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The proposes of this research are 1) to study service quality 2) to study 

customer orientation 3) to study service performance 4) to study the influence of 
service quality which affects service performance. And 5) to study a role of customer 
orientation, in influence of service quality. The research instrument is a questionnaire 
which data were collected from 210 employees who work at Thanachart Bank 
(Public Company Limited), branch office (Nakornpathom District). The data were 
analyzed by using ratio, percentage, mean, standard deviation, simple regression 
analysis, and multiple regressions. 

The results has shown that the employees of Thanachart Bank (Public 
Company Limited) at branch office (Nakornpathom District), are 1) Service quality has 
gotten the highest level 2) Service performance has gotten the highest level           
3) Customer orientation has gotten the highest level 4) Influence of competency to 
service quality significantly, affects service performance. And 5) The role of customer 
orientation, in influence of service quality significantly, affects service performance. 
This research, will be used to develop the competence in service quality, to 
employees at Thanachart Bank (Public Company Limited) in part of customer 
orientation. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหางานวิจัย 

จากที่ปัจจุบันพนักงานเป็นส่วนสําคัญในการให้บริการลูกค้าเพราะเน่ืองจากเป็นผู้
ให้บริการลูกค้าโดยตรง ดังน้ันเพ่ือเป็นการสร้างความแตกต่าง ในการดําเนินกิจการของธนาคารให้
เป็นจุดเด่นเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ซึ่งนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของธนาคารแล้ว การบริการก็ถือ
เป็นเคร่ืองมือสําคัญที่จะผลักดันภาพลักษณ์ของธนาคารให้มีความแตกต่างและโดดเด่นมากกว่าคู่แข่ง
หรือธนาคารอ่ืนๆ สําหรับธุรกิจสถาบันการเงินและธนาคารต่างๆ นอกจากจะแข่งขันในเร่ืองของอัตรา
ดอกเบ้ีย ผลิตภัณฑ์ทางการเงินและเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้วการส่งมอบบริการท่ีดีเย่ียมให้แก่ลูกค้าที่
ได้เข้ามาใช้บริการเป็นอีกปัจจัยหน่ึงที่จะทําให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและตัดสินใจเลือกใช้บริการ
กับสถาบันการเงินใดๆ และจะเป็นอีกทางเลือกในการให้บริการแก่ลูกค้ารายใหม่ๆ อีกด้วย เมื่อการ
ให้บริการลูกค้าเป็นเร่ืองสําคัญอย่างย่ิงของสถาบันการเงินหรือองค์กรต่างๆแล้วน้ัน พนักงานใน
องค์กรทุกท่านจึงมีบทบาทและเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการแสดงออกถึงบริการต่างๆ กับลูกค้า
ที่มาใช้บริการหรือที่เรียกว่าเป็นผู้ส่งมอบความรู้สึกดี ให้แก่ลูกค้าน้ันเอง พนักงานที่มีหน้าที่ในการ
พูดคุยกับลูกค้านําเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการให้แก่ลูกค้าน้ัน จึงควรมีความรู้ความเข้าใจในเร่ือง
ผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดีเพ่ือจะได้บริการลูกค้าได้อย่างถูกต้องและอย่างถ่องแท้ เพ่ือให้การบริการที่ส่ง
มอบแก่ลูกค้าน้ันเป็นการบริการที่ดีมีคุณภาพ และเป็นบริการที่ให้ความสําคัญต่อลูกค้าทุกรายอย่าง
เท่าเทียมกันตามมาตรฐานของธนาคาร ซึ่งจะส่งผลลัพธ์แก่ลูกค้า และเกิดผลงานด้านบริการแก่
พนักงานที่ให้บริการทุกท่าน  

คุณภาพการให้บริการ น้ันขึ้นอยู่กับความสามารถในการสร้างคุณภาพการบริการของ
พนักงานผู้ให้บริการ โดยตรง ทั้งน้ี เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพการบริการสามารถสร้างให้เกิดข้ึนได้
ด้วย การเป็นมืออาชีพและการมีทักษะของผู้ให้บริการ  ซึ่งพนักงานถ้ามีความเป็นมืออาชีพก็จะทําให้
เกิดการน่าเช่ือถือจากลูกค้าและอยากกลับมาใช้บริการซ้ําเพราะได้คําแนะนําที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
และการมีทัศนคติ พฤติกรรมของผู้ให้บริการ ซึ่งผู้รับบริการจะเกิดความรู้สึกได้จากการที่ผู้ให้บริการ
เอาใจใส่และสนใจที่จะดําเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นของลูกค้าด้วยท่าทีที่เป็นมิตร และ
ดําเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนอีกทั้งต้องเป็นผู้แก้ไขปัญหาที่มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรด้วยเพ่ือให้
ลูกค้าต้องการใช้บริการของธนาคารต่อไป และพนักงานต้องสามารถเข้าพบได้อย่างง่ายและมีความ
ยืดหยุ่นในการให้บริการ อีกทั้งสถานที่ต้ังไว้ให้บริการ และเวลาที่ได้รับบริการจากผู้ให้บริการ รวมถึง
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ระบบการบริการที่จัดเตรียมไว้ เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการได้อย่างดี และพนักงานต้อง
มีความไว้วางใจและความเช่ือถือได้  ผู้รับบริการจะทําการพิจารณาหลังจากที่ได้รับบริการเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว  การแก้ไขสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติ พิจารณาจากการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ได้
คาดการณ์ล่วงหน้าเกิดขึ้นหรือเกิดเหตุการณ์ที่ผิดปกติ และผู้ให้บริการสามารถแก้ไขสถานการน้ันๆ 
ได้ทันท่วงทีด้วยวิธีการที่เหมาะสม และช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือ ผู้รับบริการจะเช่ือถือในช่ือเสียง
ของผู้ให้บริการจากการที่ผู้ให้บริการดําเนินกิจการด้วยดีตลอดมา (ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต; 11 เมษายน 
2554) 

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) เขตพ้ืนที่สํานักงานเครือข่ายสาขา (นครปฐม) เป็นเขต
หน่ึงที่อยู่ในย่านธุรกิจและชุมชน อีกทั้งยังมีสาขาทั้งสิ้น 22 สาขาซึ่งสามารถครอบคลุมการบริการ
ลูกค้าได้อย่างทั่วถึงทั้งใน พ้ืนที่จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาครซึ่งธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 
เขตพ้ืนที่สํานักงานเครือข่ายสาขา (นครปฐม) ต้ังอยู่ในเขตปริมณฑลใกล้ กรุงเทพมหานคร การ
แข่งขันค่อนข้างสูง อีกทั้งธนาคารคู่แข่งก็มีจํานวนมาก ดังน้ันในภาวะเช่นน้ี ความสามารถในการสร้าง
คุณภาพบริการของพนักงานน้ันเป็นสิ่งสําคัญย่ิง และอีกทั้งการให้ความสําคัญต่อลูกค้า เท่าน้ันที่จะ
สามารถทําให้ลูกค้ายังคงใช้บริการของธนาคารธนชาตจํากัด (มหาชน) ต่อไป และถึงแม้ว่าธนาคาร 
ธนชาต จํากัด (มหาชน) จะยังไม่ได้เป็นธนาคารหลักของลูกค้า แต่ก็ยังสามารถสร้างความประทับใจ
ให้ลูกค้า และเกิดการ ลูกค้าบอก ต่อลูกค้า ซึ่งสามารถเพ่ิมฐานลูกค้าได้จํานวนมาก และสําหรับลูกค้า
เดิมของธนาคารน้ัน ก็มุ่งหวังที่จะรักษาฐานลูกค้าเหล่าน้ีไว้ โดยการปลูกฝังให้พนักงานทุกท่านมี
ความสามารถในการสร้างคุณภาพการบริการ และการให้ความสําคัญต่อลูกค้าเป็นอันดับแรก 

การวัดคุณภาพการให้บริการ ของพนักงานธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) เขตพ้ืนที่
สํานักงานเครือข่ายสาขา (นครปฐม) น้ันสามารถแบ่งออกเป็น การต้อนรับและการทักทายลูกค้าซึ่งวัด
ได้จากต้ังแต่ลูกค้าเข้ามายังพ้ืนที่สาขาพนักงานต้องกล่าวต้อนรับด้วยการย้ิม ทักทาย สวัสดี รวมถึง
การบริหารการจัดคิวต้องมีการบริหารจัดคิวที่ดี การบริการท่ีเป็นเลิศ การให้คําปรึกษาอย่างมืออาชีพ  
และการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี ซึ่งเกณฑ์ในการวัดคุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้าที่มาใช้
บริการท่ีสาขาธนาคาร ซึ่งเป็นบทพิสูจน์และช่วยส่งเสริมพัฒนาการให้บริการของพนักงานธนาคาร 
ธนชาต จํากัด (มหาชน) เขตพ้ืนที่สํานักงานเครือข่ายสาขา (นครปฐม) ให้ได้มาตรฐานและเป็นบรรทัด
ฐานเดียวกันในองค์กร อีกทั้งยังสามารถสร้างจุดขายให้แก่ธนาคารได้ โดยมีการปรับปรุง อาคารให้มี
ความโดดเด่นทันสมัย เพ่ือเตรียมความพร้อมในการให้บริการในรูปแบบใหม่รวดเร็ว ทันใจ และสร้าง
ความประทับใจแก่ลูกค้า โดยมีเป้าหมายคือการส่งมอบสิ่งดีแก่ลูกค้า ซึ่งจะส่งผลต่อการเพ่ิมฐานลูกค้า
และสร้างผลกําไรของธนาคารต่อไป และมีการนําเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการ
ทํางานมากมาย และยังเตรียมพร้อมโดยการฝึกอบรมให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถพร้อม
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ให้บริการลูกค้าของธนาคาร เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยให้ความสําคัญต่อลูกค้าเป็น
หลัก  

ดังน้ันผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาบทบาทของการให้ความสําคัญต่อลูกค้าในอิทธิพลของ
ความสามารถในการสร้างคุณภาพการบริการท่ีมีต่อผลการปฏิบัติงานด้านบริการของพนักงาน
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) เขตพ้ืนที่สํานักงานเครือข่ายสาขา (นครปฐม) ทั้งน้ีเพ่ือเป็นประโยชน์
ในการควบคุมคุณภาพการบริการโดยมุ่งเน้นการบริการท่ียึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และมุ่งเน้นให้ลูกค้า
เลือกธนาคารธนชาต เป็นธนาคารหลักต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความสามารถในการสร้างคุณภาพการบริการของพนักงานธนาคารธนชาต 
จํากัด (มหาชน) เขตพ้ืนที่สํานักงานเครือข่ายสาขา (นครปฐม) 
 2. เพ่ือศึกษาการให้ความสําคัญต่อลูกค้าของพนักงานธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 
เขตพ้ืนที่สํานักงานเครือข่ายสาขา (นครปฐม)  
 3. เพ่ือศึกษาผลการปฏิบัติงานด้านบริการ ของพนักงานธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 
เขตพ้ืนที่สํานักงานเครือข่ายสาขา (นครปฐม) 
 4. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของความสามารถในการสร้างคุณภาพการให้บริการที่มีต่อผลการ
ปฏิบัติการด้านบริการของพนักงานธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) เขตพื้นที่สํานักงานเครือข่าย
สาขา (นครปฐม)  
 5. เพ่ือศึกษาบทบาทของการให้ความสําคัญต่อลูกค้าในอิทธิพลของความสามารถในการ
สร้างคุณภาพการบริการท่ีมีต่อผลการปฏิบัติงานด้านบริการของพนักงานธนาคารธนชาต จํากัด 
(มหาชน) เขตพ้ืนที่สํานักงานเครือข่ายสาขา (นครปฐม)  
 
1.3 สมมติฐานของการวิจัย  
 1. พนักงานที่มีความสามารถในการสร้างคุณภาพการบริการจะมีผลการปฏิบัติงานด้าน
บริการเพ่ิมขึ้น   
 2. พนักงานที่มีความสามารถในการสร้างคุณภาพการบริการจะมีผลการปฏิบัติงานด้าน
บริการสูง ในกรณีที่ให้ความสําคัญต่อลูกค้า 
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1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 1.1 ศึกษาความสามารถในการสร้างคุณภาพการบริการของพนักงานธนาคารธนชาต 

จํากัด (มหาชน) เขตพ้ืนที่สํานักงานเครือข่ายสาขา (นครปฐม) 
 1.2 ศึกษาการให้ความสําคัญต่อลูกค้าของพนักงานธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

เขตพ้ืนที่สํานักงานเครือข่ายสาขา (นครปฐม)  
 1.3 ศึกษาผลการปฏิบัติงานด้านบริการ ของพนักงานธนาคารธนชาต จํากัด 

(มหาชน) เขตพ้ืนที่สํานักงานเครือข่ายสาขา (นครปฐม)  
 1.4 ศึกษาอิทธิพลของความสามารถในการสร้างคุณภาพการให้บริการที่มีต่อผลการ

ปฏิบัติการด้านบริการของพนักงานธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) เขตพื้นที่สํานักงานเครือข่าย
สาขา (นครปฐม)  

 1.5 ศึกษาบทบาทของการให้ความสําคัญต่อลูกค้าในอิทธิพลของความสามารถใน
การสร้างคุณภาพการบริการที่มีต่อผลการปฏิบัติงานด้านบริการของพนักงานธนาคารธนชาต จํากัด 
(มหาชน) เขตพ้ืนที่สํานักงานเครือข่ายสาขา (นครปฐม)  

2. ขอบเขตด้านประชากร  
 ประชากรท้ังหมด ได้แก่ พนักงานธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) เขตพ้ืนที่สํานักงาน

เครือข่ายสาขา (นครปฐม) จํานวน 22 สาขา พนักงานจํานวนทั้งสิ้น 210 ราย  
3. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 การศึกษาในครั้งน้ีใช้ระยะเวลาในการดําเนินการศึกษา ต้ังแต่เดือน พฤศจิกายน ถึง

เดือน ธันวาคม 2559  
 
1.5 คําจํากัดความที่ใช้ในการวิจัย 

1. ความสามารถในการสร้างคุณภาพการบริการ (Service Quality) หมายถึง พนักงาน
ผู้ให้บริการจะต้องมีความรู้ความสามารถเก่ียวกับธุรกิจของธนาคาร สามารถช้ีแจงและให้ข้อมูลแก่
ลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ และสิ่งสําคัญพนักงานผู้ให้บริการต้องพร้อมให้บริการตลอดเวลา ต้องแต่งกาย
สุภาพ เรียบร้อยตามระเบียบของธนาคาร ให้บริการด้วยความสุภาพพูดจาสุภาพ และสร้าง
บรรยากาศในการบริการ อีกทั้งมีการใช้ภาษาที่เหมาะสมในการให้บริการทุกครั้ง ให้บริการลูกค้าด้วย
การเอาใจใส่ และต้องใช้เครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยของธนาคารในการให้บริการได้
อย่างมืออาชีพ มีความพร้อมในการให้บริการเสมอ สามารถสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการ และมี
ความซื่อสัตย์ในการให้บริการ พร้อมทั้งต้องให้คําปรึกษาลูกค้าอย่างตรงไปตรงมา 
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2. ผลการปฏิบัติงานด้านบริการ (Service Performance) หมายถึง ผลจากการ
บริการของพนักงานจะต้องส่งผลให้ลูกค้าที่มาใช้บริการด้านการเงินของธนาคาร แล้วกลับมาใช้
บริการอีก และยังต้องมีการซ้ือผลิตภัณฑ์ของธนาคารเพ่ิมมากข้ึน และหากพนักงานผู้ให้บริการ 
บริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพจะส่งผลให้ลูกค้าจะบอกต่อแก่เพ่ือน พ่ี น้อง ให้มาใช้บริการของธนาคาร
เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งผลงานด้านบริการยังสามารถทําให้ลูกค้าเช่ือถือในภาพลักษณ์ขององค์กรและใช้
บริการกับธนาคารอย่างได้มั่นใจ  

3. การให้ความสําคัญต่อลูกค้า (Customer Orientation) หมายถึง พฤติกรรมการ
บริการของพนักงานโดยการใส่ใจลูกค้า ให้ความสําคัญในตัวลูกค้าของพนักงาน ซึ่งลูกค้าจะรู้สึก
ประทับใจในการบริการของพนักงานที่ให้บริการ และยังอาจทําให้ลูกค้าประทับใจในตัวขององค์กร
ด้วย ซึ่งจะส่งผลให้ตัวพนักงานเองมีความภูมิใจในการให้บริการของตนเอง คําจํากัดความของการให้ 
ความสําคัญต่อลูกค้า ว่าเป็นการจัดการความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพอใจ ซึ่งจะส่งผลให้เกิด
การใช้บริการซ้ําในที่สุด 
 
1.7 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยโดยมุ่งเน้นบทบาทของการให้
ความสําคัญต่อลูกค้าในอิทธิพลของความสามารถในการสร้างคุณภาพการบริการที่มีต่อผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) เขตพื้นที่ สํานักงานเครือข่ายสาขา 
(นครปฐม)  
 
   ตัวแปรต้น                  ตัวแปรตาม 

 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

 

ผลการปฏิบัติงานด้านบริการ 
(Service Performance) 

ความสามารถในการสร้างคุณภาพการบริการ
(Service Quality) 

ตัวแปรแทรก

การให้ความสําคัญต่อลูกค้า  
(Customer Orientation) 
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บทที่  2 

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผู้ทําการวิจัยได้ทําการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง      
ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 4 ส่วนดังน้ี 
 2.1 ข้อมูลทั่วไปของธนาคารธนชาตจํากัด (มหาชน)  
  2.1.1 ประวัติความเป็นมาของธนาคารธนชาตจํากัด (มหาชน) 
 2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องความสามารถในการสร้างคุณภาพการบริการ 
  2.2.1 ความหมายของการบริการ  
  2.2.2 ความสําคัญของการบริการ  
  2.2.3 ความสําคัญของบริการต่อธุรกิจ 
  2.2.4 แนวคิดคุณภาพการบริการ  
  2.2.5 ความสําคัญของคุณภาพบริการ 
 2.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องผลของการปฏิบัติงานด้านบริการ  
 2.4 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องการให้ความสําคัญต่อลูกค้า  
 
2.1 ข้อมูลทั่วไปของธนาคารธนชาตจํากัด (มหาชน)  

2.1.1 ประวัติความเป็นมาของธนาคารธนชาตจํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารธนชาตจํากัด (มหาชน) เดิมเป็นสถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจในช่ือ 

บริษัทเงินทุน เอกชาติ จํากัด (มหาชน) มีสํานักงานใหญ่ต้ังอยู่ เลขที่ 900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ถนน
เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ได้เปิดให้บริการ
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2545 ภายใต้ใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์แบบจํากัดขอบเขตธุรกิจ  
หลังจากน้ันได้รับใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ จากกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 
1 มีนาคม 2547 ปัจจุบันธนาคารมีขนาดของสินทรัพย์เป็นอันดับที่ 6 ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทย 
โดยเป็นผู้นําตลาดด้านสินเช่ือเช่าซื้อรถยนต์ของประเทศ ธนาคารได้นําเสนอบริการทางการเงินที่ครบ
วงจรผ่านเครือข่ายสาขากว่า 600 แห่งทั่วประเทศ แก่ลูกค้ากว่า 4 ล้านราย ครอบคลุมในหลากหลาย
ธุรกิจต้ังแต่ธุรกิจลูกค้ารายย่อย ธุรกิจสินเช่ือเช่าซื้อรถยนต์ ธุรกิจลูกค้ารายใหญ่ ธุรกิจลูกค้าขนาด
กลางและขนาดย่อม ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และธุรกิจ
บริหารจัดการกองทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 
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 ธันวาคม 2541 กระทรวงการคลังได้ประกาศนโยบายในการสนับสนุนการรวม
กิจการระหว่างสถาบันการเงินต่างๆ โดยการออกใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์แบบจํากัด
ขอบเขตธุรกิจให้แทนใบอนุญาตประกอบการ Super Finance ที่ประกาศใช้ก่อนหน้าน้ี และหน่ึงใน
คุณสมบัติที่สําคัญของผู้ย่ืนขอรับใบอนุญาตจะต้องเป็นสถาบันการเงินที่เกิดจากการควบรวมกันอย่าง
น้อย 5 แห่ง และมีเงินกองทุนหลังจากหักสํารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญแล้วไม่ตํ่ากว่า 10,000 ล้าน
บาท และต่อมาเมื่อ กุมภาพันธ์ 2542 บริษัท ทุนธนชาต จํากัด(มหาชน) (ทุนธนชาต) หรือช่ือเดิม 
บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) ได้ย่ืนขออนุมัติใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์แบบ
จํากัดขอบเขตธุรกิจ จากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยมีบริษัทเงินทุน เอกชาติ จํากัด
(มหาชน) (บริษัทเงินทุนเอกชาติ) เป็นบริษัทแกนในการจัดต้ังธนาคารใหม่ร่วมกับสถาบันการเงินอีก  
4 แห่ง ประกอบด้วย บริษัทเงินทุน เอ็นเอฟ จํากัด (มหาชน) (เดิมช่ือ “บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอช
เอสบีซี จํากัด”) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์กรุงเทพเคหะ จํากัด บริษัทเครดิตฟองซิเอร์สินเคหะการ 
จํากัด และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์วานิช จํากัด และต่อมาเมื่อ มิถุนายน 2544 ธปท.อนุมัติในหลักการ 
การจัดต้ังธนาคารท่ีจํากัดขอบเขตธุรกิจตามแผนงานที่ทุนธนชาตเสนอ และเพ่ือให้เป็นไปตาม
แผนงานดังกล่าว ทุนธนชาตและสถาบันการเงินอีก 4 แห่งที่กล่าวข้างต้น ได้ทําการโอนลูกหน้ีปกติ
ทั้งหมด จํานวน 16,857 ล้านบาท ไปยังบริษัทเงินทุนเอกชาติ และในขณะเดียวกัน สินทรัพย์ด้อย
คุณภาพจํานวน 4,464 ล้านบาทของบริษัทเงินทุนเอกชาติ ก็ได้ถูกโอนไปอยู่ภายใต้การบริหารของ 
บริษัทบริหารสินทรัพย์เอ็น เอฟ เอส จํากัด และต่อมาเมื่อ 3 มกราคม 2545 กระทรวงการคลังได้
อนุมัติใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์แบบจํากัดขอบเขตธุรกิจแก่บริษัทเงินทุนเอกชาติ โดย
ทั้งน้ี บริษัทเงินทุนเอกชาติ ได้ทําการคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุนให้แก่ทางการ แต่ยังคง
สถานะเป็นบริษัทมหาชน และได้เปลี่ยนช่ือเป็น “ธนาคารธนชาต จํากัด(มหาชน)” โดยเร่ิมเปิด
ให้บริการต้ังแต่วันที่ 22 เมษายน 2545 เป็นต้นมา 

 เมื่อ 1 มีนาคม 2547 ธนาคารธนชาต ได้รับใบอนุญาตประกอบการธนาคาร
พาณิชย์เต็มรูปแบบ และในปีเดียวกันน้ี ธปท. พร้อมกับกระทรวงการคลังได้ประกาศ แผนพัฒนา
ระบบสถาบันการเงินเพ่ือเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพในระบบสถาบันการเงิน โดยการปรับ
โครงสร้างและบทบาทของสถาบันการเงิน ซึ่งทุนธนชาต และธนาคารธนชาต ได้ปฏิบัติตามแผนการ
ปรับโครงสร้างตามแนวนโยบายสถาบันการเงิน 1 รูปแบบและต่อมาเมื่อ 22 เมษายน 2548 
กระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบแผนการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจสถาบันการเงินของ
กลุ่มธนชาตให้เป็นสถาบันการเงิน 1 รูปแบบ ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ซึ่งตามแผน
ดังกล่าว ธนาคารธนชาต ได้เริ่มดําเนินธุรกรรมเช่าซื้อแทนที่ทุนธนชาต ต้ังแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 
2548 และทุนธนชาต ได้โอนเงินรับฝากประเภทต๋ัวสัญญาใช้เงินที่ออกให้แก่บุคคลธรรมดา และนิติ
บุคคล จํานวนรวมทั้งสิ้น 79,803 ล้านบาท ไปที่ธนาคารธนชาต ในวันที่ 1 กรกฎาคม และ 1 พฤศจิกายน 
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2548 ตามลําดับ  ในวันที่ 1 ตุลาคม 2548 ทุนธนชาตได้โอนเงินให้สินเช่ือในราคาตามมูลหน้ีรวม
ดอกเบ้ียค้างรับจํานวน 535 ล้านบาท ให้กับธนาคารธนชาต และในวันที่ 9 ธันวาคม 2548 ธนาคาร 
ธนชาตได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนชําระแล้วจาก 8,102 ล้านบาท เป็น 14,584 ล้านบาท  

 ปี 2549 กลุ่มธนชาตได้ดําเนินการสืบเน่ืองตามแผนปรับโครงสร้างการประกอบ
ธุรกิจตามนโยบายสถาบันการเงิน 1 รูปแบบ ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ธปท. ในปี 2548 โดยบริษัท
เงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) ได้คืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุน และเปลี่ยนช่ือเป็น “บริษัท
ทุนธนชาตจํากัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2549 และเพ่ือสอดคล้องกับแนวทางการกํากับดูแล
ของธปท.ที่ได้ประกาศใช้หลักเกณฑ์การกํากับแบบรวมกลุ่มในปี 2549 ตลอดจนยกระดับการกํากับ
ดูแลฯ ให้มีมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล โดยมีทุนธนชาตเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธนชาต จึงได้
จัดต้ังและดําเนินการย่ืนคําขออนุญาตจัดต้ังกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามหลักเกณฑ์การกํากับแบบ
รวมกลุ่ม ซึ่งได้รับอนุญาตแล้วเมื่อเดือนธันวาคมท่ีผ่านมาโดยธปท. ให้ทุนธนชาต ซื้อหรือมีหุ้นใน
บริษัทจํากัดที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน จํานวน 13 บริษัท (ไม่รวมทุนธนชาต) และบริษัทนอกกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินอนุญาตให้ทุนธนชาต ถือต่ออีก1บริษัท และต่อมาเมื่อ ปี 2550 ธนาคารธนชาต ได้
เข้าซื้อหุ้นบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินธนชาตรวมท้ังมีการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนให้กับธนาคารแห่งโน
วาสโกเทียหรือ Scotiabank สรุปได้ดังน้ีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาต เมื่อวันที่ 30 
เมษายน 2550 มีมติอนุมัติให้ธนาคารธนชาตซื้อหุ้นในบริษัทย่อยจากทุนธนชาต รวม 8 บริษัท ใน
จํานวนที่ทุนธนชาตถืออยู่ทั้งหมด โดยธนาคารธนชาตได้รับอนุญาตจาก ธปท. เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 
2550 และธนาคารธนชาตเข้าซื้อหุ้นบริษัทดังกล่าวเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2550 มูลค่ารวม 
4,158.24 ล้านบาท การเข้าซื้อหุ้นของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) โดยธนาคารแห่งโนวาสโกเทีย 
หรือ Scotiabank ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาต เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2550 มีมติ
อนุมัติเพ่ิมทุนจํานวน 676,263,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท จําแนกเป็นหุ้นสามัญเพ่ิมทุน
เสนอขายให้ Scotiabank จํานวน 276,263,200 หุ้น และหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม 
จํานวน 400,000,000 หุ้นซึ่งปัจจุบันยังไม่มีมติเก่ียวกับการขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 400,000,000 หุ้น  

 ธนาคารธนชาต ได้รับอนุญาตจาก ธปท.ผ่อนผันให้ธนาคารธนชาตมี Scotiabank 
เป็นผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 24.99 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด และให้มีผู้ถือหุ้นที่
มิใช่สัญชาติไทยไม่เกินร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ และให้มีกรรมการที่มิใช่สัญชาติไทย
เกินกว่า 1 ใน 4 แต่ไม่เกินก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมด และไม่เกินสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือ
หุ้นที่มิใช่สัญชาติไทย วันที่ 19 กรกฎาคม 2550 ธนาคารธนชาต เสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ 
Scotiabank จํานวน 276,263,200 หุ้น และ Scotiabank ได้ซื้อหุ้นจากทุนธนชาต เพ่ิมอีกจํานวน 
157,130,216 หุ้น เป็นผลให้ Scotiabank มีหุ้นรวมทั้งสิ้น 433,393,416 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.98 
ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคารธนชาต และธนาคารธนชาต มีหุ้นจดทะเบียน
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รวมท้ังสิ้น 2,134,619,292 หุ้น โดยเป็นหุ้นจดทะเบียนที่ชําระแล้วเท่ากับ1,734,619,292หุ้น คิดเป็น
ทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้วรวม 17,346,192,920 ล้านบาท  

 ปี 2552 / 3 กุมภาพันธ์ 2552 ทุนธนชาตได้จําหน่ายหุ้นสามัญของธนาคารธน
ชาตเพ่ิมเติมให้แก่ Scotiabank จํานวน 416,526,737 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.01 ของจํานวนหุ้นที่
จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคารธนชาต ทําให้ Scotiabank ถือหุ้นธนาคารธนชาต ในสัดส่วนร้อย
ละ 48.99ในขณะท่ีทุนธนชาต ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50.92 และต่อมาเมื่อ 29 พฤษภาคม 2552 
ธนาคารธนชาต เพ่ิมทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้วเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจํานวนหุ้นที่
ถืออยู่ จํานวน 200 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท ทําให้ธนาคาร มีทุนจดทะเบียนเพ่ิมข้ึนจาก 
17,346,192,920 บาท เป็น 19,346,192,920 บาท และมีทุนชําระแล้วเท่ากับ 19,346,192,720 
บาทและต่อมาเมื่อ 6 ตุลาคม 2552 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 3/2552 ของธนาคารธนชาตมีมติ
ให้ลดทุนจดทะเบียนจาก19,346,192,920 บาท เป็น 19,346,192,720 บาท เป็นการลดทุนจด
ทะเบียนจากหุ้นเพ่ิมทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ได้จองซื้อจํานวน 20 หุ้น และที่ประชุมได้มีมติเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนธนาคารธนชาต เป็นจํานวน 40,000 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญจํานวนไม่เกิน 4,000 
ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ทําให้ทุนจดทะเบียนของธนาคารธนชาต เพ่ิมขึ้นจาก 
19,346,192,720 บาท เป็น 59,346,192,720 บาท และต่อมาเมื่อปี 2553 ถือเป็นปีที่มีความสําคัญ
เป็นอย่างมากต่อการเติบโตของกลุ่มธนชาต เน่ืองจากเป็นปีที่ธนาคารธนชาต ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ
ทุนธนชาตประสบความสําเร็จในการเข้าซื้อกิจการธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) (ธนาคาร
นครหลวงไทย) จากกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และจากการเข้าทําคําเสนอ
ซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทยจากผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อยอ่ืน (Tender 
offer) ทําให้ธนาคารธนชาตเป็นผู้ถือหุ้นของธนาคารนครหลวงไทยรวมทั้งสิ้นเป็นร้อยละ 99.95 ของ
จํานวนหุ้นที่ออกจําหน่ายและชําระแล้วทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทย ทําให้ธนาคารและบริษัท
ย่อยมีสินทรัพย์ขยายตัวอย่างมีนัยสําคัญ โดยมีการเติบโตสูงถึงร้อยละ 101.55 จากจํานวน 432,970 
ล้านบาท เป็นจํานวน 872,654 ล้านบาท รวมท้ังเงินให้สินเช่ือมีการเติบโตถึงร้อยละ 112.55 มีการ
กระจายตัวของสินเช่ือที่เหมาะสมมากขึ้น จากเดิมที่สินเช่ือส่วนใหญ่เป็นสินเช่ือเช่าซื้อ รวมท้ังฐานเงิน
ฝากมีการขยายตัวกว่าร้อยละ 100 ทําให้ฐานเงินฝากเพ่ิมขึ้นเป็นจํานวน 532,656 ล้านบาท 

