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การคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ี ส าเร็จลุล่วงไดด้้วยความกรุณาและความอนุเคราะห์เป็น
อยา่งดีจากอาจารย ์ดร. โรจนา ธรรมจินดา    อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้แบบอิสระ ท่ีไดใ้หค้  าแนะน า 
ค  าปรึกษาและแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ จนการคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ีส าเร็จสมบูรณ์ ผูเ้ขียนขอกราบ
ขอบพระคุณอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย ์ชวภณ สิงหจรัญ ประธานคณะกรรมการสอบการคน้ควา้
แบบอิสระ อาจารย ์ดร.วรัท วนิิจ กรรมการสอบการคน้ควา้แบบอิสระ และ อาจารย ์ดร. โรจนา ธรรม
จินดา อาจารยท่ี์ปรึกษา ท่ีไดใ้ห้ค  าแนะน าค าปรึกษาและแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ จนการคน้ควา้แบบ
อิสระฉบบัน้ีส าเร็จสมบูรณ์ ผูเ้ขียนขอกราบขอบพระคุณอยา่งสูง 

ขอขอบคุณธนาคารการคา้ต่างประเทศลาว (มหาชน) ในนครหลวงเวยีงจนัทน์ สปป.ลาว 
ท่ีใหข้อ้มูล 

ขอขอบคุณสถาบนัการธนาคารร่วมมือท่ีใหเ้ขา้มาศึกษาและเก็บขอ้มูล 
ขอขอบคุณนกัศึกษาสถาบนัการธนาคารร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอยา่งดี 
ขอขอบคุณครอบครัว เพื่อนทุกคน ท่ีให้การสนบัสนุน ค าปรึกษา และช่วยเหลือด้วยดี

ตลอดมา 
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ท่ีสนใจศึกษาต่อไป 
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หัวข้อการค้นคว้าแบบอสิระ ความพึงพอใจของนกัศึกษาในสถาบนัการธนาคารในนครหลวง
 เวยีงจนัทน์  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ต่อการใชบ้ตัร
 นกัศึกษาแบบบตัรเอทีเอม็ของธนาคารการคา้ต่างประเทศลาว 

ผู้เขียน                                     นางสาว สถาลาวลัย ์สุพรรทอง                                                          

ปริญญา                             บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา อาจารย ์ดร. โรจนา ธรรมจินดา     

บทคดัย่อ 

การคน้ควา้แบบอิสระน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาสถาบนัการ
ธนาคารต่อบตัรนกัศึกษาแบบบตัรเอทีเอม็ของธนาคารการคา้ต่างประเทศลาว (มหาชน) ในนครหลวง
เวยีงจนัทน์ สปป.ลาว กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในสถาบนัการ
ธนาคาร จ านวน 370 ราย โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูลใช้
สถิติเชิงพรรณนาไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย 

 ผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ 18-22 ปี  ระดบัการ 
ศึกษาปริญญาตรี อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 1,500,000 กีบ ใชบ้ริการเอทีเอม็
มากกวา่ 1 เดือนต่อคร้ัง ในช่วงเวลาท่ีใชบ้่อยท่ีสุดคือ เวลา 12.01-18.00 น. ใชบ้ริการในวนัจนัทร์
เหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการคือสามารถใชบ้ริการไดต้ลอด 24 ชัว่โมง และทุกวนั ประโยชน์ท่ีไดรั้บมาก 
กวา่ดา้นอ่ืน คือใชเ้พื่อการถอนเงินสด โดยสถานท่ีท่ีนกัศึกษาสถาบนัการธนาคารใชบ้ริการบ่อยท่ีสุด
คือ ดา้นหนา้สถาบนัการธนาคาร ซ่ึงการถอนเงินในแต่ละคร้ังเป็นจ านวนเงินระหวา่ง 50,000-150,000 
กีบ ซ่ึงพบวา่ปัญหาท่ีไม่สามารถใชบ้ริการ หรือไม่สะดวกในการใชบ้ริการบ่อย คือตูเ้อทีเอม็ขดัขอ้ง
บ่อย  

ผลการศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูต้อบ
แบบสอบถามต่อบตัรนกัศึกษาแบบบตัรเอทีเอ็มของธนาคารการคา้ต่างประเทศลาว ค่าเฉล่ียโดยรวม
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ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย  3.57) เรียงล าดบัคือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์/บริการ (ระดบัมาก 3.83) รองลงมา 
ดา้นบุคลากร  (ระดบัมาก 3.77) ดา้นกระบวนการ (ระดบัมาก 3.59) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (ระดบั
มาก 3.53) ส าหรับปัจจยัท่ีให้ระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลางไดแ้ก่ ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด (ระดบัปานกลาง 3.49) ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (ระดบัปานกลาง 3.42) และ 
ดา้นราคา (ระดบัปานกลาง 3.37) ตามล าดบั 

ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก
(ค่าเฉล่ีย3.83) ต่อปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจล าดับแรกคือ ธนาคารมีช่ือเสียงและมีความ
เช่ือมัน่จากลูกคา้ (ระดบัมาก 4.34) และปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจล าดบัสุดทา้ยคือ รูปแบบ
และสีสันของบตัรมีความสวยงาม  (ระดบัปานกลาง 3.41) 

ด้านราคา พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง         
(  ค่าเฉล่ีย 3.37) ต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจล าดบัแรกคือ อตัราค่าธรรมเนียมของธนาคาร
การค้าต่างประเทศลาว ในท าธุรกรรมทางการเงินผ่านตูเ้อทีเอ็มต่างๆ (ระดับปานกลาง 3.48) และ
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจล าดบัสุดทา้ยคือ อตัราค่าธรรมเนียมการส่งขอ้ความ (SMS) (ระดบั
ปานกลาง 3.26) 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.42)  ต่อปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจล าดบัแรกคือ สถานท่ีตั้งตู้
เอทีเอ็มในแต่ละแห่งมีความปลอดภยัในการใช้บริการ (ระดบัมาก 3.50) และปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจล าดบัสุดท้ายคือ จ านวนตูเ้อทีเอ็มมีเพียงพอและทัว่ถึงในการให้บริการ (ระดบัปาน
กลาง 3.31) 

ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.49) ต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจล าดบัแรกคือ มีการโฆษณาผา่น
ส่ือต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทศัน์ นิตยสารและหนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ (ระดบัมาก 3.69) และปัจจยัย่อยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจล าดบัสุดทา้ยคือ มีการแจง้ข่าวสารทางแผน่พบั ใบปลิวและป้ายโฆษณา (ระดบั
ปานกลาง 3.29) 

ด้านบุคลากร พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.77)  ต่อปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจล าดบัแรกคือ พนกังานมีบุคลิก ภาพและการ
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แต่งกายท่ีสุภาพเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าเช่ือถือ (ระดบัมาก 4.01) และปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจล าดบัสุดทา้ยคือ พนกังานใหค้  าปรึกษาและใหบ้ริการลูกคา้อยา่งเสมอภาค (ระดบัมาก 3.60) 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.60) ต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจล าดบัแรกคือ มีความปลอดภยัผูใ้ชไ้ม่ตอ้ง
ถือเงินสดจ านวนมากท่ีมีระบบป้องกนัในเร่ืองความปลอดภยัในการท าธุรกรรมทางการเงินต่างๆท่ีได้
มาตรฐานสากล (ระดบัมาก 3.80) และปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจล าดบัสุดทา้ยคือ บริเวณ
รอบๆท่ีตั้งตูเ้อทีเอม็ของธนาคารมีความสะอาด (ระดบัปานกลาง 3.26) 

ดา้นกระบวนการ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.59) ต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจล าดบัแรกคือ ขอ้มูลบนบตัรถูกตอ้งตามเอกสาร
ท่ีได้แจง้ไวก้บัธนาคาร (ระดบัมาก 3.79) และปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจล าดบัสุดท้ายคือ 
ขั้นตอนและเวลาในการรอคอยรับบตัรหลงัจากสมคัร (ระดบัปานกลาง 3.29) 
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ABSTRACT 

This independent study aims to examine satisfaction of Banking Institute students in 
Vientiane, Lao PDR. towarding student ATM card of Banque Pour le Commerce Exterrieur Lao 
Public. Samples of this study were identified to 370 students registering on courses at the Banking 
Institute. Questionnaires were used as the tool to collect data. Data obtained were, then, analyzed by 
the use of descriptive statistics, consisting of frequency, percentage, and mean. 

The findings presented that most respondents were female in the age of 18-22 years 
and studied in Bachelor’s degree. They were students, whose monthly income was lower than 
1,500,000 Kip. They frequently used ATM service more than once in a month, during 12.01-18.00 
hrs. on Monday. The Major Reason of using ATM service was its daily at 24-hour service. The 
most benefit as gained from ATM service was the ability to get cash withdrawal service. Place 
where they mostly took the service from was at the front of Banking Institute. In each time, they 
made money withdrawal at the amount of 50,000-150,000 Kip. Major problem in using ATM 
service was the frequent error of ATM machine. 

The results of the study on service marketing mix revealed that in an overview (at the 
mean value 3.57), factors namely product/service (at the mean value 3.83), people (at the mean 
value 3.77), process (at the mean value 3.59), and physical evident (at the mean value 3.53) 
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respectively affected the satisfaction of respondents towards student ATM card of Banque Pour le 
Commerce Exterrieur Lao Public at high level. In the meanwhile, factors namely promotion (at the 
mean value 3.49), place (at the mean value 3.42), and price (at the mean value 3.37) respectively 
affected their satisfaction at a moderate level. 

Regarding product factor, the findings showed that in an overview, their satisfaction 
was ranked at high level (at high level 3.83). The top satisfying element was the fame of the bank 
and the reliance of customers (at high level 4.34) and the last satisfying element was beautiful 
design and colors of the card (at a moderate level 3.41). 

In price factor, the finding showed that in an overview, their satisfaction was ranked at 
moderate level (at a moderate level 3.37). The top satisfying element was the ATM transaction fee 
as determined by the of Banque Pour le Commerce Exterrieur Lao Public (at a moderate level  3.48) 
and the last satisfying element was the short message service (SMS) fee (at the mean value of 3.26). 

In place factor, the findings showed that in an overview, their satisfaction was ranked 
at moderate level (at a moderate level 3.42). The top satisfying element was the safety location of 
ATM machine (at high level 3.50) and the last satisfying element was the sufficient number of ATM 
machines to thoroughly serve customers (at a moderate level 3.31). 

In promotion factor, the findings showed that in an overview, their satisfaction was 
ranked at moderate level (at a moderate level 3.49). The top satisfying element was the 
advertisement on media such as radio, television, magazine, newspaper, and etc. (at high level 3.69) 
and the last satisfying element was the circulation of service news and information via brochure, 
leaflet, and poster (at a moderate level 3.29). 

In people factor, the findings showed that in an overview, their satisfaction was ranked 
at high level (at high level 3.77). The top satisfying element was the polite and reliable personality 
and dressing of staff (at high level 4.01) and the last satisfying element was the fair advises and 
services that the staff provided to customers (at high level 3.60).  
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In physical evidence factor, the findings showed that in an overview, their satisfaction 
was ranked at high level (at high level 3.60). The top satisfying elements were the security of the 
users themselves as they did not need to carry a large amount of money and the international 
standard security protection system for ATM money transactions (at high level 3.80) and the last 
satisfying element was the clean surroundings where the ATM machines were installed (at a 
moderate level 3.26). 

In process factor, the findings showed that in an overview, their satisfaction was 
ranked at high level (at high level 3.59). The top satisfying element was the correct information 
appeared on the card in accordance with the information given to the bank (at high level 3.79) and 
the last satisfying element was the procedures and times being spent for producing a card after the 
application process was finished (at a moderate level 3.29). 
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ในการใชบ้ตัรนกัศึกษาแบบบตัรเอทีเอม็ของธนาคารการคา้
ต่างประเทศลาว 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
  1.1 หลกักำรและเหตุผล  

สาธารณ รัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สปป.ลาว  (Lao People’s Democratic 
Republic) เป็นประเทศท่ีก าลงัพฒันาทางเศรษฐกิจของประเทศ  อาทิ การลงทุนทางด้านการศึกษา  
ดา้นอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ดา้นฝีมือแรงงาน ดา้นการคา้และการบริการล้วนแลว้แต่เป็นการ
ลงทุนจากนกัธุรกิจภายในประเทศและต่างประเทศ หรือ มีการร่วมลงทุนของนกัธุรกิจภายใน ประเทศ
และต่างประเทศ  แต่ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั มีการแข่งขนัสูง ไม่วา่จะเป็นการแข่งขนัของธนาคาร
พาณิชยซ่ึ์งมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง ธนาคารหลายแห่งไดป้รับปรุงการให้ บริการให้ไดรั้บ
มาตรฐานสากล ปัจจุบนัธนาคารพาณิชยห์ลายแห่งไดมี้การพฒันาทางดา้นเทคโนโลยีและขยายฐาน
การบริการแก่ลูกคา้ให้ไดรั้บความสะดวกสบายและปลอดภยัในการท าธุรกรรมทางการเงินและเพื่อ
ตอบสนองพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ดงันั้นธนาคารพาณิชยจึ์งไดน้ าเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ
เขา้มาใชเ้พื่ออ านวยความสะดวกในดา้นการบริการแก่ลูกคา้ นัน่คือการมีเคร่ืองให้บริการดา้นการเงิน
อัตโนมัติ ซ่ึงเป็นเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ท่ีให้บริการแก่ลูกค้าท่ีใช้บริการของธนาคารไม่ว่าจะอยู่
ภายในประเทศหรือต่างประเทศ ซ่ึงเป็นเคร่ืองท่ีให้บริการท่ีใช้แทนการท่ีต้องไปเขา้คิวต่อแถวท า
รายการท่ีเคาน์เตอร์ของธนาคาร ผูท่ี้ถือบตัรของธนาคารการคา้ต่างประเทศลาว ยงัสามารถเลือกใช้
บริการช าระค่าสินคา้ ค่าน ้ า ค่าไฟฟ้า ใชเ้ป็นส่วนลดในร้านอาหาร และร้านคา้ โดยใชบ้ตัรเอทีเอ็มซ่ึง
ใช้ไดต้ลอด 24 ชัว่ โมง ทุกวนัท าให้ลูกคา้ไดรั้บความสะดวกและคล่องตวัท าให้ธนาคารมีรายไดจ้าก
ค่าธรรมเนียมมากข้ึน 

จากการรายงานธนาคารแห่ง สปป. ลาว  ณ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 ธนาคารพาณิชยท่ี์
ไดรั้บใบอนุญาตให้ด าเนินกิจการดา้นการธนาคาร ทั้งหมดใน สปป. ลาว จ านวน 35 แห่ง ซ่ึงมี 21 แห่ง 
ท่ีเปิดให้บริการ การท าธุรกรรมทางการเงินโดยผ่านระบบเอทีเอ็ม ซ่ึงส่วนใหญ่มีลักษณะของ
ผลิตภณัฑท่ี์เหมือนกนั ซ่ึงลูกคา้ตอ้งท าการเปิดบญัชีของลูกคา้ไวก้บัธนาคารเปิดบญัชีขั้นต ่าท่ีเป็นสกุล
เงินกีบจ านวน 50,000 กีบ สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เท่า 10 ดอลลาร์ และ สกุลเงินบาทอยู่ท่ี 500 บาท 
ต่อบญัชี และเสียค่าธรรมเนียมในการออกบตัรเอทีเอ็มใหม่จะคิดตามประเภทของบตัรของแต่ละ
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ธนาคาร พร้อมน้ีเม่ือเปิดแลว้สามารถใชบ้ริการไดท้นัที นอกจากน้ีธนาคารยงัคิดอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก
ใหต้ามประเภทของบญัชี และสามารถท าธุรกรรมทางการเงินโดยผา่นระบบตูเ้อทีเอม็สามารถถอนเงิน 
สดไดสู้งสุด 8,000,000 กีบ หรือเท่ากบั (32,000 บาท) ต่อวนั คร้ังละ1,000,000 กีบ หรือเท่ากบั (4,000 
บาท) วนัละ 8 คร้ัง (ธนาคารแห่ง สปป.ลาว, 2557 : ออนไลน์) 

 ลกัษณะและรูปแบบของบตัรเอทีเอ็มท่ีได้รับการรับรองจากธนาคาร   หรือสถาบัน
การเงิน เพื่อท าธุรกรรมทางการเงินท่ีผา่นระบบตูเ้อทีเอม็ท่ีสามารถใช ้ฝาก  ถอน โอนเงินและช าระค่า
สินคา้และบริการอ่ืนๆในขณะเดียวกนัก็ยงัสามารถใช้จ่ายแทนเงินสดท่ีเรียกกนัว่าบตัรเดบิตซ่ึงใช้
ช าระค่าสินคา้และบริการผ่านเคร่ืองรูดบตัร EDC (Electronic Data Capture) ซ่ึงจะถูกหักจากบญัชี
โดยตรง แต่บตัรเอทีเอ็มไม่สามารถท าธุรกรรมทางการเงินไดห้มดทุกรายการเหมือนกบับตัรเครดิต 
บัตรเอทีเอ็มท าจากพลาสติกชนิดแข็งท่ีมีขนาดมาตรฐานตาม ISO 7810 และ ISO 7813 อาจเป็น
สมาร์ตการ์ดหรือบตัรแม่เหล็ก หรือทั้งสองอยา่งรวมกนั บตัรเอทีเอม็ ใชไ้ดก้บับญัชีเงินฝากออมทรัพย ์
และบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั  บตัรเอทีเอ็มสามารถใช้บริการไดห้ลายอยา่ง เช่น สอบถามยอดเงิน
คงเหลือในบัญชี ฝากเงิน ถอนเงิน โอนเงินระหว่างบัญชี ช าระค่าสินค้าและบริการ ช าระค่า
สาธารณูปโภค โอนเงินให้บุคคลท่ีสาม ภายในธนาคารเดียวกนัหรือต่างธนาคาร นอกจากบตัรเอทีเอ็ม 
จะใชบ้ริการท่ีตูเ้อทีเอม็แลว้ บตัรเอทีเอม็ ของธนาคารบางแห่งยงัสามารถน ามาซ้ือสินคา้และบริการได้
ทนัที เรียกวา่ ใชเ้ป็นบตัรเดบิต โดยไม่ตอ้งเสียเวลาถอนเงินจากตูเ้อทีเอ็มนอกจากน้ีการใชบ้ตัรเอทีเอ็ม
ธนาคารมีการรักษาความปลอดภยัเป็นอยา่งดี  

ปัจจุบนัธนาคารพาณิชยข์องรัฐ 2 แห่งได้เล็งเห็นฐานกลุ่มลูกคา้ใหม่ท่ีมีขนาดใหญ่คือ
กลุ่มนกัศึกษาโดยการปรับกลยุทธ์ และขยายฐานลูกคา้จากกลุ่มเดิมท่ีมีอยู ่มุ่งเป้าไปยงักลุ่มนกัศึกษา
ตามสถาบนัการศึกษาต่างๆโดยท าสัญญาร่วมกนักบัวิทยาลยัและมหาวิทยาลยัต่างๆในทัว่ประเทศ ซ่ึง
เป็นผลิตภณัฑ์ในรูปแบบของบตัรนกัศึกษาแบบบตัรเอทีเอ็ม ท่ีธนาคารการคา้ต่างประเทศลาว และ 
ธนาคารพฒันาลาว เพราะกลุ่มเป้าหมายดงักล่าวมีจ านวนมากและเพิ่มข้ึนทุกปี ดงันั้นธนาคารพฒันา
ลาวจึงไดเ้จาะกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นนกัศึกษาท่ีเป็นวิทยาลยั ส่วนธนาคารการคา้ต่างประเทศลาว ไดท้  า
สัญญากบัมหาวิทยาลยัและสถาบนัการธนาคารท่ีเป็นสถาบนัการศึกษาขนาดใหญ่ของประเทศ จาก
รายงานของธนาคารแห่ง สปป. ลาว ในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีน้ีมีจ  านวนตูเ้อทีเอ็มเพิ่มข้ึนมากจากสถิติ 
ในปี 2555 มีตูเ้อทีเอ็มเพียง 565 ตู้ในทัว่ประเทศ ในปี 2556 เพิ่มข้ึน 728 ตู ้หรือเท่ากบั 22.39% เม่ือ
เทียบกับปี 2555 และในปี 2557 ณ เดือน สิงหาคม มีตู้เอทีเอ็มเพิ่มมากข้ึนถึง 816 ตู้ หรือเท่ากับ 
10.78% เม่ือเทียบกบัปี 2556 (ธนาคารการคา้ต่างประเทศลาว (มหาชน), 2557 : ออนไลน์) 
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ธนาคารการค้าต่างประเทศลาว (Banque Pour Le Commerce Exterieur Lao: BCEL) มี
สถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ รัฐบาลลาวถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 70 มีขนาดสินทรัพย์ใหญ่ท่ีสุด ในเดือน 
สิงหาคม 2557 ธนาคารมีสาขา 19 แห่ง มีหน่วยบริการ 64 แห่ง มีหน่วยแลกเปล่ียนเงินตรา 16 แห่ง มี
เคร่ืองเอทีเอ็มมากกวา่ 272 เคร่ือง มีพนกังานมากกว่า 1,445 คน นอกจากน้ีเพื่อให้ลูกคา้ได ้รับความ
สะดวกสบายในการฝากเงินจึงไดน้ าเคร่ืองรับฝากเงินระบบอตัโนมติัมาให้บริการในตน้ปี 2557  และ
ธนาคารยงัมีตวัแทนธนาคารในต่างประเทศ มากกว่า 100 ประเทศ (ธนาคารแห่ง สปป.ลาว, 2557 : 
ออนไลน์) ท าให้ธนาคารมีการเติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ือง ดว้ยวิสัยทศัน์ท่ีว่า “ทนัสมยั รวดเร็ว มัน่ใจ” 
ทนัสมยั เป็นผูน้ าทางดา้นเทคโนโลยีและพฒันาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง  รวดเร็วคือ การบริการท่ีให้
ลูกคา้ไดรั้บความสะดวกสบายรวดเร็ว ถูกตอ้งชดัเจนในทุกรูปแบบของการบริการ มัน่ใจคือ มีช่ือเสียง
มีความแข็งแกร่งความมัน่คงทางดา้นการเงินและ ไดรั้บความเช่ือถือจากสังคมภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ในปี 2554 ธนาคารไดรั้บรางวลัจากนิตยสาร The Banker รางวลัธนาคารยอดเยี่ยมแห่งปี 
(Bank of The Year–Laos 2554)และได้รับการรับรองด้วยมาตรฐานสากลของ ISO 9001-2008 
นอกจากน้ีธนาคารยงัไดรั้บรางวลัจากนิตยสาร (Asia Banking and Finance Magazine) ธนาคารยอด
เยี่ยมในการบริการทางดา้นการเงินท่ีใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยั แห่งปี (The Wholesale  Banking Award 
on Laos Domestic Technology Operation Bank of the Year) และธนาคารยอดเยี่ยมด้านการพัฒนา
ระบบ  Core Banking ท่ี ทัน สมัย  (The Retail Banking Award on Core Banking System Initiative 
Bank of the Year in Laos), ประจ าปี 2555 

ในปี 2552 ธนาคารการคา้ต่างประเทศลาว ได้เร่ิมให้บริการการจ่ายเงินเดือนโดยผ่าน
ระบบเอทีเอ็มให้แก่พนกังานในส่วนท่ีเป็นภาครัฐบาลและเอกชนท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งถอนเงินสดจ านวน
มากเพื่อจ่ายเงินเดือนให้พนกังานและเพื่อความปลอดภยัของการถือเงินสดจ านวนมากของพนกังาน
พร้อมน้ีก็ยงัสามารถท่ีจะออมหรือเก็บไวท่ี้ธนาคารไดโ้ดยไม่ตอ้งเดินทางไปธนาคารให้เสีย เวลาอีก
ด้วย ซึงท าให้ยอดเงินฝากของธนาคารเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ในปี 2554 ธนาคารมียอด เงินฝาก มี
จ านวน 7,697,983.00 พนัลา้นกีบ (30,791.93 พนัลา้นบาท) ในปี 2555 เพิ่มข้ึน 10,444,212.00 พนัลา้น
กีบ (41,776.85 พนัล้านบาท) หรือ เพิ่มข้ึน 26.29% เม่ือเทียบกับปี 2554 ในปี 2556 ยอดเงินฝาก
จ านวน 12,463,076.00 พนัล้านกีบ (49,852.30 พนัล้านบาท) หรือ เพิ่มข้ึน 16.20% เม่ือเทียบกับปี 
2555 ในปี 2557 ยอดเงินฝากจ านวน 14,109,056.00 พนัลา้นกีบ (56,436.22 พนัลา้นบาท) หรือ เพิ่มข้ึน 
11.67% เม่ือเทียบกบัปี 2556   นอกจากน้ีธนาคารการคา้ต่างประเทศลาว (มหาชน) ยงัได้ขยายฐาน
ลูกค้าท่ีเป็นนักศึกษาเพื่อเจาะตลาดกลุ่มใหม่ อย่างเช่นในสถาบันการศึกษา ในรูปแบบของบัตร
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ประจ าตัวนักศึกษาท่ี เป็นบัตรเอที เอ็ม (ATM Identity Card) (ธนาคารการค้าต่างประเทศลาว 
(มหาชน), 2557 : ออนไลน์) 

สถาบนัการธนาคารเป็นสถาบนัขนาดใหญ่อีกแห่งหน่ึงท่ีเทียบเท่ามหาลยัแห่งชาติลาว
และเป็นท่ียอมรับจากสังคม ผูป้กครองนักศึกษาและมีนักศึกษาจ านวนมากให้ความสนใจและตอ้ง 
การท่ีจะเขา้มาศึกษา สถาบนัการธนาคารไดเ้ร่ิมก่อตั้งข้ึนในวนัท่ี 5 มกราคม พ.ศ 2522 เป็นระยะเวลา 
35 ปี  โดยมีการจดัฝึกอบรมให้พนกังานทัว่ระบบธนาคารและนกัศึกษาจนถึงปัจจุบนั ซ่ึงในปี 2557 มี
นกัศึกษาทั้งหมด 4,576 คน (ฐานขอ้มูลงานทะเบียนและสถิตินกัศึกษาของสถาบนัการธนาคาร, 2557) 
จากตารางท่ี 1.1 ซ่ึงแสดงจ านวนศึกษา ระหว่างปี 2553 ถึง 2557 เห็นได้ว่าจ  านวนนักศึกษาสถาบนั
การธนาคารมีจ านวนเพิ่มข้ึนในแต่ระปี ซึงถือไดว้า่สถาบนัการธนาคารเป็นผูน้ าในการท่ีผลิตบุคลากร
ดา้นการบริทางการเงิน ในปี 2554 สถาบนัการธนาคารจึงไดเ้ปล่ียนบตัรนกัศึกษาแบบเก่ามาเป็นบตัร
นักศึกษาแบบบัตรเอทีเอ็มเป็นแห่งแรกของประเทศและในปี 2556 มหาวิทยาลัยแห่งชาติท่ีเป็น
มหาวิทยาลยัอนัดบัหน่ึงของประเทศก็ได้เปล่ียนบตัรนักศึกษาเช่นเดียวกนั โดยธนาคารเป็นผูจ้ดัท า
บัตรประจ าตัวนักศึกษาท่ีเป็นบัตรเอทีเอ็มให้แก่นักศึกษาทุกคน เพื่อให้นักศึกษาได้รับความ
สะดวกสบาย สามารถท าธุรกรรมทางการเงิน ไม่วา่จะเป็นการฝาก การถอน การโอนใชช้ าระค่าเทอม 
ค่าต าราเรียน ร่วมทั้งช าระค่าสินคา้ไดเ้หมือนกบับตัรเอทีเอ็มทัว่ไปท่ีมีความปลอดภยัมากกวา่การถือ
เงินสด พร้อมยงัสามารถใช้บตัรท าการติดต่อกบัหน่วยงานต่างๆ ใชย้ืมและคืนหนงัสือในห้องสมุดใช้
แทนบตัรประจ าตวัประชาชน และในส่วนของธนาคารก็ยงัสามารถลดจ านวนพนกังานท่ีให้บริการ
ลูกคา้ตามเคาน์เตอร์ ต่างๆ และนกัศึกษาถือไดว้า่เป็นผูท่ี้มีก าลงัซ้ือและใชบ้ริการบตัรเอทีเอ็มดงักล่าว
เป็นบัตรประจ าเม่ือนักศึกษาส าเร็จการศึกษาออกไปแล้วก็จะเกิดมีความรักและความผูกพนักับ
ธนาคารไปในตวั 
            ตำรำงที ่1.1 แสดงจ านวนและร้อยละของนกัศึกษาสถาบนัการธนาคาร 

สำขำวชิำ 
จ ำนวน/ปี  

2553 2554 2555 2556 2557 

การธนาคาร 1,129 2,540 3,173 2,794 2,538 

การเงิน 375 1,132 1,538 1,509 1,601 

การบญัชี 180 215 587 442 437 

รวม 1,684 3,887 5,298 4,745 4,576 

ร้อยระ 
 (เพ่ิมข้ึนในแต่ระปี) 

100% 130.82% 36.30% -10.44% -3.56% 
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ดงันั้นผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาสถาบนัการธนาคาร
ท่ีใชบ้ริการบตัรนกัศึกษาแบบบตัรเอทีเอ็มของธนาคารการคา้ต่างประเทศลาว เพื่อจะไดท้ราบความพึง
พอใจและปัญหาของนักศึกษาท่ีมีต่อบัตรนักศึกษาแบบบัตรเอทีเอ็มและเพื่อน าข้อมูลท่ีได้จาก
การศึกษาไปปรับปรุงและพฒันากลยทุธ์การใชบ้ตัรเอทีเอม็  ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคใน
กลุ่มท่ีเป็นนกัศึกษาท่ีถือไดว้า่เป็นฐานลูกคา้ ขนาดใหญ่และมีอตัราการขยายตวัสูงต่อไป 

 

1.2 วตัถุประสงค์ 
                เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาในสถาบนัการธนาคารในนครหลวงเวยีงจนัทน์   

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ต่อการใชบ้ตัรนกัศึกษาแบบบตัรเอทีเอ็มของธนาคารการคา้
ต่างประเทศลาว  

 

1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1.  เพื่อทราบถึงความพึงพอใจของนกัศึกษาสถาบนัการธนาคารต่อบตัรนกัศึกษาแบบ
บตัรเอทีเอม็ของธนาคารการคา้ต่างประเทศลาว ในนครหลวงเวยีงจนัทน์  สปป.ลาว  

2.  เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงการใหบ้ริการเพื่อขยายฐานลูกคา้
ในการใหบ้ริการบตัรประจ าตวันกัศึกษาท่ีเป็นบตัรเอทีเอ็ม ของธนาคารการคา้ต่าง ประเทศลาว ใหมี้
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 

1.4 นิยำมศัพท์ 
ควำมพึงพอใจ หมายถึงความพึงพอใจความรู้สึก ความคิดของนักศึกษาสถาบันการ

ธนาคารท่ีถือบตัรนกัศึกษาแบบบตัรเอทีเอม็ ท่ีสามารถใชเ้พื่ออ านวยความสะดวกอยา่งมีสิทธิภาพและ
มีสิทธิประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจาการใชบ้ตัรเอทีเอม็ของธนาคารการคา้ต่างประเทศลาว  

นักศึกษำสถำบันกำรธนำคำร หมายถึงนกัศึกษาในระดบัอนุปริญญา (ปวส) ปริญญาตรี
ชั้นปีท่ี 1 ถึงท่ี 4 ท่ีตั้งอยู่ใน นครหลวงเวียงจนัทน์ท่ีใช้บตัรประจ าตวันกัศึกษาท่ีเป็นบตัรเอทีเอ็มของ
ธนาคารการคา้ต่างประเทศลาว  

บัตรเอทีเอม็ของธนำคำรกำรค้ำต่ำงประเทศลำว หมายถึงบตัรท่ีแสดงความเป็นนกัศึกษา
ของสถาบนัการศึกษาและยงัสามารถใช้เป็นบตัรเอทีเอ็มใช้บริการฝาก ถอน โอนเงิน และช าระค่า
สินคา้และบริการช าระค่าสาธารณูปโภค เช็คยอดเงินคงเหลือ ผา่นเคร่ืองให้บริการดา้นเงินอตัโนมติั
ของธนาคารพาณิชย ์เพื่อให้บริการแก่ลูกคา้แทนการบริการท่ีเคาน์เตอร์ของธนาคารทัว่ประเทศรวม 
ทั้งยงัใชเ้ป็นบตัรยมืหนงัสือในหอ้งสมุดแทนบตัรประชาชนติดต่อส่วนราชกาต่างๆ 
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บทที ่2 

แนวคิด ทฤษฎ ีและทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 

 การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาในสถาบันการธนาคารในนครหลวง
เวียงจนัทน์  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ต่อการใช้บตัรนักศึกษาแบบบตัรเอทีเอ็มของ
ธนาคารการคา้ต่างประเทศลาว มีแนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1 แนวคิดและทฤษฎ ี

2.1.1 ทฤษฎีเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค (Customer Behavior) 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2550) อ้างอิงจาก Kotler, Philip. (1999). Marketing 

Management ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer behavior) หมายถึง การกระท า
ของบุคคลใดบุคคลหน่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาให้ไดม้าแลว้ซ่ึงการใชสิ้นคา้และบริการ ทั้งน้ี
หมายรวมถึง กระบวนการตดัสินใจ และการกระท าของบุคคลท่ีเก่ียวกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้ 

การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค เป็นวิธีการศึกษาท่ีแต่ละบุคคลท าการตดัสินใจท่ีจะ
ใช้ทรัพยากร เช่น เวลา บุคลากร และอ่ืนๆ เก่ียวกบัการบริโภคสินคา้ ซ่ึงนักการตลาดตอ้งศึกษาว่า
สินคา้ท่ีเขาจะเสนอนั้น ใครคือผูบ้ริโภค (Who?) ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What?) ท าไมจึงซ้ือ (Why?) ซ้ือ
อย่างไร (How?) ซ้ือเม่ือไร (When?) ซ้ือท่ีไหน (Where?) ซ้ือและใช้บ่อยคร้ังเพียงใด (How often) 
รวมทั้งการศึกษาวา่ใครมีอิทธิพลต่อการซ้ือเพื่อคน้หาค าตอบ 7 ประการเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค? 

