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บทคดัย่อ 

 การศึกษาเร่ืองศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อการพิจารณาสินเช่ือ SME  ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ  ากดั
(มหาชน) มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัที่มีผลพิจารณาสินเช่ือ SME ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา  จ  ากดั 
(มหาชน) ไดแ้ก ่ดา้นอุปนิสัยของลูกคา้ (ผูข้อสินเช่ือ)  ดา้นความสามารถในการช าระหน้ี ดา้นเงินทุน ดา้น
หลกัประกนั และดา้นสถานการณ์เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาบริการดา้นสินเช่ือไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
กลุ่มตวัอย่างที่มีคือพนกังานฝ่ายพิจารณาสินเช่ือ SME ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงถือวา่มี
จ  านวนประชากรจ านวน 134 ราย โดยการก  าหนดกลุ่มตวัอย่างโดยผูว้จิยัเอง โดยใชว้ธีิการสุ่มตวัอย่างแบบ
ไม่ใชท้ฤษฎีความความน่าจะเห็น และจะใชว้ธีิสุ่มแบบสะดวก เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากผูม้าใชบ้ริการที่ยินดี
และเตม็ใจในการให้ขอ้มูลให้ครบ 134 คน เคร่ืองมอืที่ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลคอื แบบสอบถาม 
ด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย    ̅  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน (SD)  
 ผลการวจิยัพบวา่ 1.)ผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ินจ านวน 134 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ ชาย จ านวน 63 
คน คิดเป็นร้อยละ 47 มอีายุ 35-40 ปี จ  านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 61.9 ,ส่วนใหญ่มีสถานภาพ สูงสุด 
สมรส จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 50.7 , มีระยะเวลาในการประกอบกจิการ สุดสุด 6-10 ปี จ  านวน 58 คน 
คิดเป็นร้อยละ 43.3 , การศึกษาสูงสุดระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี จ  านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 63.4 , รายไดต้่อ
เดือน สูงสุด 40,001 – 50,000 บาท จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3  

mailto:Nertchanokpum@gmail.com


2 

 

 2.) ความคิดเห็นพบวา่พนกังานฝ่ายพิจารณา สินเช่ือ SME ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ  ากดั 
(มหาชน)ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ปัจจยัที่มผีลต่อการพิจารณาสินเช่ือ SME  ของธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ  ากดั
(มหาชน) มีองคป์ระกอบ 5 ดา้น ไดแ้กด่า้นอุปนิสัยของลูกคา้  ดา้นความสามารถในการช าระหน้ี ดา้น
เงินทุน ดา้นหลกัประกนั และดา้นสถานการณ์ ดว้ยค่าเฉลี่ย    ̅และส่วนเบี่ยงแบนมาตราฐาน ( SD ) อนัดบั
แรก ดา้นหลกัประกนั , ดา้นเงินทุน, ดา้นสถานการณ์, ดา้นอุปนิสัย , และดา้นสุดทา้ยคือ ดา้นความสามารถ
ในการช าระหน้ี ตามล าดบั 
 
ค ำส ำคญั : สินเช่ือ SME ; ปัจจยัการพิจารณาสินเช่ือ 
 

ABSTRACT 
This is a study about. Factors affecting the analysis of small and medium enterprises loans of 

ayudhya public company limited The factors are behavior, debt repayment capability, capital, collateral, 
and situation. the ability to pay the debt, the capital, the collateral, categorized by personal status such as 
gender, age, marital status, business operation period, education level, and monthly income.  The sample 
group consisted of 134 respondents. The tools used for data collection were questionnaire for data analysis 
by using computer software to evaluate frequency, percentage, mean (), standard deviation (SD). 

The results of the research are as follows: There were a total of 134 respondents, most of them 
were 63 males (47%) By age, most (61.9%) are of 35-40 years (83 respondents), About half of them 
(50.7%) were married (68 respondents), Most of respondents' business have been operating for 6-10 years 
(58 respondents, 43.3%), Most respondents are of higher than undergraduate level of education (85 
respondents, 63.4%), Most respondents has monthly income in range of 40,001 - 50,000 baht (58 
respondents, 43.3 percent) 

2.) By opinions of Credit Analysis Officers, factors affecting SME loan consideration of the Bank 
of Ayudhya Public Company Limited ranked by importance are Collateral, Capital, Situation, Customer 
behavior, and debt repayment capability 

 
Keyword : Credit SME ; Credit consideration factors 
 

บทน ำ 
ธนาคารพาณิชย ์เป็นสถาบนัการเงินภาคเอกชนที่มีความส าคญัที่สุดต่อระบบเศรษฐกิจ มีปริมาณเงินฝาก
และจ านวนการให้กูสู้ง ส่งผลต่อปริมาณเงินในระบบของประเทศให้บริการธุรกรรมทางการเงินในด้าน
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ต่างๆในปัจจุบนัสถาบนัการเงินมีความส าคญัต่อระบบเศรษฐกจิของประเทศในการเกื้อหนุน ภาคเศรษฐกิจ
ที่ส าคญัทั้งทางดา้นการเกษตร อุตสาหกรรม เหมืองแร่ การก่อสร้างสาธารณูปโภค การค้าส่ง การค้าปลีก 
การส่งออก การน าเขา้ การบริการ และการอุปโภคบริโภค เน่ืองจากสถาบนัการเงินเป็นตวักลางในการระดม
เงินทุน เงินฝาก จากประชาชนและน าไปปล่อยสินเช่ือให้แกผู่ต้อ้งการสินเช่ือทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
ซ่ึงอยู่ในทุกภาคเศรษฐกจิของประเทศกล่าวอีกนยัหน่ึงการด าเนินธุรกจิของสถาบนัการเงินเป็นการรับฝาก
เงินจากประชาชนและจ่ายดอกเบี้ยเป็นค่าตอบแทน แลว้น าเงินนั้นไปแสวงหาประโยชน์ซ่ึงส่วนใหญ่น าไป
ให้กู ้หรือเงินให้สินเช่ือสถาบนัการเงินมีรายไดจ้ากส่วนต่างดอกเบี้ยรับของเงินที่ให้สินเช่ือ กบัดอกเบี้ ยจ่าย
ของเงินที่รับฝาก และรายได้จากค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ดงันั้นการศึกษาครั้ งน้ี ผู ้วิจยัสนใจที่จะศึกษาถึง
กระบวนการที่มีปัจจยัของการพิจารณาสินเช่ือของทางธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ  ากดั (มหาชน) และทราบถึง
ปัญหา และอุปสรรค ขอ้เสนอแนะในเกณฑก์ารพิจารณา ทั้งน้ีเพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปเป็นแนวทางปรับปรุง
และพฒันา การพิจารณาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเพิ่มสินเช่ือทางธุรกิจที่มีประสิทธิที่ภาพและไม่เกิด
หน้ีสูญมากเพิ่มขึ้นและธนาคารยงัคงค านึกถึงความส าคญัที่ลูกคา้ไดร้ับวงเงินการอนุมติัไปใช้ประโยชน์ได้
สูงสุด การศึกษาครั้ ง น้ีไปพฒันาในการให้บริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั และให้เกิด
ประโยชนแ์กอ่งคก์รต่อไปในอนาคต 

วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
1.เพื่อศึกษาปัจจยัที่มีผลตอ่การพิจารณาสินเช่ือ SME ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ  ากดั(มหาชน) 
2.เพื่อการศึกษาแนวทางในการแกไ้ข ป้องกนั และวางแผน ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ  ากดั
(มหาชน) ในอนาคต 

  
ขอบเขตของกำรวจิัย 

การศึกษาครั้ งน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อการพิจารณาสินเช่ือSMEของธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
จ  ากดั(มหาชน) มีดงัน้ี มีขอบเขตการวจิยัดงัน้ี 

ขอบเขตด้ำนประชำกร ประชากรที่ใชใ้นการวจิยัคือ พนกังานฝ่ายอนุมตัิพิจารณาวเิคราะห์สินเช่ือ
SME รายย่อย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ  านวน 200 คน  
ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ ต ั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ.2562 ถึงไตรมาศที่ 1 ปี 2563 ซ่ึงไดจ้ากการเกบ็
ขอ้มูลของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ  ากดั(มหาชน) และงานวจิยัที่เกีย่วขอ้ง 
1.1) ตัวแปรอสิระปัจจยัส่วนบุคคล เพศ อายุ สถานภาพทางการสมรส ระยะเวลาในการท างานระดบั

การศึกษา รายไดต้อ่เดือน 
1.2) ตัวแปรตำม ปัจจยัที่มีผลต่อการพิจารณาสินเช่ือ SME รายยอ่ย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ  ากดั
(มหาชน) ไดแ้ก ่ อุปนิสัยของลูกคา้ (CHARACTER)ความสามารถในการช าระหน้ี (CAPACITY) 
เงินทุน (CAPITAL) หลกัประกนั (COLLATERALS) สถานการณ์ (CONDITION) 
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ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวจิัย 
1.สามารถน าแนวทางดงักล่าวไปพฒันาผลิตภัณฑ์ด้านสินเช่ือSMEเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ 
ต่อไปได ้
2.สามารถน าขอ้มูลที่ไดร้ับจากการวจิยัไปใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนหรือก  าหนดกลยุทธ์ทาง 
การตลาดเพื่อให้ผูท้ีเ่ป็นผูป้ระกอบการสามารถเขา้ถึงแหลง่เงินทุนของธนาคารไดง่้ายขึ้นและเป็น
ขอ้มูลส าหรับผูเ้กีย่วขอ้งและผูส้นใจในการวจิยัฉบบัน้ี 
3.เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรของธนาคารกรุงศรีอยุธยาให้พร้อมกบั
ปริมาณการปล่อยสินเช่ือ และสร้างการบริการที่ด ีเพือ่ให้เกดิความจงรกัภกัดีในธนาคาร  

 
กรอบแนวควำมคดิกำรวจิยั 
กรอบแนวคิดในการวจิยัเร่ืองปัจจยัที่ผลต่อการพิจารณาสินเช่ือ SME ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ  ากดั 
(มหาชน) ผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัที่เกีย่วขอ้งประกอบดว้ยรายละเอยีดมีดงัน้ี 
 

         ตัวแปรต้น                                                                                                 ตัวแปรตำม 

 

 

 
 

 
 

 
แนวคดิ ทฤษฎี งำนวจิัยที่เกีย่วข้อง 

แนวคิดเกีย่วกบั นโยบำย 5Cs 
นโยบาย 5 Cs (ชนินทร์ พิทยาววิธิ,2534) เป็นหลกัการวเิคราะห์สินเช่ือของธนาคารพาณิชย ์ ไดแ้ก ่

CHARACTER CAPACITY CAPITAL COLLATERAL และ CONDITION โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
CHARACTER คือ บุคลิกลกัษณะของผูกู้ ้หมายถึง พฤติกรรมการใช้ชีวิต ธุรกิจการงาน รวมถึง

ความรับผิดชอบ ซ่ึงกค็ือ การวเิคราะห์นิสัยของผูกู้น้ ั้นเอง ภาพพจนห์รือความประทบัใจครั้ งแรก ทั้งในแง่กา
ร ่าเนินชีวติ และเขา้ในธุรกจิเป็นอย่างดี เป็นผูม้ีความรับผิดชอบสูง จึงเป็นเร่ืองที่ตอ้งสะทอ้งภาพออกมาโดย

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1.เพศ 
2.อำยุ 
3.สถำนภำพทำงกำรสมรส 
4.ระยะเวลำในกำรท ำงำน 
5.ระดับกำรศึกษำ  
6.รำยได้ต่อเดือน 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อกำรพิจำรณำสินเช่ือ 

SME รำยย่อย ธนำคำรกรุงศรี

อยุธยำ จ ำกดั(มหำชน) 

1.อุปนิสัยของลกูค้ำ 
(CHARACTER) 
2.ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี ้
(CAPACITY) 
3.เงินทุน (CAPITAL) 
4.หลักประกัน (COLLATERALS) 

) 
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การวางตวั และค าพูดในการเจรจา อย่างมีเหตุผล เกณฑก์ารตรวจสอบ CHARACTER ดูได้จากอดีตของผู้กู ้
ซ่ึงใชก้ารคาดการณ์ส าหรับอนาคต 

CAPACITY คือ ความสามารถในการช าระหน้ีคืนเป็นการวเิคราะห์สมรรถภาพในการหารายได ้จะ
พิจารณาจากคุณสมบตัิจากผูข้อสินเช่ือในรูปค่าจา้ง รายได ้อื่นๆ เป็นหลกั โดยวเิคราะห์รายได ้รายจ่าย และ
ก  าไรของธุรกจิจากงบการเงิน แผนการบริหารงาน แผนการช าระคืน โดยปรกติเงินที่จะน ามาช าระหน้ีควร
จะเป็นเงินรับสุทธิจากการด าเนินงาน นั้นคือก  าไรของธุรกจิ นัน่เอง ประเดน็ที่จะท าการพิจารณาคือ 

รายได ้ถา้หากวา่ลูกหน้ีมีรายได ้หรือมีความสามารถหารายไดสู้ง และสม ่าเสมอ กจ็ะท าให้สามารถ
ช าระหน้ีไดต้รงก  าหนดตามเง่ือนไข เช่น เงินเดือน และรายไดพ้ิเศษอื่นๆ 
รายจ่าย ลูกหน้ีที่มีภาระที่ตอ้งใชจ่้ายมานอ้ยเพียงใด ถา้มีรายไดม้า และรายจ่ายมาก อย่าดี กส็ามารถช าระหน้ี
ที่มีอยู่ไดเ้ท่านั้น 

CAPITAL คือ ปัจจยัที่เกีย่วขอ้งกบัเงิน โดยเฉพาะในส่วนของทุน ที่จะต้องจดัให้มีเงินทุนอย่ าง
เพียงพอเพื่อใชจ่้ายในธุรกจิ เพราะถา้ไม่มีทุนเพียงพอตอ้งกูเ้งินดา้นเดียวจะท าให้ค่าดอกเบี้ยสูง รายไดไ้ม่คุ ้ม
กบัค่าใชจ่้ายดิกเบี้ยที่ตอ้งเสียไป นอกจากน้ีทุนยงัช่วยให้เจา้ของน าไปซ้ือสินคา้ทรัพยสิ์นต่างๆ ที่ต้องลงทุน
ระยะเวลานาน เช่น ซ้ือเคร่ืองจกัร โรงเรือน ซ่ึง จะเป็นทรัพย์สินในส่วนที่เป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ขอสินเช่ือ 
และ หรือเงินทุนในส่วนของผูถ้ือหุ้น ซ่ึงอาจประเมินชดเชยในกรณีที่ Character และ Capacity ไม่ค่อยดีนกั 

