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บทคดัย่อ 

 
การวิจยัครัง้นี้มีความมุ่งหมายเพื่อศกึษาความคาดหวงั การรบัรู้ และความพงึพอใจต่อคุณภาพการ

ให้บรกิารของศูนยก์ารใหข้อ้มูลทางโทรศพัท์ (Call Center) ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง มวีตัถุประสงค์ ดงันี้           
1) เพื่อศกึษาเปรยีบเทียบลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ที่เคยใช้บรกิารศูนย์การให้ขอ้มูลทางโทรศพัท์ (Call 
Center) ของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่ง โดยจ าแนกตาม เพศ อายุ อาชพี การศกึษา และรายได้ กบัการรบัรูด้้าน
คุณภาพการให้บรกิารของศูนย์การให้ขอ้มูลทางโทรศพัท ์(Call Center) ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ซึ่งเป็น
ผูใ้ชบ้รกิารทีอ่าศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร  2) เพื่อเปรยีบเทยีบความคาดหวงัต่อคุณภาพการใหบ้รกิาร และการรบัรู้
จรงิต่อคุณภาพการให้บรกิารของศูนย์การให้ขอ้มูลทางโทรศพัท์ (Call Center) ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง           
3) เพื่อประเมนิความพงึพอใจของลูกคา้ต่อการใช้บรกิาร Call Center ในดา้นคุณภาพสารสนเทศ คุณภาพระบบ 
และคุณภาพบรกิาร 

กลุ่มตวัอย่างคอื ผูท้ีเ่คยใชบ้รกิารศนูยก์ารใหข้อ้มลูทางโทรศพัท ์(Call Center) ของธนาคารพาณิชยแ์ห่ง
หนึ่ง ซึ่งเป็นผูใ้ชบ้รกิารที่อาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล  ซึง่มคี่าความเชื่อมัน่อยู่ระหว่าง .802  ถงึ .985 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล คอื ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่า
เบีย่งเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมตฐิานดว้ยสถติ ิIndependent Samples t-test การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทาง
เดยีว (One-Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) และการวเิคราะห ์Paired Simple T-Test  

ผลการวจิยั พบว่า 

            ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง อายุ 26 - 35 ปี ประกอบอาชพี พนักงาน           
บรษิทั / องคก์ร มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ี และมรีายไดต่้อเดอืน ระดบั 30,001 บาทขึน้ไป มคีวามคาดหวงั         
และการรบัรู ้ต่อคุณภาพการใหบ้รกิารของศนูยก์ารใหข้อ้มลูทางโทรศพัท ์ 
(Call Center) ของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่ง พบว่า ดา้นคุณภาพสารสนเทศ ดา้นคุณภาพระบบ และดา้นคุณภาพ
บรกิาร มคีวามคาดหวงัและการรบัรูอ้ยู่ในระดบัมากทีส่ดุ  
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 พบว่า 

1. เพศและอายุที่แตกต่างกันมีการรับรู้ต่อคุณภาพการให้บริการของศูนย์การให้บริการข้อมูลทาง
โทรศพัท ์(Call Center) ดา้นคุณภาพสารสนเทศ ดา้นคุณภาพระบบ และดา้นคุณภาพบรกิาร ไม่แตกต่างกนั และ

                                                           
1 สาขาวชิาการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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ระดบัการศกึษาที่แตกต่างกนัมกีารรบัรู้ต่อคุณภาพการให้บรกิารของศูนย์การให้บรกิารขอ้มูลทางโทรศพัท์ (Call 
Center) ดา้นคุณภาพสารสนเทศ ดา้นคุณภาพระบบ ไม่แตกต่างกนั 

2. อาชพี ที่แตกต่างกนั มกีารรบัรูต่้อคุณภาพการใหบ้รกิารของศูนยก์ารให้บรกิารขอ้มูลทางโทรศพัท ์
(Call Center) ดา้นคุณภาพระบบ และดา้นคุณภาพบรกิาร แตกต่างกนั ส่วนรายไดต่้อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัมกีารรบัรู้
ต่อคุณภาพการใหบ้รกิารของศนูยก์ารใหข้อ้มูลทางโทรศพัท ์(Call Center) ดา้นคุณภาพสารสนเทศ คุณภาพระบบ 
คุณภาพบรกิาร แตกต่างกนั และระดบัการศกึษาที่แตกต่างกนั มกีารรบัรู้ต่อคุณภาพการให้บรกิารของศูนย์การ
ใหบ้รกิารขอ้มลูทางโทรศพัท ์(Call Center) ดา้นคุณภาพระบบแตกต่างกนั 

3. ความคาดหวงัต่อการใหบ้รกิารแตกต่างกบัการรบัรูจ้รงิต่อการใหบ้รกิารโดยรวมของผูร้บับรกิารศูนย์
การให้ขอ้มูลทางโทรศพัท์ (Call Center) ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ในด้านคุณภาพสารสนเทศ ส่วนด้าน
คุณภาพระบบ และดา้นคุณภาพบรกิาร ไม่แตกต่างกนั 

4. ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารต่อคุณภาพของศนูยก์ารใหข้อ้มลูทางโทรศพัท ์ 
(Call Center) ของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่ง โดยรวม ไดแ้ก่ดา้นคุณภาพสารสนเทศ ดา้นคุณภาพระบบ และดา้น
คุณภาพบรกิาร มคีุณภาพสงูหรอืผูร้บับรกิารของศนูยก์ารใหข้อ้มลูทางโทรศพัท ์(Call Center) ของธนาคารพาณิชย์
แห่งหนึ่ง รูส้กึประทบัใจในคุณภาพของการบรกิาร โดยเมื่อแยกเป็นรายขอ้พบว่า คุณภาพสารสนเทศ ดา้นความ
เขา้ใจง่าย คุณภาพระบบ ดา้นเวลาทีใ่ชใ้นการตอบสนองและ คุณภาพบรกิาร ดา้นความเอาใจใส่ มคีุณภาพบรกิาร
สงูหรอืผูร้บับรกิารรูส้กึประทบัใจในคุณภาพของการบรกิาร ส่วนคุณภาพสารสนเทศ ด้านความปลอดภยั คุณภาพ
ระบบ ดา้นความน่าเชื่อถอื และคุณภาพบรกิาร ด้านความมัน่ใจ และด้านการตอบสนอง มคีุณภาพบรกิารต ่าหรอื
ผูร้บับรกิารรูส้กึไม่พอใจในคุณภาพของการบรกิาร 
 
ค าส าคญั: ความคาดหวงั การรบัรู ้ศนูยก์ารใหข้อ้มลูทางโทรศพัท ์
 

Abstract 
 

The purpose of this research was to study customer expectation, perception and customer 
satisfaction to the call center in service quality of some commercial bank. The objectives of this research 
are 1.) To study personnel characteristics of customers who have used the service of call center, i.e. 
gender, age, occupation, education, and salary that related to perception in service quality of some 
commercial bank in Bangkok Metropolis 2.) To compare the customer expectation and perception in 
service quality of some commercial bank and 3.) To evaluate the customer satisfaction toward the call 
center in IT quality, system quality and service quality. 

The sample consisted of 400 customers who have used the service of call center in Bangkok 
Metropolis. The tool used for collecting data was questionnaire which set up the reliability between .802 
and .985 and analyzed with several statistic techniques: including percentage, mean, standard deviation, 
Independent Sample t-test, One-way ANOVA, and Paired t-test. 

The research revealed that: 
Most of the customers were female, aged between 26-35 years old, employed as private’s staff, 

holding a bachelor degree and had salary as over 30,001 baht. The customers had expectation and 
perception in call center’s service quality of some commercial bank in IT quality, system quality and 
service quality at the highest level. 
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The Hypothesis test at significant level of 0.05 reveals that; 
1. Customers with different gender and age had not different perception  

towards service in the aspects of IT quality, system quality and service quality and Customers with 
different level of education had no different perception towards service in the aspects of IT quality and 
system quality 

2. Customers with different career had not different perception towards  
service in the aspects of IT quality and customers with different career had different perception towards 
service in the aspects of system quality and service quality. Customers with different salary had different 
perception towards service in the aspects of IT quality, system quality and service quality 

3. Expectation towards service had not different with perception towards  
overall service in the aspects of IT quality, system quality and service quality. 

4. Satisfaction of customers who has received service of the call center in  
some commercial bank founded that overall service quality has high level or customers impressed in 
service quality such as IT quality, simple system, system quality, time, service system in empathy has high 
quality. Satisfaction of customers who has received service of the call center in some commercial bank 
founded that service quality has low level or not impressed in service quality such as the system quality in 
assurance, system quality and reliable system has low level. 
 