 ต่อมา 28 กรกฎาคม 2554 สโกเทียแบงก์โอนการถือหุ้นทั้งหมดในธนาคารให้กับ 
Scotia Netherlands Holding B.V. ซึ่งจดทะเบียนในประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 
48.99 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคารแทน ในวันที่ 1 ตุลาคม 2554 ธนาคาร
ได้รับโอนกิจการทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทยมายังธนาคารตามความเห็นชอบของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ทําให้ธนาคารและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ขยายตัวอย่างมีนัยสําคัญ มีการกระจายสัดส่วน
ของสินเช่ือที่เหมาะสมมากขึ้น สามารถนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการท่ีครบวงจรผ่านเครือข่ายการ
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ให้บริการ ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ นอกจากน้ีด้วยฐานเงินทุนขนาดใหญ่และโครงสร้างต้นทุนที่
เหมาะสม ทําให้ธนาคารสามารถสนับสนุนและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น ต่อมา 
ธนาคารรับซื้อหุ้นธนาคารนครหลวงไทยเพ่ิมเติมจากผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นการทั่วไป เพ่ือเปิดโอกาสให้ 
ผู้ถือหุ้นรายย่อยที่คงเหลืออยู่ของธนาคารนครหลวงไทยได้จําหน่ายหุ้นที่ถือครองอยู่ ทําให้ธนาคารถือ
หุ้นในธนาคารนครหลวงไทยร้อยละ 99.98 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคารนคร
หลวงไทย และต่อมาเมื่อปี 2555 ธนาคารได้รับรางวัล Best Deal of the Year (รางวัลสําหรับองค์กร
ที่มีข้อตกลงทางธุรกิจที่โดดเด่นที่สุดในปี 2554) จากผลสําเร็จของการรวมกิจการกับธนาคารนคร
หลวงไทยที่เป็นไปอย่างราบร่ืนและลุล่วงไปด้วยดี โดยถือเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ทางการเงินครั้ง
สําคัญของวงการธนาคารพาณิชย์ไทย ซึ่งรางวัลน้ีจัดข้ึนโดยนิตยสาร Bloomberg Business week 
ไทยแลนด์ ร่วมกับการโหวตของผู้อ่านนิตยสาร ทั้งน้ี ในปีน้ีธนาคารได้มุ่งเน้นการวางรากฐานท่ี
แข็งแกร่ง อาทิ การฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากร การปรับปรุงสาขา การปรับโครงสร้างระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ กระบวนการให้บริการและการทํางาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน พร้อมตอบสนอง
ทุกความต้องการของลูกค้าได้มากย่ิงขึ้น ภายใต้กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงมุ่งสู่ความแข็งแกร่ง 
(Transformation to Strength) และการประสานประโยชน์ร่วมกัน (Realizing Synergies)  
(www. Thanachart .co.th) 

 ซึ่งธนาคารธนชาต จะมีการเกณฑ์ในการวัดผลการปฏิบัติงานด้านบริการ เริ่มแรก
ใช้ระบบกล้องวงจรปิดการเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริการของพนักงานถูกต้องตามกฎระเบียบของ
ธนาคารหรือไม่ แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามระเบียบธนาคาร หรือไม่ หรือแม้แต่สถานที่ให้บริการ
เป็นระเบียบเรียบร้อยหรือไม่ การวัดผลแบบน้ีก็เป็นการวัดที่สามารถควบคุมการบริการของพนักงาน
ได้ในระดับหน่ึงเท่าน้ันแต่ไม่ได้เป็นการบ่งช้ีว่าการบริการที่ทางองค์กรมองว่า เป็นระบบ ระเบียบน้ัน 
จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายได้จริงจึงทําให้ธนาคารได้มีการนําระบบ 
CSI มาวัดผลการปฏิบัติงานด้านบริการของพนักงานธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาของ
ธนาคาร ผู้วิจัย สนใจทําการสํารวจคร้ังน้ี ในพ้ืนที่สํานักงานเขตสาขา (นครปฐม) โดยการประเมิน CSI 
(Customer Satisfaction Index) หรือดัชนีช้ีวัดคุณภาพการบริการพนักงานธนาคารธนชาตจํากัด 
(มหาชน) ทั่วประเทศ ซึ่งจะสํารวจจากลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการท่ีสาขาธนาคาร มีวิธีการโดยการโทรไป
สัมภาษณ์ลูกค้าทางโทรศัพท์ โดยแบ่งการสัมภาษณ์เป็นลูกค้าที่ใช้บริการด้าน Sale คือลูกค้าที่มาซื้อ
ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร ทั้งด้านการเงินการธนาคารและสินเช่ือต่างๆ และลูกค้าที่ใช้บริการด้าน 
Service คือลูกค้าที่มาใช้บริการที่สาขาด้าน ฝาก ถอน โอน ชําระเงิน ซึ่งจะมีคําถามโทรสอบถาม
ลูกค้า โดยแบ่งดังน้ี ขั้นตอนก่อนรับบริการ 2 หัวข้อ ระหว่างรับบริการ 9 หัวข้อ และภาพรวมการ
บริการในคร้ังน้ัน 3 หัวข้อ รวมจํานวน 14 หัวข้อ ดังน้ี 
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 ก่อนรับบริการ 
 เมื่อคุณมาถึงสาขานี้ พนักงานที่สาขามีการต้อนรับทักทายคุณอย่างอบอุ่น  ระยะเวลา

ในการรอคิวรับบริการมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับจํานวนลูกค้าระหว่างบริการพนักงานย้ิมแย้ม
แจ่มใส แสดงถึงความยินดีที่จะให้บริการ พนักงานให้บริการด้วยความถูกต้องรวดเร็ว พนักงาน
สามารถนําเสนอผลิตภัณฑ์ได้ตรงกับความต้องการของคุณ พนักงานสามารถอธิบายข้ันตอน เง่ือนไข 
ของผลิตภัณฑ์หรือบริการได้ดี พนักงานพูดคุยกับคุณด้วยคําพูดที่สุภาพ พนักงานกระตือรือร้น และ
เอาใจใส่คุณ ตลอดช่วงเวลาที่ให้บริการ ก่อนจบการบริการ พนักงานมีการสอบถามถึงความต้องการ
ใช้บริการอ่ืนๆ เพ่ิมเติมของคุณได้เป็นอย่างดี พนักงานมีการขอบคุณอย่างจริงใจเมื่อจบบริการ และ
สุดท้ายภาพรวมการให้บริการของพนักงานในคร้ังน้ี 

 ภาพรวมบริการ 
 จากประสบการณ์เข้ารับบริการท่ีผ่านมา โดยรวมแล้วคุณจะให้คะแนนความพึงพอใจ

กับธนาคารสาขาน้ีกี่คะแนน หากคุณมีคนรู้จักซึ่งสนใจที่จะบริการธนาคารมาขอคําแนะนําจากคุณ 
คุณมีแนวโน้มที่จะแนะนําธนาคารสาขาน้ีให้แก่เขาเหล่าน้ันมากน้อยแค่ไหน และในอนาคต คุณมี
แนวโน้มที่ใช้ หรือสมัครลิตภัณฑ์อ่ืนของธนาคารธนชาตมากน้อยแค่ไหน (ข้อมูล CSI ธนาคารธนชาต 
จํากัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2559) 

 โดยท่ีตัวเลือกในการให้คะแนน (Scale) ที่ให้ลูกค้าเลือกตอบคําถาม 0 - 10 คะแนน 
รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ดังน้ี 0 - 3 บริการแย่มากรับไม่ได้ 3 - 5 บริการเริ่มไม่ค่อยดี ลูกค้าเริ่มไม่พึง
พอใจ 6 - 7 บริการกลางๆ 8 - 10 บริการดีกว่าที่คิดไว้มาก ดังน้ันสาขาธนาคารควร มีคะแนนไม่ตํ่า
กว่า 8 คะแนน ซึ่งสาขาจะสามารถตรวจสอบคะแนนท่ีได้รับจากการบริการหลายช่องทาง ทั้งในหน้า 
Website ของธนาคาร หรือสอบถามได้ที่สํานักงานเครือข่ายสาขาที่ต้นสังกัดได้ทุกวัน หากทราบ
คะแนนแล้วสาขาต้องนําหัวข้อที่สาขาอ่อนมาปรับปรุงแก้ไขในวันถัดไป เพ่ือให้คะแนนสูงกว่าที่เกณฑ์
กําหนดไว้  
 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องความสามารถในการสร้างคุณภาพการบริการ 

การบริการเป็นหัวใจหลักของหน่วยงานท่ีมีผลต่อการตอบสนองของผู้ใช้บริการให้เกิด 
ความพึงพอใจเพ่ือให้มาในสิ่งที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ต้องการให้ประชาชนใน 
ประเทศเกิดความพึงพอใจในการบริการหรือภาคธุรกิจที่สามารถตอบสนองลูกค้าให้เกิด ความพึง
พอใจในการบริการนํา สู่ผลประกอบการที่ดีโดยการยึดการตอบสนองความจําเป็นของลูกค้าในเชิงรุก
ซึ่งมีการบริการท่ีแบบครบวงจรและผู้ให้บริการควรมีความกระตือรือร้นในการให้บริการซ่ึงเป็น
เป้าหมายที่สําคัญประการหน่ึงในการพัฒนาการให้บริการเชิงรุก หากเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความ
กระตือรือร้นแล้ว ผู้มาใช้บริการก็จะเกิดทัศนคติที่ดียอมรับฟังเหตุผลและคําแนะนําต่างๆ มากข้ึนและ
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เต็มใจท่ีจะมารับบริการในเร่ืองอ่ืนๆ อีก และส่งที่สําคัญอีกประการหน่ึงคือการบริการด้วยความ
ถูกต้องสามารถตรวจสอบได้ เพราะการบริการท่ีดีน้ันไม่ใช่เพียงการให้บริการท่ีรวดเร็วเพียงอย่าง
เดียวเท่าน้ัน การบริการที่ดีต้องมีความถูกต้อง เม่นยํา สามารถตรวจสอบได้ เพ่ือให้เกิดความ
น่าเช่ือถือแก่ผู้มาใช้บริการ  อีกทั้งผู้ให้บริการต้องมีความสุภาพอ่อนน้อม จะต้องปฏิบัติแก่ผู้รับบริการ
ด้วยความเสมอภาคให้บริการแก่ลูกค้าทุกรายภายใต้ระเบียบแบบแผนเดียวกันและได้รับผลที่สมบูรณ์
ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ไม่ว่าผู้มาใช้บริการจะเป็นใครก็ตาม จะช่วยสร้างทัศนคติที่ดีแก่ผู้มาใช้
บริการ ดังน้ัน จึงมีผู้ให้ความหมายและคําจํากัดความท่ีเก่ียวข้องกับการ “บริการ” ไว้หลายท่าน ดังน้ี 

 
2.2.1 ความหมายของการบริการ  
 มีผู้ให้ความหมายของคําว่า “บริการ” ไว้แตกต่างกัน ดังน้ี  
 บริการ (Service) เป็นกิจกรรมที่ฝ่ายหน่ึงเสนอต่ออีกฝ่ายหนึ่ง กิจกรรมดังกล่าวไม่

มีตัวตน และไม่มีใครเป็นเจ้าของซึ่งในการผลิตบริการน้ัน อาจมีตัวสินค้าเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้ 
คอทเลอร์ (Kotler, 2000, อ้างถึงใน ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, 2549: 8)  

 บริการ (Service) เป็นกิจกรรมผลประโยชน์หรือความพึงพอใจที่เสนอความ
ต้องการแก่ลูกค้า ตัวอย่างเช่น โรงเรียน โรงภาพยนต์ โรงพยาบาล โรงแรม ธนาคาร ฯลฯ ซึ่งหมายถึง 
บุคคลหน่ึงปฏิบัติด้วย “การให้” แก่อีกบุคคลหน่ึงหรือหลายๆ คน เพ่ือสนองตอบความประสงค์ใน
เรื่องต่างๆ ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และอย่างมีอัธยาศัย สร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับ   
(ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, 2549: 8) 

 บริการ (Service) หมายถึง กิจกรรมหน่ึงหรือชุดของกิจกรรมหลายอย่างที่เกิดข้ึน
จากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือวัตถุอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ 
(Lehtinen, อ้างถึงใน อเนก สุวรรณบัณฑิต, 2548: 18)  

 บริการ (Service) เป็นปฏิกิริยาหรือการปฏิบัติงานที่ฝ่ายหน่ึงเสนอให้กับฝ่ายอ่ืน 
แม้ว่ากระบวนการ (Process) อาจผูกพันกับตัวสินค้าก็ตาม แต่ปฏิบัติการก็เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นจับ
ต้องไม่ได้ และไม่สามารถครอบครองได้ และยังเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สร้างคุณค่าและจัดหา 
คุณประโยชน์ (Benefits) ให้แก่ลูกค้าในเวลาและสถานท่ีเฉพาะแห่ง อันเป็นผลมาจากการที่
ผู้รับบริการหรือผู้แทนนําเอาความเปลี่ยนแปลงมาให้ (อดุลย์ จาตุรงคกุล และคณะ, 2546: 4)  

 บริการ (Service) เป็นการกระทําที่เกิดจากจิตใจที่เป่ียมไปด้วยความปรารถนาดี 
ช่วยเหลือเกื้อกูล เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เอ้ืออาทรมีนํ้าใจไมตรี ให้ความสะดวกรวดเร็ว ให้ความเป็นธรรม
และเสมอภาค ซึ่งการให้บริการจะมีทั้งผู้ให้และผู้รับ กล่าวคือ ถ้าเป็นการบริการท่ีดีเมื่อผู้ให้บริการไป
แล้วผู้รับบริการจะเกิดความประทับใจหรือเกิดทัศนคติที่ดีต่อการบริการดังกล่าว (วัชรา วัชรเสถียร, 
2539: 10)  
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 จากข้อมูลความหมายของการบริการข้างต้นผู้วิจัยสรุปได้ดังน้ี การบริการ เป็น
กิจกรรมที่ผู้หน่ึงผู้ใดพึงปฏิบัติต่อบุคคลหน่ึง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ ส่งมอบให้แก่
บุคคลและเกิดความประทับใจและจะมีความรู้สึกที่อยากกลับมาทํากิจกรรมน้ันซ้ํา  อันเป็นผลมาจาก
กิจกรรมนั้นซึ่งเรียกว่าการบริการ 

 
2.2.2 ความสําคัญของการบริการ  
 บริการได้เพ่ิมบทบาทและความสําคัญมากขึ้นในสังคมปัจจุบันเพราะบริการเป็น

ส่วนที่จะสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับการขายสินค้าและสร้างความจงรักภักดีให้เกิดกับลูกค้าได้ หากธุรกิจ
น้ันๆ สามารถทําให้เขาได้รับความพึงพอใจ และความพึงพอใจที่เกินความคาดหวัง ความสําคัญของ
การบริการ อาจแบ่งได้ 2 ประการ คือ ความสําคัญของการบริการต่อธุรกิจ (ผู้ให้บริการ) และ
ความสําคัญของการบริการต่อลูกค้า (ผู้บริการ) (สุพรรณี อินทร์แก้ว, 2549: 8)  

 
2.2.3 ความสําคัญของบริการต่อธุรกิจ 
 การบริการมีความสามารถในการอยู่รอด (Business Survival) และการสร้างกําไร

ในระยะยาว อันเน่ืองจากการให้บริการลูกค้าที่เป็นเลิศ และลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ก็จะบอกต่อและ
แนะนําความพึงพอใจที่ได้รับให้แก่คนอ่ืนทราบ ธุรกิจก็จะได้ลูกค้ารายใหม่จากการบอกต่อแบบปาก
ต่อปาก (Word of mouth) ของลูกค้ารายเก่านั่นเอง การมีภาพลักษณ์และชื่อเสียงที่ดี จากการ
ให้บริการที่ดีสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขันได้ เช่น การบินไทยที่ช่ือเสียงกระจายไปท่ัวโลกกับ
บริการแบบไทย ที่ไม่มีชาติใดเสมอเหมือนได้ เป็นต้น และมีความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน 
(Competitive advantage) จากคู่แข่งขันที่ไม่มุ่งเน้นการบริการ เนื่องจากการบริการที่มีคุณภาพ
เป็นสิ่งที่ลอกเลียนแบบได้ยาก ต้องใช้เวลานานและลงทุนสูง จึงยากที่คู่แข่งจะลอกเลียนแบบและแย่ง
ลูกค้าได้ในเวลาอันสั้น การได้รับความพึงพอใจมากข้ึน จากการได้รับบริการท่ีดี ซึ่งเดิมสินค้าที่
สามารถสร้างความพอใจได้ จะต้องมีการพัฒนาให้ตอบสนองความต้องการท่ีไม่มีที่สิ้นสุดของผู้บริโภค 
แต่ปัจจุบันนอกจากตัวสินค้าแล้ว บริการได้เข้ามามีส่วนสําคัญที่ทําให้สินค้าน้ันตอบสนองความ
ต้องการ และความพึงพอใจให้ผู้บริโภคได้ โดยเฉพาะการให้ความสําคัญกับลูกค้า และการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าจะช่วยรักษาลูกค้าให้มีความจงรักภักดีตลอดไป การลดต้นทุนการแสวงหา
ธุรกิจที่จะให้บริการรายใหม่ กล่าวคือ ลูกค้าที่ได้รับบริการที่ดีจากธุรกิจรายใด มักจะไม่ค่อยเปลี่ยนไป
ใช้บริการกับธุรกิจรายอ่ืน เน่ืองจากต้องเสียเวลาและต้นทุนในการแสวงหาธุรกิจบริการรายใหม่ เช่น 
ต้นทุนค่าเสียเวลาและเสียเงินในการหาข้อมูล และความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่รู้จักและไม่คุ้นเคยกับ
ธุรกิจรายใหม่น้ัน  
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 กุลธน ธนาพงศ์ธร (2530: 303-304) ได้ช้ีให้เห็นถึงหลักการให้บริการท่ีสําคัญมี 5 
ประการ คือ หลักสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลเป็นส่วนใหญ่ กล่าวคือ ประโยชน์และบริการ
ที่องค์การจัดให้น้ัน จะต้องตอบสนองความต้องการของบุคลากรส่วนใหญ่ หรือทั้งหมด มิใช่เป็นการ
จัดให้แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงโดยเฉพาะ มิฉะน้ันแล้วนอกจากจะไม่เกิดประโยชน์ สูงสุดในการ
เอ้ืออํานวยประโยชน์ และบริการแล้วยังไม่คุ้มค่ากับการดําเนินงานน้ัน ๆ ด้วยหลักความสม่ําเสมอ 
กล่าวคือ การให้บริการน้ัน ๆ ต้องดําเนินงานอย่างต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ มิใช่ทํา ๆ หยุด ๆ ตามความ
พอใจของผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติ  

 หลักความเสมอภาค บริการท่ีจัดน้ันจะต้องให้แก่ผู้มาใช้บริการทุกคนอย่างเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกันไม่มีการใช้สิทธิพิเศษแก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลหน่ึงในลักษณะต่างจากกลุ่ม คน
อ่ืนๆ อย่างเห็นได้ชัด  

 หลักความประหยัด ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการบริการจะต้องไม่มากจนเกินกว่าผลที่
จะได้รับ หลักความสบาย บริการท่ีจัดให้แก่ผู้รับบริการจะต้องเป็นไปในลักษณะปฏิบัติได้ง่าย สะดวก 
สบาย สิ้นเปลืองทรัพยากรไม่มากนัก ทั้งยังไม่เป็นการสร้างความยุ่งยากใจให้แก่ผู้รับบริการ หรือ
ผู้ใช้บริการมากจนเกินไป นักบริหารงานบริการได้กําหนดคุณลักษณะของการเป็นผู้ให้บริการที่ดีได้
ด้วยคําว่า “Service” ดังน้ี สุพรรณี อินทร์แก้ว (2549: 9)  

 S = Smile & Sympathy ยิ้มแย้มและเอาใจเขามาใส่ใจเรา เห็นอกเห็นใจต่อ
ความลําบากยุ่งยากของลูกค้า  

 E = Early Response ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็วทันใจ  
 R = Respectful แสดงออกถึงความนับถือให้เกียรติลูกค้า  
 V = Voluntariness manner ลักษณะการให้บริการเป็นแบบสมัครใจและเต็มใจ

ทํา มิใช่ทําแบบเสียมิได้  
 I = Image Enhancing แสดงออกซึ่งการรักษาภาพลักษณ์ของผู้ให้บริการ และ

เสริมภาพลักษณ์ขององค์กรด้วย  
 C = Courtesy กิริยาอ่อนโยน สุภาพ และมีมารยาทดี อ่อนน้อมถ่อมตน  
 E = Enthusiasm มีความกระฉับกระเฉง และกระตือรือร้นขณะบริการ 

ให้บริการมากกว่าที่คาดหวังเสมอ  
 พิสิทธ์ิ พิพัฒน์โภคากุล (2549: 18-19) ได้กล่าวถึงงานบริการ ดังน้ี ลูกค้าเป็น

ศูนย์กลาง ซึ่งในการให้บริการของเรา เราเข้าใจลูกค้า และให้บริหารตามความคาดหวังของลูกค้าจริง
หรือ การแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน ลูกค้ามีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล เราไม่สามารถ
ให้บริการที่เหมือนๆ กันแก่ลูกค้าทุกคนได้อีกต่อไป  
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 คําว่า “ลูกค้า” หากเราพูดถึงคําน้ีในองค์กร พนักงาน ผู้จัดการ ผู้บริหารทุกคนใน
องค์กร ย่อมตอบได้ว่าลูกค้าคือใครบ้าง มีช่ืออะไรบ้าง รายใดบ้างเป็นลูกค้าที่สําคัญของบริษัทเรา มี
ผลต่อผลประกอบการของเราตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) 
กําหนดความหมายของ “ลูกค้า” หมายถึง ผู้ที่เป็นหรืออาจจะเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของ
องค์กรของท่าน ซึ่งรวมทั้งผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการโดยตรง และผู้ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการเพ่ือ
จําหน่ายหรือส่งต่อ เช่น ผู้ค้าส่ง ตัวแทนธุรกิจ หรือบริษัทที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของท่านเป็นส่วนประกอบ
หน่ึงของผลิตภัณฑ์และบริการน้ัน เกณฑ์การประเมินกล่าวถึงลูกค้าอย่างกว้าง ๆ โดยอ้างอิงถึงลูกค้า
ในปัจจุบัน ลูกค้าที่อาจมีมาในอนาคต รวมท้ังลูกค้าของคู่แข่งด้วย  

 จากความหมายการบริการและแนวคิดเก่ียวกับการบริการ ผู้ วิจัยสรุปได้ว่า 
หลักการการบริการที่ดี คือ การบริการที่ผู้ให้บริการสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 
และเป็นการบริการท่ีมีความสะดวก รวดเร็ว และสร้างบรรยากาศท่ีดีแก่ผู้มาใช้บริการ ที่สําคัญต้องมี
ความเสมอภาค เป็นธรรมให้บริการโดยไม่คํานึงถึงตัวบุคคลและเป็นการให้บริการด้วยใจไม่ใช่อารมณ์ 
ผู้ใช้บริการทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันภายใต้มาตรฐานขององค์กร เพ่ือเป็นการสร้าง
ภาพพจน์ให้แก่องค์กร และเพ่ือเป็นการสร้างความน่าเช่ือถือให้แก่ลูกค้า ที่สําคัญพนักงานผู้ให้บริการ
น้ันต้องมีศิลปะที่จะชักจูงให้ผู้ใช้บริการกลับมาใช้บริการซ้ํา และเป็นการซื้อเพ่ิม หรือชักชวนญาติ    
พ่ีน้อง เพ่ือนมาใช้บริการกับเรา กล่าวได้ว่าการบริการมีความสําคัญเป็นอย่างมากที่จะบ่งบอกได้ว่า
องค์กรจะเจริญ มีลูกค้าเพ่ิมมากขึ้นเน่ืองจากมีบริการที่ดีเลิศ หรือจะเสื่อมลงเนื่องจากมีการบริการท่ี
ไม่ดีและลูกค้าก็จะค่อยลดน้อยลงไปเร่ือยๆ และไม่มีลูกค้าไปในที่สุด  

 
2.2.4 แนวคิดคุณภาพการบริการ  
 คุณภาพของการบริการ (service quality) หมายถึง การบริการที่ดีเลิศ 

(excellent service) ตรงกับความต้องการหรือเกินความต้องการของลูกค้าจนทําให้ลูกค้าเกิดความ
พอใจ (customer satisfaction) และเกิดความจงรักภักดี (customer loyalty) (ชัยสมพล ชาว
ประเสริฐ, 2549: 106)  

 วีระรัตน์ กิจเลิศไพโรจน์ (2549: 271-273) กล่าวว่า เมื่อคุณภาพคือการให้บริการ
ได้ตรงตามที่ลูกค้าคาดหวัง ดังน้ัน สิ่งที่นักการตลาดบริการต้องหาคําตอบคือ “ลูกค้าคาดหวังอะไร
จากการบริการ?” และจากการท่ีธุรกิจบริการโดยเน้ือแท้แล้วลูกค้ามิอาจจับต้องสัมผัสได้ ทําให้ลูกค้า
มีความยากลําบากในการประเมินคุณภาพของบริการก่อนการซื้อ ซึ่งคุณภาพการบริการจะเกิดขึ้น
จากกระบวนการเปรียบเทียบในจิตใจของผู้บริโภคระหว่างกระบวนการให้บริการ ผลผลิตที่ลูกค้า
คาดหวังจากกระบวนการให้บริการ และผลผลิตที่ลูกค้าได้รับจริงจากการใช้บริการ ปัจจัยที่ลูกค้าใช้
ประเมินคุณภาพการบริการ ประกอบด้วย ความเช่ือถือได้ในมาตรฐานคุณภาพการบริการ จะเกี่ยวข้อง
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กับผลงานและความพร้อมให้บริการอย่างต่อเน่ืองสม่ําเสมอ หมายความว่า องค์กรจะต้องให้บริการ
อย่างถูกต้องเหมาะสมต้ังแต่ครั้งแรก และหมายถึงองค์กรน้ันรักษาสัญญาที่รับปากกับลูกค้าไว้ การ
ตอบสนอง จะเกี่ยวข้องกับความเต็มใจหรือความพร้อมในการบริการของพนักงานและยังเกี่ยวข้องกับ
การให้บริการอย่างทันอกทันใจ  บริการอย่างมีความสามารถ หมายถึง มีทักษะและความรู้ที่จะ
ทํางานบริการน้ันๆ อย่างที่ควรจะเป็น โดยเก่ียวข้องกับ ความรู้และความชํานาญของคนที่จะต้องไป
ติดต่อกับลูกค้า และ ความรู้และความชํานาญของคนที่จะสนับสนุนงานบริการ และการเข้าถึง จะ
เก่ียวข้องกับการติดต่อต่างๆท่ีสามารถทําได้ง่ายและมีความคล่องตัว เช่น ติดต่องานบริการทาง
โทรศัพท์ได้โดยง่าย (ไม่ใช่ว่าสายไม่ว่างอยู่ตลอดเวลา และต้องไม่ปล่อยลูกค้าถือสายรอนาน และ
ช่วงเวลารอรับบริการ (เช่น ที่ธนาคาร) ต้องไม่นานเกินไป อีกทั้งต้องมีเวลาเปิด/ปิดให้บริการท่ีอํานวย
ความสะดวกแก่ลูกค้า สถานที่ติดต่อขอรับการบริการมีความสะดวก และสิ่งสําคัญอีกอย่างในการ
บริการคือ อัธยาศัยไมตรี จะเกี่ยวข้องกับความสุภาพ การให้เกียรติ การคํานึงถึงความรู้สึกของลูกค้า 
มิตรภาพที่ได้จากการติดต่อกับพนักงานให้บริการ อัธยาศัยไมตรี และยังรวมถึงการดูแลและคํานึงถึง
ทรัพย์สินของลูกค้า ความเป็นมิตรของพนักงานให้บริการ ความเอาใจใส่ และความเกรงใจ การ
ติดต่อสื่อสาร หมายถึง การหมั่นให้ข้อมูลแก่ลูกค้าด้วยภาษาที่ลูกค้าเข้าใจได้ พร้อมทั้งยินดีรับฟัง
ความคิดเห็นของลูกค้า และอาจหมายถึงบริษัทจําเป็นต้องปรับภาษาที่ใช้กับผู้บริโภคต่างกลุ่ม เช่น 
เพ่ิมระดับความรู้ที่ลึกซึ้งและซับซ้อนมากขึ้น เมื่อติดต่อสื่อสารกับลูกค้าที่รอบรู้ในบริการน้ัน อย่างดี 
และใช้ภาษาง่าย กับลูกค้าใหม่ ความเช่ือถือได้ เก่ียวกับความมีคุณค่า น่าเช่ือถือ และความซื่อสัตย์  

 ทั้งน้ีความเช่ือถือไว้วางใจได้สัมพันธ์กับการคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า 
สิ่งที่เอ้ือประโยชน์ต่อการมีความเช่ือถือไว้ใจได้ คือ ช่ือเสียงของบริษัท บุคลิกภาพส่วนตัวของคนที่
ติดต่อกับลูกค้า ความซื่อสัตย์และความจริงใจของผู้ให้บริการ ความปลอดภัย คือปลอดจากอันตราย 
ความเส่ียง หรือความเคลือบแคลงสงสัย โดยมีเน้ือหาเก่ียวข้องกับ ความปลอดภัยทางร่างกาย ความ
มั่นคงทางการเงิน การเก็บรักษาเป็นความลับ และเข้าใจ/รู้จักลูกค้าจริง จะเกี่ยวข้องกับความ
พยายามเข้าใจความต้องการของลูกค้า โดยเก่ียวพันถึง  การศึกษาความคาดหวังและความต้องการ
ของลูกค้า เอาใจใส่และให้ความสนใจลูกค้าเป็นรายบุคคล ต้องจําลูกค้าประจําของตนเองได้ ลูกค้าใช้
ในการประเมินคุณภาพการบริการ ซึ่งอาจประกอบด้วย สิ่งอํานวยความสะดวก การตกแต่งภายใน
ภายนอกต่างๆ การแต่งตัวของบุคลากรผู้ให้บริการ เครื่องมือเคร่ืองใช้หรืออุปกรณ์ที่ต้องใช้ประกอบ
เพ่ือให้บริการ ตัวแทนบริการในเชิงกายภาพ เช่น บัตรเครดิตการ์ด หรือบัญชีธนาคาร ลักษณะและ
พฤติกรรมของลูกค้าคนอ่ืนที่เข้ามาใช้บริการพร้อมๆ กันในสถานบริการ  
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2.2.5 ความสําคัญของคุณภาพบริการ  
 สมวงศ์ พงศ์สถาพร (2546: 52) การประเมินคุณภาพบริการเป็นการเปรียบเทียบ 

ระหว่างบริการระหว่าง บริการท่ีได้รับความคาดหวังที่วางไว้ ว่าสามารถเสนอความต้องการให้เกิด
ความพึงพอใจหรือไม่ ซึ่งในการประเมินคุณภาพบริการของลูกค้า จะมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้าง
ความคาดหวังของลูกค้าอยู่ 4 ปัจจัย ได้แก่  

 1. การสื่อสารแบบปากต่อปาก (Word of Mouth Communication) สําหรับ
การค้นหาข้อมูลการให้บริการ และเป็นปัจจัยสําคัญต่อการสร้างความคาดหวังคุณภาพบริการเพราะ
บริการเป็นสิ่งที่จับต้องได้ยาก และไม่สามารถทดลองก่อนได้ จึงต้องสอบถามจากคนท่ีเคยใช้บริการ
มาก่อนแล้ว ถ้าคนที่เคยใช้บริการได้รับบริการท่ีดีมาก่อนแล้วน้ันข้อมูลที่ได้ก็จะบอกว่าบริการน้ันดี  
และผู้ที่สอบถามก็จะคิดเสมอว่าหากมาใช้บริการก็จะได้รับบริการที่ดี ด้วย เช่น นาย A ต้องการไป
ฝากเงินกับธนาคาร ก ซึ่งมีโฆษณาว่าดอกเบี้ยสูง แต่ไม่เคยใช้บริการกับธนาคาร ก มาก่อน จึงถาม
เพ่ือน ที่เคยใช้บริการ และตัดสินใจเลือกธนาคาร ก ตามท่ีเพ่ือนแนะนํา พร้อมความคาดหวัง ที่จะ
ได้รับบริการท่ีดี ดังน้ัน ธุรกิจธนาคารจะต้องสร้างความพึงพอใจโดยการให้บริการท่ีประทับใจแก่
ลูกค้า เพ่ือให้ลูกค้าบอกปากต่อปากให้มาใช้บริการของบริษัท  

