒนาองค์การเป็ นกระบวนการแก้ปัญหาที่ต่อเนื่ อง โดยเน้นการฝึ กทักษะด้านการกาหนด
วัตถุ ป ระสงค์ และการวางแผน ตั้ง แต่ ระบบบุ คคลจนถึ งระดับองค์ ก าร การพัฒนาองค์ ก ารเป็ น
กระบวนการวางแผนเพื่ อการเปลี่ ยนแปลง โดยใช้แม่ แบบของฐานข้อมู ลและแม่ แบบการวิ จ ัยเชิ ง
แก้ปัญหา การพัฒนาองค์การจึงมุ่งเน้นที่การสร้างทีมงานที่มีประสิ ทธิ ภาพสาหรับองค์การ ขั้นตอนดังนี้
• การยอมรับปัญหา
• การเข้ามาของที่ปรึ กษาการพัฒนาองค์การ
• การให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ
• การวางแผนดาเนินงาน
• การเลือกใช้เทคนิคการพัฒนาองค์การ
• การประเมินผล
ขั้นตอนการพัฒนาองค์การ
• การวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นขององค์การ
• การเก็บรวบรวมข้อมูลจากองค์การ
• การป้ อนข้อมูลย้อนกลับให้แก่องค์การ
• สารวจปั ญหาขององค์การจากข้อมูลที่ได้รับทั้งหมด
• วางแผนปฏิบตั ิการ
• ลงมือปฏิบตั ิการ
ธนวัฒน์ แสนวงษา ได้กล่าวถึงกระบวนการในการพัฒนาองค์การไว้ในเว็บไซต์
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1. การกาหนดปั ญหา (Problem recognition)
2. การส่ งต่อให้กบั ทีมที่ปรึ กษา (Entry of change agent)
3. การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ปัญหา (Data collection and problem diagnosis)
4. การปรับแผนสาหรับเปลี่ยนแปลง (Development of plan for change)
5. การดาเนินการเปลี่ยนแปลงในเบื้องต้น (Change implementation)
6. การทาให้มนั่ คงและจัดทาให้ดีข้ ึน (Stabilization and institutionalization)
7. การป้ อนกลับและการประเมินผล (Feedback and evaluation)
ขั้นตอนการพัฒนาองค์การออกเป็ น 1. การรวบรวมข้อมูล (Data Gathering) 2. การตรวจวินิจฉัย
ปัญหา (Diagnosis) 3. การใส่ สิ่งสอดแทรก (Intervention) 4. การประเมิน (Evaluation)
สรุ ปขั้นตอนของการพัฒนาองค์การ ได้ดงั นี้
1. สารวจและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับองค์การ
2. เก็บรวบรวมข้อมูลและวินิจฉัยปั ญหา
3. แวงแผนหรื อกาหนดวิธีการแก้ปัญหาขององค์การ
4. ดาเนินการหรื อลงมือปฏิบตั ิตามแผนที่วางไว้
5. ประเมินผลและให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
การพัฒนาองค์การถื อได้ว่าเป็ นเทคนิ คในการเปลี่ ยนแปลงองค์การ ที่ จะก่ อให้ เกิ ดผลดี แก่
องค์การอย่างมาก แต่ ในการพัฒนาองค์การนั้น องค์การก็จะต้องมี การพิจารณาการเลื อกใช้วิธีการที่
เหมาะสมกับองค์การ เพราะการพัฒนาองค์การจะต้องเผชิ ญกับการเมื องในการเปลี่ ยนแปลงองค์การ
ปั ญหาด้านวัฒนธรรมขององค์การ ปั ญหาด้านวัฒนธรรมของสังคม หรื อประเทศ และปั ญหาที่เกี่ยวข้อง
กับจริ ยธรรม หรื อการกระทบสิ ทธิ ส่วนบุคคลของคนที่ทาองค์การ การเลือกเปลี่ยนแปลงองค์การโดยใช้
OD. จึงเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งพิจารณาถึงปั ญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นเหล่านี้ดว้ ย
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กรอบแนวคิดของการวิจัย
ในการศึก ษาวิจยั เรื่ อง ความพึงพอใจในการเลื อกใช้บริ ก ารและคุ ณภาพการให้บริ การมี
อิทธิ พลต่อการพัฒนาธุ รกิจเงินฝากของธนาคารออมสิ น ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร (ภาค3) มีกรอบ
แนวคิดในการทาวิจยั ได้มีกาหนดตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการดาเนินงาน
วิจยั และเป็ นแนวทางในการค้นหาคาตอบ
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

ความพึงพอใจในการเลือกใช้ บริการ

1.ด้านความปลอดภัย(Security)
2.ด้านผลตอบแทน (Compensation)
3.ด้านความเชื่ อมัน่ (Reliability)
4.ด้านชื่อเสี ยง (Reputation)
การพัฒนาธุรกิจเงินฝาก
(Business Development of Deposit)
คุณภาพการให้ บริการ
1.ด้านความรวดเร็ ว (Speed)
2.ด้านสถานที่การให้บริ การ (Place)
3.ด้านพนักงานผูใ้ ห้บริ การ (Personnel )
4.ด้านข้อมูลบริ การเงินฝาก (Information)

ภาพประกอบ 1 : กรอบแนวคิดในการวิจยั
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งานวิจัยทีเ่ กียวข้ อง
ณัฐดนัย ใจชน (2555) ได้ทาการศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การจากธนาคาร
พาณิ ชย์ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ผูเ้ ข้าใช้บริ การส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงอายุ 21 - 30
ปี การศึกษาระดับปริ ญญาตรี อาชีพลูกจ้าง/พนักงานบริ ษทั เอกชน รายได้ต่อเดื อน 10,000 - 20,000
บาท ส่ วนใหญ่เลือกใช้บริ การธนาคารกสิ กรไทย ความถี่การเข้าใช้บริ การ 3 - 4 ครั้งต่อเดือน เข้าใช้
บริ การช่วงเวลา 11:31 - 14:30 น. นิยมเลือกใช้บริ การหน้าเคาน์เตอร์ ประเภทเงินฝาก/โอน เหตุผลที่
เลื อกใช้บริ การธนาคารพาณิ ชย์เพราะสาขาใกล้บา้ นและที่ทางาน ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอายุ ระดับ
การศึกษา อาชี พ รายได้ต่อเดือนต่างกันให้ความสาคัญกับปั จจัยทางการตลาดต่างกัน โดยมีค่าความ
แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญที่ 0.05 ส่ วนปั จจัยด้านเพศ ธนาคารพาณิ ชย์ที่ใช้บริ การไม่แตกต่างกันและ
ปั จจัยด้านอายุ อาชี พ รายได้ เหตุผลที่ใช้ธนาคารพาณิ ชย์ มี ความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการเข้าใช้
บริ การธนาคารพาณิ ชย์ในด้านความถี่ ด้านช่วงเวลา ด้านประเภทบริ การ ด้านลักษณะการใช้บริ การ
ด้านเหตุผลที่ใช้ธนาคารนี้ ส่ วนปั จจัยด้านเพศ ระดับการศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์
ทิพชญาณ์ อัครพงศ์ โสภณ (2556) ได้ทาการศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเลื อกใช้
บริ การธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจบั พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีช่วงอายุระหว่าง 20-30 ปี มี สถานภาพโสด มีระดับการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี มีรายได้ต่อเดื อนที่ 10,001 - 20,000 บาท และ ประกอบอาชี พพนัก งาน
บริ ษทั เอกชน ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยด้านภาพลักษณ์ตรา สิ นค้าและปั จจัยด้าน
ส่ วนประสมการตลาดบริ การ มีอิทธิ พลต่อการเลือกใช้บริ การธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั ยะสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วน ปั จจัยด้านการรับรู้
และปั จจัยด้านคุ ณภาพการให้บริ การไม่มีอิทธิ พลต่อการเลือกใช้บริ การธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด
(มหาชน) ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
ชั ชฎาภรณ์ เดชาเสถียร (2557) ได้ทาการศึกษาเรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การ KTB Netbank ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง มีอายุระหว่าง 26-33 ปี มีระดับ การศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน 15,001–
25,000 บาท โดยส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พ พนักงานบริ ษทั เอกชน อีกทั้งส่ วนใหญ่รู้จกั บริ การ KTB
Netbank จากตัวเอง มักใช้บริ การในช่วงเวลา 12.00–17.59 น. ใช้บริ การที่บา้ น มีเหตุผลที่เลื อกใช้
บริ การ คือ สะดวกในการทาธุ รกรรม โดยใช้ บริ การ KTB Netbank ทาธุ รกรรมทางการเงินเพื่อจ่าย
ชาระค่าสิ นค้าและค่าบริ การต่าง ๆ และใน อนาคตจะใช้บริ การ KTB Netbank มากขึ้น ผลการศึกษา
เกี่ยวกับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ KTB Netbank ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูใ้ ช้บริ การ
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KTB Netbank ในเขตกรุ งเทพมหานครมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจเป็ น รายด้านพบว่า อยู่
ในระดับเห็นว่ามีความสาคัญมากที่สุด คือ ด้านราคาค่าบริ การ และอยูใ่ นระดับ เห็นว่ามีความสาคัญ
มาก คือ ด้านกระบวนการบริ การ ด้านสภาพแวดล้อมการบริ การ ด้านช่องทาง การจัดจาหน่าย ด้าน
ผลิตภัณฑ์ดา้ นผูใ้ ห้บริ การ และด้านการส่ งเสริ มการตลาด
เกศวิทู ทิพยศ (2557) ทาการวิจยั ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ
ธุ รกรรมทางการเงิ นผ่า นสื่ อออนไลน์กรณี ศึกษา ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) พบว่า
ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้ พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกรรมทางการเงินที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้
บริ การธุ รกรรมทางการเงินผ่านสื่ อออนไลน์(Online Banking) ของลูกค้าธนาคาร ซี ไอเอ็มบีไทย
จากัด (มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานคร ถ้าหาก (1) การทาธุ รกรรมของลู กค้าผ่านทางธนาคาร
ออนไลน์ได้รับการดาเนิ นการอย่างถูกต้องแม่นยา (2) ลูกค้ารู้สึกปลอดภัยเมื่อทาธุ รกรรมออนไลน์
กับเว็บไซต์ของธนาคาร (3) ลูกค้าสามารถเข้าถึงเว็บเพจของธนาคารได้อย่างรวดเร็ วและง่ายดาย (4)
การทาธุ รกรรมผ่านทางเว็ปของธนาคารสามารถดาเนิ นการจนเสร็ จบริ บูรณ์ดว้ ยความรวดเร็ ว และ
(5) ธนาคารช่วยแก้ปัญหาที่ฉนั พบกับการทาธุ รกรรมออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ ว
เบญจมาศ ศรี อมรรั ตนกุล (2559) การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาอิทธิ พลทางตรง
ทางอ้อม และอิทธิ พลโดยรวมของ ภาพลักษณ์ ความคาดหวัง การรับรู ้คุณค่า และการรับรู้คุณภาพ
ต่อความพึงพอใจ และ (2) ศึกษาอิทธิ พลทางตรง ทางอ้อม และอิทธิ พลโดยรวมของความพึงพอใจ
ต่อความจงรักภักดี โดยกรอบแนวคิดของงานวิจยั ประยุกต์จากแบบจาลองดัชนี ช้ ี วดั ความพึงพอใจ
ACSI วิธีการสารวจข้อมูลแบบการสุ่ มหลายขั้นตอนวิธีการศึกษาใช้การเก็บข้อมูลจากลูกค้าธนาคาร
ไทยพาณิ ชย์ จานวน 532 ราย และวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยค่าสถิติเชิ งพรรณนา และแบบจาลองสมการ
โครงสร้าง (SEM) ผลการวิจยั พบว่า 1) การรับรู ้คุณค่าและการรับรู ้คุณภาพส่ งผลต่อความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บริ การ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ2) ความพึงพอใจและภาพลักษณ์ส่งผลต่อความจงรักภักดี
อย่างมีนยั สาคัญทาง สถิติ ผลดังกล่าวสามารถตีความได้วา่ ผูบ้ ริ หารธนาคารไทยพาณิ ชย์ควรมุ่งเน้น
และให้ความสาคัญด้านคุ ณภาพการให้บริ การ ด้านการรับรู ้ คุณค่า และด้านภาพลักษณ์องค์กร ซึ่ ง
เป็ นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อ ความพึงพอใจและความจงรักภักดีสาหรับกลุ่มลูกค้าของทางธนาคาร
ชุ ติมณฑน์ เช้ าเจริ ญ (2559) งานวิจยั นี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึง
พอใจในการใช้บริ การธนาคาร ไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) โดยใช้ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
(7Ps) ได้แก่ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ปั จจัยด้านการ
ส่ งเสริ ม การตลาด ปั จจัยด้านบุ คคล ปั จจัยด้านกระบวนการ และปั จจัย ด้านลัก ษณะทางกายภาพ
รวมทั้งปั จจัยทางประชากรศาสตร์ ในด้านอาชี พ และรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน เพื่อให้ผปู ้ ระกอบการ
ธนาคารทราบถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของ ผูใ้ ช้บริ การ และนาผลวิจยั ไปใช้เป็ นแนวทางใน
การวิเคราะห์เพื่อประกอบการตัดสิ นใจ รวมถึงใช้ในการปรับเปลี่ยน ปรับปรุ ง และพัฒนากลยุทธ์

53

ทางการตลาดของธนาคารให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึง
พอใจของผูใ้ ช้บริ การให้ได้มากที่สุด อันจะสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขันของธนาคารที่เพิ่มมาก
ขึ้นในอนาคต ซึ่ งประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผูท้ ี่เคยใช้บริ การ (2) ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด
(มหาชน) ที่อาศัยอยูใ่ นประเทศไทย โดยทาการสารวจผ่านแบบสอบถาม ออนไลน์ และได้รับข้อมูล
แบบสอบถามตอบกลับที่มีความสมบูรณ์ท้ งั สิ้ น 411 ชุด ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึง
พอใจในการใช้บริ การธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) โดยเรี ยงลลาดับตามอิทธิ พลที่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจจากมากไปน้อย ได้แก่ ปั จจัยด้านบุคคล การจัดการขั้นตอนการให้บริ การ และการมี
สัญลักษณ์แสดงจุดให้บริ การ ปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพและความสัมพันธ์กบั ธนาคาร ปั จจัย
ด้านราคาและการอานวยความสะดวกในด้านที่จอดรถ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านช่องทางการ
จัดจาหน่ าย ความน่ าเชื่ อถื อและชื่ อเสี ยงของธนาคาร และสถานที่รองรับผูม้ าใช้บริ การ และปั จจัย
ด้านการส่ งเสริ ม การตลาด ตามลาดับ ส าหรั บผลการวิจยั ทางลักษณะ ประชากรศาสตร์ พ บว่า
ผูใ้ ช้บริ การที่มีอาชี พ และระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนแตกต่างกัน มีระดับความ พึงพอใจในการใช้
บริ การธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) ไม่แตกต่างกัน
แก้ วขวัญ ผดุงพิพัฒน์ บวร (2559) งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความ
พึงพอใจในการใช้บริ การ ธนาคารบนโทรศัพท์มือถือของธนาคารกรุ งไทย โดยใช้ปัจจัยส่ วนประสม
ทางการตลาด 7 ด้าน ได้แก่ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ปั จจัยด้านการส่ งเสริ ม การตลาดปั จจัยด้านผูใ้ ห้บริ การ ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมการบริ การ และ
ปั จจัยด้านกระบวนการ การบริ การ รวมถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านอาชีพ เพื่อเป็ นข้อมูล
ในการประกอบการตัดสิ นใจและเป็ นประโยชน์ต่อผูใ้ ห้บริ การทางการเงิ น ในการนาไปปรับปรุ ง
และพัฒนาระบบการใช้ งานให้ตรงความต้องการของผูใ้ ช้บริ การที่นาไปสู่ ความพึงพอใจในการใช้
บริ การของผูใ้ ช้บริ การ นอกจากนี้สามารถนาไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ดา้ นการตลาดในการขยาย
ฐานลู กค้าไปสู่ ภาคธุ รกิ จ อื่นๆ โดยการวิจยั จะทาการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ ใช้บริ การธนาคารบน
โทรศัพท์มือถือของธนาคารกรุ งไทย จานวน 400 คน เก็บข้อมูลผ่านทางแบบสอบถามทางออนไลน์
(2) ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การธนาคารบนโทรศัพท์มือถือ ของ
ธนาคารกรุ งไทย โดยเรี ยงลาดับตามอิทธิ พลที่ส่งผลต่อความพึงพอใจจากมากไปน้อย ได้แก่ ปั จจัย
ด้านสภาพแวดล้อมการบริ การ ปั จจัยด้านผลิต ภัณฑ์ ปั จจัยด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย และปั จจัย
ด้านกระบวนการบริ การ ในส่ วนของลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ พบว่าด้านอาชี พที่แตกต่าง
กัน มีระดับความพึงพอในการใช้บริ การที่แตกต่างกัน
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ฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกูท้ ี่กาหนด
Ozgur, Onder (2016) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ผลกระทบของปั จจัยธนาคารที่เฉพาะเจาะจง
และเศรษฐกิ จมหภาคในการทากาไรเงินฝากธนาคารในประเทศตุรกี ผลการศึกษาชี้ ให้เห็ นว่าส่ วน
มากกว่า สิ น ทรั พ ย์รวมสิ นเชื่ อ ด้อยคุ ณ ภาพต่ อเงิ น ให้ สิ น เชื่ อเงิ นสดรวมรายได้ด อกเบี้ ย สุ ท ธิ ต่ อ
สิ นทรัพย์รวมถัวเฉลี่ยและธนาคารกลางอัตราดอกเบี้ยนโยบายมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญมากกว่า
ผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ในขณะที่รายได้ที่มิใช่ ดอกเบี้ยในช่ วงสิ นทรัพย์รวม ส่ วนแบ่งการตลาด
ของธนาคารเงินฝากในภาคการธนาคาร, ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานเพื่อหาค่าเฉลี่ยของสิ นทรัพย์
รวมและอัตราแลกเปลี่ยนไม่ได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ นอกจากนี้ ผลกระทบของวิกฤตการเงินทัว่
โลกล่าสุ ดกับประสิ ทธิ ภาพการทางานของธนาคารเป็ นลบอย่างมี นยั สาคัญ อันที่จริ งผลการศึกษา
ครั้งนี้ มีหลักฐานสนับสนุ นว่าวิกฤตการณ์ทางการเงินส่ งผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานของ
อุตสาหกรรมการธนาคารในประเทศตุรกี
Bijlsma, Michiel (2015) ได้ทาการศึก ษาเรื่ อง ผลการวิจยั เชิ งประจักษ์เกี่ ยวกับการ
ดาเนิ นงานของธนาคารและมี ระเบี ยบวินัยในตลาดอยู่ที่ราคาด้วยการคาดการณ์ ในเชิ งทฤษฎี จาก
วรรณกรรมอย่างน้อยในตลาดเกิดใหม่ โดยใช้ขอ้ มูลจากการสารวจที่ไม่ซ้ ากันจากเนเธอร์ แลนด์เรา
จะส ารวจค าอธิ บ ายที่ เป็ นไปได้ที่ ส อง: ผูถ้ ื อ เงิ นฝากอาจจะมี ค วามรู้ จากัด ของการประกัน เงิ น
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ฝาก (DI) -schemes หรื อพวกเขาอาจจะไม่ไว้วางใจรู ปแบบเหล่านี้ จะต้องถูกประหารชี วิตนับถือ เรา
พบความรู ้ ว่าในวันที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสาหรับการ DI ถูก จากัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความ
กัง วลธนาคารเล็ ก ๆ น้อย ๆ อย่า งไรก็ ตามครั วเรื อ นที่ มี เงิ นฝากมากขึ้ นมี ค วามรู ้ ที่ ดีข้ ึ นของ DIโครงการและแสดงระดับ ที่ สู ง ขึ้ นของความไว้วางใจ นอกจากนี้ ผูถ้ ื อเงิ นฝากโดยทัว่ ไปคาดว่า
ระยะเวลาคื น ทุ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ ดี เ กิ น กว่ า เวลาที่ ไ ด้ ด าเนิ น การในการจ่ า ยคื น ผู ้ฝ ากเงิ น ใน
อดี ต นอกจากนี้ ผู ้บ ริ โภคเชื่ อ ว่ า การช าระหนี้ มี แ นวโน้ ม ขึ้ นและเร็ ว ขึ้ นขนาดใหญ่ ธ นาคาร
ระบบ ผลลัพธ์ เหล่ านี้ ยืนยันว่าการรั บรู ้ ท้ งั ครั วเรื อนของความคุ ม้ ครองและความไว้วางใจในการ
ดาเนินงานของ DI-โครงการจะก่อให้เกิดผลลัพธ์
Beliad (2014) การศึ กษาครั้ งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อวิเคราะห์ ปัจจัยที่ กาหนดสิ นเชื่ อที่ ไม่
ก่อให้เกิ ดรายได้ (NPL) ในระบบเศรษฐกิ จไทย ปั จจัยเหล่านี้ แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ มคือตัวแปรทาง
เศรษฐกิ จ มหภาคและตัว แปรเฉพาะธนาคาร นอกจากนี้ การศึ ก ษานี้ จะใช้ แ บบจ าลองในการ
คาดการณ์ NPL ที่โดดเด่น ผลการวิจยั พบว่า NPLs, GDP, อัตราดอกเบี้ยจริ ง, CPI, อัตราการว่างงาน,
อัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริ ง , อัตราส่ วนความเพียงพอของเงิ นกองทุนและสิ นเชื่ อคื อ I (1) ผลการ
ทดสอบความสัม พันธ์ ระหว่างสมดุ ล ระยะยาวด้วยวิธี ของ Johansen (1995) แสดงให้เห็ นว่า มี
ความสัมพันธ์ในระยะยาว 2 แบบ ความสัมพันธ์ระยะยาวระยะยาวครั้งแรกเป็ นความสัมพันธ์ระยะ
ยาวของ NPLs ของเศรษฐกิจไทย ความสัมพันธ์ระยะยาวที่สองเป็ นความสัมพันธ์ระยะยาวสาหรับ
อัตราการว่างงานของเศรษฐกิ จไทย ผลของรู ปแบบการแก้ไขข้อผิดพลาดของเวกเตอร์ (VECTM)
แสดงให้เห็นว่าถ้าความสัมพันธ์ระยะยาวครั้งแรกถูกเบี่ยงเบนไปจากความสมดุลในระยะยาว NPLs,
CPI, อัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริ งและอัตราส่ วนความเพียงพอของเงินให้สินเชื่ อจะปรับตัวในระยะสั้น
บรรลุความสมดุลในระยะยาว ความสัมพันธ์ระยะยาวที่สองมีการเบี่ยงเบนไปจากความสมดุลระยะ
ยาวของจีดีพีอตั ราการว่างงานและอัตราส่ วนความเพียงพอของเงิ นกองทุนจะปรับตัวในระยะสั้น
เพื่อให้เกิ ดความสมดุ ลในระยะยาว ผลของการตอบสนองของแรงกระตุน้ โดยรวมแสดงให้เห็ นว่า
แรงกระตุน้ ในตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์มหภาคหรื อธนาคารทาให้สินเชื่อด้อยคุณภาพมีแนวโน้มผัน
ผวนต่อไปในอีก 20 เดือนข้างหน้าและคงที่หลังจากนั้น การศึกษานี้ ใช้แบบจาลองการแก้ไขความ
ผิดพลาดของเวกเตอร์ ในการคาดการณ์ NPL ตั้งแต่เดือนมกราคม 2544 ถึงเดือนมิถุนายน 2560 ทา
ให้ผลการทดสอบมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 1.62 ของ Root Mean Square Percentage Error (RMSPE)
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิ จยั ในครั้ งนี้ เป็ นการศึ ก ษาความพึ ง พอใจในการเลื อกใช้บ ริ ก ารและคุ ณ ภาพการ
ให้บริ การมี อิทธิ พลต่อการพัฒนาธุ รกิ จเงิ นฝากของธนาคารออมสิ น ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
(ภาค3) โดยแบ่งการวิจยั ด้านความปลอดภัย ด้านผลตอบแทน ด้านความเชื่ อมัน่ ด้านชื่ อเสี ยง ด้าน
ความรวดเร็ ว ด้านสถานที่การให้บริ การ ด้านพนักงานผูใ้ ห้บริ การ ด้านข้อมูลบริ การเงินฝาก และ
ปั จจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาธุ รกิจเงินฝาก ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการศึกษาตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. วิธีการสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. วิธีการดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
5. วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร หมายถึ ง ลู ก ค้ า ที่ เ ข้ า มาใช้ บ ริ การเงิ น ฝากธนาคารออมสิ นในจั ง หวัด
กรุ งเทพมหานคร (ภาค3) จํานวน 53,269 คน ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
กลุ่ ม ตัว อย่ า ง หมายถึ ง ลู ก ค้า ที่ เ ข้ า มาใช้ บ ริ การเงิ น ฝากธนาคารออมสิ น ในจัง หวัด
กรุ งเทพมหานคร (ภาค3) ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2560 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2560 จํานวน 400 คน โดย
กําหนดสู ตรการกําหนดขนาดของกลุ่ มตัวอย่างที่ ทราบจํานวนประชากรที่ แน่ นอนของ Yamane
(1973) และกําหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่ระดับ 5% และความเชื่อมัน่ 95% ดังนี้
สูตร =
N
(1+N (e) 2 )
เมื่อ

n หมายถึง
N หมายถึง
e หมายถึง

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการ
ขนาดของประชากรที่ตอ้ งการ
ค่าเปอร์ เซ็ นต์ความคลาดเคลื่อนในการสุ่ มตัวอย่าง (Sampling Errors) ที่
ยอมให้เกิดขึ้นได้ในการวิจยั ครั้งนี้กาํ หนดให้มีค่าเท่ากับ 0.05