Keywords: Expectation, Perception, Call Center 
 
บทน า 

สถาบนัการเงนิโดยเฉพาะธนาคารพาณิชย์ถือเป็นธุรกิจที่มคีวามส าคญัต่อระบบการเงนิของประเทศ           
มากที่สุด ปจัจุบนับรกิารต่าง ๆ ของธนาคารได้กลายมาเป็นส่วนหน่ึงของชวีติและการด าเนินธุรกจิเพื่อใหม้คีวาม
สะดวก รวดเรว็ ประหยดั และช่วยลดต้นทุนการผลติ รวมถึงต้องแข่งขนัในการสร้างประสบการณ์ที่ดกีบั  เพื่อให้
ผู้ใช้บริการจดจ าภาพลกัษณ์ของธนาคารและกลบัมาใช้ซ ้ากลบัมาร่วมลงทุนอีก ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ต้องมี
ศูนย์กลางในการให้ขอ้มูล ให้ค าปรกึษาในปญัหาต่างๆ ใหก้บัผู้ใช้บรกิาร โดยมุ่งเน้นการติดต่อสะดวก รวดเรว็ซึ่ง
ธนาคารพาณิชย์เหล่านัน้จงึมองเหน็ ศูนย์การให้ขอ้มูลผ่านทางโทรศพัทซ์ึง่เป็นช่องทางที่ตดิต่อสื่อสารที่ประหยดั 
สะดวก และรวดเรว็ เพื่อใหท้นัต่อการด าเนินชวีติทีเ่ร่งรบีรวดเรว็ใหท้นัความตอ้งการกบัธุรกจิของผูใ้ชบ้รกิาร  

ศนูยก์ารใหข้อ้มลูทางโทรศพัท ์(Call Center) จงึถูกจดัตัง้ขึน้เพื่อเป็นการใหข้อ้มูล ประสานงานพรอ้มทัง้
ยงัช่วยแก้ไขปญัหาที่เกิดขึ้นของผู้ใช้บริการให้ได้ความต้องการและความพึงพอใจ ทัง้นี้ทางศูนย์การให้ข้อมูล
ทางดา้นโทรศพัทย์งัต้องมกีารพฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้รกิารแก่ลูกค้าผ่านทางโทรศพัท์ โดยเน้นการ
พฒันาปรบัปรุงวธิกีารในการใหบ้รกิารแก่ลูกคา้โดยใชค้วามรูค้วามสามารถของทรพัยากรบุคคลที่ เลอืกสรรภายใน
องคก์ร มกีารอบรมทีด่ ีควบคู่ไปพรอ้มกบัการใชเ้ทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์และฐานขอ้มูลในระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้ม
กนันัน้จะค านึงถงึการใหบ้รกิารลกูคา้ไดท้นัเวลา โดยมกีารใหบ้รกิารตลอด 24 ชัว่โมง รวมไปถงึเพื่อมุ่งเน้นในการลด
ค่าใช้จ่าย และเสริมสร้างรายได้จากการให้บริการทัง้ทางตรงและทางอ้อมโดยมุ่งหวงัให้ศูนย์การให้ข้อมูลทาง
โทรศพัท ์(Call Center) เป็นจุดบรกิารหลกัทีส่ามารถด าเนินการตามความต้องการของลูกคา้อย่างมปีระสทิธภิาพ  
และสรา้งความพงึพอใจ ความประทบัใจในการบรกิารผ่านศนูยก์ารใหข้อ้มลูทางโทรศพัท ์(Call Center) 

งานวจิยัฉบบันี้จงึต้องการศกึษาถงึความพงึพอใจในการใชบ้รกิารศูนยก์ารให้ขอ้มูลทางโทรศพัท์ (Call 
Center) ของธนาคารพาณิชย ์เพื่อใหท้ราบว่าผูม้าใชบ้รกิารผ่านทางโทรศพัท ์นัน้มคีวามพงึพอใจต่อคุณภาพบรกิาร 
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ความเชื่อมัน่ในขอ้มลู รวมถงึความสะดวกในการตดิต่อ มคีวามสมัพนัธ์กนัอย่างไร เพื่อใหผู้ท้ีไ่ดศ้กึษางานวจิยัไดน้ า
ผลการวจิยัไปใช้ประโยชน์ในการปรบัปรุงและพฒันาการบรกิารให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้า
ผูใ้ชบ้รกิาร เพื่อสรา้งความพงึพอใจ และคุณภาพของการบรกิารทีธ่นาคารสง่มอบประสบการณ์ทีด่ใีหแ้ก่ลกูคา้ได้ 

 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 

ในการวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี้ 
1. เพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบลกัษณะประชากรศาสตร์กบัการรบัรู้คุณภาพการให้บรกิารของศูนย์การให้

ขอ้มลูทางโทรศพัท ์(Call Center) ของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่ง โดยจ าแนก เพศ อายุ อาชพี การศกึษา และรายได ้ 
2. เพื่อเปรยีบเทยีบความคาดหวงัต่อคุณภาพการใหบ้รกิารและการรบัรู้จรงิต่อคุณภาพการใหบ้รกิาร

ของศนูยก์ารใหข้อ้มลูทางโทรศพัท ์(Call Center) ของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่ง 
3. เพื่อประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารศนูยก์ารใหข้อ้มลูทางโทรศพัท ์(Call Center) ของธนาคาร

พาณิชยแ์ห่งหนึ่งซึง่เป็นผูใ้ชบ้รกิารทีอ่าศยัอยู่ในกรุงเทพมหานครโดยเปรยีบเทยีบระหว่างความคาดหวงัของลูกคา้
ก่อนการรบับรกิารและการรบัรู้ต่อคุณภาพการให้บรกิารหลงัได้รบัการบรกิารของศูนย์การให้ขอ้มูลทางโทรศพัท ์
(Call Center) ซึง่ประกอบไปดว้ย ดา้นคุณภาพสารสนเทศ คุณภาพระบบ และคุณภาพบรกิาร  
 

กรอบแนวคิดในการวิจยั ประกอบดว้ย 
1. ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่  

 - ลกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ  อายุ อาชพี ระดบัการศกึษา และรายไดต่้อเดอืน  
 - ความคาดหวงัและการรบัรู้ที่มีต่อคุณภาพการบรกิารของศูนย์การให้ขอ้มูลทางโทรศพัท์ (Call 
Center) ของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่ง  

2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  
  - ความพงึพอใจต่อคุณภาพบริการศูนย์การให้ขอ้มูลทางโทรศพัท์ (Call Center) ของธนาคาร

พาณิชยแ์ห่งหนึ่ง 
 
สมมติฐานการวิจยั 

1. ลกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ  อายุ อาชพี ระดบัการศกึษา รายได ้ทีแ่ตกต่างกนัมกีารรบัรูต่้อ
คุณภาพการใหบ้รกิารของศนูยก์ารใหบ้รกิารขอ้มลูทางโทรศพัท ์(Call Center) แตกต่างกนั 

2. ความคาดหวงัและการรบัรูต่้อคุณภาพการใหบ้รกิารของศูนยก์ารใหบ้รกิารขอ้มูลทางโทรศพัท ์(Call 
Center) แตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจต่อคุณภาพการใหบ้รกิารศูนยก์ารใหข้อ้มูลทางโทรศพัท ์ (Call Center) ของ
ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งต่างกนั  

 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัด้านประชากรศาสตร ์ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2538: 41–42) 
กล่าวว่า ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย อายุ เพศ ขนาดครอบครวั สถานภาพครอบครวั รายได ้อาชพี 
การศกึษาเหล่าน้ีเป็นเกณฑท์ีน่ิยมใชใ้นการแบ่งสว่นตลาด ตวัแปรดา้นประชากรศาสตรท์ีส่ าคญัมดีงันี้  

1. อายุ (Age)   เนื่องจากผลติภณัฑจ์ะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มที่มอีายุผู้บรโิภค
แตกต่างกนั นักการตลาดจึงใช้ประโยชน์จากอายุเป็นตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างของส่วนตลาด               
นกัการตลาดไดค้น้หาความตอ้งการของสว่นตลาด (Niche market) โดยมุ่งความส าคญัทีต่ลาดอายุสว่นนัน้  
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2. เพศ (Sex) เป็นตวัแปรในการแบ่งตลาดทีส่ าคญัเช่นกนั นักการตลาดควรต้องศกึษาตวัแปรนี้          
อย่างรอบคอบ เพราะในปจัจุบนัน้ีตวัแปรทางดา้นเพศมกีารเปลีย่นแปลงในพฤตกิรรมการบรโิภค การเปลีย่นแปลง
ดงักล่าวอาจมสีาเหตุมาจากทีส่ตรมีที างานมมีากขึน้  

3. ลกัษณะครอบครวั (Martial status) ในอดีตจนถึงปจัจุบนัมลีกัษณะครอบครวัเป็นเป้าหมาย            
ที่ส าคญัของการใช้ความพยายามทางการตลาดมาโดยเฉพาะ  และมคีวามส าคญัยิง่ขึน้ในส่วนที่เกี่ยวกบัหน่วย
ผูบ้รโิภค นักการตลาดจะสนใจจ านวนและลกัษณะบุคคลในครวัเรอืนทีใ่ช้สนิคา้ใดสนิคา้หนึ่ง และยงัสนใจในการ
พจิารณาลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์และโครงสรา้ง ดา้นสือ่ทีจ่ะเกีย่วขอ้งกบัผูต้ดัสนิใจในครวัเรอืนเพื่อช่วยในการ
พฒันากลยุทธก์ารตลาดใหเ้หมาะสม  

