
30

บทที่ 4
ผลการศึกษา

จากการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชสินเชื่อธุรกิจขนาดยอมกับธนาคารกสิกรไทย ใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคในการ 3 วัตถุประสงคคือ  วัตถุประสงคแรก  เพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมของผูประกอบการที่ใชสินเชื่อธุรกิจขนาดยอม วัตถุประสงคที่สองเพื่อศึกษาปจจัย
ที่สงผลตอการเลือกใชบริการสินเชื่อธุรกิจขนาดยอม และวัตถุประสงคที่สามเพื่อศึกษาระดับความ
พึงพอใจของผูประกอบการที่ใชบริการสินเชื่อธุรกิจขนาดยอมกับธนาคารกสิกรไทย ในเขตอําเภอ
เมืองจังหวัดเชียงใหม โดยผลการศึกษาที่ไดนําเสนอ ดังตอไปน้ี

4.1 ผลการศึกษาขอมูลเบื้องตนของกิจการกลุมตัวอยางผูใชบริการสินเชื่อธุรกิจขนาดยอม
ผลการศึกษากลุมตัวอยางผูใชบริการสินเชื่อธุรกิจขนาดยอมของลูกคาธนาคารกสิกรไทย

ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 240 ตัวอยาง สามารถแสดงขอมูลเกี่ยวกับการ
ประกอบการของผูขอใชบริการสินเชื่อธุรกิจขนาดยอม  ประกอบดวย  ประเภทของกิจการ,การจด
ทะเบียนกอต้ังธุรกิจ ,ระยะเวลาที่ประกอบกิจการ และรายไดของธุรกิจเฉลี่ยตอเดือน ดังน้ี

ดานประเภทกิจการของผูประกอบการที่ใชบริการสินเชื่อธุรกิจขนาดยอม สูงสุดคือ
ประเภทกิจการเปนการพาณิชย (คาปลีก/สง)คิดเปนรอยละ 48.3 รองมาคือ ประเภทกิจการการ
บริการคิดเปนรอยละ35.5  , ประเภทกิจการอุตสาหกรรมการผลิตคิดเปนรอยละ 9.2 ,ประเภท
กิจการคาสงคิดเปนรอยละ 5.8 และ ประเภทกิจการอ่ืนๆ รับทําจิลเวอรร่ี,เชาหอพัก,ฟารมไก คิดเปน
รอยละ 1.2

ดานการจดทะเบียนของกิจการพบวาสูงสุดคือเปนแบบบุคคลธรรมดาคิดเปนรอยละ 79.6
รองมาคือจดทะเบียนแบบหางหุนสวนจํากัดคิดเปนรอยละ 12.1,จดทะเบียนแบบหางหุนสวนสามัญ
คิดเปนรอยละ 4.2   , อ่ืนๆ (เปนรานคา) คิดเปนรอยละ 2.9

ดานระยะเวลาที่ประกอบกิจการพบวา สูงสุดคือ 6-10 ป คิดเปนรอยละ 47.9  รองมาคือ 1-5
ปคิดเปนรอยละ 30  และ 10 ปขึ้นไปคิดเปนรอยละ 22.1

ดานรายไดของธุรกิจเฉลี่ยตอเดือนพบวา สูงสุดคือ 500,000 - 1,000,000 บาท ตอเดือน คิด
เปนรอยละ 52.9 รองมาคือ ตํ่ากวา 500,000 บาท ตอเดือนขึ้นไปคิดเปนรอยละ 24.2 ลําดับที่สามคือ
1,000,000 บาทตอเดือนขึ้นไปคิดเปนรอยละ 22.9
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ตารางท่ี 4.1 แสดงจํานวนและรอยละ ขอมูลเบื้องตนของกิจการกลุมตัวอยางผูใชบริการสินเชื่อ
ธุรกิจขนาดยอมกับธนาคารกสิกรไทย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ขอมูลท่ัวไป จํานวน(ราย) รอยละ
1.ประเภทกิจการ
กิจการการผลิต
กิจการใหบริการ
กิจการคาสง
กิจการคาปลีก
กิจการอ่ืนๆเชนรับทําจิลเวอรร่ี
เชาหอพัก อาหารฟารมไก
รวม

22
85
14

116
3

240

9.2
35.5
5.8

48.3
1.2

100
2.ลักษณะการจดทะเบียน
บุคคลธรรมดา 191 79.6
หางหุนสวนสามัญ 10 4.2
หางหุนสวนจํากัด
บริษัทจํากัด

29
3

12.1
1.2

อ่ืน ๆ เชน รานคา 7 2.9
รวม 240 100.00
3.ระยะเวลาท่ีประกอบกิจการ
1 - 5 ป
6 - 10 ป
10 ปขึ้นไป
รวม

72
115
53

240

30
47.9
22.1
100

4.รายไดของธุรกิจเฉลี่ยตอเดือน
ตํ่ากวา 500,000 บาท
500,000 - 1,000,000 บาท
1,000,000 บาท ขึ้นไป
รวม

58
127
55

240

24.2
52.9
22.9
100

ที่มา : จากการสํารวจ
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4.2 ผลการศึกษาพฤติกรรมของกลุมตัวอยางผูใชบริการสินเชื่อธุรกิจขนาดยอมกับธนาคารกสิกร
ไทย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

4.2.1 วงเงินสินเชื่อท่ีไดรับการอนุมัติ
ผลการศึกษากลุมตัวอยางผูใชบริการสินเชื่อธุรกิจขนาดยอมของลูกคาธนาคารกสิกรไทย

ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  จํานวน 240 ตัวอยาง  พบวา ผูประกอบการสวนใหญมีจํานวน
วงเงินสินเชื่อธุรกิจขนาดยอมที่ไดรับการอนุมัติ  สูงสุดคือ วงเงินสินเชื่อธุรกิจขนาดยอม 1,000,001-
3,000,000 บาท คิดเปนรอยละ 60.8   รองมาคือ วงเงินสินเชื่อธุรกิจขนาดยอมอยูในชวง ตํ่ากวา
1,000,000 บาท คิดเปนรอยละ 29.2  และ วงเงินสินเชื่อธุรกิจขนาดยอม 3,000,000 บาทขึ้นไป คิด
เปนรอยละ 10.0 ดังแสดงตารางที่ 4.2
ตารางท่ี 4.2 แสดงจํานวนและรอยละ วงเงินสินเชื่อที่ไดรับการอนุมัติ

วงเงินสินเช่ือ จํานวน รอยละ
ตํ่ากวา 1,000,000 บาท 70 29.2
1,000,001 – 3,000,000 บาท 146 60.8
3,000,000 บาท  ขึ้นไป 24 10.00
รวม 240 100.00
ที่มา : จากการคํานวณ

4.2.2 ประเภทวงเงินสินเชื่อ
ผลการศึกษากลุมตัวอยางผูใชบริการสินเชื่อธุรกิจขนาดยอมของลูกคาธนาคารกสิกรไทย

ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  จํานวน 240 ตัวอยาง พบวา ผูประกอบการสวนใหญมีการใช
ประเภทวงเงินสินเชื่อธุรกิจขนาดยอม  สูงสุดคือ ประเภทเงินกูคิดเปนรอยละ 46.8 รองมาคือ
ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี คิดเปนรอยละ 79.6  และ ประเภทหนังสือค้ําประกันคิดเปนรอยละ 12.5

เมื่อพิจารณากลุมตัวอยางผูใชบริการโดยจําแนกตามจํานวนวงเงินสินเชื่อที่ไดรับการ
อนุมัติเปน 3 กลุม พบวา ประเภทวงเงินสินเชื่อของกลุมตัวอยางผูใชบริการที่ไดรับการอนุมัติ
วงเงินสินเชื่อธุรกิจขนาดยอมที่อยูในชวง 1,000,000 ถึง 3,000,000 บาท  เลือกใชบริการทาง
การเงินมีสัดสวนเชนเดียวกับกลุมผูใชบริการโดยรวม ขณะที่ประเภทวงเงินสินเชื่อธุรกิจขนาดยอม
ของกลุมผูใชบริการที่ไดรับวงเงินอนุมัติตํ่ากวา 1,000,000 บาท  สูงสุดคือคือ ประเภทวงเงินกูและ
ประเภทวงเงินเบิกเกินบัญชีคิดเปนรอยละ 42.6 ยกเวนกลุมผูใชบริการที่ไดรับวงเงินสินเชื่อธุรกิจ
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ขนาดยอมอนุมัติมากกวา 3,000,000 บาท  สูงสุดคือ ประเภทวงเงินเบิกเกินบัญชีคิดเปนรอยละ
44.4 ดังแสดงตารางที่ 4.3