COLLATERAL คือ ปัจจยั ที่ใชส้ าหรับการพิจารณาหลกัประกนัสัญญา กรณีที่ผูกู้ไ้ม่สามารถช าระ
หน้ีได ้ ธนาคารจะบงัคบัช าระหน้ีเอาจากทรัพยสิ์นที่เป็นประกนั หลกัทรัพยท์ี่เป็นหลกัประกนั เช่น 
พนัธบตัรรัฐบาล หุ้น หุ้นกูท้ี่มีหลกัฐานมัน่คง ที่ดิน โรงเรือน โรงงาน เคร่ืองจกัร สินคา้คงเหนือ ฯลฯ 

CONDITION คือ สภาวการณ์ทัว่ๆไป เช่น ภาวะเศรษฐกจิ นโยบายรัฐบาล การเมอืง กฎหมาย ภาษ ี
ดินฟ้าอากาศ การขึ้นลงของราคาน ้ามนั ปัญหาวตัถุดิบ ปัญหาแรงงาน การเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบี้ย อตัรา
และเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ภาวะเงินเฟ้อ เทคโนโลยี เทคนิคการผลิต เป็นตน้ 
  ควำมหมำยและประเภทของหนี้หรือสินเช่ือ 
 ความหมายและประเภทของหน้ีหรือสินเช่ือ สถาบนัฝึกอบรมสหกรณ์การเกษตรแห่งชาติ(2526, 
หน้า 1-3) ได้ให้ความหมายไวว้่า 1. “สินเช่ือ” (cread) มาจากค าภาษาลาติน “เครโด” (cread) ส่วนภาษา
สันสกฤต ใชค้า วา่ “เครดดิต” ซ่ึงแปลวา่ “ความเช่ือ” หรือ“ขา้พเจ้าเช่ือ” ดงันั้นค  า ว่า “สินเช่ือ” (cread) จึง
หมายถึง“ความ เช่ือของบุคคลหน่ึง ซ่ึงมีต่อบุคคลอีกคนหน่ึงส าหรับระยะเวลาหน่ึง” ในทางเศรษฐศาสตร์
“สินเช่ือ” (cread) หมายถึงความเช่ือถือซ่ึงท าให้บุคคลฝ่ายหน่ึงยอมมอบของ (goods) หรือบริการ (services) 
หรือเงินจ านวนหน่ึงให้เพื่อประโยชนข์องบุคคลอีกฝ่ายหน่ึง ชัว่ระยะเวลาหน่ึงลกัษณะของสินเช่ือ กค็ือของ
หรือบริการหรือเงินจ านวนหน่ึงในปัจจุบนัแลกเปลี่ยนกบัส่ิงที่มีค่าเท่ากนัในอนาคต อีก นยัหน่ึงคือ มีการให้
เวลาในการช าระหน้ีเป็นตน้วา่การซ้ือขายเช่ือซ่ึงมีขอ้ตกลงให้ผูซ้ื้อช าระราคา ในวนัข้างหน้า หรือการกูย้ืม
เงินซ่ึงมีขอ้ตกลงให้ลูกหน้ีช าระคืนเงินกูเ้มื่อถึงก  าหนดในภายหนา้ เหล่าน้ีเรียกวา่ มีการให้สินเช่ือหรือเครดติ
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แกก่นัการที่ผูข้ายหรือผูใ้ห้กูย้อมตกลง ดงัน้ีเพราะเช่ือถือ ในคุณสมบติัส่วนตวัของผูซ้ื้อ หรือผู้กูว้่าเป็นผู้ซ้ือ
ตรงในการช าระหน้ีและเช่ือถือวา่ผูซ้ื้อหรือผูม้ีทรัพยสิ์นหรือรายได้พอที่จะช าระหน้ีนั้น ในเมื่อถึงก  าหนด
ตลอดจนเช่ือถือในอ านาจของศาลที่จะ บงัคบัให้เป็นไปตามสิทธิเรียกร้องของตนด้วย ซ่ึงเป็นหลกัประกนั
โดยปริยายในการช าระค่า แลกเปลี่ยนของสินเช่ือนั้น 

งำนวจิยัที่เกีย่วข้อง 
ชัยณรงค์ ดำวสุวรรณ (2544) ศึกษาหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมตัิสินเช่ือของสถาบนัการเงิน

ตวัอย่างส าหรับโครงการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) การศึกษาหลกัเกณฑ์การพิจารณา
อนุมตัิสินเช่ือส าหรับวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs โดยมีวตัถุประสงคศึ์กษาการพิจารณาสินเช่ือ
ส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs ซึงด าเนินการศึกษาโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารและ
ผูป้ฎิบตัิการสินเช่ือของสถาบนัการเงินตวัอย่างและรวมถึงข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารโดยอาศัยจาก
หนงัสือ วทิยานิพนธ์ งานในอดีตผลการศึกษาพบว่าการพิจารณาการอนุมตัิสินเช่ือส าหรับวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม SMEs นั้นการเตรียมขอ้มูล หรือแผนธุรกจิที่จะมาเสนอขอสินเช่ือประกอบดว้ย ประวตัิ
การช าระหน้ี 1 ปี ที่ผ่านพิจารณาการศึกษาผูป้ระกอบการอยู่ในระดบัพิจาณาการท าธุรกจิของผู้ประกอบการ
อยู่ในระดบัใดพิจารณาดุจากคุณภาพมาตรฐานสินค้าหรือระบบบริหารงานของผู้ประกอบการ พิจารณา
ความน่าเช่ือถือของงบการเงินที่ได้จากผู้ประกอบการการวิเคราะห์เชิงปริมาณเป็นการพิจารณาถึง
ความสามารถในการช าระหน้ีความสามารถในการ ท าก  าไรของเงินทุนกจิการ อตัราหน้ีสินส่วนรวมต่อส่วน
ของผูถ้ือหุ้นอตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวยีนต่อหน้ีสินหมุนเวยีนโดยพจิารณาสภาพคล่องของผูกู้แ้หล่งเงินทุน
ส ารองของกจิการเพื่อดูวา่กจิการมีแหล่งเงินทุนส ารองหรือแหล่งเงินที่ยงัไม่เบิกใชส้ าหรับการหมุนเวียนใน
กจิการหรือไม่และการน าขอ้มูลทั้งหมดมาสรุปผลการพิจารณาแต่ละรายการโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปเป็น
เคร่ืองมือในการสรุปผลขอ้มูลและยงัค  านึงถึงความเป็นไปไดข้องโครงการทั้งทางดา้นการเงินการตลาดและ
ดา้นเทคนิคการผลิต รวมถึงความเส่ียงต่างๆ ของโครงการที่คาดวา่จะเกดิขึ้นตลอดจนความสามารถในการ
ช าระหน้ีของลูกคา้เป็นส าคญั นอกจากนั้นสถาบนัการเงินตวัอย่างค  านึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกจิและสังคม
ของประเทศเป็นประการส าคญัในลกัษณะของความสามารถที่ ก่อให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นและยงัให้
ความส าคญัต่อโครงการส่งออกซ่ึงจะช่วยท ารายไดใ้ห้ประเทศ 
 
