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บทที่ 5
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ

ในการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชสินเชื่อธุรกิจขนาดยอมกับธนาคารกสิกรไทย ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม คร้ังน้ี มีวัตถุประสงคของการศึกษา 3 วัตถุประสงค คือ วัตถุประสงค
แรก เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูประกอบการธุรกิจขนาดยอมของธนาคารกสิกรไทย ในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหมวัตถุประสงคที่สอง เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของผูประกอบการธุรกิจ
ขนาดยอมในการเลือกใชสินเชื่อกับธนาคารกสิกรไทย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม และ
วัตถุประสงคที่สาม เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูประกอบการธุรกิจขนาดยอมในการเลือกใช
สินเชื่อกับธนาคารกสิกรไทย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

การศึกษาคร้ังน้ีไดใชกลุมผูใชบริการ คือ ผลการศึกษากลุมผูใชบริการสินเชื่อธุรกิจขนาดยอม
ของลูกคาธนาคารกสิกรไทย  ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  จํานวน 240 ตัวอยาง โดยนํากลุม
ผูใชบริการมาจําแนกตามวงเงินสินเชื่อธุรกิจขนาดยอมที่ไดรับการอนุมัติจากทางธนาคาร ได 3 กลุม
ไดแก วงเงินสินเชื่อธุรกิจขนาดยอมไมเกิน 1,000,000 บาท วงเงินสินเชื่อธุรกิจขนาดยอมอยูระหวาง
1,000,000 ถึง 3,000,000 บาท และวงเงินสินเชื่อธุรกิจขนาดยอม 3,000,000 บาท ขึ้นไป ซึ่งผลจาก
การศึกษาสามารถสรุปไดดังน้ี
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5.1 สรุปผลการศึกษา

ผลการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการของกลุมตัวอยางผูประกอบการท่ีใชบริการสินเชื่อ
ธุรกิจขนาดยอมกับธนาคารกสิกรไทย ในเขตอําเภอเมือง ในจังหวัดเชียงใหม

พบวา  ผูประกอบการที่ใชบริการสินเชื่อธุรกิจขนาดยอม  กลุมตัวอยางสวนใหญ มีประเภท
กิจการคาปลีกรอยละ 48.3 มีการจดทะเบียนของกิจการเปนแบบบุคคลธรรมดา รอยละ 79.6 ระยะเวลา
ที่ประกอบกิจการของผูใชบริการสินเชื่อธุรกิจขนาดยอมจะอยูในชวง 6 – 10 ป  รอยละ 47.9 รายได
ของธุรกิจของผูใชบริการสินเชื่อธุรกิจขนาดยอมที่อยูในชวง 500,000 - 1,000,000 บาท รอยละ 52.9

ผลการศึกษาพฤติกรรมของผูประกอบการธุรกิจขนาดยอมกับธนาคารกสิกรไทย ในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม

พบวา ประเภทวงเงินสินเชื่อของผูใชบริการที่ไดรับการอนุมัติสินเชื่อธุรกิจกิจขนาดยอมเปน
ประเภทวงเงินกู เชนเดียวกับผูไดรับวงเงินกูอนุมัติ  วงเงินตํ่ากวา 1,000,000 บาท  และ  วงเงิน
1,000,000 ถึง 3,000,000 บาท ในขณะที่กลุมที่ไดรับการอนุมัติวงเงินมากกวา 3,000,000 บาท เปน
ประเภทเบิกเงินเกินบัญชี

วัตถุประสงคในการขอสินเชื่อเพื่อนําเงินมาใชหมุนเวียนในกิจการ  เชนเดียวกับผูไดรับวงเงิน
สินเชื่อธุรกิจขนาดยอมอนุมัติตํ่ากวา 1,000,000 บาท  และ  วงเงินสินเชื่อมากกวา 3,000,000 บาท
ในขณะกลุมที่ไดรับวงเงินสินเชื่อ 1,000,000 ถึง 3,000,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพื่อลงทุนขยายกิจการ

ลักษณะของการใชบริการสินเชื่อธุรกิจขนาดยอมเปนการใชบริการสินเชื่อเปนคร้ังแรก (กูใหม)
เชนเดียวกับผูไดรับวงเงินสินเชื่อธุรกิจขนาดยอมตํ่ากวา 1,000,000 บาท และวงเงินสินเชื่อ 1,000,000
ถึง 3,000,000 บาท  ในขณะเดียวกันผูไดรับวงเงินมากกวา 3,000,000 บาทมีลักษณะ อ่ืนๆ (เปนลูกคา
เกา)

