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การศึกษาหลักเกณฑ์ในการพิจารณาสินเชื่อและความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SMEs ของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และธนาคารไทย

พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
The Criteria for pivotal load officers and credit analysts in the business 
of lending to SMEs of Kasikorn Bank Public Company Limited and Siam 
commercial Bank Public Company Limited in Bangkok and its Vicinity 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักเกณฑ์ในการพิจารณาสินเช่ือ ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
สินเช่ือที่มีต่อการวิเคราะห์สินเช่ือเพื่อธุรกิจ SMEs และปัญหาของกระบวนการพิจารณาสินเช่ือเพื่อธุรกิจ SMEs ของ
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด(มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) กลุ่มตัวอย่างเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารที่
เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สินเช่ือของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) จ านวน 181 ราย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากัด (มหาชน) จ านวน 219 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยออกแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ข้อมูลที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามใช้ในการพิจารณาสินเช่ือของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นเอกสารส่วนตัวของผู้ขอกู้ ข้อมูลที่ให้
ความส าคัญมากที่สุดเป็นส าเนา Statement บัญชีกระแสรายวัน งบการเงินที่ใช้ประกอบเป็นงบก าไรขาดทุน 
วัตถุประสงค์ของการใช้งบการเงินเพื่อน าข้อมูลไปวิเคราะห์ความสามารถในการช าระคืนเงินต้น รายการในงบการเงินที่
ให้ความส าคัญคือก าไร/ขาดทุน และ รายได้/ค่าใช้จ่าย การให้ความส าคัญต่อการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ผลการศึกษา
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในด้านหลักประกัน (Collateral) ส่วนการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในงบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flow)ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัญหาของกระบวนการพิจารณาสินเช่ือ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ปัญหาของกระบวนการ
พิจารณาสินเช่ือในด้านการสรรหาลูกค้า ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ด้านการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ด้านการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณและ ปัญหาของกระบวนการพิจารณาสินเช่ือในภาพรวมแตกต่างกัน 
 

Abstract 
 The objectives of this research are to study the credit consideration's criteria, the opinion 
about credit analyzing for SMEs business of the credit analysts, and the problems of the credit 
consideration process of SMEs business in Kasikorn Bank Public Company Limited and Siam 
Commercial Bank Public Company Limited. The sample groups are 181 credit analysts of Kasikorn 
Bank Public Company Limited and 219 credit analysts of Siam Commercial Bank Public Company 
Limited. The collected data by questionnaire. The result of this study is the main information which 
the questionnaire answerers use for credit consideration are the personal document of borrower. 
The most important information use is the current account statement. The financial statement 
which is used in credit consideration, the most important is income statement. The objective of 
using financial statement in credit consideration is analyzing the solvency. The important 
transaction in financial statement which is used for credit consideration are profit/loss and 
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revenue/expense. To give priority to the qualitative analysis, the result is the majority of 
questionnaire answerers give priority to collateral, the majority of questionnaire answerers give 
priority to the statement of cash flow. The opinion about the problem of credit consideration 
process, the result is the majority of questionnaire answerers give priority to look for the customers. 
The result of assumption test is  the overall qualitative analysis, quantitative analysis and  problems 
in credit consideration process are different. 
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1. บทน า 
ธุรกิจขนาดย่อมเป็นธุรกิจที่ช่วยในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากธุรกิจขนาดย่อมท าให้เกิดการ

กระจายรายได้จากกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ ไปสู่กลุ่มคนต่างๆ ก่อให้เกิดการจ้างงาน ท าให้ประชาชนมีรายได้ ซึ่งเป็นตัว
ช่วยให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมดีขึ้น นอกจากนั้น  ธุรกิจขนาดย่อมยังเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจขนาดใหญ่
เพราะความเจริญก้าวหน้าของธุรกิจขนาดย่อมท าให้ธุรกิจมั่นคงมียอดการผลิตที่สูงขึ้น และมีการน าเทคโนโลยีที่สูง
ขึ้นมาใช้ในการผลิตซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นฐานไปสู่ธุรกิจขนาดใหญ่  

