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ความพึงพอใจของสมาชิกบัตรเดอะวิสดอมต่อคุณภาพการให้บริการของทีมบริหารความสัมพันธ์

ลูกค้าเครือข่ายของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ 

Satisfaction of THE WISDOM Card Members Towards Service Quality of  Network Client 

Relationship Management Team of Kasikornbank Public Company Limited in  

Mueang Chiang Mai District 

รินรดา วิรทัศนุสรณ์* และสิริเกียรติ รัชชุศานติ* *  

บทคัดย่อ 

การศึกษาน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกบัตรเดอะวิสดอมต่อคุณภาพการให้บริการของ

ทีมบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเครือข่ายของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ โดยใช้

แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าสมาชิกบัตรเดอะวิสดอม ของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  

ในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม่ จํานวน 200 ราย และนําข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ  

และค่าเฉล่ีย ซ่ึงสรุปผลการศึกษาได้ ดังน้ี 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิ ง อายุ  41 - 50 ปี  สถานภาพสมรส 

จดทะเบียน ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี อาชีพ เจ้าของกิจการ รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 150,001 – 225,000 บาท เป็น

ลูกค้าของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 4 – 5 ปี ประเภทของการใช้บริการ 

ฝาก/ ถอนเงิน ความถ่ีในการใช้บริการธุรกรรมกับธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ 1 – 2 ครั้ง

ต่อเดือน ระยะเวลาการเป็นลูกค้า THE WISDOM 2 – 3 ปี ใช้บริการจากทีมบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเครือข่าย  

ของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ ใช้บริการโดยเฉล่ีย 1 คร้ังต่อเดือน ช่องทางในการติดต่อ

กับทีมบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเครือข่ายของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ คือ ทาง

โทรศัพทบ์้าน/ มือถือ ใช้บริการการลงทุน เช่น บริการที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล บริการรายงานสรุปข้อมูลทางการเงิน 

เป็นต้น แหล่งการรับข้อมูลการให้บริการ THE WISDOM จากพนักงานของธนาคารแนะนํา ตนเองมีผลต่อการตัดสินใจใน

การเป็นลูกค้า THE WISDOM มากท่ีสุด และเหตุผลท่ีเลือกใช้บริการ THE WISDOM คือ การบริการของ THE WISDOM 

เป็นท่ีรูจั้กและมีชื่อเสียง  

 

 

 

                                                            
 * นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสําหรับผูบ้ริหาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
**  รองศาตราจารย ์อาจารย์ประจําภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ABSTRACT 

This study aimed to study Satisfaction of THE WISDOM Card Members Towards Service Quality of Network 

Client Relationship Management Team of Kasikornbank Public Company Limited in Mueang Chiang Mai District by 

using questionnaires for the collection of data from a sampling group of 200 members about the service of the 

wisdom card from Service Quality of Network Client Relationship Management Team 

of Kasikornbank Public Company Limited in Mueang Chiang Mai District and analysing data by descriptive statistics 

which consisted of frequency, percentage and mean. 

Results of the study found that most of the questionnaires respondents was married females between 41-

50 years old with Bachelor´s degrees.  They mostly worked as owners of businesses and earned salaries of 

150,001-225,000 Baht.  Most of them were customers of Service Quality of Network Client Relationship 

Management Team of Kasikornbank Public Company Limited in Mueang Chiang Mai District for a period of 4-5 

years. The type of service used was deposit/withdrawal and the frequency of using Kasikornbank Public Company 

Limited in Mueang Chiang Mai District was 1-2 times per month. The time of being members of THE WISDOM card 

was 2-3 years while most of them used Service Quality of Network Client Relationship Management Team of 

Kasikornbank Public Company Limited in Mueang Chiang Mai District once a month. The channel to contact Service 

Quality of Network Client Relationship Management Team of Kasikornbank Public Company Limited in Mueang 

Chiang Mai District was by phone and mobile.  Using investment services such as personal investment advisory 

services, financial reporting services, etc was the source of THE WISDOM service received from staff. The customers 

made the decision to be THE WISDOM members and the reason for choosing THE WISDOM was because service 

was well-known and famous. 

