
 
บทท่ี 4 

ผลการศึกษา 

 
  การศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการ

สินเช่ือ Medium SME  ของลูกคา ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)      ในจังหวัดสมุทรสาคร โดย
เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามจํานวน 260 ชุดและนําขอมูลท่ีไดมาทําการวิเคราะหและแปล
ผลขอมูลออกเปน 5 สวน ดังนี้ 
  สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม  

 ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานภาพทางครอบครัว ระดับการศึกษาสูงสุด 
ตําแหนงในกิจการ ประเภทกิจการ ระยะเวลาท่ีทานประกอบกิจการ ลักษณะของธุรกิจท่ีจดทะเบียน
มูลคาสินทรัพยถาวรสุทธิ จํานวนคนงานในกิจการ หรือ พนักงานท้ังหมดในกิจการ ยอดขายตอป 
สถานท่ีต้ังกิจการ ประเภทสินเช่ือท่ีใชบริการ ระยะเวลาที่ทานเปนลูกคาสินเช่ือ วงเงินสินเช่ือรวม 
วัตถุประสงคในการใชบริการสินเช่ือ แหลงขอมูลการขอใชบริการดานสินเช่ือ   สาขาของธนาคาร
กสิกรไทย ในจังหวัดสมุทรสาคร (ตารางท่ี 1 – 18 ) 
  สวนท่ี  2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสินเชื่อ 
Medium SMEของลูกคา ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดสมุทรสาคร  
 ประกอบดวยปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการ
สงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการของการใหบริการ และดานปจจัยดานการสรางและ
นําเสนอปจจัยทางกายภาพ (ตารางท่ี 19 - 26 ) 
  สวนท่ี 3 ปญหาในการเลือกใชบริการสินเชื่อ Medium SME ของลูกคา ธนาคารกสิกร
ไทย จํากัด (มหาชน ) ในจังหวัดสมุทรสาคร 
  ประกอบดวยปญหา ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการ
สงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการของการใหบริการ และดานปจจัยดานการสราง
และนําเสนอปจจัยทางกายภาพ (ตารางท่ี 27 - 34 ) 
  สวนท่ี 4  ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสินเชื่อ 
Medium SMEของลูกคาธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดสมุทรสาคร จําแนกตาม  
ประเภทกิจการ ยอดขายตอปของกิจการ และวงเงินสินเชื่อรวม  
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  ประกอบดวยปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการ
สงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการของการใหบริการ และดานปจจัยดานการสราง
และนําเสนอปจจัยทางกายภาพ (ตารางท่ี 35 - 58 )  
  สวนท่ี 5 ปญหาในการเลือกใชบริการสินเชื่อ Medium SMEของลูกคาธนาคารกสิกร
ไทย จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดสมุทรสาคร จําแนกตาม  ประเภทกิจการ ยอดขายตอปของกิจการ 
และวงเงินสินเชื่อรวม  
  ประกอบดวยปญหา ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการ
สงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการของการใหบริการ และดานปจจัยดานการสราง
และนําเสนอปจจัยทางกายภาพ (ตารางท่ี 59 - 82 ) 
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สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางท่ี 1  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย 158 60.8 
หญิง 102 39.2 

รวม 260 100.0 
 
 จากตารางท่ี 1  พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 158 คน       
คิดเปนรอยละ 60.8 และเปนเพศหญิง จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 39.2 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 2  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาย ุ
 

อายุ จํานวน รอยละ 
20-29 ป 10 3.8 
30-39 ป 55 21.2 
40-49 ป 96 36.9 
50- 59  ป 90 34.6 
60 ปข้ึนไป 9 3.5 

รวม 260 100.0 
 
 จากตารางท่ี 2  พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีอายุระหวาง 40 – 49 ป จํานวน 
96 คน คิดเปนรอยละ 36.9 รองลงมา มีอายุระหวาง 50-59 ป จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 34.6 มี
อายุระหวาง 30-39 ป จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 21.2 มีอายุระหวาง20-29 ป จํานวน 10 คน      
คิดเปนรอยละ 3.8 มีอายุ 60 ปข้ึนไป จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 3.5 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 3  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพทางครอบครัว 
 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 
โสด 39 15.0 
สมรส 209 80.4 
อ่ืนๆ ไดแก หมาย หยางรางและแยกกันอยู 12 4.6 

รวม 260 100.0 
 
  จากตารางท่ี 3  พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพสมรส จํานวน 209 คน
คิดเปนรอยละ 80.4 รองลงมา สถานภาพโสด จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 15.0 สถานภาพอ่ืนๆ 
ไดแก หมาย หยารางและแยกกันอยู จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 4.6 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด 
 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 27 10.4 
อนุปริญญาหรือเทียบเทา 46 17.7 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 129 49.6 
สูงกวาปริญญาตรี 58 22.3 

รวม 260 100.0 
 
  จากตารางท่ี 4  พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี 
หรือเทียบเทา จํานวน 129 คน คิดเปนรอยละ 49.6 รองลงมา ระดับสูงกวาปริญญาตรี  จํานวน 58 
คน คิดเปนรอยละ 22.3 ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 17.7 และ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 10.4 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 5  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตําแหนงในกิจการ 
 

ตําแหนงในกิจการ จํานวน รอยละ 
เจาของกิจการ 88 33.8 
กรรมการผูจัดการ 106 40.8 
หุนสวนผูจดัการ 20 7.7 
ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 35 13.5 
อ่ืนๆ ไดแก ผูอํานวยการและกรรมการบริหาร 11 4.2 

รวม 260 100.0 
 
  จากตารางท่ี 5 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีตําแหนงในกิจการเปนกรรมการ
ผูจัดการ จํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 40.8 รองลงมา เจาของกิจการ จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 
33.8 ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 13.5 หุนสวนผูจัดการ จํานวน 20 
คน คิดเปนรอยละ 7.7 และอ่ืนๆ ไดแกผูอํานวยการและกรรมการบริหาร จํานวน 11 คน คิดเปน   
รอยละ 4.2 ตามลําดับ   
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ตารางท่ี 6  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทของกิจการ 
 

ประเภทของกิจการ จํานวน รอยละ 
อุตสาหกรรมการผลิต 98 37.7 
กิจการบริการ 22 8.5 
การพาณิชยคาสง/คาปลีก 74 28.5 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 11 4.2 
การแปรรูปอาหารทะเล 45 17.3 
ธุรกิจรับเหมากอสราง 3 1.2 
การเกษตร/เล้ียงสัตว 5 1.8 
อ่ืนๆ ไดแก ธุรกิจสวนอาหารและธุรกิจเดนิเรือประมง 2 0.8 

รวม 260 100.0 
 
  จากตารางท่ี 6  พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีกิจการประเภท อุตสาหกรรมการ
ผลิต จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 37.7 รองลงมา การพาณิชยคาสง /คาปลีก จํานวน 74 คน คิดเปน
รอยละ 28.5 การแปรรูปอาหารทะเล จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 17.3 กิจการบริการ จํานวน 22 
คน คิดเปนรอยละ 8.5 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 4.2 การเกษตร/เล้ียงสัตว 
จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.8 ธุรกิจรับเหมากอสราง จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.2 และ อ่ืนๆ 
ไดแก ธุรกิจสวนอาหาร และธุรกิจเดินเรือประมง จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.8  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 7  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระยะเวลาท่ีประกอบ
กิจการ 
 

ระยะเวลาท่ีประกอบกิจการ จํานวน รอยละ 
ไมเกิน 5 ป 46 17.7 
6-10ป 85 32.7 
มากกวา 10 ป 129 49.6 

รวม 260 100.0 
 
  จากตารางท่ี 7  พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระยะเวลาประกอบกิจการมากกวา 
10 ป จํานวน 129 คน คิดเปนรอยละ 49.6 6-10ป จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 32.7 และไมเกิน 5 ป 
จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 17.7  ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 8  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามลักษณะของธุรกิจท่ีจด
ทะเบียน 
 

ลักษณะของธุรกิจท่ีจดทะเบียน จํานวน รอยละ 
บุคคลธรรมดา 65 25.0 
หางหุนสวนจาํกัด 23 8.8 
บริษัทจํากัด 172 66.2 

รวม 260 100.0 
   
 จากตารางท่ี 8 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนจดทะเบียนธุรกิจในลักษณะบริษัทจํากัด 
จํานวน 172 คน คิดเปนรอยละ 66.2 รองลงมา บุคคลธรรมดา จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 25.0 
และ หางหุนสวนจํากัด จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 8.8 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 9  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามมูลคาสินทรัพยถาวรสุทธิ 
 

มูลคาสินทรัพยถาวรสุทธิ จํานวน รอยละ 
ไมเกิน 30 ลานบาท 71 27.3 
31 - 50 ลานบาท 70 26.9 
51 - 200 ลานบาท 103 39.6 
มากกวา 200 ลานบาท 16 6.2 

รวม 260 100.0 
 
  จากตารางท่ี 9  พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีมูลคาสินทรัพยถาวรสุทธิ 51-200 
ลานบาท  จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 39.6 รองลงมา ไมเกิน 30 ลานบาท จํานวน 71 คน คิดเปน
รอยละ 27.3  31 - 50 ลานบาท 70 คน คิดเปนรอยละ 26.9 และ มากกวา 200 ลานบาท จํานวน 16 
คน คิดเปนรอยละ 6.2 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 10  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามจํานวนคนงานหรือ
พนักงานท้ังหมดในกิจการ 
 

จํานวนคนงานหรือพนักงานท้ังหมดในกิจการ จํานวน รอยละ 
ไมเกิน 30 คน 49 18.8 
31 - 50 คน 69 26.5 
51 - 200 คน 124 47.7 
มากกวา 200 คน 18 7.0 

รวม 260 100.0 
 
  จากตารางท่ี 10  พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีจํานวนคนงานหรือพนักงาน
ท้ังหมดในกิจการ51-200 คน รอยละ 47.7 รองลงมา 31-50 คน รอยละ 26.5 ไมเกิน 30 คน รอยละ 
18.8 และมากกวา 200 คน รอยละ 7.0 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 11  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามยอดขายตอป 
 

ยอดขายตอป จํานวน รอยละ 
ตํ่ากวา 50 ลานบาท 55 21.2 
50 - 100 ลานบาท 72 27.7 
101 - 400 ลานบาท 128 49.2 
มากกวา 400 ลานบาท 5 1.9 

รวม 260 100.0 
 
  จากตารางท่ี 11 พบวาธุรกิจของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมียอดขายตอป101-400 
ลานบาท จํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 49.2 รองลงมา 50 - 100 ลานบาท จํานวน 72 คน คิดเปน
รอยละ 27.7 ตํ่ากวา 50 ลานบาท จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 21.2 และ  มากกวา 400 ลานบาท 
จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.9 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 12  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานท่ีต้ังกิจการ 
 

สถานท่ีตัง้กิจการ จํานวน รอยละ 
อําเภอเมือง 238 91.5 
อําเภอบานแพว 10 3.8 
อําเภอกระทุมแบน 12 4.6 

รวม 260 100.0 
 
  จากตารางท่ี 12 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานท่ีต้ังกิจการในอําเภอเมือง 
จํานวน 238 คน คิดเปนรอยละ 91.5 รองลงมา อําเภอกระทุมแบน จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 4.6 
และ อําเภอบานแพว  จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 3.8 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 13  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทสินเช่ือท่ีใช
บริการ 
 

ประเภทสินเชื่อท่ีใชบริการ จํานวน รอยละ 
เงินกูเบิกเกนิบัญชี 229 88.1 
ต๋ัวสัญญาใชเงิน 205 78.8 
วงเงินเพื่อการคาระหวางประเทศ 83 31.9 
สินเช่ือระยะยาว 165 63.5 
หนังสือคํ้าประกัน 115 44.2 
อาวัล  /รับรองต๋ัวเงิน 27 10.4 
หนังสือรับรองเครดิต 7 2.7 
สินเช่ือพิเศษ เพื่อหมุนเวียนในธุรกิจ 11 4.2 
อ่ืนๆ 0 0.0 
หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 

  จากตารางท่ี 13 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีประเภทสินเช่ือท่ีใชบริการคือ 
เงินกูเบิกเกินบัญชี จํานวน 229 คน คิดเปนรอยละ 88.1 รองลงมา ต๋ัวสัญญาใชเงิน จํานวน 205 คน 
คิดเปนรอยละ 78.8 สินเช่ือระยะยาว จํานวน 165 คน คิดเปนรอยละ 63.5 หนังสือคํ้าประกัน รอยละ 
44.2 วงเงินเพื่อการคาระหวางประเทศ จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 31.9 อาวัล    /รับรองต๋ัวเงิน 
จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 10.4 สินเช่ือพิเศษ เพื่อหมุนเวียนในธุรกิจ จํานวน 11 คน คิดเปนรอย
ละ 4.2 รอยละ และ หนังสือรับรองเครดิต จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 2.7  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 14 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระยะเวลาท่ีเปนลูกคา
สินเช่ือของ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด(มหาชน) 
 

ระยะเวลาท่ีเปนลูกคาสินเชื่อ จํานวน รอยละ 
ไมเกิน 1 ป 5 1.9 
2 - 5 ป 93 35.8 
6 – 10 ป 114 43.8 
มากกวา 10 ป 48 18.5 

รวม 260 100.0 
   
 จากตารางท่ี 14 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระยะเวลาท่ีเปนลูกคาสินเช่ือ 
มากท่ีสุดคือ6 - 10 ป จํานวน 114 คน คิดเปนรอยละ 43.8 รองลงมา 2 - 5 ป จํานวน 93 คน คิดเปน
รอยละ 35.8 มากกวา 10 ป รอยละ จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 18.5 และ ไมเกิน 1 ป 5 คน คิดเปน
รอยละ 1.9 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 15 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวงเงินสินเช่ือรวม 
 

วงเงินสินเชื่อรวม จํานวน รอยละ 
ไมเกิน 10 ลานบาท 36 13.8 
10.1 - 20 ลานบาท 41 15.8 
20.1 -  50 ลานบาท 93 35.8 
50.1 - 100 ลานบาท 64 24.6 
มากกวา 100 ลานบาท 26 10.0 

รวม 260 100.0 
   
 จากตารางท่ี 15 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีวงเงินสินเช่ือรวม 20.1 -  50 
ลานบาท จํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 35.8 รองลงมาวงเงินสินเช่ือ 50.1 – 100  ลานบาท จํานวน 
64 คน คิดเปนรอยละ 24.6  วงเงินสินเช่ือ10.1-20 ลานบาท จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 15.8 
วงเงินสินเช่ือไมเกิน 10 ลานบาท จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 13.8 วงเงินสินเช่ือมากกวา 100 ลาน
บาท จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 10.0 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 16  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวัตถุประสงคในการใช
บริการสินเช่ือ 
 

วัตถุประสงคในการใชบริการสินเชื่อ จํานวน รอยละ 
เพื่อลงทุนในกจิการใหม 46 17.7 
เพื่อลงทุนขยายกิจการเดิม 112 43.1 
เพื่อไถถอนหนี้จากสถาบันการเงินอ่ืน 46 17.7 
เพื่อนําไปใชเปนเงินทุนหมุนเวยีนในกจิการ 197 75.8 
เพื่อนําเขาสินคาจากตางประเทศ 77 29.6 
เพื่อสงสินคาไปจําหนายตางประเทศ 43 16.5 
เพื่อใหธนาคารออกหนังสือคํ้าประกัน 58 22.3 
เพื่อใหธนาคารออกหนังสือรับรองฐานะทางการเงิน ใหกับบุคคลท่ี 3 10 3.8 
เพื่อการลงทุนในสินทรัพยถาวร เชน ท่ีดนิ อาคาร เคร่ืองจักร อุปกรณ 98 37.7 
อื่นๆ เพ่ือซื้อ หรือ ปรับปรุง ซอมแซมเรือประมง , เครื่องยนต ,เพ่ือสราง 
อพารทเมนต, เพ่ือจัดซื้อเครื่องทําความเย็น,เพ่ือนําเขาเคร่ืองจักรจากตางประเทศ  

29 11.2 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 จากตารางท่ี 16 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีวัตถุประสงคในการใชบริการ
สินเช่ือคือ เพื่อนําไปใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ จํานวน 197 คน คิดเปนรอยละ 75.8 
รองลงมา เพื่อลงทุนขยายกิจการเดิม จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 43.1 เพื่อการลงทุนใน
สินทรัพยถาวร เชน ท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจักร อุปกรณ จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 37.7  เพื่อนําเขา
สินคาจากตางประเทศ จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 29.6 เพื่อใหธนาคารออกหนังสือคํ้าประกัน 
จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 22.3 เพื่อลงทุนในกิจการใหม จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 17.7 เพื่อ
ไถถอนหนี้จากสถาบันการเงินอ่ืน จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 17.7 เพื่อสงสินคาไปจําหนาย
ตางประเทศ จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 16.5 เพื่อใหธนาคารออกหนังสือรับรองฐานะทางการ
เงิน ใหกับบุคคลท่ี 3 จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 3.8  และอ่ืนๆ เพื่อซ้ือ หรือ ปรับปรุง ซอมแซม 
เรือประมง , เคร่ืองยนต , เพื่อสรางอพารทเมนต , เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองทําความเย็น ,เพื่อนําเขาเคร่ืองจักร
จากตางประเทศ จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 11.2  ตามลําดับ 

 



 25 

ตารางท่ี 17 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการทราบขอมูลการขอใช
บริการดานสินเช่ือ   
 

การทราบขอมูลการขอใชบริการดานสินเชือ่   จํานวน รอยละ 
พนักงานธนาคาร 238 91.5 
ส่ือโทรทัศน 160 61.5 
หนังสือพิมพ / นิตยสาร 114 43.8 
Web Site ของธนาคาร 131 50.4 
Call Center ของธนาคาร 28 10.8 

อื่นๆ  แผนพับธนาคาร, ลูกคาบอกตอ, ญาติพี่นอง,เพื่อน  21 8.1 
หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
  
 จากตารางท่ี 17 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีตามแหลงขอมูลการขอใช
บริการดานสินเช่ือ   พนักงานธนาคาร จํานวน 238 คน คิดเปนรอยละ 91.5 รองลงมา ส่ือโทรทัศน
จํานวน 160 คน คิดเปนรอยละ 61.5 Web Site ของธนาคาร จํานวน 131 คน คิดเปนรอยละ 50.4 
หนังสือพิมพ  / นิตยสาร จํานวน 114 คน คิดเปนรอยละ 43.8 Call Center ของธนาคาร จํานวน 28 
คน คิดเปนรอยละ 10.8 และ อ่ืนๆ เชน แผนพับธนาคาร, ลูกคาบอกตอ  ญาติพี่นอง เพื่อน จํานวน 
21 คน คิดเปนรอยละ 8.1 ตามลําดับ 
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สวนท่ี 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสินเชื่อ Medium SME
ของลูกคาธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดสมุทรสาคร  
 
 ตารางท่ี 18 แสดงจํานวน รอยละและคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับ
ความสําคัญของปจจัย ดานผลิตภัณฑ ท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือ Medium SME 
 

ระดับความสําคัญ 
มากท่ีสุด มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 

รวม 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ลําดับท่ี 

55 132 63 10 0 260 3.89 มีประเภทสินเชื่อหลากหลายให
เลือก 

    
(21.2) (50.8) (24.2) (3.8) (0.0) 

(100.0) 
มาก 

2 

134 105 19 2 0 260 4.43 วงเงินสินเชื่อที่ไดรับอนุมัติ 
(51.5) (40.4) (7.3) (0.8) (0.0) (100.0) มาก 

1 

47 115 87 11 0 260 3.76 การใหบริการเสริมผลิตภัณฑสินเชื่อ
มีหลากหลาย (18.1) (44.2) (33.5) (4.2) (0.0) (100.0) มาก 

4 

26 112 114 8 0 260 3.60 ระยะเวลาการผอนชําระ 
(10.0) (43.1) (43.8) (3.1) (0.0) (100.0) มาก 

6 

51 103 95 11 0 260 3.75 หลักประกัน และ ภาระการค้ํา
ประกัน (19.6) (39.6) (36.5) (4.2) (0.0) (100.0) มาก 

5 

68 107 71 14 0 260 3.88 มีบริการที่ครบวงจร 
(26.2) (41.2) (27.3) (5.4) (0.0) (100.0) มาก 

3 

      3.88  
คาเฉลี่ยรวม 

      มาก  
หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 = สําคญัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 = สําคัญมาก  2.50 – 3.49 = สําคญัปานกลาง 1.50 – 2.49 = สําคัญนอย  
                   1.00 – 1.49 = สําคัญนอยที่สุด 
 
 จากตารางที่ 18  พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑ
โดยรวมในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.88 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมากไดแก  วงเงินสินเช่ือท่ีไดรับอนุมัติ  มีคาเฉลี่ย 4.43  มีประเภทสินเช่ือ
หลากหลายใหเลือก  มีคาเฉล่ีย 3.89  มีบริการท่ีครบวงจร มีคาเฉล่ีย 3.88 การใหบริการเสริม
ผลิตภัณฑสินเช่ือมีหลากหลาย มีคาเฉล่ีย 3.76 หลักประกัน และ ภาระการคํ้าประกัน มีคาเฉล่ีย  
3.75 และ ระยะเวลาการผอนชําระ มีคาเฉล่ีย 3.60  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 19 แสดงจํานวน รอยละและคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับความสําคัญ
ของปจจัยดานราคา ท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือ Medium SME 
 

ระดับความสําคัญ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

รวม 
ปจจัยดานราคา 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ลําดับท่ี 

151 84 21 3 1 260 4.47 อัตราดอกเบ้ีย 
(58.1) (32.3) (8.1) (1.2) (0.4) (100.0) มาก 

1 

139 90 29 2 0 260 4.41 คาธรรมเนียมในการจัดการเงินกู 
(53.5) (34.6) (11.2) (0.8) (0.0) (100.0) มาก 

2 

69 117 70 3 1 260 3.96 คาธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพย 
(26.5) (45.0) (26.9) (1.2) (0.4) (100.0) มาก 

3 

64 115 72 9 0 260 3.90 ค าธรรมเนี ยมการชําระหน้ีคืนกอน
กําหนด (24.6) (44.2) (27.7) (3.5) (0.0) (100.0) มาก 

4 

      4.18  
คาเฉลี่ยรวม 

      มาก  
หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 = สําคญัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 = สําคัญมาก  2.50 – 3.49 = สําคญัปานกลาง 1.50 – 2.49 = สําคัญนอย  
                   1.00 – 1.49 = สําคัญนอยที่สุด 
 

 จากตารางท่ี 19 พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานราคา โดยรวม
ในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 4.18  ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมาก ไดแก อัตราดอกเบ้ีย มีคาเฉล่ีย 4.47  คาธรรมเนียมในการจัดการเงินกู  มี
คาเฉลี่ย 4.41 คาธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพย มีคาเฉล่ีย 3.96 และคาธรรมเนียมการชําระหนี้
คืนกอนกําหนด มีคาเฉล่ีย 3.80  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 20 แสดงจํานวน รอยละและคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับความสําคัญ
ของปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือ Medium SME 
 

ระดับความสําคัญ 
มากท่ีสุด มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 

รวม ปจจัยดานชองทางการจัด
จําหนาย 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ลําดับ
ท่ี 

171 73 14 2 0 260 4.59 ทําเลที่ต้ังของสาขาที่ใชบริการ
อยูใกล สะดวกในการติดตอ  (65.8) (28.1) (5.4) (0.8) (0.0) (100.0) มากท่ีสุด 

1 

90 23 5 1 0 260 4.40 มีสถานท่ีจอดรถเพียงพอ 
(34.6) (8.8) (1.9) (0.4) (0.0) (100.0) มาก 

2 

71 114 72 3 0 260 3.97 มีสาขาที่ใหบริการจํานวนมาก  
 (27.3) (43.8) (27.7) (1.2) (0.0) (100.0) มาก 

4 

62 135 61 2 0 260 3.99 มีศูนยบริการดานสินเชื่อ  ที่มี
พนักงานคอยใหคําปรึกษา (23.8) (51.9) (23.5) (0.8) (0.0) (100.0) มาก 

3 

24 93 124 18 1 260 3.47 สามารถใชบริการผานโทรศัพท  
K-E Phone Banking  (9.2) (35.8) (47.7) (6.9) (0.4) (100.0) ปานกลาง 

6 

28 92 118 21 1 260 3.48 ส า ม า ร ถ ใ ช บ ริ ก า ร ผ า น
อินเตอรเน็ต K - E Internet (10.8) (35.4) (45.4) (8.1) (0.4) (100.0) ปานกลาง 

5 

      3.98 
คาเฉลี่ยรวม 

      มาก 
 

หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 = สําคญัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 = สําคัญมาก  2.50 – 3.49 = สําคญัปานกลาง 1.50 – 2.49 = สําคัญนอย  
                   1.00 – 1.49 = สําคัญนอยที่สุด 
 

 จากตารางท่ี 20  พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานชองทางการ
จัดจําหนาย โดยรวมในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.98 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาปจจัยยอยท่ีผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุด ไดแก ทําเลที่ต้ังของสาขาท่ีใชบริการอยูใกล 
สะดวกในการติดตอ มีคาเฉล่ีย 4.59 ปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก 
ไดแก มีสถานท่ีจอดรถเพียงพอ มีคาเฉล่ีย 4.40 มีศูนยบริการดานสินเช่ือ ท่ีมีพนักงานคอยให
คําปรึกษา มีคาเฉล่ีย 3.99 มีสาขาท่ีใหบริการจํานวนมาก  มีคาเฉล่ีย 3.97 ปจจัยยอยท่ีผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลางไดแก  สามารถใชบริการผานอินเตอรเน็ต K - E 
Internet  มีคาเฉล่ีย 3.48  สามารถใชบริการผานโทรศัพท  K-E Phone Banking  มีคาเฉล่ีย 3.47  
ตามลําดับ   
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ตารางท่ี 21  แสดงจํานวน รอยละและคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับความ 
สําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือ Medium SME 
 

ระดับความสําคัญ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

รวม 
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ลําดับท่ี 

125 106 27 2 0 260 4.36 
มีพนักงานใหคําแนะนํา  ใหคําปรึกษา 

(48.1) (40.8) (10.4) (0.8) (0.0) (100.0) มาก 
1 

30 109 114 5 2 260 3.62 ใหสิทธิพิเศษโครงการเสริมของธนาคาร 
เชน SME CARE (11.5) (41.9) (43.8) (1.9) (0.8) (100.0) มาก 

4 

44 136 76 4 0 260 3.85 ใหสวนลด หรือ ยกเวนคาธรรมเนียม  
 (16.9) (52.3) (29.2) (1.5) (0.0) (100.0) มาก 

2 

42 102 100 16 0 260 3.65 ใหสิทธิพิเศษลูกคาธนาคารโดยไมคิด
คาธรรมเนียม ในบริการเสริมตางๆ เชน 
บริการ Cash Management 

(16.2) (39.2) (38.5) (6.2) (0.0) (100.0) มาก 
3 

24 68 131 37 0 260 3.30 โฆษณา ประชาสัมพันธ ผานส่ือตาง ๆ   
 (9.2) (26.2) (50.4) (14.2) (0.0) (100.0) ปานกลาง 

5 

      3.76 
คาเฉลี่ยรวม 

      มาก 
 

หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 = สําคญัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 = สําคัญมาก  2.50 – 3.49 = สําคญัปานกลาง 1.50 – 2.49 = สําคัญนอย  
                   1.00 – 1.49 = สําคัญนอยที่สุด 
 

 จากตารางท่ี 21  พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริม
การตลาดโดยรวมในระดับมาก  มีคาเฉลี่ย 3.76  ซ่ึงในรายละเอียดพบวาปจจัยยอยท่ีผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากไดแก มีพนักงานใหคําแนะนํา  ใหคําปรึกษา มีคาเฉล่ีย 
4.36  ใหสวนลด หรือ ยกเวนคาธรรมเนียม มีคาเฉล่ีย 3.85  ใหสิทธิพิเศษลูกคาธนาคารโดยไมคิด
คาธรรมเนียม ในบริการเสริมตางๆ เชน บริการ Cash Management  มีคาเฉล่ีย 3.65   ใหสิทธิพิเศษ
โครงการเสริมของธนาคาร เชน SME CARE  มีคาเฉล่ีย 3.62   และใหความสําคัญกับปจจัยยอยใน
ระดับปานกลาง ไดแก โฆษณา ประชาสัมพันธ ผานส่ือตาง ๆ  มีคาเฉล่ีย 3.30 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 22 แสดงจํานวน รอยละและคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับความสําคัญ
ของปจจัย ดานบุคลากร ท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือ Medium SME 
 

ระดับความสําคัญ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

รวม 
ปจจัยดานบุคลากร 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ลําดับ
ท่ี 

88 111 59 2 0 260 4.10 พนักงานมีมนุษยสัมพันธ  มีความพรอม
เต็มใจใหบริการ (33.8) (42.7) (22.7) (0.8) (0.0) (100.0) มาก 

3 

260 59 137 63 1 260 3.97 
พนักงานมีบุคลิกภาพนาเช่ือถือ 

100.0 (22.7) (52.7) (24.2) (0.4) (100.0) มาก 
4 

94 109 56 1 0 260 4.14 พนักงานมีความรอบรู มีทักษะ เชี่ยวชาญ
งานสินเชื่อ (36.2) (41.9) (21.5) (0.4) (0.0) (100.0) มาก 

2 

108 111 40 1 0 260 4.25 พนักงานไปเยี่ยมเยียนดูแล ใหคําปรึกษา
อยางถูกตอง  ใชภาษาท่ีเขาใจงาย แกลูกคา (41.5) (42.7) (15.4) (0.4) (0.0) (100.0) มาก 

1 

53 132 73 2 0 260 3.91 
มีพนักงานใหบริการอยางเพียงพอ 

(20.4) (50.8) (28.1) (0.8) (0.0) (100.0) มาก 
5 

      4.07  
คาเฉลี่ยรวม 

      มาก  
หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 = สําคญัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 = สําคัญมาก  2.50 – 3.49 = สําคญัปานกลาง 1.50 – 2.49 = สําคัญนอย  
                   1.00 – 1.49 = สําคัญนอยที่สุด 
 
 
 จากตารางท่ี 22  พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานบุคลากร
โดยรวมในระดับสําคัญมาก มีคาเฉล่ีย 4.07 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถาม
ใหความสําคัญในระดับมากไดแก  พนักงานไปเย่ียมเยียนดูแล ใหคําปรึกษาอยางถูกตอง  ใชภาษาท่ี
เขาใจงาย แกลูกคา มีคาเฉล่ีย 4.25  พนักงานมีความรอบรู มีทักษะ เช่ียวชาญงานสินเช่ือ มีคาเฉล่ีย 
4.14  พนักงานมีมนุษยสัมพันธ  มีความพรอมเต็มใจใหบริการ มีคาเฉล่ีย 4.10 พนักงานมีบุคลิกภาพ
นาเช่ือถือมีคาเฉล่ีย 3.97 และ มีพนักงานใหบริการอยางเพียงพอ มีคาเฉล่ีย  3.91 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 23 แสดงจํานวน รอยละและคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับความสําคัญ
ของปจจัย ดานกระบวนการของการใหบริการ ท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือ Medium SME 
 

ระดับความสําคัญ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

รวม ปจจัยดานกระบวนการของการ
ใหบริการ 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ลําดับ
ท่ี 

174 71 14 1 0 260 4.61 การใหคําตอบท่ีรวดเร็วในการอนุมัติสินเชื่อ 
(66.9) (27.3) (5.4) (0.4) (0.0) (100.0) มากท่ีสุด 

1 

116 124 20 0 0 260 4.37 เอกสารการขอสินเชื่อ และทํานิติกรรม ไม
ยุงยาก (44.6) (47.7) (7.7) (0.0) (0.0) (100.0) มาก 

2 

85 119 54 2 0 260 4.10  มีระบบการทํางานท่ีถูกตอง แมนยํา เชื่อถือ
ได (32.7) (45.8) (20.8) (0.8) (0.0) (100.0) มาก 

3 

85 112 60 3 0 260 4.07 ขั้นตอนตางๆในการขออนุมัติสินเชื่อไม
ยุงยากซับซอน (32.7) (43.1) (23.1) (1.2) (0.0) (100.0) มาก 

4 

      4.29  
คาเฉลี่ยรวม 

      มาก  
หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 = สําคญัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 = สําคัญมาก  2.50 – 3.49 = สําคญัปานกลาง 1.50 – 2.49 = สําคัญนอย  
                   1.00 – 1.49 = สําคัญนอยที่สุด 
 
 จากตารางท่ี 23  พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานกระบวนการ
ของการใหบริการโดยรวมในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 4.29 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาปจจัยยอยท่ีผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุด ไดแก  การใหคําตอบท่ีรวดเร็วในการอนุมัติสินเช่ือ 
มีคาเฉล่ีย 4.61 ปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากไดแก เอกสารการขอ
สินเช่ือ และทํานิติกรรม ไมยุงยาก มีคาเฉล่ีย 4.37  มีระบบการทํางานท่ีถูกตอง แมนยํา เช่ือถือได มี
คาเฉล่ีย 4.10 และข้ันตอนตางๆในการขออนุมัติสินเชื่อไมยุงยากซับซอน มีคาเฉล่ีย 4.07    
ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 24 แสดงจํานวน รอยละและคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับความสําคัญ
ของปจจัยดานการสรางและนําเสนอปจจยัทางกายภาพท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือ Medium 
SME 
 

ระดับความสําคัญ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

รวม ปจจัยดานการสรางและการ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพ 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ลําดับท่ี 

22 110 116 12 0 260 3.55 ภายในธนาคาร มีการตกแตงทันสมัย สะอาด 
กวางขวาง (8.5) (42.3) (44.6) (4.6) (0.0) (100.0) มาก 

5 

27 130 94 9 0 260 3.67 ภายในธนาคารมีอปุกรณ เคร่ืองมือ ที่
ทันสมัย (10.4) (50.0) (36.2) (3.5) (0.0) (100.0) มาก 

2 

14 125 117 4 0 260 3.57 ภายในธนาคารมีการจัดวางเอกสาร 
อุปกรณ เปนระเบียบ (5.4) (48.1) (45.0) (1.5) (0.0) (100.0) มาก 

3 

109 105 45 1 0 260 4.24 ความมีชื่อเสยีง และ ภาพพจน ของ
ธนาคาร (41.9) (40.4) (17.3) (0.4) (0.0) (100.0) มาก 

1 

29 99 120 12 0 260 3.56 มีสิ่งอํานวยความสะดวก เชน โทรทัศน 
น้ําด่ืม หองนํ้า (11.2) (38.1) (46.2) (4.6) (0.0) (100.0) มาก 

4 

19 69 124 39 9 260 3.19 พนักงานแตงกายตามประเพณีในวัน
สําคัญ เชนวันสงกรานต (7.3) (26.5) (47.7) (15.0) (3.5) (100.0) ปานกลาง 

6 

      3.63  
คาเฉลี่ยรวม 

      มาก  

หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 = สําคญัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 = สําคัญมาก  2.50 – 3.49 = สําคญัปานกลาง 1.50 – 2.49 = สําคัญนอย  
                   1.00 – 1.49 = สําคัญนอยที่สุด 
 
 จากตารางท่ี 24  พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานการสรางและ
การนําเสนอลักษณะทางกายภาพ โดยรวมในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.63 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา
ปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากไดแก  ความมีช่ือเสียง และ ภาพพจน 
ของธนาคาร มีคาเฉล่ีย 4.24 ภายในธนาคารมีอุปกรณ เคร่ืองมือ ท่ีทันสมัย มีคาเฉล่ีย 3.67  ภายใน
ธนาคารมีการจัดวางเอกสาร อุปกรณ เปนระเบียบ มีคาเฉล่ีย 3.57 มีส่ิงอํานวยความสะดวก เชน 
โทรทัศน น้ําดื่ม หองน้ํา มีคาเฉล่ีย 3.56 ภายในธนาคาร มีการตกแตงทันสมัย สะอาด กวางขวาง มี
คาเฉล่ีย  3.55   และใหความสําคัญในระดับปานกลางไดแก พนักงานแตงกายตามประเพณีในวัน
สําคัญ เชนวันสงกรานต มีคาเฉล่ีย 3.19  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 25 แสดงคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปจจัยสวนประสมทางการตลาด
บริการที่มีผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือ Medium SME   
 
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการเลือกใช

บริการสินเชื่อ Medium SME 
 

คาเฉล่ีย แปลผล 
ลําดับ
ท่ี 

ดานผลิตภัณฑ 3.88 สําคัญมาก 6 

ดานราคา 4.18 สําคัญมาก 2 

ดานชองทางการจัดจําหนาย 3.98 สําคัญมาก 4 

ดานการสงเสริมการตลาด 3.76 สําคัญมาก 5 

ดานบุคลากร 4.07 สําคัญมาก 3 

ดานกระบวนการของการใหบริการ 4.29 สําคัญมาก 1 

ดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 3.63 สําคัญมาก 7 

คาเฉล่ียรวม 3.97 สําคัญมาก  
หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 = สําคญัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 = สําคัญมาก  2.50 – 3.49 = สําคญัปานกลาง 1.50 – 2.49 = สําคัญนอย  
                   1.00 – 1.49 = สําคัญนอยที่สุด 
 

จากตารางท่ี 25  พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการ 
ตลาดบริการ โดยรวมในระดับมาก  มีคาเฉล่ีย 3.97  ซ่ึงในรายละเอียดพบวาผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมากทุกปจจัย ไดแก ดานกระบวนการของการใหบริการ มีคาเฉล่ีย 4.29 ดาน
ราคา มีคาเฉล่ีย 4.18   ดานบุคลากร มีคาเฉล่ีย 4.07 ดานชองทางการจัดจําหนาย  มีคาเฉล่ีย 3.98 ดาน
การสงเสริมการตลาด มีคาเฉล่ีย 3.76  ดานผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ย 3.88 และ ดานการสรางและการ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพ มีคาเฉล่ีย 3.63  ตามลําดับ 
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สวนท่ี 3 ปญหาท่ีมีตอการเลือกใชบริการสินเชื่อ Medium SME ของลูกคา ธนาคารกสิกรไทย จํากัด 
(มหาชน ) ในจังหวัดสมุทรสาคร 
 
 ตารางท่ี 26 แสดง จํานวน รอยละและคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับ
ความสําคัญของปญหาดานผลิตภัณฑ ท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือ Medium SME 
 

ระดับความสําคัญของปญหา 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

รวม 
ปญหาดานผลิตภัณฑ 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

คาเฉลี่ย 
(แปล
ผล) 

ลําดับ
ท่ี 

42 112 80 23 3 260 3.64 ประเภทสินเชื่อมีใหเลือกนอย 
 (16.2) (43.1) (30.8) (8.8) (1.2) (100.0) มาก 

3 

106 104 30 18 2 260 4.13 วงเงินสินเชื่อที่ไดรับอนุมัติไมตรงตาม
ความตองการ (40.8) (40.0) (11.5) (6.9) (0.8) (100.0) มาก 

1 

18 118 100 22 2 260 3.49 การใหบริการเสริมผลิตภัณฑสินเชื่อมี
นอย (6.9) (45.4) (38.5) (8.5) (0.8) (100.0) มาก 

5 

30 112 97 19 2 260 3.57 ระยะเวลาการผอนชําระส้ัน 
(11.5) (43.1) (37.3) (7.3) (0.8) (100.0) มาก 

4 

39 119 84 17 1 260 3.68 หลักประกัน และภาระค้ําประกันมาก
เกินไป (15.0) (45.8) (32.3) (6.5) (0.4) (100.0) มาก 

2 

      3.70  
คาเฉลี่ยรวม 

      มาก  
หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 = สําคญัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 = สําคัญมาก  2.50 – 3.49 = สําคญัปานกลาง 1.50 – 2.49 = สําคัญนอย  
                   1.00 – 1.49 = สําคัญนอยที่สุด 
 
