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                                     เลขที่.................. 
แบบสอบถาม 

      สาขาที่เก็บขอมูล......................................... 

เร่ือง  “ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสินเชื่อ Micro Loan 
ของลูกคา บมจ.ธนาคาร กสกิรไทย จํากัด ในจังหวัดนครปฐม”  

 
แบบสอบถามชุดนี้สรางขึ้นเพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอการ

เลือกใชบริการสินเชื่อ Micro Loan ของลูกคา บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดนครปฐม เปนสวน
หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจสําหรับผูบริหาร คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม    ผูศึกษาจึงใครขอความกรุณาทานในการกรอกแบบสอบถาม โดย
จะนําขอมูลที่ไดไปประมวลผลและ สรุปผลการวิจัยในภาพรวม เพื่อประโยชนในกระบวนการ
พัฒนาการใหบริการดานสินเชื่อของธนาคารใหลูกคาไดรับความพึงพอใจสูงสุด ซ่ึงจะไมสงผลกระทบ
ใดๆ ตอทาน จึงขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาส นี้  
 
 แบบสอบถามชุดนี้แบงเปน 3 สวน คือ  
    สวนท่ี 1   ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
    สวนท่ี 2   ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอการเลือกใชบริการสินเชื่อ ของ 
                    ลูกคา บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  ในจังหวดันครปฐม 
    สวนท่ี 3  ปญหาในการใชบริการสินเชื่อ Micro Loan ของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  
       ในจังหวดันครปฐม 
 
สวนท่ี 1.  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามและขอมูลทางธุรกิจ 
คําชี้แจง  กรุณาทําเครื่องหมาย    ลงในชองท่ีตรงตามความเปนจริงของทานมากทีสุ่ด 
1.  เพศ 
   1.  ชาย       2.  หญิง 
 
2.  อายุ 
   1.  20 - 29  ป     2.  30 - 39  ป 
   3.  40 - 49  ป     4.  50 - 59  ป 

 5.   60 ป ขึ้นไป 
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3.  สถานภาพสมรส 
   1.  โสด      2.  สมรส 
   3.    หยา / หมาย / แยกกนัอยู   
 

4.  ระดับการศกึษาสูงสุด 
 1.  ประถมศึกษา หรือ ต่ํากวา     2.  มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.  
  3.  ประกาศนียบัตร หรือ อนุปริญญา     4.  ปริญญาตรี หรือ เทียบเทา  
  5.  สูงกวาปริญญาตรี 

 

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

 

6.  ประเภทกิจการของทาน 
   1.  อุตสาหกรรมการผลิต      2.  กิจการบริการ  
   3.  การพาณิชย คาสง / คาปลีก    4.  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย   
   5.  การแปรรูปอาหารทะเล           6.  ธุรกิจรับเหมากอสราง 
   7. การเกษตร / เล้ียงสัตว               8.  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...................... 
 

7.  ระยะเวลาที่ทานประกอบกิจการ ตามขอ 6  
   1. ไมเกนิ 3 ป      2.  3 –5 ป 
   3.  มากกวา 5 –10 ป      4.  มากกวา  10 ป 
 

8.  ธุรกิจของทานจดทะเบียนกอตั้งในลักษณะใด 
   1.  บุคคลธรรมดา      2.  หางหุนสวนจํากัด 

  3.  บริษัทจํากัด                                        4.  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................... 
 

9.  มูลคาสินทรัพยถาวรสุทธิของกิจการของทาน 
 1.  ไมเกิน  1  ลานบาท               2.   1 - 3  ลานบาท 
 3.   มากกวา 3- 5  ลานบาท          4.  มากกวา  5  ลานบาท 
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10.  จํานวนคนงาน หรือ พนักงานทั้งหมด ในกิจการของทาน 
   1.  ไมเกนิ  3  คน     2.  3- 5  คน 
   3.   6 - 20  คน     4.  มากกวา  20  คน 
 
11.  ยอดขายเฉลี่ยตอปของกิจการทาน 
   1.  ต่ํากวา  1  ลานบาท    2.   1 - 3  ลานบาท 
   3.  มากกวา 3 – 5  ลานบาท    4.   มากกวา 5  ลานบาท   