ตารางท่ี 4.3 แสดงจํานวนและรอยละประเภทวงเงินสินเชื่อ จําแนกตามจํานวนวงเงินสินเชื่อที่
ไดรับการอนุมัติ

ประเภทวงเงินสินเช่ือ
วงเงินสินเช่ือท่ีไดรับการอนุมัติ

รวมต่ํากวา
1,000,000

1,000,000 ถึง
3,000,000

มากกวา
3,000,000

เบิกเงินเกินบัญชี จํานวน 75 39 32 146
รอยละ 42.6 35.2 44.4 40.7

เงินกู จํานวน 75 72 21 168
รอยละ 42.6 64.8 29.2 46.8

หนังสือค้ําประกัน จํานวน 26 0 19 45
รอยละ 14.8 0 26.4 12.5

รวม
จํานวน 176 111 72 359*
รอยละ 100.00 100.00 100.00 100.00

ที่มา : จากการคํานวณ
หมายเหตุ: *ที่ตัวเลขมีจํานวนมากกวาผูตอบแบบสอบถามเพราะสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

4.2.3 วัตถุประสงคในการขอสินเชื่อ
ผลการศึกษากลุมผูใชบริการสินเชื่อธุรกิจขนาดยอมของลูกคาธนาคารกสิกรไทย ในเขต

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  จํานวน 240 ตัวอยาง พบวา ผูประกอบการสวนใหญมีวัตถุประสงค
ในการขอสินเชื่อ สูงสุดคือ เพื่อนําเงินมาใชหมุนเวียนในกิจการคิดเปนรอยละ 58.5 รองมาคือ เพื่อ
ลงทุนขยายกิจการคิดเปนรอยละ 38.0  และ เพื่อลงทุนกิจการใหม คิดเปนรอยละ 3.5

เมื่อพิจารณากลุมผูใชบริการโดยจําแนกตามจํานวนวงเงินสินเชื่อที่ไดรับการอนุมัติเปน
3 กลุม พบวา วัตถุประสงคในการขอสินเชื่อของกลุมผูใชบริการที่ไดรับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อ
ธุรกิจขนาดยอมที่อนุมัติตํ่ากวา 1,000,000 บาท  และวงเงินสินเชื่อธุรกิจขนาดยอมมากกวา
3,000,000 บาท มีสัดสวนเชนเดียวกับกลุมผูใชบริการโดยรวม  สูงสุดคือ วัตถุประสงคในการขอ
สินเชื่อเพื่อนําเงินมาใชหมุนเวียนในกิจการคิดเปนรอยละ 46.57  รองมาคือ วัตถุประสงคเพื่อลงทุน
ขยายกิจการคิดเปนรอยละ 32.75  และ วัตถุประสงคเพื่อลงทุนกิจการใหมคิดเปนรอยละ 20.68
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ขณะที่กลุมผูใชบริการที่ไดรับอนุมัติวงเงินสินเชื่อธุรกิจขนาดยอมอยูในชวง 1,000,000 ถึง
3,000,000 บาท สูงสุดคือ เพื่อลงทุนขยายกิจการคิดเปนรอยละ 52.73 รองมาคือ วัตถุประสงคเพื่อ
นําเงินมาใชหมุนเวียนในกิจการคิดเปนรอยละ 47.27 ดังแสดงตารางที่ 4.4

ตารางท่ี 4.4 แสดงจํานวนและรอยละวัตถุประสงคในการขอสินเชื่อ จําแนกตามจํานวนวงเงิน
สินเชื่อที่ไดรับการอนุมัติ

วัตถุประสงคในการขอสินเช่ือ
วงเงินสินเช่ือท่ีไดรับการอนุมัติ

รวมต่ํากวา
1,000,000

1,000,000 ถึง
3,000,000

มากกวา
3,000,000

เพ่ือลงทุนกิจการใหม จํานวน 0 0 12 12
รอยละ 0.00 0.00 20.68 3.50

เพ่ือลงทุนขยายกิจการ จํานวน 53 58 19 130
รอยละ 30.5 52.73 32.75 38.0

เพ่ือนําเงินมาใชหมุนเวียนใน
กิจการ

จํานวน 121 52 27 200
รอยละ 69.5 47.27 46.57 58.5

รวม
จํานวน 174 110 58 342*
รอยละ 100.00 100.00 100.00 100.00

ที่มา : จากการคํานวณ
หมายเหตุ: *ที่ตัวเลขมีจํานวนมากกวาผูตอบแบบสอบถามเพราะสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

4.2.4 ลักษณะการใชบริการสินเชื่อ
ผลการศึกษากลุมผูใชบริการสินเชื่อธุรกิจขนาดยอมของลูกคาธนาคารกสิกรไทย ในเขต

อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม  จํานวน 240 ตัวอยาง พบวา ผูประกอบการสวนใหญมีลักษณะการ
ใชบริการสินเชื่อ สูงสุดคือ เปนการใชบริการเงินกูคร้ังแรก(กูใหม)คิดเปนรอยละ 74.81 รองมาคือ
อ่ืนๆ (ลูกคาเกา)คิดเปนรอยละ 17.04 และสุดทาย เปนการไถถอนหน้ีจากสถาบันการเงินอ่ืน คิด
เปนรอยละ 8.15

เมื่อพิจารณาผูใชบริการโดยจําแนกตามจํานวนวงเงินสินเชื่อที่ไดรับการอนุมัติเปน
3 กลุม พบวา ลักษณะการใชบริการสินเชื่อของกลุมผูใชบริการที่ไดรับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อ
วิสาหกิจขนาดยอมตํ่ากวา 1,000,000 บาท มีสัดสวนเชนเดียวกับกลุมผูใชบริการโดยรวม และ
วงเงินสินเชื่อธุรกิจขนาดยอมอยูในชวง 1,000,000 ถึง 3,000,000 บาท สูงสุดคือ มีลักษณะการใช
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บริการสินเชื่อเปนคร้ังแรก(กูใหม)คิดเปนรอยละ 100 ขณะที่กลุมผูใชบริการสินเชื่อธุรกิจขนาด
ยอมที่ไดรับวงเงินมากกวา 3,000,000 บาท สูงสุดคือ อ่ืน ๆ (ลูกคาเกา) คิดเปนรอยละ 41.02 ดัง
แสดงตารางที่ 4.5

ตารางท่ี 4.5 แสดงจํานวนและรอยละลักษณะการใชบริการสินเชื่อ จําแนกตามจํานวนวงเงินสินเชื่อ
ที่ไดรับการอนุมัติ

ลักษณะการใชบริการสินเช่ือ
วงเงินสินเช่ือท่ีไดรบัการอนุมัติ

รวมต่ํากวา
1,000,000

1,000,000 ถึง
3,000,000

มากกวา
3,000,000

ใชบริการสินเช่ือเปนครั้งแรก
(กูใหม)

จํานวน 108 81 13 202
รอยละ 72.00 100.00 33.33 74.81

เปนการไถถอนหนี้จาก
สถาบันการเงินอื่น

จํานวน 12 0 10 22
รอยละ 8.00 0.00 25.64 8.15

อื่นๆ (เปนลูกคาเกา) จํานวน 30 0 16 46
รอยละ 20.00 0.00 41.02 17.04

รวม
จํานวน 150 81 26 270*
รอยละ 100.00 100.00 100.00 100.00

ที่มา : จากการคํานวณ
หมายเหตุ: *ที่ตัวเลขมีจํานวนมากกวาผูตอบแบบสอบถามเพราะสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

4.2.5 อัตราดอกเบี้ยในการผอนชําระ
ผลการศึกษากลุมผูใชบริการสินเชื่อธุรกิจขนาดยอมของลูกคาธนาคารกสิกรไทย ในเขต

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  จํานวน 240 ตัวอยาง พบวา ผูประกอบการที่มีการเลือกใชบริการ
สินเชื่อวิสาหกิจขนาดยอมมีอัตราดอกเบี้ยในการผอนชําระตอป สูงสุดคือคือ อัตราดอกเบี้ย 8.6%
คิดเปนรอยละ 51.66 รองมาคือ อัตราดอกเบี้ย 8.1% คิดเปนรอยละ 32.92, อัตราดอกเบี้ย 10.10%
คิดเปนรอยละ 10.0  สุดทายคือ อัตราดอกเบี้ย 10.25% คิดเปนรอยละ 5.42

