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แบบสอบถาม 
เรื่อง 

ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อเพ่ือท่ีอยู
อาศัยในกรุงเทพมหานคร ของลูกคาธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

คําชี้แจง 
 แบบสอบถามน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือศึกษาหาขอมูลในการคนควาแบบอิสระ ของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สําหรับผูบริหาร คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษา
ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือที่อยูอาศัยในกรุงเทพมหานคร ของ
ลูกคาธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  ทั้งน้ีขอมูลที่ไดจะนําไปวิเคราะหในภาพรวมโดยไมระบุวาเปนของบุคคล
ใด เพ่ือเปนประโยชนในเชิงวิชาการแกผูสนใจตอไป 
 แบบสอบถามน้ีมีจํานวน 7 หนา ประกอบไปดวย 3 สวน คือ 
 สวนท่ี 1  ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 
 สวนท่ี 2  ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมการตลาด 
 สวนท่ี 3  ปญหาและขอเสนอแนะ 
  ผูศึกษาจึงขอความกรุณาทานสละเวลาตอบแบบสอบถามและขอขอบพระคุณทานที่ใหความอนุเคราะห
ในการตอบแบบสอบถามเปนอยางดี 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง โปรดใสเคร่ืองหมาย  ลงในชอง            และเติมขอความลงในชองวาง 

1. เพศ 
(1)ชาย                     (2) หญิง 

2. อายุ 
(1) 20-30 ป                (2) 31-40 ป 
(3) 41-50 ป                (4) 50 ปขึ้นไป 

3. อาชีพ 
(1) เจาของกิจการ   (2) รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(3) พนักงานบริษัทเอกชน  (4) อื่นๆโปรดระบุ................. 

   
4. ระดับการศึกษา 

(1) ตํ่ากวาปริญญาตรี            (2) ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
(3) ปริญญาโทหรือเทียบเทา  (4) สูงกวาปริญญาโท 
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5. รายไดเฉล่ียตอเดือน 
(1) ไมเกิน15,000 บาท   (2) 15,001-30,000 บาท 
(3) 30,001-50,000 บาท                  (4) 50,001-80,000 บาท 
(5) 80,001-100,000 บาท                 (6) มากกวา 100,000 บาท 
 

6.  ทานทราบขอมูลในการขอบริการสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัยจากท่ีใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  (1) ไดรับการชักชวนจากพนักงานธนาคาร  (2) ติดตอขอใชบริการดวยตนเอง 
  (3) ใชบริการดานอื่นๆ ของธนาคารอยูแลว  (4) ทราบจากสื่อโฆษณาตางๆ 
  (5) ไดรับการแนะนําจากญาติๆ หรือเพ่ือน  (6) อื่นๆ (โปรดระบุ).................... 

 
7.  ในการเลือกใชบริการสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัยทานใหความสําคัญกับสิ่งใดมากท่ีสุด 

(1) ช่ือเสียงของธนาคาร   (2) อัตราดอกเบี้ย 
(3) อัตราคาธรรมเนียมตางๆ               (4) ระยะเวลาในการพิจารณา 
(5) ระยะเวลาผอนชําระ                           (6) จํานวนผอนชําระตองวด 
(7) วงเงินสินเช่ือที่ไดรับอนุมัติ                   (8) หลักประกัน 
(9) อื่นๆ (โปรดระบุ)......................  
 

 
8.  ปจจุบันทานใชบริการอะไรบางของธนาคาร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

(1) บัญชีเงินฝาก                                (2) บัญชีกองทุนเปด 
(3) บัญชีกองทุนRMF/LTF                (4) บริการบัตรเครดิต 
(5) ประกันชีวิต                 (6) แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 
(7) อื่นๆโปรดระบุ................................  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 176 

สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมการตลาด 
คําชี้แจง โปรดพิจารณาปจจัยตางๆ ตอไปน้ี วามีผลตอการตัดสินใจของทานในการเลือกใชบริการสินเช่ือเพ่ือที่อยู
อาศัย ของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) อยู ในระดับใด แลวทําเครื่องหมาย   ลงในชองดานหลังของแตละ
ขอเพียงชองเดียว 

ระดับความสําคัญที่มีผลตอการเลือก  
           ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือที่อยูอาศัย มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอยที่สุด 

1)ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
    1.1 วงเงินสินเช่ือที่ธนาคารอนุมัติ 

     

    1.2 ระยะเวลาในการผอนชําระ      
    1.3 การประเมินราคาหลักประกัน      
    1.4 เอกสารที่ใชประกอบในการขอสินเช่ือ      
    1.5 มีบริการท่ีครบวงจร      
    1.6 อื่นๆ(โปรดระบุ)...................................................      

