
 
บทที ่4 

ผลการศึกษา 
 

 การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการด้านสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของ
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ส่วน
ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพการให้บริการดา้นสินเช่ือท่ี

อยู่อาศยัของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ ได้แก่ 1) ด้านความ
เช่ือมั่นวางใจได้ 2) ด้านความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผูรั้บบริการ 3) ด้าน
ความสามารถในการให้บริการ 4) ด้านการเข้าถึงลูกคา้ 5) ด้านความมีอธัยาศยัไมตรี หรือความ
สุภาพและความเป็นมิตร 6) ดา้นการติดต่อส่ือสาร 7) ดา้นความน่าเช่ือถือ 8) ดา้นความปลอดภยั 9) 
ดา้นความเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ และ 10) ดา้นการสร้างบริการใหเ้ป็นท่ีรู้จกั 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลปัญหาท่ีพบในการใชบ้ริการ และขอ้เสนอแนะ 
ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพการให้บริการดา้นสินเช่ือท่ี

อยู่อาศัยของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ จ  าแนกตามเพศ 
ระยะเวลาการเป็นลูกคา้ และประเภทสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัท่ีใชบ้ริการ 
 
 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางที ่4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 116 56.59 
หญิง 89 43.41 

รวม 205 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 56.59 และเป็น

เพศหญิง ร้อยละ 43.41 
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ตารางที ่4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ
 

อายุ  จ านวน ร้อยละ 

20 - 25 ปี 32 15.61 

25 – 35 ปี 26 12.68 

36 – 45 ปี 76 37.07 

46 – 55 ปี 63 30.74 

มากกวา่ 55 ปีข้ึนไป 8 3.90 

รวม 205 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 37.07 

รองลงมาคือ อาย ุ46 – 55 ปี ร้อยละ 30.74 และ อาย ุ20 - 25 ปี ร้อยละ 15.61 ตามล าดบั 
 

ตารางที ่4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

โสด 46 22.44 

สมรส 150 73.17 

อ่ืนๆ 9 4.39 

รวม 205 100.00 

อ่ืนๆ ไดแ้ก่ หมา้ย (4 ราย), หยา่ร้าง (3 ราย) ไม่ระบุ (2 ราย) 
 

จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 73.17
รองลงมาคือ สถานภาพโสด ร้อยละ 22.44 และสถานภาพอ่ืนๆ ร้อยละ 4.39 
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ตารางที ่4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด 
 

การศึกษาสูงสุด จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเท่ากบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. 27 13.17 
ปวส.หรืออนุปริญญา 65 31.71 

ปริญญาตรี 101 49.27 

สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 12 5.85 

รวม 205 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.4 พบว่า การศึกษาสูงสุดของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ปริญญาตรี 

ร้อยละ 49.27 รองลงมาคือ ปวส.หรืออนุปริญญา ร้อยละ 31.71 และ ต ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเท่ากบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. ร้อยละ 13.17 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

พอ่คา้/แม่คา้ 33 16.10 

ขา้ราชการ 20 9.76 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ 39 19.02 

พนกังานบริษทัเอกชน 74 36.10 

ธุรกิจส่วนตวั 37 18.05 

เกษียณอาย ุ 2 0.97 

รวม 205 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ อาชีพของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ พนกังานบริษทัเอกชน 

ร้อยละ 36.10 รองลงมาคือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 19.02 และ ธุรกิจส่วนตวั ร้อยละ 18.05 
ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  จ านวน ร้อยละ 
15,000 – 25,000 บาท 18 8.78 
25,001 – 35,000 บาท 53 25.85 
35,001 – 45,000 บาท 48 23.41 
45,001 – 55,000 บาท 35 17.07 
55,001 – 60,000 บาท 31 15.13 
60,000 บาทข้ึนไป 20 9.76 

รวม 205 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ 25,001 

– 35,000 บาท ร้อยละ 25.85 รองลงมาคือ 35,001 – 45,000 บาท ร้อยละ 23.41 และ 45,001 – 55,000 
บาท ร้อยละ 17.07 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระยะเวลาการเป็นลูกคา้
ของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ 

 

ระยะเวลาการเป็นลูกค้าของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ 

จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 1 ปี 33 16.10 
1 – 2 ปี 65 31.70 
3 – 4 ปี 78 38.05 
มากกวา่ 4 ปีข้ึนไป 29 14.15 

รวม 205 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.7 พบว่า ระยะเวลาการเป็นลูกค้าของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ 3 – 4 ปี ร้อยละ 38.05 รองลงมาคือ 
1 – 2 ปี ร้อยละ 31.70 และ ต ่ากวา่ 1 ปี ร้อยละ 16.10 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.8 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภทของการใช้
บริการธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ 
 

ประเภทของการใช้บริการธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
สาขาตลาดประตูเชียงใหม่  

จ านวน ร้อยละ 

สินเช่ือ 205 100.00 

เงินฝาก – ถอนเงิน 141 68.78 

โอนเงิน 144 70.24 

แคชเชียร์เช็ค 10 4.88 

เช็คของขวญั 10 4.88 

ช าระค่าสาธารณูปโภค 20 9.76 

ช าระค่าสินคา้/บริการ 25 12.20 

ช าระบตัรเครดิต 15 7.32 

ประกนัวงเงินสินเช่ือ 205 100.00 

ประกนัอุบติัเหตุ 53 25.85 

อ่ืนๆ 3 1.46 

หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 205 ราย 
     อ่ืนๆ ไดแ้ก่ บตัรเครดิต/บตัรเดบิต (1 ราย) และ ไม่ระบุ (2 ราย) 
 
 จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ ประเภทของการใชบ้ริการธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขา
ตลาดประตูเชียงใหม่ ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ สินเช่ือและประกนัวงเงินสินเช่ือ ร้อย
ละ 100.00 เท่ากัน รองลงมาคือ โอนเงิน ร้อยละ 70.24 และ เงินฝาก – ถอนเงิน ร้อยละ 68.78 
ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.9 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภทการใช้บริการ
สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั กบั ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ 
 
ประเภทการใช้บริการสินเช่ือทีอ่ยู่อาศัย กบั ธนาคารกสิกรไทย 

จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ 
จ านวน ร้อยละ 

สินเช่ือบา้นกสิกรไทย 74 36.10 

สินเช่ือบา้นทวทีรัพยก์สิกรไทย 44 21.46 

สินเช่ืออเนกประสงคก์สิกรไทย 87 42.44 

รวม 205 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.9 พบว่า ประเภทการใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั กับ ธนาคารกสิกรไทย 

จ ากัด (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่  ของผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ สินเช่ือ
อเนกประสงค์กสิกรไทย ร้อยละ 42.44 รองลงมาคือ สินเช่ือบ้านกสิกรไทย ร้อยละ 36.10 และ 
สินเช่ือบา้นทวทีรัพยก์สิกรไทย ร้อยละ 21.46 ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 4.10 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามวงเงินสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั
ท่ีไดรั้บจาก ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ 
 

วงเงินสินเช่ือทีอ่ยู่อาศัยทีไ่ด้รับจากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ 

จ านวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 1,000,000 บาท 23 11.22 
1,000,001 – 2,000,000 บาท 49 23.90 
2,000,001 – 3,000,000 บาท 54 26.34 
3,000,001 – 4,000,000 บาท 41 20.00 
4,000,001 – 5,000,000 บาท 25 12.20 
มากกวา่ 5,000,000 บาทข้ึนไป 13 6.34 

รวม 205 100.00 
 



 26 
 

จากตารางท่ี 4.10 พบว่า วงเงินสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัท่ีได้รับจาก ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ 2,000,001 – 3,000,000 
บาท ร้อยละ 26.34 รองลงมาคือ 1,000,001 – 2,000,000 บาท ร้อยละ 23.90 และ 3,000,001 – 
4,000,000 บาท ร้อยละ 20.00 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.11 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการทราบขอ้มูลสินเช่ือ
ท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
 

ทราบข้อมูลสินเช่ือที่อยู่อาศัยของ 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

จ านวน ร้อยละ 

ส่ือโฆษณาทางโทรทศัน์ 59 28.78 

ส่ือโฆษณาทางวทิย ุ 18 8.78 

ส่ือโฆษณาทางหนงัสือพิมพ ์ 105 51.22 

ส่ือโฆษณาทางป้ายโฆษณา 88 42.93 

อีเมลจ์ากทางธนาคาร 32 15.61 

พนกังานของธนาคารแนะน า 116 56.59 

เพื่อนคนรู้จกัแนะน า 45 21.95 

Social Media 4 1.95 

หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 205 ราย 
 
จากตารางท่ี 4.11 พบว่า  ทราบข้อมูลสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 

(มหาชน) ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ  พนักงานของธนาคารแนะน า ร้อยละ 56.59 
รองลงมาคือ ส่ือโฆษณาทางหนงัสือพิมพ์ ร้อยละ 51.22 และ ส่ือโฆษณาทางป้ายโฆษณา ร้อยละ 
42.93 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.12 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามบุคคลผูแ้นะน าท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจในการเลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ 
 

บุคคลผู้แนะน าทีม่ีผลต่อการตัดสินใจในการเลอืกใช้บริการ
สินเช่ือทีอ่ยู่อาศัยของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขา

ตลาดประตูเชียงใหม่ 

จ านวน ร้อยละ 

เพื่อน/ผูร่้วมงาน 23 11.22 

บุคคลในครอบครัว 30 14.63 

แฟน/คู่สมรส 31 15.12 

ตวัท่านเอง 60 29.27 

พนกังานของธนาคาร 50 24.39 

อ่ืนๆ 11 5.37 

รวม 205 100.00 

อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ผูจ้ดัการสาขา (5 ราย), ญาติผูใ้หญ่ (3 ราย) ไม่ระบุ (3 ราย) 
 
จากตารางท่ี 4.12  พบว่า บุคคลผูแ้นะน าท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกใช้บริการ

สินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ ของผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ตวัท่านเอง ร้อยละ 29.27 รองลงมาคือ พนักงานของธนาคาร ร้อยละ 
24.39 และ แฟน/คู่สมรส ร้อยละ 15.12 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.13 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการ
สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ 
 

เหตุผลที่เลอืกใช้บริการสินเช่ือทีอ่ยู่อาศัยของธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ 

จ านวน ร้อยละ 

มีบริการดา้นสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัใหเ้ลือกหลากหลายแบบ 12 5.85 

อตัราดอกเบ้ียบริการดา้นสินเช่ือมีความเหมาะสม 28 13.66 

ท าเลท่ีตั้งของธนาคารสะดวกต่อการติดต่อใชบ้ริการ 20 9.76 

มีรายการส่งเสริมการขายและสิทธิพิเศษมากกวา่ธนาคารอ่ืนๆ 96 46.83 

พนกังานของธนาคารบริการดี 76 37.07 

ไดรั้บค าแนะน าจากลูกคา้ธนาคารท่ีเคยใชบ้ริการดา้นสินเช่ือ 11 5.37 

ไดรั้บอนุมติัวงเงินสินเช่ือตามจ านวนเงินท่ีตอ้งการ 77 37.56 

ไดรั้บอนุมติัวงเงินสินเช่ือรวดเร็ว 56 27.32 

ธนาคารมีความมัง่คง มีภาพพจน์ดี และมีช่ือเสียง 127 61.95 

อ่ืนๆ 3 1.46 

หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 205 ราย 
     อ่ืนๆ ได้แก่ มีความน่าเช่ือถือสูง (1 ราย) มีบริการขยายระยะเวลาการผ่อนช าระหน้ี        
(1 ราย) และ ไม่ระบุ (1 ราย) 
 
 จากตารางท่ี 4.13 พบวา่  เหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ธนาคารมีความมัง่
คง มีภาพพจน์ดี และมีช่ือเสียง ร้อยละ 61.95 รองลงมาคือ มีรายการส่งเสริมการขายและสิทธิพิเศษ
มากกวา่ธนาคารอ่ืนๆ ร้อยละ 46.83 และ ไดรั้บอนุมติัวงเงินสินเช่ือตามจ านวนเงินท่ีตอ้งการ ร้อยละ 
37.56 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.14 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการใชบ้ริการสินเช่ือท่ี
อยูอ่าศยั กบักบัธนาคารอ่ืนๆ 
 

การใช้บริการสินเช่ือทีอ่ยู่อาศัย กบักบัธนาคารอืน่ๆ จ านวน ร้อยละ 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 16 7.80 

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 15 7.32 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 22 10.73 

ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 9 4.39 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 32 15.61 

อ่ืนๆ 6 2.93 

ใชธ้นาคารกสิกรไทย เพียงแห่งเดียว 139 67.80 

อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ธนาคารออนสิน (3 ราย), ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (2 ราย) ธนาคารธนชาต จ ากดั 
(มหาชน) (1 ราย) 
 
 จากตารางท่ี 4.14 พบว่า  การใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั กับกับธนาคารอ่ืนๆ นอกจาก
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ร้อยละ 15.61 รองลงมาคือ  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั 
(มหาชน) ร้อยละ 10.73 และธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ร้อยละ 7.80 ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการด้านสินเช่ือทีอ่ยู่อาศัยของธนาคาร
กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่  
 
ตารางที่ 4.15 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ดา้นความเช่ือมัน่วางใจได ้
 

ด้านความเช่ือมัน่วางใจได้ 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบั 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)  ที ่

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

1.1 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้น
สินเช่ือ มีความซ่ือสตัยแ์ละ
ความน่าเช่ือถือไวใ้จได ้

39 105 38 23 0 3.78 3 

(19.02) (51.22) (18.54) (11.22) (0.00) (มาก) 

1.2 การใหบ้ริการทุกคร้ังของ
พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้น
สินเช่ือ มีความถูกตอ้ง 
แม่นย  า เช่น เอกสาร
ประกอบการขอสินเช่ือ ท่ี
ขอจากลูกคา้ในคร้ังแรก      
มีความครบถว้น ไม่ตอ้ง
ขอเพ่ิมอีกในภายหลงั เป็น
ตน้ 

21 28 129 19 8 3.17 5 

(10.24) (13.66) (62.93) (9.27) (3.90) (ปานกลาง) 

1.3 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้น
สินเช่ือ สามารถสร้างความ
เช่ือมัน่และสร้างความ
ไวว้างใจกบัลูกคา้ เช่น 
หากพนกังานมีการนดั
หมายกบัลูกคา้ล่วงหนา้ 
พนกังานสามารถมาพบกบั
ลูกคา้ไดต้รงตามเวลาท่ีนดั
หมาย  เป็นตน้ 

71 109 25 0 0 4.22 2 

(34.63) (53.17) (12.20) (0.00) (0.00) (มาก) 

 



 31 
 

ตารางที่ 4.15 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ดา้นความเช่ือมัน่วางใจได ้(ต่อ) 
 

ด้านความเช่ือมัน่วางใจได้ 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบั 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)  ที ่

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

1.4 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้น
สินเช่ือ มีความสามารถ
ในการใหบ้ริการอยา่งมี
คุณภาพสม ่าเสมอ 

44 101 27 20 13 3.70 4 

(21.46) (49.27) (13.17) (9.76) (6.34) (มาก) 

1.5 ลูกคา้มีความเช่ือมัน่ใน
วงเงินท่ีขออนุมติั จะ
ไดรั้บตามท่ีขออนุมติั เม่ือ
ใชบ้ริการดา้นสินเช่ือท่ีอยู่
อาศยักบัธนาคารกสิกร
ไทย จ ากดั (มหาชน) 
สาขาตลาดประตู
เชียงใหม่ 

160 32 10 3 0 4.70 1 

(78.05) (15.61) (4.88) (1.46) (0.00) (มากท่ีสุด) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.92 

  
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.15 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อดา้นความเช่ือมัน่วางใจได ้
อยูใ่นระดบั มาก (ค่าเฉล่ีย 3.92) 

 ความพึงพอใจต่อด้านความเช่ือมัน่วางใจได้ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมากท่ีสุด คือลูกคา้มีความ
เช่ือมัน่ในวงเงินท่ีขออนุมติั จะไดรั้บตามท่ีขออนุมติั เม่ือใชบ้ริการดา้นสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยักบัธนาคาร
กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ (ค่าเฉล่ีย 4.70) 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อดา้นความเช่ือมัน่วางใจไดท่ี้มีค่าเฉล่ียระดบัมาก ไดแ้ก่ พนกังานผู ้
ให้บริการด้านสินเช่ือ สามารถสร้างความเช่ือมั่นและสร้างความไวว้างใจกับลูกค้า เช่น หาก
พนักงานมีการนัดหมายกบัลูกคา้ล่วงหน้า พนักงานสามารถมาพบกบัลูกคา้ได้ตรงตามเวลาท่ีนัด
หมาย  เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.22) พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ มีความซ่ือสัตยแ์ละความน่าเช่ือถือ
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ไวใ้จได ้(ค่าเฉล่ีย 3.78) และ พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ มีความสามารถในการใหบ้ริการอยา่ง
มีคุณภาพสม ่าเสมอ (ค่าเฉล่ีย 3.70) ตามล าดบั 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อด้านความเช่ือมัน่วางใจได้ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง คือ การ
ให้บริการทุกคร้ังของพนักงานผู ้ให้บริการด้านสินเช่ือ มีความถูกต้อง แม่นย  า เช่น เอกสาร
ประกอบการขอสินเช่ือ ท่ีขอจากลูกคา้ในคร้ังแรก มีความครบถว้น ไม่ตอ้งขอเพิ่มอีกในภายหลงั 
เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.17) 
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ตารางที่ 4.16 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ดา้นความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ 
 

ด้านความสามารถในการ
ตอบสนองความต้องการของ

ผู้รับบริการ 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบั 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล) ที ่ 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

2.1 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้น
สินเช่ือ มีความพร้อมและ
เตม็ใจในการใหบ้ริการ
ลูกคา้ 

47 91 44 10 13 3.73 3 

(22.93) (44.39) (21.46) (4.88) (6.34) (มาก) 

2.2 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้น
สินเช่ือ สามารถเสนอ
ผลิตภณัฑสิ์นเช่ือท่ีอยู่
อาศยัท่ีตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ได ้

80 104 21 0 0 4.29 1 

(39.02) (50.73) (10.24) (0.00) (0.00) (มาก) 

2.3 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้น
สินเช่ือ มีความพร้อมใน
การใหข้อ้มูลเก่ียวกบั
บริการดา้นสินเช่ือท่ีอยู่
อาศยัได ้

26 120 31 22 6 3.67 4 

(12.68) (58.54) (15.12) (10.73) (2.93) (มาก) 

2.4 กรณีเกิดปัญหาพนกังานผู ้
ใหบ้ริการดา้นสินเช่ือ 
สามารถแกไ้ขปัญหาได้
ทนัท่วงที รวดเร็วตามท่ี 
ลูกคา้ตอ้งการ 

31 118 32 24 0 3.76 2 

(15.12) (57.56) (15.61) (11.71) (0.00) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.86 

  
(มาก) 
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 จากตารางท่ี 4.16 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อดา้นความสามารถในการ
ตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ อยูใ่นระดบั มาก (ค่าเฉล่ีย 3.86) 

 ความพึงพอใจต่อด้านความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการท่ีมี
ค่าเฉล่ียระดบัมาก ไดแ้ก่ พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ สามารถเสนอผลิตภณัฑสิ์นเช่ือท่ีอยูอ่าศยั
ท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้(ค่าเฉล่ีย 4.29) กรณีเกิดปัญหาพนักงานผูใ้ห้บริการด้าน
สินเช่ือ สามารถแกไ้ขปัญหาไดท้นัท่วงที รวดเร็วตามท่ี ลูกคา้ตอ้งการ (ค่าเฉล่ีย 3.76) พนกังานผู ้
ให้บริการดา้นสินเช่ือ มีความพร้อมและเต็มใจในการให้บริการลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.73) และ พนกังาน
ผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือ มีความพร้อมในการให้ข้อมูลเก่ียวกับบริการด้านสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัได ้
(ค่าเฉล่ีย 3.67) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.17 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ดา้นความสามารถในการใหบ้ริการ 
 

ด้านความสามารถในการ
ให้บริการ 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบั 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล) ที ่ 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

3.1 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้น
สินเช่ือ มีความรู้ เก่ียวกบั
ระเบียบ วธีิปฏิบติั 
ขั้นตอนการ ปฏิบติังาน 
และมีความสามารถใน
การใหบ้ริการการขอ
สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัไดเ้ป็น
อยา่งดี 

33 97 40 26 9 3.58 2 

(16.10) (47.32) (19.51) (12.68) (4.39) (มาก) 

3.2 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้น
สินเช่ือ มีทกัษะความ
ช านาญใหบ้ริการดา้น
สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

28 90 37 22 28 3.33 3 

(13.66) (43.90) (18.05) (10.73) (13.66) (ปานกลาง) 

3.3 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้น
สินเช่ือ มีความรู้  เช่น 
การคิดค่าดอกเบ้ีย 
เอกสารประกอบการขอ
สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั การ
ประเมินวงเงินสินเช่ือท่ี
อยูอ่าศยัไดเ้ป็นอยา่งดี   
เป็นตน้ 

48 106 29 22 0 3.88 1 

(23.41) (51.71) (14.15) (10.73) (0.00) (มาก) 
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ตารางที่ 4.17 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ดา้นความสามารถในการใหบ้ริการ (ต่อ) 
 

ด้านความสามารถในการ
ให้บริการ 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบั 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล) ที ่ 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

3.4 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้น
สินเช่ือ สามารถประมาณ
การระยะเวลาในการขอ
อนุมติัวงเงินเช่ือท่ีอยู่
อาศยัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เช่น 
ไม่เกิน 7 วนัท าการ (กรณี
เอกสารครบถว้น) เป็นตน้ 

23 24 118 22 18 3.06 4 

(11.22) (11.71) (57.56) (10.73) (8.78) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.46 

  
(ปานกลาง) 

 
 จากตารางท่ี 4.17 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อดา้นความสามารถในการ
ใหบ้ริการ อยูใ่นระดบั ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.46) 

 ความพึงพอใจต่อดา้นความสามารถในการให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก ไดแ้ก่ พนกังาน
ผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ มีความรู้  เช่น การคิดค่าดอกเบ้ีย เอกสารประกอบการขอสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 
การประเมินวงเงินสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยได้เป็นอย่างดี   เป็นต้น (ค่าเฉล่ีย 3.88) และ พนักงานผู ้
ให้บริการด้านสินเช่ือ มีความรู้ เก่ียวกับระเบียบ วิธีปฏิบัติ  ขั้ นตอนการ ปฏิบัติงาน และมี
ความสามารถในการใหบ้ริการการขอสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัไดเ้ป็นอยา่งดี (ค่าเฉล่ีย 3.58) 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อด้านความสามารถในการให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง 
ได้แก่ พนักงานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือ มีทักษะความช านาญให้บริการด้านสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย 
(ค่าเฉล่ีย 3.33) และ พนักงานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือ สามารถประมาณการระยะเวลาในการขอ
อนุมติัวงเงินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เช่น ไม่เกิน 7 วนัท าการ (กรณีเอกสารครบถว้น) เป็นตน้ 
(ค่าเฉล่ีย 3.06) 
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ตารางที่ 4.18 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ดา้นการเขา้ถึงลูกคา้ 
 

ด้านการเข้าถงึลูกค้า 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบั 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)  ที ่

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

4.1 ท าเลท่ีตั้ง ธนาคารกสิกร
ไทย จ ากดั (มหาชน) 
สาขาตลาดประตู
เชียงใหม่ เหมาะสม การ
คมนาคมสะดวกง่ายต่อ
การติดต่อ 

11 13 126 32 23 2.79 5 

(5.37) (6.34) (61.46) (15.61) (11.22) (ปานกลาง) 

4.2 ขั้นตอนการบริการใช้
เวลานอ้ย  มีช่องบริการ
เพียงพอ ไม่ตอ้งรอนาน 

42 99 23 24 17 3.61 3 

(20.49) (48.29) (11.22) (11.71) (8.29) (มาก) 