บทนํา 

 ธนาคารพาณิชย์ จัดว่ามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยทําหน้าท่ีเป็นตัวกลาง       

ในการอํานวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายเงินทุนจากผู้ออมหรือผู้เก็บเงินเพื่อไปสู่ ผู้ลงทุนท่ีมีความต้องการเงินเพื่อ

ดําเนินกิจกรรมทางด้านธุรกิจหรือการอุปโภคบริโภคทําให้เกิดการหมุนเวียนในเศรษฐกิจข้ึนและนําไปสู่การพัฒนาทาง

เศรษฐกิจจากอดีตถึงปัจจุบัน ธนาคารพาณิชย์ มีบทบาทเพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง จากการขยายสาขาดําเนินงานให้

กระจายออกไปท่ัวทุกพื้นที่ เพื่อความสะดวก และความเจริญจากเมืองใหญ่ไปสู่ประชาชนในทุกสาขาอาชีพท่ัวทุกภูมิภาค

ของประเทศไทย ทําให้เกิดการแข่งขันกันในทางธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และทวีความรุนแรงขึ้นมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน

พฤติกรรมของลูกค้าได้เปล่ียนแปลงไปมีความซับซ้อนมากข้ึนและพร้อมที่จะหันไปใช้บริการธนาคารคู่แข่งท่ีมีนวัตกรรม

ทางการเงินที่สร้างโอกาสและความได้เปรียบในการดําเนินธุรกิจได้มากกว่า ธนาคารจึงต้องเร่งพัฒนาขีดความสามารถ

เพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันอย่างเต็มที่  
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ธนาคารพาณิชย์บางแห่งได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของลูกค้าบุคคลรายใหญ่ท่ีมีปริมาณเงินฝากกับทางธนาคาร

มาก เน่ืองจากเป็นกลุ่มที่มีกําลังซ้ือผลิตภัณฑ์ของทางธนาคารสูงกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ ด้วย 

 ในปี 2556 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ถูกจัดอันดับเป็นธนาคารพาณิชย์อันดับท่ี 2 ของระบบธนาคาร

พาณิชย์ไทย โดยธนาคารได้ดําเนินกลยุทธ์เพื่อรองรับความต้องการท่ีแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มลูกค้าเพื่อส่งมอบ

ประสบการณ์ ท่ีดีให้กับลูกค้าตามแนวคิด “บริการทุกระดับประทับใจ” โดยกลยุทธ์บริษัทมุ่งเน้นการเสริมสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการให้คําปรึกษาและนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการท้ังในด้านการเงินและไม่ใช่การเงินที่

ครอบคลุมและเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย และทางธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) จะให้ความสําคัญกับกลุ่มลูกค้า

บุคคลพิเศษมากย่ิงข้ึน เพื่อต้องการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดจากลูกค้ากลุ่มนี้  เน่ืองจากลูกค้ากลุ่มดังกล่าว ถึงแม้มี

จํานวนน้อย แต่กลับมีปริมาณเงินฝากปริมาณมาก มีความสามารถซ้ือผลิตภัณฑ์ทางการเงินของทางธนาคารที่

หลากหลายและในปริมาณมากได้อีกด้วย 

 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้ความสําคัญกับกลุ่มลูกค้า  

THE WISDOM ที่มีทรัพย์สินต้ังแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป และฝากต่อเน่ืองต้ังแต่ 6 เดือนขึ้นไป เน่ืองจากลูกค้าในกลุ่มนี้  

มีมูลค่าเงินฝากถึงร้อยละ 70 ของธนาคาร อีกท้ังยังเป็นกลุ่มลูกค้าท่ีมีศักยภาพสูงอีกด้วย โดยทางธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) ได้จัดต้ังฝ่ายธุรกิจบริหารทรัพย์กลุ่มลูกค้าบุคคลพิเศษ (Affluent Wealth Management Department)  