 2)ปจจัยดานราคา 
     2.1 อัตราดอกเบี้ย 

     

     2.2  คาธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพย      
     2.3 คาธรรมเนียมจัดการเงินกู      
     2.4 คาประกันอัคคีภัย      
     2.5 จํานวนเงินที่ผอนตองวด      
     2.6 อื่นๆ (โปรดระบุ)..................................................      

 3)ปจจัยดานชองทางการใหบริการ 
    3.1 ทําเลที่ต้ังของธนาคาร สะดวกในการติดตอ 

     
 

    3.2 มีบริเวณที่จอดรถเพียงพอ      
    3.3 มีบริการสอบถามทางโทรศัพท      
    3.4 มีบริการติดตอทางอินเตอรเน็ต       
    3.5 อื่นๆ (โปรดระบุ)..................................................      

 4)ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
    4.1 มีพนักงานธนาคารใหคําแนะนํานอกสถานที่ 

     

    4.2 ไดรับการแนะนําจากผูที่เคยมาใชบริการ      
    4.3 มีสวนลดหรือยกเวนคาธรรมเนียมตางๆในชวงเวลา 
          พิเศษ 

     

    4.4 มีการโฆษณา ประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ      
    4.5 อื่นๆ (โปรดระบุ)..................................................      
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สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมการตลาด (ตอ) 
ระดับความสําคัญที่มีผลตอการเลือก  

      ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือเพ่ือที่อยูอาศัย มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอยที่สุด 

5)ปจจัยดานพนักงาน 
    5.1 พนักงานใหคําแนะนํา และคําปรึกษาอยางถูกตอง          
          โดยใชภาษาที่เขาใจไดงาย 

     

    5.2 พนักงานมีความรู และความสามารถในการใหบริการ      
    5.3 พนักงานมีความนาเช่ือถือ      
    5.4 พนักงานมีความจริงใจ มีมนุษยสัมพันธ และมารยาท 
          ที่ดีในการใหบริการ      

     

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

6)ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 
    6.1 ภายในธนาคารมีเครื่องมือและอุปกรณสํานักงาน 

    ที่ทันสมัย 

     

    6.2 ภายในธนาคารมีบรรยากาศที่ดี ตกแตงทันสมัย และ 
           สวยงาม 

     

    6.3 ภายในธนาคารมีความเปนระเบียบ เชน การจัดวาง 
          อุปกรณ เอกสารการขอสินเช่ือ และปายสัญลักษณ 
          ตางๆ 

     

    6.4 ความมีช่ือเสียงและภาพพจนของธนาคาร      
    6.5 ภายในธนาคารมีสิ่งอํานวยความสะดวก เชน  
         โทรทัศน นํ้าด่ืม ชา กาแฟ หนังสือพิมพ วารสารตางๆ  
         เกาน่ังพักและหองนํ้า 

     

    6.6 อื่นๆ (โปรดระบุ)..................................................      

 7)ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 
     7.1 พนักงานสามารถแจงผลพิจารณาเบื้องตนใหทราบ 

     

    7.2 เอกสารประกอบคําขอสินเช่ือเหมาะสมกับการ 
          ขอใชบริการ 

     

     7.3 มีระบบการทํางานที่เปนมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา      
     7.4 ขั้นตอนการขออนุมัติสินเช่ือไมยุงยาก      
     7.5 อื่นๆ (โปรดระบุ)..................................................      
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สวนท่ี 3 ปญหา และขอเสนอแนะ 
คําชี้แจง โปรดพิจารณาปญหาตางๆ ตอไปน้ี ที่ทานพบในการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือเพ่ือที่อยูอาศัย ของ
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) วาปญหาเหลาน้ีมีความสําคัญอยู ในระดับใด แลวทําเครื่องหมาย   ลงในชอง
ดานหลังของแตละขอเพียงชองเดียว 
 

ระดับความสําคัญที่มีผลของปญหา  
ปญหา มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอยที่สุด 

1)ปญหาดานผลิตภัณฑ 
1.1 วงเงินสินเช่ือที่ธนาคารใหแกลูกคาตํ่า/ไมตรงกับ

ความตองการ 

     

    1.2 ระยะเวลาการผอนชําระสั้น      
    1.3 หลักประกันมากเกินไป      
    1.4 เอกสารที่ใชในการขอสินเช่ือมีจํานวนมาก และมี 
          ความยุงยาก 

     

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

 2)ปญหาดานราคา 
     2.1 อัตราดอกเบี้ยสูง/มากกวาธนาคารอ่ืน 

     

     2.2 คาธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพยสูงกวาธนาคาร 
           อื่น 

     

     2.3 คาธรรมเนียมจัดการเงินกูสูง/มากกวาธนาคารอ่ืน      
     2.4 คาประกันอัคคีภัยสูง / ไมเหมาะสม      
     2.5 จํานวนเงินที่ผอนตองวดสูง/มากกวาธนาคารอ่ืน      
     2.6 อื่นๆ(โปรดระบุ)...................................................      

