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บทคัดย่ อ

งานวิจยั ฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อ SME
ของธนาคารกสิ กรไทย ในจังหวัดชลบุรี โดยศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อ SME
ของธนาคารกสิ กรไทย ในจังหวัดชลบุรี และลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันในด้านเพศ
อายุ ระดับการศึกษา ประเภทธุรกิจ ระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ ขนาดธุรกิจ ลักษณะธุรกิจ และ
ประเภทสิ นเชื่อ ทั้งนี้เพือ่ ให้ผบู้ ริ หารธนาคารทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริ การธนาคาร
กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และนำผลวิจยั ไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็ นส่ วนหนึ่งในการวางแผนพัฒนา
และกำหนดกลยุทธ์ปรับปรุ งการให้บริ การของธนาคารให้มีคุณภาพที่ดีย ิ ง่ ขึ้นและตรงกับความ
ต้องการของผูท้ ี่ตดั สิ น ใจเลือกใช้บริ การธนาคารต่อ ไปในอนาคตโดยประชากรที่ท ำการศึกษา
คือ ประชากรผูท้ ี่ใช้บริ การหรื อเคยใช้บริ การ กับธนาคารกสิ กรไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่ งทำการ
สำรวจโดยใช้แบบสอบถาม (questionnaire) ผ่านระบบออนไลน์ Google forms โดยใช้วิธีการสุ่ ม
ตัวอย่างแบบสุ่ มอย่างง่าย (simple random sampling) จำนวน 385 คน
ผลการวิจยั พบว่า มีผใู ้ ช้บริ การธนาคารกสิ กรไทยในจังหวัดชลบุรีที่ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมดจำนวน 385 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุ 41-50 ปี ศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ประกอบ
ธุรกิจการบริ การ ดำเนินธุรกิจมา 1-3 ปี มีมูลค่าสิ นทรัพย์นอ้ ยกว่า 10 ล้านบาท เป็ นเจ้าของธุรกิจ
เพียงคนเดียว และใช้วงเงินกูร้ ะยะยาว (Loan) โดยลักษณะทางประชากรศาสตร์เหล่านี้เป็ นปั จจัยที่มี
ผลต่อการเลือกใช้บริ การธนาคารกสิ กรไทยในจังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู ใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็ น รายด้า น พบว่า ด้า นที่อ ยูใ่ นระดับ มากที่สุ ด คือ ด้า นราคา,ด้า นกระบวนการบริ ก ารและ
ด้า นบุค ลากร ตามลำดับ ด้า นที่อ ยูใ่ นระดับ มาก คือ ด้า นส่ ง เสริ ม การตลาด ด้า นผลิต ภัณ ฑ์
ด้านสถานที่ และด้านภาพลักษณะทางกายภาพ ตามลำดับ
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ABSTRACT

This research aimed to study the factors affecting the selection of Kasikornbank SME
loan services in Chonburi province. This study examined the factors affecting the selection of
Kasikornbank SME loan service in Chonburi province and the different demographic
characteristics. In terms of gender, age, education level, type of business, length of business,
business size, business type, and type of credit. This is to inform the bank executives of the
factors affecting the decision to use Kasikornbank public company limited and apply the research
results to be a part of planning, development and strategy formulation. Improve the bank's
services for better quality and meet the needs of those who decide to choose to use banking
services in the future. The population studied is the population of people who use the service or
have used the service with Kasikornbank Public Company Limited, which conducted a survey
using questionnaires via Google Docs online system by using simple random sampling method of
385 people.
The research results were found that there were 385 Kasikornbank service users in
Chonburi province who answered the questionnaire most of them are males aged 41-50 years
with a bachelor's degree. Business service have been in business for 1-3 years ,has an asset value
of less than 10 million baht, single business owner and use a long-term loan. These demographic
characteristics are factors affecting the selection of Kasikornbank services in Chonburi province
overall at a high level. The aspect at the highest level were price, process, service, and personnel,
respectively. The aspect at high levels were marketing promotion, product, location, and physical
image, respectively.
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บทนำ

สิ นเชื่อ SME คือ สิ นเชื่อสำหรับผูป้ ระกอบการรายย่อยหรื อธุรกิจที่มีสินทรัพย์ในการลงทุน
ไม่เกิน 200 ล้านบาท หรื อตามจำนวนที่ก ำหนดโดยกฎกระทรวงเพื่อให้การสนับสนุนในภาคธุรกิจ
ต่าง ๆ ในการจัดตั้ง ขยายกิจการ ปรับปรุ งกิจการ และยกระดับมาตรฐานของกิจการ โดยแบ่งออก
เป็ นสิ นเชื่อมีหลักประกัน และสิ นเชื่อไม่มีหลักประกันสิ นเชื่อที่มีหลักประกันนั้นผูข้ อสิ นเชื่อต้อง
แสดงหลักฐานในรู ปของอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่ งสิ นเชื่อที่มีหลักประกันนั้นจะมีอตั ราดอกเบี้ยต่ำกว่า
สิ นเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน ซึ่ งอาศัยความน่าเชื่อถือ ความซื่อตรง และความสามารถในการจ่ายคืนของ
ผูข้ อสินเชื่อเป็ นหลักสำคัญ
สิ นเชื่อ SME เป็ นสิ นเชื่อประเภทเดียวที่มี การขยายตัวเพิม่ สู งขึ้นและได้รับการสนับสนุน
จากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้ธนาคารพาณิ ชย์ต่างแข่งขันกันอย่างดุเดือดเพื่อครองส่ วนแบ่ง
ตลาดและความเป็ นผูน้ าํ ด้านสิ นเชื่อ SME มีการนําเสนอผลิตภัณฑ์และโปรโมชัน่ ต่าง ๆ ออกมาเพื่อ
ดึงดูดผูป้ ระกอบการมากมาย ในด้านของผูป้ ระกอบการเองก็จาํ เป็ นต้องมีเหตุผลในการตัดสิ นใจว่า
จะพิจารณาเลือกใช้สถาบันการเงิน ใด เนื่อ งจากแต่ละธนาคารนั้น มีรู ปแบบการให้บริ การและ
ค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน หรื อแม้กระทัง่ ในเรื่ องของความสัมพันธ์เองก็ดีที่ผปู ้ ระกอบการอาจจะ
มองว่าเป็ นอีกหนึ่งปัจจัยที่เลือกใช้ธนาคารนี้ หรื อไม่เปลี่ยนไปใช้ธนาคารอื่นที่อาจจะมีขอ้ เสนอที่ดี
กว่าก็ตาม ดังนั้น ธนาคารต่าง ๆ จึงควรศึกษาถึงปั จจัยและความต้องการที่แท้จริ งของผูป้ ระกอบการ
ในการตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่อธุรกิจของธนาคารพาณิ ชย์ เพื่อนําผลมาใช้เป็ นข้อมูลประกอบการ
วางแผนการจัดทํากลยุทธ์ดา้ นต่าง ๆ การปรับปรุ งการให้บริ การเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ
รวมทั้งสร้างความพึงพอใจในการใช้บริ การได้อย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อ SME ของธนาคารกสิ กรไทย
ในจังหวัดชลบุรี

