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บทความคัดย่อ 

การวิจัยฉบับนี้ศึกษาเก่ียวกับการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อของผูป้ระกอบการ ธนาคารพัฒนาวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาจงัหวัดราชบรุี โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจ
ใช้บริการสินเชื่อของผูป้ระกอบการ ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขา
จังหวัดราชบุรี 2. เพื่อศึกษาการตัดสินใจใชบ้ริการสินเชื่อธนาคารพัฒนาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย สาขาจงัหวัดราชบรุีจำแนกตาม ปัจจัยประชากรศาสตร์ 3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านตา่ง ๆ ที่มีผลต่อ
การตัดสินใจใชบ้ริการสินเชื่อของผู้ประกอบการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศ
ไทย สาขาจังหวัดราชบุรี  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คอื ผู้ประกอบการที่ใช้บริการสินเชื่อธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย สาขาจังหวดัราชบุรี จำนวน 196 ราย 

ผลการวิจัยพบว่า การตัดสินใจใช้บริการสนิเชื่อของผู้ประกอบการ ธนาคารพัฒนาวสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดราชบุรี โดยจำแนกตามประชากรศาสตร์ ได้ดังนี้ 
1.ผู้ประกอบการในจังหวัดราชบรุีที่มีเพศต่างกัน ทำให้การตัดสนิใจใช้บริการสนิเชื่อ ธนาคารพฒันาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาจงัหวัดราชบรุี โดยรวมต่างกัน 2.ผูป้ระกอบการในจังหวัด
ราชบุรีที่มีอายุ ระดับการศึกษาและประเภทธุรกิจ ต่างกัน ทำให้การตัดสินใจใช้บริการสนิเชื่อ ธนาคารพฒันา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย สาขาจังหวดัราชบุรี โดยรวมไม่ตา่งกัน นอกจากนี้ปัจจัย
ส่วนผสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย สาขาจงัหวัดราชบรุี มีดังนี้ 1. การตัดสินใจใชบ้ริการสินเชื่อของผู้ประกอบการ ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดราชบุรี ดา้นวงเงินสนิเชื่อสูงสดุที่ธนาคารให้ได้ 



พบว่า ตัวแปรอิสระที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อของผูป้ระกอบการ ธนาคารพัฒนาวสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดราชบุรีด้านวงเงินสินเชื่อสูงสุดที่ธนาคารให้ได้ โดยเรียงตามลำดบัตัว
แปรที่มีผลสงูสุด คือด้านกระบวนการให้บริการ, ด้านช่องทางจดัจำหน่าย และ ดา้นราคา(ค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ) 2. การตัดสินใจใชบ้ริการสนิเชื่อของผู้ประกอบการ ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดราชบุรี ดา้นระยะเวลาการผ่อนชำระ พบว่า ตัวแปรอิสระที่มี
ผลต่อการตัดสนิใจใช้บริการสนิเชื่อของผู้ประกอบการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย สาขาจงัหวัดราชบรุีด้านระยะเวลาการผ่อนชำระ โดยเรียงตามลำดับตัวแปรที่มีผลสูงสุด คือด้าน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ, ด้านกระบวนการให้บริการ, ด้านราคา(ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ) 
และด้านช่องทางจัดจำหนา่ย ตามลำดบั 3.การตัดสนิใจใช้บริการสินเชื่อของผู้ประกอบการ ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย สาขาจังหวดัราชบุรี ดา้นอัตราดอกเบี้ย พบว่า ตัวแปรอิสระ
ที่มีผลต่อการตัดสนิใจใช้บริการสินเชื่อของผู้ประกอบการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย สาขาจงัหวัดราชบรุีด้านอัตราดอกเบี้ย โดยเรียงตามลำดับตัวแปรที่มีผลสูงสุด คือด้านราคา
(ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ) และดา้นบุคลากรผู้ให้บริการ ตามลำดบั 4.การตัดสินใจใชบ้ริการ
สินเชื่อของผู้ประกอบการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัด
ราชบุรี ดา้นช่องทางในการชำระเงิน พบวา่ ตัวแปรอิสระที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อของ
ผู้ประกอบการ ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดราชบุรี ดา้น
ช่องทางในการชำระเงิน โดยเรียงตามลำดับตัวแปรที่มีผลสูงสุด คือด้านกระบวนการให้บริการ, ด้านบุคลากรผู้
ให้บริการและด้านช่องทางจัดจำหน่าย ตามลำดับ 
 
ABSTRACT 

This research studies  Factors Influencing the Decision to Request for Loans for 

Entrepreneurs at SME Development Bank Ratchaburi the objective is 1. To study Factors 

Influencing the Decision to Request for Loans for Entrepreneurs at SME Development Bank 

Ratchaburi 2. To study Factors Influencing the Decision to Request for Loans for Entrepreneurs 

at SME Development Bank Ratchaburi classified by demographic factors 3. To study various 

factors affecting the Decision to Request for Loans for Entrepreneurs at SME Development 

Bank Ratchaburi. The sample group used in this research is entrepreneurs who use credit 

services SME Development Bank Ratchaburi 196 people The research results were found that 

Factors Influencing the Decision to Request for Loans for Entrepreneurs at SME Development 

Bank Ratchaburi classified by demographic factors as follows 1.Entrepreneurs in Ratchaburi 



Province with different sexes make the decision to use credit services SME Development Bank 

Ratchaburi Overall different 2.Entrepreneurs in Ratchaburi Province who are Different 

educational levels and business types make the decision to use credit services. SME 

Development Bank Ratchaburi Overall is not different. In addition, ingredients of marketing 

factors that influence the decision to use credit services. SME Development Bank Ratchaburi  

branches are as follows 1. Decision to use credit services of entrepreneurs SME Development 