 
2.1.2 แนวคิดการสร้างความพงึพอใจให้ลูกค้า (Customer Satisfaction) 
อดุลย ์จาตุรงคกุล (2550) กล่าวไวว้า่ ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นความรู้สึกพอใจ

หรือผิดหวงัอนัเกิดจากการเปรียบเทียบผล หรือการปฏิบติังานของผลิตภณัฑ์ กับความหมายของ
ผูใ้ชบ้ริการ ถา้การปฏิบติังานไม่ถึงความคาดหวงัของลูกคา้ ลูกคา้จะไม่พอใจ ถา้การปฏิบติังานเท่ากบั
ความคาดหวงัของลูกคา้ ลูกคา้ก็จะพอใจ และถา้การปฏิบติังานสูงเกินความคาดหวงัของลูกคา้ ลูกคา้ก็
จะยนิดีเป็นอยา่งยิง่ 
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คอตเลอร์ (Kotler, 2003, p. 168) กล่าวว่าระดับความพึงพอใจของลูกค้าจะเกิดจาก
ความแตกต่างระหว่างผลประโยชน์จากผลิตภณัฑ์ และ ความคาดหวงัของบุคคล การคาดหวงัของ
บุคคล (expectation) เกิดจากประสบการณ์ และ ความรู้สึกในอดีตของผูซ้ื้อ ส่วนผลประโยชน์จาก
คุณสมบติัผลิตภณัฑ์ หรือ การท างานของผลิตภณัฑ์เกิดจากนักการตลาดและฝ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
จะต้องพยายามสร้างความพอใจให้กับลูกค้าโดยพยายามสร้างคุณค่าเพิ่ม (value added) การสร้าง
คุณค่าเพิ่มเกิดจากการผลิต (manufacturing) และ จากการตลาด (marketing) รวมทั้งการท างานร่วมกนั
กบัฝ่ายต่างๆ โดยยึดหลกัการสร้างคุณภาพรวม (total quality) คุณค่าเกิดจากความแตกต่างทางการ
แข่งขนั (competitive differentiation) คุณค่าท่ีมอบใหก้บัลูกคา้จะตอ้งมากกวา่ตน้ทุน 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ศึกษาตามความหมาย  “ความพึงพอใจเป็นผลท่ีเกิดข้ึน เน่ืองจาก
การประเมินภาพรวมทั้งหมดของประสบการณ์หลายๆอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์ หรือบริการใน
ระยะเวลาหน่ึง” หรืออีกนัยหน่ึงคือ “ความพึงพอใจ” หมายถึง การประเมินความสามารถของการ
น าเสนอผลิตภณัฑ ์หรือบริการท่ีตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง  

 
2.1.3 ทฤษฎส่ีวนประสมการตลาดบริการ (Services Marketing Mix หรือ 7P’s) 
ทฤษฎีส่วนประสมการตลาดบริการของคอตเลอร์ (Kotler, 1997 อา้งในชยัสมพล   ชาว

ประเสริฐ, 2550) ประกอบดว้ยผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) การ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) บุคคล (People) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และ
กระบวนการ (Process) โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1.  ผลิตภณัฑ์ (Product) คือ ส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีน าเสนอแก่ตลาดเพื่อตอบสนองความตอ้ง 
การของลูกคา้และสร้างคุณค่าให้เกิดข้ึน บริการเป็นผลิตภณัฑ์อย่างหน่ึง แต่เป็นผลิต ภณัฑ์ท่ีไม่มี
ตวัตน (Intangible Product) ไม่สามารถจบัตอ้งได ้มีลกัษณะเป็นอาการนาม ไม่วา่จะเป็นความสะดวก 
ความรวดเร็ว ความสบายตวั ความสบายใจ การใหค้วามเห็น การใหค้  าปรึกษา เป็นตน้ บริการจะตอ้งมี
คุณภาพเช่นเดียวกบัสินคา้ แต่คุณภาพของบริการจะตอ้งประกอบมาจากหลายปัจจยัท่ีประกอบกนั ทั้ง
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของพนกังาน ความทนัสมยัของอุปกรณ์ ความรวดเร็วและ
ความต่อเน่ืองของขั้นตอนการส่งมอบบริการ ความสวยงามของอาคารสถานท่ี รวมถึงอธัยาศยัไมตรี
ของพนกังานทุกคน และในธุรกิจบริการจะตอ้งพิจารณาถึงความจ าเป็นและความตอ้งการของลูกคา้ ท่ี
มีผลต่อผลิตภณัฑ์บริการนั้นๆ เป็นหลกั เพื่อท่ีธุรกิจจะสามารถน าเสนอผลิตภณัฑ์บริการท่ีตรงกบั
ความตอ้งการของลูกคา้ไดม้ากท่ีสุด 
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2. ราคา (Price) คือ ตน้ทุนทั้ งหมดท่ีลูกคา้ต้องจ่ายในการแลกเปล่ียนกับสินค้าหรือ
บริการรวมถึงเวลา ความพยายามในการใช้ความคิดและก่อพฤติกรรม การตั้งราคามีผลอยา่งมากต่อ
การตดัสินใจซ้ือบริการของลูกคา้ และราคาของการบริการเป็นปัจจยัส าคญัในการบอกถึงคุณภาพท่ี
ไดรั้บ กล่าวคือ ราคาสูงคุณภาพในการบริการน่าจะสูงดว้ย ท าใหม้โนภาพหรือความหวงัของลูกคา้ต่อ
บริการท่ีจะไดรั้บสูงดว้ย แต่ผลท่ีตามมาคือ บริการตอ้งมีคุณภาพตอบสนองความคาดหวงัของลูกคา้
ได ้ในขณะท่ีการตั้งราคาต ่า ลูกคา้มกัคิดว่าจะไดรั้บบริการท่ีมีคุณภาพดอ้ยตามไปดว้ย ซ่ึงถา้หากต ่า
มากๆ ลูกคา้อาจจะไม่ใช้บริการได ้เน่ืองจากไม่กล้าเส่ียงต่อบริการท่ีจะไดรั้บ ดงันั้นการตั้งราคาใน
ธุรกิจบริการเป็นเร่ืองท่ีซบัซ้อนยากกวา่การตั้งราคาของสินคา้มาก ซ่ึงผูบ้ริหารตอ้งไม่ลืมวา่ราคาเป็น
เงินท่ีลูกคา้ตอ้งจ่ายออกไปเพื่อรับบริการ ดงันั้นการท่ีธุรกิจตั้งราคาไวสู้ง ก็หมายความวา่ลูกคา้ท่ีมาใช้
บริการก็ตอ้งจ่ายเงินสูงดว้ย ผลท่ีตามมาก็คือ ลูกคา้จะมีการเปรียบเทียบราคากบัคู่แข่งหรืออยา่งนอ้ยจะ
เปรียบเทียบกบัความคุม้ค่าท่ีไดรั้บ 

3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) เป็นกระบวนการท างานท่ีจะท าใหสิ้นคา้หรือบริการ
ไปสู่ตลาด เพื่อให้ผูบ้ริโภคไดบ้ริโภคสินคา้หรือบริการท่ีตอ้งการ ในการจดัจ าหน่ายตอ้งพิจารณาถึง
ความสะดวกสบาย ในการรับบริการ การส่งมอบสู่ลูกคา้ สถานท่ีและเวลาในการส่งมอบ กล่าวคือ 
ลูกคา้ควรจะเขา้ถึงไดง่้ายท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปไดใ้นเวลาและสถานท่ี ท่ีลูกคา้เกิดความสะดวกท่ีสุด ใน
การใหบ้ริการนั้น สามารถใหบ้ริการผา่นช่องทางการจดัจ าหน่ายได ้4 วธีิ คือ 

3.1 การให้บริการผ่านร้าน (Outlet) การให้บริการแบบน้ีเป็นแบบท่ีท ากนัมานาน เช่น 
ร้านซักรีด ร้านให้บริการอินเตอร์เน็ต ให้บริการด้วยการเปิดร้านค้าตามตึกแถวในชุมชนหรือใน
หา้งสรรพสินคา้ และขยายสาขาออกไปเพื่อใหบ้ริการลูกคา้ไดสู้งสุด โดยร้านประเภทน้ีมีวตัถุประสงค์
เพื่อท าใหผู้รั้บบริการและผูใ้หบ้ริการมาพบกนั ณ สถานท่ีแห่งหน่ึง โดยการเปิดร้านคา้ข้ึนมา 

3.2 การใหบ้ริการถึงท่ีบา้นลูกคา้หรือสถานท่ี ท่ีลูกคา้ตอ้งการ การให้บริการแบบน้ีเป็น
การส่งพนักงานไปให้บริการถึงท่ีบ้านหรือสถานท่ีอ่ืนตามความสะดวกของลูกคา้ เช่น การจดัส่ง
อาหารตามสั่ง การให้บริการส่งพยาบาลไปดูแลผูป่้วย การส่งพนักงานท าความสะอาดไปท าความ
สะอาดอาคาร การให้บริการแบบน้ีธุรกิจไม่ตอ้งมีการจดัตั้งส านกังานท่ีหรูหราหรือการเปิดเป็นร้านคา้
ให้บริการ ส านกังานอาจจะเป็นบา้นเจา้ของ หรืออาจจะมีส านกังานอยูต่่างหาก แต่ลูกคา้ติดต่อธุรกิจ
ดว้ยการโทรศพัทห์รือโทรสาร เป็นตน้ 

3.3  การใหบ้ริการผา่นตวัแทนการใหบ้ริการแบบน้ีเป็นการขยายธุรกิจดว้ยการขาย     
เฟรนไชส์ หรือการจดัตั้งตวัแทนในการใหบ้ริการ เช่น แมคโดนลัด์หรือ เคเอฟ ซี ท่ีขยายธุรกิจไปทัว่
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โลก บริษทัการบินไทยขายตัว๋เคร่ืองบินผา่นบริษทัท่องเท่ียว และโรงแรม เช่น เชอราตนั แมริออต ์
เป็นตน้ 

3.4  การให้บริการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ การให้บริการแบบน้ีเป็นบริการค่อน ขา้ง
ใหม่ โดยอาศยัเทคโนโลยีมาช่วยลดตน้ทุนจากการจา้งพนกังาน เพื่อท าให้การบริการเป็นไปไดอ้ย่าง
สะดวกและทุกวนัตลอด 24 ชั่วโมง เช่นการให้บริการผ่านเคร่ืองเอทีเอ็ม เคร่ืองแลกเงินตราต่าง 
ประเทศ เกา้อ้ีนวดอตัโนมติั เคร่ืองชัง่น ้ าหนกัหยอดเหรียญตามศูนยก์ารคา้ การให้บริการดาวน์โหลด
ขอ้มูลจากส่ืออินเตอร์เน็ต 

4.  การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการส่ือสารทางการตลาดท่ีต้องแน่ใจว่า
ตลาดเป้าหมายเขา้ใจ และให้คุณค่าแก่ส่ิงท่ีเสนอขาย ประกอบไปดว้ย การโฆษณา การส่งเสริมการ
ขาย การประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการตลาดจะช่วยกระตุน้ใหลู้กคา้ท าตามในส่ิงท่ีเราคาดหวงั ไดแ้ก่ 
การรู้จกัและตระหนกัถึงตวัผลิตภณัฑ์ เกิดความตอ้งการใช ้และการตดัสินใจซ้ือและซ้ือมากข้ึน ดงันั้น
ส่ิงท่ีส าคญัในการวางแผนการส่งเสริมการตลาดธุรกิจตอ้งพิจารณาถึงพฤติกรรมและความตอ้งการ
ของลูกคา้ เพื่อท่ีจะเลือกวิธีการติดต่อส่ือสาร (Communication) ท่ีสามารถเขา้ถึงและจูงใจลูกค้าได้
เหมาะสม 

5.  บุคคล (People) การบริการตอ้งมีความเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัคนทั้งผูใ้ห้บริการและ
ผูรั้บบริการ คนเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีอาจท าให้ลูกค้ารับรู้ถึงคุณภาพหรือเป็นผูท้  าลายคุณภาพก็ได ้
บริษทัตอ้งเตรียมกระบวนการเก่ียวกบัคนหรือบุคลากรเป็นส าคญัตั้งแต่ การสรรหา รับเขา้ท างาน 
ฝึกอบรม และกระตุน้พนกังาน โดยเฉพาะพนกังานในส่วนท่ีตอ้งติดต่อกบัลูกคา้โดยตรง บุคลากรเป็น
ส่วนส าคญัท่ีจะท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ เน่ืองจากบุคคลจะเขา้มา หรือไล่ลูกคา้ไปจากการ
ปฏิสัมพนัธ์กบัลูกคา้เพียงคร้ังเดียว โดยเฉพาะธุรกิจบริการท่ีตอ้งอาศยัการปฏิสัมพนัธ์กบัลูกคา้สูง เช่น 
การรักษาพยาบาล การติดต่อท าธุรกรรมท่ีธนาคาร เป็นตน้ 

6.  ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) เป็นองคป์ระกอบของธุรกิจบริการท่ีลูกคา้
สามารถมองเห็น และใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาและตดัสินใจซ้ือบริการได้ ตัวอย่างของส่ิงท่ี
มองเห็นได้ เช่น อาคารส านักงาน ท าเลท่ีตั้ ง รถยนต์ของบริษทั การตกแต่งส านักงานของบริษัท 
เคร่ืองมือต่างๆ ท่ีใช้พนักงาน สัญลักษณ์ของบริษทั ส่ิงพิมพ์ท่ีบริษทัจดัท าหรือเลือกใช้ และส่ิงท่ี
มองเห็นต่างๆ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะสะทอ้นถึงรูปแบบและคุณภาพของบริษทั แต่จะช่วยเสริมสร้างความ
มัน่ใจใหแ้ก่ลูกคา้ กล่าวคือ ลูกคา้จะอาศยัส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพเป็นปัจจยัหน่ึงในการเลือกใชบ้ริการ 
โดยส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพยิง่ดูหรูหราและสวยงามเพียงใดบริการน่าจะมีคุณภาพสูงตามไปดว้ย 
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7. กระบวนการ (Process) เป็นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญัมาก เป็นการ
สร้างสรรคแ์ละการส่งมอบส่วนประกอบของผลิตภณัฑ์ โดยอาศยักระบวนการท่ีวางแผนมาเป็นอยา่ง
ดี ตอ้งอาศยัพนกังานท่ีมีประสิทธิภาพ หรือเคร่ืองมือทนัสมยัในการท าให้เกิดกระบวนการท่ีสามารถ
ส่งมอบบริการท่ีมีคุณภาพได ้เน่ืองจากการให้บริการโดยทัว่ไปมกัจะประกอบดว้ยหลายขั้นตอน หาก
ขั้นตอนใดไม่ดีแม้แต่ขั้นตอนเดียวย่อมท าให้การบริการไม่เป็นท่ีประทบัใจแก่ลูกคา้       กลยุทธ์ท่ี
ส าคญัส าหรับการบริการ คือ เวลา และประสิทธิภาพในการบริการ ดงันั้นกระบวนการบริการท่ีดีจึง
ควรมีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการส่งมอบ รวมถึงตอ้งง่ายต่อการปฏิบติัการเพื่อท่ีพนกังาน
จะได้ไม่เกิดความสับสน ท างานได้อย่างถูกต้องและมีแบบแผนเดียวกัน และงานท่ีได้ต้องดีมี
ประสิทธิภาพ 

 
 2.2 ทบบวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

ลนีวฒัน์   ชาญไววทิย์ (2552)   ไดศึ้กษาความพึงพอใจของนกัศึกษามหาวทิยาลยัแม่โจ ้ 
ต่อบตัรประจ าตวันักศึกษาท่ีเป็นบตัรเอทีเอ็ม ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) การวิจยัคร้ังน้ีมี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษามหาวิทยาลยัแม่โจ ้ต่อบตัรประจ าตวันักศึกษาท่ี
เป็นบตัรเอทีเอ็ม ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ต่อส่วนประสมการตลาด บริการ (7 Ps’ ) ใน
กลุ่มนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ ท่ีใชบ้ตัรประจ าตวันกัศึกษา ท่ี
เป็นบตัรเอทีเอ็ม จ านวน 280 ราย โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 18 – 20 ปีศึกษาหลกัสูตร 4 ปี มีค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่อเดือน ระหวา่ง 3,001 – 
5,000 บาท ใชบ้ริการเอทีเอม็ 2 - 3 วนั/คร้ัง สิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บมากกวา่ดา้นอ่ืน คือใชเ้พื่อการถอน
เงิน โดยใช้บริการบัตรเอทีเอ็ม ช่วงเปิดภาคเรียนในวนัจนัทร์ ช่วงเวลา 12.01 – 18.00 น. นิยมใช้
บริการท่ี ตูเ้อทีเอ็มธนาคารกรุงเทพภายในมหาวิทยาลยั ไดรั้บประโยชน์ในเร่ืองความสะดวก ผูต้อบ
แบบสอบถามใชบ้ตัรเอทีเอ็มธนาคารกรุงเทพ มากท่ีสุด โดยผูต้อบแบบสอบ ถามส่วนใหญ่มีเอทีเอ็ม
รวมทุกธนาคาร จ านวน 2 ใบ 

จากการศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของ
นกัศึกษามหาวิทยาลยัแม่โจท่ี้มีต่อบตัรประจ าตวันกัศึกษาท่ีเป็นบตัรเอทีเอ็ม พบวา่ นกัศึกษามีความ
พึงพอใจปัจจยัดา้นต่างๆ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบัค่าเฉล่ียคือ อนัดบัความพึงพอใจล าดบัท่ี 
1 คือ ปัจจยัด้าน ผลิตภณัฑ์/บริการ ล าดบัท่ี 2 คือ ปัจจยัด้านการสร้างและการน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ ล าดบัท่ี 3 คือ ปัจจยัดา้นบุคลากร ล าดบัท่ี 4 คือ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ล าดบัท่ี 5 
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คือ ปัจจยัด้านราคา ล าดบัท่ี 6 คือ ปัจจยัด้านกระบวนการ และล าดบัท่ี 7 คือ ปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด นกัศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ย ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

ผลการศึกษาดา้นความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีใช้บริการพบวา่มีความพึงพอใจแต่ละ
ปัจจยัในล าดบัท่ี 1) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์/บริการ มีความพึงพอใจในบตัรสามารถเปล่ียนรหัสไดต้าม
ตอ้งการ ปัจจยัในล าดบัท่ี 2) ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีความพึงพอใจใน 
ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของธนาคารกรุงเทพ  ปัจจยัในล าดบัท่ี 3) ปัจจยัดา้นบุคลากร มีความพึง
พอใจใน พนกังานมีบุคลิกภาพและการแต่งกาย สะอาด เรียบร้อย น่าเช่ือถือ ปัจจยัในล าดบัท่ี 4) ปัจจยั
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีความพึงพอใจในตูเ้อทีเอ็มธนาคารกรุงเทพให้บริการตลอด 24 ชัว่โมง 
ปัจจยัในล าดบัท่ี 5) ปัจจยัดา้นราคา มีความพึงพอใจในค่าธรรมเนียมโอนเงินท่ีตูเ้อทีเอ็มไปยงัธนาคาร
กรุงเทพท่ีอยู่ในจังหวดัเดียวกันไม่เสียค่าธรรมเนียมในการโอน ปัจจัยในล าดับท่ี  6) ปัจจัยด้าน
กระบวนการ มีความพึงพอใจในขั้นตอนการเปิดบญัชีและสมคัรท าบตัร ปัจจยัในล าดบัท่ี 7) ปัจจยั
ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความพึงพอใจในการลดค่าธรรมเนียมแรกเขา้ในการจดัท าบตัร  

 
จรรนิยา อินต๊ะเอ้ย (2554) ไดศึ้กษาพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใชบ้ริการทาง

การเงินผา่นเคร่ืองให้บริการดา้นการเงินอตัโนมติั ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ การวิจยัคร้ังน้ีมี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการใช้บริการทางการเงินผ่านเคร่ืองให้บริการด้านการเงิน
อตัโนมติั ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ตลอดจนเพื่อศึกษาปัจจยัทางการตลาด
ท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้บริการ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการทางการเงินผ่านเคร่ือง
ให้บริการดา้นการ เงินอตัโนมติัอีกดว้ย ซ่ึงไดท้  าการเลือกตวัอยา่งจากประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ 
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 ถึงปีการศึกษา 2554 รวม
ทั้งหมดเป็นจ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ส่วนในการวิเคราะห์
ขอ้มูลไดใ้ชก้ารวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) จากการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุอยู่ในช่วง 20–21 ปี ก าลงัศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี 3 มากท่ีสุด โดยส่วน
ใหญ่ศึกษาอยูค่ณะเศรษฐศาสตร์ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 4,001–6,000 บาทต่อเดือน และทั้งน้ีส่วนมาก
เป็นผูท่ี้มีภูมิล าเนาอยูต่่างจงัหวดัมากกวา่อยู่ในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยทัว่ไปมกัใช้บริการของธนาคาร
ไทยพาณิชยม์ากท่ีสุดโดยใช้บริการประเภทเคร่ืองเอทีเอ็มเฉล่ีย 3–4 คร้ังต่อเดือน ซ่ึงมกัจะใชบ้ริการ
ทางการเงินประเภทถอนเงินสดในช่วงเวลา 18.00–22.00 น. ตลอดจนยงัเลือกท ารายการผ่านเคร่ือง
ให้บริการดา้นการเงินอตัโนมติัเฉล่ียแต่ละคร้ังดว้ยจานวนเงิน 500–1,000 บาท อีกทั้งมีระดบัความพึง
พอใจในปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา และปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายอยูใ่นระดบัมาก 
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แต่ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการ ตลาดนั้นมีระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึงเป็นผลท าให้
ธนาคารควรมีการปรับปรุงในดา้นน้ี เพื่อให้เกิดบริการท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดและเพื่อให้ตรงต่อ
ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการอีกดว้ย 

 
อรุณี  ใจค า (2554) ได้ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าท่ีใช้บริการตู้

เอทีเอ็มของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในเขตอ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง  การวิจัยในคร้ังน้ีผู ้วิจ ัยมี
วตัถุประสงค์ท่ีจะท าการศึกษามี 3 ประการ 1) เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกคา้ท่ี
ใชบ้ริการตูเ้อทีเอ็มของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 2) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการตู้เอทีเอ็มของลูกค้า บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัล าปาง 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใช้บริการตูเ้อทีเอ็มของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ซ่ึงการรวบรวมขอ้มูลดว้ยการใช้ขอ้มูลท่ีเป็นขอ้มูลปฐมภูมิโดยใช้
แบบสอบถามท่ีไดท้  าการเลือกกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญจากลูกคา้ท่ีใช้บริการ
เอทีเอม็ สาขาของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 4 สาขา ในจ านวน 400 ราย 
และส่วนในการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีประกอบดว้ยสถิติเชิงพรรณนาและจดัล าดบัความส าคญัท่ีอาศยัมาตร
วดัแบบประเมินค่า (Rating scale) ตามแนวคิดทฤษฎีของลิเคิร์ท (Likert scale) ซ่ึงผลของการศึกษา
พบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง มีอายุอยูใ่นช่วงไม่เกิน 30 ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด
อยูใ่นระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ท่ีประกอบอาชีพขา้ราชการและมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูใ่น
ระหวา่ง 10,001-20,000 บาท  

ผลการศึกษาดา้นพฤติกรรมของกลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชบ้ริการตูเ้อทีเอ็ม พบวา่โดยส่วนใหญ่
ท่ีมีพฤติกรรมในล าดับท่ีหน่ึงคือผูใ้ช้บตัรเอทีเอ็มมีจ านวนบตัรเพียงแค่ 1 ใบเท่านั้ น ซ่ึงส่วนใหญ่
ผูใ้ช้บริการตูเ้อทีเอ็มท่ีเป็นลูกคา้รายใหม่ท่ีมีอายุในการใช้บริการไม่เกิน 1 ปี สาเหตุในการเลือกใช้
เน่ืองจากมีการให้บริการตลอด 24 ชัว่โมง ให้บริการทุกวนัไม่มีวนัหยุด และ ส่วนใหญ่ท่ีเลือกใช้คือ
การถอนเงินและสถานท่ีใช้บริการมากคือห้างสรรพสินคา้ จ  านวนเงินท่ีท าธุรกรรมในแต่ละคร้ังโดย
เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 3,000 บาท ท่ีมีค่าธรรมเนียมในการใชบ้ริการเฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 20 บาท  

ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิผลต่อการการใช้บริการตู้
เอทีเอ็มส่วนใหญ่พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้บริการไดใ้ห้ความส าคญัท่ี 1 คือ ปัจจยัดา้นกระบวกการท่ี
ให้บริการ ปัจจยัท่ี 2 คือปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัท่ี 3 คือปัจจยัดา้นบุคลากร และปัจจยัท่ี 4 คือปัจจยัดา้น
กายภาพ ซ่ึงทั้ง 4 ปัจจยัน้ีเป็นปัจจยัท่ีอยูใ่นเกณฑม์าก 
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ผลการศึกษาดา้นความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการพบวา่มีความพึงพอใจแต่ละปัจจยัใน
ล าดบัท่ี 1) ดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีพึงพอใจในรูปแบบการใหบ้ริการของธุรกรรมทางการเงินท่ีมีหลาก หลาย
ของผลิตภณัฑ์ 2) ดา้นราคาผูใ้ชบ้ริการพึงพอใจในอตัราค่าธรรมเนียมในการท าธุรกรรมทางการเงินท่ี
ถูกกว่าการใช้บริการท่ีเคาน์เตอร์ธนาคาร 3) ด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายผูใ้ช้บริการพึงพอใจใน
จ านวนตูเ้อทีเอ็มท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการ 4) ดา้นการส่งเสริมการตลาดผูใ้ชบ้ริการพึงพอ ใจในการ
โฆษณาผ่านส่ือต่างๆอย่างสม ่ าเสมอ เช่นนิตยสาร หนังสือพิมพ์ วิทยุ ทัศน์  5) ด้านบุคลากร 
ผูใ้ชบ้ริการพึงพอใจในพนกังานธนาคารท่ีมีความรู้ความเขา้ใจเม่ือเกิดปัญหาสามารถแกไ้ขปัญหาได้
ถูกตอ้งตรงตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ 6) ดา้นกระบวนการในให้บริการ ผูใ้ช้บริการพึงพอใจในขั้นตอนใน
การใชบ้ริการตูเ้อทีเอ็มสะดวกรวดเร็ว ใชง่้ายไม่ซบัซ้อน และ 7) ดา้นกายภาพ ผูใ้ช ้บริการพึงพอใจใน
ตูเ้อทีเอม็ท่ีติดตั้งอยูใ่กลท่ี้พกัท่ีท างาน สถานศึกษา 
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บทที ่3 
ระเบียบวธีิการศึกษา 

 
การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาในสถาบันการธนาคารในนครหลวงเวียงจันทน์  

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ต่อการใชบ้ตัรนกัศึกษาแบบบตัรเอทีเอ็มของธนาคารการคา้
ต่างประเทศลาว มีระเบียบวธีิการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

 
 3.1 ขอบเขตการศึกษา 

  3.1.1 ขอบเขตเนือ้หา 
เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษาทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการใช้

บริการบตัรนกัศึกษาแบบบตัรเอทีเอม็ และศึกษาพึงพอใจของนกัศึกษาสถาบนัการธนาคารต่อบตัรนกั 
ศึกษาแบบบตัรเอทีเอม็ของธนาคารการคา้ต่างประเทศลาว ในนครหลวงเวยีงจนัทน์ สปป.ลาว  ท่ีมีต่อ
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ประกอบด้วยปัจจยัดา้น    1) ผลิตภณัฑ์  (Product) 2) ราคา 
(Price) 3) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 5) บุคคล (People) 6) 
ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 7) กระบวนการ (Process)  

3.1.2 ขอบเขตประชากร  
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นักศึกษาระดบัปริญญาตรี อนุปริญญาตรี (ปวส.) ท่ี

ก าลงัศึกษาอยูส่ถาบนัการธนาคารในนครหลวงเวยีงจนัทน์ สปป.ลาว จ านวน 4,576 คน (ฐานขอ้มูล 
งานทะเบียนและสถิตินกัศึกษาของสถาบนัการธนาคาร, 2557)  

3.1.3 ขนาดตัวอย่างและการคัดเลอืกตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในสถาบนัการธนาคาร 

ดว้ยวิธีการค านวณโดย ใชสู้ตรของ Taro Yamane (Taro Yamane, 1973 อา้งใน กุณฑลี ร่ืนรมย,์ 2551) 
ตามสมการ 

n = 
 
n คือ ขนาดตวัอยา่ง 
N คือ ขนาดประชากร 

N 
1+Ne2 
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e คือ ความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่ง ในท่ีน้ีก าหนดให้ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
สัดส่วนความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.05 

 
แทนค่า n        = 

 
                      =                      367.84 ราย        368 ราย 

ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ี จึงก าหนดขนาดตวัอยา่งเพื่อท าการศึกษาทั้งส้ิน จ านวน 370 
ตวัอยา่ง และท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชว้ิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบโควตา้ (Quota  sampling) 
จากนกัศึกษาท่ีศึกษาในสถาบนัการธนาคารเท่านั้น 

การศึกษาในระดับ จ านวนตัวอย่าง % จ านวนทั้งหมด (คน) 
อนุปริญญา (ปวส.) 1,750 38.24 141 
ปริญญาตรี 1,838 40.17 149 
ปริญญาตรี ระบบต่อเน่ือง 988 21.59 80 

รวม 4,576 100 370 
 

3.2 วธีิการศึกษา  

                      3.2.1 ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใชว้ธีิเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม สอบถาม

เฉพาะกลุ่มนักศึกษาสถาบันการธนาคารต่อบัตรนักศึกษาแบบบัตรเอทีเอ็มของธนาคารการค้า
ต่างประเทศลาว ท่ีก าลงัศึกษาในสถาบนัการธนาคารและอาศยัอยูใ่นเขตนครหลวงเวียงจนัท ์เท่านั้น 
(ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามในคร้ังน้ีไดแ้ปลแบบสอบถามเป็นภาษาลาว เพื่อให้
นกัศึกษาในสถาบนัการธนาคารตอบแบบสอบถามไดง่้ายข้ึน) 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รวบรวมข้อมูลโดยการค้นควา้จากเอก สารต่างๆ 
หนงัสือ เวบ็ไซต ์วารสาร ส่ิงพิมพ ์บทความ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถามโดยแบ่งเป็น 4 ส่วนคือ  

4,576 
1 + (4,576) (0.05)2 

≈ 
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ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา 
อาชีพ และรายได ้ 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลพฤติกรรมของนักศึกษาท่ีใช้บริการตู้เอทีเอ็มของธนาคารการค้า
ต่างประเทศลาว ประกอบดว้ย 

 - ระยะเวลาในการใชบ้ริการตูเ้อทีเอม็ 
 - จ านวนคร้ังท่ีใชบ้ริการตูเ้อทีเอม็ 
 - เหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการตูเ้อทีเอม็ 
 - เลือกใชบ้ริการตูเ้อทีเอม็ในดา้นใด 
 - สถานท่ีใชบ้ริการตูเ้อทีเอม็ 
 - จ านวนเงินท่ีท าธุรกรรมโดยเฉล่ียแต่ละคร้ัง 

 ส่วน ท่ี  3 ความพึ งพอใจตามปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ (The Services 
Marketing Mix) ท่ีมีต่อการใชบ้ตัรนกัศึกษาแบบบตัรเอทีเอม็ของธนาคารการคา้ต่างประเทศลาว 
 ส่วนท่ี 4 ปัญหาและขอ้เสนอแนะ 

 
3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ช้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ  อาย ุ 
ระดบัการศึกษา  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

ส่วนท่ี 2 วเิคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมของนกัศึกษาท่ีใชบ้ริการตูเ้อทีเอม็ของธนาคารการคา้
ต่างประเทศลาว ประกอบดว้ย ระยะเวลาในการใชบ้ริการตูเ้อทีเอ็ม จ านวนคร้ังท่ีใช้บริการตูเ้อทีเอ็ม 
เหตุผลท่ีเลือกใช้บริการตู้เอทีเอ็ม  เลือกใช้บริการตู้เอทีเอ็มในด้านใด  สถานท่ีใช้บริการตู้เอทีเอ็ม 
จ านวนเงินท่ีท าธุรกรรมโดยเฉล่ียแต่ละคร้ัง วเิคราะห์โดย ใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
ประกอบดว้ย ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage)    
 ส่วนท่ี 3 ส าหรับค าถามท่ีใช้การวดัระดบัความพึงพอใจใช้มาตราวดัแบบ Rating Scale 
(กุณฑล  ร่ืนรมย ,์ 2551) ทั้ง 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด มีเกณฑ์การให้
คะแนนในแต่ละระดบั ดงัน้ี 
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ระดับความพงึพอใจ   คะแนน 
มากท่ีสุด     5 คะแนน 
มาก      4 คะแนน 
ปานกลาง     3 คะแนน 
นอ้ย      2 คะแนน 
นอ้ยท่ีสุด     1 คะแนน 

โดยคะแนนท่ีได้ น ามาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียเลขคณิต การแปลความหมายของระดับ
คะแนนโดยยดึหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี  

ค่าเฉลีย่     ความหมาย 
4.50 - 5.00   มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
3.50 - 4.49   มีความพึงพอใจมาก 
2.50 - 3.49   มีความพึงพอใจปานกลาง 
1.50 - 2.49   มีความพึงพอใจนอ้ย 
1.00 - 1.80    มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
 

3.5 สถานทีใ่ช้ในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
สถานท่ีใช้ในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล ท่ีสถาบนัการธนาคาร ท่ี นคร

หลวงเวยีงจนัทน์ และคณะบริหารธุรกิจมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 

3.6 ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษา 7 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนกรกฎาคม 2558 ระยะเวลา

ในการเก็บขอ้มูล 3 เมษายน ถึง 3 พฤษภาคม 2558 
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของนกัศึกษาในสถาบนัการธนาคารในนครหลวงเวียงจนัทน์ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ต่อการใชบ้ตัรนกัศึกษาแบบบตัรเอทีเอ็มของธนาคารการคา้
ต่างประเทศลาว จ านวน 370 ตวัอยา่ง ออกเป็น 5 ส่วนดงัน้ี 

 

ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ สถานภาพ 
ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้  

ส่วนที่ 2  พฤติกรรมของนกัศึกษาท่ีผูใ้ช้บริการตูเ้อทีเอ็มของธนาคารการคา้ต่างประเทศลาว
ประกอบดว้ย  ระยะเวลาในการใชบ้ริการตูเ้อทีเอ็ม จ านวนคร้ังท่ีใชบ้ริการตูเ้อทีเอ็ม เหตุผลท่ีเลือกใช้
บริการตู้เอทีเอ็ม เลือกใช้บริการตู้เอทีเอ็มในด้านใด สถานท่ีใช้บริการตู้เอทีเอ็ม จ านวนเงินท่ีท า
ธุรกรรมโดยเฉล่ียแต่ละคร้ัง  

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจตามปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ (The Services Marketing 
Mix) ท่ีมีต่อการใช้บตัรนกัศึกษาแบบบตัรเอทีเอ็มของธนาคารการคา้ต่างประเทศลาว ประกอบดว้ย 
ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์  /บริการ  ปัจจยัด้านราคา ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นการสร้างและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ปัจจยั
ดา้นกระบวนการ  

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจของนักศึกษาในสถาบันการธนาคารท่ีมีต่อบัตร
นกัศึกษาเป็นบตัรเอทีเอม็ของธนาคารการคา้ต่างประเทศลาว จ าแนกตามเพศ และระดบัการศึกษา   

ส่วนที่ 5 ปัญหาและขอ้เสนอแนะของนกัศึกษาในสถาบนัการธนาคารท่ีมีต่อบตัรนกัศึกษา
แบบบตัรเอทีเอม็ของธนาคารการคา้ต่างประเทศลาว 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที ่4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 145 39.19 
หญิง 225 60.81 

รวม 370 100.0 

จากตารางท่ี 4.1 จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 225 
คนคิดเป็น ร้อยละ 60.81 เป็นเพศชาย จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 39.19   

ตารางที ่4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 18 ปี 6 1.62 
18-22  ปี 321 86.76 
23- 27 ปี 36 9.73 
28 ปีข้ึนไป 7 1.89 

รวม 370 100.0 

จากตารางท่ี 4.2 จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี อายุระหว่าง 18-22 ปี 
จ  านวน 321 คน คิดเป็นร้อยละ 86.76 รองลงมาอยูใ่นช่วงอายุ 23-27 ปี จ  านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 
9.73 มีอายุ 28 ปีข้ึนไป จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ1.89 และ ต ่ากวา่ 18 ปีจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.62 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ปริญญาตรี ชั้นปี 3 181 48.92 
ปริญญาตรี ชั้นปี 4 35 9.46 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี/(ปวส)  ชั้นปี 1  66 17.84 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี/(ปวส)  ชั้นปี 2 48 12.97 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี/(ปวส)  ชั้นปี 3 40 10.81 

รวม 370 100.0 

 จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ศึกษาในระดบัชั้น ปริญญาตรี ชั้นปี 
3 จ  านวน 181 คน คิดเป็น ร้อยละ 48.92 รองลงมา ศึกษาในระดบั ต ่ากว่าปริญญาตรี/(ปวส)  ชั้นปี 1 
จ านวน 66 คน คิดเป็น ร้อยละ 17.84  ต ่ากวา่ปริญญาตรี/(ปวส)  ชั้นปี 2  จ  านวน 48 คน คิดเป็น ร้อยละ 
12.97  ต  ่ากว่าปริญญาตรี/(ปวส)  ชั้นปี 3 จ านวน 40 คน คิดเป็น ร้อยละ 10.81 และ ศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปี 4 จ  านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 9.46 ตามล าดบั 

ตารางที ่4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ขา้ราชการ/ พนกังานราชการ 2 .50 
พนกังานธนาคาร 14 3.78 
พนกังานบริษทั/ รับจา้ง 4 1.08 
นกัเรียน/ นกัศึกษา 350 94.59 

รวม 370 100.0 

 จากตารางท่ี 4.4 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นนักเรียน/ นักศึกษา จ านวน 
350 คน คิดเป็น ร้อยละ 94.59 รองลงมา เป็นพนักงานธนาคาร จ านวน 14 คน คิดเป็น ร้อยละ 3.78 
พนกังานบริษทั/ รับจา้ง จ านวน 4  คน คิดเป็น ร้อยละ 1.08  และ ขา้ราชการ/ พนกังานราชการ จ านวน 
2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.5  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 

รายได้ จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 1,500,000  กีบ 253 68.38 

1,500,001-2,000,000 กีบ 82 22.16 

2,000,001-3,000,000 กีบ 19 5.14 

มากกวา่ 3,000,001 กีบ 16 4.32 

รวม 370 100.0 

  หมายเหตุ: อตัราแลกเปล่ียน 1 บาท เท่ากบั 250 กีบ (อา้งอิง http://www.bol.gov.la/laoweb/index.php) 

จากตารางท่ี 4.5 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนต ่ากว่า 1,500,000 กีบ 
จ านวน 253 คน คิดเป็นร้อย 68.38 รองลงมามีรายได้ระหว่าง 1,500,001 กีบ – 2,000,000 กีบ จ านวน 
82 คน คิดเป็นร้อยละ 22.16 มีรายไดร้ะหว่าง 2,000,001-3,000,000 กีบ จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.14 และ มีรายไดม้ากกวา่ 3,000,001 กีบ จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.32 ตามล าดบั 
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ส่วนที ่2  พฤติกรรมของนักศึกษาทีผู้่ใช้บริการตู้เอทเีอม็ของธนาคารการค้าต่างประเทศลาว 

ตารางที ่4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความถ่ีในการใชบ้ริการบ่อย
ท่ีสุด ในช่วง 1 เดือน 

ความถี่ในการใช้บริการ จ านวน ร้อยละ 
ทุกวนั 7 1.89 
2-3 วนั/คร้ัง 25 6.76 
1 อาทิตย/์คร้ัง 34 9.19 
1-2 อาทิตย/์คร้ัง 88 23.78 
1 เดือน/คร้ัง 104 28.11 
มากกวา่ 1 เดือน/คร้ัง 112 30.27 