เมื่อพิจารณากลุมผูใชบริการโดยจําแนกตามจํานวนวงเงินสินเชื่อที่ไดรับการอนุมัติเปน
3 กลุม พบวา อัตราดอกเบี้ยในการผอนชําระของกลุมผูที่ใชบริการที่ไดรับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อ
วิสาหกิจขนาดยอมตํ่ากวา 1,000,000 บาท ลําดับที่หน่ึงคือ อัตราดอกเบี้ย 8.6% ขณะที่กลุม
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ผูใชบริการที่ไดรับวงเงินกูอนุมัติอยูในชวง 1,000,000 ถึง 3,000,000 บาท และวงเงินมากกวา
3,000,000 บาท สูงสุดคือ อัตราดอกเบี้ยอยูในชวง 8.1 % ดังแสดงตารางที่ 4.6
ตารางท่ี 4.6 แสดงจํานวนและรอยละอัตราดอกเบี้ยในการผอนชําระ จําแนกตามจํานวนวงเงิน
สินเชื่อที่ไดรับการอนุมัติ

อัตราดอกเบี้ยในการผอนชําระ
วงเงินสินเช่ือท่ีไดรับการอนุมัติ

รวมต่ํากวา
1,000,000

1,000,000 ถึง
3,000,000

มากกวา
3,000,000

8.1 % จํานวน 16 49 14 79
รอยละ 11.43 66.21 53.85 32.92

8.6 % จํานวน 100 12 12 124
รอยละ 71.42 16.22 46.15 51.66

10.10 % จํานวน 24 0 0 24
รอยละ 17.15 0.00 0.00 10.0

10.25 % จํานวน 0 13 0 13
รอยละ 0.00 17.57 0.00 5.42

รวม
จํานวน 140 74 26 240
รอยละ 100.00 100.00 100.00 100.00

ที่มา : จากการคํานวณ

4.2.6 คาธรรมเนียมและคาใชจายในการขอสินเชื่อ
ผลการศึกษากลุมผูใชบริการสินเชื่อธุรกิจขนาดยอมของลูกคาธนาคารกสิกรไทย ในเขต

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  จํานวน 240 ตัวอยาง พบวา ผูประกอบการที่มีการเลือกใชสินเชื่อ
วิสาหกิจขนาดยอมมีคาธรรมเนียมและคาใชจายในการขอสินเชื่อ สูงสุดคือ 10,001 – 30,000 บาท
คิดเปนรอยละ 38.33 รองมาคือ 30,000 บาทขึ้นไปคิดเปนรอยละ 32.50  สุดทายคือ  ตํ่ากวา 10,000
บาท คิดเปนรอยละ 29.17

เมื่อพิจารณากลุมผูใชบริการโดยจําแนกตามจํานวนวงเงินสินเชื่อที่ไดรับการอนุมัติเปน
3 กลุม พบวา คาธรรมเนียมและคาใชจายในการขอสินเชื่อของกลุมผูใชบริการที่ไดรับวงเงิน
สินเชื่อธุรกิจขนาดยอมอนุมัติอยูในชวง 1,000,000 ถึง 3,000,000 บาท และวงเงินสินเชื่อวิสาหกิจ
ขนาดยอมมากกวา 3,000,000 บาท  สูงสุดคือ 30,000 บาทขึ้นไป ขณะที่กลุมผูใชบริการที่ไดรับ
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การอนุมัติวงเงินสินเชื่อธุรกิจขนาดยอมตํ่ากวา 1,000,000 บาท  สูงสุดคือ ตํ่ากวา 10,000 บาท  ดัง
แสดงตารางที่ 4.7
ตารางท่ี 4.7 แสดงจํานวนและรอยละคาธรรมเนียมและคาใชจายในการขอสินเชื่อ จําแนกตาม
จํานวนวงเงินสินเชื่อที่ไดรับการอนุมัติ

คาธรรมเนียมและคาใชจาย
ในการขอสินเช่ือ

วงเงินสินเช่ือท่ีไดรับการอนุมัติ
รวมต่ํากวา

1,000,000
1,000,000 ถึง

3,000,000
มากกวา

3,000,000

ต่ํากวา 10,000 จํานวน 70 0 0 70
รอยละ 53.03 0.00 0.00 29.17

10,001 – 30,000 จํานวน 62 30 0 92
รอยละ 46.96 35.71 0.00 38.33

30,000 ขึ้นไป จํานวน 0 54 24 78
รอยละ 0.00 64.29 100.00 32.50

รวม
จํานวน 132 84 24 240
รอยละ 100 100 1000 100.00

ที่มา : จากการคํานวณ

4.2.7 หลักประกันท่ีใชค้ําประกันสินเชื่อ
ผลการศึกษากลุมผูใชบริการสินเชื่อธุรกิจขนาดยอมของลูกคาธนาคารกสิกรไทย  ในเขต

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  จํานวน 240 ตัวอยาง พบวา ผูประกอบการที่มีการเลือกใชสินเชื่อ
วิสาหกิจขนาดยอมมีการใชหลักประกัน สูงสุดคือ บานพรอมที่ดินคิดเปนรอยละ 68.75 รองมาคือ
อ่ืน ๆ (ไมมีหลักประกัน,อาคารสํานักงาน,สถานประกอบการ,หอพัก)คิดเปนรอยละ 21.25   สุดทาย
คือ บุคคลและเงินฝาก คิดเปนรอยละ 5.00

เมื่อพิจารณากลุมผูใชบริการโดยจําแนกตามจํานวนวงเงินสินเชื่อที่ไดรับการอนุมัติเปน
3 กลุม พบวา หลักประกันที่ใชค้ําประกันสินเชื่อของกลุมผูใชบริการที่ไดรับวงเงินสินเชื่อธุรกิจ
ขนาดยอมอนุมัติอยูในชวงวงเงินตํ่ากวา 1,000,000 บาท เลือกใชบริการทางการเงินมีสัดสวน
เชนเดียวกับกลุมผูใชบริการโดยรวม ขณะที่กลุมผูใชบริการที่ไดรับวงเงินสินเชื่อธุรกิจขนาดยอม
วงเงิน 1,000,000 ถึง 3,000,000 บาท  และวงเงินมากกวา 3,000,000 บาท สูงสุดคือ บานพรอม
ที่ดิน รองมาคือ อ่ืนๆ (ไมมีหลักประกัน,อาคารสํานักงาน,สถานประกอบการหอพัก) ดังแสดง
ตารางที่ 4.8
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ตารางท่ี 4.8 แสดงจํานวนและรอยละประเภทหลักประกัน จําแนกตามจํานวนวงเงินสินเชื่อที่ไดรับ
การอนุมัติ

ประเภทหลักประกัน
วงเงินสินเช่ือท่ีไดรับการอนุมัติ

รวมต่ํากวา
1,000,000

1,000,000 ถึง
3,000,000

มากกวา
3,000,000

บานพรอมที่ดิน จํานวน 98 49 18 165
รอยละ 69.02 67.12 72.00 68.75

บุคคล จํานวน 12 0 0 12
รอยละ 8.45 0.00 0.00 5.00

เงินฝาก จํานวน 12 0 0 12
รอยละ 8.45 0.00 0.00 5.00

อื่นๆ(อาคารสํานักงาน,สถาน
ประกอบการ,หอพัก)

จํานวน 20 24 7 51
รอยละ 14.08 32.88 28.00 21.25

รวม
จํานวน 142 73 25 240
รอยละ 100.00 100.00 100.00 100.00

ที่มา : จากการคํานวณ

4.2.8 การทราบขอมูลการใชบริการดานสินเชื่อ
ผลการศึกษากลุมผูใชบริการสินเชื่อธุรกิจขนาดยอมของลูกคาธนาคารกสิกรไทย  ในเขต

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  จํานวน 240 ตัวอยาง พบวา ผูประกอบการที่มีการเลือกใชสินเชื่อ
ธุรกิจขนาดยอมมีการทราบขอมูลการขอใชบริการ สูงสุดคือ ไดรับการชักชวนจากพนักงาน
ธนาคารคิดเปนรอยละ 39.77   รองมาคือ เปนการใชบริการดานอ่ืนๆ ของธนาคารอยูแลว คิดเปน
รอยละ 27.96 , มีการเขามาติดตอโดยการขอใชบริการดวยตนเองคิดเปนรอยละ 15.27 , มีการใช
บริการโดยการทราบจากสื่อโฆษณาตาง ๆคิดเปนรอยละ 10.95 สุดทายคือ ทราบโดยมีการแนะนํา
จากญาติ พี่นองหรือเพื่อนคิดเปนรอยละ 6.05

