
 
บทท่ี 5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 
 

  การศึกษาคนควาอิสระ เร่ืองปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการ
เลือกใชบริการสินเช่ือ Medium SME ของลูกคาธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  ในจังหวัด
สมุทรสาคร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ และปญหา โดยเก็บ
รวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม 260 ชุด  สามารถสรุปผลการศึกษา การอภิปราย ขอคนพบ และ 
ขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 
 สรุปผลการศึกษา 

  สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม  
  จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 40 - 49 

ป สถานภาพสมรส จบการศึกษาช้ันสูงสุดคือปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีตําแหนงเปนกรรมการ
ผูจัดการ ประกอบธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมการผลิต มีระยะเวลาในการประกอบกิจการมากกวา 
10 ป ธุรกิจจดทะเบียนในลักษณะบริษัทจํากัด มีมูลคาสินทรัพยถาวรสุทธิ 51-200 ลานบาท มี
จํานวนคนงานหรือพนักงานท้ังหมดในกิจการ 51-200 คน ยอดขายตอป 101 - 400 ลานบาท สถาน
ท่ีต้ังกิจการท่ีอําเภอเมือง ประเภทสินเช่ือท่ีใชคือเงินกูเบิกเกินบัญชี ระยะเวลาท่ีเปนลูกคาสินเช่ือ  
6 - 10 ป มีวงเงินสินเช่ือรวม 20.1 -  50 ลานบาท มีวัตถุประสงคในการใชสินเช่ือเพื่อนําไปใชเปน
เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ทราบแหลงขอมูลการขอใชบริการดานสินเช่ือจาก พนักงานธนาคาร 
 

  สวนท่ี 2   ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสินเชื่อ 
Medium SME  ของลูกคา ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  ในจังหวัดสมุทรสาคร 

 จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามโดยรวมใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดบริการ มีคาเฉล่ียรวมในระดับสําคัญมากทุกปจจัย เรียงตามลําดับดังนี้  ปจจัยดาน
กระบวนการของการใหบริการ  ปจจัยดานราคา  ปจจัยดานบุคลากร  ปจจัยดานชองทางการจัด
จําหนาย  ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยดานผลิตภัณฑ  และ ปจจัยดานการสรางและการ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพตามลําดับ  สรุปความสําคัญของปจจัยไดตามตารางดังนี้ 
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ตารางท่ี 82 แสดงปจจัยยอยของปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่ใหความสําคัญเปนอันดับแรก 
      ของผูตอบ แบบสอบถาม 

อันดับ ปจจัยสวนประสมการตลาด ปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญลําดับแรก 
1 ปจจัยดานกระบวนการของการใหบริการ การใหคําตอบที่รวดเร็วในการอนุมัติสินเช่ือ 
2 ปจจัยดานราคา อัตราดอกเบี้ย 
3 ปจจัยดานบุคลากร พนักงานไปเยี่ยมเยียนดูแลใหคําปรึกษาอยางถูกตอง ใช

ภาษาที่เขาใจงายแกลูกคา 
4 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ทําเลที่ต้ังของสาขาที่ใชบริการอยูใกลสะดวกในการ

ติดตอ 
5 ปจจัยดานสงเสริมการตลาด มีพนักงานใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษา 
6 ปจจัยดานผลิตภัณฑ วงเงินสินเช่ือที่ไดรับอนุมัติ 
7 ปจจัยดานการสรางและการนําเสนอ

ลักษณะทางกายภาพ 
ความมีช่ือเสียง และภาพพจนของธนาคาร 

 
 สวนท่ี 3 ปญหาในการใชบริการสินเชื่อ Medium SME ของลูกคา ธนาคารกสิกรไทย

จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดสมุทรสาคร 
  จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามโดยรวมใหความสําคัญตอปญหาดานสวน

ประสมการตลาดในการเลือกใชบริการสินเช่ือ Medium SME มีคาเฉล่ียรวมในระดับมาก ปญหาใน
ระดับมาก ไดแก ปญหาดานราคา ปญหาดานชองทางการจัดจําหนาย ปญหาดานกระบวนการของ
การใหบริการ ปญหาดานผลิตภัณฑ ปญหาดานบุคลากร ปญหาดานสงเสริมทางการตลาด 
ตามลําดับ และ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปญหาระดับปานกลางไดแก ปญหาดานการ
สรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ สามารถสรุปความสําคัญของปญหา ไดตามตารางดังนี้ 

 
ตารางท่ี 83 แสดงปญหายอยท่ีใหความสําคัญเปนอันดับแรกของผูตอบแบบสอบถาม                      
อันดับ ปญหาสวนประสมการตลาด ปญหายอยท่ีใหความสําคัญลําดับแรก 

1 ปญหาดานราคา อัตราดอกเบี้ยสูงกวาธนาคารอ่ืน 
2 ปญหาดานชองทางการจัดจําหนาย ทําเลที่ต้ังอยูไกลไมสะดวกในการติดตอ 
3 ปญหาดานกระบวนการของใหบริการ  การใหคําตอบในการอนุมัติสินเช่ือลาชา 
4 ปญหาดานผลิตภัณฑ วงเงินสินเช่ือที่ไดรับอนุมัติไมตรงตามความตองการ 
5 ปญหาดานบุคลากร  พนักงานไมมีมนุษยสัมพันธ ไมเต็มใจใหบริการ 
6 ปญหาดานสงเสริมทางการตลาด ไมมีพนักงานใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษา 
7 ปญหาดานการสรางและการนําเสนอ

ลักษณะทางกายภาพ 
ช่ือเสียงและภาพพจนของธนาคารไมนาสนใจ  
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 สวนท่ี 4    ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสินเชื่อ 
Medium SME  ของลูกคาธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)    ในจังหวัดสมุทรสาคร จําแนกตาม  
ประเภทกิจการ ยอดขายตอป และวงเงินสินเชื่อรวม 

 
ตารางท่ี 84  แสดงปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่ใหความสําคัญเปนอันดับแรก ของผูตอบ                
                  แบบสอบถาม จําแนกตามประเภทกิจการ 
 
อันดับ ประเภทกิจการ ปจจัยใหความสําคัญลําดับแรก ปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญลําดับแรก 

1 อุตสาหกรรมการผลิต ปจจัยดานกระบวนการของการ
ใหบริการ 

การใหคําตอบที่รวดเร็วในการอนุมัติสินเชื่อ 

2 การพาณิชย คาสง/คาปลีก ปจจัยดานราคา อัตราดอกเบี้ย 
3 กิจการบริการ ปจจัยดานกระบวนการของการ

ใหบริการ 
การใหคําตอบที่รวดเร็วในการอนุมัติสินเชื่อ 

4 การแปรรูปอาหารทะเล ปจจัยดานกระบวนการของการ
ใหบริการ 

การใหคําตอบที่รวดเร็วในการอนุมัติสินเชื่อ 

5 ธุรกิจรับเหมากอสราง ปจจัยดานกระบวนการของการ
ใหบริการ 

การใหคําตอบที่รวดเร็วในการอนุมัติสินเชื่อ 

6 การเกษตร/เล้ียงสัตว  ปจจัยดานบุคลากร อัตราดอกเบี้ย 

7 อสังหาริมทรัพย ปจจัยดานราคา อัตราดอกเบี้ย 

 ประเภทกิจการ  จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามโดยรวมใหความสําคัญตอ
ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ มีคาเฉล่ียรวมในระดับมากทุกปจจัย ไดแก   ประเภทธุรกิจ
อุตสาหกรรมการผลิต ประเภทธุรกิจการพาณิชย คาสง /คาปลีก  ประเภทกิจการบริการ  ประเภท
กิจการแปรรูปอาหารทะเล ประเภทกิจการรับเหมากอสราง ประเภทกิจการการเกษตร/เล้ียงสัตว 
และ  ประเภทธุรกิจอสังหาริมทรัพย  ตามลําดับ   



ตารางที่ 85 แสดงปจจัยยอยของสวนประสมการตลาดบริการที่ใหความสําคัญเปนอันดับแรก ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทกิจการ   
ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ 

ผูตอบแบบสอบถาม 

ประเภทกิจการ 
ดานผลิตภณัฑ ดานราคา 

ดานชองทางการจดั
จําหนาย 

ดานสงเสริมการตลาด 
ดานบุคลากร 

 
ดานกระบวนการของการ

ใหบริการ 

ดานการสรางและการ
นําเสนอลกัษณะทาง

กายภาพ 
อุตสาหกรรมการผลิต วงเงินสินเชื่อที่ไดรับ

อนุมัติ 
อัตราดอกเบี้ย ทําเลที่ตั้งของสาขาที่ใชบริการ

อยูใกล สะดวกในการติดตอ 
มีพนักงานใหคําแนะนํา 
ใหคําปรึกษา 

พนักงานไปเยี่ยมเยียนดูแล
ใหคําปรึกษาอยางถูกตอง 

การใหคําตอบที่รวดเร็ว
ในการอนุมัติสินเชื่อ 

ความมีชื่อเสยีงและ
ภาพพจนของธนาคาร 

กิจการบริการ วงเงินสินเชื่อที่ไดรับ
อนุมัติ 

อัตราดอกเบี้ย,
คาธรรมเนียม
จัดการใหกู 

ทําเลที่ตั้งของสาขาที่ใชบริการ
อยูใกล สะดวกในการติดตอ 

มีพนักงานใหคําแนะนํา 
ใหคําปรึกษา 

พนักงานมีความรอบรู มี
ทักษะ เชี่ยวชาญงาน
สินเชื่อ 

การใหคําตอบที่รวดเร็ว
ในการอนุมัติสินเชื่อ 

ความมีชื่อเสยีงและ
ภาพพจนของธนาคาร 

การพาณิชย(คาสง/คา
ปลีก) 

วงเงินสินเชื่อที่ไดรับ
อนุมัติ 

อัตราดอกเบี้ย ทําเลที่ตั้งของสาขาที่ใชบริการ
อยูใกล สะดวกในการติดตอ 

มีพนักงานใหคําแนะนํา 
ใหคําปรึกษา 

พนักงานไปเยี่ยมเยียนดูแล
ใหคําปรึกษาอยางถูกตอง 

การใหคําตอบที่รวดเร็ว
ในการอนุมัติสินเชื่อ 

ความมีชื่อเสยีงและ
ภาพพจนของธนาคาร 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย วงเงินสินเชื่อที่ไดรับ
อนุมัติ  