Bank Ratchaburi Regarding the maximum credit limit that banks can give, it was found that 

independent variables influenced the decision to use credit services of entrepreneurs. SME 

Development Bank Ratchaburi the maximum credit limit that the bank can provide in order of 

the most effective variables is the service process, distribution channel, and price (fees or 

service expenses). 2. Decision to use credit services by entrepreneurs SME Development Bank 

Ratchaburi As for the installment payment period, it was found that independent variables 

had an effect on entrepreneurs' decision to use credit services. SME Development Bank 

Ratchaburi installment period In order of the most effective variables These are the physical 

environment, the service process, the price (fees or service expenses) and the distribution 

channel, respectively. 3. Decision to use credit services by entrepreneurs SME Development 

Bank Ratchaburi Regarding interest rates, it was found that independent variables had an effect 

on entrepreneurs' decision to use credit services. SME Development Bank Ratchaburi, Interest 

rate In order of the most effective variables Is price (fees or expenses for using services) and 

service personnel, respectively. 4. Decision to use credit services of entrepreneurs SME 

Development Bank Ratchaburi in terms of payment channels, it was found that independent 

variables had an effect on entrepreneurs' decision to use credit services. SME Development 

Bank Ratchaburi The channel of payment In order of the most effective variables Namely 

service processes, personnel, service providers and distribution channels, respectively. 

 

1.บทนำ 



ในยุคที่เศรษฐกิจเข้าขั้นวิกฤต ของทุกอย่างเเพงตามเงินเฟ้อที่สูงขึ้นเร่ือย ๆ ตรงกันข้ามกับรายได้ที่
น้อยลงทุกที การจะมีสินทรัพยข์นาดใหญ่อย่าง บา้น รถยนต์ หรือการขยายกิจการเพิ่มเติม จึงเป็นเร่ืองที่ยากกว่า
เเต่ก่อนมาก เป็นเหตุผลที่ทำให้เกิดการขอสินเชื่อจากธนาคาร เพื่อนำเงินมาใช้ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละธุรกิจ
หรือแต่ละบุคคลธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้รายงานผลการสำรวจภาวะและแนวโน้มสนิเชื่อ (Senior 
Loan Officer Survey) ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ โดยในส่วนของสินเชื่อภาคธุรกิจ พบว่า 
ความต้องการสินเชื่อโดยรวมปรบัเพิ่มข้ึนจากไตรมาสก่อนและมแีนวโน้มเพิ่มข้ึนต่อเนื่อง โดยเฉพาะธุรกิจขนาด
ใหญ่ ขณะที่สถาบนัการเงินระมดัระวังการให้สินเชื่อโดยรวมเพิม่ขึ้นทั้งนี้ ความต้องการสนิเชื่อธุรกิจในไตรมาสที่ 
1 ปี 2563 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนทั้งธุรกิจขนาดใหญ่และ SMEs เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมุนเวียนและเพื่อ 
refinance สนิเชื่อเดิมเป็นสำคญั เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลให้ธุรกิจมีเงินสดในมือน้อยลงและ
สามารถระดมทนุผา่นตราสารหนี้และตราสารทนุไดล้ดลง ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายทีผ่่อนคลายมาก
เป็นพิเศษมีส่วนช่วยสนบัสนนุการขอสินเชื่อ    ขณะที่ความต้องการสินเชื่อเพื่อลงทนุลดลง ทั้งการลงทุนใน
สินทรัพย์ถาวรและสนิค้าคงคลงั โดยเฉพาะในภาคอสังหาริมทรพัย์ 
สำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2563 คาดว่าธุรกิจมีแนวโน้มต้องการสนิเชื่อเพื่อบริหารสภาพคล่องต่อเนื่องจากผลกระทบ
ของ COVID-19 ที่รุนแรงมากข้ึนและการใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ประกอบกับ SMEs บางรายอาจขอกู้เพิ่มขึ้นตามมาตรการสนบัสนุนสินเชื่อภาครัฐ ขณะที่สถาบันการเงินบางแห่ง
คาดว่า ความต้องการกู้ของ SMEs อาจไม่มากในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั ส่งผลให้การคาดการณ์แนวโน้มสินเชื่อ
โดยรวมของธุรกิจ SMEs ค่อนข้างทรงตัวจากไตรมาสก่อน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย(ธพว.)ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ พร้อมช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้า
ธนาคารทีไ่ด้รับผลกระทบจากแพร่ระบาดโควดิ-19 ผ่านมาตรการ “พัก-ขยาย-เติม” เพื่อให้ลูกค้ามีภูมิคุ้มกันทาง
ธุรกิจ ลดภาระค่าใช้จา่ยและมีสภาพคล่องเพิ่มข้ึน รวมถึงป้องกนัการตกชั้นของลูกค้า และติดตามดูแลลูกค้า
อย่างใกล้ชิด 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจใชบ้รกิารสินเชื่อของผู้ประกอบการ ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดราชบุรี 
2. เพื่อศึกษาการตัดสินใจใชบ้รกิารสินเชื่อธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง

ประเทศไทย สาขาจงัหวัดราชบรุีจำแนกตาม ปัจจัยประชากรศาสตร์ 
3. เพื่อศึกษาปัจจัยดา้นตา่งๆทีม่ีผลต่อการตัดสนิใจใช้บริการสนิเชื่อของผู้ประกอบการ ธนาคารพัฒนา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย สาขาจังหวดัราชบุรี 
 
2.แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 



 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนนิท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ (2558)ไดส้รุปวา่ ปัจจัยส่วนบุคคลสง่ผลต่อความอยู่

รอดและเติบโตของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจากผลการศึกษาพบวา่ อายุของผู้ประกอบการ และการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนของกิจการ ส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดและเติบโตของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่
แตกต่างกัน  
 ณัฐณี คุรุกิจวาณิชย์ (2558) ไดส้รุปว่าผลการศึกษาข้อมูลดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง พบวา่
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 25-30 ปี มีรายได้ระหว่าง 10,001 - 30,000 บาท  อายุ และ
รายได้ต่อเดือน ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ของธนาคารออมสินในเขตธนาคารออมสิน
ภาค 3 ด้านระยะเวลาที่เป็นลูกค้าธนาคารออมสิน ด้านแหล่งขอ้มูลที่ทำให้รู้จักบริการ Mymoด้านช่วงระยะเวลา
ที่ใช้บริการMymoมากที่สุด และด้านสถานที่ใชบ้ริการ Mymoในการทำธุรกรรมทางการเงินมากที่สุด  
    

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับส่วนผสมทางการตลาด 
วิรัลฐิตา แจ้งเปล่า(2559) ไดส้รุปว่า สว่นประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสนิใจเลือกใช้บริการด้าน

สินเชื่อเงินกู้สามัญเงินกู้สามัญ ATM และเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชลบุรี จำกัด 
อนุรักษ์ เพ็ชรอินทร์(2558) ได้สรุปว่า ปัจจัยทางการตลาดที่ผู้ใชบ้ริการสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารยูโอบี 
จำกัด (มหาชน) ที่เปน็กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญในระดบัมากคือด้านผลิตภัณฑ์ (Product) รองลงมาได้แก่ ด้าน
สถานที่จดัจำหนา่ย (Place)  รองลงมาได้แก่ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  และดา้นราคา (Price) 
ตามลำดับ โดยด้านผลิตภัณฑ์(Product) ได้แก่ ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือขององค์กร มีความสำคัญมากที่สุด 
แสดงว่าผู้ใช้บริการสนิเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ต้องการใช้บริการสนิเชื่อจากหน่วยงานที่
เป็นสถาบันการเงนิที่มีชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือขององค์กรอยู่ในระดับสูง   

คฑาเทพ นิตสิิริ(2558) ได้สรุปวา่ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดไม่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการตดัสินใจ
ใช้บริการสินเชื่อ Reverse Mortgage มีผลมาจากการที่สินเชื่อ Reverse Mortgage เป็นสินเชือ่เฉพาะกลุ่มที่
ตอบสนองความต้องการเฉพาะของผู้สูงอายุ และมไีว้เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายโุดยสมบูรณ์ (Aged 
Society) ของประเทศไทยซึง่แม้ว่าปัจจบุันประชากรประเทศไทยเป็นผูสู้งอายุจำนวนมากแตผู่สู้งอายุส่วนใหญ่มัก
มีลูกหลานดูแลอีกทั้งการที่สินเชื่อ Reverse Mortgage ยังไม่เกิดขึ้นในประเทศไทย จึงทำให้ผู้บริโภคไม่สามารถ
เข้าใจข้อมูลของสินเชื่อ Reverse Mortgage มากนัก จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับทางเลือกอ่ืนๆ ได้ในมติิของ
ราคา ตัวสนิค้า ช่องทางจำหนา่ย และการส่งเสริมการขาย  

 
 
2.3 ทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวกับการตัดสินใจใชบ้ริการสนิเชื่อ 



พนา เพชรกาฬ,รวิดา วิริยกิจจา(2558)ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลลตอ่การตัดสินใจใช้บริการสนิเชื่อที่อยู่
อาศัยกับธนาคารออมสิน สาขาเขาชัยสน พบวา่ ดา้นพนักงานบริการ รองลงมา ด้านลักษณะทางกายภาพ และ
ด้านการสง่เสริมการตลาด ตามลำดับ มผีลต่อการการตัดสินใจใช้บริการสนิเชื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารออมสิน 
สาขาเขาชยัสนปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสนิเชือ่ที่อยู่อาศัยธนาคารออมสิน สาขาเขาชัยสน 
จังหวัดพัทลุง จำแนกตามพฤติกรรมการใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย ได้แก่ ประเภทที่อยู่อาศัย ราคาที่อยู่อาศัย 
วัตถุประสงค์ในการถือครองที่อยู่อาศัย วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลอืกใช้บริการ
สินเชื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารออมสิน สาขาเขาชัยสน ในขณะทีส่ื่อที่ให้ข้อมูลข่าวสารสินเชื่อเพือ่ที่อยู่อาศัย มีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสนิเชื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารออมสิน สาขาเขาชัยสน และปจัจัยสว่นบุคคล เพศ 
อายุระดับ การศึกษาอาชีพ และรายได้ต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม ไม่มผีลต่อการตัดสนิใจเลือกใช้บริการ
สินเชื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารออมสิน สาขาเขาชัยสน 

 
กรอบแนวคิดในงานวิจัย: 

 
 
3.การออกแบบการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้เปน็การวจิัยแบบไม่ทดลอง ซึ่งเป็นการวิจยัโดยไม่มีการจัดกระทำหรือควบคุมตัว
แปรใด ๆ ซึ่งเป็นการศึกษาตามสภาพแวดล้อมที่เปน็อยู่จริงโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เป็นการเก็บข้อมูล
เพียงครั้งเดียว โดยใช้เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถามอิเลก็ทรอนิกส์ จำนวน 196 ชุดและนำข้อมูลทีไ่ด้มา
ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธกีารทางสถิตโิดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 

 

4.ผลการวิจัย 

ด้านประชากรศาสตร์ (ตัวแปรอิสระ) 
1.เพศ  2.อายุ 
3.ระดับการศึกษา 4.ประเภทธุรกิจ 

 

