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บทที ่4 

ผลการศึกษา 

การศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลในการใช้สินเช่ือเพื่อการส่งออก-น าเข้ากับสถาบันการเงินของ
ผูป้ระกอบการในจงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์ในการศึกษา คือ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของ
ผูป้ระกอบการในการใชสิ้นเช่ือเพื่อการส่งออก -น าเขา้กบัสถาบนัการเงินของผูป้ระกอบการในจงัหวดั
เชียงใหม่ และ 2) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้สินเช่ือเพื่อการส่งออก-น าเข้ากับสถาบัน
การเงินของผูป้ระกอบการในจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาใช้แบบสอบถามเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผู ้ประกอบการท่ีใช้สินเช่ือเพื่อการส่งออก-น าเข้ากับสถาบันการเงินของ
ผูป้ระกอบการในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 300 คน โดยผูศึ้กษาไดก้ าหนดประเด็นในการน าเสนอผล
การศึกษาและการวเิคราะห์ขอ้มูล ออกเป็น 6 ส่วน ตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูป้ระกอบการผูต้อบแบบสอบถาม 
 ส่วนท่ี 2 ลกัษณะทัว่ไปของกิจการ 
 ส่วนท่ี 3 พฤติกรรมการใชสิ้นเช่ือเพื่อการน าเขา้-ส่งออกสินคา้ของผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอยา่ง 
 ส่วนท่ี 4 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้สินเช่ือเพื่อการส่งออก-น าเข้ากับสถาบันการเงินของ
ผูป้ระกอบการในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 ส่วนท่ี 5 ความแตกต่างของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลใน
การใชสิ้นเช่ือเพื่อการส่งออก-น าเขา้กบัสถาบนัการเงินของผูป้ระกอบการในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนก
ตามรายไดเ้ฉล่ียท่ีไดรั้บ 
 ส่วนท่ี 6 ความแตกต่างของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลใน
การใชสิ้นเช่ือเพื่อการส่งออก-น าเขา้กบัสถาบนัการเงินของผูป้ระกอบการในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนก
ตามวงเงินกูท่ี้ไดรั้บ 
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4.1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ประกอบการกลุ่มตัวอย่าง 

การศึกษาข้อมูลทัว่ไปของผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอย่าง ประกอบไปด้วย เพศ อายุ ต  าแหน่ง ระดับ
การศึกษา และสถานภาพสมรส ดงัแสดงผลการศึกษาในตารางท่ี 4.1-4.5  

ตารางที ่4.1 จ านวน และร้อยละของผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (ราย) ร้อยละ 
ชาย 184 61.3 
หญิง 116 38.7 

รวม 300 100.0 
ทีม่า: จากการส ารวจ 

จากตารางท่ี 4.1 เม่ือจ าแนกตามเพศ ปรากฏว่า ผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นเพศชายมากกวา่เพศ
หญิง โดยผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นเพศชาย มีจ านวน 184 ราย คิดเป็นร้อยละ 61.3 และเป็น
เพศหญิง มีจ านวน 116 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.7 ตามล าดบั 

ตารางที ่4.2 จ านวน และร้อยละของผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามอาย ุ

อาย ุ จ านวน (ราย) ร้อยละ 
29-40 ปี 107 35.7 
41-52 ปี 182 60.6 
53-65 ปี 11 3.7 
(อายเุฉล่ีย = 42.45 ปี)   

รวม 300 100.0 
ทีม่า: จากการส ารวจ 

จากตารางท่ี 4.2 เม่ือจ าแนกตามอายุ ปรากฏว่า ผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอย่างมีอายุระหว่าง 41-52 ปี
มากกวา่อายรุะหวา่ง 29-40 ปี และ53-65 ปี โดยผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุระหวา่ง 41-52 ปี มี
จ านวน 184 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.6 รองลงมา คือ มีอายุระหว่าง 29-40 ปี มีจ านวน 107 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 35.7 และมีอายุระหว่าง 53-65 ปี มีจ านวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.7 ตามล าดบั (อายุเฉล่ีย 
เท่ากบั 42 ปี) 
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ตารางที ่4.3 จ านวน และร้อยละของผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามต าแหน่ง 

ต าแหน่ง จ านวน (ราย) ร้อยละ 
ผูบ้ริหาร/เจา้ของกิจการ 259 86.3 
ผูจ้ดัการฝ่าย 41 13.7 

รวม 300 100.0 
ทีม่า: จากการส ารวจ 

จากตารางท่ี 4.3 เม่ือจ าแนกตามต าแหน่ง ปรากฏวา่ ผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูบ้ริหาร/เจา้ของ
กิจการมากกว่าผูจ้ดัการฝ่าย โดยผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูบ้ริหาร/เจา้ของกิจการ มีจ านวน 
259 ราย คิดเป็นร้อยละ 86.3 และเป็นต าแหน่งผูจ้ดัการฝ่าย มีจ านวน 41 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.7 
ตามล าดบั 

ตารางที ่4.4 จ านวน และร้อยละของผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา จ านวน (ราย) ร้อยละ 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 53 17.7 
ปริญญาตรี 183 61.0 
สูงกวา่ปริญญาตรี 64 21.3 

รวม 300 100.0 
ทีม่า: จากการส ารวจ 

จากตารางท่ี 4.4 เม่ือจ าแนกตามระดบัการศึกษา ปรากฏว่า ผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอย่างจบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีมากกว่าระดับสูงกว่าปริญญาตรีและต ่ากว่าปริญญาตรี โดยผูป้ระกอบการกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจ านวน 183 ราย คิดเป็นร้อยละ 61.0 รองลงมา คือ จบ
การศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี มีจ านวน 64ราย คิดเป็นร้อยละ 21.3 และจบการศึกษาระดบัต ่ากวา่
ปริญญาตรี มีจ านวน 53 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.7 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.5 จ านวน และร้อยละของผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามสถานภาพสมรส 

สถานภาพสมรส จ านวน (ราย) ร้อยละ 
สมรส 173 57.7 
โสด 127 42.3 

รวม 300 100.0 
ทีม่า: จากการส ารวจ 

จากตารางท่ี 4.5 เม่ือจ าแนกตามสถานภาพสมรส ปรากฏว่า ผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอย่างมีสถานภาพ
สมรสมากกวา่โสด โดยผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพสมรส มีจ านวน 173 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 57.7 และมีสถานภาพโสด จ านวน 127 ราย คิดเป็นร้อยละ 42.3 ตามล าดบั 

4.2 ลกัษณะทัว่ไปของกจิการ 

การศึกษาลกัษณะทัว่ไปของกิจการ ประกอบไปดว้ย ลกัษณะการจดทะเบียนธุรกิจ ประเภทกิจการ
หลัก ระยะเวลาในการประกอบกิจการ รายได้เฉล่ียกิจการต่อเดือน ประเทศคู่ค้าหลักของกิจการ 
จ านวนพนกังานของกิจการ ท าเลท่ีตั้งกิจการ และผลประกอบการของกิจการ ดงัแสดงผลการศึกษาใน
ตารางท่ี 4.6-4.13 

ตารางที ่4.6 จ านวน และร้อยละของกิจการ จ าแนกตามลกัษณะการจดทะเบียนธุรกิจ 

ลกัษณะการจดทะเบียนธุรกิจ จ านวน (ราย) ร้อยละ 
บริษทัจ ากดั 214 71.3 
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั 54 18.0 
บุคคลธรรมดา 32 10.7 

รวม 300 100.0 
ทีม่า: จากการส ารวจ 

จากตารางท่ี 4.6 เม่ือจ าแนกตามลกัษณะการจดทะเบียนธุรกิจ ปรากฏวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการจดทะเบียน
รูปแบบบริษทัจ ากดัมากกว่าห้างหุ้นส่วนจ ากัดและบุคคลธรรมดา โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีจดทะเบียน
รูปแบบบริษทัจ ากดั มีจ านวน 214 ราย คิดเป็นร้อยละ 71.3 รองลงมา คือ จดทะเบียนรูปแบบห้าง
หุ้นส่วนจ ากดั จ านวน 54 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.0 และจดทะเบียนรูปแบบบุคคลธรรมดา จ านวน 32 
ราย คิดเป็นร้อยละ 10.7 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.7 จ านวน และร้อยละของกิจการ จ าแนกตามประเภทกิจการหลกั 

ประเภทกิจการหลกั จ านวน (ราย) ร้อยละ 
การผลิต 202 67.3 
การคา้ส่ง/คา้ปลีก 84 28.0 
การบริการ 14 4.7 

รวม 300 100.0 
ทีม่า: จากการส ารวจ 

จากตารางท่ี 4.7 เม่ือจ าแนกตามประเภทกิจการหลกั ปรากฏว่า กลุ่มตวัอยา่งประกอบกิจการประเภท
การผลิตมากกวา่การคา้ส่ง/คา้ปลีกและการบริการ โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีประกอบกิจการประเภทการผลิต 
เช่น สินคา้พื้นเมือง จิวเวลร่ี ไมแ้กะสลกั โคมไฟหวาย ผา้ไหม และล าไยอบแห้ง มีจ านวน 202 ราย คิด
เป็นร้อยละ 67.3 รองลงมา คือ ประกอบกิจการประเภทการคา้ส่ง/คา้ปลีก เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย ์
SHIPPING น าเขา้ซอฟแวร์ทุกประเภท การขายปลีกเคร่ืองมือ ส่ิงของ และเคร่ืองใช้ในครัวเรือน มี
จ านวน 84 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.0 และประกอบกิจการประเภทการบริการ เช่น TRADE มีจ านวน 14 
ราย คิดเป็นร้อยละ 4.7 ตามล าดบั 

ตารางที ่4.8 จ านวน และร้อยละของกิจการ จ าแนกตามระยะเวลาในการประกอบกิจการ 

ระยะเวลาในการประกอบกิจการ จ านวน (ราย) ร้อยละ 
2-12 ปี 226 75.4 
13-22 ปี 58 19.3 
23-32 ปี 16 5.3 
(ระยะเวลาในการประกอบกิจการเฉล่ีย = 9.39 ปี)   

รวม 300 100.0 
ทีม่า: จากการส ารวจ 

จากตารางท่ี 4.8 เม่ือจ าแนกตามระยะเวลาในการประกอบกิจการ ปรากฏวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีประกอบกิจการ
มาแลว้เป็นระยะเวลา 2-12 ปีมากกว่า 13-22 ปี และ23-32 ปี โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีประกอบกิจการมาแลว้เป็น
ระยะเวลา 2-12 ปี มีจ านวน 226 ราย คิดเป็นร้อยละ 75.4 รองลงมา คือ ประกอบกิจการมาแล้วเป็น
ระยะเวลา 13-22 ปี มีจ านวน 58 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.3 และ ประกอบกิจการมาแลว้เป็นระยะเวลา 23-32 
ปี มีจ านวน 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.3 ตามล าดบั (ระยะเวลาในการประกอบกิจการเฉล่ีย = 9.39 ปี) 
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ตารางที ่4.9 จ านวน และร้อยละของกิจการ จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียกิจการต่อเดือน 

