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ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเช่ือ SME  

ของธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

(THE IMPACT FACTORS OF DECISION FOR 

USING SME CREDIT SERVICE OF KASIKORN BANK) 

วไิลวรรณ อุดมโชคพิพฒัน์1 กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ2 

-------------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการด้านสินเช่ือ SME ของธนาคารกสิกรไทย เป็น

งานวิจยัเชิงพรรณนา และ เชิงอนุมาน โดยเลือกกลุ่มตวัอย่างเป็นผูใ้ช้บริการด้าน

สินเช่ือ SME ของธนาคารกสิกรไทยจากในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุตั้งแต่  25 ปี

ข้ึนไป โดยอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และมีประสบการณ์ใช้สินเช่ือ SME มา

ก่อนโดยใช้แบบสอบถามจาํนวน 400 ตวัอย่าง สถิติท่ีใช้ได้แก่ ค่าสถิติร้อยละ  

(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และ ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ค่าสถิติ t-test  และ ค่าสถิติ One Way ANOVA 

ผลการวิจยัพบวา่ เป็นผูช้ายจาํนวนร้อยละ 52.50 และ เพศหญิง จาํนวนร้อย

ละ 47.50 มีช่วงอายุระหวา่ง 46-50 ปี มากท่ีสุด ส่วนมากสมรสแลว้ วุฒติการศึกษา

ระดบัปริญญาตรีร้อยละ 51.75 ลกัษณะธุรกิจส่วนมากเป็นบริษทัจาํกดั ประเภทธุรกิจ

ดา้นการผลิตเป็นส่วนมาก ปัญหาท่ีประสบในการใช้สินเช่ือส่วนมากประสบปัญหา 

อตัราดอกเบ้ียสูง ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ รายได้ และการบริการ มีผลต่อการ

ตดัสินใจใช้บริการด้านสินเช่ือ SME ของธนาคารกสิกรไทยแตกต่างกันอยู่ใน

ระดับสูง ด้านแนวโน้มการใช้บริการในอนาคตส่วนมากมีแนวโน้มจะใช้บริการ

สินเช่ือของธนาคารกสิกรไทยมากข้ึน 

--------------------------------------------------- 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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     Abstract 

 The purpose of this independent study is the impact factors of decision for 

using SME credit service of kasikorn bank.  This research is descriptive research 

and inferential statistics. The attitude from using SME credit service kasikorn bank 

was also studied 25 years of age live in Bangkok. And experienced in the used SME 

credit service of 400 samples were used, including in the percentage (Percentage) 

Average (Mean) and Standard Deviation (Standard Deviation) t-test and One Way 

Anova. 

This study was concluded by simple random sampling the method to collect 

data by 400 questionnaires.  The research aimed to study the effect of demographic 

factor.  The research to discover 52.50 percentage of male and 47.50 percentage  

female.  Range of age was mostly between 46-50 years old.  Status of marriage, 

level of educations, and type of business were the main factors in consideration.  

The demographic income and services factor effect to differentiation of decision for 

using SME credit service of kasikorn bank as concluded  in this research.  The level 

of pressure from using SME credit service of kasikorn bank was high. 

1. บทนํา   

 ธนาคารกสิกรไทย  ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี  8 มิถุนายน พ.ศ. 2488  ดว้ยทุนจด

ทะเบียน  5 ลา้นบาท  และพนกังานชุดแรกเร่ิมเพียง 21 คน จากจุดท่ีเร่ิมตน้จนถึงวนัน้ี 

ธนาคารกสิกรไทยเติบโตอย่างมัน่คง  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554  มีทุนจด

ทะเบียน 30,486 ลา้นบาท มีสินทรัพยจ์าํนวน 1,672,341 ลา้นบาท  เงินรับฝากจาํนวน 

1,202,505 ลา้นบาท  เงินให้สินเช่ือจาํนวน 1,167,157 ลา้นบาท  มีสาขาในประเทศ

จาํนวน 808 สาขา โดยเป็นสาขาในกรุงเทพมหานครจาํนวน 284 สาขา สาขาในส่วน

ภูมิภาคจาํนวน 524 สาขา และมีสาขาหรือสาํนกังานตวัแทนต่างประเทศจาํนวน 8แห่ง  

 ธนาคารกสิกรไทย เป็นสถาบนัการเงินมีทั้งบริการจดัการธุรกรรมทางการ

เงินครบวงจรเพื่อช่วยอาํนวยความสะดวกใหลู้กคา้ เช่น ลูกคา้บุคคล, ลูกคา้ SME และ 
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ลูกคา้ธุรกิจขนาดใหญ่ เพื่อให้ธุรกิจคล่องตวั เพื่อตอบสนองความตอ้งการ และลด

