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โครงสร้างด้วยโปรแกรม AMOS ผลการวิเคราะห์ พบว่า โมเดลวิเคราะห์มคี วามสอดคล้อง
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ผลการด�ำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ประกอบด้วย มิติคุณภาพ
การบริการด้านการท�ำงาน มิติคุณภาพการบริการด้านการเทคนิค คุณภาพการบริการ
และตัวแปรตามผลการด�ำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ตัวแปรมิติ
คุณภาพการบริการด้านการท�ำงานมีอทิ ธิพลทางตรงเชิงบวกต่อคุณภาพการให้บริการ
และมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อความพันธ์ของคุณภาพบริการกับผลการด�ำเนินงาน
ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ตัวแปรมิติคุณภาพการบริการด้านการเทคนิค
มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อคุณภาพการให้บริการ และมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อ
ความพันธ์ของคุณภาพบริการกับผลการด�ำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
ตัวแปรคุณภาพการบริการมีอทิ ธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลการด�ำเนินงานของธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย ตัวแปรมิติคุณภาพการบริการด้านการเทคนิค มีอิทธิพลต่อ
คุณภาพการให้บริการและผลการด�ำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยสูงสุด
ส่วนมิติคุณภาพการบริการด้านการท�ำงานมีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการและ
ผลการด�ำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย รองลงมาผลการศึกษาที่ได้มี
ส่วนสอดคล้องกับ Akroush & Khatib (2009) ศึกษาเรื่องผลกระทบของมิติคุณภาพ
บริ ก ารที่ มี ต ่ อ ผลการด� ำ เนิ น งานของธนาคารพาณิ ช ย์ ใ นประเทศจอร์ แ ดน พบว่ า
มิติคุณภาพการให้บริการ (ท�ำงานและเทคนิค) ประสิทธิภาพการท�ำงานของธนาคาร
มีผลกระทบเชิงบวกอย่างมีนัยส�ำคัญกับผลการด�ำเนินงานทางการเงินและตัวชี้วัดของ
ลูกค้าซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยครั้งนี้
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Relationship between Commercial Banks of Thailand Services
Quality and Performance
Darakorn Yakkaphan1, Montree Weerayangkul2, Woraphong Phoomiboplab3

