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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเช่ือธุรกจิขนาดย่อมของ 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดของผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร 

(FACTORS INFLUENCING DECISION MAKING OF ENTREPRENEUR IN 

SME CREDIT OF STANDARD CHARTERED BANK IN BANGKOK AREA)  

อภิญญา ปรัชญาสันติ1  ผศ.ดร.อิทธิกร ขาํเดช2 

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

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัเร่ือง เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือ

ธุรกิจขนาดย่อมของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดของผู ้ประกอบการในเขต

กรุงเทพมหานคร มีดงัน้ี 1) เพื่อศึกษาความแตกต่างทางประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดกลางของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เต

อร์ดของผูป้ระกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร2) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนผสมทาง

การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดกลางของธนาคาร

สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดของผูป้ระกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร 3) เพื่อศึกษาปัจจยั

อ่ืนๆ (ภาพลกัษณ์ขององค์กร)ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือธุรกิจของทาง

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดของผูป้ระกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีใชท้าํการวิจยัโดยกลุ่มตวัอยา่งประชากรทั้งส้ิน 400 ราย เก็บแบบสอบถาม

เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาอธิบายค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่า

ร้อยละและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และมีการทดสอบสมมติฐาน สถิติเชิงอา้งอิง โดยใช้

ANOVAและMRAเพื่อหาค่าF-test ค่า Sig สัมประสิทธ์ิสหพนัธ์ (R) สัมประสิทธ์ิการ

กาํหนด (R2) และค่าวดัการกระจายความคลาดเคล่ือนเพื่อการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์

ของตวัแปรต่างๆ ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 ผลการวจิยัปรากฏดงัน้ี 

    
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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พบว่า ผูท่ี้ตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดกลางของธนาคาร

สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดของผูป้ระกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศ

ชาย มีอายุระหวา่ง 31 - 40 ปี มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี มีสถานภาพ

สมรส ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจก่อสร้าง ซ่ึงมีรายไดต่้อเดือน80,001 – 120,000 บาท 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ และดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่าง

กัน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดกลางของธนาคาร

สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดของผูป้ระกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร สมมติฐานท่ี 2 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านสินเช่ือธุรกิจ ด้านสถานท่ีประกอบการและ

สถานท่ีให้บริการ ดา้นพนกังาน ดา้นความพร้อมทางดา้นกายภาพมีความสัมพนัธ์ต่อ

การตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดกลางของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เต

อร์ดของผูป้ระกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัอ่ืนๆด้าน

ภาพลกัษณ์ภายนอกขององคก์ร ดา้นผลตอบรับจากลูกคา้ และดา้นความไวว้างใจของ

ลูกคา้ มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดกลางของ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดของผูป้ระกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร 

คําสําคัญ:   สินเช่ือธุรกิจ, ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 

Abstract 

The purpose of this independent study is to study factors influencing the 

decision making of entrepreneur in purchasing SME credit of Standard Chartered 

bank in Bangkok area.  The following objectives 1) To study different personal 

factors that affect buying decision making of entrepreneur in purchasing SME credit 

2) To study marketing mix factors related to purchasing decision making of 

entrepreneur’s SME credit of Standard Chartered bank 3) To study marketing other 

factors related to purchasing decision making of SME credit’s Standard Chartered 

bank.  To bring research sample using random samples from a total experienced 

entrepreneur’s SME credit of Standard Chartered bank in Bangkok of 400 

questionnaires used as a tool to collect data. And data analyses with computer 
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program finished with descriptive statistic describe the frequency values 

(Frequency) percentage (Percentage) average (Mean) and standard deviation values 

(Standard Deviation) and hypothesis testing. Reference statistics using ANOVA and 

Multiple Regression Analysis (MRA) to evaluate F-test value Sig correlation 

coefficient (R) coefficient set (R2) and measure the distribution of error values.  

Findings involve personal data and internet using behaviors of the most 

respondents are male, aged 31-40 years old, single and Bachelor degree.  Most of 

them are construction business with revenue of 80,001 – 120,000 Baht. 

Hypothesis 1. Individual factors show that the different gender and education level 

made different decision making affect the purchasing decision making of SME 

credit’s Standard Chartered bank. Hypothesis 2. The marketing mix: product, place, 

employees, and physical related to the purchasing decision making SME credit’s 

Standard Chartered bank. Hypothesis 3. The others factors: brand image, feedback, 

trust of customer related to the purchasing decision making SME credit’s Standard. 

