
 

บทที่  4 
ผลการศึกษา 

 
ในการศึกษาคร้ังนี้ ประกอบดวยขอมูลปฐมภูมิ และขอมูลทุติยภูมิ  โดยขอมูลทุติยภูมิ

ไดแก ขอมูลจากธนาคารกสิกรไทย สวนขอมูลปฐมภูมิ รวบรวมโดยตรงจากตัวอยางของการศึกษา
โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ซ่ึงสอบถามจากลูกคาท่ีมาใชบริการ
ของธนาคาร  กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 4 สาขา ท่ีทําการ
เปดใหบริการชวงเวลาพิเศษ คือ วันจันทร-วันศุกร ต้ังแตเวลา 15.30 – 16.30 น.จํานวน 275 ชุด จาก
การศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลสามารถแบงผลการศึกษาออกเปน 5 สวน ดังนี้ 

4.1  โครงสรางธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ท่ีเปดใหบริการชวงเวลาพิเศษ ในอําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม  

4.2  โครงสรางและลักษณะท่ัวไปของลูกคา ท่ีใชบริการในชวงเวลาพิเศษของธนาคารกสิกร
ไทย จํากัด (มหาชน) ในอําเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม  

4.3  ประเภทและลักษณะการใชบริการของลูกคา ในชวงเวลาพิเศษของธนาคารกสิกรไทย 
จํากัด (มหาชน) ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  

4.4  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอลูกคาท่ีใชบริการในชวงเวลาพิเศษของธนาคารกสิกรไทย จํากัด 
(มหาชน) ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  

4.5  จัดอันดับและวิเคราะหหาความสัมพันธของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอลูกคาท่ีใชบริการใน
ชวงเวลาพิเศษของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  

 
4.1 โครงสรางธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ท่ีเปดใหบริการชวงเวลาพิเศษ ในอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม  
 

ธนาคารกสิกรไทย มุงม่ันในการเปนสถาบันการเงินไทยท่ีแข็งแกรง สามารถตอบสนอง
ความตองการของลูกคาดวยบริการดานการเงินท่ีหลากหลาย ครบถวน ในคุณภาพมาตรฐานสากล 
โดยผสมผสานการใชเทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย เม่ือป 2551 ท่ีผานมาธนาคารกสิกรไทย จึง
พัฒนาการใหบริการโดยการเปดใหบริการตั้งแตเวลา 8.30 – 16.30 น. โดยแบงตามขนาดของสาขา
ท่ีมีขนาดใหญ โดยวัดจากจํานวนลูกคาท่ีมาใชบริการ จํานวนพนักงานท่ีสามารถใหบริการลูกคาได
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อยางเพียงพอตอความตองการของลูกคา และสาขาท่ีเปดใหบริการในชวงเวลาพิเศษอยูในอําเภอ
เมืองซ่ึงลูกคาสามารถมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษไดอยางสะดวก มี 4 สาขา  ดังตอไปนี้ 

1) สาขาถนนทาแพ เชียงใหม  
สาขาถนนทาแพ เชียงใหม ต้ังอยูบนเลขที่ 169-71 ทาแพ ตําบลชางคลาน อําเภอเมือง

เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม เปนสาขาท่ีเกาแกท่ีสุด อยูใจกลางเมืองเชียงใหมและเปนสาขาที่ใหญ
ท่ีสุดในภาคเหนือ  เปนศูนยกลางของธุรกิจ ซ่ึงสามารถทําธุรกรรมทางการเงินท่ีครบถวนท่ีสุดใน
ภาคเหนือ ดังนั้น จะมีลูกคาท่ีมาใชบริการมากท่ีสุด ในปจจุบันสาขาถนนทาแพมีจํานวนพนักงาน
ใหบริการทั้งหมด 18 คน ซ่ึงจากจํานวนพนักงานงานดังกลาว ทําใหทางธนาคารเล็งเห็นถึงศักยภาพ
ของสาขาจึงใชสาขาถนนทาแพ เชียงใหม เปนหนึ่งในสาขาท่ีเปดทําการใหชวงเวลาพิเศษ และจาก
ชวงเวลาพิเศษใน ชวงวันท่ี 20 ต.ค. 51 – 31 ธ.ค. 51 ท่ีผานมา จํานวนรายการธุรกรรม มีท้ังหมด 
13,467 ราย ซ่ึงแยกเปนชวงเวลาปกติ จํานวน 12,316 ราย และ เปนธุรกรรมในชวงเวลาพิเศษ 
จํานวน 1,151 ราย ซ่ึงคิดเปนสัดสวนในชวงเวลาพิเศษเม่ือเทียบกับจํานวนธุรกรรมท้ังหมด คิดเปน
รอยละ 8.5% 

 
2) สาขาถนนเจริญเมือง เชียงใหม  
สาขาถนนเจริญเมือง เชียงใหม ตั้งอยูบนเลขท่ี 46 หมู 4 เจริญเมือง ตําบลทาศาลา อําเภอ

เมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม  เปนอีกหนึ่งสาขาที่เปดมาเปนเวลานาน จึงเปนสาขาที่มีลูกคา
มากกวาสาขาอื่นท่ีเปดใหม อีกท้ังทําเลท่ีต้ังของสาขา อยูหางจากตัวเมืองไมมากนัก จึงเปนตัวเลือก
หนึ่งท่ีทําใหลูกคาท่ีมีท่ีพักอาศัยอยูไมไกลจากตัวเมือง หรือ พนักงานบริษัทท่ีทํางานอยูในละแวก
เหลานั้น สาขาสามารถใชบริการในชวงเวลาพิเศษได โดยปจจุบันสาขาถนน เจริญเมือง เชียงใหม มี
จํานวนพนักงานใหบริการทั้งหมด 9 คน  ซ่ึงจากชวงเวลาพิเศษใน ชวงวันท่ี 20 ต.ค. 51 – 31 ธ.ค. 51 
ท่ีผานมา จํานวนรายการธุรกรรม มีท้ังหมด 14,794 ราย ซ่ึงแยกเปนชวงเวลาปกติ จํานวน 12,962 
ราย และ เปนธุรกรรมในชวงเวลาพิเศษ จํานวน 1,832 ราย ซ่ึงคิดเปนสัดสวนในชวงเวลาพิเศษเม่ือ
เทียบกับจํานวนธุรกรรมท้ังหมด คิดเปนรอยละ 12.4% 

 
3) สาขาชางเผือก เชียงใหม  
สาขาชางเผือก เชียงใหม ต้ังอยูบนเลขที่ 194 ถนนชางเผือก ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง

เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม  เปนสาขาท่ีอยูใกลกับตัวเมืองเชียงใหม และเปนสาขาท่ีต้ังอยูบนถนน
ชางเผือกซ่ึงเปนทางออกไปนอกเมืองไปสูอําเภอแมริม อีกท้ังสาขาถนนชางเผือก ไดต้ังติดกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม และโรงเรียนอีกมากมายในละแวกเหลานั้น  จึงทําใหมีนักเรียน 
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นักศึกษา ครู อาจารย ผูปกครอง ตลอดจนพนักงานบริษัท หางรานตางๆ มาใชบริการเปนจํานวน
มาก ซ่ึงในปจจุบันสาขาชางเผือก เชียงใหม มีจํานวนพนักงานใหบริการทั้งหมด 14 คน ซ่ึงจาก
ชวงเวลาพิเศษใน ชวงวันท่ี 20 ต.ค. 51 – 31 ธ.ค. 51 ท่ีผานมา จํานวนรายการธุรกรรม มีท้ังหมด 
18,760 ราย ซ่ึงแยกเปนชวงเวลาปกติ จํานวน 17,101 ราย และ เปนธุรกรรมในชวงเวลาพิเศษ 
จํานวน 1,659 ราย ซ่ึงคิดเปนสัดสวนในชวงเวลาพิเศษเม่ือเทียบกับจํานวนธุรกรรมท้ังหมด คิดเปน
รอยละ 8.8% 

 
4) สาขาถนนมูลเมือง เชียงใหม  
สาขาถนนมูลเมือง เชียงใหม ต้ังอยูบนเลขท่ี 205/3-6 มูลเมือง ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง 

เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงเปนสาขาเดียวท่ีเปดในชวงเวลาพิเศษในจังหวัดเชียงใหม ท่ีต้ังอยูรอบ
ในของคูเมืองเชียงใหม โดยในละแวกเหลานั้น เปนท่ีอยูอาศัยของชาวตางชาติเปนจํานวนมาก และ
เปนสาขาท่ีเปดใหบริการมานาน อีกท้ังยังมีบริษัท หางราน มากมายเปดใกลกับสาขาดวย จึงทําใหมี
ลูกคามาใชบริการเปนจํานวนมาก  โดยปจจุบันสาขาถนนมูลเมือง เชียงใหม มีจํานวนพนักงาน
ใหบริการทั้งหมด 10 คน และจากชวงเวลาพิเศษใน ชวงวันท่ี 20 ต.ค. 51 – 31 ธ.ค. 51 ท่ีผานมา 
จํานวนรายการธุรกรรม มีท้ังหมด 14,711 ราย ซ่ึงแยกเปนชวงเวลาปกติ จํานวน 13,100 ราย และ 
เปนธุรกรรมในชวงเวลาพิเศษ จํานวน 1,611 ราย ซ่ึงคิดเปนสัดสวนในชวงเวลาพิเศษเม่ือเทียบกับ
จํานวนธุรกรรมท้ังหมด คิดเปนรอยละ 11.0% 

 
4.2 โครงสรางและลักษณะท่ัวไปของลูกคา ท่ีใชบริการในชวงเวลาพิเศษของธนาคารกสิกรไทย 
จํากัด (มหาชน) ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  
 
 ผลการศึกษา  ขอมูลท่ัวไปจากลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษของธนาคารกสิกรไทย 
จํากัด (มหาชน) ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงเปนขอมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานภาพ 
การศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน นําเสนอในตารางท่ี  4.1 – 4.6 ดังนี้ 
 

1) เพศ จากตารางท่ี 4.1 จะเห็นไดวาผูท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษ เพศหญิง คิดเปนรอย
ละ 50.5 ซ่ึงเปนสัดสวนท่ีใกลเคียงกับเพศชาย คือ รอยละ 49.5 ของผูมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษ 
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ตารางท่ี  4.1  แสดงขอมูลของลูกคาจําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน (ราย) รอยละ 
ชาย 136 49.5 
หญิง 139 50.5 

รวม 275 100.0 
ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 
 2) อายุ  ผูใชบริการใชวงเวลาพิเศษ มีจํานวนมากท่ีสุด คือ ชวงอายุระหวาง 21 – 30 ป  ซ่ึง
คิดเปนรอยละ 45.8 รองลงมา คือ ชวงอายุระหวาง 31 – 40 ป คิดเปนรอยละ 20.7  สวน ชวงอายุ 41 
– 50 ป คิดเปนรอยละ 17.5 ชวงอายุนอยกวา 20 ป คิดเปนรอยละ 9.8 ชวงอายุ 51 – 60 ป คิดเปนรอย
ละ 5.5 และสุดทาย อายุมากกวา  60 ป คิดเปนรอยละ 0.7 ตามลําดับ  ดังแสดงในตารางท่ี 4.2 
 
ตารางท่ี  4.2  แสดงขอมูลขอลูกคาจําแนกตามอายุ 

อายุ จํานวน (ราย) รอยละ 
อายุนอยกวา 20 ป 27 9.8 
อายุ  21 – 30 ป 126 45.8 
อายุ  31 – 40 ป 57 20.7 
อายุ  41 – 50 ป 48 17.5 
อายุ  51 – 60 ป 15 5.5 
อายุมากกวา  60 ป 2 0.7 

รวม 275 100.0 
ท่ีมา:  จากการสํารวจ 
 

3) สถานภาพการสมรส จากการสํารวจ ดังแสดงในตารางที่ 4.3 จะเห็นไดวา ผูท่ีมาใช
บริการในชวงเวลาพิเศษ โดยสวนใหญแลว จะมีสถานภาพโสด โดยคิดเปนรอยละ 47.6 รองลงมา
คือ มีสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ44.4 และ  มีสถานภาพหมาย  /หยา คิดเปนรอยละ 8.0 
ตามลําดับ 
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ตารางท่ี  4.3  แสดงขอมูลของลูกคาจําแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จํานวน (ราย) รอยละ 
โสด 131 47.6 
สมรส 122 44.4 
หมาย / หยา 22 8.0 

รวม 275 100.0 
ท่ีมา:  จากการสํารวจ 
 
 4) ระดับการศึกษา จากการสํารวจ ดังแสดงในตารางท่ี 4.4 จะเห็นไดวา ผูท่ีมาใชบริการใน
ชวงเวลาพิเศษ สวนใหญจะสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  คิดเปนรอยละ 46.9 รองลงมาคือ
ระดับปริญญาโท  คิดเปนรอยละ  24.0 ระดับมัธยมศึกษา/ปวช . คิดเปนรอยละ 15.3  ระดับ
อนุปริญญา /ปวส.  คิดเปนรอยละ 8.7 ระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 3.6 และระดับปริญญาเอก 
คิดเปนรอยละ 1.5 ตามลําดับ  

 

ตารางท่ี  4.4  แสดงขอมูลดานระดับการศึกษาของลูกคา 

ระดับการศึกษา จํานวน (ราย) รอยละ 
ประถมศึกษา 10 3.6 
มัธยมศึกษา/ปวช. 42 15.3 
อนุปริญญา/ปวส. 24 8.7 
ปริญญาตรี 129 46.9 
ปริญญาโท 66 24.0 
ปริญญาเอก 4 1.5 

รวม 275 100.0 
ท่ีมา:  จากการสํารวจ 
 

 5) อาชีพ สวนใหญลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษ จะประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/
หางรานเอกชน  คิดเปนรอยละ  45.1 รองลงมา คือ ประกอบธุรกิจสวนตัว คิดเปนรอยละ 17.8 ใน
สวนของขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ16.7 อาชีพรับจางท่ัวไป คิดเปนรอยละ 10.9 
อาชีพ และอาชีพนักเรียน/นักศึกษา คิดเปนรอยละ 9.5 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 4.5 
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ตารางท่ี  4.5  แสดงขอมูลดานอาชีพของลูกคา 

อาชีพ จํานวน (ราย) รอยละ 
นักเรียน/นักศึกษา 26 9.5 
ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 46 16.7 
พนักงานบริษัท/หางรานเอกชน 124 45.1 
รับจางท่ัวไป 30 10.9 
ประกอบธุรกิจสวนตัว 49 17.8 

รวม 275 100.0 
ท่ีมา:  จากการสํารวจ  
 

6) รายไดตอเดือน จากตารางท่ี 4.6 จะเห็นไดวา ลูกคาสวนใหญท่ีมาใชบริการ จะมีรายได
เฉล่ียตอเดือนนอยกวา 10,001 บาท คิดเปนรอยละ33.5 รองลงมา คือรายไดเฉล่ียตอเดือน  10,001 – 
20,000 บาท  คิดเปนรอยละ 24.0 รายไดเฉล่ียตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท  คิดเปนรอยละ 13.5 
รายไดเฉล่ียตอเดือน 30,001 – 40,000 บาท คิดเปนรอยละ 10.2 รายไดเฉล่ียตอเดือน 40,001 – 
50,000 บาท คิดเปนรอยละ 9.5 เทากับ รายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 50,001 คิดเปนรอยละ 9.5  
ตามลําดับ   

 
ตารางท่ี  4.6  แสดงขอมูลรายไดเฉล่ียตอเดือนของลูกคา 

รายไดตอเดือน จํานวน (ราย) รอยละ 
ตํ่ากวา 10,001  บาท 92 33.5 
10,001 – 20,000  บาท 66 24.0 
20,001 – 30,000  บาท 37 13.5 
30,001 – 40,000  บาท 28 10.2 
40,001 – 50,000  บาท 26 9.5 
มากกวา  50,001 บาท 26 9.5 

รวม 275 100.0 
ท่ีมา:  จากการสํารวจ 
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4.3 ประเภทและลักษณะการใชบริการของลูกคา ในชวงเวลาพิเศษของธนาคารกสิกรไทยจํากัด 
(มหาชน) ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  
  
 ผลจากการศึกษา ประเภทและลักษณะท่ัวไปของผูท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษของ
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ประเภทของผูมาใชบริการใน
ชวงเวลาพิเศษ ซ่ึงเปนขอมูลเกี่ยวกับ บริการฝาก-ถอนเงินสด การโอนเงิน การชําระคาธรรมเนียม
สินคา บริการแลกเปล่ียนเงินตางประเทศ บริการดานสินเช่ือ บริการดานเช็ค บริการดานการเปด
บัญชี การชําระเงินกู/บัตรเครดิต และลักษณะท่ัวไปของผูมาใชบริการพิเศษ เปนขอมูลเกี่ยวกับ วันท่ี
มาใชบริการ ความถ่ีท่ีมาใชบริการ จํานวนรายการท่ีมาใชในแตละคร้ัง และระยะเวลาในการใช
บริการในแตละคร้ัง ซ่ึงแสดงดังตารางท่ี 4.7-4.11 
 

1) ประเภทการใชบริการของลูกคา ขอมูลเกี่ยวกับประเภทการใชบริการของลูกคา จาก
ลูกคาจํานวน 275 ราย ประกอบดวย ประเภทการใชบริการ ไดแก  บริการฝาก-ถอน เงินสด โอนเงิน
ระหวางบัญชี / ธนาคาร ชําระคาสินคา / สาธารณูปโภค บริการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ  
บริการสินเช่ือ  เช็คของขวัญ,เช็คธนาคาร,ต๋ัวแลกเงิน  บริการเปดบัญชี,ทําบัตรเอทีเอ็ม และการ
ชําระเงินกู/บัตรเครดิต แสดงผลการศึกษาดังตารางท่ี 4.7 

