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ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการใหบริการสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
สํานักงานใหญและสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร 

  (FACTORS INFLUENCING LOANS OF BANGKOK BANK PUBLIC 

LIMITED, HEAD OFFICE AND BRANCHES IN BANGKOK) 

ศุภิสรา บุญรัตน  1   กิตติพันธ  คงสวัสด์ิเกียรติ  2    
---------------------------------------------------------------- 

บทคัดยอ 
 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาถึงปจจัยดานคุณลักษณะสวนตัว
ของบุคลากรในแผนกสินเชื่อ     ที่มีผลตอการใหบริการสินเช่ือของธนาคารกรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญและสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร และปจจัยตางๆ ที่มี
ความสัมพันธกับการใหบริการสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ  จํากัด  (มหาชน) 
สํานักงานใหญและสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแบบสอบถามในการเก็บ
ขอมูลกับกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนตัวแทนของบุคลากรในแผนกสินเชื่อของธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญและสาขาตางๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จํานวน 384 ราย ใน 3 เขต ประกอบดวย เขตบางรัก 10 สาขา เขตสัมพันธวงศ 5 สาขา 
และเขตปทุมวัน 17 สาขา รวม 32 สาขา ภายในชวงเวลาของเดือนมิถุนายน 2554 สถิติ
ที่ใช ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และใช t-Test  F-Test  
และ MRA สําหรับทดสอบสมมติฐาน  

ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีคุณลักษณะเปนเพศหญิง 
มีอายุระหวาง 31-40 ป มีสถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีตําแหนงงาน
ระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติงานอยูในธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาในเขตปทุม

                                                
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ   
มหาวิทยาลัยรังสิต 

2  อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
รังสิต 
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วัน และมีประสบการณการทํางานในดานสินเช่ือของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
ระหวาง 3-4 ป  ซึ่งผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยในดานตางๆ ที่มี
ความสัมพันธกับการใหบริการสินเชื่อธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มากท่ีสุด โดย
ใหความสําคัญมากที่สุดกับปจจัยดานช่ือเสียงและประวัติที่ผานมาสําหรับคุณลักษณะ
ของผูใชบริการ ปจจัยดานดุลยพินิจของผูบริหารหรือผูอนุมัติสําหรับคุณลักษณะของ
ผูใหบริการ วงเงินกูสําหรับองคประกอบบริการสินเชื่อ  ปจจัยดานสินเชื่อสําหรับ
โครงการจัดสรรที่ธนาคารใหการสนับสนุน และปจจัยดานสินเช่ือสําหรับลูกคาของ
สมาชิกสามัญในสมาคมธุรกิจรับสรางบาน สําหรับประเภทบริการสินเชื่อของ
ธนาคารกรุงเทพ  จํากัด (มหาชน) และปจจัยดานเศรษฐกิจ  และปจจัยดาน
อุตสาหกรรมและการแขงขัน สําหรับปจจัยที่ควบคุมไมได ผูตอบแบบสอบถาม ไดให
ความสําคัญมากท่ีสุดกับปจจัยดานการบรรลุเปาหมายในการดําเนินธุรกรรมดาน
สินเชื่อของธนาคาร สําหรับการใหบริการสินเชื่อธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา คุณลักษณะสวนตัวของบุคลากรในแผนก
สินเช่ือในดานเพศ อายุ  สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับตําแหนงงาน และ
ประสบการณการทํางานในดานสินเช่ือของธนาคารกรุงเทพ  จํากัด (มหาชน)ที่
แตกตางกัน     มีอิทธิพลตอการใหบริการสินเช่ือของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
สํานักงานใหญและสาขาในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน ในขณะท่ีปจจัยดาน
สํานักงานธนาคารกรุงเทพ  จํากัด (มหาชน)ที่ปฏิบัติงานอยูที่แตกตางกัน   ไมมี
อิทธิพลตอการใหบริการสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ
และสาขาในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ใน
สวนคุณลักษณะของผูใชบริการ คุณลักษณะของผูใหบริการ องคประกอบของบริการ
สินเชื่อ ประเภทบริการสินเชื่อของธนาคาร และปจจัยที่ควบคุมไมไดที่แตกตางกัน มี
ความสัมพันธกับการใหบริการสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ  จํากัด  (มหาชน) 
สํานักงานใหญและสาขาในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน ณ ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.05 ทั้งน้ี ปจจัยดานคุณลักษณะของผูใชบริการมีความสัมพันธกับปจจัยอ่ืนๆ 
มากท่ีสุด และปจจัยดานคุณลักษณะของผูใหบริการมีความสัมพันธกับปจจัยอ่ืนๆ 
นอยที่สุด 
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ผูวิจัยแนะนําใหผูที่สนใจในการศึกษาควรเพิ่มจํานวนตัวแปรมากข้ึน โดย
เฉพาะตัวแปรอิสระ เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธในมุมมองอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกันให
ครอบคลุมเน้ือหาไดกวางขวางมากข้ึน รวมท้ังการเลือกใชเคร่ืองมือวิจัยอ่ืนควบคูกัน
ในการเก็บขอมูล และการขยายขอบเขตของพ้ืนที่ในการศึกษาใหกวางขวางย่ิงข้ึน โดย
พิจารณาศึกษาสาขาตางๆ ของธนาคารในพื้นท่ีตางจังหวัด เพื่อใหไดขอมูลในเชิง
เปรียบเทียบ รวมท้ังการทบทวนการศึกษาเปนระยะสําหรับการพัฒนาอยางตอเนื่องท่ี
มีความสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน  
คําสําคัญ: สินเชื่อ  ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

 

ABSTRACT 
 

The objectives of this study are to study characteristics of staff in Credit 

Department of Bangkok Bank Public Limited, Head Office and branches in 

Bangkok that influence their services and to study relationship between various 

relating factors and their services.  Questionnaire is used to collect data from 384 

representatives of the staff in 32 branches in 3 districts – Bangrak district, totally 10 

branches; Sampanthawongse district, totally 5 branches; and Pathumwan district, 

totally 17 branches as the samples of this study within June 2011.  Statistic means 

consist of percentage, mean, and standard deviation while t-Test, F-Test, and MRA 

are used to test hypothesis.    