Abstract
The purpose of the research were to study the relationship between
variables affecting functional service quality and the Commercial Thai Banks’
performance. Specific factors influencing the technical service quality of the
Commercial Banks of Thailand and variables influence of the factors influencing
through the service quality of the Commercial Banks of Thailand were analyzed
using data questionnaires. Samples were collected using specific methods from
the top five ranked with the best performance and the largest number of branches.
After that we used the exact demographic formula of Yamane have 381 branches.
The responses were at 52 %, using the AMOS program to analyze the modeling
of Structural Equation. Results revealed that the modeling equivalence was
consistent with the empirical data which indicated that the Structural Equation
Modeling and the Performance of the Commercial Banks of Thailand was
consistent with the empirical data in the condition following of the statistical
significance. Our results concluded that the relevant variables between the service
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quality and the performance of the commercial banks of Thailand consisted of
working service, technical service quality, service quality, which all affected the
performance of Commercial Banks in Thailand. Work service quality most directly
direct affected to the Banks’ performance. Variables influencing technical service
quality were direct and indirect service quality, and involved the relationship
between the service quality and the performance of the Commercial Banks of
Thailand. The Service quality variable most positivelyinfluenced the performance
of the Commercial Banks of Thailand, and technical service quality variable had
the highest influence on both the service quality and the performance of the
Commercial Banks in Thailand. In contrast, the working service quality affected
both the service quality and the performance of the Commercial Banks in Thailand
respectively. The results are consistent with Mamoun N. AkroushFahed S. Khatib
(2009). They studied the impact of service quality dimensions on performance in
an empirical investigation of Jordan’s commercial banks. Their research findings
indicated that service the service quality dimensions (functional and technical) both
positively and significantly affected banks performance, and assessments based
on financial performance and customer indicators are consistent with this research.
Keywords: Dimension of Service Quality, Service Quality, Performance
Corresponding Author: darakorn Yakkapan
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บทน�ำ
ยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) คือ การแผ่ขยายของสินค้า บริการ บุคลากร
และค่านิยมไปสูจ่ ดุ ต่างๆ ของโลก กระบวนการของโลกโลกาภิวตั น์นำ� ไปสูป่ รากฏการณ์
ของโลกไร้พรมแดน (Borderless World) ตัวขับเคลื่อนที่ส�ำคัญ (Core Driver)
ที่มีส่วนในการกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวของโลกาภิวัตน์ก็คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึ่งส่งผลท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในความได้เปรียบเสียเปรียบในเชิงการแข่งขัน
(Comparative Advantage) (สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์, 2555) จากการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบให้องค์การธุรกิจทัว่ ไปประสบปัญหาการแข่งขันทีย่ ากล�ำบาก
และมีความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้น การที่องค์การธุรกิจใดจะสามารถด�ำรงธุรกิจต่อไปได้
ในระยะยาวจ�ำเป็นต้องสร้างความสามารถเชิงการแข่งขันอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นภายใน
องค์การธุรกิจนั้น (Mintzberg, 1994) ซึ่งสอดคล้องกับ Morris and Karatko (2002)
ที่กล่าวไว้ในงานวิจัยซึ่งเกี่ยวกับแนวทางการคงอยู่ขององค์การธุรกิจในระยะยาว
จะต้องหาข้อได้เปรียบในเชิงแข่งขันอย่างยัง่ ยืน (Sustainable Competitive Advantage)
ประเทศในอาเซียนรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asian Economics
Community: AEC) การรวมตัว 10 ประเทศ โดยมีไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย
สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา และบรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone จะท�ำให้มีผลประโยชน์อ�ำนาจ
ต่อรองต่างๆ กับคูค่ า้ ได้มากขึน้ และการน�ำเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้น
สินค้าบางชนิดที่ แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีน�ำเข้า ซึ่งเรียกว่าสินค้าอ่อนไหว
(ทีมเศรษฐกิจไทยรัฐ, 2556)
การเปิดเสรีภาคการเงินและเงินทุนเคลื่อนย้ายท�ำให้นักลงทุนต่างประเทศ
ให้ความสนใจมากเพราะเป็นโอกาสที่จะเข้ามาท�ำก�ำไรในตลาดเงิน และตลาดทุน
ในภูมภิ าคอาเซียนได้อย่างเสรีมากขึน้ ท�ำให้ระบบการเงินไทยต้องเตรียมความพร้อมรับมือ
ขณะเดียวกันเพื่อรองรับการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนที่จะเชื่อมต่อตลาดและ
ฐานการผลิตเป็นหนึ่งเดียว ระบบการเงินไทยจ�ำเป็นต้องเร่งเตรียมการที่จะท�ำหน้าที่
เป็นถนน เป็นสะพาน และเป็นสาธารณูปโภคเพื่ออ�ำนวยความสะดวกทางการเงิน
ในด้านการค้า การลงทุน และการย้ายฐานการผลิตของไทยด้วยเมื่อการแข่งขันสูงขึ้น
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สถาบันการเงินต่างๆ ในระบบต่างต้องปรับตัวมากขึ้นและเร็วขึ้น เพื่อให้สามารถ
ฉกฉวยโอกาสในการได้ลูกค้ารายใหม่และบริการที่ให้ต้องดีกว่า ซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้า
พึ ง พอใจในบริ ก ารมากกว่ า เป็ น การสร้ า งประสบการณ์ ใ หม่ ใ ห้ กั บ ลู ก ค้ า แต่ ยั ง มี
หลายสถาบันการเงินพยายามดึงดูดลูกค้ารายใหม่ด้วยแข่งขันด้านราคา (Price) เช่น
การยกเว้นค่าธรรมเนียมการถอนเงิน การโอนเงิน เป็นต้น ซึ่งธนาคารเหล่านั้น
ต้องยอมจ่ายเงินค่าธรรมเนียมให้กับธนาคารเจ้าของตู้เอทีเอ็มแทนธนาคารพาณิชย์
ขนาดใหญ่ของไทยพยายามหาวิธีการทิ้งห่างคู่แข่งด้วยวิธีการต่างๆ ภายใต้ต้นทุน
ทีจ่ ำ� กัด กลยุทธ์องค์กรแห่งนวัตกรรม องค์กรแห่งความคิดสร้างสรรค์ องค์กรทีม่ คี วามคิด
รับผิดชอบต่อสังคม องค์กรที่มุ่งเน้นการบริการเป็นเลิศ องค์กรแห่งการสร้างความสุข
องค์กรแห่งการสร้างความผูกพัน หรือองค์กรที่มุ่งสู่การแข่งขัน กลยุทธ์ใดที่องค์กร
จะเลือกใช้เพื่อประสบความส�ำเร็จอย่างยั่งยืน
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาผลงานของนักวิชาการหลายท่านเกี่ยวกับคุณภาพ
การบริการขององค์การ พบว่า ลูกค้าซึ่งอยู่ในฐานะผู้บริโภคได้ให้ความส�ำคัญต่อปัจจัย
ก�ำหนดคุณภาพบริการรวม 5 ปัจจัย เพื่อกําหนดและประเมินคุณภาพการบริการ
ทีต่ นได้รบั ประกอบด้วย ความเชือ่ ถือได้ (Reliability) การตอบสนอง (Responsiveness)
การเอาใจใส่ (Empathy) ความมั่นใจ (Assurance) และการสร้างสิ่งที่จับต้องได้
(Tangibility) (Parasuraman, 1985) ซึ่งเป็นมิติคุณภาพการให้บริการด้านการท�ำงาน
(Functional Quality) เพี ย งด้ า นเดี ย ว แต่ ใ นปั จ จุ บั น ยุ ค พาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
มีระบบการสือ่ สารมีความทันสมัยมากขึน้ ลูกค้าหันมาใช้โทรศัพท์มอื ถือ (Smart Phone)
ในการท� ำ ธุ ร กรรมต่ า งๆ ไม่ ว ่ า จะเป็ น ธุ ร กรรมทางด้ า นการเงิ น หรื อ การซื้ อ สิ น ค้ า
ประกอบกับโปรแกรมในโทรศัพท์มีความทันสมัยมากขึ้น ผู้วิจัยพบว่ายังมีงานวิจัย
ด้านบริการอยู่น้อยมากที่ศึกษาถึงมิติคุณภาพการบริการด้านเทคนิค (Technical
Service Quality) ซึง่ ประกอบด้วยตูบ้ ริการเงินสดอัตโนมัติ (Automatic teller machine:
ATM) ธนาคารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Banking) ธนาคารทางอินเตอร์เน็ต
(Internet Banking) ศูนย์บริการลูกค้า (Call Center Services) และระบบคิว (Queue
Systems) (Sangeetha, 2012) ซึ่งดูเหมือนว่าจะมีความส�ำคัญมากในยุคปัจจุบัน
อาจจะเป็นเพราะว่าในอดีตความทันสมัยด้านระบบอินเตออร์เน็ตยังช้ามากเมือ่ เทียบกับ
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ระบบ 3G (Third Generation) และ 4G (Forth Generation) ในปัจจุบันท�ำให้ในอดีต
ยังไม่มีผู้วิจัยคุณภาพบริการด้านเทคนิคมากนัก
ผลการศึกษาครั้งนี้ท�ำให้ทราบถึงตัวแปรใหม่ๆ ของคุณภาพบริการ (Service
Quality: SQ) กว่าทีผ่ า่ นมาในอดีต ซึง่ เป็นประโยชน์ทธี่ นาคารพาณิชย์ของไทยสามารถ
น�ำไปใช้เป็นกลยุทธ์สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันกับธนาคารต่างประเทศได้
อีกทัง้ ยังสามารถน�ำไปปรับใช้กบั อุตสาหกรรมด้านอืน่ ๆ ได้โดยเฉพาะธุรกิจบริการ เช่น
ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร ธุรกิจห้างสรรพสินค้า เป็นต้น โดยเฉพาะมิติคุณภาพบริการ
ด้านเทคนิคที่ธุรกิจบริการต้องปรับตัวเพื่อรองรับเทคโนโลยีการโอนเงิน การจ่ายเงิน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร เพื่อตอบสนองลูกค้าที่มาใช้บริการในองค์กร