4.3 ลูกคา้สามารถเรียกใช้
บริการจากพนกังานผู ้
ใหบ้ริการดา้นสินเช่ือได้
สะดวก เช่น การรับ
เอกสารเซ็นสญัญาการขอ
กู ้นอกสถานท่ี เป็นตน้ 

33 114 31 16 11 3.69 2 

(16.10) (55.61) (15.12) (7.80) (5.37) (มาก) 

4.4 พนกังานมีการยดืหยุน่ต่อ
การใหบ้ริการ เช่น 
เอกสารไม่ครบ แต่
สามารถใหบ้ริการได ้โดย
ลูกคา้สามารถน าเอกสาร
ท่ีขาด มาใหเ้พ่ิมเติมใน
ภายหลงัได ้เป็นตน้ 

50 97 28 30 0 3.81 1 

(24.39) (47.32) (13.66) (14.63) (0.00) (มาก) 
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ตารางที่ 4.18 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ดา้นการเขา้ถึงลูกคา้ (ต่อ) 
 

ด้านการเข้าถงึลูกค้า 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบั 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)  ที ่

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

4.5 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้น
สินเช่ือ มีขั้นตอนการ
ใหบ้ริการอยา่งเป็น
ระเบียบ และเป็นระบบ 

21 29 126 22 7 3.17 4 

(10.24) (14.15) (61.46) (10.73) (3.41) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.42 

  
(ปานกลาง) 

 
 จากตารางท่ี 4.18 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อดา้นการเขา้ถึงลูกคา้ อยูใ่น
ระดบั ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.42) 

 ความพึงพอใจต่อดา้นการเขา้ถึงลูกคา้ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก ไดแ้ก่ พนกังานมีการยืดหยุ่น
ต่อการให้บริการ เช่น เอกสารไม่ครบ แต่สามารถให้บริการได ้โดยลูกคา้สามารถน าเอกสารท่ีขาด 
มาให้เพิ่มเติมในภายหลงัได้ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.81) ลูกคา้สามารถเรียกใช้บริการจากพนักงานผู ้
ให้บริการด้านสินเช่ือได้สะดวก เช่น การรับเอกสารเซ็นสัญญาการขอกู้ นอกสถานท่ี เป็นต้น 
(ค่าเฉล่ีย 3.69) และขั้นตอนการบริการใช้เวลาน้อย  มีช่องบริการเพียงพอ ไม่ตอ้งรอนาน (ค่าเฉล่ีย 
3.61) ตามล าดบั 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อดา้นการเขา้ถึงลูกคา้ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง ไดแ้ก่พนกังานผู ้
ให้บริการดา้นสินเช่ือ มีขั้นตอนการใหบ้ริการอยา่งเป็นระเบียบ และเป็นระบบ (ค่าเฉล่ีย 3.17) และ
ท าเลท่ีตั้ง ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ เหมาะสม การคมนาคม
สะดวกง่ายต่อการติดต่อ (ค่าเฉล่ีย 2.79) 
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ตารางที่ 4.19 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ดา้นความมีอธัยาศยัไมตรี หรือความสุภาพและความเป็นมิตร 
 

ด้านความมอีธัยาศัยไมตรี หรือ
ความสุภาพและความเป็นมติร 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบั 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล) ที ่ 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

5.1 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้น
สินเช่ือ เอาใจใส่ลูกคา้ 
ยอมรับฟังความคิดเห็น
และค าติชมของลูกคา้ 

22 30 120 21 12 3.14 4 

(10.73) (14.63) (58.54) (10.24) (5.85) (ปานกลาง) 

5.2 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้น
สินเช่ือ มีความเขา้ใจ
ลูกคา้ เช่น ความรวดเร็ว
ในการด าเนินการอนุมติั
สินเช่ือ ปริมาณวงเงินท่ี
ขออนุมติั เป็นตน้ 

22 27 99 31 26 2.94 5 

(10.73) (13.17) (48.29) (15.12) (12.68) (ปานกลาง) 

5.3 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้น
สินเช่ือ ใชว้าจาท่ีสุภาพ
ไพเราะเหมาะสมกบั
ลูกคา้ 

35 95 38 22 15 3.55 3 

(17.07) (46.34) (18.54) (10.73) (7.32) (มาก) 

5.4 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้น
สินเช่ือ มีกิริยามารยาทท่ีดี
กบัลูกคา้ 

43 112 33 17 0 3.88 1 

(20.98) (54.63) (16.10) (8.29) (0.00) (มาก) 

5.5 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้น
สินเช่ือ มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ี
ดี ใหค้วามเป็นกนัเองยิม้
แยม้แจ่มใสเป็นมิตร 

39 97 39 12 18 3.62 2 

(19.02) (47.32) (19.02) (5.85) (8.78) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.43 

  
(ปานกลาง) 

 
 



 40 
 

 จากตารางท่ี 4.19 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อดา้นความมีอธัยาศยัไมตรี 
หรือความสุภาพและความเป็นมิตร อยูใ่นระดบั ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.43) 
 ความพึงพอใจต่อดา้นความมีอธัยาศยัไมตรี หรือความสุภาพและความเป็นมิตรท่ีมีค่าเฉล่ีย
ระดับมาก ได้แก่ พนักงานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือ มีกิริยามารยาทท่ีดีกับลูกค้า (ค่าเฉล่ีย 3.88) 
พนักงานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือ มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ให้ความเป็นกนัเองยิ้มแยม้แจ่มใสเป็นมิตร 
(ค่าเฉล่ีย 3.62) และพนักงานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือ ใช้วาจาท่ีสุภาพไพเราะเหมาะสมกบัลูกค้า 
(ค่าเฉล่ีย 3.55) ตามล าดบั 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อดา้นความมีอธัยาศยัไมตรี หรือความสุภาพและความเป็นมิตรท่ีมี
ค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง ได้แก่ พนักงานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือ เอาใจใส่ลูกคา้ ยอมรับฟังความ
คิดเห็นและค าติชมของลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.14) และพนักงานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือ มีความเขา้ใจ
ลูกคา้ เช่น ความรวดเร็วในการด าเนินการอนุมติัสินเช่ือ ปริมาณวงเงินท่ีขออนุมติั เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 
2.94) 
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ตารางที่ 4.20 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ดา้นการติดต่อส่ือสาร 
 

ด้านการตดิต่อส่ือสาร 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบั 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)  ที ่

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
6.1 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้น

สินเช่ือ ใหข้อ้มูลบริการท่ี
ถูกตอ้งและ ง่ายต่อความ
เขา้ใจ 

46 107 30 22 0 3.86 1 
(22.44) (52.20) (14.63) (10.73) (0.00) (มาก) 

6.2 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้น
สินเช่ือ สามารถอธิบายให้
ลูกคา้ทราบถึง
ผลประโยชนท่ี์ลูกคา้จะ
ไดรั้บ อยา่งชดัเจน 

26 21 125 20 13 3.13 4 
(12.68) (10.24) (60.98) (9.76) (6.34) (ปานกลาง) 

6.3 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้น
สินเช่ือ สามารถใหข้อ้มูล
ขั้นตอนปฏิบติังาน 
ระยะเวลาในการบริการ 
เอกสาร หลกัฐานท่ีจะตอ้ง
ใช ้และค่าใชจ่้ายต่างๆ ได้
อยา่งชดัเจน ครบถว้น 

46 83 32 26 18 3.55 3 
(22.44) (40.49) (15.61) (12.68) (8.78) (มาก) 

6.4 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) สาขาตลาด
ประตูเชียงใหม่ มีการ
ประชาสมัพนัธ์รูปแบบ
ต่างๆ ในการใหบ้ริการแก่
ลูกคา้อยา่งเหมาะสม เช่น 
มีโปสเตอร์ แผน่พบัอยา่ง
เพียงพอ รถประชาสมัพนัธ์
เคล่ือนท่ี  เป็นตน้ 

45 96 34 24 6 3.73 2 
(21.95) (46.83) (16.59) (11.71) (2.93) (มาก) 
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ตารางที่ 4.20 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ดา้นการติดต่อส่ือสาร 
 

ด้านการตดิต่อส่ือสาร 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบั 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)  ที ่

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

6.5 การอธิบายของพนกังานผู ้
ใหบ้ริการดา้นสินเช่ือ ใช้
ภาษาค าพดูท่ีเขา้ใจง่าย
ชดัเจน เช่น ใชภ้าษา
ทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 

23 38 87 36 21 3.03 5 

(11.22) (18.54) (42.44) (17.56) (10.24) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.46 

  
(ปานกลาง) 

 
 จากตารางท่ี 4.20 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อดา้นการติดต่อส่ือสาร อยู่
ในระดบั ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.46) 

 ความพึงพอใจต่อดา้นการติดต่อส่ือสารท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก ไดแ้ก่ พนกังานผูใ้ห้บริการ
ดา้นสินเช่ือ ให้ขอ้มูลบริการท่ีถูกตอ้งและ ง่ายต่อความเขา้ใจ (ค่าเฉล่ีย 3.86) ธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ มีการประชาสัมพนัธ์รูปแบบต่างๆ ในการให้บริการแก่
ลูกคา้อย่างเหมาะสม เช่น มีโปสเตอร์ แผ่นพบัอย่างเพียงพอ รถประชาสัมพนัธ์เคล่ือนท่ี   เป็นตน้ 
(ค่าเฉล่ีย 3.73) และพนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ สามารถใหข้อ้มูลขั้นตอนปฏิบติังาน ระยะเวลา
ในการบริการ เอกสาร หลกัฐานท่ีจะตอ้งใช้ และค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน ครบถว้น (ค่าเฉล่ีย 
3.55) ตามล าดบั 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อดา้นการติดต่อส่ือสารท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง ไดแ้ก่พนกังานผู ้
ให้บริการดา้นสินเช่ือ สามารถอธิบายให้ลูกคา้ทราบถึงผลประโยชน์ท่ีลูกคา้จะไดรั้บ อยา่งชดัเจน 
(ค่าเฉล่ีย 3.13) และการอธิบายของพนักงานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือ ใช้ภาษาค าพูดท่ีเข้าใจง่าย
ชดัเจน เช่น ใชภ้าษาทอ้งถ่ิน เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.03) 
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ตารางที่ 4.21 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ดา้นความน่าเช่ือถือ 
 

ด้านความน่าเช่ือถือ 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบั 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล) ที ่ 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

7.1 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) สาขาตลาด
ประตูเชียงใหม่ เป็น
ธนาคารท่ีมีช่ือเสียงเป็น
ท่ีน่าเช่ือถือ 

33 109 36 27 0 3.72 2 

(16.10) (53.17) (17.56) (13.17) (0.00) (มาก) 

7.2 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) สาขาตลาด
ประตูเชียงใหม่ ไดมี้การ
ส ารวจความตอ้งการของ
ลูกคา้ 

19 31 111 30 14 3.05 6 

(9.27) (15.12) (54.15) (14.63) (6.83) (ปานกลาง) 

7.3 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) สาขาตลาด
ประตูเชียงใหม่ ไดมี้การ
ปรับปรุงการใหบ้ริการ
แก่ลูกคา้อยา่ง สม ่าเสมอ 

19 49 104 20 13 3.20 5 

(9.27) (23.90) (50.73) (9.76) (6.34) (ปานกลาง) 

7.4 การบริหารงานของ
ธนาคารมีความ
น่าเช่ือถือ 

43 90 37 28 7 3.65 3 

(20.98) (43.90) (18.05) (13.66) (3.41) (มาก) 

7.5 พนกังานผูใ้หบ้ริการ
ดา้นสินเช่ือ ดว้ยความ
เสมอภาค ยติุธรรม 
โปร่งใส เสมอ 
เหมือนกนัเป็นไปตาม
คิว 

54 87 21 17 26 3.61 4 

(26.34) (42.44) (10.24) (8.29) (12.68) (มาก) 
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ตารางที่ 4.21 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ดา้นความน่าเช่ือถือ (ต่อ) 
 

ด้านความน่าเช่ือถือ 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบั 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)  ที ่

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

7.6 พนกังานผูใ้หบ้ริการ
ดา้นสินเช่ือ ใส่ชุดฟอร์ม
ของธนาคาร ในขณะ
ปฏิบติังานหรือ
ใหบ้ริการลูกคา้ 

44 97 40 16 8 3.75 1 

(21.46) (47.32) (19.51) (7.80) (3.90) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.50 

  
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.21 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อดา้นความน่าเช่ือถือ อยูใ่น
ระดบั มาก (ค่าเฉล่ีย 3.50) 

ความพึงพอใจต่อดา้นความน่าเช่ือถือท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก ไดแ้ก่ พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้น
สินเช่ือ ใส่ชุดฟอร์มของธนาคาร ในขณะปฏิบติังานหรือให้บริการลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.75) ธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ เป็นธนาคารท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีน่าเช่ือถือ 
(ค่าเฉล่ีย 3.72) การบริหารงานของธนาคารมีความน่าเช่ือถือ (ค่าเฉล่ีย 3.65)และ พนักงานผู ้
ให้บริการด้านสินเช่ือ ด้วยความเสมอภาค ยุติธรรม โปร่งใส เสมอ เหมือนกันเป็นไปตามคิว 
(ค่าเฉล่ีย 3.61) ตามล าดบั 

ส าหรับความพึงพอใจต่อด้านความน่าเช่ือถือท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง ได้แก่ธนาคาร
กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ ไดมี้การปรับปรุงการใหบ้ริการแก่ลูกคา้อยา่ง 
สม ่าเสมอ (ค่าเฉล่ีย 3.20) และธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ ไดมี้
การส ารวจความตอ้งการของลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.05) 
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ตารางที่ 4.22 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ดา้นความปลอดภยั 
 

ด้านความปลอดภัย 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบั 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล) ที ่ 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

8.1 มีป้ายเตือนภยัใหลู้กคา้ใน
บริเวณท่ีมีความเส่ียง เช่น 
ระวงัล่ืนลม้พ้ืนต่าง ระดบั
บริเวณหนา้หอ้งน ้ า เป็น
ตน้ 

23 35 106 29 12 3.14 4 

(11.22) (17.07) (51.71) (14.15) (5.85) (ปานกลาง) 

8.2 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้น
สินเช่ือ สามารถเก็บรักษา
ความลบัของลูกคา้ไม่น า
ขอ้มูลลูกคา้ไปเปิดเผย 

74 107 24 0 0 4.24 1 

(36.10) (52.20) (11.71) (0.00) (0.00) (มาก) 

8.3 มีปิดประกาศขอ้พึง
ระมดัระวงั เช่น ระวงัการ
ถูกหลอกจากพวก
มิจฉาชีพ เป็นตน้ 

40 106 28 17 14 3.69 3 

(19.51) (51.71) (13.66) (8.29) (6.83) (มาก) 

8.4 ทรัพยสิ์นของลูกคา้จะไม่
สูญหาย เช่น เอกสาร
โฉนดท่ีดินท่ีน ามาค ้า
ประกนัไม่สูญหาย เป็น
ตน้ 

46 123 28 8 0 4.01 2 

(22.44) (60.00) (13.66) (3.90) (0.00) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.77 

  
(มาก) 
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 จากตารางท่ี 4.22 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อดา้นความปลอดภยั อยูใ่น
ระดบั มาก (ค่าเฉล่ีย 3.77) 

 ความพึงพอใจต่อดา้นความปลอดภยัท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก ไดแ้ก่ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้น
สินเช่ือ สามารถเก็บรักษาความลบัของลูกคา้ไม่น าขอ้มูลลูกคา้ไปเปิดเผย (ค่าเฉล่ีย 4.24) ทรัพยสิ์น
ของลูกคา้จะไม่สูญหาย เช่น เอกสารโฉนดท่ีดินท่ีน ามาค ้าประกนัไม่สูญหาย เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.01) 
และมีปิดประกาศขอ้พึงระมดัระวงั เช่น ระวงัการถูกหลอกจากพวกมิจฉาชีพ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.69) 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อดา้นความปลอดภยัท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ มีป้ายเตือน
ภยัให้ลูกค้าในบริเวณท่ีมีความเส่ียง เช่น ระวงัล่ืนล้มพื้นต่าง ระดบับริเวณหน้าห้องน ้ า เป็นต้น 
(ค่าเฉล่ีย 3.14) 
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ตารางที่ 4.23 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ดา้นความเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้  
 

ด้านความเข้าใจและรู้จกัลูกค้า 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบั 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)  ที ่

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

9.1 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้น
สินเช่ือ สามารถทราบถึง
ความตอ้งการลูกคา้ได ้
ตั้งแต่คร้ังแรก ท่ีมาขอ
อนุมติัสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

34 121 29 21 0 3.82 1 

(16.59) (59.02) (14.15) (10.24) (0.00) (มาก) 

9.2 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้น
สินเช่ือ มีความสามารถ
จดจ าช่ือลูกคา้ได ้

20 31 98 32 24 2.96 5 

(9.76) (15.12) (47.80) (15.61) (11.71) (ปานกลาง) 

9.3 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) สาขาตลาด
ประตูเชียงใหม่ สามารถ
คน้หาขอ้มูลประวติัลูกคา้ 
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

32 115 39 14 5 3.76 2 

(15.61) (56.10) (19.02) (6.83) (2.44) (มาก) 

9.4 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) สาขาตลาด
ประตูเชียงใหม่ สามารถ
ตรวจสอบเครดิตบูโร 
(Credit Bureau) หรือ 
ขอ้มูลประวติัการช าระ
สินเช่ือ และการช าระบตัร
เครดิตของลูกคา้จาก
สถาบนัการเงินต่างๆ ได้
อยา่งรวดเร็ว 

48 88 26 23 20 3.59 3 

(23.41) (42.93) (12.68) (11.22) (9.76) (มาก) 
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ตารางที่ 4.23 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ดา้นความเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ (ต่อ) 
 

ด้านความเข้าใจและรู้จกัลูกค้า 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบั 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)  ที ่

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

9.5 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) สาขาตลาด
ประตูเชียงใหม่ สามารถ
แสดงหลกัฐาน เอกสารท่ี
จ าเป็น ในกรณีท่ีลูกคา้
ตอ้งการรับรู้ ไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว เช่น ขอ้มูลของ
บริษทัประเมินสินทรัพย ์
ท่ีธนาคารรับรอง เป็นตน้ 

19 27 125 19 15 3.08 4 

(9.27) (13.17) (60.98) (9.27) (7.32) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.44 

  
(ปานกลาง) 

 
 จากตารางท่ี 4.23 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อดา้นความเขา้ใจและรู้จกั
ลูกคา้ อยูใ่นระดบั ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.44) 

 ความพึงพอใจต่อด้านความเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก ได้แก่ พนักงานผู ้
ใหบ้ริการดา้นสินเช่ือ สามารถทราบถึงความตอ้งการลูกคา้ได ้ตั้งแต่คร้ังแรก ท่ีมาขออนุมติัสินเช่ือท่ี
อยู่อาศยั (ค่าเฉล่ีย 3.82) ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ สามารถ
คน้หาขอ้มูลประวติัลูกคา้ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 3.76) และ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ สามารถตรวจสอบเครดิตบูโร (Credit Bureau) หรือ ขอ้มูลประวติัการ
ช าระสินเช่ือ และการช าระบตัรเครดิตของลูกคา้จากสถาบนัการเงินต่างๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 
3.59) ตามล าดบั 
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 ส าหรับความพึงพอใจต่อดา้นความเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ สามารถแสดงหลกัฐาน เอกสารท่ี
จ าเป็น ในกรณีท่ีลูกคา้ต้องการรับรู้ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น ขอ้มูลของบริษทัประเมินสินทรัพย ์ท่ี
ธนาคารรับรอง เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.08) และพนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ มีความสามารถจดจ า
ช่ือลูกคา้ได ้(ค่าเฉล่ีย 2.96) 
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ตารางที่ 4.24 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ดา้นการสร้างบริการใหเ้ป็นท่ีรู้จกั 

 

ด้านการสร้างบริการให้เป็นทีรู้่จกั 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบั 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)  ที ่

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

10.1 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้น
สินเช่ือ กล่าวค าทกัทายผู ้
มาใชบ้ริการ ดว้ยวาจา 
หรือการไหว ้หรือยิม้ 

51 103 34 17 0 3.92 2 

(24.88) (50.24) (16.59) (8.29) (0.00) (มาก) 

10.2 ช่ือของธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน) และตรา
สญัญาลกัษณ์เป็นท่ีรู้จกั
และจดจ าง่าย 

73 106 26 0 0 4.23 1 

(35.61) (51.71) (12.68) (0.00) (0.00) (มาก) 

10.3 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) สาขาตลาด
ประตูเชียงใหม่ มีอุปกรณ์
ต่างๆ ในการใหบ้ริการท่ี
ทนัสมยั เช่น ตูเ้อทีเอม็ 
เคร่ืองปรับสมุด เคร่ืองรับ
ฝากเงินอตัโนมติั  เป็นตน้ 

20 33 122 22 8 3.17 4 

(9.76) (16.10) (59.51) (10.73) (3.90) (ปานกลาง) 

10.4 เวบ็ไซตข์องธนาคาร
น่าสนใจเขา้ถึงไดง่้าย 

51 101 24 19 10 3.80 3 

(24.88) (49.27) (11.71) (9.27) (4.88) (มาก) 

10.5 อาคารสถานท่ีของ
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) สาขาตลาด
ประตูเชียงใหม่ สะอาด 
และเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย 

20 28 107 27 23 2.98 5 

(9.76) (13.66) (52.20) (13.17) (11.22) (ปานกลาง) 
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ตารางที่ 4.24 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ดา้นการสร้างบริการใหเ้ป็นท่ีรู้จกั (ต่อ) 

 

ด้านการสร้างบริการให้เป็นทีรู้่จกั 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบั 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)  ที ่

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

10.6 สถานท่ีของธนาคาร
กสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) สาขาตลาด
ประตูเชียงใหม่ มีความ
ใหญ่โต สะดวกสบายต่อ
การมาติดต่อขออนุมติั
สินเช่ือ 

7 16 125 36 21 2.77 6 

(3.41) (7.80) (60.98) (17.56) (10.24) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.48 

  
(ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.24 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อด้านการสร้างบริการให้

เป็นท่ีรู้จกั อยูใ่นระดบั ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.48) 
 ความพึงพอใจต่อดา้นการสร้างบริการให้เป็นท่ีรู้จกัท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก ไดแ้ก่ ช่ือของ

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) และตราสัญญาลกัษณ์เป็นท่ีรู้จกัและจดจ าง่าย (ค่าเฉล่ีย 4.23) 
พนักงานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือ กล่าวค าทกัทายผูม้าใช้บริการ ด้วยวาจา หรือการไหว ้หรือยิ้ม 
(ค่าเฉล่ีย 3.92) และ เวบ็ไซตข์องธนาคารน่าสนใจเขา้ถึงไดง่้าย (ค่าเฉล่ีย 3.80) ตามล าดบั 

ส าหรับความพึงพอใจต่อด้านการสร้างบริการให้เป็นท่ีรู้จกัท่ีมีค่าเฉล่ียระดับปานกลาง 
ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ มีอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
ให้บริการท่ีทนัสมยั เช่น ตูเ้อทีเอ็ม เคร่ืองปรับสมุด เคร่ืองรับฝากเงินอตัโนมติั  เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 
3.17) อาคารสถานท่ีของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ สะอาด และ
เป็นระเบียบ เรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย 2.98) และ สถานท่ีของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขา
ตลาดประตูเชียงใหม่ มีความใหญ่โต สะดวกสบายต่อการมาติดต่อขออนุมติัสินเช่ือ (ค่าเฉล่ีย 2.77) 
ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.25 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพการใหบ้ริการดา้นสินเช่ือ
ท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ 
 

