
 
บทท่ี 5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 
 

  การคนควาแบบอิสระเรื่องปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการสินเชื่อธุรกิจขนาดยอมธนาคารกสิกรไทยของผูประกอบการขนาดยอมในอําเภอเมือง 
สมุทรสาคร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอลูกคาในการตัดสินใจเลือกใชบริการ 
ธนาคารกสิกรไทยของผูประกอบการขนาดยอมในอําเภอเมืองสมุทรสาคร โดยเก็บรวบรวมขอมูล
จากผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 300 ราย 
  ผลการศึกษาสามารถสรุปได 3 สวนดังนี้ 
  สวนที่ 1 สรุปขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 
  สวนที่ 2 สรุปผลการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาด ที่มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการสินเชื่อธุรกิจขนาดยอม ธนาคารกสิกรไทยของผูประกอบการขนาดยอมในอําเภอ
เมืองสมุทรสาคร 
  สวนที่ 3 สรุปผลการศึกษาเกี่ยวกับปญหาสวนประสมการตลาด ที่มีผลตอการเลือกใช
บริการสินเชื่อธุรกิจขนาดยอม ธนาคารกสิกรไทยของผูประกอบการขนาดยอมในอําเภอเมือง 
สมุทรสาคร 
 สวนที่ 4 สรุปขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 
สรุปผลการศึกษา 
  สวนท่ี 1 สรุปผลการศึกษาขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
  จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญประกอบธุรกิจประเภทบุคคล
ธรรมดา มีตําแหนงหนาที่เปนเจาของกิจการ ประกอบธุรกิจการพาณิชย(คาสง/คาปลีก) มีรายได
มากกวา 900,000 บาทตอเดือน ผูมีอํานาจตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจเปนเจาของกิจการ วงเงิน
สินเชื่อที่ไดรับรวมในปจจุบันไมเกิน 3,000,000 บาท เปนสินเชื่อประเภทเงินกูเบิกเงินเกินบัญชี 
และทราบแหลงขอมูลในการใชบริการของธนาคารจากการชักชวนโดยพนักงานของธนาคาร 
  สวนท่ี 2 สรุปผลการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาด ท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการสินเชื่อธุรกิจขนาดยอม ธนาคารกสิกรไทยของผูประกอบการขนาดยอมในอําเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
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  ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมการตลาด 
โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  และปจจัยสวนประสมทางการตลาดรายปจจัยที่ ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก เรียงตามลําดับ ไดแก  ปจจัยดานบุคคล รองลงมา คือ 
ดานกระบวนการใหบริการ ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ  ดาน
ผลิตภัณฑ และดานการสงเสริมการตลาด ในขณะที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัย
ดานราคาในระดับปานกลาง สําหรับปจจัยยอยของปจจัยสวนประสมทางการตลาดรายปจจัยที่
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญเปนอันดับแรกแสดงในตารางที่ 74 
 
ตารางที่ 74 ปจจัยท่ีมีผลเปนลําดบัแรกตอลูกคาในการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อธุรกิจขนาด  
        ยอม ธนาคารกสิกรไทยของผูประกอบการขนาดยอมในอําเภอเมืองสมุทรสาคร 

 

ปจจัยสวนประสมการตลาด ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจอันดับแรก 
1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ  - มีบริการที่ครบวงจร 
2. ปจจัยดานราคา - อัตราดอกเบี้ย 
3.  ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย - ทําเลที่ตั้งอยูใกลสะดวกตอการติดตอ 
4.  ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด - มีการโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ 
5.  ปจจัยดานบุคคล - ความมีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธ และมารยาทที่ดี 

   ของพนักงาน 
6.  ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ - มีระบบการทํางานที่ถูกตองแมนยํา และเชื่อถือได 
7.  ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ - ความมีชื่อเสียงและภาพพจนของธนาคาร 
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ตารางที่ 75   ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อธุรกิจขนาดยอม  ธนาคารกสิกรไทยของผูประกอบการขนาดยอม  ในอําเภอเมือง  
          จังหวัดสมุทรสาคร ลําดับแรก จําแนกตามประเภทของธุรกิจ 
 
ปจจัย/ประเภทธุรกิจ  

อุตสาหกรรมการผลิต การบริการ รับเหมากอสราง อสังหาริมทรัพย 
การพาณิชย 

(คาสง/คาปลีก) 
เกษตรกรรมและ 

เลี้ยงสัตว 
แปรรูปอาหารทะเล 

1.ปจจัยสวนประสม 
   การตลาด 

-ปจจัยดานสิ่งแวดลอม 
  ทางกายภาพ 

-ปจจัยดานบุคคล -ปจจัยดานบุคคล -ปจจัยดานสิ่งแวดลอม 
 ทางกายภาพ 

-ปจจัยดานกระบวนการ 
 การใหบริการ 

-ปจจัยดานชองทางการ
จัดจําหนาย 

-ปจจัยดานบุคคล 

  1.1ปจจัยดาน 
      ผลิตภัณฑ 

-วงเงินสินเชื่อที่ธนาคาร 
 ใหแกลูกคา 
-มีบริการที่ครบวงจร 

-มีบริการที่ครบวงจร -วงเงินสินเชื่อที่ธนาคาร 
 ใหแกลูกคา 

-มีประเภทสินเชื่อ 
 หลากหลายใหเลือก 

-มีประเภทสินเชื่อ 
 หลากหลายใหเลือก 

-หลักประกัน/ภาระ 
 การค้ําประกัน 
-เอกสารที่ใชในการ 
 ขอสินเชื่อ 

-มีประเภทสินเชื่อ 
 หลากหลายใหเลือก 

  1.2ปจจัยดานราคา -จํานวนเงินที่ผอน 
 ตองวด 

-อัตราดอกเบี้ย -คาธรรมเนียมในการ 
 จัดการใหกู 
-จํานวนเงินที่ผอน 
 ตองวด 

-คาธรรมเนียมหนังสือ 
 ค้ําประกัน/ตางประเทศ 

-อัตราดอกเบี้ย -คาธรรมเนียมในการ 
 จัดการใหกู 
-จํานวนเงินที่ผอน 
 ตองวด 

-อัตราดอกเบี้ย 
-คาใชจายในการประเมิน 
 หลักทรัพยประกัน 

  1.3ปจจัยดาน 
ชองทางการจัดจําหนาย 

-มีจํานวนสาขามาก -ติดตอทางโทรศัพท 
 ไดสะดวก 

-ทําเลที่ตั้งอยูใกล 
 สะดวกตอการติดตอ 
-มีจํานวนสาขามาก 

-ทําเลที่ตั้งอยูใกล 
 สะดวกตอการติดตอ 
 

-ทําเลที่ตั้งอยูใกล 
 สะดวกตอการติดตอ 
 

-มีจํานวนสาขามาก -ทําเลที่ตั้งอยูใกล 
 สะดวกตอการติดตอ 
-มีจํานวนสาขามาก 

  1 . 4ป จ จั ย ด า น ก า ร
สงเสริมการตลาด 

-ไดรับการแนะนําจาก 
 ผูที่เคยมาใชบริการ 

-มีพนักงานธนาคาร 
 ออกไปแนะนําบริการ 

-ไดรับการแนะนําจาก 
 ผูที่เคยมาใชบริการ 

-มีการโฆษณาประชา 
 สัมพันธผานสื่อตางๆ 

-มีการโฆษณาประชา 
 สัมพันธผานสื่อตางๆ 

ไดรับการแนะนําจาก 
 ผูที่เคยมาใชบริการ 

ไดรับการแนะนําจาก 
 ผูที่เคยมาใชบริการ 
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ตารางที่ 75 (ตอ)  
 
ปจจัย/ประเภทธุรกิจ  

อุตสาหกรรมการผลิต การบริการ รับเหมากอสราง อสังหาริมทรัพย 
การพาณิชย 

(คาสง/คาปลีก) 
เกษตรกรรมและ 

เลี้ยงสัตว 
แปรรูปอาหารทะเล 

   1.5ปจจัยดาน 
         บุคคล 

-พนักงานมีความ 
 นาเชื่อถือ 

-พนักงานใหบริการ 
 ลูกคาอยางเสมอภาค 
-มีพนักงานใหบริการ 
 อยางเพียงพอ 

-ความมีน้ําใจและ 
 มีมนุษยสัมพันธและ 
 มารยาทที่ดีของ 
 พนักงาน 

-ความมีน้ําใจและ 
 มีมนุษยสัมพันธและ 
 มารยาทที่ดีของ 
 พนักงาน 

-พนักงานมีความ 
 นาเชื่อถือ 

-ความรูและความ 
 สามารถของพนักงาน 
-พนักงานมีความ 
 นาเชื่อถือ 
-ความมีน้ําใจและ 
 มีมนุษยสัมพันธและ 
 มารยาทที่ดีของ 
 พนักงาน 

-พนักงานใหคําแนะนํา 
 และคําปรึกษาอยาง 
 ถูกตอง โดยใชภาษา 
 ที่เขาใจงาย 
-ความมีน้ําใจและ 
 มีมนุษยสัมพันธและ 
 มารยาทที่ดีของ 
 พนักงาน 

   1.6ปจจัยดาน 
       กระบวนการ 
       ใหบริการ    

-การใหคําตอบที่รวดเร็ว 
 ในการอนุมัติสินเชื่อ 
-มีระบบการทํางานที่ 
 ถูกตองแมนยําและ 
 เชื่อถือได 

-การใหคําตอบที่รวดเร็ว 
 ในการอนุมัติสินเชื่อ 
 

-เอกสารไมยุงยาก 
 ซับซอนในการทํา 
 นิติกรรม 
-มีระบบการทํางานที่ 
 ถูกตองแมนยําและ 
 เชื่อถือได 

-การใหคําตอบที่รวดเร็ว 
 ในการอนุมัติสินเชื่อ 
-ขั้นตอนการขออนุมัติ 
 สินเชื่อไมยุงยากซับซอน 

-ขั้นตอนการขออนุมัติ 
 สินเชื่อไมยุงยากซับซอน 

-เอกสารไมยุงยาก 
 ซับซอนในการทํา 
 นิติกรรม 
 

-มีระบบการทํางานที่ 
 ถูกตองแมนยําและ 
 เชื่อถือได 

   1.7ปจจัยดาน 
       สิ่งแวดลอม 
       ทางกายภาพ 

-ความมีชื่อเสียงและ 
 ภาพพจนของธนาคาร 

-ความมีชื่อเสียงและ 
 ภาพพจนของธนาคาร 

-ภายในธนาคารมี 
 เครื่องมือและอุปกรณ 
 สํานักงานที่ทันสมัย 
-ความมีชื่อเสียงและ 
 ภาพพจนของธนาคาร 