 2. ปัจจัยในเรื่องความต้องการที่เป็นรสนิยมส่วนตัว (Personal Need and 
Preferences) ซึ่งเร่ืองความต้องการที่เป็นรสนิยมส่วนตัวที่มาจากพ้ืนฐานด้านการศึกษา สังคม 
ครอบครัว วัฒนธรรม เป็นต้น การมีรสนิยมที่แตกต่างกันไป ทําให้ความคาดหวัง ต่างกันไป เช่น คนที่
อยู่ในครอบครัวที่พร้อมด้วยคนรับใช้คอบบริการด้านต่างๆ ให้ก็จะมีความคาดหวังเมื่อไปใช้บริการ
ตามสถานบริการต่างๆ ว่าจะต้องได้รับความสะดวกเหมือนที่อยู่กับบ้าน ถ้าเขาไม่ได้รับการบริการ
ตามท่ีคาดหวังไว้ ก็จะมองว่าสถานบริการน้ัน ไม่มีคุณภาพ ทั้งที่คนอ่ืนอาจจะมองว่าสถานท่ีบริการ
น้ันในการบริการที่เหมือนกันน้ัน เป็นการบริการที่มีคุณภาพก็ได้ เป็นต้น 

 3. ประสบการณ์ในอดีต (Past Experiences) ประสบการณ์ในอดีต เป็นปัจจัย
หน่ึงในการสร้างความคาดหวังของลูกค้า ที่จะนําไปสู่ความเข้าใจ และสะท้อนคุณภาพบริการ เช่น    
ถ้าเราไปทําผมที่ร้านเสริมสวยแห่งหน่ึงเป็น ประจําและมาครั้งน้ีไปใช้บริการพนักงานในร้านก็เสริฟ
อาหารว่างพิเศษ เมื่อไปใช้บริการอีกครั้งก็คาดหวังว่าจะได้รับบริการพิเศษแบบในคร้ังน้ีอีก แต่ถ้า
ลูกค้าไม่เคยไปใช้บริการที่ร้านเสริมสวยแห่งน้ีเลยและได้รับบริการพิเศษเป็นคร้ังแรก ลูกค้าก็จะพอใจ
เป็นพิเศษเกินความคาดหวัง (Customer Delight)  

 4. การสื่อสารข้อมูลเพ่ือสร้างภาพพจน์ (External Communication) การสื่อสาร
ข้อมูลเพ่ือสร้างภาพพจน์ ก็เป็นอีกปัจจัยหน่ึงที่สร้างความคาดหวังให้กับลูกค้า เพราะลูกค้าได้รับ 
ทราบข้อมูลล่วงหน้า แล้วสะสมข้อมูลนําไปเพ่ือใช้ตัดสินใจ ในการใช้บริการของบริษัท เช่น การโฆษณา
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ของบริษัทประกันชีวิตแห่งหน่ึง ที่จะสร้างภาพพจน์ของธุรกิจที่เหนือคู่แข่งขัน ก็สามารถสร้างความ
คาดหวังให้กับลูกค้าให้มาใช้บริการได้เช่นกัน  

 ผู้วิจัยสรุปได้ว่าความสําคัญของคุณภาพการบริการประกอบด้วย การสร้างความ
พึงใจให้กับลูกค้าทุกรายที่มาใช้บริการ ซึ่งความพึงพอใจของลูกค้าเป็นปัจจัยที่ทําให้ลูกค้าเลือกใช้
บริการต่อหรือจะเลิกใช้บริการ ดังน้ันผู้ผลิตบริการ หรือผู้ให้บริการจึงจําเป็นต้องผลิต หรือบริการท่ีดี
มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของลูกค้า และการบริการน้ันจะต้องช่วยลดต้นทุน การให้บริการ
ที่ดีมีคุณภาพ โดยไม่มีข้อบกพร่อง หรือข้อร้องเรียนจากลูกค้า จะช่วยลดต้นทุนในการดําเนินการลง
ได้ และยังสามารถเพ่ิมความต้องการซื้อของลูกค้าให้มากย่ิงขึ้น เพราะบริการท่ีดีมีคุณภาพ ย่อมทําให้
ลูกค้าเลือกซื้อ แม้สิ่งของน้ันอาจจะมีราคาที่สูงกว่า แต่ซื้อด้วยความพึงพอใจในบริการที่ได้รับ และ
หากการบริการน้ันไม่มีข้อบกพร่องใด และสามารถส่งมอบงานน้ันได้ตรงตามเวลา ที่ลูกค้าต้องการ 
ย่อมสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และสิ่งน้ีจะเป็นเหตุผลที่ทําให้สามารถรักษาลูกค้าไว้ได้ เช่น   
การรับประกันของบริษัทประกันภัยในปัจจุบัน หากมาให้บริการช้ารับเงินคืน 1,000 บาทของบริษัท  
Direct Asia.com เป็นต้น 

 ทั้งน้ีเมื่อคนเรามีความต้องการ ก็จะหาส่ิงของที่ต้องการน้ันเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของตนเอง ไม่ว่าจะเป็น สินค้า หรือบริการ เมื่อได้ใช้สินค้าหรือบริการนั้นแล้วก็จะทําการ
ประเมินสินค้าและบริการน้ันๆ ว่าเป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพหรือไม่ ตรงตามความต้องการหรือไม่      
ซึ่งเป็นการประเมินคุณภาพบริการและจะเห็นความคาดหวังของลูกค้าแต่ละรายแตกต่างกัน ไปตาม
ประเภทของธุรกิจที่ลูกค้าได้ใช้บริการ เช่น คุณภาพการบริการของพนักงานสายการบิน ย่อมแตกต่าง
จากคุณภาพการบริการของพนักงานในโรงพยาบาล เพราะการบริการที่มีลักษณะที่แตกต่างกัน อีกทั้ง
ลูกค้าที่มาใช้บริการก็มีความต้องการที่แตกต่างกันด้วย และมีมาตรฐานที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์ และความคาดหวังของลูกค้า 

 
2.2.6 ปัจจัยคุณภาพการบริการ 
 Lovelock and Wright (2002: 266) การวัดคุณภาพบริการของลูกค้าจะต้อง

พิจารณาระดับความพึงพอใจ ที่ลูกค้าได้รับจากจากปัจจัยคุณภาพต่างๆ ตลอดเวลา ที่มาใช้บริการ 
จนเสร็จกระบวนการซึ่งมีปัจจัยดังน้ี ความเช่ือถือในมาตรฐานการให้บริการ (Reliability) ความ
เช่ือถือในการให้บริการเป็นความสามารถในการส่งมอบบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
ที่ได้กําหนดหรือได้มีการบอกกล่าวกับลูกค้าไว้ ลูกค้าก็จะเกิดความเช่ือถือและเกิดความไว้วางใจ เมื่อ
ได้รับการบริการท่ีตรงตามความต้องการ และถูกต้อง รวดเร็ว ซึ่งจะก่อให้เกิดความจงรักภักดี 
(Loyalty) และต่อไป คือสิ่งที่สัมผัสได้ (Tangibles) ได้แก่ อาคาร ที่มีเอกลักษณ์ แปลกไม่เหมือนใคร 
สถานที่สวยบรรยากาศดี ห้องนํ้าสะอาด มีที่จอดรถ มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย พร้อมทั้งเครื่องมืออํานวย
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ความสะดวกต่างๆ รวมถึงพนักงานที่มีความสุภาพ และแต่งกายสะอาด พร้อมให้บริการ ด้วยการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า (Responsiveness) พนักงานต้องสามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และต้องต้อนรับลูกค้าต้ังแต่ลูกค้าได้เข้ามายังพ้ืนที่บริการ เพ่ือให้
ลูกค้าไม่รู้สกึว่าหลงทาง อีกทั้งต้องมีการบริการที่รวดเร็วและมีคุณภาพ สามารถไว้ใจได้ (Assurance) 
คือพนักงานที่ให้บริการต้องมีความรู้ความสามารถในการให้บริการและให้คําแนะนําได้อย่างมีคุณภาพ 
และบริการด้วยมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจริยธรรม เพ่ือให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า ได้รับการบริการที่มีความ
ปลอดภัย เช่น พนักงานธนาคารท่ีขายผลิตภัณฑ์ให้ต้องมีใบอนุญาต ในการขายต้องมีจรรยาบรรณ 
เพ่ือเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า อีกทั้งการบริการที่สําคัญต้องมีการให้ความสําคัญแก่ลูกค้า 
(Empathy) น้ันหมายถึงการบริการทุกครั้ง พนักงานต้องค้นหาความต้องการของลูกค้าแต่ละราย 
และให้บริการโดยตอบสนองความต้องการของลูกค้ารายน้ันๆ ด้วยความเต็มใจ และเมื่อลูกค้าได้รับ
การบริการไปแล้ว ลูกค้าจะเป็นผู้ประเมิน และเปรียบเทียบการบริการท่ีได้รับกับความคาดหวังว่า
สามารถตอบสนองตนเองได้มาเพียงใด  

 ดังน้ันผู้วิจัยสรุปได้ว่า ความสามารถในการสร้างคุณภาพการบริการจึงเป็นสิ่ง
สําคัญที่พนักงานทุกท่านจะต้องสร้างความน่าเช่ือถือแก่ลูกค้าพร้อมทั้ง สร้างความจงรักภักดีแก่ลูกค้า
ให้ใช้บริการ กับองค์กรของตนเองโดยการค้นหาความต้องการของลูกค้า และพร้อมที่จะตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า โดยมุ่งเน้นที่ให้ความสําคัญกับลูกค้าเป็นหลักพรเทพ ปิยวัฒนาเมธา (2536: 
58) กล่าวว่า การให้บริการ หมายถึง การให้ลูกค้าในสิ่งที่ลูกค้าต้องการในเวลาที่เขาต้องการและใน
แบบที่เขาต้องการ  

 สุจิตรา ขํานิวิกย์กรณ์ (2538 อ้างถึงใน ศรัณย์ ทิพย์บํารุง, 2544: 6) กล่าวว่า   
การบริการ หมายถึง การกระทํา หรือการปฏิบัติอันแสดงออกในรูปแบบของความสะดวกสบาย 
ความปลอดภัย เช่น การคมนาคม การสื่อสาร การประกันภัย ซึ่งไม่มีผู้ใดสามารถจับต้องได้ 

 อมรา ผูกบุญเชิด (2539 อ้างถึงใน กิตติพัฒน์ อินทรนิโลดม, 2544: 18) กล่าวว่า 
งานบริการคือ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ซึ่งมีเง่ือนไขแห่งการให้ทั้งทางรูปธรรมและนามธรรม     
ในเชิงความสะดวก รวดเร็วถูกต้อง และด้านอัธยาศัยเป็นพ้ืนฐาน 

 วีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2542: 6 - 8) ได้ให้ความหมายของการบริการว่า คือ 
“พฤติกรรม กิจกรรม การกระทําที่บุคคลหน่ึงทําให้หรือส่งมอบต่ออีกบุคคลหน่ึงโดยมีเป้าหมายและ 
มีความต้ังใจในการส่งมอบบริการอันน้ัน” หรือ “บริการคือ สิ่งที่จับ สัมผัส แตะต้องได้ยากและเป็น 
สิ่งที่เสื่อมสูญสลายไปได้ง่าย บริการจะได้รับการทําขึ้นและจะส่งมอบผู้รู้รับบริการ (ลูกค้า) เพ่ือใช้ 
สอยบริการน้ันๆ ได้โดยทันที หรือในเวลาเกือบทันทีทันใดที่มีการให้บริการน้ัน”  

 วัลดา บินซาเว็น (2543: 9) กล่าวว่า การบริการเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนเป็นเร่ืองของ 
ความพอใจเป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้ ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากสินค้าที่เป็นรูปธรรม ตามแนวคิด 
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ทางด้านการบริการ ลักษณะที่ผู้ให้บริการมีความต้ังใจกระทํา หรือปฏิบัติให้ลูกค้าในขอบเขตที่ 
แน่นอนและทําอย่างให้ประสบความสําเร็จน่ันคือ ทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดตาม ความ
คาดหวังหรือมากกว่าความคาดหวังของลูกค้า  

 สามารถ ย่ิงคําแหง (2553: 15) ได้ช้ีแนะว่า การให้ บริการและการต้อนรับลูกค้า
ให้ได้รับความพอใจอยากที่จะมาใช้บริการอีก ควรดําเนินการ ดังน้ี พนักงานต้องแต่งกายสะอาด 
เรียบร้อย พนักงานต้อนรับลูกค้าทุกคนอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน พนักงานมีความรอบรู้ในหน้าที่ 
บริการด้วยความรวดเร็วมีความกระตือรือร้น และควรมีการสืบหาข้อมูลของลูกค้าจากแหล่งต่างๆ 
เพ่ือจะได้ต้อนรับอย่างเหมาะสม อีกทั้งการให้บริการลูกค้าจะต้องดูถึงความต้องการของลูกค้าเป็น
สําคัญ สถานที่ทําการต้องดูแลให้สะอาด มีการจัดที่พักคอยสําหรับลูกค้า หมั่นออกเย่ียมลูกค้าหรือ
ธุรกิจของลูกค้าอย่างสม่ําเสมอ สร้างสื่อสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าต่อลูกค้าชนิดปากต่อปากซึ่งเป็นวิธีที่
ได้ผลที่สุด การพัฒนาระบบงานโดยการนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามา ให้คําแนะนําด้านวิชาการและ
การตลาดแก่ลูกค้า  

 กุลธน ธนาพงศ์ธร (2530 อ้างถึงใน ทันดร ธนะกูลบริภัณฑ์, 2552: 303) กล่าวว่า 
หลักการให้บริการ ได้แก่ หลักความสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลส่วนใหญ่ กล่าวคือ 
ประโยชน์และ บริการท่ีองค์การจัดการให้น้ันจะต้องตอบสนองความต้องการของบุคคลส่วนใหญ่หรือ
ทั้งหมด ไม่ใช่เป็นการจัดให้แก่บุคคล กลุ่มบุคคลโดยเฉพาะ มิฉะน้ันแล้วนอกจากไม่เกิดประโยชน์
สูงสุดใน การเอ้ืออํานวยประโยชน์บริหารแล้ว ยังไม่คุ้มค่ากับการดําเนินการน้ันๆ ด้วย หลักความ
สม่ําเสมอ กล่าวคือ การให้บริการน้ัน ๆ ต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอมิใช่ทํา ทํา หยุด 
หยุด ตามความพอใจของผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงาน หลักความเสมอภาค บริการที่จัดน้ันจะต้องให้แก่
ผู้ที่มาใช้บริการทุกคนอย่างสมํ่าเสมอ และเท่าเทียมกันไม่มีการให้สิทธิพิเศษแก่บุคคล หรือกลุ่มบุคคล
ใดบุคคลหน่ึงในลักษณะแตกต่าง จากบุคคลอ่ืนๆ อย่างชัดเจน หลักความประหยัดค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้
ในการบริการจะต้องไม่มากจนเกินกว่าผลที่จะ ได้รับ หลักความสะดวก บริการท่ีจัดให้แก่ผู้รับบริการ
จะต้องเป็นไปในลักษณะปฏิบัติได้ง่าย สะดวก สบาย สิ้นเปลืองทรัพยากรไม่มากนัก ทั้งยังไม่เป็นการ
สร้างภาระยุ่งยากในให้แก่ผู้ให้ บริการหรือผู้ใช้บริการมากจนเกินไป สรุปได้ว่า การให้บริการ คือ การ
ปฏิบัติรับใช้หรือการให้ความสะดวกต่างๆ ที่คนกลุ่มหน่ึง จะเสนอให้คนอีกกลุ่มหน่ึงเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการ ซึ่งจะต้องประกอบด้วย ความต้ังใจและ ความเอาใจใส่ของผู้ให้บริการต่อการบริการ
น้ันๆ รวมถึงการให้บริการที่ได้รับการปรับปรุงให้ทัน กับความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  

 นอกจากน้ีคุณสมบัติของผู้ทํางานบริการที่ดีต้องมีคุณสมบัติ ( Qualification) ( 
สมเดช มุงเมือง, 2549: 12-13) ดังน้ี คุณลักษณะ (Trait) หมายถึงสิ่งที่ชี้ให้เห็นความดี เป็นสิ่งที่
ปรากฏให้เห็นจากภายนอก เช่น ร่างกาย รูปร่าง เป็นต้น หรืออาจเป็นสิ่งที่มีอยู่ภายใน เช่น จิตใจ 
อารมณ์ และความรู้สึกนึกคิด เป็นต้น คุณลักษณะที่ดีย่อมนํามาซึ่งผลดี ซึ่งเป็นลักษณะประจําตัวของ
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ผู้ให้บริการท่ีดี โดยมีคุณลักษณะดังต่อไปน้ี มีใจรักบริการให้ความเอาใจใส่และสนใจกับงานที่ทํา  
ทํางานตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างดี และบรรลุเป้าหมายได้อย่างดี และที่สําคัญต้องมีความรู้ในงานท่ี
จะให้บริการเพราะงานบริการต้องการความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ดังน้ันผู้ทํางานบริการต้องมี
ความรู้ความเข้าใจในงานที่ตนจะต้องให้บริการอย่างถูกต้องแท้จริงอีกทั้งต้องมีความรู้เก่ียวกับสินค้า
และบริการท่ีตนได้รับมอบหมายและต้องมีการวางตัวที่เหมาะสมเพราะการทํางานบริการจะต้อง
ติดต่อและพบปะลูกค้าจํานวนมาก  

 การวางตัวจึงเป็นสิ่งสําคัญเพราะจะเป็นการสร้างความน่าเช่ือถือให้ปรากฏขึ้นการ
ปฏิบัติตนจึงต้องระมัดระวังทั้งทางด้านกายวาจา เน่ืองจากเป็นสิ่งที่ปรากฏ ให้เห็นได้ง่ายทั้งจากการ
แต่งกาย กิริยามารยาท การพูด การส่ือสาร เป็นต้น และที่สําคัญอีกประการหน่ึง คือต้องมีความ
รับผิดชอบต่องานที่ทําเพราะความรับผิดชอบทําให้งานบรรลุเป้าหมาย ผู้ที่ขาดความรับผิดชอบย่อม
ไม่สามารถทํางานใด สําเร็จได้  ดังน้ันความรับผิดชอบต่องานจึงเป็นคุณสมบัติที่สําคัญมากในการ
ให้บริการ อีกนัยหน่ึงความรับผิดชอบต่อลูกค้าก็มีความสําคัญไม่แพ้กันเพ่ือเป็นการสร้างความพึง
พอใจและบริการได้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าด้วย ทัศนคติที่ดีต่องานบริการและมีจิตใจ
มุ่งมั่นเป็นสิ่งที่สําคัญมากเช่นกันผู้ที่มีทัศนคติที่ดีย่อมทําให้การบริการน้ันส่งผลดีต่อองค์กร และ
ให้บริการลูกค้าออกมาได้ดีและลูกค้าก็จะมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรด้วยเช่นกัน และการมีความคิด
สร้างสรรค์ ผู้ทํางานบริการต้องมีความคิดสร้างสรรค์เพ่ือเปลี่ยนแปลงการบริการให้ดีกว่าเดิม มีการ
รับรู้และสร้างจินตนาการจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เพ่ือนํามาพัฒนางานบริการที่ดีย่ิงขึ้น การมีความ
ช่างสังเกตกับรอบด้านก็ช่วยให้งานบริการน้ันบรรลุไปได้อย่างดีเช่นกัน โดยการมั่นสังเกตพฤติกรรม
ของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการว่ามีความรู้สึกเช่นไรเพ่ือหาแนวทางในการสร้างความพึงพอใจในการบริการ
ให้เกิดขึ้น โดยการใช้วิจารณญาณ มีความไตร่ตรองและรอบคอบเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าที่หลากหลายหรือเกินกว่าขอบเขตที่จะให้บริการได้ ผู้ให้บริการจึงต้องใช้วิจารณญาณ ไตร่ตรอง
ว่าควรทําประการใด เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และยังไม่ขัดต่อนโยบายขององค์กร  อีกทั้งยัง
ต้องสามารถวิเคราะห์ปัญหา ทั้งปัญหาของผู้ให้บริการเองหรือจากผู้รับบริการซึ่งบางปัญหาต้องการ
วิเคราะห์และต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดเพ่ือส่งผลกระทบกับลูกค้าให้น้อยที่สุด 

 พฤติกรรม (Behavior) หมายถึง การแสดงออกทางความคิดและความรู้สึก
โดยท่ัวไปจะเห็นได้จากกระทําของบุคคล ผู้ที่มีความคิดและความรู้สึกที่ดีก็จะมีการกระทําดีตามไป
ด้วย พฤติกรรมที่ดีย่อมนํามาซึ่งผลดี จึงเป็นลักษณะประจําตัวที่ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ต้องมีของผู้ทํางาน
บริการโดยมีคุณสมบัติดังน้ี อัธยาศัยดี ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่คาดหวังว่าผู้ให้บริการให้การต้อนรับด้วย
อัธยาศัยที่ดีด้วยใบหน้าที่ย้ิมแย้มแจ่มใส ด้วยท่าทางที่กระตือรือร้น เป็นการสร้างการประทับใจ  หาก
ใช้วาจาที่สุภาพอ่อนโยนก็จะถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ดีของผู้ทํางานบริการ และบริการด้วยมิตรไมตรีที่ดี 
แสดงออกให้ผู้มาใช้บริการเห็น มีนํ้าใจและพร้อมจะช่วยเหลือในด้านบริการแก่ลูกค้า การเอาใจใส่
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สนใจงานที่ทําหากพนักงานละเลยไม่เอาใจใส่ในการท่ีทําก็จะละเลยในการปฏิบัติงานไม่คิดปรับปรุง
พัฒนาการบริการให้แก่ลูกค้า 

 ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นอย่างมาก และการแต่งกายของพนักงานที่
ให้บริการเป็นส่วนสําคัญย่ิงเพราะเน่ืองจากผู้ให้บริการต้องมีบุคลิกภาพที่ดีเพ่ือให้เกิดความน่าเช่ือถือ
ความน่าไว้วางใจแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ อีกทั้งรวมถึงการแต่งกายถูกกาลเทศะเหมาะสม แก่สถานที่
และเวลาด้วย เมื่อการแต่งกายสุภาพเรียบร้อยสะอาด งดงามให้บริการอย่างอ่อนน้อมและควรมี
กิริยามารยาทที่ดี จะเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาหรือเป็นภาพลักษณ์ขององค์กร การบริการนอกจาก
พฤติกรรมข้างต้นที่ผ่านมาแล้วยังรวมถึงวาจาสุภาพและนํ้าเสียงที่ไพเราะ ซึ่งเป็นเคร่ืองมือหน่ึงที่จะ
ช่วยให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการมีความสบายใจที่จะติดต่อขอรับบริการ การ
คัดเลือกผู้ทํางานบริการจึงควรคัดเลือกผู้ที่มีวาจาสุภาพและนํ้าเสียงที่ไพเราะชวนฟัง ชัดถ้อยชัดคํา จึง
มีความเหมาะสมแก่การทํางานบริการ และผู้ที่ทํางานบริการจะต้องมีอารมณ์ที่มั่นคงสามารถควบคุม
อารมณ์ได้ดี เพราะอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องพบปะผู้คนมากหน้าหลายตา ซึ่งมีภูมิลําเนาต่างกัน ผู้มาใช้
บริการบางคนมีกิริยาดี สุภาพแต่บางคนอาจมีความก้าวร้าว หรือใจร้อนต้องการได้รับบริการท่ีรวดเร็ว
ทันใจ เมื่อไม่ได้ดังใจอาจพูดตําหนิ ผู้ให้บริการ  

 ดังน้ัน จะต้องควบคุมอารมณ์ด้วยการอดทน  และการบริการต้องกระตือรือร้นไม่
เป็นคนเช่ืองช้า ซึ่งจะส่งผลให้การทํางานไม่ผิดนัดและบริการได้ทันท่วงที ด้วยใจรับฟัง และเต็มใจ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นพฤติกรรมที่แสดงออกของผู้ทํางานบริการจะต้องตอบสนองความต้องการของผู้
บริการดังน้ันเมื่อผู้ใช้บริการพบปัญหาหรือมีข้อร้องเรียนใด ผู้ให้บริการจะต้องแสดงความสนใจรับฟัง
ปัญหาเบ้ืองต้น จะบอกปิดหรืออย่าแสดงท่าทีไม่สนใจ ไม่รับรู้ปัญหาไม่ได้  นอกจากความเอาใจใส่
อย่างจริงจังแล้ว  จะต้องมีความรู้สึกเต็มที่ที่จะให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้แก่ผู้ใช้บริการ
ด้วยจะทําให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ ความกระตือรือร้นในการดําเนินการแก้ไขปัญหา ความ
ซื่อสัตย์ ซึ่งการบริการจะต้องให้ความช่วยเหลืออย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา ผู้ใช้บริการทุกคนย่อม
ต้องการติดต่อสัมพันธ์กับคนที่ซื่อสัตย์รักษาคําพูด ดังน้ันพฤติกรรม ที่แสดงออกถึงความซื่อสัตย์รักษา
คําพูด จึงเป็นความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างแท้จริง และความมีวินัยก็เป็นสิ่งสําคัญยิ่ง ผู้ทํางาน
บริการที่มีระเบียบวินัยจะทํางานเป็นระบบยึดมั่นในสัญญา เมื่อหน่วยงานมีนโยบายกําหนดไว้เป็น
หลักการว่าจะให้บริการแก่ผู้ใช้บริการอย่างไร ก็จะปฏิบัติตามกรอบและแนวทางอย่างเคร่งครัด 
ดังน้ันการคัดเลือกคุณสมบัติผู้ทํางานบริการควรจะทดสอบวินัยเป็นสําคัญ  

 การพัฒนาบริการและคุณภาพบริการการพัฒนา (Development) หมายถึงการ
เปลี่ยนแปลงตามแผนที่มีการกําหนดทิศทาง (Planed or Directed Change) และรายละเอียดไว้
ล่วงหน้าว่าจะพัฒนาอะไร พัฒนาอย่างไรเม่ือใด ใครจะเป็นผู้พัฒนา ทั้งน้ีเพ่ือความเป็นดีอยู่ดีของคน 
ซึ่งหมายความรวมถึงการได้รับความเสมอภาค และความยุติธรรมในสังคม (Social Justice) ด้วย 
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ดังน้ันคนจึงเป็นเป้าหมายสุดยอดของการพัฒนา เพราะเป็นทั้งผู้ถูกพัฒนาและรับผลของการพัฒนา 
การบริการ (Services) หมายถึง พฤติกรรม กิจกรรม หรือกระบวนการดําเนินของบุคคล หรือ
องค์การเพ่ือตอบสนองความต้องการของบุคคลอ่ืนและผลจากการกระทําน้ันก่อให้เกิด ความพึงพอใจ
การบริการที่ดีจะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้อ่ืนได้ตรงตามที่บุคคลน้ัน คาดหวังไว้พร้อมทั้ง
ทําให้บุคคลน้ันเกิดความรู้สึกที่ดีและในขณะเดียวกันก็รู้สึกประทับใจในสิ่งที่ รับไปพร้อมๆ กันด้วย 
การให้บริการมีลักษณะ 5 ประการคือความเสมอภาคความตรงเวลาความพอเพียง ความต่อเน่ืองและ
ความก้าวหน้า บริการประชาชน (Public Service) หมายถึงกิจการทุกประเภทที่รัฐจัดทําขึ้นเพื่อ
สนอง ความต้องการส่วนรวมของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อประโยชน์มาก
ที่สุด โดยไม่คํานึงถึงตัวบุคคลคือเป็นลักษณะการให้บริการท่ีปราศจากอารมณ์และไม่เป็นการเลือก 
ปฏิบัติทุกคนจะได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันด้วยหลักเกณฑ์เดียวกัน การบริการประชาชนแบ่ง ออก
ได้เป็น 2 ประเภท คือกิจการที่ตอบสนองความต้องการ ในด้านความปลอดภัยและ ใน ด้านความ
สะดวกในการดําเนินชีวิต การพัฒนาบริการ การพัฒนาบริการ หมายถึงการเปลี่ยนแปลงตามแผน
หรือที่มีการกําหนดทิศทาง ซึ่งพฤติกรรม หรือกิจกรรม หรือการกระทําในทางที่มีคุณภาพที่บุคคล
หน่ึงทําให้หรือส่งมอบต่อ อีกบุคคลหน่ึง  

 คุณภาพ (Quality) หมายถึงระดับความเป็นเลิศ (Degree of Excellence) 
ในคุณลักษณะ โดยรวมของผลิตผล หรือบริการที่ปราศจากข้อบกพร่องและตอบสนองความต้องการ
เป็นที่พึงพอใจ ของลูกค้าหรือผู้รับบริการและเกิดประโยชน์ตามความต้องการของลูกค้า โดยปฏิบัติ
ตามมาตรฐาน ทางเทคนิคหรือมาตรฐานทางวิชาชีพ ซึ่งต้องมีมิติต่างๆ ในด้านความรู้ความสามารถ
ของผู้ให้บริการ 10 ความเหมาะสมของการให้บริการ มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย มี
การเข้าถึงบริการ หรือมีบริการเมื่อจําเป็น รวมถึงการมีความเท่าเทียมและความต่อเน่ืองในการรับ
บริการ หรือกล่าวอีก นัยหนึ่งคุณภาพคือความพอใจของลูกค้า คุณภาพบริการ (Service Quality) 
หมายถึงระดับความสามารถของผลิตผลหรือบริการใน การบําบัดความต้องการของลูกค้าที่มี
คุณลักษณะได้มาตรฐานปราศจากข้อบกพร่อง (Zero Defect) และสอดคล้องกับความต้องการของ
ลูกค้าถึงขั้นเป็นที่พึงพอใจ (Satisfaction)องค์ประกอบหลักที่ กําหนดความพึงพอใจของลูกค้า
ผู้รับบริการต่อการให้บริการ ซึ่งเป็นหัวใจของคุณภาพบริการ ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักๆ รวม 4 เป็น
ปัจจัย กล่าวคือ ส่วนแรก เป็นส่วนของผู้ให้บริการซึ่งสะท้อน ถึงลักษณะการให้บริการมี 3 ปัจจัยคือ  
1) ด้านระบบการให้บริการ (Service System) 2)ด้าน กระบวนการให้บริการ (Workflow Process) 
3) ด้านพฤติกรรมของผู้ให้บริการ (Providers Behavior) และส่วนที่สองเป็นส่วนของผู้รับบริการซึ่ง
เก่ียวข้องกับความพึงพอใจของผู้รับบริการ คือ ปัจจัยที่ 4) ด้านภูมิหลังของผู้รับบริการ(Recipients 
Background)  
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 ความพึงพอใจของลูกค้าหรือประชาชนผู้มารับบริการจะเกิดข้ึนได้ต่อเมื่อความ
ต้องการ จําเป็นเป็น (Need) ของประชาชนผู้รับบริการได้รับการตอบสนองได้อย่างเหมาะสม
ปราศจากข้อบกพร่อง ในสภาพแวดล้อมที่น่าพึงพอใจดังน้ัน กลยุทธ์ในการบริหารคุณภาพบริการของ
ผู้บริหารคือ การถ่ายทอดองค์ประกอบหลักของคุณภาพ บริการดังกล่าวให้เป็นรูปธรรม เพ่ือให้ผู้
ให้บริการเกิด ความเข้าใจและสามารถเห็นแนวทางในการปฏิบัติได้โดยเร่ิมด้วยการกําหนดประเด็น
หรือจุดเน้น เพ่ือผู้ให้บริการตระหนักและเข้าใจว่าการให้บริการท่ีมีคุณภาพจะต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง
ตามเทคนิค วิธีมีความรวดเร็ว ตรงตามเวลา เป็นมิตรและเป็นกันเองกับผู้รับบริการ เสริมสร้างทักษะ
และความรู้ ในการให้บริการเพ่ือให้เกิดความม่ันใจแก่ผู้รับบริการว่าตัวผู้ให้บริการเป็นผู้ที่มีทักษะและ 
ความเช่ียวชาญ มีการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ให้เป็นที่ประทับใจของผู้มารับบริการ พัฒนามาตรฐาน 
และทักษะในการให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ทุกคนให้ข้อมูลข่าวสารในส่วนที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติตน 
ของผู้รับบริการภายหลังจากการรับบริการกําหนดหรือให้ทางเลือกต่างๆ แก่ผู้มารับบริการเพ่ือให้ 
ผู้รับบริการเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะรับบริการหรือไม่และถ้าต้องการรับจะรับบริการชนิดใด  

