
 

 

บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพการให้บริการดา้นสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัของ
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึง
พอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการด้านสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ และ ปัญหาของลูกคา้ในการใช้บริการดา้นสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั
ของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ โดยเก็บขอ้มูลจากลูกคา้ท่ีใช้
บริการ โดยจากผลการศึกษา สามารถสรุปผล อภิปรายผล ขอ้คน้พบ รวมถึงขอ้เสนอแนะ ไดด้งัน้ี 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขา
ตลาดประตูเชียงใหม่  

จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 36 – 45 ปี สถานภาพ
สมรส การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน รายได้เฉล่ียต่อเดือน 25,001 – 
35,000 บาท ระยะเวลาการเป็นลูกค้าของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาตลาดประตู
เชียงใหม่ 3 – 4 ปี ใชบ้ริการสินเช่ือและประกนัวงเงินสินเช่ือ กบัธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
สาขาตลาดประตูเชียงใหม่เท่ากนั ประเภทการใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั สินเช่ืออเนกประสงค์
กสิกรไทย วงเงินสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัท่ีไดรั้บ 2,000,001 – 3,000,000 บาท ทราบขอ้มูลสินเช่ือท่ีอยู่
อาศยัจากการแนะน าของพนักงานของธนาคาร บุคคลผูแ้นะน าท่ีมีผลต่อการตัดสินใจในการ
เลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั ตนเอง เหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั ธนาคารมีความมัง่
คง มีภาพพจน์ดี และมีช่ือเสียง การใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย กับกับธนาคารอ่ืนๆ นอกจาก
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการด้านสินเช่ือทีอ่ยู่อาศัยของธนาคาร
กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ 
 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อ
คุณภาพการให้บริการด้านสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาด
ประตูเชียงใหม่ ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นความเช่ือมัน่วางใจได ้ดา้นความสามารถในการตอบสนอง
ความตอ้งการของผูรั้บบริการ ดา้นความปลอดภยั และดา้นความน่าเช่ือถือ ตามล าดบั ส่วนคุณภาพ
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การให้บริการท่ีมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นการสร้างบริการใหเ้ป็นท่ีรู้จกั ดา้น
ความสามารถในการให้บริการ ดา้นการติดต่อส่ือสาร ดา้นความเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ ดา้นความมี
อธัยาศยัไมตรี หรือความสุภาพและความเป็นมิตร และดา้นการเขา้ถึงลูกคา้ ตามล าดบั  
 
 ความพึงพอใจต่อด้านความเช่ือมั่นวางใจได้ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดย
รวมอยูใ่นระดบั มาก (ค่าเฉล่ีย 3.92) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือลูกคา้มีความ
เช่ือมัน่ในวงเงินท่ีขออนุมติั จะไดรั้บตามท่ีขออนุมติั เม่ือใชบ้ริการดา้นสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยักบัธนาคาร
กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ รองลงมาคือ พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ 
สามารถสร้างความเช่ือมัน่และสร้างความไวว้างใจกบัลูกคา้ เช่น หากพนกังานมีการนดัหมายกบั
ลูกคา้ล่วงหนา้ พนกังานสามารถมาพบกบัลูกคา้ไดต้รงตามเวลาท่ีนดัหมาย เป็นตน้ และ พนกังานผู ้
ใหบ้ริการดา้นสินเช่ือ มีความซ่ือสัตยแ์ละความน่าเช่ือถือไวใ้จได ้ตามล าดบั 

 

ความพึงพอใจต่อด้านความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบั มาก (ค่าเฉล่ีย 3.86) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ สามารถเสนอผลิตภณัฑสิ์นเช่ือท่ีอยูอ่าศยัท่ี
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้รองลงมาคือ กรณีเกิดปัญหาพนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ 
สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที รวดเร็วตามท่ี ลูกค้าต้องการ และ พนักงานผูใ้ห้บริการด้าน
สินเช่ือ มีความพร้อมและเตม็ใจในการใหบ้ริการลูกคา้ ตามล าดบั 

 
ความพึงพอใจต่อด้านความสามารถในการให้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ

โดยรวมอยู่ในระดบั ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.46) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ 
พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ มีความรู้ เช่น การคิดค่าดอกเบ้ีย เอกสารประกอบการขอสินเช่ือท่ี
อยู่อาศัย การประเมินวงเงินสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยได้เป็นอย่างดี เป็นต้นรองลงมาคือ พนักงานผู ้
ให้บริการด้านสินเช่ือ มีความรู้ เก่ียวกับระเบียบ วิธีปฏิบัติ ขั้ นตอนการ ปฏิบัติงาน และมี
ความสามารถในการใหบ้ริการการขอสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัไดเ้ป็นอยา่งดี และ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้น
สินเช่ือ มีทกัษะความช านาญใหบ้ริการดา้นสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั ตามล าดบั 

 
ความพึงพอใจต่อด้านการเข้าถึงลูกค้า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน

ระดบั ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.42) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ พนกังานมีการ
ยดืหยุน่ต่อการใหบ้ริการ เช่น เอกสารไม่ครบ แต่สามารถใหบ้ริการได ้โดยลูกคา้สามารถน าเอกสาร
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ท่ีขาด มาใหเ้พิ่มเติมในภายหลงัได ้เป็นตน้ รองลงมาคือ ลูกคา้สามารถเรียกใชบ้ริการจากพนกังานผู ้
ให้บริการดา้นสินเช่ือไดส้ะดวก เช่น การรับเอกสารเซ็นสัญญาการขอกู ้นอกสถานท่ี เป็นตน้ และ 
ขั้นตอนการบริการใชเ้วลานอ้ย มีช่องบริการเพียงพอ ไม่ตอ้งรอนาน ตามล าดบั 

 
ความพึงพอใจต่อด้านความมีอัธยาศัยไมตรี หรือความสุภาพและความเป็นมิตร ผูต้อบ

แบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบั ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.43) โดยค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ มีกิริยามารยาทท่ีดีกบัลูกคา้ รองลงมา
คือ พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ให้ความเป็นกนัเองยิม้แยม้แจ่มใสเป็นมิตร 
และ พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ ใชว้าจาท่ีสุภาพไพเราะเหมาะสมกบัลูกคา้ ตามล าดบั 

 
ความพงึพอใจต่อด้านการติดต่อส่ือสาร ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่น

ระดับ ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.46) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรก คือ พนักงานผู ้
ให้บริการดา้นสินเช่ือ ให้ขอ้มูลบริการท่ีถูกตอ้งและ ง่ายต่อความเขา้ใจ รองลงมาคือ ธนาคารกสิกร
ไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ มีการประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ ในการ
ให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเหมาะสม เช่น มีโปสเตอร์ แผ่นพับอย่างเพียงพอ รถประชาสัมพันธ์
เคล่ือนท่ี  เป็นต้น และ พนักงานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือ สามารถให้ข้อมูลขั้นตอนปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาในการบริการ เอกสาร หลกัฐานท่ีจะตอ้งใช ้และค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน ครบถว้น 
ตามล าดบั 

 
ความพึงพอใจต่อด้านความน่าเช่ือถือ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่น

ระดบั มาก (ค่าเฉล่ีย 3.50) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือพนกังานผูใ้ห้บริการ
ดา้นสินเช่ือ ใส่ชุดฟอร์มของธนาคาร ในขณะปฏิบติังานหรือให้บริการลูกคา้รองลงมาคือ ธนาคาร
กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ เป็นธนาคารท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีน่าเช่ือถือ และ 
การบริหารงานของธนาคารมีความน่าเช่ือถือ ตามล าดบั 

 
ความพึงพอใจต่อด้านความปลอดภัย ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่น

ระดบั มาก (ค่าเฉล่ีย 3.77) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือพนกังานผูใ้ห้บริการ
ด้านสินเช่ือ สามารถเก็บรักษาความลับของลูกค้าไม่น าข้อมูลลูกค้าไปเปิดเผยรองลงมาคือ 
ทรัพยสิ์นของลูกคา้จะไม่สูญหาย เช่น เอกสารโฉนดท่ีดินท่ีน ามาค ้าประกนัไม่สูญหาย เป็นตน้ และ 
มีปิดประกาศขอ้พึงระมดัระวงั เช่น ระวงัการถูกหลอกจากพวกมิจฉาชีพ เป็นตน้ ตามล าดบั 
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ความพึงพอใจต่อด้านความเข้าใจและรู้จักลูกค้า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับ ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.44) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรก คือ 
พนักงานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือ สามารถทราบถึงความตอ้งการลูกคา้ได้ ตั้งแต่คร้ังแรก ท่ีมาขอ
อนุมติัสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั รองลงมาคือ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ 
สามารถคน้หาขอ้มูลประวติัลูกคา้ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขา
ตลาดประตูเชียงใหม่ สามารถตรวจสอบเครดิตบูโร (Credit Bureau) หรือ ขอ้มูลประวติัการช าระ
สินเช่ือ และการช าระบตัรเครดิตของลูกคา้จากสถาบนัการเงินต่างๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ตามล าดบั 

 
ความพึงพอใจต่อด้านการสร้างบริการให้เป็นที่รู้จัก ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ

โดยรวมอยูใ่นระดบั ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.48) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ ช่ือ
ของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) และตราสัญญาลกัษณ์เป็นท่ีรู้จกัและจดจ าง่าย รองลงมาคือ 
พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ กล่าวค าทกัทายผูม้าใชบ้ริการ ดว้ยวาจา หรือการไหว ้หรือยิม้ และ 
เวบ็ไซตข์องธนาคารน่าสนใจเขา้ถึงไดง่้าย ตามล าดบั 

 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลปัญหา และข้อเสนอแนะของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการด้านสินเช่ือที่อยู่อาศัย
ของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ 
 ปัญหาท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมากท่ีสุด 3 ล าดับแรก คือ กรณีเกิดปัญหาพนักงานผู ้
ให้บริการด้านสินเช่ือ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที หรือล่าช้า รองลงมาคือ ท าเลท่ีตั้ ง 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ ไม่เหมาะสม การคมนาคม หรือไม่
สะดวกต่อการติดต่อ และ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ มีอุปกรณ์
ต่างๆ ในการให้บริการท่ีลา้สมยั เช่น เคร่ืองเอทีเอม็ เคร่ืองปรับสมุด เคร่ืองรับฝากเงินอตัโนมติั เป็น
ตน้ ตามล าดบั 
 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการด้านสินเช่ือทีอ่ยู่อาศัยของธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ จ าแนกตามเพศ ระยะเวลาการเป็นลูกค้า และ
ประเภทสินเช่ือทีอ่ยู่อาศัยทีใ่ช้บริการ 
 ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการด้านสินเช่ือที่อยู่อาศัยของธนาคาร
กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ จ าแนกตามเพศ  

 จากการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการด้านสินเช่ือท่ีอยู่
อาศยัของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ จ าแนกตามเพศ ส าหรับ
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี เพศชายสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือดา้น
ความเช่ือมัน่วางใจได ้มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.85) ดา้นความสามารถใน
การตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.84) 
ดา้นความปลอดภยั มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.72) ดา้นการสร้างบริการให้
เป็นท่ีรู้จกั และดา้นความน่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52) ดา้นความ
มีอธัยาศยัไมตรี หรือความสุภาพและความเป็นมิตร มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.51) ดา้นความเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.46) 
ด้านการติดต่อส่ือสาร มีค่ าเฉ ล่ียความพึ งพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (ค่ าเฉ ล่ีย 3.39) ด้าน
ความสามารถในการให้บริการ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.36) และ 
ดา้นการเขา้ถึงลูกคา้ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.35) ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี เพศหญิงสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจได้
ดงัต่อไปน้ี คือ ดา้นความเช่ือมัน่วางใจได ้มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00) ดา้น
ความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.89) ด้านความปลอดภัย มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.83) ด้าน
ความสามารถในการให้บริการ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.59) ด้านการ
ติดต่อส่ือสาร มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.56) ดา้นการเขา้ถึงลูกคา้ มีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.51) ดา้นความน่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.48) ดา้นความเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.42) ด้านการสร้างบริการให้เป็นท่ีรู้จัก มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.41)และด้านความมีอธัยาศยัไมตรี หรือความสุภาพและความเป็นมิตร มีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.31) ตามล าดบั 
 

 ความพึงพอใจต่อด้านความเช่ือมั่นวางใจได้ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ ชายมีความพึง
พอใจต่อ ดา้นความเช่ือมัน่วางใจได ้มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.85) โดยค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ลูกคา้มีความเช่ือมัน่ในวงเงินท่ีขออนุมติั จะได้รับตามท่ีขออนุมติั 
เม่ือใช้บริการด้านสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยกับธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาตลาดประตู
เชียงใหม่ รองลงมาคือ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ สามารถสร้างความเช่ือมัน่และสร้างความ
ไวว้างใจกบัลูกคา้ เช่น หากพนกังานมีการนดัหมายกบัลูกคา้ล่วงหน้า พนกังานสามารถมาพบกบั
ลูกคา้ไดต้รงตามเวลาท่ีนัดหมาย เป็นตน้ และ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ มีความซ่ือสัตยแ์ละ
ความน่าเช่ือถือไวใ้จได ้ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ หญิงมีความพึงพอใจต่อ ดา้นความเช่ือมัน่วางใจได ้มีค่าเฉล่ีย
อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ ลูกคา้มีความ
เช่ือมัน่ในวงเงินท่ีขออนุมติั จะไดรั้บตามท่ีขออนุมติั เม่ือใชบ้ริการดา้นสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยักบัธนาคาร
กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ รองลงมาคือ พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ 
สามารถสร้างความเช่ือมัน่และสร้างความไวว้างใจกบัลูกคา้ เช่น หากพนกังานมีการนดัหมายกบั
ลูกคา้ล่วงหนา้ พนกังานสามารถมาพบกบัลูกคา้ไดต้รงตามเวลาท่ีนดัหมาย เป็นตน้ และ พนกังานผู ้
ใหบ้ริการดา้นสินเช่ือ มีความซ่ือสัตยแ์ละความน่าเช่ือถือไวใ้จได ้ตามล าดบั 

 

ความพึงพอใจต่อด้านความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีเพศ ชายมีความพึงพอใจต่อ ดา้นความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการ
ของผูรั้บบริการ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.84) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบั
แรกไดแ้ก่ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ สามารถเสนอผลิตภณัฑ์สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัท่ีตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ได ้รองลงมาคือ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ มีความพร้อมและเต็มใจ
ในการให้บริการลูกคา้ และ กรณีเกิดปัญหาพนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ สามารถแกไ้ขปัญหา
ไดท้นัท่วงที รวดเร็วตามท่ี ลูกคา้ตอ้งการ ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ หญิงมีความพึงพอใจต่อ ดา้นความสามารถในการตอบสนอง
ความตอ้งการของผูรั้บบริการ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.89) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ สามารถเสนอผลิตภณัฑสิ์นเช่ือท่ีอยูอ่าศยั
ท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกค้าได้ รองลงมาคือ กรณีเกิดปัญหาพนักงานผูใ้ห้บริการด้าน
สินเช่ือ สามารถแกไ้ขปัญหาไดท้นัท่วงที รวดเร็วตามท่ี ลูกคา้ตอ้งการ และ พนักงานผูใ้ห้บริการ
ดา้นสินเช่ือ มีความพร้อมในการใหข้อ้มูลเก่ียวกบับริการดา้นสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัได ้ตามล าดบั 

   
ความพึงพอใจต่อด้านความสามารถในการให้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ ชายมี

ความพึงพอใจต่อ ด้านความสามารถในการให้บริการ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.36) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ มีความรู้ 
เช่น การคิดค่าดอกเบ้ีย เอกสารประกอบการขอสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั การประเมินวงเงินสินเช่ือท่ีอยู่
อาศยัได้เป็นอย่างดี  เป็นต้น รองลงมาคือ พนักงานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือ มีความรู้ เก่ียวกับ
ระเบียบ วิธีปฏิบติั ขั้นตอนการ ปฏิบติังาน และมีความสามารถในการให้บริการการขอสินเช่ือท่ีอยู่
อาศยัได้เป็นอย่างดี และ พนักงานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือ มีทกัษะความช านาญให้บริการด้าน
สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ หญิงมีความพึงพอใจต่อ ดา้นความสามารถในการให้บริการ มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.59) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ 
พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ มีความรู้ เช่น การคิดค่าดอกเบ้ีย เอกสารประกอบการขอสินเช่ือท่ี
อยู่อาศัย การประเมินวงเงินสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยได้เป็นอย่างดี  เป็นต้น รองลงมาคือ พนักงานผู ้
ให้บริการดา้นสินเช่ือ สามารถประมาณการระยะเวลาในการขออนุมติัวงเงินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง เช่น ไม่เกิน 7 วนัท าการ (กรณีเอกสารครบถ้วน) เป็นตน้ และ พนักงานผูใ้ห้บริการดา้น
สินเช่ือ มีความรู้ เก่ียวกบัระเบียบ วิธีปฏิบติั ขั้นตอนการ ปฏิบติังาน และมีความสามารถในการ
ใหบ้ริการการขอสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัไดเ้ป็นอยา่งดี ตามล าดบั 

 
ความพึงพอใจต่อด้านการเข้าถึงลูกค้า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ ชายมีความพึงพอใจต่อ 

ด้านการเขา้ถึงลูกค้า มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.35) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานมีการยืดหยุน่ต่อการให้บริการ เช่น เอกสารไม่ครบ แต่สามารถ
ให้บริการได ้โดยลูกคา้สามารถน าเอกสารท่ีขาด มาให้เพิ่มเติมในภายหลงัได ้เป็นตน้ รองลงมาคือ 
ลูกคา้สามารถเรียกใชบ้ริการจากพนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือไดส้ะดวก เช่น การรับเอกสารเซ็น
สัญญาการขอกู ้นอกสถานท่ี เป็นตน้ และ ขั้นตอนการบริการใชเ้วลานอ้ย มีช่องบริการเพียงพอ ไม่
ตอ้งรอนาน ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ หญิงมีความพึงพอใจต่อ ดา้นการเขา้ถึงลูกคา้ มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.51) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ พนักงานมีการ
ยดืหยุน่ต่อการใหบ้ริการ เช่น เอกสารไม่ครบ แต่สามารถใหบ้ริการได ้โดยลูกคา้สามารถน าเอกสาร
ท่ีขาด มาให้เพิ่มเติมในภายหลงัได้ เป็นตน้ รองลงมาคือ ขั้นตอนการบริการใช้เวลาน้อย มีช่อง
บริการเพียงพอ ไม่ตอ้งรอนาน และ ลูกคา้สามารถเรียกใช้บริการจากพนักงานผูใ้ห้บริการด้าน
สินเช่ือไดส้ะดวก เช่น การรับเอกสารเซ็นสัญญาการขอกู ้นอกสถานท่ี เป็นตน้ ตามล าดบั 

 
ความพึงพอใจต่อด้านความมีอัธยาศัยไมตรี หรือความสุภาพและความเป็นมิตร ผูต้อบ

แบบสอบถามท่ีมีเพศ ชายมีความพึงพอใจต่อ ดา้นความมีอธัยาศยัไมตรี หรือความสุภาพและความ
เป็นมิตร มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.51) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ได้แก่ พนักงานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือ มีกิริยามารยาทท่ีดีกับลูกค้า รองลงมาคือ พนักงานผู ้
ให้บริการด้านสินเช่ือ มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี ให้ความเป็นกันเองยิ้มแยม้แจ่มใสเป็นมิตร และ 
พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ ใชว้าจาท่ีสุภาพไพเราะเหมาะสมกบัลูกคา้ ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ หญิงมีความพึงพอใจต่อ ดา้นความมีอธัยาศยัไมตรี หรือความ
สุภาพและความเป็นมิตร มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.31) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ มีกิริยามารยาทท่ีดีกบัลูกคา้ รองลงมาคือ 
พนักงานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือ ใช้วาจาท่ีสุภาพไพเราะเหมาะสมกับลูกค้า และ พนักงานผู ้
ใหบ้ริการดา้นสินเช่ือ มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ใหค้วามเป็นกนัเองยิม้แยม้แจ่มใสเป็นมิตร ตามล าดบั 

 
ความพึงพอใจต่อด้านการติดต่อส่ือสาร ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ ชายมีความพึงพอใจ

ต่อ ดา้นการติดต่อส่ือสาร มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.39) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนักงานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือ ให้ขอ้มูลบริการท่ีถูกตอ้งและ ง่ายต่อ
ความเข้าใจ รองลงมาคือ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ มีการ
ประชาสัมพนัธ์รูปแบบต่างๆ ในการให้บริการแก่ลูกคา้อย่างเหมาะสม เช่น มีโปสเตอร์ แผ่นพบั
อยา่งเพียงพอ รถประชาสัมพนัธ์เคล่ือนท่ี  เป็นตน้ และ พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ สามารถให้
ขอ้มูลขั้นตอนปฏิบติังาน ระยะเวลาในการบริการ เอกสาร หลกัฐานท่ีจะตอ้งใช ้และค่าใชจ่้ายต่างๆ 
ไดอ้ยา่งชดัเจน ครบถว้น ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ หญิงมีความพึงพอใจต่อ ดา้นการติดต่อส่ือสาร มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.56) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานผูใ้ห้บริการ
ดา้นสินเช่ือ ใหข้อ้มูลบริการท่ีถูกตอ้งและ ง่ายต่อความเขา้ใจ รองลงมาคือ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ มีการประชาสัมพนัธ์รูปแบบต่างๆ ในการให้บริการแก่ลูกคา้
อย่างเหมาะสม เช่น มีโปสเตอร์ แผ่นพบัอย่างเพียงพอ รถประชาสัมพนัธ์เคล่ือนท่ี  เป็นตน้ และ 
พนักงานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือ สามารถให้ข้อมูลขั้นตอนปฏิบติังาน ระยะเวลาในการบริการ 
เอกสาร หลกัฐานท่ีจะตอ้งใช ้และค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน ครบถว้น ตามล าดบั 