ขอ้จาํกดัทางการเงิน ภายใตค้าํขวญัของธนาคารท่ีว่า “บริการทุกระดบัประทบัใจ” 

อาทิ สินเช่ือ SME  

 ดังนั้ นการศึกษาปัจจัยในคร้ังน้ีข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยสามารถนําไปใช้

ประโยชน์ในการวางแผน ปรับปรุง นาํเสนอผลิตภณัฑ์ดา้นสินเช่ือ SME ไม่วา่จะเป็น

ดา้นลกัษณะธุรกิจ SME  ดา้นพฤติกรรมธุรกิจ SME ดา้นแรงจูงใจของสินเช่ือ SME  

และ ดา้นการบริการสินเช่ือ SME  

วตัถุประสงค์การวจัิย 

  1. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นลกัษณะธุรกิจ SME ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ

สินเช่ือ SME ธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานคร   

 2. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นพฤติกรรมธุรกิจ SME ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้

บริการสินเช่ือ SME ธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานคร   

 3. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นแรงจูงใจของสินเช่ือSME จะมีผลต่อการตดัสินใจใช้

บริการสินเช่ือ SME ธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานคร   

 4. เพื่อศึกษาการบริการสินเช่ือ SME จะมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือ 

SME ธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานคร   

สมมติฐานการวจัิย 

 1. ธุรกิจ SME ท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อายุ การศึกษา ฯลฯ ท่ี

แตกต่างกนัจะมีปัจจยัการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือ SME ธนาคารกสิกรไทยในเขต

กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 

2. ธุรกิจ SME ท่ีมีลกัษณะธุรกิจ ไดแ้ก่ ขนาดธุรกิจ ประเภทธุรกิจ และรายได้

ของธุรกิจ แตกต่างกนัจะมีปัจจยัการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือ SME ธนาคารกสิกร

ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 

 3. พฤติกรรมธุรกิจ SME ไดแ้ก่ การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสินเช่ือ SME   

ความตอ้งการในสินเช่ือ SME และ ความคาดหวงัในสินเช่ือ SME แตกต่างกนัจะมี
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ปัจจยัการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือ SME ธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

ไม่แตกต่างกนั              

 4. แรงจูงใจของสินเช่ือSME ได้แก่ อัตราดอกเบ้ียเงินกู้สินเช่ือ SME 

ค่าธรรมเนียมจดัการใหกู้สิ้นเช่ือ SME  การบริการสินเช่ือ SME แตกต่างกนัจะมีปัจจยั

การตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือ SME ธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่

แตกต่างกนั 

ขอบเขตในการศึกษาวจัิย  

1. ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์ คือ ลูกคา้ SME ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ี

เป็นลูกคา้สินเช่ือ SME กบัธนาคารกสิกรไทยทั้งส้ินจาํนวนทั้งหมด 413,978 ราย 

(ธนาคารกสิกรไทย. 2554) เป็นกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 440 ราย จากลูกค้า 10 

ศูนยบ์ริการสินเช่ือ SME เช่น ศูนยถ์นนสาทรจาํนวน  44 ราย ศูนยถ์นนเสือป่าจาํนวน 

44 ราย ศูนยถ์นนจนัทน์ 44 ราย ศูนยเ์พชรบุรี 17 จาํนวน 44 ราย ศูนยส์ํานกัสีลม

จาํนวน 44 ราย ศูนยด์าวคนองจาํนวน 44 ราย ศูนยถ์นนเพชรเกษมจาํนวน 44 ราย 

ศูนยส์ามพรานจาํนวน 44 ราย ศูนยบ์างมดจาํนวน 44 ราย และ ศูนยบ์างขุนเทียน

จาํนวน 44 ราย  

2. ขอบเขตด้านเน้ือหา เป็นศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัย  ท่ี