 เบอร์ลี่ (Berry, 1988 อ้างถึงใน ชุลีวรรณ บัวอินทร์, 2551: 56) ได้ทําการศึกษา
วิจัย เก่ียวกับ คุณภาพของงานบริการเพ่ือค้นคว้าว่าปัจจัยอะไรที่จัดว่าเป็นตัวตัดสินระดับคุณภาพ
ของ บริการในสายตาของผู้ใช้บริการหรือลูกค้า โดยสรุปแล้วมีปัจจัยที่ลูกค้ามักอ้างอิงถึงอยู่ 10 ปัจจัย
คือ (Reliability) ความเช่ือถือได้ในคุณลักษณะ หรือมาตรฐานการให้บริการ (Responsiveness) 
การตอบสนองต่อความต้องการหรือความรู้สึกของลูกค้า (Competence) ความสามารถหรือ
สมรรถนะในการให้บริการอย่างรอบรู้ เหมาะสม และเช่ียวชาญรู้จริง (มือถึง) (Access) การเข้าถึงง่าย
ใช้บริการได้อย่างไม่ยุ่งยาก (Courtesy) ความสุภาพ เคารพนบนอบ ความอ่อนน้อมให้เกียรติและมี
มารยาทที่ดี ของผู้ให้บริการ (Communication) ความสามารถในการสื่อสารและสัมพันธ์กับลูกค้าทํา
ให้ลูกค้า ทราบเข้าใจและได้รับคําตอบในข้อสงสัยหรือความไม่เข้าใจต่างๆ ได้อย่างกระจ่างชัด 
(Creditability) ความเช่ือถือได้ความมีเครดิตของผู้ให้บริการ Security ความม่ันคงปลอดภัยอบอุ่น
สบายใจของลูกค้าในขณะใช้บริการ (Customer Understanding) ความเข้าอกเข้าใจในลูกค้า เอาใจ
ลูกค้ามาใส่ใจตน (Tangibles) ส่วนที่สัมผสัได้และรับรู้ได้ทางกายภาพของปัจจัยการบริการ 

 จะเห็นได้ว่า เป็นการมองคุณภาพที่ครอบคลุมทั้งตัวผู้ให้บริการที่ต้องมีความรู้ 
ความสามารถท่ีดีเพียงพอที่จะให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและลักษณะของบริการจะต้องเป็น 
บริการท่ีสะดวกและเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ คุณภาพบริการ อาจพิจารณาได้เป็น 2 มิติคือ 
คุณภาพที่ต้องมี (Must be Quality) เป็นสิ่งที่ลูกค้าคาดหวัง หากไม่ได้รับการตอบสนอง ลูกค้าจะไม่
พอใจอย่างมากเป็นระดับที่ยอมรับขั้นตํ่า คุณภาพที่ประทับใจ (Attractive Quality) เป็นสิ่งที่ลูกค้า
ไม่ได้คาดหวังแม้ไม่มีก็ไม่ เป็นไรแต่ถ้าหากมีจะได้รับการช่ืนชมประทับใจแต่เมื่อเวลาผ่านไปสิ่งน้ีจะ
กลายเป็นความคาดหวัง ของลูกค้าเป็นคุณภาพที่ต้องมีระบบการบริการทั้งหลาย มิติคุณภาพจึงอาจ
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พิจารณาจากลักษณะของ ระบบบริการ ซึ่งประกอบด้วยการให้บริการด้วยทักษะที่ถูกต้อง เท่าเทียม
กัน ผู้รับบริการเกิด ความพึงพอใจสูงสุดน้ัน มีองค์ประกอบ ดังน้ี 

 ปัจจ ัย นํา เข ้า  ( Input)  หมายถ ึงความรู ้ค วามสามารถของผู ้ให ้บร ิการ 
(Competency) ที่สามารถให้บริการแก่ผู้รับบริการได้อย่างถูกต้องตามเทคนิคการให้บริการ 
กระบวนการ (Process) ความเหมาะสมของการให้บริการ (Appropriateness) ที่สามารถ ให้บริการ
แก่ผู้ใช้บริการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งประกอบด้วย การเข้าถึงบริการ (Accessibility) หมายถึง 
ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ด้วย ความสะดวกรวดเร็วคือ สามารถรับบริการได้ง่ายและไม่ต้อง
รอนานจนเกินสมควร และความปลอดภัย (Safety) หมายถึงความปลอดภัยและอบอุ่นใจในการใช้
บริการ ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ และผลลัพธ์(Outcome) การยอมรับของผู้รับบริการ 
(Acceptability) หมายถึงการยอมรับ ของผู้ใช้บริการที่มีต่อบริการน้ัน ประกอบด้วย และประสิทธิผล
(Effectiveness) ผู้ใช้บริการได้รับสิ่งที่ต้องการภายหลังการรับบริการและประสิทธิภาพ (Efficiency) 
คุ้มค่า หมายถึงผู้รับบริการรู้สึกคุ้มค่ากับการจ่ายเงิน เพ่ือแลกกับการให้บริการท่ีได้รับบริการท่ีดีต้องมี
ค่าบริการท่ีเหมาะสมไม่สูงจนทําให้บุคคลบางกลุ่ม ถูกกีดกัน รวมถึง ความเสมอภาค(Equity) 
หมายถึง ความเสมอภาคในการให้บริการแก่ประชาชน ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีข้อยกเว้น 
หรือไม่มีการได้เปรียบเสียเปรียบในการไปใช้บริการ 

 
2.2.7 องค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชี้คุณภาพบริการ  
 ตัวบ่งช้ีคุณภาพบริการ (Service Quality Indicators) เป็นตัวบ่งช้ีถึงคุณภาพ

บริการ เคร่ืองมือในการวัดคุณภาพบริการหรือประเมินและปรับปรุงคุณภาพบริการแบ่งเป็น 3 ด้าน 
ได้แก่ ประเภทตัวบ่งช้ีคุณภาพ ตัวบ่งช้ีคุณภาพด้านโครงสร้าง (Structure Indicators) หรือตัวบ่งช้ี
ถึงการจัด ระบบงานที่ดี (Good System) ทั้งระบบบริการ (Service System) ระบบสนับสนุน
บริการ (Supporting Service System) ระบบพัฒนาบริการ (Improving Service System) และ
ระบบบริหารจัดการ (Management System) เช่น อัตราการมีเอกสาร (Document) แสดงลักษณะ
ระบบงานเอ้ืออํานวยให้ ผู้ปฏิบัติงานทํางานได้สะดวกอัตราของบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ
ระบบงานจํานวนเครื่องมือ จํานวนพนักงานอัยการ นิติกรหรือเจ้าหน้าที่ อ่ืนๆ ต่อจํานวนคดีที่
ให้บริการ เป็นต้น และตัวบ่งชี้คุณภาพด้านกระบวนการ (Process Indicators) หมายถึง ตัวบ่งช้ี 
กระบวนการทํางานตามระบบที่วางไว้ (Good Implementation) ซึ่งสามารถประเมินได้จากกิจกรรม 
ขั้นตอนในการให้บริการ เช่น การจัดให้มีพนักงานอัยการ/นิติกรไว้คอยให้บริการ ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบได้จากการสอบถามจากผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 
หรือให้บริการต่าง ๆ และตัวบ่งช้ีคุณภาพด้านผลลัพธ์ (Outcome Indicators) เป็นตัวบ่งช้ีที่เกิดจาก
ผล การปฏิบัติงานต่อผู้รับบริการบ่งบอกถึงการได้ผลการดําเนินงานตามระบบที่ได้ใช้ประเมินสิ่งที่เกิด 
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ขึ้นกับผู้รับบริการท่ีเกิดในขณะให้บริการ ซึ่งเป็นผลลัพธ์ระหว่างกระบวนการ (Proximate 
Outcome) เช่น การได้รับพบพนักงานอัยการ/ นิติกรทุกครั้งที่มาขอรับบริการและผลลัพธ์ขั้นสุดท้าย 
(Ultimate Outcome) เช่น ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป็นต้น การเลือกตัวบ่งช้ีที่ดีจะต้อง
คํานึงถึงความถูกต้องแม่นยําความไวความยากง่ายใน การเก็บข้อมูลเสียค่าใช้จ่ายตํ่าและใช้เวลาน้อย
ที่สุดและบ่งช้ีถึงกิจกรรมหลัก ช่วยให้ค้นหาปัญหาได้ ทั้งในปัจจุบันและย้อนหลังและสามารถป้องกัน
ปัญหาได้มีความน่าเช่ือถือเพียงพอ ประเมินสิ่งที่ ต้องการจะประเมินได้ในระดับต่างๆ และมีความ
ถูกต้องตามเนื้อหา 

 หลักการกําหนดตัวบ่งช้ีคุณภาพ มีข้อพิจารณา ดังน้ี ตัวบ่งช้ี พึงช้ีวัดถึง ผลสําเร็จ
ของภารกิจที่รับผิดชอบ ตัวบ่งช้ี พึงช้ีให้เห็นปัจจัย (Inputs) กระบวนการ (Process) และผลงาน 
(Output) ของ บริการ (System Theory) ตัวบ่งช้ี พึงมีความชัดเจนและสะดวกในการใช้ไม่ว่าจะเป็น
ตัวบ่งช้ีคุณภาพเชิงปริมาณ หรือตัวบ่งช้ีคุณภาพเชิงพรรณนา ตัวบ่งช้ีคุณภาพพึงกระตุ้นให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพบริการ 5) ตัวบ่งช้ีพึงมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะนําไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม วิธี
สร้างและพัฒนาตัวบ่งช้ีคุณภาพบริการ การสร้างตัวบ่งช้ีคุณภาพบริการของหน่วยงาน อาจทําได้โดย
การสร้างทีมพัฒนาที่มีจุดมุ่งหมายชัดเจนร่วมกัน และพร้อมกําหนดขอบเขตของบริการ และไม่ลืมที่
จะศึกษาความต้องการและความคาดหวัง ของผู้รับบริการ ภายใต้การค้นหาแง่มุมสําคัญของการ
บริการและการดูแลเฝ้าติดตาม และกําหนดเครื่องบ่งช้ี ต้ังเป้าหมายสําหรับระดับเคร่ืองบ่งช้ีที่บ่งบอก
ถึงปัญหาหรือโอกาสในการพัฒนา และต้องวางกลไกใน การเก็บข้อมูล วางความถี่ที่จะดําเนินการ
ทบทวนผลที่วัดโดยเครื่องบ่งช้ี ซึ่งต้องมีการทดสอบเครื่องบ่งช้ีว่าดีมากน้อยเพียงใด วางผู้ที่จะใช้
ประโยชน์จากผลการประเมินและกิจกรรมที่จะดําเนินต่อไป ทบทวนและปรับปรุง เครื่องบ่งช้ีคุณภาพ
ให้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่นอกจากน้ีเครื่องบ่งช้ีคุณภาพที่สร้างขึ้นควรจะมี การนิยามท่ีชัดเจน มีการ
กําหนดตัวอย่างหรือแหล่งของข้อมูลเพ่ือให้เกิดความสม่ําเสมอในการปฏิบัติ ให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและ
เช่ือถือได้ 

 วิธีการและขั้นตอนในการสร้างตัวบ่งช้ีคุณภาพบริการที่มีประสิทธิภาพน้ัน ควรอยู่
ใน กรอบแนวคิด ดังน้ี ขั้นตอนแรกการทบทวนวรรณกรรมและการเลือกตัวบ่งช้ีโดยพิจารณาเลือกตัว
บ่งช้ี คุณภาพบริการที่ได้จากการทบทวนเอกสารวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและจากการรวบรวมข้อมูล 
เก่ียวกับกรณีศึกษาปัญหาที่เกิดข้ึน ขั้นตอนที่รองลงมาการกลั่นกรองโดยคณะผู้เช่ียวชาญ เพ่ือหา
ความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ความถูกต้องตามเนื้อหา (Face Validity) และความถูก
ต้องตามการผูกโยง (Construct Validity) ขั้นตอนที่สามการหาความเช่ือถือ (Reliability) โดยการ
นําไปทดลองใช้ในสถานการณ์จริง เพ่ือทดสอบความไวและความจําเพาะของตัวบ่งช้ีในการค้นหา
ปัญหาคุณภาพและการนําไปใช้ ประโยชน์ และขั้นตอนสดท้ายคือ การจําลองการใช้(Simulation) 
เพ่ือศึกษาผลของตัวบ่งช้ีในสภาพแวดล้อมที่ จะนําไปใช้จริงเป็นข้ันตอนที่จะหาคําตอบเก่ียวกับคุณค่า
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ของตัวบ่งช้ีในการค้นหาผู้ให้บริการที่ด้อย คุณภาพได้อย่างถูกต้องแม่นยําและทําให้ทราบขนาด
ตัวอย่างว่าจะใช้มากน้อยเพียงใดมีความผิดพลาด ในการวัดมากน้อยเพียงใดเป็นต้น 

 ตัวแปรที่ เกี่ยวข้องกับคุณภาพบริการ บริการ (Service) เป็นกิจกรรมหรือ
กระบวนการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคล หรือองค์กรที่ทําขึ้นและส่งมอบแก่ผู้รับบริการ
เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและ เกิดความพึงพอใจจากการกระทําน้ันแก่ผู้รับบริการ
ผู้รับบริการสัมผัสและใช้บริการน้ัน ๆ ในเวลา เดียวกัน ดังน้ัน ตลอดกระบวนการให้บริการท้ังผู้
ให้บริการและผู้รับบริการต่างมีบทบาทใน กิจกรรมบริการน้ันเป็นอย่างมากการควบคุมคุณภาพ
บริการจึงต้องควบคุมกระบวนการให้บริการ คุณภาพบริการข้ึนอยู่กับองค์ประกอบตัวแปรและปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องสําคัญ 3 ด้าน คือ ทรัพยากรบุคคลเคร่ืองมืออุปกรณ์และระบบบริหารจัดการ  ทรัพยากร
บุคคล ตัวแปรที่เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ  

 ผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการในองค์กรยุคใหม่ผู้ให้บริการมีฐานะเป็นลูกค้าภายในองค์กร 
(Internal Customer) คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ให้บริการมีส่วนสําคัญต่อคุณภาพบริการกล่าวคือ 
พนักงาน (Staff) ผู้ให้บริการทุกระดับจะต้องมีจิตสํานึกที่ดีต่อการให้บริการ (Service Conscious)   
มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ มีท่าทีที่ดีต่อลูกค้า มีความสามารถในการสื่อสารเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Lifelong Learning) เพ่ือเพ่ิมพูนทั้งองค์ความรู้ (Knowledge) และ ทักษะ (Skill) ในการปฏิบัติงาน
ให้บริการน้ัน มีความรับผิดชอบในหน่วยของตนและตําแหน่งของตนที่มีต่อผู้อ่ืน และหน่วยอ่ืนใน 
องค์กรเดียวกัน โดยยึดแนวทางการให้บริการที่เป็นเลิศแก่กันและกันทุกขั้นตอน โดยตระหนักรู้ว่า 
กระบวนการถัดไปเป็นลูกค้าของตนจนกระท่ังได้ผลผลิตของกระบวนการสุดท้ายส่งมอบให้ลูกค้า 
ได้รับความพึงพอใจทุกช่วงสัมผัสบริการ (Every MOT) การผูกต่อกันเป็นสายของความตระหนักรู้ 
เช่นน้ีเรียกว่า สายโซ่แห่งความเป็นลูกค้า (Customer Chain)  

 ผู้บริหาร ผู้บริหารเป็นอีกกลุ่มบุคคลที่มีผลต่อคุณภาพของบริการเพราะเป็น
ผู้บริหาร โอกาสและความเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผู้บูรณาการ ( Integrated)            
ใน 3 องค์ประกอบ สําคัญขององค์กรคือคน (Person) กระบวนการ (Process) และเทคโนโลยี
(Technology) กลยุทธ์ที่ สําคัญของผู้บริหารในการบริหารคุณภาพบริการคือการถ่ายทอด
องค์ประกอบหลัก4 ประการของ ความพึงพอใจของลูกค้าผู้รับบริการออกมาให้เป็นรูปธรรมเพ่ือให้
ผู้ให้บริการเข้าใจและสามารถเห็นแนวทางในการปฏิบัติได้ผู้รับบริการถือว่าเป็นลูกค้าภายนอก
(External Customer) เป็นผู้สัมผัสบริการ ซึ่งเป็น Out Put ของกระบวนการสุดท้าย (Finished 
Product) มีส่วนสําคัญต่อคุณภาพบริการด้วย เ ช่นกัน ปัจจัยด้านภูมิหลังของผู้ รับบริการ 
(Recipients Background) เก่ียวข้องโดยตรงกับความพึงพอใจของผู้รับบริการผู้รับบริการที่เข้าใจ
บทบาทมีความสามารถในการสื่อสารมีคุณลักษณะ ส่วนบุคคลที่เข้าใจในบริการ 
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 เมื่อรวมการบริการและความสามารถในการสร้างคุณภาพการบริการเข้าด้วยกัน
แล้วจะกลายเป็น ความสามารถในการสร้างคุณภาพการบริการ (Ability to create quality 
service) ซึ่งหมายถึง พนักงานผู้ให้บริการจะต้องมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับธุรกิจของธนาคาร 
สามารถช้ีแจงและให้ข้อมูลแก่ลูกค้าได้อย่างมืออาชีพและสิ่งสําคัญพนักงานผู้ให้บริการต้องพร้อม
ให้บริการตลอดเวลา ต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อยตามระเบียบของธนาคาร พูดจาสุภาพ ย้ิมแย้ม 
แจ่มใส และมีการใช้ภาษาที่เหมาะสมในการให้บริการทุกครั้ง ให้บริการลูกค้าด้วยการเอาใจใส่ และ
ต้องใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยของธนาคารในการให้บริการได้อย่างมืออาชีพ มีการ
จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์พร้อมบริการให้ลูกค้าตลอดเวลาสามารถสร้างความมั่นใจให้แก่
ผู้ใช้บริการ แลมีความซื่อสัตย์ในการให้บริการ และให้คําปรึกษาลูกค้าอย่างตรงไปตรงมา 

 
2.2.8 เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพการให้บริการ 
 เน่ืองจากคุณภาพเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนและมีองค์ประกอบหรือปัจจัยหลายอย่าง

ที่เข้ามาเก่ียวข้อง อันส่งผลให้การมองคุณภาพจําเป็นต้องทําการมองจากหลายด้าน ดังที่สมวงศ์ พงศ์
สถาพร (2550: 50) อธิบายให้เห็นว่า คุณภาพการให้บริการ โดยพ้ืนฐานแล้วนับเป็นเร่ืองที่ยาก
เน่ืองจากธรรมชาติความไม่แน่นอนของงานบริการที่จับต้องไม่ได้และคาดหมายลําบาก จึงได้มีความ
พยายามจากนักวิชาการมาโดยต่อเน่ืองในการพยายามค้นหาแนวทางการประเมินหรือวัดคุณภาพการ
ให้บริการที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงมิติของการปฏิบัติและสามารถนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการอย่างเด่นชัดที่สุด  

 กรอนรูส (Gronroos, 1984) ได้เสนอแนวคิดไว้ว่า คุณภาพเชิงเทคนิค (technical 
quality) และคุณภาพเชิงหน้าที่ (functional quality) เป็นภาพแห่งมิติของคุณภาพที่ส่งผลกระทบ
ไปถึงทั้งความคาดหวังและการรับรู้ต่อคุณภาพการให้บริการ และคุณภาพการให้บริการจะมีมากน้อย
เพียงใด ขึ้นอยู่กับระดับของ คุณภาพเชิงเทคนิค และคุณภาพเชิงหน้าที่น่ันเอง ทั้งน้ี กรอนรูส ได้
กล่าวถึงเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพการบริการว่าสามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ตามหลัก ดังน้ี  

 การเป็นมืออาชีพและการมีทักษะของผู้ให้บริการ (professionalism and skill) 
เป็นการพิจารณาว่า ผู้รับบริการสามารถรับรู้ได้จากการเข้ารับบริการจากผู้ให้บริการที่มีความรู้และ
ทักษะในงานบริการ ซึ่งสามารถดําเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีระบบและแบบแผนมีทัศนคติ
และพฤติกรรมของผู้ให้บริการ (attitude and behavior) ผู้รับบริการจะเกิดความรู้สึกได้จากการที่
ผู้ให้บริการสนใจที่จะดําเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนด้วยท่าทีที่เป็นมิตร และดําเนินการแก้ไข
ปัญหาอย่างเร่งด่วน และการเข้าพบได้อย่างง่ายและมีความยืดหยุ่นในการให้บริการ (accessibility 
and flexibility) ผู้รับบริการจะพิจารณาจากสถานที่ต้ังไว้ให้บริการ และเวลาที่ได้รับบริการจากผู้
ให้บริการ รวมถึงระบบการบริการท่ีจัดเตรียมไว้ เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ ต้องมี
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ความไว้วางใจและความเช่ือถือได้ (reliability and trustworthiness) ผู้รับบริการจะทําการพิจารณา
หลังจากที่ไดรับบริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการให้บริการของผู้ให้บริการจะต้องปฏิบัติตามที่ได้รับ
การตกลงกัน อีกทั้งต้องสามารถแก้ไขสถานการณ์ให้กับสู่ภาวะปกติ (recovery) พิจารณาจากการ
เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดการณ์ล่วงหน้าเกิดข้ึนหรือเกิดเหตุการณ์ที่ผิดปกติ และผู้ให้บริการสามารถ
แก้ไขสถานการน้ันๆ ได้ทันท่วงทีด้วยวิธีการที่เหมาะสม ซึ่งทําให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ สําคัญ
ยังคํานึงถึงชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ (reputation and credibility) ผู้รับบริการจะเชื่องถือใน
ช่ือเสียงของผู้ให้บริการจากการที่ผู้ให้บริการดําเนินกิจการด้วยดีมาตลอด คําอธิบายและผลงานของ
การศึกษาเรื่องคุณภาพการให้บริการของกรอนรูส (Gronroos, 1982; 1983; 1984) ตามท่ีได้กล่าว
น้ัน เป็นเพียงจุดเร่ิมต้นของการศึกษาคุณภาพการให้บริการอย่างแท้จริง ผลงานที่สําคัญอันเป็น
แนวคิดของกรอนรูสคือข้อเสนอในเชิงแนวคิดที่สําคัญเก่ียวกับคุณภาพการให้บริการท่ีเขาเรียกว่า 
“คุณภาพการให้บริการที่ลูกค้ารับรู้ (Perceived Service Quality-PSQ)” และ “คุณภาพการ
ให้บริการท่ีลูกค้ารับรู้ทั้งหมด (Total Perceived Quality-TPQ)” ซึ่งเป็นแนวคิดที่เกิดจากการวิจัย
เก่ียวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคและผลกระทบท่ีเกิดจากความคาดหวังของลูกค้าหรือผู้รับบริการ
เกี่ยวกับคุณภาพของการให้บริการ ที่มีต่อการประเมินคุณภาพของบริการภายหลังจากที่ได้รับบริการ
แล้ว (ปรับปรุงจาก ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2547: 182 โดยผู้เขียน)   

 ต่อมาในปี ค.ศ.1990 กรอนรูส (Gronroos, 1990: 40-42) ได้อธิบายแนวคิดใน
เรื่องคุณภาพที่ลูกค้ารับรู้ทั้งหมด ว่าเป็นคุณภาพการให้บริการที่ลูกค้าหรือผู้รับบริการรับรู้ โดยเกิด
จากความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของสิ่งต่าง ๆ ที่สําคัญ 2 ประการคือ  

 1. คุณภาพที่ลูกค้าหรือผู้รับบริการคาดหวัง (Expected quality) ซึ่งได้รับอิทธิพล
จากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ การสื่อสารทางการตลาด (marketing communication) ภาพลักษณ์ของ
องค์กร (corporate image) การส่ือสารแบบปากต่อปาก (word-of-mouth communication) 
และความต้องการของลูกค้า (customer needs)  

 2. คุณภาพที่เกิดจากประสบการณ์ในการใช้บริการของลูกค้าหรือผู้รับบริการ 
(Experiences quality) ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ ประกอบด้วย ภาพลักษณ์ขององค์กร 
(corporate image) คุณภาพเชิงเทคนิค (technical quality) และคุณภาพเชิงหน้าที่ (functional 
quality) ทัศนะเรื่องคุณภาพการให้บริการของกรอนรูสดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า ลูกค้าที่รับบริการ
มักจะทําการประเมินคุณภาพของการให้บริการโดยการเปรียบเทียบกับความคาดหวังกับคุณภาพที่
เกิดจากประสบการณ์ของการใช้บริการของลูกค้าที่ผ่านมาทั้งจากธนาคารคู่แข่ง หรือแม้แต่ธนาคาร
เดียวกันแต่คนละสาขา ว่าคุณภาพทั้งสองด้านน้ัน สอดคล้องกันหรือไม่ หรือมีความแตกต่างกัน ซึ่ง
เมื่อนํามาพิจารณาร่วมกันแล้ว จะกลายเป็นคุณภาพที่ลูกค้ารับรู้ทั้งหมด (Total Perceived 
Quality-TPQ) และทําการสรุปผลขั้นสุดท้ายเป็นคุณภาพที่รับรู้ได้ (Perceived Service Quality-PSQ) 



30 

น่ันเอง ซึ่งหากผลจากการเปรียบเทียบพบว่า คุณภาพที่เกิดจากประสบการณ์จะสอดคล้องกับ
คุณภาพที่คาดหวังจะทําให้มีการรับรู้ของลูกค้าที่ดีหรือไม่ดีอย่างไร  

 ส่วนนักวิชาการอีกกลุ่มหน่ึงที่ได้ให้ความสนใจทําการศึกษาเครื่องมือเพ่ือใช้ช้ีวัด
คุณภาพการให้บริการ และได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายก็คือ พาราซุรามานและคณะในผลงาน
การวิจัยเชิงสํารวจและบทความตีพิมพ์เก่ียวกับคุณภาพการให้บริการ ได้แก่ผลงานเมื่อปี ค.ศ.1985, 
1988 และ 1990 ซึ่งได้ต่อยอดจากผลงานความคิดของกรอนรูส (Gronroos, 1982; 1984)  

 บัซเซลและเกลล์ (Buzzle and Gale, 1985 อ้างถึงในอนุวัฒน์ ศุภชุติกุลและ
คณะ, 2542: 2-3) ได้กล่าวถึงเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพการให้บริการไว้ว่า นอกเหนือจากที่กล่าวไป
แล้ว สตีฟ และคุ๊ก (Steve and Cook, 1995: 53) ยังชี้ให้เห็นด้วยว่า การเลือกใช้บริการของ
ผู้รับบริการโดยส่วนใหญ่นอกจากจะคํานึงถึงภาพลักษณ์ขององค์กรและความต้องการส่วนบุคคลแล้ว 
คุณภาพการให้บริการของหน่วยงานหรือองค์กรที่ให้บริการยังสามารถพิจารณาได้จากเกณฑ์
ดังต่อไปน้ี  

 1. การเข้าถึงบริการได้ทันทีตามความต้องการของผู้ให้บริการ ความสะดวกของ
ทําเลท่ีต้ังในการเข้ารับบริการ ความน่าเช่ือถือไว้วางใจของการให้บริการ  

 2. การให้ความสําคัญต่อผู้รับบริการแต่ละคน ราคาค่าบริการที่เหมาะสมกับ
ลักษณะของงานบริการ คุณภาพการให้บริการท้ังในระหว่างเข้ารับบริการและภายหลังการเข้ารับ
บริการ ช่ือเสียงของบริการท่ีได้รับรวมถึงการยกย่องชมเชยในบริการ ความปลอดภัยในการให้บริการ
จากผู้เช่ียวชาญโดยเฉพาะ และความรวดเร็วในการให้บริการ  

 นักวิชาการที่ได้กล่าวถึงหลักการพิจารณาคุณภาพการให้บริการยังได้แก่ เคอร์ซ
และโคลว (Krutz and Clow, 1998) ซึ่งได้เสนอ หลักพิจารณาประกอบด้วย คุณภาพการให้บริการ 
เป็นสิ่งที่ลูกค้าประเมินได้ยากกว่าคุณภาพของสินค้า คุณภาพการให้บริการน้ัน ขึ้นอยู่กับการรับรู้ของ
ลูกค้าเก่ียวกับผลผลิตของการให้บริการ และจะประเมินจากกระบวนการท่ีบริการนั้นเกิดขึ้น และ 
คุณภาพการให้บริการเกิดจากการเปรียบเทียบสิ่งที่ลูกค้าได้คาดหวังไว้ กับระดับของการบริการท่ี
ได้รับจริง  

จากที่กล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า ความสามารถในการสร้างคุณภาพการบริการน้ัน เป็นที่
ประจักษ์ชัดว่าคุณภาพการให้บริการเป็นเรื่องที่สําคัญซึ่งผู้บริหารขององค์กร และองค์กรที่ต้องการ
ความสําเร็จของการประกอบการ จึงต้องให้ความสําคัญต่อประเด็นเรื่องคุณภาพการให้บริการของ
พนักงานท่ีปฏิบัติต่อลูกค้าและเห็นความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการเป็นสิ่งที่สําคัญ คุณภาพ
การให้บริการ จะถูกกําหนดโดยลูกค้าหรือผู้รับบริการ ลูกค้าหรือผู้รับบริการจะเป็นผู้พิจารณาว่า
บริการอย่างที่เรียกว่าการบริการที่ดีมีคุณภาพ โดยไม่ได้ใส่ใจว่ากระบวนการทําให้การบริการเกิดขึ้น
น้ันเป็นอย่างไร ลูกค้าหรือผู้รับบริการแต่ละคนย่อมมีมุมมองในเร่ืองคุณภาพที่แตกต่างกันเน่ืองจาก
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ประสบการที่เคยรับบริการท่ีผ่านมา และเป็นสิ่งที่องค์กรและพนักงานทุกคนจะต้องค้นหาความต้อ
การของลูกค้าอยู่ตลอดเวลา โดยที่ไม่สามารถกําหนดคุณภาพการให้บริการได้เลย เพราะลูกค้าเท่าน้ัน
ที่จะสามารถบอกได้ว่าอะไรคือคุณภาพ การให้บริการท่ีดีมีคุณภาพจึงต้องทําอย่างต่อเน่ือง ทั้งในช่วง
เวลาที่กิจการดําเนินไปได้ด้วยดีหรือดําเนินการไปได้อย่างไม่ดีก็ตาม และจะเกิดขึ้นได้ด้วยความ
ร่วมมือของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติงานในส่วนใด การควบคุมคุณภาพของการ
ปฏิบัติงานของแต่ละคนเป็นเรื่องที่ส่งผลต่อความสําเร็จของการให้บริการท่ีมีคุณภาพได้ สิ่งที่
ผู้ปฏิบัติงานจําเป็นต้องได้รับคือการปลูกฝังจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อการให้บริการ และการ
นําเสนอบริการที่มีคุณภาพอยู่เสมอ ทั้งต่อเพ่ือนร่วมงานและลูกค้าหรือผู้รับบริการ และการ
ติดต่อสื่อสารเป็นสิ่งที่ไม่อาจแยกออกจากกันได้ในการนําเสนอการให้บริการที่มีคุณภาพน้ัน 
ผู้ปฏิบัติงานให้บริการจะเป็นต้องมีความรู้และเข้าใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์ของธนาคารและความรู้ใน
เรื่องของธุรกิจธนาคาร ผู้บริการจะต้องเอาใจใส่ต่อการบริหารจัดการ ทั้งน้ีเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานบริการ
ด้วยความจริงใจและสร้างสรรค์ ภายใต้การบริการที่ดีมีคุณภาพและภายใต้การให้ความสําคัญต่อ
ลูกค้าที่มาใช้บริการ และจะต้องอยู่บนพ้ืนฐานความเป็นธรรม และคุณภาพการให้บริการจะดีหรือไม่
ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของการบริการภายในองค์กรด้วยเช่นกัน โดยองค์กรที่ให้บริการที่สามารถปฏิบัติ
ต่อลูกค้า และบุคลากรขององค์กรได้อย่างเท่าเทียมกัน ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการให้บริการ
อย่างแท้จริง และคุณภาพการให้บริการ ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ แม้ว่าคุณภาพการ
ให้บริการจะไม่สามารถกําหนดตายตัวได้ แต่การวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมของการบริการไว้
ล่วงหน้า รวมทั้งการเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นความต้องการหรือความคาดหวังของลูกค้าหรือผู้รับบริการ 
ย่อมก่อให้เกิดการบริการที่ดีมีคุณภาพนั้นเอง 

