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บทคดัย่อ 
 

 การศกึษาคน้ควา้วจิยัครัง้นี้มุ่งศกึษาถงึ คุณภาพการใหบ้รกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
ธนาคารของรฐัแห่งหนึ่งของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัคอื ลูกคา้ทีม่าใชบ้รกิารกบั
ธนาคารของรฐัแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 260 คน โดยเป็นผูท้ีใ่ชบ้รกิารธนาคารของรฐัแห่งหนึ่งอย่าง
น้อย 1 ครัง้  โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล คอื ค่ารอ้ย
ละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะหค์วามแตกต่างใชก้ารวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว การหาความ
แตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถติใินระดบัน้อยทีสุ่ด การวเิคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ การทดสอบความสมัพนัธ์
โดยการหาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั  
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลู พบว่า 
 1.  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูใ้ชบ้รกิารธนาคาร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มอีายุระหว่ าง 25-34 ปี 
ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีสถานภาพโสด อาชพีพนกังานเอกชน มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 – 30,000 บาท  
 2. ความคาดหวงัของผูใ้ชบ้รกิารธนาคารของรฐัแห่งหนึ่ง ทีม่ผีลต่อการใหบ้รกิารธนาคาร 
ในดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นความเชื่อถอืได ้ดา้นการตอบสนองอย่างรวดเรว็ ดา้นความเชื่อมัน่ ดา้นความเอาใจใส ่
พบว่าความคาดหวงัต่อต่อการบรกิารทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก 
 3. การรบัรูจ้รงิของผูใ้ชบ้รกิารธนาคารของรฐัแห่งหนึ่ง ทีม่ผีลต่อการใหบ้รกิารธนาคาร 
ในดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นความเชื่อถอืได ้ดา้นการตอบสนองอย่างรวดเรว็ ดา้นความเชื่อมัน่ ดา้นความเอาใจใส ่
พบว่าการรบัรูจ้รงิต่อการบรกิารทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก 
 4. เปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างความคาดหวงัและการรบัรูจ้รงิต่อการใหบ้รกิาร 
ธนาคารของผูใ้ชบ้รกิารธนาคารของรฐัแห่งหนึ่ง พบว่าผูใ้ชบ้รกิารมคีวามคาดหวงัโดยรวมมากกว่าการรบัรูจ้รงิโดยรวม
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 แสดงว่าผูใ้ชบ้รกิารไม่พงึพอใจในทุกด้าน ซึ่งสามารถเรยีงระดบัความไม่พงึ
พอใจจากระดบัคะแนนเฉลีย่ทีแ่ตกต่างกนัระหว่างความคาดหวงั และการรบัรู ้จากมากไปน้อยไดด้งันี้ คอื ดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ ดา้นการตอบสนองอย่างรวดเรว็ ดา้นความเอาใจใส ่ดา้นความเชื่อถอืได ้ดา้นความเชื่อมัน่ ตามล าดบั 
 5. การรบัรูจ้รงิต่อการใหบ้รกิารธนาคารของผูใ้ชบ้รกิารธนาคาร ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะทาง 
กายภาพ ด้านความเชื่อถือได้ ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ด้านความเชื่อมัน่ และด้านความเอาใจใส ่                     
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร 3 ดา้น ไดแ้ก่ ระยะเวลาทีเ่ป็นลูกคา้ ความถี่ในการใชบ้รกิาร การแนะน าให้
คนรู้จกัหรือเพื่อนใช้บริการกบัธนาคาร มีความสมัพนัธ์ในระดบัค่อนข้างต ่า และเป็นไปในทิศทางเดียวกนัที่ระดบั
นยัส าคญัสถติ ิ0.01   
 
__________________________________ 
1สาขาวชิาการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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 การใหบ้รกิารทัง้ 5 ดา้นประกอบดว้ย ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นการตอบสนองอย่างรวดเรว็ ดา้นความ
เอาใจใส ่ดา้นความเชื่อถอืได ้ดา้นความเชื่อมัน่ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้ริการธนาคารทัง้ 3 ดา้น ในระดบั
ค่อนขา้งต ่า และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัทีร่ะดบันยัส าคญัสถติ ิ0.05   
 

ค าส าคญั:  คุณภาพ พฤตกิรรม ผูบ้รโิภค ธนาคาร 
 

Abstract 
 
 The aim of this research is to study service quality relating to customer’s usage service behavior at 
a Government Bank in Bangkok Metropolis. The sample of consumers in this research is a group of 260 
consumers who have used services at least once with a Government Bank in the Bangkok Metropolis.  The 
sample by amount research instruments used in this study are questionnaires. The data derived are analyzed 
and presented in term of percentage, mean and standard deviation. The difference is tested through t-test 
and one-way analysis of variance while significant difference of each pair is tested by using the Least 
Significant Dfference (LSD) method. The comparison of sample group is tested through Paired – Sample t-
test, while the relationship of sample size is tested by using Pearson Product Moment Correlation Coefficient. 
 The results are analyzed as follows: 
 1. The majority of demographic characteristic in this sample group are female, aged between          
25-34 years old whose level of education is a Bachelor’s degree, single, private company employees, and 
earning average monthly income between Baht 20,001- 30,000. 
 2. The consumers’ expectation level toward service quality at a Government Bank in Bangkok 
Metropolis in term of tangibles, reliability, responsiveness, assurance, empathy aspects are at the much level.  
 3. The consumers’ perception level toward service quality at a Government Bank in Bangkok 
Metropolis in term of tangibles, reliability, responsiveness, assurance, empathy aspects are at the much level. 
 4.  Comparing between consumers’ expectation and consumers’ perception toward services quality 
on relating to consumer’s usage service behavior at a Government Bank in Bangkok Metropolis have overall 
expectation higher than overall perception with statistical significance of 0.01 levels, which concluded that 
consumers are not satisfied. Ranking dissatisfaction on descending mean scores is tangibles, 
responsiveness, empathy, reliability, assurance, respectively. 
 5. Consumers’ perception toward Service Behavior at a Government Bank in Bangkok Metropolis 
such as tangibles, reliability, responsiveness, assurance, empathy aspects have related to consumers’ 
behavior trend in three aspects of times using service aspects, frequency of using service and recommending 
others to use at 0.01 statistically significant levels. 
 Services quality of tangibles, reliability, responsiveness, assurance, empathy are low positively 
related to consumers’ behavior in three aspects of times using service, frequency of using service and 
recommending others to use at the 0.05 statistically significant level. 