4. รายได ้ การศกึษา และอาชพี (Income , education and occupation) เป็นแปรทีส่ าคญัในการ
ก าหนดสว่นครองตลาด โดยทัว่ไปนกัการตลาดจะสนใจผูบ้รโิภคทีม่คีวามร ่ารวยแต่อย่างไรกต็ามครอบครวัทีม่รีายได้
ปานกลางและมรีายไดต้ ่าจะเป็นตลาดทีม่ขีนาดใหญ่ ปญัหาทีส่ าคญัในการแบ่งส่วนครองตลาดโดยถอืเกณฑร์ายได้
อย่างเดยีวกค็อื รายไดจ้ะเป็นตวัชีก้ารมหีรอืไม่มคีวามสามารถในการจ่ายสนิคา้ ในขณะเดยีวกนัการเลอืกซือ้สนิคา้ที่
แทจ้รงิอาจถอืเกณฑร์ูปแบบการด ารงชวีติ รสนิยม คานิยม อาชพี การศกึษา ฯลฯ แมว้่ารายไดจ้ะเป็นตวัแปรทีใ่ช้
บ่อยมาก  
 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัความคาดหวงั (สมติ สชัฌุกร 2550: 66-73) การใหบ้รกิารเพื่อสรา้งความ
พอใจต้องตอบสนองความคาดหวงัของผู้รบับรกิารซึ่งความคาดหวงัเป็นเรื่องของจติใจอาจแสดงออกโดยตรงทาง
ค าพดูบอกกล่าวผูร้บับรกิาร ตัง้สมมุตฐิานว่าผูใ้หบ้รกิารจะต้องรูเ้อง ซึง่ท าใหเ้กดิความยุ่งยากว่าจะพจิารณาจากสิง่
ใด ซึง่ผูต้ดิต่อทุกคนจะตอ้งคดิค านึงความตอ้งการคลา้ย ๆ กนัดงันี้  

1. สถานที่ไปมาสะดวก ท าเลที่ตัง้ของหน่วยงานร้านค้า และบรษิัทตลอดจนสถานที่ท าการ จะต้อง
ค านึงถงึสถานทีต่ัง้ว่ามคีวามสะดวกเหมาะสมต่อการตดิต่อมากน้อยเพยีงใด จงึมกีารคดิถงึหลกัการเก่าแก่ของจนี
เรื่องฮวงจุย้ ใหม้ทีศิทางทัง้ลมและน ้าด ีถา้จะว่าไปแลว้คนทัว่ไปกค็ดิไดว้่าตอ้งใหล้มเยน็พดัผ่านสบาย และน ้าไม่แลง้ 
ไม่ท่วม  

2. มกีารกล่าวต้อนรบัทกัทาย การทกัทายทีม่คี าพูดไพเราะและมนี ้าเสยีงชวนฟงัดว้ยความจรงิใจ จะ
ท าใหผู้ม้าตดิต่อรูส้กึอบอุ่นและชุ่มฉ ่าใจ จะพบว่าการกล่าว “สวสัดคี่ะ” เป็นการสนองตอบความคาดหวงัของลูกคา้ 
สามารถสรา้งความประทบัใจในการเริม่ตน้ 

3. มคีวามความเอาใจใส่ผู้มาตดิต่อ ทุกคนต้องการมคีวามส าคญั มผีู้เอาใจใส่ดูแลทัง้ดว้ยการพูดและ
การกระท า ถ้าผู้มาติดต่อพบกบัการต้อนรบัอย่างเยน็ชา ไม่กระตอืรอืรน้ ย่อมจะผดิหวงัตัง้แต่ต้น ความรูส้กึยนิดี    
ทีม่าตดิต่อย่อมจะเลอืนหายไป ผูใ้หก้ารต้อนรบัจงึไม่ควรท ารา้ยจติใจดว้ยการท าลายความคาดหวงัของผูม้าตดิต่อ 
ควรจะสบตากบัลกูคา้หรอืมองหน้าเมื่อพดูกบัเขา 

4. สนใจตอบค าถาม ผูม้าตดิต่อโดยทัว่ไปจะต้องการขอ้มูลต่างๆ จงึมกัจะมคี าถามมากมาย ผูใ้หก้าร
ต้อนรบัซึ่งเหน็ดเหนื่อยจากการท างานมาตลอดวนั มกัจะเบื่อหน่ายการตอบค าถามซึ่งอาจจะเป็นค าถามซ ้าๆ             
กนั แต่เป็นสิง่ทีห่ลกีเลีย่งไม่ได ้ผูใ้หก้ารตอ้นรบัจงึควรสนใจฟงัค าถามเพื่อรบัรูค้วามต้องการและใหค้ าตอบทีถู่กต้อง
สมบรูณ์  

5. มที่าทแีสดงออกทีส่ภุาพ ผูม้าตดิต่อทุกชอบกริยิาทีส่ภุาพนุ่มนวล ซึง่มคีวามเหมาะสมกบัวฒันธรรม
ของคนบางกลุ่มทีน่ิยมปฏบิตักินัเฉพาะถิน่ และกริยิามารยาททีส่ภุาพนุ่มนวลน้ีเองท าใหต่้างชาตชิื่นชมเป็นอยา่งมาก 

6. พูดดว้ยน ้าเสยีงชดัเจนไพเราะ ผูม้าตดิต่อต้องการทราบเรื่องจงึควรพูดใหช้ดั ฉะฉานด้วยน ้าเสยีง
ไพเราะชวนฟงั ไม่ควรพดูดดัเสยีง หรอืตัง้ใจทีจ่ะใหม้นี ้าเสยีงหวานจบัใจแบบนักรอ้ง ควรพูดในลกัษณะท่วงท านอง
การสนทนาไม่ตอ้งจบีปากจบีคอ 
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7. มคีวามเป็นกนัเอง ผู้มาติดต่อชอบความเป็นกนัเอง แต่ไม่ใช่ถึงขัน้ถือวิสาสะเหน็เป็นเพื่อนเล่น 
ลูกคา้ประจ าชอบให้จ าเขาได้และจ าเรื่องราวที่ตดิต่อไวค้รัง้ก่อน ๆ ได้ ถ้าเป็นหอ้งอาหาร โรงแรม หรอืภตัตาคาร            
ผูต้อ้นรบัรูว้่าลกูค่าชอบหอ้งอาหารไทย จนี ฝรัง่หรอืญี่ปุ่น และน าไปถูกต้อง รวมทัง้ช่วยสัง่อาหารจานโปรดใดด้ว้ย
จะพอใจมาก 

8. ถามความประสงค์และให้ค าแนะน า ผู้มาติดต่อซึ่งเพิง่มาเป็นครัง้แรกจะต้องระมดัระวงั ไม่อวดรู้  
หรอืเดาว่าจะตดิต่อเรื่องอะไร ควรจะต้องถามความประสงค ์และตัง้ใจรบัฟงัดว้ยความสงบ ถ้าไดย้นิไม่ถนัดจะต้อง
กล่าวทวนและขอให้ลูกค้ายืนยนัความต้องการด้วยค าพูดที่เหมาะสมและถ้ามีความสะดวกหรือเหมาะสมใดๆ             
อาจพดูเสนอใหพ้จิารณา แต่ถา้ลกูคา้ไม่ตอ้งการกอ็ย่าคะยัน้คะยอ 
 
      แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการรบัรู ้แอนชัน่ และแวนราอจิ (Antioned ; & Van Raaij. 1998) กล่าวว่า การ
รบัรูคุ้ณภาพเกดิจากความคาดหวงัของลกูคา้ สนิคา้หรอืการบรกิารจะมคีุณภาพสงูกต่็อเมื่อความต้องการของลูกคา้
ตรงกบัความคาดหวงัที่ตัง้ไว้ การรบัรู้คุณภาพที่สูงต่อสนิค้าหรือการบริการลูกค้าจะท าการพิ จารณาจากความ
เหมาะสมของการใช้งาน ความคงทน ความปลอดภยั ความสะดวกสบาย ความไว้วางใจ ความถี่ในการเสยีต ่า           
และบริการหรือสินค้าจะมีคุณภาพเมื่อลูกค้าได้ท าการเปรียบเทียบการรับรู้จริงกับความคาดหวังต่อสินค้า               
หรอืบรกิารนัน้ 
 
      แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการบริการ 

ในสว่นนี้ผูว้จิยัไดใ้ชห้ลกัแนวคดิของ DeLone and McLean (1992)  ประกอบดว้ยปจัจยั 6 ประเภท ไดแ้ก่  
 

 
 

ภาพประกอบ 5 แบบจ าลองวดัความส าเรจ็ของระบบสารสนเทศ 
ทีม่า :  DeLone and McLean. (2003). แบบจ าลองวดัความส าเรจ็ของระบบสารสนเทศ. 

