
 
 

 

บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 

 
การคนควาอิสระเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ ที่ผลตอการเลือกใช

บริการสินเชื่อ Micro Loan ของลูกคา บมจ.ธนาคาร กสิกรไทย ในจังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค เพื่อ
ศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการและปญหา โดยเก็บรวบรวมขอมุลจากแบบสอบถามจํานวน 
300 ราย สามารถสรุปผลการศึกษา การอภิปราย ขอคนพบ และขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 
สรุปผลการศึกษา 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเปนเพศชาย มีอายรุะหวาง 40-49 ป สถานภาพสมรส มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา เปนเจาของกิจการ ประกอบกจิการประเภทการพาณิชย(คาสง/คาปลีก)  โดยมีระยะเวลา
ประกอบกิจการ 4-5 ป ในลกัษณะบุคคลธรรมดา กิจการมีมูลคาสินทรัพยถาวรสุทธิ 1-3 ลานบาท 
พนักงานในกจิการไมเกนิ 3 คน ยอดขายเฉลี่ยตอปมากกวา 5 ลานบาท สวนใหญมีสถาน
ประกอบการอยูในอําเภอสามพราน ประเภทสินเชื่อที่ใชคือ กูเบิกเงนิเกินบัญชี ระยะเวลาที่เปน
ลูกคาสินเชื่อ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 2-5 ป มีวงเงินสินเชื่อรวม 0.51–1.00 ลานบาท วัตถุประสงค
ในการใชสินเชื่อ เพื่อนําไปใชเปนทุนหมนุเวยีนในกจิการ และทราบขอมูลบริการดานสินเชื่อ จาก
พนักงานธนาคาร  
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สวนท่ี 2  ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อ 
Micro Loan  ของลูกคา บมจ.ธนาคารกสกิรไทย ในจังหวัดนครปฐม  

 
จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามโดยรวมใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสม

การตลาด มีคาเฉลี่ยรวมในระดับมากทกุปจจัย เรียงตามลําดับ ดังนี้ ปจจัยดานกระบวนการของการ
ใหบริการ รองลงมา คือ  ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยดานราคา  ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาด ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะลักษณะทางกายภาพ และปจจยัดานชอง
ทางการจัดจําหนาย ตามลําดับ สามารถสรุประดับความสาํคัญของปจจัยไดตามตารางดงันี้ 
 
ตารางที่ 82    แสดงปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่ใหความสําคัญเรียงลําดับ และปจจัยยอยที่
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญเปนอันดับแรก 
 
ลําดับที่ ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญลําดับแรก 

1. ปจจัยดานกระบวนการของการใหบริการ การใหคําตอบที่รวดเร็วในการอนุมัติสินเชื่อ 
2. ปจจัยดานบุคลากร พนักงานมีมนุษยสัมพันธ มีความพรอมเต็มใจใหบริการ 
3. ปจจัยดานราคา อัตราดอกเบี้ย 
4. ปจจัยดานผลิตภัณฑ วงเงินสินเชื่อที่ไดรับอนุมัติ 
5. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด มีพนักงานใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษา 
6. ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะ

ทางกายภาพ 
ความมีช่ือเสียงและภาพพจนของธนาคาร 

7. ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ทําเลที่ต้ังของสาขาที่ใชบริการอยูใกลสะดวกตอการติดตอ 
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สวนท่ี 3  ปญหาตอการใชบรกิารสนิเชื่อ Micro Loan ของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในจงัหวัด
นครปฐม 

 
จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญของปญหาในการใชบริการสินเชื่อ 

Micro Loan โดยรวมอยูในระดับปานกลาง–นอย ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปญหามีคาเฉลี่ยในระดับ
ปานกลาง เรียงตามลําดับ ดังนี้ ปญหาดานราคา รองลงมาคือ ปญหาดานผลิตภัณฑ ปญหาดาน
สงเสริมการตลาด ปญหาดานบุคลากรตามลําดับ และปญหามีคาเฉลี่ยรวมในระดับนอย เรียง
ตามลําดับ ดังนี้   ปญหาดานชองทางการจัดจําหนาย และ ปญหาดานการสรางและนําเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ รองลงมาคือ ปญหาดานกระบวนการของการใหบริการ สามารถสรุประดับความสําคัญ
ของปญหาตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ไดตามตารางดังนี้ 

 
ตารางที่ 83   แสดงปญหา และปญหายอยทีผู่ตอบแบบสอบถามใหความสําคัญเปนอันดับแรก 
 
ลําดับที่ ปญหา ปญหายอยท่ีใหความสําคัญลําดับแรก 

1. ดานราคา คาธรรมเนียมในการจัดการใหกูและคาธรรมเนียมชําระหนี้คืน
กอนกําหนดสูงกวาธนาคารอื่น 

2. ดานผลิตภัณฑ หลักประกันและภาระการค้ําประกันมากเกินไป 
3. ดานสงเสริมการตลาด ไมมีสวนลดหรือยกเวนคาธรรมเนียม 
4. ดานบุคลากร ขาดพนักงานไปเยี่ยมนอกสถานที่ 
5. ดานชองทางการจัดจําหนาย สถานที่จอดรถคับแคบไมเพียงพอ 
6. ดานการสรางและนําเสนอ

ลักษณะทางกายภาพ 
ขาดสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ภายในธนาคาร เชน โทรทัศน 
น้ําดื่ม หองน้ํา เปนตน   

7.  ดานกระบวนการของการ
ใหบริการ 

ขั้นตอนตางๆ ในการขออนุมัติสินเชื่อยุงยาก ซับซอน 
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สวนท่ี 4    ปจจยัสวนประสมการตลาดบริการ ท่ีมีผลตอการตดัสินใจเลือกใชบริการสนิเชื่อ 
Micro Loan ของลูกคา บมจ.ธนาคารกสกิรไทย ในจงัหวดันครปฐม จําแนกตาม  ประเภทธุรกิจ  วงเงิน
สินเชื่อรวม และยอดขายเฉลีย่ตอป 

 
ตารางที่ 84  แสดงปจจัยสวนประสมการตลาดที่ใหความสําคัญเปนอันดับแรก ของผูตอบ                
                    แบบสอบถาม จาํแนกตามประเภทธุรกิจ 
 

ประเภทธุกิจ ปจจัยท่ีใหความสําคัญลําดับแรก ปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญลําดับแรก 
อุตสาหกรรม
การผลิต 

ปจจัยดานกระบวนการของการใหบริการ การใหคําตอบที่รวดเร็วในการอนุมัติสินเชื่อ 

กิจการบริการ ปจจัยดานกระบวนการของการใหบริการ การใหคําตอบที่รวดเร็วในการอนุมัติสินเชื่อ 
การพาณิชย(คา
สง/คาปลีก) 

ปจจัยดานบุคลากร พนักงานมีมนุษยสัมพันธ มีความพรอมเต็ม
ใจใหบริการ 

ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย 

ปจจัยดานราคา อัตราดอกเบี้ย 

การแปรรูป
อาหารทะเล 

ปจจัยดานกระบวนการของการใหบริการ การใหคําตอบที่รวดเร็วในการอนุมัติสินเชื่อ 

รับเหมากอสราง ปจจัยดานบุคลากร พนักงานมีมนุษยสัมพันธ มีความพรอมเต็ม
ใจใหบริการ 

การเกษตร/เลี้ยง
สัตว 

ปจจัยดานกระบวนการของการใหบริการ การใหคําตอบที่รวดเร็วในการอนุมัติสินเชื่อ 

อื่นๆ ไดแก 
อพารทเมนท และ
บานเชาฯ 

ปจจัยดานกระบวนการของการใหบริการ การใหคําตอบที่รวดเร็วในการอนุมัติสินเชื่อ 

 
จากตาราง 84 พบวาผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามประเภทธุรกิจ  อุตสาหกรรมการผลิต, 

กิจการบริการ, การแปรรูปอาหารทะเล, การเกษตรและเลี้ยงสัตว และอืน่ ๆ ไดแก อพารทเมนทและ
บานเชาฯ ใหความสําคัญลําดับแรกไดแก ปจจยักระบวนการของการใหบริการ ในเรื่องการให
คําตอบที่รวดเร็วในการอนุมตัิสินเชื่อ สวนธุรกิจประเภทการพาณิชย(คาสง/คาปลีก) และรับเหมา
กอสราง ใหความสําคัญลําดับแรกไดแก ปจจัยดานบุคลากร ในเรื่องพนักงานมีมนุษยสัมพนัธ มี
ความพรอมเตม็ใจใหบริการ สําหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพยใหความสําคัญลําดับแรกไดแก ปจจยั
ดานราคาในเรือ่งอัตราดอกเบี้ย



 
 

ตารางที่ 85 แสดงปจจัยยอยของสวนประสมการตลาดบริการที่ใหความสําคัญเปนอันดับแรก ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทธรุกิจ   
 

ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ 
ผูตอบแบบสอบถาม 

ประเภทธุกิจ 
ดานผลิตภัณฑ ดานราคา 

ดานสงเสริม
การตลาด 

ดานชองทางการจัด
จําหนาย 

ดานบุคลากร 
 

ดานการสรางและ
นําเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ 

ดานกระบวนการ
ของการใหบริการ 

อุตสาหกรรมการผลิต วงเงินสินเชื่อที่ไดรับอนุมัติ อัตราดอกเบี้ย มีพนักงานใหคําแนะนํา 
ใหคําปรึกษา 

ทําเลที่ตั้งของสาขาที่ใชบริการ
อยูใกล สะดวกในการติดตอ 

พนักงานมีมนุษยสัมพันธ มี
ความพรอมเต็มใจใหบริการ 

ความมีชื่อเสียงและ
ภาพพจนของธนาคาร 

การใหคําตอบที่รวดเร็ว
ในการอนุมัติสินเชื่อ 

กิจการบริการ วงเงินสินเชื่อที่ไดรับอนุมัติ อัตราดอกเบี้ย มีพนักงานใหคําแนะนํา 
ใหคําปรึกษา 

ทําเลที่ตั้งของสาขาที่ใชบริการ
อยูใกล สะดวกในการติดตอ 

พนักงานมีมนุษยสัมพันธ มี
ความพรอมเต็มใจใหบริการ 

ความมีชื่อเสียงและ
ภาพพจนของธนาคาร 

การใหคําตอบที่รวดเร็ว
ในการอนุมัติสินเชื่อ 

การพาณิชย(คาสง/คา
ปลีก) 

วงเงินสินเชื่อที่ไดรับอนุมัติ อัตราดอกเบี้ย มีพนักงานใหคําแนะนํา 
ใหคําปรึกษา 

ทําเลที่ตั้งของสาขาที่ใชบริการ
อยูใกล สะดวกในการติดตอ 

พนักงานมีมนุษยสัมพันธ มี
ความพรอมเต็มใจใหบริการ 

ความมีชื่อเสียงและ
ภาพพจนของธนาคาร 

การใหคําตอบที่รวดเร็ว
ในการอนุมัติสินเชื่อ 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย วงเงินสินเชื่อที่ไดรับอนุมัติ 
และ ระยะเวลาการผอนชําระ 

อัตราดอกเบี้ย มีพนักงานใหคําแนะนํา 
ใหคําปรึกษา 

ทําเลที่ตั้งของสาขาที่ใชบริการ
อยูใกล สะดวกในการติดตอ 

พนักงานมีมนุษยสัมพันธ มี
ความพรอมเต็มใจใหบริการ 

ภายในธนาคารมีการ
ตกแตงทันสมัย สะอาด 
กวางขวาง 

การใหคําตอบที่รวดเร็ว
ในการอนุมัติสินเชื่อ 

การแปรรูปอาหารทะเล วงเงินสินเชื่อที่ไดรับอนุมัติ อัตราดอกเบี้ย มีพนักงานใหคําแนะนํา 
ใหคําปรึกษา 

ทําเลที่ตั้งของสาขาที่ใชบริการ
อยูใกล สะดวกในการติดตอ 

พนักงานมีมนุษยสัมพันธ มี
ความพรอมเต็มใจใหบริการ 

ความมีชื่อเสียงและ
ภาพพจนของธนาคาร 

การใหคําตอบที่รวดเร็ว
ในการอนุมัติสินเชื่อ 

รับเหมากอสราง วงเงินสินเชื่อที่ไดรับอนุมัติ อัตราดอกเบี้ย มีพนักงานใหคําแนะนํา 
ใหคําปรึกษา 