ให้ N

=
e =
=
=

53,269
0.05
53,269 / (1+53,269(0.05)2)
397 คน
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โดยเผื่อการสู ญเสี ยของแบบสอบถาม 3 ตัวอย่าง ดังนั้น จึงได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างสําหรับ
งานวิจยั นี้ จํานวน 400 ตัวอย่าง
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
1. ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ (Purposive Sampling) จากลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การ
เงินฝากธนาคารออมสิ นในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร (ภาค3) เท่านั้น
2. ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การเลื อกพื้นที่จดั เก็บข้อมูล ซึ่ งธนาคารออมสิ นในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
(ภาค3) มีการแบ่งเป็ น 5 เขต 46 สาขา โดยทําการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบ โควต้า (Quota)
ธนาคารออมสิ น

จํานวนสาขา

แบ่งตามเขต
1. เขตมหาดไทย

5 สาขา (หน้าพระลาน,มหาดไทย, บางลําภูบน, เทเวศร์,
ปากคลองตลาด
2. เขตศิริราช
7 สาขา (ตลาดพลู, ท่าพระ, จรัญสนิทวงศ์, เจริ ญพาศน์, ศิริ
ราช, เดอะมอลล์ท่าพระ, เซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้า)
3. เขตบางแค
11 สาขา (บางแค, เดอะมอลล์บางแค, ตลิ่งชัน, บางพลัด,
หมู่บา้ นเศรษฐกิจ, ขนส่ งสายใต้, สี่ แยกทศกัณฐ์, สวนผัก, พา
ซิโอ, หนองแขม, ซีคอนบางแค)
4. เขตราษฎร์บูรณะ 13 สาขา (ราษฎร์บูรณะ, วงเวียนใหญ่ ,สมเด็จเจ้าพระยา, วัด
ไทร, สาขาเจริ ญนคร, พระราม 2 ซอย 64, ทุ่งครุ , ถนนบางขุน
เทียน-ชายทะเล, บิ๊กซี พระราม 2, บิ๊กซี บางปะกอก, บางบอน
(ตลาดปิ่ นทอง), เซ็นทรัล พลาซา พระราม 2, เทสโก้โลตัส
กัลปพฤกษ์)
5. เขตบางคอแหลม 10 สาขา (ทุ่งมหาเมฆ, สาธุประดิษฐ์, บางโพงพาง, บางคอ
แหลม, ทรี ออน ธรี , ดาวคะนอง, เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3,
ศูนย์การค้ากรี นเพลส พลาซ่า, เจริ ญกรุ ง 107 (แฉล้มนิมิตร),
อินท์-อินเตอร์เซค)
รวม

จํานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง
80
80
80

80

80

400
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2. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการทําวิจัย
การสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั มีข้ นั ตอนดังนี้
1) ข้อมู ล ทุ ติย ภูมิ (Secondary Data) ศึ กษาค้นคว้า รายละเอี ยดต่ า งๆ จากตํา รา เอกสาร
บทความทางวิชาการ ทฤษฎีหลักการและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง เพื่อกําหนดขอบเขตของการวิจยั และ
การสร้าง เครื่ องมือให้ครอบคลุมความมุ่งหมายของงานวิจยั
2) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ศึกษาค้นคว้าวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร เพื่อ
กําหนดขอบเขตและเนื้อหาของแบบสอบถามเพื่อจะได้มีความชัดเจนตามความมุ่งหมายของงานวิจยั
ยิง่ ขึ้น
3) นําข้อมูลที่ได้มาสร้างเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั
ลักษณะของเครื่องมือ
การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งสํารวจ (Survey Research) เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้
คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ความพึงพอใจในการเลือกใช้บริ การและคุณภาพการให้บริ การมี
อิทธิ พลต่อการพัฒนาธุ รกิ จเงิ นฝากของธนาคารออมสิ น ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร (ภาค3) โดย
แบ่งโครงสร้างคําถามออกเป็ น 3 ส่ วน
ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จเจกบุคคลของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การเงินฝากธนาคาร
ออมสิ น ในพื้นที่กรุ งเทพมหานคร (ภาค3) อันได้แก่ เพศ , อายุ , สถานภาพ ,อาชีพ ,ระดับการศึกษา
และรายได้โดยมีลกั ษณะเป็ นคําถามแบบ เลือกตอบ (Check List) ตามที่กาํ หนดไว้
ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับ ความพึงพอใจในการเลือกใช้บริ การและคุณภาพการ
ให้บริ การมี อิทธิ พลต่อการพัฒนาธุ รกิ จเงิ นฝากของธนาคารออมสิ น ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
(ภาค3) ภายใต้กรอบความพึงพอใจและคุณภาพการให้บริ การ ด้านความปลอดภัย ด้านผลตอบแทน
ด้า นความเชื่ อ มั่น ด้า นชื่ อ เสี ย ง ด้า นความรวดเร็ ว ด้า นสถานที่ ก ารให้บ ริ ก าร ด้า นพนัก งานผู้
ให้บริ การ และด้านข้อมูลบริ การเงิ นฝาก โดยเป็ นคําถามแบบมาตรา ส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ
(Rating Scale) ตามรู ปแบบของ Likert’s Scale ซึ่ งผูต้ อบจะเลือกตอบได้เพียง คําตอบเดียวเพื่อสรุ ป
ความคิดเห็น หรื อตอบตามที่ปรากฏตามระดับมาตราวัด โดยกําหนดการให้คะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน 5 หมายถึง มากที่สุด
ระดับคะแนน 4 หมายถึง มาก
ระดับคะแนน 3 หมายถึง ปานกลาง
ระดับคะแนน 2 หมายถึง น้อย
ระดับคะแนน 1 หมายถึง น้อยมาก
ส่ วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาธุ รกิ จเงินฝากของธนาคาร
ออมสิ น ในพื้นที่กรุ งเทพมหานคร (ภาค 3) โดยเป็ นคําถามแบบมาตรา ส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ
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(Rating Scale) ตามรู ปแบบของ Likert’s Scale ซึ่ งผูต้ อบจะเลือกตอบได้เพียง คําตอบเดียวเพื่อสรุ ป
ความคิดเห็น หรื อตอบตามที่ปรากฏตามระดับมาตราวัด โดยกําหนดการให้คะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน 5 หมายถึง มากที่สุด
ระดับคะแนน 4 หมายถึง มาก
ระดับคะแนน 3 หมายถึง ปานกลาง
ระดับคะแนน 2 หมายถึง น้อย
ระดับคะแนน 1 หมายถึง น้อยมาก
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ในการหาคุณภาพของเครื่ องมือ ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1) นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอผูเ้ ชี่ ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน พิจารณาหาค่าสัมประสิ ทธิ์
ความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ ( Index of Item – Objective Congruence: IOC)
และ ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ลักษณะของการใช้ภาษา และให้ขอ้ เสนอแนะ แล้วนําข้อมูล
มา คํานวณตามสู ตร Index of Item – Objective Congruence: IOC จากนั้นผูว้ ิจยั นํามาแก้ไขปรับปรุ ง
แบบสอบถามให้มีความชัดเจนและครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ในครั้งนี้
2) นํา เสนอแบบสอบถามที่ ไ ด้ ห ลัง จากการแก้ ไ ขปรั บ ปรุ งไปทดสอบความเชื่ อ มั่น
(Reliability) ของเครื่ องมือ (Try-out) กับกลุ่มตัวอย่างที่อยูน่ อกกลุ่มตัวอย่างจริ งจํานวน 30 ชุด และ
คํานวณหาค่า ความเชื่ อมัน่ ด้วยวิธีของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) โดยผูว้ ิจยั ได้ค่าสัมประสิ ทธิ
แอลฟาเท่ า กับ .882 แสดงว่ า แบบสอบถามนี้ อยู่ ใ นเกณฑ์ ที่ มี ค่ า ความเชื่ อ มั่น เพี ย งพอเป็ น
แบบสอบถามที่สมบูรณ์
วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 ชุ ด ให้แก่ ลูกค้าที่เข้ามา
ใช้บริ การเงินฝากธนาคารออมสิ น ในพื้นที่กรุ งเทพมหานคร (ภาค3) โดยการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive sampling) วันที่ 1 – 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 จนครบ 400 ชุด ผูว้ ิจยั ดําเนินการแจก
แบบสอบถามให้แก่ลูกค้าที่ เข้ามาใช้บริ การเงิ นฝากธนาคารออมสิ น ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
(ภาค3) ด้วยตัวเองในธนาคาร ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 3-1 ขั้นตอนการแจกแบบสอบถามให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การเงินฝากธนาคารออม
สิ น ในจัง หวัด กรุ งเทพมหานคร (ภาค3) โดยจะสุ่ ม สาขาในเขตทั้ง หมดของธนาคารออมสิ นใน
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร (ภาค3) มา 10 สาขา
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ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

สาขา
สาขาหน้าพระลาน (เขตมหาดไทย)
สาขามหาดไทย (เขตมหาดไทย)
สาขาตลาดพลู (เขตศิริราช)
สาขาศิริราช (เขตศิริราช)
สาขาบางแค (เขตบางแค)
สาขาสี่ แยกทศกัณฐ์ (เขตบางแค)
สาขาราษฏร์บูรณะ (เขตราษฏร์บูรณะ)
สาขาวงเวียนใหญ่ (เขตราษฏร์บูรณะ)
สาขาบางคอแหลม (เขตบางคอแหลม)
สาขาทุ่งมหาเมฆ (เขตบางคอแหลม)

จํานวนรวม
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
400

จํานวนที่แจก แบบสอบถาม
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
400

วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. แบบสอบถามในส่ วนที่ 1 ส่ วนที่ 2 และส่ วนที่ 3
เป็ นการวิเคราะห์ ข ้อมู ล เกี่ ย วกับ ความพึ งพอใจในการเลื อ กใช้บริ ก ารและคุ ณภาพการ
ให้บริ การมี อิทธิ พลต่อการพัฒนาธุ รกิ จเงิ นฝากของธนาคารออมสิ น ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
(ภาค3) โดยนําข้อมูลมาคํานวณและวิเคราะห์หาค่าสถิ ติโดยใช้ความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ
(Percentage) อธิ บายตัวแปรต่างๆที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ และใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต (Arithmetic Mean)
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าพิสัย (Rang) อธิ บายตัวแปรด้านความพึงพอใจ
ในการเลือกใช้บริ การ คุณภาพการใช้บริ การ และ การพัฒนาธุ รกิจเงินฝากของธนาคารออมสิ น ซึ่ ง
เป็ นตัวแปรที่มีระดับการวัดประเภทช่วง
วิเคราะห์ ระดับปั จจัยที่ มีผลต่อ การพัฒนาธุ รกิ จเงิ นฝากของธนาคารออมสิ น ด้วยวิธีการ
คํานวณค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นนําค่าเฉลี่ยมาแปลความหมายโดยใช้เกณฑ์แปล
ความหมายของ ประคอง กรรณสูตร (2542) ที่กาํ หนดไว้ดงั นี้
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง ระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ระดับมาก
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ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด
2. ใช้ สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)
- ค่าสถิติร้อยละ (Percentage)
- ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้สูตร (ชูศรี วงศ์ รัตนะ. 2541:40)
เมื่อ X
แทน ค่าเฉลี่ย

 X แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด
n
แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) (ล้ วน สายยศ และอังคณา 2540: 53)

S

เมื่อ

S

n x 2 

 x 
2

nn  1

แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 x แทน ค่าผลรวมของคะแนนแต่ละตัว ยกกําลังสอง
 x แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด ยกกําลังสอง
2

2

n
แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
3.สถิติทใี่ ช้ หาคุณภาพของแบบสอบถาม
หาความเชื่ อ มั่น ของแบบสอบถาม โดยใช้ วิ ธี สั ม ประสิ ทธิ์ แอลฟ่ า (  -Coefficient)
ของครอนบัค (Crondach) (พวงรั ตน์ ทวีรัตน์ . 2543:126)
เมื่อ 
แทน ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทั้งฉบับ
n
แทน ค่าจํานวนของแบบคําถาม

 s แทน ค่าผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนรายข้อ
 s แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนของแบบสอบถามทั้งฉบับ
2
i
2
t

4. สถิติทใี่ ช้ สําหรับทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะความพึงพอใจในการเลือกใช้บริ การและ
คุณภาพการให้บริ การผูใ้ ช้เงินฝากของธนาคารออมสิ น โดยใช้สถิติความสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน
(Pearson ‘ s Correlation) เพื่อทดสอบสมมติฐาน (กัลยา วาณิ ชย์บญั ชา. 2545) มีสูตรการคํานวณ
ดังนี้
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𝑟
เมื่อ

r

2
2

n

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์
ผลรวมคะแนนรายข้อของกลุ่มตัวอย่าง
ผลรวมคะแนนรวมของทั้งกลุ่ม
ผลรวมคะแนนชุด X แต่ละกลุ่มตัวอย่างยกกําลังสอง
ผลรวมคะแนนชุด Yแต่ละกลุ่มตัวอย่างยกกําลังสอง
ผลรวมของผลคูณระหว่าง X และ Y
จํานวนคนหรื อกลุ่มตัวอย่าง

ในการทดสอบ ซึ่ ง แบบจํา ลองที่ ใ ช้ใ นการอธิ บ ายความสั ม พัน ธ์ ข องตัว แปรต่ า งๆ การ
วิเคราะห์ ถ ดถอยพหุ คู ณ ( Multiple Regession Analysis) เป็ นวิธี ก ารวิเคราะห์ ข้อมู ล เพื่ อหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม (Y) หรื อตัวแปรเกณฑ์ ( Criteion Variable ) จํานวน 1 ตัว กับตัว
แปรอิสระ (X) หรื อตัวแปรพยากรณ์ หรื อตัวแปรทํานาย ( Predictor Variable ) ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป
เป็ นเทคนิ คทางสถิ ติที่อาศัยความสัมพันธ์ เชิ งเส้นตรงระหว่างตัวแปรมาใช้ในการทํานาย โดยเมื่ อ
ทราบค่าตัวแปรหนึ่ งก็สามารถทํานายอีกตัวแปรหนึ่ งได้ ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูลที่ ได้อยู่ในรู ปของ
สมการทํานาย สิ่ งสําคัญที่ตอ้ งการหาในการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ คือ สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์
พหุ คูณ สมการพยาการณ์ ในรู ปคะแนนดิ บ หรื อในรู ปคะแนนมาตรฐาน หรื อทั้งคู่ และความคลาด
เคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ (บุญชม ศรี สะอาด. 2547: 141) ได้สมการดังนี้
S = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + b6X6 + b7X7 + b8X8 + e
โดยที่ S = ความพึงพอใจในการเลือกใช้บริ การและคุณภาพการให้บริ การมีอิทธิ พลต่อการพัฒนา
ธุ รกิจเงินฝากของธนาคารออมสิ น ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร (ภาค3)
X1 = ความปลอดภัยในการเลือกใช้บริ การ X2= ผลตอบแทนในการเลือกใช้บริ การ
X3 = ความเชื่อมัน่ ในการเลือกใช้บริ การ X4 = ชื่อเสี ยงในการเลือกใช้บริ การ
X5 = ความรวดเร็ วที่ให้บริ การแก่ลูกค้า X6 = สถานที่การให้บริ การแก่ลูกค้า
X7 = พนักงานที่ให้บริ การ
X8 = การให้ขอ้ มูลเงินฝากต่างๆแก่ลูกค้า
b0 , b1 , b2 ,…., b8 = พารามิเตอร์
e = ค่าความคลาดเคลื่อน
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อธิบายสั ญลักษณ์ และคําย่อ
n
S.D.
t – test

แทน
แทน
แทน
แทน

F – test

แทน

r.

แทน

R
R Square
Adjusted R2
sig.
*
**
H0
H1

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

X

จํานวนผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
ค่าเฉลี่ย x
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าสถิติในการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 ประชากรหรื อ
กลุ่มโดยสุ่ มตัวอย่างจากแต่ละกลุ่มเป็ นอิสระต่อกัน (Independent –
Sample T-Test)
ค่าสถิติในการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่
3 กลุ่มขึ้นไปโดยใช้สถิติวเิ คราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One way
analysis of variance : One way ANOVA)
ค่าสถิติทดสอบความสัมพันธ์โดยค่าสถิติ Pearson's
Correlation Coefficient test
ค่าสัมประสิ ทธ์สหสัมพันธ์พหุ คูณ
ค่าสัมประสิ ทธิ์ การตัดสิ นใจ
ค่าสัมประสิ ทธิ์ การพยากรณ์ที่ปรับแก้แล้ว
ค่าความน่าจะเป็ นสาหรับบอกนัยสาคัญทางสถิติ
ผลทดสอบอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลทดสอบอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
สมมติฐานหลัก
สมมติฐานรอง
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
การศึกษาความพึงพอใจในการเลื อกใช้บริ การและคุ ณภาพการให้บริ การมีอิทธิ พลต่อการ
พัฒนาธุ รกิจเงินฝากของธนาคารออมสิ น ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร (ภาค3) เป็ นงานวิจยั เชิงปริ มาณ
ใช้วิธีการสารวจทาการรวบรวมข้อมูลจากเครื่ องมือในงานวิจยั คือแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง คื อ
ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การเงิ นฝากธนาคารออมสิ น ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร (ภาค3) จานวน 400
ตัวอย่าง
สถิ ติใ นการวิเคราะห์ ผลใช้ส ถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่ ออธิ บายผลการ
วิเคราะห์ ได้แก่ การแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ ง
ปริ มาณ (Quantitative Analysis) ทดสอบความแตกต่างค่าสถิติในการทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ย 2 ประชากรหรื อกลุ่มโดย สุ่ มตัวอย่างจากแต่ละกลุ่มเป็ นอิสระต่อกัน (Independent – Sample
T-Test) โดยใช้สถิติทดสอบแบบ T – test และใช้ค่าสถิติในการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยขอ
งกลุ่ตวั อย่างตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไปโดยใช้สถิติวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One way analysis
of variance : One way ANOVA) โดยใช้สถิติทดสอบแบบ F – Test และทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ (Multiple Comparison) วิธีการทดสอบ Bonferroni test ทดสอบความสัมพันธ์ของ
สองตัวแปรโดยใช้สถิติทดสอบแบบ Pearson's Correlation Coefficient ใช้วิธีการหาค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์พหุ คูณ (Multiple Regression Analysis) ทาการเลือกตัวแปรโดยวิธีนาตัวแปรเข้าทั้งหมด
(Enter) โดยใช้ ค่ า Tolerance และ VIF ทดสอบว่ า เกิ ด ปั ญ หาภาวะร่ ว มเส้ น ตรงพหุ (Multi
Collinearrity) ประมวลผลข้อมูลจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ปทางสถิติ ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ได้กาหนดสัญลักษณ์ดงั นี้
n
แทน จานวนผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
x
แทน ค่าเฉลี่ย
S.D.
แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
t - test
แทน ค่าสถิติในการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2
ประชากรหรื อกลุ่มโดย สุ่ มตัวอย่างจากแต่ละกลุ่มเป็ นอิสระต่อ
กัน (Independent – Sample T-Test)
F – test
แทน ค่าสถิติในการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
ตัวอย่างตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไปโดยใช้สถิติวเิ คราะห์ค่าความ
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r.