 
ประกอบดว้ยปจัจยั 6 ประเภท ไดแ้ก่ 
1. คุณภาพสารสนเทศ (information quality)  
2. คุณภาพระบบ (system quality)  
3. คุณภาพบรกิาร (service quality)  
4. ความตัง้ใจในการใช ้(intention to use)   
5. ความพงึพอใจของผูใ้ช ้(user satisfaction)  
6. ประโยชน์ทีไ่ดร้บั (net benefits)  

ประโยชน์ทีไ่ดรั้บ 

ความพงึพอใจของผูใ้ช ้
คุณภาพการ
บริการ 

คุณภาพ
สารสนเทศ 

คุณภาพระบบ 

ความตัง้ใจ
ในการใช ้ การใช ้
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ปจัจัยทัง้ 6 ประเภทมีความสมัพันธ์ต่อเน่ืองกัน งานวิจัยฉบับน้ีต้องการศึกษาปจัจัยที่มีผลต่อ                
ความพงึพอใจในคุณภาพบรกิารและการใชบ้รกิาร ซึง่ผูว้จิยัมคีวามสนใจในดา้นคุณภาพสารสนเทศ คุณภาพระบบ 
และคุณภาพบรกิาร ซึง่มคีวามสมัพนัธก์บัการศกึษาในครัง้นี้ ผูว้จิยัจงึไดท้ าการศกึษาเฉพาะในบางสว่นทีส่มัพนัธก์นั
กบังานบรกิารของศนูยก์ารใหข้อ้มลูทางโทรศพัท ์(Call Center) 

 
        ปัจจยัด้านคณุภาพระบบ (system quality) 

 ทัง้นี้ผู้วิจ ัยได้ท าการศึกษาตัวแปร 2 ด้านคือ ตามทฤษฎีของพาราสุรามาน  และคณะ 
(Parasuraman; et al. 1985: 44) 

1.1 ดา้นความปลอดภยั (Security) หมายถงึ การปราศจากซึง่อนัตราย ความเสีย่งและขอ้สงสยั 
         1.2     ดา้นความเขา้ใจง่าย (Ease of understanding)หมายถงึ ความสะดวกในการตดิต่อและเขา้ใช ้

บรกิารหรอืรบับรกิารไดส้ะดวก ไม่ซบัซอ้นเกนิไป 
                ปัจจยัด้านคณุภาพสารสนเทศ (information quality) 

ทัง้นี้ผูว้จิยัไดท้ าการศกึษาตวัแปร 2 ดา้นคอื ตามทฤษฎขีองพาราสุรามาน และ คณะ (Parasuraman;  
et al. 1985: 44) 

     2.1  ความน่าเชื่อถอื (Reliability) หมายถงึ การปฏบิตังิานไดอ้ย่างสม ่าเสมอ ไม่มขีอ้ผดิพลาดและ
การใหบ้รกิารทีต่รงเวลา ตามทีร่ะบุ 

     2.2  เวลาทีใ่ชใ้นการตอบสนอง (Response time) หมายถงึ พจิารณาจากความรวดเรว็ของระบบใน
การช่วยเหลอืแกไ้ขปญัหาใหก้บัลกูคา้ไดต้ัง้แต่เริม่ใชบ้รกิารจนจบการใชบ้รกิาร 

ปัจจยัด้านคณุภาพบริการ (Service quality) 
ทัง้นี้ผูว้จิยัไดท้ าการศกึษาตวัแปร 3 ดา้นคอื ตามทฤษฎขีองพาราสรุามาน และ คณะ (Parasuraman; et 

al. 1985: 44) 
     3.1  ความมัน่ใจ (Assurance) หมายถงึ ผูบ้รกิารความรูค้วามสามารถ โดยวดัจากความสามารถใน

การตอบค าถาม หรอืแกไ้ขปญัหาไดต้รงตามความตอ้งการของลกูคา้ และอธบิายใหลู้กคา้เขา้ใจไดเ้ป็นอย่างด ีซึง่จะ
ท าใหล้กูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิารไวว้างใจ เชื่อมัน่ 

     3.2  ความเอาใจใส ่(Empathy) หมายถงึ ความเอาใจใสต่่อลกูคา้โดยการอธบิายรายละเอยีดของการ
บริการการส่งมอบการบริการแก่ลูกค้า และเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า สามารถสร้างบรรยากาศ                
ความเป็นมติรได ้

     3.3  การตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง การแสดงออกถึงความเต็มใจและความ
กระตอืรอืรน้ของผูใ้หบ้รกิารทีจ่ะสง่มอบการบรกิารใหแ้ก่ลกูคา้ทีร่วดเรว็ มกีารจรงิใจในการแกป้ญัหา 
 

ทัง้นี้ทางผูว้จิยัไดใ้ชท้ฤษฎขีองพาราสุรามาน และ คณะ (Parasuraman; et al. 1985: 44) ไดท้ าการ 
Focus interview เพื่อศกึษาสิง่ทีล่กูคา้ใหค้วามส าคญัในการประเมนิคุณภาพการบรกิาร โดยเลอืกตวัอย่างจากผูท้ีใ่ช้
บรกิารจากธุรกจิ 4 ประเภท ไดแ้ก่ ธุรกจิธนาคาร ธุรกจิบตัรเครดติ ธุรกจินายหน้าคา้หลกัทรพัยธ์ุรกจิซ่อมบ ารุง ผล
การศกึษาพบว่า เกณฑข์องลกูคา้ทีใ่ชใ้นการประเมนิคุณภาพการบรกิาร หรอืเรยีกว่า ตวัก าหนดคุณภาพการบรกิาร 
(Determinants of Service Quality) ประกอบดว้ย 10 ประการ คอื 

1. ความเชื่อถอืได้ (Reliability) หมายถงึ การปฏบิตังิานไดอ้ย่างสม ่าเสมอ ไม่มขีอ้ผดิพลาดและการ
ใหบ้รกิารทีต่รงเวลา ตามทีร่ะบุ 

2. การตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง ความเต็มใจและความพร้อมของพนักงานในการ
ใหบ้รกิารอย่างรวดเรว็ โดยลกูคา้ไม่ตอ้งรอคอย  
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3. ความรูค้วามช านาญ(Competence) หมายถงึ มคีวามรูแ้ละทกัษะ เช่นความสามารถในการใหบ้รกิาร 
ความสามารถในความรูว้ชิาการทีจ่ะใหบ้รกิาร 

4. การเขา้ถงึบรกิาร (Access) หมายถงึ ความสะดวกในการตดิต่อและเขา้ใชบ้รกิารหรอืรบับรกิารได้
สะดวก ไม่ซบัซอ้นเกนิไป 

5. อธัยาศยั (Courtesy) หมายถงึ การแสดงความสภุาพต่อผูใ้ชบ้รกิาร และการใหก้ารตอ้นรบัทีเ่หมาะสม
มบีุคลกิภาพทีด่ ี

6. การสื่อสาร (Communication) หมายถงึ การสื่อสารขอ้มูลชีแ้จงขอบเขตและลกัษณะงานบรกิารให้
ลกูคา้เขา้ใจไดง้่าย 

7. ความน่าเชื่อถอื (Credibility) หมายถงึ ชื่อเสยีงขององคก์ร ความซื่อสตัย ์และคุณภาพของงานบรกิาร
มคีวามเทีย่งตรงน่าเชื่อถอื 

8. ความมัน่คง (Security) หมายถงึ การปราศจากซึง่อนัตราย ความเสีย่งและขอ้สงสยั 
9. การเอาใจใส่ (Understanding) หมายถงึ ความพยายามทีจ่ะเขา้ถงึความต้องการของลูกคา้ และให้

ความส าคญัแก่ลกูคา้ทุกคน 
10. การสรา้งสิง่ทีจ่บัต้องได้ (Tangibles) หมายถงึ การเตรยีมวสัดุอุปกรณ์ใหพ้รอ้มส าหรบัใหบ้รหิารและ

การจดัสถานทีใ่หบ้รกิารสวยงาม สะอาด รวมทัง้บุคลกิภาพของพนกังานผูใ้หบ้รกิาร 
 การประกอบธุรกจิบรกิารใหป้ระสบความส าเรจ็ จะต้องสามารถน าเสนอการบรกิารทีม่คุณภาพสงูสุดแก่
ลูกคา้ ไดอ้ย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่อง กล่าวคอื จะต้องสามารถสนองตอบต่อความคาดหวงัของลูกคา้ (Customer 
Expectation) ไดใ้นระดบัเดยีวกนัหรอืในระดบัทีส่งูกว่า ทีล่กูคา้คาดหวงั 
 
         แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจ มลิเลต (Millet.1954 : 397) ไดใ้หร้ายละเอยีดเกีย่วกบัความ
พงึพอใจต่อการใหบ้รกิาร (Satisfactory Service) หรอืความสามารถในการสรา้งความพงึพอใจใหก้บัผูร้บับรกิารโดย
การพจิารณาจากองคป์ระกอบ 5 ดา้นดงันี้คอื 

1. การใหบ้รกิารอย่างเสมอภาค (Equitable Services) หมายถงึ ความยุตธิรรมในการบรหิารงานของรฐั
ทีม่ฐีานคตทิีว่่าคนทุกคนเท่าเทยีมกนั ดงันัน้ประชาชนทุกคนจะไดร้บัการปฏบิตัอิย่างเท่าเทยีมกนัในแง่ของกฎหมาย 
ไม่มกีารแบ่งแยกกดีกนัในการบรกิาร มาตรฐานการใหบ้รกิารเดยีวกนั 

