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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงคเพ่ือ 1) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสนิใจเลือกใชบริการสินเชื่อธุรกิจของ

ธนาคารยโูอบี จํากัด (มหาชน)ในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสนิใจเลือกใชบรกิาร

สินเชื่อธุรกิจของธนาคารยโูอบี จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามปจจัยดานประชากร 

3) เพื่อศึกษาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ที่มีผลตอกระบวนการตัดสนิใจเลือกใชบริการสินเชื่อธุรกิจ

ของธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือผูที่ใชบริการในกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คนโดยใช

แบบสอบถามเปนเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก ความถี่ คารอยละ 

คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดวยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวน

ทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนําไปเปรียบเทียบเปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD และ

ใชสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ผูที่ใชบริการสินเชื่อธุรกิจของธนาคารยูโอบี จํากัด(มหาชน)ในเขต

กรุงเทพมหานคร ที่มีเพศและรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อ

ธุรกิจของธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมไมตางกัน และผูที่ใชบริการ

สินเชื่อธุรกิจของธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุตางกัน มีผลตอกระบวนการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อธุรกิจของธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม

ตางกัน สวนปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานสงเสริมทางการตลาด ดานชองทางการจัดจําหนาย 



2 

ดานผลิตภัณฑ ดานราคาและดานกายภาพและการนําเสนอ มีผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการ

สินเชื่อธุรกิจของธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

คําสําคัญ : กระบวนการตัดสนิใจ; สินเชื่อธุรกิจ 

 

ABSTRACT 

 The purpose of this research is 1) To study the Decision making on Choosing 

Business Loan Service of United Oversea's Bank  (Thailand) Public Company Limited of 

Customer in Bangkok. 2) To study the Decision making on Choosing Business Loan Service of 

United Oversea's Bank  (Thailand) Public Company Limited of Customer in Bangkok 

by categorizing each factor of the population. 3) To study the 7Ps marketing mix factors is 

influence in Decision making on Choosing Business Loan Service of United Oversea's Bank 

(Thailand)  Public Company Limited of Customer in Bangkok. The sample group used in this 

research was 400 Customer in Bangkok, using questionnaires as a tool for data collection. The 

statistics used in the analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation. The 

sample group used in this research was 400 Customer in Bangkok , using questionnaires as a 

tool for data collection. The statistics used in the analysis were frequency, percentage, mean 

and standard deviation by testing the hypothesis by using t-test statistics, one-way variance 

statistics (One-way ANOVA), if differences are found Using LSD methods and using multiple 

regression statistics. The hypothesis test found that Customer in Bangkok with different status, 

gender and income is influence in Decision making on Choosing Business Loan Service of 

United Oversea's Bank (Thailand) Public Company Limited of Customer in Bangkok overview is 

not different. The age different is influence in Decision making on Choosing Business Loan 

Service of United Oversea's Bank (Thailand) Public Company Limited of Customer in Bangkok 

overview is different. Marketing mix factors of Promotion, Distribution channels, Product, Price, 

Physical Evidence and Presentation is influence Decision making on Choosing Business Loan 

Service of United Oversea's Bank (Thailand) Public Company Limited of Customer in Bangkok. 

 

Keywords : Decision making, Business loan 
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บทนํา 

 ปจจุบันธนาคารพาณิชยมีการแขงขันกันมากขึ้น การดาํเนินธุรกิจดานการเงินการธนาคารโดยเฉพาะ

อยางย่ิงธนาคารพาณิชยไทยจาํเปนตองมีการปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงและมีพัฒนารูปแบบการใหบริการที่ทันสมัย

เหมาะกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป โดยการนําเทคโนโลยีเขามาชวยดําเนินงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งดานธนาคารบน

อินเตอรเน็ต รูปแบบตาง ๆ ที่นาํมาใชสงเสริมใหธนาคารสามารถเพ่ิมชองทางในการหารายได ขยายฐานขอมูล 

รักษาสวนแบงทางการตลาด และยังชวยลดตนทนุในการดาํเนนิงาน ซึ่งจะสงผลใหเกิดความไดเปรยีบทางการ

แขงขันในธุรกิจและยังเปนการพัฒนาศักยภาพของธนาคารไดอีกดวย 

ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจในเรื่องกระบวนการตัดสนิใจเลือกใชบริการสินเชื่อธุรกิจของธนาคารยูโอบี 

จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะศึกษาเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบรกิารสินเชื่อธุรกิจ

ของธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีแนวคิดในการวิจัยคือ การศกึษาจําแนกตาม

เพศ อายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือน วามีความสัมพันธมากนอยเพียงใดตอกระบวนการตัดสนิใจเลือกใชบรกิารสินเชื่อ

ธุรกิจของธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)ในเขตกรุงเทพมหานคร และศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดวามี

ผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อธุรกิจของธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานครหรือไม โดยขอมูลที่ได จากการศกึษาจะเปนโอกาสใหกับผูประกอบการสามารถนําไป

ประยุกตใช เพื่อกําหนดเปาหมายและกลยุทธสรางจุดแข็งใหกับธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร ใหตรงกับกลุมเปาหมายและลดชองโหวดานตางๆใหนอยลงเพื่อใหเกิดความมั่นใจกับผูที่ใช

บริการมากยิ่งข้ึน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อธุรกิจของธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อธุรกิจของธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานครจําแนกตามปจจัยดานประชากร 

3. เพื่อศึกษาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อ

ธุรกิจของธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ขอบเขตงานวิจัย 

การศกึษาวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาเก่ียวกับกระบวนการตัดสนิใจเลือกใชบริการสินเชื่อธุรกิจของ

ธนาคารยโูอบี จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการวิจัยมีขอบเขตการวิจัยดังหัวขอตอไปนี้ 

1. ขอบเขตของประชากร ในการศึกษาวิจัยกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อธุรกิจของ

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ในครั้งนี้ ไดทําการเลือกกลุมประชากรที่อาศัยอยูใน

กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน 

2. ดานเนื้อหา คือ เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกใชบรกิารสินเชื่อธุรกิจของธนาคารยูโอบี จํากัด 

(มหาชน)ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตามปจจัยดานประชากร รวมถึงเพื่อศึกษาคนควาปจจัยที่มีผลตอ

กระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อธุรกิจของธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่ง

ประกอบดวยตัวแปร ดังตอไปนี้ 

3. ตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยดานประชากร ไดแก เพศ อายุ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ปจจัยดานสวน

ประสมทางการตลาด ไดแก ตัวแปรตาม คือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการ

สงเสริมทางการตลาด ดานบุคคล ดานกระบวนการบริการ ดานทางกายภาพและนําเสนอ 

4. ตัวแปรตาม คือ กระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการสนิเชื่อธุรกิจของธนาคารยูโอบี จาํกัด (มหาชน) 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแก การรับรูปญหาและความตองการ การแสวงหาขอมูล การประเมินทางเลือก การ

ตัดสินใจซื้อและพฤติกรรมหลังการซื้อ 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เพื่อใหทราบถึงกระบวนการตัดสินใจการเลือกใชบริการสนิเชื่อธุรกิจของ ธนาคารยูโอบี จํากัด 

(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. เพ่ือใหทราบถึงกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบรกิารสนิเชื่อธรุกิจของธนาคารยูโอบี จาํกัด (มหาชน)

ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามปจจัยดานประชากร 

 3. เพื่อทราบถึงปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจในการเลือกใช

บริการสินเชื่อธุรกิจของธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฏีที่เก่ียวของกับกระบวนการตัดสินใจแบงออกเปน 5 ดาน ดังนี้ 
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ดานการรับรูปญหาและความตองการ 

            จากการศกึษากระบวนการตดัสนิใจดานการรบัรู ผูวิจัยสามารถสรปุความหมายไดโดยการที่ปญหาที่

เกิดขึ้นจากทั้งภายในและภายนอก ซึ่งอาจสงผลกระทบตอความตองการโดยมีสื่อและพนักงานขายเปนตัวกระตุน

ใหเกิดแรงจูงใจ ใหเกิดแนวโนมในการลงทนุเพ่ิมในธุรกิจ 

 

ดานการแสวงหาขอมูล 

จากการศกึษากระบวนการตัดสินใจดานการการแสวงหาขอมูล ผูวิจัยสามารถสรุปความหมายของการ

แสวงหาขอมูลไดวา การคนหาขอมูลเก่ียวกับความนาเชื่อถือ เพื่อประกอบการตัดสินใจ ซึ่งแหลงขอมูลชวยใน

การตัดสินใจ จากการทดลองใชมากอน หรือ จากการโฆษณา พนักงานขาย ตัวแทนจําหนายสามารถสอบถาม

จากคนรอบขาง เพื่อใชในประกอบการตัดสินใจ 

 

ดานการประเมินทางเลือก 

จากการศกึษากระบวนการตดัสนิใจดานการการประเมินทางเลอืกผูวิจัยสามารถสรปุความหมายของ

การประเมินทางเลือก ไดวา การเปรียบเทยีบความคุมคาในผลติภัณฑโดยพิจารณาจาก ชื่อเสียง อัตราดอกเบี้ย 

คาธรรมเนียม และคาใชจายอื่นๆโดยมีการกําหนดเงื่อนไขเพ่ือใชประกอบและประเมินทางเลือกกอนตัดสินใจใช

