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การศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมและความพึงพอใจของบุคลากรและนกัศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ต่อ
การใช้บริการทางการเงินจากธนาคารพาณิชยใ์นมหาวิทยาลยัเชียงใหม่” เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ มี
วตัถุประสงค์ในศึกษา คือ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการทางการเงินจากธนาคารพาณิชยใ์น
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ี มี อิท ธิพลต่อการใช้บ ริการทางการเงินจากธนาคารพาณิชย์ใน
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ของบุคลากรและนกัศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และ 3) เพื่อศึกษาความพึง
พอใจในการใช้บริการทางการเงินจากธนาคารพาณิชยใ์นมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ของบุคลากรและ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซ่ึงท าการศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นบุคลากรและนักศึกษา 
จ านวน 400 คน โดยแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากนั้นจึงน าขอ้มูลท่ีได้
ไดม้าวเิคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี อตัราร้อยละ และค่าเฉล่ีย ผลการศึกษา พบวา่ 
 
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นบุคลากรส่วนใหญ่เพศหญิง อายุ 38-47 ปี สถานภาพสมรส 
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีประจ าคณะ มีรายรับเฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 
15,000 บาท และมีรายจ่ายเฉล่ียต่อเดือน 10,001-15,000 บาท ตามล าดบั กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัศึกษา
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 18-27 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายรับเฉล่ียต่อเดือน 5,001-
10,000 บาท และมีรายจ่ายเฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 5,000 บาท ตามล าดบั 



 

จ 

ดา้นพฤติกรรมการใช้บริการทางการเงินจากธนาคารพาณิชยใ์นมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พบวา่ กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีเป็นบุคลากรส่วนใหญ่นิยมเขา้มาใช้บริการตู้อตัโนมติั (เอ.ที.เอ็ม) จ านวน 3-4 คร้ังต่อ
สัปดาห์ ในช่วงเช้า เวลา 08.30-12.00 น. ของวนัจนัทร์ และมักได้การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ
ธนาคารพาณิชยม์าจากพนกังานของธนาคาร ตามล าดบั ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัศึกษาส่วนใหญ่
นิยมเขา้มาใช้บริการฝาก/ถอน/โอนเงิน จ านวน 1-2 คร้ังต่อสัปดาห์ ในช่วงเท่ียง เวลา 12.01-13.00 
น. ของวนัศุกร์ และมกัไดก้ารรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของธนาคารพาณิชยม์าจากพนกังานของธนาคาร 
ตามล าดบั 
 
ส าห รับ ปั จจัย ท่ี มี อิท ธิพ ล ต่อก ารเลื อก ใช้บ ริก ารท างการ เงิน จากธนาคารพ าณิ ชย์ใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นบุคลากรมากท่ีสุด 3 ล าดับแรก คือ ปัจจัยด้าน
กระบวนการให้บริการ มีระดับความส าคญัมากท่ีสุดเป็นล าดับ 1 รองลงมา คือ ปัจจยัด้านการ
ส่งเสริมการตลาด มีระดบัความส าคญัมากท่ีสุดเป็นล าดับ 2 และปัจจยัด้านสถานท่ีให้บริการ มี
ระดบัความส าคญัมากท่ีสุดเป็นล าดบั 3 ส่วนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการทางการเงินจาก
ธนาคารพาณิชยใ์นมหาวิทยาลยัเชียงใหม่กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนักศึกษามากท่ีสุด 3 ล าดบัแรก คือ 
ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ มีระดับความส าคญัมากท่ีสุดเป็นล าดบั 1 รองลงมา คือ ปัจจยัด้านสถานท่ี
ใหบ้ริการ มีระดบัความส าคญัมากท่ีสุดเป็นล าดบั 2 และปัจจยัดา้นบุคลากร มีระดบัความส าคญัมาก
ท่ีสุดเป็นล าดบั 3 
 
ส่วนความพึงพอใจในการใชบ้ริการทางการเงินจากธนาคารพาณิชยใ์นมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ของ
กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นบุคลากรในระดบัมากท่ีสุด 3 ล าดบัแรก คือ ความพึงพอใจดา้นบุคลากร มีระดบั
ความพึงพอใจมากท่ีสุดเป็นล าดบั 1 รองลงมา คือ ความพึงพอใจดา้นภาพลกัษณ์องค์กร มีระดบั
ความพึงพอใจมากท่ีสุดเป็นล าดบั 2 และความพึงพอใจดา้นราคา มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด
เป็นล าดับ  3 ส่ วนความพึ งพอใจในการใช้บ ริการทางการเงินจากธนาคารพ าณิ ชย์ใน
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัศึกษาในระดบัมากท่ีสุด 3 ล าดบัแรก คือ ความพึง
พอใจดา้นบุคลากร มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุดเป็นล าดบั 1 รองลงมา คือ ความพึงพอใจดา้น
สถานท่ีให้บริการ มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุดเป็นล าดบั 2 และความพึงพอใจดา้นราคา มีระดบั
ความพึงพอใจมากท่ีสุดเป็นล าดบั 3 
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ABSTRACT 
 
The study on “Behaviors and Satisfaction of Chiang Mai University’s Employees and Students in 
Using Financial Services of Commercial Banks in Chiang Mai University.” is considered as the 
survey research. It aims to 1) study behavior of Chiang Mai University employees and students in 
taking financial services from the commercial banks in the university, 2) investigate marketing 
mix influencing them to take the services, and 3) explore their satisfaction towards the financial 
services as received from the commercial banks in the university. In this study, the samples were 
identified to be 400 employees and students. Questionnaires were the tools used to collect data. 
The data obtained was analyzed by the use of descriptive statistics, consisting of frequency, 
percentage, and means.  
 
The findings presented that for the employee samples, most of them were married females in the 
age group of 38-47 years old, had graduated with a bachelor’s degree, and held the position of 
Faculty’s Officer. Their average monthly income was more than 15,000 Baht and average 
monthly expenditure was 10,001-15,000 Baht.  For the student samples, most of them were 
females in the age group of 18-27 years old, and studying for a bachelor’s degree. Their average 
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monthly income was 5,001-10,000 Baht, and their average monthly expenditure was lower than 
5,000 Baht.  
 
Regarding the behavior of taking financial services from the commercial banks in Chiang Mai 
University, the majority of employee samples took services from the automatic teller machine 
(A.T.M) at the frequency of 3-4 times per week. They mostly took A.T.M services in the morning 
during 08.30 a.m.-12.00 p.m. on Monday, and often learned about news and information about 
the banks from bank officers. In general, the majority of student samples took 
deposit/withdraw/transfer services at the frequency of 1-2 times per week at noon, during 12-01-
13.00 p.m. on Friday, and also learned about news and information about the banks from bank 
officers. 
 
The top three factors affecting the employee samples towards selecting the bank to get the 
financial services were process factor as the highest level of importance, followed by promotion 
factor as the second-highest level of importance, and place factor as the third-highest level of 
importance.  For student samples, the top three factors affecting their selection of the bank to get 
the financial services were product factor as the highest level of importance, followed by place 
factor as the second-highest level of importance, and people factor as the third-highest level of 
importance.  
 
The top three satisfactions of employee samples towards financial services as received from the 
commercial bank were given to people factor at the highest level, image of the organization factor 
at the second-highest level, and price factor at the third-highest level. For student samples, the top 
three satisfactions towards the financial services of the commercial banks in Chiang Mai 
University were given to people factor at the highest level, place factor at the second-highest 
level, and price factor at the third-highest level. 
 
 

 
 


