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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลในการใช้สินเช่ือเพื่อการส่งออก-น าเข้ากับสถาบันการเงินของ
ผูป้ระกอบการในจงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์ในการศึกษา คือ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของ
ผูป้ระกอบการในการใช้สินเช่ือเพื่อการส่งออก-น าเขา้กบัสถาบนัการเงินของผูป้ระกอบการในจงัหวดั
เชียงใหม่ และ 2) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้สินเช่ือเพื่อการส่งออก-น าเข้ากับสถาบัน
การเงินของผูป้ระกอบการในจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาใช้แบบสอบถามเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผู ้ประกอบการท่ีใช้สิ นเช่ือเพื่อการส่งออก-น าเข้ากับสถาบันการเงินของ
ผูป้ระกอบการในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 300 คน และน าผลท่ีได้มาวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยสถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ประกอบกบัการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน 
ไดแ้ก่ t-test ซ่ึงสามารถสรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะไดด้งัน้ี 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 5.1.1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ประกอบการกลุ่มตัวอย่าง 

ผลการศึกษา พบว่า ผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 61.3 มีอายุ
ระหวา่ง 41-52 ปี คิดเป็นร้อยละ 60.6 มีต าแหน่งเป็นผูบ้ริหาร/เจา้ของกิจการ คิดเป็นร้อยละ 86.3 จบ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 61.0 และมีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 57.7 ตามล าดบั 

 5.1.2 ลกัษณะทัว่ไปของกจิการ 

ผลการศึกษา พบว่า กิจการส่วนใหญ่มีการจดทะเบียนรูปแบบบริษัทจ ากัด คิดเป็นร้อยละ 71.3 
ประกอบกิจการประเภทการผลิต คิดเป็นร้อยละ 67.3 ประกอบกิจการมาแลว้เป็นระยะเวลา 2-12 ปี คิด
เป็นร้อยละ 75.4 มีรายไดเ้ฉล่ียกิจการต ่ากวา่ 500,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 51.0 โดยมีคู่คา้หลกั
ของกิจการ คือ ประเทศจีน คิดเป็นร้อยละ 24.3 และมีพนักงานต ่ากว่า 10 คน คิดเป็นร้อยละ47.6 
นอกจากน้ียงัมีกิจการตั้งอยูท่ี่ อ.เมือง คิดเป็นร้อยละ 39.7 ส่วนผลประกอบการของกิจการนั้น มีตน้ทุน
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การผลิตและตน้ทุนในการด าเนินการคงท่ี คิดเป็นร้อยละ 65.0 และ 56.3 ตามล าดบั ขณะท่ีมีรายได้
สุทธิและก าไรสุทธิเพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ 63.6 และ 59.0 ตามล าดบั 

 5.1.3 พฤติกรรมการใช้สินเช่ือเพือ่การน าเข้า-ส่งออกสินค้าของผู้ประกอบการ 

ผลการศึกษา พบวา่ ผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เลือกใชสิ้นเช่ือเพื่อการน าเขา้-ส่งออกสินคา้
จากธนาคารกสิกรไทย คิดเป็นร้อยละ 31.0 โดยมีวตัถุประสงคข์องการใชสิ้นเช่ือเพื่อการส่งออกสินคา้ 
คิดเป็นร้อยละ  74.0 ได้รับวงเกินกู้จ  านวน 500,000-1,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.3 ในอตัรา
ดอกเบ้ียไม่เกินร้อยละ 9 ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 54.7 โดยมีระยะเวลาในการขอกู้ 1 ปี และผ่อนช าระ
จ านวน 12 งวด คิดเป็นร้อยละ 46.7 ซ่ึงใชโ้ฉนดท่ีดินและบุคคลค ้าประกนัเป็นหลกัประกนัท่ีใชใ้นการ
กู ้คิดเป็นร้อยละ 61.0 ส าหรับบุคคลท่ีชักชวนและแนะน าให้เขา้มาใช้บริการสินเช่ือ คือ พนักงาน
ธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 47.0 และไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารจากเวป็ไซดข์องธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 41.0 

 5.1.4 ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลในการใช้สินเช่ือเพือ่การส่งออก-น าเข้ากบัธนาคารพาณชิย์ 

ผลจากการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการใช้สินเช่ือเพื่อการส่งออก-น าเขา้กบัสถาบนัการเงินของ
ผูป้ระกอบการในจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการใชสิ้นเช่ือเพื่อการส่งออก-น าเขา้กบั
สถาบนัการเงินของผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอย่างมากเป็นล าดบั 1 คือ ปัจจัยด้านบุคลากร มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.77 โดยประเด็นท่ีผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัมากเป็นล าดบัแรก คือ พนกังาน
ธนาคารมี อธัยาศยัดี ยิม้แยม้แจ่มใส และพร้อมให้บริการ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.83 รองลงมา ไดแ้ก่ 
ด้านลักษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.74 โดยประเด็นท่ีผู ้ประกอบการกลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคญัมากท่ีสุด คือ ธนาคารมีความน่าเช่ือถือ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.83 ด้านราคา มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.72 โดยประเด็นท่ีผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัมากท่ีสุด คือ อตัราค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ในการขอสินเช่ือมีความเหมาะสม โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.78 ด้านการส่งเสริมการตลาด  มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.68 โดยประเด็นท่ีผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัมากท่ีสุด คือ ธนาคารมี
การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ดา้นการให้สินเช่ือเพื่อการน าเขา้-ส่งออกอย่างแพร่หลาย โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.86 ด้านกระบวนการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66 โดยประเด็นท่ีผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอย่างให้
ความส าคญัมากท่ีสุด คือ ความรวดเร็วในการอนุมติัสินเช่ือ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.82 ด้านผลิตภัณฑ์ 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.59 โดยประเด็นท่ีผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัมากท่ีสุด คือ วงเงิน
สินเช่ือท่ีธนาคารให้เพียงพอกบัความตอ้งการ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.67 และด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.57 โดยประเด็นท่ีผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัมากท่ีสุด คือ 
มีสาขาใหบ้ริการอยา่งทัว่ถึง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.73 ตามล าดบั 
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 5.1.5 ความแตกต่างของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลในการ
ใช้สินเช่ือเพื่อการส่งออก-น าเข้ากับสถาบันการเงินของผู้ประกอบการในจังหวดัเชียงใหม่ จ าแนกตาม
รายได้เฉลีย่ของกจิการ 

ผลการทดสอบหาค่าความแตกต่างของความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี
อิทธิพลในการใชสิ้นเช่ือเพื่อการส่งออก-น าเขา้ พบวา่ ผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอย่างท่ีรายไดเ้ฉล่ียของ
กิจการแตกต่างกนัมีความคิดเห็นดา้นบุคลากร และดา้นกระบวนการท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ โดยผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอย่างท่ีรายได้เฉล่ียของกิจการมากกว่า 800,000 บาท ให้คะแนน
เก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคลากร และดา้นกระบวนการท่ีมากกวา่ผูป้ระกอบการ
กลุ่มตวัอยา่งท่ีรายไดเ้ฉล่ียของกิจการไม่เกิน 800,000 บาท 

 5.1.6 ความแตกต่างของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลในการ
ใช้สินเช่ือเพื่อการส่งออก-น าเข้ากับสถาบันการเงินของผู้ประกอบการในจังหวดัเชียงใหม่ จ าแนกตาม
วงเงินกู้ทีไ่ด้รับ 

ผลการทดสอบหาค่าความแตกต่างของความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี
อิทธิพลในการใชสิ้นเช่ือเพื่อการส่งออก-น าเขา้ พบวา่ ผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีวงเงินกูแ้ตกต่าง
กันมีความคิดเห็นด้านการจดัจ าหน่าย ด้านบุคลากร และด้านกระบวนการท่ีแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ โดยผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีวงเงินกูม้ากกวา่ 2 ลา้นบาท ให้คะแนนเก่ียวกบั
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านการจดัจ าหน่าย ด้านบุคลากร และด้านกระบวนการท่ีมากกว่า
ผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีวงเงินกูไ้ม่เกิน 2 ลา้นบาท 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

