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บทคดัย่อ 

 
 การวิจยัครัง้นี้มุ่งศึกษา พฤติกรรมการใช้บริการกบัความคาดหวงัและการรบัรู้คุณภาพบริการสาขา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยในการศกึษาใชว้ิธี
เกบ็ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามกบัลูกคา้ที่มาใช้บรกิาร ในช่วงเดอืนตุลาคม -พฤศจกิายน 2556 จ านวน 421 ราย           
ท าการเกบ็ข้อมูลจาก 15 สาขา ด้วยการใช้วธิกีารสุ่มตัวอย่าง แบบหลายขัน้ตอน ประกอบด้วย แบบเจาะจง 
(Purposive Sample) แบบโควตา (Quota Sampling) และแบบสะดวก (Convenience Sampling) กลุ่มตวัอย่างที่
ใช้ในการวจิยั คอื ลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทีม่าใช้บรกิารสาขาในกรุงเทพมหานคร  
สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล ประกอบดว้ย สถติเิชงิเชงิพรรณนา ไดแ้ก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) และ
ค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ ( ) และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) สถติทิีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิาน ไดแ้ก่ สถติิ
วเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-Way ANOVA) การเปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ 
โดยใชส้ตูรตามวธิ ีLeast Significant Difference (LSD) และสถติวิเิคราะหผ์ลต่างระหว่างค่าเฉลีย่ของ 2 ประชากร
แบบจบัคู่ (Pair t-test) ใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเรจ็รปูในการประมวลผลการวจิยั 

ผลการวจิยัพบว่า  
กลุ่มตวัอย่างผูต้อบแบบสอบถามที่เป็นลูกคา้ของสาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

ในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุระหว่าง 21-30 ปี คน ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีประกอบอาชพี           
รบัราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ รายไดเ้ฉลีย่ 10,001-20,000 บาท และเป็นลูกคา้ประเภทบุคคลธรรมดา ซึง่มี
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารส่วนใหญ่ คอื ฝาก-ถอน โดยบุคคลในครอบครวัมอีทิธพิลต่อการใชบ้รกิาร ใชบ้รกิารใน
ช่วงเวลา 8.30 – 12.00 น. บ่อยทีสุ่ด ใชบ้รกิารวนัจนัทร์บ่อยทีสุ่ด ใชบ้รกิารแผนกการเงนิมากทีสุ่ด และคน้หา
ขอ้มลูธ.ก.ส.ผ่าน Website (http://www.baac.or.th) บ่อยทีส่ดุ  
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กลุ่มตวัอย่างผู้ตอบแบสอบถามที่เป็นลูกค้าของสาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   
ในเขตกรุงเทพมหานครทีม่าใชบ้รกิารมคีวามคาดหวงัต่อคุณภาพบรกิารสาขาธ.ก.ส.ทัง้ 5 ดา้น อยู่ในระดบัมาก 
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่ามีความคาดหวังต่อคุณภาพบริการสาขา  ธ.ก.ส. ในด้านความมัน่ใจและด้าน
ความสามารถการตอบสนอง มากทีส่ดุ รองลงมา ดา้นการเขา้ถงึจติใจลกูคา้ ดา้นความเชื่อถอืได ้และดา้นลกัษณะ
สมัผสัได ้สว่นการรบัรูต่้อคุณภาพบรกิารสาขาธ.ก.ส.ทัง้ 5 ดา้น อยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่ามกีาร
รบัรู้ต่อคุณภาพบรกิารสาขา ธ.ก.ส. ในดา้นความมัน่ใจ มากที่สุด รองลงมา คอืด้านการเขา้ถงึจติใจลูกค้า ดา้น
ความสามารถการตอบสนอง ดา้นความเชื่อถอืได ้และ ดา้นลกัษณะสมัผสัได ้
 ส าหรบัผลการทดสอบสมมตฐิาน กลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นลูกคา้ของสาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

1. กลุ่มตวัอย่างผูต้อบแบบสอบถามทีเ่ป็นลูกคา้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทีม่ี
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารแตกต่างกนั มคีวามคาดหวงัต่อคุณภาพการบรกิารของสาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรแตกต่างกนั ในเรื่อง วตัถุประสงคก์ารใช้บรกิาร วนัทีใ่ชบ้รกิารธนาคารบ่อยที่สุด แผนกหรอื
ช่องทางทีใ่ชบ้รกิารมากทีสุ่ด และช่องทางการคน้หาขอ้มูลธ.ก.ส.บ่อยทีสุ่ด ส่วนลูกคา้ทีม่พีฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
แตกต่างกนั มีความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการของสาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร            
ไม่แตกต่างกนั ในเรื่อง อิทธิพลจากบุคคลที่แตกต่างกนั และช่วงเวลาที่ใช้บริการธนาคารบ่อยที่สุด อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

2. กลุ่มตวัอย่างผูต้อบแบบสอบถามทีเ่ป็นลูกคา้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทีม่ี
พฤติกรรมการใช้บริการแตกต่างกัน  มีการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการของสาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรแตกต่างกนั ในเรื่อง วตัถุประสงคก์ารใชบ้รกิาร อทิธพิลจากบุคคลทีแ่ตกต่างกนั ช่วงทีใ่ชบ้รกิาร
ธนาคารบ่อยทีสุ่ด แผนกหรอืช่องทางทีใ่ชบ้รกิารมากทีสุ่ด และช่องทางทีใ่ชใ้นการคน้หาขอ้มูล ธ.ก.ส.บ่อยทีสุ่ด 
ส่วนลูกค้าที่มีพฤติกรรมการใช้บริการแตกต่างกัน มีการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการของสาขาธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรไม่แตกต่างกนัในเรื่อง วนัที่ใช้บรกิารธนาคารบ่อยทีสุ่ด อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 

3. ระดบัความคาดหวงัและการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารสาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ของกลุ่มตวัอย่างผูต้อบแบบสอบถามที่เป็นลูกคา้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ใน ด้านความเชื่อถอืได ้
ดา้นความสามารถตอบสนอง ด้านความมัน่ใจ และด้านการเขา้ถึงจติใจลูกค้า แตกต่างกนั ส่วนดา้นลกัษณะ           
สมัผสัได้ ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 โดยค่าเฉลี่ยของการรบัรู้คุณภาพบรกิารสงูกว่า
ค่าเฉลีย่ของคาดหวงัคุณภาพบรกิารทัง้ 5 ดา้น ซึง่แสดงว่าคุณภาพบรกิารของสาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ในเขตกรุงเทพมหานครของลกูคา้ทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างอยู่ในระดบัสงู  
 
ค าส าคญั: พฤตกิรรมการใชบ้รกิาร ความคาดหวงั การรบัรู ้คุณภาพบรกิาร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
 

Abstract 
 

 This research focused on the service behavior, expectations and the perception of service 
quality of the customers who used the services at the branches of the Bank for Agriculture and Agricultural 
Cooperatives (BAAC) in Bangkok. The study used questionnaires as a tool to collect data from 421 
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customers who got services at 15 BAAC’s branches during October-November 2013. Multistage 
sampling techniques which consisted of purposive sampling, quota sampling and convenience sampling, 
were used in the study.  The samples was the customer who accessed to services provided at the 
branches of BAAC in Bangkok. The statistics approach used for data analysis was descriptive statistics 
including frequency, percentage, mean ( ) and standard deviation (S.D.). Statistical hypothesis methods 
for testing were One-Way analysis of variance (One-Way ANOVA), comparing of the differences of the 
mean of the pair by using a formula based on the Least Significant Difference (LSD) and statistical 
analysis of the difference between the average of the two pared-populations (Pair t-test). Computer 
program was used for data processing.  
 The results showed that samples who were the customer using services from the BAAC’s 
branches in Bangkok mostly were female and ageing between 21 – 30 years. Most of them were 
graduated officials or state enterprise personnel with monthly income of 10,001 – 20,000 baht. Most of 
the business transaction were deposit and withdrawal which mainly conducted at banking section 
aparting from other section provided. Influence of family’s member was a key factor to drive most of 
transactions conducted. Obviously Monday, during 8.30 – 12.00 am, was the most popular date and time 
for them to get services from those BAAC branches. Additionally BAAC internet-website channel, 
http://www.baac.or.th, was the most popular one for them to get service information from BAAC.  
 In the respect of the expectation of the 5 indicators of quality of services including tangible, 
reliability, responsiveness, assurance and empathy, Samples who were customer 
using services from the BAAC’s branches  paid high expectation towards those 5 ones. To breakdown 
assurance and responsiveness were the most highest expected for the service quality. Meanwhile 
empathy, reliability, and tangible gained less expectation from them.  In addition the perception towards 
quality of services of the samples was also high. The level of services quality’ perception regarding 
assurance, empathy, responsiveness, reliability, and tangible were most and gradually less significance 
in descending order.  
 With regard to hypothesis testing of the samples, the result were as follows: 

1. Samples taken from BAAC clients with different behaviors of using services 
regarding the objectives, the mostly used of the dates ,the business section to get service and the 
channel to gain service information had different expectations towards quality services delivered at 
BAAC’s branches. However the expectation toward the quality of services of the samples’ behavior 
regarding influencing of other people upon getting service, the most frequently time of using the service 
had no difference in term of quality of services with statistics significance of 0.05.  