 
ความพึงพอใจต่อด้านความน่าเช่ือถือ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ ชายมีความพึงพอใจต่อ 

ดา้นความน่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดับแรกได้แก่ พนักงานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือ ด้วยความเสมอภาค ยุติธรรม โปร่งใส เสมอ 
เหมือนกนัเป็นไปตามคิว รองลงมาคือ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ ใส่ชุดฟอร์มของธนาคาร 
ในขณะปฏิบติังานหรือให้บริการลูกคา้ และ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตู
เชียงใหม่ เป็นธนาคารท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีน่าเช่ือถือ ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ หญิงมีความพึงพอใจต่อ ดา้นความน่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.48) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ธนาคารกสิกร
ไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ เป็นธนาคารท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีน่าเช่ือถือ รองลงมา
คือ พนักงานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ ใส่ชุดฟอร์มของธนาคาร ในขณะปฏิบติังานหรือให้บริการ
ลูกคา้ และ การบริหารงานของธนาคารมีความน่าเช่ือถือ ตามล าดบั 

 
ความพึงพอใจต่อด้านความปลอดภัย ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ ชายมีความพึงพอใจต่อ 

ดา้นความปลอดภยั มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.72) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ สามารถเก็บรักษาความลบัของลูกคา้ไม่น าขอ้มูล
ลูกคา้ไปเปิดเผย รองลงมาคือ ทรัพยสิ์นของลูกคา้จะไม่สูญหาย เช่น เอกสารโฉนดท่ีดินท่ีน ามาค ้า
ประกนัไม่สูญหาย เป็นตน้ และ มีปิดประกาศขอ้พึงระมดัระวงั เช่น ระวงัการถูกหลอกจากพวก
มิจฉาชีพ เป็นตน้ ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ หญิงมีความพึงพอใจต่อ ดา้นความปลอดภยั มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.83) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานผูใ้ห้บริการ
ด้านสินเช่ือ สามารถเก็บรักษาความลับของลูกค้าไม่น าข้อมูลลูกค้าไปเปิดเผย รองลงมาคือ 
ทรัพยสิ์นของลูกคา้จะไม่สูญหาย เช่น เอกสารโฉนดท่ีดินท่ีน ามาค ้าประกนัไม่สูญหาย เป็นตน้ และ 
มีปิดประกาศขอ้พึงระมดัระวงั เช่น ระวงัการถูกหลอกจากพวกมิจฉาชีพ เป็นตน้ ตามล าดบั 

 
ความพงึพอใจต่อด้านความเข้าใจและรู้จักลูกค้า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ ชายมีความพึง

พอใจต่อ ดา้นความเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.46) โดยค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ พนักงานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือ สามารถทราบถึงความ
ตอ้งการลูกคา้ได ้ตั้งแต่คร้ังแรก ท่ีมาขออนุมติัสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั รองลงมาคือ ธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ สามารถคน้หาขอ้มูลประวติัลูกคา้ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และ 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ สามารถตรวจสอบเครดิตบูโร 
(Credit Bureau) หรือ ขอ้มูลประวติัการช าระสินเช่ือ และการช าระบตัรเครดิตของลูกค้าจากสถาบนั
การเงินต่างๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ หญิงมีความพึงพอใจต่อ ด้านความเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.42) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 
พนักงานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือ สามารถทราบถึงความตอ้งการลูกคา้ได้ ตั้งแต่คร้ังแรก ท่ีมาขอ
อนุมติัสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั รองลงมาคือ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ 
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สามารถคน้หาขอ้มูลประวติัลูกคา้ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขา
ตลาดประตูเชียงใหม่ สามารถตรวจสอบเครดิตบูโร (Credit Bureau) หรือ ขอ้มูลประวติัการช าระ
สินเช่ือ และการช าระบตัรเครดิตของลูกคา้จากสถาบนัการเงินต่างๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ตามล าดบั 

 
ความพึงพอใจต่อด้านการสร้างบริการให้เป็นที่รู้จัก ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ ชายมี

ความพึงพอใจต่อ ดา้นการสร้างบริการให้เป็นท่ีรู้จกั มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52) โดย
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ช่ือของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) และตรา
สัญญาลกัษณ์เป็นท่ีรู้จกัและจดจ าง่าย รองลงมาคือ เวบ็ไซตข์องธนาคารน่าสนใจเขา้ถึงไดง่้าย และ 
พนักงานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือ กล่าวค าทกัทายผูม้าใช้บริการ ด้วยวาจา หรือการไหว ้หรือยิ้ม 
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ หญิงมีความพึงพอใจต่อ ดา้นการสร้างบริการให้เป็นท่ีรู้จกั มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.41) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 
ช่ือของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) และตราสัญญาลกัษณ์เป็นท่ีรู้จกัและจดจ าง่าย รองลงมา
คือ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ กล่าวค าทกัทายผูม้าใชบ้ริการ ดว้ยวาจา หรือการไหว ้หรือยิ้ม 
และ เวบ็ไซตข์องธนาคารน่าสนใจเขา้ถึงไดง่้าย ตามล าดบั 
 
 ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการด้านสินเช่ือที่อยู่อาศัยของธนาคาร
กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ จ าแนกตามระยะเวลาการเป็นลูกค้า 

 จากการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการด้านสินเช่ือท่ีอยู่
อาศยัของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ จ  าแนกตามระยะเวลาการ
เป็นลูกค้า ส าหรับผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมี ระยะเวลาการเป็นลูกค้าต ่ ากว่า 1 ปีสามารถเรียง
ตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือ ดา้นความปลอดภยั มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่น
ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.77) ด้านความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.75) ดา้นความเช่ือมัน่วางใจได ้มีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.72) ดา้นการสร้างบริการให้เป็นท่ีรู้จกั มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.50) ดา้นการติดต่อส่ือสาร มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.36) ด้านความน่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.32) 
ดา้นความสามารถในการให้บริการ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.31) 
ดา้นความมีอธัยาศยัไมตรี หรือความสุภาพและความเป็นมิตร มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.29) ดา้นความเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปาน
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กลาง (ค่าเฉล่ีย 3.27)และ ด้านการเข้าถึงลูกค้า มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.12) ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ระยะเวลาการเป็นลูกค้า1 – 2 ปีสามารถเรียงตามล าดับ
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือ ดา้นความเช่ือมัน่วางใจได ้มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.86) ด้านความปลอดภยั มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.79) ดา้นความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.79) ดา้นการสร้างบริการให้เป็นท่ีรู้จกั มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.52) ด้านความสามารถในการให้บริการ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย 3.43) ดา้นความน่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.42) ดา้นความเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.39) 
ดา้นการติดต่อส่ือสาร มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.37) ด้านความมี
อธัยาศยัไมตรี หรือความสุภาพและความเป็นมิตร มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.35) และ ด้านการเขา้ถึงลูกคา้ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.31) ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ระยะเวลาการเป็นลูกค้า3 – 4 ปีสามารถเรียงตามล าดับ
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือ ดา้นความเช่ือมัน่วางใจได ้มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.98) ด้านความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.90) ดา้นความปลอดภยั มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.74) ด้านความน่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.58) ดา้นการติดต่อส่ือสาร มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.53) ดา้น
ความสามารถในการให้บริการ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52) ดา้นความมี
อธัยาศยัไมตรี หรือความสุภาพและความเป็นมิตร และดา้นการเขา้ถึงลูกคา้ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.50) ดา้นความเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.45)และ ด้านการสร้างบริการให้เป็นท่ีรู้จกั มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.44) ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ระยะเวลาการเป็นลูกค้ามากกว่า 4 ปีข้ึนไปสามารถเรียง
ตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือ ดา้นความเช่ือมัน่วางใจได ้มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.10) ดา้นความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.05) ดา้นความปลอดภยั มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.80) ดา้นการเขา้ถึงลูกคา้ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
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3.74) ด้านความเขา้ใจและรู้จกัลูกค้า มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.71) ด้าน
ความน่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.67) ด้านการติดต่อส่ือสาร มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.58)ดา้นความสามารถในการให้บริการ มีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.57) ดา้นความมีอธัยาศยัไมตรี หรือความสุภาพและความ
เป็นมิตร มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.56) และ ดา้นการสร้างบริการให้เป็นท่ี
รู้จกั มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.47) ตามล าดบั 

 
 ความพึงพอใจต่อด้านความเช่ือมั่นวางใจได้ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการเป็น
ลูกคา้ ต ่ากวา่ 1 ปีมีความพึงพอใจต่อ ดา้นความเช่ือมัน่วางใจได ้มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.72) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ลูกคา้มีความเช่ือมัน่ในวงเงินท่ีขออนุมติั 
จะไดรั้บตามท่ีขออนุมติั เม่ือใชบ้ริการดา้นสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยักบัธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ รองลงมาคือ พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ สามารถสร้างความเช่ือมัน่
และสร้างความไวว้างใจกบัลูกคา้ เช่น หากพนักงานมีการนัดหมายกบัลูกคา้ล่วงหน้า พนักงาน
สามารถมาพบกบัลูกคา้ไดต้รงตามเวลาท่ีนดัหมาย เป็นตน้ และ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ มี
ความซ่ือสัตยแ์ละความน่าเช่ือถือไวใ้จได ้ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการเป็นลูกคา้ 1 – 2 ปีมีความพึงพอใจต่อ ดา้นความเช่ือมัน่
วางใจได้ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.86) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ ลูกคา้มีความเช่ือมัน่ในวงเงินท่ีขออนุมติั จะไดรั้บตามท่ีขออนุมติั เม่ือใชบ้ริการดา้นสินเช่ือท่ี
อยู่อาศยักบัธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ รองลงมาคือ พนกังานผู ้
ให้บริการดา้นสินเช่ือ สามารถสร้างความเช่ือมัน่และสร้างความไวว้างใจกบัลูกคา้ เช่น หากพนกังาน
มีการนดัหมายกบัลูกคา้ล่วงหนา้ พนกังานสามารถมาพบกบัลูกคา้ไดต้รงตามเวลาท่ีนดัหมาย เป็นตน้ 
และ พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ มีความซ่ือสัตยแ์ละความน่าเช่ือถือไวใ้จได ้ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการเป็นลูกค้า 3  – 4 ปีมีความพึงพอใจต่อ ด้านความ
เช่ือมัน่วางใจได ้มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.98) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบั
แรกได้แก่ ลูกค้ามีความเช่ือมัน่ในวงเงินท่ีขออนุมติั จะได้รับตามท่ีขออนุมติั เม่ือใช้บริการด้าน
สินเช่ือท่ีอยู่อาศยักบัธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ รองลงมาคือ 
พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ สามารถสร้างความเช่ือมัน่และสร้างความไวว้างใจกบัลูกคา้ เช่น 
หากพนกังานมีการนดัหมายกบัลูกคา้ล่วงหน้า พนักงานสามารถมาพบกบัลูกคา้ไดต้รงตามเวลาท่ี
นดัหมาย เป็นตน้ และ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ มีความซ่ือสัตยแ์ละความน่าเช่ือถือไวใ้จได ้
ตามล าดบั 
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 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการเป็นลูกคา้ มากกวา่ 4 ปีข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ดา้น
ความเช่ือมัน่วางใจได ้มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.10) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรกได้แก่ ลูกคา้มีความเช่ือมัน่ในวงเงินท่ีขออนุมติั จะได้รับตามท่ีขออนุมติั เม่ือใช้บริการ
ดา้นสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยักบัธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ รองลงมา
คือ พนกังานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือ สามารถสร้างความเช่ือมัน่และสร้างความไวว้างใจกบัลูกคา้ 
เช่น หากพนกังานมีการนดัหมายกบัลูกคา้ล่วงหนา้ พนกังานสามารถมาพบกบัลูกคา้ไดต้รงตามเวลา
ท่ีนดัหมาย เป็นตน้ และ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ มีความซ่ือสัตยแ์ละความน่าเช่ือถือไวใ้จ
ได ้ตามล าดบั 

 
ความพึงพอใจต่อด้านความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้ รับบริการ  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการเป็นลูกคา้ ต ่ากวา่ 1 ปีมีความพึงพอใจต่อ ดา้นความสามารถ
ในการตอบสนองความต้องการของผูรั้บบริการ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.75) โดย
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ พนักงานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือ สามารถเสนอ
ผลิตภณัฑ์สินเช่ือท่ีอยู่อาศยัท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้รองลงมาคือ กรณีเกิดปัญหา
พนักงานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือ สามารถแก้ไขปัญหาได้ทนัท่วงที รวดเร็วตามท่ี ลูกคา้ตอ้งการ 
และ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ มีความพร้อมในการให้ขอ้มูลเก่ียวกบับริการดา้นสินเช่ือท่ีอยู่
อาศยัได ้ตามล าดบั 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการเป็นลูกค้า 1  – 2 ปี มีความพึงพอใจต่อ ด้าน
ความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.79) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ สามารถ
เสนอผลิตภณัฑ์สินเช่ือท่ีอยู่อาศยัท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้ รองลงมาคือ กรณีเกิด
ปัญหาพนักงานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือ สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที รวดเร็วตามท่ี ลูกค้า
ตอ้งการ และ พนักงานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ มีความพร้อมในการให้ขอ้มูลเก่ียวกบับริการด้าน
สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัได ้ตามล าดบั 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการเป็นลูกค้า 3  – 4 ปี มีความพึงพอใจต่อ ด้าน
ความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.90) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ สามารถ
เสนอผลิตภณัฑ์สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้รองลงมาคือ พนกังานผู ้
ให้บริการดา้นสินเช่ือ มีความพร้อมและเต็มใจในการให้บริการลูกคา้ และ กรณีเกิดปัญหาพนกังาน
ผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ สามารถแกไ้ขปัญหาไดท้นัท่วงที รวดเร็วตามท่ี ลูกคา้ตอ้งการ ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการเป็นลูกคา้ มากกว่า 4 ปีข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ 
ด้านความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผูรั้บบริการ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.05) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ 
สามารถเสนอผลิตภณัฑ์สินเช่ือท่ีอยู่อาศยัท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้ รองลงมาคือ 
พนักงานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ มีความพร้อมและเต็มใจในการให้บริการลูกคา้ และ  พนกังานผู ้
ให้บริการด้านสินเช่ือ มีความพร้อมในการให้ข้อมูลเก่ียวกับบริการด้านสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยได ้
ตามล าดบั 

 
ความพึงพอใจต่อด้านความสามารถในการให้บริการ  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลา

การเป็นลูกคา้ ต ่ากว่า 1 ปีมีความพึงพอใจต่อ ดา้นความสามารถในการให้บริการ มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.31) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ พนักงานผู ้
ให้บริการด้านสินเช่ือ มีความรู้ เช่น การคิดค่าดอกเบ้ีย เอกสารประกอบการขอสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั 
การประเมินวงเงินสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัไดเ้ป็นอย่างดี  เป็นตน้ รองลงมาคือ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้น
สินเช่ือ มีความรู้ เก่ียวกบัระเบียบ วิธีปฏิบติั ขั้นตอนการ ปฏิบติังาน และมีความสามารถในการ
ให้บริการการขอสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัได้เป็นอย่างดี และ พนักงานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือ มีทกัษะ
ความช านาญใหบ้ริการดา้นสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั ตามล าดบั 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการเป็นลูกค้า 1 – 2 ปี มีความพึงพอใจต่อ ด้าน
ความสามารถในการให้บริการ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.43) โดยค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ มีความรู้ เช่น การคิดค่าดอกเบ้ีย 
เอกสารประกอบการขอสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั การประเมินวงเงินสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัไดเ้ป็นอย่างดี  เป็น
ตน้ รองลงมาคือ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ มีความรู้ เก่ียวกบัระเบียบ วธีิปฏิบติั ขั้นตอนการ 
ปฏิบัติงาน และมีความสามารถในการให้บริการการขอสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยได้เป็นอย่างดี และ 
พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ มีทกัษะความช านาญใหบ้ริการดา้นสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั ตามล าดบั 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการเป็นลูกค้า 3 – 4 ปี มีความพึงพอใจต่อ ด้าน
ความสามารถในการให้บริการ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ มีความรู้ เช่น การคิดค่าดอกเบ้ีย เอกสาร
ประกอบการขอสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั การประเมินวงเงินสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัได้เป็นอย่างดี  เป็นต้น 
รองลงมาคือ พนักงานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือ มีความรู้ เก่ียวกบัระเบียบ วิธีปฏิบติั ขั้นตอนการ 
ปฏิบัติงาน และมีความสามารถในการให้บริการการขอสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยได้เป็นอย่างดี และ 
พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ มีทกัษะความช านาญใหบ้ริการดา้นสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั ตามล าดบั 
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ความพึงพอใจต่อด้านการเข้าถึงลูกค้า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการเป็นลูกคา้ ต ่า
กว่า 1 ปีมีความพึงพอใจต่อ ด้านการเขา้ถึงลูกคา้ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.12) 
โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ ลูกคา้สามารถเรียกใช้บริการจากพนักงานผู ้
ให้บริการด้านสินเช่ือได้สะดวก เช่น การรับเอกสารเซ็นสัญญาการขอกู้ นอกสถานท่ี เป็นต้น 
รองลงมาคือ พนกังานมีการยืดหยุน่ต่อการให้บริการ เช่น เอกสารไม่ครบ แต่สามารถให้บริการได ้
โดยลูกคา้สามารถน าเอกสารท่ีขาด มาให้เพิ่มเติมในภายหลงัได ้เป็นตน้ และ ขั้นตอนการบริการใช้
เวลานอ้ย มีช่องบริการเพียงพอ ไม่ตอ้งรอนาน ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการเป็นลูกคา้ 1 – 2 ปีมีความพึงพอใจต่อ ดา้นการเขา้ถึง
ลูกคา้ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.31) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ได้แก่ พนักงานมีการยืดหยุ่นต่อการให้บริการ เช่น เอกสารไม่ครบ แต่สามารถให้บริการได้ โดย
ลูกค้าสามารถน าเอกสารท่ีขาด มาให้เพิ่มเติมในภายหลังได้ เป็นต้น รองลงมาคือ ขั้นตอนการ
บริการใช้เวลาน้อย มีช่องบริการเพียงพอ ไม่ตอ้งรอนาน และ ลูกค้าสามารถเรียกใช้บริการจาก
พนักงานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือไดส้ะดวก เช่น การรับเอกสารเซ็นสัญญาการขอกู้ นอกสถานท่ี 
เป็นตน้ ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการเป็นลูกคา้ 3 – 4 ปีมีความพึงพอใจต่อ ดา้นการเขา้ถึง
ลูกคา้ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.50) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 
พนักงานมีการยืดหยุ่นต่อการให้บริการ เช่น เอกสารไม่ครบ แต่สามารถให้บริการได ้โดยลูกคา้
สามารถน าเอกสารท่ีขาด มาให้เพิ่มเติมในภายหลงัได ้เป็นตน้ รองลงมาคือ ลูกคา้สามารถเรียกใช้
บริการจากพนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือไดส้ะดวก เช่น การรับเอกสารเซ็นสัญญาการขอกู ้นอก
สถานท่ี เป็นต้น และ ขั้นตอนการบริการใช้เวลาน้อย มีช่องบริการเพียงพอ ไม่ต้องรอนาน 
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการเป็นลูกคา้ มากกว่า 4 ปีข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ 
ดา้นการเขา้ถึงลูกคา้ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.74) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานมีการยดืหยุน่ต่อการให้บริการ เช่น เอกสารไม่ครบ แต่สามารถให้บริการ
ได ้โดยลูกคา้สามารถน าเอกสารท่ีขาด มาให้เพิ่มเติมในภายหลงัได ้เป็นตน้ รองลงมาคือ ขั้นตอน
การบริการใชเ้วลานอ้ย มีช่องบริการเพียงพอ ไม่ตอ้งรอนาน และ ลูกคา้สามารถเรียกใชบ้ริการจาก
พนักงานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือไดส้ะดวก เช่น การรับเอกสารเซ็นสัญญาการขอกู้ นอกสถานท่ี 
เป็นตน้ ตามล าดบั 
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ความพึงพอใจต่อด้านความมีอัธยาศัยไมตรี หรือความสุภาพและความเป็นมิตร ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการเป็นลูกคา้ ต ่ากวา่ 1 ปีมีความพึงพอใจต่อ ดา้นความมีอธัยาศยัไมตรี 
หรือความสุภาพและความเป็นมิตร มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.29) โดยค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ พนักงานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือ มีกิริยามารยาทท่ีดีกับ
ลูกคา้ รองลงมาคือ พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ ใชว้าจาท่ีสุภาพไพเราะเหมาะสมกบัลูกคา้ และ 
พนักงานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ให้ความเป็นกนัเองยิ้มแยม้แจ่มใสเป็นมิตร 
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการเป็นลูกคา้ 1 – 2 ปีมีความพึงพอใจต่อ ด้านความมี
อธัยาศยัไมตรี หรือความสุภาพและความเป็นมิตร มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.35) 
โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ มีกิริยามารยาท
ท่ีดีกบัลูกคา้ รองลงมาคือ พนักงานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือ ใช้วาจาท่ีสุภาพไพเราะเหมาะสมกบั
ลูกคา้ และ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ให้ความเป็นกนัเองยิม้แยม้แจ่มใส
เป็นมิตร ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการเป็นลูกค้า 3 – 4 ปีมีความพึงพอใจต่อ ด้านความมี
อธัยาศยัไมตรี หรือความสุภาพและความเป็นมิตร มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.50) โดย
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ มีกิริยามารยาทท่ีดี
กบัลูกคา้ รองลงมาคือ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ให้ความเป็นกนัเองยิม้
แยม้แจ่มใสเป็นมิตร และ พนักงานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือ ใช้วาจาท่ีสุภาพไพเราะเหมาะสมกบั
ลูกคา้ ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการเป็นลูกคา้ มากกว่า 4 ปีข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ 
ดา้นความมีอธัยาศยัไมตรี หรือความสุภาพและความเป็นมิตร มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.56) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ พนักงานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือ มี
กิริยามารยาทท่ีดีกบัลูกคา้ รองลงมาคือ พนกังานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือ มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ให้
ความเป็นกันเองยิ้มแยม้แจ่มใสเป็นมิตร และ พนักงานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือ ใช้วาจาท่ีสุภาพ
ไพเราะเหมาะสมกบัลูกคา้ ตามล าดบั 

