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บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั นี้คือ 1) ศึกษาระดับความภักดีของการใช้บริ การด้านสิ นเชื่อของกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดย่อมของธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปรากา ร 2) เปรี ยบเทียบความภักดี ในการใช้
บริ การด้านสิ นเชื่อ กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ของธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึ่งในจังหวัด
สมุทรปราการจาแนกตามปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ได้แก่ นิติบุคคลทัว่ ไปที่ใช้บริ การด้าน
สิ นเชื่อพาณิ ชย์ ในกลุ่มธุรกิจลูกค้าผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมของธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึ่งในจังหวัด
สมุทรปราการ จานวน 178 ราย ตัวแปร อิสระที่ใช้ คือ ส่ วนประสมทางการตลาด ( 7Ps) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจัดจาหน่าย การส่ งเสริ มการตลาด บุคลากร การสร้างและการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ
ในการให้บริ การ ตัวแปรตาม คือ ความภักดีในการใช้บริ การด้านสิ นเชื่อ เครื่ องมือในการวิจยั คือ แบบสอบถามซึ่ ง
กาหนดค่าความเชื่อมัน่ ทางสถิติที่ 95% สถิติที่ใช้ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะห์แปรปรวนทางเดียว ผลการวิจยั พบว่า 1) ระดับความคิดเห็นของความภักดี ในการใช้บริ การด้านสิ นเชื่อ
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก 2) ลูกค้าที่ให้ระดับความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการด้าน บุคลากร ที่ต่างกันจะมี
ระดับความภักดีต่อการใช้บริ การด้านสิ นเชื่อของกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ของธนาคาร
พาณิ ชย์แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
คาสาคัญ : ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด, ความภักดีในการใช้บริ การสิ นเชื่อ ม, กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดย่อม

ABSTRACT
The objectives of this research are 1) To study the level customers’ loyalty towards SMEs loan service of a
Thai commercial bank in Samutprakarn. 2) To compare the customers’ loyalty towards SMEs loan service of a
Thai commercial banking Samutprakarn by marketing mixed factors. The sample groups are 178 samples, the

independent variable are the marketing mix factor such as product, price, place, promotion, people, physical
evidence and presentation and process, the dependent variable is customers’ loyalty towards SMEs loan service,
the research instrument was questionnaire had reliability 95%.The data were analyzed by using percentage, mean,
standard deviation and one-way anova. The research results found that 1) The level customers’ loyalty towards
SMEs loan service of a Thai commercial bank in Samutprakarn is high level. 2) The customers who give
importance to the marketing mix of people different levels of loyalty to the level customers’ loyalty towards SMEs
loan service of a Thai commercial bank in Samutprakarn difference is statistically significant at 0.01.
Keywords: marketing mixed factors, loyalty to service loans, small and medium enterprises group

บทนา
ปั จจุบนั ประเทศไทยมีอตั ราการเติบโตของกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ( SMEs) มากขึ้น ทั้งด้านการ
เติบโตของรายได้ธุรกิจและอัตรากาไร
(สานักงานส่ งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
,
2559) อย่างไรก็ตามธุรกิจ SMEs มักประสบปัญหาขาดแคลนเงินทุน (Industrialnew, 2559) จึงต้องพึ่งพาแหล่ง
เงินทุนจากสถาบันการเงิน เพื่อ ใช้ในการ ลงทุนหรื อขยายการลงทุนหรื อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ โดย
ธนาคารพาณิ ชย์ ถือ เป็ นแหล่งเงินทุน ที่สาคัญ สาหรับผูล้ งทุน ปั จจุบนั ความต้องการสิ นเชื่อของธุรกิจโดยรวม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับอัตราการอนุมตั ิสินเชื่อที่เพิ่มขึ้น (กิตติชยั กาทองทุ่ง , 2555) ทั้งนี้ธนาคาร
พาณิ ชย์แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ เป็ นหน่วยงานที่ให้บริ การด้านสิ นเชื่อกับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมขนาด
กลาง ได้ประสบปัญหาต่างๆ เช่น มีรายได้จากค่าธรรมเนียมหรื ออัตราดอกเบี้ยลดลง ลูกค้าที่มีศกั ยภาพดีบางราย
ขอยกเลิกการใช้บริ การและเปลี่ยนไปใช้บริ การกับธนาคารพาณิ ชย์แห่งอื่น เป็ นต้น โดยสาเหตุส่วนใหญ่มาจาก
ธนาคารพาณิ ชย์คู่แข่งในพื้นที่เดียวกัน ซึ่ งมีการใช้กลยุทธ์ เพือ่ จูงใจให้ลกู ค้าเปลี่ยนไปใช้บริ การสิ นเชื่อกับธนาคาร
พาณิ ชย์น้ นั ๆ เช่น การอนุมตั ิสินเชื่อเร็ วทันใจ การให้วงเงินสิ นเชื่อมากกว่ามูลค่าหลักประกัน การให้อตั ราดอกเบี้ย
ต่า เป็ นต้น จากปั ญหาดังกล่าวจึงเป็ นเหตุให้ผวู ้ จิ ยั ต้องการศึกษาถึงความภักดี ของการใช้บริ การด้านสิ นเชื่อของ
กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อนาผลที่ได้จากการศึกษามาใช้เป็ นแนวทางในการวางแผน
กลยุทธ์ เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ ขยายฐานลูกค้าใหม่ และเพื่อทาให้เกิดกาไรในระยะยาวแก่ธนาคารพาณิ ชย์แห่ง
หนึ่ง ในจังหวัดสมุทรปราการ

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความภักดีในการใช้บริ การด้านสิ นเชื่อของกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ของธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ
2. เพื่อเปรี ยบเทียบระดับความภักดีในการใช้บริ การด้านสิ นเชื่อของกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดย่อม ของธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ จาแนกตามปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด

การทบทวนวรรณกรรม
ในการศึกษาเรื่ อง ความภักดีในการใช้บริ การด้านสิ นเชื่อของกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
ของธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ ผูว้ จิ ยั ได้มีการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและทบทวนวรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ทฤษฎีเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาดและแนวคิดส่ วนประสมทางการตลาด
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2541) ได้อา้ งถึงแนวคิดส่ วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริ การ ของ Philip Kotler ไว้
ว่าเป็ นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ให้บริ การซึ่ งจะได้ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรื อ 7Ps ในการ
กาหนดกลยุทธ์การตลาดซึ่ งประกอบด้วย
ด้านผลิตภัณฑ์ เป็ นสิ่ งซึ่ งสนองความจาเป็ นและความต้องการของมนุษย์ได้ คือ สิ่ งที่ผขู ้ ายต้องมอบให้แก่ลกู ค้า
และลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ โดยทัว่ ไปแล้วผลิตภัณฑ์แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือ
ผลิตภัณฑ์ที่อาจจับต้องได้ และผลิตภัณฑ์ที่จบั ต้องไม่ได้
ด้านราคา หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิน ลูกค้าจะเปรี ยบเทียบระหว่างคุณค่าของบริ การกับราคาของ
บริ การนั้น ถ้าคุณค่าสู งกว่าราคาลูกค้าจะตัดสิ นใจซื้ อ ดังนั้นการกาหนดราคาการให้บริ การควรมีความเหมาะสมกับ
ระดับการให้บริ การชัดเจน และง่ายต่อการจาแนกระดับบริ การที่ต่างกัน
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศสิ่ งแวดล้อมในการนาเสนอบริ การให้แก่ลกู ค้า
ซึ่ งมีผลต่อการรับรู ้ของลูกค้าในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริ การที่นาเสนอ ซึ่ งจะต้องพิจารณาในด้านทาเลที่ต้ งั
และช่องทางในการนาเสนอบริ การ
ด้านส่ งเสริ มการตลาด เป็ นเครื่ องมือหนึ่งที่มีความสาคัญในการติดต่อสื่ อสารให้ผใู ้ ช้บริ การ โดยมีวตั ถุประสงค์ที่
แจ้งข่าวสารหรื อชักจูงให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรม การใช้บริ การและเป็ นกุญแจสาคัญของการตลาดสายสัมพันธ์
ด้านบุคคลหรื อพนักงาน ซึ่ งต้องอาศัยการคัดเลือก การฝึ กอบรม การจูงใจ เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจ
ให้กบั ลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขันเป็ นความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การและผูใ้ ช้บริ การต่างๆ ของ
องค์กร เจ้าหน้าที่ตอ้ งมีความสามารถมีทศั นคติที่สามารถตอบสนองต่อผูใ้ ช้บริ การ มีความคิดริ เริ่ ม มีความสามารถ
ในการแก้ไขปั ญหา สามารถสร้างค่านิยมให้กบั องค์กร
ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ เป็ นการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพให้กบั ลูกค้า โดย
พยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางด้า นกายภาพและรู ปแบบการให้บริ การเพื่อสร้างคุณค่าให้กบั ลูกค้า ไม่วา่ จะ
เป็ นด้านการแต่งกายสะอาดเรี ยบร้อย การเจรจาต้องสุ ภาพอ่อนโยน และการให้บริ การที่รวดเร็ วหรื อผลประโยชน์อื่น
ๆ ที่ลกู ค้าควรได้รับ
ด้านกระบวนการ เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบตั ิในด้านการบริ การ ที่นาเสนอให้กบั
ผูใ้ ช้บริ การเพื่อมอบการให้บริ การอย่างถูกต้องรวดเร็ ว และทาให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความประทับใจ
จากแนวคิดข้างต้นผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปความหมายปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของการศึกษาในครั้งนี้ ดังนี้
1.1 ด้านผลิตภัณฑ์หรื อการให้บริ การ ในที่น้ ีหมายถึง ความหลากหลายของประเภทสิ นเชื่อ วงเงินสิ นเชื่อที่ได้รับ
อนุมตั ิ, ความน่าเชื่อถือและความมัน่ คงของธนาคาร ปริ มาณหรื อมูลค่าหลักประกันที่ใช้ค้ าประกั น และปริ มาณของ
เอกสารที่ธนาคารขอใช้ประกอบการพิจารณาอนุมตั ิวงเงินสิ นเชื่อ
1.2 ด้านราคา ในที่น้ ีหมายถึง อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมจัดการให้กู้ ค่าธรรมเนียมจัดทานิติกรรม อัตราค่าปรับ
และระยะเวลาผ่อนชาระหนี้