2. การใหบ้รกิารอย่างทนัเวลา (Timely Services) หมายถึง ในการบรกิารจาต้องมองว่าการใหบ้รกิาร
สาธารณะจะต้องตรงเวลา ผลการปฏบิตังิานของหน่วยงานภาครฐัจะถอืว่าไม่มปีระสทิธภิาพเลยถ้าไม่ตรงต่อเวลา 
ซึง่จะสรา้งความไม่พงึพอใจใหแ้ก่ประชาชน 

3. การให้บรกิารอย่างเพยีงพอ (Ample Services) หมายถึง การให้บรกิารสาธารณะต้องมลีกัษณะ มี
จ านวนการใหบ้รกิารและสถานทีใ่หบ้รกิารอย่างเหมาะสม 

4. การใหบ้รกิารอย่างต่อเนื่อง (Continuous Services) หมายถงึ การใหบ้รกิารสาธารณะทีเ่ป็นไปอย่าง
สม ่าเสมอ โดยยดึหลกัประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลกั ไม่ใช่ยดึความพอใจของหน่วยงานทีใ่หบ้รกิารว่าจะใหห้รอื
หยุดบรกิารเมื่อใดกไ็ด ้

5. การให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive Services) หมายถึง การให้บริการสาธารณะที่มีการ
ปรบัปรุงคุณภาพและผลการปฏบิตังิาน กล่าวอกีนัยหนึ่ง คอื การเพิม่ประสทิธภิาพหรอืความสามารถทีจ่ะท าหน้าที่
ไดม้ากขึน้ โดยใชท้รพัยากรเท่าเดมิ 
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วิธีด าเนินการวิจยั 
 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ ได้แก่  ประชาชนผู้ที่เคยใช้บรกิารศูนย์การให้ขอ้มูลทางโทรศพัท ์            
(Call Center) ของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่ง ซึง่เป็นผูใ้ช้บรกิารทีอ่าศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากไม่ทราบ
จ านวนประชากรทีแ่ทจ้รงิ ดงันัน้ผูว้จิยัจงึไดก้ าหนดขนาดตวัอย่างโดยใชส้ตูรการหาขนาดตวัอย่าง ในกรณีทีไ่ม่ทราบ
จ านวนประชากร โดยก าหนดระดบัความเชื่อมัน่ 95% (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2549: 74)  

ผูว้จิยัใชว้ธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบผสมผสาน ตามล าดบัดงันี้ 
ขัน้ตอนที ่1 ใชว้ธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบอย่างง่าย (Simple random sampling) โดยผูว้จิยัท าการจบัฉลาก

พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 10 เขต ซึ่งในปจัจุบนัมทีัง้หมด 50 เขต โดยเขตที่ถูกสุ่มได้ คอื เขตธนบุร ี 
เขตบางกะปิ เขตบางบอน เขตดอนเมอืง เขตจอมทอง เขตคนันายาว เขตหลกัสี ่เขตราษฎรบ์รูณะ เขตประเวศ และ
เขตวงัทองหลาง 

ขัน้ตอนที่ 2 วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบการก าหนดจ านวนตวัอย่าง (Quota  Sampling) ตามจ านวน              
ของเขตพืน้ทีต่ัง้ของสาขาในกรุงเทพมหานครทีเ่ลอืกไดข้ ัน้ที่ 1 ด้วยการก าหนดสดัส่วนของกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 
400 คน จะไดส้ดัสว่นของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 40 คน ต่อเขตพืน้ทีจ่ านวนเท่าๆ กนั  

ขัน้ตอนที ่3 การสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลอืกเกบ็รวบรวม ขอ้มูลดว้ย
แบบสอบถามทีจ่ดัเตรยีมไวใ้หค้รบตามจ านวนทีต่อ้งการแต่ละเขตทีเ่ลอืกไวใ้นขัน้ที ่1 และขัน้ที ่2 

ส าหรบัการวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ซึง่
ผูว้จิยัสรา้งขึน้เองจากการรวบรวมขอ้มูลที่ไดจ้ากต าราเอกสาร งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัแนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบัการ
บรกิาร คุณภาพการบรกิารกบัความคาดหวงั การรบัรู้ ทฤษฎีเกี่ยวกบัความพงึพอใจในการใช้บรกิารศูนยก์ารให้
ขอ้มูลทางโทรศพัท์ (Call Center) แลว้น าประยุกต์เป็นลกัษณะขอ้ค าถามในแบบสอบถาม ซึง่แบบสอบถามทีส่รา้ง
ขึน้แบ่งเป็น 2 สว่นคอื 

สว่นที ่1 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชพี ระดบั
การศกึษา และรายไดต่้อเดอืน เป็นลกัษณะค าถามปลายปิด (Closed-ended Questionnaire) จ านวน 5 ขอ้  
    สว่นที ่2 เป็นแบบสอบถามทีว่ดัระดบัความคาดหวงัต่อคุณภาพบรกิารทีจ่ะไดร้บัและระดบัการรบัรูจ้รงิต่อ
คุณภาพบรกิารของลกูคา้ทีม่าใชบ้รกิารกบัศนูยก์ารใหข้อ้มลูทางโทรศพัท ์(Call Center) ประกอบดว้ย ดา้นคุณภาพ
สารสนเทศ คุณภาพระบบ และคุณภาพบรกิาร ซึง่เป็นแบบสอบถามแบบ Likert Scale จ านวน 24 ขอ้ โดยใชร้ะดบั
การวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) 
 การวเิคราะห์ข้อมูลส าหรบัการวจิยัในครัง้นี้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ตอน คอื การวเิคราะห์ข้อมูล
เบื้องต้น และการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อตอบค าถามการวจิยั ซึง่มแีนวทางในการวเิคราะห์ขอ้มู ลและวธิกีารทางสถิต ิ
ดงันี้ การวิเคราะหโ์ดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ค่ารอ้ยละ ค่าคะแนนเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic)  การวเิคราะห์ค่าที การ
วเิคราะหค์่าเอฟ การวเิคราะหค์วามแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม แบบไม่เป็นอสิระต่อกนั
โดยใชส้ถติ ิPaired t-test 
 การอภปิรายผลการวจิยัของลกัษณะแบบสอบถามทีใ่ชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval 
Scale) 
  โดยก าหนดเกณฑก์ารวดัคุณภาพการบรกิาร ตามหลกัการของ Parasuraman, Zeithami ; Berry (1989 : 
133) ดงันี้ 
 คะแนนการรบัรู ้– คะแนนความคาดหวงั ผลลพัธเ์ป็น + หมายถงึ การบรกิารมคีุณภาพสงูหรอืประทบัใจใน
คุณภาพของการบรกิาร 
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 คะแนนการรบัรู ้– คะแนนความคาดหวงั ผลลพัธเ์ป็น 0 หมายถงึ การบรกิารมคีุณภาพปานกลางหรอืพอใจ
ในคุณภาพของการบรกิาร 
 คะแนนการรบัรู ้– คะแนนความคาดหวงั ผลลพัธเ์ป็น – หมายถงึ การบรกิารมคีุณภาพต ่าหรอืไม่พอใจใน
คุณภาพของการบรกิาร 
 
ผลการวิจยั 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง อายุ 26 - 35 ปี ประกอบอาชพี พนักงาน            
บรษิทั / องคก์ร มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ี และมรีายไดต่้อเดอืน ระดบั 30,001 บาทขึน้ไป มคีวามคาดหวงัและ
การรบัรู ้ต่อคุณภาพการใหบ้รกิารของศูนยก์ารใหข้อ้มูลทางโทรศพัท ์(Call Center) ของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่ง 
พบว่า ด้านคุณภาพสารสนเทศ ด้านคุณภาพระบบ และด้านคุณภาพบริการ มีความคาดหวงัและการรบัรู้อยู่ใน  
ระดบัมากทีส่ดุ โดยแยกเป็นรายดา้นไดด้งันี้คอื 
               คณุภาพสารสนเทศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการคาดหวงัโดยรวมและการรบัรู้โดยรวม อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.37 และ4.39 ตามล าดบัเมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า  

- ด้านความปลอดภยั โดยรวมมคีวามคาดหวงัและการรบัรู ้อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มรีะดบัคะแนนเฉลีย่
เท่ากบั 4.44 และ4.43  ตามล าดบั 

- ด้านความเข้าใจง่าย เมื่อพจิารณาโดยรวมมคีวามคาดหวงัและการรบัรู ้อยู่ระดบัมากท่ีสุด มรีะดบั
คะแนนเฉลีย่เท่ากบั 4.31 และ 4.36 ตามล าดบั 

คณุภาพระบบ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการคาดหวงัและการรบัรู้โดยรวม อยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.36 และ 4.36 เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า  

 - ด้านความน่าเช่ือถือ โดยรวมมคีวามคาดหวงัและการรบัรูอ้ยู่ในระดบัมากท่ีสุด มรีะดบัคะแนนเฉลีย่
เท่ากบั 4.44 และ 4.37 ตามล าดบั 