 
Keywords: Quality, behavior, consumers, banks 
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บทน า 
 ธนาคารของรฐัแห่งหนึ่งเปิดด าเนินการอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ.2500 ณ ส านักงานใหญ่ ถนนราชด าเนิน 
โดยมุ่งใหบ้รกิารทางการเงนิแก่หน่วยงานทหารและขา้ราชการทหารเป็นหลกั หลงัจากนัน้จงึไดพ้ฒันาและเตบิโตเป็น
ล าดบั จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2506 ธนาคารจึงเปิดสาขาแห่งแรก คอื สาขาราชประสงค์ แห่งนี้ได้ขยายขอบเขตการ
ใหบ้รกิารทางการเงนิสู่ภาคธุรกจิและเอกชนเพิม่ขึน้เพื่อสนองตอบต่อนโยบายของทางการ ตามแผนพฒันาเศรษฐกจิ
ประเทศและในปี พ.ศ.2516 ธนาคารจงึไดด้ าเนินธุรกจิในฐานะธนาคารพาณิชยท์ีส่มบูรณ์แบบยิง่ขึน้ดว้ยการขยายฐาน
การใหบ้รกิารสูป่ระชาชนโดยทัว่ไป 
 ในปจัจุบนัเป็นทีจ่บัตามองกนัว่าการแข่งขนัในธุรกจิธนาคารพาณิชยท์วคีวามรอ้นแรงมากยิง่ขึน้เมื่อเทยีบ
กบัอดตีที่ผ่านมา เพราะธนาคารแต่ละแห่งต่างกต็ัง้เป้าหมายทีจ่ะท าส่วนแบ่งการตลาดใหม้ากทีสุ่ดเพื่อดงึรายไดเ้ขา้
ธนาคาร และแนวโน้มอนาคตของการแขง่ขนักจ็ะเพิม่ขึน้อกีเน่ืองจากธนาคารพาณิชยแ์ต่ละแห่งมกีารเปลีย่นแปลงการ
บรหิารจดัการ มนีวตักรรมใหม่ๆ มากขึน้ รวมถงึการตัง้เป้าหมายและวางแผนการด าเนินธุรกจิของแต่ละธนาคาร 
 การแข่งขนัระหว่างธนาคารในปจัจุบนัมคีวามรุนแรงสูง โดยเฉพาะอย่างยิง่การมสีิง่อ านวยความสะดวก  
ดว้ยบรกิารเครื่อง ATM และการใชบ้รกิารธนาคารอตัโนมตัต่ิางๆ เช่น Phone Banking, E-Banking, และ I-Banking 
เป็นตน้ เนื่องจากลูกคา้มคีวามรูท้นัสมยัมากขึน้ ท าใหธ้นาคารต่างๆ รวมถงึธนาคารดงักล่าวเกดิการตื่นตวั โดยมกีาร
ออกแบบและปรบัเปลีย่น กลยุทธเ์พื่อใหต้อบสนองความตอ้งการทางดา้นการเงนิ เพื่อรองรบัการขยายตวัทางเศรษฐกจิ
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทัง้ในด้านของผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ  เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและ              
เป็นทางเลือกให้กับลูกค้าในการเลือกใช้บริการที่หลากหลายมากขึ้น ทัง้นี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์กรให้มี
ประสทิธภิาพในการให้บรกิารและสร้างความพงึพอใจให้กบัลูกค้าของธนาคารโดยตรงทัง้นี้เพื่อรกัษาฐานลูกค้าและ         
เพิม่จ านวนลกูคา้ของธนาคารใหค้งอยู่และเพิม่ขึน้อย่างยัง่ยนืในอนาคต 
 แม้การด าเนินธุรกจิของสถาบนัการเงนิจะมแีนวโน้มปรบัตวัดขีึน้ เนื่องจากการฟ้ืนตวัของภาวะเศรษฐกจิ  
แต่ความอยู่รอดของสถาบนัการเงนิกข็ึน้อยู่กบัทศิทางเศรษฐกจิและความสามารถของผูบ้รหิาร อกีทัง้ความพรอ้มของ
สถาบันการเงินในการเผชิญกับภาวะการแข่งขันที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นด้วย ซึ่งสถาบันการเงินจะต้องให้
ความส าคญักบัการปรบัปรุงแบบองคก์ร บุคลากร รวมไปถงึการจดัการบรหิารความเสีย่งใหม้ปีระสทิธภิาพเพื่อรองรบั
กระแสการแขง่ขนัทีค่าดว่าจะทวคีวามเขม้ขน้ในทศวรรษนี้ 
 ดว้ยวสิยัทศัน์ขององคก์รทีต่อ้งการกา้วสูก่ารเป็นธนาคารไทยชัน้น า มาตรฐานระดบัโลก จงึท าใหผู้ว้จิยัสนใจ
ทีจ่ะศกึษาคุณภาพบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใหบ้รกิารในแง่ของการเลอืกใชบ้รกิารธนาคารโดยเฉพาะ
ในเขตกรุงเทพมหานครซึง่เป็นเขตศนูยร์วมเศรษฐกจิขนาดใหญ่ของประเทศ  
 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 1.  เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการใชบ้รกิารธนาคารเอกชนของรฐัแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม
ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
 2.  เพื่อเปรยีบเทยีบระหว่างความคาดหวงักบัการรบัรูจ้รงิในคุณภาพการใหบ้รกิารของผูใ้ชบ้รกิารธนาคาร
ของรฐัแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3.  เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรู้จริงต่อคุณภาพการให้บรกิารด้านต่างๆ ของผู้ใช้บริการกบั
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารธนาคารของรฐัแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 
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 กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 1. ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) 
  1.1  ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ 
   1.1.1 เพศ 
    1) ชาย 
    2) หญงิ 
   1.1.2 อายุ 
    1) 15 – 24 ปี 
    2) 25 – 34 ปี 
    3) 35 – 44 ปี 
    4) 45 – 54 ปี 
    5) 55 ปี ขึน้ไป 
   1.1.3 ระดบัการศกึษา 
    1) ต ่ากว่าปรญิญาตร ี
    2) ปรญิญาตร ี
    3) สงูกว่าปรญิญาตร ี
   1.1.4 สถานภาพ 
    1) โสด 
    2) สมรส/อยู่ดว้ยกนั 
    3) หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ 
   1.1.5 อาชพี 
    1) นกัเรยีน/นกัศกึษา 
    2) พนกังานบรษิทัเอกชน 
    3) ขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ 
    4) ธุรกจิสว่นตวั 
    5) พ่อบา้น/แม่บา้น 
    6) อื่นๆ โปรดระบุ........................................ 
