
 
 

บทที่  5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
ในการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอลูกคาท่ีใชบริการในชวงเวลาพิเศษของธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมคร้ังนี้ ประชากรของการศึกษา ไดแกลูกคาท่ีมาใช
บริการที่ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 4 สาขา 
ในชวงเวลาพิเศษ คือ วันจันทร-วันศุกร ต้ังแตเวลา 15.30 – 16.30 น. และโดยทําการเก็บขอมูล
ตัวอยางโดยใชแบบสอบถามปลายปดจํานวน 275 ชุด วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนาจาก
การแจกแจงความถ่ี รอยละ  คาเฉล่ียถวงน้ําหนัก  และสถิติท่ีใชทดสอบความแตกตางและ
ความสัมพันธ กรณีขอมูลอยูในรูปความถ่ี χ2 (ไครสแควส) ท่ีเปนคาท่ีบอกวาปจจัยใดบางท่ีมี
อิทธิพลตอระดับการมาใชบริการของลูกคาในชวงเวลาพิเศษอยางมีนัยสําคัญ โดยการศึกษานี้มี
วัตถุประสงคดังนี้ 

1) เพื่อศึกษาโครงสรางธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ท่ีเปดใหบริการชวงเวลาพิเศษ 
ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  

2) เพื่อศึกษาโครงสรางและลักษณะท่ัวไปของลูกคา ท่ีใชบริการในชวงเวลาพิเศษของ   
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในอําเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม  

3) เพื่อศึกษาประเภทและลักษณะการใชบริการของลูกคา ในชวงเวลาพิเศษของธนาคาร
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  

4) เพื่อศึกษาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอลูกคาท่ีใชบริการในชวงเวลาพิเศษของธนาคารกสิกร
ไทย จํากัด (มหาชน) ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  

5) เพื่อจัดอันดับและวิเคราะหหาความสัมพันธของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอลูกคาท่ีใชบริการ
ในชวงเวลาพิเศษของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม  
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5.1  สรุปผลการศึกษา 
 

5.1.1 โครงสรางธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ท่ีเปดใหบริการชวงเวลาพิเศษ ในอําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม  
 

ธุรกิจธนาคารพาณิชยแตละแหงมีการแขงขันกันสูง โดยตางเนนการใหความสําคัญดาน
ธุรกิจลูกคา และมีการปรับปรุงพัฒนาในดานผลิตภัณฑทางการเงิน การใหบริการทางดานเครือขาย
การใหบริการและพนักงาน เพื่อใหมีความครอบคลุมทุกความตองการของลูกคา โดยการใหบริการ
เพื่อชวยใหลูกคาเกิดความสะดวกสบาย งายตอการใชบริการ และสรางความความประทับใจใหแก
ลูกคาเปนหลัก ทําใหธนาคารกสิกรไทยมีพัฒนาการใหบริการ โดยการเปดใหบริการตั้งแตเวลา  
15.30 – 16.30 น. โดยแบงตามขนาดของสาขาท่ีมีขนาดใหญ โดยวัดจากจํานวนลูกคาท่ีมาใชบริการ 
จํานวนพนักงานท่ีสามารถใหบริการลูกคาไดอยางเพียงพอตอความตองการของลูกคา และสาขาท่ี
อยูในเขตเมืองซ่ึงลูกคาสามารถเขาถึงสาขาไดอยางสะดวก ซ่ึงมี 4 สาขา ในเขตเมืองเชียงใหม ไดแก 
สาขาถนนทาแพ เชียงใหม มีจํานวนพนักงานท้ังหมด 18 คน ต้ังอยูในแหลงท่ีต้ังลูกคาธุรกิจกลาง
เมืองเชียงใหม สาขาถนนเจริญเมือง เชียงใหม มีจํานวนพนักงานท้ังหมด 9 คน ต้ังอยูในยานธุรกิจ
เกิดใหม สาขาชางเผือก เชียงใหม มีจํานวนพนักงานท้ังหมด 14 คน มีปริมาณลูกคามาก ต้ังอยูใกล
สถาบันการศึกษา สาขาถนนมูลเมือง เชียงใหม มีจํานวนพนักงานท้ังหมด 10 คน  ต้ังอยูในยาน
นักทองเท่ียวตางชาติโดยท้ังส่ีสาขา มีสัดสวนจํานวนรายการทําธุรกรรม  ในชวงวันท่ี 20 ตุลาคม 
2551 – 31 ธันวาคม 2551 ชวงเวลา  15.30 – 16.30 น. เทียบกับลูกคาท้ังหมดท่ีใชบริการ รอยละ 8.5, 
รอยละ 12.4, รอยละ 8.8 และรอยละ 11.0 ตามลําดับ และแตละสาขามีความสําคัญคือ ทําเลที่ต้ังอยู
กลางเมืองเชียงใหม และเปนสาขาท่ีเปดใหบริการมานาน จึงทําใหมีฐานลูกคามาก ทําใหมีลูกคามา
ใชบริการในชวงพิเศษเปนจํานวนมากในระดับหนึ่ง 