 จากตารางท่ี 26  พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปญหาดานผลิตภัณฑ 
โดยรวมในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.70 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาปญหายอยดานผลิตภัณฑท่ีผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากท้ังหมด ไดแก  วงเงินสินเช่ือท่ีไดรับอนุมัติไมตรงตาม
ความตองการ มีคาเฉล่ีย 4.13 รองลงมาคือ หลักประกันและ ภาระคํ้าประกันมากเกินไป มีคาเฉล่ีย 
3.68  ประเภทสินเช่ือมีใหเลือกนอย  มีคาเฉล่ีย 3.64 ระยะเวลาการผอนชําระส้ัน มีคาเฉล่ีย 3.57  
และ การใหบริการเสริมผลิตภัณฑสินเช่ือมีนอย มีคาเฉล่ีย 3.49  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 27 แสดงจํานวน รอยละและคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับความสําคัญ
ของปญหาดานราคา ท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือ Medium SME 
 

ระดับความสําคัญของปญหา 
นอย นอย

ท่ีสุด 
 นอย นอย

ท่ีสุด 

รวม 
ปญหาดานราคา 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ลําดับ
ท่ี 

119 123 11 7 0 260 4.36 อัตราดอกเบ้ียสูงกวาธนาคารอื่น 
  (45.8) (47.3) (4.2) (2.7) (0.0) (100.0) มาก 

1 

119 112 24 5 0 260 4.33 คาธรรมเนียมในการจัดการเงินกูสูง
กวาธนาคารอื่น 45.8 43.1 9.2 1.9 (0.0) (100.0) มาก 

2 

44 137 73 5 1 260 3.84 คาธรรมเนียมประเมินราคา
หลักทรัพยสูงกวาธนาคารอื่น (16.9) (52.7) (28.1) (1.9) (0.4) (100.0) มาก 

4 

46 139 68 7 0 260 3.86 คาธรรมเนียมการชําระหน้ีคืนกอน
กําหนดสูงกวาธนาคารอื่น (17.7) (53.5) (26.2) (2.7) (0.0) (100.0) มาก 

3 

      4.10  
คาเฉลี่ยรวม 

      มาก  
หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 = สําคญัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 = สําคัญมาก  2.50 – 3.49 = สําคญัปานกลาง 1.50 – 2.49 = สําคัญนอย  
                   1.00 – 1.49 = สําคัญนอยที่สุด 
 

 จากตารางท่ี 27 พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปญหาดานราคาโดยรวม
ในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 4.10  ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปญหายอยดานราคาท่ีผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมากท้ังหมด  ไดแก  อัตราดอกเบ้ียสูงกวาธนาคารอ่ืน  มีคาเฉล่ีย  4.36 
คาธรรมเนียมการจัดการใหกูสูงกวาธนาคารอ่ืน มีคาเฉล่ีย 4.33 คาธรรมเนียมการชําระหนี้คืนกอน
กําหนดสูงกวาธนาคารอื่น มีคาเฉล่ีย 3.86  คาธรรมเนียมในการประเมินราคาหลักทรัพยสูงกวา
ธนาคารอ่ืน มีคาเฉล่ีย 3.84 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 28 แสดงจํานวน รอยละและคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับความสําคัญ
ของปญหาดานชองทางการจัดจําหนาย ท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือ Medium SME 
 

ระดับความสําคัญของปญหา 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

รวม ปญหาดานชองทางการจัด
จําหนาย 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ลําดับ 
ท่ี 

130 96 28 4 2 260 4.34 ทําเลที่ต้ังของธนาคารอยูไกลไม
สะดวกในการติดตอ (50.0) (36.9) (10.8) (1.5) (0.8) (100.0) มาก 

1 

260 122 97 36 5 260 4.29 สถานท่ีจอดรถคับแคบ ไมเพียงพอ 
  (100.0) (46.9) (37.3) (13.8) (1.9) (100.0) มาก 

2 

60 114 78 7 1 260 3.87 จํานวนสาขาของธนาคารมีนอย ไม
เพียงพอใชบริการ (23.1) (43.8) (30.0) (2.7) (0.4) (100.0) มาก 

3 

260 39 129 84 8 260 3.77 ศูนยบริการสินเชื่อไมเพียงพอ มี
พนักงานใหคําปรึกษาไมเพียงพอ (100.0) (15.0) (49.6) (32.3) (3.1) (100.0) มาก 

4 

20 120 91 27 2 260 3.50 ไมสามารถติดตอผานโทรศัพทได 
E-Phone Banking (7.7) (46.2) (35.0) (10.4) (0.8) (100.0) มาก 

5 

28 94 105 27 6 260 3.43 ไมสามารถใชบริการผาน
อินเตอรเน็ตได E- Internet (10.8) (36.2) (40.4) (10.4) (2.3) (100.0) ปานกลาง 

6 

      3.95 
คาเฉลี่ยรวม 

      มาก 
 

หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 = สําคญัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 = สําคัญมาก  2.50 – 3.49 = สําคญัปานกลาง 1.50 – 2.49 = สําคัญนอย  
                   1.00 – 1.49 = สําคัญนอยที่สุด 
 

 จากตารางท่ี 28  พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปญหาดานชองทางการ
จัดจําหนายโดยรวมในระดับสําคัญมาก มีคาเฉล่ีย 3.95 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาปญหายอยดานชอง
ทางการจัดจําหนายท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก  ไดแก ทําเลที่ต้ังของธนาคาร
อยูไกลไมสะดวกในการติดตอ มีคาเฉล่ีย 4.34  สถานท่ีจอดรถคับแคบ มีคาเฉล่ีย 4.29   จํานวนสาขา
ของธนาคารมีนอย ไมเพียงพอใชบริการ มีคาเฉล่ีย 3.87 ศูนยบริการสินเช่ือไมเพียงพอ มีพนักงาน
ใหคําปรึกษาไมเพียงพอ มีคาเฉล่ีย 3.77 ไมสามารถติดตอผานโทรศัพทได  E-Phone Banking  มี
คาเฉล่ีย 3.50 และไมสามารถใชบริการผานอินเตอรเน็ตได E- Internet  มีคาเฉล่ีย 3.43  ตามลําดับ   
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ตารางท่ี 29  แสดงจํานวน รอยละและคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับ
ความสําคัญของปญหาดานการสงเสริมการตลาด ท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือ Medium 
SME 
 

ระดับความสําคัญของปญหา 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

รวม ปญหาดานการสงเสริม
การตลาด 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ลําดับ
ท่ี 

85 117 39 19 0 260 4.03 ไมมีพนักงานใหคําแนะนํา  ใหคําปรึกษา 
(32.7) (45.0) (15.0) (7.3) (0.0) (100.0) มาก 

1 

7 128 109 14 2 260 3.48 ไมไดรับสิทธิพิเศษโครงการเสริมตางๆ  
ของธนาคาร เชน โครงการ SME Care (2.7) (49.2) (41.9) (5.4) (0.8) (100.0) ปานกลาง 

3 

32 133 80 10 5 260 3.68 ไมมีสวนลด หรือ ยกเวนคาธรรมเนียม 
  (12.3) (51.2) (30.8) (3.8) (1.9) (100.0) มาก 

2 

12 86 135 21 6 260 3.30 การโฆษณา ประชาสัมพันธ ผานส่ือตางๆ 
มีนอย (4.6) (33.1) (51.9) (8.1) (2.3) (100.0) ปานกลาง 

4 

      3.62 
คาเฉลี่ยรวม 

      มาก 
 

หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 = สําคญัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 = สําคัญมาก  2.50 – 3.49 = สําคญัปานกลาง 1.50 – 2.49 = สําคัญนอย  
                   1.00 – 1.49 = สําคัญนอยที่สุด 
 

จากตารางท่ี 29  พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปญหาดานการสงเสริม
การตลาดโดยรวมในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.62 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาปญหายอยท่ีผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากไดแก ไมมีพนักงานใหคําแนะนํา  ใหคําปรึกษา มีคาเฉล่ีย 
4.03  รองลงมาคือ ไมมีสวนลด  หรือ  ยกเวนคาธรรมเนียม มีคาเฉล่ีย 3.68 และใหความสําคัญกับ
ปจจัยยอยในระดับสําคัญปานกลาง ไดแก ไมไดรับสิทธิพิเศษโครงการเสริมตางๆ  ของธนาคาร 
เชน  โครงการ  SME Care  มีคาเฉล่ีย 3.48  และ การโฆษณา  ประชาสัมพันธ  ผานส่ือตางๆ  มีนอย  มี
คาเฉล่ีย 3.30  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 30 แสดงจํานวน รอยละและคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับความสําคัญ
ของปญหา ดานบุคลากร ท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือ Medium SME 
 

ระดับความสําคัญของปญหา 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

รวม 
ปญหาดานบุคลากร 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ลําดับท่ี 

60 109 69 18 4 260 3.78 พนักงานไมมีมนุษยสัมพันธ ไมเต็มใจ
ใหบริการ (23.1) (41.9) (26.5) (6.9) (1.5) (100.0) มาก 

1 

260 58 112 59 31 260 3.76 พนักงานมีบุคลิกภาพไมนาเช่ือถือ 
(100.0) (22.3) (43.1) (22.7) (11.9) (100.0) มาก 

2 

50 113 70 22 5 260 3.70 พนักงานขาดความรอบรู ในทักษะงาน
สินเชื่อ (19.2) (43.5) (26.9) (8.5) (1.9) (100.0) มาก 

3 

34 120 86 15 5 260 3.63 ขาดพนักงานไปเยี่ยมนอกสถานท่ี 
(13.1) (46.2) (33.1) (5.8) (1.9) (100.0) มาก 

4 

29 123 81 22 5 260 3.57 มีบุคลากรดานสินเชื่อไมเพียงพอ 
(11.2) (47.3) (31.2) (8.5) (1.9) (100.0) มาก 

5 

      3.69  
คาเฉลี่ยรวม 

      มาก  
หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 = สําคญัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 = สําคัญมาก  2.50 – 3.49 = สําคญัปานกลาง 1.50 – 2.49 = สําคัญนอย  
                   1.00 – 1.49 = สําคัญนอยที่สุด 
 
 จากตารางท่ี 30  พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปญหาดานบุคลากร
โดยรวมในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.69 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาปญหายอยท่ีผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมากไดแก  พนักงานไมมีมนุษยสัมพันธ  ไมเต็มใจใหบริการ มีคาเฉล่ีย 3.78 
รองลงมาคือ พนักงานมีบุคลิกภาพไมนาเช่ือถือ มีคาเฉล่ีย 3.76  พนักงานขาดความรอบรู  ในทักษะ
งานสินเช่ือ มีคาเฉล่ีย 3.70 ขาดพนักงานไปเยี่ยมนอกสถานท่ี มีคาเฉล่ีย 3.63 และ มีบุคลากรดาน
สินเช่ือไมเพียงพอ มีคาเฉล่ีย  3.57  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 31 แสดงจํานวน รอยละและคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับความสําคัญ
ของปญหาดานกระบวนการของการใหบริการที่มีผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือ Medium SME 
 

ระดับความสําคัญของปญหา 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

รวม ปญหาดานกระบวนการของการ
ใหบริการ 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ลําดับ
ท่ี 

114 96 40 10 0 260 4.21 การใหคําตอบในการอนุมัติสินเชื่อลาชา 
  (43.8) (36.9) (15.4) (3.8) (0.0) (100.0) มาก 

1 

86 107 55 8 4 260 4.01 เอกสารในการขอสินเชื่อ ยุงยาก 
  (33.1) (41.2) (21.2) (3.1) (1.5) (100.0) มาก 

2 

57 110 69 19 5 260 3.75 มีการทํางานท่ีผิดพลาด 
  (21.9) (42.3) (26.5) (7.3) (1.9) (100.0) มาก 

3 

52 113 77 7 11 260 3.72 ขั้นตอนตางๆในการอนุมัติสินเชื่อ ยุงยาก 
ซับซอน (20.0) (43.5) (29.6) (2.7) (4.2) (100.0) มาก 

4 

      3.92  
คาเฉลี่ยรวม 

     
 สําคัญ

มาก 
 

หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 = สําคญัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 = สําคัญมาก  2.50 – 3.49 = สําคญัปานกลาง 1.50 – 2.49 = สําคัญนอย  
                   1.00 – 1.49 = สําคัญนอยที่สุด 
 
 จากตารางท่ี 31  พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปญหาดานกระบวนการ
ของการใหบริการโดยรวมในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.92 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาปญหายอยท่ีผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากท้ังหมด ไดแก  การใหคําตอบในการอนุมัติสินเช่ือลาชา  
มีคาเฉล่ีย 4.21 รองลงมาคือ เอกสารในการขอสินเช่ือ ยุงยาก มีคาเฉล่ีย 4.01  มีการทํางานท่ีผิดพลาด 
มีคาเฉล่ีย 3.75 และ ข้ันตอนตางๆในการอนุมัติสินเช่ือ ยุงยาก ซับซอน มีคาเฉล่ีย 3.72    ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 32 แสดงจํานวน รอยละและคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับความสําคัญ
ของปญหาดานการสรางและนําเสนอปจจัยทางกายภาพท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือ 
Medium SME 
 

ระดับความสําคัญของปญหา 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

รวม ปญหาดานการสรางและการ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพ 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ลําดับท่ี 

11 101 127 18 3 260 3.38 บรรยากาศภายในธนาคาร ตกแตง
ไมทันสมัย ไมสวยงาม (4.2) (38.8) (48.8) (6.9) (1.2) (100.0) ปานกลาง 

4 

26 95 122 16 1 260 3.50 ธนาคารขาด เคร่ืองมือ และ 
อุปกรณสํานักงานท่ีทันสมัย (10.0) (36.5) (46.9) (6.2) (0.4) (100.0) มาก 

2 

17 96 129 16 2 260 3.42 การจัดวาง เอกสาร สินเชื่อ และ
อุปกรณสํานักงานไมเปนระเบียบ (6.5) (36.9) (49.6) (6.2) (0.8) (100.0) ปานกลาง 

3 

80 93 66 14 7 260 3.87 ชื่อเสียง และภาพพจนของธนาคาร 
ไมนาสนใจ (30.8) (35.8) (25.4) (5.4) (2.7) (100.0) มาก 

1 

11 82 139 22 6 260 3.27 ขาดสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 
ภายในธนาคาร เชน โทรทัศน น้ํา
ดื่ม หองนํ้า เปนตน 

(4.2) (31.5) (53.5) (8.5) (2.3) (100.0) ปานกลาง 
5 

      3.49  
คาเฉลี่ยรวม 

      ปานกลาง  
หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 = สําคญัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 = สําคัญมาก  2.50 – 3.49 = สําคญัปานกลาง 1.50 – 2.49 = สําคัญนอย  
                   1.00 – 1.49 = สําคัญนอยที่สุด 
 
 จากตารางท่ี 32  พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปญหาดานการสรางและ
การนําเสนอลักษณะทางกายภาพ โดยรวมในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 3.49 ซ่ึงในรายละเอียด
พบวาปญหายอยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากไดแก  ช่ือเสียง  และภาพพจน
ของธนาคาร ไมนาสนใจ  มีคาเฉล่ีย 3.87 ธนาคารขาด เคร่ืองมือ และ อุปกรณสํานักงานท่ีทันสมัย มี
คาเฉล่ีย 3.50  ปญหายอยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง ไดแก การจัดวาง 
เอกสาร  สินเช่ือ  และอุปกรณสํานักงานไมเปนระเบียบ มีคาเฉล่ีย 3.42 รองลงมาคือ  บรรยากาศ
ภายในธนาคาร ตกแตงไมทันสมัย ไมสวยงาม มีคาเฉล่ีย 3.38 และ ขาดส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ 
ภายในธนาคาร เชน โทรทัศน น้ําดื่ม หองน้ํา เปนตน มีคาเฉล่ีย  3.27 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 33 แสดงคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับปญหาท่ีมีผลตอการเลือกใช
บริการสินเช่ือ Medium SME   
 

ปญหาท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสินเชื่อ 
 Medium SME 

คาเฉล่ีย แปลผล 
ลําดับ
ท่ี 

ดานผลิตภัณฑ 3.70 สําคัญมาก 4 

ดานราคา 4.10 สําคัญมาก 1 

ดานชองทางการจัดจําหนาย 3.95 สําคัญมาก 2 

ดานการสงเสริมการตลาด 3.62 สําคัญมาก 6 

ดานบุคลากร 3.69 สําคัญมาก 5 

ดานกระบวนการของการใหบริการ 3.92 สําคัญมาก 3 

ดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 3.49 สําคัญปานกลาง 7 

ระดับความสําคัญรวม 3.78 สําคัญมาก  
หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 = สําคญัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 = สําคัญมาก  2.50 – 3.49 = สําคญัปานกลาง 1.50 – 2.49 = สําคัญนอย  
                   1.00 – 1.49 = สําคัญนอยที่สุด 
 
  

จากตารางท่ี 33  พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปญหา โดยรวมในระดับ
มาก  มีคาเฉล่ีย 3.78 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาปญหายอยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
ระดับมาก ไดแก ดานราคา มีคาเฉล่ีย 4.10 ดานชองทางการจัดจําหนาย มีคาเฉล่ีย 3.95   ดาน
กระบวนการของการใหบริการ มีคาเฉล่ีย 3.92 ดานผลิตภัณฑ มีคาเฉล่ีย 3.70 ดานบุคลากร มี
คาเฉล่ีย 3.69  ดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉล่ีย 3.62 ปญหายอยท่ีผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับปานกลาง ดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ มีคาเฉล่ีย 3.49  
ตามลําดับ 
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สวนท่ี 4  ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสินเชื่อ Medium SME 
 ของลูกคา ธนาคารกสิกรไทย  จํากัด  (มหาชน)  ในจังหวัดสมุทรสาคร     จําแนกตาม  ประเภทกิจการ 
ยอดขายตอปของกิจการ  และวงเงินสินเชื่อรวม 
 
ตารางท่ี 34 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญ ของปจจัยดานผลิตภัณฑ ท่ีมีผลตอการเลือกใช
บริการสินเช่ือ Medium SME  ของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามประเภทกิจการ 
 

ประเภทกิจการ 

อุตสาห 
กรรมกา
รผลิต 

กิจการ
บริการ 

การ
พาณิชย
คาสง/
คาปลีก 

ธุรกิจ
อสังหาริ
มทรัพย 

การ
แปรรูป
อาหาร
ทะเล 

ธุรกิจ
รับเหมา
กอสราง 

การเกษตร  
/เลี้ยงสัตว 

อื่นๆ 
รวม 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

4.00 3.73 3.93 3.55 3.80 3.33 3.80 4.00 3.89 มีประเภทสินเชื่อ
หลากหลายใหเลือก 

    
มาก มาก มาก มาก มาก ปานกลาง มาก มาก มาก 

4.49 4.00 4.53 4.36 4.47 3.33 4.20 4.00 4.43 วงเงินสินเชื่อที่ไดรับอนุมัติ 
มาก มาก มากท่ีสุด มาก มาก ปานกลาง มาก มาก มาก 
3.84 3.59 3.76 3.64 3.84 3.00 3.00 4.00 3.76 การใหบริการเสริม

ผลิตภัณฑสินเชื่อมี
หลากหลาย 

มาก มาก มาก มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก 

3.72 3.36 3.57 3.36 3.69 2.67 3.00 3.50 3.60 ระยะเวลาการผอนชําระ 
มาก ปานกลาง มาก ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก 
3.95 3.45 3.59 3.91 3.80 3.00 3.00 3.50 3.75 หลักประกัน และ ภาระ

การค้ําประกัน มาก ปานกลาง มาก มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก 

4.10 3.77 3.70 4.00 3.76 4.33 3.20 4.00 3.88 มีบริการที่ครบวงจร 
มาก มาก มาก มาก มาก มาก ปานกลาง มาก มาก 
4.02 3.65 3.85 3.80 3.89 3.28 3.37 3.83 3.88 

คาเฉลี่ยรวม 
มาก มาก มาก มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก 

หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 = สําคญัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 = สําคัญมาก  2.50 – 3.49 = สําคญัปานกลาง 1.50 – 2.49 = สําคัญนอย  
                   1.00 – 1.49 = สําคัญนอยที่สุด 
 

 จากตารางท่ี 34  พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทอุตสาหกรรมการผลิต ให
ความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.02 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาให
ความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมาก 3 อันดับแรกไดแก  วงเงินสินเช่ือท่ีไดรับอนุมัติ มี
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คาเฉล่ีย 4.49 รองลงมาคือ มีบริการที่ครบวงจร มีคาเฉล่ีย 4.10 และ มีประเภทสินเช่ือหลากหลายให
เลือก มีคาเฉล่ีย  4.00 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามประเภทกิจการบริการ ใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑ
โดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.65 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาใหความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียใน
ระดับมาก 3 อันดับแรกไดแก  วงเงินสินเช่ือท่ีไดรับอนุมัติ มีคาเฉล่ีย 4.00 รองลงมาคือ มีบริการท่ี
ครบวงจร มีคาเฉล่ีย 3.77 และ มีประเภทสินเช่ือหลากหลายใหเลือก มีคาเฉล่ีย  3.73 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามประเภทการพาณิชย คาสง/คาปลีก ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
ผลิตภัณฑโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.85  ซ่ึงในรายละเอียดพบวาใหความสําคัญปจจัยยอยมี
คาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุด ไดแก  วงเงินสินเช่ือท่ีไดรับอนุมัติ มีคาเฉล่ีย 4.00 ใหความสําคัญปจจัย
ยอยมีคาเฉล่ียในระดับมาก ไดแก  มีประเภทสินเช่ือหลากหลายใหเลือก มีคาเฉล่ีย  3.93 และ การ
ใหบริการเสริมผลิตภัณฑสินเช่ือมีหลากหลาย มีคาเฉล่ีย 3.76  ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามประเภทธุรกิจอสังหาริมทรัพย ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
ผลิตภัณฑโดยรวม ในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.80 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาใหความสําคัญปจจัยยอยมี
คาเฉล่ียในระดับมาก 3 อันดับแรกไดแก  วงเงินสินเช่ือท่ีไดรับอนุมัติ มีคาเฉล่ีย 4.36 รองลงมาคือ มี
บริการที่ครบวงจร มีคาเฉล่ีย 4.00 และ หลักประกัน  และ  ภาระการค้ําประกัน มีคาเฉล่ีย  3.91 
ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามประเภทการแปรรูปอาหารทะเล ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
ผลิตภัณฑโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.89 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาใหความสําคัญปจจัยยอยมี
คาเฉล่ียในระดับมาก 3 อันดับแรกไดแก  วงเงินสินเช่ือท่ีไดรับอนุมัติ มีคาเฉล่ีย 4.47 รองลงมาคือ 
การใหบริการเสริมผลิตภัณฑสินเช่ือมีหลากหลาย มีคาเฉล่ีย 3.84 และ มีประเภทสินเช่ือหลากหลาย
ใหเลือก มีคาเฉล่ีย  3.80 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามประเภทธุรกิจรับเหมากอสราง ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
ผลิตภัณฑโดยรวมในระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 3.28 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาใหความสําคัญปจจัย
ยอยมีคาเฉล่ียในระดับมาก ไดแก  มีบริการท่ีครบวงจร มีคาเฉล่ีย 4.33  ใหความสําคัญปจจัยยอยมี
คาเฉล่ียในระดับปานกลาง ไดแก วงเงินสินเช่ือท่ีไดรับอนุมัติ มีคาเฉล่ีย 3.33 และ มีประเภทสินเช่ือ
หลากหลายใหเลือก มีคาเฉล่ีย  3.33  ตามลําดับ 

 สวนผูตอบแบบสอบถามประเภทการเกษตร /เล้ียงสัตว ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
ผลิตภัณฑโดยรวมในระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 3.37 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาใหความสําคัญปจจัย
ยอยมีคาเฉล่ียในระดับมากไดแก  วงเงินสินเช่ือท่ีไดรับอนุมัติ มีคาเฉล่ีย 4.20 รองลงมาคือ มี
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ประเภทสินเช่ือหลากหลายใหเลือก มีคาเฉล่ีย  3.80 ใหความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับปาน
กลาง ไดแก มีบริการที่ครบวงจร มีคาเฉล่ีย 3.20  ตามลําดับ 

 สวนผูตอบแบบสอบถามกิจการประเภทอ่ืนๆ ใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑ
โดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.83 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาใหความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียใน
ระดับมาก 3 อันดับแรกไดแก  วงเงินสินเช่ือท่ีไดรับอนุมัติ มีคาเฉล่ีย 4.00 รองลงมาคือ วงเงิน
สินเช่ือท่ีไดรับอนุมัติ มีคาเฉล่ีย 4.00 และ มีบริการที่ครบวงจร มีคาเฉล่ีย 4.00 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 35 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญของปจจัยดานราคาท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการ
สินเช่ือ Medium SME  ของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามประเภทกิจการ 

 
ประเภทกิจการ 

อุตสาห 
กรรมกา
รผลิต 

กิจการ
บริการ 

การ
พาณิชย
คาสง/
คาปลีก 

ธุรกิจ
อสังหาริ
มทรัพย 

การแปร
รูป

อาหาร
ทะเล 

ธุรกิจ
รับเหมา
กอสราง 

การเกษตร  
/เลี้ยงสัตว 

อื่นๆ 
รวม 

ปจจัยดานราคา 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปล
ผล) 

คาเฉลี่
ย 

(แปล
ผล) 

4.66 3.95 4.57 4.36 4.24 3.33 4.20 4.50 4.47 อัตราดอกเบ้ีย 

มากที่สุด มาก มากที่สุด มาก มาก ปานกลาง มาก 
มาก
ที่สุด 

มาก 

4.61 3.95 4.50 4.45 4.07 3.67 4.40 4.50 4.41 คาธรรมเนียมในการจัดการ
เงินกู มากที่สุด มาก มากที่สุด มาก มาก มาก มาก 

มาก
ที่สุด 

มาก 

4.02 3.73 4.07 4.00 3.84 3.67 3.40 4.00 3.96 คาธรรมเนียมประเมินราคา
หลักทรัพย มาก มาก มาก มาก มาก มาก ปานกลาง มาก มาก 

4.03 3.68 3.86 4.18 3.80 3.67 3.20 4.00 3.90 คาธรรมเนียมการชําระหน้ี
คืนกอนกําหนด มาก มาก มาก มาก มาก มาก ปานกลาง มาก มาก 

4.33 3.83 4.25 4.25 3.99 3.58 3.80 4.25 4.18 
คาเฉลี่ยรวม 

มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 = สําคญัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 = สําคัญมาก  2.50 – 3.49 = สําคญัปานกลาง 1.50 – 2.49 = สําคัญนอย  
                   1.00 – 1.49 = สําคัญนอยที่สุด 

 
 จากตารางท่ี 35  พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทอุตสาหกรรมการผลิต ให

ความสําคัญตอปจจัยดานราคาโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.33 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาให
ความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุด ไดแก  อัตราดอกเบ้ียมีคาเฉล่ีย 4.66 และ 
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คาธรรมเนียมในการจัดการเงินกู มีคาเฉล่ีย 4.61 ใหความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมาก
ไดแก  คาธรรมเนียมการชําระหนี้คืนกอนกําหนด มีคาเฉล่ีย  4.03 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามประเภทกิจการบริการ ใหความสําคัญตอปจจัยดานราคาโดยรวม
ในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.83 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาใหความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมาก 
3 อันดับแรกไดแก  อัตราดอกเบ้ียมีคาเฉล่ีย 3.95 รองลงมาคือ คาธรรมเนียมในการจัดการเงินกู มี
คาเฉล่ีย 3.95 และ คาธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพย มีคาเฉล่ีย  3.73 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามประเภทการพาณิชย คาสง/คาปลีก ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
ราคาโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.25 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาใหความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ีย
ในระดับมากท่ีสุด ไดแก  อัตราดอกเบ้ียมีคาเฉล่ีย 4.57 และ คาธรรมเนียมในการจัดการเงินกู มี
คาเฉล่ีย 4.50 ใหความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมากไดแก  คาธรรมเนียมการชําระหนี้คืน
กอนกําหนด มีคาเฉล่ีย  4.07  ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามประเภทธุรกิจอสังหาริมทรัพย ใหความสําคัญตอปจจัยดานราคา
โดยรวม ในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.25 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาใหความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียใน
ระดับมาก 3 อันดับแรกไดแก    คาธรรมเนียมในการจัดการเงินกู มีคาเฉล่ีย 4.45 รองลงมาคือ อัตรา
ดอกเบ้ียมีคาเฉล่ีย 4.36 และ คาธรรมเนียมการชําระหนี้คืนกอนกําหนด มีคาเฉล่ีย  4.18 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามประเภทการแปรรูปอาหารทะเล ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
ราคาโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.99 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาใหความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ีย
ในระดับมาก 3 อันดับแรกไดแก  อัตราดอกเบ้ียมีคาเฉล่ีย 4.36 รองลงมาคือ คาธรรมเนียมในการ
จัดการเงินกู มีคาเฉล่ีย 4.45 และ คาธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพย มีคาเฉล่ีย  3.73 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีประเภทธุรกิจรับเหมากอสราง ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
ราคาโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.58 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาใหความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ีย
ในระดับมาก 3 อันดับแรกไดแก  คาธรรมเนียมในการจัดการเงินกู มีคาเฉล่ีย 3.67 รองลงมาคือ 
คาธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพย มีคาเฉล่ีย  3.67 คาธรรมเนียมการชําระหนี้คืนกอนกําหนด มี
คาเฉล่ีย  3.67 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีประเภทการเกษตร /เล้ียงสัตว ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
ราคาโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.80 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาใหความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉลี่ย
ในระดับมากไดแก  คาธรรมเนียมในการจัดการเงินกู มีคาเฉล่ีย 4.40 รองลงมาคือ อัตราดอกเบี้ยมี
คาเฉล่ีย 4.20 ใหความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับปานกลาง ไดแก คาธรรมเนียมประเมิน
ราคาหลักทรัพย มีคาเฉล่ีย  3.40 ตามลําดับ 
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 ผูตอบแบบสอบถามกิจการประเภทอ่ืนๆ ใหความสําคัญตอปจจัยดานราคาโดยรวมใน
ระดับมาก คาเฉล่ีย 3.83 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาใหความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมาก
ท่ีสุด ไดแก  อัตราดอกเบ้ียมีคาเฉล่ีย 4.50 และ คาธรรมเนียมในการจัดการเงินกู มีคาเฉล่ีย 4.50 และ
ใหความสําคัญระดับสําคัญมากไดแก  คาธรรมเนียมการชําระหนี้คืนกอนกําหนด มีคาเฉล่ีย  4.00  
ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 36 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญของปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายท่ีมีผลตอการ
เลือกใชบริการสินเช่ือ Medium SME  ของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามประเภทกิจการ 

 
ประเภทกิจการ 

อุตสาห 
กรรมก
ารผลิต 

กิจการ
บริการ 

การ
พาณิชยคา
สง/คา
ปลีก 

ธุรกิจ
อสังหาริม
ทรัพย 

การแปร
รูปอาหาร
ทะเล 

ธุรกิจ
รับเหมา
กอสราง 

การเกษตร
/เลี้ยงสัตว 

อื่นๆ 
รวม ปจจัยดานชองทางการ

จัดจําหนาย 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

4.69 4.36 4.54 4.18 4.69 4.00 4.60 4.50 4.59 ทําเลที่ตั้งของสาขาที่ใชบริการ
อยูใกล สะดวกในการตดิตอ  มากที่สุด มาก มากที่สุด มาก มากที่สุด มาก มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด 

4.59 4.23 4.41 3.73 4.40 4.00 3.20 4.50 4.40 มีสถานที่จอดรถเพียงพอ 

มากที่สุด มาก มาก มาก มาก มาก ปานกลาง มากที่สุด มาก 

4.10 4.18 3.85 3.36 4.00 4.67 3.20 3.50 3.97 มีสาขาที่ใหบริการจํานวนมาก  
 มาก มาก มาก ปานกลาง มาก มากที่สุด ปานกลาง มาก มาก 

4.11 3.95 3.88 3.55 4.07 4.00 3.80 3.50 3.99 มีศูนยบริการดานสินเช่ือ ทีม่ี
พนักงานคอยใหคําปรึกษา มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

3.67 3.41 3.26 3.36 3.49 3.00 3.00 3.50 3.47 สามารถใชบริการผานโทรศัพท  
K-E Phone Banking  มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง 

3.70 3.55 3.23 3.27 3.53 3.33 2.60 3.50 3.48 สามารถใชบริการผาน
อินเตอรเน็ต K - E Internet มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง 

4.15 3.95 3.86 3.58 4.03 3.83 3.40 3.83 3.98 
คาเฉลี่ยรวม 

มาก มาก มาก มาก มาก มาก ปานกลาง มาก มาก 

หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 = สําคญัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 = สําคัญมาก  2.50 – 3.49 = สําคญัปานกลาง 1.50 – 2.49 = สําคัญนอย  
                   1.00 – 1.49 = สําคัญนอยที่สุด 
 

 จากตารางท่ี 36  พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทอุตสาหกรรมการผลิต ให
ความสําคัญตอปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.15 ซ่ึงใน
รายละเอียดพบวาใหความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุด ไดแก  ทําเลท่ีต้ังของสาขาท่ี
ใชบริการอยูใกล สะดวกในการติดตอ มีคาเฉล่ีย 4.69 รองลงมาคือ มีสถานท่ีจอดรถเพียงพอ มี
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คาเฉล่ีย 4.59 ใหความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมาก ไดแก  มีศูนยบริการดานสินเช่ือ ท่ีมี
พนักงานคอยใหคําปรึกษา มีคาเฉล่ีย  4.11 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามประเภทกิจการบริการ ใหความสําคัญตอปจจัยดานชองทางการ
จัดจําหนายโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.95 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาใหความสําคัญปจจัยยอยมี
คาเฉล่ียในระดับมาก 3 อันดับแรกไดแก  ไดแก  ทําเลท่ีต้ังของสาขาท่ีใชบริการอยูใกล สะดวกใน
การติดตอ มีคาเฉล่ีย 4.36 รองลงมาคือ มีสถานท่ีจอดรถเพียงพอ มีคาเฉล่ีย 4.23  และมีสาขาท่ี
ใหบริการจํานวนมาก  มีคาเฉล่ีย  4.18 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีประเภทการพาณิชย คาสง/คาปลีก ใหความสําคัญตอปจจัย
ดานชองทางการจัดจําหนายโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.86  ซ่ึงในรายละเอียดพบวาให
ความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุด ไดแก  ทําเลท่ีต้ังของสาขาท่ีใชบริการอยูใกล 
สะดวกในการติดตอ มีคาเฉล่ีย 4.54 ใหความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมาก ไดแก  มี
สถานท่ีจอดรถเพียงพอ มีคาเฉล่ีย 4.41 รองลงมาคือ มีศูนยบริการดานสินเช่ือ ท่ีมีพนักงานคอยให
คําปรึกษา มีคาเฉล่ีย  3.88  ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามประเภทธุรกิจอสังหาริมทรัพย ใหความสําคัญตอปจจัยดานชอง
ทางการจัดจําหนายโดยรวม ในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.58 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาใหความสําคัญปจจยั
ยอยมีคาเฉล่ียในระดับมาก 3 อันดับแรกไดแก  ทําเลที่ต้ังของสาขาท่ีใชบริการอยูใกล สะดวกในการ
ติดตอ มีคาเฉล่ีย 3.73 รองลงมาคือ มีสถานท่ีจอดรถเพียงพอ มีคาเฉล่ีย 4.41 และ มีศูนยบริการดาน
สินเช่ือ ท่ีมีพนักงานคอยใหคําปรึกษา มีคาเฉล่ีย  3.55  ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามประเภทการแปรรูปอาหารทะเล ใหความสําคัญตอปจจัยดานชอง
ทางการจัดจําหนายโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.03 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาใหความสําคัญปจจัย
ยอยมีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุด ไดแก  ทําเลท่ีต้ังของสาขาท่ีใชบริการอยูใกล สะดวกในการติดตอ 
มีคาเฉล่ีย 4.69 ใหความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมาก ไดแก  มีสถานที่จอดรถเพียงพอ มี
คาเฉล่ีย 4.40 รองลงมาคือ มีศูนยบริการดานสินเช่ือ ท่ีมีพนักงานคอยใหคําปรึกษา มีคาเฉล่ีย  4.07  
ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามประเภทธุรกิจรับเหมากอสราง ใหความสําคัญตอปจจัยดานชอง
ทางการจัดจําหนายโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.83 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาใหความสําคัญปจจัย
ยอยมีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุด ไดแก มีสาขาท่ีใหบริการจํานวนมาก  มีคาเฉล่ีย 4.67   และให
ความสําคัญระดับสําคัญมาก ไดแก  ทําเลท่ีต้ังของสาขาท่ีใชบริการอยูใกล สะดวกในการติดตอ มี
คาเฉล่ีย 4.00 รองลงมาคือ มีสถานท่ีจอดรถเพียงพอ มีคาเฉล่ีย 4.00  ตามลําดับ 
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 ผูตอบแบบสอบถามประเภทการเกษตร /เล้ียงสัตว ใหความสําคัญตอปจจัยดานชอง
ทางการจัดจําหนายโดยรวมในระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 3.40 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาใหความสําคัญ
ปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุด ไดแก  ทําเลท่ีต้ังของสาขาท่ีใชบริการอยูใกล สะดวกในการ
ติดตอ มีคาเฉล่ีย 4.60   ใหความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมาก ไดแก มีศูนยบริการดาน
สินเช่ือ ท่ีมีพนักงานคอยใหคําปรึกษา มีคาเฉลี่ย  3.80 ใหความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับ
ปานกลาง ไดแก  มีสถานท่ีจอดรถเพียงพอ มีคาเฉล่ีย 3.20 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามกิจการประเภทอ่ืนๆ ใหความสําคัญตอปจจัยดานชองทางการจัด
จําหนายโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.83 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาใหความสําคัญปจจัยยอยมี
คาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุดไดแก  ทําเลท่ีต้ังของสาขาท่ีใชบริการอยูใกล สะดวกในการติดตอ มี
คาเฉล่ีย 4.50   รองลงมาคือ มีสถานท่ีจอดรถเพียงพอ มีคาเฉล่ีย 4.50 ใหความสําคัญปจจัยยอยมี
คาเฉล่ียในระดับมาก ไดแก มีสาขาท่ีใหบริการจํานวนมาก  มีคาเฉล่ีย 3.50  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 37 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญ ของปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ท่ีมีผลตอการ
เลือกใชบริการสินเช่ือ Medium ของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามประเภทกิจการ 

 
ประเภทกิจการ 

อุตสาห 
กรรมกา
รผลิต 

กิจการ
บริการ 

การ
พาณิชยคา
สง/คา
ปลีก 

ธุรกิจ
อสังหาริม
ทรัพย 

การแปร
รูปอาหาร
ทะเล 

ธุรกิจ
รับเหมา
กอสราง 

การเกษตร
/เลี้ยงสัตว 

อื่นๆ 
รวม 

ปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปล
ผล) 

4.43 4.45 4.30 3.45 4.47 5.00 4.40 4.00 4.36 มีพนักงานใหคําแนะนํา  ให
คําปรึกษา มาก มาก มาก ปานกลาง มาก มากที่สุด มาก มาก มาก 

3.82 3.86 3.51 3.27 3.36 4.00 3.20 3.00 3.62 ใหสิทธิพิเศษโครงการเสริม
ของธนาคาร เชน SME CARE มาก มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง มาก 

3.95 3.64 3.80 3.45 3.87 4.67 3.60 4.00 3.85 ใหสวนลด หรือ ยกเวน
คาธรรมเนียม  มาก มาก มาก ปานกลาง มาก มากที่สุด มาก มาก มาก 