   1.1.6 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
    1) ต ่ากว่า หรอืเท่ากบั 15,000 บาท 
    2) 15,000-20,000 บาท 
    3) 20,001-30,000 บาท 
    4) 30,001-40,000 บาท 
    5) 40,001 บาทขึน้ไป 
  1.2 ความคาดหวงัของผูใ้ชบ้รกิารต่อคุณภาพการใหบ้รกิารธนาคาร 
   1.2.1 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
   1.2.2 ความเชื่อถอืได ้
   1.2.3 การตอบสนองอย่างรวดเรว็ 
   1.2.4 ความเชื่อมัน่ 
   1.2.5 ความเอาใจใส ่
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  1.3 การรบัรูจ้รงิของผูใ้ชบ้รกิารต่อคุณภาพการใหบ้รกิารธนาคาร 
   1.3.1 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
   1.3.2 ความเชื่อถอืได ้
   1.3.3 การตอบสนองอย่างรวดเรว็ 
   1.3.4 ความเชื่อมัน่ 
   1.3.5 ความเอาใจใส ่
 2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) พฤติกรรมการใช้บริการธนาคารของเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานการวิจยั  
 1.  ลูกคา้ทีม่ลีกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพ อาชพี และรายได้
เฉลีย่แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารธนาคารของรฐัแห่งหนึ่งแตกต่างกนั 
 2. ความคาดหวงัแตกต่างจากการรบัรูจ้รงิในการใหบ้รกิารของธนาคารในดา้นลกัษณะทางกายภาพ ความ
เชื่อถือได้ การตอบสนองอย่างรวดเร็ว ความเชื่อมัน่ ความเอาใจใส่ของผู้ใช้บริการธนาคารของรัฐแห่งหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร 
 3. การรบัรูจ้รงิในการให้บรกิารของธนาคารในด้านลกัษณะทางกายภาพ ความเชื่อถือได้ การตอบสนอง
อย่างรวดเรว็ ความเชื่อมัน่ ความเอาใจใส่ของผูใ้ชบ้รกิารธนาคารของรฐัแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร  มคีวามสมัพนัธ์
กบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารธนาคารของรฐัแห่งหนึ่งของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะด้านประชากรศาสตร ์ ประชากรศาสตร์ หมายถึง ลกัษณะของแต่ละบุคคล
แตกต่างกนัไป โดยความแตกต่างทางประชากรศาสตรจ์ะมอีทิธพิลต่อการสือ่สาร พรทพิย ์ วรกจิโภคาทร (2529: 312-
315)[1] ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของผู้รบัสารทีว่เิคราะห ์ตามลกัษณะทางประชากร ซึง่แต่ละบุคคลจะแตกต่างกนัไปโดย
ความแตกต่างทางประชากรศาสตรจ์ะมอีทิธพิลต่อการสือ่สารได ้

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการบริการ การบรกิาร หมายถงึ กจิกรรมหรอืประโยชน์เชงินามธรรมซึง่ฝา่ย
หน่ึงไดเ้สนอเพื่อขายใหอ้กีฝา่ยหน่ึง โดยผูร้บับรกิารไม่ไดค้รอบครองการบรกิารนัน้ๆ อย่างเป็นรปูธรรม กระบวนการ
ใหบ้รกิารอาจจะควบคู่กนัไปกบัการจ าหน่ายผลติภณัฑห์รอืไม่กไ็ด ้(Kotler. 2000: 428)[2] 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมของผู้บริโภค ศริวิรรณ เสรรีตัน์, และคณะ (2541: 125-126)[3] 
พฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Consumer behavior) หมายถงึพฤตกิรรมซึง่บุคคลท าการคน้หา การซือ้ การใช ้การประเมนิผล 
และการจ่ายในผลิตภัณฑ์และบริการ โดยคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของเขา หรืออาจหมายถึงขบวนการ
ตดัสนิใจ และลกัษณะกจิกรรมของแต่ละบุคคล เมื่อท าการประเมนิผลการจดัหาการใช ้ และการใชจ้่ายเกีย่วกบัสนิค้า
และบรกิาร ค าถามทีใ่ชเ้พื่อคน้หาลกัษณะพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคคอื 6W และ 1H ซึง่ประกอบดว้ย WHO? WHAT? 
WHY?  WHERE? และ HOW? เพื่อคน้หาค าตอบ 7 ประการ หรอื 7O ซึง่ประกอบดว้ย OCCUPANT OBJECTIVE) 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความคาดหวงั ประภาส ศลิปะรศัม ี(2529: 20)[4]  ไดใ้หท้ศันะเกีย่วกบัความ
ความคาดหวงัว่าลกัษณะของความคาดหวงันัน้ เปรยีบเทยีบเหมอืนกบั “การเล่นละครบนเวท”ี กล่าวคอื จะตอ้งมผีู้
แสดง ผูช้มและมบีทบาทส าหรบัผูแ้สดง 
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 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการรบัรู้ (Perception) จ าเนียร ช่วงโชติ และคณะ (2526)[5] ได้ให้
ความหมายของการรบัรู้ หมายถึงกระบวนการที่บุคคลได้น าเอาสิง่ที่ตนได้เห็น ได้ยนิ ได้สมัผสั ได้รู้สกึ จากสิง่เร้า
ภายนอกรอบตวับุคคลเขา้มาจดัระเบยีบ และใหค้วามหมาย โดยอาศยัประสบการณ์เดมิ และผลลพัธท์ี่ไดค้อื ความรู ้
ความเขา้ใจ ทีเ่กดิขึน้ในจติใจของตนเอง 

 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครัง้นี้  ได้แก่ ลูกค้าที่มาใช้บริการกับธนาคารของรัฐแห่งหนึ่งในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวนสาขา 5 สาขา จากจ านวนทัง้หมด 232 สาขา โดยมีลูกค้าที่มาใช้บริการธนาคารจ านวน            
627 คนต่อวนั (อ้างอิงข้อมูล ณ วนัที่ 4 พฤศจกิายน 2556) ได้แก่ สาขาช่องนนทรี สาขารามอนิทรา กม.8               
สาขาตลิง่ชนั สาขาถนนบางนา-ตราด สาขาอนิทราประตูน ้า  
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครัง้นี้ คือ ลูกค้าที่มาใช้บริการกับธนาคารของรัฐแห่งหนึ่งในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวนสาขา 5 สาขา จากจ านวนทัง้หมด 232 สาขา ค านวณหาจ านวนกลุ่มตวัอย่างแบบทราบ
จ านวนประชากรโดยใชร้ะดบัความเชื่อมัน่ 95% และใหค้วามผดิพลาดไม่เกนิ 5% ในการวจิยัครัง้นี้ไดก้ าหนดขนาด
กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 245 ราย และเพิม่เตมิอกี 15 ตวัอย่าง รวมขนาดตวัอย่างเท่ากบั 260 คนโดยท าการสุม่ลกูคา้ทีใ่ช้
บรกิารธนาคารของรฐัแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ดว้ยวธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling)โดยสุ่ม
ตวัอย่างแต่ละสาขา สาขาละ 52 ตวัอย่าง จาก 5 สาขา คอื สาขาช่องนนทรี สาขารามอนิทรากม.8 สาขาตลิง่ชนั สาขา
ถนนบางนา-ตราด สาขาอนิทราประตูน ้า โดยการซกัถามก่อนแจกแบบสอบถามให้ตอบ หลงัจากนัน้ใช้วธิกีารสุ่ม
ตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยผู้ตอบแบบ สอบถามต้องเป็นผู้ที่เคยใช้บรกิารกบัธนาคารฯ       
อย่างน้อย 1 ครัง้ 
 

ผลการวิจยั  
 1.  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูใ้ชบ้รกิารธนาคาร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มอีายุระหว่าง 25-34 ปี 
ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีสถานภาพโสด อาชพีพนกังานเอกชน มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 – 30,000 บาท  
 2. ความคาดหวงัของผู้ใช้บรกิารธนาคารของรฐัแห่งหนึ่ง ทีม่ผีลต่อการใหบ้รกิารธนาคารในดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ ดา้นความเชื่อถอืได ้ดา้นการตอบสนองอย่างรวดเรว็ ดา้นความเชื่อมัน่ ดา้นความเอาใจใส่ พบว่าความ
คาดหวงัต่อต่อการบรกิารทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก 
 3. การรบัรูจ้รงิของผูใ้ชบ้รกิารธนาคารของรฐัแห่งหนึ่ง ทีม่ผีลต่อการใหบ้รกิารธนาคารในดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ ดา้นความเชื่อถอืได ้ดา้นการตอบสนองอย่างรวดเรว็ ดา้นความเชื่อมัน่ ดา้นความเอาใจใส่ พบว่าการรบัรูจ้รงิ
ต่อการบรกิารทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก 
 4. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้จริงต่อการให้บริการธนาคารของ
ผู้ใช้บริการธนาคารของรฐัแห่งหนึ่ง พบว่าผู้ใช้บรกิารมคีวามคาดหวงัโดยรวมมากกว่าการรบัรู้จรงิโดยรวมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 แสดงว่าผูใ้ชบ้รกิารไม่พงึพอใจในทุกดา้น ซึง่สามารถเรยีงระดบัความไม่พงึพอใจจาก
ระดบัคะแนนเฉลี่ยที่แตกต่างกนัระหว่างความคาดหวงั และการรบัรู้ จากมากไปน้อยได้ดงันี้ คือ ด้านลกัษณะทาง
กายภาพ ดา้นการตอบสนองอย่างรวดเรว็ ดา้นความเอาใจใส ่ดา้นความเชื่อถอืได ้ดา้นความเชื่อมัน่ ตามล าดบั 
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 5. การรบัรูจ้รงิต่อการใหบ้รกิารธนาคารของผูใ้ชบ้รกิารธนาคาร ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นความ
เชื่อถอืได ้ดา้นการตอบสนองอย่างรวดเรว็ ดา้นความเชื่อมัน่ และดา้นความเอาใจใส่ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ
ใชบ้รกิาร 3 ด้าน ไดแ้ก่ ระยะเวลาทีเ่ป็นลูกค้า ความถี่ในการใชบ้รกิาร การแนะน าใหค้นรูจ้กัหรอืเพื่อนใชบ้รกิารกบั
ธนาคาร มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัค่อนขา้งต ่า และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัทีร่ะดบันยัส าคญัสถติ ิ0.01   
 

สรปุผลและอภิปรายผล 
 ผลจากการวิจยัเรื่องคุณภาพการให้บริการที่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารของรฐั       
แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร มปีระเดน็ส าคญัทีส่ามารถน ามาอธบิายไดด้งันี้ 
 สมมติฐานข้อท่ี 1 ลกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพ อาชพี และรายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารธนาคารทหารไทยแตกต่างกนั พบว่า 
 ผู้ใช้บริการท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกันมี
พฤติกรรมการใช้บริการธนาคารทหารไทยไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.0         ส        
  บส     า ท          ท       า        า   า  าคารเป็นธุรกจิบรกิารทีใ่หบ้รกิารแก่ผูใ้ชบ้รกิารโดยไม่ค านึงว่าผูใ้ชบ้รกิาร
จะเป็นเพศใด อายุเท่าไหร่ ระดบัการศกึษามากหรอืน้อย ไม่ได้แบ่งแยกสถานภาพ อาชพี และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน         
จงึไดใ้หบ้รกิารแก่ผูใ้ชบ้รกิารทุกคน ผลการวจิยัพบว่าปจัจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพ 
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บริการไม่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบัหลกัการ
ใหบ้รกิารของกุลธน ธนาพงศธร (2530: 303) ทีก่ล่าวว่า การบรกิารทีด่ตี้องสอดคลอ้งกบัความต้องการของบุคคลส่วน
ใหญ่ มไิด้เป็นการจดัขึน้เพื่อบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะมกีารใหบ้รกิารทีด่ าเนินอย่างต่อเนื่องสม ่าเสมอ โดยใช้
หลกัความ เสมอภาคแก่ผูม้าใชบ้รกิารอย่างเท่าเทยีมกนั ไม่มกีารใชส้ทิธพิเิศษแก่กลุ่มบุคคลกลุ่มใดแตกต่างจากลุ่มอื่น
อย่างเห็นได้ชดัซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของอญัชลี สุขานนท์สวสัดิ ์(2550) ศึกษาเรื่องปจัจยัที่มีความสมัพนัธ์กบั
พฤติกรรมและแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าโรงแรมรอยลัริเวอร์ พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมผีลต่อแนวโน้มการกลบัมาใชบ้รกิารของลูกคา้โรงแรมรอยลัรเิวอร์
ไม่แตกต่างกนั 