 
ประเภทการใชบริการของลูกคาในชวงเวลาพิเศษ จากตารางท่ี 4.7 แสดงใหเห็นวาลูกคา

ท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษนั้นโดยสวนใหญ จะมาใชบริการทางดานฝาก - ถอนเงินสดมาก
ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 93.4 รองลงมาคือ ชําระคาสินคา/สาธารณูปโภค คิดเปนรอยละ 58.5 โอนเงิน
ระหวางบัญชี / ธนาคาร คิดเปนรอยละ 54.1 ชําระเงินกู/บัตรเครดิต คิดเปนรอยละ 41.0 บริการเปด
บัญชี, ทําบัตรเอทีเอ็ม คิดเปนรอยละ 31.6 บริการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คิดเปนรอยละ 
16.3 บริการสินเช่ือคิดเปนรอยละ 15.2 เช็คของขวัญ, เช็คธนาคาร, ต๋ัวแลกเงิน และ คิดเปนรอยละ 
13.0 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี  4.7   แสดงประเภทการใชบริการธนาคารของลูกคา 

ประเภท จํานวน (ราย) รอยละ 
บริการฝาก-ถอน เงินสด 257 93.4 
โอนเงินระหวางบัญชี / ธนาคาร 149 54.1 
ชําระคาสินคา / สาธารณูปโภค   161 58.5 
บริการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 45 16.3 
บริการสินเช่ือ 42 15.2 
เช็คของขวัญ,เช็คธนาคาร,ต๋ัวแลกเงิน 36 13.0 
บริการเปดบัญชี,ทําATM 87 31.6 
ชําระเงินกู/บัตรเครดิต  113 41.0 

ท่ีมา:  จากการสํารวจ 
 
  

2) ลักษณะการใชบริการของลูกคา ซ่ึงไดแก วันท่ีมาใชบริการมากท่ีสุดในสัปดาห ความถ่ี
ของการมาใชบริการกี่คร้ังตอเดือน จํานวนรายการในแตละคร้ังท่ีมาใชบริการ  และระยะเวลาในการ
ใชบริการในแตละคร้ัง โดยนําเสนอในตารางท่ี 4.8 – 4.11 ดังนี้ 

 

วันท่ีมาใชบริการ โดยสวนมากลูกคาสวนใหญท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษ นั้นจะมาใช
บริการในวันจันทร คิดเปนรอยละ 42.5 รองลงมาคือ วันศุกร คิดเปนรอยละ 23.3 วันพฤหัสบดี คิด
เปนรอยละ 14.5 และวันอังคาร เปนสัดสวนเดียวกันกับ วันพุธคิดเปนรอยละ 9.8 ตามลําดับ ดัง
แสดงในตารางท่ี 4.8 
ตารางท่ี  4.8 แสดงพฤติกรรมวันท่ีมาการใชบริการ 

วัน จํานวน (ราย) รอยละ 
วันจนัทร 117 42.5 
วันอังคาร 27 9.8 
วันพุธ 27 9.8 
วันพฤหัสบด ี 40 14.5 
วันศุกร 64 23.3 

รวม 275 100.0 
ที่มา:  จากการสํารวจ 

  

หมายเหตุ: ขอมูลจากผูตอบแบบสอบถามท่ีเคยใชบริการประเภทตางๆ จํานวน 275 คน (และตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
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ความถ่ีของการมาใชบริการใน 1 เดือน โดยสวนใหญภายใน 1 เดือนลูกคาท่ีมาใชบริการใน
ชวงเวลาพิเศษ จะใชบริการ จํานวน 1 - 3 คร้ัง คิดเปนรอยละ 36.7 รองลงมา คือ จํานวน   4 - 6 คร้ัง 
คิดเปนรอยละ 34.2 จํานวนมากกวา 10 คร้ัง คิดเปนรอยละ17.8 และจํานวน 7 - 9 คร้ัง คิดเปนรอยละ 
11.3 ตามลําดับ ดังแสดงในตาราง 4.9 

 

ตารางท่ี  4.9 แสดงความถ่ีของการมาใชบริการธนาคาร ใน 1 เดือน 

จํานวนคร้ังตอเดือน จํานวน (ราย) รอยละ 
         1-3 คร้ัง 101 36.7 

4-6 คร้ัง 94 34.2 
7-9 คร้ัง 31 11.3 
มากกวา 10 คร้ัง 49 17.8 

รวม 275 100.0 

 
จํานวนการในแตละคร้ังท่ีมาใชบริการ  จากตารางท่ี 4.10 แสดงใหเห็นวา ลูกคาท่ีมาใชบริการ

ในชวงเวลาพิเศษ สวนใหญจะใชบริการ จํานวน 1-3 รายการ คิดเปนรอยละ 79.6 รองลงมา คือ 
จํานวน 4-6 รายการ คิดเปนรอยละ 13.8 จํานวน 7-9 รายการ คิดเปนรอยละ 4.7 และ จํานวนมากกวา 
10 รายการ คิดเปนรอยละ 1.8 ตามลําดับ  

 
ตารางท่ี  4.10  แสดงจํานวนรายการในแตละคร้ังท่ีมาใชบริการ 

จํานวนรายการแตละคร้ัง จํานวน (ราย) รอยละ 
จํานวน 1-3 รายการ 219 79.6 
จํานวน 4-6 รายการ 38 13.8 
จํานวน 7-9 รายการ 13 4.7 
จํานวนมากกวา 10 รายการ 5 1.8 

รวม 275 100.0 
ท่ีมา:  จากการสํารวจ 
 

ระยะเวลาในการใชบริการ ลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาในชวงเวลาพิเศษโดยสวนใหญ
ใชเวลารอระหวางพนักงานใหบริการ ประมาณ1 -10 นาที คิดเปนรอยละ 50.2   รองลงมา ใชเวลารอ
ระหวางพนักงานใหบริการ ประมาณ 11 – 20 นาที คิดเปนรอยละ 39.2 ใชระยะเวลาท่ีรอระหวาง

ที่มา : จากการสํารวจ 
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พนักงานใหบริการ ประมาณ 21 – 30 นาที คิดเปนรอยละ 8.0 ใชระยะเวลารอพนักงานใหบริการ
ประมาณ 31 – 40 นาที คิดเปนรอยละ 2.2 และสุดทายใชระยะเวลาท่ีรอระหวางพนักงานใหบริการ
ประมาณ 41 – 50 นาที ซ่ึงคิดเปนรอยละ 0.4  ดังแสดงใหเห็นในตารางท่ี 4.11   
 

ตารางท่ี  4.11  แสดงระยะเวลาในการใชบริการ 

ระยะเวลา(นาที) จํานวน (ราย) รอยละ 
1 -10 นาที  138 50.2 
11 – 20 นาที 108 39.2 
21 – 30 นาที 22 8.0 
31 – 40 นาที 6 2.2 
41 – 50 นาที 1 0.4 

รวม 275 100.0 
ท่ีมา:  จากการสํารวจ 

จะเห็นไดวา จากตารางท่ี 4.9 และ 4.10 ทําใหทราบวาภายใน 1 เดือน ลูกคามาใชบริการ
จํานวนกี่รายการ โดยคํานวณจาก ความถ่ีท่ีมาใชบริการภายใน1 เดือน คูณดวย จํานวนรายการท่ีมา
ใชบริการในแตละคร้ัง และนํามาจัดอันตรภาคช้ัน เพื่อแบงออกชวง ๆ ซ่ึงจากขอมูลท่ีคํานวณไดนั้น
ภายใน 1 เดือนลูกคาท่ีมาใชบริการมีจํานวนรายการ มีต้ังแต 1- 16 รายการ จึงสามารถแบงอันตรภาค
ช้ันไดดังตอไปนี้   
  ความกวางของอันตรภาคช้ัน = พิสัย / จํานวนช้ัน 

โดย       คาพิสัย   = คามากท่ีสุด – คานอยท่ีสุด 
 = 16 – 1  
 = 15  

เพราะฉะน้ัน  จะไดความกวางของอันตรภาคช้ัน  
 ความกวางของอันตรภาคช้ัน = 15 / 3 
 = 5 
จากการคํานวณหาความกวางของอันตรภาคช้ัน สามารถกําหนดชวงระดับจํานวนรายการไดดังนี้ 

      จํานวนรายการ       ระดับ 
1 - 5   รายการ      ระดับนอย    
6 - 10 รายการ     ระดับปานกลาง   
มากกวา 10 รายการ    ระดับมาก 
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จากการแบงระดับจํานวนรายการดังกลาว พบวาลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษใน 1 
เดือน จะใชบริการต่ํากวา 5 รายการ ซ่ึงอยูในระดับนอย คิดเปนรอยละ 88.0 รองลงมา 6 - 10 
รายการซ่ึงในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 8.4 และมากกวา 10 รายการ อยูในระดับมาก คิดเปน
รอยละ 3.6 ตามลําดับ  ดังแสดงในตารางท่ี 4.12 

 

ตารางท่ี 4.12 แสดงระดับการใชบริการของลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษ 

จํานวนรายการของลูกคาแตละ
รายท่ีมาใชบริการใน1 เดือน 

ระดับรายการ 
ธุรกรรม 

จํานวนลูกคา 
(ราย) 

รอยละ 

1 - 5   รายการ  นอย 242 88.0 
6 -10 รายการ ปานกลาง 23 8.4 
มากกวา 10 รายการ มาก 10 3.6 

รวม รวม 275 100 
ท่ีมา : จากการคํานวณ 
4.4 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอลูกคาท่ีใชบริการในชวงเวลาพิเศษของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  
 
 การศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอลูกคาท่ีใชบริการธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในชวง
เวลาพิเศษ ในอําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม ทําการศึกษาโดยการสํารวจโดยใชแบบสอบถามมา
วิเคราะห ปจจัยใดมีอิทธิพลตอการมาใชบริการของลูกคา ตามกรอบแนวคิด สามารถแยกปจจัย
ออกเปน 6 ปจจัย ปจจัยแรกไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑของธนาคาร ปจจัยที่2 ปจจัยดานราคา
คาบริการ ปจจัยท่ี 3 ปจจัยดานสถานท่ี สัญลักษณ เคร่ืองมือ และอุปกรณ ปจจัยท่ี 4 ปจจัยทางดาน
การตลาด ปจจัยท่ี 5 ปจจัยดานพนักงานท่ีใหบริการ และปจจัยสุดทาย ไดแก ปจจัยดานกระบวนการ
การใหบริการ ซ่ึงแสดงใหเห็นดังนี้ 
 
 1) ปจจัยดานผลิตภัณฑของธนาคาร  แบงเปน 2 สวน สวนแรก คือ การใหบริการทาง
การเงินท่ีครบถวน ประกอบดวย จํานวนชองบริการฝากและถอนเงิน ระยะเวลาในการขออนุมัติ
สินเช่ือ ระยะเวลาและข้ันตอนในการทําธุรกรรมเงินตางประเทศ  และ สวนท่ี 2 คือ จุดเดนของ
ผลิตภัณฑท่ีตรงตอความตองการของลูกคา ประกอบดวย ดานระยะเวลาและข้ันตอนในการเปด
บัญชีและทําบัตรเอทีเอ็ม  ดานคุณประโยชนของบัตรเอทีเอ็ม และดานผลประโยชนท่ีไดรับจากการ
ออม 
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ดานจํานวนชองบริการฝากและถอนเงิน หมายถึง จํานวนชองบริการฝากและถอนเงินท่ีเปด
ทําการในชวงเวลาพิเศษมีเพียงพอตอความตองการของลูกคามากนอยเพียงใด ซ่ึงจากตารางท่ี 4.13 
แสดงใหเห็นวา การศึกษาหาความสัมพันธระหวางจํานวนชองบริการฝากและถอนเงิน และ ระดับ
การใชบริการของลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษ พบวา จํานวนชองบริการฝากและถอนเงินมี
ความสําคัญตอการมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษของลูกคาในระดับมากถึงมากท่ีสุด โดยคิดเปน 
รอยละ61.5  

สําหรับลูกคาท่ีมาใชบริการที่มีระดับการใชบริการในระดับนอยใหความสําคัญกับจํานวน
ชองบริการฝากและถอนในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 51.3 ในขณะท่ีลูกคาท่ีมาใชบริการท่ีมี
ระดับการใชบริการในระดับปานกลางใหความสําคัญกับจํานวนชองบริการฝากและถอน ในระดับ
มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 6.9 และลูกคาท่ีมาใชบริการท่ีมีระดับการใชบริการในระดับมากให
ความสําคัญกับจํานวนชองบริการฝากและถอนในระดับมากท่ีสุดเชนเดียวกัน คิดเปนรอยละ 3.3  

 
ตารางท่ี  4.13 แสดงความสัมพันธระหวางจํานวนชองบริการฝากและถอนเงินและ ระดับการใช

บริการของลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษ 

ระดับการใชบริการของ
ลูกคาท่ีมาใชบริการใน

ชวงเวลาพเิศษ 

จํานวนชองบริการฝากและถอนเงิน 
Total 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

นอย 0 3 6 92 141 242 
(รอยละ) (0) (1.1) (2.2) (33.5) (51.3) (88) 

 ปานกลาง 0 0 0 4 19 23 
(รอยละ) (0) (0) (0) (1.5) (6.9) (8.4) 
มาก 0 0 0 1 9 10 

(รอยละ) (0) (0) (0) (0.4) (3.3) (3.6) 
รวม 0 3 6 97 169 275 

(รอยละ) (0) (1.1) (2.2) (35.3) (61.5) (100) 

Chi-Square = 9.041 df = 6 sig = 0.171   
ท่ีมา : จากการคํานวณ 
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ระยะเวลาในการขออนุมัติสินเชื่อ หมายถึง ระยะเวลาท่ีลูกคายื่นขออนุมัติสินเช่ือใน
ชวงเวลาพิเศษนั้น พนักงานสามารถบริการลูกคาไดอยางรวดเร็วหรือชากวาระยะเวลาปกติ ซ่ึง
สามารถเปนตัวช้ีวัดไดวา หากระยะเวลาในการขออนุมัติสินเช่ือในชวงเวลาพิเศษนั้นรวดเร็ว
มากกวาระยะเวลาปกติ ก็จะสามารถทําใหลูกคามาใหบริการบอยคร้ังข้ึน ซ่ึงจากการศึกษาหา
ความสัมพันธระหวางระยะเวลาในการขออนุมัติสินเช่ือและ ระดับการใชบริการของลูกคาท่ีมาใช
บริการในชวงเวลาพิเศษ พบวา ระยะเวลาในการขออนุมัติสินเช่ือมีความสําคัญตอการมาใชบริการ
ของลูกคาในชวงเวลาพิเศษ ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 39.6  

สําหรับลูกคาท่ีมาใชบริการท่ีมีระดับการใชบริการในระดับนอยใหความสําคัญกับ
ระยะเวลาในการขออนุมัติสินเช่ือในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 33.5 ลูกคาท่ีมาใชบริการที่มี
ระดับการใชบริการในระดับปานกลางใหความสําคัญกับระยะเวลาในการขออนุมัติสินเช่ือ ในระดับ
ปานกลาง คิดเปนรอยละ 4.4 และ ลูกคาท่ีมาใชบริการท่ีมีระดับการใชบริการในระดับมากให
ความสําคัญกับระยะเวลาในการขออนุมัติสินเช่ือในระดับปานกลางเชนเดียวกัน คิดเปนรอยละ 1.8 
ดังแสดงในตารางท่ี 4.14 

 
ตารางท่ี  4.14 แสดงความสัมพันธระหวางระยะเวลาในการขออนุมัติสินเช่ือและ ระดับการใช

บริการของลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษ 

ระดับการใชบริการของ
ลูกคาท่ีมาใชบริการใน

ชวงเวลาพเิศษ 

ระยะเวลาในการขออนุมัติสินเช่ือ 
Total 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

นอย 2 57 92 69 22 242 
(รอยละ) (0.7) (20.7) (33.5) (25.1) (8) (88) 

 ปานกลาง 1 1 12 6 3 23 
(รอยละ) (0.4) (0.4) (4.4) (2.2) (1.1) (8.4) 
มาก 1 1 5 2 1 10 

(รอยละ) (0.4) (0.4) (1.8) (0.7) (0.4) (3.6) 
รวม 4 59 109 77 26 275 

(รอยละ) (1.5) (21.5) (39.6) (28) (9.5) (100) 

Chi-Square = 13.221 df = 8 sig = 0.104   
ท่ีมา : จากการคํานวณ 
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ระยะเวลาและขั้นตอนการทําธุรกรรมตางประเทศ หมายถึง ชวงระยะเวลาท่ีระหวางรอ
พนักงานทํารายการธุรกรรมทางตางประเทศ ไมวาจะเปนการแลกเงินตราตางประเทศ เช็คเดินทาง 
เช็คเรียกเก็บท่ีตางประเทศ การโอนเงินไปตางประเทศ โดยจากตารางที่ 4.15 จะเห็นไดวาจาก
การศึกษาหาความสัมพันธระหวางระยะเวลาและข้ันตอนการทําธุรกรรมตางประเทศและ ระดับการ
ใชบริการของลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษ พบวา ระยะเวลาและข้ันตอนการทําธุรกรรม
ตางประเทศมีความสําคัญตอการมาใชบริการของลูกคาในชวงเวลาพิเศษในระดับนอย คิดเปนรอย
ละ 47.3  

สําหรับลูกคาท่ีมาใชบริการท่ีมีระดับการใชบริการในระดับนอยใหความสําคัญกับ
ระยะเวลาและข้ันตอนการทําธุรกรรมตางประเทศในระดับนอย คิดเปนรอยละ 44 ในขณะท่ีลูกคา
ท่ีมาใชบริการที่มีระดับการใชบริการในระดับปานกลางใหความสําคัญกับระยะเวลาและข้ันตอน
การทําธุรกรรมตางประเทศ ในระดับปานกลาง  คิดเปนรอยละ 3.6 และลูกคาท่ีมาใชบริการท่ีมี
จํานวนรายการะดับมากใหความสําคัญ  กับระยะเวลาและข้ันตอนการทําธุรกรรมตางประเทศใน
ระดับปานกลางเชนเดียวกัน คิดเปนรอยละ 2.5  

  
ตารางท่ี  4.15 แสดงความสัมพันธระหวางระยะเวลาและข้ันตอนการทําธุรกรรมตางประเทศและ 

ระดับการใชบริการของลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษ 

ระดับการใชบริการของ
ลูกคาท่ีมาใชบริการใน

ชวงเวลาพเิศษ 

ระยะเวลาและข้ันตอนการเปดบัญชีและทําบัตรเอทีเอ็ม 
Total 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