รายไดเ้ฉล่ียกิจการต่อเดือน จ านวน (ราย) ร้อยละ 
ไม่เกิน 500,000 บาท 153 51.0 
500,001-1,000,000 บาท 96 32.0 
มากกวา่ 1,000,000 บาท 51 17.0 
(รายไดเ้ฉล่ียกิจการต่อเดือน = 854,346.66 บาท)   

รวม 300 100.0 
ทีม่า: จากการส ารวจ 

จากตารางท่ี 4.9 เม่ือจ าแนกตามรายได้เฉล่ียกิจการต่อเดือน ปรากฏว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้เฉล่ีย
กิจการไม่เกิน 500,000 บาทต่อเดือนมากกว่า 500,001-1,000,000 บาทต่อเดือน โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีมี
รายไดเ้ฉล่ียกิจการไม่เกิน 500,000 บาทต่อเดือน มีจ านวน 153 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.0 รองลงมา คือ 
มีรายได้เฉล่ียกิจการ 500,001-1,000,000 บาทต่อเดือน มีจ านวน 96 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.0 และ มี
รายไดเ้ฉล่ียกิจการมากกว่า 1,000,000 บาทต่อเดือน มีจ านวน 51 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.0 ตามล าดบั 
(รายไดเ้ฉล่ียกิจการต่อเดือน = 854,346.66 บาท) 

ตารางที ่4.10 จ านวน และร้อยละของกิจการ จ าแนกตามประเทศคู่คา้หลกัของกิจการ 

ประเทศคู่คา้หลกัของกิจการ จ านวน (ราย) ร้อยละ 
จีน 73 24.3 
ลาว 43 14.3 
สหรัฐอเมริกา 41 13.7 
สหภาพยโุรป 39 13.0 
สิงคโปร์ 28 9.3 
เวยีดนาม 28 9.3 
มาเลเซีย 17 5.7 
ญ่ีปุ่น 15 5.0 
เกาหลี 11 3.7 

รวม 300 100.0 
ทีม่า: จากการส ารวจ 
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จากตารางท่ี 4.10 เม่ือจ าแนกตามประเทศคู่คา้หลกัของกิจการ ปรากฏวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีคู่คา้หลกัของ
กิจการ คือ ประเทศจีนมากกวา่ประเทศลาว โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีคู่คา้หลกัของกิจการ คือ ประเทศจีน มี
จ านวน 73 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.3 และประเทศลาว มีจ านวน 43 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.3 ตามล าดบั 

ตารางที ่4.11 จ านวน และร้อยละของกิจการ จ าแนกตามจ านวนพนกังานของกิจการ 
จ านวนพนกังานของกิจการ จ านวน (ราย) ร้อยละ 

ไม่เกิน 10 คน 143 47.6 
11-20 คน 128 42.7 
มากกวา่ 20 คน 29 9.7 
(จ านวนพนกังานเฉล่ีย = 12 คน)   

รวม 300 100.0 
ทีม่า: จากการส ารวจ 
จากตารางท่ี 4.11 เม่ือจ าแนกตามจ านวนพนกังานของกิจการ ปรากฏวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีพนกังานไม่
เกิน 10 คนมากกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีพนักงาน 11-20 คนและมากกว่า 20 คน โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีมี
พนกังานไม่เกิน 10 คน มีจ านวน 143 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.6 รองลงมา คือ มีพนกังาน 11-20 คน มี
จ านวน 128 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.3 และ มีพนกังานมากกว่า 20 คน มีจ านวน 29 ราย คิดเป็นร้อยละ 
9.7 ตามล าดบั (จ านวนพนกังานเฉล่ีย 12 คน) 
ตารางที ่4.12 จ านวน และร้อยละของกิจการ จ าแนกตามท าเลท่ีตั้งกิจการ 

ท าเลท่ีตั้งกิจการ จ านวน (ราย) ร้อยละ 
อ.เมือง 119 39.7 
อ.หางดง 71 23.7 
อ.สันก าแพง 30 10.0 
อ.สารภี 19 6.3 
อ.สันทราย 16 5.3 
อ.แม่ริม 13 4.3 
อ.สันป่าตอง 10 3.3 
อ.แม่แตง 9 3.0 
อ.ดอยสะเก็ด 6 2.0 
อ.จอมทอง 5 1.7 
อ.ฝาง 2 0.7 

รวม 300 100.0 
ท่ีมา: จากการส ารวจ 
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จากตารางท่ี 4.12 เม่ือจ าแนกตามท าเลท่ีตั้ งกิจการ ปรากฏว่า กลุ่มตวัอย่างมีกิจการตั้งอยู่ท่ี อ.เมือง
มากกว่า อ.หางดง และ อ.สันก าแพง เน่ืองจากอยู่ใกลก้บัสถานท่ีขนส่งและกระจายสินคา้ รวมทั้งยงั
เป็นศูนยก์ลางเศรษฐกิจของจงัหวดัเชียงใหม่อีกด้วย โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีมีกิจการตั้งอยู่ท่ี อ.เมือง มี
จ านวน 119 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.7 รองลงมา คือ มีกิจการตั้งอยูท่ี่ อ.หางดง มีจ านวน 71 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 23.7 และ มีกิจการตั้งอยูท่ี่ อ.สันก าแพง มีจ านวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.0 ตามล าดบั 

ตารางที ่4.13 จ านวน และร้อยละของกิจการ จ าแนกตามผลประกอบการของกิจการยอ้นหลงั 3 ปี 

ผลประกอบการของกิจการ ลดลง คงท่ี เพิ่มข้ึน รวม 
ตน้ทุนการผลิต จ านวน (ราย) 63 195 42 300 
 ร้อยละ 21.0 65.0 14.0 100.0 
รายไดสุ้ทธิ จ านวน (ราย) 56 53 191 300 
 ร้อยละ 18.7 17.7 63.6 100.0 
ก าไรสุทธิ จ านวน (ราย) 59 64 177 300 
 ร้อยละ 19.7 21.3 59.0 100.0 
ทีม่า: จากการส ารวจ 

จากตารางท่ี 4.13 เม่ือจ าแนกตามผลประกอบการของกิจการ ปรากฏวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีตน้ทุนการผลิต
คงท่ี แต่มีรายไดสุ้ทธิและก าไรสุทธิท่ีเพิ่มข้ึน โดยด้านตน้ทุนการผลิตนั้น ส่วนใหญ่ร้อยละ 65.0 มี
ตน้ทุนการผลิตคงท่ี รองลงมา คือ ร้อยละ 21.0 มีตน้ทุนการผลิตลดลง และร้อยละ 14.0 มีตน้ทุนการ
ผลิตเพิ่มข้ึน ขณะท่ีดา้นรายไดสุ้ทธินั้น ส่วนใหญ่ร้อยละ 63.6 มีรายไดสุ้ทธิเพิ่มข้ึน รองลงมา คือ ร้อย
ละ 18.7 มีรายไดสุ้ทธิลดลง และร้อยละ 17.7 มีรายไดสุ้ทธิคงท่ี ส่วนดา้นก าไรสุทธินั้น ส่วนใหญ่ร้อย
ละ 59.0 มีก าไรสุทธิเพิ่มข้ึน รองลงมา คือ ร้อยละ 21.3 มีก าไรสุทธิลดลง และร้อยละ 19.7 มีก าไรสุทธิ
ลดลง ตามล าดบั 

4.3 พฤติกรรมการใช้สินเช่ือเพือ่การน าเข้า-ส่งออกสินค้าของผู้ประกอบการกลุ่มตัวอย่าง 

การศึกษาพฤติกรรมการใช้สินเช่ือเพื่อการน าเข้า-ส่งออกสินค้าของผูป้ระกอบการกลุ่มตัวอย่าง  
ประกอบไปดว้ย สถาบนัการเงินท่ีใช้บริการสินเช่ือ วตัถุประสงค์ของการใชสิ้นเช่ือ วงเงินกูท่ี้ไดรั้บ 
อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ ระยะเวลาในการขอกู้ ระยะเวลาในการผ่อนช าระ หลกัประกนัท่ีใช้ในการขอกู ้
บุคคลท่ีชกัชวนและแนะน าให้เขา้มาใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อการน าเขา้-ส่งออกสินคา้กบัธนาคารพาณิชย ์
และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับสินเช่ือเพื่อการน าเข้า-ส่งออกสินค้าของธนาคารพาณิชย์ ดัง
แสดงผลการศึกษาในตารางท่ี 4.14-4.21 
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ตารางที ่4.14 จ านวนและร้อยละของผูป้ระกอบการ จ าแนกตามสถาบนัการเงินท่ีใชบ้ริการสินเช่ือ 

สถาบนัการเงินท่ีใชบ้ริการสินเช่ือ จ านวน (ราย) ร้อยละ 
ธนาคารกสิกรไทย – KBANK 93 31.0 
ธนาคารกรุงไทย – KTB 76 25.3 
ธนาคารกรุงเทพ – BBL 40 13.3 
ธนาคารไทยพาณิชย ์– SCB 38 12.7 
ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย - EXIM BANK 29 9.7 
ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม - SME BANK 15 5.0 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา – BAY 5 1.7 
ธนาคารทหารไทย – TMB 4 1.3 

รวม 300 100.0 
ทีม่า: จากการส ารวจ 

จากตารางท่ี 4.14 เม่ือจ าแนกตามธนาคารท่ีใช้บริการสินเช่ือ ปรากฏวา่ กลุ่มตวัอย่างเลือกใช้สินเช่ือ
เพื่อการน าเขา้-ส่งออกสินคา้จากธนาคารกสิกรไทยมากกวา่ธนาคารกรุงไทยและธนาคารกรุงเทพ โดย
กลุ่มตวัอยา่งท่ีเลือกใชสิ้นเช่ือเพื่อการน าเขา้-ส่งออกสินคา้จากธนาคารกสิกรไทย มีจ านวน 93 ราย คิด
เป็นร้อยละ 31.0 รองลงมา คือ เลือกใช้สินเช่ือเพื่อการน าเขา้-ส่งออกสินคา้จากธนาคารกรุงไทย มี
จ านวน 76 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.3 และ เลือกใช้สินเช่ือเพื่อการน าเข้า-ส่งออกสินคา้จากธนาคาร
กรุงเทพ มีจ านวน 40 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.3 ตามล าดบั 

ตารางที ่4.15 จ านวนและร้อยละของผูป้ระกอบการ จ าแนกตามวตัถุประสงคห์ลกัของการใชสิ้นเช่ือ 

วตัถุประสงคข์องการใชสิ้นเช่ือ จ านวน (ราย) ร้อยละ 
เพื่อการส่งออกสินคา้ 222 74.0 
เพื่อการน าเขา้สินคา้และส่งออกสินคา้ 39 13.0 
เพื่อการน าเขา้สินคา้ 29 9.7 
เพื่อลดความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 10 3.3 