ส่วนผสมทางการตลาด(ตัวแปรอิสระ) 
1.ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ 2.ด้านราคา  
3.ด้านการจัดจำหน่าย  4.ด้านส่งเสริมการตลาด 
 5.ด้านบุคคลกรผู้ให้บริการ 
6.ด้านสิ่งแวดล้อมทา’กายภาพ 
7.ด้านกระบวนการให้บริการ 

(ตัวแปรตาม) 
การตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อของ

ผู้ประกอบการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(ธพว.) สาขา
จังหวัดราชบุรี 
1.วงเงินสินเชื่อสูงสุดที่ธนาคารให้ได้ 
2.อัตราดอกเบี้ย 
3.ช่องทางในการชำระเงินค่างวด 
4.ระยะเวลาการผ่อนชำระสินเชื่อ 

 



การศึกษาเร่ือง การตัดสินใจใชบ้ริการสินเชื่อของผู้ประกอบการ ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดราชบุรี จากการตอบแบบสอบถาม จำนวน 196 ชุดและนำมาวิเคราะห์

ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ผลการวิจัยมีดังนี้ 

1.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ106 

คน คิดเป็นร้อยละ 54.10 และชาย 90 คน คิดเปน็ร้อยละ 45.90 อายุระหว่าง 31-40 ปี จำนวน 73 คน คิดเป็น

ร้อยละ 37.20 อายุระหว่าง 41-50 ปี จำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 29.10 อายุระหว่าง 51-60 ปี จำนวน 28 

คน คิดเป็นร้อยละ 14.30 อายุระหว่าง 21-30 ปี จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 13.80 และอายุ 61 ปีขึ้นไป 

จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.60  ระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 62.20 ต่ำกว่า

ปริญญาตรี จำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 21.90 และสูงกวา่ปริญญาตรี จำนวน 31 คน คิดเปน็ร้อยละ 15.80 

ประเภทธุรกิจ บริษัท จำนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 45.90 บุคคลธรรมดา จำนวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 41.3 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 12.80 

2.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนผสมการตลาด  

การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนผสมการตลาดของกลุ่มตัวอยา่ง ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ, 

ด้านราคา(ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการใชบ้ริการ), ด้านชอ่งทางจัดจำหน่าย, ด้านการส่งเสริมการตลาด, 

ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ, ด้านสิง่แวดล้อมทางกายภาพและด้านกระบวนการให้บริการ โดยมีคา่เฉลี่ยและ

เบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวา่ผูป้ระกอบการในจังหวัดราชบุรีให้ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัสว่นผสมการตลาด  

โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.64 และ ค่า S.D. เท่ากับ 1.112 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน

พบว่า ดา้นที่มีค่าเฉลี่ยมากทีสุ่ด คือด้านผลิตภัณฑ์และบริการ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.68 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การตัดสินใจใชบ้ริการสินเชื่อของผูป้ระกอบการ 

ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดราชบุรีของกลุม่ตัวอย่าง 

ประกอบด้วย ด้านวงเงนิสนิเชื่อสูงสุดที่ธนาคารให้ได้, ด้านระยะเวลาการผ่อนชำระ, ด้านอัตราดอกเบี้ย และ 

ด้านช่องทางในการชำระเงินโดยมีค่าเฉลี่ยและเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ผู้ประกอบการในจงัหวัดราชบุรีให้ระดับ

ความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อของผู้ประกอบการ ธนาคารพัฒนาวสิาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดราชบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากบั 3.62 และ ค่า 

S.D. เท่ากับ 1.164 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ ด้านที่มีคา่เฉลี่ยมากที่สุด คือด้านช่องทางในการชำระเงินมี

ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.69 

5.สรุปผลการวิจัย 



การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย เรื่อง การตัดสินใจใชบ้ริการสินเชื่อของผู้ประกอบการ 

ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(ธพว.) สาขาจังหวัดราชบุรี สามารถสรุป

ผลการวิจัยได้ดังนี้ 1.ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจใชบ้ริการสนิเชื่อของผู้ประกอบการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(ธพว.) สาขาจังหวดัราชบุรี โดยรวมมีระดับความคดิเห็นอยู่ในระดับ

มาก เรียงตามลำดับ ดังนี้ ดา้นชอ่งทางในการชำระเงนิ,ด้านอัตราดอกเบี้ย, ด้านระยะเวลาการผอ่นชำระ และ 

ด้านวงเงนิสนิเชื่อสูงสดุที่ธนาคารให้ได้ 2.ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการตัดสินใจใชบ้ริการสนิเชื่อของ

ผู้ประกอบการ ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดราชบุรี จำแนก

ตามประชากรศาสตร์ สามารถสรุปได้ ดังนี้ 2.1.ผู้ประกอบการในจังหวัดราชบุรีที่มีเพศต่างกนั ทำให้การตัดสินใจ

ใช้บริการสินเชื่อ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดราชบุรี 

โดยรวมต่างกนั 2.2ผู้ประกอบการในจังหวัดราชบุรีที่มีอายุ ระดบัการศึกษาและประเภทธุรกิจ ต่างกัน ทำให้การ

ตัดสินใจใชบ้ริการสินเชื่อ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดราชบุรี 

โดยรวมไม่ตา่งกัน  3.ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสว่นผสมการตลาด มีผลต่อการตัดสนิใจใช้บริการสนิเชื่อของ

ผู้ประกอบการ ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดราชบุรี สามารถ

สรุปผลการวิจัย ดังนี้ 1.การตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อของผู้ประกอบการ ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดราชบุรี ด้านวงเงินสินเชื่อสูงสุดทีธ่นาคารให้ได้ พบวา่ ตัวแปรอิสระ ที่มี