The results show most of samples are female; have age range between 31-

40 years; are single; graduated in bachelor’s degree; are working in operational level 
of Bangkok Bank Public Limited in Pathumwan branch; and have working 

experience in the field between 3-4 years.  They comment the relating factors that 

have a relationship with the services of Credit department in the highest level.  By 

individual factors, characteristics of service users (customers) focus on their fame 

and backgrounds the most.   Characteristics of the service providers (the Bank staff) 
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focus on the consideration or judgment of executives or credit approver of the Bank 

the most.  Components of Credit services focus on financial amount the most.   

Types of credit service of the Bank focus on credit for any projects supported by the 

Bank and credit for common members in associate for property business the most.  

And, uncontrollable factors focus on economic, industrial, and competitive factors 

the most.  Moreover, they focus on achieving the credit target of the Bank in 

providing the services the most. 

The results of hypothesis testing show that most of personal factors 

including gender, age, marital status, educational level, job position, and working 

experience with the Bank have influence their services at the significant level of 

0.05.  Characteristics of service users and providers, components of the Bank credit 

services, and uncontrollable factors have relationship with their services at the 

significant level of 0.05.  Among all independent factors, characteristics of service 

users have the closest relationship with each other but characteristics of service 

providers have the least relationship.  

Recommendations on this study are to ensure the results can really be 

adapted and utilized in the current situation and credit operations management of 

any financial institutes and commercial banks in order to efficiently develop their 

services to match with the customers’ or borrowers’ wants.  For any further studies, 
anyone who is interested should increase number of variables, especially 

independent ones, for studying other various factors wider.  This includes to 

consider utilization of other possible research tools in collecting data and scope 

expansion to include up-country areas in order to get comparative data.  Also 

periodic review cannot be overlooked to be able in tracking the current situation. 

KEY WORDS:  CREDIT,  BANGKOK BANK PUBLIC LIMITED 
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1. บทนํา 
ธนาคารพาณิชยเปนองคกรทางการเงินที่ดําเนินงานทางดานการเงิน โดยทํา

หนาท่ีเปนสื่อกลางทางการเงิน เพื่ออํานวยความสะดวกในการเคลื่อนไหวของเงินให
ถายเทหมุนเวียนไดสะดวก อาทิ ไดแก การเปนแหลงระดมทุนจากครัวเรือนและธุรกิจ
ในรูปของการรับฝากเงินและ /หรือกูยืมและปอนเงินทุนน้ันใหแกภาคเศรษฐกิจในรูป
ของการใหสินเชื่อหรือการใหกูยืม ซึ่งมีความสําคัญตอการดําเนินงานของธนาคาร
พาณิชย เนื่องจากรายไดสวนใหญของธนาคารพาณิชยมาจากดอกเบี้ยเงินกู อยางไรก็
ตาม การใหบริการสินเชื่อของธนาคารพาณิชยมีความเสี่ยง โดยปญหาในการ
ใหบริการสินเชื่อมีอยูหลายประการ ไดแก ขอจํากัดในการทํางานดานสินเช่ือ ปญหา
และอุปสรรคของการหาขอมูลในประเทศไทย ขอจํากัดในกฎหมายที่ เกี่ยวกับ
หลักประกัน และการใหสินเชื่อมุงสงเสริมธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดานใดดานหนึ่ง
มากเกินไป 

เนื่องจากธนาคารพาณิชยเปนธุรกิจที่มีเงินทุนรองรับเพียงสวนนอย จึงตอง
พยายามรักษาเสถียรภาพของเงินลงทุน เพราะการขาดทุนใดๆ ในทรัพยสินของ
ธนาคารพาณิชยยอมกระทบถึงเงินกองทุนในลักษณะของการลดทุน และอาจมีความ
รุนแรงไปถึงการขาดสภาพคลองจนไมอาจดําเนินการตอไปได 