 จิดาภา  น่ิมนอ้ย(2555) ปัจจยัที่มีผลต่อการพิจารณาให้สินเช่ือดา้นคุณสมบติัของผูกู้ ้(character) ของ
ธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร โดนมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อ การพิจารณาให้สินเช่ือด้าน
คุณสมบตัิของผูกู้ ้(Character) ในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อศึกษา การเลือกใชปั้จจยัที่มีผลต่อการสร้างความ
ไดเ้ปรียบการแข่งขนัของธุรกรรมการบริการทาง การเงินของธนาคาร และเพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด 7P ที่มีผลต่อการสร้างความ ไดเปรียบทางการแข่งขนัของธุรกรรมการบริการทางการเงินของ
ธนาคาร จ าแนกตามลกัษณะ ทางประชากรศาสตร์ ของเจา้หนา้ที่ธนาคารและผู้ใช้บริการ โดยเกบ็รวบรวม
ขอ้มูลจาก แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 400 ตวัอย่าง สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ ไดแ้ก ่สถิตร้อยละ 



7 

 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบความแตกต่าง T-test สถิติทดสอบความ แปรปรวน (One Way 
ANOVA) และสถิติทดสอบความสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 

ศัสตรวุธ วงศ์รำษฎร์ (2551) ศึกษาถึงมูลเหตุของการค้างช าระหน้ีเงินกูข้องลูกค้าธนาคารจงัหวดั
พะเยา โดยศึกษาจากกลุ่มตีวอย่าง คือ กลุ่มตวัอย่างที่ใช้เป็นลูกค้าชองธนาคาร 8 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคาร
กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) ธนาคารนครหลวงไทย จ ากดั(มหาชน) ธนคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธอส) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ  ากดั(มหาชน) ธนาคารทหารไทย 
จ ากดั(มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ  ากดั(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั(มหาชน) ที่กูย้ืมเงินจาก
ธนาคาร กลุ่มตวัอย่างที่ให้ท ั้งหมด จ านวน 160 ราย ก  าหนดกลุ่มตวัอย่างจากธนาคารเป็นเพศชาย ส่วนใหญ่ 
อยู่ในช่วงอายุระหวา่ 31-40 ปี ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ธุรกจิของผูต้อบแบบสอบถามมีการจด
ทะเบียนดว้ยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ลกัษณ์ของธุรกจิเป็นแบบซ้ือมาขายไปการด าเนินงานทางธุรกิจ
อยู่ระหวา่ 1-5 ปี รายได้เฉลี่ยต่อปี 100,000 – 500,000 บาท มูลเหตุของการค้างช าระหน้ีเงินกูข้องลูกค้า
ธนาคารในจงัหวดัพะเยาที่เกิดจากปัจจยัภายนอก โดยภาพรวามอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละ
รายการ พบวา่ รายการที่อยู่ในระดบัมาก ได้แต่ ประชาชนจะเลือกให้จ่ายซ้ือของเฉพาะส่ิงที่จ  าเป็นให้ใจ
ชีวติประจ าวนั มูลเหตึของการคา้งช าระหน้ีเงินกูข้องลูกคา้ธนาคารในจงัหวดัพะเยาที่เกิดจากปัจจยัภายใน 
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการพบว่า รายการที่อยู่ระดบัมากคือ ดอกเบี้ ย
ปรับที่มีอตัราสูงเมื่อเกดิการช าระหน้ีล่าชา้ การะเปลี่ยนแปลงของดอกเบี้ยเงินกูส่้งผลกระทบต่อการชะระหน้ี 
และอตัราดอกเบี้ยที่ธนาคารให้ปัจจุบนั มูลเหตุของการคา้งช าระหน้ีเงินกูท้ี่เกดิจากตวัลูกคา้ โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมากเมื่อพิจารณาในแต่ละรายการพบวา่ รายการที่อยู่ในระดบัมาก คือน าเงินหมุนเวียนไปลงทุนใน
ส่วนของการลงทุนระยะยาว 

สำยชล ใจสันทัด (2542) ศึกษาเร่ืองการศึกษาวเิคราะห์หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาสินเช่ือ ในภาวะ
เศรษฐกจิถดถอยโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาสินเช่ือของ ธนาคารพาณิชย์ที่จด
ทะเบียนในประเทศไทยซ่ึงด าเนินการวจิยัโดยใชแ้บบสอบถามและการ สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่อา นวยสินเช่ือ
ผลการศึกษา พบวา่หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาสินเช่ือของธนาคาร พาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทยจะ
พิจารณาจากข้อมูล 2 ประเภท คือ 1.  ข้อมูลเชิงคุณภาพ ประกอบ ด้วย ข้อมูลลกัษณะนิสัย ข้อมูล
ความสามารถในการช าระหน้ีขอ้มูลเงินทุน ขอ้มูล หลกัประกนั ขอ้มูลภาวะเศรษฐกจิขอ้มูลเกีย่วกบัประเทศ
คู่คา้และขอ้มูลคู่แข่งขนั 2.ขอ้มูลเชิง ปริมาณประกอบด้วยข้อมูลด้านสินทรัพย์เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์
คุณภาพที่เกีย่วกบัหลกัประกนั มากที่สุดรองลงมาคือขอ้มูลที่เกีย่วกบัคุณสมบตัิส่วนตวัของลูกค้าซ่ึงผู้วิจยัมี
ความเห็นวา่หลกัเกณฑ ์ในการพิจารณาสินเช่ือในสภาวะ เศรษฐกิจถดถอยน้ี นอกจากจะค านึงถึงข้อมูล 2 
ประการ ขา้งตน้ ธนาคารพาณิชยค์วรให้ ความสนใจกบัความสามารถในการประกอบวิชาชีพ และทางด้าน
เงินทุน ของลูกคา้ดว้ยเพื่อลดความเส่ียงที่จะเกดิขึ้นจากการปล่อยสินเช่ือ 
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ทวติยำ บุศยรัตน์ (2541) ไดศึ้กษาการบริหารสินเช่ือเพื่อลดความเส่ียงของธนาคารพาณิชย์ โดยเกบ็
รวบรวมข้อมูลจากประชากรตวัอย่าง ซ่ึงแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มของลูกหน้ีของธนาคารและ กลุ่มผู้ที่
เกีย่วขอ้งทางดา้นสินเช่ือของธนาคาร โดยน าตวัแปรที่ส าคญัที่เกีย่วกบัปัจจยัที่ท  าให้เกิด  ความเส่ียง ในการ
ให้สินเช่ือของธนาคารมาท าการศึกษา โดยวิเคราะห์ด้วยการแบ่งกลุ่มลูกหน้ีตาม คุณภาพหน้ีเป็น 6 กลุ่ม 
เรียงล  าดบัลูกหน้ีที่มีคุณภาพหน้ีดีที่สุดไปจนถึงเลวที่สุด จากการศึกษาพบวา่  

