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บทคัดยอ  
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการใหบริการสินเช่ือโครงการธนาคาร

ประชาชน และเปรียบเทียบระดับคุณภาพการใหบริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน ตามปจจัย
สวนบุคคล ไดแก อายุ อาชีพ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน ศูนยธุรกิจสินเชื่อ
และบริการ กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาจํานวน 390 คน เคร่ืองมือท่ีใช คือ แบบสอบถาม ซ่ึงผลการวัด
คาความเช่ือม่ันเทากับ 0.98 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย คาความเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การทดสอบคาทีแบบเปนอิสระตอกัน และการทดสอบคาเอฟ  

ผลการวิจัยพบวา 
1.  ระดับคุณภาพการใหบริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน โดยภาพรวมและ 

รายดาน ไดแก  ความเชื่อถือและไววางใจ การตอบสนองอยางรวดเร็ว การรับประกัน ความเอาใจใส
ลูกคา และส่ิงท่ีสัมผัสได อยูในระดับสูง   

2.  การเปรียบเทียบคุณภาพการใหบริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน  
2.1 เม่ือเปรียบเทียบตามศูนยธุรกิจและบริการพบวา โดยภาพรวมและดานความเช่ือถือ

และไววางใจดานการตอบสนองอยางรวดเร็ว ดานการรับประกัน และดานความเอาใจใสลูกคา 
ไมแตกตางกัน สวนดานส่ิงท่ีสัมผัสได แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
                      2.2  เม่ือเปรียบเทียบตามอายุของผูใชบริการ  พบวา  โดยภาพรวมและดานความเช่ือถือ
และไววางใจ ดานการตอบสนองอยางรวดเร็ว ดานการรับประกัน ดานความเอาใจใสลูกคา และดานส่ิง
ท่ีสัมผัสได แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

1)  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ    
2)  อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   
   ในพระบรมราชูปถัมภ  
3) อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   
    ในพระบรมราชูปถัมภ   
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2.3  เม่ือเปรียบเทียบตามอาชีพของผูใชบริการพบวา โดยภาพรวมและดานการตอบสนอง
อยางรวดเร็ว ดานความเอาใจใสลูกคา และดานส่ิงท่ีสัมผัสได แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 สวนดานความเช่ือถือและไววางใจ และดานการรับประกันไมแตกตางกัน     
                     2.4  เม่ือเปรียบเทียบตามสถานภาพการสมรสของผูใชบริการพบวา โดยภาพรวมและดาน
ความเช่ือถือและไววางใจ ดานการตอบสนองอยางรวดเร็ว ดานการรับประกัน ดานความเอาใจใสลูกคา 
และดานส่ิงท่ีสัมผัสได  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
                  2.5  เม่ือเปรียบเทียบตามระดับการศึกษาของผูใชบริการพบวา โดยภาพรวมและดานความ
เช่ือถือและไววางใจ ดานการตอบสนองอยางรวดเร็ว ดานการรับประกัน ดานความเอาใจใสลูกคา และ
ดานส่ิงท่ีสัมผัสได  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
                  2.6  เม่ือเปรียบเทียบตามรายไดตอเดือนของผูใชบริการพบวา โดยภาพรวมและดานความ
เช่ือถือและไววางใจ ดานการตอบสนองอยางรวดเร็ว ดานการรับประกัน และดานความเอาใจใสลูกคา 
ไมแตกตางกัน   
 

ABSTACT 
The purpose of this research was to study the service quality level of the people bankloan 

project and  to compare the service quality level of the people bank by age, occupation, civil status, 
educational attainment, income, loan business and service center.  The sample of this study was 390 
respondents.  The questionnaire with reliability of 0.98 was used to collect data.   

The statistical data used in analyzing were percentage, arithmetic mean, standard deviation,  t - 
test : independent and F – test. 

The finding were as follows : 
1.  The of service quality level of the people bank loan project as a whole and the each aspect 

of reliability, responsiveness, assurance, empathy and tangibles at were high level.  
2.  Comparing the service quality level of the people bank loan project :                      

 2.1 Loan business and service center compared :  The service quality of the people bank 
loan project as a whole and the each aspect of responsiveness, assurance and empathy customer had non 
significant difference while tangibles customer had significant difference at the .05 level.     

