ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2558

Veridian E-Journal, Slipakorn University
ISSN 1906 - 3431

อิทธิพลของคุณลักษณะงานทีม่ ีต่อคุณภาพการให้บริการผ่านการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสาคัญของเจ้าหน้าที่บริการ
ลูกค้า บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในเขตจังหวัดนครปฐม
The influence of job Characteristics on service quality through customer orientation of
customer service officers at Krung Thai Bank Public Co., Ltd. in Nakhon Pathom province
วรพัชร์ ชุมวรฐายี (Worapat Chumworathyee)*
วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ (Viroj Jadesadalug)**
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะงาน การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสาคัญและคุณภาพ
การให้บริการ 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะงานที่มีต่อการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสาคัญ 3) เพื่อศึกษาอิทธิพล
ของการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสาคัญที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ 4) เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะงานที่มีต่อ
คุ ณ ภาพการให้บ ริการ 5) เพื่ อ ศึกษาลั กษณะความเป็ น ตั ว แปรกลางของการมุ่ ง เน้ น ลู กค้า เป็ น ส าคัญ ใน
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะงานและคุณภาพการให้บริการ ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ โดยการเก็บข้อมูลจาก
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ในจังหวัดนครปฐม จานวน 128 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
การใช้สถิติค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความถดถอย
อย่างง่าย และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ
ผลกการศึษาพบว่า เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า มีความคิดเห็น ในคุณลักษณะงานในระดับ สูง มีความ
คิดเห็นด้านการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสาคัญและคุณภาพการให้บริการในระดับสูงมาก ผลการทดสอบสมมุติฐาน
พบว่ า คุ ณ ลั กษณะงานมี อิท ธิ พ ลทางบวกต่ อการมุ่ ง เน้ น ลู ก ค้า เป็ น ส าคั ญ การมุ่ ง เน้ น ลู ก ค้า เป็ น ส าคั ญ และ
คุณลักษณะงานมีอิทธิพลทางบวกต่อคุณภาพการให้บริการ และพบว่า การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสาคัญเป็นตัวแปร
กลางในความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะงานและคุณภาพการให้บริการ ผลการวิจัยนี้สามารถนาไปปรับปรุงการ
พัฒนาคุณลักษณะงานของเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าและคุณภาพการให้บริการต่อไปเพื่อสร้างศักยภาพทางการ
แข่งขันให้กับธนาคาร
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Abstract

