
 
บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 
 

การศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจของ
ลูกคาในการใชบริการสินเช่ือของบริษัทสินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากับธนาคารแหงประเทศ
ไทยในอําเภอเมืองลําพูน   มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผล
ตอการตัดสินใจของลูกคาในการใชบริการสินเช่ือของบริษัทสินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากับของ
ธนาคารแหงประเทศไทยท่ีใหบริการในเขตอําเภอเมืองจังหวัดลําพูน โดยการใชแบบสอบถามเปน
เคร่ืองมือสําหรับเก็บขอมูลจากผูใชบริการสินเช่ือของบริษัทสินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากับ
ธนาคารแหงประเทศไทยในอําเภอเมืองลําพูน จํานวน 300 ราย โดยสามารถสรุปผลการศึกษา 
อภิปรายผล นาํเสนอขอคนพบ และขอเสนอแนะ ไดดังตอไปนี้ 
 
สรุปผลการศึกษา 

สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
จากการศึกษาในจํานวนผูตอบแบบสอบถาม  จํานวน  300 ราย   พบวาผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิง อายุ 26-30 ป สถานภาพโสด อาชีพพนักงานโรงงาน
อุตสาหกรรม การศึกษาระดับปริญญาตรี รายไดโดยเฉล่ียตอเดือน 15,001-20,000 บาท รายไดสุทธิ
ตอเดือน (รายไดคงเหลือหลังจากหักคาใชจายประจําแลว) อยูในชวง 5,001-10,000 บาท สวนใหญมี
บัตรสมาชิกหรือใชบริการสินเช่ือของบริษัทสินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากับธนาคารแหง
ประเทศไทยในอําเภอเมืองลําพูน คือบัตรหรือบริการของ บมจ.อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) 
โดยลักษณะการใชมากท่ีสุดคือใชเปนประจํา สวนใหญจะนําวงเงินสินเช่ือท่ีไดรับไปซ้ือ
เคร่ืองใชไฟฟาภายในบาน เชน ตูเย็นโทรทัศน เคร่ืองเสียง เคร่ืองเลนดีวีดี และเหตุผลท่ีเลือกใช
บริการสินเช่ือสวนบุคคลมากท่ีสุดก็คือ ใชซ้ือสินคาในกรณีท่ีมีเงินสดไมเพียงพอ  
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สวนท่ี 2 ขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจของ
ลูกคาในการใชบริการสินเชื่อของบริษัทสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับธนาคารแหงประเทศไทย
ในอําเภอเมืองลําพูน 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจของลูกคาในการใช
บริการสินเช่ือของบริษัทสินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากับธนาคารแหงประเทศไทยในอําเภอเมือง
ลําพูนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในระดับมาก ไดแก  ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัด
จําหนาย ดานบุคลากร และดานกระบวนการใหบริการ สวนดานการสงเสริมการตลาด และดานการ
สรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพไดใหความสําคัญอยูในระดับปานกลาง 
 
ตารางท่ี 34 แสดง สรุปผลปจจัยยอยของสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีคาเฉล่ียความสําคัญ
สูงสุดเปนลําดับแรก 
 

ปจจัยสวนประสมการตลาด ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 

ดานผลิตภัณฑ 
- สามารถเลือกผอนชําระข้ันตํ่าได  
- สามารถขอเพ่ิมวงเงินสินเช่ือได 

ดานราคา - อัตราดอกเบ้ียตํ่ากวาผูใหบริการรายอ่ืน 
ดานชองทางการจัดจําหนาย - มีพนักงานหรือตัวแทนขายไปรับสมัครใหลูกคาโดยตรง 

ดานการสงเสริมการตลาด 
- มีแผนปายบอกราคาและรายละเอียดของการผอนชําระ ณ จุด
วางสินคา 

ดานบุคลากร 
- พนักงานสินเช่ือ/พนักงานรับชําระเงินมีความรวดเร็ว ในการ
ใหบริการ 

ดานกระบวนการใหบริการ - ข้ันตอนการสมัครไมยุงยาก อนุมัติงาย 
ดานการสรางและนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ 

- พื้นที่ของจดุบริการมีขนาดเหมาะสมกับจาํนวนผูมาใชบริการ 

 
จากตารางท่ี  34  เปนการแสดงปจจัยยอยในแตละดานของสวนประสมการตลาด

บริการ ท่ีมีคาเฉล่ียความสําคัญสูงสุด โดยมีสรุปผลไดดังนี้  ปจจัยดานผลิตภัณฑ พบวาปจจัยยอยท่ี
มีคาเฉล่ียสูงสุด คือสามารถเลือกผอนชําระข้ันตํ่าได และสามารถขอเพิ่มวงเงินสินเช่ือได  ปจจัยดาน
ราคา พบวาปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คืออัตราดอกเบ้ียตํ่ากวาผูใหบริการรายอ่ืน  ปจจัยดานชอง
ทางการจัดจําหนาย พบวาปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือมีพนักงานหรือตัวแทนขายไปรับสมัครให
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ลูกคาโดยตรง  ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด พบวาปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ  มีแผนปาย
บอกราคาและรายละเอียดของการผอนชําระ ณ จุดวางสินคา  ปจจัยดานบุคลากร พบวาปจจัยยอยท่ี
มีคาเฉล่ียสูงสุด คือพนักงานสินเช่ือ/พนักงานรับชําระเงินมีความรวดเร็วในการใหบริการ ปจจัยดาน
กระบวนการใหบริการ พบวาปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ ข้ันตอนการสมัครไมยุงยาก อนุมัติงาย 
ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ พบวาปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ พื้นท่ี
ของจุดบริการมีขนาดเหมาะสมกับจํานวนผูมาใชบริการ 

 
สวนท่ี 3 ขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจของ

ลูกคาในการใชบริการสินเชื่อของบริษัทสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับธนาคารแหงประเทศไทย
ในอําเภอเมืองลําพูน  จําแนกตามอาชีพ  รายไดเฉล่ียตอเดือน  และ คาเฉล่ียระดับความสําคัญของ
ปจจัยยอยของสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจของลูกคาในการใชบริการ
สินเชื่อ เรียงลําดับจากมากไปนอย 
 3.1 ขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจของลูกคาใน
การใชบริการสินเชื่อของบริษัทสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับธนาคารแหงประเทศไทยใน
อําเภอเมืองลําพูน  จําแนกตามอาชีพ   

ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามอาชีพพนักงานบริษัทหางรานท่ัวไป (ไม
รวมโรงงานอุตสาหกรรม) ใหความสําคัญเกือบทุกปจจัยยอยในระดับมาก  โดยปจจัยยอยท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุดคือ วงเงินอนุมัติสามารถเลือกใชเปนเงินสด หรือ ผอนสินคาได 

ผูตอบแบบสอบถามอาชีพพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ใหความสําคัญเกือบทุก
ปจจัยยอยในระดับมาก  โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือสามารถเลือกผอนชําระข้ันตํ่าได 

ผูตอบแบบสอบถามอาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ใหความสําคัญเกือบทุก
ปจจัยยอยในระดับมาก  โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือความนาเช่ือถือของบริษัทผูใหสินเช่ือ 

ผูตอบแบบสอบถามอาชีพธุรกิจสวนตัว /  คาขาย ใหความสําคัญเกือบทุกปจจัยยอยใน
ระดับมาก  โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือความนาเช่ือถือของบริษัทผูใหสินเช่ือ 

ปจจัยดานราคา  ผูตอบแบบสอบถามอาชีพพนักงานบริษัทหางรานท่ัวไป (ไมรวม
โรงงานอุตสาหกรรม) ใหความสําคัญเกือบทุกปจจัยยอยในระดับมาก  โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉลี่ย
สูงสุดคืออัตราดอกเบ้ียตํ่ากวาผูใหบริการรายอ่ืน 

ผูตอบแบบสอบถามอาชีพพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม  ใหความสําคัญเกือบทุก
ปจจัยยอยในระดับมาก  โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคืออัตราดอกเบ้ียตํ่ากวาผูใหบริการรายอ่ืน  
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 ผูตอบแบบสอบถามอาชีพขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ ใหความสําคัญเกือบทุก
ปจจัยยอยในระดับมาก  โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ อัตราดอกเบ้ียตํ่ากวาผูใหบริการรายอ่ืน 

ผูตอบแบบสอบถามอาชีพธุรกิจสวนตัว /  คาขาย ให ความสําคัญเกือบทุกปจจัยยอย
ในระดับมาก  โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคืออัตราดอกเบ้ียตํ่ากวาผูใหบริการรายอ่ืน  

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย  ผูตอบแบบสอบถามอาชีพพนักงานบริษัทหางราน
ท่ัวไป (ไมรวมโรงงานอุตสาหกรรม)  ใหความสําคัญ เกอืบทุกปจจยัยอยในระดับมาก  โดยปจจัยยอย
ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือมีพนักงานหรือตัวแทนขายไปรับสมัครใหลูกคาโดยตรง 

ผูตอบแบบสอบถามอาชีพพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ใหความสําคัญเกือบทุก
ปจจัยยอยในระดับมาก  โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือมีพนักงานหรือตัวแทนขายไปรับสมัคร
ใหลูกคาโดยตรง 
 ผูตอบแบบสอบถามอาชีพขาราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ ใหความสําคัญเกือบทุก
ปจจัยยอยในระดับมาก  โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือชองทางการชําระสินเช่ือมีหลากหลาย 
เชน ตูชําระคืนเงินสดอัตโนมัติ  ผานเคาทเตอรของธนาคาร 

ผูตอบแบบสอบถามอาชีพธุรกิจสวนตัว /  คาขาย ใหความสําคัญเกือบทุกปจจยัยอยใน
ระดับมาก  โดยปจจยัยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือความสะดวกในการหาสถานท่ีตั้งของตู ATM เพื่อกด
เงินสดสินเช่ือสวนบุคคล  

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด   ผูตอบแบบสอบถามอาชีพพนักงานบริษัทหางราน
ท่ัวไป (ไมรวมโรงงานอุตสาหกรรม) ใหความสําคัญเกือบทุกปจจัยยอยในระดับมาก  โดยปจจัยยอย
ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ มีแผนปายบอกราคาและรายละเอียดของการผอนชําระ ณ จุดวางสินคา 

ผูตอบแบบสอบถามอาชีพพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ใหความสําคัญเกือบทุก
ปจจัยยอยในระดับมาก  โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือมีแผนปายบอกราคาและรายละเอียดของ
การผอนชําระ ณ จุดวางสินคา 

ผูตอบแบบสอบถามอาชีพขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ ใหความสําคัญเกือบทุก
ปจจัยยอยในระดับมาก  โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือมีแผนปายบอกราคาและรายละเอียดของ
การผอนชําระ ณ จุดวางสินคา 

ผูตอบแบบสอบถามอาชีพธุรกิจสวนตัว /  คาขาย  ใหความสําคัญเกือบทุปจจัยยอยใน
ระดับมาก  โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือมีแผนปายบอกราคาและรายละเอียดของการผอน
ชําระ ณ จุดวางสินคา 
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ปจจัยดานบุคลากร  ผูตอบแบบสอบถามอาชีพพนักงานบริษัทหางรานท่ัวไป (ไมรวม
โรงงานอุตสาหกรรม) ใหความสําคัญ เกือบทุกปจจัยยอยในระดับปานกลาง  โดยปจจัยยอยท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุดคือพนักงานสินเช่ือ/พนักงานรับชําระเงินมีความรวดเร็ว ในการใหบริการ 

ผูตอบแบบสอบถามอาชีพพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ใหความสําคัญเกือบทุก
ปจจัยยอยในระดับมาก  โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือพนักงานสินเช่ือ/พนักงานรับชําระเงินมี
ความรวดเร็ว ในการใหบริการ 

ผูตอบแบบสอบถามอาชีพขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ ใหความสําคัญเกือบทุก
ปจจัยยอยในระดับมาก  โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือพนักงานสินเช่ือ/พนักงานรับชําระเงิน
พูดจาสุภาพ มีมนุษยสัมพันธดี 