รวม 300 100.0 
ทีม่า: จากการส ารวจ 
จากตารางท่ี 4.15 เม่ือจ าแนกตามวตัถุประสงค์ของการใช้สินเช่ือ ปรากฏว่า กลุ่มตวัอย่างเลือกใช้
สินเช่ือเพื่อการส่งออกสินคา้มากกวา่เพื่อการน าเขา้สินคา้และส่งออกสินคา้ เพื่อการน าเขา้สินคา้ และ
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เพื่อลดความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีเลือกใช้สินเช่ือเพื่อการส่งออกสินคา้ มี
จ านวน 222 ราย คิดเป็นร้อยละ 74.0 รองลงมา คือ เลือกใช้สินเช่ือเพื่อการน าเขา้สินคา้และส่งออก
สินคา้ มีจ านวน 39 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.0 เลือกใชสิ้นเช่ือเพื่อการน าเขา้สินคา้ มีจ านวน 29 ราย คิด
เป็นร้อยละ 9.7 และ เลือกใช้สินเช่ือเพื่อลดความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน มีจ านวน 10 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 3.3 ตามล าดบั 

ตารางที ่4.16 จ านวนและร้อยละของผูป้ระกอบการ จ าแนกตามวงเงินกูท่ี้ไดรั้บ 

วงเงินกูท่ี้ไดรั้บ จ านวน (ราย) ร้อยละ 
ไม่เกิน 500,000 บาท 65 21.7 
500,001-1,000,000 บาท 127 42.3 
มากกวา่ 1,000,000 บาท 108 36.0 
(วงเงินกูเ้ฉล่ีย = 2,032,633.33 บาท)   

รวม 300 100.0 
ทีม่า: จากการส ารวจ 

จากตารางท่ี 4.16 เม่ือจ าแนกตามวงเงินกู้ท่ีได้รับ ปรากฏว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีได้รับวงเกินกู้จ  านวน 
500,001-1,000,000 บาทมากกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีได้รับวงเกินกู้มากกว่า 1,000,000 บาท และไม่เกิน 
500,000 บาท โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดรั้บวงเกินกูจ้  านวน 500,001-1,000,000 บาท มีจ านวน 127 ราย คิด
เป็นร้อยละ 42.3 รองลงมา คือ ไดรั้บวงเกินกูม้ากกวา่ 1,000,000 บาท มีจ านวน 108 ราย คิดเป็นร้อยละ 
36.0 และไดรั้บวงเกินกูไ้ม่เกิน 500,000 บาท มีจ านวน 65 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.7 ตามล าดบั 

ตารางที ่4.17 จ านวนและร้อยละของผูป้ระกอบการ จ าแนกตามอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้

อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ จ านวน (ราย) ร้อยละ 
ไม่เกินร้อยละ 9 ต่อปี 164 54.7 
มากกวา่ร้อยละ 9 ต่อปี 136 45.3 
(อตัราดอกเบ้ียเงินกูเ้ฉล่ีย = ร้อยละ 9.34 ต่อปี)   

รวม 300 100.0 

ทีม่า: จากการส ารวจ 

จากตารางท่ี 4.17 เม่ือจ าแนกตามอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ปรากฏวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีกูเ้งินในอตัราดอกเบ้ียไม่
เกินร้อยละ 9 ต่อปีมากกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีกู้เงินในอตัราดอกเบ้ียมากกว่าร้อยละ 9 ต่อปี โดยกลุ่ม
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ตวัอยา่งท่ีกูเ้งินในอตัราดอกเบ้ียไม่เกินร้อยละ 9 ต่อปี มีจ านวน 164 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.7 และกูเ้งิน
ในอตัราดอกเบ้ียมากกวา่ร้อยละ 9 ต่อปี มีจ านวน 136 ราย คิดเป็นร้อยละ 45.3 ตามล าดบั 

ตารางที ่4.18 จ านวนและร้อยละของผูป้ระกอบการ จ าแนกตามระยะเวลาในการกู ้

ระยะเวลาในการกู้ (ปี) จ านวน (ราย) ร้อยละ 
1 ปี 140 46.7 
2 ปี 79 26.3 
3 ปี 27 9.0 
4 ปี 12 4.0 
5 ปี 33 11.0 
มากกวา่ 5 ปี 9 3.0 
(ระยะเวลาในการกูเ้ฉล่ีย = 2 ปี)   

รวม 300 100.0 
ทีม่า: จากการส ารวจ 

จากตารางท่ี 4.18 เม่ือจ าแนกตามระยะเวลาในการขอกู้ ปรากฏว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีขอกู้ 1 ปีมากกว่า
ระยะเวลาในการขอกูอ่ื้นๆ โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีมีระยะเวลาในการขอกู ้1 ปี มีจ  านวน 140 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 46.7 รองลงมา คือ มีระยะเวลาในการขอกู้ 2 ปี มีจ  านวน 79 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.3 และมี
ระยะเวลาในการขอกู ้5 ปี มีจ านวน 33 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.0 ตามล าดบั 

ตารางที ่4.19 จ านวนและร้อยละของผูป้ระกอบการ จ าแนกตามหลกัประกนัท่ีใชใ้นการกู ้

หลกัประกนัท่ีใชใ้นการกู ้ จ านวน (ราย) ร้อยละ 
โฉนดท่ีดินและบุคคลค ้าประกนั 183 61.0 
โฉนดท่ีดิน 38 12.7 
บุคคลค ้าประกนัและบญัชีเงินฝากประจ า 35 11.7 
โฉนดท่ีดินและบญัชีเงินฝากประจ า 24 8.0 
โฉนดท่ีดิน บุคคลค ้าประกนั และบญัชีเงินฝากประจ า 18 6.0 
บญัชีเงินฝากประจ า 2 0.6 

รวม 300 100.0 
ทีม่า: จากการส ารวจ 
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จากตารางท่ี 4.19 เม่ือจ าแนกตามหลกัประกนัท่ีใชใ้นการกู ้ปรากฏวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชโ้ฉนดท่ีดินและ
บุคคลค ้ าประกนัเป็นหลกัประกนัท่ีใช้ในการกู้มีมากกว่าการใช้หลกัประกนัในแบบอ่ืนๆ โดยกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชโ้ฉนดท่ีดินและบุคคลค ้าประกนัเป็นหลกัประกนัท่ีใชใ้นการกู ้มีจ  านวน 183 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 61.0 รองลงมา คือ ใช้โฉนดท่ีดินเพียงอย่างเดียวเป็นหลกัประกนัท่ีใช้ในการกู ้มีจ  านวน 38 
ราย คิดเป็นร้อยละ 12.7 และ ใชบุ้คคลค ้าประกนัและบญัชีเงินฝากประจ าเป็นหลกัประกนัท่ีใชใ้นการ
กู ้มีจ  านวน 35 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.7 ตามล าดบั 

ตารางที ่4.20 จ านวนและร้อยละของผูป้ระกอบการ จ าแนกตามบุคคลท่ีชกัชวนและแนะน าให้เขา้มา
ใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อการน าเขา้-ส่งออกสินคา้กบัสถาบนัการเงิน 

บุคคลท่ีชกัชวนและแนะน าใหเ้ขา้มาใชบ้ริการสินเช่ือ
เพื่อการน าเขา้-ส่งออกสินคา้กบัสถาบนัการเงิน 

จ านวน (ราย) ร้อยละ 

พนกังานธนาคาร 141 47.0 
เพื่อน 93 31.0 
ตนเอง 72 24.0 
ญาติพี่นอ้ง 16 5.3 
หมายเหตุ: สามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
ทีม่า: จากการส ารวจ 

จากตารางท่ี 4.20 เม่ือจ าแนกตามบุคคลท่ีชกัชวนและแนะน าให้เขา้มาใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อการน าเขา้-
ส่งออกสินคา้กบัสถาบนัการเงิน ปรากฏวา่ บุคคลท่ีชกัชวนและแนะน ากลุ่มตวัอยา่งใหเ้ขา้มาใชบ้ริการ
สินเช่ือ คือ พนักงานมากกว่าบุคคลอ่ืนๆ โดยบุคคลท่ีชักชวนและแนะน ากลุ่มตวัอย่างให้เขา้มาใช้
บริการสินเช่ือ คือ พนักงาน มีจ านวน 141 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.0 รองลงมา คือ เพื่อน มีจ านวน 93 
ราย คิดเป็นร้อยละ 31.0 ตนเอง มีจ านวน 72 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.0 และญาติพี่นอ้ง มีจ านวน 16 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 5.3 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.21 จ านวนและร้อยละของผูป้ระกอบการ จ าแนกตามการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสินเช่ือ
เพื่อการน าเขา้-ส่งออกสินคา้ของสถาบนัการเงิน 

การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบั 
สินเช่ือเพื่อการน าเขา้-ส่งออกสินคา้ของสถาบนัการเงิน 

จ านวน (ราย) ร้อยละ 

Web Site ของสถาบนัการเงิน 123 41.0 
โปสเตอร์/แผน่ประกาศ/แผน่พบั/ใบปลิว 90 30.0 
ส่ือสังคมออนไลน์ เช่น Facebook 71 23.7 
ส่ือโทรทศัน์ 57 19.0 
ส่ือหนงัสือพิมพ/์วารสาร 21 7.0 
หมายเหตุ: สามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
ทีม่า: จากการส ารวจ 

จากตารางท่ี 4.21 เม่ือจ าแนกตามการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสินเช่ือเพื่อการน าเขา้-ส่งออกสินคา้
ของสถาบนัการเงิน ปรากฏ กลุ่มตวัอย่างได้รับรู้ขอ้มูลข่าวสารจาก Web Site ของสถาบนัการเงิน
มากกว่าช่องทางอ่ืนๆ โดยกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก Web Site ของสถาบนั
การเงิน มีจ านวน 123 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.0 รองลงมา คือ ไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารจากโปสเตอร์/แผน่
ประกาศ/แผ่นพบั/ใบปลิว มีจ านวน 90 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.0 ได้รับรู้ขอ้มูลข่าวสารจากส่ือสังคม
ออนไลน์ เช่น Facebook มีจ  านวน 71 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.7 ไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารจากส่ือโทรทศัน์ 
มีจ านวน 57 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.0 และไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารจากส่ือหนงัสือพิมพ/์วารสารมีจ านวน 
21 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.0 ตามล าดบั 

4.4 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลในการใช้สินเช่ือเพื่อการส่งออก-น าเข้ากับสถาบัน
การเงิน 

การศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลในการใช้สินเช่ือเพื่อการส่งออก-น าเข้ากับ
สถาบนัการเงินของผูป้ระกอบการในจงัหวดัเชียงใหม่ ไดก้  าหนดปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการใช้สินเช่ือ
เพื่อการส่งออก-น าเขา้ ไวจ้  านวน 7 ปัจจยั ประกอบไปดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ 
ดงัแสดงผลการศึกษาในตารางท่ี 4.22-4.28 
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4.4.1 ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์  

การศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลในการใชสิ้นเช่ือเพื่อการส่งออก-
น าเขา้กบัสถาบนัการเงิน ไดก้ าหนดประเด็นในการประเมินระดบัความส าคญัไว ้5 ประเด็น ประกอบ
ไปด้วย 1) วงเงินสินเช่ือท่ีธนาคารให้เพียงพอกับความต้องการ 2) ความหลากหลายของประเภท
สินเช่ือ เช่น L/C, T/R, Forward 3) ระยะเวลาการผอ่นช าระสินเช่ือยาว 4) อตัราดอกเบ้ียท่ีให้กูต้  ่า และ 
5) การลดดอกเบ้ีย เม่ือปิดบญัชี  

ตารางที ่4.22 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมี
อิทธิพลในการใชสิ้นเช่ือเพื่อการส่งออก-น าเขา้กบัสถาบนัการเงิน 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 
ระดบัความส าคญั (n=300 ราย) 

ค่าเฉล่ีย 
แปล
ผล 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

1) วงเงินสินเช่ือท่ีธนาคารให้
เพียงพอกบัความตอ้งการ 

51 
(17.0) 

132 
(44.0) 

89 
(29.7) 

28 
(9.3) 

0 
(0.0) 

3.67 
(ล าดบั1) 

มาก 

2) ความหลากหลายของ
ประเภทสินเช่ือ เช่น L/C, 
T/R , Forward 

54 
(18.0) 

121 
(40.3) 

90 
(30.0) 

35 
(11.7) 

0 
(0.0) 

3.66 
(ล าดบั2) 

มาก 

3) ระยะเวลาการผอ่นช าระ
สินเช่ือยาว 

32 
(10.2) 

102 
(34.0) 

155 
(51.7) 

11 
(3.7) 

0 
(0.0) 

3.56 
(ล าดบั4) 

มาก 

4) อตัราดอกเบ้ียท่ีใหกู้ต้  ่า 64 
(21.3) 

77 
(25.7) 

132 
(44.0) 

27 
(9.0) 

0 
(0.0) 

3.63 
(ล าดบั3) 

มาก 

5) การลดดอกเบ้ีย เม่ือปิด
บญัชี 

44 
(14.7) 

92 
(30.7) 

140 
(46.7) 

15 
(5.0) 

9 
(3.0) 

3.53 
(ล าดบั5) 

ปาน
กลาง 

ค่าเฉลีย่รวมเท่ากบั 3.61 ระดับความส าคัญ มาก 

ทีม่า: จากการส ารวจ 

จากตารางท่ี 4.22 ผลการศึกษาพบว่า ผูป้ระกอบการกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้าน
ผลิตภณัฑ์ อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียของระดบัความส าคญัเท่ากบั 3.61 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ ปัจจยัท่ีผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัเป็นล าดบัท่ี 1 คือ วงเงินสินเช่ือท่ีธนาคารให้
เพียงพอกบัความตอ้งการ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.67 รองลงมา ได้แก่ ความหลากหลายของประเภท



 

39 

สินเช่ือ เช่น L/C, T/R, Forward โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66 อตัราดอกเบ้ียท่ีใหกู้ต้  ่า โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.63 ระยะเวลาการผ่อนช าระสินเช่ือยาว โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.56 และการลดดอกเบ้ีย เม่ือปิดบญัชี 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.53 ตามล าดบั  

4.4.2 ปัจจัยด้านราคา  

การศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาท่ีมีอิทธิพลในการใชสิ้นเช่ือเพื่อการส่งออก-น าเขา้
กบัสถาบนัการเงิน ไดก้ าหนดประเด็นในการประเมินระดบัความส าคญัไว ้3 ประเด็น ประกอบไป 1) 
อตัราค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการขอสินเช่ือมีความเหมาะสม 2) มีการค านวณค่างวดในการผอ่นช าระ
ใหอ้ยา่งชดัเจน และ 3) มีการช้ีแจงรายละเอียดค่าใชจ่้ายในการขอสินเช่ืออยา่งละเอียด 

ตารางที ่4.23 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาท่ีมีอิทธิพลใน
การใชสิ้นเช่ือเพื่อการส่งออก-น าเขา้กบัสถาบนัการเงิน 

ปัจจยัดา้นราคา 
ระดบัความส าคญั (n=300 ราย) 

ค่าเฉล่ีย 
แปล
ผล 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

1) อตัราค่าธรรมเนียมต่างๆ 
ในการขอสินเช่ือมีความ
เหมาะสม 

61 
(20.3) 

119 
(39.7) 

108 
(36.0) 

12 
(4.0) 

0 
(0.0) 

3.78 
(ล าดบั1) 

มาก 

2) มีการค านวณค่างวดใน
การผอ่นช าระใหอ้ยา่งชดัเจน 

32 
(10.7) 

133 
(44.3) 

123 
(41.0) 

12 
(4.0) 

0 
(0.0) 

3.63 
(ล าดบั3) 

มาก 

3) มีการช้ีแจงรายละเอียด
ค่าใชจ่้ายในการขอสินเช่ือ
อยา่งละเอียด 

51 
(17.0) 

122 
(40.7) 

118 
(39.3) 

9 
(3.0) 

0 
(0.0) 

3.76 
(ล าดบั2) 

มาก 

ค่าเฉลีย่รวมเท่ากบั 3.72 ระดับความส าคัญ มาก 

ทีม่า: จากการส ารวจ 

จากตารางท่ี 4.23 ผลการศึกษาพบวา่ ผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นราคา อยู่
ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียของระดบัความส าคญัเท่ากบั 3.72 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ปัจจยัท่ี
ผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัเป็นล าดบั 1 คือ อตัราค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการขอสินเช่ือ
มีความเหมาะสม โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.78 รองลงมา ไดแ้ก่ มีการช้ีแจงรายละเอียดค่าใชจ่้ายในการขอ
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สินเช่ืออย่างละเอียด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.76 และมีการค านวณค่างวดในการผ่อนช าระให้อย่าง
ชดัเจน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63 ตามล าดบั  

4.4.3 ปัจจัยด้านด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

การศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลในการใชสิ้นเช่ือเพื่อ
การส่งออก-น าเข้ากับสถาบันการเงิน ได้ก าหนดประเด็นในการประเมินระดับความส าคญัไว ้4 
ประเด็น  ประกอบไป 1) การมีพนักงานไปน า เสนอสินเช่ือเพื่อการน าเข้า -ส่งออกถึงสถาน
ประกอบการ 2) สามารถสมคัรใช้บริการไดผ้่านระบบออนไลน์ 3) มีสาขาให้บริการอยา่งทัว่ถึง และ 
4) สถานท่ีตั้งของธนาคารอยูใ่กลส้ถานประกอบการ 

ตารางที ่4.24 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจดั
จ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลในการใชสิ้นเช่ือเพื่อการส่งออก-น าเขา้กบัสถาบนัการเงิน 

ปัจจยัดา้นช่องทาง 
การจดัจ าหน่าย 

ระดบัความส าคญั (n=300 ราย) 
คา่เฉล่ีย 

แปล
ผล 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

1) การมีพนกังานไปน า เสนอ
สินเช่ือเพื่อการน าเขา้-ส่งออกถึง
สถานประกอบ การ 

52 
(17.3) 

117 
(39.0) 

65 
(21.7) 

55 
(18.3) 

11 
(3.7) 

3.54 
(ล าดบั3) 

ปาน
กลาง 

2) สามารถสมคัรใชบ้ริการได้
ผา่นระบบออนไลน ์

64 
(21.3) 

52 
(17.3) 

119 
(39.7) 

57 
(19.0) 

8 
(2.7) 

3.38 
(ล าดบั4) 

ปาน
กลาง 

3) มีสาขาใหบ้ริการอยา่งทัว่ ถึง 44 
(14.7) 

138 
(46.0) 

115 
(38.3) 

3 
(1.0) 

0 
(0.0) 

3.73 
(ล าดบั1) 

มาก 

4) สถานท่ีตั้งของธนาคารอยูใ่กล้
สถานประกอบการ 

42 
(14.0) 

105 
(35.0) 

150 
(50.0) 

3 
(1.0) 

0 
(0.0) 

3.64 
(ล าดบั2) 

มาก 

ค่าเฉลีย่รวมเท่ากบั 3.57 ระดบัความส าคญั มาก 

ทีม่า: จากการส ารวจ 
จากตารางท่ี 4.24 ผลการศึกษาพบว่า ผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้านช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียของระดบัความส าคญัเท่ากบั 3.57 เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ ปัจจยัท่ีผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัเป็นล าดบั 1 คือ มีสาขาให้บริการอยา่ง
ทัว่ถึง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.73 รองลงมา ได้แก่ สถานท่ีตั้งของธนาคารอยู่ใกลส้ถานประกอบการ 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.64 การมีพนกังานไปน า เสนอสินเช่ือเพื่อการน าเข้า-ส่งออกถึงสถานประกอบ 
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การ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.54 และสามารถสมคัรใช้บริการได้ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.38 ตามล าดบั 

4.4.4 ปัจจัยด้านด้านการส่งเสริมการตลาด 

การศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลในการใช้สินเช่ือเพื่อ
การส่งออก-น าเข้ากับสถาบันการเงิน ได้ก าหนดประเด็นในการประเมินระดับความส าคญัไว ้3 
ประเด็น ประกอบไป 1) ธนาคารมีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ด้านการให้สินเช่ือเพื่อการน าเข้า -
ส่งออกอยา่งแพร่หลาย 2) การมอบส่วนลดหรือการยกเวน้ค่าธรรมเนียม และ 3) การแจกของก านัล
หรือของท่ีระลึกจากธนาคาร เม่ือสินเช่ือท่ีขอไดรั้บการอนุมติั 

ตารางที ่4.25 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริม
การตลาดท่ีมีอิทธิพลในการใชสิ้นเช่ือเพื่อการส่งออก-น าเขา้กบัสถาบนัการเงิน 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ระดบัความส าคญั (n=300 ราย) 

ค่าเฉล่ีย 
แปล
ผล 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

1) ธนาคารมีการโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ดา้นการใหสิ้นเช่ือ
เพื่อการน าเขา้-ส่งออกอยา่ง
แพร่หลาย 

34 
(11.3) 

111 
(37.0) 

124 
(41.3) 

31 
(10.3) 

0 
(0.0) 

3.86 
(ล าดบั1) 

ปาน
กลาง 

2) การมอบส่วนลดหรือการ
ยกเวน้ค่าธรรมเนียม 

68 
(22.7) 

73 
(24.3) 

127 
(42.3) 

32 
(10.7) 

0 
(0.0) 

3.56 
(ล าดบั3) 

มาก 

3) การแจกของก านลัหรือของท่ี
ระลึกจากธนาคาร เม่ือสินเช่ือท่ี
ขอไดรั้บการอนุมติั 

73 
(24.3) 