ทําเลที่ตั้งของสาขาที่ใชบริการ
อยูใกล สะดวกในการติดตอ 

พนักงานมีมนุษยสัมพันธ มี
ความพรอมเต็มใจใหบริการ 

ความมีชื่อเสียงและ
ภาพพจนของธนาคาร 

การใหคําตอบที่รวดเร็ว
ในการอนุมัติสินเชื่อ 

การเกษตร/เลี้ยงสัตว วงเงินสินเชื่อที่ไดรับอนุมัติ อัตราดอกเบี้ย มีพนักงานใหคําแนะนํา 
ใหคําปรึกษา 

ทําเลที่ตั้งของสาขาที่ใชบริการ
อยูใกล สะดวกในการติดตอ 

พนักงานมีมนุษยสัมพันธ มี
ความพรอมเต็มใจใหบริการ 

ความมีชื่อเสียงและ
ภาพพจนของธนาคาร 

การใหคําตอบที่รวดเร็ว
ในการอนุมัติสินเชื่อ 

อื่นๆ ไดแก อพารท
เมนท และบานเชาฯ 

ระยะเวลาการผอนชําระ และ 
มีการบริการที่ครบวงจร 

คาธรรมเนียมใน
การจัดการเงินกู 

มีพนักงานใหคําแนะนํา 
ใหคําปรึกษา 

สามารถใชบริการไดทุกสาขา
ทั่วประเทศ 

พนักงานมีความเชี่ยวชาญ 
รอบรู งานสินเชื่อ    

ความมีชื่อเสียงและ
ภาพพจนของธนาคาร 

การใหคําตอบที่รวดเร็ว
ในการอนุมัติสินเชื่อ 
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จากตารางที ่ 85 พบวาผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามประเภทธรุกิจใหความสาํคัญตอ
ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ในแตละปจจัยดังนี้  

ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามทุกประเภทธุรกิจใหความสําคัญลําดับแรกใน
เร่ือง วงเงินสนิเชื่อที่ไดรับอนุมัติ ยกเวนธุรกิจอสังหาริมทรัพยและธุรกิจอื่น ๆ ไดใหความสําคัญใน
เร่ืองระยะเวลาผอนชําระ 
 ปจจัยดานราคาผูตอบแบบสอบถามทุกประเภทธุรกจิใหความสําคญัลําดับแรกในเรื่อง 
อัตราดอกเบี้ย ยกเวนธุรกิจอืน่ ๆ ไดใหความสําคัญในเรื่องคาธรรมเนียมในการจดัการเงินกู 
 ปจจัยดานสงเสริมการตลาดผูตอบแบบสอบถามทุกประเภทธุรกิจใหความสําคัญลําดับแรก
ในเรื่อง มีพนกังานใหคําแนะนํา ใหคําปรกึษา 
 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายผูตอบแบบสอบถามทุกประเภทธุรกิจใหความสําคัญ
ลําดับแรกในเรื่อง ทําเลที่ตั้งของสาขาที่ใชบริการอยูใกลและสะดวกในการติดตอ ยกเวนธุรกิจธุรกิจ
อ่ืน ๆ ไดใหความสําคัญในเรื่องสามารถใชบริการไดทุกสาขาทั่วประเทศ 
 ปจจัยดานบุคลากรผูตอบแบบสอบถามทุกประเภทธุรกิจใหความสําคัญลําดับแรกในเรื่อง 
พนักงานมีมนษุยสัมพันธมีความพรอม เตม็ใจใหบริการยกเวนธุรกิจอืน่ ๆ ไดใหความสําคัญในเรื่อง
พนักงานมีความเชี่ยวชาญ รอบรูงานสินเชื่อ 
 ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพผูตอบแบบสอบถามทุกประเภทธุรกิจ
ใหความสําคญัลําดบัแรกในเรื่อง ความมีช่ือเสียงและภาพพจนของธนาคาร ยกเวนธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยไดใหความสําคัญในเรื่องภายในธนาคารมีการตกแตงทันสมัย สะอาด กวางขวาง 
 ปจจัยดานกระบวนการใหบริการผูตอบแบบสอบถามทุกประเภทธุรกิจใหความสําคญั
ลําดับแรกในเรื่อง การใหคําตอบที่รวดเร็วในการอนุมัตสิินเชื่อ 
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ตารางที่ 86  แสดงปจจัยสวนประสมการตลาดที่ใหความสําคัญเปนอันดับแรก ของผูตอบ                
                    แบบสอบถาม จาํแนกตามวงเงนิสินเชื่อรวม 
 

วงเงินสินเชื่อรวม 
 

ปจจัยท่ีใหความสําคัญลําดับแรก ปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญลําดับแรก 

ไมเกิน 0.50 ลานบาท ปจจัยดานกระบวนการของการ
ใหบริการ 

การใหคําตอบที่รวดเร็วในการอนุมัติสินเชื่อ 

0.51-1.00 ลานบาท ปจจัยดานกระบวนการของการ
ใหบริการ 

การใหคําตอบที่รวดเร็วในการอนุมัติสินเชื่อ 

1.01-1.50 ลานบาท ปจจัยดานกระบวนการของการ
ใหบริการ 

การใหคําตอบที่รวดเร็วในการอนุมัติสินเชื่อ 

1.51-2.00 ลานบาท ปจจัยดานบุคลากร พนักงานมีมนุษยสัมพันธ มีความพรอมเต็มใจ
ใหบริการ 

2.01-2.50 ลานบาท ปจจัยดานบุคลากร พนักงานมีมนุษยสัมพันธ มีความพรอมเต็มใจ
ใหบริการ 

มากกวา 2.50 ลานบาท 
 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ วงเงินสินเชื่อที่ไดรับอนุมัติ 

 
จากตาราง 86 พบวาผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามวงเงนิสินเชื่อรวม ไมเกิน 0.50 ลานบาท 

, 0.51-1.00 ลานบาท , 1.01-1.50 ลานบาท ใหความสําคัญลําดับแรกไดแก ปจจยักระบวนการของการ
ใหบริการ ในเรื่องการใหคําตอบที่รวดเร็วในการอนุมตัิสินเชื่อ สวนวงเงนิสินเชือ่รวม 1.51-2.00 
ลานบาท และ 2.01-2.50 ลานบาท ใหความสําคัญลําดับแรกไดแก ปจจยัดานบคุลากร ในเรือ่ง
พนักงานมีมนษุยสัมพันธ มคีวามพรอมเตม็ใจใหบริการ สําหรับวงเงินสินเชื่อรวม มากกวา 2.50 ลาน
บาท ใหความสําคัญลําดับแรกไดแก ปจจัยดานผลิตภณัฑ ในเรื่อง วงเงินสินเชือ่ที่ไดรับอนุมตัิ



 
 

ตารางที่ 87 แสดงปจจัยยอยของสวนประสมการตลาดบริการที่ใหความสําคัญเปนอันดับแรก ของผูตอบ แบบสอบถาม จําแนกตามวงเงนิสินเชื่อรวม 
 

ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ 
ผูตอบแบบสอบถาม 

วงเงินสินเชื่อรวม 
 

ดานผลิตภัณฑ ดานราคา 
ดานสงเสริม
การตลาด 

ดานชองทางการจัด
จําหนาย 

ดานบุคลากร 
ดานการสรางและ
นําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ 

 ดานกระบวนการ
ของการใหบริการ 

ไมเกิน 0.50 ลานบาท วงเงินสินเชื่อที่
ไดรับอนุมัติ 

อัตราดอกเบี้ย มีพนักงานใหคําแนะนํา 
ใหคําปรึกษา 

ทําเลที่ตั้งของสาขาที่ใชบริการ
อยูใกล สะดวกในการติดตอ 

พนักงานมีมนุษยสัมพันธ มี
ความพรอมเต็มใจใหบริการ 

ความมีชื่อเสียงและ
ภาพพจนของธนาคาร 

การใหคําตอบที่รวดเร็ว
ในการอนุมัติสินเชื่อ 

0.51-1.00 ลานบาท วงเงินสินเชื่อที่
ไดรับอนุมัติ 

อัตราดอกเบี้ย มีพนักงานใหคําแนะนํา 
ใหคําปรึกษา 

ทําเลที่ตั้งของสาขาที่ใชบริการ
อยูใกล สะดวกในการติดตอ 

พนักงานมีมนุษยสัมพันธ มี
ความพรอมเต็มใจใหบริการ 

ความมีชื่อเสียงและ
ภาพพจนของธนาคาร 

การใหคําตอบที่รวดเร็ว
ในการอนุมัติสินเชื่อ 

1.01-1.50 ลานบาท วงเงินสินเชื่อที่
ไดรับอนุมัติ 

อัตราดอกเบี้ย มีพนักงานใหคําแนะนํา 
ใหคําปรึกษา 

สามารถใชบริการไดทุกสาขา
ทั่วประเทศไทย 

พนักงานมีมนุษยสัมพันธ มี
ความพรอมเต็มใจใหบริการ 

ภายในธนาคารมีการตกแตง
ทันสมัย สะอาด กวางขวาง 

การใหคําตอบที่รวดเร็ว
ในการอนุมัติสินเชื่อ 

1.51-2.00 ลานบาท วงเงินสินเชื่อที่
ไดรับอนุมัติ 

อัตราดอกเบี้ย มีพนักงานใหคําแนะนํา 
ใหคําปรึกษา 

สามารถใชบริการไดทุกสาขา
ทั่วประเทศไทย 

พนักงานมีมนุษยสัมพันธ มี
ความพรอมเต็มใจใหบริการ 

ความมีชื่อเสียงและ
ภาพพจนของธนาคาร 

การใหคําตอบที่รวดเร็ว
ในการอนุมัติสินเชื่อ 

2.01-2.50 ลานบาท วงเงินสินเชื่อที่
ไดรับอนุมัติ 

อัตราดอกเบี้ย มีพนักงานใหคําแนะนํา 
ใหคําปรึกษา 

ทําเลที่ตั้งของสาขาที่ใชบริการ
อยูใกล สะดวกในการติดตอ 

พนักงานมีมนุษยสัมพันธ มี
ความพรอมเต็มใจใหบริการ 

ภายในธนาคารมีการตกแตง
ทันสมัย สะอาด กวางขวาง 
และ ความมีชื่อเสียงและ
ภาพพจนของธนาคาร 

การใหคําตอบที่รวดเร็ว
ในการอนุมัติสินเชื่อ 

มากกวา 2.50 ลานบาท วงเงินสินเชื่อที่
ไดรับอนุมัติ 

อัตราดอกเบี้ย มีพนักงานใหคําแนะนํา 
ใหคําปรึกษา 

ทําเลที่ตั้งของสาขาที่ใชบริการ
อยูใกล สะดวกในการติดตอ 

พนักงานมีมนุษยสัมพันธ มี
ความพรอมเต็มใจใหบริการ 

ความมีชื่อเสียงและ
ภาพพจนของธนาคาร 

การใหคําตอบที่รวดเร็ว
ในการอนุมัติสินเชื่อ 
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จากตารางที่ 87 พบวาผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามวงเงินสินเชื่อรวมใหความสําคญัตอ
ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ในแตละปจจัยดังนี้  

ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามทุกประเภทธุรกิจใหความสําคัญลําดับแรกใน
เร่ือง วงเงินสนิเชื่อที่ไดรับอนุมัติ  
 ปจจัยดานราคาผูตอบแบบสอบถามทุกประเภทธุรกจิใหความสําคัญลําดับแรกในเรื่อง 
อัตราดอกเบี้ย 
 ปจจัยดานสงเสริมการตลาดผูตอบแบบสอบถามทุกประเภทธุรกิจใหความสําคัญลําดับแรก
ในเรื่อง มีพนกังานใหคําแนะนํา ใหคําปรกึษา 
 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายผูตอบแบบสอบถามทุกประเภทธุรกิจใหความสําคัญ
ลําดับแรกในเรื่อง ทําเลที่ตั้งของสาขาที่ใชบริการอยูใกลและสะดวกในการติดตอ ยกเวนวงเงนิ
สินเชื่อรวม 1.01 – 1.50 ลานบาทและ วงเงนิสินเชื่อรวม 1.51 – 2.00 ลานบาท ไดใหความสําคัญใน
เร่ืองสามารถใชบริการไดทุกสาขาทั่วประเทศ 
 ปจจัยดานบุคลากรผูตอบแบบสอบถามทุกประเภทธุรกิจใหความสําคัญลําดับแรกในเรื่อง 
พนักงานมีมนษุยสัมพันธมีความพรอม เต็มใจใหบริการ 
 ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพผูตอบแบบสอบถามทุกประเภทธุรกิจ
ใหความสําคญัลําดับแรกในเรื่อง ความมช่ืีอเสียงและภาพพจนของธนาคาร ยกเวน วงเงินสินเชื่อ
รวม 1.01 – 1.50 ลานบาท ใหความสําคัญในเรื่องภายในธนาคารมีการตกแตงทันสมยั สะอาด 
กวางขวาง และ วงเงนิสินเชือ่รวม 2.01 – 2.50 ลานบาท ใหความสําคัญในเรื่องภายในธนาคารมีการ
ตกแตงทันสมยั สะอาด กวางขวาง และความมีช่ือเสียงและภาพพจนของธนาคาร 
 ปจจัยดานกระบวนการใหบริการผูตอบแบบสอบถามทุกประเภทธุรกิจใหความสําคญั
ลําดับแรกในเรื่อง การใหคําตอบที่รวดเร็วในการอนุมัตสิินเชื่อ 
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ตารางที่ 88  แสดงปจจัยสวนประสมการตลาดที่ใหความสําคัญเปนอันดับแรก ของผูตอบ                
                    แบบสอบถาม จาํแนกตามยอดขายเฉลี่ยตอป 
 
ยอดขายเฉลี่ยตอป ปจจัยท่ีใหความสําคัญลําดับแรก ปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญลําดับแรก 

ตํ่ากวา 1.0 ลานบาท ปจจัยดานกระบวนการของการ
ใหบริการ 

การใหคําตอบที่รวดเร็วในการอนุมัติสินเชื่อ 

1.0 – 3.0 ลานบาท ปจจัยดานกระบวนการของการ
ใหบริการ 

การใหคําตอบที่รวดเร็วในการอนุมัติสินเชื่อ 

มากกวา 3.0 – 5.0 
ลานบาท 

ปจจัยดานราคา อัตราดอกเบี้ย 

มากกวา 5.0 ลานบาท ปจจัยดานกระบวนการของการ
ใหบริการ 

การใหคําตอบที่รวดเร็วในการอนุมัติสินเชื่อ 

 
จากตาราง 88 พบวาผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามยอดขายเฉลี่ยตอป ต่ํากวา 1.0 ลานบาท 

, 1.0 – 3.0 ลานบาท , มากกวา 5.0 ลานบาท ใหความสําคัญลําดับแรกไดแก ปจจยักระบวนการของ
การใหบริการในเรื่องการใหคําตอบที่รวดเร็วในการอนุมตัิสินเชื่อ สวนยอดขายเฉลี่ยตอป มากกวา 
3.0 – 5.0 ลานบาทใหความสําคัญลําดับแรกไดแก ปจจยัดานราคา ในเรื่อง อัตราดอกเบี้ย  

163 



 
 

ตารางที่ 89  แสดงปจจัยยอยของสวนประสมการตลาดบริการที่ใหความสําคัญเปนอันดับแรก ของผูตอบ แบบสอบถาม จําแนกตาม ยอดขายเฉลี่ยตอป 
 

ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ 
ผูตอบแบบสอบถาม 

ยอดขายเฉลี่ยตอป 
ดานผลิตภัณฑ ดานราคา 

ดานสงเสริม
การตลาด 

ดานชองทางการจัด
จําหนาย 

ดานบุคลากร 
ดานการสรางและ
นําเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ 

 ดานกระบวนการ
ของการใหบริการ 

ต่ํากวา 1.0 ลานบาท วงเงินสินเชื่อที่ไดรับ
อนุมัติ 

อัตราดอกเบี้ย มีพนักงานให
คําแนะนํา ให
คําปรึกษา 

ทําเลที่ตั้งของสาขาที่ใช
บริการอยูใกล สะดวกใน
การติดตอ 

พนักงานมีมนุษยสัมพันธ 
มีความพรอมเต็มใจ
ใหบริการ 

ความมีชื่อเสียงและ
ภาพพจนของธนาคาร 

การใหคําตอบที่รวดเร็ว
ในการอนุมัติสินเชื่อ 

1.0 – 3.0 ลานบาท วงเงินสินเชื่อที่ไดรับ
อนุมัติ 

อัตราดอกเบี้ย มีพนักงานให
คําแนะนํา ให
คําปรึกษา 

มีสาขาที่ใหบริการ
จํานวนมาก และ  
สามารถใชบริการไดทุก
สาขาทั่วประเทศไทย 

พนักงานมีมนุษยสัมพันธ 
มีความพรอมเต็มใจ
ใหบริการ 

ความมีชื่อเสียงและ
ภาพพจนของธนาคาร 

การใหคําตอบที่รวดเร็ว
ในการอนุมัติสินเชื่อ 

มากกวา 3.0 – 5.0 ลาน
บาท 

วงเงินสินเชื่อที่ไดรับ
อนุมัติ 

อัตราดอกเบี้ย มีพนักงานให
คําแนะนํา ให
คําปรึกษา 

สามารถใชบริการไดทุก
สาขาทั่วประเทศไทย 

พนักงานมีมนุษยสัมพันธ 
มีความพรอมเต็มใจ
ใหบริการ 

ความมีชื่อเสียงและ
ภาพพจนของธนาคาร 

การใหคําตอบที่รวดเร็ว
ในการอนุมัติสินเชื่อ 

มากกวา 5.0 ลานบาท วงเงินสินเชื่อที่ไดรับ
อนุมัติ 

อัตราดอกเบี้ย มีพนักงานให
คําแนะนํา ให
คําปรึกษา 

ทําเลที่ตั้งของสาขาที่ใช
บริการอยูใกล สะดวกใน
การติดตอ 

พนักงานมีมนุษยสัมพันธ 
มีความพรอมเต็มใจ
ใหบริการ 

ความมีชื่อเสียงและ
ภาพพจนของธนาคาร 

การใหคําตอบที่รวดเร็ว
ในการอนุมัติสินเชื่อ 
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จากตารางที่ 89 พบวาผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามยอดขายเฉลี่ยตอป ใหความสําคัญตอ
ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ในแตละปจจัยดังนี้  

ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามทุกประเภทธุรกิจใหความสําคัญลําดับแรกใน
เร่ือง วงเงินสนิเชื่อที่ไดรับอนุมัติ  
 ปจจัยดานราคาผูตอบแบบสอบถามทุกประเภทธุรกจิใหความสําคัญลําดับแรกในเรื่อง 
อัตราดอกเบี้ย 
 ปจจัยดานสงเสริมการตลาดผูตอบแบบสอบถามทุกประเภทธุรกิจใหความสําคัญลําดับแรก
ในเรื่อง มีพนกังานใหคําแนะนํา ใหคําปรกึษา 
 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายผูตอบแบบสอบถามทุกประเภทธุรกิจใหความสําคัญ
ลําดับแรกในเรื่อง ทําเลที่ตั้งของสาขาที่ใชบริการอยูใกลและสะดวกในการติดตอ ยกเวนยอดขาย 
1.0 – 3.0 ลานบาท ไดใหความสําคัญในเรื่องมีสาขาที่ใหบริการเปนจํานวนมาก และสามารถใช
บริการไดทุกสาขาทั่วประเทศ และ ยอดขายมากกวา 3.0 – 5.0 ลานบาท ไดใหความสําคัญในเรื่อง 
สามารถใชบริการไดทุกสาขาทั่วประเทศ 
 ปจจัยดานบุคลากรผูตอบแบบสอบถามทุกประเภทธุรกิจใหความสําคัญลําดับแรกในเรื่อง 
พนักงานมีมนษุยสัมพันธมีความพรอม เต็มใจใหบริการ 
 ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพผูตอบแบบสอบถามทุกประเภทธุรกิจ
ใหความสําคญัลําดับแรกในเรื่อง ความมช่ืีอเสียงและภาพพจนของธนาคาร 
 ปจจัยดานกระบวนการใหบริการผูตอบแบบสอบถามทุกประเภทธุรกิจใหความสําคญั
ลําดับแรกในเรื่อง การใหคําตอบที่รวดเร็วในการอนุมัตสิินเชื่อ 
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สวนท่ี 5  ปญหาและขอเสนอแนะที่มีตอการใหบริการสินเชือ่ Micro Loan ของ บมจ.ธนาคาร
กสิกรไทย ในจังหวดันครปฐม จําแนกตาม  ประเภทธุรกิจ วงเงินสนิเชือ่รวม และยอดขายเฉลี่ยตอป 

 
ตารางที่ 90  แสดงปญหาสวนประสมการตลาดบริการที่ใหความสําคญัเปนอันดับแรก ของผูตอบ 

      แบบสอบถาม จําแนกตามประเภทธุรกจิ 
 

ประเภทธุกิจ ปญหาที่ใหความสําคัญ
ลําดับแรก 

ปญหายอยท่ีใหความสําคัญลําดับแรก 

อุตสาหกรรมการผลิต ดานผลิตภัณฑ หลักประกันและภาระการค้ําประกันมากเกินไป 
กิจการบริการ ดานผลิตภัณฑ ระยะเวลาการผอนชําระสั้น 
การพาณิชย(คาสง/คา
ปลีก) 

ดานราคา คาธรรมเนียมการชําระหนี้คืนกอนกําหนดสูงกวา
ธนาคารอื่น 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ดานผลิตภัณฑ วงเงินสินเชื่อที่ไดรับอนุมัติไมสอดคลองกับความ
ตองการ 

แปรรูปอาหารทะเล ดานผลิตภัณฑ วงเงินสินเชื่อที่ไดรับอนุมัติไมสอดคลองกับความ
ตองการ 

รับเหมากอสราง ดานราคา อัตราดอกเบี้ยสูงกวาธนาคารอื่น 
การเกษตร/เลี้ยงสัตว ดานราคา คาธรรมเนียมในการจัดการเงินกูสูงกวาธนาคารอื่น 
อื่นๆ ไดแก อพารทเมนท 
และบานเชาฯ 

ดานราคา อัตราดอกเบี้ยสูงกวาธนาคารอื่น 
 

 
จากตาราง 90 พบวาปญหาสวนประสมการตลาดบริการที่ใหความสําคัญเปนอันดับแรก 

ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามประเภทธุรกิจ อุตสาหกรรมการผลิต, กิจการบริการ, ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย, แปรรูปอาหารทะเล ใหความสําคัญลําดับแรกไดแก ปญหาผลิตภัณฑ ในเรื่อง 
หลักประกนัและภาระค้ําประกันมากเกนิไป, ระยะเวลาการผอนชําระส้ัน, วงเงนิสินเชื่อที่ไดรับ
อนุมัติไมสอดคลองกับความตองการ สวนการพาณิชย(คาสง/คาปลีก), รับเหมากอสราง, การเกษตร
และเลี้ยงสัตว และอื่น ๆ ไดแก อพารทเมนทและบานเชาฯ ใหความสาํคัญลําดับแรกไดแก ปญหา
ดานราคา ในเรื่อง คาธรรมเนียมการชําระหนี้คืนกอนกําหนดสูงกวาธนาคารอื่น, อัตราดอกเบี้ยสูง
กวาธนาคารอืน่, คาธรรมเนียมในการจัดการเงินกูสูงกวาธนาคารอื่น 
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ตารางที่ 91  แสดงปญหายอยของปญหาสวนประสมการตลาดบรกิาร ที่มีผลตอการตัดสนิใจใชบริการสินเชื่อ Micro Loan  ของผูตอบแบบสอบถามที่ใหความสําคัญเปน    
                      อันดับแรก จําแนกตามประเภทธุรกิจ   