องค์ประกอบคุณภาพบริการ ค่าเฉลีย่ แปลผล ล าดับที ่
ดา้นความเช่ือมัน่วางใจได ้ 3.92 มาก 1 
ดา้นความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของ
ผูรั้บบริการ 3.86 มาก 2 
ดา้นความสามารถในการให้บริการ 3.46 ปานกลาง 6 
ดา้นการเขา้ถึงลูกคา้ 3.42 ปานกลาง 10 
ดา้นความมีอธัยาศยัไมตรี หรือความสุภาพและความเป็นมิตร 3.43 ปานกลาง 9 
ดา้นการติดต่อส่ือสาร 3.46 ปานกลาง 7 
ดา้นความน่าเช่ือถือ 3.50 มาก 4 
ดา้นความปลอดภยั 3.77 มาก 3 
ดา้นความเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ 3.44 ปานกลาง 8 
ดา้นการสร้างบริการให้เป็นท่ีรู้จกั 3.48 ปานกลาง 5 

 
จากตารางท่ี 4.25 พบวา่ ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพการให้บริการดา้นสินเช่ือท่ีอยู่

อาศยัของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ สามารถเรียงตามล าดบั
ค่าเฉล่ียได้ดังต่อไปน้ี คือ ด้านความเช่ือมั่นวางใจได้ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.92)ดา้นความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ มีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.86)ดา้นความปลอดภยั มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.77)ดา้นความน่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.50)ดา้นการ
สร้างบริการให้เป็นท่ีรู้จัก มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.48)ด้าน
ความสามารถในการให้บริการ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.46)ดา้น
การติดต่อส่ือสาร มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.46)ดา้นความเขา้ใจและ
รู้จกัลูกคา้ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.44)ดา้นความมีอธัยาศยัไมตรี 
หรือความสุภาพและความเป็นมิตร มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.43)
และ ดา้นการเขา้ถึงลูกคา้ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.42) ตามล าดบั 
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ส่วนที ่3 ข้อมูลปัญหาทีพ่บในการใช้บริการ และข้อเสนอแนะ 
 
ตารางที่ 4.26 แสดงจ านวนและร้อยละของปัญหาของลูกคา้ต่อคุณภาพการให้บริการดา้นสินเช่ือท่ี
อยูอ่าศยัของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ 
 

ปัญหา จ านวน ร้อยละ 
พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ ไม่ซ่ือสัตยแ์ละไม่มีความน่าเช่ือถือ 5 2.4 
การใหบ้ริการของพนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ มีความผดิพลาด 
เช่น เอกสารประกอบการขอสินเช่ือ ท่ีขอจากลูกคา้ในคร้ังแรก ไม่
ครบถว้น และตอ้งขอเพิ่มในภายหลงัอีก เป็นตน้ 

21 10.2 

พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ ไม่สามารถเสนอผลิตภณัฑสิ์นเช่ือ
ท่ีอยูอ่าศยัท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้

11 5.4 

กรณีเกิดปัญหาพนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ ไม่สามารถแกไ้ข
ปัญหาไดท้นัท่วงที หรือล่าชา้ 

28 13.7 

พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ ไม่มีความรู้ เก่ียวกบัระเบียบ วธีิ
ปฏิบติั ขั้นตอนการปฏิบติังานการขอสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

5 2.4 

พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ ไม่มีความรู้ ในการคิดค่าดอกเบ้ีย
สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั เอกสารประกอบการขอสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั หรือ 
การประเมินวงเงินสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

6 2.9 

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

26 12.7 

ลูกคา้ไม่สามารถเรียกใชบ้ริการจากพนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ 
ได ้เช่น ไม่มีการรับเอกสารเซ็นสัญญาการขอกู ้นอกสถานท่ี เป็นตน้ 

4 2.0 

พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ ไม่มีการยดืหยุน่ต่อการใหบ้ริการ 
เช่น เอกสารตอ้งครบ ถึงจะสามารถใหบ้ริการได ้หรือ ธนาคารไม่
ยอมใหลู้กคา้น าเอกสารมาให้เพิ่มเติมในภายหลงั เป็นตน้ 

15 7.3 
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ตารางที่ 4.26 แสดงจ านวนและร้อยละของปัญหาของลูกคา้ต่อคุณภาพการให้บริการดา้นสินเช่ือท่ี
อยูอ่าศยัของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ (ต่อ) 
 

ปัญหา จ านวน ร้อยละ 
พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ ขาดการเอาใจใส่ลูกคา้ ไม่ยอมรับ
ฟังความคิดเห็นและค าติชมของลูกคา้ 

1 0.5 

พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ ไม่สามารถอธิบายใหลู้กคา้ทราบ
ถึงผลประโยชน์ท่ีลูกคา้จะไดรั้บ อยา่งชดัเจน หรือ ไม่ครบถว้น 

8 3.9 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ ไม่มี
การประชาสัมพนัธ์รูปแบบต่าง ๆ ในการใหบ้ริการแก่ลูกคา้อยา่ง
เหมาะสม หรือ มีนอ้ยเกินไป เช่น ไม่มีโปสเตอร์ แผน่พบัอยา่ง
เพียงพอ ไม่มีรถประชาสัมพนัธ์เคล่ือนท่ี เป็นตน้ 

7 3.4 

การอธิบายของพนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ ใชภ้าษาค าพดูท่ี
เขา้ใจยาก 

12 5.9 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ เป็น
ธนาคารท่ีไม่มีช่ือเสียง หรือ ไม่เป็นท่ีน่าเช่ือถือ 

8 3.9 

ไม่มีป้ายเตือนภยัใหลู้กคา้ในบริเวณท่ีมีความเส่ียง เช่น ระวงัล่ืนลม้
พื้นต่าง ระดบับริเวณหนา้หอ้งน ้า เป็นตน้ 

6 2.9 

พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ ไม่สามารถเก็บรักษาความลบัของ
ลูกคา้ หรือน าขอ้มูลลูกคา้ไปเปิดเผย 

2 1.0 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ ไม่
สามารถคน้หาขอ้มูลลูกคา้ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว หรือล่าชา้ 

8 3.9 

พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ ไม่กล่าวค าทกัทายผูม้าใชบ้ริการ 
ดว้ยวาจา หรือการไหว ้หรือยิม้ 

4 2.0 

ช่ือของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) และตราสัญญาลกัษณ์ 
ไม่เป็นท่ีรู้จกัและจดจ าไดย้าก 

6 2.9 
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ตารางที่ 4.26 แสดงจ านวนและร้อยละของปัญหาของลูกคา้ต่อคุณภาพการให้บริการดา้นสินเช่ือท่ี
อยูอ่าศยัของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ (ต่อ) 
 

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

25 12.2 

อ่ืน ๆ 5 2.4 

ไม่พบปัญหา 113 55.1 

หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 205 ราย 
 อ่ืนๆ ไดแ้ก่  วงเงินท่ีไดต้ามท่ีขอ (2 ราย) ค่าประเมินสินทรัพยสู์งเกินไป (1 ราย) บริษทั
ประเมินสินทรัพยข์องธนาคารประเมินมูลค่าสินทรัพยต์  ่าเกินไป (1 ราย) และไม่ระบุเหตุผล (1 ราย) 

 
จากตารางท่ี 4.26 พบว่า ปัญหาท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมากท่ีสุดคือ กรณีเกิดปัญหา

พนักงานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทนัท่วงที หรือล่าช้า (ร้อยละ 13.7) 
รองลงมาคือ ท าเลท่ีตั้ง ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ ไม่เหมาะสม 
การคมนาคม หรือไม่สะดวกต่อการติดต่อ (ร้อยละ 12.7)  และ  ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ มีอุปกรณ์ต่างๆ ในการใหบ้ริการท่ีลา้สมยั เช่น เคร่ืองเอทีเอม็ เคร่ืองปรับ
สมุด เคร่ืองรับฝากเงินอตัโนมติั เป็นตน้ (ร้อยละ 12.2) การให้บริการของพนกังานผูใ้ห้บริการดา้น
สินเช่ือ มีความผิดพลาด เช่น เอกสารประกอบการขอสินเช่ือ ท่ีขอจากลูกคา้ในคร้ังแรก ไม่ครบถว้น 
และตอ้งขอเพิ่มในภายหลงัอีก เป็นตน้ (ร้อยละ 10.2) และพนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ ไม่มีการ
ยดืหยุน่ต่อการให้บริการ เช่น เอกสารตอ้งครบ ถึงจะสามารถให้บริการได ้หรือ ธนาคารไม่ยอมให้
ลูกคา้น าเอกสารมาใหเ้พิ่มเติมในภายหลงั เป็นตน้ (ร้อยละ 7.3) ตามล าดบั 
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ข้อเสนอแนะอืน่ๆ  

- ควรจดัพนกังานใหมี้จ านวนพอเพียงกบัการใหบ้ริการ (5 ราย) 
- ควรมีท่ีจอดรถใหก้บัลูกคา้ของธนาคารดว้ย (5 ราย) 
- ควรจดัห้องรับรองลูกค้าขอสินเช่ืออย่างเป็นกิจลักษณะ โดยไม่จ  ากัดเฉพาะลูกค้า    

เดอะวสิดอมกสิกรไทย (The WISDOM) เท่านั้น (4 ราย) 
- ควรอธิบายรายละเอียดหรือขอ้มูลของสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศยั แต่ละแบบให้มากกว่าน้ี 

โดยควรประเมินจากความสามารถในการช าระหน้ีของลูกคา้เป็นหลกั (4 ราย) 
- ควรคิดอตัราดอกเบ้ียลดพิเศษให้กบัลูกคา้ท่ีเปิดบญัชีกบัธนาคารเป็นระยะเวลานาน

หรือ เป็นลูกคา้ชั้นดีดว้ย (3 ราย) 
- ควรมีหอ้งน ้าไวใ้หบ้ริการลูกคา้ดว้ย (3 ราย) 
- ช่องบริการหนา้เคาน์เตอร์มีนอ้ยเกินไป (2 ราย) 
- ควรจดัท าเวบ็ไซตห์รือ Facebook ของสาขาอยา่งเป็นทางการเพื่อให้พนกังานสามารถ

ตอบค าถามลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว (2 ราย) 
- ควรติดตั้งเคร่ืองปรับสมุดอตัโนมติั และเคร่ืองฝากเงินอตัโนมติั เพิ่มข้ึนดว้ย (2 ราย) 
- ควรจดัตั้งตูเ้อทีเอม็ (A.T.M.) เพิ่มข้ึนดว้ย (1 ราย) 
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ส่วนที่ 4 ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการด้านสินเช่ือทีอ่ยู่อาศัยของธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ จ าแนกตามเพศ ระยะเวลาการเป็นลูกค้า และ
ประเภทสินเช่ือทีอ่ยู่อาศัยทีใ่ช้บริการ 
 
4.1 ข้อมูลความพงึพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการด้านสินเช่ือที่อยู่อาศัยของธนาคารกสิกร
ไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ จ าแนกตามเพศ ระยะเวลาการเป็นลูกค้า และ
ประเภทสินเช่ือทีอ่ยู่อาศัยทีใ่ช้บริการ 
 
ตารางที่ 4.27 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อด้านความ
เช่ือมัน่วางใจได ้จ าแนกตามเพศ 
 

ด้านความเช่ือมั่นวางใจได้ 

เพศ 

ชาย หญงิ 

N = 116 N = 89 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

1.1 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ มีความซ่ือสัตย์
และความน่าเช่ือถือไวใ้จได ้

3.70 3.89 

(มาก) (มาก) 

1.2 การใหบ้ริการทุกคร้ังของพนกังานผูใ้หบ้ริการ
ดา้นสินเช่ือ มีความถูกตอ้ง แม่นย  า เช่น เอกสาร
ประกอบการขอสินเช่ือ ท่ีขอจากลูกคา้ในคร้ังแรก 
มีความครบถว้น ไม่ตอ้งขอเพิ่มอีกในภายหลงั 
เป็นตน้ 

3.13 3.22 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.3 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ สามารถสร้าง
ความเช่ือมัน่และสร้างความไวว้างใจกบัลูกคา้ 
เช่น หากพนกังานมีการนดัหมายกบัลูกคา้
ล่วงหนา้ พนกังานสามารถมาพบกบัลูกคา้ไดต้รง
ตามเวลาท่ีนดัหมาย  เป็นตน้ 

4.22 4.22 

(มาก) (มาก) 
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ตารางที่ 4.27 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อด้านความ
เช่ือมัน่วางใจได ้จ าแนกตามเพศ (ต่อ) 
 

ด้านความเช่ือมั่นวางใจได้ 

เพศ 

ชาย หญงิ 

N = 116 N = 89 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

1.4 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ มีความสามารถ
ในการใหบ้ริการอยา่งมีคุณภาพสม ่าเสมอ 

3.57 3.87 

(มาก) (มาก) 

1.5 ลูกคา้มีความเช่ือมัน่ในวงเงินท่ีขออนุมติั จะไดรั้บ
ตามท่ีขออนุมติั เม่ือใชบ้ริการดา้นสินเช่ือท่ีอยู่
อาศยักบัธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขา
ตลาดประตูเชียงใหม่ 

4.65 4.78 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.85 4.00 

(มาก) (มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.27 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ ชายมีความพึงพอใจต่อ ด้านความ

เช่ือมัน่วางใจได ้มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.85) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบั
แรกได้แก่ ลูกค้ามีความเช่ือมัน่ในวงเงินท่ีขออนุมติั จะได้รับตามท่ีขออนุมติั เม่ือใช้บริการด้าน
สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยักบัธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ (ค่าเฉล่ีย 4.65) 
พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ สามารถสร้างความเช่ือมัน่และสร้างความไวว้างใจกบัลูกคา้ เช่น 
หากพนกังานมีการนดัหมายกบัลูกคา้ล่วงหน้า พนักงานสามารถมาพบกบัลูกคา้ไดต้รงตามเวลาท่ี
นดัหมาย  เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.22) และ  พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ มีความซ่ือสัตยแ์ละความ
น่าเช่ือถือไวใ้จได ้(ค่าเฉล่ีย 3.70) ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ หญิงมีความพึงพอใจต่อ ดา้นความเช่ือมัน่วางใจได ้มีค่าเฉล่ีย
อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ ลูกคา้มีความ
เช่ือมัน่ในวงเงินท่ีขออนุมติั จะไดรั้บตามท่ีขออนุมติั เม่ือใชบ้ริการดา้นสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยักบัธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ (ค่าเฉล่ีย 4.78) พนักงานผูใ้ห้บริการด้าน
สินเช่ือ สามารถสร้างความเช่ือมัน่และสร้างความไวว้างใจกบัลูกคา้ เช่น หากพนักงานมีการนัด
หมายกับลูกค้าล่วงหน้า พนักงานสามารถมาพบกับลูกค้าได้ตรงตามเวลาท่ีนัดหมาย  เป็นต้น 
(ค่าเฉล่ีย 4.22) และ  พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ มีความซ่ือสัตยแ์ละความน่าเช่ือถือไวใ้จได ้
(ค่าเฉล่ีย 3.89) ตามล าดบั 
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ตารางที่  4.28 แสดงค่าเฉ ล่ียและระดับความพึงพอใจของผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมี ต่อด้าน
ความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ จ าแนกตามเพศ 
 

ด้านความสามารถในการตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

เพศ 

ชาย หญงิ 

N = 116 N = 89 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

2.1 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ มีความพร้อม
และเตม็ใจในการใหบ้ริการลูกคา้ 

3.78 3.66 

(มาก) (มาก) 

2.2 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ สามารถเสนอ
ผลิตภณัฑสิ์นเช่ือท่ีอยูอ่าศยัท่ีตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ได ้

4.29 4.28 

(มาก) (มาก) 

2.3 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ มีความพร้อมใน
การใหข้อ้มูลเก่ียวกบับริการดา้นสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั
ได ้

3.62 3.74 

(มาก) (มาก) 

2.4 กรณีเกิดปัญหาพนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ 
สามารถแกไ้ขปัญหาไดท้นัท่วงที รวดเร็วตามท่ี 
ลูกคา้ตอ้งการ 

3.67 3.88 

(มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.84 3.89 

(มาก) (มาก) 

 
จากตารางท่ี  4.28 พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมี เพศ ชายมีความพึงพอใจต่อ ด้าน

ความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.84) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ สามารถ
เสนอผลิตภณัฑ์สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้(ค่าเฉล่ีย 4.29) พนกังานผู ้
ให้บริการดา้นสินเช่ือ มีความพร้อมและเต็มใจในการให้บริการลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.78) และ  กรณีเกิด
ปัญหาพนักงานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือ สามารถแก้ไขปัญหาได้ทนัท่วงที รวดเร็วตามท่ี ลูกค้า
ตอ้งการ (ค่าเฉล่ีย 3.67) ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ หญิงมีความพึงพอใจต่อ ดา้นความสามารถในการตอบสนอง
ความตอ้งการของผูรั้บบริการ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.89) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ สามารถเสนอผลิตภณัฑ์สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั
ท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้ (ค่าเฉล่ีย 4.28) กรณีเกิดปัญหาพนักงานผูใ้ห้บริการดา้น
สินเช่ือ สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที รวดเร็วตามท่ี ลูกค้าต้องการ (ค่าเฉล่ีย 3.88) และ  
พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ มีความพร้อมในการใหข้อ้มูลเก่ียวกบับริการดา้นสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั
ได ้(ค่าเฉล่ีย 3.74) ตามล าดบั 
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ตารางที่  4.29 แสดงค่าเฉ ล่ียและระดับความพึงพอใจของผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมี ต่อด้าน
ความสามารถในการใหบ้ริการ จ าแนกตามเพศ 
 

ด้านความสามารถในการให้บริการ 

เพศ 

ชาย หญงิ 

N = 116 N = 89 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

3.1 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ มีความรู้ 
เก่ียวกบัระเบียบ วธีิปฏิบติั ขั้นตอนการ 
ปฏิบติังาน และมีความสามารถในการใหบ้ริการ
การขอสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัไดเ้ป็นอยา่งดี 

3.66 3.48 

(มาก) (ปานกลาง) 

3.2 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ มีทกัษะความ
ช านาญใหบ้ริการดา้นสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

3.23 3.46 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3.3 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ มีความรู้  เช่น 
การคิดค่าดอกเบ้ีย เอกสารประกอบการขอสินเช่ือ
ท่ีอยูอ่าศยั การประเมินวงเงินสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัได้
เป็นอยา่งดี   เป็นตน้ 

3.84 3.92 

(มาก) (มาก) 

3.4 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ สามารถ
ประมาณการระยะเวลาในการขออนุมติัวงเงินเช่ือ
ท่ีอยูอ่าศยัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เช่น ไม่เกิน 7 วนัท า
การ (กรณีเอกสารครบถว้น) เป็นตน้ 

2.70 3.51 

(ปานกลาง) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.36 3.59 

(ปานกลาง) (มาก) 
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จากตารางท่ี  4.29 พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมี เพศ ชายมีความพึงพอใจต่อด้าน
ความสามารถในการใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.36) โดยค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือ มีความรู้  เช่น การคิดค่าดอกเบ้ีย 
เอกสารประกอบการขอสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั การประเมินวงเงินสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัไดเ้ป็นอยา่งดี   เป็น
ตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.84) พนักงานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ มีความรู้ เก่ียวกบัระเบียบ วิธีปฏิบติั ขั้นตอน
การ ปฏิบติังาน และมีความสามารถในการใหบ้ริการการขอสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัไดเ้ป็นอยา่งดี (ค่าเฉล่ีย 
3.66) และ  พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ มีทกัษะความช านาญให้บริการดา้นสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั 
(ค่าเฉล่ีย 3.23) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ หญิงมีความพึงพอใจต่อ ดา้นความสามารถในการใหบ้ริการ มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.59) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ 
พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ มีความรู้  เช่น การคิดค่าดอกเบ้ีย เอกสารประกอบการขอสินเช่ือท่ี
อยู่อาศยั การประเมินวงเงินสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัได้เป็นอย่างดี   เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.92) พนักงานผู ้
ให้บริการดา้นสินเช่ือ สามารถประมาณการระยะเวลาในการขออนุมติัวงเงินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง เช่น ไม่เกิน 7 วนัท าการ (กรณีเอกสารครบถว้น) เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.51) และ  พนักงานผู ้
ให้บริการด้านสินเช่ือ มีความรู้ เก่ียวกับระเบียบ วิธีปฏิบัติ  ขั้ นตอนการ ปฏิบัติงาน และมี
ความสามารถในการใหบ้ริการการขอสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัไดเ้ป็นอยา่งดี (ค่าเฉล่ีย 3.48) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.30 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อดา้นการเขา้ถึง
ลูกคา้ จ าแนกตามเพศ 
 

ด้านการเข้าถึงลูกค้า 

เพศ 

ชาย หญงิ 

N = 116 N = 89 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

4.1 ท าเลท่ีตั้ง ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ เหมาะสม การ
คมนาคมสะดวกง่ายต่อการติดต่อ 

2.76 2.83 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.2 ขั้นตอนการบริการใชเ้วลานอ้ย  มีช่องบริการ
เพียงพอ ไม่ตอ้งรอนาน 

3.46 3.81 

(ปานกลาง) (มาก) 

4.3 ลูกคา้สามารถเรียกใชบ้ริการจากพนกังานผู ้
ใหบ้ริการดา้นสินเช่ือไดส้ะดวก เช่น การรับ
เอกสารเซ็นสัญญาการขอกู ้นอกสถานท่ี เป็นตน้ 

3.66 3.74 

(มาก) (มาก) 

4.4 พนกังานมีการยดืหยุน่ต่อการใหบ้ริการ เช่น 
เอกสารไม่ครบ แต่สามารถใหบ้ริการได ้โดย
ลูกคา้สามารถน าเอกสารท่ีขาด มาใหเ้พิ่มเติมใน
ภายหลงัได ้เป็นตน้ 

3.75 3.90 

(มาก) (มาก) 

4.5 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ มีขั้นตอนการ
ใหบ้ริการอยา่งเป็นระเบียบ และเป็นระบบ 

3.11 3.25 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.35 3.51 

(ปานกลาง) (มาก) 
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จากตารางท่ี 4.30 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ ชายมีความพึงพอใจต่อ ดา้นการเขา้ถึง
ลูกคา้ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.35) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ได้แก่ พนักงานมีการยืดหยุ่นต่อการให้บริการ เช่น เอกสารไม่ครบ แต่สามารถให้บริการได ้โดย
ลูกคา้สามารถน าเอกสารท่ีขาด มาให้เพิ่มเติมในภายหลงัได ้เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.75) ลูกคา้สามารถ
เรียกใชบ้ริการจากพนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือไดส้ะดวก เช่น การรับเอกสารเซ็นสัญญาการขอ
กู ้นอกสถานท่ี เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.66) และ  ขั้นตอนการบริการใชเ้วลาน้อย  มีช่องบริการเพียงพอ 
ไม่ตอ้งรอนาน (ค่าเฉล่ีย 3.46) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ หญิงมีความพึงพอใจต่อ ดา้นการเขา้ถึงลูกคา้ มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.51) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ พนักงานมีการ
ยดืหยุน่ต่อการใหบ้ริการ เช่น เอกสารไม่ครบ แต่สามารถใหบ้ริการได ้โดยลูกคา้สามารถน าเอกสาร
ท่ีขาด มาให้เพิ่มเติมในภายหลงัได ้เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.90) ขั้นตอนการบริการใช้เวลาน้อย  มีช่อง
บริการเพียงพอ ไม่ตอ้งรอนาน (ค่าเฉล่ีย 3.81) และ  ลูกคา้สามารถเรียกใช้บริการจากพนักงานผู ้
ให้บริการด้านสินเช่ือได้สะดวก เช่น การรับเอกสารเซ็นสัญญาการขอกู้ นอกสถานท่ี เป็นต้น 
(ค่าเฉล่ีย 3.74) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.31 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อด้านความมี
อธัยาศยัไมตรี หรือความสุภาพและความเป็นมิตร จ าแนกตามเพศ 
 

ด้านความมีอธัยาศัยไมตรี หรือความสุภาพและความเป็น
มิตร 

เพศ 

ชาย หญงิ 

N = 116 N = 89 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

5.1 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ เอาใจใส่ลูกคา้ 
ยอมรับฟังความคิดเห็นและค าติชมของลูกคา้ 