การแสวงหาแหล่งเงินทุนเพื่อน ามาใช้ในการด าเนินงานหรือขยายกิจการของธุรกิจเอสเอ็มอีนั้นเป็นสิ่งจ าเป็น 
และแหล่งเงินทุนที่ส าคัญคือ สถาบันการเงินประเภทธนาคารพาณิชย์ไทยที่ท าหน้าที่ระดมเงินออม ให้กู้ยืมแก่ผู้ที่
ต้องการเงินไปเพื่อการบริโภคหรือเพื่อการลงทุนด าเนินธุรกิจ  โดยจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ผู้ออม  และคิดดอกเบี้ยจากผู้กู้ยืม  
ซึ่งรายได้หลักของธนาคารพาณิชย์ไทยคือดอกเบี้ยจากการปล่อยสินเช่ือ แต่การหาแหล่งเงินทุนไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจาก
ปัจจุบันธนาคารพาณิชย์ไทยได้เพิ่มความเข้มงวดในการให้สินเช่ือ เพราะไม่ต้องการให้เกิดปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิด
รายได้ ตามมาภายหลัง 

ปัจจุบันมีธนาคารพาณิชย์ไทยหลายๆแห่งได้ประกาศตัวในการปล่อยสินเช่ือเพื่อธุรกิจ SMEs อย่างจริงจัง แต่
กลับมีเพียงไม่กี่ธนาคารที่ประสบผลส าเร็จในตลาดสินเช่ือที่มากไปด้วยความเสี่ยง ซึ่งเบื้องหลังความส าเร็จของแต่ละ
ธนาคารแม้ว่าจะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับว่าจะเลือกใช้กลยุทธ์อะไรที่เหมาะสมสอดคล้องกับจุดอ่อนและจุดแข็ง
ของตัวเอง แต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่คล้ายกันนั่นก็คือความสามารถในการบริหารความเสี่ยง (Credit Risk Management) ใน
การให้สินเช่ือที่ได้ผลและมีประสิทธิภาพ ธนาคารเหล่านี้ท าได้อย่างไร และอะไรคือกุญแจของความส าเร็จในสนาม
สินเช่ือเพื่อธุรกิจ SMEs กุญแจของความส าเร็จในการอ านวยสินเช่ือ รวมถึงการบริหารและควบคุมความเสี่ยงในการให้
สินเช่ือน้ันมาจากหลายๆเหตุผลด้วยกัน ไม่ได้ขึ้นกับปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเพียงปัจจัยเดียว  

 หลักการของ  6 C’s ที่ ใช้ในการวิเคราะห์สินเช่ือนั้น แม้ว่าจะเป็นหลักสากลที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ว่า
สามารถน าไปใช้ได้กับธุรกิจทุกขนาดทุกประเภท แต่ก็ควรต้องมีการปรับและให้น้ าหนักที่แตกต่างกันออกไปพอสมควร
ส าหรับการวิเคราะห์สนิเช่ือประเภท SMEs ที่มีอยู่หลากหลายรูปแบบไมว่่าจะเป็นกิจการการผลิต กิจการค้าส่ง/ค้าปลีก 
หรือกิจการบริการ  