Chartered bank. 

KEYWORD:  SME  CREDIT , STANDARD CHARTERED BANK (THAI) 

1. บทนํา 

ในปัจจุบนัธนาคารพาณิชยมี์การแข่งขนักนัสูงข้ึน ทางธนาคารจึงหากลยุทธ์

ทุกวธีิทางเพื่อเอาชนะคู่แข่ง  ดงันั้นธนาคารให้ความสําคญักบัการปล่อยสินเช่ือเพราะ

ถือวา่เป็นหนา้ท่ีสําคญัท่ีสุดของธนาคารพาณิชย ์เพราะรายไดส่้วนใหญ่ของธนาคาร

พาณิชยจ์ะไดจ้ากดอกเบ้ียการปล่อยสินเช่ือ และในขณะเดียวกนัการปล่อยสินเช่ือเป็น

หนา้ท่ีท่ีตอ้งเผชิญกบัอตัราการเส่ียงสูง ดงันั้นการวางนโยบายสินเช่ือท่ีมีสมรรถภาพ 

จึงจํา เป็นสําหรับธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง เพื่อท่ีจะเป็นแนวทางท่ีจะนําไปสู่

วตัถุประสงค์ของธนาคารพาณิชย ์และรับใช้บริการแก่สาธารณะท่ีธนาคารพาณิชย์

ตั้งอยูอ่ยา่งพอใจและมีประสิทธิภาพ แต่อยา่งไรก็ตามทางธนาคารก็ประสบกบัปัญหา

ต่างๆ 
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วตัถุประสงค์ในการวจัิย  

การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้าํหนดวตัถุประสงค ์ดงัน้ีคือ 

1.เพื่อศึกษาความแตกต่างทางประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดกลางของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดของ

ผูป้ระกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้

บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดกลางของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดของผูป้ระกอบการ

ในเขตกรุงเทพมหานคร  

3.เพื่อศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ เช่น ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ขององค์กรท่ีมีผลต่อการ

ตัดสินใจใช้บริการสินเช่ือธุรกิจของทางธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดของ

ผูป้ระกอบการ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

4.เพื่อศึกษาปัจจยัปัญหาและอุปสรรคท่ีมีต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือธุรกิจ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดของธุรกิจขนาดย่อมของผู ้ประกอบการในเขต

กรุงเทพมหานครเม่ือเปรียบเทียบกบัธนาคารพาณิชยอ่ื์นเพื่อเป็นขอ้มูลและแนวทาง

ในการพัฒนาปรับปรุงในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของธนาคารเพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

สมมติฐานการวจัิย 

การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยักาํหนดสมมติฐานการวจิยัในการศึกษา ดงัน้ี 

1.ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ซ่ึงประกอบดว้ยเพศ อายุ สถานภาพ ระดบั

การศึกษา รายไดต่้อเดือน ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดกลางของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดของผูป้ระกอบการ

ในเขตกรุงเทพมหานคร  

2.ปัจจยัทางด้านส่วนผสมทางการตลาดซ่ึงประกอบด้วย (ด้านการตลาด

บริการ7Ps) มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดกลาง

ของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดของผูป้ระกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร 
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3.ปัจจยัอ่ืนๆ เช่น ปัจจยัด้านภาพลกัษณ์ขององค์กรมีความสัมพนัธ์ต่อการ

ตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดกลางของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด

ของผูป้ระกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตการวจัิย 

การวจิยัน้ี ผูว้ิจยักาํหนดขอบเขตในการศึกษา ดงัน้ี 

1.ขอบเขตดา้นประชากร เป็นผูท่ี้รับบริการด้านสินเช่ือธนาคารสแตนดาร์ด

ชาร์เตอร์ดในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมสาํนกังานใหญ่และสาขาในเขตกทม. โดย

จะกาํหนดขอบเขตในการศึกษาไวเ้ฉพาะผูป้ระกอบการท่ีใชบ้ริการดา้นสินเช่ือธุรกิจ

ขนาดกลาง ขอบเขตทางดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดบัการศึกษา ประเภทธุรกิจ และรายได ้มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจ

ขนาดกลางกบัธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดในกทม.  