นอย 21 121 81 18 1 242 
(รอยละ) (7.6) (44) (29.5) (6.5) (0.4) (88) 

 ปานกลาง 4 7 10 2 0 23 
(รอยละ) (1.5) (2.5) (3.6) (0.7) (0) (8.4) 
มาก 1 2 7 0 0 10 

(รอยละ) (0.4) (0.7) (2.5) (0) (0) (3.6) 
รวม 26 130 98 20 1 275 

(รอยละ) (9.5) (47.3) (35.6) (7.3) (0.4) (100) 

Chi-Square = 9.989 df = 8 sig = 0.266   
ท่ีมา : จากการคํานวณ 
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ระยะเวลาและขั้นตอนระหวางการเปดบัญชีและทําบัตรเอทีเอ็ม หมายถึง ชวงระยะเวลา
ระหวางรอพนักงานใหบริการทางดานการเปดบัญชี และทําบัตรเอทีเอ็มจนเสร็จส้ินโดยพนักงานใช
เวลาไมนาน ซ่ึงจากการศึกษาหาความสัมพันธระหวางระยะเวลาและข้ันตอนการเปดบัญชีและทํา
บัตรเอทีเอ็มและ ระดับการใชบริการของลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษ พบวา ระยะเวลาและ
ข้ันตอนการเปดบัญชีและทําบัตรเอทีเอ็มมีความสําคัญตอการมาใชบริการของลูกคาในชวงเวลา
พิเศษ ในระดับมาก  คิดเปน   รอยละ 43.3  

สําหรับลูกคาท่ีมาใชบริการท่ีมีระดับการใชบริการในระดับนอยใหความสําคัญกับ
ระยะเวลาและข้ันตอนการเปดบัญชีและทําบัตรเอทีเอ็มในระดับมากคิดเปนรอยละ 39.3 ในขณะท่ี
ลูกคาท่ีมาใชบริการที่มีระดับการใชบริการในระดับปานกลางใหความสําคัญกับระยะเวลาและ
ข้ันตอนการเปดบัญชีและทําบัตรเอทีเอ็มระดับในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 4 และลูกคาท่ีมา
ใชบริการท่ีมีระดับการใชบริการในระดับมาก ใหความสําคัญกับระยะเวลาและข้ันตอนการเปด
บัญชีและทําบัตรเอทีเอ็มในระดับนอยคิดเปนรอยละ 1.8  ดังแสดงในตารางท่ี 4.16 

 
ตารางท่ี  4.16 แสดงความสัมพันธระหวางระยะเวลาและข้ันตอนการเปดบัญชีและทําบัตรเอทีเอ็ม

และ ระดับการใชบริการของลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษ 

ระดับการใชบริการของ
ลูกคาท่ีมาใชบริการใน

ชวงเวลาพเิศษ 

ระยะเวลาและข้ันตอนการเปดบัญชีและทําบัตรเอทีเอ็ม 
Total 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

นอย 1 3 53 108 77 242 
(รอยละ) (0.4) (1.1) (19.3) (39.3) (28) (88) 

 ปานกลาง 0 0 11 8 4 23 
(รอยละ) (0) (0) (4) (2.9) (1.5) (8.4) 
มาก 0 5 2 3 0 10 

(รอยละ) (0) (1.8) (0.7) (1.1) (0) (3.6) 
รวม 1 8 66 119 81 275 

(รอยละ) (0.4) (2.9) (24) (43.3) (29.5) (100) 

Chi-Square = 90.737 df = 8 sig = 0.000   
ท่ีมา : จากการคํานวณ 
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คุณประโยชนของบัตรเอทีเอ็ม  หมายถึง ประโยชนของบัตรเอทีเอ็มท่ีลูกคาจะไดรับ เชน 
การโอนเงินไปยังตางสาขา ตางธนาคาร จะมีคาธรรมเนียมท่ีถูกกวาโอนท่ีหนาเคานเตอรธนาคาร 
การจายคาสินคาบริการและสาธารณูปโภค  หากใชบัตรเอทีเอ็มจายท่ีหนาตู เอทีเอ็มจะมี
คาธรรมเนียมท่ีถูกกวา  ซ่ึงจากการศึกษาหาความสัมพันธระหวางคุณประโยชนของบัตรเอทีเอ็ม
และ ระดับการใชบริการของลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษ พบวา คุณประโยชนของบัตร
เอทีเอ็มมีความสําคัญตอการมาใชบริการของลูกคาในชวงเวลาพิเศษ ในระดับมาก คิดเปนรอยละ 
44.7  

สําหรับลูกคาท่ีมาใชบริการท่ีมีระดับการใชบริการในระดับนอยใหความสําคัญกับ
คุณประโยชนของบัตรเอทีเอ็มในระดับมากคิดเปนรอยละ 40 ในขณะท่ีลูกคาท่ีมาใชบริการที่มี
ระดับการใชบริการในระดับปานกลางใหความสําคัญกับคุณประโยชนของบัตรเอทีเอ็มในระดับ
มาก คิดเปนรอยละ 3.6 และลูกคาท่ีมาใชบริการที่มีระดับการใชบริการในระดับมากใหความสําคัญ
กับคุณประโยชนของบัตรเอทีเอ็มในระดับปานกลางคิดเปนรอยละ 2.5 ดังแสดงในตารางท่ี 4.17 

 
ตารางท่ี  4.17 แสดงความสัมพันธระหวางคุณประโยชนของบัตรเอทีเอ็มและ ระดับการใชบริการ

ของลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษ 

ระดับการใชบริการของ
ลูกคาท่ีมาใชบริการใน

ชวงเวลาพเิศษ 

คุณประโยชนของบัตรเอทีเอ็ม 
Total 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

นอย 1 13 83 110 35 242 
(รอยละ) (0.4) (4.7) (30.2) (40) (12.7) (88) 

 ปานกลาง 0 0 6 10 7 23 
(รอยละ) (0) (0) (2.2) (3.6) (2.5) (8.4) 
มาก 0 0 7 3 0 10 

(รอยละ) (0) (0) (2.5) (1.1) (0) (3.6) 
รวม 1 13 96 123 42 275 

(รอยละ) (0.4) (4.7) (34.9) (44.7) (15.3) (100) 

Chi-Square = 11.590 df = 8 sig = 0.170   
ท่ีมา : จากการคํานวณ 
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ผลประโยชนท่ีไดรับจากการออม กลาวคือ ลูกคาท่ีใชบริการในชวงเวลาพิเศษจะไดรับ
ดอกเบ้ียท่ีเพิ่มเติมจากเวลาทําการปกติ  โดยทําการศึกษาหาความสัมพันธระหวางผลประโยชนท่ี
ไดรับจากการออม และ ระดับการใชบริการของลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษ พบวา 
ผลประโยชนท่ีไดรับจากการออมมีความสําคัญตอการมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษของลูกคา ใน
ระดับมาก คิดเปนรอยละ 40  

สําหรับลูกคาท่ีมาใชบริการท่ีมีระดับการใชบริการในระดับนอยใหความสําคัญกับ
ผลประโยชนท่ีไดรับจากการออมในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 36.7 ในขณะท่ีลูกคาที่มาใช
บริการที่มีระดับการใชบริการในระดับปานกลางใหความสําคัญกับผลประโยชนท่ีไดรับจากการ
ออมในระดับมาก คิดเปนรอยละ 4 และ ลูกคาท่ีมาใชบริการที่มีระดับการใชบริการในระดับมากให
ความสําคัญกับผลประโยชนท่ีไดรับจากการออมในระดับนอย คิดเปนรอยละ 1.5 ดังแสดงในตาราง
ท่ี 4.18 

 
ตารางท่ี  4.18 แสดงความสัมพันธระหวางผลประโยชนท่ีไดรับจากการออมและ ระดับการใช

บริการของลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษ 

ระดับการใชบริการของ
ลูกคาท่ีมาใชบริการใน

ชวงเวลาพเิศษ 

ผลประโยชนท่ีไดรับจากการออม 
Total 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

นอย 1 20 101 85 35 242 
(รอยละ) (0.4) (7.3) (36.7) (30.9) (12.7) (88) 

 ปานกลาง 0 4 7 11 1 23 
(รอยละ) (0) (1.5) (2.5) (4) (0.4) (8.4) 
มาก 0 4 2 3 1 10 

(รอยละ) (0) (1.5) (0.7) (1.1) (0.4) (3.6) 
รวม 1 28 110 99 37 275 

(รอยละ) (0.4) (10.2) (40) (36) (13.5) (100) 

Chi-Square = 15.359 df = 8 sig = 0.053   
ท่ีมา : จากการคํานวณ 
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2) ปจจัยดานราคา ไดแก ดานอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก  ดานอัตราดอกเบ้ียเงินกู/บัตรเครดิต   
ดานคาธรรมเนียมการชําระคาสินคา และ สาธารณูปโภค  ดานคาธรรมเนียมในการใชบริการดาน
เช็ค  สามารถแสดงรายละเอียดไดดังนี้ 

 
อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก ลูกคาท่ีใชบริการในชวงเวลาพิเศษ จะไดรับอัตราดอกเบ้ียเงินฝากท่ี

มากกวาเวลาทําการปกติ จากการศึกษาหาความสัมพันธระหวางอัตราดอกเบ้ียเงินฝากและ ระดับ
การใชบริการของลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษ พบวา อัตราดอกเบ้ียเงินฝากมีความสําคัญ
ตอการมาใชบริการของลูกคาในชวงเวลาพิเศษในระดับนอย คิดเปนรอยละ 31.3  

สําหรับลูกคาท่ีมาใชบริการที่มีระดับการใชบริการในระดับนอยใหความสําคัญกับอัตรา
ดอกเบ้ียเงินฝากในระดับนอย คิดเปนรอยละ 26.2 ในขณะท่ีลูกคาท่ีมาใชบริการท่ีมีระดับการใช
บริการในระดับปานกลางใหความสําคัญกับอัตราดอกเบ้ียเงินฝาก ในระดับนอยและปานกลางใน
ระดับเดียวกัน คิดเปนรอยละ 2.5 และลูกคาท่ีมาใชบริการที่มีระดับการใชบริการในระดับมากให
ความสําคัญกับอัตราดอกเบ้ียเงินฝากในระดับนอย คิดเปนรอยละ 2.5 ดังแสดงในตารางท่ี 4.19 

 
ตารางท่ี  4.19 แสดงความสัมพันธระหวางอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและ ระดับการใชบริการของลูกคา

ท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษ 

ระดับการใชบริการของ
ลูกคาท่ีมาใชบริการใน

ชวงเวลาพเิศษ 

อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก 
Total 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

นอย 2 72 57 53 58 242 
(รอยละ) (0.7) (26.2) (20.7) (19.3) (21.1) (88) 

 ปานกลาง 0 7 7 4 5 23 
(รอยละ) (0) (2.5) (2.5) (1.5) (1.8) (8.4) 
มาก 0 7 2 1 0 10 

(รอยละ) (0) (2.5) (0.7) (0.4) (0) (3.6) 
รวม 2 86 66 58 63 275 

(รอยละ) (0.7) (31.3) (24) (21.1) (22.9) (100) 

Chi-Square = 8.967 df = 8 sig = 0.345   
ท่ีมา : จากการคํานวณ 
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อัตราดอกเบี้ยเงินกู/บัตรเครดิต ลูกคาท่ีบริการดานเงินกู/บัตรเครดิต จะไดรับอัตราดอกเบ้ีย
เงินกู/บัตรเครดิตท่ีตํ่ากวา ลูกคาท่ีใชบริการในชวงเวลาปกติ โดยทําการศึกษาหาความสัมพันธ
ระหวางอัตราดอกเบ้ียเงินกู/บัตรเครดิตและ ระดับการใชบริการของลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลา
พิเศษ พบวา อัตราดอกเบ้ียเงินกู/บัตรเครดิตมีความสําคัญตอการมาใชบริการของลูกคาในชวงเวลา
พิเศษ ในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 36.4  

สําหรับลูกคาท่ีมาใชบริการที่มีระดับการใชบริการในระดับนอยใหความสําคัญกับอัตรา
ดอกเบ้ียเงินกู/บัตรเครดิต ในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 33.8 ในขณะท่ีลูกคาท่ีมาใชบริการท่ีมี
ระดับการใชบริการในระดับปานกลางใหความสําคัญกับอัตราดอกเบ้ียเงินกู/บัตรเครดิตในระดับ
ปานกลาง คิดเปนรอยละ 2.5 และลูกคาท่ีมาใชบริการที่มีระดับการใชบริการในระดับมากให
ความสําคัญกับอัตราดอกเบ้ียเงินกู/บัตรเครดิตในระดับนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ1.8 ดังแสดงใน
ตารางท่ี 4.20 

 
ตารางท่ี  4.20 แสดงความสัมพันธระหวางอัตราดอกเบ้ียเงินกู/บัตรเครดิตและ ระดับการใชบริการ

ของลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษ 

ระดับการใชบริการของ
ลูกคาท่ีมาใชบริการใน

ชวงเวลาพเิศษ 

อัตราดอกเบ้ียเงินกู/บัตรเครดิต 
Total 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

นอย 2 34 50 63 93 242 
(รอยละ) (0.7) (12.4) (18.2) (22.9) (33.8) (88) 

 ปานกลาง 0 6 7 6 4 23 
(รอยละ) (0) (2.2) (2.5) (2.2) (1.5) (8.4) 
มาก 5 0 2 0 3 10 

(รอยละ) (1.8) (0) (0.7) (0) (1.1) (3.6) 
รวม 7 40 59 69 100 275 

(รอยละ) (2.5) (14.5) (21.5) (25.1) (36.4) (100) 

Chi-Square = 101.687 df = 8 sig = 0.000   
ท่ีมา : จากการคํานวณ 
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คาธรรมเนียมในการชําระคาสินคาและสาธารณูปโภค ลูกคาท่ีใชบริการในชวงเวลาพิเศษ 
จะไดรับสวนลดคาธรรมเนียมในการชําระคาสินคาและสาธารณูปโภค ซ่ึงแตกตางจากลูกคาท่ีใช
บริการในชวงเวลาปกติ ซ่ึงจากการศึกษาหาความสัมพันธระหวางคาธรรมเนียมการชําระคาสินคา
และสาธารณูปโภคและ ระดับการใชบริการของลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษพบวา 
คาธรรมเนียมการชําระคาสินคาและสาธารณูปโภคมีความสําคัญตอการมาใชบริการของลูกคาใน
ชวงเวลาพิเศษ ในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 69.5  

สําหรับลูกคาท่ีมาใชบริการท่ีมีระดับการใชบริการในระดับนอยใหความสําคัญกับ
คาธรรมเนียมการชําระคาสินคาและสาธารณูปโภคในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 63.3 ลูกคาท่ีมา
ใชบริการที่มีระดับการใชบริการในระดับปานกลางใหความสําคัญกับคาธรรมเนียมการชําระคา
สินคาและสาธารณูปโภคในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 4 และลูกคาท่ีมาใชบริการที่มีระดับการ
ใชบริการในระดับมากใหความสําคัญกับคาธรรมเนียมการชําระคาสินคาและสาธารณูปโภคใน
ระดับมากท่ีสุดเชนเดียวกัน   คิดเปนรอยละ 2.2 ดังแสดงในตารางท่ี 4.21 

 
ตารางท่ี  4.21 แสดงความสัมพันธระหวางคาธรรมเนียมการชําระคาสินคาและสาธารณูปโภคและ 

ระดับการใชบริการของลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษ 

ระดับการใชบริการของ
ลูกคาท่ีมาใชบริการใน

ชวงเวลาพเิศษ 

คาธรรมเนียมการชําระคาสินคาและสาธารณูปโภค 
Total 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

นอย 0 2 22 44 174 242 
(รอยละ) (0) (0.7) (8) (16) (63.3) (88) 

 ปานกลาง 0 0 4 8 11 23 
(รอยละ) (0) (0) (1.5) (2.9) (4) (8.4) 
มาก 0 0 4 0 6 10 

(รอยละ) (0) (0) (1.5) (0) (2.2) (3.6) 
รวม 0 2 30 52 191 275 

(รอยละ) (0) (0.7) (10.9) (18.9) (69.5) (100) 

Chi-Square = 16.559 df = 6 sig = 0.011   
ท่ีมา : จากการคํานวณ 
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คาธรรมเนียมในการใชบริการดานเช็ค ลูกคาท่ีใชบริการในชวงเวลาพิเศษดานเช็ค จะไดรับ
สวนลดในดานคาธรรมเนียมในการใชบริการดานเช็ค เชน สวนลดในการตัดเช็คตางสาขา สวนลด
ในการซื้อเช็ค ในชวงเวลาพิเศษ ซ่ึงจากการศึกษาหาความสัมพันธระหวางคาธรรมเนียมในการใช
บริการดานเช็ค และ ระดับการใชบริการของลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษ พบวา 
คาธรรมเนียมในการใชบริการดานเช็คมีความสําคัญตอการมาใชบริการของลูกคาในชวงเวลาพิเศษ
ในระดับนอย คิดเปนรอยละ 45.5  

สําหรับลูกคาท่ีมาใชบริการท่ีมีระดับการใชบริการในระดับนอยใหความสําคัญกับ
คาธรรมเนียมในการใชบริการดานเช็คในระดับนอย คิดเปนรอยละ 42.5 ในขณะท่ีลูกคาท่ีมาใช
บริการที่มีระดับการใชบริการในระดับปานกลางใหความสําคัญกับคาธรรมเนียมในการใชบริการ
ดานเช็คในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 2.9 และลูกคาท่ีมาใชบริการที่มีระดับการใชบริการใน
ระดับมากใหความสําคัญกับคาธรรมเนียมในการใชบริการดานเช็คในระดับนอย คิดเปนรอยละ 1.8 
ดังแสดงในตารางท่ี 4.22 

 
ตารางท่ี  4.22 แสดงความสัมพันธระหวางคาธรรมเนียมในการใชบริการดานเช็คและ ระดับการใช

บริการของลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษ 

ระดับการใชบริการของ
ลูกคาที่มาใชบริการใน

ชวงเวลาพเิศษ 

คาธรรมเนียมในการใชบริการดานเช็ค 
Total 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

นอย 41 117 65 18 1 242 
(รอยละ) (14.9) (42.5) (23.6) (6.5) (0.4) (88) 

