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บทที ่5 
 

สรุปผลการศึกษา อภปิรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 
  

 การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อขา้ราชการใน
อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ในการใชบ้ริการสินเช่ือส่วนบุคคลโดยผูศึ้กษาไดท้  าการศึกษาจาก ขา้ราชการ
และลูกจา้งประจ าในสังกดัหน่วยงานราชการในอ าเภอฝางจ านวน 270คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล น าไปประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป ท าการวเิคราะห์โดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา คือ ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ซ่ึงผลการศึกษาสามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล 
ขอ้คน้พบ และขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง
30-49 ปี   สถานภาพสมรสการศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็นขา้ราชการระดบั 1-6 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
อยูใ่นช่วง 10,001 – 20,000 บาท  

 
ส่วนที ่2 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัการเลอืกใช้บริการสินเช่ือส่วนบุคคล 

จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับการเลือกใช้บริการสินเช่ือส่วนบุคคลของผูต้อบ
แบบสอบถามพบว่าส่วนใหญ่เลือกใช้บริการจากเหตุผลเพื่อเสริมสภาพคล่องในการด ารงชีวิต
ประจ าวนั  มีวตัถุประสงคเ์พื่อน าไปช าระหน้ีอ่ืนๆใชบ้ริการสินเช่ือบุคคลกบัธนาคารกรุงไทย ประเภท
วงเงินสินเช่ือเป็นการผ่อนช าระเป็นงวด ๆ วงเงินรวมสินเช่ือท่ีใช้บริการในปัจจุบนัจ านวนไม่เกิน 
200,000 บาท  ผูใ้ชว้งเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงินส่วนใหญ่ไม่เคยเปล่ียนสถาบนัการเงินเลย และท่ีมี
การเปล่ียนมกัจะเปล่ียนในช่วง 1 ปี ถึง 5 ปี 
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ส่วนที ่3 ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลอืกใช้บริการสินเช่ือ
ส่วนบุคคล 

ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อขา้ราชการในอ าเภอฝาง ในการใช้
บริการสินเช่ือส่วนบุคคล ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั ด้านผลิตภณัฑ์  ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย ในระดบัมากส่วนดา้นราคา  และดา้นการส่งเสริมการตลาด ในระดบัปานกลางตามล าดบั 
 1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ในระดับมาก ปัจจยัย่อยท่ีให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียในระดับมาก ได้แก่พนักงานสินเช่ือ
ให้บริการลูกคา้อย่างเอาใจใส่ มีความจริงใจ(ค่าเฉล่ีย 3.98) รองลงมาคือสถาบนัการเงินท่ีให้บริการมี
ความน่าเช่ือถือ (ค่าเฉล่ีย 3.95) พนกังานสินเช่ือเก็บรักษาความลบัและรักษาขอ้มูลเป็นอยา่งดี (ค่าเฉล่ีย 
3.94) พนกังานสินเช่ือมีทกัษะ ความรู้ให้ค  าแนะน า ตอบขอ้ซกัถามไดช้ดัเจน(ค่าเฉล่ีย 3.88) พนกังาน
สินเช่ือเพียงพอต่อการให้บริการในแต่ละช่วงเวลา (ค่าเฉล่ีย 3.73)วงเงินอนุมติัตรงตามความตอ้งการ
(ค่าเฉล่ีย 3.63)ระยะเวลาการผ่อนช าระท่ีนานตรงตามความตอ้งการ ก าหนดคุณสมบติัผูข้อสินเช่ือท่ี
ชดัเจน   ระยะเวลาการอนุมติัรวดเร็ว  (ค่าเฉล่ีย 3.60) ค่างวดการผอ่นช าระน้อยตรงตามความตอ้งการ
เอกสารประกอบการขอสินเช่ือไม่ยุง่ยาก (ค่าเฉล่ีย 3.59) และหลกัประกนัของสินเช่ือสามารถหาไดง่้าย 
เช่น การใชบุ้คคลค ้าประกนั หรือต าแหน่งราชการค ้า(ค่าเฉล่ีย 3.57)ตามล าดบั 
 2. ปัจจัยด้านราคาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นราคาในระดบั
ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.40) สามารถเรียงล าดับตามค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยได้ดังน้ีปัจจยัด้านอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีต ่า (ค่าเฉล่ีย 3.69) อตัราค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินสินเช่ือท่ีต ่า (ค่าเฉล่ีย 3.38) ค่าปรับใน
กรณีปิดบญัชีช าระยอดหน้ีเสร็จส้ินก่อนครบก าหนดสัญญา (ค่าเฉล่ีย 3.11) ตามล าดบั 
 3. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม ใหค้วามส าคญักบัปัจจยั
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.61) สามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไป
นอ้ยไดด้งัน้ีปัจจยัดา้นความสะอาดของพื้นท่ีให้บริการ(ค่าเฉล่ีย 3.89) สะดวกและความปลอดภยัของ
สถานท่ีจอดรถ(ค่าเฉล่ีย 3.85) ท าเลท่ีตั้งส านักงานความสะดวกต่อการเดินทางมาใช้บริการ(ค่าเฉล่ีย 
3.83) มีป้ายบอกสถานท่ีให้บริการภายในอาคารท่ีชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.82) มีจ  านวนสาขา ท่ีให้บริการมี
มากเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 3.78) ช่องทางการช าระคืน โดยผ่านเคาน์เตอร์สถาบันการเงินได้ทุกสาขา 
(ค่าเฉล่ีย 3.71) ช่องทางการหาขอ้มูลและติดต่อสอบถามเก่ียวกบัสินเช่ือไดส้ะดวก เช่น ทางโทรศพัท ์
Call Center เว็บไซด์ (ค่าเฉล่ีย 3.60) ตวัแทนหรือพนักงานสถาบนัการเงินออกให้บริการรับใบค าขอ
สินเช่ือโดยตรง (ค่าเฉล่ีย 3.55) ช่องทางการช าระค่างวด โดยผ่านช่องทางอิเลคทรอนิคส์เช่น ตู ้ATM/ 
Online banking (ค่าเฉล่ีย 3.36) และสามารถยื่นกรอกใบสมคัรออนไลน์ทางหน้าเวบ็ไซต์ของสถาบนั
การเงิน(ค่าเฉล่ีย 2.72) ตามล าดบั 
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 4. ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาดพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้น
การส่งเสริมการตลาด ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.37) สามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไป
น้อยไดด้งัน้ีการแนะน าบริการโดยพนกังาน ผ่านการประชาสัมพนัธ์ให้ขอ้มูลข่าวสารตามส านกังาน 
สถานท่ีราชการท่ีท างาน(ค่าเฉล่ีย 3.71) การประชาสัมพนัธ์โปรโมชั่นใหม่ๆ แก่ลูกคา้ เช่น จดหมาย
เชิญชวน  SMS  Email (ค่าเฉล่ีย 3.47) การโฆษณาผ่านส่ือต่าง ๆ เช่น โทรทศัน์ ป้ายโฆษณา แผน่พบั
(ค่าเฉล่ีย 3.46) การตั้งบูทประชาสัมพนัธ์ตามงานเทศกาลต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 3.14) และการจดัโปรโมชัน่
ในการกระตุน้การตลาด เช่นการแจกของสมนาคุณ (ค่าเฉล่ีย 3.05) ตามล าดบั 