3.90 3.86 3.54 3.55 3.38 3.00 3.00 3.00 3.65 ใหสิทธิพิเศษลูกคาธนาคาร
โดยไมคิดคาธรรมเนียม ใน
บริการเสริมตางๆ เชน บริการ 
Cash Management 

มาก มาก มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก 

3.34 3.64 3.26 3.45 3.18 3.33 3.00 2.50 3.30 โฆษณา ประชาสัมพันธ ผาน
สื่อตาง ๆ   ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

3.89 3.89 3.68 3.44 3.65 4.00 3.44 3.30 3.76 
คาเฉลี่ยรวม 

มาก มาก มาก ปานกลาง มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง มาก 

หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 = สําคญัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 = สําคัญมาก  2.50 – 3.49 = สําคญัปานกลาง 1.50 – 2.49 = สําคัญนอย  
                   1.00 – 1.49 = สําคัญนอยที่สุด 

 
 จากตารางท่ี  37 พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทอุตสาหกรรมการผลิต  ให

ความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาดโดยรวมในระดับสําคัญมาก คาเฉล่ีย 3.89 ซ่ึงใน
รายละเอียดพบวาใหความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมาก 3 อันดับแรกไดแก  มีพนักงานให
คําแนะนํา  ใหคําปรึกษา มีคาเฉลี่ย 4.43 รองลงมาคือ ใหสวนลด หรือ ยกเวนคาธรรมเนียม   มี
คาเฉล่ีย 3.95 และ ใหสิทธิพิเศษลูกคาธนาคารโดยไมคิดคาธรรมเนียม ในบริการเสริมตางๆ เชน 
บริการ Cash Management  มีคาเฉล่ีย  3.90 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามประเภทกิจการบริการ ใหความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริม
การตลาดโดยรวมในระดับสําคัญมาก คาเฉล่ีย 3.89 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาใหความสําคัญปจจัย
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ยอยมีคาเฉล่ียในระดับมาก 3 อันดับแรกไดแก  มีพนักงานใหคําแนะนํา  ใหคําปรึกษา มีคาเฉล่ีย 
4.45 รองลงมาคือ ใหสิทธิพิเศษโครงการเสริมของธนาคาร เชน SME CARE  มีคาเฉล่ีย 3.86 และ 
ใหสิทธิพิเศษลูกคาธนาคารโดยไมคิดคาธรรมเนียม ในบริการเสริมตางๆ เชน บริการ Cash 
Management  มีคาเฉล่ีย  3.86 ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทการพาณิชย คาสง/คาปลีก ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
การสงเสริมการตลาดโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.68  ซ่ึงในรายละเอียดพบวาใหความสําคัญ
ปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมาก 3 อันดบัแรกไดแก  มีพนักงานใหคําแนะนํา  ใหคําปรึกษา มี
คาเฉล่ีย 4.30 รองลงมาคือ ใหสวนลด หรือ ยกเวนคาธรรมเนียม   มีคาเฉล่ีย 3.80 และ ใหสิทธิพิเศษ
ลูกคาธนาคารโดยไมคิดคาธรรมเนียม ในบริการเสริมตางๆ เชน บริการ Cash Management  มี
คาเฉล่ีย  3.54 ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทธุรกิจอสังหาริมทรัพย ใหความสําคัญตอปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาดโดยรวม ในระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 3.44 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาใหความสําคัญ
ปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมากไดแก ใหสิทธิพิเศษลูกคาธนาคารโดยไมคิดคาธรรมเนียม ใน
บริการเสริมตางๆ เชน บริการ Cash Management  มีคาเฉล่ีย  3.55 ใหความสําคัญปจจัยยอยมี
คาเฉล่ียในระดับปานกลาง ไดแกมีพนักงานใหคําแนะนํา  ใหคําปรึกษา มีคาเฉล่ีย 3.45 รองลงมาคือ 
ใหสวนลด หรือ ยกเวนคาธรรมเนียม   มีคาเฉล่ีย 3.45 ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทการแปรรูปอาหารทะเล ใหความสําคัญตอปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาดโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.65 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาใหความสําคัญปจจัย
ยอยมีคาเฉล่ียในระดับมากไดแก  มีพนักงานใหคําแนะนํา  ใหคําปรึกษา มีคาเฉล่ีย 4.47 รองลงมา
คือ ใหสวนลด หรือ ยกเวนคาธรรมเนียม  มีคาเฉล่ีย 3.87 ใหความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียใน
ระดับปานกลาง ไดแก ใหสิทธิพิเศษลูกคาธนาคารโดยไมคิดคาธรรมเนียม ในบริการเสริมตางๆ 
เชน บริการ Cash Management  มีคาเฉล่ีย  3.38 ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทธุรกิจรับเหมากอสราง ใหความสําคัญตอปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาดโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.00 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาใหความสําคัญปจจัย
ยอยมีคาเฉล่ียในระดับมากที่สุด ไดแก  มีพนักงานใหคําแนะนํา  ใหคําปรึกษา มีคาเฉล่ีย 5.00 
รองลงมาคือ ใหสวนลด หรือ ยกเวนคาธรรมเนียม  มีคาเฉล่ีย 4.67  ใหความสําคัญปจจัยยอยมี
คาเฉล่ียในระดับมาก ไดแก ใหสิทธิพิเศษโครงการเสริมของธนาคาร เชน SME CARE มีคาเฉล่ีย 
4.00  ตามลําดับ 
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สวนผูตอบแบบสอบถามประเภทการเกษตร/เล้ียงสัตว ใหความสําคัญตอปจัยดานการ
สงเสริมการตลาดโดยรวมในระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 3.44 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาใหความสําคัญ
ปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมากไดแก  ไดแก  มีพนักงานใหคําแนะนํา  ใหคําปรึกษา มีคาเฉล่ีย 4.40 
รองลงมาคือ ใหสวนลด หรือ ยกเวนคาธรรมเนียม  มีคาเฉล่ีย 3.60  และใหความสําคัญระดับสําคัญ
ปานกลาง ไดแก ใหสิทธิพิเศษโครงการเสริมของธนาคาร เชน SME CARE มีคาเฉล่ีย 3.20  
ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามกิจการประเภทอ่ืนๆ ใหความสําคัญตอปจัยดานการสงเสริม
การตลาดโดยรวมในระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 3.30 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาใหความสําคัญปจจัยยอย
มีคาเฉล่ียในระดับมากไดแก  ไดแก  มีพนักงานใหคําแนะนํา  ใหคําปรึกษา มีคาเฉล่ีย 4.00 
รองลงมาคือ ใหสวนลด หรือ ยกเวนคาธรรมเนียม  มีคาเฉล่ีย 4.00  ใหความสําคัญปจจัยยอยมี
คาเฉล่ียในระดับ   ปานกลาง ไดแก ใหสิทธิพิเศษโครงการเสริมของธนาคาร เชน SME CARE มี
คาเฉล่ีย 3.00  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 38 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญ ของปจจัยดานบุคลากร ท่ีมีผลตอการเลือกใช
บริการสินเช่ือ Medium SME  ของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามประเภทกิจการ 

 
ประเภทกิจการ 

อุตสาห 
กรรมกา
รผลิต 

กิจการ
บริการ 

การ
พาณิชย
คาสง/
คาปลีก 

ธุรกิจ
อสังหาริ
มทรัพย 

การแปร
รูป

อาหาร
ทะเล 

ธุรกิจ
รับเหมา
กอสราง 

การเกษตร  
/เลี้ยงสัตว 

อื่นๆ 
รวม 

ปจจัยดานบุคลากร 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

4.16 4.18 4.05 3.55 4.07 4.67 4.20 4.00 4.10 พนักงานมีมนุษย
สัมพันธ  มีความพรอม
เต็มใจใหบริการ 

มาก มาก มาก มาก มาก มากที่สุด มาก มาก มาก 

4.08 4.05 3.95 3.18 3.93 4.00 4.00 4.00 3.97 พนักงานมีบุคลิกภาพ
นาเช่ือถือ มาก มาก มาก ปานกลาง มาก มาก มาก มาก มาก 

4.22 4.32 4.16 3.45 3.98 4.33 4.20 4.00 4.14 พนักงานมีความรอบรู 
มีทักษะ เชี่ยวชาญงาน
สินเชื่อ 

มาก มาก มาก ปานกลาง มาก มาก มาก มาก มาก 

4.33 4.27 4.31 3.73 4.04 4.00 5.00 4.50 4.25 พนักงานไปเย่ียมเยียน
ดูแล ใหคําปรึกษาอยาง
ถูกตอง  ใชภาษาท่ีเขาใจ
งาย แกลูกคา 

มาก มาก มาก มาก มาก มาก มากที่สุด มากที่สุด มาก 

3.97 3.82 3.89 3.36 3.96 4.33 3.80 4.00 3.91 มีพนักงานใหบ ริการ
อยางเพียงพอ มาก มาก มาก ปานกลาง มาก มาก มาก มาก มาก 

4.15 4.13 4.07 3.45 4.00 4.27 4.24 4.10 4.07 
คาเฉลี่ยรวม 

มาก มาก มาก ปานกลาง มาก มาก มาก มาก มาก 

หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 = สําคญัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 = สําคัญมาก  2.50 – 3.49 = สําคญัปานกลาง 1.50 – 2.49 = สําคัญนอย  
                   1.00 – 1.49 = สําคัญนอยที่สุด 

 
 จากตารางท่ี 38  พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทอุตสาหกรรมการผลิต ให

ความสําคัญตอปจจัยดานการบุคลากรโดยรวมในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.15 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา
ใหความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมาก 3 อันดับแรกไดแก  พนักงานไปเยี่ยมเยียนดูแล ให
คําปรึกษาอยางถูกตอง  ใชภาษาท่ีเขาใจงาย แกลูกคา มีคาเฉล่ีย 4.33 รองลงมาคือ พนักงานมีความ
รอบรู มีทักษะ เช่ียวชาญงานสินเช่ือ มีคาเฉล่ีย 4.22 และ พนักงานมีมนุษยสัมพันธ  มีความพรอม
เต็มใจใหบริการ มีคาเฉล่ีย  4.16 ตามลําดับ 
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 ผูตอบแบบสอบถามประเภทกิจการบริการ ใหความสําคัญตอปจจัยดานการบุคลากร
โดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.13 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาใหความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียใน
ระดับมาก 3 อันดับแรกไดแก  พนักงานมีความรอบรู มีทักษะ เช่ียวชาญงานสินเช่ือ มีคาเฉล่ีย 4.32 
รองลงมาคือ พนักงานไปเย่ียมเยียนดูแล ใหคําปรึกษาอยางถูกตอง  ใชภาษาท่ีเขาใจงาย แกลูกคา มี
คาเฉล่ีย 4.27 และ พนักงานมีมนุษยสัมพันธ  มีความพรอมเต็มใจใหบริการ มีคาเฉล่ีย  4.18 
ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามประเภทการพาณิชยคาสง/คาปลีก ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
การบุคลากรโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.07  ซ่ึงในรายละเอียดพบวาใหความสําคัญปจจัยยอยมี
คาเฉล่ียในระดับมาก 3 อันดับแรกไดแก  พนักงานไปเยี่ยมเยียนดูแล ใหคําปรึกษาอยางถูกตอง  ใช
ภาษาที่เขาใจงาย แกลูกคา มีคาเฉล่ีย 4.31 รองลงมาคือ พนักงานมีความรอบรู มีทักษะ เช่ียวชาญ
งานสินเช่ือ มีคาเฉล่ีย 4.16 และ พนักงานมีมนุษยสัมพันธ  มีความพรอมเต็มใจใหบริการ มีคาเฉล่ีย  
4.05 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามประเภทธุรกิจอสังหาริมทรัพย ใหความสําคัญตอปจจัยดานการ
บุคลากรโดยรวมในระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 3.45 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาใหความสําคัญปจจัยยอย
มีคาเฉล่ียในระดับมากไดแก  พนักงานไปเยี่ยมเยียนดูแล ใหคําปรึกษาอยางถูกตอง  ใชภาษาท่ีเขาใจ
งาย แกลูกคา มีคาเฉล่ีย 3.73 รองลงมาคือ พนักงานมีมนุษยสัมพันธ  มีความพรอมเต็มใจใหบริการ 
มีคาเฉล่ีย  3.55 และใหความสําคัญระดับสําคัญปานกลาง ไดแก พนักงานมีความรอบรู มีทักษะ 
เช่ียวชาญงานสินเช่ือ มีคาเฉล่ีย 3.45  ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามประเภทการแปรรูปอาหารทะเลใหความ สําคัญตอปจจัยดานการ
บุคลากรโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.00 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาใหความสําคัญปจจัยยอยมี
คาเฉล่ียในระดับมาก 3 อันดับแรกไดแก  พนักงานมีมนุษยสัมพันธ  มีความพรอมเต็มใจใหบริการ 
มีคาเฉล่ีย  4.07 รองลงมาคือ พนักงานไปเยี่ยมเยียนดูแล ใหคําปรึกษาอยางถูกตอง  ใชภาษาท่ีเขาใจ
งาย แกลูกคา มีคาเฉล่ีย 4.04 และ พนักงานมีความรอบรู มีทักษะ เช่ียวชาญงานสินเช่ือ มีคาเฉล่ีย 
3.98 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามประเภทธุรกิจรับเหมากอสราง ใหความสําคัญตอปจจัยดานการ
บุคลากรโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.27 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาใหความสําคัญปจจัยยอยมี
คาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุด ไดแก  พนักงานมีมนุษยสัมพันธ  มีความพรอมเต็มใจใหบริการ มี
คาเฉล่ีย  4.67  และใหความสําคัญระดับสําคัญมาก ไดแก พนักงานมีความรอบรู มีทักษะ เช่ียวชาญ
งานสินเช่ือ มีคาเฉล่ีย 4.33  และ มีพนักงานใหบริการอยางเพียงพอมีคาเฉล่ีย 4.33  ตามลําดับ 
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 ผูตอบแบบสอบถามประเภทการเกษตร /เล้ียงสัตว ใหความสําคัญตอปจจัยดานการ
บุคลากรโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.24 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาใหความสําคัญปจจัยยอยมี
คาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุด  ไดแก  พนักงานไปเยี่ยมเยียนดูแล ใหคําปรึกษาอยางถูกตอง  ใชภาษาท่ี
เขาใจงาย แกลูกคา มีคาเฉล่ีย 5.00 ใหความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมาก ไดแก พนักงานมี
มนุษยสัมพันธ  มีความพรอมเต็มใจใหบริการ มีคาเฉล่ีย  4.20  รองลงมาคือ พนักงานมีความรอบรู 
มีทักษะ เช่ียวชาญงานสินเช่ือ มีคาเฉล่ีย 4.20    ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามกิจการประเภทอ่ืนๆ ใหความสําคัญตอปจจัยดานการบุคลากร
โดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.10 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาใหความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียใน
ระดับมากท่ีสุด  ไดแก  พนักงานไปเย่ียมเยียนดูแล ใหคําปรึกษาอยางถูกตอง  ใชภาษาท่ีเขาใจงาย 
แกลูกคา มีคาเฉล่ีย 4.50 ใหความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมาก ไดแก พนักงานมีมนุษย
สัมพันธ  มีความพรอมเต็มใจใหบริการ มีคาเฉล่ีย  4.00  รองลงมาคือ พนักงานมีความรอบรู มี
ทักษะ เช่ียวชาญงานสินเช่ือ มีคาเฉล่ีย 4.00    ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 39 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญ ของปจจัยดานกระบวนการของการใหบริการ ท่ีมี
ผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือ Medium SME ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทกิจการ 

 
ประเภทกิจการ 

อุตสาหกร
รมการ
ผลิต 

กิจการ
บริการ 

การ
พาณิชยคา
สง/คาปลีก 

ธุรกิจ
อสังหาริม
ทรัพย 

การแปร
รูปอาหาร
ทะเล 

ธุรกิจ
รับเหมา
กอสราง 

การเกษตร/
เลี้ยงสัตว 

อื่นๆ 
รวม ปจจัยดาน

กระบวนการของ
การใหบริการ 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

4.77 4.45 4.57 3.64 4.62 4.67 4.80 4.50 4.77 การใหคําตอบท่ีรวดเร็ว
ในการอนุมัติสินเชื่อ มากที่สุด มาก มากที่สุด มาก มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด 

4.47 4.27 4.36 3.91 4.31 4.00 4.60 4.50 4.47 เอกสารการขอสินเชื่อ 
และทํานิติกรรม ไม
ยุงยาก 

มาก มาก มาก มาก มาก มาก มากที่สุด มากที่สุด มาก 

4.29 4.09 4.04 3.55 4.02 4.00 3.40 4.50 4.29  มีระบบการทํางานท่ี
ถูกตอง แมนยํา เชื่อถือได มาก มาก มาก มาก มาก มาก ปานกลาง มากที่สุด มาก 

4.19 4.27 3.93 3.73 4.04 4.67 3.40 4.50 4.19 ขั้นตอนตางๆในการขอ
อนุมัติสินเชื่อไมยุงยาก
ซับซอน 

มาก มาก มาก มาก มาก มากที่สุด ปานกลาง มากที่สุด มาก 

4.43 4.27 4.23 3.70 4.25 4.33 4.05 4.50 4.29 
คาเฉลี่ยรวม 

มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มากที่สุด มาก 

หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 = สําคญัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 = สําคัญมาก  2.50 – 3.49 = สําคญัปานกลาง 1.50 – 2.49 = สําคัญนอย  
                   1.00 – 1.49 = สําคัญนอยที่สุด 

 
 จากตารางท่ี  39 พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทอุตสาหกรรมการผลิต  ให

ความสําคัญตอปจจัยดานกระบวนการของการใหบริการโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.43 ซ่ึงใน
รายละเอียดพบวาใหความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุด ไดแก  การใหคําตอบท่ี
รวดเร็วในการอนุมัติสินเช่ือ มีคาเฉล่ีย 4.77 ดานกระบวนการของการใหบริการ มาก เอกสารการขอ
สินเช่ือ และทํานิติกรรม ไมยุงยาก มีคาเฉล่ีย 4.47 รองลงมาคือ มีระบบการทํางานท่ีถูกตอง แมนยํา 
เช่ือถือไดมีคาเฉล่ีย  4.29 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามประเภทกิจการบริการ ใหความสําคัญตอปจจัยดานกระบวนการ
ของการใหบริการโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.43 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาใหความสําคัญปจจัย
ยอยมีคาเฉล่ียในระดับมาก 3 อันดับแรกไดแก  การใหคําตอบท่ีรวดเร็วในการอนุมัติสินเช่ือ มี
คาเฉล่ีย 4.27 รองลงมาคือ เอกสารการขอสินเช่ือ และทํานิติกรรม ไมยุงยาก มีคาเฉล่ีย 4.47 และ 
ข้ันตอนตางๆในการขออนุมัติสินเช่ือไมยุงยากซับซอน มีคาเฉล่ีย  4.27 ตามลําดับ 
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ผูตอบแบบสอบถามประเภทการพาณิชย คาสง/คาปลีก ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
กระบวนการของการใหบริการโดยรวมในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.23  ซ่ึงในรายละเอียดพบวาให
ความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุด ไดแก  การใหคําตอบท่ีรวดเร็วในการอนุมัติ
สินเช่ือ มีคาเฉล่ีย 4.57 ใหความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมาก เอกสารการขอสินเช่ือ และ
ทํานิติกรรม ไมยุงยาก มีคาเฉล่ีย 4.36 รองลงมาคือ มีระบบการทํางานท่ีถูกตอง แมนยํา เช่ือถือไดมี
คาเฉล่ีย  4.04 ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทธุรกิจอสังหาริมทรัพย ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
กระบวนการของการใหบริการโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.70 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาให
ความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมาก 3 อันดับแรกไดแก  เอกสารการขอสินเช่ือ และทํานิติ
กรรม ไมยุงยาก มีคาเฉล่ีย 3.91 รองลงมาคือ ข้ันตอนตางๆในการขออนุมัติสินเช่ือไมยุงยากซับซอน 
มีคาเฉล่ีย 3.73 และ การใหคําตอบท่ีรวดเร็วในการอนุมัติสินเช่ือ มีคาเฉล่ีย 3.64 ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทการแปรรูปอาหารทะเล ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
กระบวนการของการใหบริการโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.25 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาให
ความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุด ไดแก  การใหคําตอบท่ีรวดเร็วในการอนุมัติ
สินเช่ือ มีคาเฉล่ีย 4.62 ใหความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมาก ไดแก เอกสารการขอสินเช่ือ 
และทํานิติกรรม ไมยุงยาก มีคาเฉล่ีย 4.31 รองลงมาคือ ข้ันตอนตางๆในการขออนุมัติสินเช่ือไม
ยุงยากซับซอน มีคาเฉล่ีย 4.04 ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทธุรกิจรับเหมากอสราง  ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
กระบวนการของการใหบริการโดยรวมในระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 4.33 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาให
ความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุด ไดแก  การใหคําตอบท่ีรวดเร็วในการอนุมัติ
สินเช่ือ มีคาเฉล่ีย 4.67 รองลงมาคือ ข้ันตอนตางๆในการขออนุมัติสินเช่ือไมยุงยากซับซอน มี
คาเฉล่ีย 4.67 ใหความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมาก ไดแก เอกสารการขอสินเช่ือ และทํา
นติิกรรม ไมยุงยาก มีคาเฉล่ีย 4.00 ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทการเกษตร /เล้ียงสัตว ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
กระบวนการของการใหบริการโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.05 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาให
ความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุด ไดแก  การใหคําตอบท่ีรวดเร็วในการอนุมัติ
สินเช่ือ มีคาเฉล่ีย 4.80 รองลงมาคือ เอกสารการขอสินเช่ือ และทํานิติกรรม ไมยุงยาก มีคาเฉล่ีย 
4.60 ใหความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับปานกลาง ไดแก มีระบบการทํางานท่ีถูกตอง 
แมนยํา เช่ือถือไดมีคาเฉล่ีย  3.40 ตามลําดับ 
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ผูตอบแบบสอบถามกิจการประเภทอ่ืนๆ ใหความสําคัญตอปจจัยดานกระบวนการ
ของการใหบริการโดยรวมในระดับมากท่ีสุด คาเฉล่ีย 4.50 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาใหความสําคัญ
ปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุดทุกปจจัย ไดแก  การใหคําตอบท่ีรวดเร็วในการอนุมัติสินเช่ือ 
มีคาเฉล่ีย 4.50 รองลงมาคือ เอกสารการขอสินเช่ือ และทํานิติกรรม ไมยุงยาก มีคาเฉลี่ย 4.50 และ มี
ระบบการทํางานท่ีถูกตอง แมนยํา เช่ือถือไดมีคาเฉล่ีย  4.50 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 40 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญของปจจัยดานการสรางและการนําเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ ท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือ  Medium SME   ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนก
ตามประเภทกิจการ 

 
ประเภทกิจการ 

อุตสาห 
กรรมการ
ผลิต 

กิจการ
บริการ 

การ
พาณิชยคา
สง/คา
ปลีก 

ธุรกิจ
อสังหาริม
ทรัพย 

การแปร
รูปอาหาร
ทะเล 

ธุรกิจ
รับเหมา
กอสราง 

การเกษตร
/เลี้ยงสัตว 

อื่นๆ 
รวม ปจจัยดานการสราง 

และการนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

3.55 3.91 3.62 3.18 3.29 3.67 3.80 3.50 3.55 ภายในธนาคาร มีการ
ตกแตงทันสมัย สะอาด 
กวางขวาง 

มาก มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก มาก มาก 

3.63 3.91 3.78 3.18 3.53 4.67 3.60 3.50 3.67 ภายในธนาคารมีอปุกรณ 
เคร่ืองมือ ที่ทันสมัย มาก มาก มาก ปานกลาง มาก มากที่สุด มาก มาก มาก 

3.60 3.73 3.61 3.27 3.44 3.67 3.60 3.50 3.57 ภายในธนาคารมีการจัด
วางเอกสาร อุปกรณ เปน
ระเบียบ 

มาก มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก มาก มาก 

4.34 4.27 4.31 3.64 4.09 3.67 4.20 4.00 4.24 ความมีชื่อเสยีง และ 
ภาพพจน ของธนาคาร มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

3.52 4.00 3.62 3.09 3.38 4.00 3.60 4.00 3.56 มีสิ่งอํานวยความสะดวก 
เชน โทรทัศน น้ําด่ืม 
หองนํ้า 

มาก มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก มาก มาก 

3.29 3.50 3.12 2.82 2.96 3.67 3.60 3.50 3.19 พนักงานแตงกายตาม
ประเพณีในวันสําคญั 
เชนวันสงกรานต 

ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก มาก ปานกลาง 

3.65 3.89 3.68 3.20 3.45 3.89 3.73 3.67 3.63 
คาเฉลี่ยรวม 

มาก มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก มาก มาก 

หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 = สําคญัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 = สําคัญมาก  2.50 – 3.49 = สําคญัปานกลาง 1.50 – 2.49 = สําคัญนอย  
                   1.00 – 1.49 = สําคัญนอยที่สุด 
 

 จากตารางท่ี 40  พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทอุตสาหกรรมการผลิต ให
ความสําคัญตอปจจัยดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพโดยรวมในระดับมาก 
คาเฉล่ีย 3.65 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาใหความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมาก 3 อันดับแรก 
ไดแก  ความมีช่ือเสียง และ ภาพพจน ของธนาคารมีคาเฉลี่ย 4.34 รองลงมาคือ ภายในธนาคารมี
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อุปกรณ เคร่ืองมือ ท่ีทันสมัยมีคาเฉล่ีย 3.63 ภายในธนาคารมีการจัดวางเอกสาร อุปกรณ เปน
ระเบียบ มีคาเฉล่ีย  3.60 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามประเภทกิจการบริการ ใหความสําคัญตอปจจัยดานการสรางและ
การนําเสนอลักษณะทางกายภาพโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.89 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาให
ความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมาก 3 อันดับแรกไดแก  ความมีช่ือเสียง และ ภาพพจน 
ของธนาคารมีคาเฉล่ีย 4.27  รองลงมาคือ มีส่ิงอํานวยความสะดวก เชน โทรทัศน น้ําดื่ม หองน้ํา มี
คาเฉล่ีย 4.00 และ ภายในธนาคาร มีการตกแตงทันสมัย สะอาด กวางขวาง มีคาเฉล่ีย  3.91 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามประเภทการพาณิชย คาสง/คาปลีก ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
การสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.68  ซ่ึงใน
รายละเอียดพบวาใหความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมาก 3 อันดับแรกไดแก  ความมี
ชื่อเสียง และ ภาพพจน ของธนาคารมีคาเฉล่ีย 4.31  รองลงมาคือ ภายในธนาคาร มีการตกแตงทันสมัย 
สะอาด กวางขวาง คาเฉล่ีย 3.78  และ มีส่ิงอํานวยความสะดวก เชน โทรทัศน น้ําดื่ม หองน้ํา มี
คาเฉล่ีย  3.62 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามประเภทธุรกิจอสังหาริมทรัพย ใหความสําคัญตอปจจัยดานการ
สรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพโดยรวมในระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 3.20 ซ่ึงใน
รายละเอียดพบวาใหความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมาก ไดแก  ความมีช่ือเสียง และ 
ภาพพจน ของธนาคารมีคาเฉล่ีย 3.64  ใหความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับปานกลาง ไดแก 
ภายในธนาคารมีการจัดวางเอกสาร อุปกรณ เปนระเบียบ มีคาเฉล่ีย  3.27 รองลงมาคือ ภายใน
ธนาคาร มีการตกแตงทันสมัย สะอาด กวางขวาง มีคาเฉล่ีย  3.18  ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามประเภทการแปรรูปอาหารทะเลใหความสําคัญตอปจจัยดานการ
สรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพโดยรวมในระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 3.45 ซ่ึงใน
รายละเอียดพบวาใหความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมาก ไดแก  ความมีช่ือเสียง และ 
ภาพพจน ของธนาคารมีคาเฉล่ีย 4.09  รองลงมาคือ ภายในธนาคาร มีการตกแตงทันสมัย สะอาด 
กวางขวาง มีคาเฉล่ีย  3.53  ใหความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับปานกลาง ไดแก ภายใน
ธนาคารมีการจัดวางเอกสาร อุปกรณ เปนระเบียบ มีคาเฉล่ีย  3.44 ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทธุรกิจรับเหมากอสราง ใหความสําคัญตอปจจัยดานการ
สรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพโดยรวมในระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 3.89 ซ่ึงใน
รายละเอียดพบวาใหความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุด ไดแก ภายในธนาคารมี
อุปกรณ เคร่ืองมือ ท่ีทันสมัยมีคาเฉล่ีย 4.67 ใหความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมาก ไดแก มี
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ส่ิงอํานวยความสะดวก เชน โทรทัศน น้ําดื่ม หองน้ํา มีคาเฉล่ีย 4.00 รองลงมาคือ ไดแก  ความมี
ช่ือเสียง และ ภาพพจน ของธนาคารมีคาเฉล่ีย 3.67  ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทการเกษตร /เล้ียงสัตว ใหความสําคัญตอปจจัยดานการ
สรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.73 ซ่ึงในรายละเอียด
พบวาใหความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมาก 3 อันดับแรกไดแก  ความมีช่ือเสียง และ 
ภาพพจน ของธนาคารมีคาเฉล่ีย 4.20  รองลงมาคือ ภายในธนาคาร มีการตกแตงทันสมัย สะอาด 
กวางขวาง คาเฉล่ีย 3.83  และ มีส่ิงอํานวยความสะดวก เชน โทรทัศน น้ําดื่ม หองน้ํา มีคาเฉล่ีย  3.60 
ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามกิจการประเภทอ่ืนๆ ใหความสําคัญตอปจจัยดานการสรางและ
การนําเสนอลักษณะทางกายภาพโดยรวมในระดับมากที่สุด คาเฉล่ีย 3.67 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา
ใหความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมาก 3 อันดับแรกไดแก  ความมีช่ือเสียง และ ภาพพจน 
ของธนาคารมีคาเฉล่ีย 4.00  รองลงมาคือ มีส่ิงอํานวยความสะดวก เชน โทรทัศน น้ําดื่ม หองน้ํา 
คาเฉล่ีย 4.00  และ ภายในธนาคาร มีการตกแตงทันสมัย สะอาด กวางขวาง มีคาเฉล่ีย  3.50 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 41 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญ ของปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือ 
Medium ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทกิจการ 

 
ประเภทกิจการ 

อุตสาหกร
รมการ
ผลิต 

กิจการ
บริการ 

การ
พาณิชยคา
สง/คาปลีก 

ธุรกิจ
อสังหาริม
ทรัพย 

การแปร
รูปอาหาร
ทะเล 

ธุรกิจ
รับเหมา
กอสราง 

การเกษตร
/เลี้ยงสัตว 

อื่นๆ 
รวม 

ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดบริการ 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปล
ผล) 

4.02 3.65 3.85 3.80 3.89 3.28 3.37 3.83 3.88 
ดานผลิตภัณฑ 

มาก มาก มาก มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก 

4.33 3.83 4.25 4.25 3.99 3.58 3.80 4.25 4.18 
ดานราคา 

มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

4.15 3.95 3.86 3.58 4.03 3.83 3.40 3.83 3.98 ดานชองทางการจัด
จําหนาย มาก มาก มาก มาก มาก มาก ปานกลาง มาก มาก 

3.89 3.89 3.68 3.44 3.65 4.00 3.44 3.30 3.76 ดานการสงเสริม
การตลาด มาก มาก มาก ปานกลาง มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง มาก 

4.15 4.13 4.07 3.45 4.00 4.27 4.24 4.10 4.07 ดานบุคลากร 
มาก มาก มาก ปานกลาง มาก มาก มาก มาก มาก 

4.43 4.27 4.23 3.70 4.25 4.33 4.05 4.50 4.29 ดานกระบวนการของ
การใหบริการ มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มากที่สุด มาก 

3.65 3.89 3.68 3.20 3.45 3.89 3.73 3.67 3.63 ดานการสรางและการ
นําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ 

มาก มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก มาก มาก 

4.09 3.94 3.95 3.63 3.89 3.88 3.72 3.93 3.97 
คาเฉลี่ยรวม 

มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 = สําคญัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 = สําคัญมาก  2.50 – 3.49 = สําคญัปานกลาง 1.50 – 2.49 = สําคัญนอย  
                   1.00 – 1.49 = สําคัญนอยที่สุด 

 
 จากตารางท่ี 41 พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทอุตสาหกรรมการผลิต ให

ความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.09 ซ่ึงใน
รายละเอียดพบวาใหความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมาก 3 อันดับแรกไดแก  ดาน
กระบวนการของการใหบริการ มีคาเฉล่ีย 4.43 รองลงมาคือ ดานราคา มีคาเฉล่ีย 4.33 และ ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย มีคาเฉล่ีย  4.15 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามประเภทกิจการบริการ ใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.94 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาใหความสําคัญปจจัยยอยมี
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คาเฉล่ียในระดับมาก 3 อันดับแรกไดแก  ดานกระบวนการของการใหบริการ มีคาเฉล่ีย 4.27 
รองลงมาคือ ดานบุคลากร มีคาเฉล่ีย 4.13 และ ดานชองทางการจัดจําหนาย มีคาเฉล่ีย  3.95 
ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามประเภทการพาณิชย คาสง/คาปลีก ใหความสําคัญตอปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.95  ซ่ึงในรายละเอียดพบวาใหความสําคัญ
ปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมาก 3 อันดับแรกไดแก  ดานราคา มีคาเฉล่ีย 4.25 รองลงมาคือ ดาน
กระบวนการของการใหบริการ มีคาเฉล่ีย 4.23 และ ดานบุคลากร มีคาเฉล่ีย  4.07 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามประเภทธุรกิจอสังหาริมทรัพย ใหความสําคัญตอปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดโดยรวมในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.63 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาใหความสําคัญ
ปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมาก 3 อันดับแรกไดแก  ไดแก  ดานราคา มีคาเฉล่ีย 4.25 รองลงมาคือ 
ดานผลิตภัณฑ มีคาเฉล่ีย 3.80 และ ดานกระบวนการของการใหบริการ มีคาเฉล่ีย 3.70 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามประเภทการแปรรูปอาหารทะเล ใหความสําคัญตอปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.89 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาใหความสําคัญ
ปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมาก 3 อันดับแรกไดแก  ดานกระบวนการของการใหบริการ มีคาเฉล่ีย 
4.25  รองลงมาคือ ดานชองทางการจัดจําหนาย มีคาเฉล่ีย  4.03  และ ดานบุคลากร มีคาเฉล่ีย  4.00 
ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามประเภทธุรกิจรับเหมากอสราง ใหความสําคัญตอปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.88 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาใหความสําคัญ
ปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมาก 3 อันดับแรกไดแก  ดานกระบวนการของการใหบริการ มีคาเฉล่ีย 
4.33  รองลงมาคือ ดานบุคลากร มีคาเฉล่ีย  4.27  และ ดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉล่ีย  4.00 
ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามประเภทการเกษตร /เล้ียงสัตว ใหความสําคัญตอปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.72 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาใหความสําคัญ
ปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมาก 3 อันดับแรกไดแก  ดานบุคลากร มีคาเฉล่ีย  4.24  รองลงมาคือ 
ดานกระบวนการของการใหบริการ มีคาเฉล่ีย 4.05และ ดานราคา มีคาเฉล่ีย  3.80 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามกิจการประเภทอ่ืนๆ ใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.93 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาใหความสําคัญปจจัยยอยมี
คาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุด ไดแก  ดานกระบวนการของการใหบริการ มีคาเฉล่ีย 4.50 ใหความสําคัญ
ปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมาก ไดแก ดานราคา มีคาเฉล่ีย  4.25 รองลงมาคือ ดานบุคลากร มี
คาเฉล่ีย  4.10   ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 42  แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญของปจจัยดานผลิตภัณฑ ท่ีมีผลตอการเลือกใช
บริการสินเช่ือ Medium ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามยอดขายตอปของกิจการ 
 

ยอดขายตอปของกิจการ 

ตํ่ากวา 50 
ลานบาท 

50 - 100 
ลานบาท 

101 - 400 
ลานบาท 

มากกวา 400 
ลานบาท 

รวม 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

3.93 3.81 3.95 3.40 3.89 มีประเภทสินเชื่อหลากหลายใหเลือก 
    มาก มาก มาก ปานกลาง มาก 

4.25 4.32 4.56 4.40 4.43 วงเงินสินเชื่อที่ไดรับอนุมัติ 
มาก มาก มากท่ีสุด มาก มาก 
3.75 3.68 3.78 4.60 3.76 การใหบริการเสริมผลิตภัณฑสินเชื่อมหีลากหลาย 

 มาก มาก มาก มากท่ีสุด มาก 
3.62 3.54 3.62 3.80 3.60 ระยะเวลาการผอนชําระ 
มาก มาก มาก มาก มาก 
3.73 3.71 3.77 3.80 3.75 หลักประกัน และ ภาระการค้ําประกัน 

 มาก มาก มาก มาก มาก 
3.89 3.86 3.89 3.80 3.88 มีบริการที่ครบวงจร 
มาก มาก มาก มาก มาก 
3.86 3.82 3.93 3.97 3.88 

คาเฉลี่ยรวม 
มาก มาก มาก มาก มาก 

หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 = สําคญัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 = สําคัญมาก  2.50 – 3.49 = สําคญัปานกลาง 1.50 – 2.49 = สําคัญนอย  
                   1.00 – 1.49 = สําคัญนอยที่สุด 
 

 จากตารางท่ี 42  พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมียอดขายตอปของกิจการตํ่ากวา 50 ลาน
บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑโดยรวมในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.86 ซ่ึงในรายละเอียด
พบวาใหความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก วงเงินสินเช่ือท่ีไดรับ
อนุมัติ มีคาเฉล่ีย 4.25 รองลงมาคือ มีประเภทสินเช่ือหลากหลายใหเลือก มีคาเฉล่ีย 3.93 และ มี
บริการที่ครบวงจร มีคาเฉล่ีย  3.89  ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมียอดขายตอปของกิจการ 50 - 100 ลานบาท ใหความสําคัญตอ
ปจจัยดานผลิตภัณฑโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.82 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาใหความสําคัญ
ปจจัยยอยมีคาเฉลี่ยในระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก วงเงินสินเช่ือท่ีไดรับอนุมัติ มีคาเฉล่ีย 4.32 
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รองลงมาคือ มีบริการท่ีครบวงจร มีคาเฉล่ีย  3.86  และ มีประเภทสินเช่ือหลากหลายใหเลือก มี
คาเฉล่ีย 3.81 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมียอดขายตอปของกิจการ 101 - 400 ลานบาท ใหความสําคัญ
ตอปจจัยดานผลิตภัณฑโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.93 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาใหความสําคัญ
ปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุด ไดแก วงเงินสินเช่ือท่ีไดรับอนุมัติ มีคาเฉล่ีย 4.56 และให
ความสําคัญในระดับสําคัญมาก ไดแก มีประเภทสินเช่ือหลากหลายใหเลือก มีคาเฉล่ีย 3.95 
รองลงมาคือ มีบริการที่ครบวงจร มีคาเฉล่ีย  3.89 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมียอดขายตอปของกิจการมากกวา 400 ลานบาท ใหความสําคัญ
ตอปจจัยดานผลิตภัณฑโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.97 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาใหความสําคัญ
ปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุด ไดแก การใหบริการเสริมผลิตภัณฑสินเช่ือมีหลากหลาย มี
คาเฉล่ีย  4.60  และใหระดับความสําคัญระดับสําคัญมากไดแก วงเงินสินเช่ือท่ีไดรับอนุมัติ มี
คาเฉล่ีย 4.40 รองลงมาคือ ระยะเวลาการผอนชําระ หลักประกันและภาระการคํ้าประกัน  มีบริการที่
ครบวงจร มีคาเฉล่ีย  3.80 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 43 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญของปจจัยดานราคา ท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการ
สินเช่ือ Medium ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามยอดขายตอปของกิจการ 
 