2.ขอบเขตดา้นเน้ือหา ศึกษาคร้ังน้ี จะศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใช้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดกลางของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดของ

ผูป้ระกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจะนาํปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือนาํมาศึกษาในคร้ังน้ี อาทิเช่น 7Ps และ ภาพลกัษณ์ขององคก์ร 

3.ขอบเขตดา้นส่วนผสมทางการตลาด ศึกษาคร้ังน้ี จะศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีต่อ

การเลือกใช้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดกลางของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดของ

ผูป้ระกอบการในกรุงเทพมหานครโดยจะกาํหนดขอบเขตในการศึกษาไวเ้ฉพาะ

ผูป้ระกอบการท่ีใชบ้ริการดา้นสินเช่ือธุรกิจขนาดกลาง ขอบเขตทางดา้นส่วนผสมทาง

การตลาด ท่ีประกอบดว้ย (ดา้นการตลาดบริการ7Ps) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ

สินเช่ือธุรกิจขนาดกลางของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดของผูป้ระกอบการในเขต

กรุงเทพมหานคร 

4.ขอบเขตดา้นระยะเวลา การศึกษาคร้ังน้ีทาํการจดัเก็บขอ้มูลในช่วงเดือน 

มกราคม-พฤศจิกายน 2555 และทาํการประมวลผลวเิคราะห์ขอ้มูลและรายงานในช่วง

เดือนธนัวาคม 
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2. แนวคิด ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 ผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้ และรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี ตาํรา เอกสาร บทความ 

และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 

1.แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งการใหสิ้นเช่ือของสถาบนัการเงิน 

2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 

3. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งทฤษฎีประชากรศาสตร์ 

4.แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งปัจจยัต่อการตดัสินใจซ้ือ 

5.แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งส่วนผสมทางการตลาด 

6.แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งภาพลกัษณ์ขององคก์ร 

7.แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งแนวคิดสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ 

8.แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูป้ระกอบการ 

9.แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งสินเช่ือธุรกิจขนาดยอ่ม 

10.ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

แนวความคิดในการศึกษา ดังนี ้

อลิษา ศรีสุขใส(2553)ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการธนาคารสแตนดาร์ดชาร์

เตอร์ด(ไทย)จาํกดั(มหาชน)เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อการ

ใหบ้ริการท่ีธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย)จาํกดั(มหาชน)กรณีศึกษา:สํานกังาน

ใหญ่ และเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการท่ีมีลักษณะส่วนบุคคล

ต่างกนั  การวิจยัคร้ังน้ีใชว้ิธีสํารวจความคิดเห็นโดยใชแ้บบสอบถาม กลุ่มตวัอยา่งท่ี

ใช้เป็นผูใ้ช้บริการท่ีธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด โดยใช้วิธีการเลือกตวัอย่างแบบ

สะดวก (Convenience Sampling) สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ประกอบไปดว้ยค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน คือค่าสถิติ t-test และ

ค่าสถิติ f-test ผลการวิจยัพบว่า ผูใ้ช้บริการท่ีธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด  อยู่ใน

ระดบัความพึงพอใจสูง สําหรับการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจกบัลกัษณะส่วน

บุคคลนั้ นพบว่า ลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างกันมีความพึงพอใจแตกต่างกัน ซ่ึง

ลกัษณะส่วนบุคคลประกอบด้วยเพศ อายุ รายได้ อาชีพ การศึกษา ส่วนการศึกษา
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พฤติกรรมกบัความพึงพอใจนั้นพบว่า พฤติกรรมในการใช้บริการต่างกนัมีความพึง

พอใจต่างกนัในดา้นของช่วงเวลา และความถ่ีในการใชบ้ริการ 

3. วธีิการดําเนินการวจัิย 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจขนาดกลางของ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดของผูป้ระกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร ในคร้ังน้ี 

ตามวธีิการดาํเนินการวจิยัท่ีครอบคลุมรายละเอียดต่างๆดงัต่อไปน้ี 

ข้อมูลทีใ่ช้วจัิย 

แหล่งขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ยขอ้มูลปฐมภูมิเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้าก

ขอ้มูลท่ีเก่ียวรวบรวมจากกลุ่มตวัอย่าง ด้วยการใช้แบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่าง 

จาํนวน 400 รายในช่วงระหวา่งเดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน 2555 และขอ้มูลทุติยภูมิ