   
12.  สถานที่ตั้งกิจการ 

 1.  อําเภอเมืองนครปฐม   
 2.  อําเภอสามพราน 
 3.  อําเภอนครชัยศรี 
 4.  อําเภอดอนตูม 
 5.  อําเภอบางเลน 
 6.  อําเภอกําแพงแสน 
 7.  อําเภอพุทธมณฑล 

 
13.  ปจจุบันทานใชสินเชื่อประเภทใดของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  
 ( ตอบไดมากกวา 1ขอ ) 
  1.  กู เบิกเงินเกินบัญชี  
  2. เงินกู     

 3.  ตั๋วสัญญาใชเงิน  
 4.  หนังสอืค้ําประกัน     
 5. วงเงินเพื่อการคาระหวางประเทศ  
 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)....................................................................... 

 
14. ระยะเวลาที่ทานเปนลูกคาสินเชื่อของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 
  1. ไมเกนิ 1 ป     2.  1 – 5 ป  
  3.  มากกวา 5 – 10 ป      4.  มากกวา 10 ป 
 



 

 

190 

 
15. วงเงินสินเชื่อรวมที่ทานใชกับ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในปจจุบัน 
       ( ทั้งนี้ ไมรวม   เงินกูเพือ่ที่อยูอาศัย  และ บัตรเครดิต )  
   1.  ไมเกนิ 0.50 ลานบาท    2.  0.51 – 1.00 ลานบาท 
   3.  1.01 – 1.50 ลานบาท    4.  1.51 – 2.00 ลานบาท 
   5.  2.01 – 2.50 ลานบาท    6.  มากกวา 2.50 ลานบาท 
 
16.  วัตถุประสงคในการใชบริการสินเชื่อตามขอ 13  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
   1.  เพื่อลงทุนในกิจการใหม   

  2.  เพื่อลงทุนขยายกิจการเดิม 
 3.   เพื่อไถถอนหนี้จากสถาบันการเงินอื่น  
 4.   เพื่อนําไปใชเปนเงนิทุนหมุนเวียนในกจิการ 
 5.   เพื่อใหธนาคารออกหนังสือค้ําประกัน 
 6.   เพื่อการลงทุนในสินทรัพยถาวร เชน ทีด่ิน อาคาร เครื่องจักร อุปกรณ 
 7.   เพื่อนําเขาหรือสงออกสินคาไปจําหนายตางประเทศ 
 8.   อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .............................................................................    

 
17. ปจจุบันทานทราบบริการดานสินเชื่อ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย จากแหลงใด 
       ( ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  1. พนักงานธนาคาร 
  2. ส่ือโทรทัศน / วิทย ุ
   3. หนังสอืพิมพ / นิตยสาร 
   4. Web Site ของธนาคาร 
   5.  Call Center ของธนาคาร   

 6.  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .............................................. 
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สวนท่ี  2.  ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอการเลือกใชบริการสินเชือ่ Micro Loan 
ของลูกคา บมจ.ธนาคารกสกิรไทย ทานใหความสําคัญตอปจจัยตอไปนี้ในระดบัใด 
คําชี้แจง : กรุณาทําเครือ่งหมาย  ลงในชอง   ตามที่ทานเห็นดวยที่สุด                (กรุณาตอบทกุขอ) 

ระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการเลือก 
ปจจัยสวนประสมตลาดบรกิาร นอย

ที่สุด 
นอย ปาน

กลาง 
มาก มาก

ที่สุด 
     1.  ปจจัยดานผลติภัณฑ (Product)      

   1. มีประเภทสินเชื่อที่ใหบริการหลายประเภทใหเลือก      
   2. วงเงินสินเชื่อที่ไดรับอนมุัติ      
  3. การใหบริการเสริมผลิตภัณฑสินเชื่อมหีลากหลาย เชน 
      ที่ปรึกษาการเงิน, บริการทาง Internet, Cash Managementฯ 

     