-มีสิ่งอํานวยความสะดวก 
 เชน โทรทัศน น้ําดื่ม 
 ชา กาแฟ หนังสือพิมพ 
 วารสารตางๆ เกาอี้ 
 นั่งพัก และหองน้ํา 

-ความมีชื่อเสียงและ 
 ภาพพจนของธนาคาร 

-ความมีชื่อเสียงและ 
 ภาพพจนของธนาคาร 

-ความมีชื่อเสียงและ 
 ภาพพจนของธนาคาร 
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ตารางที่ 76  ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อธุรกิจขนาดยอม  ธนาคารกสิกรไทยของผูประกอบการขนาดยอม  ในอําเภอเมืองสมุทรสาคร 
        ลําดับแรก จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือนของธุรกิจ 
 

ปจจัย/รายได ไมเกิน 50,000 บาท 50,001 - 100,000 บาท 100,001 - 300,000 บาท 300,001 - 600,000 บาท 600,001 - 900,000 บาท มากกวา 900,000 บาท 

1.ปจจัยสวนประสม 
   การตลาด 

-ปจจัยดานกระบวนการ 
 ใหบริการ 

-ปจจัยดานสิ่งแวดลอม 
 ทางกายภาพ 

-ปจจัยดานชองทางการจัด
จําหนาย 

-ปจจัยดานบุคคล -ปจจัยดานกระบวนการ 
 ใหบริการ 

-ปจจัยดานบุคคล 

  1.1ปจจัยดาน ผลิตภัณฑ -มีประเภทสินเชื่อใหเลือก 
 หลากหลาย 

-มีประเภทสินเชื่อใหเลือก 
 หลากหลาย 

-วงเงินสินเชื่อที่ธนาคาร 
 ใหแกลูกคา 

-มีประเภทสินเชื่อใหเลือก 
 หลากหลาย 

-มีประเภทสินเชื่อใหเลือก 
 หลากหลาย 

-มีบริการที่ครบวงจร 

  1.2 ปจจัยดานราคา -คาใชจายในการประเมิน 
 หลักทรัพยประกัน 

-คาธรรมเนียมในการ 
 จัดการใหกู 

-อัตราดอกเบี้ย -อัตราดอกเบี้ย -อัตราดอกเบี้ย -จํานวนเงินที่ผอน 
 ตองวด 

  1.3 ปจจัยดานชองทางการ
จัดจําหนาย 

-ทําเลที่ตั้งอยูใกล 
 สะดวกตอการติดตอ 

-ทําเลที่ตั้งอยูใกล 
 สะดวกตอการติดตอ 

-ทําเลที่ตั้งอยูใกล 
 สะดวกตอการติดตอ 

-ทําเลที่ตั้งอยูใกล 
 สะดวกตอการติดตอ 

-ทําเลที่ตั้งอยูใกล 
 สะดวกตอการติดตอ 

-มีจํานวนสาขามาก 

1.4ปจจัยดานการสงเสริม 
    การตลาด 

-มีพนักงานธนาคาร 
 ออกไปแนะนําบริการ 

-มีพนักงานธนาคาร 
 ออกไปแนะนําบริการ 

-มี่ระยะเวลาการปลอดชําระ 
 คืนเงินตน/ดอกเบี้ย 

-ไดรับการแนะนําจาก 
 ผูที่เคยมาใชบริการ 

-ไดรับการแนะนําจาก 
 ผูที่เคยมาใชบริการ 
-มีการโฆษณาประชา 
 สัมพันธผานสื่อตางๆ 

-มีการโฆษณาประชา 
 สัมพันธผานสื่อตางๆ 

1.5ปจจัยดาน 
    บุคคล 

-พนักงานใหบริการ 
 ลูกคาอยางเสมอภาค 
-มีพนักงานใหบริการ 
 อยางเพียงพอ 

-พนักงานมีความ 
 นาเชื่อถือ 

-ความมีน้ําใจและ 
 มีมนุษยสัมพันธและ 
 มารยาทที่ดีของ 
 พนักงาน 

-ความมีน้ําใจและ 
 มีมนุษยสัมพันธและ 
 มารยาทที่ดีของ 
 พนักงาน 

-พนักงานใหคําแนะนํา 
 และคาํปรึกษาอยาง 
 ถูกตอง โดยใชภาษา 
 ที่เขาใจงาย 

-ความมีน้ําใจและ 
 มีมนุษยสัมพันธและ 
 มารยาทที่ดีของ 
 พนักงาน 

1.6ปจจัยดาน 
     กระบวนการ 
     ใหบริการ    

-เอกสารไมยุงยาก 
 ซับซอนในการทํา 
 นิติกรรม 

-ขั้นตอนการขออนุมัติ 
 สินเชื่อไมยุงยากซับซอน 

-การใหคําตอบที่รวดเร็ว 
 ในการอนุมัติสินเชื่อ 
 

-การใหคําตอบที่รวดเร็ว 
 ในการอนุมัติสินเชื่อ 
 

-เอกสารไมยุงยากซับซอนใน
การทํานิติกรรม 
-มีระบบการทํางานที่ถูกตอง
แมนยําและเชื่อถือได 

-มีระบบการทํางานที่ 
 ถูกตองแมนยําและ 
 เชื่อถือได 

1.7 ปจจัยดานสิ่งแวดลอม 
       ทางกายภาพ 

-ความมีชื่อเสียงและ 
 ภาพพจนของธนาคาร 

-ความมีชื่อเสียงและ 
 ภาพพจนของธนาคาร 

-ความมีชื่อเสียงและ 
 ภาพพจนของธนาคาร 

-ความมีชื่อเสียงและ 
 ภาพพจนของธนาคาร 

-ความมีชื่อเสียงและ 
 ภาพพจนของธนาคาร 

-ความมีชื่อเสียงและ 
 ภาพพจนของธนาคาร 
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ตารางที่ 77  ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อธุรกิจขนาดยอม  ธนาคารกสิกรไทยของผูประกอบการขนาดยอม  ในอําเภอเมืองสมุทรสาคร 
        ลําดับแรก จําแนกตามวงเงินสินเชื่อที่ไดรับรวมในปจจุบัน 
ปจจัย/วงเงิน 
          สินเชื่อ 

ไมเกิน 3,000,000 บาท 3,000,001 - 5,000,000 บาท 5,000,001 - 10,000,000 บาท 10,000,001 - 15,000,000 บาท 15,000,001 – 20,000,000 บาท มากกวา 20,000,000 บาท 

1.ปจจัยสวน 
   สวนประสม 
   การตลาด 

-ปจจัยดานบุคคล -ปจจัยดานบุคคล -ปจจัยดานบุคคล -ปจจั ยด านชองทางการจัด
จําหนาย 

-ปจจัยดานบุคคล -ปจจัยดานบุคคล 

  1.1ปจจัยดาน 
      ผลิตภัณฑ 

-มีบริการที่ครบวงจร -มีบริการที่ครบวงจร -มีประเภทสินเชื่อหลากหลาย 
 ใหเลือก 

-มีบริการที่ครบวงจร -วงเงินสินเชื่อที่ธนาคาร 
 ใหแกลูกคา 
-มีประเภทสินเชื่อหลากหลาย 
 ใหเลือก 
-เอกสารที่ใชในการขอสินเชื่อ 
-หลักประกัน/ภาระการค้ํา 
 ประกัน  

-วงเงินสินเชื่อที่ธนาคาร 
 ใหแกลูกคา 
-ระยะเวลาการผอนชําระ 
-หลักประกัน/ภาระการค้ํา 
 ประกัน 
-เอกสารที่ใชในการขอสินเชื่อ 
-มีประเภทสินเชื่อหลากหลาย 
 ใหเลือก 
-มีบริการที่ครบวงจร 

  1.2ปจจัยดานราคา -จํานวนเงินที่ผอนตองวด -อัตราดอกเบี้ย -อัตราดอกเบี้ย -จํานวนเงินที่ผอนตองวด -อัตราดอกเบี้ย 
 

-อัตราดอกเบี้ย 
-คาใชจายในการประเมิน 
 หลักทรัพยประกัน 

1.3ปจจัยดานชอง
ทางการจัดจําหนาย 

-ทําเลที่ตั้งอยูใกล สะดวก 
 ตอการติดตอ 

-ทําเลที่ตั้งอยูใกล สะดวก 
 ตอการติดตอ 

-มีจํานวนสาขามาก -ทําเลที่ตั้งอยูใกล สะดวก 
 ตอการติดตอ 

-ทําเลที่ตั้งอยูใกล สะดวก 
 ตอการติดตอ 
-มีจํานวนสาขามาก 

-ทําเลที่ตั้งอยูใกล สะดวก 
 ตอการติดตอ 
-มีจํานวนสาขามาก 
-ติดตอทางโทรศัพทได 
 สะดวก 
-ติดตอทางอินเตอรเน็ตได 
 สะดวก 
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ตารางที่ 77 (ตอ) 
ปจจัย/วงเงิน 
          สินเชื่อ 

ไมเกิน 3,000,000 บาท 3,000,001 - 5,000,000 บาท 5,000,001 - 10,000,000 บาท 10,000,001 - 15,000,000 บาท 15,000,001 – 20,000,000 บาท มากกวา 20,000,000 บาท 

1.4 ปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาด 

-ไดรับการแนะนําจากผูที่เคย 
 มาใชบริการ 

-มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ 
 ผานสื่อตางๆ  

-ไดรับการแนะนําจากผูที่เคย 
 มาใชบริการ 

-มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ 
 ผานสื่อตางๆ 

-มีระยะเวลาการปลอดชําระ 
 คืนเงินตน/ดอกเบี้ย 

-มีพนักงานธนาคารออกไป 
 แนะนําบริการ 

1.5ปจจัยดานบุคคล -พนักงานมีความนาเชื่อถือ -ความมีน้ําใจมีมนุษยสัมพันธ 
 และมารยาทที่ดีของพนักงาน 
-พนักงานใหบริการแกลูกคา 
 อยางเสมอภาค 

-พนักงานใหคําแนะนํา และ 
 คําปรึกษาอยางถูกตอง โดย 
 ใชภาษาที่เขาใจงาย 

-ความมีน้ําใจมีมนุษยสัมพันธ 
 และมารยาทที่ดีของพนักงาน 
 

-ความรูและความสามารถของ 
 พนักงาน 
-พนักงานมีความนาเชื่อถือ 
-ความมีน้ําใจมีมนุษยสัมพันธ 
 และมารยาทที่ดีของพนักงาน 
-พนักงานใหบริการแกลูกคา 
 อยางเสมอภาค 
-มีพนักงานใหบริการอยาง 
 เพียงพอ 