บริการ 

 

ดานการตัดสินใจซื้อ 

            จากการศกึษากระบวนการตดัสนิใจดานการการตัดสนิใจซื้อ ผูวิจัยสามารถสรุปความหมายของการ

ตัดสินใจซื้อ ไดวา การที่ผูที่ใชบริการตัดสินใจเลือกทางที่ตอบสนองความตองการที่หลากหลายรูปแบบ โดย

พิจารณาจากการบริการ ความเอาใจใส และ เกิดการตัดสินใจซือ้ ทั้งเรื่อง อัตราดอกเบี้ย คาธรรมเนียม และ

คาใชจายอื่นๆซึ่งชื่อเสียง ความนาเชื่อถือ ก็เปนสวนประกอบของการตัดสินใจซื้อและบริการ 

 

ดานพฤติกรรมหลังการซื้อ 

จากการศกึษากระบวนการตดัสนิใจดานพฤติกรรมหลังการซื้อ ผูวิจัยสามารถสรุปความหมายของ

พฤติกรรมหลังการซื้อ ไดวา การที่ผูบริโภคถาเกิดความพึงพอใจในสินคาและบริการหรือเกิดความเชื่อมั่นไดตามที่

คาดหวัง ก็จะตัดสนิใจใชบรกิารดานอ่ืนหรือใชบริการเดิมซ้ําและบอกตอบุคคลอื่นตอไป 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยแบบไมทดลอง (Non-Experimental Design) เปนการเก็บรวบรวมขอมูล

ภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง (Cross sectional studies) โดยใชเครื่องมือการวิจัยเปนแบบสอบถาม 

(Questionnaire) และทาํการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถติิ โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก 

(Convenient Sampling) 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร การหาขนาดของกลุม

ตัวอยางไดใชวิธีการหาขนาดของกลุมตัวอยางโดยการ เปดตารางหาขนาดของกลุมตัวอยางของ Yamane 

(1973) เพ่ือกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางในการวิจัยโดยทําการเลือกจากตารางแบบไมทราบจํานวนที่แนนอน 

จากคาความคลาดเคลื่อน 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยผลจากการเปดตาราง Yamane (1973) ไดขนาด

ของกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 

1.แบบสอบถามปลายเปดและปด โดยมีรายละเอียดประกอบดวย 

1.1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนคําถามปจจัยดานประชากรซึ่งจะ

ประกอบไปดวย ดานเพศ ดานอายุ และดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน ซึ่งจะเปนคําถามแบบปลายปดแบบตรวจสอบ

รายการ กําหนดใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว 

1.2 ขอมูลเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อธุรกิจของธนาคารยูโอบี จํากัด 

(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะประกอบไปดวยคําถามทั้งหมด 5 ดาน คือ ดานการรับรูปญหา ดานการ

แสวงหาขอมูล ดานการประเมินทางเลือก ดานการตัดสินใจซื้อ ดานพฤติกรรมหลังซื้อ ซึ่งจะประกอบไปดวยขอ

คําถามทั้งหมด 21 ขอโดยมีเกณฑการใหคะแนนเพื่อตีความหมาย ดังนี้ 5 = ระดับความคิดเห็นมากที่สุด, 4 = 

ระดับความคิดเห็นมาก, 3 = ระดับความคดิเห็นปานกลาง, 2 = ระดับความคิดเห็นนอย,1 = ระดับความคิดเห็น

นอยที่สุด 

  1.3 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อ

ธุรกิจของธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบไปดวยคําถามทั้งหมด 7 ดาน คือ 

ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมทางการตลาด ดานบุคคล ดานกระบวนการ

บริการ ดานทางกายภาพและนําเสนอ ซึ่งจะประกอบไปดวยขอคําถามทั้งหมด 32 ขอ 

1.4 เปนขอคําถามแบบปลายเปดเพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็น 

เก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อธุรกิจของธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะมีขอคําถามทั้งหมด 1 ขอ 

1.5 ชวงเกณฑคะแนนเฉลี่ยการประเมินแบงออกเปน 5 ระดับ เพื่อใชในการตีความหมาย 

ดังตอไปนี้ คาเฉลี่ย 1.00-1.80 - มีระดับความสําคัญในระดับนอยที่สุด, 1.81-2.60 - มีระดับความสําคัญในระดับ
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นอย, 2.61-3.40 - มีระดับความสําคัญในระดับปานกลาง, 3.41-4.20 - มีระดับความสําคัญในระดับมาก, 4.21-

5.00 มีระดับความสําคัญในระดับมากที่สุด 

 

การวิเคราะหขอมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

1.1 ใชคารอยละ (Percentage) และคาความถ่ี (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับการวัด 