แนวทางท่ีสถาบันการเงินจะปองกันความสูญเสียในการลงทุน คือการ
กําหนดนโยบายเบื้องตนเพื่อปองกันหรือรักษาเงินทุนหรือลดความเสี่ยงภัยใหนอยลง 
ซึ่งการใหสินเชื่อเปนการลงทุนในปริมาณของธนาคารพาณิชยที่จําเปนตองมีการ
บริหารสินเช่ือที่มีประสิทธิภาพ ผานกระบวนการพิจารณาคุณคาทางเครดิตการ
พิจารณาคุณสมบัติและความสามารถชําระหน้ีของผูขอสินเชื่อ ตามหลักการวิเคราะห
ตางๆ รวมท้ังการวิเคราะหทางการเงิน และการวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายนอกท่ี
เปนปจจัยที่ควบคุมไมได เมื่อธนาคารพาณิชยไดอนุมัติใหบริการสินเชื่อแกลูกคาไป
แลว ควรมีกระบวนการตรวจสอบทานสินเชื่อและประเมินคาสินเช่ือเพื่อใหสามารถ
ปองกันและ/หรือแกไขปญหาของสินเชื่อ กอนที่จะมีปญหารุนแรงจนยากแกการ
แกไข นอกจากนี้ยังตองมีเทคนิคในการบริหารหน้ีที่มีปญหา และการเรียกเก็บหนี้
อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพดวย การใหบริการกูยืมเงินของธนาคารพาณิชย
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อยางเชนธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ซึ่งถือวาเปนธนาคารพาณิชยที่มีสินทรัพย
มากท่ีสุดในประเทศ โดยมีบริการการใหสินเชื่อหลายประเภท ไดแก  สินเช่ือเพื่อรี
ไฟแนนซ สินเชื่อสําหรับโครงการจัดสรรท่ีธนาคารใหการสนับสนุน สินเชื่อเพื่อกลุม
วิชาชีพเฉพาะ สินเชื่อสําหรับลูกคาของสมาชิกสามัญในสมาคมธุรกิจรับสรางบาน 
สินเช่ือบัวหลวงพูนผล สินเช่ือสวนบุคคล สินเชื่อเพ่ือยานยนตใชกาซธรรมชาติ 
สินเชื่อบัวหลวงกรีน  สินเชื่อโครงการแปลงสินทรัพยเปนทุน สินเชื่อบัวหลวง
ประหยัดพลังงาน - SMEs  สินเชื่อตามโครงการรัฐบาลเพราะทานคือผูประกอบการ
เอสเอ็มอี โครงการสนับสนุนการปรับปรุง/ฟนฟูสภาพเคร่ืองจักรแกเอสเอ็มอี และบัว
หลวง เอสเอ็มอี นวัตกรรมโปรเจคต  ธนาคารจึงตองมีขั้นตอนการใหบริการสินเชื่อที่
รัดกุมเปนกระบวนการบริหารสินเชื่อมีประสิทธิภาพ  

ผูวิจัยเล็งเห็นความสําคัญดังกลาว จึงตัดสินใจเลือกศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การใหบริการสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญและสาขา
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง 384 

ราย ซึ่งตัวแทนของบุคลากรในแผนสินเช่ือของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
สํานักงานใหญ จํานวน 32 ราย และสาขาตางๆ ใน 3 เขต ประกอบดวย เขตบางรัก 10 

สาขา เขตสัมพันธวงศ 5 สาขา และเขตปทุมวัน 17 สาขา รวม 32 สาขา เฉลี่ยสาขาละ 
11 ราย รวม 352 ราย จากทั้งหมด 247 สาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุมตัวอยาง
มีอายุตั้งแต 20 ปขึ้นไป ไมจํากัดระดับตําแหนงงานและประสบการณการทํางาน โดย
หวังวาผลศึกษาในครั้งน้ีจะชวยทําใหเขาใจความสัมพันธปจจัยตางๆ    ที่เกี่ยวของ ทั้ง
ปจจัยภายในที่ควบคุมไดและปจจัยภายนอกที่ควบคุมไมได และการใหบริการสินเช่ือ
ของธนาคารก รุง เทพ  จํ า กัด  (มหาชน )  สํ า นักงานใหญและสาขาใน เขต
กรุงเทพมหานคร และสามารถนําขอมูลที่ไดรับใชเปนแนวทางการวางแผนเชิงกล
ยุทธในการพัฒนาและสงมอบบริการสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ได
อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขันเหนือธนาคาร
พาณิชยหรือสถาบันทางการเงินอ่ืนๆ 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของปจจัยดานคุณลักษณะสวนตัวของบุคลากรใน
แผนกสินเช่ือ ที่มีผลตอการใหบริการสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
สํานักงานใหญและสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาถึงปจจัยดานคุณลักษณะของผูใชบริการหรือผู กู ที่มี
ความสัมพันธกับการใหบริการสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ  จํากัด  (มหาชน) 
สํานักงานใหญและสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาถึงปจจัยดานคุณลักษณะของผูใหบริการหรือธนาคาร ที่มี
ความสัมพันธกับการใหบริการสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ  จํากัด  (มหาชน) 
สาํนักงานใหญและสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร 

4.  เพื่อศึกษาถึงปจจัยดานองคประกอบของบริการสินเช่ือ  ที่มีความสัมพันธ
กับการใหบริการสินเช่ือของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญและ
สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร 

5. เพื่อศึกษาถึงปจจัยดานประเภทบริการสินเชื่อของธนาคาร  ที่มี
ความสัมพันธกับการใหบริการสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ  จํากัด  (มหาชน) 
สํานักงานใหญและสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร 

6.  เพื่อศึกษาถึงปจจัยดานปจจัยที่ควบคุมไมได   ที่มีความสัมพันธกับการ
ใหบริการสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญและสาขาใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหเขาใจความเปนมา  และสถานการณการใหบริการสินเช่ือของ
ธนาคารพาณิชยในประเทศไทย โดยเฉพาะธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ใน
ปจจุบัน 

2. ทําใหเขาใจความสัมพันธปจจัยตางๆ  ที่เกี่ยวของ ทั้งปจจัยภายในที่ควบคุม
ไดและปจจัยภายนอกที่ควบคุมไมได กับการใหบริการสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญและสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร 
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3. ทําใหไดขอมูลท่ีมีประโยชนจากการศึกษา   ไวใชเปนแนวทางการวางแผน
เชิงกลยุทธในการพัฒนาและสงมอบบริการสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) ไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึนโดยมีฐานขอมูลจากงานวิจัยชวยสรางความ
ไดเปรียบทางการแขงขันเหนือธนาคารพาณิชย หรือสถาบันทางการเงินอ่ืนๆ ตอไป 

