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ปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจใชบ้ริกำรสินเช่ือธุรกิจขนำดเล็ก 
(sSME) ดำ้นผลิตภณัฑ ์คือ หลกัทรัพยท่ี์ใชค้  ้ำประกนั  

 
 

75 
   

4.14 กำรทดสอบควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจและ
ปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจใชบ้ริกำรสินเช่ือธุรกิจขนำดเล็ก 
(sSME) ดำ้นผลิตภณัฑ ์คือ เอกสำรท่ีใชป้ระกอบกำรพิจำรณำ
สินเช่ือ 
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4.15 กำรทดสอบควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจและ
ปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจใชบ้ริกำรสินเช่ือธุรกิจขนำดเล็ก 
(sSME) ดำ้นผลิตภณัฑ ์คือ ประเภทสินเช่ือท่ีใหเ้ลือกมีควำม
หลำกหลำย 
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4.16 ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งระยะเวลำกำรเปิดด ำเนินกิจกำร (ตั้งแต่เร่ิม
ธุรกิจ) กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจเลือกใชบ้ริกำรสินเช่ือเพื่อ
ธุรกิจขนำดเล็ก (sSME) ดำ้นรำคำ 
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4.17 กำรทดสอบควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งระยะเวลำกำรเปิดด ำเนินกิจกำร 
(ตั้งแต่เร่ิมธุรกิจ) และปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจใชบ้ริกำรสินเช่ือ
ธุรกิจขนำดเล็ก (sSME) ดำ้นรำคำ คือ อตัรำดอกเบ้ียเงินกู ้

 
 

81 
   

4.18 กำรทดสอบควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งระยะเวลำกำรเปิดด ำเนินกิจกำร 
(ตั้งแต่เร่ิมธุรกิจ) และปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจใชบ้ริกำรสินเช่ือ
ธุรกิจขนำดเล็ก (sSME) ดำ้นรำคำ คือ ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรสินเช่ือ 
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(8) 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที่  หน้า 
   

4.19 กำรทดสอบควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งระยะเวลำกำรเปิดด ำเนินกิจกำร 
(ตั้งแต่เร่ิมธุรกิจ) และปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจใชบ้ริกำรสินเช่ือ
ธุรกิจขนำดเล็ก (sSME) ดำ้นรำคำ คือ ภำระกำรผอ่นช ำระต่อเดือน 
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4.20 ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจ กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อ
กำรตดัสินใจเลือกใชบ้ริกำรสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนำดเล็ก (sSME) ดำ้น
กำรส่งเสริมกำรตลำด 
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4.21 กำรทดสอบควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจ และ
ปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจใชบ้ริกำรสินเช่ือธุรกิจขนำดเล็ก 
(sSME) ดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำด คือ ช่ือเสียงและภำพลกัษณ์ของ
ธนำคำร 
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4.22 กำรทดสอบควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจ และ
ปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจใชบ้ริกำรสินเช่ือธุรกิจขนำดเล็ก 
(sSME) ดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำด คือ มีแผน่พบัโบวชวัร์ 
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4.23 ควำมสัมพนัธ์ระหวง่ลกัษณะกำรจดทะเบียน กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อกำร
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริกำรสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนำดเล็ก (sSME) ดำ้นกำร
ส่งเสริมกำรตลำด 
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4.24 กำรทดสอบควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งลกัษณะกำรจดทะเบียน และ
ปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจเลือกใชบ้ริกำรสินเช่ือธุรกิจขนำดเล็ก 
(sSME) ดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำด คือ มีแผน่พบัโบวชวัร์ 

 
 

90 
   

 



(9) 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที่  หน้า 
   

4.25 ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งธนำคำรหลกัท่ีมีวงเงินสินเช่ือธุรกิจ กบัปัจจยั
ท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจเลือกใชบ้ริกำรสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนำดเล็ก 
(sSME) ดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำด 
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4.26 กำรทดสอบควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งธนำคำรหลกัท่ีมีวงเงินสินเช่ือ
ธุรกิจ และปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจใชบ้ริกำรสินเช่ือธุรกิจขนำด
เล็ก (sSME) ดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำด คือ กำรโฆษณำ
ประชำสัมพนัธ์ผำ่นส่ือต่ำงๆ 
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4.27 กำรทดสอบควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งธนำคำรหลกัท่ีมีวงเงินสินเช่ือ
ธุรกิจ และปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจใชบ้ริกำรสินเช่ือธุรกิจขนำด
เล็ก (sSME) ดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำด คือ กำรมีแผน่พบัโบรชวัร์ 
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4.28 ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งเหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริกำรธนำคำรกรุงไทย กบั
ปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจเลือกใชบ้ริกำรสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนำดเล็ก 
(sSME) ดำ้นบุคลำกร หรือพนกังำน 
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4.29 กำรทดสอบควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งเหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริกำร
ธนำคำรกรุงไทย และปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจใชบ้ริกำรสินเช่ือ
ธุรกิจขนำดเล็ก (sSME) ดำ้นบุคลำกร หรือพนกังำน คือ พนกังำน
ใหค้ ำปรึกษำไดอ้ยำ่งถูกตอ้งเขำ้ใจง่ำย 
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4.30 กำรทดสอบควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งเหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริกำร
ธนำคำรกรุงไทย และปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจใชบ้ริกำรสินเช่ือ
ธุรกิจขนำดเล็ก (sSME) ดำ้นบุคลำกร หรือพนกังำน คือ พนกังำนมี
มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี 
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(10) 
 

   

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที่  หน้า 
   

4.31 ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจ กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อ
กำรตดัสินใจเลือกใชบ้ริกำรสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนำดเล็ก (sSME) ดำ้น
กระบวนกำรใหบ้ริกำร 
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4.32 กำรทดสอบควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจ และ
ปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจใชบ้ริกำรสินเช่ือธุรกิจขนำดเล็ก 
(sSME) ดำ้นกระบวนกำรให้บริกำร คือ ขั้นตอนกำรขออนุมติั
สินเช่ือ 
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4.33 กำรทดสอบควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจ และ
ปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจใชบ้ริกำรสินเช่ือธุรกิจขนำดเล็ก 
(sSME) ดำ้นกระบวนกำรให้บริกำร คือ กำรเตรียมเอกสำรเพื่อขอ
สินเช่ือ 
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4.34 กำรทดสอบควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจ และ
ปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจใชบ้ริกำรสินเช่ือธุรกิจขนำดเล็ก 
(sSME) ดำ้นกระบวนกำรให้บริกำร คือ กำรไปเยีย่มสถำนท่ี
ประกอบกำรของผูกู้ ้
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(11) 
 

สารบัญภาพ 
 

ภาพที ่  หน้า 
   

1.1 แหล่งท่ีมาของรายไดข้องธนาคารกรุงไทย ระหวา่งปี พ.ศ. 2547-2556 2 
   

1.2 แหล่งท่ีมาของรายได้ดอกเบ้ียและเงินปันผลของธนาคารกรุงไทย 
ระหวา่งปี พ.ศ. 2547 - 2556 

3 

   
   

1.3 ยอดสินเช่ือ SMEs ของส านกังานเขตต่างๆในกลุ่มเครือข่ายนครหลวง
2 ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ. 2555 - 2556 

 
4 

   
2.1 กรอบแนวคิดในการศึกษาลกัษณะทัว่ไปและลกัษณะการด าเนินธุรกิจ

ของผูป้ระกอบการท่ีใช้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) กับ
ส านักงานเขตปทุมธานี ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ตาม
วตัถุประสงค ์

 
 
 

24 
   

2.2 กรอบแนวคิดในการศึกษาปัจจัย ท่ี มีผลต่อการตัดสินใจของ
ผู ้ประกอบการท่ีใช้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก  (sSME) กับ
ส านักงานเขตปทุมธานี ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ตาม
วตัถุประสงค ์

 
 
 

26 
   

2.3 กรอบแนวคิดในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของ
ผูป้ระกอบการท่ีใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) กบั
ส านกังานเขตปทุมธานี ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ตาม
วตัถุประสงค ์
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บทที ่1 
 

บทน ำ 
 

ควำมส ำคญัของปัญหำ 
 

ปัจจุบนัผูใ้ชบ้ริการสถาบนัการเงินประเภทธนาคารมีทางเลือกมากกว่าในอดีต เน่ืองจากมี
สถาบนัการเงินทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้งสถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคารพาณิชย ์(non-
bank) ไดแ้ก่ บริษทั จีอี แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ ากดั (car4cash) บริษทั สยาม เอแอนด์ ซี จ  ากดั 
(easy buy) อีกทั้งยงัมีการเปิดตวัของธนาคารพาณิชยร์ายใหม่ ไดแ้ก่ ธนาคารธนชาต ธนาคารแลนด ์
แอนด์ เฮา้ส์เพื่อรายย่อย (LH bank) และธนาคารท่ีเกิดจากการควบรวมกิจการเพื่อเป็นธนาคารท่ี
แขง็แกร่ง ไดแ้ก่ ธนาคารยโูอบี(UOB) ธนาคารทหารไทย (TMB)  

 
สถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคารพาณิชย ์(non-bank) ดงักล่าวขา้งตน้ เปิดด าเนินการท าให้

การแข่งขนัดา้นการให้บริการทางการเงินท่ีสูงมากข้ึนเร่ือยๆ และกลยุทธ์ในการสร้างผลก าไรเพียง
อยา่งเดียวไม่อาจน าพาองคก์รไปสู่ความส าเร็จไดใ้นระยะยาว ดว้ยเหตุน้ีท าให้สถาบนัการเงินต่างๆ
ในระบบต่างตอ้งปรับตวัมากข้ึนและเร็วข้ึน เพื่อให้สามารถเพิ่มโอกาสในการไดลู้กคา้รายใหม่และ
บริการท่ีใหต้อ้งดีกวา่ ซ่ึงจะส่งผลใหลู้กคา้พึงพอใจในการรับบริการมากกวา่ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) ก็ไม่สามารถหลีกเล่ียงการแข่งขันได้ และส่ิงท่ีธนาคารกรุงไทยได้เตรียมตัวและ
ด าเนินการมาโดยตลอด คือ การปรับองค์กร ทั้งภาพลกัษณ์ การพฒันาบุคลากร รวมทั้งวิสัยทศัน์ท่ี
มุ่งเน้นพฒันาศกัยภาพของบุคลากรและสร้างการบริการท่ีมีคุณค่า เพื่อสนับสนุนการเติบโตและ
ความมัน่คงแก่ลูกคา้ สร้างคุณภาพท่ีดีข้ึนแก่สังคม และสร้างผลตอบแทนท่ีดีอยา่งย ัง่ยืนแก่ผูถื้อหุ้น 
ดงัค ากล่าว “ธนาคารกรุงไทย เติบโต กา้วไกล ไปกบัคุณ” (Growing together) (รายงานประจ าปี 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน), 2555) 

 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นสถาบนัการเงินท่ีมีหน้าท่ีส าคญัไดแ้ก่ การประกอบ

ธุรกิจรับฝากเงินเม่ือทวงถามหรือส้ินระยะเวลาอนัก าหนดไว ้และใชป้ระโยชน์จากการเงินทางใด
ทางหน่ึงหรือหลายทาง เช่น การให้กูย้ืมเงิน ซ้ือขาย เก็บเงินตามตัว๋หรือตราสารเปล่ียนมือ การซ้ือ
ขายเงินตราระหว่างประเทศ รวมทั้งท าหน้าท่ีอ่ืนๆ อีก  เช่น การรับฝากทรัพยสิ์นมีค่า การบริการ



2 

โอนเงินต่างประเทศ การแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ การประกนัภยั การประกนัชีวิต และการ
ให้บริการด้านอ่ืนๆ เช่น การให้บริการด้านการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ การค ้ าประกัน การ
ให้บริการรับช าระค่าสาธารณูปโภค บตัรเครดิต เป็นตน้ จึงท าให้ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
เป็นธุรกิจสถาบนัการเงินท่ีมีบทบาทส าคญัอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจ อ านวยความสะดวกรวดเร็ว 
และความมัน่คงปลอดภยัแก่ผูใ้ชบ้ริการ ท าใหก้ารด าเนินธุรกิจทุกประเภทเป็นไปดว้ยความคล่องตวั 
(พรนพ  พุกกะพนัธ์, 2548) 

 
จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ อาจกล่าวไดว้า่รายไดข้องธนาคารสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ 

คือรายไดจ้ากดอกเบ้ียและเงินปันผล และรายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ีย อาทิเช่น ค่าธรรมเนียมและบริการ 
ก าไรจากเงินลงทุน เป็นตน้ ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบ ระหวา่งปี พ.ศ. 2547-2556 รายไดจ้ากดอกเบ้ียเป็น
แหล่งรายไดท่ี้ส าคญัของธนาคารกรุงไทย ดงัแสดงไดต้ามภาพท่ี 1.1 

 

ภำพที ่1.1  แหล่งท่ีมาของรายไดข้องธนาคารกรุงไทย ระหวา่งปี พ.ศ. 2547-2556 
ท่ีมา: รายงานประจ าปี ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
 

 รายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผลสุทธิของธนาคารกรุงไทย ถือว่าเป็นรายไดท่ี้มีความส าคญั 
เน่ืองจากเป็นแหล่งรายไดท่ี้มีจ  านวนมาก และหากจะแบ่งรายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผลสุทธิแยก
ยอ่ยก็สามารถแยกตามแหล่งท่ีมาออกเป็น 3 ส่วน คือ เงินให้สินเช่ือ รายการระหว่างธนาคารและ
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ตลาดเงิน และเงินลงทุน แต่ต่อมาในระหว่างปี พ.ศ. 2554 - 2556 ไดจ้  าแนกแหล่งท่ีมาของรายได้
จากดอกเบ้ีย ออกเป็น 6 ส่วน คือ รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อ
คา้ เงินลงทุนในตราสารหน้ี เงินให้สินเช่ือ การให้เช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน และอ่ืนๆ ซ่ึงหาก
เปรียบเทียบจากแหล่งท่ีมาของรายไดท้ั้งหมด จะพบวา่รายไดจ้ากเงินให้สินเช่ือเป็นแหล่งรายไดท่ี้มี
ปริมาณสูงท่ีสุด ระหวา่งปี พ.ศ. 2547-2556 ดงัแสดงไดต้ามภาพท่ี 1.2 

 

ภำพที ่1.2  แหล่งท่ีมาของรายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผลของธนาคารกรุงไทย ระหวา่งปี พ.ศ. 2547- 
2556 

ท่ีมา: รายงานประจ าปี ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
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เน่ืองดว้ยรายไดห้ลกัของธนาคารมาจากการปล่อยสินเช่ือ จึงท าให้ธนาคารมุ่งเนน้ในการ
ออกผลิตภณัฑเ์พื่อสนองตอบความตอ้งการของลูกคา้ให้ครอบคลุมมากท่ีสุด ซ่ึงผลิตภณัฑ์ทางดา้น
สินเช่ือของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) จะมี 2 ประเภทหลกั คือ สินเช่ือส่วนบุคคล และ
สินเช่ือเพื่อธุรกิจ 
 

จากสถิติในระหวา่งปี พ.ศ. 2555 - 2556 สินเช่ือธุรกิจประเภท SMEs เป็นสินเช่ือส าหรับ
กลุ่มลูกคา้ท่ีประกอบธุรกิจและมียอดขายตั้งแต่ 100 – 500 ลา้นบาทต่อปี มีการจดทะเบียนท่ีชดัเจน 
และมีวตัถุประสงคใ์นการขอสินเช่ือท่ีชดัเจน ซ่ึงในพื้นท่ีส านกังานเขตปทุมธานีสามารถท ายอดได้
สูงท่ีสุดในกลุ่มเครือข่ายนครหลวง 2 ซ่ึงกลุ่มเครือข่ายนครหลวง 2 จะแบ่งออก 9 ส านกังานเขต 
ดงันั้นจึงท าให้ทางส านกังานเขตปทุมธานี ซ่ึงมีทั้งหมด 11 สาขา ไดรั้บมอบหมายให้เป็นพื้นท่ีน า
ร่องทดลองด าเนินโครงการสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) เป็นพื้นท่ีแรก  ดงัแสดงไดต้ามภาพท่ี 
1.3 

 
ภำพที ่1.3  ยอดสินเช่ือ SMEs ของส านกังานเขตต่างๆในกลุ่มเครือข่ายนครหลวง 2 ของ 
 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ. 2555 - 2556 
ท่ีมา: รายงานประจ าปี ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
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ธนาคารกรุงไทยจึงไดมี้การออกผลิตภณัฑ์ใหม่ออกมาเม่ือ 1 เมษายน พ.ศ.2557 เพื่อเป็น
การเพิ่มโอกาสในการขยายฐานลูกคา้สินเช่ือธุรกิจใหค้รอบคลุมมากยิ่งข้ึน โดยเดิมธนาคารกรุงไทย
ไดมี้ผลิตภณัฑ์สินเช่ือธุรกิจ SMEs ซ่ึงมุ่งเนน้กลุ่มลูกคา้ประเภทผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดเล็กหรือ
ขนาดกลาง ซ่ึงมียอดขายไม่เกิน 100 ลา้นบาทต่อปีส าหรับธุรกิจขนาดเล็ก แต่หากเป็นธุรกิจขนาด
กลางจะตอ้งมียอดขายมากวา่ 100 - 500 ลา้นบาทต่อปี และมีการจดทะเบียน รวมทั้งมีเอกสารทาง
การเงินท่ีชดัเจน โดยไดก้ าหนดวงเงินการขอสินเช่ืออยูร่ะหวา่ง 0 - 20 ลา้นบาท แต่ผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ี
ออกมา คือ สินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) จะแตกต่างจากสินเช่ือธุรกิจ SMEs เน่ืองจากสินเช่ือ
ธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) เป็นการมุ่งเนน้ลูกคา้ท่ีประกอบธุรกิจขนาดเล็ก ทั้งท่ีจดทะเบียนและไม่จด
ทะเบียนและมียอดขายไม่เกิน 100 ลา้นบาทต่อปี โดยเอกสารทางการเงินไม่ชดัเจนเพียงพอท่ีจะขอ
สินเช่ือ SMEs ได ้ ดงันั้นเพื่อเป็นการปิดช่องว่าง ทางธนาคารกรุงไทยจึงไดอ้อกผลิตภณัฑ์สินเช่ือ
เพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ออกมาเพื่อตอบสนองความตอ้งการให้กบัลูกคา้ธุรกิจขนาดเล็ก (ฝ่าย
ผลิตภณัฑสิ์นเช่ือบุคคล และธุรกิจให้เช่าซ้ือ, กลุ่มกลยุทธ์วิสาหกิจขนาดลางและขนาดยอ่ม, 6 มี.ค. 
2557) ท่ีมีเอกสารทางการเงินไม่ชดัเจน แต่ประกอบจริงและมีศกัยภาพในการผอ่นช าระให้สามารถ
ยื่นขอสินเช่ือกบัทางธนาคารได ้ และไม่จ  ากดัวตัถุประสงค์ในการใช้เงินของลูกคา้ โดยสินเช่ือ
ประเภทน้ีเป็นสินเช่ืออเนกประสงคส์ าหรับธุรกิจ 

 
สินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีออกมาเพื่อมุ่งเนน้กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย

ท่ีประกอบธุรกิจ 5 ประเภท คือ (1) ธุรกิจร้านคา้ปลีกขนาดเล็ก (2) ธุรกิจร้านคา้ส่งขนาดเล็ก (3) 
ธุรกิจบริการขนาดเล็ก (4) ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการเกษตร และ(5) โรงงานหรือธุรกิจการผลิตขนาด
เล็ก โดยธุรกิจทั้ง 5 น้ีจะเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีมีการประกอบกิจการจริงแต่หลกัฐานหรือเอกสารทาง
การเงินมีไม่เพียงพอท่ีจะขอสินเช่ือกบัทางธนาคารได ้อาทิเช่น ธุรกิจไม่มีการจดทะเบียนการคา้ ไม่
มีการหมุนเวียนเงินผ่านบญัชีธนาคาร ไม่มีการยื่นเสียภาษี  เป็นตน้ และลูกคา้กลุ่มน้ีไม่ตอ้งการ
ความยุ่งยากในการเตรียมเอกสารยื่นขอสินเช่ือ ไม่ตอ้งการการจ ากดัการเบิกจ่ายเงินในแต่ละงวด
งาน ซ่ึงหากเป็นสินเช่ือ SMEs จะตอ้งมีการเขียนรายงานถึงวตัถุประสงค์การขอเบิกเงินในแต่ละ
งวดลูกค้าน าไปใช้ในด้านใดของธุรกิจ แต่ส าหรับสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) น้ี ทาง
ธนาคารจะไม่จ  ากดัวงเงินและวตัถุประสงค์ในการใช้เงินของลูกคา้ เน่ืองจากวตัถุประสงค์ของ
สินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) คือ เพื่ออเนกประสงค ์ดงันั้นเม่ือเร่ืองไดรั้บอนุมติัผา่น วงเงินท่ี
ลูกคา้ไดรั้บการอนุมติัจากทางธนาคารจะท าการโอนเขา้บญัชีให้ลูกคา้ตามท่ีอนุมติัทนัที โดยไม่ตอ้ง
ขอเบิกเป็นงวดงาน ด้วยเหตุน้ีเองธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)ได้เล็งเห็นถึงคุณภาพและ
ศกัยภาพของลูกคา้กลุ่มน้ี จึงท าการออกผลิตภณัฑ์สินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ข้ึนมา โดย
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ก าหนดวงเงินการขอสินเช่ือยู ่0 - 10 ลา้นบาท และตอ้งมีหลกัทรัพยเ์พื่อค ้าประกนั (ฝ่ายผลิตภณัฑ์
สินเช่ือบุคคล และธุรกิจใหเ้ช่าซ้ือ, สายงานธุรกิจรายยอ่ยและเครือข่าย , 1 เม.ย. 2557)  

 
จากสถิติตั้งแต่มีการออกผลิตภณัฑ์สินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) เม่ือ 1 เมษายน พ.ศ. 

2557 จนถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 พบว่ายอดวงเงินรวมท่ีผ่านการอนุมติั (ของลูกคา้ในสาขา
ภายใตค้วามดูแลของส านกังานเขตปทุมธานีทั้ง 11 สาขา) เท่ากบั 69,650,000 บาท และในแต่ละ
เดือนวงเงินท่ีไดรั้บการอนุมติั และจ านวนลูกคา้ท่ีไดรั้บอนุมติัเพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองทุกเดือน 

  
ตำรำงที่ 1.1  จ านวนเงินและจ านวนลูกคา้ท่ีไดรั้บอนุมติัของสินเช่ือ sSME ตั้งแต่ 1 เมษายน - 31 

กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
 

เดือน ลูกค้ำทีไ่ด้รับอนุมัติ (รำย) จ ำนวนเงินทีไ่ด้รับอนุมัติ (ล้ำนบำท) 
เมษายน 10 21.90 
พฤษภาคม 16 15.95 
มิถุนายน 17 31.80 
กรกฎาคม 7 69.65 

รวม 50 139.30 
 ท่ีมา: ฝ่ายผลิตภณัฑสิ์นเช่ือบุคคล และธุรกิจใหเ้ช่าซ้ือ, สายงานธุรกิจรายยอ่ยและเครือข่าย  
 

จากขอ้มูลดงักล่าว ท าให้ผูว้ิจยัในฐานะพนกังานธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ไดเ้ห็น
ความส าคญัของปัญหาในเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือ sSME ของ
ธนาคารกรุงไทย เน่ืองจากจะเห็นได้ว่าธนาคารกรุงไทย ส านกังานเขตปทุมธานี สามารถท ายอด
สินเช่ือ SMEs ได้สูงท่ีสุดในกลุ่มเครือข่ายนครหลวง 2 และนับตั้งแต่เร่ิมมีผลิตภณัฑ์สินเช่ือเพื่อ
ธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ก็ได้รับความสนใจจากลูกคา้ต่อเน่ืองมาโดยตลอด โดยจะสังเกตไดจ้าก
ปริมาณลูกคา้ท่ีไดรั้บการอนุมติัเพิ่มข้ึนต่อเน่ืองมาตลอด ตั้งแต่เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน พ.ศ. 
2557 แต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 จ านวนลูกคา้ท่ีไดรั้บการอนุมติัไดล้ดลง แต่จ านวนเงินท่ีไดรั้บ
การอนุมติักลบัเพิ่มสูงข้ึน ดงันั้นผูว้ิจยัจึงตอ้งการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) จงัหวดัปทุมธานี  
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วตัถุประสงค์ 
 

1. เพื่อศึกษาขอ้มูลทัว่ไปและลกัษณะธุรกิจของผูป้ระกอบการท่ีใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจขนาด 
เล็ก (sSME) กบัส านกังานเขตปทุมธานี ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูป้ระกอบการท่ีเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจ 
ขนาดเล็ก (sSME) กบัส านกังานเขตปทุมธานี ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคลกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ 
การตดัสินใจของผูป้ระกอบการท่ีใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) กบัส านกังานเขต
ปทุมธานี ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
 

ขอบเขตกำรวจัิย 
 

งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือกบัส านักงานเขต
ปทุมธานี ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) โดยผูศึ้กษาไดก้ าหนดขอบเขตการศึกษาไวด้งัน้ี 

 
1. กลุ่มตวัอยา่งท่ีท าการศึกษา ซ่ึงไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดเล็กท่ีไดรั้บการอนุมติั 

สินเช่ือจาก ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ของส านกังานเขตปทุมธานี ซ่ึงเป็น 1 ใน 9 ส านกังาน
เขตของกลุ่มเครือข่ายนครหลวง 2 โดยกลุ่มตวัอย่างจะประกอบธุรกิจ อาทิเช่น ร้านคา้ปลีกคา้ส่ง 
ร้านสปา ร้านตดัผม ร้านอาหาร เป็นตน้ 

2. ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษาด าเนินการ 4 เดือน ตั้งแต่ พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2557  
เน่ืองจากธนาคารไดอ้อกผลิตภณัฑ์สินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) เม่ือ 1 เมษายน พ.ศ. 2557 
โดยไดใ้ห้สาขาในความดูแลของส านกังานเขตปทุมธานีเป็นสาขาน าร่องของโครงการน้ี เพื่อดูผล
ตอบรับท่ีได้ ก่อนท่ีจะกระจายผลิตภณัฑ์สินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ไปยงัสาขาอ่ืนๆทัว่
ประเทศ  
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ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 

1. สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการ 
ของผูรั้บบริการทางดา้นสินเช่ือ 
 

2. สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย และจดัการบริการใหต้รงตามความตอ้งการ 
ของผูรั้บบริการดา้นสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) 
 

3. สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดทิศทางการใหบ้ริการดา้นสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก  
(sSME) ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
 

นิยำมศัพท์ 
 

สินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) หมายถึง สินเช่ืออเนกประสงคส์ าหรับผูป้ระกอบธุรกิจ
ส่วนตวั สามารถแยกไดเ้ป็น 5 ประเภท (ฝ่ายผลิตภณัฑสิ์นเช่ือบุคคล และธุรกิจใหเ้ช่าซ้ือ, สายงาน
ธุรกิจรายยอ่ยและเครือข่าย, 1 เม.ย. 2557) คือ 

1. ธุรกิจร้านคา้ปลีกขนาดเล็ก: ร้านคา้ขนาดเล็ก อาทิ ร้านจ าหน่ายสินคา้ปลีก ร้าน 
สังฆภณัฑ ์ร้านขายยา ร้านขายหนงัสือ ฯลฯ 

2. ธุรกิจร้านคา้ส่งขนาดเล็ก: ร้านคา้ขนาดเล็ก อาทิ ร้านจ าหน่ายสินคา้ส่งทัว่ไป ฯลฯ 
3. ธุรกิจบริการขนาดเล็ก: ธุรกิจสปา ร้านใหบ้ริการต่างๆ อาทิ ร้านอาหาร หรือร้านซ่อม 

รถต่างๆ ฯลฯ 
4. ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการเกษตร: ร้านท่ีขายสินคา้เกษตรต่อเน่ืองต่างๆ อาทิ ขาย 

เคร่ืองมือเกษตร ขายปุ๋ย แต่ไม่ใช่ธุรกิจฟาร์มสัตว ์
5. โรงงานหรือธุรกิจการผลิตขนาดเล็ก: อาทิ โรงงานเคร่ืองป้ันดินเผา ร้านรับเช่ือม หรือ 

โรงงานผลิตขนาดเล็ก หรือด าเนินการผลิตสินคา้ซ่ึงใชใ้นงานก่อสร้าง เช่น กลอน บานพบั มือจบั 
ฯลฯ 
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บทที ่2 
 

การตรวจเอกสาร 
 

 การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมุ่งศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเพื่อ
ธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) กับส านักงานเขตปทุมธานี ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) โดย
ท าการศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1. ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ (marketing - mixed model) 
2. แนวคิดดา้นกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 
3. ผลการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง 
4. กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
2.1. ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาดบริการ (marketing-mixed model) 

 
ความหมายของการบริการ 
บริการ (Service) หมายถึง กิจกรรมหรือประโยชน์ในลกัษณะท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ท่ีผูห้น่ึงเสนอ

ให้กบัอีกผูห้น่ึง โดยไม่ไดมี้การโอนกรรมสิทธ์ิหรือความเป็นเจา้ของกิจกรรมหรือประโยชน์นั้น 
(Kotler, 1999, p.11) 
 

การบริการ หมายถึง กิจกรรมของกระบวนการส่งมอบสินคา้ท่ีไม่มีตวัตน (Intangible  
Goods) ของธุรกิจใหก้บัผูรั้บบริการ โดยสินคา้ท่ีไม่มีตวัตนนั้นจะตอ้งตอบสนองความตอ้งการของ
ผูรั้บบริการจนน าไปสู่ความพึงพอใจได ้(ชยัสมพล ชาวประเสริฐ, 2546, หนา้ 18 - 19) 
 

ลกัษณะและคุณสมบัติของบริการ 
ลกัษณะเฉพาะ 5 ประการของการบริการ (Pyne, 1993, Zeithaml, 1996 อา้งถึงในชยั 

สมพล ชาวประเสริฐ, 2546, หนา้ 27 - 29) 
 

1. ความไม่มีตวัตน (Intangibility) บริการไม่สามารถมองเห็น จบัตอ้ง และสัมผสัได ้ 
(Abstract) โดยใชป้ระสาทสัมผสัทั้ง 5 ไม่วา่จะเป็นตา หู จมูก ล้ิน ผวิหนงั 
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2. ความแยกจากกนัไม่ไดร้ะหวา่งผูใ้หบ้ริการและลูกคา้ผูรั้บบริการ (Inseparability)  
ผูใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการไม่สามารถแยกจากกนัไดใ้นช่วงเวลาท่ีใหบ้ริการนั้น 
 

3. การเก็บรักษาไม่ได ้(Perishability) หมายความวา่ กิจการไม่สามารถเก็บบริการไว ้
เพื่อขายหรือใช้งานในภายหลงัได ้เช่น แพทยบ์างคนคิดเงินกบัคนไขท่ี้ผิดนดั เน่ืองจากคุณค่าของ
บริการจะคงอยูเ่ม่ือถึงเวลานดั 

 
4. ความตอ้งการท่ีไม่แน่นอน (Fluctuating Demand) ความตอ้งการใชบ้ริการของ 

ลูกคา้ข้ึนลงอยูเ่สมอ 
 

5. ความแตกต่างของการบริการในแต่ละคร้ัง (Variability or Heterogeneity) หมายถึง  
ความแตกต่างในดา้นคุณภาพในการให้บริการ เน่ืองจากการบริการตอ้งอาศยัคนหรือพนกังานใน
การใหบ้ริการเป็นส่วนใหญ่ (Labor Intensive) 

 
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ของสินคา้นั้น โดยพื้นฐานจะมีอยู ่4 ตวั ไดแ้ก่ 

ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และส่งเสริมการขาย (Kotler, 1997, อา้งอิงในชยัสมพล 
ชาวประเสริฐ 2547: 63) ให้ความหมายว่า ส่วนประสมทางการตลาดของตลาดบริการจะมีความ
แตกต่างออกไปคือ จะต้องมีการเน้นถึงพนักงาน กระบวนการให้บริการ และส่ิงแวดล้อมทาง
กายภาพ ซ่ึงทั้งสามส่วนผสมเป็นปัจจยัหลกัในการส่งมอบบริการ ดงันั้นส่วนประสมทางการตลาด
ของการบริการจึงประกอบไปด้วย 7’Ps ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย ส่งเสริม
การตลาด พนกังาน กระบวนการใหบ้ริการ และส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Pyne, 1993, อา้งถึงใน ชยั
สมพล ชาวประเสริฐ 2547 : 63 - 81) 
 

2.1.1. ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง ส่ิงใดๆ ท่ีน าเสนอขายเพื่อตอบสนองความจ าเป็น 
หรือความตอ้งการของตลาดและก่อใหเ้กิดความพึงพอใจ ดงันั้น จากความหมายน้ี “ผลิตภณัฑ์” จึงมี
ความหมายท่ีครอบคลุมถึงสินคา้ (Goods) เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีตวัตนจบัตอ้งได ้หรือ บริการ (Service) 
เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีไม่มีตวัตนจบัตอ้งไม่ได ้ดงันั้น ผลิตภณัฑ์จึงประกอบดว้ย สินคา้ บริการ ความคิด 
สถานท่ี องคก์ร หรือบุคคล ผลิตภณัฑ ์ตอ้งมีอรรถประโยชน์ มีคุณค่าในสายตาของลูกคา้ จึงจะมีผล
ท าให้ผลิตภณัฑ์สามารถขายได ้การก าหนดกลยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑ์ตอ้งพยายามค านึงถึงปัจจยัต่างๆ 
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ไดแ้ก่ ความแตกต่างของผลิตภณัฑ์และ/หรือ ความแตกต่างทางการแข่งขนัพิจารณาองค์ประกอบ 
(คุณสมบติั) ของผลิตภณัฑ์ เช่น ประโยชน์พื้นฐาน รูปร่างลกัษณะ คุณภาพ การบรรจุภณัฑ์ ตรา
สินค้า ฯลฯ การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อแสดง
ต าแหน่งท่ีแตกต่างและมีคุณค่าในจิตใจของลูกคา้ไดดี้ยิ่งข้ึน กลยุทธ์เก่ียวกบัส่วนประสมผลิตภณัฑ์
และสายผลิตภณัฑ ์
 