เชิงกลุม ไดแก เพศ อายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

1.2 ใชคาเฉลี่ย (Mean) และใชสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการ 

อธิบายคุณลักษณะกับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงปริมาณ ไดแก กระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อธุรกิจ

ของธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร และปจจัยสวนประสมทางการตลาด  

2. สถิติอนมุาน (Inferential Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

2.1 กระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อธุรกิจของธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ใน

เขตกรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตาม เพศ โดยใชสถิติการทดสอบแบบ t-test และในสวนของอายุ รายไดเฉลี่ย

ตอเดือน โดยใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติความแปรปรานทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความ

แตกตางจะนําไปสูการเปรียบเทยีบเปนรายคู โดยการใชวิธีของ LSD 

2.2 เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการ

สินเชื่อธุรกิจของธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร จะใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ

ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

 

ผลการวิจัย 

การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามการวิจัย เรื่องกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อธุรกิจของธนาคารยูโอ

บี จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจัยได ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะหกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อธุรกิจของธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) 

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยเรียงตามลําดับไดแก ดานการรับรู

ปญหา ดานการแสวงหาขอมูล ดานการประเมินทางเลือก ดานการตัดสินใจซอ ดานพฤติกรรมหลังการซื้อ 

2. ผลการเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อธุรกิจของธนาคารยูโอบี จํากัด 

(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามปจจัยดานประชากรสามารถสรปุผลการวิจัยไดดังนี้ 

2.1 ผูที่ใชบริการที่มีเพศและรายไดเฉลี่ยตอเดือนทําใหกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการ

สินเชื่อธุรกิจของธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม ไมตางกัน 

  2.2 ผูที่ใชบริการที่มีอายุ ตางกัน ทําใหกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อธุรกิจของ

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมตางกัน 
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3. ผลการวิเคราะหสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ 

กระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อธุรกิจของธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร

สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังตอไปนี้ 

 3.1 สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการ

สงเสริมการตลาดและดานกายภาพและการนําเสนอ มีผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบรกิาร

สินเชื่อธุรกิจของธนาคารยโูอบี จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.2 สวนประสมทางการตลาดดานบุคคลหรือพนักงานและดานกระบวนการบริการไมมีผลตอ

กระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อธุรกิจของ ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

อภิปรายผล 

 ผลการวิจัยกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อธุรกิจของธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปตามวัตถุประสงคไดดังนี้ 

 1. ผลการวิเคราะหกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อธุรกิจของ ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูในความคิดเห็นระดับ มาก  

1.1 ดานการรับรูปญหาและความตองการ ของผูที่ใชบรกิาร 

อยูในระดับปานกลาง ซึ่งผูวิจัยความเห็นวา ผูใชบริการสนิเชื่อธุรกิจของธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร สวนใหญจะตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้นเก่ียวกับพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญใหขอมูลที่ครบถวน 

อธิบายไดเปนอยางดี จึงทาํใหผูใชบริการสินเชื่อธุรกิจตัดสนิใจซือ้และบริการ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ 

Dinklage (1977 อางถึงใน สาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาแหงชาติ, 2544) กลาววา กระบวนการดานการ

รับรูปญหาและความตองการไววาการระบปุญหาวา คือบุคคลจะตองทราบเสียกอนวาเขาจะตองตัดสินใจ

เก่ียวกับเรื่องใดในการเลือกซื้อหรือใชบริการ 

1.2 ดานการแสวงหาขอมูล ของผูที่ใชบริการอยูในระดับ มาก  

ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา ผูใชบริการสินเชื่อธุรกิจของธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร สวน

ใหญจะสอบถามขอมูลและคําแนะนําจากพนักงานเพ่ือชวยใหตัดสินใจไดงายขึน้ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ 

ยุทธนา ธรรมเจริญ (2554: 240) การคนหาขอมูลเมื่อผูบรโิภคไดรับแรงกระตุนจะมีแนวโนมทีจ่ะคนหาขอมูลจาก

แหลงการคา เชน การโฆษณา พนักงานขาย ตัวแทนจําหนาย บรรจุภัณฑ การสาธติ การใชสนิคา   

 1.3 ดานการประเมินทางเลือก ของผูที่ใชบริการอยูในระดับ มากที่สุด ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา

ผูใชบริการสนิเชื่อธุรกิจของธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร สวนมากจะเปรียบเทียบ

คาธรรมเนียม อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขตางๆของทุกธนาคารกอนตัดสินใจเลือกใชบริการสนิเชือ่ธุรกิจ ซึ่ง