ขอ้มูลท่ีไดม้าจากการทบทวนวรรณกรรมจากหนงัสือ ตาํราเรียน วิทยานิพนธ์ รายงาน

การวจิยัหรือการศึกษาคน้ควา้อิสระ และบทความหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

โครงสร้างของแบบสอบถาม 

 แบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือวิจยัท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ี ซ่ึงประกอบดว้ย 

กลุ่มคาํถามแบบปลายปิดทั้งหมดแยกกลุ่มออกเป็น 4 ส่วน ประกอบดว้ย 

ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุ ระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายไดต้่อเดือน  

และสถานภาพการสมรส ซ่ึงเป็นกลุ่มคาํถามท่ีมีหลายตวัเลือกใหเ้ลือกตอบเพียง

ตวัเลือกเดียว มี 6 ขอ้ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัอ่ืนๆ(ภาพลกัษณ์องค์กร)ได้แก่  

ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นพนกังาน 

ดา้นการให้บริการต่างๆ ด้านความพร้อมทางด้านกายภาพภาพลกัษณ์ภายนอกของ

องค์กร ผลตอบรับจากลูกคา้ และความไวว้างใจของลูกคา้ ซ่ึงเป็นกลุ่มคาํถามท่ีให้

แสดงความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ท่ีทาํการแบ่งระดบั

ความสาํคญัออกเป็น 10 ระดบั มี 31 ขอ้ 
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การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 

การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา สําหรับปัจจยัส่วนบุคคลในส่วนท่ี 1 ของ

แบบสอบถามใช้สถิติการแจกการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยั

อ่ืนๆ(ภาพลกัษณ์องคก์ร)การตดัสินใจซ้ือ ในส่วนท่ี 2, 3 และ 4 ของแบบสอบถามใช้

สถิติการแจกแจงความถ่ี (Frequency) ในรูปค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) ประกอบกนั ซ่ึงแบ่งระดบัความคิดเห็นออกเป็น 11 

ช่วง โดยกาํหนดคะแนนหลกัไว ้10 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งสมบูรณ์ และ0หมายถึงไม่

เห็นดว้ยอยา่งสมบูรณ์ 

การทดสอบสมมติฐานใชก้ารวิเคราะห์สถิติอนุมานแจงความถ่ี (Frequency) 

ในรูปร้อยละ (Percentage) 

วิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัระดบัความพึงใจ โดยใช้ค่าสถิติ 

T-test และ F-test จาก One Way ANOVA 

วิเคราะห์ขอ้มูลแบบถดถอย Multiple Regression Analysis (MRA) จะใช้

วิเคราะห์ผลขอ้มูลในส่วนของปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด และดา้นปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึง

เป็นตวัแปรตามเชิงปริมาณ กบัการตดัสินใจของผูบ้ริโภค ในการผูใ้ช้บริการสินเช่ือ

ธุรกิจขนาดกลางของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงเป็น

แปรตามเชิง 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์พบว่า กลุ่มประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

จาํนวน247คน คิดเป็นร้อยละ61.8 มีอายุ 31 - 40 ปี มากท่ีสุด จาํนวน227 คน คิดเป็น

ร้อยละ56.8 สมรสจาํนวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 45.3 ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษา

ระดบัปริญญาตรีจาํนวน237 คน คิดเป็นร้อยละ59.3 ประกอบธุรกิจก่อสร้างจาํนวน 

128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 ส่วนใหญ่มีรายได ้80, 001 – 120,000 บาท จาํนวน 163 

