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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาอิทธิพลของนวัตกรรมแบบเปิดส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของธนาคาร
พาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขต
กรุงเทพมหานคร และ 3) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคุณภาพการให้บริการของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งใน
เขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ผู้วิจัยได้ด าเนินการสุม่ตวัอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
สะดวก ส ารวจข้อมูลผ่านแบบสอบถามออนไลน์ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้ที่มาใช้บริการหรือเคยใช้บริการธนาคาร
พาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 385 คน สถิติในการวิเคราะห์ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่า T-Test ค่า F-Test และการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า 1) คุณภาพการให้บริการของ
ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ผู้ใ ช้บริการที่มีเพศต่างกันคุณภาพการ
ให้บริการของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความเช่ือถือไว้วางใจ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า และ
ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้าที่แตกต่างกัน ส่วนผู้ใช้บริการที่มีอายุ กับระยะเวลาที่ใช้บริการแตกต่างกัน คุณภาพการให้บริการ
ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ด้านความเช่ือถือไว้วางใจ ด้านการ
ตอบสนองต่อลูกค้า ด้านความเช่ือมั่นต่อลูกค้า ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 3) นวัตกรรมแบบเปิด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบริการ และด้านกระบวนการ มีอิทธิพลในทิศทางเดียวกับ
คุณภาพการให้บริการของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดย
สามารถท านายแนวโน้มคุณภาพการให้บรกิาร ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ได้ร้อยละ 74.4 ด้านความเช่ือถือไว้วางใจ ได้
ร้อยละ 73.3  และด้านความเชื่อถือไว้วางใจ ได้ร้อยละ 97.2 
 
ค าส าคัญ: นวัตกรรมแบบเปิด คุณภาพการให้บริการ ธนาคารพาณิชย์ 
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ABSTRACT 

 
 The objectives of this research are as follows: 1) to study the influence of open innovation on 
the quality of service of one commercial bank in Bangkok 2) to study the quality of service of a 
commercial bank in Bangkok, and 3) to compare the differences between the quality of service of a 
commercial bank in Bangkok. Classified by personal factors of the user. The researchers conducted 
sampling using a convenient sampling method. Explore data through online questionnaires by collecting 
information with people who have used or used a commercial banking service in Bangkok. Statistics on 
frequency analysis, percentage, average, standard deviation, T-Test, F-Test, and multiple regression 
analysis, the results showed that 1) the quality of service provided by a commercial bank in Bangkok, with 
the picture included at a large level, 2) users of services of different genders, the quality of services of 
one commercial bank in Bangkok. Trust, customer response, and different aspects of knowing and 
understanding customers Users of different ages and periods of service are available. Quality of service of 
one of the commercial banks in Bangkok The concrete aspects of the service, trust, customer response, 
customer confidence, customer awareness and understanding differed statistically significantly at 0.01 3). 
Statistically significant at the level of 0.01. It was able to predict service quality trends in the concrete 
aspects of the service, 74.4 percent of trust, 73.3 percent, and trust, 97.2 percent. 
 
Keywords: Open Innovation, Service Quality, Commercial Banks  
 

บทน า 
 กระแสนวัตกรรม (Innovation) และรูปแบบของการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมธนาคารที่เปลี่ยนแปลงไป ความท้า
ทายจากการแข่งขัน และรูปแบบที่หลากหลายในธุรกิจ โดยอาศัยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี หากองค์กรยังยึดติดกับรูปแบบ
การด าเนินงานเดิม ไม่ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ ก็เป็นการยากที่จะรักษาความมั่นคงและการอยู่รอดในระยะยาวของ
องค์กรไว้ได้ ซึ่งในปัจจุบันวิธีการสร้างความมั่นคงให้องค์กรที่ดีที่สุด คือ การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
(Competitive Advantage) ขององค์กรที่คู่แข่งไม่สามารถเลียนแบบได้ หรือคู่แข่งอาจต้องใช้เวลาในการปรับตัวเองมาก  
ซึ่งการสร้างนวัตกรรมนั้น สามารถสร้างได้จากพนักงานหลายๆ ฝ่ายร่วมกันสร้างแนวคิดและนวัตกรรมโดยไม่จ ากัดกลุ่มงาน  
ที่ต้องรับผิดชอบโดยตรง เช่น ทีมวิจัยและพัฒนาภายในองค์กรอย่างเดียว โดยเรียกแนวคิดนี้ว่า นวัตกรรมแบบเปิด  
(Open Innovation) คือ การผสมผสานองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์กรมาร่วมกันสร้างนวัตกรรม  
สร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ สร้างความแตกต่างให้แก่ผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน ลดต้นทุน และเพิ่มรายได้  
ให้บริษัท 
 นวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) เป็นที่ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นจากแวดวงนักวิชาการและองค์กร
นวัตกรรมระดับโลก จากแนวคิดที่ว่า องค์กรควรมีการแลกเปลี่ยนความรู้และพร้อมเปิดรับแนวคิด นวัตกรรมใหม่ๆ  
จากแหล่งภายนอก ไม่จ าเป็นต้องเริ่มต้นตั้งแต่การวิจัยและพัฒนา จนถึงการผลักดันนวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์ด้วยตนเอง
ทั้งหมด แต่เป็นการน าองค์ความรู้หรือนวัตกรรมจากภายนอกมาผสมผสานกับสิ่งที่มีอยู่แล้วภายในองค์กรสร้างสรรค์สิ่งใหม่  
ให้เกิดขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งในและนอกองค์กร และต่อยอดแนวความคิดที่เกิดจากการสรรค์สร้าง
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นวัตกรรม รวมทั้งเพื่อเป็นการแบ่งปันข้อมูลในการพัฒนานวัตกรรมที่ทางองค์กรหรือนักวิจัยค้นพบ ก่อให้เกิดการสร้าง
นวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ต่อไปในอนาคต เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม 
 ธุรกิจธนาคารเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมการบริการซึ่งมีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
การเงินโดยรวมของประเทศ ท าหน้าที่ ระดมและจัดสรรเงินทุน ผลักดันให้ เกิดกระแสเงินหมุนเวียนของภาคธุรกิจ  
ไปยังภาคเศรษฐกิจ การช าระราคาและบริการ การบริหารความเสี่ยง รวมถึงการให้ข้อมูลทางการเงินเพื่อการตัดสินใจ  
จากสถานการณ์ปัจจุบันพบว่า ธุรกิจธนาคารถือเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจาก Digital Disruption ที่รุนแรง  
ระบบการเงินการธนาคาร ได้เข้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญ เห็นได้จากการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีทางการเงิน 
หรือ Financial Technology (FinTech) ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบการเงินการธนาคารของไทยและของโลก 
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน เช่น ด้านสังคมและพฤติกรรมการด าเนินชีวิต ซึ่งจากเดิมเป็นการให้บริการในรูปแบบ
ออฟไลน์ เป็นการบริการรูปแบบออนไลน์มากยิ่งขึ้น เห็นได้จากรูปแบบการช าระเงินจาก “สังคมใช้เงินสด” เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ 
“สังคมไร้เงินสด” การเข้ามาแข่งขันของผู้เล่นรายใหม่ ๆ จากผู้ให้บริการที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank) และ การเข้ามาของ
ธนาคารต่างชาติ โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกรรมการช าระเงิน ท าให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น เกิดผู้เล่นหน้าใหม่ที่เข้ามา
แข่งขันพร้อมให้บริการที่คล่องตัวกว่า ดังนั้น ธนาคารจึงต้องเร่งปรับตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อก้าวสู่การเป็นดิจิตอลแบ้งกิ้ง  
โดยหันมามุ่งเน้นในการพัฒนานวัตกรรมและบริการทางการเงินผ่านช่องทางดิจิตอล ผลิตภัณฑ์ทางการเงินในรูปแบบออนไลน์ 
การจัดหาเครื่องมือที่ทันสมัยให้กับพนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ การเข้าถึงและเข้าใจลูกค้าโดยให้บริการที่
ตรงกับความต้องการมากที่สุด และสามารถต่อยอดความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด เร็วที่สุด และปลอดภัยที่สุด  
เพื่อรักษาและเป็นผู้น าทางด้านการตลาด เพื่อสร้างรายได้ค่าธรรมเนียมทดแทนค่าธรรมเนียมที่ลดลงจากปัจจัยต่าง ๆ ในระบบ
เศรษฐกิจ  
 ธนาคารจึงเน้นการให้ความส าคัญกับคุณภาพการบริการ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการท าให้ธนาคารอยู่รอด  
โดยการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ในส่วนทางด้านผู้บริโภค หรือ ลูกค้าก็คาดหวังการได้รับบริการที่ดีท่ีสุด 
การมุ่งเน้นด้านคุณภาพการบริการ (Service Quality) ของธนาคารนั้น ถือเป็นสร้างความแตกต่างและเป็นการสร้างข้อ
ได้เปรียบในการแข่งขันกับคู่แข่ง ลูกค้าจึงเป็นบุคคลส าคัญที่ธนาคารจะต้องให้การดูแลและจัดหาบริการทางการเงินที่สะดวก
รวดเร็วไว้ให้บริการ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของธนาคารที่สามารถตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจ
แก่ผู้รับบริการของธนาคาร การตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และการบริการที่ดีเลิศอย่าง  
เสมอภาค การให้ข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นธรรม ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงแก่ลูกค้า เห็นคุณค่าและให้เกียรติลูกค้า  
อยู่เสมอ จะส่งผลต่อจ านวนฐานลูกค้าให้มีจ านวนเพิ่มมากขึ้นได้ สามารถเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของธนาคารให้มากขึ้น 
ในอนาคต 
 จากความส าคัญของนวัตกรรมแบบเปิดและคุณภาพการให้บริการที่กล่าวมาข้างต้นนั้นด้วยเหตุนี้ผู้ศึกษาวิจัย  
จึงมีความสนใจที่จะศึกษา “นวัตกรรมแบบเปิดที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึ่ ง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยผู้วิจัยเลือกศึกษาธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเคยได้รับการยกย่อง  
เป็น Bank of the Year และ Financier of the Year เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของธนาคาร โดยสามารถน าข้อมูล
วิจัยที่ได้ มาใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุง พัฒนาระบบนวัตกรรมให้ทันสมัย และกระบวนการท างานภายในของ
ธนาคาร ให้สามารถส่งมอบคุณภาพการบริการที่ดียิ่งข้ึนแก่ลูกค้าต่อไป 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของนวัตกรรมแบบเปิด ได้แก่ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมบริการ และนวัตกรรม
กระบวนการ ท่ีส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 
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 2. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร  
 3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคุณภาพการให้บริการของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได้ ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อคุณภาพ