 ปานกลาง 5 3 8 5 2 23 
(รอยละ) (1.8) (1.1) (2.9) (1.8) (0.7) (8.4) 
มาก 1 5 3 1 0 10 

(รอยละ) (0.4) (1.8) (1.1) (0.4) (0) (3.6) 
รวม 47 125 76 24 3 275 

(รอยละ) (17.1) (45.5) (27.6) (8.7) (1.1) (100) 

Chi-Square = 25.155 df = 8 sig = 0.001   
ท่ีมา : จากการคํานวณ 
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3) ปจจัยดานสถานท่ี สัญลักษณ เคร่ืองมือ และอุปกรณ ไดแก ทําเลที่ต้ังใกลท่ีพัก, ท่ีทํางาน   
สถานท่ีจอดรถสะดวก, เพียงพอ  สถานที่สะอาด บรรยากาศ และการตกแตงเปนระเบียบ มี
เทคโนโลยีในการใหบริการที่ทันสมัย  การจัดท่ีนั่งขณะรอใหบริการที่เพียงพอ  มีบริการอ่ืนๆ เชน 
น้ําดื่ม หนังสือพิมพ นิตยสาร สามารถแสดงรายละเอียดไดดังนี้ 

 

ทําเลท่ีตั้ง ใกลท่ีพัก ท่ีทํางาน หมายถึง ท่ีต้ังของสาขาท่ีเปดใหบริการในชวงเวลาพิเศษจะมี
ผลตอการใชบริการของลูกคา ซ่ึงลูกคาสามารถเดินทางไปใชบริการไดสะดวก จากการศึกษาหา
ความสัมพันธระหวางทําเลที่ต้ัง ใกลท่ีพัก ท่ีทํางานและ ระดับการใชบริการของลูกคาท่ีมาใชบริการ
ในชวงเวลาพิเศษ พบวา ทําเลที่ต้ัง ใกลท่ีพัก ท่ีทํางาน มีความสําคัญตอการมาใชบริการของลูกคาใน
ชวงเวลาพิเศษในระดับมาก คิดเปนรอยละ 63.6  

สําหรับลูกคาท่ีมาใชบริการที่มีระดับการใชบริการในระดับนอยใหความสําคัญกับทําเล
ท่ีต้ัง ใกลท่ีพัก ท่ีทํางานในระดับมากคิดเปนรอยละ 57.1 ลูกคาท่ีมาใชบริการที่มีระดับการใชบริการ
ในระดับปานกลางใหความสําคัญกับทําเลที่ต้ัง ใกลท่ีพัก ท่ีทํางานในระดับมาก คิดเปนรอยละ 5.5 
และลูกคาท่ีมาใชบริการท่ีมีระดับการใชบริการในระดับมากใหความสําคัญกับทําเลท่ีต้ัง ใกลท่ีพัก 
ท่ีทํางานนอยท่ีสุด ในระดับมากและมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 1.1 เทากัน ดังแสดงในตารางท่ี 4.23 
 
ตารางท่ี  4.23 แสดงความสัมพันธระหวางทําเลที่ต้ัง ใกลท่ีพัก ท่ีทํางานและ ระดับการใชบริการของ

ลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษ 

ระดับการใชบริการของ
ลูกคาท่ีมาใชบริการใน

ชวงเวลาพเิศษ 

ทําเลที่ต้ัง ใกลท่ีพัก ท่ีทํางาน 
Total 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

นอย 0 4 14 67 157 242 
(รอยละ) (0) (1.5) (5.1) (24.4) (57.1) (88) 

 ปานกลาง 0 0 1 7 15 23 
(รอยละ) (0) (0) (0.4) (2.5) (5.5) (8.4) 
มาก 3 0 1 3 3 10 

(รอยละ) (1.1) (0) (0.4) (1.1) (1.1) (3.6) 
รวม 3 4 16 77 175 275 

(รอยละ) (1.1) (1.5) (5.8) (28) (63.6) (100) 

Chi-Square = 82.349 df = 8 sig = 0.000   

ที่มา : จากการคํานวณ 



 
 

 

 
43 

 

สถานท่ีจอดรถสะดวก เพียงพอ หมายถึง ท่ีจอดรถที่สะดวกสบาย กวางขวาง เพียงพอ ท่ี
สามารถรองรับลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษได โดยทําการศึกษาหาความสัมพันธระหวาง
สถานท่ีจอดรถสะดวก เพียงพอ และ ระดับการใชบริการของลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษ 
พบวา สถานท่ีจอดรถสะดวก เพียงพอ  มีความสําคัญตอการมาใชบริการของลูกคาในชวงเวลาพิเศษ
ในระดับมาก คิดเปนรอยละ 50.5  

สําหรับลูกคาท่ีมาใชบริการท่ีมีระดับการใชบริการในระดับนอยใหความสําคัญกับสถานท่ี
จอดรถสะดวก เพียงพอ ในระดับมาก คิดเปนรอยละ 46.2 ในขณะท่ีลูกคาท่ีมาใชบริการที่มีระดับ
การใชบริการในระดับปานกลางใหความสําคัญกับสถานท่ีจอดรถสะดวก เพียงพอในระดับมาก
ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 3.6 และลูกคาท่ีมาใชบริการที่มีระดับการใชบริการในระดับมากใหความสําคัญ
กับสถานท่ีจอดรถสะดวก เพียงพอ ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 1.8 ดังแสดงในตารางท่ี 4.24 

 
ตารางท่ี  4.24 แสดงความสัมพันธระหวางสถานท่ีจอดรถสะดวก เพียงพอและ ระดับการใชบริการ

ของลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษ 

ระดับการใชบริการของ
ลูกคาท่ีมาใชบริการใน

ชวงเวลาพเิศษ 

สถานท่ีจอดรถสะดวก เพียงพอ 
Total 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

นอย 5 1 48 127 61 242 
(รอยละ) (1.8) (0.4) (17.5) (46.2) (22.2) (88) 

 ปานกลาง 0 0 4 9 10 23 
(รอยละ) (0) (0) (1.5) (3.3) (3.6) (8.4) 
มาก 0 0 5 3 2 10 

(รอยละ) (0) (0) (1.8) (1.1) (0.7) (3.6) 
รวม 5 1 57 139 73 275 

(รอยละ) (1.8) (0.4) (20.7) (50.5) (26.5) (100) 

Chi-Square = 9.585 df = 8 sig = 0.295   
ท่ีมา : จากการคํานวณ 
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สถานท่ีสะอาด บรรยากาศ และการตกแตงเปนระเบียบ ภายในและบริเวณสาขาที่เปดทํา
การในชวงเวลาพิเศษนั้น มีการตกแตงสวยงาม มีความเปนระเบียบเรียบรอย รวมถึงบรรยากาศท่ี
สามารถจูงใจใหลูกคามาใชบริการได ซ่ึงจากการศึกษาหาความสัมพันธระหวางสถานท่ีสะอาด 
บรรยากาศ และการตกแตงเปนระเบียบ และ ระดับการใชบริการของลูกคาท่ีมาใชบริการใน
ชวงเวลาพิเศษ พบวา สถานท่ีสะอาด บรรยากาศ และการตกแตงเปนระเบียบมีความสําคัญตอการมา
ใชบริการของลูกคาในชวงเวลาพิเศษในระดับมาก  คิดเปนรอยละ 56.4  

สําหรับลูกคาท่ีมาใชบริการท่ีมีระดับการใชบริการในระดับนอยใหความสําคัญกับสถานท่ี
สะอาด บรรยากาศ และการตกแตงเปนระเบียบในระดับมาก คิดเปนรอยละ 52 ในขณะท่ีลูกคาท่ีมา
ใชบริการที่มีระดับการใชบริการในระดับปานกลางใหความสําคัญกับสถานท่ีสะอาด บรรยากาศ 
และการตกแตงเปนระเบียบในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 8.4 และลูกคาท่ีมาใชบริการที่มีระดับ
การใชบริการในระดับมากใหความสําคัญกับสถานท่ีสะอาด บรรยากาศ และการตกแตงเปนระเบียบ
ในระดับปานกลาง และมาก คิดเปนรอยละ 1.5  เทากัน ดังแสดงในตารางท่ี 4.25 

 
ตารางท่ี  4.25 แสดงความสัมพันธระหวางสถานท่ีสะอาด บรรยากาศ และการตกแตงเปนระเบียบ

และ ระดับการใชบริการของลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษ 

ระดับการใชบริการของ
ลูกคาท่ีมาใชบริการใน

ชวงเวลาพเิศษ 

สถานท่ีสะอาด บรรยากาศ และการตกแตงเปนระเบียบ 
Total 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

นอย 0 7 57 143 35 242 
(รอยละ) (0) (2.5) (20.7) (52) (12.7) (88) 

 ปานกลาง 0 0 5 8 10 23 
(รอยละ) (0) (0) (1.8) (2.9) (3.6) (8.4) 
มาก 0 0 4 4 2 10 

(รอยละ) (0) (0) (1.5) (1.5) (0.7) (3.6) 
รวม 0 7 66 155 47 275 

(รอยละ) (0) (2.5) (24) (56.4) (17.1) (100) 

Chi-Square = 15.183 df = 6 sig = 0.019   
ท่ีมา : จากการคํานวณ 
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การจัดท่ีนั่งขณะรอใหบริการที่เพียงพอ ในขณะท่ีพนักงานใหบริการลูกคาทานอ่ืนอยูนั้น 
ควรจัดท่ีสําหรับใหลูกคารอในการใหบริการท่ีดี ท่ีเพียงพอตอปริมาณลูกคาท่ีมาใชบริการใน
ชวงเวลาพิเศษ ซ่ึงจากการศึกษาหาความสัมพันธระหวางการจัดท่ีนั่งรอใหบริการท่ีเพียงพอ และ 
ระดับการใชบริการของลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษ พบวา การจัดท่ีนั่งรอใหบริการท่ี
เพียงพอมีความสําคัญตอการมาใชบริการของลูกคาในชวงเวลาพิเศษในระดับมาก คิดเปนรอยละ 
56.7  

สําหรับลูกคาท่ีมาใชบริการท่ีมีระดับการใชบริการในระดับนอยใหความสําคัญกับการจัดท่ี
นั่งรอใหบริการที่เพียงพอในระดับมาก คิดเปนรอยละ 51.6 ในขณะท่ีลูกคาท่ีมาใชบริการท่ีมีระดับ
การใชบริการในระดับปานกลางใหความสําคัญกับการจัดท่ีนั่งรอใหบริการที่เพียงพอในระดับมาก 
คิดเปนรอยละ 4.4 และลูกคาท่ีมาใชบริการที่มีระดับการใชบริการในระดับมากใหความสําคัญกับ
การจัดท่ีนั่งรอใหบริการที่เพียงพอ  ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 2.2 ดังแสดงในตารางท่ี 4.26 

 
ตารางท่ี  4.26 แสดงความสัมพันธระหวางการจัดท่ีนั่งรอใหบริการท่ีเพียงพอและ ระดับการใช

บริการของลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษ 

ระดับการใชบริการของ
ลูกคาท่ีมาใชบริการใน

ชวงเวลาพเิศษ 

การจัดท่ีนั่งรอใหบริการที่เพยีงพอ 
Total 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

นอย 0 6 40 142 54 242 
(รอยละ) (0) (2.2) (14.5) (51.6) (19.6) (88) 

 ปานกลาง 0 0 0 12 11 23 
(รอยละ) (0) (0) (0) (4.4) (4) (8.4) 
มาก 0 0 6 2 2 10 

(รอยละ) (0) (0) (2.2) (0.7) (0.7) (3.6) 
รวม 0 6 46 156 67 275 

(รอยละ) (0) (2.2) (16.7) (56.7) (24.4) (100) 

Chi-Square = 24.182 df = 6 sig = 0.000   
ท่ีมา : จากการคํานวณ 
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บริการอ่ืนๆ เชน น้ําดื่ม หนังสือพิมพ นิตยสาร ในขณะท่ีพนักงานใหบริการลูกคาทานอ่ืน
อยูนั้น อาจจะมีบริการอ่ืนๆ เชน น้ําดื่ม หรือหนังสือตางๆ ใหลูกคารอระหวางพนักงานเรียกคิว ซ่ึง
จะทําใหลูกคารูสึกเพลิดเพลินไปกับการอานหนังสือ ซ่ึงจากการศึกษาหาความสัมพันธระหวางการ
บริการอ่ืนๆ เชน น้ําดื่ม หนังสือพิมพ นิตยสาร และ ระดับการใชบริการของลูกคาท่ีมาใชบริการใน
ชวงเวลาพิเศษ พบวา การมีบริการอ่ืนๆ เชน น้ําดื่ม หนังสือพิมพ นิตยสารมีความสําคัญตอการมาใช
บริการของลูกคาในชวงเวลาพิเศษในระดับมาก คิดเปนรอยละ 57.8  

สําหรับลูกคาท่ีมาใชบริการท่ีมีระดับการใชบริการในระดับนอยใหความสําคัญกับบริการ
อ่ืนๆ เชน น้ําดื่ม หนังสือพิมพ นิตยสารในระดับมาก คิดเปนรอยละ 50.5 ในขณะที่ลูกคาท่ีมาใช
บริการที่มีระดับการใชบริการในระดับปานกลางใหความสําคัญกับบริการอ่ืนๆ เชน น้ําดื่ม 
หนังสือพิมพ นิตยสารในระดับมาก คิดเปนรอยละ 6.5 และลูกคาท่ีมาใชบริการที่มีระดับการใช
บริการในระดับมากใหความสําคัญกับบริการอ่ืนๆ เชน น้ําดื่ม หนังสือพิมพ นิตยสารในระดับปาน
กลาง คิดเปนรอยละ 2.5 ดังแสดงในตารางท่ี 4.27 

 
ตารางท่ี  4.27 แสดงความสัมพันธระหวางบริการอ่ืนๆ เชน น้ําดื่ม หนังสือพิมพ นิตยสารและ ระดับ

การใชบริการของลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษ 

ระดับการใชบริการของ
ลูกคาท่ีมาใชบริการใน

ชวงเวลาพเิศษ 

มีบริการอ่ืนๆ เชน น้ําดื่ม หนังสือพิมพ นติยสาร 
Total 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

นอย 1 8 52 139 42 242 
(รอยละ) (0.4) (2.9) (18.9) (50.5) (15.3) (88) 

 ปานกลาง 0 0 1 18 4 23 
(รอยละ) (0) (0) (0.4) (6.5) (1.5) (8.4) 
มาก 0 0 7 2 1 10 

(รอยละ) (0) (0) (2.5) (0.7) (0.4) (3.6) 
รวม 1 8 60 159 47 275 

(รอยละ) (0.4) (2.9) (21.8) (57.8) (17.1) (100) 

Chi-Square = 19.544 df = 8 sig = 0.012   
ท่ีมา : จากการคํานวณ 
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 4) ปจจัยทางดานการตลาด ไดแก ดานการโฆษณา,ประชาสัมพันธ   ดานเอกสารและ
ขาวสารของธนาคาร  ดานของขวัญ ของแจก ของชํารวย  ปาย แผนพับ ใบปลิว ส่ือ โฆษณา 
หนังสือพิมพ คําบอกเลาแนะนําจากเพ่ือน ญาติ พี่นอง  ดานสวนลดดอกเบ้ียเงินกู สามารถแสดง
รายละเอียดไดดังนี้ 
 

 การโฆษณา ประชาสัมพันธ การกระจายขาววาทางธนาคารจะเปดใหมีชวงเวลาพิเศษ
เกิดข้ึน ดวยเหตุนี้เองจึงทําใหลูกคาทราบและมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษ  ซ่ึงจากการศึกษาหา
ความสัมพันธระหวางการโฆษณา ประชาสัมพันธ และ ระดับการใชบริการของลูกคาท่ีมาใชบริการ
ในชวงเวลาพิเศษ พบวา การโฆษณา ประชาสัมพันธมีความสําคัญตอการมาใชบริการของลูกคาใน
ชวงเวลาพิเศษ ในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 48  

สําหรับลูกคาท่ีมาใชบริการท่ีมีระดับการใชบริการในระดับนอยใหความสําคัญกับการ
โฆษณา ประชาสัมพันธในระดับมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 56.7 ซ่ึงลูกคาท่ีมาใชบริการที่มีระดับการ
ใชบริการในระดับปานกลางใหความสําคัญกับการโฆษณา ประชาสัมพันธในระดับมากท่ีสุด คิด
เปนรอยละ 6.2 และลูกคาท่ีมาใชบริการท่ีมีระดับการใชบริการในระดับมากใหความสําคัญกับการ
โฆษณา ประชาสัมพันธในระดับมากท่ีสุดเชนเดียวกัน คิดเปนรอยละ 2.9 ดังแสดงในตารางท่ี 4.28 

 
ตารางท่ี  4.28 แสดงความสัมพันธระหวางการโฆษณา ประชาสัมพันธ และ ระดับการใชบริการของ

ลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษ 

ระดับการใชบริการของ
ลูกคาท่ีมาใชบริการใน

ชวงเวลาพเิศษ 

การโฆษณา ประชาสัมพันธ 
Total 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

นอย 0 3 20 63 156 242 
(รอยละ) (0) (1.1) (7.3) (22.9) (56.7) (88) 

 ปานกลาง 0 0 3 3 17 23 
(รอยละ) (0) (0) (1.1) (1.1) (6.2) (8.4) 
มาก 0 0 1 1 8 10 

(รอยละ) (0) (0) (0.4) (0.4) (2.9) (3.6) 
รวม 0 3 24 67 181 275 

(รอยละ) (0) (1.1) (8.7) (24.4) (65.8) (100) 

Chi-Square = 3.913 df = 6 sig = 0.688   

ที่มา : จากการคํานวณ 



 
 

 

 
48 

 

เอกสาร และขาวสารของธนาคาร โดยทางธนาคารมีเอกสารแจงใหลูกคาทราบไมวาจะเปน
จดหมายสงไปหาลูกคาท่ีบาน หรือท่ีบริษัท วาจะมีการเปดใหบริการในชวงเวลาพิเศษ ซ่ึงจาก
การศึกษาหาความสัมพันธระหวางเอกสาร และขาวสารของธนาคาร และระดับการใชบริการของ
ลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษ พบวา เอกสาร และขาวสารของธนาคารมีความสําคัญตอการ
มาใชบริการของลูกคาในชวงเวลาพิเศษในระดับนอย คิดเปนรอยละ 48.4  