เมื่อพิจารณากลุมผูใชบริการโดยจําแนกตามจํานวนวงเงินสินเชื่อที่ไดรับการอนุมัติเปน
3 กลุม พบวา การทราบขอมูลการในการใชบริการดานสินเชื่อของกลุมผูใชบริการที่ไดรับวงเงิน
สินเชื่ออนุมัติอยูในชวง 1,000,000 ถึง 3,000,000 บาท  เลือกใชบริการทางการเงินมีสัดสวน
เชนเดียวกับกลุมผูใชบริการโดยรวม ขณะที่กลุมผูใชบริการที่ไดรับวงเงินสินเชื่อธุรกิจขนาดยอม
ตํ่ากวา 1,000,000 บาท สูงสุด คือ ไดรับการชักชวนจากพนักงานธนาคาร รองมาคือ ทราบขอมูล
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จากการติดตอขอใชบริการดวยตนเอง และกลุมผูที่ใชบริการที่ไดรับวงเงินสินเชื่อธุรกิจขนาดยอม
มากกวา 3,000,000 บาท สูงสุด คือ ไดรับการชักชวนจากพนักงานธนาคาร รองมาคือ ทราบจาก
การขอใชบริการดานอ่ืน ๆ ของธนาคารอยูแลว ดังแสดงตารางที่ 4.9

ตารางท่ี 4.9 แสดงจํานวนและรอยละการทราบขอมูลการขอใชบริการดานสินเชื่อ จําแนกตาม
จํานวนวงเงินสินเชื่อที่ไดรับการอนุมัติ

การทราบขอมูลการขอใชบริการสินเช่ือ
วงเงินสินเช่ือท่ีไดรับการอนุมัติ

รวมต่ํากวา
1,000,000

1,000,000 ถึง
3,000,000

มากกวา
3,000,000

ไดรับชักชวนจากพนักงาน
ธนาคาร

จํานวน 74 43 21 138
รอยละ 42.53 33.59 50.00 39.77

ใชบริการดานอื่นๆของ
ธนาคารอยูแลว

จํานวน 58 20 16 97
รอยละ 33.33 15.63 38.10 27.96

ไดรับการแนะนําจากญาติ
พ่ีนองหรือเพ่ือน

จํานวน 10 11 0 21
รอยละ 5.75 8.59 0.00 6.05

ติดตอขอใชบริการดวย
ตนเอง

จํานวน 21 32 0 53
รอยละ 12.07 25.00 0.00 15.27

ทราบการใชบริการจากส่ือ
โฆษณาตางๆ

จํานวน 11 22 5 38
รอยละ 6.32 17.19 11.90 10.95

รวม
จํานวน 174 128 42 347*
รอยละ 100.00 100.00 100.00 100.00

ที่มา : จากการคํานวณ
หมายเหตุ: *ที่ตัวเลขมีจํานวนมากกวาผูตอบแบบสอบถามเพราะสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบ
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4.3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อธุรกิจ
ขนาดยอมกับธนาคารกสิกรไทย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

เปนขอมูลปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อธุรกิจขนาดยอมกับ
ธนาคารกสิกรไทย ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม ตามสวนประสมการตลาดบริการ  ซึ่ง
เกี่ยวกับปจจัยดานผลิตภัณฑ  ปจจัยดานราคา  ปจจัยดานกระบวนการ  ปจจัยดานบุคลากร  ปจจัย
ดานสถานที่  ปจจัยดานสงเสริมการตลาด  ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ  ปจจัยดานบุคคล  ไดผล
การศึกษาปจจัยแตละดานดังน้ี

4.3.1 ลําดับความสําคัญของปจจัยดานผลิตภัณฑ ท่ีมีอิทธิพลตอผูใชบริการสินเชื่อธุรกิจขนาด
ยอม

ผลการศึกษาจากกลุมผูใชบริการสินเชื่อธุรกิจขนาดยอมของลูกคาธนาคากสิกรไทย ใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  จํานวน 240 ตัวอยาง ตอปจจัยดานผลิตภัณฑพบวาผูใชบริการ
ใหความสําคัญ ลําดับที่หน่ึงคือ อัตราสวนวงเงินสินเชื่อกับราคาหลักทรัพยค้ําประกันมีความ
เหมาะสม ลําดับที่สองคือ วงเงินสินเชื่อที่ไดรับพิจารณาอนุมัติสูง และระยะเวลาผอนมีความ
เหมาะสมตอวงเงินกูสินเชื่อ

เมื่อพิจารณากลุมผูใชบริการโดยจําแนกตามจํานวนวงเงินสินเชื่อที่ไดรับการอนุมัติเปน
3 กลุม พบวา กลุมผูใชบริการที่ได รับวงเงินสินเชื่อธุรกิจขนาดยอมอนุมัติอยูในชวง
1,000,001 ถึง 3,000,000 บาท เลือกใชบริการทางการเงินมีสัดสวนเชนเดียวกับกลุมผูใชบริการ
โดยรวม  ขณะที่กลุมผูใชบริการที่ไดรับวงเงินสินเชื่อธุรกิจขนาดยอมตํ่ากวา 1,000,000 บาท
ลําดับที่หน่ึงคือ วงเงินสินเชื่อที่ไดรับพิจารณาอนุมัติสูงและระยะเวลาผอนมีความเหมาะสมตอ
วงเงินกูสินเชื่อสําหรับวงเงินสินเชื่อธุรกิจขนาดยอมที่มากกวา 3,000,000 บาท ใหความสําคัญใน
แตละดานเทากัน ดังแสดงในตารางที่ 4.10
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ตารางท่ี 4.10 แสดงลําดับความสําคัญจากคาเฉลี่ยของปจจัยดานผลิตภัณฑ ที่มีอิทธิพลตอการใช
บริการสินเชื่อธุรกิจขนาดยอม

ปจจัยดานผลิตภัณฑ
วงเงินสินเช่ือท่ีไดรับการอนุมัติ

รวมต่ํากวา
1,000,000

1,000,000 ถึง
3,000,000

มากกวา
3,000,000

วงเงินสินเช่ือที่ไดรับ
พิจารณาอนุมัติสูง

คาเฉล่ีย 2.75 2.89 3.00 2.88
(มาก)

อันดับ 1 2 1 2
ระยะเวลาผอนมีความ
เหมาะสมตอวงเงินกูสินเช่ือ

คาเฉล่ีย 2.75 2.89 3.00 2.88
(มาก)

อันดับ 1 2 1 2
อัตราสวนวงเงินสินเช่ือกับ
ราคาหลักทรัพยค้ําประกันมี
ความเหมาะสม

คาเฉล่ีย 2.69 3.00 3.00 2.90
(มาก)

อันดับ 2 1 1 1

คาเฉลี่ยรวม 2.73
(มาก)

2.93
(มาก)

3.00
(มาก)

2.89
(มาก)

ที่มา : จากการคํานวณ

4.3.2 ลําดับความสําคัญของปจจัยดานราคา ท่ีมีอิทธิพลตอผูใชบริการสินเชื่อวิสาหกิจ
ขนาดยอม

ผลการศึกษาจากผูใชบริการสินเชื่อธุรกิจขนาดยอมของลูกคาธนาคารกสิกรไทย ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  จํานวน 240 ตัวอยาง ตอปจจัยดานราคา พบวาผูใชบริการให
ความสําคัญลําดับที่หน่ึงคือ อัตราดอกเบี้ยเงินกูมีความเหมาะสมตอวงเงินการขอสินเชื่อ ลําดับที่
สองคือคาธรรมเนียมจัดการเงินกูตํ่าตอวงเงินสินเชื่อ ลําดับที่สามคือจํานวนเงินผอนชําระตองวดตํ่า
ลําดับที่สี่คือคาธรรมเนียมประเมินหลักทรัพยตํ่า

