
บทท่ี  5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 

 
  ในการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินสินใจเลือกใชบริการ
สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอาศัยในกรุงเทพมหานคร ของลูกคาธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)   โดยการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม จํานวน 350 ตัวอยาง สามารถสรุปผลการศึกษา การอภิปรายผล 
ขอคนพบและขอเสนอแนะดังนี้ 
 
สรุปผลการศึกษา 
  สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
  จากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุอยูระหวาง 20-30 ป 
ประกอบอาชีพเปนพนักงานเอกชน มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีรายไดเฉล่ีย   
ตอเดือน 15,001-30,000 บาท ผูตอบแบบสอบถามทราบแหลงขอมูลสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอาศัยจากส่ือ
โฆษณาตาง ๆ มากท่ีสุด ในการเลือกสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอาศัยผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ  อัตรา
ดอกเบ้ีย เปนลําดับแรก   สวนบริการของธนาคารท่ีเลือกใชในปจจุบัน ลําดับแรกไดแกบัญชีเงินฝาก 
  สวนท่ี 2 ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อเพื่อท่ีอยู
อาศัยในกรุงเทพมหานคร ของลูกคาธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามโดยรวมใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสม
การตลาดมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากในทุกปจจัย เรียงตามลําดับ ไดแก ปจจัยดานราคา ดานพนักงาน 
ดานกระบวนการใหบริการ ดานผลิตภัณฑ ดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ดานชองทางการใหบริการ 
และดานสงเสริมการตลาด สามารถสรุปคาเฉล่ียระดับความสําคัญและปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญ
อันดับแรกไดดังนี้ 
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ตารางท่ี 71 แสดงคาเฉล่ีย ระดับความสําคัญและปจจัยยอยของปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ
ท่ีไดใหความสําคัญเปนอันดบัแรก  
 

ปจจัยสวนประสมการตลาด ระดับความสําคัญ 
(คาเฉลี่ยรวม) 

ปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญ 
เปนอันดับแรก 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ มาก 
(3.93) 

วงเงินสินเช่ือที่ธนาคารอนุมัติ 

ปจจัยดานราคา มาก 
(4.22) 

อัตราดอกเบี้ย 

ปจจัยดานชองทางการใหบริการ มาก 
(3.80) 

ทําเลที่ต้ังของธนาคาร สะดวกใน
การติดตอ 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด มาก 
(3.77) 

มีสวนลดหรือยกเวนคาธรรมเนียม 
ตาง ๆ ในชวงพิเศษ  

ปจจัยดานพนักงาน มาก 
(4.20) 

พนักงานมีความจริงใจมีมนุษย
สัมพันธและมารยาทท่ีดีในการ
ใหบริการ 

ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ มาก 
(3.83) 

ความมีช่ือเสียงและภาพพจนของ
ธนาคาร 

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ มาก 
(4.17) 

ขั้นตอนการขออนุมัติสินเช่ือไม
ยุงยาก 

หมายเหตุ:  คาเฉล่ีย 4.50 - 5.00 มากท่ีสุด, 3.50 - 4.49 มาก, 2.50 - 3.49 ปานกลาง, 1.50 - 2.49 นอย, 1.00- 1.49 นอยที่สุด 
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ตารางที่ 72 แสดงปจจัยยอยของสวนประสมการตลาดบริการที่ใหความสําคัญเปนลําดับแรกของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ ระดับการศึกษาและ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน  
 
 ปจจัยสวนประสมการตลาด 

ลักษณะสวนบุคคล ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการ
ใหบริการ 

ดานการสงเสริม
การตลาด 

ดานพนักงาน ดานสิ่งแวดลอม
ทางกายภาพ 

ดานกระบวนการ
ใหบริการ 

อายุ        
20 – 30 ป วง เ งิ นสิ น เ ชื่ อที่

ธนาคารอนุมัติ  
(4.32) 

อัตราดอกเบี้ย 

(4.68) 
ทํ า เ ล ที่ ตั้ ง ข อ ง
ธนาคาร  สะดวก
ในการติดตอ 

(4.18) 

มี ส ว น ล ด ห รื อ
ยก เวนค า  ธรรม
เ นี ย ม ต า ง  ๆ 
ในชวงเวลาพิเศษ  

(4.16) 

พนักงานมีความ
จริ ง ใ จ  มี ม นุษย
สั ม พั น ธ  แ ล ะ
มารยาทที่ดีในการ
ใหบริการ 

(4.45) 

คว ามมี ชื่ อ เ สี ย ง
และภาพพจนของ
ธนาคาร  

(4.13) 

ขั้ น ต อนก า ร ข อ
อนุมั ติสินเ ชื่อไม
ยุงยาก 

(4.26) 

31 – 40 ป วง เ งิ นสิ น เ ชื่ อที่
ธนาคารอนุมัติ  

(4.06) 

อัตราดอกเบี้ย 

(4.62) 
มีบริการสอบถาม
ทางโทรศัพท 

(3.88) 

มี ส ว น ล ด ห รื อ
ยก เวนค า  ธรรม
เ นี ย ม ต า ง  ๆ 
ในชวงเวลาพิเศษ      

(3.78) 

พ นั ก ง า น ใ ห
คํ า แ น ะ นํ า แ ล ะ
คํ าปรึ กษ าอย า ง
ถู ก ต อ ง โ ด ย ใ ช
ภาษาที่ เข าใจได
งาย (4.25) 

คว ามมี ชื่ อ เ สี ย ง
และภาพพจนของ
ธนาคาร  

(4.00) 

ขั้ น ต อนก า ร ข อ
อนุมั ติสินเ ชื่อไม
ยุงยาก 

(4.09) 
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ตารางที่ 72 (ตอ) 
 
 ปจจัยสวนประสมการตลาด 

ลักษณะสวนบุคคล ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการ
ใหบริการ 

ดานการสงเสริม
การตลาด 

ดานพนักงาน ดานสิ่งแวดลอม
ทางกายภาพ 

ดานกระบวนการ
ใหบริการ 

41 – 50 ป บริการที่ครบวงจร  
(4.37) 

อัตราดอกเบี้ย 

(5.00) 
ทํ า เ ล ที่ ตั้ ง ข อ ง
ธนาคาร  สะดวก
ในการติดตอ 

(4.83) 

ไดรับแนะนําจากผู
ที่เคยมาใชบริการ  

(3.67) 

-พนักงานมีความ
จ ริ ง ใ จ มี ม นุ ษ ย
สั ม พั น ธ แ ล ะ
มารยาทที่ดีในการ
ใหบริการ 

-มี พ นั ก ง า น
ให บ ริ ก า รอย า ง
เพียงพอ  

(4.73) 

คว ามมี ชื่ อ เ สี ย ง
และภาพพจนของ
ธนาคาร 

(4.47) 

เอกสารประกอบ
คํ า ข อ สิ น เ ชื่ อ
เหมาะกับการขอ
ใชบริการ 

(4.73) 
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ตารางที่ 72 (ตอ) 
 
 ปจจัยสวนประสมการตลาด 

ลักษณะสวนบุคคล ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการ
ใหบริการ 

ดานการสงเสริม
การตลาด 

ดานพนักงาน ดานสิ่งแวดลอม
ทางกายภาพ 

ดานกระบวนการ
ใหบริการ 

50 ปขึ้นไป วง เ งิ นสิ น เ ชื่ อที่
ธ น า ค า ร อ นุ มั ติ
และระยะเวลาใน
การผอนชําระ  

(5.00) 

อัตราดอกเบี้ย 

(5.00) 
-ทํ า เ ล ที่ ตั้ ง ข อ ง
ธนาคาร  สะดวก
ในการติดตอ 

-มีบริเวณที่จอดรถ
เพียงพอ  

(5.00) 

มี ส ว น ล ด ห รื อ
ยก เวนค า  ธรรม
เ นี ย ม ต า ง  ๆ 
ในชวงเวลาพิเศษ  

(4.00) 

-พนักงานมีความ
จริ ง ใ จ  มี ม นุษย
สั ม พั น ธ  แ ล ะ
มารยาทที่ดีในการ
ใหบริการ  
-พ นั ก ง า น
ใหบริการแกลูกคา
อยางเสมอภาค 

-มี พ นั ก ง า น
ให บ ริ ก า รอย า ง
เพียงพอ 

(5.00) 

-ภายในธนาคารมี
เ ค รื่ อ ง มื อ แ ล ะ
อุปกรณสํานักงาน
ที่ทันสมัย 

-ภายในธนาคารมี
บ ร ร ย า ก า ศ ที่ ดี
ตกแต ง ทั นสมั ย
และสวยงาม  
-ภายในธนาคารมี
ความเปนระเบียบ  
-ความมี ชื่อ เสี ยง
และภาพพจนของ
ธนาคาร  

(4.00) 

ขั้ น ต อนก า ร ข อ
อนุมั ติสินเ ชื่อไม
ยุงยาก 

(5.00) 
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ตารางที่ 72 (ตอ) 
 
 ปจจัยสวนประสมการตลาด 

ลักษณะสวนบุคคล ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการ
ใหบริการ 

ดานการสงเสริม
การตลาด 

ดานพนักงาน ดานสิ่งแวดลอม
ทางกายภาพ 

ดานกระบวนการ
ใหบริการ 

ระดับการศึกษา        
ต่ํากวาปริญญาตรี วง เ งิ นสิ น เ ชื่ อที่

ธนาคารอนุมัติ 

(4.74) 

อัตราดอกเบี้ย 

(5.00) 
มีบริการสอบถาม
ทางโทรศัพทและ
มีบริการติดตอทาง
อินเตอรเน็ต 

(4.21) 

ไดรับคํ าแนะนํา
จากผูที่ เคยมาใช
บริการ 

(3.63) 

พ นั ก ง า น ใ ห
คํ า แนะ นํ า  และ
คํ าปรึ กษ าอย า ง
ถู กต อ ง  โด ย ใช
ภาษีที่เขาใจไดงาย  

(4.95) 

ความมี เ ชื่อ เสี ยง 
และภาพพจนของ
ธนาคาร 

(4.16) 

-ขั้ นตอนการขอ
อนุมัติ สินเชื่อไม
ยุงยาก 

มีระบบการทํางาน
ที่ เปนมาตรฐาน
เดียวกันทุกสาขา  

(4.53) 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา การประเมินราคา

หลักทรัพย 
(4.38) 

อัตราดอกเบี้ย 

(4.54) 
ทํ า เ ล ที่ ตั้ ง ข อ ง
ธนาคารสะดวกใน
การติดตอ 

(4.00) 

มี ส ว น ล ด ห รื อ
ยก เวนค า  ธรรม
เ นี ย ม  ต า ง ๆ 
ในชวงเวลาพิเศษ 

(4.01) 

พนักงานมีความ
จริ ง ใ จ  มี ม นุษย
สั ม พั น ธ แ ล ะ
มารยาทที่ดีในการ
ใหบริการ 

(4.23) 

ความมี เ ชื่อ เสี ยง 
และภาพพจนของ
ธนาคาร 

(4.21) 

ขั้ น ต อนก า ร ข อ
อนุมัติ สินเชื่อไม
ยุงยาก 

(4.28) 
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ตารางที่ 72 (ตอ) 
 
 ปจจัยสวนประสมการตลาด 

ลักษณะสวนบุคคล ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการ
ใหบริการ 

ดานการสงเสริม
การตลาด 

ดานพนักงาน ดานสิ่งแวดลอม
ทางกายภาพ 

ดานกระบวนการ
ใหบริการ 

ปริญญาโทหรือเทียบเทา วง เ งิ นสิ น เ ชื่ อที่
ธนาคารอนุมัติ 

(4.34) 

อัตราดอกเบี้ย 

(4.81) 
ทํ า เ ล ที่ ตั้ ง ข อ ง
ธนาคาร  สะดวก
ในการติดตอ 

(4.37) 

มี ส ว น ล ด ห รื อ
ยก เวนค า  ธรรม
เ นี ย ม  ต า ง ๆ 
ในชวงเวลาพิเศษ 

(3.96) 

พนักงานมีความ
จริ ง ใ จ  มี ม นุษย
สั ม พั น ธ แ ล ะ
มารยาทที่ดีในการ
ใหบริการ 

(4.53) 

ภายในธนาคารมี
เ ค รื่ อ ง มื อ แ ล ะ 
อุปกรณสํานักงาน
ที่ทันสมัย 

(4.16) 

เอกสารประกอบ
คํ า ข อ สิ น เ ชื่ อ 
เหมาะสมกับการ
ขอใชบริการ 

(4.20) 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน        
ไมเกิน 15,000 บาท วง เ งิ นสิ น เ ชื่ อที่

ธนาคารอนุมัติ 

(4.56) 

อัตราดอกเบี้ย 

(4.78) 
ทํ า เ ล ที่ ตั้ ง ข อ ง
ธนาคาร  สะดวก
ในการติดตอ 

(4.51) 

มี ส ว น ล ด ห รื อ
ยก เวนค า  ธรรม
เ นี ย ม ต า ง  ๆ 
ในชวงเวลาพิเศษ  

(4.51) 

พ นั ก ง า น ใ ห
คํ า แนะ นํ า  และ
คํ าปรึกษา  อย าง
ถู กต อ ง  โด ย ใช
ภาษาที่เขาใจงาย 

(4.60) 

-ภายในธนาคารมี
เ ค รื่ อ ง มื อ แ ล ะ
อุปกรณสํานักงาน
ที่ทันสมัย 

-ความมี ชื่อ เสี ยง
และภาพพจนของ
ธนาคาร 

(4.11) 

พนักงานสามารถ
แจ งผลพิจารณา
เบื้องตนใหทราบ  

(4.64) 
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ตารางที่ 72 (ตอ) 
 
 ปจจัยสวนประสมการตลาด 

ลักษณะสวนบุคคล ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการ
ใหบริการ 

ดานการสงเสริม
การตลาด 

ดานพนักงาน ดานสิ่งแวดลอม
ทางกายภาพ 

ดานกระบวนการ
ใหบริการ 

15,001 – 30,000 บาท วง เ งิ นสิ น เ ชื่ อที่
ธนาคารอนุมัติ 

(4.25) 

อัตราดอกเบี้ย 

(4.62) 
ทํ า เ ล ที่ ตั้ ง ข อ ง
ธนาคาร  สะดวก
ในการติดตอ 

(3.84) 

มี ส ว น ล ด ห รื อ
ยก เวนค า  ธรรม
เ นี ย ม ต า ง ๆ ใ น
ชวงเวลาพิเศษ 

(3.93) 

พนักงานมีความ
จริ ง ใ จ  มี ม นุษย
สั ม พั น ธ  แ ล ะ
มารยาทที่ดีในการ
บริการ 

(4.29) 

คว ามมี ชื่ อ เ สี ย ง
และภาพพจนของ
ธนาคาร 

(4.27) 

ขั้ น ต อนก า ร ข อ
อนุมั ติสินเ ชื่อไม
ยุงยาก 

(4.23) 