สําหรับลูกคาท่ีมาใชบริการท่ีมีระดับการใชบริการในระดับนอยใหความสําคัญกับเอกสาร 
และขาวสารของธนาคารในระดับนอยคิดเปนรอยละ 45.1  ในขณะท่ีลูกคาท่ีมาใชบริการที่มีระดับ
การใชบริการในระดับปานกลาง ใหความสําคัญกับเอกสาร และขาวสารของธนาคารในระดับปาน
กลางคิดเปนรอยละ 4 และลูกคาท่ีมาใชบริการท่ีมีระดับการใชบริการในระดับมากใหความสําคัญ
กับเอกสาร และขาวสารของธนาคารในระดับนอย คิดเปนรอยละ 1.5 ดังแสดงในตารางท่ี 4.29 

 
ตารางท่ี  4.29  แสดงความสัมพันธระหวางเอกสาร และขาวสารของธนาคาร และ ระดับการใช

บริการของลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษ 

ระดับการใชบริการของ
ลูกคาท่ีมาใชบริการใน

ชวงเวลาพเิศษ 

เอกสาร และขาวสารของธนาคาร 
Total 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

นอย 0 124 63 36 19 242 
(รอยละ) (0) (45.1) (22.9) (13.1) (6.9) (88) 

 ปานกลาง 0 5 11 2 5 23 
(รอยละ) (0) (1.8) (4) (0.7) (1.8) (8.4) 
มาก 0 4 3 2 1 10 

(รอยละ) (0) (1.5) (1.1) (0.7) (0.4) (3.6) 
รวม 0 133 77 40 25 275 

(รอยละ) (0) (48.4) (28) (14.5) (9.1) (100) 

Chi-Square = 12.737 df = 6 sig = 0.047   
ท่ีมา : จากการคํานวณ 
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ของขวัญ ของแจก ของชํารวย ลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษน้ัน ไมวาจะทําการ
ธุรกรรมใดๆก็ตามกับทางธนาคาร จะไดรับของของ ของแจก ของชํารวย เปนการจูงใจใหลูกคามา
ใชบริการมากข้ึน ซ่ึงจากการศึกษาหาความสัมพันธระหวางการแจกของขวัญ ของแจก ของชํารวย 
และ ระดับการใชบริการของลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษ พบวา ของขวัญ ของแจก ของ
ชํารวยมีความสําคัญตอการมาใชบริการของลูกคาในชวงเวลาพิเศษในระดับปานกลาง คิดเปนรอย
ละ 46.5  

สําหรับลูกคาท่ีมาใชบริการที่มีระดับการใชบริการในระดับนอยใหความสําคัญกับของขวัญ 
ของแจก ของชํารวยในระดับปานกลางคิดเปนรอยละ 39.6  ลูกคาท่ีมาใชบริการท่ีมีระดับการใช
บริการในระดับปานกลางใหความสําคัญกับของขวัญ ของแจก ของชํารวยในระดับปานกลาง คิด
เปนรอยละ 4 และลูกคาท่ีมาใชบริการที่มีระดับการใชบริการในระดับมากใหความสําคัญกับ
ของขวัญ ของแจก ของชํารวยในระดับปานกลางเชนเดียวกัน คิดเปนรอยละ 2.9 ดังแสดงในตารางท่ี 
4.30 

 
ตารางท่ี  4.30 แสดงความสัมพันธระหวางของขวัญ ของแจก ของชํารวยและ ระดับการใชบริการ

ของลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษ 

ระดับการใชบริการของ
ลูกคาท่ีมาใชบริการใน

ชวงเวลาพเิศษ 

ของขวัญ ของแจก ของชํารวย 
Total 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

นอย 5 32 109 71 25 242 
(รอยละ) (1.8) (11.6) (39.6) (25.8) (9.1) (88) 

 ปานกลาง 0 1 11 5 6 23 
(รอยละ) (0) (0.4) (4) (1.8) (2.2) (8.4) 
มาก 0 0 8 2 0 10 

(รอยละ) (0) (0) (2.9) (0.7) (0) (3.6) 
รวม 5 33 128 78 31 275 

(รอยละ) (1.8) (12) (46.5) (28.4) (11.3) (100) 

Chi-Square = 12.315 df = 8 sig = 0.138   
ท่ีมา : จากการคํานวณ 
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ปาย แผนพับ ใบปลิว ส่ือ โฆษณา  หนังสือพิมพ  เอกสารตาง เชน แผนพับ ใบปลิว 
หนังสือพิมพ หรือ ส่ือโฆษณาตางๆ มีสวนในตอระดับการมาใชบริการของลูกคาในชวงเวลาพิเศษ 
จากการศึกษาหาความสัมพันธระหวางปาย แผนพับ ใบปลิว ส่ือ โฆษณา  หนังสือพิมพ และระดับ
การใชบริการของลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษ พบวา ปาย แผนพับ ใบปลิว ส่ือ โฆษณา  
หนังสือพิมพมีความสําคัญตอการมาใชบริการของลูกคาในชวงเวลาพิเศษในระดับมาก คิดเปนรอย
ละ 42.2 

สําหรับลูกคาท่ีมาใชบริการท่ีมีระดับการใชบริการในระดับนอยใหความสําคัญกับปาย 
แผนพับ ใบปลิว ส่ือ โฆษณา  หนังสือพิมพในระดับมาก คิดเปนรอยละ 37.8  ในขณะท่ีลูกคาท่ีมา
ใชบริการที่มีระดับการใชบริการในระดับปานกลางใหความสําคัญกับปาย แผนพับ ใบปลิว ส่ือ 
โฆษณา  หนังสือพิมพในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 4.4 และลูกคาท่ีมาใชบริการที่มีระดับการ
ใชบริการในระดับมากใหความสําคัญกับปาย แผนพับ ใบปลิว ส่ือ โฆษณา  หนังสือพิมพในระดับ
ปานกลางและมากเทากัน คิดเปนรอยละ 2.9 ดังแสดงในตารางท่ี 4.31 

 
ตารางท่ี  4.31 แสดงความสัมพันธระหวางปาย แผนพับ ใบปลิว ส่ือ โฆษณา  หนังสือพิมพและ 

ระดับการใชบริการของลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษ 

ระดับการใชบริการของ
ลูกคาท่ีมาใชบริการใน

ชวงเวลาพเิศษ 

ปาย แผนพับ ใบปลิว ส่ือ โฆษณา  หนังสือพิมพ 
Total 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

นอย 0 10 98 104 30 242 
(รอยละ) (0) (3.6) (35.6) (37.8) (10.9) (88) 

 ปานกลาง 0 0 12 7 4 23 
(รอยละ) (0) (0) (4.4) (2.5) (1.5) (8.4) 
มาก 0 0 5 5 0 10 

(รอยละ) (0) (0) (1.8) (1.8) (0) (3.6) 
รวม 0 10 115 116 34 275 

(รอยละ) (0) (3.6) (41.8) (42.2) (12.4) (100) 

Chi-Square = 4.855 df = 6 sig = 0.563   
ท่ีมา : จากการคํานวณ 
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คําบอกเลา แนะนําจากเพื่อน ญาติพี่นอง คําบอกเลาจากเพ่ือน ญาติพี่นองท่ีมาใชบริการใน
ชวงเวลาพิเศษ สามารถบอกตอๆกัน จึงทําใหลูกคาท่ีไมทราบวาทางธนาคารเปดใหมาใชบริการใน
ชวงเวลาพิเศษ ไดมาใชบริการมากข้ึน ซ่ึงจากการศึกษาหาความสัมพันธระหวางคําบอกเลา แนะนํา
จากเพื่อน ญาติพี่นอง และ ระดับการใชบริการของลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษ พบวา คํา
บอกเลา แนะนําจากเพื่อน ญาติพี่นอง มีความสําคัญตอการมาใชบริการของลูกคาในชวงเวลาพิเศษ
ในระดับปานกลางคิดเปนรอยละ 44  

สําหรับลูกคาท่ีมาใชบริการที่มีระดับการใชบริการในระดับนอยใหความสําคัญกับคําบอก
เลา แนะนําจากเพ่ือน ญาติพี่นองในระดับปานกลางคิดเปนรอยละ 38.2  สวนลูกคาท่ีมาใชบริการที่
มีระดับการใชบริการในระดับปานกลางใหความสําคัญกับคําบอกเลา แนะนําจากเพ่ือน ญาติพี่นอง
ในระดับปานกลางเชนเดียวกัน คิดเปนรอยละ 5.1 และ ลูกคาท่ีมาใชบริการที่มีระดับการใชบริการ
ในระดับมาก ใหความสําคัญกับคําบอกเลา แนะนําจากเพื่อน ญาติพี่นองในระดับนอยคิดเปนรอยละ 
1.8 ดังแสดงในตารางท่ี 4.32 

 
ตารางท่ี  4.32 แสดงความสัมพันธระหวางคําบอกเลา แนะนําจากเพ่ือน ญาติพี่นองและ ระดับการ

ใชบริการของลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษ 

ระดับการใชบริการของ
ลูกคาท่ีมาใชบริการใน

ชวงเวลาพเิศษ 

คําบอกเลา แนะนําจากเพ่ือน ญาติพี่นอง 
Total 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

นอย 6 49 105 57 25 242 
(รอยละ) (2.2) (17.8) (38.2) (20.7) (9.1) (88) 

 ปานกลาง 0 0 14 7 2 23 
(รอยละ) (0) (0) (5.1) (2.5) (0.7) (8.4) 
มาก 0 5 2 3 0 10 

(รอยละ) (0) (1.8) (0.7) (1.1) (0) (3.6) 
รวม 6 54 121 67 27 275 

(รอยละ) (2.2) (19.6) (44) (24.4) (9.8) (100) 

Chi-Square = 14.513 df = 8 sig = 0.069   
ท่ีมา : จากการคํานวณ 
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สวนลดดอกเบี้ยเงินกู ลูกคาท่ีใชบริการในชวงเวลาพิเศษ หากใชบริการในสวนของสินเช่ือ 
ทุกประเภท จะไดรับสวนลดในเร่ืองดอกเบ้ีย ซ่ึงแตกตางจากลูกคาท่ีใชบริการในชวงเวลาปกติ ซ่ึง
จากการศึกษาหาความสัมพันธระหวางสวนลดดอกเบ้ียเงินกูและ ระดับการใชบริการของลูกคาท่ีมา
ใชบริการในชวงเวลาพิเศษ พบวา สวนลดดอกเบ้ียเงินกูมีความสําคัญตอการมาใชบริการของลูกคา
ในชวงเวลาพิเศษในระดับนอยคิดเปนรอยละ 34.5  

สําหรับลูกคาท่ีมาใชบริการท่ีมีระดับการใชบริการในระดับนอยใหความสําคัญกับสวนลด
ดอกเบ้ียเงินกูในระดับนอย คิดเปนรอยละ 30.9 ในขณะท่ีลูกคาท่ีมาใชบริการที่มีระดับการใชบริการ
ในระดับปานกลางใหความสําคัญกับสวนลดดอกเบ้ียเงินกูในระดับนอย ปานกลาง และมากท่ีสุด 
ซ่ึงอยูในระดับเดียวกัน คิดเปนรอยละ 2.2 และลูกคาท่ีมาใชบริการท่ีมีระดับการใชบริการในระดับ
มากใหความสําคัญกับสวนลดดอกเบ้ียเงินกูในระดับนอย คิดเปนรอยละ 1.5 ดังแสดงในตารางท่ี 
4.33 

 
ตารางท่ี  4.33 แสดงความสัมพันธระหวางสวนลดดอกเบ้ียเงินกูและ ระดับการใชบริการของลูกคา

ท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษ 

ระดับการใชบริการของ
ลูกคาท่ีมาใชบริการใน

ชวงเวลาพเิศษ 

สวนลดดอกเบ้ียเงินกู 
Total 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

นอย 20 85 47 59 31 242 
(รอยละ) (7.3) (30.9) (17.1) (21.5) (11.3) (88) 

 ปานกลาง 0 6 6 5 6 23 
(รอยละ) (0) (2.2) (2.2) (1.8) (2.2) (8.4) 
มาก 3 4 1 2 0 10 

(รอยละ) (1.1) (1.5) (0.4) (0.7) (0) (3.6) 
รวม 23 95 54 66 37 275 

(รอยละ) (8.4) (34.5) (19.6) (24) (13.5) (100) 

Chi-Square = 13.354 df = 8 sig = 0.100   
ท่ีมา : จากการคํานวณ 
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5) ปจจัยดานบุคลากร ไดแก พนักงานกลาวตอนรับและขอบคุณ จํานวนพนักงานเพียงพอ
ตอการใหบริการ พนักงานแตงกาย สุภาพเรียบรอย อัธยาศัยดีและมีบุคลิกภาพท่ีดี พนักงานมีความ
เอาใจใสและกระตือรือรน พนักงานใหบริการรวดเร็ว และถูกตองแมนยํา สรางความมั่นใจใหแก
ลูกคา  พนักงานมีความรูความชํานาญในการใหบริการ  และพนักงานมีวิธีแนะนําในการใชบริการ 
สามารถแสดงรายละเอียดไดดังนี้ 

 
พนักงานกลาวตอนรับและขอบคุณ ขณะท่ีลูกคาเขาไปใชบริการที่สาขา พนักงานกลาวคํา

ตอนรับสวัสดี และขณะท่ีลูกคาใชบริการเสร็จเรียบรอยแลว พนักงานกลาวคําขอบคุณลูกคาทุกคร้ัง
ท่ีมาใชบริการ จากการศึกษาหาความสัมพันธระหวางพนักงานกลาวตอนรับและขอบคุณ และ 
ระดับการใชบริการของลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษ พบวา พนักงานกลาวตอนรับและ
ขอบคุณมีความสําคัญตอการมาใชบริการของลูกคาในชวงเวลาพิเศษในระดับมากที่สุด คิดเปน            
รอยละ 48.4  
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สําหรับลูกคาท่ีมาใชบริการที่มีระดับการใชบริการในระดับนอยใหความสําคัญกับพนักงาน
กลาวตอนรับและขอบคุณในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 42.2 ในขณะท่ีลูกคาท่ีมาใชบริการที่มี
ระดับการใชบริการในระดับปานกลางใหความสําคัญกับพนักงานกลาวตอนรับและขอบคุณใน
ระดับมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 5.5 และลูกคาท่ีมาใชบริการที่มีระดับการใชบริการในระดับมากให
ความสําคัญกับพนักงานกลาวตอนรับและขอบคุณในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 1.5 ดังแสดง
ในตารางท่ี 4.34 

 
ตารางท่ี  4.34 แสดงความสัมพันธระหวางพนักงานกลาวตอนรับและขอบคุณและ ระดับการใช

บริการของลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษ 

ระดับการใชบริการของ
ลูกคาท่ีมาใชบริการใน

ชวงเวลาพเิศษ 

พนักงานกลาวตอนรับและขอบคุณ 
Total 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

นอย 0 2 27 97 116 242 
(รอยละ) (0) (0.7) (9.8) (35.3) (42.2) (88) 

 ปานกลาง 0 0 0 8 15 23 
(รอยละ) (0) (0) (0) (2.9) (5.5) (8.4) 
มาก 0 1 4 3 2 10 

(รอยละ) (0) (0.4) (1.5) (1.1) (0.7) (3.6) 
รวม 0 3 31 108 133 275 

(รอยละ) (0) (1.1) (11.3) (39.3) (48.4) (100) 

Chi-Square = 20.999 df = 6 sig = 0.002   
ท่ีมา : จากการคํานวณ 
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จํานวนพนักงานท่ีเพียงพอตอการใหบริการ พนักงานท่ีใหบริการ มีเพียงพอตอความ
ตองการของลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษ ทําใหลูกคาไมตองรอนาน ซ่ึงจากการศึกษาหา
ความสัมพันธระหวางจํานวนพนักงานท่ีเพียงพอตอการใหบริการ และ ระดับการใชบริการของ
ลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษ พบวา จํานวนพนักงานท่ีเพียงพอตอการใหบริการมี
ความสําคัญตอการมาใชบริการของลูกคาในชวงเวลาพิเศษในระดับมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 54.5  

สําหรับลูกคาท่ีมาใชบริการที่มีระดับการใชบริการในระดับนอยใหความสําคัญกับจํานวน
พนักงานท่ีเพียงพอตอการใหบริการในระดับมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 49.5 ในขณะท่ีลูกคาท่ีมาใช
บริการท่ีมีระดับการใชบริการในระดับปานกลางใหความสําคัญกับจํานวนพนักงานท่ีเพียงพอตอ
การใหบริการในระดับมาก คิดเปนรอยละ 4.4 และลูกคาท่ีมาใชบริการที่มีระดับการใชบริการใน
ระดับมากใหความสําคัญกับจํานวนพนักงานท่ีเพียงพอตอการใหบริการในระดับปานกลาง คิดเปน
รอยละ 1.5  ดังแสดงในตารางท่ี 4.35 

 
ตารางท่ี  4.35 แสดงความสัมพันธระหวางจํานวนพนักงานท่ีเพียงพอตอการใหบริการและระดับ

การใชบริการของลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษ 

ระดับการใชบริการของ
ลูกคาท่ีมาใชบริการใน

ชวงเวลาพเิศษ 

จํานวนพนกังานท่ีเพียงพอตอการใหบริการ 
Total 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

นอย 0 8 19 79 136 242 
(รอยละ) (0) (2.9) (6.9) (28.7) (49.5) (88) 

 ปานกลาง 0 0 0 12 11 23 
(รอยละ) (0) (0) 0 (4.4) (4) (8.4) 
มาก 0 0 4 3 3 10 

(รอยละ) (0) (0) (1.5) (1.1) (1.1) (3.6) 
รวม 0 8 23 94 150 275 

(รอยละ) (0) (2.9) (8.4) (34.2) (54.5) (100) 