ปญหาสวนประสมการตลาดบริการ 
ผูตอบแบบสอบถาม 

ประเภทธุกิจ 
ดานผลิตภัณฑ ดานราคา 

ดานสงเสริม
การตลาด 

ดานชองทาง
การจัดจําหนาย 

ดานบุคลากร 
 

ดานการสรางและนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ 

ดานกระบวนการ
ของการใหบริการ 

อุตสาหกรรมการผลิต หลักประกันและภาระการค้ํา
ประกันมากเกนิไป 

คาธรรมเนียมในการจัดการเงินกู
สูงกวาธนาคารอื่น 

ไมมีสวนลดหรือยกเวน
คาธรรมเนียม 

มีสถานที่จอดรถคับ
แคบ ไมเพียงพอ 

ขาดพนักงานไปเยี่ยม
นอกสถานที ่

ขาดสิ่งอาํนวยความสะดวกตางๆ ภายใน
ธนาคาร เชน โทรทัศน น้ําดื่ม หองน้าํ ฯ 

ขั้นตอนตางๆ ในการขอ
อนุมัติสินเชือ่ยุงยาก
ซับซอน 

กิจการบริการ ระยะเวลาการผอนชําระสั้น คาธรรมเนียมในการจัดการเงินกู
สูงกวาธนาคารอื่น 

ไมมีสวนลดหรือยกเวน
คาธรรมเนียม 

มีสถานที่จอดรถคับ
แคบ ไมเพียงพอ 

ขาดพนักงานไปเยี่ยม
นอกสถานที ่

ขาดสิ่งอาํนวยความสะดวกตางๆ ภายใน
ธนาคาร เชน โทรทัศน น้ําดื่ม หองน้าํ ฯ 

ขั้นตอนตางๆ ในการขอ
อนุมัติสินเชือ่ยุงยาก
ซับซอน 

การพาณิชย(คาสง/คาปลีก) ระยะเวลาการผอนชําระสั้น คาธรรมเนียมการชาํระหนี้คืน
กอนกําหนดสูงกวาธนาคารอื่น 

ไมมีสวนลดหรือยกเวน
คาธรรมเนียม 

มีสถานที่จอดรถคับ
แคบ ไมเพียงพอ 

ขาดพนักงานไปเยี่ยม
นอกสถานที ่

ขาดสิ่งอาํนวยความสะดวกตางๆ ภายใน
ธนาคาร เชน โทรทัศน น้ําดื่ม หองน้าํ ฯ 

ขั้นตอนตางๆ ในการขอ
อนุมัติสินเชือ่ยุงยาก
ซับซอน 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย วงเงินสินเชื่อที่ไดรับอนุมัติไม
สอดคลองกับความตองการ 

คาธรรมเนียมประเมินราคา
หลักทรัพยสูงกวาธนาคารอื่น 

ไมมีสวนลดหรือยกเวน
คาธรรมเนียม 

มีสถานที่จอดรถคับ
แคบ ไมเพียงพอ 

ขาดพนักงานไปเยี่ยม
นอกสถานที ่

การจัดวางเอกสารและอุปกรณสํานักงาน
ไมเปนระเบียบ 

มีการทํางานที่ไมเปน
ระบบ มีขอผิดพลาด 

การแปรรูปอาหารทะเล การใหบริการเสริมผลติภัณฑ
สินเชื่อตางๆ เชน ที่ปรกึษา
การเงิน, บริการ Internet, Cash 
Managementฯ มีนอย 

คาธรรมเนียมการชาํระหนี้คืน
กอนกําหนดสูงกวาธนาคารอื่น 

ไมมีสวนลดหรือยกเวน
คาธรรมเนียม 

ไมสามารถใชบริการ
ผานอินเตอรเน็ตได 

ขาดพนักงานไปเยี่ยม
นอกสถานที ่

ขาดสิ่งอาํนวยความสะดวกตางๆ ภายใน
ธนาคาร เชน โทรทัศน น้ําดื่ม หองน้าํ ฯ 

เอกสารการขอสินเชื่อและ
ทํานิติกรรม ยุงยาก 

รับเหมากอสราง หลักประกันและภาระการค้ํา
ประกันมากเกนิไป 

อัตราดอกเบี้ยสูงกวาธนาคารอืน่ ไมมีสวนลดหรือยกเวน
คาธรรมเนียม 

มีสถานที่จอดรถคับ
แคบ ไมเพียงพอ 

มีบุคลากรดาน
สินเชื่อไมเพียงพอ 

การจัดวางเอกสารและอุปกรณสํานักงาน
ไมเปนระเบียบ 

เอกสารการขอสินเชื่อและ
ทํานิติกรรม ยุงยาก 

การเกษตร/เลี้ยงสัตว หลักประกันและภาระการค้ํา
ประกันมากเกนิไป 

คาธรรมเนียมในการจัดการเงินกู
สูงกวาธนาคารอื่น 

ไมมีสวนลดหรือยกเวน
คาธรรมเนียม 

ไมสามารถใชบริการ
ผานอินเตอรเน็ตได 

ขาดพนักงานไปเยี่ยม
นอกสถานที ่

ขาดสิ่งอาํนวยความสะดวกตางๆ ภายใน
ธนาคาร เชน โทรทัศน น้ําดื่ม หองน้าํ ฯ 

มีการทํางานที่ไมเปน
ระบบ มีขอผิดพลาด 

อื่นๆ ไดแก อพารทเมนท 
และบานเชาฯ 

ประเภทสินเชื่อมีใหเลอืกนอย 
ไมหลากหลาย 

คาธรรมเนียมในการจัดการเงินกู
สูงกวาธนาคารอื่น 

ไมมีสวนลดหรือยกเวน
คาธรรมเนียม 

ไมสามารถใชบริการ
ผานโทรศัพทได 

ขาดพนักงานไปเยี่ยม
นอกสถานที ่

ขาดสิ่งอาํนวยความสะดวกตางๆ ภายใน
ธนาคาร เชน โทรทัศน น้ําดื่ม หองน้าํ ฯ 

เอกสารการขอสินเชื่อและ
ทํานิติกรรม ยุงยาก 
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จากตารางที่ 91 พบวาผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามประเภทธุรกจิใหความสําคัญตอ
ปญหาสวนประสมการตลาดบริการ ในแตละปญหาดังนี้  

ปญหาดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามประเภทธุรกจิอุตสาหกรรมการผลิต, รับเหมา
กอสราง, การเกษตร/เล้ียงสัตว ใหความสําคัญลําดับแรกในเรื่อง หลักประกนัและภาระการค้ํา
ประกันมากเกนิไป สวนกจิการบริการ, การพาณิชย(คาสง/คาปลีก) ไดใหความสําคัญในเรื่อง
ระยะเวลาผอนชําระสั้น สําหรับธรุกิจอสังหาริมทรัพย ใหความสําคัญลําดับแรกในเรื่อง วงเงิน
สินเชื่อที่ไดรับอนุมัติไมสอดคลองกับความตองการ, การแปรรูปอาหารทะเล ใหความสําคัญลําดับ
แรกในเรื่อง การใหบริการเสริมผลิตภัณฑสินเชื่อตางๆ เชน ที่ปรึกษาการเงิน, บริการ Internet, Cash 
Managementฯ มีนอย และธุรกิจอื่น ๆ ใหความสําคัญลําดับแรกในเรื่อง ประเภทสินเชื่อมีใหเลือก
นอย ไมหลากหลาย 

ปญหาดานราคาผูตอบแบบสอบถามประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต, กิจการบริการ, 
การเกษตร/เล้ียงสัตว, ธุรกิจอื่น ๆ ใหความสําคัญลําดับแรกในเรื่อง คาธรรมเนียมในการจัดการเงนิกู
สูงกวาธนาคารอื่น สวนการพาณิชย(คาสง/คาปลีก),  การแปรรูปอาหารทะเล ไดใหความสําคัญใน
เร่ืองคาธรรมเนียมการชําระหนี้คืนกอนกําหนดสูงกวาธนาคารอื่น สําหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย ให
ความสําคัญลําดับแรกในเรื่อง คาธรรมเนียมประเมนิราคาหลักทรัพยสูงกวาธนาคารอื่น, รับเหมา
กอสราง ใหความสําคัญลําดับแรกในเรื่อง อัตราดอกเบี้ยสูงกวาธนาคารอื่น 
 ปญหาดานสงเสริมการตลาดผูตอบแบบสอบถามทุกประเภทธุรกิจใหความสําคัญลําดับ
แรกในเรื่อง ไมมีสวนลดหรอืยกเวนคาธรรมเนียม 

ปญหาดานชองทางการจัดจําหนายผูตอบแบบสอบถามประเภทธุรกิจอตุสาหกรรมการผลิต
, กิจการบรกิาร, การพาณิชย(คาสง/คาปลีก), ธุรกิจอสังหาริมทรัพย, รับเหมากอสราง ให
ความสําคัญลําดับแรกในเรื่อง มีสถานที่จอดรถคับแคบ ไมเพียงพอ สวนธุรกิจแปรรูปอาหารทะเล, 
การเกษตร/เล้ียงสัตว ใหความสําคัญในเรื่อง ไมสามารถใชบริการผานอินเตอรเน็ตได สําหรับธุรกิจ
อ่ืน ๆ ใหความสําคัญในเรื่อง ไมสามารถใชบริการผานโทรศัพทได 
 ปญหาดานบุคลากรผูตอบแบบสอบถามทุกประเภทธุรกิจใหความสําคัญลําดับแรกในเรื่อง 
ขาดพนักงานไปเยี่ยมนอกสถานที่ ยกเวนธุรกจิรับเหมากอสราง ไดใหความสําคัญในเรื่องมีบุคลากร
ดานสินเชื่อไมเพียงพอ 
 ปญหาดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพผูตอบแบบสอบถามทุกประเภท
ธุรกิจใหความสําคัญลําดับแรกในเรื่อง ขาดสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ภายในธนาคาร เชน 
โทรทัศน น้ําดื่ม หองน้ํา ฯ ยกเวนธุรกิจอสังหาริมทรัพย และ รับเหมากอสราง ไดใหความสําคัญใน
เร่ือง การจัดวางเอกสารและอุปกรณสํานักงานไมเปนระเบียบ 

168 



  

ปญหาดานกระบวนการใหบริการผูตอบแบบสอบถามประเภทธุรกิจอตุสาหกรรมการผลิต, 
กิจการบริการ, การพาณิชย(คาสง/คาปลีก) ใหความสําคญัลําดับแรกในเรื่อง ขั้นตอนตางๆ ในการ
ขออนุมัติสินเชื่อยุงยากซับซอน สวนธุรกจิอสังหาริมทรัพย, การเกษตร/เล้ียงสัตว ใหความสําคัญใน
เร่ือง มีการทํางานที่ไมเปนระบบ มีขอผิดพลาด สําหรับธุรกิจแปรรูปอาหารทะเล, รับเหมากอสราง, 
ธุรกิจอื่น ๆ ใหความสําคัญในเรื่อง เอกสารการขอสินเชื่อและทํานิตกิรรม ยุงยาก 

 
ตารางที่ 92  แสดงปญหาสวนประสมการตลาดบริการที่ใหความสําคญัเปนอันดับแรก ของ         
                    ผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวงเงินสินเชือ่รวม 
 

ประเภทธุกิจ ปญหาที่ใหความสําคัญลําดับแรก ปญหายอยท่ีใหความสําคัญลําดับแรก 

ไมเกิน 0.50 ลานบาท ดานราคา คาธรรมเนียมในการจัดการเงินกูสูงกวา
ธนาคารอื่น 

0.51-1.00 ลานบาท ดานราคา คาธรรมเนียมในการจัดการเงินกูสูงกวา
ธนาคารอื่น 

1.01-1.50 ลานบาท ดานผลิตภัณฑ หลักประกันและภาระการค้ําประกันมาก
เกินไป 

1.51-2.00 ลานบาท ดานผลิตภัณฑ ระยะเวลาการผอนชําระสั้น 

2.01-2.50 ลานบาท ดานราคา คาธรรมเนียมในการจัดการเงินกูสูงกวา
ธนาคารอื่น 

มากกวา 2.50 ลานบาท ดานผลิตภัณฑ ระยะเวลาการผอนชําระสั้น 
 

 
จากตาราง 92 พบวาปญหาสวนประสมการตลาดบริการที่ใหความสําคัญเปนอันดับแรก 

ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามวงเงนิสินเชื่อรวม ไมเกิน 0.50 ลานบาท , 0.51-1.00 ลานบาท , 
2.01 - 2.50 ลานบาท ใหความสําคัญลําดับแรกไดแก ปญหาดานราคา ในเรื่องการคาธรรมเนียมใน
การจัดการเงนิกูสูงกวาธนาคารอื่น สวนวงเงินสินเชื่อรวม 1.01- 1.50 ลานบาท ใหความสําคัญลําดับ
แรกไดแก ปญหาดานผลิตภัณฑ ในเรื่องหลักประกนัและภาระการค้ําประกันมากเกินไป สําหรับ
วงเงินสินเชื่อรวม 1.51- 2.00 ลานบาท และ มากกวา 2.50 ลานบาท ใหความสําคัญลําดับแรก ปญหา
ดานผลิตภัณฑ ในเรื่อง ระยะเวลาการผอนชําระส้ัน 
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ตารางที่ 93   แสดงปญหายอยของปญหาสวนประสมการตลาดบรกิาร ที่มีผลตอการตัดสนิใจใชบริการสินเชื่อ Micro Loan  ของผูตอบแบบสอบถามที่ใหความสําคัญเปน  
                      อันดับแรก จําแนกตามวงเงินสินเชื่อรวม 

