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บทคัดยอ 
 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลา
พิเศษของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาถึงโครงสราง และลักษณะขอมูลทั่วไปของผูใชบริการ ประเภท และลักษณะการใช
บริการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอลูกคาท่ีมาใชบริการ การศึกษานี้ใชวิธีการสํารวจ และรวบรวม
ขอมูล   ปฐมภูมิ โดยใชแบบสอบถามปลายปดเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุม
ตัวอยาง ไดแกลูกคาผูใชบริการธนาคารกสิกรไทยในชวงเวลาพิเศษ จํานวน 275 ตัวอยาง การ
วิเคราะหใชสถิติเชิงพรรณนา นําเสนอขอมูลในรูปของตารางแจกแจงความถี่ จํานวนรอยละ 
คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใชวิธีวัดคาทัศนคติตามแบบของ Guttman และการทดสอบไคส
แควรเพื่อหาความสัมพันธระหวางตัวแปรของการศึกษา 
 จากการศึกษา พบวา ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ท่ีไดเปดใหบริการในชวงเวลา
พิเศษ ในจังหวัดเชียงใหมเปดใหบริการมีจํานวน 4 สาขา ไดแก สาขาถนนทาแพ เชียงใหม สาขา
ถนนเจริญเมือง เชียงใหม สาขาชางเผือก เชียงใหม และ สาขาถนนมูลเมือง เชียงใหม ผูใชบริการ
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ในชวงเวลาพิเศษเปนเพศหญิงและเพศชาย ในสัดสวนใกลเคียงกัน และอยูในชวงวัยเร่ิมตนทํางาน 
โดยประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัท สวนใหญ มาใชบริการฝาก-ถอนเงิน  
 ในสวนของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอลูกคาท่ีใชบริการในชวงเวลาพิเศษของธนาคารกสิกรไทย 
จํากัด (มหาชน) ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษ ให
ความสําคัญกับปจจัยดานบุคลากรมาเปนอันดับแรก มากกวาปจจัยดานอ่ืนๆ แสดงใหเห็นวา ลูกคา
ใหความสําคัญในเร่ืองการใหบริการ  ความรูความสามารถในตัวพนักงาน นอกจากปจจัยดาน
บุคลากรแลว ลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษ ใหความสําคัญกับปจจัยดานกระบวนการ การ
ใหบริการ คือ แบบฟอรมตางๆที่เขาใจงาย ซ่ึงลูกคาใหความสําคัญกับปจจัยนี้ พอๆกับปจจัยดาน
สถานท่ี สัญลักษณ เคร่ืองมือ และอุปกรณ คือ ลูกคาท่ีใชบริการในชวงเวลาพิเศษเห็นความสําคัญ
กับ ทําเลที่ ต้ังใกลท่ีพัก ท่ีทํางาน เพื่อความสะดวกสบายของการมาถึงท่ีสาขา การจัดท่ีนั่งรอ
ใหบริการที่เพียงพอ  
 สวนปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานการตลาด ลูกคามิไดใหความสําคัญมากเทาไร
นัก ท้ังนี้เพราะปจจัยเหลานั้นหาไดมีความแตกตางในระหวางธนาคารพาณิชยดวยกัน ซ่ึงลูกคา
สามารถรับบริการจากท่ีอ่ืนๆไดเชนกัน ปจจัยดานสถานที่ สัญลักษณ เคร่ืองมือ และอุปกรณ และ
ปจจัยดานบุคลากร เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอจํานวนรายการการทําธุรกรรม หรือระดับการใชบริการ
ของลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษ ในขณะท่ีปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานการตลาด และ
ปจจัยดานกระบวนการใชบริการเหลานั้น มีอิทธิพลเพียงเล็กนอยตอระดับการใชบริการของลูกคา
ท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม 
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       ABSTRACT  
 
 This study aims to study the factors influential in causing customers to use the special 
service at Kasikorn Bank Ltd. (PCL) in Mueang District, Chiang Mai.  It aims to study the 
general characteristics and types of users, as well as the service factors influencing customer use. 
The study used a closed-end survey as the primary tool for data collection, from a sample group 
of customers (n = 275) who use Kasikorn Bank services after hours. The data was analyzed using 
descriptive statistics which provided information in the form of detailed frequency tables showing 
averages, percentages and standard deviations.  For measuring customer attitudes, a Guttman 
scale and Chi-square tests were used in order to uncover relationships among the customer 
interest variables.           

The study found that Kasikorn Bank has launched a special service in Chiang Mai, with 
restricted time periods, in four branches in Chiang Mai:  the Tha Phae Road branch, the Charoen 
Mueang Road branch, the Chang Puak Road branch and the Moon Mueang Road branch. The 
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customers surveyed who use the special service were in equal proportion male and female in the 
same age range, all making a living as company employees; and the majority came to use the 
service for deposit and withdrawal purposes.  

The factors that were found to influence customer service for the special service at the 
Kasikorn Bank branch in Mueang District, Chiang Mai were first, people factors, and then 
customer service, staff knowledge and factors to do with the service process itself. Other factors 
included: the placement and location of signs and signals – where the customers could see them 
(this seemed a special focus of attention), a location close to the customers’ residence or work, 
and whether there was adequate customer waiting space provided. 

Factors such as product pricing and marketing were not so important for the customers, 
because such factors are not much different across other banks where customers may receive such 
services. Other factors such as equipment location and personnel were factors found to influence 
the number of items or the level of transactions.  Customers did not focus much on pricing and 
marketing because such factors also do not differ much among commercial banks and because 
customers can receive these services elsewhere. Market factors and the processes influencing the 
use of these services had little influence on the level of customer service received as part of the 
special services at the Kasikorn Bank in Mueang District, Chiang Mai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