เก่ียวกบัลษัณะธุรกิจ SME พฤติกรรมผูบ้ริโภค และการตดัสินใจซ้ือ   

3. ขอบเขตดา้นกรอบเวลา เป็นการศึกษาอิสระ ผูว้ิจยักาํหนดระยะเวลาท่ีใช้

ในการศึกษาวิจยั ตั้งแต่กระบวนการจดัทาํเน้ือหาสาระสําคญัของหัวขอ้ ระเบียบวิธี

วิจยั การจดัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากสนาม ประมวลผล วิเคราะห์ขอ้มูลและแปรผล 

เพื่อให้ไดข้อ้คน้พบเบ้ืองตน้ และรายงานผลการวิจยัจนถึงกระบวนการองคร์วมของ

งานคน้กวา้อิสระ รวมทั้งส้ิน 3 เดือน เร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 - เดือน

มีนาคม พ.ศ. 2555  

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

1. ผลการวจิยัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหารองคก์ารธุรกิจ SME หรือ

ผูส้นใจทัว่ไปไดท้ราบถึงถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือ SME  
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ของธนาคารกสิกรไทย  

2. ผลการวิจยัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อสถาบนัการเงินใชเ้ป็นแนวทางในการ

กาํหนดกลยทุธ์การตลาดในการใหบ้ริการดา้นสินเช่ือ SME ของธนาคารกสิกรไทย  

3. ผลการวิจัยน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อนักวิชาการท่ีจะนําไปเป็นข้อมูล

เบ้ืองตน้ในการวจิยัในอนาคต 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 

  การวจิยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือ SME ของ

ธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูว้จิยัไดก้าํหนดกรอบแนวคิดใน

การศึกษาดงัน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัแปรตาม 

ปัจจัยด้านลักษณะธุรกจิ SME 

-  ขนาดของธุรกิจ SME 

 

      

ปัจจัยด้านแรงจูงใจของ สินเช่ือ SME 

-  อตัราดอกเบ้ียเงินกูสิ้นเช่ือ SME 

-  ค่าธรรมเนียมจดัการให้กูสิ้นเช่ือ SME 

-  การบริการสินเช่ือ SME 

  

      

ปัจจัยด้านพฤติกรรมธุรกจิ SME 

-  การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสินเช่ือ SME ของผูใ้ชบ้ริการ 

-  ความต ้Mr.Silvanus Wandera Makokha องการในสินเช่ือSME  

    

     

  

      

การตัดสินใช้บริการสินเช่ือ 

SME 

-  ช่ือเสียงและความมัน่คง 

   ของสถาบนั 

-  การบริการของเจา้หนา้ท่ี 

   สินเช่ือ 

  ่ ่  

   

   

    

ตวัแปรอสิระ 

1.ปัจจัยด้านลกัษณะประชากรศาสตร์ 

-  เพศ 

-  อาย ุ  

-  สถานภาพสมรส 

-  ระดบัการศึกษา 

-  ธุรกิจของท่านมีลกัษระธุรกิจเป็นแบบใด 

-  ธุรกิจของท่านเป็นธุรกิจประเภทใด 

 

 

 

 

 

  

      

ตวัแปรตาม 
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2. แนวคิด 

 ในการศึกษาวจิยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือSME 

ของธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูว้ิจยัไดค้น้ควา้แนวความคิดทฤษฏี 

และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยัน้ี แบ่งออกเป็นขั้นตอน ดงัน้ี 

 1. ความรู้เกีย่วกบัธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME (Small and      Medium 

Enterprise)  