คาธรรมเนียม
จัดการใหกู 

ทําเลที่ตั้งของสาขาที่ใชบริการ
อยูใกล สะดวกในการติดตอ 

มีพนักงานใหคําแนะนํา 
ใหคําปรึกษา 

พนักงานไปเยี่ยมเยียนดูแล
ใหคําปรึกษาอยางถูกตอง 

เอกสารการขอสินเชื่อ ทํา
นิติกรรมไมยุงยาก 

ความมีชื่อเสยีงและ
ภาพพจนของธนาคาร 

การแปรรูปอาหารทะเล วงเงินสินเชื่อที่ไดรับ
อนุมัติ 

อัตราดอกเบี้ย ทําเลที่ตั้งของสาขาที่ใชบริการ
อยูใกล สะดวกในการติดตอ 

มีพนักงานใหคําแนะนํา 
ใหคําปรึกษา 

พนักงานมีมนุษยสัมพันธ 
มีความพรอมเต็มใจ
ใหบริการ 

การใหคําตอบที่รวดเร็ว
ในการอนุมัติสินเชื่อ 

ความมีชื่อเสยีงและ
ภาพพจนของธนาคาร 

ธุรกิจรับเหมากอสราง มีบริการที่ครบวงจร คาธรรมเนียม
จัดการใหกู 

มีสาขาที่ใหบริการจํานวนมาก มีพนักงานใหคําแนะนํา 
ใหคําปรึกษา 

พนักงานมีมนุษยสัมพันธ 
มีความพรอมเต็มใจ
ใหบริการ 

การใหคําตอบที่รวดเร็ว
ในการอนุมัติสินเชื่อ 

ภายในธนาคารมีอปุกรณ
เครื่องมือที่ทันสมัย 

การเกษตร/เลี้ยงสัตว วงเงินสินเชื่อที่ไดรับ
อนุมัติ 

คาธรรมเนียม
จัดการใหกู 

ทําเลที่ตั้งของสาขาที่ใชบริการ
อยูใกล สะดวกในการติดตอ 

มีพนักงานใหคําแนะนํา 
ใหคําปรึกษา 

พนักงานไปเยี่ยมเยียนดูแล
ใหคําปรึกษาอยางถูกตอง 

การใหคําตอบที่รวดเร็ว
ในการอนุมัติสินเชื่อ 

ความมีชื่อเสยีงและ
ภาพพจนของธนาคาร 

อื่นๆ ธุรกิจสวนอาหาร ,
ธุรกิจเดินเรือ 

ประเภทสินเชื่อหลากหลาย
,วงเงินสินเชื่อที่ไดรับ
อนุมัติ,มีบริการครบวงจร 

อัตราดอกเบี้ย,
คาธรรมเนียม
การจัดการเงินกู 

ทําเลที่ตั้งของสาขาที่ใชบริการ
อยูใกล สะดวกในการติดตอ,มี

ที่จอดรถเพียงพอ 

มีพนักงานใหคําแนะนํา 
ใหคําปรึกษา 

พนักงานไปเยี่ยมเยียนดูแล
ใหคําปรึกษาอยางถูกตอง    

การใหคําตอบที่รวดเร็ว
ในการอนุมัติสินเชื่อ 

ความมีชื่อเสยีงและ
ภาพพจนของธนาคาร 
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 จากตารางท่ี 85 พบวาผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามประเภทธุรกิจใหความสําคัญตอ
ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ในแตละปจจัยดังนี้  

 ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ผูตอบแบบสอบถามทุกประเภทธุรกิจใหความสําคัญลําดับแรก
ในเร่ือง วงเงินสินเช่ือท่ีไดรับอนุมัติ ยกเวนธุรกิจรับเหมากอสรางใหความสําคัญ ในเร่ือง มีบริการที่
ครบวงจรและธุรกิจอ่ืน ๆ ไดใหความสําคัญในเร่ือง ประเภทสินเช่ือท่ีหลากหลาย 

 ปจจัยดานราคา  ผูตอบแบบสอบถามทุกประเภทธุรกิจใหความสําคัญลําดับแรกใน
เร่ือง อัตราดอกเบ้ีย ยกเวนธุรกิจอสังหาริมทรัพย  ธุรกิจรับเหมากอสราง การเล้ียงสัตวและธุรกิจอ่ืน 
ๆ ไดใหความสําคัญในเร่ืองคาธรรมเนียมในการจัดการเงินกู 
 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย   ผูตอบแบบสอบถามทุกประเภทธุรกิจให
ความสําคัญลําดับแรกในเร่ือง ทําเลท่ีต้ังของสาขาท่ีใชบริการอยูใกลและสะดวกในการติดตอ 
ยกเวนธุรกิจรับเหมากอสราง ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ กับมีสาขาท่ีใหบริการจํานวนมาก 
ธุรกิจอ่ืน ๆ ไดใหความสําคัญในเร่ืองมีท่ีจอดรถเพียงพอ 

 ปจจัยดานสงเสริมการตลาด  ผูตอบแบบสอบถามทุกประเภทธุรกิจใหความสําคัญ
ลําดับแรกในเร่ือง มีพนักงานใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษา 
 ปจจัยดานบุคลากร  ผูตอบแบบสอบถามทุกประเภทธุรกิจใหความสําคัญลําดับแรกใน
เร่ือง มีพนักงานไปเยี่ยมเยียนดูแลใหคําปรึกษาอยางถูกตอง  
 ปจจัยดานกระบวนการของใหบริการ  ผูตอบแบบสอบถามทุกประเภทธุรกิจให
ความสําคัญลําดับแรกในเร่ือง การใหคําตอบท่ีรวดเร็วในการอนุมัติสินเช่ือ ยกเวน ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ใหความสําคัญในเร่ือง เอกสารการขอสินเช่ือ ทํานิติกรรมไมยุงยาก 

 ปจจัยดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูตอบแบบสอบถามทุก
ประเภทธุรกิจใหความสําคัญลําดับแรกในเร่ือง ความมีช่ือเสียงและภาพพจนของธนาคาร ยกเวน
ธุรกิจรับเหมากอสรางไดใหความสําคัญในเร่ืองภายในธนาคารมีอุปกรณ เคร่ืองมือท่ีทันสมัย 
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ตารางท่ี 86 แสดงปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่ใหความสําคัญเปนอันดับแรก ของผูตอบ                
                 แบบสอบถาม จําแนกตามยอดขายตอปของกิจการ 
 
อันดั
บ 

ยอดขายตอป ปจจัยใหความสําคัญลําดับ
แรก 

ปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญลําดับแรก 

1 มากกวา400ลานบาท    ดานราคา อัตราดอกเบ้ีย 
2 101–400 ลานบาท ดานกระบวนการของใหบริการ การใหคําตอบรวดเร็วในการอนุมัติสินเช่ือ 

3 ตํ่ากวา50ลานบาท ดานกระบวนการของใหบริการ การใหคําตอบรวดเร็วในการอนุมัติสินเช่ือ 

4 50 – 100 ลานบาท  ดานกระบวนการของ
ใหบริการ 

การใหคําตอบรวดเร็วในการอนุมัติสินเช่ือ 

 
 ประเภทยอดขายตอป  จากการศึกษาพบวา  ผูตอบแบบสอบถามโดยรวมให

ความสําคัญตอปจจัยสวนประสมการตลาด มีคาเฉล่ียรวมในระดับมากทุกปจจัย ไดแก  ยอดขายตอ
ปมากกวา 400 ลานบาท ยอดขายตอป 101- 400 ลานบาท ยอดขายตอป ตํ่ากวา 50 ลานบาท ยอดขาย
ตอป 50-100 ลานบาท ตามลําดับ  

 
 
 
 
 



ตารางที่ 87 แสดงปจจัยยอยของสวนประสมการตลาดบริการที่ใหความสําคัญเปนอันดับแรก ของผูตอบ แบบสอบถาม จําแนกตาม ยอดขายตอปของกิจการ 
ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ 

ผูตอบแบบสอบถาม 

ยอดขายเตอป 
ดานผลิตภณัฑ ดานราคา 

ดานชองทางการจดั
จําหนาย 

ดานการสงเสริม
การตลาด 

ดานบุคลากร 
ดานกระบวนการของ
การใหบริการ 

ดานการสรางและ
นําเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ 

ต่ํากวา 50 ลานบาท วงเงินสินเชื่อที่ไดรับ
อนุมัติ 

คาธรรมเนียม
จัดการใหกู 

ทําเลที่ตั้งของสาขาที่ใช
บริการอยูใกล สะดวกใน
การติดตอ 

มีพนักงานใหแนะนํา 
ใหคําปรึกษา 

พนักงานมีความรอบรู 
มีทักษะเชี่ยวชาญงาน
สินเชื่อ 

เอกสารการขอสินเชื่อและ
การทํานติิกรรมไมยุงยาก 

ความมีชื่อเสยีงและ
ภาพพจนของธนาคาร 

50 – 100 ลานบาท วงเงินสินเชื่อที่ไดรับ
อนุมัติ 

อัตราดอกเบี้ย ทําเลที่ตั้งของสาขาที่ใช
บริการอยูใกล สะดวกใน
การติดตอ 

มีพนักงานใหแนะนํา 
ใหคําปรึกษา 

มีพนักงานไปเยี่ยม
เยียนดูแลใหคําปรึกษา
อยางถูกตอง 

การใหคําตอบที่รวดเร็วใน
การอนุมัติสินเชื่อ 

ความมีชื่อเสยีงและ
ภาพพจนของธนาคาร 

101- 400 ลานบาท วงเงินสินเชื่อที่ไดรับ
อนุมัติ 

อัตราดอกเบี้ย ทําเลที่ตั้งของสาขาที่ใช
บริการอยูใกล สะดวกใน
การติดตอ 

มีพนักงานใหแนะนํา 
ใหคําปรึกษา 

มีพนักงานไปเยี่ยม
เยียนดูแลใหคําปรึกษา
อยางถูกตอง 

การใหคําตอบที่รวดเร็วใน
การอนุมัติสินเชื่อ 

ความมีชื่อเสยีงและ
ภาพพจนของธนาคาร 

มากกวา 400 ลานบาท การใหบริการเสริม
ผลิตภัณฑสินเชื่อมี
หลากหลาย 

อัตราดอกเบี้ย ทําเลที่ตั้งของสาขาที่ใช
บริการอยูใกล สะดวกใน
การติดตอและที่จอดรถ
เพียงพอ 

มีพนักงานใหแนะนํา 
ใหคําปรึกษา 

มีพนักงานไปเยี่ยม
เยียนดูแลใหคําปรึกษา
อยางถูกตอง 

การใหคําตอบที่รวดเร็วใน
การอนุมัติสินเชื่อ 

ความมีชื่อเสยีงและ
ภาพพจนของธนาคาร 
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 จากตารางท่ี  87 พบวาผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามยอดขายเฉล่ียตอป  ให
ความสําคัญตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ในแตละปจจัยดังนี้  

 ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามทุกระดับยอดขาย ใหความสําคัญลําดับแรก
ในเร่ือง วงเงินสินเช่ือท่ีไดรับอนุมัติ ยกเวน ยอดขายตอป มากกวา 400 ลานบาท ใหความสําคัญใน
เร่ืองการใหบริการเสริมผลิตภัณฑสินเช่ือมีหลากหลาย 
 ปจจัยดานราคา  ผูตอบแบบสอบถามทุกระดับยอดขาย ใหความสําคัญลําดับแรกใน
เร่ือง อัตราดอกเบ้ีย ยกเวน ยอดขายตอป ตํ่ากวา 50 ลานบาท ใหความสําคัญในเร่ือง คาธรรมเนียม
จัดการใหกู 
 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย   ผูตอบแบบสอบถามทุกระดับยอดขายให
ความสําคัญลําดับแรกในเร่ือง ทําเลที่ต้ังของสาขาท่ีใชบริการอยูใกลและสะดวกในการติดตอ  

 ปจจัยดานสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามทุกประเภทธุรกิจใหความสําคัญ
ลําดับแรกในเร่ือง มีพนักงานใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษา 
 ปจจัยดานบุคลากร  ผูตอบแบบสอบถามทุกประเภทธุรกิจใหความสําคัญลําดับแรกใน
เร่ือง มีพนักงานไปเยี่ยมเยียนดูแลใหคําปรึกษาอยางถูกตอง ยกเวน ระดับยอดขาย ตํ่ากวา 50 ลาน
บาท ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในเร่ืองพนักงานมีความรอบรู มีทักษะเช่ียวชาญงานสินเช่ือ 
 ปจจัยดานกระบวนการของการใหบริการ ผูตอบแบบสอบถามทุกระดับยอดขายให
ความสําคัญลําดับแรกในเรื่อง การใหคําตอบท่ีรวดเร็วในการอนุมัติสินเช่ือ ยกเวน ยอดขายตํ่ากวา 
50 ลานบาท ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในเร่ือง เอกสารการขอสินเช่ือและการทํานิติกรรม
ไมยุงยาก 

 ปจจัยดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูตอบแบบสอบถามทุก
ประเภทธุรกิจใหความสําคัญลําดับแรกในเร่ือง ความมีช่ือเสียงและภาพพจนของธนาคาร 
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ตารางท่ี 88 แสดงปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่ใหความสําคัญเปนอันดับแรก ของผูตอบ                
                 แบบสอบถาม จําแนกตามวงเงินสินเช่ือรวม 
 