รวม 370 100.0 

  
 จากตารางท่ี 4.6  พบว่าจากผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความถ่ีในการใช้บริการ
ในช่วง 1 เดือน ใชม้ากกวา่ 1 เดือน/คร้ัง มากท่ีสุด จ านวน 112  คิดเป็นร้อยละ 30.27 รองลงมา คือ 1 
เดือน/คร้ัง จ านวน 104 คิดเป็นร้อยละ 28.11 ใช้ 1-2 อาทิตย/์คร้ังจ านวน 88  คิดเป็นร้อยละ 23.78  ใช ้
1 อาทิตย/์คร้ัง จ านวน 34  คิดเป็นร้อยละ 9.19 ใช ้2-3 วนั/คร้ัง จ านวน 25  คิดเป็นร้อยละ 6.76 และใช ้
ทุกวนั จ านวน 7 คิดเป็นร้อยละ 1.89   ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามวนัท่ีใชบ้ริการบ่อยท่ีสุด  

วนัใช้บริการ เอทเีอม็ ด้วยบัตรประจ าตัวนักศึกษามากทีสุ่ด จ านวน ร้อยละ 
จนัทร์ 105 28.38 
องัคาร 57 15.41 
พุธ 35 9.46 
พฤหสับดี 15 4.05 
ศุกร์ 90 24.32 
เสาร์ 29 7.84 
อาทิตย ์ 39 10.54 

รวม 370 100.0 

จากตารางท่ี 4.7 พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีใช้บริการบตัรเอทีเอ็มดว้ยบตัรประจ าตวั
นกั ศึกษามากท่ีสุดใน วนัจนัทร์ จ านวน 105 คิดเป็นร้อยละ 28.38 รองลงมาคือ วนัศุกร์ จ านวน 90 คิด
เป็นร้อยละ 24.32 วนัองัคาร จ านวน 57 คิดเป็นร้อยละ 15.41 วนัอาทิตย ์จ านวน 39 คิดเป็นร้อยละ 
10.54 วนัพุธ จ านวน 35 คิดเป็นร้อยละ 9.46 วนัเสาร์ จ านวน 29 คิดเป็นร้อยละ 7.84 และวนัพฤหสับดี 
จ านวน 15 คิดเป็นร้อยละ 4.05 ตามล าดบั 

ตารางที่ 4.8 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามช่วงเวลาท่ีใช้บริการบตัร
เอทีเอม็ดว้ยบตัรประจ าตวันกั ศึกษามากท่ีสุด 

ช่วงเวลา  
 

จ านวน ร้อยละ 
ช่วง 07.01-12.00 139 37.57 
ช่วง 12.01-18.00 155 41.89 
ช่วง 18.01-24.00 63 17.03 
ช่วง 24.01-07.00 13 3.51 

รวม 370 100.0 

จากตารางท่ี 4.8  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชบ้ริการบตัรเอทีเอม็ดว้ยบตัรประ 
จ าตัวนักศึกษามากท่ีสุดใน ช่วง 12.01-18.00 น . จ านวน 155 คิดเป็นร้อยละ  41.89  รองลงมาคือ 
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ช่วงเวลา 07.01-12.00 น. จ  านวน 139 คิดเป็นร้อยละ 37.57 ช่วง 18.01-24.00 น. จ านวน 63  คิดเป็น
ร้อยละ 17.03 และช่วง 24.01-07.00 น. จ านวน 13 คิดเป็นร้อยละ 3.51 ตามล าดบั 

ตารางที่ 4.9 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามข้อดีในการใช้บริการ 
เอทีเอม็ดว้ยบตัรนกัศึกษาแบบบตัรเอทีเอม็ 

ข้อดีในการใช้บริการ เอทเีอม็ด้วยบัตรนักศึกษาแบบบัตรเอทเีอม็ จ านวน ร้อยละ 
สามารถใชบ้ริการไดต้ลอด 24 ชัว่โม่ง และทุกวนั 313 84.59 
สะดวกสบายประหยดัเวลารวดเร็วไม่ตอ้งเดินทางไปธนาคาร 244 65.95 
ตูเ้อทีเอม็มีใหบ้ริการอยูท่ ัว่ไปมีจ านวนเพียงพอกบัการใชบ้ริการ 59 15.90 
สามารถใชง้านโดยการเช่ือมต่อกบัมือถือเพื่อรายงานการท าธุรกรรมต่างๆได ้ 83 22.43 
มีความปลอดภยั 193 52.16 
สามารถท าธุรกรรมทางการเงินได้หลายประเภทท่ีมีความเหมือนเคาน์เตอร์
ธนาคาร 

74 20.00 

ขั้นตอนการใชบ้ริการใชง้านง่าย ไม่ยุง่ยากซบัซอ้น 113 30.54 
เงินเดือนโอนเขา้บญัชี 76 20.54 

หมายเหตุ : ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ ,n = 370 ราย 

จากตารางท่ี 4.9  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีขอ้ดีในการใชบ้ริการเอทีเอ็มดว้ย
บตัรนกัศึกษาแบบบตัรเอทีเอ็ม มากท่ีสุดคือสามารถใชบ้ริการไดต้ลอด 24 ชัว่โม่ง และทุกวนั จ านวน 
313 คิดเป็นร้อยละ 84.59 รองลงมาคือความสะดวกสบายประหยดัเวลารวดเร็วไม่ตอ้งเดินทางไป
ธนาคาร จ านวน 244 คิดเป็นร้อยละ  65.95 มีความปลอดภัย จ านวน 193 คิดเป็นร้อยละ  52.16 มี
ขั้นตอนการใชบ้ริการใช้งานง่าย ไม่ยุง่ยากซับซ้อน จ านวน 113 คิดเป็นร้อยละ 30.54 สามารถใชง้าน
โดยการเช่ือมต่อกับมือถือเพื่อรายงานการท าธุรกรรมต่างๆได้ จ  านวน 83 คิดเป็นร้อยละ 22.43 มี
เงินเดือนโอนเข้าบญัชี จ านวน 76 คิดเป็นร้อยละ 20.54  สามารถท าธุรกรรมทางการเงินได้หลาย
ประเภทท่ีมีความเหมือนเคาน์เตอร์ธนาคาร จ านวน 74 คิดเป็นร้อยละ 20.00 และ ตูเ้อทีเอม็มีให้บริการ
อยูท่ ัว่ไปมีจ านวนเพียงพอกบัการใชบ้ริการ จ านวน 59 คิดเป็นร้อยละ 15.90 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.10 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามประโยชน์ท่ีไดรั้บจากบตัร
นกัศึกษาแบบบตัรเอทีเอม็ 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากบัตรนักศึกษาแบบบัตรเอทเีอม็ จ านวน ร้อยละ 
ใชถ้อนเงินสด 347 93.78 
ช าระค่าสินคา้/บริการ 49 13.24 
ตรวจเช็คยอดเงิน 139 37.57 
ใชแ้ทนบตัรประชาชน 56 15.14 
โอนเงิน 101 27.30 
ช าระค่าสาธารณูปโภค 27 7.30 
ใชเ้ป็นบตัรหอ้งสมุด 160 43.24 
ใชเ้ปล่ียนรหสัเอทีเอม็ 36 9.73 

หมายเหตุ : ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ ,n = 370 ราย 

จากตารางท่ี 4.10  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นวา่ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากบตัร
นกัศึกษาแบบบตัรเอทีเอม็ มากท่ีสุด คือเพื่อใชถ้อนเงินสด จ านวน 347 คิดเป็นร้อยละ 93.78 รองลงมา 
คือใช้เป็นบตัรห้องสมุด จ านวน 160 คิดเป็นร้อยละ 43.24 ตรวจเช็คยอดเงิน จ านวน 139 คิดเป็นร้อย
ละ 37.57 โอนเงิน จ านวน 101 คิดเป็นร้อยละ 27.30 ใชแ้ทนบตัรประชาชน จ านวน 56 คิดเป็นร้อยละ 
15.14 ช าระค่าสินคา้/บริการจ านวน 49 คิดเป็นร้อยละ 13.24 ใชเ้ปล่ียนรหสัเอทีเอม็ จ านวน 36 คิดเป็น
ร้อยละ 9.73 ช าระค่าสาธารณูปโภคจ านวน 27 คิดเป็นร้อยละ 7.30 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.11 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม สถานท่ีท่ีใช้บริการ 
เอทีเอม็ดว้ยบตัรนกัศึกษาแบบบตัรเอทีเอม็ 

สถานทีท่ีใ่ช้บริการ เอทเีอม็ด้วยบัตรนักศึกษาแบบบัตรเอทเีอม็ จ านวน ร้อยละ 

ตูเ้อทีเอม็ หนา้สถาบนัการธนาคาร 296 80.00 

ตูเ้อทีเอม็ หนา้ศูนยก์ารคา้ต่างๆ/ตลาด 103 27.84 

ตูเ้อทีเอม็ หนา้ธนาคารการคา้ต่างประเทศลาว 74 20.00 

ตูเ้อทีเอม็ หนา้ร้านสะดวกซ้ือ เช่น (M-Point Mart) 83 22.43 

ตูเ้อทีเอม็ ท่ีอยูใ่กลบ้า้น 185 50.00 
ตูเ้อทีเอม็ หนา้โรงพยาบาล 73 19.73 

หมายเหตุ : ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ ,n = 370 ราย 

จากตารางท่ี 4.11 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการบตัรเอทีเอ็มท่ีนิยมใช้
บริการท่ี ตูเ้อทีเอ็มของธนาคารการคา้ต่างประเทศลาว ตูเ้อทีเอ็ม ด้านหน้าสถาบนัการธนาคารมาก
ท่ีสุด จ านวน 296 คิดเป็นร้อยละ 80.00 รองลงมาคือ ตูเ้อทีเอ็ม ท่ีอยูใ่กลบ้า้น จ านวน 185 คิดเป็นร้อย
ละ 50.00 ตูเ้อทีเอ็ม หน้าศูนยก์ารคา้ต่างๆ/ตลาด จ านวน 103 คิดเป็นร้อยละ 27.84 ตูเ้อทีเอ็ม หนา้ร้าน
สะดวกซ้ือ เช่น (M-Point Mart) จ  านวน 83 คิดเป็นร้อยละ 22.43 ตูเ้อทีเอ็ม หน้าธนาคารการคา้ต่าง 
ประเทศลาว จ านวน 74 คิดเป็นร้อยละ 20.00 ตูเ้อทีเอ็ม หน้าโรงพยาบาล จ านวน 73 คิดเป็นร้อยละ 
19.73 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.12 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม การถอนเงินด้วยบตัร
นกัศึกษาแบบบตัรเอทีเอม็ในแต่ละคร้ังเป็นจ านวนเงิน 

ถอนเงินด้วยบัตรนักศึกษาแบบบัตรเอทเีอม็ในแต่ละคร้ังเป็นจ านวนเงิน จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 50,000 กีบ 25 6.76 
50,000-150,000 กีบ 120 32.43 
150,001-250,000 กีบ 77 20.81 
250,001-500,000 กีบ 117 31.62 
มากกวา่ 500,000 กีบ 31 8.38 

รวม 370 100.0 
หมายเหตุ: อตัราแลกเปล่ียน 1 บาท เท่ากบั 250 กีบ (อา้งอิง http://www.bol.gov.la/laoweb/index.php) 

จากตารางท่ี 4.12 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ถอนเงินดว้ยบตัรนักศึกษาแบบ
บตัรเอทีเอ็มในแต่ละคร้ังเป็นจ านวนเงินระหวา่ง 50,000-150,000 กีบ จ านวน 120  คิดเป็นร้อย 32.43 
รองลงมาระหว่าง 250,001-500,000 กีบ จ านวน 117 คิดเป็นร้อยละ 31.62 ระหว่าง 150,001-250,000 
กีบจ านวน 77 คิดเป็นร้อยละ 20.81 มากกวา่ 500,000 กีบ จ านวน 31 คิดเป็นร้อยละ 8.38 และ มีต ่ากวา่ 
50,000 กีบ จ านวน 25 คิดเป็นร้อยละ 6.76 ตามล าดบั 

ตารางที่ 4.13 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม ปัญหาท่ีไม่สามารถใช้
บริการ หรือไม่สะดวกในการใชบ้ริการ ตูเ้อทีเอม็ 

ปัญหาทีไ่ม่สามารถใช้บริการ หรือไม่สะดวกในการใช้บริการ ตู้เอทเีอม็ จ านวน ร้อยละ 

ตูเ้อทีเอม็ขดัขอ้ง 281 75.95 
สถานทีไม่ปลอดภยัมีความเส่ียง 81 21.89 
เงินในตูเ้อทีเอม็หมด 171 46.22 
ตูเ้อทีเอม็ตั้งอยูไ่กลไม่สะดวกในการเดินทาง 83 22.43 
มีคนใชบ้ริการมากเกินไป 174 47.03 
ไม่มีท่ีจอดรถ 104 28.11  

หมายเหตุ : ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ ,n = 370 ราย 
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จากตารางท่ี 4.13 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีปัญหาท่ีไม่สามารถใช้บริการ 
หรือไม่สะดวกในการใชบ้ริการ ตูเ้อทีเอม็มากท่ีสุด ตูเ้อทีเอม็ขดัขอ้ง จ านวน 281 คิดเป็นร้อยละ 75.95 
รองลงมาคือ มีคนใช้บริการมากเกินไป จ านวน 174 คิดเป็นร้อยละ 47.03 เงินในตู้เอทีเอ็มหมด 
จ านวน 171 คิดเป็นร้อยละ 46.22 ไม่มีท่ีจอดรถ จ านวน 104 คิดเป็นร้อยละ 28.11 ตูเ้อทีเอม็ตั้งอยูไ่กล
ไม่สะดวกในการเดินทาง จ านวน 83 คิดเป็นร้อยละ 22.43 สถานทีไม่ปลอดภยัมีความเส่ียง จ านวน 81 
คิดเป็นร้อยละ 21.89 ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจตามปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ (The Services Marketing Mix) ที่มี
ต่อการใช้บัตรนักศึกษาแบบบัตรเอทเีอม็ของธนาคารการค้าต่างประเทศลาว 

ตารางที่ 4.14 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมีต่อ
บตัรนกัศึกษาแบบบตัรเอทีเอม็ของธนาคารการคา้ต่างประเทศลาว 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ค่าเฉลีย่ ระดับความพงึพอใจ อนัดับ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.83 มาก 1 

ดา้นราคา 3.37 ปานกลาง 7 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 3.42 ปานกลาง 6 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.49 ปานกลาง 5 

ดา้นบุคลากร 3.77 มาก 2 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 3.53 มาก 4 

ดา้นกระบวนการ 3.59 มาก 3 
รวม 3.57 มาก  

หมายเหตุ:  ค่าเฉล่ีย 4.50 - 5.00 มากท่ีสุด 3.50 – 4.49 มาก  2.50 – 3.49 ปานกลาง 1.50 – 2.49 น้อย และ1.00 -1.80 
นอ้ยท่ีสุด 

จากตารางท่ี  4.14 พบว่าปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ ผูต้อบแบบสอบถามให้
ระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมาก เรียงล าดบัคือ  ดา้นผลิตภณัฑ ์(ค่าเฉล่ีย 3.83) รองลงมา ดา้น
บุคลากร  (ค่าเฉล่ีย 3.77) ดา้นกระบวนการ (ค่าเฉล่ีย  3.59) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (ค่าเฉล่ีย 3.53) 
ส าหรับปัจจยัท่ีให้ระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลางได้แก่ ดา้นการส่งเสริม
การตลาด (ค่าเฉล่ีย 3.49) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 3.42) และ ดา้นราคา (ค่าเฉล่ีย 3.37) 
ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.15  แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมีต่อบตัร
นกัศึกษาแบบบตัรเอทีเอม็ของธนาคารการคา้ต่างประเทศลาว จ าแนกตามปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์/บริการ 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 
และการบริการ 

ระดบัความพงึพอใจ 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล า 
ดบั
ที ่

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
จ านวน 
 (ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ธนาคารมีช่ือเสียงและมี
ความเช่ือมัน่จากลูกคา้ 

158 
(42.70) 

180 
(48.64) 

30 
(8.11) 

2 
(0.54) 

0 4.34 
(มาก) 

1 

ธนาคารมีตูเ้อทีเอม็ตูฝ้าก
เงินอตัโนมติัท่ีสามารถ
ปรับสมุดฝากเงินได ้

53 
(14.32) 

134 
(36.22) 

136 
(36.76) 

34 
(9.19) 

13 
(3.51) 

3.49 
(ปานกลาง) 

12 

รูปแบบและสีสนัของ
บตัรมีความสวยงาม 

33 
(8.92) 

136 
(36.76) 

167 
(45.14) 

18 
(4.86) 

16 
(4.32) 

3.41 
(ปานกลาง) 

13 

ตูเ้อทีเอม็มีหลายภาษาให้
ไดเ้ลือกใช ้

65 
(17.57) 

167 
(45.14) 

121 
(32.70) 

16 
(4.32) 

1 
(0.27) 

3.75 
(มาก) 

9 

ขอ้มูลของบตัรมีความ
ชดัเจน เช่นตวัหนงัสือตวั
เลขท่ีอยูบ่นบตัรชดัเจน 

88 
(23.78) 

177 
(47.84) 

86 
(23.24) 

11 
(2.97) 

8 
(2.16) 

3.88 
(มาก) 

6 

บตัรเอทีเอม็มีช่ือของ
สถาบนัการธนาคารท่ีเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

120 
(32.43) 

172 
(46.49) 

68 
(18.38) 

8 
(2.16) 

2 
(0.54) 

4.08 
(มาก) 

2 

มีรูปแบบการใหบ้ริการ
ในการท าธุรกรรมทางการ
เงินท่ีหลากหลาย 

83 
(22.43) 

174 
(47.03) 

104 
(28.11) 

7 
(1.89) 

2 
(0.54) 

3.89 
(มาก) 

5 

การท าธุรกรรมทางการ
เงินผา่นตูเ้อทีเอม็ใชง้าน
ไดง่้ายไม่ซบัซอ้นและ
สะดวกสบาย 

83 
(22.43) 

174 
(47.03) 

96 
(25.95) 

14 
(3.78) 

3 
(0.81) 

3.86 
(มาก) 

7 

สามารถบริการโอนเงิน
ผา่นตูเ้อทีเอม็ไดท้ัว่
ประเทศและตลอด 24 
ชัว่โมง 

113 
(30.54) 

167 
(45.14) 

79 
(21.35) 

10 
(2.70) 

1 
(0.27) 

4.03 
(มาก) 

3 
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ตารางที ่4.15 (ต่อ) แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมีต่อ
บตัรนกัศึกษาแบบบตัรเอทีเอ็มของธนาคารการคา้ต่างประเทศลาว จ าแนกตามปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์/
บริการ 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 
และการบริการ 

ระดบัความพงึพอใจ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล า 
ดบัที ่

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

สามารถช าระสินคา้/ค่า
สาธารณูปโภค/บริการ 
ไดเ้หมือนบตัรเอทีเอม็
แบบทัว่ไป 

93 
(25.14) 

166 
(44.86) 

95 
(25.68) 

13 
(3.51) 

3 
(0.81) 

3.90 
(มาก) 

4 

สามารถใชถ้อนเงินสดใน
ต่างประเทศไดเ้หมือน
บตัรเอทีเอม็แบบทัว่ไป 

79 
(21.35) 

141 
(38.11) 

111 
(30.00) 

32 
(8.65) 

7 
(1.89) 

3.68 
(มาก) 

11 

เม่ือบตัรเอทีเอม็นกัศึกษา
หมดอายสุามารถ เปล่ียน
บตัรเป็นบตัรเอทีเอม็
แบบทัว่ไปได ้

93 
(25.14) 

159 
(42.97) 

93 
(25.14) 

17 
(4.59) 

8 
(2.16) 

3.84 
(มาก) 

8 

มีระบบส่งขอ้ความท่ี
สามารถเช่ือมต่อกบั
โทรศพัทมื์อถือสมาร์ท
โฟนได ้

73 
(19.73) 

159 
(42.97) 

98 
(26.49) 

29 
(7.84) 

11 
(2.97) 

3.69 
(มาก) 

10 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.83 
(มาก) 

 หมายเหตุ:  ค่าเฉล่ีย 4.50 - 5.00 มากท่ีสุด 3.50 – 4.49 มาก  2.50 – 3.49 ปานกลาง 1.50 – 2.49 น้อย และ1.00 -1.80 
นอ้ยท่ีสุด 

จากตารางท่ี  4.15   พบว่าปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์/บริการ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจมีต่อบตัรนกัศึกษาแบบบตัรเอทีเอ็มของธนาคารการคา้ต่างประเทศลาว มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.83) ปัจจยัยอ่ยมีความพึงพอใจมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากเรียงล าดบัคือ ธนาคารมี
ช่ือเสียงและมีความเช่ือมัน่จากลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.34) บตัรเอทีเอ็มมีช่ือของสถาบนัการธนาคารท่ีเป็น
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เอกลกัษณ์เฉพาะตวั (ค่าเฉล่ีย 4.08) สามารถบริการโอนเงินผา่นตูเ้อทีเอ็มไดท้ัว่ประเทศและตลอด 24 
ชั่วโมง (ค่าเฉล่ีย 4.03) สามารถช าระสินค้า/ค่าสาธารณูปโภค/บริการ ได้เหมือนบตัรเอทีเอ็มแบบ
ทัว่ไป (ค่าเฉล่ีย 3.90)  มีรูปแบบการให้บริการในการท าธุรกรรมทางการเงินท่ีหลากหลาย  (ค่าเฉล่ีย 
3.98) ขอ้มูลของบตัรมีความชดัเจน เช่นตวัหนงัสือตวัเลขท่ีอยู่บนบตัรชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.88) การท า
ธุรกรรมทางการเงินผา่นตูเ้อทีเอ็มใชง้านไดง่้ายไม่ซับซ้อนและสะดวกสบาย (ค่าเฉล่ีย 3.86) เม่ือบตัร
เอทีเอ็มนกัศึกษาหมดอายุสามารถเปล่ียนบตัรเป็นบตัรเอทีเอ็มแบบทัว่ไปได ้(ค่าเฉล่ีย 3.84) ตูเ้อทีเอ็ม
มีหลายภาษาให้ไดเ้ลือก ใช้ (ค่าเฉล่ีย 3.75) มีระบบส่งขอ้ความท่ีสามารถเช่ือมต่อกบัโทรศพัท์มือถือ
สมาร์ทโฟนได ้(ค่าเฉล่ีย 3.69) สามารถใชถ้อนเงินสดในต่างประเทศไดเ้หมือนบตัรเอทีเอ็มแบทัว่ไป 
(ค่าเฉล่ีย 3.68) ธนาคารมีตูเ้อทีเอ็มตูฝ้ากเงินอตัโนมติัท่ีสามารถปรับสมุดฝากเงินได้ (ค่าเฉล่ีย 3.49) 
และรูปแบบและสีสันของบตัรมีความสวยงาม  (ค่าเฉล่ีย 3.41) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.16  แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมีต่อบตัร
นกัศึกษาแบบบตัรเอทีเอม็ของธนาคารการคา้ต่างประเทศลาว จ าแนกตามปัจจยัดา้นราคา 

ปัจจัยด้านราคา 

ระดบัความพงึพอใจ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล า 
ดบั
ที ่

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

อัตราค่าธรรมเนียมของ
ธนาคารการค้าต่างประ 
เทศลาวในท าธุรกรรม
ทางการเงินผ่านตูเ้อทีเอ็ม
ต่างๆ 

44 
(11.89) 

136 
(36.76) 

152 
(41.08) 

28 
(7.57) 

10 
(2.70) 

3.48 
(ปานกลาง) 

1 

อัตราค่าธรรมเนียมของ
บตัร เอทีเอม็รายปี 

30 
(8.11) 

138 
(37.30) 

150 
(40.54) 

48 
(12.97) 

4 
(1.08) 

3.38 
(ปานกลาง) 

2 

อตัราค่าธรรมเนียมการส่ง
ขอ้ความ (SMS) 

31 
(8.38) 

101 
(27.30) 

182 
(49.19) 

47 
(12.70) 

9 
(2.43) 

3.26 
(ปานกลาง) 

3 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.37 
(ปานกลาง) 

 

หมายเหตุ:  ค่าเฉล่ีย 4.50 - 5.00 มากท่ีสุด 3.50 – 4.49 มาก  2.50 – 3.49 ปานกลาง 1.50 – 2.49 น้อย และ1.00 -1.80 
นอ้ยท่ีสุด 

จากตารางท่ี 4.16   พบว่าปัจจยัดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมีต่อบตัร
นกัศึกษาแบบบตัรเอทีเอม็ของธนาคารการคา้ต่างประเทศลาว มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.37) ปัจจยัย่อยมีความพึงพอใจมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากเรียงล าดบัคือ อตัราค่าธรรมเนียม
ของธนาคารการคา้ต่างประเทศลาว ในท าธุรกรรมทางการเงินผา่นตูเ้อทีเอม็ต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 3.48) อตัรา
ค่าธรรมเนียมของบัตรเอทีเอ็มรายปี (ค่าเฉล่ีย 3.38) อัตราค่าธรรมเนียมการส่งข้อความ (SMS) 
(ค่าเฉล่ีย 3.26) ตามล าดบั 

 



 

 

34 
 

ตารางที ่4.17  แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมีต่อบตัร
นกัศึกษาแบบบตัรเอทีเอ็มของธนาคารการคา้ต่างประเทศลาว จ าแนกตามปัจจยัดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

ปัจจัยด้านช่องทาง 
การจัดจ าหน่าย 

ระดบัความพงึพอใจ 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล า 
ดบั
ที ่

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ า น ว น ตู ้ เอ ที เอ็ ม มี
เพียงพอและทัว่ถึงในการ
ใหบ้ริการ 

48 
(12.97) 

112 
(30.27) 

136 
(36.76) 

55 
(14.86) 

19 
(5.14) 

3.31 
(ปานกลาง) 

3 

สถานท่ีตั้ งอยู่ในแหล่ง
ชุมชนใกลลู้กค้าสะดวก
ต่อการใชบ้ริการ 

53 
(14.32) 

138 
(37.30) 

119 
(32.16) 

45 
(12.16) 

15 
(4.05) 

3.46 
(ปานกลาง) 

2 

สถานท่ีตั้งตูเ้อทีเอม็ใน
แต่ละแห่งมีความปลอด 
ภยัในการใชบ้ริการ 

59 
(15.95) 

105 
(28.38) 

176 
(47.57) 

23 
(6.22) 

7 
(1.89) 

3.50 
(มาก) 

1 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.42 
(ปานกลาง) 

 

หมายเหตุ:  ค่าเฉล่ีย 4.50 - 5.00 มากท่ีสุด 3.50 – 4.49 มาก  2.50 – 3.49 ปานกลาง 1.50 – 2.49 น้อย 
และ1.00 -1.80 นอ้ยท่ีสุด 

จากตารางท่ี 4.17 พบวา่ปัจจยัดา้นช่องทางการจดั ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจท่ี
มีต่อบตัรนกัศึกษาแบบบตัรเอทีเอ็มของธนาคารการคา้ต่างประเทศลาว มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.42) ปัจจยัยอ่ยมีความพึงพอใจมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากเรียงล าดบั คือสถานท่ีตั้ง
ตูเ้อทีเอ็มในแต่ละแห่งมีความปลอดภยัในการใชบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 3.50) สถานท่ีตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชน
ใกล้ลูกคา้สะดวกต่อการใช้บริการ (ค่าเฉล่ีย 3.46) จ  านวนตูเ้อทีเอ็มมีเพียงพอและทัว่ถึงในการให ้
บริการ(ค่าเฉล่ีย 3.31) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.18  แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมีต่อบตัร
นักศึกษาแบบบตัรเอทีเอ็มของธนาคารการค้าต่างประเทศลาว จ าแนกตามปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด 

ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการตลาด 

ระดบัความพงึพอใจ 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล า 
ดบัที ่

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

มีการส่งเสริมการขาย
โดยใหส่้วน ลดเช่นการ
ใช้บัตรในร้านอาหาร
ร้านคา้ต่างๆ 

43 
(11.62) 

132 
(35.68) 

129 
(34.86) 

50 
(13.51) 

16 
(4.32) 

3.37 
(ปานกลาง) 

4 

มี ป้ ายโฆษณ าตาม ท่ี
ต่างๆ 

33 
(8.92) 

129 
(34.86) 

157 
(42.43) 

42 
(11.35) 

9 
(2.43) 

3.36 
(ปานกลาง) 

5 

มีการแจ้งข่าวสารทาง
แผ่นพับ  ใบปลิวและ
ป้ายโฆษณา 

32 
(8.65) 

108 
(29.19) 

173 
(46.76) 

48 
(12.97) 

10 
(2.43) 

3.29 
(ปานกลาง) 

6 

มีการโฆษณาผ่านส่ือ
ต่ างๆ  เช่น  วิทยุ  โทร 
ทั ศ น์  นิ ต ยส ารแล ะ
หนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ 

70 
(18.92) 

146 
(39.46) 

127 
(34.32) 

24 
(6.49) 

3 
(0.81) 

3.69 
(มาก) 

1 

มีการประชาสัมพันธ์
ผา่นเวบ็ไซต ์

67 
(18.11) 

152 
(41.08) 

110 
(29.73) 

33 
(8.92) 

8 
(2.16) 

3.64 
(มาก) 2 

        
การประชาสมัพนัธ์ผา่น
ส่ื อออนไลน์ ในการ
โฆ ษ ณ า เช่ น  Email, 
Face book, SMS 

65 
(17.57) 

141 
(38.11) 

124 
(33.51) 

33 
(8.92) 

7 
(1.89) 

3.61 
(มาก) 

3 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.49 
(ปานกลาง)  

หมายเหตุ:  ค่าเฉล่ีย 4.50 - 5.00 มากท่ีสุด 3.50 – 4.49 มาก  2.50 – 3.49 ปานกลาง 1.50 – 2.49 น้อย และ1.00 -1.80 
นอ้ยท่ีสุด 
 



 

 

36 
 

จากตารางท่ี 4.18   พบวา่ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจท่ีมีต่อบตัรนกัศึกษาแบบบตัรเอทีเอ็มของธนาคารการคา้ต่างประเทศลาว มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.49) ปัจจยัยอ่ยมีความพึงพอใจมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากเรียงล าดบัคือ มี
การโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น วทิยุ โทรทศัน์ นิตยสารและหนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.69) มีการ
ประชาสัมพนัธ์ผ่านเวบ็ไซต์ (ค่าเฉล่ีย 3.64) การประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือออนไลน์ในการโฆษณาเช่น 
Email, Face book, SMS (ค่าเฉล่ีย 3.61) มีการส่งเสริมการขายโดยให้ส่วนลดเช่นการใช้บัตรใน
ร้านอาหารร้านคา้ต่างๆ  (ค่า เฉล่ีย 3.37) มีป้ายโฆษณาตามท่ีต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 3.36) มีการแจง้ข่าวสาร
ทางแผน่พบั ใบปลิวและป้ายโฆษณา (ค่าเฉล่ีย 3.29) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.19  แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมีต่อบตัร
นกัศึกษาแบบบตัรเอทีเอม็ของธนาคารการคา้ต่างประเทศลาว จ าแนกตามปัจจยัดา้นบุคลากร 

ปัจจัยด้านบุคลากร 

ระดบัความพงึพอใจ 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล า 
ดบัที ่

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

พนักงานแนะน าบริการมี
อธัยาศยัดีสุภาพ 

88 
(23.78) 

128 
(34.59) 

116 
(31.35) 

19 
(5.14) 

19 
(5.14) 

3.67 
(มาก) 

4 

พนักงานมีบุคลิกภาพและ
การแต่งกายท่ี สุภาพ เป็น
ระเบียบเรียบร้อยน่าเช่ือถือ 

103 
(27.84) 

183 
(49.46) 

71 
(19.19) 

10 
(2.70) 

3 
(0.81) 

4.01 
(มาก) 

1 

พนกังานสามารถให้ค  าแนะ 
น าและรายละเอียดกบัลูกคา้
ในกรณีเกิดปัญหาได้อย่าง
รอดเร็ว 

85 
(22.97) 

148 
(40.00) 

103 
(27.84) 

25 
(6.76) 

9 
(2.43) 

3.74 
(มาก) 

3 

พนกังานสามารถอธิบายขั้น 
ตอนในการใชบ้ริการไดช้ดั 
เจนมีความช านาญ และน่า 
เช่ือถือ 

86 
(23.24) 

162 
(43.78) 

99 
(26.76) 

18 
(4.86) 

5 
(1.35) 

3.83 
(มาก) 

2 

พนักงานให้ค าปรึกษาและ
ให้บริการลูกค้าอย่างเสมอ
ภาค 

66 
(17.84) 

158 
(40.54) 

115 
(31.08) 

18 
(4.86) 

21 
(5.68) 

3.60 
(มาก) 

5 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.77 
(มาก)  

หมายเหตุ:  ค่าเฉล่ีย 4.50 - 5.00 มากท่ีสุด 3.50 – 4.49 มาก  2.50 – 3.49 ปานกลาง 1.50 – 2.49 น้อย และ1.00 -1.80 

นอ้ยท่ีสุด 

จากตารางท่ี 4.19   พบวา่ปัจจยัดา้นบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจท่ีมีต่อ
บตัรนกัศึกษาแบบบตัรเอทีเอ็มของธนาคารการคา้ต่างประเทศลาว มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.77) ปัจจยัย่อยมีความพึงพอใจมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากเรียงล าดบัคือ พนักงานมีบุคลิก 
ภาพและการแต่งกายท่ีสุภาพเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าเช่ือถือ (ค่าเฉล่ีย 4.01) พนกังานสามารถอธิบาย
ขั้นตอนในการใชบ้ริการไดช้ดัเจนมีความช านาญ และน่าเช่ือถือ (ค่าเฉล่ีย 3.83) พนกังานสามารถให้
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ค าแนะน าและรายละเอียดกบัลูกคา้ในกรณีเกิดปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 3.74) พนกังานแนะน า
บริการมีอธัยาศยัดีสุภาพ (ค่าเฉล่ีย 3.67) พนักงานให้ค  าปรึกษาและให้บริการลูกคา้อย่างเสมอภาค 
(ค่าเฉล่ีย 3.60) ตามล าดบั 

ตารางที ่4.20  แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมีต่อบตัร
นักศึกษาแบบบตัรเอทีเอ็มของธนาคารการค้าต่างประเทศลาว จ าแนกตามปัจจยัด้านลกัษณะทาง
กายภาพ 

ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ 

ระดบัความพงึพอใจ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล า 
ดบัที่ 

มากท่ีสุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

มีป้ายแสดงจุดท่ีตั้งตูเ้อทีเอม็ 
ของธนาคารที่สามารถมอง เห็น
ไดช้ดัเจน และมีท่ีจอดรด 

63      
(17.03) 

132 
(35.68) 

123   
(33.24) 

42      
(11.35) 

10      
(2.70) 

3.53 
(มาก) 

4 

บริเวณรอบๆท่ีตั้งตูเ้อทีเอม็ของ
ธนาคารมีความสะอาด 

26      
(7.03) 

123 
(33.24) 

157   
(42.43) 

51      
(13.78) 

13      
(3.51) 

3.26 
(ปานกลาง) 

6 

บริเวณท่ีตั้งตูเ้อทีเอม็ของ
ธนาคารมีแสงสวา่งเพียงพอใน
เวลากลางคืน 

42      
(11.35) 

135 
(36.49) 

141   
(38.11) 

32      
(8.65) 

20      
(5.41) 

3.40 
(ปานกลาง) 

5 

บริเวณท่ีตั้งตูเ้อทีเอม็ของ
ธนาคารมีกลอ้งวงจรปิด 

77      
(20.81) 

147 
(39.73) 

97    
(26.22) 

32      
(8.65) 

17      
(4.51) 

3.64 
(มาก) 

2 

ความสะอาดและความชดัเจน
ของแป้นกดตวัเลขและหนา้ จอ
ของเคร่ืองเอทีเอม็ 

73      
(19.73) 

124 
(33.51) 

123   
(33.24) 

37      
(10.00) 

13      
(3.51) 

3.56 
(มาก) 

3 

มีความปลอดภยัผูใ้ชไ้ม่ตอ้งถือ
เงินสดจ านวนมากท่ีมีระบบ
ป้องกนัในเร่ืองความปลอดภยั
ในการท าธุรกรรมทางการเงิน
ต่างๆท่ีไดม้าตรฐานสากล 

86      
(23.24) 

157 
(42.43) 

101   
(27.30) 

20      
(5.41) 

6        
(1.62) 

3.80 
(มาก) 

1 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.53 
(มาก) 

 
 