ขอบเขตของการวิจัย

1. ขอบเขตด้า นเนื้ อ หาของการศึก ษาครั้ง นี้ผ วู ้ ิจ ยั มุ่ง ศึก ษาถึง ปั จ จัย ที่ม ีผ ลต่อ การ
เลือ กใช้บ ริ ก ารสิ น เชื่อ SME ของธนาคารกสิ ก รไทยในจัง หว ดั ชลบุรี ประกอบด้ว ยปั จ จัย
ด้านประชากรศาสตร์ (เพศ อายุ การศึกษา ประเภทธุรกิจ ระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ ขนาดธุรกิจ
ลักษณะธุรกิจ และประเภทสิ นเชื่อ) และความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การสิ น
เชื่อ SME ของธนาคารกสิ กรไทยในจังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ , ปั จจัยด้าน
ราคา , ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย , ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด , ปั จจัยด้านบุคคล ปั จจัย
ด้านลักษณะทางกายภาพ และ ปัจจัยด้านกระบวนการ
2. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้ งนี้ได้แก่ผใู ้ ช้บริ การสิ นเชื่อ SME
ของธนาคารกสิ กรไทยในจังหวัดชลบุรี
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3. ขอบเขตด้านระยะเวลา ผูว้ จิ ยั กำหนดระยะเวลาในการศึกษาและเก็บข้อมูล ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม ปี พ.ศ. 2563 ถึงเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2563

ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ

1. เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของผูป้ ระกอบธุรกิจที่มีต่อธนาคารในการนำมาใช้เป็ น
แนวทางปรับปรุ งการให้บริ การทางการเงิน และสิ นเชื่อ SME ให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับ
ความต้องการของผูป้ ระกอบธุรกิจอย่างถูกต้องเหมาะสม
2. เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่ งผลกระทบต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การสิ นเชื่อ SME
ของธนาคารกสิ กรไทยในจังหวัดชลบุรี
3. เพื่อให้ทราบถึงฐานข้อมูลและต่อยอดการทําวิจยั เกี่ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
การเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อ SME ของธนาคารกสิ กรไทยในจังหวัดชลบุรีของกลุ่มผูใ้ ช้บริ การ

กรอบแนวคิดในการวิจัย

จากที่ได้ท ำการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดต่าง ๆ รวมถึงงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในข้างต้นทาง
ผูว้ จิ ยั ได้น ำทฤษฎีและแนวคิดต่าง ๆ ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมมาสรุ ปเป็ นกรอบแนวคิดของ
งานวิจยั เพื่อนำมาใช้เป็ นแนวทางในการทำวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อ SME
ของธนาคารกสิ กรไทยในจังหวัดชลบุรี ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- ประเภทธุรกิจ
- ระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ
- ขนาดธุรกิจ
- ลักษณะธุรกิจ
- ประเภทสิ นเชื่อ

ตัวแปรตาม
ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การ
สิ นเชื่อ SME ของธนาคารกสิ กรไทย
ในจังหวัดชลบุรี
- ด้านผลิตภัณฑ์
- ด้านราคา
- ด้านสถานที่
- ด้านส่ งเสริ มการตลาด
- ด้านกระบวนการบริ การ
- ด้านบุคลากร
- ด้านภาพลักษณะทางกายภาพ
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง

แนวคิดเกีย่ วกับประชากรศาสตร์
วศิน สันหกรณ์ (2557) อธิ บายเกี่ยวกับทฤษฎีประชากรศาสตร์ (demography) หมายถึง
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับประชากรซึ่ งมีรากฐานของคําศัพท์ภาษากรี ก มาจากคําว่า “Demo” หมายถึง
“People” แปลว่า ประชากรหรื อประชาชน และคําว่า “Graphy” หมายถึง “Description” มีความ
หมายว่า ลักษณะการนำคำศัพท์ท้ งั สองมารวมกันจะได้ค วามหมายว่า วิชาที่เกี่ยวกับ ประชากร
นัน่ เอง แนวความคิดด้านประชากรศาสตร์เป็ นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหลักการเป็ นเหตุเป็ นผล ซึ่ ง
พฤติกรรมของมนุษย์ซ่ ึ งอาจจะเกิดขึ้นจากปั จจัยภายนอก เช่น แรงบังคับจากภายนอกมากระตุน้
กล่าวถึง ประชากรที่แตกต่างกัน
แนวคิดเกีย่ วกับการเลือกใช้ บริการสิ นเชื่ อ SME
สิ นเชื่อ หมายถึง ความเชื่อถือและไว้วางใจระหว่างบุคคล 2 ฝ่ ายในการที่จะให้สินค้าหรื อ
บริ การ หรื อเงินจำนวนหนึ่งไปใช้ก่อน โดยมีสญ
ั ญากำหนดเงื่อนไขและเงื่อนเวลาการชำระคืนใน
อนาคตบุคคล 2 ฝ่ าย ที่กล่าวถึงนั้นอาจมีการติดต่อกันเป็ นรายบุคคลกลุ่มบุคคลหรื อนิติบุคคล หรื อ
ระหว่างกันก็ได้ และสิ่ งที่ฝ่ายผูใ้ ห้สินเชื่อจะต้องรับภาระต่อมา คือ ความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อนอกจาก
จะต้องตังอยูบ่ นรากฐานของความเชื่อถือแล้วยังต้องอาศัย หลักประกันอาจเป็ นได้ท้งั บุคคลหรื อหลัก
ทรัพย์ท่นี ำมาใช้เพือ่ ลดความเสี่ยง
ประวัติธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกสิ กรไทยก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2488 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท
โดยมีสาขาสำนักถนนเสื อป่ าในปั จจุบนั เป็ นที่ท ำการแห่งแรก ซึ่ งเริ่ มด้วยพนักงานเพียง 21 คน
แต่เพียงงวดบัญชีแรกที่สิ้นสุ ดหรื อเพียง 6 เดือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2488 ก็มียอดเงินฝากสู ง
ถึง 12 ล้านบาท และมีสิน ทรัพย์ 15 ล้านบาทและตลอดหลายทศวรรษที่ผ า่ นมา ธนาคารมุ่งมัน่
พัฒนาองค์กรและผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริ การที่เป็ นเลิศ ภายใต้ค ำขวัญ
“บริการทุกระดับประทับใจ”
งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
ณิ รดา นันทิมานนท์ (2555) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มอี ิทธิ พลต่ อการเลือกใช้ บริ การสิ นเชื่ อธุรกิจ
กับธนาคารกรุ งศรี อยธุยา จำกัด (มหาชน) ในเขตพืน้ ที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีผลการศึกษาพบว่า
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อธุรกิจกับธนาคารกรุ ง
ศรี อยุธยา จำกัด (มหาชน) ภาพรวมอยูใ่ นระดับสู งโดยอันดับแรก คือ ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด
รองลงมา คือ ด้านบุคลากรผูใ้ ห้บริ การ ด้านกระบวนการการให้บริ การด้านผลิตภัณฑ์ บริ การด้านค่า
ธรรมเนียมในการให้บริ การด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านสถานที่ในการให้บริ การ ตามล ำดับ
การเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อธุรกิจกับธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จำกัด (มหาชน) ในเขตพื้นที่เมืองพัทยา
จังหวัดชลบุรีอยูใ่ นระดับปานกลาง
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เกศินี ยะจอม(2556) ได้ท ำการศึกษาถึงพฤติกรรมของลูกค้าในการเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อ
ธุรกิจ ขนาดย่อมของ บมจ.ธนาคารกสิ กรไทย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบ
ว่า ผลการศึกษาข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างผูป้ ระกอบการที่ได้รับการอนุมตั ิสินเชื่อธุรกิจขนาด
ย่อม จํานวน 240 ราย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ ประกอบกิจการค้าปลีกร้อยละ 48.3 มีการจด
ทะเบียนกิจการเป็ นแบบบุคคลธรรมดาร้อยละ 79.6 ระยะเวลาที่ประกอบกิจการของผูใ้ ช้บริ การสิ น
เชื่อธุรกิจขนาดย่อมจะอยูใ่ นช่วง 6 – 10 ปี ร้อยละ 47.9 รายได้ของธุรกิจของผูใ้ ช้บริ การสิ นเชื่อ
ธุรกิจ ขนาดย่อมที่อยูใ่ นช่วง 500,000 -1,000,000 บาท ร้อยละ 52.9 ผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรม
ของผูป้ ระกอบการที่ได้รับ การอนุมตั ิสิน เชื่อธุร กิจ ขนาดย่อ ม พบว่า ผูป้ ระกอบการส่ ว นใหญ่มี
ประเภทวงเงินสิ นเชื่อป็ นประเภทวงเงินกู ้ วัตถุประสงค์ในการขอสิ นเชื่อเพื่อนําเงินมาใช้หมุนเวียน
ในกิจการ ลักษณะของการใช้บริ การสิ นเชื่อธุรกิจขนาดย่อมเป็ น การใช้บริ การสิ นเชื่อเป็ นครั้งแรก
(กูใ้ หม่) อัต ราดอกเบี้ย ในการผ่อ นชํา ระของผูใ้ ช้บ ริ ก ารสิ น เชื่อ ธุร กิจ ขนาดย่อ มที่ไ ด้ร ับ การ
อนุมตั ิ8.6% ต่อปี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการขอสิ นเชื่อธุรกิจขนาดย่อมอยูใ่ นช่วง 10,001 –
30,000 บาทต่อครั้งแรกในการขอสิ นเชื่อธุรกิจขนาดย่อม ประเภทหลักประกันในการขอสิ นเชื่อ
ธุรกิจขนาดย่อมมีบา้ นพร้อมที่ดินเป็ นหลักประกันข้อมูลที่มีการเข้าขอใช้บริ การสิ นเชื่อธุรกิจขนาด
ย่อมจะได้รับการชักชวนจากพนักงานธนาคารผลการศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มี
อิทธิ พลต่อการใช้บริ การสิ นเชื่อธุรกิจขนาดย่อม พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญในสามลำดับแรก
คือ ด้านผลิตภัณฑ์ดา้ นสถานที่ดา้ นกระบวนการ ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การพบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจแต่ละปั จจัยใน ลําดับหนึ่งดังนี้ 1) ผลิตภัณฑ์ผใู ้ ช้บริ การมีระดับความ
พึงพอใจในรู ปแบบการให้วงเงินสิ นเชื่อที่ได้รับพิจารณาอนุมตั ิสูง 2)ความพึงพอใจด้านราคาผูใ้ ช้
บริ การมีระดับความพึงพอในอัตราดอกเบี้ยเงินกูม้ ีความเหมาะสมกับวงเงินสิ นเชื่อ 3)ความพึงพอใจ
