บทที่ 5
สรุป และอภิปรายผลการวิจัย
5.1 สรุ ปผลการวิจัย
5.1.1 ข้ อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ ต่อการใช้ บริ การสิ นเชื่ อธนาคารกรุ งไทย สาขาซีคอน
บางแค
จากผลการวิจยั ลักษณะประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่าง สามารถแบ่งออกเป็ นเพศหญิง
ร้อยละ 53.50 และเพศชาย ร้อยละ 46.50 มีอายุ 31 – 40 ปี ร้อยละ 73.50 รองลงมาคือ อายุ 21 – 30 ปี
ร้ อยละ 15.75 การศึกษาระดับ ปริ ญญาตรี ร้ อยละ 70.00 รองลงมาคือ ปริ ญญาโท ร้ อยละ 20.00
สถานภาพสมรส ร้ อ ยละ 59.25 รองลงมาคื อ โสด ร้ อ ยละ 36.00 มี ร ายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น
20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 34.75 รองลงมาคือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ
33.75
5.1.2 ข้ อมู ลเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่ อการใช้ บริ การสิ นเชื่ อ
ธนาคารกรุ งไทย สาขาซีคอนบางแค
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการใช้บริ การสิ นเชื่อธนาคารกรุ งไทย สาขาซี
คอนบางแค เป็ นรายด้าน ด้านที่มากที่สุด อันดับที่ 1 ด้านกระบวนการบริ การ ( X = 4.58) อันดับที่
2 ด้านราคา ( X = 4.56) อันดับที่ 3 ด้านบุคคล ( X = 4.51) อันดับที่ 4 ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
( X = 4.50) อันดับที่ 5 ด้านผลิตภัณฑ์ ( X = 4.47) อันดับที่ 6 ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ ( X = 4.40) และอันดับที่ 7 ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ( X = 4.34)
5.1.3 ข้ อมูลเกีย่ วกับระดับการใช้ บริการสิ นเชื่ อธนาคารกรุ งไทย สาขาซีคอนบางแค
การใช้บริ การสิ นเชื่อธนาคารกรุ งไทย สาขาซีคอนบางแค โดยรวมให้ระดับความคิดเห็นใน
ระดับ เห็ นด้วยมาก และมี คะแนนเฉลี่ ยของระดับ คะแนนความสาคัญ เรี ยงจากมากไปหาน้อย 5
ลาดับแรก ดังนี้ อันดับ 1 ท่านใช้บริ การสิ นเชื่อธนาคารกรุ งไทย สาขาซี คอนบางแคเพราะเงื่อนไข
การผ่อนชาระ และระยะเวลาปลอดเงินต้นสอดคล้องกับความสามารถของผูก้ ู้ ( X = 4.76) อันดับ 2
ท่ า นใช้บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ ธนาคารกรุ ง ไทย สาขาซี ค อนบางแค เนื่ อ งจากพนัก งานเอาใจใส่ แ ละ
ตอบสนองการให้ บ ริ การแก่ ลู ก ค้า เป็ นอย่ า งดี ( X = 4.74) อัน ดับ 3 ท่ า นใช้ บ ริ การสิ น เชื่ อ
ธนาคารกรุ งไทย สาขาซี คอนบางแค เนื่องจากพนักงานมีจรรยาบรรณในการให้บริ การ ( X = 4.68)
อันดับ 4 ท่านใช้บริ การสิ นเชื่อธนาคารกรุ งไทย สาขาซี คอนบางแคเพราะสัดส่ วนวงเงินกูส้ อดคล้อง
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กับหลักประกัน ( X = 4.62) อันดับ 5 ท่านใช้บริ การสิ นเชื่ อธนาคารกรุ งไทย สาขาซี คอนบางแค
เนื่องจากการอนุมตั ิสินเชื่อมีความรวดเร็ วทันต่อความต้องการ ( X = 4.60) ตามลาดับ
5.2 การทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิ งเส้น (Linear Regression Analysis) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการใช้บริ การสิ นเชื่อธนาคารกรุ งไทย สาขาซี คอนบางแค
ตารางที่ 5.1 ประสิ ทธิ ภาพของสมการถดถอยในการวิเคราะห์ การถดถอยระหว่างการใช้บริ การ
สิ นเชื่อธนาคารกรุ งไทย สาขาซีคอนบางแค กับปั จจัยทั้ง 7 ตัว
Model Summaryc
Adjusted R Std. Error of
Model
R
R Square
Durbin-Watson
Square
the Estimate
1
0.329a
0.108
0.106
0.15452
2
0.421b
0.177
0.173
0.14856
3
0.431c
0.186
0.180
0.14799
2.246
a. Predictors : (Constant), ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
b. Predictors : (Constant), ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย, ด้านราคา
c. Predictors : (Constant), ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย, ด้านราคา, ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
d. Dependent Variable : การใช้บริ การสิ นเชื่อธนาคารกรุ งไทย สาขาซีคอนบางแค
จากตารางที่ 5.1 พบว่า Model 1 ค่าความผิดพลาดมาตรฐานต่ าสุ ดเท่ากับ 2.246 และมี ค่า
สัมประสิ ทธิ์ ตัวกาหนด (R Square) สู งสุ ดเท่ากับ 0.108 แสดงว่า ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
สามารถอธิ บายการใช้บริ การสิ นเชื่อธนาคารกรุ งไทย สาขาซี คอนบางแค ได้ร้อยละ 10.80 ส่ วนอีก
ร้อยละ 89.20 เกิดจากอิทธิ พลของตัวแปรอื่น
Model 2 ค่าความผิดพลาดมาตรฐานต่าสุ ดเท่ากับ 2.246 และมีค่าสัมประสิ ทธิ์ ตัวกาหนด (R