2.1.2. ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน เป็นอตัราในการแลกเปล่ียน
ผลิตภณัฑ์ระหวา่งกนัในตลาด ซ่ึงเป็นตน้ทุนของลูกคา้ แต่เป็นส่ิงท่ีก าหนดรายไดข้องกิจการ ส่วน
ประสมดา้นราคานบัเป็นส่วนท่ีมีความยดืหยุน่มากท่ีสุด เน่ืองจากราคาสามารถเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว ไม่เหมือนกบัตวัคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ หรือช่องทางการจดัจ าหน่าย เป็นตน้ ในปัจจุบนั
ราคาเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการบริหารงานการตลาดอย่างมาก ซ่ึงผูบ้ริหารการตลาดจะตอ้ง
ก าหนดกลยุทธ์ดา้นราคาให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ต่างๆ เพื่อให้ผลิตภณัฑ์มีระดบั
ราคาท่ีเป็นท่ีน่าพอใจขององค์กร คือสามารถตอบสนองต่อวตัถุประสงคข์ององคก์รและเหมาะสม
กบัระดบัความสามารถและก าลงัซ้ือของผูบ้ริโภคในตลาดได้เป็นอย่างดี ซ่ึงหากมองในมุมของ
ธุรกิจธนาคาร ราคาจะหมายถึงอตัราดอกเบ้ียในการกู ้ค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นตน้ ดงันั้นปัจจยัดา้น
ราคาจึงเป็นส่วนส าคญัในการก าหนดส่วนแบ่งตลาดและผลก าไรของบริษทั  

 
2.1.3. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบั

ขอ้มูลระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ื้อโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อแจง้ข่าวสารหรือจูงใจให้เกิดทศันคติท่ีดีและ
เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ การติดต่อส่ือสารอาจใช้พนักงานขายท าการขาย และการ
ติดต่อส่ือสารโดยไม่ใชค้น เคร่ืองมือการติดต่อส่ือสารมีหลายประการซ่ึงอาจเลือกใชห้น่ึงหรือหลาย
เคร่ืองมือ ตอ้งใช้หลกัการเลือกใช้เคร่ืองมือส่ือสารแบบประสมประสานโดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมกบัลูกคา้ ผลิตภณัฑ์ คู่แข่ง โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนัได ้เคร่ืองมือส่งเสริมการขายท่ี
ส าคญัมีดงัน้ี 
 

2.1.3.1. การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมในการน าเสนอข่าวสารเก่ียวกบั
องคก์ารและ (หรือ) ผลิตภณัฑ์ บริการ มีการโน้มนา้วชกัจูง เน่ืองจากสามารถท าให้การแสดงออก
ทางค าพูดนั้นดูมีน ้ าหนกัมากข้ึน โดยอาศยั ภาพ สี และเสียง นอกจากน้ีการโฆษณายงัไม่เป็นการ
บงัคบัใหผู้ช้มตอ้งดูหรือตอบสนองต่อโฆษณานั้นๆกลบัดว้ย ซ่ึงกลยุทธ์การโฆษณาจะเก่ียวขอ้งกบั
การตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ ไดแ้ก่ วตัถุประสงคใ์นการโฆษณา งบประมาณในการโฆษณา ข่าวสารท่ี
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ตอ้งการส่ือ การเลือกใช้ส่ือ ช่วงระยะเวลาท่ีใช้ในการโฆษณาและการประเมินโฆษณาว่าบรรลุ
หรือไม่ 

 
2.1.3.2. การขายโดยใชพ้นกังานขาย (Personal Selling) หมายถึง เป็น 

กิจกรรมการแจง้ข่าวสารและจูงใจตลาดโดยใช้บุคคล ซ่ึงถือเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพมาก 
เน่ืองจากท าให้ผูซ้ื้อเกิดความชอบ ความแน่ใจในตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการ และตกลงใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์หรือใช้บริการ นอกจากน้ีการใช้พนักงานขายจะท าให้สามารถสร้างความสัมพนัธ์ท่ี
ใกลชิ้ดกบัผูซ้ื้อมากข้ึนดว้ย โดยงานในขอ้น้ีจะเก่ียวขอ้งกบักลยทุธ์การขายโดยใชพ้นกังานขาย และ
การจดัการหน่วยงานขาย 
 

2.1.3.3. การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) หมายถึง กิจกรรมการ 
ส่งเสริมท่ีนอกเหนือจากการโฆษณาการขายโดยใชพ้นกังานขาย และการให้ข่าวการประชาสัมพนัธ์ 
ซ่ึงสามารถกระตุน้การให้เกิดความสนใจ ทดลองใช้ หรือการซ้ือ เช่น การใช้คูปอง การจดัการ
ประกวดต่างๆข้ึน การแจกของแถม เป็นต้น โดยลูกคา้ขั้นสุดทา้ยหรือบุคคลอ่ืนในช่องทางการ
ส่งเสริมการขายมี 3 รูปแบบ คือการกระตุน้บริโภค เรียกวา่ การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่ผูบ้ริโภค การ
กระตุน้คนกลางเรียกวา่ การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่คนกลาง และการกระตุน้พนกังานขายท่ีเรียกว่า 
การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่พนกังานขาย ซ่ึงวิธีน้ีเป็นการส่ือสารให้ขอ้มูลท่ีเรียกความสนใจจาก
ผูบ้ริโภคใหม้าสนใจในตวัผลิตภณัฑ ์มีแรงจูงใจในแง่ของการให้คุณค่าแก่ผูบ้ริโภคและเป็นการเช้ือ
เชิญประเภทหน่ึงซ่ึงก่อใหเ้กิดการซ้ือ 
 

2.1.3.4. การใหข้่าวสารและการประชาสัมพนัธ์ข่าว (Public Relation) เป็น 
การเสนอความคิดเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการท่ีไม่ตอ้งการจ่ายเงิน ส่วนการประชาสัมพนัธ์หมายถึง 
ความพยายามท่ีมีการวางแผนโดยองคก์ารหน่ึงเพื่อสร้างทศันคติท่ีดีต่อองคก์าร ปกป้องภาพลกัษณ์
ขององค์การ หรือตัวสินค้าให้เกิดกับกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง การให้ข่าวเป็นกิจกรรมหน่ึงของการ
ประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงวิธีน้ีสามารถสร้างความน่าเช่ือถือไดม้ากกวา่การโฆษณา สามารถเขา้ถึงลูกคา้ท่ี
มกัจะหลีกเล่ียงพนกังานขายหรือการโฆษณา และสามารถสร้างภาพลกัษณ์ท่ีเกินจริงให้กบัองคก์าร 
หรือผลิตภณัฑไ์ด ้
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2.1.3.5. การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เป็นการติดต่อส่ือสารส่วนตวั 
ระหว่างองค์การ หรือผูข้าย กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย หรือผูซ้ื้อโดยผ่านทางจดหมาย จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ โทรศพัท ์โทรสาร หรืออินเตอร์เน็ต เป็นตน้ 
 

2.1.4. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง กลุ่ม 
ขององคก์ารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งในกระบวนการในการท าใหผู้บ้ริโภคหรือลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย สามารถ
เข้าถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการได้โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว ทั้ งน้ีต้องมีการสรรหา และเช่ือม
สัมพนัธ์กบัผูอ้  านวยความสะดวกในดา้นต่างๆ เพื่อช่วยใหส้ามารถกระจายสินคา้และบริการไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพและทัว่ถึงไปสู่ตลาดเป้าหมาย ซ่ึงถือเป็นการก่อให้เกิดภาระผูกพนัระยะยาวกับ
บริษทัหรือองคก์ารอ่ืนๆท่ีมาช่วยในการจดัจ าหน่าย จึงเป็นส่ิงส าคญัและตอ้งค านึงถึงประสิทธิภาพ 
การควบคุม และความสามารถในการปรับตวัของช่องทางนั้นๆ ซ่ึงการกระจายสินคา้หรือบริการท า
ไดห้ลายรูปแบบ ดงัน้ี 
 

2.1.4.1. รูปแบบการจ าหน่ายทางตรง (Direct Channel) คือ การท่ีผูผ้ลิตจดัจ าหน่าย
สินคา้ หรือบริการไปยงัผูบ้ริโภค ผูซ้ื้อสินคา้หรือบริการ หรือผูใ้ช้สินคา้ทางอุตสาหกรรมโดยตรง 
โดยไม่ผา่นคนกลางทางการตลาด 

 
2.1.4.2. ช่องทางการจ าหน่ายทางออ้ม (Indirect Channel) คือการท่ีผูผ้ลิตจะอาศยั

คนกลางทางการตลาดหรือตวัแทนท าการจดัจ าหน่ายสินคา้ หรือบริการไปยงัผูบ้ริโภค หรือผูใ้ช้
สินค้าทางอุตสาหกรรมอีกต่อหน่ึง โดยจะค านึงถึงความเหมาะสมด้านค่าใช้จ่ายและการ
ประหยดัเวลา 

 
 ส่วนประสมในการจดัจ าหน่าย (distribution mix) ประกอบดว้ย 
 

- ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Channel of distribution) คือกลุ่มของสถาบนัหรือบุคคลท่ีท า 
หนา้ท่ีหรือกิจกรรมอนัจะน าผลิตภณัฑจ์ากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค 

 
- การกระจายตวัสินคา้ (Physical distribution) คือกิจกรรมทั้งส้ินท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

การเคล่ือนยา้ยตวัสินคา้ท่ีมีปริมาณถูกตอ้งไปยงัสถานท่ีท่ีตอ้งการและเวลาท่ีเหมาะสม 
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2.1.5. บุคลากร (People) หมายถึง บุคลากรภายในองค์กรท่ีให้บริการและอ านวยความ
สะดวกต่างๆแก่ลูกคา้ โดยบุคลากรท่ีใหบ้ริการตอ้งมีบุคลิกภาพดี มีความรู้ มีความสะอาด เรียบร้อย
สุภาพและมีมารยาทไดรั้บการอบรมการให้บริการ มีความรู้ ความสามารถ ทศันคติท่ีดี ตอบสนอง
ผูใ้ชบ้ริการไดดี้ มีความน่าเช่ือถือ รับผิดชอบ ส่ือสารกบัลูกคา้ไดดี้ มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถ
ในการแกปั้ญหาต่างๆ และสามารถสร้างค่านิยมท่ีดีให้กบับริษทั ซ่ึงท าให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความพึง
พอใจในบริการมากข้ึน แตกต่างเหนือคู่แข่งขนั 

 
2.1.6. กระบวนการให้บริการ (Process) เป็นขั้นตอนการให้บริการเพื่อส่งมองคุณภาพ

การให้บริการกับลูกค้าได้รวดเร็วและประทบัใจลูกค้าจะพิจารณาใน 2 ด้าน คือความซับซ้อน 
(Complexity) และความหลากหลาย (Divergence) ในดา้นความซบัซ้อนจะตอ้งพิจารณาถึงขั้นตอน
และความต่อเน่ืองของงานในกระบวนการเช่นความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ
สินเช่ือ ระยะเวลาในการอนุมติัเงินกู้ ขั้นตอนการอนุมติัเงินกู้ ส่วนในด้านความหลากหลายตอ้ง
พิจารณาถึงความมีอิสระ ความยืดหยุ่น ความสามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงขั้นตอนหรือล าดับการ
ท างานไดเ้ช่นการปรับเปล่ียนเงินค่างวดให้เหมาะสมกบัคุณสมบติัของลูกคา้หรือระยะเวลาในการ
ใหกู้เ้หมาะสมกบัความสามารถในการช าระหน้ี 
 

2.1.7. ภาพลกัษณ์และการน าเสนอ (Physical Evidence and Presentation) หมายถึง 
ส่วนประกอบขององคก์รท่ีลูกคา้สามารถสัมผสัได ้ดว้ยการน าเสนอและภาพลกัษณ์ท่ีดีของสถาน
บริการ ซ่ึงจะช่วยให้ผูบ้ริโภครับรู้ถึงภาพลกัษณ์และคุณภาพของบริการ เช่น ความสะอาด เช่น 
ความสะอาด ความรวดเร็วในการใหบ้ริการ หรือประโยชน์ท่ีจะไดรั้บอ่ืนๆ และท่ีไม่สามารถสัมผสั
ได ้เช่น บรรยากาศท่ีจูงใจ เป็นตน้ ลกัษณะทางกายภาพอาจไดแ้ก่ โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม การ
ตกแต่งภายใน การวางผงัร้าน วสัดุตกแต่ง และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ เป็นตน้ บรรยากาศในสถานท่ี
ใหบ้ริการถือเป็นส่ิงส าคญัประการหน่ึงท่ีใชใ้นการค านึงถึงความเหมาะสมกบัลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย 
 

ดงันั้น จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี ผูศึ้กษาสรุปไดว้า่ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) กับส านักงานเขตปทุมธานี 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ เป็นส่ิงท่ีเสนอขายธุรกิจเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ปัจจัยด้านราคา เป็นส่วนส าคญัให้ลูกคา้เปรียบเทียบระหว่าง
คุณค่าของผลิตภณัฑ์กบัราคาผลิตภณัฑ์ (ดอกเบ้ียหรือค่าธรรมเนียมต่างๆในการขอสินเช่ือ) ปัจจัย
ด้านการส่งเสริมการตลาด การส่ือสารโดยวธีิต่างๆ เพื่อการโฆษณาผลิตภณัฑ์ บริการของบริษทัเพื่อ
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สามารถเขา้ถึงลูกคา้ และส่ือสารกบัลูกคา้ไดดี้ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย เป็นกระบวนการ
ท าให้ลูกคา้สามารถเขา้ถึงผลิตภณัฑ์หรือบริการไดโ้ดยง่าย สะดวกและรวดเร็ว ปัจจัยด้านบุคลากร 
เก่ียวกบัพนกังานผูใ้ห้บริการ ซ่ึงไดจ้ากการคดัเลือก ฝึกอบรม ท าให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความพึงพอใจ
ในการบริการไดม้ากท่ีสุด ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ เป็นกระบวนการให้บริการแก่ลูกคา้ท่ีมี
หลากหลายรูปแบบ เช่น การให้บริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอ้ง เอาใจใส่ลูกคา้ เป็นตน้ และปัจจัยด้าน
ลักษณะทางกายภาพ ลกัษณะทางกายภาพของบริษทั/องคก์รท่ีปรากฏแก่สาธารณชน เป็นการส่ือถึง
คุณภาพของการบริการ เพื่อให้ผูรั้บบริการรับรู้และเขา้ถึงภาพลกัษณ์ดงักล่าว เช่น ความรวดเร็วใน
การใหบ้ริการ ความสะอาดของบริษทั การแต่งกายของพนกังาน เป็นตน้ 

 

2.2.  แนวคิดด้านกระบวนการตัดสินใจซ้ือ 
 

Kotler (2003: 183 - 208) ไดก้ล่าวถึงส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคไวว้่า
จุดเร่ิมตน้เพื่อเขา้ใจพฤติกรรมของผูซ้ื้อคือ รูปแบบการตอบรับต่อส่ิงเร้า ซ่ึงส่ิงเร้าภายนอก สภาวะ
แวดลอ้มทางการตลาดจะเขา้ไปสู่ภาวะจิตใจของผูซ้ื้อ คุณลกัษณะของผูซ้ื้อ และกระบวนการในการ
ตดัสินใจ จะน าไปสู่การตดัสินใจซ้ือ ดงัน้ี 

 
2.2.1. คุณลกัษณะของผู้ซ้ือจะเกีย่วข้องกบัปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ ดังนี ้
 

2.2.1.1. ปัจจยัทางวฒันธรรม (Cultural Factors) เป็นปัจจยัขั้นพื้นฐานในการ 
ก าหนดความตอ้งการและพฤติกรรมของมนุษย ์เด็กท่ีก าลงัเจริญเติบโตจะเรียนรู้ส่ิงต่างๆในเร่ือง
ค่านิยม การรับรู้ ความพอใจ และพฤติกรรมผา่นทางสถาบนัครอบครัวและสถาบนัหลกัอ่ืนๆ 
 

2.2.1.2. ปัจจยัทางสังคม (Social Factors) เช่น กลุ่มอา้งอิงซ่ึงประกอบไปดว้ย
บุคคล หรือกลุ่มบุคคลทั้ งหมดท่ีมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อทศันคติและพฤติกรรม 
ครอบครัว ตลอดจนบทบาทและสถานภาพ 

 
2.2.1.3. ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal Factors) เช่น ล าดบัขั้นวงจรชีวติและอาย ุ

ของผูซ้ื้อ อาชีพ สถานะทางเศรษฐกิจ รูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) รวมถึงบุคลิกภาพและ
ความคิดเก่ียวกบัตนเอง 
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2.2.1.4. ปัจจยัทางจิตวทิยา (Psychological Factor) จะเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจ  

(Motivation) บุคคลหน่ึงๆ มีความตอ้งการในส่ิงต่างๆไดห้ลายประการ ความตอ้งการบางอยา่งเป็น
ความตอ้งการเพื่อด ารงชีวิต และเกิดข้ึนจากภาวะตึงเครียดทางร่างกาย เช่น ความหิว ความกระหาย 
ความรู้สึกไม่สบาย เป็นตน้ ความตอ้งการบางอยา่งเป็นความตอ้งการของส่ิงจ าเป็นทางจิตใจท่ีเกิด
จากภาวะตึงเครียดทางจิต หรือความไม่สบายใจ เช่น ความตอ้งการไดรั้บความเคารพนบัถือ หรือ
การเป็นท่ียอมรับของสังคม เป็นตน้ ความตอ้งการทางจิตเกิดข้ึนจากแรงจูงใจท่ีมีความรุนแรงมาก
พอท่ีจะกระตุน้ใหค้วามตอ้งการแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมได ้
 

2.2.2.  ข้ันตอนของกระบวนการตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการน้ัน ผู้บริโภคจะผ่าน
ขั้นตอนต่างๆ  5 ขั้นตอนด้วยกนั คือ 

 
2.2.2.1.  การตระหนกัถึงปัญหา (Problem Recognition) โดยผูบ้ริโภครู้สึกถึง

ความแตกต่างระหว่างภาวะความต้องการท่ีแท้จริง และพึงปรารถนา ซ่ึงความแตกต่างอาจถูก
กระตุน้ โดยส่ิงเร้าภายในหรือภายนอก ดงันั้นนกัการตลาดจึงจ าเป็นตอ้งระบุสถานการณ์ท่ีกระตุน้
ความตอ้งการอยา่งใดอยา่งหน่ึงข้ึนมาใหไ้ด ้และการเก็บขอ้มูลจากผูบ้ริโภคหลายๆคน ท าให้นกัการ
ตลาดสามารถระบุส่ิงเร้าท่ีกระตุน้ให้เกิดความสนใจในหมวดสินคา้หน่ึงๆมากท่ีสุดนั้นมีอะไรบา้ง 
ซ่ึงจะท าใหส้ามารถพฒันากลยทุธ์การตลาดท่ีสามารถกระตุน้ความสนใจของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด 
 

2.2.2.2. การคน้หาขอ้มูลข่าวสาร (Information Search) เม่ือผูบ้ริโภคไดรั้บ
การกระตุน้ จะมีแนวโนม้ท่ีจะคน้หาขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัสินคา้นั้นๆ ซ่ึงสามารถจ าแนกออกเป็น 2 
ระดบัดว้ยกนั คือ ภาวการณ์คน้หาขอ้มูลแบบธรรมดา เรียกวา่ การเพิ่มการพิจารณาให้มากข้ึน เช่น 
การเปิดรับขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้มากข้ึน และในระดบัถดัมา บุคคลอาจเขา้สู่การคน้หาขอ้มูลข่าวสาร
อยา่งกระตือรือร้น โดยการอ่านหนงัสือพิมพ ์โทรศพัทถ์ามเพื่อน และยงัเขา้ร่วมกิจกรรมอ่ืนๆ เพื่อ
เรียนรู้เก่ียวกบัสินคา้ 
 

2.2.2.3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) ผูบ้ริโภค
ประมวลขอ้มูลเก่ียวกบัตราสินคา้เชิงเปรียบเทียบ และท าการตดัสินใจมูลค่าของตราสินคา้นั้นๆ ใน
ขั้นตอนสุดทา้ย อยา่งไร ความจริงคือ กระบวนการประเมินผลขอ้มูลเพื่อประกอบการตดัสินใจนั้น 
ไม่ใช่เร่ืองง่าย หรือเป็นกระบวนการเพียงกระบวนการเดียว ผูบ้ริโภคทุกคนหรือแมก้ระทัง่เพียงคน
เดียว จะมีกระบวนการประเมินเพื่อการตดัสินใจหลายกระบวนการดว้ยกนั และแบบกระบวนการ
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ประเมินของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีพื้นฐานอยูบ่นทฤษฎีการเรียนรู้ ซ่ึงมองวา่ผูบ้ริโภคท าการตดัสินใจ
ซ้ือโดยอาศยัจิตใตส้ านึก และมีเหตุผลสนบัสนุน 
 

2.2.2.4. การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) ในขั้นตอนการประเมิน
ทางเลือกน้ี ผูบ้ริโภคจะสร้างรูปแบบความชอบในระหวา่งตราสารต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นทางเลือกเดียวกนั 
นอกจากน้ีผูบ้ริโภคอาจสร้างรูปแบบความตั้งใจในการซ้ือไวท่ี้ตราสินคา้ท่ีชอบมากท่ีสุด แต่อาจมี 2 
ปัจจยั ท่ีเขา้มาสอดแทรกความตั้งใจ และการตดัสินใจในการซ้ือ คือ 
 

2.2.2.4.1. ปัจจัยด้านทัศนคติของผูอ่ื้น ซ่ึงจะมีผลต่อทางเลือกท่ี
ชอบมากนอ้ยเท่าใดข้ึนอยูก่บั 2 ปัจจยัคือ ความรุนแรงของทศันคติในแง่ลบของผูอ่ื้นท่ีมีต่อทางเลือก
ท่ีพอใจของผูบ้ริโภค และแรงจูงใจของผูบ้ริโภคท่ีจะคลอ้ยตามความตอ้งการของผูอ่ื้น 
 

2.2.2.4.2. ปัจจยัดา้นสถานการณ์ท่ีไม่ไดค้าดการณ์ไวล่้วงหนา้ อาจ 
เป็นตวัท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในการตั้งใจซ้ือได ้
 

2.2.2.5. พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Post Purchase Behavior) หลงัจากซ้ือ 
สินค้ามาแล้ว ผูบ้ริโภคจะมีประสบการณ์ตามระดบัของความพอใจหรือไม่พอใจในระดบัหน่ึง
ระดบัใด งานของนกัการตลาดไม่ใช่จะจบลงหลงัจากท่ีสินคา้ไดถู้กขายออกไปแลว้ แต่นกัการตลาด
ตอ้งคอยตรวจสอบความพอใจหลงัการซ้ือของผูบ้ริโภคอีกดว้ย ไดแ้ก่ กิจกรรมหลงัการซ้ือ การใช ้
และการจดัการหลงัการซ้ือ 
 

ดงันั้น จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีน้ีสามารถน าไปประยุกต์ใชเ้พื่อให้เขา้ใจพฤติกรรม
ของผูซ้ื้อ คือ รูปแบบการตอบรับต่อส่ิงเร้า ซ่ึงส่ิงเร้าภายนอก สภาวะแวดลอ้มทางการตลาดจะเขา้
ไปสู่ภาวะจิตใจของผูซ้ื้อ คุณลกัษณะของผูซ้ื้อ และกระบวนการในการตดัสินใจ จะน าไปสู่การ
ตดัสินใจซ้ือ 
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2.3. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 
 ส าหรับงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือของ
ธนาคารและสถาบนัการเงินท่ีผูว้จิยัไดค้น้ควา้และสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 

2.3.1.   ผลงานศึกษาทีเ่กีย่วข้องในประเทศ 

 

คณาพจน์ ชยัรัตน์ (2553) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือ
รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล ของธนาคารทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) ในเขตภาคใต ้มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการให้บริการสินเช่ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลของลูกคา้ของธนาคารทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) 
ในเขตภาคใต ้โดยศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือรถยนตน์ัง่
ส่วนบุคคลของธนาคารทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) ในเขตภาคใต ้จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือรถยนต์นัง่
ส่วนบุคคลของลูกคา้ของธนาคาร ทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) ในเขตภาคใต ้และศึกษาขอ้เสนอแนะของ
ผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลของลูกคา้ธนาคารทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) ในเขตภาคใต ้โดย
เก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามจากผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลของธนาคารทิสโก ้จ ากดั 
(มหาชน) ในเขตภาคใต ้จ านวน 400 คน ในปี พ.ศ.2553 ค่าสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ 
ค่าความถ่ี และร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ T-test, F-Test และไคสแควร์ 
 

ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายอายุระหว่าง 31 - 40 ปี 
สถานภาพสมรสและจดทะเบียน การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน รายได้
เฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 10,000  -  20,000 บาท มีสมาชิกในครอบครัว 3 - 4 คน และสาขาท่ีใชบ้ริการ
คือ สงขลา พฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือรถยนตข์องธนาคารทิสโก ้พบวา่ส่วนใหญ่เหตุผลในการ
ใช้บริการเน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียต ่า ได้รับขอ้มูลข่าวสารจากการชักชวนจากพนักงานธนาคาร 
ความถ่ีในการใชบ้ริการ 1 คร้ังต่อปี ระยะเวลาท่ีเลือกใชบ้ริการผอ่นช าระ 5 ปี ช่องทางในการช าระ
เงินค่างวดไดแ้ก่ สาขาของธนาคารทิสโก้ และวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บ 400,001 - 500,000 บาท ผล
การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลของธนาคารทิส
โก ้จ ากดั (มหาชน) ในภาคใต ้โดยรวมผูใ้ชบ้ริการให้ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณา
รายดา้นพบวา่ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญัในระดบัมากไปนอ้ยดงัต่อไปน้ี คือ ดา้นบุคลากร ดา้นราคา 
ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย และดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
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ตามล าดบั ยกเวน้ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูใ้ช้บริการให้ความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้น
ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน สาขาท่ีใช้บริการ
ต่างกนั ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลของธนาคารทิสโก ้จ ากดั 
(มหาชน) ในเขตภาคใต ้แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และพฤติกรรมการใช้
บริการสินเช่ือรถยนตส่์วนบุคคล ไดแ้ก่ เหตุผลท่ีใชบ้ริการสินเช่ือ การทราบขอ้มูลการขอรับสินเช่ือ 
ความถ่ีในการใช้บริการ ระยะเวลาท่ีเลือกใช้บริการผ่อนช าระ ช่องทางในการช าระเงิน ค่างวด 
วงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือรถยนต์
ส่วนบุคคลของธนาคารทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) ในเขตภาคใต ้ในดา้นบุคลากรและดา้นราคารอยา่งมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

 
จากการตรวจเอกสารเล่มน้ีท าให้สามารถน าปัจจยัทางการตลาด เช่น ราคา กระบวนการ

ให้บริการ ผลิตภณัฑ์ และช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจของลูกคา้มา
ประยกุตใ์ชใ้นการศึกษาได ้

 
ภูษิต ล่ิมบุตร (2553) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือของธนาคาร

กรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ในจงัหวดักระบ่ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือของผูบ้ริโภค ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ในจงัหวดั
กระบ่ี เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ใน
จงัหวดักระบ่ี จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล และเพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการใชสิ้นเช่ือของ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ในจงัหวดักระบ่ี โดยการสุ่มแบบบงัเอิญจากลูกคา้จ านวน 
197 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบความ
แตกต่างรายคู่ดว้ยวธีิของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method) 

 
ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย สถานภาพสมรส มีอาชีพ

ประกอบธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย มีอายุ 31 - 40 ปี มีระดบัการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดบัประถมศึกษา
หรือต ่ากวา่ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 25,001 - 30,000 บาท วงเงินสินเช่ือท่ีมีอยูใ่ชก้บัธนาคารอยู่
ในปัจจุบนัไม่เกิน 1,000,000 บาท ประเภทสินเช่ือท่ีใช้คือ เงินกู้เพื่อธุรกิจ เม่ือพิจารณาระดบัการ
ตดัสินใจรายดา้น พบวา่ ปัจจยัดา้นราคามีผลต่อการตดัสินใจมากเป็นอนัดบัแรก ผลการเปรียบเทียบ
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือของลูกคา้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ใน
จงัหวดักระบ่ี จ  าแนกตามเพศ พบวา่ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือวิเคราะห์รายดา้น พบวา่ ดา้น
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ราคา ลูกคา้เพศชายและเพศหญิงมีการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในจงัหวดั
กระบ่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนดา้นอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกนั 

 

จากการตรวจเอกสารเล่มน้ีท าให้สามารถน ามาประยุกตใ์ชปั้จจยัส่วนประสมทางการตลาด 
(7P’s) ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของลูกคา้ ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีจึงไดน้ าแนวคิด
ดงักล่าวมาเป็นประเด็นความสนใจท่ีจะท าการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ 

 
วิชชารียา  เรืองโพธ์ิ, (2553) ศึกษาเร่ืองปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการศูนยก์ารคา้สยามพารากอน มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการศูนยก์ารคา้สยามพารากอน เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัทางการตลาดท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการศูนยก์ารคา้สยามพารากอนของลูกคา้ จ  าแนกตามลกัษณะ
ขอ้มูลส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 

 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้และท าวจิยัคร้ังน้ี คือ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการหรือ

เคยใช้บริการท่ีศูนยก์ารคา้สยามพารากอน จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลส าเร็จรูปทาง
สังคมศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยการทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว ถา้พบความแตกต่างรายคู่ใชว้ิธีการทดสอบรายคู่โดยใชสู้ตรวิธี Fisher’s Least 
Significant Difference (LSD) 

 
ผลการศึกษาพบว่า 1) ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21 - 30 ปี สถานภาพโสด 

ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน รายไดต่้อเดือน มากกวา่ 40,000 บาท ข้ึน
ไป 2) ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการศูนยก์ารคา้สยามพารากอนโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบั
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการศูนยก์ารคา้สยามพารา
กอน ในดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้น
คุณภาพการให้บริการ ดา้นคุณลกัษณะศูนยก์ารคา้อยู่ในระดบัมาก 3) ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกนั
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์และบริการมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
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ศูนยก์ารคา้สยามพารากอนแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 4) ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ
แตกต่างกันปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายและด้านการส่งเสริม
การตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการศูนยก์ารคา้สยามพารากอนแตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั 5) ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการศูนยก์ารคา้สยามพารากอน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 6) ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกันปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการศูนยก์ารคา้สยามพารากอนไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 7) ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
และดา้นการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการศูนยก์ารคา้สยามพารากอน
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั 8) ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนแตกต่างกนัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ และดา้นการส่งเสริม
การตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการศูนยก์ารคา้สยามพารากอนแตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากการตรวจเอกสารเล่มน้ีท าใหส้ามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นกระบวนการตดัสินใจเลือกใช้

บริการของลูกคา้ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
ของลูกค้า ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีจึงได้น าแนวคิดดังกล่าวมาเป็นประเด็นความสนใจท่ีจะ
ท าการศึกษาถึงกระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของลูกคา้ได ้

 
2.3.2. ผลงานศึกษาทีเ่กีย่วข้องต่างประเทศ 

 
Osman Murat Kocturk, Mustafa Tepeci, Selim Duramaz and Ayhan Yatbaz, (2013) 

ศึกษาเร่ือง The use of agricultural loan: An analysis of farmers’ bank selection decisions in 
Manisa, Turkey โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกตดัสินใจของเกษตรกร
ในการกูย้ืมเงินท่ีใช้ทางการเกษตรกร เพื่อส ารวจวา่เกษตรกรให้ความส าคญักบัเงินทุนธนาคารใน
ประเทศมากกว่าธนาคารเงินทุนต่างประเทศและเพื่อก าหนดความส าคญัของการปฏิบติังานของ
ธนาคารอิสลามส าหรับเกษตรกร โดยใช้ข้อมูลจากการส ารวจและสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
แบบสอบถามโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบ Likert Scale ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างจะเป็นเกษตรกร 
จ านวน 103 ราย มาจากการเยี่ยมชมฟาร์มและสหกรณ์จาก 5 อ าเภอ และ 5 หมู่บา้น ใน Manisa 
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ประเทศตุรกี โดยใช้เวลาในการสัมภาษณ์พร้อมทั้งอ่านแบบสอบถามให้กบักลุ่มตวัอย่าง รายละ
ประมาณ 15 - 20 นาที ซ่ึงมีการน าขอ้มูลท่ีได้มาท าการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา อาทิเช่น อาย ุ
สถานะภาพสมรส ขนาดครอบครัว ค่าสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน T-test  และการวเิคราะห์การถดถอยโลจิสติก 

 
ผลการศึกษาพบวา่เกษตรกรในกลุ่มตวัอยา่งเกือบทั้งหมดแต่งงานแลว้ มีช่วงอายอุยูร่ะหวา่ง 

41 - 50 ปี สมาชิกในครอบครัวส่วนใหญ่มีจ านวน 1 - 5 คน เกษตรกรในกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่
ส าเร็จการศึกษาระดบัประถมศึกษา สาเหตุของการใชสิ้นเช่ือเน่ืองการขาดเงินทุน รายไดน้อ้ย การ
ซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ใหม่ การซ้ือสัตว์ การซ้ือปุ๋ยและเมล็ดพนัธ์ุ และส่วนใหญ่จะเลือกใช้
ธนาคารของรัฐ และเม่ือพิจารณาผลการศึกษาพบวา่ความน่าเช่ือถือและการเขา้ถึงของธนาคารเป็น
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดในการตดัสินใจเลือกใชเ้งินกูก้บัธนาคารของเกษตรกร เพราะทั้ง 2  ปัจจยั
เกษตรกรมีแนวโน้มท่ีจะชอบธนาคารเอกชนมากกว่าธนาคารของรัฐ เน่ืองจากในประเทศตุรกี
ธนาคารเอกชนจะใชร้ะบบราชการ เช่น จ านอง และการค ้าประกนั นอ้ยกวา่ธนาคารของรัฐ และจะ
พบว่าเกษตรกรไม่ชอบท่ีจะท างานกบัธนาคารอิสลามเน่ืองจากธนาคารเหล่าน้ีไม่มีเงินให้สินเช่ือ
เป็นเงินสด และมีการใหบ้ริการและความน่าเช่ือถือท่ีต ่ากวา่ระดบัมาตรฐาน 

 
จากการตรวจสอบเอกสารเล่มน้ีได้น าการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา การออกแบบ

