
 
บทท่ี 5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล  ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 
 

  การคนควาแบบอิสระเร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการสินเช่ือ กับ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ใน จังหวัดชุมพร    มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการและปญหา โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากผูตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 280 ตัวอยาง สามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และ
ขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 
สรุปผลการศึกษา  
     
 สวนท่ี 1    ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  
  จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง  มีอายุไมเกิน 30 ป 
อาชีพ พนักงานเอกชน/หางราน  มีรายไดระหวาง 10,001 - 20,000 บาท/ตอเดือน จํานวนธนาคารท่ี
ใชบริการอยู 2 แหง   ประเภทสินเช่ือท่ีใชคือ เงินกู     บริการอ่ืน ๆ ท่ีใชบริการมากท่ีสุดดานฝากเงิน  
และทราบแหลงขอมูลดานสินเช่ือของธนาคาร จากเจาหนาท่ีของธนาคาร 
  
   สวนท่ี 2 ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
สินเชื่อ กับ  ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ใน  จังหวัดชุมพร 
   จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามโดยรวมใหความสําคัญตอปจจัยสวน
ประสมการตลาดบริการ โดยรวมในระดับมาก เรียงตามลําดับ ดังนี้  ปจจัยดานส่ิงแวดลอมทาง
กายภาพ  ปจจัยดานพนักงาน รองลงมา คือ ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ   ปจจัย ดานผลิตภัณฑ 
และปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ตามลําดับ   ในขณะท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
ระดับปานกลาง ไดแก ปจจัยดานสงเสริมการตลาด และปจจัยดานราคา ตามลําดับ สามารถสรุป
ระดับความสําคัญของปจจัยไดตามตารางท่ี 89 ดังนี้  
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ตารางท่ี 89  แสดงปจจัยยอยของปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ท่ีใหความสําคัญเปนลําดับแรก   
 ของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ลําดับ ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญเปนลําดับแรก 
1 ปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ    -ภายในธนาคารมีบรรยากาศท่ีดี ตกแตงทันสมัย  

    และ สวยงาม 
2 ปจจัยดานพนกังาน - มีความนาเช่ือถือ 
3 ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ  - เอกสารประกอบการขอสินเช่ือเหมาะสมกับ 

    การขอ ใชบริการ 
- มีระบบการทํางานท่ีถูกตองแมนยํา และเช่ือถือ
ได 

4 ปจจัยดานผลิตภัณฑ - มีบริการที่ครบวงจร 
5 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย - ทําเลที่ต้ังอยูใกลสะดวกตอการติดตอ 
6 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด - มีการโฆษณาประชาสัมพันธผานส่ือตาง ๆ 
7 ปจจัยดานราคา - จํานวนเงินท่ีผอนตองวด 

 

 สวนท่ี 3       ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ     ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการดานสินเชื่อ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด  (มหาชน) ใน จังหวัดชุมพร จําแนกตามอายุ รายได
เฉล่ียตอเดือน อาชีพ และจําแนกตามประเภทสินเชื่อ ดงัแสดงในตารางท่ี 90-97 

   

 
 
 
 
 
 



 170 

ตารางที่ 90  แสดงปจจัยยอยของสวนประสมการตลาด ที่ใหความสําคัญเปนลําดับแรกของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ  
ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ     

  ผูตอบ
แบบสอบถาม 

ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัด
จําหนาย 

ดานการสงเสริมการตลาด ดานพนักงาน ดานสิ่งแวดลอมทาง
กายภาพ 

ดานปจจัยกระบวนการ
ใหบริการ 

อาย ุ
ไมเกิน 30 ป 

มีบริการที่ครบวงจร 
 

จํานวนเงินที่ผอน 
ตองวด 
 

ทําเลที่ตั้งอยูใกล สะดวก
ตอการติดตอ 
 

มีการโฆษณา 
ประชาสัมพันธผานสื่อ
ตางๆ 

ความมีน้ําใจมีมนุษย
สัมพันธ และมารยาทที่ดี
ของพนักงาน 

ภายในธนาคารมี
บรรยากาศที่ดีตกแตง
ทันสมัย และสวยงาม 

เอกสารประกอบคําขอ
เหมาะสมกับการขอใช
บริการ  

31 – 40 ป วงเงินสินเชื่อที่ธนาคาร
ใหแกลูกคา 
 

จํานวนเงินที่ผอน 
ตองวด 
 

ทําเลที่ตั้งอยูใกล สะดวก
ตอการติดตอ 
 

มีการโฆษณา 
ประชาสัมพันธผานสื่อ
ตางๆ 
 

พนักงานมีความนาเชื่อถือ 
 

ภายในธนาคารมี
บรรยากาศที่ดีตกแตง
ทันสมัย และสวยงาม 
ความมีชื่อเสียงและ
ภาพพจนของธนาคาร 

มีระบบการทํางานที่ถูกตอง
แมนยําและเชื่อถือได 
 

41 – 50 ป มีบริการที่ครบวงจร 
 

จํานวนเงินที่ผอน 
ตองวด 
 

ทําเลที่ตั้งอยูใกล สะดวก
ตอการติดตอ 
 

มีการโฆษณา 
ประชาสัมพันธผานสื่อ
ตางๆ   

ความมีน้ําใจมีมนุษย
สัมพันธ และมารยาทที่ดี
ของพนักงาน   

ความมีชื่อเสียงและ
ภาพพจนของธนาคาร 
 

มีระบบการทํางานที่ถูกตอง
แมนยําและเชื่อถือได   

51 – 60 ป มีบริการที่ครบวงจร 
 

คาธรรมเนียมในการ
จัดการใหกู 
 

ทําเลที่ตั้งอยูใกล สะดวก
ตอการติดตอ 
 

มีการโฆษณา 
ประชาสัมพันธผานสื่อ
ตางๆ 
 

พนักงานมีความนาเชื่อถือ 
 

ภายในธนาคารมีสิ่ง
อํานวยความสะดวก เชน
โทรทัศน น้ําดื่ม ชา กาแฟ 
หนังสือพิมพ วารสารตาง 
ๆ เกาอี้นั่งพัก และหองน้ํา 

เอกสารประกอบคําขอ
เหมาะสมกับการขอใช
บริการ 
 

60 ป ขึ้นไป วงเงินสินเชื่อที่ธนาคาร
ใหแกลูกคา 
หลักประกัน/ภาระการค้ํา
ประกัน 
 

อัตราดอกเบี้ย 
คาประกันอัคคีภัย 
คาใชจายในการประเมิน
หลักทรัพย 
จํานวนเงินที่ผอนตองวด 
 

ทําเลที่ตั้งอยูใกล สะดวก
ตอการติดตอ 
 

มีการโฆษณา 
ประชาสัมพันธผานสื่อ
ตางๆ 
 

ความรูและความสามารถ
ของพนักงาน 

ภายในธนาคารมีสิ่ง
อํานวยความสะดวก เชน
โทรทัศน น้ําดื่ม ชา กาแฟ 
หนังสือพิมพ วารสาร 
ตาง ๆ เกาอี้นั่งพัก และ
หองน้ํา 
 

มีระบบการทํางานที่ถูกตอง
แมนยําและเชื่อถือได 

172 
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จากตารางท่ี 90    พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสม
การตลาด ตางกัน  โดยพบวา 

ผูตอบแบบสอบถามอายุไมเกิน 30  ป ใหความสําคัญดานผลิตภัณฑในระดับมากใน
เร่ือง มีบริการครบวงจร   ดานราคา ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง จํานวนเงินท่ีผอนตองวด  
ดานชองทางการจัดจําหนาย ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง ทําเลที่ต้ังใกลสะดวกตอการติดตอ   
ดานการสงเสริมการตลาด  ใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุดในเร่ือง มีการโฆษณาประชาสัมพันธ
ผานส่ือตางๆ  ดานพนักงาน   ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง ความมีมนุษยสัมพันธและ
มารยาทที่ดีของพนักงาน  ดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง ภายใน
ธนาคารมีบรรยากาศท่ีดีตกแตงทันสมัย และสวยงาม ดานกระบวนการใหบริการ ใหความสําคัญใน
ระดับมากในเร่ืองเอกสารประกอบคําขอเหมาะสมกับการขอใชบริการ 
 ผูตอบแบบสอบถามอายุ 31-40 ป ใหความสําคัญดานผลิตภัณฑในระดับมากในเร่ือง 
มีวงเงินสินเช่ือท่ีธนาคารใหแกลูกคา   ดานราคา ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง จํานวนเงินท่ี
ผอนตองวด  ดานชองทางการจัดจําหนาย ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง ทําเลที่ต้ังใกลสะดวก
ตอการติดตอ   ดานการสงเสริมการตลาด  ใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุดในเร่ือง มีการโฆษณา
ประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ  ดานพนักงาน   ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง พนักงานมีความ
นาเช่ือถือดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง ภายในธนาคารมี
บรรยากาศท่ีดีตกแตงทันสมัย และสวยงาม ดานกระบวนการใหบริการ ใหความสําคัญในระดับมาก
ในเร่ือง ภายในธนาคารมีบรรยากาศท่ีดีตกแตงทันสมัย และสวยงามความมีช่ือเสียงและภาพพจน
ของธนาคาร 
 ผูตอบแบบสอบถามอายุ 41-50 ป ใหความสําคัญดานผลิตภัณฑในระดับมากในเร่ือง 
มีบริการที่ครบวงจร    ดานราคา ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง จํานวนเงินท่ีผอนตองวด  ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง ทําเลที่ต้ังใกลสะดวกตอการติดตอ   
ดานการสงเสริมการตลาด  ใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุดในเร่ือง มีการโฆษณาประชาสัมพันธ
ผานส่ือตางๆ  ดานพนักงาน   ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง ความมีน้ําใจมีมนุษยสัมพันธ 
และมารยาทที่ดีของพนักงาน  ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง ความมี
ช่ือเสียงและภาพพจนของธนาคารดานกระบวนการใหบริการ ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง 
มีระบบการทํางานท่ีถูกตองแมนยําและเช่ือถือได   
 ผูตอบแบบสอบถามอายุ 51-60 ป ใหความสําคัญดานผลิตภัณฑในระดับมากในเร่ือง 
มีบริการที่ครบวงจร    ดานราคา ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง คาธรรมเนียมในการจัดการให
กู  ดานชองทางการจัดจําหนาย ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง ทําเลที่ต้ังใกลสะดวกตอการ
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ติดตอ   ดานการสงเสริมการตลาด  ใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุดในเร่ือง มีการโฆษณา
ประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ  ดานพนักงาน   ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง พนักงานมีความ
นาเช่ือถือ  ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง ภายในธนาคารมีส่ิงอํานวย
ความสะดวก เชนโทรทัศน น้ําดื่ม ชา กาแฟ หนังสือพิมพ วารสารตาง ๆ เกาอ้ีนั่งพัก และหองน้ํา  
ดานกระบวนการใหบริการ ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง เอกสารประกอบคําขอเหมาะสม
กับการขอใชบริการ 
 ผูตอบแบบสอบถามอายุ 60 ปข้ึนไป ใหความสําคัญดานผลิตภัณฑในระดับมากใน
เร่ือง วงเงินสินเช่ือท่ีธนาคารใหแกลูกคาหลักประกัน/ภาระการค้ําประกันดานราคา ใหความสําคัญ
ในระดบัมากในเร่ือง อัตราดอกเบ้ีย คาประกันอัคคีภยั  คาใชจายในการประเมินหลักทรัพย จํานวน
เงินท่ีผอนตองวดดานชองทางการจัดจําหนาย ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง ทําเลท่ีต้ังใกล
สะดวกตอการติดตอ   ดานการสงเสริมการตลาด  ใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุดในเร่ือง มีการ
โฆษณาประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ  ดานพนักงาน   ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง ความรู
และความสามารถของพนักงาน  ดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง 
ภายในธนาคารมีส่ิงอํานวยความสะดวก เชนโทรทัศน น้ําดื่ม ชา กาแฟ หนังสือพิมพ วารสารตาง ๆ 
เกาอ้ีนั่งพกั และหองน้ํา  ดานกระบวนการใหบริการ ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง มีระบบ
การทํางานท่ีถูกตองแมนยําและเช่ือถือได 
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ตารางที่ 91   แสดงปจจัยยอยของสวนประสมการตลาด ที่ใหความสําคัญเปนลําดับแรกของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม รายไดเฉลี่ยตอเดอืน 
ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ผูตอบ

แบบสอบถาม ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัด
จําหนาย 

ดานการสงเสริมการตลาด ดานพนักงาน ดานสิ่งแวดลอมทาง
กายภาพ 

ดานปจจัยกระบวนการ
ใหบริการ 

ไมเกิน 10,000
บาท 

มีบริการที่ครบวงจร 
 

จํานวนเงินที่ผอนตองวด 
 

ทําเลที่ตั้งอยูใกล สะดวก
ตอการติดตอ   

มีการโฆษณา 
ประชาสัมพันธผานสื่อ
ตางๆ   

ความมีน้ําใจมีมนุษย
สัมพันธ และมารยาทที่ดี
ของพนักงาน   

ภายในธนาคารมีเครื่องมือ
อุปกรณสํานักงานที่
ทันสมัย   

มีระบบการทํางานที่ถูกตอง 
แมนยําและเชื่อถือได 
 

10,001 – 
20,000บาท 

มีบริการที่ครบวงจร 
 

จํานวนเงินที่ผอนตองวด 
 

ทําเลที่ตั้งอยูใกล สะดวก
ตอการติดตอ 
 

มีการโฆษณา 
ประชาสัมพันธผานสื่อ
ตางๆ   

พนักงานมีความนาเชื่อถือ 
 

ภายในธนาคารมีเครื่องมือ
อุปกรณสํานักงานที่
ทันสมัย 
 

เอกสารประกอบคําขอ
เหมาะสมกับการขอใชบริการ 
มีระบบการทํางานที่ถูกตอง 
แมนยําและเชื่อถือได 

20,001 – 
30,000 บาท 

มีบริการที่ครบวงจร 
 

จํานวนเงินที่ผอนตองวด ทําเลที่ตั้งอยูใกล สะดวก
ตอการติดตอ 
 

มีการโฆษณา 
ประชาสัมพันธผานสื่อ
ตางๆ   

ความมีน้ําใจมีมนุษย
สัมพันธ และมารยาทที่ดี
ของพนักงาน   

ความมีชื่อเสียงและ
ภาพพจนของธนาคาร 
 

เอกสารประกอบคําขอ
เหมาะสมกับการขอใชบริการ 
 

30,001 – 
40,000 บาท 

มีบริการที่ครบวงจร 
 

จํานวนเงินที่ผอนตองวด 
 

ทําเลที่ตั้งอยูใกล สะดวก
ตอการติดตอ 
 

มีการโฆษณา 
ประชาสัมพันธผานสื่อ
ตางๆ 

ความมีน้ําใจมีมนุษย
สัมพันธ และมารยาทที่ดี
ของพนักงาน 

ภายในธนาคารมี
บรรยากาศที่ดี ตกแตง
ทันสมัย และสวยงาม 

มีระบบการทํางานที่ถูกตอง 
แมนยําและเชื่อถือได 
 

40,001 – 
50,000 บาท 

ระยะเวลาการผอนชําระ 
 

จํานวนเงินที่ผอนตองวด 
อัตราดอกเบี้ย 
 

ทําเลที่ตั้งอยูใกล สะดวก
ตอการติดตอ 
 

มีการโฆษณา 
ประชาสัมพันธผานสื่อ
ตางๆ 
 

พนักงานมีความนาเชื่อถือ 
 

ความมีชื่อเสียงและ
ภาพพจนของธนาคาร 
 

สามารถใหผลการพิจารณา
สินเชื่อเบื้องตนรวดเร็ว 
เอกสารประกอบคําขอ
เหมาะสมกับการขอใชบริการ 

50,000 บาท 
ขึ้นไป 

วงเงินสินเชื่อที่ธนาคาร
ใหแกลูกคา 
 

จํานวนเงินที่ผอนตองวด 
คาใชจายในการประเมิน
หลักทรัพยประกัน 

ทําเลที่ตั้งอยูใกล สะดวก
ตอการติดตอมีบริเวณ ที่
จอดรถอยางเพียงพอ 

 