 สมมติฐานข้อท่ี 2 เปรยีบเทยีบระหว่างความคาดหวงัและการรบัรูต่้อการบรกิารของผู้ใช้บรกิารในดา้น
ลกัษณะทางกายภาพ ด้านความเชื่อถือได้ ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ด้านความเชื่อมัน่ ด้านความเอาใจใส ่           
ของผู้ใช้บรกิารธนาคาร พบว่า ผู้ใช้บริการมคีวามคาดหวงัโดยรวมสูงกว่าการรบัรู้จรงิโดยรวม แสดงว่าผู้ใช้บรกิาร        
ไม่พงึพอใจ  
 ผลการวเิคราะหร์ะดบัความคาดหวงั พบว่าระดบัความคาดหวงัในภาพรวม และรายขอ้อยู่ในระดบัมากกว่า
การรบัรู้ในทุกด้าน เนื่องจากธนาคารทหารไทยยงัอยู่ในช่วงเริม่แรกของการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการให้บรกิารและ
พฒันาปรบัปรุงคุณภาพการใหบ้รกิาร ผูใ้ชบ้รกิารอาจมกีารคาดหวงัมากต่อคุณภาพการใหบ้รกิาร แต่ในความเป็นจรงิ
ธนาคารฯ ยงัคงต้องเพิ่มมาตรฐานและรกัษาคุณภาพการให้บรกิารอย่างต่อเนื่อง จงึอาจท าให้การด าเนินงานต่างๆ          
ยงัไม่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้ดเีท่าที่ควร จงึท าให้ผู้ใช้บรกิารมีการรบัรู้น้อยกว่าสิง่ที่คาดหวงัไว ้         
ซึ่งสอดคล้องกบัค ากล่าวของคอตเลอร์ ( otler.  00   3         บา      า   า พงึพอใจเป็นความรู้สกึยินดีหรือ
ผิดหวังของบุคคล จากการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่เขาได้รับ ( erceived    บ  า  า      
 expectation  ข   ขา   าส   ท       บ                 า   า   า  า           า             (dissatisfied) ถ้าสิง่ที่
ไดร้บัเป็นไปตามความคาดหวงัลกูคา้กเ็กดิความพงึพอใจ (satisfied) 
 ผลการวเิคราะหร์ะดบัการคาดหวงั พบว่าระดบัการรบัรูใ้นภาพรวม และรายขอ้อยู่ในระดบัมากในทุกดา้น     
ซึ่ ง ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ง า น วิ จั ย  พิ ช า ม ณ ชุ์  วั ช ร พุ ก ก์  (    0          า   า   า       
    า   บ       า บ   า ข       า      บ           า า ส    า     า           ท   พบว่าลูกค้าผู้ถือบตัร
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        า า ส    า     า           ท   มีการรบัรู้หลงัรบับริการโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็น      
รายดา้นพบว่า ดา้นลกัษณะทางกายภาพอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ดา้นเครื่องมอืและเทคโนโลยี
ในการให้บรกิารของธนาคาร สภาพแวดล้อมของธนาคาร เช่น การจดัรูปแบบทนัสมยั และการจดัที่นัง่รอ รบับรกิาร
เพยีงพอต่อจ านวนผูม้าใชบ้รกิาร อยู่ในระดบัมาก ดา้นความเชื่อถอืไดอ้ยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
ระบบขอ้มลูทีถู่กตอ้งและเชื่อถอืได ้การท าหน้าทีข่องพนักงานรอบคอบไม่ผดิพลาด และการใหบ้รกิารของพนักงานได้
ตามที่สญัญาหรอืตกลงจะแก้ปญัหาให้บรรลุวตัถุประสงค์ได้ อยู่ในระดบัมาก ด้านการตอบสนองอย่างรวดเรว็อยู่ใน
ระดบัมาก เมื่อพจิาณาเป็นรายขอ้พบว่า ระบบการใหบ้รกิารของธนาคาร ขัน้ตอนการใหบ้รกิารมคีวามสะดวกรวดเรว็ 
และการตอบสนองต่อการใหบ้รกิารของพนกังาน อยู่ในระดบัมาก ดา้นความเชื่อมัน่ อยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายขอ้พบว่า การเกบ็รกัษาขอ้มูลของลูกคา้ไวเ้ป็นอย่างด ีสามารถใหบ้รกิารไดอ้ย่างถูกต้องแม่นย า สามารถใหข้อ้มูล
และอธบิายใหเ้ขา้ใจไดเ้ป็นอย่างด ีอยู่ในระดบัมาก ดา้นความเอาใจใส่ อยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
ความเอาใจใส่ต่อลูกคา้ทุกคนอย่างเท่าเทยีมกนั การรบัฟงัความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะของลูกคา้ และมคีวามจรงิใจ 
อยู่ในระดับมาก ซึ่งอาจเป็นเพราะธนาคารทหารไทยอยู่ในระยะเริ่มต้นของการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์องค์กร 
ผู้ใช้บริการมีความคาดหวังว่าธนาคารจะมีการปรับปรุงบริการที่ดีขึ้นกว่าธนาคารขนาดใหญ่ ซึ่งธนาค ารสามารถ
ปรบัปรุงคุณภาพการให้บรกิารได้ในระดบัหนึ่ง แต่ยงัคงต้องอาศยัการพฒันาและปรบัปรุงองค์กรเพิม่ขึน้ในหลายๆ  
ด้าน ดงันัน้การบริการต่างๆจึงอาจจะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าได้ไม่ดีเท่าที่ควรจะเป็น จึงอาจส่งผลให้
ผู้ใช้บริการมีการรับรู้น้อยกว่าสิ่งที่คาดหวังไว้ ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของคอตเตอร์ (Kotler. 2006: 36) 
ไ     บ า      า    า              า    ส                  ข   บ     า  า       บ  ท  บ  
  า ส            า ส   ท   ขา     บ  (perceived) กับความคาดหวัง  (expectation) ข   ขา  าส   ท   
     บ                 า   า  า  า          า              (dissatisfied) ถ้าสิง่ทีไ่ดร้บัเป็นไปตามความคาดหวงั
ลกูคา้กเ็กดิความพงึพอใจ (satisfied) 
 สมมติฐานข้อท่ี 3 การรบัรู้จรงิ ประกอบดว้ย ด้านลกัษณะทางกายภาพ ความเชื่อถอืได ้การตอบสนอง
อย่างรวดเรว็ ความเชื่อมัน่ ความเอาใจใส่ มคีวามสมัพนัธ์ต่อพฤตกิรรมการใช้บรกิารธนาคารทหารไทย ซึ่งสามารถ
จ าแนกเป็นรายขอ้ไดด้งันี้ 
 การรบัรู้จรงิของผูใ้ชบ้รกิารดา้นลกัษณะทางกายภาพโดยรวมมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมดา้นความถี่ใน
การใช้บรกิารกบัธนาคารทหารไทย อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ได้แก่ เครื่องมอืและเทคโนโลยใีนการ
ให้บรกิารของธนาคาร การจดัที่นัง่รอรบับรกิารเพยีงพอต่อจ านวนผู้มาใช้บริการ มคีวามสมัพนัธ์ในระดบัต ่ามากใน
ทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื ผูใ้ชบ้รกิารธนาคารทหารไทย มคีวามคดิเหน็ว่าเมื่อผูใ้ชบ้รกิารมกีารรบัรูจ้รงิดา้นลกัษณะทาง
กายภาพในขอ้เครื่องมอืและเทคโนโลยใีนการใหบ้รกิารของธนาคาร การจดัทีน่ัง่รอรบับรกิารเพยีงพอต่อจ านวนผูม้าใช้
บรกิารมากขึน้ จะท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารมพีฤตกิรรมดา้นความถี่ในการใชบ้รกิารกบัธนาคารทหารไทยมากขึน้ ซึง่สอดคลอ้ง
กบัทฤษฎขีอง คอตเลอร ์(Kotler. 2549) ทีก่ล่าวว่าทศันคตขิองผูบ้รโิภคเป็นปจัจยัหนึ่งทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้
สนิคา้หรอืเลอืกใชบ้รกิาร กล่าวคอื การทีล่กูคา้มทีศันคตทิีด่ต่ีอผลติภณัฑห์รอืบรกิารของธนาคารจะท าใหล้กูคา้ตดัสนิใจ
ซือ้หรอืเลอืกใชบ้รกิารของธนาคารมากขึน้ 
 การรบัรูจ้รงิของผูใ้ชบ้รกิารดา้นการตอบสนองอย่างรวดเรว็มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมดา้นความถี่ในการ
ใช้บรกิารกบัธนาคารทหารไทย อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 ได้แก่ ขัน้ตอนการให้บรกิารมคีวามสะดวก
รวดเร็ว การตอบสนองต่อการให้บรกิารได้อย่างถูกต้องแม่นย า มีความสมัพนัธ์ในระดบัต ่ามากในทิศทางเดียวกนั 
กล่าวคอื ผูใ้ชบ้รกิารธนาคารทหารไทย มคีวามคดิเหน็ว่าเมื่อผูใ้ชบ้รกิารมกีารรบัรูจ้รงิดา้นลกัษณะทางกายภาพในขอ้
เครื่องมอืและเทคโนโลยใีนการใหบ้รกิารของธนาคาร การจดัทีน่ัง่รอรบับรกิารเพยีงพอต่อจ านวนผูม้าใชบ้รกิารมากขึน้ 
จะท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารมพีฤตกิรรมดา้นความถี่ในการใชบ้รกิารกบัธนาคารทหารไทยมากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบั ทฤษฎขีอง
คอตเลอร์ (Kotler. 2549) ที่กล่าวว่าทศันคติของผู้บรโิภคเป็นปจัจยัหน่ึงที่มอีิทธิพลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิค้าหรือ



 9 

เลอืกใชบ้รกิาร กล่าวคอื การทีลู่กคา้มทีศันคตทิีด่ต่ีอผลติภณัฑห์รอืบรกิารของธนาคารจะท าใหลู้กคา้ตดัสนิใจซือ้หรอื
เลอืกใชบ้รกิารของธนาคารมากขึน้ 
 การรบัรู้จรงิของผูใ้ช้บรกิารด้านการเอาใจใส่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมด้านความถี่ในการใชบ้รกิารกบั
ธนาคารทหารไทย อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ได้แก่ ความเอาใจใส่ต่อลูกค้าทุกคนอย่างเท่าเทยีมกนั          
การรบัฟงัความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะของลูกค้า มคีวามจรงิใจ มคีวามสมัพนัธ์ในระดบัต ่ามากในทศิทางเดยีวกนั 
กล่าวคอื ผูใ้ชบ้รกิารธนาคารทหารไทย มคีวามคดิเหน็ว่าเมื่อผูใ้ชบ้รกิารมกีารรบัรูจ้รงิดา้นการเอาใจใส่ ในขอ้ความเอา
ใจใสต่่อลกูคา้ทุกคนอย่างเท่าเทยีมกนั การรบัฟงัความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะของลูกคา้ มคีวามจรงิใจมากขึน้ จะท า
ให้ผู้ใช้บริการมีพฤติกรรมด้านความถี่ในการใช้บริการกับธนาคารทหารไทยมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ              
จิตตินันท์ เดชะคุปต์ (2544: 29-35)    า   า ผู้ปฏิบตัิงานบริการในกิจการบริการทุกคนล้วนมีความส าคัญต่อ
ความส าเรจ็ในการด าเนินงานบรกิารทัง้สิน้ บุคคลเหล่าน้ีต่างปฏบิตังิานเกีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารอย่างใดอย่างหนึ่งใน
ลกัษณะของผู้อยู่เบื้องหลงัการบริการหรือผู้ให้บริการที่ต้องติดต่อกบัลูกค้าโดยตรงเป็นประจ า ซึ่งพฤติกรรมของ
ผูป้ฏบิตังิานเกีย่วขอ้งกบัการบรกิารไม่ว่าจะทางใดมอีทิธพิลต่อการรบัรูคุ้ณภาพของการบรกิารต่างๆ กบัพฤตกิรรมของ
ผู้ให้บริการโดยตรงทเีดยีว ด้วยเหตุผลนี้งานบรกิารจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปฏิบตัิงานอย่างมปีระสทิธภิาพเต็ม
ความสามารถ เพราะลกูคา้จะมองเป็นภาพพจน์ของธุรกจิไดอ้ย่างด ีจากการแสดงออกของบุคลากรในองคก์ารบรกิารนัน้ 
 การรบัรูจ้รงิของผูใ้ชบ้รกิารดา้นลกัษณะทางกายภาพมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการแนะน าใหค้นรูจ้กัหรอื
เพื่อนใช้บรกิารธนาคารทหารไทย อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ได้แก่ เครื่องมอืและเทคโนโลยใีนการ
ให้บรกิารของธนาคาร สภาพแวดลอ้มของธนาคาร เช่น การจดัรูปแบบทนัสมยั การจดัที่นัง่รอรบับรกิารเพยีงพอต่อ
จ านวนผู้มาใช้บรกิาร มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัค่อนขา้งต ่าในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื ผูใ้ชบ้รกิารธนาคารทหารไทย     
มคีวามคดิเหน็ว่า เมื่อผูใ้ชบ้รกิารมกีารรบัรู้จรงิดา้นลกัษณะทางกายภาพ ในเครื่องมอืและเทคโนโลยใีนการให้บรกิาร
ของธนาคาร สภาพแวดลอ้มของธนาคาร เช่น การจดัรูปแบบทนัสมยั การจดัทีน่ัง่รอรบับรกิารเพยีงพอต่อจ านวนผูม้า
ใชบ้รกิารมากขึน้ จะท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารมพีฤตกิรรมการแนะน าใหค้นรูจ้กัหรอืเพื่อนใชบ้รกิารกบัธนาคารทหารไทยมากขึน้
ซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฎีของ ศิริวรรณ เสรีรตัน์ (2546)         า  า     า ข             บ       า   า     
 า    ท าข     บ                 าของผูบ้รโิภคในการสรรหา คดัเลอืก และตดัสนิใจซื้อ เพื่อใหไ้ดม้าซึง่สนิคา้และ
บริการ และตอบสนองความต้องการ ซึ่งเกิดจากทัศนคติ การรับรู้ การเรียนรู้ และเหตุผลส่วนบุคคล ซึ่ง เป็น                  