Chi-Square = 18.870 df = 6 sig = 0.004   
ท่ีมา : จากการคํานวณ 
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พนักงานแตงกาย สุภาพเรียบรอย อัธยาศัยดี และมีบุคลิกภาพท่ีดี พนักงานท่ีใหบริการมี
การแตงกายเรียบรอย มีอัธยาศัยดี บุคลิกดี พูดจาไพเราะ ออนหวาน ปฏิบัติตอลูกคาดวยทาทีท่ีเปน
มิตร ซ่ึงจากการศึกษาหาความสัมพันธระหวางพนักงานแตงกายสุภาพเรียบรอย และมีบุคลิกภาพท่ีดี 
และ ระดับการใชบริการของลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษ พบวา พนักงานแตงกายสุภาพ
เรียบรอย และมีบุคลิกภาพท่ีดีมีความสําคัญตอการมาใชบริการของลูกคาในชวงเวลาพิเศษในระดับ
มากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 44.7  

สําหรับลูกคาท่ีมาใชบริการที่มีระดับการใชบริการในระดับนอยใหความสําคัญกับพนักงาน
แตงกายสุภาพเรียบรอย และมีบุคลิกภาพท่ีดีในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 40.4 ซ่ึงลูกคาท่ีมาใช
บริการที่มีระดับการใชบริการในระดับปานกลางใหความสําคัญกับพนักงานแตงกายสุภาพเรียบรอย 
และมีบุคลิกภาพท่ีดีในระดับมากที่สุดเชนเดียวกัน คิดเปนรอยละ 4 และลูกคาท่ีมาใชบริการที่มี
ระดับการใชบริการในระดับมากใหความสําคัญกับพนักงานแตงกายสุภาพเรียบรอย และมี
บุคลิกภาพท่ีดีในระดับมากคิดเปนรอยละ 2.9 ดังแสดงในตารางท่ี 4.36 

 
ตารางท่ี  4.36 แสดงความสัมพันธระหวางพนักงานแตงกายสุภาพเรียบรอย และมีบุคลิกภาพท่ีดี

และ ระดับการใชบริการของลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษ 

ระดับการใชบริการของ
ลูกคาท่ีมาใชบริการใน

ชวงเวลาพเิศษ 

พนักงานแตงกายสุภาพเรียบรอย และมีบุคลิกภาพท่ีด ี
Total 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

นอย 0 3 20 108 111 242 
(รอยละ) (0) (1.1) (7.3) (39.3) (40.4) (88) 

 ปานกลาง 0 0 9 3 11 23 
(รอยละ) (0) (0) (3.3) (1.1) (4) (8.4) 
มาก 0 1 0 8 1 10 

(รอยละ) (0) (0.4) (0) (2.9) (0.4) (3.6) 
รวม 0 4 29 119 123 275 

(รอยละ) (0) (1.5) (10.5) (43.3) (44.7) (100) 

Chi-Square = 36.395 df = 6 sig = 0.000   
ท่ีมา : จากการคํานวณ 
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พนักงานมีความเอาใจใสและกระตือรือรน พนักงานท่ีใหบริการมีความเอาใจใส และ
กระตือรือรนในการใหบริการ ลูกคาเกิดปญหา พนักงานจะกระตือรือรน และเอาใจใสในเร่ืองของ
ลูกคาจนสุดความสามารถ เพื่อประโยชนอันสูงสุดของลูกคา ซ่ึงจากการศึกษาหาความสัมพันธ
ระหวางพนักงานมีความเอาใจใสและกระตือรือรนและ ระดับการใชบริการของลูกคาท่ีมาใชบริการ
ในชวงเวลาพิเศษ พบวา พนักงานมีความเอาใจใสและกระตือรือรนมีความสําคัญตอการมาใช
บริการของลูกคาในชวงเวลาพิเศษในระดับมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 59.3  

สําหรับลูกคาท่ีมาใชบริการที่มีระดับการใชบริการในระดับนอยใหความสําคัญกับพนักงาน
มีความเอาใจใสและกระตือรือรนในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 52.7 ในขณะท่ีลูกคาท่ีมาใช
บริการท่ีมีระดับการใชบริการในระดับปานกลางใหความสําคัญกับพนักงานมีความเอาใจใสและ
กระตือรือรนในระดับมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 5.5 และลูกคาท่ีมาใชบริการท่ีมีระดับการใชบริการ
ในระดับมากใหความสําคัญกับพนักงานมีความเอาใจใสและกระตือรือรนในระดับปานกลางคิดเปน
รอยละ 1.5 ดังแสดงในตารางท่ี 4.37 

 
ตารางท่ี  4.37 แสดงความสัมพันธระหวางพนักงานมีความเอาใจใสและกระตือรือรนและ ระดับการ

ใชบริการของลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษ 

ระดับการใชบริการของ
ลูกคาท่ีมาใชบริการใน

ชวงเวลาพเิศษ 

พนักงานมีความเอาใจใสและกระตือรือรน 
Total 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

นอย 0 7 25 65 145 242 
(รอยละ) (0) (2.5) (9.1) (23.6) (52.7) (88) 

 ปานกลาง 0 0 0 8 15 23 
(รอยละ) (0) (0) (0) (2.9) (5.5) (8.4) 
มาก 0 0 4 3 3 10 

(รอยละ) (0) (0) (1.5) (1.1) (1.1) (3.6) 
รวม 0 7 29 76 163 275 

(รอยละ) (0) (2.5) (10.5) (27.6) (59.3) (100) 

Chi-Square = 13.715 df = 6 sig = 0.033   
ท่ีมา : จากการคํานวณ 
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พนักงานใหบริการรวดเร็ว และถูกตองแมนยํา สรางความม่ันใจแกลูกคา การใหบริการของ
พนักงานท่ีรวดเร็ว มีความถูกตอง ทําใหเกิดความม่ันใจกับลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษ ซ่ึง
จากการศึกษาหาความสัมพันธระหวางพนักงานมีความถูกตองแมนยําในการใหบริการ สรางความ
ม่ันใจแกลูกคา และ ระดับการใชบริการของลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษ พบวา พนักงานมี
ความถูกตองแมนยําในการใหบริการ สรางความม่ันใจแกลูกคามีความสําคัญตอการมาใชบริการ
ของลูกคาในชวงเวลาพิเศษในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 63.6  

สําหรับลูกคาท่ีมาใชบริการที่มีระดับการใชบริการในระดับนอยใหความสําคัญกับพนักงาน
มีความถูกตองแมนยําในการใหบริการ สรางความม่ันใจแกลูกคาในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 
56.7 ซ่ึงลูกคาท่ีมาใชบริการท่ีมีระดับการใชบริการในระดับปานกลางใหความสําคัญกับพนักงานมี
ความถูกตองแมนยําในการใหบริการ สรางความม่ันใจแกลูกคาในระดับมากท่ีสุดเชนเดียวกัน คิด
เปนรอยละ 5.5 และลูกคาท่ีมาใชบริการท่ีมีระดับการใชบริการในระดับมากใหความสําคัญกับ
พนักงานมีความถูกตองแมนยําในการใหบริการ สรางความม่ันใจแกลูกคาในระดับปานกลาง คิด
เปนรอยละ 1.8 ดังแสดงในตารางท่ี 4.38 
 

ตารางท่ี  4.38 แสดงความสัมพันธระหวางพนักงานมีความถูกตองแมนยําในการใหบริการ สราง
ความมั่นใจแกลูกคาและ ระดับการใชบริการของลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลา
พิเศษ 

ระดับการใชบริการของ
ลูกคาท่ีมาใชบริการใน

ชวงเวลาพเิศษ 

พนักงานมีความถูกตองแมนยําในการใหบริการ  
สรางความม่ันใจแกลูกคา Total 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

นอย 0 5 30 51 156 242 
(รอยละ) (0) (1.8) (10.9) (18.5) (56.7) (88) 

 ปานกลาง 0 0 0 8 15 23 
(รอยละ) (0) (0) (0) (2.9) (5.5) (8.4) 
มาก 0 0 5 1 4 10 

(รอยละ) (0) (0) (1.8) (0.4) (1.5) (3.6) 
รวม 0 5 35 60 175 275 

(รอยละ) (0) (1.8) (12.7) (21.8) (63.6) (100) 

Chi-Square = 17.932 df = 6 sig = 0.006   
ท่ีมา : จากการคํานวณ 
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พนักงานมีความรูความชํานาญในการใหบริการ พนักงานมีความรู ความชํานาญในเร่ืองการ
ใหบริการ โดยสามารถใหคําแนะนําลูกคาไดเปนอยางดี ซ่ึงจากการศึกษาหาความสัมพันธระหวาง
พนักงานท่ีมีความรูความชํานาญในการใหบริการและ ระดับการใชบริการของลูกคาท่ีมาใชบริการ
ในชวงเวลาพิเศษ พบวา พนักงานท่ีมีความรูความชํานาญในการใหบริการมีความสําคัญตอการมาใช
บริการของลูกคาในชวงเวลาพิเศษในระดับมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 56.7  

สําหรับลูกคาท่ีมาใชบริการที่มีระดับการใชบริการในระดับนอยใหความสําคัญกับพนักงาน
มีความรูความชํานาญในการใหบริการในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 50.9 ลูกคาท่ีมาใชบริการท่ี
มีระดับการใชบริการในระดับปานกลางใหความสําคัญกับพนักงานมีความรูความชํานาญในการ
ใหบริการในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 5.5 และลูกคาท่ีมาใชบริการท่ีมีระดับการใชบริการใน
ระดับมากใหความสําคัญกับพนักงานมีความรูความชํานาญในการใหบริการในระดับปานกลางคิด
เปนรอยละ 1.8 ดังแสดงในตารางท่ี 4.39 

 
ตารางท่ี  4.39 แสดงความสัมพันธระหวางพนักงานมีความรูความชํานาญในการใหบริการและ 

ระดับการใชบริการของลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษ 

ระดับการใชบริการของ
ลูกคาท่ีมาใชบริการใน

ชวงเวลาพเิศษ 

พนักงานมีความรูความชํานาญในการใหบริการ 
Total 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

นอย 0 0 26 76 140 242 
(รอยละ) (0) (0) (9.5) (27.6) (50.9) (88) 

 ปานกลาง 0 0 1 7 15 23 
(รอยละ) (0) (0) (0.4) (2.5) (5.5) (8.4) 
มาก 0 0 5 4 1 10 

(รอยละ) (0) (0) (1.8) (1.5) (0.4) (3.6) 
รวม 0 0 32 87 156 275 

(รอยละ) (0) (0) (11.6) (31.6) (56.7) (100) 

Chi-Square = 18.295 df = 4 sig = 0.001   
ท่ีมา : จากการคํานวณ 
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การไดรับวิธีการแนะนําในการใชบริการ พนักงานใหบริการ มีการแนะนําในการชองทางใน
การใหบริการ หรือบริการอ่ืนๆท่ีทางธนาคารมี เพื่อประโยชนสูงสุดของลูกคา เม่ือทําการศึกษาหา
ความสัมพันธระหวางพนักงานมีวิธีแนะนําในการใชบริการและ ระดับการใชบริการของลูกคาท่ีมา
ใชบริการในชวงเวลาพิเศษ พบวา พนักงานมีวิธีแนะนําในการใชบริการมีความสําคัญตอการมาใช
บริการของลูกคาในชวงเวลาพิเศษในระดับมากคิดเปนรอยละ 64.4  

สําหรับลูกคาท่ีมาใชบริการที่มีระดับการใชบริการในระดับนอยใหความสําคัญกับพนักงาน
มีวิธีแนะนําในการใชบริการในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 56.4 ลูกคาท่ีมาใชบริการท่ีมีระดับ
การใชบริการในระดับปานกลางใหความสําคัญกับการท่ีพนักงานมีวิธีแนะนําในการใชบริการใน
ระดับมากท่ีสุด เชนเดียวกัน คิดเปนรอยละ 5.5 และลูกคาท่ีมาใชบริการที่มีระดับการใชบริการใน
ระดับมากใหความสําคัญกับพนักงานมีวิธีแนะนําในการใชบริการในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 
2.5 ดังแสดงในตารางท่ี 4.40 

 
ตารางท่ี  4.40 แสดงความสัมพันธระหวางพนักงานมีวิธีแนะนําในการใชบริการและ ระดับการใช

บริการของลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษ 

ระดับการใชบริการของ
ลูกคาท่ีมาใชบริการใน

ชวงเวลาพเิศษ 

พนักงานมีวิธีแนะนําในการใชบริการ 
Total 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

นอย 0 1 23 63 155 242 
(รอยละ) (0) (0.4) (8.4) (22.9) (56.4) (88) 

 ปานกลาง 0 0 1 7 15 23 
(รอยละ) (0) (0) (0.4) (2.5) (5.5) (8.4) 
มาก 0 0 1 2 7 10 

(รอยละ) (0) (0) (0.4) (0.7) (2.5) (3.6) 
รวม 0 1 25 72 177 275 

(รอยละ) (0) (0.4) (9.1) (26.2) (64.4) (100) 

Chi-Square = 1.123 df = 6 sig = 0.981   
ท่ีมา : จากการคํานวณ 
 



 
 

 

 
61 

 

6) ปจจัยดานกระบวนการการใหบริการ ไดแก ความสะดวกของแบบฟอรมตางๆที่มีให 
เขาใจงาย ไมยุงยาก การใชบริการควรมีกระบวนการท่ีถูกตอง  แมนยํา นาเช่ือถือ สามารถแสดง
รายละเอียดไดดังนี้ 

แบบฟอรมการทําธุรกรรมตางๆ เขาใจงาย ไมยุงยาก แบบฟอรมทีมีลักษณะการกรอกขอมูล
การฝาก ถอน  โอน และการทําธุรกรรมตางๆ มีความเขาใจงาย ไมซับซอน ยุงยาก ซ่ึงจากการศึกษา
หาความสัมพันธแบบฟอรมการทําธุรกรรมตางๆ เขาใจงาย ไมยุงยากระหวางและ ระดับการใช
บริการของลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษ พบวา แบบฟอรมการทําธุรกรรมตางๆ เขาใจงาย 
ไมยุงยากไดมีความสําคัญตอการมาใชบริการของลูกคาในชวงเวลาพิเศษในระดับมากท่ีสุดคิดเปน
รอยละ 45.5  

สําหรับลูกคาท่ีมาใชบริการท่ีมีระดับการใชบริการในระดับนอยใหความสําคัญกับ
แบบฟอรมการทําธุรกรรมตางๆเขาใจงาย ไมยุงยาก  ในระดับมาก  คิดเปนรอยละ 39.3 ซ่ึงลูกคา
ท่ีมาใชบริการที่มีระดับการใชบริการในระดับปานกลางใหความสําคัญกับแบบฟอรมการทํา
ธุรกรรมตางๆเขาใจงาย ไมยุงยาก  ในระดับมาก เชนเดียวกัน คิดเปนรอยละ 5.1 และลูกคาท่ีมาใช
บริการที่มีระดับการใชบริการในระดับมากใหความสําคัญกับแบบฟอรมการทําธุรกรรมตางๆเขาใจ
งาย ไมยุงยาก ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 1.8 ดังแสดงในตารางท่ี 4.41 
ตารางท่ี  4.41 แสดงความสัมพันธระหวางแบบฟอรมการทําธุรกรรมตางๆ เขาใจงาย ไมยุงยากและ 

ระดับการใชบริการของลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษ 

ระดับการใชบริการของ
ลูกคาท่ีมาใชบริการใน

ชวงเวลาพเิศษ 

แบบฟอรมการทําธุรกรรมตางๆ เขาใจงาย ไมยุงยาก 
Total 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

นอย 0 6 25 108 103 242 
(รอยละ) (0) (2.2) (9.1) (39.3) (37.5) (88) 

 ปานกลาง 0 0 0 14 9 23 
(รอยละ) (0) (0) (0) (5.1) (3.3) (8.4) 
มาก 0 0 5 3 2 10 

(รอยละ) (0) (0) (1.8) (1.1) (0.7) (3.6) 
รวม 0 6 30 125 114 275 

(รอยละ) (0) (2.2) (10.9) (45.5) (41.5) (100) 

Chi-Square = 20.385 df = 6 sig = 0.002   
ที่มา : จากการคํานวณ 
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ควรมีกระบวนการถูกตอง แมนยํา นาเชื่อถือได กระบวนในการทําธุรกรรมตางๆ ไมวาจะ
เปนการฝาก ถอน โอนเงิน และการทําธุรกรรมตางๆทางดานการเงิน กระบวนการควรถูกตอง 
นาเช่ือถือได ซ่ึงจากการศึกษาหาความสัมพันธระหวางกระบวนการท่ีถูกตอง แมนยํา นาเช่ือถือได 
และ ระดับการใชบริการของลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษ พบวา กระบวนการที่ถูกตอง 
แมนยํา นาเช่ือถือไดมีความสําคัญตอการมาใชบริการของลูกคาในชวงเวลาพิเศษในระดับมาก คิด
เปนรอยละ 44.4  

สําหรับลูกคาท่ีมาใชบริการท่ีมีระดับการใชบริการในระดับนอยใหความสําคัญกับ
กระบวนการที่ถูกตอง แมนยํา นาเช่ือถือไดในระดับเดียวกันคือ ระดับมาก และมากท่ีสุดคิดเปนรอย
ละ 36.7 ในขณะท่ีลูกคาท่ีมาใชบริการท่ีมีระดับการใชบริการในระดับปานกลางใหความสําคัญกับ
กระบวนการที่ถูกตอง แมนยํา นาเช่ือถือไดในระดับมาก คิดเปนรอยละ 5.1 และลูกคาท่ีมาใชบริการ
ท่ีมีระดับการใชบริการในระดับมากใหความสําคัญกับกระบวนการท่ีถูกตอง แมนยํา นาเช่ือถือได
ในระดับมาก คิดเปนรอยละ 2.5 ดังแสดงในตารางท่ี 4.42 

 
ตารางท่ี  4.42 แสดงความสัมพันธระหวางกระบวนการที่ถูกตอง แมนยํา นาเช่ือถือไดและ ระดับ

การใชบริการของลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษ 

ระดับการใชบริการของ
ลูกคาท่ีมาใชบริการใน

ชวงเวลาพเิศษ 

กระบวนการทีถู่กตอง แมนยาํ นาเช่ือถือได 
Total 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

นอย 0 6 34 101 101 242 
(รอยละ) (0) (2.2) (12.4) (36.7) (36.7) (88) 