มีพนักงานธนาคาร 
ออกไปแนะนําบริการ
นอกสถานที่ 
 

พนักงานมีความนาเชื่อถือ 
 

ภายในธนาคารมีเครื่องมือ
อุปกรณสํานักงานที่
ทันสมัยความมีชื่อเสียง
และภาพพจนของธนาคาร 
 

เอกสารประกอบคําขอ
เหมาะสมกับการขอใชบริการ 
มีระบบการทํางานที่ถูกตอง 
แมนยําและเชื่อถือได 
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จากตารางท่ี 91   พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสม
การตลาด ตางกัน  โดยพบวา 

ผูตอบแบบสอบถามรายไดไมเกิน 10,000 บาท  ใหความสําคัญดานผลิตภัณฑใน
ระดับมากในเร่ือง มีบริการครบวงจร   ดานราคา ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง จํานวนเงินท่ี
ผอนตองวด  ดานชองทางการจัดจาํหนาย ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง ทําเลที่ต้ังใกลสะดวก
ตอการติดตอ   ดานการสงเสริมการตลาด  ใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุดในเร่ือง มีการโฆษณา
ประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ  ดานพนักงาน   ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง ความมีมนุษย
สัมพันธและมารยาทที่ดีของพนักงาน  ดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ใหความสําคัญในระดับมากใน
เร่ือง ภายในธนาคารมีเคร่ืองมืออุปกรณสํานักงานท่ีทันสมัย  ดานกระบวนการใหบริการ ให
ความสําคัญในระดับมากในเร่ือง มีระบบการทํางานท่ีถูกตองแมนยําและเช่ือถือได 
 ผูตอบแบบสอบถามรายได 10,001-20,000 บาท  ใหความสําคัญดานผลิตภัณฑใน
ระดับมากในเร่ือง มีบริการที่ครบวงจร     ดานราคา ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง จํานวนเงิน
ท่ีผอนตองวด  ดานชองทางการจัดจําหนาย ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง ทําเลที่ต้ังใกล
สะดวกตอการติดตอ   ดานการสงเสริมการตลาด  ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง มีการโฆษณา
ประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ  ดานพนักงาน   ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง พนักงานมีความ
นาเช่ือถือ   ดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง ภายในธนาคารมี
เคร่ืองมืออุปกรณสํานักงานท่ีทันสมัย  ดานกระบวนการใหบริการ ใหความสําคัญในระดับมากใน
เร่ือง เอกสารประกอบคําขอเหมาะสมกับการขอใชบริการ  และมีระบบการทํางานท่ีถูกตองแมนยํา
และเช่ือถือได 
 ผูตอบแบบสอบถามรายได 20,001-30,000 บาท ใหความสําคัญดานผลิตภัณฑใน
ระดับมากในเร่ือง มีบริการที่ครบวงจร    ดานราคา ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง จํานวนเงิน
ท่ีผอนตองวด  ดานชองทางการจัดจําหนาย ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง ทําเลที่ต้ังใกล
สะดวกตอการติดตอ   ดานการสงเสริมการตลาด  ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง มีการโฆษณา
ประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ  ดานพนักงาน   ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง   ความมีน้ําใจมี
มนุษยสัมพันธและมารยาทท่ีดีของพนักงาน  ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ใหความสําคัญในระดับมาก
ในเร่ือง ความมีช่ือเสียงและภาพพจนของธนาคารดานกระบวนการใหบริการ ใหความสําคัญใน
ระดับมากในเร่ือง เอกสารประกอบคําขอเหมาะสมกับการขอใชบริการ   
 ผูตอบแบบสอบถามรายได 30,001-40,000 บาท  ใหความสําคัญดานผลิตภัณฑใน
ระดับมากในเร่ือง มีบริการที่ครบวงจร    ดานราคา ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง จํานวนเงิน
ท่ีผอนตองวด   ดานชองทางการจัดจําหนาย ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง ทําเลท่ีต้ังใกล
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สะดวกตอการติดตอ   ดานการสงเสริมการตลาด  ใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุดในเร่ือง มีการ
โฆษณาประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ  ดานพนักงาน   ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง ความมี
น้ําใจมีมนุษยสัมพันธและมารยาทท่ีดีของพนักงาน  ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ใหความสําคัญใน
ระดับมากในเร่ือง ภายในธนาคารมีบรรยากาศท่ีดี ตกแตงทันสมัยและสวยงาม   ดานกระบวนการ
ใหบริการ ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง มีระบบการทํางานท่ีถูกตองแมนยําและเช่ือถือได 
 ผูตอบแบบสอบถามรายได 40,001-50,000 บาท  ใหความสําคัญดานผลิตภัณฑใน
ระดับมากในเร่ือง   ระยะเวลาการผอนชําระ   ดานราคา ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง จํานวน
เงินท่ีผอนตองวด  และอัตราดอกเบ้ีย    ดานชองทางการจัดจําหนาย ใหความสําคัญในระดับมากใน
เร่ือง ทําเลที่ต้ังใกลสะดวกตอการติดตอ    ดานการสงเสริมการตลาด  ใหความสําคัญในระดับมาก
ท่ีสุดในเร่ือง มีการโฆษณาประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ    ดานพนักงาน   ใหความสําคัญในระดับ
มากในเร่ือง พนักงานมีความนาเช่ือถือ   ดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ใหความสําคัญในระดับมาก
ในเร่ือง   ความมีช่ือเสียงและภาพพจนของธนาคาร   ดานกระบวนการใหบริการ ใหความสําคัญใน
ระดับมากในเร่ือง สินเช่ือเบ้ืองตนรวดเร็วเอกสารประกอบคําขอเหมาะสมกับการขอใชบริการ 

ผูตอบแบบสอบถามรายได 50,000 บาทข้ึนไป  ใหความสําคัญดานผลิตภัณฑในระดับ
มากในเร่ือง  วงเงินสินเชื่อท่ีธนาคารใหแกลูกคา    ดานราคา ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง 
จํานวนเงินท่ีผอนตองวด   และคาใชจายในการประเมินหลักทรัพย   ดานชองทางการจัดจําหนาย 
ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง ทําเลท่ีต้ังใกลสะดวกตอการติดตอ  และมีบริเวณท่ีจอดรถอยาง
เพียงพอ   ดานการสงเสริมการตลาด  ใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุดในเร่ืองมีพนักงานธนาคาร
ออกไปแนะบริการนอกสถานท่ี    ดานพนักงาน   ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง พนักงานมี
ความนาเช่ือถือ   ดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง   ภายในธนาคาร
มีเคร่ืองมืออุปกรณสํานักงานท่ีทันสมัยความมีช่ือเสียงและภาพพจนของธนาคาร   ดาน
กระบวนการใหบริการ ใหความสําคัญในระดับมากในเรื่อง สินเช่ือเบ้ืองตนรวดเร็วเอกสาร
ประกอบคําขอเหมาะสมกับการขอใชบริการ 
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ตารางท่ี 92   แสดงปจจัยยอยของสวนประสมการตลาด ท่ีใหความสําคัญเปนลําดับแรกของผูตอบ
แบบสอบถาม จําแนกตาม อาชีพ 

ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ผูตอบ
แบบสอบถาม ดาน

ผลิตภัณฑ 
ดานราคา ดาน

ชองทางการ
จัดจําหนาย 

ดานการสงเสริม
การตลาด 

ดาน
พนักงาน 

ดาน
สิ่งแวดลอมทาง

กายภาพ 

ดาน
กระบวนการ
ใหบริการ 

อาชีพ 
รับราชการ/  
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

มีบริการท่ี
ครบวงจร 

 

คาใชจายใน
การประเมิน
หลักทรัพย
ประกัน 
จํานวนเงินท่ี
ผอนตองวด 

 

ทําเลท่ีต้ังอยู
ใกล สะดวก
ตอการ
ติดตอ 
 

มีการโฆษณา 
ประชาสัมพันธ
ผานสื่อตางๆ 
 

ความมีนํ้าใจ
มีมนุษย
สัมพันธ และ
มารยาทท่ีดี
ของ
พนักงาน 
 

ภายในธนาคาร
มีสิ่งอํานวย
ความสะดวก 
เชน โทรทัศน 
นํ้าด่ืมชากาแฟ 
หนังสือพิมพ 
วารสาร   ตาง ๆ 
เกาอ้ีน่ังพัก และ
หองนํ้า 

มีระบบการ
ทํางานท่ี
ถูกตองแมนยํา
และเช่ือถือได 
 

พนักงาน
เอกชน/ 
หางราน 

มีบริการท่ี
ครบวงจร 

 

จํานวนเงินท่ี
ผอนตองวด 
 

ทําเลท่ีต้ังอยู
ใกล สะดวก
ตอการ
ติดตอ 
 

มีการโฆษณา 
ประชาสัมพันธ
ผานสื่อตางๆ 
 

ความมีนํ้าใจ
มีมนุษย
สัมพันธ และ
มารยาทท่ีดี
ของ
พนักงาน 
 

ภายในธนาคาร
มีบรรยากาศท่ีดี 
ตกแตงทันสมัย 
และสวยงาม 
 

สามารถใหผล
การพิจารณา
สินเช่ือเบ้ืองตน
รวดเร็วเอกสาร
ประกอบคําขอ
เหมาะกับการ
ขอใชบริการ 

เจาของกิจการ วงเงินสินเช่ือ
ท่ีธนาคาร
ใหแกลูกคา 
 

คาประกัน
อัคคีภัย 
จํานวนเงินท่ี
ผอนตองวด 
 

ทําเลท่ีต้ังอยู
ใกล สะดวก
ตอการ
ติดตอ 
 

มีการโฆษณา 
ประชาสัมพันธ
ผานสื่อตางๆ 
 

พนักงานมี
ความ
นาเช่ือถือ 
 

ความมีช่ือเสียง
และภาพพจน
ของธนาคาร 
 

เอกสาร
ประกอบคําขอ
เหมาะสมกับ
การขอใช
บริการ  มี
ระบบการ
ทํางานท่ี
ถูกตองแมนยํา
และเช่ือถือได 

อ่ืนๆ 
(รับจางท่ัวไป,
พนักงานขาย
ตรง) 

วงเงินสินเช่ือ
ท่ีธนาคาร
ใหแกลูกคา    

คาปรับเงินกู
ชําระคืนกอน
กําหนด
จํานวนเงินท่ี
ผอนตองวด   

ทําเลท่ีต้ังอยู
ใกล สะดวก
ตอการ
ติดตอ    

มีการโฆษณา 
ประชาสัมพันธ
ผานสื่อตางๆ 
 

ความรูและ
ความ 
สามารถของ
พนักงาน 
 

ภายในธนาคาร
มีบรรยากาศท่ีดี 
ตกแตงทันสมัย 
และสวยงาม 
 

เอกสาร
ประกอบคําขอ
เหมาะสมกับ
การขอใช
บริการ   

 
จากตารางท่ี 92   พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสม

การตลาด ตางกัน  โดยพบวา 
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ผูตอบแบบสอบถามอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ใหความสําคัญดาน
ผลิตภัณฑในระดับมากในเร่ือง มีบริการครบวงจร   ดานราคา ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง 
คาใชจายในการประเมินหลักทรัพยประกันจํานวนเงินท่ีผอนตองวด  ดานชองทางการจัดจําหนาย 
ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง ทําเลที่ต้ังใกลสะดวกตอการติดตอ   ดานการสงเสริมการตลาด  
ใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุดในเร่ือง มีการโฆษณาประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ  ดานพนักงาน   
ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง ความมีมนุษยสัมพันธและมารยาทที่ดีของพนักงาน  ดาน
ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง ภายในธนาคารมีส่ิงอํานวยความ
สะดวก เชน โทรทัศน น้ําดื่มชากาแฟ หนังสือพิมพ วารสาร   ตาง ๆ เกาอ้ีนั่งพัก และหองน้ํา  ดาน
กระบวนการใหบริการ ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง มีระบบการทํางานท่ีถูกตองแมนยําและ
เช่ือถือได 
 ผูตอบแบบสอบถามอาชีพพนักงานเอกชน/หางราน  ใหความสําคัญดานผลิตภัณฑใน
ระดับมากในเร่ือง มีบริการที่ครบวงจร     ดานราคา ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง จํานวนเงิน
ท่ีผอนตองวด  ดานชองทางการจัดจําหนาย ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง ทําเลที่ต้ังใกล
สะดวกตอการติดตอ   ดานการสงเสริมการตลาด  ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง มีการโฆษณา
ประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ  ดานพนักงาน   ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง ความมีน้ําใจมี
มนุษยสัมพันธ และมารยาทท่ีดีของพนักงานดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ใหความสําคัญในระดับ
มากในเร่ือง  ภายในธนาคารมีบรรยากาศท่ีดี ตกแตงทันสมัย และสวยงาม   ดานกระบวนการ
ใหบริการ ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง สามารถใหผลการพิจารณาสินเช่ือเบ้ืองตนรวดเร็ว
เอกสารประกอบคําขอเหมาะกับการขอใชบริการ 
 ผูตอบแบบสอบถามเจาของกิจการ  ใหความสําคัญดานผลิตภัณฑในระดับมากใน
เร่ืองวงเงินสินเช่ือท่ีธนาคารใหแกลูกคา     ดานราคา ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ืองคาประกัน
อัคคีภัย  และจํานวนเงินท่ีผอนตองวด    ดานชองทางการจัดจําหนาย ใหความสําคัญในระดับมาก
ในเร่ือง ทําเลที่ต้ังใกลสะดวกตอการติดตอ   ดานการสงเสริมการตลาด  ใหความสําคัญในระดับ
มากในเร่ือง มีการโฆษณาประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ  ดานพนักงาน   ใหความสําคัญในระดับมาก
ในเร่ือง   พนักงานมีความนาเช่ือถือ    ดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ใหความสําคัญในระดับมากใน
เร่ือง ความมีช่ือเสียงและภาพพจนของธนาคาร    ดานกระบวนการใหบริการ ใหความสําคัญใน
ระดับมากในเร่ือง เอกสารประกอบคําขอเหมาะสมกับการขอใชบริการ  และมีระบบการทํางานท่ี
ถูกตองแมนยําและเช่ือถือได 
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 ผูตอบแบบสอบถามอาชีพอ่ืนๆ  ใหความสําคัญดานผลิตภัณฑในระดับมากในเร่ือง มี
วงเงินสินเช่ือท่ีธนาคารใหแกลูกคา     ดานราคา ใหความสําคัญในระดับมากในเรื่อง คาปรับเงินกู
ชําระคืนกอนกําหนด  และจํานวนเงินท่ีผอนตองวด     ดานชองทางการจัดจําหนาย ใหความสําคัญ
ในระดับมากในเร่ือง ทําเลท่ีต้ังใกลสะดวกตอการติดตอ   ดานการสงเสริมการตลาด   ให
ความสําคัญในระดับมากท่ีสุดในเร่ือง มีการโฆษณาประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ  ดานพนักงาน   
ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง ความรูและความสามารถของพนักงาน  ส่ิงแวดลอมทาง
กายภาพ ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง ภายในธนาคารมีบรรยากาศท่ีดี ตกแตงทันสมัยและ
สวยงาม   ดานกระบวนการใหบริการ ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ืองเอกสารประกอบคําขอ
เหมาะสมกับการขอใชบริการ   
 
 



ตารางที่ 93   แสดงปจจัยยอยของสวนประสมการตลาด ที่ใหความสําคัญเปนลําดับแรกของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทสินเชื่อ 

ประเภทสินเชือ่  
ผูตอบแบบสอบถาม 

ดานผลิตภณัฑ ดานราคา 
ดานชองทางการจดั

จําหนาย 
ดานการสงเสริม

การตลาด 
ดานพนักงาน 

ดานสิ่งแวดลอมทาง
กายภาพ 

ดานปจจัยกระบวนการ
ใหบริการ 

เงินกู วงเงินสินเชื่อที่อยูอาศัยที่
ธนาคารใหแกลูกคา 
 

จํานวนเงินที่ผอนตองวด  ทําเลที่ตั้งอยูใกล สะดวก
ตอการติดตอ  

มีการโฆษณา 
ประชาสัมพันธ ผานสื่อ
ตาง q 

พนักงานมีความ
นาเชื่อถือ  

ภายในธนาคารมี
บรรยากาศที่ดีตกแตง
ทันสมัย  

สามารถใหผลการ
พิจารณาสินเชื่อเบื้องตน
รวดเร็ว เอกสารประกอบ
คําขอเหมาะสมกับการขอ
ใชบริการ  