เมื่อพิจารณากลุมผูใชบริการโดยจําแนกตามจํานวนวงเงินสินเชื่อที่ไดรับการอนุมัติเปน
3 กลุม พบวา กลุมผูใชบริการที่ไดรับวงเงินสินเชื่อธุรกิจขนาดยอมอนุมัติอยูในชวงวงเงิน ตํ่า
กวา 1,000,000 บาท เลือกใชบริการทางการเงินมีสัดสวนเชนเดียวกับกลุมผูใชบริการโดยรวมและ
วงเงินสินเชื่ออยูในชวง 1,000,000 ถึง 3,000,000 บาท  ลําดับที่หน่ึงคือ อัตราดอกเบี้ยเงินกูมีความ
เหมาะสมตอวงเงินการขอสินเชื่อ และคาธรรมเนียมจัดการเงินกูตํ่าตอวงเงินสินเชื่อ ขณะที่กลุม
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ผูใชบริการที่ไดรับวงเงินสินเชื่อธุรกิจขนาดยอมมากกวา 3,000,000 ลําดับที่หน่ึงคือ อัตราดอกเบี้ย
เงินกูมีความเหมาะสมตอวงเงินการขอสินเชื่อ คาธรรมเนียมจัดการเงินกูตํ่าตอวงเงินสินเชื่อและ
จํานวนเงินผอนชําระตองวดตํ่า ดังแสดงในตารางที่ 4.11

ตารางท่ี 4.11 แสดงลําดับความสําคัญจากคาเฉลี่ยของปจจัยดานราคา ที่มีอิทธิพลตอการใชบริการ
สินเชื่อธุรกิจขนาดยอม

ปจจัยดานราคา
วงเงินสินเช่ือท่ีไดรบัการอนุมัติ

รวมต่ํากวา
1,000,000

1,000,000 ถึง
3,000,000

มากกวา
3,000,000

อัตราดอกเบี้ยเงินกูมีความ
เหมาะสมตอวงเงินการขอ
สินเช่ือ

คาเฉล่ีย 2.67 3.00 3.00 2.89
(มาก)

อันดับ 1 1 1 1
คาธรรมเนียมประเมิน
หลักทรัพยต่ํา

คาเฉล่ีย 2.14 2.42 2.68 2.41
(ปานกลาง)

อันดับ 4 3 2 4
คาธรรมเนียมจัดการเงินกูต่ํา
ตอวงเงินสินเช่ือ

คาเฉล่ีย 2.57 3.00 3.00 2.86
(มาก)

อันดับ 2 1 1 2
จํานวนเงินผอนชําระตองวด
ต่ํา

คาเฉล่ีย 2.37 2.57 3.00 2.65
(มาก)

อันดับ 3 2 1 3

คาเฉลี่ยรวม 2.43
(ปานกลาง)

2.75
(มาก)

2.92
(มาก)

2.70
(มาก)

ที่มา : จากการคํานวณ

4.3.3 ลําดับความสําคัญของปจจัยดานกระบวนการ ท่ีมีอิทธิพลตอผูใชบริการสินเชื่อวิสาหกิจ
ขนาดยอม

ผลการศึกษากลุมผูใชบริการสินเชื่อธุรกิจขนาดยอมของลูกคาธนาคารกสิกรไทย  ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  จํานวน 240 ตัวอยาง ตอปจจัยดานกระบวนการพบวาผูใชบริการให
ความสําคัญ ลําดับที่หน่ึงคือ  การขอสินเชื่อมีเงื่อนไข ขั้นตอน ไมยุงยากและมีระบบการทํางานที่
ถูกตองแมนยํา ลําดับที่สองคือ  ทราบระยะเวลาในการพิจารณาแนนอน
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เมื่อพิจารณากลุมผูใชบริการโดยจําแนกตามจํานวนวงเงินสินเชื่อที่ไดรับการอนุมัติเปน
3 กลุม พบวา กลุมผูใชบริการที่ไดรับวงเงินสินเชื่อธุรกิจขนาดยอมอนุมัติอยูในชวงวงเงิน ตํ่ากวา
1,000,000 บาท เลือกใชบริการทางการเงินมีสัดสวนเชนเดียวกับกลุมผูใชบริการโดยรวม ขณะที่
กลุมผูใชบริการที่ไดรับวงเงินสินเชื่อวิสาหกิจขนาดยอม 1,000,000 ถึง 3,000,000 บาท ลําดับที่
หน่ึงคือ ทราบระยะเวลาในการพิจารณาแนนอน และวงเงินสินเชื่อธุรกิจขนาดยอมที่วงเงิน
มากกวา 3,000,000 บาท ใหความสําคัญในแตละดานเทากัน ดังแสดงในตารางที่ 4.12

ตารางท่ี 4.12 แสดงลําดับความสําคัญจากคาเฉลี่ยของปจจัยดานกระบวนการ ที่มีอิทธิพลตอการใช
บริการสินเชื่อธุรกิจขนาดยอม

ปจจัยดานกระบวนการ
วงเงินสินเช่ือท่ีไดรับการอนุมัติ

รวมต่ํากวา
1,000,000

1,000,000 ถึง
3,000,000

มากกวา
3,000,000

ทราบระยะเวลาในการ
พิจารณาแนนอน

คาเฉล่ีย 2.64 2.87 2.83 2.78
(มาก)

อันดับ 2 1 1 2
การขอสินเช่ือมีเงื่อนไข
ขั้นตอน ไมยุงยาก

คาเฉล่ีย 2.72 2.76 2.83 2.77
(มาก)

อันดับ 1 2 1 1
มีระบบการทํางานที่ถูกตอง
แมนยํา

คาเฉล่ีย 2.72 2.76 2.83 2.77
(มาก)

อันดับ 1 2 1 1

คาเฉลี่ยรวม 2.70
(มาก)

2.80
(มาก)

2.83
(มาก)

2.78
(มาก)

ที่มา : จากการคํานวณ

4.3.4 ลําดับความสําคัญปจจัยดานบุคลากร ท่ีมีอิทธิพลตอผูใชบริการสินเชื่อธุรกิจ ขนาดยอม
ผลการศึกษากลุมผูใชบริการสินเชื่อธุรกิจขนาดยอมของลูกคาธนาคารกสิกรไทย  ในเขต

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  จํานวน 240 ตัวอยาง ตอปจจัยดานบุคลากรพบวาผูใชบริการให
ความสําคัญ ลําดับที่หน่ึงคือ พนักงานมีความเอาใจใสและกระตือรือรนในการบริการ ลําดับที่สอง
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คือ พนักงานมีประสบการณและความชํานาญทางดานสินเชื่อ ลําดับที่สามคือ พนักงานมีกิริยา
มารยาท การแตงกาย สุภาพเรียบรอย  ลําดับที่สี่คือ พนักงานมีเพียงพอในการใหบริการ

เมื่อพิจารณากลุมผูใชบริการโดยจําแนกตามจํานวนวงเงินสินเชื่อที่ไดรับการอนุมัติเปน
3 กลุม พบวา กลุมผูใชบริการที่ไดรับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อวิสาหกิจขนาดยอมที่อยูในชวงวงเงิน
ตํ่ากวา 1,000,000 บาท เลือกใชบริการทางการเงินมีสัดสวนเชนเดียวกับกลุมผูใชบริการโดยรวม
ขณะที่กลุมผูใชบริการที่ไดรับวงเงินสินเชื่อธุรกิจขนาดยอม 1,000,000 ถึง 3,000,000 บาท  และ
วงเงินมากกวา 3,000,000 บาท ลําดับที่หน่ึงคือ พนักงานมีความเอาใจใสและกระตือรือรนในการ
บริการ พนักงานมีประสบการณและความชํานาญทางดานสินเชื่อ พนักงานมีกิริยา มารยาท
การแตงกาย สุภาพเรียบรอย ลําดับที่สองคือ พนักงานมีเพียงพอในการใหบริการ ดังแสดงใน
ตารางที่ 4.13

ตารางท่ี 4.13 แสดงลําดับความสําคัญจากคาเฉลี่ยของปจจัยดานบุคลากร ที่มีอิทธิพลตอการใช
บริการสินเชื่อธุรกิจขนาดยอม

ปจจัยดานบุคลากร
วงเงินสินเช่ือท่ีไดรับการอนุมัติ

รวมต่ํากวา
1,000,000

1,000,000 ถึง
3,000,000

มากกวา
3,000,000

พนักงานมีประสบการณและ
ความชํานาญทางดานสินเช่ือ

คาเฉล่ีย 2.56 2.84 3.00 2.80
(มาก)

อันดับ 2 1 1 2
พนักงานมีกิริยา มารยาท การ
แตงกาย สุภาพเรียบรอย

คาเฉล่ีย 2.47 2.84 3.00 2.77
(มาก)

อันดับ 3 1 1 3
พนักงานมีเพียงพอในการ
ใหบริการ

คาเฉล่ีย 2.42 2.52 2.76 2.57
(มาก)