แทน

R
R Square
Adjusted R2
sig.
*
**
H0
H1

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

แปรปรวนทางเดียว (One way analysis of variance : One
way ANOVA)
ค่าสถิติทดสอบความสัมพันธ์โดยค่าสถิติ Pearson's Correlation
Coefficient test
ค่าสัมประสิ ทธ์สหสัมพันธ์พหุ คูณ
ค่าสัมประสิ ทธิ์ การตัดสิ นใจ
ค่าสัมประสิ ทธิ์ การพยากรณ์ที่ปรับแก้แล้ว
ค่าความน่าจะเป็ นสาหรับบอกนัยสาคัญทางสถิติ
ผลทดสอบอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลทดสอบอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
สมมติฐานหลัก
สมมติฐานรอง

การนาเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล และการแปรผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลของการวิจยั ครั้ งนี้
ผูว้ ิจ ัย ได้วิเคราะห์ แ ละนาเสนอในรู ปแบบตารางประกอบค าอธิ บ ายโดยเรี ย งล าดับ เป็ น 5 ส่ ว น
ดังต่อไปนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนที่ 2 ความพึ ง พอใจในการใช้บ ริ ก ารของผู้ใ ช้บ ริ ก ารธนาคารออมสิ น ในจัง หวัด
กรุ งเทพมหานคร (ภาค 3)
ส่ วนที่ 3 คุณภาพการให้บริ การของผูใ้ ช้บริ การธนาคารออมสิ น ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
(ภาค 3)
ส่ วนที่ 4 การตัดสิ นใจใช้บริ การการพัฒนาธุ รกิ จเงิ นฝากของธนาคารออมสิ น ในจังหวัด
กรุ งเทพมหานคร(ภาค 3)
ส่ วนที่ 5 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
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ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลลักษณะส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ าง
ในส่ วนนี้แสดงจานวนและร้อยละของการศึกษาข้อมูลลักษณะส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน มีผลการศึกษาดังนี้
ตารางที่ 4.1 แสดงจานวนและร้ อยละข้ อมูลลักษณะส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ าง
ข้อมูลลักษณะส่ วนบุคคล
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ
ต่ากว่า 20 ปี
อายุ 20 - 29 ปี
อายุ 30 - 39 ปี
อายุ 40 - 49 ปี
อายุ 50 ปี ขึ้นไป
รวม
สถานภาพ
โสด
สมรส
หม้ายหรื อหย่าร้าง
รวม
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อนุปริ ญญา
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี ข้ ึนไป
รวม

จานวน
200
200
400
80
121
66
80
53
400
172
174
54
400
108
79
40
79
40
54
400

ร้อยละ
50.00
50.00
100.00
20.00
30.25
16.50
20.00
13.25
100.00
43.00
43.50
13.50
100.00
27.00
19.75
10.00
19.75
10.00
13.50
100.00
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ตารางที่ 4.1 (ต่ อ)
ข้อมูลลักษณะส่ วนบุคคล
นักเรี ยน/นักศึกษา
อาชีพ
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
เกษตรกร
ธุ รกิจส่ วนตัว/ค้าขาย
ลูกจ้าง/พนักงานบริ ษทั เอกชน
อาชีพอิสระ
รวม
ต่ากว่า 5,000 บาท
รายได้
5,000-10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001-40,000 บาท
40,000 บาท ขึ้นไป
รวม

จานวน
66
80
54
92
54
54
400
82
80
40
79
39
80
400

ร้อยละ
16.50
20.00
13.50
23.00
13.50
13.50
100.00
20.50
20.00
10.00
19.75
9.75
20.00
100.00

จากการวิเคราะห์ผลการศึกษาข้อมูล ลักษณะส่ วนบุคคลจากกลุ่ มตัวอย่าง จานวน 400 คน
นามาสรุ ปผลเป็ นรายด้านได้ดงั นี้
ด้านเพศ พบว่า เพศหญิงมีจานวน เท่ากันกับเพศชาย โดย เพศหญิง มี จานวน 200 คน คิด
เป็ น ร้อยละ 50.00 และเพศชาย จานวน 200 คน คิดเป็ น ร้อยละ 50.00
ด้านอายุ พบว่า อายุ 20 - 29 ปี มากสุ ด จานวน 121 คน คิดเป็ น ร้อยละ 30.25 รองลงมา ต่า
กว่า 20 ปี และอายุ 40 - 49 ปี จานวน 80 คน คิดเป็ น ร้อยละ 20.00 และอายุ 30 - 39 ปี จานวน 66 คน
คิดเป็ น ร้อยละ 16.50 น้อยสุ ด อายุ 50 ปี ขึ้นไป จานวน 53 คน คิดเป็ น ร้อยละ 13.25 ตามลาดับ
ด้า นสถานภาพ พบว่า สมรส/อยู่ด้วยกัน มากสุ ด จานวน 174 คน คิ ดเป็ น ร้ อยละ 43.50
รองลงมา โสด จานวน 172 คน คิดเป็ น ร้อยละ 43.00 น้อยสุ ด หม้ายหรื อหย่าร้าง จานวน 54 คน คิด
เป็ น ร้อยละ 13.50 ตามลาดับ
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ด้านระดับการศึ กษา พบว่า ต่ ากว่าประถมศึ ก ษา มากสุ ด จานวน 108 คน คิดเป็ น ร้ อยละ
27.00 รองลงมา ประถมศึกษา และอนุปริ ญญา จานวน 79 คน คิดเป็ น ร้อยละ 19.75, ปริ ญญาตรี ข้ ึน
ไป จานวน 54 คน คิดเป็ น ร้อยละ13.50 น้อยสุ ด มัธยมศึกษา และปริ ญญาตรี จานวน 40 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 10.00 ตามลาดับ
ด้า นอาชี พ พบว่า ธุ ร กิ จ ส่ ว นตัว /ค้า ขาย มากสุ ด จ านวน 92 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 23.00
รองลงมา ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จานวน 80 คน คิดเป็ น ร้อยละ 20.00, นักเรี ยน/นักศึกษา จานวน 66
คน คิดเป็ น ร้อยละ16.50 และเกษตรกร, ลูกจ้าง/พนักงานบริ ษทั เอกชน จานวน 54 คน คิดเป็ น ร้อยละ
13.50 น้อยสุ ด อาชีพอิสระ จานวน 54 คน คิดเป็ น ร้อยละ 13.50 ตามลาดับ
ด้านรายได้ พบว่า ต่ากว่า 5,000 บาท มากสุ ด จานวน 82 คน คิดเป็ น ร้อยละ 20.50 รองลงมา
5,000-10,000 บาทและ 40,000 บาท ขึ้นไป จานวน 80 คน คิดเป็ น ร้อยละ 20.00, 20,001-30,000 บาท
จานวน 79 คน คิดเป็ น ร้อยละ19.75 และ10,001-20,000 บาท จานวน 40 คน คิดเป็ น ร้อยละ 10.00
น้อยสุ ด 30,001-40,000 บาท จานวน 39 คน คิดเป็ น ร้อยละ 9.75 ตามลาดับ
ส่ วนที่ 2 ความพึ ง พอใจในการใช้ บริ ก ารของผู้ ใ ช้ บริ ก ารธนาคารออมสิ น ในจั ง หวั ด
กรุ งเทพมหานคร (ภาค 3)
ในส่ วนนี้แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการใช้บริ การของผูใ้ ช้บริ การธนาคารออม
สิ น ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร (ภาค 3) ประกอบด้วย ด้านความปลอดภัย ด้านผลตอบแทน ด้าน
ความเชื่อมัน่ และด้านชื่อเสี ยง มีผลการศึกษาดังนี้
ตารางที่ 4.2 แสดงค่ าเฉลี่ย ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจในการใช้ บ ริ การของผู้ใช้ บริ การ
ธนาคารออมสิ น ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร (ภาค 3) ในภาพรวม
(n = 400)
ความพึ ง พอใจในการใช้บ ริ ก ารของผูใ้ ช้บริ ก าร ธนาคาร
x SD. แปลค่า อันดับ
ออมสิ น ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร (ภาค 3)
ด้านความปลอดภัย
3.58 0.64 มาก
3
ด้านผลตอบแทน
3.82 0.54 มาก
2
ด้านความเชื่อมัน่
3.91 0.52 มาก
1
ด้านชื่อเสี ยง
3.55 0.66 มาก
4
ภาพรวม
3.71 0.45 มาก
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ผลการศึ กษา ความพึงพอใจในการใช้บริ การของผูใ้ ช้บริ การธนาคารออมสิ น ในจังหวัด
กรุ ง เทพมหานคร (ภาค 3) ในภาพรวม พบว่า มี ค วามพึ ง พอใจในระดับ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย 3.71 ค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45 โดยให้ความสาคัญสู งสุ ดใน ด้านความเชื่ อมัน่ มีค่าเฉลี่ย 3.91 รองลงมา ด้าน
ผลตอบแทน ( x = 3.82) และด้านความปลอดภัย ( x = 3.58) โดยน้อยสุ ด ด้านชื่อเสี ยง ( x = 3.55)
ตามลาดับ สรุ ปผลรายด้านได้ดงั ตาราง 3 – 6
ตารางที่ 4.3 แสดงค่ าเฉลี่ย ค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจในการใช้ บริ ก ารของผู้ ใช้ บ ริ การ
ธนาคารออมสิ น ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร (ภาค 3) ด้ านความปลอดภัย
(n = 400)
ด้านความปลอดภัย
SD.
แปลค่า
x
การรักษาความลับของผูท้ ี่มาใช้บริ การ
3.53 1.50 มาก
มีระบบป้ องกันความปลอดภัยที่ดี
3.14 1.39 ปานกลาง
คุณภาพของบริ การมีความเที่ยงตรง
3.74 1.26 มาก
ระบบมีความเสถียร ไม่ขดั ข้อง
3.77 1.23 มาก
มีเครื่ องมือ อุปกรณ์ในการทางานที่ทนั สมัย
3.74 1.21 มาก
ค่าเฉลี่ยรวม
3.58 0.64 มาก
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการใช้บริ การของผูใ้ ช้บริ การธนาคารออมสิ น ในจังหวัด
กรุ งเทพมหานคร (ภาค 3) ด้านความปลอดภัย พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.58 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 ในรายด้าน ให้ความสาคัญในระดับมาก จานวน 4 ด้าน โดยสู งสุ ด คือ ระบบ
มีความเสถียร ไม่ขดั ข้อง มีค่าเฉลี่ย 3.77 รองลงมา มีเครื่ องมือ อุปกรณ์ในการทางานที่ทนั สมัยและ
คุณภาพของบริ การมีความเที่ยงตรง ( x = 3.74), การรักษาความลับของผูท้ ี่มาใช้บริ การ ( x = 3.53)
และให้ความสาคัญในระดับปานกลาง จานวน 1 ด้าน คือ มีระบบป้ องกันความปลอดภัยที่ดี ( x =
3.14) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.4 แสดงค่ าเฉลี่ย ค่ า เบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจในการใช้ บริ การของผู้ใ ช้ บริ การ
ธนาคารออมสิ น ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร (ภาค 3) ด้ านผลตอบแทน
(n = 400)
ด้านผลตอบแทน
SD. แปลค่า
x
มีอตั ราดอกเบี้ยที่สูงน่าพอใจ
4.07 1.06 มาก
ฟรี อตั ราค่าธรรมเนียม
3.83 1.32 มาก
มีการให้บริ การชาระค่าสิ นค้าและบริ การ สาธารณูปโภค 3.30 1.45 ปานกลาง
เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ า ค่าไฟ
การแจกของกานัล และของที่ระลึกจากธนาคาร
4.07 1.13 มาก
ค่าเฉลี่ยรวม
3.82 0.54 มาก
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการใช้บริ การของผูใ้ ช้บริ การธนาคารออมสิ น ในจังหวัด
กรุ งเทพมหานคร (ภาค 3) ด้านผลตอบแทน พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.82 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 ในรายด้าน ให้ความสาคัญในระดับมาก จานวน 3 ด้าน โดยสู ง สุ ด คือ มี
อัตราดอกเบี้ยที่สูงน่าพอใจ มีค่าเฉลี่ย 4.07 รองลงมา การแจกของกานัล และของที่ระลึกจากธนาคาร
( x = 4.07), ฟรี อตั ราค่าธรรมเนี ยม ( x = 3.83) และให้ความสาคัญในระดับปานกลาง จานวน 1
ด้าน คื อ มี การให้บริ การชาระค่าสิ นค้าและบริ การ สาธารณู ปโภค เช่ น ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ า ค่าไฟ
( x = 3.30) ตามลาดับ
ตารางที่ 4.5 แสดงค่ าเฉลี่ย ค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจในการใช้ บริ ก ารของผู้ ใช้ บ ริ การ
ธนาคารออมสิ น ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร (ภาค 3) ด้ านความเชื่อมั่น
(n = 400)
ด้านความเชื่อมัน่
SD.
แปลค่า
x
มีความสม่าเสมอในการใช้บริ การกับธนาคาร
3.74 1.26 มาก
มีระบบการทางานที่ถูกต้อง แม่นยา น่าเชื่อถือ
3.77 1.23 มาก
ผูใ้ ห้บริ การมีความเชี่ยวชาญในตัวสิ นค้า
3.74 1.21 มาก
มีความรู้สึกพึ่งพาผูใ้ ห้บริ การได้
4.24 0.88 มากที่สุด
การรักษาสัญญาหรื อคาพูดเชื่อถือได้
4.07 1.06 มาก
ค่าเฉลี่ยรวม
3.91 0.52 มาก

71

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการใช้บริ การของผูใ้ ช้บริ การธนาคารออมสิ น ในจังหวัด
กรุ งเทพมหานคร (ภาค 3) ด้านความเชื่ อมัน่ พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.91 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 ในรายด้าน ให้ความสาคัญในระดับมากที่สุด จานวน 1 ด้าน โดยสู งสุ ด คือมี
ความรู ้สึกพึ่งพาผูใ้ ห้บริ การได้ มีค่าเฉลี่ย 4.24 และให้ความสาคัญในระดับมาก จานวน 4 ด้าน ได้แก่
การรักษาสัญญาหรื อคาพูดเชื่ อถือได้ ( x = 4.07), มีระบบการทางานที่ถูกต้อง แม่นยาน่า เชื่ อถื อ
( x = 3.77) และผูใ้ ห้บริ การมีความเชี่ยวชาญในตัวสิ นค้า ( x = 3.74) โดยน้อยสุ ด มีความสม่าเสมอ
ในการใช้บริ การกับธนาคารมี ( x = 3.74) ตามลาดับ
ตารางที่ 4.6 แสดงค่ าเฉลี่ย ค่ า เบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจในการใช้ บริ การของผู้ใ ช้ บริ การ
ธนาคารออมสิ น ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร (ภาค 3) ด้ านชื่อเสี ยง
(n = 400)
ด้านชื่อเสี ยง
SD.
แปลค่า
x
มีภาพลักษณ์ขององค์กรที่ชดั เจน
3.30
1.45 ปานกลาง
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ดา้ นเงินฝาก
4.07
1.13 มาก
การทาประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน
3.53
1.50 มาก
ความน่าไว้วางใจของผูท้ ี่ให้บริ การ
3.14
1.39 ปานกลาง
การแสดงออกของพนักงานในธนาคาร
3.74
1.26 มาก
ค่าเฉลี่ยรวม
3.55
0.66 มาก
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการใช้บริ การของผูใ้ ช้บริ การธนาคารออมสิ น ในจังหวัด
กรุ งเทพมหานคร (ภาค 3) ด้านชื่ อเสี ย ง พบว่า มี ความพึ งพอใจในระดับ มาก มี ค่า เฉลี่ ย 3.55 ค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66 ในรายด้าน ให้ความสาคัญในระดับมาก จานวน 3 ด้าน โดยสู งสุ ด คือความ
หลากหลายของผลิ ตภัณฑ์ด้านเงิ นฝาก มี ค่า เฉลี่ ย 4.07 รองลงมา การแสดงออกของพนัก งานใน
ธนาคาร( x = 3.74), การทาประโยชน์ต่อสังคมและชุ มชน ( x = 3.53) และให้ความสาคัญในระดับ
ปานกลาง จานวน 2 ด้าน ได้แก่ มีภาพลักษณ์ขององค์กรที่ชดั เจน ( x = 3.30) โดยน้อยสุ ด ความน่า
ไว้วางใจของผูท้ ี่ให้บริ การ ( x = 3.14) ตามลาดับ
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ส่ วนที่ 3 คุณภาพการให้ บริการของผู้ใช้ บริการธนาคารออมสิ น ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
(ภาค 3)
ในส่ วนนี้ แสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพการให้บริ การของผูใ้ ช้บริ การธนาคารออมสิ น ใน
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร (ภาค 3) ประกอบด้วย ด้านความรวดเร็ ว ด้านสถานที่การให้บริ การ ด้าน
พนักงานผูใ้ ห้บริ การ และด้านข้อมูลบริ การเงินฝาก มีผลการศึกษาดังนี้
ตารางที่ 4.7 แสดงค่ าเฉลี่ย ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน คุณภาพการให้ บริ การของผู้ใช้ บริ การธนาคารออม
สิ น ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร (ภาค 3) ในภาพรวม
(n = 400)
คุ ณภาพการให้บ ริ ก ารของผูใ้ ช้บริ ก ารธนาคารออมสิ น
SD. แปลค่า อันดับ
x
ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร (ภาค 3)
ด้านความรวดเร็ ว
3.83 0.58 มาก
1
ด้านสถานที่การให้บริ การ
3.75 0.62 มาก
2
ด้านพนักงานผูใ้ ห้บริ การ
3.65 0.69 มาก
4
ด้านข้อมูลบริ การเงินฝาก
3.74 0.67 มาก
3
ภาพรวม
3.74 0.51 มาก
ผลการศึ ก ษา คุ ณ ภาพการให้ บ ริ การของผู้ใ ช้ บ ริ การธนาคารออมสิ น ในจั ง หวัด
กรุ งเทพมหานคร (ภาค 3) ในภาพรวม พบว่า ให้ความสาคัญในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.74 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.51 โดยให้ความสาคัญสู งสุ ดใน ด้านความรวดเร็ ว มีค่าเฉลี่ย 3.83 รองลงมาด้านสถานที่
การให้บริ การ ( x = 3.75) และ ด้านข้อมูลบริ การเงินฝาก ( x = 3.74) โดยน้อยสุ ด ด้านพนักงานผู้
ให้บริ การ ( x = 3.65) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.8 แสดงค่ าเฉลี่ย ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน คุณภาพการให้ บริ การของผู้ใช้ บริ การธนาคารออม
สิ น ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร (ภาค 3) ด้ านความรวดเร็ว
(n = 400)
x
ด้านความรวดเร็ ว
SD. แปลค่า
การทารายการต่างๆ ทาได้อย่างรวดเร็ ว
3.74 1.21 มาก
ให้บริ การด้วยความครบถ้วนและถูกต้อง
4.24 0.88 มากที่สุด
ความรวดเร็ วในการให้บริ การของพนักงาน
4.07 1.06 มาก
ขั้นตอนการให้บริ การมีความรวดเร็ ว ไม่ซบั ซ้อน
3.83 1.32 มาก
ระยะเวลาการให้บริ การมีความเหมาะสม
3.30 1.45 ปานกลาง
ค่าเฉลี่ยรวม
3.83 0.58 มาก
ผลการวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ การของผู้ใ ช้ บ ริ การธนาคารออมสิ น ในจัง หวัด
กรุ งเทพมหานคร (ภาค 3) ด้านความรวดเร็ ว พบว่า ให้ความสาคัญในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.83 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 ในรายด้าน ให้ความสาคัญในระดับมากที่สุด จานวน 1 ด้าน โดยสู งสุ ด คือ
ให้บริ การด้วยความครบถ้วนและถูกต้อง มีค่าเฉลี่ ย 4.24 และให้ความสาคัญในระดับมาก จานวน 3
ด้าน ได้แก่ ความรวดเร็ วในการให้บริ การของพนักงาน ( x = 4.07) ขั้นตอนการให้บริ การมีความ
รวดเร็ ว ไม่ซบั ซ้อน ( x = 3.83) และการทารายการต่างๆ ทาได้อย่างรวดเร็ ว ( x = 3.74) และให้
ความสาคัญในระดับปานกลาง จานวน 1 ด้าน คือ ระยะเวลาการให้บริ การมีความเหมาะสม ( x =
3.30) ตามลาดับ
ตารางที่ 4.9 แสดงค่ าเฉลี่ย ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน คุณภาพการให้ บริ การของผู้ใช้ บริ การธนาคารออม
สิ น ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร (ภาค 3) ด้ านสถานทีก่ ารให้ บริการ
(n = 400)
x
ด้านสถานที่การให้บริ การ
SD. แปลค่า
มีที่จอดรถสาหรับลูกค้าเพียงพอและปลอดภัย
4.07 1.13 มาก
มีเครื่ องดื่มและห้องน้ า ที่สะอาดและเพียงพอ
3.53 1.50 มาก
สถานที่มีความสะอาด และมีอากาศ ถ่ายเทสะดวก
3.14 1.39 ปานกลาง
ธนาคารมีที่ต้ งั ที่เหมาะสม ง่ายแก่การเดินทาง
3.74 1.26 มาก
เวลาในการเปิ ดให้บริ การของธนาคารมีความเหมาะสม
3.77 1.23 มาก
จัดสถานที่ให้บริ การได้อย่างเป็ นสัดส่ วน
4.24 0.88 มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยรวม
3.75 0.62 มาก
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ผลการวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ การของผู้ใ ช้ บ ริ การธนาคารออมสิ น ในจัง หวัด
กรุ งเทพมหานคร (ภาค 3) ด้านสถานที่การให้บริ การ พบว่า ให้ความสาคัญในระดับมาก มีค่าเฉลี่ ย
3.75 ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.62 ในรายด้าน ให้ความสาคัญในระดับมากที่สุด จานวน 1 ด้าน โดย
สู งสุ ด คือ จัดสถานที่ให้บริ การได้อย่างเป็ นสัดส่ วน มีค่าเฉลี่ย 4.24 และให้ความสาคัญในระดับมาก
จานวน 4 ด้าน ได้แก่ มีที่จอดรถสาหรับลูกค้าเพียงพอและปลอดภัย ( x = 4.07) เวลาในการเปิ ด
ให้บริ การของธนาคารมีความเหมาะสม ( x = 3.77) ธนาคารมีที่ต้ งั ที่เหมาะสม ง่ายแก่การเดินทาง
( x = 3.74) มีเครื่ องดื่มและห้องน้ า ที่สะอาดและเพียงพอ ( x = 3.53) และ อัตราค่าธรรมเนี ยมการ
ชาระสิ นค้า/บัตรเครดิต ( x = 7.56) และให้ความสาคัญในระดับปานกลาง จานวน 1 ด้าน คือสถานที่
มีความสะอาด และมีอากาศ ถ่ายเทสะดวก ( x = 3.14) ตามลาดับ
ตารางที่ 4.10 แสดงค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน คุณภาพการให้ บริ การของผู้ใช้ บริ การธนาคารออม
สิ น ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร (ภาค 3) ด้ านพนักงานผู้ให้ บริการ
(n = 400)
ด้านพนักงานผูใ้ ห้บริ การ
SD.
แปลค่า
x
พนักงานมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
4.07 1.06
มาก
พนักงานดูแลลูกค้าตั้งแต่เริ่ มจนเสร็ จกระบวนการ
3.53 1.50
มาก
พนักงานมีจานวนเพียงพอต่อจานวนลูกค้า
3.14 1.39
ปานกลาง
พนักงานมีการอธิ บายขั้นตอนในการใช้บริ การ
3.74 1.26
มาก
พนักงานมีการให้คาแนะนาและเอาใจใส่
3.77 1.23
มาก
ค่าเฉลี่ยรวม
3.65 0.69
มาก
ผลการวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ การของผู้ใ ช้ บ ริ การธนาคารออมสิ น ในจัง หวั ด
กรุ งเทพมหานคร (ภาค 3) ด้านพนักงานผูใ้ ห้บริ การ พบว่า ให้ความสาคัญในระดับมาก มีค่าเฉลี่ ย
3.65 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 ในรายด้าน ให้ความสาคัญในระดับมาก จานวน 4 ด้าน โดยสู งสุ ด
พนักงานมี มนุ ษย์สั มพันธ์ ที่ ดี มี ค่าเฉลี่ ย 4.07 รองลงมา พนักงานมีการให้คาแนะนาและเอาใจใส่
( x = 3.77) พนักงานมีการอธิ บายขั้นตอนในการใช้บริ การ ( x = 3.74) และพนักงานดูแลลูกค้า
ตั้งแต่เริ่ มจนเสร็ จกระบวนการ ( x = 3.53) และให้ความสาคัญในระดับปานกลาง จานวน 1 ด้าน คือ
พนักงานมีจานวนเพียงพอต่อจานวนลูกค้า ( x = 3.14) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.11 แสดงค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน คุณภาพการให้ บริ การของผู้ใช้ บริ การธนาคารออม
สิ น ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร (ภาค 3) ด้ านข้ อมูลบริการเงินฝาก
(n = 400)
ด้านข้อมูลบริ การเงินฝาก
SD. แปลค่า
x
การโฆษณาประชาสัมพันธ์มีความน่าสนใจ
4.24 0.88 มากที่สุด
ธนาคารมี ช่ อ งทางหลายช่ อ งทางในการประชาสั ม พัน ธ์ 4.07 1.06 มาก
ข้อมูลข่าวสารต่างๆให้ลูกค้าทราบ
เอกสารสาหรับให้ขอ้ มูลต่างๆของธนาคาร มีความละเอียด 3.53 1.50 มาก
ชัดเจน เข้าใจง่าย
มีการโฆษณาทางโทรทัศน์และสื่ อต่างๆ
3.14 1.39 ปานกลาง
การส่ งจดหมาย/โทรศัพท์เชิญลูกค้ามาใช้บริ การ
3.74 1.26 มาก
ค่าเฉลี่ยรวม
3.74 0.67 มาก
ผลการวิเคราะห์มาตรฐาน คุณภาพการให้บริ การของผูใ้ ช้บริ การธนาคารออมสิ น ในจังหวัด
กรุ งเทพมหานคร (ภาค 3) ด้านข้อมูลบริ การเงิ นฝาก พบว่า ให้ความสาคัญในระดับมาก มีค่าเฉลี่ ย
3.74 ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.67 ในรายด้าน ให้ความสาคัญในระดับมากที่สุด จานวน 1 ด้าน โดย
สู งสุ ด คือ การโฆษณาประชาสัมพันธ์มีความน่ าสนใจ มีค่าเฉลี่ ย 4.24 และให้ความสาคัญในระดับ
มาก จานวน 3 ด้าน ได้แก่ ธนาคารมีช่องทางหลายช่องทางในการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ
ให้ลูกค้าทราบ( x = 4.07) การส่ งจดหมาย/โทรศัพท์เชิ ญลูกค้ามาใช้บริ การ ( x = 3.74) เอกสาร
สาหรับให้ขอ้ มูลต่างๆของธนาคาร มีความละเอียด ชัดเจน เข้าใจง่าย ( x = 3.53) และให้ความสาคัญ
ในระดับ ปานกลาง จานวน 1 ด้า น คื อ มี ก ารโฆษณาทางโทรทัศ น์และสื่ อต่ างๆ ( x = 3.14)
ตามลาดับ
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ส่ วนที่ 4 การตัดสิ นใจใช้ บริ การการพัฒนาธุ รกิจเงินฝากของธนาคารออมสิ น ในจังหวัด
กรุ งเทพมหานคร(ภาค 3)
ในส่ วนนี้แสดงผลการวิเคราะห์การตัดสิ นใจใช้บริ การการพัฒนาธุ รกิจเงินฝากของธนาคาร
ออมสิ น ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร (ภาค 3) มีผลการศึกษาดังนี้
ตารางที่ 4.12 แสดงค่ าเฉลี่ย ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การตัดสิ นใจใช้ บริ การการพัฒนาธุ รกิจเงินฝาก
ของธนาคารออมสิ น ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร(ภาค 3)
(n = 400)
การตัดสิ นใจใช้บริ การการพัฒนาธุ รกิจเงินฝากของธนาคาร
SD. แปลค่า
x
ออมสิ น ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร(ภาค 3)
ใช้จ่ายในยามฉุ กเฉิ น
2.80 1.37 ปานกลาง
เป็ นแหล่งเงินทุนในอนาคต
3.81 1.28 มาก
ลดหย่อนภาษี
2.82 1.36 ปานกลาง
เป็ นมรดกให้ครอบครัว
3.72 1.24 มาก
เป็ นทุนการศึกษา
2.86 1.40 ปานกลาง
เพื่อซื้ อสิ นทรัพย์
3.77 1.24 มาก
ผลตอบแทน
2.85 1.33 ปานกลาง
ผลตอบแทนอื่นๆ
3.74 1.25 มาก
ภาพรวม
3.29 0.90 ปานกลาง
ผลการวิเคราะห์ การตัดสิ นใจใช้บ ริ การการพัฒนาธุ รกิ จเงิ นฝากของธนาคารออมสิ น ใน
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร(ภาค 3) ในภาพรวม พบว่า มีการตัดสิ นใจในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.29
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.90 ในรายด้าน ให้ความสาคัญในระดับมาก จานวน 4 ด้าน โดยสู งสุ ด คือเป็ น
แหล่งเงิ นทุนในอนาคต มีค่าเฉลี่ ย 3.81 รองลงมา เพื่อซื้ อสิ นทรัพย์( x = 3.77) ผลตอบแทนอื่นๆ
( x = 3.74) เป็ นมรดกให้ครอบครัว ( x = 3.72) และให้ความสาคัญในระดับปานกลาง จานวน 4
ด้าน คือ เป็ นทุนการศึกษา ( x = 2.86) ผลตอบแทน ( x = 2.85) ลดหย่อนภาษี ( x = 2.82) โดย
น้อยสุ ดใช้จ่ายในยามฉุ กเฉิ น ( x = 2.80) ตามลาดับ
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ส่ วนที่ 5 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ความพึงพอใจในการใช้บริ การมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การการพัฒนา
ธุ รกิจเงินฝากของธนาคารออมสิ น ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร (ภาค 3)
H0 ความพึงพอใจในการใช้บริ การไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การการพัฒนาธุ รกิจเงิน
ฝากของธนาคารออมสิ น ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร (ภาค 3)
H1 ความพึงพอใจในการใช้บริ การมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การการพัฒนาธุ รกิจเงิ น
ฝากของธนาคารออมสิ น ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร (ภาค 3)
การวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรความพึงพอใจในการใช้บริ การกับ
การตัดสิ นใจใช้บริ การการพัฒนาธุ รกิจเงินฝากของธนาคารออมสิ น ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร (ภาค
3)
ตารางที่ 4.13 แสดงวิเคราะห์ ความสั มพันธ์ ระหว่ างตัวแปรความพึงพอใจในการใช้ บริ การกับการ
ตัดสิ นใจใช้ บริการการพัฒนาธุรกิจเงินฝากของธนาคารออมสิ น ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร (ภาค 3)
(n = 400)
ความพึงพอใจในการใช้บริ การ
การตัดสิ นใจใช้
ตัวแปร
ด้ า น ค ว า ม ด้าน
ด้านความ ด้าน บริ การการพัฒนา
ปลอดภัย
ผลตอบแทน เชื่อมัน่
ชื่อเสี ยง ธุ รกิจเงินฝาก
ด้านความปลอดภัย
1
0.181** 0.656** 0.789**
0.372**
0.000
0.000
0.000
0.000
ด้านผลตอบแทน
1
0.238** 0.440**
0.177**
0.000
0.000
0.000
ด้านความเชื่อมัน่
1
0.293**
0.228**
0.000
0.000
ด้านชื่อเสี ยง
1
0.435**
0.000
การตัดสิ นใจใช้บ ริ ก าร
1
การพัฒนาธุ รกิจเงินฝาก
* อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 ** อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.001
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จากตารางที่ 4.13 พบว่ า ไม่ เ กิ ด ปั ญ หาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งตัว แปร (Multicollinearity)
เนื่องจากตัวแปรปั จจัยด้านความปลอดภัย ด้านผลตอบแทน ด้านความเชื่ อมัน่ และด้านชื่ อเสี ยง มีค่า
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอยูร่ ะหว่าง 0.181 - 0.789 ซึ่ งมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ใน
เชิงบวกและน้อยกว่า 0.85 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรอิสระมีความเป็ นอิสระต่อกันไม่มีความสัมพันธ์กนั
มาก จึงนามาทดสอบเพื่ออธิ บายการเลื อกตัวแปรปั จจัยความพึงพอใจในการใช้บริ การมีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจใช้บริ การการพัฒนาธุ รกิจเงินฝากของธนาคารออมสิ น ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร (ภาค
3)
การทดสอบค่ า ความแปรปรวนของความคลาดเคลื่ อ นเป็ นค่ า คงที่ (Homoscedasticity) โดย
พิจารณาแผนภาพการกระจาย Scatter Plot