 
ความพงึพอใจต่อด้านการติดต่อส่ือสาร ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการเป็นลูกคา้ ต ่า

กว่า 1 ปีมีความพึงพอใจต่อ ดา้นการติดต่อส่ือสาร มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.36) 
โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาด
ประตูเชียงใหม่ มีการประชาสัมพนัธ์รูปแบบต่างๆ ในการให้บริการแก่ลูกคา้อยา่งเหมาะสม เช่น มี
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โปสเตอร์ แผ่นพบัอย่างเพียงพอ รถประชาสัมพนัธ์เคล่ือนท่ี  เป็นต้น รองลงมาคือ พนักงานผู ้
ให้บริการดา้นสินเช่ือ ให้ขอ้มูลบริการท่ีถูกตอ้งและ ง่ายต่อความเขา้ใจ และ พนกังานผูใ้ห้บริการ
ด้านสินเช่ือ สามารถให้ข้อมูลขั้นตอนปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการบริการ เอกสาร หลักฐานท่ี
จะตอ้งใช ้และค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน ครบถว้น ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการเป็นลูกค้า 1 – 2 ปีมีความพึงพอใจต่อ ด้านการ
ติดต่อส่ือสาร มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.37) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ ให้ขอ้มูลบริการท่ีถูกตอ้งและ ง่ายต่อความเขา้ใจ 
รองลงมาคือ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ มีการประชาสัมพนัธ์
รูปแบบต่างๆ ในการให้บริการแก่ลูกคา้อยา่งเหมาะสม เช่น มีโปสเตอร์ แผ่นพบัอยา่งเพียงพอ รถ
ประชาสัมพนัธ์เคล่ือนท่ี  เป็นตน้ และ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ สามารถให้ขอ้มูลขั้นตอน
ปฏิบติังาน ระยะเวลาในการบริการ เอกสาร หลกัฐานท่ีจะต้องใช้ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้อย่าง
ชดัเจน ครบถว้น ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการเป็นลูกค้า 3 – 4 ปีมีความพึงพอใจต่อ ด้านการ
ติดต่อส่ือสาร มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.53) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบั
แรกได้แก่ พนักงานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือ ให้ข้อมูลบริการท่ีถูกต้องและ ง่ายต่อความเข้าใจ 
รองลงมาคือ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ มีการประชาสัมพนัธ์
รูปแบบต่างๆ ในการให้บริการแก่ลูกคา้อยา่งเหมาะสม เช่น มีโปสเตอร์ แผ่นพบัอยา่งเพียงพอ รถ
ประชาสัมพนัธ์เคล่ือนท่ี  เป็นตน้ และ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ สามารถให้ขอ้มูลขั้นตอน
ปฏิบติังาน ระยะเวลาในการบริการ เอกสาร หลกัฐานท่ีจะต้องใช้ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้อย่าง
ชดัเจน ครบถว้น ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการเป็นลูกคา้ มากกว่า 4 ปีข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ 
ดา้นการติดต่อส่ือสาร มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.58) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ ให้ขอ้มูลบริการท่ีถูกตอ้งและ ง่ายต่อความเขา้ใจ 
รองลงมาคือ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ สามารถให้ขอ้มูลขั้นตอนปฏิบติังาน ระยะเวลาใน
การบริการ เอกสาร หลกัฐานท่ีจะตอ้งใช ้และค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน ครบถว้น และ ธนาคาร
กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ มีการประชาสัมพนัธ์รูปแบบต่างๆ ในการ
ให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเหมาะสม เช่น มีโปสเตอร์ แผ่นพับอย่างเพียงพอ รถประชาสัมพันธ์
เคล่ือนท่ี  เป็นตน้ ตามล าดบั 
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ความพึงพอใจต่อด้านความน่าเช่ือถือ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการเป็นลูกคา้ ต ่า
กวา่ 1 ปีมีความพึงพอใจต่อ ดา้นความน่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.32) โดย
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ ใส่ชุดฟอร์มของ
ธนาคาร ในขณะปฏิบติังานหรือให้บริการลูกคา้ รองลงมาคือ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ เป็นธนาคารท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีน่าเช่ือถือ และ การบริหารงานของ
ธนาคารมีความน่าเช่ือถือ ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการเป็นลูกค้า 1 – 2 ปีมีความพึงพอใจต่อ ด้านความ
น่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.42) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบั
แรกไดแ้ก่ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ เป็นธนาคารท่ีมีช่ือเสียง
เป็นท่ีน่าเช่ือถือ รองลงมาคือ การบริหารงานของธนาคารมีความน่าเช่ือถือ และ พนักงานผู ้
ใหบ้ริการดา้นสินเช่ือ ใส่ชุดฟอร์มของธนาคาร ในขณะปฏิบติังานหรือใหบ้ริการลูกคา้ ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการเป็นลูกค้า 3 – 4 ปีมีความพึงพอใจต่อ ด้านความ
น่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.58) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ ใส่ชุดฟอร์มของธนาคาร ในขณะปฏิบติังานหรือให้บริการ
ลูกคา้ รองลงมาคือ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ เป็นธนาคารท่ีมี
ช่ือเสียงเป็นท่ีน่าเช่ือถือ และ พนักงานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือ ด้วยความเสมอภาค ยุติธรรม 
โปร่งใส เสมอ เหมือนกนัเป็นไปตามคิว ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการเป็นลูกคา้ มากกว่า 4 ปีข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ 
ดา้นความน่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.67) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดับแรกได้แก่ พนักงานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือ ด้วยความเสมอภาค ยุติธรรม โปร่งใส เสมอ 
เหมือนกนัเป็นไปตามคิว รองลงมาคือ การบริหารงานของธนาคารมีความน่าเช่ือถือ และ ธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ เป็นธนาคารท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีน่าเช่ือถือ 
ตามล าดบั 

ความพึงพอใจต่อด้านความปลอดภัย ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการเป็นลูกคา้ ต ่า
กว่า 1 ปีมีความพึงพอใจต่อ ด้านความปลอดภยั มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.77) โดย
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ สามารถเก็บรักษา
ความลบัของลูกคา้ไม่น าขอ้มูลลูกคา้ไปเปิดเผย รองลงมาคือ ทรัพยสิ์นของลูกคา้จะไม่สูญหาย เช่น 
เอกสารโฉนดท่ีดินท่ีน ามาค ้าประกนัไม่สูญหาย เป็นตน้ และ มีปิดประกาศขอ้พึงระมดัระวงั เช่น 
ระวงัการถูกหลอกจากพวกมิจฉาชีพ เป็นตน้ ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการเป็นลูกค้า 1 – 2 ปีมีความพึงพอใจต่อ ด้านความ
ปลอดภยั มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.79) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ สามารถเก็บรักษาความลบัของลูกคา้ไม่น าขอ้มูลลูกคา้ไป
เปิดเผย รองลงมาคือ ทรัพยสิ์นของลูกคา้จะไม่สูญหาย เช่น เอกสารโฉนดท่ีดินท่ีน ามาค ้าประกนัไม่
สูญหาย เป็นตน้ และ มีปิดประกาศขอ้พึงระมดัระวงั เช่น ระวงัการถูกหลอกจากพวกมิจฉาชีพ เป็น
ตน้ ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการเป็นลูกค้า 3 – 4 ปีมีความพึงพอใจต่อ ด้านความ
ปลอดภยั มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.74) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ สามารถเก็บรักษาความลบัของลูกคา้ไม่น าขอ้มูลลูกคา้ไป
เปิดเผย รองลงมาคือ ทรัพยสิ์นของลูกคา้จะไม่สูญหาย เช่น เอกสารโฉนดท่ีดินท่ีน ามาค ้าประกนัไม่
สูญหาย เป็นตน้ และ มีปิดประกาศขอ้พึงระมดัระวงั เช่น ระวงัการถูกหลอกจากพวกมิจฉาชีพ เป็น
ตน้ ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการเป็นลูกคา้ มากกว่า 4 ปีข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ 
ดา้นความปลอดภยั มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.80) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ สามารถเก็บรักษาความลบัของลูกคา้ไม่น าขอ้มูล
ลูกคา้ไปเปิดเผย รองลงมาคือ ทรัพยสิ์นของลูกคา้จะไม่สูญหาย เช่น เอกสารโฉนดท่ีดินท่ีน ามาค ้า
ประกนัไม่สูญหาย เป็นตน้ และ มีปิดประกาศขอ้พึงระมดัระวงั เช่น ระวงัการถูกหลอกจากพวก
มิจฉาชีพ เป็นตน้ ตามล าดบั 

 
ความพงึพอใจต่อด้านความเข้าใจและรู้จักลูกค้า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการเป็น

ลูกคา้ ต ่ากวา่ 1 ปีมีความพึงพอใจต่อ ดา้นความเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.27) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ สามารถคน้หาขอ้มูลประวติัลูกคา้ ไดอ้ย่างรวดเร็ว รองลงมา
คือ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ สามารถตรวจสอบเครดิตบูโร 
(Credit Bureau) หรือขอ้มูลประวติัการช าระสินเช่ือ และการช าระบตัรเครดิตของลูกคา้จากสถาบนั
การเงินต่างๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ สามารถทราบถึงความตอ้งการ
ลูกคา้ได ้ตั้งแต่คร้ังแรก ท่ีมาขออนุมติัสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการเป็นลูกค้า 1  – 2 ปีมีความพึงพอใจต่อ ด้านความ
เขา้ใจและรู้จกัลูกค้า มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.39) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ สามารถ
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คน้หาขอ้มูลประวติัลูกคา้ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว รองลงมาคือ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ สามารถ
ทราบถึงความตอ้งการลูกคา้ได ้ตั้งแต่คร้ังแรก ท่ีมาขออนุมติัสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั และ ธนาคารกสิกร
ไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ สามารถตรวจสอบเครดิตบูโร (Credit Bureau) 
หรือ ขอ้มูลประวติัการช าระสินเช่ือ และการช าระบตัรเครดิตของลูกคา้จากสถาบนัการเงินต่างๆ ได้
อยา่งรวดเร็ว ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการเป็นลูกค้า 3  – 4 ปีมีความพึงพอใจต่อ ด้านความ
เขา้ใจและรู้จกัลูกค้า มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.45) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ สามารถทราบถึงความตอ้งการลูกคา้ได ้
ตั้งแต่คร้ังแรก ท่ีมาขออนุมติัสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั รองลงมาคือ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ สามารถคน้หาขอ้มูลประวติัลูกคา้ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และ ธนาคารกสิกร
ไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ สามารถตรวจสอบเครดิตบูโร (Credit Bureau) 
หรือ ขอ้มูลประวติัการช าระสินเช่ือ และการช าระบตัรเครดิตของลูกคา้จากสถาบนัการเงินต่างๆ ได้
อยา่งรวดเร็ว ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการเป็นลูกคา้ มากกว่า 4 ปีข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ 
ดา้นความเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.71) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ สามารถทราบถึงความตอ้งการลูกคา้ได ้
ตั้งแต่คร้ังแรก ท่ีมาขออนุมติัสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั รองลงมาคือ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ สามารถคน้หาข้อมูลประวติัลูกค้า ได้อย่างรวดเร็ว และ พนักงานผู ้
ใหบ้ริการดา้นสินเช่ือ มีความสามารถจดจ าช่ือลูกคา้ได ้ตามล าดบั 

ความพึงพอใจต่อด้านการสร้างบริการให้เป็นที่รู้จัก ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการ
เป็นลูกคา้ ต ่ากว่า 1 ปีมีความพึงพอใจต่อ ดา้นการสร้างบริการให้เป็นท่ีรู้จกั มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.50) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ช่ือของธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน) และตราสัญญาลกัษณ์เป็นท่ีรู้จกัและจดจ าง่าย รองลงมาคือ พนักงานผูใ้ห้บริการ
ด้านสินเช่ือ กล่าวค าทักทายผูม้าใช้บริการ ด้วยวาจา หรือการไหว ้หรือยิ้ม และ เว็บไซต์ของ
ธนาคารน่าสนใจเขา้ถึงไดง่้าย ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการเป็นลูกคา้ 1 – 2 ปีมีความพึงพอใจต่อ ดา้นการสร้าง
บริการให้เป็นท่ีรู้จกั มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ ช่ือของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) และตราสัญญาลกัษณ์เป็นท่ีรู้จกัและ
จดจ าง่าย รองลงมาคือ พนักงานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ กล่าวค าทกัทายผูม้าใช้บริการ ด้วยวาจา 
หรือการไหว ้หรือยิม้ และ เวบ็ไซตข์องธนาคารน่าสนใจเขา้ถึงไดง่้าย ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการเป็นลูกคา้ 3 – 4 ปีมีความพึงพอใจต่อ ดา้นการสร้าง
บริการให้เป็นท่ีรู้จกั มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.44) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ช่ือของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) และตราสัญญาลกัษณ์เป็นท่ี
รู้จกัและจดจ าง่าย รองลงมาคือ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ กล่าวค าทกัทายผูม้าใชบ้ริการ ดว้ย
วาจา หรือการไหว ้หรือยิม้ และ เวบ็ไซตข์องธนาคารน่าสนใจเขา้ถึงไดง่้าย ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการเป็นลูกคา้ มากกว่า 4 ปีข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ 
ดา้นการสร้างบริการใหเ้ป็นท่ีรู้จกั มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.47) โดยค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ เวบ็ไซตข์องธนาคารน่าสนใจเขา้ถึงไดง่้าย รองลงมาคือ ช่ือของ
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) และตราสัญญาลกัษณ์เป็นท่ีรู้จกัและจดจ าง่าย และ พนกังานผู ้
ใหบ้ริการดา้นสินเช่ือ กล่าวค าทกัทายผูม้าใชบ้ริการ ดว้ยวาจา หรือการไหว ้หรือยิม้ ตามล าดบั 

 
 ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการด้านสินเช่ือที่อยู่อาศัยของธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ จ าแนกตามประเภทสินเช่ือที่อยู่อาศัยที่ใช้
บริการ 

จากการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการด้านสินเช่ือท่ีอยู่
อาศยัของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ จ  าแนกตามประเภทสินเช่ือ
ท่ีอยู่อาศยัท่ีใช้บริการ ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการประเภท สินเช่ือบ้านกสิกรไทย
สามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือดา้นความเช่ือมัน่วางใจได ้มีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.93) ดา้นความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการ
ของผูรั้บบริการ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.82) ด้านความปลอดภยั มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.78)ดา้นความสามารถในการใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.73)ดา้นการติดต่อส่ือสาร มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.55)ดา้นความเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.54)ดา้นการสร้างบริการให้เป็นท่ีรู้จกั มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.52)ดา้นความมีอธัยาศยัไมตรี หรือความสุภาพและความเป็นมิตร มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่น
ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.51)ด้านความน่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.48)และ ด้านการเขา้ถึงลูกคา้ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.45) ตามล าดบั 
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ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการประเภท สินเช่ือบา้นทวีทรัพยก์สิกรไทยสามารถ
เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือดา้นความสามารถในการตอบสนองความ
ตอ้งการของผูรั้บบริการ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.94)ดา้นความเช่ือมัน่
วางใจได ้มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.90)ดา้นความปลอดภยั มีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.87)ดา้นความน่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบั
ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.48)ดา้นความเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย 3.45)ด้านการสร้างบริการให้เป็นท่ีรู้จกั และดา้นความมีอธัยาศยัไมตรี หรือความ
สุภาพและความเป็นมิตร มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.41) ด้าน
ความสามารถในการให้บริการ และดา้นการเขา้ถึงลูกคา้ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย 3.36) และ ด้านการติดต่อส่ือสาร มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.35) ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการประเภท สินเช่ืออเนกประสงค์กสิกรไทยสามารถ
เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือดา้นความเช่ือมัน่วางใจได ้มีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.93)ด้านความสามารถในการตอบสนองความต้องการของ
ผูรั้บบริการ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.86)ด้านความปลอดภยั มีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.71)ด้านความน่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.53)ดา้นการสร้างบริการใหเ้ป็นท่ีรู้จกั มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย 3.47)ดา้นการติดต่อส่ือสาร มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.44)ดา้นการเขา้ถึงลูกคา้ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.41)ดา้นความมี
อธัยาศยัไมตรี หรือความสุภาพและความเป็นมิตร มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.36)ด้านความเข้าใจและรู้จักลูกค้า มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.35)และ ด้านความสามารถในการให้บริการ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย 3.26) ตามล าดบั 

 
 ความพึงพอใจต่อด้านความเช่ือมั่นวางใจได้  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการประเภท 
สินเช่ือบ้านกสิกรไทยมีความพึงพอใจต่อ ด้านความเช่ือมัน่วางใจได้ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.93) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ลูกคา้มีความเช่ือมัน่ในวงเงินท่ี
ขออนุมติั จะไดรั้บตามท่ีขออนุมติั เม่ือใชบ้ริการดา้นสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยักบัธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ รองลงมาคือ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ สามารถสร้าง
ความเช่ือมัน่และสร้างความไวว้างใจกบัลูกคา้ เช่น หากพนกังานมีการนดัหมายกบัลูกคา้ล่วงหน้า 
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พนกังานสามารถมาพบกบัลูกคา้ไดต้รงตามเวลาท่ีนดัหมาย เป็นตน้ และ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้น
สินเช่ือ มีความซ่ือสัตยแ์ละความน่าเช่ือถือไวใ้จได ้ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการประเภท สินเช่ือบา้นทวีทรัพยก์สิกรไทยมีความพึงพอใจ
ต่อ ดา้นความเช่ือมัน่วางใจได ้มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.90) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ลูกคา้มีความเช่ือมัน่ในวงเงินท่ีขออนุมติั จะไดรั้บตามท่ีขออนุมติั เม่ือใช้
บริการด้านสินเช่ือท่ีอยู่อาศยักับธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ 
รองลงมาคือ พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ สามารถสร้างความเช่ือมัน่และสร้างความไวว้างใจกบั
ลูกคา้ เช่น หากพนกังานมีการนดัหมายกบัลูกคา้ล่วงหน้า พนกังานสามารถมาพบกบัลูกคา้ไดต้รง
ตามเวลาท่ีนดัหมาย เป็นตน้ และ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ มีความสามารถในการให้บริการ
อยา่งมีคุณภาพสม ่าเสมอ ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการประเภท สินเช่ืออเนกประสงคก์สิกรไทยมีความพึงพอใจ
ต่อ ดา้นความเช่ือมัน่วางใจได ้มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.93) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ลูกคา้มีความเช่ือมัน่ในวงเงินท่ีขออนุมติั จะไดรั้บตามท่ีขออนุมติั เม่ือใช้
บริการด้านสินเช่ือท่ีอยู่อาศยักับธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ 
รองลงมาคือ พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ สามารถสร้างความเช่ือมัน่และสร้างความไวว้างใจกบั
ลูกคา้ เช่น หากพนกังานมีการนดัหมายกบัลูกคา้ล่วงหน้า พนกังานสามารถมาพบกบัลูกคา้ไดต้รง
ตามเวลาท่ีนัดหมาย เป็นต้น และ พนักงานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือ มีความซ่ือสัตย์และความ
น่าเช่ือถือไวใ้จได ้ตามล าดบั 
 

ความพึงพอใจต่อด้านความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้ รับบริการ  
ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีใช้บริการประเภท สินเช่ือบ้านกสิกรไทยมีความพึงพอใจต่อ ด้าน
ความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.82) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ สามารถ
เสนอผลิตภณัฑ์สินเช่ือท่ีอยู่อาศยัท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้ รองลงมาคือ กรณีเกิด
ปัญหาพนักงานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือ สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที รวดเร็วตามท่ี ลูกค้า
ตอ้งการ และ พนักงานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือ มีความพร้อมและเต็มใจในการให้บริการลูกค้า  
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการประเภท สินเช่ือบา้นทวีทรัพยก์สิกรไทยมีความพึงพอใจ
ต่อ ด้านความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.94) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ 
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สามารถเสนอผลิตภณัฑ์สินเช่ือท่ีอยู่อาศยัท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้ รองลงมาคือ 
พนักงานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือ มีความพร้อมและเต็มใจในการให้บริการลูกค้า และ กรณีเกิด
ปัญหาพนักงานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือ สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที รวดเร็วตามท่ี ลูกค้า
ตอ้งการ ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการประเภท สินเช่ืออเนกประสงค์กสิกรไทยมีความพึงพอใจ
ต่อ ด้านความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.86) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ 
สามารถเสนอผลิตภณัฑ์สินเช่ือท่ีอยู่อาศยัท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้ รองลงมาคือ 
พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ มีความพร้อมในการให้ขอ้มูลเก่ียวกบับริการดา้นสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั
ได ้และ กรณีเกิดปัญหาพนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ สามารถแกไ้ขปัญหาไดท้นัท่วงที รวดเร็ว
ตามท่ี ลูกคา้ตอ้งการ ตามล าดบั 