สมมติฐานของการวิจัย 

สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยดานคุณลักษณะสวนตัวของบุคลากรในแผนกสินเช่ือที่
แตกตางกัน     มีอิทธิพลตอการใหบริการสินเช่ือของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
สํานักงานใหญและสาขาในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยดานคุณลักษณะของผูใชบริการ มีความสัมพันธกับการ
ใหบริการสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญและสาขาใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 3 ปจจัยดานคุณลักษณะของผูใหบริการ มีความสัมพันธกับการ
ใหบริการสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญและสาขาใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 4 ปจจัยดานองคประกอบของบริการสินเชื่อ มีความสัมพันธกับ
การใหบริการสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญและสาขา
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 5 ปจจัยดานประเภทบริการสินเชื่อของธนาคาร มีความสัมพันธ
กับการใหบริการสินเช่ือของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญและ
สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 6 ปจจัยดานปจจัยที่ควบคุมไมไดมีความสัมพันธกับการ
ใหบริการสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญและสาขาใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคิด 

    ตัวแปรอิสระ               ตัวแปรตาม 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. แนวคิด 

แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของในการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การใหบริการสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญและสาขา
ในเขตกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมเน้ือหาสําคัญตางๆ ดังน้ี 

ไทยประกันชีวิต บริษัทจํากัด  (2552) สินเช่ือหรือเงินกู หมายถึง การท่ี
ธนาคารใหลูกคากูยืมเงินจํานวนหน่ึง โดยมีกําหนดเวลาชําระหน้ีที่แนนอนและมีทั้ง

คุณลักษณะสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
เพศ    อายุ    สถานภาพสมรส    ระดับการศึกษา  ระดับตําแหนงงาน  สํานักงานธนาคารกรงุเทพ จํากัด (มหาชน) 
ที่ปฏิบัติงานอยู ประสบการณการทํางานในดานสินเช่ือของธนาคารกรงุเทพ จํากัด (มหาชน)

คุณลักษณะของผูใชบริการหรือผูกู 
ประเภทของผูใชบรกิาร อุปนิสัยและความซ่ือสัตย ช่ือเสียงและประวัติที่ผานมา ความสามารถในการชําระหนี้
ประสิทธิภาพในการสรางรายได/บริหารงานหรือขยายกิจการ   วัตถุประสงคในการกูเงิน  

เงินทุนหรอืโครงสรางเงนิทุนและสินทรัพยทีม่ีอยู หลักประกัน    สภาพคลองทางการเงนิ 

องคประกอบของบริการสินเช่ือ 

ประเภทหรือรปูแบบของสินเช่ือ วงเงนิกู ระยะเวลาการใหสินเช่ือหรือชําระหนี้  ประเภทและอัตราดอกเบีย้ 
จํานวนเงนิที่ตองชําระคืนในแตละเดือน   ชองทางการชําระหนี้ สวนลดเงนิสด เอกสารหรือขอมลูทีถู่กตอง
ครบถวน คําแนะนําหรือคําปรึกษาตามความเหมาะสม  สถานที่ใหบริการ  กระบวนการเก็บหรอืชําระหนี้   

การใหบริการ
สินเชื่อของ
ธนาคาร

กรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) 
สํานักงานใหญ 
และสาขาใน
เขตกรุงเทพ 

มหานคร

ปจจัยที่ควบคุมไมได 
ปจจัยดานเศรษฐกิจ   ปจจัยดานการเมืองและกฎหมาย   ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม    
ปจจัยดานประชากรศาสตร  

คุณลักษณะของผูใหบริการหรือธนาคาร 
 นโยบายของธนาคาร   ดุลยพนิิจของผูบริหารหรือผูอนุมัติ เงือ่นเวลาทีเ่หมาะสม 

ประเภทบริการสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
สินเช่ือเพ่ือรไีฟแนนซ สินเช่ือสําหรับโครงการจัดสรรที่ธนาคารใหการสนับสนนุ   สินเช่ือเพือ่กลุมวิชาชีพ
เฉพาะ สินเช่ือสําหรับลูกคาของสมาชิกสามัญในสมาคมธุรกิจรับสรางบาน สินเช่ือบัวหลวงพูนผล สินเช่ือ
สวนบุคคล  สินเช่ือเพ่ือยานยนตใชกาซธรรมชาติ   สินเช่ือบวัหลวงกรนี สินเช่ือโครงการแปลงสินทรพัยเปนทุน 
สินเช่ือบวัหลวงประหยัดพลงังาน–SMEs สินเช่ือตามโครงการรัฐบาลเพราะทานคือผูประกอบการเอสเอ็มอี 
โครงการสนับสนุนการปรับปรุง/ฟนฟูสภาพเครือ่งจักรแกเอสเอ็มอี บัวหลวง เอสเอ็มอี นวัตกรรมโปรเจคต    
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ชนิดท่ีตองมีหลักทรัพยค้ําประกัน และชนิดท่ีไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน สําหรับ
หลักทรัพยที่นิยมนํามาใชในการคํ้าประกันเงินกูยืม ไดแก ที่ดิน อาคาร สิ่งกอสราง 
และเงินฝากในบัญชี เปนตน ซึ่งอาจจะชําระหนี้คร้ังเดียวเต็มจํานวนหรือผอนชําระ
เปนงวดๆ  และธนาคารจะคิดดอกเบ้ียตามอัตราท่ีตกลงกัน  

อภินันท จันตะนี (2553)  สินเชื่อ เปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนพรอมกับหนี้สิน และเครดิต
ที่แยกออกจากกันไมได ทั้งน้ี สินเชื่อและเงินมีความคลายคลึงกัน เน่ืองจากในทาง
ปฏิบัต ิการใหสินเชื่อ มักใชเงินเปนเคร่ืองมือในการใหสินเชื่อและการชําระหน้ีสิน 