ผูตอบแบบสอบถามอาชีพธุรกิจสวนตัว /  คาขาย ใหความสําคัญเกือบทุกปจจยัยอยใน
ระดับมาก  โดยปจจยัยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือพนักงานสินเช่ือ/พนกังานรับชําระเงินพูดจาสุภาพ มี
มนุษยสัมพนัธดี และพนักงานสินเช่ือ/พนกังานรับชําระเงิน มีความชํานาญในการใหบริการ 

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ  ผูตอบแบบสอบถามอาชีพพนักงานบริษัทหางราน
ท่ัวไป(ไมรวมโรงงานอุตสาหกรรม) ใหความสําคัญเกือบทุกปจจยัยอยในระดับมาก  โดยปจจยัยอย
ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือข้ันตอนการสมัครไมยุงยาก อนุมัติงาย 

ผูตอบแบบสอบถามอาชีพพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม  ใหความสําคัญเกือบทุก
ปจจัยยอยในระดับมาก  โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือระยะเวลาในการอนุมัติสินเช่ือท่ีรวดเร็ว 

ผูตอบแบบสอบถามอาชีพขาราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ ใหความสําคัญเกือบทุก
ปจจัยยอยในระดับมาก  โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือข้ันตอนการสมัครไมยุงยาก อนุมัติงาย 

ผูตอบแบบสอบถามอาชีพธุรกิจสวนตัว / คาขาย ใหความสําคัญเกือบทุกปจจยัยอยใน
ระดับมาก  โดยปจจยัยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือข้ันตอนการสมัครไมยุงยาก อนุมัติงาย 

ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  ผูตอบแบบสอบถามอาชีพ
พนักงานบริษัทหางรานท่ัวไป (ไมรวมโรงงานอุตสาหกรรม) ใหความสําคัญเกือบทุกปจจัยยอยใน
ระดับปานกลาง  โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือพื้นท่ีของจุดบริการมีขนาดเหมาะสมกับจํานวน
ผูมาใชบริการ  

ผูตอบแบบสอบถามอาชีพพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ใหความสําคัญเกือบทุก
ปจจัยยอยในระดับปานกลาง  โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือพื้นท่ีของจุดบริการมีขนาด
เหมาะสมกับจํานวนผูมาใชบริการ 
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ผูตอบแบบสอบถามอาชีพขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ใหความสําคัญเกือบทุก
ปจจัยยอยในระดับปานกลาง  โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือพื้นท่ีของจุดบริการมีขนาด
เหมาะสมกับจํานวนผูมาใชบริการ 

ผูตอบแบบสอบถามอาชีพธุรกิจสวนตัว /คาขาย  ใหความสําคัญเกือบทุกปจจัยยอยใน
ระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ สํานักงานสาขามีอุปกรณอํานวยความสะดวกท่ี
ทันสมัยครบครัน  มีท่ีนั่งพักชวงรอรับบริการเพียงพอ สะดวกสบาย และพ้ืนท่ีของสถานท่ีจอดรถมี
ขนาดเหมาะสมและปลอดภัย 

 
3.2 ขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจของลูกคาใน

การใชบริการสินเชื่อของบริษัทสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับธนาคารแหงประเทศไทยใน
อําเภอเมืองลําพูน  จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือน  5,000 - 10,000 บาท 
ใหความสําคัญเกือบทุกปจจัยยอยในระดบัมาก  โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือความนาเช่ือถือ
ของบริษัทผูใหสินเช่ือ  
 ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือน  10,001- 15,000 บาท ใหความสําคัญเกือบ
ทุกปจจยัยอยในระดับมาก  โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือวงเงินที่อนุมัติสูง 
 ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือน  15,001 - 20,000 บาท ใหความสําคัญเกือบ
ทุกปจจยัยอยในระดับมาก  โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือวงเงินที่อนุมัติสูง 

ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือน  20,001- 25,000 บาท ใหความสําคัญทุก
ปจจัยยอยในระดับมาก  โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือวงเงินอนุมัติสามารถเลือกใชเปนเงินสด 
หรือ ผอนสินคาได 

 ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือน  25,001บาทข้ึนไป ใหความสําคัญทุกปจจยั
ยอยในระดบัมาก  โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือสามารถขอเพิ่มวงเงินสินเช่ือได 

ปจจัยดานราคา ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือน  5,000 - 10,000 บาท ให
ความสําคัญ เกือบทุกปจจัยยอยในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ อัตราดอกเบี้ยต่ํา
กวาผูใหบริการรายอ่ืน 

ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือน  10,001- 15,000 บาท ใหความสําคัญทุก
ปจจัยยอยในระดับมาก  โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ อัตราดอกเบ้ียตํ่ากวาผูใหบริการรายอ่ืน 
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 ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือน  15,001 - 20,000 บาทใหความสําคัญเกือบ
ทุกปจจัยยอยในระดับปานกลาง  โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคืออัตราดอกเบ้ียตํ่ากวาผูใหบริการ
รายอ่ืน 

ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือน  20,001- 25,000 บาท ใหความสําคัญเกือบ
ทุกปจจัยยอยในระดับมาก ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคืออัตราดอกเบ้ียตํ่ากวาผูใหบริการรายอ่ืน 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือน  25,001 บาทข้ึนไป ใหความสําคัญเกือบ
ทุกปจจัยยอยในระดับปานกลาง โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคืออัตราดอกเบ้ียตํ่ากวาผูใหบริการ
รายอ่ืน 

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย  ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือน  5,000 - 
10,000 บาท ใหความสําคัญเกือบทุกปจจยัยอยในระดบัมาก  โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือมี
สาขาต้ังอยูในหางสรรพสินคา เชน หางบ๊ิกซี 

ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือน  10,001- 15,000 บาท ใหความสําคัญเกือบ
ทุกปจจยัยอยในระดับมาก  โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ ชองทางการชําระสินเช่ือมี
หลากหลาย เชน ตูชําระคืนเงินสดอัตโนมัต ิผานเคาทเตอรของธนาคาร   

ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือน 15,001 - 20,000 บาท  ใหความสําคัญเกือบ
ทุกปจจัยยอยในระดับมาก  โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือมีพนักงานหรือตัวแทนขายไปรับ
สมัครใหลูกคาโดยตรง 

ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือน 20,001- 25,000 บาท ใหความสําคัญเกือบ
ทุกปจจัยยอยในระดับมาก  โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ มีพนักงานหรือตัวแทนขายไปรับ
สมัครใหลูกคาโดยตรง 

ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือน 25,001 บาทข้ึนไป ใหความสําคัญเกือบทุก
ปจจัยยอยในระดับปานกลาง โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ ชองทางการชําระสินเช่ือมี
หลากหลาย เชน ตูชําระคืนเงินสดอัตโนมัติ  ผานเคาทเตอรของธนาคาร 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด   ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือน  5,000 - 
10,000 บาท ใหความสําคัญเกือบทุกปจจัยยอยในระดับปานกลาง โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด
คือมีแผนปายบอกราคาและรายละเอียดของการผอนชําระ ณ จุดวางสินคา 

 ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001- 15,000 บาท ใหความสําคัญเกือบ
ทุกปจจัยยอยในระดับปานกลาง  โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือมีแผนปายบอกราคาและ
รายละเอียดของการผอนชําระ ณ จุดวางสินคา 
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ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือน 15,001 - 20,000 บาท ใหความสําคัญเกือบ
ทุกปจจัยยอยในระดับปานกลาง โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ มีแผนปายบอกราคาและ
รายละเอียดของการผอนชําระ ณ จุดวางสินคา 

ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือน 20,001- 25,000 บาท ใหความสําคัญเกือบ
ทุกปจจัยยอยในระดับปานกลาง  โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ มีแผนปายบอกราคาและ
รายละเอียดของการผอนชําระ ณ จุดวางสินคา 

ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือน 25,001บาทข้ึนไป ใหความสําคัญทุกปจจัย
ยอยในระดับปานกลาง มีแผนปายบอกราคาและรายละเอียดของการผอนชําระ ณ จุดวางสินคา 

ปจจัยดานบุคลากร ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือน  5,000 - 10,000 บาท ให
ความสําคัญเกือบทุกปจจัยยอยในระดับมาก  โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือพนักงานสินเช่ือ/
พนักงานรับชําระเงินมีความรวดเร็ว ในการใหบริการ 

ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือน  10,001- 15,000 บาท ใหความสําคัญเกือบ
ทุกปจจัยยอยในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือพนักงานสินเช่ือ/พนักงานรับชําระเงิน
มีความรวดเร็ว ในการใหบริการ  

ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือน  15,001 - 20,000 บาท ใหความสําคัญเกือบ
ทุกปจจัยยอยในระดับมาก  โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือพนักงานสินเชื่อ/พนักงานรับชําระ
เงินพูดจาสุภาพ มีมนุษยสัมพันธดี 

ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือน  20,001 - 25,000 บาท ใหความสําคัญเกือบ
ทุกปจจัยยอยในระดับปานกลาง  โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือพนักงานสินเช่ือ/พนักงานรับ
ชําระเงินมีความรวดเร็ว ในการใหบริการ 

ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือน 25,001 บาทข้ึนไป ใหความสําคัญเกือบทุก
ปจจัยยอยในระดับมาก  โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือพนักงานสินเช่ือ/พนักงานรับชําระเงินมี
ความรวดเร็ว ในการใหบริการ 

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ   ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือน  5,000 - 
10,000 บาท ใหความสําคัญเกือบทุกปจจัยยอยในระดับมาก  โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ 
ข้ันตอนการสมัครไมยุงยาก อนุมัติงาย และระยะเวลาในการอนุมัติสินเชื่อท่ีรวดเร็ว   

ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001- 15,000 บาท  ใหความสําคัญทุก
ปจจัยยอยในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือมีชองทางการรับชําระท่ีหลากหลาย เพื่อ
อํานวยความสะดวกใหลูกคา เชน  รับชําระผานตู ATM  ผาน E-Banking 
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ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือน 15,001 - 20,000 บาท ใหความสําคัญเกือบทุก
ปจจัยยอยในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือระยะเวลาในการอนุมัติสินเช่ือท่ีรวดเร็ว 

ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือน  20,001- 25,000 บาท ใหความสําคัญเกือบ
ทุกปจจยัยอยในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือข้ันตอนการสมัครไมยุงยาก อนุมัติงาย  

ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือน  25,001บาทข้ึนไป ใหความสําคัญเกือบทุก
ปจจัยยอยในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือข้ันตอนการสมัครไมยุงยาก อนุมัติงาย 

ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  ผูตอบแบบสอบถามรายได
เฉล่ียตอเดือน  5,000 - 10,000 บาท ใหความสําคัญเกือบทุกปจจยัยอยในระดับมาก  โดยปจจัยยอยท่ี
มีคาเฉล่ียสูงสุดคือมีท่ีนั่งพัก ชวงรอรับบริการเพียงพอ สะดวกสบาย 

ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001- 15,000 บาท ใหความสําคัญเกือบ
ทุกปจจยัยอยในระดับมาก  โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือพื้นท่ีของจุดบริการมีขนาดเหมาะสม
กับจํานวนผูมาใชบริการ 

ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือน 15,001 - 20,000 บาท ใหความสําคัญเกือบ
ทุกปจจยัยอยในระดับปานกลาง  โดยปจจยัยอยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือพื้นท่ีของจุดบริการมีขนาด
เหมาะสมกับจาํนวนผูมาใชบริการ 

ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือน 20,001- 25,000 บาท ใหความสําคัญเกือบ
ทุกปจจยัยอยในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือพื้นท่ีของจุดบริการมีขนาดเหมาะสม
กับจํานวนผูมาใชบริการ 

ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือน 25,001บาทข้ึนไป  ใหความสําคัญเกือบทุก
ปจจัยยอยในระดับปานกลาง  โดยปจจยัยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือมีปายและสัญลักษณแสดงจุด
ใหบริการท่ีเหน็ชัดเจน 

 
3.3 ขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจของลูกคาใน

การใชบริการสินเชื่อของบริษัทสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับธนาคารแหงประเทศไทยใน
อําเภอเมืองลําพูน  แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยยอยของสวนประสมทางการตลาด
บริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจของลูกคาในการใชบริการสินเชื่อ เรียงลําดับจากมากไปนอย 
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ตารางท่ี 35  แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยยอยของสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมี
ผลตอการตัดสินใจของลูกคาในการใชบริการสินเช่ือ เรียงลําดับจากมากไปนอย 
 