ตวัก าหนดให้เกดิพฤติกรรมดงักล่าว นักการตลาดที่ดจีะต้องศกึษาถึงพฤตกิรรมของผู้บรโิภคทีม่ต่ีอสนิค้าแต่ละชนิด 
เพื่อทีจ่ะจดัสิง่กระตุ้นหรอืกลยุทธ์การตลาดใหส้นองตอบความพงึพอใจของผู้บรโิภคได้ และกระบวนการตดัสนิใจซื้อ
ของผูบ้รโิภค (Consumer buying decision process) (ศริวิรรณ เสรรีตัน์. 2546) เป็นล าดบัขัน้ตอนในการตดัสนิใจซือ้
ของผู้บริโภค จากการส ารวจรายงานของผู้บริโภคจ านวนมากในกระบวนการซื้อพบว่าผู้บริโภคผ่านกระบวนการ          
5 ข           1) การรบัรูถ้งึความตอ้งการหรอืการรบัรูป้ญัหา 2) การคน้หาขอ้มลู 3) การประเมนิผลทางเลอืกก่อนการ
ซือ้ 4) การตดัสนิใจซือ้ 5) พฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ ทัง้นี้ผูบ้รโิภคอาจขา้มหรอืยอ้นกลบัไปเริม่ต้นขัน้ตอนก่อนนี้กไ็ด ้
ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่ากระบวนการตดัสนิใจซือ้เริม่ตน้ก่อนการซือ้จรงิๆ และมผีลกระทบหลงัจากการซือ้  
 การรบัรูจ้รงิของผูใ้ชบ้รกิารดา้นความเชื่อถอืไดม้คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการแนะน าใหค้นรูจ้กัหรอืเพื่อน
ใช้บริการธนาคารทหารไทย อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01 ได้แก่ ระบบข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได ้             
มคีวามสมัพนัธ์ในระดบัค่อนขา้งต ่าในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื ผูใ้ชบ้รกิารธนาคารทหารไทย มคีวามคดิเหน็ว่าเมื่อ
ผูใ้ชบ้รกิารมกีารรบัรูจ้รงิดา้นความเชื่อถอืไดใ้นดา้นการใหบ้รกิารของพนกังานไดต้ามทีส่ญัญาหรอืตกลงจะแกป้ญัหาให้
บรรลุวตัถุประสงคม์ากขึน้ จะท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารมพีฤตกิรรมการแนะน าใหค้นรู้จกัหรอืเพื่อนใชบ้รกิารกบั ธนาคารทหาร
ไทยมากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีองครสิโตเฟอร์ และคณะ (Christopher; et al.1996) ท    าส   ท       า า      
  า       บ หรอืปรารถนาที่จะได้รบั ระดบัของความปรารถนาขึน้อยู่กบัความต้องการส่วนบุคคลและความเชื่อของ
ลูกค้าเกี่ยวกบัการบรกิารที่ผู้ให้บรกิารจะสามารถท าให้ได้ ดงัที่ลูกค้าคาดหวงัว่าจะได้รบั อย่างไรกต็ามแม้ว่าลูกค้า
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ตอ้งการทีจ่ะไดร้บัการบรกิารทีด่ทีีสุ่ดตามอุดมคตขิองตน ดงันัน้ความคาดหวงัของลูกคา้จงึมคีวามสอดคลอ้งกบัความ
ต้องการของลูกคา้เอง โดยทีห่ากมคีวามต้องการมากขึน้แค่ไหน กจ็ะมคีวามคาดหวงัว่าจะได้รบัสิง่นัน้ๆ เพิม่มากขึน้
นัน่เอง 
 การรบัรูจ้รงิของผูใ้ช้บรกิารดา้นการตอบสนองอย่างรวดเรว็มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการแนะน าใหค้น
รู้จกัหรอืเพื่อนใช้บรกิารธนาคารทหารไทย อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ได้แก่ ระบบการให้บริการของ
ธนาคาร ขัน้ตอนการให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว การตอบสนองต่อการให้บริการได้อย่างถูกต้องแม่นย า มี
ความสมัพนัธ์ในระดบัค่อนขา้งต ่าใน ทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื ผู้ใช้บรกิารธนาคารทหารไทย มคีวามคดิเหน็ว่าเมื่อ
ผู้ใช้บริการมีการรับรู้จริงด้านระบบการให้บริการของธนาคาร ขัน้ตอนการให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว การ
ตอบสนองต่อการให้บรกิารไดอ้ย่างถูกต้องแม่นย ามากขึน้ จะท าให้ผูใ้ชบ้รกิารมพีฤตกิรรมการแนะน าใหค้นรู้จกัหรอื
เพื่อนใชบ้รกิารกบัธนาคารทหารไทยมากขึน้ สอดคลอ้งกบัแนวความคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์และคณะ (2546: 226) 
   า   า         บ        ส     ท บ    ส    า    บ   า       ท า      บ        บ า   ส    า    บ   า              
    บ                    บ  า               ข          า    ส    า    บ   า      
 การรบัรูจ้รงิของผูใ้ชบ้รกิารดา้นความเชื่อมัน่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการแนะน าใหค้นรูจ้กัหรอืเพื่อนใช้
บรกิารธนาคารทหารไทย อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 ไดแ้ก่ การเกบ็รกัษาขอ้มูลของลูกคา้ไวเ้ป็นอย่างด ี
สามารถใหบ้รกิารไดอ้ย่างถูกต้องแม่นย า สามารถใหข้อ้มูลและอธบิายใหเ้ขา้ใจไดเ้ป็นอย่างด ีมคีวามสมัพนัธใ์นระดบั
ต ่ามากในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื ผูใ้ชบ้รกิารธนาคารทหารไทย มคีวามคดิเหน็ว่าเมื่อผูใ้ชบ้รกิารมกีารรบัรูจ้รงิดา้น
การเกบ็รกัษาขอ้มลูของลกูคา้ไวเ้ป็นอย่างด ีสามารถใหบ้รกิารไดอ้ย่างถูกต้องแม่นย า สามารถใหข้อ้มูลและอธบิายให้
เขา้ใจไดเ้ป็นอย่างดมีากขึน้ จะท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารมพีฤตกิรรมการแนะน าใหค้นรูจ้กัหรอืเพื่อนใชบ้รกิารกบัธนาคารทหาร
ไทยมากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Lovelock (1983, Cited in Lovelock; & Wright. 2002) ไดอ้ธบิายไวว้่าการ
บรกิารทีลู่กคา้ปรารถนา คอืสิง่ทีลู่กคา้คาดหวงัว่าจะไดร้บัจากการบรกิาร ระดบัของความปรารถนาจะขึน้อยู่กบัความ
ตอ้งการสว่นบุคคล และความเชื่อของลกูคา้เกีย่วกบัการบรกิารทีผู่ใ้หบ้รกิารสามารถท าใหไ้ดเ้ป็นบรกิารทีล่กูคา้คาดหวงั
ว่าจะได้รบั แต่อย่างไรกต็ามแมว้่าลูกค้าต้องการจะได้รบับรกิารที่ดทีี่สุดตามอุดมคติของตน แต่ลูกค้าจะไม่คาดหวงั