ยอดขายตอปของกิจการ 

ตํ่ากวา 50 
ลานบาท 

50 - 100 
ลานบาท 

101 - 400 ลาน
บาท 

มากกวา 400 
ลานบาท 

รวม 
ปจจัยดานราคา 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

4.22 4.33 4.63 5.00 4.47 อัตราดอกเบ้ีย 
มาก มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด มาก 
4.24 4.28 4.54 4.80 4.41 คาธรรมเนียมในการจัดการเงินกู 
มาก มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด มาก 
3.96 3.89 3.98 4.40 3.96 คาธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพย 
มาก มาก มาก มาก มาก 
3.87 3.85 3.91 4.60 3.90 คาธรรมเนียมการชําระหน้ีคืนกอนกําหนด 
มาก มาก มาก มากท่ีสุด มาก 
4.07 4.09 4.27 4.70 4.18 

คาเฉลี่ยรวม 
มาก มาก มาก มากท่ีสุด มาก 

หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 = สําคญัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 = สําคัญมาก  2.50 – 3.49 = สําคญัปานกลาง 1.50 – 2.49 = สําคัญนอย  
                   1.00 – 1.49 = สําคัญนอยที่สุด 

 
 จากตารางท่ี 43  พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมียอดขายตอปของกิจการตํ่ากวา 50 ลาน

บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดานราคาโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.07 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา
ใหความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก คาธรรมเนียมในการจัดการ
เงินกู มีคาเฉล่ีย 4.24 รองลงมาคือ อัตราดอกเบี้ย มีคาเฉล่ีย 4.22 และ คาธรรมเนียมประเมินราคา
หลักทรัพย มีคาเฉล่ีย  3.96 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมียอดขายตอปของกิจการ 50 - 100 ลานบาท ใหความสําคัญตอ
ปจจัยดานราคาโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.09 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาใหความสําคัญปจจัยยอย
มีคาเฉล่ียในระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก อัตราดอกเบ้ีย มีคาเฉล่ีย 4.33 รองลงมาคือ คาธรรมเนียม
ในการจัดการเงินกู มีคาเฉล่ีย 4.28 และ คาธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพย มีคาเฉลี่ย  3.89 
ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมียอดขายตอปของกิจการ 101 - 400 ลานบาท ใหความสําคัญ
ตอปจจัยดานราคาโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.27 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาใหความสําคัญปจจัย
ยอยมีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุด ไดแก อัตราดอกเบ้ีย มีคาเฉล่ีย 4.63 รองลงมาคือ คาธรรมเนียมใน
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การจัดการเงินกู มีคาเฉล่ีย 4.54 ใหความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมากไดแก คาธรรมเนียม
ประเมินราคาหลักทรัพย มีคาเฉล่ีย  3.98 ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมียอดขายตอปของกจิการมากกวา 400 ลานบาท ใหความสําคัญ
ตอปจจัยดานราคาโดยรวมในระดับมากท่ีสุด คาเฉล่ีย 4.70 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาใหความสําคัญ
ปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ไดแก อัตราดอกเบี้ย มีคาเฉล่ีย 5.00 รองลงมา
คือ คาธรรมเนียมในการจัดการเงินกู มีคาเฉล่ีย 4.80 และคาธรรมเนียมการชําระหนีคื้นกอนกําหนด 
มีคาเฉล่ีย  4.60 ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 67 

ตารางท่ี 44 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญของปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ท่ีมีผลตอการ
เลือกใชบริการสินเช่ือ Medium ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามยอดขายตอปของกิจการ 
 

ยอดขายตอปของกิจการ 

ตํ่ากวา 50 
ลานบาท 

50 - 100 
ลานบาท 

101 - 400 
ลานบาท 

มากกวา 400 
ลานบาท 

รวม 
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

4.42 4.54 4.67 5.00 4.59 ทําเลที่ต้ังของสาขาที่ใชบริการอยูใกล สะดวกใน
การติดตอ  มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

4.20 4.39 4.48 5.00 4.40 มีสถานท่ีจอดรถเพียงพอ 
มาก มาก มาก มากท่ีสุด มาก 
3.96 3.86 4.04 4.00 3.97 มีสาขาที่ใหบริการจํานวนมาก  

 มาก มาก มาก มาก มาก 
3.96 3.86 4.05 4.40 3.99 มีศูนยบริการดานสินเชื่อ ที่มีพนักงานคอยให

คําปรึกษา มาก มาก มาก มาก มาก 
3.45 3.43 3.50 3.20 3.47 สามารถใชบริการผานโทรศัพท  K-E Phone 

Banking  ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง 
3.49 3.44 3.51 3.20 3.48 สามารถใชบริการผานอินเตอรเน็ต K - E Internet 

ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง 
3.92 3.92 4.04 4.13 3.98 

คาเฉลี่ยรวม 
มาก มาก มาก มาก มาก 

หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 = สําคญัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 = สําคัญมาก  2.50 – 3.49 = สําคญัปานกลาง 1.50 – 2.49 = สําคัญนอย  
                   1.00 – 1.49 = สําคัญนอยที่สุด 

 
 จากตารางท่ี 44  พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมียอดขายตอปของกิจการตํ่ากวา 50 ลาน

บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.92 ซ่ึงใน
รายละเอียดพบวาใหความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก ทําเลที่ต้ังของ
สาขาที่ใชบริการอยูใกล สะดวกในการติดตอ  มีคาเฉล่ีย 4.42 รองลงมาคือ มีสถานท่ีจอดรถเพียงพอ 
มีคาเฉล่ีย 4.20 และ มีสาขาท่ีใหบริการจํานวนมาก มีคาเฉล่ีย  3.96 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมียอดขายตอปของกิจการ 50 - 100 ลานบาท ใหความสําคัญตอ
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.92 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาให
ความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุดไดแกทําเลท่ีต้ังของสาขาท่ีใชบริการอยูใกล 
สะดวกในการติดตอ  มีคาเฉล่ีย 4.54 ใหความสําคัญโดยรวมในระดับสําคัญมาก ไดแก มีสถานท่ี
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จอดรถเพียงพอ มีคาเฉล่ีย 4.39 รองลงมาคือ มีสาขาท่ีใหบริการจํานวนมาก มีคาเฉล่ีย  3.86 
ตามลําดับ 

 สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมียอดขายตอปของกิจการ  101 - 400 ลานบาท ให
ความสําคัญตอปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.04 ซ่ึงใน
รายละเอียดพบวาใหความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุด ไดแก ทําเลท่ีต้ังของสาขาท่ี
ใชบริการอยูใกล สะดวกในการติดตอ  มีคาเฉล่ีย 4.67 ใหความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับ
มาก ไดแก มีสถานท่ีจอดรถเพียงพอ มีคาเฉล่ีย 4.48 และ มีศูนยบริการดานสินเช่ือ ท่ีมีพนักงานคอย
ใหคําปรึกษามีคาเฉล่ีย  4.05 ตามลําดับ 

 สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมียอดขายตอปของกิจการมากกวา 400 ลานบาท ให
ความสําคัญตอปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.13 ซ่ึงใน
รายละเอียดพบวาใหความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุด ไดแก ทําเลท่ีต้ังของสาขาท่ี
ใชบริการอยูใกล สะดวกในการติดตอ  มีคาเฉล่ีย 5.00 รองลงมาคือ มีสถานท่ีจอดรถเพียงพอ มี
คาเฉล่ีย 5.00 และใหความสําคัญระดับสําคัญมาก ไดแก มีศูนยบริการดานสินเช่ือ ท่ีมีพนักงานคอย
ใหคําปรึกษา มีคาเฉล่ีย  4.40 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 45 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญของปจจัย ดานการสงเสริมการตลาด ท่ีมีผลตอการ
เลือกใชบริการสินเช่ือ Medium SME  ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามยอดขายตอปของกิจการ 
 

ยอดขายตอปของกิจการ 

ตํ่ากวา 50 
ลานบาท 

50 - 100 ลาน
บาท 

101 - 400 
ลานบาท 

มากกวา 400 
ลานบาท 

รวม 
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

4.24 4.22 4.48 4.80 4.36 
มีพนักงานใหคําแนะนํา  ใหคําปรึกษา 

มาก มาก มาก มากท่ีสุด มาก 
3.58 3.47 3.69 4.20 3.62 ใหสิทธิพิเศษโครงการเสริมของธนาคาร เชน 

SME CARE มาก ปานกลาง มาก มาก มาก 
3.76 3.88 3.88 3.60 3.85 ใหสวนลด หรือ ยกเวนคาธรรมเนียม  

 มาก มาก มาก มาก มาก 
3.75 3.42 3.77 3.20 3.65 ใหสิทธิพิเศษลูกคาธนาคารโดยไมคิด

คาธรรมเนียม ในบริการเสริมตางๆ เชน บริการ 
Cash Management 

มาก ปานกลาง มาก ปานกลาง มาก 

3.58 3.18 3.27 2.80 3.30 โฆษณา ประชาสัมพันธ ผานส่ือตาง ๆ   
 มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

3.78 3.63 3.82 3.72 3.76 
คาเฉลี่ยรวม 

มาก มาก มาก มาก มาก 

หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 = สําคญัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 = สําคัญมาก  2.50 – 3.49 = สําคญัปานกลาง 1.50 – 2.49 = สําคัญนอย  
                   1.00 – 1.49 = สําคัญนอยที่สุด 
 

 จากตารางท่ี 45  พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมียอดขายตอปของกิจการตํ่ากวา 50 ลาน
บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาดโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.78 ซ่ึงใน
รายละเอียดพบวาใหความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก มีพนักงานให
คําแนะนํา  ใหคําปรึกษา มีคาเฉล่ีย 4.24 รองลงมาคือ ใหสวนลด หรือ ยกเวนคาธรรมเนียม  มี
คาเฉล่ีย 3.76 และใหสิทธิพิเศษลูกคาธนาคารโดยไมคิดคาธรรมเนียม ในบริการเสริมตางๆ เชน 
บริการ Cash Management มีคาเฉล่ีย  3.75 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมียอดขายตอปของกิจการ 50 - 100 ลานบาท ใหความสําคัญตอ
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดโดยรวมในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.63 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาให
ความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมาก ไดแก มีพนักงานใหคําแนะนํา  ใหคําปรึกษา มีคาเฉล่ีย 
4.22 รองลงมาคือ ใหสวนลด หรือ ยกเวนคาธรรมเนียม  มีคาเฉล่ีย 3.88 ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
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การสงเสริมการตลาดโดยรวมในระดับปานกลาง ไดแก ใหสิทธิพิเศษโครงการเสริมของธนาคาร 
เชน SME CARE  มีคาเฉล่ีย  3.47 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมียอดขายตอปของกิจการ 101 - 400 ลานบาท ใหความสําคัญ
ตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาดโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.77 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาให
ความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก มีพนักงานใหคําแนะนํา  ให
คําปรึกษา มีคาเฉล่ีย 4.34 รองลงมาคือ ใหสวนลด หรือ ยกเวนคาธรรมเนียม  มีคาเฉล่ีย 3.88 และ 
ใหสิทธิพิเศษลูกคาธนาคารโดยไมคิดคาธรรมเนียม ในบริการเสริมตางๆ เชน บริการ Cash 
Management มีคาเฉล่ีย  3.75 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมียอดขายตอปของกิจการมากกวา 400 ลานบาท ใหความสําคัญ
ตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาดโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.77 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาให
ความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก มีพนักงานใหคําแนะนํา  ให
คําปรึกษา มีคาเฉล่ีย 4.48 รองลงมาคือ ใหสวนลด หรือ ยกเวนคาธรรมเนียม  มีคาเฉล่ีย 3.91 และ 
ใหสิทธิพิเศษโครงการเสริมของธนาคาร เชน SME CARE  มีคาเฉล่ีย 3.90 และ ใหสวนลด หรือ 
ยกเวนคาธรรมเนียม  มีคาเฉล่ีย 3.88ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 46 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญของปจจัย ดานบุคลากร ท่ีมีผลตอการเลือกใช
บริการสินเช่ือ Medium SME  ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามยอดขายตอปของกิจการ 
 

ยอดขายตอปของกิจการ 

ตํ่ากวา 50 
ลานบาท 

50 - 100 
ลานบาท 

101 - 400 
ลานบาท 

มากกวา 400 
ลานบาท 

รวม 
ปจจัยดานบุคลากร 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

4.16 4.00 4.11 4.40 4.10 พนักงานมีมนุษยสัมพันธ  มีความพรอมเต็มใจ
ใหบริการ มาก มาก มาก มาก มาก 

4.05 3.82 4.01 4.40 3.97 
พนักงานมีบุคลิกภาพนาเช่ือถือ 

มาก มาก มาก มาก มาก 
4.31 3.88 4.20 4.40 4.14 พนักงานมีความรอบรู มีทักษะ เชี่ยวชาญงาน

สินเชื่อ มาก มาก มาก มาก มาก 
4.16 4.04 4.40 4.60 4.25 พนักงานไปเยี่ยมเยียนดูแล ใหคําปรึกษาอยาง

ถูกตอง  ใชภาษาท่ีเขาใจงาย แกลูกคา มาก มาก มาก มากท่ีสุด มาก 
3.85 3.90 3.91 4.40 3.91 

มีพนักงานใหบริการอยางเพียงพอ 
มาก มาก มาก มาก มาก 
4.11 3.93 4.13 4.44 4.07 

คาเฉลี่ยรวม 
มาก มาก มาก มาก มาก 

หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 = สําคญัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 = สําคัญมาก  2.50 – 3.49 = สําคญัปานกลาง 1.50 – 2.49 = สําคัญนอย  
                   1.00 – 1.49 = สําคัญนอยที่สุด 
 

 จากตารางท่ี 46 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมียอดขายตอปของกิจการตํ่ากวา 50 ลาน
บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดานบุคลากรโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.11 ซ่ึงในรายละเอียด
พบวาใหความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก พนักงานมีความรอบรู มี
ทักษะ เช่ียวชาญงานสินเช่ือ มีคาเฉล่ีย 4.31 รองลงมาคือ พนักงานมีมนุษยสัมพันธ  มีความพรอม
เต็มใจใหบริการ มีคาเฉล่ีย 4.16 และ พนักงานไปเยี่ยมเยียนดูแล ใหคําปรึกษาอยางถูกตอง  ใชภาษา
ท่ีเขาใจงาย แกลูกคา มีคาเฉล่ีย  4.16  ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมียอดขายตอปของกิจการ 50 - 100 ลานบาท ใหความสําคัญตอ
ปจจัยดานบุคลากรโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.93 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาใหความสําคัญปจจัย
ยอยมีคาเฉล่ียในระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก พนักงานไปเยี่ยมเยียนดูแล ใหคําปรึกษาอยาง
ถูกตอง  ใชภาษาท่ีเขาใจงาย แกลูกคา มีคาเฉล่ีย  4.04 รองลงมาคือ พนักงานมีมนุษยสัมพันธ  มี
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ความพรอมเต็มใจใหบริการ มีคาเฉล่ีย 4.00 และ มีพนักงานใหบริการอยางเพียงพอ มีคาเฉล่ีย 3.90 
ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมียอดขายตอปของกิจการ 101 - 400 ลานบาท ใหความสําคัญ
ตอปจจัยดานบุคลากรโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.13 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาใหความสําคัญ
ปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก พนักงานไปเยี่ยมเยียนดูแล ใหคําปรึกษาอยาง
ถูกตอง  ใชภาษาท่ีเขาใจงาย แกลูกคา มีคาเฉล่ีย  4.40 รองลงมาคือ  พนักงานมีความรอบรู มีทักษะ 
เชี่ยวชาญงานสินเช่ือ มีคาเฉล่ีย 4.20 และ พนักงานมีมนุษยสัมพันธ  มีความพรอมเต็มใจใหบริการ 
มีคาเฉล่ีย 4.11 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมียอดขายตอปของกิจการมากกวา 400 ลานบาท ใหความสําคัญ
ตอปจจัยดานบุคลากรโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.44 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาใหความสําคัญ
ปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุด พนักงานไปเยี่ยมเยียนดูแล ใหคําปรึกษาอยางถูกตอง  ใช
ภาษาท่ีเขาใจงาย แกลูกคา มีคาเฉล่ีย  4.60 ใหความสําคัญตอปจจัยดานบุคลากรโดยรวมในระดับ
มาก ไดแก พนักงานมีความรอบรู มีทักษะ เช่ียวชาญงานสินเช่ือ มีคาเฉล่ีย 4.40 และพนักงานมี
มนุษยสัมพันธ  มีความพรอมเต็มใจใหบริการ มีคาเฉล่ีย 4.40 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 47 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญของปจจัยดานกระบวนการของการใหบริการ ท่ีมี
ผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือ  Medium ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามยอดขายตอปของ
กิจการ 
 

ยอดขายตอปของกิจการ 

ตํ่ากวา 50 
ลานบาท 

50 - 100 
ลานบาท 

101 - 400 
ลานบาท 

มากกวา 400 
ลานบาท 

รวม 
ปจจัยดานกระบวนการของการใหบริการ 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

4.35 4.54 4.74 5.00 4.61 การใหคําตอบท่ีรวดเร็วในการอนุมัติสินเชื่อ 
มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 
4.36 4.18 4.48 4.40 4.37 เอกสารการขอสินเชื่อ และทํานิติกรรม ไมยุงยาก 
มาก มาก มาก มาก มาก 
4.07 3.96 4.19 4.40 4.10  มีระบบการทํางานท่ีถูกตอง แมนยํา เชื่อถือได 
มาก มาก มาก มาก มาก 
4.13 3.93 4.11 4.60 4.07 ขั้นตอนตางๆในการขออนุมัติสินเชื่อไมยุงยาก

ซับซอน มาก มาก มาก มากท่ีสุด มาก 
4.23 4.15 4.38 4.60 4.29 

คาเฉลี่ยรวม 
มาก มาก มาก มากท่ีสุด มาก 

หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 = สําคญัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 = สําคัญมาก  2.50 – 3.49 = สําคญัปานกลาง 1.50 – 2.49 = สําคัญนอย  
1.00 – 1.49 = สําคญันอยที่สุด 
 

 จากตารางท่ี 47 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมียอดขายตอปของกิจการตํ่ากวา 50 ลาน
บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดานกระบวนการของการใหบริการโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.23 
ซ่ึงในรายละเอียดพบวาใหความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก เอกสาร
การขอสินเช่ือ และทํานิติกรรม ไมยุงยาก มีคาเฉล่ีย 4.36 รองลงมาคือ  การใหคําตอบท่ีรวดเร็วใน
การอนุมัติสินเช่ือ มีคาเฉล่ีย 4.35 และ ข้ันตอนตางๆในการขออนุมัติสินเช่ือไมยุงยากซับซอนมี
คาเฉล่ีย  4.13 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมียอดขายตอปของกิจการ 50 - 100 ลานบาท ใหความสําคัญตอ
ปจจัยดานกระบวนการของการใหบริการโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.15 ซ่ึงในรายละเอียด
พบวาใหความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุด ไดแก การใหคําตอบท่ีรวดเร็วในการ
อนุมัติสินเช่ือ มีคาเฉล่ีย 4.54 ใหความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมาก ไดแก เอกสารการขอ
สินเช่ือ และทํานิติกรรม ไมยุงยาก มีคาเฉล่ีย 4.18 รองลงมาคือ  มีระบบการทํางานท่ีถูกตอง แมนยํา 
เช่ือถือได มีคาเฉล่ีย  3.96 ตามลําดับ 
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 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมียอดขายตอปของกิจการ 101 - 400 ลานบาท ใหความสําคัญ
ตอปจจัยดานกระบวนการของการใหบริการโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.38 ซ่ึงในรายละเอียด
พบวาใหความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุด ไดแก การใหคําตอบท่ีรวดเร็วในการ
อนุมัติสินเช่ือ มีคาเฉล่ีย 4.74 ใหความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมาก ไดแก เอกสารการขอ
สินเช่ือ และทํานิติกรรม ไมยุงยาก มีคาเฉล่ีย 4.48 รองลงมาคือ  มีระบบการทํางานท่ีถูกตอง แมนยํา 
เช่ือถือได มีคาเฉล่ีย  4.19 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมียอดขายตอปของกิจการมากกวา 400 ลานบาท ใหความสําคัญ
ตอปจจัยดานกระบวนการของการใหบริการโดยรวมในระดับมากท่ีสุด คาเฉล่ีย 4.60 ซ่ึงใน
รายละเอียดพบวาใหความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุด ไดแก การใหคําตอบท่ี
รวดเร็วในการอนุมัติสินเช่ือ มีคาเฉล่ีย 5.00 รองลงมาคือ  ข้ันตอนตางๆในการขออนุมัติสินเช่ือไม
ยุงยากซับซอนมีคาเฉล่ีย  4.60 ใหความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมาก ไดแก เอกสารการขอ
สินเช่ือ และทํานิติกรรม ไมยุงยาก มีคาเฉล่ีย 4.40 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 48 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญของปจจัย ดานการสรางและการนําเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ ท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือ  Medium ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม
ยอดขายตอปของกิจการ 
 

ยอดขายตอปของกิจการ 

ต่ํากวา 50 ลาน
บาท 

50 - 100 
ลานบาท 

101 - 400 
ลานบาท 

มากกวา 400 
ลานบาท 

รวม ปจจัยดานการสรางและการนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

3.71 3.31 3.61 3.60 3.55 ภายในธนาคาร มีการตกแตงทันสมัย สะอาด 
กวางขวาง มาก ปานกลาง มาก มาก มาก 

3.84 3.56 3.67 3.60 3.67 ภายในธนาคารมีอปุกรณ เคร่ืองมือ ที่ทันสมัย 

มาก มาก มาก มาก มาก 
3.76 3.32 3.63 3.60 3.57 ภายในธนาคารมีการจัดวางเอกสาร อุปกรณ 

เปนระเบียบ มาก ปานกลาง มาก มาก มาก 
4.25 4.06 4.34 4.20 4.24 ความมีชื่อเสยีง และ ภาพพจน ของธนาคาร 

มาก มาก มาก มาก มาก 
3.82 3.29 3.59 3.60 3.56 มีสิ่งอํานวยความสะดวก เชน โทรทัศน น้ําด่ืม 

หองนํ้า มาก ปานกลาง มาก มาก มาก 
3.40 3.11 3.14 3.40 3.19 พนักงานแตงกายตามประเพณีในวันสาํคัญ 

เชนวันสงกรานต ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
3.80 3.44 3.66 3.67 3.63 

คาเฉลี่ยรวม 
มาก ปานกลาง มาก มาก มาก 

หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 = สําคญัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 = สําคัญมาก  2.50 – 3.49 = สําคญัปานกลาง 1.50 – 2.49 = สําคัญนอย  
                   1.00 – 1.49 = สําคัญนอยที่สุด 
 

 จากตารางท่ี 48  พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมียอดขายตอปของกิจการตํ่ากวา 50 ลาน
บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพโดยรวมในระดับ
มาก คาเฉล่ีย 3.80 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาใหความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมาก 3 อันดับ
แรก ไดแก ความมีช่ือเสียง และ ภาพพจน ของธนาคาร มีคาเฉล่ีย 4.25 รองลงมาคือ ภายในธนาคาร
มีอุปกรณ เคร่ืองมือ ท่ีทันสมัย  มีคาเฉล่ีย  3.84  และ มีส่ิงอํานวยความสะดวก เชน โทรทัศน น้ําดื่ม 
หองน้ํา มีคาเฉล่ีย  3.82 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมียอดขายตอปของกิจการ 50 - 100 ลานบาท ใหความสําคัญตอ
ปจจัยดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพโดยรวมในระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 3.44 
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ซ่ึงในรายละเอียดพบวาใหความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมาก ไดแก ความมีช่ือเสียง และ 
ภาพพจน ของธนาคาร มีคาเฉล่ีย 4.06 รองลงมาคือ ภายในธนาคารมีอุปกรณ เคร่ืองมือ ท่ีทันสมัย มี
คาเฉล่ีย 3.56 ใหความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับปานกลาง ไดแก ภายในธนาคารมีการจัด
วางเอกสาร อุปกรณ เปนระเบียบ  มีคาเฉล่ีย  3.32  ตามลําดับ 

 สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมียอดขายตอปของกิจการ  101 - 400 ลานบาท ให
ความสําคัญตอปจจัยดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพโดยรวมในระดับมาก 
คาเฉล่ีย 3.66 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาใหความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมาก ไดแก ความมี
ช่ือเสียง และ ภาพพจน ของธนาคาร มีคาเฉล่ีย 4.34 รองลงมาคือ ภายในธนาคารมีอุปกรณ 
เคร่ืองมือ ท่ีทันสมัย มีคาเฉล่ีย 3.67 และ ภายในธนาคารมีการจัดวางเอกสาร อุปกรณ เปนระเบียบ  
มีคาเฉล่ีย  3.63 ตามลําดับ 

 สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมียอดขายตอปของกิจการมากกวา 400 ลานบาท ให
ความสําคัญตอปจจัยดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพโดยรวมในระดับมาก 
คาเฉล่ีย 3.67 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาใหความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมาก ไดแก ความมี
ช่ือเสียง และ ภาพพจน ของธนาคาร มีคาเฉล่ีย 4.20 รองลงมาคือ ภายในธนาคารมีการจัดวาง
เอกสาร อุปกรณ เปนระเบียบ  มีคาเฉล่ีย  3.60  และ ภายในธนาคาร มีการตกแตงทันสมัย สะอาด 
กวางขวาง มีคาเฉล่ีย  3.60 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 49 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีมีผล
ตอการเลือกใชบริการสินเช่ือ Medium SME  ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามยอดขายตอปของ
กิจการ 
 

ยอดขายตอปของกิจการ 

ตํ่ากวา 50 
ลานบาท 

50 - 100 
ลานบาท 

101 - 400 
ลานบาท 

มากกวา 400 
ลานบาท 

รวม ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอ
การเลือกใชบริการสินเชื่อ Medium SME 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

3.86 3.82 3.93 3.97 3.88 
ดานผลิตภัณฑ 

มาก มาก มาก มาก มาก 
4.07 4.09 4.27 4.70 4.18 

ดานราคา 
มาก มาก มาก มากที่สุด มาก 
3.92 3.92 4.04 4.13 3.98 

ดานชองทางการจัดจําหนาย 
มาก มาก มาก มาก มาก 
3.78 3.63 3.82 3.72 3.76 

ดานการสงเสริมการตลาด 
มาก มาก มาก มาก มาก 
4.11 3.93 4.13 4.44 4.07 ดานบุคลากร 
มาก มาก มาก มาก มาก 
4.23 4.15 4.38 4.60 4.29 ดานกระบวนการของการใหบริการ 

มาก มาก มาก มากที่สุด มาก 
3.80 3.44 3.66 3.67 3.63 ดานการสรางและการนําเสนอ

ลักษณะทางกายภาพ มาก ปานกลาง มาก มาก มาก 

3.97 3.85 4.03 4.18 3.97 
คาเฉลี่ยรวม 

มาก มาก มาก มาก มาก 
หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 = สําคญัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 = สําคัญมาก  2.50 – 3.49 = สําคญัปานกลาง 1.50 – 2.49 = สําคัญนอย  
                   1.00 – 1.49 = สําคัญนอยที่สุด 
 
 จากตารางท่ี 49  พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมียอดขายตอปของกิจการตํ่ากวา 50 ลาน
บาท ใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.97 ซ่ึงใน
รายละเอียดพบวาใหความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก ดาน
กระบวนการของการใหบริการ มีคาเฉล่ีย 4.23 รองลงมาคือ ดานราคา มีคาเฉล่ีย  4.11 และ ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย มีคาเฉล่ีย  3.92  ตามลําดับ  
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 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมียอดขายตอปของกิจการ 50 - 100 ลานบาท ใหความสําคัญตอ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.85 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาให
ความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก ดานกระบวนการของการ
ใหบริการ มีคาเฉล่ีย 4.15 รองลงมาคือ ดานราคา มีคาเฉล่ีย  4.09 และ ดานบุคลากร มีคาเฉล่ีย  3.93  
ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมียอดขายตอปของกิจการ 101 - 400 ลานบาท ใหความสําคัญ
ตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.03 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาให
ความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก ดานกระบวนการของการ
ใหบริการ มีคาเฉล่ีย 4.38 รองลงมาคือ ดานราคา มีคาเฉล่ีย  4.27 และ ดานบุคลากร มีคาเฉล่ีย  4.13  
ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมียอดขายตอปของกิจการมากกวา 400 ลานบาท ใหความสําคัญ
ตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.18 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาให
ความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุด ไดแก ดานกระบวนการของการใหบริการ มี
คาเฉล่ีย 4.70 รองลงมาคือ ดานราคา มีคาเฉล่ีย  4.60 ใหความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมาก 
ไดแก ดานบุคลากร มีคาเฉล่ีย  4.44  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 50 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญของปจจัยดานผลิตภัณฑ ท่ีมีผลตอการเลือกใช
บริการสินเช่ือ Medium SME  ของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามวงเงินสินเช่ือรวม 
 

วงเงินสินเชื่อรวม 

ไมเกิน 10 
ลานบาท 

10.1 - 20 
ลานบาท 

20.1 -  50 
ลานบาท 

50.1 - 100 
ลานบาท 

มากกวา 
100 ลาน
บาท 

รวม 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

3.81 3.78 3.91 3.89 4.12 3.89 มีประเภทสินเชื่อหลากหลายใหเลือก 
    มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

4.03 4.17 4.54 4.52 4.77 4.43 วงเงินสินเชื่อที่ไดรับอนุมัติ 
มาก มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มาก 
3.75 3.78 3.74 3.77 3.81 3.76 การใหบริการเสริมผลิตภัณฑสินเชื่อมี

หลากหลาย มาก มาก มาก มาก มาก มาก 
3.75 3.59 3.55 3.55 3.73 3.60 ระยะเวลาการผอนชําระ 
มาก มาก มาก มาก มาก มาก 
3.83 3.68 3.71 3.81 3.69 3.75 หลักประกัน และ ภาระการค้ําประกัน 

 มาก มาก มาก มาก มาก มาก 
3.86 3.90 3.85 3.80 4.19 3.88 มีบริการที่ครบวงจร 
มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

3.84 3.82 3.88 3.89 4.05 3.88 
คาเฉลี่ยรวม 

มาก มาก มาก มาก มาก มาก 
หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 = สําคญัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 = สําคัญมาก  2.50 – 3.49 = สําคญัปานกลาง 1.50 – 2.49 = สําคัญนอย  
                   1.00 – 1.49 = สําคัญนอยที่สุด 

 
 จากตารางท่ี 50  พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือรวมไมเกิน 10 ลานบาท 

ใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.84 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา
ใหความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก วงเงินสินเช่ือท่ีไดรับอนุมัติ มี
คาเฉล่ีย 4.03 รองลงมาคือ มีบริการที่ครบวงจร มีคาเฉล่ีย 3.86 และ มีประเภทสินเช่ือหลากหลายให
เลือก มีคาเฉล่ีย  3.83 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือรวม 10.1 - 20 ลาน ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
ผลิตภัณฑโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.82 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาใหความสําคัญปจจัยยอยมี
คาเฉล่ียในระดับมาก 3 อันดับแรกไดแก  วงเงินสินเช่ือท่ีไดรับอนุมัติ มีคาเฉล่ีย 4.17 รองลงมาคือ มี
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บริการท่ีครบวงจร มีคาเฉล่ีย 3.90 และมีประเภทสินเช่ือหลากหลายใหเลือก มีคาเฉล่ีย 3.78 
ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือรวม 20.1 – 50 ลาน ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
ผลิตภัณฑโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.88  ซ่ึงในรายละเอียดพบวาใหความสําคัญปจจัยยอยมี
คาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุด ไดแก วงเงินสินเช่ือท่ีไดรับอนุมัติ มีคาเฉล่ีย 4.54 ใหความสําคัญตอ
ปจจัยดานผลิตภัณฑโดยรวมในระดับมาก ไดแก มีประเภทสินเช่ือหลากหลายใหเลือก มีคาเฉล่ีย  
3.91รองลงมาคือ มีบริการที่ครบวงจร มีคาเฉล่ีย 3.85  ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามที่มีวงเงินสินเช่ือรวม 50.1 – 100 ลาน ใหความสําคัญตอปจจัย
ดานผลิตภัณฑโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.89 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาใหความสําคัญปจจัยยอย
มีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุด ไดแก วงเงินสินเช่ือท่ีไดรับอนุมัติ มีคาเฉล่ีย 4.52 ใหความสําคัญตอ
ปจจัยดานผลิตภัณฑโดยรวมในระดับมาก ไดแก มีประเภทสินเช่ือหลากหลายใหเลือก มีคาเฉล่ีย  
3.89 รองลงมาคือ หลักประกัน และ ภาระการค้ําประกัน มีคาเฉล่ีย 3.81  ตามลําดับ 

 สวนผูตอบแบบสอบถามที่มีวงเงินสินเช่ือรวม มากกวา 100 ลานบาท ใหความสําคัญ
ตอปจจัยดานผลิตภัณฑโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.05 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาใหความสําคัญ
ปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุด ไดแก วงเงินสินเช่ือท่ีไดรับอนุมัติ มีคาเฉล่ีย 4.77 ให
ความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑโดยรวมในระดับมาก ไดแก มีบริการที่ครบวงจร มีคาเฉล่ีย 4.19 
รองลงมาคือ มีประเภทสินเช่ือหลากหลายใหเลือก มีคาเฉล่ีย  4.12 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 51 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญของปจจัยดานราคา ท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการ
สินเช่ือ Medium SME  ของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามวงเงินสินเช่ือรวม 
 

วงเงินสินเชื่อรวม 

ไมเกิน 10 
ลานบาท 

10.1 - 20 
ลานบาท 

20.1 -  50 
ลานบาท 

50.1 - 100 
ลานบาท 

มากกวา 
100 ลาน
บาท 

รวม 
ปจจัยดานราคา 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

4.08 4.41 4.48 4.56 4.77 4.47 อัตราดอกเบ้ีย 
มาก มาก มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด มาก 
4.11 4.24 4.44 4.50 4.73 4.41 คาธรรมเนียมในการจัดการเงินกู 
มาก มาก มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด มาก 
3.94 3.80 4.01 3.94 4.12 3.96 คาธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพย 
มาก มาก มาก มาก มาก มาก 
3.83 3.78 3.99 3.81 4.08 3.90 คาธรรมเนียมการชําระหน้ีคืนกอนกําหนด 
มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

3.99 4.06 4.23 4.20 4.42 4.18 
คาเฉลี่ยรวม 

มาก มาก มาก มาก มาก มาก 
หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 = สําคญัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 = สําคัญมาก  2.50 – 3.49 = สําคญัปานกลาง 1.50 – 2.49 = สําคัญนอย  
                   1.00 – 1.49 = สําคัญนอยที่สุด 
 

 
 จากตารางท่ี 51  พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือรวมไมเกิน 10 ลานบาท 

ใหความสําคัญตอปจจัยดานราคาโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.99 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาให
ความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก คาธรรมเนียมในการจัดการเงินกู มี
คาเฉล่ีย 4.11 รองลงมาคือ อัตราดอกเบ้ีย มีคาเฉล่ีย 4.08 และ คาธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพย 
มีคาเฉล่ีย  3.94 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือรวม 10.1 - 20 ลาน ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
ราคาโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.06 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาใหความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ีย
ในระดับมาก 3 อันดับแรกไดแก อัตราดอกเบ้ีย มีคาเฉล่ีย 4.41 รองลงมาคาธรรมเนียมในการจัดการ
เงินกู มีคาเฉล่ีย 4.24 และ คาธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพย มีคาเฉล่ีย  3.80 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือรวม 20.1 – 50 ลาน ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
ราคาโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.23  ซ่ึงในรายละเอียดพบวาใหความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ีย
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ในระดับมาก 3 อันดับแรกไดแก อัตราดอกเบ้ีย มีคาเฉล่ีย 4.48 รองลงมาคาธรรมเนียมในการจัดการ
เงินกู มีคาเฉล่ีย 4.44 และ คาธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพย มีคาเฉล่ีย 4.01 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามที่มีวงเงินสินเช่ือรวม 50.1 – 100 ลาน ใหความสําคัญตอปจจัย
ดานราคาโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.20 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาใหความสําคัญปจจัยยอยมี
คาเฉล่ียในระดับท่ีสุด ไดแก อัตราดอกเบ้ีย มีคาเฉล่ีย 4.56 รองลงมาคาธรรมเนียมในการจัดการ
เงินกู มีคาเฉล่ีย 4.50  ใหความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมาก คาธรรมเนียมประเมินราคา
หลักทรัพย มีคาเฉล่ีย 3.94 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามที่มีวงเงินสินเช่ือรวม มากกวา 100 ลานบาท ใหความสําคัญตอ
ปจจัยดานราคาโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.42 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาใหความสําคัญปจจัยยอย
มีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุด ไดแก อัตราดอกเบี้ย มีคาเฉล่ีย 4.77 รองลงมาคาธรรมเนียมในการ
จัดการเงินกู มีคาเฉล่ีย 4.73  ใหความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมาก คาธรรมเนียมประเมิน
ราคาหลักทรัพย มีคาเฉล่ีย 4.12 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 52 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญของปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ท่ีมีผลตอการ
เลือกใชบริการสินเช่ือ Medium SME  SME  ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวงเงินสินเช่ือรวม 
 

วงเงินสินเชื่อรวม 

ไมเกิน 10 
ลานบาท 

10.1 - 20 
ลานบาท 

20.1 -  50 
ลานบาท 

50.1 - 100 
ลานบาท 

มากกวา 
100 ลาน
บาท 

รวม 
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

4.39 4.39 4.69 4.59 4.81 4.59 ทําเลที่ต้ังของสาขาที่ใชบริการอยูใกล สะดวก
ในการติดตอ  
 

มาก มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

4.11 4.34 4.51 4.36 4.65 4.40 มีสถานท่ีจอดรถเพียงพอ 
มาก มาก มากท่ีสุด มาก มากท่ีสุด มาก 
4.08 3.88 4.09 3.80 4.00 3.97 มีสาขาที่ใหบริการจํานวนมาก  

 มาก มาก มาก มาก มาก มาก 
3.97 3.80 4.13 3.84 4.15 3.99 มีศูนยบริการดานสินเชื่อ ที่มีพนักงานคอยให

คําปรึกษา มาก มาก มาก มาก มาก มาก 
3.50 3.51 3.34 3.48 3.73 3.47 สามารถใชบริการผานโทรศัพท  K-E Phone 

Banking  มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง 
3.47 3.39 3.41 3.56 3.69 3.48 สามารถใชบริการผานอินเตอรเน็ต K - E 

Internet ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก ปานกลาง 

3.92 3.89 4.03 3.94 4.17 3.98 
คาเฉลี่ยรวม 

มาก มาก มาก มาก มาก มาก 
หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 = สําคญัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 = สําคัญมาก  2.50 – 3.49 = สําคญัปานกลาง 1.50 – 2.49 = สําคัญนอย  
                   1.00 – 1.49 = สําคัญนอยที่สุด 

 
 จากตารางท่ี 52 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือรวมไมเกิน 10 ลานบาท 

ใหความสําคัญตอปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.92 ซ่ึงใน
รายละเอียดพบวาใหความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก ทําเลที่ต้ังของ
สาขาท่ีใชบริการอยูใกล สะดวกในการติดตอ มีคาเฉล่ีย 4.39 รองลงมาคือ มีสถานท่ีจอดรถเพียงพอ 
มีคาเฉล่ีย 4.11 และ มีสาขาท่ีใหบริการจํานวนมาก  มีคาเฉล่ีย  4.08 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือรวม 10.1 - 20 ลาน ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
ชองทางการจัดจําหนายโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.89 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาใหความสําคัญ
ปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก ทําเลที่ต้ังของสาขาท่ีใชบริการอยูใกล สะดวก 
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มีศูนยบริการดานสินเช่ือ ท่ีมีพนักงานคอยใหคําปรึกษา มีคาเฉล่ีย 4.15 ตามลําดับในการติดตอ มี
คาเฉล่ีย 4.39 รองลงมาคือ มีสถานท่ีจอดรถเพียงพอ มีคาเฉล่ีย 4.34 และ มีสาขาท่ีใหบริการจํานวน
มาก  มีคาเฉล่ีย  3.88 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือรวม  20.1 – 50 ลาน  ใหความสําคัญให
ความสําคัญตอปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.03  ซ่ึงใน
รายละเอียดพบวาใหความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุด ไดแก ทําเลท่ีต้ังของสาขาท่ี
ใชบริการอยูใกล สะดวกในการติดตอ มีคาเฉล่ีย 4.69 รองลงมาคือ มีสถานท่ีจอดรถเพียงพอ มี
คาเฉล่ีย 4.51   ใหความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมาก ไดแก มีศูนยบริการดานสินเช่ือ ท่ีมี
พนักงานคอยใหคําปรึกษา มีคาเฉล่ีย 4.13 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามที่มีวงเงินสินเช่ือรวม 50.1 – 100 ลาน ใหความสําคัญตอปจจัย
ดานชองทางการจัดจําหนายโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.94 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาให
ความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุด ไดแก ทําเลที่ต้ังของสาขาท่ีใชบริการอยูใกล 
สะดวกในการติดตอ มีคาเฉล่ีย 4.59 ใหความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมาก ไดแก มี
สถานท่ีจอดรถเพียงพอ มีคาเฉล่ีย 4.36   รองลงมาคือ มีศูนยบริการดานสินเช่ือ ท่ีมีพนักงานคอยให
คําปรึกษา มีคาเฉล่ีย 3.84 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามที่มีวงเงินสินเช่ือรวม มากกวา 100 ลานบาท ใหความสําคัญตอ
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.17 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาให
ความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุด ไดแก ทําเลที่ต้ังของสาขาท่ีใชบริการอยูใกล 
สะดวกในการติดตอ มีคาเฉล่ีย 4.81 รองลงมาคือ มีสถานท่ีจอดรถเพียงพอ มีคาเฉล่ีย 4.65 ให
ความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมาก ไดแก 
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ตารางท่ี 53 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ท่ีมีผลตอการ
เลือกใชบริการสินเช่ือ Medium SME  ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวงเงินสินเช่ือรวม 
 

วงเงินสินเชื่อรวม 

ไมเกิน 10 
ลานบาท 

10.1 - 20 
ลานบาท 

20.1 -  50 
ลานบาท 

50.1 - 100 
ลานบาท 

มากกวา 
100 ลาน
บาท 

รวม 
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

4.17 4.37 4.38 4.30 4.73 4.36 
มีพนักงานใหคําแนะนํา  ใหคําปรึกษา 

มาก มาก มาก มาก มากท่ีสุด มาก 
3.67 3.54 3.54 3.64 3.88 3.62 ใหสิทธิพิเศษโครงการเสริมของธนาคาร เชน 

SME CARE มาก มาก มาก มาก มาก มาก 
3.72 3.76 3.95 3.84 3.81 3.85 ใหสวนลด หรือ ยกเวนคาธรรมเนียม  

 มาก มาก มาก มาก มาก มาก 
3.86 3.56 3.57 3.69 3.73 3.65 ใหสิทธิพิเศษลูกคาธนาคารโดยไมคิด

คาธรรมเนียม ในบริการเสริมตางๆ เชน 
บริการ Cash Management 

มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

3.58 3.24 3.31 3.23 3.15 3.30 โฆษณา ประชาสัมพันธ ผานส่ือตาง ๆ   
 มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

3.80 3.69 3.75 3.74 3.86 3.76 
คาเฉลี่ยรวม 

มาก มาก มาก มาก มาก มาก 
หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 = สําคญัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 = สําคัญมาก  2.50 – 3.49 = สําคญัปานกลาง 1.50 – 2.49 = สําคัญนอย  
                   1.00 – 1.49 = สําคัญนอยที่สุด 
 

 จากตารางท่ี 53 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือรวมไมเกิน 10 ลานบาท 
ใหความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาดโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.80 ซ่ึงใน
รายละเอียดพบวาใหความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก มีพนักงานให
คําแนะนํา  ใหคําปรึกษาสะดวกในการติดตอ มีคาเฉล่ีย 4.17 รองลงมาคือ ใหสิทธิพิเศษลูกคา
ธนาคารโดยไมคิดคาธรรมเนียม ในบริการเสริมตางๆ เชน บริการ Cash Management มีคาเฉล่ีย 
3.86 และ ใหสวนลด หรือ ยกเวนคาธรรมเนียม มีคาเฉล่ีย  3.72 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือรวม 10.1 - 20 ลาน ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
การสงเสริมการตลาดโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.69 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาใหความสําคัญ
ปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก มีพนักงานใหคําแนะนํา  ใหคําปรึกษาสะดวก
ในการติดตอ มีคาเฉล่ีย 4.37 รองลงมาคือ ยกเวนคาธรรมเนียม หรือ ใหสวนลด มีคาเฉล่ีย  3.76 และ
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ใหสิทธิพิเศษลูกคาธนาคารโดยไมคิดคาธรรมเนียม ในบริการเสริมตางๆ เชน บริการ Cash 
Management มีคาเฉล่ีย 3.56 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือรวม 20.1 – 50 ลาน ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
การสงเสริมการตลาดโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.75  ซ่ึงในรายละเอียดพบวาใหความสําคัญ
ปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก มีพนักงานใหคําแนะนํา  ใหคําปรึกษาสะดวก
ในการติดตอ มีคาเฉล่ีย 4.38 รองลงมาคือ ยกเวนคาธรรมเนียม หรือ ใหสวนลด มีคาเฉล่ีย  3.95 และ
ใหสิทธิพิเศษลูกคาธนาคารโดยไมคิดคาธรรมเนียม ในบริการเสริมตางๆ เชน บริการ Cash 
Management มีคาเฉล่ีย 3.57 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามที่มีวงเงินสินเช่ือรวม 50.1 – 100 ลาน ใหความสําคัญตอปจจัย
ดานการสงเสริมการตลาดโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.74 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาให
ความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก มีพนักงานใหคําแนะนํา  ให
คําปรึกษาสะดวกในการติดตอ มีคาเฉล่ีย 4.30 รองลงมาคือ ยกเวนคาธรรมเนียม หรือ ใหสวนลด มี
คาเฉล่ีย  3.84 และใหสิทธิพิเศษลูกคาธนาคารโดยไมคิดคาธรรมเนียม ในบริการเสริมตางๆ เชน 
บริการ Cash Management มีคาเฉล่ีย 3.69 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามที่มีวงเงินสินเช่ือรวม มากกวา 100 ลานบาท ใหความสําคัญตอ
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดโดยรวมในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.86 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาให
ความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุด ไดแก มีพนักงานใหคําแนะนํา  ใหคําปรึกษา
สะดวกในการติดตอ มีคาเฉล่ีย 4.73  ใหความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมาก ไดแก ใหสิทธิ
พิเศษโครงการเสริมของธนาคาร เชน SME CARE มีคาเฉล่ีย 3.88 รองลงมาคือคือ ยกเวน
คาธรรมเนียม หรือ ใหสวนลด มีคาเฉล่ีย  3.81 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 54 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญของปจจัยดานบุคลากร ท่ีมีผลตอการเลือกใช
บริการสินเช่ือ Medium SME  ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวงเงินสินเช่ือรวม 
 

วงเงินสินเชื่อรวม 

ไมเกิน 10 
ลานบาท 

10.1 - 20 
ลานบาท 

20.1 -  50 
ลานบาท 

50.1 - 100 
ลานบาท 

มากกวา 
100 ลาน
บาท 

รวม 
ปจจัยดานบุคลากร 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

4.06 4.05 4.18 3.92 4.35 4.10 พนักงานมีมนุษยสัมพันธ  มีความพรอมเต็ม
ใจใหบริการ มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

3.97 3.88 4.00 3.89 4.23 3.97 
พนักงานมีบุคลิกภาพนาเช่ือถือ 

มาก มาก มาก มาก มาก มาก 
4.28 3.98 4.23 3.94 4.38 4.14 พนักงานมีความรอบรู มีทักษะ เชี่ยวชาญงาน

สินเชื่อ มาก มาก มาก มาก มาก มาก 
4.14 4.00 4.30 4.19 4.81 4.25 พนักงานไปเยี่ยมเยียนดูแล ใหคําปรึกษาอยาง

ถูกตอง  ใชภาษาท่ีเขาใจงาย แกลูกคา มาก มาก มาก มาก มากท่ีสุด มาก 
3.94 3.83 3.99 3.78 4.00 3.91 

มีพนักงานใหบริการอยางเพียงพอ 
มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

4.08 3.95 4.14 3.94 4.35 4.07 
คาเฉลี่ยรวม 

มาก มาก มาก มาก มาก มาก 
หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 = สําคญัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 = สําคัญมาก  2.50 – 3.49 = สําคญัปานกลาง 1.50 – 2.49 = สําคัญนอย  
                   1.00 – 1.49 = สําคัญนอยที่สุด 
 

 จากตารางท่ี 54 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือรวมไมเกิน 10 ลานบาท 
ใหความสําคัญตอปจจัยดานบุคลากรโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.08 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาให
ความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก พนักงานมีความรอบรู มีทักษะ 
เช่ียวชาญงานสินเช่ือ มีคาเฉล่ีย 4.28 รองลงมาคือ พนักงานไปเยี่ยมเยียนดูแล ใหคําปรึกษาอยาง
ถูกตอง  ใชภาษาท่ีเขาใจงาย แกลูกคา มีคาเฉล่ีย 4.14 และ พนักงานมีมนุษยสัมพันธ  มีความพรอม
เต็มใจใหบริการมีคาเฉล่ีย  4.06 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือรวม 10.1 - 20 ลาน ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
บุคลากรโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.89 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาใหความสําคัญปจจัยยอยมี
คาเฉล่ียในระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก พนักงานมีมนุษยสัมพันธ  มีความพรอมเต็มใจใหบริการมี
คาเฉล่ีย  4.05 รองลงมาคือ พนักงานไปเยี่ยมเยียนดูแล ใหคําปรึกษาอยางถูกตอง  ใชภาษาท่ีเขาใจ
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งาย แกลูกคา มีคาเฉล่ีย 4.00 และ พนักงานมีความรอบรู มีทักษะ เช่ียวชาญงานสินเช่ือ มีคาเฉล่ีย 
3.98 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือรวม 20.1 – 50 ลาน ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
บุคลากรโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.14  ซ่ึงในรายละเอียดพบวาใหความสําคัญปจจัยยอยมี
คาเฉล่ียในระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก พนักงานไปเย่ียมเยียนดูแล ใหคําปรึกษาอยางถูกตอง  ใช
ภาษาท่ีเขาใจงาย แกลูกคา มีคาเฉล่ีย 4.30 รองลงมาคือ พนักงานมีความรอบรู มีทักษะ เช่ียวชาญ
งานสินเช่ือ มีคาเฉล่ีย 4.23 และ พนักงานมีมนุษยสัมพันธ  มีความพรอมเต็มใจใหบริการมีคาเฉล่ีย  
4.18 ตามลําดับ 

สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือรวม 50.1 – 100 ลาน ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
บุคลากรโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.94 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาใหความสําคัญปจจัยยอยมี
คาเฉล่ียในระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก พนักงานไปเย่ียมเยียนดูแล ใหคําปรึกษาอยางถูกตอง  ใช
ภาษาท่ีเขาใจงาย แกลูกคา มีคาเฉล่ีย 4.19 รองลงมาคือ พนักงานมีความรอบรู มีทักษะ เชี่ยวชาญ
งานสินเช่ือ มีคาเฉล่ีย 3.94 และ พนักงานมีมนุษยสัมพันธ  มีความพรอมเต็มใจใหบริการมีคาเฉล่ีย  
3.92 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามที่มีวงเงินสินเช่ือรวม มากกวา 100 ลานบาท ใหความสําคัญตอ
ปจจัยดานบุคลากรโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.35 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาใหความสําคัญปจจัย
ยอยมีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุด ไดแก พนักงานไปเย่ียมเยียนดูแล ใหคําปรึกษาอยางถูกตอง  ใช
ภาษาท่ีเขาใจงาย แกลูกคา มีคาเฉล่ีย 4.81 ใหความสําคัญตอปจจัยดานบุคลากรโดยรวมในระดับ
มาก ไดแก พนักงานมีความรอบรู มีทักษะ เช่ียวชาญงานสินเช่ือ มีคาเฉล่ีย 4.38 รองลงมาคือ 
พนักงานมีมนุษยสัมพันธ  มีความพรอมเต็มใจใหบริการมีคาเฉล่ีย  4.35 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 55 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญของปจจัยดานกระบวนการของการใหบริการ ท่ีมี
ผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือ  Medium SME   ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวงเงินสินเช่ือ
รวม 
 

วงเงินสินเชื่อรวม 

ไมเกิน 10 
ลานบาท 

10.1 - 20 
ลานบาท 

20.1 -  50 
ลานบาท 

50.1 - 100 
ลานบาท 

มากกวา 
100 ลาน
บาท 

รวม ปจจัยดานกระบวนการของการ
ใหบริการ 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

4.19 4.41 4.76 4.59 4.96 4.61 การใหคําตอบท่ีรวดเร็วในการอนุมัติสินเชื่อ 
มาก มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 
4.28 4.15 4.45 4.33 4.65 4.37 เอกสารการขอสินเชื่อ และทํานิติกรรม ไม

ยุงยาก มาก มาก มาก มาก มากท่ีสุด มาก 
3.97 3.93 4.24 3.98 4.38 4.10  มีระบบการทํางานท่ีถูกตอง แมนยํา เชื่อถือได 
มาก มาก มาก มาก มาก มาก 
3.97 4.05 4.15 3.92 4.35 4.07 ขั้นตอนตางๆในการขออนุมัติสินเชื่อไมยุงยาก

ซับซอน มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

4.10 4.13 4.40 4.21 4.59 4.29 
คาเฉลี่ยรวม 

มาก มาก มาก มาก มากท่ีสุด มาก 
หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 = สําคญัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 = สําคัญมาก  2.50 – 3.49 = สําคญัปานกลาง 1.50 – 2.49 = สําคัญนอย  
                   1.00 – 1.49 = สําคัญนอยที่สุด 
 

 จากตารางท่ี 55 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือรวมไมเกิน 10 ลานบาท 
ใหความสําคัญตอปจจัยดานกระบวนการของการใหบริการโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.10 ซ่ึง
ในรายละเอียดพบวาใหความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก เอกสาร
การขอสินเช่ือ และทํานิติกรรม ไมยุงยาก มีคาเฉล่ีย 4.28 รองลงมาคือ การใหคําตอบท่ีรวดเร็วใน
การอนุมัติสินเช่ือ มีคาเฉล่ีย 4.19 และ มีระบบการทํางานท่ีถูกตอง แมนยํา เช่ือถือได มีคาเฉล่ีย  3.93  
ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือรวม 10.1 - 20 ลาน ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
กระบวนการของการใหบริการโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.13 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาให
ความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก การใหคําตอบท่ีรวดเร็วในการ
อนุมัติสินเช่ือ มีคาเฉล่ีย 4.41 รองลงมาคือ เอกสารการขอสินเช่ือ และทํานิติกรรม ไมยุงยาก มี
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คาเฉล่ีย 4.15 และ ข้ันตอนตางๆในการขออนุมัติสินเช่ือไมยุงยากซับซอน มีคาเฉล่ีย  4.05  
ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือรวม 20.1 – 50 ลาน ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
กระบวนการของการใหบริการโดยรวมในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.40  ซ่ึงในรายละเอียดพบวาให
ความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุด ไดแก การใหคําตอบท่ีรวดเร็วในการอนุมัติ
สินเช่ือ มีคาเฉล่ีย 4.76  ใหความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมาก ไดแก เอกสารการขอ
สินเช่ือ และทํานิติกรรม ไมยุงยาก มีคาเฉล่ีย 4.45 รองลงมาคือ มีระบบการทํางานท่ีถูกตอง แมนยํา 
เช่ือถือได มีคาเฉล่ีย  4.24  ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามที่มีวงเงินสินเช่ือรวม 50.1 – 100 ลาน ใหความสําคัญตอปจจัย
ดานกระบวนการของการใหบริการโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.42 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาให
ความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุด ไดแก การใหคําตอบท่ีรวดเร็วในการอนุมัติ
สินเช่ือ มีคาเฉล่ีย 4.59  ใหความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมาก ไดแก เอกสารการขอ
สินเช่ือ และทํานิติกรรม ไมยุงยาก มีคาเฉล่ีย 4.33 รองลงมาคือ มีระบบการทํางานท่ีถูกตอง แมนยํา 
เช่ือถือได มีคาเฉล่ีย  3.98  ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามที่มีวงเงินสินเช่ือรวม มากกวา 100 ลานบาท ใหความสําคัญตอ
ปจจัยดานกระบวนการของการใหบริการโดยรวมในระดับมากท่ีสุด คาเฉล่ีย 4.59 ซ่ึงในรายละเอียด
พบวาใหความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุด ไดแก การใหคําตอบท่ีรวดเร็วในการ
อนุมัติสินเช่ือ มีคาเฉล่ีย 4.96  รองลงมาคือ เอกสารการขอสินเช่ือ และทํานิติกรรม ไมยุงยาก มี
คาเฉล่ีย 4.65 ใหความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมาก ไดแก มีระบบการทํางานท่ีถูกตอง 
แมนยํา เช่ือถือได มีคาเฉล่ีย  4.38  ตามลําดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 91 

ตารางท่ี 56 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญของปจจัยดานการสรางและการนําเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ ท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือ  Medium ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม
วงเงินสินเช่ือรวม 
 

วงเงินสินเชื่อรวม 

ไมเกิน 10 
ลานบาท 

10.1 - 20 
ลานบาท 

20.1 -  50 
ลานบาท 

50.1 - 100 
ลานบาท 

มากกวา 
100 ลาน
บาท 

รวม ปจจัยดานการสรางและการนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

3.67 3.54 3.47 3.48 3.81 3.55 ภายในธนาคาร มีการตกแตงทันสมัย สะอาด 
กวางขวาง มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก 

3.75 3.80 3.63 3.59 3.69 3.67 ภายในธนาคารมีอปุกรณ เคร่ืองมือ ที่ทันสมัย 
มาก มาก มาก มาก มาก มาก 
3.75 3.56 3.47 3.56 3.73 3.57 ภายในธนาคารมีการจัดวางเอกสาร อุปกรณ 

เปนระเบียบ มาก มาก ปานกลาง มาก มาก มาก 
4.06 4.10 4.30 4.19 4.62 4.24 ความมีชื่อเสยีง และ ภาพพจน ของธนาคาร 
มาก มาก มาก มาก มากท่ีสุด มาก 
3.69 3.61 3.47 3.48 3.77 3.56 มีสิ่งอํานวยความสะดวก เชน โทรทัศน น้ําด่ืม 

หองนํ้า มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก 
3.44 3.27 3.08 3.13 3.31 3.19 พนักงานแตงกายตามประเพณีในวันสาํคัญ 

เชนวันสงกรานต ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

3.73 3.65 3.57 3.57 3.82 3.63 
คาเฉลี่ยรวม 

มาก มาก มาก มาก มาก มาก 
หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 = สําคญัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 = สําคัญมาก  2.50 – 3.49 = สําคญัปานกลาง 1.50 – 2.49 = สําคัญนอย  
                   1.00 – 1.49 = สําคัญนอยที่สุด 
 

  จากตารางท่ี 56  พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือรวมไมเกิน 10 ลานบาท ให
ความสําคัญตอปจจัยดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพโดยรวมในระดับมาก 
คาเฉล่ีย 3.73 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาใหความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมาก 3 อันดับแรก 
ไดแก ความมีช่ือเสียง และภาพพจน ของธนาคาร มีคาเฉล่ีย 4.06 รองลงมาคือ ภายในธนาคารมี
อุปกรณ เคร่ืองมือ ท่ีทันสมัย มีคาเฉล่ีย 3.75 และ ภายในธนาคารมีการจัดวางเอกสาร อุปกรณ เปน
ระเบียบ มีคาเฉล่ีย  3.75  ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือรวม 10.1 - 20 ลาน ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
การสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.65 ซ่ึงใน
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รายละเอียดพบวาใหความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก ความมี
ช่ือเสียง และ ภาพพจน ของธนาคาร มีคาเฉล่ีย 4.10 รองลงมาคือ ภายในธนาคารมีอุปกรณ 
เคร่ืองมือ ท่ีทันสมัย มีคาเฉล่ีย 3.80 และ มีส่ิงอํานวยความสะดวก เชน โทรทัศน น้ําดื่ม หองน้ํา มี
คาเฉล่ีย  3.61  ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือรวม 20.1 – 50 ลาน ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
การสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.57  ซ่ึงใน
รายละเอียดพบวาใหความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมาก ไดแก ความมีช่ือเสียง และ
ภาพพจน ของธนาคาร มีคาเฉล่ีย 4.30 รองลงมาคือ ภายในธนาคารมีอุปกรณ เคร่ืองมือ ท่ีทันสมัย มี
คาเฉล่ีย 3.63 และใหความสําคัญระดับสําคัญปานกลาง ไดแก และ ภายในธนาคารมีการจัดวาง
เอกสาร อุปกรณ เปนระเบียบ มีคาเฉล่ีย  3.47  ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามที่มีวงเงินสินเช่ือรวม 50.1 – 100 ลาน ใหความสําคัญตอปจจัย
ดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.57 ซ่ึงใน
รายละเอียดพบวาใหความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก  ความมี
ช่ือเสียง และภาพพจน ของธนาคาร มีคาเฉล่ีย 4.19 รองลงมาคือ ภายในธนาคารมีอุปกรณ เคร่ืองมือ 
ท่ีทันสมัย มีคาเฉล่ีย 3.59 และ ภายในธนาคารมีการจัดวางเอกสาร อุปกรณ เปนระเบียบ มีคาเฉล่ีย  
3.56  ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามที่มีวงเงินสินเช่ือรวม มากกวา 100 ลานบาท ใหความสําคัญตอ
ปจจัยดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.82 ซ่ึงใน
รายละเอียดพบวาใหความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุด ไดแก  ความมีช่ือเสียง และ 
ภาพพจน ของธนาคาร มีคาเฉล่ีย 4.62 ใหความสําคัญตอปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะ
ทางกายภาพโดยรวมในระดับมาก ไดแก ภายในธนาคาร มีการตกแตงทันสมัย สะอาด กวางขวาง มี
คาเฉล่ีย 3.81 รองลงมาคือ มีส่ิงอํานวยความสะดวก เชน โทรทัศน น้ําดื่ม หองน้ํา มีคาเฉล่ีย  3.77  
ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 57 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีมีตอ
การเลือกใชบริการสินเช่ือ Medium SME  ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวงเงินสินเช่ือรวม 
 

วงเงินสินเชื่อรวม 

ไมเกิน 10 
ลานบาท 

10.1 - 20 
ลานบาท 

20.1 -  50 
ลานบาท 

50.1 - 100 
ลานบาท 

มากกวา 
100 ลาน
บาท 

รวม ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผล
ตอการเลือกใชบริการสินเชื่อ Medium 

SME 
คาเฉลี่ย 

(แปลผล) 
คาเฉลี่ย 

(แปลผล) 
คาเฉลี่ย 

(แปลผล) 
คาเฉลี่ย 

(แปลผล) 
คาเฉลี่ย 

(แปลผล) 
คาเฉลี่ย 

(แปลผล) 
3.84 3.82 3.88 3.89 4.05 3.88 

ดานผลิตภัณฑ 
มาก มาก มาก มาก มาก มาก 
3.99 4.06 4.23 4.20 4.42 4.18 

ดานราคา 
มาก มาก มาก มาก มาก มาก 
3.92 3.89 4.03 3.94 4.17 3.98 

ดานชองทางการจัดจําหนาย 
มาก มาก มาก มาก มาก มาก 
3.80 3.69 3.75 3.74 3.86 3.76 

ดานการสงเสริมการตลาด 
มาก มาก มาก มาก มาก มาก 
4.08 3.95 4.14 3.94 4.35 4.07 ดานบุคลากร 
มาก มาก มาก มาก มาก มาก 
4.10 4.13 4.40 4.21 4.59 4.29 ดานกระบวนการของการ

ใหบริการ มาก มาก มาก มาก มากท่ีสุด มาก 

3.73 3.65 3.57 3.57 3.82 3.63 ดานการสรางและการนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

3.92 3.88 4.00 3.93 4.18 3.97 
คาเฉลี่ยรวม 

มาก มาก มาก มาก มาก มาก 
หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 = สําคญัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 = สําคัญมาก  2.50 – 3.49 = สําคญัปานกลาง 1.50 – 2.49 = สําคัญนอย  
                   1.00 – 1.49 = สําคัญนอยที่สุด 

 
 จากตารางท่ี 57  พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือรวมไมเกิน 10 ลานบาท 

ใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.92 ซ่ึงใน
รายละเอียดพบวาใหความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก ดาน
กระบวนการของการใหบริการ มีคาเฉล่ีย 4.10 รองลงมาคือ ดานบุคลากร  มีคาเฉล่ีย 4.08  และ ดาน
ราคามีคาเฉล่ีย  3.99  ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือรวม 10.1 - 20 ลาน ใหความสําคัญตอปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.88 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาใหความสําคัญ
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ปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก ดานกระบวนการของการใหบริการ มีคาเฉล่ีย 
4.13 รองลงมาคือ ดานราคามีคาเฉล่ีย  4.06  และ ดานบุคลากร  มีคาเฉล่ีย 3.95  ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือรวม 20.1 – 50 ลาน ใหความสําคัญตอปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.00  ซ่ึงในรายละเอียดพบวาใหความสําคัญ
ปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก ดานกระบวนการของการใหบริการ มีคาเฉล่ีย 
4.40 รองลงมาคือ ดานราคามีคาเฉล่ีย  4.23  และดานบุคลากร  มีคาเฉล่ีย 4.14  ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามที่มีวงเงินสินเช่ือรวม 50.1 – 100 ลาน ใหความสําคัญตอปจจัย
สวนประสมทางการตลาดโดยรวมในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.93 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาให
ความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก  ดานกระบวนการของการ
ใหบริการ มีคาเฉล่ีย 4.21 รองลงมาคือ ดานราคา มีคาเฉล่ีย  4.20  และ ดานบุคลากร  มีคาเฉล่ีย 3.94  
ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามที่มีวงเงินสินเช่ือรวม มากกวา 100 ลานบาท ใหความสําคัญตอ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.82 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาให
ความสําคัญปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุด ไดแก  ดานกระบวนการของการใหบริการ มี
คาเฉล่ีย 4.59 และใหความสําคัญระดับสําคัญมาก ไดแก ดานราคา มีคาเฉล่ีย 4.42  รองลงมาคือ ดาน
บุคลากร  มีคาเฉล่ีย 4.35  ตามลําดับ 
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สวนท่ี 5 ปญหาในการเลือกใชบริการสินเชื่อ Medium SMEของลูกคาธนาคารกสิกรไทย จํากัด 
(มหาชน) ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม  ประเภทกิจการ ยอดขายตอปของกิจการ และวงเงนิ
สินเชื่อรวม 
 
ตารางท่ี 58 แสดงคาเฉล่ีย ระดับความสําคัญ ของปญหาดานผลิตภัณฑ ท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการ
สินเช่ือ Medium SME  ของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามประเภทกิจการ 
 

ประเภทกิจการ 

อุตสาห 
กรรมการ
ผลิต 

กิจการ
บริการ 

การ
พาณิชยคา
สง/คาปลีก 

ธุรกิจ
อสังหาริม
ทรัพย 

การแปร
รูปอาหาร
ทะเล 

ธุรกิจ
รับเหมา
กอสราง 

การเกษตร
/เลี้ยงสัตว 

อื่นๆ 
รวม 

ปญหาดาน
ผลิตภัณฑ 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปล
ผล) 

3.72 3.55 3.68 3.64 3.42 3.00 4.20 4.00 3.64 ประเภทสินเชื่อมีให
เลือกนอย มาก มาก มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก มาก 

4.18 4.09 4.26 3.64 4.00 3.33 4.20 4.00 4.13 วงเงินสินเชื่อที่ไดรับ
อนุมัติไมตรงตามความ
ตองการ 

มาก มาก มาก มาก มาก ปานกลาง มาก มาก มาก 

3.57 3.36 3.59 3.55 3.24 3.00 3.20 4.00 3.49 การใหบริการเสริม
ผลิตภัณฑสินเชื่อมนีอย มาก ปานกลาง มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก 

ปาน
กลาง 

3.64 3.50 3.57 3.36 3.58 3.33 3.20 3.50 3.57 ระยะเวลาการผอนชําระ
สั้น มาก มาก มาก ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก 

3.86 3.55 3.64 3.64 3.56 3.33 3.20 3.50 3.68 หลักประกัน และภาระ
ค้ําประกันมากเกินไป มาก มาก มาก มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก 

3.80 3.61 3.75 3.56 3.56 3.20 3.60 3.80 3.70 
คาเฉลี่ยรวม 

มาก มาก มาก มาก มาก ปานกลาง มาก มาก มาก 

หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 = สําคญัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 = สําคัญมาก  2.50 – 3.49 = สําคญัปานกลาง 1.50 – 2.49 = สําคัญนอย  
                   1.00 – 1.49 = สําคัญนอยที่สุด 
 

 จากตารางท่ี 58  พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทอุตสาหกรรมการผลิต ให
ความสําคัญตอปญหาดานผลิตภัณฑโดยรวมในระดับสําคัญมาก คาเฉล่ีย 3.80 ซ่ึงในรายละเอียด
พบวา ใหความสําคัญระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก วงเงินสินเช่ือท่ีไดรับอนุมัติไมตรงตามความ
ตองการมีคาเฉล่ีย 4.18 รองลงมาคือ ไดแกหลักประกัน  และภาระคํ้าประกันมากเกินไป มีคาเฉล่ีย 
3.86 และ ประเภทสินเช่ือมีใหเลือกนอยมีคาเฉล่ีย  3.72 ตามลําดับ 
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 ผูตอบแบบสอบถามประเภทกิจการบริการ ใหความสําคัญตอปญหาดานผลิตภัณฑ
โดยรวมในระดับสําคัญมาก คาเฉล่ีย 3.61 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ใหความสําคัญระดับมาก 3 
อันดับแรกไดแก วงเงินสินเช่ือท่ีไดรับอนุมัติไมตรงตามความตองการ มีคาเฉล่ีย 4.09 รองลงมาคือ 
ประเภทสินเช่ือมีใหเลือกนอย  มีคาเฉล่ีย 3.55 และ หลักประกัน  และภาระคํ้าประกันมากเกินไป มี
คาเฉล่ีย  3.55  ระยะวเลาการผอนชําระส้ัน มีคาเฉล่ีย 3.50 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามประเภทการพาณิชย คาสง/คาปลีก ใหความสําคัญตอปญหาดาน
ผลิตภัณฑโดยรวมในระดับสําคัญมาก คาเฉล่ีย 3.75  ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ใหความสําคัญระดับ
มาก 3 อันดับแรกไดแก วงเงินสินเช่ือท่ีไดรับอนุมัติไมตรงตามความตองการ มีคาเฉล่ีย 4.26 
รองลงมาคือ ประเภทสินเช่ือมีใหเลือกนอย  มีคาเฉล่ีย 3.68 และ หลักประกัน  และภาระคํ้าประกัน
มากเกินไป มีคาเฉล่ีย  3.64 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามประเภทธุรกิจอสังหาริมทรัพย ใหความสําคัญตอปญหาดาน
ผลิตภัณฑโดยรวมในระดับสําคัญมาก คาเฉล่ีย 3.56 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ใหความสําคัญระดับ
มาก 3 อันดับแรกไดแก ประเภทสินเช่ือมีใหเลือกนอย  วงเงินสินเช่ือท่ีไดรับอนุมัติไมตรงตาม
ความตองการ หลักประกัน  และภาระคํ้าประกันมากเกินไป มีคาเฉล่ีย 3.64 รองลงมาคือการ
ใหบริการเสริมผลิตภัณฑสินเช่ือมีนอย มีคาเฉล่ีย 3.55   ระยะเวลาการผอนชําระส้ัน มีคาเฉล่ีย 3.36 
ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามประเภทการแปรรูปอาหารทะเล  ใหความสําคัญตอปญหาดาน
ผลิตภัณฑโดยรวมในระดับสําคัญมาก คาเฉล่ีย 3.56 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ใหความสําคัญระดับ
มาก 3 อันดับแรกไดแกวงเงินสินเช่ือท่ีไดรับอนุมัติไมตรงตามความตองการ มีคาเฉล่ีย 4.00
รองลงมาคือ ระยะเวลาการผอนชําระส้ัน มีคาเฉล่ีย 3.58 และ หลักประกัน  และภาระคํ้าประกันมาก
เกินไป มีคาเฉล่ีย  3.56 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามประเภทธุรกิจรับเหมากอสรางใหความสําคัญตอปญหาดาน
ผลิตภัณฑโดยรวมในระดับสําคัญปานกลาง คาเฉล่ีย 3.20 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาใหความสําคัญ
ระดับปานกลาง 3 อันดับแรก ไดแก  วงเงินสินเช่ือท่ีไดรับอนุมัติไมตรงตามความตองการ  
ระยะเวลาการผอนชําระส้ัน หลักประกัน  และภาระคํ้าประกันมากเกินไป มีคาเฉล่ีย  3.33 รองลงมา
คือ ประเภทสินเช่ือมีใหเลือกนอย   การใหบริการเสริมผลิตภัณฑสินเช่ือมีนอย มีคาเฉล่ีย  3.00 
ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามที่มีประเภทกิจการเปนการเกษตร /เล้ียสัตวใหความสําคัญตอ
ปญหาดานผลิตภัณฑโดยรวมในระดับสําคัญมาก คาเฉล่ีย 3.60 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ให
ความสําคัญระดับมากไดแก  ประเภทสินเช่ือมีใหเลือกนอย  วงเงินสินเช่ือท่ีไดรับอนุมัติไมตรงตาม
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ความตองการ มีคาเฉล่ีย 4.20 ใหความสําคัญระดับปานกลาง ไดแก หลักประกัน  และภาระคํ้า
ประกันมากเกินไป การใหบริการเสริมผลิตภัณฑสินเช่ือมีนอย  ระยะเวลาการผอนชําระส้ัน  มี
คาเฉล่ีย  3.20  ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามกิจการประเภทอ่ืนๆ ใหความสําคัญตอปญหาดานผลิตภัณฑ
โดยรวมในระดับสําคัญมาก คาเฉล่ีย 3.80 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ใหความสําคัญระดับมาก 3 
อันดับแรกไดแก  ประเภทสินเช่ือมีใหเลือกนอย  มีคาเฉล่ีย 4.00 วงเงินสินเช่ือท่ีไดรับอนุมัติไมตรง
ตามความตองการ การใหบริการเสริมผลิตภัณฑสินเช่ือมีน อย มีคาเฉล่ีย 4.00  และระยะเวลาการ
ผอนชําระส้ัน   หลักประกัน และภาระคํ้าประกันมากเกินไป  มีคาเฉล่ีย  3.50 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 59 แสดงคาเฉล่ีย ระดับความสําคัญ ของปญหาดานราคา ท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการ
สินเช่ือ Medium SME  ของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามประเภทกิจการ 

 

ประเภทกิจการ 

อุตสาห 
กรรมการ
ผลิต 

กิจการ
บริการ 

การ
พาณิชยคา
สง/คา
ปลีก 

ธุรกิจ
อสังหาริม
ทรัพย 

การแปร
รูปอาหาร
ทะเล 

ธุรกิจ
รับเหมา
กอสราง 

การเกษตร
/เลี้ยงสัตว 

อื่นๆ 
รวม 

ปญหาดานราคา 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

4.39 4.18 4.54 4.00 4.22 3.33 4.60 4.50 4.36 อัตราดอกเบ้ียสูงกวา
ธนาคารอื่น มาก มาก มากท่ีสุด มาก มาก ปานกลาง มากท่ีสุด มากท่ีสุด มาก 

4.33 4.27 4.45 4.09 4.20 3.33 5.00 4.50 4.33 คาธรรมเนียมในการ
จัดการเงินกูสูงกวา
ธนาคารอื่น 

มาก มาก มาก มาก มาก ปานกลาง มากท่ีสุด มากท่ีสุด มาก 

3.86 3.82 3.92 3.64 3.76 3.33 3.80 4.00 3.84 คาธรรมเนียมประเมิน
ราคาหลักทรัพยสูงกวา
ธนาคารอื่น 

มาก มาก มาก มาก มาก ปานกลาง มาก มาก มาก 

3.89 3.73 3.93 3.73 3.87 3.33 3.40 4.00 3.86 คาธรรมเนียมการชําระหน้ี
คืนกอนกําหนดสูงกวา
ธนาคารอื่น 

มาก มาก มาก มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก 

4.11 4.00 4.21 3.86 4.01 3.33 4.20 4.25 4.10 
คาเฉลี่ยรวม 

มาก มาก มาก มาก มาก ปานกลาง มาก มาก มาก 

หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 = สําคญัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 = สําคัญมาก  2.50 – 3.49 = สําคญัปานกลาง 1.50 – 2.49 = สําคัญนอย  
                   1.00 – 1.49 = สําคัญนอยที่สุด 

 