วงเงินสินเชื่อรวม ปจจัยใหความสําคัญลําดับแรก ปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญลําดับแรก 
มากกวา100ลานบาท ปจจัยดานกระบวนการของการ

ใหบริการ 
การใหคําตอบที่รวดเร็วในการอนุมัติสินเช่ือ 

20.1-50 ลานบาท ปจจัยดานกระบวนการของการ
ใหบริการ 

การใหคําตอบที่รวดเร็วในการอนุมัติสินเช่ือ 

50.1- 100 ลานบาท  ปจจัยดานกระบวนการของการ
ใหบริการ 

การใหคําตอบที่รวดเร็วในการอนุมัติสินเช่ือ 

ไมเกิน 10 ลานบาท ปจจัยดานกระบวนการของการการ
ใหบริการ 

การใหคําตอบที่รวดเร็วในการอนุมัติสินเช่ือ 

10.1 – 20 ลานบาท ปจจัยดานกระบวนการของการ
ใหบริการ 

การใหคําตอบที่รวดเร็วในการอนุมัติสินเช่ือ 

 
 วงเงินสินเช่ือรวม จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามโดยรวมใหความสําคัญตอ

ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ มีคาเฉล่ียรวมในระดับมากทุกปจจัย ไดแก  วงเงินสินเช่ือ 
มากกวา 100 ลานบาท วงเงินสินเช่ือ 20.1-50 ลานบาท วงเงินสินเช่ือ 50.1-100 ลานบาท วงเงิน
สินเช่ือไมเกนิ 10 ลานบาท และ วงเงินสินเช่ือ 10.1-20.0 ลานบาท ตามลําดับ  
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ตารางที่ 89 แสดงปจจัยยอยของสวนประสมการตลาดบริการที่ใหความสําคัญเปนอันดับแรก ของผูตอบ แบบสอบถาม จําแนกตามวงเงินสินเชื่อรวม 
 

ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ 
ผูตอบแบบสอบถาม 

วงเงินสินเชือ่รวม 
 

ดานผลิตภณัฑ ดานราคา 
ดานชองทางการจดั
จําหนาย 

ดานสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร 
ดานกระบวนการของการ
ใหบริการ 

ดานการสรางและการ
นําเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ 

ไมเกิน 10  ลานบาท วงเงินสินเชื่อที่
ไดรับอนุมัติ 

คาธรรมเนียม
จัดการใหกู 

ทําเลที่ตั้งของสาขาที่ใช
บริการอยูใกล สะดวก
ในการติดตอ 

มีพนักงานใหคําแนะนํา ให
คําปรึกษา 

พนักงานมีความรอบรู มี
ทักษะ เชี่ยวชาญงาน
สินเชื่อ 

เอกสารการขอสินเชื่อและ
ทํานิติกรรมไมยุงยาก 

ความมีชื่อเสยีงและ
ภาพพจนของธนาคาร 

10.1- 20  ลานบาท วงเงินสินเชื่อที่
ไดรับอนุมัติ 

อัตรา
ดอกเบี้ย 

ทําเลที่ตั้งของสาขาที่ใช
บริการอยูใกล สะดวก
ในการติดตอ 

มีพนักงานใหคําแนะนํา ให
คําปรึกษา 

พนักงานมีมนุษยสัมพันธ 
มีความพรอมเต็มใจ
ใหบริการ 

การใหคําตอบที่รวดเร็ว
ในการอนุมัติสินเชื่อ 

ความมีชื่อเสยีงและ
ภาพพจนของธนาคาร 

20.1- 50  ลานบาท วงเงินสินเชื่อที่
ไดรับอนุมัติ 

อัตรา
ดอกเบี้ย 

ทําเลที่ตั้งของสาขาที่ใช
บริการอยูใกล สะดวก
ในการติดตอ 

มีพนักงานใหคําแนะนํา ให
คําปรึกษา 

พนักงานไปเยี่ยมเยยีนดูแล
ใหคําปรึกษาอยางถูกตอง 

การใหคําตอบที่รวดเร็ว
ในการอนุมัติสินเชื่อ 

ความมีชื่อเสยีงและ
ภาพพจนของธนาคาร 

50.1- 100  ลานบาท วงเงินสินเชื่อที่
ไดรับอนุมัติ 

อัตรา
ดอกเบี้ย 

ทําเลที่ตั้งของสาขาที่ใช
บริการอยูใกล สะดวก
ในการติดตอ 

มีพนักงานใหคําแนะนํา ให
คําปรึกษา 

พนักงานไปเยี่ยมเยยีนดูแล
ใหคําปรึกษาอยางถูกตอง 

การใหคําตอบที่รวดเร็ว
ในการอนุมัติสินเชื่อ 

ความมีชื่อเสยีงและ
ภาพพจนของธนาคาร 

มากกวา 100  ลานบาท วงเงินสินเชื่อที่
ไดรับอนุมัติ 

อัตรา
ดอกเบี้ย 

ทําเลที่ตั้งของสาขาที่ใช
บริการอยูใกล สะดวก
ในการติดตอ 

มีพนักงานใหคําแนะนํา ให
คําปรึกษา 

พนักงานไปเยี่ยมเยยีนดูแล
ใหคําปรึกษาอยางถูกตอง 

การใหคําตอบที่รวดเร็ว
ในการอนุมัติสินเชื่อ 

ความมีชื่อเสยีงและ
ภาพพจนของธนาคาร 
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 จากตารางท่ี  89 พบวาผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามวงเงินสินเช่ือรวมให
ความสําคัญตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ในแตละปจจัยดังนี้  

 ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามทุกระดับวงเงินใหความสําคัญลําดับแรกใน
เร่ือง วงเงินสินเช่ือท่ีไดรับอนุมัติ  
 ปจจัยดานราคา  ผูตอบแบบสอบถามทุกระดับวงเงินใหความสําคัญลําดับแรกในเร่ือง 
อัตราดอกเบ้ีย ยกเวน วงเงินรวมไมเกิน 10 ลานบาท ใหความสําคัญในเร่ือง คาธรรมเนียมจัดการให
กู 
 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย  ผูตอบแบบสอบถามทุกระดับวงเงินรวมให
ความสําคัญลําดับแรกในเร่ือง ทําเลที่ต้ังของสาขาท่ีใชบริการอยูใกลและสะดวกในการติดตอ  

 ปจจัยดานสงเสริมการตลาด  ผูตอบแบบสอบถามทุกระดับวงเงินใหความสําคัญลําดับ
แรกในเร่ือง มีพนักงานใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษา 
 ปจจัยดานบุคลากร  ผูตอบแบบสอบถามทุกระดับวงเงินใหความสําคัญลําดับแรกใน
เร่ือง พนักงานไปเยี่ยมเยียนดูแลใหคําปรึกษาอยางถูกตอง ยกเวนวงเงินไมเกิน 10 ลานบาท ใหความ
สําในเร่ืองความสําคัญในเร่ือง พนักงานมีความรอบรู มีทักษะ เช่ียวชาญงานสินเช่ือ และ ระดับ
วงเงิน 10.1- 20 ลานบาท ใหความสําคัญในเร่ือง พนักงานมีมนุษยสัมพันธ มีความพรอมเต็มใจ
ใหบริการ 
 ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ   ผูตอบแบบสอบถามทุกประเภทธุรกิจให
ความสําคัญลําดับแรกในเร่ือง การใหคําตอบท่ีรวดเร็วในการอนุมัติสินเช่ือ ยกเวน ระดับวงเงินไม
เกิน 10 ลานบาทใหความสําคัญในเร่ืองเอกสารการขอสินเช่ือและทํานิติกรรมไมยุงยาก 

 ปจจัยดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  ผูตอบแบบสอบถามทุก
ประเภทธุรกิจใหความสําคัญลําดับแรกในเร่ือง ความมีช่ือเสียงและภาพพจนของธนาคาร 
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สวนท่ี 5 ปญหาท่ีมีผลตอการใชบริการสินเชื่อ Medium SME ของลูกคา ธนาคารกสิกร
ไทย จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดสมุทรสาคร จําแนกตาม ประเภทธุรกิจ ยอดขายตอป และ วงเงิน
สินเชื่อรวม  
 
ตารางท่ี 90 แสดงปญหาท่ีมีผลตอตอปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีใหความสําคัญเปนอันดับแรก 
ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทธุรกิจ    
                    

ประเภทธุรกิจ ปญหาใหความสําคัญลําดับแรก ปญหายอยท่ีใหความสําคัญลําดับ
แรก 

อุตสาหกรรมการผลิต ดานสถานท่ีใหบริการ ทําเลที่ต้ังอยูไกลไมสะดวก 
การพาณิชย(คาสง/ปลีก) ดานราคา อัตราดอกเบ้ียสูงกวาธนาคารอ่ืน 
การบริการ ดานราคา อัตราดอกเบ้ียสูงกวาธนาคารอ่ืน 
แปรรูปอาหารทะเล ดานราคา อัตราดอกเบ้ียสูงกวาธนาคารอ่ืน 
เกษตรกรรมและเล้ียงสัตว ดานราคา อัตราดอกเบ้ียสูงกวาธนาคารอ่ืน 
รับเหมากอสราง กระบวนการของการใหบริการ อนุมัติวงเงินสินเช่ือลาชา 
อสังหาริมทรัพย ดานราคา อัตราดอกเบ้ียสูงกวาธนาคารอ่ืน 

 
จากตารางท่ี 90 แบงแยกตามประเภทธุรกิจ  พบวา ผูตอบแบบสอบถามโดยรวมให

ความสําคัญตอปญหาปจจัยสวนประสมการตลาด มีคาเฉล่ียรวมในระดับมากทุกปจจัย  โดยผูตอบ
แบบสอบถามท่ีใหความสําคัญในระดับมาก   ไดแก อุตสาหกรรมการผลิต  การพาณิชย(คาสง/
ปลีก)  การบริการ แปรรูปอาหารทะเล เกษตรกรรมและเล้ียงสัตว  ธุรกิจรับเหมากอสราง ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย  ตามลําดับ   
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ตารางที่ 91 แสดงปญหายอยของปญหาสวนประสมการตลาดบริการ ที่มีผลตอการเลือกใชบริการสินเชื่อ Medium SME ของผูตอบแบบสอบถามที่ใหความสําคัญเปนอันดับแรก จําแนกตาม
ประเภทกิจการ   

ปญหาสวนประสมการตลาดบริการ 
ผูตอบแบบสอบถาม 

ประเภทกิจการ 
ดานผลิตภณัฑ ดานราคา 

ดานชองทางการจดั
จําหนาย 

ดานสงเสริมการตลาด 
ดานบุคลากร 

 
ดานกระบวนการของการ

ใหบริการ 

ดานการสรางและ
นําเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ 

อุตสาหกรรมการผลิต วงเงินสินเชื่อที่ไดรับอนุมัติ
ไมตรงตามความตองการ 

อัตราดอกเบี้ยสูง
กวาธนาคารอื่น 

ทําเลที่ตั้งของธนาคาร อยูใกล 
ไมสะดวกในการติดตอ 

ไมมีพนักงานให
คําแนะนํา ใหคําปรึกษา 

พนักงานไมมีมนุษย
สัมพันธ ไมเต็มใจใหบริการ 

การใหคําตอบในการ
อนุมัติสินเชื่อลาชา 

ชื่อเสียงและภาพพจน
ของธนาคาร ไมนาสนใจ 

กิจการบริการ วงเงินสินเชื่อที่ไดรับอนุมัติ
ไมตรงตามความตองการ 

คาธรรมเนียม
จัดการใหกูสูงกวา
ธนาคารอื่น 

สถานที่จอดรถคับแคบ ไม
เพียงพอ 

ไมมีพนักงานให
คําแนะนํา ใหคําปรึกษา 

พนักงานขาดความรอบรู 
ในทักษะงานสินเชื่อ 

การใหคําตอบในการ
อนุมัติสินเชื่อลาชา 

ชื่อเสียงและภาพพจน
ของธนาคาร ไมนาสนใจ 

การพาณิชย(คาสง/คา
ปลีก) 