ซีแทมล์ พาราซุรามาน และเบอร์รี่ (Ziethaml, Parasuraman, and Berry) ได้เสนอ
มุมมองของการพิจารณาคุณภาพในการให้บริการจากความคาดหวัง (expectation) ของผู้รับบริการ
อีกด้วย นักวิชาการกล่าวกันไว้ว่า โดยทั่วไปน้ัน ความคาดหวังของผู้รับบริการท่ีมีต่อบริการหน่ึง
บริการใด ย่อมเกิดขึ้นจากปัจจัยหลายประการประกอบกันหรือเป็นตัวกําหนด และปัจจัยเช่นน้ันก็
กําหนดความคาดหวังของผู้รับบริการ นอกเหนือไปจากการรับรู้ ซึ่งจะเห็นได้จากที่ผู้วิจัยได้นําเสนอ
ว่า คุณภาพในการให้บริการ เป็นความแตกต่างของบริการที่ได้รับจริงกับบริการที่คาดหวังน่ันเอง ใน
ประการน้ี ซีแทมล์ พาราซุรามาน และเบอร์รี่ ได้กําหนดปัจจัยที่เป็นตัวกําหนด (determiner) ความ
คาดหวังของผู้รับบริการไว้ 4 ประการด้วยกันดังนี้ (Ziethaml, Parasuraman, and Berry, 1990: 19)  

ประการแรก การบอกแบบปากต่อปาก (word-of-mouth communication) ความ
คาดหวังที่เกิดจากการบอกเล่าปากต่อปาก หมายถึง ความคาดหวังที่เกิดจากคําบอกเล่าที่รับทราบ
จากคําแนะนําของเพ่ือน หรือญาติสนิทที่เคยไปรับบริการในสถานที่แห่งน้ันมาก่อน และพบว่ามีการ
ให้บริการเป็นอย่างดี อันทําให้ผู้ฟังเกิดความคาดหวังที่จะได้รับบริการเช่นน้ัน  
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ประการที่สอง ความต้องการส่วนบุคคล (Customer’s personal needs) ซึ่งอาจจะเป็น
สิ่งที่ทําให้ระดับความคาดหวังของบุคคลอยู่ในระดับที่ลดลงจากเดิมก็ได้  

ประการที่สาม ประสบการณ์ในอดีต (Past experience) ความคาดหวังอันเกิดจาก
ประสบการณ์ในอดีต มีส่วนเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ด้านการบริการที่เคยได้รับ และมีอิทธิพลต่อ
ความคาดหวังในปัจจุบันของผู้รับบริการ ทั้งน้ี ประสบการณ์น้ันอาจจะเป็นประสบการณ์ที่สร้างความ
ประทับใจหรือความรู้สึกที่ไม่พึงพอใจก็ได้  

ประการที่สี่ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ (External communication) เป็นความคาดหวัง
ที่เกิดจากการติดต่อสื่อสารเพื่อโน้มน้าวผู้รับบริการ ซึ่งเป็นทั้งการสื่อสารทางตรงและการสื่อสาร
ทางอ้อม เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้รับบริการ เช่น การให้บริการด้วยความจริงใจ ตรงต่อเวลา 
เป็นต้น  

นอกจากน้ี เทนเนอร์และเดอโทโร (Tenner and Detoro, 1992: 68-69) ได้เสนอถึง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคาดหวังในการรับริการของผู้รับบริการไว้เช่นกัน ในทัศนะของนักวิชาการ
ทั้งสองท่าน ผู้รับบริการ มีความต้องการที่จะให้ความคาดหวังของตนได้รับการตอบสนองหรือ
บรรลุผลอย่างครบถ้วน และมีแนวโน้มที่จะยอมรับการให้บริการน้ันโดยทําการเปรียบเทียบกับ
ประสบการณ์จริงที่เคยได้รับ ก่อนที่จะชําระค่าบริการเสมอ ซึ่งผู้รับบริการจะเกิดความพึงพอใจก็
ต่อเมื่อได้รับบริการท่ีตอบสนองต่อความต้องการของเขา ดังน้ัน ในหน่วยงานที่ประสบความสําเร็จใน
การให้บริการ จึงจะต้องเป็นหน่วยงานท่ีสามารถทํานายความคาดหวังของผู้รับบริการ และสร้างความ
พึงพอใจต่อผู้รับบริการได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง โดยปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อความคาดหวังของ
ผู้รับบริการประกอบได้ด้วย ลักษณะบริการที่ผู้รับบริการต้องการ ระดับของการปฏิบัติงานหรือการ
ให้บริการที่ผู้รับบริการพึงพอใจ ความสัมพันธ์ของงานบริการที่สําคัญ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ต่อผลการปฏิบัติงานในปัจจุบัน  

กล่าวโดยสรุปได้จากทรรศนะของนักวิชาการหลายท่านดังที่ได้หยิบยกมานําเสนอข้างต้น 
คุณภาพการให้บริการ เป็นเร่ืองของการรับรู้ของผู้รับบริการต่อการให้บริการของผู้ให้บริการ ซึ่ง
นอกจากจะมีมิติหรือครอบคลุมถึงเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมในการให้บริการ การสื่อสาร
ระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ ความเป็นธรรมและอ่ืน ๆ ซึ่งรวมถึงการรักษาคํามั่นสัญญาขององค์กร
หรือหน่วยงานที่ทําหน้าที่ให้บริการด้วย และโดยทั่วไปน้ัน การรับรู้ในคุณภาพการให้บริการหรือ
คุณภาพของการบริการ จะผูกพันหรือยึดโยงกับความคาดหวังของผู้รับบริการท่ีมีต่อสองสิ่งคือ การ
รับรู้และความคาดหวังที่มีต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Technical quality of outcomes) 
ซึ่งเป็นเรื่องของผลงานหรือบริการที่ผู้รับบริการได้รับ และคุณภาพของกระบวนการบริการ 
(functional quality of process) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ
ในแต่ละสถานการณ์และพฤติกรรมการบริหารที่ผู้ให้บริการแสดงออกมา  
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2.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องผลของการปฏิบัติงานด้านบริการ 
ผลการปฏิบัติงานด้านบริการ หมายถึง ผลจากการบริการของพนักงานซ่ึง การปะเมินผล

มากจากลูกค้าที่มาใช้บริการ โดยการโทรสอบถามความพึงพอใจในการเข้ารับบริการในแต่ละคร้ัง 
และนํามาเป็นตัวประเมินผลงานประจําเดือน ประจําไตรมาสหรือประจําปี ของธนาคารต่อไป โดย
หากมีการบริการที่ดีผลการปฏิบัติงานด้านบริการก็จะดี แต่หากการบริการน้ันให้ความสําคัญต่อลูกค้า
จะเป็นการสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า ซึ่งจะส่งผลต่อผลงานในด้านการบริการแก่พนักงานเอง และ
ผลของการปฏิบัติงานด้านบริการก็จะย่ิงดีมากยิ่งขึ้น นักวิชาการบางท่านเสนอความเห็นไว้ว่า ในการ
วัดคุณภาพการให้บริการนั้นเรามักจะใช้วิธีการวัดดัชนีความพึงพอใจ (Customer Satisfaction 
Index-CSI) ของลูกค้าหรือผู้รับบริการภายหลังจากที่ได้รับบริการนั้นแล้ว แต่โดยทั่วไป ปัญหาในการ
วัดคุณภาพการให้บริการน้ัน มักจะข้ึนอยู่กับวิธีการวัดเง่ือนไขที่นํามาสู่การสะท้อนคุณภาพการ
ให้บริการ ซึ่งก็คือการตอบสนองหรือเป็นไปตามความคาดหวังของผู้รับบริการซึ่งเกิดข้ึนจริง หรือที่ได้
กล่าวมาแล้วว่าเป็นความพึงพอใจที่ผู้รับบริการรู้สึกว่าบริการที่เขาได้รับมาน้ัน สอดรับกับความ
คาดหวังที่วางไว้ หรือที่ได้รับรู้มา เช่น การได้รับบริการจากบุคคลโดยตรง (the one-on-one) การ
ได้รับบริการจากแบบเผชิญหน้า (face-to-face) และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการกับ
ผู้รับบริการ  

แต่อย่างไรก็ตาม การวัดคุณภาพการให้บริการมีองค์ประกอบประการใดบ้างน้ัน สามารถ
พิจารณาได้จากทัศนะของนักวิชาการได้แก่ โคเลอร์และแพนนาวสกี้ (Koehler and Pankowski, 
1996: 184-185) ซึ่งได้ให้หลักการสําคัญในการวัดคุณภาพของสินค้าหรือบริการ โดยจะต้องพิจารณา
ถึงสิ่งเหล่าน้ีเป็นสําคัญ  ความคาดหวังของผู้บริการ (customer expectations) สิ่งสําคัญประการ
หน่ึงของกระบวนการแห่งคุณภาพ คือ การทําให้ความคาดหวังของผู้รับบริการเป็นจริง และสร้าง
ความเบิกบานใจให้แก่ลูกค้า โดยเฉพาะอย่างย่ิงการต้ังคําถามเพ่ือที่จะถามผู้รับบริการจะเป็นการวัด
ถึงความพึงพอใจจากการบริการท่ีได้รับเป็นอย่างดี ในส่วนของคําถามผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการจะต้อง
สร้างคําถามในลักษณะที่ว่าทําอย่างไร ภาวะความเป็นผู้นํา (leadership) รูปแบบต่างๆ ของผู้นํา
ภายในองค์กรทั้งแบบผู้อํานวยการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ และผู้ควบคุม จะแสดงให้เห็นถึงการกระทําที่
นําไปสู่ความมีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเรืองของการนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงขององค์กร เช่น 
การจัดแบ่งด้านเวลา การจัดสรรทรัพยากร เ ป็นต้น และการปรับปรุงขั้นตอน (process 
improvements) โดยทําการอธิบายถึงวิธีการท่ีจะทําให้ขั้นตอนต่างๆ มีระดับที่ดีเพ่ิมข้ึน หาก
กระบวนการใหม่ในการปรับปรุงขั้นตอน ทําการปรับปรุงเครื่องมือเพ่ือให้เกิดขั้นตอนใหม่ๆ เกิดขึ้น
และติดตามถึงผลสะท้อนกลับจากขั้นตอนใหม่ๆ ดังกล่าว และการจัดการกับแหล่งข้อมูลที่สําคัญ 
(meaningful data) เร่ิมจากการอธิบายถึงการคัดเลือกและจัดแบ่งข้อมูล รวมท้ังทําการวิเคราะห์ถึง
ผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้า โดยทําการสํารวจจากจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 
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สอบถามทางโทรศัพท์ นัดพบกับลูกค้าเป็นรายบุคคล การสนทนากลุ่มหรือจดหมายร้องเรียน 
นอกจากน้ียังหมายถึงการรายงานหรือการศึกษาพิเศษ (จากรัฐบาล)  

 
2.3.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 
 ผลการปฏิบัติงานด้านบริการ (Service Performance) หมายถึง ผลจากการ

บริการของพนักงานจะต้องส่งผลให้ลูกค้าที่มาใช้บริการด้านการเงินของธนาคาร แล้วกลับมาใช้
บริการอีก ละยังต้องมีการซื้อผลิตภัณฑ์ของธนาคารเพ่ิมมากขึ้น และหากพนักงานผู้ให้บริการ บริการ
ลูกค้าอย่างมีคุณภาพจะส่งผลให้ลูกค้าจะบอกต่อแก่เพ่ือน พ่ี น้อง ให้มาใช้บริการของธนาคารเพ่ิม
มากข้ึน ซึ่งผลงานด้านบริการยังสามารถทําให้ลูกค้าเช่ือถือในภาพลักษณ์ขององค์กรและใช้บริการกับ
ธนาคารอย่างได้มั่นใจ จากการศึกษาเอกสารปรากฏว่า มีนักวิชาการได้ให้ ความหมายเกี่ยวกับการ 
ปฏิบัติงาน ไว้หลายท่าน ดังน้ี  

 บอร์เมน (Borman 1993 quoted in Arvey and Murphy, 1998: 146) ได้แบ่ง
การปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กร ดังน้ี การปฏิบัติงานตามงานหรือบทบาทหน้าที่ (Task 
Performance) เป็นพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานตามหน้าที่รับผิดชอบที่องค์กรมอบหมาย
เท่าน้ัน ที่บทบาทนั้นมาจากความชํานาญของผู้ที่รับมอบหมาย และการปฏิบัติงานตามบริษัท 
(Contextual performance) ซึ่งเป็นหน้าที่หรือพฤติกรรมที่ทําด้วยความสมัครใจของพนักงาน และ
เป็นพฤติกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและความสัมพันธ์ทางสังคมข้ึนในองค์กร  

 เมอร์ฟ่ี และ คลีฟแลนด์ (Murphy and Cleveland, 1995: 92) กล่าวว่า ผลการ
ปฏิบัติงาน หมายถึง การกระทําของบุคคลที่มีต่อหน้าที่การงาน ตามท่ีได้รับมอบหมายจากบทบาท
หน้าที่ของตน ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่เขาต้องเผชิญ 

 ชูศักดิ์ เที่ยงตรง (2558: 17) กล่าวว่า ผลการปฏิบัติงาน หมายถึง คุณค่าของ
บุคคลที่ปฏิบัติงานด้านต่างๆ ทั้งผลงาน และคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่มีต่อลักษณะการปฏิบัติงาน 

  
 ประเภทของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 เดวิส อิสติน (Devid  Eston อ้างถึงใน ประเวศน์ มหารัตน์สกุล 2545: 77) เสนอ

แนวความคิดเชิงระบบที่มองว่า การทํางานจะมีระบบได้ ทุกกิจกรรมของงานจะต้องมีความสัมพันธ์
กัน สามารถแบ่งออกเป็นประเภทดังน้ี  

 1. การประเมินที่เน้นพฤติกรรม (Behavior Oriented) คือการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่เน้นปัจจัยนําเข้า ซึ่งเป็นวิธีที่องค์กรมักใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ถือเป็น
เครื่องมือที่อธิบายความหมายของผลงานในรูปแบบที่ใช้ในการทํางาน  โดยจะกําหนดปัจจัยที่ใช้ใน
การประเมินผล การปฏิบัติงานที่มี พ้ืนฐานจากความรู้ความสามารถ และลักษณะงานรวมถึง
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พฤติกรรมการทํางานเปรียบเทียบกับความคาดหวังขององค์กรหรือมาตรฐานของงาน  ซึ่งผลจะอยู่ใน
ระดับ ดีมาก ดี มาตรฐาน หรือต้องปรับปรุง จึงยังไม่ใช่การวัดผลงานจริงๆ และข้อเสียคือ ผลการ
ประเมินจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ประเมิน ซึ่งการประเมินน้ันจะมีความน่าเช่ือถือในระดับใดก็
ขึ้นอยู่กับคุณภาพของผู้ประเมินเป็นสําคัญ 

 2. การประเมินที่เน้นกระบวนการทํางาน (Process Oriented) คือ การประเมินผล
การปฏิบัติงานท่ีเน้นกระบวนการทํางาน ซึ่งไม่นิยมใช้เน่ืองจากเป็นเรื่องละเอียดและยากต่อการ
ประเมินผล ยากต่อการควบคุม โดยเฉพาะงานท่ีมีปัจจัยภายนอกเข้ามาเก่ียวข้อง และอาจทําให้
ทําลายบรรยากาศในการทํางาน ระหว่างผู้บังคับบัญชาและ ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ การประเมินผลใน
รูปแบบกระบวนการทํางานน้ัน จะมีคู่มือให้พนักงานศึกษาอย่างชัดเจน นอกจากน้ียังสามารถเรียนรู้
งานได้จากหัวหน้างานและเพ่ือร่วมงานได้ จึงไม่จําเป็นต้องทําการประเมินอย่างเป็นทางการ 

 3. การประเมินที่เน้นผลลัพธ์ (Result Oriented) คือ การประเมินจากความ 
สําเร็จของเป้าหมาย เป็นการประเมินความสําเร็จของงานภายใต้ระบบการบริหารงานแบบยึด
วัตถุประสงค์ เป็นลักษณะงานที่ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการะกําหนดเป้าหมายในการทํางานของตน 
ซึ่งการเมินผลเช่นน้ีจะไม่ให้ความสนใจพฤติกรรมการทํางานแต่จะมุ่งไปท่ีผลลัพธ์ของงาน และใช้
ผลลัพธ์ที่มุ่งหวังเป็นเคร่ืองวัดผลสําเร็จ การวางแผนการปฏิบัติงานและติดตามแผน เป็นวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีให้ความสําคัญกับกระบวนการทํางาน ซึ่งต่างจากการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานโดยกําหนดเป้าหมาย แต่วิธีการน้ีเป็นการสร้างความมั่นใจได้ว่า มีโอกาสท่ีจะบรรลุ
ความสําเร็จ ซึ่งผลของความสําเร็จแต่ละขั้นตอนของการทํางานมีความสําคัญ และผลลัพธ์แต่ละ
ขั้นตอนเมือรวมกันแล้วก็คือวัตถุประสงค์ และเมื่อทําตามวัตถุประสงค์ ก็จะสําเร็จตามเป้าหมาย 

 กฤษฎ์ อุทัยรัตน์ ( 2546: 20-21 ) แบ่งประเภทของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ได้ดังน้ี 1) การวัดผลเพ่ือประเมินผลงานโดยตรง เป็นการมุ่งเน้นวัดตัวผลงานที่พนักงานทําโดยตรง ถึง
ลักษณะ กําหนดเวลา โดยต้องมีเกณฑ์มาตรฐานไว้เทียบเคียง ให้วัดได้ชัดเจน เป็นมาตรฐาน ไม่ว่าจะ
เป็นมาตรฐานการผลิต มาตรฐานการบริการ มาตรฐานวิชาชีพ เป็นต้น 2) การวัดเพ่ือประเมินผลงาน
โดยอ้อม เป็นการวัดลักษณะของการแสดงออกเป็นส่วนใหญ่ ที่มีผลต่อการทํางาน เน่ืองจากงาน
บางอย่างสามารถกําหนดเป็นรูปธรรมได้ยาก  ให้การวัดที่ไม่เที่ยง จึงจําเป็นต้องมีการวัดผลทางอ่ืน
แทน วิธีการวัดผลทางอ้อมน้ีส่วนใหญ่จะเป็นการวัดลักษณะการแสดงออกในการปฏิบัติงานเป็นส่วน
ใหญ่ ซึ่งจะวัดจากความกระตือรือร้น  ความร่วมมือ ความเช่ือถือได้ และอ่ืนมาประกอบด้วย แทนที่
จะวัดช้ินงานเป็นมาตรฐาน ย่อมให้ยากในงานนามธรรมอย่างานบริการ ซึ่งการวัดทางอ้อมต้องทวน
สอบเทียบกับเอกสารการปฏิบัติงานควบคู่ด้วย 

 ดังน้ัน สรุปได้ว่าการปฏิบัติงานหมายถึง ภารกิจหน้าที่ที่ถูก กําหนดขึ้นมาควบคู่กับ
ตําแหน่ง ทางสังคมในสถาบันซึ่งบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ดํารงตําแหน่งใดก็ตามต้องปฏิบัติงานให้
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เป็นไป ตามภารกิจหน้าที่ตามที่ได้กําหนดไว้เฉพาะตําแหน่งน้ัน ๆ และบุคคลที่ได้รับแต่งต้ังให้ดํารง 
ตําแหน่งน้ัน ๆ ต้องนําความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์หรือมโนทัศน์ของตนเองท่ี มีอยู่มา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้เหมาะสมตามสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมอย่างมีศาสตร์ และศิลป์ 
ในบทบาทหน้าที่ดังกล่าว แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการปฏิบัติงานองค์กรใดจะบรรลุผลตามที่ต้ัง 
เป้าหมายไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจัยก็คือ คนหรือบุคลากร ในองค์กรซึ่งถือเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุด 
และเป็นที่ยอมรับกันว่ามนุษย์หรือคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และสําคัญที่สุดตามหลักการบริหาร 
การสร้างเสริมความต้องการในการ ปฏิบัติงานให้กับบุคลากร เพ่ือให้มีความรู้สึกที่ดีในการปฏิบัติงาน 
และพร้อมที่จะอุทิศตนเพ่ือความสําเร็จของ งานและขององค์กรอย่างต่อเน่ืองสมบูรณ์จึงเป็นสิ่งที่
จําเป็นสําหรับผู้บริหารที่ต้องคํานึงถึงเพราะ ด้านความต้องการในการปฏิบัติงานย่อมส่งผลให้เกิด
ประสิทธิภาพของงานดี ย่ิงขึ้นซึ่งมีทฤษฎีที่ เก่ียวข้องกับความต้องการหรือสิ่งจูงใจผู้ปฏิบัติงาน โดยมุ่ง
อธิบายถึงองค์ประกอบต่างๆ ที่เป็นสิ่งที่ทําให้บุคลากรเกิดความพอใจในการปฏิบัติงาน ทุ่มเทความรู้ 
ความสามารถมีความรับผิดชอบ และเอาใจใส่ในงานอย่างแท้จริง ไปสู่ความรักความผูกพัน และ 
ความซื่อสัตย์ในองค์กร  

 ลูกค้าแต่ละรายมีความคาดหวังในการมาใช้บริการของธนาคารที่แตกต่างกัน แต่
ทุกรายต้องการการบริการที่มีคุณภาพ จากการมาใช้บริการที่คล้ายกัน ดังน้ันพนักงานผู้ให้บริการจึง
ต้องมีความเช่ียวชาญเก่ียวกับธุรกิจของธนาคารเพื่อตอบสนองลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ พร้อมทั้งต้อง
เป็นที่ปรึกษาทางการเงินการธนาคารให้ลูกค้าได้ เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและกลับมาใช้
บริการซ้ํา และยังช่วยประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้ารายอ่ืน ๆ ได้อีกด้วย ดังน้ันหากพนักงานมีความสามารถ
ในการสร้างคุณภาพการบริการจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานด้านบริการท่ีพนักงานจะได้รับ ดังแผนภาพ
ที่ 2 

 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงอิทธิพลของความสามารถในการสร้างคุณภาพการบริการต่อผลการปฏิบัติงานด้าน
บริการ 

สมมติฐานที่ 1 พนักงานที่มีความสามารถในการสร้างคุณภาพการบริการจะมีผลการปฏิบัติงานด้าน
บริการเพ่ิมขึ้น 
 
 

ผลการปฏิบัติงานด้านบริการ
(Service Performance) 

ความสามารถในการสร้างคุณภาพการบริการ 

(Service Quality) 
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2.4 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องการให้ความสําคัญกับลูกค้า  
การให้ความสําคัญกับลูกค้า (Customer Oriented) คือ การมุ่งเน้นคุณภาพบริการให้แก่

ลูกค้าได้การตอบสนองความต้องการของลูกค้าต้องทําการวิจัยตลาดให้รู้ก่อนว่า ลูกค้าต้องการอะไร 
แล้วยึดเอาความต้องการน้ันเป็นศูนย์กลางในการบริหารและดําเนินการขององค์กรต่อไป เพราะการ
ให้ความสําคัญกับลูกค้า (Customer Oriented) เป็นสิ่งสําคัญอย่างย่ิงขององค์กรที่ทําธุรกิจบริการ  
เพราะลูกค้าเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้ธุรกิจอยู่รอด และความมุ่งหมายเดียวของธุรกิจ คือ การสร้าง
ลูกค้าใหม่ให้เพ่ิมมากขึ้นและการรักษาฐานลูกค้าเดิมให้ได้มากที่สุด การให้ความสําคัญกับลูกค้าจะไม่
ถูกจํากัดอยู่ที่ลูกค้าจริงๆหรือที่เรียกว่า ลูกค้าภายนอก (External Customer) ที่ซื้อสินค้าหรือบริการ
ของธุรกิจเท่าน้ัน แต่จะขยายตัวคลอบคลุมไปถึงพนักงาน หรือหน่วยงานท่ีอยู่ถัดไปจากเราซึ่งรอรับ
ผลงานหรือบริการจากเรา ที่เรียกว่าลูกค้าภายใน (Internal Customer) โดยเราจะทําหน้าที่เป็น ผู้ที่
ส่งมอบภายใน (Internal Supplier) ในการส่งมอบผลงานและสร้างความพอใจให้แก่พวกเขา ซึ่งจะ
สร้างความสัมพันธ์ต่อเน่ืองกันเป็น ห่วงโซ่คุณภาพ (Quality Chain) 

ลูกค้าคือคนสําคัญที่สุดเสมอ ดังน้ัน เราจึงมุ่งมั่นที่จะนําเสนอบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า 
เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด เพราะเราเช่ือว่าความพอใจและความม่ันใจของลูกค้าที่มีให้ จะเป็นตัว
ผลักดันให้องค์กรประสบความสําเร็จ พนักงานที่มีการบริการและการใจใส่ลูกค้า ให้ความสําคัญในตัว
ลูกค้าของพนักงาน ลูกค้าจะรู้สึกประทับใจในพนักงานที่ให้บริการ ยังอาจทําให้ลูกค้าพึงพอใจในตัว
ของ องค์กรด้วย ซึ่งจะส่งผลให้ตัวพนักงานเองมีความภูมิใจในการให้บริการของตนเอง คําจํากัดความ
ของการให้ ความสําคัญต่อลูกค้า (customer orientation) ว่าเป็นการจัดการความต้องการของ
ลูกค้าให้เกิดความพอใจ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการใช้บริการซ้ําในที่สุด (Donavan and Hocutt, 2001)  

การให้ความสําคัญกับลูกค้า จะเป็นกระบวนการท่ีองค์กร นํามาใช้การสร้างความผูกพัน
กับลูกค้า โดยให้ความสําคัญในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเป็นหลักทั้งน้ีความผูกพัน
ดังกล่าว จะเป็นผลลัพธ์หน่ึงที่สําคัญของกลยุทธ์โดยรวมขององค์กรในด้านวัฒนธรรมที่สําคัญลูกค้า
และการสร้างผลการดําเนินการที่เป็นเลิศ ส่งผลทั้งทางด้านความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของลูกค้าจะ
เป็นข้อมูลที่สําคัญที่จะช่วยให้องค์กรได้เข้าใจลูกค้าและตลาดรวมถึงมุมมองของลูกค้าและพฤติกรรม
ของตลาดซึ่งจะนําไปสู่การปรับปรุง และสร้างความย่ังยืนให้กับองค์กรต่อไปในการมุ่งเน้นลูกค้าน้ีแบ่ง
ออกเป็น 2 หัวข้อดังน้ี 

1. การผูกพันของลูกค้า จะอธิบายถึงสิ่งที่องค์กรจะต้องดําเนินการ ในการสร้างความ
ผูกพันกับลูกค้าเพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า โดยการ
มุ่งเน้นไปที่ตัวผลิตภัณฑ์ และการสนับสนุนลูกค้า ในหัวข้อน้ี องค์กรจะต้องมีการกําหนดและสร้าง
นวัตกรรมให้กับผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า หรือทําให้เหนือกว่า
คาดหวังของกลุ่มลูกค้าและตลาด รวมถึงเพ่ือให้ลูกค้าใหม่ๆเป็นโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์อันดี
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กับลูกค้าในปัจจุบันให้เพ่ิมมากข้ึน ในการดําเนินการ องค์กรจะต้องมีการกําหนดกลไกที่สําคัญ เพ่ือ
สนับสนุนให้ลูกค้าได้มาใช้ผลิตภัณฑ์ และได้รับข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงการทําธุรกรรมกับองค์กร 
การสนับสนุนลูกค้า และการสื่อสารระหว่างกัน โดยวิธีการและกลไกที่นํามาใช้อาจจะมีความแตกต่าง
กันไปในลูกค้าแต่ละราย หรือในแต่ละกลุ่มตลาด นอกจากน้ัน องค์กรจะต้องมีการระบุข้อกําหนดที่
สําคัญในการสนับสนุนลูกค้า ซึ่งข้อกําหนดดังกล่าวจะต้องได้รับการถ่ายทอดไปยังทุกคน และทุก
กระบวนการท่ีเก่ียวข้องเพ่ือนําไปปฏิบัติต่อไปและการสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นลูกค้าองค์กรจะต้องมี
การสร้างวัฒนธรรมขององค์กร เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับประสบการณ์ที่ดีอย่างสมํ่าเสมอ และ
ส่งผลต่อการสร้างความผูกพันของลูกค้าที่มีต่อองค์กร โดยจะต้องมีการเช่ือมโยงเข้ากับระบบการ
จัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และระบบการพัฒนาบุคลากรและผู้นําขององค์กรด้วย 

 ความผูกพันของลูกค้า จะหมายถึง แรงหนุนของลูกค้าที่ทุ่มให้กับตราสินค้า และ
ผลิตภัณฑ์ขององค์กร โดยลักษณะของความผูกพัน จะรวมไปถึงการรักษาลูกค้าไว้ และการสร้าง
ความภักดีให้เกิดขึ้นกับลูกค้า ความเต็มใจของลูกค้าในการทําธุรกิจ และขยายธุรกิจกับองค์กร รวมถึง
ความเต็มใจของลูกค้าในการสนับสนุน และแนะนําตราสินค้ารวมถึงผลิตภัณฑ์ให้คนอ่ืนได้รู้จัก ทั้งน้ี 
ความผูกพันของลูกค้าเป็นการปฏิบัติการในเชิงกลยุทธ์ ที่มีเป้าหมายในการสร้างความภักดีจนถึง
ระดับที่ลูกค้าให้การสนับสนุนตราสินค้าและผลิตภัณฑ์ขององค์กรอย่างเต็มที่ ดังน้ัน การที่องค์กรจะ
ได้ความภักดีในระดับดังกล่าว บุคลากรในองค์กร จะต้องมีวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นลูกค้า มีความเข้าใจ
อย่างชัดเจนในเรื่องกลยุทธ์เชิงธุรกิจ รวมถึงเข้าใจในพฤติกรรมและความชอบของลูกค้าเป็นอย่างดี 

