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แบบสอบถาม 
  
 แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้นเพื่อศึกษาหาขอมูลในการคนควาแบบอิสระ ของนักศึกษาปริญญา
โท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สําหรับผูบริหาร คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
โดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
สินเชื่อธุรกิจขนาดยอม ธนาคารกสิกรไทยของผูประกอบการขนาดยอมในอําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร ทั้งนี้ขอมูลที่ไดจะนําไปวิเคราะหในภาพรวมโดยไมระบุวาเปนของบุคคลใด เพื่อเปน
ประโยชนในเชิงวิชาการแกผูสนใจตอไป 
 ผูศึกษาจึงขอความกรุณาทานสละเวลาตอบแบบสอบถาม และขอขอบพระคุณทานที่ให
ความมอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามเปนอยางด ี
 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง โปรดใสเคร่ืองหมาย  ลงในชอง            และเติมขอความลงในชองวาง 

1. ประเภทของกิจการ 
 (1) บุคคลธรรมดา            (2) บริษทัจํากัด 
 (3) หางหุนสวนจํากัด            (4) อ่ืนๆ (โปรด ระบุ)............................ 
 

2. ตําแหนงงานปจจุบัน 
 (1) เจาของกจิการ             (2) ประธานกรรมการ 

          (3) กรรมการผูจัดการ             (4) หุนสวนผูจัดการ 
          (5) ผูจัดการฝายบัญชี/สมุหบัญชี            (6) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................ 
 

3. ธุรกิจของทานจัดอยูในประเภทใด 
           (1) อุตสาหกรรมการผลิต             (2) การบริการ 
           (3) รับเหมากอสราง              (4) อสังหาริมทรัพย 
           (5) การพาณิชย(คาสง/คาปลีก)             (6) เกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว 
                 (7) แปรรูปอาหารทะเล   (8) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................ 
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4. รายไดเฉล่ียตอเดือนของธุรกิจ 
            (1) ไมเกิน 50,000 บาท  (2) 50,001-100,000 บาท 
            (3) 100,001-300,000 บาท  (4) 300,001-600,000 บาท 
            (5) 600,001-900,000 บาท  (6) มากกวา 900,000 บาท 

 
5. ผูมีอํานาจตัดสินใจในการดาํเนินธุรกิจ 

            (1) เจาของกิจการ   (2) ประธานกรรมการ 
            (3) กรรมการผูจัดการ   (4) หุนสวนผูจัดการ 
            (5) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................ 
 

6. วงเงินสนิเชื่อท่ีไดรับอนุมัตริวมในปจจุบนั 
             (1) ไมเกนิ 3,000,000 บาท                 (2) 3,000,001-5,000,000 บาท 
             (3)   5,000,001-10,000,000 บาท    (4) 10,000,001-15,000,000 บาท 
             (5) 15,000,001- 20,000,000 บาท    (6) มากกวา 20,000,000 บาท 
 

7. ปจจุบันทานใชวงเงนิสินเชือ่ประเภทใด(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
             (1) เงินกูเบิกเงนิเกินบัญช ี      (2) เงินกู Term Loan 
             (3) ตั๋วสัญญาใชเงิน       (4) หนังสือคํ้าประกัน 
             (5) อาวัล/รับรองตั๋ว                    (6) หนังสือรับรองเครดิต 
             (7) ธุรกิจดานตางประเทศ       (8) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................ 
 

8. ทานทราบขอมูลในการขอบริการสินเชื่อจากที่ไหน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
             (1) ไดรับการชักชวนจากพนกังานธนาคาร (2) ติดตอขอใชบริการดวยตนเอง 
             (3) ใชบริการดานอื่นๆ ของธนาคารอยูแลว (4) ทราบจากสื่อโฆษณาตางๆ 
             (5) ไดรับการแนะนําจากญาติๆ หรือเพื่อน (6) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................ 
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สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมการตลาด 
คําชี้แจง  โปรดพิจารณาปจจัยตางๆ ตอไปนี้ วามีผลตอการตัดสินใจของทานในการเลือกใชบริการ 
              สินเชื่อธุรกิจขนาดยอม ธนาคารกสิกรไทย ในระดับใด แลวทําเครื่องหมาย   ลงในชอง 
  ดานหลังของแตละขอเพียงชองเดียว 

ระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการเลือก 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสินเชื่อธุรกิจ มาก 

ท่ีสุด 
มาก ปาน 

กลาง 
นอย นอย 

ท่ีสุด 

1)ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
    1.1 วงเงินสินเชื่อที่ธนาคารใหแกลูกคา 

     

    1.2 ระยะเวลาการผอนชําระ      
    1.3 หลักประกัน/ภาระการค้ําประกัน      
    1.4 เอกสารที่ใชในการขอสินเชื่อ      
    1.5 มีประเภทสินเชื่อที่หลากหลายใหเลือก      
    1.6 มีบริการที่ครบวงจร      
    1.7 อื่นๆ (โปรดระบุ).................................................      