หมายเหตุ:  ค่าเฉล่ีย 4.50 - 5.00 มากท่ีสุด 3.50 – 4.49 มาก  2.50 – 3.49 ปานกลาง 1.50 – 2.49 น้อย และ1.00 -1.80 
นอ้ยท่ีสุด 
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จากตารางท่ี 4.20   พบวา่ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจท่ีมีต่อบตัรนกัศึกษาแบบบตัรเอทีเอ็มของธนาคารการคา้ต่างประเทศลาว มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.53) ปัจจยัยอ่ยมีความพึงพอใจมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากเรียงล าดบัคือ มีความ
ปลอดภยัผูใ้ช้ไม่ตอ้งถือเงินสดจ านวนมากท่ีมีระบบป้องกนัในเร่ืองความปลอดภยัในการท าธุรกรรม
ทางการเงินต่างๆท่ีไดม้าตรฐานสากล (ค่าเฉล่ีย 3.80) บริเวณท่ีตั้งตูเ้อทีเอ็มของธนาคารมีกลอ้งวงจร
ปิด (ค่าเฉล่ีย 3.64) ความสะอาดและความชัดเจนของแป้นกดตวัเลขและหน้าจอของเคร่ืองเอทีเอ็ม 
(ค่าเฉล่ีย 3.56) มีป้ายแสดงจุดท่ีตั้งตูเ้อทีเอ็มของธนาคารท่ีสามารถมองเห็นไดช้ดัเจน และมีท่ีจอดรด 
(ค่าเฉล่ีย 3.53) บริเวณท่ีตั้งตูเ้อทีเอ็มของธนาคารมีแสงสวา่งเพียงพอในเวลากลาง คืน (ค่าเฉล่ีย 3.40) 
บริเวณรอบๆท่ีตั้งตูเ้อทีเอม็ของธนาคารมีความสะอาด (ค่าเฉล่ีย 3.26) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.21  แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมีต่อบตัร
นกัศึกษาแบบบตัรเอทีเอ็มของธนาคารการคา้ต่างประเทศลาว จ าแนกตามปัจจยัดา้นกระบวนการ 

ปัจจัยด้านกระบวนการ 

ระดบัความพงึพอใจ 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล า 
ดบั
ที ่

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

มีการบริการดว้ยระบบ
เทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 

94      
(25.41) 

181 
(48.92) 

79    
(21.35) 

8        
(2.16) 

8        
(2.16) 

3.39 
(ปานกลาง) 

8 

มีระบบการบริการท่ีไดรั้บ
มาตรฐานสากลและมีการ
พฒันาอยา่งสม ่าเสมอ 

65      
(17.6) 

179 
(48.4) 

101   
(27.3) 

22      
(5.9) 

3        
(0.8) 

3.76 
(มาก) 

2 

ขั้นตอนในการเปิดบญัชี
เพื่อสมคัรในการท าบตัร 

45      
(12.2) 

162 
(43.8) 

121   
(32.7) 

37      
(10.0) 

5        
(1.4) 

3.55 
(มาก) 

5 

ขั้นตอนและเวลาในการรอ
คอยรับบตัรหลงัจากสมคัร 

29      
(7.8) 

117 
(31.6) 

166   
(44.9) 

48      
(13.0) 

10        
(2.7) 

3.29 
(ปานกลาง) 

9 

ขอ้มูลบนบตัรถูกตอ้งตาม
เอก สารท่ีไดแ้จง้ไวก้บั
ธนาคาร 

83      
(22.4) 

156 
(42.2) 

109   
(29.5) 

15      
(4.1) 

7        
(1.9) 

3.79 
(มาก) 

1 

สามารถท าธุรกรรมการเงิน
ไดถู้กตอ้งและรวดเร็ว 

71      
(19.2) 

164 
(44.3) 

114   
(30.8) 

15      
(4.1) 

6        
(1.6) 

3.75 
(มาก) 

3 

การท าบตัรทดแทนบตัร
เดิมท่ีสูญหาย ช ารุด ตูย้ดื
บตัร หรือลืมรหสั 

56      
(15.1) 

146 
(39.5) 

134   
(36.2) 

27      
(7.3) 

7        
(1.9) 

3.59 
(มาก) 

4 

หากเกิดปัญหากบับตัรไม่
วา่จะดว้ยเหตใุดสามารถ
แจง้ท่ี Call Center ของ
ธนาคารได ้24 ชัว่โมง 

69      
(18.6) 

116 
(31.4) 

119   
(32.2) 

51      
(13.8) 

15        
(4.1) 

3.47 
(ปานกลาง) 

7 

การแจง้อายดับตัรท่ีสูญหาย 
71      

(19.2) 
129 

(34.9) 
127   

(34.3) 
33      

(8.9) 
10        

(2.7) 
3.59 

(มาก) 
4 

มีช่องทางใหลู้กคา้สามารถ
ร้องเรียนปัญหาไดส้ะดวก 

73      
(19.7) 

119 
(32.2) 

113   
(30.5) 

48      
(13.0) 

17        
(4.6) 

3.49 
(ปานกลาง) 

6 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.57 
(มาก) 
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จากตารางท่ี 4.21   พบวา่ปัจจยัดา้นกระบวนการ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจท่ีมี
ต่อบตัรนกัศึกษาแบบบตัรเอทีเอ็มของธนาคารการคา้ต่างประเทศลาว มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.57) ปัจจยัย่อยมีความพึงพอใจมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากเรียงล าดบัคือ ขอ้มูลบนบตัร
ถูกตอ้งตามเอกสารท่ีไดแ้จง้ไวก้บัธนาคาร (ค่าเฉล่ีย 3.79) รองลงมาคือ มีระบบการบริการท่ีได้รับ
มาตรฐานสากลและมีการพฒันาอยา่งสม ่าเสมอ (ค่าเฉล่ีย 3.76) สามารถท าธุรกรรมการเงินไดถู้กตอ้ง
และรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 3.75) การท าบัตรทดแทนบัตรเดิมท่ีสูญหาย ช ารุด ตู ้ยืดบัตร หรือลืมรหัส  
(ค่าเฉล่ีย 3.59) การแจง้อายดับตัรท่ีสูญหาย (ค่าเฉล่ีย 3.59) ขั้นตอนในการเปิดบญัชีเพื่อสมคัรในการ
ท าบตัร (ค่าเฉล่ีย 3.55) มีช่องทางให้ลูกคา้สามารถร้องเรียนปัญหาไดส้ะดวก (ค่าเฉล่ีย 3.49) หากเกิด
ปัญหากบับตัรไม่วา่จะดว้ยเหตุใดสามารถแจง้ท่ี Call Center ของธนาคารได ้24 ชัว่โมง (ค่าเฉล่ีย 3.47) 
มีการบริการด้วยระบบเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 3.39) ขั้นตอนและเวลาในการรอคอยรับบตัร
หลงัจากสมคัร (ค่าเฉล่ีย 3.29) ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาในสถาบันการธนาคารที่มีต่อบัตร
นักศึกษาแบบบัตรเอทเีอม็ของธนาคารการค้าต่างประเทศลาว จ าแนกตามเพศ และระดับการศึกษา   

ตารางที่ 4.22 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อส่วนประสมทาง
การตลาด จ าแนกตามเพศ 

ส่วนประสมทางการตลาด 

เพศ 

ชาย หญิง รวม 

n=145 n=225 N=370 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ดา้นผลิตภณัฑ ์
3.84 

(มาก) 
3.83 

(มาก) 
3.83 

(มาก) 

ดา้นราคา 
3.33 

(ปานกลาง) 
3.40 

(ปานกลาง) 
3.37 

(ปานกลาง) 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
3.45 

(ปานกลาง) 
3.40 

(ปานกลาง) 
3.42 

(ปานกลาง) 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
3.50 

(มาก) 
3.49 

(ปานกลาง) 
3.49 

(ปานกลาง) 

ดา้นบุคลากร 
3.76 

(มาก) 
3.78 

(มาก) 
3.77 

(มาก) 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
3.57 

(มาก) 
3.51 

(มาก) 
3.53 

(มาก) 

ดา้นกระบวนการ 
3.69 

(มาก) 
3.58 

(มาก) 
3.62 

(มาก) 
หมายเหตุ:  ค่าเฉล่ีย 4.50 - 5.00 มากท่ีสุด 3.50 – 4.49 มาก  2.50 – 3.49 ปานกลาง 1.50 – 2.49 น้อย และ1.00 -1.80 
นอ้ยท่ีสุด 

 จากตารางท่ี 4.22 พบว่าส่วนประสมทางการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายมีความพึงพอใจท่ี
มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล  าดบัแรก คือ ดา้นผลิตภณัฑ์  (ค่าเฉล่ีย 3.84) รองลงมาคือ ดา้นบุคลากร (ค่าเฉล่ีย 3.76) 
และดา้นกระบวนการ (ค่าเฉล่ีย 3.69) 
               ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงมีความพึงพอใจท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล  าดบัแรกคือคือดา้นผลิตภณัฑ ์
(ค่าเฉล่ีย 3.83) รองลงมาคือ ดา้นบุคลากร  (ค่าเฉล่ีย 3.78) และดา้นกระบวนการ (ค่าเฉล่ีย 3.58) 
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ตารางที่ 4.23 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อการใช้บัตร
นกัศึกษาแบบบตัรเอทีเอม็ของธนาคารการคา้ต่างประเทศลาว ต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์/บริการ จ าแนก
ตามเพศ 

  ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ และการบริการ  

  เพศ  

 ชาย   หญิง   รวม  

n=145 n=225 N=370 

 ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล)  

 ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล)  

 ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล)  

ธนาคารมีช่ือเสียงและมีความเช่ือมัน่จากลูกคา้  4.34  
(มาก) 

4.34 
(มาก) 

4.34 
(มาก) 

ธนาคารมีตูเ้อทีเอม็ตูฝ้ากเงินอตัโนมติัท่ีสามารถปรับสมุดฝากเงิน
ได ้ 

3.59  
(มาก) 

3.42 
(ปานกลาง) 

3.49 
(ปานกลาง) 

 รูปแบบและสีสนัของบตัรมีความสวยงาม  3.40  
(ปานกลาง) 

3.41 
(ปานกลาง) 

3.41 
(ปานกลาง) 

 ตูเ้อทีเอม็มีหลายภาษาใหไ้ดเ้ลือกใช ้ 3.75  
(มาก) 

3.75 
(มาก) 

3.75 
(มาก) 

 ขอ้มูลของบตัรมีความชดัเจน เช่นตวัหนงัสือตวัเลขท่ีอยูบ่นบตัร
ชดัเจน  

3.89 
 (มาก) 

3.88 
(มาก) 

3.88 
(มาก) 

 บตัรเอทีเอม็มีช่ือของสถาบนัการธนาคารท่ีเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะตวั  

4.08 
 (มาก) 

4.08 
(มาก) 

4.08 
(มาก) 

 มีรูปแบบการใหบ้ริการในการท าธุรกรรมทางการเงินท่ี
หลากหลาย  

3.91 
 (มาก) 

3.89 
(มาก) 

3.89 
(มาก) 

 การท าธุรกรรมทางการเงินผา่นตูเ้อทีเอม็ใชง้านไดง่้ายไม่ซบัซอ้น
และสะดวกสบาย  

3.89 
 (มาก) 

3.86 
(มาก) 

3.86 
(มาก) 

 สามารถบริการโอนเงินผา่นตูเ้อทีเอม็ไดท้ัว่ประเทศและตลอด 24 
ชัว่โมง  

4.04 
 (มาก) 

4.03  
(มาก) 

4.03 
(มาก) 

 สามารถช าระสินคา้/ค่าสาธารณูปโภค/บริการ ไดเ้หมือนบตัร
เอทีเอม็แบบทัว่ไป  

3.87 
(มาก) 

3.90 
(มาก) 

3.90 
(มาก) 

 สามารถใชถ้อนเงินสดในต่างประเทศไดเ้หมือนบตัรเอทีเอม็แบบ
ทัว่ไป  

3.72  
(มาก) 

3.68 
(มาก) 

3.68 
(มาก) 

 



 

 

44 
 

ตารางที่ 4.23 (ต่อ) แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อการใชบ้ตัร
นกัศึกษาแบบบตัรเอทีเอม็ของธนาคารการคา้ต่างประเทศลาว ต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์/บริการ จ าแนก
ตามเพศ 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์  
และการบริการ 

เพศ 

ชาย หญิง รวม 

n=145 n=225 N=370 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

 เม่ือบตัรเอทีเอม็นกัศึกษาหมดอายสุามารถ  
เปล่ียนบตัรเป็นบตัรเอทีเอม็แบบทัว่ไปได ้

3.86  
(มาก) 

3.84 
(มาก) 

3.84 
(มาก) 

 มีระบบส่งขอ้ความท่ีสามารถเช่ือมต่อกบัโทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟนได ้ 3.63 
 (มาก) 

3.69 
(มาก) 

3.69 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.84 
(มาก) 

3.83 
(มาก) 

3.83 
(มาก) 

หมายเหตุ:  ค่าเฉล่ีย 4.50 - 5.00 มากท่ีสุด 3.50 – 4.49 มาก  2.50 – 3.49 ปานกลาง 1.50 – 2.49 น้อย และ1.00 -1.80 
นอ้ยท่ีสุด 

จากตารางท่ี 4.23 พบวา่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์และการบริการ ผูต้อบแบบสอบถามทั้งเพศ
ชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากเหมือนกนั (ค่าเฉล่ีย 3.83) 

ปัจจยัยอ่ยพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายมีความพึงพอใจท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบั
แรกคือ ธนาคารมีช่ือเสียงและมีความเช่ือมัน่จากลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.34) รองลงมาคือ บตัรเอทีเอ็มมีช่ือ
ของสถาบนัการธนาคารท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั (ค่าเฉล่ีย 4.09) และสามารถบริการโอนเงินผ่านตู้
เอทีเอม็ไดท้ัว่ประเทศและตลอด 24 ชัว่โมง (ค่าเฉล่ีย 4.01)  

ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงมีความพึงพอใจท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ ธนาคาร
มีช่ือเสียงและมีความเช่ือมัน่จากลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.34) รองลงมาคือ บตัรเอทีเอ็มมีช่ือของสถาบนัการ
ธนาคารท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั (ค่าเฉล่ีย 4.08) และสามารถบริการโอนเงินผ่านตูเ้อทีเอ็มได้ทัว่
ประเทศและตลอด 24 ชัว่โมง (ค่าเฉล่ีย 4.04) 
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ตารางที่ 4.24 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อการใช้บัตร
นกัศึกษาแบบบตัรเอทีเอม็ของธนาคารการคา้ต่างประเทศลาว ต่อปัจจยัดา้นราคา จ าแนกตามเพศ 

ปัจจัยด้านราคา 
(Price) 

เพศ 

ชาย หญิง รวม 

n=145 n=225 N=370 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

อตัราค่าธรรมเนียมของธนาคารการคา้ต่างประเทศลาวในท า
ธุรกรรมทางการเงินผา่นตูเ้อทีเอม็ต่างๆ 

3.46 
(ปานกลาง) 

3.48 
(ปานกลาง) 

3.48 
(ปานกลาง) 

อตัราค่าธรรมเนียมของบตัร เอทีเอม็รายปี 3.33 
(ปานกลาง) 

3.42 
(ปานกลาง) 

3.38 
(ปานกลาง) 

อตัราค่าธรรมเนียมการส่งขอ้ความ (SMS) 3.21 
(ปานกลาง) 

3.30 
(ปานกลาง) 

3.26 
(ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.33 
(ปานกลาง) 

3.40 
(ปานกลาง) 

3.37 
(ปานกลาง) 

หมายเหตุ:  ค่าเฉล่ีย 4.50 - 5.00 มากท่ีสุด 3.50 – 4.49 มาก  2.50 – 3.49 ปานกลาง 1.50 – 2.49 น้อย และ1.00 -1.80 
นอ้ยท่ีสุด 

จากตารางท่ี 4.24 พบว่าปัจจยัดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิงมี
ความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลางเหมือนกนั (ค่าเฉล่ีย 3.37)  

ปัจจยัย่อยพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายมีความพึงพอใจท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบั
แรกคือ อตัราค่าธรรมเนียมของธนาคารการคา้ต่างประเทศลาวในท าธุรกรรมทางการเงินผา่นตูเ้อทีเอ็ม
ต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 3.46) รองลงมาคืออตัราค่าธรรมเนียมของบตัรเอทีเอ็มรายปี (ค่าเฉล่ีย 3.33) และอตัรา
ค่าธรรมเนียมการส่งขอ้ความ (SMS) (ค่าเฉล่ีย 3.21) 

ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงมีความพึงพอใจท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ อตัรา
ค่าธรรมเนียมของธนาคารการค้าต่างประเทศลาวในท าธุรกรรมทางการเงินผ่านตู้เอทีเอ็มต่างๆ 
(ค่าเฉล่ีย 3.48) รองลงมาคืออัตราค่าธรรมเนียมของบัตรเอทีเอ็มรายปี (ค่าเฉล่ีย 3.42) และอัตรา
ค่าธรรมเนียมการส่งขอ้ความ (SMS) (ค่าเฉล่ีย 3.30) 
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ตารางที่ 4.25 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อการใช้บัตร
นกัศึกษาแบบบตัรเอทีเอ็มของธนาคารการค้าต่างประเทศลาว ต่อปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
จ าแนกตามเพศ 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 

เพศ 

ชาย หญิง รวม 

n=145 n=225 N=370 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

จ านวนตูเ้อทีเอม็มีเพียงพอและทัว่ถึงในการใหบ้ริการ 
3.34 

(ปานกลาง) 
3.29 

(ปานกลาง) 
3.31 

(ปานกลาง) 

สถานท่ีตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชนใกลลู้กคา้สะดวกต่อการใชบ้ริการ 
3.48 

(ปานกลาง) 
3.44 

(ปานกลาง) 
3.46 

(ปานกลาง) 

สถานท่ีตั้งตูเ้อทีเอม็ในแต่ละแห่งมีความปลอดภยัในการใชบ้ริการ 
3.54 

(มาก) 
3.48 

(ปานกลาง) 
3.50 

(มาก) 
ค่าเฉลีย่รวม 

(แปลผล) 
3.45 

(ปานกลาง) 
3.40 

(ปานกลาง) 
3.42 

(ปานกลาง) 
หมายเหตุ:  ค่าเฉล่ีย 4.50 - 5.00 มากท่ีสุด 3.50 – 4.49 มาก  2.50 – 3.49 ปานกลาง 1.50 – 2.49 น้อย และ1.00 -1.80 
นอ้ยท่ีสุด 

จากตารางท่ี 4.25 พบว่าปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามทั้งเพศ
ชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลางเหมือนกนั (ค่าเฉล่ีย 3.42)  

ปัจจยัยอ่ยพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายมีความพึงพอใจท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบั
แรกคือ สถานท่ีตั้งตูเ้อทีเอ็มในแต่ละแห่งมีความปลอดภยัในการใช้บริการ (ค่าเฉล่ีย 3.54) รองลงมา
คือ สถานท่ีตั้ งอยู่ในแหล่งชุมชนใกล้ลูกค้าสะดวกต่อการใช้บริการ (ค่าเฉล่ีย 3.48) และจ านวนตู้
เอทีเอม็มีเพียงพอและทัว่ถึงในการใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 3.34) 

ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงมีความพึงพอใจท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือสถาน
ท่ีตั้ งตูเ้อทีเอ็มในแต่ละแห่งมีความปลอดภยัในการใช้บริการ (ค่าเฉล่ีย 3.48) รองลงมาคือ สถานท่ี
ตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชนใกลลู้กคา้สะดวกต่อการใชบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 3.44) และจ านวนตูเ้อทีเอม็มีเพียงพอ
และทัว่ถึงในการใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 3.29) 
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ตารางที่ 4.26 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อการใช้บัตร
นักศึกษาแบบบตัรเอทีเอ็มของธนาคารการคา้ต่างประเทศลาว ต่อปัจจยัด้านการส่งเสริมการ ตลาด 
จ าแนกตามเพศ 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
 

เพศ 

ชาย หญิง รวม 

n=145 n=225 N=370 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มีการส่งเสริมการขายโดยให้ส่วนลดเช่นการใชบ้ตัรในร้านอาหาร
ร้านคา้ต่างๆ 

3.40 
(ปานกลาง) 

3.35 
(ปานกลาง) 

3.37 
(ปานกลาง) 

มีป้ายโฆษณาตามท่ีต่างๆ 
3.37 

(ปานกลาง) 
3.36 

(ปานกลาง) 
3.36 

(ปานกลาง) 

มีการแจง้ข่าวสารทางแผน่พบั ใบปลิวและป้ายโฆษณา 
3.34 

(ปานกลาง) 
3.25 

(ปานกลาง) 
3.29 

(ปานกลาง) 

มีการโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์  นิตยสารและ
หนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ 

3.66 
(มาก) 

3.71 
(มาก) 

3.69 
(มาก) 

มีการประชาสมัพนัธ์ผา่นเวบ็ไซต ์
3.61 

(มาก) 
3.66 

(มาก) 
3.64 

(มาก) 
การประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือออนไลน์ในการโฆษณาเช่น Email, 
Face book, SMS 

3.62 
(มาก) 

3.60 
(มาก) 

3.61 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.50 
(มาก) 

3.49 
(ปานกลาง) 

3.49 
(ปานกลาง) 

หมายเหตุ:  ค่าเฉล่ีย 4.50 - 5.00 มากท่ีสุด 3.50 – 4.49 มาก  2.50 – 3.49 ปานกลาง 1.50 – 2.49 น้อย และ1.00 -1.80 
นอ้ยท่ีสุด 

จากตารางท่ี 4.26 พบวา่ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามทั้งเพศชายและ 
เพศหญิงมีความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากเหมือนกนั (ค่าเฉล่ีย 3.49)  

ปัจจยัย่อยพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายมีความพึงพอใจท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบั
แรกคือ มีการโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทศัน์ นิตยสารและหนงัสือพิมพ์ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 
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3.66) รองลงมาคือ การประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือออนไลน์ในการโฆษณาเช่น Email, Face book, SMS 
(ค่าเฉล่ีย 3.62) และมีการประชาสัมพนัธ์ผา่นเวบ็ไซต ์(ค่าเฉล่ีย 3.61) 

ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงมีความพึงพอใจท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือมีการ
โฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น วิทย ุโทรทศัน์ นิตยสารและหนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.71) รองลง มา
คือ มีการประชาสัมพนัธ์ผา่นเวบ็ไซต ์(ค่าเฉล่ีย 3.66) และการประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือออนไลน์ในการ
โฆษณาเช่น Email, Face book, SMS (ค่าเฉล่ีย 3.60)  
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ตารางที่ 4.27 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อการใช้บัตร
นกัศึกษาแบบบตัรเอทีเอม็ของธนาคารการคา้ต่างประเทศลาว ต่อปัจจยัดา้นบุคลากร จ าแนกตามเพศ 

ปัจจัยด้านบุคลากร 
 

เพศ 

ชาย หญิง รวม 

n=145 n=225 N=370 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

พนกังานแนะน าบริการมีอธัยาศยัดีสุภาพ 
3.68 

(มาก) 
3.66 

(มาก) 
3.67 

(มาก) 

พนกังานมีบุคลิกภาพและการแต่งกายท่ีสุภาพเป็นระเบียบเรียบร้อย
น่าเช่ือถือ 

3.94 
(มาก) 

4.05 
(มาก) 

4.01 
(มาก) 

พนกังานสามารถใหค้  าแนะน าและรายละเอียดกบัลูกคา้ในกรณีเกิด
ปัญหาไดอ้ยา่งรอดเร็ว 

3.74 
(มาก) 

3.74 
(มาก) 

3.74 
(มาก) 

พนกังานสามารถอธิบายขั้นตอนในการใชบ้ริการไดช้ดัเจนมีความ
ช านาญและน่าเช่ือถือ 

3.85 
(มาก) 

3.81 
(มาก) 

3.83 
(มาก) 

พนกังานใหค้  าปรึกษาและใหบ้ริการลูกคา้อยา่งเสมอภาค 
3.57 

(มาก) 
3.62 

(มาก) 
3.60 

(มาก) 
ค่าเฉลีย่รวม 

(แปลผล) 
3.76 

(มาก) 
3.78 

(มาก) 
3.77 

(มาก) 
หมายเหตุ:  ค่าเฉล่ีย 4.50 - 5.00 มากท่ีสุด 3.50 – 4.49 มาก  2.50 – 3.49 ปานกลาง 1.50 – 2.49 น้อย และ1.00 -1.80 
นอ้ยท่ีสุด 

จากตารางท่ี 4.27 พบวา่ปัจจยัดา้นบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิง
มีความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากเหมือนกนั (ค่าเฉล่ีย 3.77)  

ปัจจยัยอ่ยพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายมีความพึงพอใจท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบั
แรกคือ พนกังานมีบุคลิกภาพและการแต่งกายท่ีสุภาพเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าเช่ือถือ (ค่าเฉล่ีย 3.94) 
รองลงมาคือ พนกังานสามารถอธิบายขั้นตอนในการใชบ้ริการไดช้ดัเจนมีความช านาญและน่าเช่ือถือ 
(ค่าเฉล่ีย 3.85) และพนกังานสามารถใหค้  าแนะน าและรายละเอียดกบัลูกคา้ในกรณีเกิดปัญหาไดอ้ยา่ง
รอดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 3.74) 
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ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงมีความพึงพอใจท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ พนักงานมี
บุคลิกภาพและการแต่งกายท่ีสุภาพเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าเช่ือถือ (ค่าเฉล่ีย 4.05) รองลงมาคือ 
พนักงานสามารถอธิบายขั้นตอนในการใช้บริการได้ชัดเจนมีความช านาญและน่าเช่ือถือ (ค่าเฉล่ีย 
3.81) และพนกังานสามารถให้ค  าแนะน าและรายละเอียดกบัลูกคา้ในกรณีเกิดปัญหาไดอ้ย่างรอดเร็ว 
(ค่าเฉล่ีย 3.74) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

51 
 

ตารางที่ 4.28 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อการใช้บัตร
นักศึกษาแบบบตัรเอทีเอ็มของธนาคารการค้าต่างประเทศลาว ต่อปัจจยัด้านลักษณะทางกายภาพ 
จ าแนกตามเพศ 

ปัจจัยด้านลกัษณะทางกายภาพ 
 

เพศ 

ชาย หญิง รวม 

n=145 n=225 N=370 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มีป้ายแสดงจุดท่ีตั้ งตูเ้อทีเอ็มของธนาคารท่ีสามารถมองเห็นได้
ชดัเจน และมีท่ีจอดรด 

3.63 
(มาก) 

3.46 
(ปานกลาง) 

3.53 
(มาก) 

บริเวณรอบๆท่ีตั้งตูเ้อทีเอม็ของธนาคารมีความสะอาด 
3.36 

(ปานกลาง) 
3.20 

(ปานกลาง) 
3.26 

(ปานกลาง) 

บริเวณท่ีตั้ งตู ้เอทีเอ็มของธนาคารมีแสงสว่างเพียงพอในเวลา
กลางคืน 

3.38 
(ปานกลาง) 

3.41 
(ปานกลาง) 

3.40 
(ปานกลาง) 

บริเวณท่ีตั้งตูเ้อทีเอม็ของธนาคารมีกลอ้งวงจรปิด 
3.64 

(มาก) 
3.63 

(มาก) 
3.64 

(มาก) 

ความสะอาดและความชดัเจนของแป้นกดตวัเลขและหนา้จอของ
เคร่ืองเอทีเอม็ 

3.53 
(มาก) 

3.58 
(มาก) 

3.56 
(มาก) 

มีความปลอดภัยผู ้ใช้ไม่ต้องถือเงินสดจ านวนมากท่ีมีระบบ
ป้องกันในเร่ืองความปลอดภัยในการท าธุรกรรมทางการเงิน
ต่างๆท่ีไดม้าตรฐานสากล 

3.88 
(มาก) 

3.76 
(มาก) 

3.80 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.57 
(มาก) 

3.51 
(มาก) 

3.53 
(มาก) 

หมายเหตุ:  ค่าเฉล่ีย 4.50 - 5.00 มากท่ีสุด 3.50 – 4.49 มาก  2.50 – 3.49 ปานกลาง 1.50 – 2.49 น้อย และ1.00 -1.80 
นอ้ยท่ีสุด 

จากตารางท่ี 4.28 พบว่าปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามทั้งเพศชาย
และเพศหญิงมีความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากเหมือนกนั (ค่าเฉล่ีย 3.53)  

ปัจจยัยอ่ยพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายมีความพึงพอใจท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบั
แรกคือ มีความปลอดภยัผูใ้ชไ้ม่ตอ้งถือเงินสดจ านวนมากท่ีมีระบบป้องกนัในเร่ืองความปลอดภยัใน
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การท าธุรกรรมทางการเงินต่างๆท่ีได้มาตรฐานสากล (ค่าเฉล่ีย 3.88) รองลงมาคือ บริเวณท่ีตั้ งตู้
เอทีเอ็มของธนาคารมีกลอ้งวงจรปิด (ค่าเฉล่ีย 3.64) และมีป้ายแสดงจุดท่ีตั้งตูเ้อทีเอ็มของธนาคารท่ี
สามารถมองเห็นไดช้ดัเจน และมีท่ีจอดรด (ค่าเฉล่ีย 3.63) 

ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงมีความพึงพอใจท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ มีความ
ปลอดภยัผูใ้ช้ไม่ตอ้งถือเงินสดจ านวนมากท่ีมีระบบป้องกนัในเร่ืองความปลอดภยัในการท าธุรกรรม
ทางการเงินต่างๆท่ีไดม้าตรฐานสากล (ค่าเฉล่ีย 3.76) รองลงมาคือ บริเวณท่ีตั้งตูเ้อทีเอม็ของธนาคารมี
กลอ้งวงจรปิด (ค่าเฉล่ีย 3.63) และความสะอาดและความชดัเจนของแป้นกดตวัเลขและหน้าจอของ
เคร่ืองเอทีเอม็ (ค่าเฉล่ีย 3.58) 
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ตารางที่ 4.29 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อการใช้บัตร
นกัศึกษาแบบบตัรเอทีเอ็มของธนาคารการคา้ต่างประเทศลาว ต่อปัจจยัดา้นกระบวนการ จ าแนกตาม
เพศ 

ปัจจัยด้านกระบวนการ 
 

เพศ 

ชาย หญิง รวม 

n=145 n=225 N=370 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มีการบริการดว้ยระบบเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 
4.04 

(มาก) 
3.86 

(มาก) 
3.93 

(มาก) 
มีระบบการบริการท่ีไดรั้บมาตรฐานสากลและมีการพฒันาอยา่ง
สม ่าเสมอ 

3.84 
(มาก) 

3.71 
(มาก) 

3.76 
(มาก) 

ขั้นตอนในการเปิดบญัชีเพ่ือสมคัรในการท าบตัร 
3.62 

(มาก) 
3.51 

(มาก) 
3.55 

(มาก) 

ขั้นตอนและเวลาในการรอคอยรับบตัรหลงัจากสมคัร 
3.32 

(ปานกลาง) 
3.27 

(ปานกลาง) 
3.29 

(ปานกลาง) 

ขอ้มูลบนบตัรถูกตอ้งตามเอกสารท่ีไดแ้จง้ไวก้บัธนาคาร 
3.86 

(มาก) 
3.75 

(มาก) 
3.79 

(มาก) 

สามารถท าธุรกรรมการเงินไดถู้กตอ้งและรวดเร็ว 
3.81 

(มาก) 
3.72 

(มาก) 
3.75 

(มาก) 
การท าบัตรทดแทนบัตรเดิมท่ีสูญหาย ช ารุด  ตูย้ืดบัตร หรือลืม
รหสั 

3.60 
(มาก) 

3.58 
(มาก) 

3.59 
(มาก) 

หากเกิดปัญหากับบัตรไม่ว่าจะด้วยเหตุใดสามารถแจ้งท่ี Call 
Center ของธนาคารได ้24 ชัว่โมง 

3.49 
(ปานกลาง) 

3.45 
(ปานกลาง) 

3.47 
(ปานกลาง) 

การแจง้อายดับตัรท่ีสูญหาย 
3.67 

(มาก) 
3.54 

(มาก) 
3.59 

(มาก) 

มีช่องทางใหลู้กคา้สามารถร้องเรียนปัญหาไดส้ะดวก 
3.61 

(มาก) 
3.43 

(ปานกลาง) 
3.50 

(มาก) 
ค่าเฉลีย่รวม 

(แปลผล) 
3.69 

(มาก) 
3.58 

(มาก) 
3.62 

(มาก) 
หมายเหตุ:  ค่าเฉล่ีย 4.50 - 5.00 มากท่ีสุด 3.50 – 4.49 มาก  2.50 – 3.49 ปานกลาง 1.50 – 2.49 น้อย และ1.00 -1.80 
นอ้ยท่ีสุด 
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จากตารางท่ี 4.29 พบวา่ปัจจยัดา้นกระบวนการ ผูต้อบแบบสอบถามทั้งเพศชายและ 
เพศหญิงมีความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.62)  

ปัจจยัยอ่ยพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายมีความพึงพอใจท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบั
แรกคือ มีการบริการดว้ยระบบเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 4.04) รองลงมาคือ ขอ้มูลบนบตัรถูก 
ตอ้งตามเอกสารท่ีไดแ้จง้ไวก้บัธนาคาร (ค่าเฉล่ีย 3.86) และมีระบบการบริการท่ีไดรั้บมาตรฐานสากล
และมีการพฒันาอยา่งสม ่าเสมอ (ค่าเฉล่ีย 3.84) 

ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงมีความพึงพอใจท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ มีการบริ 
การดว้ยระบบเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 3.86) รองลงมาคือ ขอ้มูลบนบตัรถูกตอ้งตามเอกสารท่ี
ไดแ้จง้ไวก้บัธนาคาร (ค่าเฉล่ีย 3.75) และสามารถท าธุรกรรมการเงินไดถู้กตอ้งและรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 
3.72) 
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ตารางที่ 4.30 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อส่วนประสมทาง
การตลาด จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ส่วนประสมทางการตลาด 

ระดบัการศึกษา 

ปริญญาตรี ต า่กว่าปริญญาตรี รวม 

n=216 n=154 N=370 

ค่าเฉลีย่ 
 (แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
 (แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ดา้นผลิตภณัฑ ์
3.84 

(มาก) 
3.83 

(มาก) 
3.83 

(มาก) 

ดา้นราคา 
3.37 

(ปานกลาง) 
3.38 

(ปานกลาง) 
3.37 

(ปานกลาง) 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
3.33 

(ปานกลาง) 
3.55 

(มาก) 
3.42 

(ปานกลาง) 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
3.49 

(ปานกลาง) 
3.50 

(มาก) 
3.49 

(ปานกลาง) 

ดา้นบุคลากร 
3.80 

(มาก) 
3.73 

(มาก) 
3.77 

(มาก) 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
3.49 

(ปานกลาง) 
3.59 

(มาก) 
3.53 

(มาก) 

ดา้นกระบวนการ 
3.59 

(มาก) 
3.67 

(มาก) 
3.62 

(มาก) 

จากตารางท่ี 4.30 พบว่าส่วนประสมทางการตลาด ผูต้อบแบบสอบถาม ในระดับ
การศึกษาปริญญาตรี มีความพึงพอใจท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ (ค่าเฉล่ีย 3.89) 
รองลงมาคือ ดา้นบุคลากร (ค่าเฉล่ีย 3.80) และ ดา้นกระบวนการ (ค่าเฉล่ีย 3.59)  

ผูต้อบแบบสอบถามในระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี (ปวส) มีความพึงพอใจท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือดา้นผลิตภณัฑ์ (ค่าเฉล่ีย 3.83) รองลงมาคือ ดา้นบุคลากร (ค่าเฉล่ีย 3.73) 
และ ดา้นกระบวนการ (ค่าเฉล่ีย 3.67) 
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ตารางที่ 4.31 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อการใช้บตัรนัก 
ศึกษาแบบบตัรเอทีเอ็มของธนาคารการคา้ต่างประเทศลาว ต่อปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์และการบริการ 
จ าแนกตามระดบัการศึกษา  

  ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ และการบริการ  

ระดบัการศึกษา 

 ปริญญาตรี   ต า่กว่าปริญญาตรี    รวม  

n=216 n=154 N=370 

 ค่าเฉลีย่  
(แปลผล)  

 ค่าเฉลีย่  
(แปลผล)  

 ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล)  

ธนาคารมีช่ือเสียงและมีความเช่ือมัน่จากลูกคา้  4.36 
(มาก) 

4.30 
(มาก) 

4.34 
(มาก) 

ธนาคารมีตูเ้อทีเอม็ตูฝ้ากเงินอตัโนมติัท่ีสามารถปรับสมุดฝาก
เงินได ้ 

3.28 
(ปานกลาง) 

3.77 
(มาก) 

3.49 
(มาก) 

รูปแบบและสีสนัของบตัรมีความสวยงาม  3.48 
(ปานกลาง) 

3.31 
(ปานกลาง) 

3.41 
(ปานกลาง) 

ตูเ้อทีเอม็มีหลายภาษาใหไ้ดเ้ลือกใช ้ 3.71 
(มาก) 

3.82 
(มาก) 

3.75 
(มาก) 

ขอ้มูลของบตัรมีความชดัเจน เช่นตวัหนงัสือตวัเลขท่ีอยูบ่น
บตัรชดัเจน  

3.99 
(มาก) 

3.73 
(มาก) 

3.88 
(มาก) 

บตัรเอทีเอม็มีช่ือของสถาบนัการธนาคารท่ีเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะตวั  

4.12 
(มาก) 

4.03 
(มาก) 

4.08 
(มาก) 

มีรูปแบบการใหบ้ริการในการท าธุรกรรมทางการเงินท่ี
หลากหลาย  

3.89 
(มาก) 

3.88 
(มาก) 

3.89 
(มาก) 