วงเงินสินเชื่อที่ไดรับอนุมัติ
ไมตรงตามความตองการ 

อัตราดอกเบี้ยสูง
กวาธนาคารอื่น 

สถานที่จอดรถคับแคบ ไม
เพียงพอ 

ไมมีพนักงานให
คําแนะนํา ใหคําปรึกษา 

พนักงานไมมีมนุษย
สัมพันธ ไมเต็มใจใหบริการ 

การใหคําตอบในการ
อนุมัติสินเชื่อลาชา 

ชื่อเสียงและภาพพจน
ของธนาคาร ไมนาสนใจ 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย วงเงินสินเชื่อที่ไดรับอนุมัติ
ไมตรงตามความตองการ 

คาธรรมเนียม
จัดการใหกู 

ทําเลที่ตั้งของธนาคาร อยูใกล 
ไมสะดวกในการติดตอ 

ไมมีสวนลด หรือยกเวน
คาธรรมเนียม 

พนักงานไมมีมนุษย
สัมพันธ ไมเต็มใจใหบริการ 

การใหคําตอบในการ
อนุมัติสินเชื่อลาชา 

ชื่อเสียงและภาพพจน
ของธนาคาร ไมนาสนใจ 

การแปรรูปอาหารทะเล วงเงินสินเชื่อที่ไดรับอนุมัติ
ไมตรงตามความตองการ 

อัตราดอกเบี้ยสูง
กวาธนาคารอื่น 

สถานที่จอดรถคับแคบ ไม
เพียงพอ 

ไมมีพนักงานให
คําแนะนํา ใหคําปรึกษา 

พนักงานไมมีมนุษย
สัมพันธ ไมเต็มใจใหบริการ 

การใหคําตอบในการ
อนุมัติสินเชื่อลาชา 

ชื่อเสียงและภาพพจน
ของธนาคาร ไมนาสนใจ 

ธุรกิจรับเหมากอสราง วงเงินสินเชื่อที่ไดรับอนุมัติ
ไมตรงตามความตองการ 

คาธรรเนียม
จัดการใหกูสูงกวา
ธนาคารอื่น 

ไมสามารถติดตอผาน
โทรศัพทได 

ไมมีสวนลด หรือยกเวน
คาธรรมเนียม 

พนักงานไมมีมนุษย
สัมพันธ ไมเต็มใจใหบริการ 

มีการทํางานที่ผิดพลาด ธนาคารขาดเครื่องมือ 
และอุปกรณสํานักงานที่
ทันสมัย 

การเกษตร/เลี้ยงสัตว วงเงินสินเชื่อที่ไดรับอนุมัติ
ไมตรงตามความตองการ 

คาธรรเนียม
จัดการใหกูสูงกวา
ธนาคารอื่น 

ทําเลที่ตั้งของธนาคาร อยูใกล 
ไมสะดวกในการติดตอ 

ไมมีพนักงานให
คําแนะนํา ใหคําปรึกษา 

พนักงานไมมีมนุษย
สัมพันธ ไมเต็มใจใหบริการ 

การใหคําตอบในการ
อนุมัติสินเชื่อลาชา 

ชื่อเสียงและภาพพจน
ของธนาคาร ไมนาสนใจ 

อื่นๆ ธุรกิจสวนอาหาร ,
ธุรกิจเดินเรือ 

วงเงินสินเชื่อที่ไดรับอนุมัติ
ไมตรงตามความตองการ 

อัตราดอกเบี้ยสูง
กวาธนาคารอื่น 

ทําเลที่ตั้งของธนาคาร อยูใกล 
ไมสะดวกในการติดตอ 

ไมมีพนักงานให
คําแนะนํา ใหคําปรึกษา 

พนักงานไมมีมนุษย
สัมพันธ ไมเต็มใจใหบริการ 

การใหคําตอบในการ
อนุมัติสินเชื่อลาชา 

ชื่อเสียงและภาพพจน
ของธนาคาร ไมนาสนใจ 
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 จากตารางท่ี 91 พบวาผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามประเภทธุรกิจใหความสําคัญตอ
ปญหาสวนประสมการตลาดบริการ ในแตละปญหาดังนี้  

 ปญหาดานผลิตภัณฑ  ผูตอบแบบสอบถามทุกประเภทธุรกิจใหความสําคัญลําดับแรก
ในเร่ือง วงเงินสินเช่ือท่ีไดรับอนุมัติไมตรงตามความตองการ 

 ปญหาดานราคา  ผูตอบแบบสอบถามทุกประเภทธุรกิจ ใหความสําคัญลําดับแรกใน
เร่ือง อัตราดอกเบ้ียสูงกวาธนาคารอ่ืน ยกเวน ธุรกิจกิจการบริการ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ธุรกิจ
รับเหมากอสราง และ การเกษตรเล้ียงสัตว ใหความสําคัญในเร่ือง คาธรรมเนียมในการจัดการเงินกู
สูงกวาธนาคารอ่ืน  

 ปญหาดานชองทางการจัดจําหนาย  ผูตอบแบบสอบถามทุกประเภทธุรกิจ ให
ความสําคัญลําดับแรกในเร่ือง ทําเลท่ีต้ังของธนาคาร อยูไกล ไมสะดวกในการติดตอ ยกเวน ธุรกิจ
กิจการบริการ การ การแปรรูปอาหารทะเล และ ธุรกิจการพาณิชย (คาสง/คาปลีก) ใหความสําคัญ
ในเร่ืองมีสถานท่ีจอดรถคับแคบ ไมเพียงพอ สวนธุรกิจรับเหมากอสรางใหความสําคัญในเร่ือง ไม
สามารถใชบริการใชบริการผานโทรศัพทได 

 ปญหาดานสงเสริมการตลาด  ผูตอบแบบสอบถามทุกประเภทธุรกิจใหความสําคัญ
ลําดับแรกในเร่ือง ไมมีพนักงานใหคําแนะนํา คําปรึกษา 
 ปญหาดานบุคลากร  ผูตอบแบบสอบถามทุกประเภทธุรกิจใหความสําคัญลําดับแรก
ในเร่ือง พนักงานไมมีมนุษยสัมพันธ ไมเต็มใจใหบริการ ยกเวนธุรกิจรับเหมากอสราง ไดให
ความสําคัญในเร่ือง พนักงานขาดความรอบรู ในทักษะงานสินเช่ือ 
 ปญหาดานกระบวนการของการใหบริการ  ผูตอบแบบสอบถามทุกประเภทธุรกิจให
ความสําคัญลําดับแรกในเร่ือง  การใหคําตอบในการอนุมัติสินเช่ือลาชา   
 ปญหาดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพผูตอบแบบสอบถามทุก
ประเภทธุรกิจใหความสําคัญลําดับแรกในเร่ืองช่ือเสียงและภาพพจนของธนาคาร ไมนาสนใจ 
ยกเวนธุรกิจ รับเหมากอสราง ไดใหความสําคัญในเร่ืองธนาคารขาดเคร่ืองมือ และอุปกรณ
สํานักงานท่ีทันสมัย 
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ตารางท่ี 92 แสดงปญหาตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่ใหความสําคัญเปนอันดับแรก  
     ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามยอดขายตอปของกิจการ 
 

ยอดขายตอป ปญหาใหความสําคัญลําดับ
แรก 

ปญหายอยท่ีใหความสําคัญลําดับแรก 

มากกวา 400 ลานบาท ปญหากระบวนการของการ
ใหบริการ 

ใหคําตอบการอนุมัติสินเช่ือลาชา 

101-400 ลานบาท ปญหาดานราคา อัตราดอกเบ้ียสูงกวาธนาคารอ่ืน 
50-100 ลานบาท ปญหาดานราคา อัตราดอกเบ้ียสูงกวาธนาคารอ่ืน 
ตํ่ากวา 50 ลานบาท  ปญหาดานสถานท่ีใหบริการ สถานท่ีต้ังอยูไกลไมสะดวกในการใช

บริการ 
 
ประเภทยอดขายตอป จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามโดยรวมใหความสําคัญตอ

ปญหาปจจัยสวนประสมการตลาด มีคาเฉล่ียรวมในระดับมากทุกปจจัย  ไดแก  ยอดขายตอป
มากกวา 400 ลานบาท ยอดขายตอป 101-400 ลานบาท ยอดขายตอป 50-100 ลานบาท ตํ่ากวา 50 
ลานบาท ตามลําดับ สรุประดับความสําคัญของปญหาตอปจจยัสวนประสมการตลาด 
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ตารางที่ 93 แสดงปญหายอยของปญหาสวนประสมการตลาดบริการ ที่มีผลตอการเลือกใชบริการสินเชื่อ Medium SME ของผูตอบแบบสอบถามที่ใหความสําคัญเปน
อันดับแรก จําแนกตาม ยอดขายตอปของกิจการ 
 

ปญหาสวนประสมการตลาดบริการ 
ผูตอบแบบสอบถาม 

ยอดขายเตอป 
ดานผลิตภณัฑ ดานราคา 

ดานชองทางการจดั
จําหนาย 

ดานชองทางการ 
จัดจําหนาย 

ดานบุคลากร 
ดานกระบวนการของ
การใหบริการ 

ดานการสรางและการ
นําเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ 

ต่ํากวา 50 ลานบาท วงเงินสินเชื่อที่ไดรับ
อนุมัติไมตรงตามความ
ตองการ 

คาธรรมเนียม
จัดการใหกูสูง
กวาธนาคารอื่น 

สถานที่จอดรถคับแคบ
ไมเพียงพอ 

ไมมีพนักงานให
แนะนํา ใหคําปรึกษา 

พนักงานมีบุคลิกภาพ
ไมนาเชื่อถือ 

การใหคําตอบในการ
อนุมัติสินเชื่อลาชา 

ชื่อเสียงและภาพพจน
ของธนาคารไม
นาสนใจ 

50 – 100 ลานบาท วงเงินสินเชื่อที่ไดรับ
อนุมัติไมตรงตามความ
ตองการ 

อัตราดอกเบี้ย
สูงกวาธนาคาร
อื่น 

สถานที่จอดรถคับแคบ
ไมเพียงพอ 

ไมมีพนักงานให
แนะนํา ใหคําปรึกษา 

พนักงานไมมีมนุษย
สัมพันธไมเต็มใจ
ใหบริการ 

การใหคําตอบในการ
อนุมัติสินเชื่อลาชา 

ชื่อเสียงและภาพพจน
ของธนาคารไม
นาสนใจ 

101- 400 ลานบาท วงเงินสินเชื่อที่ไดรับ
อนุมัติไมตรงตามความ
ตองการ 

อัตราดอกเบี้ย
สูงกวาธนาคาร
อื่น 

ทําเลที่ตั้งของธนาคาร
อยูไกล ไมสะดวกใน
การติดตอ 

ไมมีพนักงานให
แนะนํา ใหคําปรึกษา 

พนักงานขาดความรอบ
รู ในทักษะงานสินเชื่อ 

การใหคําตอบในการ
อนุมัติสินเชื่อลาชา 

ชื่อเสียงและภาพพจน
ของธนาคารไม
นาสนใจ 

มากกวา 400 ลานบาท ประเภทสินเชื่อมีให
เลือกนอย 

อัตราดอกเบี้ย
สูงกวาธนาคาร
อื่น 

ทําเลที่ตั้งของธนาคาร
อยูไกล ไมสะดวกใน
การติดตอ 

ไมมีพนักงานให
แนะนํา ใหคําปรึกษา 

พนักงานไมมีมนุษย
สัมพันธไมเต็มใจ
ใหบริการ 

เอกสารในการขอ
สินเชื่อ ยุงยาก 

ชื่อเสียงและภาพพจน
ของธนาคารไม
นาสนใจ 
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 จากตารางท่ี  93 พบวาผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามยอดขายเฉล่ียตอป  ให
ความสําคัญตอปญหาสวนประสมการตลาดบริการ ในแตละปญหาดังนี้  

 ปญหาดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามทุกระดับยอดขายใหความสําคัญลําดับแรก
ในเร่ือง วงเงินสินเช่ือท่ีไดรับอนุมัติไมตรงตามความตองการ ยกเวน ระดับยอดขายมากกวา 400 
ลานบาท ใหความสําคัญในเร่ือง ประเภทสินเช่ือมีใหเลือกนอย  
 ปญหาดานราคา  ผูตอบแบบสอบถามทุกประเภทระดับยอดขาย ใหความสําคัญลําดับ
แรกในเร่ือง อัตราดอกเบ้ียสูงกวาธนาคารอ่ืน ยกเวน ยอดขายตํ่ากวา 50 ลานบาท ใหความสําคัญใน
เร่ืองคาธรรมเนียมจัดการใหกูสูงกวาธนาคารอ่ืน  
 ปญหาดานชองทางการจัดจําหนาย  ผูตอบแบบสอบถามระดับยอดขาย 101-400 ลาน
บาท และ ยอดขาย มากวา 400 ลานบาท ใหความสําคัญลําดับแรกในเร่ือง ทําเลที่ต้ังของธนาคารอยู
ไกล ไมสะดวกในการติดตอ ยกเวนยอดขายตํ่ากวา 50 ลานบาท และยอดขาย 50-100 ลานบาท ได
ใหความสําคัญในเร่ืองสถานท่ีจอดรถคับแคบไมเพียงพอ 

 ปญหาดานสงเสริมการตลาด  ผูตอบแบบสอบถามทุกระดับยอดขาย ใหความสําคัญ
ลําดับแรกในเร่ือง ไมมีพนักงานใหแนะนํา ใหคําปรึกษา 

 ปญหาดานบุคลากร  ผูตอบแบบสอบถามระดับยอดขาย 50-100 ลานบาท และ ระดับ
ยอดขาย มากกวา 400 ลานบาท ใหความสําคัญลําดับแรกในเร่ือง พนักงานไมมีมนุษยสัมพันธไม 
เต็มใจใหบริการ สวนระดับยอดขายตํ่ากวา 50 ลานบาท ใหความสําคัญ ในเร่ือง พนักงานมี 
บุคลิกภาพไมนาเช่ือถือ สวนยอดขาย 101-400 ลานบาท ใหความสําคัญในเร่ือง พนักงานขาดความ
รอบรู ในทักษะงานสินเช่ือ 

 ปญหาดานกระบวนการของการใหบริการ ผูตอบแบบสอบถามทุกระดับยอดขายให
ความสําคัญลําดับแรกในเร่ือง การใหคําตอบในการอนุมัติสินเช่ือลาชา 

 ปญหาดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูตอบแบบสอบถามทุก
ระดับยอดขายใหความสําคัญลําดับแรกในเร่ือง ช่ือเสียงและภาพพจนของธนาคารไมนาสนใจ  
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ตารางท่ี 94 แสดงปญหาตอปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีใหความสําคัญเปนอันดับแรก ของผูตอบ                
                 แบบสอบถาม จําแนกตามวงเงินสินเช่ือ 
 

วงเงินสินเชื่อรวม ปจจัยใหความสําคัญลําดับแรก ปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญลําดับแรก 
มากกวา100ลานบาท ปจจัยดานราคา อัตราดอกเบ้ียสูงกวาธนาคารอ่ืน 
20.1- 50 ลานบาท  ปจจัยดานราคา อัตราดอกเบ้ียสูงกวาธนาคารอ่ืน 
ไมเกิน 10 ลานบาท ปจจัยดานราคา อัตราดอกเบ้ียสูงกวาธนาคารอ่ืน 
50.1- 100 ลานบาท  ปจจัยดานราคา อัตราดอกเบ้ียสูงกวาธนาคารอ่ืน 
10.1-20 ลานบาท ปจจัยดานราคา อัตราดอกเบ้ียสูงกวาธนาคารอ่ืน 

 
 ประเภทวงเงินสินเช่ือ  จากการศึกษาพบวา  ผูตอบแบบสอบถามโดยรวมให

ความสําคัญปญหาตอปจจัยสวนประสมการตลาด มีคาเฉล่ียรวมในระดับมากทุกปจจัย ไดแก  
วงเงินสินเช่ือมากกวา 100 ลานบาท วงเงินสินเช่ือ 20.1-50.0 ลานบาท สินเช่ือไมเกิน 10 ลานบาท 
วงเงินสินเช่ือ 50.1-100 ลานบาท และวงเงินสินเช่ือ 10.1-20 ลานบาท ตามลําดับ สามารถสรุประดับ
ความสําคัญของปญหาตอปจจัยสวนประสมการตลาด  



ตารางที่ 95 แสดงปญหายอยของปญหาสวนประสมการตลาดบริการ ที่มีผลตอการเลือกใชบริการสินเชื่อ Medium SME ของผูตอบแบบสอบถามที่ใหความสําคัญเปน
อันดับแรก จําแนกตามวงเงินสินเชื่อรวม  
 

ปญหาสวนประสมการตลาดบริการ 
ผูตอบแบบสอบถาม 

วงเงินสินเชือ่รวม 
 

ดานผลิตภณัฑ ดานราคา 
ดานชองทางการจดั
จําหนาย 

ดานสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร 
ดานกระบวนการของการ
ใหบริการ 

ดานการสรางและการ
นําเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ 

ไมเกิน 10  ลานบาท วงเงินสินเชื่อที่
ไดรับอนุมัติไมตรง
ตามความตองการ 

คาธรรมเนียม
จัดการใหก็สูง
กวาธนาคารอื่น 

ทําเลที่ตั้งของธนาคาร
อยูไกล ไมสะดวกใน
การติดตอ 

ไมมีพนักงานใหคําแนะนํา 
ใหคําปรึกษา 

พนักงานไมมีมนุษย
สัมพันธไมเต็มใจ
ใหบริการ 

การใหคําตอบในการ
อนุมัติสินเชื่อลาชา 

ชื่อเสียงและภาพพจน
ของธนาคารไม
นาสนใจ 

10.1- 20  ลานบาท วงเงินสินเชื่อที่
ไดรับอนุมัติไมตรง
ตามความตองการ 

อัตราดอกเบี้ย
สูงกวา
ธนาคารอื่น 

สถานที่จอดรถคับแคบ
ไมเพียงพอ 

ไมมีพนักงานใหคําแนะนํา 
ใหคําปรึกษา 

พนักงานมีบุคลิกภาพไม
นาเชื่อถือ 

การใหคําตอบในการ
อนุมัติสินเชื่อลาชา 

ชื่อเสียงและภาพพจน
ของธนาคารไม
นาสนใจ 

20.1- 50  ลานบาท วงเงินสินเชื่อที่
ไดรับอนุมัติไมตรง
ตามความตองการ 

อัตราดอกเบี้ย
สูงกวา
ธนาคารอื่น 

ทําเลที่ตั้งของธนาคาร
อยูไกล ไมสะดวกใน
การติดตอ 

ไมมีพนักงานใหคําแนะนํา 
ใหคําปรึกษา 

พนักงานไมมีมนุษย
สัมพันธไมเต็มใจ
ใหบริการ 

การใหคําตอบในการ
อนุมัติสินเชื่อลาชา 

ชื่อเสียงและภาพพจน
ของธนาคารไม
นาสนใจ 

50.1- 100  ลานบาท วงเงินสินเชื่อที่
ไดรับอนุมัติไมตรง
ตามความตองการ 

อัตราดอกเบี้ย
สูงกวา
ธนาคารอื่น 

ทําเลที่ตั้งของธนาคาร
อยูไกล ไมสะดวกใน
การติดตอ 

ไมมีพนักงานใหคําแนะนํา 
ใหคําปรึกษา 

พนักงานไมมีมนุษย
สัมพันธไมเต็มใจ
ใหบริการ 

การใหคําตอบในการ
อนุมัติสินเชื่อลาชา 

ชื่อเสียงและภาพพจน
ของธนาคารไม
นาสนใจ 

มากกวา 100  ลานบาท วงเงินสินเชื่อที่
ไดรับอนุมัติไมตรง
ตามความตองการ 

อัตราดอกเบี้ย
สูงกวา
ธนาคารอื่น 

ทําเลที่ตั้งของธนาคาร
อยูไกล ไมสะดวกใน
การติดตอ 

ไมมีพนักงานใหคําแนะนํา 
ใหคําปรึกษา 

พนักงานไมมีมนุษย
สัมพันธไมเต็มใจ
ใหบริการ 

การใหคําตอบในการ
อนุมัติสินเชื่อลาชา 

ชื่อเสียงและภาพพจน
ของธนาคารไม
นาสนใจ 
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 จากตารางท่ี  93 พบวาผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามวงเงินสินเ ช่ือรวมให
ความสําคัญตอปญหาสวนประสมการตลาดบริการ ในแตละปญหาดังนี้  

 ปญหาดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามทุกระดับวงเงินใหความสําคัญลําดับแรกใน
เร่ือง วงเงินสินเช่ือท่ีไดรับอนุมัติไมตรงตามความตองการ 
 ปญหาดานราคา  ผูตอบแบบสอบถามทุกประเภทระดับวงเงินใหความสําคัญลําดับ
แรกในเร่ือง อัตราดอกเบ้ียสูงกวาธนาคารอ่ืน 

 ปญหาดานชองทางการจัดจําหนาย   ผูตอบแบบสอบถามทุกระดับวงเงินให
ความสําคัญลําดับแรกในเร่ือง ทําเลที่ต้ังของธนาคารอยูไกล ไมสะดวกในการติดตอ  ยกเวนวงเงิน
สินเช่ือรวม10.1 – 20 ลานบาท ใหความสําคัญในเร่ือง สถานท่ีจอดรถคับแคบไมเพียงพอ  

 ปญหาดานสงเสริมการตลาด  ผูตอบแบบสอบถามทุกระดับวงเงินใหความสําคัญ
ลําดับแรกในเร่ือง ไมมีพนักงานใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษา 
 ปญหาดานบุคลากร  ผูตอบแบบสอบถามทุกระดับวงเงินใหความสําคัญลําดับแรกใน
เร่ือง พนักงานไมมีมนุษยสัมพันธไมเต็มใจใหบริการ 
 ปญหาดานกระบวนการของการใหบริการ ผูตอบแบบสอบถามทุกประเภทธุรกิจให
ความสําคัญลําดับแรกในเร่ือง การใหคําตอบท่ีรวดเร็วในการอนุมัติสินเช่ือ 

 ปญหาดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  ผูตอบแบบสอบถามทุก
ประเภทธุรกิจใหความสําคัญลําดับแรกในเร่ือง ช่ือเสียงและภาพพจนของธนาคารไมนาสนใจ 
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อภิปรายผล 
 จากสรุปผลการศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการ

เลือกใชบริการสินเช่ือ Medium SME ของลูกคาธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในจังหวัด
สมุทรสาคร   โดยใชทฤษฎีสวนประสมการตลาดของบริการ ของ Philip Kotler ป 2002: (อดุลย จา
ตุรงคกุล, 2545 : 25-26)  กลาวถึงกลยุทธการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (The Services Marketing 
Mix 7 P’s) ไดกลาวถึงกลยุทธการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (The Services Marketing Mix 7 P’s) มี
ผลตอการตัดสินใจเลือกของผูบริโภค และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการในระดับมากเปนอันดับแรก คือ ปจจัยดานกระบวนการของ
การใหบริการ   ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ สหรรษา สถิตยสุขเสนาะ (2546) ท่ีศึกษาเร่ือง
ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในการใชบริการ
สินเช่ือของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
ในระดับมากท่ีสุดลําดับแรกปจจัยดานบุคลากร    และไมสอดคลองกับการศึกษาของบุญเลิศ           
กิตติศักดบุญสุข  (2549  ท่ีศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลตอการใชบริการสินเช่ือ
เพื่อการคา ของลูกคาธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในภาคสินเช่ือนครหลวง 4  ผล
การศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากลําดับแรกคือ ปจจัยดานราคา   และ
ไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ สุริยา ขาวโชติชวง(2547)  ท่ีศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสม
การตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือของธนาคารพาณิชย  ในอําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากลําดับแรก ปจจัยดาน
ราคา  