ผลต่อการตัดสนิใจใช้บริการสนิเชื่อของผู้ประกอบการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง

ประเทศไทย สาขาจงัหวัดราชบรุี โดยเรียงตามลำดับตัวแปรที่มผีลสูงสุด คือด้านกระบวนการให้บริการ, ด้าน

ช่องทางจดัจำหนา่ย และ ด้านราคา(ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ) 2.การตัดสนิใจใช้บริการสินเชื่อ

ของผู้ประกอบการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดราชบุรี ด้าน

ระยะเวลาการผ่อนชำระ พบว่า ตัวแปรอิสระ ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อของผู้ประกอบการ ธนาคาร

พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดราชบุรี โดยเรียงตามลำดับตัวแปรที่มีผล

สูงสุด คือด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ, ด้านกระบวนการให้บรกิาร, ด้านราคา(ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการ

ใช้บริการ)และดา้นช่องทางจัดจำหน่าย ตามลำดับ 3.การตัดสนิใจใช้บริการสินเชื่อของผู้ประกอบการ ธนาคาร

พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดราชบุรี ด้านอัตราดอกเบี้ย พบว่า ตัวแปร

อิสระ ที่มีผลต่อการตัดสนิใจใชบ้ริการสินเชื่อของผู้ประกอบการ ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดราชบุรี โดยเรียงตามลำดบัตวัแปรที่มีผลสูงสุด คือด้านราคา(ค่าธรรมเนียม

หรือค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ) และด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ตามลำดบั 4.การตัดสนิใจใช้บริการสินเชื่อของ

ผู้ประกอบการ ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดราชบุรี ดา้น



ช่องทางในการชำระเงิน พบว่า ตัวแปรอิสระ ที่มีผลต่อการตัดสนิใจใช้บริการสนิเชื่อของผู้ประกอบการ ธนาคาร

พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดราชบุรี โดยเรียงตามลำดับตัวแปรที่มีผล

สูงสุด คือด้านกระบวนการให้บริการ, ด้านบุคลากรผู้ให้บริการและด้านช่องทางจัดจำหนา่ย ตามลำดบั 

อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยการตัดสินใจใชบ้ริการสินเชื่อของผู้ประกอบการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดราชบุรี สามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดงันี้ 

1. ผลการศึกษาการตัดสนิใจใชบ้ริการสินเชื่อของผู้ประกอบการ ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดราชบุรี โดยภาพรวม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

ผู้ประกอบการในจังหวัดราชบุรีให้ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจใชบ้ริการสนิเชื่อของ
ผู้ประกอบการ ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดราชบุรี ดา้น
วงเงินสนิเชื่อสูงสุดที่ธนาคารให้ได้ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ผูว้จิัยมีความคิดเห็นว่า ผูป้ระกอบจะพึงพอใจการใช้
บริการสินเชื่อกับธนาคาร ต่อเมื่อผู้ประกอบการได้วงเงนิสนิเชื่อตามที่ต้องการเพื่อนำไปใชต้ามจดุประสงค์ของผู้
ประกอบที่ได้มีการวางแผนการใช้เงินไว้แล้ว  ด้านระยะเวลาการผ่อนชำระโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ผู้วิจัยมีความ
คิดเห็นว่า ระยะเวลการผ่อนชำระสินเชื่อของธนาคารมีความหลากหลาย ทำให้ผู้ประกอบการสามารถเลือกให้
เหมาะสมกับความต้องการใชว้งเงินสินเชื่อของผู้ประกอบ ด้านอัตราดอกเบี้ย โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ผู้วิจัยมี
ความคิดเห็นว่า ผูป้ระกอบการที่มาใช้บริการสินเชื่อมีความต้องการอยากได้ดอกเบี้ยที่ถูก เพื่อลดค่าใช้จา่ยของ
กิจการและเพิ่มสภาพคล่องเงนิหมุนเวียนที่ใช้ในกิจการให้มากขึ้น ด้านช่องทางในการชำระเงนิโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ผู้วจิัยมีความคิดเห็นว่า ณ ปัจจบุัน ไม่วา่จะเปน็ผูป้ระกอบธุรกิจหรือบุคคลทั่วไปตา่งก็ต้องการความ
สะดวกสบายในการดำเนนิชีวิตกันทั้งนัน้ ดังนั้น ธนาคารจึงต้องมีระบบงานตา่ง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่
ลูกค้าของธนาคาร เช่น ช่องทางที่หลากหลาย สะดวกและง่ายตอ่การทำธุรกรรมต่าง ๆ ของธนาคาร ไม่วา่จะเปน็ 
การชำระค่างวด ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 

2. ผลการศึกษาการตัดสนิใจใชบ้ริการสินเชื่อธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง

ประเทศไทย สาขาจงัหวัดราชบรุีจำแนกตาม ปัจจัยประชากรศาสตร์ ดังนี ้

2.1 ผู้ประกอบการในพื้นที่จงัหวัดราชบุรีที่มีเพศตา่งกัน มผีลตอ่การตัดสินใจใช้บริการสนิเชื่อธนาคาร

ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าประชากรที่มีเพศต่างกนันัน้ มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อธนาคาร ไม่ว่าจะ

เป็นด้านวงเงินสินเชื่อสงูสุดทีธ่นาคารให้ได้, ด้านระยะเวลาการผ่อนชำระ, ด้านอัตราดอกเบี้ย และ ด้านช่องทาง

ในการชำระเงนิ เพศชายและเพศหญิง มีลักษณะทางกายภาพทีแ่ตกต่างกันชัดเจนและมีความละเอียดอ่อน 