2. There were statistical significant difference at point 0.05 regarding in the samples’ behaviors 
in terms of objective of using services, influence from other people, the most frequent accessed time-
space, the business section to get service and the channel to gain service information had different 
expectations towards quality services delivered at BAAC’s branches. In contrast, there were no statistical 
significant different at point 0.05 regarding in the most frequent dates of getting services has no 
difference in perception towards the quality of services . 

http://www.baac.or.th/
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3. There were significantly statistical difference at the point of 0.05 regarding level of the 
expectation and the perception of the samples towards the 4 indicators of quality of services delivered at 
BAAC’s branches including, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. In contrast, there were 
no statistical significant different at point 0.05 regarding  in the tangible .The average of the perception of 
service quality was higher than the average of expectation of service quality of those 5 indicators. This 
indicated that Bangkok-based BAAC’s branches provide high quality of services to the samples.  

 
Keywords:  Service Behavior,  Expectations,  Perception,  Service Quality,  Bank for Agriculture and 
Agricultural Cooperatives (BAAC) 
 

บทน า 
 จากสภาพแวดล้อมในปจัจุบันทัง้ปจัจัยภายในและภายนอกประเทศที่ส่งผลต่อภาคธุรกิจต่างๆ 
โดยเฉพาะธุรกิจธนาคารซึ่งเป็นธุรกิจภาคบรกิารที่อยู่ในสภาวะการแข่งขนักนัค่อนขา้งสูง ทัง้การแข่งขนัจาก
ธนาคารภายในประเทศและธนาคารต่างประเทศ ทัง้นี้ การแข่งขนัทีเ่กดิขึน้นัน้เพื่อทีจ่ะสรา้งก าไร  รกัษาส่วนแบ่ง
ทางการตลาด และเกดิการเตบิโตอย่างยัง่ยนืของธนาคารนัน้ๆ และสิง่ส าคญัประการหนึ่งทีส่รา้งความแตกต่างของ
ธนาคารต่างๆ  คอื การบรกิารโดยการบรกิารทีม่คีุณภาพในมติต่ิางๆ ทีธ่นาคารมุ่งเน้นสง่มอบใหล้กูคา้นัน้กเ็พื่อให้
ลูกค้าเกดิความพงึพอใจและประทบัใจในบรกิารนัน้  สามารถส่งผลดต่ีอธนาคารต่อไป ทัง้ความจงรกัภกัดขีอง
ลกูคา้  การบอกต่อของลกูคา้ และการขยายฐานลกูคา้รายใหม่ โดยธนาคารต่างๆ ไดพ้ยายามสือ่สารการใหบ้รกิาร
ของตนผ่านสโลแกน เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร “เคยีงคู่รูค้่าประชาชน” บมจ. ธนาคาร
กสกิรไทย “บรกิารทุกระดบัประทบัใจ” และ บมจ.ธนาคารกรุงศรอียุธยา “เรื่องเงนิ เรื่องง่าย” เป็นตน้ 
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส)  หนึ่งในธนาคารของรฐัซึง่เปิดด าเนินการมากว่า 
46 ปี ภายใต้การก ากบัของกระทรวงการคลงั ใหบ้รกิารทางการเงนิทัง้การออม สนิเชื่อ ธุรกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์
ธุรกรรมระหว่างประเทศ และธุรกรรมเกีย่วกบัธนาคารดา้นอื่นๆ อกีมากมาย โดยในปจัจุบนัลูกคา้ธนาคารมทีัง้ใน
ภาคเกษตรกรรมและนอกภาคเกษตรกรรม โดยธนาคารมจี านวนสาขาทีม่กีารใหบ้รกิารทัง้การฝากเงนิและสนิเชื่อ 
ทัง้ประเทศ จ านวน 831 สาขา โดยในกรุงเทพมหานคร มจี านวน 15 สาขาขอ้มูล (ณ กุมภาพนัธ ์2556) และ
ก าลงัขยายใหค้รบทัง้  50 เขต ซึง่ ธ.ก.ส. ไดใ้หค้วามส าคญักบัการบรกิารเพื่อใหลู้กคา้พงึพอใจและประทบัใจใน
การบริการของธนาคาร โดยธนาคารได้พฒันาปรบัปรุงบรกิารด้านต่างๆ ผ่านโครงการต่างๆ เช่น การพฒันา
ระบบงานธุรกจิหลกั (Core Banking System: CBS) เพื่อการบรกิารในการท าธุรกรรมของลูกคา้ทีส่ะดวกรวดเรว็
มากขึน้ การขยายสาขาครอบคลุมทัง้ประเทศ และสาขาในจงัหวดักรุงเทพมหานครใหค้รบทุกเขต และเพื่อใหล้กูคา้
สะดวกในการตดิต่อ  การขยาย ATM ใหค้รอบคลุมทุกสาขาและสามารถใชบ้รกิารไดต้ลอด 24 ชม.  และการสรา้ง
พฤตกิรรมการบรกิารทีช่ื่อว่า “บรกิารดว้ยใจ” ของพนักงาน ธ.ก.ส. เพื่อใหพ้นักงานใหบ้รกิารทีด่ ีและเขา้ใจความ
ตอ้งการของลกูคา้ เป็นตน้  ซึง่จากการพฒันาในดา้นต่างๆ ทีก่ล่าวมาขา้งตน้น้ีเพื่อใหท้นัต่อสภาวะการแขง่ขนัของ
ธุรกจิธนาคารและพฤตกิรรมของลกูคา้ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
 จากขอ้มูลการพฒันาการบรกิารในดา้นต่างๆ ของ ธ.ก.ส. ทีก่ล่าวมาขา้งต้น  ทีด่ าเนินการเพื่อใหลู้กค้า
รูส้กึพงึพอใจและประทบัใจในบรกิารของสาขาธ.ก.ส.  ในเขตกรุงเทพมหานครนัน้ อย่างไรกต็าม การประเมนิความ
พงึพอใจจากการเปรยีบเทยีบระหว่างความคาดหวงัก่อนการใชบ้รกิารและการไดร้บับรกิารจรงิของลูกคา้ยงัคงเป็น
สิง่จ าเป็น เพื่อท าใหท้ราบระดบัความพงึพอใจของลูกคา้ในเชงิลกึไดด้ยีิง่ขึน้ สามารถพฒันาการด าเนินงานให้มี
ประสทิธภิาพไดม้ากกว่าเดมิ  ประกอบกบัในการศกึษาครัง้นี้ ผูว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาถงึคุณภาพบรกิารสาขา
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ธ.ก.ส. โดยการเปรยีบเทยีบความคาดหวงัและการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารสาขา ดว้ยการน าโมเดลทางการตลาดดา้น
ธุรกจิบรกิารของ พาราสุรามาน ซแีทมล์ และเบอรรี ่เกีย่วกบัคุณภาพการบรกิาร ซึง่ได้ระบุมติขิองคุณภาพการ
บรกิาร 5 ดา้น ไดแ้ก่ ลกัษณะสมัผสัได้ ความเชื่อถอืได้ ความสามารถตอบสนอง ความมัน่ใจและการเขา้ใจถงึ
จติใจลกูคา้ มาใชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้นี้ เพื่อน าผลจากการศกึษาวจิยัไปพฒันาการบรกิารใหส้อดคลอ้งกบัพนัธกจิ
ดา้นการบรกิารของธนาคารในดา้น พฒันาบรกิารใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้อย่างมคีุณภาพและ
ประสทิธภิาพต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาพฤติกรรมการใช้บรกิารสาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรของลูกค้า   
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศกึษาความคาดหวงัคุณภาพบรกิารสาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรของ
ลกูคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศกึษาการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารสาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรของลูกคา้ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

4. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บรกิารของลูกค้าต่อความคาดหวงัและการรบัรู้คุณภาพบริการสาขา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรของลกูคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร 

5. เพื่อเปรยีบเทยีบ ระดบัความคาดหวงักบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารสาขาธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรของลกูคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 
 กรอบแนวคิดการวิจยั  

1. ตวัแปรอสิระ  ไดแ้ก่ พฤตกิรรมการใชบ้รกิาร ซึง่ประกอบดว้ย 
วตัถุประสงคก์ารใชบ้รกิาร บุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการใชบ้รกิาร  ช่วงเวลาทีใ่ชบ้รกิาร วนัทีใ่ชบ้รกิาร แผนก

หรอืช่องทางธุรกรรมทีใ่ชบ้รกิาร และช่องทางการคน้ขอ้มลู 
2. ตวัแปรตาม  ได้แก่ ความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารสาขาและการรบัรู้คุณภาพการบรกิารสาขา             

ซึง่ประกอบดว้ย 
 ความคาดหวังคุณภาพการบริการสาขา ได้แก่  ลักษณะที่ส ัมผัสได้ (Tangibles) ความเชื่อถือได ้
(Reliability) ความสามารถตอบสนอง (Responsiveness) ความมัน่ใจ (Assurance) การเขา้ใจถึงจติใจลูกค้า 
(Empathy)    
 การรบัรู้คุณภาพการบรกิารสาขา ไดแ้ก่ ลกัษณะทีส่มัผสัได้ (Tangibles) ความเชื่อถอืได ้(Reliability) 
ความสามารถตอบสนอง (Responsiveness) ความมัน่ใจ (Assurance) และการเขา้ใจถงึจติใจลกูคา้ (Empathy)   
    
 สมมติฐานในการวิจยั 

 1. ลกูคา้ทีม่พีฤตกิรรมการใชบ้รกิารแตกต่างกนั มคีวามคาดหวงัต่อคุณภาพการบรกิารของสาขาธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแตกต่างกนั    
 2. ลูกค้าที่มพีฤติกรรมการใช้บริการแตกต่างกนั มกีารรบัรู้ต่อคุณภาพการบริการของสาขาธนาคาร             
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแตกต่างกนั 
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 3. ระดบัความคาดหวงัและการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารสาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ของลกูคา้มคีวามแตกต่างกนั  
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 ในการวจิยันี้ได้น าแนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งกบังานวจิยัที่ส าคญัได้แก่ แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกบั
พฤตกิรรมผูบ้รโิภค แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัคุณภาพการบรกิารและความสมัพนัธ์ระหว่างความคาดหวงัของ
ลกูคา้และการบรกิารทีไ่ดร้บัจรงิ ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 

1. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค  
 Schiffman & Kanuk (อ้างถึงใน ศริิวรรณ เสรีรตัน์, 2550, น. 9) ได้ให้ค าจ ากดัความของ 

พฤติกรรมผูบ้รโิภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤตกิรรมซึง่บุคคลท าการค้นหา (Searching) การซื้อ 
(Purchasing) การใช ้(Using)  การประเมนิผล (Evaluating) และการใชจ้่าย (Disposing) ในผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 
โดยคาดว่าจะตอบสนองความตอ้งการของเขา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1   A Simple Model of Consumer Decision Making (2007) 
 

 ทีม่า: Schiffman & Kanuk. (1994). Consumer Behavior. p. 561. 
 
 จากแนวความคิดและทฤษฎีข้างต้น จึงมีความสนใจศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้บริการโดยเลือกเป็น          
ตวัแปรอสิระ ซึง่จากกระบวนการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคตาม ภาพ 1 แบบจ าลองกระบวนการตดัสนิใจของผูบ้รโิภค 
ของ ชฟิแมน และ คานุก ในผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้จากการบรโิภคอาจจะเป็นความพงึพอใจหรอืไม่พงึพอใจตวัสนิคา้หรอื

ซือ้ 
1.  การทดลอง 
2.  การซือ้ซ ้า 

ประสบการณ์ 

กระบวนการตดัสนิใจของผูบ้รโิภค 

 
ตอ้งการเป็นทีย่อมรบั 

 
คน้หากอ่นซือ้ 

 
ประเมนิทางเลอืก 

ผลลพัธ ์

อทิธพิลภายนอก 

ปจัจยัดา้นจติวทิยา 
1. แรงจูงใจ  
2. การรบัรู ้ 
3. การเรยีนรู ้ 
4. บุคลกิภาพ  
5. ทศันคต ิ

พฤตกิรรมหลงัการ
ตดัสนิใจ 

การประเมนิหลงัการซือ้ 

ความพยายามของบรษิทั 
1. ผลติภณัฑ์ 
2. การสง่เสรมิการ

ขาย 
3. ราคา 
4. ชอ่งทางการจดั

จ าหน่าย 

สภาพแวดลอ้มทางสงัคมวฒันธรรม 
1. ครอบครวั 
2. กลุม่อา้งองิ 
3. แหลง่ขอ้มลูอืน่ๆทีไ่มใ่ช้

การคา้ 
4. ชนชัน้ทางสงัคม 
5. วฒันธรรมย่อยและ

วฒันธรรม 

การ
น าเขา้ 

กระบวนการ 
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บรกิารไดซ้ึง่จะน าไปสู่พฤตกิรรมอื่นๆ ต่อไป เช่น การซือ้ซ ้า  ความภกัดต่ีอตราสนิคา้ และการรอ้งเรยีน เป็นต้น   
โดยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะถูกจดจ าไว้เป็นประสบการณ์ในการบริโภคและส่งผลต่อปจัจัยด้านจิตวิทยาของ              
ผูบ้รโิภคได ้ 

2. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัคุณภาพการบรกิาร  
Parasuraman; Zeithaml; & Berry (อา้งถงึใน ชูชยั  สมทิธไิกร, 2555,น. 369)  ไดอ้ธบิายว่าคุณภาพ

การบรกิาร (Service  Quality) หมายถงึ การประเมนิของผูบ้รโิภคเกีย่วกบัความดเีลศิหรอืความเหนือกว่าของการ
บรกิาร  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 ภาพ 2  Service-Quality Model ของ Parasuraman; Zeithaml; & Berry (1985) 
 

 ทีม่า : Kotler. (2012). Marketing  Management. p. 395.  
 

Parasuraman; Zeithml; & Berry (อ้างถงึใน คอทเลอร์, 2012, น. 396) การประเมนิคุณภาพ    
โดยใชเ้ครื่องมอื SERVQUALจากพืน้ฐานของช่องว่างของคุณภาพบรกิาร ทัง้ 5 ช่องว่าง พาราสุรามาน ซแีทมล ์
และเบอรร์ี ่ไดพ้ฒันา 21 ค าถาม ทีเ่รยีกว่า SERVQUAL วดัคุณภาพบรกิารทัง้ 5 ด้าน ประกอบดว้ย ลกัษณะที่
สมัผสัได ้ (Tangibles) ความเชื่อถอืได้ (Reliability) ความสามารถตอบสนอง (Responsiveness) ความมัน่ใจ 
(Assurance) และความเขา้ใจถงึจติใจลกูคา้ (Empathy)    
 จากแนวความคดิและทฤษฎขีา้งตน้ จงึมคีวามสนใจศกึษาถงึ คุณภาพการบรกิาร  5 ดา้น ประกอบดว้ย 
ลกัษณะที่สมัผสัได้ (Tangibles) ความเชื่อถือได้ (Reliability) ความสามารถตอบสนอง (Responsiveness)            
ความมัน่ใจ (Assurance) และการเข้าใจถึงจิตใจลูกค้า (Empathy) โดยเลือกเป็นตัวแปรตาม ซึ่งได้น ามา
เปรยีบเทยีบระหว่างความคาดหวงัก่อนการการใชบ้รกิารและหลงัจากการรบับรกิารจรงิ 
 
 

