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บทคัดยอ 
 
  การศึกษาคนควาอิสระน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจยัสวนประสมการตลาดบริการ
ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือ กับ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในจังหวดั
ชุมพร ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ กลุมลูกคา ท่ีใชบริการสินเช่ือ กับธนาคารกสิกรไทย จํากัด 
(มหาชน) ในจังหวดัชุมพร ซ่ึงมีจํานวน 4 สาขา คือ สาขาชุมพร สาขาปากนํ้าชุมพร  สาขาทาแซะ 
และสาขาหลังสวนชุมพร โดยกําหนดขนาดตัวอยางแบบเจาะจง จํานวน 280 ราย เคร่ืองมือท่ีใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม 

ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุไมเกิน 30 ป มี
อาชีพพนักงานเอกชน/หางราน  มีรายไดเฉล่ียตอเดือนต้ังแต 10,001 – 20,000.-บาท จํานวนธนาคาร
ท่ีใชอยู  2 แหง ประเภทสินเช่ือท่ีใช คือ เงินกู(ท่ัวไป)  บริการอื่น ๆ ท่ีใชบริการมากท่ีสุดดานฝาก
เงิน  และทราบแหลงขอมูลดานสินเช่ือของธนาคารจากเจาหนาท่ีธนาคาร 

ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือกับ 
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดชุมพร ของ ผูตอบแบบสอบถาม โดยรวมให
ความสําคัญตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ มีคาเฉล่ียรวมในระดับมาก เรียงตามลําดับ ดังนี้ 
ปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ รองลงมา คือ  ปจจัยดานพนักงาน  ปจจัยดานกระบวนการ
ใหบริการ  ปจจัยดานผลิตภัณฑ และปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย    ตามลําดับ  สวนปจจัยดาน



 จ 

สงเสริมการตลาด และปจจัยดานราคา มีคาเฉลี่ยรวมในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาใน
รายละเอียดของแตละปจจัย พบวา ปจจัยยอยท่ีมีผลลําดับแรก ดังนี้  

ปจจัยดานผลิตภัณฑไดแก มีบริการที่ครบวงจร ปจจยัดานราคาไดแก จํานวนเงินท่ี
ผอนตองวด ปจจัยดานสถานท่ีใหบริการไดแก ทําเลท่ีต้ังอยูใกลสะดวกตอการติดตอ ปจจัยดาน
สงเสริมการตลาดไดแก มีการโฆษณา ประชาสัมพันธผานส่ือตาง ๆ ปจจัยดานพนักงานไดแก มี
ความนาเช่ือถือ ปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพไดแก ภายในธนาคารมีบรรยากาศท่ีดี ตกแตง
ทันสมัยและสวยงาม  และปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ไดแก เอกสารประกอบคําขอสินเช่ือ
เหมาะสมกับการขอใชบริการ และมีระบบการทํางานท่ีถูกตองแมนยํา เช่ือถือได  

      สําหรับผลการศึกษา ปญหาและขอเสนอแนะในการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือ
กับ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดชุมพร ของผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอ
ปญหาโดยรวมในระดับปานกลาง  ซ่ึงในรายละเอียดพบวาปญหาที่ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับปานกลาง เรียงตามลําดับ ไดแก ปญหาดานราคา  รองลงมาคือ ปญหาดาน
ผลิตภัณฑ ปญหาดานสถานท่ีใหบริการ  ปญหาดานกระบวนการใหบริการ ปญหาดานสงเสริม
การตลาด  ปญหาดานพนักงาน  และปญหาดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ตามลําดับ  และเม่ือ
พิจารณาในรายละเอียดของแตละปญหา พบวา ปญหายอยท่ีใหความสําคัญลําดับแรก ไดแก 

     ปญหายอยดานผลิตภัณฑไดแก การประเมินราคาหลักประกนัตํ่า ปญหายอยดานราคา
ไดแก อัตราดอกเบ้ียสูง และคาธรรมเนียมในการจดัการใหกูสูง ปญหายอยดานชองทางการจัด
จําหนายไดแก สถานท่ีจอดรถคับแคบ ปญหายอยดานสงเสริมการตลาดไดแก ไมมีสวนลดหรือไมมี
การยกเวนคาธรรมเนียมในชวงเวลาพเิศษ  ปญหายอยดานพนกังานไดแก พนกังานใหคําแนะนํา 
และคําปรึกษาไมชัดเจน  ปญหายอยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพไดแก ภายในธนาคารขาดความ
เปนระเบียบ เชนการจัดวางอุปกรณ เอกสารการขอสินเช่ือ และปายสัญลักษณ และปญหายอยดาน
กระบวนการใหบริการไดแก ข้ันตอนการขออนุมัติสินเช่ือยุงยาก  
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ABSTRACT 

 
  The objective of this independent study was to study the services marketing mix 
factors affecting customer selection of loan credit from Kasikornbank public company limited in 
Chumphon province. The data of this research were collected from 280 customers who  used loan 
credit services of Kasikornbank in Chumphon province which consisted of 4 branches:  
Chumphon branch, Paknam Chumphon branch, Ta-Sae branch, and Lungsuan Chumphon branch. 
Questionnaire was used to collect the data.   

The study shown that  most of the respondents were female age under 30 years old.  
Most of then were official employee who earn monthly income about 10,000 – 20,000 baht per 
month.  Most respondent, generally used financial services with 2 banks, mostly for deposit 
service while the most popular used in type of service credit loan (normal type). Most of them 
were informed data of credit loan services by bank officers.    

The services marketing mix factors affecting customer selection of loan credit from 
Kasikornbank public company limited in Chumphon province were overall rated at high-middle 
level. The factors which were rated at high level were physical, people, process, product, and 
place, respectively. While the factors which were rated at medium level were promotion and 
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price, respectively.  In  each factor, that the sub factor  which was rated as  the first priority  could 
be shown as below: 

The product factor was the full services. The price factor was the interest rate. The 
place factor was the location which was nearby and convenient to contact. The promotion factor 
was the advertiment using the communication channels. The people factor was the reliability. The 
physical factor was the atmosphere of the bank’s branch which was modern and nice. And the 
process factor was the proper approval of the required documents and accurate and reliable 
process.  

The services marketing mix problem factors affecting respondents selection of loan 
credit from Kasikornbank public company limited company in Chumphon province was overall 
rate at the middle level. The most important problems were price, product, place, process, 
promotion, people, physical, respectively. In each problems, we found that the sub factor which 
ware rated or the first priority problems could be shown as follows: 

The product factor was low value of collateral appraising The price factor was the 
high interest rate and the charge of front-end fee. The place factor was the narrow space for car 
parking. The promotion factor was no discount in a special occasion. The people factor was bank 
staffs provided an unclear suggestion. The physical factor was lacking of neat in place. And the 
process factor was the complicated process of credit approval.  

 
 