2)ปจจัยดานราคา    
    2.1 อัตราดอกเบี้ย 

     

    2.2 คาธรรมเนียมหนังสือค้ําประกัน/ตางประเทศ      
    2.3 คาธรรมเนียมจัดการใหกู      
    2.4 คาใชจายในการประเมินหลักทรัพยประกัน      
    2.5 จํานวนเงินที่ผอนตองวด      
    2.6 อื่นๆ(โปรดระบุ)..................................................      

 3)ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย    
    3.1 ทําเลที่ต้ังอยูใกล สะดวกตอการติดตอ 

     

    3.2 มีจํานวนสาขามาก      
    3.3 มีบริเวณที่จอดรถอยางเพียงพอ      
    3.4 ติดตอทางโทรศัพทไดสะดวก      
    3.5 ติดตอทางอินเตอรเน็ตไดสะดวก      
    3.6 อื่นๆ(โปรดระบุ)..................................................      
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สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมการตลาด (ตอ) 
 

ระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการเลือก 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสินเชื่อธุรกิจ มาก 

ท่ีสุด 
มาก ปาน 

กลาง 
นอย นอย 

ท่ีสุด 

4)ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  
    4.1 มีพนักงานธนาคาร ออกไปแนะนําบริการ 

     

    4.2 ไดรับการแนะนําจากผูที่เคยมาใชบริการ      
    4.3 มีสวนลดหรือยกเวนคาธรรมเนียม      
    4.4 มีระยะเวลาการปลอดชําระคืนเงินตน/ดอกเบี้ย      
    4.5 มีการโฆษณา ประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ      
    4.6 อื่นๆ(โปรดระบุ)...............................................      

 5)ปจจัยดานบุคคล     
    5.1 พนักงานใหคําแนะนํา และคําปรึกษาอยางถูกตอง 
           โดยใชภาษาที่เขาใจงาย 

     

    5.2 ความรู และความสามารถของพนักงาน      
    5.3 พนักงานมีความนาเชื่อถือ      
    5.4 ความมีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธ และมารยาทที่ดีของ 
           พนักงาน 

     

    5.5 พนักงานใหบริการแกลูกคาอยางเสมอภาค      
    5.6 มีพนักงานใหบริการอยางเพียงพอ      
    5.7 อื่นๆ(โปรดระบุ).................................................      

 6)ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ    
    6.1 การใหคําตอบที่รวดเร็วในกาอนุมัติสินเชื่อ 

     

    6.2 เอกสารไมยุงยากซับซอนในการทํานิติกรรม      
    6.3 มีระบบการทํางานที่ถูกตอง แมนยํา และเชื่อถือได      
    6.4 ขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อไมยุงยากซับซอน      
    6.5 อื่นๆ(โปรดระบุ)..................................................      
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สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมการตลาด (ตอ) 
 

ระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการเลือก 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสินเชื่อธุรกิจ มาก 

ท่ีสุด 
มาก ปาน 

กลาง 
นอย นอย 

ท่ีสุด 

 7)ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ    
    7.1 ภายในธนาคารมีเครื่องมือและอุปกรณสํานักงาน 
          ที่ทันสมัย 

     

    7.2 ภายในธนาคารมีบรรยากาศที่ดี ตกแตงทันสมัย 
          และสวยงาม 

     

    7.3 ภายในธนาคารมีความเปนระเบียบ เชน การจัดวาง 
          อุปกรณ เอกสารการขอสินเชื่อ และปายสัญลักษณ 
          ตางๆ 

     

    7.4 ความมีช่ือเสียงและภาพพจนของธนาคาร      
    7.5 ภายในธนาคารมีสิ่งอํานวยความสะดวก เชน 
          โทรทัศน น้ําดื่ม ชา กาแฟ หนังสือพิมพ  
           วารสารตางๆ เกาอี้นั่งพักและหองน้ํา 