 มีความหมายครอบคลุมกิจการ 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

 - การผลิต ครอบคลุมการผลิตภาคอุตสาหกรรม เหมืองแร่ และอาจรวมถึง

การผลิตภาคการเกษตร โดยเฉพาะกิจการแปรรูปเกษตรกรรม 

 - การคา้ ประกอบดว้ย การคา้ส่งและการคา้ปลีก รวมทั้งการนาํเขา้และส่งออก 

 - การบริการ เป็นกิจการท่ีสนบัสนุนการผลิต การคา้ การอาํนวยความสะดวก

ต่อการผลิต การคา้และการบริโภค เช่น โรงแรม การท่องเท่ียว การขนส่ง ฯลฯ 

2. แนวความคิด ทฤษฏี ทีเ่กีย่วข้อง  

 - แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกบัการตัดสินใจ  

 บาร์นาร์ด (Barnard)1938 ไดใ้หค้วามหมายของการตดัสินใจวา่เป็นเทคนิควิธี

ท่ีลดทางเลือกลงมาใหเ้หลือเพียงทางเดียว  

 ไซมอน (Simon)1960 ไดใ้ห้ความหมายวา่ การตดัสินใจ เป็นกระบวนการ

ของการหาโอกาสท่ีจะตดัสินใจ การหาทางเลือกท่ีพอเป็นไปได ้และทางเลือกจากงาน

ต่าง ๆ ท่ีมีอยู ่ 

 มูดี (Moody) 1963 ไดใ้หค้วามหมายวา่ การตดัสินใจเป็นการกระทาํท่ีตอ้งทาํ

เม่ือไม่มีเวลาท่ีจะหาขอ้เท็จจริงอีกต่อไป ปัญหาท่ีเกิดข้ึนก็คือ เม่ือใดถึงจะตดัสินใจวา่

ควรหยุดหาขอ้เท็จจริง แนวทางแกไ้ขจะเปล่ียนแปลงไปตามปัญหาท่ีตอ้งการแกไ้ข 

ซ่ึงการรวบรวมขอ้เทจ็จริงเก่ียวพนักบัการใชจ่้ายและการใชเ้วลา  

 กิบสันและอิวาน เซวิช (Gibson and Ivancevich) 1970 ไดใ้ห้ความหมายของ

การตดัสินใจไวว้า่ เป็นกระบวนการสาํคญัขององคก์ารท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งกระทาํอยูบ่น

พื้นฐานของขอ้มูลข่าวสาร (information) ซ่ึง ได้รับมาจากโครงสร้างองค์การ 

พฤติกรรมบุคคล และกลุ่มในองคก์าร  
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 3 ) 

 รีเดอร์ (Reader) ไดศึ้กษา พฤติกรรมของบุคคล และไดแ้สดงให้เห็นวา่ การ

กระทาํของบุคคลนั้นเป็นผลมาจากการท่ีบุคคลมีความเช่ือหรือไม่เช่ือในส่ิง    นั้น ๆ 

ดงันั้นในการตดัสินใจเลือกกระทาํพฤติกรรมทางสังคมของบุคคลทุกเร่ืองจึงเป็นผล

มาจากการท่ีมีความเช่ือและไม่เช่ือ 

 คอทเลอร์ (Kotler) 2003 อา้งอิงจาก อดุลย ์ จาตุรงกุล. 2550: 13-26) ทฤษฎี

เก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือประกอบดว้ยกระบวนการตดัสินใจ 5 ขั้นตอน คือ 1. การรับรู้

ปัญหาหรือความจาํเป็น (Problem or Need Recognition) 2. การแสวงหาขอ้มูล 

(Information Search) 3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) 4. การ

ตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) 5. พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Post purchase 

Feeling)  

 มาสโลว ์ (Maslow) เช่ือว่าพฤติกรรมของมนุษยเ์ป็นจาํนวนมากสามารถ

อธิบายโดยใชแ้นวโนม้ของบุคคลในการคน้หาเป้าหมายท่ีจะทาให้ชีวิตของเขาไดรั้บ

ความตอ้งการ ความปรารถนา และไดรั้บส่ิงท่ีมีความหมายต่อตนเอง 

3. ระเบียบวธีิวจัิย 

 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ

สินเช่ือSME ของธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยไดมี้การดาํเนินการ

ตามขั้นตอนการศึกษาดงัน้ี 

 การกาํหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ลูกค้า SME ในเขต

กรุงเทพมหานคร ท่ีเป็นลูกคา้สินเช่ือ SME กบัธนาคารกสิกรไทยทั้งส้ินจาํนวนทั้งส้ิน

413,978 ราย และไดก้าํหนดการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเป็นไปตามสถิติ (Probability 

Sampling) โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบสะดวก 

(Convenience Sampling) โดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเลือกมาแบบสะดวก 

  การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเคร่ืองมือในการ

เก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วน 
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 3 ) 