ความรู้ ความเข้าใจ ความสนใจ ความกังวล ลงัเล กล้าได้กล้าเสยีและความเร็วในการตัดสินใจ ไม่เท่ากัน สิ่ง



เหล่านี้จึงสง่ผลให้การตัดสนิใจใช้บริการสนิเชื่อไม่เหมือนกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจยัของ เปรมฤดี พูล

สวัสดิ์,รวิดา วิริยกิจจา,ณัฐพันธ์ บัววราภรณ์และพนิตา สุรชัยกุลวัฒนา (2562) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะ

ส่วนบุคคลของผู้ที่ตัดสนิใจใชบ้ริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ ศูนยบ์ริการสนิเชื่อนครหลวง พบ

กลุ่มตัวอย่างว่าเพศมีผลต่อตัดสนิใจใช้บริการสนิเชื่อที่อยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ ศูนยบ์ริการสินเชื่อนคร

หลวง 

2.2 ผู้ประกอบการในพื้นที่จงัหวัดราชบุรีที่มีอายุต่างกัน ไม่มผีลต่อการตัดสินใจใชบ้ริการสินเชือ่ธนาคาร 

ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นวา่อายนุั้นไม่มีผลต่อการตัดสนิใจใช้บริการสินเชื่อธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดราชบุรี เนื่องจากผูป้ระกอบการไม่ว่าจะอายุเท่าไรต่างก็เข้าใจว่าการทำ

ธุรกิจไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ต่างก็ต้องการสภาพคล่องทางการเงนิในดำเนนิธุรกิจหรือการปรับปรุง ขยายกิจการ

เพื่อการเติบโตของธุรกิจนั้น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิรัลฐิตา แจ้งเปล่า (2559) ไดส้รุปว่า สมาชิก

สหกรณ์ที่มีเพศ อายุ และสถานภาพต่างกนั มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการด้านสนิเชื่อของสหกรณ์ออม

ทรัพย์ครู จำกัด ไม่แตกต่างกนั และสอดคล้องกับผลวิจัยของ พนา เพชรกาฬ,รวิดา วิริยกิจจา(2558) ได้สรุปว่า

ปัจจัยทีสง่ผลต่อการตัดสินใจใชบ้ริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารออมสิน สาขาเขาชัยสน จำแนกตามปัจจยั

ส่วนบุคคล พบวา่  อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพและรายได้ต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถามไม่มผีลต่อการ

ตัดสินใจใชบ้ริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารออมสิน สาขาเขาชัยสน 

2.3 ผู้ประกอบการในพื้นที่จงัหวัดราชบุรีที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ไม่มีผลต่อการตัดสนิใจใช้บริการ

สินเชื่อธนาคาร งผูว้ิจัยมีความเห็นว่าไม่วา่ผูป้ระกอบการจะระดับการศึกษาใด ก็สามารถเข้าถึงสินเชื่อของ

ธนาคารได้ โดยจะได้รับรู้รายละเอียด ข้อมูล สินเชื่อต่าง ๆ จากสื่อหรือเจ้าหน้าของธนาคารที่ครบถ้วนเหมือนกัน 

ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของ พนา เพชรกาฬ,รวิดา วิริยกิจจา(2558) ได้สรุปวา่ปัจจัยทีส่งผลต่อการตัดสินใจใช้

บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารออมสิน สาขาเขาชัยสน จำแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่  อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพและรายได้ต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถามไมม่ีผลต่อการตัดสนิใจใช้บริการสนิเชื่อที่อยู่อาศัย

กับธนาคารออมสิน สาขาเขาชัยสน  แต่ไมส่อดคล้องกับผลงานวิจัยของ อานันท์ ศรีรัตนะ(2559) ที่สรุปว่าปัจจัย

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้าน เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อ

การตัดสินใจเลือกใช้บริการสนิเชื่อของธนาคารออมสินที่แตกตา่งกัน 

2.4 ผู้ประกอบการในพื้นที่จงัหวัดราชบุรีที่มปีระเภทธุรกิจต่างกัน ไม่มีผลต่อการตัดสินใจใชบ้ริการ

สินเชื่อธนาคาร ผู้วิจยัมีความเห็นว่า ไม่ว่าจะผูป้ระกอบการจะประกอบธุรกิจใด ก็ต้องการสินเชื่อจากธนาคาร 

เพื่อใช้ในการเพิ่มสภาพคล่องหรือขยายกิจการกันทั้งนัน้ สอดคลอ้งกับผลการวิจัยของ โสรญา เพชรานนท์(2561) 



สรุปได้ ประเภทธุรกิจ ระยะเวลาในการดำเนนิธุรกิจ ลักษณะธุรกิจ และประเภทวงเงนิสินเชื่อที่ต่างกันมีผลต่อ

การเลือกใช้บริการสินเชื่อไม่ตา่งกัน 

3.ผลการศึกษาส่วนผสมการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บรกิารสินเชื่อของผู้ประกอบการ ธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดราชบุรี โดยภาพรวม มีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

3.1 ปัจจัยส่วนผสมการตลาด มผีลต่อการตัดสนิใจใช้บริการสนิเชื่อของผู้ประกอบการ ธนาคารพัฒนา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย สาขาจังหวดัราชบุรี ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า 1.ความ

หลากหลายของสินเชื่อมีผลทำให้ผู้ประกอบการมีโอกาสตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อกับธนาคาร ซึง่สอดคล้องกับ

งานวิจยัของ อนุรักษ์ เพ็ชรอินทร์(2558) ที่ว่า ปัจจัยทางการตลาดที่ผู้ใชบ้ริการสนิเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารยโูอ

บี จำกัด (มหาชน) ที่เป็นกลุ่มตวัอย่างให้ความสำคัญในระดับมากคือด้านผลิตภัณฑ์ (Product) แต่ไม่สอดคล้อง

กับผลการวิจัยของ วาสินี เสถียรกาล(2559)ที่ว่าปัจจยัด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ไมม่ีผลต่อการ

ตัดสินใจใชบ้ริการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากผลิตภัณฑ์และ/หรือรูปแบบการให้บริการทาง

การเงินที่แต่ละธนาคารมีให้บริการนั้น ในปัจจบุันมีค่อนข้างหลากหลายอยู่มาก ซึ่งค่อนข้างตรงกับความต้องการ

ของลูกค้าอยู่แล้ว 2.ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการต่าง ๆ ที่ถูกกว่าธนาคารอ่ืน ๆ เปน็ส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้

ผู้ประกอบการตัดสนิใจใช้สนิเชือ่กับธนาคาร  ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุรัสดา มีด้วง(2558) ที่ว่า ตัวแปร

ที่มีผลต่อการตัดสนิใจเลือกใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย จำนวน 4 ตัวแปรเรียงตามระดับอิทธิพล ได้แก่ ด้านราคา 

ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาดและดา้นผลิตภัณฑ์และบริการ 3.ช่องทางให้บริการสินเชื่อ

แก่ลูกค้าหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเปน็การขอสินเชื่อผา่นเวป็ไซด์ของธนาคารหรือสาขาของธนาคาร เป็นสว่น

หนึ่งให้ผู้ประกอบการตัดสนิใจใช้บริการสนิเชื่อได้งา่ยขึ้น 4.อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อดอกเบี้ยถูกหรือมีประวัติการ

จ่ายดีให้กู้สินเชื่อเพิ่ม ส่งผลต่อการตัดสินใจใชบ้ริการสนิเชื่อกับธนาคาร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ ณัฐณี คุรุ

กิจวาณิชย์(2558) ได้ศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อการตัดสนิใจใชบ้ริการธนาคารทางโทรศัพท์ของธนาคารออมสินในเขต

ธนาคารออมสินภาค 3 พบวา่ปจัจัยด้านประชากรศาสตร์ ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจใชบ้ริการธนาคารทางโทรศัพท์ของธนาคารออมสินในเขตธนาคารออมสินภาค 3 5.เจ้าหน้าที่ของ

ธนาคารควรมีความรู้ ความสามารถ ทักษะการพูดคุยตอบคำถามของลูกค้าและยิ้มแย้ม แจ่มใส ตลอดการเข้ามา

ใช้บริการของลูกค้า เป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจใชบ้ริการสนิเชื่อของธนาคาร  ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 

พนา เพชรกาฬ,ดร.รวิดา วิริยกิจจา(2558)ที่ว่า ปัจจัยที่มผีลลตอ่การตัดสินใจใช้บริการสนิเชื่อที่อยู่อาศัยกับ

ธนาคารออมสิน สาขาเขาชัยสน คือ ด้านพนักงานบริการ รองลงมา ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านการ

ส่งเสริมการตลาด ตามลำดบั 6.สถานที่ให้บริการแก่ลูกค้าและบริเวณรอบธนาคาร ดูสะอาด สวยงาม อาคารดู



มั่นคงแข็งแรง มีผลให้ลูกค้าตัดสินใจเข้ามาใชบ้ริการสินเชื่อกับธนาคาร  ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจยัของ วาสินี 

เสถียรกาล(2559) ที่ว่า ปัจจัยดา้นสถานที่ และชว่งเวลาในการให้บริการ มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคาร

กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากการที่ธนาคารมีการอำนวยความสะดวกในเร่ืองของที่จอดรถที่เพียงพอกับ

ผู้ใช้บริการ ก็เป็นส่วนหนึง่ที่ทำให้ผู้เข้าใช้บริการเกิดความสะดวกสบาย รวมถึงการทีส่ถานที่มีความกว้างขวาง 

สะดวกสบาย และเหมาะสม สำหรับผู้เข้าใช้บริการก็เป็นอีกส่วนนึงทีส่ร้างแรงจงูใจให้ผู้ใช้บริการอยากหรือ

ตัดสินใจที่จะใช้เข้าใชบ้ริการ 7.กระบวนให้บริการสินเชื่อที่ไม่ซบัซ้อน ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก สะดวกและรวดเร็วใน

การให้บริการสินเชื่อส่งผลให้ผู้ประกอบการตัดสินใจใชบ้ริการสนิเชื่อกับธนาคาร ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของ วา

สินี เสถียรกาล(2559) ที่ว่า ปัจจัยด้านกระบวนการ และเครื่องมืออุปกรณ์ มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคาร

กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากหากบริการของธนาคารมีระเบียบและขั้นตอนในการทำธุรกรรมทางการเงินที่

ง่าย ไม่ยุง่ยาก ไม่ซับซ้อน สะดวก และรวดเร็ว อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการให้ได้รับความสะดวก สบาย 

ก็เป็นส่วนนึงในการตัดสินใจเลือกใช้บริการกับธนาคาร  

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยในคร้ังนี้มีข้อเสนอแนะในการวิจัยเพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์และแนวทางในการให้บริการ

สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการในพืน้ที่ จังหวัดราชบุรี ดังนี้ 1.ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ จากการศึกษาในครั้งนี้แสดง

ให้เห็นว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านเพศ มีผลต่อการตัดสนิใจใช้บริการสนิเชื่อของผู้ประกอบการ ดังนั้น 

เจ้าหน้าที่ธนาคารควรมี ทักษะ ในการให้บริการสินเชื่อ ตามบุคลิกภาพของลูกค้าแต่ละท่าน เพื่อให้ลูกค้า