-พนักงานใหคําแนะนํา และ 
 คําปรึกษาอยางถูกตอง โดย 
 ใชภาษาที่เขาใจงาย 
-ความรูและความสามารถ 
 ของพนักงาน 
-พนักงานมีความนาเชื่อถือ 
-ความมีน้ําใจมีมนุษยสัมพันธ 
 และมารยาทที่ดีของพนักงาน 
-พนักงานใหบริการแกลูกคา 
 อยางเสมอภาค 

1.6ปจจัยดาน 
    กระบวนการ 
    ใหบริการ    

-เอกสารไมยุงยากซับซอน 
 ในการทํานิติกรรม 

-ขั้นตอนการขออนุมัติสินเชื่อ 
 ไมยุงยากซับซอน 

-มีระบบงานที่ถูกตองแมนยํา 
 ที่เชื่อถือได 

-การใหคําตอบที่รวดเร็วใน 
 การอนุมัติสินเชื่อ 
-ขั้นตอนการขออนุมัติสินเชื่อ 
 ไมยุงยากซับซอน 

-การใหคําตอบที่รวดเร็วใน 
 การอนุมัติสินเชื่อ 
-มีระบบงานที่ถูกตองแมนยํา 
 ที่เชื่อถือได 

-การใหคําตอบที่รวดเร็วใน 
 การอนุมัติสินเชื่อ 
-มีระบบงานที่ถูกตองแมนยํา 
 ที่เชื่อถือได 
-ขั้นตอนการขออนุมัติสินเชื่อ 
 ไมยุงยากซับซอน 

1.7ปจจัยดาน 
     สิ่งแวดลอม 
     ทางกายภาพ 

-ความมีชื่อเสียง และภาพพจน 
 ของธนาคาร 

-ภายในธนาคารมีบรรยากาศ 
 ที่ดีตกแตงทันสมัย และ 
 สวยงาม 
-ความมีชื่อเสียง และภาพพจน 
 ของธนาคาร 

-ความมีชื่อเสียง และภาพพจน 
 ของธนาคาร 

-ความมีชื่อเสียง และภาพพจน 
 ของธนาคาร 

-ภายในธนาคารมีบรรยากาศ 
 ที่ดีตกแตงทันสมัย และ 
 สวยงาม 
 

-ความมีชื่อเสียง และภาพพจน 
 ของธนาคาร 
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 สวนท่ี 3 สรุปผลการศึกษาเกี่ยวกับปญหาสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการเลือกใช
บริการสินเชื่อธุรกิจขนาดยอมธนาคารกสิกรไทยของผูประกอบการขนาดยอมในอําเภอเมือง 
สมุทรสาคร 
 ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปญหาสวนประสมการตลาด
โดยรวมอยูในระดับนอย โดยปญหาที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางคือ ปญหาดานราคา และ
ปญหาดานผลิตภัณฑ  และปญหาที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับนอยเรียงลําดับจากมากไปหานอยคือ 
ปญหาดานชองทางการจัดจําหนาย ปญหาดานสงเสริมการตลาด ปญหาดานกระบวนการใหบริการ 
ปญหาดานบุคคล และปญหาดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 
 
ตารางที่ 78  ปญหาที่มีผลเปนลําดับแรกตอลูกคาในการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อธุรกิจ 
     ขนาดยอม ธนาคารกสิกรไทยของผูประกอบการขนาดยอมในอําเภอเมืองสมุทรสาคร 
                    

ปญหาสวนประสมการตลาด ปญหาที่มีผลตอการตัดสินใจอันดับแรก 
1. ปญหาดานผลิตภัณฑ  - ระยะเวลาการผอนชําระส้ัน 
2. ปญหาดานราคา - คาธรรมเนียมในการจัดการใหกู/มากกวาธนาคาร 

  อ่ืน 
3. ปญหาดานชองทางการจัดจําหนาย - ทําเลที่ตั้งของธนาคารอยูไกลไมสะดวกในการ 

   เดินทาง 
4. ปญหาดานการสงเสริมการตลาด - ไมมีระยะเวลาการปลอดชําระคืนเงินตน/ดอกเบี้ย 
5. ปญหาดานบุคคล - พนักงานใหคําแนะนํา และคําปรึกษาไมชัดเจน 
6. ปญหาดานกระบวนการใหบริการ - เอกสารยุงยากซับซอนในการทํานิติกรรม 
7. ปญหาดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ - ภายในธนาคาร เครื่องมือ และอุปกรณสํานักงาน 

  ไมทันสมัย  
- บรรยากาศภายในธนาคารไมดี ตกแตงไมทันสมัย 
   และไมสวยงาม 
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ตารางที่ 79  ปญหาที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อธุรกิจขนาดยอม  ธนาคารกสิกรไทยของผูประกอบการขนาดยอม  ในอําเภอเมือง  
                      จังหวัดสมุทรสาคร ลําดับแรก จําแนกตามประเภทของธุรกิจ 
 

ปญหา/ธุรกิจ 
จัดอยูในประเภทใด 

อุตสาหกรรมการผลิต การบริการ รับเหมากอสราง อสังหาริมทรัพย 
การพาณิชย(คาสง/คา

ปลีก) 
เกษตรกรรมและเลี้ยง

สัตว 
แปรรูปอาหารทะเล 

1.ปญหา 
  สวนประสมการตลาด 

-ปญหาดานราคา -ปญหาดานราคา -ปญหาดานราคา -ปญหาดานราคา -ปญหาดานราคา -ปญหาดานราคา -ปญหาดานราคา 

  1.1ปญหาดาน 
      ผลิตภัณฑ 

-หลักประกัน/ภาระการ 
 ค้ําประกัน 

-ระยะเวลาการผอนชําระ -ระยะเวลาการผอนชําระ -ระยะเวลาการผอนชําระ -หลักประกัน/ภาระการ 
 ค้ําประกัน 

-มีบริการที่ครบวงจร -วงเงินสินเชื่อที่ธนาคาร 
 ใหแกลูกคา 

  1.2ปญหา 
      ดานราคา 

-อัตราดอกเบี้ย -จํานวนเงินที่ผอนตอ 
 งวด 

-คาธรรมเนียมในการ 
 จัดการใหกู 

-คาธรรมเนียมหนังสือ 
 ค้ําประกัน/ตางประเทศ 

-คาธรรมเนียมในการ 
 จัดการใหกู 

-คาธรรมเนียมในการ 
 จัดการใหกู 

-คาธรรมเนียมในการ 
 จัดการใหกู 

  1.3ปญหาดานชอง   
      ทางการจัดจําหนาย 

-มีบริเวณที่จอดรถอยาง 
 เพียงพอ 

-ติดตอทางโทรศัพทได 
 สะดวก 

-ทําเลที่ตั้งอยูใกล 
 สะดวกตอการติดตอ 

-มีบริเวณที่จอดรถอยาง 
 เพียงพอ 

-ติดตอทางโทรศัพทได 
 สะดวก 

-ติดตอทางโทรศัพทได 
 สะดวก 

-มีบริเวณที่จอดรถอยาง 
 เพียงพอ 

  1.4ปญหาดานการ 
      สงเสริมการตลาด 

-มีสวนลดหรือยกเวน 
 คาธรรมเนียม 

-มีพนักงานธนาคาร 
 ออกไปแนะนําบริการ 

-มีสวนลดหรือยกเวน 
 คาธรรมเนียม 

-มีพนักงานธนาคาร 
 ออกไปแนะนําบริการ 

-มีพนักงานธนาคาร 
 ออกไปแนะนําบริการ 

-มีสวนลดหรือยกเวน 
 คาธรรมเนียม 

-มีสวนลดหรือยกเวน 
 คาธรรมเนียม 

  1.5ปญหาดาน 
      บุคคล 

-พนักงานใหคําแนะนํา 
 และคําปรึกษาอยาง 
 ถูกตอง 

-ความรูและความ 
 สามารถของพนักงาน 

-พนักงานใหคําแนะนํา 
 และคําปรึกษาอยาง 
 ถูกตอง 

-มีพนักงานใหบริการ 
 อยางเพียงพอ 

-พนักงานใหคําแนะนํา 
 และคําปรึกษาอยาง 
 ถูกตอง 

-ความรูและความ 
 สามารถของพนักงาน 

-พนักงานใหบริการ 
 แกลูกคาอยางเสมอภาค 

  1.6ปญหาดาน 
      กระบวนการ 
     ใหบริการ    

-ขั้นตอนการขออนุมัติ 
 สินเชื่อไมยุงยากซับซอน 

-การใหคําตอบที่รวดเร็ว 
 ในการอนุมัติสินเชื่อ 

-การใหคําตอบที่รวดเร็ว 
 ในการอนุมัติสินเชื่อ 

-การใหคําตอบที่รวดเร็ว 
 ในการอนุมัติสินเชื่อ 

-เอกสารไมยุงยาก 
 ซับซอนในการทํา 
 นิติกรรม 

-เอกสารไมยุงยาก 
 ซับซอนในการทํา 
 นิติกรรม 

-เอกสารไมยุงยาก 
 ซับซอนในการทํา 
 นิติกรรม 

1.7ปญหาดาน 
     สิ่งแวดลอม 
     ทางกายภาพ 

-มีสิ่งอํานวยความสะดวก 
 เชน โทรทัศน น้ําดื่ม ชา 
 กาแฟ หนังสือพิมพ 
 วารสารตางๆ เกาอี้นั่ง 
 พักและหองน้ํา 

-มีความเปนระเบียบ เชน 
 การจัดวางอุปกรณ 
 เอกสารการขอสินเชื่อ 
 ปายสัญลักษณตางๆ 

-มีสิ่งอํานวยความสะดวก 
 เชน โทรทัศน น้ําดื่ม ชา 
 กาแฟ หนังสือพิมพ 
 วารสารตางๆ เกาอี้นั่ง 
 พักและหองน้ํา 

-ความมีชื่อเสียงและ 
 ภาพพจนของธนาคาร 

-ภายในธนาคารมีเครื่อง 
 มือและอุปกรณ 
 สํานักงานที่ทันสมัย 
  

-มีสิ่งอํานวยความสะดวก 
 เชน โทรทัศน น้ําดื่ม ชา 
 กาแฟ หนังสือพิมพ 
 วารสารตางๆ เกาอี้นั่ง 
 พักและหองน้ํา 