3.17 3.10 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

5.2 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ มีความเขา้ใจ
ลูกคา้ เช่น ความรวดเร็วในการด าเนินการอนุมติั
สินเช่ือ ปริมาณวงเงินท่ีขออนุมติั เป็นตน้ 

2.97 2.90 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

5.3 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ ใชว้าจาท่ีสุภาพ
ไพเราะเหมาะสมกบัลูกคา้ 

3.63 3.44 

(มาก) (ปานกลาง) 

5.4 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ มีกิริยามารยาทท่ี
ดีกบัลูกคา้ 

4.02 3.69 

(มาก) (มาก) 

5.5 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ มีมนุษยสัมพนัธ์
ท่ีดี ใหค้วามเป็นกนัเองยิม้แยม้แจ่มใสเป็นมิตร 

3.76 3.43 

(มาก) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.51 3.31 

(มาก) (ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.31 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ ชายมีความพึงพอใจต่อด้านความมี

อธัยาศยัไมตรี หรือความสุภาพและความเป็นมิตร มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.51) โดย
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ มีกิริยามารยาทท่ีดี
กบัลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.02) พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ให้ความเป็นกนัเอง
ยิ้มแยม้แจ่มใสเป็นมิตร (ค่าเฉล่ีย 3.76) และ  พนักงานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือ ใช้วาจาท่ีสุภาพ
ไพเราะเหมาะสมกบัลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.63) ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ หญิงมีความพึงพอใจต่อดา้นความมีอธัยาศยัไมตรี หรือความ
สุภาพและความเป็นมิตร มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.31) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ พนักงานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือ มีกิริยามารยาทท่ีดีกบัลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 
3.69) พนักงานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ ใช้วาจาท่ีสุภาพไพเราะเหมาะสมกบัลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.44) 
และ  พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ให้ความเป็นกนัเองยิ้มแยม้แจ่มใสเป็น
มิตร (ค่าเฉล่ีย 3.43) ตามล าดบั 
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ตารางที่  4.32 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อด้านการ
ติดต่อส่ือสาร จ าแนกตามเพศ 
 

ด้านการติดต่อส่ือสาร 

เพศ 

ชาย หญงิ 

N = 116 N = 89 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

6.1 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ ใหข้อ้มูลบริการ
ท่ีถูกตอ้งและ ง่ายต่อความเขา้ใจ 

3.76 4.00 

(มาก) (มาก) 

6.2 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ สามารถอธิบาย
ใหลู้กคา้ทราบถึงผลประโยชน์ท่ีลูกคา้จะไดรั้บ 
อยา่งชดัเจน 

3.07 3.21 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

6.3 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ สามารถให้
ขอ้มูลขั้นตอนปฏิบติังาน ระยะเวลาในการบริการ 
เอกสาร หลกัฐานท่ีจะตอ้งใช ้และค่าใชจ่้ายต่างๆ 
ไดอ้ยา่งชดัเจน ครบถว้น 

3.41 3.73 

(ปานกลาง) (มาก) 

6.4 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาด
ประตูเชียงใหม่ มีการประชาสัมพนัธ์รูปแบบ
ต่างๆ ในการใหบ้ริการแก่ลูกคา้อยา่งเหมาะสม 
เช่น มีโปสเตอร์ แผน่พบัอยา่งเพียงพอ รถ
ประชาสัมพนัธ์เคล่ือนท่ี   เป็นตน้ 

3.72 3.75 

(มาก) (มาก) 

6.5 การอธิบายของพนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ 
ใชภ้าษาค าพดูท่ีเขา้ใจง่ายชดัเจน เช่น ใชภ้าษา
ทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 

2.99 3.08 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.39 3.56 

(ปานกลาง) (มาก) 
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จากตารางท่ี 4.32 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ ชายมีความพึงพอใจต่อ ด้านการ
ติดต่อส่ือสาร มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.39) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ ให้ขอ้มูลบริการท่ีถูกตอ้งและ ง่ายต่อความเขา้ใจ 
(ค่าเฉล่ีย 3.76) ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ มีการประชาสัมพนัธ์
รูปแบบต่างๆ ในการให้บริการแก่ลูกคา้อย่างเหมาะสม เช่น มีโปสเตอร์ แผ่นพบัอยา่งเพียงพอ รถ
ประชาสัมพนัธ์เคล่ือนท่ี   เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.72) และ  พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ สามารถให้
ขอ้มูลขั้นตอนปฏิบติังาน ระยะเวลาในการบริการ เอกสาร หลกัฐานท่ีจะตอ้งใช ้และค่าใชจ่้ายต่างๆ 
ไดอ้ยา่งชดัเจน ครบถว้น (ค่าเฉล่ีย 3.41) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ หญิงมีความพึงพอใจต่อ ดา้นการติดต่อส่ือสาร มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.56) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานผูใ้ห้บริการ
ด้านสินเช่ือ ให้ขอ้มูลบริการท่ีถูกตอ้งและ ง่ายต่อความเขา้ใจ (ค่าเฉล่ีย 4.00) ธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ มีการประชาสัมพนัธ์รูปแบบต่างๆ ในการให้บริการแก่
ลูกคา้อย่างเหมาะสม เช่น มีโปสเตอร์ แผ่นพบัอย่างเพียงพอ รถประชาสัมพนัธ์เคล่ือนท่ี   เป็นตน้ 
(ค่าเฉล่ีย 3.75) และ  พนักงานผู ้ให้บริการด้านสินเช่ือ สามารถให้ข้อมูลขั้นตอนปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาในการบริการ เอกสาร หลกัฐานท่ีจะตอ้งใช ้และค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน ครบถว้น 
(ค่าเฉล่ีย 3.73) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.33 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อด้านความ
น่าเช่ือถือ จ าแนกตามเพศ 
 

ด้านความน่าเช่ือถือ 

เพศ 

ชาย หญงิ 

N = 116 N = 89 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

7.1 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาด
ประตูเชียงใหม่ เป็นธนาคารท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ี
น่าเช่ือถือ 

3.67 3.79 

(มาก) (มาก) 

7.2 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาด
ประตูเชียงใหม่ ไดมี้การส ารวจความตอ้งการของ
ลูกคา้ 

3.11 2.98 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

7.3 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาด
ประตูเชียงใหม่ ไดมี้การปรับปรุงการใหบ้ริการ
แก่ลูกคา้อยา่ง สม ่าเสมอ 

3.22 3.17 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

7.4 การบริหารงานของธนาคารมีความน่าเช่ือถือ 3.60 3.72 

(มาก) (มาก) 

7.5 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ ดว้ยความเสมอ
ภาค ยติุธรรม โปร่งใส เสมอ เหมือนกนัเป็นไป
ตามคิว 

3.77 3.42 

(มาก) (ปานกลาง) 

7.6 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ ใส่ชุดฟอร์มของ
ธนาคาร ในขณะปฏิบติังานหรือใหบ้ริการลูกคา้ 

3.72 3.78 

(มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.52 3.48 

(มาก) (ปานกลาง) 
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จากตารางท่ี 4.33 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ ชายมีความพึงพอใจต่อ ด้านความ
น่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ได้แก่ พนักงานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือ ด้วยความเสมอภาค ยุติธรรม โปร่งใส เสมอ เหมือนกัน
เป็นไปตามคิว (ค่าเฉล่ีย 3.77) พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ ใส่ชุดฟอร์มของธนาคาร ในขณะ
ปฏิบติังานหรือใหบ้ริการลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.72)  และ  ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาด
ประตูเชียงใหม่ เป็นธนาคารท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีน่าเช่ือถือ (ค่าเฉล่ีย 3.67) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ หญิงมีความพึงพอใจต่อ ดา้นความน่าเช่ือถือ  มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.48) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ธนาคารกสิกร
ไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ เป็นธนาคารท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีน่าเช่ือถือ (ค่าเฉล่ีย 
3.79) พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ ใส่ชุดฟอร์มของธนาคาร ในขณะปฏิบติังานหรือให้บริการ
ลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.78) และ  การบริหารงานของธนาคารมีความน่าเช่ือถือ (ค่าเฉล่ีย 3.72) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.34 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อด้านความ
ปลอดภยั จ าแนกตามเพศ 
 

ด้านความปลอดภัย 

เพศ 

ชาย หญงิ 

N = 116 N = 89 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

8.1 มีป้ายเตือนภยัใหลู้กคา้ในบริเวณท่ีมีความเส่ียง 
เช่น ระวงัล่ืนลม้พื้นต่าง ระดบับริเวณหนา้ห้องน ้า 
เป็นตน้ 

3.09 3.19 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

8.2 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ สามารถเก็บ
รักษาความลบัของลูกคา้ไม่น าขอ้มูลลูกคา้ไป
เปิดเผย 

4.20 4.30 

(มาก) (มาก) 

8.3 มีปิดประกาศขอ้พึงระมดัระวงั เช่น ระวงัการถูก
หลอกจากพวกมิจฉาชีพ เป็นตน้ 

3.62 3.78 

(มาก) (มาก) 

8.4 ทรัพยสิ์นของลูกคา้จะไม่สูญหาย เช่น เอกสาร
โฉนดท่ีดินท่ีน ามาค ้าประกนัไม่สูญหาย เป็นตน้ 

3.97 4.06 

(มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.72 3.83 

(มาก) (มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.34 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ ชายมีความพึงพอใจต่อด้านความ

ปลอดภยั มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.72) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ พนักงานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ สามารถเก็บรักษาความลบัของลูกคา้ไม่น าขอ้มูลลูกคา้ไป
เปิดเผย (ค่าเฉล่ีย 4.20) ทรัพยสิ์นของลูกคา้จะไม่สูญหาย เช่น เอกสารโฉนดท่ีดินท่ีน ามาค ้าประกนั
ไม่สูญหาย เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.97) และ  มีปิดประกาศขอ้พึงระมดัระวงั เช่น ระวงัการถูกหลอกจาก
พวกมิจฉาชีพ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.62) ตามล าดบั 

 



 73 
 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ หญิงมีความพึงพอใจต่อ ดา้นความปลอดภยั  มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.83) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานผูใ้ห้บริการ
ด้านสินเช่ือ สามารถเก็บรักษาความลับของลูกค้าไม่น าข้อมูลลูกค้าไปเปิดเผย (ค่าเฉล่ีย 4.30) 
ทรัพยสิ์นของลูกค้าจะไม่สูญหาย เช่น เอกสารโฉนดท่ีดินท่ีน ามาค ้ าประกนัไม่สูญหาย เป็นต้น 
(ค่าเฉล่ีย 4.06) และ  มีปิดประกาศขอ้พึงระมดัระวงั เช่น ระวงัการถูกหลอกจากพวกมิจฉาชีพ เป็น
ตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.78) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.35 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อดา้นความเขา้ใจ
และรู้จกัลูกคา้ จ  าแนกตามเพศ 
 

ด้านความเข้าใจและรู้จักลูกค้า 

เพศ 

ชาย หญงิ 

N = 116 N = 89 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

9.1 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ สามารถทราบถึง
ความตอ้งการลูกคา้ได ้ตั้งแต่คร้ังแรก ท่ีมาขอ
อนุมติัสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

3.80 3.84 

(มาก) (มาก) 

9.2 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ มีความสามารถ
จดจ าช่ือลูกคา้ได ้

2.96 2.96 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

9.3 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาด
ประตูเชียงใหม่ สามารถคน้หาขอ้มูลประวติัลูกคา้ 
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

3.78 3.73 

(มาก) (มาก) 

9.4 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาด
ประตูเชียงใหม่ สามารถตรวจสอบเครดิตบูโร 
(Credit Bureau) หรือ ขอ้มูลประวติัการช าระ
สินเช่ือ และการช าระบตัรเครดิตของลูกคา้จาก
สถาบนัการเงินต่างๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

3.61 3.56 

(มาก) (มาก) 

9.5 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาด
ประตูเชียงใหม่ สามารถแสดงหลกัฐาน เอกสารท่ี
จ าเป็น ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการรับรู้ ไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว เช่น ขอ้มูลของบริษทัประเมินสินทรัพย ์
ท่ีธนาคารรับรอง เป็นตน้ 

3.14 3.00 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.46 3.42 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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จากตารางท่ี 4.35 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ ชายมีความพึงพอใจต่อด้านความ
เขา้ใจและรู้จกัลูกคา้  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.46) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ สามารถทราบถึงความตอ้งการลูกคา้ได ้
ตั้งแต่คร้ังแรก ท่ีมาขออนุมติัสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั (ค่าเฉล่ีย 3.80) ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ สามารถคน้หาขอ้มูลประวติัลูกคา้ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 3.78) และ  
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ สามารถตรวจสอบเครดิตบูโร 
(Credit Bureau) หรือ ขอ้มูลประวติัการช าระสินเช่ือ และการช าระบตัรเครดิตของลูกคา้จากสถาบนั
การเงินต่างๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 3.61) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ หญิงมีความพึงพอใจต่อ ด้านความเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้  มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.42) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 
พนักงานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ สามารถทราบถึงความตอ้งการลูกคา้ได้ ตั้งแต่คร้ังแรก ท่ีมาขอ
อนุมัติสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย (ค่าเฉล่ีย 3.84) ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาตลาดประตู
เชียงใหม่ สามารถคน้หาขอ้มูลประวติัลูกคา้ ได้อย่างรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 3.73) และ  ธนาคารกสิกร
ไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ สามารถตรวจสอบเครดิตบูโร (Credit Bureau) 
หรือ ขอ้มูลประวติัการช าระสินเช่ือ และการช าระบตัรเครดิตของลูกคา้จากสถาบนัการเงินต่างๆ ได้
อยา่งรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 3.56) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.36 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อดา้นการสร้าง
บริการใหเ้ป็นท่ีรู้จกั จ  าแนกตามเพศ 
 

ด้านการสร้างบริการให้เป็นที่รู้จัก 

เพศ 

ชาย หญงิ 

N = 116 N = 89 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

10.1 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ กล่าวค าทกัทาย
ผูม้าใชบ้ริการ ดว้ยวาจา หรือการไหว ้หรือยิม้ 

3.96 3.87 

(มาก) (มาก) 

10.2 ช่ือของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) และ
ตราสัญญาลกัษณ์เป็นท่ีรู้จกัและจดจ าง่าย 

4.16 4.31 

(มาก) (มาก) 

10.3 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาด
ประตูเชียงใหม่ มีอุปกรณ์ต่างๆ ในการใหบ้ริการ
ท่ีทนัสมยั เช่น ตูเ้อทีเอม็ เคร่ืองปรับสมุด 
เคร่ืองรับฝากเงินอตัโนมติั  เป็นตน้ 

3.27 3.04 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

10.4 เวบ็ไซตข์องธนาคารน่าสนใจเขา้ถึงไดง่้าย 4.04 3.48 

(มาก) (ปานกลาง) 

10.5 อาคารสถานท่ีของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ สะอาด และ
เป็นระเบียบ เรียบร้อย 

2.97 2.99 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

10.6 สถานท่ีของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ มีความใหญ่โต 
สะดวกสบายต่อการมาติดต่อขออนุมติัสินเช่ือ 

2.74 2.80 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.52 3.41 

(มาก) (ปานกลาง) 
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จากตารางท่ี 4.36 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ ชายมีความพึงพอใจต่อ ดา้นการสร้าง
บริการให้เป็นท่ีรู้จกั มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ ช่ือของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) และตราสัญญาลกัษณ์เป็นท่ีรู้จกัและ
จดจ าง่าย (ค่าเฉล่ีย 4.16) เวบ็ไซตข์องธนาคารน่าสนใจเขา้ถึงไดง่้าย (ค่าเฉล่ีย 4.04) และ  พนกังานผู ้
ให้บริการดา้นสินเช่ือ กล่าวค าทกัทายผูม้าใชบ้ริการ ดว้ยวาจา หรือการไหว ้หรือยิม้ (ค่าเฉล่ีย 3.96) 
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ หญิงมีความพึงพอใจต่อ ดา้นการสร้างบริการให้เป็นท่ีรู้จกั มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.41) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 
ช่ือของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) และตราสัญญาลกัษณ์เป็นท่ีรู้จกัและจดจ าง่าย (ค่าเฉล่ีย 
4.31) พนักงานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ กล่าวค าทกัทายผูม้าใช้บริการ ดว้ยวาจา หรือการไหว ้หรือ
ยิม้ (ค่าเฉล่ีย 3.87) และ  เวบ็ไซตข์องธนาคารน่าสนใจเขา้ถึงไดง่้าย (ค่าเฉล่ีย 3.48) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.37 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพการใหบ้ริการดา้นสินเช่ือ
ท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ จ  าแนกตามเพศ 
 

องค์ประกอบคุณภาพบริการ 

เพศ 

ชาย 
N = 116 

หญงิ 
N = 89 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 

ดา้นความเช่ือมัน่วางใจได ้ 3.85 มาก 4.00 มาก 

ดา้นความสามารถในการตอบสนองความ
ตอ้งการของผูรั้บบริการ 

3.84 มาก 3.89 มาก 

ดา้นความสามารถในการให้บริการ 3.36 ปานกลาง 3.59 มาก 

ดา้นการเขา้ถึงลูกคา้ 3.35 ปานกลาง 3.51 มาก 

ดา้นความมีอธัยาศยัไมตรี หรือความสุภาพ
และความเป็นมิตร 

3.51 มาก 3.31 ปานกลาง 

ดา้นการติดต่อส่ือสาร 3.39 ปานกลาง 3.56 มาก 

ดา้นความน่าเช่ือถือ 3.52 มาก 3.48 ปานกลาง 

ดา้นความปลอดภยั 3.72 มาก 3.83 มาก 

ดา้นความเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ 3.46 ปานกลาง 3.42 ปานกลาง 

ดา้นการสร้างบริการให้เป็นท่ีรู้จกั 3.52 มาก 3.41 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 4.38 พบวา่ ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพการให้บริการดา้นสินเช่ือท่ีอยู่

อาศยัของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ จ าแนกตามเพศ ส าหรับ
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี เพศชายสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือดา้น
ความเช่ือมัน่วางใจได ้มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.85) ดา้นความสามารถใน
การตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.84) ด้านความปลอดภยั มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.72) ด้านการสร้าง
บริการให้เป็นท่ีรู้จกั และด้านความน่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.52) ดา้นความมีอธัยาศยัไมตรี หรือความสุภาพและความเป็นมิตร มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.51) ดา้นความเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปาน
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กลาง (ค่าเฉล่ีย 3.46) ดา้นการติดต่อส่ือสาร มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.39) ดา้นความสามารถในการให้บริการ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.36) และ ด้านการเข้าถึงลูกค้า มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.35) 
ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี เพศหญิงสามารถเรียงตามล าดับค่าเฉล่ียความพึงพอใจได้
ดงัต่อไปน้ี คือ ดา้นความเช่ือมัน่วางใจได ้มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00) 
ดา้นความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.89) ด้านความปลอดภยั มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.83) ดา้นความสามารถในการให้บริการ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.59) 
ดา้นการติดต่อส่ือสาร มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.56) ดา้นการเขา้ถึงลูกคา้ 
มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.51) ดา้นความน่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.48) ดา้นความเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.42) ด้านการสร้างบริการให้เป็นท่ีรู้จกั มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.41)และ ดา้นความมีอธัยาศยัไมตรี หรือความสุภาพและความเป็นมิตร มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.31) ตามล าดบั 
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4.2 ข้อมูลความพงึพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการด้านสินเช่ือที่อยู่อาศัยของธนาคารกสิกร
ไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ จ าแนกตามระยะเวลาการเป็นลูกค้า 
 
ตารางที่ 4.38 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อด้านความ
เช่ือมัน่วางใจได ้จ าแนกตามระยะเวลาการเป็นลูกคา้ 
 

ด้านความเช่ือมั่นวางใจได้ 

ระยะเวลาการเป็นลูกค้า 

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

4 ปีขึน้ไป 

N = 33 N = 65 N = 78 N = 29 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1.1 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ มี
ความซ่ือสัตยแ์ละความน่าเช่ือถือ
ไวใ้จได ้

3.67 3.77 3.79 3.93 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

1.2 การใหบ้ริการทุกคร้ังของพนกังานผู ้
ใหบ้ริการดา้นสินเช่ือ มีความถูกตอ้ง 
แม่นย  า เช่น เอกสารประกอบการขอ
สินเช่ือ ท่ีขอจากลูกคา้ในคร้ังแรก มี
ความครบถว้น ไม่ตอ้งขอเพิ่มอีกใน
ภายหลงั เป็นตน้ 

2.86 3.09 3.23 3.53 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(มาก) 

1.3 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ 
สามารถสร้างความเช่ือมัน่และสร้าง
ความไวว้างใจกบัลูกคา้ เช่น หาก
พนกังานมีการนดัหมายกบัลูกคา้
ล่วงหนา้ พนกังานสามารถมาพบกบั
ลูกคา้ไดต้รงตามเวลาท่ีนดัหมาย  
เป็นตน้ 

4.12 4.17 4.28 4.31 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
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ตารางที่ 4.38 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อด้านความ
เช่ือมัน่วางใจได ้จ าแนกตามระยะเวลาการเป็นลูกคา้ (ต่อ) 
 

ด้านความเช่ือมั่นวางใจได้ 

ระยะเวลาการเป็นลูกค้า 

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

4 ปีขึน้ไป 

N = 33 N = 65 N = 78 N = 29 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1.4 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ มี
ความสามารถในการใหบ้ริการอยา่ง
มีคุณภาพสม ่าเสมอ 

3.46 3.67 3.75 3.86 

(ปาน
กลาง) 

(มาก) (มาก) (มาก) 

1.5 ลูกคา้มีความเช่ือมัน่ในวงเงินท่ีขอ
อนุมติั จะไดรั้บตามท่ีขออนุมติั เม่ือ
ใชบ้ริการดา้นสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยักบั
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ 

4.46 4.59 4.83 4.85 

(มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.72 3.86 3.98 4.10 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.38 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการเป็นลูกคา้ ต ่ากวา่ 1 ปีมีความ

พึงพอใจต่อดา้นความเช่ือมัน่วางใจได ้ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.72) โดยค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ลูกคา้มีความเช่ือมัน่ในวงเงินท่ีขออนุมติั จะไดรั้บตามท่ีขออนุมติั 
เม่ือใช้บริการด้านสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยกับธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาตลาดประตู
เชียงใหม่ (ค่าเฉล่ีย 4.46) พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ สามารถสร้างความเช่ือมัน่และสร้างความ
ไวว้างใจกบัลูกคา้ เช่น หากพนกังานมีการนดัหมายกบัลูกคา้ล่วงหน้า พนกังานสามารถมาพบกบั
ลูกคา้ไดต้รงตามเวลาท่ีนดัหมาย  เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.12) และ  พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ มี
ความซ่ือสัตยแ์ละความน่าเช่ือถือไวใ้จได ้(ค่าเฉล่ีย 3.67) ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการเป็นลูกค้า 1  – 2 ปีมีความพึงพอใจต่อด้านความ
เช่ือมัน่วางใจได ้มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.86) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบั
แรกได้แก่ ลูกค้ามีความเช่ือมัน่ในวงเงินท่ีขออนุมติั จะได้รับตามท่ีขออนุมติั เม่ือใช้บริการด้าน
สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยักบัธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ (ค่าเฉล่ีย 4.59) 
พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ สามารถสร้างความเช่ือมัน่และสร้างความไวว้างใจกบัลูกคา้ เช่น 
หากพนกังานมีการนดัหมายกบัลูกคา้ล่วงหน้า พนักงานสามารถมาพบกบัลูกคา้ไดต้รงตามเวลาท่ี
นดัหมาย  เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.17) และ  พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ มีความซ่ือสัตยแ์ละความ
น่าเช่ือถือไวใ้จได ้(ค่าเฉล่ีย 3.77) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการเป็นลูกค้า 3  – 4 ปีมีความพึงพอใจต่อด้านความ
เช่ือมัน่วางใจได ้มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.98) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบั
แรกได้แก่ ลูกค้ามีความเช่ือมัน่ในวงเงินท่ีขออนุมติั จะได้รับตามท่ีขออนุมติั เม่ือใช้บริการด้าน
สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยักบัธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ (ค่าเฉล่ีย 4.83) 
พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ สามารถสร้างความเช่ือมัน่และสร้างความไวว้างใจกบัลูกคา้ เช่น 
หากพนกังานมีการนดัหมายกบัลูกคา้ล่วงหน้า พนักงานสามารถมาพบกบัลูกคา้ไดต้รงตามเวลาท่ี
นดัหมาย  เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.28) และ  พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ มีความซ่ือสัตยแ์ละความ
น่าเช่ือถือไวใ้จได ้(ค่าเฉล่ีย 3.79) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการเป็นลูกคา้ มากกวา่ 4 ปีข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ดา้น
ความเช่ือมัน่วางใจได ้มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.10) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรกได้แก่ ลูกคา้มีความเช่ือมัน่ในวงเงินท่ีขออนุมติั จะได้รับตามท่ีขออนุมติั เม่ือใช้บริการ
ดา้นสินเช่ือท่ีอยู่อาศยักบัธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ (ค่าเฉล่ีย 
4.85) พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ สามารถสร้างความเช่ือมัน่และสร้างความไวว้างใจกบัลูกคา้ 
เช่น หากพนกังานมีการนดัหมายกบัลูกคา้ล่วงหนา้ พนกังานสามารถมาพบกบัลูกคา้ไดต้รงตามเวลา
ท่ีนดัหมาย  เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.31) และ  พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ มีความซ่ือสัตยแ์ละความ
น่าเช่ือถือไวใ้จได ้(ค่าเฉล่ีย 3.93) ตามล าดบั 
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ตารางที่  4.39 แสดงค่าเฉ ล่ียและระดับความพึงพอใจของผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมี ต่อด้าน
ความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ จ าแนกตามระยะเวลาการเป็นลูกคา้ 
 