 มุมมองในการให้สินเช่ือเพื่อธุรกิจ SMEs ซึ่งมีขนาดที่แตกต่างกัน ตั้งแต่เป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลคน
เดียวมียอดขายปีละต่ ากว่า 5 ล้านบาทลงมา จนถึงที่เป็นบริษัทจ ากัดท่ีมียอดขายหลายร้อยล้านบาทต่อปี ส่งผลให้การ
ประเมินความเสี่ยงน้ันท าได้ยากมาก การพิจารณาให้สินเชื่อแก่ลูกค้า SMEs จึงต้องท าการวิเคราะห์และประเมินความ
เสี่ยงเป็นรายๆไป 
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1.1 วัตถุประสงค์ของการศึกษา  
 1. เพื่อศึกษาหลักเกณฑ์ในการพิจารณาสินเช่ือของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเช่ือของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเ ช่ือที่มีต่อการวิเคราะห์สินเช่ือเพื่อธุรกิจ SMEs ของ
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
 3. เพื่อศึกษาถึงปัญหาของกระบวนการพิจารณาสินเช่ือเพื่อธุรกิจ SMEs ของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
1.2 ขอบเขตของการศึกษา 
 ขอบเขตด้านเวลา การศึกษานี้ใช้ระยะเวลาในการท าการวิจัย ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2553 – มีนาคม 2555 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาข้อมูลต่างๆ ในการพิจารณาสินเช่ือ โดยพิจารณาจากหลกั 6C’s รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ 
ที่มีผลต่อการพิจารณาสินเช่ือของธุรกิจ SMEs 
 ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ในเขตพื้นที่
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 
1.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

1. สิริพร ใจแพทย์ (2543) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการบริหารสินเช่ือของธนาคาร
ออมสินในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

2. กฤตภาส  วงศ์วโรทัย (2544) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์การให้สินเช่ือวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

3. เทอด ขุนทอง (2544) ได้ท าการศึกษาเรื่อง บทบาทของธนาคารพาณิชย์ในการสนับสนุนวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) 

4. จินตนา มั่งคงพูนสวัสดิ์ (2544) ได้ท าการศึกษาเรื่อง สินเช่ือของธนาคารพาณิชย์กับการลงทุนและการ
บริโภค 

5. นที ศรีสุทธิ์ (2547) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ข้อมูลทางการเงินที่มีผลต่อการพิจารณาสินเช่ือธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมของธนาคารออมสิน ภาค 7 

6. สิริรัตน์ พัวศิริ (2548) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของธุรกิจSMEs กลุ่ม
อุตสาหกรรมเซรามิคในจังหวัดล าปาง 

7. ขนิษฐา สนองศรี (2549) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยก าหนดสินเช่ือ SMEs ของธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากัด (มหาชน)       

 

2. วิธีการศึกษา 
2.1 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ธนาคารที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สินเช่ือในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
ภายใต้ข้อสมมุติที่ว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สินเช่ือจ านวน 1 คน ต่อ 1 สาขา จะมีจ านวน
ประชากรทั้งสิ้น 965 คน ดังนี ้
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 แสดงข้อมูลประชากร เจ้าหน้าที่ธนาคารที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะหส์ินเช่ือของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
   จังหวัด สาขาธนาคาร สาขาธนาคาร   
เขตพื้นท่ี      กสิกรไทย ไทยพาณิชย ์ รวม 
กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร       304       350  654 
  ฉะเชิงเทรา         2          2     4 
  ชลบุร ี          3          -     3 
  นครนายก         -          1     1 
  นครปฐม   14         20       34 
  ปริมณฑล นนทบุรี  32         43       75 
  ปทุมธานี   25         42       67 
  พระนครศรีอยุธยา  11         13       24 
  สมุทรปราการ  30         42       72 
  สมุทรสาคร  15         16       31 
  รวมทั้งสิ้น           436       529     965 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ  เจ้าหน้าท่ีธนาคารที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สินเช่ือของธนาคารกสิกร
ไทย จ ากัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ภายใต้ข้อสมมุติที่ว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารที่เกี่ยวข้องกับ
การวิเคราะห์สินเช่ือจ านวน 1 คน ต่อ 1 สาขา ซึ่งมีจ านวนสาขาทั้งหมด 965 สาขา น ามาค านวณตามทฤษฎีของ 
Yamane เนื่องจากทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน (Finite Population) เพื่อหาจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่น้อยที่สุดที่
สามารถยอมรับได้ว่าสามารถเป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมด โดยใช้ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ซึ่งหมายความว่า
ยอมให้มีความคาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 5  
 ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจะเท่ากับ 400 ตัวอย่าง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ธนาคารที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์
สินเช่ือในการวิเคราะห์สินเช่ือเพื่อธุรกิจ SMEs ของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) จ านวน 181  คน  และธนาคาร
ไทยพาณิชย์  จ ากัด (มหาชน) จ านวน 219 คน รวมทั้งสิ้น  400 คน 