การให้บริการของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 
2. นวัตกรรมแบบเปิด ได้แก่ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) นวัตกรรมบริการ (Service Innovation) 

นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขต
กรุงเทพมหานคร 
  

ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ หมายถึง การวิเคราะห์ประชากรในเรื่องขนาดโครงสร้างการ
กระจายตัวและการเปลี่ยนแปลงประชากรในเชิงที่สัมพันธ์กับปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอื่นๆปัจจัยทาง
ประชากรอาจเป็นได้ทั้งสาเหตุและผลของปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (พรพิณ ประกายสันติสุข , 2550, 
p. น.21)   
 ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ เป็นความหลากหลายด้านภูมิหลังของบุคคล ซึ่งได้แก่ เพศ  อายุ ประสบการณ์
การท างาน ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นต้น โดยจะแสดงถึงความเป็นมาของแต่ละบุคคลจากอดีตถึงปัจจุบัน 
บุคคลที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ต่างกันก็จะมีการตัดสินใจที่แตกต่างกัน 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) กล่าวว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ เพศ รายได้ การศึกษา  
เป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาด ลักษณะทางประชากรศาสตร์เป็นลักษณะที่ส าคัญ และสถิติที่วัดได้ของประชากรที่
ช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย รวมทั้งง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอื่น ๆ ตัวแปรด้านทางประชากรศาสตร์ที่ส าคัญ และคนที่มี
ลักษณะประชากรศาสตร์ต่างกัน จะมีลักษณะทางจิตวิทยาต่างกัน  
 1. อายุ เป็นปัจจัยที่ท าให้คนมีความแตกต่างกันในเรื่องของความคิดและพฤติกรรม คนที่อายุน้อยมักจะมีความคิด
เสรีนิยมยึดถืออุดมการณ์และมองโลกในแง่ดีมากกว่าคนที่อายุมาก ในขณะที่คนอายุมาก มักจะมีความคิดที่เป็นอนุรักษ์นิยม
ยึดถือมั่นในการปฏิบัติ ระมัดระวัง มองโลกในแง่ร้ายกว่าคนท่ีมีอายุน้อย เนื่องมาจากผ่านประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกัน 
 2. รายได้ การศึกษา และอาชีพ เป็นองค์ประกอบที่ท าให้คนมีความคิด ค่านิ ยม และพฤติกรรมแตกต่างกัน  
คนท่ีมีการศึกษาสูงกว่าจะได้เปรียบอย่างมากในการเป็นผู้รับสารที่ดี เพราะเป็นผู้มีความกว้างขวางและเข้าใจสารได้ดี และเป็น
ตัวแปรส าคัญในการก าหนดส่วนแบ่งทางการตลาด ปัจจุบันไม่ได้วัดเพียงเกณฑ์รายได้เพียงอย่างเดียวแต่ยังวัดและแบ่งจาก
ระดับการศึกษารายได้จะสามารถวัดความสามารถในการจับจ่ายของแต่ละบุคคลได้ดี และการเลือกซื้อสินค้าแท้จริงแล้วอาจ
เกิดจากสิ่งแวดล้อมการด ารงชีวิต รสนิยม อาชีพ การศึกษา เป็นตัวก าหนดเป้าหมายได้เช่นกัน 
 3. อาชีพ สามารถบ่งช้ีและน าไปสู่ความจ าเป็นในการใช้สินค้าได้และความต้องการสินค้าและบริการที่ต่างกัน  
เช่น ผู้ที่มีอาชีพรับราชการจะซื้อของที่จ าเป็น นักธุรกิจจะซื้อสิ่งของราคาสูงกว่าความจ าเป็นในชีวิตประจ าวัน 
 4. ลักษณะครอบครัว มีลักษณะส าคัญ 3 ประการ คือการเข้าสู่ชีวิตสมรส (อายุแรกสมรส) การแตกแยกของชีวิต
สมรส (อันเนื่องมาจากการตาย, การแยกกันอยู่, การหย่าร้าง) และการสมรสใหม่ สถานภาพเป็นลักษณะทางประชากรศาสตร์
ที่ส าคัญที่เกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจกฎหมาย เป็นเป้าหมายส าคัญของนักการตลาดโดยสนใจจ านวนและลักษณะบุคคลใน
ครอบครัวเพื่อพัฒนากลยุทธ์ให้เหมาะสมกับตลาดในปัจจุบัน 
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แนวคิดและทฤษฎีนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) นวัตกรรม (Innovation) มีรากศัพท์จากกค าว่า 