1) การเกดิหน้ีที่ไม่มีคุณภาพเกดิจากลูกหน้ีไม่มีประสบการณ์และขาดความรู้ความสามารถใน การ
บริหารธุรกจิของตน นอกจากน้ีปัญหาภายในครอบครัวเน่ืองจากการหย่าร้างกม็ีผลต่อการช าระ หน้ีของ
ลูกหน้ีประกอบกบัสภาวะทางเศรษฐกจิปัจจุบนัลูกหน้ีประสบปัญหาทางการเงินมีรายไดล้ดลง และมีหน้ีสิน
ภายนอกซ่ึงมีอตัราดอกเบี้ยสูงกวา่ธนาคาร ท าให้ลูกหน้ีมุ่งช าระหน้ีภายนอกกอ่น ทั้งยงั  ไม่ให้ความร่วมมือ
ในการช าระหน้ีหรือแกไ้ขหน้ี  เน่ืองจากไม่เห็นความส าคญัของภาระหน้ีที่มีกบั ธนาคาร  

2) ในส่วนที่เกีย่วกบัหลกัทรัพยค์  ้าประกนั  พบวา่ หลกัประกนับางประเภทมีปัญหาเน่ืองจาก ไม่มี
สภาพคล่องและเป็นหลกัประกนัที่มีราคาใกลเ้คียงกบัภาระหน้ีที่มีกบัธนาคารในการพิจารณา อ านวยสินเช่ือ
จะตอ้งระมดัระวงัละเอียดรอบคอบ โดยอาศยัหลกัการในการวเิคราะห์สินเช่ือเกีย่วกบั คุณสมบตัิส่วนตวัของ
ลูกหน้ีสภาพคล่องและเงินทุนของลูกหน้ีซ่ึงมีผลต่อความสามารถในการช าระ หน้ีของลูกหน้ีเพราะส่งผล
โดยตรงต่อคุณภาพหน้ีและสภาพคล่องของธนาคารในเร่ืองของหลกัประกนั จะต้องเป็นหลกัประกนัที่มี
สภาพคล่องสูงไม่เส่ือมสภาพเร็วเพราะถือว่ามีส่วนส าคญัอย่างยิ่งในการช่วย ลดความเส่ียงและให้ความ
เช่ือม ัน่ให้แกธ่นาคาร กรณีเกดิหน้ีปัญหาและฟ้องร้องด าเนินคดี นอกจากนั้นแลว้การอ  านวยสินเช่ือจะต้องมี
การควบคุมและติดตามหน้ีอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้ไดห้น้ีที่มี คุณภาพมากที่สุด 
 
วธีิกำรด ำเนนิงำนวจิยั 
 เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ ( Quantitative Research ) โดยใชก้ารวจิยัเชิงส ารวจ( Survey Research) และ
ใชว้ธีิการเกบ็ขอ้มูลดว้ยแบบอบถาม( Questionnaire ) 
 
 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวจิยั 
 พนกังานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ  ากดั(มหาชน) ที่อยู่ในฝ่ายพิจารณาสินเช่ือ SME รายย่อย จ านวน 
200 คน กลุ่มตัวอย่ำง  ผูว้จิยัไดท้  าการค านวณหากลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane ที่ระดบัความ
เช่ือม ั่นที่  95%ซ่ึงก  าหนดความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างเท่ากบั 5% (TaroYamane,1970) จาก
ประชากรทั้งหมด  200  คนไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 134  คน 
 
 กำรเกบ็รวมรวมข้อมูล 

1. แจกแบบสอบถามให้แกพ่นกังานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ  ากดั(มหาชน) ฝ่ายพิจารณาสินเช่ือราย
ย่อยโดยใชว้ธีิการแจกแบบสอบถามที่เป็นกระดาษและผ่านออนไลนโ์ดยใช้ Google Form 
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2.ตอบขอ้ซกัถามบางประการที่ผูต้อบแบบสอบถามอาจจะตอ้งการค าอธิบายเพิ่มเติม 
3.เกบ็รวบรวมแบบสอบถามที่ไดข้อ้มูลครบถว้นแลว้ เพื่อน าไปจดัท าและเตรียมส าหรับ

วเิคราะห์ 
 
กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 
 
สถิตที่ใช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
1.ค่าร้อยละ Percentage ส าหรับการวเิคราะห์เพื่อการบรรยายปัจจยัส่วนบุคคลประกอบดว้ย ดา้น
เพศ ดา้นอายุ ดา้นสถานภาพทางการสมรส  ดา้นระยะเวลาในท างาน  ดา้นระดบัการศึกษาและดา้น
รายไดต้่อเดือน  
2.ค่าเฉลี่ย X    
3.ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ส าหรับวเิคราะห์ปัจจยัที่มีผลต่อการพิจารณาสินเช่ือSME  ของ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ  ากดั(มหาชน) 

 

ผลกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 ผลกำรวเิครำะห์ข้อมูลตอนที่1 ผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ินจ านวน 134 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ ชาย 
จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 47 และเพศหญิง 71 คน คิดเป็นร้อยละ 5 มีอายุ 35-40 ปี จ  านวน 83 คน คิดเป็น
ร้อยละ 61.9 รองลงมาคือ อายุ 41-45 จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 18.7 ไม่เกนิ 35 ปี จ  านวน 20 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14.9 ,อายุ 46 – 50 ปี จ  านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.2 , มากกวา่ 50 ปีขึ้นไป จ านวน 3 คนคิดเป็นร้อย
ละ 2.2 ส่วนใหญ่มีสถานภาพ สูงสุด สมรส จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 50.7 ,รองลงมา โสด จ านวน 59 
คน คิดเป็นร้อยละ 44 ,หมา้ย จ านวน 6  คนคิดเป็นร้อยละ 4.5 ,หย่าร้าย จ  านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ .7   มี
ระยะเวลาในการประกอบกิจการ สุดสุด 6-10 ปี จ  านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3 ,รองลงมา 2 – 5 ปี 
จ  านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 23.9 , มากกวา่ 10 ปี จ  านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 21.6 ,  นอ้ยกวา่ 2 ปี จ  านวน 
15 คน คิดเป็นร้อยละ 11.2 การศึกษาสูงสุดระดบัสูงกว่าปริญญาตรี จ  านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 63.4 ,
รองลงมา ปริญญาตรี จ  านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 32.1 ,ต  ่ากวา่ปริญญาตรี 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 รายได้
ต่อเดือน สูงสุด 40,001 – 50,000 บาท จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3 ,รองลงมา รายได ้30,001 – 40,000 
บาท จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 27.6 , นอ้ยกวา่ 30,000 บาท จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 14.9 ,มากกว่า 
50,000 บาท จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 14.2 
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตอนที่ 2 ความคิดเห็นพบวา่พนกังานฝ่ายพิจารณา สินเช่ือ SME ของธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จ  ากดั (มหาชน) ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ปัจจยัที่มีผลต่อการพิจารณาสินเช่ือ  SMEของธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จ  ากดั(มหาชน) มีองคป์ระกอบ 5 ดา้น ไดแ้กด่า้นอุปนิสัยของลูกคา้  ดา้นความสามารถในการ
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ช าระหน้ี ดา้นเงินทุน ดา้นหลกัประกนั และดา้นสถานการณ์ ดว้ยค่าเฉลี่ย    ̅  และส่วนเบี่ยงแบนมาตราฐาน  
( SD ) อนัดบัแรก ดา้นหลกัประกนั , ดา้นเงินทุน, ดา้นสถานการณ์, ดา้นอุปนิสัย , และด้านสุดท้ายคือ ด้าน
ความสามารถในการช าระหน้ี โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (  ̅  = 4.14 ) พบว่าด้านที่อยู่ในระดบัมากความ
คิดเห็นมากที่สุด คือดา้นหลกัประกนั (  ̅  = 4.60 ) และด้านเงินทุน , ด้านสถานการณ์ ,ด้านอุปนิสัย และ 
ด้านความสามารถในการช าระหน้ีของลูกค้า (    ̅  =4.44,   ̅  = 4.04,   ̅  = 3.85,    ̅  = 3.75 ,  ) 
ตามล าดบั 
 