30,001 – 50,000 บาท มีบริการครบวงจร  
(4.21) 

อัตราดอกเบี้ย 

(4.77) 
ทํ า เ ล ที่ ตั้ ง ข อ ง
ธนาคาร  สะดวก
ในการติดตอ 

(4.27) 

มี ส ว น ล ด ห รื อ
ยก เวนค า  ธรรม
เ นี ย ม ต า ง ๆ ใ น
ชวงเวลาพิเศษ 

(4.06) 

พนักงานมีความ
จริ ง ใ จ  มี ม นุษย
สั ม พั น ธ แ ล ะ
มารยาทที่ดีในการ
บริการ 

(4.41) 

ภายในธนาคารมี
เ ค รื่ อ ง มื อ แ ล ะ
อุปกรณสํานักงาน
ที่ทันสมัย 

(4.11) 

มีระบบการทํางาน
ที่ เปนมาตรฐาน
เดียวกันทุกสาขา  

(4.20) 

 

134
 



 

 
 

135 

ตารางที่ 72 (ตอ) 
 
 ปจจัยสวนประสมการตลาด 

ลักษณะสวนบุคคล ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการ
ใหบริการ 

ดานการสงเสริม
การตลาด 

ดานพนักงาน ดานสิ่งแวดลอม
ทางกายภาพ 

ดานกระบวนการ
ใหบริการ 

50,001 – 80,000 บาท วง เ งิ นสิ น เ ชื่ อที่
ธ น า ค า ร อ นุ มั ติ
และระยะเวลาใน
การผอนชําระ 

(4.33) 

อัตราดอกเบี้ย 

(4.73) 
ทํ า เ ล ที่ ตั้ ง ข อ ง
ธนาคาร  สะดวก
ในการติดตอ 

(4.73) 

ไดรับการแนะนํา
จากผูที่ เคยมาใช
บริการ 

(2.47) 

-พนักงานมีความ
จริ ง ใ จ  มี ม นุษย
สั ม พั น ธ  แ ล ะ
มารยาทที่ดีในการ
บริการ 

-พ นั ก ง า น
ใหบริ ก าร ลูกค า
อยางเสมอภาค 

(4.73) 

คว ามมี ชื่ อ เ สี ย ง
และภาพพจนของ
ธนาคาร 

(4.40) 

-มี ร ะ บ บ ก า ร
ทํ า ง า น ที่ เ ป น
มาตรฐานเดียวกัน
ทุกสาขา 

-เอกสารประกอบ
คํ า ข อ สิ น เ ชื่ อ
เหมาะกับการขอ
ใชบริการ   
-ขั้ นตอนการขอ
อนุมั ติสินเ ชื่อไม
ยุงยาก 

-พนักงานสามารถ
แจ งผลพิจารณา
เบื้องตนใหทราบ 

(4.27) 
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ตารางที่ 72 (ตอ) 
 
 ปจจัยสวนประสมการตลาด 

ลักษณะสวนบุคคล ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการ
ใหบริการ 

ดานการสงเสริม
การตลาด 

ดานพนักงาน ดานสิ่งแวดลอม
ทางกายภาพ 

ดานกระบวนการ
ใหบริการ 

80,001 – 100,000 บาท -วง เ งินสิน เ ชื่อที่
ธนาคารอนุมัติ 

-ระยะเวลาในการ
ผอนชําระ 

(5.00) 

อัตราดอกเบี้ย 

(5.00) 
-ทํ า เ ลที่  ตั้ ง ขอ ง
ธนาคาร  สะดวก
ในการติดตอ 

-มีบริเวณที่จอดรถ
เพียงพอ 

(5.00) 

มี ส ว น ล ด ห รื อ
ยก เวนค า  ธรรม
เ นี ย ม ต า ง  ๆ 
ในชวงเวลาพิเศษ  

(4.00) 

-พนักงานมีความ
จริ ง ใ จ  มี ม นุษย
สั ม พั น ธ แ ล ะ
มารยาทที่ดีในการ
บริการ  
-พ นั ก ง า น ใ ห 
บริการลูกคาอยาง
เสมอภาค 

-มี พ นั ก ง า น
ให บ ริ ก า รอย า ง
เพียงพอ 

(5.00) 

-ความมีชื่อเสียง
และภาพพจนของ
ธนาคาร 

-ภายในธนาคารมี
ความเปนระเบียบ  
-ภายในธนาคารมี
บรรยากาศที่ดี 
ตกแตงทันสมัย
และสวยงาม  
-ภายในธนาคารมี
เครื่องมือและ
อุปกรณสํานักงาน
ที่ทันสมัย 

(4.00) 

ขั้ น ต อนก า ร ข อ
อนุมั ติสินเ ชื่อไม
ยุงยาก 

(5.00) 