อัตราดอกเบี้ยในการผอนชําระของผูใชบริการสินเชื่อธุรกิจขนาดยอมที่ไดรับการอนุมัติ 8.6%
เชนเดียวกับผูไดรับวงเงินอนุมัติตํ่ากวา 1,000,000 บาท ในขณะที่วงเงิน 1,000,000 ถึง 3,000,000
บาท  และ  วงเงินมากกวา 3,000,000 บาท มีอัตราดอกเบี้ยผอนชําระ 8.1 %
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คาธรรมเนียมและคาใชจายในการขอสินเชื่อธุรกิจขนาดยอมสวนใหญอยูในชวง 10,001 –
30,000 บาท  ในขณะที่วงเงินตํ่ากวา 1,000,000 บาท  มีคาใชจายตํ่ากวา 10,000 บาท  สวนวงเงิน
1,000,000 ถึง 3,000,000 บาท  และ  วงเงินมากกวา 3,000,000 บาท  มีคาใชจายอยูในชวง 30,000
บาท ขึ้นไป

ประเภทหลักประกันในการขอสินเชื่อธุรกิจขนาดยอม สวนใหญคือ มีบานพรอมที่ดินเปน
หลักประกัน  เชนเดียวกับกลุมผูทํารายการทุกกลุม

ขอมูลที่มีการเขาขอใชบริการสินเชื่อธุรกิจขนาดยอม  สวนใหญคือ จะไดรับการชักชวนจาก
พนักงานธนาคาร  เชนเดียวกับกลุมผูทํารายการทุกกลุม

ผลการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการอันดับหน่ึงของแตละปจจัยท่ีมีผลตอการ
ขอสินเชื่อธุรกิจขนาดยอมกับธนาคารกสิกรไทย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

โดยจําแนกกลุมตัวอยางออกเปน 3 กลุม  ตามจํานวนวงเงินสินเชื่อที่ไดรับการอนุมัติ ไดแก
กลุมวงเงินนอยกวา 1,000,000 บาท  กลุมวงเงิน 1,000,000 ถึง 3,000,000 บาท  และกลุมวงเงิน
มากกวา 3,000,000 บาท พบวา

ปจจัยดานผลิตภัณฑ กลุมผูที่มีวงเงินสินเชื่อธุรกิจขนาดยอมที่ไดรับการอนุมัติ 1,000,000 ถึง
3,000,000 บาท  และ  วงเงินมากกวา 3,000,000 บาท  ใหความสําคัญดานอัตราสวนวงเงินสินเชื่อกับ
ราคาหลักทรัพยค้ําประกันมีความเหมาะสม ขณะกลุมผูไดรับวงเงินสินเชื่ออนุมัติ ตํ่ากวา 1,000,000
บาท  ใหความสําคัญดานวงเงินสินเชื่อที่ไดรับพิจารณาอนุมัติสูงและระยะเวลาผอนมีความเหมาะสมตอ
วงเงินกูสินเชื่อ

ปจจัยด านราคา กลุมผูทํารายการทุกกลุม  ใหความสําคัญดานอัตราดอกเบี้ ยเงินกูมีความ
เหมาะสมตอวงเงินการขอสินเชื่อ

ปจจัยด านกระบวนการ กลุมผูที่มีวงเงินกูสินเชื่อธุรกิจขนาดยอมที่ไดรับการอนุมัติตํ่ากวา
1,000,000 บาท และวงเงินสินเชื่อมากกวา 3,000,000 บาท ใหความสําคัญดานการขอสินเชื่อมีเงื่อนไข
ขั้นตอน ไมยุงยากในขณะที่วงเงินสินเชื่อ1,000,000ถึง3,000,000 บาทใหความสําคัญดานทราบ
ระยะเวลาในการพิจารณาแนนอน

ปจจัยดานบุคลากร กลุมผูทํารายการทุกกลุม  ใหความสําคัญดานพนักงานมีความเอาใจใสและ
กระตือรือรนในการบริการ
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ปจจัยดานสถานท่ี กลุมผูที่มีวงเงินกูสินเชื่อธุรกิจขนาดยอมที่ได รับการอนุมัติ ตํ่ากวา
1,000,000 บาท  และ  วงเงินสินเชื่อ 1,000,000 ถึง 3,000,000 บาท  ใหความสําคัญดานธนาคาร
มีจํานวนสาขาใหบริการอยางทั่วถึง  วงเงินสินเชื่อมากกวา 3,000,000 บาท  ใหความสําคัญดาน
ธนาคารที่ต้ังใกลบานและหรือที่ทํางาน