สอดคลองกับแนวคิดของ Philip Kotler และ Kevin Keller (2006) กลาวไววาการประเมินทางเลือก ภายหลัง
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จากที่ผูบรโิภคไดรับขอมูลตาง ๆ  เกี่ยวกับสินคามาพอสมควรแกการตัดสินใจแลวผูบริโภคก็จะเริ่มประเมิน

ทางเลือกโดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้ขั้นแรกผูบริโภคจะพยายามทีจ่ะสนองความตองการข้ันทีส่องผูบริโภคจะมองหา

ประโยชนทีไ่ดรับจากสินคาหรือบริการนั้น ๆ ขัน้สุดทายผูบริโภคพิจารณาสนิคาหรือบริการที่มลัีกษณะที่ใกลเคียง

กันแลวเปรียบเทยีบ โดยพิจารณาถึงการสนองตอบความตองการที่มีอยูไดดีทีส่ดุ 

1.4 ดานการตัดสินใจซื้อ ของผูที่ใชบริการ อยูในระดับ มาก ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาผูใชบริการสนิเชื่อ

ธุรกิจของธนาคาร ยูโอบี จาํกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร สวนใหญจะตัดสนิใจเลือกใชบริการสินเชื่อ

ธุรกิจของธนาคาร ยูโอบี จาํกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร เพราะอัตราดอกเบี้ยที่ถูกและคาใชจายในการ

ดําเนินงานที่ไมสูงเพื่อเปรียบเทียบกับธนาคารอื่น ๆ สักระยะนงึกอนตัดสินใจเลือกใชบริการ ซึง่สอดคลองกับ

แนวคิดของ ภาวนา สวนพลู (2552) ไดกลาวไววา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง ความตองการ ความคดิ การ

กระทําการประเมินผล การตัดสนิใจซื้อ และการใชสนิคาหรือ บรกิารของบุคคล เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจ

ของบุคคลนั้น ๆ 

1.5 ดานพฤติกรรมหลังการซื้อ ของผูบริโภคอยูในระดับมาก ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาผูใชบริการสนิเชื่อ

ธุรกิจของธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครจะเกิดความพึงพอใจไดนัน้ก็ตอเมื่อไดใชสินเชื่อ

ธุรกิจในระยะนึงกอนจะตัดสนิใจขยายวงเงินหรือบริการอื่นๆเพิม่เติมซึ่งสอดคลองกับ Kotler & Keller (2012) 

กลาววาพฤติกรรมภายหลังการซื้อ หลังจากที่ ผูบริโภคไดตัดสนิใจซื้อสินคาหรือบรกิารไปแลวนั้น นักการตลาด

จะตองทําการตรวจสอบความพึงพอใจภายหลังการซื้อซึ่งความพึงพอใจนั้นเกิดข้ึนจากการทีผู่บริโภคเปรียบเทยีบ

สิ่งที่เกิดข้ึนจริงกับสิง่ที่คาดหวังหรือไดเคยใชบริการนั้นๆซึ่งถาหากวาคุณคาของสนิคาหรือบริการนั้นเปนจริงตรง

ตามที่คาดหวังหรือสูงกวาที่คาดไวผูบรโิภคก็จะเกิดความพึงพอใจในสินคาหรือบริการนั้น 

2. ผลการศกึษากระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อธุรกิจของธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) ใน

เขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตาม เพศ อายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือนสามารถสรุปไดดังนี้ 

 2.1 ผูที่ใชบริการสินเชื่อธุรกิจทีม่ีเพศตางกันทําใหกระบวนการตดัสินใจเลือกใชบริการสนิเชื่อธรุกิจ

ของธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย ภาพรวมไมตางกัน ซึ่งผูวิจัยมคีวามเห็นวาแมวา

จะมีเพศที่ตางกัน แตผูใชบริการสินเชื่อธุรกิจของธนาคารยโูอบี จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งชาย

และหญิง ก็สามารถเลือกใชบริการสินเชื่อธุรกิจได โดยทีไ่มวาจะเปนเพศไหนก็ใชบริการสนิเชื่อธุรกิจของธนาคาร

ยูโอบี จํากัด(มหาชน)ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดเชนกนั ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศุวดี วิเศษยา (2558) ได

ศึกษาเร่ือง “การเลือกใชบริการสินเชื่อธุรกิจธนาคาร พาณชิยของผูประกอบการวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาด

ยอม ในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล” พบวา ผูที่ใชบริการที่มีเพศแตกตางกัน มีผลตอการเลือกใชบรกิาร

สินเชื่อธุรกิจ ไมแตกตางกัน 
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 2.2 ผูที่ใชบริการสินเชื่อธุรกิจทีม่ีอายุตางกัน ทําใหกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบรกิารสินเชื่อธุรกิจ

ของธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมตางกันซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา การ