ไทยประกันชีวิต บริษัทจํากัด  (2552) บทบาทของสินเชื่อสามารถจําแนก
ออกไดเปน บทบาทของสินเชื่อในเศรษฐกิจ บทบาทของสินเชื่อตอการบริโภค 
บทบาทของสินเชื่อตอการลงทุน และบทบาทของสินเชื่อตอการใชจายและระดับ
รายได 

วิทยาลัยการอาชีพเทิง (2553) สิ่งแวดลอมมหภาค เปนปจจัยท่ีควบคุม
ไมได  (Uncontrollable  Factors) ซึ่งตางก็มีอิทธิพลตอการดําเนินธุรกิจตางๆ รวมท้ัง
การพิจารณาอนุมัติการใหบริการสินเชื่อของธนาคารพาณิชยทั่วไป 

ธนาคารแหงประเทศไทย (2553) ธนาคารพาณิชยเปนสถาบันการเงินที่มี
บทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาและการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  โดยเสริมสราง
ความเจริญเติมโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจใหมั่นคงย่ิงข้ึน ธนาคารพาณิชยถือเปน
แหลงระดมเงินออมและใหกูยืมท่ีใหญที่สุด ซึ่งตองมีความรับผิดชอบตอสาธารณะชน 

ระบบเศรษฐกิจ ลูกคา ตลอดจนผูถือหุน และพนักงานของธนาคาร 

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (2553) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) จัด
ใหบริการดานสินเช่ือ โดยจําแนกออกไดเปนกลุมลูกคาบุคคลและกลุมลูกคาธุรกิจ 
โดยธนาคารฯ เปนธนาคารพาณิชยที่กอตั้งมานาน และมีความนาสนใจ โดยเฉพาะ
บริการดานสินเชื่อที่ทางธนาคารจัดไวใหบริการ  

ศิริวรรณ   เสรีรัตน (2541); พีเพิล ซินเนอจี บริษัทจํากัด (2553); โปรซอฟท 
คอมเทค บริษัทจํากัด (2553) เน่ืองจากบริการมีความแตกตางจากผลิตภัณฑ บริการจึง
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มีองคประกอบดานสวนประสมทางการตลาดท่ีแตกตางออกไป  การจัดการทางดาน
การตลาดของธุรกิจบริการตองผสมผสานกัน จนไมอาจแบงแยกออกจากกันไดอยาง
ชัดเจนข้ึนอยูกับแตละบริการดวย ซึ่งสวนประสมทางการตลาดหรือ 7P’s ของบริการ
ที่ตองมีความสอดประสานกันเปนอยางดี ทําใหเกิดประสิทธิผล 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาคร้ังน้ี เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมุงเนน
การสํารวจเชิงพรรณนา (Descriptive Research)   

กลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังน้ี เปนตัวแทนของบุคลากรในแผนกสินเช่ือของ
ธนาคารกรุง เทพ  จํ า กัด  (มหาชน )  สํา นักงานใหญและสาขาต างๆ  ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีอายุตั้งแต 20 ปขึ้นไป โดยไมจํากัดระดับตําแหนงงาน และ
ประสบการณการทํางาน จํานวน 384 ราย แยกเปนจากสํานักงานใหญ จํานวน 32 ราย 
และสาขาตางๆ ใน 3 เขต ประกอบดวย เขตบางรัก 10 สาขา เขตสัมพันธวงศ 5 สาขา 
และเขตปทุมวัน 17 สาขา รวม 32 สาขาๆ ละ 11 ราย รวมจํานวน 352 ราย 

สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คาสถิติรอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  โดยใชการทดสอบกลุมตัวอยาง
อิสระ (Independent Sample Test) หรือ คา t  การวิเคราะหคาความแปรปรวนทาง
เดียว (One Way Analysis Of Variance: One-way ANOVA) หรือ คา F  และการ
วิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis: MRA) ในการทดสอบ
สมมติฐาน  
4. สรุปผลการศึกษา 
สรุปผลการวิเคราะหคุณลักษณะสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีคุณลักษณะเปนเพศหญิง จํานวน 228 ราย คิด
เปนรอยละ 59.38 มีอายุระหวาง 31-40 ป จํานวน 195 ราย คิดเปนรอยละ 50.78 มี
สถานภาพสมรส จํานวน 213 ราย คิดเปนรอยละ 55.47 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 

จํานวน 193 ราย คิดเปนรอยละ 50.26 มีตําแหนงงานระดับปฏิบัติการ จํานวน 350 ราย 
คิดเปนรอยละ 91.15 ปฏิบัติงานอยูในธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาในเขต



34

(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที ่2 ฉบับที่ 1)

ปทุมวัน จํานวน 181 ราย คิดเปนรอยละ 47.14 และมีประสบการณการทํางานในดาน
สินเช่ือของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ระหวาง 3-4 ป จํานวน 173 ราย คิดเปน
รอยละ 45.05 

สรุปผลการวิเคราะหปจจัยดานคุณลักษณะของผูใชบริการหรือผูกู 
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาช่ือเสียงและประวัติที่ผานมาเปนปจจัย

ดานคุณลักษณะของผูใชบริการ ที่มีสัมพันธกับการใหบริการสินเช่ือธนาคารกรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน) มากท่ีสุด  
สรุปผลการวิเคราะหปจจัยดานคุณลักษณะของผูใหบริการหรือธนาคาร 

ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาดุลยพินิจของผูบริหารหรือผูอนุมัติเปน
ปจจัยดานคุณลักษณะของผูใหบริการ ที่มีสัมพันธกับการใหบริการสินเช่ือธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มากท่ีสุด  
สรุปผลการวิเคราะหปจจัยดานองคประกอบของบริการสินเชื่อ 

ผูตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นวาวงเงินกูเปนปจจัยดานองคประกอบ
บริการสินเชื่อที่มีสัมพันธกับการใหบริการสินเชื่อธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
มากท่ีสุด 

สรุปผลการวิเคราะหปจจัยดานประเภทบริการสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ      จํากัด 
(มหาชน) 

ผูตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นวาสินเชื่อสําหรับโครงการจัดสรรที่
ธนาคารใหการสนับสนุน และสินเชื่อสําหรับลูกคาของสมาชิกสามัญในสมาคมธุรกิจ
รับสรางบาน เปนปจจัยดานประเภทบริการสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) ที่มีสัมพันธกับการใหบริการสินเช่ือธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มาก
ที่สุด 

สรุปผลการวิเคราะหปจจัยท่ีควบคุมไมได 
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาปจจัยดานเศรษฐกิจ  และปจจัยดาน

อุตสาหกรรมและการแขงขัน เปนปจจัยที่ควบคุมไมได ที่มีสัมพันธกับการใหบริการ
สินเชื่อธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มากที่สุด 
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สรุปผลการวิเคราะหการใหบริการสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
ผูตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นวาปจจัยดานการบรรลุเปาหมายในการ

ดําเนินธุรกรรมดานสินเชื่อของธนาคาร เปนปจจัยในการใหบริการสินเช่ือธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มากท่ีสุด 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 1 พบวา 
เพศ อายุ  สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาท และระดับตําแหนงงานท่ี

แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการใหบริการสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
สํานักงานใหญและสาขาในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน ณ ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.05 

สํานักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)ที่ปฏิบัติงานอยูที่แตกตางกัน     
ไมมีอิทธิพลตอการใหบริการสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สํานักงาน
ใหญและสาขาในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

ประสบการณการทํางานในดานสินเช่ือของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ที่แตกตางกัน  มีอิทธิพลตอการใหบริการสินเช่ือของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
สํานักงานใหญและสาขาในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน ณ ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.05 

 สมมติฐานท่ี  2-6 พบวา  คุณลักษณะของผูใชบริการคุณลักษณะของผู
ใหบริการ องคประกอบของบริการสินเชื่อ ประเภทบริการสินเชื่อของธนาคาร และ
ปจจัยที่ควบคุมไมได มีความสัมพันธกับการใหบริการสินเช่ือของธนาคารกรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญและสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร ณ ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 

โดยปจจัยดานคุณลักษณะของผูใชบริการมีความสัมพันธกับปจจัยอ่ืนๆ มาก
ที่สุด และปจจัยดานคุณลักษณะของผูใหบริการมีความสัมพันธกับปจจัยอ่ืนๆ นอย
ที่สุด 
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตัวแปร สถิติที่ใช Sig.* ผลการทดสอบ 

สมมติฐานที่ 1 

คุณลักษณะสวนตัวของบุคลากรในแผนกสินเชื่อ 

เพศ t-Test 0.0000 ยอมรับ 

อายุ F-Test 0.0110 ยอมรับ 

สถานภาพสมรส F-Test 0.0000 ยอมรับ 

ระดับการศึกษา F-Test 0.0000 ยอมรับ 

ระดับตําแหนงงาน F-Test 0.0002 ยอมรับ 

สํานักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)ที่ปฏิบัติงานอยู F-Test 0.0602 ปฏิเสธ 

ประสบการณการทํางานในดานสินเชื่อของธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) F-Test 0.0000 ยอมรับ 

สมมติฐานที่ 2  
คุณลักษณะของผูใชบริการ  MRA 0.0001 ยอมรับ 

สมมติฐานที่ 3 

คุณลักษณะของผูใหบริการ  MRA 0.0000 ยอมรับ 

สมมติฐานที่ 4 

องคประกอบของบริการสินเชื่อ  MRA 0.0012 ยอมรับ 

สมมติฐานที่ 5 

ประเภทบริการสินเชื่อของธนาคาร  MRA 0.0000 ยอมรับ 

สมมติฐานที่ 6 

ปจจัยที่ควบคุมไมได  MRA 0.0000 ยอมรับ 

 ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 * 

5. อภิปรายผลการศึกษา 
ผลการศึกษาในครั้งน้ีมีความสอดคลองกับผลงานของดวงเดือน พิจิตรชุมพล 

(2543) ที่ทําการศึกษาเกณฑการใหสินเช่ือสถาบันการเงินท่ีมีตอธุรกิจอุตสาหกรรม 
โดยพบวาในดานปจจัยภายนอก สถาบันการเงินพิจารณาจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศมาเปนอันดับแรก สําหรับผลการทดสอบสมมติฐานมีความสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของหลายทาน ไดแก โศรดา บงกชมาศ (2544) ที่ทําการศึกษาปจจัยสื่อสาร
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การตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชสินเชื่อบุคคลของธนาคารไทย  ที่รวมทุนกับตางชาติ 
โดยพบวาลักษณะทางประชากร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพ
สมรส มีความสัมพันธกับการใชบริการสินเช่ือบุคคลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ    วรา
ภรณ วรากุลนุเคราะห (2546) ที่ทําการศึกษาปจจัยในการเลือกใชบริการ ที่มีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมการใชบริการสินเช่ือกรุงไทยเคหะสุขทวีของลูกคาธนาคารกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) กรณีศึกษา: สาขาในสํานักงาน เขตนครหลวง 3  ซึ่งพบวาลูกคาท่ีมี
อายุ สถานภาพสมรส และระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการใช
บริการสินเชื่อกรุงไทยเคหะสุขทวี ดานระยะเวลาการกูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05   วรรัตน สุรียพรรณ (2549) ที่ทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจใชบริการสินเช่ือของลูกคา: ธนาคารออมสินสาขาทาชนะ จังหวัดสุราษฎร
ธานี ซึ่งพบวาปจจัยสวนบุคคลดาน อายุ สถานภาพ และระดับการศึกษา มีผลตอการ
ตัดสินใจใชบริการสินเช่ือของธนาคารออมสินสาขาทาชนะแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05  วิมล จินดาเงิน (2551) ที่ทําการศึกษาปจจัยที่สงผล
กระทบตอปริมาณการใหสิน เชื่อของธนาคารกสิกรไทย  จํ า กัด  (มหาชน ) 
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) ซึ่งพบวาปริมาณเงินกูยืมของธนาคารกสิกรไทยจํากัด 

(มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  และธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
มีความสัมพันธกับปริมาณการใหสินเชื่อของธนาคาร โดยอัตราดอกเบี้ยเงินใหสินเชื่อ
เฉล่ียของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ที่มีความสัมพันธกับปริมาณการใหสินเช่ือ
ของธนาคาร   และอาภาพร มวงมณี (2552) ที่ทําการศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอ
ปริมาณสินเชื่อของธนาคารพาณิชยไทยในชวงป 2542 ถึงป 2552 ซึ่งพบวาปจจัยที่มี
ผลตอปริมาณสินเชื่อของธนาคารพาณิชยไทยขนาดเล็กอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ไดแก ปริมาณเงินฝากของกลุมธนาคารพาณิชยขนาดเล็ก สวนตางระหวางอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกูและเงินฝาก และอัตราเงินเฟอ 
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ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังนี้ 
 ผูวิจัยเชื่อมั่นวาขอมูลจากงานวิจัยในคร้ังน้ี สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง
ดวยการนําไปปรับใหเขากับสถานการณปจจุบัน และลักษณะการบริหารจัดการ
บริการสินเชื่อของสถาบันการเงินหรือธนาคารตางๆ เพื่อการพัฒนาบริการใหมี
ประสิทธิภาพและตรงกับความตองการของลูกคาหรือผูกูมากข้ึน 

ขอเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังตอไป 
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะใหผูที่สนใจในการศึกษาในเร่ืองท่ีคลายคลึงกันน้ี ควรมี

การเพิ่มจํานวนตัวแปรมากขึ้น โดยเฉพาะตัวแปรอิสระ เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธใน
มุมมองอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกันใหครอบคลุมเน้ือหาไดกวางขวางมากข้ึน รวมทั้งการ
เลือกใชเคร่ืองมือวิจัยอ่ืนควบคูกันในการเก็บขอมูล และการขยายขอบเขตของพ้ืนที่
ในการศึกษาใหกวางขวางย่ิงข้ึน โดยพิจารณาศึกษาในพื้นที่ตางจังหวัด เพื่อใหได
ขอมูลในเชิงเปรียบเทียบทําใหผลงานวิจัยมีประสิทธิภาพ และมีประโยชนมากข้ึน 
นอกจากน้ี ควรพิจารณาศึกษาเพ่ือทบทวนเปนระยะสําหรับการพัฒนาอยางตอเนื่องท่ี
มีความสอดคลองกับสถานการณในปจจุบันมากท่ีสุด  
เอกสารอางอิง 

กุลธน ธนาพงศธร. การบริหารงานบุคคล. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2528 

คณิตา   รัชตเษรษฐกุล. ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการรับบริการสินเชื่อของ
ลูกคา บมจ.ธนาคารกรงุไทย กรณีศึกษา: สาขาหาดใหญ, สารนิพนธสาขาการ
จัดการธุรกิจเกษตร, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2546  

จินตนา บุญบงการ. สถานภาพสตรีกับบันไดสูตําแหนงบริหาร อุปสรรคและขวาก

หนามท่ีคอยๆเลือนราง, จุฬาลงกรณวารสาร 1, 3, เมษายน-มิถุนายน 2532 

จิราภา พรรณนิยม. พฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกคาสินเชื่อที่มีตอการบริหาร
จัดการธนาคารออมสินภาคนครหลวง, วิทยานิพนธสาขาการจัดการท่ัวไป, 
คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2549 
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ชมเพลิน  จันทรเรืองเพ็ญ. เศรษฐศาสตรการเงินและการธนาคาร. พิมพครั้งท่ี 1, 

กรุงเทพมานคร: ไทยวัฒนาพานิช, 2522 

ดวงเดือน พิจิตรชุมพล. เกณฑการใหสินเชื่อสถาบันการเงินท่ีมีตอธุรกิจอุตสาหกรรม, 

วิทยานิพนธสาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรม,สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2543 

ธนาคารแหงประเทศไทย. ตลาดเงิน, เอกสารเผยแพร, 2553 

นิวัฒน กาญจนภูมินทร. สินเชื่อ, ขอมูลสาธารณะ, บริษทั ขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด, 

2553 

วรรัตน สุรียพรรณ. ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการสินเชื่อของลูกคา: ธนาคาร
ออมสินสาขาทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี, วิทยานิพนธ, คณะบริหารธุรกิจ, 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี, 2549 

วราภรณ วรากุลนุเคราะห. ปจจัยในการเลือกใชบริการท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใช
บริการสินเชื่อ กรุงไทยเคหะ สุขทวีของลูกคาธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) กรณีศึกษา: สาขาในสํานักงาน เขตนครหลวง 3, สารนิพนธ
สาขาวิชาการจัดการ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2546  