-มีสิ่งอํานวยความสะดวก 
 เชน โทรทัศน น้ําดื่ม ชา 
 กาแฟ หนังสือพิมพ 
 วารสารตางๆ เกาอี้นั่ง 
 พักและหองน้ํา 
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ตารางที่ 80 ปญหาที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อธุรกิจขนาดยอม  ธนาคารกสิกรไทยของผูประกอบการขนาดยอม  ในอําเภอเมือง 
                      จังหวัดสมุทรสาคร ลําดับแรก จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือนของธุรกิจ 
 

ปญหา/รายได ไมเกิน 50,000 บาท 50,001 - 100,000 บาท 100,001 - 300,000 บาท 300,001 - 600,000 บาท 600,001 - 900,000 บาท มากกวา 900,000 บาท 

1.ปญหาสวนประสม 
   การตลาด 

-ปญหาดานราคา -ปญหาดานผลิตภัณฑ -ปญหาดานราคา -ปญหาดานราคา -ปญหาดานกระบวน 
 การใหบริการ 

-ปญหาดานผลิตภัณฑ 

  1.1ปญหาดาน 
      ผลิตภัณฑ 

-หลักประกัน/ภาระการค้ํา 
 ประกัน 

-ระยะเวลาการผอนชําระ -ระยะเวลาการผอนชําระ -เอกสารที่ใชในการขอ 
สินเชื่อ 
-มีบริการที่ครบวงจร 

-เอกสารที่ใชในการขอ 
สินเชื่อ 
 

-หลักประกัน/ภาระการค้ํา 
 ประกัน 

  1.2ปญหา 
      ดานราคา 

-จํานวนเงินที่ผอนตองวด -คาธรรมเนียมหนังสือค้ํา 
 ประกัน/ตางประเทศ 
-คาธรรมเนียมในการจัดการ 
 ใหกู 

-คาธรรมเนียมในการจัดการ 
 ใหกู 

-คาธรรมเนียมในการจัดการ 
 ใหกู 
-จํานวนเงินที่ผอนตองวด 

-อัตราดอกเบี้ย -อัตราดอกเบี้ย 

  1.3ปญหาดาน 
      ชองทางการจัดจําหนาย 

-ติดตอทางโทรศัพทได 
 สะดวก 

-มีบริเวณที่จอดรถอยาง 
 เพียงพอ 

-ติดตอทางโทรศัพทได 
 สะดวก 

-มีบริเวณที่จอดรถอยาง 
 เพียงพอ 

-ติดตอทางโทรศัพทได 
 สะดวก 

-ทําเลที่ตั้งอยูใกล สะดวก 
 ตอการติดตอ 

  1.4ปญหาดานการ 
      สงเสริมการตลาด 

-มีพนักงานธนาคารออกไป 
 แนะนําบริการ 

-มีพนักงานธนาคารออกไป 
 แนะนําบริการ 

-มีพนักงานธนาคารออกไป 
 แนะนําบริการ 

-มีพนักงานธนาคารออกไป 
 แนะนําบริการ 

-มีพนักงานธนาคารออกไป 
 แนะนําบริการ 

-มีสวนลดหรือยกเวน 
 คาธรรมเนียม 

  1.5ปญหาดาน 
      บุคคล 

-พนักงานใหคําแนะนํา และ 
 คําปรึกษาอยางถูกตองโดย 
 ใชภาษาที่เขาใจงาย 

-พนักงานใหคําแนะนํา และ 
 คําปรึกษาอยางถูกตองโดย 
 ใชภาษาที่เขาใจงาย 

-พนักงานใหคําแนะนํา และ 
 คําปรึกษาอยางถูกตองโดย 
 ใชภาษาที่เขาใจงาย 

-มีพนักงานใหบริการอยาง 
 เพียงพอ 

-พนักงานใหคําแนะนํา และ 
 คําปรึกษาอยางถูกตองโดย 
 ใชภาษาที่เขาใจงาย 

-มีพนักงานใหบริการอยาง 
 เพียงพอ 

  1.6ปญหาดาน 
      กระบวนการ 
     ใหบริการ    

-การใหคําตอบที่รวดเร็วใน 
 การอนุมัติสินเชื่อ 

-เอกสารไมยุงยากซับซอน 
 ในการทํานิติกรรม 

-การใหคําตอบที่รวดเร็วใน 
 การอนุมัติสินเชื่อ 

-การใหคําตอบที่รวดเร็วใน 
 การอนุมัติสินเชื่อ 

-มีระบบการทํางานที่ถูกตอง 
 แมนยําและเชื่อถือได 

-เอกสารไมยุงยากซับซอน 
 ในการทํานิติกรรม 
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ตารางที่ 80 (ตอ) 
 

ปญหา/รายได ไมเกิน 50,000 บาท 50,001 - 100,000 บาท 100,001 - 300,000 บาท 300,001 - 600,000 บาท 600,001 - 900,000 บาท มากกวา 900,000 บาท 

  1.7ปญหาดาน 
      สิ่งแวดลอม 
      ทางกายภาพ 

-ภายในธนาคารมีเครื่องมือ 
 และ  อุปกรณสํ านักงานที่
ทันสมัย 
-ภายในธนาคารมีบรรยากาศ 
 ที่ดี ตกแตงทันสมัย และ 
 สวยงาม 
-มีความเปนระเบียบ เชน 
 การจัดวางอุปกรณ เอกสาร 
 การขอสินเชื่อ ปาย 
 สัญลักษณ ตางๆ  

-มีสิ่งอํานวยความสะดวก 
 เชน โทรทัศน น้ําดื่ม ชา 
 กาแฟ หนังสือพิมพ 
 วารสารตางๆ เกาอี้นั่ง 
 พักและหองน้ํา 

-มีสิ่ งอํ านวยความสะดวก 
เ ช น  โทรทั ศน  น้ํ า ดื่ ม  ชา 
กาแฟ หนังสือพิมพ วารสาร
ตางๆ เกาอี้นั่งพักและหองน้ํา 

-ภายในธนาคารมีเครื่องมือ 
 และ  อุปกรณสํ านักงานที่
ทันสมัย 
 

-ภายในธนาคารมีเครื่องมือ 
 และ  อุปกรณสํ านักงานที่
ทันสมัย 
 

-มีสิ่งอํานวยความสะดวก 
 เชน โทรทัศน น้ําดื่ม ชา 
 กาแฟ หนังสือพิมพ 
 วารสารตางๆ เกาอี้นั่ง 
 พักและหองน้ํา 
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ตารางที่ 81 ปญหาที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อธุรกิจขนาดยอม  ธนาคารกสิกรไทยของผูประกอบการขนาดยอม  ในอําเภอเมือง 
                     จังหวัดสมุทรสาคร ลําดับแรก จําแนกตามวงเงินสินเชื่อที่ไดรับรวมในปจจุบัน 
 
ปญหา/วงเงิน 
          สินเชื่อ 

ไมเกิน 3,000,000 บาท 3,000,001 - 5,000,000 บาท 5,000,001 - 10,000,000 บาท 10,000,001 - 15,000,000 บาท 15,000,001 – 20,000,000 บาท มากกวา 20,000,000 บาท 

1.ปญหาสวน 
   ประสมการตลาด    

-ปญหาดานราคา -ปญหาดานราคา -ปญหาดานราคา -ปญหาดานผลิตภัณฑ -ปญหาดานการสงเสริม 
 การตลาด 

-ปญหาดานชองทางการจัด
จําหนาย 

   1.1ปญหา 
       ดาน 
      ผลิตภัณฑ 

-ระยะเวลาการผอนชําระ 
-หลักประกัน/ภาระการค้ํา 
 ประกัน 

-ระยะเวลาการผอนชําระ -เอกสารที่ใชในการขอสินเชื่อ -มีประเภทสินเชื่อหลากหลาย 
 ใหเลือก 

-เอกสารที่ใชในการขอสินเชื่อ -วงเงินสินเชื่อที่ธนาคารให 
 แกลูกคา 

   1.2ปญหา 
       ดานราคา 

-อัตราดอกเบี้ย -คาธรรมเนียมในการจัดการ 
 ใหกู 

-จํานวนเงินที่ผอนตองวด -คาธรรมเนียมในการจัดการ 
 ใหกู 

-อัตราดอกเบี้ย -คาใชจายในการประเมิน 
 หลักทรัพยประกัน 

   1.3ปญหา ดาน 
     ชองทางการจัด 
     จําหนาย 

-ติดตอทางโทรศัพทไดสะดวก -ติดตอทางโทรศัพทไดสะดวก -ทําเลที่ตั้งอยูใกล สะดวกตอ 
 การติดตอ 

-ทําเลที่ตั้งอยูใกล สะดวกตอ 
 การติดตอ 

-ติดตอทางโทรศัพทไดสะดวก -มีบริเวณที่จอดรถอยาง 
เพียงพอ 

  1.4ปญหาดานการ   
สงเสริม การตลาด 

-มีสวนลดหรือยกเวนคา 
 ธรรมเนียม 

-มีระยะเวลาการปลอดชําระ 
 คืนเงินตน/ดอกเบี้ย 

-มีระยะเวลาการปลอดชําระ 
 คืนเงินตน/ดอกเบี้ย 

-มีพนักงานธนาคารออกไป 
 แนะนําบริการ 

-มีระยะเวลาการปลอดชําระ 
 คืนเงินตน/ดอกเบี้ย 

-มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ 
 ผานสื่อตางๆ  

 1.5ปญหา 
     ดานบุคคล 

-พนักงานใหคําแนะนํา และ 
 คําปรึกษาอยางถูกตองโดยใช 
 ภาษาที่เขาใจงาย 

-พนักงานใหคําแนะนํา และ 
 คําปรึกษาอยางถูกตองโดยใช 
 ภาษาที่เขาใจงาย 

-พนักงานใหคําแนะนํา และ 
 คําปรึกษาอยางถูกตองโดยใช 
 ภาษาที่เขาใจงาย 

-มีพนักงานใหบริการอยาง 
 เพียงพอ 

-พนักงานใหคําแนะนํา และ 
 คําปรึกษาอยางถูกตองโดยใช 
 ภาษาที่เขาใจงาย 

-พนักงานใหบริการลูกคา 
 อยางเสมอภาค 
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ตารางที่ 81 (ตอ)  
 
ปญหา/วงเงิน 
          สินเชื่อ 

ไมเกิน 3,000,000 บาท 3,000,001 - 5,000,000 บาท 5,000,001 - 10,000,000 บาท 10,000,001 - 15,000,000 บาท 15,000,001 – 20,000,000 บาท มากกวา 20,000,000 บาท 