 
5.1.2 ขอมูลท่ัวไป และลักษณะท่ัวไปของลูกคา ท่ีใชบริการในชวงเวลาพิเศษของธนาคารกสิกร

ไทย จํากัด (มหาชน) ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
 

ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะท่ัวไปของผูใชบริการกับธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ใน
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เปนการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ ระดับรายได  และวัตถุประสงคในการใชบริการในชวงเวลาพิเศษของธนาคารกสิกรไทย 
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จํากัด (มหาชน) ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยวิเคราะหและเสนอขอมูลในรูปแบบของ
อัตราสวนรอยละ ซ่ึงจากการศึกษาพบวา 

ผูใชบริการสวนใหญเปนเพศหญิง และโดยสวนมากมีชวงอายุระหวาง คือ อายุ 21 – 30 ป 
มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเปนพนักงานบริษัท/หางรานเอกชน มีรายได
เฉล่ียตอเดือน ตํ่ากวา 10,000 บาท และพบวาผูใชบริการสวนใหญเปนพนักงานบริษัท ซ่ึงไม
สามารถมาทําธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารไดในเวลาเปดทําการปกติ (08.30-15.30น.) จึงมาใช
บริการในชวงเวลาพิเศษ 
 

5.1.3 ประเภทและลักษณะการใชบริการของลูกคา ในชวงเวลาพิเศษของธนาคารกสิกรไทย 
จํากัด (มหาชน) ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

 
โดยทําการศึกษาเกี่ยวประเภท ประกอบดวย บริการฝาก-ถอนเงิน โอนเงิน ชําระเงินกู 

ชําระคาสินคาและบริการ บริการดานสินเช่ือ บริการเช็ค ต๋ัวแลกเงิน การรับแลกเปล่ียนแลกเปล่ียน
เงินตรา และเช็คตางประเทศ การเปกบัญชี และทําบัตรเอทีเอ็ม สวนลักษณะการใชบริการของลูกคา 
ประกอบไปดวย ความถ่ีของกาใชบริการในหนึ่งเดือน จํานวนรายการท่ีมาใชบริการในแตละคร้ัง 
และ ระยะเวลาที่ใชบริการธนาคาร ซ่ึงจากการศึกษาพบวา   

ผูใชบริการ จํานวน 275 คน สวนใหญเปนผูมาใชบริการทางดานฝาก-ถอนเงินสด 
รองลงมาคือมาใชบริการทางดานชําระคาสินคา/สาธารณูปโภค และสวนใหญมาใชบริการในวัน
จันทร รองลงมาคือวันศุกร และพบวาจํานวนคร้ังในการใชบริการเฉล่ีย ภายใน1 เดือนโดยสวนมาก
ลูกคาท่ีมาใชบริการจะใชบริการ 1-3 คร้ัง รองลงมาคือ 4-6 คร้ัง และในแตละคร้ังท่ีมาใชบริการจะมี
จํานวนราย 1-3 รายการ รองลงมา จํานวน4-6 รายการ และระยะเวลาในการรอระหวางพนักงาน
ใหบริการเฉล่ียในแตละคร้ังเทากับ 1-10 นาที รองลงมา 11-20 นาที  
 

5.1.4 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอลูกคาท่ีใชบริการในชวงเวลาพิเศษของธนาคารกสิกรไทย จํากัด 
(มหาชน) ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  

 
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอลูกคาท่ีใชบริการระดับนอย  ในชวงเวลาพิเศษของธนาคารกสิกร

ไทย จํากัด (มหาชน) ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
จะเห็นไดวาสําหรับลูกคาท่ีใชบริการในระดับนอย มีความเห็นวาปจจัยดานบุคลากร มี