หมายเหตุ:  คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 มากที่สุด, 3.50 - 4.49 มาก, 2.50 - 3.49 ปานกลาง, 1.50 - 2.49 นอย, 1.00- 1.49 นอยที่สุด 
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 จากตารางท่ี 72  พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมการตลาด
โดยรวมในระดับมาก และใหความสําคัญกับปจจัยดานราคาเปนอันดับแรก รองลงมา คือ ปจจัยดาน
พนักงาน และใหความสําคัญกับปจจัยดานกระบวนการใหบริการเปนอันดับท่ีสาม 
 ปจจัยดานผลิตภัณฑ  
  จากการศึกษา พบวาผูตอบแบบสอบถามโดยรวมใหความสําคัญในระดับมาก ในปจจัยยอย 
พบวา ปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญระดับมาก ไดแก วงเงินสินเช่ือท่ีธนาคารอนุมัติ ระยะเวลาในการ
ผอนชําระ  มีบริการที่ครบวงจร  การประเมินราคาหลักประกัน  และเอกสารที่ใชประกอบในการขอ
สินเช่ือ ปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญระดับปานกลาง ไดแก เอกสารท่ีใชประกอบในการขอสินเช่ือ
 เม่ือจําแนกตามอายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 20-30 ป   31-40 ป  ใหความสําคัญ
ตอปจจัยดานผลิตภัณฑ ท่ีมีคาเฉล่ียในระดับมาก   ในเร่ืองวงเงินสินเช่ือท่ีธนาคารอนุมัติ  สวนอายุ 
41-50 ป  ใหความสําคัญระดับมากในเร่ืองบริการที่ครบวงจร  อายุ 50 ปข้ึนไป ใหความสําคัญระดับ
มากท่ีสุด ในเร่ืองวงเงินสินเช่ือท่ีธนาคารอนุมัติและระยะเวลาในการผอนชําระ 
 เม่ือจําแนกตามการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรี
ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานผลิตภัณฑท่ีมีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุดเร่ืองวงเงินสินเช่ือท่ีธนาคาร
อนุมัติ ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี ใหความสําคัญกับปจจัยยอยดวยคาเฉล่ีย
ระดับมากในเร่ืองการประเมินราคาหลักทรัพย และผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับปริญญา
โทหรือเทียบเทา ใหความสําคัญกับปจจัยยอยดวยคาเฉล่ียระดับมากเร่ืองวงเงินสินเช่ือท่ีธนาคาร
อนุมัติ 
 เม่ือจําแนกตามระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉล่ียตอ
เดือนไมเกิน 15,000 บาท ใหความสําคัญกับปจจัยยอยดานผลิตภัณฑดวยคาเฉล่ียระดับมากท่ีสุด
เร่ืองวงเงินสินเช่ือท่ีธนาคารอนุมัติ  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 15,001 - 
30,000 บาท ใหความสําคัญกับปจจัยยอยดวยคาเฉล่ียระดับมากเร่ืองวงเงินสินเช่ือท่ีธนาคารอนุมัติ  
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 30,001 - 50,000 บาท ใหความสําคัญกับปจจัย
ยอยดวยคาเฉล่ียระดับมากเร่ืองมีบริการครบวงจร  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน
ระหวาง 50,001 - 80,000 บาท ใหความสําคัญกับปจจัยยอยดวยคาเฉล่ียระดับมากเร่ืองวงเงินสินเช่ือ
ท่ีธนาคารอนุมัติและระยะเวลาในการผอนชําระ และผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน
ระหวาง 80,001 - 100,000 บาท ใหความสําคัญกับปจจัยยอยดวยคาเฉล่ียระดับมากท่ีสุดเร่ืองวงเงิน
สินเช่ือท่ีธนาคารอนุมัติ และระยะเวลาในการผอนชําระ 
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 ปจจัยดานราคา  
 จากการศึกษา พบวาผูตอบแบบสอบถามโดยรวมใหความสําคัญในระดับมาก ในปจจัยยอย 
พบวา ปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญระดับมากท่ีสุด ไดแก อัตราดอกเบ้ีย  ใหความสําคัญในระดับมาก
ในปจจัยยอยเร่ือง  คาธรรมเนียมจัดการเงินกู  คาธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพย จํานวนเงินท่ี
ผอนตองวดและคาประกันอัคคีภัย  
 เม่ือจําแนกตามอายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 20-30 ป อายุ 31 – 40 ป อายุ 41 – 
50 ป และอายุ 50 ปข้ึนไปใหความสําคัญตอปจจัยดานราคาท่ีมีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุดในเร่ือง
อัตราดอกเบ้ีย 
 เม่ือจําแนกตามการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรี 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา และปริญญาโทหรือเทียบเทา ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานราคาท่ีมี
คาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุดเร่ืองอัตราดอกเบ้ีย 
 เม่ือจําแนกตามระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉล่ียตอ
เดือนไมเกิน 15,000 บาท รายไดเฉล่ีย 15,001 – 30,000 บาท รายไดเฉล่ีย 30,001 – 50,000 บาท 
รายไดเฉล่ีย 50,001 – 80,000 บาท และรายไดเฉล่ีย 80,001 – 100,000 บาท ใหความสําคัญกับปจจัย
ยอยดานราคาดวยคาเฉล่ียระดับมากท่ีสุดเร่ืองอัตราดอกเบ้ีย 
 ปจจัยดานชองทางการใหบริการ  
 จากการศึกษา พบวาผูตอบแบบสอบถามโดยรวมใหความสําคัญในระดับมาก ในปจจัยยอย 
พบวา ปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญระดับมาก ไดแก ทําเลที่ต้ังของธนาคาร สะดวกในการติดตอ        
มีบริการอินเตอรเน็ต  มีบริการสอบถามทางโทรศัพท และมีบริเวณท่ีจอดรถเพียงพอ  
 เม่ือจําแนกตามอายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 20 – 30 ป ใหความสําคัญตอปจจัย
ดานชองทางการใหบริการที่มีคาเฉล่ียในระดับมากในเร่ืองทําเลที่ต้ังของธนาคารสะดวกในการ
ติดตอ ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 – 40 ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานชองทางการใหบริการที่
มีคาเฉล่ียในระดับมากในเร่ืองมีบริการสอบถามทางโทรศัพท  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41 – 50 
ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานชองทางการใหบริการที่มีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุดในเร่ืองทําเลที่ต้ัง
ของธนาคาร สะดวกในการติดตอ และผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 50 ปข้ึนไป ใหความสําคัญตอ
ปจจัยดานชองทางการใหบริการที่มีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุดในเร่ืองทําเลที่ต้ังของธนาคารสะดวก
ในการติดตอและมีบริเวณท่ีจอดรถเพียงพอ 
 เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี 
ใหความสําคัญตอปจจัยดานชองทางการใหบริการที่มีคาเฉล่ียในระดับมากในเร่ืองมีบริการ
สอบถามทางโทรศัพทและมีบริการติดตอทางอินเตอรเน็ต  ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษา
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ปริญญาตรีหรือเทียบเทา ใหความสําคัญตอปจจัยดานชองทางการใหบริการที่มีคาเฉล่ียในระดับมาก
ในเร่ืองทําเลที่ต้ังของธนาคารสะดวกในการติดตอ และผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาปริญญาโท
หรือเทียบเทา ใหความสําคัญตอปจจัยดานชองทางการใหบริการท่ีมีคาเฉล่ียในระดับมากในเร่ือง
ทําเลที่ต้ังของธนาคาร สะดวกในการติดตอ 
  เม่ือจําแนกตามรายไดเฉล่ีย พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 
15,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดานชองทางการใหบริการที่มีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุดใน
เร่ืองทําเลท่ีต้ังของธนาคารสะดวกในการติดตอ ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือน
ระหวาง 15,001 – 30,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดานชองทางการใหบริการที่มีคาเฉล่ียใน
ระดับมากในเร่ืองทําเลที่ต้ังของธนาคารสะดวกในการติดตอ ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอ
เดือนระหวาง 30,001 – 50,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดานชองทางการใหบริการที่มีคาเฉล่ีย
ในระดับมากในเร่ืองทําเลที่ต้ังของธนาคารสะดวกในการติดตอ ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ีย
ตอเดือนระหวาง 50,001 – 80,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดานชองทางการใหบริการท่ีมี
คาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุดในเร่ืองทําเลท่ีต้ังของธนาคารสะดวกในการติดตอ  และผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 80,001 – 100,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
ชองทางการใหบริการที่มีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุดในเร่ืองทําเลท่ีต้ังของธนาคารสะดวกในการ
ติดตอและมีบริเวณท่ีจอดรถเพียงพอ 
 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  
 จากการศึกษา พบวาผูตอบแบบสอบถามโดยรวมใหความสําคัญในระดับมาก ในปจจัยยอย 
พบวา ปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญระดับมาก ไดแก  มีสวนลดหรือยกเวนคาธรรมเนียมตาง ๆ ในชวง
เวลาพิเศษ ไดรับการแนะนําจากผูท่ีเคยมาใชบริการ  มีการโฆษณา ประชาสัมพันธผานส่ือตาง ๆ 
และมีพนักงานธนาคารใหคําแนะนํานอกสถานท่ี  
  เม่ือจําแนกตามอายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 20 – 30 ป ใหความสําคัญตอปจจัย
ดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีคาเฉล่ียในระดับมากในเร่ืองมีสวนลดหรือยกเวนคา ธรรมเนียมตาง ๆ 
ในชวงเวลาพิเศษ  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 – 40 ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริม
การตลาดท่ีมีคาเฉล่ียในระดับมากในเร่ืองมีสวนลดหรือยกเวนคา ธรรมเนียมตาง ๆ ในชวงเวลา
พิเศษ  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41 – 50 ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมี
คาเฉล่ียในระดับมากในเร่ืองไดรับแนะนําจากผูท่ีเคยมาใชบริการ และผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 
50 ปข้ึนไป ใหความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีคาเฉล่ียในระดับมากในเร่ืองมี
สวนลดหรือยกเวนคา ธรรมเนียมตาง ๆ ในชวงเวลาพิเศษ  
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  เม่ือจําแนกตามตามระดับการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาตํ่ากวาปริญญา
ตรี ใหความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีคาเฉล่ียในระดับมากในเร่ืองไดรับ
คําแนะนําจากผูท่ีเคยมาใชบริการ ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา ให
ความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีคาเฉล่ียในระดับมากในเร่ืองมีสวนลดหรือยกเวน
คา ธรรมเนียม ตางๆ ในชวงเวลาพิเศษ และผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาปริญญาโทหรือ
เทียบเทา ใหความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีคาเฉล่ียในระดับมากในเร่ืองมี
สวนลดหรือยกเวนคา ธรรมเนียม ตางๆ ในชวงเวลาพิเศษ 
  เม่ือจําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือนไม
เกิน 15,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุดใน
เร่ืองมีสวนลดหรือยกเวนคา ธรรมเนียมตาง ๆ ในชวงเวลาพิเศษ  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได
เฉล่ียตอเดือนระหวาง 15,001 – 30,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมี
คาเฉล่ียในระดับมากในเร่ืองมีสวนลดหรือยกเวนคา ธรรมเนียมตางๆในชวงเวลาพิเศษ ผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 30,001 – 50,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
การสงเสริมการตลาดที่มีคาเฉล่ียในระดับมากในเร่ืองมีสวนลดหรือยกเวนคา ธรรมเนียมตางๆใน
ชวงเวลาพิเศษ ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 50,001 – 80,000 บาท ให
ความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีคาเฉล่ียในระดับนอยในเรื่องไดรับการแนะนํา
จากผูท่ีเคยมาใชบริการ และผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 80,001 – 100,000 
บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีคาเฉล่ียในระดับมากในเร่ืองมีสวนลด
หรือยกเวนคา ธรรมเนียมตาง ๆ ในชวงเวลาพิเศษ 
 ปจจัยดานพนักงาน  
 จากการศึกษา พบวาผูตอบแบบสอบถามโดยรวมใหความสําคัญในระดับมาก ในปจจัยยอย 
พบวา ปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญระดับมาก ไดแก พนักงานมีความจริงใจ มีมนุษยสัมพันธ และ
มารยาทท่ีดีในการใหบริการ พนักงานใหบริการแกลูกคาอยางเสมอภาค  มีพนักงานใหบริการอยาง
เพียงพอ พนักงานใหคําแนะนํา และคําปรึกษาอยางถูกตอง โดยใชภาษาท่ีเขาใจไดงาย  พนักงานมี
ความรูและความสามารถในการใหบริการ และพนักงานมีความนาเช่ือถือ  
  เม่ือจําแนกตามอายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 20 – 30 ป ใหความสําคัญตอปจจัย
ดานพนักงานท่ีมีคาเฉล่ียในระดับมากในเร่ืองพนักงานมีความจริงใจ มีมนุษยสัมพันธ และมารยาท