  1.6ปญหา 
      ดานกระบวน 
      การใหบริการ    

-เอกสารไมยุงยากซับซอน 
 ในการทํานิติกรรม 

-การใหคําตอบที่รวดเร็ว 
 ในการอนุมัติสินเชื่อ 

-การใหคําตอบที่รวดเร็ว 
 ในการอนุมัติสินเชื่อ 

-การใหคําตอบที่รวดเร็ว 
 ในการอนุมัติสินเชื่อ 

-เอกสารไมยุงยากซับซอน 
 ในการทํานิติกรรม 

-การใหคําตอบที่รวดเร็ว 
 ในการอนุมัติสินเชื่อ 

  1.7ปญหา 
       ดาน 
      สิ่งแวดลอม 
      ทางกายภาพ 

-ภายในธนาคารมีเครื่องมือ 
 และอุปกรณสํานักงาน 
 ที่ทันสมัย 

-มีสิ่งอํานวยความสะดวก 
 เชน โทรทัศน น้ําดื่ม ชา 
 กาแฟ หนังสือพิมพ 
 วารสารตางๆ เกาอี้นั่ง 
 พักและหองน้ํา 

-มีสิ่งอํานวยความสะดวก 
 เชน โทรทัศน น้ําดื่ม ชา 
 กาแฟ หนงัสือพิมพ 
 วารสารตางๆ เกาอี้นั่ง 
 พักและหองน้ํา 

-มีสิ่งอํานวยความสะดวก 
 เชน โทรทัศน น้ําดื่ม ชา 
 กาแฟ หนังสือพิมพ 
 วารสารตางๆ เกาอี้นั่ง 
 พักและหองน้ํา 

-ความมีชื่อเสียง และภาพพจน 
 ของธนาคาร 

-มีสิ่งอํานวยความสะดวก 
 เชน โทรทัศน น้ําดื่ม ชา 
 กาแฟ หนังสือพิมพ 
 วารสารตางๆ เกาอี้นั่ง 
 พักและหองน้ํา 
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  สวนท่ี 4  ขอมูลเก่ียวกับขอเสนอแนะอื่น ๆ ของผูตอบแบบสอบถาม 
  ผูตอบแบบสอบถามใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเลือกใชบริการสินเชื่อขนาดยอม
ธนาคารกสิกรไทย ดังนี้ 
  1. ดานผลิตภัณฑ ตองการใหธนาคารจัดบริการครบวงจร มีความรวดเร็วในการอนุมัติ
และมีบริการสินเชื่อที่หลากหลาย 
  2.  ดานการสงเสริมการตลาด ตองการธนาคารใหโอกาสแกผูที่เปน NPL โดยพิจารณา
ใหสินเชื่อเพื่อไปพลิกฟนธุรกิจ 
  3. ดานบุคคล ตองการใหพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการของพนักงานที่มีความ
ชํานาญในหนาที่เฉพาะดาน 
  4. ดานกระบวนการใหบริการ ควรปรับปรุงกระบวนการใหบริการ เชน แจงเหตุผลการ
ไมอนุมัติสินเชื่อ และความรวดเร็วในการใหบริการ 
  5. ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะ
การปรับปรุงดานเทคโนโลยีที่รวดเร็วและสะดวกสําหรับการใหบริการ 
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 จากการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาด ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อ
ธุรกิจขนาดยอม ธนาคารกสิกรไทยของผูประกอบการขนาดยอมในอําเภอเมืองสมุทรสาคร โดยใช
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของมาอภิปรายผลการศึกษา ไดดังนี้ 
 1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
 จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมการตลาด
ดานผลิตภัณฑในระดับมาก โดยปจจัยดานมีบริการที่ครบวงจรมีคาเฉล่ียสูงสุด ซ่ึงสอดคลองกับ
การศึกษาของ ชาตรี ครุธงาม(2548) ซ่ึงศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการ
ตัดสนิใจเลือกใชบริการสินเชื่อธนาคารพาณิชย ของผูประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคล ในอําเภอ
เมือง จังหวัดราชบุรี พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑในระดับมาก 
แตลูกคาใหความสําคัญกับปจจัยยอยเร่ืองการใหวงเงินสินเชื่อแกลูกคาซึ่งแตกตางจากการศึกษาครั้ง
นี้ และสอดคลองกับการศึกษาของ ณฤทธ์ิ เลิศศิวเวท (2547) ซ่ึงศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสม
การตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการดานเงินฝากของผูใชบริการดานเงินฝากของ
ผูใชบริการธนาคารพาณิชยในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดสมุทรสาคร พบวา ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑในระดับมาก และลูกคาใหความสําคัญกับปจจัยยอยเรื่องการมี
บริการเสริม ซ่ึงแตกตางจากการศึกษาครั้งนี้ และสอดคลองกับการศึกษาของ สุริยา ขาวโชติชวง 
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(2547) ซ่ึงศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
สินเชื่อของธนาคารพาณิชยในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พบวา ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑในระดับมาก และใหความสําคัญกับปจจัยยอยดานวงเงินสินเชื่อ
ที่ธนาคารใหแกลูกคา  ซ่ึงแตกตางจากการศึกษาครั้งนี้ 
 2.ปจจัยดานราคา 
 จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมการตลาด
ดานราคาในระดับมาก โดยปจจัยดานอัตราดอกเบี้ยมีคาเฉลี่ยสูงสุด  สอดคลองกับการศึกษาของ 
ชาตรี ครุธงาม (2548) ซ่ึงศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการสินเชื่อธนาคารพาณิชย ของผูประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคล ในอําเภอเมือง จังหวัด
ราชบุรี พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานราคาในระดับมาก  และให
ความสําคัญกับปจจัยยอยเร่ืองอัตราดอกเบี้ยซ่ึงแตกตางจากการศึกษาครั้งนี้ สอดคลองกับการศึกษา
ของ ณฤทธิ์ เลิศศิวเวท (2547) ซ่ึงศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการดานเงินฝากของผูใชบริการดานเงินฝากของผูใชบริการธนาคารพาณิชยในเขต
เทศบาลเมือง จังหวัดสมุทรสาคร พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานราคาใน
ระดับมากและใหความสําคัญกับปจจัยยอยเร่ืองคาธรรมเนียมในการจัดทําบัตร เอ.ที.เอ็ม ซ่ึงแตกตาง
จากการศึกษาครั้งนี้ และสอดคลองกับการศึกษาของ สุริยา ขาวโชติชวง (2547) ซ่ึงศึกษาเรื่องปจจัย
สวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อของธนาคารพาณิชยใน
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานราคาในระดับ
มากและใหความสําคัญกับปจจัยยอยเร่ืองอัตราดอกเบี้ย  
 3. ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 
 จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมการตลาดดา
ชองทางการจัดจําหนายในระดับมาก โดยปจจัยดานทําเลที่ตั้งอยูใกลสะดวกตอการติดตอมีคาเฉลี่ย
สูงสุด สอดคลองกับการศึกษาของ ชาตรี ครุธงาม (2548)  ซ่ึงศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมการตลาด
ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อธนาคารพาณิชย ของผูประกอบการที่จดทะเบียนนิติ
บุคคล ในอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานชอง
ทางการจัดจําหนายในระดับมากและใหความสําคัญกับปจจัยยอยเรื่องทําเลที่ตั้งอยูใกลสะดวกตอ
การติดตอ  สอดคลองกับการศึกษาของ ณฤทธิ์ เลิศศิวเวท (2547) ซ่ึงศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสม
การตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการดานเงินฝากของผูใชบริการดานเงินฝากของ
ผูใชบริการธนาคารพาณิชยในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดสมุทรสาคร พบวา ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญกับปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายในระดับมากและใหความสําคัญกับปจจัยยอยเร่ือง
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ทําเลที่ตั้งของธนาคารอยูใกลที่ทํางาน สะดวกตอการเดินทาง และสอดคลองกับการศึกษาของ สุริยา 
ขาวโชติชวง (2547) ซ่ึงศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการสินเชื่อของธนาคารพาณิชยในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พบวา ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญกับปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายในระดับมากและใหความสําคัญกับปจจัยยอยเร่ือง
ทําเลที่ตั้งของธนาคารอยูใกลสะดวกตอการเดินทาง  
 4. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
 จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมการตลาด
ดานการสงเสริมการตลาดในระดับมาก โดยปจจัยยอยเร่ืองมีการโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อ
ตางๆ มีคาเฉลี่ยสูงสุด สอดคลองกับการศกึษาของ ชาตรี ครุธงาม (2548) ) ซ่ึงศึกษาเรื่องปจจัยสวน
ประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อธนาคารพาณิชย ของผูประกอบการที่
จดทะเบียนนิติบุคคล ในอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับ
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดในระดับมากและใหความสําคัญกับปจจัยยอยเร่ืองมีสวนลดหรือ
ยกเวนคาธรรมเนียมซึ่งแตกตางจากการศึกษาครั้งนี้ สอดคลองกับการศึกษาของ ณฤทธิ์ เลิศศิวเวท 
(2547) ซ่ึงศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการดานเงินฝาก
ของผูใชบริการดานเงินฝากของผูใชบริการธนาคารพาณชิยในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานการสงเสริมการตลาดในระดับมากและให
ความสําคัญกับปจจัยยอยเร่ืองขอมูลการใหบริการของธนาคารทันสมัยและครบถวนซ่ึงแตกตางจาก
การศึกษาครั้ง  และสอดคลองกับการศึกษาของ สุริยา ขาวโชติชวง (2547) ซ่ึงศึกษาเรื่องปจจัยสวน
ประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อของธนาคารพาณิชยในอําเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานการสงเสริม
การตลาดในระดับมากและใหความสําคัญกับปจจัยยอยเรื่องมีระยะเวลาการปลอดชําระเงินตน/
ดอกเบี้ย ซ่ึงแตกตางจากการศกึษาครั้งนี้ 
 5. ปจจัยดานบุคคล 
 จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมการตลาด
ดานบุคคลในระดับมาก โดยปจจัยยอยเร่ืองความมีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธมีคาเฉลี่ยสูงสุด สอดคลอง
กับการศึกษาของชาตรี ครุธงาม (2548) ) ซ่ึงศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการสนิเชื่อธนาคารพาณิชย ของผูประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคล ในอําเภอ
เมือง จังหวัดราชบุรี พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานบุคคลในระดับมากและ
ใหความสําคัญกับปจจัยยอยเรื่องความมีน้ําใจมีมนุษยสัมพันธและมารยาทที่ดีของพนักงาน  
สอดคลองกับการศึกษาของ ณฤทธิ์ เลิศศิวเวท (2547) ซ่ึงศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมการตลาดที่มี
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ผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการดานเงินฝากของผูใชบริการดานเงินฝากของผูใชบริการธนาคาร
พาณิชยในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดสมุทรสาคร พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัย
ดานบุคลากรในระดับมากและใหความสําคัญกับปจจัยยอยเรื่องพนักงานมีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธ
และมารยาทที่ดีมีคาเฉลี่ยสูงสุด และการศึกษาของ สุริยา ขาวโชติชวง (2547) ซ่ึงศึกษาเรื่องปจจัย
สวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อของธนาคารพาณิชยใน
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานบุคลากรใน
ระดับมาก โดยปจจัยดานความมีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธเปนกันเองและมารยาทที่ดีของพนักงาน  
 6. ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 
 จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมการตลาด
ดานกระบวนการใหบริการในระดับมาก โดยปจจัยยอยเร่ืองมีระบบการทํางานที่ถูกตองแมนยําและ
เชื่อถือไดมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด  สอดคลองกับการศึกษาของ ชาตรี ครุธงาม (2548) ) ซ่ึงศึกษาเรื่องปจจัย
สวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อธนาคารพาณิชย  ของ
ผูประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคล ในอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พบวา ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญกับปจจัยดานกระบวนการใหบริการในระดับมากและใหความสําคัญกับปจจัยยอยเร่ือง
การใหคําตอบที่รวดเร็วในการอนุมัติสินเชื่อซ่ึงแตกตางจากการศึกษาครั้งนี้  สอดคลองกับการศึกษา
ของ ณฤทธิ์ เลิศศิวเวท (2547) ซ่ึงศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการดานเงินฝากของผูใชบริการดานเงินฝากของผูใชบริการธนาคารพาณิชยในเขต
เทศบาลเมือง จังหวัดสมุทรสาคร พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดาน
กระบวนการใหบริการในระดับมากและใหความสําคัญกับปจจัยยอยเร่ืองการใหบริการที่รวดเร็ว 
ซ่ึงแตกตางจากการศึกษาครั้งนี้ และสอดคลองกับการศึกษาของ สุริยา ขาวโชติชวง (2547) ซ่ึงศึกษา
เรื่องปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อของธนาคาร
พาณิชยในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดาน
กระบวนการใหบริการในระดับมากและใหความสําคัญกับปจจัยยอยเรื่องขั้นตอนการขออนุมัติ
สินเชื่อไมซับซอนซึ่งแตกตางจากการศึกษาครั้งนี้ 
 7. ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 
 จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมการตลาด
ดานทางกายภาพในระดับมาก โดยปจจัยดานความมีชื่อเสียงและภาพพจนของธนาคารมีคาเฉลี่ยสูง
ที่สุด  สอดคลองกับการศึกษาของ ชาตรี ครุธงาม (2548) ) ซ่ึงศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสม
การตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อธนาคารพาณิชย ของผูประกอบการที่จด
ทะเบียนนิติบุคคล ในอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัย
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ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพในระดับมากและใหความสําคัญกับปจจัยยอยเร่ืองความมีช่ือเสียง และ
ภาพพจนของธนาคาร สอดคลองกับการศึกษาของ ณฤทธิ์ เลิศศิวเวท (2547) ซ่ึงศึกษาเรื่องปจจัย
สวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการดานเงินฝากของผูใชบริการดานเงินฝาก
ของผูใชบริการธนาคารพาณิชยในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดสมุทรสาคร พบวา ผูตอบแบบสอบถาม
ใหความสําคัญกับปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพในระดับมากและให
ความสําคัญกับปจจัยยอยเร่ืองมีโทรทัศนใหลูกคาดูระหวางรอคอยการใหบริการซึ่งแตกตางจาก
การศึกษาครั้งนี้ และสอดคลองกับการศึกษาของ สุริยา ขาวโชติชวง (2547) ซ่ึงศึกษาเรื่องปจจัยสวน
ประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อของธนาคารพาณิชยในอําเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานการสรางและ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพในระดับมากและใหความสําคัญกับปจจัยยอยเร่ืองชื่อเสียงของธนาคาร  
 