4. ระยะเวลาการผอนชําระ       
5.  หลักประกนั และ ภาระการค้ําประกัน      
6. มีบริการที่ครบวงจร      
7.  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ......................................................      
   2.  ปจจัยดานราคา (Price)      

1.  อัตราดอกเบี้ย      
2.  คาธรรมเนียมในการจัดการเงินกู      
3.  คาธรรมเนียมประเมนิราคาหลักทรัพย      
4.  คาธรรมเนียมการชําระหนี้คืนกอนกําหนด      
5.  อ่ืนๆ(โปรดระบุ)........................................................      
    3.  ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  (Promotion)      

1. มีพนักงานใหคําแนะนํา  ใหคําปรึกษา      
2. ใหสิทธิพิเศษโครงการเสริมของธนาคาร เชน SME CARE      
3. ใหสวนลด หรือ ยกเวนคาธรรมเนียม       
4.  ใหสิทธิพิเศษลูกคาธนาคารโดยไมคิดคาธรรมเนียม ใน
บริการเสริมตางๆ เชน บริการ Cash Management 

     

5. โฆษณา ประชาสัมพันธ ผานสื่อตาง ๆ เชน โทรทัศน วิทยุ 
หนังสือพิมพ นิตยสารตางๆ ฯลฯ อยางสม่าํเสมอ  

     

6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..........................................................      
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สวนท่ี  2.  ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอการเลือกใชบริการสินเชือ่ Micro Loan 
ของลูกคา บมจ.ธนาคารกสกิรไทย ทานใหความสําคัญตอปจจัยตอไปนี้ในระดบัใด          ( ตอ ) 

ระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการเลือก 
ปจจัยสวนประสมตลาดบรกิาร นอย

ที่สุด 
นอย ปาน

กลาง 
มาก มาก

ที่สุด 
  4. ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย (Place)      

1. ทําเลที่ตั้งของสาขาที่ใชบริการอยูใกล สะดวกในการตดิตอ       
2.  มีสถานที่จอดรถเพียงพอ      
3.  มีสาขาที่ใหบริการจํานวนมาก       
4.  สามารถใชบริการไดทุกสาขาทั่วประเทศไทย      
5.  สามารถใชบริการผานโทรศัพท       
6.  สามารถใชบริการผานอินเตอรเน็ต      
7.  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................................................      
    5.  ปจจัยดานบุคลากร (People)      

1.  พนักงานมมีนุษยสัมพนัธ มีความพรอมเต็มใจใหบริการ      
2.  พนักงานแตงกายดี มีบุคลิกภาพนาเชื่อถือ       
3.  มีพนักงานใหบริการอยางเพียงพอ      
4.  พนักงานมคีวามเชี่ยวชาญ รอบรู งานสินเชื่อ      
5.  พนักงานไปเยี่ยมเยยีนดแูล ใหคําปรึกษาอยางถูกตอง 
แนะนําขอมูลที่เปนประโยชนอยางสม่ําเสมอ 

     

6.  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..........................................................      
6.   ปจจัยดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 

     

1.  ภายในธนาคาร มีการตกแตงทันสมัย สะอาด กวางขวาง      
2.  ภายในธนาคารมีอุปกรณ เครื่องมือ ที่ทันสมัย       
3.  ภายในธนาคารมีการจัดวางเอกสาร อุปกรณ เปนระเบยีบ      
4.  ความมีช่ือเสียง และ ภาพพจน ของธนาคาร      
5.  มีส่ิงอํานวยความสะดวก เชน โทรทัศน น้ําดื่ม หองน้ํา      
6.  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..........................................................      
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สวนท่ี  2.  ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอการเลือกใชบริการสินเชือ่ Micro Loan   
ของลูกคา บมจ.ธนาคารกสกิรไทย ทานใหความสําคัญตอปจจัยตอไปนี้ในระดบัใด          ( ตอ ) 

ระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการเลือก 
ปจจัยสวนประสมตลาดบรกิาร นอย

ที่สุด 
นอย ปาน

กลาง 
มาก มาก

ที่สุด 
    7.  ดานกระบวนการของการใหบริการ (Process)      