ด้านกระบวนการผูใ้ ช้บริ การมีระดับความพึงพอใจในการขอสิ นเชื่อมีเงื่อนไขขั้นตอนไม่ยงุ่ ยาก
4)ความพึงพอใจด้านพนักงานผูใ้ ช้บริ การมีระดับความพึงพอใจที่พนักงานมีประสบการณ์และมี
ความชํานาญทางด้านสิ นเชื่อ 5)ความพึงพอใจด้านสถานที่ให้บริ การผูใ้ ช้บริ การมีระดับความพึง
พอใจที่ธนาคารมี ทําเลที่ต้ งั ใกล้บา้ นและหรื อใกล้ที่ทาํ งาน 6) ความพึงพอใจด้านส่ งเสริ มการตลาดผู ้
ใช้บริ การมีระดับความพึงพอใจที่มีส่วนลดหรื อยกเว้นค่าธรรมเนียม 7)ความพึงพอใจด้านกายภาพผู ้
ใช้บริ การมีระดับความพึงพอใจที่ธนาคารมีชื่อเสี ยงฐานะความมัน่ คงของธนาคาร
ศุว ดี วิเ ศษยา (2558) ศึกษาเรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ม อี ิท ธิ พ ลต่ อ การเลือ กใช้ บ ริ การสิ น เชื่ อ ธุร กิจ
ธนาคารพาณิ ชย์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อมในเขตกรุ งเทพมหานคร และ
ปริ มณฑล ผลการวิจยั พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิ ชย์
ของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อ ม ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ ม ณฑล
ทั้งสิ้ น 5 ปัจจัย ได้แก่ ปัจ จัยด้านความหลากหลายและความทัน สมัย ของผลิต ภัณฑ์ ปั จ จัย ด้าน
ซื่ อสัตย์ของพนักงาน ปัจจัยด้านบุคลากร ปั จจัยด้านความถูกต้องและความสะดวกในการใช้บริ การ
และปัจ จ ยั ด้า นความมีม าตรฐานและ การใช้ง านของผลิต ภ ณั ฑ์ ส่ ว นของล กั ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ผลการวิจยั พบว่าปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ ยอดขายมีอิทธิ พลต่อการเลือก
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ใช้บริ การสิ นเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิ ชย์ของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
สุ ภคั นาง ปัสนะจะโน (2558) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มผี ลต่ อการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริ การสิ น
เชื่ อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) กับสำนักงานเขตปทุมธานี ธนาคารกรุ งไทยจำกัด (มหาชน) ผลการ
ศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูป้ ระกอบการที่ใช้บริ การสิ นเชื่อ sSME คือ ปั จจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ หรื อวงเงินสิ นเชื่อที่ได้รับอนุมตั ิมีความเหมาะสมกับหลักประกันและด้านบุคลากรหรื อ
พนักงาน ได้แก่ พนักงานให้ค ำปรึ กษาได้อย่างถูกต้องเข้าใจง่ายมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีส ำหรับหาร
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทัว่ ไปของผูป้ ระกอบการที่ใช้บริ การสิ นเชื่อ sSME และปั จจัย
ส่ วนการผสมการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อ sSME ณ ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 พบว่า
ลักษณะการดำเนินธุรกิจมีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่อ sSME
ด้านผลิตภัณฑ์ เช่น ระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้ ดานการส่ งเสริ มการตลาด เช่น ชื่อเสี ยงและภาพ
ลักษณ์ของธนาคารและด้านกระบวนการให้บริ การ เช่น ขั้นตอนการขออนุมตั ิสินเชื่อ
วาสิ นี เสถียรกาล (2559) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มผี ลต่ อการตัดสิ นใจใช้ บริ การธนาคารกรุ งเทพ
จำกัด (มหาชน) ประชากรที่ท ำการศึกษา คือ ประชากรผูท้ ี่ใช้บริ การ หรื อเคยใช้บริ การกับธนาคาร
กรุ งเทพ จำกัด (มหาชน) ทำการสำรวจโดยใช้แบบสอบถาม (questionnaire) ผ่านระบบออนไลน์
Google Docs ซึ่ งสามารถเก็บ แบบสอบถามได้ท้ งั สิ้ น 425 ชุด ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจใช้บริ การธนาคารกรุ งเทพ จำกัด (มหาชน) โดยเรี ยงลำดับตามอิทธิ พลที่มีผลต่อการตัดสิ น
ใจจากมากไปน้อย ได้แก่ ปัจจัยด้านกระบวนการ และ เครื่ อ งมืออุปกรณ์ ปัจ จัย ด้านผลิตภัณฑ์
โปรโมชัน่ และบริ การหลังการขาย ปั จจัยด้านเทคโนโลยี ปั จจัยจำนวนช่องบริ การและสาขา ปั จจัย
ด้านบุคคล ปัจจัยด้านสถานที่ และช่วงเวลาในการให้บริ การ และปั จจัยด้านชื่อเสี ยง นโยบาย และ
ภาพลักษณ์ ตามลำดับ ส่ วนผลการวิจยั ทางลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่มีอาชีพ
แตกต่างกัน มีผลการตัดสิ นใจใช้บริ การธนาคารกรุ งเทพ จำกัด (มหาชน) แตกต่างกัน ขณะที่ผใู ้ ช้
บริ การที่มีระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีผลการตัดสิ นใจใช้บริ การธนาคารกรุ งเทพ จำกัด
(มหาชน) ไม่แตกต่างกัน
กร สุทิน (2561) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มผี ลต่ อการใช้ บริ การสิ นเชื่อของธนาคารอิสลามแห่ ง
ประเทศไทย กรณี ศึกษา ภาคเหนือตอนบน ผลการศึกษาพบว่า ลูกค้ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัย
ส่ วนประสมการตลาดโดยรวมอยูใ่ นระดับ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า มีการตัดสิ นใจมากทุก
ด้านและด้านที่มีการตัดสิ นใจสู งสุ ด คือ ด้านราคา รองลงมา คือ ด้านบุคลากร ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
กระบวนการในการให้บริ การด้านสภาพแวดล้อม และสถานที่ ด้านช่องทางการให้บริ การ และด้านที่
มีการตัดสิ นใจต่ำสุ ด คือ ด้านการตลาด
ศรัญญา รักสงฆ์ (2561) ศึกษาเรื่ อ ง ปั จจัยที่มผี ลต่ อการเลือกใช้ บริ การสิ น เชื่ อธุร กิจ กับ
สถาบันการเงินของรั ฐของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า แหล่ง
เงินทุนที่สำคัญที่สุดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในภาคตะวันออก เฉี ยงเหนือ คือ เงินกู ้
จากธนาคารพาณิ ชย์ รองลงมา คือ สถาบันการเงินของรัฐและปั จจัยด้านสถานประกอบการที่มีผล
ต่อการเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อธุรกิจกับสถาบันการเงินของรัฐของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