1.3 ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ในที่น้ ีหมายถึง จานวนสาขาในการให้บริ การ ด้านสิ นเชื่อ มีเคาน์เตอร์ในการ
ให้บริ การจานวนมากเพียงพอต่อผูใ้ ช้บริ การ มีช่องทางในการติดต่อ กับธนาคารที่รวดเร็ ว ช่องทางในการติดต่อกับ
ธนาคารที่หลากหลาย และการเดินทางไปติดต่อกับธนาคารสามารถไปได้อย่างสะดวก
1.4 ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ในที่น้ ีหมายถึง มีการลดอัตราดอกเบี้ย หรื อยกเว้นค่าธรรมเนียม มีการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อ มีการจัดกิจกรรมหรื ออบรมให้ความรู ้ดา้ นสิ นเชื่อนอกสถานที่ มีการมอบของชาร่ วยหรื อ
ของขวัญแก่ลกู ค้าในช่วงเทศกาลหรื อโอกาสสาคัญ และมีการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือลูกค้าอย่างสม่าเสมอ
1.5 ด้านบุคลากร ในที่น้ ีหมายถึง พนักงานธนาคารมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดียมิ้ แย้มแจ่มใสพร้อมให้บริ การ พนักงาน
ธนาคารรับฟังความคิดเห็นและคาติชมของลูกค้าด้วยความเต็มใจ พนักงานธนาคารมีความรู้และความเชี่ยวชาญใน
การให้คาปรึ กษาทางธุรกิจและสิ นเชื่อได้ชดั เจนและน่าเชื่อถือ
พนักงานธนาคารมีการเอาใจใส่ ในการติดตาม
สอบถามข้อมูลการดาเนินการของลูกค้า และพนักงานธนาคารสามารถตัดสิ นใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที
1.6 ด้านสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ในที่น้ ีหมายถึง ธนาคารมีระบบรักษาความปลอดภัยที่มี
ประสิ ทธิภาพ อาคารสถานที่ของธนาคารสะอาดเรี ยบร้อย บรรยากาศภายในธนาคารมีความเหมาะสมสบายไม่อึดอัด
ธนาคารมีภาพลักษณ์ที่ทนั สมัยเหมาะสมกับองค์กร และธนาคารมีบริ การเสริ มต่างๆแก่ลกู ค้า
1.7 ด้านกระบวนการ ในที่น้ ีหมายถึง การอนุมตั ิ วงเงินสิ นเชื่อมีความรวดเร็ ว หลังจากที่รับทราบผลการอนุมตั ิ
วงเงินสิ นเชื่อสามารถใช้วงเงินสิ นเชื่อได้อย่างรวดเร็ ว เอกสารที่ใช้ติดต่อกับธนาคาร มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
ระเบียบขั้นตอนต่างๆในการใช้บริ การวงเงินสิ นเชื่อไม่ยงุ่ ยากและไม่ซบั ซ้อน และมีระบบการทางานที่ถกู ต้องแม่นยา
เชื่อถือได้
2. แนวคิด เกี่ยวกับ ความภักดี ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดให้ความจงรักภักดีเป็ นตัวแปรตามของการศึกษาในครั้งนี้ ดังนั้น
ผูว้ จิ ยั ต้องศึกษาความหมายและแนวคิดดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 ความหมายของความภักดี ได้มีผใู้ ห้ความหมายไว้หลากหลายความหมาย ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้สรุ ปความหมายของ
ความภักดี หมายถึง ทัศนคติและพฤติกรรมที่มีต่อการใช้บริ การ โดยจะแสดงออกด้วยการแนะนาบอกต่อ การกลับมา
ใช้บริ การสิ นเชื่อ (การใช้บริ การซ้ า) และการอ่อนไหวต่อราคา ดังนั้นหากการให้บริ การนั้นๆสามารถทาให้ลกู ค้ามี
ความรู ้สึกประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้าใช้บริ การถือว่าเป็ นการเริ่ มต้นที่ดีที่จะส่ งผลให้ลกู ค้าอยากใช้บริ การในครั้ง
ถัดไป และหากในครั้งถัดไปลูกค้ายังคงได้รับการบริ การที่ดีเช่นเดิม จะส่ งผลให้ลกู ค้าอยากแนะนาบอกต่อให้ผอู ้ ื่น
เข้ามาใช้บริ การ ซึ่ งจะส่ งผลดีในระยะยาว
2.2 ความสาคัญของความภักดี ได้มีผใู ้ ห้ความสาคัญของความจงรักภักดีดงั นี้
Pearce (1997 อ้างถึงใน ชุลีรัตน์ ก้อนทอง, 2553) ลูกค้าที่มีคุณค่าต่อธุ รกิจมากที่ สุด คือลูกค้าที่มีความภักดีต่อตรา
สิ นค้าอย่างมา ก และเป็ นผูท้ ี่ใช้สินค้าในปริ มาณมากขึ้นด้วย ดังนั้ น กลยุทธ์ ทางการตลาดจึงควรมุ่งสร้างความภักดี
และต้องมุ่งไปที่กลุ่มลูกค้า ซึ่ งมีความภักดีในตราสิ นค้าและกลุ่ มที่ ซ้ื อสิ นค้าในปริ มาณมากจึงจะทาให้ธุรกิจได้ รับ
กาไรในระยะยาว ดังนั้ น กาไรในระยะยาวจะเกิดจากกลยุ ทธ์การตลาดที่ มุ่งสร้างความภักดีและทาให้นกั การตลาด
ตระหนักถึงความสาคัญว่าความภักดีเป็ นเครื่ องมือในการเพิ่มยอดขายและป้ องกันส่ วนครองตลาด ซึ่ งมีผลให้เกิดการ
จูงใจที่หลากหลายเพื่อสร้ างความจงรักภักดี แต่อย่างไรก็ตามความจงรักภักดีเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นได้ยากว่าการที่ลกู ค้าซื้ อ
สิ นค้าเป็ นประจาที่ร้านใดร้านหนึ่ง หรื อเกิดขึ้นได้ยากกว่าพฤติกรรมการซื้ อซ้ า