2. วิธีการศึกษา 
 ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยออกแบบสอบถามในลักษณะของค าถามแบบ
ปลายปิด (Close-ended Question) และค าถามแบบปลายเปิด (Open-ended Question) เพื่อให้ผู้ถูกสอบถามได้
เสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามทั้งห้าส่วนจะถูกน ามาวิเคราะห์ด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยแบบสอบถามที่ใช้แบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา สาขาวิชาที่จบ  
ต าแหน่งงานในปัจจุบัน ประสบการณ์ในการพิจารณาสินเช่ือ 
 ส่วนท่ี 2 ความส าคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานกระบวนการพิจารณาสินเช่ือ 
 ส่วนท่ี 3 ความส าคัญเกี่ยวกับคุณภาพของข้อมูลทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 ส่วนท่ี 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของกระบวนการพิจารณาสินเช่ือ 
 ส่วนท่ี 5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์สินเช่ือเพื่อธุรกิจ SMEs 
2.1 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการหาค่าสถิติ ท าการวิเคราะห์โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อหา
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
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 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา สาขาวิชาที่จบ  
ต าแหน่งงานในปัจจุบัน ประสบการณ์ในการพิจารณาสินเช่ือ  วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ (frequency) และค่า
ร้อยละ (percentage) 
 ส่วนท่ี 2 ความส าคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานกระบวนการพิจารณาสินเช่ือ  วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ 
(frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
 ส่วนที่ 3 ความส าคัญเกี่ยวกับคุณภาพของข้อมูลทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) 
 ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของกระบวนการพิจารณาสินเช่ือ  วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ 
(frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
 ส่วนท่ี 5 เปรียบเทียบหลักเกณฑ์ในการพิจาณาสินเช่ือและความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเช่ือในการ
วิเคราะห์สินเช่ือเพื่อธุรกิจ SMEs ของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)             
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยใช้การทดสอบที (t – test) ส าหรับตัวแปรที่มี 2 กลุ่ม ในด้านการวิเคราะห์เชิง
คุณภาพ  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ และปัญหาของกระบวนการพิจารณาสินเช่ือ 
 ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์สินเช่ือเพื่อธุรกิจ SMEs  วิเคราะห์โดยการบรรยาย    
เชิงพรรณา 
 