2.2 Age compared :  The service quality of the people bank loan project as a whole 
and the each aspect of reliability, responsiveness, assurance, empathy and tangibles customer had 
significant difference at the .05 level. 
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2.3 Occupation compared :  The service quality of the people bank loan project as a 
whole and the each aspect of responsiveness, empathy and tangibles customer had significant 
difference at the .05 level while reliability and assurance customer had non significant difference. 

2.4 Civil status compared :  The service quality of the people bank loan project as a 
whole and the each aspect of reliability, responsiveness, assurance, empathy and tangibles 
customer had significant difference at the .05 level.   

2.5 Educational attainment compared :  The service quality of the people bank loan 
project as a whole and the each aspect of reliability, responsiveness, assurance, empathy and 
tangibles customer had significant difference at the .05 level.                        

2.6 Income compared : The service quality of the people bank loan project as a 
whole and the each aspect of reliability, responsiveness, assurance, empathy and tangibles 
customer had non significant difference.                        
 
ความสําคัญของปญหา 

ป พ.ศ. 2540  ประเทศไทยประสบกับปญหาวิกฤตการณทางเศรษฐกิจอยางรุนแรง สาเหตุ 
มาจากภาวะความผันผวนทางการเงิน  การออนตัวลงของคาเงินบาท  การขาดสภาพคลองและขาด
เสถียรภาพของระบบการเงิน  การประกาศระงับการดําเนินงานของสถาบันการเงิน รวม 58 แหง รวมถึง
ปญหาดานธุรกิจอสังหาริมทรัพย  ปญหาดังกลาวท่ีประเทศไทยประสบในขณะน้ันเรียกกันท่ัวไปวา  
“ภาวะฟองสบูแตก” รัฐบาลจําเปนตองขอความชวยเหลือทางการเงินจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ 
(IMF)  และในการดําเนินการตามเง่ือนไขของ IMF รัฐบาลจําเปนตองปรับเพิ่มอัตราภาษีมูลคาเพิ่ม  
รวมท้ังการปรับลดงบประมาณของรัฐ เปนตน สงผลกระทบตอการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศไทยเปนอยางมาก โดยเฉพาะภาคธุรกิจเอกชน ท้ังในดานการผลิตการคาและการจางแรงงาน
ลดลง ซ่ึงปญหาทางเศรษฐกิจในคร้ังนั้นไดสงผลกระทบใหเกิดปญหาในดานตาง ๆ ท้ังดานเศรษฐกิจ
การเมืองและสภาพสังคมของไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาทางดานเศรษฐกิจตกอยูในภาวะถดถอยอยาง
ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน กิจการหลายแหงตาง ๆ พากันลดขนาดของกิจการลงและมีจํานวนไมนอยท่ี
ตองปดกิจการไปเน่ืองจากประสบกับปญหาการขาดสภาพคลองอยางรุนแรง  ประกอบกับการท่ีธนาคาร
พาณิชยมีความเขมงวดในการปลอยสินเช่ือเขาสูภาคธุรกิจ สงผลตอการจางงานของประชากรในภาค
แรงงานประชาชนจํานวนมากตองประสบปญหาการวางงาน สภาพการตกงานสงผลใหประชาชนท่ัวไป
มีรายไดและกําลังซ้ือลดลง กอใหเกิดผลกระทบทางสังคมตามมา เชน ปญหาความยากจนของประชาชน
ผูมีรายไดนอย การกูหนี้ยืมสิน การลักขโมย ภาวะความเครียด ปญหาดังกลาวกลายเปนปญหาทางสังคม
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รัฐบาลไดใหความสําคัญตอการแกไขปญหาทางเศรษฐกิจดังกลาวท่ีประชาชนประสบอยู 
โดยไดดําเนินการหาวิธีการบรรเทาความเดือดรอน และนํานโยบายตาง ๆ ท่ีจะนําประเทศไทยพนจาก
วิกฤตเศรษฐกิจมาใช เพื่อใหเศรษฐกิจขยายตัว โดยกระตุนการฟนฟูทางเศรษฐกิจจากรากฐานของ
ประชาชน เพื่อแกไขปญหาความยากจนนําไปสูการสรางงาน สรางรายไดเพื่อลดคาใชจายใหกับ
ประชาชน จนไดมีหลายโครงการเกิดข้ึนไมวาจะเปนโครงการพักชําระหนี้ภาคเกษตรกองทุนหมูบาน 
และชุมชนเมือง โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค และอีกหลายโครงการ รวมถึงโครงการธนาคาร
ประชาชน 

