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สารบัญ (ตอ) 
   

                      หนา 
  สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจยัสวนประสมการตลาดบริการ ท่ีมีผลตอการ 

              ตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือท่ี ธนาคารกสิกรไทย จํากดั  
               (มหาชน) ใน จังหวัดชุมพร 24 

  สวนท่ี 3   ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจของ 
                ลูกคาในการเลือกใชบริการสินเช่ือ   ธนาคารกสิกรไทย จํากดั    
                (มหาชน) ในจังหวดัชุมพร  จําแนกตามอายุ  รายไดเฉล่ียตอเดือน  
                อาชีพ   และ ประเภทสินเช่ือ   32 

  สวนท่ี 4    ปญหา ในการเลือกใชบริการสินเช่ือธนาคารกสิกรไทย จํากดั  
                 (มหาชน) ของลูกคา ใน จังหวดัชุมพร  97 

  สวนท่ี 5  ปญหาและขอเสนอแนะท่ีมีตอการเลือกใหบริการสินเช่ือ 
                 ธนาคารกสิกรไทย จํากดั  (มหาชน)  ใน   จังหวัดชุมพร    
                 จําแนกตามอายุ     รายไดเฉล่ียตอเดือน   อาชีพ  และประเภท 
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สารบัญตาราง 

 
ตาราง  หนา 

1 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 18 
2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาย ุ 18 
3 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ  19 
4 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม  รายไดเฉล่ีย 

ตอเดือน 20 
5 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามจํานวนธนาคาร

ท่ีผูตอบแบบสอบถามใชบริการสินเช่ือ 
21 

6 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม ประเภทสินเช่ือ 
ของธนาคารกสิกรไทย 21 

7 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามบริการอ่ืน ๆ ที
ใชบริการของธนาคารกสิกรไทย ใน ปจจบัุน 22 

8 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามแหลงขอมูลดาน
สินเช่ือ ของ ธนาคารกสิกรไทย 23 

9 แสดงสรุปคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ี
มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือธนาคารกสิกรไทยจํากัด(มหาชน) 
ในจังหวัดชุมพรของผูตอบแบบสอบถาม 24 

10 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับ
ความสําคัญ ของปจจัยดานผลิตภัณฑ ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
สินเช่ือ   25 

11 แสดงจํานวนรอยละ และคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับ
ความ สําคัญของปจจัยดานราคา ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือ 26 

12 แสดงจํานวนรอยละ และคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับ
ความสําคัญของปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย   ท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการสินเช่ือ 27 

 



 ฎ

สารบัญตาราง (ตอ) 
 
ตาราง  หนา 

13 แสดงจํานวนรอยละ  และคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับ
ความ สําคัญปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ี มีผลตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการสินเช่ือ 28 

14 แสดงจํานวน รอยละ  และคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับ
ความสําคัญของปจจัยดานพนักงาน   ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
สินเช่ือ 29 

15 แสดงจํานวนรอยละและคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับ
ความสําคัญ ของปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการสินเช่ือ 30 

16 แสดงจํานวน  รอยละ  และคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับ
ความสําคัญ     ของปจจัยดานกระบวนการใหบริการที่มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการสินเช่ือ 31 

17 แสดงสรุปคาเฉล่ียระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยสวน
ประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการดานสินเช่ือ   
จําแนกตามอายุ  32 

18 แสดงสรุปคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานผลิตภณัฑท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการดานสินเช่ือ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาย ุ 34 

19 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานราคาท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการสินเช่ือ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 36 

20 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ท่ีมีผล
ตอการ ตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม
อายุ 37 

21 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ท่ีมีผลตอ
การตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือ ของผูตอบแบบสอมถาม จําแนกตามอาย ุ 40 

22 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานพนกังานท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการสินเช่ือ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาย ุ 42 
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สารบัญตาราง (ตอ) 
 
ตาราง  หนา 

23 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานส่ิงแวดลอมดานกายภาพ   ท่ีมี
ผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนก
ตามอาย ุ 44 

24 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ท่ีมีผล
ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม
อายุ  46 

25 แสดงสรุปคาเฉล่ียระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยสวน
ประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือ  จําแนก
ตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 48 

26 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายได
เฉล่ียตอเดือน 50 

27 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานราคา ท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชสินเช่ือ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 52 

28 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญของปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายท่ีมีผล
ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม
รายไดเฉล่ียตอเดือน  54 

29 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอ
การตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม
รายไดเฉล่ียตอเดือน 56 

30 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานพนักงานท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการสินเช่ือ   ของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอ
เดือน 58 

31 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ     ท่ีมี
ผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือ   ของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนก
ตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 60 
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สารบัญตาราง (ตอ) 
 
ตาราง  หนา 

32 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญของปจจัยดานกระบวนการใหบริการท่ีมีผล
ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม
รายไดเฉล่ียตอเดือน 63 

