
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 98

แบบสอบถาม 
เร่ือง  “ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจของลูกคาในการใชบริการ

สินเชื่อของบริษัทสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับธนาคารแหงประเทศไทย                               ใน
อําเภอเมืองลําพูน” 

คําช้ีแจง เอกสารชุดนี้เปนแบบสอบถามประกอบรายงานการคนควาอิสระ ตามหลักสูตรปริญญาโท 
สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม     ขอมูลท่ีไดรับจากแบบสอบถามน้ีจะ
ถูกนํามาใชในการศึกษาวิจัยเทานั้น จึงขอความกรุณาจากทาน โปรดใหขอมูลตามความเปนจริง และ
ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือจากทานผูตอบแบบสอบถามทุก ๆ ทาน ผูวิจัย
ขอขอบพระคุณทานท่ีไดกรุณาใหขอมูลมา ณ โอกาสนี้        
 
สวนท่ี 1 :  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
โปรดทําเคร่ืองหมาย   (  ) ลงในชอง  หนาขอความท่ีตรงกับตัวทานมากท่ีสุด 
1. เพศ 
   1.  ชาย     2.  หญิง 
2. อายุ...............ป 
3. สถานภาพ  
   1.  โสด     
   2.  สมรส    จํานวนบุตร...............คน  ท่ีอาศัยอยูกับทาน...............คน 
   3.  หมาย / หยาราง  จํานวนบุตร...............คน  ท่ีอาศัยอยูกับทาน...............คน 
4. อาชีพ 
   1.  พนักงานบริษัทหางรานท่ัวไป(ไมรวมโรงงานอุตสาหกรรม)  
   2.  พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม 
   3.  ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
   4.  ธุรกิจสวนตัว /  คาขาย 
   5.  อ่ืนๆ(โปรดระบุ) ................................................................... 
5. ระดับการศึกษา 
   1.  มัธยมศึกษาตอนตนหรือตํ่ากวา   2.  มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา(ปวช.) 
   3.  อนุปริญญาหรือเทียบเทา(ปวส.)      4.  ปริญญาตรี 
   5.  ปริญญาโท    6.  ปริญญาเอก 
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6. รายไดโดยเฉล่ียตอเดือน 
   1.  ต่ํากวา 5,000 บาท   2.    5,000 - 10,000 บาท 
   3.  10,001- 15,000 บาท    4.  15,001 - 20,000 บาท 
   5.  20,001- 25,000 บาท    6.  25,001 - 30,000 บาท 
   7.  30,001- 35,000 บาท    8.  35,001 - 40,000 บาท 
   9.  40,001- 45,000 บาท    10.  45,001 - 50,000 บาท 
   11.  50,001 บาท ข้ึนไป 
 

7. รายไดสุทธิตอเดือน (รายไดคงเหลือหลังจากหักคาใชจายประจําแลว) 
   1.  ต่ํากวา 5,000 บาท   2.    5,000 - 10,000 บาท 
   3.  10,001- 15,000 บาท    4.  15,001 - 20,000 บาท 
   5.  20,001- 25,000 บาท    6.  25,001 - 30,000 บาท 
   7.  30,001- 35,000 บาท    8.  35,001 - 40,000 บาท 
   9.  40,001- 45,000 บาท    10.  45,001 - 50,000 บาท 

   11.  50,001 บาท ข้ึนไป 
 

8. ปจจุบันทานถือบัตรสมาชิกหรือใชบริการสินเช่ือของบริษัทสินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากับ
ธนาคารแหงประเทศไทยในอําเภอเมืองลําพูนใดบาง (ตอบไดมากกวา1ขอ) 