ปจจัยยอย ปจจัยหลัก ระดับความสําคัญ 

 ขั้นตอนการสมัครไมยุงยาก อนุมัติงาย  กระบวนการใหบริการ 
4.38 

(มาก) 

 ระยะเวลาในการอนุมัติสินเช่ือที่รวดเร็ว  กระบวนการใหบริการ 
4.33 

(มาก) 

 อัตราดอกเบ้ียตํ่ากวาผูใหบริการรายอื่น  ราคา 
4.20 

(มาก) 
 มีชองทางการรับชําระที่หลากหลาย เพ่ืออํานวยความ
สะดวกใหลูกคา เชน  รับชําระผานตู ATM , ผาน  E-
Banking  

กระบวนการใหบริการ 
4.02 

(มาก) 

ไมมีคาธรรมเนียมถือบัตรสมาชิกรายป  ราคา 
4.00 

(มาก) 
 มีพนักงานหรือตัวแทนขายไปรับสมัครใหลูกคา
โดยตรง  

ชองทางการจัด
จําหนาย 

3.99 
(มาก) 

 การแจงผลการอนุมัติที่สะดวก รวดเร็ว  กระบวนการใหบริการ 
3.98 

(มาก) 

การจัดสงใบแจงหน้ีที่ถูกตอง  กระบวนการใหบริการ 
3.97 

(มาก) 
มีแผนปายบอกราคาและรายละเอียดของการผอนชําระ 
ณ จุดวางสินคา  

การสงเสริมการตลาด 
3.92 

(มาก) 
ชองทางการชําระสินเช่ือมีหลากหลาย เชน ตูชําระคืน
เงินสดอัตโนมัติ, ผานเคาทเตอรของธนาคาร  

ชองทางการจัด
จําหนาย 

3.87 
(มาก) 

มีสาขาต้ังอยูในหางสรรพสินคา เชน หางบิ๊กซี  
ชองทางการจัด

จําหนาย 
3.85 

(มาก) 
พนักงานสินเช่ือ/พนักงานรับชําระเงินมีความรวดเร็ว 
ในการใหบริการ  

บุคลากร 
3.85 

(มาก) 
 สามารถสมัครไดทันทีตามสถานที่จําหนายสินคา หรือ
จุดใหบริการ เชน รานสยามทีวี  

ชองทางการจัด
จําหนาย 

3.80 
(มาก) 
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ตารางท่ี 35 (ตอ)  แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญของปจจัยยอยของสวนประสมทางการตลาด
บริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจของลูกคาในการใชบริการสินเช่ือ เรียงลําดับจากมากไปนอย 
 

ปจจัยยอย ปจจัยหลัก ระดับความสําคัญ 
ไมมีคาธรรมเนียมในการชําระคืนเงินกู/ชําระคาสินคา
ตามจุดใหบริการของบริษัท  

ราคา 
3.76 

(มาก) 
ความสะดวกในการหาสถานที่ต้ังของตู ATM เพ่ือกด
เงินสดสินเช่ือสวนบุคคล  

ชองทางการจัด
จําหนาย 

3.75 
(มาก) 

ทําเลที่ต้ังของสาขาอยูในจุดที่หาไดงาย  
ชองทางการจัด

จําหนาย 
3.75 

(มาก) 

คาธรรมเนียมการใชวงเงินตํ่ากวาผูใหบริการรายอื่น  ราคา 
3.75 

(มาก) 
พ้ืนที่ของจุดบริการมีขนาดเหมาะสมกับจํานวนผูมาใช
บริการ  

การสรางและนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ 

3.74 
(มาก) 

พนักงานสินเช่ือ/พนักงานรับชําระเงินพูดจาสุภาพ มี
มนุษยสัมพันธดี  

บุคลากร 
3.73 

(มาก) 

 สามารถเลือกผอนชําระขั้นตํ่าได  ผลิตภัณฑ 
3.71 

(มาก) 

สามารถขอเพ่ิมวงเงินสินเช่ือได  ผลิตภัณฑ 
3.71 

(มาก) 

ไมมีคาธรรมเนียมแรกเขาในการสมัคร  ราคา 
3.70 

(มาก) 

การจัดสงใบแจงหน้ีที่ทันเวลา  กระบวนการใหบริการ 
3.69 

(มาก) 

ความนาเช่ือถือของบริษัทผูใหสินเช่ือ  ผลิตภัณฑ 
3.67 

(มาก) 
คาธรรมเนียมการรับชําระผานผูใหบริการรับชําระ  ตํ่า
กวาบริษัทอื่น เชน ชําระผานเคานเตอรเซอรวิส  

ราคา 
3.67 

(มาก) 

 วงเงินที่อนุมัติสูง  ผลิตภัณฑ 
3.67 

(มาก) 

 มีสํานักงานสาขาในลําพูนหลายสาขา  
ชองทางการจัด

จําหนาย 
3.65 

(มาก) 
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ตารางท่ี 35 (ตอ)  แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญของปจจัยยอยของสวนประสมทางการตลาด
บริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจของลูกคาในการใชบริการสินเช่ือ เรียงลําดับจากมากไปนอย 
 

ปจจัยยอย ปจจัยหลัก ระดับความสําคัญ 
จํานวนตู ATM ที่สามารถใชบริการกดเงินสดสินเช่ือ
สวนบุคคลมีเพียงพอ  

ชองทางการจัด
จําหนาย 

3.64 
(มาก) 

 พนักงานสินเช่ือ/พนักงานรับชําระเงิน มีความชํานาญ
ในการใหบริการ  

บุคลากร 
3.64 

(มาก) 

 สามารถเลือกจํานวนงวดระยะเวลาการผอนได  ผลิตภัณฑ 
3.64 

(มาก) 
วงเงินอนุมัติสามารถเลือกใชเปนเงินสด หรือ ผอน
สินคาได  

ผลิตภัณฑ 
3.64 

(มาก) 

 มีสวนลดดอกเบี้ยใหเมื่อชําระคาบริการกอนกําหนด  ราคา 
3.61 

(มาก) 
จํานวนพนักงานมีเพียงพอในการใหบริการในแตละ
ชวงเวลา  

กระบวนการใหบริการ 
3.61 

(มาก) 

 ความสะดวกของสถานที่จอดรถ  
ชองทางการจัด

จําหนาย 
3.61 

(มาก) 

 มีที่น่ังพัก ชวงรอรับบริการเพียงพอ สะดวกสบาย  
การสรางและนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ 

3.58 
(มาก) 

 มีโปรโมช่ันสงเสริมการขาย เชน ดอกเบี้ย 0% ใน 6 
เดือนแรก, ชําระตรงไดทอง, เพ่ือนแนะนําเพ่ือน  

การสงเสริมการตลาด 
3.55 

(มาก) 
สามารถใชบัตรสมาชิกเปนบัตรสวนลดสินคาหรือ
คาบริการตามรานคาที่รวมกิจกรรม  

การสงเสริมการตลาด 
3.51 

(มาก) 

 พ้ืนที่ของสถานท่ีจอดรถมีขนาดเหมาะสมและปลอดภัย  
การสรางและนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ 

3.51 
(มาก) 

พนักงานสินเช่ือ/พนักงานรับชําระเงินมีความรู
ความสามารถแนะนําและแกไขปญหาในการใหบริการ
ได  

บุคลากร 
3.50 

(มาก) 

 พนักงานสินเช่ือ/พนักงานรับชําระใหบริการลูกคาดวย
ความเทาเทียม (ไมมีการเลือกปฏิบัติ เชน การแซงคิว)  

บุคลากร 
3.49 

(ปานกลาง) 
คาธรรมเนียม/คาปรับผิดนัดชําระตํ่ากวาผูใหบริการราย
อื่น  

ราคา 
3.46 

(ปานกลาง) 
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ตารางท่ี 35 (ตอ)  แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญของปจจัยยอยของสวนประสมทางการตลาด
บริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจของลูกคาในการใชบริการสินเช่ือ เรียงลําดับจากมากไปนอย 
 

ปจจัยยอย ปจจัยหลัก ระดับความสําคัญ 

เกณฑเงินเดือนขั้นตํ่าที่ใชในการสมัคร  ผลิตภัณฑ 
3.44 

(ปานกลาง) 
 สํานักงานสาขา มีอุปกรณอํานวยความสะดวกที่
ทันสมัย ครบครัน  

การสรางและนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ 

3.44 
(ปานกลาง) 

ไมมีคาธรรมเนียมการออกบัตรใหมกรณีบัตรชํารุด,
สูญหาย  

ราคา 
3.42 

(ปานกลาง) 

มีปายและสัญลักษณแสดงจุดใหบริการท่ีเห็นชัดเจน  
การสรางและนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ 

3.42 
(ปานกลาง) 

 มีบริการ Call Center ตลอด 24 ชม.  กระบวนการใหบริการ 
3.40 

(ปานกลาง) 
สามารถสมัครผานสาขาหรือเคาทเตอรใหบริการของ
บริษัท  

ชองทางการจัดจําหนาย 
3.38 

(ปานกลาง) 
พนักงาน Call Center สามารถอธิบายรายละเอียดได
ชัดเจนและใชภาษาเขาใจงาย  

บุคลากร 
3.37 

(ปานกลาง) 
 มีบริการโทรสั่งเงินผานโทรศัพทเพ่ือโอนเงินเขา
บัญชี (Tele-Banking)  

ชองทางการจัดจําหนาย 
3.28 

(ปานกลาง) 
 เปนสถานที่ปลอดภัยในการเขาไปใชบริการ ในการ
นําเงินมาชําระ หรือ การจัดเก็บเอกสาร,สิ่งของ
สวนตัวของผูใชบริการ  

การสรางและนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ 

3.24 
(ปานกลาง) 

สะสมคะแนนจากการใชบัตรเพ่ือแลกรับของรางวัล  การสงเสริมการตลาด 
3.21 

(ปานกลาง) 
การโฆษณาบริการสินเช่ือสวนบุคคลผานสื่อตางๆ 
เชน ทางโทรทัศน , หนังสือพิมพ , นิตยสาร , ปาย
โฆษณา ฯลฯ  

การสงเสริมการตลาด 
3.13 

(ปานกลาง) 

สามารถสมัครผานเวปไซดอินเตอรเน็ต  ชองทางการจัดจําหนาย 
3.08 

(ปานกลาง) 
ความสะดวกในการเขาถึงขอมูลทางอินเตอรเน็ตและ
ศูนยบริการขอมูล (Call Center)  

ชองทางการจัดจําหนาย 
3.05 

(ปานกลาง) 
พนักงานสินเช่ือ/พนักงานรับชําระเงิน มีบุคลิกภาพ
ภายนอกและการแตงกายเหมาะสม  

บุคลากร 
3.04 

(ปานกลาง) 
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ตารางท่ี 35 (ตอ)  แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญของปจจัยยอยของสวนประสมทางการตลาด
บริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจของลูกคาในการใชบริการสินเช่ือ เรียงลําดับจากมากไปนอย 
 

ปจจัยยอย ปจจัยหลัก ระดับความสําคัญ 

การแนะนําบริการโดยพนักงานบริษัทหรือตัวแทนขาย  การสงเสริมการตลาด 
3.01 

(ปานกลาง) 

สํานักงานสาขามีความสะอาด สวยงาม  
การสรางและนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ 

2.98 
(ปานกลาง) 

การเปดบูธตามสถานที่สาธารณะ เพ่ือประชาสัมพันธ
การใหบริการสินเช่ือสวนบุคคล  

การสงเสริมการตลาด 
2.97 

(ปานกลาง) 
 มีบริการธุรกรรมทางการเงินโดยผานอินเตอรเน็ต (I-
Banking)  

ชองทางการจัด
จําหนาย 

2.82 
(ปานกลาง) 

การสงขอความโฆษณาทาง จดหมาย, Email และSMS  การสงเสริมการตลาด 
2.74 

(ปานกลาง) 
 มีกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอมที่มีผลตอผูมีสวน
ไดเสียขององคกร (CSR) เชน โครงการมอบ
ทุนการศึกษา  

การสงเสริมการตลาด 
2.69 

(ปานกลาง) 

การเปดบูธในงานมหกรรมการเงิน (Money Expo)  การสงเสริมการตลาด 
2.67 

(ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 35  แสดงปจจัยยอยของปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีผูตอบ

แบบสอบถามใหคาเฉล่ียความสําคัญตอการตัดสินใจในการใชบริการสินเช่ือของบริษัทสินเช่ือสวน
บุคคลภายใตการกํากับธนาคารแหงประเทศไทยในอําเภอเมืองลําพูน  พบวาคาเฉล่ียสูงสุด 10 ลําดับ
แรก สวนใหญเปนปจจัยหลักดานกระบวนการใหบริการ  ลําดับตอมาเปนปจจัยดานราคา  และ
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย  ดังนั้นจึงเห็นไดวากลุมปจจัยดังกลาว เปนปจจัยหลักท่ีมีผลตอ
การตัดสินใจของลูกคาในการใชบริการสินเช่ือของบริษัทสินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากับ
ธนาคารแหงประเทศไทยในอําเภอเมืองลําพูน   
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อภิปรายผล 
จากการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจของ 

ลูกคาในการใชบริการสินเช่ือของบริษัทสินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากับธนาคารแหงประเทศ
ไทยในอําเภอเมืองลําพูน ไดนําแนวคิดทฤษฎีท่ีเกีย่วของมาอภิปรายผลการศึกษา ดังนี้ 
 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานผลิตภัณฑ
ในระดับมากที่เทากันสองปจจัยยอย ปจจัยยอยแรกคือสามารถเลือกผอนชําระข้ันตํ่าได และปจจัย
ยอยท่ีสองคือสามารถขอเพ่ิมวงเงินสินเช่ือได  ซ่ึงผลที่ไดสอดคลองกับผลการศึกษาของสมพล   
วิสมิตะนันทน (2550) ท่ีไดทําการศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอ
ผูใชบริการในการเลือกใชบริการสินเช่ือสวนบุคคลภายใตกํากับธนาคารแหงประเทศไทยของ
สถาบันการเงินท่ีไมใชธนาคารในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม พบวาปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีลูกคาให
ความสําคัญในระดับมาก ไดแก มีเง่ือนไขการบริการที่หลากหลายรองรับความตองการของลูกคา  
ท้ังนี้ปจจัยยอยท้ังสองท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญนั้นก็เกิดจากความตองการผลิตภัณฑท่ีมี
เง่ือนไขรองรับการใหบริการท่ีลูกคาสามารถเลือกชําระคางวดดวยเงินข้ันตํ่าได ตลอดจนขอเพิ่ม
วงเงินสินเช่ือได  ในภายหลัง ปจจัยดานนี้จึงเปนส่ิงสําคัญท่ีผูใหบริการจะตองทําการศึกษา และ
พิจารณาปรับแกไขรวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑของตนใหสอดคลองกับความตองการของลูกคา
เปาหมายอยูเสมอ 

 
ปจจัยดานราคา  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานราคาในระดับ

มากลําดับแรกในเร่ือง อัตราดอกเบ้ียตํ่ากวาผูใหบริการรายอ่ืน ซ่ึงผลท่ีไดไมสอดคลองกับผล
การศึกษาของสมพล วิสมิตะนันทน (2550) ในการศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ี
มีผลตอผูใชบริการในการเลือกใชบริการสินเช่ือสวนบุคคลภายใตกํากับธนาคารแหงประเทศไทย 
ของสถาบันการเงินท่ีไมใชธนาคารในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม ท่ีพบวาปจจัยดานราคาท่ีลูกคา
ใหความสําคัญในระดับมากลําดับแรก ไดแก ไมมีคาธรรมเนียมแรกเขาในการสมัคร  ท้ังนี้อาจเกิด
จากความแตกตางของกลุมตัวอยางท่ีศึกษา ตลอดจนภาวะดานการแขงขันทางการตลาดในยุค
ปจจุบัน ท่ีบริษัทสวนใหญเลือกใชวิธีการตัดราคาคูแขง มาเปนจุดจูงใจใหกับลูกคา ดังนั้นวิธีทํา
การตลาดโดยใชอัตราดอกเบ้ียท่ีต่ํากวาเม่ือเปรียบเทียบกับคูแขงอ่ืนท่ีมีอยูมาก ก็เปนวิธีท่ีสราง
จุดเดนใหกับบริษัทของตน ตอการเลือกใชบริการของลูกคา ดังนั้นปจจัยในดานนี้จึงเปนส่ิงท่ีผู
ใหบริการตองใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง 



 80

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอย
ดานชองทางการจัดจําหนายในระดับมาก เปนลําดับแรกคือ มีพนักงานหรือตัวแทนขายไปรับสมัคร
ใหลูกคาโดยตรง  ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการศึกษาสมพล วิสมิตะนันทน (2550) ไดทําการศึกษา
เร่ือง ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอผูใชบริการในการเลือกใชบริการสินเช่ือสวน
บุคคลภายใตกํากับธนาคารแหงประเทศไทยของสถาบันการเงินท่ีไมใชธนาคารในอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม พบวาปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย  ท่ีลูกคาใหความสําคัญในระดับมากลําดับ
แรก ไดแก มีสาขาต้ังอยูในสถานท่ีท่ีติดตอไดสะดวก ท้ังนี้อาจเกิดจากความแตกตางของกลุม
ผูใชบริการที่ลักษณะของการประกอบอาชีพท่ีไมเหมือนกัน โดยการศึกษาคร้ังนี้พบวาสวนใหญ
ผูตอบแบบสอบถามเปนกลุมพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงลักษณะของการทํางานมักทํางาน
เปนกะ และไมมีเวลาในการเดินทางไปยังสาขาในชวงเวลาทําการของสาขาหรือรานคาตัวแทนเปด
ทําการอยู  ดังนั้นวิธีใหพนักงานหรือตัวแทนขายไปรับสมัครใหลูกคาโดยตรง จึงอํานวยความ
สะดวกใหกับลูกคาไดมากกวา  ดังนั้นปจจัยดานนี้จึงเปนส่ิงท่ีผูใหบริการควรพิจารณาปรับแกไขให
สอดคลองกับกลุมลูกคาของตนดวย 

 
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยดาน

การสงเสริมการตลาดในระดับมาก ลําดับแรกในเร่ืองมีแผนปายบอกราคาและรายละเอียดของการ
ผอนชําระ ณ จุดวางสินคา ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการศึกษาสมพล วิสมิตะนันทน (2550) ท่ีได
ทําการศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอผูใชบริการในการเลือกใชบริการ
สินเช่ือสวนบุคคลภายใตกํากับธนาคารแหงประเทศไทย ของสถาบันการเงินท่ีไมใชธนาคาร ใน
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ท่ีพบวาปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ท่ีลูกคาใหความสําคัญใน
ระดับมากลําดับแรก ไดแกมีสวนลดพิเศษถาลูกคาชําระตรงงวดทุกคร้ัง  ทั้งนี้เนื่องจากปจจุบันลูกคา
มีทางเลือกท่ีหลากหลายในการพิจารณาซ้ือสินคา ข้ันตนลูกคาจะพิจารณาดวยตนเองจากการ
เปรียบเทียบขอมูลสินคา ซ่ึงการแสดงแผนปายราคาท่ีมีความถูกตองชัดเจน เกี่ยวกับรายละเอียดของ
การผอนสินคา ณ จุดจําหนาย และรายละเอียดของตัวสินคา จึงเปนส่ิงสําคัญท่ีชวยในการตัดสินใจ
ซ้ือและพิจารณาเลือกบริษัทผูใหบริการผอนชําระเปนอยางมาก   

 
ปจจัยดานบุคลากร ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานบุคลากรใน

ระดับมาก ลําดับแรกในเร่ืองพนักงานสินเช่ือ / พนักงานรับชําระเงินมีความรวดเร็วในการใหบริการ 
ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาสมพล วิสมิตะนันทน (2550) ไดทําการศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสม
การตลาดบริการที่มีผลตอผูใชบริการในการเลือกใชบริการสินเช่ือสวนบุคคลภายใตกํากับธนาคาร
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แหงประเทศไทย ของสถาบันการเงินท่ีไมใชธนาคาร ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวาปจจัย
ดานบุคลากร ท่ีลูกคาใหความสําคัญในระดับมากลําดับแรก ไดแกพนักงานรับชําระมีความ
กระตือรือรนรวดเร็วในการใหบริการรับชําระ   

 
ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอย

ดานกระบวนการใหบริการในระดับมากลําดับแรกในเร่ืองข้ันตอนการสมัครไมยุงยาก อนุมัติงาย  
ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการศึกษาสมพล วิสมิตะนันทน (2550) ไดทําการศึกษาเร่ือง ปจจัยสวน
ประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอผูใชบริการในการเลือกใชบริการสินเช่ือสวนบุคคลภายใตกํากับ
ธนาคารแหงประเทศไทย ของสถาบันการเงินท่ีไมใชธนาคาร ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
พบวาปจจัยดานกระบวนการใหบริการ  ท่ีลูกคาใหความสําคัญในระดับมากลําดับแรก ไดแกการ
เก็บรักษาขอมูลลูกคาท่ีเปนความลับอยางดี  ท้ังนี้อาจเกิดจากกลุมศึกษามีความแตกตางกัน โดยกลุม
อาชีพในการศึกษานี้สวนใหญเปนพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม จึงอาจใหความสําคัญกับความ
ตองการที่จะไดรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว มีข้ันตอนการสมัครไมยุงยาก อนุมัติงาย เพราะเปนการ
อํานวยความสะดวก กลุมลูกคาท่ีทําการศึกษาจึงใหระดับความสําคัญในปจจัยนี้มาก ดังนั้นผู
ใหบริการควรพิจารณาปรับปรุงกระบวนการใหบริการใหสามารถตอบสนองกับความตองการของ
ลูกคาของตนดวยเชนกัน 

 
ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูตอบแบบสอบถามให

ความสําคัญตอปจจัยยอยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพในระดับมากลําดับแรกคือ 
พื้นท่ีของจุดบริการมีขนาดเหมาะสมกับจํานวนผูมาใชบริการ  ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการศึกษา
สมพล วิสมิตะนันทน (2550) ไดทําการศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอ
ผูใชบริการในการเลือกใชบริการสินเช่ือสวนบุคคลภายใตกํากับธนาคารแหงประเทศไทย ของ
สถาบันการเงินท่ีไมใชธนาคาร ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวาปจจัยดานการสรางและ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพ  ท่ีลูกคาใหความสําคัญในระดับมากลําดับแรก ไดแกมีสํานักงานสาขา
ในเชียงใหมเปนหลักแหลงนาเช่ือถือ  ท้ังนี้ในปจจุบันบริษัทผูใหบริการสินเช่ือตางไดทําการ
ประชาสัมพันธ รวมถึงมีการเปดกิจการมาเปนระยะเวลานึง จึงทําใหผูใชบริการรับรูขอมูลบริษัท 
และผลิตภัณฑ ท่ีไดใหขอมูลและสรางความนาเช่ือถือใหกับผูรับบริการมากข้ึน แตจากขยายตัวของ
ธุรกิจ จึงจําเปนท่ีจะตองมีการเพิ่มชองทางเพื่อใหสามารถรองรับกับความตองการและจํานวน
ผูใชบริการที่เพิ่มข้ึน ดังนั้น บริษัทผูใหบริการจึงควรศึกษาแนวโนมเร่ืองจํานวน ความตองการใช
บริการ เพื่อรองรับลูกคาท้ังในปจจุบันและอนาคตได  
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ขอคนพบ 
การศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจของ 

ลูกคาในการใชบริการสินเช่ือของบริษัทสินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากับธนาคารแหงประเทศ
ไทยในอําเภอเมืองลําพูน  มีขอคนพบดังนี ้

1.  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีบัตรสมาชิกหรือใชบริการสินเช่ือบุคคลของ 
บริษัทสินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากับธนาคารแหงประเทศไทยท่ีใหบริการในเขตอําเภอเมือง
ลําพูน คือ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย  โดยลักษณะการใชบัตร/หรือใชบริการสินเช่ือสวนบุคคล คือ 
ใชเปนประจํา 

2. วงเงินสินเช่ือท่ีไดรับ นําไปใช ของผูตอบแบบสอบถามคือ ซ้ือเคร่ืองใชไฟฟา 
ภายในบาน เชน ตูเยน็ โทรทัศน เคร่ืองเสียง เคร่ืองเลนดีวีด ี