ขอคนพบ 
 จากการศึกษาปจจัยที่มีผลตอลูกคาในการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อธุรกจิขนาดยอม 
ธนาคารกสิกรไทยของผูประกอบการขนาดยอม ในอําเภอเมืองสมุทรสาคร มีขอคนพบดังนี้ 
 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อ 
 ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญโดยรวมกับปจจัยดานบุคคลเปนอันดับแรก ปจจัย
ดานกระบวนการใหบริการ และปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย เปนอันดับที่สองและสาม 
ตามลําดับ 
 ผูตอบแบบสอบถามกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต  รับ เหมากอสร าง 
อสังหาริมทรัพย และเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว ใหความสําคัญกับปจจัยดานราคาโดยรวมอยูใน
ระดับมากสวนผูตอบแบบสอบถามกิจการประเภทอื่น ๆ ใหความสําคัญโดยรวมในระดับปานกลาง 
ผูตอบแบบสอบถามกิจการทุกประเภทใหความสําคัญปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายโดยรวม
ระดับมาก ยกเวนประเภทอุตสาหกรรมการผลิตใหความสําคัญระดับปานกลาง 
 ผูตอบแบบสอบถามกิจการประเภทรับเหมากอสราง อสังหาริมทรัพย และเกษตรกรรม
และเลี้ยงสัตว ใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดโดยรวมทุกปจจัยในระดับมาก 
ในขณะที่ผูตอบแบบสอบถามแตกิจการประเภทอื่น ๆ  ใหความสําคัญปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดโดยรวมแตละปจจยัแตกตางกัน  
 ผูตอบแบบสอบถามกิจการประเภทอสังหาริมทรัพยใหความสําคัญระดับมากที่สุดกับ
ปจจัยยอยดานชองทางการจัดจําหนายเรื่องทําเลที่ตั้งอยูใกล สะดวกตอการติดตอ เร่ืองติดตอทาง
โทรศัพทไดสะดวก และเรื่องติดตอทางอินเตอรเน็ตไดสะดวก และผูตอบแบบสอบถามกิจการ
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ประเภทเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว ใหความสําคัญระดับมากที่สุดกับปจจัยยอยดานชองทางการจัด
จําหนายเรื่องมีจํานวนสาขามาก ผูตอบแบบสอบถามกิจการประเภทอสังหาริมทรัพยใหความสําคัญ
ระดับมากที่สุดกับปจจัยยอยดานบุคคลเรื่องความมีน้ําใจมีมนุษยสัมพันธและมารยาทที่ดีของ
พนักงาน  ผูตอบแบบสอบถามกิจการประเภทอสังหาริมทรัพยใหความสําคัญระดับมากที่สุดกับ
ปจจัยยอยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพเรื่องมีความเปนระเบียบ เรื่องความมีช่ือเสียงและภาพพจน
ของธนาคาร และเรื่องมีส่ิงอํานวยความสะดวก  
 ผูตอบแบบสอบที่มีรายไดตอเดือนของธุรกิจ 50,001 – 100,000 บาท และ 300,001 – 

600,000 บาท ใหความสําคัญโดยรวมกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดทุกปจจัยในระดับมาก 
ในขณะที่ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดตอเดือนของธุรกิจระดับอื่น ใหความสําคัญกับปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดแตละปจจัยแตกตางกัน  
 ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดตอเดือนของธุรกิจทุกระดับรายไดใหความสําคัญโดยรวม
กับปจจัยดานราคาในระดับมากยกเวนรายไดไมเกิน 50,000 บาท และรายไดมากกวา 900,000 บาท 
ใหความสําคัญระดับปานกลาง ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดตอเดือนของธุรกิจ 50,001 – 100,000 

บาท และ 300,001 – 600,000 บาท ใหความสําคัญโดยรวมกับปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายใน

ระดับมากในขณะที่กลุมรายไดของธุรกิจระดับอื่นใหความสําคัญระดับปานกลาง 
 ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดตอเดือนของธุรกิจ  600,001 – 900,000 บาท  ให

ความสําคัญระดับมากที่สุดกับปจจัยยอยดานราคาเรื่องอัตราดอกเบี้ย ใหความสําคัญระดับมากที่สุด
กับปจจัยยอยดานชองทางการจัดจําหนายเร่ืองทําเลที่ตั้งอยูใกล สะดวกตอการติดตอ เร่ืองมีจํานวน
สาขามาก และเรื่องติดตอทางโทรศัพทไดสะดวก ใหความสําคัญระดับมากที่สุดกับปจจัยยอยดาน
กระบวนการใหบริการเรื่องเอกสารไมยุงยากซับซอนในการทํานิติกรรม และเรื่องมีระบบการ
ทํางานที่ถูกตองแมนยําและเชื่อถือได และผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดตอเดือนของธุรกิจ 300,001 
– 900,000 บาท และ 600,001 – 900,000 บาท ใหความสําคัญระดับมากที่สุดกับปจจัยยอยดาน

ส่ิงแวดลอมทางกายภาพเรื่องความมีชื่อเสียง และภาพพจนของธนาคาร 
 ผูตอบแบบสอบที่มีวงเงินสินเชื่อที่ไดรับรวมในปจจุบัน 3,000,001 – 5,000,000 บาท, 

10,000,001 – 15,000,000 บาท และ 15,000,001 – 20,000,000 บาท ใหความสําคัญกับปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดโดยรวมทุกปจจัยในระดับมาก ในขณะที่ผูตอบแบบสอบถามที่ไดรับรวมใน
ปจจุบันกลุมอื่น ๆ ใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดโดยรวมแตละปจจัยแตกตาง
กัน  
 ผูตอบแบบสอบถามที่มีวงเงินสินเชื่อที่ไดรับรวมในปจจุบัน 3,000,001 – 5,000,000 บาท 

10,000,001 – 15,000,000 บาท และ 15,000,001 – 20,000,000 บาท ใหความสําคัญโดยรวมกับปจจัย
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ดานราคาอยูในระดับมากสวนผูตอบแบบสอบถามกลุมอื่นใหความสําคัญระดับปานกลาง ผูตอบ
แบบสอบถามที่มีวงเงินสินเชื่อที่ไดรับรวมในปจจุบันทุกกลุมใหความสําคัญโดยรวมกับปจจัยดาน
ชองทางการจัดจําหนายระดับมากยกเวนกลุมไมเกิน 3,000,000 บาท ใหความสําคัญระดับปานกลาง 
และผูตอบแบบสอบถามที่มีวงเงินสินเชื่อที่ไดรับรวมในปจจุบันไมเกิน 20,000,000 บาท ให
ความสําคัญโดยรวมกับปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพในระดับมาก 
 ผูตอบแบบสอบถามที่มีวงเงินสินเชื่อที่ไดรับรวมในปจจุบัน 15,000,001 – 20,000,000 

