
 
 

บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

 
ในยุคโลกาภิวัฒน ธุรกิจในประเทศไทย ตองเผชิญกับภาวการณและแขงขันท่ีรุนแรง สืบ

เนื่องมาจากการเปดกวางดานการลงทุน สงผลใหนักธุรกิจตางประเทศเขามาลงทุนและแขงขันใน
ประเทศเพ่ิมสูงข้ึน ประกอบกับการขยายตัวของธุรกิจตางๆ ภายในประเทศเอง ธุรกิจประเภทตางๆ
รวมถึงธุรกิจบริการ ตองพยายามพัฒนากลยุทธ การแขงขัน เพื่อใหสามารถแขงขันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และยังตองใชความพยายามมากข้ึน ในการที่จะรักษาสถานภาพของ
การแขงขันของตนเองใหอยูในระดับความเจริญกาวหนาในการดําเนินงานของตน คือ กลยุทธใน
การสรางความใหเกิดความพึงพอใจในตัวสินคาและบริการขององคกรธุรกิจ 

สถาบันการเงินจัดวามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยทําหนาท่ีเปน
ตัวกลางอํานวยความสะดวกในการเคลื่อนยายเงินทุนจากผูท่ีมีเงินเหลือ ไปยังนักลงทุนหรือผูท่ี
ตองการเงินลงทุน เพื่อใชในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สถาบันการเงินท่ีอยูภายใตการกํากับดูแล
ของธนาคารแหงประเทศไทยและมีบทบาทสําคัญท่ีสุดในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ คือ
ธนาคารพาณิชย เพราะธนาคารพาณิชยจัดเปนสถาบันการเงินท่ีสามารถระดมเงินฝากจากประชาชน
และใหสินเช่ือแกนักลงทุนหรือผูตองการเงินทุนไดมากท่ีสุด และธนาคารพาณิชยยังจัดเปนสถาบัน
การเงินท่ีเกาแกของประเทศอีกดวย 
  ธุรกิจธนาคารพาณิชยแตละแหงมีการแขงขันกันสูง โดยตางเนนการใหความสําคัญดาน
ธุรกิจลูกคา และมีการปรับปรุงพัฒนาในดานผลิตภัณฑทางการเงิน การใหบริการทางดานเครือขาย
การใหบริการและพนักงาน เพื่อใหมีความครอบคลุมทุกความตองการของลูกคา โดยการใหบริการ
เพื่อชวยใหลูกคาเกิดความสะดวกสบาย งายตอการใชบริการ และสรางความความประทับใจใหแก
ลูกคาเปนหลัก ทําใหธนาคารพาณิชยแตละแหงมีการปรับตัวคอนขางมากในการใหบริการระดับ
สาขา ท้ังสถานท่ีต้ัง กระบวนการบริการ บุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญมีความพรอมในการบริการ 
และระยะเวลาใหบริการที่สะดวกตอลูกคามากข้ึน 
  ธุรกิจธนาคารพาณิชยจัดเปนธุรกิจประเภทบริการที่ใหบริการดานการเงิน เชน การรับฝาก-
ถอนเงิน การบริการโอนเงิน การบริการออกตราสารตางๆ เชน ดราฟ เช็คธนาคาร เช็คของของขวัญ 
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ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใชเงิน การชําระคาสินคาและคาสาธารณูปโภค เชน คาน้ํา คาไฟฟา คา
โทรศัพท รวมถึงการบริการดานสินเช่ือทางดานท่ีอยูอาศัย ธุรกิจตางๆ การรับแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ การบริการดานธุรกรรมตางประเทศ และบริการดานตางๆท่ีเกี่ยวของกับธุรกรรม
ทางการเงิน 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด(มหาชน) เปนธนาคารแหงหนึ่งในการปรับตัวดังกลาว โดยในชวงท่ี
ผานมาธนาคารกสิกรไทยฯ ไดพัฒนาคุณภาพการใหบริการท่ีสาขา เปดสาขาใหมเพื่ออํานวยความ
สะดวกใหแกลูกคาเพิ่มข้ึน และมีนโยบายท่ีจะสรางความพึงพอใจในการใหบริการของสาขาใน
ระดับสูงสุด (กฤษฎา ลํ่าซํา, 2551) ซ่ึงลาสุดไดเพิ่มเวลาทําการของสาขาจากเดิมปกติธนาคารกสิกร
ไทยใหบริการวันจันทร-ศุกร เปดใหบริการในเวลา 08.30-15.30 น. เปล่ียนเปนวันจันทร-วันศุกร 
เปดใหบริการเวลา 08.30-16.30 น.โดยเพิ่มเวลาการใหบริการอีก 1 ช่ัวโมง เปนจํานวน 109 สาขาท่ัว
ประเทศ โดยโครงการเพิ่มเวลาทําการของสาขานี้เร่ิมดําเนินการมาต้ังแตวันท่ี 20 ตุลาคม 2551 เปน
ตนมา  ซ่ึงในชวงแรกเร่ิมธนาคารกสิกรไทยยังไดจัดโปรโมช่ันพิเศษ Extra Hour Extra Gift ซ่ึงมอบ
ของสมนาคุณใหแกลูกคาท่ีมาใชบริการสาขาในชวงขยายเวลานี้อีกดวย การปรับเปลี่ยนเวลาการ
ใหบริการของสาขา ธนาคารมีความคาดหวังวาจะเปนการบริการท่ีสอดคลองกับความตองการใช
บริการของลูกคาในแตละพื้นท่ี โดยเช่ือวาจะชวยใหลูกคาไดรับความสะดวกสบายมากย่ิงข้ึน ลูกคา
สามารถเลือกทําธุรกรรม ณ สาขาท่ีอยูใกลท่ีสุด ในชวงเวลาท่ีสะดวกท่ีสุดได จะชวยเพ่ิมทางเลือก
การทําธุรกรรมทางการเงินในชวงขยายเวลานี้หรือตอนเย็นใหแกลูกคาได 