3.  เหตุผลท่ีผูตอบแบบสอบถามเลือกท่ีใชบริการสินเช่ือสวนบุคคล คือ เพื่อใชซ้ือ
สินคาในกรณท่ีีเงินสดมีไมเพียงพอ  

4. ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ผูตอบแบบสอบถามอาชีพพนักงานบริษัทหางรานท่ัวไป 
(ไมรวมโรงงานอุตสาหกรรม) ใหความสําคัญกับปจจัยยอยท่ีมากท่ีสุดคือ สามารถเลือกจํานวนงวด
ระยะเวลาการผอนได  ซ่ึงกลุมอาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม 
และกลุมธุรกิจสวนตัว/คาขาย  ไดใหความสําคัญเปนลําดับสุดทาย    สวนปจจัยยอยจากการศึกษา
จําแนกตามรายได กลุมรายได 15,001-20,000 บาท ใหความสําคัญกับวงเงินอนุมัติสามารถเลือกใช
เปนเงินสดหรือผอนสินคาไดในระดับปานกลาง ขณะท่ีกลุมรายไดอ่ืนใหความสําคัญในระดับมาก 

5. ปจจัยดานราคา ผูตอบแบบสอบถามอาชีพพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม 
ใหความสําคัญกับปจจัยยอยในระดับมากท่ีสุดคือ เร่ืองคาธรรมเนียม/คาปรับผิดนัดชําระตํ่ากวาผู
ใหบริการรายอ่ืน  ขณะท่ีกลุมอาชีพพนักงานบริษัทหางรานท่ัวไป (ไมรวมโรงงานอุตสาหกรรม)  
อาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  และกลุมธุรกิจสวนตัว/คาขาย  ใหความสําคัญในระดับปาน
กลาง   และกลุมรายได 25,001 บาทข้ึนไป ใหความสําคัญตอปจจัยยอยในเร่ืองนี้ในระดับปานกลาง 
ขณะท่ีกลุมรายไดอ่ืนใหความสําคัญในระดับมาก    สําหรับปจจัยยอยในเร่ือง  คาธรรมเนียมการรับ
ชําระผานผูใหบริการรับชําระ  ต่ํากวาบริษัทอ่ืน เชน ชําระผานเคานเตอรเซอรวิส กลุมรายได 
15,001-20,000 บาท ใหความสําคัญในระดับปานกลาง ในขณะที่กลุมรายไดอ่ืนใหความสําคัญใน
ระดับมาก 

6.   ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย  ผูตอบแบบสอบถามกลุมอาชีพธุรกิจสวนตัว / 
คาขาย  ใหความสําคัญในระดับมากกับปจจัยยอย ในเร่ืองสามารถสมัครผานสาขาหรือเคาทเตอร
ใหบริการของบริษัท  และมีบริการโทรสั่งเงินผานโทรศัพทเพื่อโอนเงินเขาบัญชี (Tele-Banking)   
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ขณะท่ีกลุมอาชีพพนักงานบริษัทหางรานท่ัวไป (ไมรวมโรงงานอุตสาหกรรม)  ขาราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ใหความสําคัญในระดับปานกลาง  และ
กลุมรายได 5,000-10,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยยอยในเร่ือง สามารถสมัครผานสาขาหรือ
เคาทเตอรใหบริการของบริษัท ในระดับมาก ขณะท่ีกลุมรายไดอ่ืนใหความสําคัญในระดับปาน
กลาง   

7. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามอาชีพขาราชการ / พนักงาน 
รัฐวิสาหกิจ  พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม และธุรกิจสวนตัว / คาขายใหความสําคัญตอปจจัยยอย
ในระดับมากในเร่ือง สามารถใชบัตรสมาชิกเปนบัตรสวนลดสินคาหรือคาบริการตามรานคาท่ีรวม
กิจกรรม  ขณะท่ีกลุมอาชีพพนักงานบริษัทหางรานท่ัวไป (ไมรวมโรงงานอุตสาหกรรม)ให
ความสําคัญในระดับปานกลาง   และปจจัยยอยในเร่ือง มีแผนปายบอกราคาและรายละเอียดของการ
ผอนชําระ ณ จุดวางสินคา  กลุมรายได 25,001 บาทข้ึนไป ใหความสําคัญในระดับปานกลาง ขณะท่ี
กลุมรายไดอ่ืนใหความสําคัญในระดับมาก 

8.  ปจจัยดานบุคลากร ผูตอบแบบสอบถามอาชีพพนักงานขาราชการ/พนักงาน 
รัฐวิสาหกิจ  พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม และธุรกิจสวนตัว/คาขาย  ใหความสําคัญตอปจจัยยอย
ในเร่ืองพนักงานสินเช่ือ/พนักงานรับชําระเงินพูดจาสุภาพ มีมนุษยสัมพันธดี  พนักงานสินเช่ือ/
พนักงานรับชําระเงินมีความรูความ สามารถแนะนําและแกไขปญหาในการใหบริการได  และ
พนักงานสินเช่ือ/พนักงานรับชําระเงินมีความ ชํานาญในการใหบริการ  ในระดับมาก ขณะท่ีกลุม
อาชีพพนักงานบริษัทหางรานท่ัวไป (ไมรวมโรงงานอุตสาหกรรม) ใหความสําคัญในระดับปาน
กลาง  และปจจัยยอยในเร่ือง พนักงานสินเช่ือ/พนักงานรับชําระใหบริการลูกคาดวยความเทาเทียม 
(ไมมีการเลือกปฏิบัติ เชน การแซงคิว) พนักงาน Call Center สามารถอธิบายรายละเอียดไดชัดเจน
และใชภาษาเขาใจงาย กลุมอาชีพพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ใหความสําคัญในระดับมาก 

9. ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ผูตอบแบบสอบถามพนักงานโรงงาน 
อุตสาหกรรม ใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุดในเร่ือง ระยะเวลาในการอนุมัติสินเช่ือท่ีรวดเร็ว   
และปจจัยยอยในเร่ือง ข้ันตอนการสมัครไมยุงยาก อนุมัติงาย กลุมอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขาย   กลุม
รายได 5,000-10,000 บาท และกลุมรายได 20,001-25,000 บาท ใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุด    

10. ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูตอบแบบสอบถามใน 
ทุกกล ุ มอาชีพ และทุกกลุมรายได  ใหความสําคัญในระดับมากเหมือนกันในเร่ือง พื้นท่ีของจุด
บริการมีขนาดเหมาะสมกับจํานวนผูมาใชบริการ   
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ขอเสนอแนะ 
การศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจของ 

ลูกคาในการใชบริการสินเช่ือของบริษัทสินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากับธนาคารแหงประเทศ
ไทยในอําเภอเมืองลําพูน  มีขอเสนอแนะแบงเปน 3 สวน ดังตอไปนี้ 
 สวนท่ี 1 ขอเสนอแนะสําหรับกลุมผูใชบริการสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับ
ธนาคารแหงประเทศไทยในอําเภอเมืองลําพูน จําแนกตามอาชีพ ไดแก 

ขอเสนอแนะสําหรับกลุมผูใชบริการสินเชื่อสวนบุคคลท่ีเปนพนักงานบริษัทหางราน
ท่ัวไป (ไมรวมโรงงานอุตสาหกรรม) จากขอมูลการศึกษาไดนําปจจัยยอยในแตละดานท่ีผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญมากท่ีสุดมาเปนขอมูลเพื่อเสนอแนะ ดังนี้  

- วงเงินอนุมัติสามารถเลือกใชเปนเงินสด หรือ ผอนสินคาได 
- อัตราดอกเบ้ียตํ่ากวาผูใหบริการรายอ่ืน 
- มีพนักงานหรือตัวแทนขายไปรับสมัครใหลูกคาโดยตรง 
- มีแผนปายบอกราคาและรายละเอียดของการผอนชําระ ณ จุดวางสินคา 
- พนักงานสินเช่ือ/พนักงานรับชําระเงินมีความรวดเร็ว ในการใหบริการ 
- ข้ันตอนการสมัครไมยุงยาก อนุมัติงาย 
- จุดบริการมีขนาดพื้นท่ีเหมาะสมกับจํานวนผูมาใชบริการ 
ขอเสนอแนะสําหรับกลุมผูใชบริการสินเช่ือดังกลาวบริษัทผูใหบริการสินเช่ือเงินสด 

ควรใหความสําคัญกับปจจัยยอยในแตละดานขางตน ใหมีความเหมาะสมกับความตองการของกลุม
ลูกคาของตน เชน  มีการจัดเง่ือนไขพิเศษใหกับกลุมลูกคาท่ีเปนพนักงานบริษัทหางรานท่ัวไป (ไม
รวมโรงงานอุตสาหกรรม) โดยลูกคากลุมนี้สามารถเตรียมเอกสารแสดงรายไดและเอกสารแสดงตน
ใหพรอม แลวสามารถทําการนัดหมายใหพนักงานขายไปรับสมัครตามสถานท่ีท่ีลูกคาสะดวก และ
ใหพนักงานติดตอเขาไปรับสมัครภายใน 1-2 วัน โดยมีอัตราดอกเบ้ียพิเศษสําหรับลูกคาท่ีโทรมานัด
หมาย เชน อัตราดอกเบ้ียพิเศษ 0% สําหรับการใชวงเงินคร้ังแรก ภายใน 30 วันหลังจากท่ีผานการ
อนุมัติวงเงิน และหากมีการชําระตามเกณฑไมมีการลาชาก็พิจารณาลดดอกเบ้ียใหกับลูกคาเพิ่มเติม 
นอกจากนั้นพนักงานท่ีทําการรับสมัครใหกับลูกคาควรมีการใหขอมูลท่ีเปนประโยชนกับลูกคาท้ัง
ในเร่ืองของสัญญากู อัตราดอกเบ้ีย ตลอดจนวิธีการใชงานวงเงินวาสามารถนําไปใชในดานใดบาง 

 
ขอเสนอแนะสําหรับกลุมผูใชบริการสินเชื่อสวนบุคคลท่ีเปนพนักงานโรงงาน

อุตสาหกรรม จากขอมูลการศึกษาไดนําปจจัยยอยในแตละดานท่ีผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญมากท่ีสุดมาเปนขอมูลเพื่อเสนอแนะ ดังนี้ 
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- สามารถเลือกผอนชําระข้ันตํ่าได 
- อัตราดอกเบ้ียตํ่ากวาผูใหบริการรายอ่ืน 
- มีพนักงานหรือตัวแทนขายไปรับสมัครใหลูกคาโดยตรง 
- มีแผนปายบอกราคาและรายละเอียดของการผอนชําระ ณ จุดวางสินคา 
- พนักงานสินเช่ือ/พนักงานรับชําระเงินมีความรวดเร็ว ในการใหบริการ 
- ระยะเวลาในการอนุมัติสินเช่ือท่ีรวดเร็ว 
- จุดบริการมีขนาดพื้นท่ีเหมาะสมกับจํานวนผูมาใชบริการ 
ขอเสนอแนะสําหรับกลุมผูใชบริการสินเช่ือดังกลาวบริษัทผูใหบริการสินเช่ือเงินสด 

ควรใหความสําคัญกับปจจัยยอยในแตละดานขางตน ใหมีความเหมาะสมกับความตองการของกลุม
ลูกคาของตน สําหรับกลุมพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมซ่ึงเปนกลุมท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดของกลุม
ผูตอบแบบสอบถาม ถึงรอยละ 45.50 ในพ้ืนท่ีทําการศึกษา ดังนั้นจึงเปนกลุมท่ีผูใหบริการสินเช่ือ
ควรใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง ความตองการของลูกคาในกลุม มีลักษณะคลายกับลูกคาในกลุม
พนักงานหางรานท่ัวไปท่ีตองการใหมีการเขาไปรับสมัครเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับลูกคา
โดยตรง แตสวนท่ีลูกคาตองการเพิ่มเติมคือความรวดเร็วท้ังการใหบริการ และระยะการทราบผล
อนุมัติ เนื่องจากเปนกลุมท่ีมีการทํางานเปนกะมีขอจํากัดในเร่ืองของเวลาการทํางาน และการดําเนิน
ชีวิตประจําวันซ่ึงอาจไมไดอยูในชวงเดียวกันตลอดเวลา ทําใหผูใหบริการตองเขามาปรับวิธีของ
กระบวนการอนุมัติใหมีความรวดเร็วยิ่งข้ึน เพื่อสนองกับความตองการวงใชเงินท่ีเรงดวน โดยอาจ
จัดทําโปรโมช่ันพิเศษ อนุมัติภายใน 1 วันทําการสําหรับลูกคาท่ียื่นเอกสารครบถวน และ มีการเพ่ิม
เง่ือนไขการเลือกจํานวนงวดผอนชําระใหสามารถขยายเวลาเพิ่มเติมได เพื่อลูกคาจะสามารถชําระ
คางวดไดตามอัตราข้ันต่ํา ในวงเงินเดิมและมีการคิดอัตราดอกเบ้ียท่ีต่ํา โดยจัดทําขอมูลตาราง
ความสัมพันธระหวางวงเงินกู ระยะเวลาผอนชําระ และอัตราดอกเบี้ย เพ่ือเปนขอมูลการตัดสินใจ
ใหกับลูกคาดวย 