Assael (1995 อ้างถึงใน ชุลีรัตน์ ก้อนทอง, 2553) ความภักดีในตราสิ นค้าที่เกิดจากทัศนคติที่ดีตอ่ ตราสิ นค้าของ
ลูกค้านั้นจะส่ งผลให้ลกู ค้าซื้ อสิ นค้าตราสิ นค้านั้นอีกหลายครั้ง เนื่องจากลูกค้าได้เกิดการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับสิ นค้าตรา
สิ นค้านั้น ซึ่ งได้สนองความต้องการและทาให้ลกู ค้ารู ้สึกพึงพอใจ
ผูว้ จิ ยั สรุ ปได้วา่ ความภักดีมีความสาคัญกับกาไรของธุรกิจในระยะยาว ดังนั้นนักการตลาดควรจะตระหนักถึงเรื่ อง
นี้ให้มาก โดยนาไปวางแผนกลยุทธ์ให้กบั องค์กรเพื่อประโยชน์ในด้านของกาไรและยอดขายที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจใน
ระยะยาว
การวัดความภักดี
Pong & Yee (2001 อ้างถึงใน ชุลีรัตน์ ก้อนทอง, 2553) ได้สรุ ปปัจจัยที่ใช้ในการวัดความภักดี ต่อการบริ การ ได้ 7
ข้อดังนี้
1. พฤติกรรมการซื้ อซ้ า เป็ นการแสดงถึงความผูกพันที่ลกู ค้ามีต่อผูใ้ ห้บริ การ
2. คาบอกเล่า เป็ นผลของการวัดความภักดีที่ดีและมีประสิ ทธิภาพ การบอกเล่านั้น รวมถึงการแนะนาผู้อื่นด้วยและ
คนที่มีความภักดี มักจะมอบผลในทางบวกกลับสู่ ผใู้ ห้บริ การ
3. ช่วงเวลาที่ ผบู้ ริ โภคเลือกรับบริ การ เป็ นการวัดการเข้ารับบริ การว่ามีความต่อเนื่องหรื อไม่ หรื อบริ การเดือนละ
กี่ครั้ง ซึ่ งสามารถสะท้อนสถานการณ์การบริ โภคว่า จะเป็ นความภักดีในระยะยาวหรื อไม่
4. ความไม่หวัน่ ไหวต่อราคาที่ เปลี่ยนแปลง คือการที่ราคาสู งขึ้น ผูบ้ ริ โภคที่มีความภักดีกย็ งั เลือกการบริ การของ
เราอยู่ ทาให้เห็นว่าราคาไม่ได้ส่งผลตอการเลือกการบริ การของผูบ้ ริ โภค
5. ความตั้งใจซื้ อซ้ า เป็ นการเลือกซื้ อในบริ การเดิมเป็ นประจาความชอบมากกว่า ( Preference) ผูบ้ ริ โภคมีความ
ภักดีที่แท้จริ งจะแสดงความชอบ มากกว่าออกมาเห็นได้ชดั
6. การลดตัวเลือก ผูบ้ ริ โภคที่มีความภักดีจะมีการหาข้อมูลเพื่อการตัดสิ นใจน้อยลง
7. การเป็ นอันดับแรกในใจ การบริ การนั้นจะเป็ นตัวเลือกแรกเสมอหากผูบ้ ริ โภครู้มีความภักดี
Zeithaml, Berry, and Parasuraman (1996 อ้างถึงใน ชุลีรัตน์ ก้อนทอง, 2553) ได้กาหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับ
การวัดความตั้งใจของผูร้ ับบริ การ ซึ่ งสามารถนาไปใช้ พิจารณาวัดว่าลูกค้ามีความภักดีกบั องค์กรธุรกิจที่ใช้บริ การอยู่
มากน้อยเพียงใด ซึ่ งประกอบด้วยมิติ 4 มิติ ดังนี้
1. พฤติกรรมการบอกต่อ ( Word of Mouth Communications) คือการพูดถึงสิ่ งที่ดีเกี่ยวกับผูใ้ ห้ บริ การและการ
บริ การแนะนาและกระตุน้ ให้คนอื่นสนใจและใช้การบริ การนั้น ซึ่ งสามารถนามาวิเคราะห์ความภักดีของผูบ้ ริ โภคที่
มีต่อผูใ้ ห้บริ การ
2. ความตั้งใจที่จะซื้ อ (Purchase Intention) คือ เป็ นการเลือกการบริ การนั้นๆ เป็ นตัวเลือกแรก ซึ่ งสิ่ งนี้สามารถ
สะท้อนนิสัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนบริ การได้
3. ความอ่อนไหวต่อปั จจัยราคา (Price Sensitivity) คือ การที่ผบู ้ ริ โภคไม่มีปัญหาในการที่ผใู ้ ห้บริ การขึ้นราคาและ
ผูบ้ ริ โภคยอมจ่ายมากกว่าที่อื่นหากบริ การนั้นสามารถตอบสนองความพึงพอใจได้
4. พฤติกรรมการร้องเรี ยน ( Complaining Behavior) คือ การร้องเรี ยนเมื่อเกิดปั ญหาอาจจะร้องเรี ยนกับผูใ้ ห้
บริ การ บอกต่อคนอื่น ส่ งเรื่ องไปยังหนังสื อพิมพ์ ส่ วนนี้เป็ นการวัดถึงการตอบสนองต่อปั ญหาของผูบ้ ริ โภค
ผูว้ จิ ยั สรุ ปได้วา่ การวัดความภักดีต่อการใช้บริ การสามารถวัดได้หลายวิธี อย่างไรก็ตามจากการที่ลกู ค้าได้รับการ
บริ การที่ดี เช่น พนักงานให้ขอ้ มูลข่าวสารที่ถกู ต้องครบถ้วน การได้รับอนุมตั ิวงเงินสิ นเชื่อตามความต้องการของ
ลูกค้า การเก็บอัตราดอกเบี้ยเป็ นที่พึงพอใจของลูกค้า เป็ นต้น ซึ่ งจะส่ งผลให้ลกู ค้ามีความต้องการแนะนาบอกต่อกับ

ผูอ้ ื่นให้เข้าใช้บริ การ ลูกค้ามีการเข้ามาใช้บริ การในครั้งถัดไป ถึงแม้ธนาคารจะมีอตั ราดอกเบี้ยที่สูงกว่าธนาคาร
พาณิ ชย์อื่นๆแต่ลกู ค้าก็ยงั ยอมรับได้ เนื่องจากมีปัจจัยด้านอื่นๆที่ดีกว่าธนาคารพาณิ ชย์อื่นทาให้ลกู ค้าจึงยอมรับได้
ผูว้ ิจยั จึงใช้วิธีการวัดความภักดี 3 วิธี ได้แก่ พฤติกรรมการแนะนาบอกต่อ การซื้ อซ้ า และความอ่อนไหวต่อราคา เพื่อ
หาผลสรุ ปว่าผูท้ ี่ใช้บริ การมีความจงรักภักดีในระดับใด แล้วนาไปปรับปรุ งแก้ไข เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้และเพื่อ
เพิ่มลูกค้ารายใหม่ให้กบั องค์กร

ระเบียบวิธีวจิ ัย
ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดขั้นตอนการวิจยั ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ นิติบุคคลทัว่ ไป ที่ใช้บริ การด้านสิ นเชื่อในกลุ่มธุรกิจลูกค้า
ผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมของธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ สาขาบางพลี
สาขาเทพารักษ์ และสาขาสมุทรปราการ โดยประชากร มีจานวนทั้งหมด 320 ราย (รายงานประจาปี ของธนาคาร
พาณิ ชย์แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ , 2558) และได้กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดย ใช้สูตรของ ทาโร ยามา
เน่ (Yamane, 1967 อ้างใน ธีรวุฒิ เอกะกุล. 2543) ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างที่กาหนด คือ 178 ราย
2. ตัวแปร
ตัวแปรอิสระ คือ ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การ (7Ps) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจาหน่าย
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านการสร้างและการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ
ในการให้บริ การ
ตัวแปรตาม คือ ความภักดีในการใช้บริ การด้านสิ นเชื่อของกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมของ
ธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ ในที่น้ ีพิจารณาจากพฤติกรรมการแนะนาบอกต่อ การซื้ อซ้ า และ
ความอ่อนไหวต่อราคา
3. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
เป็ นแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วนได้แก่ ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม มีคาถามทั้งหมด
7 ข้อ โดยแบ่งเป็ นลักษณะคาถามที่ มีหลายคาตอบให้เลือก (Multiple Choice) จานวน 6 ข้อ และเป็ นลักษณะคาถาม
ปลายเปิ ด (Open-ended Question) จานวน 1 ข้อ ส่ วนที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความภักดีในการ
ใช้ใช้บริ การด้านสิ นเชื่อ กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมของธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึ่งในจังหวัด
สมุทรปราการ มีคาถามทั้งหมด 35 ข้อ คาถามเป็ นลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบประมาณค่า 5 ระดับใช้ระดับ
การวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น ( Interval Scale) ส่ วนที่ 3 ความภักดีในการใช้บริ การด้านสิ นเชื่อ กลุ่มลูกค้า
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ของธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ มีคาถามทั้งหมด 6
ข้อ คาถามเป็ นลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบประมาณค่า 5 ระดับใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น
(Interval Scale) และส่ วนที่ 4 ข้อเสนอแนะในการใช้บริ การด้านสิ นเชื่อ เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด จานวน 2 ข้อ
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลปฐมภูมิ เป็ นข้อมูลที่ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 178 ราย โดยเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างในสถานที่ที่ได้คดั เลือกไว้
ข้อมูลทุติยภูมิ เป็ นข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อประกอบการสร้าง
แบบสอบถาม