กูเบิกเงินเกินบัญชี วงเงินสินเชื่อที่อยูอาศัยที่
ธนาคารใหแกลูกคา มี
บริการที่ครบวงจร  

จํานวนเงินที่ผอนตองวด  ทําเลที่ตั้งอยูใกล สะดวก
ตอการติดตอ  

มีการโฆษณา 
ประชาสัมพันธ ผานสื่อ
ตาง  

พนักงานมีความ
นาเชื่อถือ  

ความมีเชื่อเสียงและ
ภาพพจนของธนาคาร  

สามารถใหผลการ
พิจารณาสินเชื่อเบื้องตน
รวดเร็ว  

ตั๋วสัญญากูเงิน วงเงินสินเชื่อที่อยูอาศัยที่
ธนาคารใหแกลูกคา 
 

คาธรรมเนียมในการ
จัดการใหกู  คาปรับเงินกู
ชําระคืนกอนกําหนด  

ทําเลที่ตั้งอยูใกล สะดวก
ตอการติดตอ  

มีการโฆษณา 
ประชาสัมพันธ ผานสื่อ
ตาง ๆ 

พนักงานใหคําแนะนํา 
และคําปรึกษาอยาง
ถูกตอง  

ความมีเชื่อเสียงและ
ภาพพจนของธนาคาร 
ภายในธนาคารควรมีสิ่ง
อํานวยคามสะดวก 

สามารถใหผลการ
พิจารณาสินเชื่อเบื้องตน
รวดเร็ว  

หนังสือคําประกัน มีบริการที่ครบวงจร 
 

คาประกันอัคคีภัย  ทําเลที่ตั้งอยูใกล สะดวก
ตอการติดตอ  

มีการโฆษณา 
ประชาสัมพันธ ผานสื่อ
ตาง ๆ 

พนักงานมีความ
นาเชื่อถือ  

ภายในธนาคารมีสิ่ง
อํานวยความสะดวก เชน 
โทรทัศน น้ําดื่มชากาแฟ 
หนังสือพิมพ วารสาร   
ตาง ๆ เกาอี้นั่งพัก และ
หองน้ํา 

เอกสารประกอบคําขอ
เหมาะสมกับการขอใช
บริการ  

สินเชื่อดานตางประเทศ ใหวงเงินกูเพิ่มเติมใน
สวนของคาใชจายอื่นๆ  
 

คาธรรมเนียมในการ
จัดการใหกู คาใชจายใน
การประเมินหลักทรัพย
ประกัน  

ทําเลที่ตั้งอยูใกล สะดวก
ตอการติดตอ มีจํานวน
สาขามาก 

มีพนักงานธนาคารไป
แนะนําบริการนอก
สถานที่ 

พนักงานมีความ
นาเชื่อถือ  

ภายในธนาคารมี
เครื่องมืออุปกรณ
สํานักงานที่ทันสมัย  

สามารถใหผลการ
พิจารณาสินเชื่อเบื้องตน
รวดเร็ว  
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ตารางที่ 93 (ตอ)  แสดงปจจัยยอยของสวนประสมการตลาด ที่ใหความสําคัญเปนลําดับแรกของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทสินเชื่อ 

ประเภทสินเชือ่  
ผูตอบแบบสอบถาม 

ดานผลิตภณัฑ ดานราคา 
ดานชองทางการจดั

จําหนาย 
ดานการสงเสริม

การตลาด 
ดานพนักงาน 

ดานสิ่งแวดลอมทาง
กายภาพ 

ดานปจจัยกระบวนการ
ใหบริการ 

อื่นๆ มีบริการที่ครบ
วงจร 

จํานวนเงินที่ผอนตองวด  ทําเลที่ตั้งอยูใกล สะดวก
ตอการติดตอ  

มีการโฆษณา 
ประชาสัมพันธ ผานสื่อ
ตาง ๆ 

พนักงานมีความ
นาเชื่อถือ  

ความมีชื่อเสียงและ
ภาพพจนของ
ธนาคาร 

มีระบบการทํางาน
ที่ถูกตอง แมนยํา 
และเชื่อถือได 
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จากตารางท่ี 93   พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสม
การตลาด ตางกัน  โดยพบวา 
  ผูตอบแบบสอบถามประเภทสินเช่ือเงินกู  ใหความสําคัญดานผลิตภัณฑในระดับมาก
ในเร่ืองวงเงินสินเช่ือท่ีอยูอาศัยท่ีธนาคารใหแกลูกคา  ดานราคา ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง 
จํานวนเงินท่ีผอนตองวด  ดานชองทางการจัดจําหนาย ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง ทําเล
ท่ีต้ังใกลสะดวกตอการติดตอ   ดานการสงเสริมการตลาด  ใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุดในเร่ือง 
มีการโฆษณาประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ  ดานพนักงาน   ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง 
พนักงานมีความนาเช่ือถือ    ดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง 
ภายในธนาคารมีบรรยากาศท่ีดีตกแตงทันสมัย   ดานกระบวนการใหบริการ ใหความสําคัญใน
ระดับมากในเร่ือง สามารถใหผลการพิจารณาสินเช่ือเบ้ืองตนรวดเร็ว และเอกสารประกอบคําขอ
เหมาะสมกับการขอใชบริการ 
 ผูตอบแบบสอบถามประเภทสินเช่ือกูเงินเกินบัญชี  ใหความสําคัญดานผลิตภัณฑใน
ระดับมากในเร่ือง วงเงินสินเช่ือท่ีอยูอาศัยท่ีธนาคารใหแกลูกคา มีบริการท่ีครบวงจร ดานราคา ให
ความสําคัญในระดับมากในเร่ือง จํานวนเงินท่ีผอนตองวด  ดานชองทางการจัดจําหนาย ให
ความสําคัญในระดับมากในเร่ือง ทําเลท่ีต้ังใกลสะดวกตอการติดตอ   ดานการสงเสริมการตลาด  
ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง มีการโฆษณาประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ  ดานพนักงาน   ให
ความสําคัญในระดับมากในเรื่อง พนักงานมีความนาเช่ือถือ    ดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ให
ความสําคัญในระดับมากในเร่ือง  ความมีช่ือเสียงและภาพพจนของธนาคาร   ดานกระบวนการ
ใหบริการ ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง สามารถใหผลการพิจารณาสินเช่ือเบ้ืองตนรวดเร็ว 
 ผูตอบแบบสอบถาม ประเภทสินเช่ือต๋ัวสัญญากูเงิน  ใหความสําคัญดานผลิตภัณฑใน
ระดับมากในเรื่องวงเงินสินเช่ือท่ีธนาคารใหแกลูกคา     ดานราคา ใหความสําคัญในระดับมากใน
เร่ืองคาธรรมเนียมในการจัดการใหกู  คาปรับเงินกูชําระคืนกอนกําหนด   ดานชองทางการจัด
จําหนาย ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง ทําเลที่ต้ังใกลสะดวกตอการติดตอ   ดานการสงเสริม
การตลาด  ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง มีการโฆษณาประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ   ดาน
พนักงาน   ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง   พนักงานใหคําแนะนํา และคําปรึกษาอยางถูกตอง  
ดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ืองความมีเช่ือเสียงและภาพพจนของ
ธนาคาร ภายในธนาคารควรมีส่ิงอํานวยคามสะดวก  ดานกระบวนการใหบริการ ใหความสําคัญใน
ระดับมากในเร่ือง สามารถใหผลการพิจารณาสินเช่ือเบ้ืองตนรวดเร็ว 
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 ผูตอบแบบสอบถามประเภทสินเช่ือเปนหนังสือคํ้าประกัน  ใหความสําคัญดาน
ผลิตภัณฑในระดับมากในเรื่อง มีบริการที่ครบวงจร    ดานราคา ใหความสําคัญในระดับมากใน
เร่ือง  คาประกันอัคคีภัย     ดานชองทางการจัดจําหนาย ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง ทําเล
ท่ีต้ังใกลสะดวกตอการติดตอ   ดานการสงเสริมการตลาด  ใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุดในเร่ือง 
มีการโฆษณาประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ  ดานพนักงาน   ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง 
พนักงานมีความนาเช่ือถือ  ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง ภายใน
ธนาคารมีส่ิงอํานวยความสะดวก เชน โทรทัศน น้ําดื่มชากาแฟ หนังสือพิมพ วารสาร   ตาง ๆ เกาอ้ี
นั่งพัก และหองน้ํา   ดานกระบวนการใหบริการ ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ืองเอกสาร
ประกอบคําขอเหมาะสมกับการขอใชบริการ   
 ผูตอบแบบสอบถามประเภทสินเช่ือดานตางประเทศ  ใหความสําคัญดานผลิตภัณฑ
ในระดับมากในเร่ือง  ใหวงเงินกูเพิ่มเติมในสวนของคาใชจายตางๆ    ดานราคา ใหความสําคัญใน
ระดับมากในเร่ือง  คาธรรมเนียมในการจัดการใหกู คาใชจายในการประเมินหลักทรัพยประกัน   
ดานชองทางการจัดจําหนาย ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ืองทําเลท่ีต้ังอยูใกล สะดวกตอการ
ติดตอ มีจํานวนสาขามาก  ดานการสงเสริมการตลาด  ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง มี
พนักงานธนาคารไปแนะนําบริการนอกสถานท่ีดานพนักงาน   ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง 
พนักงานมีความนาเช่ือถือ   ดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง   
ภายในธนาคารมีเคร่ืองมืออุปกรณสํานักงานท่ีทันสมัย   ดานกระบวนการใหบริการ ใหความสําคัญ
ในระดับมากในเร่ืองสามารถใหผลการพิจารณาสินเช่ือเบ้ืองตนรวดเร็ว  

ผูตอบแบบสอบถามประเภทสินเช่ืออ่ืนๆ  ใหความสําคัญดานผลิตภัณฑในระดับมาก
ในเร่ือง มีบริการที่ครบวงจร   ดานราคา ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง  จํานวนเงินท่ีผอนตอ
งวด  ดานชองทางการจัดจําหนาย ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ืองทําเลท่ีต้ังอยูใกล สะดวกตอ
การติดตอ   ดานการสงเสริมการตลาด  ใหความสําคัญในระดับมาก มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ 
ผานส่ือตาง ๆ  ดานพนักงาน ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง พนักงานมีความนาเช่ือถือ   ดาน
ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ  ใหความสําคัญในระดับมากในเรื่อง ความมีช่ือเสียงและภาพพจนของ
ธนาคาร  ดานกระบวนการ ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง มีระบบการทํางานท่ีถูกตอง แมนยํา 
และเช่ือถือได 
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ตารางที่ 94   แสดงปญหาของสวนประสมการตลาด ที่ใหความสําคัญเปนลําดับแรกของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม อายุ  
ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ     

  ผูตอบ
แบบสอบถาม 

ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการ
จัดจําหนาย 

ดานการสงเสริม
การตลาด 

ดานพนักงาน ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ดานปจจัย
กระบวนการ
ใหบริการ 

อาย ุ
ไมเกิน 30 ป 

ระยะเวลาการผอน
ชําระสั้น 
 

อัตราดอกเบี้ยสูง 
 

มีบริเวณที่จอดรถ
คับแคบ 
 

ไมมีสวนลดหรือยกเวน
คาธรรมเนียมใน
ชวงเวลาพิเศษ 

พนักงานใหคําแนะนํา 
และคําปรึกษา ไม
ชัดเจน 

ชื่อเสียงและภาพพจนของธนาคารไมนาเชื่อถือ 
 

ขั้นตอนการขอ
อนุมัติสินเชื่อยุงยาก 
 

31 – 40 ป หลักประกัน/ภาระการ
ค้ําประกันมาก 
 

คาธรรมเนียมในการ
จัดการใหกูสูง 
 

มีบริเวณที่จอดรถ
คับแคบ 
 

การโฆษณา 
ประชาสัมพันธผานสื่อ
ตางๆ มีนอย 
 

พนักงานใหคําแนะนํา 
และคําปรึกษา ไม
ชัดเจน 
 

ภายในธนาคารขาดความเปนระเบียบ  เชน การ
จัดวางอุปกรณ เอกสารการขอสินเชื่อ และปาย
สัญลักษณ       

การใหคําตอบในการ
อนุมัติสินเชื่อลาชา   
 

41 – 50 ป การประเมินราคา
หลักประกันใหต่ํา 

คาใชจายในการประเมิน
หลักทรัพยประกันแพง 

มีบริเวณที่จอดรถ
คับแคบ 
 

ไมมีสวนลดหรือยกเวน
คาธรรมเนียมใน
ชวงเวลาพิเศษ 

พนักงาน ขาดความรู
และความสามารถ 

ชื่อเสียงและภาพพจนของธนาคารไมนาเชื่อถือ 
 

ขั้นตอนการขอ
อนุมัติสินเชื่อยุงยาก  
 

51 – 60 ป วงเงินสินเชื่อที่ธนาคาร
ใหไมตรงกับความ
ตองการการประเมิน
ราคาหลักประกันใหต่ํา    

คาปรับเงินกูชําระคืน
กอนกําหนดสูง 

มีบริเวณที่จอดรถ
คับแคบ 
 

การโฆษณา 
ประชาสัมพันธผานสื่อ 
ตางๆ มีนอย 
 

พนักงานไมนาเชื่อถือ 
 

ธนาคารขาด เครื่องมืออุปกรณที่ทันสมัย 
 

การใหคําตอบในการ
อนุมัติสินเชื่อลาชา 
 

60 ปขึ้นไป วงเงินสินเชื่อที่ธนาคาร
ใหไมตรงกับความ
ตองการระยะ เวลาการ
ผอนชําระสั้น 
การประเมินราคา
หลักประกันใหต่ํา 
 

คาใชจายในการประเมิน
หลักทรัพยประกันแพง 
 

มีบริเวณที่จอดรถ
คับแคบ 
 

ไมมีพนักงานธนาคาร
อกไปแนะนําบริการ
นอกสถานที่                      

พนักงานใหคําแนะนํา 
และคําปรึกษา ไม
ชัดเจน  พนักงาน ขาด
ความรูแลความสามารถ 
พนักงานไมนาเชื่อถือ 
พนักงานใหบริการแก
ลูกคาไมเสมอภาค 
 

ธนาคารขาด เครื่องมืออุปกรณที่ทันสมัย 
ภายในธนาคารมีบรรยากาศที่ ไมดี ตกแตงไม
ทันสมัย และไมสวยงาม ภายในธนาคารขาด
ความเปนระเบียบ  เชน การจัดวางอุปกรณ 
เอกสารการขอสินเชื่อ และปายสัญลักษณชื่อเสียง
และภาพพจนของธนาคารไมนาเชื่อถือภายใน
ธนาคารขาดสิ่งอํานวยความสะดวก เชน 
โทรทัศน น้ําดื่ม ชา กาแฟ หนังสือพิมพ วารสาร
ตาง ๆ เกาอี้นั่งพัก และหองน้ํา 
 

