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ภาคผนวก 

ชุดท่ี ________ 
แบบสอบถาม 

แบบสอบถาม เร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการใช้สินเช่ือเพื่อการส่งออก-น าเขา้กบัสถาบนั
การเงินของผูป้ระกอบการในจงัหวดัเชียงใหม่” น้ี จดัท าข้ึนเพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการศึกษาของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ผูศึ้กษา
หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับข้อมูลท่ีถูกต้องตามความเป็นจริงจากท่าน โดยท่ีผลการศึกษาจะไม่
กระทบกระเทือนต่อท่านแต่อย่างใด และจะใช้ข้อมูลจากแบบสอบถามเพื่อการศึกษาเท่านั้ น จึง
ขอขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูงมา ณ ท่ีน้ีดว้ย 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงใน  ใหค้รบถว้นสมบูรณ์ 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ 
 1. ชาย      2. หญิง 

2. อาย ุ__________ ปี 
3. ต าแหน่ง 
 1. ผูบ้ริหาร     2. ผูจ้ดัการฝ่าย.......... 

4. ระดบัการศึกษาสูงสุด 
 1. ต ่ากวา่ปริญญาตรี    2. ปริญญาตรี 
 3. สูงกวา่ปริญญาตรี    4. อ่ืนๆ (ระบุ) __________ 

5. สถานภาพสมรส 
 1. โสด      2. สมรส 
 3. หยา่ร้าง/หมา้ย/แยกกนัอยู ่

ส่วนที ่2 ข้อมูลทัว่ไปของกจิการ 
6. ลกัษณะการจดทะเบียนธุรกิจ 
 1. บุคคลธรรมดา     2. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั 
 3. บริษทัจ ากดั     4. อ่ืนๆ (ระบุ) __________ 
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7. ประเภทกิจการหลกั 
 1. การผลิต  ระบุ __________  2. การบริการ ระบุ __________ 
 3. คา้ส่ง/คา้ปลีก  ระบุ __________  4. อ่ืนๆ ระบุ __________ 

8. ระยะเวลาในการประกอบกิจการ __________ ปี 
9. รายไดเ้ฉล่ียกิจการต่อเดือน___________________ บาท 
10. คู่คา้หลกัของกิจการประเทศ _____________________ 
11. จ านวนพนกังาน/แรงงานของกิจการ ______________ คน 
12. ท าเลท่ีตั้งกิจการตั้งอยูใ่นอ าเภอ ________________ของจงัหวดัเชียงใหม่ 
13. ผลประกอบการของกิจการ ( ใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  ) ในรอบ 3 ปีท่ีผา่นมา 

รายการ เพิ่มข้ึน คงท่ี ลดลง 
ตน้ทุนการผลิต    
ตน้ทุนในการด าเนินการ    
รายไดสุ้ทธิ    
ก าไรสุทธิ    

ส่วนที ่3 พฤติกรรมการใช้สินเช่ือเพือ่การน าเข้า-ส่งออกสินค้าของผู้ประกอบการ 

1. ปัจจุบนัท่านใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อการน าเขา้-ส่งออกสินคา้ของธนาคารใด เป็นหลกั 
 1. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย - EXIM BANK 
 2. ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม - SME BANK 
 3. ธนาคารกรุงไทย – KTB    4. ธนาคารกรุงเทพ – BBL 
 5. ธนาคารกสิกรไทย – KBANK   6. ธนาคารทหารไทย – TMB 
 7. ธนาคารไทยพาณิชย ์– SCB   8. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา – BAY 
 9. อ่ืนๆ (ระบุ) _________________ 

2. วตัถุประสงคข์องการใชสิ้นเช่ือ  
 1. เพื่อการน าเขา้สินคา้    2. เพื่อการส่งออกสินคา้ 
 3. เพื่อการน าเขา้สินคา้และส่งออกสินคา้  4. เพื่อลดความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

3. วงเงินกูท่ี้ไดรั้บ ____________________________ บาท 
4. อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้_________________________ %ต่อปี 
5. ระยะเวลาในการขอกู ้_______________________ ปี 
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6. ระยะเวลาในการผอ่นช าระ __________________ งวด 
7. หลกัประกนัท่ีใชใ้นการขอกู ้(สามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  
        1. โฉนดท่ีดิน     2. บุคคลค ้าประกนั 
 3. บญัชีเงินฝากประจ า    4. อ่ืนๆ (ระบุ) _________________ 

8. บุคคลท่ีชกัชวน และแนะน าให้ท่านเขา้มาใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อการน าเขา้-ส่งออกสินคา้กบัธนาคาร
(สามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 1. ตนเอง      2. เพื่อน 
 3. ญาติพี่นอ้ง     4. พนกังานธนาคาร 