5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการดังนี้ ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม นาแบบสอบถามที่สมบูรณ์แล้วมาลง
รหัส ตามที่ได้กาหนดไว้ และนาข้อมูลจากแบบสอบถามที่ลงรหัสแล้วมาประมวลผลเพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆ โดยมี
รายละเอียดการวิเคราะห์ดงั นี้
5.1 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา
แบบสอบถามส่ วนที่ 1 เป็ นข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามและข้อมูลด้านธุรกิจ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา
สู งสุ ด ที่ต้ งั ของสถานประกอบการ ประเภทธุรกิจ และระยะเวลาที่ใช้บริ การสิ นเชื่อ สถิติที่ใช้ คือ ความถี่และร้อยละ
แบบสอบถามส่ วนที่ 2 เป็ น ระดับความสาคัญของ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความภักดีในการใช้
บริ การด้านสิ นเชื่อ กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมของธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึ่งในจังหวัด
สมุทรปราการ สถิติที่ใช้ คือ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าเฉลี่ย โดยให้เกณฑ์การแปลงความหมายของค่าเฉลี่ย
ดังนี้
ให้ความสาคัญมากที่สุด เท่ากับ 4.21-5.00
ให้ความสาคัญมาก
เท่ากับ 3.41-4.20
ให้ความสาคัญปานกลาง เท่ากับ 2.61-3.40
ให้ความสาคัญน้อย
เท่ากับ 1.81-2.60
ให้ความสาคัญน้อยที่สุด เท่ากับ
1.00-1.80
แบบสอบถามส่ วนที่ 3 เป็ น ความคิดเห็นที่มีต่อ ความภักดีในการใช้บริ การด้านสิ นเชื่อ กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดย่อม ของธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึ่ง ในจังหวัดสมุทรปราการสถิติที่ใช้ คือ ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและค่าเฉลี่ย โดยให้เกณฑ์การแปลงความหมายของค่าเฉลี่ย ดังนี้
เห็นด้วยมากที่สุด
เท่ากับ 4.21-5.00
เห็นด้วยมาก
เท่ากับ 3.41-4.20
เห็นด้วยปานกลาง
เท่ากับ 2.61-3.40
เห็นด้วยน้อย
เท่ากับ 1.81-2.60
เห็นด้วยน้อยที่สุด เท่ากับ
1.00-1.80
แบบสอบถามส่ วนที่ 4 เป็ นข้อเสนอแนะในการใช้บริ การด้านสิ นเชื่อ สถิติที่ใช้ คือ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
ค่าเฉลี่ย
5.2 การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน
เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานในการวิจยั เพื่อสรุ ปผลอ้างอิงไปยังประชากรของ
การศึกษาในครั้งนี้ โดยตั้งระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 สถิติที่ใช้คือ One-Way ANOVA

ผลการศึกษา
ตารางที่ 1 จานวนและค่าร้อยละของข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ
ต่ากว่า 25 ปี
25 - 35 ปี
36 - 45 ปี
46 - 55 ปี
56 ปี ขึ้นไป
รวม
ทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
อาเภอเมืองสมุทรปราการ
อาเภอบางพลี
อาเภอพระประแดง
เขตพระโขนง
เขตบางนา
อื่นๆ
รวม
ประเภทธุรกิจ(ทีข่ อสิ นเชื่อ)
ธุรกิจบริ การ
ธุรกิจการผลิต
ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ ง
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
อื่นๆ
รวม

จานวน(ราย)

ร้ อยละ

125
53
178

70.22
29.78
100.00

2
9
38
64
65
178

1.12
5.06
21.35
35.96
36.51
100.00

73
42
12
9
16
26
178

41.01
23.60
6.74
5.06
8.99
14.61
100.00

16
68
80
7
7
178

8.99
38.20
44.94
3.93
3.93
100.00

ตารางที่ 1 จานวนและค่าร้อยละของข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม(ต่อ)
ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จานวน(ราย)
ร้ อยละ
ระยะเวลาที่ใช้ บริการสิ นเชื่อ
0 - 5 ปี
80
44.94
6 - 10 ปี
62
34.83
11 -15 ปี
14
7.87
16 - 20 ปี
16
8.99
21 ปี ขึ้นไป
6
3.37
รวม
178
100.00
*หมายเหตุ : ที่ต้ งั สถานประกอบการอื่นๆ ประกอบด้วย อาเภอบางบ่อ จานวน 5 ราย, อาเภอพระสมุทรเจดีย ์
จานวน 3 ราย, อาเภอบางเสาธง จานวน 6 ราย, อาเภอลาดกระบัง จานวน 6 ราย และอาเภอประเวศ จานวน 6 ราย
จากตารางที่ 1 สรุ ปได้วา่ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย อยูใ่ นช่วงอายุต้ งั แต่ 56 ปี ขึ้นไป ระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี สถานประกอบการส่ วนใหญ่ต้ งั อยูท่ ี่อาเภอเมืองสมุทรปราการ ดาเนินธุรกิจประเภทค้าปลีกค้า
ส่ ง และมีระยะการใช้บริ การสิ นเชื่อกับธนาคารพาณิ ชย์แห่งนี้อยูใ่ นช่วงต่ากว่าหรื อเท่ากับ 5 ปี
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย () ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) ระดับความสาคัญและลาดับที่ของปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาด
n = 178
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ระดับความสาคัญ ลาดับที่
S.D.