ท่ีดีในการใหบริการ  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 – 40 ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานพนักงานท่ี
มีคาเฉล่ียในระดับมากในเร่ืองพนักงานใหคําแนะนําและคําปรึกษาอยางถูกตองโดยใชภาษาท่ีเขาใจ
ไดงาย  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41 – 50 ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานพนักงานท่ีมีคาเฉล่ียใน
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ระดับมากท่ีสุดในเร่ืองพนักงานมีความจริงใจมีมนุษยสัมพันธและมารยาทท่ีดีในการใหบริการและ
มีพนักงานใหบริการอยางเพียงพอ  และผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 50 ปข้ึนไป ใหความสําคัญตอ
ปจจัยดานพนักงานท่ีมีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุดในเร่ืองพนักงานมีความจริงใจ มีมนุษยสัมพันธ 
และมารยาทที่ดีในการใหบริการ เร่ืองพนักงานใหบริการแกลูกคาอยางเสมอภาคและมีพนักงาน
ใหบริการอยางเพียงพอ 
  เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี 
ใหความสําคัญตอปจจัยดานพนักงานท่ีมีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุดในเร่ืองพนักงานใหคําแนะนํา
และคําปรึกษาอยางถูกตอง โดยใชภาษีท่ีเขาใจไดงาย  ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา ใหความสําคัญตอปจจัยดานพนักงานท่ีมีคาเฉล่ียในระดับมากในเร่ือง
พนักงานมีความจริงใจ มีมนุษยสัมพันธและมารยาทที่ดีในการใหบริการ และผูตอบแบบสอบถามท่ี
มีการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา ใหความสําคัญตอปจจัยดานพนักงานท่ีมีคาเฉล่ียใน
ระดับมากท่ีสุดในเร่ืองพนักงานมีความจริงใจ มีมนุษยสัมพันธและมารยาทที่ดีในการใหบริการ 
  เม่ือจําแนกตามรายไดเฉล่ีย พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 
15,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดานพนักงานท่ีมีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุดในเร่ืองพนักงานให
คําแนะนํา และคําปรึกษา อยางถูกตอง โดยใชภาษาท่ีเขาใจงาย ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ีย
ตอเดือนระหวาง 15,001 – 30,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดานพนักงานท่ีมีคาเฉล่ียในระดับ
มากในเร่ืองพนักงานมีความจริงใจ มีมนุษยสัมพันธ และมารยาทท่ีดีในการบริการ ผูตอบ
แบบสอบถามที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 30,001 – 50,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
พนักงานท่ีมีคาเฉล่ียในระดับมากในเร่ืองพนักงานมีความจริงใจ มีมนุษยสัมพันธและมารยาทท่ีดีใน
การบริการ ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 50,001 – 80,000 บาท ให
ความสําคัญตอปจจัยดานพนักงานท่ีมีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุดในเร่ืองพนักงานมีความจริงใจ มี
มนุษยสัมพันธ และมารยาทที่ดีในการบริการและพนักงานใหบริการลูกคาอยางเสมอภาค และ
ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 80,001 – 100,000 บาท ใหความสําคัญตอ
ปจจัยดานพนักงานท่ีมีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุดในเร่ืองพนักงานมีความจริงใจ มีมนุษยสัมพันธ
และมารยาทท่ีดีในการบริการ เร่ืองพนักงานให บริการลูกคาอยางเสมอภาคและมีพนักงาน
ใหบริการอยางเพียงพอ 
 ปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ  
 จากการศึกษา พบวาผูตอบแบบสอบถามโดยรวมใหความสําคัญในระดับมาก ในปจจัยยอย 
พบวา ปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญระดับมาก ไดแก ความมีช่ือเสียงและภาพพจนของธนาคาร ภายใน
ธนาคารมีเคร่ืองมือและอุปกรณสํานักงานท่ีทันสมัย  ภายในธนาคารมีความเปนระเบียบ เชน การจดั
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วางอุปกรณ เอกสารการขอสินเช่ือ และปายสัญลักษณตาง ๆ ภายในธนาคารมีบรรยากาศท่ีดี ตกแตง
ทันสมัย และสวยงาม และภายในธนาคารมีส่ิงอํานวยความสะดวก เชน โทรทัศน น้ําดื่ม ชา กาแฟ 
หนังสือพิมพ วารสารตาง ๆ เกาอ้ีนั่งพักและหองน้ํา  
  เม่ือจําแนกตามอายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 20 – 30 ป ใหความสําคัญตอปจจัย
ดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพท่ีมีคาเฉล่ียในระดับมากในเร่ืองความมีช่ือเสียงและภาพพจนของ
ธนาคาร  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 – 40 ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานส่ิงแวดลอมทาง
กายภาพท่ีมีคาเฉล่ียในระดับมากในเร่ืองความมีช่ือเสียงและภาพพจนของธนาคาร  ผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีอายุ 41 – 50 ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพท่ีมีคาเฉล่ียใน
ระดับมากในเรื่องความมีช่ือเสียงและภาพพจนของธนาคาร และผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 50 ป
ข้ึนไป ใหความสําคัญตอปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพท่ีมีคาเฉล่ียในระดับมากในเร่ืองภายใน
ธนาคารมีเคร่ืองมือและอุปกรณสํานักงานท่ีทันสมัย เร่ืองภายในธนาคารมีบรรยากาศท่ีดีตกแตง
ทันสมัยและสวยงาม เร่ืองภายในธนาคารมีความเปนระเบียบ  และความมีช่ือเสียงและภาพพจนของ
ธนาคาร  
 เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี 
ใหความสําคัญตอปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพท่ีมีคาเฉล่ียในระดับมากในเรื่องความมีเช่ือ
เสียง และภาพพจนของธนาคาร ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
ใหความสําคัญตอปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพท่ีมีคาเฉล่ียในระดับมากในเรื่องความมีเช่ือ
เสียง และภาพพจนของธนาคาร และผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเทา ใหความสําคัญตอปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพท่ีมีคาเฉล่ียในระดับมากในเร่ือง
ภายในธนาคารมีเคร่ืองมือและ อุปกรณสํานักงานท่ีทันสมัย 
  เม่ือจําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือนไม
เกิน 15,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพท่ีมีคาเฉล่ียในระดับมากใน
เร่ืองภายในธนาคารมีเคร่ืองมือและอุปกรณสํานักงานท่ีทันสมัย และความมีช่ือเสียงและภาพพจน
ของธนาคาร ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 15,001 – 30,000 บาท ให
ความสําคัญตอปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพท่ีมีคาเฉล่ียในระดับมากในเร่ืองความมีช่ือเสียง
และภาพพจนของธนาคาร ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 30,001 – 50,000 
บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพที่มีคาเฉล่ียในระดับมากในเร่ืองภายใน
ธนาคารมีเคร่ืองมือและอุปกรณสํานักงานท่ีทันสมัย ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน
ระหวาง 50,001 – 80,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพท่ีมีคาเฉล่ียใน
ระดับมากในเร่ืองความมีช่ือเสียงและภาพพจนของธนาคาร และผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ีย
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ตอเดือนระหวาง 80,001 – 100,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพท่ีมี
คาเฉล่ียในระดับมากในเร่ืองความมีช่ือเสียงและภาพพจนของธนาคาร เร่ืองภายในธนาคารมีความ
เปนระเบียบ เร่ืองภายในธนาคารมีบรรยากาศท่ีดี ตกแตงทันสมัยและสวยงาม  และภายในธนาคารมี
เคร่ืองมือและอุปกรณสํานักงานท่ีทันสมัย 
 ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ  
 จากการศึกษา พบวาผูตอบแบบสอบถามโดยรวมใหความสําคัญในระดับมาก ในปจจัยยอย 
พบวา ปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญระดับมาก ไดแก ข้ันตอนการขออนุมัติสินเช่ือไมยุงยาก  มีระบบ
การทํางานท่ีเปนมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา  เอกสารประกอบคําขอสินเช่ือเหมาะสมกับการขอใช
บริการ และพนักงานสามารถแจงผลพิจารณาเบ้ืองตนใหทราบ  
  เม่ือจําแนกตามอายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 20 – 30 ป ใหความสําคัญตอปจจัย
ดานกระบวนการใหบริการที่มีคาเฉล่ียในระดับมากในเร่ืองข้ันตอนการขออนุมัติสินเช่ือไมยุงยาก 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 – 40 ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานกระบวนการใหบริการที่มี
คาเฉล่ียในระดับมากในเร่ืองข้ันตอนการขออนุมัติสินเช่ือไมยุงยาก ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41 
– 50 ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานกระบวนการใหบริการที่มีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุดในเร่ือง
เอกสารประกอบคําขอสินเช่ือเหมาะกับการขอใชบริการ และผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 50 ปข้ึน
ไป ใหความสําคัญตอปจจัยดานกระบวนการใหบริการที่มีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุดในเร่ืองข้ันตอน
การขออนุมัติสินเช่ือไมยุงยาก 

เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี 
ใหความสําคัญตอปจจัยดานกระบวนการใหบริการท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุดในเร่ืองข้ันตอน
การขออนุมัติ สินเช่ือไมยุงยาก และมีระบบการทํางานท่ีเปนมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา  ผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ใหความสําคัญตอปจจัยดานกระบวนการ
ใหบริการที่มีคาเฉล่ียในระดับมากในเร่ืองข้ันตอนการขออนุมัติ สินเช่ือไมยุงยาก และผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา ใหความสําคัญตอปจจัยดานกระบวนการ
ใหบริการท่ีมีคาเฉล่ียในระดับมากในเร่ืองเอกสารประกอบคําขอสินเช่ือ เหมาะสมกับการขอใช
บริการ 
  เม่ือจําแนกตามรายไดเฉล่ีย พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 
15,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดานกระบวนการใหบริการท่ีมีคาเฉล่ียในระดับมากที่สุดใน
เร่ืองพนักงานสามารถแจงผลพิจารณาเบ้ืองตนใหทราบ  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอ
เดือนระหวาง 15,001 – 30,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดานกระบวนการใหบริการที่มีคาเฉล่ีย
ในระดับมากในเร่ืองข้ันตอนการขออนุมัติสินเช่ือไมยุงยาก ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉล่ียตอ
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เดือนระหวาง 30,001 – 50,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดานกระบวนการใหบริการที่มีคาเฉล่ีย
ในระดับมากในเร่ืองมีระบบการทํางานท่ีเปนมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
รายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 50,001 – 80,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดานกระบวนการ
ใหบริการที่มีคาเฉลี่ยในระดับมากในเร่ืองมีระบบการทํางานท่ีเปนมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา เร่ือง
เอกสารประกอบคําขอสินเช่ือเหมาะกับการขอใชบริการ เร่ืองข้ันตอนการขออนุมัติสินเช่ือไมยุงยาก 
และพนักงานสามารถแจงผลพิจารณาเบ้ืองตนใหทราบ และผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉล่ียตอ
เดือนระหวาง 80,001 – 100,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดานกระบวนการใหบริการที่มี
คาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุดในเร่ืองข้ันตอนการขออนุมัติสินเช่ือไมยุงยาก 
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  สวนท่ี 3 ปญหาในการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อเพื่อท่ีอยูอาศัยของธนาคารกรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน) ของลูกคาในกรุงเทพมหานคร 
 
 ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามโดยรวมใหความสําคัญตอปญหาสวนประสม
การตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอาศัยมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากทุก
ดาน เรียงตามลําดับ ไดแก ปญหาดานกระบวนการใหบริการ ดานราคา  ดานพนักงาน ดาน
ผลิตภัณฑ  ดานชองทางการใหบริการ  ดานการสงเสริมการตลาด และดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ 
สามารถสรุประดับความสําคัญของปญหาสวนประสมการตลาดไดดังนี้ 
 
ตารางท่ี 73 แสดงคาเฉล่ีย ระดับความสําคัญและปญหายอยของปญหาสวนประสมการตลาด
บริการท่ีไดใหความสําคัญเปนอันดับแรก  
 

ปญหาสวนประสมการตลาด ระดับความสําคัญของ
ปญหา 

(คาเฉลี่ยรวม) 

ปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญ 
เปนอันดับแรก 

ปญหาดานผลิตภัณฑ มาก 
(3.85) 