ภาพที่ 3.1 แผนภาพการกระจาย Scatter Plot ของตัวแปร
จากภาพที่ 3.1 แผนภาพการกระจาย Scatter Plot ของตัวแปร พบว่า ค่าความคลาดเคลื่อนส่ วนใหญ่
กระจายอยูเ่ หนื อและใต้ระดับ 0 ซึ่ งจากการกระจายตัวอยูใ่ นช่วงแคบ ไม่วา่ Y จะเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางใด ดังนั้นจึงสรุ ปว่าค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนเป็ นค่าคงที่
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ตารางที่ 4.14 แสดงผลค่ า สั มประสิ ทธิ์ ทดสอบความพึงพอใจในการใช้ บ ริ การที่มีอิทธิ พ ลต่ อการ
ตัดสิ นใจใช้ บริการการพัฒนาธุรกิจเงินฝากของธนาคารออมสิ น ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร (ภาค3)
Model
Unstandardized Standardized
(ความพึงพอใจ Coefficients
Coefficients
t.
ในการใช้บริ การ)
B
Std. Error Beta

Sig.

Collinearity
Statistics
Tolerance VIF

(Constant)
.270
0.371
.729 .467
ด้านความปลอดภัย -.650 0.179 -.459
-3.643 .000* 0.120
ด้านผลตอบแทน -.277 0.099 -.168
-2.800 .005* 0.532
ด้านความเชื่อมัน่ .712
0.135 .410
5.264 .000* 0.316
ด้านชื่อเสี ยง
1.007 0.145 .751
6.925 .000* 0.163
R. = 0.494 R Square = 0.244 Adjusted R Square (R2) = 0.236 (16.50%)
F. = 31.888 Sig. = 0.000
Durbin-Watson = 2.301
* อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05

8.301
1.881
3.166
6.142

จากตารางที่ 4.14 ผลการวิจยั พบว่า จากการพิจารณาค่า Durbin - Watson ในตารางพบว่า ค่า
Durbin - Watson เท่ากับ 2.301 ซึ่ งอยู่ระหว่าง 1.5 – 2.5 แสดงว่าตัวแปรอิสระที่นามาใช้ในการ
ทดสอบไม่มีความสัมพันธ์ภายในตัวเอง และปั จจัยความพึงพอใจในการใช้บริ การมีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจใช้บริ การ การพัฒนาธุ รกิ จเงิ นฝากของธนาคารออมสิ น อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ
0.05 โดยมีค่า F เท่ากับ 31.888 มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่ งน้อยกว่า 0.05 และสามารถทานายความพึง
พอใจในการใช้บริ การ ได้ร้อยละ 24.4 สามารถเขียนสมการพยากรณ์ ได้ดงั นี้
Unstandardized Y = b0 + b1X1 + b2X2 + …..bnXn
ความพึงพอใจในการใช้บริ การ = 0.270- 0.650 (X1)- 0.277 (X2)+ 0.712(X3)+ 1.007(X4)
เมื่อ
X1 หมายถึง ความพึงพอใจในการใช้บริ การด้านความปลอดภัย
X2 หมายถึง ความพึงพอใจในการใช้บริ การด้านผลตอบแทน
X3 หมายถึง ความพึงพอใจในการใช้บริ การด้านความเชื่อมัน่
X4 หมายถึง ความพึงพอใจในการใช้บริ การด้านชื่อเสี ยง
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ผลการทดสอบความสัมพันธ์จากตารางที่ 4.14 พบว่า
ความพึงพอใจในการใช้บริ การด้านความปลอดภัย มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 น้อยกว่าระดับ
นัยสาคัญที่ 0.05 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรความพึงพอใจในการใช้บริ การด้านความปลอดภัย มีอิทธิ พล
ต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ การพัฒนาธุ รกิจเงินฝากของธนาคารออมสิ น
ความพึงพอใจในการใช้บริ การด้านผลตอบแทน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.005 น้อยกว่าระดับ
นัยสาคัญที่ 0.05 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรความพึงพอใจในการใช้บริ การด้านผลตอบแทน มีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจใช้บริ การ การพัฒนาธุ รกิจเงินฝากของธนาคารออมสิ น
ความพึงพอใจในการใช้บริ การด้านความเชื่ อมัน่ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 น้อยกว่าระดับ
นัยสาคัญที่ 0.05 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรความพึงพอใจในการใช้บริ การด้านความเชื่ อมัน่ มีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจใช้บริ การ การพัฒนาธุ รกิจเงินฝากของธนาคารออมสิ น
ความพึ งพอใจในการใช้บริ การด้านชื่ อเสี ย ง มี ค่ า Sig. เท่ ากับ 0.000 น้อยกว่าระดับ
นัยสาคัญที่ 0.05 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรความพึงพอใจในการใช้บริ การด้านชื่ อเสี ยง มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจใช้บริ การ การพัฒนาธุ รกิจเงินฝากของธนาคารออมสิ น
ดังนั้น จึงสนับสนุนสมมติฐานที่ 2
สมมติฐานที่ 2 คุณภาพการให้บริ การมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การการพัฒนาธุ รกิจเงิน
ฝากของธนาคารออมสิ น ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร (ภาค 3)
H0 คุณภาพการให้บริ การไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การการพัฒนาธุ รกิจเงินฝากของ
ธนาคารออมสิ น ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร (ภาค 3)
H1 คุณภาพการให้บริ การมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การการพัฒนาธุ รกิ จเงิ นฝากของ
ธนาคารออมสิ น ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร (ภาค 3)
การวิ เ คราะห์ ค่ า สั ม ประสิ ท ธ์ ส หสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งตัว แปรคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารกับ การ
ตัดสิ นใจใช้บริ การการพัฒนาธุ รกิจเงินฝากของธนาคารออมสิ น ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร (ภาค 3)
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ตารางที่ 4.15 แสดงวิเคราะห์ ความสั มพันธ์ ระหว่ างตัวแปรคุณภาพการให้ บริการกับการตัดสิ นใจใช้
บริการการพัฒนาธุรกิจเงินฝากของธนาคารออมสิ น ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร (ภาค 3)
คุณภาพการใช้บริ การ
ด้าน ด้าน
ตัวแปร
ความ สถานที่
รวดเร็ ว การให้บริ การ
ด้านความรวดเร็ ว
1
.040
.426
ด้านสถานที่การให้บริ การ
1
ด้านพนักงานผูใ้ ห้บริ การ
ด้านข้อมูลบริ การเงินฝาก

การตัดสิ นใจ
ด้าน
ด้านข้อมูล ใช้บริ การการ
พนักงานผู้ บริ การ
พัฒนาธุ รกิจ
ให้บริ การ เงินฝาก เงินฝาก
.191**
.277**
.004
.000
.000**
.944
.814**
.775**
.355**
.000
.000
.000
1
.810**
.406**
.000
.000
1
.378**
.000
1

การตัดสิ นใจใช้บริ การการ
พัฒนาธุ รกิจเงินฝาก
* อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 ** อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.001

จากตารางที่ 4.15 พบว่ า ไม่ เ กิ ด ปั ญ หาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งตัว แปร (Multicollinearity)
เนื่องจากตัวแปรปัจจัยด้านความรวดเร็ ว ด้านสถานที่การให้บริ การ ด้านพนักงานผูใ้ ห้บริ การและด้าน
ข้อมูลบริ การเงินฝาก มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอยู่ระหว่าง 0.040-0.814 ซึ่ งมีค่า
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ในเชิ งบวกและน้อยกว่า 0.85 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรอิสระมีความเป็ นอิสระ
ต่อกันไม่มีความสัมพันธ์กนั มาก จึงนามาทดสอบเพื่ออธิ บายการเลื อกตัวแปรปั จจัยคุ ณภาพการใช้
บริ การมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การการพัฒนาธุ รกิ จเงิ นฝากของธนาคารออมสิ น ในจังหวัด
กรุ งเทพมหานคร (ภาค 3)
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การทดสอบค่ าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนเป็ นค่ าคงที่ (Homoscedasticity) โดย
พิจารณาแผนภาพการกระจาย Scatter Plot

ภาพที่ 3.2 แผนภาพการกระจาย Scatter Plot ของตัวแปร
จากภาพที่ 3.2 แผนภาพการกระจาย Scatter Plot ของตัวแปร พบว่า ค่าความคลาดเคลื่อนส่ วนใหญ่
กระจายอยูเ่ หนื อและใต้ระดับ 0 ซึ่ งจากการกระจายตัวอยูใ่ นช่วงแคบ ไม่วา่ Y จะเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางใด ดังนั้นจึงสรุ ปว่าค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนเป็ นค่าคงที่
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ตารางที่ 4.16 แสดงผลค่ าสั มประสิ ทธิ์ทดสอบคุ ณภาพการให้ บริ การที่มีอิทธิพลต่ อการตัดสิ นใจใช้
บริการการพัฒนาธุรกิจเงินฝากของธนาคารออมสิ น ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร (ภาค 3)
(n = 400)
Unstandardized Standardized
Collinearity
Model
Coefficients
Coefficients
Statistics
(คุณภาพการใช้
t.
Sig.
บริ การ)
Toleranc
B
Std. Error B eta
VIF
e
(Constant)
1.649 .371
4.445 .000
ด้านความรวดเร็ ว
-.139 .079
-.088
-1.765 .078 .844
1.185
ด้ า น ส ถ า น ที่ ก า ร
ให้บริ การ
.052 .119
.035
.433 .665 .313
3.193
ด้ า น พ นั ก ง า น ผู้
ให้บริ การ
.425 .168
.324
2.525 .012 .127
7.844
ด้านข้อมูลบริ การ
เงินฝาก
.105 .167
.077
.626 .532 .139
7.212
2
R. = 0.416 R Square = 0.173 Adjusted R Square (R ) = 0.165 (16.50%)
F. = 20.715 Sig. = 0.000
Durbin-Watson = 2.453
* อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 4.16 ผลการวิจยั พบว่า จากการพิจารณาค่า Durbin - Watson ในตารางพบว่า ค่า
Durbin - Watson เท่ากับ 2.453 ซึ่ งอยู่ระหว่าง 1.5 – 2.5 แสดงว่าตัวแปรอิสระที่นามาใช้ในการ
ทดสอบไม่มีความสัมพันธ์ภายในตัวเอง และปั จจัยคุณภาพการใช้บริ การ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้
บริ การ การพัฒนาธุ รกิจเงินฝากของธนาคารออมสิ น อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่า
F เท่ากับ 20.715 มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่ งน้อยกว่า 0.05 และสามารถทานายความพึงพอใจในการใช้
บริ การ ได้ร้อยละ 17.3 สามารถเขียนสมการพยากรณ์ ได้ดงั นี้
Unstandardized Y = b0 + b1X1 + b2X2 + …..bnXn
คุณภาพการให้บริ การ = 1.649- 0.139 (X1)+ 0.052 (X2)+ 0.425(X3)+ 0.105(X4)
เมื่อ
X1 หมายถึง คุณภาพการให้บริ การด้านความรวดเร็ ว
X2 หมายถึง คุณภาพการให้บริ การด้านสถานที่การให้บริ การ
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X3 หมายถึง คุณภาพการให้บริ การด้านพนักงานผูใ้ ห้บริ การ
X4 หมายถึง คุณภาพการให้บริ การด้านข้อมูลบริ การเงินฝาก