ด้านผลิตภัณฑ์
4.60
0.49
มากที่สุด
1
ด้านราคา
4.60
0.49
มากที่สุด
2
ด้านช่องทางการให้บริ การ
3.88
0.65
มาก
6
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
3.96
0.61
มาก
5
ด้านบุคลากร
4.58
0.49
มากที่สุด
3
ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
3.51
0.50
มาก
7
ด้านกระบวนการให้บริ การ
4.53
0.50
มากที่สุด
4
โดยรวม
4.24
0.25
มากที่สุด
จากตารางที่ 2 สรุ ปได้วา่ ลูกค้าให้ความสาคัญเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดโดยรวมมากที่สุด โดยลูกค้า
ให้ความสาคัญมากที่สุดในด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ ด้านราคา ด้านบุคลากร และด้าน กระบวนการให้บริ การ
ตามลาดับ และลูกค้าให้ความสาคัญมากใน ด้านส่ งเสริ มการตลาด รองลงมาคือ ด้านช่องทางการให้บริ การ และ ด้าน
การสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพตามลาดับ

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย () ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) ระดับความคิดเห็นและลาดับที่ของความภักดีในการใช้
บริ การด้านสิ นเชื่อ
n = 178
ความภักดีในการให้ บริการด้ านสิ นเชื่อ
ระดับความคิดเห็น ลาดับที่
S.D.

การแนะนาบอกต่อ
3.72
0.79
มาก
1
ซื้ อซ้ า
3.64
0.87
มาก
2
ความอ่อนไหวต่อราคา
3.10
0.87
ปานกลาง
3
โดยรวม
3.49
0.86
มาก
จากตารางที่ 3 ลูกค้าได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับความภักดีในการใช้บริ การด้านสิ นเชื่อโดยรวม อยูใ่ นระดับมาก
โดยลูกค้าให้ความคิดเห็นมากด้านการแนะนาบอกต่อ รองลงมาคือ การซื้ อซ้ า และลูกค้าให้ความคิดเห็นปานกลางใน
ด้านความอ่อนไหวต่อราคา
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย () ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) ระดับความคิดเห็นและลาดับที่ของความภักดีในการใช้
บริ การด้านสิ นเชื่อ จาแนกตามปั จจัยส่ วนประสมการตลาด โดยวิธี One-Way ANOVA
ตัวแปรอิสระ
จานวน(ราย)
S.D. p-value

0.32
ด้ านผลิตภัณฑ์
มาก
71
3.47
0.84
มากที่สุด
107
3.60
0.88
0.31
ด้ านราคา
มาก
72
3.63
0.93
มากที่สุด
106
3.49
0.82
ด้ านช่ องทางการให้ บริการ
0.70
49
3.63
0.88
ปานกลาง
101
3.51
0.88
มาก
28
3.54
0.79
มากที่สุด
0.64
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
ปานกลาง
37
3.65
0.95
มาก
112
3.54
0.85
มากที่สุด
29
3.45
0.83
0.00**
ด้ านบุคลากร
มาก
74
3.78
0.94
มากที่สุด
104
3.38
0.77

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย () ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) ระดับความคิดเห็นและลาดับที่ของความภักดีในการใช้
บริ การด้านสิ นเชื่อ จาแนกตามปั จจัยส่ วนประสมการตลาด โดยวิธี One-Way ANOVA (ต่อ)
ตัวแปรอิสระ
จานวนตัวอย่าง
S.D. p-value

0.349
ด้ านการสร้ างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
มาก
87
3.4828 0.9132
มากที่สุด
91
3.6044 0.8148
0.514
ด้ านกระบวนการให้ บริการ
มาก
83
3.5904 0.9244
มากที่สุด
95
3.5053 0.8105
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4 พบว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้าน บุคลากร มีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่ งมีคา่ น้อยกว่า 0.05
แสดงว่าลูกค้าที่ให้ระดับความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการด้าน บุคลากรที่ต่างกันจะมีระดับความภักดีต่อการ
ใช้บริ การด้านสิ นเชื่อของกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ของธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึ่งในจังหวัด
สมุทรปราการแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

การอภิปรายผลการวิจัยและการสรุปผล
จากการศึกษาความภักดีในการใช้บริ การด้านสิ นเชื่อของกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมของ
ธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็ น ลูกค้าส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย อยูใ่ นช่วง
อายุต้ งั แต่ 56 ปี ขึ้นไป ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี สถานประกอบการส่ วนใหญ่ต้ งั อยูท่ ี่อาเภอเมืองสมุทรปราการ
ดาเนินธุรกิจประเภทค้าปลีกค้าส่ ง และมีระยะการใช้บริ การสิ นเชื่อกับธนาคารพาณิ ชย์แห่งนี้อยูใ่ นช่วงต่ากว่าหรื อ
เท่ากับ 5 ปี
ลูกค้าได้ให้ระดับความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมการตลาดมากที่สุดในด้าน ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านบุคลากร
และด้านกระบวนการให้บริ การ ตามลาดับ ส่ วนด้านส่ งเสริ มการตลาด ด้าน ช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านการ
สร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ลูกค้าให้ความสาคัญในระดับมาก
จากที่ลกู ค้าได้ให้ระดับความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมการตลาด หากจาแนกตามปั จจัยแต่ละด้านพบว่า
1) ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ลกู ค้าได้ให้ความสาคัญกับเรื่ องความน่าเชื่อถือและความมัน่ คงของธนาคารมากที่สุด ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของทิพชญาณ์ อัครพงศ์โสภณ (2556) ได้ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเลือกใช้บริ การธนาคาร
ไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร พบว่าลูกค้าให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการรับรู ้ ของ
ธนาคารไทยพาณิ ชย์เป็ นธนาคารที่มีความน่าเชื่อถือ และให้ความสาคัญกับ ความเชื่อถือและความไว้ใจได้ ในระดับ
มาก อาจเป็ นเพราะในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑลเป็ นพื้นที่ที่มีการแข่งขันทางธุรกิจและเป็ นแหล่งการค้าค่อนข้างสู ง
จึงจาเป็ นต้องคานึงถึงความน่าเชื่อถือและความมัน่ คงของธนาคารพาณิ ชย์เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงด้านการค้าระหว่าง
ธุรกิจ 2) ปั จจัยด้านราคาให้ความสาคัญกับเรื่ องอัตราดอกเบี้ยมากที่สุ ด ซึ่ งการให้ระดับความสาคัญกับเรื่ องอัตรา
ดอกเบี้ยนั้นสอดคล้องกับงานวิจยั ของอนันต์ จงสู่ ววิ ฒั น์วงศ์ ( 2545) ได้ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การด้าน
สิ นเชื่อธุรกิจ ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) ของลูกค้ารายใหญ่ในเขตภาคเหนือ พบว่าในปั จจัยด้านราคา ลูกค้า