 ปจจัยดานผลิตภัณฑ  จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
ระดับมากอันดับแรก คือ วงเงินสินเช่ือท่ีไดรับอนุมัติ   ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ สุริยา        
ขาวโชติชวง (2547)  ท่ีผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถาม ใหความสําคัญในระดับมากอันดับ
แรก คือ วงเงินสินเช่ือท่ีธนาคารใหแกลูกคา      และสอดคลองกับการศึกษาของ  บุญเลิศ   กิตติศักด
บุญสุข (2549)  ท่ีผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากอันดับแรก คือ 
วงเงินสินเช่ือท่ีธนาคารใหแกลูกคา    นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ สหรรษา สถิตย
สุขเสนาะ (2546)  ท่ีผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากลําดับแรก 
คือ วงเงินสินเช่ือท่ีไดรับอนุมัติตรงตามความตองการ  
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 ปจจัยดานราคา   จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถาม ใหความสําคัญในระดับ
มากลําดับแรก คือ อัตราดอกเบ้ีย  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ สหรรษา สถิตยสุขเสนาะ (2546)  
ท่ีผลการศึกษา  พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากลําดับแรกคือ อัตราดอกเบ้ีย   
และสอดคลองกับการศึกษาของบุญเลิศ   กิตติศักดบุญสุข (2549)   ท่ีผลการศึกษาพบวาผูตอบ
แบบสอบถาม ใหความสําคัญในระดับมากลําดับแรก คือ อัตราดอกเบ้ีย   นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ
การศึกษาของสุริยา ขาวโชติชวง(2547)   ท่ีผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถาม ใหความสําคัญ
ในระดับมากลําดับแรก คือ อัตราดอกเบ้ีย 

 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย จากศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบใหความสําคัญใน
ระดับมากลําดับแรก คือ  ทําเลที่ต้ังอยูใกลสะดวกตอการติดตอ ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ 
สหรรษา สถิตยสุขเสนาะ (2546)  ท่ีผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับ
มากลําดับแรกคือ ทําเลท่ีตั้งของธนาคารอยูใกลสะดวกตอการเดินทาง    และสอดคลองกับ
การศึกษาของสุริยา ขาวโชติชวง(2547)  ท่ีผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
ระดับมากลําดับแรกคือ ทําเลท่ีต้ังของธนาคารอยูใกลสะดวก   แตผลการศึกษาไมสอดคลองกับผล
การศึกษาของบุญเลิศ   กิตติศักดบุญสุข (2549)  ท่ีพบวาผูตอบแบบสอบถาม ใหความสําคัญใน
ระดับมากลําดับแรก คือ มีสถานท่ีจอดรถเพียงพอ  

ปจจัยดานสงเสริมการตลาด จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
ระดับมากลําดับแรก คือ  มีพนักงานใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษา  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ 
สหรรษา สถิตยสุขเสนาะ (2546)  ท่ีผลการศึกษาพบวา  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญระดับ
มากลําดับแรก คือ  มีพนักงานใหคําแนะนําใหคําปรึกษาอยูเสมอ     แตไมสอดคลองกับการศึกษา
ของบุญเลิศ   กิตติศักดบุญสุข (2549)  ท่ีผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถาม ใหความสําคัญใน
ระดับมากลําดับแรก คือ มีสวนลด และงดคิดคาธรรมเนียม   และไมสอดคลองกับการศึกษาของ
สุริยา ขาวโชติชวง (2547) ท่ีผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก
ลําดับแรกคือ ระยะเวลาการปลอดชําระเงินตน/ดอกเบ้ีย 

 ปจจัยดานบุคลากร จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับ
มากลําดับแรก คือ พนักงานไปเยี่ยมเยียนใหคําปรึกษาอยางถูกตอง ใชภาษาท่ีเขาใจงายแกลูกคา     
ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษาของ สหรรษา สถิตยสุขเสนาะ (2546) ท่ีผลการศึกษาพบวา  ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากลําดับแรกคือ  พนักงานมีบุคลิกภาพนาเช่ือถือ ไวใจได 
และไมสอดคลองกับการศึกษาของ บุญเลิศ   กิตติศักดบุญสุข (2549)   ท่ีผลการศึกษาพบวาผูตอบ
แบบสอบถาม ใหความสําคัญในระดับมากลําดับแรก คือ ความมีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธ ความเปน
กันเอง และมีมารยาทที่ดีของพนักงาน   และไมสอดคลองกับการศึกษาของสุริยา ขาวโชติชวง 
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(2547)  ท่ีผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญในระดับมาก ลําดับแรก
คือ  ความมีน้ําใจและมนุษยสัมพันธเปนกันเอง 

 ปจจัยดานกระบวนการของการใหบริการ จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถาม ให
ความสําคัญในระดับมากลําดับแรก คือ การใหคําตอบท่ีรวดเร็วในการอนุมัติสินเช่ือ ซ่ึงสอดคลอง
กับการศึกษาของ บุญเลิศ   กิตติศักดบุญสุข (2549) ท่ีผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมากลําดับแรกคือ การใหคําตอบท่ีรวดเร็วในการอนุมัติสินเช่ือ   แตไม
สอดคลองกับการศึกษาของ สหรรษา สถิตยสุขเสนาะ (2546)  ท่ีผลการศึกษาพบวา  ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากลําดับแรกคือ  มีระบบการทํางานท่ีถูกตอง แมนยํา เช่ือถือ
ได    และไมสอดคลองกับการศึกษาของสุริยา ขาวโชติชวง (2547)   ท่ีผลการศึกษาพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากลําดับแรกคือ ข้ันตอนการอนุมัติสินเช่ือไมซับซอน 
  ปจจัยดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  จากการศึกษาพบวาผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากลําดับแรก  คือ  ความมีช่ือเสียงและภาพพจนของธนาคาร 
ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ  สหรรษา  สถิตยสุขเสนาะ (2546)  ท่ีผลการศึกษา   พบวา    ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากลําดับแรกคือ  ความมีช่ือเสียงดานความมั่นคงของ
ธนาคาร    และสอดคลองกับการศึกษาของสุริยา  ขาวโชติชวง  (2547)   ท่ีผลการศึกษาพบวา  ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากลําดับแรกคือ   ความมีช่ือเสียงของธนาคาร  แตไม
สอดคลองกับการศึกษาของ  บุญเลิศ      กิตติศักดบุญสุข (2549) ท่ีผลการศึกษาพบวา  ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากลําดับแรกคือ ภายในธนาคารมีบรรยากาศท่ีดีตกแตง
ทันสมัยสวยงาม    

 สําหรับผลการศึกษาปญหาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีมีผลตอการเลือกใช
บริการสินเช่ือ Medium SME ของลูกคา ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)   ในจังหวัดสมุทรสาคร 
จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญโดยรวมตอปญหาปจจัยสวนประสม
การตลาดบริการ มีคาเฉล่ียรวมในระดับมากลําดับแรก  คือ  ปญหาดานราคา     ซ่ึงสอดคลองกับ
การศึกษาของ  บุญเลิศ  กิตติศักดิ์บุญสุข  (2549)   ท่ีผลการศึกษาพบวา  ปญหาท่ีสําคัญท่ีผูใชบริการพบ
ในระดับมากลําดับแรกคือ  ปญหาปจจัยดานราคา      และสอดคลองกับการศึกษาของสุริยา  ขาวโชติ
ชวง  (2547)   ท่ีผลการศึกษาพบวา ปญหาท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการสินเช่ือ  ในระดับนอย
ลําดับแรก คือ  ปจจัยดานราคา    แตไมสอดคลองกับการศึกษาของ  สหรรษา    สถิตยสุขเสนาะ  (2546)   
ท่ีผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามพบปญหาในระดับมากลําดับแรกคือ  ปญหาดาน
กระบวนการใหบริการ      
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ขอคนพบ 
  ขอคนพบจากการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการเลือกใช

บริการสินเช่ือ Medium SME ของลูกคาธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  ในจังหวัดสมุทรสาคร 
พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในภาพรวมอยูในระดับมากทุกปจจัย ซ่ึงสามารถจําแนก 
ตามประเภทกิจการ ประเภทยอดขายตอป และประเภทวงเงินสินเช่ือรวม พบวา  

ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญลําดับแรก คือ ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 
ในเร่ืองการใหคําตอบท่ีรวดเร็วในการอนุมัติสินเช่ือ  ในระดับมากท่ีสุด  ไดแก  ประเภท
อุตสาหกรรมการผลิต การพาณิชย(คาสง/คาปลีก),การแปรรูปอาหารทะเล ธุรกิจรับเหมากอสราง 
การเกษตร/เล้ียงสัตว และ กิจการท่ีมียอดขายตอป 50-100 ลานบาท  101-400 ลานบาท และ 
มากกวา 400 ลานบาท และ ผูท่ีมีวงเงินสินเช่ือรวม  20.1-50 ลานบาท  50.1-100 ลานบาท และ 
มากกวา 100 ลานบาท  

ปจจัยท่ีใหความสําคัญลําดับท่ี 2 ไดแก ปจจัยดานราคา ในเร่ืองอัตราดอกเบ้ียสูงกวา
ธนาคารอ่ืน จากการศึกษาโดยจําแนกตาม ประเภทกิจการ ,ยอดขายตอป และวงเงินสินเช่ือรวม 
พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญระดับมากท่ีสุด ไดแก ประเภทอุตสาหกรรมการผลิต การ
พาณิชย คาสง/คาปลีก และ กิจการท่ีมียอดขายตอป 101-400 ลานบาท และ มากกวา 400 ลานบาท  
และ ผูท่ีมีวงเงินสินเช่ือรวม 50.1-100 ลานบาท และ มากกวา 100 ลานบาท  

ปจจัยท่ีใหความสําคัญลําดับท่ี 3 ไดแก ปจจัยดานบุคลากร ในเร่ืองพนักงานไปเยี่ยม
เยียนใหคําปรึกษาอยางถูกตอง จากการศึกษาโดยจําแนกตามประเภทกิจการ ยอดขายตอป และ
วงเงินสินเช่ือรวม พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญระดับมากท่ีสุด ไดแก ประเภทกิจการ 
การเกษตร/เล้ียงสัตว สําหรับกิจการท่ีมียอดขายตอป มากกวา 400 ลานบาท และ วงเงินสินเช่ือรวม 
มากกวา 100 ลานบาท  

ปจจัยท่ีใหความสําคัญลําดับท่ี 4 ไดแก ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ในเร่ือง
ทําเลที่ต้ังของสาขาท่ีใชบริการอยูใกลสะดวกในการติดตอ จากการศึกษาโดยจําแนกตามประเภท
กิจการ ยอดขายตอป และวงเงินสินเช่ือรวม พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญระดับมาก
ท่ีสุด ไดแกประเภทอุตสาหกรรมการผลิต การพาณิชย คาสง/คาปลีก การแปรรูปอาหารทะเล และ 
การเกษตร/เล้ียงสัตว สําหรับ กิจการท่ีมียอดขายตอป 50-100 ลานบาท  101-400 ลานบาท และ 
มากกวา 400 ลานบาท และผูท่ีมีวงเงินสินเช่ือรวม 20.1-50 ลานบาท 50.1-100 ลานบาท และ 
มากกวา 100 ลานบาท 