   1.  อิออน ธนสินทรัพย      วงเงินท่ีไดรับอนุมัติ......................บาท 
   2.  อีซ่ี บาย (ยเูมะ พลัส)       วงเงินท่ีไดรับอนุมัติ......................บาท 
   3.  อยุธยา แคปปตอล ออโตลีส      วงเงินท่ีไดรับอนุมัติ......................บาท
   4.  อยุธยา แคปปตอลเซอรวิสเซส    วงเงินท่ีไดรับอนุมัติ......................บาท 
   5.  โตโยตา ลีสซ่ิง      วงเงินท่ีไดรับอนุมัติ...................... บาท 
   6.  เค ที บี ลีสซ่ิง      วงเงินท่ีไดรับอนุมัติ..................... บาท 
   7.  ซิงเกอรประเทศไทย     วงเงินท่ีไดรับอนุมัติ.................... บาท 
   8.  บัตรกรุงศรีอยุธยา         วงเงินท่ีไดรับอนุมัติ.................... บาท
   9.  เมืองไทยลิสซ่ิง     วงเงินท่ีไดรับอนุมัติ.................... บาท 
   10. KTC (บัตรกรุงไทย)    วงเงินท่ีไดรับอนุมัติ...................... บาท 
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9. ทานมีลักษณะการใชบัตร/หรือใชบริการสินเช่ือของบริษทัสินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากับ
ธนาคารแหงประเทศไทย อยางไรบาง 
  1.  ใชเปนประจํา      2.  ใชตามโปรโมช่ัน  
  3.  สํารองไวสําหรับยามฉุกเฉิน     4.  ยังไมเปดใชบริการ 
 

10. วงเงินสินเช่ือท่ีทานไดรับ ทานนําไปใชดานใดบาง (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
   1.  ซ้ือเคร่ืองใชไฟฟาภายในบาน เชน ตูเย็น โทรทัศน เคร่ืองเสียง เคร่ืองเลนดีวีด ี
   2.  ซ้ืออุปกรณส่ือสาร เชน โทรศัพทมือถือ   สมารทโฟน  เปนตน 
   3.  ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอรตั้งโตะ หรือ เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุค 
   4.  ซ้ือรถจักรยานยนต 
   5.  เบิกเปนเงินสดเพื่อใชจายสวนตัว 
   6.  เบิกเปนเงินสดเพื่อนาํไปชําระ สินเช่ืออ่ืนๆ 
   7.  ชําระคาการศึกษาของตนเอง/บุตร/ญาติ 
   8.  คารักษาพยาบาลของตนเอง/บุตร/ญาติ 
   9.  เพื่อการทองเท่ียว 
   10.  นําเงินสินเช่ือท่ีไดไปลงทุนในกจิการ 
   11.  อ่ืนๆ โปรดระบุ.................................................................... 
 

11. เหตุผลท่ีทานเลือกใชบริการสินเช่ือสวนบุคคล (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
   1.  เพื่อใชซ้ือสินคาในกรณีท่ีเงินสดมีไมเพียงพอ 
   2.  ตองการสํารองเงินไวใชจายยามฉุกเฉิน 
   3.  คิดวาเปนการออมเงินรูปแบบหนึง่ไดผลตอบแทนเปนสินคา 
   4.  ชําระคาสินคาในอัตราดอกเบ้ียท่ีต่ํากวาแหลงเงินกูอ่ืน 
   5.  ชําระคาสินคาแบงจายเปนงวดได จํานวนหลายงวด  
   6.  ไดรับการชักชวนจากพนักงานในรานคาท่ีซ้ือสินคา 
   7.  อ่ืนๆ โปรดระบุ....................................................................... 
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สวนท่ี 2 :   ขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจของลูกคาในการใช
บริการสินเชื่อของบริษัทสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับธนาคารแหงประเทศไทยใน
อําเภอเมืองลําพูน 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตดัสินใจของ
ลูกคาในการใชบริการสินเชื่อของบริษัทสินเชื่อสวนบุคคลภายใต