ให้ความสาคัญกับปั จจัยเรื่ องอัตราดอกเบี้ยมากที่สุด อาจเป็ นเพราะการที่ธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากเกินไปทา
ให้ลกู ค้ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายในการดาเนินธุรกิจ ซึ่ งส่ งผลให้รายได้ของธุรกิจลดลง 3) ปัจจัย
ด้านช่องทาง การจัดจาหน่าย ลูกค้าให้ความสาคัญกับเรื่ องมีช่องทางในการติดต่อกับธนาคารที่รวดเร็ วมากที่สุด ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เอนก กุลชุติสิน (2550) ได้ศึกษาปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การสิ นเชื่อธุรกิจขนาดย่อมธนาคารกสิ กรไทยของผูป้ ระกอบการขนาดย่อม ในอาเภอเมือง สมุทรสาคร
ผลการศึกษาพบว่าผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญระดับมาก เกี่ยวกับ ทาเลที่ต้ งั อยูใ่ กล้สะดวกในการติดต่อ
อาจเป็ นเพราะการดาเนินธุรกิจในปั จจุบนั มีการแข่งขันสู ง ทาให้การดาเนินธุรกิจจาเป็ นต้องเพิง่ พาธนาคารพาณิ ชย์ที่
มีช่องทางในการติดต่อกับธนาคารได้รวดเร็ ว เพื่อดาเนินธุรกิจได้อย่างคล่องตัวและทันต่อสถานการณ์ 4) ปัจจัยด้าน
การส่ งเสริ มการตลาดให้ความสาคัญกับเรื่ องมีการลดอัตราดอกเบี้ยหรื อยกเว้นค่าธรรมเนียมมากที่สุด ซึ่ งสอดคล้อง
กับปั จจัยด้านราคาของงานวิจยั ในครั้งนี้ โดยลูกค้าให้ความสาคัญกับเรื่ องอัตราดอกเบี้ยมากที่สุ ด เป็ นเพราะลูกค้า
ตระหนักถึงค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายในการดาเนินธุรกิจ 5) ปั จจัยด้านบุคลากรให้ความสาคัญกับเรื่ อง
พนักงานมีความรู ้ความเชี่ยวชาญในการให้คาปรึ กษาทางธุรกิจและสิ นเชื่อได้ชดั เจนและน่าเชื่อถือมากที่สุด ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ ชาติ เจริ ญธรรม ( 2543) ได้ทาการศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
ธุรกิจสิ นเชื่อของผูใ้ ช้บริ การธนาคารออมสิ น สาขากาฬสิ นธุ์ พบว่าปั จจัยด้านการบริ หารให้คาปรึ กษา (หมายถึง ด้าน
บุคลากร) มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจอยูร่ ะดับปานกลาง ได้แก่ การให้คาแนะนาสิ นเชื่อแต่ละประเภท สื่ อความเข้าใจ
ง่าย อาจเป็ นเพราะว่าพนักงานสิ นเชื่อขาดเทคนิคในการให้บริ การในด้านการให้คาปรึ กษาและแนะนา 6) ปัจจัยด้าน
การสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพลูกค้าได้ให้ความสาคัญกับเรื่ องธนาคารมีระบบรักษาความปลอดภัยที่มี
ประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด ซึ่ งขัดแย้งกับงานวิจยั ของอเนก กุลชุติสิน (2550) พบว่า ปั จจัยสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ
ผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญ กับ ความมีชื่อเสี ยงและภาพพจน์ของธนาคาร อาจเป็ นเพราะธนาคารพาณิ ชย์
เป็ นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการเงินโดยตรง จึงจาเป็ นต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิ ทธิ ภาพ 7) ปัจจัยด้าน
กระบวนการให้บริ การได้ให้ดบั ความสาคัญกับเรื่ องการอนุมตั ิวงเงินสิ นเชื่อมีความรวดเร็ วมากที่สุด ซึ่ งขัดแย้งกับ
งานวิจยั ของอเนก กุลชุติสิน (2550) พบว่าผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญ กับปัจจัยด้านกระบวนการในเรื่ อง
การมีระบบการทางานที่ถกู ต้องแม่นยาและเชื่อถือได้ ทั้งนี้เนื่องจากลูกค้าของธนาคารพาณิ ชย์แห่งนี้ส่วนใหญ่อยูใ่ น
พื้นที่อาเภอเมืองสมุทรปราการ ซึ่ งเมืองสมุทรปราการเป็ นพื้นที่ที่มีความได้เปรี ยบทางด้านภูมิศาสตร์ ที่ต้ งั อยูใ่ กล้
ศูนย์กลางของประเทศและยังเป็ นแหล่งวัตถุดิบที่นาเข้าจากต่างประเทศรวมทั้งเป็ นพื้นที่คลังสิ นค้าที่สาคัญอีกด้วย
(สานักงานจังหวัดสมุทรปราการ , 2559) จึง ส่ งผลให้มีการแข่งขันทางด้านธุรกิจค่อนข้างสู ง ทั้งในด้านการขยาย
กิจการ โดยการเพิ่มโรงงานแห่งใหม่หรื อเพื่อซื้ อเครื่ องจักรใหม่เพื่อรองรับยอดสั่งซื้ อสิ นค้าที่เพิ่มขึ้น จาเป็ นต้องเพิ่ง
พาแหล่งเงินทุนที่มีการอนุมตั ิสินเชื่อที่มีความรวดเร็ ว
ด้านความภักดีในการใช้บริ การด้านสิ นเชื่อของธนาคารพาณิ ชย์แห่งนี้ ลูกค้าได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับความภักดี
ในการใช้บริ การด้านสิ นเชื่อ ของธนาคารพาณิ ชย์แห่งนี้โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งการแนะนาบอกต่อ และการซื้ อ
ซ้ า อยูใ่ นระดับมาก และความอ่อนไหวต่อราคาอยูท่ ี่ระดับปานกลาง โดยระดับความคิดเห็นของการซื้ อซ้ าสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ ภูมิภทั ร รัตนประภ า (2558)ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าตราสิ นค้า ส่ วนประสมทาง
การตลาด และความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การบัตรเครดิตของธนาคารพาณิ ชย์ไทย ที่มีอิทธิ พลต่อกลยุทธ์การสร้าง
ความภักดีต่อตราสิ นค้า พบว่า ลูกค้ามีความภักดี ต่อตราสิ นค้าในการใช้บริ การบัตรเครดิต ของธนาคารพาณิ ชย์ไทย
ด้านกระบวนการซื้ อซ้ าในตราสิ นค้าในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารพาณิ ชย์แห่ง