 นอกจากน้ัน องค์กรจะต้องมีการดําเนินการในการสร้างและจัดการความสัมพันธ์ที่มี
กับลูกค้า เพ่ือให้ได้ลูกค้าใหม่ เพ่ือตอบสนองความต้องการและทําให้เหนือกว่าความคาดหวังในแต่ละ
ขั้นตอนของวงจรชีวิตของการเป็นลูกค้า รวมถึงเพ่ือเพ่ิมความผูกพันที่มีกับองค์กร ทั้งน้ี วงจรชีวิตของ
การเป็นลูกค้า จะเริ่มต้นต้ังแต่ช่วงก่อนการขาย และทุกขั้นตอนที่มีความเกี่ยวข้องกับลูกค้า รวมไปถึง
การสร้างความสัมพันธ์ การมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างต่อเน่ือง และกลยุทธ์เมื่อสิ้นสุดความเป็น
ลูกค้าด้วย เน่ืองจากกลยุทธ์ด้านความสัมพันธ์ อาจจะใช้ได้ผลกับลูกค้าเพียงบางราย ดังน้ัน องค์กร
อาจจําเป็นที่จะต้องใช้กลยุทธ์ด้านความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนในแต่ละลูกค้า และส่วน
ตลาด รวมถึงอาจต้องแตกต่างกันอย่างชัดเจนในแต่ละข้ันตอนของวงจรชีวิตการเป็นลูกค้าด้วย 

2. เสียงของลูกค้า องค์ประกอบหน่ึงที่สําคัญต่อความสําเร็จขององค์กรคือ การฟังเสียง
ของลูกค้า หรือ Voice of Customer ซึ่งหมายถึง กระบวนการในการค้นหาข้อมูลสารสนเทศที่
เก่ียวกับลูกค้า โดยกระบวนการด้าน “เสียงของลูกค้า” จะเป็นกระบวนการในเชิงรุกและสร้างสรรค์ 
ในการค้นหาความต้องการ ความคาดหวัง รวมถึงความปรารถนาของลูกค้า ทั้งที่ชัดเจน ไม่ชัดเจน 
และที่คาดการณ์ไว้ เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความผูกพันกับผลิตภัณฑ์ บริการ และองค์กร โดยในหัวข้อน้ีจะ
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แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อย่อย ได้แก่ การรับฟังลูกค้า การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันลูกค้า 
การวิเคราะห์และการใช้ข้อมูลลูกค้า 

 การรับฟังลูกค้า องค์กรจะต้องมีการรับฟังลูกค้า เพ่ือให้ได้สารสนเทศและข้อมูล
ป้อนกลับที่เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ และการสนับสนุนลูกค้าที่สามารถนําข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวไปใช้ต่อ
ได้ โดยวิธีการรับฟังอาจจะมีความแตกต่างกันไประหว่างลูกค้า หรือส่วนตลาด รวมท้ังภายในวงจร
ชีวิตของการเป็นลูกค้า ความรู้เก่ียวกับลูกค้า กลุ่มลูกค้า ส่วนตลาด ลูกค้าในอดีต และลูกค้าใน
อนาคต จะช่วยให้องค์กรสามารถนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม เพ่ือสนับสนุนองค์กรในวางกลยุทธ์
ทางการตลาดที่เหมาะสม นําไปสู่การสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นลูกค้ามากขึ้น ก่อให้เกิดการพัฒนาธุรกิจ
ใหม่ ๆ และส่งผลต่อความย่ังยืนขององค์กร นอกจากน้ัน องค์กรจะต้องมีการรับฟังทั้งลูกค้าในอดีต 
ลูกค้าในอนาคต และลูกค้าของคู่แข่ง เพ่ือให้ได้สารสนเทศที่สามารถนําไปใช้ต่อได้ รวมถึงเพ่ือให้ได้
ข้อมูลป้อนกลับเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ การสนับสนุนลูกค้า และการทําธุรกรรม โดยข้อมูลที่ได้จากการรับ
ฟังลูกค้า อาจรวมไปถึงข้อมูลทางด้านการตลาดและการขาย ข้อมูลความผูกพันของลูกค้า การ
วิเคราะห์การได้หรือเสียลูกค้า และข้อมูลการร้องเรียน โดยสารสนเทศที่นําไปใช้ต่อได้ จะหมายถึง 
ลักษณะที่เฉพาะเจาะจงของผลิตภัณฑ์และการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีผลต่อความสัมพันธ์ในอนาคต
ของลูกค้ากับองค์กร 

 ในการคัดเลือกกลยุทธ์ที่จะนํามาใช้ในการรับฟังเสียงของลูกค้า จะขึ้นอยู่กับปัจจัยทาง
ธุรกิจที่สําคัญขององค์กร โดยจะมีรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การใช้กลุ่มตัวอย่างของลูกค้าที่สําคัญ 
(Focus Group) การทํางานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าที่สําคัญ การสัมภาษณ์ลูกค้าในอดีตและท่ีจะเป็น
ลูกค้าในอนาคตเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ หรือตัดสินใจผูกพันของลูกค้า การใช้กระบวนการรับข้อ
ร้องเรียน เพ่ือทําความเข้าใจคุณลักษณะที่สําคัญของผลิตภัณฑ์   การวิเคราะห์การได้ หรือเสียลูกค้า 
โดยเปรียบเทียบกับคู่แข่ง หรือองค์กรอ่ืนที่ขายผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน และข้อมูลสารสนเทศที่ได้
จากการสํารวจ หรือข้อมูลป้อนกลับจากลูกค้า 

 นอกจากน้ัน องค์กรจะต้องกําหนดให้มีกระบวนการในการจัดการกับข้อร้องเรียนของ
ลูกค้า เพ่ือให้ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิผล ทั้งน้ีกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
ของลูกค้าที่ดี จะช่วยเรียกความเช่ือมั่นของลูกค้าให้กลับคืนมา รวมถึงเป็นการสร้างความพึงพอใจ
และความผูกพันให้เกิดขึ้นได้ ระบบการจัดการข้อร้องเรียน ยังเป็นการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อ
ร้องเรียน เพ่ือนําผลท่ีได้ไปใช้ในการปรับปรุงทั่วทั้งองค์กร และโดยคู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการ
ต่อไป การวิเคราะห์และใช้ข้อมูลลูกค้า องค์กรจะต้องมีการดําเนินการในการใช้ข้อมูลสารสนเทศของ
ลูกค้า ตลาด และผลิตภัณฑ์ เพ่ือกําหนดกลุ่มลูกค้าและส่วนตลาด ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดย
จะต้องมีการคํานึงถึงลูกค้าของคู่แข่งหรือลูกค้าที่พึงมีในอนาคตตามท่ีจําแนกไว้แล้วด้วย จากน้ัน 
จะต้องมีการนําข้อมูลสารสนเทศที่ได้ มาทําการกําหนดและคาดการณ์ถึงความต้องการที่สําคัญของ
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ลูกค้า (รวมถึงผลิตภัณฑ์ และลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ์) และความต้องการท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
รวมถึงความสําคัญเชิงเปรียบเทียบที่ส่งผลให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ หรือตัดสินใจผูกพัน นอกจากน้ัน 
จะต้องมีการกําหนด และคาดการณ์ถึงความต้องการและความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจ
แตกต่างกันไประหว่างลูกค้า กลุ่มลูกค้า และส่วนตลาด รวมทั้งในแต่ละช่วงวงจรชีวิตของการเป็น
ลูกค้า 

ในหัวข้อน้ี ยังระบุให้องค์กรจะต้องมีการใช้ข้อมูลสารสนเทศของลูกค้า ตลาด และ
ผลิตภัณฑ์ เพ่ือทําการปรับปรุงด้านการตลาด การสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นลูกค้า และการระบุโอกาส
ในการสร้างนวัตกรรม รวมถึงการดูแลให้แนวทางในการรับฟังลูกค้า การประเมินความพึงพอใจ ความ
ไม่พึงพอใจ และความผูกพันของลูกค้า รวมท้ังการใช้ข้อมูลลูกค้า ทันต่อทิศทางและความต้องการ
ของธุรกิจอยู่เสมอด้วย จะเห็นได้ว่า การมีกระบวนการอย่างเป็นระบบในการรับฟังเสียงของลูกค้า 
และมีการนําข้อมูลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุง เพ่ือสร้างความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้าที่มีต่อ
องค์กร จะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้อย่าง
ต่อเน่ือง  

การทําให้องค์กรมีความเข้มแข็งและสามารถในการแข่งขันในตลาดได้น้ัน ถือเป็นปัจจัย
หน่ึงที่จะช่วยสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจได้ในระยะยาว แต่ปัจจัยสําคัญกว่าน้ันคือ “การให้ลูกค้า
หรือตลาดเป็นศูนย์กลางของการขับเคลื่อนการดําเนินงานขององค์กร (Customer/ Market Driven 
Companies)” ซึ่งก็คือการตระหนักถึงความสําคัญของการมุ่งเน้นที่ลูกค้า (Customer Focus) 
น่ันเองน่ันหมายความว่า องค์กรจะต้องรู้และเข้าใจถึงความต้องการ (Needs) ของลูกค้า ทั้งใน
ปัจจุบันและในอนาคต พร้อมกับตอบสนองความต้องการเหล่าน้ันให้ได้มากที่สุด และเมื่อลูกค้าได้รับ
สินค้าหรือบริการที่ตรงกับความต้องการหรือเกินไปกว่าความคาดหวัง (Expectation) สิ่งน้ันย่อมทํา
ให้เกิด “ความพึงพอใจ (Satisfaction)”การสร้างการมุ่งเน้นที่ลูกค้า คือการยึดเอาลูกค้าเป็น
ศูนย์กลางและแนวทางในการขับเคลื่อนองค์กร เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเหล่าน้ัน 
โดยมุ่งเน้นไปท่ีการสร้าง “ความพึงพอใจ” ให้เกิดข้ึนแก่ลูกค้า ซึ่งความพึงพอใจที่ว่าน้ีมีองค์ประกอบ
อยู่หลายอย่าง เช่น ลูกค้าต้องการสินค้าคุณภาพที่มีคุณภาพดี ราคาย่อมเยา ส่งมอบตรงเวลา เป็นต้น 
องค์กรจึงต้องเข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าให้ชัดเจนมากท่ีสุด จึงจะสามารถสร้างความ
พึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้ ความต้องการของลูกค้า (Customer Needs) จึงจําเป็นต้องได้รับการขยาย
ผลออกมาให้ชัดเจนมากที่สุด เพราะนั่นคือส่วนหน่ึงของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่ง Peter R. 
Scholtes ได้ให้ทฤษฎีของการบ่งช้ีความต้องการของลูกค้าเอาไว้ดังน้ี 

1. การคาดการณ์ผลลัพธ์ที่ควรจะเป็น (Speculate about the results) ก่อนที่จะ
ออกไปเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับความต้องการของลูกค้า เราควรคิดและเขียนถึงสิ่งที่คิดว่าลูกค้าจะ
พูดถึงไว้ก่อน เพ่ือจะได้กะเวลาที่จะต้องใช้ในการเรียนรู้ความต้องการของลูกค้าได้ถูก ซึ่งจะทําให้เรา
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สามารถเปรียบเทียบความคาดหวังขององค์กร กับสิ่งที่จะถูกกล่าวถึงจริงๆ ได้ ซึ่งมันจะทําให้องค์กรรู้
ว่า ยังสามารถยึดมั่นกับความต้องการของลูกค้าได้หรือไม่ 

2. สร้างแผนในการรวบรวมข้อมูล (Plan how to gather the information) การเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่ดี ควรมีการจัดการอย่างเป็นระบบ ก่อนการเก็บข้อมูลจึงควรกําหนดโครงสร้างการ
ดําเนินงาน โดยการตัดสินใจว่าข้อมูลประเภทไหนที่จําเป็น และข้อมูลเหล่าน้ันจะต้องไปถามใคร จึง
จะได้มา การสอบถามแบบ “Face-to-Face Interview” จะช่วยให้เรารับรู้ข้อมูลอ่ืนๆ ที่อาจเกี่ยวข้อง
กับคําถามมากข้ึน การแสดงออกทางสีหน้าท่าทาง รวมถึงคําถามต่อเน่ืองที่อาจไม่ได้ระบุเอาไว้ใน
แบบสอบถาม แต่มีประโยชน์กับการพัฒนาสินค้าและบริการ 

3. เก็บรวบรวมข้อมูล (Gather the information) ก่อนที่เราจะดําเนินการตามแผนที่
กําหนดไว้ ให้เราทดลองดําเนินการกับลูกค้ากลุ่มเล็กๆ สัก 2-3 ราย เพ่ือให้เราเห็นปัญหาที่อาจจะ
เกิดข้ึนในระหว่างดําเนินการจริง ซึ่งเราจะได้แก้ไขก่อนที่จะนําไปใช้กับกลุ่มลูกค้าจํานวนมาก จะช่วย
ให้เราเก็บข้อมูลได้ตรงตามระยะเวลาที่เหมาะสม 

4. วิเคราะห์ผล (Analyze the results) การวิเคราะห์ผลให้มีประสิทธิภาพนั้น ควร
วิเคราะห์อย่างระมัดระวังและมีเป้าหมาย เช่น ผลที่ได้น้ีสอดคล้องกับผลที่ได้คาดเดาไว้ในขั้นตอนแรก
หรือไม่ และอะไรคือปัญหาที่ลูกค้าบ่งช้ีออกมา และมีลูกค้าบ่นหรือร้องเรียนในเร่ืองเดียวกันก่ีราย
รวมถึงมีข้อเสนอแนะให้ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในผลิตภัณฑ์หรือบริการ และอีกมากมาย 
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อสรุปที่ได้ (Check the validity of your conclusions) การตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อสรุปที่ได้น้ี เราสามารถให้ลูกค้าช่วยตรวจสอบความถูกต้องได้โดยเลือกลูกค้ามาก
ลุ่มหน่ึงแล้วนําเสนอผลสรุปน้ี แล้วดูว่าพวกเขาเห็นด้วยกับข้อสรุปหรือไม่ รวมถึงนําเสนอข้อสรุปน้ีกับ
บุคคลอ่ืนในองค์กรด้วย เพ่ือดูผลสะท้อนกลับ (Feedback) จากน้ันจึงปรับผลสรุปตามผลสะท้อนที่ได้ 
ทั้งจากภายในและภายนอก 

5. ดําเนินการตามผลท่ีช้ีบ่ง (Take action as indicated) จากข้อสรุปครั้งสุดท้าย มี
อะไรท่ีจะต้องดําเนินการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ถ้ามี จะใช้ระยะเวลาในการดําเนินการเท่าไหร่ และจะ
เริ่มลงมือดําเนินการเลยหรือไม่ อย่างไร ถ้าไม่สามารถดําเนินการได้ทันที ควรเขียนเป็นแผนงานการ
แก้ไข แล้วนําเสนอต่อลูกค้า เพ่ือบอกถึงสิ่งที่องค์กรกําลังจะทําและจะทําเสร็จเมื่อไหร่ เป็นการสร้าง
ความมั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่าน้ันจะเกิดข้ึนจริง ซึ่งจะส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าด้วย ซึ่ง
ในสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง การมุ่งเน้นที่ลูกค้า จึงต้องไม่ใช่แค่
การส่งแบบสอบถามออกไปสํารวจเท่าน้ัน เพราะการมุ่งเน้นที่ลูกค้า จะนําไปสู่การปรับปรุงอย่าง
ต่อเน่ืองในองค์กร ซึ่งสุดท้ายแล้ว สิ่งที่ได้รับกลับมาน่ันคือความพึงพอใจของลูกค้าทั้งสิ้น แต่
ทรัพยากรขององค์กรมักมีจํากัด เราจึงต้องมีการวางแผนเพ่ือใช้ทรัพยากรให้เกิดการปรับปรุงด้าน
ความพึงพอใจของลูกค้า ทั้งยังสามารถรักษาลูกค้าไว้ได้ด้วย และนั่นคือความอยู่รอดในระยะยาวของ
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องค์กรและธุรกิจ ซึ่งเป็นเหตุผลและตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการจากการศึกษาวิจัย
และผลงานเขียนของนักวิชาการจํานวนมาก เห็นพ้องกันว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการ
ให้บริการประกอบไปด้วย  

ความคาดหวังของผู้รับบริการ กล่าวอย่างรวบรัดได้ว่าเป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าของ
ผู้รับบริการเก่ียวกับการบริการที่เขาจะได้รับเมื่อเขาไปใช้บริการ จากแนวคิดของนักวิชาการหลาย
ท่าน ผู้วิจัยขอประมวลเสนอให้เห็นว่า ความคาดหวังในเรื่องคุณภาพในการให้บริการนี้ มีระดับที่
แตกต่างกันออกไปโดยยึดเอาเกณฑ์การพิจารณาความพึงพอใจท่ีได้รับจากการบริการได้กล่าวคือ ใน
ระดับต้น หากผู้รับบริการไม่พึงพอใจ จะแสดงให้เห็นว่าคุณภาพในการให้บริการมีน้อย ในระดับที่สอง 
หากผู้รับบริการมีความพึงพอใจ แสดงว่า มีคุณภาพในการให้บริการ และในระดับที่สาม หาก
ผู้รับบริการมีความประทับใจ ย่อมแสดงว่า การให้บริการนั้นมีคุณภาพสูงหรือมีคุณภาพในการ
ให้บริการสูง   

จากการศึกษาความสามารถในการสร้างคุณภาพการบริการ จะพบว่าพนักงานผู้ให้บริการ
หากมีความสามารถในการสร้างคุณภาพการบริการ จะส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานด้านบริการมาก 
และหากในความสามารถในการสร้างคุณภาพการบริการน้ันมุ่งเน้นการให้ความสําคัญกับลูกค้า ก็จะ
ย่ิงทําให้ผลการปฏิบัติงานน้ันย่ิงสูงมากข้ึน ซึ่งเห็นว่าในการบริการของทุกองค์กรน้ันมุ่งเน้นลูกค้า โดย
ใช้ลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง สํารวจความต้องการของลูกค้าเพ่ือตอบสนองได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
อีกทั้งการให้ความสําคัญกับลูกค้า น้ันยังช่วยให้พนักงานได้รับความประทับและจะมีลูกค้าที่ย่ังยืน 
และส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กร ให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ําและจงรักภักดีต่อองค์กรไปด้วย 
ดังน้ันหากพนักงานให้ความสําคัญต่อลูกค้า ในอิทธิพลของความสามารถในการสร้างคุณภาพการ
บริการจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานด้านบริการสูง ดังแผนภาพที่ 3 

 

ภาพที่ 3 แสดงอิทธิพลความสามารถในการสร้างคุณภาพการบริการต่อผลการปฏิบัติงานด้านบริการ 
จากการให้ความสําคัญกับลูกค้า 

สมมุติฐานที่ 2: พนักงานที่มีความสามารถในการสร้างคุณภาพการบริการจะมีผลการปฏิบัติงานด้าน
บริการสูง ในกรณีที่มีการให้ความสําคัญกับลูกค้า 

การให้ความสําคัญกับลูกค้า 
(Customer Orientation) 

ความสามารถในการสร้างคุณภาพการบริการ 

(Service Quality) 
ผลการปฏิบัติงานด้านบริการ
(Service Performance) 
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บทที่  3 

วิธีการดําเนนิงานวิจัย 
 

การวิจัยเก่ียวกับบทบาทของการให้ความสําคัญต่อลูกค้าในอิทธิพลของความสามารถใน
การสร้างคุณภาพการบริการท่ีมีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 
เขตพ้ืนที่ สํานักงานเครือข่ายสาขา (นครปฐม) โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัยดังน้ี 

3.1 กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.3 การทดสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.5 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 

3.1 กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย  
ประชากรในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ จํานวนพนักงานธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) เขต

พ้ืนที่สํานักงานเครือข่ายสาขา (นครปฐม) ซึ่งมีทั้งหมดจํานวน 210 ราย แสดงในตารางที่ 3.1 ดังน้ี 
 

ตารางที่ 3.1 แสดงจํานวนประชากรจําแนกตามสาขาที่ให้บริการ เขตพื้นที่สํานักงานเครือข่ายสาขา 
(นครปฐม) 

ลําดับ     จังหวัด              สาขา      จํานวนพนักงาน 
   1  สมุทรสาคร  กระทุ่มแบน    10 
   2  นครปฐม    กําแพงแสน      9 
   3  สมุทรสาคร  คลองครุ     12 
   4  นครปฐม    ตลาดท่านา (นครชัยศรี)     9 
   5  สมุทรสาคร  ตลาดมหาชัย      9 
   6  นครปฐม    ถนนซ้ายพระ (นครปฐม)     8 
   7  นครปฐม    ถนนราชวิถี (นครปฐม)     8 
   8  สมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 (อ้อมน้อย)    9 
   9  สมุทรสาคร  ถนนเอกชัย (สมุทรสาคร)    15 
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ตารางที่ 3.1 แสดงจํานวนประชากรจําแนกตามสาขาที่ให้บริการ เขตพื้นที่สํานักงานเครือข่ายสาขา 
(นครปฐม) (ต่อ) 

 ลําดับ  จังหวัด         สาขา   จํานวนพนักงาน 
   10  นครปฐม    นครชัยศรี             7 
   11  นครปฐม    นครปฐม            11 
   12  นครปฐม    บางเลน              7 
   13  สมุทรสาคร  บ้านแพ้ว             8 
   14  นครปฐม    พระปฐมเจดีย์            11 
   15  นครปฐม    พุทธมณฑลสาย 4            8 
   16  สมุทรสาคร  มหาชัยเมืองใหม่           14 
   17  นครปฐม    วัดเทียนดัด           10 
   18  นครปฐม    ศาลายา              9 
   19  สมุทรสาคร  สมุทรสาคร              8 
   20  นครปฐม    สามพราน             8 
   21  สมุทรสาคร  อ้อมน้อย           10 
   22  นครปฐม    อ้อมใหญ ่           10 
           Total                   210 
ที่มา : ข้อมลูบุคลากร ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2559  
 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวบข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ใช้ในการ
สํารวจบทบาทการให้ความสําคัญต่อลูกค้าในอิทธิพลของความสามารถในการสร้างคุณภาพการ
บริการที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารธนชาตจํากัด (มหาชน) เขตพ้ืนที่ สํานักงาน
เครือข่ายสาขา (นครปฐม) โดยพิจารณาจากกรอบแนวคิด การทบทวนวรรณกรรม เพ่ือนําตัวแปร
ต่างๆ มาสร้างเป็น แบบสอบถามมี 4 ตอนดังน้ี  
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ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 
อายุ สถานภาพการสมรส ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน การศึกษาและงานที่รับผิดชอบ เป็นคําถาม
แบบเลือกตอบ   

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ให้บริการเก่ียวกับความสามารถในการ
สร้างคุณภาพการบริการให้บริการของพนักงานธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) เขตพ้ืนที่สํานักงาน
เครือข่ายสาขา (นครปฐม) 

ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ให้บริการเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานด้าน
บริการของพนักงานธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) เขตพ้ืนที่สํานักงานเครือข่ายสาขา (นครปฐม) 

ตอนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้ความสําคัญต่อลูกค้าของ
พนักงานธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) เขตพ้ืนที่สํานักงานเครือข่ายสาขา (นครปฐม)  

โดยลักษณะของแบบสอบถามท้ัง 4 ตอนเป็นแบบสอบถามประมาณค่า (rating scale) 
โดยมีกําหนดระดับความคิดเห็นของความสามารถในการสร้างคุณภาพการบริการ ผลการปฏิบัติงาน
ด้านบริการ และการให้ความสําคัญต่อลูกค้า แบ่งเป็น 5 ระดับดังน้ี 

ระดับที่ 5 หมายถึง มากที่สุด 
ระดับที่ 4 หมายถึง  มาก 
ระดับที่ 3 หมายถึง  ปานกลาง 
ระดับที่ 2 หมายถึง  น้อย 
ระดับที่ 1 หมายถึง  น้อยที่สุด 
โดยใช้วิธีการคํานวณดังน้ี  
 
คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ่าสุด      =     5 - 1     =      0.80 

     จํานวนช้ัน                       5   
 

โดยมีเกณฑ์ค่าเฉล่ียระดับความคิดเห็นของความสามารถในการสร้างคุณภาพการบริการ 
ผลการปฏิบัติงานด้านบริการ และการให้ความสําคัญต่อลูกค้าในการแปลความดังน้ี 

ระดับ 5 ค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด 
ระดับ 4 ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับมาก 
ระดับ 3 ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง  ระดับปานกลาง 
ระดับ 2 ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง  ระดับน้อย 
ระดับ 1 ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง  น้อยที่สุด 

 



46 

3.3 การทดสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเช่ือมั่น (Reliability) ของเคร่ืองมือที่ใช้ใน

การศึกษาคร้ังนี้  
1. การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยพิจารณาความ

สอดคล้อง ระหว่างข้อคําถามกับเน้ือหาของงานวิจัย คุณภาพของเคร่ืองมือ ความถูกต้องตรงตาม
เน้ือหาที่ต้องการ ความ สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ และการใช้เคร่ืองมือวิจัยสามารถวัดได้ครอบคลุม
เน้ือหาท้ังหมดของการวิจัยในครั้งน้ี  จากน้ันนําแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาส่งให้ผู้เช่ียวชาญ
พิจารณาความสอดคล้อง ความครอบคลุมของข้อ คําถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย คํานิยามศัพท์
เฉพาะของการวิจัย ความเหมาะสมทางด้านภาษาของข้อ คําถาม แล้วจึงนําผลที่ได้มาคํานวณเพ่ือหา
ค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถามโดยใช้เทคนิค IOC (Index of Item-Objective Congruence) 
(สุวิมล ติรกานันท์, 2543) 

2. ทดสอบค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า (Alpha 
Coeffcient) ของครอนบาค (Cronbrach) ทําการทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) จากการนํา
แบบสอบถามที่ได้หลังจากผู้เช่ียวชาญได้ทําการตรวจสอบและนํามาคํานวณเพ่ือตรวจสอบ ค่าดัชนี
ความสอดคล้องของข้อคําถามแต่ละข้อทั้งหมด 26 ข้อ ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเพ่ือหาค่าดัชนีความ 
สอดคล้องที่มีค่ามากกว่า 0.5 จํานวน 24 ข้อ และมีค่าน้อยกว่า 0.5 จํานวน 2 ข้อ โดยผู้วิจัยได้ปรับ
ข้อความของแบบสอบถามและนิยามศัพท์เฉพาะ ตามคําแนะนําของผู้เช่ียวชาญเพ่ือให้ข้อคําถามมี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งน้ี หลังจากแบบสอบถามได้ผ่านการพิจารณาจาก
ผู้เช่ียวชาญและอาจารย์ที่ปรึกษา เรียบร้อยแล้วน้ัน ทางผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามที่ได้มาเก็บข้อมูล
จํานวน 30 ชุด เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของ แบบสอบถาม โดยการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สถิติเพ่ือวิเคราะห์ค่าทางสถิติการวิเคราะห์หาความเช่ือมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้กําหนดให้มีการ
ทดสอบความเช่ือมั่น โดยนํา แบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขไปทดสอบความเช่ือมั่นจานวน 30 ชุด 
แล้วนําไปวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นของ แบบสอบถาม โดยกําหนดความเช่ือมั่นที่ 95% (α = 
0.05) ระดับความถูกต้อง (Validity) และระดับนัยสําคัญที่ 0.5หรือความเช่ือมั่นทางสถิติที่ 95% โดย
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (α – Coefficient) ของครอนบาช (Cronbach) โดยผลการทดสอบค่าความ
เช่ือมั่นของคําถามแต่ละด้านพบว่าค่าของ Cronbach Alpha มีค่าอยู่  ในช่วง 0.627 – 0.908 ซึ่งค่า
ความเช่ือมั่นควรอยู่ในระดับที่มากกว่า 0.6 ดังน้ันแบบสอบถามจึงจัดอยู่ในเกณฑ์ ความเช่ือมั่นสูงและ
สามารถนาไปใช้ในการทดสอบได้ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2544) 
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3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เอกสารต่างๆ ได้แก่ วารสาร รายงาน ตลอดจน

บทความต่างๆ ที่ได้มาจาก แหล่งข้อมูลที่หลากหลายและเป็นข้อมูลที่น่าเช่ือถือได้ และสามารถนํามา
เป็นข้อมูลอ้างอิงในการวิจัยได้ 

2. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการออกแบบสอบถาม จากพนักงานธนาคาร
ธนชาตจํากัด (มหาชน) สํานักงานเครือข่ายสาขา (นครปฐม) การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้
ดําเนินการเก็บข้อมูลจริงด้วยตนเองจํานวนกลุ่มตัวอย่างคือ 210 คนโดยกําหนดข้ันตอนการ
ดําเนินงานดังต่อไปนี้ 

 2.1 จัดทําหนังสือเพ่ือขออนุญาตโดยออกในนามของสํานักงานบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร เสนอต่อผู้อํานวยการ สํานักงานเครือข่ายสาขา (นครปฐม) ธนาคารธนชาต 
จํากัด (มหาชน) เพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 2.2 ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตาม วัน และ เวลา ที่กําหนด 
 2.3 นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์แปลความ สรุปผล และเขียนรายงานการวิจัย 

 
3.5 สถิติที่ใชใ้นการวิจัย 

1. สถิติพ้ืนฐาน นําข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามรวมคะแนนท้ังหมดเพ่ือหาค่าเฉลี่ย (μ) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ของประชากรโดยใช้การอ้างอิง เกณฑ์ ทั้งในกรณีการแปลความ
ข้อมูลตามรายข้อ รายด้านและในภาพรวม ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ น้อย น้อยที่สุด ปาน
กลาง มาก มากที่สุด  

2. สถิติที่ใช้เพ่ือการทดสอบสมมติฐาน ในการวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้นําสถิติมาใช้เพ่ือทดสอบ
สมมติฐาน 2 วิธี คือ 1) การวิเคราะห์ความถดถอย อย่างง่าย (Simple Regression Analysis) ใช้
สําหรับการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรอิสระที่มีต่อตัวแปรตาม 2) การวิเคราะห์ความถดถอยแบบ
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ใช้สําหรับการวิเคราะห์ที่อิทธิพล ของตัวแปรแทรก  
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บทที่  4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษา “บทบาทของการให้ความสําคัญต่อลูกค้าในอิทธิพลของความสามารถในการ
สร้างคุณภาพการบริการท่ีมีต่อผลการปฏิบัติงานด้านบริการของพนักงานธนาคารธนชาต จํากัด 
(มหาชน) เขตพื้นที่ สํานักงานเครือข่ายสาขา (นครปฐม)” ผู้วิจัยขอนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
และเสนอผลการวิจารณ์ข้อมูล ดังน้ี 
 
4.1. การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัย ซึ่งในการนําเสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ทําการ
วิเคราะห์และดําเนินการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น  5 ส่วนดังน้ี 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ให้บริการเก่ียวกับความ 

สามารถในการสร้างคุณภาพการบริการของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) เขตพ้ืนที่ สํานักงาน
เครือข่ายสาขา (นครปฐม) 

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของผู้ให้บริการเก่ียวกับผลการ
ปฏิบัติงานด้านบริการของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) เขตพ้ืนที่ สํานักงานเครือข่ายสาขา 
(นครปฐม) 

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ให้บริการเกี่ยวกับการให้
ความสําคัญต่อลูกค้าของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) เขตพื้นที่ สํานักงานเครือข่ายสาขา 
(นครปฐม) 

ส่วนที่  5 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
4.2. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การเสนอผลการศึกษาคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้กําหนดสัญลักษณ์เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
n แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample size) 
μ แทน ค่าเฉลี่ย  (Mean) 
SD แทน ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
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R แทน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 
* แทน  นัยสําคัญทางสถิติ 
SQ แทน  ความสามารถในการสร้างคุณภาพการบริการ (Service Quality) 
SP แทน ผลการปฏิบัติงานด้านบริการ (Service Performance) 
CO แทน  การให้ความสําคัญต่อลูกค้า (Customer Orientation) 

 
4.3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ส่วนที่  1  การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม พนักงานธนาคารธนชาต จํากัด 

(มหาชน) เขตพ้ืนที่สํานักงานเครือข่ายสาขา (นครปฐม) โดยแบบสอบถาม จํานวน 210 คน ผล
ออกมาดังตารางที่ 4.1  

ตารางที่ 4.1 แสดงปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ปัจจัยส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 

เพศ     
     ชาย  50 23.8 
     หญิง 160 76.2 

อายุ     
     น้อยกว่า 25 ปี 25 11.91 
     25 - 35 ปี 83 39.52 
     35 - 45 ปี 62 29.52 
     45 ปีขึ้นไป 40 19.05 