วัตถุประสงค์
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริการและผลการด�ำเนินงานของ
ธนาคารมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อมิติคุณภาพบริการด้านการท�ำงานของ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ความเป็นรูปธรรม
ความเชื่อมั่นไว้วางใจ การตอบสนองลูกค้า การให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า และการเข้าใจ
รู้จักลูกค้า
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อมิติคุณภาพบริการด้านเทคนิคของธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทยประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด ได้แก่ เครื่องฝากถอนเงินสด ธนาคาร
ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ธนาคารทางอินเตอร์เน็ต บริการเครื่องรับบัตร ศูนย์บริการลูกค้า
และระบบคิว
3. เพื่อศึกษาปัจจัยตัวแปรคุณภาพการบริการ ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ได้แก่
ด้านรูปแบบการให้บริการ ด้านอัตราค่าบริการของธนาคาร ด้านพนักงานธนาคาร
ด้านศูนย์บริการแบบสาขาของธนาคาร และด้านความพึงพอใจโดยรวม มีอิทธิพลต่อ
การด�ำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่
ผลการด� ำ เนิ น ทางด้ า นการเงิ น ผลการด� ำ เนิ น งานที่ ไ ม่ ใ ช่ ท างด้ า นการเงิ น และ
ผลการด�ำเนินงานด้านลูกค้า
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การทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิด และสมมติฐานการวิจัย
การทบทวนวรรณกรรม
นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการบริการ หมายถึง กิจกรรมหรือ
ประโยชน์เชิงนามธรรม ซึ่งฝ่ายหนึ่งได้เสนอเพื่อขายให้กบั อีกฝ่ายหนึ่ง โดยผู้รับบริการ
ไม่ได้ครอบครองการบริการนั้นๆ อย่างเป็นรูปธรรม กระบวนการให้บริการอาจจะให้
ควบคู่ไปกับการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือไม่ก็ได้ (Kotler, 2000) Parasuraman, Berry
and Zeithaml (1993) เสนอว่า คุณภาพขึ้นอยู่กับการรับรู้ของผู้บริโภค (Consumer
Perception) ซึง่ หมายถึงคุณภาพการบริการในด้านของผูบ้ ริโภคเกิดจากการเปรียบเทียบ
ความคาดหวังในบริการ และสิ่งที่ผู้รับบริการคิดว่าได้รับจากบริการนั้น บริการจะมี
คุณภาพเมื่อผู้รับบริการได้รับสิ่งที่คาดหวังไว้ Gronroos (1990) กล่าวว่า การรับรู้
คุณภาพบริการประกอบไปด้วย 2 ลักษณะ คือ ลักษณะทางด้านเทคนิคหรือผลทีไ่ ด้และ
ลักษณะตามหน้าที่หรือความสัมพันธ์ของกระบวนการ โดยที่คุณภาพด้านเทคนิค
เป็นการพิจารณาเกีย่ วกับผูใ้ ห้บริการจะใช้เทคนิคอะไรทีจ่ ะท�ำให้ลกู ค้าทีเ่ ข้ามาใช้บริการ
เกิดความพอใจตามความต้องการพื้นฐาน Kang and James (2004) ได้ศึกษาถึงมิติ
คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร โดยการตรวจสอบโมเดลคุ ณ ภาพบริ ก ารของ Gronroos
ซึ่ ง ได้ เ สนอว่ า คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารประกอบด้ ว ยสามมิ ติ คื อ คุ ณ ภาพบริ ก าร
ด้านการท�ำงาน คุณภาพบริการด้านเทคนิค และคุณภาพบริการด้านภาพลักษณ์
เป็นตัวกรองในคุณภาพการให้บริการ Akroush & Khatib (2009) ศึกษาเรือ่ งผลกระทบ
ของมิตคิ ณ
ุ ภาพบริการทีม่ ตี อ่ ผลการด�ำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ในประเทศจอร์แดน
พบว่า มิติคุณภาพการให้บริการ (ท�ำงานและเทคนิค) ประสิทธิภาพการท�ำงานของ
ธนาคารมีผลกระทบเชิงบวกอย่างมีนยั ส�ำคัญประเมินตามผลการด�ำเนินงานทางการเงิน
และตัวชีว้ ดั ของลูกค้าและ Sangeetha (2012) ได้พฒ
ั นามาตรวัดคุณภาพบริการส�ำหรับ
การเชื่อมต่อเทคโนโลยีในธนาคารพาณิชย์ เพื่อพัฒนาระดับคุณภาพการให้บริการ
โดยการระบุขนาดที่มีผลต่อคุณภาพการให้บริการผ่านการเชื่อมต่อเทคโนโลยีต่างๆ
ในธุรกิจธนาคาร โดยมุ่งศึกษาช่องทางบริการอิเล็กทรอนิกส์-อินเตอร์เน็ต และช่องทาง
ธนาคารทางโทรศัพท์ พยายามที่จะท�ำการส�ำรวจอิทธิพลของการเชื่อมต่อเทคโนโลยี
ต่างๆ ในด้านคุณภาพการให้บริการของธนาคาร เช่น ตู้เอทีเอ็มธนาคารทางโทรศัพท์
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ศูนย์บริการ ระบบคิว ในสาขาอื่นๆ ที่ลูกค้าใช้ในการรวมกัน เพื่อวัดเทคโนโลยี
การติดต่อคุณภาพการให้บริการ (TISQ) การศึกษา พบว่า เทคโนโลยีอินเตอร์เฟซ
ส�ำหรับคุณภาพการให้บริการในธนาคาร สามารถเขียนเป็นโครงสร้างแนวความคิดได้
7 ปัจจัยประกอบด้วย (1) คุณภาพการให้บริการตูเ้ อทีเอ็ม (2) คุณภาพการให้บริการด้าน
การธนาคารทางโทรศัพท์ (3) คุณภาพบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต (4) คุณภาพ
ศูนย์บริการ (5) คุณภาพการให้บริการระบบคิวและมีตัวแปรแฝง 2 ตัวปัจจัย คือ
(1) คุณภาพการให้บริการผลิตภัณฑ์หลัก และคุณภาพราคา
กรอบแนวคิด
กรอบแนวคิดในการวิจัย (Framework) ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาจากการทบทวน
วรรณกรรมและน�ำไปผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 3 ท่าน
เป็นผู้ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญเชิง
โมเดลลิสเรล จ�ำนวน 1 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ จ�ำนวน 1 ท่าน
และผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการวิจยั เกีย่ วกับคุณภาพการบริการจ�ำนวน 1 ท่าน ท�ำการตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือ ด้านความตรงเชิงเนื้อหา ที่เกี่ยวกับความสอดคล้องของค�ำถาม
กั บ ค� ำ นิ ย ามเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร ความครอบคลุ ม และความชั ด เจนของแบบสอบถาม
ความถูกต้องและความเหมาะสมของการใช้ภาษา และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ
กรอบความคิดในการวิจยั มีตวั แปรต่างๆ ประกอบด้วย (1) ตัวแปรอิสระ คือ มิตคิ ณ
ุ ภาพ
บริการด้านการท�ำงาน (Dimension of Service Quality: DSQ) ประกอบด้วย 5 ตัวชีว้ ดั
ได้แก่ ความเป็นรูปธรรม (Tangibility: TAN ) ความเชื่อมั่นไว้วางใจ (Reliability: REL)
การตอบสนองลูกค้า (Responsiveness: RES) การให้ความมัน่ ใจแก่ลกู ค้า (Assurance:
ASS) และการเข้าใจและรู้จักลูกค้า (Empathy: EMP) มิติคุณภาพบริการด้านเทคนิค
(Dimension of Technical Service Quality: DTS) ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด ได้แก่
เครือ่ งฝากถอนเงินสด (Cash Recycling Machine: CRM) ธนาคารทางโทรศัพท์เคลือ่ นที่
(Smartphone Banking: SB) ธนาคารทางอินเตอร์เน็ต (Internet Banking: IB) บริการ
เครื่องรับบัตร (Electronic Data Capture: EDC) ศูนย์บริการลูกค้า (Contact Center
Services: CCS) และระบบคิว (Queue Systems: QS) ตัวแปรขั้นกลาง คือ คุณภาพ
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การบริการ (Service Quality: SQ) (2) ตัวแปรขั้นกลาง คือ คุณภาพการบริการ
ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ รูปแบบการให้บริการ อัตราค่าบริการของธนาคาร
พนักงานธนาคาร ศูนย์บริการแบบสาขาของธนาคาร และด้านความพึงพอใจโดยรวม
(3) ตัวแปรตาม คือ ผลการด�ำเนินงาน (Performance: PF) ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด
ได้แก่ ผลการด�ำเนินงานทางด้านการเงิน (Financial Performance: FP) ผลการด�ำเนินงาน
ที่ไม่ใช่ทางด้านการเงิน (Non-Financial Performance: NFP) และผลการด�ำเนินงาน
ด้านลูกค้า (Customer Performance: CUS) ดังแสดงในภาพที่ 1
มิติคุณภาพบริการด้านการท�ำงาน
(Functional Service quality: DSQ)
- ความเป็นรูปธรรม (Tangibility: TAN)
- ความเชื่อมั่นไว้วางใจ (Reliability: REL)
- การตอบสนองลูกค้า (Responsiveness: RES)
- การให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า (Assurance: ASS)
- การเข้าใจและรู้จักลูกค้า (Empathy: EMP)
มิติคุณภาพการบริการด้านเทคนิค
(Technical Service Quality: TSQ)
- เครื่องบริการฝากถอนเงินสด
(Cash Recycling Machine: CRM)
- ธนาคารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่
(Smartphone Banking: SB )
- ธนาคารทางอินเตอร์เน็ต
(Internet Banking: IB )
- เครื่องรับบัตร (Electronic Data Capture: EDC)
- ศูนย์บริการลูกค้า
(Contact Center Services: CCS )
- ระบบคิว (Queue Systems: QS)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