ความสําคัญมาเปนอันดับแรก โดยเนนทางดานพนักงานมีวิธีการแนะนําในการใชบริการ สวนปจจัย
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รองลงมา คือ ปจจัยดานกระบวนการในการใหบริการ, ปจจัยดานสถานท่ี สัญลักษณ เคร่ืองมือ และ
อุปกรณ, ปจจัยดานผลิตภัณฑ, ปจจัยดานราคาซ่ึงแตละปจจัยลูกคาใหความสําคัญในระดับมาก และ
สุดทาย ปจจัยดานการตลาด ลูกคาใหความสําคัญในระดับปานกลาง 

 
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอลูกคาท่ีใชบริการระดับปานกลาง ในชวงเวลาพิเศษของธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
สําหรับลูกคาท่ีใชบริการในระดับปานกลาง ใหความสําคัญกับปจจัยดานบุคลากรมาเปน

อันดับแรกซ่ึงอยูในระดับมาก โดยใหความสําคัญในเร่ืองพนักงานมีการแตงกายท่ีสุภาพ เรียบรอย 
อัธยาศัยดี และมีบุคลิกภาพท่ีดี สวนปจจัยท่ีลูกคาท่ีใชบริการในระดับปานกลางเห็นวามีความสําคัญ
รองลงมาไดแก  ปจจัยดานกระบวนการการใหบริการ ซ่ึงมีความใกลเคียงกับปจจัยดานสถานท่ี 
สัญลักษณ เคร่ืองมือ และอุปกรณ สวนปจจัยตอมาไดแก ปจจัยดานการตลาด ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
ซ่ึงอยูในระดับมาก และปจจัยดานดานราคา ซ่ึงอยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ 

 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอลูกคาท่ีใชบริการระดับมาก ในชวงเวลาพิเศษของธนาคารกสิกรไทย 
จํากัด (มหาชน) ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

สําหรับลูกคาท่ีมาใชบริการในระดับมาก ใหความสําคัญกับปจจัยดานบุคลากร ในดาน
ของพนักงานมีวิธีการแนะนําในการใชบริการ ในระดับมากท่ีสุด รองลงมา ปจจัยดานกระบวนการ
ใหบริการ ซ่ึงมีคาไมแตกตางการมากนัก ปจจัยท่ี3 ท่ีลูกคาท่ีมีการใชบริการระดับมากเห็นวา
ความสําคัญไดแก ปจจัยดานสถานท่ี สัญลักษณ เคร่ืองมือ และอุปกรณ ตอมา ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
ซ่ึงลูกคาท่ีใชบริการในระดับมากนี้ เห็นวาการใหบริการทางการเงินท่ีครบถวน ในดานจํานวนชอง
บริการฝากและถอนเงินนั้น มีความสําคัญอยูในระดับท่ีมากท่ีสุด และปจจัยตอไป ไดแก ปจจัยดาน
การตลาด และปจจัยดานราคา ตามลําดับ 

 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอลูกคาท่ีใช ในชวงเวลาพิเศษของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

โดยภาพรวมแลว จะเห็นไดวา ลูกคาท่ีใชบริการในชวงเวลาพิเศษ ไมวาจะใหบริการใน
ระดับใดก็ตาม จะใหความสําคัญกับดานบุคลากรมากมาเปนอันดับแรก โดยใหความสําคัญในดาน
ของพนักงานมีวิธีการแนะนําในการใชบริการ และพนักงานการแตงกายท่ีสุภาพเรียบรอย และมี
บุคลิกภาพท่ีดี  ปจจัยรองลงมาไดแก ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ  ปจจัยดานสถานท่ี 
สัญลักษณ เคร่ืองมือ อุปกรณ, ปจจัยดานราคา, ปจจัยดานผลิตภัณฑ และปจจัยดานการตลาด 
ตามลําดับ 
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5.1.5 ความสัมพันธของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอระดับการใชบริการของลูกคาท่ีใชบริการ ใน 
ชวงเวลาพิเศษของ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม  

 
จากการวิเคราะหหาความสัมพันธโดยรวมของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอลูกคาท่ีใชบริการใน

ชวงเวลาพิเศษ ของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยนํา
ขอมูลท่ีไดจากการสํารวจมาวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอระดับการใช
บริการของลูกคาท่ีใชบริการในชวงเวลาพิเศษ แบงออกเปน  6  ปจจัย สามารถสรุปไดดังนี้  

 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ ความสัมพันธของปจจัยดานผลิตภัณฑกับระดับการใชบริการของ