33 แสดงสรุปคาเฉล่ียระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถาม ตอปจจัยสวน 
ประสมการตลาดบริการ ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือ  จําแนก
ตามอาชีพ 65 

34 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ 67 

35 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานราคา ท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการสินเช่ือของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามอาชีพ 69 

36 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ท่ีมีผล
ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม
อาชีพ 71 

37 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ท่ีมีผลตอ
การตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม
อาชีพ  73 

38 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานพนกังานท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการสินเช่ือ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ 75 

39 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพที่มีผล
ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม
อาชีพ 77 

40 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานกระบวนการใหบริการท่ีมีผล
ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม
อาชีพ 79 

41 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานผลิตภัณฑ  จําแนกตามประเภทสินเช่ือ 81 
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สารบัญตาราง (ตอ) 
 
ตาราง  หนา 

42 แสดงค า เฉลี่ ย ระดับความสํ า คัญท่ี มีผลตอการ ตัดสินใจของผู ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานราคา จําแนกตามประเภทสินเช่ือ 83 

43 แสดงค า เฉ ล่ียระ ดับความสํา คัญท่ี มีผลตอการ ตัด สินใจของ ผู ตอบ
แบบสอบถามที่มีตอปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย จําแนกตามประเภท
สินเช่ือ 85 

44 แสดงค า เฉ ล่ียระ ดับความสํา คัญท่ี มีผลตอการ ตัด สินใจของ ผู ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  จําแนกตามประเภท
สินเช่ือ 87 

45 แสดงค า เฉลี่ ย ระดับความสํ า คัญท่ี มีผลตอการ ตัดสินใจของผู ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานพนักงาน  จําแนกตามประเภทสินเช่ือ 89 

46 แสดงค า เฉ ล่ียระ ดับความสํา คัญท่ี มีผลตอการ ตัด สินใจของ ผู ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ  จําแนกตามประเภท
สินเช่ือ 91 

47 แสดงค า เฉลี่ ย ระดับความสํ า คัญท่ี มีผลตอการ ตัดสินใจของผู ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานกระบวนการ  จําแนกตามประเภทสินเช่ือ 93 

48 แสดงสรุปคาเฉล่ียระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถาม ตอปจจัยสวน 
ประสมการตลาดบริการ ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือ  จําแนก
ตามประเภทสินเช่ือ 95 

49 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปญหา ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการสินเช่ือ ของผูตอบแบบสอบถาม 97 

50 แสดงจํานวน  รอยละ และคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับ
ความสําคัญของ ปญหาดานผลิตภัณฑท่ีมีผล ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
สินเช่ือ  98 

51 แสดงจํานวน  รอยละ และคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับ
ความสําคัญของปญหาดานราคา ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือ 99 

   

 



 ฒ

สารบัญตาราง (ตอ) 
 
ตาราง  หนา 

52 แสดงจํานวน  รอยละ และคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับ
ความสําคัญของปญหาดานชองทางการจัดจําหนาย ท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการสินเช่ือ 100 

53 แสดงจํานวน  รอยละ และคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับ
ความสําคัญของปญหาดานการสงเสริมการตลาด ท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการสินเช่ือ 101 

54 แสดงจํานวน  รอยละ และคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับ
ความสําคัญของปญหาดานพนักงาน ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
สินเช่ือ 102 

55 แสดงจํานวน  รอยละ และคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับ
ความสําคัญของปญหา ดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการสินเช่ือ 103 

56 แสดงจํานวน  รอยละ และคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับ
ความสําคัญของปญหาดานกระบวนการใหบริการ ท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการสินเช่ือ 104 

57 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปญหา ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการสินเช่ือ  จําแนกตามอายุ 105 

58 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปญหาดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 107 

59 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปญหาดานราคาท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการสินเช่ือ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 109 

60 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปญหาดานชองทางการจัดจําหนายท่ีมีผล
ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม
อายุ 111 

61 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปญหาดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอ
การตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 113 

   



 ณ

สารบัญตาราง (ตอ) 
 
ตาราง  หนา 

62 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปญหาดานพนักงานท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 115 

63 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปญหาดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพท่ีมีผล
ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือของผูตอบแบบสอบถาม   จําแนกตาม
อายุ 117 

64 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปญหาดานกระบวนการใหบริการที่มีผล
ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม
อายุ 119 

65 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปญหาท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการสินเช่ือของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน  121 

66 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปญหาดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายได
เฉล่ียตอเดือน 123 

67 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปญหาดานราคาท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการสินเช่ือของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอ
เดือน  125 

68 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปญหาดานชองทางการจัดจําหนายท่ีมีผล
ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม
รายไดเฉล่ียตอเดือน  127 