นี้และคู่แข่ง มีความแตกต่างกันไม่มากนัก ทาให้ลกู ค้าสามารถตัดสิ นใจเปลี่ยนไปใช้บริ การกับธนาคารพาณิ ชย์แห่ง
อื่นได้ง่าย อย่างไรก็ตามจากผลการศึกษาพบว่าลูกค้าให้ความสาคัญกับด้านบุคลากรเป็ นอันดับ 3 รองจากด้าน
ผลิตภัณฑ์และด้านราคา พิจารณาแล้วเห็นว่าถึงแม้ธนาคารจะมีผลิตภัณฑ์และราคาที่ไม่แตกต่างกัน แต่หากธนาคารมี
บุคลากรที่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญ สามารถการให้คาปรึ กษากับลูกค้าได้ อาจส่ งผลให้ลกู ค้าไม่เปลี่ยนไปใช้บริ การ
กับธนาคารพาณิ ชย์คู่แข่ง
จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ลูกค้าที่ให้ระดับความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการด้าน ผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการให้บริ การ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ และด้าน
กระบวนการให้บริ การ ที่ต่างกันจะมีระดับความภักดีต่อการใช้บริ การด้านสิ นเชื่อของกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดย่อม ของธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ ไม่ แตกต่างกัน ซึ่ งขัดแย้งกับงานวิจยั
ของกเสี ยน ชลวิทย์ ( 2553) ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
ด้านสิ นเชื่อกลุ่มลูกค้า
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ของบริ ษทั ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) ในจังหวัดอุบลราชธานี ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด (ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน การจัดจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มทาง
การตลาด ด้านการสร้างและนาเสนอ ลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริ การ ) มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อทุกด้านไม่แตกต่างกัน และ จากการทดสอบ สมมติฐานพบว่า ลูกค้าที่ให้ระดับ
ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการด้านบุคลากรที่ต่างกันจะมีระดับความภักดีต่อการใช้บริ การด้านสิ นเชื่อของ
กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมของธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ งไม่สอดคล้องงานวิจยั ของพรพรรณ เจียมประเสริ ฐบุญ ( 2553) ได้ศึกษา
ความจงรักภักดีของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อธนาคารกรุ งเทพ สาขาในห้างสรรพสิ นค้า ในเขตจังหวัดปทุมธานี พบว่าปั จจัย
ทางการตลาด (ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านสถานที่ ด้านกระบวนการให้บริ การด้าน
พนักงานให้บริ การและด้านลักษณะทางกายภาพ) มีอิทธิ พลต่อความภักดี ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อธนาคารกรุ งเทพ สาขา
ในห้างสรรพสิ นค้า ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะลูกค้าที่ใช้บริ การด้านสิ นเชื่อของธนาคารพาณิ ชย์แห่งนี้ ต้องการพนักงานที่มี
ความรู ้ความเชี่ยวชาญในการให้คาปรึ กษาทางด้านธุรกิจเพื่อนาความรู ้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในองค์กร ซึ่ งพิจารณาได้
จากค่าเฉลี่ยปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านบุคลากร เท่ากับ 4.58 ซึ่ งอยูใ่ นความสาคัญมากที่สุด
จากผลการวิจยั สามารถสรุ ปได้วา่ หากพนักงานของธนาคารพาณิ ชย์แห่งนี้มีความรู ้ความเชี่ยวชาญ สามารถให้
คาปรึ กษากับลูกค้าได้ และมีการเอาใจใส่ ลกู ค้าจะส่ งผลให้ลกู ค้ามีความเชื่อมัน่ และรู ้สึกประทับใจในการใช้บริ การ
กับธนาคารพาณิ ชย์แห่งนี้ จึงมีความเป็ นไปได้ที่ลกู ค้าจะคานึงถึงการให้บริ การด้านสิ นเชื่อของธนาคารพาณิ ชย์แห่งนี้
เป็ นแห่งแรก และยินดีที่จะแนะนาบอกต่อให้บุคคลอื่นเข้ามาใช้บริ การ และกรณี ที่ลกู ค้าต้องการขอวงเงินสิ นเชื่อ จึง
มีความเป็ นไปได้สูงที่ลกู ค้าจะกลับมาขอวงเงินกับธนาคารพาณิ ชย์แห่งนี้อีกครั้ง ถึงแม้จะมีธนาคารพาณิ ชย์รายอื่นให้
ข้อเสนอด้านสิ นเชื่อที่ดีกว่า หรื อกรณี ที่ธนาคารพาณิ ชย์แห่งนี้มีการขอปรับดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมวงเงินสิ นเชื่อ
เพิ่มขึ้นหรื อมีการลดวงเงินสิ นเชื่อ จึงมีความเป็ นไปได้สูงที่ลกู ค้ายังยืนยันที่จะใช้บริ การกับธนาคารพาณิ ชย์แห่งนี้
ต่อไป ซึ่ งก่อให้เกิดผลดีต่อธนาคารพาณิ ชย์แห่งนี้

ข้ อเสนอแนะจากงานวิจัย
ธนาคารพาณิ ชย์แห่งนี้ควรให้ความสาคัญเกี่ยวกับความรู ้ความสามารถของพนักงานในระดับมากที่สุดรวมทั้งการ
ใส่ ใจลูกค้า โดย ให้พนักงานมีการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ
เพื่อให้พนักงานในองค์กรทันต่อ
สถานการณ์ และสามารถแนะนาข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ให้ลกู ค้าได้ เพื่อทาให้ลกู ค้ารู ้สึกเชื่อมัน่ ในการให้บริ การของ
ธนาคารและนามาซึ่ งความภักดีในการใช้บริ การด้านสิ นเชื่อของกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
ของธนาคารพาณิ ชย์แห่งนี้ได้ในที่สุด
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