การสือ่สารปากต่อปาก ความตอ้งการสว่น
บุคคล 

ประสบการณ์ในอดตี 

บรกิารทีค่าดหวงั 

บรกิารทีไ่ดร้บัจรงิ 

บรกิารทีไ่ดส้ง่มอบ 
(กอ่นและหลงัการตดิต่อ) 

แปลผลการรบัรูค้ณุภาพ
บรกิาร 

การรบัรูข้องฝา่ยจดัการกบั
ความคาดหวงัของผูบ้รโิภค 

การสือ่สารภายนอกไป
ยงัผูบ้รโิภค 

ผู้บริโภค 

นักการตลาด 

ช่องวา่ง 5 

ช่องวา่ง 2 

ช่องวา่ง 3 

ช่องวา่ง 4 

ช่องวา่ง 1 
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3. ความสมัพนัธร์ะหว่างความคาดหวงัของลกูคา้และการบรกิารทีไ่ดร้บัจรงิ 
 Zeithml; & Berry  (อา้งถงึใน ธธรีธ์ร  ธรีขวญัโรจน์ , 2546, น. 87) ไดก้ล่าวว่า การบรกิารเหนือความ
คาดหมาย ก่อนทีล่กูคา้เขา้มาใชบ้รกิารลกูคา้จะไดร้บัขอ้มลูต่างๆ  ของธุรกจินัน้จากสือ่โฆษณา การประชาสมัพนัธ ์
แผ่นพบ ใบปลิว หรือได้รบัการบอกกล่าวจากบุคคลใกล้ชิด ท าให้ลูกค้าสร้างมโนภาพขึ้นมา หรือสร้างความ
คาดหวงั (Expectation ; Ex) แต่เมื่อมาใชบ้รกิารแลว้ลูกคา้จะไดส้มัผสักบัประสบการณ์จรงิ (Experience ; Ep) 
ลกูคา้จะน ามโนภาพมาเปรยีบเทยีบกบัประสบการณ์จรงิ ดงันี้  

1. กรณี  Ex>Ep    
หากเป็นกรณีนี้  หมายความว่าลกูคา้จะรูส้กึไม่พอใจกบัธุรกจิบรกิารนัน้ เน่ืองจากคุณภาพทีล่กูคา้

สร้างหรือคาดหวังไว้มีมากกว่าคุณค่าที่ได้รับจากประสบการณ์การใช้บริการ ในอนาคตย่อมไม่มาใช้บริการ          
อกีแน่นอน 

2. กรณี  Ex=Ep   
กรณีนี้  ลูกค้าจะรู้สกึว่าการบรกิารนัน้แค่ผ่านเกณฑม์าตรฐานตอบสนองความต้องการไดไ้ม่ได้         

มอีะไรพเิศษ หรอืไม่ไดแ้ตกต่างจากคู่แขง่ หากการบรกิารนัน้มรีาคาสงู ลูกคา้อาจจะไม่มาใชบ้รกิารต่อไป แต่หาก
การบรกิารนัน้มรีาคาสมเหตุสมผล ลกูคา้อาจจะมาใชบ้รกิารในครัง้ต่อไป 

3. กรณี  Ex<Ep   
กรณีนี้เป็นกรณีการใหบ้รกิารเกนิความคาดหมาย เน่ืองจากคุณค่าทีไ่ดร้บัจากประสบการณ์การใช้

บรกิารมมีากกว่าความคาดหวงัทีต่ัง้ไวก้่อนใช้บรกิาร  ลูกคา้มคีวามพอใจเป็นอย่างยิง่ ลูกคา้เกดิความจงรกัภกัด ี 
ย่อมมาใชบ้รกิารในครัง้ต่อไป และอาจจะไปบอกต่อใหบุ้คคลอื่นต่อไป 

ในการวจิยัครัง้นี้มกีารประเมนิระดบัคุณภาพการบรกิารโดยประเมนิจาก การเปรยีบเทยีบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ของการรบัรูแ้ละค่าเฉลี่ยความคาดหวงัในแต่ละดา้นนัน้ๆ โดยค่าเฉลีย่สามารถหาไดจ้าก
การน าค่าคะแนนรวมของแต่ละดา้น (Composite Score) คอืคะแนนทีไ่ดข้องขอ้ค าถามในดา้นทีใ่ชว้ดัตวัแปรนัน้ 
มารวมกนัแลว้หาค่าเฉลีย่กลายเป็นระดบัความคาดหวงั และระดบัการรบัรูใ้นดา้นนัน้ เพยีง 1 ค่า โดยใชเ้กณฑก์าร
วดัจากการน าค่าคะแนนเฉลีย่ของการรบัรูบ้รกิารเป็นตวัตัง้แลว้ลบดว้ยค่าเพยีง 1 ค่า โดยใชเ้กณฑก์ารวดัจากการ
น าค่าคะแนนเฉลีย่ของการรบัรูบ้รกิารเป็นตวัตัง้แลว้ลบดว้ยค่าคะแนนเฉลีย่ของบรกิารทีค่าดหวงั จะไดผ้ลต่างเป็น
คะแนนการรบัรูคุ้ณภาพบรกิาร  ซึง่สามารถตคี่าการรบัรู้คุณภาพของบรกิารออกได้ 3 ระดบั (สุนันทา ยอดเณ, 
2551, น.46) ดงันี้   

1. คุณภาพบรกิารทีม่คี่าเฉลีย่ของระดบัการคาดหวงัสงูกว่าค่าเฉลี่ ของระดบัการรบัรูผ้ลต่างมคี่า
เป็นลบ หมายถงึ การบรกิารนัน้เป็นการบรกิารทีม่คีุณภาพระดบัต ่า 

2. คุณภาพการบริการที่มีค่าเฉลี่ยของระดบัความคาดหวงัเท่ากับค่าเฉลี่ยของระดับการรบัรู้
ผลต่างมคี่าเท่ากบัศนูย ์หมายถงึ การบรกิารนัน้เป็นการบรกิารทีม่คีุณภาพระดบัปานกลาง 

3. คุณภาพการบริการที่มีค่าเฉลี่ยของระดบัความคาดหวงัต ่ากว่าค่าเฉลี่ยของระดบัการรบัรู ้ 
ผลต่างมคี่าเป็นบวก หมายถงึ การบรกิารนัน้เป็นการบรกิารทีม่คีุณภาพระดบัสงู 
 
วิธีการด าเนินการวิจยั 
 การก าหนดประชากรและการสุ่มกลุม่ตวัอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั  คอื ลกูคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทีม่าใช้บรกิารสาขา
ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 200,652 ราย ลูกคา้มธีุรกรรมดา้นเงนิฝาก จ านวน 200,652 ราย ลูกคา้มธีุรกรรม 
ดา้นเงนิกู ้จ านวน 9,591 ราย (ขอ้มลู ณ สงิหาคม 2556) 
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 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั  คอื ลกูคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ทีม่าใชบ้รกิาร
สาขาในกรุงเทพมหานคร ซึง่มลีกูคา้มธีุรกรรมดา้นเงนิฝาก จ านวน 200,652 ราย และ มธีุรกรรมดา้นเงนิกู ้จ านวน 
9,591 ราย รวมเป็น 200,652 ราย (ขอ้มูล ณ สงิหาคม 2556) จ านวนตวัอย่างเท่ากบั 383 ตวัอย่าง โดยใชส้ตูร
ขนาดตวัอย่างเมื่อทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน กลัยา วานิชยบ์ญัชา (2555) และส ารองจ านวนตวัอย่างอกี         
10 % จ านวน 38 ตวัอย่าง รวมจ านวนตวัอย่างเท่ากบั 421 ตวัอย่าง และไดเ้ลอืกวธิกีารก าหนดกลุ่มตวัอย่างแบบ
หลายขัน้ตอน ประกอบดว้ย แบบเจาะจง (Purposive Sample) แบบโควตา (Quota Sampling) โดยน าจ านวน
ลูกค้าแต่ละสาขาคูณกบัจ านวนตวัอย่างทัง้หมดหารกบัจ านวนลูกค้าทัง้หมด ซึ่งจะได้จ านวนตวัอย่าง  ในแต่ละ
สาขาทีจ่ะเกบ็ขอ้มลูและแบบสะดวก (Convenience Sampling) 
 เครือ่งมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ในการวจิยัครัง้นี้ใชแ้บบสอบถามในกสนเกบ็ขอ้มูล โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 สว่น ดงันี้ 
  ส่วนที ่1  แบบสอบถามเกีย่วกบัลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องลูกคา้  ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั
การศกึษา  อาชพี รายไดเ้ฉลีย่และประเภทลูกค้า  จ านวน 6 ขอ้  โดยเป็นค าถามเป็นแบบปลายปิด (Closed-
ended Question)  มคี าตอบหลายตวัเลอืก (Multiple Choices)  ใหเ้ลอืกเพยีงขอ้เดยีว   
  ส่วนที่ 2  พฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
ประกอบด้วยค าถามแบบเลอืกตอบจ านวน 6 ค าถาม  ค าถามเป็นแบบปลายปิด (Closed-ended Question)            
มคี าตอบหลายตวัเลอืก (Multiple Choices) ใหเ้ลอืกเพยีงขอ้เดยีว   
  ส่วนที่ 3  แบบสอบถามความคาดหวงัและการรบัรู้ คุณภาพบรกิารของลูกค้าทีใ่ชบ้รกิารสาขา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยใชเ้ครื่องมอืในการประเมนิคุณภาพบรกิาร SQRVQUAL ของ 
พาราสุรามาน ซแีทมลแ์ละเบอร์รี่ ผูว้จิยัได้ศกึษาแนวคดิการประเมนิคุณภาพบรกิารและได้ประยุกต์ขอ้ค าถาม          
เพื่อใชส้ าหรบัการประเมนิคุณภาพการบรกิารสาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประกอบดว้ย
ค าถาม 25 ขอ้ มาตรวดัแบบลเิคริต์ (Likert Scale) ทีม่คี่าตัง้แต่ 1 (น้อยทีส่ดุ) ถงึ 5 (มากทีส่ดุ) 
 การตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมือ  