 - เวลาท่ีใช้ในการตอบสนอง โดยรวมมคีวามคาดหวงัและการรบัรู้อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มรีะดบั
คะแนนเฉลีย่ 4.27 และ 4.35 ตามล าดบั 

คณุภาพบริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการคาดหวงัและการรบัรู้โดยรวม อยู่ในระดบัมาก
โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.71 และ 3.72 ตามล าดบั เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า  

- ด้านความมัน่ใจ โดยรวมมคีวามคาดหวงัและการรบัรู ้อยู่ในระดบัมาก มรีะดบัคะแนนเฉลีย่เท่ากบั 
3.40 และ 3.81 ตามล าดบั 

- ด้านความเอาใจใส่ โดยรวมมคีวามคาดหวงัและการรบัรู ้อยู่ในระดบัมาก มรีะดบัคะแนนเฉลีย่เท่ากบั 
3.53 และ 3.74 ตามล าดบั 

- ด้านการตอบสนอง เมื่อพจิารณาโดยรวมมคีวามคาดหวงัและการรบัรู ้อยู่ในระดบัมาก มรีะดบัคะแนน
เฉลีย่เท่ากบั 3.71 และ 3.62 ตามล าดบั 
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การอภิปรายผล 
1. ข้อมูลส่วนบุคคล  

 ลกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ  อายุ อาชพี ระดบัการศกึษา รายไดต่้อเดอืน ทีแ่ตกต่างกนั มกีารมกีารรบัรู้
ต่อคุณภาพการใหบ้รกิารของศนูยก์ารใหบ้รกิารขอ้มลูทางโทรศพัท ์(Call Center) แตกต่างกนั ผลการวจิยัพบว่า 
 ลกัษณะส่วนบุคคล ที่แตกต่างกนัมกีารรบัรู้ต่อคุณภาพการให้บรกิารของศูนย์การใหบ้รกิารขอ้มูลทาง
โทรศพัท ์(Call Center) ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพสารสนเทศ ดา้นคุณภาพระบบ และดา้นคุณภาพบรกิาร ไม่แตกต่างกนั 
ทัง้นี้เน่ืองจาก กลุ่มตวัอย่างทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จงึอาจจะท าใหเ้พศทีแ่ตกต่างกนัมกีารรบัรู้
ต่อคุณภาพการให้บรกิารของศูนย์ฯ ไม่แตกต่างกนั ส่วนด้านรายได้ต่อเดือน ผู้รบับรกิารที่มรีายได้ต่อเดอืน
แตกต่างกนั มีการรบัรู้ต่อคุณภาพบรกิารศูนย์การให้บรกิารข้อมูลทางโทรศพัท์ (Call Center) ด้านคุณภาพ
สารสนเทศ ดา้นคุณภาพระบบและดา้นคุณภาพบรกิาร แตกต่างกนั  อาจเนื่องจากการทีผู่ม้รีายไดม้ากจะมกีารรบัรู้ 
ทีส่งูกว่า นัน่อาจจะเพราะบุคคลที่มรีายได้มากกจ็ะมกีารตดิต่อท าธุรกรรมต่างๆ กบัธนาคารมากว่าผูม้รีายไดน้้อย 
ดงันัน้จึงต้องมีการติดต่อใช้งานศูนย์บ่อยๆ กว่า จึงท าให้ผู้มีรายได้ต่างกันมีการรับรู้ต่อคุณภาพบริการศูนย์ฯ  
แตกต่างกนั  โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณฎาร ์ประทุมทอง (2554) ท าการศกึษาเรื่อง การสื่อสารแบบปากต่อ
ปากต่อความคาดหวงัและการรบัรูข้องผูร้บับรกิารคลนิีกความงามวุฒศิกัดิค์ลนิีกในเขตกรุงเทพมหานคร  
 2.  การวิเคราะหค์วามคาดหวงัและการรบัรูต่้อคณุภาพการให้บริการของศนูยก์ารให้บริการข้อมูล
ทางโทรศพัท ์(Call Center) 
                2.1 คณุภาพระบบสารเทศ  
  คุณภาพสารสนเทศ ซึง่ประกอบด้วย ด้านความปลอดภยัในการเขา้ใช้ขอ้มูล และ ด้านความเขา้ใ จง่าย 
พบว่าผูร้บับรกิารมคีวามคาดหวงัและการรบัรู้โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด และรายดา้นกพ็บว่าผูใ้ชบ้รกิารมคีวาม
คาดหวงัในความปลอดภยัของการเขา้ใชข้อ้มูล และความเขา้ใจง่ายโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ดเช่นกนั  ทัง้นี้อาจ
เน่ืองจากการเขา้ท าธุรกรรมทางการเงนิผ่านศูนย์การใหบ้รกิารทางโทรศพัทน์ัน้ ผูใ้ชบ้รกิารต้องการความปลอดภยั
ของระบบสูงเพื่อป้องกนัไม่ใหผู้้อื่นเขา้ถึงขอ้มูลของตนโดยมไิด้รบัอนุญาต ผูใ้ชบ้รกิารจงึคาดหวงัให้ระบบมคีวาม
เขา้ใจง่าย เพื่อสามารถมัน่ใจไดว้่าจะไม่เกดิความผดิพลาดจากการท ารายการดว้ยตนเอง ทัง้นี้เนื่องจากธนาคารมี
การพฒันาระบบสารสนเทศที่เป็นมาตรฐานสากลมาใชใ้นการใหบ้รกิารกบัลูกคา้ อกีทัง้ธนาคารไดส้ ารวจความพงึ
พอใจของผู้รบับรกิารได้มกีารใหผู้้ใชบ้รกิารประเมนิระบบผ่านทางศูนย์ฯ  ทุกครัง้หลงัใช้บรกิาร ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ นิสานาถ เหมือนสงิห์ (2553:68) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัด้านการใช้และความพงึพอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศทีใ่ชร้ะบบ Core Banking System (CBS) ในธนาคารออมสนิ ส านักงานใหญ่ พบว่า ปจจยัคุณภาพ
สารสนเทศมคีวามสมัพนัธกบัความพงึพอใจตอระบบโดยรวม อยใูนระดบัสงู โดยมคีวามตรงตาม ความตองการของ
การใชงานกับความพึงพอใจตอระบบโดยรวมสูงที่สุด และสอดคล้องกบังานวิจยัของ ศศินิภา ทิวาลยั (2554: 
บทคดัย่อ) ไดท้ าการวจิยัเรื่อง การวดัประสทิธผิลดา้นการใหบ้รกิารของระบบการบรหิารลูกคา้สมัพนัธอ์อนไลน์ของ
ธุรกิจโรงแรม โดยการใช้แบบจ าบองของดีลอนแอนด์แม็คคลีน และดีเมตริก ผลการวิจยัพบว่า  คุณภาพระบบ 
คุณภาพสารสนเทศ และคุณภาพการบรกิารมผีลเชงิบวกต่อการใชง้านและความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร การใชง้าน
และความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารมผีลเชงิบวก 
          2.2 คณุภาพระบบ  
 ประกอบด้วย ด้านความน่าเชื่อถือของระบบ และด้านเวลาของระบบที่ใช้ในการตอบสนอง พบว่า
ผูร้บับรกิารมคีวามคาดหวงัและการรบัรูโ้ดยรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ และรายดา้นกพ็บว่าผูใ้ชบ้รกิารมคีวามคาดหวงั
และการรบัรู้ในความน่าเชื่อถือของระบบ และเวลาของระบบที่ใช้ในการตอบสนองโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด
เช่นกนั  ทัง้นี้อาจเนื่องจากการเขา้ท าธุรกรรมทางการเงินผ่ านศูนย์ฯ ผู้ใช้บริการต้องการความมัน่ใจว่าระบบมี
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กระบวนการประมวลผลขอ้มลูหรอืท ารายการไดต้รงตามวตัถุประสงคท์ีผู่ใ้ชบ้รกิารแจง้ และเนื่องจากธนาคารมกีาร
พฒันาระบบสารสนเทศที่เป็นมาตรฐานสากลมาใช้ในการให้บริการกบัลูกค้า ระบบมีความเสถียรและสามารถ
ประมวลได้อย่างถูกต้องตรางตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ ภาวสุ  สริสิงิห (2555;           
119-120) ศกึษาเรื่อง ความคาดหวงัและการรบัรูข้องผูใ้ชบ้รกิารทีม่ต่ีอคุณภาพการใหบ้รกิารของหอ้งสมุดมารวย 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย พบว่า ปจัจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นความเชื่อถอืได ้ดา้นการตอบสนอง
อย่างรวดเรว็ ดา้นความเชื่อมัน่ ดา้นความเอาใจใส่ของผูใ้ชบ้รกิารทีม่ต่ีอคุณภาพการใหบ้รกิารของหอ้งสมุดมารวย 
มคีวามคาดหวงัต่อการใหบ้รกิารอยู่ในระดบัมาก 
          2.3 คณุภาพบริการ 
 ประกอบดว้ย ดา้นความมัน่ใจ  ดา้นความเอาใจใส่ และดา้นการตอบสนองของพนักงานของศูนย์ฯ พบว่า
ผูร้บับรกิารมคีวามคาดหวงัและการรบัรู้โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และเมื่อพจิารณาในรายด้านกพ็บว่าผู้ใช้บรกิารมี
ความคาดหวงัและการรบัรูใ้นความมัน่ใจ  ความเอาใจใส ่และการตอบสนองของพนักงานทีใ่หบ้รกิาร โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากเช่นกัน  ทัง้นี้อาจเนื่องจากการเข้าท าธุรกรรมทางการเงินผ่านศูนย์การให้บริการทางโทรศัพท์นัน้                 
หากไม่สามารถทีจ่ะท ารายการอตัโนมตัผิ่านระบบได ้ผูใ้ชบ้รกิารส่วนใหญ่กจ็ะตดิต่อไปยงัพนักงานทีใ่หบ้รกิาร และ
ความหวงัว่าพนักงานของศูนย์ฯ จะมีความสามารถตอบค าถามได้ตรงตามความต้องการและอธิบายประเด็น              
ข้อสงสยัให้เข้าใจได้เป็นอย่างดี มีความพร้อมและเต็มใจในการบริการเสมอ รวมทัง้ให้เวลาในการบริการหรือ
ช่วยเหลืออย่างเต็มที่ แม้ว่าปญัหาจะใช้เวลาในการแก้ไขนานกว่าปกติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาวส ุ              
สริสิงิห (2555: 119-120) ศกึษาเรื่อง ความคาดหวงัและการรบัรูข้องผูใ้ชบ้รกิารทีม่ต่ีอคุณภาพการใหบ้รกิารของ
ห้องสมุดมารวย ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย พบว่า ปจัจยัด้านลกัษณะทางกายภาพ ด้านความเชื่อถือได ้ 
ดา้นการตอบสนองอย่างรวดเรว็ ดา้นความเชื่อมัน่ ด้านความเอาใจใส่ของผู้ใชบ้รกิารทีม่ต่ีอคุณภาพการให้บรกิาร
ของหอ้งสมุดมารวย มคีวามคาดหวงัต่อการใหบ้รกิารอยู่ในระดบัมาก  