อยางไรก็ตาม จากขอมูลจํานวนลูกคาท่ีเขามาใชบริการธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 4  สาขา ท่ีเปดบริการในชวงเวลาพิเศษ พบวามีลูกคาเขามาใช
บริการในชวงเวลาดังกลาวรวม 6,253 คน คิดเปนรอยละ 10.1 ของจํานวนลูกคาท่ีเขามาใชบริการ
ท้ังหมด ท่ี 61,732 คน (ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน), 2551) ซ่ึงยังถือวาอยูในระดับไมสูงมาก
นัก อีกท้ังทําใหธนาคารมีคาใชจายคาลวงเวลาในการจัดเตรียมพนักงานเพ่ือรองรับการใหบริการ 
คาใชจายดานสถานท่ีอุปกรณ และมีคาใชจายดานประชาสัมพันธแลวในระดับหนึ่ง เพื่อใหเกิดความ
คุมคาในการจัดสรรทรัพยากร และเพื่อหาแนวทางท่ีจะเพิ่มจํานวนลูกคาใหมาใชบริการในชวงเวลา
ดังกลาว จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองทําการศึกษาถึงปจจัยในดานตางๆที่มีอิทธิพลตอลูกคา
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด(มหาชน) ในเขต อําเภอเมือง จังกวัดเชียงใหม ท่ีมาใชบริการในชวงเวลา
พิเศษ เพื่อปรับกลยุทธในการบริการใหตรงกับความตองการของลูกคาท่ีใชบริการ ซ่ึงจะสงผลให
จํานวนลูกคาในชวงเวลาดังกลาวมีจํานวนเพิ่มมากข้ึนตอไปได 
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ตารางท่ี 1.1 จํานวนรายการธุรกรรมของธนาคารกสิกรไทยในอําเภอเมือง เชียงใหม ท่ีเปดใหบริการ
ชวงเวลาพิเศษ 

 

ลําดับ 
สาขาที่ขยายเวลาพิเศษ (Extra 

hour) 
รหัส
สาขา 

จํานวนรายการ
ธุรกรรมใน
ชวงเวลาพิเศษ 
(ชวง 20 ต.ค. 51 
- 31 ธ.ค. 51) 
(ราย) 

จํานวนรายการ
ธุรกรรมใน
ชวงเวลาปกติ 
(ชวง 20 ต.ค. 51 
- 31 ธ.ค. 51) 
(ราย) 

รวมจํานวน
รายการธุรกรรม 
(ชวง 20 ต.ค. 51 
- 31 ธ.ค. 51) 
(ราย) 

สัดสวน
จํานวนรายการ
ธุรกรรม
ในชวง Extra 
hour เทียบกับ
ลูกคาท้ังหมดท่ี
ใชบริการ(ชวง 
20 ต.ค. 51 - 31 
ธ.ค. 51) (ราย) 

1 สาขาถนนทาแพ เชยีงใหม 103                   1,151                  12,316                 13,467  8.5% 

2 สาขาถนนเจริญเมือง เชียงใหม 245                   1,831                  12,962                 14,794  12.4% 

3 สาขาชางเผือก เชียงใหม 279                   1,659                  17,101                 18,760  8.8% 

4 สาขาถนนมูลเมืองเชียงใหม 383                   1,611                  13,100                 14,711  11.0% 

รวมท้ังหมด                   6,253                  55,479                 61,732  10.1% 

 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคท่ัวไปเพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอลูกคาท่ีมาใชบริการใน
ชวงเวลาพิเศษของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยมี
วัตถุประสงคเฉพาะของการศึกษาดังตอไปนี้ 

1) เพื่อศึกษาโครงสรางธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ท่ีเปดใหบริการชวงเวลาพิเศษ ใน
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  

2) เพื่อศึกษาโครงสรางและลักษณะท่ัวไปของลูกคา ท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพเิศษของ
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในอําเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม  

3) เพื่อศึกษาประเภทและลักษณะการใชบริการของลูกคา ในชวงเวลาพิเศษของธนาคาร
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในอําเภอเมือง จงัหวัดเชียงใหม  