H1
H3

คุณภาพการบริการ
(Service quality: SQ)
- รูปแบบการให้บริการของธนาคาร
- อัตราค่าบริการของธนาคาร
- พนักงานธนาคาร
- ศูนย์บริการแบบสาขาของธนาคาร
- ความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้
บริการ
H5

ผลการด�ำเนินงาน
(Performance : PF)
H2
- ผลการด�ำเนินงานด้านการเงิน
(Financial Performance : FP)
H4 - ผลการด�ำเนินงานด้านทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง
กับการเงิน
(Non-Financial Performance:
NFP)
- ผลการด�ำเนินงานด้านลูกค้า
(Customer Performance: CUS)
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สมมติฐานการวิจัย
จากกรอบแนวคิดในการวิจัย ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานการวิจัยในครั้งนี้ทั้งหมด
5 สมมติฐาน ดังต่อไปนี้
สมมติฐานที่ 1 (H1): มิติคุณภาพบริการด้านการท�ำงานมีความสัมพันธ์ทาง
ตรงกับคุณภาพบริการ
สมมติฐานที่ 2 (H2): มิติคุณภาพบริการด้านเทคนิคมีความสัมพันธ์ทางตรง
กับคุณภาพบริการ
สมมติฐานที่ 3 (H3): มิติคุณภาพบริการด้านการท�ำงานมีความสัมพันธ์ทาง
อ้อมกับผลการด�ำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
สมมติฐานที่ 4 (H4): มิตคิ ณ
ุ ภาพบริการด้านเทคนิคมีความสัมพันธ์ทางอ้อม
กับผลการด�ำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
สมมติฐานที่ 5 (H5): คุ ณ ภาพบริ ก ารมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างตรงกั บ ผลการ
ด�ำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย

วิธีด�ำเนินการวิจัย
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีจ่ ะศึกษาในครัง้ นี้ คือ ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย จ�ำนวน 5 แห่ง
ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
และธนาคารกรุ ง ไทย จากธนาคารพาณิ ช ย์ ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่ ง ประเทศไทย จ� ำ นวน 15 แห่ ง สาเหตุ ที่ ผู ้ วิ จั ย เลื อ กกลุ ่ ม ประชากรดั ง กล่ า ว
เนื่องมาจากเป็นธนาคารพาณิชย์ทั้ง 5 แห่งเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีผลการด�ำเนินงาน
ที่ ดี มี จ� ำ นวนสาขามากที่ สุ ด 5 อั น ดั บ แรก จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทยและมีสาขากระจายตัวทุกในพื้นที่ของประเทศไทย ดังนั้น ผู้วิจัย
พิจารณาเห็นว่าเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนธนาคารพาณิชย์ของประเทศไทย และ
สามารถใช้เป็นประชากรในการท�ำวิจัยครั้งนี้ได้โดยให้ผู้บริหารระดับผู้จัดการสาขา
เป็นตัวแทนในการตอบแบบสอบถาม
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เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง
เนื่องจากธนาคารพาณิชย์ทั้ง 5 แห่ง มีจ�ำนวนสาขากระจายตัวทุกภาคของ
ประเทศไทย จ�ำนวน 5,262 สาขา ผู้วิจัยได้ใช้สูตรประชากรมีจ�ำนวนแน่นอน (Finite
population) ของ Yamane (1973) (อ้างถึงในกัลยา วาณิชย์บัญชา, 2546) สรุป
จะได้จำ� นวนกลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมดไม่ตำ�่ กว่า 372 ตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั ใช้แบบสอบถามออนไลน์
ส่งถึงผู้จัดการธนาคารจ�ำนวน 735 คน ตอบกลับมา 381 คน คิดเป็นร้อยละ 52
ซึ่งจ�ำนวนประชากรที่ได้รับการคัดเลือก ใกล้เคียงกับจ�ำนวนประชากรของนักวิจัย
คนอื่นที่ได้ศึกษาก่อนหน้านี้ ของ Akroush & Khatib (2009) ซึ่งได้ท�ำการวิจัยเรื่อง
ผลกระทบของมิ ติ คุ ณ ภาพการบริ ก ารต่ อ ผลการด� ำ เนิ น งานของธนาคารพาณิ ช ย์
ในประเทศจอร์แดน ใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์ผู้จัดการสาขาจ�ำนวน 390 ตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีวิเคราะห์ การแปลผล
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรจากผู้จัดการสาขาธนาคารพาณิชย์
ไม่ต�่ำกว่า 381 สาขาทั่วประเทศ โดยมี 3 ส่วนหลัก คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด (Close-Ended Response Question)
แบบให้เลือกตอบหลายข้อ (Multiple Choice) แต่ละข้อค�ำถามมีระดับการวัดข้อมูล
ประเภทต่างๆ ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้บริการที่มีมิติคุณภาพ
ด้านการท�ำงาน และมิตคิ ณ
ุ ภาพด้านเทคนิคเป็น และคุณภาพบริการแบบอันตรภาคชัน้
(Interval Scale) และส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการผลการด�ำเนินงาน
เป็นแบบอันตรภาคชั้น (Interval Scale)
ขัน้ ตอนการสร้างเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการสร้างแบบสอบถาม
ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 โดยศึกษาวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ก�ำหนดนิยามเชิงปฏิบตั กิ าร
และโครงสร้างของตัวแปรที่ต้องการศึกษา
ขัน้ ตอนที่ 2 สร้างข้อค�ำถามตามนิยามเชิงปฏิบตั กิ าร ในกรณีตวั แปรทีม่ ผี พู้ ฒ
ั นา
เครือ่ งมือวัดและทดลองใช้มาแล้ว ผูว้ จิ ยั ได้นำ� ข้อความในเครือ่ งมือนัน้ มาปรับปรุงแก้ไข
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ให้เหมาะสมกับบริบทและกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยใช้ในการศึกษา โดยการท�ำความเข้าใจ
เนื้อหาของแบบสอบถามเดิมซึ่งเป็นภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (Akroush &
Khatib, 2009) จากนั้นจึงแปลเนื้อหาข้อความของแบบสอบถามให้เป็นภาษาไทย และ
ด�ำเนินการปรับเนื้อหาของค�ำถามให้เหมาะสมกับการทดสอบตัวแปรของงานวิจัยนี้
หลั ง จากนั้ น จึ ง น� ำ แบบสอบถามที่ พั ฒ นาขึ้ น มา พร้ อ มทั้ ง แบบสอบถามฉบั บ เดิ ม
ที่เป็นภาษาต่างประเทศเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมเพื่อขอ
ค�ำแนะน�ำ รวมถึงการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของข้อความเดิมกับค�ำถาม
ที่พัฒนาขึ้นมา หลังจากนั้นน�ำมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อจัดท�ำเป็นแบบสอบถามฉบับร่าง
ขั้นตอนที่ 3 น�ำแบบสอบถามฉบับร่าง พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับเค้าโครง
ดุษฎีนิพนธ์ให้ผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 3 ท่าน เป็นผู้ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจ
(Face Validity) ได้แก่ ผูเ้ ชีย่ วชาญเชิงโมเดลสมการโครงสร้าง จ�ำนวน 1 ท่าน ผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์จำ� นวน 1 ท่าน และผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการวิจยั เกีย่ วกับคุณภาพ
การบริการจ�ำนวน 1 ท่าน ท�ำการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ด้านความตรง
เชิงเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วกับความสอดคล้องของค�ำถามกับค�ำนิยามเชิงปฏิบตั กิ าร ความคลอบคลุม