88 
(29.3) 

104 
(34.7) 

35 
(11.7) 

0 
(0.0) 

3.61 
(ล าดบั2) 

มาก 

ค่าเฉลีย่รวมเท่ากบั 3.68 ระดบัความส าคญั มาก 

ทีม่า: จากการส ารวจ 
จากตารางท่ี 4.25 ผลการศึกษาพบว่า ผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้านการ
ส่งเสริมการตลาด อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียของระดบัความส าคญัเท่ากบั 3.68 เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ ปัจจยัท่ีผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัเป็นล าดบั 1 คือ ธนาคารมีการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ด้านการให้สินเช่ือเพื่อการน าเขา้-ส่งออกอย่างแพร่หลาย โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.86 
รองลงมา ไดแ้ก่ การแจกของก านลัหรือของท่ีระลึกจากธนาคาร เม่ือสินเช่ือท่ีขอไดรั้บการอนุมติั โดย
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มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.61 การมอบส่วนลด หรือการยกเวน้ค่าธรรมเนียม โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.56 และ 
ตามล าดบั 

4.4.5 ปัจจัยด้านบุคลากร 

การศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคลากรท่ีมีอิทธิพลในการใช้สินเช่ือเพื่อการส่งออก-
น าเขา้กบัสถาบนัการเงิน ไดก้ าหนดประเด็นในการประเมินระดบัความส าคญัไว ้3 ประเด็น ประกอบ
ไป 1) พนกังานธนาคารมีความรู้ สามารถใหค้  าแนะน าสินเช่ือเพื่อการน าเขา้-ส่งออกใหลู้กคา้เขา้ใจได้
เป็นอย่างดี 2) พนกังานมีความเช่ียวชาญดา้นผลิตภณัฑ์สินเช่ือเพื่อการน าเขา้-ส่งออกโดยเฉพาะ และ 
3) พนกังานธนาคารมี อธัยาศยัดี ยิม้แยม้แจ่มใส และพร้อมใหบ้ริการ 

ตารางที ่4.26 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคลากรท่ีมี
อิทธิพลในการใชสิ้นเช่ือเพื่อการส่งออก-น าเขา้กบัสถาบนัการเงิน 

ปัจจยัดา้นบุคลากร 
ระดบัความส าคญั (n=300 ราย) 

ค่าเฉล่ีย 
แปล
ผล 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

1) พนกังานธนาคารมีความรู้ 
สามารถใหค้  าแนะน าสินเช่ือ
เพื่อการน าเขา้-ส่งออกให้
ลูกคา้เขา้ใจไดเ้ป็นอยา่งดี 

78 
(26.0) 

85 
(28.3) 

134 
(44.7) 

3 
(1.0) 

0 
(0.0) 

3.73 
(ล าดบั3) 

มาก 

2) พนกังานมีความเช่ียวชาญ
ดา้นผลิตภณัฑสิ์นเช่ือเพื่อการ
น าเขา้-ส่งออกโดย เฉพาะ 

65 
(21.7) 

117 
(39.0) 

105 
(35.0) 

13 
(4.3) 

0 
(0.0) 

3.76 
(ล าดบั2) 

มาก 

3) พนกังานธนาคารมี 
อธัยาศยัดี ยิม้แยม้แจ่มใส 
และพร้อมใหบ้ริการ 

81 
(27.0) 

105 
(35.0) 

103 
(34.3) 

11 
(7.3) 

0 
(0.0) 

3.83 
(ล าดบั1) 

มาก 

ค่าเฉลีย่รวมเท่ากับ 3.77 ระดับความส าคัญ มาก 

ทีม่า: จากการส ารวจ 
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จากตารางท่ี 4.26 ผลการศึกษาพบวา่ ผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นบุคลากร 
อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียของระดบัความส าคญัเท่ากบั 3.77 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ปัจจยั
ท่ีผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัเป็นล าดบั 1 คือ พนักงานธนาคารมี อธัยาศยัดี ยิ้มแยม้
แจ่มใส และพร้อมใหบ้ริการ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.83 รองลงมา ไดแ้ก่ พนกังานมีความเช่ียวชาญดา้น
ผลิตภณัฑ์สินเช่ือเพื่อการน าเขา้-ส่งออกโดยเฉพาะ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.76 และพนกังานธนาคารมี
ความรู้ สามารถให้ค  าแนะน าสินเช่ือเพื่อการน าเขา้-ส่งออกให้ลูกคา้เขา้ใจไดเ้ป็นอยา่งดี โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.73 ตามล าดบั 

4.4.6 ปัจจัยด้านลกัษณะทางกายภาพ 

การศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพท่ีมีอิทธิพลในการใช้สินเช่ือเพื่อ
การส่งออก-น าเข้ากับสถาบันการเงิน ได้ก าหนดประเด็นในการประเมินระดับความส าคญัไว ้2 
ประเด็น ประกอบไป 1) ธนาคารมีช่ือเสียง และ 2) ธนาคารมีความน่าเช่ือถือ 

ตารางที ่4.27 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านลักษณะทาง
กายภาพท่ีมีอิทธิพลในการใชสิ้นเช่ือเพื่อการส่งออก-น าเขา้กบัสถาบนัการเงิน 

ปัจจยัดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ 

ระดบัความส าคญั (n=300 ราย) 
ค่าเฉล่ีย 

แปล
ผล 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

1) ธนาคารมีช่ือเสียง 32 
(10.7) 

127 
(42.3) 

139 
(46.3) 

2 
(0.7) 

0 
(0.0) 

3.64 
(ล าดบั2) 

มาก 

2) ธนาคารมีความน่าเช่ือถือ 49 
(16.3) 

144 
(48.0) 

107 
(35.7) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

3.83 
(ล าดบั1) 

มาก 

ค่าเฉลีย่รวมเท่ากบั 3.74 ระดับความส าคัญ มาก 

ทีม่า: จากการส ารวจ 

จากตารางท่ี 4.27 ผลการศึกษาพบวา่ ผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียของระดบัความส าคญัเท่ากบั 3.74 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า ปัจจยัท่ีผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัเป็นล าดบั 1 คือ ธนาคารมีความน่าเช่ือถือ 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.83 รองลงมา ไดแ้ก่ ธนาคารมีช่ือเสียง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.64 ตามล าดบั 
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4.4.7 ปัจจัยด้านกระบวนการ 

การศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการท่ีมีอิทธิพลในการใช้สินเช่ือเพื่อการ
ส่งออก-น าเขา้กบัสถาบนัการเงิน ไดก้ าหนดประเด็นในการประเมินระดบัความส าคญัไว ้3 ประเด็น 
ประกอบไป 1) ขั้นตอนในการขอสินเช่ือมีความสะดวก ง่าย ไม่ซบัซ้อน 2) ความรวดเร็วในการอนุมติั
สินเช่ือ และ 3) เอกสารประกอบการขอสินเช่ือไม่ยุง่ยาก/ซบัซอ้น 

ตารางที ่4.28 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการท่ีมี
อิทธิพลในการใชสิ้นเช่ือเพื่อการส่งออก-น าเขา้กบัสถาบนัการเงิน 

ปัจจยัดา้นกระบวนการ 
ระดบัความส าคญั (n=300 ราย) 

ค่าเฉล่ีย 
แปล
ผล 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

1) ขั้นตอนในการขอสินเช่ือมี
ความสะดวก ง่าย ไม่ซบัซอ้น 

75 
(25.0) 

72 
(24.0) 

122 
(40.7) 

31 
(10.3) 

0 
(0.0) 

3.62 
(ล าดบั2) 

มาก 

2) ความรวดเร็วในการอนุมติั
สินเช่ือ 

97 
(32.3) 

103 
(34.2) 

52 
(17.3) 

48 
(16.0) 

0 
(0.0) 

3.82 
(ล าดบั1) 

มาก 

3) เอกสารประกอบการขอ
สินเช่ือไม่ยุง่ยาก/ซบัซอ้น 

53 
(17.7) 

114 
(38.0) 

82 
(27.3) 

45 
(15.0) 

6 
(2.0) 

3.54 
(ล าดบั3) 

มาก 

ค่าเฉลีย่รวมเท่ากบั 3.66 ระดับความส าคัญ มาก 

ทีม่า: จากการส ารวจ 

จากตารางท่ี 4.28 ผลการศึกษาพบว่า ผู ้ประกอบการกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้าน
กระบวนการอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียของระดบัความส าคญัเท่ากบั 3.66 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ ปัจจยัท่ีผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัเป็นล าดบั 1 คือ ความรวดเร็วในการอนุมติั
สินเช่ือ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.82 รองลงมา ได้แก่ ขั้นตอนในการขอสินเช่ือมีความสะดวก ง่าย ไม่
ซับซ้อน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.62 และเอกสารประกอบการขอสินเช่ือไม่ยุ่งยาก/ซับซ้อน โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.54 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.29 ค่าเฉล่ียระดับความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลในการใช้
สินเช่ือเพื่อการส่งออก-น าเขา้กบัสถาบนัการเงิน 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลในการใช้
สินเช่ือเพื่อการส่งออก-น าเขา้กบัสถาบนัการเงิน 

ค่าเฉล่ีย ระดบั 
ความส าคญั 

ล าดบั 

ดา้นบุคลากร 3.77 มาก 1 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 3.74 มาก 2 
ดา้นราคา 3.72 มาก 3 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.68 มาก 4 
ดา้นกระบวนการ 3.66 มาก 5 
ดา้นผลิตภณัฑ์ 3.61 มาก 6 
ดา้นการจดัจ าหน่าย 3.57 มาก 7 
ทีม่า: จากการส ารวจ 

จากตารางท่ี 4.29 ผลจากการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลในการใช้สินเช่ือเพื่อ
การส่งออก-น าเขา้กบัสถาบนัการเงินของผูป้ระกอบการในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ในการใชสิ้นเช่ือเพื่อการส่งออก-น าเขา้กบัสถาบนัการเงินผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอยา่งมากท่ีสุดล าดบัท่ี 
1 คือ ปัจจยัด้านบุคลากร มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.77 รองลงมา คือ ด้านลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.74 ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.72 ดา้นกระบวนการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.68 ดา้นผลิตภณัฑ์ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.66 ด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.61 และด้านการจดัจ าหน่าย มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.57 ตามล าดบั 
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4.5  ความแตกต่างของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลในการใช้
สินเช่ือเพื่อการส่งออก-น าเข้ากับสถาบันการเงินของผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ จ าแนกตาม
รายได้เฉลีย่ของกจิการ 

การศึกษาความแตกต่างคะแนนเฉล่ียของคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพล
ในการใช้สินเช่ือเพื่อการส่งออก-น าเข้ากับสถาบนัการเงินของผูป้ระกอบการในจงัหวดัเชียงใหม่ 
จ  าแนกตามรายได้เฉล่ียของกิจการ โดยแบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มตวัอย่างท่ีรายได้
เฉล่ียของกิจการไม่เกิน 800,000 บาท และกลุ่มตวัอยา่งท่ีรายไดเ้ฉล่ียของกิจการมากกวา่ 800,000 บาท 
ซ่ึงมีผลการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