ตัดสินใจเลือกใชบริการสนิเชื่อธรุกิจของธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร อายุที่แตกตาง

กันนั้นมผีลทาํใหกระบวนการตดัสินใจเลือกใชบริการสนิเชื่อธุรกิจของธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร ที่คลายคลงึกัน ซึ่งชวงอายุไมไดเปนตัวกําหนดวา ผูใชบริการสินเชื่อธุรกิจของธนาคาร ยูโอบี 

จํากัด (มหาชน)ในเขตกรุงเทพมหานคร แตอาจจะเนื่องจากเหตุผลดานสวนประสมทางการตลาดและการบริการ 

ซึ่งจะสอดคลองกับ วิรลัฐิตา แจงเปลา (2559) “การตัดสนิใจในการเลือกใชบริการดานสนิเชื่อของสหกรณออม

ทรัพยครูชลบุรี จาํกัด” ซึ่งผลการวิเคราะหพบวาอายุเปนปจจัยที่ทําใหคนมีความแตกตางกันในเร่ืองของความคิด

และพฤติกรรมคนที่อายุนอยมักจะมีความคิดเสรีนิยมยดึถืออุดมการณ 

2.3 ผูที่ใชบรกิารที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ตางกัน ทําใหกระบวนการตดัสินใจเลือกใชบริการสนิเชื่อธุรกิจ

ของธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมไมตางกันซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา ผูที่ใช

บริการสินเชื่อธุรกิจของธนาคารยูโอบีจํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดตางกันจะแสดงถึง

พฤติกรรม ความพึงพอใจใชบรกิารสินเชื่อธุรกิจ ที่ไมแตกตางกัน อาจเนื่องมาจากรายไดตอเดือน มากหรือนอยไม

มีผลตอการสินใจเพราะปจจบุันแตละธนาคารมีการแขงขันทีสู่งผูที่ใชบรกิารสามารถเปรียบเทียบขอมูลได ซึ่งไม

สอดคลองกับแนวคิดของ วชิรวัชร  งามละมอม (2558) สถานะรายไดของบุคคลมีอิทธิพลอยางสําคัญตอ

ปฏิกิริยาของผูรับสารที่มีตอผูสงสาร เพราะแตละคนมีทัศนคติ คานิยมและเปาหมายและกําลังในการซื้อที่ตางกัน 

3. ผลการศึกษาสวนประสมทางการตลาดที่มผีลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการสนิเชื่อธรุกิจ

ของธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปไดดงันี้ 

3.1 สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑมีผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการสนิเชือ่ธุรกิจ

ของธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)ในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา สิ่งที่ผูใหบริการเสนอใหกับ

ผูใชบริการ ดอกเบี้ย คาธรรมเนยีม ที่สูงผูใชบริการก็จะคํานึงถึงคาใชจายตางๆซึง่สอดคลองกับแนวคิด อภิชาติ 

บุญรักษ (2551) ที่ทําการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการดานสินเชื่อธุรกิจ

ธนาคารกสิกรไทยของลูกคาในจังหวัดพังงา พบวาปญหาที่สําคญั ดานผลิตภัณฑ คือ ควรปรับปรุงประเภท

สินเชื่อใหมใหความหลากหลาย ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกันและไมสอดคลองกับแนวคิด 

3.2 สวนประสมทางการตลาดดานราคามีผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อธุรกิจของ 

ธนาคารยโูอบี จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาอัตราดอกเบี้ยและคาธรรมเนียม

ตาง ๆ ที่เกิดข้ึนไมมผีลตอการตดัสินใจเลือกใชบรกิาร ซึ่งสอดคลองกับ นพรัตน ศศฉิาย (2548) ทําการศกึษา
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ปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอการเลือกใชบรกิารสินเชื่อธุรกิจของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในสาํนักงานเขต

เชียงใหม พบวา ปจจัยดานราคาที่มีผลตอการเลือกใชบรกิารสินเชื่อธุรกิจอันดับ แรก คือ อัตราดอกเบี้ย 

3.3 สวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย ผลตอกระบวนการตัดสนิใจเลือกใชบริการ

สินเชื่อธุรกิจของธนาคารยโูอบี จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาชองทางการ

ใหบรกิารเชนสาขาที่เพ่ิมขึ้นหรือการใชบริการในรูปแบบออนไลนทาํใหสะดวกตอการใชบริการของลูกคา ซึ่ง

สอดคลองกับแนวคิดของ ศรชัย เขียวอาย (2549) สําหรับ ปจจัยดานการจัดจําหนาย กลุมตัวอยางมีความพึง

พอใจในระดับมาก ในดานการเปดบริการทุกวัน (ในศูนยการคา) จํานวนสาขามีมากมีเครอืขายทั่วประเทศที่ตอง