 จากตารางท่ี 59  พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทอุตสาหกรรมการผลิต ให
ความสําคัญตอปญหาดานราคาโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.11 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาปจจัย
ยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีมีประเภทกิจการอุตสาหกรรมการผลิต ใหความสําคัญระดับสําคัญมาก 
3 อันดับแรก ไดแก  อัตราดอกเบ้ียสูงกวาธนาคารอื่น มีคาเฉล่ีย 4.39 รองลงมาคือ คาธรรมเนียมใน
การจัดการเงินกูสูงกวาธนาคารอ่ืน มีคาเฉล่ีย 4.33และ คาธรรมเนียมการชําระหนี้คืนกอนกําหนดสูง
กวาธนาคารอ่ืน มีคาเฉล่ีย  3.89 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามประเภทกิจการบริการ ใหความสําคัญตอปญหาดานราคาโดยรวม
ในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.00 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ใหความสําคัญระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก
คาธรรมเนียมในการจัดการเงินกูสูงกวาธนาคารอ่ืน มีคาเฉล่ีย 4.27 รองลงมาคือ อัตราดอกเบี้ยสูง
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กวาธนาคารอ่ืน มีคาเฉล่ีย 4.18 และ คาธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพยสูงกวาธนาคารอ่ืนมี
คาเฉล่ีย  3.82 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามประเภทการพาณิชย คาสง/คาปลีก ใหความสําคัญตอปญหาดาน
ราคาโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.21  ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ใหความสําคัญระดับมากท่ีสุด 
ไดแกอัตราดอกเบ้ียสูงกวาธนาคารอ่ืน มีคาเฉล่ีย 4.54 ใหความสําคัญระดับมาก ไดแก คาธรรมเนียม
ในการจัดการเงินกูสูงกวาธนาคารอื่น มีคาเฉล่ีย 4.45 รองลงมาคือ คาธรรมเนียมการชําระหนี้คืน
กอนกําหนดสูงกวาธนาคารอ่ืน มีคาเฉล่ีย  3.93 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามประเภทธุรกิจอสังหาริมทรัพย ใหความสําคัญตอปญหาดานราคา
โดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.86 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ใหความสําคัญระดับมาก 3 อันดับแรก 
ไดแก  คาธรรมเนียมในการจัดการเงินกูสูงกวาธนาคารอ่ืน มีคาเฉล่ีย 4.09 รองลงมาคือ อัตรา
ดอกเบ้ียสูงกวาธนาคารอื่น มีคาเฉล่ีย 4.00 และคาธรรมเนียมการชําระหนี้คืนกอนกําหนดสูงกวา
ธนาคารอ่ืน มีคาเฉล่ีย  3.73  ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามประเภทการแปรรูปอาหารทะเล ใหความสําคัญตอปญหาดาน
ราคาโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.01 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ใหความสําคัญระดับมาก 3 อันดับ
แรก ไดแก อัตราดอกเบ้ียสูงกวาธนาคารอ่ืน มีคาเฉล่ีย 4.22 รองลงมาคือ คาธรรมเนียมในการ
จัดการเงินกูสูงกวาธนาคารอ่ืน มีคาเฉล่ีย 4.20 และ คาธรรมเนียมการชําระหนี้คืนกอนกําหนดสูง
กวาธนาคารอ่ืน มีคาเฉล่ีย  3.87  ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามประเภทธุรกิจรับเหมากอสราง ใหความสําคัญตอปญหาดานราคา
โดยรวมในระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 3.33 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาใหความสําคัญระดับปานกลาง 3 
อันดับแรกไดแก  อัตราดอกเบ้ียสูงกวาธนาคารอ่ืน มีคาเฉล่ีย 3.33 รองลงมาคือ คาธรรมเนียมในการ
จัดการเงินกูสูงกวาธนาคารอื่น มีคาเฉล่ีย 3.33 และ คาธรรมเนียมการชําระหนี้คืนกอนกําหนดสูง
กวาธนาคารอ่ืน มีคาเฉล่ีย  3.33 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามประเภทกิจการการเกษตร/เล้ียงสัตว ใหความสําคัญตอปญหาดาน
ราคาโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.20 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ใหความสําคัญระดับมากท่ีสุด 
ไดแก  คาธรรมเนียมในการจัดการเงินกูสูงกวาธนาคารอื่น มีคาเฉล่ีย 5.00 รองลงมาคืออัตรา
ดอกเบ้ียสูงกวาธนาคารอื่น มีคาเฉล่ีย 4.60 ใหความสําคัญระดับมาก ไดแก คาธรรมเนียมประเมิน
ราคาหลักทรัพยสูงกวาธนาคารอ่ืนมีคาเฉล่ีย  3.80 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามกิจการประเภทอ่ืนๆ ใหความสําคัญตอปญหาดานราคาโดยรวม
ในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.25 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีมีประเภท
กิจการอ่ืนๆ ใหความสําคัญระดับสําคัญมากท่ีสุด ไดแก  คาธรรมเนียมในการจัดการเงินกูสูงกวา
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ธนาคารอ่ืน มีคาเฉล่ีย 4.50 รองลงมาคืออัตราดอกเบ้ียสูงกวาธนาคารอื่น มีคาเฉล่ีย 4.50 ให
ความสําคัญระดับมาก ไดแก คาธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพยสูงกวาธนาคารอ่ืนมีคาเฉล่ีย  
4.00 ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 60 แสดงคาเฉล่ีย ระดับความสําคัญ ของปญหาดานชองทางการจัดจําหนาย ท่ีมีผลตอการ
เลือกใชบริการสินเช่ือ Medium SME  ของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามประเภทกิจการ 

 
ประเภทกิจการ 

อุตสาหกรร
มการผลิต 

กิจการ
บริการ 

การพาณิชย
คาสง/คา
ปลีก 

ธุรกิจ
อสังหาริม
ทรัพย 

การแปรรูป
อาหาร
ทะเล 

ธุรกิจ
รับเหมา
กอสราง 

การเกษตร/
เลี้ยงสัตว 

อื่นๆ 
รวม ปญหาดานชอง

ทางการจัด
จําหนาย 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

4.42 4.14 4.41 3.91 4.31 3.00 4.60 4.50 4.34 ทํ า เ ล ท่ี ต้ั ง ข อ ง
ธนาคารอยู ไกลไม
สะดวกในการติดตอ 

มาก มาก มาก มาก มาก ปานกลาง มากท่ีสุด มากท่ีสุด มาก 

4.34 4.23 4.36 3.91 4.36 3.00 3.60 4.50 4.29 สถานท่ีจอดรถคับ
แคบ ไมเพียงพอ มาก มาก มาก มาก มาก ปานกลาง มาก มากท่ีสุด มาก 

4.00 3.73 3.84 3.55 3.84 3.33 3.40 4.00 3.87 จํ านวนสาข าขอ ง
ธนาคารมีนอย ไม
เพียงพอใชบริการ 

มาก มาก มาก มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก 

3.77 3.73 3.76 3.55 3.87 3.00 4.00 4.00 3.77 ศูนยบริการสินเชื่อ
ไมเพียงพอ  มี
พ นั ก ง า น ใ ห
คําปรึกษาไมเพียงพอ 

มาก มาก มาก มาก มาก ปานกลาง มาก มาก มาก 

3.74 3.41 3.45 3.09 3.13 4.00 3.40 4.00 3.50 ไมส ามารถ ติดต อ
ผานโทรศัพทได  E-
Phon Banking 

มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง มาก ปานกลาง 

3.73 3.32 3.30 2.91 3.16 3.67 3.00 4.00 3.43 ไมสามารถใชบริการ
ผานอินเตอรเน็ตได 
E- Internet 

มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง มาก ปานกลาง 

4.05 3.85 3.96 3.60 3.90 3.27 3.80 4.20 3.95 
คาเฉลี่ยรวม 

มาก มาก มาก มาก มาก ปานกลาง มาก มาก มาก 

หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 = สําคญัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 = สําคัญมาก  2.50 – 3.49 = สําคญัปานกลาง 1.50 – 2.49 = สําคัญนอย  
                   1.00 – 1.49 = สําคัญนอยที่สุด 

 



 101 

 จากตารางท่ี 60 พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทอุตสาหกรรมการผลิต ให
ความสําคัญตอปญหาดานชองทางการจัดจําหนายโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.05 ซ่ึงใน
รายละเอียดพบวา ใหความสําคัญระดับมาก 3 อันดับแรกไดแก ทําเลที่ต้ังของธนาคารอยูไกลไม
สะดวกในการติดตอมีคาเฉล่ีย 4.42 รองลงมาคือ สถานท่ีจอดรถคับแคบ  ไมเพียงพอมีคาเฉล่ีย 4.34  
และ จํานวนสาขาของธนาคารมีนอย ไมเพียงพอใชบริการ มีคาเฉล่ีย  4.00 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามประเภทกิจการบริการ ใหความสําคัญตอปญหาดานชองทางการ
จัดจําหนายโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.85 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ใหความสําคัญระดับมาก 3 
อันดับแรกไดแก  สถานท่ีจอดรถคับแคบ  ไมเพียงพอ มีคาเฉล่ีย 4.23 รองลงมาคือ ทําเลที่ต้ังของ
ธนาคารอยูไกลไมสะดวกในการติดตอ มีคาเฉล่ีย 4.14  และ จํานวนสาขาของธนาคารมีนอย ไม
เพียงพอใชบริการ มีคาเฉล่ีย  3.73  ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามประเภทการพาณิชย คาสง/คาปลีก ใหความสําคัญตอปญหาดาน
ชองทางการจัดจําหนายโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.96  ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ใหความสําคัญ
ระดับมาก 3 อันดับแรกไดแก  ไดแก  ทําเลที่ต้ังของธนาคารอยูไกลไมสะดวกในการติดตอมีคาเฉล่ีย 
4.41 รองลงมาคือ สถานท่ีจอดรถคับแคบ  ไมเพียงพอมีคาเฉล่ีย 4.36  และ จํานวนสาขาของธนาคาร
มีนอย ไมเพียงพอใชบริการ มีคาเฉล่ีย  3.84  ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามประเภทธุรกิจอสังหาริมทรัพย ใหความสําคัญตอปญหาดานชอง
ทางการจัดจําหนายโดยรวมในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.60 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ใหความสําคัญ
ระดับมาก 3 อันดับแรกไดแก  ไดแก  ทําเลที่ต้ังของธนาคารอยูไกลไมสะดวกในการติดตอมีคาเฉล่ีย 
3.91 รองลงมาคือ สถานท่ีจอดรถคับแคบ  ไมเพียงพอมีคาเฉล่ีย 3.91  และ จํานวนสาขาของธนาคาร
มีนอย ไมเพียงพอใชบริการ มีคาเฉล่ีย  3.55  ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามประเภทการแปรรูปอาหารทะเล ใหความสําคัญตอปญหาดาน
ชองทางการจัดจําหนายโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.90 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ใหความสําคัญ
ระดับมาก 3 อันดับแรกไดแก  สถานท่ีจอดรถคับแคบ ไมเพียงพอ มีคาเฉล่ีย 4.36 รองลงมาคือ ทําเล
ท่ีต้ังของธนาคารอยูไกลไมสะดวกในการติดตอ มีคาเฉล่ีย 4.31  และ ศูนยบริการสินเช่ือไมเพียงพอ 
มีพนักงานใหคําปรึกษาไมเพียงพอมีคาเฉล่ีย  3.87  ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามประเภทธุรกิจรับเหมากอสราง ใหความสําคัญตอปญหาดานชอง
ทางการจัดจําหนายโดยรวมในระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 3.27 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาใหความสําคัญ
ระดับมาก ไดแก มีไมสามารถติดตอผานโทรศัพทได E-Phone Banking มีคาเฉล่ีย 4.00  ไมสามารถ
ใชบริการผานอินเตอรเน็ตได  E- Internet มีคาเฉล่ีย 3.67  ใหความสําคัญระดับปานกลาง ไดแก  
จํานวนสาขาของธนาคารมีนอย ไมเพียงพอใชบริการมีคาเฉล่ีย 3.33  ตามลําดับ 
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 ผูตอบแบบสอบถามประเภทการเกษตร /เล้ียงสัตว ใหความสําคัญตอปญหาดานชอง
ทางการจัดจําหนายโดยรวมในระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 3.80 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ใหความสําคัญ
ระดับมากท่ีสุด ไดแก  ทําเลที่ต้ังของธนาคารอยูไกลไมสะดวกในการติดตอ มีคาเฉล่ีย 4.60   ให
ความสําคัญระดับมาก ไดแก ศูนยบริการสินเช่ือไมเพียงพอ มีพนักงานใหคําปรึกษาไมเพียงพอ มี
คาเฉล่ีย  4.00 รองลงมาคือ  สถานท่ีจอดรถคับแคบ ไมเพียงพอ มีคาเฉล่ีย 3.60  ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามกิจการประเภทอ่ืนๆ ใหความสําคัญตอปญหาดานชองทางการจัด
จําหนายโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.20 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ใหความสําคัญระดับมากท่ีสุด
ไดแก  ทําเลท่ีต้ังของธนาคารอยูไกลไมสะดวกในการติดตอมีคาเฉล่ีย 4.50 รองลงมาคือ สถานท่ี
จอดรถคับแคบ  ไมเพียงพอมีคาเฉล่ีย 4.50  ใหความสําคัญระดับมาก ไดแก จํานวนสาขาของ
ธนาคารมีนอย ไมเพียงพอใชบริการ มีคาเฉล่ีย  4.00  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 61 แสดงคาเฉล่ีย ระดับความสําคัญ ของปญหาดานการสงเสริมการตลาด ท่ีมีผลตอการ
เลือกใชบริการสินเช่ือ Medium ของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามประเภทกิจการ 

 
ประเภทกิจการ 

อุตสาหกรรม
การผลิต 

กิจการ
บริการ 

การ
พาณิชย
คาสง/คา
ปลีก 

ธุรกิจ
อสังหาริม
ทรัพย 

การแปรรูป
อาหารทะเล 

ธุรกิจ
รับเหมา
กอสราง 

การเกษต
ร/เลี้ยง
สัตว 

อื่นๆ 
รวม ปญหาดานการสงเสริม

การตลาด 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

4.21 3.77 4.09 3.27 3.91 3.00 4.00 4.00 4.03 ไมมีพนักงานใหคําแนะนํา  
ใหคําปรึกษา มาก มาก มาก ปานกลาง มาก ปานกลาง มาก มาก มาก 

3.66 3.41 3.46 3.00 3.31 3.67 3.00 3.00 3.48 ไมไดรับสิทธิพิเศษ
โครงการเสริมตางๆ  ของ
ธนาคาร เชน โครงการ 
SME Care 

มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

3.83 3.59 3.66 3.45 3.53 3.67 3.20 4.00 3.68 ไมมีสวนลด หรือ ยกเวน
คาธรรมเนียม มาก มาก มาก ปานกลาง มาก มาก ปานกลาง มาก มาก 

3.45 3.23 3.30 3.00 3.16 3.33 2.60 3.00 3.30 การโฆษณา 
ประชาสัมพันธ ผานส่ือ
ตางๆ มีนอย 

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

3.79 3.50 3.63 3.18 3.48 3.42 3.20 3.50 3.62 
คาเฉลี่ยรวม 

มาก มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก 

หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 = สําคญัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 = สําคัญมาก  2.50 – 3.49 = สําคญัปานกลาง 1.50 – 2.49 = สําคัญนอย  
                   1.00 – 1.49 = สําคัญนอยที่สุด 

 
 จากตารางท่ี 61 พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทอุตสาหกรรมการผลิต ให

ความสําคัญตอปญหาดานการสงเสริมการตลาดโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.79 ซ่ึงใน
รายละเอียดพบวาปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามที่มีประเภทกิจการอุตสาหกรรมการผลิต ให
ความสําคัญระดับสําคัญมาก 3 อันดับแรกไดแก  ไมมีพนักงานใหคําแนะนํา  ใหคําปรึกษา มี
คาเฉล่ีย 4.21 รองลงมาคือ ไมมีสวนลด  หรือ  ยกเวนคาธรรมเนียม มีคาเฉล่ีย 3.83และ ไมไดรับสิทธิ
พิเศษโครงการเสริมตางๆ  ของธนาคาร เชน โครงการ SME Care   มีคาเฉล่ีย  3.66 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามประเภทกิจการบริการ ใหความสําคัญตอปญหาดานการสงเสริม
การตลาดโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.50 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ใหความสําคัญระดับมาก
ไดแก  ไมมีพนักงานใหคําแนะนํา  ใหคําปรึกษา มีคาเฉล่ีย 3.77 รองลงมาคือ ไมมีสวนลด  หรือ 
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ยกเวนคาธรรมเนียม มีคาเฉล่ีย 3.59  ใหความสําคัญระดับปานกลาง ไดแก ไมไดรับสิทธิพิเศษ
โครงการเสริมตางๆ  ของธนาคาร เชน โครงการ SME Care   มีคาเฉล่ีย  3.41 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามประเภทการพาณิชย คาสง/คาปลีก ใหความสําคัญตอปญหาดาน
การสงเสริมการตลาดโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.63 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ใหความสําคัญ
ระดับมากไดแก  ไมมีพนักงานใหคําแนะนํา  ใหคําปรึกษา มีคาเฉล่ีย 4.09 รองลงมาคือ ไมมีสวนลด 
หรือ  ยกเวนคาธรรมเนียม มีคาเฉล่ีย 3.66 ใหความสําคัญระดับปานกลาง ไดแก ไมไดรับสิทธิพิเศษ
โครงการเสริมตางๆ  ของธนาคาร เชน โครงการ SME Care   มีคาเฉล่ีย  3.46 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามประเภทธุรกิจอสังหาริมทรัพย ใหความสําคัญตอปญหาดานการ
สงเสริมการตลาดโดยรวมในระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 3.18 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ใหความสําคัญ
ระดับปานกลาง 3 อันดับแรก ไดแก  ไมมีสวนลด  หรือ  ยกเวนคาธรรมเนียม มีคาเฉล่ีย 3.45 
รองลงมาคือ ไมมีพนักงานใหคําแนะนํา  ใหคําปรึกษา มีคาเฉล่ีย 3.27 และ ไมไดรับสิทธิพิเศษ
โครงการเสริมตางๆ  ของธนาคาร เชน โครงการ SME Care   มีคาเฉล่ีย  3.00 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามประเภทการแปรรูปอาหารทะเล ใหความสําคัญตอปญหาดาน
การสงเสริมการตลาดโดยรวมในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.48 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ให
ความสําคัญระดับมากไดแก  ไมมีพนักงานใหคําแนะนํา  ใหคําปรึกษา มีคาเฉล่ีย 3.91 รองลงมาคือ 
ไมมีสวนลด  หรือ  ยกเวนคาธรรมเนียม มีคาเฉล่ีย 3.53 ใหความสําคัญระดับปานกลาง ไดแก ไมได
รับสิทธิพิเศษโครงการเสริมตางๆ  ของธนาคาร  เชน  โครงการ  SME Care   มีคาเฉล่ีย  3.31 
ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามประเภทธุรกิจรับเหมากอสราง ใหความสําคัญตอปญหาดานการ
สงเสริมการตลาดโดยรวมในระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 4.42 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ใหความสําคัญ
ระดับมากไดแก  ไมไดรับสิทธิพิเศษโครงการเสริมตางๆ  ของธนาคาร  เชน  โครงการ  SME Care   
มีคาเฉล่ีย  3.67รองลงมาคือ ไมมีสวนลด  หรือ  ยกเวนคาธรรมเนียม มีคาเฉล่ีย 3.67 ใหความสําคัญ
ระดับปานกลาง ไดแก การโฆษณา ประชาสัมพันธ ผานส่ือตางๆ มีนอย มีคาเฉล่ีย 3.33 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามประเภทการเกษตร/เล้ียงสัตว ใหความสําคัญตอปญหาดานการ
สงเสริมการตลาดโดยรวมในระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 3.20 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ใหความสําคัญ
ระดับมากไดแก ไมมีพนักงานใหคําแนะนาํ  ใหคําปรึกษา มีคาเฉล่ีย 4.00 ใหความสําคัญระดับปาน
กลาง ไดแก ไมมีสวนลด หรือ ยกเวนคาธรรมเนียม มีคาเฉล่ีย 3.20 รองลงมาคือ ไมไดรับสิทธิพิเศษ
โครงการเสริมตางๆ  ของธนาคาร เชน โครงการ SME Care   มีคาเฉล่ีย  3.00 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามกิจการประเภทอ่ืนๆ ใหความสําคัญตอปญหาดานการสงเสริม
การตลาดโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.50 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ใหความสําคัญระดับมาก
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ไดแก  ไมมีพนักงานใหคําแนะนํา  ใหคําปรึกษา มีคาเฉล่ีย 4.00 รองลงมาคือ ไมมีสวนลด  หรือ 
ยกเวนคาธรรมเนียม มีคาเฉล่ีย 4.00 ใหความสําคัญระดับปานกลาง ไดแก ไมไดรับสิทธิพิเศษ
โครงการเสริมตางๆ  ของธนาคาร เชน โครงการ SME Care   มีคาเฉล่ีย  3.00 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 62 แสดงคาเฉล่ีย ระดับความสําคัญ ของปญหาดานบุคลากร ท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการ
สินเช่ือ Medium SME  ของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามประเภทกิจการ 

 
ประเภทกิจการ 

อุตสาหกรร
มการผลิต 

กิจการ
บริการ 

การพาณิชย
คาสง/คา
ปลีก 

ธุรกิจ
อสังหาริม
ทรัพย 

การแปรรูป
อาหาร
ทะเล 

ธุรกิจ
รับเหมา
กอสราง 

การเกษตร/
เลี้ยงสัตว 

อื่นๆ 
รวม 

ปญหาดานบุคลากร 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

3.92 3.36 3.88 3.18 3.67 3.67 3.80 4.00 3.78 พนักงานไมมีมนุษย
สัมพันธ ไมเต็มใจ
ใหบริการ 

มาก ปานกลาง มาก ปานกลาง มาก มาก มาก มาก มาก 

3.90 3.41 3.82 3.18 3.67 3.67 3.60 4.00 3.76 พนักงานมีบุคลิกภาพ
ไมนาเช่ือถือ มาก ปานกลาง มาก ปานกลาง มาก มาก มาก มาก มาก 

3.84 3.59 3.72 3.09 3.58 3.67 3.40 4.00 3.70 พนักงานขาดความรอบ
รู ในทักษะงานสินเชื่อ มาก มาก มาก ปานกลาง มาก มาก ปานกลาง มาก มาก 

3.84 3.50 3.68 3.09 3.27 3.33 3.60 4.50 3.63 ขาดพนักงานไปเยี่ยม
นอกสถานที่ มาก มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก มากท่ีสุด มาก 

3.76 3.41 3.54 3.00 3.47 3.33 3.40 4.00 3.57 มีบุคลากรดานสินเชื่อ
ไมเพียงพอ มาก ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก 

3.85 3.45 3.73 3.11 3.53 3.53 3.56 4.10 3.69 
คาเฉลี่ยรวม 

มาก ปานกลาง มาก ปานกลาง มาก มาก มาก มาก มาก 

หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 = สําคญัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 = สําคัญมาก  2.50 – 3.49 = สําคญัปานกลาง 1.50 – 2.49 = สําคัญนอย  
                   1.00 – 1.49 = สําคัญนอยที่สุด 

 
 จากตารางท่ี 62 พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทอุตสาหกรรมการผลิต ให

ความสําคัญตอปญหาดานบุคลากรโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.85 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ให
ความสําคัญระดับมาก 3 อันดับแรกไดแก  พนักงานไมมีมนุษยสัมพันธ  ไมเต็มใจใหบริการ มี
คาเฉล่ีย 3.92 รองลงมาคือ พนักงานมีบุคลิกภาพไมนาเช่ือถือ มีคาเฉล่ีย 3.90 และ พนักงานขาด
ความรอบรู ในทักษะงานสินเช่ือ มีคาเฉล่ีย  3.84 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามประเภทกิจการบริการ ใหความสําคัญตอปญหาดานบุคลากร
โดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.45 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ใหความสําคัญระดับมาก ไดแก  
พนักงานขาดความรอบรู  ในทักษะงานสินเช่ือ มีคาเฉล่ีย  3.59 รองลงมาคือ ขาดพนักงานไปเยี่ยม
นอกสถานท่ี มีคาเฉล่ีย 3.50 ใหความสําคัญระดับปานกลาง ไดแก พนักงานมีบุคลิกภาพไม
นาเช่ือถือ มีคาเฉล่ีย  3.41 ตามลําดับ 
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 ผูตอบแบบสอบถามประเภทการพาณิชย คาสง/คาปลีก ใหความสําคัญตอปญหาดาน
บุคลากรโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.73 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ใหความสําคัญระดับมาก 3 
อันดับแรก ไดแก  พนักงานไมมีมนุษยสัมพันธ  ไมเต็มใจใหบริการ มีคาเฉล่ีย 3.88 รองลงมาคือ 
พนักงานมีบุคลิกภาพไมนาเช่ือถือ มีคาเฉลี่ย 3.82 และ พนักงานขาดความรอบรู  ในทักษะงาน
สินเช่ือ มีคาเฉล่ีย  3.72  ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามประเภทธุรกิจอสังหาริมทรัพย ใหความสําคัญตอปญหาดาน
บุคลากรโดยรวมในระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 3.11 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ใหความสําคัญระดับปาน
กลาง 3 อันดับแรกไดแก  พนักงานไมมีมนุษยสัมพันธ ไมเต็มใจใหบริการ มีคาเฉล่ีย 3.18 รองลงมา
คือ พนักงานมีบุคลิกภาพไมนาเช่ือถือ มีคาเฉล่ีย 3.18 และ พนักงานขาดความรอบรู  ในทักษะงาน
สินเช่ือ มีคาเฉล่ีย  3.09  ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามประเภทกิจการการแปรรูปอาหารทะเล ใหความสําคัญตอปญหา
ดานบุคลากรโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.53 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ใหความสําคัญระดับมาก 
3 อันดับแรกไดแก  พนักงานไมมีมนุษยสัมพันธ  ไมเต็มใจใหบริการ มีคาเฉล่ีย 3.67รองลงมาคือ 
พนักงานมีบุคลิกภาพไมนาเช่ือถือ มีคาเฉลี่ย 3.67 และ พนักงานขาดความรอบรู  ในทักษะงาน
สินเช่ือ มีคาเฉล่ีย  3.58  ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามประเภทธุรกิจรับเหมากอสราง ใหความสําคัญตอปญหาดาน
บุคลากรโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.53 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ใหความสําคัญระดับมาก 3 
อันดับแรกไดแก  พนักงานไมมีมนุษยสัมพันธ  ไมเต็มใจใหบริการ มีคาเฉลี่ย 3.67 รองลงมาคือ 
พนักงานมีบุคลิกภาพไมนาเช่ือถือ มีคาเฉลี่ย 3.67 และ พนักงานขาดความรอบรู  ในทักษะงาน
สินเช่ือ มีคาเฉล่ีย  3.67  ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามประเภทการเกษตร /เล้ียงสัตว ใหความสําคัญตอปญหาดาน
บุคลากรโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.56 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ใหความสําคัญระดับมาก 3 
อันดับแรกไดแก  พนักงานไมมีมนุษยสัมพันธ  ไมเต็มใจใหบริการ มีคาเฉล่ีย 3.80 รองลงมาคือ 
พนักงานมีบุคลิกภาพไมนาเช่ือถือ  ขาดพนักงานไปเยี่ยมนอกสถานท่ี มีคาเฉล่ีย  3.60  พนักงานขาด
ความรอบรู  ในทักษะงานสินเช่ือ ขาดพนักงานไปเยี่ยมนอกสถานที่มีบุคลากรดานสินเช่ือไม
เพียงพอ มีคาเฉล่ีย   3.40 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีประเภทกิจการอ่ืนๆ ใหความสําคัญโดยรวมในระดับสําคัญ
มาก คาเฉล่ีย 4.10 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ใหความสําคัญระดับมากท่ีสุด  ไดแก  ขาดพนักงานไป
เยี่ยมนอกสถานท่ี มีคาเฉล่ีย  4.50  ใหความสําคัญระดับมาก ไดแก พนักงานไมมีมนุษยสัมพันธ  ไม
เต็มใจใหบริการ พนักงานมีบุคลิกภาพไมนาเช่ือถือ มีคาเฉล่ีย 4.00   ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 63 แสดงคาเฉล่ีย ระดับความสําคัญ ของปญหาดานกระบวนการของการใหบริการ ท่ีมีผล
ตอการเลือกใชบริการสินเช่ือ Medium ของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามประเภทกิจการ 

 
ประเภทกิจการ 

อุตสาห 
กรรมการ
ผลิต 

กิจการ
บริการ 

การ
พาณิชยคา
สง/คาปลีก 

ธุรกิจ
อสังหาริม
ทรัพย 

การแปร
รูปอาหาร
ทะเล 

ธุรกิจ
รับเหมา
กอสราง 

การเกษตร
/เลี้ยงสัตว 

อื่นๆ 
รวม ปญหาดาน

กระบวนการของ
การใหบริการ 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

4.26 4.27 4.16 3.55 4.31 3.67 4.40 4.50 4.21 การใหคําตอบในการ
อนุมัติสินเชื่อลาชา มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มากท่ีสุด มาก 

4.12 3.86 4.01 3.55 3.98 3.67 3.80 4.50 4.01 เอกสารในการขอ
สินเชื่อ ยุงยาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มากท่ีสุด มาก 

3.90 3.59 3.73 3.45 3.62 4.00 3.20 4.50 3.75 มีการทํางานท่ีผิดพลาด 
มาก มาก มาก ปานกลาง มาก มาก ปานกลาง มากท่ีสุด มาก 
3.91 3.64 3.68 3.18 3.67 3.67 2.60 4.50 3.72 ขั้นตอนตางๆในการ

อนุมัติสินเชื่อ ยุงยาก 
ซับซอน 

มาก มาก มาก ปานกลาง มาก มาก ปานกลาง มากท่ีสุด มาก 

4.05 3.84 3.90 3.43 3.89 3.75 3.50 4.50 3.92 
คาเฉลี่ยรวม 

มาก มาก มาก ปานกลาง มาก มาก มาก มากท่ีสุด มาก 

หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 = สําคญัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 = สําคัญมาก  2.50 – 3.49 = สําคญัปานกลาง 1.50 – 2.49 = สําคัญนอย  
                   1.00 – 1.49 = สําคัญนอยที่สุด 

 
 จากตารางท่ี 63 พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทอุตสาหกรรมการผลิต ให

ความสําคัญตอปญหาดานกระบวนการของการใหบริการโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.05 ซ่ึงใน
รายละเอียดพบวา ใหความสําคัญระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก  การใหคําตอบในการอนุมัติสินเช่ือ
ลาชา มีคาเฉล่ีย 4.26 รองลงมาคือ เอกสารในการขอสินเช่ือ  ยุงยาก  มีคาเฉล่ีย 4.12 และข้ันตอน
ตางๆในการอนุมัติสินเช่ือ ยุงยาก ซับซอน มีคาเฉล่ีย  3.91 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามประเภทกิจการบริการ ใหความสําคัญตอปญหาดานกระบวนการ
ของการใหบริการโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.84 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ใหความสําคัญระดับ
มาก 3 อันดับแรก ไดแก  การใหคําตอบในการอนุมัติสินเช่ือลาชา มีคาเฉล่ีย 4.27 รองลงมาคือ 
เอกสารในการขอสินเช่ือ  ยุงยาก  มีคาเฉลี่ย 3.86 และข้ันตอนตางๆในการอนุมัติสินเช่ือ  ยุงยาก 
ซับซอน มีคาเฉล่ีย  3.64  ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามประเภทการพาณิชย คาสง/คาปลีก ใหความสําคัญตอปญหาดาน
กระบวนการของการใหบริการโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.90  ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ให
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ความสําคัญระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก  การใหคําตอบในการอนุมัติสินเช่ือลาชา มีคาเฉล่ีย 4.16 
รองลงมาคือ เอกสารในการขอสินเช่ือ ยุงยาก  มีคาเฉล่ีย 4.01 และ มีการทํางานท่ีผิดพลาด มีคาเฉล่ีย  
3.73  ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามประเภทธุรกิจอสังหาริมทรัพย ใหความสําคัญตอปญหาดาน
กระบวนการของการใหบริการโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.43 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ให
ความสําคัญระดับมาก ไดแก  การใหคําตอบในการอนุมัติสินเช่ือลาชา มีคาเฉล่ีย 3.55 รองลงมาคือ 
เอกสารในการขอสินเช่ือ  ยุงยาก  มีคาเฉล่ีย 3.55 ใหความสําคัญระดับปานกลาง ไดแก มีการทํางาน
ท่ีผิดพลาด มีคาเฉล่ีย  3.45 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามประเภทการแปรรูปอาหารทะเล ใหความสําคัญตอปญหาดาน
กระบวนการของการใหบริการโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.89 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ให
ความสําคัญระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก  การใหคําตอบในการอนุมัติสินเช่ือลาชา มีคาเฉล่ีย 4.31 
รองลงมาคือ เอกสารในการขอสินเช่ือ  ยุงยาก  มีคาเฉล่ีย 3.98 และข้ันตอนตางๆในการอนุมัติ
สินเช่ือ ยุงยาก ซับซอน มีคาเฉล่ีย  3.67  ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามประเภทธุรกิจรับเหมากอสราง ใหความสําคัญตอปญหาดาน
กระบวนการของการใหบริการโดยรวมในระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 3.75 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ให
ความสําคัญระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก  มีการทํางานท่ีผิดพลาด มีคาเฉล่ีย  4.00  รองลงมาคือ 
การใหคําตอบในการอนุมัติสินเช่ือลาชา มีคาเฉล่ีย 3.67  และเอกสารในการขอสินเช่ือ  ยุงยาก  มี
คาเฉล่ีย 3.67 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามประเภทการเกษตร /เล้ียงสัตว ใหความสําคัญตอปญหาดาน
กระบวนการของการใหบริการโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.50 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ให
ความสําคัญระดับมาก ไดแก  การใหคําตอบในการอนุมัติสินเช่ือลาชา มีคาเฉล่ีย 4.40 รองลงมาคือ 
เอกสารในการขอสินเชื่อ  ยุงยาก  มีคาเฉล่ีย 3.80 ใหความสําคัญระดับปานกลาง ไดแก มีการทํางาน
ท่ีผิดพลาด มีคาเฉล่ีย  3.20 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามกิจการประเภทอ่ืนๆ ใหความสําคัญตอปญหาดานกระบวนการ
ของการใหบริการโดยรวมในระดับมากท่ีสุด คาเฉล่ีย 4.50 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ใหความสําคัญ
ระดับมากท่ีสุดทุกปจจัย ไดแก    การใหคําตอบในการอนุมัติสินเช่ือลาชา มีคาเฉล่ีย 4.50 รองลงมา
คือ เอกสารในการขอสินเช่ือ  ยุงยาก  มีคาเฉล่ีย 4.50 และข้ันตอนตางๆในการอนุมัติสินเช่ือ  ยุงยาก 
ซับซอน มีคาเฉล่ีย  4.50  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 64 แสดงคาเฉล่ีย ระดับความสําคัญ ของปญหาดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ ท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือ  Medium SME   ของผูตอบแบบสอบถาม   จําแนกตาม
ประเภทกิจการ 

 
ประเภทกิจการ 

อุตสาห 
กรรมการ
ผลิต 

กิจการ
บริการ 

การ
พาณิชยคา
สง/คาปลีก 

ธุรกิจ
อสังหาริม
ทรัพย 

การแปร
รูปอาหาร
ทะเล 

ธุรกิจ
รับเหมา
กอสราง 

การเกษตร/
เลี้ยงสัตว 

อื่นๆ 
รวม ปญหาดานการสราง

และการนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

3.47 3.23 3.50 2.91 3.18 3.67 3.20 3.50 3.38 บรรยากาศภายใน
ธนาคาร ตกแตงไม
ทันสมัย ไมสวยงาม 

ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง มาก ปานกลาง 

3.49 3.41 3.61 3.27 3.38 4.67 3.20 3.50 3.50 ธนาคารขาด เคร่ืองมือ 
และ อุปกรณสํานักงาน
ที่ทันสมัย 

ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง มากท่ีสุด ปานกลาง มาก ปานกลาง 

3.49 3.45 3.45 2.91 3.31 4.33 3.20 3.50 3.42 การจัดวาง เอกสาร 
สินเชื่อ และอุปกรณ
สํานักงานไมเปน
ระเบียบ 

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง มาก ปานกลาง 

4.02 4.00 3.88 3.18 3.64 4.00 3.40 4.00 3.87 ชื่อเสียง และภาพพจน
ของธนาคาร ไม
นาสนใจ 

มาก มาก มาก ปานกลาง มาก มาก ปานกลาง มาก มาก 

3.38 3.32 3.32 2.55 3.16 3.67 2.40 3.50 3.27 ขาดสิ่งอํานวยความ
สะดวกตางๆ ภายใน
ธนาคาร เชน โทรทัศน 
น้ําด่ืม หองนํ้า เปนตน 

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก นอย มาก ปานกลาง 

3.57 3.48 3.55 2.96 3.33 4.07 3.08 3.60 3.49 
คาเฉลี่ยรวม 

มาก ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง มาก ปานกลาง 

หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 = สําคญัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 = สําคัญมาก  2.50 – 3.49 = สําคญัปานกลาง 1.50 – 2.49 = สําคัญนอย  
                   1.00 – 1.49 = สําคัญนอยที่สุด 
 

 จากตารางท่ี 64  พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทอุตสาหกรรมการผลิต ให
ความสําคัญตอปญหาดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ โดยรวมในระดับมาก 
คาเฉลี่ย 3.57 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ใหความสําคัญระดับมาก ไดแก  ช่ือเสียง  และภาพพจนของ
ธนาคาร  ไมนาสนใจ มีคาเฉล่ีย 4.02และใหความสําคัญระดับสําคัญปานกลาง ไดแก ธนาคารขาด 
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เคร่ืองมือ และ อุปกรณสํานักงานท่ีทันสมัย มีคาเฉล่ีย 3.49 รองลงมาคือ การจัดวาง  เอกสาร  สินเช่ือ 
และอุปกรณสํานักงานไมเปนระเบียบ มีคาเฉล่ีย  3.49 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามประเภทกิจการบริการ ใหความสําคัญตอดานการสรางและการ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพ  โดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.48 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ให
ความสําคัญระดับมาก ไดแก  ช่ือเสียง และภาพพจนของธนาคาร ไมนาสนใจ มีคาเฉล่ีย 4.00และให
ความสําคัญระดับสําคัญปานกลาง ไดแก การจัดวาง  เอกสาร  สินเช่ือ  และอุปกรณสํานักงานไมเปน
ระเบียบ มีคาเฉล่ีย  3.45 รองลงมาคือ ธนาคารขาด  เคร่ืองมือ  และ  อุปกรณสํานักงานท่ีทันสมัย มี
คาเฉล่ีย 3.41 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามประเภทการพาณิชย คาสง/คาปลีก ใหความสําคัญตอปญหาดาน
การสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  โดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.55  ซ่ึงใน
รายละเอียดพบวา ใหความสําคัญระดับมาก 3 อันดับแรกไดแก  ช่ือเสียง  และภาพพจนของธนาคาร 
ไมนาสนใจ มีคาเฉล่ีย 3.88 รองลงมาคือ การจัดวาง  เอกสาร  สินเช่ือ  และอุปกรณสํานักงานไมเปน
ระเบียบ มีคาเฉล่ีย  3.61 บรรยากาศภายในธนาคาร  ตกแตงไมทันสมัย  ไมสวยงาม มีคาเฉล่ีย 3.50 
ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามประเภทธุรกิจอสังหาริมทรัพย ใหความสําคัญตอปญหาดานการ
สรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ โดยรวมในระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 2.96 ซ่ึงใน
รายละเอียดพบวา ใหความสําคัญระดับปานกลางทุกปจจัย ไดแก  ธนาคารขาด  เคร่ืองมือ  และ 
อุปกรณสํานักงานท่ีทันสมัย มีคาเฉลี่ย 3.27 รองลงมาคือ ช่ือเสียง  และภาพพจนของธนาคาร  ไม
นาสนใจ มีคาเฉล่ีย 3.18  และ บรรยากาศภายในธนาคาร  ตกแตงไมทันสมัย  ไมสวยงาม มีคาเฉล่ีย 
2.91 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามประเภทการแปรรูปอาหารทะเล ใหความสําคัญตอปญหาดานการ
สรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ โดยรวมในระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 3.33 ซ่ึงใน
รายละเอียดพบวา ใหความสําคัญระดับมาก ช่ือเสียง  และภาพพจนของธนาคาร  ไมนาสนใจ มี
คาเฉล่ีย 3.64    ใหความสําคัญระดับปานกลาง ไดแก ธนาคารขาด เคร่ืองมือ และ อุปกรณสํานักงาน
ท่ีทันสมัย มีคาเฉล่ีย 3.38 รองลงมาคือการจัดวาง  เอกสาร  สินเช่ือ  และอุปกรณสํานักงานไมเปน
ระเบียบ มีคาเฉล่ีย  3.31 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามประเภทธุรกิจรับเหมากอสราง ใหความสําคัญตอปญหาดานการ
สรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ โดยรวมในระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 4.07 ซ่ึงในรายละเอียด
พบวา ใหความสําคัญระดับมากท่ีสุด ไดแก ธนาคารขาด  เคร่ืองมือ  และ  อุปกรณสํานักงานท่ี
ทันสมัย มีคาเฉล่ีย 4.67 ใหความสําคัญระดับมาก ไดแก  การจัดวาง  เอกสาร  สินเช่ือ  และอุปกรณ
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สํานักงานไมเปนระเบียบ มีคาเฉล่ีย  4.33 รองลงมาคือ ช่ือเสียง  และภาพพจนของธนาคาร  ไม
นาสนใจ มีคาเฉล่ีย 4.00    ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามประเภทการเกษตร /เล้ียงสัตว ใหความสําคัญตอปญหาดานการ
สรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  โดยรวมในระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 3.08 ซ่ึงใน
รายละเอียดพบวา ใหความสําคัญระดับปานกลางทุกปจจัย ไดแก  ช่ือเสียง  และภาพพจนของ
ธนาคาร ไมนาสนใจ มีคาเฉล่ีย 3.40    รองลงมาคือ ธนาคารขาด เคร่ืองมือ และ  อุปกรณสํานักงานท่ี
ทันสมัย มีคาเฉล่ีย 3.20 และ การจัดวาง  เอกสาร  สินเช่ือ  และอุปกรณสํานักงานไมเปนระเบียบ มี
คาเฉล่ีย  3.20 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามกิจการประเภทอ่ืนๆ ใหความสําคัญตอปญหาดานการสรางและ
การนําเสนอลักษณะทางกายภาพ โดยรวมในระดับมากท่ีสุด คาเฉล่ีย 3.60 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา 
ใหความสําคัญระดับมาก 3 อันดับแรกไดแก  ช่ือเสียง  และภาพพจนของธนาคาร  ไมนาสนใจ มี
คาเฉล่ีย 4.00    รองลงมาคือ ธนาคารขาด เคร่ืองมือ และ อุปกรณสํานักงานท่ีทันสมัย มีคาเฉล่ีย 3.50 
และ การจัดวาง เอกสาร สินเช่ือ และอุปกรณสํานักงานไมเปนระเบียบ มีคาเฉล่ีย  3.50 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 65 แสดงคาเฉล่ีย ระดับความสําคัญ ของปญหาของปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ท่ีมี
ผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือ  Medium SME   ของผูตอบแบบสอบถาม   จําแนกตามประเภท
กิจการ 