ลูกคาท่ีใชบริการในชวงเวลาพิเศษ  ประกอบไปดวย 2 สวนใหญๆ คือ สวนท่ี 1 การใหบริการทาง
การเงินท่ีครบถวน ซ่ึงปจจัยนี้ ไมมีอิทธิพลตอระดับการใชบริการของลูกคาท่ีใชบริการในชวงเวลา
พิเศษ สวนท่ี 2 จุดเดนของผลิตภัณฑท่ีตรงตอความตองการของลูกคา ไดแก ระยะเวลาและข้ันตอน
การเปดบัญชีและทําบัตรเอทีเอ็ม มีความสัมพันธกับระดับการใชบริการของลูกคาท่ีมาใชบริการใน
ชวงเวลาพิเศษ สวนปจจัยยอยอ่ืนๆของปจจัยดานผลิตภัณฑ ไมมีอิทธิพลตอระดับการใชบริการของ
ลูกคาท่ีใชบริการในชวงเวลาพิเศษ 

 
ปจจัยดานราคา  ความสัมพันธของปจจัยดานราคากับระดับการใชบริการของลูกคาท่ีใช

บริการในชวงเวลาพิเศษ  พบวา อัตราดอกเบ้ียเงินกู/บัตรเครดิต คาธรรมเนียมการชําระคาสินคาและ
สาธารณูปโภค และ  คาธรรมเนียมในการใชบริการดานเช็ค มีความสัมพันธกับระดับการใชบริการ
ของลูกคาท่ีใชบริการในชวงเวลาพิเศษ  แตในดานของอัตราดอกเบ้ียเงินฝาก ไมมีอิทธิพลตอระดับ
การใชบริการของลูกคาท่ีใชบริการในชวงเวลาพิเศษ 

 
ปจจัยดานสถานท่ี สัญลักษณ เคร่ืองมือ และอุปกรณ ความสัมพันธของปจจัยดานสถานท่ี 

สัญลักษณ เคร่ืองมือ และ อุปกรณ กับระดับการใชบริการของลูกคาท่ีใชบริการในชวงเวลาพิเศษ 
พบวา  ทําเลท่ีต้ัง ใกลท่ีพัก ท่ีทํางาน สถานท่ีจอดรถสะดวก เพียงพอ, สถานท่ีสะอาด บรรยากาศ 
และการตกแตงเปนระเบียบ, การจัดท่ีนั่งรอใหบริการท่ีเพียงพอ และการมีบริการอ่ืนๆ เชน น้ําดื่ม 
หนังสือพิมพ นิตยสาร ปจจัยเหลานี้ ลวนแตมีความสัมพันธกับระดับการใชบริการของลูกคาท่ีใช
บริการในชวงเวลาพิเศษ แตในสวนของสถานท่ีจอดรถสะดวก เพียงพอ ไมมีอิทธิพลตอระดับการ
ใชบริการของลูกคาท่ีใชบริการในชวงเวลาพิเศษ  
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ปจจัยดานการตลาด  ความสัมพันธของปจจัยดานตลาด กับระดับการใชบริการของลูกคา
ท่ีใชบริการในชวงเวลาพิเศษ พบวา สวนดานเอกสาร และขาวสารของธนาคาร มีความสัมพันธกับ
ระดับการใชบริการของลูกคาท่ีใชบริการในชวงเวลาพิเศษ  แตการโฆษณา ประชาสัมพันธ, การ
แจกของขวัญ ของแจก ของชํารวย, ปาย แผนพับ ใบปลิว ส่ือ โฆษณา หนังสือพิมพ, คําบอกเลา 
แนะนําจากเพื่อน ญาติพี่นอง และ สวนลดดอกเบ้ียเงินกู ไมมีอิทธิพลตอระดับการใชบริการของ
ลูกคาท่ีใชบริการในชวงเวลาพิเศษ 

 
ปจจัยดานบุคลากร  ความสัมพันธของปจจัยดานบุคลากร กับระดับการใชบริการของ

ลูกคาท่ีใชบริการในชวงเวลาพิเศษ พบวา ในดานของพนักงานกลาวตอนรับ และขอบคุณ, จํานวน
พนักงานท่ีเพียงพอตอการใหบริการ, พนักงานมีความเอาใจใสและกระตือรือรน, พนักงาน
ใหบริการที่รวดเร็ว และถูกตองแมนยํา สามารถสรางความม่ันใจใหหับลูกคา, พนักงานมีความรู 
ความชํานาญในการใหบริการ มีความสัมพันธกับระดับการใชบริการของลูกคาท่ีใชบริการใน
ชวงเวลาพิเศษ แตในดานของพนักงานมีความสุภาพและอัธยาศัยดี และมีบุคลิกภาพดี และพนักงาน
มีวิธีแนะนําการใชบริการ ไมมีอิทธิพลตอระดับการใชบริการของลูกคาท่ีใชบริการในชวงเวลา
พิเศษ 