แบบสอบถามโดยใช ้เกณฑ์การให้คะแนนแบบ Likert Scale เพื่อทดสอบหาปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
เลือกธนาคาร ซ่ึงแบ่งเป็น ความน่าเช่ือถือ คุณภาพบริการ เง่ือนไขการให้กูย้ืม ค่าใชจ่้ายในการกูย้ืม 
การเขา้ถึง และความน่าเช่ือถือของแต่ละบุคคลมาประยกุตใ์ชใ้นการศึกษา 

 
 Frangos, Sotiropoulos, Manolopoulos, and Valvi, (2012) ศึกษาเร่ือง Factors Affecting 
Customers’ Decision for Taking out Bank Loans: A Case of Greek Customers โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของลูกคา้กรีกท่ีจะขอสินเช่ือกบัธนาคารพาณิชย ์โดยใช้
ขอ้มูลจากแบบสอบถาม ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลตั้งแต่ กุมภาพนัธ์  -  เมษายน ค.ศ. 2011 กลุ่ม
ตวัอยา่งคือ ประชากรกรุงเอเธนส์ในประเทศกรีก จ านวน 277 คน โดยค่าสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ T-test  ไคสแควร์ และวิเคราะห์การ
ถดถอยโลจิสติก 
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 ผลการศึกษาพบวา่สถานภาพสมรส การบริการลูกคา้ การออกแบบสถานท่ีให้บริการ และ
อตัราดอกเบ้ียมีความส าคญัท่ีสุดในการขอสินเช่ือ ปัจจยัด้านคุณภาพการให้บริการมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการบริการลูกคา้และการออกแบบ
สถานท่ีใหบ้ริการของธนาคาร และปัจจยัทางสังคม เช่น สถานภาพสมรสของผูกู้มี้บทบาทส าคญัท่ี
จะไดรั้บการอนุมติัสินเช่ือ 
 
 จากการตรวจเอกสารเล่มน้ีท าให้สามารถน าปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการสินเช่ือมาประยกุตใ์นการศึกษา โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ (1) 
ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ เช่น อายุ เพศ สถานภาพสมรส และเงินเดือน เป็นตน้ (2) ปัจจยั
คุณภาพการให้บริการ เช่น การออกแบบสถานท่ีการให้บริการ เป็นตน้ (3) ปัจจยัเก่ียวกบันโยบาย
การกูย้มืเงินของธนาคาร เช่น เง่ือนไขการกูย้มื อตัราดอกเบ้ีย นโยบายการรับประกนั เป็นตน้ 
 

2.4. กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

กรอบแนวคิดตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 คือศึกษาลกัษณะทัว่ไปและลกัษณะการด าเนินธุรกิจ
ของผูป้ระกอบการท่ีใช้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) กับส านักงานเขตปทุมธานี 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วย สถานะความเป็นเจ้าของธุรกิจ ลักษณะธุรกิจ 
ลกัษณะการจดทะเบียน ระยะเวลาเปิดด าเนินกิจการ จ านวนคู่แข่งขนับริเวณใกลเ้คียง พิกดัไม่เกิน 1 
ก.ม. รายไดเ้ฉล่ีย 3 เดือนยอ้นหลงั มีวงเงินสินเช่ือเพื่อธุรกิจกบัธนาคารอ่ืน ธนาคารหลกัท่ีมีวงเงิน
สินเช่ือธุรกิจ มีสินเช่ือท่ียงัผ่อนช าระ เป็นลูกคา้ธนาคารกรุงไทยมาก่ีปี เหตุผลท่ีเลือกใช้บริการ
ธนาคารกรุงไทย เง่ือนไขการขอสินเช่ือเพื่อธุรกิจเหมาะสมหรือไม่ ระยะเวลาผอ่นช าระท่ีเหมาะสม
ส าหรับธุรกิจ และเคยใช้บริการธนาคารกรุงไทยดา้นใด โดยใช้ทฤษฎีกระบวนการตดัสินใจของ
ผูบ้ริโภค ภาพท่ี 2.1 
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                                     ตัวแปรอสิระ                                                                 ตัวแปรตาม 

 

                                                                                    

                                                   Chi-                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  2 .1  กรอบแนวคิดในการศึกษาลักษณะทั่วไปและลักษณะการด า เ นินธุรกิจของ
ผูป้ระกอบการท่ีใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) กบัส านกังานเขตปทุมธานี 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ตามวตัถุประสงค ์

ท่ีมา: ผูว้จิยั, (2557) 
 

กรอบแนวคิดในการศึกษาตามวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 2 คือ ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ของผูป้ระกอบการท่ีเลือกใช้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) กับส านักงานเขตปทุมธานี 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้น
การส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ โดย
ใช้ทฤษฎีส่วนผสมทางการตลาด และแนวคิดด้านกระบวนการตัดสินใจของผู ้บริโภค ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี 

 
2.4.1. ผลิตภณัฑ ์(Product) ประกอบดว้ยวงเงินสินเช่ือท่ีอนุมติัเหมาะสมกบัหลกัประกนั 

ระยะเวลาในการผอ่นช าระหน้ีมีความเหมาะสม หลกัทรัพยท่ี์ใชค้  ้าประกนัมีความเหมาะสม เอกสาร

ข้อมูลทัว่ไปและลกัษณะการด าเนนิธุรกจิของผู้ประกอบการ 
1. ลกัษณะการด าเนินธุรกิจ 
2. ลกัษณะการจดทะเบียน 
3. ระยะเวลาการเปิดด าเนินการ (ตั้งแต่เร่ิมธุรกิจ) 
4. จ านวนคู่แข่งขนับริเวณใกลเ้คียง พิกดัไม่เกิน 1 ก.ม. 
5. รายไดเ้ฉล่ีย 3 เดือนยอ้นหลงั                                                                           
6. มีวงเงินสินเช่ือเพ่ือธุรกิจกบัธนาคารอ่ืน 
7. ธนาคารหลกัท่ีมีวงเงินสินเช่ือธุรกิจ 
8. มีสินเช่ือท่ียงัผอ่นช าระอยู ่
9. ระยะเวลาท่ีเป็นลูกคา้ธนาคารกรุงไทย 
10. เหตผุลท่ีเลือกใชบ้ริการธนาคารกรุงไทย 
11. ความเหมาะสมของเง่ือนไขการขอสินเช่ือเพ่ือธุรกิจ

ขนาดเลก็ (sSME) ประเภทวงเงินเบิกเกินบญัชี (OD) 
12. ระยะเวลาผอ่นช าระท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจ 
13. บริการท่ีเคยใชข้องธนาคารกรุงไทย 

 

 

 

การตัดสินใจเลอืกใช้บริการ
สินเช่ือ sSME 
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ท่ีใชป้ระกอบการพิจารณาสินเช่ือ ประเภทสินเช่ือท่ีมีให้เลือกหลากหลาย และหลกัเกณฑก์ารอนุมติั
สินเช่ือมีความยดืหยุน่ 
 

2.4.2. ราคา (Price) ประกอบดว้ยความเหมาะสมของอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ความเหมาะสม 
ของค่าธรรมเนียมการจดัการสินเช่ือ ความเหมาะสมของค่าบริการประเมินราคาหลกัประกนั ความ
เหมาะสมของค่าธรรมเนียมในการออกหนงัสือค ้าประกนั ความเหมาะสมของค่าประกนัคุม้ครอง
วงเงินสินเช่ือ และความเหมาะสมของภาระการผอ่นช าระต่อเดือน 
 

2.4.3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ประกอบดว้ยสถานท่ีตั้งอยูใ่นท าเลท่ีเดินทางได ้
สะดวก สถานท่ีจอดรถมีเพียงพอ จ านวนสาขา และความปลอดภยัของสถานท่ีตั้ง 
 

2.4.4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ประกอบดว้ยมีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผา่น 
ส่ือต่างๆ มีพนักงานออกประชาสัมพันธ์นอกสถานท่ี ช่ือเสียงและภาพลักษณ์ของธนาคาร 
ค าแนะน าจากลูกคา้ของธนาคาร และมีแผน่พบั โบรชวัร์แจก 
 

2.4.5. บุคลากร (People) ประกอบดว้ยพนกังานใหค้  าปรึกษาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เขา้ใจง่าย  
เอาใจใส่ลูกค้า พนักงานมีความรู้ความสามารถ พนักงานมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี พนักงานมีความ
น่าเช่ือถือ พนักงานมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ และพนักงานสามารถตอบสนองและ
ใหบ้ริการไดอ้ยา่งรวดเร็ว รวมทั้งความต่อเน่ืองในการดูแลลูกคา้ 
 

2.4.6. กระบวนการใหบ้ริการ (Process) ประกอบดว้ยความรวดเร็วในการอนุมติัสินเช่ือ  
ขั้นตอนการขอสินเช่ือ การเตรียมเอกสารเพื่อยืน่ขอสินเช่ือ การไปเยี่ยมสถานท่ีประกอบการของผูกู้ ้
และการประเมินราคาหลกัทรัพยมี์มาตรฐาน 
 

2.4.7. ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Evidence) ประกอบดว้ยอุปกรณ์ และเคร่ืองมือ
ต่างๆมีความพร้อม มีส่ิงอ านวยความสะดวกของธนาคาร ความสะอาดและเป็นระเบียบของธนาคาร 
และมีการจดัภูมิทศัน์สวยงามเหมาะสม รวมถึงมีความชดัเจนของป้ายแนะน าการใชบ้ริการ ดงัภาพ
ท่ี 2.2 
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ภาพที่ 2.2  กรอบแนวคิดในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูป้ระกอบการท่ีใช้บริการ
สินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) กับส านักงานเขตปทุมธานี ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) ตามวตัถุประสงค ์

ท่ีมา: ผูว้จิยั, (2557) 
 
 กรอบแนวคิดในการศึกษาตามวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 3 คือ ศึกษาความสัมพนัธ์ของขอ้มูล
ทัว่ไปและลกัษณะการด าเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการต่อการตดัสินใจของ
ผู ้ประกอบการท่ีเลือกใช้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) กับส านักงานเขตปทุมธานี 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ดงัภาพท่ี 2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

การตัดสินใจเลอืกใช้บริการ
สินเช่ือ sSME 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 
2. ดา้นราคา (Price) 
3. ดา้นการจดัจ าหน่าย (Place)   
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
5. ดา้นบุคลากร (People) 
6. ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ (Process) 
7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 
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ภาพที่ 2.3  กรอบแนวคิดในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูป้ระกอบการท่ีใช้บริการ
สินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) กับส านักงานเขตปทุมธานี ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) ตามวตัถุประสงค ์

ท่ีมา: ผูว้จิยั, (2557) 
 
2.5   วธีิการศึกษา 

 
การวิจยัคร้ังน้ีเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก 

(sSME) กบัส านกังานเขตปทุมธานี ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ไดมี้วธีิการวจิยั ดงัน้ี 
 

2.5.1 กลุ่มประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 
 

ประชากรของการศึกษาในคร้ังน้ี คือ ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดเล็ก ในจงัหวดั
ปทุมธานี ท่ีไดรั้บอนุมติัสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) กบัส านกังานเขตปทุมธานี ธนาคารกรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน) ซ่ึง ณ ปัจจุบนัมีการคาดการณ์จ านวนลูกคา้ในความดูแลของส านกังานเขตปทุมธานี 
102 ราย น ามาก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งไดจ้ากสูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973: 125) 
โดยใหมี้ค่าความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบัร้อยละ 5 จึงไดจ้  านวนตวัอยา่งทั้งส้ิน 100 ราย 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 
2. ดา้นราคา (Price) 
3. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

(Promotion) 
4. ดา้นพนกังาน (People) 
5. ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ

(Process) 

 

ข้อมูลทัว่ไปและลกัษณะการด าเนนิธุรกจิของ
ผู้ประกอบการ 
1. ลกัษณะการด าเนินธุรกิจ 
2. ลกัษณะการจดทะเบียน 
3. ระยะเวลาการเปิดด าเนินการ (ตั้งแต่เร่ิมธุรกิจ) 
4. จ านวนคู่แข่งขนับริเวณใกลเ้คียง พิกดัไม่เกิน 1 ก.ม. 
5. รายไดเ้ฉล่ีย 3 เดือนยอ้นหลงั                                                                           
6. มีวงเงินสินเช่ือเพ่ือธุรกิจกบัธนาคารอ่ืน 
7. ธนาคารหลกัท่ีมีวงเงินสินเช่ือธุรกิจ 
8. มีสินเช่ือท่ียงัผอ่นช าระอยู ่
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โดยระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลภาคสนาม คือ การแจกแบบสอบถาม ระหว่างเดือน มิถุนายน - 
สิงหาคม พ.ศ. 2557 

สูตร n = 
21 Ne

N


 

ก าหนดให ้ n คือ จ านวนหรือขนาดของตวัอยา่ง 
  N คือ จ านวนหรือขนาดของประชากร (111 แห่ง) 
  e คือ ความน่าจะเป็นของความผดิพลาดท่ียอมใหเ้กิดข้ึนได ้(ในท่ีน้ีใช ้0.05) 
 

สาขา จ านวน (ราย) ใช้สูตร Taro Yamane กลุ่มตัวอย่าง 

คลองหลวง 2 2 2 

ตลาดพนูทรัพย ์ 18 14 16 

ตลาดไท 20 16 18 
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร 7 6 7 

ปทุมธานี 21 17 21 

พิทกัษส์ันติ 5 4 5 

มธ.ศูนยรั์งสิต - - 2 
ราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 2 2 2 

ลาดหลุมแกว้ 10 8 10 

อ าเภอสามโคก 17 14 16 

เทสโกโ้ลตสั นวนคร - - 1 

รวม 102 83 100 

 
ตารางที่ 2.1  แสดงจ านวนท่ีคาดการณ์ของประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ส าหรับลูกคา้สินเช่ือธุรกิจ

ขนาดเล็ก (sSME) กบัส านกังานเขตปทุมธานี ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ณ 29 
พ.ค. 2557 

ท่ีมา: ทีมควบคุมและพฒันาบุคลากรสินเช่ือรายยอ่ย, กลุ่ม Loan Factory ส าหรับสินเช่ือธุรกิจขนาด
เล็กและรายยอ่ย 

หลงัจากไดท้  าการเก็บกลุ่มตวัอย่างตามเวลาท่ีก าหนดคือ มิถุนายน – สิงหาคม มีจ านวน
ลูกค้าท่ีได้รับการอนุมติัสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) จ  านวน 50 ราย เน่ืองจากจ านวนตามท่ี
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คาดการณ์ขา้งตน้นั้นมีจ านวนลูกคา้ท่ีถูกปฏิเสธอยู่ดว้ย อีกทั้งขั้นตอนกระบวนการอนุมติัมีความ
ล่าชา้ จึงท าผลกลุ่มตวัอยา่งไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ขา้งตน้ 

 
สาขา จ านวนลูกค้าทีไ่ด้รับการอนุมัติ (คน) 

สาขาคลองหลวง - 
สาขาตลาดพนูทรัพย ์ 11 
สาขาตลาดไท 8 
สาขานิคมอุตสาหกรรม นวนคร 4 
สาขาปทุมธานี 4 
สาขาพิทกัษส์ันติ (ตลาดปทุมธานี) 7 
สาขามธ.ศูนยรั์งสิต 1 
สาขามหาวทิยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์ - 
สาขาลาดหลุมแกว้ (แยกนพวงศ)์ 4 
สาขาอ าเภอสามโคก 11 
สาขาเทสโกโ้ลตสั นวนคร - 

รวม 50 

 

ตารางที่ 2.2  แสดงจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง ส าหรับลูกคา้สินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) กบัส านกังาน
เขตปทุมธานี ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ท่ีไดรั้บการอนุมติั ณ 31 ส.ค. 2557 

ท่ีมา: ทีมควบคุมและพฒันาบุคลากรสินเช่ือรายยอ่ย, กลุ่ม Loan Factory ส าหรับสินเช่ือธุรกิจขนาด
เล็กและรายยอ่ย 

 
2.5.2  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 
ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม โดย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดใ้ชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งผูท่ี้ใช้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก  (sSME) 
กบัส านกังานเขตปทุมธานี ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) โดยแบบสอบถามจะมีลกัษณะปลาย
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ปิด (Close-end Questionnaire) และค าถามปลายเปิด (Open-end Questionnaire) แบ่งออกเป็น 3 
ส่วน ดงัน้ี 
 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปและลกัษณะการด าเนินธุรกจิของผู้ประกอบการ 
 
 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตร์และลักษณะของธุรกิจของผูต้อบ
แบบสอบถาม ไดแ้ก่ ลกัษณะธุรกิจ ลกัษณะการจดทะเบียน ระยะเวลาเปิดด าเนินกิจการ จ านวนคู่
แข่งขนับริเวณใกลเ้คียง พิกดัไม่เกิน 1 ก.ม. รายไดเ้ฉล่ีย 3 เดือนยอ้นหลงั มีวงเงินสินเช่ือเพื่อธุรกิจ
กับธนาคารอ่ืน ธนาคารหลัก ท่ีมีวงเงินสินเ ช่ือธุรกิจ มีสินเช่ือท่ีย ังผ่อนช าระ เ ป็นลูกค้า
ธนาคารกรุงไทยมาก่ีปี เหตุผลท่ีเลือกใช้บริการธนาคารกรุงไทย เง่ือนไขการขอสินเช่ือเพื่อธุรกิจ
เหมาะสมหรือไม่ ระยะเวลาผอ่นช าระท่ีเหมาะสมส าหรับธุรกิจ และเคยใชบ้ริการธนาคารกรุงไทย
ดา้นใด ซ่ึงมีจ านวนทั้งส้ิน 13 ขอ้ โดยขอ้ค าถามนั้นเป็นลกัษณะให้เลือกตอบตามความเหมาะสม
ของลกัษณะของผูใ้ชบ้ริการแต่ละคน ซ่ึงมีลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด โดยลกัษณะค าถามมีหลาย
ค าตอบใหเ้ลือก (Multiple Choices question) 
 
 ส่วนที่ 2 ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก 
(sSME) 
 
 เป็นแบบสอบถามท่ีมีการแบ่งปัจจยัทางการตลาด ซ่ึงประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ
ใหบ้ริการ และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ออกเป็น 5 ระดบัท่ีผูต้อบเลือกตอบค าถามเพียงขอ้เดียว 
ซ่ึงมีลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด 
 
 ลกัษณะค าถามในส่วนท่ี 2 เป็นการถามความคิดเห็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) และการสร้างแบบประมาณค่าน้ีสร้างโดยใช ้Likert Scale เป็นการแบ่งมาตราส่วน (Scale) 
ประมาณค่า มี 5 ระดบั (บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2549: 10) ดงัน้ี 
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ระดบัคะแนนส าคญัต่อการตดัสินใจ    ระดบัคะแนน 
ส าคญันอ้ยท่ีสุด        1 
ส าคญันอ้ย         2 
ส าคญัปานกลาง        3 
ส าคญัมาก        4 
ส าคญัมากท่ีสุด        5 

 
การแปลความหมายของข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 

พิจารณาจากระดบัคะแนนเฉล่ียตามเกณฑ์ ซ่ึงจดัชั้นเท่ากนั (Class Interval) ซ่ึงแบ่งเป็น 5 ระดบั 
(ประคอง  กรรณสูต, 2547: 63) 

 
 ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายถึง ความส าคญัต่อการตดัสินใจใชบ้ริการนอ้ยท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึง ความส าคญัต่อการตดัสินใจใชบ้ริการนอ้ย 
 ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายถึง ความส าคญัต่อการตดัสินใจใชบ้ริการปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายถึง ความส าคญัต่อการตดัสินใจใชบ้ริการมาก 
ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมายถึง ความส าคญัต่อการตดัสินใจใชบ้ริการมากท่ีสุด 
 
ส่วนที ่3 ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
 

 เป็นแบบสอบถามท่ีมีค าถามแบบเปิด เพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดแ้สดงความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการน าไปปรับปรุงการบริการของธนาคาร หรือปรับปรุงตวั
ผลิตภณัฑข์องธนาคารใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้ 
 
 ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารรายงานการวิจยั
ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งวารสารอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2.6 การทดสอบเคร่ืองมือ 
 

2.6.1 การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) โดยการตรวจสอบ และพิจารณาเน้ือหาของ 
แบบสอบถามว่า ครอบคลุมปัจจยัท่ีสอดคล้องกับสมมติฐานในการศึกษาหรือไม่ ซ่ึงเป็นการ
ทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และความเท่ียงตรงตามโครงสร้าง (Construct 
Validity) โดยน าแบบสอบถามไปเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อตรวจสอบเน้ือหาและภาษาท่ีใชใ้นการ
ส่ือสาร และน าค าแนะน าต่างๆมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้แบบสอบถามมีความถูกตอ้งและตรงกบั
วตัถุประสงคท่ี์จะศึกษา 
 

2.6.2 การทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability) เพื่อให้แน่ใจวา่ค าถามมีความน่าเช่ือถือในเชิง
สถิติ วิธีการทดสอบ กระท าโดยการน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Pre-test) กบักลุ่มตวัอย่างท่ี
ลกัษณะคลา้ยคลึงกบัประชากรท่ีจะท าการศึกษา จ านวน 10 ชุด เพื่อทดสอบวา่ค าถามแต่ละขอ้ใน
แบบสอบถามสามารถส่ือความหมายได้ตรงตามท่ีผูศึ้กษาก าหนดไวห้รือไม่ หลังจากนั้นน า
แบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลและทดสอบด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อหาค่า
สัมประสิทธ์ิอลัฟ่า (Alpha coefficient) ของครอนบาช ซ่ึงค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า (Alpha Coefficient) 
จะก าหนดให้ค่าความน่าเช่ือถือได้ของสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าจ านวนมากกว่าหรือเท่ากบั 0.7  (ถ้า
ทดสอบไดน้้อยกว่า 0.7 จะตอ้งแกไ้ขแบบสอบถามแลว้ท าการทดสอบแบบสอบถามท่ีแกไ้ขกบั
กลุ่มตวัอย่างซ ้ าใหม่จนกว่าค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่ามากกว่าหรือเท่ากบั 0.7) (สุจิตรา  พิริยฉัตรกุล, 
2550 อา้งอิง Cronbach, 1990) 
 
2.7 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดท้  าการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยน าแบบสอบถามท่ีไดม้าวเิคราะห์ 

โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป และท าการทดสอบสมมติฐาน ดว้ยวธีิทางสถิติเพื่อตอบวตัถุประสงคข์อง
การศึกษาดงัต่อไปน้ี 
 

2.7.1 วเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปและลกัษณะการด าเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการท่ีเลือกใช ้
บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) กบัส านกังานเขตปทุมธานี ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
จะใช้ข้อมูลปฐมภูมิท่ีได้จากแบบสอบถามน ามาวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาในรูปแบบแจกแจง
ความถ่ี และค่าร้อยละ 
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2.7.2 วเิคราะห์ระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก  

(sSME) กบัส านกังานเขตปทุมธานี ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) จะใชข้อ้มูลปฐมภูมิท่ีไดจ้าก
แบบสอบถาม น ามาวเิคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนาในรูปแบบของการหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ซ่ึงมีวธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
 

2.7.2.1 ใชข้อ้มูลปฐมภูมิท่ีไดจ้ากการเก็บแบบสอบถามมาวเิคราะห์ดว้ยสถิติเชิง 
พรรณนา (Description Statistics) ในรูปของสถิติ และน าเสนอในรูปแบบของตารางแจกแจงความถ่ี 
และค่าร้อยละ โดยท าการวิเคราะห์ถึงระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจโดยใชว้ิธีฐานนิยม (Mode) 
ซ่ึงเป็นการวดัทศันคติโดยก าหนดระดบัความมากน้อยเก่ียวกบัการให้ความส าคญัต่อการตดัสินใจ 
ซ่ึงจะก าหนดคะแนนตามระดบัความส าคญั 5 ระดบั คือ ส าคญัน้อยท่ีสุด ส าคญัน้อย ส าคญัปาน
กลาง ส าคญัมาก ส าคญัมากท่ีสุด โดยผูต้อบแบบสอบถามจะตอ้งเลือกตอบค าตอบเพียงค าตอบเดียว
ท่ีตรงกบัความรู้สึกของผูต้อบ  
 

ฐานนิยมเป็นค่ากลางท่ีบอกให้นักวิจยัทราบว่าค่าใดของขอ้มูลท่ีจ  านวนมากท่ีสุด หรือมี
ความถ่ีสูงสุด โดยมีเกณฑ์การวดัระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจ จากการหาค่าร้อยละระหว่าง
จ านวนความถ่ีของระดบัการตดัสินใจต่อจ านวนแบบสอบถามทั้งหมด โดยสามารถหาค่าร้อยละได้
ตามสูตร ดงัน้ี 

 
ร้อยละ = จ านวนความถ่ีของระดบัการตดัสินใจ  ×  100 
        จ  านวนแบบสอบถามทั้งหมด 
 

2.7.3 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของข้อมูลทั่วไปและลักษณะการด าเนินธุรกิจของ
ผูป้ระกอบการกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือสินเช่ือ
ธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) กบัส านกังานเขตปทุมธานี ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) โดยใช้การ
วเิคราะห์เชิงพรรณนาในรูปของสถิติ และน าเสนอในรูปแบบของตารางแจกแจงความถ่ี และค่าร้อย
ละ โดยใช้ขอ้มูลปฐมภูมิท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามมาท าการวิเคราะห์ โดยวิธีการไคสแควร์ 
เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) 
กบัส านกังานเขตปทุมธานี ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)โดยการวิเคราะห์ค่าไคสแควร์ มีสูตร
ดงัน้ี 
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โดยท่ี 2  = ค่าทดสอบไคสแควร์ 
 

ij
O  = ค่าความถ่ีท่ีไดจ้ากการสังเกต 

 
ij

E  = ค่าความคาดหวงัท่ีคาดคะเนไว ้

i
r  = ผลรวมของ row ท่ี i 

j
C  = ผลรวมของ Column ท่ี j 

r  = จ านวนลกัษณะของตวัแปรท่ี 1 
j  = จ านวนลกัษณะของตวัแปรท่ี 2 
n  = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

  
 จากสูตรการค านวณค่า 2 ข้างต้น ถ้าค่า 2 ท่ีค  านวณได้มีค่าน้อยกว่าค่า 2  จาก
ตารางไคสแควร์ท่ีมีค่าอิสระ (Degree of Freedom, d.f.) เท่ากบั (r – 1)(c – 1) จะยอมรับสมมติฐาน 

0
H  แสดงวา่ตวัแปรทั้งสองหรือคุณลกัษณะทั้งสองไม่มีความสัมพนัธ์กนั ถา้ 2  ท่ีค  านวณไดมี้

ค่ามากกวา่ค่า 2  จากตารางไคสแควร์จะปฏิเสธสมมติฐาน 
0

H  แสดงวา่ยอมรับขอ้สมมติฐาน 

1
H  วา่เป็นจริง แสดงวา่ตวัแปรทั้งสอง หรือคุณลกัษณะทั้งสองมีความสัมพนัธ์กนั โดยการศึกษา

คร้ังน้ี ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติ (α) 0.05 ก าหนด Critical Region ท่ีค่า d.f. เท่ากบั 0.95 เพื่อ
ทดสอบความสัมพนัธ์ของปัจจยัดงัน้ี 
 

1. เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไปและลักษณะการด าเนินธุรกิจของ
ผูป้ระกอบการ ซ่ึงประกอบด้วย สถานะความเป็นเจ้าของธุรกิจ ลักษณะธุรกิจ ลักษณะการจด
ทะเบียน ระยะเวลาเปิดด าเนินกิจการ จ านวนคู่แข่งขนับริเวณใกลเ้คียง พิกดัไม่เกิน 1 ก.ม. รายได้
เฉล่ีย 3 เดือนยอ้นหลงั มีวงเงินสินเช่ือเพื่อธุรกิจกบัธนาคารอ่ืน ธนาคารหลกัท่ีมีวงเงินสินเช่ือธุรกิจ 
มีสินเช่ือท่ียงัผอ่นช าระ เป็นลูกคา้ธนาคารกรุงไทยมาก่ีปี เหตุผลท่ีเลือกใช้บริการธนาคารกรุงไทย 
เง่ือนไขการขอสินเช่ือเพื่อธุรกิจเหมาะสมหรือไม่ ระยะเวลาผอ่นช าระท่ีเหมาะสมส าหรับธุรกิจ และ
เคยใชบ้ริการธนาคารกรุงไทยดา้นใด กบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
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บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) กบัส านกังานเขตปทุมธานี ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
ซ่ึงประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการขาย บุคลากร 
กระบวนการใหบ้ริการ และลกัษณะทางกายภาพ วา่ปัจจยัทั้งสองมีความเป็นอิสระต่อกนัหรือไม่ 
โดยมีขอ้สมมติฐานทางสถิติ ดงัน้ี 
 

0
H  : ขอ้มูลทัว่ไปและลกัษณะการด าเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัส่วน

ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) กับ
ส านกังานเขตปทุมธานี ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
 

1
H  : ขอ้มูลทัว่ไปและลกัษณะการด าเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการ มีความสัมพนัธ์กบัส่วนประสม

ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) กบัส านกังานเขต
ปทุมธานี ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
 
α = 0.05 
ค านวณค่า 2  โดยมี Degree of Freedom (d.f.) = (r – 1)(c – 1) 
โดยท่ี r = จ านวนประเภทของตวัแปรท่ี 1 
 c = จ านวนประเภทของตวัแปรท่ี 2 

ก าหนด Critical Region 2  ท่ีค่า d.f. = 0.95 
 
ถา้ 2  ท่ีค  านวณไดน้อ้ยกวา่ 2  ท่ีค่า d.f. , 0.95 จะยอมรับ 

0
H  คือปัจจยัทั้งสองเป็น

อิสระต่อกนั แต่ถา้ 2  ท่ีค  านวณไดม้ากกว่า 2  ท่ีค่า d.f., 0.95 จะปฏิเสธ 
0

H  และยอมรับ 

1
H  คือปัจจยัทั้งสองมีความสัมพนัธ์กนั 

 
 โดยสามารถน า 2  มาใชป้ระยุกตใ์นการท างานวิเคราะห์หาผลความสัมพนัธ์ระหวา่งตวั
แปรอิสระและตวัแปรตามได ้(ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ, 2541) 
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บทที ่3 
 

ข้อมูลสินเช่ือธุรกจิขนาดเลก็ (sSME) 
 

ในบทน้ีเป็นการศึกษาสภาพทัว่ไปของขอ้มูลสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ซ่ึงกล่าวถึง
ความหมายของธุรกิจขนาดเล็ก ความส าคญัของธุรกิจขนาดเล็ก คุณลกัษณะของธุรกิจขนาดเล็ก 
และการขอสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็กของธนาคารพาณิชย ์และขอ้มูลทัว่ไปของธนาคารกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

 
3.1. ความหมายของธุรกจิขนาดเลก็ 

 
ธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) มีจุดเร่ิมตน้ผนัแปรมาจาก วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม หรือ

SMEs ซ่ึงยอ่มาจาก Small and Medium Enterprises หมายถึง ธุรกิจท่ีเป็นอิสระมีเอกชนเป็นเจา้ของ 
ด าเนินการโดยเจา้ของเอง ไม่เป็นเคร่ืองมือของธุรกิจใด ไม่ตกอยู่ภายใตอิ้ทธิพลของบุคคล หรือ
ธุรกิจอ่ืน มีตน้ทุนในการด าเนินงานต ่า และมีพนกังานจ านวนไม่มาก โดยครอบคลุมกิจการ 3 กลุ่ม
ใหญ่ ไดแ้ก่ 

 
1. การผลิต (Product Sector) หมายความครอบคุลมถึง การผลิตท่ีเป็นลกัษณะของการ

ประกอบการอุตสาหกรรมทุกประเภท โดยความหมายท่ีเป็นสากลของการผลิตก็คือการเปล่ียนรูป
วตัถุให้เป็นผลิตภณัฑ์ชนิดใหม่ด้วยเคร่ืองจกัรกล หรือเคมีภณัฑ์ โดยไม่ค  านึงว่างานนั้นท าโดย
เคร่ืองจกัรหรือดว้ยมือ ทั้งน้ีกิจการผลิตสินคา้ในท่ีน้ีรวมถึงการแปรรูปผลิตผลการเกษตรอยา่งง่ายท่ี
มีลกัษณะเป็นการอุตสาหกรรม การผลิตท่ีมีลกัษณะเป็นวิสาหกิจชุมชน และการผลิตท่ีเป็นการ
ประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนดว้ย 

 
2. การคา้ (Trading Sector) หมายความครอบคลุมถึง การให้บริการเก่ียวกบัการคา้ โดยท่ี

การคา้ส่ง หมายถึง การขายสินคา้ใหม่ และสินคา้ใช้แลว้ให้แก่ ผูค้า้ปลีก ผูใ้ชใ้นงานอุตสาหกรรม 
งานพาณิชยกรรม สถาบนั ผูใ้ช้ในงานวิชาชีพ และรวมทั้งการขายให้แก่ผูค้า้ส่งด้วยกนัเอง ส่วน
การคา้ปลีก หมายถึง การขายโดยไม่มีการเปล่ียนรูปสินคา้ทั้งสินคา้ใหม่และสินคา้ใช้แล้วให้กบั
ประชาชนทัว่ไปเพื่อการบริโภคหรือการใชป้ระโยชน์เฉพาะส่วนบุคคลในครัวเรือน การคา้ในท่ีน้ีมี
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ความหมายรวมถึง การเป็นนายหน้าหรือตวัแทนการซ้ือขาย สถานีบริการน ้ ามนั และสหกรณ์
ผูบ้ริโภค 
 

3. การบริการ (Service Sector) หมายความครอบคลุมถึง การศึกษา การสุขภาพ การบนัเทิง 
การขนส่ง การก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย ์การโรงแรมและหอพกั การภตัตาคาร การขายอาหาร 
การขายเคร่ืองด่ืมของภตัตาคารและร้านอาหาร การใหบ้ริการเช่าส่ิงบนัเทิงและการพกัผอ่นหยอ่นใจ 
การให้บริการส่วนบุคคล บริการในครัวเรือน บริการท่ีให้กบัธุรกิจ การซ่อมแซมทุกชนิด และการ
ท่องเท่ียวและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการท่องเท่ียว 
 

ส าหรับธุรกิจขนาดเล็ก หรือ sSME จะยอ่มาจาก Small – Small and Medium Enterprises 
โดยทางธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความวา่เป็นกลุ่มลูกคา้ธุรกิจขนาดเล็ก (Size 
S) ท่ีมียอดขายไม่เกิน 100 ลา้นบาท ซ่ึงครอบคลุมกิจการ 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