 
ขอเสนอแนะสําหรับกลุมผูใชบริการสินเชื่อสวนบุคคลท่ีเปนพนักงานขาราชการ / 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ จากขอมูลการศึกษาไดนําปจจัยยอยในแตละดานท่ีผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญมากท่ีสุดมาเปนขอมูลเพื่อเสนอแนะ ดังนี้ 

- ความนาเช่ือถือของบริษัทผูใหสินเช่ือ 
- อัตราดอกเบ้ียตํ่ากวาผูใหบริการรายอ่ืน 
- ชองทางการชําระสินเช่ือมีหลากหลาย เชน ตูชําระคืนเงินสดอัตโนมัติ ผาน 

เคาทเตอรของธนาคาร 
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- มีแผนปายบอกราคาและรายละเอียดของการผอนชําระ ณ จุดวางสินคา 
- พนักงานสินเช่ือ/พนักงานรับชําระเงินพูดจาสุภาพ มีมนุษยสัมพันธดี 
- ข้ันตอนการสมัครไมยุงยาก อนุมัติงาย 
- จุดบริการมีขนาดพื้นท่ีเหมาะสมกับจํานวนผูมาใชบริการ 
ขอเสนอแนะสําหรับกลุมผูใชบริการสินเช่ือดังกลาวบริษัทผูใหบริการสินเช่ือเงินสด 

ควรใหความสําคัญกับปจจัยยอยในแตละดานขางตน ใหมีความเหมาะสมกับความตองการของกลุม
ลูกคาของตน สําหรับการสรางความนาเช่ือถือในปจจุบันมีวิธีการและส่ือท่ีหลากหลาย ข้ึนอยูกับ
ชองทางที่ผูรับบริการจะเขาถึงส่ือนั้น ๆ เชน จากการประสบการณของเพื่อน หรือบุคคลที่รูจัก, จาก
พนักงานผูใหบริการ  จากส่ือโฆษณาทีวี และเว็บไซต เปนตน ดังนั้นวิธีการสรางความนาเช่ือถือ
ใหกับลูกคากลุมนี้ ท่ีสามารถนํามาปรับใชไดและมีผลท่ีสรางความเชื่อถือใหกับกลุมอ่ืนดวยเชน มี
การจัดโปรโมช่ันเพื่อนแนะนําเพ่ือน ใหลูกคาเกาเปนคนแนะนําลูกคาใหมใหเขามาสมัคร โดยท่ีผู
แนะนําจะไดรับของรางวัล บัตรกํานัลเงินสด หรือ อ่ืน ๆ เปนการตอบแทน  ในสวนของพื้นท่ี
ใหบริการสํานักงานสาขาก็สามารถสรางความนาเช่ือถือใหกับบริษัท โดยมีจุดหรือทําเลที่เหมาะสม 
มีการตกแตงสํานักงาน อาคารท้ังภายใน และภายนอกท่ีเปนทางการเหมาะสมกับผลิตภัณฑท่ีเปน
การใหบริการสินเช่ือ เชนเดียวกับการสรางความนาเช่ือถือผานเว็บไซตของบริษัทควรมีรูปแบบ 
รูปลักษณ เมนูการเขาสูเพจตาง ๆ ของเว็บไซตท่ีสรางความนาเช่ือถือดวยเชนกัน ในดานของการ
สรางนาเช่ือถือท่ีใชมาตรฐานสากลก็อาจเลือกใชวิ ธี การจัดทําระบบประกันคุณภาพ เชน 
SO/IEC27001:2005 หรือ ISMS หรือ Information Security Management System เปนระบบการ
จัดการความปลอดภัยของขอมูล มาใชควบคุมระบบการจัดการดานขอมูลใหกับบริษัทเปนตน ซ่ึง
การสรางความนาเช่ือถือใหกับบริษัทก็ควรมีการโฆษณา ประชาสัมพันธใหกับลูกคาดวย 
นอกจากนั้นปจจัยอ่ืนท่ีลูกคากลุมนี้ตองการก็ตองมีการปรับปรุงเพิ่มเติมดวย เชน เพ่ิมชองทางการ
รับชําระโดยการหักผานบัญชีเงินเดือนอัตโนมัติ โดยมีการคิดอัตราดอกเบ้ียพิเศษใหเพิ่มเติม 
เนื่องจากเปนกลุมลูกคาท่ีมีรายไดประจําอยูแลว จึงสามารถทําการหักคางวดอัตโนมัติใหได 

ขอเสนอแนะสําหรับกลุมผูใชบริการสินเชื่อสวนบุคคลท่ีเปนพนักงานธุรกิจสวนตัว /  
คาขาย จากขอมูลการศึกษาไดนําปจจัยยอยในแตละดานท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมาก
ท่ีสุดมาเปนขอมูลเพื่อเสนอแนะ ดังนี้ 

- ความนาเช่ือถือของบริษัทผูใหสินเช่ือ 
- อัตราดอกเบ้ียตํ่ากวาผูใหบริการรายอ่ืน 
- ความสะดวกในการหาสถานท่ีตั้งของตู ATM เพื่อกดเงินสดสินเช่ือสวนบุคคล 
- มีแผนปายบอกราคาและรายละเอียดของการผอนชําระ ณ จุดวางสินคา 
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- พนักงานสินเช่ือ/พนักงานรับชําระเงินพูดจาสุภาพ มีมนุษยสัมพันธดี และ
พนักงานสินเช่ือ/พนักงานรับชําระเงินมีความชํานาญในการใหบริการ 

- ข้ันตอนการสมัครไมยุงยาก อนุมัติงาย 
- สํานักงานสาขา มีอุปกรณอํานวยความสะดวกท่ีทันสมัย  ครบครันมีท่ีนั่งพัก ชวง

รอรับบริการเพียงพอ สะดวกสบาย  และพื้นท่ีของสถานท่ีจอดรถมีขนาด
เหมาะสมและปลอดภัย 

ขอเสนอแนะสําหรับกลุมผูใชบริการสินเช่ือดังกลาวบริษัทผูใหบริการสินเช่ือเงินสด 
ควรใหความสําคัญกับปจจัยยอยในแตละดานขางตน ใหมีความเหมาะสมกับความตองการของกลุม
ลูกคาของตน ซ่ึงลูกคาในกลุมท่ีทําธุรกิจสวนตัว และคาขายใหความสําคัญปจจัยยอยท่ีตางออกไป
ในสวนของพนักงานท่ีใหบริการสินเช่ือ และรับชําระเงินตองพูดจาสุภาพ มีมนุษยสัมพันธดี และ
ตองมีความชํานาญในการบริการ ดังนั้นทางผูใหบริการตองตระหนักและใหความสําคัญการการ
ปฏิบัติหนาท่ีของตนโดยบุคลากรของบริษัทผูใหบริการสินเช่ือจึงตองมีความพรอม และมาตรฐาน
ในการทํางาน จึงเปนหนาท่ีหลักสําคัญของฝายสรรหา และพัฒนาบุคลากรของแตละหนวยงานท่ี
จะตองจัดทําแผนงานดานการฝกอบรมพนักงานในดานตางๆ ใหมีความรูความสามารถในการ
ทํางาน และจะตองมีวัฒนธรรมองคกรท่ีดีชวยสรางใหพนักงานมีจิตสํานึก มีความเต็มใจในการ
ปฏิบัติหนาท่ี และทายท่ีสุดจะตองมีการใหรางวัลกับพนักงาน ซ่ึงอาจใชเกณฑการประเมิน เขามา
เปนตัวช้ีวัด เชน โบนัสตามผลงาน การโปรโมทตําแหนง เปนตน  ในดานของภาพลักษณและส่ิง
อํานวยความสะดวก อุปกรณสํานักงานตาง ๆ ก็ควรมีการดูแลรักษา ปรับเปล่ียน เพิ่มเติม ใหมีความ
เหมาะสมและทันสมัยเพื่อสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา 

 
 สวนท่ี  2 ขอเสนอแนะสําหรับกลุมผูใชบริการสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับ
ธนาคารแหงประเทศไทยในอําเภอเมืองลําพูน จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน ไดแก 

ขอเสนอแนะสําหรับกลุมผูใชบริการสินเชื่อสวนบุคคลท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 5,000–
10,000 บาท จากขอมูลการศึกษาไดนําปจจัยยอยในแตละดานท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
มากท่ีสุดมาเปนขอมูลเพื่อเสนอแนะ ดังนี้ 

- ความนาเช่ือถือของบริษัทผูใหสินเช่ือ 
- อัตราดอกเบ้ียตํ่ากวาผูใหบริการรายอ่ืน 
- มีสาขาต้ังอยูในหางสรรพ สินคา เชน หางบ๊ิกซี 
- มีแผนปายบอกราคาและรายละเอียดของการผอนชําระ ณ จุดวางสินคา 
- พนักงานสินเช่ือ/พนักงานรับชําระเงินมีความรวดเร็ว ในการใหบริการ 
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- ระยะเวลาในการอนุมัติสินเช่ือท่ีรวดเร็ว 
- มีท่ีนั่งพัก ชวงรอรับบริการเพียงพอ สะดวกสบาย 
ขอเสนอแนะสําหรับกลุมผูใชบริการสินเช่ือดังกลาวบริษัทผูใหบริการสินเช่ือเงินสด 

ควรใหความสําคัญกับปจจัยยอยในแตละดานขางตน ใหมีความเหมาะสมกับความตองการของกลุม
ลูกคาของตน แมจะเปนกลุมลูกคาที่มีรายไดต่ําสุด แตผูใหบริการก็ควรใหความสําคัญกับลูกคากลุม
นี้ไมตางกับกลุมลูกคารายไดอ่ืนดวย นอกจากนั้นยังเปนกลุมลูกคาท่ีมีรายไดท่ีต่ํากวา 15,000 บาท 
ซ่ึงตามขอกําหนดจากธนาคารแหงประเทศไทยทําใหลูกคาไมสามารถสมัครบัตรเครดิตได  จึงถือ
ไดวาเปนกลุมเปาหมายหลักของผูใหบริการสินเช่ือเงินสด หลาย ๆ บริษัทดวยกัน และเพ่ือเปนการ
ตอบสนองความตองการดานตาง ๆ ใหกับลูกคาจึงควรปรับปรุงการใหบริการในดานตาง ๆ ซ่ึงจาก
ขอมูลการใหความสําคัญกับปจจัยยอยขางตนเห็นไดวาลูกคากลุมนี้ใหความสําคัญกับการใหบริการ
ท่ีมีความสะดวกรวดเร็ว รวมถึงจุดใหบริการจะตองอยูในหางท่ีสามารถเขาไปติดตอทําธุรกรรม  
ตาง ๆ และอํานวยความสะดวกสบายเม่ือเขาไปใชบริการ ดังนั้นใหบริการอาจใชโปรโมช่ันพิเศษ
สําหรับลูกคาท่ีเขามาสมัครโดยตรงท่ีสาขา เชน การแจกของกํานัลหลังจากท่ีลูกคายื่นเอกสาร
ครบถวนท่ีสาขาหรือจุดใหบริการทันที  ภายในสํานักงานสาขาจัดใหมีการเครื่องดื่ม หนังสือพิมพ 
นิตยสารใหลูกคาไดอานในระหวางท่ีรอรับบริการ เปนตน 

 
ขอเสนอแนะสําหรับกลุมผูใชบริการสินเชื่อสวนบุคคลที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 