“Innovare” ในภาษาลาติน หมายถึง ท าสิ่งใหม่ขึ้นมา การน าแนวความคิดใหม่ หรือการใช้ประโยชน์จากสิ่งท่ีมีอยู่แล้วมาใช้ใน
รูปแบบใหม่ เพื่อท าให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หรือการท าในสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่น โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นรอบตัวเราให้กลายมาเป็นโอกาส และถ่ายทอดไปสู่แนวคิดใหม่ที่ท าให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

เศรษฐชัย ชัยสนิท (2553) ได้ให้ความหมายของค าว่า นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง การท าสิ่งต่าง ๆ ด้วย
วิธีการใหม่ๆ และยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต กระบวนการ หรือองค์กร ไม่ว่าการเปลี่ยนนั้นจะ
เกิดขึ้นจากการพัฒนาต่อยอด การเปลี่ยนแปลง การประยุกต์ หรือกระบวนการ โดยเป้าหมายของนวัตกรรม คือ การ
เปลี่ยนแปลงเชิงบวก เพื่อท าให้สิ่งต่าง ๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น นวัตกรรมท าให้ได้ผลิตผลเพิ่มขึ้น และเป็นที่มา
ส าคัญของความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

หากจัดแบ่งกลุ่มของค านิยามของนวัตกรรม จะสามารถได้เป็น 3 กลุ่มดังนี้ กลุ่มที่ 1 นวัตกรรมต้องมีความใหม่ 
(Newness) หมายถึง สิ่งใหม่ที่พัฒนาขึ้นใหม่ที่ยังไม่เคยมีหรือปรากฏขึ้นมาก่อนเลย กลุ่มที่ 2 นวัตกรรมต้องสร้างคุณค่าใหม่ 
(Value) หมายถึง สามารถท าให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นได้ จากการพัฒนาสิ่งใหม่นั้น ๆ ซึ่งผลประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้นอาจจะสามารถวัด
ได้เป็นตัวเงินโดยตรง หรือไม่เป็นตัวเงินโดยตรงก็ได้  กลุ่มที่ 3 นวัตกรรมต้องเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)  
หมายถึง การใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ กล่าวคือ สิ่งใดจะเป็นนวัตกรรมได้จะต้องเกิดจากการใช้ความรู้และความคิด
สร้างสรรค์เป็นฐานในการพัฒนาสิ่งใหม่เหล่านั้น ดังนั้น สิ่งใดที่เกิดจากการท าซ้ า หรือการลอกเลียนแบบจึงไม่ใช่นวัตกรรม 
จุดก าเนิดของนวัตกรรมส่วนใหญ่เริ่มต้นมากจากค าว่า “Idea” หรือ “ความคิด” ในการแก้ปัญหา แนวทางใหม่ ๆ ในแบบที่
แตกต่างกันไปนั่นเอง และนวัตกรรมส่วนใหญ่ก็มาจากจุดเริ่มต้นของ “ความคิดสร้างสรรค์” หรือ “Creativity” และเมื่อลงมือ
ท าความคิดสร้างสรรค์นั้นให้มีคุณค่า (Value Creation) และมีประโยชน์ต่อผู้อื่น เศรษฐกิจและสังคมก็จะเปลี่ยนรูปมาอยู่ใน
ส่วนท่ีเรียกว่า “นวัตกรรม” หรือ “Innovation” ตามการจัดรูปง่าย ๆ ดังนี้ (วิมลวรรณ ทิพย์ดารารัตน์ , 2561) 
 

Innovation = Creative + New + Value Creation (ความคดิสร้างสรรค์ + สิ่งใหม่ + มีคุณคา่) 
 

แหล่งทีม่าของนวัตกรรม (Sources of Innovation) 
นวัตกรรมที่มาจากการคิดค้นภายในกิจการ หรือ นวัตกรรมแบบปิด (Closed Innovation) เป็นแหล่งที่มาเบื้องต้น

ของแนวคิดใหม่ในสินค้าและบริการ องค์การอาจจัดตั้งหน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนา (Research & Development : 
R&D) ขึ้น และจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ เพื่อมาช่วยในการพัฒนาสินค้าและบริการ รวมถึง
กระบวนการในการด าเนินงานใหม่ ๆ เพื่อท่ีจะสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าและบริการ ซึ่งการเกิดนวัตกรรมที่มีคุณค่าอย่างต่อเนื่อง
นั้น โดยทั่วไปมักต้องมาจากการกระตุ้นนวัตกรรม โดยการใช้วัฒนธรรมในองค์กร เป็นกลไกในการผลักดันให้บุคลากรทั้งหมด
ขององค์กร มีความตื่นตัวในการสร้างความแปลกใหม่และความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่  ๆ ขึ้นมา และน าแนวคิดดังกล่าวไป
ผสมผสานกับสินค้าและบริการของกิจการ เพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขัน โดยกลไกที่เป็นที่ มาของนวัตกรรมภายใน
กิ จ ก า ร นั้ น  คื อ  ก า ร ท า ก า ร วิ จั ย ว่ า ลู ก ค้ า มี ค ว า ม ต้ อ งก า ร อ ย่ า ง ไ ร แ ล ะ ให้ ค ว า ม ส า คั ญ กั บ ปั จ จั ย ใด  
ในการตัดสินใจซื้อสินค้าของเราเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน ซึ่งวิธีส่วนใหญ่ที่องค์กรใช้ คือ การส ารวจความต้องการของลูกค้า  
ซึ่งอาจจะมีการแจกแบบสอบถาม เพื่อให้กระจายไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อให้ทราบถึงความต้องการและพึงพอใจ  
รวมถึงสิ่งที่ลูกค้าอยากให้มีในสินค้าและบริการของกิจการ หรืออาจจะเป็นการสัมภาษณ์กลุ่มย่อย (Focus group) โดยการน า
ตัวแทนของกลุ่มลูกค้า เข้ามาร่วมในการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อหาข้อมูลจากตัวแทนดังกล่าว และน าไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ความต้องการและทัศนคติของลูกค้าต่อไป 
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นวัตกรรมที่มาจากการเชื่อมโยงต่อภายนอกองค์การ หรือ นวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) Chesbrough 