ในปี 2551 และจัดตั้งหน่วยงานย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ ในปี 2552 เพ่ือดูแลลูกค้า THE WISDOM โดยเฉพาะ ซ่ึงลูกค้าจะ

ไดรั้บเอกสิทธิ์พิเศษ พร้อมทัง้นําเสนอทางเลือกในการลงทุนให้กับลูกค้ากลุ่มนี้ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นอีกด้วย 

 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกบัตรเดอะวิสดอมต่อคุณภาพ          

การให้บริการของทมีบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเครือข่ายของ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในอําเภอเมืองเชียงใหม่  

เพื่อสามารถนํามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการบริการ และนํามาเป็นแนวทางในพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า THE WISDOM และเพื่อให้เกิดคุณภาพในการบริการสูงสุด ซ่ึงจะเป็นการรักษาฐาน

ลูกค้าเดิมและเพิ่มลูกค้าใหม่ได้จากการบอกต่อ อีกทัง้เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ต่อไป 

แนวคิดและทฤษฎี 

แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจของลูกค้า 

โพเวลล์ (Powell, 1983) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า ความสุขจะเกิดขึ้นหากความต้องการของบุคคล

ได้รับการตอบสนอง จนเกิดความสมดุล เม่ือบุคคลสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดี ดังน้ัน ความพึงพอใจ คือ

สภาพอารมณ ์ความรู้สึกด้านบวกของบุคคล 

วอลแมน (Wolman, 1973)  ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า  สภาพความรู้สึกของบุคคลท่ีมีความสุข  

ความอ่ิมเอมใจ  เม่ือความต้องการหรือแรงจูงใจของตนได้รับการตอบสนอง  จากแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้า

ข้างต้น  ผู้ศึกษาสามารถสรุปความพึงพอใจหมายถึง  ความรู้สึกที่ลูกค้าแสดงออกถึงความยินดี ความพอใจและประทับใจ 

ต่อความต้องการหรือแรงจูงใจของตน  สําหรับการค้นคว้าแบบอิสระน้ี ได้ออกแบบสอบถามลูกค้า โดยให้เปรียบเทียบ

ความคาดหวังกับสิ่งท่ีลูกค้าได้รับบริการแล้ว จึงระบุเป็นระดับความพึงพอใจ  
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แนวความคิดของคุณภาพการบริการ (Service Quality) 

แนวคิดคุณภาพการบริการ ได้กําหนดเคร่ืองมือในการวัดระดับคุณภาพให้บริการ (Service Quality) จํานวน 22 

รายการ กระจายมาจาก 5 องค์ประกอบของคุณภาพการให้บริการ คือ 

1. ด้านลักษณะทางกายภาพ (Tangibles) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพท่ีปรากฏให้เห็นถึงสิ่งอํานวย     

ความสะดวกต่าง ๆ  

2. ด้านความน่าเช่ือถือ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการให้บริการให้ตรงกับสัญญาท่ีให้ไว้กับ

ผู้รับบริการ บริการที่ ให้ ทุกคร้ังจะต้องมีความถูกต้องเหมาะสม และได้ผลออกมาเช่นเดิมในทุกจุดของบริการ  

ความสมํ่าเสมอน้ีจะทําให้ผูรั้บบริการรู้สึกว่าบริการที่ได้รับน้ัน มีความน่าเชื่อถือ สามารถให้ความไว้วางใจได้  

3. ด้านความรวดเร็วในการตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง ความพร้อมและความเต็มใจท่ีจะ

ให้บริการ โดยสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างทันท่วงที ผู้รับบริการสามารถเข้ารับบริการได้ง่าย 

และได้รับความสะดวกจากการใช้บริการ รวมทั้งจะต้องกระจายการให้บริการไปอย่างท่ัวถึง รวดเร็ว  

4. ด้านความเช่ือมั่นไว้วางใจ (Assurance) หมายถึง ความสามารถในการสร้างความเชื่อม่ันให้เกิดข้ึนกับ

ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการจะต้องแสดงถึงทักษะความรู้ ความสามารถในการให้บริการและตอบสนองความต้องการของ

ผู้รับบริการด้วยความสุภาพ นุ่มนวล มีกริยามารยาทท่ีดี ใช้การติดต่อสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพและให้ความม่ันใจว่า

ผู้รับบริการจะได้รับบริการท่ีดีที่สุด 

5. ด้านการเข้าถึงจิตใจของลูกค้า (Empathy) หมายถึง ความสามารถในการดูแลเอาใจใส่ผู้รับบริการตาม

ความต้องการที่แตกต่างของผู้รับบริการแต่ละคน  

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนลูกค้าสมาชิกบัตรเดอะวิสดอม จําแนกตามสาขาของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในอําเภอ 

               เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม ่ พ.ศ. 2556 

 

สาขา จํานวน

ช้างเผือก เชียงใหม่ 40

ถนนเจริญเมือง เชียงใหม่ 17

ถนนช้างคลาน เชียงใหม่ 18

ถนนท่าแพ เชียงใหม ่ 39

ถนนมูลเมือง เชียงใหม่  27

ถนนราชวงศ์ เชียงใหม ่ 37

ถนนศรีดอนไชย เชียงใหม่ 18

ถนนสุเทพ เชียงใหม่ 12

เซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ท 10

ส่ีแยกสนามบิน เชียงใหม่ 14
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สาขา จํานวน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5

โลตัส คําเท่ียง เชียงใหม่ 6

ส่ีแยกหนองหอย 8

มีโชคพลาซ่า 12

ไนท์บาซาร์ 6

เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ 8

นิมมานเหมินทร์ เชียงใหม่ 22

ตลาดวโรรส 13

พรอมเมนาดา เชียงใหม่ 20

รวม 332

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลท่ีได้มาจากแบบสอบถามลูกค้าสมาชิกบัตรเดอะวิสดอมของธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในอําเภอเมืองเชียงใหม ่จํานวน 200 ราย 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารงานวิจัย เอกสารอ้างอิง

ต่างๆ วิทยานิพนธ ์รายงานทางวิชาการและเว็บไซด์ทางอินเตอร์เน็ตที่เก่ียวข้อง 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูลคอืแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

            ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้

เฉล่ียต่อเดือน เป็นต้น 

            ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจของสมาชิกบัตรเดอะวิสดอมต่อคุณภาพการให้บริการของทีมบริหาร

ความสัมพันธ์ลูกค้าเครือข่ายของ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ ได้แก่ 1) ด้านลักษณะทาง

กายภาพ 2) ด้านความน่าเชื่อถือ 3) ด้านความรวดเร็วในการตอบสนอง 4) ด้านความเช่ือม่ันไว้วางใจ และ 5) ด้าน       

การเข้าถึงจิตใจของลูกค้า 

            ส่วนท่ี 3 ข้อมูลปัญหา และข้อเสนอแนะในการให้บริการแก่สมาชิกบัตรเดอะวิสดอมของธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) ในอําเภอเมืองเชียงใหม่  
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การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการศึกษา 

 ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถาม จะนํามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Statistics) 

ค่าความถ่ี  (Frequency ) ค่าร้อยละ  (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) นําเสนอในรูปของตารางประกอบคําบรรยาย  

โดยแบบสอบถามในส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้ความถี่ และร้อยละ ส่วนข้อมูลใน

ส่วนท่ี  2  ซ่ึงมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale) โดยแต่ละข้อคําถามมีคําตอบให้เลือก 5 ระดับ 

และมีเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละระดับดังน้ี   

คะแนน ระดับความพึงพอใจ

5        มากที่สุด

4        มาก

3       ปานกลาง

2        น้อย

1        น้อยท่ีสุด

 

ผลคะแนนท่ีได้นํามาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย พร้อมกําหนดเกณฑ์การแปลความหมายแต่ละระดับ ตามช่วงคะแนน