สรุปผลกำรวจิัย 
 ปัจจยัส่วนบุคคล 
 การวจิยัเร่ืองปัจจยัที่มีผลต่อการพิจารณาสินเช่ือ SME ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ  ากดั(มหาชน) มี
ผูต้อบแบบสอบถาม ทั้งหมดจ านวน 134 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ ชาย จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 47 และ
เพศหญิง 71 คน คิดเป็นร้อยละ 5 มีอายุ 35-40 ปี จ  านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 61.9 รองลงมาคือ อายุ 41-45 
จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 18.7 ไม่เกนิ 35 ปี จ  านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 14.9 ,อายุ 46 – 50 ปี จ  านวน 3 
คน คิดเป็นร้อยละ 2.2 , มากกวา่ 50 ปีขึ้นไป จ านวน 3 คนคิดเป็นร้อยละ 2.2 ส่วนใหญ่มีสถานภาพ สูงสุด 
สมรส จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 50.7 ,รองลงมา โสด จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 44 ,หมา้ย จ านวน 6  
คนคิดเป็นร้อยละ 4.5 ,หย่าร้าย จ  านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ .7  มีระยะเวลาในการประกอบกจิการ สุดสุด 6-
10 ปี จ  านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3 ,รองลงมา 2 – 5 ปี จ  านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 23.9 , มากกว่า 10 
ปี จ  านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 21.6 ,  น้อยกว่า 2 ปี จ  านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 11.2  การศึกษาสูงสุด
ระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี จ  านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 63.4 ,รองลงมา ปริญญาตรี จ  านวน 43 คน คิดเป็นร้อย
ละ 32.1 ,ต  ่ากวา่ปริญญาตรี 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 รายไดต้่อเดือน สูงสุด 40,001 – 50,000 บาท จ านวน 58 
คน คิดเป็นร้อยละ 43.3 ,รองลงมา รายได ้30,001 – 40,000 บาท จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 27.6 , น้อย
กวา่ 30,000 บาท จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 14.9 ,มากกว่า 50,000 บาท จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 
14.2 
 ควำมคดิเหน็ของกำรพจิำรณำสินเช่ือ SME ของธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกดั(มหำชน) 
 ความคิดเห็นของปัจจยัที่มีผลต่อการพิจารณาสินเช่ือ  SME  ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ  ากดั
(มหาชน) โดยรวมอยู่ในระดบัมาก พบวา่ดา้นที่อยู่ในระดบัมากความคิดเห็นมากที่สุด คือด้านหลกัประกนั 
และดา้นเงินทุน , ดา้นสถานการณ์ ,ดา้นอุปนิสัย และ ดา้นความสามารถในการช าระหน้ีของลูกคา้ ตามล าดบั 
 
อภปิรำยผลกำรวจิยั 
 1.ด้ำนหลกัประกนั พนกังานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ  ากดั (มหาชน) เห็นวา่ ดา้นหลกัประกนั ที่มีผล
ต่อการพิจารณาสินเช่ือ SME ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จ  ากดั (มหาชน) อนัดบัความส าคญัมากที่สุด คือ มูลค่า
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หลกัประกนัคุม้มูลหน้ี  ในธุรกจิ SME หลกัประกนัเป็นปัจจยัหน่ึงที่ผูใ้ห้สินเช่ือใชป้ระกอบการพิจารณาให้
สินเช่ือ เพื่อให้ม ัน่ใจวา่หากผูข้อสินเช่ือช าระหน้ีไม่ได ้สถาบนัการเงินยงัมีทางที่จะได้เงินคืน เช่น สามารถ
ยึดหลกัประกนัมาขายทอดตลาดเพื่อช าระหน้ีที่คา้งอยู่ โดยหลกัทรัพยท์ี่นิยมน ามาเป็นหลกัประกนั เช่น เงิน
ฝาก พนัธบตัรรัฐบาล ตัว๋เงิน หุ้นกู ้และอสังหาริมทรัพย ์ฯลฯ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ทวติยำ บุศยรัตน์ (2541) ได้
ศึกษาการบริหารสินเช่ือเพื่อลดความเส่ียงของธนาคารพาณิชย์ 
 2. ด้ำนเงนิทุน พนกังานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ  ากดั (มหาชน) เห็นว่า ด้านเงินทุนที่มีผลต่อปัจจยั
การพิจารณาสินเช่ือ SME ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จ  ากดั (มหาชน) อนัดบัความส าคญัมากที่สุดคือ จ  านวน
ทรัพยสิ์นของผูกู้ ้, จ  านวนเงินที่น ามาลงทุน , มูลค่าของสินทรัพย์หักด้วยหน้ีสิน จากการที่ได้ท  าการเกบ็
ขอ้มูลแลว้นั้น เงินทุนน้ีสามารถสภาพคล่องต่างๆของบริษทับอกแหล่งที่มาที่ไปของเงินที่ใช้ในการลงทุน
ของธุรกจิหรือกจิการนั้นๆที่ผูกู้ห้รือผูท้ี่จะขอสินเช่ือประกอบอยู่ เพราะเพราะแหล่งเงินทุนก็มีหลายหลาย 
ยกตวัอย่างเช่น ไม่ใช่แหล่งเงินทุนจากธนาคาร (Non-bank) . ไม่ใช่แหล่งเงินทุนจากตลาดการเงิน (Non-
market)  มีการเช่ือมโยงระหว่างผู้ต้องการเงินทุนและผู้ให้ทุนโดยตรง (Direct connection between 
fundraisers and funders) มกัใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือกลางในการระดมทุน (Often use internet 
platform as an intermediary )และจะท าให้เจา้หนา้ที่วเิคราะห์ได้ว่าสภาพของบริษทัเป็นเช่นไรในขณะนั้น 
ซ่ึงสอดคลอ้ง ชัยณรงค์ ดำวสุวรรณ (2544)  ศึกษาหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมตัิ สินเช่ือของสถาบนั
การเงินตวัอย่างส าหรับโครงการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) การศึกษาหลกัเกณฑ์การ
พิจารณาอนุมตัิสินเช่ือส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs โดยมีวตัถุประสงค์ศึกษาการ
พิจารณาสินเช่ือส าหรับวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม SME 
 3. ด้ำนสถำนกำรณ์ พนกังานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ  ากดั (มหาชน) เห็นวา่ ดา้นสถานการณ์ ที่มีผล
ต่อการพิจารณาสินเช่ือ SME ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จ  ากดั (มหาชน) ระดบัความส าคญัมากที่สุดคือ  การ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี , สถานการณ์โรคระบาดที่รุนแรง ซ่ึงโดยสถานการณ์ทัว่ไปภายใตก้ารเปลี่ยนแปลง
ดา้นต่างๆทั้ง เทคโนโลยี สังคม กฎหมาย การเมือง ภาษี การตลาด และเทคนิคการผลิต สถานการณ์ภายนอก
ซ่ึงอยู่นอกเหนืออ  านาจการควบคุม ทั้งของผูใ้ห้และผูข้อสินเช่ือ อาจมีผลกระทบกระเทือนต่อความเส่ียงใน
การให้สินเช่ือได้ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดของ สำยชล ใจสันทัด (2542) ศึกษาเร่ืองการศึกษาวิเคราะห์
หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาสินเช่ือ ในภาวะเศรษฐกจิถดถอยโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาหลกัเกณฑ์ในการ
พิจารณาสินเช่ือของ ธนาคารพาณิชยท์ี่จดทะเบียนในประเทศไทยซ่ึงด าเนินการวิจยัโดยใช้แบบสอบถาม
และการ สัมภาษณ์เจา้หนา้ที่อา นวยสินเช่ือ 
 4.ด้ำนอุปนสัิยของลูกค้ำ พนกังานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ  ากดั (มหาชน) เห็นวา่ คุณสมบตัิของผู้ขอ
สินเช่ือที่มีผลต่อปัจจยัการพิจารณาสินเช่ือ SME ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จ  ากดั (มหาชน) ระดบัความส าคญั 
มาก คือ ความเสมอตน้เสมอปลายเน่ืองจากความเสมอต้นเสมอปลายท าให้ทางเจ้าหน้ีที่อนุมติัสินเช่ือนั้น 
บอกให้เห็นถึงการให้ความส าคญัเพราะเป็นเหตุหลกัถึงการได้รับช าระหน้ีคืนจากทางผู้กู,้ ความซ่ือสัตย์
สุจริตของผูม้าขอสินเช่ือ โดยดูจากการที่เจา้หนา้ทีน าเอาบทสัมภาษณ์ ตรวจกจิการ มาวิเคราะห์ประวตัิการ