ตัดสินใจใชบ้ริการสินเชื่อกับธนาคารได้เร็วขึ้น ส่วนปจัจัยด้านประชากรศาสตร์ ดา้นอายุ ระดับการศึกษาและ

ประเภทธุรกิจ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อของผู้ประกอบการ เพราะการใช้บริการสนิเชื่อเป็นความ

ต้องของผู้ประกอบการทุกคนอยู่แล้ว โดยไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุ ระดับการศึกษาและประเภทธุรกิจ ดังนั้น ธนาคาร

ควรเน้นการให้บริการสินเชื่อที่เป็นไปตามจุดประสงค์ของผู้ประกอบการแต่ละคนในการเข้ามาใช้บริการสนิเชื่อ

มากกว่า 2.ปัจจัยส่วนผสมการตลาดที่มผีลต่อการตัดสนิใจใช้บรกิารสินเชื่อของผู้ประกอบการ ธนาคารพฒันา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย สาขาจังหวดัราชบุรี ปัจจัยดา้นผลิตภัณฑ์และบริการมีผลต่อ

การตัดสินใจใชบ้ริการสินเชื่อธนาคาร ดังนัน้ ธนาคารควรให้ความสำคัญเร่ืองโครงการสินเชื่อที่จะออกมา

ให้บริการแก่ลูกค้า ปัจจัยด้านดา้นราคา(ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ) มผีลต่อการตัดสินใจใช้

บริการสินเชื่อของธนาคาร ดังนัน้ ธนาคารควรยึดมาตรฐานคา่ธรรมเนียมให้เหมาะสมต่อการให้บริการสินเชื่อใน

แต่ละคร้ังหรืออาจมีการลดค่าธรรมเนียมบางอย่างแล้วแต่กรณี ที่ธนาคารสามารถรับได้และเปน็อัตราที่พึ่งพอใจ

ของลูกค้า ปัจจัยดา้นช่องทางจดัจำหน่าย มผีลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อธนาคาร ดังนัน้ ธนาคารควรเพิ่ม

ช่องทางให้หลากหลายมากข้ึนในการที่ลูกค้าจะติดต่อขอให้บริการ ปัจจัยด้านการสง่เสริมการตลาด มีผลต่อการ



ตัดสินใจใชบ้ริการสินเชื่อของธนาคาร ดังนัน้ ธนาคารควรมีการออกโครงการสินเชื่อใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพื่อดึงดูดให้

ลูกค้ามาใชบ้ริการ เช่น โครงการสินเชื่อจ่ายดีเติมทนุ สำหรับลกูค้าเก่าที่มีประวัติการผ่อนชำระดีหรือ โครงการ

ลดต้นลดดอก สำหรับลูกค้าที่มคีวามสามารถในการผ่อนชำระในอัตราสูง หรือ โครงการดอกเบี้ยถูก เพื่อช่วย

ผู้ประกอบการทีป่ระสบปัญหาดา้นการลงทุน ขยายปรบัปรุงกิจการ ปัจจัยด้านบุคลากรผู้ให้บรกิาร มีผลต่อการ

ตัดสินใจใชบ้ริการสินเชื่อของธนาคาร ดังนัน้ ธนาคารควรมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของธนาคารอยู่

เสมอ เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ สามารถ ในการให้บริการที่ตรงต่อความต้องการของลูกค้าในหลากหลายด้าน ปัจจัย

ด้านสิง่แวดล้อมทางกายภาพ มผีลต่อการตัดสนิใจใช้บริการสนิเชื่อของธนาคาร ดังนั้น ธนาคารควรมีการจัดการ

ดูแล ซ่อมแซม ปรับปรุง สถานที่ให้บริการแก่ลูกค้าและบริเวณสถานที่ตัง้ธนาคาร ให้ดูสะอาด สวยงาม และ

ปลอดภัย อยู่เสมอ และ ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ มีผลต่อการตัดสินใจใชบ้ริการสินเชือ่ของธนาคาร 

ดังนั้น ธนาคารยึดมาตรฐานขัน้ตอนที่ถูกต้องและรวดเร็วในการให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้า และควรมีการปรับปรุง 

พัฒนา การอย่างต่อเนื่อง ไม่วา่จะเป็นขั้นตอนการขอสินเชื่อทีท่ันสมัยมากข้ึนและลดขั้นตอนบางขั้นตอนที่ยุ่งยาก

ซับซ้อน เพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป 

ควรมีการศึกษาตัวแปรปัจจัยดา้นอ่ืน ๆ ที่สง่ผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสนิเชื่อของผู้ประกอบ ธนาคาร

พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดราชบุรี เช่น ปัจจัยดา้นแรงจูงใจ ปัจจัย

ด้านกระบวนการตัดสินใจ ทีน่อกเหนือจากการวิจัยครั้งนี้ และ กลุ่มตัวอย่างทีน่ำมาศึกษาคร้ังนีเ้ป็นเพียงกลุ่ม

ผู้ประกอบการที่ใชบ้ริการสินเชือ่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขา

จังหวัดราชบุรีเทา่นัน้ ซี่งถ้าต้องการข้อมูลที่หลากหลายมากข้ึน ควรเลือกกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังต่อไปที่

แตกต่างจากเดิมหรือเพิ่มขนาดกลุ่มตัวอย่าง จากเดิมเปน็เพียงสาขาจังหวัดราชบุรี อาจต้องเปน็ระดับเขตหรือ

ระดับภาค เพื่อให้ได้รับข้อมูลทีม่ีความหลากหลาย และควรเลอืกใช้เทคนิคการวิจัยข้อมูลวิเคราะห์ทางสถิติด้วย

วิธีอื่น เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 
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