ด้านความสามารถในการตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

ระยะเวลาการเป็นลูกค้า 

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

4 ปีขึน้ไป 

N = 33 N = 65 N = 78 N = 29 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

2.1 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ มี
ความพร้อมและเตม็ใจในการ
ใหบ้ริการลูกคา้ 

3.38 3.52 3.85 4.20 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

2.2 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ 
สามารถเสนอผลิตภณัฑสิ์นเช่ือท่ีอยู่
อาศยัท่ีตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้ได ้

4.15 4.26 4.35 4.34 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

2.3 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ มี
ความพร้อมในการใหข้อ้มูล
เก่ียวกบับริการดา้นสินเช่ือท่ีอยู่
อาศยัได ้

3.61 3.68 3.64 3.83 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

2.4 กรณีเกิดปัญหาพนกังานผูใ้ห้บริการ
ดา้นสินเช่ือ สามารถแกไ้ขปัญหาได้
ทนัท่วงที รวดเร็วตามท่ี ลูกคา้
ตอ้งการ 

3.85 3.69 3.76 3.83 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.75 3.79 3.90 4.05 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
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จากตารางท่ี 4.39 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการเป็นลูกคา้ ต ่ากวา่ 1 ปีมีความ
พึงพอใจต่อดา้นความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.75) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนักงานผูใ้ห้บริการดา้น
สินเช่ือ สามารถเสนอผลิตภณัฑ์สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้(ค่าเฉล่ีย 
4.15) กรณีเกิดปัญหาพนักงานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือ สามารถแก้ไขปัญหาได้ทนัท่วงที รวดเร็ว
ตามท่ี ลูกคา้ตอ้งการ (ค่าเฉล่ีย 3.85) และ  พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ มีความพร้อมในการให้
ขอ้มูลเก่ียวกบับริการดา้นสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัได ้(ค่าเฉล่ีย 3.61) ตามล าดบั 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ี มีระยะเวลาการเป็นลูกค้า 1 – 2 ปี มีความพึงพอใจต่อ ด้าน
ความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.79) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ สามารถ
เสนอผลิตภณัฑ์สินเช่ือท่ีอยู่อาศยัท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้(ค่าเฉล่ีย 4.26) กรณีเกิด
ปัญหาพนักงานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือ สามารถแก้ไขปัญหาได้ทนัท่วงที รวดเร็วตามท่ี ลูกค้า
ต้องการ (ค่าเฉล่ีย 3.69) และ  พนักงานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือ มีความพร้อมในการให้ข้อมูล
เก่ียวกบับริการดา้นสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัได ้(ค่าเฉล่ีย 3.68) ตามล าดบั 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ี มีระยะเวลาการเป็นลูกค้า 3 – 4 ปี มีความพึงพอใจต่อด้าน
ความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.90) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ สามารถ
เสนอผลิตภณัฑ์สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้(ค่าเฉล่ีย 4.35) พนกังานผู ้
ให้บริการดา้นสินเช่ือ มีความพร้อมและเต็มใจในการให้บริการลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.85) และ  กรณีเกิด
ปัญหาพนักงานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือ สามารถแก้ไขปัญหาได้ทนัท่วงที รวดเร็วตามท่ี ลูกค้า
ตอ้งการ (ค่าเฉล่ีย 3.76) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการเป็นลูกคา้ มากกวา่ 4 ปีข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ดา้น
ความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
4.05) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ สามารถ
เสนอผลิตภณัฑ์สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้(ค่าเฉล่ีย 4.34) พนกังานผู ้
ใหบ้ริการดา้นสินเช่ือ มีความพร้อมและเต็มใจในการให้บริการลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.20) และ  พนกังาน
ผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือ มีความพร้อมในการให้ข้อมูลเก่ียวกับบริการด้านสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัได ้
(ค่าเฉล่ีย 3.83) ตามล าดบั 
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ตารางที่  4.40 แสดงค่าเฉ ล่ียและระดับความพึงพอใจของผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมี ต่อด้าน
ความสามารถในการใหบ้ริการ จ าแนกตามระยะเวลาการเป็นลูกคา้ 
 

ด้านความสามารถในการให้บริการ 

ระยะเวลาการเป็นลูกค้า 

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

4 ปีขึน้ไป 

N = 33 N = 65 N = 78 N = 29 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
3.1 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ มี

ความรู้ เก่ียวกบัระเบียบ วธีิปฏิบติั 
ขั้นตอนการ ปฏิบติังาน และมี
ความสามารถในการใหบ้ริการการ
ขอสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัไดเ้ป็นอยา่งดี 

3.21 3.56 3.71 3.75 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

3.2 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ มี
ทกัษะความช านาญใหบ้ริการดา้น
สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

3.12 3.32 3.34 3.55 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

3.3 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ มี
ความรู้  เช่น การคิดค่าดอกเบ้ีย 
เอกสารประกอบการขอสินเช่ือท่ี
อยูอ่าศยั การประเมินวงเงินสินเช่ือ
ท่ีอยูอ่าศยัไดเ้ป็นอยา่งดี   เป็นตน้ 

4.00 3.95 3.81 3.76 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3.4 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ 
สามารถประมาณการระยะเวลาใน
การขออนุมติัวงเงินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เช่น ไม่เกิน 7 วนั
ท าการ (กรณีเอกสารครบถว้น) 
เป็นตน้ 

2.89 2.87 3.21 3.21 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.31 3.43 3.52 3.57 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 
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จากตารางท่ี 4.40 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการเป็นลูกคา้ ต ่ากวา่ 1 ปีมีความ
พึงพอใจต่อ ดา้นความสามารถในการให้บริการ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.31) โดย
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ มีความรู้ เช่น การ
คิดค่าดอกเบ้ีย เอกสารประกอบการขอสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั การประเมินวงเงินสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัไดเ้ป็น
อยา่งดี เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.00) พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ มีความรู้ เก่ียวกบัระเบียบ วิธีปฏิบติั 
ขั้นตอนการ ปฏิบติังาน และมีความสามารถในการให้บริการการขอสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัไดเ้ป็นอยา่งดี 
(ค่าเฉล่ีย 3.21) และ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ มีทกัษะความช านาญให้บริการดา้นสินเช่ือท่ี
อยูอ่าศยั (ค่าเฉล่ีย 3.12) ตามล าดบั 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการเป็นลูกค้า 1  – 2 ปี มีความพึงพอใจต่อ ด้าน
ความสามารถในการใหบ้ริการ  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.43) โดยค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ มีความรู้ เช่น การคิดค่าดอกเบ้ีย 
เอกสารประกอบการขอสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั การประเมินวงเงินสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัไดเ้ป็นอยา่งดี เป็นตน้ 
(ค่าเฉล่ีย 3.95) พนักงานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ มีความรู้ เก่ียวกบัระเบียบ วิธีปฏิบติั ขั้นตอนการ 
ปฏิบติังาน และมีความสามารถในการให้บริการการขอสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัได้เป็นอย่างดี (ค่าเฉล่ีย 
3.56) และพนักงานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ มีทกัษะความช านาญให้บริการด้านสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั 
(ค่าเฉล่ีย 3.32) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการเป็นลูกคา้ 3 – 4 ปีมีความพึงพอใจต่อ ดา้นความสามารถใน
การให้บริการ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 
พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ มีความรู้ เช่น การคิดค่าดอกเบ้ีย เอกสารประกอบการขอสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 
การประเมินวงเงินสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัไดเ้ป็นอยา่งดี เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.81) พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ 
มีความรู้ เก่ียวกบัระเบียบ วิธีปฏิบติั ขั้นตอนการ ปฏิบติังาน และมีความสามารถในการให้บริการการขอ
สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัไดเ้ป็นอยา่งดี (ค่าเฉล่ีย 3.71) และ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ มีทกัษะความช านาญ
ใหบ้ริการดา้นสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั (ค่าเฉล่ีย 3.34) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการเป็นลูกค้า มากกว่า 4 ปีข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ด้าน
ความสามารถในการใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.57) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ มีความรู้ เช่น การคิดค่าดอกเบ้ีย เอกสารประกอบการขอ
สินเช่ือท่ีอยู่อาศยั การประเมินวงเงินสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัไดเ้ป็นอย่างดี  เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.76) พนักงานผู ้
ให้บริการดา้นสินเช่ือ มีความรู้ เก่ียวกบัระเบียบ วิธีปฏิบติั ขั้นตอนการ ปฏิบติังาน และมีความสามารถใน
การให้บริการการขอสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัไดเ้ป็นอยา่งดี (ค่าเฉล่ีย 3.75) และ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ 
มีทกัษะความช านาญใหบ้ริการดา้นสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั (ค่าเฉล่ีย 3.55) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.41 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อดา้นการเขา้ถึง
ลูกคา้ จ าแนกตามระยะเวลาการเป็นลูกคา้ 
 

ด้านการเข้าถึงลูกค้า 

ระยะเวลาการเป็นลูกค้า 

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

4 ปีขึน้ไป 

N = 33 N = 65 N = 78 N = 29 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
4.1 ท าเลท่ีตั้ง ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 

(มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ 
เหมาะสม การคมนาคมสะดวกง่าย
ต่อการติดต่อ 

2.55 2.70 2.87 3.07 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.2 ขั้นตอนการบริการใชเ้วลานอ้ย  มี
ช่องบริการเพียงพอ ไม่ตอ้งรอนาน 

3.21 3.50 3.72 4.00 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

4.3 ลูกคา้สามารถเรียกใชบ้ริการจาก
พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือได้
สะดวก เช่น การรับเอกสารเซ็น
สัญญาการขอกู ้นอกสถานท่ี เป็นตน้ 

3.46 3.47 3.89 3.98 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

4.4 พนกังานมีการยดืหยุน่ต่อการ
ใหบ้ริการ เช่น เอกสารไม่ครบ แต่
สามารถใหบ้ริการได ้โดยลูกคา้
สามารถน าเอกสารท่ีขาด มาให้
เพิ่มเติมในภายหลงัได ้เป็นตน้ 

3.38 3.77 3.92 4.11 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

4.5 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ มี
ขั้นตอนการใหบ้ริการอยา่งเป็น
ระเบียบ และเป็นระบบ 

3.01 3.14 3.13 3.56 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.12 3.31 3.50 3.74 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 
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จากตารางท่ี 4.41 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการเป็นลูกคา้ ต ่ากวา่ 1 ปีมีความ
พึงพอใจต่อ ดา้นการเขา้ถึงลูกคา้ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.12) โดยค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ลูกคา้สามารถเรียกใชบ้ริการจากพนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ
ไดส้ะดวก เช่น การรับเอกสารเซ็นสัญญาการขอกู ้นอกสถานท่ี เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.46) พนกังานมี
การยืดหยุ่นต่อการให้บริการ เช่น เอกสารไม่ครบ แต่สามารถให้บริการได้ โดยลูกคา้สามารถน า
เอกสารท่ีขาด มาให้เพิ่มเติมในภายหลงัได ้เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.38) และ  ขั้นตอนการบริการใชเ้วลา
นอ้ย  มีช่องบริการเพียงพอ ไม่ตอ้งรอนาน (ค่าเฉล่ีย 3.21) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการเป็นลูกคา้ 1 – 2 ปีมีความพึงพอใจต่อ ดา้นการเขา้ถึง
ลูกคา้ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.31) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ได้แก่ พนักงานมีการยืดหยุ่นต่อการให้บริการ เช่น เอกสารไม่ครบ แต่สามารถให้บริการได ้โดย
ลูกคา้สามารถน าเอกสารท่ีขาด มาให้เพิ่มเติมในภายหลงัได้ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.77) ขั้นตอนการ
บริการใชเ้วลานอ้ย  มีช่องบริการเพียงพอ ไม่ตอ้งรอนาน (ค่าเฉล่ีย 3.50) และ  ลูกคา้สามารถเรียกใช้
บริการจากพนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือไดส้ะดวก เช่น การรับเอกสารเซ็นสัญญาการขอกู ้นอก
สถานท่ี เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.47) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการเป็นลูกคา้ 3 – 4 ปีมีความพึงพอใจต่อ ดา้นการเขา้ถึง
ลูกคา้ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.50) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 
พนักงานมีการยืดหยุ่นต่อการให้บริการ เช่น เอกสารไม่ครบ แต่สามารถให้บริการได้ โดยลูกคา้
สามารถน าเอกสารท่ีขาด มาใหเ้พิ่มเติมในภายหลงัได ้เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.92) ลูกคา้สามารถเรียกใช้
บริการจากพนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือไดส้ะดวก เช่น การรับเอกสารเซ็นสัญญาการขอกู ้นอก
สถานท่ี เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.89)และ  ขั้นตอนการบริการใชเ้วลานอ้ย  มีช่องบริการเพียงพอ ไม่ตอ้ง
รอนาน (ค่าเฉล่ีย 3.72) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการเป็นลูกคา้ มากกวา่ 4 ปีข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ดา้น
การเขา้ถึงลูกคา้ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.74) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบั
แรกได้แก่ พนักงานมีการยืดหยุ่นต่อการให้บริการ เช่น เอกสารไม่ครบ แต่สามารถให้บริการได ้
โดยลูกคา้สามารถน าเอกสารท่ีขาด มาใหเ้พิ่มเติมในภายหลงัได ้เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.11) ขั้นตอนการ
บริการใชเ้วลานอ้ย  มีช่องบริการเพียงพอ ไม่ตอ้งรอนาน (ค่าเฉล่ีย 4.00) และ  ลูกคา้สามารถเรียกใช้
บริการจากพนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือไดส้ะดวก เช่น การรับเอกสารเซ็นสัญญาการขอกู ้นอก
สถานท่ี เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.98) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.42 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อด้านความมี
อธัยาศยัไมตรี หรือความสุภาพและความเป็นมิตร จ าแนกตามระยะเวลาการเป็นลูกคา้ 
 

ด้านความมีอธัยาศัยไมตรี หรือความ
สุภาพและความเป็นมิตร 

ระยะเวลาการเป็นลูกค้า 

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

4 ปีขึน้ไป 

N = 33 N = 65 N = 78 N = 29 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
5.1 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ 

เอาใจใส่ลูกคา้ ยอมรับฟังความ
คิดเห็นและค าติชมของลูกคา้ 

3.05 3.14 3.15 3.24 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

5.2 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ 
มีความเขา้ใจลูกคา้ เช่น ความ
รวดเร็วในการด าเนินการอนุมติั
สินเช่ือ ปริมาณวงเงินท่ีขออนุมติั 
เป็นตน้ 

2.83 2.85 2.98 3.18 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

5.3 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ 
ใชว้าจาท่ีสุภาพไพเราะเหมาะสม
กบัลูกคา้ 

3.45 3.53 3.61 3.60 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

5.4 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ 
มีกิริยามารยาทท่ีดีกบัลูกคา้ 

3.68 3.79 4.00 4.02 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

5.5 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ 
มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ใหค้วามเป็น
กนัเองยิม้แยม้แจ่มใสเป็นมิตร 

3.44 3.45 3.78 3.73 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.29 3.35 3.50 3.56 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 
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จากตารางท่ี 4.42 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการเป็นลูกคา้ ต ่ากวา่ 1 ปีมีความ
พึงพอใจต่อ ด้านความมีอธัยาศยัไมตรี หรือความสุภาพและความเป็นมิตร มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.29) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานผูใ้ห้บริการ
ดา้นสินเช่ือ มีกิริยามารยาทท่ีดีกบัลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.68) พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ ใชว้าจาท่ี
สุภาพไพเราะเหมาะสมกบัลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.45) และ พนักงานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือ มีมนุษย
สัมพนัธ์ท่ีดี ใหค้วามเป็นกนัเองยิม้แยม้แจ่มใสเป็นมิตร (ค่าเฉล่ีย 3.44) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการเป็นลูกคา้ 1 – 2 ปีมีความพึงพอใจต่อ ด้านความมี
อธัยาศยัไมตรี หรือความสุภาพและความเป็นมิตร มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.35) 
โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ มีกิริยามารยาท
ท่ีดีกบัลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.79) พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ ใช้วาจาท่ีสุภาพไพเราะเหมาะสมกบั
ลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.53) และ  พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ใหค้วามเป็นกนัเอง
ยิม้แยม้แจ่มใสเป็นมิตร (ค่าเฉล่ีย 3.45) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการเป็นลูกคา้ 3 – 4 ปีมีความพึงพอใจต่อ ด้านความมี
อธัยาศยัไมตรี หรือความสุภาพและความเป็นมิตร มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.50) โดย
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ มีกิริยามารยาทท่ีดี
กบัลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.00) พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ให้ความเป็นกนัเอง
ยิ้มแยม้แจ่มใสเป็นมิตร (ค่าเฉล่ีย 3.78) และ  พนักงานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือ ใช้วาจาท่ีสุภาพ
ไพเราะเหมาะสมกบัลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.61) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการเป็นลูกคา้ มากกวา่ 4 ปีข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ดา้น
ความมีอธัยาศยัไมตรี หรือความสุภาพและความเป็นมิตร มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.56) 
โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ มีกิริยามารยาท
ท่ีดีกับลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.02) พนักงานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือ มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ให้ความเป็น
กนัเองยิม้แยม้แจ่มใสเป็นมิตร (ค่าเฉล่ีย 3.73) และ  พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ ใชว้าจาท่ีสุภาพ
ไพเราะเหมาะสมกบัลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.60) ตามล าดบั 
 
 
 
 
 



 91 
 

ตารางที่ 4.43 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ต่อด้านการ
ติดต่อส่ือสาร จ าแนกตามระยะเวลาการเป็นลูกคา้ 
 

ด้านการติดต่อส่ือสาร 

ระยะเวลาการเป็นลูกค้า 

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

4 ปีขึน้ไป 

N = 33 N = 65 N = 78 N = 29 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

6.1 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ ให้
ขอ้มูลบริการท่ีถูกตอ้งและ ง่ายต่อ
ความเขา้ใจ 

3.61 3.76 3.94 4.12 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

6.2 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ 
สามารถอธิบายใหลู้กคา้ทราบถึง
ผลประโยชน์ท่ีลูกคา้จะไดรั้บ อยา่ง
ชดัเจน 

3.06 3.06 3.15 3.31 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

6.3 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ 
สามารถใหข้อ้มูลขั้นตอนปฏิบติังาน 
ระยะเวลาในการบริการ เอกสาร 
หลกัฐานท่ีจะตอ้งใช ้และค่าใชจ่้าย
ต่างๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน ครบถว้น 

3.42 3.48 3.54 3.90 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

6.4 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ มีการ
ประชาสัมพนัธ์รูปแบบต่างๆ ในการ
ใหบ้ริการแก่ลูกคา้อยา่งเหมาะสม 
เช่น มีโปสเตอร์ แผน่พบัอยา่ง
เพียงพอ รถประชาสัมพนัธ์เคล่ือนท่ี   
เป็นตน้ 

3.85 3.58 3.81 3.72 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
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ตารางที่ 4.43 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อด้านการ
ติดต่อส่ือสาร จ าแนกตามระยะเวลาการเป็นลูกคา้ (ต่อ) 
 

ด้านการติดต่อส่ือสาร 

ระยะเวลาการเป็นลูกค้า 

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

4 ปีขึน้ไป 

N = 33 N = 65 N = 78 N = 29 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

6.5 การอธิบายของพนกังานผูใ้ห้บริการ
ดา้นสินเช่ือ ใชภ้าษาค าพดูท่ีเขา้ใจ
ง่ายชดัเจน เช่น ใชภ้าษาทอ้งถ่ิน เป็น
ตน้ 

2.88 2.97 3.22 2.83 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.36 3.37 3.53 3.58 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.43 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการเป็นลูกคา้ ต ่ากวา่ 1 ปีมีความ
พึงพอใจต่อ ดา้นการติดต่อส่ือสาร มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.36) โดยค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ มี
การประชาสัมพนัธ์รูปแบบต่างๆ ในการให้บริการแก่ลูกคา้อยา่งเหมาะสม เช่น มีโปสเตอร์ แผน่พบั
อยา่งเพียงพอ รถประชาสัมพนัธ์เคล่ือนท่ี   เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.85) พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ 
ให้ขอ้มูลบริการท่ีถูกตอ้งและ ง่ายต่อความเขา้ใจ (ค่าเฉล่ีย 3.61) และ  พนักงานผูใ้ห้บริการด้าน
สินเช่ือ สามารถให้ขอ้มูลขั้นตอนปฏิบติังาน ระยะเวลาในการบริการ เอกสาร หลกัฐานท่ีจะตอ้งใช ้
และค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน ครบถว้น (ค่าเฉล่ีย 3.42) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการเป็นลูกค้า 1  – 2 ปีมีความพึงพอใจต่อด้านการ
ติดต่อส่ือสาร มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.37) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ ให้ขอ้มูลบริการท่ีถูกตอ้งและ ง่ายต่อความเขา้ใจ 
(ค่าเฉล่ีย 3.76) ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ มีการประชาสัมพนัธ์
รูปแบบต่างๆ ในการให้บริการแก่ลูกคา้อย่างเหมาะสม เช่น มีโปสเตอร์ แผ่นพบัอยา่งเพียงพอ รถ
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ประชาสัมพนัธ์เคล่ือนท่ี   เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.58) และ  พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ สามารถให้
ขอ้มูลขั้นตอนปฏิบติังาน ระยะเวลาในการบริการ เอกสาร หลกัฐานท่ีจะตอ้งใช ้และค่าใชจ่้ายต่างๆ 
ไดอ้ยา่งชดัเจน ครบถว้น (ค่าเฉล่ีย 3.48) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการเป็นลูกค้า 3  – 4 ปีมีความพึงพอใจต่อ ด้านการ
ติดต่อส่ือสาร มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.53) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบั
แรกได้แก่ พนักงานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือ ให้ข้อมูลบริการท่ีถูกต้องและ ง่ายต่อความเข้าใจ 
(ค่าเฉล่ีย 3.94) ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ มีการประชาสัมพนัธ์
รูปแบบต่างๆ ในการให้บริการแก่ลูกคา้อย่างเหมาะสม เช่น มีโปสเตอร์ แผ่นพบัอยา่งเพียงพอ รถ
ประชาสัมพนัธ์เคล่ือนท่ี   เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.81) และ  พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ สามารถให้
ขอ้มูลขั้นตอนปฏิบติังาน ระยะเวลาในการบริการ เอกสาร หลกัฐานท่ีจะตอ้งใช ้และค่าใชจ่้ายต่างๆ 
ไดอ้ยา่งชดัเจน ครบถว้น (ค่าเฉล่ีย 3.54) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการเป็นลูกคา้ มากกวา่ 4 ปีข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ดา้น
การติดต่อส่ือสาร มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.58) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ ให้ขอ้มูลบริการท่ีถูกตอ้งและ ง่ายต่อความเขา้ใจ 
(ค่าเฉล่ีย 4.12) พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ สามารถให้ขอ้มูลขั้นตอนปฏิบติังาน ระยะเวลาใน
การบริการ เอกสาร หลกัฐานท่ีจะตอ้งใช้ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ครบถ้วน (ค่าเฉล่ีย 
3.90) และ  ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ มีการประชาสัมพนัธ์
รูปแบบต่างๆ ในการให้บริการแก่ลูกคา้อย่างเหมาะสม เช่น มีโปสเตอร์ แผ่นพบัอยา่งเพียงพอ รถ
ประชาสัมพนัธ์เคล่ือนท่ี เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.72) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.44 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อด้านความ
น่าเช่ือถือ จ าแนกตามระยะเวลาการเป็นลูกคา้ 
 