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
3.1 สรุปผลการศึกษา 
 1. ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน  224 ราย คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ  
56.00  และเพศหญิงจ านวน  176 ราย คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 44.00   ตามล าดับ มีอายุ 41-50 ปี  เป็นส่วนใหญ่ 
จ านวน 127 ราย คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ  31.75 รองลงมาคือมากกว่า 50 ปี จ านวน 98 ราย คิดเป็นอัตราส่วน              
ร้อยละ  24.50 และอายุ 20-30 ปี จ านวน 92 ราย คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ  23.00 ตามล าดับ มีการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี เป็นส่วนใหญ่ จ านวน 284 ราย คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ  71.00 รองลงมาคือ ระดับปริญญาโท จ านวน  
113 ราย คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ  28.25  และระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน  3 ราย คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ  
0.75 ตามล าดับ ส่วนใหญ่จบการศึกษาสาขาวิชาอื่นๆ นอกเหนือจากวิชาบัญชี การเงิน การธนาคาร และนิติศาสตร์  
คือบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ เป็นต้น จ านวน 210 ราย คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ  52.50 รองลงมาคือ  
สาขาวิชาการเงิน การธนาคาร จ านวน  138 ราย  คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ  34.50 และสาขาวิชาบัญชี จ านวน 46 
ราย คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ  11.50  ตามล าดับ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้จัดการสาขา จ านวน 190 ราย 
คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ  47.50 รองลงมาคือต าแหน่งอื่น ๆ เช่น เจ้าหน้าที่บริการและการขาย เจ้าหน้าที่การตลาด 
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตลาด เป็นต้น จ านวน  95 ราย คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ  23.75 และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเช่ือ 
จ านวน 45 ราย คิดเป็นอัตราส่วนร้อย ตามล าดับ มีประสบการณ์ในงานด้านการพิจารณาสินเช่ือ ส่วนใหญ่มากกว่า  
15 ปี จ านวน 136 ราย คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ  34.00 รองลงมาคือน้อยกว่า 5 ปี จ านวน 134 ราย คิดเป็น
อัตราส่วนร้อยละ  33.50  และ 5-10 ปี จ านวน 99 ราย คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ  24.75  ตามล าดับ 
 2. ข้อมูลที่ผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้ในการพิจารณาสินเช่ือของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
 ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลที่ผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้ประกอบการพิจารณาสินเช่ือ  ส่วนใหญ่เป็นเอกสารส่วนตัว
ของผู้ขอกู้ เช่น ประวัติผู้ขอกู้ ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนา Statement บัญชีกระแสรายวัน 
จ านวน 383 ราย คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 95.75  รองลงมาคือหลักประกันที่เป็นของเจ้าของหรือผู้ขอกู้ จ านวน 373 
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครัง้ที่ 5 
 