สะดวกตอการเดินทาง 

3.4 สวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด ผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการ

สินเชื่อธุรกิจของธนาคารยโูอบี จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาการใหวงเงิน

สินเชื่อที่สูงข้ึน มีอัตราดอกเบี้ยที่ถูกฟรีคาธรรมเนียม  เพื่อใหการอนุมัติวงเงินที่ครอบคลุมในอนาคต  และ

จัดรูปแบบวงแผนวงเงินสินเชื่อที่นาสนใจใหกับผูประกอบการเพียงเทานี้ก็ทําให ผูใชบริการงายตอการตัดสินใจ

เลือกใชสินเชื่อธุรกิจของธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ

บริรักษ ทุงแจง (2548) โฆษณาผานสื่อตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร โปสเตอร ทีวี วิทยุ การใหขาวการ

ทดลองใชฟรี สาํหรับสมาชิกใหม และการประชาสัมพันธเก่ียวกับระบบความปลอดภัยที่เพียงพอสามารถให

ผูใชบริการมีความเขาใจในผลิตภัณฑมากขึ้นอาจทาํใหงายตอการตัดสินใจเลือกใชบรกิาร 

3.5 สวนประสมทางการตลาดดานบุคคลหรือพนักงาน ไมมีผลตอกระบวนการตัดสนิใจเลือกใชบริการ

สินเชื่อธุรกิจของ ธนาคารยโูอบี จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาการที่จะสามารถ

สรางความพงึพอใจใหกับลูกคาไดอยางดีนัน้ตองมีการฝกอบรมใหพนักงานมีความซื่อสัตย นาไววางใจ รักในการ

บริการมีความกระตือรือรนรกัในการบริการมีความรู ความชํานาญ ใหคําปรกึษากับลูกคาไมไดมีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการสนิเชื่อธรุกิจของ ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไมสอดคลอง

กับแนวคิดของ ศรชัย เขียวอาย (2549) ความพึงพอใจของลูกคาผูประกอบธุรกิจตอการใชบรกิารสินเชื่อของ

ธนาคารกสิกรไทยในอําเภอ เมือง จังหวัดเชียงใหมพบวาปจจัยดานบุคลากรมีความพงึพอใจในระดับมาก 

พนักงานซื่อสัตย เชื่อถือได บุคลิกภาพดี แตงกายเรียบรอยสะอาด พูดจาดีเปนกันเองมีผลทําใหลูกคาเลือกใช

บริการไดอยางรวดเรว็  

3.6 สวนประสมทางการตลาดดานกระบวนการบริการไมมีผลตอกระบวนการตัดสนิใจเลือกใชบริการ

สินเชื่อธุรกิจของธนาคารยโูอบี จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาความไววางใจได 

ความถูกตองในกระบวนการใหบริการ ตองมีความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติสนิเชื่อและความแมนยําในการ
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วิเคราะหตาง ๆ ไมมผีลตอการตดัสินใจ ซึ่งไมสอดคลองกับแนวคิดของ อภิชาติ บุญรกัษ (2551) การศึกษาเรื่อง

ปจจัยสวนประสมทาง การตลาดที่มีผลตอการเลือกใช บริการดานสนิเชื่อธุรกิจธนาคารกสิกรไทยของลูกคาใน

จังหวัดพังงา โดย กลยุทธดานกระบวนการในการใหบริการควรเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการอนุมัติสินเชื่อและ

ปรับปรุงระเบยีบขั้นตอนตาง ๆ ใหมีระยะเวลาที่สัน้ลง 

3.7 สวนประสมทางการตลาดดานกายภาพและการนําเสนอมีผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกใช

บริการสินเชื่อธุรกิจของธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาการสราง

คุณภาพดานรูปแบบการใหบริการใหสามารถจับตองได เชน พนักงานตองแตงตัวใหเรียบรอย เสื้อผาสะอาด

สะอานคาํพูดตองสุภาพการใหบริการรวมถึงบรรยากาศภายในมคีวามสวยงาม มีผลตอการตัดสนิใจเลือกใช

บริการสินเชื่อธุรกิจของธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ 

(2552) ดานลักษณะทางกายภาพ หมายถึง  สิ่งทีลู่กคาสามารถสัมผัสไดจากการเลือกใช สนิคาหรือบริการของ

องคกรเปนการสรางความแตกตางอยางโดดเดนและมีคุณภาพ เชน การตกแตงรานการแตงกายของพนักงานใน

รานการพูดจาตอลูกคา การบรกิารที่รวดเร็ว เปนตน สิง่เหลานีจ้ําเปนตอการดาํเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอยางยิง่