The objectives of this study are to 1) study the job Characteristics customer
orientation and customer service 2) study the influences of job Characteristics on the customer
orientation of customer service 3) study the influences of customer orientation on the service
quality of customer service 4) study the influence of job Characteristics on service quality
5) study the mediator variable characteristic of customer orientation between job
Characteristics and service quality. by using quantitative study. The population is 128 customer
service officers at Krung Thai Bank Public Co., Ltd. in Nakhon Pathom The data was analyzed
by using statistics of frequency, percentage, mean, standard deviation, the Pearson productmoment correlation coefficient, simple and multiple regression analysis.
The results showed customer service are at high level. Customer orientation and
service quality is very high. The hypothesis testing job Characteristics that have a positive
influence on customer orientation. customer orientation and job characteristics and have a
positive influence on the service quality. And found that customer orientation between job
Characteristics and service quality of customer service These findings can be applied to
improve job Characteristics and the development of customer service and quality of service
continue to build competitiveness to banks.
Keywords: Job Characteristics / Customer Orientation / Service Quality
บทนา
ในปัจจุบันเศรษฐกิจประเทศไทยมีความผันผวนอย่างรุนแรง ทาให้สถาบันการเงินต่างๆ ต้องเร่ง
พัฒนาแนวทางใหม่ๆ กลยุทธ์ใหม่ๆเพื่อให้สามารถรองรับและทัดเทียมกันกับคู่แข่งขันในกลุ่มประเทศอาเซียนที่
จะเข้ามาดาเนินธุรกิจในประเทศ แต่สิ่งที่สาคัญที่สุดของธนาคารและสถาบันการเงิ นอีกด้านคือด้านทรัพยากร
มนุษย์ ธนาคารเป็นธุรกิจการบริการจึงต้องมีพนักงานไว้คอยตอบสนองความต้องการของลูกค้า ดังนั้นงานสาคัญ
อย่างหนึ่งของผู้บริหารก็คือการเอาใจใส่และกระตุ้นพนักงานทุกคนให้ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนพนักงานก็
ต้องทางานเพื่อตอบสนองความต้องการของธนาคารและลูกค้าของธนาคาร แต่ประสิทธิภาพการทางานของแต่ละ
บุคคลจะแตกต่างกันออกไป แม้จะมีความสามารถที่เท่าเที ยมกันและมีสภาพแวดล้อมที่เหมือนกัน สิ่งหนึ่งที่เป็น
ตัวกาหนดพฤติกรรมการบริการที่แสดงต่อลู กค้า คือ ลักษณะงานที่เหมาะสมตรงตามความต้องการของตั ว
พนักงานและตรงตามวัตถุประสงค์ของธนาคารที่กาหนดไว้ ซึ่งลักษณะงานนั้นจะทาให้พนักงานมีประสิทธิภาพ
การทางานมากขึ้น ถ้าพนักงานธนาคารให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าบวกกับการให้ความสาคัญลูกค้าแล้วนั้น ยิ่งส่งผลให้
ลูกค้าธนาคารมีความประทับใจสูงตาม ในทางกลับกัน เมื่อธนาคารมีชื่อเสียงในเรื่องการบริการที่ดี และลูกค้ารับรู้
ถึงชื่อเสียงนั้นด้วยแล้ว ยิ่งส่งผลให้พนักงานเต็มใจ มุ่งมั่นและพร้อมที่จะให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของธนาคาร
(เอกพงษ์ ขัติยะ , 2553)
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ด้วยเหตุผลข้างต้น อิทธิพลของคุณลักษณะงานของเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า บมจ.ธนาคารกรุงไทยจะ
ทาให้เกิดการบริการที่สมบูรณ์ แต่ถ้ามีการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสาคัญด้วย จะทาให้เกิดการบริการที่มีประสิทธิภาพ
มากที่สุด ลูกค้าธนาคารเกิดความพึงพอใจ เกิดความผูกพันธ์กับธนาคาร ยินดีที่จะใช้บริการกับธนาคารต่อไป
เรื่อยๆ จึงทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาการออกแบบในคุณลักษณะงานที่พนักงานธนาคารกรุงไทยได้รับมอบหมาย
ตามหน้าที่ ซึ่งศึกษาตามปัจจัยคุณลักษณะงาน 5 ด้าน ควบคู่กับการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสาคัญ เพื่อทาให้เจ้าหน้าที่
บริการลูกค้ารับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงใจของตนเอง โดยนาผลงานการศึกษาครั้งนี้ไปใช้กับผู้บริหารเพื่อที่จะ
ปรับปรุงธนาคารให้มีสภาพการทางานและความเป็นอยู่ของพนักงานในธนาคารที่ดีขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะงาน การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสาคัญ และคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่
บริการลูกค้า บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในเขตจังหวัดนครปฐม
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะงานที่มีต่อการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสาคัญของเจ้าหน้าที่บริการ
ลูกค้า บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในเขตจังหวัดนครปฐม
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสาคัญที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่
บริการลูกค้า บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในเขตจังหวัดนครปฐม
4. เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะงานที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในเขตจังหวัดนครปฐม
5. เพื่อศึกษาลักษณะความเป็นตัวแปรกลางของการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสาคัญในความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณลักษณะงานและคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในเขตจังหวัด
นครปฐม
การทบทวนวรรณกรรมเพื่อสร้างสมมติฐานการวิจัยและกรอบแนวคิด
คุณลักษณะงาน (Job - Characteristics) หมายถึง การออกแบบและการส่งเสริมแรงจูงใจใน
พนักงาน คือ ลักษณะงานต้องมีความเป็นเอกภาพมีระดับความยากง่าย เป็นงานที่มีความสาคัญที่สามารถ
ขับเคลื่อนองค์กร มีความเป็นอิสระให้พนักงานกาหนดการทางานและวิธี การต่างๆเอง และการให้พนักงานได้รับ
ทราบเกี่ยวกับประสิทธิภาพและคุณภาพในการทางานของตัวเองซึ่ง (J.Richard Hackman and G.R.
Oldham,1975) อธิบายองค์ประกอบและคุณลักษณะของงานไว้ ดังนี้
1) ความหลากหลายทักษะ (Skill Variety) หมายถึง คุณลักษณะงานซึ่งผู้ปฏิบัติงานต้องใช้ทักษะ
และความชานาญ ความสามารถหลายๆอย่างในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสาเร็จ
2) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของงาน (Task Identity) หมายถึง คุณลักษณะงานซึ่งผู้ปฏิบัติ
งานแต่ละคนได้ปฏิบัติงานนั้นๆ นับตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์ซึ่งระบุได้ว่าชิ้นงานชิ้นใดที่
ตนเป็นผู้ทา
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3) ความสาคัญของงาน (Task Significance) หมายถึง คุณลักษณะงานซึ่งผลของงานมีผลกระทบ
กับชีวิตความเป็นอยู่ หรืองานที่พนักงานทาอยู่ส่งผลกับผู้อื่น ทาให้พนักงานรู้สึกถึงงานที่ ทาอยู่นั้นมีความหมาย
และเกิดความพึงพอใจกับงาน
4) ความมีอิส ระในการตั ด สิ นใจงาน (Autonomy) หมายถึง คุ ณ ลั กษณะงานซึ่ ง ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
สามารถใช้ดุลพินิจของตนเองอย่างอิสระเสรี กาหนดวิธีการทางานเพื่อให้งานนั้นสาเร็จลุล่วง
5) ผลสะท้อนกลับจากงาน (Feedback) หมายถึง คุณลักษณะงานเป็นที่ให้ผลสะท้อนกลับชัดเจน
ในด้านประสิทธิผลของงานแก่ผู้ปฏิบัติงาน
การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสาคัญ (customer orientation) หมายถึง การยอมรับว่าลูกค้าคือผู้ที่มี
ความสาคัญต่อธนาคารเป็นอันดับแรก และเป็นแนวทางในการดาเนิน ธุรกิจนั้นลูกค้าจะเป็นศูนย์กลางของ
ธนาคาร การให้ความสาคัญแก่ลูกค้าดังกล่าวผู้ให้บริการต้องตระหนักอยู่เสมอว่าผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการมี
ความสาคัญสาหรับธนาคารมากที่สุด พนักงานที่มีการบริการและการใจใส่ลูกค้า ให้ความสาคัญในตัวลูกค้าของ
พนักงาน ลูกค้าจะรู้สึกพึงพอใจและประทับใจในพนักงานที่ให้บริการ ยังอาจทาให้ลูกค้าพึงพอใจในตัวของ
องค์การด้วย ซึ่งจะส่งผลให้ตัวพนักงานเองมีความภูมิใจในการให้บริการของตนเอง คาจากัดความของการให้
ความสาคัญต่อลูกค้า (customer orientation) ว่าเป็นการจัดการความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพอใจ ซึ่ง
จะส่งผลให้เกิดการใช้บริการซ้าในที่สุด (Donavan and Hocutt, 2001)
คุณภาพการให้บริการ (Service Quality) หมายถึง คุณภาพการให้บริการของลูกค้าที่มาใช้บริการ
ภายหลังจากที่ลูกค้าได้รับบริการต่างๆแล้ว ซึ่งเป็นส่วนสาคัญในการทางานของพนักงานธนาคารเป็นอย่างมาก
เนื่องจากธนาคารเป็นงานด้านการ ให้บริการ ซึ่งในปัจจุบันมีการแข่งขันที่รุนแรง จะเห็นได้ว่าสถาบันการเงินและ
ธนาคารต่างให้ความสาคัญกับคุณภาพการให้บริการลูกค้ามากเป็นอัน ดับหนึ่ง ดังนั้นธนาคารจะต้องพัฒนา
ปรับปรุงระบบการให้บริการให้ทันสมัยอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นด้านระบบงาน เทคโนโลยี สถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์
สิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ตลอดจนการปฏิบัติงานของพนักงานที่ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล สร้างความเชื่อถือ และความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า สามารถเข้าถึงลูกค้า ตอบสนองความต้องการ และ
สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้มากที่สุด ลูกค้าก็จะกลับมาใช้บริการ
กับธนาคารไม่เปลี่ยนใจไปใช้บริการกับธนาคารอื่น (Gronroos,1990)
เนื่องจากคุณลักษณะงานของเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าจะส่งอิทธิพลทางบวกโดยตรงอย่างเห็นได้ชัด
กับการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสาคัญ คือ เมื่อเจ้าหน้าที่มี ความคิดเห็นในคุณลักษณะงานครบถ้วนแล้ว จะนาไปสู่การ
มุ่งเน้นลูกค้าเป็นสาคัญต่อไป ต้องการดูแลเอาใจใส่ สร้างความประทับใจและความพึงพอใจแก่ลูกค้า แนะนา
ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมตามช่วงเวลาและลักษณะเฉพาะตัวของลูกค้า Robbins 2003 (อ้างอิงใน สุพานี สฤษฎ์วา
นิช,2552) ให้ความหมายว่า ความพยายามอย่างแรงกล้า ไม่ท้อถอย มีทิศทางตรง เพื่อให้มนุษย์ปฏิบัติงานอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง นั้นเป็นกระบวนการภายใต้จิตใจที่ก่อให้เกิดพลัง และเกิดทิศทางของการกระทาบางสิ่งบางอย่างโดย
เต็มใจสมัครใจเพื่อให้ได้มาซึ่งเป้าหมายตามต้องการ
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จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะงานและการุม่งเน้นลูกค้าเป็นสาคัญ ผู้วิจัยจึงนามาเป็น
แนวคิดในการตั้งสมมุติฐานได้ดังนี้
สมมุติฐานที่ 1 คุณลักษณะงานมีอิทธิพลทางบวกต่อการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสาคัญของเจ้าหน้าที่บริการ
ลูกค้า บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในเขตจังหวัดนครปฐม
เนื่องจากความคิดเห็นคุณลักษณะงานของเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าจะส่งอิทธิพลทางบวกโดยตรง
อย่างเห็นได้ชัดกับการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสาคัญ คือ ถ้าเจ้าหน้าที่บริการลูกค้ามีความคิดเห็นในคุณลักษณะงานครบ
ทั้ง 5 ด้านนั้นแล้วจะทาให้เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าของธนาคารได้ ถ้าหากบวกกับการ
มุ่งเน้นลูกค้าเป็นสาคัญ จะทาให้เจ้าหน้าที่เอาใจใส่ดูแลลูกค้าธนาคารของธนาคารได้ดีมากขึ้นอีก ทาให้ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าธนาคารได้อย่างเต็มที่ ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อธนาคารสูง และสามารถรักษาลูกค้าใน
ระยะยาวให้แก่ธนาคารได้ดี Donavan and Mary Hocutt (2001)
จากแนวคิดเกี่ยวกับการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสาคัญและคุณภาพการให้บริการ ผู้วิจัยจึงนามาเป็น
แนวคิดในการตั้งสมมุติฐานได้ดังนี้
สมมุติฐานที่ 2 การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสาคัญมีอิทธิพลทางบวกต่อคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่
บริการลูกค้า บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในเขตจังหวัดนครปฐม
เนื่องจากความคิดเห็น ในคุณลักษณะงานของเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าจะส่งผลสู่คุณภาพในการ
บริการของเจ้าหน้าที่ ถ้าเจ้าหน้าที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบคุณลักษณะงานขั้นพื้นฐานครบทั้ง 5 ด้าน
จะทาให้เจ้าหน้าที่มี ความพร้อมต่อการให้บริการลูกค้า สามารถทางานได้ตามลักษณะหน้าที่ผิดชอบ (เกดมณี
ตั้งรุ่ง เรืองอยู่,2552) ที่กล่าวไว้ว่า ธุรกิจมีความจาเป็นที่ต้องมีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง โดยต้องแสวงหา
และทาความเข้าใจความต้องการ ตลอดจนความคาดหวังที่อยู่เบื้องลึกภายในจิตใจของลูกค้าที่มาใช้บริการ
เพื่อที่จะให้บริการได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ การออกแบบคุณลักษณะงานและทฤษฎีคุณภาพบริการ ผู้วิจัยจึง
นามาเป็นแนวคิดในการตั้งสมมุติฐานได้ดังนี้
สมมุติฐานที่ 3 คุณลักษณะงานมีอิทธิพลทางบวกต่อคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในเขตจังหวัดนครปฐม
เนื่องจากการบริการที่ดีสุดที่ทาให้ลูกค้าประทับใจ และมั่นใจเชื่อมั่นในธนาคาร ไม่เป็นใช้ไปใช้
บริการธนาคารอื่น ต้องมีตัวแปรกลางการุม่งเน้นลูกค้าเป็นสาคัญเป็นตัวส่งผ่านในคุณภาพการบริการ เพราะการ
มุ่งเน้นลูกค้าเป็นสาคัญ จะทาให้ลูกค้ารู้สึกถึงการเอาใจใส่ที่ดีของพนักงานบริการ เกิดความไว้วางใจในตัวผู้
ให้บริการ การบริการที่ดีที่สุดจะนาไปสู่ผลตอบแทนที่ลูกค้ามอบให้ธนาคาร เกิดการชักนาในสังคมกลุ่มย่อย
รักษาฐานลูกค้าได้อย่างดี และในขณะเดียวกันจะเป็นการขยายฐานลูกค้าได้กว้างขึ้นอีกทางหนึ่ง (มัติกา คาหา
,2555) กล่าวว่า เมื่อองค์กรมีการให้ความสาคัญกับการบริหารโดยเน้นลูกค้าเป็นหลัก มีการดาเนินงานโดยมี
ความมุ่งมั่นในการตอบสนองความต้องการ ตลอดจนความคาดหวังของลูกค้าที่มาใช้บริการ เพื่อสร้างความพึง
พอใจสูงสุดให้กับลูกค้าเป็นหลัก โดยมีการคานึงถึงคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ
จากแนวคิ ด และทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ ความพึ ง พอใจในคุ ณ ลั ก ษณะงาน ทฤษฎี ก ารมุ่ ง เน้ น ลู ก ค้ า
และทฤษฎีคุณภาพบริการ ผู้วิจัยจึงนามาเป็นแนวคิดในการตั้งสมมุติฐานได้ดังนี้
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สมมุติฐานที่ 4 การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสาคัญเป็นตัวแปรกลางของคุณลักษณะงานและคุณภาพ
การให้บริการของเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในเขตจังหวัดนครปฐม
คุณลักษณะของงาน
(Job - Characteristics)
ความหลากหลายทักษะ
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของงาน
ความสาคัญของงาน

การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสาคัญ
(customer orientation)

คุณภาพการให้บริการ
(Service Quality)

ความมีอิสระในการตัดสินใจงาน
ผลสะท้อนกลับจากงาน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัย ประชากรคือ เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน) จานวน 7,864 คน (ข้อมูลฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ณ เดือนมกราคม 58) กลุ่ม
ตัวอย่างใช้การสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง คือ เจ้าหน้าบริการลูกค้าธนาคารกรุงไทย ภายในเขตจังหวัดนครปฐม
จานวน 128 คน 10 สาขาดังนี้ สาขานครปฐม สาขาสี่แยกสนามจันทร์ สาขาพระปฐมเจดีย์ สาขาพระประโทน
สาขาบิ๊กซีนครปฐม สาขาโลตัสนครปฐม สาขาราชภัฏนครปฐม สาขาบางเลน สาขาดอนตูม สาขากาแพงแสน
อ้างอิงจาก ธีระวัฒน์ จันทึก :(2558)
การสร้างเครื่องมือในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวบข้อมูล คือ การใช้แบบสอบถาม
(Questionnaire) โดยพิจารณาจากกรอบแนวคิด การทบทวนวรรณกรรม เพื่อนาตัวแปรต่าง ๆ มาสร้างเป็น
แบบสอบถาม มี 5 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน การศึกษา สถานภาพการสมรส เป็นคาถามแบบเลือกตอบและแบบเติมคา
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะงาน ประกอบด้วย ความหลากหลายทักษะ (Skill
Variety) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของงาน (Task Identity) ความสาคัญของงาน (Task Significance)
ความมีอิสระในการตัดสินใจงาน (Autonomy) ผลสะท้อนกลับจากงาน (Feedback) โดยสอบถามเกี่ยวกับ
คุณลักษณะงานจานวน 20 ข้อ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสาคัญ คือ การวัดพฤติกรรมการตอบสนอง
ต่อลูกค้าของเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า โดยผู้วิจัยได้ทบทวนเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ Donavan and
Mary Hocutt (2001) โดยสอบถามเกี่ยวกับการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสาคัญจานวน 7 ข้อ อ้างอิงจาก ชลภัสสรณ์
ศรีวรฉัตรภาธร:(2558)
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ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าธนาคารกรุงไทย
จากัด (มหาชน) ในจังหวัดนครปฐม โดยสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการจานวน 5 ข้อ
ผู้วิจัยใช้มาตราวัดของลิเคิร์ท (Likert’scale) มาปรับใช้โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ เห็นด้วย
อย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยให้คะแนนดังนี้
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เกณฑ์การให้คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน
เห็นด้วย
เกณฑ์การให้คะแนนเท่ากับ 4 คะแนน
ไม่แน่ใจ
เกณฑ์การให้คะแนนเท่ากับ 3 คะแนน
ไม่เห็นด้วย
เกณฑ์การให้คะแนนเท่ากับ 2 คะแนน
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เกณฑ์การให้คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน
จากนั้นรวมคะแนนทั้งหมดเพื่อหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรโดยใช้การอ้างอิง
เกณฑ์ ทั้งในกรณีการแปลความข้อมูลตามรายข้อ รายด้านและในภาพรวม ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ น้อย
น้อยที่สุด ปานกลาง มาก มากที่สุด โดยใช้วิธีการคานวณดังนี้
(คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด)
=
5- 1
=
0.80
จานวนชั้น
5
ส่วนที่ 5 แบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่บริการ
ลูกค้าธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ในจังหวัดนครปฐม
ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยพิจารณาความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคาถามกับเนื้อหาของงานวิจัย คุณภาพของเครื่องมือ ความถูกต้องตรงตามเนื้อหาที่ต้องการ ความ
สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ และการใช้เครื่องมือวิจัยสามารถวัดได้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดของการวิจัยในครั้งนี้
จากนั้นนาแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาส่งให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความสอดคล้อง ความครอบคลุมของข้อ
คาถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย คานิยามศัพท์เฉพาะของการวิจัย ความเหมาะสมทางด้านภาษาของข้อ
คาถาม แล้วจึงนาผลที่ได้มาคานวณเพื่อหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถามโดยใช้เทคนิ ค IOC (Index of
Item-Objective Congruence)
ในส่วนของผลที่ได้จากการคานวณค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถามมีค่าระหว่าง0.50-1.00
แสดงว่าข้อคาถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยและสามารถนามาใช้ในการสอบถามได้จริง
ในทางตรงข้ามหากค่าดัชนีความสอดคล้องของข้ อคาถามมีค่าที่น้อยกว่า 0.50แสดงว่าข้อคาถามนั้นยังไม่สมควร
นาไปสอบถาม หรือควรนาไปปรับปรุงให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยก่อน (ประสพชัย พสนุนท์2555:24)
จากการนาแบบสอบถามที่ได้หลังจากผู้เชี่ยวชาญได้ทาการตรวจสอบและนามาคานวณเพื่อตรวจสอบ
ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถามแต่ละข้อทั้งหมด 32 ข้อ ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเพื่อหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องที่มีค่ามากกว่า 0.5 จานวน 30 ข้อ และมีค่าน้อยกว่า 0.5 จานวน 2 ข้อ โดยผู้วิจัยได้ปรับข้อความของ
แบบสอบถามและนิยามศัพท์เฉพาะ ตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ข้อคาถามมีความสอดคล้องกับ
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วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ หลังจากแบบสอบถามได้ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ที่ปรึกษา
เรียบร้อยแล้วนั้น ทางผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามที่ได้มาเก็บข้อมูลจานวน 30 ชุด เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
แบบสอบถาม โดยการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติเพื่อวิเคราะห์ค่าทางสถิติ
การวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (Reliability)ผู้วิจัยได้กาหนดให้มีการทดสอบความเชื่อมั่น โดยนา
แบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขไปทดสอบความเชื่อมั่นจานวน 30 ชุด แล้วนาไปวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม โดยกาหนดความเชื่อมั่นที่ 95% (α = 0.05) ระดับความถูกต้อง (Validity) และระดับนัยสาคัญที่
0.5หรือความเชื่อมั่นทางสถิติที่ 95% โดยสัมประสิทธิ์แอลฟา (α – Coefficient) ของครอนบาช
(Cronbach)
โดยผลการทดสอบค่าความเชื่อมั่นของคาถามแต่ละด้านพบว่าค่าของ Cronbach Alpha มีค่าอยู่
ในช่วง 0.627 – 0.908 ซึ่งค่าความเชื่อมั่นควรอยู่ในระดับที่มากกว่า 0.6 ดังนั้นแบบสอบถามจึงจัดอยู่ในเกณฑ์
ความเชื่อมั่นสูงและสามารถนาไปใช้ในการทดสอบได้ (ศิริชัย กาญจนวาสี,2544)
สถิติที่ใช้เพื่อทดสอบคุณลักษณะตัวแปร
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation
coefficient) ใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม รวมถึงวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกัน สาหรับการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ
สถิติที่ใช้เพื่อการทดสอบสมมติฐาน
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้นาสถิติมาใช้เพื่อทดสอบสมมติฐาน 2 วิธี คือ 1) การวิเคราะห์ความถดถอย
อย่างง่าย (Simple Regression Analysis) ใช้สาหรับการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรอิสระที่มีต่อตัวแปรตาม
2) การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)ใช้สาหรับการวิเคราะห์ที่อิทธิพล
ของตัวแปรอิสระหลายตัวที่มีต่อตัวแปรตาม
สรุปผลการวิจัย
1. ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ในเขต
นครปฐม พบว่า เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดนครปฐม ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิงมีจานวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 79 รองลงมาเป็นเพศชายจานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 21 ส่วนใหญ่
มีช่วงอายุน้อยกว่า 30 ปี จานวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 70 น้อยสุดคืออายุ41-50 ปี จานวน 10 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8
2. คุณลักษณะงานของเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ในเขตนครปฐม
ซึ่งมีทั้งหมด 5 ด้าน ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก และเมื่อวิเคราะห์ผลแล้วพบว่า
2.1 ด้านความหลากหลายทักษะ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( =3.97, S.D.=0.69) เมื่อแยก
รายข้อคาถามพบว่า ข้อคาถามที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การมีความรู้หลากหลายสามารถช่วยให้ท่าน แก้ไข
ระบบงานของธนาคารได้อย่างถูกต้อง
1008

ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2558

Veridian E-Journal, Slipakorn University
ISSN 1906 - 3431

2.2 ด้านความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับงาน ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( =3.97, S.D.=0.57)
เมื่อแยกรายข้อคาถามพบว่า ข้อคาถามที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท่านสามารถปรับปรุงผลงานของท่าน เพื่อให้งาน
ในขั้นตอนต่อไป มีความสมบูรณ์มากขึ้น
2.3 ด้านความสาคัญของงาน ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( =4.05, S.D.=0.62) เมื่อแยกราย
ข้อคาถามพบว่า ข้อคาถามที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ งานที่ท่านปฏิบัติมีความสาคัญต่อธนาคาร
2.4 ด้านความมีอิสระในการตัดสินใจ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( =3.58, S.D.=0.71) เมื่อ
แยกรายข้อคาถามพบว่า ข้อคาถามที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท่านมีอิสระในการใช้ข้อมูลและทรัพยากรในการ
ทางาน
2.5 ด้านผลสะท้อนกลับจากงาน ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( =3.80, S.D.=0.67) เมื่อแยก
รายข้อคาถามพบว่า ข้อคาถามที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท่านธนาคารเปิดโอกาสให้ท่านทบทวนผลงานของตนเอง
และนามาปรับปรุงแก้ไข ในการทางานได้
3. การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสาคัญของเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ในเขตนครปฐม พบว่า การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสาคัญ ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.34, S.D.=0.59) เมื่อ
แยกรายข้อคาถามพบว่า ข้อคาถามที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ยินดีให้ความช่วยเหลือลูกค้าอย่างเต็มใจ ( =4.47,
S.D.=0.57) รองลงมา ยินดีรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า ( =4.40, S.D.=0.65) เมื่อมีโอกาสจะแนะนาผลิตภัณฑ์
และบริการที่ เห็น ว่ าจ าเป็ นและเหมาะสมแก่ลูกค้าเสมอ ( =4.39,S.D.=0.63) สามารถควบคุมอารมณ์และ
ให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า ด้ ว ยความสุ ภ าพและอ่ อ นน้ อ ม ( =4.32,S.D.=0.60) ส่ ว นข้ อ ค าถาม จะสั ง เกต ลั ก ษณะ
พฤติกรรมของลูกค้า และตอบสนองอย่างลงตัวกับข้อ จะบอกถึงข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ลูกค้า และข้อ ยินดี
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทุกรายเสมือนเป็น คนพิ เศษของท่ านตลอดจนคิด มีค่าเฉลี่ ยที่เท่ากัน คื อ
( =4.28)
4. คุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ในเขต
นครปฐม พบว่า คุณภาพการให้บริการ ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.28, S.D.=0.56) เมื่อแยกรายข้อ
คาถามพบว่า ข้อคาถามที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ให้บริการด้านการทาธุรกรรมการเงินแก่ลูกค้าอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม ( =4.43, S.D.=0.55) รองลงมา ให้บริการด้านการทาธุรกรรมการเงินแก่ลูกค้าอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม ( =4.39, S.D.=0.53) ส่วนข้อคาถาม เมื่อลูกค้ารู้สึกถึงความผิดปกติ จะชดเชยโดยการแก้ปัญหาให้
เป็นไปตามที่ลูกค้าคาดหวัง กับข้อ มีความสามารถที่จะตอบข้อสงสัยทางการเงิน ให้ลูกค้าเข้าใจได้อย่างชัดเจน
( =4.21) ติดต่อ และแจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์ของธนาคารแก่ลูกค้าได้อย่างชัดเจนครบถ้วน ( =4.20,S.D.=0.56)
ตามลาดับ
5. การทดสอบสมมุติฐาน ผู้วิจัยทาการทดสอบคุณสมบัติของข้อมูลว่าเหมาะสมกับเทคนิคการ
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของตัวแปร ด้วยการทดสอบค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Coefficient
Correlation) ระหว่างกลุ่มตัวแปร การหาเมตริกความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแต่ละคู่ และหาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันเอง (Multicollinearity) โดยพิจารณาจากค่า Tolerance และค่า VIF
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(Variance inflation factors) ของตัวแปรแต่ละตัว ซึ่งปัญหา Multicollinearity จะไม่เกิดขึ้นหากค่า
Tolerance มากกว่า 0.10 และค่า VIF ไม่เกิน 10 (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2550 : 370) เมื่อไม่เกิดปัญหา
Multicollinearity แล้ว ผู้วิจัยจึงทาการวิเคราะห์ความถดถอย (Regression Analysis) ซึ่งผลจากการวิเคราะห์
ทางสถิติดังแสดงตามตาราง ต่อไปนี้

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของตัวแปรคุณภาพการให้บริการ คุณลักษณะงานและการมุ่งเน้น
ลูกค้าเป็นสาคัญ
VIF

คุณภาพการให้บริการ

การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสาคัญ

ผลสะท้อนกลับจากงาน

ความมีอิสระในการตัดสินใจ

ความสาคัญของงาน

ความเป็ น อัน หนึ่ ง อัน เดี ย วกัน
ของงาน

คุณลักษณะงาน
ความหลากหลาย
ทักษะ
ความเป็ น อั น หนึ่ ง อั น
เดียวกันของงาน
ความสาคัญของงาน
ความมี อิ ส ระในการ
ตัดสินใจ
ผลสะท้อนกลับจากงาน
การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสาคัญ
คุณภาพการให้บริการ
(** คือ P < 0.01)

ความหลากหลายทักษะ

ตัวแปร

1.44
.505**

1.72

.403** .475**
.329** .516** .622**

1.83
1.96

.407** .488** .498** .544** .
.353** .402** .426** .326** .364**
.306** .340** .259** .277** .411** .584**

1.65
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ตารางที่ 2 การทดสอบสมมุติฐาน
ตัวแปรตาม
ตัวแปรอิสระ
การมุ่ง เน้นลู ก ค้า เป็ น
สาคัญ
.124
คุณลักษณะงาน
ความหลากหลายทักษะ
(0.080)
ค ว า ม เ ป็ น อั น ห นึ่ ง อั น .117
เดียวกันของาน
(0.105)
ความสาคัญของงาน

.249*
(-0.105)
ค ว า ม มี อิ ส ร ะ ใ น ก า ร -.024
ตัดสินใจ
(0.093)
ผลสะท้อนกลับจากงาน
การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสาคัญ

.117
(0.075)