 ส่ว นที่1 เ ป็ นแบ บ สอบ ถ า ม เ ก่ี ย วกับ ลัก ษ ณ ะ ส่ วนบุ ค ค ล ของ ผู ้ตอบ

แบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุปัจจุบนั สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ลกัษณะ

ธุรกิจ ประเภทธุรกิจ เงินทุน ยอดขาย แหล่งเงินทุน และ ประเภทสินเช่ือท่ีใช้อยู่ ซ่ึง

เป็นแบบสอบถามท่ีมีคาํถามหลายคาํตอบให้เลือก (Multiple Choice Questions) 

จาํนวน 10 ขอ้ 

 ส่วนที ่2    เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัลกัษณะธุรกิจ SME ท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือ SME ธนาคารกสิกรไทย โดยแบ่งคาํถามเป็น 3 ขอ้ เป็น

คาํถามแบบ Likr Scale เป็นการวดัขอ้มูลประเภทอตัราภาคชั้น (Inverval Scale)  

 ส่วนที ่3    เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นพฤติกรรมธุรกิจ SME ท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือ SME ธนาคารกสิกรไทยโดยแบ่งคาํถามเป็น 3 ขอ้ 

เป็นคาํถามแบบ Likr Scale เป็นการวดัขอ้มูลประเภทอตัราภาคชั้น (Inverval Scale)  

 ส่วนที ่4    เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือ SME ท่ีมี

ผลต่อการใช้บริการสินเช่ือ SME ธนาคารกสิกรไทยโดยแบ่งคาํถามเป็น 5 ขอ้ เป็น

คาํถามแบบ Likr Scale เป็นการวดัขอ้มูลประเภทอตัราภาคชั้น (Inverval Scale)  

 วธีิการทีใ่ช้ในการทดสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

1. ศึกษาคน้ควา้ถึงวธีิการเขียนแบบสอบถาม  

2. นําแบบสอบถามฉบบัร่างท่ีผูว้ิจ ัยสร้างข้ึนเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาสาร

นิพนธ์ เป็นผูพ้ิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้ง 

3. นาํแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัแก้ไขตามคาแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษาสาร

นิพนธ์เรียบร้อยแลว้เสนอผูเ้ช่ียวชาญตรวจ 

4. นาํแบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุงแลว้ไปทดลองใช้ (Try Out) กบักลุ่ม

ตวัอย่าง จาํนวน 40 ชุด เพื่อนาํไปทดสอบหาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดย

วิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบคั (Cronbachs’ Alpha Coefficient) (กลัยา 

วานิชยบ์ญัชา. 2550: 34-35) เพื่อทดสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ซ่ึงไดค้่าเท่ากบั 

0.880  

5. นาํแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ไปสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่ง 
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 3 ) 

 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูว้จิยัไดท้าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล 2 ประเภท 

1. แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากลุ่ม

ตวัอยา่งจานวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผา่นการทดสอบ

คุณภาพ   

2. แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจ้ากการศีกษาคน้ควา้ และเก็บ

รวบรวมขอ้มูลจากหนงัสือ ตาํราทางดา้นการตลาดและทางดา้นอ่ืนๆ ไดแ้ก่  

หนงัสือพิมพ ์วารสาร ส่ิงพิมพต่์างๆ ฯลฯ 

 การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 เม่ือผูว้ยัไดต้รวจสอบความถูกตอ้งเรียบร้อยแลว้ ก็จะนาํมาลงรหสั (Coding) 

และประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social 

Science) โดยใชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

1. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) นาํแบบสอบถาม

ส่วนท่ี 1 วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้ริโภค จาํแนกตวัแปรด้านลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อายุปัจจุบนั สถานภาพสมรส ระดบั

การศึกษา ลกัษณะธุรกิจ ประเภทธุรกิจ เงินทุน ยอดขาย แหล่งเงินทุน และ ประเภท

สินเช่ือท่ีใชอ้ยูห่าค่าร้อยละ (Percentage) และแจกแจงความถ่ี (Frequency)  

2. การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  

     - ค่าสถิติ t-test ใชใ้นการทดสอบค่าความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของกลุ่ม