ปจจัยท่ีใหความสําคัญลําดับท่ี 5 ไดแก ปจจัยดานสงเสริมการตลาด ในเร่ืองมี
พนักงานใหคําแนะนําใหคําปรึกษา จากการศึกษาโดยจําแนกตามประเภทกิจการ ,ยอดขายตอป และ
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วงเงินสินเช่ือรวม พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญระดับมากท่ีสุด ไดแก ประเภทธุรกิจ
รับเหมากอสราง กิจการท่ีมียอดขายตอปมากกวา 400 ลานบาท และ วงเงินสินเช่ือรวมมากกวา 100 
ลานบาท 

ปจจัยท่ีใหความสําคัญลําดับท่ี 6 ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ในเรื่องวงเงินสินเช่ือท่ี
ไดรับอนุมัติ จากการศึกษาโดยจําแนกตามประเภทกิจการ ,ยอดขายตอป และวงเงินสินเช่ือรวม 
พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญระดับมากท่ีสุด ไดแก ประเภทกิจการ การพาณิชย คาสง/
คาปลีก  กิจการท่ีมียอดขายตอป 101- 400 ลานบาท และวงเงินสินเช่ือรวม 20.1-50 ลานบาท , 50.1-
100 ลานบาท และ มากกวา 100 ลานบาท   

ปจจัยท่ีใหความสําคัญลําดับท่ี 7 ไดแก ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ ในเร่ืองความมีช่ือเสียงและภาพพจนของธนาคาร จากการศึกษาโดยจําแนกตามวงเงิน
สินเช่ือรวม พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญระดับมากท่ีสุด ไดแก วงเงินสินเช่ือรวม 501-
100ลานบาท 

ขอคนพบจากการศึกษาดานปญหาท่ีมีผลตอการใชบริการสินเช่ือ Medium SME ของ
ลูกคา ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดสมุทรสาคร พบวา ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญตอปญหาในภาพรวมอยูระดับมาก ถึง ปานกลาง เรียงตามลําดับ ไดแก ปญหาดานราคา 
ในเร่ืองอัตราดอกเบ้ียสูงกวาธนาคารอื่น  ปญหาดานชองทางการจัดจําหนาย ในเร่ืองสถานท่ีต้ังอยู
ไกลไมสะดวกในการใชบริการ  ปญหาดานกระบวนการใหบริการ ในเร่ืองการใหคําตอบอนุมัติ
สินเช่ือลาชา , ปญหาดานผลิตภัณฑ ในเร่ือง วงเงินสินเช่ือท่ีไดรับอนุมัติไมตรงตามความตองการ 
และปญหาดานบุคลากร ในเร่ือง พนักงานไมมีมนุษยสัมพันธ ไมเต็มใจใหบริการตามลําดับ   

โดยปญหาท่ีใหความสําคัญอันดับแรก ไดแก ปญหาดานราคา ในเร่ือง อัตราดอกเบ้ีย
สูงกวาธนาคารอ่ืน เม่ือศึกษาโดยจําแนกตามประเภทธุรกิจ ยอดขายตอปของกิจการ และ วงเงิน
สินเช่ือรวมพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญสูงสุด ไดแก ประเภทกิจการ การพาณิชย (คา
สง/คาปลีก), กิจการมียอดขายตอป มากกวา 400 ลานบาท และมีวงเงินสินเช่ือรวม 10.1-20 ลาน
บาท 
 ปญหาท่ีใหความสําคัญลําดับ 2 ไดแก ปญหาดานชองทางการจัดจําหนาย ในเร่ือง 
ทําเลที่ต้ังอยูไกลไมสะดวกในการติดตอ จากการศึกษาโดยจําแนกตามประเภทกิจการ ยอดขายตอป 
และวงเงินสินเช่ือรวม พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญระดับสูงสุด ไดแก ประเภทกิจการ 
การพาณิชย (คาสง/คาปลีก) กิจการมียอดขายตอป มากกวา 400 ลานบาท และวงเงินสินเช่ือรวม 
มากกวา 100 ลานบาท 
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 ปญหาท่ีใหความสําคัญลําดับ 3 ไดแก ปญหาดานกระบวนการใหบริการ ในเร่ือง การ
ใหคําตอบในการอนุมัติสินเช่ือลาชา จากการศึกษาโดยจําแนกตามประเภทกิจการ ,ยอดขายตอป 
และวงเงินสินเช่ือรวม พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญระดับสูงสุด ไดแก ประเภทกิจการ 
การเกษตร/เล้ียงสัตว  กิจการมียอดขายตอป 50-100 ลานบาท และ วงเงินสินเช่ือรวม มากกวา 100 
ลานบาท 
 ปญหาท่ีใหความสําคัญลําดับ 4 ไดแก ปญหาดานผลิตภัณฑ ในเร่ือง วงเงินสินเช่ือท่ี
ไดรับอนุมัติไมตรงตามความตองการ จากการศึกษาโดยจําแนกตามประเภทกิจการ ,ยอดขายตอป 
และวงเงินสินเช่ือรวม พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญระดับสูงสุด ไดแก ประเภทกิจการ 
การพาณิชย (คาสง/คาปลีก)   กิจการท่ีมียอดขายตอป มกวา 400 ลานบาท และ วงเงินสินเช่ือรวม 
10.1-20 ลานบาท 
 ปญหาที่ใหความสําคัญลําดับ 5 ไดแก ปญหาดานบุคลากร ในเรื่อง พนักงานไมมี
มนุษยสัมพันธ ไมเต็มใจใหบริการ จากการศึกษาโดยจําแนกตามประเภทกิจการ ยอดขายตอป และ
วงเงินสินเช่ือรวม พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญระดับสูงสุด  ไดแก  ประเภท
อุตสาหกรรมการผลิต กิจการท่ีมียอดขายตอป มากกวา 400 ลานบาท และ วงเงินสินเช่ือรวม 
มากกวา 100 ลานบาท  

ดังนั้น จึงควรมีการพัฒนา ปรับปรุง หรือแกไขปญหาใหสอดคลองกับระดับ
ความสําคัญตอปจจัยสวนประสมการตลาด เพื่อใหลูกคาไดรับความพึงพอใจสูงสุด 
 
ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการ
สินเช่ือ Medium SME ของลูกคาธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดสมุทรสาคร สามารถ
นํามาใชเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการใหบริการใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนเพื่อ
ตอบสนองความตองการของลูกคาไดสูงสุด โดยมีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 

 
1. ปจจัยดานกระบวนการของการใหบริการ  
จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดบริการ ดานกระบวนการของการใหบริการโดยรวมในระดับสําคัญมาก ปจจัยยอยท่ีให
ความสําคัญมากท่ีสุด ไดแก  การใหคําตอบท่ีรวดเร็วในการอนุมัติสินเช่ือ  

ธนาคารควรกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือใหชัดเจน จะทราบผลการ
อนุมัติไดภายในกี่วัน จะทําใหลูกคาไดรับความพึงพอใจในการใชบริการสินเช่ือกับธนาคาร และ
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สามารถวางแผนการใชเงินไดอยางชัดเจน ซ่ึงการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือของลูกคา Medium SME 
คอนขางจะเปนธุรกิจท่ีมีความซับซอน วงเงินท่ีขอคอนขางสูง ต้ังแต 12 ลานบาทข้ึนไป ธนาคารจึง
มีความระมัดระวังในการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือใน Segment Medium SME เปนพิเศษ อยางไรก็ตาม
ธนาคารควรจะพัฒนากระบวนการ การขออนุมัติสินเช่ือใหมีความกระชับ ชัดเจนโดยควรอนุมัติ
ผานระบบElectronic Mail หรือ ผาน ระบบ Intranet ของธนาคาร จะทําใหมีความสะดวก รวดเร็ว 
และ สนองความตองการของลูกคาไดรวดเร็วยิ่งข้ึน โดยเฉพาะกลุมลูกคา ประเภทอุตสาหกรรมการ
ผลิต ,การพาณิชย(คาสง/คาปลีก) ,การแปรรูปอาหารทะเล ,ธุรกิจรับเหมากอสราง ,การเกษตร/เล้ียง
สัตว และ สําหรับกิจการท่ีมียอดขายตอปของกิจการ 50-100 ลานบาท , 101-400 ลานบาท และ 
มากกวา 400 ลานบาท และ ผูท่ีมีวงเงินสินเช่ือรวม  20.1-50 ลานบาท , 50.1-100 ลานบาท และ 
มากกวา 100 ลานบาท  

นอกจากนี้ธนาคารควรใหความสะดวกแกลูกคาในการจัดเตรียมเอกสารการขอวงเงิน
สินเช่ือ ท่ีไมยุงยากและการทํานิติกรรมภายหลังจากท่ีธนาคารอนุมัติวงเงินสินเช่ือใหกับลูกคาแลว 
ไมยุงยาก  และ  ธนาคารควรสรางมาตรฐานในกระบวนการใหบริการ โดยจัดทําคูมือ ระเบียบ และ
วิธีปฏิบัติในการใหบริการดานสินเช่ือ ใหกับพนักงานถือปฏิบัติ เพื่อใหการทํางานไมมีความ
ผิดพลาด และเปนมาตรฐานเดียวกันท้ังองคกร  

 
2. ปจจัยดานราคา  
จากการศึกษาพบวา  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานอัตรา

ดอกเบ้ียมากเปนอันดับแรก และรองลงมาคือ คาธรรมเนียมตางๆ สวนปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใช
บริการ ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานอัตราดอกเบ้ียสูงกวาธนาคารอ่ืน ซ่ึงอัตราดอกเบ้ียเปนไป
ตามกลไกของตลาด ควบคุมโดยธนาคารแหงประเทศไทย และเปนตนทุนทางการเงินของแตละ
ธนาคาร ดังนั้นธนาคารควรมีการพัฒนาและปรับปรุงดังนี้ 

ธนาคารควรกําหนดอัตราดอกเบ้ียและคาธรรมเนียมของลูกคาแตละรายใหมีมาตรฐาน โดย
พิจารณาตามผลการดําเนินงาน และความสามารถในการชําระหนี้ของลูกคาแตละราย โดยพิจารณาจาก
วงเงินสินเช่ือท้ังหมดท่ีลูกคามีกับธนาคาร และวงเงินท่ีขอใหม รวมทั้งพิจารณาคาธรรมเนียมรับตาง  ๆ
และ หลักประกันท้ังหมดท่ีคํ้าประกันไวกับธนาคาร เพื่อคํานวณคาความเส่ียง และถวงน้ําหนักออกมา
เปนคาความเฉล่ียในการกําหนดอัตราดอกเบ้ียท่ีธนาคารรับไดของลูกคาแตละราย ท้ังนี้ควรคํานึงถึงอัตรา
ดอกเบ้ียท่ีลูกคาไดรับจากธนาคารอ่ืนดวย 

ธนาคารควรจัดอัตราดอกเบ้ีย และ คาธรรมเนียมจัดการใหกูพิเศษ สําหรับลูกคาท่ีมีผล
ประกอบการดี และ เปนไปตามขอกําหนดตามหลักเกณฑของธนาคาร  
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 ธนาคารควรออกโปรแกรมสินเช่ือสําเร็จรูป  Products Program ท่ีมีอัตราดอกเบ้ียและ
คาธรรมเนียมตํ่า เพื่อชักจูงใหลูกคาสนใจท่ีจะใช ผลิตภัณฑสินเช่ือของธนาคารเพิ่มข้ึน ท้ังนี้ ควร
พิจารณาจากกลุมลูกคาท่ีมีความเส่ียงตํ่า ท่ีธนาคารรับได ตามหลักเกณฑของธนาคาร 