โครงการธนาคารประชาชนเปนหนึ่งในนโยบายเรงดวนของรัฐบาล  โดยมีวัตถุประสงค 
เพื่อมุงเนนท่ีจะเปดโอกาสใหประชาชนท่ีเปนผูประกอบการรายยอย และประชาชนท่ีวางงานทุกคน ซ่ึง
ไมมีหลักทรัพยในการยื่นขอกูเงินจากสถาบันการเงิน ไดมีโอกาสที่จะมีเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
สามารถใชบริการทางการเงินไดอยางเทาเทียม สงเสริมใหเกิดการกระจายโอกาส การเขาถึงแรงงาน
ใหกับผูมีรายไดนอยแกประชาชนท่ัวไป ท่ีประกอบอาชีพอิสระรายยอย เพื่อสรางทางเลือก ลดการพึง่พา
แหลงเงินกูนอกระบบ ซ่ึงทําใหประชาชนมีโอกาสในการสรางรายไดดวยตนเอง รัฐบาลไดมอบหมาย
ภารกิจโครงการธนาคารประชาชนดังกลาว ใหอยูภายใตความรับผิดชอบ การดําเนินงานของธนาคาร
ออมสิน และไดจัดต้ังโครงการธนาคารประชาชนข้ึนเม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ.  2544 

ธนาคารออมสินในฐานะท่ีเปนผูดําเนินโครงการ ไดมีการจัดใหบริการทางการเงินพรอมท้ัง
กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขในการบริการโครงการธนาคารประชาชน ท่ีตอบสนองความตองการของ
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ปจจุบันจํานวนผูใชบริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน มีจํานวนมากกวาผูใชบริการ
สินเช่ือประเภทอ่ืน ๆ ของธนาคารออมสินท่ีเปดใหบริการในปจจุบัน  ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสนใจศึกษา
คุณภาพการใหบริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน ท้ังนี้ เพ่ือใชเปนขอมูลในการเสนอแนะและ
เปนแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการบริการใหตรงกับความตองการของผูใชบริการ ท้ังยังเปนการ
สรางความประทับใจและเพิ่มความพึงพอใจของผูใชบริการ โดยมุงหวังใหบริการของธนาคารออมสิน
เปนบริการ ท่ีกอใหเกิดประโยชนตอชุมชนและสังคมสวนรวมสมกับเปนธนาคารของประชาชน เพ่ือ
ประชาชนอยางแทจริงตอไป 
 
คําสําคัญ                                                    
 2การใหบริการสินเช่ือ  ธนาคารประชาชน  
 
โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 
                 1. คุณภาพการใหบริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน มีระดับความสําคัญเปน
อยางไร 
                 2.  การเปรียบเทียบระดับคุณภาพการใหบริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน 
แตกตางกันตามปจจัยสวนบุคคล และศูนยธุรกิจสินเช่ือและบริการหรือไม  
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการใหบริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน 1.  
2.  เพื่อเปรียบเทียบระดับคุณภาพการใหบริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนตาม

ปจจัยสวนบุคคล และศูนยธุรกิจสินเช่ือและบริการ  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1.  ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูมาใชบริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนของ
ศูนยธุรกิจสินเช่ือและบริการศิริราช และบางแค จํานวน 15 สาขา จํานวน 15,083 คน 
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2.  กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้ ไดจากการใชวิ ธีคํานวณตามสูตรของทาโร  
ยามาเน (Taro Yamane อางใน ประคอง กรรณสูต, 2542 : 10) ท่ีระดับความคลาดเคล่ือน .05 โดยใช
วิธีการสุมตัวอยางแบบมีระบบ (Systematic Random Sampling) โดยสุมจากผูมาใชบริการทุก ๆ คนท่ี 5 
ท่ีเขามาชําระคืนเงินกูสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ในเวลาราชการ ตั้งแตเวลา 8.30 น. – 15.30 น. 
จนครบจํานวน ไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 390 คน   
 