     

    7.6 อื่นๆ(โปรดระบุ).................................................      
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สวนท่ี 3 ปญหา และขอเสนอแนะ 
คําชี้แจง  โปรดพิจารณาปญหาตางๆ ตอไปนี้ วามีผลตอการตัดสินใจของทานในการเลือกใชบริการ 
  สินเชื่อธุรกิจขนาดยอม ธนาคารกสิกรไทย ในระดับใด แลวทําเครื่องหมาย   ลงในชอง 
  ดานหลังของแตละขอเพียงชองเดียว 

 
ระดับความสําคัญท่ีมีผลตอของปญหา 

ปญหา มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน 
กลาง 

นอย นอย 
ท่ีสุด 

1)ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
    1.1 วงเงินสินเชื่อที่ธนาคารใหแกลูกคาตํ่า/ไมตรงกับ 
           ความตองการ 

     

    1.2 ระยะเวลาการผอนชําระสั้น      
    1.3 หลักประกัน/ภาระการค้ําประกันมากเกินไป      
    1.4 เอกสารที่ใชในการขอสินเชื่อมีจํานวนมาก และ 
          มีความยุงยาก 

     

    1.5 มีประเภทสินเชื่อใหเลือกนอย      
    1.6 บริการไมครบวงจร      
    1.7 อื่นๆ (โปรดระบุ).................................................      

2)ปจจัยดานราคา    
    2.1 อัตราดอกเบี้ยสูง/มากกวาธนาคารอื่น 

     

    2.2 คาธรรมเนียมหนังสือค้ําประกัน/ตางประเทศสูง 
          มากกวาธนาคารอื่น 

     

    2.3 คาธรรมเนียมจัดการใหกูสูง/มากกวาธนาคารอื่น      
    2.4 คาใชจายในการประเมินหลักทรัพยประกันสูง/ 
          มากกวาธนาคารอื่น 

     

    2.5 จํานวนเงินที่ผอนตองวดสูง/มากกวาธนาคารอื่น      
    2.6 อื่นๆ(โปรดระบุ)..................................................      
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สวนท่ี 3 ปญหา และขอเสนอแนะ (ตอ) 
 

ระดับความสําคัญท่ีมีผลตอของปญหา 
ปญหา มาก 

ท่ีสุด 
มาก ปาน 

กลาง 
นอย นอย 

ท่ีสุด 

 3)ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 
    3.1 ทําเลที่ต้ังอยูไกล ไมสะดวกในการเดินทาง 

     

    3.2 จํานวนสาขาของธนาคารมีนอย ไมเพียงพอใน 
          การใชบริการ 

     

    3.3 สถานที่จอดรถคับแคบไมเพียงพอ      
    3.4 ไมสามารถติดตอทางโทรศัพทได      
    3.5 ไมสามารถติดตอทางอินเตอรเน็ต      
    3.6 อื่นๆ(โปรดระบุ)..................................................      

4)ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  
    4.1 ไมมีพนักงานธนาคาร ออกไปแนะนําบริการ 

     

    4.2 ไมไดรับการแนะนําจากผูที่เคยมาใชบริการ      
    4.3 ไมมีสวนลดหรือไมมีการยกเวนคาธรรมเนียม      
    4.4 ไมมีระยะเวลาการปลอดชําระคืนเงินตน/ดอกเบี้ย      
    4.5 มีการโฆษณา ประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ  
          ไมมี/มีนอย 

     

    4.6 อื่นๆ(โปรดระบุ)...............................................      

 5)ปจจัยดานบุคคล     
    5.1 พนักงานใหคําแนะนํา และคําปรึกษาไมชัดเจน 

     

    5.2 พนักงานขาดความรู และความสามารถ      
    5.3 พนักงานขาดความนาเชื่อถือ      
    5.4 ความไมมีน้ําใจ มารยาทไมดี และไมมี 
          มนุษยสัมพันธ 

     

    5.5 พนักงานใหบริการลูกคาไมเสมอภาค      
    5.6 มีพนักงานใหบริการไมเพียงพอ      
    5.7 อื่นๆ(โปรดระบุ).................................................      
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สวนท่ี 3 ปญหา และขอเสนอแนะ (ตอ) 
 

ระดับความสําคัญท่ีมีผลตอของปญหา 
ปญหา มาก 

ท่ีสุด 
มาก ปาน 

กลาง 
นอย นอย 

ท่ีสุด 

 6)ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ    
    6.1 การใหคําตอบในกาอนุมัติสินเชื่อลาชา 

     

    6.2 เอกสารยุงยากซับซอนในการทํานิติกรรม      
    6.3 การทํางานมีความผิดพลาดบอย      
    6.4 ขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อยุงยากซับซอน      
    6.5 อื่นๆ(โปรดระบุ)..................................................      