(2008) ให้ความหมายของค าว่า นวัตกรรมแบบเปิด ว่าเป็นการประยุกต์ใช้แนวคิด หรือองค์ความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมออกสู่ตลาดผ่านช่องทางที่หลากหลาย กล่าวอีกนัยหนึ่ง นวัตกรรมแบบเปิดเป็น
กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมขององค์กรที่ไม่ได้จ ากัดว่านวัตกรรมที่เกิดขึ้นนั้น เป็นผลทางความคิดของหน่วยงานภายใน
องค์กรหรือที่มาจากภายนอกองค์กร อีกทั้งไม่ได้จ ากัดว่านวัตกรรมที่เกิดขึ้นนั้นถูกน าออกสู่ตลาดโดยช่องทางขององค์กรเอง 
(Internal Pathways) หรือผ่านทางหน่วยงานต่าง ๆ ภายนอกองค์กร (External Pathways) นวัตกรรมแบบเปิด ถือเป็น
แหล่งนวัตกรรมที่มีความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน นั่นคือ การที่กิ จการมีการเปิดกว้างในการพัฒนาแนวคิดใหม่ๆ ขึ้นมาไม่
เพียงแต่จากการคิดค้นของบุคลากรภายในกิจการเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเปิดรับแนวคิดใหม่จากภายนอกอีกด้วย ซึ่งแนวคิด
ของการเปิดรับภายนอกนั้น จะท าให้ไอเดียใหม่ ๆ เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและหลากหลายกว่า รวมถึงอาจจะมีต้นทุนค่าใช้จ่าย
ที่ต่ ากว่าการพัฒนาเองทั้งหมดด้วย เนื่องจากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อาจจะมีการกระจัดกระจายอยู่ในองค์การ
ต่าง ๆ โดยแนวคิดของการน านวัตกรรมภายนอก ที่มาจากการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และเปิดรับเทคโนโลยีภายนอกองค์การนั้น 
เทคนิคดังกล่าวจะช่วยให้กิจการสามารถสร้างความแปลกใหม่ ในการผลิตและการด าเนินงานได้ โดยไม่ถูกจ ากัดแนวคิดหรือ
ความเช่ียวชาญอยู่เฉพาะภายในองค์การเท่านั้น ดังนั้น กิจการที่มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมแบบเปิดนี้ จะท าให้ได้รับความ
หลากหลายของแนวความคิดและทรัพยากร ความเช่ียวชาญจากองค์การภายนอกอย่างทันท่วงที โดยที่ไม่จ าเป็นต้องอาศัยการ
พัฒนาจากภายในทั้งสิ้น เนื่องจากส่วนมากองค์การหนึ่ง ๆ มักจะมีวัฒนธรรมเป็นกรอบแนวคิดของตนเอง ท าให้การคิดนอก
กรอบเพื่อสรรหาสิ่งใหม่นั้นท าได้ค่อนข้างยาก จึงจ าเป็นต้องมีการน าแนวความคิดใหม่ที่หลากหลายและแตกต่างจากกรอบ
ความคิดเดิมเข้ามาผสมผสานมากขึ้น ท าให้กิจการมีนวัตกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยมีเทคนิควิธีการที่ส าคัญในการ
พัฒนานวัตกรรมแบบเปิดนั้น 

ประโยชน์จากการท านวัตกรรมแบบเปิด  
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานวัตกรรมลดลง เนื่องจากมีการใช้เทคโนโลยีจากภายนอกมากขึ้นในกระบวนการวิจัยและ

พัฒนาขององค์กรช่วยลดเวลาและประหยัดต้นทุน เนื่องจากการท านวัตกรรมแบบเปิดนั้น ต้นทุนการด าเนินการคิดค้น พัฒนา 
และทดสอบนวัตกรรมจะลดลง เนื่องจากมีองค์กรอื่นเข้ามาด าเนินการในบางกระบวนการ ท าให้สามารถเพิ่มเวลาให้องค์กร
สามารถลงแรงกับสิ่งท่ีท ารายได้ให้กับตนเองในปัจจุบันได้อย่างเต็มที่มากขึ้น 

2. รายได้ใหม่หลังจกการเกิดนวัตกรรม เมื่อองค์กรพัฒนานวัตกรรมออกมาในรูปแบบที่ต้องการได้แล้วนั้น นอกจาก
จะน าไปใช้ให้ได้ประโยชน์กับตนเองแล้ว ยังสามารถใช้นวัตกรรมที่มีอยู่ทั้งหมดให้เกิดคุณค่ามากยิ่งขึ้น แทนที่จะพัฒนา
นวัตกรรมเก็บไว้ในห้องทดลองโดยไม่สามารถน าออกมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น การขยายนวัตกรรม การขายสิทธิ์การใช้ การให้
เช่านวัตกรรม หรือแม้แต่การขยายบริษัทออกไปเพื่อรองรับการวิจัยนวัตกรรมนั้น ๆ เช่นกัน 

รูปแบบของนวัตกรรม (Forms of Innovation)  
สามารถจ าแนกรูปแบบของนวัตกรรมตามวัตถุประสงค์การน าไปใช้ จะสามารถแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ 

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมบริการ และนวัตกรรมกระบวนการ 
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์  (Product Innovation) เป็นนวัตกรรมการพัฒนาและน าเสนอผลิตภัณฑ์ ใหม่  หรือ

องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า มักอยู่ในรูปแบบของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะสินค้า
อุปโภคบริโภค เช่น สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เคยมีในตลาดมาก่อน รวมถึงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เดิมที่พัฒนาให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น มีความโดดเด่นแตกต่างไปจากสินค้าอื่นท่ีมีอยู่ในตลาด  

นวัตกรรมบริการ (Service Innovation) เป็นรูปแบบการน านวัตกรรมมาพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการ 
โดยการพัฒนาการให้บริการ สร้างความแตกต่างที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยเน้นการอ านวยความสะดวกรวดเร็วใน
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การให้บริการ ความถูกต้อง และน่าเช่ือถือ เช่น การน าเทคโนโลยีสารสนเทศ และอินเทอร์เน็ตมาสร้างเป็นนวัตกรรมบริการ
ใหม่ ๆ การซื้อขายสินค้าผ่านการประมูลทางเว็บไซต์ เป็นต้น  

นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) เป็นรูปแบบการใช้นวัตกรรมที่ไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 
เพราะเป็นการพัฒนาปรับเปลี่ยนแนวทาง กระบวนการ หรือวิธีการท างานในรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงขึ้น เช่น วิธีการใหม่ที่ลดความผิดพลาด (Quality) วิธีการใหม่ที่ลดต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายให้ลดลง (Cost) 
วิธีการใหม่ที่ท าให้มีประสิทธิภาพการทางานดีขึ้น (Efficiency) วิธีการใหม่ที่ท าให้มีประสิทธิผลการทางานดีขึ้น 
(Effectiveness) หรือวิธีการใหม่ท่ีท าให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยมากข้ึน 

เมื่อพิจารณารูปแบบของนวัตกรรมที่ผู้ประกอบการน ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินธุรกิจ เพื่อน านวัตกรรมต่าง ๆ มา
พัฒนาและปรับปรุงรูปแบบขั้นตอนการให้บริการในภาคธุรกิจ เพื่อจะได้ให้บริการตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยเน้นที่
การอ านวยความสะดวกและความรวดเร็ว ในการเข้ารับบริการ ซึ่งประโยชน์ท่ีจะได้รับ คือ การเกิดความแตกต่างในการบริการ 
เพื่อความพึงพอใจให้กับลูกค้า 

แนวคิดและทฤษฎีคุณภาพการให้บริการ คุณภาพการบริการ หมายถึง การให้บริการที่ส่งมอบความพึงพอใจให้กับ
ลูกค้าและสร้างผลก าไรที่เติบโตอย่างต่อเนื่องให้แก่ธุรกิจ คุณภาพการบริการที่ดีนั้นก่อให้เกิดความภักดีของลูกค้าที่ใช้บริการ 
และยังช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ในทางกลับกันช่วยเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจ ดังนั้น คุณภาพการบริการจึงอยู่บนพื้นฐานการ
ประเมินหรือวัดคุณภาพการบริการที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงมิติการปฏิบัติ ซึ่งไม่ได้เป็นการประเมินเฉพาะผลจากการบริการ
เท่านั้น แต่เป็นการประเมินที่รวมไปถึงกระบวนการของบริการที่ได้รับจริง และน าไปสู่การให้บริการที่มีคุณภาพตรงความ
ต้องการของลูกค้า 