 ปานกลาง 0 0 1 14 8 23 
(รอยละ) (0) (0) (0.4) (5.1) (2.9) (8.4) 
มาก 0 0 1 7 2 10 

(รอยละ) (0) (0) (0.4) (2.5) (0.7) (3.6) 
รวม 0 6 36 122 111 275 

(รอยละ) (0) (2.2) (13.1) (44.4) (40.4) (100) 

Chi-Square = 6.992 df = 6 sig = 0.322   
ท่ีมา : จากการคํานวณ 
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4.5 จัดอันดับและหาความสัมพันธของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอลูกคาท่ีใชบริการ ในชวงเวลาพิเศษของ
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  

 
จากขอมูลการสํารวจโดยใชแบบสอบถาม เกี่ยวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอลูกคาท่ีใชบริการ

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมในชวงเวลาพิเศษ และนําขอมูลท่ี
ไดมาวิเคราะหโดยวัดคาทัศนคติตามแบบของ Guttman โดยแบงความสําคัญออกเปน 5 ระดับคือ มาก
ท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด โดยใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบตามความคิดเห็นตอ
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ใน
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงผลการศึกษานําเสนอโดยใชคาเฉล่ียถวงน้ําหนักซ่ึงแบงเปนชวง
ดังตอไปนี้ 

 
คาเฉล่ียถวงน้ําหนัก   จัดอยูในระดับ 
คาเฉล่ีย 4.51 - 5.00   มีอิทธิพลมากท่ีสุด 
คาเฉล่ีย 3.51 - 4.50         มีอิทธิพลมาก 
คาเฉล่ีย 2.51 - 3.50          มีอิทธิพลปานกลาง 
คาเฉล่ีย 1.51 - 2.50          มีอิทธิพลนอย 
คาเฉล่ีย 1.00 - 1.50          มีอิทธิพลนอยท่ีสุด 
 

4.5.1 การจัดอันดับของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอลูกคาท่ีใชบริการระดับนอย ในชวงเวลาพิเศษ 
ของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

 
การจัดอันดับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอลูกคาท่ีมาใชบริการระดับนอย ในชวงเวลาพิเศษ ของ

ธนาคารกสิกรไทย พบวา ลูกคาท่ีใชบริการในระดับนอย ใหความสําคัญปจจัยดานบุคลากรมาเปน
อันดับแรก โดยใหความสําคัญกับปจจัยดานพนักงานมีวิธีการแนะนําในการใชบริการ รองลงมา ซ่ึงไม
แตกตางกันมากนักคือ พนักงานแตงกายสุภาพเรียบรอย อัธยาศัยดี และมีบุคลิกภาพท่ีดี  โดยมีคาเฉล่ีย
ถวงน้ําหนักอยูท่ี 4.54 และ 4.50 ตามลําดับ สวนปจจัยท่ีลูกคาท่ีใชบริการระดับนอยเห็นวามี
ความสําคัญคือ ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ซ่ึงปจจัยนี้ในลูกคาท่ีใชบริการในระดับนอยให
ความสําคัญในเร่ืองของแบบฟอรมการทําธุรกรรมท่ีเขาใจงาย ไมยุงยาก พอๆกับเร่ืองกระบวนการท่ี
ถูกตองแมนยํานาเช่ือถือได  
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อันดับตอมา คือ อันดับท่ีสาม  ปจจัยดานสถานท่ี สัญลักษณ เคร่ืองมือ และอุปกรณ โดยลูกคา
ใหความสําคัญในเร่ืองของทําเลที่ต้ัง ใกลท่ีพัก ท่ีทํางานมากท่ีสุด รองลงมาก็คือ ดานการจัดท่ีนั่งรอให
เพียงพอตอความตองการของลูกคา โดยใหระดับความสําคัญทีมีคาเฉล่ียถวงน้ําหนักอยูท่ี  4.56 และ
4.01 ตามลําดับ  อันดับท่ี 4 ปจจัยดานผลิตภัณฑ ซ่ึงแบงออกเปน 2 ดาน คือ ดานท่ี 1  ดานการ
ใหบริการทางการเงินท่ีครบถวน ซ่ึงดานนี้ ลูกคาใหความสําคัญระดับปานกลาง โดยใหความสําคัญกับ
จํานวนชองบริการฝากและถอนมากท่ีสุด สวนดานท่ี 2 ดานจุดเดนของผลิตภัณฑท่ีตรงตอความ
ตองการของลูกคา ในสวนนี้ ลูกคาใหความสําคัญในดานของระยะเวลาและข้ันตอนการเปดบัญชีและ
ทําเอทีเอ็มมาเปนอันดับแรก โดยใหคาเฉล่ียถวงน้ําหนักอยูท่ี 4.06  ปจจัยตอมท่ีมีสําคัญเปนอันดับท่ี 5 
ไดแก ปจจัยดานดานราคา โดยลูกคาใหความสําคัญในดานของคาธรรมเนียมการชําระคาสินคาและ
สาธารณูปโภคมาเปนอันดับแรก โดยมีคาเฉล่ียถวงน้ําหนักอยูท่ี 4.61  

ปจจัยอันดับสุดทาย ท่ีมีอิทธิพลตอลูกคาท่ีมาใชบริการระดับนอย ในชวงเวลาพิเศษ ของ
ธนาคารกสิกรไทย ไดแก  ปจจัยดานการตลาด  ในสวนของปจจัยดานการตลาด จะเห็นไดวา ลูกคาท่ีท่ี
ใชบริการในการระดับนอย ดานใหความสําคัญมากท่ีสุด ในเร่ืองของการโฆษณา ประชาสัมพันธ โดย
มีคาเฉล่ียถวงน้ําหนักอยูท่ี 4.54  ซ่ึงถือวาอยูในระดับมากท่ีสุด 

 
4.5.2 การจัดอันดับของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอลูกคาท่ีใชบริการระดับปานกลาง ในชวงเวลา

พิเศษ ของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
 
การจัดอันดับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอลูกคาท่ีมาใชบริการระดับปานกลาง ในชวงเวลาพิเศษ ของ

ธนาคารกสิกรไทย พบวา ลูกคาท่ีใชบริการในระดับปานกลาง ใหความสําคัญกับปจจัยดานบุคลากร 
เชนเดียวกับลูกคาท่ีมาใชบริการในระดับนอย โดยลูกคาท่ีมาใชบริการระดับปานกลาง ใหความสําคัญ
ดานบุคลากรในสวนของ พนักงานแตงกายสุภาพเรียบรอย อัธยาศัยดี และมีบุคลิกภาพท่ีดี มาเปน
อันดับแรก และมีคาเฉล่ียถวงน้ําหนัก เทากับ 4.70 รองลงมา ดานพนักงานกลาวตอนรับแลขอบคุณ, 
ดานพนักงานมีความเอาใจใสและกระตือรือรน, ดานพนักงานใหบริการรวดเร็ว และถูกตองแมนยํา 
สรางความม่ันใจใหแกลูกคา ซ่ึงท้ัง 3 ดานนี้ ลูกคาทีใชบริการในชวงเวลาพิเศษ ใหความสําคัญโดยมี
คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก เทากับ 4.65 ซ่ึงถือวาอยูในระดับมากท่ีสุด  ปจจัยตอมาท่ีลูกคาท่ีมาใชบริการใน
ระดับปานกลางเห็นวามีความสําคัญมาเปนอันดับท่ี 2 ไดแก ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ โดยมี
คาเฉล่ียถวงน้ําหนักอยูท่ี 4.35  ปจจัยอันดับท่ี 3 ซ่ึงมีคาเฉล่ียถวงน้ําหนักท่ี 4.34 ถือวาใกลเคียงมากกับ
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ปจจัยท่ี 2 ไดแก ปจจัยดานสถานท่ี สัญลักษณ เคร่ืองมือ และอุปกรณ โดยใหความสําคัญดานทําเลที่ต้ัง 
ใกลท่ีพัก และท่ีทํางาน มาเปนอันดับแรก  มีคาเฉล่ียถวงน้ําหนักเทากับ 4.48  

ปจจัยท่ี 4 ไดแก ปจจัยดานการตลาด โดยลูกคาใหความสําคัญในสวนของการโฆษณา
ประชาสัมพันธ ในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ียถวงน้ําหนักท่ี 4.61 ซ่ึงถือวาอยูในระดับมากท่ีสุด 
ปจจัยอันดับท่ี 5 ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ มีคาเฉล่ียถวงน้ําหนักเทากับ 3.63 โดยแบงออกเปน 2 ดาน 
คือ ดานแรก ไดแก การใหบริการทางการเงินท่ีครบถวน ซ่ึงลูกคาท่ีมาใชบริการระดับปานกลาง ให
ความสําคัญในเร่ืองของชองบริการฝากและถอนเงิน มาเปนอันดับแรก โดยมีคาเฉล่ียถวงน้ําหนัก
เทากับ 4.83 และดานท่ีสองไดแก จุดเดนของผลิตภัณฑท่ีตรงตอความตองการของลูกคา โดยให
ความสําคัญในเร่ืองของคุณประโยชนของบัตรเอทีเอ็ม มีคาเฉล่ียเทากับ 4.04 ซ่ึงหากมองในภาพรวม
แลว ลูกคาใหความสําคัญปจจัยดานผลิตภัณฑในระดับมาก  โดยมีคาเฉล่ียถวงน้ําหนักอยูท่ี 3.63 

อันดับสุดทาย ไดแก ปจจัยดานราคา ลูกคาท่ีใชบริการระดับปานกลาง ในชวงเวลาพิเศษ ให
ความสําคัญกับปจจัยดานราคาเปนอันดับสุดทาย และอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงใหความสําคัญในดาน
คาธรรมเนียมการชําระคาสินคาและสาธารณูปโภคมาก โดยมีคาเฉล่ียถวงน้ําหนัก เทากับ 4.30  

 
4.5.3 การจัดอันดับของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอลูกคาท่ีใชบริการระดับมาก ในชวงเวลาพิเศษ 

ของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
 
การจัดอันดับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอลูกคา ท่ีมาใชบริการระดับมากในชวงเวลาพิเศษ พบวา 

ปจจัยท่ีอิทธิพลตอลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษ ท่ีมีความสําคัญมาเปนอันดับแรกคือ ปจจัย
ดานบุคลากร ซ่ึงมีคาเฉล่ียถวงน้ําหนัก  4.00 โดยลูกคาใหความสําคัญในดานของ พนักงานมีวิธี
แนะนําในการใชบริการ และพนักงานแตงกายสุภาพเรียบรอย อัธยาศัยดี และมีบุคลิกท่ีดี  มาเปน
อันดับแรก โดยมีคาเฉล่ียถวงน้ําหนัก เทากับ 4.60 และ 4.50 ตามลําดับ ปจจัยท่ี 2 ท่ีมีคาเฉล่ียถวง
น้ําหนักไมแตกตางกันมากนัก คือ ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ซ่ึงลูกคาถือวามีความสําคัญ
รองลงมา 

ลูกคาท่ีมาใชบริการในระดับมากเห็นวามีความสําคัญเปนอันดับท่ี 3 ไดแก ปจจัยดานสถานท่ี 
สัญลักษณ เคร่ืองมือ และอุปกรณ ลูกคาท่ีใชบริการในระดับมากใหความสําคัญในระดับมาก โดยให
ความสําคัญในสวนของสถานท่ีสะอาด บรรยากาศและการตกแตงท่ีเปนระเบียบ  ปจจัยท่ีความสําคัญ
เปนอันดับท่ี4 ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ในสวนของการใหบริการทางการเงินท่ีครบถวนนั้น ลูกคาท่ี
ใชบริการในระดับมาก เห็นวาปจจัยดานนี้ มีความสําคัญมาก แตทางดานจุดเดนของผลิตภัณฑ ลูกคา
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ท่ีมาใชบริการในระดับมาก เห็นวามีความสําคัญในระดับปานกลาง ซ่ึงโดยภาพรวมแลว ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑนั้น มีความสําคัญในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียถวงน้ําหนักอยูท่ี 3.30 ปจจัยมีลูกคาท่ีใช
บริการในระดับมากเห็นวามีความสําคัญเปนอันดับ 5 ไดแก ปจจัยดานการตลาด ซ่ึงลูกคาให
ความสําคัญในระดับปานกลาง โดยใหความสําคัญในดานของการโฆษณา ประชาสัมพันธอยูในระดับ
มากท่ีสุด  โดยมีคาเฉล่ียถวงน้ําหนักอยูท่ี 4.70  

ปจจัยอันดับสุดทายท่ีลูกคาท่ีใชบริการระดับมากใหความสําคัญ ไดแก ปจจัยดานราคา ซ่ึงจะ
เห็นไดวา ในสวนของคาธรรมเนียมการขําระคาสินคาและสาธารณูปโภค มีความสําคัญมากกวาดาน
อ่ืนๆ ซ่ึงมีคาเฉล่ียถวงน้ําหนักเทากับ ซ่ึงถือวาอยูในระดับมาก 4.20 แตเม่ือคํานวณคาเฉล่ียถวงน้ําหนัก
ในดานปจจัย ทําใหปจจัยดานราคา มีความสําคัญตอลูกคาท่ีมาใชบริการระดับมาก อยูในระดับปาน
กลาง  

  
4.5.4 การจัดอันดับของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอลูกคาท่ีใชบริการ ในชวงเวลาพิเศษ ของธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
 

 การจัดอันดับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอลูกคา ท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษ พบวา ปจจัยท่ี
อิทธิพลตอลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษ ท่ีมีความสําคัญมาเปนอันดับแรกคือ ปจจัยดาน
บุคลากร โดยลูกคาจะใหความสําคัญในสวนของ พนักงานมีวิธีแนะนําในการใชบริการมากท่ีสุด
เนื่องจากสถานการณทางการเงินในปจจุบัน ลูกคาสวนใหญตองการความนาเช่ือถือในการใชบริการ
ทางการเงิน จากพนักงานมากท่ีสุด จึงทําใหปจจัยทางดานบุคลากรเปนดานท่ีสําคัญท่ีสุด พอๆกับ
พนักงานแตงกายสุภาพเรียบรอย อัธยาศัยดี และมีบุคลิกภาพท่ีดี โดยมีคาเฉล่ียถวงน้ําหนักสูงสุดท่ี
4.55 และ 4.52 ตามลําดับ และรองลงมาก็คือ พนักงานใหบริการรวดเร็ว และถูกตองแมนยํา 
สามารถสรางความม่ันใจใหกับลูกคาได อีกท้ังพนักงานความรูความสามารถ มีความชํานาญในการ
ใหบริการ, พนักงานเอาใจใส และกระตือรือรนในการใหบริการ, พนักงานเพียงพอตอการใหบริการ 
และ พนักงานกลาวตอนรับเม่ือลูกคามาใชบริการและกลาวขอบคุณ เม่ือใชบริการเสร็จเรียบรอย
แลว  
 ในสวนของปจจัยท่ีลูกคาท่ีใชบริการในชวงเวลาพิเศษใหความสําคัญรองลงมาคือ ปจจัย
ดานกระบวนการใหบริการ และปจจัยดานสถานท่ีสัญลักษณ เคร่ืองมือ และอุปกรณ  ซ่ึงจัดอันดับ
อยูในระดับมาก ท่ีคาเฉล่ียถวงน้ําหนักท่ี 4.25 และ 4.06 ตามลําดับ ซ่ึงจากตารางท่ี 4.54  ในสวนของ
ปจจัยดานกระบวนการลูกคาใหบริการ  โดยลูกคาใหความสําคัญในเร่ืองของแบบฟอรมการทํา
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ธุรกรรมตางๆ ท่ีสามารถเขาใจงาย ไมยุงยาก ใกลเคียงกับกระบวนการท่ีถูกตอง แมนยํา นาเช่ือถือ
ได และในสวนของสถานท่ี สัญลักษณ เคร่ืองมือ และอุปกรณ โดยถาพิจารณาจากคาเฉล่ียถวง
น้ําหนักแลว พบวา ลูกคาท่ีใชบริการในชวงเวลาพิเศษ ใหความสําคัญกับทําเลท่ีต้ังมากท่ีสุด 
เนื่องจากเวลาท่ีเปดทําการพิเศษ เปนชวงเวลาส้ันๆ ภายใน 1 ช่ัวโมง พนักงานตองรีบเรงออกจากท่ี
ทํางานของตนไปยังธนาคาร ดังนั้น เพื่อเปนการสะดวกของลูกคา จึงเปนวาทําเลที่ต้ังท่ีใกลท่ีทํางาน 
ท่ีบาน เปนส่ิงสําคัญมาก เนนความรวดเร็ว 
 ในสวนสุดทาย ปจจัยลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษ เห็นวามีความสําคัญในสวน
สุดทาย ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ปจจัยดานราคา และสุดทายปจจัยดานการตลาด โดยจากการ
พิจารณาคาเฉล่ียถวงน้ําหนักในสวนของปจจัยดานผลิตภัณฑ โดยแบงเปน2 สวน พบวา สวนท่ี1 
การใหบริการทางการเงินท่ีครบถวน จะเห็นไดวา ลูกคาใหความสําคัญกับจํานวนชองบริการฝาก
และถอนเงิน มาเปนอันดับแรก สวนท่ี 2 ดานจุดเดนของผลิตภัณฑ ซ่ึงลูกคาใหความสําคัญกับ 
ระยะเวลาและข้ันตอนการเปดบัญชี และทําบัตรเอทีเอ็ม  ตอมาปจจัยดานราคา ลูกคาท่ีมาใชบริการ
ในชวงเวลาพิเศษ ใหความสําคัญกับปจจัยดานราคาในสวนของอัตราดอกเบ้ียเงินกู/บัตรและ ดาน
คาธรรมเนียมการชําระเงินคาสินคาและสาธารณูปโภค ในระดับมากท่ีสุด  และสุดทายคือ ปจจัย
ดานการตลาด จากตารางท่ี 4.43 จะเห็นไดวา ลูกคาใหความสําคัญกับปจจัยดานการตลาดในสวน
ของ การโฆษณา ประชาสัมพันธมาเปนอันดับแรก  โดยมีคาเฉล่ียถวงน้ําหนัก เทากับ 4.55 ซ่ึงอยูใน
ระดับท่ีมากท่ีสุด  แสดงดังตารางท่ี 4.43 
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ตารางท่ี 4.43  การจัดอันดับของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการใชบริการของลูกคาท่ีใชบริการในชวงเวลา
พิเศษ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  