12 

 

ช าระหน้ี รวมไปถึงประวติัการชะระผ่านทาง NCB  ,ความรับผิดชอบคือเป็นส่ิงที่ทางผู้ขอสินเช่ือพึงมีเป็น
อย่างมากเน่ืองจากเมื่อทางธนาคารได้มีการปล่อยสินเช่ือไปแล้วนั้นทางผู้กูเ้องจ าเป็นจะต้องช าระตาม
ระยะเวลาที่ก  าหนดและตรงต่อเวลา , ตามล าดบั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด  จดิำภำ  นิม่น้อย(2555) ปัจจยัที่มี
ผลต่อการพิจารณาให้สินเช่ือดา้นคุณสมบตัิของผูกู้ ้(character) ของธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร 
 5. ด้ำนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ พนกังานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ  ากดั (มหาชน) เห็นว่า 
ความสามารถในการช าระหน้ีที่มีผลต่อปัจจยัการพิจารณาสินเช่ือ SME ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จ  ากดั 
(มหาชน) ระดบัความส าคญั มาก คือ หน้ีสินเดิมที่ลูกค้ามีอยู่ , หน้ีสินและความคุ้มรองรายจ่ายประจ า , 
รูปแบบของการช าระหน้ี ตามล าดบั เน่ืองจากความสามารถในการช าระหน้ีทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์
สินเช่ือของธนาคารเร่งเห็นวา่ ในอนาคตถา้ลูกคา้ผิดนดัช าระอาจจะท าให้ทางฝ่ายผู้ให้กูห้รือทางธนาคารนั้น
เกดิความเสียหาย ดงันั้นการช าระหน้ีของลูกคา้นั้นถือวา่เป็นส าคญั โดยการผิดนดัช าระหน้ีกม็ีหลากหลาย
มูลเหตุ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ศัสตรวุธ วงศ์รำษฎร์ (2551) ศึกษาถึงมูลเหตุของการคา้งช าระหน้ีเงินกู ้
ของลูกคา้ธนาคารจงัหวดัพะเยา 
 

ข้อเสนอแนะจำกผลกำรวจิัย 
1.ด้ำนอุปนสัิยของลูกค้ำ 
ส่ิงที่ตอ้งปรับปรุง คือ เน่ืองจากการวเิคราะห์สินเช่ือแลว้นั้นใน ในดา้นของความยืดหยุ่นในการที่จะ

มีการวางระบบเขา้แผนฟ้ืนฟูในลูกหน้ีเดิมที่เคยมีการผิดนดัช าระหน้ีเป็นบางงวดซ่ึงจะท าให้ไม่เกิดหน้ีเสีย
แด่ทางธนาคาร หรือเสียหายนอ้ยที่สุดได ้และจากความให้ความส าคญัในดา้นน้ียงัไม่สามารถบอกถึงประวติั
การผ่อนช าระไดแ้น่ชดัเป็นเพียงแค่การสันนิฐานรวมกบัการวเิคราะห์ดา้นอื่นๆรวมดว้ย  

2.ด้ำนควำมสำมรถในกำรช ำระหนี ้
ส่ิงที่ตอ้งปรับปรุง คือ ในการเทียบสัดส่วนรายได ้/ ภาระหน้ีเดิมที่ทางผู้ขอสินเช่ือมีอยู่นั้นอาจจะ

เป็นเกณฑก์ารพิจารณาที่ยงัไม่คลุมหรือการค านวณรายไดท้ี่เป็นแบบของธนาคารก  าหนด หรือการคิดรายได ้
ในส่วนของรายไดท้ี่มีการหกัค่าใชจ่้ายแลว้ให้ยืดหยุดมากขึ้น การค านวณรายไดจ้ากประเภทธุรกจิที่ไดจ้ริง มี
เงินผ่านระบบจริงมีการหกัภาษีจากรายได้ในระบบ มีเอกสารชดัเจนที่แสดงให้เห็นถึงรายได้ในกิจการที่
ไดร้ับจริง เช่นลูกคา้ท าธุรกจิการคิด Margin แต่ละประเภทกจิการ การวเิคราะห์และค านวณจากคบการเงิน
การหกัในส่วนของหน้ีสินที่เพิ่มหรือมีการปรับลดในทุกๆปี และเกณฑต่์างๆที่ธนาคารก  าหนดจะท าให้ การ
ปล่อยสินเช่ือไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

3.ด้ำนเงนิทุน 
ส่ิงที่ตอ้งปรับปรุง คือ ในการมองดา้นเงินทุนในดา้นจ านวนทรัพยสิ์นของผูกู้เ้ป็นหลกัแลว้เป็นส่ิงที่