บาท ใหความสําคัญระดับมากที่สุดกับปจจัยยอยดานผลิตภัณฑเรื่องวงเงินสินเชื่อที่ธนาคารใหแก
ลูกคา เร่ืองเอกสารที่ใชในการขอสินเชื่อ เร่ืองมีประเภทสินเชื่อหลากหลายใหเลือก และเรื่องมี
บริการที่ครบวงจร ใหความสําคัญระดับมากที่สุดกับปจจัยยอยดานชองทางการจัดจําหนายเรื่อง
ทําเลที่ตั้งอยูใกล สะดวกตอการติดตอ และเรื่องมีจํานวนสาขามาก ใหความสําคัญระดับมากที่สุด
กับปจจัยยอยดานบุคคลทุกเรื่องยกเวนใหความสําคัญระดับมากกับเรื่องพนักงานใหคําแนะนํา และ
คําปรึกษาอยางถูกตองโดยใชภาษาที่เขาใจงาย และใหความสําคัญระดับมากที่สุดกับปจจัยยอยดาน
ส่ิงแวดลอมทางกายภาพเรื่องภายในธนาคารมีเครื่องมือและอุปกรณสํานักงานที่ทันสมัย  
 ปญหาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อ 
 ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปญหาสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ
และดานราคาในระดับปานกลาง สวนปญหาปจจัยอ่ืน ๆ ใหความสําคัญระดับนอย 
 ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญระดับปานกลางกับปญหาปจจัยยอยดานชองทางการ
จัดจําหนายเรื่องทําเลที่ตั้งของธนาคารอยูไกลไมสะดวกในการเดินทาง 
 ผูตอบแบบสอบถามกิจการประเภทอสังหาริมทรัพยใหความสําคัญระดับมากกับปญหา
ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑเร่ืองระยะเวลาการผอนชําระ  ผูตอบแบบสอบถามกิจการประเภทรับเหมา
กอสรางใหความสําคัญระดับมากกับปญหาปจจัยยอยดานราคาเรื่องคาธรรมเนียมในการจัดการใหกู 
ผูตอบแบบสอบถามประเภทอสังหาริมทรัพยใหความสําคัญระดับมากกับปญหาปจจัยยอยดานราคา
เร่ืองคาธรรมเนียมหนังสือคํ้าประกัน/ตางประเทศ และเรื่องคาธรรมเนียมในการจัดการใหกู 
 ผูตอบแบบสอบที่มีรายไดตอเดือนของธุรกิจ 50,001 – 100,000 บาท ใหความสําคัญกับ

ปญหาโดยรวมในระดับมากกับปจจัยดานผลิตภัณฑและดานราคา 
 ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดตอเดือนของธุรกิจ 50,001 – 100,000 บาท ใหความสําคัญ

ระดับมากกับปญหาปจจัยยอยดานผลิตภัณฑเร่ืองระยะเวลาการผอนชําระ ผูตอบแบบสอบถามที่มี
รายไดตอเดือนของธุรกิจ 600,001 – 900,000 บาท ใหความสําคัญระดับมากกับปญหาปจจัยยอย

ดานผลิตภัณฑเร่ืองเอกสารที่ใชในการขอสินเชื่อ ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดตอเดือนของธุรกิจ 
50,001 – 100,000 บาท ใหความสําคัญระดับมากกับปญหาปจจัยยอยดานราคาทุกเรื่องยกเวนเรื่อง
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อัตราดอกเบี้ย ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดตอเดือนของธุรกิจ 600,001 – 900,000 บาท ให

ความสําคัญระดับมากกับปจจัยยอยดานชองทางการจัดจําหนายเรื่องติดตอทางโทรศัพทไดสะดวก 
ใหความสําคัญระดับมากกับปญหาปจจัยยอยดานบุคคลเรื่องพนักงานใหคําแนะนําและคําปรึกษา
อยางถูกตองโดยใชภาษาที่เขาใจงาย เรื่องมีความมีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธและมารยาทที่ดีของ
พนักงาน และเรื่องพนักงานใหบริการแกลูกคาอยางเสมอภาค ใหความสําคัญระดับมากกับปญหา
ปจจัยยอยเร่ืองการใหคําตอบที่รวดเร็วในการอนุมัติสินเชื่อ และมีระบบการทํางานที่ถูกตองแมนยํา
และเชื่อถือได 
 ผูตอบแบบสอบถามวงเงินสินเชื่อที่ไดรับรวมในปจจุบันไมเกิน 3,000,000 บาท และ 
5,000,001 – 10,000,000 บาท ใหความสําคัญโดยรวมกับปญหาปจจัยสวนประสมทางการตลาดทุก

ปจจัยในระดับปานกลาง 
 ผูตอบแบบสอบถามวงเงินสินเชื่อที่ไดรับรวมในปจจุบันมากกวา 20,000,000 บาท ให
ความสําคัญระดับมากกับปญหาปจจัยยอยดานผลิตภัณฑเร่ืองวงเงินสินเชื่อที่ธนาคารใหแกลูกคา  
 
ขอเสนอแนะ  
 จากการศึกษาคนควาแบบอิสระเรื่อง ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการสินเชื่อธุรกิจขนาดยอม ธนาคารกสิกรไทยของผูประกอบการขนาดยอมในอําเภอ
เมืองสมุทรสาคร สามารถนําขอมูลมาใชเปนประโยชน และเสนอแนะแนวทางใหกับธนาคาร  
กสิกรไทย ในการวางแผนดําเนินงาน ดังนี้ 
 ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
  ธนาคารควรใหบริการสินเชื่อที่ครบวงจรใหแกลูกคา กําหนดประเภทของสินเชื่อที่
หลากหลายใหลูกคาเลือกใช  เชน สินเชื่อที่ใชหลักทรัพยค้ําประกัน  สินเชื่อที่ไมตองแสดง
หลักทรัพยค้ําประกัน  สินเชื่อเกินมูลคาหลักทรัพยค้ําประกัน  สินเชื่อระยะยาวเสริมสภาพคลอง 
สินเชื่อกองทุนหนุนธุรกิจ  สินเชื่อเสริมสภาพคลองจากเอกสารการคา เปนตน ธนาคารควรกําหนด
วงเงินสินเชื่อที่จะพิจารณาใหแกลูกคาเพิ่มขึ้นตามศักยภาพการจายของลูกคาโดยพิจารณาจาก
ความสามารถในการชําระหนี้ของลูกคาจากกําไรสุทธิกอนจายคืนธนาคารจะตองมีอัตราสวนในการ
จายคืนธนาคารในสัดสวนไมนอยกวา 1.5 เทาของรายไดกอนชําระคืนธนาคาร เอกสารที่ใชในการ
ขอสินเชื่อก็ไมควรมีมากจนสรางความสับสนและยุงยากใหกับลูกคา ควรใชเอกสารในการพิจารณา
สินเชื่อเทาที่จําเปน  
        ในดานหลักทรัพยค้ําประกันซึ่งอาจเปนภาระแกลูกคามากเกินความจําเปน ดังนั้น
ธนาคารอาจพิจารณาการใชหลักทรัพยค้ําประกันที่ไมสูงกวาจํานวนอนุมัติมากเกินไปนัก โดยอาจ
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พิจารณาดังนี้ กรณีลูกคาใชหลักทรัพยค้ําประกันเปนที่ดินเปลาและพื้นที่อยูในชุมชนหรือเขตเมือง 
ธนาคารควรอนุมัติวงเงิน 60 – 70% ของราคาประเมินหลักทรัพย แตหลักทรัพยค้ําประกันเปนที่ดิน