ผลการทดสอบความสัมพันธ์จากตารางที่ 4.16 พบว่า
คุณภาพการให้บริ การด้านความรวดเร็ ว มีค่า Sig. เท่ากับ 0.078 มากกว่าระดับนัยสาคัญที่
0.05 แสดงให้เห็นว่าคุณภาพการให้บริ การด้านความรวดเร็ ว ไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ
การพัฒนาธุ รกิจเงินฝากของธนาคารออมสิ น
คุณภาพการให้บริ การด้านสถานที่การให้บริ ก าร มี Sig. เท่ากับ 0.665 มากกว่าระดับ
นัยสาคัญที่ 0.05 แสดงให้เห็นว่าคุณภาพการให้บริ การด้านสถานที่การให้บริ การ ไม่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจใช้บริ การ การพัฒนาธุ รกิจเงินฝากของธนาคารออมสิ น
คุณภาพการให้บริ การด้านพนักงานผูใ้ ห้บริ การ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.012 น้อยกว่าระดับ
นัยสาคัญที่ 0.05 แสดงให้เห็นว่าคุณภาพการให้บริ การด้านพนักงานผูใ้ ห้บริ การ ไม่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจใช้บริ การ การพัฒนาธุ รกิจเงินฝากของธนาคารออมสิ น
คุณภาพการให้บริ การด้านข้อมูลบริ การเงินฝาก มีค่า Sig. เท่ากับ 0.532 มากกว่าระดับ
นัยสาคัญที่ 0.05 แสดงให้เห็นว่าคุณภาพการให้บริ การด้านข้อมูลบริ การเงินฝาก ไม่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจใช้บริ การ การพัฒนาธุ รกิจเงินฝากของธนาคารออมสิ น
ดังนั้นจึงสนับสนุนสมมติฐานที่ 2 บางส่ วน
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล ข้ อเสนอแนะ
บทนี้ ขอนำเสนอกำรสรุ ปผลวิจยั กำรอภิปรำยผลกำรวิจยั และข้อเสนอแนะผลกำรวิจยั
โดยแบ่งเป็ นสำมตอน ตอนที่หนึ่ง สรุ ปผลกำรวิจยั ตอนที่สอง กำรอภิปรำยผลกำรวิจยั และตอนที่
สำม ข้อเสนอแนะ ทั้งหมดมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
สรุ ปผลการวิจัย
กำรวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึ กษำองค์ประกอบของปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อกำรพัฒนำ
ธุ รกิจเงินฝำกของธนำคำรออมสิ น ในจังหวัดกรุ งเทพมหำนคร (ภำค 3) มีผลสรุ ปดังนี้
1. เพื่ อศึ กษำระดับ ควำมพึ งพอใจในกำรใช้บริ กำรของผูใ้ ช้บริ ก ำรธนำคำรออมสิ น ใน
จังหวัดกรุ งเทพมหำนคร (ภำค 3) ทั้ง 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนควำมปลอดภัย ด้ำนผลตอบแทน ด้ำนควำม
เชื่ อมัน่ และด้ำนชื่ อเสี ยง โดยจำแนกได้ดงั นี้ ด้ำนควำมปลอดภัยในภำพรวมมีระดับควำมพึงใจอยู่
ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ ย 3.58 ด้ำนผลตอบแทนในภำพรวมมี ระดับควำมพึงใจอยู่ในระดับมำก มี
ค่ำเฉลี่ย 3.82 ด้ำนควำมเชื่ อมัน่ ในภำพรวมมีระดับควำมพึงใจอยูใ่ นระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 3.91 และ
ด้ำนชื่อเสี ยงในภำพรวมมีระดับควำมพึงใจอยูใ่ นระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 3.55
2. เพื่อศึกษำระดับควำมสำคัญของคุณภำพกำรให้บริ กำรของผูใ้ ช้บริ กำรธนำคำรออมสิ น
ในจังหวัดกรุ งเทพมหำนคร (ภำค 3) ทั้ง 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนควำมรวดเร็ ว ด้ำนสถำนที่กำรให้บริ กำร
ด้ำ นพนัก งำนผูใ้ ห้บ ริ ก ำร ด้ำ นข้อ มูล บริ ก ำรเงิ นฝำก โดยจ ำแนกได้ดัง นี้ ด้ำ นควำมรวดเร็ ว ใน
ภำพรวมมีระดับควำมสำคัญอยูใ่ นระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 3.83 ด้ำนสถำนที่กำรให้บริ กำรในภำพรวมมี
ระดับ ควำมสำคัญอยู่ในระดับมำก มี ค่ำ เฉลี่ ย 3.75 ด้ำนพนักงำนผูใ้ ห้บริ กำรในภำพรวมมี ระดับ
ควำมส ำคัญอยู่ใ นระดับ มำก มี ค่ ำ เฉลี่ ย 3.65 และด้ำนข้อมูล บริ ก ำรเงิ นฝำกในภำพรวมมี ระดับ
ควำมสำคัญอยูใ่ นระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 3.74
3. เพื่อศึกษำระดับกำรตัดสิ นใจใช้บริ กำรกำรพัฒนำธุ รกิจเงินฝำกของธนำคำรออมสิ น ใน
จังหวัดกรุ งเทพมหำนคร (ภำค 3) ในภำพรวม พบว่ำ มีกำรตัดสิ นใจในระดับปำนกลำง มีค่ำเฉลี่ ย
3.29 โดยจำแนกเป็ นรำยข้อได้ดัง นี้ ใช้จ่ำ ยในยำมฉุ ก เฉิ น มี ก ำรตัดสิ นใจในระดับปำนกลำง มี
ค่ำเฉลี่ย 2.80 เป็ นแหล่งเงินทุนในอนำคต มีกำรตัดสิ นใจในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 3.81 ลดหย่อนภำษี
มีกำรตัดสิ นใจในระดับปำนกลำง มีค่ำเฉลี่ย 2.82 เป็ นมรดกให้ครอบครัว มีกำรตัดสิ นใจในระดับ
มำก มี ค่ำเฉลี่ ย 3.72 เป็ นทุนกำรศึกษำ มีกำรตัดสิ นใจในระดับปำนกลำง มี ค่ำเฉลี่ ย 2.86 เพื่อซื้ อ
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สิ นทรัพย์ มีกำรตัดสิ นใจในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ ย 3.77 ผลตอบแทน มีกำรตัดสิ นใจในระดับปำน
กลำง มีค่ำเฉลี่ย 2.85 และผลตอบแทนอื่นๆ มีกำรตัดสิ นใจในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 3.74
4. เพื่อศึกษำปั จจัยลักษณะส่ วนบุคคลมีผลต่อกำรตัดสิ นใจใช้บริ กำรกำรพัฒนำธุ รกิ จเงิ น
ฝำกของธนำคำรออมสิ น ในจังหวัดกรุ งเทพมหำนคร (ภำค 3) ซึ่ งปั จจัยลักษณะส่ วนบุคคลได้แก่
เพศ อำยุ สถำนภำพ รำยได้ต่อเดือน อำชีพ และกำรศึกษำ พบว่ำ เพศ อำยุ อำชีพ และรำยได้ต่อเดือน
ที่ต่ำงกัน มี ผลต่อกำรตัดสิ นใจใช้บริ กำรกำรพัฒนำธุ รกิ จเงิ นฝำกของธนำคำรออมสิ น ในจังหวัด
กรุ ง เทพมหำนคร (ภำค 3) แตกต่ ำ งกัน สถำนภำพ และระดับกำรศึ ก ษำ ที่ ต่ ำ งกัน มี ผ ลต่ อกำร
ตัดสิ นใจใช้บริ กำรกำรพัฒนำธุ รกิจเงินฝำกของธนำคำรออมสิ น ในจังหวัดกรุ งเทพมหำนคร (ภำค
3) ไม่แตกต่ำงกัน
5. เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์เชิ งอิทธิ พลระหว่ำงองค์ประกอบด้ำนควำมพึงพอใจในกำรใช้
บริ ก ำร ได้แก่ ด้ำ นควำมปลอดภัย ด้ำนผลตอบแทน ด้ำ นควำมเชื่ อมัน่ และด้ำนชื่ อเสี ยงกับ กำร
ตัดสิ นใจใช้บริ กำรกำรพัฒนำธุ รกิจเงินฝำกของธนำคำรออมสิ น ในจังหวัดกรุ งเทพมหำนคร (ภำค
3) พบว่ ำ ควำมพึ ง พอใจในกำรใช้บ ริ ก ำรด้ำ นควำมปลอดภัย มี ค่ ำ Sig. เท่ ำ กับ 0.000 ด้ำ น
ผลตอบแทน มีค่ำ Sig. เท่ำกับ 0.005 ด้ำนควำมเชื่อมัน่ มีค่ำ Sig. เท่ำกับ 0.000 และด้ำนชื่อเสี ยง มีค่ำ
Sig. เท่ำกับ 0.000 น้อยกว่ำระดับนัยสำคัญที่ 0.05 แสดงให้เห็นว่ำตัวแปรควำมพึงพอใจในกำรใช้
บริ กำร ด้ำนควำมปลอดภัย ด้ำนผลตอบแทน ด้ำนควำมเชื่ อมัน่ และด้ำนชื่ อเสี ยง มีอิทธิ พลต่อกำร
ตัดสิ นใจใช้บริ กำร กำรพัฒนำธุ รกิจเงินฝำกของธนำคำรออมสิ น
6. เพื่ อศึ กษำควำมสั มพันธ์ เชิ งอิ ทธิ พลระหว่ำงองค์ป ระกอบด้ำนคุ ณภำพกำรใช้บริ กำร
ได้แก่ ด้ำนควำมรวดเร็ ว ด้ำนสถำนที่กำรให้บริ กำร ด้ำนพนักงำนผูใ้ ห้บริ กำร ด้ำนข้อมูลบริ กำรเงิน
ฝำก กั บ กำรตัด สิ นใจใช้ บ ริ กำรกำรพัฒ นำธุ ร กิ จ เงิ น ฝำกของธนำคำรออมสิ น ในจัง หวัด
กรุ งเทพมหำนคร (ภำค 3) พบว่ำ คุณภำพกำรให้บริ กำรด้ำนควำมรวดเร็ ว มี ค่ำ Sig. เท่ำกับ 0.078
ด้ำนสถำนที่กำรให้บริ กำร มี Sig. เท่ำกับ 0.665 ด้ำนข้อมูลบริ กำรเงินฝำก มีค่ำ Sig. เท่ำกับ 0.532
มำกกว่ำระดับนัยสำคัญที่ 0.05 แสดงให้เห็นว่ำคุณภำพกำรให้บริ กำร ด้ำนควำมรวดเร็ ว ด้ำนสถำนที่
กำรให้บริ กำร และด้ำนข้อมูลบริ กำรเงิ นฝำก ไม่มีอิทธิ พลต่อกำรตัดสิ นใจใช้บริ กำร กำรพัฒนำ
ธุ รกิ จเงินฝำกของธนำคำรออมสิ น ส่ วนใน ด้ำนพนักงำนผูใ้ ห้บริ กำร มีค่ำ Sig. เท่ำกับ 0.012 น้อย
กว่ำระดับนัยสำคัญที่ 0.05 แสดงให้เห็นว่ำคุณภำพกำรให้บริ กำรด้ำนพนักงำนผูใ้ ห้บริ กำร มีอิทธิ พล
ต่อกำรตัดสิ นใจใช้บริ กำร กำรพัฒนำธุ รกิจเงินฝำกของธนำคำรออมสิ น
กำรศึ ก ษำองค์ป ระกอบด้ำ นควำมพึ งพอใจในกำรเลื อ กใช้บ ริ ก ำร และคุ ณภำพในกำร
ให้บริ กำร ได้นำมำประกอบกับปั จจัยกำรตัดสิ นใจใช้บริ กำร สำหรับเป็ นแนวทำงสร้ำงเครื่ องมือวิจยั
โดยอำศัยกำรทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทรำบถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำธุ รกิ จเงิ น
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ฝำกของธนำคำรออมสิ น ในจังหวัดกรุ งเทพมหำนคร(ภำค 3) และกำรแปรผลกำรวิจยั หรื อข้อค้นพบ
ของกำรวิ จ ัย เพื่ อ อธิ บ ำยและยื น ยัน ควำมสอดคล้อ งและควำมแตกต่ ำ งระหว่ ำ งข้อ ค้น พบกับ
สมมติฐำนด้วยวิธีเชื่ อมโยงระหว่ำงผลกำรวิจยั ที่ได้กบั ผลกำรวิจยั ที่ผำ่ นมำ รวมแนวติด ทฤษฎีใน
กำรวิจยั ว่ำมี ควำมสอดคล้องหรื อขัดแย้งอย่ำงไร โดยเครื่ องมือที่ใช้ในกำรวิจยั เป็ นแบบสอบถำม
สร้ ำงขึ้ นภำยใต้แนวคิด ทฤษฎี ผลงำนวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องเพื่อสร้ ำงคำถำมให้ครอบคลุ ม เนื้ อหำตำม
วัตถุ ประสงค์ แบบสอบถำมมี 3 ส่ วน ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถำม ส่ วนที่ 2
คำถำมด้ำนควำมพึงพอใจและคุณภำพกำรใช้บริ กำร และส่ วนที่ 3 ปั จจัยที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำธุ รกิจ
เงินฝำก และนำแบบสอบถำมที่ปรับปรุ งแล้วตำมคำแนะนำของอำจำรย์ที่ปรึ กษำและผูเ้ ชี่ยวชำญไป
ตรวจสอบควำมถู กต้องและควำมเที่ยงตรงของเนื้ อหำ ได้ค่ำดัชนี ควำมสอดคล้อง (IOC) ของข้อ
คำถำมอยูร่ ะหว่ำง 0.6-1.0 จำกนั้นนำแบบสอบถำมไปทดลองใช้ (try-out) กับปะชำกรที่มีลกั ษณะ
คล้ำยกลุ่มตัวอย่ำง จำนวน 30 คน เพื่อหำควำมเชื่อมัน่ ของแบบสอบถำม โดยคำนวณค่ำสัมประสิ ทธิ์
แอลฟ่ ำ (alpha coefficient) ตำมวิธีของ Cronbach โดยกำรวิเครำะห์แบบสอบถำมพบว่ำมีค่ำควำม
เชื่อมัน่ เท่ำกับ 0.889 ผูว้ จิ ยั จึงนำแบบสอบถำมแจกกลุ่มตัวอย่ำงที่คดั เลือกโดยตัดแบบสอบถำมที่ไม่
สมบู รณ์ ออกให้เหลื อจำนวน 400 ชุ ดและนำข้อมูลที่ ไ ด้วิเครำะห์ ด้วยโปรแกรมคอมพิ วเตอร์
สำเร็ จรู ปโดยใช้สถิติเชิงพรรณนำ ได้แก่ ควำมถี่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงแบนมำตรฐำน สถิติ
เชิงอนุมำนที่ใช้ ได้แก่ กำรวิเครำะห์ถดถอยพหุคูณ ( Multiple Regession Analysis)
ข้อค้นพบที่ไ ด้จำกผลกำรวิจยั ต้องอำศัย กำรวิเครำะห์ ขอ้ มูล ประกอบด้วยลัก ษณะทำง
ประชำกรศำสตร์ องกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม กำรวิเครำะห์ขอ้ มูลตำมวัตถุประสงค์กำรวิจยั
และกำรทดสอบสมติฐำนกำรวิจยั ตำมลำดับ ผลกำรวิจยั พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำง จำนวน 400 คน เป็ น
เพศชำยและเพศหญิงเท่ำกัน เพศละ 200 คน ส่ วนใหญ่มีอำยุ 20 - 29 ปี ร้อยละ 30.25 รองลงมำ ต่ำ
กว่ำ 20 ปี และอำยุ 40 - 49 ปี ร้อยละ 20.00 ส่ วนใหญ่สถำนภำพ สมรส/อยูด่ ว้ ยกัน ร้อยละ 43.50
รองลงมำ โสด ร้อยละ 43.00 และหม้ำยหรื อหย่ำร้ำง ร้อยละ 13.50 ส่ วนใหญ่ระดับกำรศึกษำ ต่ำกว่ำ
ประถมศึกษำ ร้อยละ 27.00 รองลงมำ ประถมศึกษำ และอนุปริ ญญำ ร้อยละ 19.75 ปริ ญญำตรี ข้ ึน
ไป ร้อยละ 13.50 มีอำชีพ ธุ รกิจส่ วนตัว/ค้ำขำย ร้อยละ 23.00 รองลงมำ ข้ำรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ ร้อย
ละ 20.00 นักเรี ยน/นักศึกษำ ร้อยละ16.50 และเกษตรกร,ลูกจ้ำง/พนักงำนบริ ษทั เอกชน ร้อยละ
13.50 และอำชีพอิสระ ร้อยละ 13.50 ส่ วนใหญ่รำยได้ ต่ำกว่ำ 5,000 บำท ร้อยละ 20.50 รองลงมำ
5,000-10,000 บำทและ 40,000 บำท ขึ้นไป ร้อยละ 20.00, 20,001-30,000 บำท ร้อยละ19.75 และ
10,001-20,000 บำท ร้ อยละ 10.00 น้อยสุ ด 30,001-40,000 บำท ร้ อยละ 9.75 ตำมลำดับ เมื่อ
วิเครำะห์ควำมแตกต่ำงระหว่ำงค่ำเฉลี่ ย 2 กลุ่ม โดยใช้สถิติทดสอบแบบ T – test (Independent –
Sample T-Test) และควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ ยของกลุ่มตัวอย่ำงตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไปโดยใช้ สถิติ
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วิเครำะห์ค่ำควำมแปรปรวนทำงเดียว (One way analysis of variance : One way ANOVA) พบว่ำ
เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ อำชีพ และ รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อกำรตัดสิ นใจใช้บริ กำรกำรพัฒนำ
ธุ รกิ จเงิ นฝำกของธนำคำรออมสิ น ในจังหวัดกรุ งเทพมหำนคร (ภำค 3) แตกต่ำงกัน โดยผลวิจยั
พบว่ำกลุ่มผูใ้ ช้บริ กำรเพศชำยจะกำรตัดสิ นใจใช้บริ กำรกำรพัฒนำธุ รกิจเงิ นฝำกของธนำคำรออม
สิ น สู งกว่ำ กลุ่ มผูใ้ ช้บริ กำรเพศหญิ ง ด้ำนอำยุ พบว่ำ กลุ่ มผูใ้ ช้บริ กำรอำยุต่ ำกว่ำ 20 ปี จะมีกำร
ตัดสิ นใจใช้บริ กำรกำรพัฒนำธุ รกิจเงินฝำกของธนำคำรออมสิ น ต่ำกว่ำ กลุ่มผูใ้ ช้บริ กำรอำยุ 20 – 29
ปี และ อำยุ 40 – 49 ปี กลุ่มผูใ้ ช้บริ กำรอำยุ 20 – 29 ปี จะมีกำรตัดสิ นใจใช้บริ กำรกำรพัฒนำธุ รกิจ
เงินฝำกของธนำคำรออมสิ น สู งกว่ำ กลุ่มผูใ้ ช้บริ กำรอำยุ 30 – 39 ปี และ อำยุ 50 ปี ขึ้นไป และกลุ่ม
ผูใ้ ช้บริ กำรอำยุ 40 – 49 ปี จะมีกำรตัดสิ นใจใช้บริ กำรกำรพัฒนำธุ รกิจเงินฝำกของธนำคำรออมสิ น
สู งกว่ำ กลุ่มผูใ้ ช้บริ กำรอำยุ 50 ปี ขึ้นไป ด้ำนระดับกำรศึกษำ พบว่ำ กลุ่มผูใ้ ช้บริ กำรระดับกำรศึกษำ
ประถมศึกษำและปริ ญญำตรี จะกำรตัดสิ นใจใช้บริ กำรกำรพัฒนำธุ รกิจเงินฝำกของธนำคำรออมสิ น
ต่ ำ กว่ ำ กลุ่ ม ผู ้ใ ช้ บ ริ กำรระดับ กำรศึ ก ษำปริ ญ ญำตรี ขึ้ น ไป กลุ่ ม ผู ้ใ ช้ บ ริ กำรระดับ กำรศึ ก ษำ
มัธยมศึ กษำมี กำรตัดสิ นใจใช้บ ริ ก ำรกำรพัฒนำธุ รกิ จเงิ นฝำกของธนำคำรออมสิ น ต่ ำ กว่ำ กลุ่ ม
ผูใ้ ช้บริ กำรระดับกำรศึ กษำอนุ ป ริ ญญำและปริ ญญำตรี ข้ ึ นไป ด้ำนอำชี พ พบว่ำ กลุ่ ม ผูใ้ ช้บริ กำร
นักเรี ยน/นักศึกษำ มี กำรตัดสิ นใจใช้บริ กำรกำรพัฒนำธุ รกิ จเงิ นฝำกของธนำคำรออมสิ น สู งกว่ำ
กลุ่ ม ผู ้ใ ช้ บ ริ ก ำรข้ำ รำชกำร/รั ฐ วิ ส ำหกิ จ และลู ก จ้ำ ง/พนัก งำนบริ ษ ัท เอกชนกลุ่ ม ผู ้ใ ช้ บ ริ ก ำร
ข้ำรำชกำร/รัฐวิสำหกิจมีกำรตัดสิ นใจใช้บริ กำรกำรพัฒนำธุ รกิจเงินฝำกของธนำคำรออมสิ น ต่ำกว่ำ
กลุ่ มผูใ้ ช้บริ กำรเกษตรกรและธุ รกิ จส่ วนตัว /ค้ำขำย กลุ่ มผูใ้ ช้บริ กำรเกษตรกรมี กำรตัดสิ นใจใช้
บริ กำรกำรพัฒนำธุ รกิจเงินฝำกของธนำคำรออมสิ น สู งกว่ำ กลุ่มผูใ้ ช้บริ กำรพนักงำนบริ ษทั เอกชน
กลุ่มผูใ้ ช้บริ กำรธุ รกิจส่ วนตัว/ค้ำขำยจะกำรตัดสิ นใจใช้บริ กำรกำรพัฒนำธุ รกิจเงินฝำกของธนำคำร
ออมสิ น สู ง กว่ำ กลุ่ ม ผูใ้ ช้บ ริ ก ำรพนัก งำนบริ ษ ทั เอกชนและอำชี พ อิ ส ระ และ กลุ่ มผูใ้ ช้บริ ก ำร
ลูกจ้ำง/พนักงำนบริ ษทั เอกชนจะกำรตัดสิ นใจใช้บริ กำรกำรพัฒนำธุ รกิ จเงิ นฝำกของธนำคำรออม
สิ น ต่ ำกว่ำ กลุ่มผูใ้ ช้บริ กำรอำชี พอิสระด้ำนรำยได้ต่อเดือน พบว่ำ กลุ่มผูใ้ ช้บริ กำรรำยได้ต่อเดื อน
ต่ำกว่ำ 5,000 บำท และ 5,000-10,000 บำท มีกำรตัดสิ นใจใช้บริ กำรกำรพัฒนำธุ รกิ จเงิ นฝำกของ
ธนำคำรออมสิ น สู งกว่ำ กลุ่ มผูใ้ ช้บริ กำรรำยได้ต่อเดื อน 30,001-40,000 บำท และ ต่ ำกว่ำ กลุ่ ม
ผูใ้ ช้บริ กำรรำยได้ต่อเดือน 40,000 บำท ขึ้นไปกลุ่มผูใ้ ช้บริ กำรรำยได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บำท
มีกำรตัดสิ นใจใช้บริ กำรกำรพัฒนำธุ รกิจเงินฝำกของธนำคำรออมสิ น สู งกว่ำ กลุ่มผูใ้ ช้บริ กำรรำยได้
ต่อเดื อน 20,001-30,000 บำท และ 30,001 - 40,000 บำท และกลุ่มผูใ้ ช้บริ กำรรำยได้ต่อเดื อน
20,001-30,000 บำท และ รำยได้ 30,001-40,000 บำท มีกำรตัดสิ นใจใช้บริ กำรกำรพัฒนำธุ รกิจเงิน
ฝำกของธนำคำรออมสิ น ต่ำกว่ำ กลุ่มผูใ้ ช้บริ กำรรำยได้ต่อเดื อน 40,000 บำท ขึ้นไป กำรวิเครำะห์
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ควำมพึงพอใจในกำรใช้บริ กำรของผูใ้ ช้บริ กำรธนำคำรออมสิ น ในจังหวัดกรุ งเทพมหำนคร (ภำค 3)
ในภำพรวม พบว่ำ มีควำมพึงพอใจในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 3.71 ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน 0.45 โดยให้
ควำมสำคัญสู งสุ ดใน ด้ำนควำมเชื่ อมัน่ มีค่ำเฉลี่ ย 3.91 รองลงมำ ด้ำนผลตอบแทน และด้ำนควำม
ปลอดภัย และด้ำนชื่อเสี ยงตำมลำดับ ส่ วนกำรวิเครำะห์ปัจจัยคุณภำพกำรใช้บริ กำรของผูใ้ ช้บริ กำร
ธนำคำรออมสิ น ในจังหวัดกรุ งเทพมหำนคร (ภำค 3) ในภำพรวม พบว่ำ ให้ควำมสำคัญในระดับ
มำก มีค่ำเฉลี่ ย 3.74 ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน 0.51 โดยให้ควำมสำคัญสู งสุ ดใน ด้ำนควำมรวดเร็ ว มี
ค่ำเฉลี่ย 3.83 รองลงมำด้ำนสถำนที่กำรให้บริ กำร และ ด้ำนข้อมูลบริ กำรเงินฝำก และ ด้ำนพนักงำน