การท าธุรกรรมทางการเงินผา่นตูเ้อทีเอม็ใชง้านไดง่้ายไม่
ซบัซอ้นและสะดวกสบาย  

3.85 
(มาก) 

3.88 
(มาก) 

3.86 
(มาก) 

สามารถบริการโอนเงินผา่นตูเ้อทีเอม็ไดท้ัว่ประเทศและตลอด 
24 ชัว่โมง  

4.01 
(มาก) 

4.05 
(มาก) 

4.03 
(มาก) 

สามารถช าระสินคา้/ค่าสาธารณูปโภค/บริการ ไดเ้หมือนบตัร
เอทีเอม็แบบทัว่ไป  

3.85 
(มาก) 

3.97 
(มาก) 

3.90 
(มาก) 

สามารถใชถ้อนเงินสดในต่างประเทศไดเ้หมือนบตัรเอทีเอม็
แบบทัว่ไป  

3.59 
(มาก) 

3.81 
(มาก) 

3.68 
(มาก) 
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ตารางที่ 4.31 (ต่อ) แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อการใชบ้ตัร
นกั ศึกษาแบบบตัรเอทีเอม็ของธนาคารการคา้ต่างประเทศลาว ต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์และการบริการ 
จ าแนกตามระดบัการศึกษา  

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ และการบริการ 

ระดบัการศึกษา 

ปริญญาตรี ต า่กว่าปริญญาตรี รวม 

n=216 n=154 N=370 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่  
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

เม่ือบตัรเอทีเอม็นกัศึกษาหมดอายสุามารถ  
เปล่ียนบตัรเป็นบตัรเอทีเอม็แบบทัว่ไปได ้

3.95 
(มาก) 

3.69 
(มาก) 

3.84 
(มาก) 

มีระบบส่งขอ้ความท่ีสามารถเช่ือมต่อกบัโทรศพัทมื์อถือ
สมาร์ทโฟนได ้ 

3.82 
(มาก) 

3.49 
(มาก) 

3.69 
(มาก) 

 ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล)  

3.84  
(มาก) 

3.83  
(มาก) 

3.83  
(มาก) 

หมายเหตุ:  ค่าเฉล่ีย 4.50 - 5.00 มากท่ีสุด 3.50 – 4.49 มาก  2.50 – 3.49 ปานกลาง 1.50 – 2.49 น้อย และ1.00 -1.80 
นอ้ยท่ีสุด 

จากตารางท่ี 4.31 พบว่าปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์และการบริการ ผูต้อบแบบสอบถามทั้ ง
ระดบัการศึกษาปริญญาตรี และระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี (ปวส)  ความพึงพอใจโดยรวมมีค่า 
เฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.83)  

ปัจจยัยอ่ยพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามในระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีความพึงพอใจท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ ธนาคารมีช่ือเสียงและมีความเช่ือมัน่จากลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.36) รองลงมา
คือ บตัรเอทีเอ็มมีช่ือของสถาบนัการธนาคารท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั (ค่าเฉล่ีย 4.12) และสามารถ
บริการโอนเงินผา่นตูเ้อทีเอม็ไดท้ัว่ประเทศและตลอด 24 ชัว่โมง (ค่าเฉล่ีย 4.01)  

ผูต้อบแบบสอบถามในระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี (ปวส) มีความพึงพอใจท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
3 ล าดับแรก คือ ธนาคารมีช่ือเสียงและมีความเช่ือมัน่จากลูกค้า (ค่าเฉล่ีย 4.30) รองลงมาคือ บตัร
เอทีเอ็มมีช่ือของสถาบนัการธนาคารท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตวั (ค่าเฉล่ีย 4.03) และ สามารถบริการ
โอนเงินผา่นตูเ้อทีเอม็ไดท้ัว่ประเทศและตลอด 24 ชัว่โมง (ค่าเฉล่ีย 4.05) 
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ตารางที่ 4.32 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อการใช้บตัรนัก 
ศึกษาแบบบตัรเอทีเอ็มของธนาคารการค้าต่างประเทศลาว ต่อปัจจยัด้านราคา จ าแนกตามระดับ
การศึกษา  

ปัจจัยด้านราคา 
 

ระดบัการศึกษา 

ปริญญาตรี ต า่กว่าปริญญาตรี รวม 

n=216 n=154 N=370 

ค่าเฉลีย่  
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
 (แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

อตัราค่าธรรมเนียมของธนาคารการคา้ต่างประเทศลาวในท า
ธุรกรรมทางการเงินผา่นตูเ้อทีเอม็ต่างๆ  

3.44 
(ปานกลาง) 

3.53 
(มาก) 

3.48 
(ปานกลาง) 

อตัราค่าธรรมเนียมของบตัร เอทีเอม็รายปี  
3.40 

(ปานกลาง) 
3.36 

(ปานกลาง) 
3.38 

(ปานกลาง) 

อตัราค่าธรรมเนียมการส่งขอ้ความ (SMS)  
3.27 

(ปานกลาง) 
3.25 

(ปานกลาง) 
3.26 

(ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.37 
(ปานกลาง) 

3.38 
(ปานกลาง) 

3.37 
(ปานกลาง) 

หมายเหตุ:  ค่าเฉล่ีย 4.50 - 5.00 มากท่ีสุด 3.50 – 4.49 มาก  2.50 – 3.49 ปานกลาง 1.50 – 2.49 น้อย และ1.00 -1.80 
นอ้ยท่ีสุด 

จากตารางท่ี 4.32 พบว่าปัจจยัดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถามทั้งระดบัการศึกษาปริญญา
ตรี และระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง
เหมือนกนั (ค่าเฉล่ีย 3.37)  

ปัจจยัยอ่ยพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามในระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีความพึงพอใจท่ีมี
ค่า เฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ อตัราค่าธรรมเนียมของธนาคารการคา้ต่างประเทศลาวในท าธุรกรรม
ทางการเงินผา่นตูเ้อทีเอ็มต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 3.44) รองลงมาคือ อตัราค่าธรรมเนียมของบตัร เอทีเอ็มรายปี 
(ค่าเฉล่ีย 3.40) และ อตัราค่าธรรมเนียมการส่งขอ้ความ (SMS) (ค่าเฉล่ีย 3.27)  

ผูต้อบแบบสอบถามในระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี (ปวส) มีความพึงพอใจท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ อตัราค่าธรรมเนียมของธนาคารการคา้ต่างประเทศลาวในท าธุรกรรม
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ทางการเงินผา่นตูเ้อทีเอ็มต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 3.53) รองลงมาคือ อตัราค่าธรรมเนียมของบตัร เอทีเอ็มรายปี 
(ค่าเฉล่ีย 3.36) และ อตัราค่าธรรมเนียมการส่งขอ้ความ (SMS) (ค่าเฉล่ีย 3.25) 

ตารางที่ 4.33 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อการใช้บตัรนัก 
ศึกษาแบบบัตรเอทีเอ็มของธนาคารการค้าต่างประเทศลาว ต่อปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
จ าแนกตามระดบัการศึกษา  

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 

ระดบัการศึกษา 

ปริญญาตรี ต า่กว่าปริญญาตรี รวม 

n=216 n=154 N=370 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
 (แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

จ านวนตูเ้อทีเอม็มีเพียงพอและทัว่ถึงในการใหบ้ริการ  
3.20 

(ปานกลาง) 
3.46 

(ปานกลาง) 
3.31 

(ปานกลาง) 
สถานท่ีตั้ งอยู่ในแหล่งชุมชนใกล้ลูกค้าสะดวกต่อการใช้
บริการ  

3.33 
(ปานกลาง) 

3.63 
(มาก) 

3.46 
(ปานกลาง) 

สถานท่ีตั้งตูเ้อทีเอ็มในแต่ละแห่งมีความปลอดภยัในการใช้
บริการ  

3.46 
(ปานกลาง) 

3.56 
(มาก) 

3.50 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.33 
(ปานกลาง) 

3.55 
(มาก) 

3.42 
(ปานกลาง) 

หมายเหตุ:  ค่าเฉล่ีย 4.50 - 5.00 มากท่ีสุด 3.50 – 4.49 มาก  2.50 – 3.49 ปานกลาง 1.50 – 2.49 น้อย และ1.00 -1.80 
นอ้ยท่ีสุด 

จากตารางท่ี 4.33 พบวา่ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามทั้งระดบั
การศึกษาปริญญาตรี และระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี (ปวส)  ความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉล่ีย
อยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.42) โดยในระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย 3.33) และในระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.55) 

ปัจจยัยอ่ยพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามในระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีความพึงพอใจท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ สถานท่ีตั้ งตู้เอทีเอ็มในแต่ละแห่งมีความปลอดภยัในการใช้บริการ 
(ค่าเฉล่ีย 3.46) รองลงมาคือ สถานท่ีตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชนใกลลู้กคา้สะดวกต่อการใชบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 
3.33) และ จ านวนตูเ้อทีเอม็มีเพียงพอและทัว่ถึงในการใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 3.20)  
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ผูต้อบแบบสอบถามในระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี (ปวส) มีความพึงพอใจท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ สถานท่ีตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชนใกลลู้กคา้สะดวกต่อการใชบ้ริการ(ค่าเฉล่ีย 
3.63) รองลงมาคือ สภาพแวดลอ้มสถานท่ีตั้งตูเ้อทีเอ็มในแต่ละแห่งมีความปลอดภยัในการใชบ้ริการ 
(ค่าเฉล่ีย 3.56) และ จ านวนตูเ้อทีเอม็มีเพียงพอและทัว่ถึงในการใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 3.46) 

ตารางที่ 4.34 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อการใช้บตัรนัก 
ศึกษาแบบบัตรเอทีเอ็มของธนาคารการค้าต่างประเทศลาว ต่อปัจจยัด้านการส่งเสริมการ ตลาด 
จ าแนกตามระดบัการศึกษา  

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
 

ระดบัการศึกษา 

ปริญญาตรี ต า่กว่าปริญญาตรี รวม 

n=216 n=154 N=370 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่  
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

 มีการส่งเสริมการขายโดยใหส่้วนลดเช่นการใชบ้ตัรใน
ร้านอาหารร้านคา้ต่างๆ  

3.25 
(ปานกลาง) 

3.54 
(มาก) 

3.37 
(ปานกลาง) 

 มีป้ายโฆษณาตามท่ีต่างๆ  3.36 
(ปานกลาง) 

3.38 
(ปานกลาง) 

3.36 
(ปานกลาง) 

มีการแจง้ข่าวสารทางแผน่พบั ใบปลิวและป้ายโฆษณา  3.25 
(ปานกลาง) 

3.33 
(ปานกลาง) 

3.29 
(ปานกลาง) 

มีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น วทิย ุโทรทศัน ์นิตยสารและ
หนงัสือพิมพ ์เป็นตน้  

3.73 
(มาก) 

3.64 
(มาก) 

3.69 
(มาก) 

มีการประชาสมัพนัธ์ผา่นเวบ็ไซต ์ 3.66 
(มาก) 

3.61 
(มาก) 

3.64 
(มาก) 

การประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือออนไลน์ในการโฆษณาเช่น 
Email, Face book, SMS  

3.67 
(มาก) 

3.52 
(มาก) 

3.61 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.49 
(ปานกลาง) 

3.50 
(มาก) 

3.49 
(ปานกลาง) 

หมายเหตุ:  ค่าเฉล่ีย 4.50 - 5.00 มากท่ีสุด 3.50 – 4.49 มาก  2.50 – 3.49 ปานกลาง 1.50 – 2.49 น้อย และ1.00 -1.80 
นอ้ยท่ีสุด 
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จากตารางท่ี 4.34 พบว่าปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามทั้งระดบั
การศึกษาปริญญาตรี และระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี  ความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.49)  

ปัจจยัยอ่ยพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามในระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีความพึงพอใจท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรกคือ มีการโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ นิตยสารและ
หนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.73) รองลงมาคือ การประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือออนไลน์ในการโฆษณา
เช่น Email, Face book, SMS (ค่าเฉล่ีย 3.67) และ มีการประชาสัมพนัธ์ผา่นเวบ็ไซต ์(ค่าเฉล่ีย 3.66)  

ผูต้อบแบบสอบถามในระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี (ปวส) มีความพึงพอใจท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรกคือ มีการโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ นิตยสารและ
หนังสือพิมพ ์เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.64) รองลงมาคือมีการประชาสัมพนัธ์ผ่านเวบ็ไซต์ (ค่าเฉล่ีย 3.61) 
และการประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือออนไลน์ในการโฆษณาเช่น Email, Face book, SMS (ค่าเฉล่ีย 3.52)  
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ตารางที่ 4.35 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อการใช้บัตร
นกัศึกษาแบบบตัรเอทีเอม็ของธนาคารการคา้ต่างประเทศลาว ต่อปัจจยัดา้นบุคลากร จ าแนกตามระดบั
การศึกษา  

ปัจจัยด้านบุคลากร 

 

ระดบัการศึกษา 

ปริญญาตรี ต า่กว่าปริญญาตรี รวม 

n=216 n=154 N=370 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

พนกังานแนะน าบริการมีอธัยาศยัดีสุภาพ  3.71 
(มาก) 

3.60 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

พนกังานมีบุคลิกภาพและการแต่งกายท่ีสุภาพเป็นระเบียบ
เรียบร้อยน่าเช่ือถือ  

4.00 
(มาก) 

4.01 
(มาก) 

4.01 
(มาก) 

พนกังานสามารถใหค้ าแนะน าและรายละเอียดกบัลูกคา้ในกรณี
เกิดปัญหาไดอ้ยา่งรอดเร็ว  

3.76 
(มาก) 

3.71 
(มาก) 

3.74 
(มาก) 

พนกังานสามารถอธิบายขั้นตอนในการใชบ้ริการไดช้ดัเจนมี
ความช านาญและน่าเช่ือถือ 

3.84 
(มาก) 

3.81 
(มาก) 

3.83 
(มาก) 

พนกังานใหค้  าปรึกษาและใหบ้ริการลูกคา้อยา่งเสมอภาค  3.68 
(มาก) 

3.49 
(มาก) 

3.60 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.80 
(มาก) 

3.73 
(มาก) 

3.77 
(มาก) 

หมายเหตุ:  ค่าเฉล่ีย 4.50 - 5.00 มากท่ีสุด 3.50 – 4.49 มาก  2.50 – 3.49 ปานกลาง 1.50 – 2.49 น้อย และ1.00 -1.80 
นอ้ยท่ีสุด 

จากตารางท่ี 4.35 พบว่าปัจจยัด้านบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามทั้ งระดับการศึกษา
ปริญญาตรี และระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี (ปวส)  ความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.77)  

ปัจจยัย่อยพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามในระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีความพึงพอใจท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ พนักงานมีบุคลิกภาพและการแต่งกายท่ีสุภาพเป็นระเบียบเรียบร้อย
น่าเช่ือถือ (ค่าเฉล่ีย 4.00) รองลงมาคือ พนกังานสามารถอธิบายขั้นตอนในการใช้บริการไดช้ดัเจนมี
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ความช านาญและน่าเช่ือถือ (ค่าเฉล่ีย 3.84)  และพนักงานสามารถให้ค  าแนะน าและรายละเอียดกบั
ลูกคา้ในกรณีเกิดปัญหาไดอ้ยา่งรอดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 3.76)   

ผูต้อบแบบสอบถามในระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี (ปวส) มีความพึงพอใจท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ มีพนกังานมีบุคลิกภาพและการแต่งกายท่ีสุภาพเป็นระเบียบเรียบร้อย
น่าเช่ือถือ (ค่าเฉล่ีย 4.01) รองลง มาคือพนกังานสามารถอธิบายขั้นตอนในการใช้บริการไดช้ดัเจนมี
ความช านาญและน่าเช่ือถือ (ค่าเฉล่ีย 3.81) และพนักงานสามารถให้ค  าแนะน าและรายละเอียดกับ
ลูกคา้ในกรณีเกิดปัญหาไดอ้ยา่งรอดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 3.71)  
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ตารางที่ 4.36 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อการใช้บัตร
นักศึกษาแบบบตัรเอทีเอ็มของธนาคารการค้าต่างประเทศลาว ต่อปัจจยัด้านลักษณะทางกายภาพ 
จ าแนกตามระดบัการศึกษา  

ปัจจัยด้านลกัษณะทางกายภาพ  

  ระดบัการศึกษา   

 ปริญญาตรี   ต า่กว่าปริญญาตรี    รวม  

n=216 n=154 N=370 

 ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล)  

 ค่าเฉลีย่  
(แปลผล)  

 ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล)  

มีป้ายแสดงจุดท่ีตั้งตูเ้อทีเอม็ของธนาคารท่ีสามารถมองเห็น
ไดช้ดัเจน และมีท่ีจอดรด 

3.41 
(ปานกลาง) 

3.70 
(มาก) 

3.53 
(มาก) 

บริเวณรอบๆท่ีตั้งตูเ้อทีเอม็ของธนาคารมีความสะอาด 3.22 
(ปานกลาง) 

3.32 
(ปานกลาง) 

3.26 
(ปานกลาง) 

บริเวณท่ีตั้งตูเ้อทีเอม็ของธนาคารมีแสงสวา่งเพียงพอใน
เวลากลางคืน 

3.38 
(ปานกลาง) 

3.43 
(ปานกลาง) 

3.40 
(ปานกลาง) 

บริเวณท่ีตั้งตูเ้อทีเอม็ของธนาคารมีกลอ้งวงจรปิด 3.62 
(มาก) 

3.66 
(มาก) 

3.64 
(มาก) 

ความสะอาดและความชดัเจนของแป้นกดตวัเลขและ
หนา้จอของเคร่ืองเอทีเอม็ 

3.51 
(มาก) 

3.62 
(มาก) 

3.56 
(มาก) 

มีความปลอดภยัผูใ้ชไ้ม่ตอ้งถือเงินสดจ านวนมากท่ีมีระบบ
ป้องกนัในเร่ืองความปลอดภยัในการท าธุรกรรมทางการ
เงินต่างๆท่ีไดม้าตรฐานสากล 

3.80 
(มาก) 

3.81 
(มาก) 

3.80 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.49 
(ปานกลาง) 

3.59 
(มาก) 

3.53 
(มาก) 

หมายเหตุ:  ค่าเฉล่ีย 4.50 - 5.00 มากท่ีสุด 3.50 – 4.49 มาก  2.50 – 3.49 ปานกลาง 1.50 – 2.49 น้อย และ1.00 -1.80 
นอ้ยท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 4.36 พบว่าปัจจยัด้านบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามทั้ งระดับการศึกษา
ปริญญาตรี และระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี (ปวส) ความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.53)  
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ปัจจยัย่อยพบว่าผูต้อบแบบสอบถามระดับการศึกษาปริญญาตรี มีความพึงพอใจท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ มีความปลอดภยัผูใ้ชไ้ม่ตอ้งถือเงินสดจ านวนมากท่ีมีระบบป้องกนัใน
เร่ืองความปลอดภยัในการท าธุรกรรมทางการเงินต่างๆท่ีไดม้าตรฐานสากล (ค่าเฉล่ีย 3.80) รองลงมา
คือ บริเวณท่ีตั้ งตู้เอทีเอ็มของธนาคารมีกล้องวงจรปิด (ค่าเฉล่ีย 3.62)  และความสะอาดและความ
ชดัเจนของแป้นกดตวัเลขและหนา้จอของเคร่ืองเอทีเอม็ (ค่าเฉล่ีย 3.51)   

ผูต้อบแบบสอบถามในระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี (ปวส) มีความพึงพอใจท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ มีความปลอดภยัผูใ้ชไ้ม่ตอ้งถือเงินสดจ านวนมากท่ีมีระบบป้องกนัใน
เร่ืองความปลอดภยัในการท าธุรกรรมทางการเงินต่างๆท่ีไดม้าตรฐานสากล (ค่าเฉล่ีย 3.81) รองลงมา
คือ มีป้ายแสดงจุดท่ีตั้งตูเ้อทีเอ็มของธนาคารท่ีสามารถมองเห็นไดช้ัดเจน และมีท่ีจอดรด (ค่าเฉล่ีย 
3.70) และบริเวณท่ีตั้งตูเ้อทีเอม็ของธนาคารมีกลอ้งวงจรปิด (ค่าเฉล่ีย 3.66) 
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ตารางที่ 4.37 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อการใช้บัตร
นกัศึกษาแบบบตัรเอทีเอ็มของธนาคารการคา้ต่างประเทศลาว ต่อปัจจยัดา้นกระบวนการ จ าแนกตาม
ระดบัการศึกษา  

ปัจจัยด้านกระบวนการ 
 

ระดบัการศึกษา 

ปริญญาตรี ต า่กว่าปริญญาตรี รวม 

n=216 n=154 N=370 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่  
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มีการบริการดว้ยระบบเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั  3.93 
(มาก) 

3.94 
(มาก) 

3.93 
(มาก) 

มีระบบการบริการท่ีไดรั้บมาตรฐานสากลและมีการพฒันา
อยา่งสม ่าเสมอ  

3.77 
(มาก) 

3.75 
(มาก) 

3.76 
(มาก) 

ขั้นตอนในการเปิดบญัชีเพ่ือสมคัรในการท าบตัร  3.59 
(มาก) 

3.51 
(มาก) 

3.55 
(มาก) 

ขั้นตอนและเวลาในการรอคอยรับบตัรหลงัจากสมคัร  3.29 
(ปานกลาง) 

3.29 
(ปานกลาง) 

3.29 
(ปานกลาง) 

ขอ้มูลบนบตัรถูกตอ้งตามเอกสารท่ีไดแ้จง้ไวก้บัธนาคาร  3.74 
(มาก) 

3.87 
(มาก) 

3.79 
(มาก) 

สามารถท าธุรกรรมการเงินไดถู้กตอ้งและรวดเร็ว  3.71 
(มาก) 

3.81 
(มาก) 

3.75 
(มาก) 

การท าบตัรทดแทนบตัรเดิมท่ีสูญหาย ช ารุด ตูย้ดืบตัร หรือ
ลืมรหสั  

3.48 
(ปานกลาง) 

3.74 
(มาก) 

3.59 
(มาก) 

หากเกิดปัญหากบับตัรไม่วา่จะดว้ยเหตุใดสามารถแจง้ท่ี Call 
Center ของธนาคารได ้24 ชัว่โมง  

3.43 
(ปานกลาง) 

3.53 
(มาก) 

3.47 
(ปานกลาง) 

การแจง้อายดับตัรท่ีสูญหาย  3.53 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

3.59 
(มาก) 

มีช่องทางใหลู้กคา้สามารถร้องเรียนปัญหาไดส้ะดวก  3.45 
(ปานกลาง) 

3.56 
(มาก) 

3.50 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.59 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

3.62 
(มาก) 

หมายเหตุ:  ค่าเฉล่ีย 4.50 - 5.00 มากท่ีสุด 3.50 – 4.49 มาก  2.50 – 3.49 ปานกลาง 1.50 – 2.49 นอ้ย และ1.00 -1.80 นอ้ยท่ีสุด 
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จากตารางท่ี 4.37 พบว่าปัจจยัดา้นกระบวนการ ผูต้อบแบบสอบถามทั้งระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี และระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี ความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.62)  

ปัจจยัย่อยพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามระดับการศึกษาปริญญาตรี มีความพึงพอใจท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ การบริการดว้ยระบบเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 3.93) รองลงมาคือ
มีระบบการบริการท่ีไดรั้บมาตรฐานสากลและมีการพฒันาอยา่งสม ่าเสมอ (ค่าเฉล่ีย 3.77)  และขอ้มูล
บนบตัรถูกตอ้งตามเอกสารท่ีไดแ้จง้ไวก้บัธนาคาร (ค่าเฉล่ีย 3.74)   

ผูต้อบแบบสอบถามระดับการศึกษาต ่ ากว่าปริญญาตรี (ปวส) มีความพึงพอใจท่ีมี
คา่เฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ การบริการดว้ยระบบเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 3.94) รองลงมาคือ
ขอ้มูลบนบตัรถูกตอ้งตามเอกสารท่ีได้แจง้ไวก้ับธนาคาร (ค่าเฉล่ีย 3.87) และสามารถท าธุรกรรม
การเงินไดถู้กตอ้งและรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 3.81)  
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ส่วนที่ 5 ปัญหาและข้อเสนอแนะของนักศึกษาในสถาบันการธนาคารที่มีต่อบัตรนักศึกษาแบบบัตร
เอทเีอม็ของธนาคารการค้าต่างประเทศลาว  

ตารางที่ 4.38  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม  ปัญหาในการใช้บตัร
นกัศึกษาแบบบตัรเอทีเอม็ของธนาคารการคา้ต่างประเทศลาว 

ปัญหาในการใช้บัตรนักศึกษาแบบบัตรเอทีเอม็ จ านวน ร้อยละ ล าดับที ่

ตูเ้อทีเอม็มีจ านวนจ ากดัไม่เพียงพอต่อการใชบ้ริการ 246 66.49 1 

มีขั้นตอนการใชบ้ริการซบัซอ้นยุง่ยาก 53 14.32 9 

ระบบการท างานของตูเ้อทีเอม็ล่าชา้ในการใชบ้ริการ 117 31.62 4 

ท่ีตั้ งของตูเ้อทีเอ็มไม่ปลอดภยัไม่มีแสงสว่างเพียงพอในเวลากลางคืนและมี
กลอ้งวงจรปิด 

105 28.38 7 

ตูเ้อทีเอม็ช ารุด/เสียบ่อย/ตูเ้อทีเอม็กลืนบตัรบ่อย 124 33.51 3 

ไม่เช่ือมัน่ในเร่ืองความปลอดภยั 50 13.51 11 

ไม่ไดรั้บใบเสร็จรับเงินภายหลงัท่ีท าธุรกรรมเสร็จ 113 30.54 5 

อตัราค่าธรรมเนียมต่างๆ ไม่เหมาะสม 62 16.76 10 
ไม่ทราบหมายเลขโทรศพัท์ในการติดต่อเจา้หนา้ท่ีกรณีมีปัญหาในการใชง้าน 
หรือการติดต่อ Call Center ธนาคาร ติดต่อยาก/สายไม่วาง 

108 29.19 6 

ถอนเงินไดใ้นจ านวนจ ากดัตอ้งกดหลายคร้ังถึงไดต้ามจ านวนท่ีตอ้งการ 150 40.54 2 

การช าระค่าสินคา้/บริการ/ค่าสาธารณูปโภค มีขอ้จ ากดัและรายการบางอยา่งยงั
ไม่สามารถท าได ้

85 22.97 8 

ระยะเวลาในการออกบตัรใหม่ท่ีทดแทนบตัรเก่าท่ีเสียหาย/หาย/ตูเ้อทีเอม็กลืน 
ใชเ้วลานาน 

117 31.62 4 

หมายเหตุ : ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ ,n = 370 ราย 

จากตารางท่ี 4.38 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีปัญหาตูเ้อทีเอ็มมีจ านวนจ ากดั
ไม่เพียงพอต่อการใชบ้ริการ จ านวน 246 คิดเป็นร้อยละ 66.49 รองลงมาคือปัญหาการถอนเงินไดใ้น
จ านวนจ ากดัตอ้งกดหลายคร้ังถึงไดต้ามจ านวนท่ีตอ้งการ จ านวน 150 คิดเป็นร้อยละ 40.54 ตูเ้อทีเอ็ม
ช ารุด/เสียบ่อย/ตู้เอทีเอ็มกลืนบัตรบ่อย จ านวน 124 คิดเป็นร้อยละ 33.51 ระบบการท างานของตู้
เอทีเอ็มล่าช้าในการใชบ้ริการ และระยะเวลาในการออกบตัรใหม่ท่ีทดแทนบตัรเก่าท่ีเสียหาย/หาย/ตู ้
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เอทีเอ็มกลืนใช้เวลานาน  จ  านวน 117 คิดเป็นร้อยละ 31.62 ไม่ได้รับใบเสร็จรับเงินภายหลังท่ีท า
ธุรกรรมเสร็จ จ านวน 113 คิดเป็นร้อยละ 30.54 ไม่ทราบหมายเลขโทรศพัท์ในการติดต่อเจา้ หน้าท่ี
กรณีมีปัญหาในการใชง้าน หรือการติดต่อ Call Center ธนาคาร ติดต่อยาก/สายไม่วาง จ านวน 108 คิด
เป็นร้อยละ 29.19 ท่ีตั้งของตูเ้อทีเอ็มไม่ปลอดภยัไม่มีแสงสว่างเพียงพอในเวลากลางคืนและมีกลอ้ง
วงจรปิด จ านวน 105 คิดเป็นร้อยละ 28.38 การช าระค่าสินคา้/บริการ/ค่าสาธารณูปโภค มีขอ้จ ากดัและ
รายการบางอย่างยงัไม่สามารถท าได้ จ านวน 85 คิดเป็นร้อยละ 22.97อตัราค่าธรรมเนียมต่างๆ ไม่
เหมาะสม จ านวน 62 คิดเป็นร้อยละ 16.76 มีขั้นตอนการใชบ้ริการซับซ้อนยุง่ยาก จ านวน 53 คิดเป็น
ร้อยละ 14.32 ไม่เช่ือมัน่ในเร่ืองความปลอดภยั จ านวน 50 คิดเป็นร้อยละ 13.51 ตามล าดบั 

จากการศึกษากลุ่มผูต้อบแบบสอบถามมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมของนักศึกษาในสถาบนั
การธนาคารท่ีมีต่อบตัรนกัศึกษาแบบบตัรเอทีเอม็ของธนาคารการคา้ต่างประเทศลาว ดงัน้ี 

 1. ผู้ตอบแบบสอบถาม มีข้อเสนอแนะในด้านตู้ ATM โดยเพิ่มจ านวนตู้ ATM ใน
สถานท่ีต่างๆ โดยเฉพาะตามชานเมืองท่ียงัมีจ  านวนน้อยไม่เพียงพอต่อการใช้บริการและเพื่อความ
สะดวกในการใชบ้ริการบตัรนกัศึกษาแบบบตัรเอทีเอม็ของธนาคารการคา้ต่างประเทศลาว 

 2. ผูต้อบแบบสอบถาม มีข้อเสนอแนะในด้านการปรับราคาค่าธรรมเนียมให้ถูกลง
กวา่เดิมเพื่อเกิดความจูงใจในการใชบ้ริการ 

 3. ผูต้อบแบบสอบถาม มีขอ้เสนอแนะในดา้นการส่งเสริมการตลาดการโฆษณาผา่นส่ือ
ต่างๆอยา่งสม ่าเสมอมีการประชาสัมพนัธ์โดยวธีิการต่างๆมีการใหค้  าแนะน าจากพนกังานธนาคาร 
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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา อภปิรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 
 

5.1 บทน า 
การศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของนักศึกษาในสถาบันการธนาคารในนครหลวง

เวียงจนัทน์  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ต่อการใช้บตัรนักศึกษาแบบบตัรเอทีเอ็มของ
ธนาคารการค้าต่างประเทศลาว การศึกษาในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นกัศึกษาในสถาบนัการธนาคารในนครหลวงเวยีงจนัทน์  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ต่อ
การใช้บตัรนกัศึกษาแบบบตัรเอทีเอ็มของธนาคารการคา้ต่างประเทศลาว เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา
คร้ังน้ีคือแบบสอบถาม กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ นักศึกษาระดบัปริญญาตรี 
อนุปริญญาตรี (ปวส) ท่ีก าลงัศึกษาอยูส่ถาบนัการธนาคารในนครหลวงเวียงจนัทน์ สปป.ลาว จ านวน 
370 ราย ใช้วิธีการคัดเลือกตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) และสุ่มตัวอย่างตามสะดวก 
(Convenience Sampling)  

 
5.2 สรุปผลการศึกษา 

ในการท าธุรกรรมทางการเงินโดยผ่านเคร่ืองให้บริการดา้นการเงินอตัโนมติั ในสังคม 
ของ สปป ลาว ในปัจจุบนั ซึงเป็นท่ียอ้มรับจากสังคมมากข้ึนกว่าเม่ือก่อนโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่น
ใหม่และในกลุ่มนกัศึกษาท่ีมีความตอ้งการใชบ้ริการและท าธุรกรรมทางการเงิน ท่ีตอ้งมีการใชจ่้ายใน
ชีวิตประจ าวนั และการใช้บริการทางการเงินผา่นเคร่ืองให้บริการทางการเงินอตัโนมติั (ตูเ้อทีเอ็ม) น้ี
เป็นประจ า เพื่อความปลอดัยัและความสะดวกสบายรวดเร็ว ท่ีตอบสนองกบัวิธีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลง
ไปอยา่งรวดเร็ว ดงันั้นผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะท าการศึกษาในเร่ืองน้ี โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความพึง
พอใจของนักศึกษาในสถาบันการธนาคารในนครหลวงเวียงจนัทน์  สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ต่อการใชบ้ตัรนกัศึกษาแบบบตัรเอทีเอ็มของธนาคารการคา้ต่างประเทศลาว และเพื่อ
ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ 

ผูศึ้กษาไดท้  าการศึกษา คน้ควา้ และรวบรวม แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมและ
ความพึงพอใจในการใช้บริการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิจัยคร้ังน้ี ในส่วนของการออกแบบ 
สอบถาม และการวิเคราะห์ข้อมูล โดยได้ท าการเลือกตวัอย่างจ านวน 370 ตวัอย่าง จากประชากร 
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นกัศึกษาในสถาบนัการธนาคารในนครหลวงเวียงจนัทน์  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
และก าหนดตวัแปรในการศึกษา คือ ข้อมูลพื้นฐานทัว่ไป พฤติกรรมการใช้บริการ และปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจ โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และท าการวิเคราะห์ขอ้มูล
ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา บรรยายและสรุปลกัษณะพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการตามล าดบั ซ่ึงผลการศึกษาท่ี
ไดน้ั้น สามารถแบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ 

 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ 60.81 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 39.19 
เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 18-22 ปี ร้อยละ 86.76 ส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในระดบัชั้น ปริญญาตรี ชั้นปี 3 
ร้อยละ 48.92 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 94.59  ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 
1,500,000 กีบ ร้อย 68.38 

 
ส่วนที่ 2  พฤติกรรมของนักศึกษาที่ใช้บริการตู้เอทีเอ็มของธนาคารการค้าต่าง ประเทศ

ลาว 
จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการใช้บริการเอทีเอ็มมีความถ่ี ใช้

มากกว่า 1 เดือนต่อคร้ัง ร้อยละ 30.27  โดยส่วนใหญ่วนัท่ีมาใช้บริการในวนัจนัทร์ ร้อยละ 28.38 
ในช่วงเวลาท่ีใชบ้่อยท่ีสุดคือ เวลา 12.01-18.00 น. ร้อยละ 41.89   ส่วนใหญ่มีเหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการ
คือสามารถใชบ้ริการไดต้ลอด 24 ชัว่โม่ง และทุกวนั ร้อยละ 84.59 และใช้ถอนเงินสด ร้อยละ 93.78 
สถานท่ีท่ีนักศึกษาสถาบนัการธนาคารใช้บริการบ่อยท่ีสุดคือ ดา้นหน้าสถาบนัการธนาคาร ร้อยละ 
80.00  ซ่ึงพบว่าปัญหาท่ีไม่สามารถใช้บริการ หรือไม่สะดวกในการใช้บริการบ่อย คือตู ้เอทีเอ็ม
ขดัขอ้ง ร้อยละ 75.95 ซ่ึงการถอนเงินในแต่ละคร้ังเป็นจ านวนเงินระหว่าง 50,000-150,000 กีบ มาก
ท่ีสุด ร้อย 32.43 

 
ส่วนที่ 3 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อบัตรนักศึกษาแบบบัตรเอทีเอ็มของธนาคารการค้า

ต่างประเทศลาว ตามปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ (The Services Marketing Mix) 
จากการศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผู ้ตอบ

แบบสอบถามต่อบตัรนักศึกษาแบบบตัรเอทีเอ็มของธนาคารการคา้ต่างประเทศลาว ค่าเฉล่ียรวมใน
ระดบัมาก เรียงล าดบัคือ ปัจจยัด้านผลิตัณัฑ์/บริการ (ค่าเฉล่ีย 3.83) รองลงมาปัจจยัด้านบุคลากร 
(ค่าเฉล่ีย 3.77) ปัจจยัดา้นกระบวนการ (ค่าเฉล่ีย 3.59) ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายัาพ (ค่าเฉล่ีย 3.53) 
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ส่วนปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียรวมในระดบัปานกลางได้แก่ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ีย 3.49) 
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 3.42) ปัจจยัดา้นราคา (ค่าเฉล่ีย 3.37)   

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์/บริการ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมีต่อบตัรนักศึกษา
แบบบตัรเอทีเอม็ของธนาคารการคา้ต่างประเทศลาว มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.83) 
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ ธนาคารมีช่ือเสียงและมีความเช่ือมัน่จากลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 
4.34) บตัรเอทีเอ็มมีช่ือของสถาบนัการธนาคารท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตวั  (ค่าเฉล่ีย 4.08) สามารถ
บริการโอนเงินผา่นตูเ้อทีเอม็ไดท้ัว่ประเทศและตลอด 24 ชัว่โมง (ค่าเฉล่ีย 4.03) 

