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การศึกษาเร่ืองน้ี  มีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของ  ลูกคา้ต่อการ

ใหบ้ริการของฝ่ายสินเช่ือธนาคารออมสิน  สาขาบางแค จาํแนกตามสถานภาพของผูใ้ชบ้ริการ  เป็น

การวจิยัเชิงสาํรวจ  (Survey Research) โดยใชแ้บบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมีค่าความเช่ือมัน่  0.93 เก็บ

รวบรวมขอ้มลูจากลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการของฝ่ายสินเช่ือธนาคารออมสิน  สาขาบางแค จาํนวน 330 คน 

และผลท่ีไดน้าํมาวเิคราะห์โดยใชค่้าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  สถิติทดสอบ การ

วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่โดยวธีิเชฟเฟ 

ผลการศึกษา พบวา่ 

1) ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  ร้อยละ 55.15 อายุ 21 – 40 ปี ร้อยละ 33.04 ระดบั

การศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 40.00 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 บาทข้ึนไป ร้อยละ 60.91 อาชีพ   รับ

ราชการ/รัฐวสิาหกิจ ร้อยละ 41.21 

2) ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการใหบ้ริการของฝ่ายสินเช่ือธนาคารออมสิน สาขาบางแคใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัพอใจมาก เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ลูกคา้มีความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุดดา้น

บุคลากรผูใ้ชบ้ริการเป็นอนัดบัท่ี  1 รองลงมาดา้นรวดเร็วเป็นอนัดบัท่ี  2 ลูกคา้ท่ีความพึงพอใจระดบั

มากดา้นกระบวนการบริการ  ดา้นขอ้มูลและประชาสัมพนัธ์  ดา้นเอกสาร  และดา้นสถานท่ีบริการ

ตามลาํดบั 

3) ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการเพศ  อายุ ระดบัการศึกษา  รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน และอาชีพต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการดา้นการทาํธุรกรรมของฝ่ายสินเช่ือธนาคาร

ออมสิน สาขาบางแค ไม่แตกต่างกนั 
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 This study purpose was to study and compare customers’ satisfaction services of 

Credit Department, Government Saving Bank Bang Khae Branch which classified by service users 

status. This study use survey research method to collect data from 330 customers Credit 

Department, Government Saving Bank Bang Khae Branch by adopting 0.93 confidentially interval 

questionnaire as data collecting tools. Statistical analysis was composed of percentage, mean, 

standard deviation, t-test, F – test and Scheffe’s Multiple Contrasts Method. 

The study result found that 

1) Majority of service users were ladies at 55.15 %, age between 21 to 40 years old at 

33.04 %, Bachelor’s degree holders at 40.00 %, monthly income more than 15,001 baht at 60.91% 

and occupation as bureaucrats/state enterprise officers at 41.21% 

2) In overview, Customer’s satisfaction toward the services of Credit Department, 

Government Saving Bank Bang Khae Branch were in the high level. Consideration in each aspect 

found that the customers’ highest satisfaction was the service personnel aspect followed by speed 

of services, service process, information, public relation documents and service facilities 

respectively. 

3) Hypothesis testing result found that service users who had different sex, monthly 

income and occupation had totally indifferent satisfaction services of Credit Department, 

Government Saving Bank Bang Khae Branch. 