ปจจัยดานสงเสริมการตลาด กลุมผูทํารายการทุกกลุม  ใหความสําคัญดานเลือกการกูสินเชื่อ
มีสวนลดหรือยกเวนการเก็บคาธรรมเนียม

ปจจัยดานกายภาพ กลุมผูที่มีวงเงินกูสินเชื่อธุรกิจขนาดยอมที่ไดรับการอนุมัติวงเงินมากกวา
3,000,000 บาท  ใหความสําคัญดานธนาคารมีชื่อเสียง  ฐานะ  ความมั่นคงมาก  ในขณะที่วงเงินสินเชื่อ
ตํ่ากวา 1,000,000 บาท  ใหความสําคัญดานธนาคารมีการรักษาความปลอดภัยเปนอยางดี  และวงเงิน
สินเชื่อ 1,000,000 ถึง 3,000,000 บาทใหความสําคัญดานสถานที่จอดรถของธนาคารมีเพียงพอ

ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูประกอบการสินเชื่อธุรกิจขนาดยอมของธนาคารกสิกรไทย
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ความพึงพอใจดานผลิตภัณฑ ผู ใช บริการมีระดับความพึงพอใจมากที่สุดในรูปแบบการให
วงเงินสินเชื่อที่ไดรับพิจาณาอนุมัติสูง  รองลงมาคือ  ระยะเวลาผอนมีความเหมาะสมตอวงเงินกูสินเชื่อ

ความพึงพอใจดานราคา ผูใชบริการมีระดับความพึงพอใจมากที่สุดคือ  อัตราดอกเบี้ยเงินกูมี
ความเหมาะสมกับวงเงินสินเชื่อ  รองลงมาคือ  คาธรรมเนียมจัดการเงินกูตํ่า

ความพึงพอใจดานกระบวนการ ผูใชบริการมีระดับความพึงพอใจมากที่สุดคือ  การขอสินเชื่อ
มีเงื่อนไข ขั้นตอนไมยุงยาก  รองลงมาคือ  ทราบระยะเวลาในการพิจารณาสินเชื่อแนนอน

ความพึงพอใจดานพนักงาน ผูใชบริการมีระดับความพึงพอใจมากที่สุดคือพนักงานมี
ประสบการณและมีความชํานาญทางดานสินเชื่อ  รองลงมาคือพนักงานมีความเอาใจใสและ
กระตือรือรนในการใหบริการ

ความพึงพอใจดานสถานท่ีใหบริการ ผูใชบริการมีระดับความพึงพอใจมากที่สุดคือ  ธนาคารมี
ทําเลที่ต้ังใกลบานและหรือใกลที่ทํางาน  รองลงมาคือ  ธนาคารมีจํานวนสาขาที่ใหบริการทั่วถึง

ความพึงพอใจดานสงเสริมการตลาด ผูใชบริการมีระดับความพึงพอใจมากที่สุดคือ  มีสวนลด
หรือยกเวนคาธรรมเนียม  รองลงมาคือ  ธนาคารมีของชํารวยแจกลูกคาในโอกาสพิเศษ
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ความพึงพอใจดานกายภาพ ผูใชบริการมีระดับความพึงพอใจมากที่สุดคือ  ธนาคารมีชื่อเสียง
ฐานะ  ความมั่นคงของธนาคาร  รองลงมาคือ  ธนาคารมีการรักษาความปลอดภัยเปนอยางดี

5.2 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
สําหรับขอเสนอแนะตาง ๆ จากการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการสินเชื่อธุรกิจขนาด

ยอมกับธนาคารกสิกรไทย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ขอเสนอแนะความคิดเห็นตาง ๆ ที่ได
จากการศึกษาคร้ังน้ี ตามปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการดังตอไปน้ี

3.1) ดานผลิตภัณฑ ผลการศึกษาพบวาลูกคาใหความสําคัญดานอัตราสวนวงเงินสินเชื่อกับ
ราคาหลักทรัพยค้ําประกันมีความเหมาะสมมากกวาปจจัยอ่ืน ธนาคารควรมีการเพิ่มอัตราสวนวงเงิน
สินเชื่อกับราคาหลักทรัพยค้ําประกันใหมีความเหมาะสมมากขึ้น  ไมควรจะตํ่าเกินไป  เน่ืองจากลูกคา
อาจมีการเปรียบเทียบกับธนาคารอ่ืน