8

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ทุนเริ่ มต้นของกิจการ มูลค่าสิ นทรัพยข์องกิจการ นอกจากนี้ ยงั
พบว่า ปัจจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาดที่ผลต่อการเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อธุรกิจกับสถาบันการเงิน
ของรัฐ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคาด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและด้านการส่ งเสริ ม
การขาย

วิธีดำเนินการวิจัย

การวิจยั เรื่อง “ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อ SME ของธนาคารกสิ กรไทยใน
จังหวัดชลบุรี ” เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (quantitative research) ใช้รูปแบบการวิจยั เชิงสํารวจ (survey
research) ผ่านการเก็บข้อมูลทางแบบสอบถาม (questionnaire)
กลุ่มประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้ งนี้ คือ ผูใ้ ช้บริ การสิ นเชื่อในจังหวัด กลุ่มตัวอย่างที่ผวู ้ ิจยั
ทำการเก็บแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้ น 385 ชุด โดยใช้สูตรไม่ทราบจำนวนที่แน่นอนของประชากร
ของ W.G. Cochran (1953) โดยกำหนดความเชื่อ มัน่ 95% ที่ค วามคลาดเคลื่อ น ±5 % ดัง นั้น
ผูว้ จิ ยั ใช้การสุ่ มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็ น ซึ่ งผูว้ ิจยั จะเลือกใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญ

การเก็บรวบรวมข้ อมูล

การสํารวจปัจจัยปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการเลือกใช้บริ การสินเชื่อ SME ของธนาคารกสิกรไทย
ในจัง หวัด ชลบุรี จะท าํ การเก็บ รวบรวมข้อ มูล จากแหล่ง ข้อ มูล ปฐมภูม ิ ซึ่ ง ได้ม าจากการใช้
แบบสอบถามกลุ่มตัว อย่า งจํา นวน 385 ตัว อย่า ง โดยจะใช้วธิ ี การแจกแบบ สอบถามและแจก
แบบสอบถามออนไลน์ผา่ นทาง Google Forms ควบคู่กนั

การวิเคราะห์ ข้อมูล

1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้จากผูต้ อบแบบสอบถาม
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสอบถามถามถึงปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อ SME
ของธนาคารกสิ กรไทย ในจังหวัดชลบุรี ซึ่ งเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่าวิเคราะห์
หาความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) โดยใช้โปรแกรมสำเร็ จรู ป SPSS

สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
1. ใช้ค ่า ร้อ ยละในการวิเ คราะห์ต วั แปรที่ม ีร ะดับ การวัด เชิง กลุ ่ม ได้แ ก่ ลัก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ (อายุ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทธุรกิจ ระยะเวลาดำเนินธุรกิจ ขนาดธุรกิจ
ลักษณะธุรกิจ และประเภทสิ นเชื่อ)

9

2. ใช้ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐานและค่า เฉลี่ย ในการวิเ คราะห์ต วั แปรที่มีร ะดับ การวัด เชิง
ปริ มาณ ได้แก่ ปัจจัยมีผลต่อการเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อ SME ของธนาคารกสิ กรไทยในจังหวัด
ชลบุรี

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนที่ 1 พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จำนวน 206 คน คิดเป็ นร้อยละ
53.50 และเพศหญิง จำนวน 179 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.50 ส่ วนใหญ่มีอายุ 41-50 ปี จำนวน 136 คน
คิด เป็ น ร้อยละ 31.90 รองลงมา คือ 31-40 ปี จำนวน 123 คน คิด เป็ นร้อ ยละ 31.90 มากกว่า 50
ปี จำนวน 87 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.60 และสำหรับผูต้ อบแบบสอบถามน้อยที่สุด คือ ไม่เกิน 30
ปี จำนวน 39 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.10 ตามลำดับ ส่ วนใหญ่ศึกษาในระดับปริ ญญาตรี จำนวน 209
คน คิดเป็ นร้อยละ 54.30 รองลงมา คือ ต่ำกว่าปริ ญญาตรี จำนวน 91 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.60 และ
สำหรับผูต้ อบแบบสอบถามน้อยที่สุด คือ สู งกว่าปริ ญญาตรี จำนวน 85 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.10
ตามลำดับ ส่ วนใหญ่ประกอบธุรกิจการบริ การ จำนวน 140 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.40 รองลงมา
คือ การค้าปลีก จำนวน 103 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.80 การผลิตจำนวน 76 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.70
และสำหรับ ผูต้ อบแบบสอบถามน้อ ยที่สุด คือ การค้า ส่ ง จำนวน 66 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 17.10
ตามลำดับ ส่ วนใหญ่ด ำเนินธุรกิจ 1-3 ปี จำนวน 128 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.20 รองลงมา คือ มากกว่า
5 ปี จำนวน 109 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.30 อายุ 4-6 ปี จำนวน 91 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.60 สำหรับผู ้
ตอบแบบสอบถามน้อ ยที่สุ ด คือ ต ่ำกว่า 1 ปี จำนวน 57 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 14.80 ตามลำดับ
ส่ วนใหญ่มีมูลค่าสิ นทรัพย์นอ้ ยกว่า 10 ล้านบาท จำนวน 285 คน คิดเป็ นร้อยละ 74.00 รองลงมา
คือ 10-50 ล้านบาท จำนวน 43 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.20 มูลค่าสิ นทรัพย์ 51-100 ล้านบาท จำนวน
39 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.10 และสำหรับผูต้ อบแบบสอบถามน้อยที่สุด คือ มากกว่า 100 ล้านบาท
จำนวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.7 ตามลำดับ ส่ วนใหญ่เป็ นเจ้าของธุรกิจเพียวคนเดียว จำนวน
143 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.10 รองลงมา คือ ห้างหุน้ ส่ วนสามัญ จำนวน 92 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.90
บริ ษทั จำกัด จำนวน 87 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.60 และสำหรับผูต้ อบแบบสอบถามน้อยที่สุด คือ
ห้างหุน้ ส่ วนจำกัด จำนวน 63 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.40 ตามลำดับ ส่ วนใหญ่ใช้วงเงินกูร้ ะยะยาว
(Loan) จำนวน 151 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.20 รองลงมา คือ วงเงินหมุนเวียนธุรกิจ (OD, LG, PN)
จำนวน 135 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.10 วงเงินสิ นเชื่ออเนกประสงค์ จำนวน 97 คน คิดเป็ นร้อยละ
25.20 และสำหรับ ผูต้ อบแบบสอบถามน้อ ยที่สุ ด คือ อื่น ๆจ ำนวน 2 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 0.50
ตามลำดับ
ผลการวิเ คราะห์ข อ้ มูล ส่ ว นที่ 2 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บ ริ การสินเชื่อ SME
ของธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X̄ = 3.92) เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ด้า นที่อ ยูใ่ นระดับ มากที่สุ ด คือ ด้า นราคา ด้า นกระบวนการบริ ก ารและด้า นบุค ลากร
( X̄ = 4.23, X̄ = 4.22 และ X̄ = 4.19) ตามลำดับ ด้านที่อยูใ่ นระดับมาก คือ ด้านส่ งเสริ มการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านสถานที่ และด้านภาพลักษณะทางกายภาพ ( X̄ = 3.93, X̄ = 3.80, X̄ = 3.68 และ
X̄ = 3.63) ตามลำดับ
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สรุปผลการวิจัย

ปัจจัยด้ านประชากรศาตร์
การศึกษาเรื่ อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อ SME ของธนาคารกสิ กรไทย
ในจังหวัดชลบุรี มีผใู ้ ช้บริ การที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 385 คนส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย
จำนวน 206 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.50 คิดเป็ นร้อยละ 46.50 ส่ วนใหญ่มีอายุ 41-50 ปี จำนวน 136 คน
คิดเป็ นร้อยละ 31.90 ส่ วนใหญ่ศึกษาในระดับปริ ญญาตรี จำนวน 209 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.30
ส่ วนใหญ่ด ำเนินธุรกิจ 1-3 ปี จำนวน 128 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.20 ส่ วนใหญ่มีมูลค่าสิ นทรัพย์นอ้ ย
กว่า 10 ล้านบาท จำนวน 285 คน คิดเป็ นร้อยละ 74.00 ส่ วนใหญ่เป็ นเจ้าของธุรกิจเพียวคนเดียว
จำนวน 143 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.10 ส่ วนใหญ่ใช้วงเงินกูร้ ะยะยาว (Loan) จำนวน 151 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 39.20 ตามลำดับ
ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการเลือกใช้ บริ การสินเชื่อ SME ของธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดชลบุรี
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อ SME ของธนาคารกสิ กรไทย ในจังหวัดชลบุรี
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่อยูใ่ นระดับมากที่สุดคือ ด้านราคา
ด้านกระบวนการบริ การ และด้านบุคลากร ตามลำดับ ด้านที่อยูใ่ นระดับมากคือ ด้านส่ งเสริ มการ
ตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านสถานที่ และ ด้านภาพลักษณะทางกายภาพตามลำดับ