และความชัดเจนของแบบสอบถาม ความถูกต้องและความเหมาะสมของการใช้ภาษา
และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ ซึ่งผลการพิจารณาผู้วิจัยคัดเลือกค�ำถามที่มีค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 60 % ขึ้นไป หรือมีค่าความสอดคล้องระหว่าง 0.6 - 1.0
และผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขข้อก�ำหนดที่ไม่เหมาะสมตามค�ำแนะน�ำของผู้เชี่ยวชาญ
การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยด�ำเนินการตามล�ำดับ
3 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาจะใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ในการอธิบายลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ โดยน�ำมาแจกแจงความถี่ (Frequency) และน�ำเสนอเป็นร้อยละ
(Percentage)
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์หาค่าสถิติโดยใช้ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) การแปลผลแบบสอบถามส่วนนี้ มีเกณฑ์คะแนนตามวิธีการค�ำนวณโดยใช้สูตร
การค�ำนวณความกว้างของอันตรภาคชั้น (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542)
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ขั้ น ตอนที่ 3 การวิ เ คราะห์ ส ถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน (Inferential Statistic)
ในการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เชิ ง สถิ ติ จะน� ำ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ น� ำ มาวิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ ด ้ ว ย
เครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป เพื่อทดสอบสมมติฐานแต่ละข้อโดยใช้
ค่ า สถิ ติ ต ่ า งๆ ในการวิ เ คราะห์ โดยใช้ โ ปรแกรมเอมอส (AMOS) เป็ น ผลของ
การสังเคราะห์วธิ กี ารวิเคราะห์ขอ้ มูลทีส่ ำ� คัญ 3 วิธี การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis:
PA) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) และ
การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structure Equation Modeling: SEM) โปรแกรม
ส�ำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยมีหลักการที่ส�ำคัญ
ในการวิเคราะห์คือ การเปรียบเทียบเมทริกซ์ความแปรปรวน ความแปรปรวนร่วม
ที่ได้จากข้อมูลเชิงประจักษ์กับเมทริกซ์ที่ได้จากค่าประมาณที่ค�ำนวณได้ เพื่อใช้ในการ
ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนระหว่างโมเดลการวิจยั ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ มาจากทฤษฎี
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542)

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาครั้ ง นี้ พบว่ า โมเดลสมการเชิ ง โครงสร้ า งแบบจ� ำ ลอง
ความสัมพันธ์ของคุณภาพบริการกับผลการด�ำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดีสอดคล้องกับตามแนวคิดของ
Hair et al. (1998; 2006) และ Bollen (1989) แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า Chi–Square = 93.767 df = 100 Sig. = 0.656 > 0.05
และ CMIN/df. = 0.938 < 3.0 ผลการวิเคราะห์จากการปรับโมเดล พบว่า ดัชนี จ�ำนวน
7 ตัวมีความสอดคล้องและค่าสถิติเหล่านี้ผ่านเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ชี้ให้เห็นว่าสมการ
เชิงโครงสร้างแบบจ�ำลองความพันธ์ของคุณภาพบริการกับผลการด�ำเนินงานของ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ตามเงือ่ นไขในระดับการยอมรับทางสถิติ จึงกล่าวสรุปได้วา่ ตัวแปรในโมเดลแบบจ�ำลอง
ความพันธ์ของคุณภาพบริการกับผลการด�ำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
ประกอบด้วยมิติคุณภาพการบริการด้านการท�ำงาน มิติคุณภาพการบริการด้าน
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การเทคนิค คุณภาพการบริการและตัวแปรตามผลการด�ำเนินงานของธนาคารพาณิชย์
ในประเทศไทยนั้นมีความสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์การก�ำหนดค่าซึ่งแสดงว่าโมเดล
ในการวัดนี้มีความเที่ยงตรง หรือ OK Fit Confirm ดังแสดงในภาพที่ 2
c12

c13

.40

ด้านรูปแบบ
การให้บริการ
c1 .27
c2

.64

c3

.65

c4

.81

.80

การตอบสนองลูกค้า

.81
.90

การให้ความมั่นใจ
แก่ลูกค้า
การเข้าใจและรู้จักลูกค้า

c6 .34

ด้านเครื่องฝาก ถอน
เงินสด

c7 .52
c8 .49
c9 .84

ด้านธนาคาร
ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่
ด้านธนาคาร
ทางอินเตอร์เน็ต
ด้านศูนย์บริการลูกค้า

c11 .23

ด้านระบบคิว

ด้านพนักงาน
ธนาคาร
.80

มิติคุณภาพบริการ
ด้านการท�ำงาน

GAMMA
.17

.65

c20

.84

.74

.72
.95
.92

GAMMA
.27

คุณภาพการบริการ

.54
ศูนย์บริการ
สาขาของธนาคาร

c16

.46

ความพึงพอใจ
โดยรวม

.68

.49

.56

มิติคุณภาพบริการ
ด้านเทคนิค

.17

BETA
.75

ผลการด�ำเนินงาน
ของธนาคารพาณิชย์
ในประเทศไทย

.58

ด้านบริการเครือ่ งรับบัตร .86

c10 .74

c15

.68

.52

ความเชื่อมั่นไว้วางใจ

c5 .42

อัตราค่าบริการ
ของธนาคาร
.83

ความเป็นรูปธรรม

c14

.63

c25

.59
.80

c21

ผลการด�ำเนินงาน
ด้านการเงิน

.24

ผลการด�ำเนินงาน
ที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับด้านการเงิน