69 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปญหาดานการสงเสริมการตลาด ท่ีมีผล
ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตาม
รายไดเฉล่ียตอเดือน  129 

70 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปญหาดานพนักงาน ท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายได
เฉล่ียตอเดือน 131 

   
   



 ด

สารบัญตาราง (ตอ) 
 
ตาราง  หนา 

71 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปญหาดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพท่ีมีผล
ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือของผูตอบแบบสอบถาม   จําแนกตาม
รายไดเฉล่ียตอเดือน  133 

72 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปญหาดานกระบวนการใหบริการท่ีมีผล
ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือ ของผูตอบแบบสอบถาม   จําแนกตาม
รายไดเฉล่ียตอเดือน  136 

73 แสดงสรุปคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปญหาท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการสินเช่ือของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ 138 

74 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปญหาดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ 140 

75 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปญหาดานราคา ท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการสินเช่ือของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ 142 

76 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปญหา ดานชองทางการจัดจําหนายท่ีมีผล
ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม
อาชีพ 144 

77 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปญหาดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอ
การตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ 146 

78 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปญหาดานพนักงาน ท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ 148 

79 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปญหาดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพท่ีมีผล
ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม
อาชีพ 150 

80 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปญหาดานกระบวนการใหบริการที่มีผล
ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตาม
อาชีพ 152 

 
 



 ต

สารบัญตาราง (ตอ) 
 
ตาราง  หนา 

81 แสดงคาเฉล่ียระดับปญหาท่ีพบในตอการใชบริการสินเช่ือของผูตอบ
แบบสอบถามดานผลิตภัณฑ  จําแนกตามประเภทสินเช่ือ 154 

82 แสดงคาเฉล่ียระดับปญหาท่ีพบในตอการใชบริการสินเช่ือของผูตอบ
แบบสอบถามดานราคา  จําแนกตามประเภทสินเช่ือ 156 

83 แสดงคาเฉล่ียระดับปญหาท่ีพบในตอการใชบริการสินเช่ือของผูตอบ
แบบสอบถามดานชองทางการจัดจําหนาย  จําแนกตามประเภทสินเช่ือ 158 

84 แสดงคาเฉล่ียระดับปญหาท่ีพบในตอการใชบริการสินเช่ือของผูตอบ
แบบสอบถามดานการสงเสริมการตลาด จําแนกตามประเภทสินเช่ือ 160 

85 แสดงคาเฉล่ียระดับปญหาท่ีพบในตอการใชบริการสินเช่ือของผูตอบ
แบบสอบถามดานบุคลากร จําแนกตามประเภทสินเช่ือ 162 

86 แสดงคาเฉล่ียระดับปญหาท่ีพบในตอการใชบริการสินเช่ือของผูตอบ
แบบสอบถามดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ  จําแนกตามประเภทสินเช่ือ 164 

87 แสดงคาเฉล่ียระดับปญหาท่ีพบในตอการใชบริการสินเช่ือของผูตอบ
แบบสอบถามดานกระบวนการใหบริการ  จําแนกตามประเภทสินเช่ือ 166 

88 แสดงคาเฉล่ียระดับปญหาท่ีพบในตอการใชบริการสินเช่ือของผูตอบ
แบบสอบถามดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ  จําแนกตามประเภทสินเช่ือ 168 

89 แสดงปจจัยยอยของปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ท่ีใหความสําคัญเปน
ลําดับแรก  ของผูตอบแบบสอบถาม 171 

90 แสดงปจจัยยอยของสวนประสมการตลาด ท่ีใหความสําคัญเปนลําดับแรกของ
ผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 172 

91 แสดงปจจยัยอยของสวนประสมการตลาด ท่ีใหความสําคัญเปนลําดับแรกของ
ผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม รายไดเฉล่ียตอเดือน 172 

92 แสดงปจจัยยอยของสวนประสมการตลาด ท่ีใหความสําคัญเปนลําดับแรกของ
ผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม อาชีพ 178 

93 แสดงปจจยัยอยของสวนประสมการตลาด ท่ีใหความสําคัญเปนลําดับแรกของ
ผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทสินเช่ือ 181 

   



 ถ

สารบัญตาราง (ตอ) 
 
ตาราง  หนา 

94 ตารางท่ี 94   แสดงปญหาของสวนประสมการตลาด ท่ีใหความสําคัญเปน
ลําดับแรกของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม อายุ  185 

95 แสดงปญหาของสวนประสมการตลาด ท่ีใหความสําคัญเปนลําดับแรกของ
ผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 188 

96 แสดงปญหาของสวนประสมการตลาด ท่ีใหความสําคัญเปนลําดับแรกของ
ผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม อาชีพ 191 

97 แสดงปญหาของสวนประสมการตลาด ท่ีใหความสําคัญเปนลําดับแรกของ
ผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทสินเช่ือ 194 

 