 
1. ธุรกิจคา้ปลีกขนาดเล็ก  
2. ธุรกิจคา้ส่งขนาดเล็ก 
3. ธุรกิจบริการ 
4. ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการเกษตร 
5. โรงงาน หรือการผลิตขนาดเล็ก 
 
ซ่ึงจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้น SMEs และ sSME จะมีความแตกต่างกนัในดา้นขนาดของ

ธุรกิจ โดย SMEs จะมีขนาดท่ีใหญ่กวา่ sSME ทั้งน้ีเน่ืองจากทางธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
เห็นถึงความส าคญัของกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดเล็ก ท่ียงัไม่มีสินเช่ือประเภทใดรองรับ จึงได้เกิด
ผลิตภณัฑสิ์นเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ข้ึนมาเพื่อรองรับกลุ่มลูกคา้เป้าหมายน้ี 
 
3.2 ความส าคัญของธุรกจิขนาดเลก็ 
 

มนุษยทุ์กคนมีความตอ้งการในดา้นต่าง ๆ ไม่เหมือนกนัและไม่มีท่ีส้ินสุด นบัตั้งแต่ความ
ตอ้งการด้านอาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศยั ยารักษาโรค แล้วยงัมีความตอ้งการด้านอ่ืน ๆ อีก 
เช่น ความปลอดภยั ความมัน่คงท่ีจะมีงานท า มีสวสัดิภาพในสังคม ความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนท่ีไม่เส่ียง
ภยั มีหลกัประกนัในทางต่าง ๆ เพื่อให้คนด าเนินชีวิตไปไดด้ว้ยดี ดงันั้น ธุรกิจขนาดเล็ก ซ่ึงถือว่า 
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เป็นธุรกิจพื้นฐานเขา้มามีบทบาทส่วนหน่ึง ในการตอบสนองความตอ้งการของคนในสังคม และมี
ส่วนช่วยในการพฒันา ประเทศดว้ย ซ่ึงประเทศไทยมีระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมหรือเสรี ท่ีตวั
บุคคลมีสิทธิเสรีภาพ ในการท่ีจะเลือกด าเนินการใด ๆ ภายใตข้อบเขตของกฎหมายและเป็นระบบท่ี
ยอมใหมี้การแข่งขนักนัโดยการก ากบัดูแล ของรัฐบาล 

 
3.3 คุณลกัษณะของธุรกจิขนาดเลก็ 

 
แม้ว่าการให้ค  าจ  ากัดความธุรกิจขนาดเล็กจะแตกต่างกันไปบ้าง แต่อย่างไรก็ตาม 

คุณลกัษณะโดยทัว่ไป ของธุรกิจขนาดเล็ก มกัจะมีเหมือนกนัในส่ิงต่อไปน้ี 
 
1. การบริหารงานเป็นอิสระ กล่าวคือ การก่อตั้งมกัจะไม่จดัตั้งเป็นส่วนหน่ึงของกิจการ 

แห่งอ่ืนท่ีมี ขนาดใหญ่กวา่ และเป็นธุรกิจท่ีผูบ้ริหารซ่ึงเป็นเจา้ของกิจการมีอิสระจากการควบคุม 
จากภายนอก และสามารถท าการตดัสินใจ เร่ืองส าคญัต่าง ๆ ไดด้ว้ยตนเอง 

 
2. เงินทุนมกัจะไดม้าจากตวัเจา้ของเอง หรืออาจจะระดมเงินทุนมาจากกลุ่มคนใกลชิ้ด ท่ี

รู้จกักนัดี หรืออาจเป็นเครือญาติกนั 
 
3. ขอบเขตการด าเนินงานส่วนใหญ่มกัจ ากดัอยูใ่นทอ้งถ่ิน โดยท่ีคนงานและเจา้ของ มกัจะ

เป็นบุคคลท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนเดียวกนั 
 
4. ขนาดของกิจการมกัจะมีขนาดเล็ก เม่ือเทียบกบัธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั ซ่ึงการวดั

อาจใชย้อดขาย จ านวนพนกังาน ก าไรรวมท่ีท าไดห้รือเกณฑ์อ่ืนใดท่ีเหมาะสมส าหรับน ามาใชว้ดัก็
ได ้
 
3.4 ข้อมูลทัว่ไปของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ส านักงานเขตปทุมธานี 

 
 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ส านกังานเขตปทุมธานี ท าหนา้ท่ีให้บริการสินเช่ือธุรกิจ
ขนาดเล็ก (sSME) กบัผูป้ระกอบการขนาดเล็ก โดยให้บริการทางด้านการเงินแก่ผูป้ระกอบการ
ธุรกิจท่ีมีความตอ้งการใชเ้งินทุนหมุนเวยีนและขยายการลงทุน  
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3.5 ความหมายของสินเช่ือธุรกจิของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  

 
หมายถึง สินเช่ือท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าไปใช้ในการด าเนินธุรกิจ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

คือ 
3.5.1. สินเช่ือท่ีใชห้มุนเวยีน คือ สินเช่ือท่ีให้ลูกคา้ใชห้มุนเวียนไดภ้ายในวงเงิน ระยะเวลา

(1 ปี) และเง่ือนไขตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา เช่น กูเ้บิกเงินเกินบญัชี รับซ้ือลดเช็ค กูโ้ดยตัว๋ฯ รับรอง/
อาวลัตัว๋, Packing Credit (P/C) และ Letter of Guarantee (L/G)  เป็นตน้ 

 
3.5.2. สินเช่ือท่ีไม่ใช้หมุนเวียน คือ สินเช่ือท่ีให้ลูกค้าใช้ภายในวงเงิน ระยะเวลา และ

เง่ือนไขตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา โดยไม่สามารถใชห้มุนเวยีนในจ านวนท่ีไดเ้บิกใชไ้ปแลว้ ส่วนใหญ่
จะใชล้งทุนในสินทรัพยถ์าวรเป็นหลกั เช่น เงินกูป้ระจ า (Term Loan) และ Letter Credit (L/C) เป็น
ตน้ 

 
3.6 ผลติภัณฑ์สินเช่ือธุรกจิขนาดเลก็ (sSME) ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

 
 ผลิตภณัฑข์องธนาคารกรุงไทย ส าหรับผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก แบ่งไดเ้ป็น 12  
ลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
 

3.6.1 สินเช่ือธุรกิจธุรกิจอเนกประสงค ์5 ประเภท (sSME) เป็นผลิตภณัฑ์แรกของสินเช่ือ
ธุรกิจ sSME ของธนาคารกรุงไทยเหมาะส าหรับผูป้ระกอบการในธุรกิจ 5 ประเภทคือ (1) ธุรกิจคา้
ปลีก (2) ธุรกิจคา้ส่งขนาดเล็ก (3) ธุรกิจบริการ (4) ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการเกษตร (5) โรงงานหรือ
ธุรกิจการผลิตขนาดเล็ก ซ่ึงเป็นผูท่ี้ต้องการเงินเพื่อใช้โดยอเนกประสงค์ส าหรับธุรกิจรายย่อย 
เจา้ของธุรกิจขนาดเล็กท่ีตอ้งการเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่อง หรือขยายกิจการ และเจา้ของธุรกิจ
ขนาดเล็กท่ีตอ้งการรีไฟแนนซ์ เพื่อให้ไดรั้บวงเงินมากกวา่ท่ีเดิม โดยมีจุดเด่นคือกูง่้ายไม่ตอ้งบอก
วตัถุประสงคก์ารกู ้ยืดหยุน่ส าหรับลูกคา้ กรณีท่ีรายการเดินบญัชีของลูกคา้ไม่สะทอ้นรายไดจ้ริง ก็
สามารถใชห้ลกัฐานแสดงรายไดอ่ื้นๆ ประกอบการขอสินเช่ือได้ (ฝ่ายผลิตภณัฑ์สินเช่ือบุคคล และ
ธุรกิจใหเ้ช่าซ้ือ, สายงานธุรกิจรายยอ่ยและเครือข่าย, 17 มิ.ย. 2557) 
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3.6.2 สินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีออกมาส าหรับผูท่ี้เป็นเจา้ของธุรกิจ
ขนาดเล็ก หรือผูป้ระกอบการ SMEs รวมถึงผูท่ี้ไม่อยู่ในเง่ือนไขตามท่ีระบุในผลิตภณัฑ์สินเช่ือ
ธุรกิจอเนกประสงค์  โดยมีจุดเด่นคือ ให้มีวงเงินสินเช่ือตามความตอ้งการของลูกคา้ สามารถแบ่ง
เบาภาระการผ่อน ด้วยการยืดเวลาการผ่อนช าระได้สูงสุด 10 ปี และมีความหลากหลายของ
ผลิตภณัฑ์ทั้งสินเช่ือระยะสั้นสินเช่ือระยะยาวและหนังสือค ้าประกนัตามแต่ละวตัถุประสงค์ทาง
ธุรกิจ (ฝ่ายผลิตภณัฑ์สินเช่ือบุคคล และธุรกิจให้เช่าซ้ือ, สายงานธุรกิจรายย่อยและเครือข่าย, 25 
ก.ค. 2557) 
 

3.6.3 สินเช่ือธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง (sSME) วงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ของ
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)โดยผลิตภณัฑ์น้ีเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีออกมาเสริมจากสินเช่ือเพื่อ
ธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) โดยผลิตภณัฑ์น้ีจะมุ่งเนน้กลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างหลกั (Main 
Contractor) หรือ ผูรั้บเหมาช่วง (Sub Contractor) ซ่ึงผลิตภณัฑ์น้ีมีจุดเด่น คือ ความยืดหยุน่ กรณีท่ี 
Statement ของลูกคา้ไม่สะทอ้นรายไดจ้ริง สามารถใชห้ลกัฐานท่ีแสดงรายไดอ่ื้นๆประกอบการขอ
สินเช่ือได ้และมีความครอบคลุมบริการดา้นหนงัสือค ้าประกนั ท าให้เกิดความสะดวกในการออก
หนงัสือค ้าประกนัไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดโครงการ (ฝ่ายผลิตภณัฑสิ์นเช่ือบุคคล และธุรกิจให้เช่าซ้ือ, 
สายงานธุรกิจรายยอ่ยและเครือข่าย, 17 มิ.ย. 2557) 

3.6.4 สินเช่ือเพื่อผูป้ระกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน เป็นผลิตภณัฑ์ส าหรับบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคลท่ีเป็นลูกคา้เก่า หรือลูกคา้ใหม่ (ไม่เคยมีสินเช่ือธุรกิจกบัธนาคารกรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน) มาก่อน) ท่ีตอ้งการเงินทุน หรือผูป้ระกอบการ OTOP ระดบั 3 ดาว - 5 ดาว หรือ
วสิาหกิจชุมชนท่ีด าเนินกิจการมาแลว้ไม่ต ่ากวา่ 2 ปี ซ่ึงมีจุดเด่น คือ ลดขอ้จ ากดัดา้นหลกัประกนัท่ี
ไม่เพียงพอของกิจการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน โดยให้วงเงินสินเช่ือสูงสุดถึง 3 เท่าของมูลค่า
หลกัประกนั ซ่ึงใช้บรรษทัประกนัสินเช่ือ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) มาร่วมค ้าประกนั และ
สินเช่ือพิเศษส าหรับผูป้ระกอบการ OTOP ท่ีไดรั้บรางวลัมาตรฐาน ระดบั 3 ดาว ถึง ระดบั 5 ดาว
เท่านั้น โดยวตัถุประสงคใ์นการขอสินเช่ือจะเป็นไปตามความตอ้งการใชเ้งินของผูป้ระกอบกิจการ 
OTOP และวิสาหกิจชุมชนในการด าเนินธุรกิจแต่ละประเภท หรือเพื่อการรีไฟแนนซ์ วงเงินจาก
สถาบนัการเงินอ่ืน (ฝ่ายผลิตภณัฑ์สินเช่ือบุคคล และธุรกิจให้เช่าซ้ือ, สายงานธุรกิจรายย่อยและ
เครือข่าย, 17 มิ.ย. 2557) 

 
3.6.5 สินเช่ือส าหรับผูป้ระกอบการใหม่ Start-up SMEs เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีออกมาเพื่อใช้

ลงทุนและเสริมสภาพคล่องให้กบัผูป้ระกอบการท่ีเร่ิมตน้ประกอบธุรกิจ ซ่ึงเหมาะส าหรับบุคคล



41 

ธรรมดา หรือนิติบุคคลท่ีเป็นลูกคา้เก่า หรือลูกคา้ใหม่ (ไม่เคยมีสินเช่ือธุรกิจกบัธนาคารกรุงไทย 
จ ากัด (มหาชน) มาก่อน) ท่ีต้องการเงินทุน หรือเป็นผูป้ระกอบการท่ีเร่ิมต้นประกอบธุรกิจ 
ระยะเวลาด าเนินธุรกิจ 1 - 3 ปี โดยมีจุดเด่นคือ ผูเ้ร่ิมตน้ท าธุรกิจท่ีมีประสบการณ์ไม่ถึงเกณฑ์การ
พิจารณาสินเช่ือปกติก็สามารถกู้ได้ ลดข้อจ ากัดด้านหลกัประกนัไม่เพียงพอส าหรับลูกค้าท่ีเพิ่ง
เร่ิมตน้ธุรกิจ โดยใหบ้รรษทัประกนัสินเช่ือ อุตสาหกรรมขนาดยอ่ม (บสย.) มาร่วมค ้าประกนั (ฝ่าย
ผลิตภณัฑสิ์นเช่ือบุคคล และธุรกิจใหเ้ช่าซ้ือ, สายงานธุรกิจรายยอ่ยและเครือข่าย, 17 มิ.ย. 2557) 
 

3.6.6 สินเช่ืออิสระเพื่อการแพทย์ เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้อเนกประสงค์ หรือเพื่อขยาย
กิจการ หรือ เสริมสภาพคล่องในกิจการ ได้แก่ ลงทุนดา้นท่ีดิน/ก่อสร้างอาคาร, ซ้ืออาคารสถาน
ประกอบการ, ปรับปรุงต่อเติมสถานประกอบการ และซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองมือและเวชภณัฑ์ทางการ
แพทย์ โดยมีผลิตภณัฑ์มีจุดเด่น คือเป็นสินเช่ือพิเศษเฉพาะผูป้ระกอบวิชาชีพซ่ึงเก่ียวข้องกับ
ทางการแพทยแ์ละเภสัชกรรม มีความยืดหยุน่ไม่มีหลกัประกนัก็สามารถกูไ้ด ้โดยใชบุ้คคลในสาย
อาชีพทางการแพทยเ์ป็นผูค้  ้ าประกนั (ฝ่ายผลิตภณัฑ์สินเช่ือบุคคล และธุรกิจให้เช่าซ้ือ, สายงาน
ธุรกิจรายยอ่ยและเครือข่าย, 17 มิ.ย. 2557) 
 

3.6.7 สินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก KTB - sSME 3 เท่า  เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีเหมาะส าหรับบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคลท่ีเป็นลูกคา้เก่า หรือลูกคา้ใหม่ (ไม่เคยมีสินเช่ือธุรกิจกบั KTB มาก่อน หรือ
เป็นเจา้ของธุรกิจท่ีด าเนินกิจการมาไม่ต ่ากวา่ 2 ปี มีความตอ้งการเงินมากกวา่หลกัทรัพยค์  ้าประกนั 
(ใช้ บรรษทัประกนัสินเช่ือ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค  ้ าฯ) หรือเจา้ของธุรกิจท่ีตอ้งการรี
ไฟแนนซ์ โดยมีจุดเด่นคือ ลดขอ้จ ากดัดา้นหลกัประกนัท่ีไม่เพียงพอ โดยให้วงเงินสูงสุดถึง 3 เท่า
ของมูลค่าหลกัประกัน และให้วงเงินกู้ได้มากกว่าสถาบนัการเงินเดิม ส าหรับลูกคา้ท่ีตอ้งการรี
ไฟแนนซ์ (ฝ่ายผลิตภณัฑสิ์นเช่ือบุคคล และธุรกิจใหเ้ช่าซ้ือ, สายงานธุรกิจรายยอ่ยและเครือข่าย, 17 
มิ.ย. 2557) 

 
3.6.8 สินเช่ือบตัรฟลีทการ์ด (Fleet Card) ส าหรับสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก(sSME) เป็น

ผลิตภณัฑท่ี์เหมาะส าหรับนิติบุคคล หรือองคก์ร หรือหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
ท่ีตอ้งการวงเงินประเภทบตัรเติมน ้ามนั (Fleet Card) เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายบริหาร และด าเนินงานทัว่ไป 
โดยผลิตภณัฑ์มีจุดเด่นคือ ธนาคารจะออกบตัรตามจ านวนบตัรท่ีลูกคา้ตอ้งการเพื่อใชส้ าหรับช าระ
ค่าบริการสินคา้/บริการ และบตัรแต่ละใบจะมีการก าหนดวงเงินสินเช่ือเพื่อช าระค่าสินคา้/บริการ 
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(ฝ่ายผลิตภณัฑ์สินเช่ือบุคคล และธุรกิจให้เช่าซ้ือ, สายงานธุรกิจรายย่อยและเครือข่าย, 17 มิ.ย. 
2557) 

 
3.6.9 สินเช่ือเพื่อการเกษตรเฉพาะลูกคา้รายเดิม เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีออกมาเพื่อเสริมสร้าง

สภาพคล่องให้แก่ลูกคา้ หรือหาแหล่งทุนเพิ่มส าหรับการด าเนินการทางด้านการเกษตร ซ่ึงกลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมายคือ ลูกคา้เดิมของธนาคารท่ีใชสิ้นเช่ือเพื่อการเกสรมาไม่ต ่ากวา่ 1 ปี โดยจุดเด่นของ
ผลิตภณัฑ์คือ ตอบสนองสินเช่ือเกษตรแบบหมุนเวียน และแบบไม่หมุนเวียนส าหรับลูกคา้รายเดิม
ของธนาคาร และเติมเต็มวงเงินกู ้โดยสามารถเพิ่มวงเงินไดเ้ท่ากบัยอดหน้ีท่ีลดลง ท าให้ลูกคา้หมด
ความกงัวงดา้นสภาพคล่อง บริการ (ฝ่ายผลิตภณัฑสิ์นเช่ือบุคคล และธุรกิจให้เช่าซ้ือ, สายงานธุรกิจ
รายยอ่ยและเครือข่าย, 17 มิ.ย. 2557) 

 
3.6.10 สินเช่ือเพื่อผูป้ระกอบการร้านทอง (KTB-sSME Gold Shop) เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีช่วย

เพิ่มสภาพคล่อง หรือหาแหล่งทุนเพิ่ม ซ่ึงน าเสนอในรูปแบบสินเช่ือระยะสั้น และระยะยาวส าหรับ
ธุรกิจ SMEs ประเภท ร้านทอง โดยกลุ่มลูกคา้เป้าหมายคือ เจา้ของกิจการ (บุคคลธรรมดา) หรือ
ผูบ้ริหาร (นิติบุคคล) ท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจร้านทอง/คา้ทอง มาไม่ต ่ากว่า 2 ปี และตอ้งการ
เงินทุนเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง หรือขยายกิจการ หรือเป็นลูกคา้เก่า หรือลูกคา้ใหม่ (ไม่เคยมีสินเช่ือ
ธุรกิจกบัธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) มาก่อน) ท่ีท าธุรกิจร้านทอง/คา้ทอง โดยจุดเด่นของ
ผลิตภณัฑคื์อ ใหว้งเงินสูงสุด 1.5 เท่าของมูลค่าหลกัประกนั (ฝ่ายผลิตภณัฑสิ์นเช่ือบุคคล และธุรกิจ
ใหเ้ช่าซ้ือ, สายงานธุรกิจรายยอ่ยและเครือข่าย, 17 มิ.ย. 2557) 

 
3.6.11 สินเช่ือกรุงไทยคุม้ครองธุรกิจ sSME คือการให้สินเช่ือระยะยาวเพื่อช าระค่าเบ้ีย

กรมธรรม์ประกนัชีวิตให้แก่บริษทัประกนัชีวิตท่ีธนาคารเห็นชอบ โดยเป็นไปตามความสมคัรใจ
ของลูกคา้ผูข้อสินเช่ือ ทั้งน้ีเพื่อบรรเทาความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกบัสินเช่ือธุรกิจ sSME (ไม่รวม
กรณีสินเช่ือท่ีมีบรรษทัประกันสินเช่ือ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค  ้ าประกัน) หากมีการ
เสียชีวิตหรือทุพพลภาพส้ินเชิงถาวรของลูกคา้ผูข้อสินเช่ือ และเพื่อช าระค่าเบ้ียประกนัชีวิตของ
ลูกคา้สินเช่ือธุรกิจ sSME (ลูกค้าใหม่) ซ่ึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจะเป็นผูป้ระกอบการ sSME ท่ี
ตอ้งการป้องกนัความเส่ียงในอนาคตใหก้บัธุรกิจตนเองโดยจุดเด่นของผลิตภณัฑ์ คือ ลดความกงัวล
เร่ืองภาระหน้ีในธุรกิจ ประกนัชีวิตจ่ายแทนหากเจา้ของธุรกิจเสียชีวิต หรือทุพพลภาพส้ินเชิงถาวร
ในระหวา่งท่ีด าเนินธุรกิจ sSME  
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3.6.12 สินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก (sSME Generic Product) เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีช่วยเสริมสร้าง
สภาพคล่องใหก้บัลูกคา้ท่ีเป็นเจา้ของธุรกิจขนาดเล็ก หรือผูป้ระกอบการ SMEs ท่ีด าเนินธุรกิจมาไม่
ต ่ากวา่ 2 ปี โดยจุดเด่นของผลิตภณัฑ์คือ ให้วงเงินสินเช่ือต่างความตอ้งการของลูกคา้ สามารถแบ่ง
เบาภาระการผอ่น ดว้ยการยดืเวลาการผอ่นช าระไดสู้งสุด 10 ปี  
 

3.7 ความหมายของสินเช่ือธุรกจิขนาดเลก็ (sSME) ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
 

หมายถึง สินเช่ือเพื่อใชเ้อนกประสงคใ์นธุรกิจสินเช่ือรายยอ่ย ซ่ึงให้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 10 
ลา้นบาท 

3.7.1. กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย คือ บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล *ลูกคา้ใหม่ หรือ ลูกคา้ท่ีไม่เคย
มีสินเช่ือกบัธนาคารกรุงไทยมาก่อน เท่านั้น ซ่ึงสามารถแยกประเภทธุรกิจท่ีก าหนดได ้5 ประเภท 
ดงัน้ี 

3.7.1.1. ธุรกิจร้านคา้ปลีกขนาดเล็ก หมายถึง ร้านคา้ขนาดเล็ก อาทิ ร้านจ าหน่าย
สินคา้ปลีก ร้านสังฆภณัฑ ์ร้านขายยา ร้านขายหนงัสือ ฯลฯ 

 
3.7.1.2. ธุรกิจร้านคา้ส่งขนาดเล็ก หมายถึง ร้านคา้ขนาดเล็ก อาทิ ร้านจ าหน่ายสินคา้

ทัว่ไป ฯลฯ 
 
3.7.1.3. ธุรกิจบริการขนาดเล็ก หมายถึง ธุรกิจสปา ร้านให้บริการต่างๆ อาทิ 

ร้านอาหาร หรือร้านซ่อมรถต่างๆ ฯลฯ 
 
3.7.1.4. ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตร หมายถึง ร้านท่ีขายสินคา้เกษตรต่อเน่ือง

ต่างๆ อาทิ ร้านขายเคร่ืองมือเกษตร ร้านขายปุ๋ย แต่ไม่ใชธุ้รกิจฟาร์มสัตว ์
 
3.7.1.5. โรงงานหรือธุรกิจการผลิตขนาดเล็ก หมายถึง ธุรกิจโรงงานขนาดเล็ก อาทิ 

โรงงานเคร่ืองป้ันดินเผา ร้านรับเช่ือม หรือ โรงงานผลิตขนาดเล็ก หรือด าเนินการผลิตสินคา้ซ่ึงใช้
ในการก่อสร้าง เช่น กลอน บานพบั มือจบั ฯลฯ 

 
3.7.2. กลุ่มลูกคา้ท่ีไม่ใช่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย มีดงัน้ี 
 

3.7.2.1. เพิงคา้ขาย ซ่ึงส่วนมากจะเป็นสิทธิการเช่า 
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3.7.2.2. ร้านเล็กๆ อาจเป็นตึกแถวท่ีเป็นของตนเองแลว้เปิดร้านเล็กๆ 
 
3.7.2.3. แผงลอย/ตลาด ถือวา่ไม่มีหลกัแหล่ง 
 

3.7.3. วตัถุประสงคข์องสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก sSME คือ 
 

3.7.3.1.  กรณีบุคคลธรรมดา  เพื่อการอเนกประสงคส์ าหรับธุรกิจรายยอ่ย 
 
3.7.3.2. กรณีนิติบุคคล  เพื่อขยายธุรกิจและเสริมสภาพคล่อง 
 
3.7.3.3.  เพื่อรีไฟแนนซ์ ลูกคา้ท่ีดีจากสถาบนัการเงิน โดยหน้ีเดิมตอ้งเป็นหน้ีท่ีเกิด

จากวตัถุประสงคเ์พื่อธุรกิจ  
 

3.7.4. จุดประสงค์หลกัของการออกผลิตภณัฑ์สินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) เน่ืองจาก
ลูกคา้อาจไม่มีเอกสารตามมาตรฐานทัว่ไปท่ีธนาคารตอ้งการในการยื่นสินเช่ือ เช่น Bank Statement 
ซ่ึงในการขอสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ใช้เอกสารในการยื่นอย่างใดอย่างหน่ึงยอ้นหลัง 3 
เดือน ดงัน้ี 

 
3.7.4.1. invoice ยอดขาย 
 
3.7.4.2.  ยอดสั่งซ้ือและตวัอยา่งเอกสารการคา้ 
 
3.7.3.3. บิลเงินสด หรือ บิลซ้ือสินคา้/สรุปยอดบริการรายวนั 

 
3.7.3.4. เอกสารรายไดค้่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เช่น บิลค่าไฟฟ้า 

 
3.7.3.5. ใบขายน ้ายางของสหกรณ์ หรือองคก์ารสวนยาง 

 
3.7.3.6. ใบขายขา้วพืช/ผลของโรงสี หรือสหกรณ์ 
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3.7.3.7. ใบโควตาออ้ย + เอกสารรายไดข้ายออ้ยใหโ้รงงานน ้าตาล 

 
3.7.3.8. บิลค่าเท่ียววิง่ดิน หรือค่าขนไม ้

 
3.7.3.9. เอกสารการขายผลผลิตทางการเกษตร 

 
3.7.3.10. บิล/invoice ยอดขาย/สัญญาจา้งท าของ/ใบส่งของ 
 
3.7.3.11. เอกสารรายไดค้่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เช่น บิลค่าไฟฟ้า 

 
3.8 หน่วยงานทีดู่แลควบคุมผลงานของส านักงานเขต คือ กลุ่มเครือข่ายนครหลวง 2 ซ่ึงดูแล
ทั้งหมด 9 ส านกังานเขตของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ดงัน้ี 

 
3.8.1 ส านกังานเขตวงศส์วา่ง มีสาขาอยูใ่นความดูแลทั้งหมด 13 สาขา ประกอบดว้ย สาขา

ศรีย่าน สาขาเตาปูน สาขากระทรวงศึกษาธิการ สาขาท าเนียบรัฐบาล สาขารัฐสภา สาขาถนน
ประชาราษฎร์ สาขาวงศ์สว่าง สาขาบางโพ สาขาราชวตัร สาขาไฮมอลล์สามเสน สาขาวงศ์สว่าง
ทาวน์เซ็นเตอร์ สาขาถนนสามเสน (วชิรพยาบาล) และสาขาไวทม์อลล ์

 
3.8.2 ส านกังานเขตราชเทวี มีสาขาอยู่ในความดูแลทั้งหมด 15 สาขา ประกอบดว้ย สาขา

ถนนศรีอยุธยา สาขาราชเทวี สาขาองค์การเภสัชกรรม สาขาประตูน ้ า สาขาการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย สาขาพาลาเดียม เวิลด์ ชอ้ปป้ิง (ประตูน ้ า) สาขาเซ็นจูร่ี สาขาศูนยก์ารคา้ใบหยก สาขา
อาคารวรรณสรณ์ สาขากรมโรงงานอุตสาหกรรม สาขาสถาบนัโรคผิวหนัง สาขาซิต้ี คอมเพล็กซ์ 
ประตูน ้า สาขาอาคารเคพีไอ ทาวเวอร์ สาขาเดอะแพลทินมั แฟชัน่มอลล ์และสาขาวคิตอร่ี มอลล ์

 
3.8.3 ส านกังานเขตจตุจกัร มีสาขาอยูใ่นความดูแลทั้งหมด 19 สาขา ประกอบดว้ย สาขา 

อนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ สาขาวิภาวดี - รังสิต 5  สาขาประดิพทัธ์ 13 สาขาองคก์ารตลาดเพื่อเกษตรกร 
(จตุจกัร) สาขาประดิพทัธ์ 16 สาขากระทรวงการคลงั สาขาอาคารเอก็ซิม สาขาการปิโตรเลียม สาขา
การบินไทย สาขาซอยอารีย ์สาขากรมสรรพากร สาขาสถานีขนส่งผูโ้ดยสารกรุงเทพฯ (จตุจกัร) 
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สาขาเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ สาขาบ๊ิกซี สะพานควาย สาขาเจ.เจ.มอลล์ (จตุจกัร) สาขากรมการ
ขนส่งทางบก สาขาสวนจตุจกัร สาขาอาคารซนัทาวเวอร์ส และสาขาส านกังาน กลต. 
 