สถานภาพ     
     โสด 95 45.2 
     สมรส 115 54.8 

ระดับการศึกษา     
     ตํ่ากว่าปริญญาตร ี 5 2.4 
     ปริญญาตรี 171 81.4 
     สูงกว่าปรญิญาตร ี 34 16.2 
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ตารางที่ 4.1 แสดงปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
ปัจจัยส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 

     น้อยกว่า  5 ปี 49 23.33 
     5-10 ปี 76 36.2 
     11-20 ปี   36 17.14 
     มากกว่า 20 ปี 49 23.33 

ตําแหน่งงานที่รับผิดชอบ     
     ผูจ้ัดการสาขา 22 10.48 
     ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา 22 10.48 
     เจ้าหน้าทีอํ่านวยการ 11 5.23 
     เจ้าหน้าทีลู่กค้าสัมพันธ์ 28 13.33 
     เจ้าหน้าทีบ่ริการลูกค้า 61 29.05 
     เจ้าหน้าทีก่ารตลาด 66 31.43 

รวม 210 100 
 

จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบจํานวน 210 คนผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน160 คน คิดเป็นร้อยละ 76.20 อายุ 25 - 35 ปีจํานวน 83 คน คิด
เป็นร้อยละ 39.50 สถานภาพสมรส จํานวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 54.80 ระดับการศึกษา 
การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 81.40 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
5-10 ปี จํานวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 36.20 ตําแหน่งงานที่รับผิดชอบเจ้าหน้าที ่การตลาด 
จํานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 31.40 
  

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของผู้ให้บริการเก่ียวกับ
ความสามารถในการสร้างคุณภาพการบริการของพนักงานธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) เขต
พื้นที่ สํานักงานเครือข่ายสาขา (นครปฐม) 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจาก พนักงานธนาคารธนชาต จํากัด 
(มหาชน) เขตพ้ืนที่สํานักงานเครือข่ายสาขา (นครปฐม) จํานวน 10 ข้อคําถาม ผลออกมาดังตารางที่ 
4.2 
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ตารางที่ 4.2  แสดงค่าเฉลี่ย ความเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของผู้ให้บริการเกี่ยวกับ
ความสามารถในการสร้างคุณภาพการบริการของพนักงานธนาคารธนชาต จํากัด 
(มหาชน) เขตพ้ืนที่ สํานักงานเครือข่ายสาขา (นครปฐม) 

ความสามารถในการสร้างคณุภาพการบริการ
(Service Quality) 

 S.D. ระดับ

1. ท่านมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับธุรกิจของธนาคาร 
สามารถช้ีแจงและให้ข้อมูลแก่ลูกค้าได้อย่างดี 

4.60 0.605 มากที่สุด

2. ท่านอธิบายรายละเอียดธุรกรรมของแต่ละประเภทได้
เป็นอย่างดี 

4.55 0.699 มากที่สุด

3. ท่านให้คําแนะนําด้านการเงินและผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าได้
อย่างมืออาชีพ 

4.59 0.637 มากที่สุด

4. ท่านใช้เครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยของ
ธนาคารในการให้บริการได้อย่างมืออาชีพ 

4.60 0.588 มากที่สุด

5. ท่านพูดจาสุภาพ ย้ิมแย้ม แจ่มใส และมีการใช้ภาษาที่
เหมาะสมในการให้บริการทุกครั้ง 

4.80 0.427 มากที่สุด

6. ท่านให้บริการลูกค้าด้วยการเอาใจใส่ 4.81 0.402 มากที่สุด
7. ท่านแต่งกายสุภาพ เรียบร้อยตามระเบียบของธนาคาร 4.82 0.421 มากที่สุด
8. ท่านจัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์พร้อมบริการให้ลูกค้า

ตลอดเวลา 
4.75 0.465 มากที่สุด

9. ท่านสามารถสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการว่าได้รับ
บริการที่ถูกต้อง 

4.78 0.440 มากที่สุด

10. ท่านมีความซื่อสัตย์ในการให้บริการ และให้คําปรึกษา
ลูกค้าอย่างตรงไปตรงมา 

4.91 0.297 มากที่สุด

รวม 4.72 0.406 มากที่สุด
  

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้ให้บริการเก่ียวกับความสามารถในการ
สร้างคุณภาพการบริการของพนักงานธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) เขตพ้ืนที่ สํานักงานเครือข่าย
สาขา (นครปฐม) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉล่ีย 4.72 เมื่อพิจารณารายข้อลําดับ
แรกคือมีความซื่อสัตย์ในการให้บริการ และให้คําปรึกษาลูกค้าอย่างตรงไปตรงมา มีคะแนนเฉลี่ย 
4.91 รองลงมาคือแต่งกายสุภาพ เรียบร้อยตามระเบียบของธนาคาร มีคะแนนเฉล่ีย 4.82 และลําดับ
สุดท้ายคือ อธิบายรายละเอียดธุรกรรมของแต่ละประเภทได้เป็นอย่างดี มีคะแนนเฉล่ีย 4.55 
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ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของผู้ให้บริการเก่ียวกับผลการ
ปฏิบัติงานด้านบริการของพนักงานธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) เขตพื้นที่ สํานักงาน
เครือข่ายสาขา (นครปฐม) 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจาก พนักงานธนาคารธนชาต จํากัด 
(มหาชน) เขตพื้นที่สํานักงานเครือข่ายสาขา (นครปฐม) จํานวน 6 ข้อคําถาม ผลออกมาดังตารางที่ 
4.3 

ตารางที่ 4.3 แสดงค่าเฉลี่ย ความเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของผู้ให้บริการเกี่ยวกับ
ผลการปฏิบัติงานด้านบริการของพนักงานธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) เขตพื้นที่ 
สํานักงานเครือข่ายสาขา (นครปฐม) 

ผลการปฏิบัติงานด้านบริการ (Service Performance) S.D. ระดับ
1. ท่านสามารถทําให้ลูกค้ามาใช้บริการด้านการเงินของ

ธนาคารเพ่ิมมากข้ึน 
4.41 0.638 มากที่สุด

2. ท่านสามารถทําให้ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ของธนาคารเพ่ิม
มากข้ึน 

4.47 0.679 มากที่สุด

3. ท่านสามารถทําให้ลูกค้าบอกต่อแก่เพ่ือน พ่ี  น้อง ให้
มาใช้บริการกับท่านเพ่ิมมากขึ้น 

4.48 0.620 มากที่สุด

4. ท่านสามารถทําให้ลูกค้าเช่ือถือในภาพลักษณ์ของ
องค์กรและใช้บริการกับธนาคารอย่างมั่นใจ 

4.75 0.523 มากที่สุด

5. ท่านทําให้ลูกค้าได้รับบริการตามมาตรฐานของ
ธนาคารที่กําหนดไว้ 

4.75 0.497 มากที่สุด

6. ท่านทําให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ถูกต้องและรวดเร็ว
ตามมาตรฐานของธนาคาร 

4.75 0.477 มากที่สุด

รวม 4.60 0.469 มากที่สุด
 

จากตารางที่ 4.3 พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้ให้บริการเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานด้าน
บริการของพนักงานธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) เขตพ้ืนที่ สํานักงานเครือข่ายสาขา (นครปฐม)
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉล่ีย 4.60 เมื่อพิจารณารายข้อลําดับแรกคือสามารถทํา
ให้ลูกค้าเช่ือถือในภาพลักษณ์ขององค์กรและใช้บริการกับธนาคารอย่างมั่นใจ ทําให้ลูกค้าได้รับบริการ
ตามมาตรฐานของธนาคารท่ีกําหนดไว้และทําให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ถูกต้องและรวดเร็วตาม
มาตรฐานของธนาคาร มีคะแนนเฉล่ีย 4.75 รองลงมาคือสามารถทําให้ลูกค้าบอกต่อแก่เพ่ือน พ่ี  น้อง 
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ให้มาใช้บริการกับท่านเพ่ิมมากขึ้น มีคะแนนเฉล่ีย 4.48 และลําดับสุดท้ายคือ สามารถทําให้ลูกค้ามา
ใช้บริการด้านการเงินของธนาคารเพ่ิมมากขึ้น มีคะแนนเฉล่ีย 4.41 
 

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของผู้ให้บริการเก่ียวกับการให้
ความสําคัญต่อลูกค้าของพนักงานธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) เขตพื้นท่ี สํานักงานเครือข่าย
สาขา (นครปฐม) 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจาก พนักงานธนาคารธนชาต จํากัด 
(มหาชน) เขตพื้นที่สํานักงานเครือข่ายสาขา (นครปฐม) จํานวน 7 ข้อคําถาม ผลออกมาดังตารางที่ 
4.4 

ตารางที่ 4.4 แสดงค่าเฉลี่ย ความเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของผู้ให้บริการเกี่ยวกับ
การให้ความสําคัญต่อลูกค้าของพนักงานธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) เขตพ้ืนที่ 
สํานักงานเครือข่ายสาขา (นครปฐม) 

การให้ความสาํคัญต่อลูกคา้ (Customer Orientation) S.D. ระดับ
1. ท่านให้ความสําคัญต่อลูกค้าเป็นอันดับแรก ทั้งในเร่ือง

ของการบริการที่ดีคุณภาพ และตรงตามความต้องการ
ของลูกค้า 

4.81 0.425 มากที่สุด

2. ท่านเช่ือว่าลูกค้าเป็นบุคคลสําคัญที่ทําให้องค์กรประสบ
ความสําเร็จและมีกําไร 

4.85 0.394 มากที่สุด

3. ท่านพร้อมให้การบริการท่ีมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าเป็นสําคัญ 

4.80 0.443 ทากที่สุด

4. ท่านสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเป็นสิ่งที่สําคัญ 4.87 0.376 มากที่สุด
5. ท่านให้บริการลูกค้าตามมาตรฐานของธนาคารและสร้าง

ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
4.83 0.444 มากที่สุด

6. ท่านให้ความสําคัญต่อความรู้สึกของลูกค้าทุกการกระทํา
ท่านจะบริการลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์  

4.81 0.447 มากที่สุด

7. ท่านเช่ือว่าลูกค้าเป็นบุคคลที่ท่านพร้อมให้บริการทุกเวลา 
และทุกโอกาสตามท่ีลูกค้าร้องขอ 

4.75 0.487 มากที่สุด

รวม 4.82 0.366 มากที่สุด
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จากตารางที่ 4.4 พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้ให้บริการเก่ียวกับการให้ความสําคัญต่อ
ลูกค้าของพนักงานธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)  เขตพ้ืนที่ สํานักงานเครือข่ายสาขา (นครปฐม)
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.82 เมื่อพิจารณารายข้อลําดับแรกคือสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเป็นสิ่งที่สําคัญ มีคะแนนเฉลี่ย 4.87 รองลงมาคือเช่ือว่าลูกค้าเป็นบุคคล
สําคัญที่ทําให้องค์กรประสบความสําเร็จและมีกําไร มีคะแนนเฉล่ีย 4.85 และลําดับสุดท้ายคือ เช่ือว่า
ลูกค้าเป็นบุคคลที่ท่านพร้อมให้บริการทุกเวลา และทุกโอกาสตามท่ีลูกค้าร้องขอ มีคะแนนเฉล่ีย 4.75 
 

ส่วนที่  5  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของเพียร์

สันซึ่งใช้สําหรับการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 3 ตัว การพิจารณาว่าตัวแปรทั้ง 3 ตัว มี
ความสัมพันธ์กันหรือไม่และมีความสัมพันธ์ในระดับใด สามารถพิจารณาได้จากค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ดังน้ี 

ตารางที่ 4.5 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของตัวแปรการให้ความสําคัญต่อลูกค้าใน
อิทธิพลของความสามารถในการสร้างคุณภาพการบริการที่มีผลต่อการปฏิบัติงานด้าน
บริการโดยจําแนกตามลักษณะของกลุ่มประชากร 

(n = 210 ราย) 
ตัวแปร SQ SP CO

ค่าเฉลี่ย (  ) 4.72 4.6 4.82 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.406 0.469 0.366 

ความสามารถในการาสร้างคุณภาพการบริการ  (SQ)

ผลการปฏิบัติงานด้านบริการ (SP) 0.611** 

การให้ความสําคัญต่อลูกค้า (CO) 0.507** 0.660** 
* ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05,     ** ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01,     *** ที่ระดับนัยสําคัญ 0.001 
  

จากตารางที่ 4.5 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม ตัวแปร
อิสระ และตัวแปรแทรกมีความสัมพันธ์กันโดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง 0.507 - 0.660 
และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพบว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.001 
ดังน้ันสรุปได้ว่าตัวแปรต้น ตัวแปรแทรก มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามการทดสอบสมมติฐานด้วยการ
วิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis)  
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การวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย (Simple Regressions) โดยจะใช้ระดับความเชื่อมั่น 
99% ในการทดสอบสมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน ดังน้ี 

 
สมมติฐานท่ี 1 พนักงานที่มีความสามารถในการสร้างคุณภาพการบริการจะมีผลการ

ปฏิบัติงานด้านบริการเพ่ิมขึ้น โดยนําเสนอการวิเคราะห์ในตาราง 4.6 ดังน้ี 
 

ตารางที่ 4.6 การวิเคราะห์ ความถดถอยอย่างง่ายของความสามารถในการสร้างคุณภาพการบริการมี
ผลต่อการปฏิบัติงานด้านบริการ 

 ( n = 210 ราย) 
 

ตัวแปรต้น 
ผลการปฏิบัติงานด้าน

บริการ (SP) 
 
t P – value 

(
ค่าคงที่ (a) 
ความสามารถในการสร้างคุณภาพการ
บริการ (SQ) 

1.547
0.698 

0.290
0.063 

5.330 
11.131 

0.000***
0.000*** 

F=123.910 , P = 0.000 , Adjusted = 0.370
* ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05,     ** ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01,     *** ที่ระดับนัยสําคัญ 0.001 
 

จากตารางที่ 4.6 การวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย (Simple Regressions) โดยใช้
เทคนิควิธีนําเข้า (Enter) ความสารมารถในการสร้างคุณภาพการบริการ (SQ) ผลการปฏิบัติงานด้าน
บริการ (SP) เพ่ือทดสอบสมมติฐานที่ 1  

ผลการวิเคราะห์พบว่า ความสามารถในการสร้างคุณภาพการบริการ (SQ) มีผลกระทบ
เชิงบวกกับผลการปฏิบัติงานด้านบริการ (SP) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.001 (  = 0.698, 
p< 0.001) จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1 

การวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regressions) โดยจะใช้ระดับความเช่ือมั่น 
99% ในการทดสอบสมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน ดังน้ี 
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สมมติฐานท่ี 2 พนักงานที่มีความสามารถในการสร้างคุณภาพการบริการจะมีผลการ
ปฏิบัติงานด้านบริการสูง ในกรณีที่ให้ความสําคัญต่อลูกค้า โดยนําเสนอการวิเคราะห์ในตาราง 4.7 
ดังน้ี 
 
ตารางที่ 4.7 การวิเคราะห์ ความถดถอยแบบพหุคูณของการให้ความสําคัญต่อลูกค้าในอิทธิพล

ความสามารถในการสร้างคุณภาพการบริการมีผลต่อการปฏิบัติงานด้านบริการ 
 ( n = 210 ราย) 

 
ตัวแปรต้น 

ผลการปฏิบัติงานด้าน
บริการ (SP) 

 
t P - value 

(

ค่าคงที่ (a) 
ความสามารถในการสร้างคุณภาพการ
บริการ (SQ) x การให้ความสําคัญต่อ
ลูกค้า (CO) 

-2.459
5.542 

1.717
0.371 

-1.432 
0.719 

0.1.54
0.000*** 

F=222.974 , P = 0.000 , Adjusted  = 0.515
* ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05,     ** ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01,     *** ที่ระดับนัยสําคัญ 0.001 
 

จากตารางที่ 4.7 การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) โดยใช้เทคนิควิธีนําเข้า (Enter) ของการให้ความสําคัญต่อลูกค้า (CO) ที่มีอิทธิพลต่อ
ความสามารถในการสร้างคุณภาพบริการ กับ ผลการปฏิบัติงานด้านบริการ (SP) เพื่อทดสอบ
สมมติฐานที่ 2  

ผลการวิเคราะห์พบว่าการให้ความสําคัญต่อลูกค้า (CO) มีผลกระทบต่อความสามารถใน
การสร้างคุณภาพการบริการ (SQ) กับผลการปฏิบัติงานด้านบริการ (SP) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ระดับ 0.001 (  = 5.542, p < 0.001) จึงยอมรับสมมติฐานที่ 2  

ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า พนักงานที่มีความสามารถในการสร้างคุณภาพการบริการจะมีผล
การปฏิบัติงานด้านบริการเพ่ิมขึ้น  ทั้งในส่วนของสามารถทําให้ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ของธนาคารเพ่ิม
มากขึ้นสามารถทําให้ลูกค้าเช่ือถือในภาพลักษณ์ขององค์กรและใช้บริการกับธนาคารอย่างมั่นใจและ
ทําให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ถูกต้องและรวดเร็วตามมาตรฐานของธนาคาร ทั้งในส่วนของอธิบาย
รายละเอียดธุรกรรมของแต่ละประเภทได้เป็นอย่างดี ให้คําแนะนําด้านการเงินและผลิตภัณฑ์แก่
ลูกค้าได้อย่างมืออาชีพและตรงตามความต้องการของลูกค้า ให้บริการลูกค้าด้วยการเอาใจใส่ แต่ง
กายสุภาพ เรียบร้อยตามระเบียบของธนาคารและมีความซื่อสัตย์ในการให้บริการ และให้คําปรึกษา
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ลูกค้าอย่างตรงไปตรงมาและพนักงานที่ให้ความสําคัญต่อลูกค้า ในอิทธิพลของความสามารถในการ
สร้างคุณภาพการบริการ ส่งผลต่อการปฏิบัติงานด้านบริการพนักงานให้ความสําคัญต่อลูกค้าบริการ
ด้วยใจและให้ความสําคัญต่อความต้องการของลูกค้า สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าทําให้ลูกค้า
ได้รับบริการตามมาตรฐานของธนาคารที่กําหนดไว้และทําให้ลูกค้าได้รับการบริการอย่างตรงไปตรงมา
และ ได้รับการบริการที่ซื่อสัตย์ ตามระเบียบของธนาคาร อย่างมีนัยสําคัญ  
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บทที่  5 

สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง “บทบาทของการให้ความสําคัญต่อลูกค้าในอิทธิพลของความสามารถใน
การสร้างคุณภาพการบริการท่ีมีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)  
เขตพ้ืนที่ สํานักงานเครือข่ายสาขา (นครปฐม)” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการสํารวจความคิดเห็นของกลุ่มประชากร กลุ่มประชากรที่ใช้ทํา
การวิจัยครั้งน้ีได้แก่ พนักงานของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) เขตพ้ืนที่สํานักงานเครือข่ายสาขา 
(นครปฐม) จํานวน 22 สาขา พนักงานจํานวนทั้งสิ้น 210 รายและนําข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาทําการ
วิเคราะห์ค่าทางสถิติด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ผู้ วิจัยได้สรุปผลการวิจัย อภิปรายและ
ข้อเสนอแนะโดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 
สรุปผลการวิจัย 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานธนาคารธนชาตจํากัด (มหาชน) เขตพื้นที่
สํานักงานเครือข่ายสาขา (นครปฐม) 

จากการศึกษาพบว่าพนักงานของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) พ้ืนที่สํานักงาน
เครือข่ายสาขา (นครปฐม) ทั้งหมดมีจํานวน 210 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 
25-35 ปี มีสถานภาพสมรส การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี และระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 5-10 ปี และจํานวนตําแหน่งงานท่ีมีพนักงานมากที่สุดคือ เจ้าหน้าที่การตลาด 

 
ตอนท่ี 2 ความสามารถในการสร้างคุณภาพการบริการ 
จากการศึกษาพบว่า พนักงานของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) พ้ืนที่สํานักงาน

เครือข่ายสาขา (นครปฐม) มีระดับของความสามารถในการสร้างคุณภาพการบริการ ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เน่ืองจากธนาคารธนชาตวัดคุณภาพการบริการของพนักงานอย่างต่อเน่ืองทุกเดือน 
อีกทั้งมีการจัดอบรม พนักงานผู้ให้บริการทุกท่าน เพ่ือให้การบริการมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง โดย
การบริการของพนักงานทุกท่านต้องมุ่งหวังตอบสนองความต้องการขอลูกค้าอีกด้วยจึงทําให้พนักงาน
ทุกท่านมีการบริการที่มีคุณภาพส่งต่อแก่ลูกค้าทุกราย และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ระดับของ
ความสามารถในการสร้างคุณภาพการบริการอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ที่มีค่าเฉล่ียระดับสูงสุดของ
ความสามารถในการสร้างคุณภาพการบริการ คือ ความซื่อสัตย์ในการให้บริการ และให้คําปรึกษา
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ลูกค้าอย่างตรงไปตรงมา รองลงมาคือการแต่งกายสุภาพ เรียบร้อยตามระเบียบของธนาคาร และข้อ
ที่มีค่าเฉล่ียการสร้างคุณภาพการบริการน้อยที่สุดคือการอธิบายรายละเอียดธุรกรรมของแต่ละ
ประเภทได้เป็นอย่างดี  

 
ตอนท่ี 3 ผลการปฏิบัติงานด้านบริการ 
จากการศึกษาพบว่า พนักงานของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) พ้ืนที่สํานักงาน

เครือข่ายสาขา (นครปฐม) มีระดับของผลการปฏิบัติงานด้านบริการภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
เน่ืองจากธนาคารธนชาตวัดผลการปฏิบัติงานด้านบริการของพนักงานทุกเดือน จึงทําให้พนักงานทุก
ท่านมุ่งเน้นการบริการที่ดีมีคุณภาพแก้ลูกค้าที่มารับบริการทุกราย และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อ
ที่มีค่าเฉล่ียระดับสูงสุดของผลการปฏิบัติงานด้านบริการมากที่สุดทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉล่ียระดับสูงสุด
ของผลการปฏิบัติงานด้านบริการ คือ สามารถทําให้ลูกค้าเช่ือถือในภาพลักษณ์ขององค์กรและใช้
บริการกับธนาคารอย่างมั่นใจ ทําให้ลูกค้าได้รับบริการตามมาตรฐานของธนาคารที่กําหนดไว้และทํา
ให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ถูกต้องและรวดเร็วตามมาตรฐานของธนาคาร รองลงมาคือสามารถทําให้
ลูกค้าบอกต่อแก่เพ่ือน พ่ี น้อง ให้มาใช้บริการกับท่านเพ่ิมมากขึ้น และข้อที่มีค่าเฉลี่ยผลการ
ปฏิบัติงานน้อยที่สุดคือ สามารถทําใหลู้กค้ามาใช้บริการด้านการเงินของธนาคารเพ่ิมมากขึ้น 

 
ตอนท่ี 4 การให้ความสําคัญต่อลูกค้า 
จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่า พนักงานของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) เขตพ้ืนที่ 

สํานักงานเครือข่ายสาขา(นครปฐม)มีระดับของการให้ความสําคัญต่อลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก
ที่สุดเน่ืองจากพนักงานทุกท่านได้รับการฝึกอบรม Service Standard โดยการบริการมุ่งเน้นผลการ
ปฏิบัติงานภายใต้การให้ความสําคัญต่อความต้องการของลูกค้าจึงทําให้พนักงานทุกท่านมีมาตรฐาน
การบริการในรูปแบบเดียวกันทุกท่าน และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับสูงสุดของ
การให้ความสําคัญต่อลูกค้า คือ  การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเป็นสิ่งที่สําคัญ รองลงมาคือเช่ือ
ว่าลูกค้าเป็นบุคคลสําคัญที่ทําให้องค์กรประสบความสําเร็จและมีกําไร และข้อที่มีค่าเฉลี่ยการให้
ความสําคัญต่อลูกค้าน้อยที่สุดคือ  เช่ือว่าลูกค้าเป็นบุคคลท่ีท่านพร้อมให้บริการทุกเวลา และทุก
โอกาสตามที่ลูกค้าร้องขอ 

 
ตอนท่ี 5 การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1 พนักงานที่มีความสามารถในการสร้างคุณภาพการจะบริการมีผลการ

ปฏิบัติงานด้านบริการเพ่ิมขึ้น อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.001 (  = 0.698, p< 0.001) ดังน้ัน
จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1  
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สมมติฐานท่ี 2 พนักงานที่มีความสามารถในการสร้างคุณภาพการบริการจะมีผลการ
ปฏิบัติงานด้านบริการสูง ในกรณีที่ให้ความสําคัญต่อลูกค้าอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.001    
(  = 5.542, p < 0.001) ดังน้ันจึงยอมรับสมมติฐานที่ 2 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาบทบาทของการให้ความสําคัญต่อลูกค้าในอิทธิพลของ
ความสามารถในการสร้างคุณภาพการบริการที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารธนชาต 
จํากัด (มหาชน) เขตพ้ืนที่ สํานักงานเครือข่ายสาขา (นครปฐม) ซึ่งเป็นการศึกษาบทบาทการให้
ความสําคัญต่อลูกค้าในอิทธิพลของความสามารถในการสร้างคุณภาพบริการท่ีมีผลต่อผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน ได้ค้นพบจากการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีโดยสามารถนํามาอภิปรายผลได้ดังน้ี 

 
ความสามารถในการสร้างคุณภาพบริการ  
พนักงานของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) พ้ืนที่สํานักงานเครือข่ายสาขา (นครปฐม) 

มีระดับของความสามารถในการสร้างคุณภาพบริการในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้วยธนาคาร 
ธนชาต ได้มีการจัดอบรม Service Standard ให้กับพนักงาน และมุ่งเน้นการบริการท่ีเป็นเลิศ โดยมี
ข้อเฉลี่ยระดับสูงสุดของความสามารถในการสร้างคุณภาพบริการ คือ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
ซื่อสัตย์ในการบริการ และให้คําปรึกษาลูกค้าอย่างตรงไปตรงมา รองลงมาคือผู้ตอบแบบสอบถามแต่ง
กายสุภาพ เรียบร้อยตามระเบียบของธนาคาร เหตุผลเช่นน้ีน่าจะมาจากหากพนักงานผู้ให้บริการ
ต้องการให้บริการลูกค้าอย่างมีความซื่อสัตย์ และอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้เกิดความถูกต้องในการ
ทํางานและเพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนทั้งจากปัจจัยภายใน และภายนอกซึ่งอาจจะเกิดข้ึน
ได้ในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์จะทําให้พนักงานมีความเจริญในหน้าที่การ
งานได้ อย่างถูกต้องไม่ถูกตรวจสอบ อีกทั้งยังสร้างความไว้วางใจแก่ลูกค้าผู้มาใช้บริการ และหัวหน้า
งานอีกด้วย  และการแต่งกายสุภาพ เรียบร้อยตามระเบียบของธนาคาร จะสามารถช่วยสร้างความ
น่าเช่ือถือให้แก่พนักงาน สร้างภาพลักษณ์ให้แก่องค์กรอีกด้วย ลูกค้าก็จะเกิดความไว้วางใจใช้บริการ
ได้อย่างอุ่นใจ  พนักงานต้องแต่งกายสะอาด เรียบร้อย พนักงานต้อนรับลูกค้าทุกคนอย่าง
ตรงไปตรงมาด้วยความรู้ที่มี บริการด้วยความถูกต้องมีความกระตือรือร้น และควรมีการสืบหาข้อมูล
ของลูกค้าจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือจะได้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม จะเป็นการ
ช่วยสร้างสื่อสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าต่อลูกค้าชนิดปากต่อปากซึ่งเป็นวิธีที่ได้ผลที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ
งานทฤษฎีของสุพรรณี อินทร์แก้ว (2549) ซึ่งกล่าวถึง การเน้นบริการที่ ย้ิมแย้ม เอาใจใส่ลูกค้า 
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้บริการอย่างเต็มใจ และมีความกระตือรือร้นในการการบริการ 
และข้อที่มีค่าเฉล่ียระดับตํ่าสุดคือ ผู้ตอบแบบสอบถามอธิบายรายละเอียดธุรกรรมของแต่ละประเภท
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ได้เป็นอย่างดี เหตุผลที่เป็นเช่นน้ีเพราะ พนักงานอาจจะยังมีความเช่ียวชาญในเรื่องประเภทธุรกรรม
ยังไม่ดีพอ อาจจะต้องมีการสนับสนุนโดยการจัดหลักสูตรอบรมให้พนักงานเพ่ือเพ่ิมความรู้ในเรื่อง
ต่างๆ เพ่ือให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายให้ลูกค้าฟังได้อย่างมั่นใจและตรงตาม
ความต้องการขอลูกค้าแต่ละรายไป  

 
ผลการปฏิบัติงานด้านบริการ 
พนักงานธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) เขตพื้นที่ สํานักงานเครือข่ายสาขา (นครปฐม) 

มีระดับของผลการปฏิบัติงานด้านบริการภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉล่ียระดับสูงสุด
ของผลการปฏิบัติงานด้านบริการ คือผู้ตอบแบบสอบถามสามารถทําให้ลูกค้าเช่ือถือในภาพลักษณ์
ขององค์กรและใช้บริการกับธนาคารอย่างมั่นใจ ผู้ตอบแบบสอบถามทําให้ลูกค้าได้รับบริการตาม
มาตรฐานของธนาคารที่กําหนดไว้และผู้ตอบแบบสอบถามทําให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ถูกต้องและ
รวดเร็วตามมาตรฐานของธนาคาร รองลงมาคือผู้ตอบแบบสอบถามสามารถทําให้ลูกค้าบอกต่อแก่
เพ่ือน พ่ี  น้อง ให้มาใช้บริการกับท่านเพ่ิมมากขึ้นเหตุผลที่เป็นเช่นน้ีน่าจะเป็นเพราะว่าภาพลักษณ์
ขององค์เป็นสิ่งสําคัญการที่ลูกค้าจะเลือกใช้บริการกับธนาคารใดหรือองค์กรใดส่วนใหญ่จะเลือกจาก
ภาพลักษณ์ขององค์กร การทําให้ลูกค้าเช่ือถือภาพลักษณ์น้ันจึงเป็นสิ่งสําคัญเพ่ือลูกค้าจักเลือกใช้
บริการได้อย่างมั่นใจและการบริการท่ีดีได้มาตรฐาน ถูกต้อง รวดเร็วแม่นยํา เป็นสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กัน
การที่ภาพลักษณ์ขององค์จะดีหรือไม่น้ันก็ขึ้นอยู่กับหลายเรื่องทั้งผลกําไรขององค์กร การจัดเกรดของ
องค์กร แล้วยังมีอีกหลายด้านรวมถึงการบริการของพนักงานด้วยต้องได้มาตรฐาน ต้องถูกต้องแม่นยํา
อีกด้วยเพื่อสร้างความเช่ือถือให้ลูกค้าในการเลือกใช้บริการอย่างต่อเน่ืองและใช้บริการเป็นธนาคาร
หลักของลูกค้าตลอดไป  และข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถทําให้ลูกค้ามาใช้
บริการด้านการเงินของธนาคารเพิ่มมากขึ้น เหตุผลที่เป็นเช่นน้ีเพราะ การที่ลูกค้าจะมาใช้บริการของ
ธนาคารเพ่ิมมากขึ้นประกอบไปด้วยปัจจัยหลายประการด้วยกันทั้งในตัวของผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
เองสามารถตอบความต้องการของลูกค้าหรือไม่อาจจะเป็นเรื่องของผลตอบแทนและความคุ้มค่าของ
ลูกค้าเมื่อเปรียบเทียบกับธนาคารคู่แข็งซึ่งมีเช่นกัน หรืออาจเป็นเพราะความสามารถของลูกค้าแต่ละ
รายไม่เท่ากัน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการบริการเพียงอย่างเดียวที่จะเป็นชี้วัด ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี
ของกฤษฎ์ อุทัยรัตน์ (2546) ซึ่งกล่าวถึง การวัดเพ่ือประเมินผลงานโดยอ้อม เป็นการวัดลักษณะของ
การแสดงออกเป็นส่วนใหญ่ ที่มีผลต่อการทํางาน เน่ืองจากงานบางอย่างสามารถกําหนดเป็นรูปธรรม
ได้ยาก ให้การวัดที่ไม่เที่ยง จึงจําเป็นต้องมีการวัดผลทางอ่ืนแทน วิธีการวัดผลทางอ้อมน้ีส่วนใหญ่จะ
เป็นการวัดลักษณะการแสดงออกในการปฏิบัติงานเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจะวัดจากความกระตือรือร้น  
ความร่วมมือ ความเช่ือถือได้ และอ่ืนมาประกอบด้วย แทนที่จะวัดช้ินงานเป็นมาตรฐาน ย่อมให้ยาก
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ในงานนามธรรมอย่างานบริการ ซึ่งการวัดทางอ้อมต้องทวนสอบเทียบกับเอกสารการปฏิบัติงาน
ควบคู่ด้วย 