2. การวิเคราะหค์วามพึงพอใจของผูร้บับริการศนูยก์ารให้ข้อมูลทางโทรศพัท ์(Call  Center) 
ของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง  พบว่า 
             คณุภาพการให้บริการโดยรวม นัน้เมื่อเปรยีบเทยีบความคาดหวงัและการรบัรูข้องผูใ้ชบ้รกิารแลว้ จะ
พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารรูส้กึประทบัใจในคุณภาพการใหบ้รกิารโดยรวม คอืผูใ้ชบ้รกิารมกีารรบัรูใ้นคุณภาพการใหบ้รกิาร
โดยรวม มากกว่าความคาดหวงั  ทัง้นี้เน่ืองจากผูใ้ชบ้รกิารรูส้กึประทบัใจในดา้นต่างๆ  
   ด้านคณุภาพสารสนเทศโดยรวม นัน้เมื่อเปรยีบเทยีบความคาดหวงัและการรบัรู้ของผูใ้ช้บรกิารแล้ว 
จะพบว่าผูใ้ชบ้รกิารรูส้กึประทบัใจในคุณภาพของระบบภาพสารสนเทศโดยรวม คอืผูใ้ชบ้รกิารมกีารรบัรูใ้นคุณภาพ
การใหบ้รกิาร ดา้นคุณภาพสารสนเทศ มากกว่าความคาดหวงั ทัง้นี้เน่ืองจากผูใ้ชบ้รกิารรูส้กึประทบัใจในความเขา้ใจ
ง่ายของระบบ อนัเนื่องมาจากระบบมเีมนูการท าธุรกรรมของระบบตอบรบัของศูนยก์ารใหข้อ้มูลทางโทรศพัท ์(Call 
Center) ที่เขา้ใจง่ายและสะดวกต่อการใช้งานและขอ้ความที่ได้ยนิในระบบตอบรบัทางโทรศพัท์ ฟงัชดัเจน และ 
อย่างไรกด็ ีคุณภาพระบบสารสนเทศในดา้นความปลอดภยันัน้ ผู้ใชบ้รกิารยงัมคีวามรู้สกึไม่พอใจในคุณภาพของ
ความปลอดภยัของระบบ ทัง้นี้เน่ืองมาจาก  ผูใ้ชบ้รกิารยงัไม่มัน่ใจในขัน้ตอนของระบบตอบรบัของศนูยก์ารใหข้อ้มูล
ทางโทรศพัท ์(Call Center) ในการป้องกนัและรกัษาความปลอดภยัดา้นขอ้มูลในการท าธุรกรรมของตน และไม่
มัน่ใจว่าระบบมขีัน้ตอนทีเ่หมาะสมในการรกัษาความปลอดภยัดา้นขอ้มลูสว่นบุคคล  
 ด้านคณุภาพระบบโดยรวม  นัน้เมื่อเปรยีบเทยีบความคาดหวงัและการรบัรูข้องผูใ้ชบ้รกิารแลว้ จะพบว่า
ผูใ้ชบ้รกิารรูส้กึประทบัใจในคุณภาพของระบบโดยรวม คอืผูใ้ชบ้รกิารมกีารรบัรูใ้นคุณภาพการใหบ้รกิารของระบบ
มากกว่าความคาดหวงั  ทัง้นี้เน่ืองจากผูใ้ชบ้รกิารรูส้กึประทบัใจใน เวลาทีใ่ชใ้นการตอบสนอง อนัเนื่องมาจากรูส้กึว่า
ระบบตอบรบัอตัโนมตัขิองศนูยฯ์ ใชเ้วลาน้อยมากในการโอนสายใหพ้นกังาน และเมื่อตอ้งการขอ้มลูหรอืรายละเอยีด
ทีเ่กีย่วกบัการเงนิและการขอเอกสารผ่านทางเครื่องโทรสาร ผ่านศูนย์ จะใชเ้วลารวดเรว็ เช่น การขอรายการเดนิ
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บญัชยีอ้นหลงั แต่ผูร้บับรกิารกย็งัรูส้กึว่า ในการท าธุรกรรมต่อ 1 เมนู ในระบบของศูนยน์ัน้ยงัไม่มกีารตอบสนองที่
รวดเรว็พอ ประกอบกบัในดา้นความน่าเชื่อถอืของระบบนัน้ผูร้บับรกิารรูส้กึไม่ประทบัใจ ทัง้นี้เนื่องมาจากไม่รูส้กึว่า 
ศูนย์ฯ จดัให้มพีนักงานรบัสายที่สามารถแก้ไขปญัหาให้กบัผู้ใช้บรกิารได้ ดว้ยมาตราฐานเดยีวกนัและระบบของ
ศนูยฯ์ มกีระบวนการประมวลผลขอ้มลูหรอืท ารายการไดไ้ม่ตรงตามวตัถุประสงคท์ีผู่ใ้ชบ้รกิารแจง้       
 ด้านคุณภาพบริการโดยรวม  นัน้เมื่อเปรียบเทยีบความคาดหวงัและการรบัรู้ของผู้ ใช้บรกิารแล้ว จะ
พบว่าผู้ใช้บริการรู้สึกประทบัใจในคุณภาพของบริการโดยรวม คือผู้ใช้บริการมีการรบัรู้ในคุณภาพการบริการ 
มากกว่าความคาดหวงั  ทัง้นี้เนื่องจากผู้ใช้บริการรู้สกึประทบัใจในความเอาใจใส่ทุกครัง้เมื่อใช้บริการที่ศูนย ์
เน่ืองจากพนกังานมคีวามเขา้ใจในความตอ้งการ ประกอบกบัผูร้บับรกิารมคีวามประทบัใจบรกิารทีส่รา้งความมัน่ใจ
ต่อผูร้บับรกิาร อนัเนื่องมาจากพนกังานของศนูยม์คีวามสามารถในการอธบิายประเดน็ขอ้สงสยัใหเ้ขา้ใจไดเ้ป็นอย่าง
ด ี และพนักงานมีการสื่อสารด้วยถ้อยค าสุภาพ และมีสมัมาคารวะ  แต่ก็ยงัพบว่าผู้รบับริการไม่มัน่ใจเกี่ยวกบั 
พนกังานของศนูยใ์นดา้นการตอบสนองจะมคีวามสามารถตอบค าถามไดต้รงตามความต้องการของผูร้บับรกิาร และ
นัน้ผูร้บับรกิารยงัรูส้กึไม่ประทบัใจในบรกิารทีไ่ดร้บั เนื่องมาจาก พนักงานของศูนยย์งัไม่สามารถทีจ่ะใหบ้รกิารดว้ย
ความรวดเรว็ และใหเ้วลาในการบรกิารหรือช่วยเหลอือย่างเตม็ที ่แมว้่าปญัหาจะใชเ้วลาในการแกไ้ขนานกว่าปกต ิ
และมคีวามพรอ้มและเตม็ใจในการบรกิารเสมอยงัไม่ดเีท่าทีค่วร  
 

ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านคณุภาพสารสนเทศ   

1.1  ดา้นความปลอดภยั จากการศกึษาพบว่า การบรกิารมคีุณภาพต ่าหรอืผูร้บับรกิารศูนยก์ารให้
ขอ้มูลทางโทรศพัท์ (Call Center) รูส้กึไม่พอใจในคุณภาพของการบรกิาร ผูใ้ช้บรกิารยงัมคีวามรูส้กึไม่พอใจใน
คุณภาพของความปลอดภยัของระบบ ทัง้นี้เน่ืองมาจาก  ผูใ้ชบ้รกิารยงัไม่มัน่ใจในขัน้ตอนของระบบตอบรบัของศนูย์
การใหข้อ้มลูทางโทรศพัท ์(Call Center) ในการป้องกนัและรกัษาความปลอดภยัดา้นขอ้มลูในการท าธุรกรรมของตน 
ดงันัน้ธนาคารควรด าเนินการในการหาแนวทางเพื่อสรา้งความมัน่ใจในระบบความปลอดภยัสารสนเทศต่อผู้มาใช้
บรกิารเพื่อใหล้กูคา้มคีวามพงึพอใจสงูสดุ ซึง่ถอืเป็นหวัใจหลกัของธุรกจิบรกิาร 

1.2 ดา้นความเขา้ใจง่าย จากการศกึษาพบว่า การบรกิารมคีุณภาพสงู หรอืผูร้บับรกิารศูนยก์ารให้
ขอ้มลูทางโทรศพัท ์(Call Center) ของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่ง รูส้กึประทบัใจในคุณภาพของการบรกิาร แสดงให้
เหน็ว่าผูร้บับรกิารมคีวามพงึพอใจ เนื่องจากระบบอาจจะมเีขา้ใจง่ายและสะดวกต่อการใชง้าน ขอ้ความทีไ่ดย้นิใน
ระบบตอบรบัทางโทรศพัท์ ฟงัชดัเจน และเขา้ใจง่าย แต่อย่างไรก็ตามพบว่าในส่วนของการมีขัน้ตอนในการท า
รายการแต่ละรายการ ที่ง่าย ไม่ซบัซ้อน นัน้ยงัไม่เป็นที่ประทบัใจของผู้ใช้งานเนื่องจากว่าการรบัรู้ต ่ากว่าความ
คาดหวงั ดงันัน้ ธนาคารควรเร่งปรบัปรุงในขอ้นี้ดว้ย ในขณะขอ้อื่นๆ กย็งัคงรกัษามาตรฐานที่ดไีว้และพฒันาให้ดี
มากยิง่ขึน้ 

2. ด้านคณุภาพระบบ   

2.1 ดา้นความน่าเชื่อถอื จากการศกึษาพบว่า การบรกิารมคีุณภาพต ่า หรอืผูร้บับรกิารศูนย์ฯ รูส้กึ
ไม่พงึพอใจในคุณภาพของการบรกิาร ทัง้นี้เน่ืองมาจากระบบอาจจะยงัขาดความน่าเชื่อถอื หรอือาจะไม่มพีนกังานที่
คอยสนับสนุนที่สามารถแก้ไขปญัหาให้กบัผู้ใช้บริการได้ ด้วยมาตราฐานเดียวกนั รวมทัง้พบว่าผู้รบับริการไม่
ประทับใจในส่วนที่เกี่ยวกับระบบมีกระบวนการประมวลผลข้อมูลหรือท ารายการได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่
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ผู้ใช้บรกิารแจ้ง ดงันัน้ ธนาคารควรเร่งด าเนินการปรบัปรุงในด้านต่างๆ หรอืจุดเหล่านี้ ในดยีิง่ขึน้ เพื่อเพิม่ความ
น่าเชื่อถอืต่อลกูคา้ผูม้าใชบ้รกิารใหม้ากยิง่ขึน้    

2.2 ดา้นเวลาทีใ่ชใ้นการตอบสนอง จากการศกึษาพบว่า การบรกิารมคีุณภาพสงู หรอืผูร้บับรกิาร
ศูนย์ฯ รูส้กึประทบัใจในคุณภาพของการบรกิาร แต่กย็งัมขีอ้ที่ผูร้บับรกิารไม่ประทบัใจคอื ในการท าธุรกรรมต่อ 1 
เมนู ในระบบของศนูยก์ารใหข้อ้มูลทางโทรศพัท ์(Call Center) นัน้ยงัใชเ้วลาในการท ารายการทีอ่าจจะนานเกนิไป
ส าหรบัลกูคา้ ดงันัน้ธนาคารควรปรบัปรุงในสว่นนี้ โดยอาจจะเพิม่เมนูลดั ในการท ารายการเฉพาะทีห่ลายหลาย และ
เป็นสิง่ทีลู่กคา้ส่วนมากต้องการ โดยอาจจะน าข้อมูลประวตักิารใชบ้รกิารในด้านนัน้ๆ มาพฒันาปรบัปรุงคุณภาพ
ระบบใหต้รงตามความตอ้งการของลกูคา้มากยิง่ขึน้ 

3. ด้านคณุภาพบริการ   

3.1 ดา้นความมัน่ใจ  จากการศกึษาพบว่า การบรกิารมคีุณภาพต ่าหรอืผูร้บับรกิารศูนย์ฯรูส้กึไม่
พอใจในคุณภาพของการบริการ อาจจะมาจากการที่ผู้ร ับบริการยังไม่ประทับใจในข้อที่เกี่ยวกับพนักงานมี
ความสามารถตอบค าถามไดต้รงตามความต้องการ ดงันัน้ธนาคารควรแกไ้ข ปรบัปรุงในขอ้นี้ โดยอาจจะมกีารให้
ความรูแ้ละอบรมพนักงานในดา้นต่างๆทีม่ากยิง่ขึน้ หรอือาจจะมกีารอบรมบ่อยครัง้มากขึน้ เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจ
มากยิง่ขึน้ ประกอบกบัชีแ้จงหรอืจดัอบรมในประเดน็ทีล่กูคา้สว่นมากพบปญัหาเพื่อสามารถอธบิายและใหค้ าตอบได้
ถูกตอ้ง ตรงตามความตอ้งการของลกูคา้มากทีส่ดุและสรา้งความประทบัใจทีเ่พิม่ขึน้ดว้ย 

3.2 ดา้นความเอาใจใส่  จากการศกึษาพบว่า การบรกิารมคีุณภาพสงูหรอืผูร้บับรกิารศูนย์ฯ รูส้กึ
ประทบัใจในคุณภาพของการบรกิาร แต่ถงึอย่างไรกต็าม ธนาคารควรจะต้องรกัษาระดบัการบรกิารในด้านนี้ หรอื
พฒันาปรบัปรุง ใหด้ยีิง่ขึน้ไป เน่ืองจากว่าหากไม่มกีารรกัษาระดบับรกิารอาจจะสง่ผลต่อการรบัรูต่้อบรกิารและความ
พงึพอใจของผูร้บับรกิารใหล้ดลงได ้

3.3 ดา้นการตอบสนอง  จากการศกึษาพบว่า การบรกิารมคีุณภาพต ่าหรอืผู้รบับรกิารศูนย์ฯ มี
ความรูส้กึไม่พอใจในคุณภาพของการบรกิาร ทัง้นี้เนื่องมาจาก ผูร้บับรกิารยงัไม่ประทบัใจเกีย่วกบัการใหบ้รกิารที่
รวดเรว็ การใหเ้วลาในการบรกิารหรอืช่วยเหลอือย่างเตม็ทีส่ าหรบัปญัหาทีใ่ชเ้วลานาน และพนักงานมคีวามพรอ้ม
และเตม็ใจในการบรกิารเสมอ ดงันัน้ ธนาคารควรเร่งปรบัปรุงในดา้นต่างๆ ขา้งตน้ เพื่อสรา้งความพงึพอใจสงูสุดต่อ
ลกูคา้ โดยธนาคารควรจดัอบรม เพื่อเพิม่ทกัษะในการแกไ้ขปญัหา  

 

ประกาศคณูุปการ 
สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจากความกรุณาและความช่วยเหลืออย่าง ดียิ่งจาก                 

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญณ์ระวี  อนันตอคัรกุล ที่ได้เสยีสละเวลาอนัมีค่าตัง้แต่เริ่มต้น
ด าเนินการสารนิพนธ์ฉบบันี้ จนเสรจ็เรยีบร้อยสมบูรณ์ ผู้วจิยัจงึขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว ้ณ โอกาสนี้ 
ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร. พนิต กุลศริ ิ และอาจารย์ ดร. มนู ลนีะวงศ์ ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืของแบบสอบถามและคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ และให้ขอ้เสนอแนะต่างๆ  เพื่อ
ปรบัปรุงแก้ไขขอ้บกพร่อง อนัเป็นประโยชน์ต่อการท างานวจิยัชิ้นนี้ ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ในภาควชิา
บริหารธุรกิจ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒทุกท่าน ที่ประสทิธิป์ระสาทวชิาความรู้ให้ความ
ช่วยเหลอื ตลอดจนประสบการณ์ทีด่แีก่ผูว้จิยั อกีทัง้ใหค้วามเมตตาดว้ยดเีสมอมา 
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