 
ความพึงพอใจต่อด้านความสามารถในการให้บริการ  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการ

ประเภท สินเช่ือบา้นกสิกรไทยมีความพึงพอใจต่อ ดา้นความสามารถในการใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.73) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ พนักงานผู ้
ให้บริการด้านสินเช่ือ มีความรู้ เช่น การคิดค่าดอกเบ้ีย เอกสารประกอบการขอสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั 
การประเมินวงเงินสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัไดเ้ป็นอย่างดี เป็นตน้ รองลงมาคือ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้น
สินเช่ือ มีความรู้ เก่ียวกบัระเบียบ วิธีปฏิบติั ขั้นตอนการ ปฏิบติังาน และมีความสามารถในการ
ให้บริการการขอสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัได้เป็นอย่างดี และ พนักงานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือ มีทกัษะ
ความช านาญใหบ้ริการดา้นสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการประเภท สินเช่ือบา้นทวีทรัพยก์สิกรไทยมีความพึงพอใจ
ต่อ ดา้นความสามารถในการให้บริการ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.36) โดยค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนักงานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ มีความรู้ เช่น การคิดค่า
ดอกเบ้ีย เอกสารประกอบการขอสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั การประเมินวงเงินสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัไดเ้ป็นอยา่ง
ดี เป็นต้น รองลงมาคือ พนักงานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือ มีความรู้ เก่ียวกับระเบียบ วิธีปฏิบัติ 
ขั้นตอนการ ปฏิบติังาน และมีความสามารถในการให้บริการการขอสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัไดเ้ป็นอยา่งดี 
และ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ สามารถประมาณการระยะเวลาในการขออนุมติัวงเงินเช่ือท่ี
อยูอ่าศยัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เช่น ไม่เกิน 7 วนัท าการ (กรณีเอกสารครบถว้น) เป็นตน้ ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการประเภท สินเช่ืออเนกประสงค์กสิกรไทยมีความพึงพอใจ
ต่อ ดา้นความสามารถในการให้บริการ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.26) โดยค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนักงานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ มีความรู้ เช่น การคิดค่า
ดอกเบ้ีย เอกสารประกอบการขอสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั การประเมินวงเงินสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัไดเ้ป็นอยา่ง
ดี เป็นต้น รองลงมาคือ พนักงานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือ มีความรู้ เก่ียวกับระเบียบ วิธีปฏิบัติ 
ขั้นตอนการ ปฏิบติังาน และมีความสามารถในการให้บริการการขอสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัไดเ้ป็นอยา่งดี 
และ พนักงานผู ้ให้บริการด้านสินเช่ือ มีทักษะความช านาญให้บริการด้านสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย 
ตามล าดบั 

 
ความพึงพอใจต่อด้านการเข้าถึงลูกค้า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการประเภท สินเช่ือ

บา้นกสิกรไทยมีความพึงพอใจต่อ ด้านการเขา้ถึงลูกคา้ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.45) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานมีการยืดหยุ่นต่อการให้บริการ 
เช่น เอกสารไม่ครบ แต่สามารถให้บริการได ้โดยลูกคา้สามารถน าเอกสารท่ีขาด มาให้เพิ่มเติมใน
ภายหลงัได ้เป็นตน้ รองลงมาคือ ลูกคา้สามารถเรียกใชบ้ริการจากพนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ
ไดส้ะดวก เช่น การรับเอกสารเซ็นสัญญาการขอกู ้นอกสถานท่ี เป็นตน้ และ ขั้นตอนการบริการใช้
เวลานอ้ย มีช่องบริการเพียงพอ ไม่ตอ้งรอนาน ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการประเภท สินเช่ือบา้นทวีทรัพยก์สิกรไทยมีความพึงพอใจ
ต่อ ดา้นการเขา้ถึงลูกคา้ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.36) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ ลูกค้าสามารถเรียกใช้บริการจากพนักงานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือได้
สะดวก เช่น การรับเอกสารเซ็นสัญญาการขอกู้ นอกสถานท่ี เป็นตน้ รองลงมาคือ ขั้นตอนการ
บริการใช้เวลาน้อย มีช่องบริการเพียงพอ ไม่ต้องรอนาน และ พนักงานมีการยืดหยุ่นต่อการ
ให้บริการ เช่น เอกสารไม่ครบ แต่สามารถให้บริการได ้โดยลูกคา้สามารถน าเอกสารท่ีขาด มาให้
เพิ่มเติมในภายหลงัได ้เป็นตน้ ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการประเภท สินเช่ืออเนกประสงค์กสิกรไทยมีความพึงพอใจ
ต่อ ดา้นการเขา้ถึงลูกคา้ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.41) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานมีการยืดหยุน่ต่อการให้บริการ เช่น เอกสารไม่ครบ แต่สามารถ
ให้บริการได ้โดยลูกคา้สามารถน าเอกสารท่ีขาด มาให้เพิ่มเติมในภายหลงัได ้เป็นตน้ รองลงมาคือ 
ลูกคา้สามารถเรียกใชบ้ริการจากพนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือไดส้ะดวก เช่น การรับเอกสารเซ็น
สัญญาการขอกู ้นอกสถานท่ี เป็นตน้ และ ขั้นตอนการบริการใชเ้วลานอ้ย มีช่องบริการเพียงพอ ไม่
ตอ้งรอนาน ตามล าดบั 
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ความพึงพอใจต่อด้านความมีอัธยาศัยไมตรี หรือความสุภาพและความเป็นมิตร ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีใช้บริการประเภท สินเช่ือบา้นกสิกรไทยมีความพึงพอใจต่อ ดา้นความมีอธัยาศยั
ไมตรี หรือความสุภาพและความเป็นมิตร มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.51) โดยค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ พนักงานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือ มีกิริยามารยาทท่ีดีกับ
ลูกคา้ รองลงมาคือ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ใหค้วามเป็นกนัเองยิม้แยม้
แจ่มใสเป็นมิตร และ พนักงานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ ใช้วาจาท่ีสุภาพไพเราะเหมาะสมกบัลูกคา้ 
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการประเภท สินเช่ือบา้นทวีทรัพยก์สิกรไทยมีความพึงพอใจ
ต่อ ดา้นความมีอธัยาศยัไมตรี หรือความสุภาพและความเป็นมิตร มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.41) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ 
มีกิริยามารยาทท่ีดีกบัลูกคา้ รองลงมาคือ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ให้
ความเป็นกันเองยิ้มแยม้แจ่มใสเป็นมิตร และ พนักงานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือ ใช้วาจาท่ีสุภาพ
ไพเราะเหมาะสมกบัลูกคา้ ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการประเภท สินเช่ืออเนกประสงค์กสิกรไทยมีความพึงพอใจ
ต่อ ดา้นความมีอธัยาศยัไมตรี หรือความสุภาพและความเป็นมิตร มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.36) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ 
มีกิริยามารยาทท่ีดีกบัลูกคา้ รองลงมาคือ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ ใชว้าจาท่ีสุภาพไพเราะ
เหมาะสมกบัลูกคา้ และ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ให้ความเป็นกนัเอง
ยิม้แยม้แจ่มใสเป็นมิตร ตามล าดบั 

ความพึงพอใจต่อด้านการติดต่อส่ือสาร ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการประเภท สินเช่ือ
บา้นกสิกรไทยมีความพึงพอใจต่อ ดา้นการติดต่อส่ือสาร มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.55) 
โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ พนักงานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือ ให้ขอ้มูล
บริการท่ีถูกตอ้งและ ง่ายต่อความเขา้ใจ รองลงมาคือ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขา
ตลาดประตูเชียงใหม่ มีการประชาสัมพนัธ์รูปแบบต่างๆ ในการให้บริการแก่ลูกคา้อยา่งเหมาะสม 
เช่น มีโปสเตอร์ แผ่นพับอย่างเพียงพอ รถประชาสัมพันธ์เคล่ือนท่ี  เป็นต้น และ พนักงานผู ้
ให้บริการด้านสินเช่ือ สามารถให้ข้อมูลขั้นตอนปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการบริการ เอกสาร 
หลกัฐานท่ีจะตอ้งใช ้และค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน ครบถว้น ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการประเภท สินเช่ือบา้นทวีทรัพยก์สิกรไทยมีความพึงพอใจ
ต่อ ดา้นการติดต่อส่ือสาร มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.35) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ มีการ
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ประชาสัมพนัธ์รูปแบบต่างๆ ในการให้บริการแก่ลูกคา้อย่างเหมาะสม เช่น มีโปสเตอร์ แผ่นพบั
อยา่งเพียงพอ รถประชาสัมพนัธ์เคล่ือนท่ี  เป็นตน้ รองลงมาคือ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ ให้
ขอ้มูลบริการท่ีถูกตอ้งและ ง่ายต่อความเขา้ใจ และ พนักงานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือ สามารถให้
ขอ้มูลขั้นตอนปฏิบติังาน ระยะเวลาในการบริการ เอกสาร หลกัฐานท่ีจะตอ้งใช ้และค่าใชจ่้ายต่างๆ 
ไดอ้ยา่งชดัเจน ครบถว้น ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการประเภท สินเช่ืออเนกประสงค์กสิกรไทยมีความพึงพอใจ
ต่อ ดา้นการติดต่อส่ือสาร มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.44) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนักงานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือ ให้ขอ้มูลบริการท่ีถูกตอ้งและ ง่ายต่อ
ความเข้าใจ รองลงมาคือ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ มีการ
ประชาสัมพนัธ์รูปแบบต่างๆ ในการให้บริการแก่ลูกคา้อย่างเหมาะสม เช่น มีโปสเตอร์ แผ่นพบั
อยา่งเพียงพอ รถประชาสัมพนัธ์เคล่ือนท่ี  เป็นตน้ และ พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ สามารถให้
ขอ้มูลขั้นตอนปฏิบติังาน ระยะเวลาในการบริการ เอกสาร หลกัฐานท่ีจะตอ้งใช ้และค่าใชจ่้ายต่างๆ 
ไดอ้ยา่งชดัเจน ครบถว้น ตามล าดบั 

 
ความพึงพอใจต่อด้านความน่าเช่ือถือ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการประเภท สินเช่ือบา้น

กสิกรไทยมีความพึงพอใจต่อ ดา้นความน่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.48) 
โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ ใส่ชุดฟอร์ม
ของธนาคาร ในขณะปฏิบัติงานหรือให้บริการลูกค้า รองลงมาคือ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ เป็นธนาคารท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีน่าเช่ือถือ และ การบริหารงาน
ของธนาคารมีความน่าเช่ือถือ ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการประเภท สินเช่ือบา้นทวีทรัพยก์สิกรไทยมีความพึงพอใจ
ต่อ ดา้นความน่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.48) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ เป็น
ธนาคารท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีน่าเช่ือถือ รองลงมาคือ การบริหารงานของธนาคารมีความน่าเช่ือถือ และ 
พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ ดว้ยความเสมอภาค ยติุธรรม โปร่งใส เสมอ เหมือนกนัเป็นไปตาม
คิว ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการประเภท สินเช่ืออเนกประสงค์กสิกรไทยมีความพึงพอใจ
ต่อ ดา้นความน่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.53) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรกได้แก่ การบริหารงานของธนาคารมีความน่าเช่ือถือ รองลงมาคือ พนกังานผูใ้ห้บริการ
ด้านสินเช่ือ ใส่ชุดฟอร์มของธนาคาร ในขณะปฏิบติังานหรือให้บริการลูกค้า และ พนักงานผู ้
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ให้บริการด้านสินเช่ือ ด้วยความเสมอภาค ยุติธรรม โปร่งใส เสมอ เหมือนกันเป็นไปตามคิว 
ตามล าดบั 

 
ความพงึพอใจต่อด้านความปลอดภัย ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการประเภท สินเช่ือบา้น

กสิกรไทยมีความพึงพอใจต่อ ด้านความปลอดภยั มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.78) โดย
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ สามารถเก็บรักษา
ความลบัของลูกคา้ไม่น าขอ้มูลลูกคา้ไปเปิดเผย รองลงมาคือ ทรัพยสิ์นของลูกคา้จะไม่สูญหาย เช่น 
เอกสารโฉนดท่ีดินท่ีน ามาค ้าประกนัไม่สูญหาย เป็นตน้ และ มีปิดประกาศขอ้พึงระมดัระวงั เช่น 
ระวงัการถูกหลอกจากพวกมิจฉาชีพ เป็นตน้ ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการประเภท สินเช่ือบา้นทวีทรัพยก์สิกรไทยมีความพึงพอใจ
ต่อ ดา้นความปลอดภยั มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.87) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ สามารถเก็บรักษาความลบัของลูกคา้ไม่น าขอ้มูล
ลูกคา้ไปเปิดเผย รองลงมาคือ ทรัพยสิ์นของลูกคา้จะไม่สูญหาย เช่น เอกสารโฉนดท่ีดินท่ีน ามาค ้า
ประกนัไม่สูญหาย เป็นตน้ และ มีปิดประกาศขอ้พึงระมดัระวงั เช่น ระวงัการถูกหลอกจากพวก
มิจฉาชีพ เป็นตน้ ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการประเภท สินเช่ืออเนกประสงค์กสิกรไทยมีความพึงพอใจ
ต่อ ดา้นความปลอดภยั มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.71) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ สามารถเก็บรักษาความลบัของลูกคา้ไม่น าขอ้มูล
ลูกคา้ไปเปิดเผย รองลงมาคือ ทรัพยสิ์นของลูกคา้จะไม่สูญหาย เช่น เอกสารโฉนดท่ีดินท่ีน ามาค ้า
ประกนัไม่สูญหาย เป็นตน้ และ มีปิดประกาศขอ้พึงระมัดระวงั เช่น ระวงัการถูกหลอกจากพวก
มิจฉาชีพ เป็นตน้ ตามล าดบั 

ความพึงพอใจต่อด้านความเข้าใจและรู้จักลูกค้า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการประเภท 
สินเช่ือบา้นกสิกรไทยมีความพึงพอใจต่อ ดา้นความเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.54) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ 
สามารถทราบถึงความตอ้งการลูกคา้ได ้ตั้งแต่คร้ังแรก ท่ีมาขออนุมติัสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั รองลงมาคือ 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ สามารถคน้หาขอ้มูลประวติัลูกคา้ 
ได้อย่างรวดเร็ว และ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ สามารถ
ตรวจสอบเครดิตบูโร (Credit Bureau) หรือ ขอ้มูลประวติัการช าระสินเช่ือ และการช าระบตัรเครดิต
ของลูกคา้จากสถาบนัการเงินต่างๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการประเภท สินเช่ือบา้นทวีทรัพยก์สิกรไทยมีความพึงพอใจ
ต่อ ดา้นความเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.45) โดยค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ 
สามารถคน้หาขอ้มูลประวติัลูกคา้ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว รองลงมาคือ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ สามารถตรวจสอบเครดิตบูโร (Credit Bureau) หรือ ขอ้มูลประวติัการ
ช าระสินเช่ือ และการช าระบตัรเครดิตของลูกคา้จากสถาบนัการเงินต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และ 
พนักงานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือ สามารถทราบถึงความตอ้งการลูกคา้ได้ ตั้งแต่คร้ังแรก ท่ีมาขอ
อนุมติัสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการประเภท สินเช่ืออเนกประสงค์กสิกรไทยมีความพึงพอใจ
ต่อ ดา้นความเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.35) โดยค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ 
สามารถคน้หาขอ้มูลประวติัลูกคา้ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว รองลงมาคือ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ สามารถตรวจสอบเครดิตบูโร (Credit Bureau) หรือ ขอ้มูลประวติัการ
ช าระสินเช่ือ และการช าระบตัรเครดิตของลูกคา้จากสถาบนัการเงินต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และ 
พนักงานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือ สามารถทราบถึงความตอ้งการลูกคา้ได้ ตั้งแต่คร้ังแรก ท่ีมาขอ
อนุมติัสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั ตามล าดบั 

 
ความพึงพอใจต่อด้านการสร้างบริการให้เป็นที่รู้จัก ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการ

ประเภท สินเช่ือบา้นกสิกรไทยมีความพึงพอใจต่อ ดา้นการสร้างบริการให้เป็นท่ีรู้จกั มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ช่ือของธนาคาร
กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) และตราสัญญาลกัษณ์เป็นท่ีรู้จกัและจดจ าง่าย รองลงมาคือ เวบ็ไซตข์อง
ธนาคารน่าสนใจเขา้ถึงไดง่้าย และ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ กล่าวค าทกัทายผูม้าใชบ้ริการ 
ดว้ยวาจา หรือการไหว ้หรือยิม้ ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการประเภท สินเช่ือบา้นทวีทรัพยก์สิกรไทยมีความพึงพอใจ
ต่อ ดา้นการสร้างบริการให้เป็นท่ีรู้จกั มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.41) โดยค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ช่ือของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) และตราสัญญา
ลกัษณ์เป็นท่ีรู้จกัและจดจ าง่าย รองลงมาคือ พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ กล่าวค าทกัทายผูม้าใช้
บริการ ดว้ยวาจา หรือการไหว ้หรือยิม้ และ เวบ็ไซตข์องธนาคารน่าสนใจเขา้ถึงไดง่้าย ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการประเภท สินเช่ืออเนกประสงค์กสิกรไทยมีความพึงพอใจ
ต่อ ดา้นการสร้างบริการให้เป็นท่ีรู้จกั มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.47) โดยค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ช่ือของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) และตราสัญญา
ลกัษณ์เป็นท่ีรู้จกัและจดจ าง่าย รองลงมาคือ พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ กล่าวค าทกัทายผูม้าใช้
บริการ ดว้ยวาจา หรือการไหว ้หรือยิม้ และ เวบ็ไซตข์องธนาคารน่าสนใจเขา้ถึงไดง่้าย ตามล าดบั 
 
5.2 อภิปรายผล 

ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพการให้บริการดา้นสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารกสิกร
ไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ อภิปรายผลตามแนวความคิดของคุณภาพการบริการ 
(Service Quality) อันประกอบด้วย 1) ด้านความเช่ือมั่นวางใจได้ 2) ด้านความสามารถในการ
ตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ 3) ด้านความสามารถในการให้บริการ 4) ด้านการเขา้ถึง
ลูกคา้ 5) ดา้นความมีอธัยาศยัไมตรี หรือความสุภาพและความเป็นมิตร 6) ดา้นการติดต่อส่ือสาร 7) 
ดา้นความน่าเช่ือถือ 8) ดา้นความปลอดภยั 9) ดา้นความเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้และ 10) ดา้นการสร้าง
บริการใหเ้ป็นท่ีรู้จกั สามารถอภิปรายผลการศึกษากบัวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งไดด้งัน้ี 

คุณภาพการให้บริการ จากผลการศึกษาพบวา่ คุณภาพการให้บริการท่ีผูต้อบแบบสอบถาม 
มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกคือ ดา้นความเช่ือมัน่วางใจได ้ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 
วีรชาติ ปูอุตรี (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพการให้บริการของธนาคาร 
กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) สาขาปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ซ่ึงพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มี
ความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกคือ ด้านรูปลกัษณ์ แต่สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ วริศรา ล้อศิ
รินนัท ์(2551) ไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจในการใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อซ้ือบา้นพร้อมท่ีดินของลูกคา้
ธนาคารไทยพาณิชย ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความพึง
พอใจเป็นอนัดบัแรกคือ ดา้นความเช่ือมัน่ไวว้างใจได ้

ด้านความเช่ือมั่นวางใจได้  จากผลการศึกษาพบว่า ด้านความเช่ือมั่นวางใจได้ท่ีผู ้ตอบ
แบบสอบถาม มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกคือ ลูกคา้มีความเช่ือมัน่ในวงเงินท่ีขออนุมติั จะไดรั้บ
ตามท่ีขออนุมติั เม่ือใช้บริการดา้นสินเช่ือท่ีอยู่อาศยักบัธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขา
ตลาดประตูเชียงใหม่ ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ วีรชาติ ปูอุตรี (2554) ซ่ึงพบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกในดา้นพนกังานมีบุคลิกแสดงออกให้ท่าน
เช่ือมัน่ และมีความมัน่ใจในบริการต่าง ๆ ของธนาคาร และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วริศรา 
ลอ้ศิรินนัท์ (2551) ซ่ึงพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกในดา้น
พนกังานผูใ้หบ้ริการมีความซ่ือสัตยแ์ละความน่าเช่ือถือไวใ้จได ้
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ด้านความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ จากผลการศึกษาพบว่า 
ดา้นความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ ท่ีผูต้อบแบบสอบถาม มีความพึง
พอใจเป็นอนัดบัแรกคือ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ สามารถเสนอผลิตภณัฑ์สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั
ท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วีรชาติ ปูอุตรี (2554) ซ่ึง
พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกในดา้นลูกคา้สามารถใชบ้ริการ
ของธนาคารทั้งในด้านเงินฝาก สินเช่ือ และบริการต่าง ๆ ท่ีสะดวก ตรงกบัความตอ้งการ แต่ไม่
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วริศรา ลอ้ศิรินนัท ์(2551) ซ่ึงพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกในดา้นพนกังานมีความพร้อมและเตม็ใจในการใหบ้ริการ 