เฉล่ีย ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย จัดอยู่ในระดับ

4.50 – 5.00     พึงพอใจมากที่สุด

3.50 – 4.49     พึงพอใจมาก

2.50 – 3.49     พึงพอใจปานกลาง

1.50 – 2.49     พึงพอใจน้อย

1.00 – 1.49     พึงพอใจน้อยที่สุด

  ส่วนท่ี 3 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้ความถี่ 

และร้อยละ 

ผลการศึกษา การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เพศหญิง อายุ 41 - 50 ปี สถานภาพ สมรสจดทะเบียน ระดับ

การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี อาชีพ เจ้าของกิจการ รายได้เฉล่ียต่อเดือน 150,001 – 225,000 บาท เป็นลูกค้าของธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 4 – 5 ปี ประเภทของกรใช้บริการ คือ บริการฝาก/  

ถอนเงิน ควมถี่ในการใช้บริการธุรกรรม กับ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในอําเภอเมืองเชียงใหม่  1 – 2 คร้ังต่อ

เดือน ระยะเวลาการเป็นลูกค้า THE WISDOM 2 – 3 ปี ผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด เคยใช้บริการจากทีมบริหาร

ความสัมพันธ์ลูกค้าเครือข่ายการบริการและการขาย ของ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในอําเภอเมืองเชียงใหม่  

โดยเฉล่ีย 1 คร้ัง ต่อเดือน ช่องทางในการติดต่อ ผ่านทางโทรศัพท์บ้าน/ มือถือ ใช้บริการการลงทุน เช่น บริการท่ีปรึกษา
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การลงทุนส่วนบุคคล บริการรายงานสรุปข้อมูลทางการเงิน แหล่งการรับข้อมูลการให้บริการ THE WISDOM จากพนักงาน

ของธนาคารแนะนํา ตนเองเป็นบุคคลท่ีมีผลต่อการตัดสินใจในการเป็นลูกค้า THE WISDOM มากท่ีสุด และเหตุผลที่

เลือกใช้บริการ THE WISDOM คือ บริการของ THE WISDOM เป็นท่ีรูจั้กและมีช่ือเสียง  

ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของสมาชิกบัตรเดอะวิสดอมต่อคุณภาพการให้บริการของทีมบริหาร

ความสัมพันธ์ลูกค้าเครือข่ายของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่า คุณภาพการให้บริการ

ท่ี ลูก ค้ ามีความพึ งพอใจอ ยู่ ในระดับมาก  คื อ  ด้ านความ เชื่ อ ม่ัน ไว้วางใจ  และด้าน ลักษณ ะทางกายภาพ  

ส่วนคุณภาพการให้บริการท่ีลูกค้ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการเข้าถึงจิตใจของลูกค้า ด้านความ

น่าเช่ือถือ และด้านความรวดเร็วในการตอบสนอง ตามลําดับ โดยมีความพึงพอใจต่อปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดในแต่ละ

ด้านดังน้ี ด้านความเชื่อม่ันไว้วางใจ คือ พนักงานผู้ให้บริการของทีมฯมีความซ่ือสัตย์และไว้วางใจได้ ด้านลักษณะทาง

กายภาพ คือ ทีมฯ มีพนักงานให้บริการลูกค้าด้วยอัธยาศัยท่ีดี โดยการกล่าวคําทักทายด้วยวาจา หรือการไหว้ หรือย้ิม 

ด้านการเข้าถึงจิตใจของลูกค้า คือพนักงานผู้ให้บริการของทีมฯ สนใจและเอาใจใส่ลูกค้ารายบุคคล เป็นอย่างดี ด้านความ

น่าเช่ือถือ คือ ทีมฯ ได้ให้บริการตรงตามสัญญาที่ให้ไว้แก่ลูกค้า และด้านความรวดเร็วในการตอบสนอง คือ พนักงาน 

ผู้ให้บริการของทีมฯ สามารถให้คําปรึกษาด้านการลงทุน และบริการต่างๆ ท่ีสะดวก ตรงกับความต้องการ ตามลําดับ 
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