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ในการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ที่มีผลตอ
การตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อ Micro Loan ของลูกคา บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัด
นครปฐม จากการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม จํานวน 300 ตัวอยาง ทําการวิเคราะหขอมูลจาก
แบบสอบถาม โดยใชสถิติเชิงพรรณนา คาสถิติที่ใชไดแก คาความถี่ รอยละ และ คาเฉลี่ยเลขคณิต 

ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 40-49 ป 
สถานภาพสมรส มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา เปนเจาของกิจการ ประกอบกิจการ
ประเภทการพาณิชย(คาสง/คาปลีก)  โดยมีระยะเวลาประกอบกิจการ 4-5 ป ในลักษณะบุคคล
ธรรมดา กิจการมีมูลคาสินทรัพยถาวรสุทธิ 1-3 ลานบาท พนักงานในกิจการไมเกิน 3 คน ยอดขาย
เฉลี่ยตอปมากกวา 5 ลานบาท สวนใหญมีสถานประกอบการอยูในอําเภอสามพราน ประเภทสินเชื่อ
ที่ใชคือ กูเบิกเงินเกินบัญชี ระยะเวลาที่เปนลูกคาสินเชื่อ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 2-5 ป   มีวงเงิน
สินเชื่อรวม 0.51–1.00 ลานบาท วัตถุประสงคในการใชสินเชื่อ เพื่อนําไปใชเปนทุนหมุนเวียนใน
กิจการ และ ทราบขอมูลบริการดานสินเชื่อ จากพนักงานธนาคาร  

ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อ Micro Loan ของ
ลูกคา บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดนครปฐม ในภาพรวมพบวา ผูตอบแบบสอบถามโดยรวม
ใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมการตลาด มีคาเฉลี่ยรวมในระดับมาก เรียงตามลําดับ ดังนี้ 
ปจจัยดานกระบวนการของการใหบริการ ในเรื่องการใหคําตอบที่รวดเร็วในการอนุมัติสินเชื่อ    
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รองลงมา คือ ปจจัยดานบุคลากร ในเรื่อง พนักงานมีมนุษยสัมพันธ มีความพรอมเต็มใจใหบริการ 
ปจจัยดานราคา ในเรื่องอัตราดอกเบี้ย ปจจัยดานผลิตภัณฑ ในเรื่องวงเงินสินเชื่อที่ไดรับอนุมัติ 
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ในเรื่องมีพนักงานใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษา ปจจัยดานการสราง
และนําเสนอลักษณะลักษณะทางกายภาพ ในเรื่องความมีช่ือเสียงและภาพพจนของธนาคาร และ 
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ในเรื่องทําเลที่ตั้งของสาขาที่ใชบริการอยูใกลสะดวกตอการติดตอ 
ตามลําดับ  

สําหรับผลการศึกษา ปญหาที่มีตอการใหบริการสินเชื่อ Micro Loan ของ บมจ.ธนาคาร
กสิกรไทย ในจังหวัดนครปฐม ในภาพรวมพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญของปญหา 
อยูในระดับปานกลาง–นอย ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปญหาที่มีคาเฉลี่ยรวมในระดับปานกลาง เรียง
ตามลําดับ ดังนี้ ปญหาดานราคา ในเรื่อง คาธรรมเนียมในการจัดการใหกู และ คาธรรมเนียมชําระ
หนี้คืนกอนกําหนดสูงกวาธนาคารอื่น รองลงมาคือ ปญหาดานผลิตภัณฑ ในเร่ือง หลักประกันและ
ภาระการค้ําประกันมากเกินไป ปญหาดานสงเสริมการตลาด ในเรื่องไมมีสวนลดหรือยกเวน
คาธรรมเนียม ปญหาดานบุคลากร ในเรื่องขาดพนักงานไปเยี่ยมนอกสถานที่ ตามลําดับ และปญหาที่มี
คาเฉลี่ยรวมในระดับนอย เรียงตามลําดับ ดังนี้   ปญหาดานชองทางการจัดจําหนาย ในเรื่องสถานที่
จอดรถคับแคบไมเพียงพอ และ ปญหาดานการสรางและนําเสนอปจจัยทางกายภาพ  ในเรื่องขาดสิ่ง
อํานวยความสะดวกตางๆ ภายในธนาคาร เชน โทรทัศน น้ําดื่ม หองน้ํา ฯลฯ  ปญหาดานกระบวนการ
ของการใหบริการ ในเรื่องขั้นตอนตางๆ ในการขออนุมัติสินเชื่อยุงยาก ซับซอน 
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ABSTRACT 

 This independent study aimed to study the services marketing mix factors affecting 
customer decision towards Micro Loan Credit Service at Kasikornbank Public Company Limited 
in Nakhon Pathom province. The data were collected from 300 respondents by questionnaires. 
Statistical techniques used in this study were frequency, percentage and mean. 

From the study, it was found that most of respondents were male, in age range of 40-49 
years old, with bachelor degree and marriage. Most of them were business owner in the trading 
business or the wholesalers or retailer. They had operated the business for 4-5 years and owner 1-
3 million baht of fixed asset value. Their business employed no more than 3 employees and 
qcnerated annual income over 5 million baht. Most of their business located on Sampran district. 
The credit that most respondents used were overdraft loan. They used services of Kasikornbank 
for 2-5 years and the amount of credit line was 0.51-1.00 million baht. The purpose of using 
overdraft was to use or the working capital in the business and acquired the information of loan 
services from bank officers. 

The marketing mix factors affecting customer decision towards micro loan credit service 
at Kasikorn Bank public company Limited in Nakhon Pattom province were overall rated at high 
level of average scores.  which were the process in term of the fast service of loan approve, the 
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person in term of the relation and service mind of bank officers, the price in term of the interest 
rote, the product in term of the amount of approved credit line,  the promotion in term of 
suggestion and consultation from bank officer, physical in term of image and fame of bank and 
place in term of the location of convenient area respectively. 

          The problems affecting purchasing decision were overall rated at middle-low level of 
average scores. The problems were rated at middle level which were price in term of higher of 
loan fee and fee of payment before maturity date than other bank, product in term of the too high 
of warranty, promotion in term of no charge or discount for fee, personal in term of no officers to 
visit customers outside respectively.  The problems were rated at low level which were place in 
term of insufficient and narrowness of car park, physical in term of insufficient of facility such as 
telephone drinking water and restroom and process in term of complicated working process in 
loan approval respectively. 

 

  

  
 
 