 ผู้วิจ ัยได้ท าการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดย การตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องของ
วตัถุประสงค ์(Index of Item Objective Congruence : IOC) จากผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 3 ท่าน ซึง่ผลการพจิารณาขอ้
ค าถามมผีลมากกว่า 0.5 และการตรวจสอบความเทีย่งตรง (Reliability)  ซึง่ผลจากการประเมนิค่าสมัประสทิธิ ์
ครอนบคั อลัฟ่า  จากแบบสอบถาม จาก จ านวน 40 ตวัอย่าง ผลการวเิคราะห์ พบว่า มีค่าเท่ากบั 0.976                   
ซึง่มากกว่า 0.7 จงึจะสรุปไดว้่าแบบสอบถามมคีวามน่าเชื่อถอืสงู 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการศึกษาวิจัยได้ รวบรวมข้อมูลจากลูกค้าที่มาใช้บริการธนาคาร                   
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในกรุงเทพมหานคร  โดยใช้แบบสอบถามจ านวน  421 คน ในช่วงเดอืน
ตุลาคม-พฤศจกิายน พ.ศ. 2556 จ านวน 15 สาขา โดยเกบ็แบบสอบถามดว้ยตนเองและพนักงานสาขาธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึง่มกีารจดัท าเอกสารชีแ้จง้การตอบแบบสอบถามและเขา้ร่วมประชุมชีแ้จง้
ใหพ้นกังานสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร 

 การจดักระท าข้อมูลและการวิเคราะหข์้อมูล  ในการวจิยัครัง้นี้ ไดม้ ีการตรวจสอบขอ้มลู  ซึง่ผูว้จิยัน า
แบบสอบถามที่ได้รบัทัง้หมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามน ามาลงรหสั ที่ก าหนดและน าขอ้มูล           
ทีล่งรหสัมาท าการประมวลผลขอ้มลูโดยโปรแกรมโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเรจ็รปู 

 การวิเคราะหข์้อมูล 

 1. วเิคราะหข์อ้มลูแบบสอบถามสว่นที ่1 ขอ้มลูลกูคา้ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษาสงูสุด รายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดอืน และประเภทลกูคา้น ามาแจกแจงความถี ่(Frequency) และค่ารอ้ยละ (Percentage) 
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 2. วเิคราะหข์อ้มูลแบบสอบถามส่วนที ่2 พฤตกิรรมการใชบ้รกิาร ไดแ้ก่ วตัถุประสงคใ์นการใช้บรกิาร 
บุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการใชบ้รกิารธนาคาร ช่วงทีใ่ชบ้รกิารธนาคาร วนัทีใ่ชบ้รกิารธนาคาร แผนกหรอืช่องทางทีใ่ช้
บรกิาร ช่องทางการคน้หาขอ้มลู น ามาแจกแจงความถี ่(Frequency) และค่ารอ้ยละ (Percentage) 
 3. วเิคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามส่วนที่ 3 ความคาดหวงั และการรบัรู้ต่อคุณภาพการบรกิาร ได้แก่ 
ลกัษณะสมัผสัได้ ความเชื่อถือได้ ความสามารถตอบสนอง ความมัน่ใจ และการเข้าถึงจิตใจลูกค้า น ามาหา
ค่าเฉลีย่ ( ) และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 4. การทดสอบสมมตฐิาน 
 4.1 สถติิวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-Way ANOVA) เพื่อทดสอบมตฐิาน ในส่วน 
วตัถุประสงคใ์นการใชบ้รกิาร บุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการใชบ้รกิารธนาคาร ช่วงทีใ่ชบ้รกิารธนาคาร วนัทีใ่ชบ้รกิาร
ธนาคาร แผนกหรอืช่องทางทีใ่ชบ้รกิาร ช่องทางการคน้หาขอ้มูล ความคาดหวงัและการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิาร
สาขา ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 โดยใชก้ารทดสอบค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ของ ระดบัคะแนนของ
กลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป โดยตัวแปรต้นเป็นสเกลแบบนามบญัญัติ (Nominal scale) และแบบ
เรยีงล าดบั (Ordinal scale)  ตวัแปรตามเป็นแบบช่วง (Interval scale) ไดแ้ก่ ลกัษณะสมัผสัได ้ความเชื่อถอืได ้
ความสามารถตอบสนอง ความมัน่ใจ และการเขา้ถงึจติใจลกูคา้ 
 4.2 การเปรยีบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่  ที่ระดบันัยส าคญั หรือระดบัความ
เชื่อมัน่ 95% โดยใชส้ตูรตามวธิ ีLeast Significant Difference (LSD) เพื่อเปรยีบเทยีบผลต่างระหว่างค่าเฉลีย่
ประชากรครัง้ละคู่ (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2553: 161)  

 4.3 สถติวิเิคราะหผ์ลต่างระหว่างค่าเฉลีย่ของ 2 ประชากรแบบจบัคู่ (Pair t-test) ซึง่เป็นการ
ทดสอบเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของ 2 ประชากร ทดสอบสมมตฐิานคอื ระดบัความคาดหวงักบัระดบัของการรบัรูม้ ี
ความแตกต่างกนั ที่ระดบัความเชื่อมัน่ร้อยละ 95 โดยจะใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างความคาดหวงัและ          
การรบัรูต่้อคุณภาพบรกิาร 
 

ผลการวิจยั 
1. ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นลูกค้าผู้ใช้บริการ ส่วนใหญ่             

เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21-30 ปี คน ระดบัการศกึษาปริญญาตรี  ประกอบอาชีพรบัราชการ/พนักงาน
รฐัวสิาหกจิ รายไดเ้ฉลีย่ 10,001-20,000 บาท และประเภทลกูคา้เป็นบุคคลธรรมดา  

2.  ขอ้มูลด้านพฤติกรรมการใช้บรกิารสาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรของผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นลูกค้าผู้ใช้บริการมาใช้บริการฝ าก-ถอน บุคคลใน
ครอบครวัมอีทิธพิลต่อการใชบ้รกิาร ใชบ้รกิารธนาคารบ่อยทีสุ่ดในช่วงเวลา 8.30 – 12.00 น. วนัที่ใชบ้รกิาร
ธนาคารบ่อยทีส่ดุคอื  วนัจนัทร ์ดา้นแผนกหรอืช่องทางทีใ่ชบ้รกิารมากทีส่ดุคอื แผนกการเงนิ และช่องทางทีใ่ช ้ใน
การค้นหาขอ้มูลเกี่ยวกบั ธ.ก.ส.บ่อยที่สุดคอื Website (http://www.baac.or.th) ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร  