 5.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

  1) ผลการศึกษาในส่วนพฤติกรรมการใช้สิน เช่ือ เพื่ อการน าเข้า -ส่ งออกสินค้าของ
ผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอย่าง พบว่า บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการเข้ามาใช้บริการสินเช่ือเพื่อการน าเขา้-
ส่งออกสินค้าของผูป้ระกอบการมากท่ีสุด คือ พนักงานธนาคาร ดังนั้นทางธนาคารจึงควรเตรียม
ทรัพยากรบุคคลให้มีความพร้อม  มีความรอบรู้ ในผลิตภณัฑ์เพื่อบริการลูกคา้ เช่น มีการจดัอบรม
พนักงานเก่ียวกบัความรู้ด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นด้านสินเช่ือเพื่อการส่งออก-น าเขา้ เพื่อท่ี
สามารถให้บริการลูกคา้และเสริมสร้างความเขา้ใจใหแ้ก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน อีกทั้ง
ยงัเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ในตวัพนกังานให้กบัลูกคา้วา่เป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถและไวว้างใจ
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ได้ นอกจากน้ียงัพบว่า ผูป้ระกอบการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก Web Site ของธนาคารมากท่ีสุด 
ดังนั้ นทางธนาคารจึงควรมีการปรับปรุงและอัพเดทข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านทาง Web Site ของ
ธนาคารอยา่งสม ่าเสมอ ไดแ้ก่ รายละเอียดของผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ หรือโปรโมชัน่ต่างๆ ท่ีทางธนาคารได้
มีการจดัข้ึน เพื่อประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการท่ีไม่สะดวกในการเดินทางเขา้ไปติดต่อท่ีธนาคารโดยตรง 

  2) ผลจากการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการใชสิ้นเช่ือเพื่อการส่งออก-น าเขา้กบัสถาบนัการเงิน
ของผูป้ระกอบการในจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการใชสิ้นเช่ือเพื่อการส่งออก-น าเขา้
กับสถาบันการเงินของผูต้อบแบบสอบถามมากเป็นล าดับ 1 คือ ปัจจัยด้านบุคลากร ซ่ึงมีความ
สอดคล้องกับผลการศึกษาในส่วนพฤติกรรมการใช้สินเช่ือเพื่อการน าเข้า-ส่งออกสินค้าของ
ผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอยา่งในประเด็นเก่ียวกบับุคคลท่ีมีอิทธิพลในการเขา้มาใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อการ
น าเขา้-ส่งออกสินคา้ของผูป้ระกอบการมากท่ีสุด คือ พนกังานธนาคาร โดยประเด็นท่ีผูป้ระกอบการ
กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัมากท่ีสุด คือ พนักงานธนาคารมี อธัยาศยัดี ยิ้มแยม้แจ่มใส และพร้อม
ให้บริการ เป็นการสะทอ้นให้เห็นถึงความพร้อมในการให้บริการของพนกังานธนาคาร ซ่ึงทรัพยากร
บุคคลนั้นลว้นมีความส าคญัต่อองค์กรเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากสามารถท าให้องค์กรด าเนินกิจการได้
อย่างราบร่ืน ดงันั้นทางธนาคารควรพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถท่ีมากข้ึน เช่น การจดั
อบรม หรือการส่งเสริมเพื่อให้ไดรั้บประสบการณ์ท่ีมีความทนัสมยัต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีมีการ
พฒันาอยา่งต่อเน่ืองไม่หยุดย ั้ง รวมทั้งเป็นผูช่้วยเหลือทางดา้นการเงินให้กบัลูกคา้ และมีบริการท่ีคล
อบคลุม ครบวงจร พนกังานให้บริการดว้ยไมตรีจิตร เป็นมิตรกบัลูกคา้ทุกระดบั เพื่อสร้างความพึง
พอใจ และดึงดูดลูกคา้รายใหม่เขา้มาใชบ้ริการมากข้ึน 