ด้านความน่าเช่ือถือ 

ระยะเวลาการเป็นลูกค้า 

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

 4 ปีขึน้ไป 

N = 33 N = 65 N = 78 N = 29 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
7.1 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ เป็น
ธนาคารท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีน่าเช่ือถือ 

3.61 3.71 3.77 3.76 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

7.2 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ ไดมี้การ
ส ารวจความตอ้งการของลูกคา้ 

2.68 3.00 3.18 3.28 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

7.3 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ ไดมี้การ
ปรับปรุงการใหบ้ริการแก่ลูกคา้อยา่ง 
สม ่าเสมอ 

2.85 3.18 3.23 3.52 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

7.4 การบริหารงานของธนาคารมีความ
น่าเช่ือถือ 

3.50 3.62 3.69 3.82 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

7.5 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ ดว้ย
ความเสมอภาค ยติุธรรม โปร่งใส 
เสมอ เหมือนกนัเป็นไปตามคิว 

3.40 3.46 3.70 3.93 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

7.6 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ ใส่ชุด
ฟอร์มของธนาคาร ในขณะปฏิบติังาน
หรือใหบ้ริการลูกคา้ 

3.85 3.55 3.88 3.69 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.32 3.42 3.58 3.67 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 
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จากตารางท่ี 4.44 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการเป็นลูกคา้ ต ่ากวา่ 1 ปีมีความ
พึงพอใจต่อ ดา้นความน่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.32) โดยค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ พนักงานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือ ใส่ชุดฟอร์มของธนาคาร 
ในขณะปฏิบติังานหรือให้บริการลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.85) ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขา
ตลาดประตูเชียงใหม่ เป็นธนาคารท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีน่าเช่ือถือ (ค่าเฉล่ีย 3.61) และ  การบริหารงาน
ของธนาคารมีความน่าเช่ือถือ (ค่าเฉล่ีย 3.50) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการเป็นลูกค้า 1  – 2 ปีมีความพึงพอใจต่อ ด้านความ
น่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.42) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบั
แรกไดแ้ก่ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ เป็นธนาคารท่ีมีช่ือเสียง
เป็นท่ีน่าเช่ือถือ (ค่าเฉล่ีย 3.71) การบริหารงานของธนาคารมีความน่าเช่ือถือ (ค่าเฉล่ีย 3.62) และ  
พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ ใส่ชุดฟอร์มของธนาคาร ในขณะปฏิบติังานหรือให้บริการลูกคา้ 
(ค่าเฉล่ีย 3.55) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการเป็นลูกค้า 3  – 4 ปีมีความพึงพอใจต่อด้านความ
น่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.58) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ ใส่ชุดฟอร์มของธนาคาร ในขณะปฏิบติังานหรือให้บริการ
ลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.88) ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ เป็นธนาคารท่ี
มีช่ือเสียงเป็นท่ีน่าเช่ือถือ (ค่าเฉล่ีย 3.77) และ  พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ ดว้ยความเสมอภาค 
ยติุธรรม โปร่งใส เสมอ เหมือนกนัเป็นไปตามคิว (ค่าเฉล่ีย 3.70) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการเป็นลูกคา้ มากกวา่ 4 ปีข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ดา้น
ความน่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.67) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบั
แรกไดแ้ก่ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ ดว้ยความเสมอภาค ยุติธรรม โปร่งใส เสมอ เหมือนกนั
เป็นไปตามคิว (ค่าเฉล่ีย 3.93) การบริหารงานของธนาคารมีความน่าเช่ือถือ (ค่าเฉล่ีย 3.82) และ  
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ เป็นธนาคารท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ี
น่าเช่ือถือ (ค่าเฉล่ีย 3.76) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.45 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อด้านความ
ปลอดภยั จ าแนกตามระยะเวลาการเป็นลูกคา้ 
 

ด้านความปลอดภัย 

ระยะเวลาการเป็นลูกค้า 

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

4 ปีขึน้ไป 

N = 33 N = 65 N = 78 N = 29 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

8.1 มีป้ายเตือนภยัใหลู้กคา้ในบริเวณท่ีมี
ความเส่ียง เช่น ระวงัล่ืนลม้พื้นต่าง 
ระดบับริเวณหนา้หอ้งน ้า เป็นตน้ 

3.15 3.09 3.17 3.14 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

8.2 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ 
สามารถเก็บรักษาความลบัของลูกคา้
ไม่น าขอ้มูลลูกคา้ไปเปิดเผย 

4.36 4.28 4.18 4.21 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

8.3 มีปิดประกาศขอ้พึงระมดัระวงั เช่น 
ระวงัการถูกหลอกจากพวกมิจฉาชีพ 
เป็นตน้ 

3.73 3.82 3.56 3.69 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

8.4 ทรัพยสิ์นของลูกคา้จะไม่สูญหาย เช่น 
เอกสารโฉนดท่ีดินท่ีน ามาค ้าประกนั
ไม่สูญหาย เป็นตน้ 

3.85 3.97 4.05 4.15 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.77 3.79 3.74 3.80 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.45 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการเป็นลูกคา้ ต ่ากวา่ 1 ปีมีความ

พึงพอใจต่อ ด้านความปลอดภยั มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.77) โดยค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ พนักงานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ สามารถเก็บรักษาความลบัของ
ลูกคา้ไม่น าขอ้มูลลูกคา้ไปเปิดเผย (ค่าเฉล่ีย 4.36) ทรัพยสิ์นของลูกคา้จะไม่สูญหาย เช่น เอกสาร
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โฉนดท่ีดินท่ีน ามาค ้ าประกันไม่สูญหาย เป็นต้น (ค่าเฉล่ีย 3.85) และ  มีปิดประกาศข้อพึง
ระมดัระวงั เช่น ระวงัการถูกหลอกจากพวกมิจฉาชีพ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.73) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการเป็นลูกค้า 1  – 2 ปีมีความพึงพอใจต่อ ด้านความ
ปลอดภยั  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.79) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ พนักงานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ สามารถเก็บรักษาความลบัของลูกคา้ไม่น าขอ้มูลลูกคา้ไป
เปิดเผย (ค่าเฉล่ีย 4.28) ทรัพยสิ์นของลูกคา้จะไม่สูญหาย เช่น เอกสารโฉนดท่ีดินท่ีน ามาค ้าประกนั
ไม่สูญหาย เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.97) และ  มีปิดประกาศขอ้พึงระมดัระวงั เช่น ระวงัการถูกหลอกจาก
พวกมิจฉาชีพ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.82) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการเป็นลูกค้า 3  – 4 ปีมีความพึงพอใจต่อ ด้านความ
ปลอดภยั มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.74) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ พนักงานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ สามารถเก็บรักษาความลบัของลูกคา้ไม่น าขอ้มูลลูกคา้ไป
เปิดเผย (ค่าเฉล่ีย 4.18) ทรัพยสิ์นของลูกคา้จะไม่สูญหาย เช่น เอกสารโฉนดท่ีดินท่ีน ามาค ้าประกนั
ไม่สูญหาย เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.05) และ  มีปิดประกาศขอ้พึงระมดัระวงั เช่น ระวงัการถูกหลอกจาก
พวกมิจฉาชีพ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.56) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการเป็นลูกคา้ มากกวา่ 4 ปีข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ดา้น
ความปลอดภยั มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.80) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบั
แรกไดแ้ก่ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ สามารถเก็บรักษาความลบัของลูกคา้ไม่น าขอ้มูลลูกคา้
ไปเปิดเผย (ค่าเฉล่ีย 4.21) ทรัพยสิ์นของลูกคา้จะไม่สูญหาย เช่น เอกสารโฉนดท่ีดินท่ีน ามาค ้ า
ประกนัไม่สูญหาย เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.15) และ  มีปิดประกาศขอ้พึงระมดัระวงั เช่น ระวงัการถูก
หลอกจากพวกมิจฉาชีพ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.69) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.46 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อดา้นความเขา้ใจ
และรู้จกัลูกคา้ จ  าแนกตามระยะเวลาการเป็นลูกคา้ 
 

ด้านความเข้าใจและรู้จักลูกค้า 

ระยะเวลาการเป็นลูกค้า 

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

4 ปีขึน้ไป 

N = 33 N = 65 N = 78 N = 29 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

9.1 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ 
สามารถทราบถึงความตอ้งการลูกคา้
ได ้ตั้งแต่คร้ังแรก ท่ีมาขออนุมติั
สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

3.47 3.80 3.84 4.19 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

9.2 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ มี
ความสามารถจดจ าช่ือลูกคา้ได ้

2.48 2.83 3.00 3.66 

(นอ้ย) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

9.3 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ สามารถ
คน้หาขอ้มูลประวติัลูกคา้ ไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว 

3.67 3.85 3.69 3.83 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

9.4 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ สามารถ
ตรวจสอบเครดิตบูโร (Credit 
Bureau) หรือ ขอ้มูลประวติัการช าระ
สินเช่ือ และการช าระบตัรเครดิตของ
ลูกคา้จากสถาบนัการเงินต่างๆ ได้
อยา่งรวดเร็ว 

3.48 3.62 3.62 3.59 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 
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ตารางที ่4.46 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อดา้นความเขา้ใจ
และรู้จกัลูกคา้ จ  าแนกตามระยะเวลาการเป็นลูกคา้ (ต่อ) 
 

ด้านความเข้าใจและรู้จักลูกค้า 

ระยะเวลาการเป็นลูกค้า 

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

4 ปีขึน้ไป 

N = 33 N = 65 N = 78 N = 29 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

9.5 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ สามารถ
แสดงหลกัฐาน เอกสารท่ีจ าเป็น ใน
กรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการรับรู้ ไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว เช่น ขอ้มูลของบริษทั
ประเมินสินทรัพย ์ท่ีธนาคารรับรอง 
เป็นตน้ 

3.24 2.88 3.09 3.31 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.27 3.39 3.45 3.71 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.46 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการเป็นลูกคา้ ต ่ากวา่ 1 ปีมีความ

พึงพอใจต่อ ด้านความเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.27) โดย
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาด
ประตูเชียงใหม่ สามารถคน้หาขอ้มูลประวติัลูกคา้ ไดอ้ย่างรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 3.67) ธนาคารกสิกร
ไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ สามารถตรวจสอบเครดิตบูโร (Credit Bureau) 
หรือ ขอ้มูลประวติัการช าระสินเช่ือ และการช าระบตัรเครดิตของลูกคา้จากสถาบนัการเงินต่างๆ ได้
อยา่งรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 3.48) และ  พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ สามารถทราบถึงความตอ้งการ
ลูกคา้ได ้ตั้งแต่คร้ังแรก ท่ีมาขออนุมติัสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั (ค่าเฉล่ีย 3.47) ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการเป็นลูกคา้ 1 – 2 ปีมีความพึงพอใจต่อ ดา้นความเขา้ใจ
และรู้จกัลูกคา้ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.39) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรกได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ สามารถคน้หา
ขอ้มูลประวติัลูกคา้ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 3.85) พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ สามารถทราบ
ถึงความต้องการลูกค้าได้ ตั้ งแต่คร้ังแรก ท่ีมาขออนุมัติสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย (ค่าเฉล่ีย 3.80) และ  
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ สามารถตรวจสอบเครดิตบูโร 
(Credit Bureau) หรือ ขอ้มูลประวติัการช าระสินเช่ือ และการช าระบตัรเครดิตของลูกคา้จากสถาบนั
การเงินต่างๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 3.62) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการเป็นลูกคา้ 3 – 4 ปีมีความพึงพอใจต่อ ดา้นความเขา้ใจ
และรู้จกัลูกคา้ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.45) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ สามารถทราบถึงความตอ้งการลูกคา้ได ้ตั้งแต่คร้ัง
แรก ท่ีมาขออนุมติัสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั (ค่าเฉล่ีย 3.84) ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาด
ประตูเชียงใหม่ สามารถคน้หาขอ้มูลประวติัลูกคา้ ไดอ้ย่างรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 3.69) และ  ธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ สามารถตรวจสอบเครดิตบูโร (Credit 
Bureau) หรือ ขอ้มูลประวติัการช าระสินเช่ือ และการช าระบตัรเครดิตของลูกคา้จากสถาบนัการเงิน
ต่างๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 3.62) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการเป็นลูกคา้ มากกวา่ 4 ปีข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ดา้น
ความเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.71) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ สามารถทราบถึงความตอ้งการลูกคา้ได ้
ตั้งแต่คร้ังแรก ท่ีมาขออนุมติัสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั (ค่าเฉล่ีย 4.19) ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ สามารถคน้หาขอ้มูลประวติัลูกคา้ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 3.83) และ  
พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ มีความสามารถจดจ าช่ือลูกคา้ได ้(ค่าเฉล่ีย 3.66) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.47 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อดา้นการสร้าง
บริการใหเ้ป็นท่ีรู้จกั จ  าแนกตามระยะเวลาการเป็นลูกคา้ 
 

ด้านการสร้างบริการให้เป็นที่รู้จัก 

ระยะเวลาการเป็นลูกค้า 

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

4 ปีขึน้ไป 

N = 33 N = 65 N = 78 N = 29 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

10.1 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ 
กล่าวค าทกัทายผูม้าใชบ้ริการ ดว้ย
วาจา หรือการไหว ้หรือยิม้ 

3.82 3.95 3.90 4.00 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

10.2 ช่ือของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) และตราสัญญาลกัษณ์เป็น
ท่ีรู้จกัและจดจ าง่าย 

4.27 4.31 4.19 4.10 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

10.3 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ มีอุปกรณ์
ต่างๆ ในการใหบ้ริการท่ีทนัสมยั 
เช่น ตูเ้อทีเอม็ เคร่ืองปรับสมุด 
เคร่ืองรับฝากเงินอตัโนมติั  เป็นตน้ 

3.33 3.14 3.17 3.07 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

10.4 เวบ็ไซตข์องธนาคารน่าสนใจเขา้ถึง
ไดง่้าย 

3.58 3.77 3.78 4.17 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

10.5 อาคารสถานท่ีของธนาคารกสิกร
ไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาด
ประตูเชียงใหม่ สะอาด และเป็น
ระเบียบ เรียบร้อย 

3.03 3.08 2.92 2.83 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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ตารางที่ 4.47 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อดา้นการสร้าง
บริการใหเ้ป็นท่ีรู้จกั จ  าแนกตามระยะเวลาการเป็นลูกคา้ (ต่อ) 
 

ด้านการสร้างบริการให้เป็นที่รู้จัก 

ระยะเวลาการเป็นลูกค้า 

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

4 ปีขึน้ไป 

N = 33 N = 65 N = 78 N = 29 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

10.6 สถานท่ีของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ 
มีความใหญ่โต สะดวกสบายต่อการ
มาติดต่อขออนุมติัสินเช่ือ 

2.97 2.85 2.67 2.62 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.50 3.52 3.44 3.47 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.48 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการเป็นลูกคา้ ต ่ากวา่ 1 ปีมีความ

พึงพอใจต่อ ด้านการสร้างบริการให้เป็นท่ีรู้จกั มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.50) โดย
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ช่ือของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) และตรา
สัญญาลักษณ์เป็นท่ีรู้จกัและจดจ าง่าย (ค่าเฉล่ีย 4.27) พนักงานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือ กล่าวค า
ทกัทายผูม้าใช้บริการ ดว้ยวาจา หรือการไหว ้หรือยิ้ม (ค่าเฉล่ีย 3.82) และ  เวบ็ไซต์ของธนาคาร
น่าสนใจเขา้ถึงไดง่้าย (ค่าเฉล่ีย 3.58) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการเป็นลูกคา้ 1 – 2 ปีมีความพึงพอใจต่อ ดา้นการสร้าง
บริการให้เป็นท่ีรู้จกั มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ ช่ือของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) และตราสัญญาลกัษณ์เป็นท่ีรู้จกัและ
จดจ าง่าย (ค่าเฉล่ีย 4.31) พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ กล่าวค าทกัทายผูม้าใช้บริการ ดว้ยวาจา 
หรือการไหว ้หรือยิ้ม (ค่าเฉล่ีย 3.95) และ  เว็บไซต์ของธนาคารน่าสนใจเขา้ถึงได้ง่าย (ค่าเฉล่ีย 
3.77) ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการเป็นลูกคา้ 3 – 4 ปีมีความพึงพอใจต่อ ดา้นการสร้าง
บริการให้เป็นท่ีรู้จกั มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.44) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ช่ือของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) และตราสัญญาลกัษณ์เป็นท่ี
รู้จกัและจดจ าง่าย (ค่าเฉล่ีย 4.19) พนักงานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ กล่าวค าทกัทายผูม้าใช้บริการ 
ด้วยวาจา หรือการไหว ้หรือยิ้ม (ค่าเฉล่ีย 3.90) และ  เว็บไซต์ของธนาคารน่าสนใจเขา้ถึงได้ง่าย 
(ค่าเฉล่ีย 3.78) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการเป็นลูกคา้ มากกวา่ 4 ปีข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ดา้น
การสร้างบริการให้เป็นท่ีรู้จกั มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.47) โดยค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ เวบ็ไซต์ของธนาคารน่าสนใจเขา้ถึงไดง่้าย (ค่าเฉล่ีย 4.17) ช่ือของ
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) และตราสัญญาลกัษณ์เป็นท่ีรู้จกัและจดจ าง่าย (ค่าเฉล่ีย 4.10) 
และ  พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ กล่าวค าทกัทายผูม้าใชบ้ริการ ดว้ยวาจา หรือการไหว ้หรือยิม้ 
(ค่าเฉล่ีย 4.00) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.48 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพการใหบ้ริการดา้นสินเช่ือ
ท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ จ  าแนกตามระยะเวลา
การเป็นลูกคา้ 
 

องค์ประกอบคุณภาพบริการ 

ระยะเวลาการเป็นลูกค้า 

ต า่กว่า 1 ปี 
N = 33 

1 – 2 ปี 
N = 65 

3 – 4 ปี 
N = 78 

มากกว่า 4 ปีขึน้ไป 
N = 29 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 
ดา้นความเช่ือมัน่วางใจได ้ 3.72 มาก 3.86 มาก 3.98 มาก 4.10 มาก 
ดา้นความสามารถในการ
ตอบสนองความตอ้งการ
ของผูรั้บบริการ 

3.75 มาก 3.79 มาก 3.90 มาก 4.05 มาก 

ดา้นความสามารถในการ
ใหบ้ริการ 

3.31 ปาน
กลาง 

3.43 ปาน
กลาง 

3.52 มาก 3.57 มาก 

ดา้นการเขา้ถึงลูกคา้ 
3.12 ปาน

กลาง 
3.31 ปาน

กลาง 
3.50 มาก 3.74 มาก 

ดา้นความมีอธัยาศยัไมตรี 
หรือความสุภาพและความ
เป็นมิตร 

3.29 ปาน
กลาง 

3.35 ปาน
กลาง 

3.50 มาก 3.56 มาก 

ดา้นการติดต่อส่ือสาร 
3.36 ปาน

กลาง 
3.37 ปาน

กลาง 
3.53 มาก 3.58 มาก 

ดา้นความน่าเช่ือถือ 
3.32 ปาน

กลาง 
3.42 ปาน

กลาง 
3.58 มาก 3.67 มาก 

ดา้นความปลอดภยั 3.77 มาก 3.79 มาก 3.74 มาก 3.80 มาก 
ดา้นความเขา้ใจและรู้จกั
ลูกคา้ 

3.27 ปาน
กลาง 

3.39 ปาน
กลาง 

3.45 ปาน
กลาง 

3.71 มาก 

ดา้นการสร้างบริการใหเ้ป็น
ท่ีรู้จกั 

3.50 มาก 3.52 มาก 3.44 ปาน
กลาง 

3.47 ปาน
กลาง 
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จากตารางท่ี 4.48 พบวา่ ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพการให้บริการดา้นสินเช่ือท่ีอยู่
อาศยัของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ จ  าแนกตามระยะเวลาการ
เป็นลูกค้า ส าหรับผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมี ระยะเวลาการเป็นลูกค้าต ่ ากว่า 1 ปีสามารถเรียง
ตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือ ดา้นความปลอดภยั มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.77) ด้านความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.75) ดา้นความเช่ือมัน่วางใจได ้มีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.72) ดา้นการสร้างบริการให้เป็นท่ีรู้จกั มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.50) ดา้นการติดต่อส่ือสาร มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.36) ดา้นความน่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.32) 
ดา้นความสามารถในการให้บริการ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.31) 
ดา้นความมีอธัยาศยัไมตรี หรือความสุภาพและความเป็นมิตร มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.29) ดา้นความเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย 3.27)และ ด้านการเข้าถึงลูกค้า มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.12) ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ระยะเวลาการเป็นลูกคา้1  – 2 ปีสามารถเรียงตามล าดับ
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือ ดา้นความเช่ือมัน่วางใจได ้มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.86) ด้านความปลอดภยั มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.79) ดา้นความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.79) ดา้นการสร้างบริการให้เป็นท่ีรู้จกั มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.52) ดา้นความสามารถในการให้บริการ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย 3.43) ดา้นความน่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.42) ดา้นความเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.39) 
ดา้นการติดต่อส่ือสาร มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.37) ด้านความมี
อธัยาศยัไมตรี หรือความสุภาพและความเป็นมิตร มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.35) และ ดา้นการเขา้ถึงลูกคา้ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.31) ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ระยะเวลาการเป็นลูกคา้3 – 4 ปีสามารถเรียงตามล าดับ
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือ ดา้นความเช่ือมัน่วางใจได ้มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.98) ด้านความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.90) ดา้นความปลอดภยั มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
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อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.74) ด้านความน่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.58) ดา้นการติดต่อส่ือสาร มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.53) ดา้น
ความสามารถในการให้บริการ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52) ดา้นความมี
อธัยาศยัไมตรี หรือความสุภาพและความเป็นมิตร และดา้นการเขา้ถึงลูกคา้ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.50) ดา้นความเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.45)และ ด้านการสร้างบริการให้เป็นท่ีรู้จกั มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.44) ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ระยะเวลาการเป็นลูกคา้มากกว่า 4 ปีข้ึนไปสามารถเรียง
ตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจได้ดงัต่อไปน้ี คือ ด้านความเช่ือมัน่วางใจได้ มีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.10) ด้านความสามารถในการตอบสนองความต้องการของ
ผูรั้บบริการ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.05) ดา้นความปลอดภยั มีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.80) ดา้นการเขา้ถึงลูกคา้ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.74) ดา้นความเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.71) ดา้นความน่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.67) ดา้นการ
ติดต่อส่ือสาร มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.58)ด้านความสามารถในการ
ให้บริการ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.57) ดา้นความมีอธัยาศยัไมตรี หรือ
ความสุภาพและความเป็นมิตร มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.56) และ ดา้น
การสร้างบริการให้เป็นท่ีรู้จัก มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.47) 
ตามล าดบั 
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4.3 ข้อมูลความพงึพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการด้านสินเช่ือที่อยู่อาศัยของธนาคารกสิกร
ไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ จ าแนกตามประเภทสินเช่ือทีอ่ยู่อาศัยทีใ่ช้บริการ 
 