ผลการวิจัย 

1.  คุณภาพการใหบริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน โดยภาพรวมและดานความ
เช่ือถือและไววางใจ การตอบสนองอยางรวดเร็ว การรับประกัน ความเอาใจใสลูกคา และส่ิงท่ีสัมผัสได 
อยูในระดับสูง   

2.  การเปรียบเทียบคุณภาพการใหบริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน      
2.1  เม่ือเปรียบเทียบตามศูนยธุรกิจและบริการพบวา  ผูใชบริการศูนยธุรกิจสินเช่ือและ

บริการศิริราช  มีระดับคุณภาพการใหบริการสูงกวาผูใชบริการศูนยธุรกิจสินเช่ือและบริการบางแค  
โดยภาพรวมและดานความเชื่อถือและไววางใจ ดานการตอบสนองอยางรวดเร็ว ดานการรับประกัน 
และดานความเอาใจใสลูกคา  ผูใชบริการศูนยธุรกิจและบริการตางกันมีระดับคุณภาพการใหบริการ  
ไมแตกตางกัน  สวนดานส่ิงท่ีสัมผัสได แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
                     2.2  เม่ือเปรียบเทียบตามอายุของผูใชบริการพบวา  ผูใชบริการที่มีอายุมากกวา 40 ป มีระดบั
คุณภาพการใหบริการสูงกวากลุมอ่ืน โดยภาพรวมและดานความเช่ือถือและไววางใจ ดานการ
ตอบสนองอยางรวดเร็ว ดานการรับประกัน ดานความเอาใจใสลูกคา และดานส่ิงท่ีสัมผัสได ผูใชบริการ
ท่ีมีอายุตางกันมีระดับคุณภาพการใหบริการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
                     2.3  เม่ือเปรียบเทียบตามอาชีพของผูใชบริการ  พบวา  ผูใชบริการที่มีอาชีพเจาของกิจการ/
คาขาย  มีระดับคุณภาพการใหบริการสูงกวากลุมอ่ืน โดยภาพรวมและดานการตอบสนองอยางรวดเร็ว 
ดานความเอาใจใสลูกคา และดานส่ิงท่ีสัมผัสได ผูใชบริการที่มีอาชีพตางกันมีระดับคุณภาพการ
ใหบริการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สวนดานความเช่ือถือและไววางใจ และ
ดานการรับประกัน ไมแตกตางกัน     
                     2.4  เม่ือเปรียบเทียบตามสถานภาพการสมรสของผูใชบริการ  พบวา  ผูใชบริการที่มี
สถานภาพหมาย/หยา  มีระดับคุณภาพการใหบริการสูงกวากลุมอ่ืน โดยภาพรวมและดาน                
ความเช่ือถือและไววางใจ ดานการตอบสนองอยางรวดเร็ว ดานการรับประกัน ดานความเอาใจใสลูกคา 
และดานส่ิงท่ีสัมผัสได  ผูใชบริการท่ีมีสถานภาพการสมรสตางกันมีระดับคุณภาพการใหบริการ 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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                  2.5  เม่ือเปรียบเทียบตามระดับการศึกษาของผูใชบริการ  พบวา  ผูใชบริการท่ีมีระดับ
การศึกษาอนุปริญญา/ปวส.  มีระดับคุณภาพการใหบริการสูงกวากลุมอ่ืน โดยภาพรวมและดานความ
เช่ือถือและไววางใจ ดานการตอบสนองอยางรวดเร็ว ดานการรับประกัน ดานความเอาใจใสลูกคา และ
ดานส่ิงท่ีสัมผัสได ผูใชบริการท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีระดับคุณภาพการใหบริการแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
                  2.6  เม่ือเปรียบเทียบตามรายไดตอเดือนของผูใชบริการ  พบวา  ผูใชบริการที่มีรายไดตอ
เดือน 10,000 – 20,000 บาท มีระดับคุณภาพการใหบริการสูงกวากลุมอ่ืน  โดยภาพรวมและดานความ
เช่ือถือและไววางใจ ดานการตอบสนองอยางรวดเร็ว ดานการรับประกัน และดานความเอาใจใสลูกคา 
ผูใชบริการที่มีรายไดตอเดือนตางกันมีระดับคุณภาพการใหบริการ ไมแตกตางกัน   
                                        