1.  การใหคําตอบที่รวดเร็วในการอนุมัติสินเชื่อ      
2.  เอกสารการขอสินเชื่อ และทํานิติกรรม เหมาะสม ไมยุงยาก      
3.  มีระบบการทํางานที่ถูกตอง แมนยํา เชือ่ถือได      
4.  ขั้นตอนตางๆในการขออนุมัติสินเชื่อไมยุงยากซับซอน      
5. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ..........................................................        
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สวนท่ี 3.   ขอมูลเก่ียวกับปญหาและขอเสนอแนะที่มีตอการใหบริการสินเชื่อ Micro Loan ของ 
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  
คําชี้แจง : กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ทานเหน็วารุนแรงมากที่สุด (กรุณาตอบทุกขอ)  

ระดับความสําคัญของปญหา  ปญหาของปจจัยสวนประสมการตลาดบรกิาร 
นอย
ที่สุด 

นอย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

     1.  ปจจัยดานผลติภัณฑ (Product)      

   1. ประเภทสนิเชื่อมีใหเลือกนอย ไมหลากหลาย      
   2.วงเงินสินเชื่อที่ไดรับอนมุัติไมสอดคลองกับความ 
       ตองการ 

     

  3. การใหบริการเสริมผลิตภัณฑสินเชื่อตางๆ  เชน ที่ปรึกษา 
การเงิน, บริการทาง Internet, Cash Management ฯ มีนอย 

     

4. ระยะเวลาการผอนชําระสั้น      
5. หลักประกนั และภาระค้ําประกันมากเกนิไป      
6.  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ......................................................      
   2.  ปจจัยดานราคา (Price)      

1.  อัตราดอกเบี้ยสูงกวาธนาคารอื่น      
2.  คาธรรมเนียมในการจัดการเงินกูสูงกวาธนาคารอื่น      
3.คาธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพยสูงกวาธนาคารอื่น      
4. คาธรรมเนียมการชําระหนีค้ืนกอนกําหนดสูงกวา
ธนาคารอื่น 

     

5.  อ่ืนๆ(โปรดระบุ)........................................................      
    3.  ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  (Promotion)      

1. ไมมีพนักงานใหคําแนะนาํ  ใหคําปรึกษา      
2. ไมไดรับสิทธิพิเศษโครงการเสริมตางๆ  ของธนาคาร 
เชน โครงการ SME Care 

     

3.  ไมมีสวนลด หรือ ยกเวนคาธรรมเนียม      
4. การโฆษณา ประชาสัมพันธ ผานสื่อตางๆ เชน โทรทัศน 
วิทยุ หนังสือพิมพ ฯลฯ มีนอย และ ไมสม่าํเสมอ  

     

5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..........................................................      
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สวนท่ี 3.   ขอมูลเก่ียวกับปญหาและขอเสนอแนะที่มีตอการใหบริการสินเชื่อ Micro Loan   ของ บมจ.
ธนาคารกสิกรไทย  
คําชี้แจง : กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ทานเหน็วารุนแรงมากที่สุด (กรุณาตอบทุกขอ) 

ระดับความสําคัญของปญหา   
         ปญหาของปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ นอย

ที่สุด 
นอย ปาน

กลาง 
มาก มาก

ที่สุด 

  4. ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย (Place)      

1.  ทําเลที่ตั้งของธนาคารอยูไกลไมสะดวกในการติดตอ       
2.  สถานที่จอดรถคับแคบ ไมเพียงพอ      
3.  จํานวนสาขาของธนาคารมีนอย ไมเพยีงพอใชบริการ      
4.  ไมสามารถใชบริการไดทกุสาขาทั่วประเทศไทย      
5. ไมสามารถใชบริการผานโทรศัพทได       
6.  ไมสามารถใชบริการผานอินเตอรเน็ตได       
7.  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................................................      
    5.  ปจจัยดานบุคลากร (People)      

1. พนักงานไมมีมนุษยสัมพนัธ ไมเต็มใจใหบริการ      
2.  พนักงานมบีุคลิกภาพไมนาเชื่อถือ       
3.  มีบุคลากรดานสินเชื่อไมเพียงพอ       
4.  พนักงานขาดความรอบรู ในทักษะงานสินเชื่อ      
5.  ขาดพนักงานไปเยีย่มนอกสถานที่      
6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..........................................................      