ผูใ้ ห้บริ กำร ตำมลำดับ
ในกำรวิเครำะห์ ควำมพึงพอใจในกำรใช้บริ กำรมี อิทธิ พลต่อกำรตัดสิ นใจใช้บริ กำรกำร
พัฒนำธุ รกิ จเงิ นฝำกของธนำคำรออมสิ น ในจังหวัดกรุ งเทพมหำนคร (ภำค 3) ด้วยกำรวิเครำะห์
ควำมสัมพันธ์โดยใช้ค่ำสัมประสิ ทธิ์ สมสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน(Pearson’s correlation coefficient)
พบว่ำองค์ประกอบของควำมพึงพอใจในกำรใช้บริ กำร มีควำมสัมพันธ์ทำงบวก กับกำรตัดสิ นใจใช้
บริ กำรกำรพัฒนำธุ รกิ จเงิ นฝำกของธนำคำรออมสิ น ในจังหวัดกรุ งเทพมหำนคร (ภำค 3) อย่ำงมี
นัยสำคัญทำงสถิ ติที่ระดับ .05 เมื่อสร้ ำงควำมสัมพันธ์โดยเทคนิ คกำรวิเครำะห์ถดถอยพหุ คูณ
(multiple regression analysis) พบว่ำ องค์ประกอบปั จจัยควำมพึงพอใจในกำรใช้บริ กำรทั้ง 4 ด้ำน
สำมำรถ อธิ บำยควำมผันแปรของกำรตัดสิ นใจใช้บริ กำรกำรพัฒนำธุ รกิจเงินฝำกของธนำคำรออม
สิ น ในจังหวัดกรุ งเทพมหำนคร (ภำค 3) ได้ร้อยละ 23.60 และค่ำควำมคลำดเคลื่อนมำตรฐำนของ
กำรพยำกรณ์ (SE.est) เท่ำกับ 0.371 โดยองค์ประกอบด้ำนชื่ อเสี ยง(X4) มีน้ ำหนักควำมสัมพันธ์ต่อ
กำรตัดสิ นใจใช้บริ กำรกำรพัฒนำธุ รกิ จเงิ นฝำกของธนำคำรออมสิ น ในจังหวัดกรุ งเทพมหำนคร
(ภำค 3)มำกที่สุด รองลงมำคือด้ำนควำมเชื่ อมัน่ (X3) ด้ำนผลตอบแทน(X2) และด้ำนควำมปลอดภัย
(X1) ตำมลำดับดังสมกำรควำมสัมพันธ์ คือ
ควำมพึงพอใจในกำรใช้บริ กำร =0.270- 0.650 (X1)- 0.277 (X2)+ 0.712(X3)+ 1.007(X4)
ในกำรวิเครำะห์คุณภำพกำรใช้บริ กำรมีอิทธิ พลต่อกำรตัดสิ นใจใช้บริ กำรกำรพัฒนำธุ รกิ จ
เงินฝำกของธนำคำรออมสิ น ในจังหวัดกรุ งเทพมหำนคร (ภำค 3) ด้วยกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์
โดยใช้ค่ ำ สั ม ประสิ ท ธิ์ สมสั ม พัน ธ์ แ บบเพี ย ร์ สั น (Pearson’s correlation coefficient) พบว่ำ
องค์ประกอบของคุ ณภำพกำรใช้บริ กำร มีควำมสัมพันธ์ทำงบวก กับกำรตัดสิ นใจใช้บริ กำรกำร
พัฒนำธุ รกิจเงินฝำกของธนำคำรออมสิ น ในจังหวัดกรุ งเทพมหำนคร (ภำค 3) อย่ำงมีนยั สำคัญทำง
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สถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 เมื่ อ สร้ ำ งควำมสั ม พัน ธ์ โ ดยเทคนิ ค กำรวิเ ครำะห์ ถ ดถอยพหุ คู ณ (multiple
regression analysis) พบว่ำ องค์ประกอบปั จจัยควำมพึงพอใจในกำรใช้บริ กำรทั้ง 4 ด้ำนสำมำรถ
อธิ บำยควำมผันแปรของกำรตัดสิ นใจใช้บริ กำรกำรพัฒนำธุ รกิ จเงิ นฝำกของธนำคำรออมสิ น ใน
จังหวัดกรุ งเทพมหำนคร (ภำค 3) ได้ร้อยละ 16.50 และค่ำควำมคลำดเคลื่ อนมำตรฐำนของกำร
พยำกรณ์ (SE. est) เท่ ำ กับ 0.371 โดยองค์ป ระกอบด้ำ นพนัก งำนผู้ใ ห้บ ริ ก ำร(X3) มี น้ ำ หนัก
ควำมสัมพันธ์ต่อกำรตัดสิ นใจใช้บริ กำรกำรพัฒนำธุ รกิ จเงิ นฝำกของธนำคำรออมสิ น ในจังหวัด
กรุ งเทพมหำนคร (ภำค 3)มำกที่สุด รองลงมำคือด้ำนข้อมูลบริ กำรเงิ นฝำก(X4) ด้ำนสถำนที่กำร
ให้บริ กำร(X2) และด้ำนควำมรวดเร็ ว(X1) ตำมลำดับดังสมกำรควำมสัมพันธ์ คือ
คุณภำพกำรให้บริ กำร = 1.649- 0.139 (X1)+ 0.052 (X2)+ 0.425(X3)+ 0.105(X4)
อภิปรายผล
ผูว้ ิจยั ดำเนินงำนวิจยั ตำมกรอบแนวควำมคิด พบว่ำ บรรลุและสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์
ของกำรวิจยั เพื่อยืนยันควำมสอดคล้องดังกล่ำวและเพื่อทำให้เกิดควำมเข้ำใจได้กระจ่ำงขึ้น จึงขอ
เสนอประเด็นกำรอภิปรำยผลกำรวิจยั มีรำยละเอียดดังนี้
วัตถุประสงค์ ข้อแรก
เพื่อศึกษำอิทธิ พลของควำมพึงพอใจในกำรเลือกใช้บริ กำรต่อกำรพัฒนำธุ รกิจเงินฝำกของ
ธนำคำรออมสิ น ในจังหวัดกรุ งเทพมหำนคร (ภำค3)
ผลกำรศึ ก ษำพบว่ ำ ควำมพึ ง พอใจในกำรใช้ บ ริ กำรธนำคำรออมสิ น ในจัง หวัด
กรุ งเทพมหำนคร (ภำค 3) ในภำพรวม พบว่ำ มีระดับควำมพึงพอใจอยูใ่ นระดับมำกทุกด้ำน โดยมี
ระดับควำมพึงพอใจมำกที่สุดในด้ำนควำมเชื่ อมัน่ ในข้อมีควำมรู้สึกพึ่งพำผูใ้ ห้บริ กำรได้ แสดงให้
เห็นถึงระบบกำรทำงำนของธุ รกิจเงินฝำก ที่ลูกค้ำให้ควำมไว้วำงใจแก่ธนำคำรออมสิ นและมีควำม
เชื่ อ มั่น เป็ นอย่ ำ งสู ง ในกำรใช้ บ ริ ก ำร ซึ่ งสอดคล้อ งกับ พำรำสุ ร ำมำน เบอร์ รี่ และเซี ย แทมล์
(Parasuraman, Berry & Zeithaml,1985) ได้ใ ห้ควำมหมำยของควำมเชื่ อมัน่ ว่ำ ควำมเชื่ อมัน่
หมำยถึง ควำมสำมำรถให้เกิ ดควำมเชื่ อมัน่ ให้เกิ ดขึ้นแก่ ลูกค้ำ ผูใ้ ห้บริ กำรจะต้องมีศกั ยภำพที่บ่ง
บอกว่ำมีควำมสำมำรถในกำรบริ กำรที่ดี ควำมสำมำรถในกำร ให้บริ กำรเพื่อให้ผรู้ ับบริ กำรบรรลุ
วัตถุประสงค์ดว้ ยควำมสุ ภำพ นุ่มนวล กิริยำมำรยำทงำม บอกกล่ำว สื่ อสำรอย่ำงชัดเจน และตอกย้ ำ
ให้ผรู ้ ับบริ กำรมัน่ ใจว่ำจะได้รับบริ กำรที่ดีที่สุด
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ผลวิจยั ผูใ้ ช้บริ กำรให้ควำมสำคัญต่อปั จจัยคุณภำพกำรใช้บริ กำรในกำรใช้บริ กำรธนำคำร
ออมสิ น ในจังหวัดกรุ งเทพมหำนคร (ภำค 3) ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 3.74 ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน
0.51 โดยให้ควำมสำคัญสู งสุ ดใน ด้ำนควำมรวดเร็ ว รองลงมำด้ำนสถำนที่กำรให้บริ กำร และ ด้ำน
ข้อมูลบริ กำรเงิ นฝำก น้อยสุ ด ด้ำนพนักงำนผูใ้ ห้บริ กำร ตำมลำดับ ซึ่ งผลวิเครำะห์ในด้ำนควำม
รวดเร็ ว ให้ควำมสำคัญสู งสุ ด ให้บริ กำรด้วยควำมครบถ้วนและถูกต้อง ด้ำนสถำนที่กำรให้บริ กำร
ให้ค วำมส ำคัญสู ง สุ ด จัดสถำนที่ ใ ห้ บ ริ ก ำรได้อย่ำ งเป็ นสั ด ส่ ว น ด้ำ นพนัก งำนผูใ้ ห้บ ริ ก ำร ให้
ควำมสำคัญสู งสุ ดพนักงำนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ด้ำนข้อมูลบริ กำรเงินฝำก ให้ควำมสำคัญสู งสุ ด กำร
โฆษณำประชำสัมพันธ์มีควำมน่ ำสนใจ และมีกำรตัดสิ นใจใช้บริ กำรกำรพัฒนำธุ รกิจเงิ นฝำกของ
ธนำคำรออมสิ น ในจังหวัดกรุ ง เทพมหำนคร(ภำค 3) ในระดับปำนกลำง โดยสู งสุ ด เป็ นแหล่ ง
เงิ นทุนในอนำคต รองลงมำ เพื่ อซื้ อสิ นทรั พย์,ผลตอบแทนอื่ นๆ ซึ่ งสอดคล้องกับ Parasuraman
(1985) ได้กล่ำวว่ำ ควำมหมำยของบริ กำร คือ กิจกรรมหรื อกระบวนกำรในกำรดำเนิ นกำรอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่งของบุคคลหรื อองค์กร เพื่อตอบสนอง ควำมต้องกำรของบุคคลอื่นให้ได้รับควำมสุ ข ด้วย
ควำมปรำรถนำดี ช่วยเหลื อเกื้ อกูลให้ควำมสะดวกรวดเร็ ว ให้ควำมเป็ นธรรมและควำมเสมอภำค
หลัก ของกำรให้ บ ริ ก ำรนั้น ต้อ งสำมำรถตอบสนองควำมต้อ งกำรของบุ ค คลส่ ว นใหญ่ ไ ด้แ ต่
ขณะเดียวกันก็ตอ้ งดำเนินกำรไปโดยอย่ำงต่อเนื่องสม่ำเสมอเท่ำเทียมกันทุกคน
วัตถุประสงค์ ข้อสอง
เพื่อศึกษำอิทธิ พลของคุณภำพกำรให้บริ กำรต่อกำรพัฒนำธุ รกิ จเงิ นฝำกของธนำคำรออม
สิ น ในจังหวัดกรุ งเทพมหำนคร (ภำค3)
จำกผลกำรทดสอบ ควำมพึงพอใจในกำรใช้บริ กำรมีอิทธิ พลต่อกำรตัดสิ นใจใช้บริ กำรกำร
พัฒนำธุ รกิจเงินฝำกของธนำคำรออมสิ น ในจังหวัดกรุ งเทพมหำนคร (ภำค 3) พบว่ำ ควำมพึงพอใจ
ในกำรใช้บริ กำรที่มีผลต่อกำรตัดสิ นใจใช้บริ กำรกำรพัฒนำธุ รกิจเงินฝำกของธนำคำรออมสิ น ใน
จังหวัดกรุ งเทพมหำนคร (ภำค 3) ได้แก่ ด้ำนควำมปลอดภัย ด้ำนผลตอบแทน ด้ำนควำมเชื่ อมัน่
และด้ำนชื่ อเสี ยง มีอิทธิ พลต่อกำรตัดสิ นใจใช้บริ กำรกำรพัฒนำธุ รกิ จเงิ นฝำก โดยด้ำนชื่ อเสี ยง มี
อิทธิพลเชิงบวกสู งสุ ด รองลงมำ ด้ำนควำมเชื่อมัน่ และควำมพึงพอใจในกำรใช้บริ กำรในด้ำนควำม
ปลอดภัย ด้ำนผลตอบแทน มีอิทธิ พลเชิ งลบต่อกำรตัดสิ นใจใช้บริ กำรกำรพัฒนำธุ รกิจเงินฝำก โดย
ผลทดสอบแสดงให้เห็นว่ำปั จจัยด้ำนควำมพึงพอใจในกำรใช้บริ กำรในกำรปฏิบตั ิงำนมีผลต่อกำร
ตัดสิ นใจใช้บริ กำรกำรพัฒนำธุ รกิจเงินฝำกของธนำคำรออมสิ น ในจังหวัดกรุ งเทพมหำนคร (ภำค
3) ได้ร้อยละ 24.40% และคุณภำพกำรใช้บริ กำร ได้แก่ ด้ำนพนักงำนผูใ้ ห้บริ กำร มีอิทธิ พลเชิงบวก
ต่อกำรตัดสิ นใจใช้บริ กำรกำรพัฒนำธุ รกิจเงินฝำก โดยผลทดสอบแสดงให้เห็นว่ำปั จจัยด้ำนคุณภำพ
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กำรใช้บริ กำรในกำรปฏิบตั ิงำนมีผลต่อกำรตัดสิ นใจใช้บริ กำรกำรพัฒนำธุ รกิจเงินฝำกของธนำคำร
ออมสิ น ในจังหวัดกรุ งเทพมหำนคร (ภำค 3) ได้ร้อยละ 17.30% ซึ่ งสอดคล้องกับงำนวิจยั aของ
ทิพชญำณ์ อัค รพงศ์โสภณ (2556) ได้ทำกำรศึ กษำเรื่ องปั จจัย ที่ มี อิทธิ พลต่ อกำรเลื อกใช้บริ กำร
ธนำคำรไทยพำณิ ชย์ จำกัด (มหำชน) ผลกำรวิจบั พบว่ำ ปั จจัยด้ำนภำพลักษณ์ตรำ สิ นค้ำและปั จจัย
ด้ำ นส่ วนประสมกำรตลำดบริ ก ำร มี อิท ธิ พ ลต่ อ กำรเลื อกใช้บ ริ ก ำรธนำคำรไทยพำณิ ช ย์ จำกัด
(มหำชน) ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหำนคร อย่ำงมีนยั ยะสำคัญทำงสถิ ติที่ระดับ 0.05 ส่ วน ปั จจัย
ด้ำนกำรรับรู ้ และปั จจัยด้ำนคุ ณภำพกำรให้บริ กำรไม่มีอิทธิ พลต่อกำรเลื อกใช้บริ กำรธนำคำรไทย
พำณิ ชย์จำกัด (มหำชน) ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหำนคร
จำกผลกำรทดสอบ คุ ณภำพกำรใช้บริ กำรมีอิทธิ พลต่อกำรตัดสิ นใจใช้บริ กำรกำรพัฒนำ
ธุ ร กิ จ เงิ น ฝำกของธนำคำรออมสิ น ในจัง หวัด กรุ ง เทพมหำนคร (ภำค 3) พบว่ำ คุ ณ ภำพกำร
ให้บริ กำรด้ำนควำมรวดเร็ ว ด้ำนสถำนที่กำรให้บริ กำร และด้ำนข้อมูลบริ กำรเงินฝำก ไม่มีอิทธิ พล
ต่อกำรตัดสิ นใจใช้บริ กำร กำรพัฒนำธุ รกิจเงินฝำกของธนำคำรออมสิ น และคุณภำพกำรให้บริ กำร
ด้ำนพนักงำนผูใ้ ห้บริ กำร อิทธิ พลต่อกำรตัดสิ นใจใช้บริ กำร กำรพัฒนำธุ รกิจเงิ นฝำกของธนำคำร
ออมสิ น ซึ่ งไม่สอดคล้องกับภำคภูมิ บุญประเสริ ฐ (2558) ได้ทำกำรศึกษำเรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อกำร
ตัด สิ น ใจใช้บ ริ ก ำรคำร์ แ คร์ ค รบวงจร ของผู้บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหำนครและปริ ม ณฑล
ผลกำรวิจยั พบว่ำ ปั จจัยด้ำนส่ วนประสมทำงกำรตลำด 5 ตัวแปรส่ งผลต่อกำรตัดสิ นใจใช้บริ กำรคำร์
แคร์ ค รบวงจร ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหำนครและปริ มณฑล อย่ำ งมี นัย สำคัญทำงสถิ ติที่
ระดับ 0.05 โดยเรี ยงลำดับจำกค่ำสัมประสิ ทธิ์ ของสมกำรถดถอย (Beta Coefficient) ซึ่ งเป็ นค่ำที่
แสดงถึ งควำมสั มพันธ์ ระหว่ำ งตัวแปรอิ สระและตัวแปรตำมมำก โดยจำกกำรวิเครำะห์ ตวั แปร
สำมำรถเรี ยงล ำดับจำกมำกไปน้อย คือ ปั จจัย ด้ำ นท ำเลที่ ต้ งั และควำมสะดวกสบำย ปั จจัย ด้ำน
บุคลำกรและมำตรฐำนกำรให้บริ กำรปั จจัยด้ำนกำรส่ งเสริ มทำงกำรตลำดปั จจัยด้ำนกำรนำเสนอ
ลักษณะทำงกำยภำพและกำรบริ กำรที่รวดเร็ ว เสร็ จตำมเวลำนัดหมำย และ ปั จจัยด้ำนช่ องทำงกำร
ชำระเงินตำมลำดับ
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ข้ อเสนอแนะ
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการวิจัย
1. จำกกำรศึกษำวิจยั ในครั้งนี้ มีประโยชน์ต่อองค์กร คือ ทำให้ผปู ้ ระกอบธุ รกิจธนำคำรทั้ง
ภำครั ฐ และเอกชน สำมำรถนำงำนวิ จยั นี้ ไ ปใช้พ ฒ
ั นำปรั บ ปรุ ง และวำงแผนกำรด ำเนิ น ธุ รกิ จ
ธนำคำร ให้มีคุณภำพ และตรงตำมต้องกำรกับกลุ่มตัวอย่ำงได้
2. จำกกำรศึกษำวิจยั ในครั้งนี้มีประโยชน์ต่อสังคม คือ ทำงธนำคำรสำมำรถนำงำนวิจยั นี้ ไป
ใช้เป็ นแนวทำงกำรพัฒนำรู ปแบบกำรให้บริ กำร ให้ตรงกับควำมต้องกำรของประชำชนส่ วนใหญ่
และส่ งผลให้ประชำชนส่ วนใหญ่ที่เข้ำใช้บริ กำรธนำคำรออมสิ น จะได้ใช้บริ กำรที่มีรูปแบบที่ตรง
กับควำมต้องกำรมำกขึ้น
3. จำกกำรศึกษำวิจยั ในครั้งนี้ มีประโยชน์ต่อประเทศ คือ องค์กำรที่ เกี่ ยวข้องสำมำรถนำ
งำนวิจยั นี้ไปเป็ นแนวทำงในกำรพัฒนำ และปรับปรุ งระบบกำรดำเนินงำน ให้ตรงกับควำมต้องกำร
ของประชำชน
ข้ อเสนอแนะในเชิงวิชาการ
1. กำรวิจยั ครั้งนี้ทำกำรศึกษำเฉพำะบำงตัวแปรเท่ำนั้นดังนั้น ควรศึกษำถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อ
กำรพัฒนำธุ รกิจเงินฝำกของธนำคำรออมสิ น โดยใช้ตวั แปรอื่นๆที่คำดว่ำจะเป็ นปั จจัยสำคัญที่ส่งผล
ต่ อกำรพัฒนำธุ รกิ จเงิ นฝำกของธนำคำรออมสิ นเพิ่ ม เติ ม เพื่ อให้ไ ด้ข ้อมู ล ที่ ค ลอบคลุ ม และเป็ น
ประโยชน์มำกที่สุด
2. ควรมีกำรศึกษำถึงทัศนคติ และควำมพึงพอใจของพนักงำนธนำคำรที่มีต่อกำรทำงำนใน
ปัจจุบนั เพื่อนำผลที่ได้มำใช้เป็ นแนวทำงในกำรพัฒนำองค์กรต่อไป
3. กำรวิจยั ครั้งนี้ กรณี ศึกษำเฉพำะธนำคำรออมสิ น ดังนั้นควรมีศึกษำเปรี ยบเทียบควำมพึง
พอใจ และคุณภำพกำรให้บริ กำร กับธนำคำรต่ำงๆเพื่อจะได้เปรี ยบเทียบมำตรฐำนกำรบริ กำรและ
หำข้อแตกต่ำงเพื่อนำมำพัฒนำปรับปรุ งองค์กร
4. ควรศึกษำถึ งปั ญหำ อุปสรรค หรื อสำเหตุ ของปั ญหำ ในกำรดำเนิ นงำนต่ำงๆ เพื่อให้
องค์ ก รได้ ท รำบถึ ง ปั ญ หำและหำวิ ธี ป้ องกั น หรื อแก้ ไ ขเพื่ อ ให้ ก ำรบริ หำรงำนเป็ นไปตำม
วัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
ข้ อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
1. ด้ำ นควำมปลอดภัย ควรมี กำรปรับปรุ งและพัฒนำระบบป้ องกันควำมปลอดภัยให้มี
ทันสมัยและปลอดภัยอยูเ่ สมอ เพื่อสร้ำงควำมมัน่ ใจให้กบั ผูใ้ ช้บริ กำร
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2. ด้ำนผลตอบแทน ควรมีกำรแจก แถม สิ นค้ำอื่นๆ และของสมนำคุณ เพื่อส่ งเสริ มยอด
กำรใช้บริ กำรต่อไป ควรมีกำรเพิ่มบริ กำรชำระค่ำสิ นค้ำและบริ กำร สำธำรณูปโภค เช่น ค่ำโทรศัพท์
ค่ำน้ ำ ค่ำไฟ โดยไม่คิดค่ำธรรมเนียม เพื่อให้สอดคล้องกับชีวติ ประจำวันของกลุ่มลูกค้ำมำกยิง่ ขึ้น
3. ด้ำนควำมเชื่ อมัน่ ควรให้บริ กำรลูกค้ำ เพื่อให้ผรู้ ับบริ กำรบรรลุวตั ถุประสงค์ดว้ ยควำม
สุ ภำพ นุ่มนวล กิริยำมำรยำทงำม บอกกล่ำว สื่ อสำรอย่ำงชัดเจน และตอกย้ ำให้ผรู ้ ับบริ กำรมัน่ ใจว่ำ
จะได้รับบริ กำรที่ดีที่สุด
4. ด้ำนชื่ อเสี ยง ควรสร้ำงภำพลักษณ์ขององค์กรที่ชดั เจน เช่ น คัดเลือกบุคคลที่มีชื่อเสี ยง
หรื อเป็ นที่รู้จกั ของประชนทัว่ ไป มำทำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์บริ กำรต่ำงๆของทำงธนำคำร เพื่อให้
ลูกค้ำเกิดควำมเชื่อถือและไว้วำงใจในกำรกลับมำใช้บริ กำรอีกครั้ง
5. ด้ำนควำมรวดเร็ ว ควรลดขั้นตอนกำรให้บริ กำรที่ไม่จำเป็ นลง เพื่อให้ลูกค้ำเกิดควำมพึง
พอใจสู งสุ ด เพื่อให้ลูกค้ำกลับมำใช้บริ กำรอีก และมีกำรบอกต่อไปยังผูอ้ ื่นด้วย
6. ด้ำนสถำนที่กำรให้บริ กำร ควรจัดตกแต่งสถำนที่ให้ดูมีควำมน่ำเชื่ อถือ สะอำด เรี ยบร้อย
มีควำมทันสมัย และเพียงพอต่อควำมต้องกำรของผูใ้ ช้บริ กำร เพื่อเพิ่มกำรให้บริ กำรอย่ำงประทับใจ
7. ด้ำ นพนัก งำนผูใ้ ห้บริ กำร ควรเพิ่ม จำนวนพนักงำนให้เพี ยงพอต่อควำมต้องกำรของ
ผูใ้ ช้บริ กำร มีกำรจัดอบรมเรื่ องกำรให้บริ กำร และตรวจสอบควำมพึงพอใจของลูกค้ำในกำรใช้
บริ กำรอยูเ่ สมอ
8. ด้ำนข้อมูลบริ กำรเงินฝำก ควรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลทำงอินเตอร์ เน็ตให้ลูกค้ำเข้ำถึ ง
และสำมำรถสื บ ค้นข้อมู ล บริ ก ำรเงิ นฝำกต่ ำงๆของธนำคำรออมสิ นที่ มี ประสิ ทธิ ภำพเพื่ อสร้ ำง
แรงจูงใจให้ลูกค้ำเข้ำมำใช้บริ กำรเพิ่มมำกขึ้น
ข้ อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษำเกี่ ยวกับปั จจัยที่มีผลกระทบต่อกำรพัฒนำธุ รกิจเงิ นฝำกของธนำคำรออมสิ น
ในจังหวัดกรุ งเทพมหำนคร (ภำค 3) ในปัจจุบนั และอนำคต
2. ควรศึกษำเกี่ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อกำรพัฒนำธุ รกิจเงินฝำกของธนำคำรออมสิ น ใน
จังหวัดกรุ งเทพมหำนคร (ภำค 3)
3. ควรใช้กำรวิจยั ในแนวทำงแบบผสมผสำนวิธีคิดและระเบียบวิธีเชิงปริ มำณและคุณภำพ
เข้ำด้วยกัน ใช้กำรสังเกตกิจกรรมในพื้นที่กำรเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นระยะๆ เพื่อควำมสมบูรณ์และ
ควำมเหมำะสมของข้อมูลที่ได้มำกยิง่ ขึ้น
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ภาคผนวก ก
รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
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รายนามผู้เชี่ ยวชาญตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนือ้ หา (content validity) ของแบบสอบถาม
รายชื่ อผู้เชี่ ยวชาญ
ตรวจสอบความตรงเชิ งเนือ้ หาจากผู้เชี่ ยวชาญ 3 ท่าน
ดร. วิษณุ สถานนท์ชยั