เอกสารที่ใชในการขอสินเช่ือมี
จํานวนมากและมีความยุงยาก 

ปญหาดานราคา มาก 
(4.03) 

อัตราดอกเบี้ยสูงมากกวาธนาคาร
อื่น 

ปญหาดานชองทางการใหบริการ มาก 
(3.85) 

ติดตอสอบถามทางโทรศัพทยากรอ
สายนาน 

ปญหาดานการสงเสริมการตลาด  มาก 
(3.70) 

ไมมีสวนลดหรือไมมีการยกเวน
คาธรรมเนียม 

ปญหาดานพนักงาน มาก 
(3.90) 

พนักงานใหคําแนะนําและ
คําปรึกษาไมชัดเจน 

ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ มาก 
(3.69) 

ช่ือเสียงและภาพพจนของธนาคาร
ไมมีเมื่อเทียบกับธนาคารอ่ืน 

ปญหาดานกระบวนการใหบริการ  มาก 
(4.05) 

ขั้นตอนขออนุมัติสินเช่ือยุงยาก 
ซับซอน 

หมายเหตุ:  คาเฉล่ีย 4.50 - 5.00 มากท่ีสุด, 3.50 - 4.49 มาก, 2.50 - 3.49 ปานกลาง, 1.50 - 2.49 นอย, 1.00- 1.49 นอยที่สุด 
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ตารางที่ 74 แสดงปญหายอยของปญหาสวนประสมการตลาดบริการที่ใหความสําคัญเปนลําดับแรกของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา
และรายไดเฉลี่ยตอเดือน  
 
 ปญหาสวนประสมการตลาด 

ลักษณะสวนบุคคล ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการ
ใหบริการ 

ดานการสงเสริม
การตลาด 

ดานพนักงาน ดานสิ่งแวดลอม
ทางกายภาพ 

ดานกระบวนการ
ใหบริการ 

อายุ        
20 – 30 ป วงเงินสินเชื่อที่

ธนาคารใหแก
ลูกคาต่ํา/ไมตรง
กับความตองการ  

(4.05) 

อัตราดอกเบี้ยสูง/
มากกวาธนาคาร
อื่น  

(4.15) 

ทําเลที่ตั้งของ
ธนาคาร ไม
สะดวกในการ
เดินทาง 

(4.03) 

ไมมีสวนลด
หรือไมมีการ
ยกเวน
คาธรรมเนียม 

(3.87) 

มีพนักงาน
ใหบริการไม
เพียงพอ 

(4.07) 

ชื่อเสียงและ
ภาพพจนของ
ธนาคารไมดีเมื่อ
เปรียบเทียบกับ
ธนาคารอื่น  

(3.84) 

ขั้นตอนการขอ
อนุมัติสินเชื่อ
ยุงยากซับซอน 

(4.14) 

31 – 40 ป เอกสารที่ใชใน
การขอสินเชื่อมี
จํานวนมาก และมี
ความยุงยาก  

(4.13) 

อัตราดอกเบี้ยสูง/
มากกวาธนาคาร
อื่น  

(4.58) 

ติดตอสอบถาม
โทรศัพทยาก/รอ
สายนาน 

(4.04) 

ไมมีสวนลด
หรือไมมีการ
ยกเวน
คาธรรมเนียม 

(4.09) 

พนักงานให
คําแนะนํา และ
คําปรึกษาไม
ชัดเจน 

(4.21) 

ชื่อเสียงและ
ภาพพจนของ
ธนาคารไมดีเมื่อ
เปรียบเทียบกับ
ธนาคารอื่น  

(3.91) 

การแจงผลการ
พิจารณาลาชา 

(4.28) 

 

146
 



 

 
 

147 

ตารางที่ 74 (ตอ)  
 
 ปญหาสวนประสมการตลาด 

ลักษณะสวนบุคคล ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการ
ใหบริการ 

ดานการสงเสริม
การตลาด 

ดานพนักงาน ดานสิ่งแวดลอม
ทางกายภาพ 

ดานกระบวนการ
ใหบริการ 

41 – 50 ป เอกสารที่ใชใน
การขอสินเชื่อมี
จํานวนมากและมี
ความยุงยาก  

(3.90) 

อัตราดอกเบี้ยสูง/
มากกวาธนาคาร
อื่น  

(3.83) 

ติดตอสอบถาม
โทรศัพทยาก/รอ
สายนาน 

(4.07) 

-ไมมีสวนลด
หรือไมมีการ
ยกเวน
คาธรรมเนียม 

-การโฆษณา 
ประชาสัมพันธ
ผานสื่อตาง ๆ ไม
มี/มีนอย 

(3.70) 

พนักงานขาด
ความรูและ
ความสามารถใน
การใหบริการ 

(3.90) 

การจัดวางอุปกรณ 
เอกสารการขอ
สินเชื่อ และปาย
สัญลักษณตาง ๆ 
ไมมีความเปน
ระเบียบ 

(3.73) 

การแจงผลการ
พิจารณาลาชา 

(3.97) 

50 ปขึ้นไป -วงเงินสินเชื่อที่
ธนาคารใหแก
ลูกคาต่ํา/ไมตรง
กับความตองการ  
-ระยะเวลาผอน
ชําระสั้น  

 

-อัตราดอกเบี้ยสูง/
มากกวาธนาคาร
อื่น   
-คาธรรมเนียม
จัดการเงินกูสูง/
มากกวาธนาคาร
อื่น 

ติดตอสอบถาม
โทรศัพทยาก/รอ
สายนาน 

(5.00) 

-ไมมีพนักงาน
ธนาคารออกมา
แนะนําบริการ 

-ไมมีสวนลด
หรือไมมีการ
ยกเวน
คาธรรมเนียม 

-พนักงานขาด
ความรูและ
ความสามารถใน
การใหบริการ 

-มีพนักงาน
ใหบริการไม
เพียงพอ 

-การจัดวาง
อุปกรณ เอกสาร
การขอสินเชื่อ 
และปายสัญลักษณ
ตาง ๆ ไมมีความ
เปนระเบียบ   

-การแจงผลการ
พิจารณาลาชา 

-ขั้นตอนการขอ
อนุมัติสินเชื่อ
ยุงยากซับซอน 

(5.00) 
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ตารางที่ 74 (ตอ)  
 
 ปญหาสวนประสมการตลาด 

ลักษณะสวนบุคคล ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการ
ใหบริการ 

ดานการสงเสริม
การตลาด 

ดานพนักงาน ดานสิ่งแวดลอม
ทางกายภาพ 

ดานกระบวนการ
ใหบริการ 

 -เอกสารที่ใชใน
การขอสินเชื่อมี
จํานวนมากและมี
ความยุงยาก  
-บริการไมครบ
วงจร  
(4.00) 

-คาธรรมเนียม
ประเมินราคา
หลักทรัพยสูงกวา
ธนาคารอื่น 

-คาประกันอัคคีภัย
สูง/ไมเหมาะสม  
-จํานวนเงินที่ผอน
ตองวดสูง/มาก 
กวาธนาคารอื่น 

(4.00) 

 -การโฆษณา 
ประชาสัมพันธ
ผานสื่อตางๆ ไมมี/
มีนอย 

(4.00) 

(5.00) -ภายในธนาคาร 
เครื่องมือและ
อุปกรณสํานักงาน
ไมทันสมัย 

-บรรยากาศใน
ธนาคารไมดี 
ตกแตงไมทันสมัย
และไมสวยงาม  
-ชื่อเสียงและภาพ 
พจนของธนาคารไม
ดี เมื่อเปรียบเทียบ
กับธนาคารอื่น 

-ภายในธนาคารไมมี
สิ่งอํานวยความ
สะดวกตาง ๆ   
(4.00) 
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ตารางที่ 74 (ตอ)  
 
 ปญหาสวนประสมการตลาด 

ลักษณะสวนบุคคล ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการ
ใหบริการ 

ดานการสงเสริม
การตลาด 

ดานพนักงาน ดานสิ่งแวดลอม
ทางกายภาพ 

ดานกระบวนการ
ใหบริการ 

ระดับการศึกษา        
ต่ํากวาปริญญาตรี ระยะเวลาผอน

ชําระสั้น   
(4.53) 

-อัตราดอกเบี้ยสูง/
มากกวาธนาคาร
อื่น 

-คาธรรมเนียม
ประเมิน
หลักทรัพยสูงกวา
ธนาคารอื่น  

(4.68) 

ติดตอสอบถาม
ทางโทรศัพทยาก/
รอสายนาน   

(4.21) 

ไมมีสวนลด
หรือไมมีการ
ยกเวน
คาธรรมเนียม 

(4.32) 

-พนักงานให
คําแนะนํา และ
คําปรึกษาไม
ชัดเจน 

-พนักงานขาด
ความรูและ
ความสามารถใน
การใหบริการ  

(4.21) 

-บรรยากาศใน
ธนาคารไมดี 
ตกแตงไมทันสมัย 
และไมสวยงาม 

-การจัดวาง
อุปกรณ เอกสาร
การขอสินเชื่อ 
และปายสัญลักษณ
ตาง ๆ ไมมีความ
เปนระเบียบ 

(3.68) 

-การแจงผลการ
พิจารณาลาชา   
-ขั้นตอนการขอ
อนุมัติสินเชื่อ
ยุงยากซับซอน 

(4.47) 
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ตารางที่ 74 (ตอ)  
 
 ปญหาสวนประสมการตลาด 

ลักษณะสวนบุคคล ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการ
ใหบริการ 

ดานการสงเสริม
การตลาด 

ดานพนักงาน ดานสิ่งแวดลอม
ทางกายภาพ 

ดานกระบวนการ
ใหบริการ 

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา วงเงินสินเชื่อที่
ธนาคารใหแก
ลูกคาต่ํา/ไมตรง
กับความตองการ  

(3.96) 

อัตราดอกเบี้ยสูง/
มากกวาธนาคาร
อื่น  

(4.27) 

ติดตอสอบถาม
ทางโทรศัพทยาก/
รอสายนาน   

(3.97) 

ไมมีสวนลด
หรือไมมีการ
ยกเวน
คาธรรมเนียม 

(3.86) 

พนักงาน
ใหบริการลูกคาไม
เสมอภาค  

(4.04) 

ชื่อเสียงและ
ภาพพจนของ
ธนาคารไมดีเมื่อ
เปรียบเทียบกับ
ธนาคารอื่น  

(3.83) 

ขั้นตอนการขอ
อนุมัติสินเชื่อ
ยุงยาก ซับซอน 

(3.87) 

ปริญญาโทหรือเทียบเทา เอกสารที่ใชใน
การขอสินเชื่อมี
จํานวนมาก และมี
ความยุงยาก  

(4.10) 

อัตราดอกเบี้ยสูง/
มากกวาธนาคาร
อื่น 

(4.20) 

ทําเลที่ตั้งของ
ธนาคารไมสะดวก
ในการเดินทาง 

(4.21) 

ไมมีสวนลด
หรือไมมีการ
ยกเวน
คาธรรมเนียม 

(3.95) 

พนักงานให
คําแนะนําและ
คําปรึกษาไม
ชัดเจน 

(4.28) 

-การจัดวาง
อุปกรณเอกสาร
การขอสินเชื่อและ
ปายสัญลักษณ
ตางๆ ไมมีความ
เปนระเบียบ   

การแจงผลการ
พิจารณาลาชา 

(4.40) 
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ตารางที่ 74 (ตอ)  
 
 ปญหาสวนประสมการตลาด 

ลักษณะสวนบุคคล ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการ
ใหบริการ 

ดานการสงเสริม
การตลาด 

ดานพนักงาน ดานสิ่งแวดลอม
ทางกายภาพ 

ดานกระบวนการ
ใหบริการ 

      -ชื่อเสียงและ
ภาพพจนของ
ธนาคารไมดีเมื่อ
เปรียบเทียบกับ
ธนาคารอื่น 

-ภายในธนาคาร
เครื่องมือและ
อุปกรณสํานักงาน
ไมทันสมัย 

(3.93) 

 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน        
ไมเกิน 15,000 บาท หลักประกันมาก

เกินไป  
(4.24) 

อัตราดอกเบี้ยสูง/
มากกวาธนาคาร
อื่น  

(4.29) 

ทําเลที่ตั้งของ
ธนาคาร ไม
สะดวกในการ
เดินทาง 

(3.93) 

ไมมีสวนลด
หรือไมมีการ
ยกเวน
คาธรรมเนียม 

(3.69) 

พนักงานให
คําแนะนํา และ
คําปรึกษาไม
ชัดเจน 

(3.80) 

ภายในธนาคาร 
เครื่องมือและ
อุปกรณสํานักงาน
ไมทันสมัย  

(3.67) 

การแจงผลการ
พิจารณาลาชา 

(4.20) 
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ตารางที่ 74 (ตอ)  
 
 ปญหาสวนประสมการตลาด 

ลักษณะสวนบุคคล ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการ
ใหบริการ 

ดานการสงเสริม
การตลาด 

ดานพนักงาน ดานสิ่งแวดลอม
ทางกายภาพ 

ดานกระบวนการ
ใหบริการ 

15,001 – 30,000 บาท -วงเงินสินเชื่อที่
ธนาคารใหแก
ลูกคาต่ํา/ไมตรง
กับความตองการ  
-เอกสารที่ใชใน
การขอสินเชื่อมี
จํานวนมาก และมี
ความยุงยาก 

(4.05) 

อัตราดอกเบี้ยสูง/
มากกวาธนาคาร
อื่น  

(4.36) 

ติดตอสอบถาม
โทรศัพทยาก/รอ
สายนาน 

(4.24) 

ไมมีสวนลด
หรือไมมีการ
ยกเวน
คาธรรมเนียม 

(4.11) 

พนักงาน
ใหบริการไม
เพียงพอ 

(4.09) 

ชื่อเสียงและ
ภาพพจนของ
ธนาคารไมดี เมื่อ
เปรียบเทียบกับ
ธนาคารอื่น  

(3.90) 

ใชเอกสารมาก
ยุงยาก
สลับซับซอน  

(4.04) 

30,001 – 50,000 บาท เอกสารที่ใชใน
การขอสินเชื่อมี
จํานวนมากและมี
ความยุงยาก 

(4.06) 

อัตราดอกเบี้ยสูง/
มากกวาธนาคาร
อื่น 

(4.33) 

ทําเลที่ตั้งของ
ธนาคารไมสะดวก
ในการเดินทาง 

(4.16) 

ไมมีพนักงาน
ธนาคารออกมา
แนะนําบริการ 

(3.85) 

พนักงานให
คําแนะนํา และ
คําปรึกษาไม
ชัดเจน 

(4.35) 

ชื่อเสียงและ
ภาพพจนของ
ธนาคารไมดีเมื่อ
เปรียบเทียบกับ
ธนาคารอื่น  

(3.88) 

การแจงผลการ
พิจารณาลาชา 

(4.44) 
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ตารางที่ 74 (ตอ)  
 