ตวัอยา่ง 2 กลุ่ม เพื่อทดสอบสมมติฐานท่ี 1 และ 3 ความแตกต่างระหวา่งเพศ และ

สถานภาพสมรส กบัการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือ SME ของธนาคารกสิกรไทยใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

    - ค่าสถิติ One Way ANOVA ใชใ้นการทดสอบค่าความแตกต่างระหวา่ง

คะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมากกวา่ 2 กลุ่ม โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง

เดียว และการทดสอบรายคู่ เพื่อทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ,  4-10 ความแตกต่างระหวา่ง

อายุปัจจุบนั ระดบัการศึกษา ลกัษณะธุรกิจ ประเภทธุรกิจ เงินทุน ยอดขาย แหล่ง
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 3 ) 

เงินทุน และ ประเภทสินเช่ือท่ีใช้อยู่ กบัการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือ SME ของ

ธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ตารางท่ีสรุปผลการทดสอบสมติฐาน (อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05) 

สมติฐานที ่1.  

ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์ 

ค่า

นัยสําคัญ 

เป็นไปตาม 

สมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม 

สมติฐาน 

เพศ 0.512 √  

อาย ุ 0.000  √ 

สถานภาพการสมรส 0.438 √  

การศึกษา 0.192 √  

ลกัษณะธุรกิจ 0.188 √  

ประเภทธุรกิจ 0.287 √  

เงินลทุน 0.438 √  

ยอดขาย 0.147 √  

แหล่งเงินทุน 0.102 √  

ประเภทสินเช่ือ 0.750 √  

 เพศท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือSME ของ

ธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานครท่ีไม่แตกต่างกนั จึงมีนัยสําคญัโดย Sig 

มากกวา่ 0.05 

 อายุท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่ออายุกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้

บริการสินเช่ือSME ของธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั จึง

ไม่มีนยัสาํคญัโดย Sig นอ้ยกวา่ 0.05 

 สถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่ออายุกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือSME ของธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานครท่ีไม่

แตกต่างกนั จึงมีนยัสาํคญั โดยมีค่า Sig มากกวา่ 0.05 
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 3 ) 

 ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือSME 

ของธนาคารกสิ กรไทยในเขตกรุงเทพมหานครท่ีไม่แตกต่างกนั จึงมีนยัสําคญั โดยมี

ค่า Sig มากกวา่ 0.05 

 ลกัษณะธุรกิจท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือSME 

ของธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานครท่ีไม่แตกต่างกนั จึงมีนยัสาํคญัโดยมีค่า 

Sig มากกวา่ 0.05 

 ประเภทธุรกิจท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือSME 

ของธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานครท่ีไม่แตกต่างกนั จึงมีนยัสาํคญัโดยมีค่า 

Sig มากกวา่ 0.05 

 เงินลงทุนท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือSME ของ

ธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานครท่ีไม่แตกต่างกนั จึงมีนยัสําคญัโดยมีค่า Sig 

มากกวา่ 0.05 

 ยอดขายท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือSME ของ

ธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานครท่ีไม่แตกต่าง จึงมีนยัสําคญัโดยมีค่า Sig 

มากกวา่ 0.05 

 แหล่งเงินทุนท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือSME 

ของธนา คารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานครท่ีไม่แตกต่างกนั จึงมีนยัสําคญัโดยมี

ค่า Sig มากกวา่ 0.05 

 ประเภทสินเช่ือท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือSME 

ของธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานครท่ีไม่แตกต่างกนั จึงมีนยัสาํคญัโดยมีค่า 

Sig มากกวา่ 0.05 
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สมมติฐานที ่2   

ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยด้าน

ลกัษณะธุรกจิ SME 

ค่า

นัยสําคัญ 

เป็นไปตาม 

สมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม 

สมติฐาน 

ขนาดของธุรกิจ SME 0.288 √  

ประเภทธุรกิจ SME 0.555 √  

รายไดข้องธุรกิจ SME   0.003  √ 

  

ขนาดของธุรกิจ SMEท่ีแตกต่างมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือ SME 

ของธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั จึงมีนยัสําคญัโดยมีค่า 

Sig มากกวา่ 0.05 

 ประเภทธุรกิจ SME ท่ีแตกต่างมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือ SME 

ของธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั จึงมีนยัสําคญัโดยมีค่า 

Sig มากกวา่ 0.05 

 รายไดข้องธุรกิจ SME ท่ีแตกต่างมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือ SME 

ของธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั จึงไม่มีนยัสําคญัโดยมีค่า 

Sig นอ้ยกวา่ 0.05 

สมติฐานที ่3. 

ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยด้าน

พฤติกรรมธุรกจิ SME 

ค่า

นัยสําคัญ 

เป็นไปตาม 

สมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม 

สมติฐาน 

อตัราดอกเบ้ียเงินกูสิ้นเช่ือ SME 0.188 √  

ค่าธรรมเนียมจดัการใหกู้สิ้นเช่ือ SME   0.073 √  

การบริการสินเช่ือ SME 0.015  √ 

  

อตัราดอกเบ้ียเงินกู้สินเช่ือ SME ของผูใ้ช้บริการท่ีแตกต่างมีผลต่อการ

ตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือ SME ของธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานครไม่

แตกต่างกนั จึงมีนยัสาํคญัโดยมีค่า Sig มากกวา่ 0.05 
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 ค่าธรรมเนียมจดัการให้กูสิ้นเช่ือ SME  ของผูใ้ชบ้ริการท่ีแตกต่างมีผลต่อการ

ตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือ SME ของธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานครไม่

แตกต่างกนั จึงมีนยัสาํคญัโดยมีค่า Sig มากกวา่ 0.05 

 การบริการสินเช่ือ SME  ของผูใ้ช้บริการท่ีแตกต่างมีผลต่อการตดัสินใจใช้

บริการสินเช่ือ SME ของธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั จึงไม่

มีนยัสาํคญัโดยมีค่า Sig นอ้ยกวา่ 0.05 

สมติฐานที ่4. 

ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยด้าน

แรงจูงใจของสินเช่ือ SME 

ค่า

นัยสําคัญ 

เป็นไปตาม 

สมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม 

สมติฐาน 

ช่ือเสียงและความมัน่คงของสถาบนั 0.105 √  

การบริการของเจา้หนา้ท่ีสินเช่ือ 0.106 √  

เง่ือนไขของสินเช่ือ 0.196 √  

หลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 0.055 √  

ความรวดเร็วของการอนุมติัสินเช่ือ 0.087 √  

  

ช่ือเสียงและความมัน่คงของสถาบนั ของผูใ้ช้บริการท่ีแตกต่างมีผลต่อการ

ตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือ SME ของธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานครไม่

แตกต่างกนั จึงมีนยัสาํคญัโดยมีค่า Sig มากกวา่ 0.05 

 การบริการของเจ้าหน้าท่ีสินเช่ือ ของผู ้ใช้บริการท่ีแตกต่างมีผลต่อการ

ตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือ SME ของธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานครไม่

แตกต่างกนั จึงมีนยัสาํคญัโดยมีค่า Sig มากกวา่ 0.05 

 เง่ือนไขของสินเช่ือของผูใ้ช้บริการท่ีแตกต่างมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการ

สินเช่ือ SME ของธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั จึงมี

นยัสาํคญัโดยมีค่า Sig มากกวา่ 0.05 
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 หลักทรัพย์ค ํ้ าประกันของผู ้ใช้บริการท่ีแตกต่างมีผลต่อการตัดสินใจใช้

บริการสินเช่ือ SME ของธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั จึง

มีนยัสาํคญัโดยมีค่า Sig มากกวา่ 0.05 

 ความรวดเร็วของการอนุมติัสินเช่ือ ของผูใ้ช้บริการท่ีแตกต่างมีผลต่อการ

ตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือ SME ของธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานครไม่

แตกต่างกนั  จึงมีนยั สาํคญัโดยมีค่า Sig มากกวา่ 0.05 

5. อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 อภิรายผล 

 การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปร 4  กลุ่ม

ท่ี มีการตัดสินใจใช้บริการสินเ ช่ือSME ของธนาคารกสิกรไทยในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีมีอายุตั้งแต่  25 ปีข้ึนไป อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพฯ มีประสบการณ์