อันดับ 4 2 2 4
พนักงานมีความเอาใจใสและ
กระตือรือรนในการบริการ

คาเฉล่ีย 2.60 2.84 3.00 2.81
(มาก)

อันดับ 1 1 1 1

คาเฉลี่ยรวม 2.51
(มาก)

2.76
(มาก)

2.94
(มาก)

2.74
(มาก)

ที่มา : จากการคํานวณ
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4.3.5 ลําดับความสําคัญของปจจัยดานสถานท่ี ท่ีมีอิทธิพลตอผูใชบริการสินเชื่อธุรกิจ
ขนาดยอม

ผลการศึกษากลุมผูใชบริการสินเชื่อธุรกิจขนาดยอมของลูกคาธนาคารกสิกรไทย  ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  จํานวน 240 ตัวอยาง ตัวอยางพบวาผูใชบริการใหความสําคัญ
ลําดับ ที่หน่ึงคือธนาคารมีจํานวนสาขาใชบริการอยางทั่วถึง ลําดับที่สองคือธนาคารมีทําเลที่ต้ัง
ใกลที่บานและหรือที่ทํางาน

เมื่อพิจารณากลุมผูใชบริการโดยจําแนกตามจํานวนวงเงินสินเชื่อที่ไดรับการอนุมัติเปน
3 กลุม พบวากลุมผูใชบริการที่ไดรับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อธุรกิจขนาดยอมอยูในชวงวงเงินตํ่า
กวา 1,000,000 บาท และวงเงิน 1,000,000 ถึง 3,000,000 บาท เลือกใชบริการทางการเงินมี
สัดสวนเชนเดียวกับกลุมผูใชบริการโดยรวม  ขณะที่กลุมผูใชบริการที่ไดรับวงเงินมากกวา
3,000,000 บาท ลําดับที่หน่ึงคือ ธนาคารมีทําเลที่ต้ังใกลที่บานและหรือที่ทํางาน ลําดับที่สองคือ
ธนาคารมีจํานวนสาขาใหบริการอยางทั่วถึง ดังแสดงในตารางที่ 4.14

ตารางท่ี 4.14 แสดงลําดับความสําคัญจากคาเฉลี่ยของปจจัยสถานที่ ที่มีอิทธิพลตอการใชบริการ
สินเชื่อธุรกิจขนาดยอม

ปจจัยดานสถานท่ี
วงเงินสินเช่ือท่ีไดรับการอนุมัติ

รวมต่ํากวา
1,000,000

1,000,000 ถึง
3,000,000

มากกวา
3,000,000

ธนาคารมีทําเลที่ตั้งใกลที่
บานและหรือที่ทํางาน

คาเฉล่ีย 2.64 2.72 3.00 2.79
(มาก)

อันดับ 2 2 1 2
ธนาคารมีจํานวนสาขา
ใหบริการอยางทั่วถึง

คาเฉล่ีย 2.93 2.87 2.78 2.86
(มาก)

อันดับ 1 1 2 1

คาเฉลี่ยรวม 2.79
(มาก)

2.80
(มาก)

2.89
(มาก)

2.82
(มาก)

ที่มา : จากการคํานวณ
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4.3.6 ลําดับความสําคัญของปจจัยดานสงเสริมการตลาด ท่ีมีอิทธิพลตอผูใชบริการสินเชื่อ
ธุรกิจขนาดยอม

ผลการศึกษากลุมผูใชบริการสินเชื่อธุรกิจขนาดยอมของลูกคาธนาคารกสิกรไทย  ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 240 ตัวอยางตอปจจัยดานสงเสริมการตลาดพบวาผูใชบริการ
ใหความสําคัญ ลําดับที่หน่ึงคือ เลือกการกูสินเชื่อมีสวนลดหรือยกเวนการเก็บคาธรรมเนียม ลําดับ
ที่สองคือ เลือกการกูสินเชื่อมีการโฆษณาผานสื่อประชาสัมพันธ ลําดับที่สามคือธนาคารมีของขวัญ
ของชํารวยแจกลูกคาในโอกาสพิเศษ ลําดับที่สี่คือธนาคารไดมีโครงการชวยเหลือสังคมในโอกาส
ตางๆ

เมื่อพิจารณากลุมผูใชบริการโดยจําแนกตามจํานวนวงเงินสินเชื่อที่ไดรับการอนุมัติเปน
3 กลุม พบวา กลุมผูใชบริการที่ไดรับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อวิสาหกิจขนาดยอมอยูในชวงวงเงิน
ตํ่ากวา 1,000,000 บาท  และวงเงิน 1,000,000 ถึง 3,000,000 บาท เลือกใชบริการทางการเงินมี
สัดสวนเชนเดียวกับกลุมผูใชบริการโดยรวม  ขณะที่กลุมผูใชบริการที่ไดรับวงเงินสินเชื่อวิสาหกิจ
ขนาดยอมมากกวา 3,000,000 บาท ลําดับที่หน่ึงคือ เลือกการกูสินเชื่อมีสวนลดหรือยกเวนการ
เก็บคาธรรมเนียม เลือกการกูสินเชื่อมีการโฆษณาผานสื่อประชาสัมพันธ ธนาคารมีของขวัญของ
ชํารวยแจกลูกคาในโอกาสพิเศษ ลําดับที่สองคือ ธนาคารไดมีโครงการชวยเหลือสังคมในโอกาส
ตาง ๆ ดังแสดงในตารางที่ 4.15
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ตารางท่ี 4.15 แสดงลําดับความสําคัญจากคาเฉลี่ยของปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ที่มีอิทธิพล
ตอการใชบริการสินเชื่อวิสาหกิจขนาดยอม

ปจจัยดานสงเสริมการตลาด
วงเงินสินเช่ือท่ีไดรับการอนุมัติ

รวมต่ํากวา
1,000,000

1,000,000 ถึง
3,000,000

มากกวา
3,000,000

เลือกการกูสินเช่ือมีสวนลด
หรือยกเวนการคาธรรมเนียม

คาเฉล่ีย 2.35 2.76 2.78 2.63
(มาก)

อันดับ 1 1 1 1
เลือกการกูสินเช่ือมีการ
โฆษณาผานส่ือ
ประชาสัมพันธ

คาเฉล่ีย 1.84 1.97 2.77 2.19
(ปานกลาง)

อันดับ 2 2 1 2
ธนาคารมีของขวัญของ
ชํารวยแจกลูกคาในโอกาส
พิเศษ

คาเฉล่ีย 1.92 1.72 2.77 2.14
(ปานกลาง)

อันดับ 3 3 1 3
ธนาคารไดมีโครงการ
ชวยเหลือสังคมในโอกาส
ตางๆ

คาเฉล่ีย 1.74 1.54 2.53 1.94
(ปานกลาง)

อันดับ 4 4 2 4

คาเฉลี่ยรวม 1.96
(ปานกลาง)

2.00
(ปานกลาง)

2.71
(มาก)

2.23
(ปานกลาง)

ที่มา : จากการคํานวณ

4.3.7 ลําดับความสําคัญของปจจัยดานกายภาพ ท่ีมีอิทธิพลตอผูใชบริการสินเชื่อวิสาหกิจ
ขนาดยอม

ผลการศึกษากลุมผูใชบริการสินเชื่อธุรกิจขนาดยอมของลูกคาธนาคารกสิกรไทย  ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  จํานวน 240 ตัวอยาง ตอปจจัยดานกายภาพพบวาผูใชบริการให
ความสําคัญ ลําดับที่หน่ึงคือ ธนาคารมีชื่อเสียง ฐานะ ความมั่นคง มาก ลําดับที่สองคือ  ธนาคารมี
การรักษาความปลอดภัยเปนอยางดี  ลําดับที่สามคือ สถานที่จอดรถของธนาคารมีเพียงพอ ลําดับที่
สี่คือ ธนาคารมีอุปกรณ เคร่ืองมือทันสมัยและเพียงพอกับการใหบริการ

เมื่อพิจารณากลุมผูใชบริการโดยจําแนกตามจํานวนวงเงินสินเชื่อที่ไดรับการอนุมัติเปน
3 กลุม พบวา กลุมผูใชบริการที่ไดรับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อธุรกิจขนาดยอมอยูในชวงวงเงินตํ่า
กวา 1,000,000 บาท  มีสัดสวนเชนเดียวกับกลุมผูใชบริการโดยรวม  ขณะที่กลุมวงเงินสินเชื่อ
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ธุรกิจขนาดยอมวงเงิน 1,000,000 ถึง 3,000,000 บาท  ลําดับที่หน่ึงคือ สถานที่จอดรถของธนาคาร
มีเพียงพอ ตางจากกลุมวงเงินสินเชื่อธุรกิจขนาดยอมที่มีวงเงินมากกวา 3,000,000 บาท ลําดับที่
หน่ึงคือ ธนาคารมีชื่อเสียง ฐานะ ความมั่นคงมาก ดังแสดงในตารางที่ 4.16