 
ส่วนที ่4ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลอืกใช้บริการสินเช่ือ
ส่วนบุคคล จ าแนกตาม เพศ อายุ รายได้ 

4.1 ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลอืกใช้บริการสินเช่ือส่วน
บุคคล จ าแนกตามเพศ 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ผูต้อบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิงใหค้วามส าคญัโดยรวม
มีค่าเฉล่ียในระดบัมาก 

ปัจจยัย่อยผูต้อบแบบสอบถามเพศชายให้ความส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด3 อนัดับ ดังน้ี
พนักงานสินเช่ือให้บริการลูกคา้อย่างเอาใจใส่มีความจริงใจพนกังานสินเช่ือมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ยิ้ม
แยม้แจ่มใสพนกังานสินเช่ือเก็บรักษาความลบัและรักษาขอ้มูลเป็นอยา่งดี 

ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงให้ความส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด3 อนัดับ ดังน้ี สถาบัน
การเงินท่ีให้บริการมีความน่าเช่ือถือพนักงานสินเช่ือให้บริการลูกค้าอย่างเอาใจใส่ มีความจริงใจ, 
พนกังานสินเช่ือเก็บรักษาความลบัและรักษาขอ้มูลเป็นอยา่งดีพนกังานสินเช่ือมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ยิม้
แยม้แจ่มใส 

ปัจจัยด้านราคาผูต้อบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิงให้ความส าคญัโดยรวมมี
ค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง 

ปัจจยัย่อยผูต้อบแบบสอบถามเพศชายให้ความส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด3 อนัดับ ดังน้ี 
อตัราดอกเบ้ียต ่า   อตัราค่าธรรมเนียมการใชว้งเงินสินเช่ือท่ีต ่า   และค่าปรับในกรณีปิดบญัชีช าระยอด
หน้ีเสร็จส้ินก่อนครบก าหนดสัญญา 

ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงให้ความส าคัญท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด3 อันดับ ดังน้ี อัตรา
ดอกเบ้ียท่ีต ่า    อตัราค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินสินเช่ือท่ีต ่า    ค่าปรับในกรณีปิดบญัชีช าระยอดหน้ี
เสร็จส้ินก่อนครบก าหนดสัญญา 
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ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายผูต้อบแบบสอบถามทั้ งเพศชายและเพศหญิงให้
ความส าคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก 

ปัจจยัย่อยผูต้อบแบบสอบถามเพศชายให้ความส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด3 อนัดับ ดังน้ี
ความสะอาดของพื้นท่ีให้บริการมีป้ายบอกสถานท่ีให้บริการภายในอาคารท่ีชดัเจน สะดวกและความ
ปลอดภยัของสถานท่ีจอดรถ 

ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงใหค้วามส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด3 อนัดบั ดงัน้ี ความสะอาด
ของพื้นท่ีให้บริการสะดวกและความปลอดภยัของสถานท่ีจอดรถท าเลท่ีตั้งส านกังานความสะดวกต่อ
การเดินทางมาใชบ้ริการ 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผู ้ตอบแบบสอบถามทั้ งเพศชายและเพศหญิงให้
ความส าคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง 

ปัจจยัยอ่ยผูต้อบแบบสอบถามเพศชายใหค้วามส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด3 อนัดบั ดงัน้ี ดงัน้ี  
การแนะน าบริการโดยพนกังานผา่นการประชาสัมพนัธ์ใหข้อ้มูลข่าวสารตามส านกังานสถานท่ีราชการ
ท่ีท างานการโฆษณาผ่านส่ือต่าง ๆ เช่น โทรทศัน์ ป้ายโฆษณาแผน่พบั การประชาสัมพนัธ์โปรโมชัน่
ใหม่ๆ แก่ลูกคา้ เช่น จดหมายเชิญชวน SMS  Email 

ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงให้ความส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด3 อนัดบั ดงัน้ี การแนะน า
บริการโดยพนกังานผ่านการประชาสัมพนัธ์ให้ขอ้มูลข่าวสารตามส านกังานสถานท่ีราชการท่ีท างาน   
การประชาสัมพนัธ์โปรโมชัน่ใหม่ๆ แก่ลูกคา้ เช่นจดหมายเชิญชวน SMS  Emailการโฆษณาผา่นส่ือ
ต่าง ๆ เช่น โทรทศัน์ ป้ายโฆษณา แผน่พบั  

4.2 ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลอืกใช้บริการสินเช่ือส่วน
บุคคล จ าแนกตามอายุ 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วงอายุ ให้ความส าคญัค่าเฉล่ียโดยรวมใน
ระดบัมาก  

ปัจจยัย่อยผูต้อบแบบสอบถามช่วงอายุ 20-29 ปี  ให้ความส าคัญท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
อนัดบัได้ดงัน้ีสถาบนัการเงินท่ีให้บริการมีความน่าเช่ือถือ  พนักงานสินเช่ือมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ยิ้ม
แยม้แจ่มใส, พนกังานสินเช่ือให้บริการลูกคา้อยา่งเอาใจใส่ มีความจริงใจ    พนกังานสินเช่ือมีทกัษะ 
ความรู้ใหค้  าแนะน า ตอบขอ้ซกัถามไดช้ดัเจน 

ปัจจยัยอ่ยผูต้อบแบบสอบถามช่วงอาย ุ30-49 ปี ให้ความส าคญัค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัได้
ดงัน้ีพนกังานสินเช่ือให้บริการลูกคา้อย่างเอาใจใส่ มีความจริงใจพนกังานสินเช่ือเก็บรักษาความลบั
และรักษาขอ้มูลเป็นอยา่งดี     พนกังานสินเช่ือมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ยิม้แยม้แจ่มใส 
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ปัจจยัยอ่ยผูต้อบแบบสอบถามช่วงอาย ุ50-59 ปี ให้ความส าคญัค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัได้
ดงัน้ีพนกังานสินเช่ือให้บริการลูกคา้อยา่งเอาใจใส่ มีความจริงใจ,พนกังานสินเช่ือเก็บรักษาความลบั
และรักษาขอ้มูลเป็นอย่างดี พนักงานสินเช่ือมีทกัษะ ความรู้ให้ค  าแนะน า ตอบขอ้ซักถามไดช้ัดเจน,
พนกังานสินเช่ือมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ยิม้แยม้แจ่มใส วงเงินอนุมติัตรงตามความตอ้งการ,สถาบนัการเงิน
ท่ีใหบ้ริการมีความน่าเช่ือถือ 

ปัจจัยด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วงอายุ ให้ความส าคญัค่าเฉล่ียโดยรวมในระดบั
ปานกลาง 

 ปัจจยัย่อยผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วงอายุ ให้ความส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัได้
ดงัน้ี  อตัราดอกเบ้ียต ่า   อตัราค่าธรรมเนียมการใชว้งเงินสินเช่ือท่ีต ่า  ค่าปรับในกรณีปิดบญัชีช าระยอด
หน้ีเสร็จส้ินก่อนครบก าหนดสัญญา 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามช่วงอาย2ุ0 -29 ปี และ30-49 ปี ให้
ความส าคญัในระดบัมาก และช่วงอาย ุ50-59 ปี ใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลาง 

ปัจจยัย่อยผูต้อบแบบสอบถามช่วงอายุ 20-29 ปี ให้ความส าคญัค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั 
ไดด้งัน้ี  ช่องทางการหาขอ้มูลและติดต่อสอบถามเก่ียวกบัสินเช่ือไดส้ะดวก เช่น ทางโทรศพัท์ Call 
Center เวบ็ไซตส์ะดวกและความปลอดภยัของสถานท่ีจอดรถท าเลท่ีตั้งส านกังานความสะดวกต่อการ
เดินทางมาใชบ้ริการ,ความสะอาดของพื้นท่ีใหบ้ริการ 

 ปัจจยัยอ่ยผูต้อบแบบสอบถามช่วงอาย ุ30-49 ปีให้ความส าคญัค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัได้
ดงัน้ี  ความสะอาดของพื้นท่ีให้บริการ  ท าเลท่ีตั้งส านกังานความสะดวกต่อการเดินทางมาใช้บริการ 
สะดวกและความปลอดภยัของสถานท่ีจอดรถ, มีจ านวนสาขา ท่ีใหบ้ริการมีมากเพียงพอ  

 ปัจจยัยอ่ยผูต้อบแบบสอบถามช่วงอายุ 50-59 ปี ใหค้วามส าคญัค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัได้
ดงัน้ี สะดวกและความปลอดภยัของสถานท่ีจอดรถ ความสะอาดของพื้นท่ีให้บริการมีป้ายบอกสถานท่ี
ใหบ้ริการภายในอาคารท่ีชดัเจน  