การใหคําตอบในการ
อนุมัติสินเชื่อลาชา
เอกสารยุงยาก 

ซับซอน ในการทํา
นิติกรรม 

การทํางานมีหลาย
ขั้นตอนและมีความ

ผิดพลาดบอย 
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จากตารางท่ี 94   พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสม
การตลาด ตางกัน  โดยพบวา 
 ผูตอบแบบสอบถามอายุไมเกิน 30 ป ใหความสําคัญดานผลิตภัณฑในระดับมากในเร่ือง  
ระยะเวลาการผอนชําระส้ัน  ดานราคา ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ืองอัตราดอกเบ้ียสูง ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง มีบริเวณท่ีจอดรถคับแคบ ดานการ
สงเสริมการตลาด ใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุดในเร่ือง ไมมีสวนลดหรือยกเวนคาธรรมเนียม
ในชวงเวลาพิเศษ ดานพนักงาน ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง พนักงานใหคําแนะนําและ
คําปรึกษา ไมชัดเจน ดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง ช่ือเสียงและ
ภาพพจนของธนาคารไมนาเช่ือถือ ดานปจจัยกระบวนการใหบริการ ใหความสําคัญในระดับมาก
ในเร่ือง ข้ันตอนการขออนุมัติสินเช่ือยุงยาก 
 ผูตอบแบบสอบถามอายุ 31-40 ป ใหความสําคัญดานผลิตภัณฑในระดับมากในเร่ือง  
หลักประกัน/ภาระการคํ้าประกันมาก  ดานราคา ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ืองคาธรรมเนียม
ในการจัดการใหกูสูง ดานชองทางการจัดจําหนาย ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง มีบริเวณท่ี
จอดรถคับแคบ ดานการสงเสริมการตลาด ใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุดในเร่ือง มีการโฆษณา
ประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ มีนอย ดานพนักงาน ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง พนักงานให
คําแนะนําและคําปรึกษา ไมชัดเจน ดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ใหความสําคัญในระดับมากใน
เร่ือง ภายในธนาคารขาดความเปนระเบียบ เชน การจัดวางอุปกรณ เอกสารของสินเช่ือ และปาย
สัญลักษณ ดานปจจัยกระบวนการใหบริการ ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง การใหคําตอบใน
การอนุมัติสินเช่ือลาชา  
 ผูตอบแบบสอบถามอายุ 41-50 ป ใหความสําคัญดานผลิตภัณฑในระดับมากในเร่ือง  
หลักประกัน/ภาระการคํ้าประกันมาก  ดานราคา ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ืองคาธรรมเนียม
ในการจัดการใหกูสูง ดานชองทางการจัดจําหนาย ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง มีบริเวณท่ี
จอดรถคับแคบ ดานการสงเสริมการตลาด ใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุดในเร่ือง มีการโฆษณา
ประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ มีนอย ดานพนักงาน ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง พนักงานให
คําแนะนําและคําปรึกษา ไมชัดเจน ดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ใหความสําคัญในระดับมากใน
เร่ือง ภายในธนาคารขาดความเปนระเบียบ เชน การจัดวางอุปกรณ เอกสารของสินเช่ือ และปาย
สัญลักษณ ดานปจจัยกระบวนการใหบริการ ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง การใหคําตอบใน
การอนุมัติสินเช่ือลาชา  
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 ผูตอบแบบสอบถามอายุ 51-60  ป ใหความสําคัญดานผลิตภัณฑในระดับมากในเร่ือง  
วงเงินสินเช่ือท่ีธนาคารใหไมตรงกับความตองการการประเมินราคาหลักประกันใหตํ่า ดานราคา ให
ความสําคัญในระดับมากในเร่ือง คาปรับเงินกูชําระคืนกอนกําหนดสูง ดานชองทางการจัดจําหนาย 
ใหความสําคัญในระดับมากในเรื่อง มีบริเวณท่ีจอดรถคับแคบ ดานการสงเสริมการตลาด ให
ความสําคัญในระดับมากท่ีสุดในเร่ือง การโฆษณาประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ มีนอย ดานพนักงาน 
ใหความสําคัญในระดับมากในเรื่อง พนักงานไมนาเช่ือถือ  ดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ให
ความสําคัญในระดับมากในเร่ือง ธนาคารขาดเคร่ืองมือ อุปกรณท่ีทันสมัย ดานปจจัยกระบวนการ
ใหบริการ ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง การใหคําตอบในการอนุมัติสินเช่ือลาชา  
 ผูตอบแบบสอบถามอายุ 60  ปข้ึนไป ใหความสําคัญดานผลิตภัณฑในระดับมากในเร่ือง  
วงเงินสินเช่ือท่ีธนาคารใหไมตรงกับความตองการ ระยะเวลาการผอนชําระส้ัน การประเมินราคา
หลักประกันใหตํ่า ดานราคา ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง คาใชจายในการประเมิน
หลักทรัพยประกันแพง ดานชองทางการจัดจําหนาย ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง มีบริเวณท่ี
จอดรถคับแคบ ดานการสงเสริมการตลาด ใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุดในเร่ือง ไมมีพนักงาน
ธนาคารออกไปแนะนําบริการนอกสถานท่ี ดานพนักงาน ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง 
พนักงานใหคําแนะนํา และคําปรึกษา ไมชัดเจน พนักงานขาดความรูความสามารถ พนักงานไม
นาเช่ือถือ พนักงานใหบริการแกลูกคาไมเสมอภาค ดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ใหความสําคัญใน
ระดับมากในเร่ือง ธนาคารขาดเคร่ืองมือ อุปกรณท่ีทันสมัย ภายในธนาคารมีบรรยากาศท่ีไมดี 
ตกแตงไมทันสมัย และไมสวยงาม ภายในธนาคารขาดความเปนระเบียบ เชน การจัดวางอุปกรณ 
เอกสารการขอสินเช่ือ และปายสัญลักษณ ช่ือเสียงและภาพพจนของธนาคารไมนาเช่ือถือ ภายใน
ธนาคารขาดส่ิงอํานวยความสะดวก เชน โทรทัศน น้ําดื่ม ชา กาแฟ หนังสือพิมพ วารสารตางๆ เกาอ้ี
นั่งพัก และหองน้ํา ดานปจจัยกระบวนการใหบริการ ใหความสําคัญในระดับมากในเรื่อง การให
คําตอบในการอนุมัติสินเช่ือลาชา เอกสารยุงยาก ซับซอน ในการทํานิติกรรม การทํางานมีหลาย
ข้ันตอนและมีความผิดพลาดบอย  
 



ตารางที่ 95 แสดงปญหาของสวนประสมการตลาด ที่ใหความสําคัญเปนลําดับแรกของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
ปญหา  

ผูตอบ
แบบสอบถาม 

ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัด
จําหนาย 

ดานการสงเสริมการตลาด ดานพนักงาน ดานสิ่งแวดลอมทาง
กายภาพ 

ดานปจจัยกระบวนการ
ใหบริการ 

รายไดเฉลี่ยตอ
เดือน 
ไมเกิน 10,000
บาท 

ระยะเวลาการผอนชําระ
สั้น 
 

คาธรรมเนียมในการ
จัดการใหกูสูง 
 

มีบริเวณที่จอดรถคับแคบ 
 

ไมมีสวนลดหรือยกเวน
คาธรรมเนียมในชวงเวลา
พิเศษ 
 

ความไมมีน้ําใจไมมีมนุษย
สัมพันธและมารยาทไมดี
ของพนักงาน 

ภายในธนาคารขาดความ
เปนระเบียบ เชน การจัด
วางอุปกรณเอกสารการขอ
สินเชื่อและปายสัญลักษณ 
ชื่อเสียงและภาพพจนของ
ธนาคาร ไมนาเชื่อถือ 

การทํางานมีหลายขั้นตอน
และมีความผิดพลาดบอย 
ขั้นตอนการขออนุมัติ
สินเชื่อยุงยาก 
 

10,001 – 
20,000บาท 

หลักประกัน/ภาระการค้ํา
ประกันมาก 
 

อัตราดอกเบี้ยสูง 
 

มีบริเวณที่จอดรถคับแคบ 
 

การโฆษณา 
ประชาสัมพันธผานสื่อ
ตางๆ มีนอย 
 

พนักงานไมนาเชื่อถือ 
พนักงานใหบริการแก
ลูกคาไมเสมอภาค 
 

ภายในธนาคารขาดความ
เปนระเบียบ เชน การจัด
วางอุปกรณเอกสารการขอ
สินเชื่อและปายสัญลักษณ 

เอกสารยุงยาก ซับซอน ใน
การทํานิติกรรม 
 

20,001 – 
30,000 บาท 

การประเมินราคา
หลักประกันใหต่ํา 
 

คาปรับเงินกูชําระคืนกอน
กําหนดสูง 
จํานวนเงินที่ผอน 
ตองวดมาก 

มีบริเวณที่จอดรถคับแคบ 
 

การโฆษณา 
ประชาสัมพันธผานสื่อ
ตางๆ มีนอย 

พนักงานใหคําแนะนํา 
และคําปรึกษา ไมชัดเจน 

ธนาคารขาดเครื่องมือ
อุปกรณที่ทันสมัย 
 

การทํางานมีหลายขั้นตอน
และมีความผิดพลาดบอ 
ขั้นตอนการขออนุมัติ
สินเชื่อยุงยาก 

30,001 – 
40,000 บาท 

ระยะเวลาการผอนชําระ
สั้น การประเมินราคา
หลักประกันใหต่ํา 
 

คาใชจายในการประเมิน
หลักทรัพยประกันแพง 

มีบริเวณที่จอดรถคับแคบ 
 

ไมมีพนักงานธนาคาร 
ออกไปแนะนําบริการนอก
สถานที่  การโฆษณา 
ประชาสัมพันธผานสื่อ
ตางๆ มีนอย 

พนักงานขาดความรูและ
ความสามารถของ 
พนักงานใหบริการแก
ลูกคาไมเสมอภาค 
 

ภายในธนาคารขาดสิ่ง
อํานวยความสะดวก เชน 
โทรทัศน น้ําดื่ม ชา กาแฟ
หนังสือพิมพ วารสารตาง 
ๆ เกาอี้นั่งพัก  และหองน้ํา 

เอกสารยุงยาก ซับซอน ใน
การทํานิติกรรม 

 

40,001 – 
50,000 บาท 

การประเมินราคา
หลักประกันใหต่ํา 
 

คาธรรมเนียมในการ
จัดการใหกูสูง 
 

มีบริเวณที่จอดรถคับแคบ 
ติดตอทางโทรศัพทยาก/รอ
สายนาน 
 

ไมมีสวนลดหรือยกเวน
คาธรรมเนียมในชวงเวลา
พิเศษ 
 

พนักงานใหคําแนะนํา 
และคําปรึกษา ไมชัดเจน 
พนักงานขาดความรูและ
ความสามารถ 
 

ภายในธนาคารขาดความ
เปนระเบียบ เชน การจัด
วางอุปกรณเอกสารการขอ
สินเชื่อและปายสัญลักษณ 

การใหคําตอบในการ
อนุมัติสินเชื่อลาชา 
ขั้นตอนการขออนุมัติ
สินเชื่อยุงยาก 
 

50,000 บาท 
ขึ้นไป 

การประเมินราคา
หลักประกันใหต่ํา 
 

อัตราดอกเบี้ยสูง 
 

ติดตอทางโทรศัพทยาก/รอ
สายนาน 
 

ไมมีสวนลดหรือยกเวน
คาธรรมเนียมในชวงเวลา
พิเศษ 
 

พนักงานไมนาเชื่อถือ 
 

ธนาคารขาดเครื่องมือ
อุปกรณที่ทันสมัย 
 

ขั้นตอนการขออนุมัติ
สินเชื่อยุงยาก 
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จากตารางท่ี 95   พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสม
การตลาด ตางกัน  โดยพบวา 
  ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท ใหความสําคัญดาน
ผลิตภัณฑในระดับมากในเร่ือง  ระยะเวลาการผอนชําระส้ัน  ดานราคา ใหความสําคัญในระดับมาก
ในเร่ือง คาธรรมเนียมในการจัดการใหกูสูง ดานชองทางการจัดจําหนาย ใหความสําคัญในระดับ
มากในเร่ือง มีบริเวณท่ีจอดรถคับแคบ ดานการสงเสริมการตลาด ใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุด
ในเร่ือง ไมมีสวนลดหรือยกเวนคาธรรมเนียมในชวงเวลาพิเศษ ดานพนักงาน ใหความสําคัญใน
ระดับมากในเรื่อง ความไมมีน้ําใจไมมีมนุษยสัมพันธและมารยาทไมดีของพนักงาน ดาน
ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง ภายในธนาคารขาดความเปนระเบียบ 
เชน การจัดวางอุปกรณเอกสารการขดสินเช่ือและปายสัญลักษณ ช่ือเสียงและภาพพจนของธนาคาร 
ไมนาเช่ือถือ ดานปจจัยกระบวนการใหบริการ ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง การทํางานมี
หลายข้ันตอนและมีความผิดพลาดบอย ข้ันตอนการของอนุมัติสินเช่ือยุงยาก 
  ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001-20,000 บาท ใหความสําคัญดาน
ผลิตภัณฑในระดับมากในเร่ือง  หลักประกัน/ภาระการคํ้าประกันมาก  ดานราคา ใหความสําคัญใน
ระดับมากในเร่ือง อัตราดอกเบ้ียสูง ดานชองทางการจัดจําหนาย ใหความสําคัญในระดับมากใน
เร่ือง มีบริเวณท่ีจอดรถคับแคบ ดานการสงเสริมการตลาด ใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุดในเร่ือง 
การโฆษณา ประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ มีนอย ดานพนักงาน ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง 
พนักงานไมนาเช่ือถือ พนักงานใหบริการแกลูกคาไมเสมอภาร ดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ให
ความสําคัญในระดับมากในเร่ือง ภายในธนาคารขาดความเปนระเบียบ เชน การจัดวางอุปกรณ
เอกสารการขดสินเช่ือและปายสัญลักษณ ดานปจจัยกระบวนการใหบริการ ใหความสําคัญในระดับ
มากในเร่ือง เอกสารยุงยาก ซับซอนในการทํานิติกรรม 
  ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือน 20,001-30,000 บาท ใหความสําคัญดาน
ผลิตภัณฑในระดับมากในเร่ือง  การประเมินราคา หลักประกันใหตํ่า  ดานราคา ใหความสําคัญใน
ระดับมากในเรื่อง คาปรับเงินกูชําระคืนกอนกําหนดสูง จํานวนเงินท่ีผานตองวดมาก  ดานชองทาง
การจัดจําหนาย ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง มีบริเวณท่ีจอดรถคับแคบ ดานการสงเสริม
การตลาด ใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุดในเร่ือง การโฆษณา ประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ มีนอย 
ดานพนักงาน ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง พนักงานใหคําแนะนําและคําปรึกษา ไมชัดเจน 
ดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง ธนาคารขาดเครื่องมืออุปกรณท่ี
ทันสมัย ดานปจจัยกระบวนการใหบริการ ใหความสําคัญในระดับมากในเรื่อง การทํางานมีหลาย
ข้ันตอนและมีความผิดพลาดบอย ข้ันตอนการขออนุมัติสินเช่ือยุงยาก 
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  ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือน 30,001-40,000 บาท ใหความสําคัญดาน
ผลิตภัณฑในระดับมากในเร่ือง  ระยะเวลาเวลาการผอนชําระส้ัน การประเมินราคาหลักประกันให
ตํ่า  ดานราคา ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง คาปรับเงินกูชําระคืนกอนกําหนดสูง คาใชจายใน
การประเมินหลักทรัพยประกันแพง  ดานชองทางการจัดจําหนาย ใหความสําคัญในระดับมากใน
เร่ือง มีบริเวณท่ีจอดรถคับแคบ ดานการสงเสริมการตลาด ใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุดในเร่ือง 
ไมมีพนักงานธนาคารออกไปแนะนําบริการนอกสถานท่ี การโฆษณา ประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ 
มีนอย ดานพนักงาน ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง พนักงานขาดความรูและคามสามารถ 
พนักงานใหบริการแกลูกคาไมเสมอภาค ดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ใหความสําคัญในระดับมาก
ในเร่ือง ภายในธนาคารขาดส่ิงอํานวยความสะดวก เชน โทรทัศน น้ําดื่ม ชา กาแฟ หนังสือพิมพ 
วารสารตางๆ เกาอ้ีนั่งพัก และหองน้ํา ดานปจจัยกระบวนการใหบริการ ใหความสําคัญในระดับ
มากในเร่ือง เอกสารยุงยาก ซับซอน ในการทํานิติกรรม 
  ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือน 40,001-50,000 บาท ใหความสําคัญดาน
ผลิตภัณฑในระดับมากในเร่ือง  การประเมินราคา หลักประกันใหตํ่า  ดานราคา ใหความสําคัญใน
ระดับมากในเร่ือง คาธรรมเนียมในการจัดการใหกูสูง ดานชองทางการจัดจําหนาย ใหความสําคัญ
ในระดับมากในเร่ือง มีบริเวณท่ีจอดรถคับแคบ ติดตอทางโทรศัพทยาก/รอสายนาน ดานการ
สงเสริมการตลาด ใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุดในเร่ือง ไมมีสวนลดหรือยกเวนคาธรรมเนียม
ในชวงเวลาพิเศษ ดานพนักงาน ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง พนักงานใหคําแนะนําและ
คําปรึกษาไมชัดเจน พนักงานขาดความรูและความสามารถ ดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ให
ความสําคัญในระดับมากในเร่ือง ภายในธนาคารขาดความเปนระเบียบ เชน การจัดวางอุปกรณ
เอกสารการขอสินเช่ือและปายสัญลักษณ ดานปจจัยกระบวนการใหบริการ ใหความสําคัญในระดับ
มากในเร่ือง การใหคําตอบในการอนุมัติสินเช่ือลาชา ข้ันตอนการขออนุมัติสินเช่ือยุงยาก 
  ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือน 50,000 บาทข้ึนไป ใหความสําคัญดาน
ผลิตภัณฑในระดับมากในเร่ือง  การประเมินราคา หลักประกันใหตํ่า  ดานราคา ใหความสําคัญใน
ระดับมากในเร่ือง อัตราดอกเบ้ียสูง ดานชองทางการจัดจําหนาย ใหความสําคัญในระดับมากใน
เร่ือง ติดตอทางโทรศัพทยาก/รอสายนาน ดานการสงเสริมการตลาด ใหความสําคัญในระดับมาก
ท่ีสุดในเร่ือง ไมมีสวนลดหรือยกเวนคาธรรมเนียมในชวงเวลาพิเศษ ดานพนักงาน ใหความสําคัญ
ในระดับมากในเร่ือง พนักงานไมนาเช่ือถือ ดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ใหความสําคัญในระดับ
มากในเร่ือง ธนาคารขาดเคร่ืองมืออุปกรณท่ีทันสมัย ดานปจจัยกระบวนการใหบริการ ให
ความสําคัญในระดับมากในเร่ือง ข้ันตอนการขออนุมัติสินเช่ือยุงยาก 
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ตารางที่ 96   แสดงปญหาของสวนประสมการตลาด ที่ใหความสําคัญเปนลําดับแรกของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม อาชีพ 
ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ผูตอบ