คน คิดเป็นร้อยละ 40.8แสดงผลการวิเคราะห์ของข้อมูล ด้านปัจจยัส่วนผสมทาง

การตลาดและปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือ

ธุรกิจขนาดกลาง 
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ปัจจยั 
ค่า

นยัสาํคญั 
เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

ไม่เป็นไป 

ตาม

สมมติฐาน 

1 เพศ 0.00 X   

2 อาย ุ 0.224   X 

3 สถานภาพ 0.225   X 

4 ระดบัการศึกษา 0.00 X   

5 ประเภทธุรกิจ 0.618   X 

6 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 0.443   X 

7 ดา้นสินเช่ือธุรกิจ 0.039 X   

8 สถานท่ีประกอบการและสถานท่ีให้บริการ 0.003 X   

9 ดา้นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการบริการ 0.004   X 

10 อตัราดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมต่างๆ 0.359  X 

11 ดา้นพนกังาน 0.424 X   

12 ดา้นขั้นตอนการทาํบริการต่างๆ 0.00   X 

13 ดา้นความพร้อมทางดา้นกายภาพ 0.371  X  

14 ภาพลกัษณ์ภายนอกขององคก์ร 0.019 X   

15 ผลตอบรับจากลูกคา้ 0.01 X   

16 ความไวว้างใจของลูกคา้ 0.001 X   

จากผลการวเิคราะห์  

จากผลการวเิคราะห์และทดสอบสมมุติฐานตามสมมุติฐานท่ี 1 พบวา่ ปัจจยั

ส่วนบุคคลดา้นเพศและระดบัการศึกษา อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05โดย

ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศและระดบัการศึกษา ของกลุ่มตวัอยา่งมีผลต่อความแตกต่าง

ในการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดกลาง ในขณะท่ีอายุ สถานภาพ 

ประเภทธุรกิจ รายได ้ไม่มีผลอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

สินเช่ือธุรกิจขนาดกลางของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดของผูป้ระกอบการในเขต

กรุงเทพมหานคร จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 1 ในส่วนของปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศและ

ระดบัการศึกษา และปฎิเสธสมมติฐานท่ี1 ในดา้นปัจจยัดา้นอายุ สถานภาพ ประเภท

ธุรกิจ รายได ้

จากผลการวเิคราะห์และทดสอบสมมุติฐานตามสมมุติฐานท่ี2 พบวา่ ปัจจยั

ประกอบด้วย ด้านประเภทของการบริการ (Product) ด้านสถานท่ีประกอบการ 

(Place) ดา้นขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บจากการบริการ (Promotion) ดา้นอตัราดอกเบ้ียและ

ค่าธรรมเนียมต่างๆ (Price) ดา้นพนกังาน (People) ดา้นขั้นตอน (Process) และดา้น
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ความพร้อมทางด้านกายภาพ (Physical Evidence) มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจ

เลือกใช้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดกลาง อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05โดย

ดา้นประเภทของการบริการ (Product) ดา้นสถานท่ีประกอบการ (Place) ด้าน

พนักงาน (People) ด้านความพร้อมทางด้านกายภาพ (Physical Evidence) มี

ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดกลาง ในขณะท่ีตวั

แปรอ่ืนๆ ไม่มีผลอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือ

ธุรกิจขนาดกลางของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดของผู ้ประกอบการในเขต

กรุงเทพมหานคร จึงยอมรับสมมติฐานท่ี2  

จากผลการวเิคราะห์และทดสอบสมมุติฐานตามสมมุติฐานท่ี3 พบวา่ ปัจจยั

ดา้นอ่ืนๆท่ีประกอบไปดว้ย ดา้นตอบรับจากลูกคา้ และดา้นความไวว้างใจจากลูกคา้มี

ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจขนาดกลาง มีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจขนาดกลาง อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05โดยด้านตอบรับจากลูกค้า และด้านความไวว้างใจจากลูกคา้มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจขนาดกลาง มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดกลาง ในขณะท่ีไม่มีตวัแปรอ่ืนไม่มีผลอยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดกลางของธนาคารสแตนดาร์ด

ชาร์เตอร์ดของผูป้ระกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 3 ใน

ส่วนของด้านตอบรับจากลูกคา้ และด้านความไวว้างใจจากลูกคา้มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจขนาดกลาง  

จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนผสมการตลาดและ ด้านปัจจัยอ่ืนๆมี

ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดกลางของธนาคาร

สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดของผูป้ระกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัสําคญัท่ี 

0.05 มีตวัแปรอิสระทั้งหมด 2ตวัแปร ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตาม ท่ีมีค่านยัสําคญั 

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั0.05 ไดแ้ก่ ดา้นส่งเสริมการตลาด และดา้นปัจจยัอ่ืนๆ ไดน้าํเสนอ

กรอบแนวความคิดใหม่ดงัน้ี 

การตดัสินใจ = a+b1 (Product) +b2 (Place) +b5 (People) +b7 (Physical) 

+b8 (Brand Image) +b9 (Feed Back) +b10 (Trust) 
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5.สรุปผลการวจัิย และข้อเสนอแนะ 

 สรุปผลการวจัิย 

สรุปผลการวิจยัเร่ืองการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดกลาง

ของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดของผูป้ระกอบการในเขตกรุงเทพมหานครโดย

ศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด400 คน ท่ีตอ้งการเลือกใช้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาด

กลาง โดยใชว้ธีิการแจกแบบสอบถาม ซ่ึงผลการวจิยัไดน้าํเสนอออกเป็น 4 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 ผลวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม

จากการวิเคราะห์พบวา่ผูท่ี้ตอ้งการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจขนาดกลาง ส่วนใหญ่

เป็นเพศชายท่ีมีอายุระหวา่ง 31 - 40 ปี ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง มีรายไดเ้ฉล่ีย

อยูท่ี่ 80,001 – 120,000 บาท ระดบัการศึกษาปริญญาตรี สถานะภาพสมรส 

ส่วนท่ี 2 ผลวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการศึกษาปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด

และปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดกลางของ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดของผูป้ระกอบการในเขตกรุงเทพมหานครของผูต้อบ

แบบสอบถาม จากการวิเคราะห์พบวา่การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจขนาด

กลางนั้น ท่ีระดบัความสําคญัมากคือ สินเช่ือธุรกิจท่ีน่าสนใจและเหมาะสมกบัลูกคา้ 

ท่ีค่าเฉล่ีย 7.83 สามารถเขา้ถึงลูกคา้กลุ่มลูกคา้ได้ ท่ีค่าเฉล่ีย 7.61 บริการเอกสาร

ส่ิงพิมพเ์ก่ียวกบัธุรกิจของธนาคารท่ีค่าเฉล่ีย 7.57 อตัราค่าธรรมเนียมในการใชบ้ริการ

ของทางธนาคารท่ีค่าเฉล่ีย 6.61 ความถูกตอ้งในการให้บริการ ท่ีค่าเฉล่ีย 8.09 ขั้นตอน

การพิจารณาสินเช่ือ ท่ีค่าเฉล่ีย 8.50 มีระบบการจดัคิวให้บริการลูกคา้เพื่อความเป็น

ระเบียบรวดเร็วท่ีค่าเฉล่ีย 7.70 ธนาคารมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับท่ีค่าเฉล่ีย 8.25 มีความ

พอใจเม่ือไดรั้บการบริการจากธนาคารท่ีค่าเฉล่ีย 7.69 มีความไวว้างใจคุณภาพการ

ให้บริการของพนกังานผูใ้ห้บริการท่ีค่าเฉล่ีย 8.03 ท่านมีความรู้สึกมัน่ใจในสินเช่ือ

ของธนาคารแห่งน้ีท่ีค่าเฉล่ีย 8.63 

ส่วนท่ี 3 ผลวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการทดสอบสมมติฐาน วิเคราะห์และ

แสดงผล โดยศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดกลางของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด



32 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี3 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน-มิถุนายน 2556) 

 

ของผูป้ระกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ดา้นเพศและระดบัการศึกษา มีค่า

ระดบันยัความสาํคญัเท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ ระดบันยัสําคญัท่ี 0.05พบวา่ปัจจยั

ส่วนบุคคลดา้นเพศท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือธุรกิจ

ขนาดกลาง อยา่งมีนยัสําคญั แสดงวา่ เพศมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือ

ธุรกิจขนาดกลาง 

ส่วนท่ี 4 ผลวิเคราะห์ ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดและปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดกลางของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เต

อร์ดของผูป้ระกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคญัท่ี 0.05 มีตวัแปร

อิสระของปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดและปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปร

ตามของการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจขนาดกลางของธนาคารสแตนดาร์ด

ชาร์เตอร์ดของผูป้ระกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร มีตวัแปรอิสระทั้งหมด 7ตวั

แปร ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตาม ท่ีมีค่า Sig น้อยกว่า 0.05 ไดแ้ก่ ด้านสินเช่ือ

ธุรกิจ ดา้นสถานท่ีประกอบการและสถานท่ีให้บริการ ดา้นพนกังาน ดา้นความพร้อม

ทางดา้นกายภาพ ดา้นภาพลกัษณ์ภายนอกขององคก์ร ดา้นผลตอบรับจากลูกคา้ และ

ดา้นความไวว้างใจของลูกคา้ 

6. บรรณานุกรม  

กชกร อมรบวรวงศ ์“ความพงึพอใจของผู้รับบริการทีม่ีต่อการให้บริการของบมจ. 