ราย คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 93.25 และงบการเงินย้อนหลัง ของกิจการและหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
จ านวน 363 ราย คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 90.75  ตามล าดับ ส่วนข้อมูลที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญมากที่สุด
ในการพิจารณาสินเช่ือ  ส่วนใหญ่เป็นส าเนา Statement บัญชีกระแสรายวัน จ านวน 89 ราย คิดเป็นอัตราส่วน              
ร้อยละ 22.25 รองลงมาคืองบการเงินย้อนหลัง ของกิจการ จ านวน 88 ราย คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 22.00 และ
เอกสารส่วนตัวของผู้ขอกู้ เช่น ประวัติผู้ขอกู้ ส าเนาทะเบียนบ้าน  ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน 85 ราย คิดเป็น
อัตราส่วนร้อยละ 21.25 ตามล าดับ ส่วนใบอนุญาตประกอบกิจการไม่มีความส าคัญเลย งบการเงินที่ใช้ประกอบการ
พิจารณาสินเช่ือ  ส่วนใหญ่เป็นงบก าไรขาดทุน จ านวน 359 ราย คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 89.75 รองลงมาคืองบ
กระแสเงินสด จ านวน 290 ราย คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 72.50 และงบแสดงฐานะทางการเงิน  จ านวน 287 ราย              
คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 71.75  ตามล าดับ งบการเงินที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญมากที่สุดในการพิจารณา
สินเช่ือส่วนใหญ่เป็นงบก าไรขาดทุน จ านวน 271 ราย คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 67.75 รองลงมาคืองบกระแสเงินสด  
จ านวน 74 ราย คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 18.50  และงบแสดงฐานะทางการเงิน จ านวน 49 ราย คิดเป็นอัตราส่วน 
ร้อยละ 12.25  ตามล าดับ  ส่วนหมายเหตุประกอบงบการเงินไมม่ีความส าคญัเลย วัตถุประสงค์ของการใช้งบการเงินใน
การพิจารณาสินเช่ือ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้เพื่อน าข้อมูลไปวิเคราะห์ ความสามารถในการช าระคืนเงินต้น  
จ านวน 359 ราย คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 89.75 รองลงมาคือเพื่อน าข้อมูลไปพิจารณาวงเงินสินเช่ือที่จะปล่อยให้กู้ 
จ านวน 291 ราย คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 72.75 และเพื่อน าข้อมูลไปวิเคราะห์ ความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย  
จ านวน 176 ราย คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 44.00  ตามล าดับ รายการในงบการเงินที่ให้ความส าคัญ ในการพิจารณา
สินเช่ือ  ส่วนใหญ่คือก าไร/ขาดทุน  จ านวน 358 ราย คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 89.50 รองลงมาคือรายได้ ค่าใช้จ่าย  
จ านวน 340 ราย คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 85.00  รายการและมูลค่าของหนี้สินของกิจการ  จ านวน 200 ราย คิดเป็น
อัตราส่วนร้อยละ 50.  ตามล าดับ 
 3. การให้ความส าคัญต่อการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ  
 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ส่วนใหญ่ในด้าน
หลักประกัน (Collateral) รองลงมาคือคุณสมบัติของผู้ขอสินเช่ือ (Character) เงินทุนหรือสินทรัพย์ (Capital) 
ความสามารถในการช าระหนี้ (Capacity) ปัจจัยที่เป็นเงื่อนไขอื่นที่มีผลกระทบต่อรายได้ (Conditions) และ ประเทศ
ต่างๆที่ผู้ขอกู้ได้ท าธุรกิจทางการค้าด้วย (Country)  ตามล าดับ 
 4. การให้ความส าคัญต่อการวิเคราะห์เชิงปริมาณ  
 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญส่วนใหญ่เป็นงบกระแสเงินสด (Statement of Cash 
Flow)  รองลงมาคืองบก าไรขาดทุน (Income Statement) และ งบแสดงฐานะทางการเงิน (Balance Sheet) 
ตามล าดับ  
 5. ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของกระบวนการพิจารณาสินเช่ือ 
 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ปัญหาของกระบวนการพิจารณาสินเช่ือส่วนใหญ่ในด้านการสรรหา
ลูกค้า รองลงมาคือ ด้านวิเคราะห์ข้อมูลและเอกสารเบื้องต้น   ด้านการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือ  ด้านการประเมินราคา  
และ ด้านนิติกรรม  ตามล าดับ 
3.2 อภิปรายผล 
 1. ด้านการวิเคราะห์เชิงคุณภาพในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านคุณสมบัติของผู้ขอสินเช่ือ (Character) ด้านความสามารถในการช าระหนี้ (Capacity)  เงินทุน
หรือสินทรัพย์ (Capital) และหลักประกัน (Collateral) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วน
ด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน 
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 2. ด้านการวิเคราะห์เชิงปริมาณในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านงบก าไรขาดทุน (Income Statement) และงบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flow)                 
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านงบแสดงฐานะทางการเงินไม่แตกต่างกัน  
 3. ปัญหาของกระบวนการพิจารณาสินเช่ือในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านวิเคราะห์ข้อมูลและเอกสารเบื้องต้น  ด้านการประเมินราคา  และด้านนิติกรรม       
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน 
 

4. สรุป 
 การศึกษาหลักเกณฑ์ในการพิจารณาสินเช่ือและความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเช่ือเพื่อธุรกิจ SMEs 
ของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  
สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 1. การให้ความส าคัญต่อการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ  
 ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ส่วนใหญ่ในด้านหลักประกัน (Collateral) 
รองลงมาคือคุณสมบัติของผู้ขอสินเช่ือ (Character) เงินทุนหรือสินทรัพย์ (Capital) ความสามารถในการช าระหนี้ 
(Capacity) ปัจจัยที่เป็นเง่ือนไขอื่นที่มีผลกระทบต่อรายได้ (Conditions) และ ประเทศต่างๆที่ผู้ขอกู้ได้ท าธุรกิจ
ทางการค้าด้วย (Country) 
 2. การให้ความส าคัญต่อการวิเคราะห์เชิงปริมาณ  
 ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญส่วนใหญ่เป็นงบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flow)  รองลงมา
คืองบก าไรขาดทุน (Income Statement) และ งบแสดงฐานะทางการเงิน (Balance Sheet)  
 3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของกระบวนการพิจารณาสินเช่ือ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามให้ปัญหาของกระบวนการพิจารณาสินเช่ือส่วนใหญ่ในด้านการสรรหาลูกค้า รองลงมาคือ 
ด้านวิเคราะห์ข้อมูลและเอกสารเบื้องต้น   ด้านการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือ  ด้านการประเมินราคา  และ ด้านนิติกรรม 
4.1 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการพิจารณาสินเชื่อ SMEs 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
1. ธนาคารจะพิจารณาถึงความสามารถในการช าระหนี้ จากข้อมูลของลูกค้าที่ธนาคารพิจารณาแล้วว่า เป็น