Parasuraman, Zeithaml, and Berry (1996) กล่าวว่า คุณภาพการบริการเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการรับรู้ 
และความคาดหวังของผู้ใช้บริการเพราะบริการนั้นไม่สามารถจับต้องได้ท าให้การประเมินคุณภาพการบริการยากกว่าคุณภาพ
สินค้า การประเมินคุณภาพการบริการเกิดขึ้นระหว่างการส่งมอบบริการ และผลลัพธ์ของการบริการซึ่งคุณภาพการบริการใน
การรับรู้ของลูกค้า มาจากกระบวนการประเมินของลูกค้า โดยการเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้การส่งมอบบริการ กับความ
คาดหวังของลูกค้า 

Buzzell and Gale (1987) กล่าวว่า คุณภาพการบริการเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจและมีการให้ความส าคัญอย่าง
มาก คุณภาพการบริการเป็นเรื่องที่ซับซ้อนข้ึนอยู่กับการมองหรือทัศนะของผู้บริโภคที่เราเรียกกันท่ัวไปว่า ลูกค้า 

เครื่องมือในการวัดคุณภาพบริการของ Parasuraman, et al. (1990) ได้ก าหนดเกณฑ์เพื่อใช้วัดคุณภาพบริการ
เรียกว่า “SERVQUAL” โดยแบ่งได้เป็น 5 ปัจจัย ดังน้ี  

1) ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) หมายถึง การบริการที่แสดงให้ผู้รับบริการเกิดรับรู้ถึงคุณภาพการ
บริการได้อย่างทันที ลักษณะของสิ่งที่ใช้เพื่ออ านวยความสะดวกสามารถสัมผัสจับต้องได้ มีลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏ              
ให้เห็น  

2) ความน่าเชื่อถือหรือไว้วางใจได้ (Reliability) หมายถึง กระบวนการให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ ถูกต้อง แม่นย า
และครบถ้วน ไม่มีข้อผิดพลาด ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของการให้บริการ  

3) การตอบสนองความต้องการ (Responsiveness) หมายถึง ความตั้งใจและความพร้อมของพนักงานในการ
ให้บริการได้ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ พนักงานมีความยินดีในการให้บริการ สามารถแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องและ
รวดเร็ว เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบาย 

4) การให้ความมั่นใจ (Assurance) หมายถึง ความไว้วางใจและเช่ือมั่นในการให้บริการของผู้รับบริการที่เกิดจาก
ความรู้ความเชี่ยวชาญของผู้ให้บริการที่สามารถปฏิบัติงานการบริการได้ดีมีประสิทธิภาพ ผู้ให้บริการมีความรู้ความเข้าใจท้ังใน
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เรื่องความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการบริการ มีความสุภาพและความเป็นมิตร มีความซื่อสัตย์ สามารถสร้างความมั่นใจ  
และความมั่นคงปลอดภัยให้แก่ลูกค้าได้ 

5) การเข้าใจและการรับรู้ความต้องการของผู้รับบริการ (Empathy) หมายถึง การให้ความห่วงใย ความเอาใจใส่ 
และความสนใจในตัวผู้รับบริการเป็นรายบุคคล  

สรุปได้ว่า หลักการที่ดีของคุณภาพการให้บริการเกิดจากการรับรู้คุณภาพการให้บริการของลูกค้าที่มาใช้บริการ 
ภายหลังจากท่ีลูกค้าได้รับบริการนั้นๆ แล้ว ซึ่งการวัดคุณภาพบริการ แบ่งเป็น 5 ด้านท่ีส าคัญ ดังนี้ ความเป็นรูปธรรมของการ
บริการ (Tangibles) คือ ลักษณะทางกายภาพที่แสดงให้เห็นถึงสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ความน่าเชื่อถือหรือไว้วางใจได้ 
(Reliability) คือ ความสามารถในการให้บริการให้ตรงกับค ามั่นสัญญาที่ให้ไว้กับผู้รับบริการ บริการในแต่ละครั้งต้องมีความ
ถูกต้อง เหมาะสม มีความสม่ าเสมอ การตอบสนองความต้องการ (Responsiveness) คือ ความพร้อมและความเต็มใจที่จะ
ให้บริการ โดยสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างทันท่วงที ผู้รับบริการสามารถเข้ารับบริการได้ง่าย และ
ได้รับความสะดวกจากการใช้บริการ รวมทั้งจะต้องกระจายการให้บริการไปอย่างทั่วถึง รวดเร็ว การให้ความมั่นใจ 
(Assurance) คือ ความสามารถในการสร้างความเช่ือมั่นให้เกิดขึ้นกับผู้รับบริการ ผู้ให้บริการจะต้องแสดงถึงทักษะความรู้ 
ความสามารถในการให้บริการและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการด้วยความสุภาพ นุ่มนวล มีกริยามารยาทที่ดี  
และการเข้าใจและการรับรู้ความต้องการของผู้รับบริการ (Empathy) คือ ความสามารถในการดูแลเอาใจใส่ผู้รับบริการตาม
ความต้องการที่แตกต่างของผู้รับบริการแต่ละคน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ ได้แก่ ผู้ที่มาใช้บริการหรือเคยใช้บริการธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  ได้แก่ ผู้ที่มาใช้บริการหรือเคยใช้บริการธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยการใช้สูตรค านวณกลุ่มตัวอย่างของคอแครน (Cochran)  
ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 385 ตัวอย่าง 

จากการที่ไม่ทราบจ านวนประชากรที่ ชัดเจน ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ค านึงถึงความน่าจะเป็น  
แบบการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยจะเลือกเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการ หรือผู้ที่เคยใช้
บริการธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพกรุงเทพมหานคร 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง เป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประเภทธุรกรรมที่ใช้บริการ และระยะเวลาที่ใช้บริการ จ านวน 6 ข้อ  
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับนวัตกรรมแบบเปิด ประกอบด้วย นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) 
นวัต ก รรมบ ริ ก าร  (Service Innovation) และน วัตก รรมกระบ วน การ  (Process Innovation) จ าน วน  15  ข้ อ  
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ด้านความ
เชื่อถือไว้วางใจ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ด้านความเช่ือมั่นต่อลูกค้า และด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า มีจ านวน 25 ข้อ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และ
น าเสนอรูปแบบของตารางประกอบค าอธิบาย โดยการแบ่งน าเสนอออกเป็น  2 ส่วน ตามล าดับดังนี้  
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ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วยความถี่ ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลวิเคราะห์ออกเป็น 3 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยเฉลี่ยต่อเดือน และ

ระยะเวลาที่ใช้บริการ 
ตอนที่ 2 นวัตกรรมแบบเปิด ได้แก่ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) นวัตกรรมบริการ (Service 

Innovation) และนวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation)  
ตอนที่  3 คุณภาพการให้บริการ ได้แก่  ด้ านความเป็นรูปธรรมของบริการ ด้ านความเช่ือถือไว้วางใจ  

ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ด้านความเช่ือมั่นต่อลูกค้า และด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า 
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาณ (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐาน จ านวน 2 ข้อดังนี ้

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได้ ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อคุณภาพ
การให้บริการของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน  
สมมติฐานที่ 2 นวัตกรรมแบบเปิด ประกอบด้วย นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมบริการ นวัตกรรมกระบวนการ ส่งผลต่อ
คุณภาพการให้บริการของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร  
 