3.8.4 ส านกังานเขตลาดปลาเคา้ มีสาขาอยูใ่นความดูแลทั้งหมด 17 สาขา ประกอบดว้ย 
สาขาลาดพร้าว 33 สาขาพหลโยธิน 39 สาขาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาโชคชยั 4 ซอย 22 สาขา
ประชานิเวศน์ สาขาลาดปลาเคา้ 41 สาขายูเน่ียนมอลล์ลาดพร้าว สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว สาขา
ล า ดพ ร้ า ว  71 ส า ข า ศ า ล อ าญ า  ส า ข า ส า นั ก ง าน  คปภ .  ( ถ นน รั ช ด า ภิ เ ษ ก )  ส า ข า
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน สาขาเทสโกโ้ลตสั วงัหิน สาขาพหลโยธิน 40 สาขาอเวนิว รัช
โยธิน สาขามหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม และสาขานวมินทร์ ซิต้ี อเวนิว 

 
3.8.5 ส านกังานเขตแจง้วฒันะ มีสาขาอยู่ในความดูแลทั้งหมด 19 สาขา ประกอบด้วย 

สาขาทีโอที (แจง้วฒันะ) สาขาการประปานครหลวง สาขา กสท.โทรคมนาคม สาขาแจง้วฒันะ 
สาขาสรงประภา สาขาท่าอากาศยานกรุงเทพ สาขาไอทีสแควร์ หลกัส่ี สาขาตลาดวงศกร สาขาศูนย์
ราชการเฉลิมพระเกียรติแจง้วฒันะ (อาคาร บี) สาขาศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติแจง้วฒันะ (อาคาร 
เอ) สาขาไปรษณียไ์ทย สาขาศาลปกครอง สาขากรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) สาขาบ๊ิกซี แจง้วฒันะ 
สาขาวิภาวดี-รังสิต 64 สาขาพหลโยธิน 62/1 สาขาตลาดใหม่ดอนเมือง สาขาบ๊ิกซี สายไหม และ
สาขาชินเขต ซอย 2/42 
 

3.8.6 ส านกังานเขตนนทบุรี 1  มีสาขาท่ีอยูใ่นความดูแลทั้งหมด 17 สาขา ประกอบดว้ย 
สาขานนทบุรี สาขาติวานนท ์3 สาขารัตนาธิเบศร์ สาขางามวงศว์าน สาขากระทรวงสาธารณสุข - ติ
วานนท ์สาขาท่าน ้ านนทบุรี สาขากระทรวงพาณิชย ์สาขาเดอะมอลล์งามวงศว์าน สาขาส านกังาน 
ก.พ. สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า รัตนาธิเบศร์ สาขาตลาดท่าอิฐ สาขาเอสพลานาด งามวงศว์าน - แคราย 
สาขาพนัธ์ุทิพย ์พลาซ่า งามวงศ์วาน สาขาส านักงานประกนัสังคม สาขาส านกังานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล สาขาศูนยก์ารคา้สลากไทย และสาขาเทศบาลนนทบุรี 

 
3.8.7 ส านักงานเขตนนทบุรี 2 มีสาขาอยู่ในความดูแลทั้งหมด 15 สาขา ประกอบด้วย  

สาขาบางกรวย สาขาบางบวัทอง สาขาปากเกร็ด สาขาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตบางกรวย สาขาเมืองทอง
ธานี สาขาถนนกาญจนาภิเษก (บางใหญ่) สาขาอาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค สาขาตลาดรวมใจ (เมืองทอง
ธานี) สาขาเซ็นเตอร์พ้อยท์ (บางใหญ่) สาขาตลาดกลางบางใหญ่ สาขาท่าน ้ าปากเกร็ด สาขา
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เซ็นทรัลพลาซ่า แจง้วฒันะ สาขาโฮมโปร ราชพฤกษ ์สาขาเดอะวอลค์ ราชพฤกษ ์และสาขาพระป่ิน 
3 (ถ.กาญจนาภิเษก)  

 
3.8.8 ส านกังานเขตปทุมธานี มีสาขาท่ีอยู่ในความดูแลทั้งหมด 11 สาขา ประกอบดว้ย 

สาขาคลองหลวง สาขาตลาดไท สาขาตลาดพูนทรัพย ์สาขามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ สาขานิคม
อุตสาหกรรมนวนคร สาขาปทุมธานี สาขาพิทกัษส์ันติ (ตลาดปทุมธานี) สาขามหาวิทยาลยัราชภฏั-
วไลยอลงกรณ์ สาขาลาดหลุมแกว้ สาขาเทสโกโ้ลตสันวนคร และสาขาอ าเภอสามโคก 

 
3.8.9 ส านกังานเขตธัญบุรี มีสาขาอยู่ในความดูแลทั้งหมด 16 สาขา ประกอบดว้ย สาขา

รังสิต  สาขาตลาดส่ีมุมเมือง สาขารังสิต - นครนายก คลอง 4 สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต สาขารังสิต-
นครนายก คลอง 10 สาขาเซียร์รังสิต สาขาบ๊ิกซี รังสิต คลอง 6 สาขาบ๊ิกซี ล าลูกกา (คลอง 5) สาขา
ขาเทสโกโ้ลตสั ล าลูกกา (คลอง 2) สาขาบ๊ิกซี รังสิต สาขาเทศบาลนครรังสิต สาขาเมืองเอกรังสิต 
สาขาเพียวเพลส รังสิต คลอง 2 สาขาตลาดนานาเจริญ (ล าลูกกา คลอง 2) สาขารังสิต-นครนายก 
คลอง 6 สาขารังสิต-นครนายก คลอง 3 
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บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 
 
การศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ของ

ธนาคารกรุงไทย ส านกังานเขตปทุมธานี” ใชแ้บบสอบถาม จ านวน 50 ชุด สอบถามกลุ่มลูกคา้ท่ีใช้
บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) กับธนาคารกรุงไทย ส านักงานเขตปทุมธานี ตั้ งแต่ 1 
พฤษภาคม - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557 แลว้น าขอ้มูลมาท าการวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
คอมพิวเตอร์ส าหรับการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูศึ้กษาไดแ้บ่งการน าเสนอขอ้มูลออกเป็น 3 
ส่วน คือ 

 
4.1.  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็นผูใ้ช้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก 

(sSME) ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ส านกังานเขตปทุมธานี 
 
4.2. ปัจจัย ท่ี มีผลต่อการตัดสินใจใช้บ ริการสินเ ช่ือธุรกิจขนาดเล็ก  (sSME)  กับ

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ส านกังานเขตปทุมธานี 
 
4.3. การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามและปัจจยัท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
ส านกังานเขตปทุมธานี 

 
 รายละเอียดของการวิเคราะห์จะน าเสนอด้วยตารางแสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลและการ
ตีความหมายของขอ้มูล โดยมีความส าคญัและเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาของผลการศึกษาดงัน้ี 
 
4.1. ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามซ่ึงเป็นผู้ใช้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก (sSME)   ของ
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ส านักงานเขตปทุมธานี 
 

ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามประกอบดว้ย ลกัษณะธุรกิจ ลกัษณะการจดทะเบียน 
ระยะเวลาเปิดด าเนินกิจการ จ านวนคู่แข่งขนับริเวณใกล้เคียง พิกดัไม่เกิน 1 ก.ม. รายได้เฉล่ีย 3 
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เดือนยอ้นหลัง มีวงเงินสินเช่ือเพื่อธุรกิจกับธนาคารอ่ืน ธนาคารหลักท่ีมีวงเงินสินเช่ือธุรกิจ มี
สินเช่ือท่ียงัผ่อนช าระ ระยะเวลาท่ีเป็นลูกคา้ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) เหตุผลท่ีเลือกใช้
บริการธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ความเหมาะสมของเง่ือนไขการขอสินเช่ือเพื่อธุรกิจ 
(sSME) ประเภทวงเงินเบิกเกินบญัชี (OD) ระยะเวลาผอ่นช าระท่ีเหมาะสมส าหรับธุรกิจ บริการท่ี
เคยใชก้บัธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

 
ตารางที ่4.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามท่ีไดรั้บการอนุมติัสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) 

กบัส านกังานเขตปทุมธานี ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
 

ข้อมูลทัว่ไปและลกัษณะธุรกิจของผู้ประกอบการ จ านวน (n=50) ร้อยละ (%) 

1. ลกัษณะการด าเนินธุรกจิ 
      ธุรกิจร้านคา้ปลีกขนาดเล็ก 26 52 

    ธุรกิจร้านคา้ส่งขนาดเล็ก 12 24 

    ธุรกิจบริการขนาดเล็ก 8 16 

    ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการเกษตร - - 

    โรงงานหรือธุรกิจการผลิตขนาดเล็ก 4 8 

2. ลกัษณะการจดทะเบียน     
  ไม่เคยจดทะเบียน 23 46 

  กิจการเจา้ของคนเดียว 17 34 

  บริษทัจ ากดั 5 10 

  หา้งหุน้ส่วนจ ากดั 5 10 

  หา้งหุน้ส่วนสามญั - - 

3. ระยะเวลาทีก่จิการเร่ิมด าเนินธุรกจิจนถึงปัจจุบัน     

  ตั้งแต่ 2 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 26 52 

  มากกวา่ 3 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี 6 12 
  มากกวา่ 4 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 4 8 

  มากกวา่ 5 ปี ข้ึนไป 14 28 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

ข้อมูลทัว่ไปและลกัษณะธุรกิจของผู้ประกอบการ จ านวน (n=50) ร้อยละ (%) 

4. คู่แข่งบริเวณใกล้เคียงร้าน พกิดัไม่เกนิ 1 ก.ม. 
    ไม่มีคู่แข่งขนั 4 8 

  1 - 3 ร้าน 29 58 

  4 - 6 ร้าน 17 34 

  มากกวา่ 6 ร้านข้ึนไป - - 

5. รายได้เฉลีย่ 3 เดือนย้อนหลงัของธุรกจิ 
    100,001 - 500,000 บาท 13 26 

  500,001 - 1,000,000 บาท 17 34 
  1,000,001 -1,500,000 บาท 10 20 

  1,500,001 - 2,000,000 บาท 3 6 

  มากกวา่ 2,000,001 บาท 7 14 

6. ท่านเคยมีสินเช่ือเพือ่ธุรกจิขนาดเลก็กบัธนาคารอื่น 
   ไม่เคย 39 78 

  เคย 11 22 

7. ธนาคารหลกัที่ท่านมีวงเงินสินเช่ือธุรกจิ 
    ไม่มี 39 78 

  ธนาคารกรุงเทพ 2 4 

  ธนาคารกรุงไทย - - 

  ธนาคารกสิกรไทย 6 12 
  ธนาคารไทยพาณิชย ์ 3 6 

  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา - - 

  ธนาคารทหารไทย - - 

  ธนาคารอ่ืนๆ - - 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

ข้อมูลทัว่ไปและลกัษณะธุรกิจของผู้ประกอบการ จ านวน (n=50) ร้อยละ (%) 

8. ปัจจุบันท่านยงัมีวงเงินสินเช่ือทีผ่่อนช าระอยู่ 
    มี 41 82 

  ไม่มี 9 18 

9. ท่านเป็นลูกค้าสินเช่ือธนาคารกรุงไทยมานานกี่ปี 
    ไม่เคยเป็นลูกคา้สินเช่ือธนาคารกรุงไทย 4 8 

  นอ้ยกวา่ 1 ปี 2 4 

  ตั้งแต่ 1 - 3 ปี 19 38 
  ตั้งแต่ 4 - 6 ปี 12 24 

  ตั้งแต่ 7 - 10 ปี 9 18 

  มากกวา่ 10 ปี ข้ึนไป 4 8 

10. เหตุผลที่ท่านเลอืกใช้บริการธนาคารกรุงไทย 
    ธนาคารมีช่ือเสียง 20 40 

  บริการไดส้ะดวกรวดเร็ว 6 12 

  มีสาขามาก เดินทางสะดวก 8 16 
  มีผลิตภณัฑใ์หเ้ลือกมาก 3 6 

  ไดรั้บการชกัชวน 13 26 

  อ่ืนๆ - - 

11. ความเหมาะสมของเง่ือนไขการขอสินเช่ือเพือ่ธุรกจิ (sSME) ประเภทวงเงินเบิกเกนิบัญชี (OD) 

  เหมาะสม ไม่เกินความจ าเป็น 30 60 

  ไม่เหมาะสม วงเงินนอ้ยไป 15 30 

  ไม่เหมาะสม ตอ้งการแต่ OD อยา่งเดียว 5 10 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

ข้อมูลทัว่ไปและลกัษณะธุรกิจของผู้ประกอบการ จ านวน (n=50) ร้อยละ (%) 

12. ระยะเวลาผ่อนเงินกู้ประจ าทีเ่หมาะสมกบัธุรกจิของท่าน 
   ตั้งแต่ 1 - 3 ปี - - 

  ตั้งแต่ 3 - 5 ปี 4 8 

  ตั้งแต่ 5 - 7 ปี 8 16 

  ตั้งแต่ 7 - 10 ปี 38 76 

13. ท่านเคยใช้บริการธนาคารกรุงไทยด้านใด 
    ไม่เคยใชบ้ริการ 4 8 

  บญัชีเงินฝาก บญัชีกระแสรายวนั (หมุนเวยีนในธุรกิจ) 2 4 

  สินเช่ือทุกประเภท 44 88 

  อ่ืนๆ - - 
ท่ีมา: จากการสัมภาษณ์ (2557) 
 
จากตารางท่ี 4.1 สามารถอธิบายขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามและลกัษณะธุรกิจไดด้งัน้ี 
 
 ลกัษณะของธุรกิจ กลุ่มตวัอย่างมีการประกอบธุรกิจร้านคา้ปลีกขนาดเล็ก จ  านวน 26 คน 
คิดเป็นร้อยละ 52 รองลงมาคือ ธุรกิจร้านคา้ส่งขนาดเล็ก จ  านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 24 และเป็น
ธุรกิจบริการขนาดเล็ก จ  านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 16 และเป็นธุรกิจโรงงานหรือธุรกิจการผลิต
ขนาดเล็ก จ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 8 ตามล าดบั 
 
 ลกัษณะการจดทะเบียนของธุรกิจ กลุ่มตวัอยา่งส่วนมากไม่มีการจดทะเบียน จ านวน 23 คน 
คิดเป็นร้อยละ 46 รองลงมา คือ กิจการเจา้ของคนเดียว จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 34 และบริษทั
จ ากัด จ  านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 10 และห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ  านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 10 
ตามล าดบั 
 
 ระยะเวลาท่ีด าเนินธุรกิจมาจนถึงปัจจุบนั กลุ่มตวัอยา่งมีระยะเวลาท่ีด าเนินธุรกิจ 2 - 3 ปี 
จ  านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 52 รองลงมา คือ มากกวา่ 5 ปี ข้ึนไป จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 28 
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และมากกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี จ  านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 12 และมากกว่า 4 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 
จ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 8 ตามล าดบั 
 
 คู่แข่งขนัของธุรกิจบริเวณใกล้เคียง พิกัดไม่เกิน 1 ก.ม. กลุ่มตวัอย่างมีคู่แข่งขนับริเวณ
ใกลเ้คียง 1 - 3 ร้าน จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 58 รองลงมา คือ 4 - 6 ร้าน จ านวน 17 คน คิดเป็น
ร้อยละ 34 และไม่มีคู่แข่งขนั จ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 8 ตามล าดบั 
 
 รายไดเ้ฉล่ียของธุรกิจ 3 เดือนยอ้นหลงั กลุ่มตวัอยา่งมีรายไดเ้ฉล่ียของธุรกิจอยูท่ี่ 500,001 - 
1,000,0001 บาท จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 34 รองลงมา คือ 100,000 - 500,000 บาท จ านน 13 
คน คิดเป็นร้อยละ 26 และ 1,000,001 - 1,500,000 บาท จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 20 และ 
มากกวา่ 2,000,001 บาท จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 14 และ 1,500,001 - 2,000,000 บาท จ านวน 3 
คน คิดเป็นร้อยละ 6 ตามล าดบั 
 
 ธุรกิจมีวงเงินสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็กกับธนาคารอ่ืน กลุ่มตวัอย่างส่วนมากไม่เคยมี
วงเงินสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็กกับธนาคารอ่ืน จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 78 และเคยมีวงเงิน
สินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็กกบัธนาคารอ่ืน จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 22 ตามล าดบั 
 
 ธนาคารหลกัท่ีธุรกิจมีวงเงินสินเช่ือเพื่อธุรกิจและใช้ท าธุรกรรมทางการเงิน กลุ่มตวัอย่าง
ไม่มีเคยมีสินเช่ือเพื่อธุรกิจและไม่มีการท าธุรกรรมทางการเงินกบัธนาคารใดเป็นหลักมาก่อน 
จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 78 รองลงมาคือ ธนาคารกสิกรไทย จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 12 
และธนาคารไทยพาณิชย ์จ  านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6 และธนาคารกรุงเทพ จ านวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4 ตามล าดบั 
 
 ปัจจุบนัมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัต้องผ่อนช าระรายเดือน กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ยงัมีวงเงิน
สินเช่ือท่ีตอ้งผอ่นช าระรายเดือน จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 82 และไม่มีสินเช่ือท่ีตอ้งผอ่นช าระ 
จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 18 ตามล าดบั 
 
 เป็นลูกคา้สินเช่ือธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) มาเป็นเวลา (สินเช่ือทุกประเภท) กลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นลูกคา้สินเช่ือธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ตั้งแต่ 1 - 3 ปี จ  าวน 19 คน คิดเป็นร้อย
ละ 38 รองลงมาคือ ตั้งแต่ 4 - 6 ปี จ  านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 22 และตั้งแต่ 7 - 10  ปี จ  านวน 9 
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คน คิดเป็นร้อยละ 18 และมากกว่า 10 ปี จ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 8 และไม่เคยมีสินเช่ือกับ
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 8 และนอ้ยกวา่ 1 ปี จ  านวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 4 ตามล าดบั 
 
 วงเงินเบิกเกินบญัชี (OD) ของสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) มีการก าหนดให้เพียง 40%
ของวงเงินรวมและตอ้งมีวงเงินกูป้ระจ าร่วมดว้ย ห้ามขอแต่ OD เง่ือนไขน้ีเหมาะสมหรือไม่ กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนมากเห็นวา่เง่ือนไขท่ีก าหนดมีความเหมาะสม ไม่เกินความจ าเป็น จ านวน 30 ราย คิด
เป็นร้อยละ 60 รองลงมาคือ ไม่เหมาะสมกบัธุรกิจ วงเงินนอ้ยไป จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 15 
และไม่เหมาะสม เพราะอยากได้แต่วงเงินเบิกเกินบัญชี (OD) จ  านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 10 
ตามล าดบั 
 
 ระยะเวลาการผอ่นช าระสินเช่ือเงินกูป้ระจ า (Term Loan) ท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจของกลุ่ม
ตวัอย่างระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการผ่อนช าระสินเช่ือเงินกูป้ระจ า (Term Loan) ท่ีเหมาะสมกบั
ธุรกิจคือ ตั้งแต่ 7 - 10 ปี จ  านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 76 รองลงมาคือ ตั้งแต่ 5 - 7 ปี จ  านวน 8 คน 
คิดเป็นร้อยละ 16 และตั้งแต่ 3 - 5 ปี จ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 8 ตามล าดบั 
 
 กลุ่มตวัอยา่งส่วนมากใชบ้ริการดา้นสินเช่ือ จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 88 รองลงมาคือ 
ไม่เคยใช้บริการ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 8 และใช้บริการดา้นบญัชีเงินฝากหรือบญัชีกระแส
รายวนัหมุนเวยีนในธุรกิจ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4 ตามล าดบั 
 
4.2. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) กับส านักงานเขต
ปทุมธานี ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้น
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานท่ีให้บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้าน
กระบวนการใหบ้ริการ และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 
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ตารางที่ 4.2  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ด้าน
ผลิตภณัฑ ์(Product) 

 
ผลติภัณฑ์ ระดบัความส าคญั (ร้อยละ) 

แปลผล 
น้อยทีสุ่ด น้อย ปาน

กลาง 
มาก มาก

ทีสุ่ด 

วงเงินสินเช่ือท่ีอนุมติัเหมาะสมกบัหลกัประกนั (คน)                                                                         - - 5 21 24 มาก
ท่ีสุด                                                                      (ร้อยละ)  -   -  10 42 48 

ระยะเวลาในการผอ่นช าระ                                (คน) - 3 6 25 16 

มาก                                                                      (ร้อยละ)  -  6 12 50 32 

หลกัทรัพยท่ี์ใชค้  ้าประกนั                                  (คน) - - 7 24 19 

มาก                                                                      (ร้อยละ)  -  - 14 48 38 

เอกสารท่ีใชป้ระกอบการพิจารณาสินเช่ือ          (คน) - 1 5 32 12 

มาก                                                                      (ร้อยละ)  -  2 10 64 24 

ประเภทสินเช่ือท่ีใหเ้ลือกมีความหลากหลาย     (คน)                               - 5 31 12 2 ปาน
กลาง                                                                      (ร้อยละ) -  10 62 24 4 

หลกัเกณฑก์ารอนุมติัสินเช่ือมีความยดืหยุน่      (คน)  - 5 12 25 8   
                                                                     (ร้อยละ) - 10 24 50 16 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ดา้น

ผลิตภณัฑ ์โดยเรียงล าดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจจากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ี วงเงินสินเช่ือท่ีอนุมติั
เหมาะสมกบัหลกัประกนั ระยะเวลาในการผ่อนช าระ หลกัทรัพยท่ี์ใช้ค  ้าประกนั เอกสารท่ีใช้
ประกอบการพิจารณาสินเช่ือ ประเภทสินเช่ือท่ีให้เลือกมีความหลากหลาย และหลกัเกณฑ์การ
อนุมติัสินเช่ือมีความยดืหยุน่ ตามล าดบั 
 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับวงเงินสินเช่ือท่ีได้รับอนุมัติเหมาะสมกับ
หลกัประกนั ต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 48 รองลงมามีความส าคญัต่อการ
ตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 42 ตามล าดบั 
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 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัระยะเวลาในการผอ่นช าระหน้ีต่อการตดัสินใจอยู่
ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมามีความส าคญัต่อการตดัสินใจในระดบัมากท่ีสุด ร้อยละ 
32 ตามล าดบั 
 
 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัหลกัทรัพยท่ี์ใช้ค  ้าประกนัต่อการตดัสินใจอยู่ใน
ระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 48 รองลงมามีความส าคญัต่อการตดัสินใจในระดบัมากท่ีสุด ร้อยละ 38 
ตามล าดบั 
 
 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญัเอกสารท่ีใช้ประกอบการพิจารณาสินเช่ือต่อการ
ตดัสินใจอยู่ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 64 รองลงมามีความส าคญัต่อการตดัสินใจในระดบัมาก
ท่ีสุด ร้อยละ 24 ตามล าดบั 
 
 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ประเภทความส าคญักบัสินเช่ือท่ีให้เลือกมีความหลากหลายต่อ
การตดัสินใจอยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ62 รองลงมามีความส าคญัต่อการตดัสินใจใน
ระดบัมาก ร้อยละ 24 ตามล าดบั 
 
 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัหลกัเกณฑ์การอนุมติัสินเช่ือมีความยืดหยุ่นต่อ
การตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ50 รองลงมามีความส าคญัต่อการตดัสินใจในระดบัปาน
กลาง ร้อยละ 24 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ดา้นราคา 
(Price) 

 
ราคา ระดบัความส าคญั (ร้อยละ) 

แปลผล 
น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ทีสุ่ด 

อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้                                          (คน)  - 11 19 13 7 ปาน
กลาง                                                                    (ร้อยละ) - 22 38 26 14 

ค่าธรรมเนียมการจดัการสินเช่ือ                       (คน)            - 9 26 11 4 ปาน
กลาง                                                                    (ร้อยละ) - 18 52 22 8 

ค่าบริการประเมินราคาหลกัทรัพย ์                  (คน) - 7 21 16 6 ปาน
กลาง                                                                    (ร้อยละ) - 14 42 32 12 

ค่าประกนัคุม้ครองวงเงินสินเช่ือ                      (คน)  - 3 20 23 4  
มาก                                                                    (ร้อยละ) - 6 40 46 8 

ภาระการผอ่นช าระต่อเดือน                             (คน)  - -  11 29 10  
มาก                                                                    (ร้อยละ) - - 22 58 20 

 
จากตารางท่ี 4.3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ดา้น

ราคา โดยเรียงล าดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจจากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ี ค่าประกนัคุม้ครองวงเงิน
สินเช่ือ ภาระการผอ่นช าระต่อเดือน อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ค่าธรรมเนียมการจดัการสินเช่ือ (Front End 
Fee) ค่าบริการประเมินราคาหลกัประกนั และภาระการผอ่นช าระต่อเดือน ตามล าดบั 

 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัอตัราดอกเบ้ียเงินกู้ต่อการตดัสินใจอยู่ในระดบั

ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 38 รองลงมามีความส าคญัต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 
26 ตามล าดบั 

 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัค่าธรรมเนียมการจดัการสินเช่ือ (Front End Fee) 

ต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 52 รองลงมามีความส าคญัต่อการตดัสินใจอยู่
ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 22 ตามล าดบั 
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กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับค่าบริการประเมินราคาหลักประกันต่อการ
ตดัสินใจอยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 42 รองลงมามีความส าคญัต่อการตดัสินใจอยู่ใน
ระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 32 ตามล าดบั 

 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัค่าประกนัคุม้ครองวงเงินสินเช่ือต่อการตดัสินใจ

อยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 46 รองลงมามีความส าคญัต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัปานกลาง คิด
เป็นร้อยละ 40 ตามล าดบั 

 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัภาระการผอ่นช าระต่อเดือน ต่อการตดัสินใจอยูใ่น

ระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 58 รองลงมามีความส าคญัต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ 22 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.4 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ดา้นสถานท่ี
ใหบ้ริการ (Place) 

 
สถานทีใ่ห้บริการ ระดบัความส าคญั (ร้อยละ) 

แปลผล 
น้อยทีสุ่ด น้อย ปาน

กลาง 
มาก มากทีสุ่ด 

สถานท่ีตั้งธนาคาร                         (คน) - 6 29 15 - ปาน
กลาง                                                  (ร้อยละ)  -  12 58 30 - 

สถานท่ีจอดรถ                               (คน)  - 17 23 7 3 ปาน
กลาง                                                  (ร้อยละ)  -  12 46 14 6 

จ านวนสาขา                                   (คน)  - 17 23 7 3 ปาน
กลาง                                                  (ร้อยละ) -  34 46 14 6 

ความปลอดภยัของสถานท่ี            (คน)  - - 14 23 13 

มาก                                                  (ร้อยละ) - - 28 46 26 

 
จากตารางท่ี 4.4 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) 

ดา้นสถานท่ีให้บริการ โดยเรียงล าดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจจากมากไปน้อยไดด้งัน้ี ความ
ปลอดภยัของสถานท่ี สถานท่ีตั้งธนาคาร สถานท่ีจอดรถ จ านวนสาขา ตามล าดบั 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัสถานท่ีตั้งธนาคารต่อการตดัสินใจอยู่ในระดบั
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 58 รองลงมามีความส าคญัต่อการตดัสินใจในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 30 
ตามล าดบั 

 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัสถานท่ีจอดรถต่อการตดัสินใจอยู่ในระดบัปาน

กลาง คิดเป็นร้อยละ 46 รองลงมามีความส าคญัต่อการตดัสินใจในระดบัน้อย คิดเป็นร้อยละ 34
ตามล าดบั 

 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญักับจ านวนสาขาต่อการตดัสินใจอยู่ในระดบัปาน

กลาง คิดเป็นร้อยละ 46 รองลงมามีความส าคญัต่อการตดัสินใจในระดบัน้อย คิดเป็นร้อยละ 34
ตามล าดบั 
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กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัความปลอดภยัของสถานท่ี ต่อการตดัสินใจอยูใ่น
ระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ46 รองลงมามีความส าคญัต่อการตดัสินใจในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อย
ละ 28 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.5 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ด้านการ

ส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
 

การส่งเสริมการตลาด ระดบัความส าคญั (ร้อยละ) 

แปลผล 
น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ทีสุ่ด 

โฆษณาประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ                 (คน)  - 2 19 26 3 

มาก                                                                      (ร้อยละ) - 4 38 52 6 

มีพนกังานออกประชาสมัพนัธ์นอกสถานท่ี     (คน)  - - 15 28 7 

มาก                                                                      (ร้อยละ) - - 30 56 14 

ช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของธนาคาร                  (คน)  - - 18 24 8 

มาก                                                                      (ร้อยละ) - - 36 48 16 

ค าแนะน าจากลูกคา้ธนาคาร                              (คน)  - - 16 21 13 

มาก                                                                      (ร้อยละ) - - 32 43 26 

มีแผน่พบัโบรชวัร์                                              (คน)  - 3 30 13 4 ปาน
กลาง                                                                      (ร้อยละ) - 6 60 26 8 

 
ตารางท่ี 4.5 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ดา้น

การส่งเสริมการตลาด โดยเรียงล าดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจจากมากไปน้อยไดด้งัน้ี โฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆ มีพนกังานออกประชาสัมพนัธ์นอกสถานท่ี ช่ือเสียงและภาพลกัษณ์
ของธนาคาร ค าแนะน าจากลูกคา้ของธนาคาร และมีแผน่พบั โบรชวัร์ ตามล าดบั 

 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญักับโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆต่อการ

ตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ52 รองลงมามีความส าคญัต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัปาน
กลาง คิดเป็นร้อยละ 38 ตามล าดบั 
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กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัมีพนกังานออกประชาสัมพนัธ์นอกสถานท่ี ต่อ
การตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ56 รองลงมามีความส าคญัต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบั
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 30 ตามล าดบั 

 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับช่ือเสียงและภาพลักษณ์ของธนาคารต่อการ

ตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ48 รองลงมามีความส าคญัต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัปาน
กลาง คิดเป็นร้อยละ 36 ตามล าดบั 

 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัค าแนะน าจากลูกคา้ของธนาคาร ต่อการตดัสินใจ

อยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ42 รองลงมามีความส าคญัต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัปานกลาง คิด
เป็นร้อยละ 32 ตามล าดบั 

 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัมีแผ่นพบั โบรชัวร์ต่อการตดัสินใจอยู่ในระดบั

ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ6 รองลงมามีความส าคญัต่อการตดัสินใจอยู่ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 
26 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.6 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ด้าน
บุคลากร (People) 

 
บุคลากร ระดบัความส าคญั (ร้อยละ) 

แปลผล 
น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ทีสุ่ด 

พนกังานใหค้  าปรึกษาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เขา้ใจง่าย   (คน) - - 9 30 11 

มาก เอาใจใส่ลูกคา้                                                 (ร้อยละ) - - 18 60 22 

พนกังานมีความรู้ ความสามารถ                           (คน)     - - 7 31 12 

มาก                                                                         (ร้อยละ) - - 14 62 24 

พนกังานมีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี                                 (คน)  - 6 28 13 3 ปาน
กลาง                                                                         (ร้อยละ) - 12 56 26 6 

พนกังานมีความน่าเช่ือถือ                                     (คน)  - 4 13 27 6 

มาก                                                                         (ร้อยละ) - 8 26 54 12 

พนกังานมีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ     (คน)  - - 4 35 11 

มาก                                                                         (ร้อยละ) - - 8 70 22 

พนกังานสามารถตอบสนองและใหบ้ริการได-้  (คน)
อยา่งรวดเร็ว รวมทั้งความต่อเน่ืองในการ-   (ร้อยละ)
ดูแลลูกคา้ 

- - 4 40 6 

มาก 
- - 8 80 12 

 
 ตารางท่ี 4.6 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ดา้น
บุคลากร โดยเรียงล าดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจจากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ี พนกังานให้ค  าปรึกษา
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เขา้ใจง่าย เอาใจใส่ลูกคา้ พนกังานมีความรู้ความสามารถ พนกังานมีความน่าเช่ือถือ 
พนกังานมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ พนกังานสามารถตอบสนองและให้บริการไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว รวมทั้งความต่อเน่ืองในการดูแลลูกคา้ และพนกังานมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี 

 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัพนกังานให้ค  าปรึกษาไดอ้ย่างถูกตอ้ง เขา้ใจง่าย 

และเอาใจใส่ลูกคา้ในการให้บริการต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมามี
ความส าคญัต่อการตดัสินใจอยูท่ี่ระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 22 ตามล าดบั 
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กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัพนกังานมีความรู้ความสามารถต่อการตดัสินใจ
อยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 62 รองลงมามีความส าคญัต่อการตดัสินใจอยูท่ี่ระดบัมากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 24 ตามล าดบั 

 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัพนกังานมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ต่อการตดัสินใจอยู่

ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 56 รองลงมามีความส าคญัต่อการตดัสินใจอยูท่ี่ระดบัมาก คิดเป็น
ร้อยละ 26 ตามล าดบั 

 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัพนกังานมีความน่าเช่ือถือต่อการตดัสินใจอยู่ใน

ระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 54 รองลงมามีความส าคญัต่อการตดัสินใจอยู่ท่ีระดบัปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ 26 ตามล าดบั 

 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัพนกังานมีความกระตือรือร้นในการให้บริการต่อ

การตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 70 รองลงมามีความส าคญัต่อการตดัสินใจอยู่ท่ีระดบั
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 22 ตามล าดบั 

 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัพนักงานสามารถตอบสนองและให้บริการได้

อยา่งรวดเร็ว รวมทั้งความต่อเน่ืองในการดูแลลูกคา้ต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 
80 รองลงมามีความส าคญัต่อการตดัสินใจอยูท่ี่ระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 12 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.7 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ด้าน
กระบวนการใหบ้ริการ (Process) 

 
กระบวนการให้บริการ ระดบัความส าคญั (ร้อยละ) 

แปลผล 
น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ทีสุ่ด 

ความรวดเร็วในการอนุมติัสินเช่ือ                    (คน)  - - 5 32 13 

มาก                                                                    (ร้อยละ) - - 10 64 26 

ขั้นตอนการขอสินเช่ือ                                      (คน)  - - 5 36 9 

มาก                                                                    (ร้อยละ) - - 10 72 18 

การเตรียมเอกสารเพื่อขอสินเช่ือ                      (คน)  - - 8 30 12 

มาก                                                                    (ร้อยละ) - - 16 60 24 

การไปเยีย่มสถานท่ีประกอบการของผูกู้ ้        (คน) - 5 32 10 3 ปาน
กลาง                                                                    (ร้อยละ) - 10 64 20 6 

การประเมินราคาหลกัทรัพยมี์มาตรฐาน          (คน)  - - 11 32 7 

มาก                                                                    (ร้อยละ) - - 22 64 14 

 
ตารางท่ี 4.7 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ดา้น

กระบวนการให้บริการ โดยเรียงล าดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจจากมากไปน้อยได้ดงัน้ี ความ
รวดเร็วในการอนุมติัสินเช่ือ ขั้นตอนการขออนุมติัสินเช่ือ การเตรียมเอกสารเพื่อขอสินเช่ือ การ
ประเมินราคาหลักทรัพย์มีความเป็นมาตรฐาน และการไปเยี่ยมสถานท่ีประกอบการของผู ้กู ้
ตามล าดบั 

 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัความรวดเร็วในการอนุมติัสินเช่ือต่อการตดัสินใจ

อยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ64 รองลงมามีความส าคญัต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 26 ตามล าดบั 

 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัขั้นตอนการขออนุมติัสินเช่ือต่อการตดัสินใจอยู่

ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ72 รองลงมามีความส าคญัต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 18 ตามล าดบั 
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กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัการเตรียมเอกสารเพื่อขอสินเช่ือต่อการตดัสินใจ
อยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ60 รองลงมามีความส าคญัต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 24 ตามล าดบั 

 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัการไปเยี่ยมสถานท่ีประกอบการของผูกู้ต่้อการ

ตดัสินใจอยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ64 รองลงมามีความส าคญัต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบั
มาก คิดเป็นร้อยละ 20 ตามล าดบั 

 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัการประเมินราคาหลกัทรัพยมี์ความเป็นมาตรฐาน

ต่อการตดัสินใจอยู่ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ64 รองลงมามีความส าคญัต่อการตดัสินใจอยู่ใน
ระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 22 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.8 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ด้าน
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Evidence) 

 
ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ระดบัความส าคญั (ร้อยละ) 

แปลผล 
น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ทีสุ่ด 

อุปกรณ์ และเคร่ืองมือต่างๆมีความพร้อม        (คน) - 2 8 27 13 

มาก                                                                      (ร้อยละ) - 4 16 54 26 

ส่ิงอ านวยความสะดวกของธนาคาร                   (คน)  - - 5 39 6 

มาก                                                                      (ร้อยละ) - - 10 78 12 

ความสะอาดและเป็นระเบียบของธนาคาร         (คน)  - 7 30 7 6 ปาน
กลาง                                                                      (ร้อยละ) - 14 60 14 12 

มีการจดัภูมิทศัน์เหมาะสม มีความชดัเจนของ-  (คน) - - 6 32 12 

มาก ป้ายแนะน าการใหบ้ริการ                            (ร้อยละ) - - 12 64 24 

 
ตารางท่ี 4.8 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ดา้น

ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ โดยเรียงล าดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจจากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ี อุปกรณ์ 
และเคร่ืองมือต่างๆมีความพร้อม ส่ิงอ านวยความสะดวกของธนาคาร มีการจดัภูมิทศัน์สวยงาม
เหมาะสม รวมถึงความชดัเจนของป้ายแนะน าการใชบ้ริการ และความสะอาดและเป็นระเบียบของ
ธนาคาร ตามล าดบั 

 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัอุปกรณ์ และเคร่ืองมือต่างๆมีความพร้อม ต่อการ

ตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ54 รองลงมามีความส าคญัต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัปาน
กลาง คิดเป็นร้อยละ 26 ตามล าดบั 

 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัส่ิงอ านวยความสะดวกของธนาคาร อุปกรณ์ และ

เคร่ืองมือต่างๆมีความพร้อมต่อการตดัสินใจอยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ78 รองลงมามี
ความส าคญัต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 12 ตามล าดบั 
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กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับความสะอาดและเป็นระเบียบของธนาคาร 
อุปกรณ์ และเคร่ืองมือต่างๆมีความพร้อมต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 60 
รองลงมามีความส าคญัต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมากและนอ้ย คิดเป็นร้อยละ 7 ตามล าดบั 

 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัมีการจดัภูมิทศัน์สวยงามเหมาะสม รวมถึงความ

ชดัเจนของป้ายแนะน าการเขา้ใชบ้ริการ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือต่างๆมีความพร้อมต่อการตดัสินใจ
อยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ64 รองลงมามีความส าคญัต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 24 ตามล าดบั 

 
 
 
 
 
 
 



 

4.3 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลทัว่ไปและ ลกัษณะธุรกจิของผู้ประกอบการ และปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเช่ือเพือ่ธุรกิจ
ขนาดเลก็ (sSME) กบัส านักงานเขตปทุมธานี ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

 
ตารางที ่4.9 สรุปผลความสัมพนัธ์ของปัจจยัขอ้มูลทัว่ไปและลกัษณะการด าเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการและปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

สินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) กบัส านกังานเขตปทุมธานี ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) มีลกัษณะดงัน้ี 
 

