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แบบสอบถาม 
เร่ือง  :   ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อ 

กับ ธนาคารกสิกรไทย  จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดชุมพร 
คําช้ีแจง แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้นเพ่ือสําหรับทําการคนควาแบบอิสระของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สําหรับผูบริหาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม (จังหวัดสมุทรสาคร) ท้ังน้ีขอมูลท่ีไดจะนําไป
วิเคราะหในภาพรวมเพ่ือเปนประโยชนในการศึกษาเทาน้ัน 
                                               แบบสอบถามนี้มีจํานวน 7  หนา ประกอบไปดวย  3 สวน  คือ 
         สวนที่ 1        ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 

สวนที่ 2        ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการสินเช่ือ 

                       กับ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดชุมพร 

       สวนที่ 3        ปญหาและขอเสนอแนะเก่ียวกับการใหบริการดานสินเช่ือ  ธนาคารกสิกรไทย   
   จํากัด  (มหาชน) ในจังหวัดชุมพร 

       ผูศึกษาจึงขอความกรุณาทานสละเวลาตอบแบบสอบถาม และขอขอบพระคุณทานที่ใหความอนุเคราะห
ในการตอบแบบสอบถามเปนอยางดี 

____________________________________________ 

สวนท่ี 1  :   ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง โปรดใสเคร่ืองหมาย  ลงในชอง            และเติมขอความลงในชองวาง 
1.1 เพศ 

             (1) ชาย       (2) หญิง 
 
1.2.อายุ 
               (1) ไมเกิน 30   ป      (2) 31 - 40  ป 
               (3) 41 - 50  ป      (4) 51 - 60  ป 
               (5) 60 ป ขึ้นไป 
 
1.3.อาชีพ    
                             (1)รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ        (2) พนักงานเอกชน / หางราน 
                 (3)เจาของกิจการ                                        (4) อื่น ๆ (โปรดระบุ)................................... 
 
1.4.รายไดเฉล่ียตอเดือนของทาน  
                
                             (1) ตํ่ากวาหรือเทากับ 10,000.-บาท                           (2) 10,001.- 20,000.-บาท 
                             (3) 20,001 – 30,000.-บาท                                         (4) 30,001 – 40,000.-บาท 
                 (5) 40,001 – 50,000.-บาท                                                                      (6) 50,000-บาท ขึ้นไป                      



 213 

1.5 ปจจุบันทานใชบริการสินเชื่อของธนาคารอยูก่ีแหง 
  
                             (1)  1 ธนาคาร                                                             (2)   2 ธนาคาร 
                             (3)  3 ธนาคาร                                                             (4)  มากกวา 3 ธนาคาร 
                            
1.6.ปจจุบันทานใชสินเชื่อประเภทใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)    
                             (1) เงินกู                                                                      (2) กูเบิกเงินเกินบัญชี 
                             (3) ต๋ัวสัญญาใชเงิน                                                     (4) หนังสือค้ําประกัน 
                             (5) สินเช่ือดานตางประเทศ      (6) อื่น ๆ (โปรดระบุ.) .........................   
 

1.7 บริการอื่น ๆ ท่ีทานใชบริการของธนาคารกสิกรไทย อยูในปจจุบัน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 

                              (1) ฝากเงิน                                                               (2) บริการโอนเงิน 

                              (3) ทําบัตรเอทีเอ็ม                                                    (4) ทําบัตรเครดิต 

                              (5) บริการดานตางประเทศ                                       (6) เงินกู (ไมมีหลักประกัน)                   
                              (7) กูเบิกเงินเกินบัญชี (ไมมีหลักประกัน)                (8) อื่น ๆ (โปรดระบุ)  .............................. 
                
 

1.8 ทานทราบขอมูลการใชบริการดานสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทย จากแหลงใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
             
                             (1)เจาหนาที่ธนาคาร                                                 (2)จดหมายจากธนาคาร (Direct Mail) 
                             (3)โปสเตอรของธนาคาร                                          (4)Call Center ของธนาคาร 
                             (5)Web Page ของธนาคาร     (6) อื่น ๆ (โปรดระบุ.) ............................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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สวนท่ี 2  :  ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกใช 
     บริการสินเชื่อ กับ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดชุมพร 

คําชี้แจง โปรดพิจารณาปจจัยตางๆ ตอไปน้ีวามีผลตอการตัดสินใจของทานในการใชบริการสินเช่ือกับธนาคาร  
กสิกรไทย จํากัด   (มหาชน) ใน จังหวัดชุมพร  ในระดับใดแลวใสเครื่องหมาย ลงในชองดานหลังของแตละขอ
เพียงชองเดียว 

ระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจ 

สวนประสมการตลาดบริการ 
พอใจ
มาก
ที่สุด 

พอใจ
มาก 

พอใจ    
ปานกลาง 

พอใจ
นอย 

พอใจ    
นอยที่สุด 

1) ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
1.1 วงเงินสินเช่ือที่ธนาคารใหแกลูกคา   

     

1.2 ระยะเวลาการผอนชําระ      
1.3 หลักประกัน / ภาระการค้ําประกัน      
1.4 การประเมินราคาหลักประกัน      
1.5 มีบริการที่ครบวงจร      
1.6 ใหวงเงินกูเพ่ิมเติมในสวนของคาใชจายอื่น ๆ      
1.7 อื่นๆ (โปรดระบุ........................................................      

2) ปจจัยดานราคา 
2.1 อัตราดอกเบี้ย   

     

2.2 คาประกันอัคคีภัย      
2.3 คาธรรมเนียมในการจัดการใหกู      
2.4 คาใชจายในการประเมินหลักทรัพยประกัน      
2.5 คาปรับเงินกูชําระคืนกอนกําหนด      
2.6 จํานวนเงินที่ผอนตองวด      
2.7 อื่นๆ (โปรดระบุ........................................................      

3) ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 
3.1 ทําเลที่ต้ังอยูใกล สะดวกตอการติดตอ 

     

3.2 มีจํานวนสาขามาก      
3.3 มีบริเวณที่จอดรถเพียงพอ      
3.4 มีบริการสอบถามทางโทรศัพท      
3.5 มีบริการติดตอทางอินเตอรเน็ต      
3.6 อื่นๆ (โปรดระบุ........................................................      
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สวนท่ี 2  :  ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ    ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ 
                 สินเชื่อ กับ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ใน จังหวัดชุมพร      ( ตอ  ) 
 

ระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจ 
                      

สวนประสมการตลาดบริการ พอใจ
มาก
ที่สุด 

พอใจ
มาก 

พอใจ    
ปานกลาง 

พอใจ
นอย 

พอใจ    
นอยที่สุด 

 4) ปจจัยดานสงเสริมการตลาด 
  4.1 มีพนักงานธนาคารไปแนะนําบริการนอกสถานที่ 

     

  4.2 มีสวนลดหรือยกเวนคาธรรมเนียมในชวงเวลาพิเศษ      
  4.3 มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ ผานสื่อตาง ๆ      
  4.4 อื่น ๆ (โปรดระบุ) ................................................      

5) ปจจัยดานพนักงาน 
5.1 พนักงานใหคําแนะนํา และคําปรึกษาอยางถูกตอง  
      โดยใชภาษาที่เขาใจงาย 

     

5.2 ความรู และความสามารถของพนักงาน      
5.3 พนักงานมีความนาเช่ือถือ      
5.4 ความมีนํ้าใจ มีมนุษยสัมพันธ และมารยาทท่ีดีของ 
      พนักงาน 

     

5.5 พนักงานใหบริการแกลูกคาอยางเสมอภาค      
5.6 อื่นๆ (โปรดระบุ........................................................      

6. ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 
6.1 ภายในธนาคารมีเครื่องมือ อุปกรณสํานักงานที่ 
      ทันสมัย 

     

6.2 ภายในธนาคารมีบรรยากาศที่ดี ตกแตงทันสมัย และ 
      สวยงาม 

     

6.3 ภายในธนาคารมีความเปนระเบียบ เชน การจัดวาง 
      อุปกรณ เอกสารการขอสินเช่ือ และปายสัญลักษณ 

     

6.4 ความมีช่ือเสียงและภาพพจนของธนาคาร      
6.5 ภายในธนาคารมีสิ่งอํานวยความสะดวก เชน  
    โทรทัศน นํ้าด่ืม ชา กาแฟ หนังสือพิมพ วารสารตางๆ 
      เกาอี้น่ังพัก และหองนํ้า 

     

6.6 อื่นๆ (โปรดระบุ........................................................      
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สวนท่ี 2  :  ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ  ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ 
                   สินเชื่อ  กับธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ใน จังหวัดชุมพร  ( ตอ ) 

ระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจ 
                      

สวนประสมการตลาดบริการ พอใจ
มาก
ที่สุด 

พอใจ
มาก 

พอใจ    
ปานกลาง 

พอใจ
นอย 

พอใจ    
นอยที่สุด 

7) ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 
7.1 สามารถใหผลการพิจารณาสินเช่ือเบื้องตนรวดเร็ว 