ตารางที่ 4.49 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อด้านความ
เช่ือมัน่วางใจได ้จ าแนกตามประเภทสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัท่ีใชบ้ริการ 
 

ด้านความเช่ือมั่นวางใจได้ 

ประเภทสินเช่ือทีอ่ยู่อาศัยทีใ่ช้บริการ 

สินเช่ือบ้าน
กสิกรไทย 

สินเช่ือบ้าน
ทวทีรัพย์
กสิกรไทย 

สินเช่ือ
อเนกประสงค์
กสิกรไทย 

N = 74 N = 44 N = 87 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1.1 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ มี
ความซ่ือสัตยแ์ละความน่าเช่ือถือไวใ้จ
ได ้

3.72 3.77 3.84 

(มาก) (มาก) (มาก) 

1.2 การใหบ้ริการทุกคร้ังของพนกังานผู ้
ใหบ้ริการดา้นสินเช่ือ มีความถูกตอ้ง 
แม่นย  า เช่น เอกสารประกอบการขอ
สินเช่ือ ท่ีขอจากลูกคา้ในคร้ังแรก มี
ความครบถว้น ไม่ตอ้งขอเพิ่มอีกใน
ภายหลงั เป็นตน้ 

3.22 3.11 3.16 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.3 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ 
สามารถสร้างความเช่ือมัน่และสร้าง
ความไวว้างใจกบัลูกคา้ เช่น หาก
พนกังานมีการนดัหมายกบัลูกคา้
ล่วงหนา้ พนกังานสามารถมาพบกบั
ลูกคา้ไดต้รงตามเวลาท่ีนดัหมาย  เป็น
ตน้ 

4.22 4.20 4.24 

(มาก) (มาก) (มาก) 

 



 108 
 

ตารางที่ 4.49 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อด้านความ
เช่ือมัน่วางใจได ้จ าแนกตามประเภทสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัท่ีใชบ้ริการ (ต่อ) 
 

ด้านความเช่ือมั่นวางใจได้ 

ประเภทสินเช่ือทีอ่ยู่อาศัยทีใ่ช้บริการ 

สินเช่ือบ้าน
กสิกรไทย 

สินเช่ือบ้าน
ทวทีรัพย์
กสิกรไทย 

สินเช่ือ
อเนกประสงค์
กสิกรไทย 

N = 74 N = 44 N = 87 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1.4 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ มี
ความสามารถในการใหบ้ริการอยา่งมี
คุณภาพสม ่าเสมอ 

3.59 3.91 3.68 

(มาก) (มาก) (มาก) 

1.5 ลูกคา้มีความเช่ือมัน่ในวงเงินท่ีขอ
อนุมติั จะไดรั้บตามท่ีขออนุมติั เม่ือใช้
บริการดา้นสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยักบั
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ 

4.87 4.48 4.66 

(มากท่ีสุด) (มาก) (มากท่ีสุด) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.93 3.90 3.93 

(มาก) (มาก) (มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.49 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการประเภทสินเช่ือบา้นกสิกรไทยมี

ความพึงพอใจต่อ ดา้นความเช่ือมัน่วางใจไดมี้ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.93) โดยค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ลูกคา้มีความเช่ือมัน่ในวงเงินท่ีขออนุมติั จะไดรั้บตามท่ีขอ
อนุมติั เม่ือใชบ้ริการดา้นสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยักบัธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตู
เชียงใหม่ (ค่าเฉล่ีย 4.87) พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ สามารถสร้างความเช่ือมัน่และสร้างความ
ไวว้างใจกบัลูกคา้ เช่น หากพนกังานมีการนดัหมายกบัลูกคา้ล่วงหน้า พนกังานสามารถมาพบกบั
ลูกคา้ไดต้รงตามเวลาท่ีนดัหมาย  เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.22) และ  พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ มี
ความซ่ือสัตยแ์ละความน่าเช่ือถือไวใ้จได ้(ค่าเฉล่ีย 3.72) ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการประเภทสินเช่ือบา้นทวทีรัพยก์สิกรไทยมีความพึงพอใจต่อ 
ด้านความเช่ือมัน่วางใจได้ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.90) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ลูกคา้มีความเช่ือมัน่ในวงเงินท่ีขออนุมติั จะไดรั้บตามท่ีขออนุมติั เม่ือใช้
บริการด้านสินเช่ือท่ีอยู่อาศยักับธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ 
(ค่าเฉล่ีย 4.48) พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ สามารถสร้างความเช่ือมัน่และสร้างความไวว้างใจ
กบัลูกคา้ เช่น หากพนกังานมีการนดัหมายกบัลูกคา้ล่วงหน้า พนกังานสามารถมาพบกบัลูกคา้ได้
ตรงตามเวลาท่ีนัดหมาย  เป็นต้น (ค่าเฉล่ีย 4.20) และ  พนักงานผู ้ให้บริการด้านสินเช่ือ มี
ความสามารถในการใหบ้ริการอยา่งมีคุณภาพสม ่าเสมอ (ค่าเฉล่ีย 3.91) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการประเภทสินเช่ืออเนกประสงคก์สิกรไทยมีความพึงพอใจต่อ 
ด้านความเช่ือมัน่วางใจได้ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.93) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ ลูกคา้มีความเช่ือมัน่ในวงเงินท่ีขออนุมติั จะไดรั้บตามท่ีขออนุมติั เม่ือใช้
บริการด้านสินเช่ือท่ีอยู่อาศยักับธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ 
(ค่าเฉล่ีย 4.66) พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ สามารถสร้างความเช่ือมัน่และสร้างความไวว้างใจ
กบัลูกคา้ เช่น หากพนกังานมีการนดัหมายกบัลูกคา้ล่วงหน้า พนกังานสามารถมาพบกบัลูกคา้ได้
ตรงตามเวลาท่ีนัดหมาย  เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.24) และ  พนักงานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือ มีความ
ซ่ือสัตยแ์ละความน่าเช่ือถือไวใ้จได ้(ค่าเฉล่ีย 3.84) ตามล าดบั 
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ตารางที่  4.50 แสดงค่าเฉ ล่ียและระดับความพึงพอใจของผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมี ต่อด้าน
ความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ จ าแนกตามประเภทสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั
ท่ีใชบ้ริการ 
 

ด้านความสามารถในการตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการ 

ประเภทสินเช่ือทีอ่ยู่อาศัยทีใ่ช้บริการ 

สินเช่ือบ้าน
กสิกรไทย 

สินเช่ือบ้าน
ทวทีรัพย์
กสิกรไทย 

สินเช่ือ
อเนกประสงค์
กสิกรไทย 

N = 74 N = 44 N = 87 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

2.1 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ มีความ
พร้อมและเตม็ใจในการใหบ้ริการลูกคา้ 

3.78 3.84 3.62 

(มาก) (มาก) (มาก) 

2.2 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ สามารถ
เสนอผลิตภณัฑสิ์นเช่ือท่ีอยูอ่าศยัท่ี
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้

4.03 4.54 4.38 

(มาก) (มากท่ีสุด) (มาก) 

2.3 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ มีความ
พร้อมในการใหข้อ้มูลเก่ียวกบับริการดา้น
สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัได ้

3.62 3.57 3.77 

(มาก) (มาก) (มาก) 

2.4 กรณีเกิดปัญหาพนกังานผูใ้ห้บริการดา้น
สินเช่ือ สามารถแกไ้ขปัญหาไดท้นัท่วงที 
รวดเร็วตามท่ี ลูกคา้ตอ้งการ 

3.85 3.82 3.66 

(มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.82 3.94 3.86 

(มาก) (มาก) (มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.50 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการประเภทสินเช่ือบา้นกสิกรไทยมี

ความพึงพอใจต่อ ดา้นความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.82) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานผูใ้ห้บริการ
ด้านสินเช่ือ สามารถเสนอผลิตภัณฑ์สินเช่ือท่ีอยู่อาศยัท่ีตอบสนองความต้องการของลูกค้าได ้
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(ค่าเฉล่ีย 4.03) กรณีเกิดปัญหาพนักงานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ สามารถแกไ้ขปัญหาไดท้นัท่วงที 
รวดเร็วตามท่ี ลูกคา้ตอ้งการ (ค่าเฉล่ีย 3.85) และ  พนักงานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ มีความพร้อม
และเตม็ใจในการใหบ้ริการลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.78) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการประเภทสินเช่ือบา้นทวทีรัพยก์สิกรไทยมีความพึงพอใจต่อ 
ด้านความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผูรั้บบริการ  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.94) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ 
สามารถเสนอผลิตภณัฑ์สินเช่ือท่ีอยู่อาศยัท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้ (ค่าเฉล่ีย 4.54) 
พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ มีความพร้อมและเตม็ใจในการให้บริการลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.84) และ  
กรณีเกิดปัญหาพนักงานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือ สามารถแก้ไขปัญหาไดท้นัท่วงที รวดเร็วตามท่ี 
ลูกคา้ตอ้งการ (ค่าเฉล่ีย 3.82) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการประเภทสินเช่ืออเนกประสงคก์สิกรไทยมีความพึงพอใจต่อ 
ด้านความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผูรั้บบริการ  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.86) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ 
สามารถเสนอผลิตภณัฑ์สินเช่ือท่ีอยู่อาศยัท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้ (ค่าเฉล่ีย 4.38) 
พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ มีความพร้อมในการใหข้อ้มูลเก่ียวกบับริการดา้นสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั
ได ้(ค่าเฉล่ีย 3.77) และ  กรณีเกิดปัญหาพนักงานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ สามารถแก้ไขปัญหาได้
ทนัท่วงที รวดเร็วตามท่ี ลูกคา้ตอ้งการ (ค่าเฉล่ีย 3.66) ตามล าดบั 
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ตารางที่  4.51 แสดงค่าเฉ ล่ียและระดับความพึงพอใจของผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมี ต่อด้าน
ความสามารถในการใหบ้ริการ จ าแนกตามประเภทสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัท่ีใชบ้ริการ 
 

ด้านความสามารถในการให้บริการ 

ประเภทสินเช่ือทีอ่ยู่อาศัยทีใ่ช้บริการ 

สินเช่ือบ้าน
กสิกรไทย 

สินเช่ือบ้าน
ทวทีรัพย์
กสิกรไทย 

สินเช่ือ
อเนกประสง
ค์กสิกรไทย 

N = 74 N = 44 N = 87 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

3.1 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ มีความรู้ 
เก่ียวกบัระเบียบ วธีิปฏิบติั ขั้นตอนการ 
ปฏิบติังาน และมีความสามารถในการ
ใหบ้ริการการขอสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัไดเ้ป็น
อยา่งดี 

3.86 3.45 3.39 
(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3.2 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ มีทกัษะ
ความช านาญใหบ้ริการดา้นสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

3.54 3.23 3.21 
(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3.3 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ มีความรู้  
เช่น การคิดค่าดอกเบ้ีย เอกสารประกอบการ
ขอสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั การประเมินวงเงิน
สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัไดเ้ป็นอยา่งดี   เป็นตน้ 

4.49 3.47 3.49 

(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3.4 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ สามารถ
ประมาณการระยะเวลาในการขออนุมติั
วงเงินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เช่น ไม่
เกิน 7 วนัท าการ (กรณีเอกสารครบถว้น) 
เป็นตน้ 

3.03 3.30 2.97 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.73 3.36 3.26 

(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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จากตารางท่ี 4.51 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการประเภทสินเช่ือบา้นกสิกรไทยมี
ความพึงพอใจต่อ ดา้นความสามารถในการให้บริการ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.73) โดย
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ มีความรู้  เช่น การ
คิดค่าดอกเบ้ีย เอกสารประกอบการขอสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั การประเมินวงเงินสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัไดเ้ป็น
อย่างดี   เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.49) พนักงานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือ มีความรู้ เก่ียวกบัระเบียบ วิธี
ปฏิบติั ขั้นตอนการ ปฏิบติังาน และมีความสามารถในการให้บริการการขอสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัไดเ้ป็น
อยา่งดี (ค่าเฉล่ีย 3.86) และ  พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ มีทกัษะความช านาญให้บริการดา้น
สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั (ค่าเฉล่ีย 3.54) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการประเภทสินเช่ือบา้นทวทีรัพยก์สิกรไทยมีความพึงพอใจต่อ 
ด้านความสามารถในการให้บริการ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.36) โดยค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ มีความรู้  เช่น การคิดค่า
ดอกเบ้ีย เอกสารประกอบการขอสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั การประเมินวงเงินสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัไดเ้ป็นอยา่ง
ดี   เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.47) พนักงานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ มีความรู้ เก่ียวกบัระเบียบ วิธีปฏิบติั 
ขั้นตอนการ ปฏิบติังาน และมีความสามารถในการให้บริการการขอสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัไดเ้ป็นอยา่งดี 
(ค่าเฉล่ีย 3.45) และ  พนักงานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือ สามารถประมาณการระยะเวลาในการขอ
อนุมติัวงเงินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เช่น ไม่เกิน 7 วนัท าการ (กรณีเอกสารครบถว้น) เป็นตน้ 
(ค่าเฉล่ีย 3.30) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการประเภทสินเช่ืออเนกประสงคก์สิกรไทยมีความพึงพอใจต่อ 
ด้านความสามารถในการให้บริการ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.26) โดยค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ มีความรู้  เช่น การคิดค่า
ดอกเบ้ีย เอกสารประกอบการขอสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั การประเมินวงเงินสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัไดเ้ป็นอยา่ง
ดี   เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.49) พนักงานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ มีความรู้ เก่ียวกบัระเบียบ วิธีปฏิบติั 
ขั้นตอนการ ปฏิบติังาน และมีความสามารถในการให้บริการการขอสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัไดเ้ป็นอยา่งดี 
(ค่าเฉล่ีย 3.39) และ  พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ มีทกัษะความช านาญให้บริการดา้นสินเช่ือท่ี
อยูอ่าศยั (ค่าเฉล่ีย 3.21) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.52 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อดา้นการเขา้ถึง
ลูกคา้ จ าแนกตามประเภทสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัท่ีใชบ้ริการ 
 

ด้านการเข้าถึงลูกค้า 

ประเภทสินเช่ือทีอ่ยู่อาศัยทีใ่ช้บริการ 

สินเช่ือบ้าน
กสิกรไทย 

สินเช่ือบ้าน
ทวทีรัพย์
กสิกรไทย 

สินเช่ือ
อเนกประสงค์
กสิกรไทย 

N = 74 N = 44 N = 87 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
4.1 ท าเลท่ีตั้ง ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 

(มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ 
เหมาะสม การคมนาคมสะดวกง่ายต่อการ
ติดต่อ 

2.65 2.86 2.87 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.2 ขั้นตอนการบริการใชเ้วลานอ้ย  มีช่อง
บริการเพียงพอ ไม่ตอ้งรอนาน 

3.73 3.55 3.54 
(มาก) (มาก) (มาก) 

4.3 ลูกคา้สามารถเรียกใชบ้ริการจากพนกังาน
ผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือไดส้ะดวก เช่น 
การรับเอกสารเซ็นสัญญาการขอกู ้นอก
สถานท่ี เป็นตน้ 

3.84 3.72 3.55 
(มาก) (มาก) (มาก) 

4.4 พนกังานมีการยดืหยุน่ต่อการใหบ้ริการ 
เช่น เอกสารไม่ครบ แต่สามารถใหบ้ริการ
ได ้โดยลูกคา้สามารถน าเอกสารท่ีขาด มา
ใหเ้พิ่มเติมในภายหลงัได ้เป็นตน้ 

3.93 3.48 3.86 
(มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

4.5 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ มี
ขั้นตอนการใหบ้ริการอยา่งเป็นระเบียบ 
และเป็นระบบ 

3.09 3.18 3.23 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.45 3.36 3.41 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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จากตารางท่ี 4.52 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการประเภทสินเช่ือบา้นกสิกรไทยมี
ความพึงพอใจต่อ ดา้นการเขา้ถึงลูกคา้ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.45) โดยค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานมีการยดืหยุน่ต่อการใหบ้ริการ เช่น เอกสารไม่ครบ 
แต่สามารถให้บริการได ้โดยลูกคา้สามารถน าเอกสารท่ีขาด มาให้เพิ่มเติมในภายหลงัได ้เป็นตน้ 
(ค่าเฉล่ีย 3.93) ลูกคา้สามารถเรียกใชบ้ริการจากพนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือไดส้ะดวก เช่น การ
รับเอกสารเซ็นสัญญาการขอกู ้นอกสถานท่ี เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.84) และ  ขั้นตอนการบริการใชเ้วลา
นอ้ย  มีช่องบริการเพียงพอ ไม่ตอ้งรอนาน (ค่าเฉล่ีย 3.73) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการประเภทสินเช่ือบา้นทวทีรัพยก์สิกรไทยมีความพึงพอใจต่อ 
ด้านการเข้าถึงลูกค้า มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.36) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ ลูกค้าสามารถเรียกใช้บริการจากพนักงานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือได้
สะดวก เช่น การรับเอกสารเซ็นสัญญาการขอกู้ นอกสถานท่ี เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.72) ขั้นตอนการ
บริการใช้เวลาน้อย  มีช่องบริการเพียงพอ ไม่ต้องรอนาน (ค่าเฉล่ีย 3.55) และ  พนักงานมีการ
ยดืหยุน่ต่อการใหบ้ริการ เช่น เอกสารไม่ครบ แต่สามารถใหบ้ริการได ้โดยลูกคา้สามารถน าเอกสาร
ท่ีขาด มาใหเ้พิ่มเติมในภายหลงัได ้เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.48) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการประเภทสินเช่ืออเนกประสงคก์สิกรไทยมีความพึงพอใจต่อ 
ด้านการเข้าถึงลูกค้า มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.41) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานมีการยืดหยุน่ต่อการให้บริการ เช่น เอกสารไม่ครบ แต่สามารถ
ให้บริการได้ โดยลูกคา้สามารถน าเอกสารท่ีขาด มาให้เพิ่มเติมในภายหลงัได้ เป็นต้น (ค่าเฉล่ีย 
3.86) ลูกค้าสามารถเรียกใช้บริการจากพนักงานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือได้สะดวก เช่น การรับ
เอกสารเซ็นสัญญาการขอกู ้นอกสถานท่ี เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.55) และ  ขั้นตอนการบริการใช้เวลา
นอ้ย  มีช่องบริการเพียงพอ ไม่ตอ้งรอนาน (ค่าเฉล่ีย 3.54) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.53 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อด้านความมี
อธัยาศยัไมตรี หรือความสุภาพและความเป็นมิตร จ าแนกตามประเภทสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัท่ีใชบ้ริการ 
 

ด้านความมีอธัยาศัยไมตรี หรือความสุภาพ
และความเป็นมิตร 

ประเภทสินเช่ือทีอ่ยู่อาศัยทีใ่ช้บริการ 

สินเช่ือบ้าน
กสิกรไทย 

สินเช่ือบ้าน
ทวทีรัพย์
กสิกรไทย 

สินเช่ือ
อเนกประสงค์
กสิกรไทย 

N = 74 N = 44 N = 87 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

5.1 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ เอาใจ
ใส่ลูกคา้ ยอมรับฟังความคิดเห็นและ
ค าติชมของลูกคา้ 

3.25 3.14 3.06 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

5.2 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ มี
ความเขา้ใจลูกคา้ เช่น ความรวดเร็วใน
การด าเนินการอนุมติัสินเช่ือ ปริมาณ
วงเงินท่ีขออนุมติั เป็นตน้ 

3.09 2.82 2.87 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

5.3 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ ใช้
วาจาท่ีสุภาพไพเราะเหมาะสมกบัลูกคา้ 

3.58 3.50 3.55 

(มาก) (มาก) (มาก) 

5.4 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ มี
กิริยามารยาทท่ีดีกบัลูกคา้ 

3.93 3.89 3.83 

(มาก) (มาก) (มาก) 

5.5 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ มี
มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ใหค้วามเป็นกนัเอง
ยิม้แยม้แจ่มใสเป็นมิตร 

3.72 3.68 3.51 

(มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.51 3.41 3.36 

(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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จากตารางท่ี 4.53 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการประเภทสินเช่ือบา้นกสิกรไทยมี
ความพึงพอใจต่อ ด้านความมีอธัยาศยัไมตรี หรือความสุภาพและความเป็นมิตร มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.51) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานผูใ้ห้บริการ
ดา้นสินเช่ือ มีกิริยามารยาทท่ีดีกบัลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.93) พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ มีมนุษย
สัมพนัธ์ท่ีดี ให้ความเป็นกนัเองยิ้มแยม้แจ่มใสเป็นมิตร (ค่าเฉล่ีย 3.72) และ  พนกังานผูใ้ห้บริการ
ดา้นสินเช่ือ ใชว้าจาท่ีสุภาพไพเราะเหมาะสมกบัลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.58) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการประเภทสินเช่ือบา้นทวทีรัพยก์สิกรไทยมีความพึงพอใจต่อ 
ด้านความมีอธัยาศยัไมตรี หรือความสุภาพและความเป็นมิตร มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.41) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ 
มีกิริยามารยาทท่ีดีกบัลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.89) พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ให้
ความเป็นกนัเองยิ้มแยม้แจ่มใสเป็นมิตร (ค่าเฉล่ีย 3.68) และ  พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ ใช้
วาจาท่ีสุภาพไพเราะเหมาะสมกบัลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.50) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการประเภทสินเช่ืออเนกประสงค์กสิกรไทยมีความพึงพอใจ
ต่อ ดา้นความมีอธัยาศยัไมตรี หรือความสุภาพและความเป็นมิตร มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.36) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ 
มีกิริยามารยาทท่ีดีกบัลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.83) พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ ใชว้าจาท่ีสุภาพไพเราะ
เหมาะสมกบัลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.55) และ  พนักงานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ให้
ความเป็นกนัเองยิม้แยม้แจ่มใสเป็นมิตร (ค่าเฉล่ีย 3.51) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.54 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อด้านการ
ติดต่อส่ือสาร จ าแนกตามประเภทสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัท่ีใชบ้ริการ 
 

ด้านการติดต่อส่ือสาร 

ประเภทสินเช่ือทีอ่ยู่อาศัยทีใ่ช้บริการ 

สินเช่ือบ้าน
กสิกรไทย 

สินเช่ือบ้าน
ทวทีรัพย์
กสิกรไทย 

สินเช่ือ
อเนกประสงค์
กสิกรไทย 

N = 74 N = 44 N = 87 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

6.1 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ ใหข้อ้มูล
บริการท่ีถูกตอ้งและ ง่ายต่อความเขา้ใจ 

4.09 3.47 3.86 

(มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

6.2 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ สามารถ
อธิบายใหลู้กคา้ทราบถึงผลประโยชน์ท่ี
ลูกคา้จะไดรั้บ อยา่งชดัเจน 

3.07 3.11 3.20 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

6.3 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ สามารถ
ใหข้อ้มูลขั้นตอนปฏิบติังาน ระยะเวลาใน
การบริการ เอกสาร หลกัฐานท่ีจะตอ้งใช ้
และค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน 
ครบถว้น 

3.74 3.45 3.41 

(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

6.4 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขา
ตลาดประตูเชียงใหม่ มีการ
ประชาสัมพนัธ์รูปแบบต่างๆ ในการ
ใหบ้ริการแก่ลูกคา้อยา่งเหมาะสม เช่น มี
โปสเตอร์ แผน่พบัอยา่งเพียงพอ รถ
ประชาสัมพนัธ์เคล่ือนท่ี   เป็นตน้ 