ข้อมูลทัว่ไปและลกัษณะการด าเนนิธุรกจิของผู้ประกอบการ 

ผลติภัณฑ์ ราคา การส่งเสริมการตลาด พนักงาน กระบวนการให้บริการ 
 

Sig 
 

Sig 
 

Sig   Sig   Sig 

1. ลกัษณะการด าเนินธุรกิจ 17.256 0.008* 6.378 0.702 20.875 0.002* 3.965 0.681 15.394 0.017* 

2. ลกัษณะการจดทะเบียน 6.226 0.398 10.633 0.302 12.640 0.049* 8.653 0.194 5.434 0.489 

3. ระยะเวลาการเปิดด าเนินการ (ตั้งแต่เร่ิมธุรกิจ) 15.655 0.160 18.963 0.026* 9.714 0.137 12.521 0.051 4.186 0.651 

4. รายไดเ้ฉล่ีย 3 เดือนยอ้นหลงั 7.629 0.471 16.149 0.185 12.805 0.119 6.504 0.641 13.527 0.095 

5. มีวงเงินสินเช่ือเพ่ือธุรกิจกบัธนาคารอ่ืน 0.279 0.870 6.255 0.100 3.720 0.156 0.759 0.684 3.588 0.732 

6. ธนาคารหลกัท่ีมีวงเงินสินเช่ือธุรกิจ 7.675 0.263 15.897 0.069 13.846 0.031* 6.703 0.349 0.150 0.928 

7. มีสินเช่ือท่ียงัผอ่นช าระอยู ่ 1.868 0.398 2.394 0.495 4.833 0.089 3.144 0.208 13.015 0.223 

8. ระยะเวลาท่ีเป็นลูกคา้ธนาคารกรุงไทย 16.779 0.079 17.213 0.306 15.247 0.123 16.122 0.178 4.828 0.776 

9. เหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการธนาคารกรุงไทย 10.155 0.254 13.124 0.360 5.396 0.714 23.619 .003* 8.901 0.064 

หมายเหตุ: * หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05                                                                                                                                                                                                                                                                            68 
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จากตาราง 4.9 สามารถสรุปความสัมพนัธ์ของปัจจยัขอ้มูลทัว่ไปและลกัษณะการด าเนิน
ธุรกิจของผูป้ระกอบการและปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก 
(sSME) กบัส านกังานเขตปทุมธานี ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ไดด้งัน้ี 
 

ลกัษณะการด าเนินธุรกิจ มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
สินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ดา้นผลิตภณัฑ ์
 

ระยะเวลาการเปิดด าเนินกิจการ (ตั้งแต่เร่ิมธุรกิจ) มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ดา้นราคา 
 

ลกัษณะการด าเนินธุรกิจ ลกัษณะการจดทะเบียน และธนาคารหลกัท่ีมีวงเงินสินเช่ือเพื่อ
ธุรกิจ มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 

เหตุผลท่ีเลือกใชธ้นาคารกรุงไทย มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ดา้นบุคลากร หรือพนกังาน 
 

ลกัษณะการด าเนินธุรกิจ มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
สินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
 

ดงันั้นจากผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัขอ้มูลทัว่ไปและลกัษณะการด าเนิน
ธุรกิจของผูป้ระกอบการและปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก 
(sSME) กบัส านกังานเขตปทุมธานี ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในภาพรวมแต่ละดา้น จะท า
ให้ธนาคารสามารถให้ความส าคญัต่อกลยุทธ์ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมาตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ให้มากยิ่งข้ึน โดยการดูจากความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลทัว่ไปและลกัษณะ
ธุรกิจของผูป้ระกอบการต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก 
(sSME) แต่ละดา้น ดงัน้ี 
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4.3.1. การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลทัว่ไปและลกัษณะธุรกจิของผู้ประกอบการ 
และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) คือ ด้าน
ผลติภัณฑ์ (Product)  
 
ตารางที ่4.10 ความสัมพนัธ์ระหว่างลักษณะการด าเนินธุรกิจกับปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ดา้นผลิตภณัฑ ์
 

ระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจด้านผลติภัณฑ์ 
ลกัษณะการด าเนนิธุรกจิ 

 

Sig 

วงเงินสินเช่ือท่ีอนุมติัเหมาะสมกบัหลกัประกนั 14.426 0.025* 

ระยะเวลาในการผอ่นช าระหน้ี 22.760 0.007* 

หลกัทรัพยท่ี์ใชค้  ้าประกนั 14.125 0.028* 

เอกสารท่ีใชป้ระกอบการพิจารณาสินเช่ือ 18.226 0.033* 

ประเภทสินเช่ือท่ีใหเ้ลือกมีความหลากหลาย 19.548 0.021* 

หลกัเกณฑก์ารอนุมติัสินเช่ือมีความยดืหยุน่ 9.562 0.387 

หมายเหตุ: * หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
 
จากตารางท่ี 4.10 ขอ้มูลทัว่ไปและลกัษณะธุรกิจของผูป้ระกอบการดา้นลกัษณะการด าเนิน

ธุรกิจของกลุ่มตัวอย่าง มีผลต่อการตัดสินใจในเร่ืองของวงเงินสินเช่ือท่ีอนุมัติเหมาะสมกับ
หลกัประกนั ระยะเวลาในการผ่อนช าระหน้ี หลกัทรัพยท่ี์ใช้ค  ้าประกนั เอกสารท่ีใช้ประกอบการ
พิจารณาสินเช่ือ และประเภทสินเช่ือท่ีใหเ้ลือกมีความหลากหลาย แต่ขอ้มูลทัว่ไปและลกัษณะธุรกิจ
ของผูป้ระกอบการดา้นลกัษณะการด าเนินธุรกิจไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อ
ธุรกิจขนาดเล็ก (sSME)ในเร่ืองของหลกัเกณฑ์การอนุมติัสินเช่ือมีความยืดหยุน่ ณ ระดบันยัส าคญั 
0.05  
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ตารางที ่4.11 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะการด าเนินธุรกิจและปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ด้านผลิตภณัฑ์ (Product) คือ 
วงเงินสินเช่ือท่ีอนุมติัเหมาะสมกบัหลกัประกนั 

 

ระดบัความส าคญัต่อการ 
ตดัสินใจด้านผลติภณัฑ์ 

ลกัษณะการด าเนนิธุรกจิ    ค่าสถิต ิ 

ธุรกจิ
ร้านค้า
ปลกี 
ขนาด
เลก็ 

ธุรกจิ
ร้านค้า
ส่ง 

ขนาด
เลก็ 

ธุรกจิ
บริการ 
ขนาด
เลก็ 

โรงงาน
หรือ
ธุรกจิ 
การ
ผลติ
ขนาด
เลก็ 

รวม 
 

 

 Sig  

วงเงนิทีอ่นุมตัเิหมาะสมกบัหลกัประกนั 
       

 
ส าคญันอ้ยท่ีสุด   (คน) - - - - - 

   

 
(ร้อยละ) - - - - - 

   

 
ส าคญันอ้ย           (คน) - - - - - 

   

 
(ร้อยละ) - - - - - 

   

 
ส าคญัปานกลาง   (คน) 1 3 1 - 5 

   

 
(ร้อยละ) 2 6 2 - 10 

   

 
ส าคญัมาก            (คน) 15 3 - 3 21 

   

 
(ร้อยละ) 30 6 - 6 42 

   

 
ส าคญัมากท่ีสุด    (คน) 10 6 7 1 24 

     (ร้อยละ) 20 12 14 2 48       

รวม 
(คน) 26 12 8 4 50       

(ร้อยละ) 52 24 16 8 100   14.426 0.025* 

หมายเหตุ: * หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.11 กลุ่มผูใ้ชบ้ริการท่ีไดรั้บการอนุมติัสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ท่ีมี
ลกัษณะธุรกิจเป็นร้านคา้ปลีกขนาดเล็ก มีปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือเพื่อธุรกิจ
ขนาดเล็ก (sSME) ดา้นผลิตภณัฑ์ คือ วงเงินสินเช่ือท่ีอนุมติัเหมาะสมกบัหลกัประกนั อยูใ่นระดบั
มาก มีจ านวนคิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมาคือ มีการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีจ านวนคิดเป็น
ร้อยละ 20 จากผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยวิธีไคสแควร์ (      ) พบวา่ค่า       =  14.426 และค่า
นยัส าคญัท่ีค านวณไดเ้ท่ากบั .025 ซ่ึงนอ้ยกวา่ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงวา่ปฏิเสธ H0 
ดงันั้นลกัษณะการด าเนินธุรกิจของลูกคา้สินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) จึงมีความสัมพนัธ์กบั
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ดา้นผลิตภณัฑ์ คือ วงเงิน
สินเช่ือท่ีอนุมติัเหมาะสมกับหลักประกันของส านักงานเขตปทุมธานี ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) ดงันั้นธนาคารควรให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือเพื่อ
ธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ในเร่ืองของวงเงินสินเช่ือท่ีอนุมติัเหมาะสมกบัหลกัประกนัของส านกังาน
เขตปทุมธานีในกลุ่มลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีลกัษณะธุรกิจเป็นร้านคา้ปลีกขนาดเล็กของส านกังานเขต
ปทุมธานี ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เน่ืองจากเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีประกอบธุรกิจขนาดเล็ก 
ดงันั้นจึงมองเห็นความคุม้ของหลกัทรัพยต่์อวงเงินท่ีจะไดรั้บอนุมติั 
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ตารางที ่4.12 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะการด าเนินธุรกิจและปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ด้านผลิตภณัฑ์ (Product) คือ 
ระยะเวลาในการผอ่นช าระหน้ี 

 

ระดบัความส าคญัต่อการ 
ตดัสินใจด้านผลติภณัฑ์ 

ลกัษณะการด าเนนิธุรกจิ    ค่าสถิต ิ 

ธุรกจิ
ร้านค้า
ปลกี 
ขนาด
เลก็ 

ธุรกจิ
ร้านค้า
ส่ง 

ขนาด
เลก็ 

ธุรกจิ
บริการ 
ขนาด
เลก็ 

โรงงาน
หรือ
ธุรกจิ 
การ
ผลติ
ขนาด
เลก็ 

รวม 
 

 

 Sig  

ระยะเวลาในการผ่อนช าระหนี ้
        

 
ส าคญันอ้ยท่ีสุด    (คน) - - - - - 

   

 
(ร้อยละ) - - - - - 

   

 
ส าคญันอ้ย           (คน) - 3 - - 3 

   

 
(ร้อยละ) - 6 - - 6 

   

 
ส าคญัปานกลาง   (คน) 1 4 1 - 6 

   

 
(ร้อยละ) 2 8 2 - 12 

   

 
ส าคญัมาก            (คน) 18 1 4 2 25 

   

 
(ร้อยละ) 36 2 8 4 50 

   

 
ส าคญัมากท่ีสุด    (คน) 7 4 3 2 16 

     (ร้อยละ) 14 8 6 4 32       

รวม 
(คน) 26 12 8 4 50       

(ร้อยละ) 52 24 16 8 100   22.760 0.007* 

หมายเหตุ: * หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.12 กลุ่มผูใ้ชบ้ริการท่ีไดรั้บการอนุมติัสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ท่ีมี
ลกัษณะธุรกิจเป็นร้านคา้ปลีกขนาดเล็ก มีปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือเพื่อธุรกิจ
ขนาดเล็ก (sSME) ดา้นผลิตภณัฑ์ คือ ระยะเวลาในการผอ่นช าระ อยูใ่นระดบัมาก มีจ านวนคิดเป็น
ร้อยละ 36 รองลงมาคือ มีการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีจ านวนคิดเป็นร้อยละ 14 จากผลการ
ทดสอบสมมติฐานดว้ยวิธีไคสแควร์ (      ) พบวา่ค่า       =  22.760 และค่านยัส าคญัท่ีค านวณได้
เท่ากบั .007 ซ่ึงนอ้ยกวา่ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงวา่ปฏิเสธ H0 ดงันั้นลกัษณะการ
ด าเนินธุรกิจของลูกคา้สินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) จึงมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ด้านผลิตภณัฑ์ คือ ระยะเวลาในการผ่อน
ช าระ ของส านักงานเขตปทุมธานี ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ดังนั้ นธนาคารควรให้
ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ในเร่ือง
ของระยะเวลาในการผ่อนช าระ ของส านกังานเขตปทุมธานีในกลุ่มลูกคา้ผูใ้ช้บริการท่ีมีลกัษณะ
ธุรกิจเป็นร้านค้าปลีกขนาดเล็กของส านักงานเขตปทุมธานี ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
เน่ืองจากสินเช่ือธุรกิจ จะมีระยะเวลาการผ่อนช าระท่ีสั้ น จึงท าให้กลุ่มลูกค้าให้ความส าคญัต่อ
ระยะเวลาการผอ่น 
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ตารางที ่4.13 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะการด าเนินธุรกิจและปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ด้านผลิตภณัฑ์ (Product) คือ 
หลกัทรัพยท่ี์ใชค้  ้าประกนั 

 

ระดบัความส าคญัต่อการ 
ตดัสินใจด้านผลติภณัฑ์ 

ลกัษณะการด าเนนิธุรกจิ    ค่าสถิต ิ 

ธุรกจิ
ร้านค้า
ปลกี 
ขนาด
เลก็ 

ธุรกจิ
ร้านค้า
ส่ง 

ขนาด
เลก็ 

ธุรกจิ
บริการ 
ขนาด
เลก็ 

โรงงาน
หรือ
ธุรกจิ 
การ
ผลติ
ขนาด
เลก็ 

รวม 
 

 

 Sig  

หลกัทรัพย์ทีใ่ช้ค า้ประกนั 
        

 
ส าคญันอ้ยท่ีสุด        (คน) - - - - - 

   

 
(ร้อยละ) - - - - - 

   

 
ส าคญันอ้ย               (คน) - - - - - 

   

 
(ร้อยละ) - - - - - 

   

 
ส าคญัปานกลาง       (คน) 2 4 1 - 7 

   

 
(ร้อยละ) 4 8 2 - 14 

   

 
ส าคญัมาก                (คน) 17 3 1 3 24 

   

 
(ร้อยละ) 34 6 2 6 48 

   

 
ส าคญัมากท่ีสุด        (คน) 7 5 6 1 19 

     (ร้อยละ) 14 10 12 2 38       

รวม 
(คน) 26 12 8 4 50 

   (ร้อยละ) 52 24 16 8 100   14.125 0.028* 

หมายเหตุ: * หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.13 กลุ่มผูใ้ชบ้ริการท่ีไดรั้บการอนุมติัสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ท่ีมี
ลกัษณะธุรกิจเป็นร้านคา้ปลีกขนาดเล็ก มีปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือเพื่อธุรกิจ
ขนาดเล็ก (sSME) ดา้นผลิตภณัฑ์ คือ หลกัทรัพยท่ี์ใช้ค  ้าประกนั อยูใ่นระดบัมาก มีจ านวนคิดเป็น
ร้อยละ 34 รองลงมาคือ มีการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีจ านวนคิดเป็นร้อยละ 14 จากผลการ
ทดสอบสมมติฐานดว้ยวิธีไคสแควร์ (      ) พบวา่ค่า       =  14.125 และค่านยัส าคญัท่ีค านวณได้
เท่ากบั .028 ซ่ึงนอ้ยกวา่ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงวา่ปฏิเสธ H0 ดงันั้นลกัษณะการ
ด าเนินธุรกิจของลูกคา้สินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) จึงมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ดา้นผลิตภณัฑ์ คือ หลกัทรัพยท่ี์ใชค้  ้าประกนั 
ของส านกังานเขตปทุมธานี ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ดงันั้นธนาคารควรให้ความส าคญักบั
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ในเร่ืองของหลกัทรัพยท่ี์
ใชค้  ้าประกนั ของส านกังานเขตปทุมธานีในกลุ่มลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีลกัษณะธุรกิจเป็นร้านคา้ปลีก
ขนาดเล็กของส านกังานเขตปทุมธานี ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
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ตารางที ่4.14 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะการด าเนินธุรกิจและปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ด้านผลิตภณัฑ์ (Product) คือ 
เอกสารท่ีใชป้ระกอบการพิจารณาสินเช่ือ 

 

ระดบัความส าคญัต่อการ 
ตดัสินใจด้านผลติภณัฑ์ 

ลกัษณะการด าเนนิธุรกจิ    ค่าสถิต ิ 

ธุรกจิ
ร้านค้า
ปลกี 
ขนาด
เลก็ 

ธุรกจิ
ร้านค้า
ส่ง 

ขนาด
เลก็ 

ธุรกจิ
บริกา
ร 

ขนาด
เลก็ 

โรงงาน
หรือ
ธุรกจิ 
การ
ผลติ
ขนาด
เลก็ 

รวม 
 

 

 Sig  

เอกสารทีใ่ช้ประกอบการพจิารณาสินเช่ือ 
       

 
ส าคญันอ้ยท่ีสุด        (คน) - - - - - 

   

 
(ร้อยละ) - - - - - 

   

 
ส าคญันอ้ย                (คน) - 1 - - 1 

   

 
(ร้อยละ) - 2 - - 2 

   

 
ส าคญัปานกลาง        (คน) - 2 3 - 5 

   

 
(ร้อยละ) - 

  
- 10 

   

 
ส าคญัมาก                 (คน) 21 7 2 2 32 

   

 
(ร้อยละ) 42 14 4 4 64 

   

 
ส าคญัมากท่ีสุด         (คน) 5 2 3 2 12 

     (ร้อยละ) 10 4 6 4 24       

รวม 
(คน) 26 12 8 4 50       

(ร้อยละ) 52 24 16 8 100   18.226 0.033* 

หมายเหตุ: * หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.14 กลุ่มผูใ้ชบ้ริการท่ีไดรั้บการอนุมติัสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ท่ีมี
ลกัษณะธุรกิจเป็นร้านคา้ปลีกขนาดเล็ก มีปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือเพื่อธุรกิจ
ขนาดเล็ก (sSME) ดา้นผลิตภณัฑ์ คือ เอกสารท่ีใชป้ระกอบการพิจารณาสินเช่ือ อยูใ่นระดบัมาก มี
จ านวนคิดเป็นร้อยละ 42 รองลงมาคือ มีการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีจ านวนคิดเป็นร้อยละ 
10 จากผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยวิธีไคสแควร์ (      ) พบวา่ค่า       =  18.226 และค่านยัส าคญัท่ี
ค านวณไดเ้ท่ากบั .033 ซ่ึงน้อยกวา่ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงว่าปฏิเสธ H0 ดงันั้น
ลกัษณะการด าเนินธุรกิจของลูกคา้สินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) จึงมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ดา้นผลิตภณัฑ์ คือ เอกสารท่ีใช้
ประกอบการพิจารณาสินเช่ือของส านกังานเขตปทุมธานี ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ดงันั้น
ธนาคารควรให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก 
(sSME) ในเร่ืองของเอกสารท่ีใช้ประกอบการพิจารณาสินเช่ือของส านกังานเขตปทุมธานีในกลุ่ม
ลูกค้าผู ้ใช้บริการท่ีมีลักษณะธุรกิจเป็นร้านค้าปลีกขนาดเล็กของส านักงานเขตปทุมธานี 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) เน่ืองจากกลุ่มลูกคา้ประเภทน้ีมกัจะไม่มีการเดินบญัชี ไม่มี
เอกสารแสดงรายได้ท่ีชัดเจน จึงท าให้เอกสารท่ีใช้ประกอบการพิจารณาสินเช่ือมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 
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ตารางที ่4.15 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะการด าเนินธุรกิจและปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ด้านผลิตภณัฑ์ (Product) คือ 
ประเภทสินเช่ือท่ีใหเ้ลือกมีความหลากหลาย 

  

ระดบัความส าคญัต่อการ 
ตดัสินใจด้านผลติภณัฑ์ 

ลกัษณะการด าเนนิธุรกจิ    ค่าสถิต ิ 

ธุรกจิ
ร้านค้า
ปลกี 
ขนาด
เลก็ 

ธุรกจิ
ร้านค้า
ส่ง 

ขนาด
เลก็ 

ธุรกจิ
บริการ 
ขนาด
เลก็ 

โรงงาน
หรือ
ธุรกจิ 
การ
ผลติ
ขนาด
เลก็ 

รวม 
 

 

 Sig  

ประเภทสินเช่ือทีใ่ห้เลอืกมคีวามหลากหลาย 
       

 
ส าคญันอ้ยท่ีสุด        (คน) - - - - - 

   

 
(ร้อยละ) - - - - - 

   

 
ส าคญันอ้ย                (คน) 1 3 - 1 5 

   

 
(ร้อยละ) 2 6 - 2 10 

   

 
ส าคญัปานกลาง        (คน) 20 6 4 1 31 

   

 
(ร้อยละ) 40 12 8 2 62 

   

 
ส าคญัมาก                 (คน) 5 3 2 2 12 

   

 
(ร้อยละ) 10 6 4 4 24 

   

 
ส าคญัมากท่ีสุด         (คน) - - 2 - 2 

     (ร้อยละ) - - 4 - 4       

รวม 
(คน) 26 12 8 4 50 

  
  

(ร้อยละ) 52 24 16 8 100   19.548 0.021* 

หมายเหตุ: * หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.15 กลุ่มผูใ้ชบ้ริการท่ีไดรั้บการอนุมติัสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ท่ีมี
ลกัษณะธุรกิจเป็นร้านคา้ปลีกขนาดเล็ก มีปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือเพื่อธุรกิจ
ขนาดเล็ก (sSME) ดา้นผลิตภณัฑ ์คือ ประเภทสินเช่ือท่ีมีให้เลือกหลากหลาย อยูใ่นระดบัปานกลาง 
มีจ านวนคิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาคือ มีการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก มีจ านวนคิดเป็นร้อยละ 10 
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จากผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยวิธีไคสแควร์ (      ) พบว่าค่า       =  19.548 และค่านยัส าคญัท่ี
ค านวณไดเ้ท่ากบั .021 ซ่ึงน้อยกวา่ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงว่าปฏิเสธ H0 ดงันั้น
ลกัษณะการด าเนินธุรกิจของลูกคา้สินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) จึงมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ด้านผลิตภณัฑ์ คือ ประเภท
สินเช่ือท่ีมีใหเ้ลือกหลากหลาย ของส านกังานเขตปทุมธานี ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ดงันั้น
ธนาคารควรให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก 
(sSME) ในเร่ืองของประเภทสินเช่ือท่ีมีให้เลือกหลากหลาย ของส านักงานเขตปทุมธานีในกลุ่ม
ลูกค้าผู ้ใช้บริการท่ีมีลักษณะธุรกิจเป็นร้านค้าปลีกขนาดเล็กของส านักงานเขตปทุมธานี 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  
 

4.3.2. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไปและลักษณะธุรกิจของผู้ประกอบการ
และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) คือ  ด้านราคา 
(Price)  

 
ตารางที ่4.16 ความสัมพนัธ์ระหวา่งระยะเวลาการเปิดด าเนินกิจการ (ตั้งแต่เร่ิมธุรกิจ) กบัปัจจยัท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ดา้นราคา 
 

ระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจด้านราคา 
ระยะเวลาเปิดด าเนินกจิการ 

 

Sig 

อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ 21.404 0.011* 

ค่าธรรมเนียมการจดัการสินเช่ือ 26.660 0.002* 

ค่าบริการประเมินราคาหลกัทรัพย ์ 15.726 0.073 

ค่าประกนัคุม้ครองวงเงินสินเช่ือ 12.869 0.169 

ภาระการผอ่นช าระต่อเดือน 19.861 0.003* 

หมายเหตุ: * หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.16 ขอ้มูลทัว่ไปและลกัษณะธุรกิจของผูป้ระกอบการดา้นลกัษณะการด าเนิน
ธุรกิจของกลุ่มตวัอย่าง มีผลต่อการตดัสินใจในเร่ืองของอตัราดอกเบ้ีย ค่าธรรมเนียมการจดัการ
สินเช่ือ และภาระการผ่อนช าระต่อเดือน แต่ขอ้มูลทัว่ไปและลกัษณะธุรกิจของผูป้ระกอบการดา้น
ลักษณะการด าเนินธุรกิจไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก 
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(sSME)ในเร่ืองของค่าบริการประเมินราคาหลกัทรัพย ์ และค่าประกนัคุม้ครองวงเงินสินเช่ือ ณ 
ระดบันยัส าคญั 0.05  

 
ตารางที ่4.17 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งระยะเวลาเปิดด าเนินกิจการ (ตั้งแต่เร่ิมธุรกิจ) และ

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ด้านราคา 
(Price) คือ อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้

 

ระดบัความส าคญัต่อการ
ตดัสินใจด้านราคา 

 ระยะเวลาเปิดด าเนินกจิการ     ค่าสถิต ิ 

 2 ปี 
แต่ไม่
เกนิ 3 
ปี  

 มากกว่า 
3 ปี แต่
ไม่เกนิ 4 

ปี  

 มากกว่า 4 
ปี แต่ไม่
เกนิ 5 ปี  

 
มากกว่า 
5 ปีขึน้
ไป  

 รวม  
 

 

 Sig  

อตัราดอกเบีย้เงนิกู้ 
        

 
ส าคญันอ้ยท่ีสุด     (คน) - - - - - 

   

 
(ร้อยละ) - - - - - 

   

 
ส าคญันอ้ย             (คน) 11 - - - 11 

   

 
(ร้อยละ) 22 - - - 22 

   

 
ส าคญัปานกลาง    (คน) 11 3 2 3 19 

   

 
(ร้อยละ) 22 6 4 6 38 

   

 
ส าคญัมาก             (คน) 3 2 1 7 13 

   

 
(ร้อยละ) 6 4 2 14 26 

   

 
ส าคญัมากท่ีสุด     (คน) 1 1 1 4 7 

     (ร้อยละ) 2 2 2 8 14 
   

รวม 
(คน) 26 6 4 14 50 

   (ร้อยละ) 52 12 8 28 100 
 

21.404 0.011* 

หมายเหตุ: * หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.17 กลุ่มผูใ้ช้บริการท่ีไดรั้บการอนุมติัสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ท่ี
เปิดด าเนินกิจการมาแล้ว 2 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี มีปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือเพื่อ
ธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ดา้นราคา คือ อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้อยูใ่นระดบัปานกลางและนอ้ย มีจ านวน
คิดเป็นร้อยละ 22 รองลงมาคือ มีการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก มีจ านวนคิดเป็นร้อยละ 6 จากผลการ
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ทดสอบสมมติฐานดว้ยวิธีไคสแควร์ (      ) พบวา่ค่า       =  21.404 และค่านยัส าคญัท่ีค านวณได้
เท่ากบั .011 ซ่ึงนอ้ยกวา่ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงวา่ปฏิเสธ H0 ดงันั้นระยะเวลาการ
เปิดด าเนินกิจการ (ตั้งแต่เร่ิมธุรกิจ) ของลูกคา้สินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) จึงมีความสัมพนัธ์
กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ดา้นราคา คือ อตัรา
ดอกเบ้ียเงินกูข้องส านกังานเขตปทุมธานี ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ดงันั้นธนาคารควรให้
ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ในเร่ือง
ของอตัราดอกเบ้ียเงินกูข้องส านักงานเขตปทุมธานีในกลุ่มลูกคา้ผูใ้ช้บริการท่ีเปิดด าเนินกิจการ
มาแลว้ 2 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปีของส านกังานเขตปทุมธานี ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  
 
ตารางที ่4.18 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งระยะเวลาเปิดด าเนินกิจการ (ตั้งแต่เร่ิมธุรกิจ) และ

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ด้านราคา 
(Price) คือ ค่าธรรมเนียมการจดัการสินเช่ือ 

 

ระดบัความส าคญัต่อการ
ตดัสินใจด้านราคา 

 ระยะเวลาเปิดด าเนินกจิการ     ค่าสถิต ิ 

2 ปี แต่
ไม่เกนิ 3 

ปี 

มากกว่า 
3 ปี แต่
ไม่เกนิ 4 

ปี 

มากกว่า 
4 ปี แต่
ไม่เกนิ 5 

ปี 

มากกว่า 
5 ปีขึน้
ไป 

รวม 
 

 

 Sig  

ค่าธรรมเนียมการจดัการสินเช่ือ 
       

 
ส าคญันอ้ยท่ีสุด        (คน) - - - - - 

   

 
(ร้อยละ) - - - - - 

   

 
ส าคญันอ้ย                (คน) 8 - - 1 9 

   

 
(ร้อยละ) 16 - - 2 18 

   

 
ส าคญัปานกลาง        (คน) 17 3 3 3 26 

   

 
(ร้อยละ) 34 6 6 6 52 

   

 
ส าคญัมาก                 (คน) 1 2 - 8 11 

   

 
(ร้อยละ) 2 4 - 16 22 

   

 
ส าคญัมากท่ีสุด         (คน) - 1 1 2 4 

     (ร้อยละ) - 2 2 4 8 
  

  

รวม 
(คน) 26 6 4 14 50 

  
  

(ร้อยละ) 52 12 8 28 100 
 

26.660 0.002* 
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หมายเหตุ: * หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.18 กลุ่มผูใ้ช้บริการท่ีไดรั้บการอนุมติัสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ท่ี
เปิดด าเนินกิจการมาแล้ว 2 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี มีปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือเพื่อ
ธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ด้านราคา คือ ค่าธรรมเนียมการจดัการสินเช่ือ อยู่ในระดบัปานกลาง มี
จ านวนคิดเป็นร้อยละ 34 รองลงมาคือ มีการตดัสินใจอยูใ่นระดบัน้อย มีจ านวนคิดเป็นร้อยละ 16 
จากผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยวิธีไคสแควร์  (      ) พบวา่ค่า       =  26.660  และค่านยัส าคญัท่ี
ค านวณไดเ้ท่ากบั .002 ซ่ึงน้อยกวา่ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงว่าปฏิเสธ H0 ดงันั้น
ระยะเวลาการเปิดด าเนินกิจการ (ตั้งแต่เร่ิมธุรกิจ) ของลูกคา้สินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) จึงมี
ความสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ด้าน
ราคา คือ ค่าธรรมเนียมการจดัการสินเช่ือของส านักงานเขตปทุมธานี ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) ดงันั้นธนาคารควรให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือเพื่อ
ธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ในเร่ืองของค่าธรรมเนียมการจดัการสินเช่ือของส านกังานเขตปทุมธานีใน
กลุ่มลูกคา้ผูใ้ช้บริการท่ีเปิดด าเนินกิจการมาแล้ว 2 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปีของส านักงานเขตปทุมธานี 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  
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ตารางที ่4.19 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งระยะเวลาเปิดด าเนินกิจการ (ตั้งแต่เร่ิมธุรกิจ) และ
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ด้านราคา 
(Price) คือ ภาระการผอ่นช าระต่อเดือน 

 

ระดบัความส าคญัต่อการ
ตดัสินใจด้านราคา 

 ระยะเวลาเปิดด าเนินกจิการ     ค่าสถิต ิ 

2 ปี 
แต่
ไม่
เกนิ 
3 ปี 

มากกว่า 
3 ปี แต่
ไม่เกนิ 

4 ปี 

มากกว่า 
4 ปี แต่
ไม่เกนิ 

5 ปี 

มากกว่า 
5 ปีขึน้
ไป 

รวม 
 

 

 Sig  

ภาระการผ่อนช าระต่อเดอืน 
        

 
ส าคญันอ้ยท่ีสุด        (คน) - - - - - 

   

 
(ร้อยละ) - - - - - 

   

 
ส าคญันอ้ย                (คน) - - - - - 

   

 
(ร้อยละ) - - - - - 

   

 
ส าคญัปานกลาง        (คน) 2 1 - 8 11 

   

 
(ร้อยละ) 4 2 - 16 22 

   

 
ส าคญัมาก                 (คน) 16 5 2 6 29 

   

 
(ร้อยละ) 32 10 4 12 58 

   

 
ส าคญัมากท่ีสุด         (คน) 8 - 2 - 10 

     (ร้อยละ) 16 - 4 - 20 
  

  

รวม 
(คน) 26 6 4 14 50 

  
  

(ร้อยละ) 52 12 8 28 100 
 

19.861 0.003* 

หมายเหตุ: * หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.19 กลุ่มผูใ้ช้บริการท่ีไดรั้บการอนุมติัสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ท่ี
เปิดด าเนินกิจการมาแล้ว 2 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี มีปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือเพื่อ
ธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ดา้นราคา คือ ภาระการผอ่นช าระต่อเดือน อยูใ่นระดบัมาก มีจ านวนคิดเป็น
ร้อยละ 32 รองลงมาคือ มีการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีจ านวนคิดเป็นร้อยละ 16 จากผลการ
ทดสอบสมมติฐานดว้ยวิธีไคสแควร์  (      ) พบวา่ค่า       =  19.861  และค่านยัส าคญัท่ีค านวณได้
เท่ากบั .003 ซ่ึงนอ้ยกวา่ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงวา่ปฏิเสธ H0 ดงันั้นระยะเวลาการ
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เปิดด าเนินกิจการ (ตั้งแต่เร่ิมธุรกิจ) ของลูกคา้สินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) จึงมีความสัมพนัธ์
กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ด้านราคา คือ ภาระ
การผอ่นช าระต่อเดือนของส านกังานเขตปทุมธานี ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ดงันั้นธนาคาร
ควรใหค้วามส าคญักบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ใน
เร่ืองของภาระการผ่อนช าระต่อเดือนของส านักงานเขตปทุมธานีในกลุ่มลูกคา้ผูใ้ช้บริการท่ีเปิด
ด าเนินกิจการมาแล้ว 2 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปีของส านักงานเขตปทุมธานี ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) เน่ืองจากสินเช่ือเพื่อธุรกิจจะมีระยะเวลาการผอ่นช าระท่ีสั้น ดงันั้นจึงท าให้ภาระการผอ่น
ช าระต่อเดือนสูงตามวงเงินสินเช่ือ จึงท าใหมี้ผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 
 

4.3.3. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไปและลักษณะธุรกิจของผู้ประกอบการ
และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ด้าน คือ การ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion)  
 
ตารางที ่4.20 ความสัมพนัธ์ระหว่างลักษณะการด าเนินธุรกิจ กับปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 

ระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจด้านการส่งเสริมการตลาด 
ลกัษณะการด าเนนิธุรกจิ 

 