การกํากับธนาคารแหงประเทศไทยในอําเภอเมืองลําพูน 

ระดับความสําคัญตอการตัดสินใจ 

นอย
ท่ีสุด 

นอย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ท่ีสุด 

1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
1.1 วงเงินท่ีอนุมัติสูง      
1.2 เกณฑเงินเดือนข้ันตํ่าท่ีใชในการสมัคร      
1.3 สามารถเลือกจํานวนงวดระยะเวลาการผอนได      
1.4 วงเงินอนมัุติสามารถเลือกใชเปนเงินสด หรือ ผอนสินคาได      
1.5 สามารถเลือกผอนชําระข้ันตํ่าได      
1.6 สามารถขอเพิ่มวงเงินสินเช่ือได      
1.7 ความนาเช่ือถือของบริษัทผูใหสินเช่ือ      
1.8 อ่ืนๆโปรดระบุ..............................................      

2. ปจจัยดานราคา 
2.1 อัตราดอกเบี้ยตํ่ากวาผูใหบริการรายอ่ืน      
2.2 คาธรรมเนียมการใชวงเงินตํ่ากวาผูใหบริการรายอ่ืน      
2.3 ไมมีคาธรรมเนียมในการชําระคืนเงินกู/ชําระคาสินคาตามจุด
ใหบริการของบริษัท 

     

2.4 คาธรรมเนียมการรับชําระผานผูใหบริการรับชําระ  ต่ํากวา
บริษัทอ่ืน เชน ชําระผานเคานเตอรเซอรวสิ 

     

2.5 ไมมีคาธรรมเนียมแรกเขาในการสมัคร      
2.6 ไมมีคาธรรมเนียมถือบัตรสมาชิกรายป      
2.7 ไมมีคาธรรมเนียมการออกบัตรใหมกรณีบัตรชํารุด,สูญหาย      
2.8 คาธรรมเนียม/คาปรับผิดนัดชําระตํ่ากวาผูใหบริการรายอ่ืน      
2.9 มีสวนลดดอกเบ้ียใหเม่ือชําระคาบริการกอนกําหนด      
2.10 อ่ืนๆโปรดระบุ.....................................................      
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตดัสินใจของ
ลูกคาในการใชบริการสินเชื่อของบริษัทสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการ

กํากับธนาคารแหงประเทศไทยในอําเภอเมืองลําพูน 

ระดับความสําคัญตอการตัดสินใจ 

นอย
ท่ีสุด 

นอย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ท่ีสุด 

3.ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 
3.1 สามารถสมัครผานสาขาหรือเคาทเตอรใหบริการของบริษัท      
3.2 สามารถสมัครผานเวปไซดอินเตอรเนต็      
3.3 สามารถสมัครไดทันทีตามสถานท่ีจําหนายสินคา หรือจุด
ใหบริการ เชน รานสยามทีว ี

     

3.4 มีพนักงานหรือตัวแทนขายไปรับสมัครใหลูกคาโดยตรง      
3.5 ทําเลที่ตั้งของสาขาอยูในจุดท่ีหาไดงาย      
3.6 มีสาขาต้ังอยูในหางสรรพสินคา เชน หางบ๊ิกซี      
3.7 จํานวนตู ATM ท่ีสามารถใชบริการกดเงินสดสินเช่ือสวน
บุคคลมีเพียงพอ 

     

3.8 ความสะดวกในการหาสถานท่ีตั้งของตู ATM เพื่อกดเงินสด
สินเช่ือสวนบุคคล 

     

3.9 มีบริการโทรส่ังเงินผานโทรศัพทเพื่อโอนเงินเขาบัญชี (Tele-
Banking) 

     

3.10 มีบริการธุรกรรมทางการเงินโดยผานอินเตอรเน็ต (I-
Banking) 

     

3.11 ชองทางการชําระสินเช่ือมีหลากหลาย เชน ตูชําระคืนเงินสด
อัตโนมัติ, ผานเคาทเตอรของธนาคาร 

     

3.12  ความสะดวกของสถานท่ีจอดรถ      
3.13  ความสะดวกในการเขาถึงขอมูลทางอินเตอรเน็ตและ
ศูนยบริการขอมูล (Call Center) 

     