:

อาจารย์ประจาพิเศษมหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. จาเนียร ชุณหโสภาค

:

นักวิจยั ประจาสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ดร. ชิตวร ลีละผลิน

:

ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนทองพูน
อาจารย์ประจาพิเศษโครงการบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต (MBA)
มหาวิทยาลัยสยาม
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ภาคผนวก ข
ร่ างแบบสอบถาม แบบประเมิน IOC สาหรับผู้เชี่ยวชาญ
และแบบสอบถามเพือ่ การวิจยั
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ร่ างแบบสอบถาม
เรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการพัฒนาธุ รกิจเงินฝากของธนาคารออมสิ น
ตัวแปร
หลัก
ความพึง
พอใจ

ตัวแปรย่อย
ด้าน
ความ
ปลอดภัย

ทฤษฎี , งานวิจยั ที่
อ้างอิง
1.การรักษาความลับของ Philip Kotler (2000) ,
ผศ. ณั ฎฐพร
ผูท้ ี่มาใช้บริ การ
พิมพายน
ตัวชี้วดั

งานวิจยั ที่อา้ งอิง

เรื่ องความปลอดภัย
ของ
ฐานข้อมูล (Database
Security)
2. มีระบบป้ องกันความ Philip Kotler (2000) , เรื่ องความปลอดภัย
ผศ. ณั ฎฐพร
ปลอดภัยที่ดี
ของ
พิมพายน
ฐานข้อมูล (Database
Security)
3. คุณภาพของบริ การมี Philip Kotler (2000) , เรื่ องความปลอดภัย
ผศ. ณั ฎฐพร
ความเที่ยงตรง
ของ
พิมพายน
ฐานข้อมูล (Database
Security)
4. ระบบมีความเสถียร Philip Kotler (2000) , เรื่ องความปลอดภัย
ผศ. ณั ฎฐพร
ไม่ขดั ข้อง
ของ
พิมพายน
ฐานข้อมูล (Database
Security)
5. มีเครื่ องมือ อุปกรณ์ Maslow’s, (1970) ,
เรื่ องความปลอดภัย
ในการทางานที่ทนั สมัย ผศ. ณั ฎฐพร
ของ
พิมพายน
ฐานข้อมูล (Database
Security)
6. มีระบบสารองข้อมูล Philip Kotler (2000) เรื่ องความปลอดภัย
, ผศ. ณั ฎฐพร
ที่ดี
ของ
พิมพายน
ฐานข้อมูล (Database
Security)
7. สร้างฐานข้อมูลที่
Philip Kotler (2000) เรื่ องความปลอดภัย
, ผศ. ณั ฎฐพร
ถูกต้อง ไม่ผดิ เพี้ยน
ของ
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พิมพายน
8. ฐานข้อมูลพร้อมใช้
งานอยูเ่ สมอ

ด้าน
9. มีอตั ราดอกเบี้ยที่สูง
ผลตอบแทน น่าพอใจ

10. ฟรี อตั รา
ค่าธรรมเนียม

11. ระยะเวลาของการ
ชาระคืน

12. ค่าปรับชาระหนี้
ล่าช้าต่า

13. การแจกของกานัล

Philip Kotler (2000) ,
ผศ. ณั ฎฐพร
พิมพายน

ฐานข้อมูล (Database
Security)

เรื่ องความปลอดภัย
ของ
ฐานข้อมูล (Database
Security)
ทิพชญาณ์ อัครพงศ์ เรื่ องปัจจัยที่มี
โสภณ (2556)
อิทธิ พลต่อการ
เลือกใช้บริ การ
ธนาคารไทยพาณิ ชย์
จากัด (มหาชน) ของ
ผูบ้ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร
ทิพชญาณ์ อัครพงศ์ เรื่ องปัจจัยที่มี
โสภณ (2556)
อิทธิ พลต่อการ
เลือกใช้บริ การ
ธนาคารไทยพาณิ ชย์
จากัด (มหาชน) ของ
ผูบ้ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร
ทิพชญาณ์ อัครพงศ์ เรื่ องปัจจัยที่มี
โสภณ (2556)
อิทธิ พลต่อการ
เลือกใช้บริ การ
ธนาคารไทยพาณิ ชย์
จากัด (มหาชน) ของ
ผูบ้ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร
ณั ฐดนัย ใจชน (2555) ปั จจัยที่มีผลต่อการ
เลือกใช้บริ การจาก
ธนาคารพาณิ ชย์ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร
ณั ฐดนัย ใจชน (2555) ปั จจัยที่มีผลต่อการ
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และของที่ระลึกจาก
ธนาคาร
14. อัตราค่าธรรมเนียม
การใช้บตั รเอทีเอ็ม

15. มีการให้บริ การ
ชาระค่าสิ นค้าและ
บริ การ สาธารณูปโภค
เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าน้า
ค่าไฟ
16. อัตราค่าธรรมเนียม
การบริ การ เช่น การ
โอนเงิน

เลือกใช้บริ การจาก
ธนาคารพาณิ ชย์ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร
ทิพชญาณ์ อัครพงศ์ เรื่ องปัจจัยที่มี
โสภณ (2556)
อิทธิ พลต่อการ
เลือกใช้บริ การ
ธนาคารไทยพาณิ ชย์
จากัด (มหาชน) ของ
ผูบ้ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร
ณั ฐดนัย ใจชน (2555) ปั จจัยที่มีผลต่อการ
เลือกใช้บริ การจาก
ธนาคารพาณิ ชย์ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร

ณั ฐดนัย ใจชน (2555) ปั จจัยที่มีผลต่อการ
เลือกใช้บริ การจาก
ธนาคารพาณิ ชย์ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร
ด้าน
17. มีความสม่าเสมอใน Huston (1980) ,
เรื่ องปัจจัยที่มี
ความเชื่อมัน่ การใช้บริ การธนาคาร ทิพชญาณ์ อัครพงศ์ อิทธิ พลต่อการ
โสภณ (2556)
เลือกใช้บริ การ
ธนาคารไทยพาณิ ชย์
จากัด (มหาชน) ของ
ผูบ้ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร
18. มีความรู้สึกพึ่งพา
Larzelere (1980) ,ณั ฐ ปัจจัยด้าน
ธิ ดา สระธรรม (2556) ประชากรศาสตร์ กบั
ผูใ้ ห้บริ การได้
ความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การบริ ษทั ท
ราเวิล เอเจนซี่ ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร
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19. พฤติกรรมของ
Zeithaml (1985) ,
ทิพชญาณ์ อัครพงศ์
พนักงานสร้างความ
เชื่อมัน่ ในการให้บริ การ โสภณ (2556)

20. มีระบบการทางานที่ Morgan (1994) ,
ทิพชญาณ์ อัครพงศ์
ถูกต้อง แม่นยา
โสภณ (2556)
น่าเชื่อถือ

21. ผูใ้ ห้บริ การมี
ความสามารถในการ
บริ การที่ดี

Parasuraman (1985)

22. ผูใ้ ห้บริ การมีความ
เชี่ยวชาญในตัวสิ นค้า

Morgan & Hunt,
(1994)

23. การรักษาสัญญา
หรื อคาพูดเชื่อถือได้

Morgan & Hunt,
(1994)

24. มีความเสมอภาคกับ Morgan & Hunt,
ผูท้ ี่มาใช้บริ การ
(1994)

ด้าน
ชื่อเสี ยง

25. มีภาพลักษณ์ของ
องค์กรที่ชดั เจน

Maslow’s, 1970, รุ่ ง
นภา พิตรปรี ชา

เรื่ องปัจจัยที่มี
อิทธิ พลต่อการ
เลือกใช้บริ การ
ธนาคารไทยพาณิ ชย์
จากัด (มหาชน) ของ
ผูบ้ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร
เรื่ องปัจจัยที่มี
อิทธิ พลต่อการ
เลือกใช้บริ การ
ธนาคารไทยพาณิ ชย์
จากัด (มหาชน) ของ
ผูบ้ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร
ปั จจัยพื้นฐานที่
ผูบ้ ริ โภคใช้ในการ
ตัดสิ นคุณภาพของ
การบริ การ
ปั จจัยพื้นฐานที่
ผูบ้ ริ โภคใช้ในการ
ตัดสิ นคุณภาพของ
การบริ การ
ปั จจัยพื้นฐานที่
ผูบ้ ริ โภคใช้ในการ
ตัดสิ นคุณภาพของ
การบริ การ
ปั จจัยพื้นฐานที่
ผูบ้ ริ โภคใช้ในการ
ตัดสิ นคุณภาพของ
การบริ การ
ปั จจัยที่มีผลต่อความ
มีชื่อเสี ยงของ ธุ รกิจ
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(2557)
26. ความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ์ดา้ นเงิน
ฝาก

Maslow’s, 1970, รุ่ ง
นภา พิตรปรี ชา
(2557)

27. วงเงินให้กสู้ ู ง
เพียงพอต่อความ
ต้องการ

รุ่ งนภา พิตรปรี ชา
(2557)

28. ความเสมอภาคใน
การให้บริ การ เช่น ใคร
มาก่อนได้ก่อน การ
ให้บริ การตามลาดับคิว
29. ความมีชื่อเสี ยงของ
ธนาคารออมสิ น

Maslow’s, 1970, รุ่ ง
นภา พิตรปรี ชา
(2557)

30. การแสดงออกของ
พนักงานในธนาคาร

Maslow’s, 1970, รุ่ ง
นภา พิตรปรี ชา
(2557)

Maslow’s, 1970, รุ่ ง
นภา พิตรปรี ชา
(2557)

31. ความไว้วางใจของผู้ Maslow’s, 1970, รุ่ ง
ที่มาใช้บริ การ
นภา พิตรปรี ชา
(2557)
32. การทาประโยชน์ต่อ Maslow’s, 1970, รุ่ ง
สังคมและชุมชน
นภา พิตรปรี ชา
(2557)
คุณภาพ
การ

ด้าน
33. การทารายการต่างๆ Parasuraman(1985)
ความรวดเร็ ว ทาได้อย่างรวดเร็ ว

เอกชนในประเทศ
ไทย
ปั จจัยที่มีผลต่อความ
มีชื่อเสี ยงของ ธุ รกิจ
เอกชนในประเทศ
ไทย
ปั จจัยที่มีผลต่อความ
มีชื่อเสี ยงของ ธุ รกิจ
เอกชนในประเทศ
ไทย
ปั จจัยที่มีผลต่อความ
มีชื่อเสี ยงของ ธุ รกิจ
เอกชนในประเทศ
ไทย
ปั จจัยที่มีผลต่อความ
มีชื่อเสี ยงของ ธุ รกิจ
เอกชนในประเทศ
ไทย
ปั จจัยที่มีผลต่อความ
มีชื่อเสี ยงของ ธุ รกิจ
เอกชนในประเทศ
ไทย
ปั จจัยที่มีผลต่อความ
มีชื่อเสี ยงของ ธุ รกิจ
เอกชนในประเทศ
ไทย
ปั จจัยที่มีผลต่อความ
มีชื่อเสี ยงของ ธุ รกิจ
เอกชนในประเทศ
ไทย
ปั จจัยพื้นฐานที่
ผูบ้ ริ โภคใช้ในการ
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ตัดสิ นคุณภาพของ
การบริ การ
34. การใช้บริ การใช้
Parasuraman(1985) ปั จจัยพื้นฐานที่
เวลาน้อย
ผูบ้ ริ โภคใช้ในการ
ตัดสิ นคุณภาพของ
การบริ การ
35. ความรวดเร็ วในการ Parasuraman(1985) ปั จจัยพื้นฐานที่
ให้บริ การของพนักงาน
ผูบ้ ริ โภคใช้ในการ
ตัดสิ นคุณภาพของ
การบริ การ
36. ขั้นตอนการ
Parasuraman(1985) ปั จจัยพื้นฐานที่
ให้บริ การมีความ
ผูบ้ ริ โภคใช้ในการ
รวดเร็ ว ไม่ซบั ซ้อน
ตัดสิ นคุณภาพของ
การบริ การ
37. ระยะเวลาการ
Parasuraman(1985) ปั จจัยพื้นฐานที่
มณี วรรณ ตันไทย
ให้บริ การมีความ
ผูบ้ ริ โภคใช้ในการ
(2553)
เหมาะสม
ตัดสิ นคุณภาพของ
การบริ การ
38. ระยะเวลาในการรอ Parasuraman(1985) ปั จจัยพื้นฐานที่
มณี วรรณ ตันไทย
คิวในการใช้บริ การมี
ผูบ้ ริ โภคใช้ในการ
(2553)
ความเหมาะสม
ตัดสิ นคุณภาพของ
การบริ การ
39. การให้บริ การด้าน ณั ฐดนัย ใจชน (2555) ปั จจัยที่มีผลต่อการ
เงินฝากเช่น ฝากถอน
เลือกใช้บริ การจาก
โอน
ธนาคารพาณิ ชย์ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร
40. ให้บริ การด้วยความ Parasuraman(1985) ปั จจัยพื้นฐานที่
ครบถ้วน ถูกต้อง
ผูบ้ ริ โภคใช้ในการ
ตัดสิ นคุณภาพของ
การบริ การ
ด้าน
41. มีที่จอดรถสาหรับ วันชัย ต่อเติมสกุล
การประเมินคุณภาพ
สถานที่การ ลูกค้าเพียงพอและ
(2553)
ของการบริ การที่ตอ้ ง
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ปลอดภัย

42. มีเครื่ องดื่มและ
ห้องน้ า ที่สะอาดและ
เพียงพอ

43. อุปกรณ์และ
เครื่ องมือที่ใช้ในการ
ทางาน มี เหมาะสม
เพียงพอ พร้อมใช้และ
ปลอดภัย
44. มีสถานที่ในการให้
บริ การสอบถามข้อมูล

45. สถานที่มีความ
สะอาด และมีอากาศ
ถ่ายเทสะดวก

46. ธนาคารมีที่ต้ งั ที่
เหมาะสม ง่ายแก่การ
เดินทาง
47. ภายในอาคารมี
ทางออกฉุกเฉิ นที่
เพียงพอและ ปลอดภัย

คานึงถึงคุณลักษณะ
ที่ ผูร้ ับบริ การ
คาดหวัง
วันชัย ต่อเติมสกุล
การประเมินคุณภาพ
(2553)
ของการบริ การที่ตอ้ ง
คานึงถึงคุณลักษณะ
ที่ ผูร้ ับบริ การ
คาดหวัง
วันชัย ต่อเติมสกุล
การประเมินคุณภาพ
(2553)
ของการบริ การที่ตอ้ ง
คานึงถึงคุณลักษณะ
ที่ ผูร้ ับบริ การ
คาดหวัง
วันชัย ต่อเติมสกุล
การประเมินคุณภาพ
(2553)
ของการบริ การที่ตอ้ ง
คานึงถึงคุณลักษณะ
ที่ ผูร้ ับบริ การ
คาดหวัง
Frederick Herzberg การประเมินคุณภาพ
(1959) , วันชัย ต่อเติม ของการบริ การที่ตอ้ ง
สกุล (2553)
คานึงถึงคุณลักษณะ
ที่ ผูร้ ับบริ การ
คาดหวัง
สรชัย พิศาลบุตร
ปั จจัยพื้นฐานที่
(2551)
ผูบ้ ริ โภคใช้ในการ
ตัดสิ นคุณภาพของ
การบริ การ
วันชัย ต่อเติมสกุล
การประเมินคุณภาพ
(2553)
ของการบริ การที่ตอ้ ง
คานึงถึงคุณลักษณะ
ที่ ผูร้ ับบริ การ
คาดหวัง
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48. เวลาในการเปิ ด
สาโรช ไสยสมบัติ
ให้บริ การของธนาคารมี (2554)
ความเหมาะสม

ด้าน
พนักงานผู้
ให้บริ การ

49. พนักงานมีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดี

Parasuraman, Berry
(1985) ,วิฑูรย์ สิมะ
โชคดี(2554
50. พนักงานมีจานวน Morgan (1994) ,
เพียงพอต่อจานวนลูกค้า วิฑูรย์ สิมะโชคดี
(2554)
51. พนักงานดูแลลูกค้า สาโรช ไสยสมบัติ
ตั้งแต่เริ่ มจนเสร็ จ
(2554)
กระบวนการ

52. มีพนักงานรองรับ
บริ การหลังการใช้
บริ การ

53. พนักงานเต็มใจให้
ข้อมูลบริ การแก่ลูกค้า

54. พนักงานมีลกั ษณะ
น่าเชื่อถือ

55. พนักงานมีการ
อธิ บายขั้นตอนในการ

การประเมินคุณภาพ
ของการบริ การที่ตอ้ ง
คานึงถึงคุณลักษณะ
ที่ ผูร้ ับบริ การ
คาดหวัง
การบริ การที่มี
คุณภาพ
การบริ การที่มี
คุณภาพ

การประเมินคุณภาพ
ของการบริ การที่ตอ้ ง
คานึงถึงคุณลักษณะ
ที่ ผูร้ ับบริ การ
คาดหวัง
สาโรช ไสยสมบัติ
การประเมินคุณภาพ
(2554)
ของการบริ การที่ตอ้ ง
คานึงถึงคุณลักษณะ
ที่ ผูร้ ับบริ การ
คาดหวัง
สาโรช ไสยสมบัติ
การประเมินคุณภาพ
(2554)
ของการบริ การที่ตอ้ ง
คานึงถึงคุณลักษณะ
ที่ ผูร้ ับบริ การ
คาดหวัง
Morgan & Hunt
ปั จจัยพื้นฐานที่
(1994)
ผูบ้ ริ โภคใช้ในการ
ตัดสิ นคุณภาพของ
การบริ การ
Hunt (1994) , วิฑูรย์ สิ การบริ การที่มี
มะโชคดี(2554)
คุณภาพ
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56. พนักงานมีการให้
คาแนะนาและเอาใจใส่

ด้าน
57. การโฆษณา
ข้อมูลบริ การ ประชาสัมพันธ์มีความ
เงินฝาก
น่าสนใจ

Parasuraman, Berry
& Zeithaml (1985) ,
วันชัย ต่ อเติมสกุล
(2553)
สาโรช ไสยสมบัติ
(2554)

58. ธนาคารมีช่องทาง
หลายช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล
ข่าวสารต่างๆให้ลูกค้า
ทราบ
59. เอกสารสาหรับให้
ข้อมูลต่างๆของธนาคาร
มีความละเอียด ชัดเจน
เข้าใจง่าย

Philip Kotler (2000)
สาโรช ไสยสมบัติ
(2554)

60. การโฆษณาทาง
โทรทัศน์

Philip Kotler(2000 ) ,
สาโรช ไสยสมบัติ
(2554)

61. การประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่ อต่างๆ

Philip Kotler(2000 ) ,
สาโรช ไสยสมบัติ
(2554)

Philip Kotler (2000)
สาโรช ไสยสมบัติ
(2554)

62. การส่ งจดหมายตรง Philip Kotler(2000 ) ,
/ โทรศัพท์ เชิญลูกค้ามา สาโรช ไสยสมบัติ

ปั จจัยพื้นฐานที่
ผูบ้ ริ โภคใช้ในการ
ตัดสิ นคุณภาพของ
การบริ การ
การประเมินคุณภาพ
ของการบริ การที่ตอ้ ง
คานึงถึงคุณลักษณะ
ที่ ผูร้ ับบริ การ
คาดหวัง
การประเมินคุณภาพ
ของการบริ การที่ตอ้ ง
คานึงถึงคุณลักษณะ
ที่ ผูร้ ับบริ การ
คาดหวัง
การประเมินคุณภาพ
ของการบริ การที่ตอ้ ง
คานึงถึงคุณลักษณะ
ที่ ผูร้ ับบริ การ
คาดหวัง
การประเมินคุณภาพ
ของการบริ การที่ตอ้ ง
คานึงถึงคุณลักษณะ
ที่ ผูร้ ับบริ การ
คาดหวัง
การประเมินคุณภาพ
ของการบริ การที่ตอ้ ง
คานึงถึงคุณลักษณะ
ที่ ผูร้ ับบริ การ
คาดหวัง
การประเมินคุณภาพ
ของการบริ การที่ตอ้ ง
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(2554)

63. ป้ ายประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์เงินฝากของ
ธนาคาร

Philip Kotler(2000 )
สาโรช ไสยสมบัติ
(2554)

64. การแจกของ
สมนาคุณให้แก่ผมู ้ าใช้
บริ การ

Philip Kotler(2000 )
สาโรช ไสยสมบัติ
(2554)

65. เงินฝากของท่านเพื่อ Gulick and Urwick,
ใช้จ่ายในยามฉุ กเฉิ น
(1937)

66. เงินฝากของท่านเพื่อ Gulick and Urwick,
เป็ นแหล่งเงินทุนใน
(1937)
อนาคต
การพัฒนาธุ รกิจเงินฝาก
67. เงินฝากของท่านเพื่อ Gulick and Urwick,
ลดหย่อนภาษี
(1937)

68. เงินฝากของท่านเพื่อ Gulick and Urwick,
เป็ นมรดกให้ครอบครัว (1937)

คานึงถึงคุณลักษณะ
ที่ ผูร้ ับบริ การ
คาดหวัง
การประเมินคุณภาพ
ของการบริ การที่ตอ้ ง
คานึงถึงคุณลักษณะ
ที่ ผูร้ ับบริ การ
คาดหวัง
การประเมินคุณภาพ
ของการบริ การที่ตอ้ ง
คานึงถึงคุณลักษณะ
ที่ ผูร้ ับบริ การ
คาดหวัง
ปั จจัยที่มีผลต่อการ
พัฒนาองค์กรให้มี
ศักยภาพการทางาน
สู ง กรณี ศึกษา
ธนาคารยูโอบี
ปั จจัยที่มีผลต่อการ
พัฒนาองค์กรให้มี
ศักยภาพการทางาน
สู ง กรณี ศึกษา
ธนาคารยูโอบี
ปั จจัยที่มีผลต่อการ
พัฒนาองค์กรให้มี
ศักยภาพการทางาน
สู ง กรณี ศึกษา
ธนาคารยูโอบี
ปั จจัยที่มีผลต่อการ
พัฒนาองค์กรให้มี
ศักยภาพการทางาน
สู ง กรณี ศึกษา
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69. เงินฝากของท่านเพื่อ Gulick and Urwick,
เป็ นทุนการศึกษา
(1937)

70. เงินฝากของท่านเพื่อ Gulick and Urwick,
ซื้ อสิ นทรัพย์
(1937)

71. เงินฝากของท่านเพื่อ Gulick and Urwick,
ผลตอบแทน
(1937)

72. เงินฝากของท่านเพื่อ Gulick and Urwick,
ผลตอบแทนอื่นๆ
(1937)
.............