วิมล จินดาเงิน. ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอปริมาณการใหสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทย 
จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน), รายงานการคนควาดวย
ตนเองสาขาการเงิน, มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, 2551  

วิมลศักดิ์ ยงหนู. พฤติกรรมและความพึงพอใจของพนักงานสาขาและล ูกคาท่ีใชบริการ
สินเชื่อของศูนยบริการธุรกิจอยุธยาธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน), 
วิทยานิพนธสาขาการจัดการท่ัวไป, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 
2547 

ศิริชัย พงษวิชัย. การหาคาสัมประสิทธิ์ความสอดคลองภายในของครอนบาซ, แนว
ทางการเขียนวิธีดําเนินการ, 2547 
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ศิริวรรณ เสรีรัตน. การบริหารการตลาดยุคใหม. พิมพคร้ังท่ี 1, กรุงเทพมหานคร:  

พัฒนาศึกษา,  
2541 

โศรดา บงกชมาศ. ปจจัยสื่อสารการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชสินเชื่อบุคคลของ
ธนาคารไทยท่ีรวมทุนกับตางชาต,ิ วิทยานิพนธสาขานิเทศศาสตรพัฒนาการ, 
คณะนิเทศศาสตร, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544  

สมบัติ ทีฆทรัพย. การประเมินสภาพแวดลอมภายนอก, คูมือประกอบการสอน, 2553 

สุชาดา กีระนันทน. ทฤษฎีและวิธีการสํารวจตัวอยาง. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2540 

สุดาดวง  เรืองรุจิระ. หลักการตลาด. พิมพครั้งท่ี 8, กรุงเทพมหานคร: ประกายพรึก, 

2541 

อภินันท จันตะนี. การเงินการธนาคาร, เอกสารประกอบการเรียนการสอน, 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2553 

อภิรดี ประมวลศักดา. การศ ึกษาเร่ืองการประยุกตใชแบบจำลองโพรบิท (Probit 

Model) ในการประเมินปจจัยบงชี้คุณภาพลูกหนีส้ินเชื่อ, วิทยานิพนธสาขา
เศรษฐศาสตรธุรกิจ, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2546 

อภิวัลย ศรีรุงเรืองชัย. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาครของขาราชการและลูกจางประจํา 
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร, วิทยานิพนธสาขาการจัดการท่ัวไป, คณะ
บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2552 

อาภาพร มวงมณี. การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอปริมาณสินเชื่อของธนาคารพาณิชยไทย
ในชวงป 2542 – 2552, รายงานการศึกษาคนควาอิสระสาขาการเงิน, 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, 2552 

Kotler, Philip. Marketing Management. 8th Edition, USA: Prentice Hall, 1994  

ขอมูลเครดิตแหงชาติ บริษัท จํากัด. สินเชื่อ, ขอมูลออนไลน, 2553 เขาถึงไดจาก 
http://www.ncb.co.th 
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ไทยประกันชีวิต บริษัทจํากัด. สินเชื่อ, ขอมูลออนไลน, 2552 เขาถึงไดจาก 
www.thailife.com (2552) 

ไทยโฮมมาสเตอร. การวิเคราะหสินเชื่อ, ขอมูลออนไลน, 2553 เขาถึงไดจาก 

www.thaihomemaster.com 

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน). ธนาคารกรุงเทพ, ขอมูลธนาคาร, 2553 เขาถึงได
จาก http://www.bangkokbank.com 

ธนาคารแหงประเทศไทย. สาขาธนาคาร, ขอมูลออนไลน, 2553 เขาถึงไดจาก  
http://www.bot.or.th/thai/paymentsystems/psservices 

ธนาคารอาคารสงเคราะห. การขอสินเชื่อ, วารสารธอส., 2553 เขาถึงไดจาก 
www.ghb.co.th  

พิภพ อุดร. สวนประสมของการตลาดบริการ, บทความออนไลน, 2553 เขาถึงไดจาก 
www.arip.co.th 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. การวิเคราะหสินเชื่อ, เอกสารประกอบการ
เรียนการสอน, 2553 เขาถึงไดจาก mis.rmutt.ac.th/sme 

วิทยาลัยการอาชีพเทิง. สภาพแวดลอมภายนอก, ขอมูลออนไลน, 2553 เขาถึงไดจาก 

www.tice.ac.th 

วิทยาลัยการอาชีพเทิง. สวนประสมทางการตลาด, เอกสารประกอบการสอนวิชาการ
ตลาด, 2553  เขาถึงไดจาก www.tice.ac.th 

สยามอินโฟบิส. นโยบายการใหบริการสินเชื่อ, ขอมูลออนไลน, 2553 เขาถึงไดจาก 
www.siaminfobiz.com 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง. สินเชื่อ, ขอมูลออนไลน, 2553 เขาถึงไดจาก 
http://www.fpo.go.th/S-I/Source/ECO 

สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน จังหวัดนครสวรรค. การวิเคราะหสภาวะ
แวดลอมภายนอก, ขาวประชาสัมพันธ, 2553 เขาถึงไดจาก  
http://nakhonsawan.labour.go.th/2010  
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อภินันท  จันตะนี.  การทบทวนวรรณกรรม, บทความทางอินเทอรเน็ต, มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 

พระนครศรีอยุธยา, 2547  เขาถึงไดจาก http://aphinant.aru.ac.th/wp-content 

โฮมสมารท. ชนิดของสินเชื่อ, ขอมูลออนไลน, 2553 เขาถึงไดจาก 
http://www.livesmart.co.th/th/loan_typ.asp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