ลักษณะของปจจัย 

ระดับรายการธุรกรรม 
คาเฉล่ียถวง

น้ําหนักโดยรวม นอย กลาง มาก 

1. ดานผลิตภณัฑ 3.58 3.63 3.30 3.58 

การใหบริการทางการเงินท่ีครบถวน 3.39 3.55 3.53 3.41 

- จํานวนชองบริการฝากและถอนเงิน 4.53 4.83 4.90 4.57 

- ระยะเวลาในการขออนุมัติสินเช่ือ 3.21 3.39 3.10 3.23 
- ระยะเวลาและข้ันตอนการทําธุรกรรม
ตางประเทศ 

2.41 2.43 2.60 
2.42 

จุดเดนของผลิตภัณฑท่ีตรงความตองการ 3.76 3.71 3.07 3.74 
- ระยะเวลาและข้ันตอนการเปดบัญชีและทําบัตร
เอทีเอ็ม 4.06 3.70 2.80 3.99 

- คุณประโยชนของบัตรเอทีเอ็ม 3.68 4.04 3.30 3.70 

- ผลประโยชนท่ีไดรับจากการออม 3.55 3.39 3.10 3.52 

2. ดานราคา 3.53 3.45 2.90 3.75 

- อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก 3.38 3.30 2.40 3.34 

- อัตราดอกเบ้ียเงินกู/บัตรเครดิต 3.87 3.35 2.60 3.78 
- คาธรรมเนียมการชําระคาสินคาและ
สาธารณูปโภค 4.61 4.30 4.20 4.57 

- คาธรรมเนียมในการใชบริการดานเช็ค 2.26 2.83 2.40 2.31 

3. ดานสถานท่ี สัญลักษณ เคร่ืองมือ และอุปกรณ 4.06 4.34 3.56 4.06 

- ทําเลที่ต้ัง ใกลท่ีพัก ท่ีทํางาน 4.56 4.61 3.30 4.52 

- สถานท่ีจอดรถสะดวก เพียงพอ 3.98 4.26 3.70 4.00 
  - สถานท่ีสะอาด บรรยากาศ และการตกแตงเปน
ระเบียบ 3.85 4.22 3.80 3.88 

- การจัดท่ีนั่งรอใหบริการที่เพียงพอ 4.01 4.48 3.60 4.03 
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ตารางท่ี 4.43(ตอ) 

ลักษณะของปจจัย 

ระดับรายการธุรกรรม 
คาเฉล่ียถวงน้าํหนัก

โดยรวม นอย กลาง มาก 

3. ดานสถานท่ี สัญลักษณ เคร่ืองมือ และอุปกรณ(ตอ)         

- มีบริการอ่ืนๆ เชน น้ําดื่ม หนังสือพิมพ นิตยสาร 3.88 4.13 3.40 3.88 

4. ดานการตลาด 3.41 3.70 3.23 3.43 

- การโฆษณา ประชาสัมพันธ 4.54 4.61 4.70 4.55 

- เอกสาร และขาวสารของธนาคาร 2.79 3.30 3.00 2.84 

- ของขวัญ ของแจก ของชํารวย 3.33 3.70 3.20 3.35 

- ปาย แผนพับ ใบปลิว ส่ือ โฆษณา  หนังสือพิมพ 3.64 3.65 3.50 3.63 

- คําบอกเลา แนะนําจากเพื่อน ญาติพี่นอง 3.19 3.48 2.80 3.20 

- สวนลดดอกเบ้ียเงินกู 2.98 3.48 2.20 3.00 

5. ดานบุคลากร 4.46 4.62 4.00 4.45 

- พนักงานกลาวตอนรับและขอบคุณ 4.35 4.65 3.60 4.35 

- จํานวนพนักงานท่ีเพียงพอตอการใหบริการ 4.42 4.48 3.90 4.40 
- พนักงานแตงกายสุภาพเรียบรอย อัธยาศัยดีและ มี
บุคลิกภาพท่ีด ี 4.50 4.70 4.50 4.52 

- พนักงานมีความเอาใจใสและกระตือรือรน 4.44 4.65 3.90 4.44 
- พนักงานใหบริการรวดเร็ว และถูกตองแมนยํา สราง
ความม่ันใจแกลูกคา 4.48 4.65 3.90 4.47 

- พนักงานมีความรูความชํานาญในการใหบริการ 4.47 4.61 3.60 4.45 

- พนักงานวิธีแนะนําในการใชบริการ 4.54 4.61 4.60 4.55 

6. ดานกระบวนการใหบริการ 4.25 4.35 3.90 4.25 

- แบบฟอรมการทําธุรกรรมตางๆเขาใจงาย ไมยุงยาก 4.27 4.39 3.70 4.26 

- กระบวนการท่ีถูกตอง แมนยํา นาเช่ือถือได 4.23 4.30 4.10 4.23 
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4.5.5 การหาความสัมพันธของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอระดับการใชบริการลูกคาท่ีมาใชบริการ 
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  

การหาความสัมพันธทําไดโดยการนําขอมูลจากการสํารวจโดยใชแบบสอบถามมาวิเคราะห
หาความสัมพันธ ซ่ึงจากตารางท่ี 4.13 - 4.43 นําระดับการท่ีลูกคามาใชบริการในชวงเวลาพิเศษและ
นําปจจัยตางๆมาทดสอบหาคา Chi-Square เพื่อหาความสัมพันธตางๆระหวางระดับการใชบริการ
ของลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษและปจจัยตางๆ โดยกําหนดระดับนัยสําคัญ (Significance)  
ท่ี 0.05 ดังแสดงในตารางท่ี 4.44 
 
 ปจจัยดานผลิตภัณฑ จากการคํานวณหาคาความสัมพันธระหวางปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมี
อิทธิพลตอระดับการใชบริการของลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษของธนาคารกสิกรไทย จํากัด 
(มหาชน) ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา  ในสวนของการใหบริการทางดานการเงินท่ี
ครบถวน ไมมีความสัมพันธกับระดับการใชบริการของลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษ แต ใน
สวนของจุดเดนของผลิตภัณฑท่ีตรงตอความตองการของลูกคา ในดานของระยะเวลาและข้ันตอนการ
เปดบัญชีและทําบัตรเอทีเอ็ม มีความสัมพันธกับระดับการใชบริการของลูกคาท่ีมาใชบริการใน
ชวงเวลาพิเศษโดยมีระดับนัยสําคัญ 0.05 ผลการทดสอบไดคา  Chi-Square  เทากับ 90.737  ซ่ึงผลท่ีได
มีคาตํ่ากวา 0.05 แสดงใหเห็นวา ระยะเวลาและข้ันตอนการเปดบัญชีและทําบัตรเอทีเอ็ม มี
ความสัมพันธกับระดับการใชบริการของลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษ ซ่ึงในดานอ่ืนของ
ปจจัยผลิตภัณฑ ไมมีความสัมพันธกับระดับการใชบริการของลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษ 
 

ปจจัยดานราคา จากการคํานวณหาคาความสัมพันธระหวางปจจัยดานราคาท่ีมีอิทธิพลตอ
ระดับการใชบริการของลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงจะนําปจจัยดานราคาพิจารณา  จากการคํานวณพบวา อัตราดอกเบ้ีย
เงินกู/บัตรเครดิต, คาธรรมเนียมการชําระคาสินคาและสาธารณูปโภค และคาธรรมเนียมในการใช
บริการดานเช็ค มีความสัมพันธกับระดับการใชบริการของลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษ โดยมี
ระดับนัยสําคัญ 0.05 ผลการทดสอบไดคา  Chi-Square  เทากับ 101.687, 16.559 และ 25.155  
ตามลําดับ ซ่ึงผลท่ีไดมีคาตํ่ากวา 0.05 แสดงใหเห็นวา อัตราดอกเบี้ยเงินกู/บัตรเครดิต  คาธรรมเนียม
การชําระคาสินคาและสาธารณูปโภค   และคาธรรมเนียมในการใชบริการดานเช็ค มีความสัมพันธกับ
จํานวนลูกคาท่ีมาใชบริการ  แตดานอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ไมมีความสัมพันธตอระดับการใชบริการ
ของลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษ 
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ปจจัยดานสถานที่ สัญลักษณ เคร่ืองมือ และอุปกรณ จากการคํานวณหาคาความสัมพันธ
ระหวางปจจัยดานสถานท่ี สัญลักษณ เคร่ืองมือ และอุปกรณ ท่ีมีอิทธิพลตอระดับการใชบริการของ
ลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษ ของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม ซ่ึงจะนําปจจัยดานสถานท่ี สัญลักษณ เคร่ืองมือ และอุปกรณ มาพิจารณา จากการคํานวณ
พบวา ทําเลที่ต้ัง ใกลท่ีพัก ท่ีทํางาน,สถานท่ีสะอาด  บรรยากาศ และการตกแตงท่ีเปน การจัดท่ีนั่ง
รอใหบริการที่เพียงพอ และการมีบริการอ่ืนๆ เชน น้ําดื่ม หนังสือพิมพ นิตยสาร  มีความสัมพันธกับ
ระดับการใชบริการของลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษ โดยมีระดับนัยสําคัญ 0.05 ผลการ
ทดสอบไดคา  Chi-Square  เทากับ 82.349, 15.183, 24.182  และ19.544 ตามลําดับ ซ่ึงผลท่ีไดมีคา
ตํ่ากวา 0.05 แสดงใหเห็นวา ทําเลที่ต้ัง ใกลท่ีพัก ท่ีทํางาน, สถานท่ีสะอาด  บรรยากาศ และการ
ตกแตงท่ีเปน การจัดท่ีนั่งรอใหบริการที่เพียงพอ และการมีบริการอ่ืนๆ เชน น้ําดื่ม หนังสือพิมพ 
นิตยสาร  มีความสัมพันธกับระดับการใชบริการของลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษ แตใน
สวนของสถานท่ีจอดรถสะดวก เพียงพอ ไมมีความสัมพันธตอการมาใชบริการของลูกคาระดับการ
ใชบริการของลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษ 

 
ปจจัยดานการตลาด จากการคํานวณหาคาความสัมพันธระหวางปจจัยดานการตลาดท่ีมี

อิทธิพลตอระดับการใชบริการของลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษ ของธนาคารกสิกรไทย 
จํากัด (มหาชน) ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงจะนําปจจัยดานการตลาดมาพิจารณา  จากการ
คํานวณพบวา  เอกสารและขาวสารของธนาคาร  มีความสัมพันธกับระดับการใชบริการของลูกคา
ท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษ โดยมีระดับนัยสําคัญ 0.05 ผลการทดสอบไดคา  Chi-Square  
เทากับ 12.737 ไดมีคาตํ่ากวา 0.05 แสดงใหเห็นวา เอกสารและขาวสารของธนาคาร มีความสัมพันธ
กับระดับการใชบริการของลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษ แตในสวนของการโฆษณา 
ประชาสัมพันธ, ของขวัญ ของแจก ของชํารวย,  ปาย แผนพับ ใบปลิว ส่ือ โฆษณา  หนังสือพิมพ, 
คําบอกเลา แนะนําจากเพ่ือน ญาติพี่นอง และสวนลดดอกเบ้ียเงินกู ไมมีความสัมพันธตอระดับการ
ใชบริการของลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษ 

 
ปจจัยดานบุคลากร จากการคํานวณหาคาความสัมพันธระหวางปจจัยดานบุคลากรท่ีมี

อิทธิพลตอระดับการใชบริการของลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษ ของธนาคารกสิกรไทย 
จํากัด (มหาชน) ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงจะนําปจจัยดานบุคลากรมาพิจารณา จากการ
คํานวณพบวา พนักงานกลาวตอนรับและขอบคุณ, จํานวนพนักงานท่ีเพียงพอตอการใหบริการ,
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พนักงานมีความเอาใจใสและกระตือรือรน,พนักงานใหบริการรวดเร็ว และถูกตองแมนยํา สราง
ความมั่นใจแกลูกคา และพนักงานมีความรูความชํานาญในการใหบริการ มีความสัมพันธกับระดับ
การใชบริการของลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษ โดยมีระดับนัยสําคัญ 0.05 ผลการทดสอบ
ไดคา  Chi-Square  เทากับ 20.999, 18.870, 13.715, 17.932 และ 18.295 ตามลําดับ ซ่ึงผลท่ีไดมีคา
ตํ่ากวา 0.05 แสดงใหเห็นวาพนักงานกลาวตอนรับและขอบคุณ,จํานวนพนักงานท่ีเพียงพอตอการ
ใหบริการ, พนักงานมีความเอาใจใสและกระตือรือรน, พนักงานใหบริการรวดเร็ว และถูกตอง
แมนยํา สรางความม่ันใจแกลูกคา และพนักงานมีความรูความชํานาญในการใหบริการ มี
ความสัมพันธกับระดับการใชบริการของลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษ แตในสวนของ 
พนักงานแตงกายสุภาพเรียบรอย อัธยาศัยดีและมีบุคลิกภาพท่ีดี และพนักงานมีวิธีแนะนําในการใช
บริการไมมีความสัมพันธตอระดับการใชบริการของลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษ 

 
ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ จากการคํานวณหาคาความสัมพันธระหวางปจจัยดาน

กระบวนการใหบริการที่มีอิทธิพลตอระดับการใชบริการของลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษ 
ของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงจะนําปจจัยดาน
กระบวนการใหบริการมาพิจารณา  จากการคํานวณพบวา แบบฟอรมการทําธุรกรรมตางๆเขาใจงาย 
ไมยุงยาก  มีความสัมพันธกับระดับการใชบริการของลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษ โดยมี
ระดับนัยสําคัญ 0.05 ผลการทดสอบไดคา  Chi-Square  เทากับ 20.385 ซ่ึงผลท่ีไดมีคาตํ่ากวา 0.05 
แสดงใหเห็นวา แบบฟอรมการทําธุรกรรมตางๆเขาใจงาย ไมยุงยาก  มีความสัมพันธกับระดับการ
ใชบริการของลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษ  สวนกระบวนการที่ถูกตอง แมนยํา นาเช่ือถือ
ได ไมมีความสัมพันธตอระดับการใชบริการของลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษ 
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ตารางท่ี 4.44 แสดงความสัมพันธของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอระดับการใชบริการของลูกคาท่ีมาใช
บริการ ในชวงเวลาพิเศษ ของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม 

 

ลักษณะของปจจัย Chi-Square df sig 

1. ดานผลิตภณัฑ     

การใหบริการทางการเงินท่ีครบถวน    

- จํานวนชองบริการฝากและถอนเงิน 9.041 6 0.171 

- ระยะเวลาในการขออนุมัติสินเช่ือ 13.221 8 0.104 

- ระยะเวลาและข้ันตอนการทําธุรกรรมตางประเทศ 9.989 8 0.266 

จุดเดนของผลิตภัณฑท่ีตรงความตองการ    
- ระยะเวลาและข้ันตอนการเปดบัญชีและทําบัตร
เอทีเอ็ม 

90.737 8 0.000* 

- คุณประโยชนของบัตรเอทีเอ็ม 11.590 8 0.170 

- ผลประโยชนท่ีไดรับจากการออม 15.359 8 0.053 

2. ดานราคา    

- อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก 8.967 8 0.345 

- อัตราดอกเบ้ียเงินกู/บัตรเครดิต 101.687 8 0.000* 

  - คาธรรมเนียมการชําระคาสินคาและ    
สาธารณูปโภค 

16.559 6 0.011* 

- คาธรรมเนียมในการใชบริการดานเช็ค 25.155 8 0.001* 

3. ดานสถานท่ี สัญลักษณ เคร่ืองมือ และอุปกรณ    

- ทําเลที่ต้ัง ใกลท่ีพัก ท่ีทํางาน 82.349 8 0.000* 

- สถานท่ีจอดรถสะดวก เพียงพอ 9.585 8 0.295 
    - สถานท่ีสะอาด บรรยากาศ และการตกแตงเปน

ระเบียบ 
15.183 6 0.019* 

- การจัดท่ีนั่งรอใหบริการที่เพียงพอ 24.182 6 0.000* 

- มีบริการอ่ืนๆ เชน น้ําดื่ม หนังสือพิมพนิตยสาร 19.544 8 0.012* 
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ตารางท่ี 4.44  (ตอ) 

ลักษณะของปจจัย Chi-Square df sig 

4. ดานการตลาด     

- การโฆษณา ประชาสัมพันธ 3.913 6 0.688 

- เอกสาร และขาวสารของธนาคาร 12.737 6 0.047* 

- ของขวัญ ของแจก ของชํารวย 12.315 8 0.138 

- ปาย แผนพับ ใบปลิว ส่ือ โฆษณา  หนังสือพิมพ 4.855 6 0.563 

- คําบอกเลา แนะนําจากเพื่อน ญาติพี่นอง 14.513 8 0.069 

- สวนลดดอกเบ้ียเงินกู 13.354 8 0.100 

5. ดานบุคลากร     

- พนักงานกลาวตอนรับและขอบคุณ 20.999 6 0.002* 

- จํานวนพนักงานท่ีเพียงพอตอการใหบริการ 18.870 6 0.004* 
- พนักงานแตงกายสุภาพเรียบรอย อัธยาศัยดีและ         
มีบุคลิกภาพท่ีดี 

3.346 4 0.502 

- พนักงานมีความเอาใจใสและกระตือรือรน 13.715 6 0.033* 
- พนักงานใหบริการรวดเร็ว และถูกตองแมนยํา 
สรางความม่ันใจแกลูกคา 

17.932 6 0.006* 

- พนักงานมีความรูความชํานาญในการใหบริการ 18.295 4 0.001* 

- มีวิธีแนะนําในการใชบริการ 1.123 6 0.981 

6. ดานกระบวนการใหบริการ     
- แบบฟอรมการทําธุรกรรมตางๆ เขาใจงาย          
ไมยุงยาก 20.385 6 0.002* 

- กระบวนการท่ีถูกตอง แมนยํา นาเช่ือถือได 6.992 6 0.322 

ท่ีมา : จากการคํานวณ 
หมายเหตุ  :  df หมายถึง ระดับความเปนอิสระ 
 *   หมายถึง มีนัยสําคัญ ณ ระดับ 0.05  
 
 