ธนาคารยูโอบี
ปั จจัยที่มีผลต่อการ
พัฒนาองค์กรให้มี
ศักยภาพการทางาน
สู ง กรณี ศึกษา
ธนาคารยูโอบี
ปั จจัยที่มีผลต่อการ
พัฒนาองค์กรให้มี
ศักยภาพการทางาน
สู ง กรณี ศึกษา
ธนาคารยูโอบี
ปั จจัยที่มีผลต่อการ
พัฒนาองค์กรให้มี
ศักยภาพการทางาน
สู ง กรณี ศึกษา
ธนาคารยูโอบี
ปั จจัยที่มีผลต่อการ
พัฒนาองค์กรให้มี
ศักยภาพการทางาน
สู ง กรณี ศึกษา
ธนาคารยูโอบี
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โครงการบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
มหาวิทยาลัยสยาม
แบบประเมิน IOC สาหรับผู้เชี่ยวชาญ
คาชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการวิจยั ซึ่ ง
เป็ นส่ วนหนึ่ งของการศึกษาระดับปริ ญญาโท เรื่ อง ความพึงพอใจในการเลื อกใช้บริ การและคุณภาพการ
ให้บริ การมีอิทธิ พลต่อการพัฒนาธุ รกิจเงินฝากของธนาคารออมสิ น ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร (ภาค3)
แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็ น3 ส่ วนดังนี้
ส่ วนที่1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจและคุณภาพการให้บริ การ
ส่ วนที่3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาธุ รกิจเงินฝาก
ผูว้ จิ ยั ขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามฉบับนี้ จะถูกนาเสนอเป็ นผลการวิจยั ในภาพรวม
เท่านั้น ซึ่งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างใดต่อผูต้ อบแบบสอบถามและสถาบันที่เกี่ยวข้องจึง ขอความกรุ ณา
ท่านตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อตามความเป็ นจริ ง เพื่อผลที่ได้จะเป็ นประโยชน์ต่อองค์กรต่อไป

ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู ง
นางสาวปาริ ฉตั ร ถนอมวงษ์
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แบบประเมิน IOC สาหรับผู้เชี่ยวชาญ
เรื่อง ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการพัฒนาธุรกิจเงินฝากของธนาคารออมสิ นในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร (ภาค3)
ข้ อ

รายการพิจารณา

ความพึงพอใจ
ด้านความปลอดภัย
1. การรักษาความลับของผูท้ ี่มาใช้บริ การ
2. มีระบบป้ องกันความปลอดภัยที่ดี
3. คุณภาพของบริ การมีความเที่ยงตรง
4. ระบบมีความเสถียร ไม่ขดั ข้อง
5. มีเครื่ องมือ อุปกรณ์ในการทางานที่ทนั สมัย
6. ฐานข้อมูลพร้อมใช้งานอยูเ่ สมอ
ด้านผลตอบแทน
7. มีอตั ราดอกเบี้ยที่สูงน่าพอใจ
8. ฟรี อตั ราค่าธรรมเนี ยม
9. พอใจอัตราค่าธรรมเนี ยมการบริ การ เช่น การ
โอนเงิน
10. มีการให้บริ การชาระค่าสิ นค้าและบริ การ
สาธารณูปโภค เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ า ค่าไฟ
11. การแจกของกานัล และของที่ระลึกจากธนาคาร
12. อัตราค่าธรรมเนี ยมการใช้บตั รเอทีเอ็ม
สมเหตุสมผล
ด้านความเชื่อมัน่
13. มีความสม่าเสมอในการใช้บริ การกับธนาคาร
14. มีระบบการทางานที่ถูกต้อง แม่นยา น่าเชื่อถือ
15. พฤติกรรมของพนักงานสร้างความเชื่อมัน่ ใน
การให้บริ การ
16. ผูใ้ ห้บริ การมีความเชี่ยวชาญในตัวสิ นค้า
17. ผูใ้ ห้บริ การมีความสามารถในการบริ การที่ดี
18. มีความรู ้สึกพึ่งพาผูใ้ ห้บริ การได้
19. การรักษาสัญญาหรื อคาพูดเชื่อถือได้

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
เหมาะสม
ไม่ แน่ ใจ ไม่ เหมาะสม
+1
0
-1

ค่ า IOC
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ด้านชื่อเสี ยง
20. มีภาพลักษณ์ขององค์กรที่ชดั เจน
21. ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ดา้ นเงินฝาก
22. การทาประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน
23. ความเสมอภาคในการให้บริ การ เช่น ใครมา
ก่อนได้ก่อน การให้บริ การตามลาดับคิว
24. ความน่าไว้วางใจของผูท้ ี่ให้บริ การ
25. การแสดงออกของพนักงานในธนาคาร
คุณภาพการให้บริ การ
ด้านความรวดเร็ว
26. การทารายการต่างๆ ทาได้อย่างรวดเร็ว
27. ให้บริ การด้วยความครบถ้วนและถูกต้อง
28. ความรวดเร็วในการให้บริ การของพนักงาน
29. ขั้นตอนการให้บริ การมีความรวดเร็ว ไม่
ซับซ้อน
30. ระยะเวลาการให้บริ การมีความเหมาะสม
31. ระยะเวลาในการรอคิวในการใช้บริ การมีความ
เหมาะสม
ด้านสถานที่การให้บริ การ
32. มีที่จอดรถสาหรับลูกค้าเพียงพอและปลอดภัย
33. มีเครื่ องดื่มและห้องน้ า ที่สะอาดและเพียงพอ
34. สถานที่มีความสะอาด และมีอากาศ ถ่ายเท
สะดวก
35. ธนาคารมีที่ต้ งั ที่เหมาะสม ง่ายแก่การเดินทาง
36. ภายในอาคารมีทางออกฉุกเฉิ นที่เพียงพอและ
ปลอดภัย
37. เวลาในการเปิ ดให้บริ การของธนาคารมีความ
เหมาะสม
38. มีสถานที่ในการให้บริ การสอบถามข้อมูล
ด้านพนักงานผูใ้ ห้บริ การ
39. พนักงานมีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดี
40. มีพนักงานรองรับบริ การหลังการใช้บริ การ
41. พนักงานดูแลลูกค้าตั้งแต่เริ่ มจนเสร็จ
กระบวนการ
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42. พนักงานมีจานวนเพียงพอต่อจานวนลูกค้า
43. พนักงานมีการอธิ บายขั้นตอนในการใช้บริ การ
44. พนักงานมีการให้คาแนะนาและเอาใจใส่
ด้านข้อมูลบริ การเงินฝาก
45. การโฆษณาประชาสัมพันธ์มีความน่าสนใจ
46. ธนาคารมีช่องทางหลายช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆให้ลูกค้า
ทราบ
47. เอกสารสาหรับให้ขอ้ มูลต่างๆของธนาคาร มี
ความละเอียด ชัดเจน เข้าใจง่าย
48. มีการโฆษณาทางโทรทัศน์และสื่ อต่างๆ
49. การส่ งจดหมายตรง / โทรศัพท์ เชิญลูกค้ามาใช้
บริ การ
50. ป้ ายประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เงินฝากของ
ธนาคาร
การพัฒนาธุรกิจเงินฝาก
51. เงินฝากของท่านเพื่อใช้จ่ายในยามฉุกเฉิ น
52. เงินฝากของท่านเพื่อเป็ นแหล่งเงินทุนใน
อนาคต
53. เงินฝากของท่านเพื่อลดหย่อนภาษี
54. เงินฝากของท่านเพื่อเป็ นมรดกให้ครอบครัว
55. เงินฝากของท่านเพื่อเป็ นทุนการศึกษา
56. เงินฝากของท่านเพื่อซื้ อสิ นทรัพย์
57. เงินฝากของท่านเพื่อผลตอบแทน
58. เงินฝากของท่านเพื่อผลตอบแทนอื่นๆ.............

(ลงชื่อ)...................................................................ผู้ประเมิน
(............................................................)
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที.่ ..........
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แบบประเมิน IOC สาหรับผู้เชี่ยวชาญ
เรื่อง ความพึงพอใจในการเลือกใช้ บริการและคุณภาพการให้ บริการมีอทิ ธิพลต่ อการพัฒนาธุรกิจเงินฝาก
ของธนาคารออมสิ น ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร (ภาค3)

ข้ อ

รายการพิจารณา

ความพึงพอใจ
ด้านความปลอดภัย
1. การรักษาความลับของผูท้ ี่มาใช้บริ การ
2. มีระบบป้ องกันความปลอดภัยที่ดี
3. คุณภาพของบริ การมีความเที่ยงตรง
4. ระบบมีความเสถียร ไม่ขดั ข้อง
5. มีเครื่ องมือ อุปกรณ์ในการทางานที่
ทันสมัย
6. ฐานข้อมูลพร้อมใช้งานอยูเ่ สมอ
ด้านผลตอบแทน
7. มีอตั ราดอกเบี้ยที่สูงน่าพอใจ
8. ฟรี อตั ราค่าธรรมเนียม
9. พอใจอัตราค่าธรรมเนียมการบริ การ เช่น
การโอนเงิน
10. มีการให้บริ การชาระค่าสิ นค้าและบริ การ
สาธารณูปโภค เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ า ค่า
ไฟ
11. การแจกของกานัล และของที่ระลึกจาก
ธนาคาร
12. อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บตั รเอทีเอ็ม
สมเหตุสมผล

ความคิดเห็นของผู้เชี่ ยวชาญ
เหมาะส ไม่
ไม่
ม
แน่ ใจ เหมาะสม
+1
0
-1

ค่ า IOC

3
3
3
3
3

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

=(1+1+1)/3 =1
=(1+1+1)/3 =1
=(1+1+1)/3 =1
=(1+1+1)/3 =1
=(1+1+1)/3 =1

1

0

2

=(1-1-1)/3 = 0.33***

3
3
1

0
0
0

0
0
2

3

0

0

=(1+1+1)/3 =1
=(1+1+1)/3 =1
=(1-1-1)/3 = 0.33***
=(1+1+1)/3 =1

3

0

0

=(1+1+1)/3 =1

3

0

0

=(1+1+1)/3 =1
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ด้านความเชื่ อมัน่
13. มีความสม่าเสมอในการใช้บริ การกับ
ธนาคาร
14. มีระบบการทางานที่ถูกต้อง แม่นยา
น่าเชื่อถือ
15. พฤติกรรมของพนักงานสร้างความเชื่อมัน่
ในการให้บริ การ
16. ผูใ้ ห้บริ การมีความเชี่ยวชาญในตัวสิ นค้า
17. ผูใ้ ห้บริ การมีความสามารถในการบริ การที่
ดี
18. มีความรู้สึกพึ่งพาผูใ้ ห้บริ การได้
19. การรักษาสัญญาหรื อคาพูดเชื่อถือได้
ด้านชื่อเสี ยง
20. มีภาพลักษณ์ขององค์กรที่ชดั เจน
21. ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ดา้ นเงิน
ฝาก
22. การทาประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน
23. ความเสมอภาคในการให้บริ การ เช่น ใคร
มาก่อนได้ก่อน การให้บริ การตามลาดับคิว
24. ความน่าไว้วางใจของผูท้ ี่ให้บริ การ
25. การแสดงออกของพนักงานในธนาคาร
คุณภาพการให้บริ การ
ด้านความรวดเร็ ว
26. การทารายการต่างๆ ทาได้อย่างรวดเร็ ว
27. ให้บริ การด้วยความครบถ้วนและถูกต้อง
28. ความรวดเร็ วในการให้บริ การของ
พนักงาน
29. ขั้นตอนการให้บริ การมีความรวดเร็ ว ไม่
ซับซ้อน
30. ระยะเวลาการให้บริ การมีความเหมาะสม
31. ระยะเวลาในการรอคิวในการใช้บริ การมี
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=(1+1+1)/3 =1

3
1

0
0

0
2

3
3

0
0

0
0

=(1+1+1)/3 =1
=(1-1-1)/3 = 0.33***
=(1+1+1)/3 =1
=(1+1+1)/3 =1

3
3
3

0
0
0

0
0
0

=(1+1+1)/3 =1
=(1+1+1)/3 =1
=(1+1+1)/3 =1

3

0

0

=(1+1+1)/3 =1

3
1

0
0

0
2

=(1+1+1)/3 =1
=(1-1-1)/3 = -
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ความเหมาะสม
ด้านสถานที่การให้บริ การ
32. มีที่จอดรถสาหรับลูกค้าเพียงพอและ
ปลอดภัย
33. มีเครื่ องดื่มและห้องน้ า ที่สะอาดและ
เพียงพอ
34. สถานที่มีความสะอาด และมีอากาศ ถ่ายเท
สะดวก
35. ธนาคารมีที่ต้ งั ที่เหมาะสม ง่ายแก่การ
เดินทาง
36. ภายในอาคารมีทางออกฉุกเฉิ นที่เพียงพอ
และ ปลอดภัย
37. เวลาในการเปิ ดให้บริ การของธนาคารมี
ความเหมาะสม
38. มีสถานที่ในการให้บริ การสอบถามข้อมูล
ด้านพนักงานผูใ้ ห้บริ การ
39. พนักงานมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
40. มีพนักงานรองรับบริ การหลังการใช้
บริ การ
41. พนักงานดูแลลูกค้าตั้งแต่เริ่ มจนเสร็ จ
กระบวนการ
42. พนักงานมีจานวนเพียงพอต่อจานวนลูกค้า
43. พนักงานมีการอธิ บายขั้นตอนในการใช้
บริ การ
44. พนักงานมีการให้คาแนะนาและเอาใจใส่
ด้านข้อมูลบริ การเงินฝาก
45. การโฆษณาประชาสัมพันธ์มีความ
น่าสนใจ
46. ธนาคารมีช่องทางหลายช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆให้

0.33***
3

0

0

=(1+1+1)/3 =1

3

0

0

=(1+1+1)/3 =1

3

0

0

=(1+1+1)/3 =1

3

0

0

=(1+1+1)/3 =1

1

0

2

3

0

0

=(1-1-1)/3 = 0.33***
=(1+1+1)/3 =1

1

0

2

3
1

0
0

0
2

3

0

0

=(1+1+1)/3 =1
=(1-1-1)/3 = 0.33***
=(1+1+1)/3 =1

3
3

0
0

0
0

=(1+1+1)/3 =1
=(1+1+1)/3 =1

3

0

0

=(1+1+1)/3 =1

3

0

0

=(1+1+1)/3 =1

3

0

0

=(1+1+1)/3 =1

=(1-1-1)/3 = 0.33***
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ลูกค้าทราบ
47. เอกสารสาหรับให้ขอ้ มูลต่างๆของธนาคาร
มีความละเอียด ชัดเจน เข้าใจง่าย
48. มีการโฆษณาทางโทรทัศน์และสื่ อต่างๆ
49. การส่ งจดหมายตรง / โทรศัพท์ เชิญลูกค้า
มาใช้บริ การ
50. ป้ ายประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เงินฝากของ
ธนาคาร
การพัฒนาธุรกิจเงินฝาก
51. เงินฝากของท่านเพื่อใช้จ่ายในยามฉุ กเฉิ น
52. เงินฝากของท่านเพื่อเป็ นแหล่งเงินทุนใน
อนาคต
53. เงินฝากของท่านเพื่อลดหย่อนภาษี
54. เงินฝากของท่านเพื่อเป็ นมรดกให้
ครอบครัว
55. เงินฝากของท่านเพื่อเป็ นทุนการศึกษา
56. เงินฝากของท่านเพื่อซื้ อสิ นทรัพย์
57. เงินฝากของท่านเพื่อผลตอบแทน
58. เงินฝากของท่านเพื่อผลตอบแทนอื่นๆ
.............

3

0

0

=(1+1+1)/3 =1

3
3

0
0

0
0

=(1+1+1)/3 =1
=(1+1+1)/3 =1

1

0

2

3
3

0
0

0
0

=(1+1+1)/3 =1
=(1+1+1)/3 =1

3
3

0
0

0
0

=(1+1+1)/3 =1
=(1+1+1)/3 =1

3
3
3
3

0
0
0
0

0
0
0
0

=(1+1+1)/3 =1
=(1+1+1)/3 =1
=(1+1+1)/3 =1
=(1+1+1)/3 =1

=(1-1-1)/3 = 0.33***

(ลงชื่อ)...................................................................ผู้ประเมิน
(............................................................)
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที.่ ..........
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แบบสอบถามเพือ่ การวิจัย
ความพึงพอใจในการเลือกใช้ บริการและคุณภาพการให้ บริ การมีอทิ ธิพลต่ อการพัฒนาธุรกิจเงินฝาก
ของธนาคารออมสิ น ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร (ภาค3)
คาชี้แจง
แบบสอบถามนี้ จดั ทาขึ้นเพื่อประกอบการศึกษาความพึงพอใจในการเลือกใช้บริ การและคุณภาพ
การให้บริ การมีอิทธิ พลต่อการพัฒนาธุ รกิจเงินฝากของธนาคารออมสิ น ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร (ภาค3)
โดยมี ดร. ชิ ตวร ลีละผลิน เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษา ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของการศึกษาระดับปริ ญญาโท หลักสู ตร
การบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม และจะนาข้อมูลที่ได้ไปประกอบการจัดทาสารนิพนธ์ให้มี
ความเที่ยงตรง ดังนั้นข้อมูลของท่านจึงเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ในการศึกษาครั้งนี้
ทางผูศ้ ึ กษาจึงใคร่ ขอความร่ วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามให้ครบทุ กข้อและตรง ตาม
ความรู ้สึก โดยแบบสอบถามนี้มีท้ งั หมด 5 หน้า ประกอบไปด้วย 3 ส่ วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 คาถามด้านความพึงพอใจและคุณภาพการใช้บริ การ
ส่ วนที่ 3 ปั จจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาธุ รกิจเงินฝาก
ขอขอบพระคุณท่านที่กรุ ณาเสี ยสละเวลาในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้

นางสาวปาริ ฉตั ร ถนอมวงษ์
นักศึกษาหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสยาม
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ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกีย่ วกับข้ อมูลส่ วนบุคคลและข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง : โปรดทาเครื่ องหมาย √ ลงในช่องว่าง □ ที่ตรงกับข้อมูลส่ วนตัวของท่าน
1. เพศ
□ ชาย
□ หญิง
2. อายุ

□ ต่ากว่า 20 ปี
□ 40-49 ปี

□ 20-29 ปี
□ 50 ปี ขึ้นไป

□ 30-39 ปี

3. สถานภาพ

□ โสด

□ สมรสจดทะเบียน

□ หย่าร้าง

4. ระดับการศึกษา

□ ต่ากว่าประถมศึกษา □ ประถมศึกษา
□ อนุปริ ญญา
□ ปริ ญญาตรี

5. อาชีพ

□ นักเรี ยน/นักศึกษา □ ข้าราชการ/รัฐวสิ าหกิจ
□ เกษตรกร
□ ธุ รกิจส่ วนตัว/ค้าขาย □ ลูกจ้าง/พนักงานบริ ษทั เอกชน
□ อื่นๆโปรดระบุ.......................

6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน □ ต่ากว่า 5,000 บาท
□ 20,001-30,000

□ 5,000-10,000
□ 30,001-40,000

□ มัธยมศึกษา
□ ปริ ญญาโทขึ้นไป

□ 10,001-20,000
□ 40,001 ขึ้นไป
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ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้ อมูลด้ านความพึงพอใจและคุณภาพการใช้ บริ การของผู้ใช้ บริ การ
ธนาคารออมสิ น ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร (ภาค 3)
คาชี้แจง : โปรดทาเครื่ องหมาย √ หน้าข้อความที่ท่านต้องการเลือกให้ตรงกับความเป็ นจริ ง
ระดับความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการใช้ บริการเงินฝาก
ด้ านความปลอดภัย
1.การรักษาความลับของผูท้ ี่มาใช้บริ การ
2.มีระบบป้ องกันความปลอดภัยที่ดี
3.คุณภาพของบริ การมีความเที่ยงตรง
4.ระบบมีความเสถียร ไม่ขดั ข้อง
5.มีเครื่ องมือ อุปกรณ์ในการทางานที่ทนั สมัย
ด้ านผลตอบแทน
6.มีอตั ราดอกเบี้ยที่สูงน่าพอใจ
7.ฟรี อตั ราค่าธรรมเนียม
8.มีการให้บริ การชาระค่าสิ นค้าและบริ การ
สาธารณูปโภค เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ า ค่าไฟ
9.การแจกของกานัล และของที่ระลึกจากธนาคาร
ด้ านความเชื่อมั่น
10.มีความสม่าเสมอในการใช้บริ การกับธนาคาร
11.มีระบบการทางานที่ถูกต้อง แม่นยา น่าเชื่อถือ
12.ผูใ้ ห้บริ การมีความเชี่ยวชาญในตัวสิ นค้า
13.มีความรู้สึกพึ่งพาผูใ้ ห้บริ การได้
14.การรักษาสัญญาหรื อคาพูดเชื่อถือได้
ด้ านชื่อเสี ยง
15.มีภาพลักษณ์ขององค์กรที่ชดั เจน
16.ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ดา้ นเงินฝาก
17.การทาประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน
18.ความน่าไว้วางใจของผูท้ ี่ให้บริ การ
19.การแสดงออกของพนักงานในธนาคาร

มากทีส่ ุ ด

มาก

น้ อย

(4)

ปาน
กลาง
(3)

(2)

น้ อย
ทีส่ ุ ด
(1)

(5)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)
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คุณภาพการใช้ บริการเงินฝาก
ด้ านความรวดเร็ว
20.การทารายการต่างๆ ทาได้อย่างรวดเร็ ว
21.ให้บริ การด้วยความครบถ้วนและถูกต้อง
22.ความรวดเร็ วในการให้บริ การของพนักงาน
23.ขั้นตอนการให้บริ การมีความรวดเร็ ว ไม่ซบั ซ้อน
24.ระยะเวลาการให้บริ การมีความเหมาะสม
ด้ านสถานทีก่ ารให้ บริการ
25.มีที่จอดรถสาหรับลูกค้าเพียงพอและปลอดภัย
26.มีเครื่ องดื่มและห้องน้ า ที่สะอาดและเพียงพอ
27.สถานที่มีความสะอาด และมีอากาศ ถ่ายเทสะดวก
28.ธนาคารมีที่ต้ งั ที่เหมาะสม ง่ายแก่การเดินทาง
29.เวลาในการเปิ ดให้บริ การของธนาคารมีความ
เหมาะสม
ด้ านพนักงานผู้ให้ บริการ
30.พนักงานมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
31.พนักงานดูแลลูกค้าตั้งแต่เริ่ มจนเสร็ จกระบวนการ
32.พนักงานมีจานวนเพียงพอต่อจานวนลูกค้า
33.พนักงานมีการอธิ บายขั้นตอนในการใช้บริ การ
34.พนักงานมีการให้คาแนะนาและเอาใจใส่
ด้ านข้ อมูลบริการเงินฝาก
35.การโฆษณาประชาสัมพันธ์มีความน่าสนใจ
36.ธนาคารมีช่องทางหลายช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆให้ลูกค้าทราบ
37.เอกสารสาหรับให้ขอ้ มูลต่างๆของธนาคาร มีความ
ละเอียด ชัดเจน เข้าใจง่าย
38.มีการโฆษณาทางโทรทัศน์และสื่ อต่างๆ
39.การส่ งจดหมาย / โทรศัพท์ เชิญลูกค้ามาใช้บริ การ

(5)

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปาน
น้ อย
กลาง
(4)
(3)
(2)

น้ อย
ทีส่ ุ ด
(1)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

มากทีส่ ุ ด
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ส่ วนที่ 3 : แบบสอบถามเกีย่ วกับปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการพัฒนาธุรกิจเงินฝาก
คาชี้แจง : โปรดทาเครื่ องหมาย √ หน้าข้อความที่ท่านต้องการเลือกให้ตรงกับความเป็ นจริ ง
ระดับความคิดเห็น
การพัฒนาธุรกิจเงินฝาก
มากทีส่ ุ ด มาก ปานกลาง น้ อย
(5)
(4)
(3)
(2)
1.เงินฝากของท่านเพื่อใช้จ่ายในยามฉุ กเฉิ น
2.เงินฝากของท่านเพื่อเป็ นแหล่งเงินทุนในอนาคต
3.เงินฝากของท่านเพื่อลดหย่อนภาษี
4.เงินฝากของท่านเพื่อเป็ นมรดกให้ครอบครัว
5.เงินฝากของท่านเพื่อเป็ นทุนการศึกษา
6.เงินฝากของท่านเพื่อซื้ อสิ นทรัพย์
7.เงินฝากของท่านเพื่อผลตอบแทน
8.เงินฝากของท่านเพื่อผลตอบแทนอื่นๆ.............

น้ อยทีส่ ุ ด
(1)

ข้ อเสนอแนะและปัญหาของผู้ใช้ บริการธนาคารออมสิ น ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร (ภาค 3)
คาชี้แจง :โปรดให้ขอ้ เสนอแนะในการให้บริ การลูกค้าธนาคารออมสิ น ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
(ภาค 3)
1.ปั ญหาที่ท่านพบในการรับบริ การจากธนาคาร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุ งคุณภาพการให้บริ การของธนาคาร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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ประวัติผู้วจิ ัย
นางสาวปาริ ฉตั ร ถนอมวงษ์ เกิดวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2535 สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจ สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ) จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารภ เมื่อปี การศึกษา 2557 และ
ได้ศึ กษาต่ อในระดับ ปริ ญญามหาบัณฑิ ตหลักสู ตรบัณฑิ ตวิท ยาลัย สาขาการจัดการการเงิ นและ
ธนาคาร มหาวิทยาลัยสยาม ในปี การศึกษา 2558

ประวัติการทางาน
พ.ค. 2557 – ส.ค. 2559
ก.ย. 2559 – ปัจจุบนั

บริ ษทั Data One Asia
ธนาคารออมสิ น
ธนาคารออมสิ น สาขาสี่ แยกทศกัณฐ์
ตาแหน่ง พนักงานด้านสิ นเชื่ อ