คุณภาพการให้บริการ
.117
(0.083)
.134
(0.110)
-.006
(-0.106)
.013
(0.097)
.294*
(0.078)
.584*
(0.73)
0.336

Adjusted R2
0.225
0.171
*p<0.05
สมมุติฐานที่ 1 คุณลักษณะงานมีอิทธิพลทางบวกต่อการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสาคัญของเจ้าหน้าที่บริการ
ลูกค้า บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในเขตจังหวัดนครปฐม (β=0.24 , p<0.05 ) โดยมีค่าพยากรณ์คิดเป็นร้อยละ 22
ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน 1
สมมุติฐานที่ 2 การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสาคัญมีอิทธิพลทางบวกต่อคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่
บริการลูกค้า บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในเขตจังหวัดนครปฐม (β=0.58 , p<0.05 ) โดยมีค่าพยากรณ์คิดเป็นร้อย
ละ 33 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน 2
สมมุติฐานที่ 3 พบว่า การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสาคัญส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ (Beta = .584,
P < 0.05) โดยมีค่าพยากรณ์คิดเป็นร้อยละ 16 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน 3
สมมุติ ฐ านที่ 4 พบว่า การมุ่ งเน้ นลู กค้า เป็ น สาคัญ ซึ่ งเป็ นตั วแปรกลางระหว่า งลั กษณะงานและ
คุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในเขตจังหวัดนครปฐมโดยใช้การ
วิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ โดยใช้วิธีการทดสอบสมมติฐานทางสถิติด้วยขั้นตอน4 ขั้นตอนตามแบบของ
Barron & Kenny (Barron & Kenny, 1986. อ้างถึงใน วิภาสิริ สถิรเจริญกุล, 2557 : 50-51 ) พบว่า
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ขั้นตอนที่ 1 คุณลักษณะของงานมีความสัมพันธ์กับคุณภาพการให้บริการอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.505
ขั้นตอนที่ 2 การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสาคัญมีความสัมพันธ์กับคุณภาพการให้บริการอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติโดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.584
ขั้นตอนที่ 3 คุณลักษณะงานมีความสัมพันธ์กับคุณภาพการให้บริการอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติโดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.415
ขั้นตอนที่ 4 เมื่อควบคุมตัวแปรกลางคือ การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสาคัญทาให้คุณลักษณะของงานมี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพการให้บริการลดลงแต่ยังคงมีนัยสาคัญทางสถิติโดยมีค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์เท่ากับ
0.171
จึงสรุปได้ว่า การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสาคัญเป็นตัวแปรกลางแบบ Partial Mediator เนื่องจากเมื่อนาตัว
แปรการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสาคัญออกไปตัวแปรคุณลักษณะของงานก็ยังคงมีความสัมพันธ์กับคุณภาพการให้บริการ
อยู่ต่อไป
อภิปรายผล
ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง อิทธิพลของคุณลักษณะงานที่มีต่อคุณภาพการให้บริการผ่านการมุ่งเน้นลูกค้า
เป็นสาคัญของเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) เขตนครปฐม ซึ่งเป็นการศึกษาถึงคุณภาพ
การให้บริการของเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดนครปฐม ซึ่งการวิจัยใน
ครั้งนี้ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
คุณลักษณะงานของเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดนครปฐม
คุณลักษณะงานมีทั้งหมด 5 ด้าน จะเห็นได้ว่าด้านความสาคัญของงานมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด เหตุที่เป็น
เช่นนี้น่าจะเป็นเพราะ คุณลักษณะงานซึ่งผลของงานมีผลกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ หรืองานที่พนักงานทาอยู่
ส่งผลกับผู้อื่น ทาให้พนักงานรู้สึกถึงงานที่ทาอยู่นั้นมีความหมายและเกิดความพึงพอใจกับงาน ความสาคัญของ
ภาระงานเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความรู้สึกแห่งความสาเร็จให้แก่พนักงาน ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ภายใต้การกากับดูแลจากกระทรวงการคลัง และ ควบคุมโดยธนาคารแห่งประเทศไทย มีความพร้อมด้านการ
บริหารจัดการ นโยบายการดาเนินงานต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย ทาให้สร้างความ
ภูมิใจในการทางานให้กับพนักงาน ออกแบบคุณลักษณะงานและหน้าที่รับผิดชอบแต่ละตาแหน่งได้อย่างเป็น
ธรรมมีความเหมาะสม และสร้างประสิทธิภาพการทางานสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริพร พันธุลี
(2546) พบว่า คุณลักษณะงาน เป็นปัจจัยสาคัญอย่างหนึ่งที่ทาให้พนักงานมีความพึงพอใจในการทางาน หาก
บุคคลมีความพึงพอใจการทางานแล้วจะทาให้บุคคลเกิดความปิติยินดี มีความสุข และเต็มใจที่จะทางานอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังสามารถร่วมงานกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งเป็นผลไปสู่คุณภาพชีวิตในการ
ทางานด้วย