4) เพื่อศึกษาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอลูกคาท่ีใชบริการในชวงเวลาพิเศษของธนาคารกสิกร
ไทย จํากัด (มหาชน) ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  

5) เพื่อจัดอันดับและวิเคราะหหาความสัมพันธของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอลูกคาท่ีใชบริการใน
ชวงเวลาพิเศษของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  
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1.3 ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 

การศึกษาในคร้ังนี้คาดวาจะไดรับประโยชน 5 ประการ เพื่อนําผลการศึกษาไปประยุกตใช
และปรับแผนกลยุทธในดานตางๆ ดังตอไปนี้ 

1) เพื่อประโยชนแกธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในการทราบถึงโครงสรางและ
ลักษณะท่ัวไป ลักษณะการใชบริการธนาคาร ปจจัยท่ีมีผลตอการใชบริการของลูกคาใน
ชวงเวลาพิเศษ (Extra Hour: 15.30 – 16.30 น.) ซ่ึงสามารถนําผลการศึกษาท่ีไดมากําหนด
แนวทางวางแผนการตลาด วางแผนผลิตภัณฑ แผนการบริการจากการไดรับบริการเพิ่ม
มากข้ึน และรูปแบบบริการเพื่อสอดคลองตอความตองการของลูกคาในแตละกลุม 

2) เพื่อประโยชนแกธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงพาณิชย กระทรวงการคลัง และ
หนวยงานตางๆของรัฐ ทราบถึงปจจัยในการใชบริการธนาคารในชวงเวลาพิเศษ (Extra 
Hour: 15.30 – 16.30 น.) เพื่อใชเปนแนวทางในการวิเคราะหชวงเวลาในการใหบริการ
ของธนาคาร รวมถึงสามารถใชเปนแนวทางการวิเคราะหปจจัยการใชบริการทางการเงิน
ของประชาชนในชวงเวลาดังกลาว 

3) เพื่อประโยชน แกธนาคารอ่ืนๆใหเปนแนวทางในการปรับปรุงการใหบริการ ใหมีคุณภาพ 
มีประสิทธิภาพและตอบสนองตอความตองการของลูกคาใหมากท่ีสุด 

4) เพื่อประโยชนแกลูกคาธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ซ่ึงธนาคารจะไดนําผลการวิจัย
มากําหนดแผนการปรับปรุงการดําเนินการดานการตลาด การบริการเพื่อตรงตอความ
ตองการของลูกคา ใหลูกคาเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

5) นักเรียน นักศึกษา นักวิจัย ตลอดจนประชาชนผูสนใจท่ัวไปไดรับความรู ความเขาใจใน
ดานการบริการ และเปนแนวทางในการปรับปรุงเพื่อสามารถนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได 

 
1.4   ขอบเขตของการศึกษา 

ในการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอลูกคาธนาคารกสิกรไทย จํากัด(มหาชน) อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม ในชวงเวลาพิเศษ ไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ซ่ึง
มีสาขาของธนาคารกสิกรไทยฯ จํานวน 4 สาขา คือ สาขาถนนทาแพ เชียงใหม สาขาถนนเจริญเมือง 
เชียงใหม สาขาชางเผือก เชียงใหม สาขาถนนมูลเมือง เชียงใหม โดยการศึกษาคร้ังนี้ศึกษาเฉพาะ
ลูกคาท่ีมาใชบริการของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 



  
5 

 

ในชวงเวลาพิเศษ กําหนดความเชื่อม่ันในอยูในระดับรอยละ 95 และความคลาดเคล่ือนใหอยูใน
ระดับรอยละ 5    

 
1.5 นิยามศัพทเฉพาะ 

ชวงเวลาพิเศษ (Extra Hour) หมายถึง ระยะเวลาในชวงเพิ่มเวลา วันจันทร-ศุกร เปด
ใหบริการเวลา 15.30-16.30 น.โดยเพิ่มเวลาการใหบริการอีก 1 ช่ัวโมง โดยทางธนาคารกสิกรไทย ฯ 
เปดใหบริการ 4 สาขา ท่ีมีการกําหนดใหเปดบริการเพิ่มในชวงเวลาดังกลาว โดยลูกคาธนาคาร
กสิกรไทย สามารถใชไดทุกประเภทบริการเหมือนชวงเวลาปกติ 

ธุรกรรม หมายถึง ธุรกรรมท่ีบุคคลใชบริการทางการเงิน เชน ฝากเงิน ถอนเงิน โอนเงิน 
สมัครใชบริการสินเช่ือ โอนเงินระหวางบัญชี / ธนาคาร ชําระคาสินคา / สาธารณูปโภค บริการ
แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ บริการสินเช่ือ เช็คของขวัญ, เช็คธนาคาร, ต๋ัวแลกเงิน บริการเปด
บัญชี, ทําบัตรเอทีเอ็ม ชําระเงินกู/บัตรเครดิต เปนตน 

จํานวนลูกคา หมายถึง บุคคลท่ีใชบริการธนาคารท่ีสาขาในชวงเวลาเวลาพิเศษ ท่ีสนใจศึกษา 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


