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แบบสอบถาม   
         เลขท่ี............... 

                 สาขาท่ีเก็บขอมูล............................ 

เร่ือง  “ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสินเชี่อ Medium SME  
ของลูกคาธนาคาร กสิกรไทย จํากัด  (มหาชน)  ในจังหวัดสมุทรสาคร”  

 
แบบสอบถามชุดนี้สรางข้ึนเพื่อศึกษาปจจยัสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอการ

เลือกใชบริการสินเช่ือ Medium SME  ของลูกคา ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)   ในจังหวดั
สมุทรสาคร  เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สําหรับผูบริหาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยเชียงใหม    ผูศึกษาจึงใครขอความกรุณาทานใน
การกรอกแบบสอบถาม  โดยจะนําขอมูลท่ีไดไปประมวลผลและ สรุปผลการวิจัยในภาพรวม เพื่อ
ประโยชนในกระบวนการพัฒนาการใหบริการดานสินเช่ือของธนาคารใหลูกคาไดรับความพึง
พอใจสูงสุด  ซ่ึงจะไมสงผลกระทบใดๆ ตอทาน จึงขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาส นี้  
 
 แบบสอบถามชุดนี้แบงเปน 3 สวน คือ  
    สวนท่ี 1   ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
    สวนท่ี 2   ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือ ของ 
                    ลูกคาธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 
    สวนท่ี 3  ปญหาในการใชบริการสินเช่ือ Medium SME ของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
       ในจังหวดัสมุทรสาคร 
 
สวนท่ี 1.  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามและขอมูลทางธุรกิจ 
คําชี้แจง  กรุณาทําเคร่ืองหมาย    ลงในชองท่ีตรงตามความเปนจริงของทานมากท่ีสุด 
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 ข้ึนไป 
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3.  สถานภาพทางครอบครัว 
   1.  โสด      2.  สมรส 
   3.    หยา / หมาย / แยกกนัอยู 
 
4.  ระดับการศึกษาสูงสุด 
   1.  มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือ ตํ่ากวา  

  2.  อนุปริญญา หรือ ปวส.      3.  ปริญญาตรี  
  4.  สูงกวาปริญญาตรี 

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

 
6.  ประเภทกิจการ 
   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 5  ป     2.  6 –10  ป 
   3.  มากกวา  10  ป 
 
8.  ธุรกิจของทานจดทะเบียนกอต้ังในลักษณะใด 
   1.  บุคคลธรรมดา     2.  หางหุนสวนจํากัด 

  3.  บริษัทจํากัด                                      4.  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................... 
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9.  มูลคาสินทรัพยถาวรสุทธิของกิจการของทาน 
 1.  ไมเกิน  30  ลานบาท                        2.   31 -  50  ลานบาท 
 3.   51- 200  ลานบาท                            4.  มากกวา  200  ลานบาท 

 
10.  จํานวนคนงาน หรือ พนักงานท้ังหมด ในกิจการของทาน 
   1.  ไมเกนิ  30  คน     2.  31- 50  คน 
   3.   51 -  200  คน     4.  มากกวา  200  คน 
 
11.  ยอดขายตอปของกิจการทาน 
   1.  ตํ่ากวา  50  ลานบาท    2.   50 -  100  ลานบาท 
   3.  101 – 400 ลานบาท    4.   มากกวา 400  ลานบาท   

   
12.  สถานท่ีต้ังกิจการ 

 1.  อําเภอเมือง   
 2.  อําเภอบานแผว 
 3.  อําเภอกระทุมแบน 

 
13.  ปจจุบันทานใชสินเช่ือประเภทใดของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  
 ( ตอบไดมากกวา 1ขอ ) 
  1.  เงินกู เบิกเงินเกินบัญชี ( Overdraft )  
   2  ต๋ัวสัญญาใชเงิน   ( Promissory Notes ) 
   3. วงเงินเพื่อการคาระหวางประเทศ ( Trade Finance ) 
  4 . สินเช่ือระยะยาว ( Term Loan )    

 5.  หนังสือคํ้าประกัน (Guarantee )  
   6. อาวัล / รับรองต๋ัวเงิน 
    7.  หนังสือรับรองเครดิต  

   8.  สินเช่ือพิเศษ เพื่อหมุนเวยีนในธุรกิจ เชน  Buyer Financing  , Dealer Financing  
    9. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)....................................................................... 
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14. ระยะเวลาที่ทานเปนลูกคาสินเช่ือของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน ) ตามขอ 14 
  1. ไมเกนิ 1 ป    2.  2 – 5 ป  
  3.  6 – 10 ป       4. มากกวา 10 ป 
 