     

7.2 เอกสารประกอบคําขอสินเช่ือเหมาะสม กับการขอ
ใชบริการ 

     

7.3 มีระบบการทํางานที่ถูกตอง แมนยํา และเช่ือถือได      
7.4 ขั้นตอนการขออนุมัติสินเช่ือไมยุงยาก       
7.5 อื่นๆ (โปรดระบุ........................................................      
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สวนท่ี 3  :  ปญหาท่ีผูตอบแบบสอบถามพบ  ในการใชบริการสินเชื่อ กับ  ธนาคารกสกิรไทย  
                   จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดชุมพร                       
 
คําชี้แจง     โปรดพิจารณาปญหาตาง ๆ  ตอไปน้ี ที่มีผลตอการตัดสินใจของทานในการใชบริการสินเช่ือ กับ 
                  ธนาคารกสิกรไทย     จํากัด (มหาชน) ใน  จังหวัดชุมพร      วาปญหาเหลาน้ีมีความสําคัญระดับใดแลวทํา  
                   เครื่องหมาย ลงชองดานหลังของแตละขอเพียงชองเดียว 
 

ระดับความสําคัญของปญหาท่ีมีผลตอการตัดสินใจ 
ปญหา 

มากที่สุด มาก   ปานกลาง นอย   นอยที่สุด 

1) ปญหาดานผลิตภัณฑ 
1.1 วงเงินสินเช่ือที่ธนาคารใหแกลูกคาไมตรง 
      กับความตองการ 

     

1.2 ระยะเวลาการผอนชําระสั้น      

1.3 หลักประกัน / ภาระการค้ําประกันมาก      

1.4 การประเมินราคาหลักประกันใหตํ่า      

1.5  บริการไมครบวงจร      

1.6 ไมมีวงเงินกูเพ่ิมเติมในสวนของคาใชจายอื่น ๆ       

1.7 อื่นๆ (โปรดระบุ) ........................................................      

2) ปญหาดานราคา 
2.1 อัตราดอกเบี้ยสูง 

     

2.2 คาประกันอัคคีภัยสูง       

2.3 คาธรรมเนียมในการจัดการใหกูสูง      

2.4 คาใชจายในการประเมินหลักทรัพยประกันแพง      

2.5 มีคาปรับชําระหน้ีกอนกําหนดสูง      

2.6 จํานวนเงินที่ผอนตองวดมาก      

2.7 อื่นๆ (โปรดระบุ) ........................................................      

3) ปญหาดานชองทางการจัดจําหนาย 
  3.1 ทําเลที่ต้ังอยู ไมสะดวกในการเดินทาง 

     

3.2 จํานวนสาขาของธนาคารมีนอย       

3.3 สถานที่จอดรถคับแคบ       

3.4 ติดตอทางโทรศัพทยาก / รอสายนาน      

3.5 การติดตอทางอินเตอรเน็ตมีปญหาบอย      

3.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) ........................................................      
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สวนท่ี 3  :  ปญหาท่ีผูตอบแบบสอบถามพบ ในการใชบริการสินเชื่อ กับ ธนาคารกสกิรไทย                          
                     จํากัด (มหาชน) ในจังหวดัชุมพร  
 

ระดับความสําคัญของปญหาท่ีมีผลตอการตัดสินใจ 
ปญหา 

มากที่สุด มาก   ปานกลาง นอย   นอยที่สุด 

4) ปญหาดานสงเสริมการตลาด 
  4.1 ไมมี พนักงานธนาคารไปแนะนําบริการนอกสถานที่ 

     

4.2 ไมมี สวนลดหรือไมมีการยกเวนคาธรรมเนียมในชวง 
     เวลาพิเศษ 

     

4.3 การโฆษณา ประชาสัมพันธ ผานสื่อตาง ๆ มีนอย      

4.4  อื่น  ๆ  (โปรดระบุ) ..................................................      

5) ปญหาดานพนักงาน 
5.1 พนักงานใหคําแนะนําและคําปรึกษา ไม ชัดเจน  

     

5.2 พนักงาน ขาดความรู ความสามารถ      

5.3 พนักงานไมนาเช่ือถือ      

5.4 พนักงานไมมีนํ้าใจ , มารยาทไมดี   และ 
      ไมมี มนุษยสัมพันธ 

     

5.5 พนักงานใหบริการลูกคา ไมเสมอภาค      

5.6 อื่น ๆ ( โปรดระบุ ) .................................................      