6. ปจจัยดานการสรางและนําเสนอปจจัยทางกายภาพ 
        (Physical Evidence and Presentation) 

     

1. บรรยากาศภายในธนาคาร ตกแตงไมทนัสมัย ไมสวยงาม      
2. ธนาคารขาด เครื่องมือ และ อุปกรณสํานักงานที่ทันสมัย         
3. การจัดวางเอกสารและอุปกรณสํานักงานไมเปนระเบยีบ      
4. ช่ือเสียง และภาพพจนของธนาคาร ไมนาสนใจ      
5. ขาดสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ภายในธนาคาร เชน 
โทรทัศน น้ําดืม่ หองน้ํา เปนตน 

     

6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................................................      
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ธนาคารกสิกรไทย  
คําชี้แจง : กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ทานเหน็วารุนแรงมากที่สุด (กรุณาตอบทุกขอ) 

ระดับความสําคัญของปญหา   
         ปญหาของปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ นอย

ที่สุด 
นอย ปาน

กลาง 
มาก มาก

ที่สุด 

    7.  ดานกระบวนการของการใหบริการ (Process)      

1.  การใหคําตอบในการอนมุัติสินเชื่อลาชา      
2.  เอกสารในการขอสินเชื่อ และทํานิตกิรรม ยุงยาก        
3.  มีการทํางานที่ไมเปนระบบ มีผิดพลาด      
4.  ขั้นตอนตางๆในการอนุมตัิสินเชื่อ ยุงยาก ซับซอน      
5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ )..................................................       

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม   
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
 
 
      ขอขอบพระคณุ เปนอยางสงู  มา ณ โอกาส นี้  
                                          นายชชูาติ    สขุเศวต        

                    ผูทําการศึกษา   
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                  ประวัติผูเขียน 

 
ชื่อ-นามสกุล  นายชูชาติ   สุขเศวต 
 
วัน เดือน ปท่ีเกิด  10  กรกฎาคม  2503 
 
ประวัติการศึกษา 
 
      พ.ศ. 2521  สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนปทมุคงคา  

จังหวดักรุงเทพฯ       
      พ.ศ. 2525  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จังหวัดกรุงเทพฯ 
 
ประวัติการทํางาน 
 
      พ.ศ. 2526 เจาหนาทีพ่ิธีการสินเชื่อ สวนหนี้สินกรุงเทพ 1  ฝายหนีสิ้นและ

หลักทรัพย บมจ.ธนาคารกสิกรไทย สํานกังานใหญ พหลโยธิน  
      พ.ศ. 2538 ผูชวยผูจัดการสาขา ดานการตลาด บมจ.ธนาคารกสิกรไทย สาขาออนนุช 
      พ.ศ. 2540               ผูจัดการสาขา บมจ.ธนาคารกสิกรไทย สาขาตลาดชันสูตร บางระจัน 
   จังหวดัสิงหบรีุ 
      พ.ศ. 2543  ผูจัดการสาขา บมจ.ธนาคารกสิกรไทย สาขาเดิมบางนางบวช 

จังหวดัสุพรรณบุรี 
      พ.ศ. 2544  ผูจัดการสาขา บมจ.ธนาคารกสิกรไทย สาขาสิงหบุรี 
      พ.ศ. 2545  ผูจัดการสาขา บมจ.ธนาคารกสิกรไทย สาขาทาเรือสาธุประดิษฐ 
      พ.ศ. 2546  ผูจัดการลูกคาแพลทินัม  หนวยลูกคาแพลทินัม ถนนสาธร 

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 
      พ.ศ. 2547  ผูจัดการสาขา บมจ.ธนาคารกสิกรไทย สาขาตลาดพลู 

พ.ศ. 2549  ผูจัดการทีมพฒันาธุรกิจลูกคาผูประกอบการขนาดยอย ถนนเศรษฐกจิ 1 
สมุทรสาคร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 

 

 