แบบสอบถาม ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัด
จําหนาย 

ดานการสงเสริมการตลาด ดานพนักงาน ดานสิ่งแวดลอมทาง
กายภาพ 

ดานปจจัยกระบวนการ
ใหบริการ 

อาชีพ 
รับราชการ/  
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

การประเมินราคา
หลักประกันใหต่ํา 
 

อัตราดอกเบี้ยสูง 
 

มีบริเวณที่จอดรถคับแคบ 
 

การโฆษณา 
ประชาสัมพันธผานสื่อ
ตางๆ มีนอย 

ความไมมีน้ําใจไมมีมนุษย
สัมพันธและมารยาทไมดี
ของพนักงาน 

ธนาคารขาดเครื่องมือ
อุปกรณที่ทันสมัย 
 

ขั้นตอนการขออนุมัติ
สินเชื่อยุงยาก              

พนักงาน
เอกชน/ 
หางราน 

หลักประกัน/ภาระการค้ํา
ประกันมาก 
 

คาธรรมเนียมในการ
จัดการใหกูสูง 
 

มีบริเวณที่จอดรถคับแคบ 
 

ไมมีพนักงานธนาคาร 
ออกไปแนะนําบริการ
นอกสถานที่ 
 

พนักงานใหคําแนะนํา 
และคําปรึกษา ไมชัดเจน 
 

ภายในธนาคารขาดความ
เปนระเบียบ เชน จัดวาง
อุปกรณเอกสารการขอ
สินเชื่อและปายสัญลักษณ 

ขั้นตอนการขออนุมัติ
สินเชื่อยุงยาก 
 

เจาของกิจการ การประเมินราคา
หลักประกันใหต่ํา 
 

คาธรรมเนียมในการ
จัดการใหกูสูง 
คาใชจายในการประเมิน
หลักทรัพยประกันแพง 

มีบริเวณที่จอดรถคับแคบ 
 

ไมมีสวนลดหรือยกเวน
คาธรรมเนียมในชวงเวลา
พิเศษ 
 

พนักงานขาดความรูและ
ความสามารถ 

ภายในธนาคารมี
บรรยากาศที่ไมดี ตกแตง
ไมทันสมัย และไม
สวยงาม 

การใหคําตอบในการ
อนุมัติสินเชื่อลาชา 
ขั้นตอนการขออนุมัติ
สนิเชื่อยุงยาก 

อื่น ๆ(รับจาง
ทั่วไป 

พนักงานขาย
ตรง) 

ระยะเวลาการผอนชําระ
สั้น 
 

อัตราดอกเบี้ยสูง  
คาธรรมเนียมในการ
จัดการใหกูสูง 
 

ทําเลที่ตั้งอยูไม สะดวกตอ
การติดตอ 
. 
 

ไมมีสวนลดหรือยกเวน
คาธรรมเนียมในชวงเวลา
พิเศษ 
 

พนักงานใหคําแนะนํา 
และคําปรึกษา ไมชัดเจน 
 

ภายในธนาคารขาดความ
เปนระเบียบ เชน การจัด
วางอุปกรณเอกสารการขอ
สินเชื่อและปายสัญลักษณ 

การใหคําตอบในการ
อนุมัติสินเชื่อลาชา 
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จากตารางท่ี 96   พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสม
การตลาด ตางกัน  โดยพบวา 
  ผูตอบแบบสอบถามอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ใหความสําคัญดาน
ผลิตภัณฑในระดับมากในเร่ือง  การประเมินราคาหลักประกันราคา  ดานราคา ใหความสําคัญใน
ระดับมากในเร่ือง อัตราดอกเบ้ียสูง ดานชองทางการจัดจําหนาย ใหความสําคัญในระดับมากใน
เร่ือง มีบริเวณท่ีจอดรถคับแคบ ดานการสงเสริมการตลาด ใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุดใน การ
โฆษณาประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ มีนอย  ดานพนักงาน ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง 
ความไมมีน้ําใจไมมีมนุษยสัมพันธและมารยาทไมดีของพนักงาน ดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ให
ความสําคัญในระดับมากในเร่ือง ธนาคารขาดเคร่ืองมืออุปกรณท่ีทันสมัย ดานปจจัยกระบวนการ
ใหบริการ ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง ข้ันตอนการขออนุมัติสินเช่ือยุงยาก 
  ผูตอบแบบสอบถามอาชีพพนักงานเอกชน/หางราน ใหความสําคัญดานผลิตภัณฑใน
ระดับมากในเร่ือง  หลักประกัน/ภาระการคํ้าประกันมาก  ดานราคา ใหความสําคัญในระดับมากใน
เร่ือง คาธรรมเนียมในการจัดการใหกูสูง ดานชองทางการจัดจําหนาย ใหความสําคัญในระดับมาก
ในเร่ือง มีบริเวณท่ีจอดรถคับแคบ ดานการสงเสริมการตลาด ใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุดใน
เร่ือง ไมมีพนักงานธนาคารออกไปแนะนําบริการนอกสถานท่ี ดานพนักงาน ใหความสําคัญใน
ระดับมากในเร่ือง พนักงานใหคําแนะนําและคําปรึกษาไมชัดเจน ดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ให
ความสําคัญในระดับมากในเร่ือง ภายในธนาคารขาดความเปนระเบียบ เชน จัดวางอุปกรณเอกสาร
การขดสินเช่ือและปายสัญลักษณ ดานปจจัยกระบวนการใหบริการ ใหความสําคัญในระดับมากใน
เร่ือง ข้ันตอนการขออนุมัติสินเช่ือยุงยาก 
  ผูตอบแบบสอบถามอาชีพเจาของกิจการ ใหความสําคัญดานผลิตภัณฑในระดับมาก
ในเร่ือง  การประเมินราคา หลักประกันใหตํ่า ดานราคา ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง 
คาธรรมเนียมในการจัดการใหกูสูง คาใชจายในการประเมินหลักทรัพยประกันแพง ดานชองทาง
การจัดจําหนาย ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง มีบริเวณท่ีจอดรถคับแคบ ดานการสงเสริม
การตลาด ใหความสําคัญในระดับมากที่สุดในเร่ือง ไมมีสวนลดหรือยกเวนคาธรรมเนียมใน
ชวงเวลาพิเศษ ดานพนักงาน ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง พนักงานขาดความรูและ
ความสามารถ ดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง ภายในธนาคารมี
บรรยากาศท่ีไมดี ตกแตงไมทันสมัย และไมสวยงาม ดานปจจัยกระบวนการใหบริการ ให
ความสําคัญในระดับมากในเร่ือง การใหคําตอบในการอนุมัติสินเช่ือลาชา ข้ันตอนการขออนุมัติ
สินเช่ือยุงยาก 
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  ผูตอบแบบสอบถามอาชีพอ่ืนๆ (รับจาง ท่ัวไป พนักงายขายตรง) ใหความสําคัญดาน
ผลิตภัณฑในระดับมากในเร่ือง  ระยะเวลาการผอนชําระน้ัน ดานราคา ใหความสําคัญในระดับมาก
ในเร่ือง อัตราดอกเบี้ยสูง คาธรรมเนียมในการจัดการใหกูสูง  ดานชองทางการจัดจําหนาย ให
ความสําคัญในระดับมากในเร่ือง ทําเลที่ต้ังอยูไมสะดวกตอการติดตอ ดานการสงเสริมการตลาด ให
ความสําคัญในระดับมากท่ีสุดในเร่ือง ไมมีสวนลดหรือยกเวนคาธรรมเนียมในชวงเวลาพิเศษ ดาน
พนักงาน ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง พนักงานใหคําแนะนําและคําปรึกษา ไมชัดเจน ดาน
ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง ภายในธนาคารขาดความเปนระเบียบ 
เชน การจัดวางอุปกรณเอกสารการขอสินเช่ือและปายสัญลักษณ ดานปจจัยกระบวนการใหบริการ 
ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง การใหคําตอบในการอนุมัติสินเช่ือลาชา  
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ตารางที่ 97 แสดงปญหาของสวนประสมการตลาด ที่ใหความสําคัญเปนลําดับแรกของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทสินเชื่อ 
ประเภทสินเชื่อ  

ผูตอบแบบสอบถาม ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัด
จําหนาย 

ดานการสงเสริม
การตลาด 

ดานบุคลากร ดานสิ่งแวดลอมทาง
กายภาพ 

ดานปจจัยกระบวนการ
ใหบริการ 

เงินกู ระยะเวลาการผอนชําระ
สั้น การประเมินราคา
หลักประกันใหต่ํา  

อัตราดอกเบี้ยสูง  สถานที่จอดรถคับแคบ  ไมมีพนักงานธนาคารไป
แนะนําบริการนอก
สถานที่  

พนักงานใหคําแนะนํา
และคําปรึกษาไม
ชัดเจน  พนักงานขาด
ความรูความสามารถ  

ภายในธนาคารขาดความ
เปนระเบียบ เชน การจัด
วาง  

การใหคําตอบในการ
อนุมัติสินเชื่อ เอกสาร
ยุงยาก ซับซอน ในการ
ทํานิติกรรม  

กูเบิกเงินเกินบัญชี การประเมินราคา
หลักประกันใหต่ํา  

คาธรรมเนียมในการ
จัดการใหกูสูง  

ติดตอทางโทรศัพทยาก/
รอสายนาน (คาเฉลี่ย  

ไมมีพนักงานธนาคารไป
แนะนําบริการนอก
สถานที่  

พนักงานขาดความรู
ความสามารถ  

ชื่อเสียงหรือภาพพจนของ
ธนาคารไมนาเชื่อถือ  

ขั้นตอนการขออนุมัติ
สินเชื่อยุงยาก  

ตั๋วสัญญากูเงิน วงเงินสินเชื่อที่อยูอาศัยที่
ธนาคารใหแกลูกคาไม
ตรง  

มีคาปรับชําระหนี้กอน
กําหนดสูง  

ทําเลที่ตั้งอยูไมสะดวก
ในการเดินทาง  

ไมมีพนักงานธนาคารไป
แนะนําบริการนอก
สถานที่  

พนักงานใหบริการ
ลูกคา ไมเสมอภาค  

ชื่อเสียงหรือภาพพจนของ
ธนาคารไมนาเชื่อถือ  

การใหคําตอบในการ
อนุมัติสินเชื่อลาชา  

หนังสือคําประกัน การประเมินราคา
หลักประกันใหต่ํา  

อัตราดอกเบี้ยสูง จํานวน
เงินที่ผานตองวดมาก   

สถานที่จอดรถคับแคบ  ไมมีพนักงานธนาคารไป
แนะนําบริการนอก
สถานที่ การโฆษณา 
ประชาสัมพันธ ผานสื่อ
ตางๆ มีนอย เทากัน  