ตัวเลขแท้จริง มิได้ตกแต่งตัวเลขและน ามาก าหนดวงเงินและประเภทของวงเงินให้เหมาะสมกับตัวธุรกิจของลูกค้า 
2. ธนาคารจะพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของลูกค้ามีมากน้อยเพียงพอหรือไม่ 
3. ลูกค้ารายย่อยควรจดทะเบียนพาณิชย์ 
4 .ธนาคารจะพิจารณาหลักการวิเคราะห์สินเช่ือเบื้องต้น ซึ่งประกอบไปด้วย 1. รู้จักและเข้าใจธุรกิจของ

ลูกค้า ลูกค้าคือใคร ธุรกิจเป็นอย่างไร  2. เข้าใจวัตถุประสงค์การขอเครดิต เพื่อท าอะไร  3. พิจารณาความสามารถใน
การช าระหนี้ของลูกค้า  4. หลักประกัน  5. ข้อมูลธุรกิจ ติดตามข่าวสารธุรกิจ สถานการณ์บ้านเมือง 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
1. เจ้าหน้าที่ธนาคารควรไปเยี่ยมชมกิจการลูกค้าจริงๆ และมีการถ่ายรูปกิจการรวมทั้งสินค้า ผลิตภัณฑ์ ของ

กิจการไว้เป็นหลักฐานการพิจารณาสินเช่ือ 
2. การประมาณรายได้-รายจ่าย ของกิจการนั้น ลูกค้าที่ดีควรจะมียอดขาย -รายจ่ายที่ธนาคารสามารถ

ตรวจสอบได้จากงบการเงินท่ีส่งสรรพากร งบการเงินภายใน ยอดเงินเข้า-ออก บัญชีเงินฝากกิจการและส่วนตัว เอกสาร
ยืนเสียภาษี 
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครัง้ที่ 5 
 

3. ลูกค้าควรจะบอกความจริงเกี่ยวกับประวัติทางการเงินที่ผ่านมา และปัจจุบันให้เจ้าหน้าที่ธนาคารทราบ 
เพื่อป้องกันการเกิดหนี้มีปัญหาในอนาคต และช่วยให้ลูกค้าได้รับวงเงินสินเช่ือตรงตามความต้องการจริงๆ (เหมาะสม
กับธุรกิจของตนเอง) 

4. กลุ่มลูกค้าท าธุรกิจมีมากขึ้น ท าให้การปล่อยสินเช่ือมียอดสูงขึ้นทุกๆ ปี บวกกับผลกระทบของเศรษฐกิจ
ของประเทศ ซึ่งการปล่อยสินเช่ือก็มีความเสี่ยงสูงเกี่ยวกับหนี้สูญ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แพงมาก ควรให้มีราคา 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบมาตรฐาน ทุกๆธนาคารใช้เหมือนๆกัน ไม่แตกต่างกันมากเกินไป เพ่ือเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า 

5. การพิจารณาสินเช่ือ SMEs ไม่มีมาตรฐานแบบอย่างที่ชัดเจนตายตัว จะต้องพิจารณาเป็นกรณีๆไป ไม่
สามารถจะใช้หลักเกณฑ์เดียวกันพิจารณาทุกๆกรณีได้ 