 
ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ  ความสัมพันธของปจจัยดานกระบวรการในการ

ใหบริการกับระดับการใชบริการของลูกคาท่ีใชบริการในชวงเวลาพิเศษ พบวา แบบฟอรมตางๆ
เขาใจงาย ไมยุงยาก มีความสัมพันธกับระดับการใชบริการของลูกคาท่ีใชบริการในชวงเวลาพิเศษ 
แตกระบวนการที่ถูกตอง แมนยํา นาเช่ือถือไมมีอิทธิพลตอระดับการใชบริการของลูกคาท่ีใชบริการ
ในชวงเวลาพิเศษ 

 
5.2 อภิปรายผล 
 
 จากการผลการศึกษา นํามาสูการอภิปราย เร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอลูกคาท่ีใชบริการใน
ชวงเวลาพิเศษของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  ดังนี้ 
 1) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ไดเปดใหบริการในชวงเวลาพิเศษ วันจันทร – ศุกร 
ต้ังแตเวลา 15.30 – 16.30 น. โดยในจังหวัดเชียงใหมเปดใหบริการจํานวน 4  สาขา ไดแก  สาขา
ถนนทาแพ เชียงใหม  สาขาถนนเจริญเมือง เชียงใหม สาขาชางเผือก เชียงใหม และ สาขาถนนมูล
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เมือง เชียงใหม ซ่ึงจากการเปดใหบริการทั้ง 4 สาขานี้ เพื่อเปนการขยายฐานลูกคา และกอใหเกิด
ประโยชนอันสูงสุดของลูกคาท่ีไมสามารถมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษได  
 2) จากการศึกษาพบวาผูใชบริการในชวงเวลาพิเศษเปนเพศหญิงและเพศชาย ในสัดสวน 
ใกลเคียงกัน มีสถานภาพโสด และอยูในชวงวัยเร่ิมตนทํางาน และมีรายไดไมมากนัก โดยประกอบ
อาชีพเปนพนักงานบริษัท ซ่ึงไมคอยมีเวลาในชวงท่ีธนาคารเปดทําการปกติ จึงหันมาใชบริการใน
ชวงเวลาพิเศษน้ีเอง  
 3) ประเภทการใชบริการของลูกคาในชวงเวลาพิเศษ ซ่ึงจากการสํารวจพบวา ลูกคาสวน
ใหญจะมาใชบริการฝาก – ถอนเงินสด ซ่ึงอาจจะไมใชบัญชีของตนเอง เนื่องจากลูกคาสวนใหญเปน
ลูกคา พนักงานบริษัท / หางราน ซ่ึงอาจจะนําเงินมาเขาบริษัท ก็เปนได ซ่ึงรองลงมาลูกคาจะใช
บริการดานการชําระคาสินคาแลวบริการ โดยสวนใหญจะมาใชบริการในวันจันทรและวันศุกร และ
ใน 1 เดือนจะใชบริการ 1-3 คร้ังเทานั้น โดยแตละคร้ังจะมีจํานวนรายการ 1-3 รายการ โดยใชเวลา
รอ 1-10 นาที  
 4) ในสวนของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอลูกคาท่ีใชบริการในชวงเวลาพิเศษของธนาคารกสิกร
ไทย จํากัด (มหาชน) ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  จะเห็นไดวาลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลา
พิเศษ ใหความสําคัญกับปจจัยดานบุคลากรมาเปนอันดับแรก มากกวาปจจัยดานอ่ืนๆ แสดงใหเห็น
วา ลูกคาใหความสําคัญในเร่ืองการใหบริการ  ความรูความสามารถในตัวพนักงาน นอกจากปจจัย
ดานบุคลากรแลว ลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษ ใหความสําคัญกับปจจัยกระบวนการ การ
ใหบริการ คือ แบบฟอรมตางๆที่เขาใจงาย ซ่ึงลูกคาใหความสําคัญกับปจจัยนี้ พอๆกับปจจัยดาน
สถานท่ี สัญลักษณ เคร่ืองมือ และอุปกรณ คือลูกคาท่ีใชบริการในชวงเวลาพิเศษเห็นความสําคัญกับ 
ทําเลที่ต้ังใกลท่ีพัก ท่ีทํางาน เพื่อความสะดวกสบายของการมาถึงท่ีสาขา การจัดท่ีนั่งรอใหบริการที่
เพียงพอ  
 ปจจัยราคา ในสวนของปจจัยยอยไดแก อัตราดอกเบ้ียเงินกู/บัตรเครดิต คาธรรมเนียม การ
ชําระสินคา คาธรรมเนียมบริการดานเช็ค เนื่องจากลูกคาท่ีใชบริการพิเศษอยูในชวงวัยเร่ิมตนทํางาน 
มีรายไดนอย จึงมองเห็นความสําคัญของปจจัยดานราคา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ในสวนของการ
บริการทางดานการเงินท่ีครบถวน ปจจัยนี้ไมมีอิทธิพลตอลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษ แต
จุดเดนของผลิตภัณฑท่ีตรงตอความตองการของลูกคา ไดแก ระยะเวลาและขั้นตอนการเปดบัญชี
และทําบัตรเอทีเอ็มนั้น เปนปจจัยท่ีมีผลตอการมาใชบริการของลูกคาในชวงเวลาพิเศษ และปจจัย
สุดทาย ไดแก ปจจัยดานการตลาด ไดแก เอกสารและดานขาวสารของทางธนาคาร 
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5.3 ขอเสนอแนะ 
 

ในการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอลูกคาท่ีใชบริการในชวงเวลาพิเศษของธนาคารกสิกรไทย 
จํากัด (มหาชน) ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในคร้ังนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ควรทราบถึงความตองการของลูกคา วาลูกคา
ตองการการบริการที่ดี มีคุณภาพ เพื่อใหมีการบริการ การจัดการท่ีดียิ่งข้ึน เนื่องจากการศึกษา พบวา 
ปจจัยดานบุคลากรมีอิทธิพลตอลูกคามากท่ีสุด รองลงมาคือดานกระบวนการใหบริการ ดังนั้น ทาง
ธนาคารควรหันมาสนใจในตัวพนักงานมากยิ่งข้ึน โดยการเพิ่มความรูใหกับพนักงานในเร่ืองความรู
และทักษะตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน และมีการฝกอบรมดานการใหบริการใหมากยิ่งข้ึนดวย 

2) ทางธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงพาณิชย กระทรวงการคลัง และหนวยงานตางๆ
ของทางภาครัฐ ควรใหความสําคัญกับเวลาที่เปดทํางานของทางธนาคารอ่ืนๆ เพื่อสามารถนํา
ประโยชนมาวิเคราะหเปนแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศได 

3) หากทางธนาคารอื่นๆ ท่ีมีแผนในการเปดในชวงเวลาทําการพิเศษนี้ ควรมีการวางแผน
ลวงหนา โดยกําหนดกลยุทธท่ีทําใหลูกคา หันมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษมากยิ่งข้ึน ในเร่ืองของ
พนักงาน สถานท่ี ทําเลที่ต้ัง ส่ือโฆษณา ประชาสัมพันธตางๆ รวมไปถึงท่ีจอดรถ เพื่อกอใหเกิด
ความมีประสิทธิภาพและการตอบสนองตอความตองการของลูกคาไดอยางสูงสุด 

4) นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป จากการศึกษาคร้ังนี้มุงศึกษา “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
ลูกคาท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษของ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม” ซ่ึงไมไดศึกษาถึงทัศนคติของลูกคาท่ีมีตอการใชบริการธนาคารกสิกรไทยในชวงเวลา
พิเศษ หากนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทานใดท่ีสนใจ ในการศึกษาคร้ังตอไป ควรศึกษา
เพิ่มเติมในเร่ืองทัศนคติท่ีมีผลตอการใชบริการธนาคารกสิกรไทย ในชวงเวลาพิเศษ เพื่อท่ีทาง
ธนาคารจะทราบถึงทัศนคติของลูกคาท่ีใชบริการกับทางธนาคารและสามารถนําผลการศึกษาที่ได
ไปใชกําหนดนโยบายในการใหบริการ เพื่อใหสอดคลองตอความตองการของลูกคามายิ่งข้ึน อีกท้ัง
ในการศึกษาคร้ังตอไป ควรมีการประเมินระดับความพึงพอใจของลูกคาอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนา
ปรับปรุงการบริหารและการจัดการใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบัน  ซ่ึงมีผล
ทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจในระดับสูงอยางตอเนื่องตอไป และควรมีการศึกษาและวิเคราะห 
สวอท (swot analysis) ของธุรกิจเพื่อศึกษา จุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคของธุรกิจสถาบัน
การเงินท้ังในปจจุบันและอนาคต 