3.  ความคาดหวงัต่อคุณภาพบรกิารสาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
  ความคาดหวังต่อคุณภาพบริการสาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นลูกค้าผู้ใช้บรกิารมคีวามคาดหวงัต่อคุณภาพบรกิารในทุกๆ         
ด้านอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นลูกค้าผู้ใช้บริการมีความคาดหวงั             
โดยเรียงจากระดบัค่าเฉลี่ยที่มคี่าสูงสุด คอื ด้านความมัน่ใจ และด้านความสามารถการตอบสนอง รองลงมา           
ดา้นการเขา้ถงึจติใจลกูคา้ ดา้นความเชื่อถอืได ้และดา้นลกัษณะสมัผสัได ้ 
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4. การรบัรูคุ้ณภาพบรกิารสาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
การรับรู้ ต่อคุณภาพบริการสาขาธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่าผูต้อบแบบสอบถามทีเ่ป็นลูกคา้ผูใ้ชบ้รกิารทีม่าใชบ้รกิารมกีารรบัรูต่้อคุณภาพบรกิารใน
ทุกๆดา้นอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่าผูต้อบแบบสอบถามทีเ่ป็นลกูคา้ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามคาดหวงั
โดยเรยีงจากระดบัค่าเฉลี่ยคะแนนที่มคี่าสูงสุด คอื ด้านความมัน่ใจ รองลงมา คอืด้านการเขา้ถึงจติใจลูกค้า            
ดา้นความสามารถการตอบสนอง ดา้นความเชื่อถอืได ้และ ดา้นลกัษณะสมัผสัได ้ 

5. การเปรยีบเทียบความคาดหวงัและการรบัรู้ต่อคุณภาพบรกิารสาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าค่าเฉลีย่ความการรบัรูต่้อคุณภาพบรกิารสงูกว่าค่าเฉลีย่การรบัรู้
คุณภาพบริการในทุกๆ ด้านโดยความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยความคาดหวงัและการรบัรู้ต่อคุณภาพบริการ             
เรยีงจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ ดา้นความมัน่ใจ ดา้นการเขา้ถงึจติใจ ดา้นความสามารถตอบสนอง ดา้นความเชื่อถอื
ไดแ้ละดา้นลกัษณะสมัผสัได้ ตามล าดบั สรุปไดว้่าคุณภาพการบรกิารสาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ในเขตกรุงเทพมหานคร มคีุณภาพบรกิารอยู่ในระดบัสงูกว่าความคาดหวงัในทุกๆ ดา้น 

6. ผลการทดสอบสมมตฐิาน  
6.1 ลูกคา้ทีม่พีฤตกิรรมการใชบ้รกิารแตกต่างกนัมคีวามคาดหวงัต่อคุณภาพการบรกิารของสาขา

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแตกต่างกนั ในเรื่อง วตัถุประสงค์การใช้บริการ วนัที่ใช้บรกิาร
ธนาคารบ่อยทีสุ่ด แผนกหรอืช่องทางทีใ่ชบ้รกิารมากทีสุ่ด และช่องทางทีใ่ช้ในการคน้หาขอ้มูล ซึง่สอดคล้องกบั
สมมติฐาน ส่วนลูกค้าทีม่พีฤติกรรมการใช้บรกิารแตกต่างกนั มคีวามคาดหวงัต่อคุณภาพการบรกิารของสาขา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรไม่แตกต่างกนั ในเรื่อง อิทธิพลจากบุคคลและช่วงที่ใช้บริการ
ธนาคารบ่อยทีส่ดุ ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

6.2 ลกูคา้ทีม่พีฤตกิรรมการใชบ้รกิารแตกต่างกนัมกีารรบัรูต่้อคุณภาพการบรกิารของสาขาธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแตกต่างกนั ในเรื่อง วตัถุประสงคก์ารใชบ้รกิาร  อทิธพิลจากบุคคล ช่วงทีใ่ช้
บรกิารธนาคารบ่อยที่สุด แผนกหรอืช่องทางที่ใช้บริการมากที่สุด และช่องทางที่ใช้ในการค้นหาขอ้มูล  ธ.ก.ส.          
บ่อยทีส่ดุ ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน ส่วนลูกคา้ทีม่พีฤตกิรรมการใชบ้รกิารแตกต่างกนัมกีารรบัรูต่้อคุณภาพการ
บรกิารของสาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรไม่แตกต่างกนั ในเรื่อง วนัที่ใช้บรกิารธนาคาร  
บ่อยทีส่ดุ ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

6.3 ระดับความคาดหวงัและการรบัรู้คุณภาพบริการสาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรของลูกค้าแตกต่างกนั ในด้านความเชื่อถือได้ ด้านความสามารถตอบสนอง  ด้านความมัน่ใจและ             
ดา้นการเขา้ถงึจติใจลูกคา้แตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิาน ส่วนในด้านลกัษณะที่สมัผสัได้ไม่แตกต่างกนั 
ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

 
สรปุและอภิปรายผล 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการใช้บริการกบัความคาดหวงัและการรบัรู้คุณภาพบรกิาร
สาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรของลูกคา้ ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่จากผลการศกึษาจาก
กลุ่มตวัอย่าง และการคน้ควา้จากแนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งสามารถน ามาอภปิรายผลดงันี้ 

1. พฤติกรรมการใช้บริการ 
 จากผลการวจิยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นผูต้อบแบบสอบถามทีเ่ป็นลูกคา้ผูใ้ชบ้รกิารมพีฤตกิรรมการใช้
บริการสาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ใช้บริการ                 
ฝาก-ถอนมากทีสุ่ด บุคคลในครอบครวัมอีทิธพิลต่อการใช้บรกิารธนาคารมากทีสุ่ด ใช้บรกิารธนาคารช่วงเวลา 
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8.30 - 12.00 น.บ่อยที่สุด ใช้บรกิารวนัจนัทรบ์่อยที่สุด แผนกการเงนิเป็นช่องทางทีใ่ช้บรกิารมากที่สุดและ 
Website ธ.ก.ส. (htpp://www.baac.or.th) เป็นช่องทางที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ ธ .ก.ส.บ่อยที่สุด                
ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของชฟิแมนและคานุก (Schiffman; & Kanuk. 1994: 561) เกีย่วกบักระบวนการบรโิภค 
ปจัจยัก าหนดพฤติกรรมผู้บริโภคนัน้มอีิทธิพลจากปจัจยัภายนอกของกระบวนการน าเข้าของสภาพแวดล้อม
ภายนอก ซึง่มสีว่นในกระบวนการตดัสนิใจของผูบ้รโิภค จากอทิธพิลจากภายนอก ไดแ้ก่การน าเสนอของเจา้ของ
ผลิตภัณฑ์ผ่านผลิตภัณฑ์  การส่งเสริมการขาย  ราคาและช่องทางการจดัจ าหน่าย สภาพแวดล้อมทางสงัคม
วฒันธรรม ครอบครวั กลุ่มอ้างองิ แหล่งขอ้มูลอื่นๆทีไ่ม่ใช้การค้า ชนชัน้ทางสงัคม  ซึ่งจากผลการวจิยัดงักล่าว            
ไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จุรพีร หมื่นศรี (2555: 48-51) ทีไ่ดศ้กึษาเรื่อง “ความคาดหวงั การรบัรูคุ้ณภาพ
บรกิารทีจุ่ดบรกิารสาขาและพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของลกูคา้บตัรเครดติ ในกรุงเทพมหานคร” พบว่า ผูใ้ชบ้รกิาร
ส่วนใหญ่ใช้บริการประเภทช าระค่าบริการบัตรเครดิต /สมัครบัตรเครดิต ใช้บริการวันท างานราชการปกต ิ                
ใช้บริการช่วง 13.01-17.00 น. ประเภทบัตรเครดิตที่ใช้ทัง้ธนาคารพาณิชย์และที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย ์               
อาจเนื่องมาจากคนละกลุ่มตัวอย่างโดยงานวิจยัของจุรีพร  หมื่นศรี มีกลุ่มตัวอย่างเป็นลูกค้าที่ใช้บตัรเครดิต          
แต่งานวจิยันี้เป็นลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิารทางการเงนิกบัธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   