 
ประเภทกิจการ 

อุตสาห 
กรรมการ
ผลิต 

กิจการ
บริการ 

การ
พาณิชยคา
สง/คาปลีก 

ธุรกิจ
อสังหาริม
ทรัพย 

การแปรรูป
อาหาร
ทะเล 

ธุรกิจ
รับเหมา
กอสราง 

การเกษตร/
เลี้ยงสัตว 

อื่นๆ 
รวม ปญหาของปจจัย

สวนประสมทาง
การตลาดบริการ 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

3.80 3.61 3.75 3.56 3.56 3.20 3.60 3.80 3.70 
ดานผลิตภัณฑ 

มาก มาก มาก มาก มาก ปานกลาง มาก มาก มาก 
4.11 4.00 4.21 3.86 4.01 3.33 4.20 4.25 4.10 

ดานราคา 
มาก มาก มาก มาก มาก ปานกลาง มาก มาก มาก 
4.05 3.85 3.96 3.60 3.90 3.27 3.80 4.20 3.95 ดานชองทางการจัด

จําหนาย มาก มาก มาก มาก มาก ปานกลาง มาก มาก มาก 

3.79 3.50 3.63 3.18 3.48 3.42 3.20 3.50 3.62 ดานการสงเสริม
การตลาด มาก มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก 

3.85 3.45 3.73 3.11 3.53 3.53 3.56 4.10 3.69 ดานบุคลากร 
มาก ปานกลาง มาก ปานกลาง มาก มาก มาก มาก มาก 
4.05 3.84 3.90 3.43 3.89 3.75 3.50 4.50 3.92 ดานกระบวนการของ

การใหบริการ มาก มาก มาก ปานกลาง มาก มาก มาก มากท่ีสุด มาก 

3.57 3.48 3.55 2.96 3.33 4.07 3.08 3.60 3.49 ดานการสรางและการ
นําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ 

มาก ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง มาก ปานกลาง 

3.89 3.68 3.82 3.39 3.67 3.51 3.56 3.99 3.78 
คาเฉลี่ยรวม 

มาก มาก มาก ปานกลาง มาก มาก มาก มาก มาก 

หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 = สําคญัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 = สําคัญมาก  2.50 – 3.49 = สําคญัปานกลาง 1.50 – 2.49 = สําคัญนอย  
                   1.00 – 1.49 = สําคัญนอยที่สุด 

 
 จากตารางท่ี 65 พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทอุตสาหกรรมการผลิต ให

ความสําคัญตอปญหาของปจจัยสวนประสมการตลาดบริการโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.89 ซ่ึง
ในรายละเอียดพบวา ใหความระดับมาก 3 อันดับแรกไดแก  ดานราคา มีคาเฉล่ีย 4.11 รองลงมาคือ 
ดานชองทางการจัดจําหนาย มีคาเฉล่ีย  4.05 และ ดานกระบวนการของการใหบริการ มีคาเฉล่ีย 
4.05 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามประเภทกิจการบริการ ใหความสําคัญตอปญหาของปจจัยสวน
ประสมการตลาดบริการโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.68 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ใหความสําคัญ
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ระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก ดานราคา มีคาเฉล่ีย 4.00 รองลงมาคือ ดานชองทางการจัดจําหนาย มี
คาเฉล่ีย  3.85 และ ดานกระบวนการของการใหบริการ มีคาเฉล่ีย 3.84 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามประเภทการพาณิชย คาสง/คาปลีก ใหความสําคัญตอปญหาของ
ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.82  ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ให
ความสําคัญระดับมาก 3 อันดับแรกไดแก  ดานราคา มีคาเฉล่ีย 4.21 รองลงมาคือ ดานชองทางการ
จัดจําหนาย มีคาเฉล่ีย  3.96 และ ดานกระบวนการของการใหบริการ มีคาเฉล่ีย 3.90  ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามประเภทธุรกิจอสังหาริมทรัพย ใหความสําคัญตอปญหาของ
ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.39 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ให
ความสําคัญระดับมาก 3 อันดับแรกไดแก  ไดแก  ดานราคา มีคาเฉล่ีย 3.86 รองลงมาคือ ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย มีคาเฉล่ีย  3.60 และดานผลิตภัณฑ มีคาเฉล่ีย 3.56 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามประเภทการแปรรูปอาหารทะเล ใหความสําคัญตอปญหาของ
ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.67 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ให
ความสําคัญระดับมาก 3 อันดับแรกไดแก  ดานราคา มีคาเฉล่ีย 4.01 รองลงมาคือ ดานชองทางการ
จัดจําหนาย มีคาเฉล่ีย  3.90 และ ดานกระบวนการของการใหบริการ มีคาเฉล่ีย 3.89  ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามประเภทธุรกิจรับเหมากอสราง ใหความสําคัญตอปญหาของ
ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.51 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ให
ความสําคัญระดับมาก 3 อันดับแรกไดแก ดานการสรางและนําเสนอปจจัยทางกายภาพมีคาเฉล่ีย 
4.07  รองลงมาคือ ดานกระบวนการของการใหบริการ มีคาเฉล่ีย 3.75  และ ดานบุคลากร มีคาเฉล่ีย  
3.53  ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามประเภทการเกษตร /เล้ียงสัตว ใหความสําคัญตอปญหาของปจจัย
สวนประสมการตลาดบริการโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.56 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ให
ความสําคัญระดับมาก 3 อันดับแรกไดแก  ดานราคา มีคาเฉล่ีย 4.20 รองลงมาคือ ดานชองทางการ
จัดจําหนาย มีคาเฉล่ีย  3.80 และ ดานผลิตภัณฑ มีคาเฉล่ีย 3.60 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามกิจการประเภทอ่ืนๆ ใหความสําคัญตอปญหาของปจจัยสวน
ประสมการตลาดบริการโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.99 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ใหความสําคัญ
ระดับมากท่ีสุด ไดแก  ดานกระบวนการของการใหบริการ มีคาเฉล่ีย 4.50 ใหความสําคัญระดับมาก 
ไดแก ดานราคา มีคาเฉล่ีย  4.25 รองลงมาคือ ดานชองทางการจัดจําหนาย  มีคาเฉล่ีย  4.20   
ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 66  แสดงคาเฉล่ีย ระดับความสําคัญของปญหาดานผลิตภัณฑ ท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการ
สินเช่ือ Medium SME  ของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามยอดขายตอปของกิจการ 
 
 

ยอดขายตอปของกิจการ 

ตํ่ากวา 50 
ลานบาท 

50 - 100 
ลานบาท 

101 - 400 
ลานบาท 

มากกวา 400 
ลานบาท 

รวม 
ปญหาดานผลิตภัณฑ 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

3.58 3.57 3.67 4.60 3.64 ประเภทสินเชื่อมีใหเลือกนอย 
 มาก มาก มาก มากท่ีสุด มาก 

4.07 4.15 4.13 4.40 4.13 วงเงินสินเชื่อที่ไดรับอนุมัติไมตรงตามความ
ตองการ มาก มาก มาก มาก มาก 

3.55 3.28 3.57 4.00 3.49 การใหบริการเสริมผลิตภัณฑสินเชื่อมนีอย 
 มาก ปานกลาง มาก มาก ปานกลาง 

3.42 3.49 3.69 3.60 3.57 ระยะเวลาการผอนชําระส้ัน 
ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก มาก 

3.53 3.68 3.77 3.40 3.68 หลักประกัน และภาระค้ําประกันมากเกินไป 
 มาก มาก มาก ปานกลาง มาก 

3.63 3.63 3.77 4.00 3.70 
คาเฉลี่ยรวม 

มาก มาก มาก มาก มาก 

หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 = สําคญัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 = สําคัญมาก  2.50 – 3.49 = สําคญัปานกลาง 1.50 – 2.49 = สําคัญนอย  
                   1.00 – 1.49 = สําคัญนอยที่สุด 
 

 จากตารางท่ี 66 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมียอดขายตอปของกิจการตํ่ากวา 50 ลาน
บาท ใหความสําคัญตอปญหาดานผลิตภัณฑโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.63 ซ่ึงในรายละเอียด
พบวา ใหความสําคัญระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก วงเงินสินเช่ือท่ีไดรับอนุมัติ มีคาเฉล่ีย 4.07 
รองลงมาคือ มีประเภทสินเช่ือหลากหลายใหเลือก มีคาเฉล่ีย 3.58  และ การใหบริการเสริมผลิตภัณฑ
สินเช่ือมีหลากหลาย มีคาเฉล่ีย  3.55  ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมียอดขายตอปของกิจการ 50 - 100 ลานบาท ใหความสําคัญตอ
ปญหาดานผลิตภัณฑโดยรวมในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.63 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ใหความสําคัญ
ระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก วงเงินสินเช่ือท่ีไดรับอนุมัติ มีคาเฉล่ีย 4.15 รองลงมาคือ หลักประกนั 
และภาระคํ้าประกันมากเกินไปมีคาเฉล่ีย  3.68  และมีประเภทสินเช่ือหลากหลายใหเลือก มีคาเฉล่ีย 
3.57 ตามลําดับ 
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 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมียอดขายตอปของกิจการ 101 - 400 ลานบาท ใหความสําคัญ
ตอปญหาดานผลิตภัณฑโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.77 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ใหความสําคัญ
ระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก วงเงินสินเช่ือท่ีไดรับอนุมัติ มีคาเฉล่ีย 4.13 รองลงมาคือ หลักประกนั 
และภาระคํ้าประกันมากเกินไปมีคาเฉล่ีย  3.77  และระยะเวลาการผอนชําระส้ัน มีคาเฉล่ีย 3.69 
ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมียอดขายตอปของกิจการมากกวา 400 ลานบาท ใหความสําคัญ
ตอปญหาดานผลิตภัณฑโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.00 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ใหความสําคัญ
ระดับมากท่ีสุด ไดแก ประเภทสินเช่ือมีใหเลือกนอย มีคาเฉล่ีย  4.60  ใหระดับความสําคัญระดับมาก
ไดแกวงเงินสินเช่ือท่ีไดรับอนุมัติไมตรงตามความตองการมีคาเฉล่ีย 4.40 รองลงมาคือ การใหบริการ
เสริมผลิตภัณฑสินเช่ือมีนอยมีคาเฉล่ีย  4.00 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 67 แสดงคาเฉล่ีย ระดับความสําคัญของปญหาดานราคา ท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการ
สินเช่ือ Medium SME  ของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามยอดขายตอปของกิจการ 
 

ยอดขายตอปของกิจการ 

ตํ่ากวา 50 
ลานบาท 

50 - 100 
ลานบาท 

101 - 400 
ลานบาท 

มากกวา 400 
ลานบาท 

รวม 
ปญหาของปจจัยดานราคา 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

4.16 4.38 4.44 4.40 4.36 อัตราดอกเบ้ียสูงกวาธนาคารอื่น 
  มาก มาก มาก มาก มาก 

4.24 4.36 4.35 4.20 4.33 คาธรรมเนียมในการจัดการเงินกูสูงกวาธนาคาร
อื่น มาก มาก มาก มาก มาก 

3.96 3.78 3.82 3.80 3.84 คาธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพยสูงกวา
ธนาคารอื่น มาก มาก มาก มาก มาก 

3.91 3.86 3.84 3.80 3.86 คาธรรมเนียมการชําระหน้ีคืนกอนกําหนดสูงกวา
ธนาคารอื่น มาก มาก มาก มาก มาก 

4.07 4.09 4.11 4.05 4.10 
คาเฉลี่ยรวม 

มาก มาก มาก มาก มาก 

หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 = สําคญัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 = สําคัญมาก  2.50 – 3.49 = สําคญัปานกลาง 1.50 – 2.49 = สําคัญนอย  
                   1.00 – 1.49 = สําคัญนอยที่สุด 

 
 จากตารางท่ี 67 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมียอดขายตอปของกิจการตํ่ากวา 50 ลาน

บาท ใหความสําคัญตอปญหาดานราคาโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.07 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา 
ใหความสําคัญระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก คาธรรมเนียมในการจัดการเงินกูสูงกวาธนาคารอ่ืน มี
คาเฉล่ีย 4.24 รองลงมาคือ อัตราดอกเบ้ียสูงกวาธนาคารอ่ืน มีคาเฉล่ีย 4.16 และ คาธรรมเนียม
ประเมินราคาหลักทรัพยสูงกวาธนาคารอ่ืน มีคาเฉล่ีย  3.96 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมียอดขายตอปของกิจการ 50 - 100 ลานบาท ใหความสําคัญตอ
ปญหาดานราคาโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.09 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ใหความสําคัญระดับ
มาก 3 อันดับแรก ไดแก ไดแก  อัตราดอกเบ้ียสูงกวาธนาคารอ่ืน มีคาเฉล่ีย 4.38 รองลงมาคือ 
คาธรรมเนียมในการจัดการเงินกูสูงกวาธนาคารอ่ืน มีคาเฉล่ีย 4.36 และ คาธรรมเนียมการชําระหนี้
คืนกอนกําหนดสูงกวาธนาคารอ่ืน มีคาเฉล่ีย  3.86  ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมียอดขายตอปของกิจการ 101 - 400 ลานบาท ใหความสําคัญ
ตอปญหาดานราคาโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.11 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ใหความสําคัญระดับ
มาก 3 อันดับแรก ไดแก ไดแก  อัตราดอกเบ้ียสูงกวาธนาคารอ่ืน มีคาเฉล่ีย 4.44 รองลงมาคือ 
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คาธรรมเนียมในการจัดการเงินกูสูงกวาธนาคารอ่ืน มีคาเฉล่ีย 4.35 และ คาธรรมเนียมการชําระหนี้
คืนกอนกําหนดสูงกวาธนาคารอ่ืน มีคาเฉล่ีย  3.84  ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมียอดขายตอปของกิจการมากกวา 400 ลานบาท ใหความสําคัญ
ตอปญหาดานราคาโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.05 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ใหความสําคัญระดับ
มาก 3 อันดับแรก ไดแก ไดแก  อัตราดอกเบ้ียสูงกวาธนาคารอ่ืน มีคาเฉล่ีย 4.40 รองลงมาคือ 
คาธรรมเนียมในการจัดการเงินกูสูงกวาธนาคารอ่ืน มีคาเฉล่ีย 4.20 และ คาธรรมเนียมการชําระหนี้
คืนกอนกําหนดสูงกวาธนาคารอ่ืน มีคาเฉล่ีย  3.80  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 68 แสดงคาเฉล่ีย ระดับความสําคัญของปญหาดานชองทางการจัดจําหนาย ท่ีมีผลตอการ
เลือกใชบริการสินเช่ือ Medium ของผูตอบแบบสอบถาม    จําแนกตามยอดขายตอปของกิจการ 
 

ยอดขายตอปของกิจการ 

ตํ่ากวา 50 
ลานบาท 

50 - 100 
ลานบาท 

101 - 400 
ลานบาท 

มากกวา 400 
ลานบาท 

รวม 
ปญหาดานชองทางการจัดจําหนาย 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

4.18 4.38 4.38 4.40 4.34 ทําเลที่ต้ังของธนาคารอยูไกลไมสะดวกในการ
ติดตอ มาก มาก มาก มาก มาก 

4.31 4.42 4.24 3.60 4.29 สถานท่ีจอดรถคับแคบ ไมเพียงพอ 
มาก มาก มาก มาก มาก 
3.82 3.82 3.91 3.80 3.87 จํานวนสาขาของธนาคารมีนอย ไมเพียงพอใช

บริการ มาก มาก มาก มาก มาก 
3.89 3.83 3.70 3.20 3.77 ศูนยบริการสินเชื่อไมเพียงพอ มีพนักงานให

คําปรึกษาไมเพียงพอ มาก มาก มาก ปานกลาง มาก 
3.56 3.40 3.52 3.40 3.50 ไมสามารถติดตอผานโทรศัพทได E-Phon 

Banking มาก ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง 
3.44 3.32 3.49 3.20 3.43 ไมสามารถใชบริการผานอินเตอรเน็ตได E- 

Internet ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
3.95 3.97 3.95 3.68 3.95 

คาเฉลี่ยรวม 
มาก มาก มาก มาก มาก 

หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 = สําคญัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 = สําคัญมาก  2.50 – 3.49 = สําคญัปานกลาง 1.50 – 2.49 = สําคัญนอย  
                   1.00 – 1.49 = สําคัญนอยที่สุด 

 
 จากตารางท่ี 68 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมียอดขายตอปของกิจการตํ่ากวา 50 ลาน

บาท ใหความสําคัญตอปญหาดานชองทางการจัดจําหนายโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.95 ซ่ึงใน
รายละเอียดพบวา ใหความสําคัญระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก สถานท่ีจอดรถคับแคบ  ไมเพียงพอ
มีคาเฉล่ีย 4.31 รองลงมาคือ  ทําเลท่ีต้ังของธนาคารอยูไกลไมสะดวกในการติดตอมีคาเฉลี่ย 4.18 
และ ศูนยบริการสินเช่ือไมเพียงพอ มีพนักงานใหคําปรึกษาไมเพียงพอ มีคาเฉล่ีย  3.89 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมียอดขายตอปของกิจการ 50 - 100 ลานบาท ใหความสําคัญตอ
ปญหาดานชองทางการจัดจําหนายโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.97 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ให
ความสําคัญระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก สถานท่ีจอดรถคับแคบ  ไมเพียงพอมีคาเฉล่ีย 4.42 
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รองลงมาคือ  ทําเลที่ต้ังของธนาคารอยูไกลไมสะดวกในการติดตอมีคาเฉล่ีย 4.38และ ศูนยบริการ
สินเช่ือไมเพียงพอ มีพนักงานใหคําปรึกษาไมเพียงพอ มีคาเฉล่ีย  3.83 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมียอดขายตอปของกิจการ 101 - 400 ลานบาท ใหความสําคัญ
ตอปญหาดานชองทางการจัดจําหนายโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.95 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา  
ความสําคัญระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก สถานท่ีจอดรถคับแคบ  ไมเพียงพอมีคาเฉล่ีย 4.38 
รองลงมาคือ  ทําเลที่ต้ังของธนาคารอยูไกลไมสะดวกในการติดตอมีคาเฉล่ีย 4.22 และ จํานวนสาขา
ของธนาคารมีนอย ไมเพียงพอใชบริการ มีคาเฉล่ีย  3.91 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมียอดขายตอปของกิจการมากกวา 400 ลานบาท ใหความสําคัญ
ตอปญหาดานชองทางการจัดจําหนายโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.68 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา 
ความสําคัญระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก สถานท่ีจอดรถคับแคบ  ไมเพียงพอมีคาเฉล่ีย 4.40 
รองลงมาคือ  จํานวนสาขาของธนาคารมีนอย ไมเพียงพอใชบริการ มีคาเฉล่ีย  3.80 และ ทําเลที่ต้ัง
ของธนาคารอยูไกลไมสะดวกในการติดตอมีคาเฉล่ีย 3.60 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 69 แสดงคาเฉล่ีย ระดับความสําคัญของปญหาดานการสงเสริมการตลาด ท่ีมีผลตอการ
เลือกใชบริการสินเช่ือ Medium SME  ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามยอดขายตอปของกิจการ 
 

ยอดขายตอปของกิจการ 

ตํ่ากวา 50 
ลานบาท 

50 - 100 
ลานบาท 

101 - 400 
ลานบาท 

มากกวา 400 
ลานบาท 

รวม 
ปญหาดานการสงเสริมการตลาด 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

3.76 3.94 4.20 4.00 4.03 ไมมีพนักงานใหคําแนะนํา  ใหคําปรึกษา 
มาก มาก มาก มาก มาก 
3.36 3.35 3.59 3.60 3.48 ไมไดรับสิทธิพิเศษโครงการเสริมตางๆ  ของ

ธนาคาร เชน โครงการ SME Care ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก ปานกลาง 
3.69 3.60 3.72 3.80 3.68 ไมมีสวนลด หรือ ยกเวนคาธรรมเนียม 

  มาก มาก มาก มาก มาก 
3.27 3.15 3.38 3.60 3.30 การโฆษณา ประชาสัมพันธ ผานส่ือตางๆ มีนอย 

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง 
3.52 3.51 3.72 3.75 3.62 

คาเฉลี่ยรวม 
มาก มาก มาก มาก มาก 

หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 = สําคญัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 = สําคัญมาก  2.50 – 3.49 = สําคญัปานกลาง 1.50 – 2.49 = สําคัญนอย  
                   1.00 – 1.49 = สําคัญนอยที่สุด 
 

 จากตารางท่ี 69 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมียอดขายตอปของกิจการตํ่ากวา 50 ลาน
บาท ใหความสําคัญตอปญหาดานการสงเสริมการตลาดโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.52 ซ่ึงใน
รายละเอียดพบวา ใหความสําคัญระดับมาก ไดแก ไมมีพนักงานใหคําแนะนํา  ใหคําปรึกษา มี
คาเฉล่ีย 4.02  รองลงมาคือ ไมมีสวนลด  หรือ  ยกเวนคาธรรมเนียม มีคาเฉล่ีย 3.68 และให
ความสําคัญระดับสําคัญปานกลาง ไมไดรับสิทธิพิเศษโครงการเสริมตางๆ  ของธนาคาร  เชน 
โครงการ SME Care   มีคาเฉล่ีย  3.51 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมียอดขายตอปของกิจการ 50 - 100 ลานบาท ใหความสําคัญตอ
ปญหาดานการสงเสริมการตลาดโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.51 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ให
ความสําคัญระดับมาก ไดแก ไมมีพนักงานใหคําแนะนํา  ใหคําปรึกษา มีคาเฉล่ีย 3.94  รองลงมาคือ 
ไมมีสวนลด  หรือ  ยกเวนคาธรรมเนียม มีคาเฉล่ีย 3.60 และใหความสําคัญระดับสําคัญปานกลาง 
ไมไดรับสิทธิพิเศษโครงการเสริมตางๆ  ของธนาคาร  เชน  โครงการ  SME Care   มีคาเฉล่ีย  3.35 
ตามลําดับ 
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 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมียอดขายตอปของกิจการ 101 - 400 ลานบาท ใหความสําคัญ
ตอปญหาดานการสงเสริมการตลาดโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.72 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ให
ความสําคัญระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก ไมมีพนักงานใหคําแนะนํา  ใหคําปรึกษา มีคาเฉล่ีย 4.20  
รองลงมาคือ ไมมีสวนลด  หรือ  ยกเวนคาธรรมเนียม มีคาเฉล่ีย 3.72 และ ไมไดรับสิทธิพิเศษ
โครงการเสริมตางๆ  ของธนาคาร เชน โครงการ SME Care   มีคาเฉล่ีย  3.59 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมียอดขายตอปของกิจการมากกวา 400 ลานบาท ใหความสําคัญ
ตอปญหาดานการสงเสริมการตลาดโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.75 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ให
ความสําคัญระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก ไมมีพนักงานใหคําแนะนํา  ใหคําปรึกษา มีคาเฉล่ีย 4.00  
รองลงมาคือ ไมมีสวนลด  หรือ  ยกเวนคาธรรมเนียม มีคาเฉล่ีย 3.80 และ ไมไดรับสิทธิพิเศษ
โครงการเสริมตางๆ  ของธนาคาร เชน โครงการ SME Care   มีคาเฉล่ีย  3.60 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 70 แสดงคาเฉล่ีย ระดับความสําคัญของปญหาดานบุคลากร ท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการ
สินเช่ือ Medium SME  ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามยอดขายตอปของกิจการ 
 

ยอดขายตอปของกิจการ 

ตํ่ากวา 50 
ลานบาท 

50 - 100 
ลานบาท 

101 - 400 
ลานบาท 

มากกวา 400 
ลานบาท 

รวม 
ปญหาดานบุคลากร 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

3.56 3.64 3.93 4.40 3.78 พนักงานไมมีมนุษยสัมพันธ ไมเต็มใจใหบริการ 
  มาก มาก มาก มาก มาก 

3.58 3.61 3.89 4.40 3.76 พนักงานมีบุคลิกภาพไมนาเช่ือถือ 
  มาก มาก มาก มาก มาก 

3.44 3.46 3.94 3.80 3.70 พนักงานขาดความรอบรู ในทักษะงานสินเชื่อ 
  มาก มาก มาก มาก มาก 

3.35 3.43 3.87 3.40 3.63 ขาดพนักงานไปเยี่ยมนอกสถานท่ี 
  มาก มาก มาก มาก มาก 

3.25 3.60 3.70 3.60 3.57 มีบุคลากรดานสินเชื่อไมเพียงพอ 
มาก มาก มาก มาก มาก 
3.44 3.55 3.86 3.92 3.69 

คาเฉลี่ยรวม 
มาก มาก มาก มาก มาก 

หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 = สําคญัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 = สําคัญมาก  2.50 – 3.49 = สําคญัปานกลาง 1.50 – 2.49 = สําคัญนอย  
                   1.00 – 1.49 = สําคัญนอยที่สุด 
 

 จากตารางท่ี 70 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมียอดขายตอปของกิจการตํ่ากวา 50 ลาน
บาท ใหความสําคัญตอปญหาดานบุคลากรโดยรวมในระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 3.44 ซ่ึงใน
รายละเอียดพบวา ใหความสําคัญระดับมาก ไดแก พนักงานมีบุคลิกภาพไมนาเช่ือถือ มีคาเฉล่ีย 3.58 
รองลงมาคือ พนักงานไมมีมนุษยสัมพันธ  ไมเต็มใจใหบริการ มีคาเฉล่ีย 3.56 ใหความสําคัญระดับ
ปานกลาง ไดแก พนักงานขาดความรอบรู ในทักษะงานสินเช่ือ มีคาเฉล่ีย  3.44 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมียอดขายตอปของกิจการ 50 - 100 ลานบาท ใหความสําคัญตอ
ปญหาดานบุคลากรโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.55 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ใหความสําคัญ
ระดับมาก ไดแก พนักงานไมมีมนุษยสัมพันธ  ไมเต็มใจใหบริการ มีคาเฉล่ีย 3.64 รองลงมาคือ 
พนักงานมีบุคลิกภาพไมนาเช่ือถือ มีคาเฉลี่ย 3.61 ใหความสําคัญระดับปานกลาง ไดแก พนักงาน
ขาดความรอบรู ในทักษะงานสินเช่ือ มีคาเฉล่ีย  3.46 ตามลําดับ 
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 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมียอดขายตอปของกิจการ 101 - 400 ลานบาท ใหความสําคัญ
ตอปญหาดานบุคลากรโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.86 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ใหความสําคัญ
ระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก พนักงานขาดความรอบรู  ในทักษะงานสินเช่ือ มีคาเฉล่ีย  3.94 
รองลงมาคือ พนักงานไมมีมนุษยสัมพันธ  ไมเต็มใจใหบริการ มีคาเฉล่ีย 3.93 และพนักงานมี
บุคลิกภาพไมนาเช่ือถือ มีคาเฉล่ีย 3.89 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมียอดขายตอปของกิจการมากกวา 400 ลานบาท ใหความสําคัญ
ตอปญหาดานบุคลากรโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.92 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ใหความสําคัญ
ระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก  พนักงานไมมีมนุษยสัมพันธ  ไมเต็มใจใหบริการ มีคาเฉล่ีย 3.64 
รองลงมาคือ พนักงานมีบุคลิกภาพไมนาเช่ือถือ มีคาเฉล่ีย 3.61 ใหความสําคัญระดับปานกลาง 
ไดแก พนักงานขาดความรอบรู ในทักษะงานสินเช่ือ มีคาเฉล่ีย  3.46 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 71 แสดงคาเฉล่ีย ระดับความสําคัญของปญหาดานกระบวนการของการใหบริการ ท่ีมีผล
ตอการเลือกใชบริการสินเช่ือ  Medium SME   ของลูกคา  ธนาคารกสิกรไทย  จํากัด  (มหาชน)      
จําแนกตามยอดขายตอปของกิจการ 
 

ยอดขายตอปของกิจการ 

ตํ่ากวา 50 
ลานบาท 

50 - 100 
ลานบาท 

101 - 400 
ลานบาท 

มากกวา 400 
ลานบาท 

รวม 
ปญหาดานกระบวนการของการใหบริการ 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

3.89 4.35 4.27 4.20 4.21 การใหคําตอบในการอนุมัติสินเชื่อลาชา 
  มาก มาก มาก มาก มาก 

3.73 4.10 4.07 4.40 4.01 เอกสารในการขอสินเชื่อ ยุงยาก 
  มาก มาก มาก มาก มาก 

3.58 3.68 3.85 4.00 3.75 มีการทํางานท่ีผิดพลาด 
  มาก มาก มาก มาก มาก 

3.49 3.74 3.81 3.80 3.72 ขั้นตอนตางๆในการอนุมัติสินเชื่อ ยุงยาก ซับซอน 
ปานกลาง มาก มาก มาก มาก 

3.67 3.97 4.00 4.10 3.92 
คาเฉลี่ยรวม 

มาก มาก มาก มาก มาก 

หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 = สําคญัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 = สําคัญมาก  2.50 – 3.49 = สําคญัปานกลาง 1.50 – 2.49 = สําคัญนอย  
                   1.00 – 1.49 = สําคัญนอยที่สุด 
 

 จากตารางท่ี 71  พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมียอดขายตอปของกิจการตํ่ากวา 50 ลาน
บาท ใหความสําคัญตอปญหาดานกระบวนการของการใหบริการโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 
3.67 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ใหความสําคัญระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก การใหคําตอบในการ
อนุมัติสินเช่ือลาชา มีคาเฉล่ีย 3.89 รองลงมาคือ เอกสารในการขอสินเช่ือ  ยุงยาก  มีคาเฉล่ีย 3.73 
และ มีการทํางานท่ีผิดพลาด มีคาเฉล่ีย  3.58  ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมียอดขายตอปของกิจการ 50 - 100 ลานบาท ใหความสําคัญตอ
ปญหาดานกระบวนการของการใหบริการโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.97 ซ่ึงในรายละเอียด
พบวา ใหความสําคัญระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก การใหคําตอบในการอนุมัติสินเช่ือลาชา มี
คาเฉล่ีย 4.35 รองลงมาคือ เอกสารในการขอสินเช่ือ  ยุงยาก  มีคาเฉล่ีย 4.10 และ ข้ันตอนตางๆใน
การอนุมัติสินเช่ือ ยุงยาก ซับซอน มีคาเฉล่ีย  3.74  ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมียอดขายตอปของกิจการ 101 - 400 ลานบาท ใหความสําคัญ
ตอปญหาดานกระบวนการของการใหบริการโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.00 ซ่ึงในรายละเอียด
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พบวา ใหความสําคัญระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก การใหคําตอบในการอนุมัติสินเช่ือลาชา มี
คาเฉล่ีย 4.27 รองลงมาคือ เอกสารในการขอสินเช่ือ  ยุงยาก  มีคาเฉล่ีย 4.07 และ มีการทํางานท่ี
ผิดพลาด มีคาเฉล่ีย  3.85  ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมียอดขายตอปของกิจการมากกวา 400 ลานบาท ใหความสําคัญ
ตอปญหาดานกระบวนการของการใหบริการโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.10 ซ่ึงในรายละเอียด
พบวา ใหความสําคัญระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก เอกสารในการขอสินเช่ือ  ยุงยาก  มีคาเฉล่ีย 
4.40 รองลงมาคือ การใหคําตอบในการอนุมัติสินเช่ือลาชา มีคาเฉล่ีย 4.20 และ มีการทํางานท่ี
ผิดพลาด มีคาเฉล่ีย  4.00  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 72 แสดงคาเฉล่ีย ระดับความสําคัญ ของปญหาดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ ท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือ Medium SME  ของผูตอบแบบสอบถาม       จําแนกตาม
ยอดขายตอปของกิจการ 
 

ยอดขายตอปของกิจการ 

ตํ่ากวา 50 
ลานบาท 

50 - 100 
ลานบาท 

101 - 400 
ลานบาท 

มากกวา 400 
ลานบาท 

รวม ปญหาดานการสรางและการนําเสนอ
ปจจัยทางกายภาพ 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

3.38 3.24 3.44 4.00 3.38 บรรยากาศภายในธนาคาร ตกแตงไมทันสมัย ไม
สวยงาม ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง 

3.60 3.35 3.52 4.00 3.50 ธนาคารขาด เคร่ืองมือ และ อุปกรณสํานักงานท่ี
ทันสมัย มาก ปานกลาง มาก มาก ปานกลาง 

3.51 3.25 3.46 4.00 3.42 การจัดวาง เอกสาร สินเชื่อ และอุปกรณสํานักงาน
ไมเปนระเบียบ มาก ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง 

3.76 3.65 4.02 4.20 3.87 ชื่อเสียง และภาพพจนของธนาคาร ไมนาสนใจ 
มาก มาก มาก มาก มาก 
3.27 3.25 3.25 4.00 3.27 ขาดสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ภายในธนาคาร 

เชน โทรทัศน น้ําด่ืม หองนํ้า เปนตน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง 

3.51 3.35 3.54 4.04 3.49 
คาเฉลี่ยรวม 

มาก ปานกลาง มาก มาก ปานกลาง 

หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 = สําคญัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 = สําคัญมาก  2.50 – 3.49 = สําคญัปานกลาง 1.50 – 2.49 = สําคัญนอย  
                   1.00 – 1.49 = สําคัญนอยที่สุด 
 

 จากตารางท่ี 72 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมียอดขายตอปของกิจการตํ่ากวา 50 ลาน
บาท ใหความสําคัญตอปญหาดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพโดยรวมในระดับ
มาก คาเฉล่ีย 3.51 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ใหความสําคัญระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก ช่ือเสียง 
และภาพพจนของธนาคาร  ไมนาสนใจ มีคาเฉล่ีย 3.76    รองลงมาคือ ธนาคารขาด  เคร่ืองมือ  และ 
อุปกรณสํานักงานท่ีทันสมัย มีคาเฉล่ีย 3.60 และ การจัดวาง  เอกสาร  สินเช่ือ  และอุปกรณสํานักงาน
ไมเปนระเบียบ มีคาเฉล่ีย  3.51 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมียอดขายตอปของกิจการ 50 - 100 ลานบาท ใหความสําคัญตอ
ปญหาดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพโดยรวมในระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 3.35 
ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ใหความสําคัญระดับมาก ไดแก ช่ือเสียง  และภาพพจนของธนาคาร  ไม
นาสนใจ มีคาเฉล่ีย 3.65    ใหความสําคัญระดับปานกลาง ไดแก ธนาคารขาด  เคร่ืองมือ  และ 
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อุปกรณสํานักงานท่ีทันสมัย มีคาเฉล่ีย 3.35 รองลงมาคือ  การจัดวาง  เอกสาร  สินเช่ือ  และอุปกรณ
สํานักงานไมเปนระเบียบ มีคาเฉล่ีย  3.25 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมียอดขายตอปของกิจการ 101 - 400 ลานบาท ใหความสําคัญ
ตอปญหาดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ โดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.54 
ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ใหความสําคัญระดับมาก ไดแก ช่ือเสียง  และภาพพจนของธนาคาร  ไม
นาสนใจ มีคาเฉล่ีย 4.02    รองลงมาคือ  ไดแก ธนาคารขาด  เคร่ืองมือ  และ  อุปกรณสํานักงานท่ี
ทันสมัย มีคาเฉล่ีย 3.52 ใหความสําคัญระดับปานกลาง ไดแก การจัดวาง  เอกสาร  สินเช่ือ  และ
อุปกรณสํานักงานไมเปนระเบียบ มีคาเฉล่ีย  3.46 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมียอดขายตอปของกิจการมากกวา 400 ลานบาท ใหความสําคัญ
ตอปญหาดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ โดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.04 
ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ใหความสําคัญระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก ช่ือเสียง  และภาพพจนของ
ธนาคาร  ไมนาสนใจ มีคาเฉล่ีย 4.00    รองลงมาคือ  ไดแก ธนาคารขาด  เคร่ืองมือ  และ  อุปกรณ
สํานักงานท่ีทันสมัย มีคาเฉล่ีย 4.00 และ การจัดวาง  เอกสาร  สินเช่ือ  และอุปกรณสํานักงานไมเปน
ระเบียบ มีคาเฉล่ีย  4.00 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 73 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปญหาสวนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีมีผลตอ
การเลือกใชบริการสินเช่ือ  Medium SME  ของผูตอบแบบสอบถาม       จําแนกตามยอดขายตอปของ
กิจการ 
 

ยอดขายตอปของกิจการ 

ตํ่ากวา 50 
ลานบาท 

50 - 100 
ลานบาท 

101 - 400 
ลานบาท 

มากกวา 400 
ลานบาท 

รวม ปญหาสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอ
การเลือกใชบริการสินเชื่อ Medium SME 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

3.63 3.63 3.77 4.00 3.70 ดานผลิตภัณฑ 
มาก มาก มาก มาก มาก 
4.07 4.09 4.11 4.05 4.10 ดานราคา 
มาก มาก มาก มาก มาก 
3.95 3.97 3.95 3.68 3.95 ดานชองทางการจัดจําหนาย 
มาก มาก มาก มาก มาก 
3.52 3.51 3.72 3.75 3.62 ดานการสงเสริมการตลาด 
มาก มาก มาก มาก มาก 
3.44 3.55 3.86 3.92 3.69 ดานบุคลากร 

ปานกลาง มาก มาก มาก มาก 
3.67 3.97 4.00 4.10 3.92 ดานกระบวนการของการใหบริการ 
มาก มาก มาก มาก มาก 
3.51 3.35 3.54 4.04 3.49 ดานการสรางและการนําเสนอปจจยั

ทางกายภาพ มาก ปานกลาง มาก มาก ปานกลาง 

3.68 3.72 3.85 3.93 3.78 
คาเฉลี่ยรวม 

มาก มาก มาก มาก มาก 

หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 = สําคญัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 = สําคัญมาก  2.50 – 3.49 = สําคญัปานกลาง 1.50 – 2.49 = สําคัญนอย  
                   1.00 – 1.49 = สําคัญนอยที่สุด 
 
 จากตารางท่ี 73 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมียอดขายตอปของกิจการตํ่ากวา 50 ลาน
บาท ใหความสําคัญตอปญหาสวนประสมทางการตลาดบริการโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.68 
ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ใหความสําคัญระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก ดานราคา มีคาเฉล่ีย  4.07 
รองลงมาคือ  ดานชองทางการจัดจําหนาย มีคาเฉล่ีย  3.95 และ ดานกระบวนการของการใหบริการ 
มีคาเฉล่ีย 3.67 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมียอดขายตอปของกิจการ 50 - 100 ลานบาท ใหความสําคัญตอ
ปญหาสวนประสมทางการตลาดบริการโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.72 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา 