ปัจจัยด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมีต่อบตัรนกัศึกษาแบบบตัรเอทีเอ็ม
ของธนาคารการคา้ต่างประเทศลาว มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.37) ปัจจยัยอ่ย
ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรกคือ อัตราค่าธรรมเนียมของธนาคารการค้าต่างประเทศลาว ในท า
ธุรกรรมทางการเงินผ่านตู้เอทีเอ็มต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 3.48) อตัราค่าธรรมเนียมของบตัร เอทีเอ็มรายปี 
(ค่าเฉล่ีย 3.38) อตัราค่าธรรมเนียมการส่งขอ้ความ (SMS) (ค่าเฉล่ีย 3.26) 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจท่ีมีต่อบตัร
นกัศึกษาแบบบตัรเอทีเอม็ของธนาคารการคา้ต่างประเทศลาว มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.42) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ สัาพแวดลอ้มสถานท่ีตั้งตูเ้อทีเอ็มในแต่
ละแห่งมีความปลอดัยัในการใช้บริการ (ค่าเฉล่ีย 3.50) สถานท่ีตั้ งอยู่ในแหล่งชุมชนใกล้ลูกค้า
สะดวกต่อการใช้บริการ (ค่าเฉล่ีย 3.46) จ  านวนตู้เอทีเอ็มมีเพียงพอและทั่วถึงในการให้ บริการ
(ค่าเฉล่ีย 3.31) 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจท่ีมีต่อบัตร
นกัศึกษาแบบบตัรเอทีเอม็ของธนาคารการคา้ต่างประเทศลาว มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.49) ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรกคือ มีการโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ เช่น วิทย ุ
โทรทัศน์ นิตยสารและหนังสือพิมพ์ เป็นต้น (ค่าเฉล่ีย 3.69) มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต ์
(ค่าเฉล่ีย 3.64) การประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือออนไลน์ในการโฆษณาเช่น Email, Face book, SMS 
(ค่าเฉล่ีย 3.61) 

ปัจจัยด้านด้านบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจท่ีมีต่อบตัรนกัศึกษาแบบ
บตัรเอทีเอ็มของธนาคารการคา้ต่างประเทศลาว มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.77) 
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ พนกังานมีบุคลิกัาพและการแต่งกายท่ีสุัาพเป็นระเบียบ
เรียบร้อยน่าเช่ือถือ (ค่าเฉล่ีย 4.01) พนกังานสามารถอธิบายขั้นตอนในการใชบ้ริการไดช้ดัเจนมีความ
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ช านาญ และน่าเช่ือถือ (ค่าเฉล่ีย 3.83) พนกังานสามารถให้ค  าแนะน าและรายละเอียดกบัลูกคา้ในกรณี
เกิดปัญหาไดอ้ยา่งรอดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 3.74) 

ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจท่ีมีต่อบตัรนกัศึกษาแบบบตัรเอทีเอ็มของธนาคารการคา้ต่างประเทศลาว มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.53) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ มีความปลอดัยัผูใ้ชไ้ม่ตอ้ง
ถือเงินสดจ านวนมากท่ีมีระบบป้องกนัในเร่ืองความปลอดัยัในการท าธุรกรรมทางการเงินต่างๆท่ีได้
มาตรฐานสากล (ค่าเฉล่ีย 3.80) บริเวณท่ีตั้ งตู้เอทีเอ็มของธนาคารมีกล้องวงจรปิด (ค่าเฉล่ีย 3.64)  
ความสะอาดและความชดัเจนของแป้นกดตวัเลขและหนา้จอของเคร่ืองเอทีเอม็ (ค่าเฉล่ีย 3.56) 

ปัจจัยด้านกระบวนการ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจท่ีมีต่อบตัรนกัศึกษาแบบ
บตัรเอทีเอ็มของธนาคารการคา้ต่างประเทศลาว มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.57) ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ ขอ้มูลบนบตัรถูกตอ้งตามเอกสารท่ีได้แจง้ไวก้บั
ธนาคาร (ค่าเฉล่ีย 3.79) รองลงมาคือ มีระบบการบริการท่ีไดรั้บมาตรฐานสากลและมีการพฒันาอยา่ง
สม ่าเสมอ (ค่าเฉล่ีย 3.76) สามารถท าธุรกรรมการเงินไดถู้ก ตอ้งและรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 3.75) 

 
ส่วนที ่ 4 ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาในสถาบันการธนาคารทีม่ีต่อบัตรนักศึกษา

แบบบัตรเอทีเอม็ของธนาคารการค้าต่างประเทศลาว จ าแนกตามเพศ และระดับการศึกษา   

4.1 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในสถาบันการธนาคารที่มีต่อบัตรนักศึกษาแบบ
บัตรเอทเีอม็ของธนาคารการค้าต่างประเทศลาว จ าแนกตามเพศ  

ส่วนประสมการตลาดบริการ ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายมีความพึงพอใจมีค่าเฉล่ียสูง 
สุด 3 ล าดบัแรกคือ ดา้นผลิตัณัฑ ์(ค่าเฉล่ีย 3.84) รองลงมาคือ ดา้นบุคคล (ค่าเฉล่ีย 3.76) และ ดา้น 
กระบวนการ (ค่าเฉล่ีย 3.69) ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงมีความพึงพอใจท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบั
แรกคือ ด้านผลิตััณฑ์  (ค่ าเฉ ล่ีย 3.83) รองลงมาคือ ด้านบุคลากร  (ค่าเฉ ล่ีย 3.78) และด้าน
กระบวนการ (ค่าเฉล่ีย 3.58) 

ด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดต่อปัจจยัยอ่ย
คือธนาคารมีช่ือเสียงและมีความเช่ือมัน่จากลูกค้า (ค่าเฉล่ีย 4.34) ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดต่อปัจจยัยอ่ยคือ ธนาคารมีช่ือเสียงและมีความเช่ือมัน่จากลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 
4.34) 
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ด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดต่อปัจจยัย่อยดา้น
อตัราค่าธรรมเนียมของธนาคารการคา้ต่างประเทศลาวในท าธุรกรรมทางการเงินผ่านตูเ้อทีเอ็มต่างๆ 
(ค่าเฉล่ีย 3.46) ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดต่อปัจจยัย่อยด้านอตัรา
อตัราค่าธรรมเนียมของธนาคารการคา้ต่างประเทศลาวในท าธุรกรรมทางการเงินผ่านตูเ้อทีเอ็มต่างๆ 
(ค่าเฉล่ีย 3.48) 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 
ต่อปัจจยัย่อยคือ สถานท่ีตั้งตูเ้อทีเอ็มในแต่ละแห่งมีความปลอดัยัในการใช้บริการ (ค่าเฉล่ีย 3.54) 
ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดต่อปัจจยัยอ่ยคือ สถานท่ีตั้งตูเ้อทีเอ็มในแต่
ละแห่งมีความปลอดัยัในการใชบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 3.48) 

ด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดต่อ
ปัจจัยย่อยคือ การโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ นิตยสารและหนังสือพิมพ์ เป็นต้น 
(ค่าเฉล่ีย 3.66)  ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดต่อปัจจยัย่อยคือ มีการ
โฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น วทิย ุโทรทศัน์ นิตยสารและหนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.71) 

ด้านบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดต่อปัจจยัยอ่ยคือ
พนกังานมีบุคลิกัาพและการแต่งกายท่ีสุัาพเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าเช่ือถือ (ค่าเฉล่ีย 3.94) ผูต้อบ
แบบสอบถามเพศหญิงมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดต่อปัจจยัย่อยคือ พนกังานมีบุคลิกัาพและการ
แต่งกายท่ีสุัาพเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าเช่ือถือ (ค่าเฉล่ีย 4.05) 

ด้านลักษณะทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดต่อ
ปัจจัยย่อยคือ มีความปลอดััยผูใ้ช้ไม่ต้องถือเงินสดจ านวนมากท่ีมีระบบป้องกันในเร่ืองความ
ปลอดัยัในการท าธุรกรรมทางการเงินต่างๆท่ีไดม้าตรฐานสากล (ค่าเฉล่ีย 3.88) ผูต้อบแบบสอบถาม
เพศหญิงมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดต่อปัจจยัยอ่ยคือ มีความปลอดัยัผูใ้ชไ้ม่ตอ้งถือเงินสดจ านวน
มากท่ีมีระบบป้องกนัในเร่ืองความปลอดัยัในการท าธุรกรรมทางการเงินต่างๆท่ีไดม้าตรฐานสากล 
(ค่าเฉล่ีย 3.76) 

ด้านกระบวนการ ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดต่อปัจจยั
ยอ่ยคือ มีการบริการด้วยระบบเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 4.04) ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดต่อปัจจยัย่อยคือ มีการบริการด้วยระบบเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 
3.86) 
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4.2 ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาในสถาบันการธนาคารทีม่ีต่อบัตรนักศึกษาแบบ
บัตรเอทเีอม็ของธนาคารการค้าต่างประเทศลาว จ าแนกตามระดับการศึกษา   

ส่วนประสมการตลาดบริการ ผูต้อบแบบสอบถามในระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีความ
พึงพอใจมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรก คือ ด้านผลิตัณัฑ์ (ค่าเฉล่ีย 3.84) รองลงมาคือ ด้านบุคคล 
(ค่าเฉล่ีย 3.80) และดา้นกระบวนการ (ค่าเฉล่ีย 3.59) 

ผูต้อบแบบสอบถามในระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี (ปวส) มีความพึงพอใจท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือดา้นผลิตัณัฑ์ (ค่าเฉล่ีย 3.83) รองลงมาคือ ดา้นบุคลากร (ค่าเฉล่ีย 3.73) 
และ ดา้นกระบวนการ (ค่าเฉล่ีย 3.67) 

ด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามในระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีความพึงพอใจสูงสุด
ต่อปัจจยัย่อยคือ ธนาคารมีช่ือเสียงและมีความเช่ือมัน่จากลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.36)   ผูต้อบแบบสอบถาม
ในระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี (ปวส) มีความพึงพอใจสูงสุดต่อปัจจยัยอ่ยคือ ธนาคารมีช่ือเสียง
และมีความเช่ือมัน่จากลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.30) 

ปัจจัยด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามในระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีความพึงพอใจ
สูงสุดต่อปัจจยัย่อยคือ อตัราค่าธรรมเนียมของธนาคารการคา้ต่างประเทศลาวในท าธุรกรรมทางการ
เงินผ่านตู้เอทีเอ็มต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 3.44) ผูต้อบแบบสอบถามในระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี 
(ปวส) มีความพึงพอใจสูงสุดต่อปัจจยัยอ่ยคือ อตัราค่าธรรมเนียมของธนาคารการคา้ต่างประเทศลาว
ในท าธุรกรรมทางการเงินผา่นตูเ้อทีเอม็ต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 3.53) 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามในระดบัการศึกษาปริญญาตรี มี
ความพึงพอใจสูงสุดต่อปัจจยัย่อยคือ สถานท่ีตั้งตูเ้อทีเอ็มในแต่ละแห่งมีความปลอดัยัในการใช้
บริการ (ค่าเฉล่ีย 3.46) ผูต้อบแบบสอบถามในระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี (ปวส) มีความพึง
พอใจสูงสุดต่อปัจจยัยอ่ยคือ สถานท่ีตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชนใกลลู้กคา้สะดวกต่อการใชบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 
3.63) 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามในระดบัการศึกษาปริญญาตรี มี
ความพึงพอใจสูงสุดต่อปัจจยัย่อยคือ มีการโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทศัน์ นิตยสารและ
หนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.73) ผูต้อบแบบสอบถามในระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี (ปวส) 
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มีความพึงพอใจสูงสุดต่อปัจจยัยอ่ยคือ มีการโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทศัน์ นิตยสารและ
หนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.64) 

ปัจจัยด้านบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามในระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีความพึงพอใจ
สูงสุดต่อปัจจยัยอ่ยคือ พนกังานมีบุคลิกัาพและการแต่งกายท่ีสุัาพเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าเช่ือถือ 
(ค่าเฉล่ีย 4.00)  ผูต้อบแบบสอบถามในระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี (ปวส) มีความพึงพอใจ
สูงสุดต่อปัจจยัยอ่ยคือ มีพนกังานมีบุคลิกัาพและการแต่งกายท่ีสุัาพเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าเช่ือถือ 
(ค่าเฉล่ีย 4.01) 

ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ  ผูต้อบแบบสอบถามในระดบัการศึกษาปริญญาตรี มี
ความพึงพอใจสูงสุดต่อปัจจยัย่อยคือ มีความปลอดัยัผูใ้ช้ไม่ต้องถือเงินสดจ านวนมากท่ีมีระบบ
ป้องกนัในเร่ืองความปลอดัยัในการท าธุรกรรมทางการเงินต่างๆท่ีไดม้าตรฐานสากล (ค่าเฉล่ีย 3.80) 
ผูต้อบแบบสอบถามในระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี (ปวส) มีความพึงพอใจสูงสุดต่อปัจจยัยอ่ย 
คือ มีความปลอดัยัผูใ้ช้ไม่ตอ้งถือเงินสดจ านวนมากท่ีมีระบบป้องกนัในเร่ืองความปลอดัยัในการ
ท าธุรกรรมทางการเงินต่างๆท่ีไดม้าตรฐานสากล (ค่าเฉล่ีย 3.81) 

ปัจจัยด้านกระบวนการ ผูต้อบแบบสอบถามในระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีความพึง
พอใจสูงสุดต่อปัจจัยย่อยคือ การบริการด้วยระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  (ค่าเฉล่ีย 3.93)  ผูต้อบ
แบบสอบถามในระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี (ปวส) มีความพึงพอใจสูงสุดต่อปัจจยัยอ่ยคือ การ
บริการดว้ยระบบเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 3.94)  

 
ส่วนที่ 5 ปัญหาของนักศึกษาในสถาบันการธนาคารที่มีต่อบัตรนักศึกษาแบบบัตร

เอทเีอม็ของธนาคารการค้าต่างประเทศลาว 

ปัญหาท่ีผูต้อบแบบสอบถามเคยประสบจากการใชบ้ริการ ตูเ้อทีเอ็มของธนาคารการคา้
ต่างประเทศลาว มากท่ีสุด คือตูเ้อทีเอ็มมีจ านวนจ ากดัไม่เพียงพอต่อการใชบ้ริการ ปัญหารองลงมาคือ
ปัญหาการถอนเงินไดใ้นจ านวนจ ากดัตอ้งกดหลายคร้ังถึงไดต้ามจ านวนท่ีตอ้งการปัญหาท่ีพบบ่อยตู้
เอทีเอ็มช ารุด/เสียบ่อย/ตู้เอทีเอ็มกลืนบตัรบ่อย และระบบการท างานของตู้เอทีเอ็มล่าช้าในการใช้
บริการ นอกจากน้ีระยะเวลาในการออกบตัรใหม่ท่ีทดแทนบตัรเก่าท่ีเสียหาย/หาย/ตูเ้อทีเอ็มกลืนใช้
เวลานาน ปัญหาท่ีไม่ไดรั้บใบเสร็จรับเงินัายหลงัท่ีท าธุรกรรม นอกจากนั้นก็เป็นปัญหาเก่ียวกบัการ
ติดต่อท่ีไม่ทราบหมายเลขโทรศพัทใ์นการติดต่อเจา้หนา้ท่ีกรณีมีปัญหาในการใชง้าน หรือการติดต่อ 
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Call Center ธนาคาร ติดต่อยาก/สายไม่วาง ปัญหาในเร่ืองของท่ีตั้งของตูเ้อทีเอ็มไม่ปลอดัยัไม่มีแสง
สว่างเพียงพอในเวลากลางคืนและไม่มีกล้องวงจรปิด  ปัญหาในการช าระค่าสินค้า/บริการ/ค่า
สาธารณูปโัค ยงัมีขอ้จ ากดัและรายการบางอยา่งยงัไม่สามารถท าได ้ปัญหาอตัราค่าธรรมเนียมต่างๆ
ไม่เหมาะสม ปัญหาความเขา้ใจในขั้นตอนการใชบ้ริการซับซ้อนยุ่งยาก และไม่เช่ือมัน่ในเร่ืองความ 
ตามล าดบั 

 

5.3 อภิปรายผลการศึกษา 
การศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของนักศึกษาในสถาบันการธนาคารในนครหลวง

เวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ต่อการใช้บตัรนักศึกษาแบบบตัรเอทีเอ็มของ
ธนาคารการคา้ต่างประเทศลาว คร้ังน้ี 

พบวา่นกัศึกษาผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่นกัศึกษามีพฤติกรรมการใชบ้ตัรนกัศึกษา
แบบบตัรเอทีเอ็มของนกัศึกษามีความถ่ีในการใชบ้ตัรเอทีเอม็ 5-7 วนัต่อคร้ังจากผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ 
ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 18-22 ปี อยูใ่น
ระดบัชั้น ปริญญาตรีส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษา มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 1,500,000 กีบ
(6,000 บาท) ในขณะท่ีการศึกษาในคร้ังน้ี ผูต้อบแบบสอบถามใชบ้ริการเอทีเอ็ม ใช้มากกวา่ 1 เดือน
ต่อคร้ัง โดยส่วนใหญ่ใชใ้นวนัจนัทร์ และช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการเอทีเอ็มมากท่ีสุด คือ เวลา 12.01-18.00 
น. ท่ีสามารถใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโม่ง และทุกวนั เพื่อใช้ถอนเงินสดส่วนใหญ่นักศึกษาจะใช้
บริการท่ีตูเ้อทีเอ็มของธนาคารการคา้ต่างประเทศลาว ท่ีอยูต่ ั้งดา้นหนา้สถาบนัการธนาคาร และพบวา่
ปัญหาส่วนใหญ่ท่ีไม่สามารถใชบ้ริการ หรือไม่สะดวกในการใชบ้ริการคือตูเ้อทีเอ็มขดัขอ้ง และการ
ถอนเงินดว้ยบตัรประจ าตวันกัศึกษาในแต่ละคร้ังเป็นจ านวนเงินระหว่าง 50,000-150,000 กีบ (250-
600 บาท) มากท่ีสุด 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของนกัศึกษาในสถาบนัการธนาคาร
ในนครหลวงเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ต่อการใช้บตัรนกัศึกษาแบบบตัร
เอทีเอ็มของธนาคารการค้าต่างประเทศลาว ตามแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดบริการ (The 
Service Marketing Mix) ของ Philip Kotler ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตัณัฑ์/บริการ ดา้นราคา ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายัาพ และดา้น
กระบวนการ สามารถอัิปรายไดด้งัต่อไปน้ี 

จากผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามบตัร
นกัศึกษาแบบบตัรเอทีเอม็ของธนาคารการคา้ต่างประเทศลาว ค่าเฉล่ียรวมในระดบัมาก เรียงล าดบัคือ 
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ดา้นผลิตัณัฑ ์ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ ดา้นลกัษณะทางกายัาพ ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นราคา ตามล าดบั  

ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ลีนวฒัน์ ชาญไววทิย ์(2552) ท่ีศึกษาความพึงพอใจ
ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัแม่โจ ้ต่อบตัรประจ าตวันกัศึกษาท่ีเป็นบตัรเอทีเอม็ ของธนาคารกรุงเทพ 
จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีพึงพอใจในระดบัมากเรียงตามล าดบัคือ ปัจจยัดา้น
ผลิตัณัฑ ์ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายัาพ ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยั
ดา้นราคา ปัจจยัดา้นกระบวนการ และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด และไม่สอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของ จรรนิยา อินต๊ะเอย้ (2554) การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใชบ้ริการทาง
การเงินผา่นเคร่ืองใหบ้ริการดา้นการเงินอตัโนมติัของนกัศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ผลการศึกษา
พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดบัมากเรียงตามล าดบัคือ ปัจจยัดา้นผลิตัณัฑ ์ปัจจยั
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นราคา และ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด พร้อมน้ีการศึกษา
ยงัพบวา่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ อรุณี ใจค า (2554) พฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกคา้
ท่ีใชบ้ริการตูเ้อทีเอม็ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในเขตอ าเัอเมือง จงัหวดัล าปาง ผลการศึกษาพบวา่ 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดบัมากเรียงตามล าดบัคือ ปัจจยัดา้นกระบวนการ ปัจจยัดา้น
ราคา ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นกระบวนการ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นลกัษณะ
ทางกายัาพ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด และปัจจยัดา้นผลิตัณัฑ์ 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของนกัศึกษาในสถาบนัการธนาคาร
ในนครหลวงเวยีงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามแนวคิดส่วนประสมทางการ 
ตลาดบริการ (The Service Marketing Mix) ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตัณัฑ/์บริการ ดา้นราคา ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากรดา้นลกัษณะทางกายัาพ และดา้น
กระบวนการใหบ้ริการ สามารถอัิปรายไดด้งัต่อไปน้ี 

5.3.1 ด้านผลติภัณฑ์ 
จากผลการศึกษาปัจจยัดา้นผลิตัณัฑ/์บริการ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ 

โดยรวมในระดบัมาก และพึงพอใจในเร่ือง ธนาคารมีช่ือเสียงและมีความเช่ือมัน่จากลูกคา้ มาเป็น
ล าดบัแรก ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ลีนวฒัน์ ชาญไววิทย ์(2552) ศึกษาความพึงพอใจของ
นกัศึกษามหาวิทยาลยัแม่โจ ้ต่อบตัรประจ าตวันกัศึกษาท่ีเป็นบตัรเอทีเอ็ม ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน) มีความพึงพอใจโดยรวมในระดบัมาก พบว่าผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจในเร่ือง บตัร
สามารถเปล่ียนรหัสได้ตามตอ้งการ มาเป็นล าดบัแรก และไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ จรรนิยา 
อินต๊ะเอย้ (2554) ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใชบ้ริการทางการเงินผา่นเคร่ืองให้บริการ
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ด้านการเงินอตัโนมติัของนักศึกษามหาวิทยาลัย เชียงใหม่ มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก 
พบว่าผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจในเร่ือง ระบบการท างานท่ีถูกตอ้งแม่นย  า มาเป็นล าดบัแรก และ
ไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อรุณี ใจค า (2554) ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใช้
บริการตูเ้อทีเอม็ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในเขตอ าเัอเมืองจงัหวดัล าปาง ความพึงพอใจโดยรวมใน
ระดบัปานกลาง พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจในเร่ือง รูปแบบการให้บริการท่ีใช้งานไดง่้ายไม่
ซบัซอ้น มาเป็นล าดบัแรก 

5.3.2 ด้านราคา 
จากผลการศึกษาปัจจยัดา้นราคา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมใน

ระดบัปานกลาง และพึงพอใจในเร่ือง อตัราค่าธรรมเนียมของธนาคารการคา้ต่าง ประเทศลาว ในท า
ธุรกรรมทางการเงินผ่านตูเ้อทีเอ็มต่างๆ มาเป็นล าดบัแรก ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ลีนวฒัน์ 
ชาญไววิทย ์(2552) ศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษามหาวทิยาลยัแม่โจ ้ต่อบตัรประจ าตวันกัศึกษาท่ี
เป็นบตัรเอทีเอ็ม ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) มีความพึงพอใจโดยรวมในระดบัมาก พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจในเร่ือง ค่าธรรมเนียมโอนเงินท่ีตูเ้อทีเอ็มไปยงัธนาคารกรุงเทพท่ีอยูใ่น
จงัหวดัเดียวกนัไม่เสียค่าธรรมเนียมในการโอน มาเป็นล าดับแรก ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ 
จรรนิยา อินต๊ะเอย้ (2554) ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใชบ้ริการทางการเงินผา่นเคร่ือง
ให้บริการดา้นการเงินอตัโนมติั ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มีความพึงพอใจโดยรวมในระดบั
มาก พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจในเร่ือง การใหบ้ริการตลอด 24 ชัว่โมง มาเป็นล าดบัแรก และ
ไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อรุณี ใจค า (2554) ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใช้
บริการตูเ้อทีเอ็มของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในเขตอ าเัอเมือง จงัหวดัล าปาง มีความพึงพอใจโดยรวม
ในระดบัมาก พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจในเร่ือง อตัราค่าธรรมเนียมการท าธุรกรรมทางการ
เงินถูกกวา่ใชบ้ริการท่ีเคาน์เตอร์ธนาคาร มาเป็นล าดบัแรก 

5.3.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
จากผลการศึกษาปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึง

พอใจโดยรวมในระดับปานกลาง และพึงพอใจในเร่ือง สถานท่ีตั้ งตู้เอทีเอ็มในแต่ละแห่งมีความ
ปลอดัยัในการใช้บริการ มาเป็นล าดบัแรก ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ลีนวฒัน์ ชาญไววิทย ์
(2552) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลยัแม่โจ ้ต่อบตัรประจ าตวันักศึกษาท่ีเป็นบตัร
เอทีเอ็ม ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) มีความพึงพอใจโดยรวมในระดบัมาก พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามพึงพอใจในเร่ือง ตูเ้อทีเอ็มธนาคารกรุงเทพให้บริการตลอด 24 มาเป็นล าดบัแรก ไม่
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ จรรนิยา อินต๊ะเอย้ (2554) ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้
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บริการทางการเงินผ่านเคร่ืองให้บริการดา้นการเงินอตัโนมติั ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มี
ความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจในเร่ือง ขั้นตอนการใช้
บริการง่าย ไม่ยุ่งยากมาเป็นล าดบัแรก และไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อรุณี ใจค า (2554) ศึกษา
พฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการตู้เอทีเอ็มของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในเขตอ าเัอ
เมือง จงัหวดัล าปาง มีความพึงพอใจโดยรวมในระดบัมาก พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจในเร่ือง 
มีตูเ้อทีเอม็หาไดง่้ายมีอยูท่ ัว่ไป มาเป็นล าดบัแรก 

5.3.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด 
จากผลการศึกษาปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึง

พอใจโดยรวมในระดบัปานกลาง และพึงพอใจในเร่ือง การโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น วิทยุ โทร ทศัน์ 
นิตยสารและหนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ มาเป็นล าดบัแรก ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ลีนวฒัน์ ชาญ
ไววิทย ์(2552) ศึกษาความพึงพอใจ ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัแม่โจต่้อบตัรประจ าตวันกัศึกษาท่ีเป็น
บตัรเอทีเอม็ ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) มีความพึงพอใจโดยรวมในระดบันอ้ย พบวา่ผูต้อบ
แบบสอบ ถามพึงพอใจเร่ือง การลดค่าธรรมเนียมแรกเข้าในการจดัท าบตัร มาเป็นล าดับแรก ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ จรรนิยา อินต๊ะเอย้ (2554) ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้
บริการทางการเงินผ่านเคร่ืองให้บริการดา้นการเงินอตัโนมติั ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มี
ความพึงพอใจโดยรวมในระดบัปานกลาง พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจในเร่ือง การโฆษณาผา่น
ส่ือต่างๆอย่างสม ่าเสมอ มาเป็นล าดับแรก และไม่สอดคล้องกบัการศึกษาของ อรุณี ใจค า (2554) 
ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการตู้เอทีเอ็มของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในเขต
อ าเัอเมือง จงัหวดัล าปาง มีความพึงพอใจโดยรวมในระดบัปานกลาง พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามพึง
พอใจในเร่ือง การลดค่าธรรมเนียมในการท ารายการ มาเป็นล าดบัแรก 

5.3.5 ด้านบุคลากร 
จากผลการศึกษาปัจจยัดา้นบุคลากร พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวม

ในระดับมาก และพึงพอใจในเร่ือง พนักงานมีบุคลิกัาพและการแต่งกายท่ีสุัาพเป็นระเบียบ
เรียบร้อยน่าเช่ือถือ มาเป็นล าดบัแรก ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ลีนวฒัน์ ชาญไววิทย ์(2552) 
ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลยัแม่โจ ้ต่อบตัรประจ าตวันักศึกษาท่ีเป็นบตัรเอทีเอ็ม 
ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก พบว่าผู ้ตอบแบบ 
สอบถามพึงพอใจเร่ือง ขั้นตอนการเปิดบญัชีและสมคัรท าบตัร มาเป็นล าดบัแรก และไม่สอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ อรุณี ใจค า (2554) ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใช้บริการตู้เอทีเอ็ม
ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ในเขตอ าเัอเมือง จงัหวดัล าปาง มีความพึงพอใจโดยรวมในระดบัมาก 
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พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจในเร่ือง พนกังานธนาคารมีความรู้เขา้ใจในตูเ้อทีเอ็ม เม่ือเกิดปัญหา 
สามารถแกไ้ขปัญหาไดถู้กตอ้งตรงตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ มาเป็นล าดบัแรก 

5.3.6 ด้านลกัษณะทางกายภาพ 
จากผลการศึกษาปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายัาพ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอ 

ใจโดยรวมในระดบัมาก และพึงพอใจในเร่ืองมีความปลอดัยัผูใ้ช้ไม่ตอ้งถือเงินสดจ านวนมากท่ีมี  
ระบบป้องกนัในเร่ืองความปลอดัยัในการท าธุรกรรมทางการเงินต่างๆท่ีไดม้าตรฐานสากล มาเป็น
ล าดบัแรก ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ลีนวฒัน์ ชาญไววิทย ์(2552) ศึกษาความพึงพอใจของ
นกัศึกษามหาวิทยาลยัแม่โจ ้ต่อบตัรประจ าตวันกัศึกษาท่ีเป็นบตัรเอทีเอ็ม ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน) มีความพึงพอใจโดยรวมในระดบัมาก พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจเร่ืองช่ือเสียงและ
ความน่าเช่ือถือของธนาคารกรุงเทพ มาเป็นล าดบัแรก และไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อรุณี ใจค า 
(2554) ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใช้บริการตู้เอทีเอ็มของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
ในเขตอ าเัอเมือง จงัหวดัล าปาง มีความพึงพอใจโดยรวมในระดบัมาก พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามพึง
พอใจในเร่ือง มีกลอ้งวงจรปิด มีแสงสวา่งเพียงพอ มาเป็นล าดบัแรก 

5.3.7 ด้านกระบวนการ 
จากผลการศึกษาปัจจยัด้านกระบวนการ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ

โดยรวมในระมาก และพึงพอใจในเร่ือง ขอ้มูลบนบตัรถูกตอ้งตามเอกสารท่ีไดแ้จง้ไวก้บัธนาคาร มา
เป็นล าดบัแรก ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัการศึกษาของ ลีนวฒัน์ ชาญไววิทย ์(2552) ศึกษาความพึงพอใจ 
ของนักศึกษามหาวิทยาลยัแม่โจ ้ต่อบตัรประจ าตวันักศึกษาท่ีเป็นบตัรเอทีเอ็ม ของธนาคารกรุงเทพ 
จ ากัด (มหาชน) มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก พบว่าผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจเร่ือง
ขั้นตอนการเปิดบญัชีและสมคัรท าบตัร มาเป็นล าดบัแรก และไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อรุณี ใจ
ค า (2554) ศึกษาพฤติกรรมและความพึ งพอใจของลูกค้าท่ี ใช้บ ริการตู้ เอที เอ็มของ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย ในเขตอ าเัอเมือง จงัหวดัล าปาง มีความพึงพอใจโดยรวมในระดบัมาก พบวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความพึงพอใจเร่ือง ขั้นตอนในการใช้บริการตูเ้อทีเอ็มสะดวกรวดเร็วใช้งานง่ายไม่
ซบัซอ้น มาเป็นล าดบัแรก 

 
5.4 ข้อค้นพบ 

ความพึงพอใจของนักศึกษาสถาบนัการธนาคารท่ีมีต่อบตัรนกัศึกษาแบบบตัรเอทีเอ็ม
ของธนาคารการค้าต่างประเทศลาว ด้านความพึงพอใจในัาพรวม พบว่า จากปัจจยัส่วนประสม
การตลาดบริการทั้ง 7 ดา้น พบวา่ นกัศึกษามีความพึงพอใจปัจจยัดา้นต่างๆ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 4 
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ดา้น เรียงล าดบัค่าเฉล่ียคือ ปัจจยัดา้นผลิตัณัฑ์/บริการ ปัจจยัด้านบุคลากร ปัจจยัด้านลกัษณะทาง
กายัาพ ปัจจยัดา้นกระบวนการ และความพึงพอใจล าดบัปานกลาง 3 ดา้นไดแ้ก่ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยั
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  

ดงันั้นจะเห็นไดว้า่ธนาคารสามารถบริหารจดัการไดค้่อนขา้งดีใน 4 ปัจจยัคือ ปัจจยัดา้น
ผลิตัณัฑ/์บริการ ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายัาพ ปัจจยัดา้นกระบวนการ และการ
บริหารจดัการพอใช้ไดใ้น 3 ปัจจยัคือ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และปัจจยั
ดา้นการส่งเสริมการตลาด แสดงวา่โดยัาพรวมธนาคารควรมุ่งเนน้ปรังปรุงใน 3 ปัจจยั เพื่ออยา่งนอ้ย
เพิ่มความพึงพอใจให้มากข้ึน อย่างไรก็ตาม ขอ้คน้พบท่ีส าคญัอย่างหน่ึงคือไม่พบความพึงพอใจใน
ระดบัมากท่ีสุดแมแ้ต่ปัจจยัเด่ียวซ่ึงแสดงให้เห็นวา่บางปัจจยัย่อยอาจยงัไม่ตรงกบัความตอ้งการของ
ผูต้อบแบบสอบถาม ดงันั้นธนาคารอาจพิจารณาปรับกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ปัจจยั 
โดยอาจมุงเนน้และให้ความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีความพึงพอใจในระดบัปานกลางเพื่อแกไ้ขให้ถึงระดบั
มากและกา้วข้ึนถึงระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด โดยการพิจารณาจากปัจจยัยอ่ยใน 7 ปัจจยั โดยเฉพาะ 
ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีระดบัความ
พึงพอใจปานกลาง 

จากผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาสถาบนัการธนาคารท่ีมีต่อบตัรนกัศึกษา
แบบบตัรเอทีเอม็ของธนาคารการคา้ต่างประเทศลาว ตามส่วนประสมทางการตลาด ใน 7 ดา้น โดย
น าเสนอปัจจยัยอ่ยมีความพึงพอใจท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยสุด 3 ล าดบัดงัน้ี 

ด้านผลติภัณฑ์ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  โดย
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจล าดบัน้อยสุด 3 ล าดบั คือ สามารถใชถ้อนเงินสดในต่างประเทศ
ได้เหมือนบัตรเอทีเอ็มแบบทั่วไป (มาก) รองลงมาคือ  ธนาคารมีตู ้เอทีเอ็มตู ้ฝากเงินอัตโนมัติท่ี
สามารถปรับสมุดฝากเงินได ้(ปานกลาง) และรูปแบบและสีสันของบตัรมีความสวยงาม (ปานกลาง) 

ด้านราคา พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดย
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจล าดบันอ้ยสุด 3 ล าดบั คือ อตัราค่าธรรมเนียมของธนาคารการคา้
ต่างประเทศลาวในท าธุรกรรมทางการเงินผ่านตู้เอทีเอ็มต่างๆ (ปานกลาง) รองลงมาคือ อัตรา
ค่าธรรมเนียมของบตัรเอทีเอ็มรายปี (ปานกลาง) และอตัราค่าธรรมเนียมการส่งขอ้ความ (SMS) (ปาน
กลาง) 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจล าดบันอ้ยสุด 3 ล าดบั คือสถานท่ีตั้งตูเ้อทีเอ็ม
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ในแต่ละแห่งมีความปลอดัยัในการใชบ้ริการ (มาก) รองลงมาคือ สถานท่ีตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนใกล้
ลูกคา้สะดวกต่อการใชบ้ริการ (ปานกลาง) และจ านวนตูเ้อทีเอ็มมีเพียงพอและทัว่ถึงในการให้บริการ 
(ปานกลาง) 

 ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจล าดบันอ้ยสุด 3 ล าดบั คือ มีการส่งเสริมการ
ขายโดยให้ส่วนลดเช่นการใชบ้ตัรในร้านอาหารร้านคา้ต่างๆ (ปานกลาง) รองลงมาคือ มีป้ายโฆษณา
ตามท่ีต่างๆ (ปานกลาง) และมีการแจง้ข่าวสารทางแผน่พบั ใบปลิวและป้ายโฆษณา (ปานกลาง) 

ด้านบุคลากร พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดย
ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจล าดบัน้อยสุด 3 ล าดบั คือ พนักงานสามารถให้ค  าแนะ น าและ
รายละเอียดกบัลูกคา้ในกรณีเกิดปัญหาไดอ้ยา่งรอดเร็ว (มาก) รองลงมาคือ พนกังานแนะน าบริการมี
อธัยาศยัดีสุัาพ (มาก) และพนกังานใหค้  าปรึกษาและใหบ้ริการลูกคา้อยา่งเสมอัาค (มาก) 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจล าดบันอ้ยสุด 3 ล าดบั คือ มีมีป้ายแสดงจุดท่ีตั้งตูเ้อทีเอ็ม
ของธนาคารท่ีสามารถมองเห็นไดช้ดัเจน และมีท่ีจอดรด (มาก) รองลงมาคือ มีบริเวณท่ีตั้งตูเ้อทีเอ็ม
ของธนาคารมีแสงสวา่งเพียงพอในเวลากลางคืน (ปานกลาง) บริเวณรอบๆท่ีตั้งตูเ้อทีเอ็มของธนาคาร
มีความสะอาด (ปานกลาง) 