 ปญหาสวนประสมการตลาด 

ลักษณะสวนบุคคล ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการ
ใหบริการ 

ดานการสงเสริม
การตลาด 

ดานพนักงาน ดานสิ่งแวดลอม
ทางกายภาพ 

ดานกระบวนการ
ใหบริการ 

50,001 – 80,000 บาท -วงเงินสินเชื่อที่
ธนาคารใหแก
ลูกคาต่ํา/ไมตรง
กับความตองการ  
-ระยะเวลาผอน
ชําระสั้น 

-เอกสารที่ใชใน
การขอสินเชื่อมี
จํานวนมากและมี
ความยุงยาก 

-บริการไมครบ
วงจร 

(3.47) 

-อัตราดอกเบี้ยสูง/
มากกวาธนาคาร
อื่น 

-คาธรรมเนียม
ประเมินราคา
หลักทรัพยสูงกวา
ธนาคารอื่น   
-คาธรรมเนียม
จัดการเงินกูสูง/
มากกวาธนาคาร
อื่น 

-คาประกันอัคคีภัย
สูง/ไมเหมาะสม 

(3.33) 

ติดตอสอบถาม
ทางโทรศัพทยาก/
รอสายนาน  

(4.07) 

-ไมมีพนักงาน
ธนาคาร ออกมา
แนะนําบริการ 

-ไมมีสวนลด
หรือไมมีการ
ยกเวน
คาธรรมเนียม  
-การโฆษณา 
ประชาสัมพันธ
ผานสื่อตาง ๆ ไม
มี/มีนอย  

(3.47) 

พนักงานขาด
ความรูและ
ความสามารถใน
การใหบริการ 

(3.93) 

-ชื่อเสียงและ
ภาพพจนของ
ธนาคารไมดีเมื่อ
เปรียบเทียบกับ
ธนาคารอื่น 

-การจัดวาง
อุปกรณ เอกสาร
การขอสินเชื่อและ
ปายสัญลักษณ 
ตาง ๆ ไมมีความ
เปนระเบียบ  
-บรรยากาศใน
ธนาคารไมดี 
ตกแตงไมทันสมัย
และไมสวยงาม  

ขั้นตอนการขอ
อนุมัติสินเชื่อ
ยุงยากซับซอน 

(3.93) 
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ตารางที่ 74 (ตอ)  
 
 ปญหาสวนประสมการตลาด 

ลักษณะสวนบุคคล ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการ
ใหบริการ 

ดานการสงเสริม
การตลาด 

ดานพนักงาน ดานสิ่งแวดลอม
ทางกายภาพ 

ดานกระบวนการ
ใหบริการ 

      -ภายในธนาคาร 
เครื่องมือและ
อุปกรณสํานักงาน
ไมทันสมัย  
-ภายในธนาคาร
ไมมีสิ่งอํานวย
ความสะดวก    
ตาง ๆ   
(3.47) 

 

80,001 – 100,000 บาท -วงเงินสินเชื่อที่
ธนาคารใหแก
ลูกคาต่ํา/ไมตรง
กับความตองการ  
-ระยะเวลาผอน
ชําระสั้น 

-เอกสารที่ใชใน 

-อัตราดอกเบี้ยสูง/
มากกวาธนาคารอื่น 

-คาธรรมเนียม
ประเมินราคา
หลักทรัพยสูงกวา
ธนาคารอื่น  
-คาธรรมเนียม 

ติดตอสอบถาม
โทรศัพทยาก/รอ
สายนาน 

(5.00) 

-ไมมีพนักงาน
ธนาคารออกมา
แนะนําบริการ 

-ไมมีสวนลด
หรือไมมีการ
ยกเวน
คาธรรมเนียม 

พนักงานขาด
ความรูและ
ความสามารถใน
การใหบริการ 

(5.00) 

-ภายในธนาคาร 
เครื่องมือและ
อุปกรณสํานักงาน
ไมทันสมัย  
-บรรยากาศใน
ธนาคารไมดี 
ตกแตงไมทันสมัย 

ขั้นตอนการขอ
อนุมัติสินเชื่อ
ยุงยากซับซอน 

(5.00) 
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ตารางที่ 74 (ตอ)  
 
 ปญหาสวนประสมการตลาด 

ลักษณะสวนบุคคล ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการ
ใหบริการ 

ดานการสงเสริม
การตลาด 

ดานพนักงาน ดานสิ่งแวดลอม
ทางกายภาพ 

ดานกระบวนการ
ใหบริการ 

 การขอสินเชื่อมี
จํานวนมากและมี
ความยุงยาก   
-บริการไมครบ
วงจร 

(4.00) 

จัดการเงินกูสูง/
มากกวาธนาคารอื่น 

-คาประกันอัคคีภัย
สูง/ไมเหมาะสม 

(4.00) 

 -การโฆษณา
ประชาสัมพันธ
ผานสื่อตาง ๆ ไม
มี/มีนอย 

(4.00) 

 และไมสวยงาม  
-การจัดวาง
อุปกรณ เอกสาร
การขอสินเชื่อ 
และปายสัญลักษณ
ตาง ๆ ไมมีความ
เปนระเบียบ  
-ชื่อเสียงและ
ภาพพจนของ
ธนาคารไมดี เมื่อ
เปรียบเทียบกับ
ธนาคารอื่น  
-ภายในธนาคาร
ไมมีสิ่งอํานวย
ความสะดวก    
ตาง ๆ  
(4.00) 

 

หมายเหตุ:  คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 มากที่สุด, 3.50 - 4.49 มาก, 2.50 - 3.49 ปานกลาง, 1.50 - 2.49 นอย, 1.00- 1.49 นอยที่สุด 
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 จากตารางท่ี 74  พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปญหาสวนประสมการตลาด
โดยรวมในระดับมาก และใหความสําคัญกับปญหาดานกระบวนการใหบริการ รองลงมา คือ ปญหา
ดานราคา และปญหาดานพนักงานเปนอันดับท่ีสาม 
 ปญหาดานดานผลิตภัณฑ  
  จากการศึกษา พบวาผูตอบแบบสอบถามโดยรวมใหความสําคัญตอปญหาดานผลิตภัณฑ
ในระดับมาก ปญหายอย พบวา ใหความสําคัญกับปญหายอยระดับมาก ไดแก เอกสารท่ีใชประกอบ
ในการขอสินเช่ือมีจํานวนมาก และมีความยุงยาก วงเงินสินเช่ือท่ีธนาคารอนุมัติใหแกลูกคาตํ่า/ไม
ตรงกับความตองการ ระยะเวลาการผอนชําระส้ัน หลักประกันมากเกินไปและมีบริการไมครบวงจร  
  เม่ือจําแนกตามอายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 20 – 30 ป ใหความสําคัญตอปญหา
ยอยดานผลิตภัณฑดวยคาเฉล่ียในระดับมากในเร่ืองวงเงินสินเช่ือท่ีธนาคารใหแกลูกคาตํ่า/ไมตรง
กับความตองการ  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 – 40 ป ใหความสําคัญตอปญหายอยดาน
ผลิตภัณฑดวยคาเฉล่ียในระดับมากในเร่ืองเอกสารท่ีใชในการขอสินเช่ือมีจํานวนมาก และมีความ
ยุงยาก ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41 – 50 ป ใหความสําคัญตอปญหายอยดานผลิตภัณฑดวย
คาเฉล่ียในระดับมากในเร่ืองเอกสารท่ีใชในการขอสินเช่ือมีจํานวนมากและมีความยุงยาก  และ
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 50 ปข้ึนไป ใหความสําคัญตอปญหายอยดานผลิตภัณฑดวยคาเฉล่ียใน
ระดับมากในเร่ืองวงเงินสินเช่ือท่ีธนาคารใหแกลูกคาตํ่า/ไมตรงกับความตองการ เร่ืองระยะเวลา
ผอนชําระส้ัน เร่ืองเอกสารท่ีใชในการขอสินเช่ือมีจํานวนมากและมีความยุงยากและบริการไมครบ
วงจร  
  เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี 
ใหความสําคัญตอปญหายอยดานผลิตภัณฑดวยคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุดในเร่ืองระยะเวลาผอน
ชําระส้ัน  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ใหความสําคัญตอปญหา
ยอยดานผลิตภัณฑดวยคาเฉล่ียในระดับมากในเร่ืองวงเงินสินเช่ือท่ีธนาคารใหแกลูกคาตํ่า/ไมตรง
กับความตองการ  และผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา ให
ความสําคัญตอปญหายอยดานผลิตภัณฑดวยคาเฉล่ียในระดับมากในเร่ืองเอกสารท่ีใชในการขอ
สินเช่ือมีจํานวนมาก และมีความยุงยาก  
  เม่ือจําแนกตามระดับรายไดเฉล่ีย พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 
15,000 บาท ใหความสําคัญตอปญหายอยดานผลิตภัณฑดวยคาเฉล่ียในระดับมากในเร่ือง
หลักประกันมากเกินไป  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 15,001 – 30,000 บาท 
ใหความสําคัญตอปญหายอยดานผลิตภัณฑดวยคาเฉล่ียในระดับมากในเร่ืองวงเงินสินเช่ือท่ีธนาคาร
ใหแกลูกคาตํ่า/ไมตรงกับความตองการ และเอกสารที่ใชในการขอสินเช่ือมีจํานวนมาก และมีความ
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ยุงยาก ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 30,001 – 50,000 บาท ใหความสําคัญ
ตอปญหายอยดานผลิตภัณฑดวยคาเฉล่ียในระดับมากในเร่ืองเอกสารท่ีใชในการขอสินเช่ือมีจํานวน
มากและมีความยุงยาก ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 50,001 – 80,000 บาท 
ใหความสําคัญตอปญหายอยดานผลิตภัณฑดวยคาเฉล่ียในระดับมากในเร่ืองวงเงินสินเช่ือที่ธนาคาร
ใหแกลูกคาตํ่า/ไมตรงกับความตองการ เร่ืองระยะเวลาผอนชําระส้ัน เร่ืองเอกสารท่ีใชในการขอ
สินเช่ือมีจํานวนมากและมีความยุงยาก และบริการไมครบวงจร และผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได
เฉล่ียตอเดือนระหวาง 80,001 – 100,000 บาท ใหความสําคัญตอปญหายอยดานผลิตภัณฑดวย
คาเฉล่ียในระดับมากในเรื่องวงเงินสินเช่ือท่ีธนาคารใหแกลูกคาตํ่า/ไมตรงกับความตองการ  เร่ือง
ระยะเวลาผอนชําระส้ัน เร่ืองเอกสารท่ีใชในการขอสินเช่ือมีจํานวนมากและมีความยุงยาก และ
บริการไมครบวงจร 
 ปญหาดานราคา  
 จากการศึกษา พบวาผูตอบแบบสอบถามโดยรวมใหความสําคัญตอปญหาดานราคาใน
ระดับมาก ปญหายอย พบวา ใหความสําคัญกับปญหายอยระดับมาก ไดแก อัตราดอกเบ้ียสูง/
มากกวาธนาคารอ่ืน คาธรรมเนียมจัดการเงินกูสูง/มากกวาธนาคารอื่น คาธรรมเนียมประเมินราคา
หลักทรัพยสูงกวาธนาคารอ่ืน จํานวนเงินท่ีผอนตองวดสูง/มากกวาธนาคารอ่ืน และคาประกัน
อัคคีภัยสูง/ไมเหมาะสม  
  เม่ือจําแนกตามอายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 20 – 30 ป ใหความสําคัญตอปญหา
ยอยดานราคาดวยคาเฉล่ียในระดับมากในเร่ืองอัตราดอกเบ้ียสูง/มากกวาธนาคารอ่ืน  ผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 – 40 ป ใหความสําคัญตอปญหายอยดานราคาดวยคาเฉล่ียในระดับมาก
ท่ีสุดในเร่ืองอัตราดอกเบ้ียสูง/มากกวาธนาคารอ่ืน  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41 – 50 ป ให
ความสําคัญตอปญหายอยดานราคาดวยคาเฉล่ียในระดับมากในเรื่องอัตราดอกเบ้ียสูง/มากกวา
ธนาคารอ่ืน และผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 50 ปข้ึนไป ใหความสําคัญตอปญหายอยดานราคาดวย
คาเฉล่ียในระดับมากในเร่ืองอัตราดอกเบ้ียสูง/มากกวาธนาคารอ่ืน เร่ืองคาธรรมเนียมจัดการเงินกู
สูง/มากกวาธนาคารอื่น เร่ืองคาธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพยสูงกวาธนาคารอื่น เร่ืองคา
ประกันอัคคีภัยสูง/ไมเหมาะสมและจํานวนเงินท่ีผอนตองวดสูง/มาก กวาธนาคารอ่ืน 
  เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี 
ใหความสําคัญตอปญหายอยดานราคาดวยคาเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุดในเร่ืองอัตราดอกเบ้ียสูง/
มากกวาธนาคารอ่ืนและคาธรรมเนียมประเมินหลักทรัพยสูงกวาธนาคารอ่ืน  ผูตอบแบบสอบถามท่ี
มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ใหความสําคัญตอปญหายอยดานราคาดวยคาเฉล่ียใน
ระดับมากในเร่ืองอัตราดอกเบ้ียสูง/มากกวาธนาคารอ่ืน และผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับ



 

 
 