ปญหาสวนประสมการตลาดบริการ 
ผูตอบแบบสอบถาม 

วงเงินสินเชื่อรวม 
 

ดานผลิตภัณฑ ดานราคา 
ดานสงเสริม
การตลาด 

ดานชองทางการ
จัดจําหนาย 

ดานบุคลากร 
ดานการสรางและ
นําเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ 

 ดานกระบวนการ
ของการใหบริการ 

ไมเกิน 0.50 ลานบาท ระยะเวลาการผอน
ชําระสั้น 

คาธรรมเนียมในการจัดการ
เงินกูสูงกวาธนาคารอื่น 

ไมมีสวนลดหรือ
ยกเวนคาธรรมเนียม 

มีสถานที่จอดรถคับ
แคบ ไมเพียงพอ 

ขาดพนักงานไปเยี่ยม
นอกสถานที่ 

ขาดสิ่งอํานวยความสะดวก
ตางๆ  ภายในธนาคาร เชน 
โทรทัศน น้ําดื่ม หองน้ํา ฯ 

ขั้นตอนตางๆ ในการขอ
อนุมัติสินเชื่อยุงยาก
ซับซอน 

0.51-1.00 ลานบาท หลักประกันและ
ภาระการค้ําประกัน
มากเกินไป 

คาธรรมเนียมในการจัดการ
เงินกูสูงกวาธนาคารอื่น 

ไมมีสวนลดหรือ
ยกเวนคาธรรมเนียม 

มีสถานที่จอดรถคับ
แคบ ไมเพียงพอ 

ขาดพนักงานไปเยี่ยม
นอกสถานที่ 

ขาดสิ่งอํานวยความสะดวก
ตางๆ  ภายในธนาคาร เชน 
โทรทัศน น้ําดื่ม หองน้ํา ฯ 

ขั้นตอนตางๆ ในการขอ
อนุมัติสินเชื่อยุงยาก
ซับซอน 

1.01-1.50 ลานบาท หลักประกันและ
ภาระการค้ําประกัน
มากเกินไป 

คาธรรมเนียมการชําระหนี้
คืนกอนกําหนดสูงกวา
ธนาคารอื่น 

ไมมีสวนลดหรือ
ยกเวนคาธรรมเนียม 

ไมสามารถใชบริการ
ผานอินเตอรเน็ตได 

ขาดพนักงานไปเยี่ยม
นอกสถานที่ 

ขาดสิ่งอํานวยความสะดวก
ตางๆ  ภายในธนาคาร เชน 
โทรทัศน น้ําดื่ม หองน้ํา ฯ 

เอกสารการขอสินเชื่อและ
ทํานิติกรรม ยุงยาก 

1.51-2.00 ลานบาท ระยะเวลาการผอน
ชําระสั้น 

คาธรรมเนียมในการจัดการ
เงินกูสูงกวาธนาคารอื่น 

ไมมีสวนลดหรือ
ยกเวนคาธรรมเนียม 

ไมสามารถใชบริการ
ผานอินเตอรเน็ตได 

ขาดพนักงานไปเยี่ยม
นอกสถานที่ 

ขาดสิ่งอํานวยความสะดวก
ตางๆ  ภายในธนาคาร เชน 
โทรทัศน น้ําดื่ม หองน้ํา ฯ 

ขั้นตอนตางๆ ในการขอ
อนุมัติสินเชื่อยุงยาก
ซับซอน 

2.01-2.50 ลานบาท หลักประกันและ
ภาระการค้ําประกัน
มากเกินไป 

คาธรรมเนียมในการจัดการ
เงินกูสูงกวาธนาคารอื่น 

ไมมีสวนลดหรือ
ยกเวนคาธรรมเนียม 

มีสถานที่จอดรถคับ
แคบ ไมเพียงพอ 

ขาดพนักงานไปเยี่ยม
นอกสถานที่ 

ขาดสิ่งอํานวยความสะดวก
ตางๆ  ภายในธนาคาร เชน 
โทรทัศน น้ําดื่ม หองน้ํา ฯ 

ขั้นตอนตางๆ ในการขอ
อนุมัติสินเชื่อยุงยาก
ซับซอน 

มากกวา 2.50 ลานบาท ระยะเวลาการผอน
ชําระสั้น 

คาธรรมเนียมการชําระหนี้
คืนกอนกําหนดสูงกวา
ธนาคารอื่น 

ไมมีสวนลดหรือ
ยกเวนคาธรรมเนียม 

มีสถานที่จอดรถคับ
แคบ ไมเพียงพอ 

ขาดพนักงานไปเยี่ยม
นอกสถานที่ 

ขาดสิ่งอํานวยความสะดวก
ตางๆ  ภายในธนาคาร เชน 
โทรทัศน น้ําดื่ม หองน้ํา ฯ 

เอกสารการขอสินเชื่อและ
ทํานิติกรรม ยุงยาก 
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จากตารางที่ 93 พบวาผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามวงเงินสินเชื่อรวมใหความสําคญัตอ
ปญหาสวนประสมการตลาดบริการ ในแตละปญหาดังนี้  

ปญหาดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามทุกประเภทธุรกิจใหความสําคัญลําดับแรกใน
เร่ือง วงเงินสนิเชื่อที่ไดรับอนุมัติ  
 ปญหาดานราคาผูตอบแบบสอบถามทุกประเภทธุรกิจใหความสําคัญลําดับแรกในเรื่อง 
อัตราดอกเบี้ย 
 ปญหาดานสงเสริมการตลาดผูตอบแบบสอบถามทุกประเภทธุรกิจใหความสําคัญลําดับ
แรกในเรื่อง มีพนักงานใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษา 
 ปญหาดานชองทางการจัดจําหนายผูตอบแบบสอบถามทุกประเภทธุรกิจใหความสําคัญ
ลําดับแรกในเรื่อง ทําเลที่ตั้งของสาขาที่ใชบริการอยูใกลและสะดวกในการติดตอ ยกเวนวงเงนิ
สินเชื่อรวม 1.01 – 1.50 ลานบาทและ วงเงินสินเชื่อรวม 1.51 – 2.00 ลานบาท ไดใหความสําคัญใน
เร่ืองสามารถใชบริการไดทุกสาขาทั่วประเทศ 
 ปญหาดานบุคลากรผูตอบแบบสอบถามทุกประเภทธุรกิจใหความสําคัญลําดับแรกในเรื่อง 
พนักงานมีมนษุยสัมพันธมีความพรอม เต็มใจใหบริการ 
 ปญหาดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพผูตอบแบบสอบถามทุกประเภท
ธุรกิจใหความสําคัญลําดับแรกในเรื่อง ความมีช่ือเสียงและภาพพจนของธนาคาร ยกเวน วงเงิน
สินเชื่อรวม 1.01 – 1.50 ลานบาท ใหความสําคัญในเรื่องภายในธนาคารมีการตกแตงทันสมยั 
สะอาด กวางขวาง และ วงเงินสินเชื่อรวม 2.01 – 2.50 ลานบาท ใหความสําคญัในเรื่องภายใน
ธนาคารมีการตกแตงทันสมยั สะอาด กวางขวาง และความมีช่ือเสียงและภาพพจนของธนาคาร 
 ปญหาดานกระบวนการใหบริการผูตอบแบบสอบถามทุกประเภทธุรกิจใหความสําคัญ
ลําดับแรกในเรื่อง การใหคําตอบที่รวดเร็วในการอนุมัตสิินเชื่อ 
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ตารางที่ 94   แสดงปญหาสวนประสมการตลาดบริการที่ใหความสําคญัเปนอันดับแรก ของ 
         ผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามยอดขายเฉลี่ยตอป 
 

ยอดขายเฉลี่ยตอป 
ปญหาที่ใหความสําคัญ
ลําดับแรก 

ปญหายอยท่ีใหความสําคัญลําดับแรก 

ตํ่ากวา 1.0 ลานบาท ดานราคา คาธรรมเนียมในการจัดการเงินกูสูงกวาธนาคารอื่น 

1.0 – 3.0 ลานบาท ดานราคา คาธรรมเนียมการชําระหนี้คืนกอนกําหนดสูงกวา
ธนาคารอื่น 

มากกวา 3.0 – 5.0 ลานบาท ดานผลิตภัณฑ ระยะเวลาการผอนชําระสั้น 

มากกวา 5.0 ลานบาท ดานราคา คาธรรมเนียมการชําระหนี้คืนกอนกําหนดสูงกวา
ธนาคารอื่น 

 
จากตาราง 94 พบวาปญหาสวนประสมการตลาดบริการที่ใหความสําคัญเปนอันดับแรก 

ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามยอดขายเฉลี่ยตอป ต่ํากวา 1.0 ลานบาท , 1.0 – 3.0 ลานบาท, 
มากกวา 5.0 ลานบาท ใหความสําคัญลําดับแรกไดแก ปญหากระบวนการของการใหบริการในเรือ่ง
การใหคําตอบที่รวดเร็วในการอนุมัติสินเชื่อ สวนยอดขายเฉลี่ยตอป มากกวา 3.0 – 5.0 ลานบาทให
ความสําคัญลําดับแรกไดแก ปญหาดานราคา ในเรื่อง อัตราดอกเบี้ย  
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ตารางที่ 95  แสดงปญหายอยของปญหาสวนประสมการตลาดบรกิาร ที่มีผลตอการตัดสนิใจใชบริการสินเชื่อ Micro Loan  ของผูตอบแบบสอบถามที่ใหความสําคัญเปน  
                     อันดับแรก จําแนกตาม ยอดขายเฉลี่ยตอป 
 

ปญหาสวนประสมการตลาดบริการ 
ผูตอบแบบสอบถาม 

ยอดขายเฉลี่ยตอป 
ดานผลิตภัณฑ ดานราคา 

ดานสงเสริม
การตลาด 

ดานชองทางการจัด
จําหนาย 

ดานบุคลากร 
ดานการสรางและ
นําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ 

 ดานกระบวนการ
ของการใหบริการ 

ต่ํากวา 1.0 ลานบาท ระยะเวลาการผอน
ชําระสั้น 

คาธรรมเนียมในการจัดการ
เงินกูสูงกวาธนาคารอื่น 

ไมมีสวนลดหรือ
ยกเวนคาธรรมเนียม 

มีสถานที่จอดรถคับแคบ 
ไมเพียงพอ 

ขาดพนักงานไป
เยี่ยมนอกสถานที่ 

ขาดสิ่งอํานวยความสะดวก
ตางๆ ภายในธนาคาร เชน 
โทรทัศน น้ําดื่ม หองน้ํา ฯ 

ขั้นตอนตางๆ ในการขอ
อนุมัติสินเชื่อยุงยาก
ซับซอน 

1.0 – 3.0 ลานบาท ระยะเวลาการผอน
ชําระสั้น 

คาธรรมเนียมการชําระหนี้
คืนกอนกําหนดสูงกวา
ธนาคารอื่น 

ไมมีสวนลดหรือ
ยกเวนคาธรรมเนียม 

มีสถานที่จอดรถคับแคบ 
ไมเพียงพอ 

ขาดพนักงานไป
เยี่ยมนอกสถานที่ 

ขาดสิ่งอํานวยความสะดวก
ตางๆ ภายในธนาคาร เชน 
โทรทัศน น้ําดื่ม หองน้ํา ฯ 

มีการทํางานที่ไมเปน
ระบบ มีผิดพลาด 

มากกวา 3.0 – 5.0 ลาน
บาท 

ระยะเวลาการผอน
ชําระสั้น 

คาธรรมเนียมการชําระหนี้
คืนกอนกําหนดสูงกวา
ธนาคารอื่น 

ไมมีสวนลดหรือ
ยกเวนคาธรรมเนียม 

มีสถานที่จอดรถคับแคบ 
ไมเพียงพอ 

ขาดพนักงานไป
เยี่ยมนอกสถานที่ 

ขาดสิ่งอํานวยความสะดวก
ตางๆ ภายในธนาคาร เชน 
โทรทัศน น้ําดื่ม หองน้ํา ฯ 

ขั้นตอนตางๆ ในการขอ
อนุมัติสินเชื่อยุงยาก
ซับซอน 

มากกวา 5.0 ลานบาท หลักประกันและ
ภาระการค้ําประกัน
มากเกินไป 

คาธรรมเนียมการชําระหนี้
คืนกอนกําหนดสูงกวา
ธนาคารอื่น 

ไมมีสวนลดหรือ
ยกเวนคาธรรมเนียม 

มีสถานที่จอดรถคับแคบ 
ไมเพียงพอ 

ขาดพนักงานไป
เยี่ยมนอกสถานที่ 

ขาดสิ่งอํานวยความสะดวก
ตางๆ ภายในธนาคาร เชน 
โทรทัศน น้ําดื่ม หองน้ํา ฯ 

เอกสารการขอสินเชื่อ
และทํานิติกรรม ยุงยาก 
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จากตารางที่ 95 พบวาผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามยอดขายเฉลี่ยตอป ใหความสําคัญตอ
ปญหาสวนประสมการตลาดบริการ ในแตละปญหาดังนี้  

ปญหาดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามทุกประเภทธุรกิจใหความสําคัญลําดับแรกใน
เร่ือง วงเงินสนิเชื่อที่ไดรับอนุมัติ  
 ปญหาดานราคาผูตอบแบบสอบถามทุกประเภทธุรกิจใหความสําคัญลําดับแรกในเรื่อง 
อัตราดอกเบี้ย 
 ปญหาดานสงเสริมการตลาดผูตอบแบบสอบถามทุกประเภทธุรกิจใหความสําคัญลําดับ
แรกในเรื่อง มีพนักงานใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษา 
 ปญหาดานชองทางการจัดจําหนายผูตอบแบบสอบถามทุกประเภทธุรกิจใหความสําคัญ
ลําดับแรกในเรื่อง ทําเลที่ตั้งของสาขาที่ใชบริการอยูใกลและสะดวกในการติดตอ ยกเวนยอดขาย 
1.0 – 3.0 ลานบาท ไดใหความสําคัญในเรื่องมีสาขาที่ใหบริการเปนจํานวนมาก และสามารถใช
บริการไดทุกสาขาทั่วประเทศ และ ยอดขายมากกวา 3.0 – 5.0 ลานบาท ไดใหความสําคัญในเรื่อง 
สามารถใชบริการไดทุกสาขาทั่วประเทศ 
 ปญหาดานบุคลากรผูตอบแบบสอบถามทุกประเภทธุรกิจใหความสาํคัญลําดับแรกในเรื่อง 
พนักงานมีมนษุยสัมพันธมีความพรอม เต็มใจใหบริการ 
 ปญหาดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพผูตอบแบบสอบถามทุกประเภท
ธุรกิจใหความสําคัญลําดับแรกในเรื่อง ความมีช่ือเสียงและภาพพจนของธนาคาร 
 ปญหาดานกระบวนการใหบริการผูตอบแบบสอบถามทุกประเภทธุรกิจใหความสําคัญ
ลําดับแรกในเรื่อง การใหคําตอบที่รวดเร็วในการอนุมัตสิินเชื่อ 
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อภิปรายผล 
ในการศึกษา ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ

สินเชื่อ Micro Loan ของลูกคา บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในจังหวดันครปฐม โดยใชแนวคดิทฤษฎี
สวนประสมการตลาดบริการ, ทฤษฎดีานกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาและบรกิาร และทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ มีรายละเอียดดังนี ้

 
ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอ

ปจจยัดานกระบวนการของการใหบริการ ในเรื่องการใหคําตอบที่รวดเร็วในการอนุมตัิสินเชื่อ มาก
เปนลําดับแรก 

ซ่ึงไมสอดคลองกับ การศึกษาของ คเชนค  ดสิภาณวุัฒ (2544) ไดศกึษาเรื่อง ปจจยัสวนประสม
การตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการสนิเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยของลูกคา ธนาคารเอเชีย จํากัด(มหาชน) 
ในอําเภอเมือง จังหวัดเชยีงใหม พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสาํคัญตอปจจัยดานราคา ในเรือ่ง
อัตราดอกเบีย้ มากเปนลําดับแรก 

และไมสอดคลองกับการศึกษาของ สหรรษา  สถิตยสุขเสนาะ (2546) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่
มีผลตอการตัดสินใจของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในการใชบริการสินเชื่อ
ของธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) ในอาํเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวาผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญตอปจจัยดานบุคลากร ในเรื่องพนักงานที่มีบุคลิกภาพนาเชื่อถือซ่ือสัตยไวใจได มีทักษะ 
และ ประสิทธิภาพในการทํางาน มีมนุษยสัมพันธที่ดี พรอมและเต็มใจใหบริการ มากเปนลําดับแรก 

และยังไมสอดคลองกับการศึกษาของ บุญเลิศ  กิตติศักดิ์บุญสุข (2549) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัย
สวนประสมการตลาด ที่มีผลตอการใชบริการสินเชื่อเพื่อการคาของลูกคาธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
จํากัด(มหาชน) ในภาคสินเชื่อนครหลวง 4  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดาน
ราคา  ในเรื่องอัตราดอกเบี้ย  มากเปนลําดับแรก 

ซ่ึงจากผลการศึกษาในอดีต ในแตละชวงเวลา คือ ป พ.ศ.2544, 2546, 2549 และปจจุบันจาก
การศึกษาครั้งนี้ แสดงใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของความตองการปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ
จากปจจัยดานราคาและบุคลากร มาเปนปจจัยดานกระบวนการ ที่ตองการการใหบริการที่รวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น ตามสภาวะการแขงขันทางเศรษฐกิจที่รุนแรงและรวดเร็วในปจจุบัน 

เมื่อแยกพิจารณาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ แตละปจจัยพบวา 
 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ(Product)  จากการศกึษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมาก

เปนลําดับแรก คือ วงเงนิสินเชื่อที่ไดรับอนุมัติ ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ คเชนค  ดิสภาณวุฒั
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(2544) พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับ ปจจัยดานความนาเชื่อถือของธนาคารและ
วงเงินที่ไดรับอนุมัติตรงกับความตองการ มากเปนลําดับแรก และยังสอดคลองกับการศึกษาของ 
สหรรษา  สถิตยสุขเสนาะ (2546) พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสาํคัญกับ วงเงินสินเชื่อที่ไดรับ
อนุมัติตรงตามความตองการ มากเปนลําดับแรก และยังสอดคลองกับการศึกษาของ บุญเลิศ กิตติ
ศักดิ์บุญสุข (2549) พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับ วงเงินสินเชื่อที่ธนาคารใหแกลูกคา 
มากเปนลําดับแรก 

ปจจัยดานราคา(Price) จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสาํคัญมากเปนลําดับ
แรก คือ อัตราดอกเบี้ย ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ คเชนค  ดิสภาณวุัฒ(2544) พบวาผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคญักับ ปจจัยดานอัตราดอกเบี้ยต่ํา มากเปนลําดับแรก และยังสอดคลอง
กับการศึกษาของ สหรรษา  สถิตยสุขเสนาะ (2546) พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับ 
อัตราดอกเบี้ยต่ํา มากเปนลําดับแรก และยังสอดคลองกับการศึกษาของ บุญเลิศ กิตติศักดิ์บุญสุข 
(2549) พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสาํคัญกับ อัตราดอกเบี้ย มากเปนลําดับแรก 

ปจจัยดานสงเสริมการตลาด(Promotion) จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญมากเปนลําดับแรก คือ มีพนักงานใหคําแนะนํา, คําปรึกษา ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษา
ของ สหรรษา  สถิตยสุขเสนาะ (2546) พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับการ มีพนักงาน
ใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษาอยูเสมอ มากเปนลําดับแรก แตไมสอดคลองกับการศึกษาของ คเชนค  ดิ
สภาณุวัฒ(2544) พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับ ปจจัยดานมีโฆษณาทางโทรทัศน 
วิทยุ และสิ่งพิมพ  มากเปนลําดับแรก และไมสอดคลองกับการศึกษาของ บุญเลิศ กิตติศักดิ์บุญสุข 
(2549) พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับ มีสวนลด หรือ งดคิดคาธรรมเนียม  มากเปน
ลําดับแรก 

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย(PlaceหรือDistribution)จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบ 
สอบถามใหความสําคัญมากเปนลําดับแรก คือ ทําเลที่ตั้งของสาขาที่ใชบริการอยูใกลอยูใกลสะดวก
ตอการติดตอ ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของสหรรษา สถิตยสุขเสนาะ(2546)พบวาผูตอบแบบสอบ 
ถามใหความสาํคัญกับ ทําเลที่ตั้งของธนาคารอยูใกล สะดวกในการติดตอ มากเปนลําดับแรก แตไม
สอดคลองกับการศึกษาของ คเชนค  ดสิภาณุวัฒ(2544) พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับ 
ปจจัยสถานทีต่กแตงทันสมยั สะอาด และ สวยงาม มากเปนลําดับแรก และไมสอดคลองกับ
การศึกษาของบุญเลิศ กิตติศักดิ์บุญสุข (2549) พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคญักับ มีสถานที่
จอดรถเพียงพอ มากเปนลําดบัแรก 

ปจจัยดานบุคลากร (People)  จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมาก
เปนลําดับแรก คือ พนักงานมีมนุษยสัมพันธ มีความพรอมเต็มใจใหบริการ  ซ่ึงสอดคลองกับ
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การศึกษาของ คเชนค  ดิสภาณุวัฒ(2544) พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับ ปจจัยดาน
พนักงานมีมนุษยสัมพันธที่ดี พรอมและเต็มใจที่จะใหบริการ มากเปนลําดับแรก และยังสอดคลอง
กับการศึกษาของ บุญเลิศ กิตติศักดิ์บุญสุข (2549) พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับ ความ
มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธ ความเปนกันเอง และมีมารยาทที่ดีของพนักงาน  มากเปนลําดับแรก แตไม
สอดคลองกับการศึกษาของ สหรรษา  สถิตยสุขเสนาะ (2546) พบวาผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญกับ พนักงานมีบุคลิกภาพนาเชื่อถือ ซ่ือสัตย และไวใจได  มากเปนลําดับแรก 

ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ(Physical Evidence)  จากการศึกษา
พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมากเปนลําดับแรก คือ ความมีช่ือเสียงและภาพพจนของ
ธนาคาร  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ  สหรรษา   สถิตย สุขเสนาะ  (2546) พบวาผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญกับ มีช่ือเสียงทางดานความมั่นคงของธนาคาร มากเปนลําดับแรก แต
ไมสอดคลองกับการศึกษาของ บุญเลิศ กิตติศักดิ์บุญสุข (2549) พบวาผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญกับ ภายในธนาคารมีบรรยากาศที่ดี ตกแตงทันสมัยและสวยงาม มากเปนลําดับแรก 

ปจจัยดานกระบวนการของการใหบริการ(Process) จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถาม
ใหความสําคญัมากเปนลําดบัแรก คือ การใหคําตอบที่รวดเรว็ในการอนุมัติสินเชื่อ ซ่ึงไมสอดคลอง
กับการศึกษาของ คเชนค  ดิสภาณวุัฒ(2544) พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคญักับ มีระบบ
การทํางานที่ถูกตอง แมนยํา และเชื่อถือได มากเปนลําดับแรก และไมสอดคลองกับการศึกษาของ 
สหรรษา  สถิตยสุขเสนาะ (2546) พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสาํคัญกับ มีระบบการทํางานที่
ถูกตอง แมนยาํ และเชื่อถือได มากเปนลําดับแรก แตสอดคลองกับการศึกษาของ บุญเลิศ กิตติศักดิ์
บุญสุข (2549) พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคญักับ การใหคําตอบที่รวดเร็วในการอนุมตัิ
สินเชื่อ มากเปนลําดับแรก 