15.  วงเงินสินเช่ือรวมท่ีใชบริการกับธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในปจจุบัน 
    ( ท้ังนี้ ไมรวม   เงินกูเพื่อท่ีอยูอาศัย  และ บัตรเครดิต )  
   1.  ไมเกนิ 10  ลานบาท    2.  10.1 – 20  ลานบาท 
   3.  20.1 - 50  ลานบาท    4.  50.1 - 100 ลานบาท 

 5.  มากกวา  100  ลานบาท 
 

16.  วัตถุประสงคในการใชบริการสินเช่ือตามขอ 13  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ ) 
   1.  เพื่อลงทุนในกิจการใหม   

  2.  เพื่อลงทุนขยายกิจการเดิม 
 3.   เพื่อไถถอนหนี้จากสถาบันการเงินอ่ืน  
 4.   เพื่อนําไปใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในกจิการ 
 5.   เพื่อนําเขาสินคาจากตางประเทศ 
 6.   เพื่อสงสินคาไปจําหนายตางประเทศ 
 7.   เพื่อใหธนาคารออกหนังสือคํ้าประกัน 
 8.   เพื่อใหธนาคารออกหนังสือรับรองฐานะทางการเงิน ใหกับบุคคลท่ี 3 
  9.   เพื่อการลงทุนในสินทรัพยถาวร เชน ท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจักร อุปกรณ 
 10.   อ่ืนๆ ( โปรดระบุ) .............................................................................    

 
17.  ปจจุบันทานทราบขอมูลการขอใชบริการดานสินเช่ือจากแหลงใด ( ตอบไดมากกวา 1 ขอ ) 
  1. พนักงานธนาคาร 
  2 . ส่ือโทรทัศน 
   3.  หนังสือพิมพ / นิตยสาร 
   4 . Web Site ของธนาคาร 
   5.  Call Center ของธนาคาร   
   6.  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .............................................. 
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สวนท่ี  2.  ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสินเชือ่ Medium 
SMEของลูกคาธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน ) ทานใหความสําคัญตอปจจัยตอไปน้ีในระดบัใด 
คําชี้แจง : กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ลงในชอง   ตามที่ทานเห็นดวยท่ีสุด                (กรุณาตอบทุกขอ) 

ระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการเลือก 
ปจจัยสวนประสมตลาดบริการ มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 
     1.  ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product)      

   1. มีประเภทสินเช่ือหลากหลายใหเลือก      
   2. วงเงินสินเช่ือท่ีไดรับอนมัุติ      
  3. การใหบริการเสริมผลิตภัณฑสินเช่ือมีหลากหลาย      
4. ระยะเวลาการผอนชําระ       
5.  หลักประกนั และ ภาระการค้ําประกัน      
6. มีบริการที่ครบวงจร      
7.  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ......................................................      
   2.  ปจจัยดานราคา (Price)      

1.  อัตราดอกเบี้ย      
2.  คาธรรมเนียมในการจัดการเงินกู      
3.  คาธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพย      
4.  คาธรรมเนียมการชําระหนี้คืนกอนกําหนด      
5.  อ่ืนๆ(โปรดระบุ)........................................................      
  3. ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย (Place)      

1. ทําเลที่ต้ังของสาขาท่ีใชบริการอยูใกล สะดวกในการติดตอ       
2.  มีสถานท่ีจอดรถเพียงพอ      
3.  มีสาขาท่ีใหบริการจํานวนมาก       
4. มีศูนยบริการดานสินเช่ือ ท่ีมีพนักงานคอยใหคําปรึกษา      
5.  สามารถใชบริการผานโทรศัพท  K-E Phone Banking       
6.  สามารถใชบริการผานอินเตอรเน็ต K - E Internet      
7.  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................................................      
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สวนท่ี  2.  ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสินเชือ่ Medium SME 
ของลูกคาธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน ) ทานใหความสําคัญตอปจจัยตอไปนีใ้นระดับใด          ( ตอ ) 

ระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการเลือก 
ปจจัยสวนประสมตลาดบริการ มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 
    4.  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 ผานส่ือตาง ๆ        
6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..........................................................      
    5.  ปจจัยดานบุคลากร ( People )      

1.  พนักงานมีมนุษยสัมพนัธ  มีความพรอมเต็มใจใหบริการ      
2.  พนักงานมีบุคลิกภาพนาเช่ือถือ       
3.  พนักงานมีความรอบรู มีทักษะ เช่ียวชาญงานสินเช่ือ      
4.  พนักงานไปเย่ียมเยยีนดแูล ใหคําปรึกษาอยางถูกตอง  ใช
ภาษาท่ีเขาใจงาย แกลูกคา 