ด้านความสามารถในการให้บริการ จากผลการศึกษาพบว่า ด้านความสามารถในการ
ใหบ้ริการ มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกคือ พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ มีความรู้  เช่น การคิด
ค่าดอกเบ้ีย เอกสารประกอบการขอสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั การประเมินวงเงินสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัได้เป็น
อย่างดี  เป็นต้น  ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ วีรชาติ ปู อุตรี (2554) ซ่ึ งพบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกในด้านพนักงานมีความรู้และสามารถให้
ขอ้มูลเก่ียวกบับริการต่างๆของธนาคาร เช่น บริการเงินฝาก สินเช่ือ เป็นตน้ ไดอ้ย่างชัดเจน และ
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วริศรา ลอ้ศิรินนัท ์(2551) ซ่ึงพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกในดา้นพนกังานผูใ้ห้บริการมีความรู้เก่ียวกบัระเบียบวธีิปฏิบติัขั้นตอน
การปฏิบติังานและมีความสามารถ ในการใหบ้ริการไดเ้ป็นอยา่งดี 

ด้านการเข้าถึงลูกค้า จากผลการศึกษาพบว่าด้านการเขา้ถึงลูกคา้ ผูต้อบแบบสอบถาม มี
ความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกคือ พนกังานมีการยืดหยุ่นต่อการให้บริการ เช่น เอกสารไม่ครบ แต่
สามารถให้บริการได ้โดยลูกคา้สามารถน าเอกสารท่ีขาด มาให้เพิ่มเติมในภายหลงัได ้เป็นตน้ ซ่ึงไม่
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วีรชาติ ปูอุตรี (2554) ซ่ึงพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความ
พึงพอใจเป็นอนัดบัแรกในดา้นธนาคารไดจ้ดัให้มีจ  านวนพนกังานเพียงพอท่ีจะให้บริการลูกคา้ใน
แต่ละช่วงเวลา และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วริศรา ลอ้ศิรินันท์ (2551) ซ่ึงพบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกในดา้นขั้นตอนการบริการใชเ้วลานอ้ย มีช่อง
บริการเพียงพอไม่ตอ้งรอนาน 

ด้านความมีอธัยาศัยไมตรี หรือความสุภาพและความเป็นมิตร จากผลการศึกษาพบวา่ ดา้น
ความมีอธัยาศยัไมตรี หรือความสุภาพและความเป็นมิตร ผูต้อบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจเป็น
อนัดบัแรกคือ พนักงานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือ มีกิริยามารยาทท่ีดีกบัลูกค้า ซ่ึงสอดคล้องกบัผล
การศึกษาของ วีรชาติ ปูอุตรี (2554) ซ่ึงพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็น
อนัดบัแรกในดา้นพนกังานให้บริการลูกคา้ดว้ยความเป็นมิตร สุภาพ และมีมารยาท และสอดคลอ้ง
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กบัผลการศึกษาของ วริศรา ลอ้ศิรินันท์ (2551) ซ่ึงพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจเป็นอนัดบัแรกในดา้นพนกังานมี มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ใหค้วามเป็นกนัเองยิม้แยม้แจ่มใสเป็นมิตร 

ด้านการติดต่อส่ือสาร จากผลการศึกษาพบวา่ ดา้นการติดต่อส่ือสาร ผูต้อบแบบสอบถาม มี
ความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกคือ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ ใหข้อ้มูลบริการท่ีถูกตอ้งและ ง่าย
ต่อความเข้าใจ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วีรชาติ ปูอุตรี (2554) ซ่ึงพบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกในด้านลูกค้าได้รับความสะดวกจากป้าย
แสดงสถานท่ีใหบ้ริการ เอกสารและขอ้มูลแนะน าบริการต่าง เช่น เงินฝาก สินเช่ือ บตัรเอทีเอ็มและ
อ่ืนๆ ท่ีมีความชดัเจนเขา้ใจง่าย หยบิไดส้ะดวก แต่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วริศรา ลอ้ศิรินนัท ์
(2551) ซ่ึงพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกในดา้นการอธิบาย
ของพนกังานใชภ้าษาค าพดูท่ีเขา้ใจง่ายชดัเจน 

ด้านความน่าเช่ือถือ จากผลการศึกษาพบว่า ด้านความน่าเช่ือถือ ผูต้อบแบบสอบถาม มี
ความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกคือ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ ใส่ชุดฟอร์มของธนาคาร ในขณะ
ปฏิบติังานหรือให้บริการลูกคา้ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วีรชาติ ปูอุตรี (2554) ซ่ึงพบวา่ 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกในดา้นการไดรั้บบริการจากพนกังาน
อย่างถูกต้องแม่นย  า ไม่มีข้อผิดพลาด และไม่สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ วริศรา ล้อศิรินันท ์
(2551) ซ่ึงพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกในดา้นธนาคารไทย
พาณิชยเ์ป็นธนาคารท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีน่าเช่ือถือ 

ด้านความปลอดภัย จากผลการศึกษาพบว่า ด้านความปลอดภยั ผูต้อบแบบสอบถาม มี
ความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกคือ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ สามารถเก็บรักษาความลบัของ
ลูกคา้ไม่น าขอ้มูลลูกคา้ไปเปิดเผย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วีรชาติ ปูอุตรี (2554) ซ่ึงพบวา่ 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกในดา้นพนกังานไดเ้ก็บรักษาขอ้มูลของ
ลูกคา้เป็นความลบัและน าขอ้มูลไปใชใ้นการบริการลูกคา้เฉพาะรายเท่านั้น แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของ วริศรา ลอ้ศิรินนัท์ (2551) ซ่ึงพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
เป็นอนัดบัแรกในดา้นมีป้ายปิดประกาศ ขอ้พึงระมดัระวงั เช่น ระวงัการถูกหลอกจากพวกมิจฉาชีพ 

ด้านความเข้าใจและรู้จักลูกค้า จากผลการศึกษาพบวา่ ดา้นความเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ ผูต้อบ
แบบสอบถาม มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกคือ พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ สามารถทราบถึง
ความต้องการลูกค้าได้ ตั้ งแต่คร้ังแรก ท่ีมาขออนุมัติสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ วีรชาติ ปูอุตรี (2554) ซ่ึงพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็น
อนัดบัแรกในด้านช่วงเวลาท่ีธนาคารเปีดให้บริการ ตั้งแต่ 09.00 น. ถึง  17.00 น. เป็นเวลาท าการ
ของธนาคารท่ีเหมาะสมและสะดวกส าหรับท่าน และธนาคารมีการตั้งกล่องรับขอ้ร้องเรียนและ
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ขอ้แนะน าจากผูใ้ชบ้ริการและน าไปปรับปรุงบริการท่ีดีข้ึน แต่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วริศรา 
ลอ้ศิรินนัท์ (2551) ซ่ึงพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกในดา้น
เม่ือไดพ้บปะพดูคุยแลว้พนกังานสามารถทราบถึงความตอ้งการลูกคา้ 

ด้านการสร้างบริการให้เป็นทีรู้่จัก จากผลการศึกษาพบวา่ ดา้นการสร้างบริการใหเ้ป็นท่ีรู้จกั 
ผูต้อบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกคือ ช่ือของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
และตราสัญญาลกัษณ์เป็นท่ีรู้จกัและจดจ าง่าย ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วีรชาติ ปูอุตรี 
(2554) ซ่ึงพบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอันดับแรกในด้าน มีการ
ให้บริการด้วยเทคโนโลยีใหม่ด้านหน้าส านักงานธนาคาร เช่น เคร่ืองเอทีเอ็ม เคร่ืองฝากเงิน สด 
เคร่ืองปรับสมุด แต่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วริศรา ล้อศิรินันท์ (2551) ซ่ึงพบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกในดา้นช่ือของธนาคารไทยพาณิชยแ์ละตรา
สัญลกัษณ์เป็นท่ีรู้จกัและจดจ าง่าย 
 
5.3 ข้อค้นพบ 

จากการศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพการให้บริการดา้นสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัของ
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ ในคร้ังน้ี ผูศึ้กษามีขอ้คน้พบดงัน้ี 

5.3.1 ข้อค้นพบความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการด้านสินเช่ือที่อยู่อาศัยของธนาคาร
กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ทีผู่้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญ 

จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการด้าน
สินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ในดา้นความ
เช่ือมัน่วางใจได ้มากท่ีสุด และมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการดา้นสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัใน
ดา้นการเขา้ถึงลูกคา้ นอ้ยท่ีสุด โดยสามารถสรุป 10 ล าดบัระดบัความพึงพอใจและปัญหาของลูกคา้
ต่อคุณภาพการให้บริการดา้นสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาด
ประตูเชียงใหม่เป็นดงัตารางท่ี 5.1 – 5.6 ซ่ึงมีขอ้คน้พบดงัน้ี 
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ตารางที่ 5.1 แสดงสรุป 10 ล าดบัค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพการ
ใหบ้ริการดา้นสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ 

 

ล าดับที ่ รายละเอยีด 
องค์ประกอบ
คุณภาพบริการ 

ค่าเฉลีย่ แปลผล 

1 ลูกคา้มีความเช่ือมัน่ในวงเงินท่ีขออนุมติั 
จะไดรั้บตามท่ีขออนุมติั เม่ือใชบ้ริการ
ดา้นสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยักบัธนาคารกสิกร
ไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตู
เชียงใหม่ 

ดา้นความเช่ือมัน่
วางใจได ้

4.70 มากท่ีสุด 

2 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ สามารถ
เสนอผลิตภณัฑสิ์นเช่ือท่ีอยูอ่าศยัท่ี
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้

ดา้นความสามารถ
ในการตอบสนอง
ความตอ้งการของ

ผูรั้บบริการ 

4.29 มาก 

3 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ สามารถ
เก็บรักษาความลบัของลูกคา้ไม่น าขอ้มูล
ลูกคา้ไปเปิดเผย 

ดา้นความปลอดภยั 4.24 มาก 

4 ช่ือของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) และตราสัญญาลกัษณ์เป็นท่ี
รู้จกัและจดจ าง่าย 

ดา้นการสร้าง
บริการใหเ้ป็นท่ี

รู้จกั 

4.23 มาก 

5 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ สามารถ
สร้างความเช่ือมัน่และสร้างความ
ไวว้างใจกบัลูกคา้ เช่น หากพนกังานมี
การนดัหมายกบัลูกคา้ล่วงหนา้ พนกังาน
สามารถมาพบกบัลูกคา้ไดต้รงตามเวลาท่ี
นดัหมาย เป็นตน้ 

ดา้นความเช่ือมัน่
วางใจได ้

4.22 มาก 

6 ทรัพยสิ์นของลูกคา้จะไม่สูญหาย เช่น 
เอกสารโฉนดท่ีดินท่ีน ามาค ้าประกนัไม่
สูญหาย เป็นตน้ 

ดา้นความปลอดภยั 4.01 มาก 
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ตารางที่ 5.1 แสดงสรุป 10 ล าดับค่าเฉล่ียสูงสุดและระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการ
ใหบ้ริการดา้นสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ (ต่อ) 

 

ล าดับที ่ รายละเอยีด 
องค์ประกอบ
คุณภาพบริการ 

ค่าเฉลีย่ แปลผล 

7 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ กล่าวค า
ทกัทายผูม้าใชบ้ริการ ดว้ยวาจา หรือการ
ไหว ้หรือยิม้ 

ดา้นการสร้าง
บริการใหเ้ป็นท่ี

รู้จกั 

3.92 มาก 

8 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ มี
กิริยามารยาทท่ีดีกบัลูกคา้ 

ดา้นความมี
อธัยาศยัไมตรี หรือ
ความสุภาพและ
ความเป็นมิตร 

3.88 มาก 

9 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ มีความรู้ 
เช่น การคิดค่าดอกเบ้ีย เอกสาร
ประกอบการขอสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั การ
ประเมินวงเงินสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัไดเ้ป็น
อยา่งดี เป็นตน้ 

ดา้นความสามารถ
ในการใหบ้ริการ 

3.88 มาก 

10 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ ให้
ขอ้มูลบริการท่ีถูกตอ้งและ ง่ายต่อความ
เขา้ใจ 

ดา้นการ
ติดต่อส่ือสาร 

3.86 มาก 

 
จากตารางท่ี 5.1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการ

ให้บริการดา้นสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ 
ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ ลูกคา้มีความเช่ือมัน่ในวงเงินท่ีขออนุมติั จะไดรั้บ
ตามท่ีขออนุมติั เม่ือใช้บริการด้านสินเช่ือท่ีอยู่อาศยักบัธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขา
ตลาดประตูเชียงใหม่ ล าดบัถัดมา คือ พนักงานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือ สามารถเสนอผลิตภณัฑ์
สินเช่ือท่ีอยู่อาศยัท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกค้าได้ และ พนักงานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือ 
สามารถเก็บรักษาความลบัของลูกคา้ไม่น าขอ้มูลลูกคา้ไปเปิดเผย ตามล าดบั  
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ตารางที่ 5.2 แสดงสรุป 10 ล าดบัค่าเฉล่ียต ่าสุดและระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพการ
ใหบ้ริการดา้นสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ 

 

ล าดับที ่ รายละเอยีด 
องค์ประกอบ
คุณภาพบริการ 

ค่าเฉลีย่ แปลผล 

1 สถานท่ีของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ มี
ความใหญ่โต สะดวกสบายต่อการมา
ติดต่อขออนุมติัสินเช่ือ 

ดา้นการสร้างบริการ
ใหเ้ป็นท่ีรู้จกั 

2.77 ปานกลาง 

2 ท าเลท่ีตั้ง ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ 
เหมาะสม การคมนาคมสะดวกง่ายต่อ
การติดต่อ 

ดา้นการเขา้ถึงลูกคา้ 2.79 ปานกลาง 

3 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ มีความ
เขา้ใจลูกคา้ เช่น ความรวดเร็วในการ
ด าเนินการอนุมติัสินเช่ือ ปริมาณวงเงินท่ี
ขออนุมติั เป็นตน้ 

ดา้นความมีอธัยาศยั
ไมตรี หรือความ

สุภาพและความเป็น
มิตร 

2.94 ปานกลาง 

4 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ มี
ความสามารถจดจ าช่ือลูกคา้ได ้

ดา้นความเขา้ใจและ
รู้จกัลูกคา้ 

2.96 ปานกลาง 

5 อาคารสถานท่ีของธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตู
เชียงใหม่ สะอาด และเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย 

ดา้นการสร้างบริการ
ใหเ้ป็นท่ีรู้จกั 

2.98 ปานกลาง 

6 การอธิบายของพนกังานผูใ้ห้บริการดา้น
สินเช่ือ ใชภ้าษาค าพดูท่ีเขา้ใจง่ายชดัเจน 
เช่น ใชภ้าษาทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 

ดา้นการ
ติดต่อส่ือสาร 

3.03 ปานกลาง 

7 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขา
ตลาดประตูเชียงใหม่ ไดมี้การส ารวจ
ความตอ้งการของลูกคา้ 

ดา้นความน่าเช่ือถือ 3.05 ปานกลาง 
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ตารางที่ 5.2 แสดงสรุป 10 ล าดับค่าเฉล่ียต ่าสุดและระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการ
ใหบ้ริการดา้นสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ (ต่อ) 

 

ล าดับที ่ รายละเอยีด 
องค์ประกอบ
คุณภาพบริการ 

ค่าเฉลีย่ แปลผล 

8 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ สามารถ
ประมาณการระยะเวลาในการขออนุมติั
วงเงินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เช่น 
ไม่เกิน 7 วนัท าการ (กรณีเอกสาร
ครบถว้น) เป็นตน้ 

ดา้นความสามารถ
ในการใหบ้ริการ 

3.06 ปานกลาง 

9 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขา
ตลาดประตูเชียงใหม่ สามารถแสดง
หลกัฐาน เอกสารท่ีจ าเป็น ในกรณีท่ีลูกคา้
ตอ้งการรับรู้ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว เช่น ขอ้มูล
ของบริษทัประเมินสินทรัพย ์ท่ีธนาคาร
รับรอง เป็นตน้ 

ดา้นความเขา้ใจ
และรู้จกัลูกคา้ 

3.08 ปานกลาง 

10 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ สามารถ
อธิบายใหลู้กคา้ทราบถึงผลประโยชน์ท่ี
ลูกคา้จะไดรั้บ อยา่งชดัเจน 

ดา้นการ
ติดต่อส่ือสาร 

3.13 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 5.2 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการ

ให้บริการดา้นสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ 
ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด 3 ล าดบัแรก คือ สถานท่ีของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ มีความใหญ่โต สะดวกสบายต่อการมาติดต่อขออนุมติัสินเช่ือ ล าดบัถดั
มา คือ ท าเลท่ีตั้ ง ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ เหมาะสม การ
คมนาคมสะดวกง่ายต่อการติดต่อ และ พนักงานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือ มีความเขา้ใจลูกคา้ เช่น 
ความรวดเร็วในการด าเนินการอนุมติัสินเช่ือ ปริมาณวงเงินท่ีขออนุมติั เป็นตน้ ตามล าดบั  
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ตารางที่ 5.3 แสดงสรุป 10 ล าดบัร้อยละของปัญหาสูงสุด ของลูกคา้ต่อคุณภาพการให้บริการดา้น
สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ 

 

ล าดับที ่ รายละเอยีดของปัญหา ร้อยละ 
1 กรณีเกิดปัญหาพนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ ไม่สามารถแกไ้ข

ปัญหาไดท้นัท่วงที หรือล่าชา้ 
13.66 

2 ท าเลท่ีตั้ง ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตู
เชียงใหม่ ไม่เหมาะสม การคมนาคม หรือไม่สะดวกต่อการติดต่อ 

12.68 

3 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ มี
อุปกรณ์ต่างๆ ในการใหบ้ริการท่ีลา้สมยั เช่น เคร่ืองเอทีเอ็ม เคร่ือง
ปรับสมุด เคร่ืองรับฝากเงินอตัโนมติั เป็นตน้ 

12.20 

4 การใหบ้ริการของพนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ มีความผดิพลาด 
เช่น เอกสารประกอบการขอสินเช่ือ ท่ีขอจากลูกคา้ในคร้ังแรก ไม่
ครบถว้น และตอ้งขอเพิ่มในภายหลงัอีก เป็นตน้ 

10.24 

5 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ ไม่มีการยดืหยุน่ต่อการใหบ้ริการ 
เช่น เอกสารตอ้งครบ ถึงจะสามารถใหบ้ริการได ้หรือ ธนาคารไม่
ยอมใหลู้กคา้น าเอกสารมาให้เพิ่มเติมในภายหลงั เป็นตน้ 

7.32 

6 การอธิบายของพนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ ใชภ้าษาค าพดูท่ี
เขา้ใจยาก 

5.85 

7 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ ไม่สามารถเสนอผลิตภณัฑสิ์นเช่ือ
ท่ีอยูอ่าศยัท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้

5.37 

8 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ ไม่สามารถอธิบายใหลู้กคา้ทราบ
ถึงผลประโยชน์ท่ีลูกคา้จะไดรั้บ อยา่งชดัเจน หรือ ไม่ครบถว้น 

3.90 

9 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ เป็น
ธนาคารท่ีไม่มีช่ือเสียง หรือ ไม่เป็นท่ีน่าเช่ือถือ 

3.90 
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ตารางที่ 5.3 แสดงสรุป 10 ล าดบัร้อยละของปัญหาสูงสุด ของลูกคา้ต่อคุณภาพการให้บริการดา้น
สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ (ต่อ) 

 

ล าดับที ่ รายละเอยีดของปัญหา ร้อยละ 
10 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ ไม่

สามารถคน้หาขอ้มูลลูกคา้ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว หรือล่าชา้ 
3.90 

 
จากตารางท่ี 5.3 พบวา่ ปัญหาของคุณภาพการให้บริการดา้นสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคาร

กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ ท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมากท่ีสุด 3 ล าดบั
แรก คือ กรณีเกิดปัญหาพนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาไดท้นัท่วงที หรือ
ล่าชา้ ปัญหาล าดบัถดัมา คือ ท าเลท่ีตั้ง ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ 
ไม่เหมาะสม การคมนาคม หรือไม่สะดวกต่อการติดต่อ  และ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ มีอุปกรณ์ต่างๆ ในการใหบ้ริการท่ีลา้สมยั เช่น เคร่ืองเอทีเอม็ เคร่ืองปรับ
สมุด เคร่ืองรับฝากเงินอตัโนมติั เป็นตน้ ตามล าดบั 
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ตารางที่ 5.4 แสดงสรุปค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพการให้บริการ
ดา้นสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ จ าแนก
ตามเพศ 
 

องค์ประกอบคุณภาพบริการ 
เพศ 

ชาย หญงิ 
ดา้นความเช่ือมัน่วางใจได ้ ลูกคา้มีความเช่ือมัน่ในวงเงินท่ี

ขออนุมติั จะไดรั้บตามท่ีขอ
อนุมติั เม่ือใชบ้ริการดา้น

สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยักบัธนาคาร
กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ 

ลูกคา้มีความเช่ือมัน่ในวงเงินท่ี
ขออนุมติั จะไดรั้บตามท่ีขอ
อนุมติั เม่ือใชบ้ริการดา้น

สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยักบัธนาคาร
กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ 

(4.65: มากท่ีสุด) (4.78: มากท่ีสุด) 
ดา้นความสามารถในการ
ตอบสนองความตอ้งการของ
ผูรั้บบริการ 

พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้น
สินเช่ือ สามารถเสนอ

ผลิตภณัฑสิ์นเช่ือท่ีอยูอ่าศยัท่ี
ตอบสนองความตอ้งการของ

ลูกคา้ได ้

พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้น
สินเช่ือ สามารถเสนอ

ผลิตภณัฑสิ์นเช่ือท่ีอยูอ่าศยัท่ี
ตอบสนองความตอ้งการของ

ลูกคา้ได ้
(4.29: มาก) (4.28: มาก) 