ผลการวิจัย 
 ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ 64.16 และเพศชาย จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 
35.84 โดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 15-30 ปี จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 32.47 มีระดับการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 50.13 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,001 บาทขึ้นไป จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 25.45 
ประเภทธุรกรรมที่ใช้บริการ ส่วนใหญ่มีการติดต่อท าธุรกรรมการฝาก -ถอน-ช าระ จ านวน 382 คน คิดเป็นร้อยละ 52.04 
ระยะเวลาที่ใช้บริการ อยู่ระหว่าง 5-10 ปี จ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 43.90 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมแบบเปิด ประกอบด้วย นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมบริการ 
นวัตกรรมกระบวนการในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมแบบเปิด ประกอบด้วย นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม
บริการ และนวัตกรรมกระบวนการ ผลการวิเคราะห์ในภาพรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบมีความคิดเห็นต่อนวัตกรรมแบบเปิด 
อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านตามล าดับ พบว่า 

ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมแบบเปิด ด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ธนาคารมีการใช้ Social Media ติดต่อกับเครือข่ายและลูกค้า เช่น Website Facebook LINE 
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 รองลงมาธนาคารมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ทางการเงินตรงตามความต้องการ หรือ
ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 ธนาคารมีการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ (Partner) เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ ๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 ธนาคารมุ่งเน้นประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการน าเสนอผลิตภัณฑ์
ทางการเงิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 และน้อยที่สุด คือ ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ในรูปแบบใหม่ๆ ของธนาคารสามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าเพิ่มมากขึ้น และเร็วกว่าธนาคารคู่แข่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 ตามล าดับ 

ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมแบบเปิด ด้านนวัตกรรมบริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ธนาคารปรับเปลี่ยนการบริการที่ท าให้ได้รับความสะดวกในการรับบริการ เช่น ระบบการจองคิว
ออนไลน์ ระบบการยืนยันตัวตนแทนการพกเอกสารแสดงตน มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 รองลงมา ธนาคารมีการพัฒนา
และปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการลูกค้า ให้สะดวก และรวดเร็วมากข้ึน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 ธนาคารมีการพัฒนาระบบการ
ป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และท าได้เร็วกว่าธนาคารคู่แข่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 ธนาคารมี
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การปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้ทันสมัยแก่ผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.98 และน้อยที่สุด คือ ธนาคารมีการ
พัฒนาระบบในการลดความเสี่ยง ความผิดพลาดในการให้บริการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 
ตามล าดับ 

ผลการวิเคราะห์นวัตกรรมแบบเปิด ด้านนวัตกรรมกระบวนการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ธนาคารปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการในรูปแบบการให้บริการที่สะดวก และง่ายต่อการใช้งาน 
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 รองลงมา ธนาคารมีการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร และรับส่งข้อมูลในการบริการ โดยลูกค้า
สามารถตอบกลับ แนะน า สอบถามข้อมูลต่างๆของธนาคารได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 ขั้นตอนการให้บริการลูกค้าที่สะดวก 
รวดเร็วตลอด 24 ช่ัวโมง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 ขั้นตอนการให้บริการช่องทางต่าง ๆ ของธนาคารไม่ยุ่งยาก ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 และน้อยที่สุด คือ การบริการต่าง ๆ มีการลดขั้นตอนการให้บริการให้น้อยลง 
ท าให้ประหยัดเวลา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 ตามล าดับ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพการให้บริการของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร  ในการศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 
ประกอบด้วย ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ด้านความเช่ือถือไว้วางใจ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ด้านความเช่ือมั่นต่อ
ลูกค้า และด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพการให้บริการของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการตอบสนองต่อ
ลูกค้ า มากที่ สุ ด  โดยมีค่ า เฉลี่ ย เท่ ากับ  4.01 รองลงมา ด้ านการรู้ จั กและเข้ าใจลูกค้ า มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ ากับ  3.98  
ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 ด้านความเช่ือมั่นต่อลูกค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 และน้อยที่สุด  
คือ ด้านความเช่ือถือไว้วางใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 และ ตามล าดับ  

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได้ ที่แตกต่างกัน 

ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการที่มีเพศต่างกันมีคุณภาพการให้บริการของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขต

กรุงเทพมหานคร ด้านความเช่ือถือไว้วางใจ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า และด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้าที่แตกต่างกัน  
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ในส่วนด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ และ ด้านความเช่ือมั่นต่อลูกค้า ไม่แตกต่างกัน 

ผู้ใช้บริการที่มีอายุแตกต่างกัน คุณภาพการให้บริการของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร               
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีอายุระหว่าง 15-30 ปี, อายุ 31-40 ปี, อายุ 41-50 ปี 
และอายุ 51-60 ปี คุณภาพการให้บริการของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า  
น้อยกว่าผู้ใช้บริการที่มีอายุ 61 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 ส่วนรายคู่อื่นไม่พบความแตกต่าง 

ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาที่ใช้บริการแตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า  
คุณภาพการให้บริการของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ทีร่ะดับ 0.05  

สมมติฐานข้อที่ 2 นวัตกรรมแบบเปิด ได้แก่ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมบริการ นวัตกรรมกระบวนการ ส่งผล
ต่อคุณภาพการให้บริการของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการวิเคราะห์ สามารถอธิบายความผัน
แปรของคุณภาพการให้บริการของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ดังนี ้

ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 สามารถท านายแนวโน้มคุณภาพการให้บริการของ
ธนาคารพาณิชย์แห่งในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 ค่า Beta มีความสัมพันธ์เป็นเส้นตรงเชิงบวกกับ



11 

 
นวัตกรรมแบบเปิด โดยค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ที่ปรับค่าแล้ว ร้อยละ 74.4 (Adjusted R Square (R2) มีค่าเท่ากับ 
0.744) 

ด้านความเช่ือถือไว้วางใจ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 สามารถท านายแนวโน้มคุณภาพการให้บริการของธนาคาร
พาณิชย์แห่งในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 ค่า Beta มีความสัมพันธ์เป็นเส้นตรงเชิงบวกกับ
นวัตกรรมแบบเปิด โดยค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ที่ปรับค่าแล้ว ร้อยละ 73.3 (Adjusted R Square (R2) มีค่าเท่ากับ 
0.733) 

ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 สามารถท านายแนวโน้มคุณภาพการให้บริการของธนาคาร
พาณิชย์แห่งในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 ค่า Beta มีความสัมพันธ์เป็นเส้นตรงเชิงบวกกับ
นวัตกรรมแบบเปิด โดยค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ที่ปรับค่าแล้ว ร้อยละ 97.2 (Adjusted R Square (R2) มีค่าเท่ากับ 
0.972)  

ด้านความเช่ือมั่นต่อลูกค้า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 สามารถท านายแนวโน้มคุณภาพการให้บริการของธนาคาร
พาณิชย์แห่งในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 ค่า Beta มีความสัมพันธ์เป็นเส้นตรงเชิงบวกกับ
นวัตกรรมแบบเปิด โดยค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ที่ปรับค่าแล้ว ร้อยละ 97.4 (Adjusted R Square (R2) มีค่าเท่ากับ 
0.974) 

ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 สามารถท านายแนวโน้มคุณภาพการให้บริการของธนาคาร
พาณิชย์แห่งในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 ค่า Beta มีความสัมพันธ์เป็นเส้นตรงเชิงบวกกับ
นวัตกรรมแบบเปิด โดยค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ที่ปรับค่าแล้ว ร้อยละ 82.6 (Adjusted R Square (R2) มีค่าเท่ากับ 
0.826) 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
ผลการศึกษาข้อมูล “นวัตกรรมแบบเปิดที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขต

กรุงเทพมหานคร” สามารถสรุปประเด็นส าคัญมาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
1. ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขต

กรุงเทพมหานคร จากข้อมูลการศึกษาวิจัย พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ได้แก่  
1.1 เพศ ผู้ใช้บริการที่มีเพศต่างกัน คุณภาพการให้บริการของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร            

ด้านความเช่ือถือไว้วางใจ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า และด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สาเหตุมาจากลักษณะนิสัยของทางเพศหญิง ที่มักจะมีความอ่อนไหว            
ในเรื่องของความรู้สึกมากกว่าเพศชาย เมื่อผู้ใช้บริการหรือลูกค้าที่เป็นเพศหญิงรู้สึกว่าได้รับการบริการที่ดี มีความพึงพอใจที่
ได้รับจากการใช้บริการ จะท าให้รู้สึกอยากมาใช้บริการอีกในอนาคต โดยผลการศึกษาสอดคล้องกับแนวคิด ด้าน
ประชากรศาสตร์ของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2551) ซึ่งกล่าวว่า “เพศหญิงและเพศชาย มีความแตกต่างกันอย่างมากในเรื่อง
ความคิด ค่านิยมและทัศนคติ ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมและสังคมก าหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไว้ต่างกัน ” และ
พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีเพศต่างกัน ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ และ ด้านความเช่ือมั่นต่อลูกค้า ส่งผลต่อคุณภาพการ
ให้บริการ ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการงานวิจัยของโมลี ชูกลิ่นหอม (2562) ได้ท าการวิจัยเรื่อง คุณภาพการให้บริการที่
ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ จ ากัด(มหาชน) สาขาพระประแดง พบว่า คุณภาพการให้บริการส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ จ ากัด(มหาชน) สาขาพระประแดง มีจ านวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการให้ความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการ ด้านความเช่ือถือได้ และด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ  
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1.2 อายุ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการที่มีอายุแตกต่างกัน คุณภาพการให้บริการของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งใน

เขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภา คะนิรัมย์ (2550) พบว่า อายุที่
ต่างกันมีผลท าให้ความพึงพอใจต่อการให้บริการแตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรสา หนูกระแสร์ (2557) ได้
ท าการศึกษาวิจัยเรื่องของความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการบริการของธนาคารออมสิน สาขาจันทบุรี พบว่า 
ประชาชนทีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการของธนาคาร ออมสินสาขาจันทบุรีแตกต่างกัน  

1.3 ระดับการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน คุณภาพการให้บริการของ
ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน สามารถอธิบายได้ว่า ผู้ที่มีการศึกษาระดับสูงจะมีแนวโน้มที่
จะบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีมากกว่า แต่ในการให้บริการของธนาคารนั้น จะให้ความส าคัญกับผู้ใช้บริการเท่าเทียมกันทุก
ระดับการศึกษา ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาต่างก็ได้รับการให้บริการที่มีคุณภาพ มีความสะดวก รวดเร็ว เช่นเดียวกัน 
สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ แม็ก เวบเบอร์ (Max Weber, 84 1966) ที่กล่าวถึงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและมี
ประโยชน์ต่อประชาชนมาก โดยเป็นการให้บริการที่ไม่ค านึงถึงตัวบุคคลเป็นการให้บริการที่ปราศจากอารมณ์ ความชอบพอ
สนใจเป็นพิเศษทุกคนต้องได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน เมื่ออยู่ในสภาพที่เหมือนกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ                
ชลธิชา ศรีบ ารุง (2557) ซึ่งศึกษาวิจัยเรื่องคุณภาพการให้บริการของธนาคารกรุงเทพ สาขาดอนหัวฬ่อ จังหวัดชลบุรี ผล
การศึกษา พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของธนาคารกรุงเทพ 
สาขาดอนหัวฬ่อ จังหวัดชลบุรี ภาพรวมไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาต่า งก็ได้รับการ
ให้บริการที่มีคุณภาพ มีความสะดวก รวดเร็ว เช่นเดียวกัน 

1.4 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน คุณภาพการให้บริการ
ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน สามารถอธิบายได้ว่าผู้ใช้บ ริการที่มีรายได้ต่อเดือน
แตกต่างกัน ก็ได้รับการให้บริการที่มีคุณภาพ มีความสะดวก รวดเร็ว เช่นเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ                 
ปวีณา คชสาร (2552) ซึ่งวิจัยเรื่อง คุณภาพการให้บริการของธนาคารออมสิน สาขาศรีราชา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีผล
การศึกษาพบว่า ปัจจัยทางด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 
0.05 

1.5 ระยะเวลาที่ใช้บริการ ผู้ใช้บริการที่มีระยะเวลาที่ใช้บริการแตกต่างกัน คุณภาพการให้บริการของธนาคาร
พาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน โดยพบว่า ผู้ใช้บริการที่มีระยะเวลาการใช้บริการต่ ากว่า 5 ปี และ
ระยะเวลา 5-10 ปี คุณภาพการใช้บริการของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร น้อยกว่า ผู้ใช้บริการที่มี
ระยะเวลาการใช้บริการมากกว่า 10 ปีขึ้นไป ทั้งนี้อาจความคาดหวังจากการให้บริการของผู้ใช้บริการที่มีต่อธนาคารต่างกัน 
เช่น ผู้ใช้บริการที่ใช้บริการมาเป็นเวลานาน อาจจะคาดหวังการได้รับบริการที่ดีกว่าจาธนาคาร จากความคุ้นเคยนั่นเอง ซึ่งไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ บังอร ชลสกุลถาวร (2550) ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพในการให้บริการของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขา
หนองมน ผลการศึกษาพบว่าการเปรียบเทียบความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพในการให้บริการ จ าแนกตามคุณลักษณะ
ของลูกค้า ซึ่งประเภทของบริการที่ต่างกัน การรู้จักคุ้นเคยกับพนักงานธนาคาร และความถี่ในการมาใช้บริการกับธนาคาร ที่
ต่างกันมีผลต่อคุณภาพในการให้บริการของธนาคาร ท่ีต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ แบบ Multiple Regression Analysis จากผลการวิจัย พบว่า นวัตกรรมแบบเปิด 
ได้แก่ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมบริการ นวัตกรรมกระบวนการ ท่ีส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของธนาคารพาณิชย์แห่ง
หนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสามารถท านายแนวโน้มคุณภาพการให้บริการของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ด้านความเช่ือถือไว้วางใจ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ด้านความ
เช่ือมั่นต่อลูกค้า และด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้าสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัชพล ใยบัวเทศ (2556) ที่ศึกษาเรื่องความ             
พึงพอใจในคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครผลการวิจัยพบว่า 
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ปัจจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการประกอบด้วย 5 ด้าน คือด้านรูปลักษณ์ ด้านความไว้วางใจ ด้านการตอบสนอง
ลูกค้า ด้านการให้ความมั่นใจ และด้านการดูแลเอาใจใส่ กล่าวคือ นวัตกรรมแบบเปิด สามารถก าหนดแนวคิดใหม่ทางธุรกิจ 
จากการบูรณาการความรู้ขององค์กร เทคโนโลยี ข้อมูลลูกค้า เพื่อท าให้เกิดการบริการที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยี ทางด้านการ
ให้บริการทีร่วดเร็ว ทันสมัย ท าให้กิจการหรือธุรกิจมีความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการให้บริการที่
แตกต่างจากคู่แข่ง และหากมีการใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมาช่วยในการน าเสนอการให้บริการที่สะดวกและรวดเร็วกับ
ลูกค้าก็จะท าให้ธุรกิจเป็นที่ยอมรับของลูกค้า และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
Fichman (2001) กล่าวว่า ความสามารถเทคโนโลยีเป็นส่วนส าคัญที่ช่วยให้องค์กรสามารถส่งมอบการให้บริการที่ดีขึ้นให้แก่
ลูกค้าเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในการตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าซึ่งเป็นกุญแจส าคัญ 
สู่ความส าเร็จของธุรกิจ นอกจากนี้การพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ของตัวผลิตภัณฑ์และการบริการ ยังส่งผลกระทบต่อการ
สร้างสรรค์แนวคิดนวัตกรรมแบบเปิดที่ก่อให้เกิดโอกาสทางการตลาด รวมถึงวิธีการด าเนินงานเพื่อให้ดึงดูดใจลูกค้า                   
ท าให้ลูกค้ารับรู้ถึงผลประโยชน์ใหม่ ๆ ในการการตอบสนองความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ อุไรวรรณ 
จันทร์เจริญวงษ์ (2555) ที่ศึกษาเรื่องคุณภาพการให้บริการธนาคารพาณิชย์ในอ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยผลการวิจัย
พบว่า ธนาคารพาณิชย์ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการเพื่อมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน 
เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด ต้องปรับปรุงคุณภาพการบริการต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่อง โดยการน าอุปกรณ์เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น การน า เอาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการ
ให้บริการแก่ลูกค้า เป็นต้น เพื่อให้การบริการมีความหลากหลายและทันสมัยยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาบุคลากรในการให้บริการ
ของธนาคารให้มีความพร้อมทั้งในด้านความรู้และความพร้อมในการให้บริการแก่ลูกค้า 
 