 
การให้ความสําคัญต่อลูกค้า 
พนักงานธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) เขตพื้นที่ สํานักงานเครือข่ายสาขา (นครปฐม)  

มีระดับของการให้ความสําคัญต่อลูกค้าในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดของ
การให้ความสําคัญต่อลูกค้าคือ ผู้ตอบแบบสอบถามสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเป็นสิ่งสําคัญ  
รองลงมาคือผู้ตอบแบบสอบถามให้บริการลูกค้าตามมาตรฐานของธนาคารและสร้างให้ลูกค้าเกิด
ความพึงพอใจสูงสุด เหตุผลที่เป็นเช่นน้ีน่าจะเป็นเพราะว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเช่ือว่าการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเป็นสิ่งที่สามารถช่วยให้ลูกค้าเลือกใช้บริการกับตนมากขึ้น โดยเป็นการ
บริการที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างดีเน่ืองจากความสัมพันธ์อันดีจะทําให้ลูกค้าเปิดใจในการร้อง
ขอให้บริการได้อย่างที่ต้องการและลูกค้าคือคนสําคัญที่สุดเสมอ ดังน้ัน เราจึงมุ่งมั่นที่จะนําเสนอ
บริการท่ีดีที่สุดให้กับลูกค้า เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด เพราะผู้ตอบแบบสอบถามเช่ือว่าความ
พอใจและความม่ันใจของลูกค้าที่มีให้ จะเป็นตัวผลักดันให้องค์กรประสบความสําเร็จ พนักงานที่มี
การบริการและการใจใส่ลูกค้า ให้ความสําคัญในตัวลูกค้าของพนักงาน ลูกค้าจะรู้สึกประทับใจใน
พนักงานที่ให้บริการ ยังอาจทําให้ลูกค้าพึงพอใจในตัวของ องค์กรด้วย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการใช้
บริการซ้ําในที่สุด สอดคล้องกับทฤษฎีของ Donavan and Hocutt, 2001) ซึ่งได้กล่าวถึงการจัดการ
ความต้องของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ โดยการเอาความต้องการของเป็นสําคัญ ซึ่งส่งผลให้เกิดการ
ใช้บริการซ้ําในที่สุด และข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ ผู้ตอบแบบสอบถามเช่ือว่าลูกค้าเป็นบุคคลที่
พร้อมให้บริการทุกเวลา และทุกโอกาสที่ลูกค้าร้องขอ เหตุผลที่เป็นเช่นน้ีเพราะว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
คิดว่าการบริการต้องมีช่วงเวลาในการบริการที่เหมาะสม และต้องการบริการช่วงโอกาสท่ีสามารถ
ให้บริการลูกค้าได้อย่างเต็มทีเน่ืองจากลูกค้าเป็นบุคคลสําคัญ ดังน้ันการบริการท่ีอาจจะอยู่ในช่วง
ผู้ตอบแบบสอบถามกําลังปฏิบัติภารกิจอ่ืนใดอาจจะให้บริการไม่ได้ดีเท่าที่ควรนักดังน้ันค่าเฉลี่ยข้อน้ี
จึงตํ่าที่สุด แต่คะแนนไม่ถือว่าน้อยมากนัก เพราะบางท่านก็จะรีบวางมือกับงานที่ยุ่งอยู่น้ันเพ่ือ
ให้บริการลูกค้าโดยทันถ่วงที เพ่ือเป็นการตอบสนองลูกค้าอย่างรวดเร็วต่อไป 

 
สมมติฐานท่ี 1 พนักงานที่มีความสามารถในการสร้างคุณภาพการบริการจะมีผลการ

ปฏิบัติงานด้านบริการเพ่ิมขึ้น อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.001 (β = 0.698, p<0.001) เหตุผล
ที่เป็นเช่นน้ีน่าจะเป็นเพราะความสามารถในการสร้างคุณภาพบริการของพนักงานมีอิทธิพลต่อผลการ
ปฏิบัติงาน จากการบริการของพนักงานที่เต็มไปด้วยความรู้ความสามารถที่จะอธิบายถึงธุรกิจธนาคาร 
และอธิบายถึงธุรกรรมต่างๆ ของธนาคารให้ลูกค้าได้อย่างดีลูกค้าก็จะเกิดความเช่ือมั่น และใช้บริการ
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ด้านการเงินของธนาคาร และซื้อผลิตภัณฑ์ของธนาคารเพ่ิมมากขึ้น และลูกค้าจะมั่นใจ เพราะ
พนักงานมีความเป็นมืออาชีพ ทั้งเรื่องของความรู้ผลิตภัณฑ์ ความรู้รอบด้านและความรู้เรื่องระบบ
ต่างๆ ของธนาคาร ให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ลูกค้าก็จะเป็นประชาสัมพันธ์อีกช่องทางหนึ่ง
ให้แก่ธนาคารคือเป็นการบอกต่อแก่เพ่ือน พ่ี น้องให้มาใช้บริการของธนาคารด้วย ภาพลักษณ์ของ
องค์กรเป็นสิ่งสําคัญดังน้ันการจัดสถานที่ การแต่งกาย ของพนักงานก็เป็นสิ่งสําคัญต้องเป็นระเบียบ
เรียบร้อยตามระเบียบของธนาคาร เมื่อ คนและสถานที่พร้อมให้บริการลูกค้าก็จะเกิดความพึงพอใจ 
มีความไว้วางใจ ใช้บริการกับธนาคารซ้ํา และเลือกเป็นธนาคารหลักในการทําธุรกรรมต่างๆ อย่าง
ครบวงจร ต่อไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชมพูนุช สุนทรนนท์ (2549) ศึกษาเรื่องแนวทางการ
บริหารลูกค้าสัมพันธ์ของห้องสมุดมารวยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษา
สภาพการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ความคิดเห็นและความคาดหวังของลูกค้าต่อการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 
และเพ่ือพัฒนาแนวทางการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับลูกค้าห้องสมุดมารวย กลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ กลุ่มผู้ให้บริการ จํานวน 6 คน กลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นสมาชิกภายในและภายนอกกลุ่มละ 8 คน และ
กลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ จํานวน 45 คน เครื่องมือการศึกษา คือ แบบ
สัมภาษณ์เจาะลึก แบบสัมภาษณ์กลุ่ม และแบบสอบถาม  ผลการศึกษาพบว่า 1.ห้องสมุดไม่มี
นโยบายการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่ระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษร แต่มีการดําเนินการบริหารลูกค้า
สัมพันธ์ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบริการ ด้านพนักงาน และด้านภาพลักษณ์ มีปัญหา
อุปสรรคด้านจํานวนพนักงานมีไม่เพียงพอ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาพนักงานยังไม่
ครบถ้วน 2. ลูกค้ามีความคิดเห็นต่อการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ดังน้ี ด้านผลิตภัณฑ์ ความสามารถใน
การใช้งานและมีความหลากหลาย ด้านบริการ ความสะดวกและตรงตามความต้องการ ด้านพนักงาน
ช่ัวคราว ขาดความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการให้บริการ และด้านภาพลักษณ์ เป็นแหล่ง
บริการสารสนเทศตลาดทุนและการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ 3. ลูกค้ามีความคาดหวังต่อการบริหาร
ลูกค้าสัมพันธ์ ดังน้ี ด้านผลิตภัณฑ์ เพ่ิมปริมาณผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงความถูกต้องของระบบสืบค้น
สารสนเทศ ปรับตําแหน่งเลขเรียกหนังสือด้านบริการ ลดค่าบริการถ่ายเอกสาร ด้านพนักงาน พัฒนา
พนักงานทุกคนอย่างสมํ่าเสมอ และด้านภาพลักษณ์ รักษาภาพลักษณ์การเป็นแหล่งบริการ
สารสนเทศด้านตลาดทุนและการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ มีการบริการท่ีเน้นลูกค้า และ
ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ให้กว้างขวางย่ิงขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของชาญฤทธ์ิ แตงอ่อน 
(2553) ได้ศึกษาเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่าง แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสํานักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศ
ยานสุวรณภูมิ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ 26 - 35 ปี สถานภาพสมรส/อยู่
ด้วยกัน ระดับการศึกษาปริญญาตรี รายได้ต่อเดือนตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 15,001 บาท และประสบการณ์
การทํางานตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 5 ปี แรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวม และรายด้าน อยู่ในระดับมาก 
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ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวม และรายด้าน อยู่ในระดับมาก ด้านความก้าวหน้าในตําแหน่ง
อยู่ในระดับ ปานกลาง และประสิทธิผลในการทํางานอยู่ในระดับสูง พนักงานที่มีอายุ รายได้ต่อเดือน 
และประสบการณ์ในการทํางาน แตกต่างกัน มีประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน แรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานโดยรวม และรายด้าน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ในทิศทาง
เดียวกัน ในระดับปานกลาง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมและรายด้าน มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง 

 
สมมติฐานท่ี 2 พนักงานที่มีความสามารถในการสร้างคุณภาพการบริการจะมีผลการ

ปฏิบัติงานด้านบริการสูง ในกรณีที่ให้ความสําคัญต่อลูกค้า อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.001   
(β = 5.542, p <0.001) เหตุผลที่เป็นเช่นน้ีน่าจะเป็นเพราะ เมื่อพนักงานที่มีความสามารถในการ
สร้างคุณภาพบริการจะมีผลการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น แต่ถ้าจะให้ผลการปฏิบัติงานสูงมากขึ้น การบริการ
น้ันจะต้องให้ความสําคัญต่อลูกค้าด้วย คุณภาพการบริการที่ลูกค้าได้รับก็จะย่ิงส่งต่อผลการ
ปฏิบัติงานสูงมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดังน้ันในการบริการทุกครั้งพนักงานต้องสามารถเปิดใจ
ลูกค้าก่อนว่าลูกค้าแต่ละรายมีความต้องการในเรื่องใด โดยพิจารณาจากลักษณะของลูกค้าว่าเป็นคน
ที่สนใจในเรื่องใดเป็นพิเศษ เช่น สนในเร่ืองรถยนต์ พนักงานหาบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าเก่ียวเรื่อง
รถยนต์ อาทิเช่น บัตรเครดิตที่มีเงินคืนเมื่อลูกค้า ใช้ในการเติมนํ้ามันทุกครั้ง เป็นต้น และการเพ่ือเปิด
ใจลูกค้าก็สามารถทําได้จากการคุยกับลูกค้า ซึ่งลูกค้าจะห่วงบุตรของตนเป็นพิเศษในเรื่องของ
ไข้เลือดออก พนักงานก็ต้องเสนอ ประกันอุบัติเหตุที่คุ้มครองโรคไข้เลือดออกให้แก่ลูกค้า หรือลูกค้า
ต้องการให้บริการเรื่องใดเป็นพิเศษต้องมั่นใจและ พนักงานให้บริการได้ตรงกับความต้องการก็จะทํา
ให้ ลูกค้าคิดว่าการบริการน้ันมีคุณภาพมาก ผลการปฏิบัติงานด้านบริการต่อลูกค้ารายนั้นก็จะย่ิงสูง 
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุทธิ ป้ันมา (2535) ได้ศึกษาวิจัยความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริการของ
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด(มหาชน) สาขากาฬสินธ์ุ โดยศึกษาจากลูกค้าที่มาใช้บริการในช่วง เดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 ความพึงพอใจของลูกค้าประกอบด้วย 5 ด้าน คือด้านความพึงพอใจต่อ
พนักงานและการต้อนรับ  ด้านสถานที่ประกอบการ  ด้านความสะดวกท่ีได้รับ  ด้านระยะเวลาในการ
ดําเนินการ และด้านข้อมูลที่ได้รับจากการบริการของธนาคาร  ผลการศึกษาวิจัยพบว่าความพึงพอใจ
ของลูกค้าต่อการให้บริการของธนาคารกสิกรไทย จํากัด(มหาชน)  สาขากาฬสินธ์ุ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับ “มาก” ยกเว้นด้านข้อมูลที่ได้รับจากการบริการของธนาคารเพียงด้านเดียวเท่าน้ัน ที่ลูกค้าพึง
พอใจอยู่ในระดับปานกลาง ลูกค้าธนคารกสิกรไทย จํากัด(มหาชน) สาขากาฬสินธ์ุ ที่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมและประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว  มีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของธนาคาร
มากกว่าที่ประกอบอาชีพราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและอาชีพอ่ืนๆ ในด้านพนักงานและการ
ต้อนรับ ในด้านสถานที่ประกอบการและด้านระยะเวลาในการดําเนินการ ส่วนในด้านความสะดวกท่ี
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ได้รับและในด้านข้อมูลที่ได้รับจากการบริการของธนาคารลูกค้าแต่ละกลุ่มอาชีพมีความพึงพอใจไม่
แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของมานิตย์  ขุนทอง (2547) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษา
ความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ขรี จังหวัดพัทลุง โดยใช้
กลุ่มตัวอย่าง 109 คน พบว่าลูกค้าเป็นเพศชาย ร้อยละ 47.7 เพศหญิงร้อยละ 52.3 ส่วนใหญ่อยู่
ในช่วงอายุระหว่าง 26-35 ปี ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 52.3 อาชีพ
ส่วนใหญ่รับราชการและพนักงานของรัฐ ร้อยละ 46.8 และรายได้ส่วนใหญ่ อยู่ในช่วง 10,001-
20,000 บาท/ เดือน ร้อยละ 31.2 ระดับความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการต่อการปฏิบัติงาน
ของธนาคารฯ โดยภาพรวมทั้ง 3 ด้าน คือด้านพนักงานผู้ให้บริการ ด้านกระบวนการหรือข้ันตอนใน
การติดต่อ และด้านสถานที่ต้ังและสภาพแวดล้อม พบว่า ระดับความพึงพอใจของลูกค้าอยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ย3.75 เมื่อพิจารณาแต่ละด้านจะพบว่า ค่าเฉลี่ยจะเป็น 3.84, 4.09 และ 3.33 ตามลําดับ 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของนางสาววัชราพรรณ กาญจนะ (2549) ได้ศึกษาถึง ความพึงพอใจของ
ลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของธนาคารทหารไทย จํากัด(มหาชน) ในจังหวัดภูเก็ต พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ซึ่ง
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายไดอยู่ในช่วงระหว่าง 5,001 – 10,000 
บาท โดยประเภทการบริการท่ีลูกค้าเลือกใช้มากท่ีสุดคือบริการด้านฝาก ถอน ในด้านการ
เปรียบเทียบความคาดหวังกับสิ่งที่ได้รับจริงของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจเพียง 2 ด้านคือ ด้านค่าธรรมเนียมและด้านการส่งเสริมการตลาด นอกน้ันผู้ตอบ
แบบสอบถามไม่มีความพึงพอใจในด้านที่เหลือ คือด้านกายภาพไม่มีความพึงพอใจสูงที่สุด รองลงมา
ด้านพนักงาน ด้านสถานที่ ด้านผลิตภัณฑ์และด้านกระบวนการ ตามลําดับ ส่วนปัจจัยทางด้านเพศ 
อายุ การศึกษา อาชีพและรายได้ของผู้ตอบแบบสอบถามมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการ
ให้บริการของธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดภูเก็ต 

 
ประโยชน์จากการวิจัย 

1. ประโยชน์เชิงการจัดการ 
 ผลจากการศึกษาบทบาทของการให้ความสําคัญต่อลูกค้าในอิทธิพลของความสามารถ

ในการสร้างคุณภาพการบริการที่มีต่อผลการปฏิบัติงานด้านบริการของพนักงานธนาคารธนชาต 
จํากัด (มหาชน) โดยผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลกับบุคคลากรในธนาคารโดยตรง ซึ่งผลการวิจัยที่ได้สามารถ
นํามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ส่งเสริมการบริการท่ีเป็นเลิศให้แก่ลูกค้า
ธนาคาร เพ่ิมศักยภาพของผู้ให้บริการ และเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่การแข่งขันจากคู่แข่งเพ่ิมมากขึ้น  

 1.1 นําผลการวิจัยไปพัฒนาบุคคลากรในเรื่องของความรู้เร่ืองผลิตภัณฑ์ และธุรกรรม
ต่างๆของธนาคารจากการวิจัยพบว่าพนักงานยังไม่สามารถอธิบายรายละเอียดธุรกรรมของแต่ละ
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ประเภทได้เป็นอย่างดีซึ่งเกิดจากความรู้ ความสามารถในเรื่องของผลิตภัณฑ์ และเรื่องของธุรกรรม
ต่างๆของธนาคาร ดังน้ัน ธนาคารควรจัดการฝึก และอบรมเพ่ือส่งเสริมให้พนักงานได้มีความรู้
ความสามารถอย่างครบวงจรเพ่ือให้พนักงานพัฒนาขึ้นจนมีความมั่นใจในการอธิบายธุรกรรมต่างๆ 
ให้ลูกค้าได้ 

 1.2 เพ่ือกระตุ้นให้พนักงานเกิดการบริการอย่างเอาใจใส่ลูกค้า และเห็นลูกค้าเป็น
บุคคลสําคัญ ที่พร้อมจะให้บริการทุกเวลา ทุกโอกาสเม่ือลูกค้าร้องขอ จากการวิจัยพบมีพนักงานที่
มองว่าการบริการลูกค้าทุกขณะที่ลูกค้าร้องขอ เป็นหน้าที่ที่จะพึงปฏิบัติน้อย อาจจะวิเคราะห์ได้ว่า
พนักงานยังทํางานตามเวลาที่กําหนด ไม่ได้ยึดลูกค้าเป็นสําคัญ ดังน้ันเพ่ือให้เกิดการบริการลูกค้าได้
อย่างเกิดการประทับใจจึงควรกระตุ้นให้พนักงานเกิดใจรักที่จะบริการลูกค้าทุกขณะที่ร้องขอ เพ่ือ
ตอบทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี 

 1.3 ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ควรมีการสํารวจตลาดเพ่ือวิเคราะห์คู่แข่งอยู่
เสมอทั้งในด้านการบริการและด้านผลิตภัณฑ์ เช่น การสํารวจธนาคารพาณิชย์อ่ืนๆ ในเขตจังหวัด
นครปฐม และเขตจังหวัดสมุทรสาครแล้วนําผลการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้เพ่ือ
ปรับปรุงแผนและพัฒนากลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และแผนทางธุรกิจที่
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

 1.4 ควรมีการจัดระบบในการติดตามผลและประเมินผลของคุณภาพการให้บริการ
เพ่ือปรับปรุงผลการปฏิบัติงานด้านบริการของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ซึ่งคุณภาพการให้บริการ
ตลอดจนจัดทําข้อมูลพ้ืนฐาน จัดทําการประเมินคุณภาพการบริการและการนํานโยบาย ไปปฏิบัติอีก
ทั้งการกําหนดนโยบาย แผนงาน และโครงการต่างๆ ให้มีมาตรฐานการบริการที่ดี สามารถสร้าง
ภาพลักษณ์การบริการและคุณภาพการให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจของปัจจุบัน 

 
2. ประโยชน์เชิงทฤษฎี 
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการสร้างคุณภาพการให้บริการ แนวคิด

เก่ียวกับผลการปฏิบัติงานด้านบริการและ แนวคิดเก่ียวกับการให้ความสําคัญต่อลูกค้า ผู้วิจัยจึง
กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย เมื่อได้ศึกษาและวิเคราะห์ผลการศึกษาเรื่องบทบาทของการให้
ความสําคัญต่อลูกค้าในอิทธิพลของความสามารถในการสร้างคุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อการ
ปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน ) เขตพ้ืนที่สํานักงานเครือข่ายสาขา 
(นครปฐม) จึงพบว่า ลักษณะกรอบแนวคิดในการวิจัยก่อให้เกิดบูรณาการทางทฤษฎีที่นํามากําหนด
รูปแบบการวิจัย ความสามารถในการสร้างคุณภาพการบริการ  ผลการปฏิบัติงานด้านบริการ และ
การให้ความสําคัญต่อลูกค้าดังนั้นงานวิจัยช้ินน้ีจึงสามารถเป็นแนวทางในการสร้างคุณภาพการบริการ
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ภายใต้การให้ความสําคัญต่อลูกค้า ซึ่งส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานให้บริการอย่างมี
คุณภาพย่ิงข้ึน 

 
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต 

1. การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะประชากรพนักงานธนาคารธนชาตจํากัด 
(มหาชน)เขตพ้ืนที่สํานักงานเครือข่ายสาขา (นครปฐม) เท่าน้ัน ในอนาคตควรจะมีการศึกษาพนักงาน
ธนาคารธนชาตในเขตอ่ืนๆ ด้วย เพ่ือเปรียบเทียบในความเหมือนหรือแตกต่างของบทบาทของการให้
ความสําคัญต่อลูกค้าในอิทธิพลของความสามารถในการสร้างคุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อผลการ
ปฏิบัติงานด้านบริการของพนักงานธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) เขตพ้ืนที่สํานักงานเครือข่าย
สาขา (นครปฐม) อันนําไปสู่การวางแผนงานกิจกรรมการบริการให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงที่
ใกล้เคียงกันมากย่ิงขึ้นต่อไป 

2. การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณอาจได้ข้อมูลที่จํากัด ดังน้ันควรมีการศึกษาเชิง
ลึกหรือทํางานวิจัยเชิงคุณภาพต่อไป เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความละเอียดมากข้ึน นําไปพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพการบริการของธนาคารธนชาตให้มีคุณภาพการบริการที่ดี ตรงตามความต้องการของลูกค้า 
และสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าของธนาคาร และสามารถแข่งขันกับธนาคารอ่ืนๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 

3. ควรมีการศึกษาธนาคารคู่แข่งในพ้ืนที่ใกล้เคียง เพ่ือนํามาประเมินความสามารถ
ทางการแข่งขันและกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดได้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง บทบาทของการใหค้วามสําคัญต่อลกูค้าในอิทธพิลของความสามารถในการสร้างคณุภาพ
การบริการที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) เขตพื้นที่ 

สํานักงานเครอืข่ายสาขา (นครปฐม) 

-------------------------------------------------- 
คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 

แบบสอบถามฉบับน้ีสําหรับสอบถามผู้ให้บริการของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) เขต
พ้ืนที่ สํานักงานเครือข่ายสาขา (นครปฐม) ประกอบไปด้วย  4 ตอนคือ 

ตอนที 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ให้บริการเก่ียวกับความสามารถในการสร้าง

คุณภาพการบริการของพนักงานธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) เขตพ้ืนที่ สํานักงานเครือข่ายสาขา 
(นครปฐม)  

ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ให้บริการเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานด้าน
บริการของพนักงานธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) เขตพ้ืนที่ สํานักงานเครือข่ายสาขา (นครปฐม)  

ตอนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ให้บริการเก่ียวกับการให้ความสําคัญต่อ
ลูกค้าของพนักงานธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) เขตพ้ืนที่ สํานักงานเครือข่ายสาขา (นครปฐม) 

การวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมการบริการของธนาคารธนชาต 
จํากัด (มหาชน) เขตพื้นที่ สํานักงานเครือข่ายสาขา (นครปฐม) 

โปรดตอบแบบสอบถามชุดน้ีทุกข้อตามสภาพที่เป็นจริงในความคิดเห็นของท่าน ซึ่งคําตอบ
ทุกข้อของท่านจะถือเป็นความลับและใช้เป็นข้อมูลเฉพาะในการวิจัยคร้ังน้ีเท่าน้ัน ซึ่งผู้ศึกษาหวังเป็น
อย่างย่ิงว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี ขอขอบพระคุณสําหรับความร่วมมือ 
 
 ขอขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม  
 นางสาวสุกฤตา  จินดารัตน์ 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ผู้วิจัย 
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ตอนท่ี1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  
คําชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย √ ลงในช่อง   หน้าข้อความให้ตรงกับความคิดเห็นของท่านมาก
ที่สุด เพียงข้อเดียว 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.  เพศ   

    ชาย       หญิง 

2.  อายุ   

   น้อยกว่า 25 ปี           25 - 35 ปี     

    35 - 45 ปี          45 ปีขึ้นไป 

3.  สถานภาพ   

   โสด        สมรส 

 4. ระดับการศกึษา 

    ตํ่ากว่าปริญญาตร ี      ปริญญาตรี  

    สูงกว่าปริญญาตร ี   

5.  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  

    น้อยกว่า  5 ปี        5-10 ปี                   

    11-20 ปี        มากกว่า 20 ปี 

6.  ตําแหน่งงานท่ีรบัผิดชอบ   

   ผู้จัดการสาขา     ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา 

   เจ้าหน้าทีอํ่านวยการ     เจ้าหน้าทีลู่กค้าสัมพันธ์ 

   เจ้าหน้าทีบ่ริการลูกค้า    เจ้าหน้าทีก่ารตลาด   
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ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ให้บริการเก่ียวกับความสามารถในการสร้างคุณภาพ
การบริการของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) เขตพ้ืนที่ สํานักงานเครือข่ายสาขา (นครปฐม)  
 
คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย √ ในช่วงที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดยมีหมายเลข
ต่างๆ แทนระดับความคิดเห็นดังน้ี 

5 = มากที่สุด   4 = มาก  3= ปานกลาง   2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด   

 
ความสามารถในการสร้างคณุภาพการบริการ 

( Service Quality) 

ระดับความคดิเห็น 
มาก
ที่สุด

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด

(5) (4) (3) (2) (1)
1. ท่านมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับธุรกิจของ
ธนาคาร สามารถช้ีแจงและให้ข้อมูลแก่ลูกค้าได้อย่างดี

  

2. ท่านอธิบายรายละเอียดธุรกรรมของแต่ละประเภท
ได้เป็นอย่างดี 

  

3. ท่านให้คําแนะนําด้านการเงินและผลิตภัณฑ์แก่
ลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ 

  

4. ท่านใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ของธนาคารในการให้บริการได้อย่างมืออาชีพ 

  

5. ท่านพูดจาสุภาพ ย้ิมแย้ม แจ่มใส และมกีารใช้
ภาษาที่เหมาะสมในการให้บริการทุกครั้ง 

  

6. ท่านให้บริการลูกค้าด้วยการเอาใจใส่   
7. ท่านแต่งกายสุภาพ เรียบร้อยตามระเบียบของ
ธนาคาร 

  

8. ท่านจัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์พร้อมบริการให้
ลูกค้าตลอดเวลา 

  

9. ท่านสามารถสร้างความมั่นใจให้แก่ผูใ้ช้บริการว่า
ได้รับบริการที่ถูกต้อง 

  

10. ท่านมีความซื่อสัตย์ในการให้บริการ และให้
คําปรึกษาลูกค้าอย่างตรงไปตรงมา 
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ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ให้บริการเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานด้านบริการของ
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) เขตพ้ืนที่ สํานักงานเครือข่ายสาขา (นครปฐม)  
 
คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย √ ในช่วงที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดยมีหมายเลข
ต่างๆ แทนระดับความคิดเห็นดังน้ี 
 
5 = มากที่สุด   4 = มาก  3= ปานกลาง   2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด   
 

 
ผลการปฏิบัติงานด้านบริการ 
 (Service Performance) 

ระดับความคดิเห็น 
มาก
ที่สุด

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด

(5) (4) (3) (2) (1)
1. ท่านสามารถทําให้ลูกค้ามาใช้บริการด้านการเงิน
ของธนาคารเพ่ิมมากขึ้น 

  

2. ท่านสามารถทําให้ลูกค้าซือ้ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
เพ่ิมมากขึ้น 

  

3.ท่านสามารถทําให้ลูกค้าบอกต่อแก่เพ่ือน พ่ี  น้อง 
ให้มาใช้บริการกับท่านเพ่ิมมากขึ้น 

  

4. ท่านสามารถทําให้ลูกค้าเช่ือถือในภาพลักษณ์ของ
องค์กรและใช้บริการกับธนาคารอย่างมั่นใจ 

  

5. ท่านทําใหล้กูค้าได้รับบริการตามมาตรฐานของ
ธนาคารที่กําหนดไว้ 

  

6. ท่านทําใหล้กูค้าได้รับการบริการที่ถูกต้องและ
รวดเร็วตามมาตรฐานของธนาคาร 
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ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ให้บริการเกี่ยวกับการให้ความสําคัญต่อลูกค้าของ
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) เขตพ้ืนที่ สํานักงานเครือข่ายสาขา (นครปฐม)  
 
คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย √ ในช่วงที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดยมีหมายเลข
ต่างๆ แทนระดับความคิดเห็นดังน้ี 

5 = มากที่สุด   4 = มาก  3= ปานกลาง   2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด   
 

 
การให้ความสาํคัญต่อลูกคา้  
(Customer Orientation) 

ระดับความคดิเห็น 
มาก
ที่สุด

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด

(5) (4) (3) (2) (1)
1. ท่านให้ความสําคัญต่อลูกค้าเป็นอันดับแรก ทั้งใน
เร่ืองของการบริการที่ดีคุณภาพ และตรงตามความ
ต้องการของลูกค้า 

  

2. ท่านเช่ือว่าลูกค้าเป็นบุคคลสําคัญที่ทําใหอ้งค์กร
ประสบความสําเร็จและมีกําไร 

  

3.ท่านพร้อมให้การบริการที่มุ่งเน้นตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าเป็นสําคัญ 

  

4. ท่านสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเป็นสิ่งที่
สําคัญ 

  

5.ท่านให้บริการลูกค้าตามมาตรฐานของธนาคารและ
สร้างให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

  

6. ท่านใหค้วามสําคัญต่อความรู้สึกของลูกค้าทุกการ
กระทําท่านจะบริการลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์  

  

7.ท่านเช่ือว่าลูกค้าเป็นบุคคลที่ท่านพร้อมให้บริการ
ทุกเวลา และทกุโอกาสตามท่ีลูกค้าร้องขอ 

  

 

     



79 

ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ-สกุล   สุกฤตา  จินดารัตน์ 
ที่อยู่   249/34  หมู่ 4  ตําบลสามง่าม  อําเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐม 73150 
ที่ทํางาน   ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)  
   สังกัดเครือข่ายลูกค้ารายย่อยธุรกิจขนาดเล็กภาค 3 (ภาคเหนือ) 
   444  อาคารเอ็มบีเคทาวเวอร์  ถนนพญาไท  แขวงวังใหม่  เขตปทมุวัน 
   กรุงเทพมหานคร  10330 
   หมายเลขโทรศัพท์  022178000 
ประวัติการศึกษา   
 พ.ศ. 2550  สําเร็จการศึกษาปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสนิทร์  วิทยาเขตศาลายา 
ประวัติการทํางาน 
 พ.ศ. 2551 เจ้าหน้าที่ผู้ให้คําแนะนํา  บรษิัทธนชาตประกันภัย จํากัด  
 พ.ศ. 2557 เจ้าหน้าที่แผนงานและกลยุทธ์ ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 
   เขตพ้ืนที่ สํานักงานเครือข่ายสาขา (นครปฐม)  
 พ.ศ. 2559 Assistant Regional Head  
   เครือข่ายลูกค้ารายย่อยธุรกิจขนาดเล็กภาค 3 (ภาคเหนือ) 


	Title_page
	Abstract
	Content
	Chapter1
	Chapter2
	Chapter3
	Chapter4
	Chapter5
	Bibliography
	Appendix