3.14 มีสํานักงานสาขาในลําพูนหลายสาขา      
3.15 อ่ืนๆ โปรดระบุ.............................................      
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตดัสินใจของ
ลูกคาในการใชบริการสินเชื่อของบริษัทสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการ

กํากับธนาคารแหงประเทศไทยในอําเภอเมืองลําพูน 

ระดับความสําคัญตอการตัดสินใจ 

นอย
ท่ีสุด 

นอย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ท่ีสุด 

4.ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
4.1 การโฆษณาบริการสินเช่ือสวนบุคคลผานส่ือตางๆ เชน ทาง
โทรทัศน , หนังสือพิมพ , นิตยสาร , ปายโฆษณา ฯลฯ 

     

4.2 การสงขอความโฆษณาทาง จดหมาย, Email และSMS      

4.3 การแนะนาํบริการโดยพนักงานบริษัทหรือตัวแทนขาย      
4.4 มีโปรโมช่ันสงเสริมการขาย เชน ดอกเบ้ีย 0% ใน 6 เดือนแรก, 
ชําระตรงไดทอง, เพื่อนแนะนําเพื่อน 

     

4.5 สามารถใชบัตรสมาชิกเปนบัตรสวนลดสินคาหรือคาบริการ
ตามรานคาท่ีรวมกิจกรรม 

     

4.6 สะสมคะแนนจากการใชบัตรเพ่ือแลกรบัของรางวัล      
4.7 มีแผนปายบอกราคาและรายละเอียดของการผอนชําระ ณ จุด
วางสินคา 

     

4.8 การเปดบูธตามสถานท่ีสาธารณะ เพื่อประชาสัมพันธการ
ใหบริการสินเช่ือสวนบุคคล 

     

4.9 การเปดบูธในงานมหกรรมการเงิน (Money Expo)      
4.10 มีกิจกรรมเพื่อสังคมและส่ิงแวดลอมท่ีมีผลตอผูมีสวนไดเสีย
ขององคกร (CSR) เชน โครงการมอบทุนการศึกษา 

     

4.11 อ่ืนๆ โปรดระบุ................................................      

5.ปจจัยดานบคุลากร      
5.1 พนักงานสินเช่ือ/พนกังานรับชําระเงิน มีบุคลิกภาพภายนอก
และการแตงกายเหมาะสม 

     

5.2 พนักงานสินเช่ือ/พนกังานรับชําระเงินพูดจาสุภาพ มีมนุษย
สัมพันธดี 

     

5.3 พนักงานสินเช่ือ/พนกังานรับชําระเงินมีความรูความสามารถ
แนะนําและแกไขปญหาในการใหบริการได  

     

5.4 พนักงานสินเช่ือ/พนกังานรับชําระเงินมีความชํานาญในการ
ใหบริการ 
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตดัสินใจ
ของลูกคาในการใชบริการสินเชื่อของบริษทัสินเชื่อสวนบุคคล
ภายใตการกํากับธนาคารแหงประเทศไทยในอําเภอเมืองลําพูน 

ระดับความสําคัญตอการตัดสินใจ 

นอย
ท่ีสุด 

นอย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ท่ีสุด 

5.ปจจัยดานบคุลากร (ตอ) 
5.5 พนักงานสินเช่ือ/พนกังานรับชําระเงินมีความรวดเร็ว ใน
การใหบริการ 

     

5.6 พนักงานสินเช่ือ/พนกังานรับชําระใหบริการลูกคาดวย
ความเทาเทียม (ไมมีการเลือกปฏิบัติ เชน การแซงคิว) 

     

5.7 พนักงาน Call Center สามารถอธิบายรายละเอียดได
ชัดเจนและใชภาษาเขาใจงาย 

     

5.8 อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................      