2. ความคาดหวงัต่อคณุภาพการบริการ 
 ผลการศึกษาเกี่ยวกับความคาดหวังต่อคุณภาพบริการสาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร พบว่า ความคาดหวงัต่อคุณภาพบรกิารสาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ของ
ผูต้อบแบบสอบถามที่เป็นลูกคา้ผู้ใช้บรกิารต่อคุณภาพบรกิารทัง้ 5 ด้าน มคีวามคาดหวงัด้านความมัน่ใจและ         
ดา้นความสามารถตอบสนองมากทีสุ่ด รองลงมาคอื ดา้นการเขา้ถงึจติใจลูกคา้ ดา้นความเชื่อถอืได้ และดา้นที่
ผูต้อบแบบสอบถามทีเ่ป็นลูกคา้ผูใ้ชบ้รกิารคาดหวงัน้อยทีสุ่ดคอื ด้านลกัษณะสมัผสัได ้ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิ
ของ ชูชยั สมทิธไิกร (2555) ที่กล่าวไวว้่า ธุรกจิธนาคารเป็นธุรกจิการบรกิารที่เน้นการประมวลผลขอ้มูลการ
บรกิารทีโ่ดยลกูคา้มสีว่นร่วมในแง่ของการประมวลขอ้มูลเฉพาะและไดร้บัเอกสารเกีย่วกบัขอ้มูลเหล่านัน้ภายหลงั
ใชบ้รกิาร จงึส่งผลท าให้ผูต้อบแบบสอบถามทีเ่ป็นลูกคา้ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามคาดหวงัต่อคุณภาพบรกิารด้านความ
มัน่ใจและด้านความสามารถตอบสนองมากที่สุด  ส่วนความคาดหวงัคุณภาพบรกิารน้อยที่สุดคอื ด้านลกัษณะ
สมัผสัได้ อาจเนื่องมาจากผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นลูกค้าผู้ใช้บรกิารให้ความส าคญักบัคุณภาพบรกิารในด้าน
ความมัน่ใจและดา้นอื่นๆ มากกว่า ซึง่ใกลเ้คยีงกบังานวจิยัของ วรรตัน์ หวงัเลศิสกุลชยั (2546) ศกึษาเรื่อง ความ
คาดหวงัและการไดร้บับรกิารของธนาคารออมสนิ พบว่า ความคาดหวงัจากการบรกิารของธนาคารออมสนิศูนย์
ธุรกิจสินเชื่อและบริการถนนเพชรบุรี ในด้านต่างๆ โดยการบริการที่ผู้ใช้บริการคาดหวังมากที่สุด คือ              
ความเชื่อถือได้ รองลงมาคือ ด้านความมัน่ใจ ด้านการเข้าถึงจิตใจ ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็วและ            
ดา้นกายภาพ 

3. การรบัรูต่้อคณุภาพการบริการ 
 ผลการศึกษาเกี่ยวกบัการรบัรู้ต่อคุณภาพบรกิารสาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
พบว่า การรบัรู้ต่อคุณภาพบรกิารสาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ของผูต้อบแบบสอบถาม           
ทีเ่ป็นลกูคา้ผูใ้ชบ้รกิารต่อคุณภาพบรกิารทัง้ 5 ดา้น มกีารรบัรูม้ากทีสุ่ดคอื ดา้นความมัน่ใจ รองลงมาคอื ดา้นการ
เขา้ถงึจติใจลูกคา้  ดา้นความสามารถตอบสนอง ดา้นความเชื่อถอืได ้และ ดา้นทีลู่กคา้การรบัรูน้้อยทีสุ่ดคอืดา้น
ลักษณะสัมผัสได้ โดยมีการรับรู้คุณภาพบริการในด้านความมัน่ใจ มากที่สุด อาจเนื่องมาจาก ธนาคาร                
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรไดม้กีารพฒันาการใหบ้รกิารโดยยดึถอืลูกคา้เป็นส าคญัผ่านโครงการต่างๆ 
ของธนาคาร เช่น การบรกิารดว้ยใจ การอบรมพนักงานในเรื่องผลติภณัฑ์และความรู้อื่นๆ และการรกัษาความ
ปลอดภัยให้กับลูกค้าในการท าธุรกรรม  ส่วนการรับรู้คุณภาพบริการน้อยที่สุด ด้านลักษณะสัมผัสได้             
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อาจเนื่องมาจากมกีารรบัรูคุ้ณภาพบริการดา้นความมัน่ใจและดา้นอื่นๆ ไดม้ากกว่า โดยเฉพาะดา้นความสะดวก
ของจุดทีต่ัง้สาขาในการใชบ้รกิารส าหรบัลกูคา้ เป็นสิง่ทีล่กูคา้รบัรูน้้อยทีสุ่ด อาจจะเป็นเพราะพฤตกิรรมของลูกคา้
ในเขตกรุงเทพมหานครนัน้ ใหค้วามส าคญักบัจุดทีต่ัง้ทีส่ามารถเขา้ถึงไดง้่ายและสะดวก แต่สาขาของ ธ.ก.ส.ใน
เขต กรุงเทพมหานคร ในปจัจุบนัมเีพยีง 15 สาขา และจุดทีต่ัง้ธ.ก.ส. ยงัไม่สามารถเขา้ถงึได้สะดวกอย่างเช่น 
ห้างสรรพสนิค้า ตลาด และแหล่งชุมชน เป็นต้นมากนัก ซึ่งใกล้เคียงกบังานวิจยัของ วรรตัน์ หวงัเลศิสกุลชยั
(2546) ศกึษาเรื่อง ความคาดหวงัและการไดร้บับรกิารของธนาคารออมสนิ พบว่า การไดร้บับรกิารจรงิจากการ
บรกิารของธนาคารออมสนิศนูยธ์ุรกจิสนิเชื่อและบรกิารถนนเพชรบุร ีในดา้นต่างๆ โดยการบรกิารทีผู่ใ้ชบ้รกิารรบัรู้
ถึงการรับบริการมากที่สุด คือ ความเชื่อถือได้ รองลงมาคือ ด้านการเข้าถึงจิตใจ ด้านความมัน่ใจ ด้านกา ร
ตอบสนองอย่างรวดเรว็และดา้นกายภาพ 