อภิปรายผล 

1.  คุณภาพการใหบริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน โดยภาพรวมและดานความ
เช่ือถือและไววางใจ การตอบสนองอยางรวดเร็ว การรับประกัน ความเอาใจใสลูกคา และส่ิงท่ีสัมผัสได 
อยูในระดับสูง  จะเห็นวา ศูนยธุรกิจสินเช่ือและบริการศิริราช และบางแค ระดับคุณภาพการใหบริการ
ในดานส่ิงท่ีสัมผัสได มีคาเฉล่ียสูงสุด  โดยเฉพาะในเร่ืองของการแตงกายของพนักงานท่ีมีความ
เหมาะสม  อาจเปนเพราะวา  ธนาคารไดมีการปรับปรุงการใหบริการในรูปแบบใหม เพ่ือใหทัดเทียม
มาตรฐานของธนาคารอ่ืน ไมวาจะเปนการจัดสถานท่ีภายในสํานักงาน รวมทั้งการแตงกายของพนักงาน 
เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการทํางาน ชวยอํานวยสะดวกรวดเร็วตอการมาใชบริการของประชาชน 
สามารถแขงขันกับธนาคารอื่นได  ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ไพรัตน  นาคะปา (2545)  ซ่ึงได
ศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการตอสินเช่ือธนาคารประชาชน  ผลการศึกษาพบวา  กลุมตัวอยาง 
มีความพึงพอใจตอการใหบริการสินเช่ือธนาคารประชาชนในดานตาง ๆ โดยรวมอยูในระดับมาก และ 
มีความพึงพอใจดานพนักงานเจาหนาท่ี และการตอนรับอยูในระดับมากท่ีสุด  ผลงานวิจัยของ เสาวนิต  
ปทุมวัฒน (2545)  ซ่ึงไดศึกษาการประเมินคุณภาพการบริการตามความคิดเห็นของลูกคาธนาคาร
ประชาชน  ผลการศึกษาพบวา การบริการของธนาคารประชาชน ตามความคิดเห็นของลูกคา ไดแก ดาน
ลักษณะภายนอก ดานความนาเช่ือถือ ดานการตอบสนองอยางรวดเร็ว ดานความม่ันใจในการใหบริการ  
ดานการเขาถึงจิตใจลูกคา และอัตราคาบริการ ลูกคาธนาคารเห็นวามีคุณภาพมากทุกดาน และ
ผลงานวิจัยของอณุวัฎ  บรรลุทางธรรม (2545)  ซ่ึงไดศึกษาคุณภาพการใชบริการรถไฟฟา (BTS) ของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ระดับคุณภาพการใหบริการรถไฟฟา (BTS) 
ทางดานความเช่ือถือ ความเขาใจลูกคา ส่ิงท่ีมองเห็นและสัมผัสได และการตอบสนองตอลูกคา อยูใน
ระดับสูง 
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2.  เม่ือเปรียบเทียบตามศูนยธุรกิจสินเช่ือและบริการพบวา  ผูใชบริการศูนยธุรกิจสินเช่ือและ
บริการศิริราช ใหระดับความสําคัญของคุณภาพการใหบริการสูงกวาผูใชบริการศูนยธุรกิจสินเช่ือและ
บริการบางแค โดยภาพรวมและดานความเช่ือถือและไววางใจ ดานการตอบสนองอยางรวดเร็ว ดานการ
รับประกัน และดานความเอาใจใสลูกคา  ผูใชบริการศูนยธุรกิจและบริการตางกันมีระดับคุณภาพการ
ใหบริการไมแตกตางกัน สวนดานส่ิงท่ีสัมผัสได แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 อาจ
เปนเพราะวา  ศูนยธุรกิจสินเช่ือและบริการศิริราช ไดมีการสรางอาคารและปรับปรุงสถานท่ีใหม 
โดยเฉพาะภายในสํานักงานมีการจัดรูปแบบใหมเพื่อใหเกิดความคลองตัวและอํานวยความสะดวกสบาย
ใหประชาชนท่ีเขามาใชบริการเกิดความประทับใจในการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ สิริกัญญา  อวมอ่ิมคํา (2549)  ซ่ึงไดศึกษาคุณภาพการใหบริการของธนาคารออมสิน 
ภาคนครหลวง 2  ผลการศึกษาพบวา  เม่ือเปรียบเทียบตามหนวยงานพบวา โดยภาพรวมและรายดาน 
ไดแก ดานความรูความชํานาญ อัธยาศัยไมตรี การเขาถึงบริการ การเขาใจ/รูจักลูกคาจริง ส่ิงสัมผัสได/
บริการที่เปนรูปธรรม ความปลอดภัย การตอบสนอง และความเช่ือถือไดไมแตกตางกัน สวนดานความ
ไววางใจ การติดตอส่ือสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   