ดา้นความสามารถในการ
ใหบ้ริการ 

พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้น
สินเช่ือ มีความรู้  เช่น การคิด

ค่าดอกเบ้ีย เอกสาร
ประกอบการขอสินเช่ือท่ีอยู่
อาศยั การประเมินวงเงิน

สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัไดเ้ป็นอยา่งดี 
เป็นตน้ 

พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้น
สินเช่ือ มีความรู้  เช่น การคิด

ค่าดอกเบ้ีย เอกสาร
ประกอบการขอสินเช่ือท่ีอยู่
อาศยั การประเมินวงเงิน

สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัไดเ้ป็นอยา่งดี 
เป็นตน้ 

(3.84: มาก) (3.92: มาก) 
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ตารางที่ 5.4 แสดงสรุปค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพการให้บริการ
ดา้นสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ จ าแนก
ตามเพศ (ต่อ) 
 

องค์ประกอบคุณภาพบริการ 
เพศ 

ชาย หญงิ 
ดา้นการเขา้ถึงลูกคา้ พนกังานมีการยดืหยุน่ต่อการ

ใหบ้ริการ เช่น เอกสารไม่ครบ 
แต่สามารถใหบ้ริการได ้โดย
ลูกคา้สามารถน าเอกสารท่ีขาด 
มาใหเ้พิ่มเติมในภายหลงัได ้

เป็นตน้ 

พนกังานมีการยดืหยุน่ต่อการ
ใหบ้ริการ เช่น เอกสารไม่ครบ 
แต่สามารถใหบ้ริการได ้โดย
ลูกคา้สามารถน าเอกสารท่ีขาด 
มาใหเ้พิ่มเติมในภายหลงัได ้

เป็นตน้ 
(3.75: มาก) (3.90: มาก) 

ดา้นความมีอธัยาศยัไมตรี หรือ
ความสุภาพและความเป็นมิตร 

พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้น
สินเช่ือ มีกิริยามารยาทท่ีดีกบั

ลูกคา้ 

พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้น
สินเช่ือ มีกิริยามารยาทท่ีดีกบั

ลูกคา้ 
(4.02: มาก) (3.69: มาก) 

ดา้นการติดต่อส่ือสาร พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้น
สินเช่ือ ใหข้อ้มูลบริการท่ี

ถูกตอ้งและ ง่ายต่อความเขา้ใจ 

พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้น
สินเช่ือ ใหข้อ้มูลบริการท่ี

ถูกตอ้งและ ง่ายต่อความเขา้ใจ 
(3.76: มาก) (4: มาก) 

ดา้นความน่าเช่ือถือ พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้น
สินเช่ือ ดว้ยความเสมอภาค 
ยติุธรรม โปร่งใส เสมอ 
เหมือนกนัเป็นไปตามคิว 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) สาขาตลาดประตู
เชียงใหม ่เป็นธนาคารท่ีมี
ช่ือเสียงเป็นท่ีน่าเช่ือถือ 

(3.77: มาก) (3.79: มาก) 
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ตารางที่ 5.4 แสดงสรุปค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพการให้บริการ
ดา้นสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ จ าแนก
ตามเพศ (ต่อ) 
 

องค์ประกอบคุณภาพบริการ 
เพศ 

ชาย หญงิ 
ดา้นความปลอดภยั พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้น

สินเช่ือ สามารถเก็บรักษา
ความลบัของลูกคา้ไม่น าขอ้มูล

ลูกคา้ไปเปิดเผย 

พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้น
สินเช่ือ สามารถเก็บรักษา

ความลบัของลูกคา้ไม่น าขอ้มูล
ลูกคา้ไปเปิดเผย 

(4.20: มาก) (4.30: มาก) 
ดา้นความเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้น

สินเช่ือ สามารถทราบถึงความ
ตอ้งการลูกคา้ได ้ตั้งแต่คร้ังแรก 
ท่ีมาขออนุมติัสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้น
สินเช่ือ สามารถทราบถึงความ
ตอ้งการลูกคา้ได ้ตั้งแต่คร้ังแรก 
ท่ีมาขออนุมติัสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

(3.8: มาก) (3.84: มาก) 
ดา้นการสร้างบริการให้เป็นท่ีรู้จกั ช่ือของธนาคารกสิกรไทย 

จ ากดั (มหาชน) และตราสัญญา
ลกัษณ์เป็นท่ีรู้จกัและจดจ าง่าย 

ช่ือของธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน) และตราสัญญา
ลกัษณ์เป็นท่ีรู้จกัและจดจ าง่าย 

(4.16: มาก) (4.31: มาก) 
 

จากตารางท่ี 5.4 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ ชายและเพศหญิง ให้ระดบัความพึง
พอใจต่อ ดา้นความเช่ือมัน่วางใจได ้มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือลูกคา้มีความเช่ือมัน่ในวงเงินท่ีขออนุมติั จะ
ไดรั้บตามท่ีขออนุมติั เม่ือใช้บริการด้านสินเช่ือท่ีอยู่อาศยักบัธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ ชายและเพศหญิง ให้ระดับความพึงพอใจต่อ ด้าน
ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผูรั้บบริการ  มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ พนักงานผู ้
ให้บริการด้านสินเช่ือ สามารถเสนอผลิตภณัฑ์สินเช่ือท่ีอยู่อาศยัท่ีตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ได ้
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ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ ชายและเพศหญิง ให้ระดับความพึงพอใจต่อ ด้าน
ความสามารถในการให้บริการ มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ มีความรู้  เช่น 
การคิดค่าดอกเบ้ีย เอกสารประกอบการขอสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั การประเมินวงเงินสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัได้
เป็นอยา่งดี เป็นตน้ 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ ชาย ให้ระดับความพึงพอใจต่อ ด้านการเข้าถึงลูกค้า มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ พนักงานมีการยืดหยุ่นต่อการให้บริการ เช่น เอกสารไม่ครบ แต่สามารถ
ใหบ้ริการได ้โดยลูกคา้สามารถน าเอกสารท่ีขาด มาใหเ้พิ่มเติมในภายหลงัได ้เป็นตน้ 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ ชายและเพศหญิง ให้ระดบัความพึงพอใจต่อ ด้านความมี
อธัยาศยัไมตรี หรือความสุภาพและความเป็นมิตร มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ พนักงานผูใ้ห้บริการด้าน
สินเช่ือ มีกิริยามารยาทท่ีดีกบัลูกคา้ 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ ชายและเพศหญิง ให้ระดับความพึงพอใจต่อ ด้านการ
ติดต่อส่ือสาร มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ ให้ขอ้มูลบริการท่ีถูกตอ้งและ 
ง่ายต่อความเขา้ใจ 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ ชาย ให้ระดับความพึงพอใจต่อ ด้านความน่าเช่ือถือ มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ พนักงานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือ ด้วยความเสมอภาค ยุติธรรม โปร่งใส เสมอ 
เหมือนกนัเป็นไปตามคิว ในขณะท่ี ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิง ให้ระดบัความพึงพอใจต่อ 
ด้านความน่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาตลาดประตู
เชียงใหม่ เป็นธนาคารท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีน่าเช่ือถือ 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ ชายและเพศหญิง ให้ระดบัความพึงพอใจต่อ ด้านความ
ปลอดภยั มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ สามารถเก็บรักษาความลบัของลูกคา้
ไม่น าขอ้มูลลูกคา้ไปเปิดเผย 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ ชายและเพศหญิง ให้ระดบัความพึงพอใจต่อ ด้านความ
เขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ พนกังานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือ สามารถทราบถึงความ
ตอ้งการลูกคา้ได ้ตั้งแต่คร้ังแรก ท่ีมาขออนุมติัสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

และผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ ชายและเพศหญิง ให้ระดบัความพึงพอใจต่อ ดา้นการ
สร้างบริการให้เป็นท่ีรู้จกั มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ช่ือของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) และตรา
สัญญาลกัษณ์เป็นท่ีรู้จกัและจดจ าง่าย 
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ตารางที่ 5.5 แสดงสรุปค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพการให้บริการ
ดา้นสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ จ าแนก
ตามระยะเวลาการเป็นลูกคา้ 
 

องค์ประกอบคุณภาพ
บริการ 

ระยะเวลาการเป็นลูกค้า 

ต ่ากว่า 1 ปี 1 – 2 ปี 3 – 4 ปี มากกว่า 4 ปีขึน้
ไป 

ดา้นความเช่ือมัน่วางใจ
ได ้

ลูกคา้มีความ
เช่ือมัน่ในวงเงิน
ท่ีขออนุมติั จะ
ไดรั้บตามท่ีขอ
อนุมติั เม่ือใช้
บริการดา้น

สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั
กบัธนาคารกสิกร

ไทย จ ากดั 
(มหาชน) สาขา
ตลาดประตู
เชียงใหม ่

ลูกคา้มีความ
เช่ือมัน่ในวงเงิน
ท่ีขออนุมติั จะ
ไดรั้บตามท่ีขอ
อนุมติั เม่ือใช้
บริการดา้น

สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั
กบัธนาคารกสิกร

ไทย จ ากดั 
(มหาชน) สาขา
ตลาดประตู
เชียงใหม่ 

ลูกคา้มีความ
เช่ือมัน่ในวงเงิน
ท่ีขออนุมติั จะ
ไดรั้บตามท่ีขอ
อนุมติั เม่ือใช้
บริการดา้น

สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั
กบัธนาคารกสิกร

ไทย จ ากดั 
(มหาชน) สาขา
ตลาดประตู
เชียงใหม่ 

ลูกคา้มีความ
เช่ือมัน่ในวงเงิน
ท่ีขออนุมติั จะ
ไดรั้บตามท่ีขอ
อนุมติั เม่ือใช้
บริการดา้น

สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั
กบัธนาคารกสิกร

ไทย จ ากดั 
(มหาชน) สาขา
ตลาดประตู
เชียงใหม่ 

(4.46: มาก) (4.59: มากท่ีสุด) (4.83: มากท่ีสุด) (4.85: มากท่ีสุด) 
ดา้นความสามารถใน
การตอบสนองความ
ตอ้งการของ
ผูรั้บบริการ 

พนกังานผู ้
ใหบ้ริการดา้น
สินเช่ือ สามารถ
เสนอผลิตภณัฑ์
สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั
ท่ีตอบสนอง
ความตอ้งการ
ของลูกคา้ได ้

พนกังานผู ้
ใหบ้ริการดา้น
สินเช่ือ สามารถ
เสนอผลิตภณัฑ์
สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั
ท่ีตอบสนอง
ความตอ้งการ
ของลูกคา้ได ้

พนกังานผู ้
ใหบ้ริการดา้น
สินเช่ือ สามารถ
เสนอผลิตภณัฑ์
สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั
ท่ีตอบสนอง
ความตอ้งการ
ของลูกคา้ได ้

พนกังานผู ้
ใหบ้ริการดา้น
สินเช่ือ สามารถ
เสนอผลิตภณัฑ์
สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั
ท่ีตอบสนอง
ความตอ้งการ
ของลูกคา้ได ้

(4.15: มาก) (4.26: มาก) (4.35: มาก) (4.34: มาก) 
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ตารางที่ 5.5 แสดงสรุปค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพการให้บริการ
ดา้นสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ จ าแนก
ตามระยะเวลาการเป็นลูกคา้ (ต่อ) 
 
องค์ประกอบคุณภาพ

บริการ 
ระยะเวลาการเป็นลูกค้า 

ต ่ากว่า 1 ปี 1 – 2 ปี 3 – 4 ปี มากกว่า 4 ปีขึน้ไป 
ดา้นความสามารถใน
การใหบ้ริการ 

พนกังานผู ้
ใหบ้ริการดา้น
สินเช่ือ มีความรู้  
เช่น การคิดค่า
ดอกเบ้ีย เอกสาร
ประกอบการขอ
สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 
การประเมิน
วงเงินสินเช่ือท่ี
อยูอ่าศยัไดเ้ป็น
อยา่งดี เป็นตน้ 

พนกังานผู ้
ใหบ้ริการดา้น
สินเช่ือ มีความรู้  
เช่น การคิดค่า
ดอกเบ้ีย เอกสาร
ประกอบการขอ
สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 
การประเมิน
วงเงินสินเช่ือท่ี
อยูอ่าศยัไดเ้ป็น
อยา่งดี เป็นตน้ 

พนกังานผู ้
ใหบ้ริการดา้น
สินเช่ือ มีความรู้  
เช่น การคิดค่า
ดอกเบ้ีย เอกสาร
ประกอบการขอ
สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 
การประเมิน
วงเงินสินเช่ือท่ี
อยูอ่าศยัไดเ้ป็น
อยา่งดี เป็นตน้ 

พนกังานผู ้
ใหบ้ริการดา้น
สินเช่ือ มีความรู้  
เช่น การคิดค่า
ดอกเบ้ีย เอกสาร
ประกอบการขอ
สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 
การประเมินวงเงิน
สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั
ไดเ้ป็นอยา่งดี เป็น

ตน้ 
(4.00: มาก) (3.95: มาก) (3.81: มาก) (3.76: มาก) 

ดา้นการเขา้ถึงลูกคา้ ลูกคา้สามารถ
เรียกใชบ้ริการ
จากพนกังานผู ้
ใหบ้ริการดา้น

สินเช่ือไดส้ะดวก 
เช่น การรับ
เอกสารเซ็น

สัญญาการขอกู ้
นอกสถานท่ี เป็น

ตน้ 

พนกังานมีการ
ยดืหยุน่ต่อการ
ใหบ้ริการ เช่น 
เอกสารไม่ครบ 
แต่สามารถ

ใหบ้ริการได ้โดย
ลูกคา้สามารถน า
เอกสารท่ีขาด มา
ใหเ้พิ่มเติมใน
ภายหลงัได ้เป็น

ตน้ 

พนกังานมีการ
ยดืหยุน่ต่อการ
ใหบ้ริการ เช่น 
เอกสารไม่ครบ 
แต่สามารถ

ใหบ้ริการได ้โดย
ลูกคา้สามารถน า
เอกสารท่ีขาด มา
ใหเ้พิ่มเติมใน
ภายหลงัได ้เป็น

ตน้ 

พนกังานมีการ
ยดืหยุน่ต่อการ
ใหบ้ริการ เช่น 

เอกสารไม่ครบ แต่
สามารถใหบ้ริการ
ได ้โดยลูกคา้

สามารถน าเอกสาร
ท่ีขาด มาให้

เพิ่มเติมในภายหลงั
ได ้เป็นตน้ 

(3.46: ปานกลาง) (3.77: มาก) (3.92: มาก) (4.11: มาก) 
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ตารางที่ 5.5 แสดงสรุปค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพการให้บริการ
ดา้นสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ จ าแนก
ตามระยะเวลาการเป็นลูกคา้ (ต่อ) 
 

องค์ประกอบคุณภาพ
บริการ 

ระยะเวลาการเป็นลูกค้า 

ต ่ากว่า 1 ปี 1 – 2 ปี 3 – 4 ปี มากกว่า 4 ปีขึน้
ไป 

ดา้นความมีอธัยาศยั
ไมตรี หรือความ
สุภาพและความเป็น
มิตร 

พนกังานผู ้
ใหบ้ริการดา้น
สินเช่ือ มี

กิริยามารยาทท่ีดี
กบัลูกคา้ 

พนกังานผู ้
ใหบ้ริการดา้น
สินเช่ือ มี

กิริยามารยาทท่ีดี
กบัลูกคา้ 

พนกังานผู ้
ใหบ้ริการดา้น
สินเช่ือ มี

กิริยามารยาทท่ีดี
กบัลูกคา้ 

พนกังานผู ้
ใหบ้ริการดา้น
สินเช่ือ มี

กิริยามารยาทท่ีดี
กบัลูกคา้ 

(3.68: มาก) (3.79: มาก) (4: มาก) (4.02: มาก) 
ดา้นการติดต่อส่ือสาร ธนาคารกสิกร

ไทย จ ากดั 
(มหาชน) สาขา
ตลาดประตู

เชียงใหม่ มีการ
ประชาสัมพนัธ์
รูปแบบต่างๆ ใน
การใหบ้ริการแก่

ลูกคา้อยา่ง
เหมาะสม เช่น มี
โปสเตอร์ แผน่
พบัอยา่งเพียงพอ 
รถประชาสัมพนัธ์
เคล่ือนท่ี เป็นตน้ 

พนกังานผู ้
ใหบ้ริการดา้น
สินเช่ือ ใหข้อ้มูล
บริการท่ีถูกตอ้ง
และ ง่ายต่อความ

เขา้ใจ 

พนกังานผู ้
ใหบ้ริการดา้น
สินเช่ือ ใหข้อ้มูล
บริการท่ีถูกตอ้ง
และ ง่ายต่อความ

เขา้ใจ 

พนกังานผู ้
ใหบ้ริการดา้น
สินเช่ือ ใหข้อ้มูล
บริการท่ีถูกตอ้ง
และ ง่ายต่อความ

เขา้ใจ 

(3.85: มาก) (3.76: มาก) (3.94: มาก) (4.12: มาก) 
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ตารางที่ 5.5 แสดงสรุปค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพการให้บริการ
ดา้นสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ จ าแนก
ตามระยะเวลาการเป็นลูกคา้ (ต่อ) 
 

องค์ประกอบคุณภาพ
บริการ 

ระยะเวลาการเป็นลูกค้า 

ต ่ากว่า 1 ปี 1 – 2 ปี 3 – 4 ปี มากกว่า 4 ปีขึน้
ไป 

ดา้นความน่าเช่ือถือ พนกังานผู ้
ใหบ้ริการดา้น
สินเช่ือ ใส่ชุด
ฟอร์มของ

ธนาคาร ในขณะ
ปฏิบติังานหรือ
ใหบ้ริการลูกคา้ 

ธนาคารกสิกร
ไทย จ ากดั 

(มหาชน) สาขา
ตลาดประตู
เชียงใหม่ เป็น
ธนาคารท่ีมี
ช่ือเสียงเป็นท่ี
น่าเช่ือถือ 

พนกังานผู ้
ใหบ้ริการดา้น
สินเช่ือ ใส่ชุด
ฟอร์มของ

ธนาคาร ในขณะ
ปฏิบติังานหรือ
ใหบ้ริการลูกคา้ 

พนกังานผู ้
ใหบ้ริการดา้น
สินเช่ือ ดว้ย

ความเสมอภาค 
ยติุธรรม 

โปร่งใส เสมอ 
เหมือนกนั

เป็นไปตามคิว 
(3.85: มาก) (3.71: มาก) (3.88: มาก) (3.93: มาก) 

ดา้นความปลอดภยั พนกังานผู ้
ใหบ้ริการดา้น
สินเช่ือ สามารถ

เก็บรักษา
ความลบัของ
ลูกคา้ไม่น า

ขอ้มูลลูกคา้ไป
เปิดเผย 

พนกังานผู ้
ใหบ้ริการดา้น
สินเช่ือ สามารถ

เก็บรักษา
ความลบัของ
ลูกคา้ไม่น า

ขอ้มูลลูกคา้ไป
เปิดเผย 

พนกังานผู ้
ใหบ้ริการดา้น
สินเช่ือ สามารถ

เก็บรักษา
ความลบัของ
ลูกคา้ไม่น า

ขอ้มูลลูกคา้ไป
เปิดเผย 

พนกังานผู ้
ใหบ้ริการดา้น
สินเช่ือ สามารถ

เก็บรักษา
ความลบัของ
ลูกคา้ไม่น า

ขอ้มูลลูกคา้ไป
เปิดเผย 

(4.36: มาก) (4.28: มาก) (4.18: มาก) (4.21: มาก) 
 
 
 
 
 



 

 

181 

ตารางที่ 5.5 แสดงสรุปค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพการให้บริการ
ดา้นสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ จ าแนก
ตามระยะเวลาการเป็นลูกคา้ (ต่อ) 
 

องค์ประกอบคุณภาพ
บริการ 

ระยะเวลาการเป็นลูกค้า 

ต ่ากว่า 1 ปี 1 – 2 ปี 3 – 4 ปี มากกว่า 4 ปีขึน้
ไป 

ดา้นความเขา้ใจและ
รู้จกัลูกคา้ 

ธนาคารกสิกร
ไทย จ ากดั 

(มหาชน) สาขา
ตลาดประตู
เชียงใหม่ 

สามารถคน้หา
ขอ้มูลประวติั
ลูกคา้ ไดอ้ยา่ง

รวดเร็ว 

ธนาคารกสิกร
ไทย จ ากดั 

(มหาชน) สาขา
ตลาดประตู
เชียงใหม่ 

สามารถคน้หา
ขอ้มูลประวติั
ลูกคา้ ไดอ้ยา่ง

รวดเร็ว 

พนกังานผู ้
ใหบ้ริการดา้น
สินเช่ือ สามารถ
ทราบถึงความ
ตอ้งการลูกคา้ได ้
ตั้งแต่คร้ังแรก 
ท่ีมาขออนุมติั

สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

พนกังานผู ้
ใหบ้ริการดา้น
สินเช่ือ สามารถ
ทราบถึงความ
ตอ้งการลูกคา้ได ้
ตั้งแต่คร้ังแรก 
ท่ีมาขออนุมติั

สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

(3.67: มาก) (3.85: มาก) (3.84: มาก) (4.19: มาก) 
ดา้นการสร้างบริการ
ใหเ้ป็นท่ีรู้จกั 