Sig 

โฆษณาประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ 9.733 0.373 

มีพนกังานออกประชาสมัพนัธ์นอกสถานท่ี 7.825 0.251 

ช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของธนาคาร 20.199 0.003* 

ค าแนะน าจากลูกคา้ของธนาคาร 8.360 0.213 

มีแผน่พบัโบรชวัร์ 21.116 0.012* 

หมายเหตุ: * หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
 
จากตารางท่ี 4.20 ขอ้มูลทัว่ไปและลกัษณะธุรกิจของผูป้ระกอบการดา้นลกัษณะการด าเนิน

ธุรกิจของกลุ่มตวัอยา่ง มีผลต่อการตดัสินใจในเร่ืองของช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของธนาคาร และมี
แผน่พบัโบรชวัร์ แต่ขอ้มูลทัว่ไปและลกัษณะธุรกิจของผูป้ระกอบการดา้นลกัษณะการด าเนินธุรกิจ
ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME)ในเร่ืองของโฆษณา
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ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆ มีพนกังานออกประชาสัมพนัธ์นอกสถานท่ี และค าแนะน าจากลูกคา้
ของธนาคาร ณ ระดบันยัส าคญั 0.05  
 
ตารางที ่4.21 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะการด าเนินธุรกิจ และปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ด้านการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) คือ ช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของธนาคาร 

 

ระดบัความส าคญัต่อการ
ตดัสินใจด้านการส่งเสริม

การตลาด 

ลกัษณะการด าเนนิธุรกจิ    ค่าสถิต ิ 

ธุรกจิ
ร้านค้า
ปลกี
ขนาด
เลก็ 

ธุรกจิ
ร้านค้า
ส่ง

ขนาด
เลก็ 

ธุรกจิ
บริการ
ขนาด
เลก็ 

โรงงาน
หรือ
ธุรกจิ
การ
ผลติ
ขนาด
เลก็ 

รวม 
 

 

Sig 

ช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของธนาคาร 
       

 
ส าคญันอ้ยท่ีสุด        (คน) - - - - - 

   

 
(ร้อยละ) - - - - - 

   

 
ส าคญันอ้ย                (คน) - - - - - 

   

 
(ร้อยละ) - - - - - 

   

 
ส าคญัปานกลาง        (คน) 4 9 5 - 18 

   

 
(ร้อยละ) 8 18 10 - 36 

   

 
ส าคญัมาก                 (คน) 17 2 3 2 24 

   

 
(ร้อยละ) 34 4 6 4 48 

   

 
ส าคญัมากท่ีสุด         (คน) 5 1 - 2 8 

     (ร้อยละ) 10 2 - 4 16 
   

รวม 
(คน) 26 12 8 4 50 

   (ร้อยละ) 52 24 16 8 100 
 

20.199 0.003* 

หมายเหตุ: * หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.21 กลุ่มผูใ้ชบ้ริการท่ีไดรั้บการอนุมติัสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ท่ีมี
ลกัษณะการด าเนินธุรกิจจเป็นร้านคา้ปลีกขนาดเล็ก มีปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือ
เพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ดา้นการส่งเสริมการตลาด คือ ช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของธนาคาร อยู่
ในระดบัมาก มีจ านวนคิดเป็นร้อยละ 34 รองลงมาคือ มีการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีจ านวน
คิดเป็นร้อยละ 10 จากผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยวิธีไคสแควร์ (      ) พบว่าค่า       =  20.199  
และค่านยัส าคญัท่ีค านวณไดเ้ท่ากบั .003 ซ่ึงน้อยกวา่ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงว่า
ปฏิเสธ H0 ดังนั้นลกัษณะการด าเนินธุรกิจของลูกค้าสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) จึงมี
ความสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด คือ ช่ือเสียงและภาพลักษณ์ของธนาคารของส านักงานเขตปทุมธานี 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ดงันั้นธนาคารควรให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ในเร่ืองของช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของธนาคาร ของ
ส านักงานเขตปทุมธานีในกลุ่มลูกคา้ผูใ้ช้บริการท่ีมีลกัษณะธุรกิจเป็นร้านคา้ปลีกขนาดเล็กของ
ส านกังานเขตปทุมธานี ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  
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ตารางที ่4.22 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะการด าเนินธุรกิจ และปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ด้านการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) คือ มีแผน่พบัโบรชวัร์ 

 

ระดบัความส าคญัต่อการ
ตดัสินใจด้านการส่งเสริม

การตลาด 

ลกัษณะการด าเนนิธุรกจิ 
 

ค่าสถิต ิ

ธุรกจิ
ร้านค้า
ปลกี
ขนาด
เลก็ 

ธุรกจิ
ร้านค้า
ส่ง

ขนาด
เลก็ 

ธุรกจิ
บริการ
ขนาด
เลก็ 

โรงงาน
หรือ
ธุรกจิ
การ
ผลติ
ขนาด
เลก็ 

รวม 
 

 

Sig 

มแีผ่นพบั โบรชัวร์ 
        

 
ส าคญันอ้ยท่ีสุด        (คน) - - - - - 

   

 
(ร้อยละ) - - - - - 

   

 
ส าคญันอ้ย                (คน) - 1 2 - 3 

   

 
(ร้อยละ) - 2 4 - 6 

   

 
ส าคญัปานกลาง        (คน) 18 8 4 - 30 

   

 
(ร้อยละ) 36 16 8 - 60 

   

 
ส าคญัมาก                 (คน) 6 3 2 2 13 

   

 
(ร้อยละ) 12 6 4 4 26 

   

 
ส าคญัมากท่ีสุด         (คน) 2 - - 2 4 

     (ร้อยละ) 4 - - 4 8 
   

รวม 
(คน) 26 12 8 4 50 

   (ร้อยละ) 52 24 16 8 100 
 

21.116 0.012* 

หมายเหตุ: * หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.22 กลุ่มผูใ้ชบ้ริการท่ีไดรั้บการอนุมติัสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ท่ีมี
ลกัษณะการด าเนินธุรกิจเป็นร้านคา้ปลีกขนาดเล็ก มีปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือ
เพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ดา้นการส่งเสริมการตลาด คือ การมีแผน่พบั โบรชวัร์ อยูใ่นระดบัปาน
กลาง มีจ านวนคิดเป็นร้อยละ 36 รองลงมาคือ มีการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก มีจ านวนคิดเป็นร้อย
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ละ 12 จากผลการทดสอบสมมติฐานด้วยวิธีไคสแควร์ (      ) พบว่าค่า       =  21.116  และค่า
นยัส าคญัท่ีค านวณไดเ้ท่ากบั .012 ซ่ึงนอ้ยกวา่ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงวา่ปฏิเสธ H0 
ดงันั้นลกัษณะการด าเนินธุรกิจของลูกคา้สินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) จึงมีความสัมพนัธ์กบั
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
คือ มีแผน่พบั โบรชวัร์ ของธนาคารของส านกังานเขตปทุมธานี ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
ดงันั้นธนาคารควรให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาด
เล็ก (sSME) ในเร่ืองของมีแผน่พบั โบรชวัร์ ของส านกังานเขตปทุมธานีในกลุ่มลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการท่ี
มีลักษณะธุรกิจเป็นร้านค้าปลีกขนาดเล็กของส านักงานเขตปทุมธานี ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน)  
 
ตารางที ่4.23 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการจดทะเบียนกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 

ระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจด้านการส่งเสริมการตลาด 
ลกัษณะการจดทะเบียน 

 

Sig 

โฆษณาประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ 12.998 0.163 

มีพนกังานออกประชาสมัพนัธ์นอกสถานท่ี 8.695 0.191 

ช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของธนาคาร 10.519 0.104 

ค าแนะน าจากลูกคา้ของธนาคาร 6.086 0.414 

มีแผน่พบัโบรชวัร์ 21.281 0.011* 

หมายเหตุ: * หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
 
จากตารางท่ี 4.23 ขอ้มูลทัว่ไปและลกัษณะธุรกิจของผูป้ระกอบการด้านลกัษณะการจด

ทะเบียนของกลุ่มตวัอยา่ง มีผลต่อการตดัสินใจในเร่ืองของการมีแผ่นพบัโบรชวัร์ แต่ขอ้มูลทัว่ไป
และลกัษณะธุรกิจของผูป้ระกอบการดา้นลกัษณะการจดทะเบียนไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME)ในเร่ืองของการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ การ
มีพนกังานออกประชาสัมพนัธ์นอกสถานท่ี ช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของธนาคาร และการมีแผน่พบั
โบรชวัร์ ณ ระดบันยัส าคญั 0.05  
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ตารางที ่4.24 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะการจดทะเบียน และปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ด้านการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) คือ มีแผน่พบัโบรชวัร์ 

 

ระดบัความส าคญัต่อการ
ตดัสินใจด้านการส่งเสริม

การตลาด 

ลกัษณะการจดทะเบียน 
 

ค่าสถิต ิ

ไม่เคย
จด

ทะเบียน 

กจิการ
เจ้าของ
คน
เดยีว 

บริษัท
จ ากดั 

ห้าง
หุ้นส่วน
จ ากดั 

รวม 
 

 

Sig 

มแีผ่นพบั โบรชัวร์ 
        

 
ส าคญันอ้ยท่ีสุด        (คน) - - - - - 

   

 
(ร้อยละ) - - - - - 

   

 
ส าคญันอ้ย                (คน) - 2 - 1 3 

   

 
(ร้อยละ) - 4 - 2 6 

   

 
ส าคญัปานกลาง        (คน) 19 9 1 1 30 

   

 
(ร้อยละ) 38 18 2 2 60 

   

 
ส าคญัมาก                 (คน) 4 5 3 1 13 

   

 
(ร้อยละ) 8 10 6 2 26 

   

 
ส าคญัมากท่ีสุด         (คน) - 1 1 2 4 

     (ร้อยละ) - 2 2 4 8 
   

รวม 
(คน) 23 17 5 5 50 

   (ร้อยละ) 46 34 10 10 100 
 

21.281 0.011* 

หมายเหตุ: * หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.24 กลุ่มผูใ้ช้บริการท่ีไดรั้บการอนุมติัสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ท่ี
ไม่ไดจ้ดทะเบียนพาณิชย ์หรือทะเบียนการคา้ มีปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อ
ธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ดา้นการส่งเสริมการตลาด คือ การมีแผ่นพบั โบรชวัร์ อยู่ในระดบัปาน
กลาง มีจ านวนคิดเป็นร้อยละ 38 รองลงมาคือ มีการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก มีจ านวนคิดเป็นร้อย
ละ 8 จากผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยวธีิไคสแควร์ (      ) พบวา่ค่า       =  21.281  และค่านยัส าคญั
ท่ีค านวณไดเ้ท่ากบั .011 ซ่ึงนอ้ยกวา่ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงวา่ปฏิเสธ H0 ดงันั้น
ลกัษณะการจดทะเบียนของลูกคา้สินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) จึงมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ีมี
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ผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ดา้นการส่งเสริมการตลาด คือ การ
มีแผ่นพบั โบรชัวร์ ของธนาคารของส านักงานเขตปทุมธานี ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
ดงันั้นธนาคารควรให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาด
เล็ก (sSME) ในเร่ืองของการมีแผ่นพับ โบรชัวร์ ของส านักงานเขตปทุมธานีในกลุ่มลูกค้า
ผู ้ใช้บริการท่ีไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ หรือทะเบียนการค้าของส านักงานเขตปทุมธานี 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  
 
ตารางที ่4.25 ความสัมพนัธ์ระหว่างธนาคารหลกัท่ีมีวงเงินสินเช่ือธุรกิจกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ด้านการส่งเสริม
การตลาด 

 

ระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจด้านการส่งเสริมการตลาด 
ธนาคารหลกัทีม่วีงเงนิสินเช่ือธุรกจิ 

 

Sig 

โฆษณาประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ 18.104 0.034* 

มีพนกังานออกประชาสมัพนัธ์นอกสถานท่ี 3.095 0.797 

ช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของธนาคาร 4.683 0.585 

ค าแนะน าจากลูกคา้ของธนาคาร 5.040 0.539 

มีแผน่พบัโบรชวัร์ 25.425 0.003* 

หมายเหตุ: * หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
 
จากตารางท่ี 4.25 ขอ้มูลทัว่ไปและลกัษณะธุรกิจของผูป้ระกอบการดา้นธนาคารหลกัท่ีมี

วงเงินสินเช่ือธุรกิจของกลุ่มตวัอย่าง มีผลต่อการตดัสินใจในเร่ืองของการโฆษณาประชาสัมพนัธ์
ผา่นส่ือต่างๆ และการมีแผน่พบัโบรชวัร์ แต่ขอ้มูลทัว่ไปและลกัษณะธุรกิจของผูป้ระกอบการดา้น
ธนาคารหลกัท่ีมีวงเงินสินเช่ือธุรกิจไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาด
เล็ก (sSME)ในเร่ืองของการมีพนกังานออกประชาสัมพนัธ์นอกสถานท่ี ช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของ
ธนาคาร และค าแนะน าจากลูกคา้ของธนาคาร ณ ระดบันยัส าคญั 0.05  
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ตารางที ่4.26 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งธนาคารหลกัท่ีมีวงเงินสินเช่ือธุรกิจ และปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ด้านการส่งเสริม
การตลาด (Promotion) คือ การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ 

 

ระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจ
ด้าน 

การส่งเสริมการตลาด 

ธนาคารหลกัทีม่วีงเงนิสินเช่ือธุรกจิ 
 

ค่าสถิต ิ

ไม่
ม ี

ธนาคาร
กรุงเทพ 

ธนาคาร
กสิกร
ไทย 

ธนาคาร
ไทย

พาณิชย์ 
รวม 

 

 

Sig 

โฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆ 
        

 
ส าคญันอ้ยท่ีสุด        (คน) - - - - - 

   

 
(ร้อยละ) - - - - - 

   

 
ส าคญันอ้ย                (คน) - 1 1 - 2 

   

 
(ร้อยละ) - 2 2 - 4 

   

 
ส าคญัปานกลาง        (คน) 17 - 1 1 19 

   

 
(ร้อยละ) 34 - 2 2 38 

   

 
ส าคญัมาก                 (คน) 20 1 3 2 26 

   

 
(ร้อยละ) 40 2 6 4 52 

   

 
ส าคญัมากท่ีสุด         (คน) 2 - 1 - 3 

     (ร้อยละ) 4 - 2 - 6 
   

รวม 
(คน) 39 2 6 3 50 

   (ร้อยละ) 78 4 12 6 100 
 

18.104 0.034* 

หมายเหตุ: * หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.26 กลุ่มผูใ้ช้บริการท่ีไดรั้บการอนุมติัสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ท่ี
ไม่มีธนาคารหลกัท่ีมีวงเงินสินเช่ือธุรกิจ มีปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อธุรกิจ
ขนาดเล็ก (sSME) ดา้นการส่งเสริมการตลาด คือ การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ อยู่ใน
ระดบัมาก มีจ านวนคิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาคือ มีการตดัสินใจอยูใ่นระดบัปานกลาง มีจ านวน
คิดเป็นร้อยละ 34 จากผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยวิธีไคสแควร์ (      ) พบว่าค่า       =  18.104  
และค่านยัส าคญัท่ีค านวณไดเ้ท่ากบั .034 ซ่ึงน้อยกวา่ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงว่า
ปฏิเสธ H0 ดงันั้นการมีธนาคารหลกัท่ีมีวงเงินสินเช่ือธุรกิจของลูกคา้สินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก 
(sSME) จึงมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก 
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(sSME) ดา้นการส่งเสริมการตลาด คือ การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆของธนาคารของ
ส านักงานเขตปทุมธานี ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ดงันั้นธนาคารควรให้ความส าคญักบั
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ในเร่ืองของการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆของส านักงานเขตปทุมธานีในกลุ่มลูกคา้ผูใ้ช้บริการท่ีไม่มีธนาคาร
หลกัท่ีมีวงเงินสินเช่ือธุรกิจของส านกังานเขตปทุมธานี ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  
 
ตารางที ่4.27 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งธนาคารหลกัท่ีมีวงเงินสินเช่ือธุรกิจ และปัจจยัท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ด้านการส่งเสริม
การตลาด (Promotion) คือ การมีแผน่พบั โบรชวัร์ 

 

ระดบัความส าคญัต่อการ
ตดัสินใจด้าน 

การส่งเสริมการตลาด 

ธนาคารหลกัทีม่วีงเงนิสินเช่ือธุรกจิ 
 

ค่าสถิต ิ

ไม่ม ี
ธนาคาร
กรุงเทพ 

ธนาคาร
กสิกร
ไทย 

ธนาคาร
ไทย

พาณิชย์ 
รวม 

 

 

Sig 

มแีผ่นพบั โบรชัวร์ 
        

 
ส าคญันอ้ยท่ีสุด        (คน) - - - - - 

   

 
(ร้อยละ) - - - - - 

   

 
ส าคญันอ้ย                (คน) 1 1 1 0 3 

   

 
(ร้อยละ) 2 2 2 0 6 

   

 
ส าคญัปานกลาง        (คน) 28 - 1 1 30 

   

 
(ร้อยละ) 56 - 2 2 60 

   

 
ส าคญัมาก                 (คน) 8 - 4 1 13 

   

 
(ร้อยละ) 16 - 8 2 26 

   

 
ส าคญัมากท่ีสุด         (คน) 2 1 - 1 4 

     (ร้อยละ) 4 2 - 2 8 
   

รวม 
(คน) 39 2 6 3 50 

   (ร้อยละ) 78 4 12 6 100 
 

25.425 0.003* 

หมายเหตุ: * หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.27 กลุ่มผูใ้ช้บริการท่ีไดรั้บการอนุมติัสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ท่ี
ไม่มีธนาคารหลกัท่ีมีวงเงินสินเช่ือธุรกิจ มีปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อธุรกิจ
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ขนาดเล็ก (sSME) ดา้นการส่งเสริมการตลาด คือ การมีแผน่พบั โบรชวัร์ อยูใ่นระดบัปานกลาง มี
จ านวนคิดเป็นร้อยละ 56 รองลงมาคือ มีการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก มีจ านวนคิดเป็นร้อยละ 16 
จากผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยวิธีไคสแควร์ (      ) พบวา่ค่า       =  25.425  และค่านยัส าคญัท่ี
ค านวณไดเ้ท่ากบั .003 ซ่ึงนอ้ยกวา่ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงวา่ปฏิเสธ H0 ดงันั้นการ
มีธนาคารหลักท่ีมีวงเงินสินเช่ือธุรกิจของลูกค้าสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) จึงมี
ความสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด คือ การมีแผ่นพับ โบรชัวร์ของธนาคารของส านักงานเขตปทุมธานี 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ดงันั้นธนาคารควรให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ในเร่ืองของการมีแผน่พบั โบรชวัร์ของส านกังานเขต
ปทุมธานีในกลุ่มลูกคา้ผูใ้ช้บริการท่ีไม่มีธนาคารหลกัท่ีมีวงเงินสินเช่ือธุรกิจของส านักงานเขต
ปทุมธานี ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  
 

4.3.4. การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลทัว่ไปและลกัษณะธุรกจิของผู้ประกอบการ 
และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ด้าน คือ 
บุคลากร หรือพนักงาน (People)  
 
ตารางที ่4.28 ความสัมพนัธ์ระหว่างเหตุผลท่ีเลือกใช้บริการธนาคารกรุงไทย กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ดา้นบุคลากร หรือ
พนกังาน 

ระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจด้านบุคลากร หรือพนักงาน 

เหตุผลทีเ่ลอืกใช้บริการ
ธนาคารกรุงไทย 

 
Sig 

พนกังานใหค้  าปรึกษาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เขา้ใจง่าย 24.713 0.002* 

พนกังานมีความรู้ความสามารถ 14.859 0.062 

พนกังานมีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี 27.052 0.008* 

พนกังานมีความน่าเช่ือถือ 20.254 0.062 

พนกังานมีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ 13.949 0.083 
พนกังานตอบสนองและใหบ้ริการไดอ้ยา่งรวดเร็ว รวมทั้งความต่อเน่ืองใน
การดูแลลูกคา้ 10.622 0.224 

หมายเหตุ: * หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.28 ขอ้มูลทัว่ไปและลกัษณะธุรกิจของผูป้ระกอบการดา้นเหตุผลท่ีเลือกใช้
บริการธนาคารกรุงไทยของกลุ่มตวัอยา่ง มีผลต่อการตดัสินใจในเร่ืองของพนกังานให้ค าปรึกษาได้
อย่างถูกตอ้งเขา้ใจง่าย และพนักงานมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี แต่ขอ้มูลทัว่ไปและลกัษณะธุรกิจของ
ผูป้ระกอบการดา้นเหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการธนาคารกรุงไทยไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
สินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME)ในเร่ืองของพนกังานมีความรู้ ความสามารถ พนกังานมีความ
น่าเช่ือถือ พนกังานมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ และพนกังานตอบสนองและให้บริการได้
อยา่งรวดเร็ว รวมทั้งความต่อเน่ืองในกการดูแลลูกคา้ ณ ระดบันยัส าคญั 0.05  

 
ตารางที ่4.29 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างเหตุผลท่ีเลือกใช้บริการธนาคารกรุงไทย และ

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ดา้นบุคลากร 
หรือพนกังาน (People) คือ พนกังานใหค้  าปรึกษาไดอ้ยา่งถูกตอ้งเขา้ใจง่าย 

 

ระดบัความส าคญัต่อการตัดสินใจ 
ด้านพนักงาน 

เหตุผลที่เลอืกใช้บริการธนาคารกรุงไทย      ค่าสถิติ  

ธนาคาร
มี

ช่ือเสียง
มั่นคง 

บริการ
ได้

สะดวก 
รวดเร็ว 

มีสาขา
มาก 

เดนิทาง
สะดวก 

มี
ผลติภณัฑ์
ให้เลอืก
มาก 

ได้รับ
การ

ชักชวน 
รวม 

 

 

Sig 

พนักงานให้ค าปรึกษาได้อย่างถูกต้อง เข้าใจง่าย 
       

 
ส าคญันอ้ยท่ีสุด     (คน) - - - - - - 

   

 
(ร้อยละ) - - - - - - 

   

 
ส าคญันอ้ย             (คน) - - - - - - 

   

 
(ร้อยละ) - - - - - - 

   

 
ส าคญัปานกลาง    (คน) 2 5 2 - - 9 

   

 
(ร้อยละ) 4 10 4 - - 18 

   

 
ส าคญัมาก             (คน) 12 1 6 2 9 30 

   

 
(ร้อยละ) 24 2 12 4 18 60 

   

 
ส าคญัมากท่ีสุด   (คน) 6 - - 1 4 11 

     (ร้อยละ) 12 - - 2 8 22 
   

รวม 
(คน) 20 6 8 3 13 50 

   (ร้อยละ) 40 12 16 6 26 100 
 

24.713 0.002* 

หมายเหตุ: * หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.29 กลุ่มผูใ้ช้บริการท่ีได้รับการอนุมติัสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) 
เหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการธนาคารกรุงไทยมาจากการท่ีธนาคารมีช่ือเสียง และมัน่คง มีปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ดา้นบุคลากร หรือพนกังาน คือ พนกังาน
ให้ค  าปรึกษาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เขา้ใจง่าย อยูใ่นระดบัมาก มีจ านวนคิดเป็นร้อยละ 24 รองลงมาคือ มี
การตดัสินใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีจ านวนคิดเป็นร้อยละ 12 จากผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยวิธี
ไคสแควร์ (      ) พบวา่ค่า       =  24.713  และค่านยัส าคญัท่ีค านวณไดเ้ท่ากบั .002 ซ่ึงนอ้ยกวา่ค่า
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงวา่ปฏิเสธ H0 ดงันั้นเหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการธนาคารกรุงไทย
มาจากการท่ีธนาคารมีช่ือเสียง และมั่นคง ของลูกค้าสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) จึงมี
ความสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ด้าน
บุคลากร หรือพนักงาน คือ พนักงานให้ค  าปรึกษาได้อย่างถูกต้อง เข้าใจง่ายของธนาคารของ
ส านักงานเขตปทุมธานี ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ดงันั้นธนาคารควรให้ความส าคญักบั
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ในเร่ืองของพนกังานให้
ค  าปรึกษาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เขา้ใจง่าย ของส านกังานเขตปทุมธานีในกลุ่มลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเหตุผล
ท่ีเลือกใช้บริการธนาคารกรุงไทยมาจากการท่ีธนาคารมีช่ือเสียง และมัน่คงของส านักงานเขต
ปทุมธานี ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  
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ตารางที ่4.30 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างเหตุผลท่ีเลือกใช้บริการธนาคารกรุงไทย และ
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ดา้นบุคลากร 
หรือพนกังาน (People) คือ พนกังานมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี 

 

ระดบัความส าคญัต่อการตัดสินใจ 
ด้านพนักงาน 

เหตุผลที่เลอืกใช้บริการธนาคารกรุงไทย 
  

ค่าสถิติ 

ธนาคาร
มี

ช่ือเสียง
มั่นคง 

บริการ
ได้

สะดวก 
รวดเร็ว 

มีสาขา
มาก 

เดนิทาง
สะดวก 

มี
ผลติภณัฑ์
ให้เลอืก
มาก 

ได้รับ
การ

ชักชวน 
รวม 

 

 

Sig 

พนักงานมีมนุษยสัมพนัธ์ที่ดี 
         

 
ส าคญันอ้ยท่ีสุด        (คน) - - - - - - 

   

 
(ร้อยละ) - - - - - - 

   

 
ส าคญันอ้ย                (คน) 1 2 2 - 1 6 

   

 
(ร้อยละ) 2 4 4 - 2 12 

   

 
ส าคญัปานกลาง        (คน) 6 4 5 1 12 28 

   

 
(ร้อยละ) 12 8 10 2 24 56 

   

 
ส าคญัมาก                 (คน) 10 - 1 2 - 13 

   

 
(ร้อยละ) 20 - 2 4 - 26 

   

 
ส าคญัมากท่ีสุด         (คน) 3 - - - - 3 

     (ร้อยละ) 6 - - - - 6 
   

รวม 
(คน) 20 6 8 3 13 50 

   (ร้อยละ) 40 12 16 6 26 100 
 

27.052 0.008* 

หมายเหตุ: * หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.30 กลุ่มผูใ้ชบ้ริการท่ีไดรั้บการอนุมติัสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ท่ีมี
เหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการธนาคารกรุงไทยมาจากการท่ีธนาคารมีช่ือเสียง และมัน่คง มีปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ดา้นบุคลากร หรือพนกังาน คือ พนกังาน
มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี อยูใ่นระดบัมาก มีจ านวนคิดเป็นร้อยละ 20 รองลงมาคือ มีการตดัสินใจอยูใ่น
ระดบัปานกลาง มีจ านวนคิดเป็นร้อยละ 12 จากผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยวิธีไคสแควร์ (      ) 
พบวา่ค่า         =  27.052  และค่านยัส าคญัท่ีค านวณไดเ้ท่ากบั .008 ซ่ึงนอ้ยกวา่ค่านยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 แสดงวา่ปฏิเสธ H0 ดงันั้นเหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการธนาคารกรุงไทย ของลูกคา้สินเช่ือ
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เพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) จึงมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อ
ธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ดา้นบุคลากร หรือพนกังาน คือ พนกังานมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีของธนาคาร
ของส านกังานเขตปทุมธานี ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ดงันั้นธนาคารควรให้ความส าคญักบั
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ในเร่ืองของพนกังานมี
มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีของส านกังานเขตปทุมธานีในกลุ่มลูกคา้ผูใ้ช้บริการท่ีมีเหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการ
ธนาคารกรุงไทยมาจากการท่ีธนาคารมี ช่ือเสียง และมั่นคงของส านักงานเขตปทุมธานี 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  
 

4.3.5. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไปและลักษณะธุรกิจของผู้ประกอบการ
และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ด้าน คือ 
กระบวนการให้บริการ (Process)  

 
ตารางที ่4.31 ความสัมพนัธ์ระหว่างลักษณะการด าเนินธุรกิจ กับปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
 

ระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจด้านกระบวนการให้บริการ 
ลกัษณะการด าเนนิธุรกจิ 

 

Sig 

ความรวดเร็วในการอนุมติัสินเช่ือ 12.455 0.053 

ขั้นตอนการขอสินเช่ือ 27.920 0.000* 

การเตรียมเอกสารเพื่อขอสินเช่ือ 23.299 0.001* 

การไปเยีย่มสถานท่ีประกอบการของผูกู้ ้ 29.431 0.001* 

การประเมินราคาหลกัทรัพย ์ 10.879 0.092 

หมายเหตุ: * หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
 
จากตารางท่ี 4.31 ขอ้มูลทัว่ไปและลกัษณะธุรกิจของผูป้ระกอบการดา้นลกัษณะการด าเนิน

ธุรกิจของกลุ่มตวัอยา่ง มีผลต่อการตดัสินใจในเร่ืองของขั้นตอนการขอสินเช่ือ การเตรียมเอกสาร
เพื่อขอสินเช่ือ และการไปเยี่ยมสถานท่ีประกอบการของผูกู้ ้แต่ขอ้มูลทัว่ไปและลกัษณะธุรกิจของ
ผูป้ระกอบการดา้นลกัษณะการด าเนินธุรกิจไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อธุรกิจ
ขนาดเล็ก (sSME)ในเร่ืองของความรวดเร็วในการอนุมติัสินเช่ือ และการประเมินราคาหลกัทรัพย ์ณ 
ระดบันยัส าคญั 0.05 
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ตารางที ่4.32 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะการด าเนินธุรกิจ และปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ด้านกระบวนการให้บริการ 
(Process) คือ ขั้นตอนการขออนุมติัสินเช่ือ 

 

ระดบัความส าคญัต่อการ
ตดัสินใจ 

ด้านกระบวนการ 

ลกัษณะการด าเนนิธุรกจิ 
 

ค่าสถิต ิ

ธุรกจิ
ร้านค้า
ปลกี
ขนาด
เลก็ 

ธุรกจิ
ร้านค้า
ส่งขนาด
เลก็ 

ธุรกจิ
บริการ
ขนาด
เลก็ 

โรงงาน
หรือธุรกจิ
การผลติ
ขนาดเลก็ 

รวม 
 

 

Sig 

ขั้นตอนการขออสินเช่ือ 
        

 
ส าคญันอ้ยท่ีสุด        (คน) - - - - - 

   

 
(ร้อยละ) - - - - - 

   

 
ส าคญันอ้ย                (คน) - - - - - 

   

 
(ร้อยละ) - - - - - 

   

 
ส าคญัปานกลาง        (คน) - 5 - - 5 

   

 
(ร้อยละ) - 10 - - 10 

   

 
ส าคญัมาก                 (คน) 24 4 4 4 36 

   

 
(ร้อยละ) 48 8 8 8 72 

   

 
ส าคญัมากท่ีสุด         (คน) 2 3 4 - 9 

     (ร้อยละ) 4 6 8 - 18 
   

รวม 
(คน) 26 12 8 4 50 

   (ร้อยละ) 52 24 16 8 100 
 

27.920 0.000* 

หมายเหตุ: * หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.32 กลุ่มผูใ้ชบ้ริการท่ีไดรั้บการอนุมติัสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ท่ีมี
ลกัษณะธุรกิจเป็นร้านคา้ปลีกขนาดเล็ก มีปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือเพื่อธุรกิจ
ขนาดเล็ก (sSME) ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ คือ ขั้นตอนการขอสินเช่ือ อยูใ่นระดบัมาก มีจ านวน
คิดเป็นร้อยละ 48 รองลงมาคือ มีการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีจ านวนคิดเป็นร้อยละ 4 จาก
ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยวธีิไคสแควร์ (      ) พบวา่ค่า      =  27.920  และค่านยัส าคญัท่ีค านวณ
ไดเ้ท่ากบั .000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงวา่ปฏิเสธ H0 ดงันั้นลกัษณะการ
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ด าเนินธุรกิจ ของลูกคา้สินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) จึงมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ดา้นดา้นกระบวนการให้บริการ คือ ขั้นตอน
การขอสินเช่ือของส านกังานเขตปทุมธานี ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ดงันั้นธนาคารควรให้
ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ในเร่ือง
ของขั้นตอนการขอสินเช่ือของส านกังานเขตปทุมธานีในกลุ่มลูกคา้ท่ีด าเนินธุรกิจร้านคา้ปลีกขนาด
เล็กของส านกังานเขตปทุมธานี ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  
 
ตารางที ่4.33 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะการด าเนินธุรกิจ และปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ด้านกระบวนการให้บริการ 
(Process) คือ การเตรียมเอกสารเพื่อขอสินเช่ือ 

 

ระดบัความส าคญัต่อการ
ตดัสินใจ 

ด้านกระบวนการ 

ลกัษณะการด าเนนิธุรกจิ 
 

ค่าสถิต ิ

ธุรกจิ
ร้านค้า
ปลกี
ขนาด
เลก็ 

ธุรกจิ
ร้านค้า
ส่งขนาด
เลก็ 

ธุรกจิ
บริการ
ขนาด
เลก็ 

โรงงาน
หรือธุรกจิ
การผลติ
ขนาดเลก็ 

รวม 
 

 

Sig 

การเตรียมเอกสารเพือ่ขอสินเช่ือ 
        

 
ส าคญันอ้ยท่ีสุด        (คน) - - - - - 

   

 
(ร้อยละ) - - - - - 

   

 
ส าคญันอ้ย                (คน) - - - - - 

   

 
(ร้อยละ) - - - - - 

   

 
ส าคญัปานกลาง        (คน) 2 6 - - 8 

   

 
(ร้อยละ) 4 12 - - 16 

   

 
ส าคญัมาก                 (คน) 20 1 5 4 30 

   

 
(ร้อยละ) 40 2 10 8 60 

   

 
ส าคญัมากท่ีสุด         (คน) 4 5 3 - 12 

     (ร้อยละ) 8 10 6 - 24 
   

รวม 
(คน) 26 12 8 4 50 

   (ร้อยละ) 52 24 16 8 100 
 

23.299 0.001* 

หมายเหตุ: * หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.33 กลุ่มผูใ้ชบ้ริการท่ีไดรั้บการอนุมติัสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ท่ีมี
ลกัษณะธุรกิจเป็นร้านคา้ปลีกขนาดเล็ก มีปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือเพื่อธุรกิจ
ขนาดเล็ก (sSME) ดา้นกระบวนการให้บริการ คือ การเตรียมเอกสารเพื่อขอสินเช่ืออยูใ่นระดบัมาก 
มีจ านวนคิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาคือ มีการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีจ านวนคิดเป็นร้อยละ 
8 จากผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยวิธีไคสแควร์ (      ) พบวา่ค่า      =  23.299  และค่านยัส าคญัท่ี
ค านวณไดเ้ท่ากบั .001 ซ่ึงน้อยกวา่ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงว่าปฏิเสธ H0 ดงันั้น
ลกัษณะการด าเนินธุรกิจ ของลูกคา้สินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) จึงมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ดา้นดา้นกระบวนการให้บริการ 
คือ การเตรียมเอกสารเพื่อขอสินเช่ือของส านกังานเขตปทุมธานี ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
ดงันั้นธนาคารควรให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาด
เล็ก (sSME) ในเร่ืองของการเตรียมเอกสารเพื่อขอสินเช่ือของส านกังานเขตปทุมธานีในกลุ่มลูกคา้ท่ี
ด าเนินธุรกิจร้านคา้ปลีกขนาดเล็กของส านกังานเขตปทุมธานี ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  
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ตารางที ่4.34 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะการด าเนินธุรกิจ และปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ด้านกระบวนการให้บริการ 
(Process) คือ การไปเยีย่มสถานท่ีประกอบการของผูกู้ ้