 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดผูต้อบแบบสอบถามช่วงอาย ุ20-29 ปี ให้ความส าคญัใน
ระดบัมาก และช่วง 30-49 ปีและ50-59 ปี ใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลาง 
 ปัจจยัยอ่ยผูต้อบแบบสอบถามช่วงอายุ 20-29 ปี ใหค้วามส าคญัค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัได้
ดงัน้ี การแนะน าบริการโดยพนกังานผ่านการประชาสัมพนัธ์ให้ขอ้มูลข่าวสารตามส านกังาน สถานท่ี
ราชการท่ีท างาน    การโฆษณาผา่นส่ือต่าง ๆ เช่น โทรทศัน์ ป้ายโฆษณา แผน่พบั การประชาสัมพนัธ์
โปรโมชัน่ใหม่ๆ แก่ลูกคา้ เช่น จดหมายเชิญชวน  SMS  Email  
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ปัจจยัย่อยผูต้อบแบบสอบถามช่วงอายุ 30-49 ปี ให้ความส าคญัค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 อนัดบัไดด้งัน้ีการแนะน าบริการโดยพนกังานผา่นการประชาสัมพนัธ์ให้ขอ้มูล
ข่าวสารตามส านักงาน สถานท่ีราชการท่ีท างาน   การโฆษณาผ่านส่ือต่าง ๆ เช่น 
โทรทัศน์ ป้ายโฆษณา แผ่นพบั,การประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นใหม่ๆ แก่ลูกค้า เช่น 
จดหมายเชิญชวน SMS  Email    การตั้งบูทประชาสัมพนัธ์ตามงานเทศกาลต่างๆ 
 ปัจจยัยอ่ยผูต้อบแบบสอบถามช่วงอายุ 50-59 ปี ใหค้วามส าคญัค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัได้
ดงัน้ีการแนะน าบริการโดยพนกังานผา่นการประชาสัมพนัธ์ให้ขอ้มูลข่าวสารตามส านกังานสถานท่ี
ราชการท่ีท างานการประชาสัมพนัธ์โปรโมชัน่ใหม่ๆ แก่ลูกคา้ เช่น จดหมายเชิญชวน SMS  Emailการ
โฆษณาผา่นส่ือต่าง ๆ เช่น โทรทศัน์ ป้ายโฆษณา แผน่พบั  

4.3 ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลอืกใช้บริการสินเช่ือส่วน
บุคคล จ าแนกตามช่วงรายได้ 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วงรายได ้ให้ความส าคญัค่าเฉล่ียโดยรวม
ในระดบัมาก  

ปัจจยัย่อยผูต้อบแบบสอบถามช่วงรายได้ไม่เกิน 10,000.-บาทให้ความส าคญัค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 อันดับได้ ดังน้ี สถาบันการเงินท่ีให้บริการมีความน่าเช่ือถือ พนักงานสินเช่ือเก็บรักษา
ความลบัและรักษาขอ้มูลเป็นอยา่งดี พนกังานสินเช่ือใหบ้ริการลูกคา้อยา่งเอาใจใส่ มีความจริงใจ 
 ปัจจยัย่อยผูต้อบแบบสอบถามช่วงรายได้10,001-20,000 บาทให้ความส าคญัค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 อนัดบัได ้ดงัน้ีพนกังานสินเช่ือให้บริการลูกคา้อยา่งเอาใจใส่ มีความจริงใจ พนกังานสินเช่ือมี
มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ยิม้แยม้แจ่มใสพนกังานสินเช่ือเก็บรักษาความลบัและรักษาขอ้มูลเป็นอยา่งดี 
 ปัจจยัย่อยผูต้อบแบบสอบถามช่วงรายได้ 20,001-30,000 บาทให้ความส าคญัค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 อนัดบัได ้ดงัน้ีพนกังานสินเช่ือให้บริการลูกคา้อย่างเอาใจใส่ มีความจริงใจพนักงานสินเช่ือ
เก็บรักษาความลบัและรักษาขอ้มูลเป็นอย่างดีพนักงานสินเช่ือมีทกัษะ ความรู้ให้ค  าแนะน า ตอบขอ้
ซกัถามไดช้ดัเจน, พนกังานสินเช่ือมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ยิม้แยม้แจ่มใส 
 ปัจจยัยอ่ยผูต้อบแบบสอบถามช่วงรายได ้มากกว่า 30,000 บาท ให้ความส าคญัค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 อนัดบัได ้ดงัน้ีสถาบนัการเงินท่ีให้บริการมีความน่าเช่ือถือ พนกังานสินเช่ือให้บริการลูกคา้
อยา่งเอาใจใส่ มีความจริงใจพนกังานสินเช่ือเก็บรักษาความลบัและรักษาขอ้มูลเป็นอยา่งดี 

ปัจจัยด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามช่วงรายไดไ้ม่เกิน 10,000 บาท 20,001-30,000บาท 
และช่วงรายได้ 30,001 ข้ึนไป  ให้ความส าคญัค่าเฉล่ียโดยรวมในระดบัปานกลาง ส่วนช่วงรายได้ท่ี
แตกต่างคือช่วงรายได ้10,001-20,000 บาท ท่ีให้ความส าคญัในระดบัมาก และผูต้อบแบบสอบถาม
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ในช่วงน้ีจะเป็นผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จากค่าท่ีไดแ้สดงให้เห็นวา่ค่าความส าคญัของปัจจยัดา้น
ราคายงัเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในระดบัมาก 
 ปัจจยัย่อยผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วงรายได้ ให้ความส าคญัค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัท่ี
เหมือนกนัดงัน้ี  อตัราดอกเบ้ียท่ีต ่า  อตัราค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินสินเช่ือท่ีต ่าค่าปรับในกรณีปิด
บญัชีช าระยอดหน้ีเสร็จส้ินก่อนครบก าหนดสัญญา 

 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามช่วงรายได้ไม่เกิน 10,000บาท 
และช่วง30,001 ข้ึนไป ให้ความส าคญัในระดับปานกลาง และส่วนช่วงรายได้10,001-20,000บาท 
20,001-30,000 บาท ใหค้วามส าคญัในระดบัมาก 