1012

ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2558

Veridian E-Journal, Slipakorn University
ISSN 1906 - 3431

การมุ่ง เน้นลู กค้าเป็ นสาคัญ ในภาพรวม อยู่ ในระดั บมากที่สุด เมื่อแยกรายข้อคาถามพบว่า ข้อ
คาถามที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ยินดีให้ความช่วยเหลือลูกค้าอย่างเต็มใจ ที่เป็นเช่นนี้ เป็นเพราะว่า เมื่อพนักงาน
ผู้ที่ให้การบริการมีการให้บริการลูกค้าด้วยใจ มีการดูแลเอาใจใส่ลูกค้า ทาให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจ พอใจในการ
บริการของพนักงานแล้วยังอาจทาให้ลูกค้าพึงพอใจในตัวขององค์การด้วย ซึ่งจะส่งผลให้ตัวพนักงานเองมีความ
ภูมิใจในการให้บริการของตนเอง เกิดความประทับใจทั้งสองฝ่าย จึงทาให้พนักงานรู้สึกดีต่อองค์การเกิดเป็นความ
ผูกพันธ์ในที่สุด และยิ่งมีการบริการและให้ความสาคัญในลูกค้าสูง ยิ่งส่งผลให้ความผูกพันของพนักงานสูงตามไป
ด้วย ในทางกลับกัน เมื่อองค์การนั้นมีชื่อเสียงในเรื่องการบริการและลูกค้ารับรู้ถึงชื่อเสียงนั้นด้ วยแล้ว ยิ่งส่งผลให้
พนักงานเต็มใจ มุ่งมั่นและพร้อมที่จะให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งจะส่งผลให้พนักงานมีความผูกพันยิ่งๆ ขึ้น ตาม
แนวคิดของ Donavan and Mary Hocutt (2001)
คุณภาพการให้บริการ โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ มากที่สุด เมื่อแยกรายข้อคาถามพบว่า ข้อ
คาถามที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท่านให้บริการด้านการทาธุรกรรมการเงินแก่ลูกค้าอย่างถูกต้องและเหมาะสม ที่
เป็นเช่นนี้ อาจเป็นเพราะว่า ลักษณะทางด้านเทคนิคหรือผลที่ได้ ซึ่งเปนการพิจารณาเกี่ยวกับผู้ใหบริการจะใช้
เทคนิคอะไรที่จะทาให้ลูกค้าเขามาใช้บริการและเกิดความพอใจตามความต้องการพื้นฐาน การรับรู คุณภาพที่ดี
ซึ่งธนาคารกรุงไทยได้ให้ความสาคัญกับมาตรฐานการบริการ โดยคาดหวังให้พนักงานปฎิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
ความสามารถไม่ใช่เพียงแค่ปฏิบัติตามกฏข้อบังคับเท่านั้น เพื่อจะให้การบริการทางการเงินอย่างมืออาชีพ ตาม
แนวคิดของ Gronroos (1990)
คุณลักษณะงานมีอิทธิพลทางบวกต่อการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสาคัญ เพราะคุณลักษณะงานของ
เจ้าหน้าที่จะส่งผลต่อการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสาคัญ เมื่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้ามีความพึงพอใจในลักษณะงานที่ตนมี
หน้าที่รับผิดชอบอยู่แล้ว จะนาไปสู่การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสาคัญ สนองความต้องการลูกค้าให้เป็นไปตามความหวัง
ของลูกค้า ต้องการดูแลเอาใจใส่ สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ กรภัทร์ เจริญสุข
(2552) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทางานของพนักงานธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ความพึง
พอใจในงานและความทุ่มเทต่อองค์กรเป็นผลมาจากลักษณะของงาน งานที่ทามีการกาหนดบทบาท ความ
รับผิดชอบที่ชัดเจนและไม่คลุมเครือเพียงใด สอดคล้องกับสุทธิลักษณ์ แจ่มใส (2546) ที่ได้ศึกษาศึกษาปัจจัยที่มี
ผลต่อความพึงพอใจในการทางานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า พนักธนาคารมีความพึงพอใจใน
ระดับสูง ด้านลักษณะและหน้าที่รับผิดชอบตามแต่ละตาแหน่ง และสอดคล้องกับนิพร สามคา (2550) ที่ได้ศีกษา
ความพึงพอใจในการทางานของพนักงานธนาคารออมสิน กล่าวว่า พนักงานธนาคารออมสินมีความพึงพอใจใน
การทางานในภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก โดยด้านที่มีความพึงพอใจในการทางานอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้าน
ความสาเร็จ ด้าน การยอมรับนับถือ พนักงานธนาคารออมสิน มีความต้องการความมั่นคงหรือความปลอดภัยใน
ชีวิต
การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสาคัญมีอิทธิพลทางบวกต่อคุณภาพการให้บริการ เพราะ ถ้าเจ้าหน้าที่บริการ
ลูกค้ามีความพึงพอใจในคุณลักษณะงานครบทั้ง 5 ด้านนั้นแล้วจะทาให้เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการที่มีคุณภาพแก่
ลูกค้าของธนาคารได้ ถ้าหากบวกกับการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสาคัญ จะทาให้ เจ้าหน้าที่เอาใจใส่ดูแลลูกค้าธนาคาร
ของธนาคารได้ดีมากขึ้นอีก ทาให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าธนาคารได้อย่างเต็มที่ ลูกค้ามีความพึงพอใจ
ต่อธนาคารสูง และสามารถรักษาลูกค้าในระยะยาวให้แก่ธนาคารได้ดี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เกดมณี ตั้ง
1013