ธนาคารกรุงไทย เขตบางกะปิ”รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ หลกัสูตร

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต, 2553 

กลัยา วานิชยบ์ญัชา “การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล”  พิมพค์ร้ังท่ี  

9. กรุงเทพฯ: ธรรมสาร, 2549.  

กานตชุ์มรัก วงศเ์จริญวฒุกร “พฤติกรรมผูบ้ริโภคในการเลือกสินคา้แบรนด ์

เนมของกลุ่มผูเ้ร่ิมทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร” รายงานการศึกษาคน้ควา้

อิสระ หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สําหรับนักบริหารสาขาวิชาการ

จดัการธุรกิจมหาวทิยาลยัรังสิต,2551 
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กิตติชยั หนูเทพ “การวเิคราะห์ปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลอืกใช้บริการ 

สินเช่ือเพื่อธุรกิจ SMEsของผู้ประกอบการที่ใช้บริการกับ ธนาคารกสิกร

ไทย”รายงานการศึกษาค้นควา้อิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

มหาวทิยาลยัรังสิต,2548 

ไกรชิต สุตะเมือง, “วิชาวิธีวิจัยธุรกิจและการศึกษากรณีศึกษาด้านการจัดการ.” 

เอกสารประกอบการบรรยาย มหาวทิยาลยัรังสิต, 2553. 

ชชั หะซาเล็ม. “ปัจจัยทีเ่กีย่วกบัการตัดสินใจเลอืกสถานศึกษาให้กบับุตรธิดาของ ชาว 

ไทย มุสลิม เข้าศึกษาในโรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย: ศึกษา

เฉพาะกรณแีขวงทุ่งครุ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร.”ภาค นิพนธ์พฒั

นบริหารศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวิชาการบริหารการพฒันา สังคม คณะ

พฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม, สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2540.  

ติน ปรัชญพฤทธ์ิ. “ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์” (พิมพค์ร้ังท่ี 4).กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์  

มหาวทิยาลยั, 2542  

ธนกฤต โตรักตระกลู “กระบวนการรับรู้ข่าวสารผ่านหนังสือพมิพ์แจกฟรีของกลุ่ม 

คนวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร”รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต, 2554. 

บุญชู เสือใหญ่ “ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการธนาคารกรุงไทย จํากดั มหาชน :  

กรณีศึกษาสาขามีนบุรี”วิทยานิพนธ์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิตวทิยาลยั,2547 

ปนฎัฐา พนูทวธีนาศิริ “ปัจจัยทีส่่งผลต่อความผูกพนัต่อพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ 

บริษัทขนส่งมวลชนกรุงเทพจํากัด” การศึกษาค้นคว้าอิสระ หลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต, สาขาวิชาการจดัการธุรกิจ

ทัว่ไป การศึกษาเฉพาะกิจ, 2548 
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พชร มสัยวาณิช “ปัจจัยทีม่ีผลต่อความพงึพอใจของผู้ใช้บริการธนาคารกรุงเทพ  

จํากัด (มหาชน) สาขาย่อย ออลซีซ่ันเพลส” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรังสิตสาขาวิชาการจดัการ

ธุรกิจทัว่ไป, 2550. 

ถวลัย ์วรเทพพุฒิพงษ ์“แนวความคิด กระบวนการ และโครงสร้างการตัดสินใจ”  

เอกสารทางวิชาการประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ เพิ่มพูน 

ความสามารถของถนนัในการบริหารงานพฒันาชนบท, 2530. 

นพรัตน์ ศศิฉาย “ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเลอืกใช้บริการสินเช่ือธุรกจิของธนาคารกรุงไทย 

จํากดัมหาชนในสํานักงานเขตเชียงใหม่”การคน้ควา้แบบอิสระเศรษฐศาสตร

มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2548. 

ภทัรพร เฉลิมบงกช “ทศันคติต่อธนาคาร ส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรม 

การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์การเงิน : กรณีศึกษาผู้ใช้บริการธนาคารสแตนดาร์ด

ชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด(มหาชน) สาขาสานักงานใหญ่” ภาคนิพนธ์

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ,2552. 

วภิาดา เคา้อุทยั “ปัจจัยทีม่ีผลต่อความพงึพอใจของผู้บริโภคทีม่ีอายุ20-40ปีเกีย่วกบั 
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