ปญหาสวนประสมการตลาดบริการ  ผลการศึกษา  พบวาผูตอบแบบสอบถาม  ให
ความสําคัญตอปญหาสวนประสมการตลาดบริการโดยรวมอยูในระดับปานกลางถึงนอย โดยให
ความสําคัญตอปญหาดานราคา ในเรื่องอัตราดอกเบี้ยสูงกวาธนาคารอื่น มากเปนลําดับแรก  

ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษาของ คเชนค  ดิสภาณุวัฒ (2544) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยสวน
ประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยของลูกคา ธนาคารเอเชีย 
จํากัด(มหาชน) ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวาผูตอบแบบสอบถาม ใหความสําคัญตอปญหา
ดานชองทางการจัดจําหนาย ในเรื่องปญหาดานจํานวนสาขาที่ใหบริการมีนอย มากเปนลําดับแรก 

และไมสอดคลองกับการศึกษาของ สหรรษา  สถิตยสุขเสนาะ (2546) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มี
ผลตอการตัดสินใจของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในการใชบริการสินเชื่อของ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา ผูตอบแบบสอบถาม ให
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ความสําคัญตอปญหาดานกระบวนการใหบริการ ในเรื่อง มีเอกสารที่ใชประกอบการอนุมัติสินเชื่อเปน
จํานวนมาก มากเปนลําดับแรก 

 แตสอดคลองกับการศึกษาของ บุญเลิศ กิตติศักดิ์บุญสุข (2549) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยสวน
ประสมการตลาด ที่มีผลตอการใชบริการสินเชื่อเพื่อการคาของลูกคาธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด
(มหาชน) ในภาคสินเชื่อนครหลวง 4  พบวา ผูตอบแบบสอบถาม ใหความสําคัญตอปญหาดานราคา 
ในเรื่อง อัตราดอกเบี้ยสูง/มากกวาธนาคารอื่น มากเปนลําดับแรก 

 
ขอคนพบ 

ส่ิงที่คนพบจากการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการสินเชื่อ Micro Loan ของลูกคา บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดนครปฐม พบวาผูตอบ
แบบสอบถาม ใหความสําคัญตอปจจัยตางๆ ในภาพรวมอยูระดับมากในทกุดาน  ปจจัยทีใ่หความสําคัญ
ลําดับแรก ไดแก ปจจยัดานกระบวนการของการใหบริการ ในปจจัยยอย เร่ืองการใหคําตอบที่
รวดเร็วในการอนุมัติสินเชื่อ  และ เมื่อศกึษาจําแนกตามประเภทธุรกจิ  วงเงินสินเชื่อรวม  และ 
ยอดขายเฉลีย่ตอป ก็ยังคงพบวา  ผูตอบแบบสอบถาม ใหความสาํคัญในเรื่อง การใหคําตอบที่
รวดเร็วในการอนุมัติสินเชื่อ ในระดับมากที่สุด  ไดแก ประเภทอุตสาหกรรมการผลิต, ประเภทกิจการ
บริการ, ประเภทการเกษตร/เล้ียงสัตว และ สําหรับผูที่มีวงเงนิสินเชื่อรวม ไมเกิน 0.50 ลานบาท และ วงเงิน
สินเชื่อรวม 1.01-1.50 ลานบาท  

ปจจัยทีใ่หความสําคัญลําดับสอง ไดแก ปจจัยดานบุคลากร ในเรื่องพนักงานมีมนษุยสัมพันธมี
ความพรอมเต็มใจใหบริการ ซ่ึงจากการศึกษาโดยจาํแนกตามวงเงนิสินเชือ่รวม และ ยอดขายเฉลี่ยตอป 
พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ใหความสําคัญในเรื่องพนักงานมีมนษุยสัมพันธมีความพรอมเต็มใจ
ใหบริการในระดับมากที่สุดทั้ง 2  กลุม โดยผูตอบแบบสอบถาม ที่ใหความสําคัญในระดับมากที่สุด ไดแก 
ผูที่มีวงเงินสินเชื่อรวมไมเกนิ 0.50 ลานบาท, วงเงินสินเชื่อรวม 1.01-1.50 ลานบาท, วงเงินสินเชื่อรวม 
1.51-2.00 ลานบาท, วงเงนิสินเชื่อรวม 2.01-2.50 ลานบาท และสําหรับกจิการที่มียอดขายเฉลี่ยตอปต่ํา
กวา 1 ลานบาท, มากกวา 3-5 ลานบาท และ มากกวา 5 ลานบาท  

ปจจัยทีใ่หความสําคัญลําดับสาม ไดแกปจจัยดานราคา ในเรื่องอัตราดอกเบี้ย  ซ่ึงจาก
การศึกษาโดยจําแนกตามประเภทธุรกจิ และ ยอดขายเฉลี่ยตอป พบวาผูตอบแบบสอบถามที่ให
ความสําคัญในระดับมากที่สุด ไดแก ประเภทอุตสาหกรรมการผลิต และ กิจการที่มยีอดขายเฉลี่ยตอป
มากกวา 3-5 ลานบาท  
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ปจจัยทีใ่หความสําคัญลําดับสี่ ไดแกปจจยัดานผลิตภัณฑ ในเรื่องวงเงินสินเชื่อที่ไดรับอนุมัติ 
ซ่ึงจากการศึกษาโดยจาํแนกตามยอดขายเฉลี่ยตอป พบวาผูตอบแบบสอบถามที่ใหความสําคัญในระดับ
มากที่สุด ไดแก กิจการที่มยีอดขายเฉลี่ยตอปมากกวา 3-5 ลานบาท และ มากกวา 5 ลานบาท 

ปจจัยทีใ่หความสําคัญลําดับหา ไดแกปจจยัดานสงเสริมการตลาด ในเรื่องมพีนักงานให
คําแนะนําใหคําปรึกษา โดยจําแนกตามประเภทธุรกิจ และยอดขายเฉลีย่ตอป พบวาผูตอบแบบ สอบ 
ถามที่ใหความสําคัญในระดับมากที่สุด ไดแก ประเภทอุตสาหกรรมการผลิต, ประเภทการเ กษตร/เล้ียงสัตว 
และสําหรับกิจการมียอดขายเฉลี่ยตอปต่ํากวา 1 ลานบาท และ มากกวา 5 ลานบาท  

ส่ิงที่คนพบจากการศึกษาดานปญหาที่มีตอการใหบริการสินเชื่อ Micro Loan ของ บมจ.
ธนาคารกสิกรไทย ในจังหวดันครปฐม  จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหระดับความสําคญั
ระดับปานกลาง ในปญหาดานราคา ในเรื่องคาธรรมเนียมในการจัดการเงินกูสูง/มากกวาธนาคารอืน่ 
ปญหาดานผลิตภัณฑ ในเรื่องหลักประกนั/ภาระการค้ําประกันมากเกนิไป ปญหาดานสงเสริมการตลาด 
ในเรื่องไมมีสวนลดหรือยกเวนคาธรรมเนียม และปญหาดานบุคลากร ในเรื่องขาดพนักงานไปเยีย่มนอก
สถานที่ เมื่อศึกษาโดยจําแนกตามประเภทธุรกิจ และ ยอดขายเฉลี่ยตอป พบวาผูตอบแบบสอบถามที่ให
ความสําคัญสูงสุด ไดแก ประเภทแปรรูปอาหาร และ กิจการที่มียอดขายเฉลี่ยตอปต่ํากวา 1 ลานบาท  

ปญหาที่ใหความสําคัญลําดับสอง ไดแก ปญหาดานผลิตภัณฑ ในเรื่องหลักประกันและ
ภาระค้ําประกนั และ ระยะเวลาผอนชําระสั้น และเมื่อศกึษาโดยจําแนกตามวงเงนิสินเชื่อรวม และ 
ยอดขายเฉลีย่ตอป พบวาผูตอบแบบสอบถามที่ใหความสําคัญสูงสุด ไดแก ผูที่มีวงเงินสินเชื่อรวม 
0.51-1.00 ลานบาท และ กจิการที่มียอดขายเฉลี่ยตอปต่ํากวา 1 ลานบาท 

ปญหาที่ใหความสําคัญลําดับสาม ไดแก ปญหาดานการสงเสริมการตลาด ในเรื่องไมมสีวนลด
หรือยกเวนคาธรรมเนียม และเมื่อศึกษาโดยจําแนกตามวงเงินสินเชื่อรวม และ ยอดขายเฉลี่ยตอป 
พบวาผูตอบแบบสอบถามที่ใหความสําคญัสูงสุด ไดแก ผูที่มีวงเงินสินเชื่อรวมไมเกิน 0.50 ลานบาท, 
ผูที่มีวงเงินสินเชื่อรวม 0.51-1.00 ลานบาท และสําหรับกิจการที่มียอดขายเฉลี่ยตอปต่ํากวา 1 ลานบาท  

ปญหาที่ใหความสําคัญลําดับสี่ ไดแก ปญหาดานบุคลากร ในเรื่องขาดพนักงานไปเยี่ยมนอก
สถานที่ และเมือ่ศึกษาโดยจําแนกตามประเภทธุรกิจ และ ยอดขายเฉลี่ยตอป พบวาผูตอบแบบสอบถามที่ให
ความสําคัญสูงสุด ไดแก ธุรกิจประเภทกจิการบริการ และสําหรับผูที่มีวงเงินสินเชื่อรวม 0.51-1.00 ลาน
บาท  

จึงควรมีการพฒันา ปรับปรุง หรือแกไขปญหา เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของลูกคา  
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ขอเสนอแนะ 
จากการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ

สินเชื่อ Micro Loan ของลูกคา บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดนครปฐม สามารถนํามาเปน
แนวทางในการวางแผนการตลาด, พัฒนาและปรับปรุงการใหบริการใหมีประสิทธภิาพเพิ่มมากขึน้  
โดยมีขอเสนอแนะเพื่อตอบสนองความตองการและแกไขปญหาของลูกคาดังนี ้
 

1. ปจจัยดานกระบวนการของการใหบริการ  
จากการศกึษาพบวา  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจยัยอยดานการใหคาํตอบที่รวดเรว็

ในการอนุมัติสินเชื่อ มากเปนลําดับ 1. ธนาคารจึงควรมกีารพฒันา ปรับปรุง และแกไข ดงันี ้
 

ธนาคารกสิกรไทยมีมาตรฐานระยะเวลาในการใหคําตอบผลการอนุมัติเบื้องตนสินเชื่อได
ภายใน  3 วันทําการ นับจากเอกสารครบถวน   และใชเงินไดภายใน 10 วันทําการ(ที่มา : แผนพับ
เอกสารโฆษณา บมจ.ธนาคารกสิกรไทย) เปนมาตรฐานของธนาคารสําหรับลูกคาที่มาติดตอขอใช
บริการดานสินเชื่อ Micro Loan  นับเปนจุดแข็งของธนาคาร แตยังตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
และสม่ําเสมอใหรวดเร็วขึ้นอีก เพื่อใหทันตอการแขงขันกับธนาคารอื่นๆ ซ่ึงก็พัฒนามาตราฐาน
ความรวดเร็วในการใหคําตอบเชนกัน โดยเฉพาะธุรกิจใหสินเชื่อเงินดวนที่ไมใชธนาคาร เชน 
Quick Cash ฯลฯ บางแหงสามารถใหคําตอบไดภายใน 30 นาที(ที่มา : แผนพับเอกสารโฆษณาธุรกิจ
เงินดวน Quick Cash)  ซ่ึงปจจัยนี้เปนปจจัยที่ลูกคาใหความสําคัญสูงสุด ดังนั้นมีความจําเปนที่
จะตองพัฒนากระบวนการของการใหบริการใหรวดเร็วขึ้นอีก  เพื่อที่จะตอบสนองความตองการ
ของลูกคาที่มาใชบริการดานสินเชื่อที่มีความคาดหวังในการรับบริการที่รวดเร็วยิ่งขึ้นในอนาคต 
โดยออกแบบใบสมัครสินเชื่อใหม ใหงายกวาเดิม ไมมีความซับซอนที่จะทําใหเกิดความสับสนแกผู
กรอกใบสมัครฯ และลดขั้นตอนตางๆ ในการขออนุมัติสินเชื่อ และ รวมทั้งขอเอกสารประกอบการ
พิจารณาสินเชื่อเทาที่จําเปน เพื่อเพิ่มความสะดวกและทําใหเกิดความรูสึกไมยุงยาก ซับซอน ใหกับ
ลูกคา โดยเฉพาะในกลุมที่ประกอบธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมการผลิต, กิจการบริการ, การเกษตร/เล้ียง
สัตว และ กลุมที่มีวงเงินสินเชื่อรวม ไมเกิน 0.5 ลานบาท, วงเงินสินเชื่อรวม 1.01-1.50 ลานบาท ซ่ึงถือเปน
ลูกคารายยอยที่ใหความสําคัญกับปจจัยนี้ในระดับมากที่สุดกวากลุมอื่น  จึงมีความจําเปนที่จะตองลด
ระยะเวลาทราบผลการอนุมัติเบื้องตนลงใหเร็วที่สุด  ถือเปนปจจัยที่มีความสําคัญในการชักชวนลูกคาให
มาใชบริการเปนลําดับแรก 
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 2.  ดานบุคลากร  
จากการศึกษาพบวา  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานพนักงานมีมนุษย

สัมพันธ มีความพรอมเต็มใจใหบริการ มากเปนลําดับ 2  จึงควรมีการพัฒนา ปรับปรุง และแกไขดังนี้ 
ธนาคารควรมีการจัดฝกอบรมพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง และสม่ําเสมอ เพื่อใหบุคลากรมี

มนุษยสัมพนัธ มีความพรอมเต็มใจใหบริการ  มีความเชี่ยวชาญ, ความรู, ความสามารถทางดานสินเชื่อ 
รวมทั้งมีทักษะ และ ความรูเกี่ยวกับผลิตภณัฑของธนาคารคอยใหบริการแกลูกคาอยูทุกสาขา พรอมทั้ง
หมั่นไปเยี่ยมเยียนกิจการของลูกคา โดยเฉพาะในกลุมทีม่ีวงเงินสินเชือ่รวม ไมเกนิ 0.5 ลานบาท, 
วงเงินสินเชื่อรวม 1.01-1.50 ลานบาท, วงเงินสินเชื่อรวม 1.51-2.00 ลานบาท, วงเงินสินเชื่อรวม 
2.01-2.50 ลานบาท และกิจการที่มียอดขายเฉลี่ยตอปต่ํากวา 1 ลานบาท, มากกวา 3-5 ลานบาท และ 
มากกวา 5 ลานบาท ที่ใหความสําคัญกับปจจัยนี้ในระดับมากที่สุด กับในกลุมที่ประกอบธุรกจิประเภท
กิจการบริการ และในกลุมที่มวีงเงินสินเชื่อรวม 0.51-1.00 ลานบาท ซ่ึงถือวาปญหาดานบุคลากร ใน
เร่ืองขาดพนักงานไปเยีย่มนอกสถานที่ มีความสําคัญมากกวากลุมอื่นๆ 

 
3.  ดานราคา  
จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานอัตราดอกเบี้ย มาก

เปนลําดับ 3 ซ่ึงอัตราดอกเบีย้เปนไปตาม ภาวะการแขงขันในตลาด และ ตนทุนทางการเงินของแต
ละธนาคาร ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการหารายไดและในการดําเนินธุรกจิของธนาคาร โดย
ยังคงรักษาความสามารถในการแขงขันและความพึงพอใจใหแกลูกคา ไดอยางสมดุล จึงควรมกีาร
พัฒนา ปรับปรงุ และ แกไข ดงันี้ 

ลูกคารายใหม ธนาคารควรออก Program สงเสริมทางการตลาด ดานอัตราดอกเบี้ย และ
คาธรรมเนียมตาง  ๆ เชนคาธรรมเนียมจัดการใหกูโดยใหสวนลด เปนชวง  ๆ เพื่อชักชวนและจูงใจลูกคา
รายใหมใหตัดสินใจเลือกใชบริการเพิ่มมากขึ้น 

ลูกคารายเกา ธนาคารควรกําหนดอัตราดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมของลูกคา เปนแบบ Variable 
Price ที่มีความหลากหลายตามความเสี่ยงของลูกคาแตละราย ซ่ึงกําหนดจากผลการติดตอ, ระยะเวลาใน
การติดตอ, ภาวะอุตสาหกรรมที่ลูกคาดําเนินธุรกิจ, ฐานะทางการเงินของลูกคาแตละราย, วัตถุประสงคใน
การขอสินเชื่อ และรายไดที่ใหแกธนาคารในชวงที่ผานมา เมื่อลูกคายังคงใชบริการกับธนาคารแลว ยอม
ใชผลิตภัณฑและบริการทางการเงินอื่น  ๆ ที่จะสรางรายไดในทุก  ๆ ดาน เพิ่มขึ้นอีกมาก ตลอดชวงอายุที่
เปนลูกคาของธนาคาร 

โดยเฉพาะในกลุมที่ประกอบธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมการผลิตและกลุมที่กิจการมยีอดขาย
เฉลี่ยตอปมากกวา 3-5 ลานบาท ที่ใหความสําคัญกับปจจัยนีใ้นระดับมากที่สุด กับในกลุมที่ประกอบ
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ธุรกิจประเภทแปรรูปอาหารทะเล และกลุมที่กิจการมยีอดขายเฉลี่ยตอปต่ํากวา 1 ลานบาท ซ่ึงถือวา
ปญหาดานราคามีความสําคัญมากกวากลุมอืน่ๆ 

 
4.  ดานผลิตภณัฑ   
จากการศึกษาพบวา  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานวงเงินสินเชื่อที่

ไดรับอนุมัติ  ธนาคารจึงควรมีการพัฒนา ปรับปรุง และแกไข  ดังนี้ 
ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เปนสถาบันการเงินที่มีช่ือเสียง ในระดบัแนวหนา และ 

เปนผูนําในการออกผลิตภัณฑทางการเงินที่มีนวตกรรม(Innovation)ใหมๆ ดังนั้น  ธนาคารควร
ออกแบบผลิตภัณฑสินเชื่อ Micro Loan ที่หลากหลายใหลูกคาเลือก โดยเนนใหลูกคาไดรับวงเงนิ
สินเชื่อที่เพียงพอและตรงตามความตองการในการทําธุรกิจของลูกคาโดยไมควรกําหนดเงื่อนไขใน
เร่ืองของหลักประกัน หรือภาระการค้ําประกันจากลูกคามากเกินไป ควรพิจารณาความสามารถใน
การชาํระหนี้ของลูกคาจากกระแสเงินสดในการดําเนินธรุกิจและภาวะอุตสาหกรรมเปนหลัก  อีกทัง้
มีระยะเวลาใหผอนชําระไดนานขึ้นโดยเฉพาะ ผูตอบแบบสอบถามในกลุมกิจการที่มียอดขายเฉลี่ย
ตอปมากกวา 3-5 ลานบาท และ มากกวา 5 ลานบาท ทีใ่หความสําคญักับปจจัยนี้ในระดับมากทีสุ่ด 
และในกลุมกจิการที่มียอดขายเฉลี่ยตอปต่าํกวา 1 ลานบาท ซ่ึงถือวาปญหาระยะเวลาผอนชําระส้ันมี
ความสําคัญ กบัในกลุมที่มวีงเงินสินเชื่อรวม 0.51-1.00 ลานบาท ซ่ึงถือวาปญหาเรื่องหลักประกันและ
ภาระค้ําประกนัมีความสําคญัมากกวากลุมอื่นๆ 

 
5.  ดานการสงเสริมการตลาด  
จากการศกึษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจยัยอยดานมพีนกังานใหคาํแนะนํา 

ใหคําปรึกษา ธนาคารจึงควรมกีารพฒันา ปรับปรุง และแกไข ดังนี ้
ธนาคารควรจัดใหมีพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญ, ความรู, ความสามารถทางดานสินเชือ่ คอยให

คําแนะนําใหคําปรึกษาแกลูกคาโดยมีการจดัการอบรมใหความรูแกพนักงานอยางตอเนื่องในเรื่องความ
รอบรูในการจดัการทางธุรกิจ,  ภาวะเศรษฐกิจในปจจุบนั หรือนวตกรรมทางการเงินใหม ๆ เพื่อคอย
ใหบริการลูกคาอยูทุกสาขาโดยเฉพาะผูตอบแบบสอบถามในกลุมที่ประกอบธุรกิจประเภท
อุตสาหกรรมการผลิต, การเกษตร/เล้ียงสัตว และ ผูตอบแบบสอบถามกลุมที่มียอดขายเฉลี่ยตอปต่ํากวา 
1 ลานบาท และมากกวา 5 ลานบาท ที่ใหความสาํคัญกับปจจัยนี้ในระดับมากที่สุดและจัดใหมีราย 
การสงเสริมการตลาด โดยมีการใหสวนลดหรือยกเวนคาธรรมเนียม กบักลุมที่มวีงเงินสินเชื่อรวมไมเกิน 
0.50 ลานบาทและกลุมที่มวีงเงนิสินเชื่อรวม 0.51-1.00 ลานบาท ซ่ึงถือวาปญหาดานการสงเสริมการตลาด 
ในเรื่องไมมีสวนลดหรือยกเวนคาธรรมเนยีม มีความสําคัญมากกวากลุมอืน่  ๆ
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6.  ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  
จากการศึกษาพบวา  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานความมีช่ือเสียงและ

ภาพพจนของธนาคาร ธนาคารจึงควรมีการพัฒนา ปรับปรงุ และแกไข ดังนี้ 
ธนาคารควรจัดทําโครงการประเภท CSR (Corporate Social Responsibility) ชวยเหลือสังคม

รอบขางในทองถ่ิน เชน การแจกทนุการศกึษาโรงเรียนตางๆ ในทองถ่ินของแตละสาขาใหเดก็ๆใน
ทองถ่ินซึ่งจะเติบโตเปนนักธุรกิจในภายหนา รูสึกชื่นชมธนาคาร และ ใหความสนับสนุนเงินทุนกบั
ผูประกอบการที่มีโครงการลงทุนที่ใชนวตกรรมใหมๆ หรือ รักษาสภาพแวดลอมฯลฯ โดยมีการ
ประชาสัมพันธสงเสริมธนาคารใหมีช่ือเสียง และภาพพจนที่ดี เปนทีย่อมรับของลูกคามากยิ่งขึ้น     

 
7.  ดานชองทางการจัดจําหนาย 
จากการศกึษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจยัยอยดานทําเลที่ตั้งของสาขา

ที่ใชบริการอยูใกลสะดวกในการตดิตอ สวนปญหาทีเ่กดิขึ้นจากการใชบริการ ใหความสําคัญตอปจจัย
ยอยดานสถานที่จอดรถคับแคบไมเพยีงพอ ธนาคารจึงควรมีการพฒันา ปรับปรุง และแกไข ดังนี ้

ปจจุบันธนาคาร กสิกรไทย จํากัด(มหาชน)  มีสาขาอยู 8 แหง  ในจังหวัดนครปฐม 
เนื่องจากลูกคาที่มาติดตอกับธนาคารจะมีการใชบริการที่หลากหลายและตลอดเวลา ธนาคารจึงควร
พิจารณาเพิ่มชองทางการบริการใหแกลูกคาเพิ่มขึ้น  โดยเฉพาะดานธนาคารอิเล็คทรอนิค เพื่ออํานวย
ความสะดวกใหกับลูกคา  เชน  การแสดงความจํานงในการขอสินเชื่อ Micro   Loan ผานเครื่อง
อิเล็คทรอนิค ATM, เครื่องจักรอัตโนมัติ Automatic Vending Machine หรือผานทางธนาคารทาง 
Internet โดยสามารถทราบผลการอนุมัติเบื้องตนไดทันที, ผานธนาคารทางโทรศัพท รวมท้ังดานการ
ชําระหนี้และคาธรรมเนียมตางๆ สามารถชําระเงินผานจุด PayPoint อ่ืนๆไดเพิ่มขึ้น  เปนตน 

ธนาคารควรมีการขยายสาขาใหมใหทั่วถึง ครอบคลุมทุกอําเภอ, ชุมชนใหญๆ, ตลาดการคา 
และหางสรรพสินคาใหญๆ ในจังหวดันครปฐม เพื่อใหอยูในทําเลที่ใกลกับกลุมลูกคาเปาหมายใหมาก
ที่สุด  ซ่ึงตองพิจารณาในเรื่องของทําเลที่ตั้งของสาขา ที่สําคัญตองมีสถานที่จอดรถเพียงพอสําหรับ
ลูกคาที่มาใชบริการ 
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