ข้อเสนอแนะ 
ผลจากการศึกษาเรื่องนวัตกรรมแบบเปิดที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. แนวทางกลยุทธ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการให้บริการของธนาคาร  
- การก าหนดกลยุทธ์องค์กรระดับธุรกิจ (Business Strategy) ด้านการสร้างความแตกต่าง (Differentiation 

Strategy) โดยการน านวัตกรรมจากภายนอกองค์กร (Open Innovation) ที่มีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีมาท าการวิจัย
และพัฒนา ต่อยอดให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ บริการ และช่องทางหรือกระบวนการให้บริการของธนาคาร จะช่วยให้ลดระยะเวลา
ในการคิดค้นและพัฒนา สามารถสร้างความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันให้เหนือคู่แข่งได้ เนื่องด้วยผลิตภัณฑ์ บริการ และ
กระบวนการให้บริการของธุรกิจธนาคาร จะมีรูปแบบคล้ายคลึงกัน และจากสภาพการแข่งขันในปัจจุบันท าให้เกิดการแย่ง
ลูกค้ากันไปมา หากผลิตภัณฑ์ไม่มีความแตกต่างจากสายตาลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ อาจท าให้ลูกค้าเปลี่ ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ของ
ธนาคารอื่น ๆ หรือผ่านทางช่องทางที่ลูกค้าจะได้รับความสะดวกสบายมากที่สุดได้ ทั้งนี้ จะต้องมีการก าหนดดัชนีช้ีวัด
ความส าเร็จ (KPIs) จากการน าแผนการด าเนินการ Open Innovation (Action Plan) มาใช้เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และ
บริการ ให้เป็นไปตามก าหนดบรรลุและเป้าหมาย พร้อมการจัดการความเสี่ยงด้านการด าเนินการ  

- การเพิ่มช่องทางการให้บริการในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงการบริการของธนาคาร
ได้อย่างราบรื่น สะดวก รวดเร็ว และสร้างประสบการณ์การใช้งานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นการใช้บริการผ่าน
โทรศัพท์มือถือ Tablet หรือการใช้บริการผ่านสาขา รวมถึงการผสานทุกระบบการท างานให้เป็นหนึ่งเดียว (Omni Channel) 

- การจัดตั้งบริษัทในเครือข้ึนมาใหม่เพื่อร่วมทุนหรือค้นหา FinTech ในการร่วมพัฒนานวัตกรรมบริการทางการเงิน
ใหม่ๆ หรือมีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน FinTech โดยตรง เพื่อพัฒนาบริการทางการเงินในรูปแบบใหม่ ๆ ของธนาคารให้
สามารถตอบโจทย์ลูกค้าในยุคท่ีเทคโนโลยีทางการเงินมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  
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- การมีข้อมูล CRM ลูกค้า และการท า Customer Segmentation หรือการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าในแต่

ละกลุ่มจากข้อมูลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกธนาคาร และมีการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงกับข้อมูล Social Media ที่จะ
สามารถน าไปประมวลผลเพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคและการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการสร้างให้ลูกค้าเกิด
ความผูกพันกับธนาคาร (Customer Engagement) 

2. แนวทางการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ 
- ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ควรมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายในการมาใช้บริการ                 

และควรมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่ออ านวยความสะดวกให้ลูกค้ามากขึ้น เช่น เครื่องปรับสมุดเงินฝากอัตโนมัติ  
เครื่องรับฝากเงิน และมีเคาน์เตอร์ที่สะอาด สวยงาม เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายในการมาใช้บริการที่สาขาธนาคาร 
รวมทั้งการตรวจสอบอุปกรณ์ การซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ส านักงานตามรอบระยะเวลาการใช้งาน เพื่อความถูกต้องและปลอดภัย  
ในการใช้งาน 

- ด้านความน่าเช่ือถือไว้วางใจได้ ควรมีการปรับปรุง พัฒนา ส่งเสริมให้พนักงานมีใจรักในงานบริการ มี Service 
Mind ในการให้บริการลูกค้าอย่างเต็มใจ และเข้าใจความต้องการและปัญหาของลูกค้า 

- ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ควรมีการจัดอบรมพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีมารยาทท่ีสุภาพอ่อนโยนเป็นกันเองกับ
ลูกค้า มีความกระตือรือร้นในการให้บริการกับลูกค้า รวมทั้งการเพิ่มทักษะการจดจ ารายละเอียดของลูกค้า เพื่อน าไปสู่การท า 
CRM ลูกค้าได้ 

- ด้านการให้ความมั่นใจ ควรจัดฝึกอบรมพนักงาน Brush Up ความรู้ หรือเพิ่มทักษะพนักงาน (Upskill) อย่าง
สม่ าเสมอ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารที่มีการ Update อยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในการ
ให้บริการของพนักงาน  

- ด้านการดูแลเอาใจใส่ ควรปลูกฝังค่านิยม หรือสร้างความเข้าใจแก่พนักงานในการให้บริการกับลูกค้าที่มาใช้บริการ
กับทางธนาคารอย่างเท่าเทียมกัน และควรจัดให้มีการเข้าพบและเยี่ยมเยียนลูกค้าอย่างสม่ าเสมอ เพื่อสร้างความสัมพันธ์            
กับลูกค้า 

- การใช้ Social Media เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์สื่อสารข่าวสารต่าง ๆ ให้มากขึ้น เพื่อให้ลูกค้ารับทราบ
ข่าวสารและเกิดการจดจ าตราสินค้าและผลิตภัณฑ์บริการของธนาคาร  
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เกี่ยวกับเรื่องนี้ในอนาคตบ้างไม่มากก็น้อย หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้วิจัยขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว และขออภัยมา  
ณ ท่ีนี้ด้วย 
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