อย่างไรเ้หตุผล เนื่องจากลูกคา้เขา้ใจดวี่ากจิการไม่สามารถใหบ้รกิารทีด่ทีีสุ่ดไดต้ลอดเวลา ดว้ยเหตุนี้ลูกคา้จงึมรีะดบั
ความคาดหวงัต่อการบรกิารอกีระดบัหนึ่งคอืระดบัของการบรกิารทีพ่อเพยีง ซึง่หมายถงึ ระดบัของการบรกิารต ่าทีสุ่ดที่
ลกูคา้สามารถ ยอมรบัได ้
 การรบัรูจ้รงิของผูใ้ชบ้รกิารดา้นการเอาใจใสม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการแนะน าใหค้นรูจ้กัหรอืเพื่อนใช้
บรกิารธนาคารทหารไทย อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ไดแ้ก่ ความเอาใจใสต่่อลกูคา้ทุกคนอย่างเท่าเทยีมกนั 
การรบัฟงัความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะของลูกค้า มคีวามจรงิใจ มคีวามสมัพนัธ์ในระดบัต ่ามากในทศิทางเดยีวกนั 
กล่าวคอื ผูใ้ชบ้รกิาร ธนาคารทหารไทย มคีวามคดิเหน็ว่าเมื่อผูใ้ชบ้รกิารมกีารรบัรูจ้รงิดา้นความเอาใจใส่ต่อลูกคา้ทุก
คนอย่างเท่าเทยีมกนั การรบัฟงัความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะของลูกคา้ มคีวามจรงิใจมากขึน้ จะท าให้ผูใ้ชบ้รกิารมี
พฤตกิรรมการแนะน าใหค้นรูจ้กัหรอืเพื่อนใชบ้รกิารกบัธนาคารทหารไทยมากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบั จติตนินัท ์เดชะคุปต ์
(2544: 29-35)    า   า ผูป้ฏบิตังิานบรกิารในกจิการบรกิารทุกคนลว้นมคีวามส าคญัต่อความส าเรจ็ในการด าเนินงาน
บรกิารทัง้สิน้ บุคคลเหล่าน้ีต่างปฏบิตังิานเกีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารอย่างใดอย่างหนึ่งในลกัษณะของผูอ้ยู่เบือ้งหลงัการ
บรกิารหรอืผูใ้หบ้รกิารทีต่้องตดิต่อกบัลูกคา้โดยตรงเป็นประจ า ซึง่พฤตกิรรมของผูป้ฏบิตังิานเกีย่วขอ้งกบัการบรกิาร
ไม่ว่าจะทางใดมอีทิธพิลต่อการรบัรู้คุณภาพของการบรกิารต่างๆ กบัพฤติกรรมของผู้ใหบ้รกิารโดยตรงทเีดยีว ด้วย
เหตุผลนี้งานบรกิารจงึจ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะตอ้งปฏบิตังิานอย่างมปีระสทิธภิาพเตม็ความสามารถ เพราะลกูคา้จะมองเป็น
ภาพพจน์ของธุรกจิไดอ้ย่างด ีจากการแสดงออกของบุคลากรในองคก์ารบรกิารนัน้ 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป 
 ส าหรบัการวจิยัครัง้ต่อไป ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะว่า 
 1.  ผูใ้ช้บรกิารมีความคาดหวงัค่อนขา้งสูง ประกอบด้วย ด้านลกัษณะทางกายภาพ ความเชื่อถือได้ การ
ตอบสนองอย่างรวดเรว็ ความเชื่อมัน่ ความเอาใจใส ่ซึง่เป็นคุณสมบตัทิัง้     า       า       บ         า      า  
ข        บ   า        บ          า   า      า ข     บ                            า      จึงอาจมีความ
ตอ้งการอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งอกี จงึควรมคี าถามปลายเปิดเพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิารมโีอกาสแสดงความคดิเหน็ 
 2.       า     า   ทา  า    บ   า   า า ท       า   า        า า   บ           
    า  า บ   า ท    บ     า ข       า   
 3.        า     า      า       า      บ   า ส             สบ    า า    บ   า    า า   ข     
 า ท  ส   เพื่อรกัษาไวซ้ึง่การใหบ้รกิารทีต่รงความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารมากทีส่ดุ 
 4.       า     า                    า    บ   า         ทา  า ท า       ข        บ   า  
       บ       า            า า       า  างแผนกลยุทธใ์นการใหบ้รกิารไดอ้ย่างตรงความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบบันี้ส าเร็จสมบูรณ์ลงได้ด้วยความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลสิร์ อาจารย์            
ทีป่รกึษาสารนิพนธ ์ทีไ่ดเ้สยีสละใหค้ าปรกึษา ขอ้แนะน าและตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ในงานวจิยันับตัง้แต่เริม่ต้น
ด าเนินงานจนเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ผู้วิจ ัยรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งและขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว ้             
ณ โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณอาจารย ์รองศาสตราจารยส์พุาดา สริกิุตตา และอาจารย์ ดร.กลัยกติติ ์กรีตอิงักูร ทีไ่ด้
กรุณาเป็นผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจแบบสอบถาม ซึง่ได้ช่วยแกไ้ขเครื่องมอืใช้ในงานวจิยัครัง้นี้เป็นอย่างดพีรอ้มทัง้ให้
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อันดียิ่ง และขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกๆ ท่านที่ได้ประสทิธิป์ระสาทความรู ้
ตลอดจนประสบการณ์ทีด่มีปีระโยชน์กบัผูว้จิยั 
 ขอขอบคุณเจา้หน้าที่ภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์และเจ้าหน้าทีบ่ณัฑติวทิยาลยัทุกท่าน ทีไ่ด้
อ านวยความสะดวกแก่ผูว้จิยัดว้ยดเีสมอมา 
 ขอขอบคุณเพื่อนนิสติ คณะสงัคมศาสตร ์ภาควชิาบรหิารธุรกจิ สาขาการจดัการทุกคนทีใ่หก้ าลงัใจ และให้
ค าแนะน าในการท าสารนิพนธฉ์บบันี้มาโดยตลอด 
 ขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานและผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านทีใ่หค้วามช่วยเหลอืใหข้อ้มูล และคอยใหก้ าลงัใจ
ดว้ยดเีสมอมา 
 คุณค่าและประโยชน์สารนิพนธ์ฉบบันี้ ผู้วิจยัขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณอนัยิ่งใหญ่ของบิดา มารดา 
คณาจารย ์และผูม้พีระคุณทุกท่าน 
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