.48

ผลการด�ำเนินงาน
ด้านลูกค้า

.92

c22

c23

c24

.00

c19
.48

Chi-square = 93.767 df. = 100 Sig. = .656 CMIN/df = .938 n.381 CFI = 1.00
NFI = .980 GFI = .975 AGFI = .952 IFI = 1.001 RMSEA = .000 RMR = .016

ภาพที่ 2 สมการเชิ ง โครงสร้ า งแบบจ� ำ ลองความสั ม พั น ธ์ ข องคุ ณ ภาพบริ ก ารกั บ
ผลการด�ำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย หลังปรับโมเดล
ผลการวิเคราะห์ทดสอบสมการเชิงโครงสร้างเชิงสาเหตุแบบจ�ำลองความสัมพันธ์
ของคุ ณ ภาพบริ ก ารกั บ ผลการด� ำ เนิ น งานของธนาคารพาณิ ช ย์ ใ นประเทศไทย
โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรอิสระรูปคะแนนมาตรฐาน ซึ่งเป็น
ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจที่จะบ่งบอกอิทธิพลของตัวแปร อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ 0.001 ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 สรุปผลอิทธิพลสมการเชิงโครงสร้างเชิงสาเหตุแบบจ�ำลองความสัมพันธ์ของ
คุณภาพบริการกับผลการด�ำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
ตัวแปร

อิทธิพล

คุณภาพบริการ ผลการด�ำเนินงาน

มิติคุณภาพการบริการ

อิทธิพลทางตรง

0.17***

-

ด้านการท�ำงาน

อิทธิพลทางอ้อม

-

0.13***

อิทธิพลโดยรวม

0.17***

0.13***

มิติคุณภาพการบริการ

อิทธิพลทางตรง

0.27***

-

ด้านการเทคนิค

อิทธิพลทางอ้อม

-

0.20***

อิทธิพลโดยรวม

0.27***

0.20***

อิทธิพลทางตรง

-

0.75***

อิทธิพลทางอ้อม

-

-

อิทธิพลโดยรวม

-

0.75***

0.17***

0.56***

คุณภาพบริการ

R

2

* p < .05 ** p < .01 *** p < .001
จากตารางที่ 1 สามารถน�ำมาสรุปผลการทดสอบตามสมมติฐานการวิจัยดังนี้
1. ตัวแปรมิติคุณภาพการบริการด้านการท�ำงาน ประกอบด้วย 5 ตัวแปรแฝง
ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรม ด้านความเชื่อมั่นไว้วางใจ ด้านการตอบสนองลูกค้า
ด้านการให้ความมัน่ ใจแก่ลกู ค้า และด้านการเข้าใจและรูจ้ กั ลูกค้า มีคา่ น�ำ้ หนักสัมประสิทธิ์
ถดถอยระหว่าง 0.52 - 0.90 โดยผลการทดสอบ พบว่า มิติคุณภาพการบริการ
ด้านการท�ำงานมีอทิ ธิพลต่อการอธิบายแบบจ�ำลองโครงสร้างความสัมพันธ์ของคุณภาพ
บริการกับผลการด�ำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย โดยมีอทิ ธิพลทางตรง
จ�ำนวน 1 ด้าน และมีอิทธิพลทางอ้อม 1 ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ดังนี้
1.1 สมมติฐานที่ 1 คือ มิติคุณภาพบริการด้านการท�ำงานมีความสัมพันธ์
ทางตรงกับคุณภาพบริการ ผลการวิเคราะห์ทดสอบสมการเชิงโครงสร้างเชิงสาเหตุ
พบว่า มิติคุณภาพการบริการด้านการท�ำงานมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อคุณภาพ
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การให้บริการมีคา่ สัมประสิทธิถ์ ดถอยของตัวแปรอิสระรูปคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ 0.17
ค่าความคลาดเคลือ่ นเท่ากับ 0.06 มีคา่ t-value เท่ากับ 3.314 และ ค่า Sig. = 0.000 < 0.001
โดยมิ ติ คุ ณ ภาพการบริ ก ารด้ า นการท� ำ งานสามารถอธิ บ ายอิ ท ธิ พ ลต่ อ คุ ณ ภาพ
การให้บริการในสมการโครงสร้างความสัมพันธ์ของคุณภาพบริการกับผลการด�ำเนินงาน
ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยได้ร้อยละ 17 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.001
ดังนั้น ยอมรับสมมติฐานที่ 1
1.2 สมมติฐานที่ 3 คือ มิติคุณภาพบริการด้านการท�ำงานมีความสัมพันธ์
ทางอ้อมกับผลการด�ำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ผลการวิเคราะห์
ทดสอบสมการเชิงโครงสร้างเชิงสาเหตุ พบว่า มิติคุณภาพการบริการด้านการท�ำงาน
มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อความสัมพันธ์ของคุณภาพบริการกับผลการด�ำเนินงาน
ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย โดยผ่านมาจากด้านคุณภาพการให้บริการมีค่า
สัมประสิทธิถ์ ดถอยของตัวแปรอิสระรูปคะแนนมาตรฐานรวม เท่ากับ 0.13 (0.17*0.75)
ดังนั้น ยอมรับสมมติฐานที่ 3
2. ตัวแปรมิตคิ ณ
ุ ภาพการบริการด้านการเทคนิค ประกอบด้วย 6 ตัวแปรแฝง
ได้แก่ ด้านเครื่องฝากถอนเงินสด ด้านธนาคารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ด้านธนาคาร
ทางอินเตอร์เน็ตด้านบริการเครื่องรับบัตร ด้านศูนย์บริการลูกค้า และด้านระบบคิว
มี ค ่ า น�้ ำ หนั ก สั ม ประสิ ท ธิ์ ถ ดถอยระหว่ า ง 0.48–0.95 โดยผลการทดสอบ พบว่ า
มิติคุณภาพการบริการด้านการเทคนิคมีอิทธิพลต่อการอธิบายแบบจ�ำลองโครงสร้าง
ความสั ม พั น ธ์ ข องคุ ณ ภาพบริ ก ารกั บ ผลการด� ำ เนิ น งานของธนาคารพาณิ ช ย์
ในประเทศไทย โดยมีอิทธิพลทางตรง จ�ำนวน 1 ด้าน และมีอิทธิพลทางอ้อม 1 ด้าน
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ดังนี้
2.1 สมมติฐานที่ 2 คือ มิติคุณภาพบริการด้านเทคนิคมีความสัมพันธ์
ทางตรงกับคุณภาพบริการ ผลการวิเคราะห์ทดสอบสมการเชิงโครงสร้างเชิงสาเหตุ
พบว่า มิติคุณภาพการบริการด้านการเทคนิคมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อคุณภาพ
การให้บริการ มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรอิสระรูปคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ
0.27 ค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 มีค่า t-value เท่ากับ 3.973 และค่า Sig. =
0.000 < 0.001 โดยมิติคุณภาพการบริการด้านการท�ำงานสามารถอธิบายอิทธิพล
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ต่อคุณภาพการให้บริการในสมการโครงสร้างความสัมพันธ์ของคุณภาพบริการกับ
ผลการด�ำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยได้ร้อยละ 17 อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ 0.001 ดังนั้น ยอมรับสมมติฐานที่ 2
2.2 สมมติฐานที่ 4 คือ มิติคุณภาพบริการด้านเทคนิคมีความสัมพันธ์
ทางอ้อมกับผลการด�ำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย บริการ ผลการวิเคราะห์
ทดสอบสมการเชิงโครงสร้างเชิงสาเหตุ พบว่า มิติคุณภาพการบริการด้านการเทคนิค
มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อความสัมพันธ์ของคุณภาพบริการกับผลการด�ำเนินงาน
ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยโดยผ่านมาจากด้านคุณภาพการให้บริการมีค่า
สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรอิสระรูปคะแนนมาตรฐานรวมเท่ากับ 0.20 (0.27*0.75)
ดังนั้น ยอมรับสมมติฐานที่ 4
3. ตัวแปรคุณภาพการบริการ ประกอบด้วย 5 ตัวแปรแฝง ได้แก่ ด้านรูปแบบ
การให้บริการ ด้านอัตราค่าบริการของธนาคาร ด้านพนักงานธนาคาร ด้านศูนย์บริการ
แบบสาขาของธนาคาร และด้านความพึงพอใจโดยรวม มีคา่ น�ำ้ หนักสัมประสิทธิถ์ ดถอย
ระหว่าง 0.68 - 0.84 โดยผลการทดสอบ พบว่า คุณภาพการบริการมีอิทธิพลต่อ
การอธิบายแบบจ�ำลองโครงสร้างความสัมพันธ์ของคุณภาพบริการกับผลการด�ำเนินงาน
ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย โดยมีอทิ ธิพลทางตรงจ�ำนวน 1 ด้าน ซึง่ สอดคล้อง
กับสมมติฐานการวิจัย ดังนี้
3.1 สมมติฐานที่ 5 คือ คุณภาพบริการมีความสัมพันธ์ทางตรงกับผลการ
ด� ำ เนิ น งานของธนาคารพาณิ ช ย์ ใ นประเทศไทย ผลการวิ เ คราะห์ ท ดสอบสมการ
เชิงโครงสร้างเชิงสาเหตุ พบว่า คุณภาพการบริการมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผล
การด�ำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยมีคา่ สัมประสิทธิถ์ ดถอยของตัวแปร
อิสระรูปคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ 0.75 ค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.07 มีค่า t-value
เท่ากับ 10.78 และ ค่า Sig. = 0.000 < 0.001 โดยคุณภาพการบริการสามารถอธิบาย
อิทธิพลต่อผลการด�ำเนินการในสมการโครงสร้างความสัมพันธ์ของคุณภาพบริการกับ
ผลการด�ำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยได้ร้อยละ 56 อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ 0.001 ดังนั้น ยอมรับสมมติฐานที่ 5 จากผลการทดสอบสมมติฐานทั้งหมด
สามารถสรุปเป็นตารางได้ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน

ข้อสมมติฐาน

ผลการทดสอบ

1

มิ ติ คุ ณ ภาพบริ ก ารด้ า นการท� ำ งานมี ค วามสั ม พั น ธ์
ทางตรงกั บ คุ ณ ภาพบริ ก ารของธนาคารพาณิ ช ย์ ใ น
ประเทศไทย

สนับสนุน
สมมติฐาน

2

มิติคุณภาพบริการด้านเทคนิคมีความสัมพันธ์ทางตรง
กับคุณภาพบริการของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย

สนับสนุน
สมมติฐาน

3

มิ ติ คุ ณ ภาพบริ ก ารด้ า นการท� ำ งานมี ค วามสั ม พั น ธ์
ทางอ้อมกับผลการด�ำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย

สนับสนุน
สมมติฐาน

4

มิติคุณภาพบริการด้านเทคนิคมีความสัมพันธ์ทางอ้อม
กับผลการด�ำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย

สนับสนุน
สมมติฐาน

5

คุณภาพบริการมีความสัมพันธ์ทางตรงกับผลการด�ำเนินงาน
ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย

สนับสนุน
สมมติฐาน

อภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้พัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบจ�ำลอง
ความสั ม พั น ธ์ ข องคุ ณ ภาพบริ ก ารกั บ ผลการด� ำ เนิ น งานของธนาคารพาณิ ช ย์
ในประเทศไทยจากโมเดลของ Akroush & Khatib (2009) ร่วมกับโมเดลของนักวิชาการ
คนอื่นๆ อาทิ Gronroos (1984), Kang and James (2004) และ Sangeetha (2012)
ซึ่งมีจุดเด่นที่แตกต่างกันโดยพัฒนาเป็นโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบจ�ำลอง
ความพันธ์ของคุณภาพบริการกับผลการด�ำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
ผลจากการวิจัยพบว่าโมเดลวิเคราะห์มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ชี้ให้เห็นว่าสมการเชิงโครงสร้างแบบจ�ำลองความสัมพันธ์ของคุณภาพบริการกับ
ผลการด�ำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยมีความสอดคล้องกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ตามเงื่อนไขในระดับการยอมรับทางสถิติ
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สรุปผลการวิจัย
จึงกล่าวสรุปได้ว่าตัวแปรในโมเดลแบบจ�ำลองความสัมพันธ์ของคุณภาพ
บริ ก ารกั บ ผลการด� ำ เนิ น งานของธนาคารพาณิ ช ย์ ใ นประเทศไทย ประกอบด้ ว ย
มิตคิ ณ
ุ ภาพการบริการด้านการท�ำงาน มิตคิ ณ
ุ ภาพการบริการด้านการเทคนิค คุณภาพ
การบริการและตัวแปรตามผลการด�ำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
ตัวแปรมิติคุณภาพการบริการด้านการท�ำงานมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อคุณภาพ
การให้บริการ และมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อความพันธ์ของคุณภาพบริการกับ
ผลการด�ำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ตัวแปรมิติคุณภาพการบริการ
ด้านการเทคนิคมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อคุณภาพการให้บริการ และมีอิทธิพลทาง
อ้อมเชิงบวกต่อความสัมพันธ์ของคุณภาพบริการกับผลการด�ำเนินงานของธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย ตัวแปรคุณภาพการบริการมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ
ผลการด�ำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ผลการวิจยั ยัง พบว่า ตัวแปรมิติ
คุ ณ ภาพการบริ ก ารด้ า นการเทคนิ ค มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารและ
ผลการด�ำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย สูงสุด ส่วนมิตคิ ณ
ุ ภาพการบริการ
ด้านการท�ำงานมีอทิ ธิพลต่อต่อคุณภาพการให้บริการและผลการด�ำเนินงานของธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย รองลงมา ซึง่ ข้อค้นพบจากการวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการน�ำผลการวิจยั
ไปใช้สร้างองค์ความรู้ใหม่ กล่าวคือ จากแนวคิดดั้งเดิมของนักวิชาการหลายท่าน
อาทิเช่น Gronroos, (1990), Berry & Parasuraman (1990) ศึกษาถึงมิติคุณภาพ
การบริการด้านการท�ำงาน ประกอบด้วย 5 ตัวแปรแฝง ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรม
ด้านความเชื่อมั่นไว้วางใจ ด้านการตอบสนองลูกค้า ด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า
และด้านการเข้าใจและรู้จักลูกค้า มีความสัมพันธ์กับคุณภาพบริการ แต่จากข้อค้นพบ
ครั้งนี้ พบว่า ถึงแม้มิติคุณภาพการบริการด้านการท�ำงานมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก
ต่อคุณภาพการให้บริการ แต่กม็ อี ทิ ธิพลน้อยกว่ามิตคิ ณ
ุ ภาพการบริการด้านการเทคนิค
ต่อคุณภาพการให้บริการ
ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า มิติคุณภาพการบริการด้านการเทคนิค
อาทิเช่น ด้านเครื่องฝากถอนเงินสด ด้านธนาคารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ด้านธนาคาร
ทางอินเตอร์เน็ตด้านบริการเครื่องรับบัตร ด้านศูนย์บริการลูกค้า และด้านระบบคิว
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มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารและผลการด� ำ เนิ น งานของธนาคารพาณิ ช ย์
ในประเทศไทยสูงทีส่ ดุ ในยุคปัจจุบนั ดังนัน้ องค์กรธุรกิจในปัจจุบนั อาจจะต้องน�ำผลทีไ่ ด้
จากการวิจัยครั้งนี้มาใช้ในการก�ำหนดกลยุทธ์การแข่งขันเพื่อตอบโจทย์เป้าหมาย
ทีว่ างไว้นนั่ ก็คอื ผลการด�ำเนินงานของธุรกิจ ไม่วา่ จะเป็นด้านการเงิน ด้านทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง
กับการเงินหรือด้านลูกค้าก็ตาม จากผลการศึกษา พบว่า การบริการทีผ่ บู้ ริหารธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย ให้ความส�ำคัญกับมิตคิ ณ
ุ ภาพการบริการด้านการเทคนิคมาเป็น
อันดับหนึง่ นัน่ แสดงให้เห็นว่ามิตคิ ณ
ุ ภาพการบริการมีอทิ ธิพลต่อผลการด�ำเนินงานของ
ธนาคารไม่วา่ จะเป็นด้านการเงิน ด้านทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับการเงิน และด้านลูกค้ามากทีส่ ดุ
ซึ่งจะแตกต่างกับในอดีตที่มีการเน้นมิติคุณภาพการบริการด้านการท�ำงานเป็นส�ำคัญ
ดังนัน้ งานวิจยั ฉบับนีอ้ าจจะเป็นประโยชน์ตอ่ การบริหารองค์กรธุรกิจอืน่ ๆ นอกเหนือจาก
ธนาคารพาณิชย์ เพือ่ ใช้เป็นแนวทางวางแผนกลยุทธ์องค์กรเพือ่ ให้ได้ผลการด�ำเนินงาน
ของธุรกิจที่ดีต่อไป

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากผู้บริหารสาขาของธนาคาร
พาณิชย์ ซึ่งอาจจะมีมุมมองความคิดที่แตกต่างจากลูกค้าผู้ใช้บริการของธนาคาร
ในบางแง่มุม ในส่วนกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยใช้แบบสอบถามแบบส่งทางอีเมล์ ซึ่งมีผู้ตอบ
แบบสอบถามในแต่ละภาคของประเทศไทยไม่สม�ำ่ เสมอเพราะมีขอ้ จ�ำกัดเรือ่ งเวลาของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นข้อจ�ำกัดของการวิจัยในครั้งนี้
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
จากผลการศึกษาในครัง้ นี้ สามารถน�ำมาเป็นแนวทางในการท�ำวิจยั ครัง้ ต่อไป
ดังนี้
1. การวิจัยครั้งต่อไปควรเพิ่มตัวแปรที่มีผลต่อการตัดสินใจการใช้บริการของ
ลูกค้า เช่น แบรนด์สนิ ค้า ความจงรักภักดีของลูกค้า และอาจจะใช้วธิ กี ารวิจยั เชิงคุณภาพ
อาทิ การสนทนากลุ่ม (Focus Group) หรือการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview)
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เป็นต้น เพื่อให้ได้ปัจจัยอื่นๆ ที่มีอิทธิพลต่อผลการด�ำเนินงานของธนาคารพาณิชย์
ที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
2. การวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาความสัมพันธ์ของ มิติคุณภาพการบริการ
ด้านการท�ำงาน มิติคุณภาพการบริการด้านการเทคนิคกับผลการด�ำเนินงานในธุรกิจ
การให้บริการอื่นๆ อาทิเช่น ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจโรงแรม เป็นต้น เพื่อน�ำผลที่ค้นพบ
ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางด้านการตลาดต่อไป
3. การวิจยั ครัง้ นีม้ หี น่วยการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) เป็นระดับองค์การธุรกิจ
ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้จัดการสาขาครั้งต่อไปนักวิจัยควรใช้ผู้ตอบแบบสอบถาม
เป็นลูกค้าที่ใช้บริการ เนื่องจากมุมมองจากลูกค้าอาจจะขัดแย้งกับความคิดเห็น
ของผู้บริหารธนาคาร เพราะลูกค้าที่ใช้บริการอาจจะไม่ค�ำนึงถึงผลการด�ำเนินงาน
ของธนาคาร แต่มมุ มองของผูบ้ ริหารธนาคารต้องมองควบคูท่ งั้ สองตัวแปร คือ คุณภาพ
การบริการต้องดีที่สุดควบคู่ไปกับผลการด�ำเนินงานของธนาคารต้องดีที่สุดด้วย
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ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งประกอบด้วย ดร.มนตรี วีรยางกูร ผู้ทรงคุณวุฒิประจ�ำ
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ศิริรักษ์ ที่ได้สละเวลาอันมีค่าให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำและตรวจแก้ไขงานดุษฎีนิพนธ์
ด้วยความใส่ใจอย่างดียงิ่ ตลอดมา ขอขอบพระคุณ ดร.วิญญู วีรยางกูร ประธานหลักสูตร
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการที่ให้การสนับสนุนในการศึกษา
ด้วยดีเสมอมา ขอขอบพระคุณผูท้ รงคุณวุฒกิ รุณาสละเวลาอันมีคา่ ประเมินความเทีย่ งตรง
เชิงเนื้อหาของแบบสอบถามการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย ดร.พิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นารี วีรกิจ และ ดร.ณัฐวุฒิ บุญศรี ขอขอบพระคุณผู้บริหาร
สาขาธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
และธนาคารกรุงไทยที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าในการตอบแบบสอบถามความสัมพันธ์
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ระหว่างคุณภาพบริการและผลการด�ำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
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