9. ท่านรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสินเช่ือเพื่อการน าเขา้-ส่งออกสินคา้ของธนาคารมาจากแหล่งใด
(สามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 1. Web Site ของธนาคารฯ    2. โปสเตอร์/แผน่ประกาศ/แผน่พบั/ใบปลิว 
 3. ส่ือหนงัสือพิมพ/์วารสาร   4. ส่ือโทรทศัน์ 
 5. ส่ือวทิย ุ     6. ส่ือสังคมออนไลน์ เช่น Facebook 

ส่วนที ่4 ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลในการใช้สินเช่ือเพือ่การส่งออก-น าเข้ากบัสถาบันการเงิน 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการใชสิ้นเช่ือ 
เพ่ือการส่งออก-น าเขา้ 

ระดบัความส าคญั 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

ด้านผลติภัณฑ์      
1)วงเงินสินเช่ือท่ีธนาคารใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการ      
2)ความหลากหลายของประเภทสินเช่ือ เช่น L/C, T/R , 
Forword 

     

3)ระยะเวลาการผอ่นช าระสินเช่ือยาว      
4)อตัราดอกเบ้ียท่ีใหกู้ต้  ่า      
5)การลดดอกเบ้ีย เม่ือปิดบญัชี      
ด้านราคา      
1)อตัราค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการขอสินเช่ือมีความ
เหมาะสม 

     

2)มีการค านวณค่างวดในการผอ่นช าระใหอ้ยา่งชดัเจน      
3)มีการช้ีแจงรายละเอียดค่าใชจ่้ายในการขอสินเช่ือ
อยา่งละเอียด 
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ส่วนที ่4 ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลในการใช้สินเช่ือเพือ่การส่งออก-น าเข้ากบัสถาบันการเงิน (ต่อ) 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการใชสิ้นเช่ือ 
เพ่ือการส่งออก-น าเขา้ 

ระดบัความส าคญั 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย      
1)การมีพนกังานไปน าเสนอสินเช่ือเพ่ือการน าเขา้-
ส่งออกถึงสถานประกอบการ 

     

2)สามารถสมคัรใชบ้ริการไดผ้า่นระบบออนไลน์      
3)มีสาขาใหบ้ริการอยา่งทัว่ถึง      
4)สถานท่ีตั้งของธนาคารอยูใ่กลส้ถานประกอบการ      
ด้านการส่งเสริมการตลาด      
1)ธนาคารมีการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ดา้นการให้
สินเช่ือเพ่ือการน าเขา้-ส่งออกอยา่งแพร่หลาย 

     

2)การมอบส่วนลดหรือการยกเวน้ค่าธรรมเนียม      
3)การแจกของก านลัหรือของท่ีระลึกจากธนาคาร เม่ือ
สินเช่ือท่ีขอไดรั้บการอนุมติั 

     

ด้านบุคลากร      

1) พนกังานธนาคารมีความรู้ สามารถใหค้ าแนะน า
สินเช่ือเพ่ือการน าเขา้-ส่งออกใหล้กูคา้เขา้ใจไดเ้ป็น
อยา่งดี 

     

2) พนกังานมีความเช่ียวชาญดา้นผลิตภณัฑสิ์นเช่ือเพ่ือ
การน าเขา้-ส่งออกโดยเฉพาะ 

     

3) พนกังานธนาคารมี อธัยาศยัดี ยิม้แยม้แจ่มใส และ
พร้อมใหบ้ริการ 
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ส่วนที ่4 ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลในการใช้สินเช่ือเพือ่การส่งออก-น าเข้ากบัสถาบันการเงิน (ต่อ) 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการใชสิ้นเช่ือ 
เพ่ือการส่งออก-น าเขา้ 

ระดบัความส าคญั 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ     
1) ธนาคารมีช่ือเสียง      
2) ธนาคารมีความน่าเช่ือถือ      
ด้านกระบวนการ 
1) ขั้นตอนในการขอสินเช่ือมีความสะดวก ง่าย ไม่ซบัซอ้น      
2) ความรวดเร็วในการอนุมติัสินเช่ือ      
3) เอกสารประกอบการขอสินเช่ือไม่ยุง่ยาก/ซบัซอ้น      

ขอขอบคุณทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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ประวตัผู้ิเขยีน 

 
 

ช่ือ-สกุล   นางสาวนฤมล สังขสุ์นทร 

วนั เดือน ปี เกดิ  17  สิงหาคม  พ.ศ. 2530 

ประวตัิการศึกษา ปีการศึกษา 2549 เศรษฐศาสตรบณัทิต มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 ปีการศึกษา 2555 เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ประสบการณ์ เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์สินเช่ือธุรกิจ (SME-L) บมจ.ธนาคารกรุงไทย ส านกังาน
ธุรกิจเชียงใหม่  

 

 

 