3.  เม่ือเปรียบเทียบตามอายุของผูใชบริการพบวา ผูใชบริการที่มีอายุมากกวา 40 ป ใหระดับ
ความสําคัญของคุณภาพการใหบริการสูงกวากลุมอ่ืน โดยภาพรวมและดานความเช่ือถือและไววางใจ 
ดานการตอบสนองอยางรวดเร็ว ดานการรับประกัน ดานความเอาใจใสลูกคา และดานส่ิงท่ีสัมผัสได 
ผูใชบริการท่ีมีอายุตางกันมีระดับคุณภาพการใหบริการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05  อาจเปนเพราะวา พนักงานใหความเอาใจใสดูแลเปนพิเศษต้ังแตเร่ิมเขามาใชบริการ โดยการแนะนํา
ขอมูลพรอมท้ังช้ีแจงรายละเอียดตาง ๆ จนส้ินสุดข้ันตอนการใหบริการ ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัย
ของ พิมพชนก  ศันสนีย (2540)  ซ่ึงไดศึกษาปจจัยกําหนดคุณภาพของการบริการตามการรับรูของ
ผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคที่มีลักษณะทางประชากรดานอายุท่ีตางกัน 
ใหความสําคัญตอปจจัยกําหนดคุณภาพการบริการในระดับท่ีแตกตางกัน แตไมสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ ไพรัตน  นาคะปา (2545)  ผลการศึกษาพบวา ผูใชบริการสินเช่ือธนาคารประชาชนท่ีมี
อายุตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการสินเช่ือธนาคารประชาชนไมแตกตางกัน  และผลงานวิจัย
ของ นิลวรรณ  ช่ืนจินดา (2546)  ซ่ึงไดศึกษาความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสวนบริการธนาคารออมสิน 
สาขาวงเวียนสระแกว อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ผลการศึกษาพบวา ลูกคาท่ีมีอายุตางกันมีความ 
พึงพอใจไมแตกตางกัน    