6.ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 
6.1 ข้ันตอนการสมัครไมยุงยาก อนุมัติงาย      
6.2 ระยะเวลาในการอนุมัตสิินเชื่อท่ีรวดเร็ว      
6.3 การแจงผลการอนุมัติท่ีสะดวก รวดเร็ว      
6.4 การจัดสงใบแจงหนี้ท่ีถูกตอง       
6.5 การจัดสงใบแจงหนี้ท่ีทันเวลา      
6.6 มีชองทางการรับชําระท่ีหลากหลาย เพือ่อํานวยความ
สะดวกใหลูกคา เชน  รับชําระผานตู ATM , ผาน  E-Banking  

     

6.7 จํานวนพนกังานมีเพยีงพอในการใหบริการในแตละ
ชวงเวลา 

     

6.8 มีบริการ Call Center ตลอด 24 ชม.      
6.9 อ่ืนๆโปรดระบุ.........................................................      

7.ปจจัยดานการสรางและนาํเสนอลักษณะทางกายภาพ      
7.1 สํานักงานสาขามีความสะอาด สวยงาม       
7.2 สํานักงานสาขา มีอุปกรณอํานวยความสะดวกท่ีทันสมัย 
ครบครัน 

     

7.3 มีท่ีนั่งพัก ชวงรอรับบริการเพียงพอ สะดวกสบาย      
7.4 จุดบริการมีขนาดพื้นท่ีเหมาะสมกับจาํนวนผูมาใชบริการ      
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตดัสินใจ
ของลูกคาในการใชบริการสินเชื่อของบริษทัสินเชื่อสวนบุคคล
ภายใตการกํากับธนาคารแหงประเทศไทยในอําเภอเมืองลําพูน 

ระดับความสําคัญตอการตัดสินใจ 

นอย
ท่ีสุด 

นอย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ท่ีสุด 

7.ปจจัยดานการสรางและนาํเสนอลักษณะทางกายภาพ (ตอ) 
7.5 เปนสถานท่ีปลอดภัยในการเขาไปใชบริการ ในการนาํเงิน
มาชําระ หรือ การจัดเก็บเอกสาร,ส่ิงของสวนตัวของผูใชบริการ  

     

7.6 มีปายและสัญลักษณแสดงจุดใหบริการท่ีเห็นชัดเจน      
7.7 พื้นท่ีของสถานท่ีจอดรถมีขนาดเหมาะสมและปลอดภัย      
7.8 อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................      

 
 

สวนท่ี 3  ขอเสนอแนะท่ัวไป  
 ..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ประวัติผูเขียน 
 

 
ชื่อ สกุล   นางสาวสิริพร  ปวนคํามา 
 
วัน เดือน ป เกิด  18 ตุลาคม 2522 
 
ประวัติการศึกษา  - ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (การเลขานุการ) 
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วข. ภาคพายพั   

   ปการศึกษา 2543 
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจดัการสํานักงาน) 

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ปการศึกษา 2545 
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร) 
      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช  ปการศึกษา 2548 
 
ประวัติการทํางาน - พ.ศ. 2545-2546 เจาหนาท่ีตรวจสอบสินเช่ือ บมจ.อีซ่ี บาย 
      สาขาฟวเจอรพารครังสิต  จังหวดัปทุมธานี 
   - พ.ศ. 2546-2547 ผูชวยผูจัดการสํานักงานสินเช่ือ บมจ.อีซ่ี บาย 
      สาขาเซ็นทรัลแอรพอรตพลาซา  จังหวัด เชียงใหม 
   - พ.ศ. 2547-2551 ผูจัดการสํานักงานสินเช่ือ บมจ.อีซ่ี บาย 
      สาขาเชียงราย  จังหวัด เชียงราย 
   - พ.ศ. 2551-2553 หัวหนาฝายอนุมัติสินเช่ือ บมจ.อีซ่ี บาย 
      เขตภาคเหนือตอนบน จังหวัดเชียงใหม 

- พ.ศ. 2554-ปจจุบัน เจาหนาท่ีอาวุโส ฝายสงเสริมธุรกิจ แผนกสนับสนุน       
  ชองทางธุรกิจ บมจ.อีซ่ี บาย  สํานักงานใหญ  กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 