 7)ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ    
    7.1 ภายในธนาคารมีเครื่องมือและอุปกรณสํานักงาน 
          ไมทันสมัย 

     

    7.2 บรรยากาศในธนาคารไมดี ตกแตงไมทันสมัย 
          และไมสวยงาม 

     

    7.3 การจัดวางอุปกรณ เอกสารการขอสินเชื่อ และ 
          ปายสัญลักษณตางๆ ไมมีความเปนระเบียบ 

     

    7.4 ช่ือเสียงและภาพพจนของธนาคารไมดี เมื่อ 
          เปรียบเทียบกับธนาคารอื่นๆ 

     

    7.5 ภายในธนาคารไมมีสิ่งอํานวยความสะดวก เชน 
          โทรทัศน น้ําดื่ม ชา กาแฟ หนังสือพิมพ  
           วารสารตางๆ เกาอี้นั่งพักและหองน้ํา 

     

    7.6 อื่นๆ(โปรดระบุ).................................................      

 
ขอเสนอแนะอื่นๆ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

ขอขอบพระคณุท่ีไดสละเวลาในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้เปนอยางสงู 
นายเอนก  กุลชุติสิน ผูทําการศึกษา 
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ประวัติผูเขียน 

 

ชื่อ   นายเอนก  กุลชุติสิน 
 
วัน เดือน ปเกดิ 15 สิงหาคม 2513 
 
ประวัติการศึกษา สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา 
 สาขาการจัดการทั่วไป 
 สถาบันราชภัฎนครปฐม 
 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร 
 สาขาการจัดการทั่วไป 
 สถาบันราชภัฎนครปฐม 
 
ประวัติการทํางาน ป พ.ศ. 2531 พนักงานเคานเตอร(ชั้นตน) 
  ธนาคารกสิกรไทย สาขาบานแพว หลักหา 
 ป พ.ศ. 2535 พนักงานบัญช(ีช้ันตน) 
  ธนาคารกสิกรไทย สาขาบานแพว หลักหา 
 ป พ.ศ. 2537    พนักงานบัญชี(ช้ันกลาง)  
  ธนาคารกสิกรไทย สาขาบานแพว หลักหา 
 ป พ.ศ. 2538 พนักงานเทลเลอร(ช้ันกลาง) 
  ธนกรสาขาสัมพัทธ(ช้ันกลาง 
  ธนาคารกสิกรไทย สาขาบานแพว หลักหา 
 ป พ.ศ. 2540 ธนกรสาขา(ผูชวยหัวหนาสวน) 
  บมจ.ธนาคารกสิกรไทย สาขาบานแพว หลักสาม 
 ป พ.ศ. 2544 ธนกรสาขา(หวัหนาสวน) 
                                                        บมจ.ธนาคารกสิกรไทย สาขาบานแพว หลักสาม 
 ป พ.ศ. 2545    ธนกรเครือขายการขายและใหบริการ(หวัหนาสวน)  
 บมจ.ธนาคารกสิกรไทย สํานักงานเขต 51 
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 ป พ.ศ. 2546 เจาหนาที่ลูกคาผูประกอบธุรกิจ(หัวหนาสวน) 
  หนวยลูกคาผูประกอบธุรกจิ ถ.เศรษฐกิจ 1 สมุทรสาคร 
  บมจ.ธนาคารกสิกรไทย สํานักงานเขต 51 
 ป พ.ศ. 2549 ผูดูแลความสัมพันธลูกคาผูประกอบการ(หัวหนาสวน) 
  ทีมลูกคาผูประกอบการ 1/9-4 
  บมจ.ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนเศรษฐกิจ  สมุทรสาคร 
 ป พ.ศ. 2550  เจาหนาที่ธุรกจิลูกคาผูประกอบการ(หวัหนาสวน) 
  ทีมลูกคาผูประกอบการ 2/401 


