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การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของผูใ้ช้บริการธนาคารออมสิน 

สาขาวดัไทร รวมทั้งศึกษาศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการดา้นเงินฝากของผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสิน 
สาขาวดัไทร ตลอดจนศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการด้านเงินฝากของ
ธนาคารออมสิน สาขาวดัไทร 

การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผูใ้ช้บริการด้านเงินฝากของ
ผูใ้ช้บริการธนาคารออมสิน สาขาวดัไทร  จ านวน 390 คน จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถาม และการประมวลผลทางสถิติ ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐานใช้สถิติ t-test  การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) และสถิติไคสแควร์ ผลการวจิยัพบวา่ 

ผูใ้ช้บริการเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุ 30-40 ปี มีอาชีพรับราชการ/
รัฐวสิาหกิจ  มีรายไดไ้ม่เกิน 15,000 บาท และมีระดบัการศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี มีพฤติกรรม
การใชบ้ริการดา้นเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาวดัไทร พบวา่ ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการดา้นเงินฝากของ
ผูใ้ชบ้ริการ คือเวลา 10.01-13.00 น. ส่วนใหญ่ใช้บริการ 3 คร้ัง / เดือน ซ่ึงผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่ใช้
บริการฝาก-ถอน/ช าระค่าสินคา้และบริการ โดยผูใ้ช้บริการเห็นว่าธนาคารมีความมัน่คงมากท่ีสุด 
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นอกจากน้ีผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจในการใช้บริการดา้นเงินฝากของธนาคารออมสิน สาขาวดั
ไทรในปัจจยัด้านช่องทางการให้บริการมากท่ีสุด รองลงมาคือด้านกระบวนการให้บริการ ด้าน
ผลิตภณัฑ ์และผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจในปัจจยัดา้นการใหบ้ริการของพนกังานนอ้ยท่ีสุด 

ผูใ้ช้บริการท่ีมี อายุ และรายได้ต่อเดือนแตกต่างกนั ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ .05 ส่วน
ปัจจยัดา้นอาชีพ และระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการดา้นเงิน
ฝากของธนาคารออมสิน สาขาวดัไทร ไม่แตกต่างกนั 

ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในใชบ้ริการดา้นเงินฝากของธนาคาร
ออมสิน สาขาวดัไทร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากขั้นตอนการท างานท่ียุ่งยากและซับซ้อน ส่งผลให้เกิดการบริการท่ีมีความล่าช้า 
พนกังานยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจในการท างาน ธนาคารยงัมีส่ิงอ านวยความสะดวกไม่เพียงพอกบั
ความตอ้งการของลูกคา้ ธนาคารไม่มีพนกังานในการใหค้  าแนะน าในการกรอกแบบฟอร์มต่างๆ เช่น 
ใบฝาก/ถอน เม่ือลูกคา้เขา้มาใช้บริการท าให้ลูกคา้เกิดความไม่ประทบัใจและไปใช้บริการกับ
ธนาคารอ่ืนๆ เคร่ืองใหบ้ริการอตัโนมติัมีไม่เพียงพอ และในบางคร้ังระบบขดัขอ้งไม่สามารถใชง้าน
ได ้ 

ทางเลือกในการแกไ้ขปัญหาในระยะสั้นธนาคารออมสินควรจะแกไ้ขปัญหาโดยเร่ิมตน้จาก
ผูบ้ริหารเป็นผูก้  าหนดนโยบายให้พนกังานสามารถปฏิบติัตามไดท้นัที ในระยะยาวธนาคารออมสิน
ควรปลูกฝ่ังทศันคติท่ีดีในดา้นการบริการ การอบรมความรู้ความสามารถ เพื่อให้พนกังานมีความ
พร้อมในการปฏิบติังาน ซ่ึงการพฒันาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพ และปลูกฝังทศันคติให้พนกังาน
มีใจรักและพร้อมท่ีจะให้บริการกบัลูกคา้ทุกราย ก็จะส่งผลให้คุณภาพการบริการดีข้ึน สามารถ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ทุกรายท่ีมาใชบ้ริการ 
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 The purpose of this research was to study personal factors and behavior of customers who 
used saving account service of Government Saving Bank at Wat-Sai Branch. Including 
satisfaction factors study in saving account service of Government Saving Bank at Wat-Sai 
Branch. 

 This research survey from customers who used the saving account service of 
Government Saving Bank at Wat-Sai branch  for 390 customers by using questionnaire and 
statistical analysis tool such as Frequency distribution, Percentage, Mean and Standard Deviation, 
T-test and One-way Analysis of Variance and Chi-Square. 

The customers were women more than men at age 30-40 years old. The occupation of 
customers were bureaucrat who have income not over 10,000 baht/month and the education 
background were Master Degree would use saving account service of Government Saving Bank at 
Wat-Sai branch and the research found most of customers came to use the service during  
10.01-13.00 o’clock and they came to use the service for 3 times per month. The services which 
customers use consist of saving-withdrawing service/ bill payment service which customer realize 
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that Government Saving Bank was well-established. Besides, the most satisfaction factors of 
customers who used account service of Government Saving Bank at Wat-Sai Branch was service 
channel and the following was process of service, product and customers have the less satisfied 
with staff service. 

The customers who had age and income in different manner at statistically significant 
level of .05. The occupation and education background in different manner have an indifferent 
satisfaction in account service of Government Saving Bank at Wat-sai Branch. 

The period of service time related with satisfaction in account service of Government 
Saving Bank at Wat-Sai Branch at statistically significant level of 0.05 

Due to complication of service process brought to sluggish service. Staffs lack of 
knowledge and service process. Bank has not enough facility to serve customers. Bank did not 
have staff to suggest customers about process form such as saving/withdrawing form. This 
unsatisfied factors let customers looking for other bank service. Automatic Bank Machine is not 
sufficient and some of them were out of order. 

The short term improvement plan is management should give the policy or direction to 
staffs. Long term improvement plan should implant good service attitude to staffs and training to 
get staffs ready to work. The staff improvement and implant good service attitude to staffs which 
will bring staff ready to give service to customers and it will improve the service quality and it can 
serve every customer who come to use bank service. 
 