อภิปรายผล

ด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความสำคัญ
อยูใ่ นระดับมาก คือ วงเงินสิ นเชื่อที่ได้รับอนุมตั ิตรงตามที่ขอสัดส่ วนหลักประกันกับวงเงินสิ นเชื่อ
ธุร กิจ มีค วามเหมาะสม ผลิต ภัณ ฑ์ม ีค วามหลากหลาย ผลิต ภัณ ฑ์สิ น เชื่อ ธุร กิจ ของธนาคาร
มีมาตรฐานเป็ นที่ยอมรับในการทำธุรกิจ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ตอบสนองความ
ต้องการได้ และผลิตภัณฑ์มีความทันสมัยเข้าถึงได้ง ่าย ตามลำดับ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ศุวดี วิเศษยา (2558) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มอี ิทธิ พลต่ อการเลือกใช้ บริ การสิ นเชื่ อธุรกิจธนาคารพาณิ ชย์
ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อมในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล ผล
การวิจยั พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิ ชย์ของผูป้ ระกอบ
การวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ ม ณฑล ทั้งสิ้ น 5 ปั จจัย
ได้แก่ ปัจจัยด้านความหลากหลายและความทันสมัยของผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านซื่ อสัตย์ของพนักงาน
ปั จจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านความถูกต้องและความสะดวกในการใช้บริ การ และปั จจัยด้านความ
มีมาตรฐานและ การใช้งานของผลิตภัณฑ์ ส่ วนของลักษณะทางประชากรศาสตร์ ผลการวิจยั พบว่า
ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ ยอดขายมีอิทธิ พลต่อการเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อธุรกิจธนาคาร
พาณิ ช ย์ข องผูป้ ระกอบการวิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อ มในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริ มณฑล
ด้านราคา โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความสำคัญ
อยูใ่ นระดับมากที่สุด คือ ระดับอัตราดอกเบี้ ย/ค่าธรรมเนียมมีความหลากหลาย (ตามจํานวนวงเงิน)
อัต ราดอกเบี้ย /ค่า ธรรมเนีย มมีค วามเหมาะสมกับ ประเภทสิ น เชื่อ มีก ารลดอัต ราดอกเบี้ ย /ค่า
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ธรรมเนียมให้อย่างเหมาะสมและกําหนดอัตราดอกเบี้ยในระดับที่แข่งขันกับธนาคารพาณิ ชย์อื่นได้
เช่น Refinance ตามลำดับตามลำดับ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของกร สุ ทิน (2561) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัย
ที่มผี ลต่ อการใช้ บริ การสิ นเชื่อของธนาคารอิสลามแห่ งประเทศไทย กรณี ศึกษา ภาคเหนือตอนบน
ผลการศึกษาพบว่า ลูกค้ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมการตลาดโดยรวมอยูใ่ นระดับ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า มีการตัดสิ นใจมากทุกด้านและด้านที่มีการตัดสิ นใจสู งสุ ด คือ ด้าน
ราคา รองลงมา คือ ด้านบุคลากร ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการในการให้บริ การด้านสภาพแวดล้อม
และสถานที่ ด้านช่องทางการให้บริ การ และด้านที่มีการตัดสิ นใจต่ำสุ ด คือ ด้านการตลาด
ด้านสถานที่ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความสำคัญอยู่
ในระดับมาก คือ สถานที่ให้บริ การมีความเหมาะสมสะดวกสบาย มีจ าํ นวนสาขาเพียงพอในการให้
บริ การ มีสถานที่จอดรถเพียงพอสําหรับลูกค้าที่เดินทางมาใช้บริ การทําเลที่ต้ งั สะดวกต่อการเดิน
ทางมาใช้บริ การและสถานที่ต้ งั ของธนาคารใกล้แหล่งชุมชนตามลำดับซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
เกศินี ยะจอม(2556) ได้ท ำการศึกษาถึงพฤติกรรมของลูกค้าในการเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อธุรกิจ
ขนาดย่อมของ บมจ.ธนาคารกสิ กรไทย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า
ผลการศึกษาข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างผูป้ ระกอบการที่ได้รับการอนุมตั ิสินเชื่อธุรกิจขนาดย่อม
จํานวน 240 ราย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ ประกอบกิจการค้าปลีกร้อยละ 48.3 มีการจดทะเบียน
กิจการเป็ นแบบบุคคลธรรมดาร้อยละ 79.6 ระยะเวลาที่ประกอบกิจการของผูใ้ ช้บริ การสิ นเชื่อธุรกิจ
ขนาดย่อ มจะอยูใ่ นช่ว ง 6 – 10 ปี ร้อ ยละ 47.9 รายได้ข องธุร กิจ ของผูใ้ ช้บ ริ ก ารสิ น เชื่อ ธุร กิจ
ขนาดย่อมที่อยูใ่ นช่วง 500,000 -1,000,000 บาท ร้อยละ 52.9 ผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมของ
ผูป้ ระกอบการที่ได้รับการอนุมตั ิสินเชื่อธุรกิจขนาดย่อม พบว่าผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่มีประเภท
วงเงินสิ นเชื่อป็ นประเภทวงเงินกู ้ วัตถุประสงค์ในการขอสิ นเชื่อเพื่อนําเงินมาใช้หมุนเวียนใน
กิจการ ลักษณะของการใช้บริ การสิ นเชื่อธุรกิจขนาดย่อมเป็ น การใช้บริ การสิ นเชื่อเป็ นครั้ งแรก
(กูใ้ หม่) อัต ราดอกเบี้ย ในการผ่อ นชํา ระของผูใ้ ช้บ ริ ก ารสิ น เชื่อ ธุร กิจ ขนาดย่อ มที่ไ ด้ร ับ การ
อนุมตั ิ8.6% ต่อปี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการขอสิ นเชื่อธุรกิจขนาดย่อมอยูใ่ นช่วง 10,001 –
30,000 บาทต่อครั้งแรกในการขอสิ นเชื่อธุรกิจขนาดย่อม ประเภทหลักประกันในการขอสิ นเชื่อ
ธุรกิจขนาดย่อมมีบา้ นพร้อมที่ดินเป็ นหลักประกันข้อมูลที่มีการเข้าขอใช้บริ การสิ นเชื่อธุรกิจขนาด
ย่อมจะได้รับการชักชวนจากพนักงานธนาคารผลการศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มี
อิทธิ พลต่อการใช้บริ การสิ นเชื่อธุรกิจขนาดย่อม พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญในสามลำดับแรก
คือ ด้านผลิตภัณฑ์ดา้ นสถานที่ดา้ นกระบวนการ ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การพบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจแต่ละปั จจัยใน ลําดับหนึ่งดังนี้ 1) ผลิตภัณฑ์ผใู ้ ช้บริ การมีระดับความ
พึงพอใจในรู ปแบบการให้วงเงินสิ นเชื่อที่ได้รับพิจารณาอนุมตั ิสูง 2) ความพึงพอใจด้านราคาผูใ้ ช้
บริ การมีระดับความพึงพอในอัตราดอกเบี้ยเงินกูม้ ีความเหมาะสมกับวงเงินสิ นเชื่อ 3) ความพึงพอใจ
ด้านกระบวนการผูใ้ ช้บริ การมีระดับความพึงพอใจในการขอสิ นเชื่อมีเงื่อนไขขั้นตอนไม่ยงุ่ ยาก
4) ความพึงพอใจด้านพนักงานผูใ้ ช้บริ การมีระดับความพึงพอใจที่พนักงานมีประสบการณ์และ
มีความชํานาญทางด้านสิ นเชื่อ 5) ความพึงพอใจด้านสถานที่ให้บริ การผูใ้ ช้บริ การมีระดับความ
พึงพอใจที่ธนาคารมี ทําเลที่ต้ งั ใกล้บา้ นและหรื อใกล้ที่ท าํ งาน 6) ความพึงพอใจด้านส่ งเสริ มการ
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ตลาด ผูใ้ ช้บริ การมีระดับความพึงพอใจที่มีส่ วนลดหรื อยกเว้นค่าธรรมเนียม 7) ความพึงพอใจด้าน
กายภาพผูใ้ ช้บริ การมีระดับความพึงพอใจที่ธนาคารมีชื่อเสี ยงฐานะความมัน่ คงของธนาคาร
ด้านส่ งเสริ มการตลาด โดยรวมอยูใ่ นระดับมากเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความ
สำคัญ อยูใ่ นระดับ มาก คือ มีก ารอนุม ตั ิว งเงิน สิ น เชื่อ ที่ค รอบคลุม ความต้อ งการในอนาคต
มีการจัด Package วงเงินสินเชื่อทีน่ ่าสนใจ ให้ขอ้ มูลข่าวสารธนาคารผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น แผ่น พับ
อินเตอร์เน็ต เป็ นต้น และการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผ า่ นสื่ อต่าง ๆ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ณิ รดา นันทิมานนท์ (2555) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มอี ิทธิ พลต่ อการเลือกใช้ บริ การสิ นเชื่ อธุรกิจกับ
ธนาคารกรุ งศรี อยธุยา จำกัด (มหาชน) ในเขตพืน้ ที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษา พบว่า
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อธุรกิจกับธนาคารกรุ ง
ศรี อยุธยา จำกัด (มหาชน) ภาพรวมอยูใ่ นระดับสู งโดยอันดับแรก คือ ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด
รองลงมา คือ ด้านบุคลากรผูใ้ ห้บริ การ ด้านกระบวนการการให้บริ การด้านผลิตภัณฑ์ บริ การด้านค่า
ธรรมเนียมในการให้บริ การด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านสถานที่ในการให้บริ การ ตามล ำดับ
การเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อธุรกิจกับธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จำกัด (มหาชน) ในเขตพื้นที่เมืองพัทยา
จังหวัดชลบุรีอยูใ่ นระดับปานกลาง
ด้านกระบวนการบริ การ โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่
มีความสำคัญอยูใ่ นระดับมากที่สุด คือ ความไว้วางใจได้ เกี่ยวข้องกับความถูกต้อง ในกระบวนการ
ให้บริ การ สามารถติดต่อขอใช้บริ การได้ง่าย ระเบียบหรื อขั้นตอนมีความยืดหยุน่ อย่างเหมาะสมมี
ขั้นตอนในการพิจารณาอนุมตั ิสินเชื่อที่เหมาะสมไม่มีการซ้ำซ้อนในการทํางานความถูกต้องแม่นยํา
ในการคํานวณอัตราดอกเบี้ยค่าธรรมเนียม ตามลำดับ และความสำคัญที่อยูใ่ นระดับมาก คือ ความ
สะดวกรวดเร็ วในการได้รับบริ การและความรวดเร็ วในการพิจารณาอนุมตั ิ ตามลำดับ ซึ่ งสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของวาสิ นี เสถียรกาล (2559) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มผี ลต่ อการตัดสิ นใจใช้ บริ การธนาคาร
กรุ งเทพ จำกัด (มหาชน) ประชากรที่ท ำการศึกษา คือ ประชากรผูท้ ี่ใช้บริ การ หรื อเคยใช้บริ การกับ
ธนาคารกรุ งเทพ จำกัด (มหาชน) ทำการสำรวจโดยใช้แบบสอบถาม (questionnaire) ผ่านระบบ
ออนไลน์ Google Docs ซึ่ งสามารถเก็บ แบบสอบถามได้ท้ งั สิ้ น 425 ชุด ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่มี
ผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การธนาคารกรุ งเทพ จำกัด (มหาชน) โดยเรี ยงลำดับตามอิทธิ พลที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจจากมากไปน้อย ได้แก่ ปั จจัยด้านกระบวนการ และ เครื่ องมือ อุป กรณ์ ปั จจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ โปรโมชัน่ และบริ การหลังการขาย ปั จจัยด้านเทคโนโลยี ปั จจัยจำนวนช่องบริ การและ
สาขา ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านสถานที่ และช่วงเวลาในการให้บริ การ และปั จจัยด้านชื่อเสี ยง
นโยบาย และภาพลักษณ์ ตามลำดับ ส่ วนผลการวิจยั ทางลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ผูใ้ ช้บริ การ
ที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีผลการตัดสิ นใจใช้บริ การธนาคารกรุ งเทพ จำกัด (มหาชน) แตกต่างกัน ขณะ
ที่ผใู ้ ช้บริ การที่มีระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีผลการตัดสิ นใจใช้บริ การธนาคารกรุ งเทพ
จำกัด (มหาชน) ไม่แตกต่างกัน
ด้านบุคลากร โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความสำคัญอยู่
ในระดับมากที่สุด คือ พนักงานมีความซื่ อสัตย์น่าไว้วางใจเชื่อถือได้และความสำคัญที่อยูใ่ นระดับ
มาก คือ พนักงานมีทศั นคติที่ดี ,พนักงานมีความกระตือรื อร้นในการให้บริ การพนักงานมีความรู ้
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ความชํานาญ,สามารถให้คาํ ปรึ กษาและแก้ไขปั ญหาได้,พนักงานมีความเป็ นมิตร มีใจรักการบริ การ
ตามลำดับซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ ภคั นาง ปั สนะจะโน (2558) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มผี ลต่ อการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้ บริ การสิ นเชื่ อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) กับสำนักงานเขตปทุมธานี ธนาคารกรุ งไทย
จำกัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูป้ ระกอบการที่ใช้บริ การสิ น
เชื่อ sSME คือ ปัจ จัย ด้านผลิตภัณฑ์ หรื อวงเงิน สิ น เชื่อที่ได้รับ อนุม ตั ิมีความเหมาะสมก บั หลัก
ประกันและด้านบุค ลากรหรื อพนักงาน ได้แก่ พนักงานให้ค ำปรึ กษาได้อ ย่างถูกต้อ งเข้าใจง่าย
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีส ำหรับหารศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทัว่ ไปของผูป้ ระกอบการที่ใช้
บริ การสิ นเชื่อ sSME และปัจจัยส่ วนการผสมการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อ sSME ณ ระดับ
ความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 พบว่า ลักษณะการดำเนินธุรกิจมีความสัมพันธ์ก บั ปั จ จัย ที่มีผลต่อ การ
ตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่อ sSME ด้านผลิตภัณฑ์ เช่น ระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้ ดานการส่ ง
เสริ มการตลาด เช่น ชื่อเสี ย งและภาพลักษณ์ของธนาคารและด้านกระบวนการให้บ ริ การ เช่น
ขั้นตอนการขออนุมตั ิสินเชื่อ
ด้านภาพลักษณะทางกายภาพ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่
มีความสำคัญอยูใ่ นระดับมาก คือ ความสะอาดและเป็ นระเบียบของธนาคาร สิ่ งอำนวยความสะดวก
ของธนาคาร เครื่ องมือ เครื่ องใช้ มีความทันสมัยและการแต่งกายสุ ภาพเรี ยบร้อย ตามลำดับซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของศรัญญา รักสงฆ์ (2561) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มผี ลต่ อการเลือกใช้ บริ การสิ น
เชื่ อธุรกิจกับสถาบันการเงินของรั ฐของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พบว่า แหล่งเงินทุนที่ส ำคัญที่สุดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในภาคตะวันออก เฉี ยง
เหนือ คือ เงิน กูจ้ ากธนาคารพาณิ ชย์ รองลงมา คือ สถาบัน การเงินของรัฐและปั จจัยด้านสถาน
ประกอบการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อธุรกิจกับสถาบันการเงินของรัฐของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ทุนเริ่ มต้นของกิจการ มูลค่าสิ นทรัพยข์อง
กิจการ นอกจากนี้ ยงั พบว่า ปัจจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาดที่ผลต่อการเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อ
ธุรกิจกับสถาบันการเงินของรัฐ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคาด้านช่องทางการจัดจำหน่าย
และด้านการส่ งเสริ มการขาย
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ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย
ด้านผลิตภัณฑ์ สิ่ งที่ตอ้ งปรับปรุ ง คือ วงเงินสิ นเชื่อที่ได้รับอนุมตั ิตรงตามที่ขอ ซึ่ งหลาย
กรณี ลูกค้าจะได้วงเงินมากกว่าหรื อน้อยกว่าที่ขอ หรื อบางกรณี อาจจะได้วงเงินเท่ากับที่ขอแต่
ก็อาจจะมีการหักค่าธรรมเนียมหรื อค่าประกันต่าง ๆ จึงไม่ได้วงเงินตรงตามที่ขอไปพนักงานควรมี
การคำนวณยอดเงินเผือ่ ไว้เพือ่ ให้ตรงกับจำนวนที่ลกู ค้าต้องการ
ด้านราคา สิ่ งที่ตอ้ งปรับปรุ ง คือ ระดับอัตราดอกเบี้ ย/ค่าธรรมเนียมมีความหลากหลาย
(ตามจํานวนวงเงิน) ควรเพิม่ รู ปแบบอัตราดอกเบี้ยให้หลากหลายกว่าปัจจุบนั เพือ่ เป็ นตัวเลือก ให้กบั
ลูกค้า
ด้านสถานที่ สิ่ งที่ตอ้ งปรับปรุ ง คือ สถานที่ให้บริ การมีความเหมาะสมสะดวกสบาย ควรมี
ห้องรับรองให้กบั ลูกค้า หรื อควรมีกิจกรรมให้ลูกค้าทำระหว่างรอใช้บริ การ แต่ถา้ จะมาใช้บริ การ
สาขาในห้างก็อาจจะมีที่จอดรถสำหรับผูม้ าใช้บริ การโดยเฉพาะ
ด้านส่ งเสริ มการตลาด สิ่ งที่ตอ้ งปรับปรุ ง คือ มีการอนุมตั ิวงเงินสิ นเชื่อที่ครอบคลุมความ
ต้องการในอนาคต ควรมีการวางแผนทางการเงินให้ลูกค้าอย่างชัดเจนถึงอนาคตว่าจะเป็ นอย่างไร
ต่อไป เพื่อที่ให้ลูกค้ามีความเชื่อมัน่ และธุรกิจที่จะดำเนินต่อไปในอนาคต
ด้านกระบวนการบริ การ สิ่ งที่ตอ้ งปรับปรุ ง คือ ความไว้วางใจได้เกี่ยวข้องกับความถูกต้อง
ในกระบวนการให้บริ การ ดังนั้น พนักงานทุกคนต้องไว้ใจได้ ทำถูกต้องตามกระบวนการทุกขั้น
ตอนตามที่ธนาคารกำหนดไว้ และต้องมีการจัดฝึ กอบรมถึงกระบวนการการทำงาน ที่ถูกต้องและมี
ประสิ ทธิภาพ
ด้านบุคลากร สิ่ งที่ตอ้ งปรับปรุ ง คือ พนักงานมีความซื่ อสัตย์น่าไว้วางใจ เชื่อถือได้
พนักงานต้องมีความซื่อสัตย์และไว้ใจได้ ไม่ใช่รับเงินใต้โต๊ะแล้วดันให้แต่เคสใหญ่ ๆ ซึ่ งลูกค้าทุก
คนต้องมีสิทธิเท่าเทียมกัน
ด้านภาพลักษณะทางกายภาพ สิ่ งที่ตอ้ งปรับปรุ ง คือ ความสะอาดและเป็ นระเบียบของ
ธนาคาร ธนาคารเป็ นที่คนเข้าออกตลอดเวลา จึงทำให้สกปรกง่าย สิ่ งของจะไม่อยูเ่ ป็ นที่ตลอดเวลา
เช่น หยิบหนังสื อพิมพ์มาอ่านแล้วไม่เก็บที่หรื อทานน้ำที่ตูก้ ดน้ำแล้วไม่ทิ้งแก้วกระดาษให้ลงถัง ดัง
นั้น ก็ควรมีมาตรการในการรักษาความสะอาดอาจจะมีป้ายบอก มีถงั ขยะเพิ่มมีแม่บา้ นคอยดูแลใน
ทุกช่วงเวลาที่ธนาคารเปิ ด
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