 

ระดบัความส าคญัต่อการ
ตดัสินใจ 

ด้านกระบวนการ 

ลกัษณะการด าเนนิธุรกจิ 
 

ค่าสถิต ิ

ธุรกจิ
ร้านค้า
ปลกี
ขนาด
เลก็ 

ธุรกจิ
ร้านค้า
ส่งขนาด
เลก็ 

ธุรกจิ
บริการ
ขนาด
เลก็ 

โรงงาน
หรือธุรกจิ
การผลติ
ขนาดเลก็ 

รวม 
 

 

Sig 

การไปเยีย่มสถานทีป่ระกอบการของผู้กู้ 
       

 
ส าคญันอ้ยท่ีสุด        (คน) - - - - - 

   

 
(ร้อยละ) - - - - - 

   

 
ส าคญันอ้ย                (คน) - 4 1 - 5 

   

 
(ร้อยละ) - 8 2 - 10 

   

 
ส าคญัปานกลาง        (คน) 20 7 5 - 32 

   

 
(ร้อยละ) 40 14 10 - 64 

   

 
ส าคญัมาก                 (คน) 5 - 1 4 10 

   

 
(ร้อยละ) 10 - 2 8 20 

   

 
ส าคญัมากท่ีสุด         (คน) 1 1 1 - 3 

     (ร้อยละ) 2 2 2 - 6 
   

รวม 
(คน) 26 12 8 4 50 

   (ร้อยละ) 52 24 16 8 100 
 

29.431 0.001* 

หมายเหตุ: * หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.34 กลุ่มผูใ้ชบ้ริการท่ีไดรั้บการอนุมติัสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ท่ีมี
ลกัษณะธุรกิจเป็นร้านคา้ปลีกขนาดเล็ก มีปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือเพื่อธุรกิจ
ขนาดเล็ก (sSME) ดา้นกระบวนการให้บริการ คือ การไปเยี่ยมสถานท่ีประกอบการของผูกู้ ้อยูใ่น
ระดบัปานกลาง มีจ านวนคิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาคือ มีการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก มีจ านวน
คิดเป็นร้อยละ 10 จากผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยวธีิไคสแควร์ (      ) พบวา่ค่า      =  29.431  และ
ค่านยัส าคญัท่ีค านวณไดเ้ท่ากบั .001 ซ่ึงนอ้ยกวา่ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงวา่ปฏิเสธ 
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H0 ดงันั้นลกัษณะการด าเนินธุรกิจ ของลูกคา้สินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) จึงมีความสัมพนัธ์
กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ดา้นดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ คือ การไปเยีย่มสถานท่ีประกอบการของผูกู้ข้องส านกังานเขตปทุมธานี ธนาคารกรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน) ดงันั้นธนาคารควรให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือ
เพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ในเร่ืองของการไปเยี่ยมสถานท่ีประกอบการของผูกู้ข้องส านกังานเขต
ปทุมธานีในกลุ่มลูกค้า ท่ีด า เ นินธุรกิจร้านค้าปลีกขนาดเล็กของส านักงานเขตปทุมธานี 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  
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บทที ่5 
 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

5.1.  สรุปผลการศึกษา 
 

ปัจจุบนัมีสถาบนัการเงินเกิดข้ึนมากมาย ทั้งสถาบนัการเงินในประเทศ และต่างประเทศ จึง 
ท าให้มีอตัราการแข่งขนัท่ีสูงมากข้ึนเร่ือยๆ ไม่วา่จะเป็นการแข่งขนัทางดา้นอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก 
อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ รวมทั้งการบริการท่ีก่อให้เกิดความประทบัใจแก่ลูกคา้ให้มากท่ีสุด แต่ทั้งน้ี
ทั้งนั้น รายได้หลักของธนาคารด้านท่ีส าคญัท่ีสุดคือรายได้ท่ีเกิดจากการปล่อยสินเช่ือ จึงท าให้
ธนาคารพาณิชยต่์างๆมุ่งเน้นในการออกผลิตภณัฑ์เพื่อให้สนองตอบความตอ้งการของลูกคา้ให้
ครอบคลุมมากท่ีสุด ส าหรับธนาคารกรุงไทยพยายามท่ีจะออกผลิตภณัฑ์สินเช่ือท่ีให้ครอบคลุมและ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหไ้ดม้ากท่ีสุด โดยเม่ือ 1 เมษายน 2557 ธนาคารกรุงไทยไดอ้อก
ผลิตภัณฑ์สินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) เน่ืองจากทางธนาคารกรุงไทยได้เล็งเห็นถึง
ความส าคญัของลูกค้าท่ีประกอบธุรกิจขนาดเล็ก ซ่ึงมกัจะถูกปฏิเสธการอนุมติัสินเช่ือเน่ืองจาก
หลกัฐานในการประกอบการไม่ชดัเจนและละเอียดพอ จึงมีเง่ือนไขวา่จะตอ้งประกอบการมาไม่ต ่า
กวา่ 2 ปี และมีหลกัทรัพยม์าค ้าประกนั จึงท าให้ธนาคารกรุงไทยสามารถท าการขยายฐานลูกคา้ราย
ยอ่ยลงไปยงัพื้นท่ีต่างๆไดอี้กจ านวนมาก การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
สินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) กบัส านักงานเขตปทุมธานี ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) มี
วตัถุประสงคก์ารศึกษา 3 ประการ คือ เพื่อศึกษาขอ้มูลทัว่ไปและลกัษณะธุรกิจของผูป้ระกอบการท่ี
ใช้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) กับส านักงานเขตปทุมธานี ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูป้ระกอบการท่ีเลือกใช้บริการสินเช่ือธุรกิจ
ขนาดเล็ก (sSME) กับส านักงานเขตปทุมธานี ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และเพื่อศึกษา
ความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูป้ระกอบการท่ีใช้
บริการสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) กับส านักงานเขตปทุมธานี ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) 
 

การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัเลือกจ านวนกลุ่มตวัอยา่งมาศึกษาจากลูกคา้ท่ีไดรั้บการอนุมติัสินเช่ือ
เพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) กบัส านกังานเขตปทุมธานี ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในช่วง
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ระหวา่งเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2557 จ  านวน 50 ราย เน่ืองจากธนาคารไดอ้อกผลิตภณัฑ์
สินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) เม่ือ 1 เมษายน พ.ศ. 2557 โดยไดใ้ห้สาขาในความดูแลของ
ส านักงานเขตปทุมธานีเป็นสาขาน าร่องของโครงการน้ี เพื่อดูผลตอบรับท่ีได้ ก่อนท่ีจะกระจาย
ผลิตภณัฑ์สินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ไปยงัสาขาอ่ืนๆทัว่ประเทศ แลว้น ามาวิเคราะห์ดว้ย
สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ และท าการทดสอบสมมติฐานของความสัมพนัธ์ดว้ยการ
ทดสอบไคสแควร์ ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ภายใตก้ารใช้ทฤษฎีส่วนประสมทาง
การตลาด และแนวคิดดา้นกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 

 
 จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างผูท่ี้ได้รับอนุมติัสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) กับ
ส านกังานเขตปทุมธานี ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ส่วนใหญ่เป็นเจา้ของธุรกิจ จ านวน 42 
ราย คิดเป็นร้อยละ 84 มีลกัษณะการด าเนินธุรกิจประเภทร้านคา้ปลีกขนาดเล็ก จ  านวน 26 ราย คิด
เป็นร้อยละ 52 ร้านคา้ส่วนใหญ่ไม่ได้จดทะเบียนจ านวน 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 46 มีระยะเวลา
ด าเนินกิจการตั้งแต่ 2 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จ  านวน 26 ราย คิดเป็นร้อยละ 52  มีคู่แข่งขันบริเวณ
ใกลเ้คียงร้าน พิกดัไม่เกิน 1 ก.ม. ประมาณ 1 - 3 ร้าน จ านวน 29 ราย คิดเป็นร้อยละ 58 รายไดเ้ฉล่ีย 
3 เดือนยอ้นหลงัของธุรกิจอยูร่ะหวา่ง 500,001 - 1,000,000 บาท จ านวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 34  
ลูกคา้ส่วนมากไม่เคยมีสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็กกบัธนาคารอ่ืน จ านวน 39 ราย คิดเป็นร้อยละ 78 
ลูกค้าส่วนมากไม่มีธนาคารหลักท่ีใช้ท าธุรกรรมทางการเงิน จ านวน 39 ราย คิดเป็นร้อยละ 78 
ปัจจุบนัลูกคา้ยงัคงมีวงเงินสินเช่ือท่ีผอ่นช าระอยู ่จ  านวน 41 ราย คิดเป็นร้อยละ 82 ระยะเวลาท่ีเป็น
ลูกคา้สินเช่ือธนาคารกรุงไทยอยูร่ะหว่าง 1-3 ปี จ  านวน 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 38 มีเหตุผลในการ
เลือกใช้บริการธนาคารกรุงไทยมากท่ีสุด คือ ธนาคารมีช่ือเสียง จ านวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 40 
โดยกลุ่มตวัอย่างเห็นว่าความเหมาะสมของของเง่ือนไขในการขอสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก 
(sSME) ประเภทวงเงินเบิกเกินบญัชี OD มีความเหมาะสมแลว้ ไม่เกินความจ าเป็น จ านวน 30 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 60 ระยะเวลาผอ่นช าระเงินกูป้ระจ าท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจของลูกคา้อยูร่ะหวา่ง 7-10 ปี 
จ  านวน 38 รายคิดเป็นร้อยละ 76 และกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เคยใชบ้ริการดา้นสินเช่ือ(ทุกประเภท)
กบัธนาคารกรุงไทย จ านวน 44 ราย คิดเป็นร้อยละ 88 
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การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) กับ
ส านักงานเขตปทุมธานี ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

 
 จากการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก 
(sSME) เรียงตามล าดบัจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ 
 
ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเช่ือธุรกจิขนาดเลก็ (sSME) ด้านผลติภัณฑ์  
 
 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อการตดัสินใจเรียงตามล าดบัจากมากไปนอ้ย โดย
เรียงจากความถ่ี ร้อยละ ได้ให้ความส าคญักับวงเงินสินเช่ือท่ีอนุมติัเหมาะสมกับหลักประกัน 
ระยะเวลาในการผ่อนช าระ หลกัทรัพยท่ี์ใช้ค  ้าประกนั เอกสารท่ีใช้ประกอบการพิจารณาสินเช่ือ 
หลักเกณฑ์การอนุมติัสินเช่ือมีความยืดหยุ่น และประเภทสินเช่ือท่ีให้เลือกมีความหลากหลาย
ตามล าดบั ดงันั้นธนาคาควรให้ความส าคญักบัระยะเวลาในการผ่อนช าระ เน่ืองจากสินเช่ือเพื่อ
ธุรกิจจะมีระยะเวลาการผ่อนช าระท่ีสั้ น จึงท าให้ยอดการผ่อนช าระต่อเดือนสูง เป็นผลต่อการ
ตดัสินใจของลูกคา้ 
 
ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเช่ือธุรกจิขนาดเลก็ (sSME) ด้านราคา  
 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อการตดัสินใจเรียงตามล าดบัจากมากไปนอ้ย โดย
เรียงความถ่ี ร้อยละ ไดใ้ห้ความส าคญักบัค่าประกนัคุม้ครองวงเงินสินเช่ือ ภาระการผ่อนช าระต่อ
เดือน อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ค่าธรรมเนียมการจดัการสินเช่ือ และค่าบริการประเมินราคาหลกัทรัพย์
ตามล าดบั ดงันั้นธนาคารควรมีโปรโมชัน่หรือกิจกรรมท่ีจดัร่วมกบัทางบริษทักรุงไทย แอกซ่า
ประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) เพื่อเป็นการจูงใจให้ลูกคา้เกิดความสนใจและอยากท่ีจะท าประกัน
คุม้ครองวงเงินสินเช่ือ 

 
ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเช่ือเพือ่ธุรกจิขนาดเลก็ (sSME) ด้านสถานทีใ่ห้บริการ  
 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อการตดัสินใจเรียงตามล าดบัจากมากไปนอ้ย โดย
เรียงความถ่ี ร้อยละ ไดใ้ห้ความส าคญักบัความปลอดภยัของสถานท่ี สถานท่ีตั้งธนาคาร สถานท่ี
จอดรถ และจ านวนสาขา ตามล าดบั ดงันั้นธนาคารควรมีการก าชับในเร่ืองการตรวจตราสาขา
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ของรปภ. หรือต ารวจท่ีอยู่ประจ าสาขา รวมทั้งควรมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดให้ใช้งานได้
ตลอดเวลา เพื่อใหลู้กคา้เกิดความปลอดภยัเม่ือมาใชบ้ริการ 
 
ส่วนปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเช่ือเพือ่ธุรกจิขนาดเลก็ (sSME) แบ่งออกเป็น 
 

1.   ด้านการส่งเสริมการตลาด  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อการตดัสินใจเรียง
ตามล าดบัจากมากไปนอ้ย โดยเรียงความถ่ี ร้อยละ ไดใ้หค้วามส าคญักบัโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผา่น
ส่ือต่างๆ มีพนักงานออกประชาสัมพันธ์นอกสถานท่ี ช่ือเสียงและภาพลักษณ์ของธนาคาร 
ค าแนะน าจากลูกค้าธนาคาร และมีแผ่นพบั โบรชัวร์ ตามล าดับ ดังนั้นธนาคารควรมีการจดั
ฝึกอบรมพนกังานในดา้นความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ เพื่อสามารถให้พนกังานออกไปประชาสัมพนัธ์
นอกสถานท่ีแก่ลูกคา้ไดดี้ยิง่ข้ึน 

 
2. ด้านบุคลากร กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัต่อการตดัสินใจเรียงตามล าดบัจากมาก 

ไปนอ้ย โดยเรียงความถ่ี ร้อยละ ไดใ้ห้ความส าคญักบัพนกังานให้ค  าปรึกษาไดอ้ย่างถูกตอ้ง เขา้ใจ
ง่ายเอาใจใส่ลูกคา้ พนักงานมีความรู้ ความสามารถ พนกังานมีความน่าเช่ือถือ พนักงานมีความ
กระตือรือร้นในการให้บริการ พนกังานสามารถตอบสนองและให้บริการไดอ้ย่างรวดเร็ว รวมทั้ง
ความต่อเน่ืองในการดูและลูกค้า และพนักงานมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ดังนั้นธนาคารควรพฒันา
บุคลากรของธนาคาร โดยจดัฝึกอบรมด้านบริการสินเช่ืออย่างสม ่าเสมอ เพื่อเป็นการพฒันาการ
บริการลูกคา้ใหดี้ยิง่ข้ึน 
 

3.   ด้านกระบวนการให้บริการ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อการตดัสินใจเรียง
ตามล าดบัจากมากไปนอ้ย โดยเรียงความถ่ี ร้อยละ ไดใ้ห้ความส าคญักบัความรวดเร็วในการอนุมติั
สินเช่ือ ขั้นตอนการขอสินเช่ือ การเตรียมเอกสารเพื่อขอสินเช่ือ การประเมินราคาหลกัทรัพย์มี
มาตรฐาน และการไปเยี่ยมสถานท่ีประกอบการของผูกู้ ้ตามล าดบั ดงันั้นธนาคารควรมีขั้นตอนท่ี
ง่าย สะดวกแก่การใช้บริการของลูกค้า รวมถึงเอกสารท่ีใช้ประกอบการพิจารณาท่ีควรมีความ
ยดืหยุน่เพื่อใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจในความสะดวกเวลาจดัเตรียมเอกสาร 

 
4. ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อการตดัสินใจเรียง

ตามล าดบัจากมากไปนอ้ย โดยเรียงความถ่ี ร้อยละ ไดใ้ห้ความส าคญักบัอุปกรร์ และเคร่ืองมือต่างๆ
มีความพร้อม ส่ิงอ านวยความสะดวกของธนาคาร มีการจดัภูมิทศัน์เหมาะสม มีความชดัเจนของ



108 

ป้ายแนะน าการให้บริการ และความสะอาดและเป็นระเบียบของธนาคาร  ดงันั้นธนาคารควร
ปรับปรุงความชดัเจนของป้ายแนะน าการเขา้ใชบ้ริการ และป้ายโฆษณาผลิตภณัฑข์องทางธนาคาร 
 
การศึกษาความสัมพันธ์ของข้อมูลทั่วไปและลักษณะการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการของผู้ที่ได้รับอนุมัติสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) กับส านักงาน
เขตปทุมธานี ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
 
 จากการศึกษาพบว่าลักษณะการด าเนินธุรกิจ มีความสัมพนัธ์กับปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ดา้นผลิตภณัฑ์ โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะ
ธุรกิจร้านคา้ปลีกขนาดเล็ก จะใหค้วามส าคญักบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือ
ธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ดา้นผลิตภณัฑ ์ในระดบัมากในเร่ืองของวงเงินสินเช่ือท่ีอนุมติัเหมาะสมกบั
หลกัประกนั ระยะเวลาในการผ่อนช าระหน้ี หลกัทรัพยท่ี์ใช้ค  ้าประกนั เอกสารท่ีใช้ประกอบการ
พิจารณาสินเช่ือ และในระดบัปานกลางในเร่ืองของประเภทสินเช่ือท่ีใหเ้ลือกมีความหลากหลาย 
 
 ระยะเวลาเปิดด าเนินกิจการ (ตั้ งแต่เร่ิมธุรกิจ) มีความสัมพนัธ์กับปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ดา้นราคา โดยเปิดด าเนินกิจการมา 2 ปี แต่
ไม่เกิน 3 ปี จะให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก 
(sSME) ดา้นราคาในระดบัปานกลางในเร่ืองของอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ ค่าธรรมเนียมการจดัการเงินกู ้
และในระดบัมากในเร่ืองของภาระการผอ่นช าระต่อเดือน 
  
 ลกัษณะการด าเนินธุรกิจ ลกัษณะการจดทะเบียน และธนาคารหลกัท่ีมีวงเงินสินเช่ือธุรกิจ
และใชท้  าธุรกรรมทางการเงิน มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือ
ธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยธุรกิจร้านคา้ปลีกขนาดเล็กท่ีไม่มีการจด
ทะเบียน และไม่มีธนาคารหลกัท่ีมีวงเงินสินเช่ือธุรกิจ จะให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ดา้นการส่งเสริมการตลาดในระดบัมากใน
เร่ืองของการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆ ช่ือเสียง และภาพลกัษณ์ของธนาคาร และใน
ระดบัปานกลางในเร่ืองของการมีแผน่พบั โบรชวัร์ 
  
 เหตุผลท่ีเลือกใช้บริการธนาคารกรุงไทย มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ด้านบุคลากร หรือพนักงาน มีเหตุผลท่ีเลือกใช้
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บริการธนาคารกรุงไทยเพราะธนาคารมีช่ือเสียง มัน่คง จะให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ในระดับมากในเร่ืองของพนักงานให้
ค  าปรึกษาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เขา้ใจง่าย และพนกังานมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี 
 
 ลกัษณะการด าเนินธุรกิจ มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
สินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ดา้นกระบวนการให้บริการ ลกัษณะธุรกิจเป็นร้านคา้ปลีกขนาดเล็ก 
จะให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) 
ดา้นกระบวนการให้บริการในระดบัมาก ขั้นตอนการขอสินเช่ือ การเตรียมเอกสารเพื่อขอสินเช่ือ 
และในระดบัปานกลางในเร่ืองของการไปเยีย่มสถานท่ีประกอบการของผูกู้ ้
 

5.2. ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
 

5.2.1. กลยทุธ์การตลาดของสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ท่ีจะท าต่อไปคือ การหาลูกคา้รี 
ไฟแนนซ์ จากสถาบนัการเงินอ่ืน เน่ืองจากในการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่กลุ่มลูกคา้เป็นลูกคา้เดิมของ
ธนาคารกรุงไทย ดงันั้นจึงควรหาลูกคา้รายใหม่จากการเชิญชวนรีไฟแนนซ์มาจากสถาบนัการเงิน
อ่ืน (อา้งอิงตามตารางท่ี 4.1 หนา้ 49 - 52) 
 

5.2.2. ธนาคารควรมีการปรับระยะเวลาการผอ่นช าระใหน้านข้ึนจากเดิมท่ีผอ่นช าระไดเ้พียง 
7 ปี อาจจะขยายใหผ้อ่นช าระไดสู้งสุดท่ี 10 ปี เพื่อใหเ้กิดความยดืหยุน่ในการผอ่นช าระต่อเดือนท่ี
ไม่หนกัมากจนเกินไป (อา้งอิงตามตารางท่ี 4.10 หนา้ 70) 

 
5.2.3. ธนาคารควรมีกลยทุธ์ในดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยเนน้ท่ีภาพลกัษณ์และความมี 

ช่ือเสียงของธนาคาร เน่ืองจากธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นสถาบนัการเงินท่ีประกอบ
กิจการมาเป็นเวลา 49 ปี เป็นท่ีเช่ือใจและไวว้างใจของลูกคา้ อีกทั้งควรมีการจดัท าแผน่พบัหรือโบร
ชวัร์ของผลิตภณัฑต่์างๆท่ีให้ลูกคา้สามารถหยบิกลบับา้นไปอ่านท าความเขา้ใจในตวัผลิตภณัฑท่ี์
ลูกคา้สนใจก่อนท่ีจะมาขอสินเช่ือได ้ (อา้งอิงตามตารางท่ี 4.20 หนา้ 85) 
 

5.2.4. ควรมีการจดัอบรมพนกังานทั้งในดา้นผลิตภณัฑ ์ และการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ เพื่อท่ีจะ
ท าใหพ้นกังานสามารถใหค้ าปรึกษา และบริการใหก้บัลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด จนท า
ใหลู้กคา้เกิดความประทบัใจมากท่ีสุด (อา้งอิงตามตารางท่ี 4.28 หนา้ 94) 
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5.3. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 

5.3.1.  ควรท าการเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งจากส านกังานเขตอ่ืนๆ ในอีก 8 ส านกังานเขตของ
กลุ่มเครือข่ายนครหลวง 2 หรือส านักงานเขตอ่ืนๆท่ีอยู่ในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวดั 
เน่ืองจากลกัษณะธุรกิจ และสภาพทัว่ไปในแต่ละพื้นท่ีนั้นมีความแตกต่างกนัออกไป เพื่อน าผล
การศึกษามาเปรียบเทียบและวิเคราะห์ผลในแต่ละดา้น อนัน าไปสู่ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับ
ธนาคารกรุงไทยในอนาคต 

 
5.3.2. ควรท าการศึกษาเพิ่มเติมในเร่ืองของสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) กบัธนาคาร

พาณิชยอ่ื์นๆ เพื่อน าผลการศึกษามาเปรียบเทียบการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาด
เล็ก (sSME) ระหวา่งธนาคาร  
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แบบสอบถาม 

 
 การศึกษา “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ของ
ธนาคารกรุงไทย จงัหวดัปทุมธานี” มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก จงัหวดัปทุมธานี แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการวิจยั 
ระดบัปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ขอ้มูลของ
ท่านจะปกปิดเป็นความลบั เพื่อประโยชน์ของงานวิจยัเท่านั้น ขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือในการให้
ขอ้เทจ็จริงตามค าถามท่ีก าหนดไว ้
 
คุณสมบัติของผู้ตอบแบบสอบถาม : ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดเล็ก ในจงัหวดัปทุมธานี 
 
แบบสอบถามมี 2 ส่วน ดังต่อไปนี ้
 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถามและลกัษณะธุรกจิ 
ส่วนที ่2 ปัจจัยทางการตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือธุรกิจรายย่อย (sSME) ใน
จังหวดัปทุมธานี 
ส่วนที ่3 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถามและลกัษณะธุรกจิ  
ให้ท่านใส่เคร่ืองหมาย  ในช่องทีต่รงกบัข้อเทจ็จริง  

1. ลกัษณะการด าเนินธุรกจิจัดอยู่ในประเภทใด 
1.) ธุรกิจร้านคา้ปลีกขนาดเล็ก 2.) ธุรกิจร้านคา้ส่งขนาดเล็ก 
3.) ธุรกิจบริการขนาดเล็ก  4.) ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการเกษตร 
5.) โรงงานหรือธุรกิจการผลิตขนาดเล็ก  

2. ธุรกจิของท่านจดทะเบียนก่อตั้งลกัษณะใด 
1.) ไม่เคยจดทะเบียน  2.) กิจการเจา้ของคนเดียว 
3.) บริษทัจ ากดั  4.) หา้งหุน้ส่วนจ ากดั 
5.) หา้งหุน้ส่วนสามญั 6.) อ่ืนๆ โปรดระบุ................................................... 

3. ระยะทีด่ าเนินธุรกจิจนถึงปัจจุบัน 
1.) ตั้งแต่ 2 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี  
2.) มากกวา่ 3 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี 
3.) มากกวา่ 4 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 
4.) มากกวา่ 5 ปีข้ึนไป 

4. บริเวณใกล้เคียงร้านในระยะพกิัด 1 กม. มีร้านค้าประเภทเดียวกนักีร้่าน 
1.) ไม่มี   2.) 1-3 ร้าน 
3.) 4-6 ร้าน   4.) มากกวา่ 6 ร้าน 

5. รายได้เฉลีย่ 3 เดือนย้อนหลงัของกจิการท่าน  
1.) ไม่เกิน 100,000 บาท  2.) 100,001 – 500,000 บาท 
3.) 500,001 – 1,000,000 บาท  4.) 1,000,001 – 1,500,000 บาท 
5.) 1,500,001 – 2,000,000 บาท6.) มากกวา่ 2,000,000 บาท 

6. ท่านเคยมีวงเงินสินเช่ือเพือ่ธุรกจิขนาดเลก็กบัธนาคารใดหรือไม่ 
 1.) ไม่เคย    2.) เคย 

7. ธนาคารหลกัทีท่่านมีวงเงินสินเช่ือธุรกจิทีใ่ช้ประจ ามากทีสุ่ด (ตอบเพยีง 1 ข้อ) 
1.) ไม่มี    2.) ธนาคารกรุงเทพ 
3.) ธนาคารกรุงไทย   4.) ธนาคารกสิกรไทย 
5.) ธนาคารไทยพาณิชย ์ 6.) ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
7.)ธนาคารทหารไทย   8.) อ่ืนๆ โปรดระบุ....................................... 
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8. ปัจจุบันท่านมีวงเงินสินเช่ือ(ทุกประเภท)ทีย่งัผ่อนช าระรายเดือนอยู่หรือไม่ 
 1.) มี    2.) ไม่มี 

9. ท่านเป็นลูกค้าสินเช่ือธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) มาแล้วกีปี่ (สินเช่ือทุกประเภท) 
 1.) ไม่เคยมีสินเช่ือกบักรุงไทย 2.) นอ้ยกวา่ 1 ปี    
 3.) ตั้งแต่ 1-3 ปี   4.) ตั้งแต่ 4-6 ปี 
 5.) ตั้งแต่ 7-10ปี    6.) มากกวา่ 10 ปี   

10. เหตุผลทีท่่านเลอืกใช้บริการธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (ตอบเพยีง 1 ข้อ) 
 1.) ธนาคารมีช่ือเสียงและมัน่คง  2.) บริการไดส้ะดวก รวดเร็ว 
 3.) มีสาขามาก เดินทางสะดวก  4.) มีผลิตภณัฑใ์หเ้ลือกมาก 

   5.) ไดรั้บการชกัชวนและแนะน า   6.) อ่ืนๆ......................................... 
11. วงเงินเบิกเกินบัญชี (OD) ของสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก (SSME) ที่ก าหนดให้เพียง 40 % 

ของวงเงินรวม และต้องมีวงเงินกู้ประจ าร่วมด้วย ห้ามขอแต่ OD ท่านคิดว่ามีความ
เหมาะสมกบัธุรกจิของท่านหรือไม่ 
 1.) มีความเหมาะสม (ไม่เกินความจ าเป็น)  
2.) ไม่เหมาะสมกบัธุรกิจ วงเงินนอ้ยไป 
 3.) ไม่เหมาะสมเพราะอยากไดแ้ต่ OD อยา่งเดียว   

12. ท่านคิดว่าระยะเวลาผ่อนช าระสินเช่ือเงินกู้ประจ า (Term Loan) ที่มีความเหมาะสมกับ
ธุรกจิของท่าน 
 1.) ตั้งแต่ 1-3 ปี  2.) ตั้งแต่ 3-5 ปี 
 3.) ตั้งแต่ 5-7 ปี  4.) ตั้งแต่ 7-10 ปี 

13. ก่อนหน้านี ้ ท่านเคยใช้บริการของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในด้านใด (ตอบเพียง 1 
ข้อทีม่ีการใช้บ่อยทีสุ่ด) 
 1.) ไม่เคยใชบ้ริการ 
2.) มีบญัชีเงินฝากหรือบญัชีกระแสราย (หมุนเวยีนในธุรกิจ) 
 3.) สินเช่ือทุกประเภท 
4.) อ่ืนๆ 
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ส่วนที่ 2 ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) 
ของธนาคารกรุงไทย ในจังหวดัปทุมธานี 
 
ให้ท่านใส่เคร่ืองหมายในช่องทีต่รงกบัข้อเทจ็จริง 

ปัจจัยทางการตลาด 

ระดับความส าคัญทีม่ีผลต่อการเลือก 

ส าคัญ 
มากทีสุ่ด 

ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
น้อยทีสุ่ด 

- ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ (Product)           

1. วงเงินสินเช่ือท่ีอนุมติัเหมาะสมกบัหลกัประกนั           

2. ระยะเวลาในการผอ่นช าระหน้ี           

3. หลกัทรัพยท่ี์ใชค้  ้าประกนั           

4. เอกสารท่ีใชป้ระกอบการพิจารณาสินเช่ือ           

5. ประเภทสินเช่ือท่ีใหเ้ลือกมีความหลากหลาย           

6. หลกัเกณฑก์ารอนุมติัสินเช่ือมีความยดืหยุน่           

- ปัจจยัด้านราคา (Price)           

1. อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้           

2. ค่าธรรมเนียมการจดัการสินเช่ือ (Front End Fee)           

3. ค่าบริการประเมินราคาหลกัประกนั           

4. ค่าประกนัคุม้ครองวงเงินสินเช่ือ            

5. ภาระการผอ่นช าระต่อเดือน           

-ปัจจยัด้านสถานทีใ่ห้บริการ (Place)           

1. สถานท่ีตั้งธนาคาร            

2. สถานท่ีจอดรถ           

3. จ านวนสาขา           

4. ความปลอดภยัของสถานท่ี           
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ส่วนที่ 2  (ต่อ) ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก 
(sSME) ของธนาคารกรุงไทย ในจังหวดัปทุมธานี 
 
ให้ท่านใส่เคร่ืองหมายในช่องทีต่รงกบัข้อเทจ็จริง 

ปัจจัยทางการตลาด 

ระดับความส าคัญทีม่ีผลต่อการเลอืก 

ส าคัญ 
มากทีสุ่ด 

ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
น้อยทีสุ่ด 

- ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)           

1. โฆษณาประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ           

2. มีพนกังานออกประชาสมัพนัธ์นอกสถานท่ี           

3. ช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของธนาคาร           

4. ค าแนะน าจากลูกคา้ของธนาคาร           

5. มีแผน่พบั โบรชวัร์           

- ด้านบุคลากร (People)           
1. พนกังานใหค้  าปรึกษาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เขา้ใจง่าย 
 เอาใจใส่ลูกคา้           

2. พนกังานมีความรู้ความสามารถ           

3. พนกังานมีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี           

4. พนกังานมีความน่าเช่ือถือ           

5. พนกังานมีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ           
6. พนกังานสามารถตอบสนองและใหบ้ริการไดอ้ยา่งรวดเร็ว  
รวมทั้งความต่อเน่ืองในการดูแลลูกคา้           

- ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ (Process)           

1. ความรวดเร็วในการอนุมติัสินเช่ือ           

2. ขั้นตอนการขอสินเช่ือ           

3. การเตรียมเอกสารเพื่อขอสินเช่ือ           

4. การไปเยีย่มสถานท่ีประกอบการของผูกู้ ้           

5. การประเมินราคาหลกัทรัพยมี์มาตรฐาน           
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ส่วนที่ 2  (ต่อ) ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก 
(sSME) ของธนาคารกรุงไทย ในจังหวดัปทุมธานี 
 
ให้ท่านใส่เคร่ืองหมายในช่องทีต่รงกบัข้อเทจ็จริง 

ปัจจัยทางการตลาด 

ระดับความส าคัญทีม่ีผลต่อการเลอืก 

ส าคัญ 
มากทีสุ่ด 

ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
น้อยทีสุ่ด 

- ปัจจยัด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence)           

1. อุปกรณ์ และเคร่ืองมือต่างๆมีความพร้อม           

2. ส่ิงอ านวยความสะดวกของธนาคาร           

3. ความสะอาดและเป็นระเบียบของธนาคาร           
4. มีการจดัภูมิทศัน์สวยงามเหมาะสม รวมถึงมีความชดัเจน 
ของป้ายแนะน าการใชบ้ริการ           

 
 
ส่วนที ่3 ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
 

...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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ประวตัิการศึกษาและการท างาน 

 
ช่ือ-นามสกุล      นางสาวสุภคันาง  ปัสนะจะโน 
วนั เดือน ปีทีเ่กดิ     12  ธนัวาคม  2529    
สถานทีเ่กดิ      จงัหวดันนทุบรี   
ประวติิการศึกษา     บริหารธุรกิจบณัฑิต (การจดัการ) 
      เกียรตินิยมอนัดบั 2 
      มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
ต าแหน่งหน้าทีก่ารงานปัจจุบัน เจา้หนา้ท่ีซุปเปอร์ไวเซอร์ธุรกิจสินเช่ือ  
สถานทีท่ างาน บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาอ าเภอสามโคก 
 
 