ตารางท่ี 4.16 แสดงลําดับความสําคัญจากคาเฉลี่ยของปจจัยดานกายภาพ ที่มีอิทธิพลในการใช
บริการสินเชื่อธุรกิจขนาดยอม

ปจจัยดานกายภาพ
วงเงินสินเช่ือท่ีไดรับการอนุมัติ

รวมต่ํากวา
1,000,000

1,000,000 ถึง
3,000,000

มากกวา
3,000,000

ธนาคารมีอุปกรณ เครื่องมือ
ทันสมัยและเพียงพอกับการ
ใหบริการ

คาเฉล่ีย 2.17 2.17 2.76 2.37
(มาก)

อันดับ 4 3 2 4

ธนาคารมีการรักษาความ
ปลอดภัยเปนอยางดี

คาเฉล่ีย 2.72 2.29 2.76 2.59
(มาก)

อันดับ 2 2 2 2
ธนาคารมีช่ือเสียง ฐานะ
ความม่ันคง มาก

คาเฉล่ีย 2.84 2.29 3.00 2.71
(มาก)

อันดับ 1 2 1 1
สถานที่จอดรถของธนาคารมี
เพียงพอ

คาเฉล่ีย 2.37 2.30 2.76 2.48
(มาก)

อันดับ 3 1 2 3

คาเฉลี่ยรวม 2.52
(มาก)

2.29
(มาก)

2.82
(มาก)

2.53
(มาก)

ที่มา : จากการคํานวณ
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4.3.9 ลําดับความสําคัญ และระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดท้ัง  7 ดาน
ท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการสินเชื่อวิสาหกิจขนาดยอม

การจัดลําดับความสําคัญและวัดระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดทั้ง
7 ดาน ที่มีอิทธิพลตอการใชบริการสินเชื่อวิสาหกิจขนาดยอมน้ัน ผลศึกษากลุมผูใชบริการสินเชื่อ
ธุรกิจขนาดยอมกับธนาคารกสิกรไทย ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม จํานวน 240 ตัวอยาง
ตอ ปจจัยที่มีอิทธิพลในแตละดานน้ัน พบวาผู ใชบริการใหความสําคัญ ลําดับที่หน่ึงคือ ดาน
ผลิตภัณฑ ลําดับที่สองคือ ดานสถานที่ ลําดับที่สามคือ ดานกระบวนการ ลําดับที่สี่คือ ดาน
บุคลากร ลําดับที่หาคือดานราคา  ลําดับที่หกคือดานกายภาพ  ลําดับที่เจ็ดคือ ดานสงเสริมการตลาด

เมื่อพิจารณากลุมตัวอยางผูใชบริการโดยจําแนกตามจํานวนวงเงินสินเชื่อที่ไดรับการ
อนุมัติเปน 3 กลุ ม พบวา กลุมตัวอยางผูใชบริการที่ไดรับวงเงินสินเชื่อธุรกิจขนาดยอมอนุมัติชวง
วงเงิน 1,000,000 ถึง 3,000,000 บาท และวงเงินสินเชื่อธุรกิจขนาดยอมมากกวา 3,000,000 บาท
ใหความสําคัญ ลําดับที่หน่ึงเหมือนกัน คือ  ดานผลิตภัณฑ ขณะที่กลุมตัวอยางผูใชบริการที่ไดรับ
วงเงินกูอนุมัติชวงวงเงินตํ่ากวา 1,000,000 บาท  ใหความสําคัญลําดับที่หน่ึงคือ  ดานสถานที่
แสดงในตารางที่ 4.18

ตารางท่ี 4.18 แสดงลําดับความสําคัญและระดับความสําคัญจากค าเฉลี่ยของป จจัยทุกด าน
ที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการสินเชื่อวิสาหกิจขนาดยอม

สวนประสมทางการตลาด

วงเงินกูท่ีไดรับการอนุมัติ

รวมต่ํากวา
1,000,000

1,000,000
ถึง

3,000,000

มากกวา
3,000,000

ปจจัยดานผลิตภัณฑ คาเฉล่ีย 2.73 2.91 3.00 2.85
ลําดับ 2 1 1 1

ระดับความสําคัญ (มาก) (มาก) (มาก) (มาก)
ปจจัยดานราคา คาเฉล่ีย 2.43 2.75 2.92 2.70

ลําดับ 6 4 3 5
ระดับความสําคัญ (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก)

ปจจัยดานกระบวนการ คาเฉล่ีย 2.70 2.80 2.83 2.78
ลําดับ 3 2 5 3

ระดับความสําคัญ (มาก) (มาก) (มาก) (มาก)
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ตารางท่ี 4.18 ตอแสดงลําดับความสําคัญและระดับความสําคัญจากค าเฉลี่ยของป จจัยทุกด าน
ที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการสินเชื่อวิสาหกิจขนาดยอม

ปจจัยดานบุคลากร คาเฉล่ีย 2.51 2.76 2.94 2.74
ลําดับ 4 3 2 4

ระดับความสําคัญ (มาก) (มาก) (มาก) (มาก)
ปจจัยดานสถานท่ี คาเฉล่ีย 2.79 2.80 2.89 2.82

ลําดับ 1 2 4 2
ระดับความสําคัญ (มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

ปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด

คาเฉล่ีย 1.96 2.00 2.71 2.23
ลําดับ 8 6 7 7

ระดับความสําคัญ (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง)
ปจจัยดานกายภาพ คาเฉล่ีย 2.52 2.29 2.82 2.53

ลําดับ 5 5 6 6
ระดับความสําคัญ (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก)

4.4 ความพึงพอใจของลูกคาตอการเลือกใชสินเชื่อธุรกิจขนาดยอม กับธนาคารกสิกรไทย ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

4.4.1 ความพึงพอใจของผูใชบริการสินเชื่อธุรกิจขนาดยอม  ดานผลิตภัณฑ
ผลการศึกษากลุมผูใชบริการสินเชื่อธุรกิจขนาดยอมของลูกคาธนาคารกสิกรไทย  ในเขต

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  จํานวน 240 ตัวอยาง ตอความพึงพอใจดานผลิตภัณฑ พบวา
ผูใชบริการมีระดับความพึงพอใจ  ลําดับที่หน่ึงคือ วงเงินสินเชื่อที่ไดรับพิจารณาอนุมัติสูง ลําดับ
ที่สองคืออัตราสวนวงเงินสินเชื่อกับราคาหลักทรัพยค้ําประกันมีความเหมาะสม ลําดับที่สามคือ
ระยะเวลาผอนมีความเหมาะสมตอวงเงินกูสินเชื่อ ดังแสดงในตารางที่ 4.19
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ตารางท่ี 4.19 แสดงลําดับความพึงพอใจของผูใชบริการสินเชื่อธุรกิจขนาดยอม  ดานผลิตภัณฑ
ระยะเวลาผอนมีความเหมาะสมตอวงเงินกูสินเชื่อ

ดานผลิตภัณฑ คะแนนรวม ลําดับ
วงเงินสินเช่ือที่ไดรับพิจารณาอนุมัติสูง 584 1
ระยะเวลาผอนมีความเหมาะสมตอวงเงินกูสินเช่ือ 351 3
อัตราสวนวงเงินสินเช่ือกับราคาหลักทรัพยค้ําประกันมีความเหมาะสม 365 2

ที่มา : จากการคํานวณ
4.4.2 ความพึงพอใจของผูใชบริการสินเชื่อวิสาหกิจขนาดยอม  ดานราคา

ผลการศึกษากลุมผูใชบริการสินเชื่อธุรกิจขนาดยอมของลูกคาธนาคารกสิกรไทย  ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  จํานวน 240 ตัวอยาง ตอความพึงพอใจดานราคา พบวาผูใชบริการ
ใหความสําคัญ ลําดับที่หน่ึงคือ อัตราดอกเบี้ยเงินกูมีความเหมาะสมกับวงเงินสินเชื่อ ลําดับที่สอง
คือจํานวนเงินผอนชําระตองวดตํ่า ลําดับที่สามคือคาธรรมเนียมจัดการเงินกูตํ่า ลําดับที่สี่คือ
คาธรรมเนียมประเมินหลักทรัพยตํ่า ดังแสดงในตารางที่ 4.20