3.82 3.74 3.68 

(มาก) (มาก) (มาก) 
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ตารางที่ 4.54 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อด้านการ
ติดต่อส่ือสาร จ าแนกตามประเภทสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัท่ีใชบ้ริการ (ต่อ) 
 

ด้านการติดต่อส่ือสาร 

ประเภทสินเช่ือทีอ่ยู่อาศัยทีใ่ช้บริการ 

สินเช่ือบ้าน
กสิกรไทย 

สินเช่ือบ้าน
ทวทีรัพย์
กสิกรไทย 

สินเช่ือ
อเนกประสงค์
กสิกรไทย 

N = 74 N = 44 N = 87 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

6.5 การอธิบายของพนกังานผูใ้ห้บริการดา้น
สินเช่ือ ใชภ้าษาค าพดูท่ีเขา้ใจง่ายชดัเจน 
เช่น ใชภ้าษาทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 

3.03 3.00 3.05 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.55 3.35 3.44 

(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.54 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการประเภทสินเช่ือบา้นกสิกรไทยมี

ความพึงพอใจต่อ ดา้นการติดต่อส่ือสารมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.55) โดยค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนักงานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ ให้ขอ้มูลบริการท่ีถูกตอ้งและ 
ง่ายต่อความเขา้ใจ (ค่าเฉล่ีย 4.09) ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ มี
การประชาสัมพนัธ์รูปแบบต่างๆ ในการให้บริการแก่ลูกคา้อยา่งเหมาะสม เช่น มีโปสเตอร์ แผน่พบั
อย่างเพียงพอ รถประชาสัมพนัธ์เคล่ือนท่ี   เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.82) และ  พนกังานผูใ้ห้บริการดา้น
สินเช่ือ สามารถให้ขอ้มูลขั้นตอนปฏิบติังาน ระยะเวลาในการบริการ เอกสาร หลกัฐานท่ีจะตอ้งใช ้
และค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน ครบถว้น (ค่าเฉล่ีย 3.74) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการประเภทสินเช่ือบา้นทวทีรัพยก์สิกรไทยมีความพึงพอใจต่อ 
ดา้นการติดต่อส่ือสาร มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.35) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ มีการ
ประชาสัมพนัธ์รูปแบบต่างๆ ในการให้บริการแก่ลูกคา้อย่างเหมาะสม เช่น มีโปสเตอร์ แผ่นพบั
อยา่งเพียงพอ รถประชาสัมพนัธ์เคล่ือนท่ี   เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.74) พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ 
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ให้ขอ้มูลบริการท่ีถูกตอ้งและ ง่ายต่อความเขา้ใจ (ค่าเฉล่ีย 3.47) และ  พนักงานผูใ้ห้บริการด้าน
สินเช่ือ สามารถให้ขอ้มูลขั้นตอนปฏิบติังาน ระยะเวลาในการบริการ เอกสาร หลกัฐานท่ีจะตอ้งใช ้
และค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน ครบถว้น (ค่าเฉล่ีย 3.45) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการประเภทสินเช่ืออเนกประสงคก์สิกรไทยมีความพึงพอใจต่อ 
ดา้นการติดต่อส่ือสาร มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.44) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ พนักงานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือ ให้ขอ้มูลบริการท่ีถูกตอ้งและ ง่ายต่อ
ความเขา้ใจ (ค่าเฉล่ีย 3.86) ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ มีการ
ประชาสัมพนัธ์รูปแบบต่างๆ ในการให้บริการแก่ลูกคา้อย่างเหมาะสม เช่น มีโปสเตอร์ แผ่นพบั
อย่างเพียงพอ รถประชาสัมพนัธ์เคล่ือนท่ี   เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.68) และ  พนกังานผูใ้ห้บริการดา้น
สินเช่ือ สามารถให้ขอ้มูลขั้นตอนปฏิบติังาน ระยะเวลาในการบริการ เอกสาร หลกัฐานท่ีจะตอ้งใช ้
และค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน ครบถว้น (ค่าเฉล่ีย 3.41) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.55 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อด้านความ
น่าเช่ือถือ จ าแนกตามประเภทสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัท่ีใชบ้ริการ 
 

ด้านความน่าเช่ือถือ 

ประเภทสินเช่ือทีอ่ยู่อาศัยทีใ่ช้บริการ 

สินเช่ือบ้าน
กสิกรไทย 

สินเช่ือบ้าน
ทวทีรัพย์
กสิกรไทย 

สินเช่ือ
อเนกประสงค์
กสิกรไทย 

N = 74 N = 44 N = 87 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
7.1 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขา

ตลาดประตูเชียงใหม่ เป็นธนาคารท่ีมี
ช่ือเสียงเป็นท่ีน่าเช่ือถือ 

3.69 3.93 3.64 
(มาก) (มาก) (มาก) 

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

3.07 2.95 3.09 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

7.3 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขา
ตลาดประตูเชียงใหม่ ไดมี้การปรับปรุง
การใหบ้ริการแก่ลูกคา้อยา่ง สม ่าเสมอ 

3.24 3.09 3.22 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

7.4 การบริหารงานของธนาคารมีความ
น่าเช่ือถือ 

3.53 3.66 3.76 
(มาก) (มาก) (มาก) 

7.5 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ ดว้ย
ความเสมอภาค ยติุธรรม โปร่งใส เสมอ 
เหมือนกนัเป็นไปตามคิว 

3.50 3.64 3.70 
(มาก) (มาก) (มาก) 

7.6 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ ใส่ชุด
ฟอร์มของธนาคาร ในขณะปฏิบติังาน
หรือใหบ้ริการลูกคา้ 

3.82 3.59 3.75 
(มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.48 3.48 3.53 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 
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จากตารางท่ี 4.55 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการประเภทสินเช่ือบา้นกสิกรไทยมี
ความพึงพอใจต่อ ดา้นความน่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.48) โดยค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ ใส่ชุดฟอร์มของธนาคาร 
ในขณะปฏิบติังานหรือให้บริการลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.82) ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขา
ตลาดประตูเชียงใหม่ เป็นธนาคารท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีน่าเช่ือถือ (ค่าเฉล่ีย 3.69) และ  การบริหารงาน
ของธนาคารมีความน่าเช่ือถือ (ค่าเฉล่ีย 3.53) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการประเภทสินเช่ือบา้นทวทีรัพยก์สิกรไทยมีความพึงพอใจต่อ 
ดา้นความน่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.48) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 
3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ เป็นธนาคารท่ีมี
ช่ือเสียงเป็นท่ีน่าเช่ือถือ (ค่าเฉล่ีย 3.93) การบริหารงานของธนาคารมีความน่าเช่ือถือ (ค่าเฉล่ีย 3.66) 
และ  พนักงานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือ ด้วยความเสมอภาค ยุติธรรม โปร่งใส เสมอ เหมือนกัน
เป็นไปตามคิว (ค่าเฉล่ีย 3.64) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการประเภทสินเช่ืออเนกประสงคก์สิกรไทยมีความพึงพอใจต่อ 
ดา้นความน่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.53) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ การบริหารงานของธนาคารมีความน่าเช่ือถือ (ค่าเฉล่ีย 3.76) พนกังานผูใ้ห้บริการ
ดา้นสินเช่ือ ใส่ชุดฟอร์มของธนาคาร ในขณะปฏิบติังานหรือให้บริการลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.75) และ  
พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ ดว้ยความเสมอภาค ยติุธรรม โปร่งใส เสมอ เหมือนกนัเป็นไปตาม
คิว (ค่าเฉล่ีย 3.70) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.56 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ต่อด้านความ
ปลอดภยั จ าแนกตามประเภทสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัท่ีใชบ้ริการ 
 

ด้านความปลอดภัย 

ประเภทสินเช่ือทีอ่ยู่อาศัยทีใ่ช้บริการ 

สินเช่ือบ้าน
กสิกรไทย 

สินเช่ือบ้าน
ทวทีรัพย์
กสิกรไทย 

สินเช่ือ
อเนกประสงค์
กสิกรไทย 

N = 74 N = 44 N = 87 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

8.1 มีป้ายเตือนภยัใหลู้กคา้ในบริเวณท่ีมี
ความเส่ียง เช่น ระวงัล่ืนลม้พื้นต่าง 
ระดบับริเวณหนา้หอ้งน ้า เป็นตน้ 

3.26 3.07 3.07 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

8.2 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ 
สามารถเก็บรักษาความลบัของลูกคา้
ไม่น าขอ้มูลลูกคา้ไปเปิดเผย 

4.15 4.41 4.24 

(มาก) (มาก) (มาก) 

8.3 มีปิดประกาศขอ้พึงระมดัระวงั เช่น 
ระวงัการถูกหลอกจากพวกมิจฉาชีพ 
เป็นตน้ 

3.62 3.91 3.63 

(มาก) (มาก) (มาก) 

8.4 ทรัพยสิ์นของลูกคา้จะไม่สูญหาย เช่น 
เอกสารโฉนดท่ีดินท่ีน ามาค ้าประกนั
ไม่สูญหาย เป็นตน้ 

4.08 4.09 3.91 

(มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.78 3.87 3.71 

(มาก) (มาก) (มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.56 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการประเภทสินเช่ือบา้นกสิกรไทยมี

ความพึงพอใจต่อดา้นความปลอดภยั มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.78) โดยค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ พนักงานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ สามารถเก็บรักษาความลบัของ
ลูกคา้ไม่น าขอ้มูลลูกคา้ไปเปิดเผย (ค่าเฉล่ีย 4.15) ทรัพยสิ์นของลูกคา้จะไม่สูญหาย เช่น เอกสาร
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โฉนดท่ีดินท่ีน ามาค ้ าประกันไม่สูญหาย เป็นต้น (ค่าเฉล่ีย 4.08) และ  มีปิดประกาศข้อพึง
ระมดัระวงั เช่น ระวงัการถูกหลอกจากพวกมิจฉาชีพ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.62) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการประเภทสินเช่ือบา้นทวทีรัพยก์สิกรไทยมีความพึงพอใจต่อ 
ดา้นความปลอดภยั มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.87) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ สามารถเก็บรักษาความลบัของลูกคา้ไม่น าขอ้มูล
ลูกคา้ไปเปิดเผย (ค่าเฉล่ีย 4.41) ทรัพยสิ์นของลูกคา้จะไม่สูญหาย เช่น เอกสารโฉนดท่ีดินท่ีน ามาค ้า
ประกนัไม่สูญหาย เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.09) และ  มีปิดประกาศขอ้พึงระมดัระวงั เช่น ระวงัการถูก
หลอกจากพวกมิจฉาชีพ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.91) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการประเภทสินเช่ืออเนกประสงคก์สิกรไทยมีความพึงพอใจต่อ 
ดา้นความปลอดภยั มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.71) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ สามารถเก็บรักษาความลบัของลูกคา้ไม่น าขอ้มูล
ลูกคา้ไปเปิดเผย (ค่าเฉล่ีย 4.24) ทรัพยสิ์นของลูกคา้จะไม่สูญหาย เช่น เอกสารโฉนดท่ีดินท่ีน ามาค ้า
ประกนัไม่สูญหาย เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.91) และ  มีปิดประกาศขอ้พึงระมดัระวงั เช่น ระวงัการถูก
หลอกจากพวกมิจฉาชีพ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.63) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.57 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อดา้นความเขา้ใจ
และรู้จกัลูกคา้ จ  าแนกตามประเภทสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัท่ีใชบ้ริการ 
 

ด้านความเข้าใจและรู้จักลูกค้า 

ประเภทสินเช่ือทีอ่ยู่อาศัยทีใ่ช้บริการ 

สินเช่ือบ้าน
กสิกรไทย 

สินเช่ือบ้าน
ทวทีรัพย์
กสิกรไทย 

สินเช่ือ
อเนกประสงค์
กสิกรไทย 

N = 74 N = 44 N = 87 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

9.1 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ สามารถ
ทราบถึงความตอ้งการลูกคา้ได ้ตั้งแต่คร้ัง
แรก ท่ีมาขออนุมติัสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

4.39 3.47 3.49 

(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

9.2 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ มี
ความสามารถจดจ าช่ือลูกคา้ได ้

2.91 3.07 2.94 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

9.3 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขา
ตลาดประตูเชียงใหม่ สามารถคน้หา
ขอ้มูลประวติัลูกคา้ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

3.72 3.84 3.75 

(มาก) (มาก) (มาก) 

9.4 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขา
ตลาดประตูเชียงใหม่ สามารถตรวจสอบ
เครดิตบูโร (Credit Bureau) หรือ ขอ้มูล
ประวติัการช าระสินเช่ือ และการช าระ
บตัรเครดิตของลูกคา้จากสถาบนัการเงิน
ต่างๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

3.68 3.55 3.54 

(มาก) (มาก) (มาก) 
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ตารางที ่4.57 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อดา้นความเขา้ใจ
และรู้จกัลูกคา้ จ  าแนกตามประเภทสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัท่ีใชบ้ริการ (ต่อ) 
 

ด้านความเข้าใจและรู้จักลูกค้า 

ประเภทสินเช่ือทีอ่ยู่อาศัยทีใ่ช้บริการ 

สินเช่ือบ้าน
กสิกรไทย 

สินเช่ือบ้าน
ทวทีรัพย์
กสิกรไทย 

สินเช่ือ
อเนกประสงค์
กสิกรไทย 

N = 74 N = 44 N = 87 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

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

3.00 3.32 3.02 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.54 3.45 3.35 

(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.57 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการประเภทสินเช่ือบา้นกสิกรไทยมี

ความพึงพอใจต่อ ด้านความเข้าใจและรู้จกัลูกค้า มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.54) โดย
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ สามารถทราบถึง
ความตอ้งการลูกคา้ได ้ตั้งแต่คร้ังแรก ท่ีมาขออนุมติัสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั (ค่าเฉล่ีย 4.39) ธนาคารกสิกร
ไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ สามารถคน้หาขอ้มูลประวติัลูกคา้ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
(ค่าเฉล่ีย 3.72) และ  ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ สามารถ
ตรวจสอบเครดิตบูโร (Credit Bureau) หรือ ขอ้มูลประวติัการช าระสินเช่ือ และการช าระบตัรเครดิต
ของลูกคา้จากสถาบนัการเงินต่างๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 3.68) ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการประเภทสินเช่ือบา้นทวทีรัพยก์สิกรไทยมีความพึงพอใจต่อ 
ดา้นความเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.45) โดยค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ 
สามารถค้นหาข้อมูลประวติัลูกค้า ได้อย่างรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 3.84) ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ สามารถตรวจสอบเครดิตบูโร (Credit Bureau) หรือ ขอ้มูล
ประวติัการช าระสินเช่ือ และการช าระบัตรเครดิตของลูกค้าจากสถาบันการเงินต่างๆ ได้อย่าง
รวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 3.55) และ  พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ สามารถทราบถึงความตอ้งการลูกคา้
ได ้ตั้งแต่คร้ังแรก ท่ีมาขออนุมติัสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั (ค่าเฉล่ีย 3.47) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการประเภทสินเช่ืออเนกประสงคก์สิกรไทยมีความพึงพอใจต่อ 
ดา้นความเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.35) โดยค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ 
สามารถค้นหาข้อมูลประวติัลูกค้า ได้อย่างรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 3.75) ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ สามารถตรวจสอบเครดิตบูโร (Credit Bureau) หรือ ขอ้มูล
ประวติัการช าระสินเช่ือ และการช าระบัตรเครดิตของลูกค้าจากสถาบันการเงินต่างๆ ได้อย่าง
รวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 3.54) และ  พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ สามารถทราบถึงความตอ้งการลูกคา้
ได ้ตั้งแต่คร้ังแรก ท่ีมาขออนุมติัสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั (ค่าเฉล่ีย 3.49) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.58 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อดา้นการสร้าง
บริการใหเ้ป็นท่ีรู้จกั จ  าแนกตามประเภทสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัท่ีใชบ้ริการ 
 

ด้านการสร้างบริการให้เป็นที่รู้จัก 

ประเภทสินเช่ือทีอ่ยู่อาศัยทีใ่ช้บริการ 

สินเช่ือบ้าน
กสิกรไทย 

สินเช่ือบ้าน
ทวทีรัพย์
กสิกรไทย 

สินเช่ือ
อเนกประสงค์
กสิกรไทย 

N = 74 N = 44 N = 87 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

10.1 พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ กล่าวค า
ทกัทายผูม้าใชบ้ริการ ดว้ยวาจา หรือการไหว ้
หรือยิม้ 

4.00 3.75 3.93 

(มาก) (มาก) (มาก) 

10.2 ช่ือของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
และตราสัญญาลกัษณ์เป็นท่ีรู้จกัและจดจ า
ง่าย 

4.09 4.23 4.34 

(มาก) (มาก) (มาก) 

10.3 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขา
ตลาดประตูเชียงใหม่ มีอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
ใหบ้ริการท่ีทนัสมยั เช่น ตูเ้อทีเอม็ เคร่ือง
ปรับสมุด เคร่ืองรับฝากเงินอตัโนมติั  เป็น
ตน้ 

3.15 3.41 3.07 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

10.4 เวบ็ไซตข์องธนาคารน่าสนใจเขา้ถึงไดง่้าย 4.05 3.61 3.68 

(มาก) (มาก) (มาก) 

10.5 อาคารสถานท่ีของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ สะอาด 
และเป็นระเบียบ เรียบร้อย 

3.04 2.89 2.97 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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ตารางที่ 4.58 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อดา้นการสร้าง
บริการใหเ้ป็นท่ีรู้จกั จ  าแนกตามประเภทสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัท่ีใชบ้ริการ (ต่อ) 
 

ด้านการสร้างบริการให้เป็นที่รู้จัก 

ประเภทสินเช่ือทีอ่ยู่อาศัยทีใ่ช้บริการ 

สินเช่ือบ้าน
กสิกรไทย 

สินเช่ือบ้าน
ทวทีรัพย์
กสิกรไทย 

สินเช่ือ
อเนกประสงค์
กสิกรไทย 

N = 74 N = 44 N = 87 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

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

2.80 2.57 2.84 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.52 3.41 3.47 

(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.58 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการประเภทสินเช่ือบา้นกสิกรไทยมี

ความพึงพอใจต่อ ดา้นการสร้างบริการให้เป็นท่ีรู้จกั มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52) โดย
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ช่ือของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) และตรา
สัญญาลกัษณ์เป็นท่ีรู้จกัและจดจ าง่าย (ค่าเฉล่ีย 4.09) เว็บไซต์ของธนาคารน่าสนใจเขา้ถึงได้ง่าย 
(ค่าเฉล่ีย 4.05) และ  พนกังานผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือ กล่าวค าทกัทายผูม้าใช้บริการ ดว้ยวาจา หรือ
การไหว ้หรือยิม้ (ค่าเฉล่ีย 4.00) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการประเภทสินเช่ือบา้นทวทีรัพยก์สิกรไทยมีความพึงพอใจต่อ 
ดา้นการสร้างบริการใหเ้ป็นท่ีรู้จกั มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.41) โดยค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ช่ือของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) และตราสัญญาลกัษณ์
เป็นท่ีรู้จกัและจดจ าง่าย (ค่าเฉล่ีย 4.23) พนักงานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือ กล่าวค าทกัทายผูม้าใช้
บริการ ดว้ยวาจา หรือการไหว ้หรือยิม้ (ค่าเฉล่ีย 3.75) และ  เวบ็ไซตข์องธนาคารน่าสนใจเขา้ถึงได้
ง่าย (ค่าเฉล่ีย 3.61) ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการประเภทสินเช่ืออเนกประสงคก์สิกรไทยมีความพึงพอใจต่อ 
ดา้นการสร้างบริการใหเ้ป็นท่ีรู้จกั มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.47) โดยค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ช่ือของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) และตราสัญญาลกัษณ์
เป็นท่ีรู้จกัและจดจ าง่าย (ค่าเฉล่ีย 4.34) พนักงานผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือ กล่าวค าทกัทายผูม้าใช้
บริการ ดว้ยวาจา หรือการไหว ้หรือยิม้ (ค่าเฉล่ีย 3.93) และ  เวบ็ไซตข์องธนาคารน่าสนใจเขา้ถึงได้
ง่าย (ค่าเฉล่ีย 3.68) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.59 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพการใหบ้ริการดา้นสินเช่ือ
ท่ีอยู่อาศยัของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ จ าแนกตามประเภท
สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัท่ีใชบ้ริการ 
 

องค์ประกอบคุณภาพบริการ 

ประเภทสินเช่ือทีอ่ยู่อาศัยทีใ่ช้บริการ 

สินเช่ือบ้านกสิกร
ไทย 

(N = 74) 

สินเช่ือบ้านทวี
ทรัพย์กสิกรไทย 

N = 44) 

สินเช่ืออเนกประสงค์
กสิกรไทย 
(N = 87) 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 
ดา้นความเช่ือมัน่วางใจได ้ 3.93 มาก 3.90 มาก 3.93 มาก 
ดา้นความสามารถในการ
ตอบสนองความตอ้งการของ
ผูรั้บบริการ 

3.82 มาก 3.94 มาก 3.86 มาก 

ดา้นความสามารถในการให้บริการ 3.73 มาก 3.36 ปาน
กลาง 

3.26 ปาน
กลาง 

ดา้นการเขา้ถึงลูกคา้ 3.45 ปาน
กลาง 

3.36 ปาน
กลาง 

3.41 ปาน
กลาง 

ดา้นความมีอธัยาศยัไมตรี หรือ
ความสุภาพและความเป็นมิตร 

3.51 มาก 3.41 ปาน
กลาง 

3.36 ปาน
กลาง 

ดา้นการติดต่อส่ือสาร 3.55 มาก 3.35 ปาน
กลาง 

3.44 ปาน
กลาง 

ดา้นความน่าเช่ือถือ 3.48 ปาน
กลาง 

3.48 ปาน
กลาง 

3.53 มาก 

ดา้นความปลอดภยั 3.78 มาก 3.87 มาก 3.71 มาก 
ดา้นความเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ 3.54 มาก 3.45 ปาน

กลาง 
3.35 ปาน

กลาง 
ดา้นการสร้างบริการให้เป็นท่ีรู้จกั 3.52 มาก 3.41 ปาน

กลาง 
3.47 ปาน

กลาง 
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จากตารางท่ี 4.59 พบวา่ ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพการให้บริการดา้นสินเช่ือท่ีอยู่
อาศยัของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ จ  าแนกตามประเภทสินเช่ือ
ท่ีอยู่อาศยัท่ีใช้บริการ ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการประเภท สินเช่ือบ้านกสิกรไทย
สามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือดา้นความเช่ือมัน่วางใจได ้มีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.93) ดา้นความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการ
ของผูรั้บบริการ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.82) ด้านความปลอดภยั มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.78)ดา้นความสามารถในการใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.73)ดา้นการติดต่อส่ือสาร มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.55)ดา้นความเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.54)ดา้นการสร้างบริการให้เป็นท่ีรู้จกั มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.52)ดา้นความมีอธัยาศยัไมตรี หรือความสุภาพและความเป็นมิตร มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่น
ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.51)ด้านความน่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.48)และ ด้านการเขา้ถึงลูกคา้ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.45) ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการประเภท สินเช่ือบา้นทวีทรัพยก์สิกรไทยสามารถ
เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือดา้นความสามารถในการตอบสนองความ
ตอ้งการของผูรั้บบริการ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.94)ดา้นความเช่ือมัน่
วางใจได ้มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.90)ดา้นความปลอดภยั มีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.87)ดา้นความน่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบั
ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.48)ดา้นความเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย 3.45)ด้านการสร้างบริการให้เป็นท่ีรู้จกั และดา้นความมีอธัยาศยัไมตรี หรือความ
สุภาพและความเป็นมิตร มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.41) ด้าน
ความสามารถในการให้บริการ และดา้นการเขา้ถึงลูกคา้ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย 3.36) และ ด้านการติดต่อส่ือสาร มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.35) ตามล าดบั 

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