ด้านกระบวนการ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจล าดบัน้อยสุด 3 ล าดบั คือ มีหากเกิดปัญหากบับตัรไม่ว่าจะ
ด้วยเหตุใดสามารถแจ้งท่ี Call Center ของธนาคารได้ 24 ชั่วโมง (ปานกลาง) รองลงมาคือ มีการ
บริการดว้ยระบบเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั (ปานกลาง) ขั้นตอนและเวลาในการรอคอยรับบตัรหลงัจาก
สมคัร (ปานกลาง) 

ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตามปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีความพึงพอใจของนกัศึกษาในสถาบนัการธนาคารในนครหลวงเวยีงจนัทน์  สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย ประชาชนลาว ต่อการใชบ้ตัรนกัศึกษาแบบบตัรเอทีเอม็ของธนาคารการคา้ต่างประเทศ
ลาว ต่อปัจจยัดา้นผลิตัณัฑ์ มากท่ีสุด คือปัจจยัดา้นผลิตัณัฑ์ เม่ือน ามาจ าแนกตามเพศ และ จ าแนก
ตามระดบัการศึกษา พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นผลิตัณัฑ์ ในระดบัมาก
เหมือนกนั  
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ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเกือบทุกปัจจยัยอ่ยในระดบั
มาก ยกเวน้ปัจจยัย่อยดา้นธนาคารมีตูเ้อทีเอ็มตูฝ้ากเงินอตัโนมติัท่ีสามารถปรับสมุดฝากเงินได้ และ 
ดา้นรูปแบบและสีสันของบตัรมีความสวยงาม ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 

เม่ือจ าแนกตามเพศ พบว่าเพศชายมีความพึงพอใจในระดับมาก ต่อปัจจัยย่อยด้าน 
ธนาคารมีตูเ้อทีเอ็มตูฝ้ากเงินอตัโนมติัท่ีสามารถปรับสมุดฝากเงินได้ ในขณะท่ีเพศหญิงมีความพึง
พอใจในระดบัปานกลาง 

เม่ือจ าแนกตามระดบัการศึกษา พบว่าผูท่ี้ก  าลงัศึกษาในระดบัชั้นปริญญาตรี มีความพึง
พอใจในระดบัปานกลาง ต่อปัจจยัยอ่ยดา้น ธนาคารมีตูเ้อทีเอ็มตูฝ้ากเงินอตัโนมติัท่ีสามารถปรับสมุด
ฝากเงินได ้ในขณะท่ี ผูท่ี้ก  าลงัศึกษาในระดบัชั้นอนุปริญญาตรี (ปวส) มีความพึงพอใจในระดบัมาก 

ปัจจัยด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในทุกปัจจยัยอ่ยในระดบัปานกลาง 
เม่ือจ าแนกตามเพศพบวา่ทั้งเพศชาย และเพศหญิงมีความพึงพอใจในระดบัเดียวกนั 

เม่ือจ าแนกตามระดบัการศึกษา พบว่าผูท่ี้ก  าลงัศึกษาในระดบัชั้นปริญญาตรี มีความพึง
พอใจในระดบัปานกลาง ต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้น อตัราค่าธรรมเนียมของธนาคารการคา้ต่างประเทศลาวใน
ท าธุรกรรมทางการเงินผา่นตูเ้อทีเอ็มต่างๆ ในขณะท่ี ผูท่ี้ก  าลงัศึกษาในระดบัชั้นอนุปริญญาตรี (ปวส.) 
มีความพึงพอใจในระดบัมาก 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในเกือบทุก
ปัจจยัยอ่ยในระดบัปานกลาง  

เม่ือจ าแนกตามเพศ พบวา่เพศชายมีความพึงพอใจในระดบัมาก ต่อปัจจยัยอ่ยดา้น สถาน
ท่ีตั้งตูเ้อทีเอ็มในแต่ละแห่งมีความปลอดัยัในการใช้บริการ ในขณะท่ีเพศหญิงมีความพึงพอใจใน
ระดบัปานกลาง 

เม่ือจ าแนกตามระดบัการศึกษา พบว่าผูท่ี้ก  าลงัศึกษาในระดบัชั้นปริญญาตรี มีความพึง
พอใจในระดบัปานกลาง ต่อปัจจยัย่อยดา้น สถานท่ีตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชนใกลลู้กคา้สะดวกต่อการใช้
บริการ และดา้นสถานท่ีตั้งตูเ้อทีเอม็ในแต่ละแห่งมีความปลอดัยัในการใชบ้ริการ ในขณะท่ี ผูท่ี้ก  า 
ลงัศึกษาในระดบัชั้นอนุปริญญาตรี (ปวส) มีความพึงพอใจในระดบัมาก 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเกือบทุกปัจจยัยอ่ย
ในระดบัปานกลาง ยกเวน้ปัจจยัยอ่ยดา้นมีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น วทิยุ โทร ทศัน์ นิตยสารและ
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หนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ มีการประชาสัมพนัธ์ผา่นเวบ็ไซต ์และการประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือออนไลน์ใน
การโฆษณาเช่น Email, Face book, SMS ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดบัมาก 

เม่ือจ าแนกตามเพศพบวา่ทั้งเพศชาย และเพศหญิงมีความพึงพอใจเกือบทุกปัจจยัยอ่ยใน
ระดบัมาก ยกเวน้ปัจจยัย่อยดา้น มีการส่งเสริมการขายโดยให้ส่วนลดเช่นการใช้บตัรในร้านอาหาร
ร้านค้าต่างๆ  ด้านมีป้ายโฆษณาตามท่ีต่างๆ และมีการแจง้ข่าวสารทางแผ่นพบั ใบปลิวและป้าย
โฆษณา ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 

เม่ือจ าแนกตามระดบัการศึกษา พบว่าผูท่ี้ก  าลงัศึกษาในระดบัชั้นปริญญาตรี มีความพึง
พอใจในระดบัปานกลาง ต่อปัจจยัย่อยดา้น มีการส่งเสริมการขายโดยให้ส่วนลดเช่นการใช้บตัรใน
ร้านอาหารร้านคา้ต่างๆ ในขณะท่ี ผูท่ี้ก  าลงัศึกษาในระดบัชั้นอนุปริญญาตรี (ปวส) มีความพึงพอใจใน
ระดบัมาก 

ปัจจัยด้านบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในทุกปัจจยัยอ่ยในระดบัมาก 
เม่ือจ าแนกตามเพศและจ าแนกตามระดบัการศึกษามีความพึงพอใจในระดบัเดียวกนั 

ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเกือบทุกปัจจยัยอ่ย
ในระดบัมาก ยกเวน้ปัจจยัยอ่ย บริเวณท่ีตั้งตูเ้อทีเอ็มของธนาคารมีแสงสวา่งเพียงพอในเวลากลางคืน
และบริเวณรอบๆท่ีตั้งตูเ้อทีเอ็มของธนาคารมีความสะอาด ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจใน
ระดบัปานกลาง 

เม่ือจ าแนกตามเพศ พบว่าเพศชายมีความพึงพอใจในระดบัมาก ต่อปัจจยัย่อย มีป้าย
แสดงจุดท่ีตั้งตูเ้อทีเอ็มของธนาคารท่ีสามารถมองเห็นไดช้ดัเจน และมีท่ีจอดรด ในขณะท่ีเพศหญิงมี
ความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 

เม่ือจ าแนกตามระดบัการศึกษา พบว่าผูท่ี้ก  าลงัศึกษาในระดบัชั้นปริญญาตรี มีความพึง
พอใจในระดบัปานกลาง ต่อปัจจยัยอ่ย มีป้ายแสดงจุดท่ีตั้งตูเ้อทีเอ็มของธนาคารท่ีสามารถมองเห็นได้
ชดัเจน และมีท่ีจอดรด ในขณะท่ี ผูท่ี้ก  าลงัศึกษาในระดบัชั้นอนุปริญญาตรี (ปวส) มีความพึงพอใจใน
ระดบัมาก 

ปัจจัยด้านกระบวนการ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเกือบทุกปัจจยัยอ่ยในระดบั
มาก ยกเวน้ปัจจยัยอ่ย มีการบริการดว้ยระบบเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ดา้นขั้นตอนและเวลาในการรอคอย
รับบัตรหลังจากสมัคร หากเกิดปัญหากับบตัรไม่ว่าจะด้วยเหตุใดสามารถแจ้งท่ี Call Center ของ
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ธนาคารได ้24 ชัว่โมง และมีช่องทางให้ลูกคา้สามารถร้องเรียนปัญหาไดส้ะดวก ผูต้อบแบบสอบถาม
มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 

เม่ือจ าแนกตามเพศ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเกือบทุกปัจจยัย่อยใน
ระดบัมาก ยกเวน้ปัจจยัยอ่ยดา้น ขั้นตอนและเวลาในการรอคอยรับบตัรหลงัจากสมคัรและพบวา่เพศ
หญิง มีความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้น หากเกิดปัญหากบับตัรไม่วา่จะดว้ยเหตุใดสามารถแจง้ท่ี Call 
Center ของธนาคารได้ 24 ชั่วโมง และปัจจยัด้าน มีช่องทางให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนปัญหาได้
สะดวกในระดบัปานกลาง และเม่ือจ าแนกตามเพศ พบว่าเพศชายมีความพึงพอใจในระดบัมาก ต่อ 
ปัจจยัด้านช่องทางให้ลูกคา้สามารถร้องเรียนปัญหาได้สะดวก มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 
ในขณะท่ีเพศชายมีความพึงพอใจในระดบัมาก 

เม่ือจ าแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเกือบทุกปัจจยั
ย่อยในระดบัมาก ยกเวน้ปัจจยัย่อยดา้น ขั้นตอนและเวลาในการรอคอยรับบตัรหลงัจากสมคัร และ
พบวา่ผูท่ี้ก  าลงัศึกษาในระดบัชั้นปริญญาตรีมีความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้น การท าบตัรทดแทนบตัร
เดิมท่ีสูญหาย ช ารุด ตู ้ยืดบตัร หรือลืมรหัส ปัจจยัด้าน หากเกิดปัญหากับบตัรไม่ว่าจะด้วยเหตุใด
สามารถแจ้งท่ี Call Center ของธนาคารได้ 24 ชั่วโมง และปัจจยัด้าน มีช่องทางให้ลูกค้าสามารถ
ร้องเรียนปัญหาได้สะดวก ในระดบัปานกลาง ในขณะท่ีอนุปริญญาตรี (ปวส) มีความพึงพอใจใน
ระดบัมาก  

 
5.5 ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาในสถาบันการธนาคารในนครหลวง
เวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ต่อการใช้บตัรนักศึกษาแบบบตัรเอทีเอ็มของ
ธนาคารการคา้ต่างประเทศลาว ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะโดยมุ่งสนใจต่อปัจจยัความพึงพอใจท่ีมีผลโดย
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุดและระดบัน้อยท่ีสุด เพื่อทราบถึงปัจจยัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
ความพึงพอใจมากและปัจจยัท่ีมีพึงพอใจนอ้ย เพื่อรักษาและพฒันาระดบัความพึงพอใจในอนัดบัปาน
กลางถึงมากและระดบัมากถึงระดบัมากท่ีสุดและปรับปรุงแกไ้ขปัญหาให้ลูกคา้ท่ีมีความพึงพอใจใน
ระดบัปานกลางและระดบัน้อยให้ได้รับความพึงพอใจมากหรือมากท่ีสุดได้ ต่อปัจจยัส่วนประสม
การตลาด 7 ด้าน เพื่อก าหนดกลยุทธ์ในการขยายฐานลูกคา้ต่อไป โดยเฉพาะการรักษาจุดเด่นและ
พฒันาแกไ้ขปรับปรุงในจุดดอ้ยตามปัจจยัส่วนประ สมทางการตลาด 7 ดา้น ต่อปัจจยัยอ่ย พบวา่ผูต้อบ
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แบบสอบถามใหร้ะดบัความพึงพอใจมากใน 5 ปัจจยัยอ่ยในแต่ละปัจจยัของส่วนประสมทางการตลาด
ไดแ้ก่ 

1. ธนาคารมีช่ือเสียงและมีความเช่ือมัน่จากลูกคา้  
2. บตัรเอทีเอม็มีช่ือของสถาบนัการธนาคารท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั  
3. สามารถบริการโอนเงินผา่นตูเ้อทีเอม็ไดท้ัว่ประเทศและตลอด 24 ชัว่โมง  
4. พนกังานมีบุคลิกัาพและการแต่งกายท่ีสุัาพเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าเช่ือถือ 
5. มีรูปแบบการใหบ้ริการในการท าธุรกรรมทางการเงินท่ีหลากหลาย 

จุดท่ีธนาคารตอ้งเร่งปรับปรุงพฒันาและแกไ้ข ต่อปัจจยัยอ่ย พบวา่ผูต้อบแบบ 
สอบถามใหร้ะดบัความพึงพอใจในระดบันอ้ยสุด 5 ปัจจยัยอ่ยไดแ้ก่ 

1. อตัราค่าธรรมเนียมการส่งขอ้ความ (SMS) 
2. จ านวนตูเ้อทีเอม็มีเพียงพอและทัว่ถึงในการใหบ้ริการ 
3.  มีการแจง้ข่าวสารทางแผน่พบั ใบปลิวและป้ายโฆษณา 
4. บริเวณรอบๆท่ีตั้งตูเ้อทีเอม็ของธนาคารมีความสะอาด   
5. ขั้นตอนและเวลาในการรอคอยรับบตัรหลงัจากสมคัร 

จากผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่มเพศชาย เพศหญิง และระดบัการ 
ศึกษาของนักศึกษาในสถาบนัการธนาคาร ท่ีมีระดบัความพึงพอใจตามปัจจยัส่วนประสมทางการ 
ตลาดในระดบัท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นในการก าหนดปัจจยัท่ีจ  าแนกตามเพศและระดบัการศึกษา ธนาคาร
อาจจะค านึงปัจจยัท่ีมีความพึงพอใจในระดบัท่ีแตกต่างกนัเช่น 

ด้านผลิตภัณฑ์  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมในระดบัมาก แต่
ยกเวน้ปัจจยัยอ่ยในดา้นรูปแบบและสีสันของบตัรมีความสวยงาม ในระดบัปานกลาง ดงันั้นธนาคาร
อาจพิจารณาปรับปรุงรูปแบบ สีสันและคุณัาพให้มีความแข็งแรง สวยงาม ตลอดจนความถูกตอ้ง
ของขอ้มูลบนบตัรดว้ยความครบถว้นสมบูรณ์ เพื่อท าใหผ้ลิตัณัฑมี์ความน่าสนใจ และไดรั้บความพึง
พอใจ มากข้ึน ธนาคารอาจจะจดังานประกวดการออกแบบบตัร โดยการจดักิจกรรมให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมและออกเสียงเลือกดว้ยการโหวต เพื่อให้ตรงกบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นนกัศึกษา 
นอกจากน้ีควรเพิ่มสิทธิประโยชน์ของตวับตัรให้มากยิ่งข้ึนโดยการลดค่าธรรมเนียม และรายไดต่้างๆ 
จากการใชบ้ริการ 
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นอกจากน้ียงัพบว่าในกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงท่ีก าลังศึกษาในระดับชั้ น
ปริญญาตรี มีความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยด้าน ธนาคารมีตูเ้อทีเอ็มตูฝ้ากเงินอตัโนมติัท่ีสามารถปรับ
สมุดฝากเงินได ้ในระดบัปานกลาง ซ่ึงธนาคารอาจะก าหนดกลยุทธ์ส าหรับในกลุ่มน้ีโดยเฉพาะ ทั้งน้ี
อาจะมีการท าโฆษณาหรือประชาสัมพนัธ์ถึงความจ าเป็น ประโยชน์ ความปลอดัยั และขั้นตอนใน
การใชบ้ริการท่ีไม่ซบัซ้อนใช้งานง่าย ในขณะเดียวกนัอาจะเพิ่มการฝึกอบรมให้พนกังานให้สามารถ
สาธิตการใชบ้ริการใหแ้ก่ผูม้าใชบ้ริการไดเ้ขา้ใจและเกิดความคุน้เคยต่อการใชบ้ริการประเัทดงักล่าว 
เพื่อให้เกิดการตดัสินใจใช้บริการตูเ้อทีเอ็มตูฝ้ากเงินอตัโนมติัเพิ่มมากและมีความพึงพอใจในระดบั
มากถึงมากท่ีสุดในอนาคต 

ปัจจัยด้านราคา พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในทุกปัจจยัยอ่ยในระดบัปาน
กลาง ธนาคารอาจพิจารณาปรับปรุงเปล่ียนกลยุทธ์ โดยเฉพาะอตัราค่าธรรมเนียมการส่งข้อความ 
(SMS) ท่ีเป็นนกัศึกษาดว้ยการลดค่าธรรมเนียมลง หรืออาจลดค่าธรรมเนียมในการช าระค่าสินคา้และ
บริการการท่ีมีความแตกต่างกนัของธนาคาร 

ธนาคารอาจพิจารณาท าการประชาสัมพนัธ์ช้ีแจงใหท้ราบถึงค่าธรรมเนียมการใชบ้ริการ
เอทีเอ็มต่างๆ โดยเฉพาะอัตราค่าธรรมเนียมการส่งข้อความ (SMS) รวมถึงความแตกต่างของ
ค่าธรรมเนียมในการช าระค่าสินคา้และบริการการท่ีมีความแตกต่างกนัของธนาคาร โดยผา่นส่ือต่างๆ
เช่นเวบ็ไซต์ของธนาคารแผ่นพบั เป็นตน้ แสดงให้ทราบเก่ียวกบัค่าธรรมเนียมของธนาคาร ในการ
ช าระค่าสินคา้ และบริการ เพื่อท่ีท าให้ลูกคา้ไดรู้้และรับทราบเก่ียวกบัค่าธรรมเนียมของแต่ละธนาคาร
ซ่ึงจะท าให้ลูกคา้สามารถท่ีจะเลือกใช้บริการไดต้ามความพึงพอใจและตามความเหมาะสม เพื่อสร้าง
ให้ปัจจยัดงักล่าวไดรั้บความพึงพอใจจากกลุ่มลูกคา้ป้าหมายท่ีมีแตกต่างกนัดว้ยการปรับกลยุทธ์ให้
เหมาะสมและสอดคลอ้ง ดว้ยการปรับเปล่ียนค่าธรรมให้เหมาะสมกบัประเัทของบญัชี นอกจากน้ี
แลว้ธนาคารอาจะก าหนดให้มีส่วนลดค่าธรรมเนียมเพื่อคืนก าไรให้ลูกคา้และท าให้ลูกคา้มีความพึง
พอใจมากข้ึน ดงันั้นธนาคารควรรักษามาตรฐานและพฒันาปรับปรุงจุดดอ้ย เพื่อท าให้ระดบัความพึง
พอใจมากในดา้นราคาใหมี้ความพึงพอใจมากท่ีสุด 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในทุก
เกือบปัจจยัยอ่ยในระดบัปานกลาง ธนาคารอาจพิจารณาปรับปรุงเปล่ียนกลยุทธ์โดยเฉพาะ ปัจจยัดา้น
จ านวนตูเ้อทีเอม็มีเพียงพอและทัว่ถึงในการใหบ้ริการ และสถานท่ีตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชนใกลลู้กคา้ 
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สะดวกต่อการใช้บริการ นอกจากน้ียงัพบว่าในกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงท่ีก าลังศึกษาใน
ระดบัชั้นปริญญาตรี มีความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้น สถานท่ีตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชนใกลลู้กคา้สะดวก
ต่อการใช้บริการ และดา้นสถานท่ีตั้งตูเ้อทีเอ็มในแต่ละแห่งมีความปลอดัยัในการใช้บริการ ดงันั้น
ธนาคารอาจพิจารณาเพิ่มจุดบริการตูเ้อทีเอ็มให้มีจ  านวนเพียงพอและทัว่ถึงต่อการใช้บริการดว้ยการ
เพิ่มจ านวนตูเ้อทีเอ็มในสถานท่ีต่างๆท่ีมีความเหมาะสมโดยเฉพาะตามย่านชานเมืองอยู่ในแหล่ง
ชุมชนในจุดท่ีมีความปลอดัยัหรือเพิ่มการติดตั้งกลอ้งวงจรปิดให้มากข้ึนท่ีไม่ควรติดตั้งในท่ีเปล่ียว 
ลบัตาคน เพื่อเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ในเร่ืองความปลอดัยัให้กบัผูใ้ช้บริการท่ีเพศหญิงให้ไดรั้บ
ความพึงพอใจมากข้ึนตามล าดบั 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามทั้งเพศชาย และเพศหญิงผูท่ี้ก าลงั
ศึกษาในระดบัชั้นปริญญาตรี มีความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยในระดบัปานกลาง เช่นปัจจยัดา้นมีการ
ส่งเสริมการขายโดยให้ส่วนลดเช่นการใช้บตัรในร้านอาหารร้านคา้ต่างๆ ปัจจยัด้านมีป้ายโฆษณา
ตามท่ีต่างๆและปัจจยัดา้นมีการแจง้ข่าวสารทางแผน่พบั ใบปลิวและป้ายโฆษณา ธนาคารอาจพิจารณา
เนน้การประชาสัมพนัธ์ใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายท่ีแยกตาม เพศ การศึกษา ธนาคารอาจพิจารณา
เพิ่มการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือออนไลน์ เช่น Email, Face book, SMS ผ่านส่ือวิทยุคล่ืน FM 
AM  TV ผ่านทางเว็บไชต์ของธนาคารและผ่านนิตยสาร วารสารอพัเดท วารสารมหาชน แผ่นพบั
หนังสือพิมพ์และป้ายโฆษณา ป้ายประกาศให้มากข้ึน นอกจากน้ีอาจะจดักิจกรรมร่วมกบัทอ้งถ่ิน
ในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น งานแข่งเรือยาว บุญพระธาตุหลวง สนบัสนุนการแข่งขนักีฬา สนบัสนุนใน
งานการประกวดนางสาวลาว เพื่อกระตุน้ใหมี้การใชบ้ตัรมากข้ึน โดยเป็นการคืนก าไรใหก้บัลูกคา้ตาม
ความเหมาะสม และท าให้ลูกค้าเกิดความประทบัใจและใช้บริการบตัรเอทีเอ็มของธนาคารอย่าง
ต่อเน่ืองเช่น ร่วมกบัร้านคา้ร้านอาหาร จดัรายการ ให้ลูกคา้ช าระค่าบริการ หรือเติมเงินโทรศพัท ์ผา่น
เอทีเอ็ม โดยให้ส่วนลดในการท ารายการหรือส่งชิงโชครับของรางวลัเช่น แจกเส้ือแจ๊คเก็ต สมุด
บนัทึก เป็นตน้ เพื่อท าใหลู้กคา้ไดรั้บมีความพึงพอใจมากถึงมากท่ีสุดตามล าดบั 

ปัจจัยด้านบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามทั้ งเพศชาย และเพศหญิงและทุกระดับชั้ น
การศึกษา มีความพึงพอใจในทุกปัจจยัยอ่ยในระดบัมากในระดบัเดียวกนัแต่ธนาคารอาจพิจารณาเพิ่ม
ประสิทธิัาพในการท างานของพนักงานให้มากข้ึนโดยการฝึกอบรมอย่างสม ่าเสมอ และต่อเน่ือง 
เพื่อให้สามรถให้ค  าแนะน า ค  าปรึกษาแก่ลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี และอาจการประเมินผลงานท างานของ
พนักงานรายบุคคล โดยให้ลูกคา้เป็นผูป้ระเมิน เพื่อปรับปรุงและพฒันาในการให้บริการแก่ลูกค้า
ไดรั้บความพึงพอใจมากข้ึนเร่ือยๆดว้ยความประทบัใจในการบริการของพนกังาน  
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ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมใน
ระดบัมาก แต่ยกเวน้ปัจจยัย่อยในดา้น บริเวณท่ีตั้งตูเ้อทีเอ็มของธนาคารมีแสงสว่างเพียงพอในเวลา
กลางคืนและบริเวณรอบๆท่ีตั้งตูเ้อทีเอ็มของธนาคารมีความสะอาด และพบวา่เพศหญิงท่ีก าลงัศึกษา
ในระดับชั้นปริญญาตรี มีในระดับปานกลาง ต่อปัจจยัย่อยด้าน มีป้ายแสดงจุดท่ีตั้ งตู้เอทีเอ็มของ
ธนาคารท่ีสามารถมองเห็นไดช้ดัเจน และมีท่ีจอดรด ดงันั้นธนาคารอาจก าหนดกลยุทธ์ส าหรับกลุ่มน้ี
โดยเฉพาะ ธนาคารอาจพิจารณาทบทวนตรวจสอบบริเวณโดยรอบจุดติดตั้งเคร่ืองเอทีเอม็และบริเวณ
รอบๆท่ีตั้งตูเ้อทีเอม็ของธนาคารมีความสะอาด หรือไม่ มีแสงสวา่งเพียงพอในเวลากลางคืน ควรแกไ้ข
ปรับปรุงโดยการติดตั้งไฟฟ้าใหแ้สงสวา่งเพิ่มข้ึน จดัการบริเวณโดยรอบให้มีความสะอาด ถา้พิจารณา
ตวัตูท่ี้มีสัาพเก่า แป้นพิมพล์บเลือนธนาคารควรเปล่ียนเอาเคร่ืองใหม่มาแทนเอาเคร่ืองเก่าออกและ
เพิ่มป้ายท่ีแสดงจุดท่ีตั้ งตูเ้อทีเอ็มของธนาคารท่ีสามารถมองเห็นได้ชัดเจน และสามารถจอดรดได้
สะดวก เพื่อท าใหลู้กคา้ไดรั้บความพึงพอใจมากท่ีสุดดว้ยความประทบัใจ 

ปัจจัยด้านกระบวนการ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมในระดบัมาก 
แต่ยกเวน้ปัจจยัย่อยดา้นมีการบริการดว้ยระบบเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ปัจจยัดา้นขั้นตอนและเวลาใน
การรอคอยรับบตัรหลงัจากสมคัร ปัจจยัดา้นหากเกิดปัญหากบับตัรไม่วา่จะดว้ยเหตุใดสามารถแจง้ท่ี 
Call Center ของธนาคารได ้24 ชัว่โมง และมีช่องทางให้ลูกคา้สามารถร้องเรียนปัญหาไดส้ะดวก และ
พบว่าเพศหญิงท่ีก าลงัศึกษาในระดบัชั้นปริญญาตรี มีในระดบัปานกลาง ต่อปัจจยัย่อยด้าน ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ดงันั้นธนาคารอาจก าหนดกลยทุธ์ส าหรับกลุ่มน้ีโดย 
เฉพาะ ธนาคารอาจพิจารณาปรับปรุงพฒันาการให้บริการด้วยระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัยอย่าง
สม ่าเสมอ เพื่อเป็นการลดระยะเวลาขั้นตอนการตรวจชอบเอกสานซ่ึงจะท าให้กระบวนการสั้นลงให้
และการรับบตัรใหเ้ร็วข้ึนหลงัจากสมคัรใหม่หรือท าบตัรทดแทน และเพิ่มช่องทางในการร้องเรียนให้
มากข้ึนเกิดปัญหากบับตัรไม่ว่าจะด้วยเหตุใดสามารถแจง้ท่ี Call Center ของธนาคารได ้24 ชั่วโมง 
อาจเพิ่ม Call Center และเพิ่มพนักงานท่ีสามารถท่ีให้ค  าปรึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ึนด้วยความส านาน 
นอกจากน้ีก็เพิ่มช่องทางให้ลูกคา้สามารถร้องเรียนปัญหาไดส้ะดวกและง่ายข้ึนเพื่อท าให้ลูกคา้ไดรั้บ
ความพึงพอใจมากท่ีสุดดว้ยความประทบัใจ 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง  ความพึงพอใจของนักศึกษาในสถาบันการธนาคารในนครหลวงเวียงจันทน์  สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ต่อการใช้บัตรนักศึกษาเป็นบัตรเอทีเอ็มของธนาคารการค้าต่าง ประเทศ
ลาว 

แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการค้นควา้อิสระ ตามหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจ 
มหาบณัฑิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ เพือ่ศึกษาถึง ความพงึพอใจของนกัศึกษาในสถาบนัการธนาคารใน
นครหลวงเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ต่อการใช้บัตรนักศึกษาแบบบตัร
เอทีเอ็มของธนาคารการคา้ต่างประเทศลาว  

ดงันั้นผูศ้ึกษาจึงใคร่ขอความร่วมมือทุกท่านในการตอบแบบค าถามในแบบสอบถามน้ี ซ่ึง
ขอ้มูลดงักล่าวน าจะไปใชใ้นการศึกษาเชิงวิชาการเท่านั้น ผูศ้ึกษาจึงขอความกรุณาจากท่านในการ
ตอบแบบสอบถามโดยการให้ขอ้มูลตามความเป็นจริง จึงขอขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบถามที่
เสียสละเวลาใหค้วามร่วมมือมา ณ ที่น้ีดว้ย 

 
นางสาวสถาลาวลัย ์สุพรรทอง 

ผูศ้ึกษา 

ค าช้ีแจ้ง กรุณาท าเคร่ืองหมาย    ลงใน  ที่ท่านเลือก หรือเติมขอ้ความในช่องวา่งที่ก  าหนดไว ้
ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปที่เก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 

1. เพศ 
  

1.1   ชาย   1.2   หญิง 

2. อาย ุ
 

2.1  ต ่ากวา่ 18 ปี   2.2  18-22  ปี   
2.3  23- 27 ปี             2.4  28 ปีขึ้นไป 
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3. สถานภาพ 
 

3.1   โสด   3.2   สมรส   
3.3   หยา่           3.4   หมา้ย 

4. ระดบัการศึกษา  
 

4.1  ปริญญาตรี ชั้นปี 1  4.5  ต ่ากวา่ปริญญาตรี ชั้นปี 1   
4.2  ปริญญาตรี ชั้นปี 2  4.6   ต ่ากวา่ปริญญาตรี ชั้นปี 2   
4.3   ปริญญาตรี ชั้นปี 3  4.7  ต ่ากวา่ปริญญาตรี ชั้นปี 3   
4.4   ปริญญาตรี ชั้นปี 4 

5. อาชีพ 
 

5.1   ขา้ราชการ/ พนกังานราชการ 5.5   พนกังานบริษทั/ รับจา้ง  
5.2   พนกังานรัฐวสิาหกิจ  5.6   นกัเรียน/ นกัศึกษา 
5.3   พนกังานธนาคาร   5.7  อ่ืนๆ โปรดระบุ............................. 
 5.4   ธุรกิจส่วนตวั/ คา้ขาย   

6. รายไดข้องท่านเฉล่ียต่อเดือน  
 

6.1   ต ่ากวา่ 1,500,000 กีบ  6.3   2,000,001-3,000,000 กีบ  
6.2   1,500,001-2,000,000 กีบ   6.4   มากกวา่ 3,000,001 
   

ส่วนที่ 2  พฤติกรรมของนกัศึกษาที่ผูใ้ชบ้ริการตูเ้อทีเอ็มของธนาคารการคา้ต่างประเทศลาว 

1. ท่านมีบตัรเอทีเอ็มที่เป็นบตัรนกัศึกษาเป็นระยะเวลานานเท่าใด..............ปี หรือ............เดือน 

2. ความถ่ีที่ท่านใชบ้ริการ เอทีเอ็ม ดว้ยบตัรนกัศึกษาแบบบตัรเอทีเอ็ม บ่อยแค่ไหนในช่วง 1 
เดือนที่ผา่นมา 
2.1  ทุกวนั    2.4  1-2 อาทิตย/์คร้ัง 
2.2  2-3 วนั/คร้ัง   2.5  1 เดือน/คร้ัง 
2.3  1 อาทิตย/์คร้ัง   2.6  มากกวา่ 1 เดือน/คร้ัง 
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3. ท่านใชบ้ริการ เอทีเอ็ม ดว้ยบตัรนกัศึกษาแบบบตัรเอทีเอ็มในวนัใดมากที่สุด 
3.1  จนัทร์    3.5  ศุกร์ 
3.2  องัคาร    3.6  เสาร์ 
3.3  พธุ    3.7  อาทิตย ์
3.4  พฤหสับดี 

     4. ท่านใชบ้ริการ เอทีเอ็ม ดว้ยบตัรนกัศึกษาแบบบตัรเอทีเอ็มในเวลาใดบ่อยที่สุด 
4.1  07.01-12.00          4.2  12.01-18.00         4.3  18.01-24.00        

  4.4  24.01-07.00 

5. ขอ้ดีในการใชบ้ริการ เอทีเอ็มดว้ยบตัรนกัศึกษาแบบบตัรเอทีเอ็ม (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 

5.1  สามารถใชบ้ริการไดต้ลอด 24 ชัว่โม่ง และทุกวนั 
5.2  สะดวกสบายประหยดัเวลารวดเร็วไม่ตอ้งเดินทางไปธนาคาร 
5.3  ตูเ้อทีเอ็มมีใหบ้ริการอยูท่ ัว่ไปมีจ านวนเพยีงพอกบัการใชบ้ริการ 
5.4  สามารถใชง้านโดยการเช่ือมต่อกบัมือถือเพือ่รายงานการท าธุรกรรมต่างๆได ้
5.5  มีความปลอดภยั 
5.6  สามารถท าธุรกรรมทางการเงินไดห้ลายประเภทที่มีความเหมือนเคาน์เตอร์ธนาคาร 
5.7  ขั้นตอนการใชบ้ริการใชง้านง่าย ไม่ยุง่ยากซบัซอ้น 
5.8  เงินเดือนโอนเขา้บญัชี 
5.9  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)....................................................................................................... 

6. ส่วนใหญ่ท่านเลือกใชบ้ริการเอทีเอ็มดว้ยบตัรนกัศึกษาแบบบตัรเอทีเอ็มท าอะไรบา้ง  
(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 

6.1  ใชถ้อนเงินสด   6.5  โอนเงิน  
6.2  ช าระค่าสินคา้/บริการ  6.6  ช าระค่าสาธารณูปโภค 
 6.3  ตรวจเช็คยอดเงิน   6.7  ใชเ้ป็นบตัรหอ้งสมุด 
6.4  ใชแ้ทนบตัรประชาชน  6.8  ใชเ้ปล่ียนรหสัเอทีเอ็ม 
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7. ส่วนใหญ่ท่านใชบ้ริการ เอทีเอ็มดว้ยบตัรนกัศึกษาแบบบตัรเอทีเอ็ม สถานที่ใดบา้ง  
(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

7.1  ตูเ้อทีเอ็ม หนา้สถาบนัการธนาคาร   
7.2  ตูเ้อทีเอ็ม หนา้ศูนยก์ารคา้ต่างๆ/ตลาด  
7.3  ตูเ้อทีเอ็ม หนา้ธนาคารการคา้ต่างประเทศลาว 
7.4  ตูเ้อทีเอ็ม หนา้ร้านสะดวกซ้ือ (M-Point Mart) 
7.5  ตูเ้อทีเอ็ม ที่อยูใ่กลบ้า้น 
7.6  ตูเ้อทีเอ็ม หนา้โรงพยาบาล 
7.7  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................... 