6. ข้อมูลที่ได้มักจะเป็นข้อมูลงบการเงินท่ีขาดความน่าเช่ือถือ ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง เพราะต้องการหลีกเลี่ยง
ภาษา ผู้ท าบัญชีขาดจริยธรรม แต่งบัญชีให้ก าไรน้อยหรือขาดทุน 

7. ธนาคารจะพิจารณาความมั่นคงของกิจการ  ความน่าเช่ือถือของผู้กู้  การน าเงินไปใช้ให้ ตรงกับ
วัตถุประสงค์ในการขอกู้ เครดิตยูโร  Statement  สัญญาเช่าแผงเกี่ยวกับการตลาด เช่น ตลาดนัดสวนจตุจักร ตลาดไท 
ตลาดสี่มุมเมือง เป็นต้น 

8. ธนาคารจะพิจารณาสินเช่ือในองค์ประกอบโดยรวม คือ ธุรกิจประเภท การขออนุญาตประกอบกิจการ 
การเดินบัญชี การท าเอกสารทางบัญชี เพื่อให้มีความน่าเช่ือถือ ประกอบธุรกิจจริง  มีหลักประกันที่มีมูลค่ามาค้ า
ประกันไว้ สร้างความมั่นใจให้ธนาคาร ดูสถานการณ์บ้านเมือง สินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความจ าเป็นในการใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ทุกอย่างมองแบบรวมๆ และมองออกมองเห็นว่าคุณท าอะไร ธนาคารจะช่วยคุณได้ 

 

5. กิตตกิรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความอนุเคราะห์จากบุคคลหลายท่าน ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ
ในความกรุณาของทุกท่านมา ณ โอกาสนี้  ขอกราบขอบพระคุณ ท่าน ดร.ธนธัส ทัพมงคล อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งได้ให้
ค าแนะน า ปรึกษา ค าช้ีแนะ และความช่วยเหลือในทุกๆ ด้าน จนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี  ขอกราบ
ขอบพระคุณ ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ ประธานสอบวิทยานิพนธ์ นอกจากนี้ขอขอบพระคุณ ดร.พรปรวีณ์                        
ชาญสุวรรณ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ให้ความกรุณาในการแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ของวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี 
  

6. เอกสารอ้างอิง 
การวิเคราะห์สินเช่ือ., http://www.fpo.go.th/s-I/Source/ECO/ECO27.htm. 
กระทรวงอุตสาหกรรม. 2545. พระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. กฎกระทรวง (1  
 พฤศจิกายน 2545). 
ขนิษฐา สนองศรี.2549 ปัจจัยก าหนดสินเช่ือ SMEs ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด(มหาชน). วิทยานิพนธ ์
 มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามค าแหง, คณะเศรษฐศาสตร์.ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อ. 
 ,http://chularlak.igetweb.com/index.php?mo=1&c_art=155746. 
จินตนา มั่นคงพูนสวัสดิ์. 2544 สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์กับการลงทุนและการบริโภค.วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต,  
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง, คณะเศรษฐศาสตร์. 
ชนินทร์ พทิยาวิวิธ.ธนาคารพาณิชย์: ใช้มาตรการอะไรในการพิจารณาปล่อยสินเชื่อ. : กรุงเทพฯ : อักษรสมัย,  
 2533. 
ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย.การวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพ้ืนฐาน.:ส่วนสิ่งพิมพ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร  
 ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย,2545. 
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ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน).รายงานประจ าปี. 2552 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน).รายงานประจ าปี. 2553 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)., http://www.kasikornbank.com/. 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน).รายงานประจ าป.ี 2552 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน).รายงานประจ าป.ี 2553 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)., http://www.scb.co.th/. 
ธนาคารแห่งประเทศไทย., www.bot.or.th/. 
ธนาคารแห่งประเทศไทย.เร่ือง ผลการด าเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ปี 2553 และพัฒนาการที่ส าคัญ.ฉบับท่ี  
 6/2554. 
นที  ศรีสุทธ์ิ.2547. ข้อมูลทางการเงินที่มีผลต่อการพิจารณาสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของธนาคาร 
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