3)ปญหาดานชองทางการใหบริการ 
     3.1 ทําเลที่ต้ังของธนาคาร ไมสะดวกในการเดินทาง 

     

     3.2 สถานที่จอดรถคับแคบ ไมเพียงพอ      
     3.3 ติดตอสอบถามทางโทรศัพทยาก/รอสายนาน      
     3.4 ระบบการติดตอทางอินเตอรเน็ตมีปญหาบอยครั้ง      
     3.5  อื่นๆ(โปรดระบุ)...................................................      
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สวนท่ี 3 ปญหา และขอเสนอแนะ (ตอ) 
 

ระดับความสําคัญที่มีผลของปญหา  
ปญหา มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอยที่สุด 

4)ปญหาดานสงเสริมการตลาด 
4.1 ไมมีพนักงานธนาคาร ออกมาแนะนําบริการ 

     

    4.2 ไมไดรับการแนะนําจากผูที่เคยมาใชบริการ      
    4.3 ไมมีสวนลดหรือไมมีการยกเวนคาธรรมเนียม      
    4.4 การโฆษณา ประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ ไมมี/มีนอย      
    4.5 อื่นๆ (โปรดระบุ)...................................................      

 5)ปญหาดานพนักงาน 
     5.1 พนักงานใหคําแนะนํา และคําปรึกษาไมชัดเจน  

     

     5.2 พนักงานขาดความรูและความสามารถในการ 
           ใหบริการ 

     

     5.3 พนักงานขาดความนาเช่ือถือ      
     5.4 พนักงานไมมีนํ้าใจ มารยาทไมดี และไมมีมนุษย 
            สัมพันธ 

     

     5.5 พนักงานใหบริการลูกคาไมเสมอภาค      
     5.6 มีพนักงานใหบริการไมเพียงพอ      
     5.7 อื่นๆ(โปรดระบุ)...................................................      

6)ปญหาดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 
6.1 ภายในธนาคาร เครื่องมือและอุปกรณสํานักงาน 
      ไมทันสมัย 

     

    6.2 บรรยากาศในธนาคารไมดี ตกแตงไมทันสมัย และ 
           ไมสวยงาม 

     

    6.3 การจัดวางอุปกรณ เอกสารการขอสินเช่ือ และปาย 
          สัญลักษณตางๆ ไมมีความเปนระเบียบ 

     

    6.4 ช่ือเสียงและภาพพจนของธนาคารไมดี  
          เมื่อเปรียบเทียบกับธนาคารอ่ืน 

     

    6.5 ภายในธนาคารไมมีสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เชน 
          โทรทัศน นํ้าด่ืม ชา กาแฟ หนังสือพิมพ วารสาร  
          เกาอี้น่ังและหองนํ้า 

     

    6.6 อื่นๆ (โปรดระบุ)...................................................      
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สวนท่ี 3 ปญหา และขอเสนอแนะ (ตอ) 
 

ระดับความสําคัญที่มีผลของปญหา  
ปญหา มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอยที่สุด 

7)ปญหาดานกระบวนการใหบริการ 
     7.1 การแจงผลการพิจารณาลาชา 

     

     7.2 ใชเอกสารมากยุงยากสลับซับซอน      
     7.3 การทํางานมีหลายขั้นตอนและความผิดพลาดบอย      
     7.4 ขั้นตอนการขออนุมัติสินเช่ือยุงยาก ซับซอน      
     7.5 อื่นๆ (โปรดระบุ)...................................................      

 
 
ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
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ขอขอบพระคุณท่ีไดสละเวลาในการตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ีเปนอยางสูง 
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ประวัติผูเขยีน 
 

ชื่อ                    นางนิธินันท พิบูลยศักดิ์โสภณ 
 
วันเดือนปเกิด     5 กุมภาพนัธ 2514 
 
ประวัติการศึกษา      ป 2538 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร 
       สาขาการตลาด สถาบันราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 
ประวัติการทํางาน  ป 2536 – ปจจุบัน ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 
 
 
 
 

 