พนักงานไมนาเชื่อถือ  ชื่อเสียงหรือภาพพจนของ
ธนาคารไมนาเชื่อถือ  

การใหคําตอบในการ
อนุมัติสินเชื่อลาชา  

สินเชื่อดานตางประเทศ การประเมินราคา
หลักประกันใหต่ํา  

อัตราดอกเบี้ยสูง คา
ประกันอัคคีภัยสูง เทากัน   

สถานที่จอดรถคับแคบ  ไมมีพนักงานธนาคารไป
แนะนําบริการนอก
สถานที่  

พนักงานขาดความรู
ความสามารถ พนักงาน
ใหบริการไมเสมอภาค  

ภายในธนาคารขาดความ
เปนระเบียบ เชน การจัด
วาง  

การใหคําตอบในการ
อนุมัติสินเชื่อลาชา  

สินเชื่ออื่นๆ หลักประกัน / ภาระ
การค้ําประกันมาก 

คาธรรมเนียมในการ
จัดการใหกูสูง 

สถานที่จอดรถคับแคบ ไมมี พนักงานธนาคาร
ไปแนะนําบริการนอก
สถานที่ 

พนักงานให
คําแนะนําและ
คําปรึกษา ไม ชัดเจน 

ชื่อเสียงหรือภาพพจน
ของธนาคาร ไม
นาเชื่อถือ 

ขั้นตอนการขออนุมัติ
สินเชื่อยุงยาก 
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จากตารางท่ี 97   พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสม
การตลาด ตางกัน  โดยพบวา 
  ผูตอบแบบสอบถามประเภทสินเช่ือเงินกู ใหความสําคัญดานผลิตภัณฑในระดับมาก
ในเร่ือง  ระยะเวลาการผอนชําระส้ัน การประเมินราคาหลักประกันใหตํ่า ดานราคา ใหความสําคัญ
ในระดับมากในเร่ือง อัตราดอกเบ้ียสูง ดานชองทางการจัดจําหนาย ใหความสําคัญในระดับมากใน
เร่ือง มีบริเวณท่ีจอดรถคับแคบ ดานการสงเสริมการตลาด ใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุดใน ไมมี
พนักงานธนาคารไปแนะนําบริการนอกสถานท่ี ดานพนักงาน ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง 
พนักงานใหคําแนะนําและคําปรึกษาไมชัดเจน พนักงานขาดความรูความสามารถ ดานส่ิงแวดลอม
ทางกายภาพ ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง ภายในธนาคารขาดความเปนระเบียบ เชน การจัด
วาง ดานปจจัยกระบวนการใหบริการ ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง การใหคําตอบในการ
อนุมัติสินเช่ือ เอกสารยุงยาก ซับซอน ในการทํานิติกรรม  
  ผูตอบแบบสอบถามประเภทสินเช่ือกูเบิกเงินเกินบัญชี ใหความสําคัญดานผลิตภัณฑ
ในระดับมากในเร่ือง การประเมินราคาหลักประกันใหตํ่า ดานราคา ใหความสําคัญในระดับมากใน
เร่ือง คาธรรมเนียมในการจัดการใหกูสูง ดานชองทางการจัดจําหนาย ใหความสําคัญในระดับมาก
ในเร่ือง ติดตอทางโทรศัพทยาก/รอสายนาน  ดานการสงเสริมการตลาด ใหความสําคัญในระดับ
มากท่ีสุดใน ไมมีพนักงานธนาคารไปแนะนําบริการนอกสถานท่ี ดานพนักงาน ใหความสําคัญใน
ระดับมากในเร่ือง พนักงานใหคําแนะนําและคําปรึกษาไมชัดเจน พนักงานใหบริการลูกคาไมเสมอ
ภาค  ดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง ช่ือเสียงหรือภาพพจนของ
ธนาคารไมนาเช่ือถือ ดานปจจัยกระบวนการใหบริการ ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง ข้ันตอน
การขออนุมัติสินเช่ือยุงยาก 
  ผูตอบแบบสอบถามประเภทสินเช่ือต๋ัวสัญญากูเงิน ใหความสําคัญดานผลิตภัณฑใน
ระดับมากในเร่ือง วงเงินสินเช่ือท่ีอยูอาศัยท่ีธนาคารใหแกลูกคาไมตรง ดานราคา ใหความสําคัญใน
ระดับมากในเร่ือง มีคาปรับชําระหนี้กอนกําหนดสูง ดานชองทางการจัดจําหนาย ใหความสําคัญใน
ระดับมากในเร่ือง ทําเลที่ต้ังอยูไมสะดวกในการเดินทาง ดานการสงเสริมการตลาด ใหความสําคัญ
ในระดับมากท่ีสุดใน ไมมีพนักงานธนาคารไปแนะนําบริการนอกสถานท่ี ดานพนักงาน ให
ความสําคัญในระดับมากในเร่ือง พนักงานใหบริการลูกคาไมเสมอภาค  ดานส่ิงแวดลอมทาง
กายภาพ ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง ช่ือเสียงหรือภาพพจนของธนาคารไมนาเช่ือถือ ดาน
ปจจัยกระบวนการใหบริการ ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง การใหคําตอบในการอนุมัติ
สินเช่ือลาชา 
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  ผูตอบแบบสอบถามประเภทสินเช่ือหนังสือคํ้าประกัน ใหความสําคัญดานผลิตภัณฑ
ในระดับมากในเร่ือง การประเมินราคาหลักประกันใหตํ่า ดานราคา ใหความสําคัญในระดับมากใน
เร่ือง อัตราดอกเบ้ียสูง จํานวนเงินท่ีผอนตองวดมาก ดานชองทางการจัดจําหนาย ใหความสําคัญใน
ระดับมากในเร่ือง สถานท่ีจอดรถคับแคบ ดานการสงเสริมการตลาด ใหความสําคัญในระดับมาก
ท่ีสุดใน ไมมีพนักงานธนาคารไปแนะนําบริการนอกสถานที่ การโฆษณาผานส่ือตางๆ มีนอย ดาน
พนักงาน ใหความสําคัญในระดับมากในเรื่อง พนักงานไมนาเช่ือถือ ดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ 
ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง ช่ือเสียงหรือภาพพจนของธนาคารไมนาเช่ือถือ ดานปจจัย
กระบวนการใหบริการ ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง การใหคําตอบในการอนุมัติสินเช่ือ
ลาชา 
  ผูตอบแบบสอบถามประเภทสินเช่ือสินเช่ือดานตางประเทศ ใหความสําคัญดาน
ผลิตภัณฑในระดับมากในเร่ือง การประเมินราคาหลักประกันใหตํ่า ดานราคา ใหความสําคัญใน
ระดับมากในเร่ือง อัตราดอกเบี้ยสูง ประกันอัคคีภัยสูง ดานชองทางการจัดจําหนาย ใหความสําคัญ
ในระดับมากในเร่ือง สถานท่ีจอดรถคับแคบ ดานการสงเสริมการตลาด ใหความสําคัญในระดับ
มากท่ีสุดใน ไมมีพนักงานธนาคารไปแนะนําบริการนอกสถานท่ี  ดานพนักงาน ใหความสําคัญใน
ระดับมากในเร่ือง พนักงานขาดความรูความสามารถ พนักงานใหบริการไมเสมอภาค ดาน
ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง ภายในธนาคารขาดความเปนระเบียบ 
เชน การจัดวาง ดานปจจัยกระบวนการใหบริการ ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง การให
คําตอบในการอนุมัติสินเช่ือลาชา 
  ผูตอบแบบสอบถามประเภทสินเช่ือสินเช่ืออ่ืนๆ  ใหความสําคัญดานผลิตภัณฑใน
ระดับมากในเรื่อง    หลักประกัน / ภาระการคํ้าประกันมาก  ดานราคา ใหความสําคัญในระดับมาก
ในเร่ือง คาธรรมเนียมในการจัดการใหกูสูง   ดานชองทางการจัดจําหนาย ใหความสําคัญในระดับ
มากในเร่ือง สถานท่ีจอดรถคับแคบ ดานการสงเสริมการตลาด ใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุดใน 
ไมมีพนักงานธนาคารไปแนะนําบริการนอกสถานท่ี  ดานพนักงาน ใหความสําคัญในระดับมากใน
เร่ือง พนักงานใหคําแนะนําและคําปรึกษา ไม ชัดเจน  ดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ใหความสําคัญ
ในระดับมากในเร่ือง ช่ือเสียงหรือภาพพจนของธนาคาร ไมนาเช่ือถือ  ดานปจจัยกระบวนการ
ใหบริการ ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง ข้ันตอนการขออนุมัติสินเช่ือยุงยาก 
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อภิปรายผลการศึกษา 
  จากการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการสินเช่ือ กับ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ใน จังหวัดชุมพร โดยใชแนวคิดทฤษฎีท่ี
เกี่ยวของมาอภิปรายผลการศึกษาได ดังนี้ 
  ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ ไดแก 
ปจจัยดานดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ และปจจัยดานดานพนักงาน มากเปนลําดับแรก รองลงมา
คือ ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ    ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 
สวนปจจัยท่ีใหความสําคัญปานกลาง ไดแก ปจจัยดานสงเสริมการตลาด และ ปจจัยดานราคา ซ่ึงไม
สอดคลองกับ การศึกษาของ เอนก  กุลชุติสิน (2550)  ท่ีศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมี
ผลตอการตัดสินใจเลือกใช บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดยอม ธนาคารกสิกรไทยของผูประกอบการ
ขนาดยอมในอําเภอเมืองสมุทรสาคร  พบวาผูใชบริการสินเช่ือธุรกิจขนาดยอมใหความสําคัญ ใน
ระดับมาก ลําดับแรก ไดแก ไดแก ปจจัยดานบุคคล  รองลงมา ปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ 
ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย   ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ปจจัย
ดานราคา และ ปจจัยดานสงเสริมการตลาด  และไมสอดคลองกับการศึกษาของชาตรี ครุธงาม 
(2548)  ท่ีศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือ
ธนาคารพาณิชย ของผูประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคล ในอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พบวา
ลูกคาท่ีใชบริการสินเช่ือใหความสําคัญ  ในระดับมาก  ลําดับแรกไดแก ปจจัยดานพนักงาน 
รองลงมา ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ปจจัยดานชอง
ทางการจัดจําหนาย ปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ และปจจัยดานสงเสริมการตลาด 
   
  ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
  จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมากเปนลําดับแรก คือ  มี
บริการท่ีครบวงจร ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ เอนก  กุลชุติสิน  (2550) ท่ีศึกษาเร่ืองปจจัยสวน
ประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือธุรกิจขนาดยอมธนาคารกสิกรไทย
ของผูประกอบการขนาดยอมในอําเภอเมืองสมุทรสาคร  พบวาปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญ ตอเร่ือง มีบริการท่ีครบวงจร เปนลําดับแรก   ซ่ึงไมสอดคลองกับ
การศึกษาของ ชาตรี ครุธงาม (2548)  ท่ีศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือธนาคารพาณิชย ของผูประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคล ในอําเภอ
เมือง จังหวัดราชบุรี พบวาปจจัยดานผลิตภัณฑ  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอเร่ืองการให
วงเงินสินเช่ือแกลูกคา เปนลําดับแรก ซ่ึงแตกตางจากการศึกษาคร้ังนี้  และยังไมสอดคลองกับ
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การศึกษาของ บุญเลิศ กิตติศักดิ์บุญสุข  (2549) ท่ีศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอ
การใชบริการสินเช่ือเพื่อการคา ของลูกคาธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในภาคสินเช่ือนคร
หลวง 4  พบวาปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอเร่ืองวงเงินสินเช่ือท่ี
ธนาคารใหแกลูกคา เปนลําดับแรก   
   
 ปจจัยดานราคา 
 จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญเปนลําดับแรก คือ จํานวนเงินท่ี
ผอนตองวด  ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษาของ  เอนก  กุลชุติสิน  (2550)  ท่ีศึกษาเร่ืองปจจัยสวน
ประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือธุรกิจขนาดยอมธนาคารกสิกรไทย
ของผูประกอบการขนาดยอม ในอําเภอเมืองสมุทรสาคร  พบวาปจจัยดานราคาผูตอบแบบสอบถาม 
ใหความสําคัญ ตอเร่ือง อัตราดอกเบ้ีย เปนลําดับแรก  ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษาของ ชาตรี     
ครุธงาม (2548) ท่ีศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
สินเช่ือธนาคารพาณิชย ของผูประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคล ในอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
พบวาปจจัยดานราคา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ ตอเร่ืองอัตราดอกเบี้ย   และยังไม
สอดคลองกับการศึกษาของ บุญเลิศ กิตติศักดิ์บุญสุข  (2549) ท่ีศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสม
การตลาดท่ีมีผลตอการใชบริการสินเช่ือเพื่อการคา ของลูกคาธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ในภาคสินเช่ือนครหลวง 4  พบวาปจจัยดานราคา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ ตอเร่ืองอัตรา
ดอกเบ้ีย เปนลําดับแรก 
  ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 
  จากการศึกษาพบวา  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ ลําดับแรก คือ  ทําเลที่ต้ังอยู
ใกลสะดวกตอการติดตอ  สอดคลองกับการศึกษาของ เอนก  กุลชุติสิน (2550) ท่ีศึกษาเร่ืองปจจัย
สวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือธุรกิจขนาดยอมธนาคารกสิกร
ไทยของผูประกอบการขนาดยอมในอําเภอเมืองสมุทรสาคร  พบวาปจจัยดานชองทางการจัด
จําหนาย ผูตอบแบบสอบถาม กับ เร่ืองทําเลที่ต้ังอยูใกลสะดวกตอการติดตอ  เปนลําดับแรก  ซ่ึงไม
สอดคลองกับการศึกษาของ บุญเลิศ กิตติศักดิ์บุญสุข  (2549) ท่ีศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสม
การตลาดท่ีมีผลตอการใชบริการสินเช่ือเพื่อการคา ของลูกคาธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ในภาคสินเช่ือนครหลวง 4  พบวาปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญ ตอเร่ืองมีสถานที่จอดรถเพียงพอ เปนลําดับแรก 
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       ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
  จากการศึกษาพบวา  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญลําดับแรก คือ มีการโฆษณา
ประชาสัมพันธผานส่ือ ตาง ๆ   ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ เอนก  กุลชุติสิน  (2550) ท่ีศึกษา
เร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือธุรกิจขนาดยอม
ธนาคารกสิกรไทยของผูประกอบการขนาดยอมในอําเภอเมืองสมุทรสาคร พบวาปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาดผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ   ตอเร่ืองมีการโฆษณาประชาสัมพันธผานส่ือ
ตาง ๆ  เปนลําดับแรก  ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษาของ บุญเลิศ กิตติศักดิ์บุญสุข  (2549) ท่ีศึกษา
เร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการใชบริการสินเช่ือเพื่อการคา ของลูกคาธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จํากัด (มหาชน) ในภาคสินเช่ือนครหลวง 4  พบวาปจจัยดานสงเสริมการตลาด ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญ ตอเร่ืองมีระยะเวลาปลอดชําระเงินตน/ดอกเบ้ีย เปนลําดับแรก 
 
  ปจจัยดานพนักงาน 
  จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ ลําดับแรก  คือ  พนักงานมี
ความนาเช่ือถือ  ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษาของ เอนก  กุลชุติสิน (2550) ) ซ่ึงศึกษาเร่ืองปจจัย
สวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือธุรกิจขนาดยอมธนาคารกสิกร
ไทย ของผูประกอบการขนาดยอม ในอําเภอเมืองสมุทรสาคร พบวาปจจัยดานพนักงาน ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญกับ ความมีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธและมารยาทท่ีดีของพนักงาน  เปน
ลําดับแรก และยังไมสอดคลองกับการศึกษาของชาตรี ครุธงาม (2548) ท่ีศึกษาเร่ืองปจจัยสวน
ประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือธุรกิจกับธนาคารพาณิชยของ
ผูประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคลในอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  พบวาปจจัยดานพนักงานผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญกับ  ความมีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธและมารยาทท่ีดีของพนักงาน เปน
ลําดับแรก   
  ปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ 
  จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญลําดับแรก คือ  ภายในธนาคาร
มีบรรยากาศท่ีดี ตกแตงทันสมัย และสวยงาม ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ บุญเลิศ กิตติศักดิ์บุญ
สุข  (2549) ท่ีศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการใชบริการสินเช่ือเพื่อการคา ของ
ลูกคาธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในภาคสินเช่ือนครหลวง 4  พบวาปจจัยดาน
ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ ตอเร่ืองภายในธนาคารมีบรรยากาศท่ีดี 
ตกแตงทันสมัยและสวยงาม เปนลําดับแรก  ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษาของ เอนก  กุลชุติสิน 
(2550)  ท่ีศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือธุรกิจ
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ขนาดยอมธนาคารกสิกรไทย ของผูประกอบการขนาดยอม ในอําเภอเมืองสมุทรสาคร พบวาปจจัย
ดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ ตอเร่ืองความมีช่ือเสียง และ
ภาพพจนของธนาคาร และไมสอดคลองกับการศึกษาของ ชาตรี ครุธงาม (2548)  ท่ีศึกษาเร่ืองปจจัย
สวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือธนาคารพาณิชย  ของ
ผูประกอบการท่ีจดทะเบียนนิติบุคคล ในอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พบวาปจจัยดานส่ิงแวดลอม
ทางกายภาพ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ ตอเร่ืองความมีช่ือเสียง และภาพพจนของธนาคาร  
เปนลําดับแรก   
  ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 
  จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ ลําดับแรก คือ เอกสาร
ประกอบการขอสินเช่ือเหมาะสมกับการขอใชบริการ และ  มีระบบการทํางานท่ีถูกตองแมนยําและ
เช่ือถือได    ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ เอนก  กุลชุติสิน (2550) ) ท่ีศึกษาเร่ืองปจจัยสวน
ประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือธุรกิจขนาดยอมธนาคารกสิกรไทย 
ของผูประกอบการขนาดยอม ในอําเภอเมืองสมุทรสาคร พบวาปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ ตอเร่ืองมีระบบการทํางานท่ีถูกตองแมนยํา และเช่ือถือไดเปน
ลําดับแรก ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษาของ บุญเลิศ กิตติศักดิ์บุญสุข  (2549) ท่ีศึกษาเร่ืองปจจัย
สวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการใชบริการสินเช่ือเพื่อการคา ของลูกคาธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
จํากัด (มหาชน) ในภาคสินเช่ือนครหลวง 4  พบวาปจจัยดานกระบวนการใหบริการ พบวาผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญ ตอเร่ืองการใหคําตอบท่ีรวดเร็วในการอนุมัติสินเช่ือ เปนลําดับแรก      
ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษาของ ชาตรี ครุธงาม (2548) ) ท่ีศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาด
ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือธนาคารพาณิชย ของผูประกอบการท่ีจดทะเบียนนิติ
บุคคล ในอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พบวาปจจัยดานกระบวนการใหบริการผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญ ตอเร่ืองการใหคําตอบท่ีรวดเร็วในการอนุมัติสินเช่ือ  เปนลําดับแรก    
              