พรอมสิ่งปลูกสราง ธนาคารควรอนุมัติวงเงิน 85-120% ของราคาประเมินหลักทรัพย ในสวนของ
ระยะเวลาการผอนชําระคืนสินเชื่อส้ัน ซ่ึงปกติธนาคารจะใหลูกคาผอนชําระคืนภายในระยะเวลา 
ไมเกิน 5 ป ธนาคารควรที่จะมีการขออนุมัติระยะเวลาการผอนตามความสามารถของลูกคาเปน
รายๆ ไป เชน ขอระยะเวลาการผอนชําระจาก 5 ป เพิ่มเปน 6-7 ป เพื่อใหลูกคาลดภาระในการผอน
ชําระสินเชื่อตองวดใหลดลง 
 ปจจัยดานราคา 
       ธนาคารควรกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหต่ํา จํานวนเงินที่ผอนชําระตองวดหรือที่เพิ่มขึ้นให
จูงใจสําหรับการตัดสินใจเลือกใชบริการของลูกคา ซ่ึงพิจารณาจากวงเงินสินเชื่อ ความสม่ําเสมอใน
การมาใชบริการดานสินเชื่อหรือเงินฝากกับธนาคาร ซ่ึงการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหต่ํา หรือจํานวน
งวดสําหรับการผอนชําระที่ยาวขึ้นธนาคารสามารถกําหนดเงื่อนไขหรือหลักการสําหรับการ         
ค้ําประกันสินเชื่อที่ทําใหสินเชื่อมีความเสี่ยงต่ําทําใหสามารถกําหนดอัตราดอกเบี้ยต่ํากวาสินเชื่อทุก
ประเภท ทําใหสามารถแขงขันเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํากับธนาคารอื่นดังเชน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธนาคารเอสเอ็มอี) และธนาคารพาณิชยอ่ืน ๆ ที่
ใหบริการสินเชื่อแกธุรกิจขนาดยอมเชนเดียวกับธนาคารกสิกรไทย เปนตน 
        นอกจากนี้ธนาคารควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการใหบริการสินเชื่อ  กําหนด
คาธรรมเนียมหนังสือคํ้าประกัน/ตางประเทศและคาธรรมเนียมในการประเมินหลักทรัพยให
เหมาะสมหรือต่ํากวาปจจุบันโดยธนาคารพิจารณาเลือกใชบริการบริษัทหรือหนวยงานที่รับทําหนาที่
ประเมินหลักทรัพยใหแกสถาบันการเงินที่มีเปนจํานวนมากซึ่งมีบริษัทหรือหนวยงานดังกลาวจํานวน
หนึ่งกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการประเมินต่ําและมีความนาเชื่อถือไมดอยไปกวาบริษัทหรือหนวยงาน
ลักษณะเดียวกันแตคิดคาธรรมเนียมการประเมินหลักทรพัยอัตราสูงจนกลายไปเปนภาระของลูกคาที่มา
ใชบริการกับสถาบันการเงินที่ใชบริการหนวยงานประเมินหลักทรัพยดังกลาว 
 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย  
       ธนาคารควรเพิ่มการหาทําเลที่ตั้งใหอยูใกลแหลงสถานประกอบธุรกิจขนาดยอมที่สวน
ใหญตองพึ่งบริการสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ซ่ึงจะทําใหผูประกอบการเหลานั้นมาติดตอธนาคาร
ไดงาย เชน การเพิ่มสาขาตามหางสรรพสินคาใหครบทุกหาง เนื่องจากผูประกอบธุรกิจจะไดมา
ติดตอขอใชบริการไดในวันหยุดทําการของธุรกิจ เปนการเพิ่มชองทางใหกับลูกคาไดเขาถึงบริการ
ดานสินเชื่อธุรกิจขนาดยอมของธนาคารได  นอกจากนี้ธนาคารควรพิจารณาเพิ่มสาขาตั้งอยูบริเวณ
รอบนอกเมืองใหทั่วเพื่อใหบริการกับลูกคาที่อยูนอกเมืองดังเชนเกษตรกร เปนตน 
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 นอกจากนี้ธนาคารควรจัดใหมีบริการใหคําแนะนําสินเชื่อผานทางโทรศัพทหรือทาง
อินเตอรเน็ตที่มีขอมูลสําหรับประกอบการตัดสินใจเลือกใชบริการจากผูประกอบการไดสะดวก
หรือทําการตรวจสอบวากลุมผูประกอบการกลุมใดกลุมหนึ่งหรือหลาย ๆ กลุม ดังเชนกลุม             
ผูประกอบธุรกจิประเภทอสังหาริมทรัพยซ่ึงเปนกลุมที่ตองการใหธนาคารมีสาขาอยูในทําเลที่ตั้งอยู
ใกล สะดวกตอการติดตอ เปนตน ถาธนาคารพิจารณาแลวเห็นวาการใหบริการใหคําแนะนําผาน
ทางโทรศัพทหรืออินเตอรเน็ตแลวอาจใหประโยชนแกผูประกอบการที่อยูรวมกันเปนจํานวนมาก
ได ธนาคารควรพิจารการตั้งสาขาใหอยูใกลแหลงผูประกอบกิจการเหลานั้น  
 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
  ธนาคารควรกําหนดใหมีการโฆษณาเกี่ยวกับการใหบริการสินเชื่อธุรกิจขนาดยอมผาน
ส่ืออยางสม่ําเสมอ เชน ส่ือส่ิงพิมพตางๆ ปายโฆษณาภายนอก และภายใน รวมทั้งสื่อโฆษณาทาง
รายการวิทยุ และโทรทัศนเพิ่มมากขึ้น และเครื่องมืออีกประการหนึ่งที่สามารถชวยเพิ่มจํานวน
ลูกคาใหกับธนาคาร คือ การใหลูกคาแนะนําสินเชื่อแกเพื่อน ๆหรือคูคา ซ่ึงประกอบธุรกิจเปนการ
ใหลูกคารายเดิมแนะนําลูกคารายใหมใหกับธนาคาร  
 นอกจากนี้ธนาคารอาจพิจารณากําหนดหลักเกณฑการใหสินเชื่อแกผูที่เคยมีปญหาการ
ชําระหนี้กับธนาคารอันเนื่องมาจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ ไดมีโอกาสรับสินเชื่อสําหรับไปฟนฟู
กิจการของตนเองใหสามารถดําเนินธุรกิจตอไปได 
 ปจจัยดานบุคคล 
 พนักงานของธนาคารควรใหคําแนะนําแกลูกคาที่มาติดตอขอใชบริการสินเชื่อใหเขาใจ
งายและมีความถูกตอง ซ่ึงการใหคําแนะนําดังกลาวธนาคารควรทําความเขาใจใหแกพนักงาน
เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับงานที่ตนเองปฏิบัติสามารถแนะนําหรือช้ีแจงขอสงสัยใหแกลูกคาที่ใช
บริการได และมีความรูเกี่ยวกับสินเชื่อประเภทตาง ๆ จุดเดนของสินเชื่อ ประโยชนที่ลูกคาจะไดรับ
จากสินเชื่อของธนาคาร และเปรียบเทียบชนิดของสินเชื่อของธนาคารกับผูใหบริการรายอื่น ดังเชน 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธนาคารเอสเอ็มอี) และ
ธนาคารพาณิชยอ่ืน ๆ ที่ใหบริการสินเชื่อแกธุรกิจขนาดยอมเชนเดียวกับธนาคารกสิกรไทย เปนตน 
วามีขอดีหรือขอดอยใดที่แตกตางไปจากสินเชื่อของธนาคาร แลวหาวิธีการใหคําปรึกษาที่ชัดเจนใน
แตละเรื่องใหแกลูกคาที่มาใชบริการไดทราบสําหรับประกอบการตัดสินใจ 
 ธนาคารควรจัดใหมีการอบรมพนักงานของธนาคารอยางตอเนื่อง ในเรื่องของการ
ใหบริการลูกคา ใหลูกคาไดรับความพึงพอใจและประโยชนสูงสุด ในดานการบริการ และธนาคาร
ควรจะมีฝายงานรับผิดชอบที่คอยตรวจสอบความพึงพอใจของลูกคา โดยการโทรสอบถามลูกคา 
เพื่อตรวจเช็คการใหบริการของพนักงานวาบริการเปนอยางไร เพื่อใหคะแนนพนักงานเปน
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รายบุคคล พนักงานจะไดทราบถึงขอดีและขอควรแกไขของตนเอง เพื่อจะไดนําขอมูลนั้นมาพัฒนา
พนักงานใหสามารถบริการลูกคาไดอยางดีที่สุด มีการปฏิบัติตนในการตอนรับลูกคาที่มาใชบริการ
อยางดี โดยจะตองย้ําใหพนักงานทราบเสมอวาการบริการที่ดีอยูที่ใจ พนักงานตองบริการลูกคาดวย
ใจจนสรางความนาเชื่อถือใหเกิดขึ้นกับลูกคา รวมทั้งกําหนดใหพนักงานทําความเขาใจพฤติกรรม
ของลูกคาที่เขามาใชบริการ แตละกลุมผูประกอบการ เพื่อประโยชนสําหรับการใหขอแนะนํา
สินเชื่อและบริการใหตรงกับความตองการของลูกคาแตละกลุม  และธนาคารควรเพิ่มพนักงานที่
คอยใหบริการแกลูกคาที่มาติดตอขอใชบริการสินเชื่ออยางเพียงพอ 
 ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 
 ธนาคารควรมีการปรับปรุงกระบวนการในการขออนุมัติสินเชื่อใหกระชับมากขึ้น วาง
ขั้นตอนสําหรับการปฏิบัติงานใหแกพนักงานและกําหนดใหปฏิบัติงานใหครบถวนสมบูรณตาม
ระบบที่กําหนด งานถูกตอง แมนยํา และนาเชื่อถือ มีเอกสารประกอบการยื่นคํารองขอสินเชื่อที่มี
จํานวนไมมากและไมยุงยากแกลูกคา  กําหนดใหมีเอกสารสําหรับการทํานิติกรรมที่ไมซับซอน 
รวมทั้งวางกําหนดเวลาการตอบรับการอนุมัติสินเชื่อที่ชัดเจนและธนาคารควรปฏิบัติตามกําหนด
ดังกลาวอยางเครงครัด 
  เพื่อเปนการเสริมแนวทางขางตน ธนาคารควรจัดใหมีการออกแบบระบบการตรวจเช็ค
เอกสารในการขอสินเชื่อ เพื่อประกอบการพิจารณาเทาที่จําเปนเทานั้น และแยกแตละประเภทธุรกิจ 
ทั้งพนักงานวิเคราะหสินเชื่อ และลูกคา เพื่อปองกันไมใหเกิดความยุงยาก สับสน นอกจากนี้
ธนาคารควรพิจารณาอนุมัติสินเชื่อใหตรงตามความตองการ สอดคลองในการดําเนินธุรกิจของ
ลูกคา และกําหนดระยะเวลาการผอนชําระหนี้ที่เหมาะสมไมส้ันเกินไป หรือ 1 – 3 ป  

  ควรมีขอเสนอแนะหรือคําแนะนําแกลูกคากรณีที่สินเชื่อไมผานการอนุมัติจากธนาคาร 
รวมทั้งควรระบุเหตุผลที่ชัดเจนของการไมอนุมัติวงเงินใหแกลูกคาแตละกรณี  
 ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 
 ธนาคารควรมีการสงเสริมภาพลักษณของธนาคารใหเปนหนึ่งในดานการใหบริการดาน
สินเชื่อธุรกิจขนาดยอมแกผูประกอบการ ดวยการวางกลยุทธการใหบริการในปจจัยสวนประสม
การตลาดบริการใหเหมาะสม และสอดคลองกับความตองการของผูประกอบการใหมากที่สุด  
รวมทั้งการจัดดูแลภายในสํานักงานใหมีความเปนระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ การเพิ่มจํานวนหรือ
ประสิทธิภาพเครื่องมือ อุปกรณสํานักงาน และเทคโนโลยีการสื่อสารใหสามารถบริการแกลูกคา
อยางมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  นอกจากนี้ธนาคารควรเพิ่มสิ่งอํานวยความสะดวกเชน โทรทัศน 
เครื่องดื่ม ชา กาแฟ ฯลฯ สําหรับไวตอนรับผูมาใชบริการที่ธนาคารใหเพียงพอ ธนาคารควรรักษา
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ภาพพจนของธนาคารในดานการใหบริการดวยการปรับปรุงการใหบริการทั้งในแงบุคคลและ
ผลิตภัณฑใหมอยูเสมอ  
  
ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป 
 ควรศึกษาเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
สินเชื่อธุรกิจขนาดยอมธนาคารกสิกรไทยของผูประกอบการขนาดยอมในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
ราชบุรี และจังหวัดนครปฐม เนื่องจากจังหวัดราชบุรี และจังหวัดนครปฐม  ซ่ึงเปนจังหวัดที่มีการ
ใชบริการสินเชื่อขนาดยอมใกลเคียงกับจังหวัดสมุทรสาคร 
 
ขอจํากัดของการศึกษา  
 ขอจํากัดของการศึกษาครั้งนี้คือ ความเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความ 
สําคัญ เปนระดับความสําคัญของผลที่มีตอปญหา แตไมใชปญหาที่ผูประกอบการขนาดยอมพบ 
 
  