เป็นประโยชนแ์กท่างธนาคารเน่ืองจากสินทรัพยท์ี่มีจะแสดงออกถงึความมัง่ค ัง่ของทางผูกู้ห้รือผูข้อสินเช่ือ
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และทางธนาคารยงัมองเห็นถึงการน าสินทรัพยม์าลงทุน แต่เน่ืองจากสถานการณ์ปัจจุบนัมีการแข่งขนัที่
ค่อนขา้งสูงจึงท าให้ธุรกจิทางการเงินมีคู่แข่งมาก เช่นมีการแข่งขนัในดา้นอตัราดอกเบี้ยจึงท าให้ผูกู้จึ้งไม่
จ  าเป็นตอ้งท าสินทรัพยท์ี่มีของตนเองมาลงทุนเพราะฉะนั้นเองทางธนาคารควรจะมีการพิจารณาจาก
อตัราส่วนของหน้ีสินในกจิการ ฉะนั้น สัดส่วนระหวา่งเงินทุนกบัหน้ี (D/E RATIO) จะตอ้งมาพิจารณาดว้ย 
ทั้งน้ีกต็อ้งขึ้นอยู่กบัธุรกจิแต่ละประเภทวา่ควรจะมี D/E RATIO เท่าไร เช่น ธุรกจิที่มผีลก  าไรต ่า กค็วรตอ้งมี
เงินลงทุนสูง เช่น ธุรกจิ APARTNENT ให้เช่า ซ่ึงมีรายรับไม่มากนกัเมื่อเทียบกบัเงินลงทุน ผูกู้ค้งตอ้งใชเ้งิน
ลงทุนของตนเองเป็นส่วนใหญ่ มองอีกดา้นหน่ึง กค็ือรายไดข้องธุรกจิที่เป็นขอ้ก  าหนดความสามารถในการ
ขอสินเช่ือไดเ้ป็นจ านวนเท่าไร แต่ในทางธุรกจิแลว้การที่ธุรกจิประสบผลส าเร็จไดน้ั้น จะตอ้งมีเงินทุน
เพียงพอในการด าเนินงาน 

4. ด้ำนหลักประกนั 
ส่ิงที่ตอ้งปรับปรุง คือ ธุรกจิจะดีเพียงใดกต็ามอาจถูกสภาวะแวดลอ้มหรือเหตุอนัไม่คาดหมาย ท า

ให้ธุรกจิเกดิปัญหาได ้เพื่อเป็นการป้องกนัความเส่ียงที่ธนาคารอาจได้รับกค็ือหลกัประกนั ซ่ึงแล้วแต่การ
พิจารณาวา่ควรมีหลกัประกนัมากนอ้ยเพียงไร โดยพิจารณาจากความเส่ียง ถา้มีความเส่ียงนอ้ยหลกัประกนัก ็
นอ้ย ถา้มีความเส่ียงมากหลกัประกนักค็วรมากเช่นกนั แมว้า่หลกัประกนัจะส าคญัมีอยู่บ่อยครั้ งที่ธนาคารจะ
ให้สินเช่ือธุรกจิ สินเช่ือSMEชนิดที่ไม่มีหลกัประกนั (CLEAN BASIS) เน่ืองจากเห็นว่า ลูกค้ามีฐานะทาง
การเงินดี มีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคม ติดต่อกบัธนาคารมาเป็นเวลานาน และบางครั้ งกข็ึ้นอยู่กบั
ประเภทของสินเช่ือที่ขอดว้ยวา่มีความเส่ียงเพียงใด อาจจะเส่ียงนอ้ย เข่น การขอออก L/G (ยื่นซอง) โดยไม่
เอางาน การขายลดงวดงาน ซ่ึงผูกู้ไ้ดส่้งมอบงานแลว้ ขอรับเงินเท่านั้น หรือการเปิด L/C สั่งซ้ือเคร่ืองจกัร 
ธนาคารอาจเรียกหลกัประกนัแค่บางส่วน เพราะจะได้เคร่ืองจกัรมาเป็นหลกัประกนัอีกส่วนหน่ึง ทาง
ธนาคารเองที่จะให้ความรอบคอบในดา้นน้ีเช่นกนั  

5.ด้ำนสถำนกำรณ์ 
ส่ิงที่ตอ้งปรับปรุง คือ เป็นส่ิงที่อยู่นอกเหนือการควบคุมอนัมีปัจจยัหลายอย่าง ไม่วา่จะเป็นปัญหาที่

เกดิจากภาวะเศรษฐกจิทั้งในและนอกประเทศ ปัญหาทางด้านนโยบายของรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงอตัรา
แลกเปลี่ยนเงินตรา ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ความผนัผวนของตลาด การขึ้นลงของราคาวตัถุดิบ เจา้หน้าที่สินเช่ือ
ควรวเิคราะห์ถึงสถานการณ์ต่างๆ เหล่าน้ี และคาดหมายสถานการณ์ล่วงหน้าที่เกิดขึ้นกบัธุรกิจอยู่เสมอ 
หมัน่ศึกษาและติดตามขอ้มูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด กจ็ะสามารถปล่อยสินเช่ือธุรกิจ สินเช่ือSMEได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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บรรณำนุกรม 

จิดาภา  น่ิมนอ้ย(2555) ปัจจยัที่มีผลต่อการพิจารณาให้สินเช่ือดา้นคุณสมบติัของผูกู้ ้(character) ของ
ธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร โดนมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อ การพิจารณาให้สินเช่ือดา้น
คุณสมบตัิของผูกู้ ้(Character) ในเขตกรุงเทพมหานครเพือ่ศึกษา การเลือกใชปั้จจยัที่มีผลต่อการสร้างความ
ไดเ้ปรียบการแขง่ขนัของธุรกรรมการบริการทาง การเงินของธนาคาร 

จุฑามาศ วาสนาทองรักษ ์(2554) ไดท้  าการวจิยัเร่ืองสินเช่ือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ  ากดั (มหาชน) 
เป็นการศึกษาที่มุ่งเนน้ความสัมพนัธ์ระหวา่งปริมาณการปล่อยสินเช่ือกบัปัจจยัอื่นๆที่ก  าหนด 

ชนินทร์ พิทยาววิธิ,2534 . เป็นหลกัการวเิคราะห์สินเช่ือของธนาคารพาณิชย ์ไดแ้ก ่CHARACTER   
CAPACITY CAPITAL COLLATERAL และ CONDITION 

ชยัณรงค ์ดาวสุวรรณ (2544) ศึกษาหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาอนุมตัิสินเช่ือของสถาบนัการเงิน
ตวัอย่างส าหรับโครงการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) การศึกษาหลกัเกณฑก์ารพิจารณา
อนุมตัิสินเช่ือส าหรับวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs 

ทวติยา บุศยรัตน ์(2541). ไดศึ้กษาการบริหารสินเช่ือเพื่อลดความเส่ียงของธนาคารพาณิชย ์โดยเกบ็
รวบรวมขอ้มูลจากประชากรตวัอย่าง ซ่ึงแบง่เป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มของลูกหน้ีของธนาคาร 

สายชล ใจสันทดั (2542) ศึกษาเร่ืองการศึกษาวเิคราะห์หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาสินเช่ือ ในภาวะ
เศรษฐกจิถดถอยโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาสินเช่ือของ ธนาคารพาณิชยท์ี่จด
ทะเบียนในประเทศไทยซ่ึงด าเนินการวจิยัโดยใชแ้บบสอบถามและการ สัมภาษณ์เจา้หนา้ที่อ  านวยสินเช่ือ  

ศสัตรวธุ วงศ์ราษฎร์ (2551) ศึกษาถึงมลูเหตุของการคา้งช าระหน้ีเงินกูข้องลูกคา้ธนาคารจงัหวดัพะเยา โดย

ศึกษาจากกลุ่มตีวอย่าง คอื กลุม่ตวัอย่างที่ใชเ้ป็นลูกคา้ชองธนาคาร 8 ธนาคาร ไดแ้ก ่ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 

(มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) ธนาคารนครหลวงไทย จ ากดั(มหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร (ธอส) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ  ากดั(มหาชน) ธนาคารทหารไทย จ ากดั(มหาชน) 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั(มหาชน) 

 

 

 