8. โดยเฉล่ียแลว้ท่านถอนเงินดว้ยบตัรบตัรนกัศึกษาแบบบตัรเอทีเอ็มในแต่ละคร้ังเป็น

จ านวนเงิน...........................................กีบ 

9. ปัญหาที่ท  าใหท้่านไม่สามารถใชบ้ริการ หรือไม่สะดวกในการใชบ้ริการ ตูเ้อทีเอ็ม ที่ท่าน
พบบ่อยไดแ้ก่ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 

9.1  ตูเ้อทีเอ็มขดัขอ้ง    
9.2  สถานทีไม่ปลอดภยัมีความเส่ียง  
9.3  เงินในตูเ้อทีเอ็มหมด   
9.4  ตูเ้อทีเอ็มตั้งอยูไ่กลไม่สะดวกในการเดินทาง 
9.5  มีคนใชบ้ริการมากเกินไป   
9.6 ไม่มีที่จอดรถ 
9.7  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...................................................................... 
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ส่วนที่ 3 ความพงึพอใจที่มีต่อบตัรนกัศึกษาแบบบตัรเอทีเอ็มที่เป็นบตัรเอทีเอ็มของธนาคารการคา้ต่าง
ประ เทศลาว ต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ 

ความพงึพอใจทีม่ต่ีอบัตรนักศึกษาแบบบัตรเอทเีอม็ 

ระดับความพงึพอใจ 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

1. ปัจจัยด้านผลติภณัฑ์ (Product) และการบริการ 

1 ธนาคารมีช่ือเสียงและมีความเช่ือมัน่จากลูกคา้      

2 
ธนาคารมีตูเ้อทีเอ็มตูฝ้ากเงินอตัโนมตัิท่ีสามารถปรับสมุด
ฝากเงินได ้

     

3 รูปแบบและสีสันของบตัรมีความสวยงาม      

4 ตูเ้อทีเอ็มมีหลายภาษาใหไ้ดเ้ลือกใช ้      

5 
ขอ้มูลของบตัรมีความชดัเจน เช่นตวัหนงั ส่ือตวัเลขที่อยู่
บนบตัรชดัเจน 

     

6 
บตัรเอทีเอ็มมีช่ือของสถาบนัการธนาคารท่ีเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะตวั 

     

7 
มีรูปแบบการใหบ้ริการในการท าธุรกรรมทางการเงินที่
หลากหลาย 

     

8 
การท าธุรกรรมทางการเงินผา่นตูเ้อทีเอ็มใชง้านไดง่้ายไม่
ซบัซอ้นและสะดวกสบาย 

     

9 
สามารถบริการโอนเงินผา่นตูเ้อทีเอ็มไดท้ัว่ประเทศและ
ตลอด 24 ชัว่โมง 

     

10 
สามารถช าระสินคา้/คา่สาธารณูปโภค/บริการ ไดเ้หมือน
บตัรเอทีเอ็มแบบทัว่ไป 

     

11 
สามารถใชถ้อนเงินสดในตา่งประเทศไดเ้หมือนบตัร
เอทีเอ็มแบบทัว่ไป 

     

12 
เม่ือบตัรเอทีเอ็มนกัศึกษาหมดอายสุามารถเปล่ียนบตัรเป็น
บตัรเอทีเอ็มแบบทัว่ไปได ้

     

13 
มีระบบส่งขอ้ความท่ีสามารถเช่ือมต่อกบัโทรศพัทมื์อถือ
สมาร์ทโฟนได ้
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2. ปัจจัยด้านราคา (Price) 

1. 
อตัราค่าธรรมเนียมของธนาคารการคา้ต่างประเทศลาวใน
ท าธุรกรรมทางการเงินผา่นตูเ้อทีเอ็มต่างๆ 

     

2 อตัราค่าธรรมเนียมของบตัร เอทีเอ็มรายปี      

3 อตัราค่าธรรมเนียมการส่งขอ้ความ (SMS)      

3. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 

1 จ านวนตูเ้อทีเอ็มมีเพียงพอและทัว่ถึงในการใหบ้ริการ      

2 
สถานท่ีตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชนใกลลู้กคา้สะดวกตอ่การใช้
บริการ 

     

3 
สถานท่ีตั้งตูเ้อทีเอ็มในแต่ละแห่งมีความปลอดภยัในการใช้
บริการ 

     

4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ( Promotion) 

1 
มีการส่งเสริมการขายโดยใหส่้วนลดเช่นการใชบ้ตัรใน
ร้านอาหารร้านคา้ต่างๆ 

     

2 มีป้ายโฆษณาตามท่ีต่างๆ      

3 มีการแจง้ข่าวสารทางแผน่พบั ใบปลิวและป้ายโฆษณา      

4 
มีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น วิทย ุ 
โทรทศัน์นิตยสารและหนงัสือพิมพเ์ป็นตน้ 

     

5 มีการประชาสัมพนัธ์ผา่นเวบ็ไซต ์      

6 
มีการประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือออนไลน์ในการโฆษณาเช่น 
Email, Face book, SMS 

     

5. ปัจจัยด้านบุคลากร ( People) ทีต่ดิต่อท าบัตรคร้ังแรก 
1 พนกังานแนะน าบริการมีอธัยาศยัดีสุภาพ      

2 
พนกังานมีบุคลิกภาพและการแต่งกายท่ีสุภาพเป็นระเบียบ
เรียบร้อยน่าเช่ือถือ 

     

3 
พนกังานสามารถใหค้  าแนะน าและรายละเอียดกบัลูกคา้ใน
กรณีเกิดปัญหาไดอ้ยา่งรอดเร็ว 

     

4 
พนกังานสามารถอธิบายขั้นตอนใน 
การใชบ้ริการไดช้ดัเจนมีความช านาญ 
และน่าเช่ือถือ 

     

5 
พนกังานให้ค าปรึกษาและให้บริการลูกคา้อยา่งเสมอ
ภาค 
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6. ปัจจัยด้านลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 

1 
มีป้ายแสดงจุดท่ีตั้งตูเ้อทีเอ็มของธนาคารท่ีสามารถ
มองเห็นไดช้ดัเจน และมีท่ีจอดรด 

     

2 บริเวณรอบๆท่ีตั้งตูเ้อทีเอ็มของธนาคารมีความสะอาด      

3 
บริเวณท่ีตั้งตูเ้อทีเอ็มของธนาคารมีแสงสว่างเพียงพอใน
เวลากลางคืน 

     

4 บริเวณท่ีตั้งตูเ้อทีเอ็มของธนาคารมีกลอ้งวงจรปิด      

5 
ความสะอาดและความชดัเจนของแป้นกดตวัเลขและ
หนา้จอของเคร่ืองเอทีเอ็ม 

     

6 
มีความปลอดภยัผูใ้ชไ้ม่ตอ้งถือเงินสดจ านวนมาก ท่ีมี
ระบบป้องกนัในเร่ืองความปลอดภยัในการท าธุรกรรม
ทางการเงินต่างๆท่ีไดม้าตรฐานสากล  

     

7. ปัจจัยด้านกระบวนการ (Process) 

1 มีการบริการดว้ยระบบเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั      

2 
มีระบบการบริการท่ีไดรั้บมาตรฐานสากลและมีการ
พฒันาอยา่งสม ่าเสมอ 

     

3 ขั้นตอนในการเปิดบญัชีเพ่ือสมคัรในการท าบตัร      
4 ขั้นตอนและเวลาในการรอคอยรับบตัรหลงัจากสมคัร      

5 
ขอ้มลูบนบตัรถูกตอ้งตามเอกสารท่ีไดแ้จง้ไวก้บั
ธนาคาร 

     

6 สามารถท าธุรกรรมการเงินไดถู้กตอ้งและรวดเร็ว      

7 
การท าบตัรทดแทนบตัรเดิมท่ีสูญหาย ช ารุด ตูย้ดืบตัร 
หรือลืมรหัส 

     

8 
หากเกิดปัญหากบับตัรไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดสามารถแจง้
ท่ี Call Center ของธนาคารได ้24 ชัว่โมง 

     

9 การแจง้อายดับตัรท่ีสูญหาย      

10 มีช่องทางให้ลูกคา้สามารถร้องเรียนปัญหาไดส้ะดวก      
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ส่วนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะในการให้บริการ 

1. ท่านมีความคิดเห็นหรือพบปัญหาในการใชบ้ตัรนกัศึกษาแบบบตัรเอทีเอ็มของธนาคาร
การคา้ต่างประเทศลาว (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 1. ตูเ้อทีเอ็มมีจ านวนจ ากดัไม่เพยีงพอต่อการใชบ้ริการ 
 2. มีขั้นตอนการใชบ้ริการซบัซอ้นยุง่ยาก 
 3. ระบบการท างานของตูเ้อทีเอ็มล่าชา้ในการใชบ้ริการ 
 4. ที่ตั้ งของตูเ้อทีเอ็มไม่ปลอดภัยไม่มีแสงสว่างเพียงพอในเวลากลางคืนและมีกล้อง
 วงจรปิด 
 5. ตูเ้อทีเอ็มช ารุด/เสียบ่อย/ตูเ้อทีเอ็มกลืนบตัรบ่อย 
 6. ไม่เช่ือมัน่ในเร่ืองความปลอดภยั 
 7. ไม่ไดรั้บใบเสร็จรับเงินภายหลงัที่ท  าธุรกรรมเสร็จ 
 8. อตัราค่าธรรมเนียมต่างๆ ไม่เหมาะสม 
 9. ไม่ทราบหมายเลขโทรศพัทใ์นการติดต่อเจา้หนา้ที่กรณีมีปัญหาในการใชง้าน หรือการ
 ติดต่อ Call Center ธนาคาร ติดต่อยาก/สายไม่วาง 
 10. ถอนเงินไดใ้นจ านวนจ ากดัตอ้งกดหลายคร้ังถึงไดต้ามจ านวนที่ตอ้งการ 
 11. การช าระค่าสินคา้/บริการ/ค่าสาธารณูปโภค มีขอ้จ ากดัและรายการบางอย่างยงัไม่
 สามารถท าได ้
 12. ระยะเวลาในการออกบตัรใหม่ที่ทดแทนบตัรเก่าที่เสียหาย/หาย/ตูเ้อทีเอ็มกลืน ใช้
 เวลานาน 

 
ขอขอบพระคุณส าหรับความร่วมมือค่ะ 
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ภาคผนวก ข 
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ແບບສອບຖາມ 

ເລ ື່ ອງ ຄວາມເພ ື່ ງພໍໃຈຂອງນັກສ ກສາໃນສະຖາບັນການທະນາຄານໃນນະຄອນຫຼວງວຽງ
ຈັນ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທ ປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຕໍື່ ການໃຊ້ບັດນັກສ ກສາເປັນບັດເອ
ທີ ເອມຂອງທະນາຄານການຄ້າຕື່ າງປະເທດລາວ 

ແບບສອບຖາມນີ ້ ເປັນສື່ ວນໜ ື່ ງຂອງການຄ້ົນຄວ້າອ ດສະລະ ຕາມຫັຼກສູດ
ປະລ ນຍາໂທ ບໍ ລ ຫານທຸລະກ ດ ມະຫາວ ທະຍາໄລຊຽງໃໝື່  ເພ ື່ ອສ ກສາຄວາມເພ ື່ ງພໍໃຈ
ຂອງນັກສ ກສາໃນສະຖາບັນການທະນາຄານໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສາທາລະນະລັດ 
ປະຊາທ ປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຕໍື່ ການໃຊ້ບັດນັກສ ກສາແບບບັດເອທີ ເອມຂອງທະນາຄານ
ການຄ້າຕື່ າງປະເທດລາວ 

ດັື່ ງນ້ັນຜູ້ສ ກສາຈ ື່ ງຂໍ ຄວາມຮື່ ວມມ ທຸກທື່ ານໃນການຕອບແບບສອບຖາມນີ ້  
ເຊ ື່ ງຂໍໍ ມູນດັື່ ງກື່ າວຈະນໍ າໄປໃຊ້ໃນການສ ກສາທາງດ້ານວ ຊາການເທົື່ ານ້ັນ ຜູ້ສ ກສາຈ ື່ ງຂໍ
ຂອບໃຈຜູ້ຕອບຄໍ າຖາມທີື່ ເສຍສະລະເວລາໃຫ້ຄວາມຮື່ ວມມ ເປັນຢື່ າງສູງ 

ນາງ ສະຖາລາວັນ ສຸພັນທອງ 
ຜູ້ສ ກສາ 

ກະລຸນາໃຊ້ເຄ ື່ ອງໝາຍລົງໃນທີື່ ທື່ ານເລ ອກ ຫຼ  ເຕ ມຂໍ ້ ຄວາມໃນຊື່ ອງວື່ າງທີື່ ກໍານົດໄວ້ 

ສື່ ວນທີື່  1 ຂໍ ້ ມູນທົື່ ວໄປທີື່ ກື່ ຽວກັບຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມ 

7. ເພດ 
  

a. ຊາຍ  1.2  ຍ ງ 

8. ອາຍຸ 
 

2.1  ນ້ອຍກວື່ າ18ປີ  2.2 18-22ປີ     2.3  23- 27ປີ       2.4  28ປີ ຂ ້ ນໄປ 

9. ສະຖານະພາບ 
 

3.1 ໂສດ  3.2 ແຕື່ ງງານ 3.3 ຮ້າງ  3.4 ໝ້າຍ 

 

 

10. ລະດັບການສ ກສາ 

4.1 ປະລ ນຍາຕີ  ຊ້ັນປີ 1  4.5 ນ້ອຍກວື່ າປະລ ນຍາຕີ  ຊ້ັນປີ 1 
 4.2 ປະລ ນຍາຕີ  ຊ້ັນປີ 2  4.6 ນ້ອຍກວື່ າປະລ ນຍາຕີ  ຊ້ັນປີ 2 
 4.3 ປະລ ນຍາຕີ  ຊ້ັນປີ 3  4.7 ນ້ອຍກວື່ າປະລ ນຍາຕີ  ຊ້ັນປີ 3 

4.4 ປະລ ນຍາຕີ  ຊ້ັນປີ 4 
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11. ອາຊ ບ 
 

5.1 ພະນັກງານລັດ   5.5 ພະນັກງານບໍ ລ ສ ດ/ລູກຈ້າງ 
5.2 ພະນັກງານລັດວ ສາຫະກ ດ 5.6 ນັກຮຽນ/ນັກສ ກສາ 
5.3 ພະນັກງານທະນາຄານ  5.7 ອ ື່ ນໆ ກະລຸນາລະບຸ.................... 
5.4 ທຸລະກ ດສື່ ວນຕົວ/ຄ້າຂາຍ  

12. ລາຍໄດ້ສະເລື່ ຍຕໍື່ ເດ ອນ 
 

6.1 ຕໍື່ າກວື່ າ1,500,000ກີ ບ   6.3 1,500,001-2,000,000ກີ ບ 
6.2 2,000,001-3,000,000ກີ ບ  6.4 ຫຼາຍກວື່ າ3,000,001ກີ ບ 

ສື່ ວນທີື່  2 ພ ດຕ ກໍາຂອງນັກສ ກສາທີື່ ຜູ້ໃຊ້ບໍ ລ ການຕູ້ເອທີ ເອມຂອງທະນາຄານການຄ້າ
ຕື່ າງປະ ເທດລາວ  

4. ທື່ ານມີ ບັດເອທີ ເອມທີື່ ເປັນບັດນນັກສ ກສາເປັນໄລຍະເວລາດົນປານໃດ.......ປີ  ຫຼ ....

ເດ ອນ 
5. ໄລຍະເວລາຄວາມຖີື່ ທີື່ ທື່ ານໃຊ້ບໍ ລ ການເອທີ ເອມດ້ວຍບັດນັກສ ກສາແບບບັດເອ

ທີ ເອມເລ ື່ ອຍໆໃນຊື່ ວງ 1 ເດ ອນທີື່ ຜື່ ານມາ 
 

 
 

2.1 ທຸກມ ້     2.4 1-2ອາທ ດ/ຄ້ັງ 
2.2 2-3ວັນ/ຄ້ັງ   2.5 1 ເດ ອນ/ຄ້ັງ 
2.3 1ອາທ ດ/ຄ້ັງ   2.6 ຫຼາຍກວື່ າ 1 ເດ ອນ/ຄ້ັງ 

6. ທື່ ານໃຊ້ບໍ ລ ການເອທີ ເອມດ້ວຍບັດນັກສ ກສາແບບບັດເອທີ ເອມໃນມ ້ ໃດຫຼາຍທີື່
ສຸດ 
 
 

3.1 ວັນຈັນ    3.5 ວັນຈັນສຸດ 
3.2 ວັນອັງຄານ   3.6 ວັນເສົ າ 
3.3 ວັນພຸດ    3.7 ວັນອາທ ດ 
3.4 ວັນພະຫັດ 

 

7. ທື່ ານໃຊ້ບໍ ລ ການເອທີ ເອມດ້ວຍບັດນັກສ ກສາແບບບັດເອທີ ເອມໃນເວລາໃດຫຼາຍ
ທີື່ ສຸດ 
 

 

4.1   07.01-12.00  4.2  12.01-18.00   

4.3  18.01-24.00  4.4  24.01-07.00 
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8. ທື່ ານຂໍ ້ ດີ ໃນການໃຊ້ບໍ ລ ການເອທີ ເອມດ້ວຍບັດນັກສ ກສາແບບບັດເອທີ ເອມ(ຕອບ
ໄດ້ຫຼາຍກວື່ າ 1 ຂໍ ້ ) 
 
 

5.1 ສາມາດໃຊ້ບໍ ລ ການໄດ້ຕະຫຼອດ 24 ຊົື່ ວໂມື່ ງ ແລະ ທຸກວັນ 
5.2 ສະດວກສະບາຍປະຍັດເວລາວື່ ອງໄວບໍື່ ຕ້ອງເດີື່ ນທາງໄປທະນາຄານ 

5.3  ຕູ້ເອທີ ເອມມີ ໃຫ້ບໍ ລ ການຢູື່ ທົື່ ວໄປມີ ຈໍ ານວນພຽງພໍຕໍື່ ການໃຊ້ບໍ ລ ການ 

5.4 ສາມາດເຊ ື່ ອມຕໍື່ ກັບໂທລະສັບມ ຖ ເພ ື່ ອລາຍງານການເຮັດທຸລະກໍາທາງການ

ເງ ນ ຕື່ າງໆໄດ້ 

5.5 ມີ ຄວາມປອດໄພ 
5.6 ສາມາດເຮັດທຸລະກໍາທາງການເງ ນໄດ້ຫຼາຍປະເພດທີື່ ມີ ຄວາມຄ້າຍຄ ກັນກັບ

ການເຂົ ້ າໄປໃຊ້ບໍ ລ ການທີື່ ທະນາຄານ 

5.7 ຂ້ັນຕອນການໃຊ້ບໍ ລ ການທີື່ ໃຊ້ໄດ້ງື່ າຍບໍື່ ຍຸ້ງຍາກແລະບໍື່ໍ ຊັບຊ້ອນ 
5.8 ເງ ນເດ ອນຖ ກໂອນເຂົ ້ າບັນຊີ  
5.9 ອ ື່ ນໆ(ກະລຸນາລະບຸ).................................................................................................... 

9. ສື່ ວນໃຫຍື່ ທື່ ານເລ ອກໃຊ້ບໍ ລ ການເອທີ ເອມດ້ວຍບັດນັກສ ກສາແບບບັດເອທີ ເອມ
ເຮັດຫຍັງແດື່ (ຕອບໄດ້ຫຼາຍກວື່ າ 1 ຂໍ ້ ) 
 

6.1 ໃຊ້ຖອນເງ ນສົດ   6.5 ໃຊ້ໂອນເງ ນ 
6.2 ໃຊ້ຈື່ າຍຄື່ າສ ນຄ້າ/ບໍ ລ ການ  6.6 ໃຊ້ຈື່ າຍຄື່ ານໍ ້ າປະປາຄື່ າໄຟຟ້າຄື່ າ

ໂທລະຊັບ 
 6.3 ໃຊ້ກວດສອບຍອດເງ ນຄົງເຫຼ ອ 6.7 ໃຊ້ເປັນບັດເຂົ ້ າຫໍສະມຸດ 
 6.4 ໃຊ້ແທນບັດປະຊາຊົນ  6.8 ໃຊ້ປື່ ຽນລະຫັດເອທີ ເອມ 

10. ສື່ ວນໃຫຍື່ ທື່ ານເລ ອກໃຊ້ບໍ ລ ການເອທີ ເອມດ້ວຍບັດນັກສ ກສາແບບບັດເອທີ ເອມ
ຢູື່ ສະຖາທີື່ ໃດແດື່ (ຕອບໄດ້ຫຼາຍກວື່ າ 1 ຂໍ ້ ) 
 

7.1 ຕູ້ເອທີ ເອມ ໜ້າສະຖາບັນການທະນາຄານ  

7.2 ຕູ້ເອທີ ເອມ ໜ້າສູນການຄ້າຕື່ າງ/ຕະຫຼາດ   

7.3 ຕູ້ເອທີ ເອມ ໜ້າທະນາຄານການຄ້າຕື່ າງປະເທດລາວ 

7.4 ຕູ້ເອທີ ເອມ ໜ້າຮ້ານສະດວກຊ ້ (M-Point Mart) 

7.5 ຕູ້ເອທີ ເອມ ທີື່ ຢູື່ ໃກ້ບ້ານ 

7.6ຕູ້ເອທີ ເອມ ໜ້າໂຮງໝໍ 

7.7 ອ ື່ ນໆ(ກະລຸນາລະບຸ)............................................................................................... 
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11. ໂດຍສະເລື່ ຍແລ້ວທື່ ານຖອນເງ ນດ້ວຍບັດປະຈໍ າຕົວນັກສ ກສາໃນແຕື່ ລະຄ້ັງເປັນ

ຈໍ ານວນເງ ນ..................................ກີ ບ 

12. ບັນຫາທີື່ ເຮັດໃຫ້ທື່ ານບໍື່ ສາມາດໃຊ້ບໍ ລ ການ ຫຼ ບໍື່ ສະດວກໃນການໃຊ້ບໍ ລ ການຕູ້ເອ
ທີ ເອມທີື່ ທື່ ານພົບຫຼາຍມີ ຫຍັງແດື່ (ຕອບໄດ້ຫຼາຍກວື່ າ 1 ຂໍ ້ ) 
 

9.1 ຕູ້ເອທີ ເອມຄັດຂ້ອງ   
9.2 ສະຖາທີື່ ບໍື່ ປອດໄພມີ ຄວາມສື່ ຽງ 
9.3 ເງ ນໃນຕູ້ເອທີ ເອມໝົດ  
9.4 ຕູ້ເອທີ ເອມຕ້ັງຢູື່ ໃກບໍື່ ສະດວກໃນການເດີື່ ນທາງ 

9.5 ມີ ຄົນໃຊ້ບໍ ລ ການຫຼາຍ  
9.6 ບໍື່ ມີ ບື່ ອນຂອດລົດ 
9.7 ອ ື່ ນໆ(ກະລຸນາລະບຸ)...................................................................... 
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ສື່ ວນທີື່  3 ເພ ື່ ງພໍໃຈທີື່ ມີ ຕໍື່ ບັດນັກສ ກສາແບບບັດເອທີ ເອມຂອງທະນາຄານການຄ້າ

ຕື່ າງປະເທດລາວຕໍື່ ປັດໃຈສື່ ວນປະສົມການຕະຫຼາດບໍ ລ ການ 
 

ຄວາມເພ ື່ ງພໍໃຈທີື່ ມີ ຕໍື່ ບັດນັກສ ກສາ
ແບບບັດເອທີ ເອມ 

ລະດັບຄວາມເພ ື່ ງພໍໃຈ 

ຫຼາຍທີື່

ສຸດ 

(5) 

ຫຼາຍ 

(4) 

ປານ
ກາງ 

(3) 

ນ້ອຍ 

(2) 

ນ້ອຍທີື່

ສຸດ(1) 

8. ປັດໃຈດ້ານພະລ ດຕະພັນ(Product)ແລະການບໍ ລ ການ 

1 ທະນາຄານມີ ຊ ື່ ສຽງແລະມີ ຄວາມ
ເຊ ື່ ອໝັື່ ນຈາກລູກຄ້າ 

     

2 
ທະນາຄານມີ ຕູ້ເອທີ ເອມຕູ້ຝາກ
ເງ ນອັດຕາໂນມັດທີື່ ສາມາດປັບ
ປ ້ ມຝາກເງ ນໄດ້ 

     

3 ຮູບແບບແລະສີ ສັນຂອງບັດມີ
ຄວາມງາມ 

     

4 ຕູ້ເອທີ ເອມມີ ຫຼາຍພາສາໃຫ້
ເລ ອກໃຊ້ 

     

5 ຂໍ ້ ມູນທີື່ ຢູື່ ໃນບັດເຊັື່ ນໂຕໜັງສ ໂຕ
ເລກມີ ຄວາມຊັດເຈນຈະແຈ້ງ 

     

6 
ບັດເອທີ ເອມມີ ຊ ື່ ຂອງສະຖາບັນ
ການທະນາຄານທີື່ ເປັນເອກະລັກ
ສະເພາະຕົວ 

     

7 
ມີ ຮູບແບບການໃຫ້ບໍ ລ ການທາງ
ດ້ານການເງ ນທີື່ ມີ ຫຼາກຫຼາຍ 

     

8 

ການບໍ ລ ການທາງດ້ານການເງ ນ
ທີື່ ຜື່ ານຕູ້ເອທີ ເອມໃຊ້ງານໄດ້ງື່ າຍ
ບໍື່ ມີ ຄວາມຊັບ ຊ້ອນຫຼາຍແລະ
ສະດວກສະບາຍ 

     

9 
ສາມາດບໍ ລ ການໂອນເງ ນຜື່ ານຕູ້
ເອທີ ເອມໄດ້ທົື່ ວປະເທດແລະໄດ້
ຈະຫຼອດ 24 ຊົື່ ວໂມງ 

     

10 

ສາມາດໃຊ້ຈື່ າຍຄື່ າສ ນຄ້າ/

ບໍ ລ ການ/ຄື່ ານໍ ້ າປະປາຄື່ າໄຟຟ້າ
ຄື່ າໂທລະຊັບ ໄດ້ຄ ກັນກັບບັດເອ
ທີ ເອມທົື່ ວໄປ 

     

11 
ສາມາດໃຊ້ຖອນເງ ນສົດໃນ
ຕື່ າງປະເທດໄດ້ຄ ກັນກັບບັດເອ
ທີ ເອມທົື່ ວໄປ 
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12 
ເມ ື່ ອບັດເອທີ ເອມນັກສ ກສາໝົດ
ອາຍຸກໍື່ ສາມາດປື່ ຽນເປັນບັດເອ
ທີ ເອມແບບທົື່ ວໄປໄດ້ 

     

13 
ມີ ລະບົບການສົື່ ງຂໍ ້ ຄວາມທີື່

ສາມາດເຊ ື່ ອມຕໍື່ ກັບໂທລະສັບມ 
ຖ ແບບສະມາດໂຟນໄດ້ 

     

9. ປັດໃຈດ້ານລາຄາ (Price) 

1. 

ອັດຕາຄື່ າທໍານຽມຂອງ
ທະນາຄານການຄ້າຕື່ າງປະເທດ
ລາວ ໃນການເຮັດທຸລະກໍາທາງ
ການເງ ນທີື່ ຜື່ ານຕູ້ເອທີ ເອມເຊັື່ ນ
ຄື່ າໂອນເງ ນແລະອ ື່ ນໆ 

     

2 
ອັດຕາຄື່ າທໍານຽມຂອງບັດເອ
ທີ ເອມລາຍປີ  

     

3 
ອັດຕາຄື່ າທໍານຽມການສົື່ ງ
ຂໍ ້ ຄວາມ(SMS) 

     

10. ປັດໃຈດ້ານຊື່ ອງທາງການຈັດຈໍ າໜື່ າຍ(Place) 

1 
ຈໍ ານວນຕູ້ເອທີ ເອມມີ ພຽງພໍ
ແລະທົື່ ວເຖ ື່ ງໃນການໃຫ້ບໍ ລ ການ 

     

2 
ສະຖາທີື່ ຕ້ັງຢູື່ ໃນແຫຼື່ ງຊຸມຊົນໃກ້
ລູກຄ້າສະດວກຕໍື່ ການໃຊ້
ບໍ ລ ການ 

     

3 
ສະຖາທີື່ ຕ້ັງຕູ້ເອທີ ເອມ ໃນແຕື່ ລະ
ແຫື່ ງມີ ຄວາມປອດໄພໃນການໃຊ້
ບໍ ລ ການ 

     

11. ປັດໃຈດ້ານການສົື່ ງເສ ື່ ມການຈະຫຼາດ( Promotion) 

1 
ມີ ການສົື່ ງເສ ື່ ມການຂາຍໂດຍໃຫ້
ສື່ ວນລົດ ເຊັື່ື່ ນການໃຊ້ບັດໃນຮ້ານ
ອາຫານຮ້ານຄ້າ 

     

2 ມີ ປ້າຍໂຄສະນາຕາມສະຖານທີື່ ຕື່ າງໆ 
     

3 
ມີ ການແຈ້ງຂື່ າງສານທາງແຜນພັບ
ແລະຕາມປ້າຍໂຄສະນາ 

     

4 
ມີ ການໂຄສະນາຜື່ ານສ ື່ ຕື່ າງໆເຊັື່ ນ 
ວ ທະຍຸ ໂທລະທັດ ວາລະສານແລະ
ໜັງສ ພ ມເປັນຕ້ົນ 
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5 ມີ ການປະຊາສໍ າພັນຜື່ ານເວບໄຊ      

6 
ມີ ການໃຊ້ສ ື່ ອອນລາຍໃນການ
ໂຄສະນາ ເຊັື່ ນ Email, Face book, SMS 

     

12. ປັດໃຈດ້ານບຸກຄະລາກອນ( People)ທີື່ ຕ ດຕໍື່ ເຮັດບັດໃນຄ້ັງທໍາອ ດ 

1 ພະນັກງານແນະນໍ າບໍ ລ ການມີ ອັດທະ
ຍາໃສດີ ສຸພາບ 

     

2 
ພະນັກງານມີ ບຸກຄະລີ ກສຸພາບແລະ
ການແຕື່ ງກາຍທີື່ ສຸພາບເປັນລະບຽບ
ໜ້າເຊ ື່ ອຖ  

     

3 
ພະນັກງານສາມາດໃຫ້ຄໍ າແນະນໍ າ
ແລະລາຍລະອຽດກັບລູກຄ້າໃນກໍລະ
ນີ ້ ທີື່ ເກີ ດປັດຫາໄດ້ຢື່ າງວອງໄວ 

     

4 

ພະນັກງານສາມາດອະທ ບາຍຂ້ັນ
ຕອນໃນການໃຊ້ບໍ ລ ການໄດ້ຊັດເຈນ
ທີື່ ມີ ຄວາມສໍ ານານແລະມີ ຄວາມໜ້າ
ເຊ ື່ ອຖ  

     

5 
ພະນັກງານສາມາດໃຫ້ຄໍ າປ ກສາແລະ
ໃຫ້ບໍ ລ ການລູກຄ້າຢື່ າງສະເໝີພາບ 

     

13. ປັດໃຈດ້ານລັກສະນະທາງກາຍຍະພາບ(Physical Evidence) 

1 

ມີ ປ້າຍສະແດງຈຸດທີື່ ຕ້ັງຕູ້ເອທີ ເອມ
ຂອງທະນາຄານທີື່ ສາມາດເຫັນໄດ້
ຢື່ າງຊັດເຈນແລະມີ ສະຖານທີື່ ຈອດ
ລົດ 

     

2 
ບໍ ລ ເວນອ້ອມໆທີື່ ຕ້ັງຕູ້ເອທີ ເອມຂອງ
ທະນາຄານມີ ຄວາມສະອາດ 

     

3 
ບໍ ລ ເວນທີື່ ຕ້ັງຕູ້ເອທີ ເອມຂອງ
ທະນາຄານມີ ແສງສະຫວື່ າງພຽງພໍໃນ
ຍາມກາງຄ ນ 

     

4 
ບໍ ລ ເວນທີື່ ຕ້ັງຕູ້ເອທີ ເອມຂອງ
ທະນາຄານມີ ກ້ອງວົງຈອນປ ດ 

     

5 
ຄວາມສະອາດແລະຄວາມຊັດເຈນ
ຂອງແປ້ນກົດຕົວເລກແລະໜ້າຈໍ
ຂອງເຄ ື່ ອງເອທີ ເອມ 
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6 

ມີ ຄວາມປອດໄພ ຜູ້ ໃຊ້ບໍື່ ຕ້ ອ ງຖ 
ເງ ນສົດຈໍ ານວນຫຼາຍ ມີ ລະບົບປ້ອງ
ກັນໃນເລ ື່ ອງຄວາມປອດໄພໃນການ
ເຮັດທຸ ລະກໍາທາງການເງ ນຕື່ າງໆທີື່

ໄດ້ຮັບມາດ 
ຕະຖານສາກົນ 

     

14. ປັດໃຈດ້ານກະບວນການ(Process) 

1 
ມີ ການບໍ ລ ການທີື່ ມີ ລະບົບເທັກໂນໂລ
ຍີ ທີື່ ທັນສະໄໝ 

     

2 

ມີ ລະບົບການບໍ ລ ການທີື່ ໄດ້ຮັບມາດ
ຕະ ຖານສາກົນແລະມີ ການ
ພັດທະນາຢື່ າງຕໍື່ ເນ ື່ ອງແລະຢື່ າງສະ
ໝໍື່ າສະເໝີ 

     

3 
ຂ້ັນຕອນໃນການເປີ ດບັນຊີ ເພ ື່ ອ
ສະມັກໃນການເຮັດບັດ 

     

4 ຂ້ັນຕອນແລະເວລາໃນການລໍ ຖ້າຮັບ
ບັດຫັຼງຈາກການສະມັກ 

     

5 
ຂໍ ້ ມູນໃນບັດມີ ຄວາມຖ ກຕ້ອງຕາມ
ເອກະ ສານທີື່ ໄດ້ແຈ້ງໃວ້ກັບ
ທະນາຄານ 

     

6 
ສາມາດເຮັດທຸລະກໍາທາງການເງ ນໄດ້
ຖ ກຕ້ອງແລະວື່ ອງໄວ 

     

7 
ການເຮັດບັດໃໝື່ ທົດແທນບັດເກົື່ າທີື່

ເສຍຫາຍ ຫຼ ເສຍ, ຕູ້ຢ ດບັດ, ລ ມ
ລະຫັດ 

     

8 
ຖ້າຫາກເກີ ດບັນຫາກັບບັດບໍື່ ວື່ າຂະ
ດ້ວເຫດໃດກໍື່ ຈາມສາມາດແຈ້ງທີື່ Call 
Center ຂອງທະນາຄານໄດ້24 ຊົື່ ວໂມື່ ງ 

     

9 ການແຈ້ງອາຍັດບັດທີື່ ເສຍ      

10 ມີ ຊື່ ອງທາງໃຫ້ລູກຄ້າສາມາດຂຽນໃບ
ຮ້ອງຮຽນບັນຫາໄດ້ສະດວກ 
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ສື່ ວນທີື່  4 ບັນຫາແລະຂໍ ້ ສະເໜີແນະໃນການໃຫ້ບໍ ລ ການ 
 

1. ທື່ ານມີ ຄວາມຄ ດເຫັນຫຼ ພົບບັນຫາໃນການໃຊ້ບັດນັກສ ກສາແບບບັດເອທີ ເອມຂອງ
ທະນາຄານການຄ້າຕື່ າງປະເທດລາວ(ຕອບໄດ້ຫຼາຍກວື່ າ 1 ຂໍ ້ ) 
 

 1. ຕູ້ເອທີ ເອມມີ ຈໍ ານວນຈໍ າກັດບໍື່ ພຽງຕໍື່ ການໃຊ້ບໍ ລ ການ 

 2. ມີ ຂ້ັນຕອນການໃຊ້ບໍ ລ ການທີື່ ຊັບຊ້ອນຍຸື່ ງຍາກ 
 3. ລະບົບການເຮັດວຽກຂອງຕູ້ເອທີ ເອມທີື່ ລື່ າຊ້າໃນການໃຊ້ບໍ ລ ການ 

 4. ທີື່ ຕ້ັງຂອງຕູ້ເອທີ ເອມບໍ າປອດໄພແສງສະຫວື່ າງບໍ ພຽງພໍໃນເວລາກາງຄ  ນ
ແລະບໍື່ ມີ ກ້ອງວົງຈອນປ ດ 

 5. ຕູ້ເອທີ ເອມເພ/ຕູ້ເອທີ ເອມມັກດູດບັດຕະຫຼອດ 
 6. ບໍື່ ເຊ ື່ ອໝັື່ ນໃນເລ ື່ ອງຄວາມປອດໄພ 
 7. ບໍື່ ໄດ້ຮັບໃບບ ນຮັບເງ ນພາຍຫັຼງທີື່ ໃຊ້ງານແລ້ວ 

 8. ອັດຕາຄື່ າທໍານຽມຕື່ າງໆບໍື່ ເໝາະສົມ 
 9.ບໍື່ ຮູ້ໝາຍເລກໂທລະສັບທີື່ ຈະຕ ດຕໍື່ ເຈົ ້ າໜ້າທີື່ ໃນກໍລະນີ ເກີ ດມີ ບັນຫາໃນ

ການໃຊ້ງານ ຫຼ  ການຕ ດຕໍື່  Call Center ທະນາຄານ ຕ ດຕໍື່ ຍາກ/ສາຍບໍື່ ວາງ 

10. ຖອນເງ ນສົດໄດ້ໃນຈໍ ານວນຈໍ າກັດຕ້ອງກົດຫຼາຍເທ ື່ ອເຖ ື່ ງຈະໄດ້ຕາມ
ຈໍ ານວນທີື່ ຕ້ອງການ 

11.ການຈື່ າຍຄື່ າສ ື່ ງຄ້າ/ບໍ ລ ການ/ຄື່ ານໍ ້ າ, ຄື່ າໄຟ, ຄື່ າໂທລະສັບ ຍັງມີ ຂໍ ້ ຈໍ າກັດແລະ

ລາຍການບາງຢື່ າງຍັງບໍື່ ສາມາດເຮັດໄດ້ເທ ື່ ອ 

12. ໄລຍະເວລາໃນການອອກບັດໃໝື່ ເພ ື່ ອທົດແທນບັດເກົື່ າທີື່ ເສຍຫາຍ, ຂາດ, 

ຕູ້ດູດບັດ ໃຊ້ເວລາດົນເພ ື່ ອອອກບັດໃໝື່  
 
 
 

ຂໍ ຂອບໃຈນໍ າທຸກທື່ ານທີື່ ໃຫ້ຄວາມຮື່ ວມມ  
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ประวัติผู้เขียน 

 

ซ่ือ - สกลุ  นางสาวสถาลาวลัย ์สุพรรทอง 

 

วัน เดือน ปีเกิด  10 กนัยายน พ.ศ 2526 

 

ประวัติการศึกษา  ปีการศึกษา  2546 - 2550   บริหารธุรกิจ บณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
  มหาวทิยาลยัแห่งชาติลาว 
 

ทุนการศึกษา ระหวา่งปีการศึกษา 2556 ถึง 2558 ไดรั้บทุน (TICA) กรมความร่วมมือ 
เพือ่พฒันาระหวา่งประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ   
 

ประสบการณ์  กรมคลุ่มครองธนาคารธุรกิจ ธนาคาร แห่ง สปป ลาว  

 

 
 

 