ช่ือของธนาคาร
กสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) และ

ตราสัญญาลกัษณ์
เป็นท่ีรู้จกัและ
จดจ าง่าย 

ช่ือของธนาคาร
กสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) และ

ตราสัญญาลกัษณ์
เป็นท่ีรู้จกัและ
จดจ าง่าย 

ช่ือของธนาคาร
กสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) และ

ตราสัญญาลกัษณ์
เป็นท่ีรู้จกัและ
จดจ าง่าย 

เวบ็ไซตข์อง
ธนาคารน่าสนใจ
เขา้ถึงไดง่้าย 

(4.27: มาก) (4.31: มาก) (4.19: มาก) (4.17: มาก) 
 

จากตารางท่ี 5.5 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วงระยะเวลาการเป็นลูกคา้ของธนาคาร
กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ ใหร้ะดบัความพึงพอใจต่อ ดา้นความเช่ือมัน่
วางใจได ้มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือลูกคา้มีความเช่ือมัน่ในวงเงินท่ีขออนุมติั จะไดรั้บตามท่ีขออนุมติั เม่ือ
ใชบ้ริการดา้นสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยักบัธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ 
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ผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วงระยะเวลาการเป็นลูกคา้ของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ ให้ระดบัความพึงพอใจต่อ ดา้นความสามารถในการตอบสนองความ
ต้องการของผูรั้บบริการ มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ พนักงานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือ  สามารถเสนอ
ผลิตภณัฑสิ์นเช่ือท่ีอยูอ่าศยัท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้

ผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วงระยะเวลาการเป็นลูกคา้ของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ ให้ระดบัความพึงพอใจต่อ ดา้นความสามารถในการให้บริการ มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด คือ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ มีความรู้  เช่น การคิดค่าดอกเบ้ีย เอกสารประกอบการ
ขอสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั การประเมินวงเงินสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัไดเ้ป็นอยา่งดี เป็นตน้ 

ผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วงระยะเวลาการเป็นลูกคา้ของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ ให้ระดบัความพึงพอใจต่อ ด้านการเขา้ถึงลูกคา้ มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 
พนักงานมีการยืดหยุ่นต่อการให้บริการ เช่น เอกสารไม่ครบ แต่สามารถให้บริการได ้โดยลูกคา้
สามารถน าเอกสารท่ีขาด มาใหเ้พิ่มเติมในภายหลงัได ้เป็นตน้ 

ผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วงระยะเวลาการเป็นลูกคา้ของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ ให้ระดบัความพึงพอใจต่อ ดา้นความมีอธัยาศยัไมตรี หรือความสุภาพ
และความเป็นมิตร มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ มีกิริยามารยาทท่ีดีกบัลูกคา้ 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการเป็นลูกคา้ของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ ต ่ากว่า 1 ปี ให้ระดบัความพึงพอใจต่อ ดา้นการติดต่อส่ือสาร มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด คือ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ มีการประชาสัมพนัธ์
รูปแบบต่างๆ ในการให้บริการแก่ลูกคา้อยา่งเหมาะสม เช่น มีโปสเตอร์ แผ่นพบัอยา่งเพียงพอ รถ
ประชาสัมพนัธ์เคล่ือนท่ี เป็นตน้ ในขณะท่ี ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการเป็นลูกคา้ของ
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ 1 – 2 ปี 3 – 4 ปี และมากกวา่ 4 ปีข้ึน
ไป ให้ระดบัความพึงพอใจต่อ ดา้นการติดต่อส่ือสาร มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้น
สินเช่ือ ใหข้อ้มูลบริการท่ีถูกตอ้งและ ง่ายต่อความเขา้ใจ 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการเป็นลูกคา้ของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ ต ่ากวา่ 1 ปี และ 3 – 4 ปี ให้ระดบัความพึงพอใจต่อ ดา้นความน่าเช่ือถือ 
มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ ใส่ชุดฟอร์มของธนาคาร ในขณะปฏิบติังาน
หรือให้บริการลูกคา้ ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการเป็นลูกคา้ของธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ 1 – 2 ปี ให้ระดบัความพึงพอใจต่อ ดา้นความน่าเช่ือถือ 
มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ เป็นธนาคารท่ีมี
ช่ือเสียงเป็นท่ีน่าเช่ือถือ ในขณะท่ี ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการเป็นลูกค้าของธนาคาร
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กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ มากกวา่ 4 ปีข้ึนไป ให้ระดบัความพึงพอใจ
ต่อ ดา้นความน่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ ด้วยความเสมอภาค 
ยติุธรรม โปร่งใส เสมอ เหมือนกนัเป็นไปตามคิว 

ผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วงระยะเวลาการเป็นลูกคา้ของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ ให้ระดับความพึงพอใจต่อ ด้านความปลอดภยั มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 
พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ สามารถเก็บรักษาความลบัของลูกคา้ไม่น าขอ้มูลลูกคา้ไปเปิดเผย 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการเป็นลูกคา้ของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ ต ่ากวา่ 1 ปี และ 1 – 2 ปี ใหร้ะดบัความพึงพอใจต่อ ดา้นความเขา้ใจและ
รู้จกัลูกค้า มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ 
สามารถคน้หาขอ้มูลประวติัลูกคา้ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ในขณะท่ี ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการ
เป็นลูกคา้ของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ 3 – 4 ปีและ มากกวา่ 4 
ปีข้ึนไป ให้ระดบัความพึงพอใจต่อ ดา้นความเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ พนกังานผู ้
ให้บริการดา้นสินเช่ือ สามารถทราบถึงความตอ้งการลูกคา้ได ้ตั้งแต่คร้ังแรก ท่ีมาขออนุมติัสินเช่ือ
ท่ีอยูอ่าศยั 

และผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการเป็นลูกค้าของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ ต ่ากว่า 1 ปี 1 – 2 ปี และ 3 – 4 ปี ให้ระดบัความพึงพอใจต่อ 
ดา้นการสร้างบริการให้เป็นท่ีรู้จกั มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ช่ือของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
และตราสัญญาลกัษณ์เป็นท่ีรู้จกัและจดจ าง่าย ในขณะท่ี ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการเป็น
ลูกคา้ของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ มากกว่า 4 ปีข้ึนไป ให้
ระดบัความพึงพอใจต่อ ดา้นการสร้างบริการให้เป็นท่ีรู้จกั มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ เวบ็ไซตข์องธนาคาร
น่าสนใจเขา้ถึงไดง่้าย 
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ตารางที่ 5.6 แสดงสรุปค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพการให้บริการ
ดา้นสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ จ าแนก
ตามประเภทสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัท่ีใชบ้ริการ 
 

องค์ประกอบคุณภาพ
บริการ 

ประเภทสินเช่ือทีอ่ยู่อาศัยทีใ่ช้บริการ 

สินเช่ือบ้านกสิกรไทย สินเช่ือบ้านทวีทรัพย์
กสิกรไทย 

สินเช่ืออเนกประสงค์
กสิกรไทย 

ดา้นความเช่ือมัน่
วางใจได ้

ลูกคา้มีความเช่ือมัน่
ในวงเงินท่ีขออนุมติั 
จะไดรั้บตามท่ีขอ

อนุมติั เม่ือใชบ้ริการ
ดา้นสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั
กบัธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน) สาขา
ตลาดประตูเชียงใหม่ 

ลูกคา้มีความเช่ือมัน่
ในวงเงินท่ีขออนุมติั 
จะไดรั้บตามท่ีขอ

อนุมติั เม่ือใชบ้ริการ
ดา้นสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั
กบัธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน) สาขา
ตลาดประตูเชียงใหม่ 

ลูกคา้มีความเช่ือมัน่ใน
วงเงินท่ีขออนุมติั จะ
ไดรั้บตามท่ีขออนุมติั 
เม่ือใชบ้ริการดา้น
สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยักบั
ธนาคารกสิกรไทย 

จ ากดั (มหาชน) สาขา
ตลาดประตูเชียงใหม่ 

(4.87: มากท่ีสุด) (4.48: มาก) (4.66: มากท่ีสุด) 

ดา้นความสามารถใน
การตอบสนองความ
ตอ้งการของ
ผูรั้บบริการ 

พนกังานผูใ้หบ้ริการ
ดา้นสินเช่ือ สามารถ
เสนอผลิตภณัฑ์

สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัท่ี
ตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้ได ้

พนกังานผูใ้หบ้ริการ
ดา้นสินเช่ือ สามารถ
เสนอผลิตภณัฑ์

สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัท่ี
ตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้ได ้

พนกังานผูใ้หบ้ริการ
ดา้นสินเช่ือ สามารถ
เสนอผลิตภณัฑ์

สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัท่ี
ตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้ได ้
(4.03: มาก) (4.54: มากท่ีสุด) (4.38: มาก) 
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ตารางที่ 5.6 แสดงสรุปค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพการให้บริการ
ดา้นสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ จ าแนก
ตามประเภทสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัท่ีใชบ้ริการ (ต่อ) 
 

องค์ประกอบคุณภาพ
บริการ 

ประเภทสินเช่ือทีอ่ยู่อาศัยทีใ่ช้บริการ 

สินเช่ือบ้านกสิกรไทย สินเช่ือบ้านทวีทรัพย์
กสิกรไทย 

สินเช่ืออเนกประสงค์
กสิกรไทย 

ดา้นความสามารถใน
การใหบ้ริการ 

พนกังานผูใ้หบ้ริการ
ดา้นสินเช่ือ มีความรู้  
เช่น การคิดค่าดอกเบ้ีย 
เอกสารประกอบการ
ขอสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 
การประเมินวงเงิน
สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัได้
เป็นอยา่งดี เป็นตน้ 

พนกังานผูใ้หบ้ริการ
ดา้นสินเช่ือ มีความรู้  
เช่น การคิดค่าดอกเบ้ีย 
เอกสารประกอบการ
ขอสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 
การประเมินวงเงิน
สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัได้
เป็นอยา่งดี เป็นตน้ 

พนกังานผูใ้หบ้ริการ
ดา้นสินเช่ือ มีความรู้  
เช่น การคิดค่าดอกเบ้ีย 
เอกสารประกอบการ
ขอสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 
การประเมินวงเงิน
สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัได้
เป็นอยา่งดี เป็นตน้ 

(4.49: มาก) (3.47: ปานกลาง) (3.49: ปานกลาง) 

ดา้นการเขา้ถึงลูกคา้ พนกังานมีการยดืหยุน่
ต่อการใหบ้ริการ เช่น 
เอกสารไม่ครบ แต่
สามารถใหบ้ริการได ้
โดยลูกคา้สามารถน า
เอกสารท่ีขาด มาให้
เพิ่มเติมในภายหลงัได ้

เป็นตน้ 

ลูกคา้สามารถเรียกใช้
บริการจากพนกังานผู ้
ใหบ้ริการดา้นสินเช่ือ
ไดส้ะดวก เช่น การรับ
เอกสารเซ็นสัญญาการ
ขอกู ้นอกสถานท่ี เป็น

ตน้ 

พนกังานมีการยดืหยุน่
ต่อการใหบ้ริการ เช่น 
เอกสารไม่ครบ แต่
สามารถใหบ้ริการได ้
โดยลูกคา้สามารถน า
เอกสารท่ีขาด มาให้
เพิ่มเติมในภายหลงัได ้

เป็นตน้ 
(3.93: มาก) (3.72: มาก) (3.86: มาก) 

ดา้นความมีอธัยาศยั
ไมตรี หรือความสุภาพ
และความเป็นมิตร 

พนกังานผูใ้หบ้ริการ
ดา้นสินเช่ือ มี

กิริยามารยาทท่ีดีกบั
ลูกคา้ 

พนกังานผูใ้หบ้ริการ
ดา้นสินเช่ือ มี

กิริยามารยาทท่ีดีกบั
ลูกคา้ 

พนกังานผูใ้หบ้ริการ
ดา้นสินเช่ือ มี

กิริยามารยาทท่ีดีกบั
ลูกคา้ 

(3.93: มาก) (3.89: มาก) (3.83: มาก) 
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ตารางที่ 5.6 แสดงสรุปค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพการให้บริการ
ดา้นสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ จ าแนก
ตามประเภทสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัท่ีใชบ้ริการ (ต่อ) 
 

องค์ประกอบคุณภาพ
บริการ 

ประเภทสินเช่ือทีอ่ยู่อาศัยทีใ่ช้บริการ 

สินเช่ือบ้านกสิกรไทย สินเช่ือบ้านทวีทรัพย์
กสิกรไทย 

สินเช่ืออเนกประสงค์
กสิกรไทย 

ดา้นการติดต่อส่ือสาร พนกังานผูใ้หบ้ริการ
ดา้นสินเช่ือ ใหข้อ้มูล
บริการท่ีถูกตอ้งและ 
ง่ายต่อความเขา้ใจ 

ธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน) สาขา
ตลาดประตูเชียงใหม่ 
มีการประชาสัมพนัธ์
รูปแบบต่างๆ ในการ
ใหบ้ริการแก่ลูกคา้

อยา่งเหมาะสม เช่น มี
โปสเตอร์ แผน่พบั
อยา่งเพียงพอ รถ
ประชาสัมพนัธ์
เคล่ือนท่ี เป็นตน้ 

พนกังานผูใ้หบ้ริการ
ดา้นสินเช่ือ ใหข้อ้มูล
บริการท่ีถูกตอ้งและ 
ง่ายต่อความเขา้ใจ 

(4.09: มาก) (3.74: มาก) (3.86: มาก) 

ดา้นความน่าเช่ือถือ พนกังานผูใ้หบ้ริการ
ดา้นสินเช่ือ ใส่ชุด
ฟอร์มของธนาคาร 
ในขณะปฏิบติังาน
หรือใหบ้ริการลูกคา้ 

ธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน) สาขา
ตลาดประตูเชียงใหม่ 
เป็นธนาคารท่ีมี
ช่ือเสียงเป็นท่ี
น่าเช่ือถือ 

การบริหารงานของ
ธนาคารมีความ

น่าเช่ือถือ 

(3.82: มาก) (3.93: มาก) (3.76: มาก) 
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ตารางที่ 5.6 แสดงสรุปค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพการให้บริการ
ดา้นสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ จ าแนก
ตามประเภทสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัท่ีใชบ้ริการ (ต่อ) 
 

องค์ประกอบคุณภาพ
บริการ 

ประเภทสินเช่ือทีอ่ยู่อาศัยทีใ่ช้บริการ 

สินเช่ือบ้านกสิกรไทย สินเช่ือบ้านทวีทรัพย์
กสิกรไทย 

สินเช่ืออเนกประสงค์
กสิกรไทย 

ดา้นความปลอดภยั พนกังานผูใ้หบ้ริการ
ดา้นสินเช่ือ สามารถ
เก็บรักษาความลบัของ
ลูกคา้ไม่น าขอ้มูล
ลูกคา้ไปเปิดเผย 

พนกังานผูใ้หบ้ริการ
ดา้นสินเช่ือ สามารถ
เก็บรักษาความลบัของ
ลูกคา้ไม่น าขอ้มูล
ลูกคา้ไปเปิดเผย 

พนกังานผูใ้หบ้ริการ
ดา้นสินเช่ือ สามารถ
เก็บรักษาความลบัของ
ลูกคา้ไม่น าขอ้มูล
ลูกคา้ไปเปิดเผย 

(4.15: มาก) (4.41: มาก) (4.24: มาก) 

ดา้นความเขา้ใจและ
รู้จกัลูกคา้ 

พนกังานผูใ้หบ้ริการ
ดา้นสินเช่ือ สามารถ
ทราบถึงความตอ้งการ
ลูกคา้ได ้ตั้งแต่คร้ัง
แรก ท่ีมาขออนุมติั
สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

ธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน) สาขา
ตลาดประตูเชียงใหม่ 
สามารถคน้หาขอ้มูล
ประวติัลูกคา้ ไดอ้ยา่ง

รวดเร็ว 

ธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน) สาขา
ตลาดประตูเชียงใหม่ 
สามารถคน้หาขอ้มูล
ประวติัลูกคา้ ไดอ้ยา่ง

รวดเร็ว 
(4.39: มาก) (3.84: มาก) (3.75: มาก) 

ดา้นการสร้างบริการ
ใหเ้ป็นท่ีรู้จกั 

ช่ือของธนาคารกสิกร
ไทย จ ากดั (มหาชน) 
และตราสัญญาลกัษณ์
เป็นท่ีรู้จกัและจดจ า

ง่าย 

ช่ือของธนาคารกสิกร
ไทย จ ากดั (มหาชน) 
และตราสัญญาลกัษณ์
เป็นท่ีรู้จกัและจดจ า

ง่าย 

ช่ือของธนาคารกสิกร
ไทย จ ากดั (มหาชน) 
และตราสัญญาลกัษณ์
เป็นท่ีรู้จกัและจดจ า

ง่าย 
(4.09: มาก) (4.23: มาก) (4.34: มาก) 
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จากตารางท่ี 5.6 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการประเภทสินเช่ือบา้นกสิกรไทย บา้น
ทวีทรัพยก์สิกรไทย และอเนกประสงค์กสิกรไทย ให้ระดบัความพึงพอใจต่อ ด้านความเช่ือมัน่
วางใจได ้มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือลูกคา้มีความเช่ือมัน่ในวงเงินท่ีขออนุมติั จะไดรั้บตามท่ีขออนุมติั เม่ือ
ใชบ้ริการดา้นสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยักบัธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการประเภทสินเช่ือบา้นกสิกรไทย บา้นทวีทรัพยก์สิกรไทย 
และอเนกประสงคก์สิกรไทย ใหร้ะดบัความพึงพอใจต่อ ดา้นความสามารถในการตอบสนองความ
ต้องการของผูรั้บบริการ มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ พนักงานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือ  สามารถเสนอ
ผลิตภณัฑสิ์นเช่ือท่ีอยูอ่าศยัท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการประเภทสินเช่ือบา้นกสิกรไทย บา้นทวีทรัพยก์สิกรไทย 
และอเนกประสงค์กสิกรไทย ให้ระดบัความพึงพอใจต่อ ด้านความสามารถในการให้บริการ มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ พนักงานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือ  มีความรู้  เช่น การคิดค่าดอกเบ้ีย เอกสาร
ประกอบการขอสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั การประเมินวงเงินสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัไดเ้ป็นอยา่งดี เป็นตน้ 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการประเภทสินเช่ือบา้นกสิกรไทย และอเนกประสงค์กสิกร
ไทย ให้ระดบัความพึงพอใจต่อ ดา้นการเขา้ถึงลูกคา้ มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ พนกังานมีการยืดหยุน่ต่อ
การให้บริการ เช่น เอกสารไม่ครบ แต่สามารถให้บริการได ้โดยลูกคา้สามารถน าเอกสารท่ีขาด มา
ใหเ้พิ่มเติมในภายหลงัได ้เป็นตน้ ในขณะท่ี ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการประเภทสินเช่ือบา้นทวี
ทรัพยก์สิกรไทย ใหร้ะดบัความพึงพอใจต่อ ดา้นการเขา้ถึงลูกคา้ มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ลูกคา้สามารถ
เรียกใชบ้ริการจากพนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือไดส้ะดวก เช่น การรับเอกสารเซ็นสัญญาการขอ
กู ้นอกสถานท่ี เป็นตน้ 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการประเภทสินเช่ือบา้นกสิกรไทย บา้นทวีทรัพยก์สิกรไทย 
และอเนกประสงคก์สิกรไทย ใหร้ะดบัความพึงพอใจต่อ ดา้นความมีอธัยาศยัไมตรี หรือความสุภาพ
และความเป็นมิตร มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ มีกิริยามารยาทท่ีดีกบัลูกคา้ 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการประเภทสินเช่ือบา้นกสิกรไทย และอเนกประสงค์กสิกร
ไทย ใหร้ะดบัความพึงพอใจต่อ ดา้นการติดต่อส่ือสาร มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้น
สินเช่ือ ใหข้อ้มูลบริการท่ีถูกตอ้งและ ง่ายต่อความเขา้ใจ ในขณะท่ี ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการ
ประเภทสินเช่ือบา้นทวีทรัพยก์สิกรไทย ใหร้ะดบัความพึงพอใจต่อ ดา้นการติดต่อส่ือสาร มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด คือ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ มีการประชาสัมพนัธ์
รูปแบบต่างๆ ในการให้บริการแก่ลูกคา้อยา่งเหมาะสม เช่น มีโปสเตอร์ แผ่นพบัอยา่งเพียงพอ รถ
ประชาสัมพนัธ์เคล่ือนท่ี เป็นตน้ 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการประเภทสินเช่ือบา้นกสิกรไทย ให้ระดบัความพึงพอใจต่อ 
ด้านความน่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ พนักงานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือ มีกิริยามารยาทท่ีดีกับ
ลูกคา้ ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการประเภทสินเช่ือบา้นทวีทรัพยก์สิกรไทย ให้ระดบัความ
พึงพอใจต่อ ดา้นความน่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาด
ประตูเชียงใหม่ เป็นธนาคารท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีน่าเช่ือถือ ในขณะท่ี ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการ
ประเภทสินเช่ืออเนกประสงคก์สิกรไทย ให้ระดบัความพึงพอใจต่อ ดา้นความน่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด คือ การบริหารงานของธนาคารมีความน่าเช่ือถือ 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการประเภทสินเช่ือบา้นกสิกรไทย บา้นทวีทรัพยก์สิกรไทย 
และอเนกประสงค์กสิกรไทย ให้ระดบัความพึงพอใจต่อ ดา้นความปลอดภยั มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 
พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ สามารถเก็บรักษาความลบัของลูกคา้ไม่น าขอ้มูลลูกคา้ไปเปิดเผย 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการประเภทสินเช่ือบา้นกสิกรไทย ให้ระดบัความพึงพอใจต่อ 
ดา้นความเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ สามารถทราบ
ถึงความต้องการลูกค้าได้ ตั้ งแต่คร้ังแรก  ท่ีมาขออนุมัติสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย ในขณะท่ี ผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีใชบ้ริการประเภทสินเช่ือบา้นทวทีรัพยก์สิกรไทย และอเนกประสงคก์สิกรไทย ให้
ระดบัความพึงพอใจต่อ ดา้นความเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ สามารถคน้หาขอ้มูลประวติัลูกคา้ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

และผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการประเภทสินเช่ือบา้นกสิกรไทย บา้นทวีทรัพยก์สิกร
ไทย และอเนกประสงคก์สิกรไทย ให้ระดบัความพึงพอใจต่อ ดา้นการสร้างบริการให้เป็นท่ีรู้จกั มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ช่ือของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) และตราสัญญาลกัษณ์เป็นท่ีรู้จกัและ
จดจ าง่าย  

 
5.4 ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพการให้บริการดา้นสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัของ
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะ เพื่อใช้เป็น
แนวทางส าหรับการปรับปรุง เปล่ียนแปลง และแก้ไข เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ของ
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ ดงัต่อไปน้ี 

ด้านความเช่ือมั่นวางใจได้ 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ ควรมีการย  ้ากบัพนกังานใน

การให้บริการทุกคร้ัง ตอ้งมีความถูกต้อง แม่นย  า เช่น เอกสารประกอบการขอสินเช่ือ ท่ีขอจาก
ลูกคา้ในคร้ังแรกตอ้งมีความครบถว้น หรือไม่ตอ้งขอลูกคา้เพิ่มอีกในภายหลงั เป็นตน้ และทางสาขา 
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ควรมีการท าใบรายการตรวจสอบ (Check List) ของเอกสารท่ีต้องใช้ประกอบการขอสินเช่ือท่ีอยู่
อาศยัใหช้ดัเจน อาทิเช่น การขอสินเช่ือบา้นทวทีรัพยก์สิกรไทย ตอ้งขอเอกสาร 3 ส่วนส าคญั ดงัน้ี 

 
- เอกสารส่วนตัวของผู้กู้ ผู้กู้ร่วมและคู่สมรส 

 1. แบบฟอร์มใบสมคัรค าขอสินเช่ือ และหนังสือให้ความยินยอม ท่ีผูกู้ ้
และผูกู้ร่้วมกรอกรายละเอียดครบถว้น 
 2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
(ทั้งผูกู้ ้และคู่สมรสของผูกู้ห้ลกั/ร่วม) 
 3. ส าเนาทะเบียนบา้น (ทุกหนา้) 
 4. ใบเปล่ียนช่ือ-ช่ือสกุล (ถา้มี ทั้งผูกู้ ้และคู่สมรสของผูกู้ห้ลกั/ร่วม) 
 5. สถานภาพ 
  5.1 กรณีสมรสจดทะเบียน : ส าเนาทะเบียนสมรส 
  5.2 กรณีสมรสไม่จดทะเบียน : หนงัสือยืนยนัสถานภาพสมรส
  จากลูกคา้ หรือส าเนาทะเบียนบา้น/สูติบตัรของบุตร 
  5.3 กรณีหมา้ย : ใบส าคญัการหยา่ หรือใบแจง้ความเลิกร้างกบัคู่
  สมรส หรือใบมรณะบตัร 
 

-  เอกสารด้านการเงินของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส 
 กรณีผู้มีรายได้ประจ า เช่น พนักงานรับจา้ง(พนักงานบริษทั, พนักงาน
รัฐวสิาหกิจ) หรือรับราชการ ยืน่เอกสารอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
 1. สลิปเงินเดือน (อายไุม่เกิน 3 เดือน)  
 2. หนงัสือรับรองเงินเดือน (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
 3. เอกสารแสดงการเดินบญัชี (Statement) อยา่งนอ้ย 3 เดือนยอ้นหล ั  
 กรณข้ีาราชการบ านาญ ยืน่เอกสาร ดงัน้ี 
 1. บตัรรับเงินบ านาญ หรือ 
 2. ใบแนบหนงัสือสั่งจ่าย หรือ 
 3. เอกสารแสดงการเดินบญัชี  (Statement) อย่างน้อย 3 เดือนยอ้นหลัง 
แสดงรายการเงินบ านาญเขา้บญัชีแต่ละเดือน 
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 กรณเีจ้าของกจิการ หรือผูท่ี้อา้งอิงรายไดจ้ากกิจการ 
 1. เอกสารแสดงการเดินบญัชี  (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนยอ้นหลัง 
(ในนามส่วนบุคคล หรือกิจการ) 
 2.  เอกสารแสดงรายรับทางการเงินอ่ืน ๆ เช่น Cash Flow ท่ีระดบัผูจ้ดัการ
สาขาหรือผูจ้ดัการทีมข้ึนไปรับรองความถูกตอ้ง 
  

-  เอกสารด้านหลกัทรัพย์ 
 1.ส าเนาโฉนดท่ีดิน/ นส.3/ นส.3ก หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธ์ิ พร้อม
สารบญัจดทะเบียนทุกหนา้ 
 2.ส าเนาหนงัสือสัญญาซ้ือขายท่ีดิน (ทด.13) 

โดยให้พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ เช็ค หรือท าเคร่ือง ตามรายการขา้งตน้ทุกคร้ัง เม่ือ
ลูกคา้ตอ้งการท าเร่ืองขอสินเช่ือ รวมถึงให้พนกังานเซ็นช่ือก ากบัใบรายการตรวจสอบ (Check List) 
ทุกคร้ังดว้ย 

และทางธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ ควรก าหนดให้
สาขารักษามาตรฐานท่ีเคยปฏิบติั มีการสุ่มเช็คเป็นระยะโดยใช้แบบสอบถามทาง ไปรษณียแ์นบ
ซองจดหมายจ่าหนา้ซองส่งคืนสาขาตลาดประตูเชียงใหม่ และให้ผูจ้ดัการสาขามีการสุ่มตรวจสอบ
จากลูกคา้ในพื้นท่ีเป็นประจ า การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียสร้าง
ความเช่ือมั่น ไวว้างใจได้ มีการให้รางวลัแก่พนักงานท่ีปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริตและมี
ประสิทธิภาพ เพื่อสร้างขวญัก าลงัใจให้แก่พนกังานธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาด
ประตูเชียงใหม่ นอกจากนั้นทางธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ 
อาจจะมีการจัดกิจกรรมย่อยประจ าสาขา อาทิ เช่น การจัดงานวัน  Zero Defects Day (ไม่ มี
ขอ้บกพร่อง) ประจ าปี และควรด าเนินการอย่างต่อเน่ืองดว้ย รวมถึงให้ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ รายงานผลการจดังานวนั Zero Defects Day แก่ส านกังานใหญ่ 
โดยการไม่มีขอ้บกพร่อง (Zero Defects) นั้นเป็นเป้าหมายสูงสุดท่ีทางสาขาจะบรรลุในอนาคต และ
เป็นการสร้าง ความเช่ือมัน่ไวว้างใจไดต่้อไปอีกดว้ย 

 
ด้านความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ ควรเน้นย  ้าให้พนักงาน

ติดตามขอ้มูลดา้นสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั และบริการต่างๆของธนาคารตลอดเวลา หรือมีการช้ีแจงเม่ือมี
ผลิตภณัฑ์สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัใหม่ออกมา เพื่อลูกคา้บางกลุ่มท่ีเขา้เง่ือนไขไดรั้บประโยชน์สูงสุดจาก
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ทางธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) และพนกังานสินเช่ือของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ ควรศึกษาของขอ้มูลผลิตภณัฑ์สินเช่ือท่ีอยู่อาศยัโดยละเอียด เพื่อให้
ทราบจุดเด่นและขอ้จ ากดัของผลิตภณัฑสิ์นเช่ือท่ีอยูอ่าศยัในแต่ละประเภท โดยผูจ้ดัการสาขาควรมี
การทดสอบความรู้ภายในสาขาของพนักงานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือท่ีอาศยั ทุกอาทิตย ์เพื่อให้
พนักงานสินเช่ือของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดสู้งสุดต่อไป 

 
ด้านความสามารถในการให้บริการ 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ ควรมีการปรับปรุงด้าน

ทกัษะความช านาญในการให้บริการดา้นสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั และการประมาณการระยะเวลาในการ
ขออนุมติัวงเงินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของลูกคา้ โดยเพิ่มการประชุมซักซ้อมการปฏิบติังานของพนกังาน
เก่ียวกบั ระเบียบ วธีิปฏิบติั ขั้นตอนการปฏิบติังาน และน ากรณีตวัอยา่งปัญหาของลูกคา้มาเสนอใน
ท่ีประชุมเป็นประจ าทุกเดือนอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความรู้ ทกัษะ ความสามารถใน
การ แกไ้ขปัญหาให้กบัลูกคา้ได ้และควรส่งพนกังานไปฝึกอบรมกบัสถาบนัฝึกอบรมภายนอกบา้ง 
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทกัษะ เทคนิคการบริการใหม่ๆ และน ามาปรับปรุงการบริการให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อไป นอกจากนั้น ทางผูจ้ดัการสาขาควรติดตามอตัราดอกเบ้ีย และ เง่ือนไขการกูเ้งินของ
สินเช่ือท่ีอยู่อาศัยแต่ละประเภท จากส่วนกลางอย่างต่อเน่ือง และน าข้อมูลดังกล่าวมาแจ้งให้
พนักงานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ ในท่ีประชุมทุกเช้า (Morning Meeting) ดว้ย และหากทางธนาคาร
กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ ทราบผลเบ้ืองตน้การขอกูเ้งินของลูกคา้ตอ้ง
รีบแจง้ให้ลูกคา้ทราบทนัที เพื่อขอปรับเปล่ียนระยะเวลาในการขออนุมติัวงเงินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัใหม่
ใหลู้กคา้ทราบระยะเวลาในการขออนุมติัวงเงิน อีกดว้ย 

 
ด้านการเข้าถึงลูกค้า 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ ควรจดั ให้มีพนักงานให้

ค  าแนะน าเก่ียวกับขั้นตอนต่างๆ การบริการของธนาคาร แจง้ลูกค้าให้ทราบถึง หลกัฐานท่ีทาง
ธนาคารตอ้งการโดยแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร เม่ือหลกัฐานไม่ครบควรรับเร่ืองไวก่้อน แลว้ติดตาม
ในภายหลงั และในช่วงเวลาท่ีมีผูม้าใช้บริการมาก ควรเพิ่มช่องทางด่วนเป็นพิเศษ เช่น การปรับ
เคาร์เตอร์ดา้นการท าธุรกรรมอ่ืนๆ ในสามารถรับเร่ืองการให้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัได้ เป็นตน้ 
นอกจากนั้น ทางธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ ควรขอความ
ร่วมมือกับพนักงานของธนาคาร ไม่จอดรถบริเวณด้านหน้าสาขาโดยเด็ดขาด และท าป้ายติด
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ประกาศพื้นท่ีจอดรถดา้นหนา้ธนาคารนั้นเป็นท่ีจอดรถ ส าหรับลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการธนาคารกสิกร
ไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ เท่านั้น เพื่อให้ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้ดา้นการเขา้ถึงลูกคา้ ให้ดี
ยิง่ข้ึนต่อไป 

 
ด้านความมีอธัยาศัยไมตรี หรือความสุภาพและความเป็นมิตร 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ ควรจดัประชุมให้ความรู้ 

ความเขา้ใจในการสร้าง Service Mind แก่พนกังานทุกคนให้บริการลูกคา้ดว้ย ความเต็มใจเต็มก าลงั
ความสามารถ การบริการลูกคา้ดว้ยบุคลิกท่ีดี ยิ้มแยม้แจ่มใส การแต่งกาย เหมาะสม จะตอ้งปฏิบติั
ต่อลูกคา้ดว้ยความเสมอภาคและยุติธรรม ยินดีรับฟังปัญหา ค าติชม และมีความกระตือรือร้นท่ีจะ
ช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าอย่างเร่งด่วน รวมถึงการให้ค  าแนะน าช่วยเหลือ ด้วยวาจาท่ีสุภาพ
ไพเราะอ่อนโยน นอกจากนั้น พนักงานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ ควรมีการแจง้ขั้นตอนและผลการ
อนุมติัในแต่ละขั้นตอนจากส านกังานใหญ่ของธนาคารเป็นระยะๆ เพื่อแสดงถึงความเอาใจใส่ลูกคา้
และความมีอธัยาศยัไมตรีต่อลูกคา้ ดว้ย และเพื่อให้ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาด
ประตูเชียงใหม่ สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้ด้านความมีอธัยาศยัไมตรี หรือความ
สุภาพและความเป็นมิตร ใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไปอีกดว้ย 

 
ด้านการติดต่อส่ือสาร 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ ควรจดัพนกังานไวส้ าหรับ

ให้ค  าแนะน าช่วยเหลือลูกคา้การใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั เช่น การขอสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั ควรเขียน
แบบฟอร์มอย่างไร และควรจดัสถานท่ีไวใ้ห้ ส าหรับลูกคา้กลุ่มพ่อคา้/แม่ค้า ท่ีไม่สามารถเขียน
หนังสือตวับรรจงได้ พนักงานจะตอ้งเขา้ไปช่วยเหลือบริการ แนะน าขั้นตอนการใช้บริการด้วย
ภาษาท้องถ่ินท่ีเขา้ใจง่าย เช่น อตัราดอกเบ้ีย MLR หรือ Minimum Loan Rates เป็นอตัราดอกเบ้ีย
ส าหรับเงินกูข้ ั้นต ่า โดยอตัราดอกเบ้ียขั้นต ่าน้ี ทางธนาคารอาจะมีการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียตาม
เวลา ข้ึนอยูก่บัสภาพเศรษฐกิจ อตัราเงินเฟ้อ หรือนโยบายรัฐบาล โดยธนาคารแห่งประเทศไทยเป็น
ผูก้  าหนด เป็นตน้ เพื่อให้ลูกคา้เขา้ใจความหมาย ของค าศพัท์เทคนิคต่างๆของธนาคารให้ส่วนของ
สินเช่ือท่ีอยู่อาศยั  รวมถึงการแจง้ลูกคา้ การขอสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัมีก่ีขั้นตอนและในแต่ละขั้นตอน
ตอ้งใช้เอกสารอะไรบา้ง ทางธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ ควร 
จดัท าโปสเตอร์หรือแผ่นพบั เพื่อประชาสัมพนัธ์ ขอ้มูลขั้นตอนการปฏิบติังาน ระยะเวลาในการ
ให้บริการ เอกสารท่ีจะตอ้งใช้ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ปิดประกาศท่ีบอร์ดของตลาดประตูเชียงใหม่ 
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และเน่ืองจากลูกคา้บางส่วนเป็นกลุ่มพ่อคา้/แม่คา้ ในตลาดสดประตูเชียงใหม่ ดงันั้น ควรน าขอ้มูล
ไปประชาสัมพนัธ์ตามวทิยชุุมชน เพราะเป็นช่องทางท่ีเขา้ถึงลูกคา้กลุ่มน้ีไดง่้ายอีกดว้ย นอกจากนั้น 
พนักงานผู ้ให้บริการด้านสินเช่ือ ควรแนะน าให้ลูกค้ากู้เงินในระยะยาวไวก่้อน เพื่อให้ภาระ
ค่าใช้จ่ายต่อเดือนของลูกคา้ไม่สูงมากนัก แต่หากลูกคา้มีความสามารถในการช าระเพิ่มมากข้ึน ก็
สามารถจ่ายค่างวดเพิ่มข้ึนไดด้ว้ย 

 
ด้านความน่าเช่ือถือ 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ ควรจดัท าการส ารวจความ

ตอ้งการของลูกคา้สินเช่ือท่ีอยู่อาศยัประจ าปี โดยใช้แบบสอบถามส ารวจความตอ้งการของลูกคา้ 
โดยมอบหมายหนา้ท่ีให้ผูจ้ดัการ หรือ ผูช่้วยผูจ้ดัการของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขา
ตลาดประตูเชียงใหม่ เป็นผูด้  าเนินการสอบถามลูกคา้สินเช่ือท่ีอยู่อาศยั และน าขอ้มูลท่ีได้รับ มา
รวบรวมวิเคราะห์เพื่อจะได้ทราบว่า ผลิตภัณฑ์สินเช่ือท่ีอยู่อาศัยท่ีธนาคารมีอยู่ปัจจุบันได้
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้หรือไม่ รวมถึงจะได้น าขอ้มูลไปปรับปรุงผลิตภณัฑ์ หรือการ
ใหบ้ริการลูกคา้อยา่งสม ่าเสมอ นอกจากนั้น ทางผูจ้ดัการ หรือ ผูช่้วยผูจ้ดัการของธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ ควรให้นามบตัรแก่ลูกคา้ โดยย  ้ากบัลูกคา้ว่า หากมีขอ้
สงสัยหรือเกิดปัญหาโปรดติดต่อ พนกังานสาขาหรือผูจ้ดัการสาขา ท่ีเบอร์โทรศพัท์ตามนามบตัรท่ี
ไดใ้หไ้ว ้เป็นตน้ 

 
ด้านความปลอดภัย 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ ควรจดัท าป้ายบริเวณท่ีจอด

รถยนตก์บัรถจกัรยานยนต์ให้ชดัเจนแบ่งเป็นช่องๆ จดัพนกังานเพื่ออ านวย ความสะดวกบริเวณท่ี
จอดรถของลูกคา้ซ่ึงปัจจุบนัสาขามีท่ีจอดรถจ ากดั ท าให้จอดรถไม่เป็นระเบียบ การเขา้-ออกอาจจะ
ยากเน่ืองจากเป็นแหล่งชุมชน หรือ ตลาด และ ควรมีป้ายเตือนภยัให้ลูกคา้ในบริเวณท่ีมีความเส่ียง 
เช่น ระวงัล่ืนลม้พื้นต่าง ระดบับริเวณหนา้ห้องน ้ า เป็นตน้ ดว้ย นอกจากนั้น ทางธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ ควรจดัเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัสอดส่องดูแลให้
ความปลอดภยัในส านกังานและภายนอกส านกังานกบัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ และน าขอ้มูลพฤติกรรม
ของพวกมิจฉาชีพท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั ปิดประกาศให้ลูกคา้ทราบทั้งท่ีส านักงาน ป้ายปิดประกาศ
ของบริเวณบอร์ดประชาสัมพนัธ์ของตลาดประตูเชียงใหม่ ทราบทุกเดือนสม ่าเสมออีกดว้ย 
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ด้านความเข้าใจและรู้จักลูกค้า 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ ควรจดัท า ทะเบียนลูกคา้ไว้

พร้อมรูปถ่ายของลูกคา้ แยกเป็นลูกคา้เงินฝาก ลูกคา้สินเช่ือ โดยเฉพาะลูกคา้รายใหญ่ รวมถึงลูกคา้
ท่ีมาใชบ้ริการประจ า และลูกคา้ทัว่ไปดว้ย โดยทางธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาด
ประตูเชียงใหม่ ควรมีการประชุมช้ีแจงให้ความรู้ถึงวิธีการ หรือเทคนิคในการจดจ า ลูกคา้ให้ได ้
มอบรายช่ือให้กับพนักงานทุกคนเพื่อท้องจ าให้ได้ และมีการทดสอบกันภายในด้วย เพื่อให้
พนกังานของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ สามารถจดจ าช่ือลูกคา้
ไดอ้ยา่งแม่นย  า รวมถึงการขอรายช่ือลูกคา้หรือประวติัลูกคา้ชั้นดีประจ าสาขาตลาดประตูเชียงใหม่
ไวด้ว้ย เพื่อให้พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ ดูแลลูกคา้กลุ่มดงักล่าวเป็นพิเศษดว้ย นอกจากนั้น 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ ควรจดัเตรียมหลกัฐาน หรือ เอกสาร
ท่ีจ าเป็น ในกรณีท่ีลูกคา้ร้องขอไดอ้ยา่งรวดเร็ว เช่น ขอ้มูลของบริษทัประเมินสินทรัพย ์ท่ีธนาคาร
รับรอง เป็นตน้ 

 
ด้านการสร้างบริการให้เป็นทีรู้่จัก 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ ควร เพิ่มช่องทางการ

ให้บริการ เช่น ติดตั้งเคร่ืองเอทีเอม็ เคร่ืองปรับสมุด เคร่ืองฝากเงินสด ช่วงเวลาท่ี ลูกคา้มาใชบ้ริการ
มากควรระดมพนักงานต าแหน่งอ่ืนมาช่วยบริการหน้าเคาน์เตอร์เพื่อสร้างให้ ลูกค้ารู้ว่าการใช้
บริการของสาขา แมจ้ะมีผูใ้ช้บริการมามากขนาดไหน พนกังานยงัสามารถบริการได้อย่างรวดเร็ว 
ไม่ต้องรอคิวนานและมีหลายช่องทางในการให้บริการ ควรมีการประชาสัมพนัธ์เว็บไซต์ ของ
ธนาคารและขั้นตอนวิธีการเข้าไปใช้เว็บไซต์ นอกจากนั้นควรจดัมุมบริการน ้ าด่ืม น ้ าชากาแฟ 
หนงัสือพิมพใ์นบริเวณท่ีลูกคา้นั่งรอรับบริการ สร้างบรรยากาศภายในส านกังานให้สวยงาม และ
สถานท่ีภายนอกอาคารดว้ย  รวมถึง การร่วมจดันิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์การบริการต่างๆ
ของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ ท าดีเพื่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
อีกดว้ย 