3.2) ดานราคา ลูกคาทุกกลุมใหความสําคัญดานอัตราดอกเบี้ยเงินกูมีความเหมาะสมตอ
วงเงินการขอสินเชื่อ ธนาคารควรพิจารณาอัตราดอกเบี้ยเงินกูมีความเหมะสมไมสูงกวาธนาคารอ่ืน
จนเกินไป เพื่อรักษาลูกคาไมใหใชบริการของธนาคารอ่ืน

3.3) ดานกระบวนการลูกคาสวนใหญใหความสําคัญดานการขอสินเชื่อมีเงื่อนไข ขั้นตอนไม
ยุงยาก ธนาคารควรมีมาตรฐานการใหบริการ  โดยมีการพัฒนาใหมีความสะดวก  รวดเร็วยิ่งขึ้น ในการ
ติดตอหรือแจงขาวสารกับลูกคา

3.4) ดานบุคลากรลูกคาสวนใหญใหความสําคัญดานพนักงานมีความเอาใจใสและ
กระตือรือรนในการบริการ ธนาคารควรเพิ่มปริมาณพนักงานใหเพียงพอกับความตองการของลูกคา เมื่อ
ลูกคามีปญหาพนักงานสามารถแกไขปญหาใหแกลูกคาไดทันที

3.5) ดานการสงเสริมการตลาด ลูกคาสวนใหญใหความสําคัญดานการกูสินเชื่อ   มีสวนลดหรือ
ยกเวนการเก็บคาธรรมเนียม ธนาคารควรมีการสงเสริมการตลาดโดยมีสวนลด และการยกเวนการเก็บ
คาธรรมเนียมในการขอสินเชื่อ

3.6) ดานกายภาพ ลูกคาสวนใหญใหความสําคัญดานสถานที่จอดรถของธนาคารมีเพียงพอ
ธนาคารควรมีการจัดการทางดานสถานที่จอดรถของสาขา เพื่อรองรับลูกคาที่เขามาติดตอ
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5.3 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป
1.) การศึกษาคร้ังน้ี เร่ืองปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการสินเชื่อธุรกิจขนาดยอมกับธนาคารกสิกร

ไทย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม โดยเรียงลําดับความพึง
พอใจลําดับ 1 ถึง 3 ทําการวิเคราะห คะแนนรวมของแตละลําดับ จัดเรียงลําดับของความพึงพอใจ
(Ranking) จากมากที่สุดไปหานอยที่สุด ซึ่งการวิเคราะหขอมูลวิธีน้ีมีจุดออนคือ ระบุไมไดวา
ผูใชบริการมีความพึงพอใจในดานใดมากกวากันจากปจจัยทั้ง 7 ดาน ในการศึกษาคร้ังตอไป ควรให
กลุมตัวอยาง ตอบแบบสอบถาม โดยใชการวิเคราะหอาศัยมาตรวัดแบบประเมินคา (Rating Scale)
ตามแนวคิดของ ลิเคิรท (Likert Scale) จะทําใหสามารถเปรียบเทียบความพึงพอใจในทั้ง 7 ดานได

2.) ในการศึกษาคร้ังน้ีพบวา ลูกคาที่ใชบริการสินเชื่อธุรกิจขนาดยอมกับธนาคารกสิกรไทย  ใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม มีความตองการที่จะเสนอแนะถึงปญหาและอุปสรรคของการใชบริการ
สินเชื่อธุรกิจขนาดยอม ดังน้ันในการศึกษาคร้ังตอไป ควรเพิ่มวัตถุประสงคในการศึกษาถึงปญหา
อุปสรรค และขอเสนอแนะของลูกคาที่ใชบริการสินเชื่อ เพื่อนําข อมูลที่ไดไปเป นแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนา รูปแบบและวิธีการให บริการสินเชื่อธุรกิจขนาดยอมใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เพื่อใหสอดคลองและตรงกับความตองการของผู ใชบริการใหมากที่สุด เพื่อที่ทางธนาคารสามารถนํา
ขอมูลที่ไดจากการศึกษาคร้ังน้ีไปพัฒนาวางแผนการตลาดและกลยุทธ ในการเพิ่มรูปแบบการใหบริการ
ใหมๆ ในการใหบริการดานสินเชื่อธุรกิจขนาดยอมไดในอนาคต

3.)  ในการศึกษาคร้ังน้ีพบวา  ลูกคาที่ใชบริการสินเชื่อธุรกิจขนาดยอมกับธนาคารกสิกรไทย ใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ยังไมเขาใจในคําถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชบริการสินเชื่อ
ในแตละดานและบางหัวขอ  ซึ่งตองใหพนักงานมีการอธิบายซ้ําหรือเปนผูสัมภาษณขอมูลกับทางลูกคา
เองโดยตรง