10,001-15,000 บาท จากขอมูลการศึกษาไดนําปจจัยยอยในแตละดานท่ีผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญมากท่ีสุดมาเปนขอมูลเพื่อเสนอแนะ ดังนี้ 

- วงเงินท่ีอนุมัติสูง 
- อัตราดอกเบ้ียตํ่ากวาผูใหบริการรายอ่ืน 
- ชองทางการชําระสินเช่ือมีหลากหลาย เชน ตูชําระคืนเงินสดอัตโนมัติ  

ผานเคาทเตอรของธนาคาร 
- มีแผนปายบอกราคาและรายละเอียดของการผอนชําระ ณ จุดวางสินคา 
- พนักงานสินเช่ือ/พนักงานรับชําระเงินมีความรวดเร็ว ในการใหบริการ 
- มีชองทางการรับชําระท่ีหลากหลาย เพื่ออํานวยความสะดวกใหลูกคา เชน  รับ

ชําระผานตู ATM ผาน  E-Banking 
- พื้นที่ของจุดบริการมีขนาดเหมาะสมกับจํานวนผูมาใชบริการ 
ขอเสนอแนะสําหรับกลุมผูใชบริการสินเช่ือดังกลาวบริษัทผูใหบริการสินเช่ือเงินสด 

ควรใหความสําคัญกับปจจัยยอยในแตละดานขางตน ใหมีความเหมาะสมกับความตองการของกลุม
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ลูกคาของตน สําหรับกลุมลูกคารายได 10,001-15,000 ยังเปนกลุมลูกคาท่ีมีรายไดท่ีต่ํากวา 15,000 
บาท ซ่ึงตามขอกําหนดจากธนาคารแหงประเทศไทยทําใหลูกคาไมสามารถสมัครบัตรเครดิตได
เชนกัน โดยสวนใหญแลวลูกคาจึงเลือกท่ีจะใชบริการสินเช่ือเงินสดแทน สําหรับความตองการของ
ลูกคากลุมนี้ตองการไดรับวงเงินอนุมัติสูงจึงอาจใชขอมูลทางเครดิตจาก บริษัทขอมูลเครดิต
แหงชาติหรือ (Credit Bureau) ซ่ึงบริษัทผูใหบริการท่ีเปนสมาชิกของบริษัทขอมูลเครดิตดังกลาว 
สามารถเห็นรายละเอียดและประวัติการผอนชําระเงินกูจากบริษัท หรือแมแตธนาคารอ่ืน ๆ ไดวามี
ประวัติชําระท่ีดีหรือไม และมีหนี้สินท่ีคางกับบริษัทอ่ืนอีกหรือไม เพื่อเปนขอมูลในการพิจารณา
อนุมัติสินเช่ือใหลูกคาไดเต็มวงเงิน 

 
ขอเสนอแนะสําหรับกลุมผูใชบริการสินเชื่อสวนบุคคลที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 

15,001-20,000 บาท จากขอมูลการศึกษาไดนําปจจัยยอยในแตละดานท่ีผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญมากท่ีสุดมาเปนขอมูลเพื่อเสนอแนะ ดังนี้ 

- วงเงินท่ีอนุมัติสูง 
- อัตราดอกเบ้ียตํ่ากวาผูใหบริการรายอ่ืน 
- มีพนักงานหรือตัวแทนขายไปรับสมัครใหลูกคาโดยตรง 
- มีแผนปายบอกราคาและรายละเอียดของการผอนชําระ ณ จุดวางสินคา 
- พนักงานสินเช่ือ/พนักงานรับชําระเงินพูดจาสุภาพ มีมนุษยสัมพันธดี 
- ระยะเวลาในการอนุมัติสินเช่ือท่ีรวดเร็ว 
- พื้นที่ของจุดบริการมีขนาดเหมาะสมกับจํานวนผูมาใชบริการ 
ขอเสนอแนะสําหรับกลุมผูใชบริการสินเช่ือดังกลาวบริษัทผูใหบริการสินเช่ือเงินสด 

ควรใหความสําคัญกับปจจัยยอยในแตละดานขางตน ใหมีความเหมาะสมกับความตองการของกลุม
ลูกคาของตน สําหรับกลุมลูกคารายได 15,000-20,000 บาทเปนกลุมลูกคาท่ีสามารถสมัครบัตร
เครดิตตาง ๆ ไดซ่ึงนอกจากจะตองตอบสนองความตองการของลูกคาตามปจจัยยอยดานตาง ๆ แลว 
จําตองมีการนําเสนอจุดแข็งผลิตภัณฑของตนเพิ่มเติมดวย เชน หากลูกคาตองการเบิกใชเงินสด ใน
กรณีตาง ๆ ซ่ึงโดยท่ัวไปบัตรเครดิตเองจะตองมีคาธรรมเนียมการกดใชเงินตามวงเงินท่ีกดในอัตรา
ท่ีผูใหบริการไดกําหนดไวประมาณ 2% แตบัตรสินเช่ือเงินสดจะไมมีการคิดคาธรรมเนียมดังกลาว
แตคิดเปนดอกเบ้ีย ณ วันท่ีทําการกดเงินใชแทน ซ่ึงแมเทียบอัตราดอกเบ้ียแลว การกดใชเงินจาก
บัตรสินเช่ือเงินสดจะมีอัตราดอกเบ้ียท่ีสูงกวา บัตรเครดิต แตในระยะส้ัน ก็อาจเสียคาธรรมเนียม
การใชวงเงินและดอกเบ้ียท่ีต่ํากวา เนื่องจากไมมีการคิดคาธรรมเนียมการกดเงินดังกลาว เทียบไดวา
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มีอัตราดอกเบ้ียท่ีต่ํากวาผูใหบริการรายอ่ืน จึงเปนจุดแข็งท่ีสามารถช้ีแจงใหลูกคาไดเลือกใชบริการ
สินเช่ือเงินสดแทนท่ีจะใชจากบัตรเครดิต 

 
ขอเสนอแนะสําหรับกลุมผูใชบริการสินเชื่อสวนบุคคลที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 

20,001-25,000 บาท จากขอมูลการศึกษาไดนําปจจัยยอยในแตละดานท่ีผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญมากท่ีสุดมาเปนขอมูลเพื่อเสนอแนะ ดังนี้ 

- สามารถเลือกจํานวนงวดระยะเวลาการผอนได 
- อัตราดอกเบ้ียตํ่ากวาผูใหบริการรายอ่ืน 
- มีพนักงานหรือตัวแทนขายไปรับสมัครใหลูกคาโดยตรง 
- มีแผนปายบอกราคาและรายละเอียดของการผอนชําระ ณ จุดวางสินคา 
- พนักงานสินเช่ือ/พนักงานรับชําระเงินมีความรวดเร็ว ในการใหบริการ 
- ข้ันตอนการสมัครไมยุงยาก อนุมัติงาย 
- พื้นที่ของจุดบริการมีขนาดเหมาะสมกับจํานวนผูมาใชบริการ 
ขอเสนอแนะสําหรับกลุมผูใชบริการสินเช่ือดังกลาวบริษัทผูใหบริการสินเช่ือเงินสด 

ควรใหความสําคัญกับปจจัยยอยในแตละดานขางตน ใหมีความเหมาะสมกับความตองการของกลุม
ลูกคาของตน  จากปจจัยยอยขางตนพบวาปจจัยยอยดานข้ันตอนการสมัครไมยุงยาก อนุมัติงายใน
ลูกคากลุมนี้ไดใหระดับความสําคัญมากท่ีสุด ดังนั้นผูใหบริการควรใหความสําคัญในการใหบริการ 
โดยมีการลดข้ันตอนการทํางานในสวนท่ีซํ้าซอน หรือนําเทคโนโลยีตาง ๆ ไมวาจะเปนระบบการ
ตรวจสอบเครดิต หรือ โปรแกรมประมวลผลอนุมัติสินเชื่อมาเพ่ิมความสามารถในการชวยวิเคราะห
ขอมูล เพื่อลดระยะเวลาในการอนุมัติสินเช่ือ และลดข้ันตอนการสมัคร นอกจากนั้นอาจเพ่ิมหรือลด
เกณฑตรวจสอบที่เครงเกินไป เชน ยอมรับหลักฐานการแสดงตัวอ่ืนนอกจากบัตรประชาชน โดย
ลูกคาสามารถใชพาสปอรต  ใบอนุญาตขับรถ  บัตรเหลือง  บัตรขาราชการ แทนได  เปนตน หรือ
กรณีท่ีลูกคามีบัตรสมาชิกอยูแลว ก็สามารถทําธุรกรรมการเงินได โดยเพียงบัตรสมาชิก และ
เอกสารแสดงตน โดยไมตองยื่นหลักฐานแสดงรายไดอ่ืน ๆ มาทําธุรกรรมได โดยไมตองตรวจสอบ
เครดิตซํ้าอีก เหลานี้ก็จะชวยลดความยุงยากลงได  
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ขอเสนอแนะสําหรับกลุมผูใชบริการสินเชื่อสวนบุคคลท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 25,000
บาทขึ้นไป จากขอมูลการศึกษาไดนําปจจัยยอยในแตละดานท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
มากท่ีสุดมาเปนขอมูลเพื่อเสนอแนะ ดังนี้ 

- สามารถขอเพ่ิมวงเงินสินเช่ือได 
- อัตราดอกเบ้ียตํ่ากวาผูใหบริการรายอ่ืน 
- ชองทางการชําระสินเช่ือมีหลากหลาย เชน ตูชําระคืนเงินสดอัตโนมัติ 

 ผานเคาทเตอรของธนาคาร 
- มีแผนปายบอกราคาและรายละเอียดของการผอนชําระ ณ จุดวางสินคา 
- พนักงานสินเช่ือ/พนักงานรับชําระเงินมีความรวดเร็ว ในการใหบริการ 
- ข้ันตอนการสมัครไมยุงยาก อนุมัติงาย 
- มีปายและสัญลักษณแสดงจุดใหบริการท่ีเห็นชัดเจน 
ขอเสนอแนะสําหรับกลุมผูใชบริการสินเช่ือดังกลาวบริษัทผูใหบริการสินเช่ือเงินสด 

ควรใหความสําคัญกับปจจัยยอยในแตละดานขางตน ใหมีความเหมาะสมกับความตองการของกลุม
ลูกคาของตน สําหรับ ปจจัยยอยท่ีลูกคาตองการใหขอเพิ่มวงเงินสินเช่ือได  เพื่อตอบสนองกับความ
ตองการการใชวงเงินท่ีเพิ่มข้ึนของลูกคา ก็สามารถที่จะนําเอาประวัติการผอนชําระของลูกคาท่ีมีอยู
เดิมมาชวยพิจารณาเพ่ิมเติมวงเงิน หรือหากวงเงินท่ีอนุมัติสูงเกินกวาความสามารถการผอนชําระ
ของลูกคา (บริษัทจะเปนผูกําหนดความสามารถการชําระเงินคืน) อาจมีขอเสนอใหลูกคาจัดการรวม
ยอดชําระท้ังหมดที่เกิดข้ึนกับบริษัท หรือ บริษัทอ่ืน ๆ มาทําสัญญาใหม หรือ การ Re finance ซ่ึง
สามารถนําเงินกูเงินกอนใหมเพื่อไปใชคืนเงินกูกอนเกา โดยท่ีสัญญากูใหมจะไดรับขอเสนอในการ
กูท่ีดีกวา เชน ดอกเบ้ียท่ีถูกกวา งวดผอนตอเดือนท่ีนอยลง หรือ ระยะเวลาผอนท่ียาวนานมากขึ้น 
และสามารถเพ่ิมวงเงินไดเพิ่มข้ึน หากวัดจากความสามารถในการผอนชําระเม่ือเทียบกับสัญญากู
เดิม ท้ังนี้ข้ึนตอนการเพิ่มวงเงินจะตองมีข้ึนตอนท่ีไมยุงยากจนเกินไป เชนหากเปนลูกคาเกาก็ขอใช
เพียงหลักฐานแสดงรายไดท่ีเพิ่มข้ึนของลูกคาและหลักฐานแสดงตนเทานั้น และจากการศึกษา
พบวาผูตอบแบบสอบถามกลุมนี้ใหความสําคัญลําดับแรกในเร่ืองมีแผนปายบอกราคาและ
รายละเอียดของการผอนชําระ ณ จุดวางสินคา  แมจะอยูในความสําคัญระดับปานกลาง ตางจากกลุม
รายไดอ่ืนท่ีไดใหความสําคัญเปนลําดับแรกและในระดับมากกับปจจัยยอยนี้ ดังนั้นผูใหบริการควร
ใหความสําคัญในการใหบริการโดยมีแผนปายบอกราคาและรายละเอียดของการผอนชําระ ณ จุด
วางสินคา  ใหมีความถูกตอง ชัดเจน มองเห็นไดงาย  สะดุดตา และส่ือถึงบริษัทผูใหบริการไดทันที 
เชน มีโลโก หรือ สัญลักษณของบริษัท , มีปายสีเดียวกันกับบริษัทผูใหบริการเปนตน 
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สวนท่ี  3 ขอเสนอแนะสําหรับกลุมผูใชบริการสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับ
ธนาคารแหงประเทศไทยในอําเภอเมืองลําพูน เรียงตามปจจัยท่ีลูกคาใหความสําคัญ ดังนี้ 