     

5.  มีพนักงานใหบริการอยางเพียงพอ      
6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..........................................................      
    6.  ดานกระบวนการของการใหบริการ (Process)      

1.  การใหคําตอบท่ีรวดเร็วในการอนุมัติสินเช่ือ      
2.  เอกสารการขอสินเช่ือ และทํานิติกรรม ไมยุงยาก       
3.  มีระบบการทํางานท่ีถูกตอง แมนยํา เช่ือถือได      
4.  ข้ันตอนตางๆในการขออนุมัติสินเช่ือไมยุงยากซับซอน      
5. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ..........................................................        
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สวนท่ี  2.  ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสินเชือ่ Medium SME 
ของลูกคาธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน ) ทานใหความสําคัญตอปจจัยตอไปนีใ้นระดับใด          ( ตอ ) 

ระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการเลือก 
ปจจัยสวนประสมตลาดบริการ มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 
7. ปจจัยดานการสรางและนําเสนอปจจัยทางกายภาพ 
(Physical Evidence and Presentation) 

     

1. ภายในธนาคาร มีการตกแตงทันสมัย สะอาด กวางขวาง      
2.  ภายในธนาคารมีอุปกรณ เคร่ืองมือ ท่ีทันสมัย       
3.  ภายในธนาคารมีการจัดวางเอกสาร อุปกรณ เปนระเบียบ      
4.  ความมีช่ือเสียง และ ภาพพจน ของธนาคาร      
5.  มีส่ิงอํานวยความสะดวก เชน โทรทัศน น้ําดื่ม หองน้ํา      
6. พนักงานแตงกายตามประเพณีในวนัสําคัญ เชน  
       วันสงกรานต , ลอยกระทง และวนัข้ึนปใหม 

     

7. อ่ืน ๆ ( โปรดระบุ)      
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สวนท่ี 3.   ขอมูลเก่ียวกับปญหาและขอเสนอแนะท่ีมีตอการใชบริการสินเชื่อ Medium SME ของ
ลูกคา ธนาคารกสิกรไทย จํากัด ( มหาชน ) 
คําชี้แจง : กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองท่ีทานเหน็วารุนแรงมากท่ีสุด( กรุณาตอบทุกขอ )  

ระดับความสําคัญของปญหา  ปญหาของปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

     1.  ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product)      

   1. ประเภทสินเช่ือมีใหเลือกนอย      
   2. วงเงินสินเช่ือท่ีไดรับอนมัุติไมตรงตามความตองการ      
  3. การใหบริการเสริมผลิตภัณฑสินเช่ือมีนอย      
4. ระยะเวลาการผอนชําระส้ัน      
5. หลักประกนั และภาระคํ้าประกันมากเกนิไป      
6.  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ......................................................      
   2.  ปจจัยดานราคา (Price)      

1.  อัตราดอกเบี้ยสูงกวาธนาคารอ่ืน      
2.  คาธรรมเนียมในการจัดการเงินกูสูงกวาธนาคารอ่ืน      
3.คาธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพยสูงกวาธนาคารอื่น      
4. คาธรรมเนียมการชําระหนีคื้นกอนกําหนดสูงกวา
ธนาคารอ่ืน 

     

5.  อ่ืนๆ(โปรดระบุ)........................................................      
  3. ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย (Place)      

1.  ทําเลที่ต้ังของธนาคารอยูไกลไมสะดวกในการติดตอ       
2.  สถานท่ีจอดรถคับแคบ ไมเพียงพอ      
3.  จํานวนสาขาของธนาคารมีนอย ไมเพยีงพอใชบริการ      
4.  ศูนยบริการสินเช่ือไมเพียงพอ มีพนักงานใหคําปรึกษา
ไมเพียงพอ 

     

5. ไมสามารถติดตอผานโทรศัพทได E-Phon Banking        
6.  ไมสามารถใชบริการผานอินเตอรเน็ตได E- Internet      
7.  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................................................      
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ส วนท่ี 3.   ขอมูลเก่ียวกับปญหาและขอเสนอแนะท่ีมีตอการใชบริการสินเชื่อ Medium SME ของ 
ลูกคา ธนาคารกสิกรไทย จํากัด ( มหาชน ) 
คําชี้แจง : กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองท่ีทานเหน็วารุนแรงมากท่ีสุด( กรุณาตอบทุกขอ ) 