ตารางท่ี 4.20 แสดงลําดับความพึงพอใจของผูใชบริการสินเชื่อธุรกิจขนาดยอม  ดานราคา

ดานราคา คะแนนรวม ลําดับ
อัตราดอกเบี้ยเงินกูมีความเหมาะสมกับวงเงินสินเช่ือ 487 1
คาธรรมเนียมประเมินหลักทรัพยต่ํา 63 4
คาธรรมเนียมจัดการเงินกูต่ํา 287 3
จํานวนเงินผอนชําระตองวดต่ํา 373 2

ที่มา : จากการคํานวณ

4.4.3 ความพึงพอใจของผูใชบริการสินเชื่อวิสาหกิจขนาดยอม  ดานกระบวนการใหบริการ
ผลการศึกษากลุมผูใชบริการสินเชื่อธุรกิจขนาดยอมของลูกคาธนาคารกสิกรไทย  ในเขต

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  จํานวน 240 ตัวอยาง ตอความพึงพอใจดานกระบวนการ พบวา
ผูใชบริการใหความสําคัญ ลําดับที่หน่ึงคือ การขอสินเชื่อมีเงื่อนไข  ขั้นตอนไมยุงยาก ลําดับที่
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สองคือ ทราบระยะเวลาในการพิจารณาสินเชื่อแนนอน  ลําดับที่สามคือ มีระบบการทํางานที่
ถูกตอง แมนยํา ดังแสดงในตารางที่ 4.21
ตารางท่ี 4.21 แสดงลําดับความพึงพอใจของผูใชบริการสินเชื่อธุรกิจขนาดยอม  ดานกระบวนการ
ใหบริการ

ดานกระบวนการ คะแนนรวม ลําดับ
ทราบระยะเวลาในการพิจารณาสินเช่ือแนนอน 456 2
การขอสินเช่ือมีเงื่อนไข ขั้นตอน ไมยุงยาก 549 1
มีระบบการทํางานที่ถูกตองแมนยํา 235 3

ที่มา : จากการคํานวณ

4.4.4 ความพึงพอใจของผูใชบริการสินเชื่อธุรกิจขนาดยอม  ดานสงเสริมการตลาด
ผลการศึกษากลุมผูใชบริการสินเชื่อธุรกิจขนาดยอมของลูกคาธนาคารกสิกรไทย  ในเขต

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  จํานวน 240 ตัวอยาง  ตอความพึงพอใจดานสงเสริมการตลาดพบวา
ผูใชบริการใหความสําคัญ  ลําดับที่หน่ึงคือ มีสวนลดหรือยกเวนคาธรรมเนียม  ลําดับที่สองคือ
ธนาคารมีของขวัญของชํารวยแจกลูกคาในโอกาสพิเศษ  ลําดับที่สามคือธนาคารมีการโฆษณาผาน
สื่อประชาสัมพันธอยางสม่ําเสมอ  ลําดับที่สี่คือธนาคารไดมีโครงการชวยเหรอสังคมในโอกาสตาง
ๆ ดังแสดงในตารางที่ 4.22
ตารางท่ี 4.22 แสดงลําดับความพึงพอใจของผูใชบริการสินเชื่อธุรกิจขนาดยอม  ดานสงเสริม
การตลาด

ดานสงเสริมการตลาด คะแนนรวม ลําดับ
มีสวนลดหรือยกเวนคาธรรมเนียม 516 1
ธนาคารมีการโฆษณาผานส่ือประชาสัมพันธอยางสมํ่าเสมอ 206 3
ธนาคารมีของขวัญของชํารวยแจกลูกคาในโอกาสพิเศษ 300 2
ธนาคารไดมีโครงการชวยเหลือสังคมในโอกาสตางๆ 58 4

ที่มา : จากการคํานวณ
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4.4.5 ความพึงพอใจของผูใชบริการสินเชื่อธุรกิจขนาดยอม  ดานบุคลากรใหบริการ
ผลการศึกษากลุมผูใชบริการสินเชื่อธุรกิจขนาดยอมของลูกคาธนาคารกสิกรไทย  ในเขต

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  จํานวน 240 ตัวอยาง ตอความพึงพอใจดานบุคลากรใหบริการ
พบวาผูใชบริการใหความสําคัญ ลําดับที่หน่ึงคือพนักงานมีความเอาใจใสและกระตือรือรนในการ
ใหบริการ ลําดับที่สองคือพนักงานมีประสบการณและมีความชํานาญทางดานสินเชื่อ ลําดับที่สาม
คือพนักงานมีกิริยา  มารยาท  การแตงกายสุภาพเรียบรอย  ลําดับที่สี่คือ พนักงานมีเพียงพอในการ
ใหบริการดังแสดงในตารางที่ 4.23
ตารางท่ี 4.23 แสดงลําดับความพึงพอใจของผูใชบริการสินเชื่อธุรกิจขนาดยอม ดานบุคลากร
ใหบริการ

ดานพนักงาน คะแนนรวม ลําดับ
พนักงานมีประสบการณและมีความชํานาญทางดานสินเช่ือ 454 2
พนักงานมีกิริยา มารยาท การแตงกายสุภาพเรียบรอย 289 3
พนักงานมีเพียงพอในการใหบริการ 137 4
พนักงานมีความเอาใจใสและกระตือรือรนในการใหบริการ 592 1

ที่มา : จากการคํานวณ

4.4.6 ความพึงพอใจของผูใชบริการสินเชื่อธุรกิจขนาดยอม  ดานสถานท่ีใหบริการ
ผลการศึกษากลุมผูใชบริการสินเชื่อธุรกิจขนาดยอมของลูกคาธนาคารกสิกรไทย  ในเขต

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  จํานวน 240 ตัวอยางตอความพึงพอใจดานสถานที่ใหบริการพบวา
ผูใชบริการใหความสําคัญ ลําดับที่หน่ึงคือ ธนาคารมีทําเลที่ ต้ังใกลบานและหรือใกลที่ทํางาน
ลําดับที่สองคือ ธนาคารมีจํานวนสาขาที่ใหบริการทั่วถึง ดังแสดงในตารางที่ 4.24
ตารางท่ี 4.24 แสดงลําดับความพึงพอใจของผูใชบริการสินเชื่อธุรกิจขนาดยอม  ดานสถานที่
ใหบริการ

ดานสถานท่ีใหบริการ คะแนนรวม ลําดับ
ธนาคารมีทําเลที่ตั้งใกลบานและหรือใกลที่ทํางาน 641 1
ธนาคารมีจํานวนสาขาที่ใหบริการทั่วถึง 559 2

ที่มา : จากการคํานวณ
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4.4.7 ความพึงพอใจของผูใชบริการสินเชื่อธุรกิจขนาดยอม  ดานลักษณะทางกายภาพ
ผลการศึกษากลุมผูใชบริการสินเชื่อธุรกิจขนาดยอมของลูกคาธนาคารกสิกรไทย  ในเขต

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  จํานวน 240 ตัวอยาง ตอปจจัยดานสิ่งแวดลอมกายภาพพบวา
ผูใชบริการใหความสําคัญ ลําดับที่หน่ึงคือ ธนาคารมีชื่อเสียง  ฐานะ  ความมั่นคง  ของธนาคาร
ลําดับที่สองคือธนาคารมีอุปกรณ เคร่ืองมือทันสมัยและเพียงพอกับการใหบริการ ลําดับที่สามคือ
ธนาคารมีการรักษาความปลอดภัยเปนอยางดี ลําดับที่สี่คือสถานที่จอดรถของธนาคารเพียงพอ
ดังแสดงในตารางที่ 4.25

ตารางท่ี 4.25 แสดงลําดับความพึงพอใจของผูใชบริการสินเชื่อธุรกิจขนาดยอม  ดานลักษณะทาง
กายภาพ

ดานกายภาพ คะแนนรวม ลําดับ
ธนาคารมีอุปกรณ เครื่องมือทันสมัยและเพียงพอกับการใหบริการ 237 2
ธนาคารมีการรักษาความปลอดภัยเปนอยางดี 491 3
ธนาคารมีช่ือเสียง  ฐานะ ความม่ันคง ของธนาคาร 530 1
สถานที่จอดรถของธนาคารเพียงพอ 179 4

ที่มา : จากการคํานวณ