โดยเฉพาะกลุมลูกคา ประเภทอุตสาหกรรมการผลิต  การพาณิชย คาสง/คาปลีก และ 
กิจการท่ีมียอดขายตอป 101-400 ลานบาท และ ยอดขายตอป มากกวา 400 ลานบาท  และ ผูท่ีมี
วงเงินสินเช่ือรวม 50.1-100 ลานบาท และ มากกวา 100 ลานบาท  ท้ังนี้ธนาคารควรหารายได
คาธรรมเนียมรับจากบริการตางๆท่ีหลากหลายของธนาคารเพ่ิมมากข้ึน เพื่อชดเชยรายไดดอกเบ้ียรับ
ท่ีเสียไป 

3. ปจจัยดานบุคลากร  
จากการศึกษา พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดบริการ ดานบุคลากรโดยรวมในระดับสําคัญมาก ปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญมากท่ีสุด 
ไดแก พนักงานไปเยี่ยมเยียนดูแล ใหคําปรึกษาอยางถูกตอง  ใชภาษาท่ีเขาใจงายแกลูกคา ควรมีการ
พัฒนา ปรับปรุง แกไข ดังตอไปนี้ 

ควรฝกอบรมพัฒนาทักษะพนักงานธนาคารใหมีความรูความเขาใจในธุรกิจของลูกคา 
ทีหลากหลาย และมีความพรอมท่ีจะใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษาทางการเงิน แกลูกคาตลอดเวลา  ทํา
ใหลูกคารูสึกวา พนักงานธนาคารกสิกรไทย คือท่ีปรึกษาทางการเงินอยางแทจริงและชวยสนับสนุน
ทางการเงินแกลูกคาใหเติบโตอยางยั่งยืนตลอดไป โดยเฉพาะลูกคากลุม ประเภทกิจการ การเกษตร/
เล้ียงสัตว  กิจการท่ีมียอดขายตอป มากกวา 400 ลานบาท และ วงเงินสินเช่ือรวม มากกวา 100 ลาน
บาท  

4. ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย   
จากการศึกษา พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดบริการโดยรวมในระดับสําคัญมาก ปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญระดับมากท่ีสุด ไดแก ทําเล
ท่ีต้ังของสาขาท่ีใชบริการอยูใกล สะดวกในการติดตอ และรองลงมา คือ มีสถานท่ีจอดรถเพียงพอ      

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดสมุทรสาคร มีสาขาท้ังหมด 6 สาขา คือ 
สาขาสมุทรสาคร สาขาถนนเศรษฐกิจ 1 สาขายอยกระทุมแบน สาขายอยสมุทรสาคร สาขาบานแผว 
และสาขายอยเอกชัย- โพธ์ิแจ ซ่ึงยังครอบคลุมพื้นท่ีไมท่ัวถึงในจังหวัดสมุทรสาคร เพราะกลุมลูกคา
ท่ีใชบริการผานชองทางสาขา สวนใหญจะอยูในเมือง ดังนั้น ธนาคารควรพัฒนา ปรับปรุง และ
แกไข โดยดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

ธนาคารควรเรงเปดสาขาเพิ่มเติม หรือ เปดสาขาบริการในหางสรรพสินคา Modern 
Trade เชน Big C , Lotus เพื่อใหลูกคาสะดวกในการใชบริการ และ สามารถทําธุรกรรมทางการเงิน
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ในวันเสาร – อาทิตย หรือ วันหยุด ได มีท่ีจอดรถเพียงพอ หรือ ควรแนะนําใหลูกคาใชบริการผาน
ชองทางอ่ืนๆนอกจากเดินทางมาทําธุรกรรมทางการเงินท่ีสาขา เชน ทําธุรกรรมผาน Internet 
Banking , E-Phone Banking , Cash Connect , ATM และ ควรเพิ่มศูนยบริการสินเช่ือ และพนักงาน
ใหคําแนะนํา เปนท่ีปรึกษาทางการเงิน ใหครอบคลุมพื้นท่ีธุรกิจของลูกคามากข้ึน  

โดยเฉพาะลูกคากลุม ประเภทอุตสาหกรรมการผลิต , การพาณิชย คาสง/คาปลีก ,การ
แปรรูปอาหารทะเล และ การเกษตร/เล้ียงสัตว , กิจการท่ีมียอดขายตอป 50-100 ลานบาท , 101-400 
ลานบาท และ มากกวา 400 ลานบาท และผูท่ีมีวงเงินสินเช่ือรวม 20.1-50 ลานบาท ,50.1-100 ลาน
บาท และ มากกวา 100 ลานบาท 

5. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  
จากการศึกษา พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดบริการ ดานการสงเสริมการตลาดโดยรวมในระดับสําคัญมาก  ปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญ
มากท่ีสุดไดแก มีพนักงานใหคําแนะนําใหคําปรึกษา ควรมีการพัฒนา ปรับปรุง และแกไข โดย 
ธนาคารควรใหความสําคัญกับปจจัยการสงเสริมการตลาด มากข้ึน ดังตอไปนี้  

ควรฝกอบรมพัฒนาทักษะพนักงานธนาคารใหมีความรูความเขาใจในธุรกิจของลูกคา 
ท่ีหลากหลาย และมีความพรอมท่ีจะใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษาทางการเงิน แกลูกคา ตลอดเวลา  

ทําใหลูกคารูสึกวา พนักงานธนาคารกสิกรไทย คือ ท่ีปรึกษาทางการเงินอยางแทจริง 
และชวยสนับสนุนทางการเงิน แกลูกคาอยางยั่งยืนตลอดไป ตอเนื่องจากการพัฒนาบุคลากรดาน
สินเช่ือของธนาคาร ชวยใหคําแนะนําใหคําปรึกษาลูกคา เปนวิธีการสงเสริมการตลาดท่ีดีมากอีกวิธี
หนึ่ง โดยเฉพาะกลุมลูกคา ประเภทธุรกิจรับเหมากอสราง กิจการท่ีมียอดขายตอปมากกวา 400 ลาน
บาท และ วงเงินสินเช่ือรวมมากกวา 100 ลานบาท 

นอกจากนี้ ควรใหสิทธิพิเศษโครงการเสริมตางๆของธนาคาร แกลูกคาสินเช่ือของ
ธนาคารเชน การฝกอบรม สัมมนาทางวิชาการดานตางๆ โดยไมคิดคาใชจาย  

6. ปจจัยดานผลิตภัณฑ   
จากการศึกษาพบวา ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดสมุทรสาคร เปนสถาบัน

การเงินท่ีมีช่ือเสียง มีภาพลักษณท่ีดี ในระดับแนวหนา มีนโยบายใหการสนับสนุนทางการเงินใหแก 
ธุรกิจ SME เพื่อเสริมสรางธุรกิจใหแข็งแกรงและเติบโตอยางยั่งยืน และธนาคารเปนผูนําในการออกแบบ
ผลิตภัณฑทางการเงินใหมๆ ท่ีมีความหลากหลาย โดยธนาคารควรใชหลักการตลาดรูปแบบใหม Product 
Desing โดยสํารวจความตองการที่แทจริงของกลุมลูกคาแตละประเภทกิจการกอน จากนั้นจึงออกแบบ
ผลิตภัณฑเพื่อตอบสนองความตองการท่ีแทจริงของลูกคาแตละกลุมธุรกิจ สนับสนุนใหลูกคาไดรับวงเงิน
สินเช่ือท่ีเพียงพอและตรงตามความตองการในการทําธุรกิจ ธนาคารไมควรกําหนดเง่ือนไขในการใชวงเงิน
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ท่ีเขมงวดจนเกินไป ควรมีความยืดหยุน ควรพิจารณาผลการดําเนินงานท่ีผานมา ควรพิจารณาอนุมัติ
สินเช่ือตามความสามารถในการชําระหนี้ของลูกคาในการดําเนินธุรกิจเปนหลัก โดยเฉพาะกลุมลูกคา 
ประเภทกิจการ การพาณิชย คาสง/คาปลีกกิจการท่ีมียอดขายตอป 101- 400 ลานบาท และวงเงิน
สินเช่ือรวม 20.1-50 ลานบาท , 50.1-100 ลานบาท และ มากกวา 100 ลานบาท  นอกจากนี้ ควรมี
บริการท่ีครบวงจร และควรใหบริการเสริมผลิตภัณฑสินเช่ือ โดยไมคิดคาใชจายเพ่ิม ควรกําหนด
ระยะเวลาในการผอนชําระหนี้เงินกูใหเหมาะสมกับความสามารถชําระหนี้ของลูกคาแตละราย และ 
ไมควรเรียกหลักประกัน และภาระการคํ้าประกันมากจนเกินไป 

 
 7. ปจจัยดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  

จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ ในเร่ือง ความมีช่ือเสียง และ
ภาพพจนของธนาคาร โดยเฉพาะกลุมลูกคาท่ีมีวงเงินสินเช่ือรวม 50-100 ลานบาท ควรมีการ
ปรับปรุง ดังนี้ ธนาคารควรรักษาระดับ  ความมีช่ือเสียง และ ภาพพจนของธนาคาร ในคงอยูช้ัน
แนวหนาตลอดไป ธนาคารกสิกรไทยเปนธนาคารไทยช้ันนําของประเทศไทย ท่ีมีภาพลักษณท่ีดี มี
ผลการดําเนินงานยอดเยี่ยม Bank of The Year 3 ป ซอน และรางวัล บริษัทมหาชนท่ีมีธรรมาภิบาล 
ดีเดน ไดรับรางวัลจากตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทย   เปนธนาคารท่ีมีความแขงแกรงทาง
การเงิน มีเงินทุนสํารองในระดับสูง มีหนี้เสียนอย อัตราการเติบโตของสินเช่ือเติบโตในอัตราท่ีสูง 
มีผูนําองคกร ท่ีมีวิสัยทัศน กวางไกล เปนท่ีประทับใจของผูใชบริการ 

นอกจากนี้  ธนาคารควรปรับปรุง ส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ภายในองคกร เชน 
โทรทัศน  น้ําดื่ม ชา กาแฟ หนังสือพิมพ นิตยสารตางๆ โซฟานั่งพัก หองน้ําท่ีสะอาด เพื่ออํานวย
ความสะดวก สบาย ใหกับผูใชบริการ รับบัตรคิว โดยไมตองยืนรอ เพื่อสรางความประทับใจใหกับ
ลูกคาท่ีมาใชบริการและบอกตอ ไปยังเพื่อนๆ ญาติสนิท ใหมาใชบริการกับธนาคารกสิกรไทย  

  
ขอแสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังตอไป 

 ควรศึกษาเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอการเลือกใช
บริการสินเช่ือ Medium SME ของลูกคา ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) กับจังหวัดใกลเคียง 
เชน จังหวัดนครปฐม หรือ จังหวัดราชบุรี ซ่ึงจะไดขอมูลในมุมมองท่ีกวางข้ึน ขอคนพบอาจจะมีขอ
แตกตาง ข้ึนอยูกับประเภทกิจการในแตละพื้นท่ี ภาวะเศรษฐกิจ ความตองการของลูกคา และ 
ปญหาท่ีลูกคาตระหนักถึง   ในชวงเวลานั้นนั้น  
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ขอจํากัดของการศึกษา 
 ขอจํากัดของการศึกษาคร้ังนี้ คือ ระดับความสําคัญของปญหา ท่ีมีผลตอการเลือกใช
บริการสินเช่ือ Medium SME ของลูกคา ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เปนขอมูลท่ีลูกคา
ตระหนักถึงปญหาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับ ระดับความสําคัญที่มีผลตอการเลือก ซ่ึงไมใชปญหาท่ี
ลูกคาคนพบ และเปนส่ิงท่ีธนาคารพึงระมัดระวัง ควรปรับปรุง แกไข เพื่อตอบสนองความตองการ
สูงสุดแกลูกคาของธนาคาร  