 ปัจจยัย่อยผูต้อบแบบสอบถามช่วงรายได้ไม่เกิน 10,000.-บาทให้ความส าคญัค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 อนัดบัไดด้งัน้ี สะดวกและความปลอดภยัของสถานท่ีจอดรถ, ความสะอาดของพื้นท่ีใหบ้ริการ
, ท าเลท่ีตั้งส านักงานความสะดวกต่อการเดินทางมาใช้บริการ มีป้ายบอกสถานท่ีให้บริการภายใน
อาคารท่ีชดัเจน  ช่องทางการช าระค่างวดโดยผา่นเคาน์เตอร์สถาบนัการเงินไดทุ้กสาขา 
 ปัจจยัย่อยผูต้อบแบบสอบถามช่วงรายได้10,001-20,000 บาทให้ความส าคญัค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 อนัดับ ได้ดังน้ีความสะอาดของพื้นท่ีให้บริการ ท าเลท่ีตั้ งส านักงานความสะดวกต่อการ
เดินทางมาใช้บริการช่องทางการหาข้อมูลและติดต่อสอบถามเก่ียวกับสินเช่ือได้สะดวก เช่น ทาง
โทรศพัท ์Call Center เวบ็ไซต ์
 ปัจจยัย่อยผูต้อบแบบสอบถามช่วงรายได้20,001-30,000 บาทให้ความส าคญัค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 อนัดบั ไดด้งัน้ีสะดวกและความปลอดภยัของสถานท่ีจอดรถความสะอาดของพื้นท่ีใหบ้ริการ
มีป้ายบอกสถานท่ีใหบ้ริการภายในอาคารท่ีชดัเจน 
 ปัจจยัย่อยผูต้อบแบบสอบถามช่วงรายได้มากกว่า 30,000 บาทให้ความส าคญัค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 อนัดบัไดด้งัน้ีความสะอาดของพื้นท่ีให้บริการสะดวกและความปลอดภยัของสถานท่ีจอดรถ 
มีจ านวนสาขา ท่ีใหบ้ริการมีมากเพียงพอ 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วงรายได้ ให้ความส าคัญ
ค่าเฉล่ียโดยรวมในระดบัปานกลาง 

 ปัจจยัยอ่ยผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วงรายได ้ให้ความส าคญักบัค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัท่ี
เหมือนกันดังน้ี  การแนะน าบริการโดยพนักงานผ่านการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารตาม
ส านกังานสถานท่ีราชการท่ีท างาน การโฆษณาผา่นส่ือต่าง ๆ เช่น โทรทศัน์ ป้ายโฆษณา แผน่พบัการ
ประชาสัมพนัธ์โปรโมชัน่ใหม่ๆ แก่ลูกคา้ เช่น จดหมายเชิญชวน  SMS  Email  

 
ส่วนที ่5 ข้อเสนอแนะ จากผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ไม่มีผูต้อบแบบสอบถามใหข้อ้เสนอแนะในส่วนน้ี 
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5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อข้าราชการในเขตอ าเภอฝาง จงัหวดั
เชียงใหมใ่นการใชบ้ริการสินเช่ือส่วนบุคคล พบวา่มีประเด็นท่ีควรน ามาอภิปราย ดงัน้ี 

 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ผูท่ี้ตอบแบบสอบถาม ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหวา่งอายุ 30-49 ปี สถานภาพสมรส การศึกษาระดบัปริญญาตรี ขา้ราชการ
ระดับ 1-6 และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท สอดคล้องกบักฤษณา บุญเกิดหาญภคัดี  
(2552) ท่ีศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของบริการสินเช่ือส่วนบุคคลท่ีไม่มีหลกัประกนัของ
ธนาคารพาณิชยท่ี์มีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง เชียงใหม่ ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงช่วงอาย ุ30-39 ปี มีสถานภาพสมรส  ระดบัการศึกษาปริญญาตรี  

ส่วนที2่ ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัการเลอืกใช้บริการสินเช่ือส่วนบุคคล 
จากการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกับพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการสินเช่ือบุคคลส่วนใหญ่