4.  เม่ือเปรียบเทียบตามอาชีพของผูใชบริการพบวา ผูใชบริการที่มีอาชีพเจาของกิจการ/คาขาย  
ใหระดับความสําคัญของคุณภาพการใหบริการสูงกวากลุมอ่ืน โดยภาพรวมและดานการตอบสนอง
อยางรวดเร็ว ดานความเอาใจใสลูกคา และดานส่ิงท่ีสัมผัสได ผูใชบริการท่ีมีอาชีพตางกันมีระดับ
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5.  เม่ือเปรียบเทียบตามสถานภาพการสมรสของผูใชบริการพบวา ผูใชบริการท่ีมีสถานภาพ
หมาย/หยา  ใหระดับความสําคัญของคุณภาพการใหบริการสูงกวากลุมอ่ืน โดยภาพรวมและดานความ
เช่ือถือและไววางใจ ดานการตอบสนองอยางรวดเร็ว ดานการรับประกัน ดานความเอาใจใสลูกคา และ
ดานส่ิงท่ีสัมผัสได  ผูใชบริการที่มีสถานภาพการสมรสตางกันมีระดับคุณภาพการใหบริการแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  อาจเปนเพราะวา กลุมตัวอยางมีจํานวนนอย การใหบริการจึง
ท่ัวถึง และมีความเช่ือม่ันในการรับประกันของธนาคาร แตไมสอดคลองกับผลงานวิจัยของสมัย บัวแกว 
(2548)  ซ่ึงไดศึกษาความพึงพอใจของผูประกันตนตอการใหบริการทางการแพทยของโรงพยาบาล
เจาพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจ
ของผูประกันตน และเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูประกันตน ผลการศึกษาพบวา  เม่ือเปรียบเทียบ
ตามสถานภาพการสมรส พบวา โดยภาพรวมและรายดาน ผูรับบริการมีความพึงพอใจไมแตกตางกัน 
และผลงานวิจัยของ  สิริกัญญา  อวมอ่ิมคํา (2549) ผลการศึกษาพบวา เม่ือเปรียบเทียบตามสถานภาพการ
สมรส  พบวา โดยภาพรวมและรายดาน ไดแก ดานความรูความชํานาญ อัธยาศัยไมตรี ความไววางใจ 
การเขาถึงบริการ การติดตอส่ือสาร การเขาใจ/รูจักลูกคาจริง ส่ิงสัมผัสได/บริการท่ีเปนรูปธรรม ความ
ปลอดภัย การตอบสนอง และความเช่ือถือไดไมแตกตางกัน 

6.  เม่ือเปรียบเทียบตามระดับการศึกษาของผูใชบริการพบวา ผูใชบริการที่มีระดับการศึกษา
อนุปริญญา/ปวส.  ใหระดับความสําคัญของคุณภาพการใหบริการสูงกวากลุมอ่ืน โดยภาพรวมและดาน
ความเช่ือถือและไววางใจ ดานการตอบสนองอยางรวดเร็ว ดานการรับประกัน ดานความเอาใจใสลูกคา 
และดานส่ิงท่ีสัมผัสได  ผูใชบริการที่มีระดับการศึกษาตางกันมีระดับคุณภาพการใหบริการแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 อาจเปนเพราะวา ผูใชบริการที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. 
หรือทางสายอาชีพ สวนมากประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว หรืออาชีพอิสระ  ซ่ึงสวนมากพนักงานจะ
คุนเคยและจดจําลูกคาของธนาคารได เม่ือสอบถามขอมูลจะใหรายละเอียดไดอยางชัดเจน ซ่ึงสอดคลอง
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7.  เม่ือเปรียบเทียบตามรายไดตอเดือนของผูใชบริการพบวา ผูใชบริการที่มีรายไดตอเดือน 
10,000 – 20,000 บาท ใหระดับความสําคัญของคุณภาพการใหบริการสูงกวากลุมอ่ืน โดยภาพรวมและ
ดานความเช่ือถือและไววางใจ ดานการตอบสนองอยางรวดเร็ว ดานการรับประกัน และดานความเอาใจ
ใสลูกคา ผูใชบริการท่ีมีรายไดตอเดือนตางกันมีระดับคุณภาพการใหบริการไมแตกตางกัน อาจเปน
เพราะวา ประชาชนสวนใหญใหเกณฑมาตรฐานของธนาคารทัดเทียมกัน แตจะเนนท่ีการใหบริการและ
มีหลักประกันความมั่นคงและความปลอดภัยเปนหลัก โดยเฉพาะธนาคารท่ีรัฐบาลเปนประกัน
ประชาชนจะมีความเช่ือม่ันมากกวาธนาคารพาณิชยอ่ืน ๆ  ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของอณุวัฎ  
บรรลุทางธรรม (2545) ผลการศึกษาพบวา ผูใชบริการท่ีรายไดท่ีแตกตางกันรับรูเร่ืองคุณภาพการ
ใหบริการไมแตกตางกัน และผลงานวิจัยของ นิลวรรณ  ช่ืนจินดา (2546) ผลการศึกษาพบวา ผูใชบริการ
ท่ีมีรายไดตางกันมีความพึงพอใจไมแตกตางกัน แตไมสอดคลองกับผลงานวิจัยของ สมัย บัวแกว 
(2548)  ผลการศึกษาพบวา  เม่ือเปรียบเทียบตามรายไดตอเดือน โดยภาพรวมและรายดาน ผูรับบริการ 
มีความพึงพอใจไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ยกเวน ดานการสรางความเช่ือม่ัน
และดานส่ิงท่ีจับตองได ผูรับบริการมีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ขอเสนอแนะ 