Veridian E-Journal, Slipakorn University
ISSN 1906 - 3431

ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2558

รุ่งเรืองอยู่ (2552) ที่กล่าวไว้ว่า ธุรกิจมีความจาเป็นที่ต้องมีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง โดยต้องแสวงหาและ
ทาความเข้าใจความต้องการ ตลอดจนความคาดหวังที่อยู่เบื้องลึกภายในจิตใจของลูกค้าที่มาใช้บริการ เพื่อที่จะ
ให้บริการได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Donavan and Mary Hocutt (2001)
กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างการให้ความสาคัญต่อลูกค้าของพนักงานและความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
ว่าเมื่อพนักงานผู้ที่ให้การบริการมีการให้บริการลูกค้าด้วยใจ มีการดูแลเอาใจใส่ลูกค้า ทาให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจ
พอใจในการบริการของพนักงานแล้วยังอาจทาให้ลูกค้าพึงพอใจในตัวขององค์การด้วย ซึ่งจะส่งผลให้ตัวพนักงาน
เองมีความภูมิใจในการให้บริการของตนเอง เกิดความประทับใจทั้งสองฝ่าย จึงทาให้พนักงานรู้สึกดีต่อองค์การ
เกิดเป็นความผูกพันในที่สุด และยิ่งมีการบริการและให้ความสาคัญในลูกค้าสูง ยิ่งส่งผลให้ความผูกพันของ
พนักงานสูงตามไปด้วย และสอดคล้องกับแนวคิดของเกดมณี ตั้งรุ่งเรืองอยู่ (2552) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
กลยุทธ์การตลาดมุ่งเน้นที่ลูกค้ากับผลการดาเนินงานของธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทย กล่าวว่า กลยุทธ์
การตลาดมุ่งเน้นที่ลูกค้า ด้านการติดต่อกับลูกค้ามีความสัมพันธ์เป็นบวกกับด้านบริการ เมื่อมีการบริการที่ดีจะทา
ให้การติดต่อประสานงานกับลูกค้าได่ง่ายขึ้น ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและยินดีรับความคิดเห็นและข้อเสนอต่างๆ
คุณลักษณะงานมีอิทธิพลทางบวกต่อคุณภาพการให้บริการ เพราะคุณลักษณะงานมีอิทธิพล
ทางบวกกับคุณภาพการให้บริการ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าตัวแปรผลสะท้อนกลับจากงานทีม่ ีอิทธิพลทางบวก
ต่อคุณภาพการให้บริการ เนื่องจากคุณลักษณะงานเป็นที่ให้ผลสะท้อนกลับชัดเจนในด้านประสิทธิผลของงานแก่
ผู้ปฏิบัติงาน และมีความชัดเจนของผลลัพธ์ที่ได้ปฏิบัติไปแล้วว่ามีประสิทธิ ภาพและประสิทธิผลหรือไม่ทั้งในด้าน
ปริมาณและคุณภาพของงาน รวมทั้งความรู้สึกของเพื่อนร่วมงานผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานที่มีต่อการ
ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานนั้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของอรชุมา จาปรุง (2557) ที่ได้ศึกษาคุณภาพการ
ให้บริการธนาคารออมสิน กล่าวว่า การดาเนินการบริการให้ลูกค้ามีความพึงพอใจได้นั้น เป็นเพราะพนักงานมี
ความพึงพอใจพื้นฐานในหน้าที่การงานนั้นๆและนาไปสู่ การบริการที่ดี เนื่องจากระดับการบริการอยู่เหนือความ
คาดหวัง แต่ถ้าระดับการบริการนั้นต่ากว่าความคาดหวังของลูกค้าจะทาให้ลูกค้ามีความพึงพอใจน้อยลงตาม
การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสาคัญเป็นตัวแปรกลางของคุณลักษณะงานและคุณภาพการให้บริการ เพราะ
ระดับความคิดเห็นการออกแบบคุณลักษณะงานจะส่งผลให้พนักงาน สามารถให้บริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าได้
แต่ถ้าพนักงานมีการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสาคัญด้วย จะเป็นตัวเสริมให้คุณภาพการให้บริการนั้นๆดีขึ้น
จึงต้องมีตัวแปรกลางการุม่งเน้นลูกค้าเป็นสาคัญเป็นตัวส่งผ่านในคุณภาพการบริการ การบริการที่ดี
ที่สุดจะนาไปสู่ผลตอบแทนที่ลูกค้ามอบให้ธนาคาร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ มัติกา คาหา (2555) ได้ศึกษา
เรื่อง ผลกระทบของการบริหารโดยเน้นลูกค้าเป็นหลักที่มีต่อความจงรักภักดีของลูกค้า กล่าวว่า กิจการที่มีความ
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีการบริหารโดยเน้นลูกค้าเป็นหลักโดยรวมแตกต่างกัน เนื่องจาก เมื่อ
องค์กรมีการให้ความสาคัญกับการบริหารโดยเน้นลูกค้าเป็นหลัก มีการดาเนินงานโดยมีความมุ่งมั่นในการ
ตอบสนองความต้องการ ตลอดจนความคาดหวังของลูกค้าที่มาใช้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับ
ลูกค้าเป็นหลัก โดยมีการคานึงถึงคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ
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ประโยชน์จากการวิจัย
1. ประโยชน์เชิงการจัดการ
1.1 การออกแบบคุณลักษณะงานของเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าธนาคารกรุงไทย ผลการวิจัยพบว่า
ระดับความคิดเห็นการออกแบบคุณลักษณะภาพรวมอยู่ในระดับมาก การออกแบบคุณลักษณะงานที่เหมาะสม
กับความต้องการของพนักงานจะส่งผลในทางบวกกับคุณภาพการให้บริการ ดังนั้นงานสาคัญขององค์กรคือการ
ออกแบบคุณลักษณะงานที่เหมาะสม ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ
1.2 ผลของการวิจัยนี้สามารถนาไปปรับปรุงการออกแบบคุณลักษณะงานและการบริหารด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ ของพนักงานเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการของพนักงาน
1.3 ผลของการวิจัยนี้สามารถนาไปปรับปรุง เพื่อกาหนดตาแหน่งหน้าที่ต่างๆ การมอบหมายงาน
และปริมาณงานให้สอดคล้องเหมาะสมกับพนักงานธนาคารกรุงไทย
1.4 จากการศึกษาการออกแบบคุณลักษณะงาน พบว่า ระดับความคิดเห็นของพนักงานบริการ
ลูกค้าเกี่ยวกับคุณลักษณะและการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสาคัญ ตัวแปรทั้ง 2 ตัวนี้จะเพิ่มความสามารถในด้านคุณภาพ
การให้บริการของเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าให้มากขึ้นจากเดิมได้
1.5 จาการศึกษาการมุ่ง เน้น ลูกค้า เป็น สาคัญ พบว่า มี ความสั มพั นธ์กับคุณลั กษณะงานและ
คุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า จึงเป็นแนวสาหรับผู้บริหารในการส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ฝึกอบรมบุคคลากรให้มีความรู้ความชานาญในการให้บริการแก่ลูกค้าธนาคาร
พัฒนาแนวคิดและวิธีการตอบสนองลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้าธนาคาร
2. ประโยชน์เชิงทฤษฏี
2.1 จากการศึกษาแนวคิด และทฤษฎีที่ เกี่ย วกับ การออกแบบคุณ ลักษณะงานของเจ้ า หน้ า ที่
บริการลูกค้า ที่มีต่อคุณภาพการให้บริการผ่านการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสาคัญ แล้วนั้น พบว่าแนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องนั้นได้แก่ แนวคิดการออกแบบคุณลักษณะงาน แนวคิด คุณภาพการให้บริการและนามากาหนดตัวแปร
และกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
2.2 งานวิจัยนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงทฤษฎี โดยการบูรณาการทางทฤษฎีเพื่อสร้างกรอบ
แนวคิ ดในการวิจั ยเกี่ย วกับคุณลั กษณะงานของเจ้ าหน้า ที่บ ริการลูกค้า และการมุ่ งเน้น ลูกค้า เป็ นส าคัญ ซึ่ ง
องค์ประกอบต่างๆ ถือเป็นปัจจัยสาคัญที่จะส่งผลทางบวกต่อคุณภาพการให้บริการ ผู้วิจัยจึงนามาศึกษาวิเคราะห์
และทดสอบความเป็นตัวแปรกลางของการการมุ่งเน้ นลูกค้าเป็นสาคัญ และพิสู จน์สมมติ ฐานด้วยข้อมูลเชิ ง
ประจักษ์จากการศึกษากับเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดนครปฐม
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยในอนาคต
1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะงานที่มีต่อคุณภาพการให้บริการผ่านการ
มุ่งเน้นลูกค้าเป็นสาคัญของเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าธนาคารกรุงไทย จากัด(มหาชน) โดยเป็นการศึกษาเฉพาะ
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าเท่านั้น ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาในเจ้าหน้า ที่หน่วยงานและแผนกอื่น ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า
ธนาคาร เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาใช้ในการกาหนดแนวทางในการดาเนินธุรกิจ และกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
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นอกจากนั้นผลที่ได้จากการศึกษาสามารถแสดงให้เห็นจุดเด่นและจุดด้อยของธนาคาร เพื่อจะได้นามาทบทวน
และสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน
2. การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ก าหนดกลุ่ ม ประชากรของการวิ จั ย คื อ
เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ก ารลู ก ค้ า
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลในพื้นที่จากัดทาให้ได้ข้อมูลเฉพาะ
พื้นที่เท่านั้น ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาในกลุ่มประชากรเพิ่มเติมในภูมิภาคต่าง ๆ ที่มีสาขาของธนาคารตั้งอยู่
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมมากขึ้น
3. การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ อาจจะได้ข้อมูลที่จากัด ไม่ครอบคลุม ดังนั้นจึงควรมีการ
ทาการศึกษาเชิงลึก หรือการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์กลุ่มประชากร เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความละเอียด
มากยิ่งขึ้น
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