158 

ปริญญาโทหรือเทียบเทา ใหความสําคัญตอปญหายอยดานราคาดวยคาเฉล่ียในระดับมากในเรื่อง
อัตราดอกเบ้ียสูง/มากกวาธนาคารอ่ืน 
 เม่ือจําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือนไม
เกิน 15,000 บาท ใหความสําคัญตอปญหายอยดานราคาดวยคาเฉล่ียในระดับมากในเร่ืองอัตรา
ดอกเบ้ียสูง/มากกวาธนาคารอ่ืน ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 15,001 – 
30,000 บาท ใหความสําคัญตอปญหายอยดานราคาดวยคาเฉล่ียในระดับมากในเร่ืองอัตราดอกเบ้ีย
สูง/มากกวาธนาคารอ่ืน  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 30,001 – 50,000 บาท 
ใหความสําคัญตอปญหายอยดานราคาดวยคาเฉล่ียในระดับมากในเร่ืองอัตราดอกเบ้ียสูง/มากกวา
ธนาคารอ่ืน ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 50,001 – 80,000 บาท ให
ความสําคัญตอปญหายอยดานราคาดวยคาเฉล่ียในระดับปานกลางในเร่ืองอัตราดอกเบ้ียสูง/มากกวา
ธนาคารอ่ืน เร่ืองคาธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพยสูงกวาธนาคารอ่ืน เร่ืองคาธรรมเนียมจัดการ
เงินกูสูง/มากกวาธนาคารอื่น และคาประกันอัคคีภัยสูง/ไมเหมาะสม และผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
รายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง  80,001 – 100,000 บาท ใหความสําคัญตอปญหายอยดานราคาดวย
คาเฉล่ียในระดับมากในเร่ืองอัตราดอกเบี้ยสูง/มากกวาธนาคารอื่น เร่ืองคาธรรมเนียมประเมินราคา
หลักทรัพยสูงกวาธนาคารอ่ืน เร่ืองคาธรรมเนียมจัดการเงินกูสูง/มากกวาธนาคารอ่ืน และคาประกัน
อัคคีภัยสูง/ไมเหมาะสม 
 ปญหาดานชองทางการใหบริการ  
 จากการศึกษา พบวาผูตอบแบบสอบถามโดยรวมใหความสําคัญตอปญหาดานราคาใน
ระดับมาก ปญหายอย พบวา ใหความสําคัญกับปญหายอยระดับมาก ไดแก  ติดตอทางโทรศัพท
ยาก/รอสายนาน  ทําเลท่ีต้ังของธนาคาร ไมสะดวกในการเดินทาง ระบบการติดตอทางอินเตอรเน็ต
มีปญหาบอยคร้ัง และมีบริเวณท่ีจอดรถคับแคบ ไมเพียงพอ  
  เม่ือจําแนกตามอายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 20 – 30 ป ใหความสําคัญตอปญหา
ยอยดานชองทางการใหบริการดวยคาเฉล่ียในระดับมากในเร่ืองทําเลที่ต้ังของธนาคาร ไมสะดวกใน
การเดินทาง ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 – 40 ป ใหความสําคัญตอปญหายอยดานชองทางการ
ใหบริการดวยคาเฉล่ียในระดับมากในเร่ืองติดตอสอบถามโทรศัพทยาก/รอสายนาน ผูตอบ
แบบสอบถามที่มีอายุ 41 – 50 ป ใหความสําคัญตอปญหายอยดานชองทางการใหบริการดวย
คาเฉล่ียในระดับมากในเร่ืองติดตอสอบถามโทรศัพทยาก/รอสายนาน และผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
อายุ 50 ปข้ึนไป ใหความสําคัญตอปญหายอยดานชองทางการใหบริการดวยคาเฉล่ียในระดับมาก
ท่ีสุดในเร่ืองติดตอสอบถามโทรศัพทยาก/รอสายนาน 
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  เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี 
ใหความสําคัญตอปญหายอยดานชองทางการใหบริการดวยคาเฉล่ียในระดับมากในเร่ืองติดตอ
สอบถามทางโทรศัพทยาก/รอสายนาน ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา ใหความสําคัญตอปญหายอยดานชองทางการใหบริการดวยคาเฉล่ียในระดับมากในเร่ือง
ติดตอสอบถามทางโทรศัพทยาก/รอสายนาน และผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับปริญญา
โทหรือเทียบเทา ใหความสําคัญตอปญหายอยดานชองทางการใหบริการดวยคาเฉล่ียในระดับมาก
ในเร่ืองทําเลที่ต้ังของธนาคารไมสะดวกในการเดินทาง 
  เม่ือจําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือนไม
เกิน 15,000 บาท ใหความสําคัญตอปญหายอยดานชองทางการใหบริการดวยคาเฉล่ียในระดับมาก
ในเร่ืองทําเลที่ต้ังของธนาคาร ไมสะดวกในการเดินทาง ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอ
เดือนระหวาง 15,001 – 30,000 บาท ใหความสําคัญตอปญหายอยดานชองทางการใหบริการดวย
คาเฉล่ียในระดับมากในเร่ืองติดตอสอบถามโทรศัพทยาก/รอสายนาน ผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
รายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 30,001 – 50,000 บาท ใหความสําคัญตอปญหายอยดานชองทางการ
ใหบริการดวยคาเฉล่ียในระดับมากในเร่ืองทําเลท่ีตั้งของธนาคารไมสะดวกในการเดินทาง ผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 50,001 – 80,000 บาท ใหความสําคัญตอปญหายอย
ดานชองทางการใหบริการดวยคาเฉล่ียในระดับมากในเร่ืองติดตอสอบถามทางโทรศัพทยาก/รอสาย
นาน  และผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 80,001 – 100,000 บาท ให
ความสําคัญตอปญหายอยดานชองทางการใหบริการดวยคาเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุดในเร่ืองติดตอ
สอบถามโทรศัพทยาก/รอสายนาน 
 ปญหาดานการสงเสริมการตลาด  
 จากการศึกษา พบวาผูตอบแบบสอบถามโดยรวมใหความสําคัญตอปญหาดานราคาใน
ระดับมาก ปญหายอย พบวา ใหความสําคัญกับปญหายอยระดับมาก ไดแก  ไมมีสวนลดหรือไมมี
การยกเวนคาธรรมเนียม ไมมีพนักงานธนาคารออกมาแนะนําบริการ  การโฆษณา ประชาสัมพันธ
ผานส่ือตาง ๆ  ไมมี/มีนอย และไมไดรับการแนะนําจากผูท่ีเคยมาใชบริการ  
  เม่ือจําแนกตามอายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 20 – 30 ป ใหความสําคัญตอปญหา
ยอยดานการสงเสริมการตลาดดวยคาเฉล่ียในระดับมากในเร่ืองไมมีสวนลดหรือไมมีการยกเวน
คาธรรมเนียม  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 – 40 ป ใหความสําคัญตอปญหายอยดานการสงเสริม
การตลาดดวยคาเฉล่ียในระดับมากในเร่ืองไมมีสวนลดหรือไมมีการยกเวนคาธรรมเนียม ผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีอายุ 41 – 50 ป ใหความสําคัญตอปญหายอยดานการสงเสริมการตลาดดวยคาเฉล่ีย
ในระดับมากในเร่ืองไมมีสวนลดหรือไมมีการยกเวนคาธรรมเนียม และการโฆษณา ประชาสัมพันธ
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ผานส่ือตาง ๆ ไมมี/มีนอย และผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 50 ปข้ึนไป ใหความสําคัญตอปญหายอย
ดานการสงเสริมการตลาดดวยคาเฉล่ียในระดับมากในเร่ืองไมมีพนักงานธนาคารออกมาแนะนํา
บริการ เร่ืองไมมีสวนลดหรือไมมีการยกเวนคาธรรมเนียม และการโฆษณา ประชาสัมพันธผานส่ือ
ตางๆ ไมมี/มีนอย 
  เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี 
ใหความสําคัญตอปญหายอยดานการสงเสริมการตลาดดวยคาเฉล่ียในระดับมากในเร่ืองไมมี
สวนลดหรือไมมีการยกเวนคาธรรมเนียม ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา ใหความสําคัญตอปญหายอยดานการสงเสริมการตลาดดวยคาเฉล่ียในระดับมากในเรื่อง
ไมมีสวนลดหรือไมมีการยกเวนคาธรรมเนียม และผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับปริญญา
โทหรือเทียบเทา ใหความสําคัญตอปญหายอยดานการสงเสริมการตลาดดวยคาเฉล่ียในระดับมาก
ในเร่ืองไมมีสวนลดหรือไมมีการยกเวนคาธรรมเนียม 
 เม่ือจําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือนไม
เกิน 15,000 บาท ใหความสําคัญตอปญหายอยดานการสงเสริมการตลาดดวยคาเฉล่ียในระดับมาก
ในเร่ืองไมมีสวนลดหรือไมมีการยกเวนคาธรรมเนียม ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือน
ระหวาง 15,001 – 30,000 บาท ใหความสําคัญตอปญหายอยดานการสงเสริมการตลาดดวยคาเฉล่ีย
ในระดับมากในเร่ืองไมมีสวนลดหรือไมมีการยกเวนคาธรรมเนียม ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได
เฉล่ียตอเดือนระหวาง 30,001 – 50,000 บาท ใหความสําคัญตอปญหายอยดานการสงเสริมการตลาด
ดวยคาเฉล่ียในระดับมากในเร่ืองไมมีพนักงานธนาคารออกมาแนะนําบริการ ผูตอบแบบสอบถามท่ี
มีรายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 50,001 – 80,000 บาท ใหความสําคัญตอปญหายอยดานการสงเสริม
การตลาดดวยคาเฉล่ียในระดับปานกลางในเร่ืองไมมีพนักงานธนาคาร ออกมาแนะนําบริการ เร่ือง
ไมมีสวนลดหรือไมมีการยกเวนคาธรรมเนียม และการโฆษณา ประชาสัมพันธผานส่ือตาง ๆ ไมมี/
มีนอย  และผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 80,001 – 100,000 บาท ให
ความสําคัญตอปญหายอยดานการสงเสริมการตลาดดวยคาเฉล่ียในระดับมากในเร่ืองไมมีพนักงาน
ธนาคารออกมาแนะนําบริการ เร่ืองไมมีสวนลดหรือไมมีการยกเวนคาธรรมเนียม และการโฆษณา
ประชาสัมพันธผานส่ือตาง ๆ ไมมี/มีนอย 
 ปญหาดานพนักงาน  
 จากการศึกษา พบวาผูตอบแบบสอบถามโดยรวมใหความสําคัญตอปญหาดานราคาใน
ระดับมาก ปญหายอย พบวา ใหความสําคัญกับปญหายอยระดับมาก ไดแก  พนักงานใหคําแนะนํา
และคําปรึกษาไมชัดเจน มีพนักงานใหบริการไมเพียงพอ พนักงานใหบริการลูกคาไมเสมอภาค  
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พนักงานขาดความรูและความสามารถในการใหบริการ พนักงานไมมีน้ําใจ มารยาทไมดี และไมมี
มนุษยสัมพันธ พนักงานขาดความนาเช่ือถือ  
  เม่ือจําแนกตามอายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 20 – 30 ป ใหความสําคัญตอปญหา
ยอยดานพนักงานดวยคาเฉล่ียในระดับมากในเร่ืองมีพนักงานใหบริการไมเพียงพอ ผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 – 40 ป ใหความสําคัญตอปญหายอยดานพนักงานดวยคาเฉล่ียในระดับ
มากในเร่ืองพนักงานใหคําแนะนํา และคําปรึกษาไมชัดเจน ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41 – 50 ป 
ใหความสําคัญตอปญหายอยดานพนักงานดวยคาเฉล่ียในระดับมากในเร่ืองพนักงานขาดความรูและ
ความสามารถในการใหบริการ และผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 50 ปข้ึนไป ใหความสําคัญตอ
ปญหายอยดานพนักงานดวยคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุดในเร่ืองพนักงานขาดความรูและ
ความสามารถในการใหบริการ และมีพนักงานใหบริการไมเพียงพอ 
  เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี 
ใหความสําคัญตอปญหายอยดานพนักงานดวยคาเฉล่ียในระดับมากในเร่ืองพนักงานใหคําแนะนํา 
และคําปรึกษาไมชัดเจน และเร่ืองพนักงานขาดความรูและความสามารถในการใหบริการ  ผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ใหความสําคัญตอปญหายอยดาน
พนักงานดวยคาเฉล่ียในระดับมากในเร่ืองพนักงานใหบริการลูกคาไมเสมอภาค  และผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา ใหความสําคัญตอปญหายอยดาน
พนักงานดวยคาเฉล่ียในระดับมากในเร่ืองพนักงานใหคําแนะนําและคําปรึกษาไมชัดเจน 
 เม่ือจําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือนไม
เกิน 15,000 บาท ใหความสําคัญตอปญหายอยดานพนักงานดวยคาเฉลี่ยในระดับมากในเร่ือง
พนักงานใหคําแนะนํา และคําปรึกษาไมชัดเจน ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 
15,001 – 30,000 บาท ใหความสําคัญตอปญหายอยดานพนักงานดวยคาเฉล่ียในระดับมากในเร่ือง
พนักงานใหบริการไมเพียงพอ ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 30,001 – 
50,000 บาท ใหความสําคัญตอปญหายอยดานพนักงานดวยคาเฉลี่ยในระดับมากในเร่ืองพนักงาน
ใหคําแนะนํา และคําปรึกษาไมชัดเจน ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 50,001 
– 80,000 บาท ใหความสําคัญตอปญหายอยดานพนักงานดวยคาเฉล่ียในระดับมากในเร่ืองพนักงาน
ขาดความรูและความสามารถในการใหบริการ และผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน
ระหวาง 80,001 – 100,000 บาท ใหความสําคัญตอปญหายอยดานพนักงานดวยคาเฉล่ียในระดับ
มากท่ีสุดในเร่ืองพนักงานขาดความรูและความสามารถในการใหบริการ 
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  ปญหาดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ  
 จากการศึกษา พบวาผูตอบแบบสอบถามโดยรวมใหความสําคัญตอปญหาดานราคาใน
ระดับมาก ปญหายอย พบวา ใหความสําคัญกับปญหายอยระดับมาก ไดแก  ช่ือเสียงและภาพพจน
ของธนาคารไมดี เม่ือเปรียบเทียบกับธนาคารอ่ืน  การจัดวางอุปกรณ เอกสารการขอสินเช่ือ และ
ปายสัญลักษณตาง ๆ ไมมีความเปนระเบียบ ภายในธนาคาร เคร่ืองมือและอุปกรณสํานักงานไม
ทันสมัย  บรรยากาศในธนาคารไมดี ตกแตงไมทันสมัยและไมสวยงาม ภายในธนาคารไมมีส่ิง
อํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน โทรทัศน น้ําดื่ม ชา กาแฟ หนังสือพิมพ วารสาร เกาอ้ีนั่งและหองน้ํา  
  เม่ือจําแนกตามอายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 20 – 30 ป ใหความสําคัญตอปญหา
ยอยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพดวยคาเฉล่ียในระดับมากในเร่ืองช่ือเสียงและภาพพจนของ
ธนาคารไมดีเม่ือเปรียบเทียบกับธนาคารอ่ืน  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 – 40 ป ใหความสําคัญ
ตอปญหายอยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพดวยคาเฉล่ียในระดับมากในเร่ืองช่ือเสียงและภาพพจน
ของธนาคารไมดีเม่ือเปรียบเทียบกับธนาคารอ่ืน ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 41 – 50 ป ให
ความสําคัญตอปญหายอยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพดวยคาเฉล่ียในระดับมากในเร่ืองการจัดวาง
อุปกรณ เอกสารการขอสินเช่ือ และปายสัญลักษณตาง ๆ ไมมีความเปนระเบียบ และผูตอบ
แบบสอบถามที่มีอายุ 50 ปข้ึนไป ใหความสําคัญตอปญหายอยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพดวย
คาเฉล่ียในระดับมากในเร่ืองการจัดวางอุปกรณ เอกสารการขอสินเช่ือ และปายสัญลักษณตาง ๆ ไม
มีความเปนระเบียบ เ ร่ืองภายในธนาคาร เคร่ืองมือและอุปกรณสํานักงานไมทันสมัย เร่ือง
บรรยากาศในธนาคารไมดี ตกแตงไมทันสมัยและไมสวยงาม เร่ืองช่ือเสียงและภาพ พจนของ
ธนาคารไมดี เม่ือเปรียบเทียบกับธนาคารอ่ืน และภายในธนาคารไมมีส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ  
  เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี 
ใหความสําคัญตอปญหายอยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพดวยคาเฉล่ียในระดับมากในเรื่อง
บรรยากาศในธนาคารไมดี ตกแตงไมทันสมัย และไมสวยงาม และการจัดวางอุปกรณ เอกสารการ
ขอสินเช่ือ และปายสัญลักษณตาง ๆ ไมมีความเปนระเบียบ ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา ใหความสําคัญตอปญหายอยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพดวยคาเฉล่ียใน
ระดับมากในเร่ืองช่ือเสียงและภาพพจนของธนาคารไมดีเม่ือเปรียบเทียบกับธนาคารอ่ืน  และผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา ใหความสําคัญตอปญหายอยดาน
ส่ิงแวดลอมทางกายภาพดวยคาเฉล่ียในระดับมากในเร่ืองการจัดวางอุปกรณเอกสารการขอสินเช่ือ
และปายสัญลักษณตางๆ ไมมีความเปนระเบียบ เร่ืองช่ือเสียงและภาพพจนของธนาคารไมดีเม่ือ
เปรียบเทียบกับธนาคารอ่ืน และภายในธนาคารเคร่ืองมือและอุปกรณสํานักงานไมทันสมัย 
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  เม่ือจําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือนไม
เกิน 15,000 บาท ใหความสําคัญตอปญหายอยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพดวยคาเฉล่ียในระดับ
มากในเร่ืองภายในธนาคาร เคร่ืองมือและอุปกรณสํานักงานไมทันสมัย  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
รายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 15,001 – 30,000 บาท ใหความสําคัญตอปญหายอยดานส่ิงแวดลอม
ทางกายภาพดวยคาเฉล่ียในระดับมากในเร่ืองช่ือเสียงและภาพพจนของธนาคารไมดี เ ม่ือ
เปรียบเทียบกับธนาคารอ่ืน  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 30,001 – 50,000 
บาท ใหความสําคัญตอปญหายอยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพดวยคาเฉล่ียในระดับมากในเร่ือง
ช่ือเสียงและภาพพจนของธนาคารไมดีเม่ือเปรียบเทียบกับธนาคารอ่ืน  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
รายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 50,001 – 80,000 บาท ใหความสําคัญตอปญหายอยดานส่ิงแวดลอม
ทางกายภาพดวยคาเฉล่ียในระดับมากในเร่ืองช่ือเสียงและภาพพจนของธนาคารไมดีเม่ือเปรียบเทียบ
กับธนาคารอื่น เร่ืองการจัดวางอุปกรณ เอกสารการขอสินเช่ือและปายสัญลักษณ ตาง ๆ ไมมีความ
เปนระเบียบ  และบรรยากาศในธนาคารไมดี ตกแตงไมทันสมัยและไมสวยงาม  และผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 80,001 – 100,000 บาท ใหความสําคัญตอปญหายอย
ดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพดวยคาเฉล่ียในระดับมากในเร่ืองภายในธนาคาร เคร่ืองมือและอุปกรณ
สํานักงานไมทันสมัย เร่ืองบรรยากาศในธนาคารไมดี ตกแตงไมทันสมัยและไมสวยงาม เร่ืองการ
จัดวางอุปกรณ เอกสารการขอสินเช่ือ และปายสัญลักษณตาง ๆ ไมมีความเปนระเบียบ เร่ืองช่ือเสียง
และภาพพจนของธนาคารไมดี เม่ือเปรียบเทียบกับธนาคารอ่ืน และภายในธนาคารไมมีส่ิงอํานวย
ความสะดวกตาง ๆ 
 ปญหาดานกระบวนการใหบริการ  
 จากการศึกษา พบวาผูตอบแบบสอบถามโดยรวมใหความสําคัญตอปญหาดานราคาใน
ระดับมาก ปญหายอย พบวา ใหความสําคัญกับปญหายอยระดับมาก ไดแก ข้ันตอนการขออนุมัติ
สินเช่ือยุงยาก ซับซอน  การแจงผลการพิจารณาลาชา ใชเอกสารมากยุงยากสลับซับซอน และการ
ทํางานมีหลายข้ันตอนและความผิดพลาดบอย 
  เม่ือจําแนกตามอายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 20 – 30 ป ใหความสําคัญตอปญหา
ยอยดานกระบวนการใหบริการดวยคาเฉล่ียในระดับมากในเร่ืองข้ันตอนการขออนุมัติสินเช่ือยุงยาก
ซับซอน ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 – 40 ป ใหความสําคัญตอปญหายอยดานกระบวนการ
ใหบริการดวยคาเฉลี่ยในระดับมากในเร่ืองการแจงผลการพิจารณาลาชา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
อายุ 41 – 50 ป ใหความสําคัญตอปญหายอยดานกระบวนการใหบริการดวยคาเฉล่ียในระดับมากใน
เร่ืองการแจงผลการพิจารณาลาชา และผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 50 ปข้ึนไป ใหความสําคัญตอ
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ปญหายอยดานกระบวนการใหบริการดวยคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุดในเร่ืองการแจงผลการพิจารณา
ลาชา และข้ันตอนการขออนุมัติสินเช่ือยุงยากซับซอน 

เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี 
ใหความสําคัญตอปญหายอยดานกระบวนการใหบริการดวยคาเฉลี่ยในระดับมากในเร่ืองการแจง
ผลการพิจารณาลาชา และข้ันตอนการขออนุมัติสินเช่ือยุงยากซับซอน ผูตอบแบบสอบถามที่มี
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ใหความสําคัญตอปญหายอยดานกระบวนการใหบริการ
ดวยคาเฉล่ียในระดับมากในเร่ืองข้ันตอนการขออนุมัติสินเช่ือยุงยาก  ซับซอน และผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา ใหความสําคัญตอปญหายอยดาน
กระบวนการใหบริการดวยคาเฉล่ียในระดับมากในเร่ืองการแจงผลการพิจารณาลาชา 

เม่ือจําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือนไม
เกิน 15,000 บาท ใหความสําคัญตอปญหายอยดานกระบวนการใหบริการดวยคาเฉล่ียในระดับมาก
ในเร่ืองการแจงผลการพิจารณาลาชา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 15,001 – 
30,000 บาท ใหความสําคัญตอปญหายอยดานกระบวนการใหบริการดวยคาเฉลี่ยในระดับมากใน
เร่ืองใชเอกสารมากยุงยากสลับซับซอน  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 
30,001 – 50,000 บาท ใหความสําคัญตอปญหายอยดานกระบวนการใหบริการดวยคาเฉล่ียในระดับ
มากในเร่ืองการแจงผลการพิจารณาลาชา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 
50,001 – 80,000 บาท ใหความสําคัญตอปญหายอยดานกระบวนการใหบริการดวยคาเฉล่ียในระดับ
มากในเร่ืองข้ันตอนการขออนุมัติสินเช่ือยุงยากซับซอน และผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอ
เดือนระหวาง 80,001 – 100,000 บาท ใหความสําคัญตอปญหายอยดานกระบวนการใหบริการดวย
คาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุดในเร่ืองข้ันตอนการขออนุมัติสินเช่ือยุงยากซับซอน 
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 จากการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินสินใจเลือกใชบริการ
สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอาศัยในกรุงเทพมหานคร ของลูกคาธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)   พบวา ทุก
ปจจัยมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือเพี่อท่ีอยูอาศัยในระดับมาก ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
 จากผลการศึกษาพบวา มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอาศัยใน
กรุงเทพมหานครของลูกคาธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในระดับมาก และปจจัยยอยท่ีมีผลตอ
การตัดสินใจเปนอันดับแรก คือ วงเงินสินเช่ือท่ีธนาคารอนุมัติ ผลการศึกษาคร้ังนี้ไมสอดคลองกับ
การศึกษาของสาโรจน วันมี (2547) พบวา ปจจัยยอยเร่ืองวงเงินสินเช่ือมีผลตอการตัดสินใจใช
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บริการสินเช่ือของลูกคาธนาคารพาณิชยในเขตกรุงเทพมหานครระดับมากท่ีสุด แตสอดคลองกับ
การศึกษาของ สุริยา ขาวโชติชวง (2547) พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑมีผลตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการสินเช่ือของธนาคารพาณิชยในจังหวัดนครปฐมในระดับมาก โดยลูกคาใหความสําคัญกับ
ปจจัยยอยเร่ืองวงเงินสินเช่ือท่ีธนาคารใหแกลูกคาเปนอันดับแรก และสอดคลองกับการศึกษาของ
สมชาย อุปพงศ (2548) พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑมีผลตอการใชบริการสินเช่ือธนาคารกรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดับมาก 
 2. ปจจัยดานราคา 
 จากผลการศึกษาพบวา มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอาศัยใน
กรุงเทพมหานครของลูกคาธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในระดับมาก และปจจัยยอยท่ีมีผลตอ
การตัดสินใจเปนอันดับแรก คือ อัตราดอกเบ้ีย ผลการศึกษาคร้ังนี้ไมสอดคลองกับการศึกษาของ
สาโรจน วันมี (2547) พบวา ปจจัยยอยเร่ืองอัตราดอกเบ้ียมีผลตอการตัดสินใจใชบริการสินเช่ือของ
ลูกคาธนาคารพาณิชยในเขตกรุงเทพมหานครระดับมากท่ีสุด  สอดคลองกับการศึกษาของสุริยา 
ขาวโชติชวง (2547) พบวา ปจจัยดานราคามีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือของธนาคาร
พาณิชยในอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐมระดับมาก โดยลูกคาใหความสําคัญกับปจจัยยอยเร่ืองอัตรา
ดอกเบ้ียเปนอันดับแรก และสอดคลองกับการศึกษาของสมชาย อุปพงศ (2548) พบวา ปจจัยดาน  
ราคามีผลตอการใชบริการสินเช่ือธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร          
ในระดับมาก 
 3. ปจจัยดานชองทางการใหบริการ 
 จากผลการศึกษาพบวา มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอาศัยใน
กรุงเทพมหานครของลูกคาธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในระดับมาก และปจจัยยอยท่ีมีผลตอ
การตัดสินใจสูงเปนอันดับแรก คือ ทําเลที่ต้ังของธนาคารสะดวกในการติดตอ ผลการศึกษาคร้ังนี้ 
สอดคลองกับการศึกษาของสมชาย อุปพงศ (2548) พบวา ปจจัยดานชองทางการใหบริการมีผลตอ
การใชบริการสินเช่ือธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครในระดับมาก และ
สอดคลองกับสุริยา ขาวโชติชวง (2547)  พบวา ปจจัยดานสถานท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการสินเช่ือของธนาคารพาณิชยในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมระดับมาก โดยลูกคาให
ความสําคัญกับปจจัยยอยเร่ืองทําเลที่ต้ังของธนาคารอยูใกลสะดวกตอการเดินทางเปนลําดับแรก 
 4. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
 จากผลการศึกษาพบวา มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอาศัยใน
กรุงเทพมหานครของลูกคาธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในระดับมาก และปจจัยยอยท่ีมีผลตอ
การตัดสินใจสูงเปนอันดับแรก คือ มีสวนลดหรือยกเวนคาธรรมเนียมตาง ๆ ในชวงเวลาพิเศษ      
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ผลการศึกษาคร้ังนี้ไมสอดคลองกับการศึกษาของสุริยา ขาวโชติชวง (2547) พบวา ปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาดแมจะมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือของธนาคารพาณิชยในอําเภอ
เมืองจังหวัดนครปฐมในระดับมากแตลูกคาใหความสําคัญกับปจจัยยอยเร่ืองระยะเวลาการปลอด
ชําระเงินตน/ดอกเบ้ีย  ไมสอดคลองกับการศึกษาของสาโรจน วันมี (2547) พบวา ปจจัยยอยดาน
โฆษณาประชาสัมพันธมีผลตอการตัดสินใจใชบริการสินเช่ือของลูกคาธนาคารพาณิชยในเขต
กรุงเทพมหานครในระดับมากท่ีสุด แตสอดคลองกับการศึกษาของสมชาย อุปพงศ (2548) พบวา 
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีผลตอการใชบริการสินเช่ือธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ในระดับมาก 
 5. ปจจัยดานพนักงาน 
 จากผลการศึกษาพบวา มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอาศัยใน
กรุงเทพมหานครของลูกคาธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในระดับมาก และปจจัยยอยท่ีมีผลตอ
การตัดสินใจสูงเปนอันดับแรก คือ พนักงานมีความจริงใจ มีมนุษยสัมพันธและมารยาทที่ดีในการ
ใหบริการ  ผลการศึกษาคร้ังนี้สอดคลองกับการศึกษาของสุริยา ขาวโชติชวง (2547) พบวา ปจจัย
ดานพนักงานมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือของธนาคารพาณิชยในอําเภอเมืองจังหวัด
นครปฐมในระดับมากและลูกคาใหความสําคัญกับปจจัยยอยเร่ืองความมีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธเปน
กันเองและมารยาทท่ีดีของพนักงาน   
 6. ปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ 
 จากผลการศึกษาพบวา มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอาศัยใน
กรุงเทพมหานครของลูกคาธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในระดับมาก และปจจัยยอยท่ีมีผลตอ
การตัดสินใจสูงเปนอันดับแรก คือ  ความมีช่ือเสียงและภาพพจนของธนาคาร  ผลการศึกษาคร้ังนี้
สอดคลองกับการศึกษาของสุริยา ขาวโชติชวง (2547) พบวา ปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพมี
ผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือของธนาคารพาณิชยในอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐมใน
ระดับมากและลูกคาใหความสําคัญกับปจจัยยอยเร่ืองช่ือเสียงของธนาคาร  
 7. ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 
 จากผลการศึกษาพบวา มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอาศัยใน
กรุงเทพมหานครของลูกคาธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในระดับมาก และปจจัยยอยท่ีมีผลตอ
การตัดสินใจสูงเปนอันดับแรก คือ ข้ันตอนการขออนุมัติสินเช่ือไมยุงยาก ผลการศึกษาคร้ังนี้
สอดคลองกับการศึกษาของสุริยา ขาวโชติชวง (2547) พบวา ปจจัยดานกระบวนการใหบริการมีผล
ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือของธนาคารพาณิชยในอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐมในระดับ
มากและลูกคาใหความสําคัญกับปจจัยยอยเร่ืองข้ันตอนการขออนุมัติสินเช่ือไมซับซอน  
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ขอคนพบ 
  จากการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินสินใจเลือกใชบริการ
สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอาศัยในกรุงเทพมหานคร ของลูกคาธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีขอคนพบ
ดังนี้ 
 ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมการตลาดโดยรวมในระดับมาก 
และใหความสําคัญกับปจจัยดานราคาเปนอันดับแรก รองลงมา คือ ปจจัยดานพนักงาน และให
ความสําคัญกับปจจัยดานกระบวนการใหบริการเปนอันดับท่ีสาม 
 ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามอายุ 41 – 50 ป และอายุ 50 ปข้ึนไป ให
ความสําคัญกับปจจัยยอยในระดับมากท่ีสุดเร่ืองวงเงินสินเช่ือท่ีธนาคารอนุมัติและระยะเวลาในการ
ผอนชําระ ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรีใหความสําคัญกับปจจัยยอยในระดับ
มากท่ีสุดเร่ืองวงเงินสินเช่ือท่ีธนาคารอนุมัติ ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 
15,000 บาท ใหความสําคัญปจจัยยอยในระดับมากท่ีสุดเร่ืองวงเงินสินเช่ือท่ีธนาคารอนุมัติ ผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 80,001 – 100,000 บาท ใหความสําคัญกับปจจัยยอย
ระดับมากท่ีสุดในเร่ืองวงเงินสินเช่ือท่ีธนาคารอนุมัติ และระยะเวลาในการผอนชําระ 
 ปจจัยดานราคา ผูตอบแบบสอบถามทุกระดับอายุใหความสําคัญกับปจจัยยอยในระดับมาก
ท่ีสุดเร่ืองอัตราดอกเบ้ีย  ผูตอบแบบสอบถามทุกระดับการศึกษาใหความสําคัญกับปจจัยยอยใน
ระดับมากท่ีสุดเร่ืองอัตราดอกเบ้ีย  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีให
ความสําคัญกับปจจัยยอยในระดับมากท่ีสุดเร่ืองคาธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพย เร่ือง
คาธรรมเนียมจัดการเงินกู และเร่ืองจํานวนเงินท่ีผอนชําระตองวด ผูตอบแบบสอบถามทุกรายได
เฉล่ียตอเดือนใหความสําคัญกับปจจัยยอยในระดับมากท่ีสุดเร่ืองอัตราดอกเบ้ีย และผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 15,000 บาท ใหความสําคัญกับปจจัยยอยในระดับมาก
ท่ีสุดเร่ืองจํานวนเงินท่ีผอนชําระ 
 ปจจัยดานชองทางการใหบริการ ผูตอบแบบสอบถามอายุ 41 – 50 ป และอายุ 50 ปข้ึนไป 
ใหความสําคัญกับปจจัยยอยในระดับมากท่ีสุดเร่ืองทําเลที่ต้ังของธนาคาร สะดวกในการติดตอ และ
เร่ืองบริเวณท่ีจอดรถเพียงพอใน  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 15,000 บาท มี
รายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 50,001 – 80,000 บาท และมีรายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 80,001 – 
100,000 บาท ใหความสําคัญกับปจจัยยอยในระดับมากท่ีสุดเร่ืองทําเลท่ีต้ังของธนาคารสะดวกใน
การใหบริการ และผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 80,001 – 100,000 บาท ให
ความสําคัญกับปจจัยยอยในระดับมากท่ีสุดเร่ืองมีบริเวณท่ีจอดรถเพียงพอ 
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 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 10,000 
บาท ใหความสําคัญกับปจจัยยอยในระดับมากเร่ืองมีสวนลดหรือยกเวนคาธรรมเนียมตาง ๆ ในชวง
เวลาพิเศษ 
 ปจจัยดานพนักงาน  ผูตอบแบบสอบถามอายุ  41 – 50 ป  และอายุ  50 ปข้ึนไป ให
ความสําคัญกับปจจัยยอยในระดับมากท่ีสุดเร่ืองพนักงานมีความจริงใจ มีมนุษยสัมพันธและ
มารยาทในการใหบริการ เร่ืองพนักงานใหบริการแกลูกคาอยางเสมอภาค และเร่ืองมีพนักงาน
ใหบริการอยางเพียงพอ และผูตอบแบบสอบถามอายุ 41 – 50 ป ใหความสําคัญกับปจจัยยอยใน
ระดับมากท่ีสุดเร่ืองพนักงานใหคําแนะนําและคําปรึกษาอยางถูกตองโดยใชภาษาท่ีเขาใจไดงาย 
และพนักงานมีความรูและความสามารถในการใหบริการ ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาตํ่ากวา
ปริญญาตรีใหความสําคัญกับปจจัยยอยในระดับมากท่ีสุดในเร่ืองพนักงานใหคําแนะนําและ
คําปรึกษาอยางถูกตองโดยใชภาษาท่ีเขาใจไดงายและเร่ืองพนักงานมีความจริงใจ มีมนุษยสัมพันธ
และมารยาทท่ีดีในการใหบริการ และผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเทาใหความสําคัญกับปจจัยยอยในระดับมากที่สุดเร่ืองพนักงานมีคามจริงใจ มีมนุษยสัมพันธ
และมีมารยาทดีในการใหบริการ  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 15,000 บาท 
ใหความสําคัญกับปจจัยยอยในระดับมากท่ีสุดในเร่ืองพนักงานใหคําแนะนําและคําปรึกษาอยาง
ถูกตอง โดยใชภาษาท่ีเขาใจไดงาย ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 50,001 – 
80,000 บาท และมีรายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 80,001 – 100,000 บาท ใหความสําคัญกับปจจัย
ยอยในระดับมากท่ีสุดเร่ืองพนักงานมีความจริงใจ มีมนุษยสัมพันธ และมารยาทที่ดีในการใชบริการ 
เร่ืองพนักงานใหบริการแกลูกคาอยางเสมอภาค และเร่ืองมีพนักงานใหบริการอยางเพียงพอ 
 ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ผูตอบแบบสอบถามอายุ 41 – 50 ป ใหความสําคัญกับ
ปจจัยดานกระบวนการใหบริการโดยรวมระดับมากท่ีสุดและใหความสําคัญกับปจจัยยอยในระดับ
มากท่ีสุดทุกเร่ือง ในขณะท่ีผูตอบแบบสอบถามอายุ 50 ปข้ึนไป ใหความสําคัญกับปจจัยยอยใน
ระดับมากท่ีสุดเร่ืองข้ันตอนการขออนุมัติสินเช่ือไมยุงยาก ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษา
ตํ่ากวาปริญญาตรีใหความสําคัญกับปจจัยยอยในระดับมากท่ีสุดเร่ืองมีระบบการทํางานท่ีเปน
มาตรฐานเดียวกันทุกสาขาและเร่ืองข้ันตอนการขออนุมัติสินเช่ือไมยุงยาก  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
รายไดเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 15,000 บาท ใหความสําคัญกับปจจัยยอยในระดับมากท่ีสุดเร่ือง
พนักงานสามารถแจงผลพิจารณาเบ้ืองตนใหทราบ และผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน
ระหวาง 80,001 – 100,000 บาท ใหความสําคัญกับปจจัยยอยในระดับมากท่ีสุดเร่ืองข้ันตอนการขอ
อนุมัติสินเช่ือไมยุงยาก 
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 ปญหาดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี ใหความสําคัญ
กับปญหายอยในระดับมากท่ีสุดเร่ืองระยะเวลาการผอนชําระส้ัน 
 ปญหาดานราคา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุระหวาง 31 – 40 ป ใหความสําคัญกับปญหา
ยอยในระดับมากท่ีสุดเร่ืองอัตราดอกเบ้ียสูง/มากกวาธนาคารอ่ืน  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษา
ตํ่ากวาปริญญาตรีใหความสําคัญปญหายอยเร่ืองอัตราดอกเบ้ียสูง/มากกวาธนาคารอ่ืน เร่ือง
คาธรรมเนียมประเมินหลักทรัพยสูงกวาธนาคารอ่ืน และเร่ืองคาธรรมเนียมจัดการเงินกูสูง/มากกวา
ธนาคารอ่ืน 
 ปญหาดานชองทางการใหบริการ ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 50 ปข้ึนไป ใหความสําคัญ
กับปญหายอยในระดับมากท่ีสุดเร่ืองติดตอสอบถามโทรศัพทยาก/รอสายนาน ผูตอบแบบสอบถาม
ท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 80,001 – 100,000 บาท ใหความสําคัญกับปญหายอยในระดับมาก
ท่ีสุดเร่ืองติดตอสอบถามโทรศัพทยาก/รอสายนาน 
 ปญหาดานพนักงาน ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 50 ปข้ึนไป ใหความสําคัญกับปญหายอย
ในระดับมากท่ีสุดเร่ืองพนักงานขาดความรูและความสามารถในการใหบริการ และเร่ืองมีพนักงาน
ใหบริการไมเพียงพอ ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 80,001 – 100,000 บาท 
ใหความสําคัญกับปญหายอยในระดับมากท่ีสุดเร่ืองพนักงานขาดความรูความสามารถในการ
ใหบริการ 
 ปญหาดานกระบวนการใหบริการ ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 50 ปข้ึนไปใหความสําคัญ
กับปญหาภาพรวมในระดับมากท่ีสุด และใหความสําคัญกับปญหายอยในระดับมากท่ีสุดเร่ืองการ
แจงผลการพิจารณาลาชา และเร่ืองข้ันตอนการขออนุมัติสินเช่ือยุงยากซับซอน ผูตอบแบบสอบถาม
ท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 80,001 – 100,000 บาท ใหความสําคัญกับปญหายอยในระดับมาก
ท่ีสุดเร่ืองข้ันตอนการอนุมัติสินเช่ือยุงยากซับซอน 
 
ขอเสนอแนะ  
  จากการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินสินใจเลือกใชบริการ
สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอาศัยในกรุงเทพมหานคร  ของลูกคาธนาคารกรุงเทพ  จํากัด  (มหาชน) มี
ขอเสนอแนะดังตอไปนี้  
 ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ควรกําหนดวงเงินสินเช่ือใหสอดคลองกับความจําเปนใน
การขอกูของลูกคาและเง่ือนไขระยะเวลาการผอนชําระใหใหสามารถชําระคืนเงินกูใหแกธนาคาร
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ไดโดยไมเปนภาระแกลูกคาเกินไป หรือใหเปนสัดสวนท่ีเหมาะสมกับรายไดของผูกู สวนเอกสารท่ี
ใชประกอบการยื่นคํารองขอกูเงินควรกําหนดมากเกินไปจนเปนภาระแกลูกคาเทาท่ีจําเปน 
 ปจจัยดานราคา 
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ควรกําหนดอัตราดอกเบ้ียสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอาศัยไมสูง
เกินไปหรือสูงกวาธนาคารอ่ืนท่ีใหสินเช่ือประเภทเดียวกัน และควรกําหนดคาธรรมเนียมในการ
จัดการเงินกู และคาธรรมเนียมในการประเมินหลักทรัพยใหตํ่ากวาสินเช่ือประเภทอ่ืน ๆ หรือไมสูง
ไปกวาธนาคารอ่ืน เพราะสินเช่ือนี้เปนสินเช่ือท่ีสนับสนุนและเสริมความม่ันคงใหแกครอบครัวของ
ผูกูมากกวาการทําพาณิชย จึงควรใหการสนับสนุนโดยใหลูกคามีภาระคาใชจายไมสูงเกินไป 
 ปจจัยดานชองทางการใหบริการ 
      ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ควรเพิ่มเติมสาขาไปอยูในแหลงตาง ๆ ท่ีลูกคาท่ัวไป
สามารถแสวงหาหรือเขาถึงไดงาย เชน หางสรรพสินคา หางซุปเปอรสโตร หรือขยายสาขาไปอยูใน
แหลงตลาดท่ีมีประชาชนไปซ้ือ-ขายสินคาเปนจํานวนมาก ซ่ึงแหลงดังกลาวจะเปนโอกาสหน่ึงท่ีทํา
ใหลูกคาสามารถเขาถึงการใหบริการของธนาคารไดงาย ธนาคารควรจัดใหมีบริการใหคําแนะนํา
สินเช่ือผานทางอินเตอรเน็ตท่ีมีขอมูลสําหรับประกอบการตัดสินใจเลือกใชบริการอยางครบครัน 
นอกจากนี้การติดตอสอบถามของลูกคาผานโทรศัพทควรใหคําตอบอยางรวดเร็วไมควรใหลูกคารอ
สายเปนเวลานาน 
 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ควรจัดใหมีการสงเสริมการตลาดเปนระยะ โดยจัดใหมี
สวนลดหรือยกเวนคาธรรมเนียมตาง ๆ   และควรสงเสริมการตลาดดวยการมีสวนลดหรือยกเวน
คาธรรมเนียมใหแกลูกคาท่ีไดรับการแนะนําจากลูกคาท่ีเคยใชบริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอาศัยกับ
ธนาคาร  ควรจัดใหมีพนักงานไวสําหรับใหคําแนะนําข้ันตนแกลูกคาท่ีสนใจเงินกูทราบในเบ้ืองตน 
นอกจากนี้ประชาสัมพันธเกี่ยวกับสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอาศัยของธนาคาร ควรนําเสนอผานส่ืออยาง
สมํ่าเสมอ  
 ปจจัยดานพนักงาน 
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ควรปลูกฝงคานิยมในการใหบริการที่แกพนักงาน 
ตลอดจนการพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับการสรางคุณภาพการใหบริการของพนักงานอยางสมํ่าเสมอ 
การปลูกฝงคานิยมหรือการพัฒนาบุคลิกภาพจะเปนประโยชนสําหรับธนาคารในแงของการ
เสริมสรางความจริงใจ มนุษยสัมพันธและมารยาทในการใหบริการของพนักงาน และท่ีสําคัญท่ีสุด
จะทําใหพนักงานปรารถนาท่ีใหการบริการแกลูกคาทุกคนอยางเทาเทียมกันไมเลือกปฏิบัติหรือให
สิทธิพิเศษการใหบริการแกลูกคาคนหนึ่งคนใดเปนการเฉพาะ 
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 ปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ 
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  ควรรักษาช่ือเสียงและภาพพจนของธนาคารไวใน
ความรูสึกของลูกคาโดยย้ําใหลูกคาเห็นวาสินเช่ือเพี่อท่ีอยูอาศัยของธนาคารเปนสวนหนึ่งท่ีทําให
ลูกคามีชีวิตท่ีลงตัว นอกจากนี้ในแงของภาพลักษณท่ีสําคัญภายในธนาคารท่ีควรจัดทําคือ การจดัหา
เคร่ืองมือและอุปกรณสํานักงานท่ีทันสมัยไวสําหรับใหบริการลูกคา  โดยเฉพาะอุปกรณ
คอมพิวเตอรและอุปกรณท่ีทันสมัยมาใหบริการแกลูกคา 
 ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ควรปรับปรุงกระบวนการใหบริการสินเช่ือท่ีกระชับไม
ซับซอน และกําหนดขั้นตอนการใหบริการที่ชัดเจน และใหพนักงานปฏิบัติตามข้ันตอนอยาง
สมบูรณ ตรงตามเวลาท่ีกําหนด ซ่ึงข้ันตอนปฏิบัติท่ีกําหนดข้ึนควรใหธนาคารทุกสาขาปฏิบัติ
เปนไปในแนวทางเดียวกันท้ังหมด  