4. การทดสอบสมมติฐาน  
 จากผลการทดสอบ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นลูกค้าผู้ใช้บริการ ที่ใช้บรกิารสาขาธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในเขตกรุงเทพมหานครมรีะดบัความคาดหวงัต่อคุณภาพบรกิารแตกต่างกนัมี
ระดบัการรบัรูต่้อคุณภาพบรกิารในดา้นความเชื่อถอืได้ ดา้นความสามารถตอบสนอง ดา้นความมัน่ใจ และดา้นการ
เขา้ถึงจติใจลูกค้า แตกต่างกนั ส่วนดา้นลกัษณะที่สมัผสัได้ ไม่แตกต่างกนั โดยค่าเฉลี่ยความแตกต่างของระดบั
ความคาดหวงัและการรบัรู้คุณภาพบริการทัง้ 5 ด้าน มีค่าเป็นบวก ซึ่งระดบัคุณภาพบริการอยู่ในระดบัสูง                 
อาจเนื่องมาจาก  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรไดม้กีารพฒันาและปรบัปรุงการบรกิารในดา้นต่างๆ 
ของธนาคารผ่านโครงการต่างๆ ของธนาคาร เช่น ระบบงานธุรกจิหลกั (Core Banking System: CBS) เพื่อการ
บรกิารในการท าธุรกรรมของลูกคา้ทีส่ะดวกรวดเรว็มากขึน้ การขยาย ATM ใหค้รอบคลุมทุกสาขาและสามารถใช้
บรกิารได้ตลอด 24 ชม.  การสรา้งพฤตกิรรมการบรกิารที่ชื่อว่า “บรกิารดว้ยใจ” ของพนักงาน ธ.ก.ส. เพื่อให้
พนกังานใหบ้รกิารทีด่ ีและเขา้ใจความตอ้งการของลกูคา้ การรบัฟงัเสยีงของลกูคา้ผ่านกล่องแสดงความคดิเหน็และ 
Call Centre เป็นต้น  จึงท าให้ลูกค้าเมื่อมาใช้บริการเกิดความพึงพอใจต่อการบริการของสาขาธนาคาร              
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตกรุงเทพมหานคร  ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ  Zethaml; & Bitner 
(อา้งองิใน ธธรีธ์ร  ธรีขวญัโรจน์, 2546, น. 87)  ไดก้ล่าวว่า การบรกิารเหนือความคาดหมาย ก่อนทีลู่กคา้เขา้มาใช้
บรกิาร  ลกูคา้จะไดร้บัขอ้มลูต่างๆ  ของธุรกจินัน้จากสือ่โฆษณา  การประชาสมัพนัธ ์ แผ่นพบ  ใบปลวิ  หรอืไดร้บั
การบอกกล่าวจากบุคคลใกลช้ดิ  ท าใหล้กูคา้สรา้งมโนภาพขึน้มา  หรอืสรา้งความคาดหวงั  (Expectation ; Ex)  แต่
เมื่อมาใชบ้รกิารแลว้ลกูคา้จะไดส้มัผสักบัประสบการณ์จรงิ (Experience ; Ep)  ลกูคา้จะน ามโนภาพมาเปรยีบเทยีบ
กบัประสบการณ์จรงิ ซึง่กรณี  Ex<Ep  เป็นกรณีการให้บรกิารเกนิความคาดหมาย  เนื่องจากคุณค่าทีไ่ดร้บัจาก
ประสบการณ์การใชบ้รกิารมมีากกว่าความคาดหวงัทีต่ัง้ไวก้่อนใช้บรกิาร  ลูกคา้มคีวามพอใจเป็นอย่างยิง่  ลูกค้า
เกิดความจงรกัภักดี  ย่อมมาใช้บริการในครัง้ต่อไป  และอาจจะไปบอกต่อให้บุคคลอื่นต่อไป  และใกล้เคียงกบั
งานวจิยัของ วรรตัน์  หวงัเลศิสกุลชยั (2546)  ไดศ้กึษาเรื่อง “ความคาดหวงัและการไดร้บับรกิารของธนาคารออม
สนิ” ช่องว่างระหว่างความคาดหวงักบัการไดร้บับรกิารดา้นความเชื่อได ้ การตอบสนองอย่างรวดเรว็  ความมัน่ใจ  
และการเขา้ถงึจติใจ  มคี่าเป็นบวก  แสดงว่า  คุณภาพบรกิารดกีว่าคาดหวงั  ส่วนดา้นลกัษณะทางกายภาพ มคี่า
เป็นลบ แสดงว่า  คุณภาพบรกิารไม่ดอีย่างทีค่าดหวงั   
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวจิยัเกี่ยวกบัพฤติกรรมการใช้บรกิารกบัความคาดหวงัและการรบัรู้คุณภาพบรกิารสาขา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าค่าเฉลีย่การรบัรู้
คุณภาพบรกิารสาขา ธ.ก.ส.สงูกว่าค่าเฉลีย่ความคาดหวงัคุณภาพบรกิารสาขา ธ.ก.ส.ทัง้ 5 ดา้น คอื ดา้นลกัษณะสมัผสัได ้
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ดา้นความเชื่อถอืได ้ดา้นความสามารถตอบสนอง ดา้นความมัน่ใจ และดา้นการเขา้ถงึจติใจลูกคา้ แสดงถงึความพงึพอใจ
ของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นลูกค้าผู้ใช้บริการในคุณภาพบริการสาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ในระดบัสงู ซึง่จากผลการวจิยัดงักล่าวนัน้สามารถน าผลทีไ่ดไ้ปพฒันาแนว
ทางการรกัษามาตรฐานคุณภาพบรกิาร พฒันาการบรกิารให้ดยีิง่ขึน้ และเพื่อใหลู้กคา้มคีวามพงึพอใจกบัการใช้
บรกิารสาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ดงันัน้ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ ดงันี้ 

1.  ด้านลกัษณะสมัผสัได้ ความสะดวกของจุดทีต่ัง้สาขาในการใชบ้รกิารส าหรบัลูกคา้ ดงันัน้ธนาคาร
ควรเพิม่จุดทีต่ัง้สาขาธนาคารในสถานทีท่ีลู่กคา้เดนิทางสะดวก การคมนาคมสะดวก เช่น ตลาด หา้งสรรพสนิค้า 
สถานีขนส่งผู้โดยสาร และแหล่งชุมชน เป็นต้น เพื่ออ านวยความสะดวกให้กบัลูกค้า เพื่อความพึงพอใจและ            
การกลบัมาใชบ้รกิารสาขาธนาคารเพิม่ขึน้  

2. ด้านความเช่ือถือได้  การให้บริการตามเวลาที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งธนาคารควรมเีจ้าที่คดักรอง            
การมาใชบ้รกิารของลูกคา้เพื่อใหไ้ดใ้ชบ้รกิารในแผนกทีลู่กคา้ต้องการไดเ้รว็ขึน้และกดบตัรควิไดถู้กตามประเภท
การใชบ้รกิาร  การอบรมพนักงานในการเพิม่ความรวดเรว็และถูกต้องในการใหบ้รกิารลูกคา้ และธนาคารมรีะบบ  
ทีช่่วยสนบัสนุนการท างานของพนกังานทีใ่หบ้รกิาร 

3. ด้านความสามารถตอบสนอง  การแกไ้ขปญัหาใหก้บัลูกคา้มขี ัน้ตอนทีร่วดเรว็ ซึง่ธนาคารควรมี
การประชุม สรุปประเดน็ปญัหาทีล่กูคา้พบบ่อยๆ และแนวทางทีจ่ะแกไ้ข เพื่อใหเ้จา้หน้าทีผู่เ้ชีย่วชาญช่วยฝึกอบรม
ใหพ้นกังานไดท้ราบวธิกีารแกไ้ขปญัหา การมโีทรศพัท ์ณ จุดบรกิารทีส่าขา คอมพวิเตอร ์เพื่อใหบ้รกิารลูกคา้ให้
สามารถตดิต่อพนักงานส่วนกลาง หรอืป้ายประชาสมัพนัธช์่องทางการตดิต่อใหก้บัลูกคา้ เช่น facebook twister 
และ e-mail  เป็นตน้  

4.  ด้านความมัน่ใจ  ความรู้เกี่ยวกบัผลติภณัฑ์รวมทัง้ความรู้อื่นๆเพื่อตอบปญัหาลูกค้าได้อย่าง
ชดัเจนของพนักงาน ซึง่ธนาคารควรอบรมพนักงานเกีย่วกบัผลติภณัฑใ์หม่ๆ อยู่เสมอ การมโีปรแกรมสนับสนุน
พนักงานทีเ่คาเตอร์ในการค้นหาขอ้มูลเพื่อใหพ้นักงานสามารถตอบปญัหาลูกคา้ได้ หรอือุปกรณ์ Tablet ซึ่งม ี
Application ที่สามารถอธิบายผลติภณัฑ์ใหม่ๆ ให้กบัลูกค้าได้อย่างรวดเรว็ เน่ืองจากในปจัจุบนัธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมผีลติภณัฑเ์งนิฝาก สนิเชื่อ และบรกิารอื่นๆ มากมาย  

5. ด้านการเข้าถึงจิตใจลูกค้า ความสนใจลูกค้าแต่ละรายที่เขา้มาใช้บรกิารสาขา ซึง่ธนาคารควร
อบรมพนักงานเพิ่มเติมเกี่ยวกบัการเทคนิคการบริการ ซึ่งธนาคารมีโครงการบริการด้วยใจ ซึ่งควรเน้นย ้าให้
พนกังานและอบรมเพิม่เตมิใหพ้นกังานใหม่ 

6. พฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้า ควรมีการประชาสมัพนัธ์ให้ลูกค้าทราบถึงผลิตภัณฑ์ของ
ธ.ก.ส. เพิม่มากขึน้ ผ่านสือ่โฆษณาหลากหลาย เช่น ป้ายโฆษณาผ่านจอโฆษณาตามสถานทีส่ าคญั Social Media 
ต่างๆ  Website เป็นตน้ เพื่อประชาสมัพนัธท์ีต่ ัง้ ธ.ก.ส. ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร  

7. ผู้บริหารธนาคารระดับบริหาร ของส านักงานใหญ่ ฝ่ายกิจการสาขา ส านักงานจังหวัด                   
น าผลการวจิยัทีไ่ดเ้กีย่วกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารกบัความคาดหวงัและการรบัรูข้องลูกคา้ต่อคุณภาพบรกิารของ
สาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อน าไปสนับสนุน การวางแผนและ
การก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดโดยยดึลูกค้าเป็นส าคญั เพื่อสร้างรกัษามาตรฐานคุณภาพบรกิาร สร้างความ           
พงึพอใจและความประทบัใจกบัการใชบ้รกิารสาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรของลกูคา้ 
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