                  สําหรับผลการศึกษา   ปญหาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ พบวาผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญปญหา ตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ โดยรวมในระดับปาน
กลางซ่ึงปญหาสวนประสมการตลาดแตละปญหา มีคาเฉล่ียระดับปานกลาง เรียงตามลําดับ ไดแก 
ปญหาดานราคา  รองลงมา คือ ปญหาดานผลิตภัณฑ  ปญหาดานชองทางการจัดจําหนาย  ปญหา
ดานกระบวนการใหบริการ ปญหาดานการสงเสริมการตลาดปญหาดานพนักงาน และปญหาดาน
ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ตามลําดับ  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ เอนก  กุลชุติสิน (2550) ท่ีศึกษา 
เร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือธุรกิจขนาดยอม
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ธนาคารกสิกรไทย ของผูประกอบการขนาดยอม ในอําเภอเมืองสมุทรสาคร พบวา ปญหาท่ีผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญมากเปนลําดับแรก คือ ปญหาดานราคา ในการใชบริการดานสินเช่ือ 
  
 ปญหาดานผลิตภัณฑ     พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ ตอปญหายอยดาน
ผลิตภัณฑ  ลําดับแรก   ไดแก การประเมินราคาหลักประกันตํ่า  ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษาของ 
เอนก  กุลชุติสิน (2550) ) ท่ีศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดยอมธนาคารกสิกรไทย ของผูประกอบการขนาดยอม ในอําเภอเมือง
สมุทรสาคร พบวาปญหาท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ ตอปญหายอยดานผลิตภัณฑ  ลําดับ
แรก  ไดแก ระยะเวลาการผอนชําระหนี้ส้ัน  ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษาของ บุญเลิศ กิตติศักดิ์บุญ
สุข  (2549) ซ่ึงศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการใชบริการสินเช่ือเพื่อการคา ของ
ลูกคาธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในภาคสินเช่ือนครหลวง 4  พบวาปญหาดานผลิตภัณฑ 
พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปญหายอยดานผลิตภัณฑ ลําดับแรก ไดแกวงเงิน
สินเช่ือท่ีไดรับอนุมัติไมตรงตามความตองการ เปนลําดับแรก ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษาของ 
ชาตรี ครุธงาม (2548) ) ท่ีศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการสินเช่ือธนาคารพาณิชย ของผูประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคล ในอําเภอเมือง จังหวัด
ราชบุรี พบวาปญหาท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปญหายอยดานผลิตภัณฑ  ลําดับแรก
ไดแก  เอกสารท่ีใชในการขอสินเช่ือมีจํานวนมาก มีความยุงยาก  
  
 ปญหาดานราคา    พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ ตอปญหายอยดาน
ผลิตภัณฑ ลําดับแรก ไดแก  อัตราอกเบ้ียสูง  และ คาธรรมเนียมในการจัดการใหกูสูง   ซ่ึง
สอดคลองกับการศึกษาของ เอนก  กุลชุติสิน (2550) ) ท่ีศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมี
ผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือธุรกิจขนาดยอมธนาคารกสิกรไทย ของผูประกอบการ
ขนาดยอม ในอําเภอเมืองสมุทรสาคร พบวาปญหาท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ ตอปญหา
ยอยดานราคา  ลําดับแรก  ไดแก  อัตราดอกเบ้ียสูงมากกวาธนาคารอ่ืน และ คาธรรมเนียมจัดการให
กูสูง มากกวาธนาคารอ่ืน สอดคลองกับการศึกษาของ ชาตรี ครุธงาม (2548) ) ท่ีศึกษาเร่ืองปจจัย
สวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือธนาคารพาณิชย  ของ
ผูประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคล ในอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พบวาปญหาท่ีผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญตอปญหายอยดานราคา  ลําดับแรกไดแก  อัตราดอกเบ้ียสูงมากกวา
ธนาคารอ่ืน  
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  ปญหาดานชองทางการจัดจําหนาย    พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ ตอ
ปญหายอยดานชองทางการจัดจําหนาย ลําดับแรก ไดแก  สถานท่ีจอดรถคับแคบ   ซ่ึงไมสอดคลอง
กับการศึกษาของ เอนก  กุลชุติสิน (2550) ) ท่ีศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือธุรกิจขนาดยอมธนาคารกสิกรไทย ของผูประกอบการขนาดยอม ใน
อําเภอเมืองสมุทรสาคร พบวาปญหาท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ ตอปญหายอยดานชอง
ทางการจัดจําหนาย  ลําดับแรกไดแก  ทําเลท่ีต้ังของธนาคารอยูไกลไมสะดวกในการเดินทาง     
สอดคลองกับการศึกษาของ ชาตรี ครุธงาม (2548) ) ท่ีศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผล
ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือธนาคารพาณิชย ของผูประกอบการท่ีจดทะเบียนนิติบุคคล 
ในอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พบวาปญหาท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปญหายอยดาน
ชองทางการจัดจําหนาย  ลําดับแรกไดแก  สถานท่ีจอดรถคับแคบ  
 
 ปญหาดานการสงเสริมการตลาด    พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ ตอปญหา
ยอยดานการสงเสริมการตลาด ลําดับแรก ไดแก  ไมมีสวนลดหรือยกเวนคาธรรมเนียมในชวงเวลา
พิเศษ   ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษาของ เอนก  กุลชุติสิน (2550) ) ท่ีศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสม
การตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือธุรกิจขนาดยอมธนาคารกสิกรไทย ของ
ผูประกอบการขนาดยอม ในอําเภอเมืองสมุทรสาคร พบวาปญหาท่ีผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญตอปญหายอยดานการสงเสริมการตลาด  ลําดับแรก ไดแก ไมมีระยะเวลาปลอดชําระ
คืนเงินตนและดอกเบ้ีย  ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษาของ บุญเลิศ กิตติศักดิ์บุญสุข  (2549) ท่ีศึกษา
เร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการใชบริการสินเช่ือเพื่อการคา ของลูกคาธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จํากัด (มหาชน) ในภาคสินเช่ือนครหลวง 4  พบวาปญหาดานการสงเสริมการตลาด พบวา
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปญหายอยดานการสงเสริมการตลาด ลําดับแรก ไดแก ไมมี
ระยะเวลาการปลอดชําระเงินตอน/ดอกเบ้ีย  สอดคลองกับการศึกษาของ ชาตรี ครุธงาม (2548) ) ท่ี
ศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือธนาคารพาณิชย 
ของผูประกอบการท่ีจดทะเบียนนิติบุคคล ในอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พบวาปญหาท่ีผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญตอปญหายอยดานการสงเสริมการตลาด  ลําดับแรก ไดแก  ไมมี
สวนลดหรือไมมีการยกเวนคาธรรมเนียมในชวงเวลาพิเศษ  
 
 ปญหาดานพนักงาน    พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ ตอปญหายอยดาน
พนักงาน ลําดับแรก ไดแก  พนักงานใหคําแนะนําและคําปรึกษาไมชัดเจน   ซ่ึงสอดคลองกับ
การศึกษาของ เอนก  กุลชุติสิน (2550) ) ท่ีศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการ
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ตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือธุรกิจขนาดยอมธนาคารกสิกรไทย ของผูประกอบการขนาดยอม ใน
อําเภอเมืองสมุทรสาคร พบวาปญหาท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ ตอปญหายอยดาน
พนักงาน  ลําดับแรกไดแก  พนักงานใหคําแนะนําและคําปรึกษาไมชัดเจน  ซ่ึงไมสอดคลองกับ
การศึกษาของ บุญเลิศ กิตติศักดิ์บุญสุข  (2549) ท่ีศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอ
การใชบริการสินเช่ือเพื่อการคา ของลูกคาธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในภาคสินเช่ือนคร
หลวง 4  พบวาปญหาดานการพนักงาน พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปญหายอยดาน
การพนักงาน ลําดับแรก ไดแกพนักงานขาดความนาเช่ือถือ ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษาของ ชาตรี 
ครุธงาม (2548) ) ท่ีศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
สินเช่ือธนาคารพาณิชย ของผูประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคล ในอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
พบวาปญหาท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปญหายอยดานพนักงานลําดับแรกไดแก มี
พนักงานใหบริการไมเพียงพอ  
  ปญหาดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ    พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ ตอ
ปญหายอยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ลําดับแรก ไดแก  ภายในธนาคารขาดความเปนระเบียบ 
เชนการจัดวางอุปกรณ  เอกสารการขอสินเช่ือและปายสัญลักษณ    ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษา
ของ เอนก  กุลชุติสิน (2550) ) ท่ีศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการสินเช่ือธุรกิจขนาดยอมธนาคารกสิกรไทย ของผูประกอบการขนาดยอม ในอําเภอ
เมืองสมุทรสาคร พบวาปญหาท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ ตอปญหายอยดานส่ิงแวดลอม
ทางกายภาพ  ลําดับแรก  ไดแก    ภายในธนาคารมีเคร่ืองมือและอุปกรณสํานักงานไมทันสมัย  
บรรยากาศภายในธนาคารไมดี ตกแตงไมทันสมัยและไมสวยงาม ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษาของ 
บุญเลิศ กิตติศักดิ์บุญสุข  (2549) ท่ีศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการใชบริการ
สินเช่ือเพื่อการคา ของลูกคาธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในภาคสินเช่ือนครหลวง 4  
พบวาปญหาดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปญหายอย
ดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ลําดับแรก ไดแก มีท่ีนั่งรอไมเพียงพอ  
  
 ปญหาดานกระบวนการใหบริการ    พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ ตอปญหา
ยอยดานกระบวนการใหบริการ  ลําดับแรกไดแก  ข้ันตอนการขออนุมัติสินเช่ือยุงยาก  ซ่ึงไม
สอดคลองกับการศึกษาของ เอนก  กุลชุติสิน (2550) ) ท่ีศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมี
ผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือธุรกิจขนาดยอมธนาคารกสิกรไทย ของผูประกอบการ
ขนาดยอม ในอําเภอเมืองสมุทรสาคร พบวาปญหาท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ ตอปญหา
ยอยดานกระบวนการใหบริการ  ลําดับแรกไดแก  เอกสารยุงยากซับซอนในการทํานิติกรรม  ซ่ึงไม
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สอดคลองกับการศึกษาของ บุญเลิศ กิตติศักดิ์บุญสุข  (2549) ท่ีศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสม
การตลาดท่ีมีผลตอการใชบริการสินเช่ือเพื่อการคา ของลูกคาธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ในภาคสินเช่ือนครหลวง 4  พบวาปญหาดานกระบวนการใหบริการ พบวาผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญตอปญหายอยดานกระบวนการใหบริการ ลําดับแรก ไดแก การใหคําตอบในการอนุมัติ
สินเช่ือลาชา 
  
ขอคนพบ 
                   ปจจัยท่ีมีผลตอลูกคาในการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือ กับ ธนาคารกสิกรไทย  
จํากัด (มหาชน)  ใน จังหวัดชุมพร  มีขอคนพบ ดังนี้ 
  1. จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามที่ใชบริการสินเช่ือ กับ ธนาคารกสิกร
ไทย จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดชุมพร ใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมการตลาดบริการใน
ภาพรวมในระดับมากทุกดาน ยกเวน ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด และปจจัยดานราคา ให
ความสําคัญระดับปานกลาง และยังพบวาปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย และปจจัยดานราคา 
ควรมีการปรับปรุงหรือแกไข การบริการที่ใหการตอบสนองความตองการของลูกคาใหมากท่ีสุด  
  2.  ปจจัยดานผลิตภัณฑ  พบวาผูตอบแบบสอบถาม ใหความสําคัญในระดับปาน
กลางในเร่ือง หลักประกัน/ภาระการค้ําประกัน  และการประเมินราคาหลักประกัน  เม่ือจําแนกตาม
ประเภทสินเช่ือ ดานตางประเทศ ใหความสําคัญในระดับปานกลาง   เม่ือเทียบกับกลุมประเภท
สินเช่ืออ่ืนใหความสําคัญในระดับมาก 
  3.  ปจจัยดานราคา พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง 
จํานวนเงินท่ีผอนตองวดประเภทสินเช่ือต๋ัวสัญญากูเงิน และหนังสือคํ้าประกัน ใหความสําคัญใน
ระดับมาก  เม่ือเทียบกับกลุมอ่ืนใหความสําคัญในระดับปานกลาง      และเม่ือจําแนกตามอายุพบวา
อายุ 51 – 60 ป ใหความสําคัญดานราคาในระดับมาก เม่ือเทียบกับกลุมอายุอ่ืนใหความสําคัญใน
ระดับปานกลาง      และพบวากลุมรายได50,000บาท ข้ึนไป ใหความสําคัญในระดับมาก  เม่ือเทียบ
กับกลุมรายไดอ่ืนใหความสําคัญในระดับปานกลาง 
  4. ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย   พบวาผูตอบแบบสอบถาม ประเภทสินเช่ือ 
ดานตางประเทศ ใหความสําคัญในระดับปานกลาง   เม่ือเทียบกับกลุมประเภทสินเช่ืออ่ืนให
ความสําคัญในระดับมาก  และพบวาในเร่ือง มีบริเวณท่ีจอดรถอยางเพียงพอ  ผูตอบแบบสอบถาม
อายุ   51 – 60 ป ใหความสําคัญในระดับมาก เม่ือเทียบกับกลุมอายุอ่ืนใหความสําคัญในระดับ    
ปานกลาง   และพบวากลุมรายได 20,001-30,000 บาท และ 30,001-40,000 บาท  ใหความสําคัญใน



 205 

ระดับปานกลางเม่ือเทียบกับกลุมรายไดอ่ืนใหความสําคัญในระดับมาก  และพบวาอาชีพเจาของ
กิจการ ใหความสําคัญในระดับปานกลาง เม่ือเทียบกับกลุมอาชีพอ่ืนใหความสําคัญในระดับมาก 
 5. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับ
มากในเร่ือง มีการโฆษณา ประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ   เม่ือจําแนกตามประเภทสินเช่ือเงินกู ตัว
สัญญากูเงิน และสินเช่ือตางประเทศใหความสําคัญในระดับมาก  และพบวาดานมีสวนลดหรือ
ยกเวนคาธรรมเนียมในชวงเวลาพิเศษ  กลุมประเภทสินเช่ือเงินกู ใหความสําคัญในระดับมาก เม่ือ
เทียบกับกลุมอ่ืนใหความสําคัญในระดับปานกลาง  และพบวากลุมรายไดไมเกิน 10,000  บาท และ 
10,001-20,000 บาท ใหความสําคัญในระดับมาก เม่ือเทียบกับกลุมรายไดอ่ืนใหความสําคัญใน
ระดับปานกลาง   และพบวา รับราชการ/  พนักงานรัฐวิสาหกิจ   ใหความสําคัญในระดับมาก 
ในขณะท่ีกลุมอาชีพอ่ืนใหความสําคัญในระดับปานกลาง 
 6. ปจจัยดานพนักงาน  พบวากลุมประเภทสินเช่ือตางประเทศ ใหความสําคัญในระดับ
ปานกลางในเร่ือง ความรูและความสามารถของพนักงาน  เม่ือเทียบกับกลุมอ่ืนใหความสําคัญใน
ระดับมาก   
 7. ปจจัยดานกระบวนการ  พบวากลุมผูตอบแบบสอบถามประเภทสินเช่ือต๋ัวสัญญากูเงิน  
หนังสือคํ้าประกัน และอ่ืนๆ ใหความสําคัญในเร่ืองข้ันตอนการอนุมัติสินเช่ือไมยุงยากในระดับ
ปานกลาง  เม่ือเทียบกับกลุมอ่ืนใหความสําคัญในระดับมาก และพบวา 20,001 - 30,000 บาท และ
รายได  50,000บาทข้ึนไป  ใหความสําคัญในระดับปานกลาง เม่ือเทียบกับกลุมรายไดอ่ืนให
ความสําคัญในระดับมาก    และพบวา อาชีพเจาของกิจการ ใหความสําคัญในระดับปานกลาง เม่ือ
เทียบกับกลุมอาชีพอ่ืนใหความสําคัญในระดับมาก 
 8. ปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ  พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทสินเช่ือ
ตางประเทศใหความสําคัญในระดับปานกลาง  ในขณะท่ีกลุมอ่ืนใหความสําคัญในระดับมาก 
และพบวากลุมผูตอบแบบสอบถามอายุ 60 ปข้ึนไป ใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุดในเร่ือง  
ภายในธนาคารมีส่ิงอํานวยความสะดวก เชนโทรทัศน น้ําดื่ม ชา กาแฟ หนังสือพิมพ วารสารตาง ๆ 
เกาอ้ีนั่งพัก และหองน้ํา   
 9. ปญหาดานราคา พบวาผูตอบแบบสอบถามกลุมประเภทสินเช่ือตางประเทศพบปญหา
ในระดับมากในเร่ือง อัตราดอกเบ้ียสูง และคาประกันอัคคีภัยสูง  เม่ือเทียบกับกลุมอ่ืนพบปญหาใน
ระดับปานกลาง  
 10. ปญหาดานชองทางการจัดจําหนาย  พบวาผูตอบแบบสอบถามกลุมประเภทสินเช่ือ
ตางประเทศพบปญหาในระดับมากในเร่ือง สถานท่ีจอดรถคับแคบ   เม่ือเทียบกับกลุมอ่ืนพบปญหา
ในระดับปานกลาง  
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 11. ปญหาและขอเสนอแนะที่เกิดข้ึนจากการใชบริการของผูใชบริการสินเช่ือกับ 
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดชุมพร จากการศึกษาพบวา  ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญของปญหาตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ในภาพรวมอยูระดับปานกลางทุก
ปจจัย  และยังพบวาปญหาดานราคา  ปญหาดานผลิตภัณฑ และปญหาดานการสงเสริมการตลาด  
ควรมีการพัฒนา ปรับปรุงหรือแกไข ใหลูกคามีการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือมากข้ึน ซ่ึง
สอดคลองกับระดับความสําคัญของลูกคา ท่ีตองไดรับการพัฒนาและปรับปรุงดังกลาวขางตน               
 