 6) ปญหาดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ  
 6.1 ธนาคารขาดเครื่องมือ อุปกรณที่ทันสมัย 

     

6.2 ภายในธนาคารมีบรรยากาศที่ไมดี ตกแตงไมทันสมัย 
     และไมสวยงาม 

     

6.3 ภายในธนาคารขาดความเปนระเบียบ เชนการจัดวาง 
     อุปกรณ เอกสารการขอสินเช่ือ และปายสัญลักษณ 

     

6.4 ช่ือเสียงหรือภาพพจนของธนาคาร ไมนาเช่ือถือ      

6.5 ภายในธนาคาร ขาด สิ่งอํานวยความสะดวก เชน 
    โทรทัศน,นํ้าด่ืม,ชา,กาแฟ,หนังสือพิมพ,วารสารตาง ๆ 
    เกาอี้น่ังพัก และ หองนํ้า 

     

6.6 อื่น ๆ ( โปรดระบุ )............................................      
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สวนท่ี 3  :  ปญหาท่ีผูตอบแบบสอบถามพบในการใชบริการสินเชื่อ กับ ธนาคารกสกิรไทย                          
                   จํากัด (มหาชน) ใน จังหวัดชุมพร   (ตอ) 
 

ระดับความสําคัญของปญหาท่ีมีผลตอการตัดสินใจ 
ปญหา 

มากที่สุด มาก   ปานกลาง นอย   นอยที่สุด 

7) ปญหาดานกระบวนการใหบริการ 
 7.1 การใหคําตอบในการอนุมัติสินเช่ือลาชา 

     

 7.2 เอกสารยุงยาก ซับซอน ในการทํานิติกรรม      

7.3 การทํางาน มีหลายขั้นตอน และมีความผิดพลาดบอย      

7.4 ขั้นตอนการขออนุมัติสินเช่ือยุงยาก      

7.5 อื่น ๆ ( โปรดระบุ ) ...................................................      

 
ขอเสนอแนะตาง ๆ     เก่ียวกับการใหบริการดานสินเชื่อ     ของ  ธนาคารกสิกรไทย จํากัด  (มหาชน) ใน
จังหวัดชุมพร 

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 
    ขอขอบพระคุณท่ีไดสละเวลาในการตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ีเปนอยางสูง 
                 นายพินัย  ใจผองใส  ผูทําการศึกษา  
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ประวัติผูเขียน 
 

ชื่อ  - สกุล นายพินยั   ใจผองใส 
 

วัน เดือน ปเกิด 16  กุมภาพันธ  2501 

 

ประวัติการศึกษา          สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตรบัณฑติ 

 สาขาการพัฒนาชุมชน สถาบันราชภัฎนครปฐม 
 

ประวัติการทํางาน  

 ป พ.ศ. 2528 พนักงานบัญชี (ช้ันตน) 
  ธนาคารกสิกรไทย สาขาสองพ่ีนอง 
 ป พ.ศ. 2532    พนักงานเทมลเลอร (ช้ันกลาง)  
  ธนาคารกสิกรไทย สาขาสองพ่ีนอง 
 ป พ.ศ. 2536 ผูชวยสมุหบัญชี  ( ผูชวยหัวหนาสวน) 
  ธนาคารกสิกรไทย สาขาสองพ่ีนอง 
 ป พ.ศ. 2538 ธนกรสาขา (ผูชวยหัวหนาสวน) 
  บมจ.ธนาคารกสิกรไทย สาขาสองพ่ีนอง 
 ป พ.ศ. 2542 ผูชวยผูจัดการสาขา (หัวหนาสวน) 
                                                        บมจ.ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนเศรษฐกิจ 1 สมุทรสาคร 

 ป พ.ศ. 2545    ธนกรเครือขายการขายและใหบริการ(หวัหนาสวน)  

 บมจ.ธนาคารกสิกรไทย สํานักงานเขต 51 

 ป พ.ศ. 2546 เจาหนาท่ีลูกคาผูประกอบธุรกิจ (หัวหนาสวน) 
  หนวยลูกคาผูประกอบธุรกจิ ถนนเศรษฐกิจ 1 สมุทรสาคร 

 ป พ.ศ. 2548 เจาหนาท่ีธุรกจิลูกคาผูประกอบการ 2 (หวัหนาสวน) 
  ทีมลูกคาผูประกอบการ 2 ถนนเศรษฐกิจ 1 สมุทรสาคร 

  บมจ.ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนเศรษฐกิจ  สมุทรสาคร 

 ป พ.ศ. 2550  ผูจัดการทีมลูกคาผูประกอบการ 2 (หวัหนาสวน) 
  ทีมลูกคาผูประกอบการ 2  ชุมพร 