1.  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช 
จากผลการวิจัยพบวา คุณภาพการใหบริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน ท้ังโดย

ภาพรวมและรายดาน  อยูในระดับสูง  แตจะเห็นวา ศูนยธุรกิจสินเชื่อและบริการศิริราชและบางแค 
คุณภาพการใหบริการในดานส่ิงท่ีสัมผัสได มีคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุด ดังนั้น ธนาคารจึงควรดําเนินการเนนและ
ปรับปรุงการใหบริการแกลูกคาใหรวดเร็วข้ึน เชน ในเร่ืองของพื้นท่ีในการใหบริการ ทําเลที่ตั้งของ
สาขา การแตงกายของพนักงาน ขอความในนิติกรรมสัญญาใหมีความชัดเจน ปายบอกจุดใหบริการให
มองเห็นไดอยางชัดเจน สถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวกระหวางรอรับบริการ เชน การจัดมุมผอน
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2. ขอเสนอแนะในการทําวจิัยคร้ังตอไป 
                        2.1  การวิจัยคร้ังนี้มุงเนนการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง ซ่ึงเปนลูกคาของธนาคารมาใช
บริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน ทําใหไดขอมูลในมิติของลูกคา ท่ีเปนผูรับบริการเพียงดาน
เดียวเทานั้น  ดังนั้นในการวิจัยคร้ังตอไปควรมีการศึกษาระดับความคิดเห็นคุณภาพการใหบริการใน
ทรรศนะของเจาหนาท่ีสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน ซ่ึงเปนผูใหบริการอีกดานหน่ึงดวย จะชวย
ใหทราบขอมูลในมิติท่ีกวางและครอบคลุมยิ่งข้ึน 
                        2.2  การวิจัยคร้ังนี้มุงศึกษาผูมาใชบริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนของศูนย
ธุรกิจสินเช่ือและบริการศิริราช และบางแคเทานั้น เพ่ือใหทราบความตองการของลูกคาครอบคลุมทุก
พื้นท่ีควรทําการศึกษาในเขตและภูมิภาคอื่น ๆ จะทําใหทราบขอมูลท่ีเปนประโยชนเพิ่มข้ึนตอผูบริหาร 
เพื่อนําไปปรับปรุงการดําเนินงานใหดีข้ึน 
                        2.3  ในการวิจัยคร้ังตอไปอาจทําการศึกษาสินเช่ือธุรกิจอ่ืนของธนาคารออมสิน เชน 
สินเชื่อธุรกิจหองแถว สินเชื่อเคหะ สินเชื่อสวัสดิการ เปนตน  
                        2.4  เนื่องจากกลุมตัวอยางลูกคาธนาคารที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดระบุปญหาและอุปสรรค 
ตลอดจนสาเหตุแหงปญหาในการใหบริการของธนาคารไวเพ่ิมเติม ดังนั้น ควรมีการศึกษาในดาน
ปญหาและอุปสรรค รวมท้ังสาเหตุแหงปญหาน้ัน ๆ อันเกิดจากการดําเนินงานใหบริการของธนาคาร
ประชาชนอยางตอเนื่อง เพ่ือใชเปนขอมูลสําหรับการวางแผนปรับปรุงการดําเนินงานใหบริการเปนท่ี
พึงพอใจและสามารถสนองตอบตอความตองการของลูกคาตอไป  
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