ธุรกิจทางดานการบริการที่ควรจะตองสรางคุณภาพในภาพรวม  

 

ขอเสนอแนะ 

ปจจัยดานประชากร 

 1. จากการวิจัยแสดงใหเห็นวา ผูที่ใชบริการสนิเชื่อธุรกิจของธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร ที่มีเพศตางกัน ทําใหกระบวนการตัดสนิใจเลอืกใชบริการสินเชื่อธุรกิจของธนาคารยูโอบี จาํกัด 

(มหาชน)ในเขตกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมไมตางกัน ดงันัน้ นักการตลาดควรใหความสาํคัญอยางยิ่งเก่ียวกับ

ประเด็นความสนใจเก่ียวกับดานเพศของผูที่ใชบรกิารสนิเชื่อธุรกิจของธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร เพศไหนก็สามารถเลือกใชบริการได 

 2. จากการวิจัยแสดงใหเห็นวา ผูที่ใชบรกิารสินเชื่อธุรกิจของธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร ที่มีอายุตางกันทําใหกระบวนการตัดสนิใจเลอืกใชบรกิารสินเชื่อธุรกิจของธนาคารยูโอบี จํากัด 

(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมตางกนัดังนั้น นกัการตลาดควรใหความสําคัญอยางยิ่ง เพราะผูที่ใช

บริการแตละชวงอายุมีระยะเวลาในการตัดสนิใจเลือกใชบริการที่แตกตางกัน 

 3. จากการวิจัยแสดงใหเห็นวา ผูที่ใชบรกิารสินเชื่อธุรกิจของธนาคาร ยโูอบี จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดเฉลีย่ตอเดือน ตางกัน ทาํใหกระบวนการตัดสนิใจเลือกใชบริการสนิเชื่อธุรกิจของ

ธนาคารยโูอบี จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมไมตางกัน ดังนัน้นักการตลาดควรให
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ความสําคัญ เนื่องจากผูที่ใชบรกิารสินเชื่อธุรกิจของธนาคารยโูอบี จํากัด (มหาชน)ที่มีรายไดที่ไมแตกตางกันจะ

แสดงถึงความสามารถ หรืออํานาจในการซื้อนอยลง ที่ไมแตกตางกัน 

 

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการ

สงเสริมการตลาด และดานกายภาพและการนําเสนอ มีผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบรกิารสินเชื่อธุรกิจ

ของธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครใหธนาคารนั้นสามารถสรางกลยุทธ วางแผนพัฒนา

ผลิตภัณฑสินเช่ือธุรกิจใหมีความหลากหลายและแตกตางจากคูแขง เพื่อรองรับความตองการของลูกคา ใหมี

ความสนใจ ทําใหมีผลตอกระบวนการตัดสนิใจเลือกใชบริการสนิเชื่อธุรกิจของธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ใน

เขตกรุงเทพมหานคร เชน การกําหนดอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํา ฟรีคาธรรมเนียม การโฆษณา ประชาสัมพันธผานทาง

ชองทางตางๆ แตอีกสิ่งท่ีสําคัญคือการใหบริการเจาหนาที่ตองมีความสัมพันธอันดีกับลูกคามีการบริการนอก

สถานที่ หรือสาขาที่ใหบริการทีม่ากพอตอผูที่มาใชบริการ 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งตอไป 

    1. ควรมีการศกึษาตัวแปรในปจจัยดานอ่ืน ๆ ที่อาจสงผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการ

สินเชื่อธุรกิจของธนาคารยโูอบี จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครเชน ปจจัยดานทัศนคต ิปจจัยดานความ

พึงพอใจ ปจจัยดานแรงจูงใจ เพื่อนําขอมูลไปปรบัใชและพัฒนาในดานอ่ืน ๆ ใหดีย่ิงขึ้นตอไป 

 2. การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะผูที่ใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครเทานัน้ ดังนั้นในการ

วิจัยในครั้งตอไปควรมีการขยายขอบเขตในการศึกษาใหกวางและครอบคลุมย่ิงขึ้น เชน อาจสาํรวจไปยังพื้นที่

ตางจังหวัด เพื่อใหทราบความคดิเห็น ทัศนคติของผูที่ใชบรกิารที่มีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งอาจมีความ

แตกตางกันในแตละพื้นที ่

 3. ควรใหมีการนําสถิติอื่นมาใชในการวิเคราะหที่นอกเหนือจากที่ใชวิเคราะหผลในครั้งนี้ เชน อาจ

เลือกใชการสุมแบบเจาะจง เพื่อใหไดผลการวิเคราะหที่มีความหลากหลายและแตกตางซึง่กอใหเกิดความ

นาสนใจและสามารถนําไปใชประโยชนไดมากยิ่งข้ึน 
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