เลือกใชบ้ริการจากเหตุผลเพื่อเสริมสภาพคล่องในการด ารงชีวิตประจ าวนั วตัถุประสงคเ์พื่อน าไปช าระ
หน้ีอ่ืนๆ ใช้บริการสินเช่ือส่วนบุคคลกบัธนาคารกรุงไทยมากท่ีสุด ระยะเวลาการใชว้งเงินถึงจะมีการ
เปล่ียนแปลงวงเงิน ไม่เคยเลย และช่วงระหว่าง 1 – 5 ปี ซ่ึงสอดคล้องกบั กฤษณา บุญเกิดหาญภคัดี  
(2552) ท่ีศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของบริการสินเช่ือส่วนบุคคลท่ีไม่มีหลกัประกนัของ
ธนาคารพาณิชย์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง เชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า 
ธนาคารท่ีให้บริการสินเช่ือส่วนบุคคลมากสุด คือธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ระยะเวลาการใช้
วงเงินถึงจะมีการเปล่ียนแปลง  1-3 ปี และไม่สอดคลอ้งในส่วนของวตัถุประสงค์ ซ่ึงเป็นการใช้จ่าย
ยามฉุกเฉินเป็นปัจจยัหลกั 
 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อข้าราชการในเขตอ าเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม่ 
 จากการศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อขา้ราชการในเขตอ าเภอฝาง จงัหวดั
เชียงใหมโ่ดยการวเิคราะห์ตามปัจจยัส่วนประสมการตลาดทั้ง 4 ดา้นดงัน้ี 
 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัโดยรวมในระดบัมาก การศึกษา
คร้ังน้ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ เทวนิทร์ บุบผาค า (2551) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้
สินเช่ือบุคคลของลูกคา้ธนาคารไทยธนาคาร จ ากดั(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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สอดคล้องกับ สาธิต  โง้วสวสัด์ิ (2552) ได้ท าการศึกษา ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือบุคคลท่ีไม่มีหลกัประกนัของลูกคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) ใน
เขตพื้นท่ี 14 (สินเช่ือเอนกประสงค ์Speedy)และกฤษณา บุญเกิดหารภคัดี (2552) ไดท้  าการศึกษาปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดของบริการสินเช่ือส่วนบุคคลท่ีไม่มีหลกัประกนัของธนาคารพาณิชยท่ี์มีผล
ต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคใน อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั
กบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑใ์นระดบัมาก เช่นกนั 
 ปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัคือ พนกังานให้บริการสินเช่ือให้บริการ
ลูกคา้อย่างเอาใจใส่มีความจริงใจ   สถาบนัการเงินท่ีให้บริการมีความน่าเช่ือถือ   พนักงานมีมนุษย
สัมพนัธ์ท่ีดี ยิม้แยม้แจ่มใส พนกังานสินเช่ือเก็บรักษาและรักษาขอ้มูลเป็นอยา่งดี  ในการศึกษาคร้ังน้ี
ไดส้อดคลอ้งในส่วนของ เทวินทร์ บุบผาค า (2551) สาธิต โงว้สวสัด์ิ (2552) และกฤษณา บุญเกิดหาร
ภคัดี (2552)ท่ีผูต้อบแบบสอบถามได้ให้ความส าคญักบัตวัพนักงาน ในดา้นมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี  การ
ให้บริการของพนกังาน ดา้นความน่าเช่ือถือในตวัของพนกังานบริการพนกังานมีความรู้ความสามารถ
ในการแนะน าเง่ือนไขการใหบ้ริการ 
 ปัจจัยด้านราคา ผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญโดยรวมในระดับปานกลางใน
การศึกษาคร้ังน้ีซ่ึงไม่สอดคล้องกับ กฤษณา บุญเกิดหารภกัดี (2552) สาธิต โง้วสวสัด์ิ (2552) และ
เทวนิทร์ บุบผาค า (2551)ซ่ึงใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นราคาโดยรวมในระดบัมาก 
 ปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัคืออตัราดอกเบ้ียท่ีต ่ามีระดบัความส าคญั
มากรองลงมาคือค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงินสินเช่ือท่ีต ่า และค่าปรับในกรณีปิดบญัชีช าระยอดหน้ี
เสร็จส้ินก่อนครบก าหนด ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ เทวิน บุผาค า (2551)และกฤษณา บุญเกิดหารภกัดี 
(2552) ท่ีให้ความส าคญัอนัดับแรกคือวิธีการคิดอตัราดอกเบ้ียต้นลดดอกลด และสาธิต โง้วสวสัด์ิ 
(2552)ปัจจยัยอ่ยท่ีใหค้วามส าคญัล าดบัแรกไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี   
 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัโดยรวมในระดบั
มาก ซ่ึงสอดคล้องเทวินทร์ บุบผาค า (2551) สาธิต โงว้สวสัด์ิ (2552) และกฤษณา บุญเกิดหารภคัดี 
(2552)ใหค้วามส าคญัโดยรวมในระดบัมากเช่นกนั 
 ปัจจยัยอ่ยท่ีส าคญัในล าดบัแรก คือความสะอาดของพื้นท่ีให้บริการ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั 
เทวินทร์ บุบผาค า (2551) ให้ความส าคญัปัจจยัย่อยแรกคือสามารถรับเงินกู้โดยผ่านบัญชีธนาคาร  
สาธิต โงว้สวสัด์ิ (2552)ให้ความส าคญัในล าดบัแรกดา้นการใช้บริการท่ีตู ้ATM ได้ทุกธนาคารและ
กฤษณา บุญเกิดหารภคัดี (2552) ท่ีใหค้วามส าคญัปัจจยัยอ่ยล าดบัแรกดา้นท่ีจอดรถสะดวก   
 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัโดยรวมในระดบัปาน
กลาง ในการศึกษาคร้ังน้ีซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั กฤษณา บุญเกิดหารภกัดี (2552) สาธิต โงว้สวสัด์ิ (2552) 
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และเทวนิทร์ บุบผาค า (2551)ซ่ึงใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขายโดยรวมในระดบัมาก
  
 ปัจจัยย่อย ท่ีส าคัญในล าดับแรก คือการแนะน าบ ริการโดยพนักงาน ผ่านการ
ประชาสัมพนัธ์ให้ขอ้มูลข่าวสารตามส านักงาน สถานท่ีราชการ ซ่ึงสอดคล้องกบัสาธิต โง้วสวสัด์ิ 
(2552)และกฤษณา บุญเกิดหารภกัดี (2552) ปัจจยัย่อยท่ีส าคญัล าดบัแรกคือมีการประชาสัมพนัธ์ให้
ทราบโดยการเขา้พบลูกคา้โดยตรง ประชาสัมพนัธ์ตามสถานท่ีท างาน หรือท่ีบา้นลูกคา้ 
 
5.3 ข้อค้นพบ 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมี
ผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือส่วนบุคคลในเขตอ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ มีขอ้
คน้พบดงัต่อไปน้ี  

ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู ้หญิง อายุระหว่าง 30-49 ปี  สถานภาพสมรส 
การศึกษาระดบัปริญญาตรี  เป็นขา้ราชการระดบั 1-6 มีรายไดเ้ฉล่ียเดือนละ10,001 – 20,000 บาทให้
เหตุผลในการเลือกใช้บริการสินเช่ือส่วนบุคคลเพื่อการเสริมสภาพคล่องในการด ารงชีวิตประจ าวนั  
วตัถุประสงค์เพื่อการน าไปช าระภาระหน้ีอ่ืน ๆ สถาบนัท่ีใช้มากท่ีสุดคือธนาคารกรุงไทย ใช้บริการ
สินเช่ือท่ีผอ่นช าระเป็นงวด ๆ วงเงินสินเช่ืออยูร่ะดบัไม่เกิน 200,000บาท ผูใ้ชว้งเงินสินเช่ือกบัสถาบนั
การเงินส่วนใหญ่ไม่เคยเปล่ียนสถาบนัการเงินเลย และท่ีมีการเปล่ียนมกัจะเปล่ียนในช่วง 1 ปี ถึง 5 ปี 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั ดา้นผลิตภณัฑ์ในระดบั
มาก ปัจจยัท่ีให้ความส าคญัในล าดบัแรกคือ พนกังานสินเช่ือให้บริการลูกคา้อยา่งใส่ใจ มีความจริงใจ  
สถาบนัการเงินท่ีให้บริการมีความน่าเช่ือถือ และพนกังานสินเช่ือมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ยิม้แยม้แจ่มใส  
พนกังานเก็บรักษาความลบัของลูกคา้  เม่ือมีการจ าแนกตาม เพศ อายุ ระดบัรายไดแ้ลว้ ยงัคงมีค่าเฉล่ีย
ความส าคญัในระดบัท่ีมาก 

ปัจจัยด้านราคา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั ดา้นราคาในระดบัปานกลาง  
เม่ือมีการจ าแนกตาม เพศ อายุ และระดบัรายไดแ้ลว้มีค่าเฉล่ียความส าคญัในระดบัปานกลางยกเวน้มี
ผูต้อบแบบสอบถามช่วงรายได้ 10,001-20,000 บาท  ให้ความส าคญัระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.54) ซ่ึง
แตกต่างจากกลุ่มประเภทการจ าแนกอ่ืน 

ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั ดา้นการส่งเสริม
การตลาดในระดบัมาก เม่ือมีการจ าแนกตาม เพศ อายุ ระดบัรายไดแ้ลว้มีค่าเฉล่ียความส าคญัในระดบั 
มาก ยกเวน้ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามช่วงอายุ 50-59 ปี และผูต้อบแบบสอบถามช่วงรายไดม้ากกว่า 
30,000 บาท ให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ระดบั
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ปานกลาง และปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัน้อย คือ สามารถยื่นกรอกใบสมคัร
ออนไลน์ทางหนา้เวบ็ไซตข์องสถาบนัการเงิน อาจเน่ืองมากจากลูกคา้อาจไม่เช่ือถือในระบบออนไลน์
ในการรักษาขอ้มูล 

ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่ายในระดบัปานกลาง  โดยการวิเคราะห์ท่ีมีการจ าแนกตาม เพศ อายุ และระดบัรายไดแ้ลว้มี
ค่าเฉล่ียความส าคญัในระดบั ปานกลาง ยกเวน้ผูต้อบแบบสอบถามช่วงอายุ 20-29 ปี ส่วนใหญ่ให้
ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการดา้นส่งเสริมการตลาด ระดบัมาก ซ่ึงแตกต่างจาก
กลุ่มประเภทการจ าแนกอ่ืนปัจจยัย่อยท่ีให้ความส าคญัมาก การแนะน าบริการโดยพนักงานผ่านการ
ประชาสัมพนัธ์ให้ขอ้มูลข่าวสารตามส านกังานสถานท่ีราชการท่ีท างาน การโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น 
โทรทศัน์ ป้ายโฆษณา แผ่นพบั  และการประชาสัมพนัธ์โปรโมชัน่ใหม่ ๆ แก่ลูกคา้ เช่นจดหมายเชิญ
ชวน SMS Email 
 
ตารางที ่5.1 แสดง ปัจจยัยอ่ยส่วนประสมทางการตลาดเรียงล าดบัความส าคญั 10 อนัดบัแรก 
ล าดับ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ระดับค่าเฉลีย่ 

1 พนกังานสินเช่ือใหบ้ริการลูกคา้อยา่งเอาใจใส่ มีความจริงใจ 3.98 
2 สถาบนัการเงินท่ีใหบ้ริการมีความน่าเช่ือถือ 3.95 
3 พนกังานสินเช่ือมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ยิม้แยม้แจ่มใส 3.94 
4 พนกังานสินเช่ือเก็บรักษาความลบัและรักษาขอ้มูลเป็นอยา่งดี 3.94 
5 ความสะอาดของพื้นท่ีใหบ้ริการ 3.89 
6 พนกังานสินเช่ือมีทกัษะ ความรู้ใหค้  าแนะน า ตอบขอ้ซกัถามไดช้ดัเจน 3.88 
7 สะดวกและความปลอดภยัของสถานท่ีจอดรถ 3.85 
8 ท าเลท่ีตั้งส านกังานความสะดวกต่อการเดินทางมาใชบ้ริการ 3.83 
9 มีป้ายบอกสถานท่ีใหบ้ริการภายในอาคารท่ีชดัเจน 3.82 