ขอเสนอแนะ  
  จากการที่ลูกคาใหความสําคัญในปจจัยและปญหา สวนประสมการตลาดบริการ  ใน 
3 อันดับแรก คือ ดานพนักงาน   ดานราคา   และ ดานกระบวนการใหบริการ  ธนาคารควรจะวางกล
ยุทธ โดยใหความสําคัญในปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ  ในการพัฒนาและปรับปรุงการ
ใหบริการในสวนท่ีลูกคาใหความสําคัญ  ซ่ึงปจจัยดังกลาวสอดคลองกับปญหาท่ีลูกคาพบมาก 
ธนาคารจึงควรพิจารณาแกไขและสรางกลยุทธ  เพื่อกอใหเกิดความตองการเกิดความพึงพอใจ แก
ลูกคา 
 นอกจากนี้ ธนาคารควรมุงเนนการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนทุกปญหา ท่ีลูกคาใหความสําคัญ
ในระดับมาก เพื่อปรับปรุงพัฒนาการใหบริการดานสินเช่ือใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน สามารถ
ตอบสนองความตองการสูงสุดใหกับลูกคาอยางเสมอภาพ ดังนี้ 
 ดานผลิตภัณฑ 
  ยุทธศาสตรในการทําธุรกิจของธนาคาร มีการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑท่ีใชอยูใน
ปจจุบันและท่ีตองการในอนาคต ใหมีความคลองตัว  ในอันท่ีจะตอบสนองความตองการทางการ
เงิน ในทุกชวงชีวิตของลูกคาใหได คือการท่ีตองเขาถึงและเขาใจลูกคาผูใชบริการอยางถองแท
ลึกซ้ึง โดยยึดถือลูกคาเปนศูนยกลาง (Customer Centric Strategy) โดยจะเนนท่ีการทําความเขาใจ
ในความตองการทุกดานของชีวิตทางการเงินของลูกคาแตละกลุมในเชิงลึก ใหมีบริการท่ีครบวงจร
ใหแก ลูกคากําหนดประเภทของสินเช่ือท่ีหลากหลายใหลูกคาเลือกใช   ซ่ึงธนาคารควรกําหนด
วงเงินสินเช่ือท่ีจะพิจารณาใหแกลูกคาโดยพิจารณาจากความสามารถในการชําระหนี้ของลูกคา  
        ธนาคารควรมีการกําหนดนโยบายใหสอดคลองกับการใหบริการดานสินเช่ือใหมีบริการ
ท่ีตอบสนองความตองการของลูกคาใหครบวงจร  และควรมีมาตรการในการกําหนดเกี่ยวกับการ
ประเมินราคาหลักประกัน ใหมีราคาท่ีสมเหตุสมผล  สามารถตอบขอสงสัยของลูกคาได 
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 ดานราคา 
       ทุกธนาคารมีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียในตลาดท่ีใกลเคียงกัน รวมทั้งคาธรรมเนียมใน
การขอสินเช่ือ  การใหวงเงินกูสูงสุด การลดคาธรรมเนียมจัดการใหกู  และการจัดใหมีโปรแกรม
สงเสริมการขาย  หรือการไดสิทธิพิเศษอ่ืน ๆ  เชนไดรับสิทธ์ิเปนผูถือบัตรเครดิต โดยไดรับยกเวน
คาธรรมเนียมแรกเขา และคาธรรมเนียมรายป 3 ปแรก  หรือไดรับอนุมัติวงเงิน สินเช่ือเงินสดทันใจ
กสิกรไทย เบ้ืองตนไมเกิน 1 เทาของรายได  ซ่ึงเปนกลยุทธของแตละธนาคารดังนั้นจึงข้ึนอยูกับ
ลูกคาจะเลือกใชบริการของธนาคารแหงใด   
                   จากการศึกษาพบวา ปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใชบริการของลูกคาใหความสําคัญการใช
บริการสินเช่ือกับธนาคาร โดยรวมในระดับปานกลาง  ปญหายอยดานราคา ไดแก อัตราดอกเบ้ียสูง 
คาธรรมเนียมจัดการใหกูสูง   ปจจัยดังกลาวจึงเปนกลยุทธของธนาคารในการแยงชิงลูกคา 
 ธนาคารจึงควรพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบ้ีย  และ จํานวนเงินท่ีผอนชําระตองวดให
ลูกคาตามความเหมาะสม โดยเฉพาะลูกคาท่ีมีประวัติการชําระตรงตามเง่ือนไขของธนาคาร  หรือ
เปนผูมีวินัยทางการเงิน ใหจูงใจสําหรับการตัดสินใจเลือกใชบริการของลูกคา 
 ธนาคารควรพิจารณาวงเงินสินเช่ือ ใหลูกคาโดยพิจารณาจากความสมํ่าเสมอในการมาใช
บริการ ดานสินเช่ือหรือดานเงินฝากกับธนาคาร มีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหตํ่า   ธนาคารสามารถ
กําหนดเง่ือนไขหรือมีหลักการสําหรับการ คํ้าประกันสินเช่ือท่ีทําใหสินเช่ือมีความเส่ียงตํ่า 
        นอกจากนี้ธนาคารควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมและคาใชจาย ในการ
ใหบริการสินเช่ือ  ใหเหมาะสมหรือตํ่ากวาปจจุบัน  เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหลูกคามาใชบริการ
กับธนาคารเพิ่มมากข้ึน  อีกท้ังธนาคารยังมีผลิตภัณฑ จํานวนมากท่ีจะสนองตอบความตองการของ
ลูกคา ท่ีจะเปนชองทาง ในการเพิ่มรายไดจากคาธรรมเนียมในการใหบริการดานตาง ๆ   เปนการ
สรางรายไดใหกับธนาคาร ชดเชยในสิ่งท่ีธนาคารปรับลดคาธรรมเนียมจัดการใหกูและรายได
ดอกเบ้ียท่ีปรับลดใหลูกคา 
 ดานชองทางการจัดจําหนาย  
       การดําเนินการของธนาคารในจังหวัดชุมพร  ธนาคารมีสํานักงานจํานวน 4  สาขา คือ 
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาชุมพร  ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาปากน้ํา
ชุมพร  ธนาคารกสิกรไทย จํากัด  (มหาชน)  สาขาทาแซะ   และ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
สาขาหลังสวนชุมพร   ในการมาทําธุรกรรมตาง ๆ ของลูกคามีการใชบริการท่ีหลากหลาย ปญหาท่ี
พบ ไดแก ไมมีสถานท่ีจอดรถใหลูกคาเพียงพอ  ซ่ึงตรงกับผลการศึกษา ปญหาดานชองทางการจัด
จําหนายไดแก สถานท่ีจอดรถคับแคบ    ซ่ึงธนาคารควรเพ่ิมชองทางการบริการใหแกลูกคาเพิ่มข้ึน 
เชนการเพิ่มบริการตูเอทีเอ็ม  ตูรับฝากเงิน ตูปรับสมุดเงินฝาก อัตโนมัติ  
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 ธนาคารควรมี การเปดสาขายอย สาขาในหางสรรพสินคา ใหมากข้ึน หรือการเปด
ใหบริการในวันหยุด ซ่ึงจะทําใหลูกคาเหลานั้นมาติดตอธนาคารไดงาย   เปนการเพ่ิมชองทางใหกับ
ลูกคาไดเขาถึงบริการดานตาง ๆ ของธนาคารได  
 ดานการสงเสริมการตลาด 
  ธนาคารควรกําหนดใหมีการโฆษณาเกี่ยวกับการใหบริการสินเช่ือ ผานส่ืออยาง
สมํ่าเสมอ เชน ส่ือส่ิงพิมพตางๆ ปายโฆษณาภายนอก และภายใน รวมท้ังส่ือโฆษณาทางรายการ
วิทยุ และโทรทัศนเพิ่มมากข้ึน และเคร่ืองมืออีกประการหน่ึงท่ีสามารถชวยเพิ่มจํานวนลูกคาใหกับ
ธนาคาร คือ การใหลูกคาแนะนําสินเช่ือแกเพื่อน ๆ หรือคูคา ซ่ึงประกอบธุรกิจเปนการใหลูกคาราย
เดิมแนะนําลูกคารายใหมใหกับธนาคาร  
 ธนาคารควรจัดใหมีโปรแกรมสงเสริมการขายในแตละชวงเวลา ตลอดท้ังป  , การจัด
กิจกรรมสิทธิพิเศษเปล่ียนบัตรเอทีเอ็มเปนบัตรเดบิตใหแกลูกคาโดยไมเสียคาใชจาย  โครงการ
พิเศษสําหรับลูกคาสินเช่ือบานกสิกรไทย เชนโครงการกูบานแถมบัตร หรือการไดรับอนุมัติวงเงิน
สินเช่ือเงินสดทันใจกสิกรไทย เปนตน 
 ดานพนักงาน 
 ธนาคารควรจัดเตรียมพนักงานท่ีมีความเหมาะสม ท้ังดานปริมาณ คุณภาพ ตลอดจน
ทักษะความสามารถ และทัศนคติท่ีดี ในการใหบริการตอลูกคา     พนักงาน จึงเปนทรัพยากรบุคคล
ท่ีมีคุณคาของทุกองคกร  มีความเขาใจชัดเจนในหนาท่ีความรับผิดชอบ และกลาท่ีแสดงออกพรอม
ท่ีจะรวมใหความเห็นในการกําหนดปจจัยในการทํางานเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา  ซ่ึง
เปนปจจัยหลักของพนักงานของธนาคาร   และเปนปจจัยหลักในการประเมินผลที่มีผลตอองคกรได 
รวมถึงมีขอมูลเกี่ยวกับผลงานของตนเอง  วาสรางผลงานอะไรไดโดดเดน มีรายละเอียดอยางไร 
เม่ือไร ไมอายท่ีจะพูดถึงผลงานของตนเอง ยอมรับส่ิงท่ีผิดพลาด และพรอมท่ีจะหาทางปองกัน
ไมใหเกิดข้ึน                                     
 ธนาคารควรจัดใหมีการอบรมพัฒนา พนักงานของธนาคารอยางตอเนื่อง  เพื่อให
พนักงานมีทักษะ และความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ของธนาคารพรอมท่ีจะแนะนําใหผูใชบริการได  
เพื่อใหเขาใจถึงความเปล่ียนแปลงในการทําตลาดยุคปจจุบัน  ท่ีจะสรางมูลคาของผลิตภัณฑของ
ธนาคาร ใหลูกคาเกิดความตองการในการท่ีจะเลือกใชผลิตภัณฑของธนาคารอยางตอเนื่อง  
 ธนาคารควรจะมีฝายงานรับผิดชอบท่ีคอยตรวจสอบความพึงพอใจของลูกคา โดยการ
โทรสอบถามลูกคา เพื่อตรวจเช็คการใหบริการของพนักงานวาบริการเปนอยางไร เพื่อใหคะแนน
พนักงานเปนรายบุคคล พนักงานจะไดทราบถึงขอดีและขอควรแกไขของตนเอง เพื่อจะไดนําขอมูล
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นั้นมาพัฒนาพนักงานใหสามารถบริการลูกคาไดอยางดีท่ีสุด ธนาคารควรเพิ่มพนักงานท่ีคอย
ใหบริการแกลูกคาท่ีมาติดตอขอใชบริการสินเช่ืออยางเพียงพอ 
 ดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ 
 เปนภาพรวมทั้งหมดขององคกรท่ีแสดงหรือบงบอกถึงคุณลักษณะในดานวัตถุส่ิงของ
เคร่ืองใช ภาพพจนของธนาคาร  และตัวบุคคลท่ีตนเองลูกคามองเห็น ท้ังในดานบวก และ ดานลบ 
                    จากผลการศึกษาพบวา  ธนาคารควรเรงดําเนินการปรับปรุงในเร่ือง ภายในธนาคารให
มีบรรยากาศท่ีดี ตกแตงทันสมัยและสวยงาม  เพื่อเปนสรางภาพพจนท่ีดี  สรางความประทับใจ
ใหแกลูกคาท่ีมาใชบริการ ตอไป 
 ดานกระบวนการใหบริการ 
 ธนาคารควรสรางมาตรฐานในกระบวนการใหบริการ ดวยการจัดเอกสารประกอบการ
ขอสินเช่ือ ใหเหมาะสมกับการขอใชบริการ  และมีระบบการทํางานท่ีถูกตองแมนยําเช่ือถือได  มี
การวางข้ันตอนสําหรับการปฏิบัติงานใหแกพนักงานและกําหนดใหปฏิบัติงานใหครบถวนตาม
ระบบท่ีกําหนด  รวมท้ังสามารถใหทราบผลการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือท่ีรวดเร็ว 
 จากผลการศึกษาพบวา ธนาคารควรมีการปรับปรุง ข้ันตอนการขออนุมัติสินเช่ือไมให
ยุงยาก  เพื่อเปนการเสริมแนวทางขางตน ธนาคารควรจัดใหมีการออกแบบระบบการตรวจเช็ค
เอกสารในการขอสินเช่ือ เพื่อประกอบการพิจารณาเทาท่ีจําเปนเทานั้น  ท้ังพนักงานวิเคราะหสินเช่ือ 
และลูกคา เพื่อปองกันไมใหเกิดความยุงยาก สับสน นอกจากนี้ธนาคารควรพิจารณาอนุมัติสินเช่ือท่ี
รวดเร็วตรงตามความตองการของลูกคา   
 ควรมีขอเสนอแนะหรือคําแนะนําแกลูกคากรณีท่ีสินเช่ือไมผานการอนุมัติจากธนาคาร 
รวมท้ังควรระบุเหตุผลท่ีชัดเจนของการไมอนุมัติสินเช่ือใหแกลูกคาแตละกรณี  
 
 ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังตอไป 
 ควรศึกษาเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการสินเช่ือ กับ ธนาคารกสิกรไทย  จํากัด (มหาชน) ใน จังหวัดประจวบคีรีขันธ และจังหวัด
ระนอง เนื่องจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ  และจังหวัดระนอง  ซ่ึงเปนจังหวัดท่ีมีการใชบริการ
สินเช่ือ ใกลเคียง กับ จังหวัดชุมพร 
 ขอจํากัดของการศึกษา  
 ขอจํากัดของการศึกษาคร้ังนี้คือ ความเห็นของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับระดับความ 
สําคัญ เปนระดับความสําคัญของผลท่ีมีตอปญหา แตไมใชปญหาท่ีลูกคาพบ 
 