ตารางที ่4.30 คะแนนเฉล่ียของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการใช้สินเช่ือเพื่อการส่งออก-น าเขา้กบัสถาบนั
การเงินของผูป้ระกอบการในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียของกิจการ 

ปัจจยั รายไดเ้ฉล่ียของกิจการ ค่าเฉล่ีย 
ค่า t 

(p-value) 
ดา้นผลิตภณัฑ์    
1)วงเงินสินเช่ือท่ีธนาคารใหเ้พียงพอกบั
ความตอ้งการ 

ไม่เกิน 8 แสนบาท 3.68 0.522 
(0.602) มากกวา่ 8 แสนบาท 3.63 

2)ความหลากหลายของประเภทสินเช่ือ 
เช่น L/C, T/R , Forward 

ไม่เกิน 8 แสนบาท 3.67 0.427 
(0.670) มากกวา่ 8 แสนบาท 3.63 

3)ระยะเวลาการผอ่นช าระสินเช่ือยาว ไม่เกิน 8 แสนบาท 3.55 -0.301 
(0.764) มากกวา่ 8 แสนบาท 3.58 

4)อตัราดอกเบ้ียท่ีใหกู้ต้  ่า ไม่เกิน 8 แสนบาท 3.55 -2.701** 
(0.007) มากกวา่ 8 แสนบาท 3.88 

5)การลดดอกเบ้ีย เม่ือปิดบญัชี ไม่เกิน 8 แสนบาท 3.47 -1.960* 
(0.051) มากกวา่ 8 แสนบาท 3.71 

คะแนนเฉล่ียรวม ไม่เกิน 8 แสนบาท 3.59 1.045 
(0.297) มากกวา่ 8 แสนบาท 3.68 

หมายเหตุ: *, **, *** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1, 0.05, 0.01 
ทีม่า: จากการส ารวจ 
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ตารางที ่4.30 คะแนนเฉล่ียของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการใช้สินเช่ือเพื่อการส่งออก-น าเขา้กบัสถาบนั
การเงินของผูป้ระกอบการในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียของกิจการ (ต่อ) 

ปัจจยั รายไดเ้ฉล่ียของกิจการ ค่าเฉล่ีย 
ค่า t 

(p-value) 
ดา้นราคา    
1)อตัราค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการขอ
สินเช่ือมีความเหมาะสม 

ไม่เกิน 8 แสนบาท 3.71 -2.873*** 
(0.005) มากกวา่ 8 แสนบาท 4.00 

2)มีการค านวณค่างวดในการผอ่นช าระ
ใหอ้ยา่งชดัเจน 

ไม่เกิน 8 แสนบาท 3.63 0.066 
(0.947) มากกวา่ 8 แสนบาท 3.63 

3)มีการช้ีแจงรายละเอียดค่าใชจ่้ายในการ
ขอสินเช่ืออยา่งละเอียด 

ไม่เกิน 8 แสนบาท 3.80 1.695* 
(0.091) มากกวา่ 8 แสนบาท 3.63 

คะแนนเฉล่ียรวม ไม่เกิน 8 แสนบาท 3.71 -0.396 
(0.692) มากกวา่ 8 แสนบาท 3.75 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย    
1)การมีพนกังานไปน าเสนอสินเช่ือเพื่อ
การน าเขา้-ส่งออกถึงสถานประกอบการ 

ไม่เกิน 8 แสนบาท 3.53 -0.467 
(0.641) มากกวา่ 8 แสนบาท 3.58 

2)สามารถสมคัรใชบ้ริการไดผ้า่นระบบ
ออนไลน์ 

ไม่เกิน 8 แสนบาท 3.37 -0.331 
(0.741) มากกวา่ 8 แสนบาท 3.42 

3)มีสาขาใหบ้ริการอยา่งทัว่ถึง ไม่เกิน 8 แสนบาท 3.68 -2.046** 
(0.043)  มากกวา่ 8 แสนบาท 3.88 

4)สถานท่ีตั้งของธนาคารอยูใ่กลส้ถาน
ประกอบการ 

ไม่เกิน 8 แสนบาท 3.64 0.196 
(0.845) มากกวา่ 8 แสนบาท 3.63 

คะแนนเฉล่ียรวม ไม่เกิน 8 แสนบาท 3.56 -0.696 
(0.487) มากกวา่ 8 แสนบาท 3.63 

หมายเหตุ: *, **, *** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1, 0.05, 0.01 
ทีม่า: จากการส ารวจ 
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ตารางที ่4.30 คะแนนเฉล่ียของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการใช้สินเช่ือเพื่อการส่งออก-น าเขา้กบัสถาบนั
การเงินของผูป้ระกอบการในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียของกิจการ (ต่อ) 

ปัจจยั รายไดเ้ฉล่ียของกิจการ ค่าเฉล่ีย 
ค่า t 

(p-value) 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด    
1)ธนาคารมีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์
ดา้นการใหสิ้นเช่ือเพื่อการน าเขา้-ส่งออก
อยา่งแพร่หลาย 

ไม่เกิน 8 แสนบาท 3.93 0.568 
(0.571) มากกวา่ 8 แสนบาท 3.63 

2)การมอบส่วนลดหรือการยกเวน้
ค่าธรรมเนียม 

ไม่เกิน 8 แสนบาท 3.50 -2.246** 
(0.026) มากกวา่ 8 แสนบาท 3.75 

3)การแจกของก านลัหรือของท่ีระลึกจาก
ธนาคาร เม่ือสินเช่ือท่ีขอไดรั้บการอนุมติั 

ไม่เกิน 8 แสนบาท 3.47 -5.221*** 
(0.000) มากกวา่ 8 แสนบาท 4.04 

คะแนนเฉล่ียรวม ไม่เกิน 8 แสนบาท 3.64 -0.776 
(0.439) มากกวา่ 8 แสนบาท 3.81 

ดา้นบุคลากร    
1) พนกังานธนาคารมีความรู้ สามารถให้
ค  าแนะน าสินเช่ือเพื่อการน าเขา้-ส่งออก
ใหลู้กคา้เขา้ใจไดเ้ป็นอยา่งดี 

ไม่เกิน 8 แสนบาท 3.59 -5.438*** 
(0.000) 

 
มากกวา่ 8 แสนบาท 4.17 

2) พนกังานมีความเช่ียวชาญดา้น
ผลิตภณัฑสิ์นเช่ือเพื่อการน าเขา้-ส่งออก
โดยเฉพาะ 

ไม่เกิน 8 แสนบาท 3.63 -5.448*** 
(0.000) 

 
มากกวา่ 8 แสนบาท 4.17 

3) พนกังานธนาคารมี อธัยาศยัดี ยิม้แยม้
แจ่มใส และพร้อมใหบ้ริการ 

ไม่เกิน 8 แสนบาท 3.78 -1.902* 
(0.058) มากกวา่ 8 แสนบาท 4.00 

คะแนนเฉล่ียรวม ไม่เกิน 8 แสนบาท 3.67 -5.101*** 
(0.000) มากกวา่ 8 แสนบาท 4.11 

หมายเหตุ: *, **, *** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1, 0.05, 0.01 
ทีม่า: จากการส ารวจ 
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ตารางที ่4.30 คะแนนเฉล่ียของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการใช้สินเช่ือเพื่อการส่งออก-น าเขา้กบัสถาบนั
การเงินของผูป้ระกอบการในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียของกิจการ (ต่อ) 

ปัจจยั รายไดเ้ฉล่ียของกิจการ ค่าเฉล่ีย 
ค่า t 

(p-value) 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ    
1) ธนาคารมีช่ือเสียง ไม่เกิน 8 แสนบาท 3.61 -1.562 

(0.119) มากกวา่ 8 แสนบาท 3.75 
2) ธนาคารมีความน่าเช่ือถือ ไม่เกิน 8 แสนบาท 3.80 -1.259 

(0.210) มากกวา่ 8 แสนบาท 3.92 
คะแนนเฉล่ียรวม ไม่เกิน 8 แสนบาท 3.70 -1.519 

(0.130) มากกวา่ 8 แสนบาท 3.83 
ดา้นกระบวนการ    
1) ขั้นตอนในการขอสินเช่ือมีความ
สะดวก ง่าย ไม่ซบัซอ้น 

ไม่เกิน 8 แสนบาท 3.51 -3.540*** 
(0.000) มากกวา่ 8 แสนบาท 3.96 

2) ความรวดเร็วในการอนุมติัสินเช่ือ ไม่เกิน 8 แสนบาท 3.68 -5.298*** 
(0. 000) มากกวา่ 8 แสนบาท 4.25 

3) เอกสารประกอบการขอสินเช่ือไม่
ยุง่ยาก/ซบัซอ้น 

ไม่เกิน 8 แสนบาท 3.39 -5.626*** 
(0. 000) มากกวา่ 8 แสนบาท 4.00 

คะแนนเฉล่ียรวม ไม่เกิน 8 แสนบาท 3.53 -5.783*** 
(0. 000) มากกวา่ 8 แสนบาท 4.07 

คะแนนเฉล่ียรวมทั้งหมด ไม่เกิน 8 แสนบาท 3.62 -2.554** 
(0. 011) มากกวา่ 8 แสนบาท 3.82 

หมายเหตุ: *, **, *** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1, 0.05, 0.01 
ทีม่า: จากการส ารวจ 

จากตารางท่ี 4.30 เม่ือพิจารณาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลในการใช้สินเช่ือเพื่อการ
ส่งออก-น าเขา้ของผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียของกิจการไม่เกิน 800,000 บาท พบวา่ มี
ค่าเฉล่ียในภาพรวม เท่ากบั 3.62 (ระดบัมาก) โดยปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการใชสิ้นเช่ือเพื่อการส่งออก-
น าเขา้ ล าดบั 1 คือ ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.71 (ระดบัมาก) ซ่ึงประกอบไปดว้ย มีการช้ีแจง
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขอสินเช่ืออยา่งละเอียด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80 (ระดบัมาก) รองลงมา คือ 
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อตัราค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการขอสินเช่ือมีความเหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.71 (ระดบัมาก) และมี
การค านวณค่างวดในการผอ่นช าระให้อยา่งชดัเจน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63 (ระดบัมาก) ส่วนปัจจยัท่ีมี
อิทธิพล ล าดบั 2 คือ ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70 (ระดบัมาก) ซ่ึงประกอบไป
ดว้ย ธนาคารมีความน่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80 (ระดบัมาก) รองลงมา คือ ธนาคารมีช่ือเสียง มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.61 (ระดบัมาก) ขณะท่ีปัจจยัท่ีมีอิทธิพล ล าดบั 3 คือ ปัจจยัดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.67 (ระดบัมาก) ซ่ึงประกอบไปดว้ย พนกังานมีความเช่ียวชาญดา้นผลิตภณัฑ์สินเช่ือเพื่อการ
น าเขา้-ส่งออกโดยเฉพาะ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80 (ระดบัมาก) รองลงมา คือ พนกังานธนาคารมี อธัยาศยั
ดี ยิ้มแยม้แจ่มใส และพร้อมให้บริการคะแนนเฉล่ียรวม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.70 (ระดับมาก) และ
พนกังานธนาคารมีความรู้ สามารถให้ค  าแนะน าสินเช่ือเพื่อการน าเขา้-ส่งออกให้ลูกคา้เขา้ใจไดเ้ป็น
อยา่งดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.61 (ระดบัมาก) 

ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีรายไดเ้ฉล่ียของกิจการมากกว่า 800,000 บาท พบวา่ มีค่าเฉล่ียในภาพรวม เท่ากบั 
3.82 (ระดบัมาก) โดยปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการใชสิ้นเช่ือเพื่อการส่งออก-น าเขา้ ล าดบั 1 คือ ปัจจยัดา้น
บุคลากร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.11 (ระดบัมาก) ซ่ึงประกอบไปด้วย พนักงานธนาคารมีความเช่ียวชาญ
ด้านผลิตภัณฑ์สินเช่ือเพื่อการน าเข้า-ส่งออกโดยเฉพาะ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.17 (ระดับมาก) และ
พนกังานธนาคารมีความรู้ สามารถให้ค  าแนะน าสินเช่ือเพื่อการน าเขา้-ส่งออกให้ลูกคา้เขา้ใจไดเ้ป็น
อยา่งดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17 (ระดบัมาก) รองลงมา คือ พนกังานธนาคารมี อธัยาศยัดี ยิม้แยม้ แจ่มใส 
และพร้อมให้บริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 (ระดบัมาก) ส่วนปัจจยัท่ีมีอิทธิพล ล าดบั 2 คือ ปัจจยัดา้น
กระบวนการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07 (ระดบัมาก) ซ่ึงประกอบไปดว้ย ความรวดเร็วในการอนุมติัสินเช่ือ 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.25 (ระดบัมาก) รองลงมา คือ เอกสารประกอบการขอสินเช่ือไม่ยุง่ยาก/ซบัซ้อน มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.00 (ระดับมาก) และขั้นตอนในการขอสินเช่ือมีความสะดวก ง่าย ไม่ซับซ้อน มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.96 (ระดบัมาก) ขณะท่ีปัจจยัท่ีมีอิทธิพล ล าดบั 3 คือ ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.83 (ระดบัมาก) ซ่ึงประกอบไปดว้ย ธนาคารมีความน่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92 
(ระดบัมาก) รองลงมา คือ ธนาคารมีช่ือเสียง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.75 (ระดบัมาก)  

เม่ือท าการทดสอบหาค่าความแตกต่างของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี
อิทธิพลในการใชสิ้นเช่ือเพื่อการส่งออก-น าเขา้ พบวา่ ผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอย่างท่ีรายไดเ้ฉล่ียของ
กิจการไม่เกิน 800,000 บาท และผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอยา่งท่ีรายไดเ้ฉล่ียของกิจการมากกวา่ 800,000 
บาท มีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ใน 2 ดา้น โดยผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีรายไดเ้ฉล่ียของกิจการมากกว่า 800,000 บาท ให้คะแนนเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ดา้นบุคลากร และดา้นกระบวนการท่ีมากกวา่ผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอยา่งท่ีรายไดเ้ฉล่ียของกิจการไม่
เกิน 800,000 บาท 
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4.6 ความแตกต่างของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลในการใช้
สินเช่ือเพื่อการส่งออก-น าเข้ากับสถาบันการเงินของผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ จ าแนกตาม
วงเงินกู้ทีไ่ด้รับ 

การศึกษาความแตกต่างคะแนนเฉล่ียของคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพล
ในการใช้สินเช่ือเพื่อการส่งออก-น าเข้ากับสถาบนัการเงินของผูป้ระกอบการในจงัหวดัเชียงใหม่ 
จ  าแนกตามวงเงินกูท่ี้ไดรั้บ โดยแบ่งกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีวงเงินกูไ้ม่เกิน    
2 ลา้นบาท และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีวงเงินกูม้ากกวา่ 2 ลา้นบาท ซ่ึงมีผลการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

ตารางที ่4.31 คะแนนเฉล่ียของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการใช้สินเช่ือเพื่อการส่งออก-น าเขา้กบัสถาบนั
การเงินของผูป้ระกอบการในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามวงเงินกูท่ี้ไดรั้บ 

ปัจจยั วงเงินกูท่ี้ไดรั้บ ค่าเฉล่ีย 
ค่า t 

(p-value) 
ดา้นผลิตภณัฑ์    
1) วงเงินสินเช่ือท่ีธนาคารให้เพียงพอกบั
ความตอ้งการ 

ไม่เกิน 2 ลา้นบาท 3.64 -1.437 
(0.152) มากกวา่ 2 ลา้นบาท 3.82 

2) ความหลากหลายของประเภทสินเช่ือ 
เช่น L/C, T/R , Forward 

ไม่เกิน 2 ลา้นบาท 3.66 0.116 
(0.908) มากกวา่ 2 ลา้นบาท 3.65 

3) ระยะเวลาการผอ่นช าระสินเช่ือยาว ไม่เกิน 2 ลา้นบาท 3.58 0.786 
(0.435) มากกวา่ 2 ลา้นบาท 3.47 

4) อตัราดอกเบ้ียท่ีใหกู้ต้  ่า ไม่เกิน 2 ลา้นบาท 3.59 -1.422 
(0.160) มากกวา่ 2 ลา้นบาท 3.82 

5) การลดดอกเบ้ีย เม่ือปิดบญัชี ไม่เกิน 2 ลา้นบาท 3.49 -1.264 
(0.211) มากกวา่ 2 ลา้นบาท 3.71 

คะแนนเฉล่ียรวม ไม่เกิน 2 ลา้นบาท 3.59 -0.804 
(0.424) มากกวา่ 2 ลา้นบาท 3.69 

หมายเหตุ: *, **, *** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1, 0.05, 0.01 
ทีม่า: จากการส ารวจ 
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ตารางที ่4.31 คะแนนเฉล่ียของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการใช้สินเช่ือเพื่อการส่งออก-น าเขา้กบัสถาบนั
การเงินของผูป้ระกอบการในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามวงเงินกูท่ี้ไดรั้บ (ต่อ) 

ปัจจยั วงเงินกูท่ี้ไดรั้บ ค่าเฉล่ีย 
ค่า t 

(p-value) 
ดา้นราคา    
1) อตัราค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการขอ
สินเช่ือมีความเหมาะสม 

ไม่เกิน 2 ลา้นบาท 3.77 -0.415 
(0.678) มากกวา่ 2 ลา้นบาท 3.82 

2) มีการค านวณค่างวดในการผอ่นช าระ
ใหอ้ยา่งชดัเจน 

ไม่เกิน 2 ลา้นบาท 3.63 -0.214 
(0.831) มากกวา่ 2 ลา้นบาท 3.65 

3) มีการช้ีแจงรายละเอียดค่าใชจ่้ายใน
การขอสินเช่ืออยา่งละเอียด 

ไม่เกิน 2 ลา้นบาท 3.77 0.545 
(0.586) มากกวา่ 2 ลา้นบาท 3.71 

คะแนนเฉล่ียรวม ไม่เกิน 2 ลา้นบาท 3.72 -0.026 
(0.979) มากกวา่ 2 ลา้นบาท 3.73 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย    
1) การมีพนกังานไปน าเสนอสินเช่ือเพื่อ
การน าเขา้-ส่งออกถึงสถานประกอบการ 

ไม่เกิน 2 ลา้นบาท 3.54 0.078 
(0.938) มากกวา่ 2 ลา้นบาท 3.53 

2) สามารถสมคัรใชบ้ริการไดผ้า่นระบบ
ออนไลน์ 

ไม่เกิน 2 ลา้นบาท 3.31 -2.391** 
(0.017) มากกวา่ 2 ลา้นบาท 3.71 

3) มีสาขาใหบ้ริการอยา่งทัว่ถึง ไม่เกิน 2 ลา้นบาท 3.65 -4.256*** 
(0.000)  มากกวา่ 2 ลา้นบาท 4.12 

4) สถานท่ีตั้งของธนาคารอยูใ่กลส้ถาน
ประกอบการ 

ไม่เกิน 2 ลา้นบาท 3.60 -1.945* 
(0.053) มากกวา่ 2 ลา้นบาท 3.82 

คะแนนเฉล่ียรวม ไม่เกิน 2 ลา้นบาท 3.53 -2.386** 
(0.018) มากกวา่ 2 ลา้นบาท 3.79 

หมายเหตุ: *, **, *** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1, 0.05, 0.01 
ทีม่า: จากการส ารวจ 
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ตารางที ่4.31 คะแนนเฉล่ียของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการใช้สินเช่ือเพื่อการส่งออก-น าเขา้กบัสถาบนั
การเงินของผูป้ระกอบการในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามวงเงินกูท่ี้ไดรั้บ (ต่อ) 

ปัจจยั วงเงินกูท่ี้ไดรั้บ ค่าเฉล่ีย 
ค่า t 

(p-value) 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด    
1) ธนาคารมีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์
ดา้นการใหสิ้นเช่ือเพื่อการน าเขา้-ส่งออก
อยา่งแพร่หลาย 

ไม่เกิน 2 ลา้นบาท 3.89 0.300 
(0.765) มากกวา่ 2 ลา้นบาท 3.71 

2) การมอบส่วนลดหรือการยกเวน้
ค่าธรรมเนียม 

ไม่เกิน 2 ลา้นบาท 3.51 -2.285** 
(0.023) มากกวา่ 2 ลา้นบาท 3.82 

3) การแจกของก านลัหรือของท่ีระลึก
จากธนาคาร เม่ือสินเช่ือท่ีขอไดรั้บการ
อนุมติั 

ไม่เกิน 2 ลา้นบาท 3.53 -2.867*** 
(0.006) มากกวา่ 2 ลา้นบาท 4.00 

คะแนนเฉล่ียรวม ไม่เกิน 2 ลา้นบาท 3.64 -0.807 
(0.420) มากกวา่ 2 ลา้นบาท 3.84 

ดา้นบุคลากร    
1) พนกังานธนาคารมีความรู้ สามารถให้
ค  าแนะน าสินเช่ือเพื่อการน าเขา้-ส่งออก
ใหลู้กคา้เขา้ใจไดเ้ป็นอยา่งดี 