ระดับความสําคัญของปญหา   
         ปญหาของปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 

    4.  ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  (Promotion)      

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

     

3.  ไมมีสวนลด หรือ ยกเวนคาธรรมเนียม      
4. การโฆษณา ประชาสัมพันธ ผานส่ือตางๆ มีนอย       
5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..........................................................      
    5.  ปจจัยดานบุคลากร ( People )      

1. พนักงานไมมีมนุษยสัมพนัธ ไมเต็มใจใหบริการ      
2.  พนักงานมีบุคลิกภาพไมนาเช่ือถือ       
3.  พนักงานขาดความรอบรู ในทักษะงานสินเช่ือ      
4.  พนักงานใหคําแนะนํา / คําปรึกษาไมชัดเจน      
5.  มีบุคลากรดานสินเช่ือไมเพียงพอ        
6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..........................................................      
    6.  ดานกระบวนการของการใหบริการ (Process)      

1.  การใหคําตอบในการอนมัุติสินเช่ือลาชา      
2.  เอกสารยุงยาก ซับซอน ในการทํานิติกรรม       
3.  มีการทํางานท่ีผิดพลาดบอย      
4.  ข้ันตอนตางๆในการอนุมัติสินเช่ือ ยุงยาก ซับซอน      
5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ )..................................................       
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สวนท่ี 3.   ขอมูลเก่ียวกับปญหาและขอเสนอแนะท่ีมีตอการใชบริการสินเชื่อ Medium SME ของ 
ลูกคา ธนาคารกสิกรไทย จํากัด ( มหาชน ) 
คําชี้แจง : กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองท่ีทานเหน็วารุนแรงมากท่ีสุด( กรุณาตอบทุกขอ ) 

ระดับความสําคัญของปญหา   
         ปญหาของปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 

7. ปจจัยดานการสรางและนําเสนอปจจัยทางกายภาพ 
        (Physical Evidence and Presentation) 

     

1. บรรยากาศภายในธนาคาร ตกแตงไมทันสมัย ไมสวยงาม      
2. ภายในธนาคาร เคร่ืองมือ และ อุปกรณสํานักงานไมทันสมัย        
3. การจัดวาง เอกสาร สินเช่ือ และอุปกรณสํานักงานไม
เปนระเบียบ 

     

4. ช่ือเสียง และภาพพจนของธนาคาร ไมดี สูธนาคารคูแขง
ไมได 

     

5. ไมมีส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ภายในธนาคาร เชน 
โทรทัศน น้ําดืม่ หองน้ํา เปนตน 

     

6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................................................      
 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม   
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
 
 
      ขอขอบพระคณุ เปนอยางสูง  มา ณ โอกาส นี้  
                                          นายอนวัช   จ่ันสกุล        

                    ผูทําการศึกษา  
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ประวัติผูเขียน 

 
 
ชื่อ - สกุล  นายอนวัช  จัน่สกุล 
 
วัน เดือน ปท่ีเกิด   6  เมษายน 2508 
 
ประวัติการศึกษา 
         สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนปานะพันธุวิทยา  

            ในพระบรมราชูปถัมภ  ปการศึกษา 2523 
   สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปานะพนัธุวิทยา  

            ในพระบรมราชูปถัมภ    ปการศึกษา 2526 
   สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปการศึกษา 2531  
 
ประวัติการทํางาน 
       พ.ศ. 2537   พนักงานเช็คเกอร (ผูชวยหัวหนาสวน)  สวนสินเช่ือ 
          สินคาขา  บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ศูนยธุรกิจ 
          ตางประเทศ สีลม 
         พ.ศ. 2540      ธนกรสาขา (ผูชวยหัวหนาสวน) ดานสินเช่ือ บมจ. 

          ธนาคารกสิกรไทย สาขาสวนจตุจกัร 
      พ.ศ. 2544      ผูชวยผูจัดการสาขา (หัวหนาสวน ) ดานสินเช่ือ  

        บมจ.ธนาคารกสิกรไทย สาขาสวนสนามเปา 
    พ.ศ. 2545      ผูดูแลความสัมพันธลูกคาบรรษัท  ฝายพาณิชยบรรษัท 
              ธนกิจ ศูนยธุรกิจลูกคาบรรษัท  สํานักถนนเสือปา 

         พ.ศ. 2549      ผูจัดการทีมลูกคาผูประกอบการ 1 (ผูชวยผูอํานวยการฝาย ) 
                       ศูนยธุรกิจลูกคาผูประกอบการ 1 ถนนเศรษฐกิจ 1  
          สมุทรสาคร 

 