ใช้สินเช่ือ SME มาก่อนซ่ึงผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

จาํนวน 210 คน มีอายุระหวา่ง 46-50 ปี มีสถานภาพสมรส มีระดบัการศึกษาอยู่ใน

ระดบัปริญญาตรี มีลกัษณะธุรกิจเป็นบริษทัจาํกดั มีประเภทธุรกิจดา้นการผลิต มีเงิน

ลงทุน 5 ลา้นบาท – 10 ลา้น มียอดขาย 1 ลา้นบาท – 3 ลา้นบาท มีแหล่งเงินทุนจาก

สินเช่ือการพาณิชย ์มีสินเช่ือประเภทวงเงินเบิกเกินบญัชี (O/D) 

 กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัประเภทธุรกิจ SME การรับรู้ขอ้มูล

ข่าวสาร SME  อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้SME และเง่ือนไขของสินเช่ือ ขนาดของธุรกิจ 

SMEท่ีแตกต่างมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือ SME ประเภทธุรกิจ SME 

รายไดข้องธุรกิจ SME การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสินเช่ือ SME ความตอ้งการใน

สินเช่ือ SME ความคาดหวังในสินเช่ือ SME อัตราดอกเบ้ียเงินกู้สินเช่ือ SME 

ค่าธรรมเนียมจดัการให้กูสิ้นเช่ือ SME  การบริการสินเช่ือ SME ช่ือเสียงและความ

มัน่คงของสถาบนั การบริการของเจา้หนา้ท่ีสินเช่ือ  เง่ือนไขของสินเช่ือ หลกัทรัพยค์ ํ้า

ประกนัความรวดเร็วของการอนุมติัสินเช่ือ  

 ปัจจยัส่วนดา้นประชากรศาสตร์อายุท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ใชบ้ริการสินเช่ือSME ของธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพฯ มีสถานภาพสมรสท่ี
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แตกต่างกนั มีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีลกัษณะธุรกิจท่ีแตกต่างกนั มีประเภท

ธุรกิจท่ีแตกต่างกนั มีเงินลงทุนท่ีแตกต่างกนั มียอดขายท่ีแตกต่างกนั มีแหล่งเงินทุนท่ี

แตกต่างกนั มีสินเช่ือท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกนักบัผลงานวิจยัของอุไร

รัตน์ รัตนสุภาพ (2547) ซ่ึงทาํการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการดา้นสินเช่ือ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ศึกษาเฉพาะกรณี

สินเช่ือท่ีอยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ และพบว่า องค์ประกอบการขอ

สินเช่ือปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์มีความแตกต่างกนั  

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะทีเ่กี่ยวกบัผลการผลการศึกษาทีไ่ด้รับ 

 การศึกษาปัจจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงปัจจยัส่วนประชากรศาสตร์ความพึง

พอใจของผูบ้ริโภค ลกักษณะธุรกิจ พฤติกรรมธุรกิจ ปัจจยัจูงใจของสินเช่ือ SME การ

ตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือ SME ผลการศึกษามีส่วนช่วยให้ยืนยนัว่าปัจจยัส่วน

ประชากรศาสตร์ รายได้ และ การบริการซ่ึงเป็นปัจจัยพื้นฐานในการแบ่งตลาด

กาํหนดกลุ่มเป้าหมาย เน่ืองจากความแตกต่างทางคุณลกัษณะดงักล่าว ทาํให้บุคคล

ต่าง ๆ มีความคิดเห็น ทศันคติ หรือความช่ืนชอบท่ีแตกต่างกนั   

ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการวจัิยคร้ังต่อไป 

 เพื่อใหไ้ดรั้บประโยชน์สูงสุดจากงานวจิยั จึงควรทาํการวจิยัเป็นระยะ ๆ อยา่ง

ต่อเน่ือง เพื่อรักษาฐานขอ้มูลให้มีความทนัสมยัอยูต่ลอดเวลาและสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการในตลาดเศรษฐกิจประเทศและเพิ่มความสามารถในการสร้างความไดเ้ปรียบ

ทางการแข่งขนัเหนือคู่แข่งต่อไปและในการวจยัในคร้ังต่อไปควรทาํการศึกษานอก

เขตกรุงเทพมหานคร  

6. บรรณานุกรม 

กัลยา วานิชย์บัญชา. การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล. พิมพค์ร้ังท่ี 9. 

 กรุงเทพฯ: ธรรมสาร, 2549. 
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