ดานกระบวนการใหบริการ  จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
ลําดับแรกในเรื่อง ข้ันตอนการสมัครไมยุงยาก อนุมัติงาย  ดังนั้นผูใหบริการควรใหความสําคัญใน
การใหบริการ โดยมีการลดข้ันตอนการทํางานในสวนท่ีซํ้าซอน หรือนําเทคโนโลยีตาง ๆ ไมวาจะ
เปนระบบการตรวจสอบเครดิต หรือ โปรแกรมประมวลผลอนุมัติสินเช่ือมาเพ่ิมความสามารถใน
การชวยวิเคราะหขอมูล เพื่อลดระยะเวลาในการอนุมัติสินเช่ือ และลดข้ันตอนการสมัคร 
นอกจากนั้นอาจเพิ่มหรือลดเกณฑตรวจสอบท่ีเครงเกินไป เชน ยอมรับหลักฐานการแสดงตัวอ่ืน
นอกจากบัตรประชาชน โดยลูกคาสามารถใชพาสปอรต, ใบอนุญาตขับรถ, บัตรเหลือง, บัตร
ขาราชการ แทนได  เปนตน หรือกรณีท่ีลูกคามีบัตรสมาชิกอยูแลว ก็สามารถทําธุรกรรมการเงินได 
โดยเพียงบัตรสมาชิก และเอกสารแสดงตน โดยไมตองยื่นหลักฐานแสดงรายไดอ่ืน ๆ มาทํา
ธุรกรรมได โดยไมตองตรวจสอบเครดิตซํ้าอีก เหลานี้ก็จะชวยลดความยุงยากลงได  

ดานราคา จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ กับอัตราดอกเบ้ีย ท่ี
มีอัตราตํ่ากวาผูใหบริการรายอื่น  ท้ังนี้ผลิตภัณฑเปนสินเช่ือสวนบุคคล ซ่ึงมีขอกฎหมายกําหนด 
เพื่อกํากับกิจการเก่ียวกับเพดานอัตราดอกเบ้ียเงินกู และคาธรรมเนียมการใชวงเงินไวอยูแลว การ
แขงขันในดานการใชอัตราดอกเบ้ียท่ีต่ํากวาขอกําหนด อาจจําเปนท่ีจะตองเลือกใชกับลูกคาบาง
กลุมเชน ลูกคาเกาท่ีมีประวัติผอนชําระดีหรือมีความสามารถชําระไดมากกวาข้ันตํ่า ชําระตรงงวด
หรือลูกคาท่ีมีรายไดสูง มีอาชีพม่ันคงเปนตนเพื่อลดความเส่ียงท่ีจะเกิดในอนาคต นอกจากนี้ปจจัย
ยอยอ่ืนก็สามารถนํามาใชควบคูไดหลายปจจัยไมวาจะเปน ไมมีคาธรรมเนียมถือบัตรสมาชิกรายป 
ไมมีคาธรรมเนียมในการชําระคืนเงินกู/ชําระคาสินคาตามจุดใหบริการของบริษัท ไมมีคาแรกเขา
ในการสมัคร คาธรรมเนียมการรับชําระผานผูใหบริการรับชําระตํ่ากวาบริษัท มีสวนลดดอกเบ้ียให
เม่ือชําระคาบริการกอนกําหนด ซ่ึงมีความสําคัญตอการตัดสินใจใชบริการสินเช่ือดวยเชนกัน  

ดานชองทางการจัดจําหนาย  จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
ลําดับแรกในเรื่องมีพนักงานหรือตัวแทนขายไปรับสมัครใหลูกคาโดยตรง  ดังนั้นผูใหบริการควร
ใหความสําคัญในการใหบริการโดยจัดใหมีพนักงานหรือตัวแทนขายไปรับสมัครใหลูกคาโดยตรง  
มีการปรับปรุง พัฒนา เพิ่มเติม ชองทางการใหบริการ ตลอดจนชองทางของการชําระสินเช่ือมี
หลากหลาย และสะดวก สบาย พอเพียงกับความตองการใชบริการโดยดูจากกลุมลูกคาปจจุบัน และ
แนวโนมลูกคาอนาคต  นอกจากนี้เทคโนโลยีปจจุบันยังเพิ่มชองทางใหกับการดําเนินกิจการดาน
ตาง ๆ ของบริษัทผูใหบริการสินเช่ือบุคคลเพ่ิมข้ึน ไมวาจะเปนการเปดชองทางสมัครผาน
อินเตอรเน็ต หรือ การทําธุรกรรมผานทางโทรศัพท เปนตน อยางไรก็ตามชองทางดานเทคโนโลยี
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จะตองมีระบบปองกัน และระบบควบคุมการใชงานจากท้ังผูใหบริการ และผูบริการอยางรัดกุม เพื่อ
ลดปญหาโจรกรรมขอมูลท่ีชองทางสาธารณะเขาถึงได 

ดานการสงเสริมการตลาด  จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
ลําดับแรกในเรื่องมีแผนปายบอกราคาและรายละเอียดของการผอนชําระ ณ จุดวางสินคา  ดังนั้นผู
ใหบริการควรใหความสําคัญในการใหบริการโดยมีแผนปายบอกราคาและรายละเอียดของการผอน
ชําระ ณ จุดวางสินคา  ใหมีความถูกตอง ชัดเจน มองเห็นไดงาย  สะดุดตา และส่ือถึงบริษัทผู
ใหบริการไดทันที เชน มีโลโก หรือ สัญลักษณของบริษัท , มีปายสีเดียวกันกับบริษัทผูใหบริการ
เปนตน นอกจากน้ัน ปจจัยท่ีมีความสําคัญในดานการสงเสริมการตลาดยังมีอีกหลายปจจัย ท่ีตอง
เลือกใชใหตรงกับกลุมลูกคาเปาหมาย โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงวิธีการสงเสริมการขายให
ทันสมัย เชน มีโปรโมชั่นสงเสริมการขาย ดอกเบ้ีย 0% ใน 6 เดือนแรก ชําระตรงไดทอง เพื่อน
แนะนําเพื่อน สามารถใชบัตรสมาชิกเปนบัตรสวนลดสินคาหรือคาบริการตามรานคาท่ีรวมกิจกรรม  
โดยสะสมคะแนนจากการใชบัตรเพ่ือแลกรับของรางวัล  และการโฆษณาบริการสินเช่ือสวนบุคคล
ผานส่ือตางๆ เชน ทางโทรทัศน  หนังสือพิมพ นิตยสาร  ปายโฆษณา ฯลฯ เปนตน 

ดานบุคลากร จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญลําดับแรกใน
เร่ืองพนักงานสินเช่ือ/พนักงานรับชําระเงินมีความรวดเร็ว ในการใหบริการ  ดังนั้นผูใหบริการควร
ใหความสําคัญในการใหบริการโดยจัดใหมีพนักงานสินเช่ือ/พนักงานรับชําระเงินท่ีมีความรวดเร็ว 
ในการใหบริการ  และพนักงานสินเช่ือ/พนักงานรับชําระเงินพูดจาสุภาพ มีมนุษยสัมพันธดี 
พนักงานสินเช่ือ/พนักงานรับชําระเงินมีความชํานาญในการใหบริการ พนักงานสินเช่ือ/พนักงานรับ
ชําระเงินมีความรูความสามารถแนะนําและแกไขปญหาในการใหบริการได พนักงานสินเช่ือ/
พนักงานรับชําระใหบริการลูกคาดวยความเทาเทียม (ไมมีการเลือกปฏิบัติ เชน การแซงคิว) จาก
ปจจัยยอยดังกลาวลูกคาจึงมีความคาดหวังท่ีจะไดรับการบริการจากตัวพนักงานเอง ดังนั้นบุคลากร
ของบริษัทผูใหบริการสินเชื่อจึงตองมีความพรอม และมาตรฐานในการทํางาน จึงเปนหนาท่ีหลัก
สําคัญของฝายสรรหา และพัฒนาบุคลากรของแตละหนวยงานท่ีจะตองจัดทําแผนงานดานการ
ฝกอบรมพนักงานในดานตาง ๆ ใหมีความรูความสามารถในการทํางาน และจะตองมีการ
วัฒนธรรมองคกรท่ีดีชวยสรางใหพนักงานมีจิตสํานึก มีความเต็มใจในการปฏิบัติหนาท่ี และ
ทายท่ีสุดจะตองมีการใหรางวัลกับพนักงาน ซ่ึงอาจใชเกณฑการประเมิน เขามาเปนตัวช้ีวัด เชน 
โบนัสตามผลงาน การโปรโมทตําแหนง เปนตน 

ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  การศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถาม
ใหความสําคัญลําดับแรกในเร่ืองพื้นท่ีของจุดบริการมีขนาดเหมาะสมกับจํานวนผูมาใชบริการ  
ดังนั้นผูใหบริการควรใหความสําคัญในการใหบริการ โดยจัดพื้นท่ีของจุดบริการใหมีขนาด
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เหมาะสม มีความสะอาด สวยงาม ทันสมัย  สะดวกสบายในการเขามาใชบริการ มีความปลอดภัย
กับตัวของลูกคาและพนักงานผูใหบริการเอง เพื่อสรางความประทับใจของผูใชบริการ และเปน
ภาพลักษณท่ีดีใหกับบริษัท นอกจากภายในอาคารแลว ภายนอกก็ควรมีการดูแลใหมีความเหมาะสม
ดวยเชนจัดใหมีพื้นท่ีของสถานท่ีจอดรถที่มีขนาดเหมาะสมและปลอดภัยแกลูกคา และยังจะตองดู
ไปถึงสภาพแวดลอมในชุมชนท่ีเปนท่ีตั้งอีกดวย 
 ดานผลิตภัณฑ  จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในเร่ืองของ
ความสามารถท่ีจะเลือกผอนชําระข้ันตํ่าได และ สามารถขอเพ่ิมวงเงินสินเช่ือได ดังนั้นผูใหบริการ
ควรมีการวางแผนที่จะพัฒนาผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการของลูกคา โดยการวิเคราะหขอมูล
จากหลายแหลง ตลอดจนแนวโนมความตองการของลูกคาในอนาคต ซ่ึงอาจใชขอมูลจากลูกคาท่ีมี
อยูเดิมมาชวยประกอบการวิเคราะหได ท้ังนี้ผลิตภัณฑเปนสินเช่ือสวนบุคคลจึงตองคํานึงถึงความ
คุมทุนและคาความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึงตองใชผูเช่ียวชาญเฉพาะดานมาเปนท่ีปรึกษาและพัฒนา
ผลิตภัณฑควบคูไปดวย ยกตัวอยางจากความตองการของกลุมท่ีทําการศึกษามีความตองการท่ีจะ
ชําระคางวดดวยอัตราข้ันต่ํา แตตองการไดวงเงินท่ีสูง (จากขอเพิ่มวงเงิน) อาจใชวิธีการขยายงวด
การผอนชําระใหยาวข้ึน ในกรณีการคิดอัตราดอกเบ้ียคงท่ี (Flat Rate) ซ่ึงอัตราชําระข้ันตํ่าท่ีลูกคา
ชําระเปนคางวดเขามา เม่ือคํานวณแลวจะตองมากกวาดอกเบ้ียเงินกูท่ีผูใหบริการนํามาลงทุน แตไม
เกินกวาท่ีกฎหมายไดกําหนดไว  