ไม่เกิน 2 ลา้นบาท 3.64 -4.443*** 
(0.000) มากกวา่ 2 ลา้นบาท 4.18 

2) พนกังานมีความเช่ียวชาญดา้น
ผลิตภณัฑสิ์นเช่ือเพื่อการน าเขา้-ส่งออก
โดยเฉพาะ 

ไม่เกิน 2 ลา้นบาท 3.72 -1.722* 
(0.086) มากกวา่ 2 ลา้นบาท 3.94 

3) พนกังานธนาคารมี อธัยาศยัดี ยิม้แยม้
แจ่มใส และพร้อมใหบ้ริการ 

ไม่เกิน 2 ลา้นบาท 3.77 -2.605** 
(0.010) มากกวา่ 2 ลา้นบาท 4.12 

คะแนนเฉล่ียรวม ไม่เกิน 2 ลา้นบาท 3.71 -3.356*** 
(0.001) มากกวา่ 2 ลา้นบาท 4.08 

หมายเหตุ: *, **, *** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1, 0.05, 0.01 
ทีม่า: จากการส ารวจ 
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ตารางที ่4.31 คะแนนเฉล่ียของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการใช้สินเช่ือเพื่อการส่งออก-น าเขา้กบัสถาบนั
การเงินของผูป้ระกอบการในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามวงเงินกูท่ี้ไดรั้บ (ต่อ) 

ปัจจยั วงเงินกูท่ี้ไดรั้บ ค่าเฉล่ีย 
ค่า t 

(p-value) 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ    
1) ธนาคารมีช่ือเสียง ไม่เกิน 2 ลา้นบาท 3.63 -0.751 

(0.0.453) มากกวา่ 2 ลา้นบาท 3.71 
2) ธนาคารมีความน่าเช่ือถือ ไม่เกิน 2 ลา้นบาท 3.83 0.079 

(0.938) มากกวา่ 2 ลา้นบาท 3.82 
คะแนนเฉล่ียรวม ไม่เกิน 2 ลา้นบาท 3.73 -0.368 

(0.713) มากกวา่ 2 ลา้นบาท 3.76 
ดา้นกระบวนการ    
1) ขั้นตอนในการขอสินเช่ือมีความ
สะดวก ง่าย ไม่ซบัซอ้น 

ไม่เกิน 2 ลา้นบาท 3.52 -4.230*** 
(0.000) มากกวา่ 2 ลา้นบาท 4.12 

2) ความรวดเร็วในการอนุมติัสินเช่ือ ไม่เกิน 2 ลา้นบาท 3.80 -0.918 
(0.369) มากกวา่ 2 ลา้นบาท 3.94 

3) เอกสารประกอบการขอสินเช่ือไม่
ยุง่ยาก/ซบัซอ้น 

ไม่เกิน 2 ลา้นบาท 3.45 -3.737*** 
(0.000) มากกวา่ 2 ลา้นบาท 4.00 

คะแนนเฉล่ียรวม ไม่เกิน 2 ลา้นบาท 3.59 -3.237*** 
(0.001) มากกวา่ 2 ลา้นบาท 4.02 

คะแนนเฉลีย่รวมทั้งหมด ไม่เกนิ 2 ล้านบาท 3.63 -2.029** 
(0.047) มากกว่า 2 ล้านบาท 3.83 

หมายเหตุ: *, **, *** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1, 0.05, 0.01 
ทีม่า: จากการส ารวจ 
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จากตารางท่ี 4.31 เม่ือพิจารณาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลในการใช้สินเช่ือเพื่อการ
ส่งออก-น าเขา้ของผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีวงเงินกูไ้ม่เกิน 2 ลา้นบาท พบวา่ มีค่าเฉล่ียภาพรวม 
เท่ากับ 3.63 โดยปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการใช้สินเช่ือเพื่อการส่งออก-น าเข้า ล าดับ 1 คือ ปัจจยัด้าน
ลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.73 (ระดบัมาก) ซ่ึงประกอบไปดว้ย ธนาคารมีความน่าเช่ือถือ 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.83 (ระดบัมาก) รองลงมา คือ ธนาคารมีช่ือเสียง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63 (ระดบัมาก) 
ส่วนปัจจยัท่ีมีอิทธิพล ล าดบั 2 คือ ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.72 (ระดบัมาก) ซ่ึงประกอบไป
ด้วย อตัราค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการขอสินเช่ือมีความเหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.77 และมีการ
ช้ีแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขอสินเช่ืออย่างละเอียด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.77 รองลงมา คือ มีการ
ค านวณค่างวดในการผอ่นช าระใหอ้ยา่งชดัเจน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63 ขณะท่ีปัจจยัท่ีมีอิทธิพล ล าดบั 3 
คือ ปัจจยัด้านบุคลากร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.71 (ระดบัมาก) ซ่ึงประกอบไปด้วย พนักงานธนาคารมี 
อธัยาศัยดี ยิ้มแยม้แจ่มใส และพร้อมให้บริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.77 (ระดับมาก) รองลงมา คือ 
พนกังานธนาคารมีความเช่ียวชาญดา้นผลิตภณัฑ์สินเช่ือเพื่อการน าเขา้-ส่งออกโดยเฉพาะ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.72 (ระดบัมาก) และพนกังานธนาคารมีความรู้ สามารถให้ค  าแนะน าสินเช่ือเพื่อการน าเขา้ -
ส่งออกใหลู้กคา้เขา้ใจไดเ้ป็นอยา่งดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.64 (ระดบัมาก)  

ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีวงเงินกูม้ากกวา่ 2 ลา้นบาท พบวา่ มีค่าเฉล่ียภาพรวม เท่ากบั 3.83 โดยปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลในการใชสิ้นเช่ือเพื่อการส่งออก-น าเขา้ ล าดบั 1 คือ ปัจจยัดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08 
(ระดับมาก) ซ่ึงประกอบไปด้วย พนักงานธนาคารมีความรู้ สามารถให้ค  าแนะน าสินเช่ือเพื่อการ
น าเขา้-ส่งออกให้ลูกคา้เขา้ใจไดเ้ป็นอยา่งดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.18 (ระดบัมาก) รองลงมา คือ พนกังาน
ธนาคารมี อธัยาศยัดี ยิ้มแยม้ แจ่มใส และพร้อมให้บริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.12 (ระดบัมาก) และ
พนกังานธนาคารมีความเช่ียวชาญดา้นผลิตภณัฑ์สินเช่ือเพื่อการน าเข้า-ส่งออกโดยเฉพาะ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.94 (ระดบัมาก) ส่วนปัจจยัท่ีมีอิทธิพล ล าดบั 2 คือ ปัจจยัดา้นกระบวนการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.02 (ระดบัมาก) ซ่ึงประกอบไปดว้ย ความรวดเร็วในการอนุมติัสินเช่ือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94 (ระดบั
มาก) รองลงมา คือ เอกสารประกอบการขอสินเช่ือไม่ยุ่งยาก/ซับซ้อน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 (ระดบั
มาก) และขั้นตอนในการขอสินเช่ือมีความสะดวก ง่าย ไม่ซบัซ้อน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12 (ระดบัมาก) 
ขณะท่ีปัจจยัท่ีมีอิทธิพล ล าดบั 3 คือ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.84 (ระดบั
มาก) ซ่ึงประกอบไปดว้ย การแจกของก านลัหรือของท่ีระลึกจากธนาคาร เม่ือสินเช่ือท่ีขอไดรั้บการ
อนุมติั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 (ระดบัมาก) รองลงมา คือ การมอบส่วนลดหรือการยกเวน้ค่าธรรมเนียม 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.82 (ระดบัมาก) และธนาคารมีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ดา้นการให้สินเช่ือเพื่อ
การน าเขา้-ส่งออกอยา่งแพร่หลาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.71 (ระดบัมาก)  
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เม่ือท าการทดสอบหาค่าความแตกต่างของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี
อิทธิพลในการใช้สินเช่ือเพื่อการส่งออก-น าเขา้ พบวา่ ผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีวงเงินกูไ้ม่เกิน    
2 ลา้นบาท และผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีวงเงินกูม้ากกวา่ 2 ลา้นบาท มีความคิดเห็นท่ีแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติใน 3 ดา้น โดยผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีวงเงินกูม้ากกวา่ 2 ลา้นบาท 
ให้คะแนนเก่ียวกับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านการจดัจ าหน่าย ด้านบุคลากร และด้าน
กระบวนการท่ีมากกวา่ผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีวงเงินกูไ้ม่เกิน 2 ลา้นบาท 

ตารางที่ 4.32 ความแตกต่างของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลใน
การใชสิ้นเช่ือเพื่อการส่งออก-น าเขา้กบัสถาบนัการเงินของผูป้ระกอบการในจงัหวดัเชียงใหม ่

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด รายไดเ้ฉล่ียของกิจการ วงเงินกูท่ี้ไดรั้บ 
ดา้นผลิตภณัฑ์ ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 
ดา้นราคา ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ไม่แตกต่าง 0.018** 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 
ดา้นบุคลากร 0.000*** 0.001*** 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 
ดา้นกระบวนการ 0.000*** 0.001*** 
หมายเหตุ: *, **, *** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1, 0.05, 0.01 
ทีม่า: จากการส ารวจ 

จากตารางท่ี 4.32 เม่ือท าการทดสอบหาค่าความแตกต่างของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลในการใชสิ้นเช่ือเพื่อการส่งออก-น าเขา้ พบวา่ ผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอยา่งท่ี
รายไดเ้ฉล่ียของกิจการไม่เกิน 800,000 บาท และผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอยา่งท่ีรายไดเ้ฉล่ียของกิจการ
มากกว่า 800,000 บาท มีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ใน 2 ด้าน โดย
ผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอยา่งท่ีรายไดเ้ฉล่ียของกิจการมากกวา่ 800,000 บาท ให้คะแนนเก่ียวกบัปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคลากร และดา้นกระบวนการท่ีมากกวา่ผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอยา่งท่ี
รายไดเ้ฉล่ียของกิจการไม่เกิน 800,000 บาท แสดงว่า ผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอย่างท่ีรายไดเ้ฉล่ียของ
กิจการแตกต่างกนัมีความคิดเห็นดา้นบุคลากร และดา้นกระบวนการท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ 
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ส่วนเม่ือท าการทดสอบหาค่าความแตกต่างของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ี
มีอิทธิพลในการใชสิ้นเช่ือเพื่อการส่งออก-น าเขา้ พบวา่ ผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีวงเงินกูไ้ม่เกิน    
2 ลา้นบาท และผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีวงเงินกูม้ากกวา่ 2 ลา้นบาท มีความคิดเห็นท่ีแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติใน 3 ดา้น โดยผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีวงเงินกูม้ากกวา่ 2 ลา้นบาท 
ให้คะแนนเก่ียวกับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านการจดัจ าหน่าย ด้านบุคลากร และด้าน
กระบวนการท่ีมากกว่าผู ้ประกอบการกลุ่มตัวอย่างท่ี มีวงเงินกู้ไม่ เกิน 2 ล้านบาท แสดงว่า 
ผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอย่างท่ีมีวงเงินกู้แตกต่างกนัมีความคิดเห็นด้านการจดัจ าหน่าย ดา้นบุคลากร 

และดา้นกระบวนการท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 