10 มีจ านวนสาขา ท่ีใหบ้ริการมีมากเพียงพอ 3.78 
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5.4 ข้อเสนอแนะ 
 ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์  
 ผลการศึกษาน้ีปัจจยัท่ีสอดคลอ้งจากการทบทวนวรรณกรรมของหลากหลายการศึกษา
สถาบนัการเงินตอ้งใหค้วามส าคญัในการใหบ้ริการของพนกังาน โดยการจดัให้มีการอบรมทั้งทางดา้น
ทกัษะบริการ จรรยาบรรณ ทกัษะความรู้ตวัของผลิตภณัฑ์ และอบรมด้านทศันคติเชิงบวกกับการ
บริการให้กับพนักงานเพื่อสามารถให้บริการท่ี เต็มใจ จริงใจ ใส่ใจ ยิ้มแยม้แจ่มใสในการบริการ 
นอกจากนั้นธนาคารอาจพิจารณาให้มีการวดัความส าเร็จด้านบริการดว้ยการน าเอาKey performance 
indicator (KPI) ความพึงพอใจของลูกคา้มาเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินผลการท างานเพื่อสร้างความ
กระตือรือร้นในการท างานและเป็นแรงจูงใจใหพ้นกังาน 
 ปัจจัยด้านราคา  
 ผลการศึกษา พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัปานกลาง แต่กลุ่มลูกคา้
ในระดบัรายได ้10,001 -20,000 บาทซ่ึงเป็นผูต้อบแบบสอบถามสูงสุดกลบัให้ความส าคญัในระดบั
มาก ดงันั้นสถาบนัการเงินควรให้ความส าคญัในปัจจยัด้านราคาด้วย แต่ควรก าหนดอตัราดอกเบ้ียท่ี
ตอ้งมองคู่แข่งขนัและจุดคุ้มทุนเพราะดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมเป็นตวัก าหนดรายได้ของสถาบนั
การเงิน อาจมีการสร้างโปรโมชัน่ลดดอกเบ้ีย 6 เดือน ข้ึนมาเพื่อการกระตุน้สินเช่ือบางช่วงเวลาหรือ
ก าหนดอตัราพิเศษส าหรับบางหน่วยงานเพื่อการรักษาฐานลูกคา้เพราะปัจจยัดา้นขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบั
การเลือกใช้บริการสินเช่ือกลุ่มลูกคา้ท่ีใช้บริการมาแล้วระยะเวลา 1-5 ปีจะมีอตัราการเปล่ียนแปลง
สถาบนัการเงินสูง 
 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 ผลการศึกษา พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัปัจจยัย่อยดา้นความสะอาด ดา้น
ความปลอดภยัท่ีจอดรถ  ท าเลท่ีตั้งส านักงาน ป้ายบอกสถานท่ีให้บริการภายในอาคารชัดเจนจึงให้
ความส าคญัปัจจยัน้ีในระดบัมาก ดงันั้นสถาบนัการเงินควรสร้างบรรยากาศภายในสาขาให้มีความ
ทนัสมยั มีการจดัพื้นท่ีบริการให้เหมาะสมโดยก าหนดพื้นส าหรับลูกคา้ และพื้นท่ีการท างานของ
พนกังานมีการติดป้ายบอกใหช้ดัเจน ในส่วนพื้นท่ีบริการลูกคา้ควรจดัแม่บา้นใหดู้แลเร่ืองความสะอาด
เช่นการก าหนดตารางการท าความสะอาดทุก 2 ชัว่โมง ส่วนพื้นท่ีพนกังานปฏิบติังานควรใชก้ฎ 5 ส ใน
การช่วยกนัดูแลภายใน ส่วนพื้นท่ีจอดรถควรมีพนกังานรักษาความปลอดภยั และการติดตั้งกลอ้งวงจร
ปิดมีการตรวจสอบการท างานของอุปกรณ์อยา่งสม ่าเสมอ เพื่อความปลอดภยัของผูใ้ชบ้ริการ  สถาบนั
การเงินให้ความส าคญักบัการบริการท่ีเพียงพอเช่นการเพิ่มการขยายสาขาให้มากข้ึนและควรค านึงถึง
ท าเลท่ีตั้งท่ีสะดวกต่อการมาใช้บริการของลูกคา้ หรือเพิ่มช่องทางในการให้บริการลูกคา้ ทั้งการยื่น
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เร่ืองขอสินเช่ือและการช าระค่างวด ส่วนปัจจยัท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัการยืน่กรอกใบ
สมัครทางออนไลน์ในระดับน้อย อาจเน่ืองจากไม่เช่ือมั่นในการรักษาข้อมูลของระบบออนไลน์ 
สถาบนัการเงินควรสร้างและพฒันาระบบยื่นเร่ืองขอสินเช่ือแบบออนไลน์ให้น่าเช่ือถือพร้อมการ
ประชาสัมพนัธ์สร้างความมัน่ใจใหลู้กคา้เห็นถึงความปลอดภยัในการรักษาขอ้มูลการและความรวดเร็ว
ของการพิจารณาสินเช่ือท่ียืน่แบบออนไลน์ 
 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
 ผลการศึกษา พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาดใน
ระดับปานกลาง ในการจัดการส่งเสริมการตลาดควรเน้นลูกค้าช่วงอายุ 20 – 29 ปี เน่ืองจากผล
การศึกษาระบุไดว้่ากลุ่มลูกคา้กลุ่มน้ีให้ความส าคญักบัการส่งเสริมการตลาดในระดบัมาก โดยเน้น
ปัจจยัยอ่ยดา้นการแนะน าโดยพนกังานผา่นการประชาสัมพนัธ์ให้ขอ้มูลข่าวสารตามส านกังาน หรือท่ี
ท างาน ในระดบัมาก ดงันั้นสถาบนัการเงินควรมีการประชาสัมพนัธ์ และการท าการตลาดเชิงรุก โดย
การจดัพนักงานออกประชาสัมพนัธ์ข่าวสารตามหน่วยงาน และสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างลูกค้า
หน่วยงานราชการกบัสถาบนัการเงินเพื่อสร้างความคุน้เคยพูดคุยกบัตวัลูกคา้ มีการประชาสัมพนัธ์
ผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยการแจกแผ่นพับโฆษณา หรือการส่งจดหมายเชิญชวน SMS Email การจัด
โปรโมชัน่แจกของสมนาคุณตามงานและเทศกาลต่าง ๆ  
 