 130 

ใหความสําคัญระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก ดานราคา มีคาเฉล่ีย  4.09 รองลงมาคือ  ดานชองทาง
การจัดจําหนาย มีคาเฉล่ีย  3.97 และ ดานกระบวนการของการใหบริการ มีคาเฉล่ีย 3.97 ตามลําดับ  

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมียอดขายตอปของกจิการ 101 - 400 ลานบาท ใหความสําคัญ
ตอปญหาสวนประสมทางการตลาดบริการโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.85 ซ่ึงในรายละเอียด
พบวา ใหความสําคัญระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก ดานราคา มีคาเฉล่ีย  4.11 รองลงมาคือ  ดาน
กระบวนการของการใหบริการ มีคาเฉล่ีย 4.00 และดานชองทางการจดัจําหนาย มีคาเฉล่ีย  3.95 
ตามลําดับ  
 สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมียอดขายตอปของกิจการมากกวา 400 ลานบาท ให
ความสําคัญตอปญหาสวนประสมทางการตลาดบริการโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.93 ซ่ึงใน
รายละเอียดพบวา ใหความสําคัญระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก ดานกระบวนการของการใหบริการ 
มีคาเฉล่ีย 4.10 รองลงมาคือ  ดานราคา มีคาเฉล่ีย  4.05 และดานการสรางและการนําเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ มีคาเฉล่ีย  4.04 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 74 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปญหาดานผลิตภัณฑ ท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการ
สินเช่ือ Medium SME  ของผูตอบแบบสอบถาม    จําแนกตามวงเงินสินเช่ือรวม 
 

วงเงินสินเชื่อรวม 

ไมเกิน 10 
ลานบาท 

10.1 - 20 
ลานบาท 

20.1 -  50 
ลานบาท 

50.1 - 100 
ลานบาท 

มากกวา 
100 ลาน
บาท 

รวม 
ปญหาดานผลิตภัณฑ 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

3.67 3.54 3.52 3.67 4.15 3.64 ประเภทสินเชื่อมีใหเลือกนอย 
 มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

4.17 4.27 4.02 4.17 4.15 4.13 วงเงินสินเชื่อที่ไดรับอนุมัติไมตรงตามความ
ตองการ มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

3.64 3.34 3.41 3.44 3.96 3.49 การใหบริการเสริมผลิตภัณฑสินเชื่อมนีอย 
 มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง 

3.53 3.49 3.63 3.48 3.77 3.57 ระยะเวลาการผอนชําระส้ัน 
มาก ปานกลาง มาก ปานกลาง มาก มาก 
3.64 3.76 3.66 3.73 3.62 3.68 หลักประกัน และภาระค้ําประกันมากเกินไป 

 มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

3.73 3.68 3.65 3.70 3.93 3.70 
คาเฉลี่ยรวม 

มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 = สําคญัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 = สําคัญมาก  2.50 – 3.49 = สําคญัปานกลาง 1.50 – 2.49 = สําคัญนอย  
                   1.00 – 1.49 = สําคัญนอยที่สุด 

 
 จากตารางท่ี 74 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือรวมไมเกิน 10 ลานบาท ให

ความสําคัญตอปญหาดานผลิตภัณฑโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.73 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ให
ความสําคัญระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก วงเงินสินเช่ือท่ีไดรับอนุมัติไมตรงตามความตองการ มี
คาเฉล่ีย 4.17 รองลงมาคือ ประเภทสินเช่ือมีใหเลือกนอย  มีคาเฉล่ีย 3.67 และ การใหบริการเสริม
ผลิตภัณฑสินเช่ือมีนอย มีคาเฉล่ีย  3.64 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือรวม 10.1 - 20 ลาน ใหความสําคัญตอปญหาดาน
ผลิตภัณฑโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.68 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ใหความสําคัญระดับมาก 3 
อันดับแรก ไดแก วงเงินสินเช่ือท่ีไดรับอนุมัติไมตรงตามความตองการ มีคาเฉล่ีย 4.27 รองลงมาคือ 
หลักประกัน  และภาระคํ้าประกันมากเกินไป มีคาเฉล่ีย  3.76 และประเภทสินเช่ือมีใหเลือกนอย  มี
คาเฉล่ีย 3.54 ตามลําดับ 
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 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือรวม 20.1 – 50 ลาน ใหความสําคัญตอปญหา
ดานผลิตภัณฑโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.65 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ใหความสําคัญระดับมาก 
3 อันดับแรก ไดแก วงเงินสินเช่ือท่ีไดรับอนุมัติไมตรงตามความตองการ มีคาเฉล่ีย 4.02 รองลงมา
คือ หลักประกัน  และภาระคํ้าประกันมากเกินไป มีคาเฉล่ีย  3.66 และระยะเวลาการผอนชําระส้ัน มี
คาเฉล่ีย 3.63 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือรวม 50.1 – 100 ลาน ใหความสําคัญตอปญหา
ดานผลิตภัณฑโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.70 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ใหความสําคัญระดับมาก 
3 อันดับแรก ไดแก วงเงินสินเช่ือท่ีไดรับอนุมัติไมตรงตามความตองการ มีคาเฉล่ีย 4.17 รองลงมา
คือ หลักประกัน  และภาระคํ้าประกันมากเกินไป มีคาเฉล่ีย  3.73 และประเภทสินเช่ือมีใหเลือกนอย  
มีคาเฉล่ีย 3.67 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามที่มีวงเงินสินเชื่อรวม มากกวา 100 ลานบาท ใหความสําคัญตอ
ปญหาดานผลิตภัณฑโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.93 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ใหความสําคัญ
ระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก วงเงินสินเช่ือท่ีไดรับอนุมัติไมตรงตามความตองการ มีคาเฉล่ีย 4.15 
รองลงมาคือ หลักประกัน  และภาระคํ้าประกันมากเกินไป มีคาเฉล่ีย  4.15 และการใหบริการเสริม
ผลิตภัณฑสินเช่ือมีนอยมีคาเฉล่ีย 3.96 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 75 แสดงคาเฉล่ีย ระดับความสําคัญของปญหาดานราคา ท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการ
สินเช่ือ Medium SME  ของผูตอบแบบสอบถาม    จําแนกตามวงเงินสินเช่ือรวม 
 

วงเงินสินเชื่อรวม 

ไมเกิน 10 
ลานบาท 

10.1 - 20 
ลานบาท 

20.1 -  50 
ลานบาท 

50.1 - 100 
ลานบาท 

มากกวา 
100 ลาน
บาท 

รวม 
ปญหาดานราคา 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

4.08 4.29 4.43 4.42 4.46 4.36 อัตราดอกเบ้ียสูงกวาธนาคารอื่น 
  มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

4.17 4.27 4.42 4.30 4.38 4.33 คาธรรมเนียมในการจัดการเงินกูสูงกวา
ธนาคารอื่น มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

3.89 3.68 3.97 3.67 3.96 3.84 คาธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพยสูงกวา
ธนาคารอื่น มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

3.86 3.78 3.96 3.72 4.00 3.86 คาธรรมเนียมการชําระหน้ีคืนกอนกําหนดสูง
กวาธนาคารอื่น มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

4.00 4.01 4.19 4.03 4.20 4.10 
คาเฉลี่ยรวม 

มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 = สําคญัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 = สําคัญมาก  2.50 – 3.49 = สําคญัปานกลาง 1.50 – 2.49 = สําคัญนอย  
                   1.00 – 1.49 = สําคัญนอยที่สุด 

 
 จากตารางท่ี 76  พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือรวมไมเกิน 10 ลานบาท 

ใหความสําคัญตอปญหาดานราคาโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.00 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ให
ความสําคัญระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก  คาธรรมเนียมในการจัดการเงินกูสูงกวาธนาคารอ่ืน มี
คาเฉล่ีย 4.17 รองลงมาคือ อัตราดอกเบ้ียสูงกวาธนาคารอ่ืน มีคาเฉล่ีย 4.08 และ คาธรรมเนียม
ประเมินราคาหลักทรัพยสูงกวาธนาคารอ่ืน มีคาเฉล่ีย  3.89 ตามลําดับ 

 สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือรวม 10.1 - 20 ลาน ใหความสําคัญตอ
ปญหาดานราคาโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.01 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ใหความสําคัญระดับ
มาก 3 อันดับแรก ไดแก  อัตราดอกเบ้ียสูงกวาธนาคารอ่ืน มีคาเฉล่ีย 4.29 รองลงมาคือ 
คาธรรมเนียมในการจัดการเงินกูสูงกวาธนาคารอ่ืน มีคาเฉล่ีย 4.27และ คาธรรมเนียมการชําระหนี้
คืนกอนกําหนดสูงกวาธนาคารอ่ืน มีคาเฉล่ีย  3.78 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือรวม 20.1 – 50 ลาน ใหความสําคัญตอปญหา
ดานราคาโดยรวมในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.19  ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ใหความสําคัญระดับมาก 3 
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อันดับแรก ไดแก  อัตราดอกเบ้ียสูงกวาธนาคารอื่น มีคาเฉล่ีย 4.43 รองลงมาคือ คาธรรมเนียมใน
การจัดการเงินกูสูงกวาธนาคารอื่น มีคาเฉล่ีย 4.42 และ คาธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพยสูง
กวาธนาคารอ่ืนมีคาเฉล่ีย 3.97 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือรวม 50.1 – 100 ลาน ใหความสําคัญตอปญหา
ดานราคาโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.03 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ใหความสําคัญระดับมาก 3 
อันดับแรก ไดแก  อัตราดอกเบ้ียสูงกวาธนาคารอื่น มีคาเฉล่ีย 4.42 รองลงมาคือ คาธรรมเนียมใน
การจัดการเงินกูสูงกวาธนาคารอื่น มีคาเฉล่ีย 4.30 และ คาธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพยสูง
กวาธนาคารอ่ืนมีคาเฉล่ีย 3.72 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามที่มีวงเงินสินเช่ือรวม มากกวา 100 ลานบาท ใหความสําคัญตอ
ปญหาดานราคาโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.20 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ใหความสําคัญระดับ
มาก 3 อันดับแรก ไดแก  อัตราดอกเบ้ียสูงกวาธนาคารอ่ืน มีคาเฉล่ีย 4.46 รองลงมาคือ 
คาธรรมเนียมในการจัดการเงินกูสูงกวาธนาคารอ่ืน มีคาเฉล่ีย 4.38 และ คาธรรมเนียมประเมินราคา
หลักทรัพยสูงกวาธนาคารอ่ืนมีคาเฉล่ีย 4.00 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 76 แสดงคาเฉล่ีย ระดับความสําคัญของปญหาดานชองทางการจัดจําหนาย ท่ีมีผลตอการ
เลือกใชบริการสินเช่ือ Medium SME  ของผูตอบแบบสอบถาม    จําแนกตามวงเงินสินเช่ือรวม 
 

วงเงินสินเชื่อรวม 

ไมเกิน 10 
ลานบาท 

10.1 - 20 
ลานบาท 

20.1 -  50 
ลานบาท 

50.1 - 100 
ลานบาท 

มากกวา 
100 ลาน
บาท 

รวม 
ปญหาดานชองทางการจัดจําหนาย 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

4.14 4.41 4.44 4.16 4.58 4.34 ทําเลที่ต้ังของธนาคารอยูไกลไมสะดวกในการ
ติดตอ มาก มาก มาก มาก มากท่ีสุด มาก 

4.11 4.44 4.44 4.09 4.27 4.29 สถานท่ีจอดรถคับแคบ ไมเพียงพอ 
  มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

3.94 3.78 3.95 3.72 3.96 3.87 จํานวนสาขาของธนาคารมีนอย ไมเพียงพอใช
บริการ มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

4.00 3.76 3.86 3.58 3.58 3.77 ศูนยบริการสินเชื่อไมเพียงพอ มีพนักงานให
คําปรึกษาไมเพียงพอ มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

3.56 3.27 3.42 3.58 3.85 3.50 ไมสามารถติดตอผานโทรศัพทได E-Phon 
Banking มาก ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก ปานกลาง 

3.47 3.17 3.34 3.59 3.65 3.43 ไมสามารถใชบริการผานอินเตอรเน็ตได E- 
Internet ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก ปานกลาง 

3.95 3.93 4.02 3.83 4.05 3.95 
คาเฉลี่ยรวม 

มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 = สําคญัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 = สําคัญมาก  2.50 – 3.49 = สําคญัปานกลาง 1.50 – 2.49 = สําคัญนอย  
                   1.00 – 1.49 = สําคัญนอยที่สุด 

 
 จากตารางท่ี 76 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือรวมไมเกิน 10 ลานบาท 

ใหความสําคัญตอปญหาดานชองทางการจัดจําหนายโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.95 ซ่ึงใน
รายละเอียดพบวา ใหความสําคัญระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก ทําเลที่ต้ังของธนาคารอยูไกลไม
สะดวกในการติดตอมีคาเฉล่ีย 4.14 รองลงมาคือ สถานท่ีจอดรถคับแคบ  ไมเพียงพอมีคาเฉล่ีย 4.11  
และ ศูนยบริการสินเช่ือไมเพียงพอ มีพนักงานใหคําปรึกษาไมเพียงพอ มีคาเฉล่ีย  4.00 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือรวม 10.1 - 20 ลาน ใหความสําคัญตอปญหาดาน
ชองทางการจัดจําหนายโดยรวมในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.93 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ใหความสําคัญ
ระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก สถานท่ีจอดรถคับแคบ ไมเพียงพอมีคาเฉล่ีย 4.44 รองลงมาคือ  ทําเล
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ท่ีต้ังของธนาคารอยูไกลไมสะดวกในการติดตอมีคาเฉล่ีย 4.41 และ จํานวนสาขาของธนาคารมีนอย 
ไมเพียงพอใชบริการ มีคาเฉล่ีย  3.78 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือรวม 20.1 – 50 ลาน ใหความสําคัญตอปญหา
ดานชองทางการจัดจําหนายโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.02  ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ให
ความสําคัญระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก สถานท่ีจอดรถคับแคบ  ไมเพียงพอมีคาเฉล่ีย 4.44 
รองลงมาคือ  ทําเลที่ต้ังของธนาคารอยูไกลไมสะดวกในการติดตอมีคาเฉล่ีย 4.44 และ จํานวนสาขา
ของธนาคารมีนอย ไมเพียงพอใชบริการ มีคาเฉล่ีย  3.95 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือรวม 50.1 – 100 ลาน ใหความสําคัญตอปญหา
ดานชองทางการจัดจําหนายโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.83 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ให
ความสําคัญระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก ทําเลท่ีต้ังของธนาคารอยูไกลไมสะดวกในการติดตอมี
คาเฉล่ีย 4.16 รองลงมาคือ  สถานท่ีจอดรถคับแคบ  ไมเพียงพอมีคาเฉล่ีย 4.09 และ จํานวนสาขาของ
ธนาคารมีนอย ไมเพียงพอใชบริการ มีคาเฉล่ีย  3.72 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามที่มีวงเงินสินเช่ือรวม มากกวา 100 ลานบาท ใหความสําคัญตอ
ปญหาดานชองทางการจัดจําหนายโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.05 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ให
ความสําคัญระดับมากท่ีสุด ไดแก ทําเลท่ีต้ังของธนาคารอยูไกลไมสะดวกในการติดตอมีคาเฉล่ีย 
4.58 ใหความสําคัญระดับมาก ไดแก สถานท่ีจอดรถคับแคบ ไมเพียงพอมีคาเฉล่ีย 4.27 รองลงมาคือ  
จํานวนสาขาของธนาคารมีนอย ไมเพียงพอใชบริการ มีคาเฉล่ีย  3.96 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 77 แสดงคาเฉล่ีย ระดับความสําคัญของปญหาดานการสงเสริมการตลาด ท่ีมีผลตอการ
เลือกใชบริการสินเช่ือ Medium SME  ของผูตอบแบบสอบถาม    จําแนกตามวงเงินสินเช่ือรวม 
 

วงเงินสินเชื่อรวม 

ไมเกิน 10 
ลานบาท 

10.1 - 20 
ลานบาท 

20.1 -  50 
ลานบาท 

50.1 - 100 
ลานบาท 

มากกวา 
100 ลาน
บาท 

รวม 
ปญหาดานการสงเสริมการตลาด 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

3.94 4.02 4.09 3.92 4.23 4.03 ไมมีพนักงานใหคําแนะนํา  ใหคําปรึกษา 
มาก มาก มาก มาก มาก มาก 
3.42 3.51 3.49 3.42 3.58 3.48 ไมไดรับสิทธิพิเศษโครงการเสริมตางๆ  ของ

ธนาคาร เชน โครงการ SME Care ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง 

3.72 3.68 3.70 3.66 3.62 3.68 ไมมีสวนลด หรือ ยกเวนคาธรรมเนียม 
มาก มาก มาก มาก มาก มาก 
3.44 3.24 3.23 3.39 3.19 3.30 การโฆษณา ประชาสัมพันธ ผานส่ือตางๆ มี

นอย ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

3.63 3.62 3.63 3.60 3.65 3.62 
คาเฉลี่ยรวม 

มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 = สําคญัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 = สําคัญมาก  2.50 – 3.49 = สําคญัปานกลาง 1.50 – 2.49 = สําคัญนอย  
                   1.00 – 1.49 = สําคัญนอยที่สุด 
 

 จากตารางท่ี 77 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือรวมไมเกิน 10 ลานบาท 
ใหความสําคัญตอปญหาดานการสงเสริมการตลาดโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.63 ซ่ึงใน
รายละเอียดพบวา ใหความสําคัญระดับมาก ไดแกไมมีพนักงานใหคําแนะนํา  ใหคําปรึกษา มี
คาเฉล่ีย 3.94 รองลงมาคือ ไมมีสวนลด  หรือ  ยกเวนคาธรรมเนียม มีคาเฉล่ีย 3.72 ใหความสําคัญ
ระดับปานกลาง ไดแก การโฆษณา ประชาสัมพันธ ผานส่ือตางๆ มีนอย  มีคาเฉล่ีย  3.44 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือรวม 10.1 - 20 ลาน ใหความสําคัญตอปญหาดาน
การสงเสริมการตลาดโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.62 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ใหความสําคัญ
ระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก  ไมมีพนักงานใหคําแนะนํา  ใหคําปรึกษา มีคาเฉล่ีย 4.02  รองลงมา
คือ ไมมีสวนลด  หรือ  ยกเวนคาธรรมเนียม มีคาเฉล่ีย 3.68 และ ไมไดรับสิทธิพิเศษโครงการเสริม
ตางๆ  ของธนาคาร เชน โครงการ SME Care   มีคาเฉล่ีย  3.51 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือรวม 20.1 – 50 ลาน ใหความสําคัญตอปญหา
ดานการสงเสริมการตลาดโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.63  ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ให
ความสําคัญระดับมากไดแก  ไมมีพนักงานใหคําแนะนํา  ใหคําปรึกษา มีคาเฉล่ีย 4.09 รองลงมาคือ 
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ไมมีสวนลด  หรือ  ยกเวนคาธรรมเนียม มีคาเฉล่ีย 3.70  ใหความสําคัญระดับปานกลาง ไดแก ไมได
รับสิทธิพิเศษโครงการเสริมตางๆ  ของธนาคาร  เชน  โครงการ  SME Care   มีคาเฉล่ีย  3.49  
ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือรวม 50.1 – 100 ลาน ใหความสําคัญตอปญหา
ดานการสงเสริมการตลาดโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.60 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ให
ความสําคัญระดับมากไดแก  ไมมีพนักงานใหคําแนะนํา  ใหคําปรึกษา มีคาเฉล่ีย 3.92 รองลงมาคือ 
ไมมีสวนลด  หรือ  ยกเวนคาธรรมเนียม มีคาเฉล่ีย 3.66  ใหความสําคัญระดับปานกลาง ไดแก ไมได
รับสิทธิพิเศษโครงการเสริมตางๆ  ของธนาคาร  เชน  โครงการ  SME Care   มีคาเฉล่ีย  3.42  
ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามที่มีวงเงินสินเช่ือรวม มากกวา 100 ลานบาท ใหความสําคัญตอ
ปญหาดานการสงเสริมการตลาดโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.65 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ให
ความสําคัญระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก ไมมีพนักงานใหคําแนะนํา  ใหคําปรึกษา มีคาเฉล่ีย 4.23 
รองลงมาคือ ไมมีสวนลด  หรือ  ยกเวนคาธรรมเนียม มีคาเฉลี่ย 3.62 และ ไมไดรับสิทธิพิเศษ
โครงการเสริมตางๆ  ของธนาคาร เชน โครงการ SME Care   มีคาเฉล่ีย  3.58  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 78 แสดงคาเฉล่ีย ระดับความสําคัญของปญหาดานบุคลากร ท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการ
สินเช่ือ Medium SME  ของผูตอบแบบสอบถาม    จําแนกตามวงเงินสินเช่ือรวม 
 

วงเงินสินเชื่อรวม 

ไมเกิน 10 
ลานบาท 

10.1 - 20 
ลานบาท 

20.1 -  50 
ลานบาท 

50.1 - 100 
ลานบาท 

มากกวา 
100 ลาน
บาท 

รวม 
ปญหาของปจจัยดานบุคลากร 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

3.56 3.73 3.81 3.75 4.15 3.78 พนักงานไมมีมนุษยสัมพันธ ไมเต็มใจ
ใหบริการ มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

3.69 3.68 3.77 3.72 4.00 3.76 พนักงานมีบุคลิกภาพไมนาเช่ือถือ 
มาก มาก มาก มาก มาก มาก 
3.58 3.54 3.78 3.66 3.88 3.70 พนักงานขาดความรอบรู ในทักษะงานสินเชื่อ 
มาก มาก มาก มาก มาก มาก 
3.42 3.44 3.61 3.77 3.92 3.63 ขาดพนักงานไปเยี่ยมนอกสถานท่ี 

ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก มาก มาก 
3.39 3.54 3.65 3.61 3.54 3.57 มีบุคลากรดานสินเชื่อไมเพียงพอ 

ปานกลาง มาก มาก มาก มาก มาก 
3.53 3.59 3.72 3.70 3.90 3.69 

คาเฉลี่ยรวม 
มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 = สําคญัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 = สําคัญมาก  2.50 – 3.49 = สําคญัปานกลาง 1.50 – 2.49 = สําคัญนอย  
                   1.00 – 1.49 = สําคัญนอยที่สุด 
 

 จากตารางท่ี 78 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือรวมไมเกิน 10 ลานบาท 
ใหความสําคัญตอปญหาดานบุคลากรโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.53 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา 
ใหความสําคัญระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก พนักงานมีบุคลิกภาพไมนาเช่ือถือ มีคาเฉล่ีย 3.69 
รองลงมาคือ พนักงานขาดความรอบรู  ในทักษะงานสินเช่ือ มีคาเฉล่ีย  3.58 และพนักงานไมมี
มนุษยสัมพันธ ไมเต็มใจใหบริการ มีคาเฉล่ีย 3.56 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือรวม 10.1 - 20 ลาน ใหความสําคัญตอปญหาดาน
บุคลากรโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.59 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ใหความสําคัญระดับมาก 3 
อันดับแรก ไดแก พนักงานไมมีมนุษยสัมพันธ  ไมเต็มใจใหบริการ มีคาเฉล่ีย 3.73 รองลงมาคือ 
พนักงานมีบุคลิกภาพไมนาเช่ือถือ มีคาเฉล่ีย 3.68 และพนักงานขาดความรอบรู  ในทักษะงาน
สินเช่ือ มีคาเฉล่ีย  3.54 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือรวม 20.1 – 50 ลาน ใหความสําคัญตอปญหา
ดานบุคลากรโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.72  ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ใหความสําคัญระดับมาก 
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3 อันดับแรก ไดแก พนักงานไมมีมนุษยสัมพันธ  ไมเต็มใจใหบริการ มีคาเฉล่ีย 3.81 รองลงมาคือ 
พนักงานขาดความรอบรู  ในทักษะงานสินเช่ือ มีคาเฉล่ีย  3.78 และ พนักงานมีบุคลิกภาพไม
นาเช่ือถือ มีคาเฉล่ีย 3.77 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือรวม 50.1 – 100 ลาน ใหความสําคัญตอปญหา
ดานบุคลากรโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.70 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ใหความสําคัญระดับมาก 
3 อันดับแรก ไดแก ขาดพนักงานไปเยี่ยมนอกสถานท่ีมีคาเฉล่ีย 3.77 รองลงมาคือ พนักงานไมมี
มนุษยสัมพันธ ไมเต็มใจใหบริการ มีคาเฉล่ีย 3.75 และ พนักงานมีบุคลิกภาพไมนาเช่ือถือ มีคาเฉล่ีย 
3.72  ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามที่มีวงเงินสินเช่ือรวม มากกวา 100 ลานบาท ใหความสําคัญตอ
ปญหาดานบุคลากรโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.90 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ใหความสําคัญ
ระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก พนักงานไมมีมนุษยสัมพันธ  ไมเต็มใจใหบริการ มีคาเฉล่ีย 4.15 
รองลงมาคือ พนักงานมีบุคลิกภาพไมนาเช่ือถือ มีคาเฉล่ีย 4.00  และ ขาดพนักงานไปเยี่ยมนอก
สถานท่ีมีคาเฉล่ีย 3.92 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 79 แสดงคาเฉล่ีย ระดับความสําคัญของปญหาดานกระบวนการของการใหบริการ ท่ีมีผล
ตอการเลือกใชบริการสินเช่ือ  Medium SME   ของผูตอบแบบสอบถาม       จําแนกตามวงเงินสินเช่ือ
รวม 
 

วงเงินสินเชื่อรวม 

ไมเกิน 10 
ลานบาท 

10.1 - 20 
ลานบาท 

20.1 -  50 
ลานบาท 

50.1 - 100 
ลานบาท 

มากกวา 
100 ลาน
บาท 

รวม ปญหาดานกระบวนการของการ
ใหบริการ 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

4.03 4.24 4.19 4.27 4.31 4.21 การใหคําตอบในการอนุมัติสินเชื่อลาชา 
  มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

3.83 3.88 4.05 4.16 3.96 4.01 เอกสารในการขอสินเชื่อ ยุงยาก 
  มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

3.75 3.56 3.75 3.78 3.96 3.75 มีการทํางานท่ีผิดพลาด 
  มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

3.67 3.68 3.81 3.70 3.62 3.72 ขั้นตอนตางๆในการอนุมัติสินเชื่อ ยุงยาก 
ซับซอน มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

3.82 3.84 3.95 3.98 3.96 3.92 
คาเฉลี่ยรวม 

มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 = สําคญัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 = สําคัญมาก  2.50 – 3.49 = สําคญัปานกลาง 1.50 – 2.49 = สําคัญนอย  
                   1.00 – 1.49 = สําคัญนอยที่สุด 
 

 จากตารางท่ี 79 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือรวมไมเกิน 10 ลานบาท 
ใหความสําคัญปญหาดานกระบวนการของการใหบริการโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.82 ซ่ึงใน
รายละเอียดพบวา ใหความสําคัญระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก การใหคําตอบในการอนุมัติสินเช่ือ
ลาชา มีคาเฉล่ีย 4.03 รองลงมาคือ เอกสารในการขอสินเช่ือ  ยุงยาก  มีคาเฉล่ีย 3.83 และ มีการ
ทํางานท่ีผิดพลาด มีคาเฉล่ีย  3.75  ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือรวม 10.1 - 20 ลาน ใหความสําคัญปญหาดาน
กระบวนการของการใหบริการโดยรวมในระดับมากมาก คาเฉล่ีย 3.84 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ให
ความสําคัญระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก การใหคําตอบในการอนุมัติสินเช่ือลาชา มีคาเฉล่ีย 4.24 
รองลงมาคือ เอกสารในการขอสินเช่ือ  ยุงยาก  มีคาเฉล่ีย 3.88และ ข้ันตอนตางๆในการอนุมัติ
สินเช่ือ ยุงยาก ซับซอน มีคาเฉล่ีย  3.68  ตามลําดับ 



 142 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือรวม 20.1 – 50 ลาน ใหความสําคัญปญหาดาน
กระบวนการของการใหบริการโดยรวมในระดับมากมาก คาเฉล่ีย 3.95  ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ให
ความสําคัญระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก การใหคําตอบในการอนุมัติสินเช่ือลาชา มีคาเฉล่ีย 4.19 
รองลงมาคือ เอกสารในการขอสินเช่ือ  ยุงยาก  มีคาเฉล่ีย 4.05และ ข้ันตอนตางๆในการอนุมัติ
สินเช่ือ ยุงยาก ซับซอน มีคาเฉล่ีย  3.81  ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือรวม 50.1 – 100 ลาน ใหความสําคัญปญหาดาน
กระบวนการของการใหบริการโดยรวมในระดับมากมาก คาเฉล่ีย 3.98 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ให
ความสําคัญระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก การใหคําตอบในการอนุมัติสินเช่ือลาชา มีคาเฉล่ีย 4.27 
รองลงมาคือ เอกสารในการขอสินเช่ือ ยุงยาก  มีคาเฉล่ีย 4.16 และ มีการทํางานท่ีผิดพลาด มีคาเฉล่ีย  
3.78  ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือรวม มากกวา 100 ลานบาท ใหความสําคัญ
ปญหาดานกระบวนการของการใหบริการโดยรวมในระดับมากมากท่ีสุด คาเฉล่ีย 3.96 ซ่ึงใน
รายละเอียดพบวา ใหความสําคัญระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก การใหคําตอบในการอนุมัติสินเช่ือ
ลาชา มีคาเฉล่ีย 4.31 รองลงมาคือ เอกสารในการขอสินเช่ือ  ยุงยาก  มีคาเฉล่ีย 3.96 และ มีการ
ทํางานท่ีผิดพลาด มีคาเฉล่ีย  3.96  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 80 แสดงคาเฉล่ีย ระดับความสําคัญของปญหาดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ  ท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือ  Medium SME   ของผูตอบแบบสอบถาม       จําแนก
ตามวงเงินสินเช่ือรวม 
 

วงเงินสินเชื่อรวม 

ไมเกิน 10 
ลานบาท 

10.1 - 20 
ลานบาท 

20.1 -  50 
ลานบาท 

50.1 - 100 
ลานบาท 

มากกวา 
100 ลาน
บาท 

รวม ปญหาดานการสรางและการนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

3.61 3.37 3.34 3.31 3.38 3.38 บรรยากาศภายในธนาคาร ตกแตงไมทันสมัย 
ไมสวยงาม มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

3.78 3.61 3.44 3.34 3.50 3.50 ธนาคารขาด เคร่ืองมือ และ อุปกรณสํานักงาน
ที่ทันสมัย มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง 

3.58 3.34 3.43 3.36 3.46 3.42 การจัดวาง เอกสาร สินเชื่อ และอุปกรณ
สํานักงานไมเปนระเบียบ มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

4.17 3.59 3.81 3.84 4.15 3.87 ชื่อเสียง และภาพพจนของธนาคาร ไม
นาสนใจ มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

3.42 3.27 3.28 3.17 3.27 3.27 ขาดสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ภายใน
ธนาคาร เชน โทรทัศน น้ําด่ืม หองนํ้า เปนตน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

3.71 3.43 3.46 3.41 3.55 3.49 
คาเฉลี่ยรวม 

มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง 

หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 = สําคญัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 = สําคัญมาก  2.50 – 3.49 = สําคญัปานกลาง 1.50 – 2.49 = สําคัญนอย  
1.00 – 1.49 = สําคญันอยที่สุด 
 

 จากตารางท่ี 80 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือรวมไมเกิน 10 ลานบาท 
ใหความสําคัญตอปญหาดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพโดยรวมในระดับมาก 
คาเฉล่ีย 3.71 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ใหความสําคัญตอปญหาในระดับสําคัญมาก ไดแก ช่ือเสียง 
และภาพพจนของธนาคาร  ไมนาสนใจ มีคาเฉล่ีย 4.17    รองลงมาคือ ธนาคารขาด  เคร่ืองมือ  และ 
อุปกรณสํานักงานท่ีทันสมัย มีคาเฉล่ีย 3.78 และ การจัดวาง  เอกสาร  สินเช่ือ  และบรรยากาศภายใน
ธนาคาร ตกแตงไมทันสมัย ไมสวยงามมีคาเฉล่ีย  3.61 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือรวม 10.1 - 20 ลาน ใหความสําคัญตอปญหาดาน
การสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพโดยรวมในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.43 ซ่ึงใน
รายละเอียดพบวาใหความสําคัญตอปญหาในระดับมาก  ไดแก  ธนาคารขาด  เคร่ืองมือ  และ 
อุปกรณสํานักงานท่ีทันสมัย มีคาเฉลี่ย 3.61 รองลงมาคือ ช่ือเสียง  และภาพพจนของธนาคาร  ไม
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นาสนใจ มีคาเฉล่ีย 3.59 ใหความสําคัญระดับปานกลางไดแก  บรรยากาศภายในธนาคาร  ตกแตงไม
ทันสมัย ไมสวยงามมีคาเฉล่ีย  3.37 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือรวม 20.1 – 50 ลาน ใหความสําคัญตอปญหา
ดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.41  ซ่ึงใน
รายละเอียดพบวา ใหความสําคัญระดับมาก ไดแก ช่ือเสียง  และภาพพจนของธนาคาร  ไมนาสนใจ 
มีคาเฉล่ีย 3.81    และใหความสําคัญระดับปานกลาง ไดแก ธนาคารขาด  เคร่ืองมือ  และ  อุปกรณ
สํานักงานท่ีทันสมัย มีคาเฉล่ีย 3.44 รองลงมาคือการจัดวาง  เอกสาร  สินเช่ือ  และอุปกรณสํานักงาน
ไมเปนระเบียบ มีคาเฉล่ีย  3.43 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือรวม 50.1 – 100 ลาน ใหความสําคัญตอปญหา
ดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพโดยรวมในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.85 ซ่ึงใน
รายละเอียดพบวา ใหความสําคัญระดับมาก ไดแก ช่ือเสียง  และภาพพจนของธนาคาร  ไมนาสนใจ 
มีคาเฉล่ีย 3.84    ใหความสําคัญระดับปานกลาง ไดแก การจัดวาง  เอกสาร  สินเช่ือ  และอุปกรณ
สํานักงานไมเปนระเบียบ มีคาเฉล่ีย  3.36 รองลงมาคือ ธนาคารขาด  เคร่ืองมือ  และ  อุปกรณ
สํานักงานท่ีทันสมัย มีคาเฉล่ีย 3.34 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามที่มีวงเงินสินเช่ือรวม มากกวา 100 ลานบาท ใหความสําคัญตอ
ปญหาดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพโดยรวมในระดับมากท่ีสุด คาเฉล่ีย 3.55 
ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ใหความสําคัญระดับมาก ไดแก ช่ือเสียง  และภาพพจนของธนาคาร  ไม
นาสนใจ มีคาเฉล่ีย 4.15    รองลงมาคือ ธนาคารขาด  เคร่ืองมือ  และ  อุปกรณสํานักงานท่ีทันสมัย มี
คาเฉล่ีย 3.50 ใหความสําคัญระดับปานกลาง ไดแก การจัดวาง  เอกสาร  สินเช่ือ  และอุปกรณ
สํานักงานไมเปนระเบียบ มีคาเฉล่ีย  3.46ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 81 แสดงคาเฉล่ีย ระดับความสําคัญ ของปญหาสวนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีมีตอการ
เลือกใชบริการสินเช่ือ Medium SME  ของผูตอบแบบสอบถาม    จําแนกตามวงเงินสินเช่ือรวม 
 

วงเงินสินเชื่อรวม 

ไมเกิน 10 
ลานบาท 

10.1 - 20 
ลานบาท 

20.1 -  50 
ลานบาท 

50.1 - 100 
ลานบาท 

มากกวา 
100 ลาน
บาท 

รวม ปญหาสวนประสมทางการตลาดบริการ
ท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสินเชื่อ 

Medium SME 
คาเฉลี่ย 

(แปลผล) 
คาเฉลี่ย 

(แปลผล) 
คาเฉลี่ย 

(แปลผล) 
คาเฉลี่ย 

(แปลผล) 
คาเฉลี่ย 

(แปลผล) 
คาเฉลี่ย 

(แปลผล) 
3.73 3.68 3.65 3.70 3.93 3.70 ดานผลิตภัณฑ 
มาก มาก มาก มาก มาก มาก 
4.00 4.01 4.19 4.03 4.20 4.10 ดานราคา 
มาก มาก มาก มาก มาก มาก 
3.95 3.93 4.02 3.83 4.05 3.95 ดานชองทางการจัดจําหนาย 
มาก มาก มาก มาก มาก มาก 
3.63 3.62 3.63 3.60 3.65 3.62 ดานการสงเสริมการตลาด 
มาก มาก มาก มาก มาก มาก 
3.53 3.59 3.72 3.70 3.90 3.69 ดานบุคลากร 
มาก มาก มาก มาก มาก มาก 
3.82 3.84 3.95 3.98 3.96 3.92 ดานกระบวนการของการ

ใหบริการ มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

3.71 3.43 3.46 3.41 3.55 3.49 ดานการสรางและการนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง 

3.77 3.73 3.80 3.75 3.89 3.78 
คาเฉลี่ยรวม 

มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 = สําคญัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 = สําคัญมาก  2.50 – 3.49 = สําคญัปานกลาง 1.50 – 2.49 = สําคัญนอย  
1.00 – 1.49 = สําคญันอยที่สุด 

 
 จากตารางท่ี 81 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือรวมไมเกิน 10 ลานบาท 

ใหความสําคัญตอปญหาสวนประสมทางการตลาดบริการโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.77 ซ่ึงใน
รายละเอียดพบวา ใหความสําคัญระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก ดานราคามีคาเฉล่ีย  4.00  รองลงมา
คือ ดานชองทางการจัดจําหนาย  มีคาเฉล่ีย 3.95  และ ดานกระบวนการของการใหบริการ มีคาเฉล่ีย 
3.82 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือรวม 10.1 - 20 ลาน ใหความสําคัญตอปญหา
สวนประสมทางการตลาดบริการโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.73 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ให
ความสําคัญระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก ไดแก ดานราคา  มีคาเฉล่ีย  4.01  รองลงมาคือ ดาน
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ชองทางการจัดจําหนาย  มีคาเฉล่ีย 3.93  และ ดานกระบวนการของการใหบริการ มีคาเฉล่ีย 3.84 
ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือรวม 20.1 – 50 ลาน ใหความสําคัญตอปญหา
สวนประสมทางการตลาดบริการโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.80  ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ให
ความสําคัญระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก ไดแก ดานราคามีคาเฉลี่ย  4.19  รองลงมาคือ ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย  มีคาเฉล่ีย 4.02  และ ดานกระบวนการของการใหบริการ มีคาเฉล่ีย 3.95 
ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือรวม 50.1 – 100 ลาน ใหความสําคัญตอปญหา
สวนประสมทางการตลาดบริการโดยรวมในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.75 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ให
ความสําคัญระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก ไดแก ดานราคามีคาเฉลี่ย  4.03  รองลงมาคือ ดาน
กระบวนการของการใหบริการ มีคาเฉล่ีย 3.98 และ ดานชองทางการจัดจําหนาย  มีคาเฉล่ีย 3.83  
ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามที่มีวงเงินสินเช่ือรวม มากกวา 100 ลานบาท ใหความสําคัญตอ
ปญหาสวนประสมทางการตลาดบริการโดยรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.89 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา 
ใหความสําคัญระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก ไดแก ดานราคามีคาเฉล่ีย  4.20  รองลงมาคือ ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย  มีคาเฉล่ีย 4.05 และ ดานกระบวนการของการใหบริการ มีคาเฉล่ีย 3.96 
ตามลําดับ 

 
 
 

 