ส าหรับปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการใชสิ้นเช่ือเพื่อการส่งออก-น าเขา้กบัสถาบนัการเงินของมากเป็นล าดบั 
2 คือ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ โดยประเด็นท่ีผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัมากท่ีสุด คือ 
ธนาคารมีความน่าเช่ือถือ ดงันั้นทางธนาคารควรรักษามาตรฐานในการให้บริการ เพื่อให้ลูกคา้เกิด
ความไวว้างใจและยอมรับในการให้บริการของทางธนาคาร เม่ือลูกคา้มีความไวว้างใจและยอมรับใน
มาตรฐานการบริการ จะท าให้ลูกค้าเกิดความภักดีต่อธนาคารในการเลือกใช้บริการทางการเงิน
ประเภทต่างๆ อีกทั้งยงัสามารถและดึงดูดลูกคา้รายใหม่เขา้มาใชบ้ริการกบัธนาคารมากข้ึน 

 3) ผลการศึกษาความแตกต่างของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพล
ในการใช้สินเช่ือเพื่อการส่งออก-น าเขา้ พบว่า ผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอย่างท่ีรายไดเ้ฉล่ียของกิจการ
แตกต่างกนัมีความคิดเห็นดา้นบุคลากร และดา้นกระบวนการท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
โดยผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอย่างท่ีรายไดเ้ฉล่ียของกิจการมากกว่า 800,000 บาท ให้คะแนนเก่ียวกบั
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคลากร และด้านกระบวนการท่ีมากกว่าผูป้ระกอบการกลุ่ม
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ตวัอยา่งท่ีรายไดเ้ฉล่ียของกิจการไม่เกิน 800,000 บาท ขณะท่ีผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอย่างท่ีมีวงเงินกู้
แตกต่างกนัมีความคิดเห็นดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้นบุคลากร และดา้นกระบวนการท่ีแตกต่างกนัอยา่ง
มีนัยส าคัญทางสถิติ  โดยผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอย่างท่ีมีวงเงินกู้มากกว่า 2 ล้านบาท ให้คะแนน
เก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านการจดัจ าหน่าย ดา้นบุคลากร และด้านกระบวนการท่ี
มากกว่าผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอย่างท่ีมีวงเงินกู้ไม่เกิน 2 ล้านบาท ดงันั้นทางธนาคารจึงควรมีการ
เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจให้แก่พนกังานในประเด็นเก่ียวกบัความคิดเห็นของผูป้ระกอบการ หรือ
ลกัษณะของกิจการท่ีอาจมีความแตกต่างกนั เพื่อท่ีจะสามารถเลือกใชว้ิธีการน าเสนอผลิตภณัฑ์และ
บริการใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีมีความแตกต่างไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 5.2.2 ข้อเสนอแนะต่อการศึกษาคร้ังต่อไป 

  1) การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มผูป้ระกอบการในจงัหวดัเชียงใหม่ จ านวน 
300 คน ดงันั้น ควรมีการศึกษากบักลุ่มเป้าหมายอ่ืน เช่น ผูป้ระกอบการในจงัหวดัอ่ืนๆ เพื่อเป็นการ
สะทอ้นให้เห็นถึงความหลากหลายของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการใช้สินเช่ือเพื่อการส่งออก-น าเขา้กบั
ธนาคารพาณิชยแ์ละไม่จ  ากดัเฉพาะในกลุ่มตวัอยา่งน้ีเท่านั้น 

  2) การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีการวิจยัเชิงปริมาณ จึงควรเสริมด้วยการ
วิจยัเชิงคุณภาพเขา้มาอธิบายเพิ่มเติมในเชิงเน้ือหาแนวลึก เพื่อให้ไดข้อ้มูลครอบคลุมเน้ือหาไดอ้ยา่ง
ครบถว้นมากยิง่ข้ึน 

  3)  การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลในการใช้
สินเช่ือเพื่อการส่งออก-น าเขา้กบัธนาคารพาณิชยข์องผูป้ระกอบการในจงัหวดัเชียงใหม่ เพียงเท่านั้น 
ดงันั้น ควรมีการศึกษาในประเด็นเก่ียวกบัความพึงพอใจของการใช้สินเช่ือเพื่อการส่งออก-น าเขา้กบั
ธนาคารพาณิชย์ของผูป้ระกอบการในจงัหวดัเชียงใหม่หรือจงัหวดัอ่ืนๆ หรือการท าการศึกษาเชิง
เปรียบเทียบระหวา่งกลุ่มผูป้ระกอบการในจงัหวดัเชียงใหม่หรือจงัหวดัอ่ืนๆ 