Square) สู ง สุ ดเท่ ากับ 0.177 แสดงว่า ปั จจัยด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย และด้านราคา สามารถ
อธิ บายการใช้บริ การสิ นเชื่ อธนาคารกรุ งไทย สาขาซี คอนบางแค ได้ร้อยละ 17.70 ส่ วนอีกร้ อยละ
82.30 เกิดจากอิทธิ พลของตัวแปรอื่น
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Model 3 ค่าความผิดพลาดมาตรฐานต่าสุ ดเท่ากับ 2.246 และมีค่าสัมประสิ ทธิ์ ตัวกาหนด (R
Square) สู งสุ ดเท่ากับ 0.186 แสดงว่า ปั จจัย ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ด้านราคา และด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด สามารถอธิ บายการใช้บริ การสิ นเชื่อธนาคารกรุ งไทย สาขาซี คอนบางแค ได้ร้อย
ละ 18.60 ส่ วนอีกร้อยละ 81.40 เกิดจากอิทธิ พลของตัวแปรอื่น
ตารางที่ 5.2 สมการการถดถอยเชิ งพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis) ระหว่างการใช้บริ การ
สิ นเชื่อธนาคารกรุ งไทย สาขาซีคอนบางแค กับปั จจัยทั้ง 7 ตัว
ANOVAa
Sum of
Mean
Model
df
F
Sig
Square
Square
Regression
1.150
1
1.150
48.160
0.000b
1
Residual
9.502
398
0.024
Total
10.652
399
Regression
1.890
2
0.945
42.830
0.000c
2
Residual
8.762
397
0.022
Total
10.652
399
Regression
1.979
3
0.660
30.116
0.000d
3
Residual
8.673
396
0.022
Total
10.652
399
a. Dependent Variable : การใช้บริ การสิ นเชื่อธนาคารกรุ งไทย สาขาซีคอนบางแค
b. Predictors : (Constant), ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
c. Predictors : (Constant), ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย, ด้านราคา
d. Predictors : (Constant), ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย, ด้านราคา, ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
จากตารางที่ 5.2 พบว่า จากผลการทดสอบพบว่า F-test มีค่า sig. 0.000 ซึ่ งน้อยกว่าระดับนัย
ที่ กาหนดไว้คือ α = 0.05 แสดงว่ามี ตวั แปรอิ สระอย่า งน้อยหนึ่ งตัวที่ มีค วามสัม พันธ์ กบั การใช้
บริ การสิ นเชื่อธนาคารกรุ งไทย สาขาซีคอนบางแค
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5.3 อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านราคา
และด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีอิทธิ พลต่อการใช้บริ การสิ นเชื่อธนาคารกรุ งไทย สาขาซี คอนบาง
แค อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วิมลรัตน์ ดาวกลาง (2559)
ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ มีผลต่อการเลื อกใช้บริ การสิ นเชื่ อที่ อยู่อาศัยกับธนาคารของรั ฐ ในจังหวัด
ปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัยกับธนาคารของรัฐ
ในจังหวัดปทุมธานี ด้านการประเมินการให้บริ การสิ นเชื่ อที่อยูอ่ าศัยกับธนาคารของรัฐ ประกอบไป
ด้วย วงเงินสิ นเชื่ อสู งสุ ด อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชาระ ค่าธรรมเนี ยม พนักงานให้บริ การดี มี
ผลในเชิงบวกต่อการเลือกใช้บริ การสิ นเชื่ อที่อยูอ่ าศัยกับธนาคารของรัฐ ความรวดเร็ ว การไม่บงั คับ
ทาประกัน การสนับ สนุ นวงเงิ นสิ นเชื่ ออื่ นๆ ความสะดวกในการติ ดต่ อ คุ ณสมบัติผูก้ ู้ตรงตาม
กาหนด ทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร และสื่ อประชาสัมพันธ์ มีผลในเชิ งลบต่อการเลือกใช้บริ การสิ นเชื่ อ
ที่อยูอ่ าศัยกับธนาคารของรัฐ ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผลการศึกษาของ สมพร
กลิ่นแพทย์กิจ (2555) ได้ศึกษา ปั จจัยการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่ อรถยนต์กบั ธนาคารเกียรติ
นาคิน จากัด (มหาชน) ของลูกค้าในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า โดยปั จจัยส่ วน
ประสม การตลาดและปั จจัยด้านอื่นๆ ที่ มีผลร่ วมกันต่อการทานายการตัดสิ นใจเลื อกใช้ บริ การ
สิ นเชื่ อรถยนต์กบั ธนาคารเกี ยรติ นาคิ น จากัด (มหาชน) ของลู กค้าในเขตพื้นที่ กรุ งเทพมหานคร
ได้แก่ ส่ วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และการส่ งเสริ มการขายและปั จจัยอื่นๆ ด้านความภักดี
ต่อตราสิ นค้า
5.4 ข้ อเสนอแนะจากการศึกษาในครั้งนี้
1. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจาหน่ ายเป็ นปั จจัยที่มีความสาคัญ
ต่อการใช้บริ การสิ นเชื่ อของธนาคารกรุ งไทยน้อยที่สุด แต่เมื่อทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาด ด้า นช่ องทางการจัดจาหน่ าย เป็ นหนึ่ งมี อิทธิ ต่อการใช้บริ การสิ นเชื่ อของ
ธนาคารกรุ งไทย ดังนั้นธนาคารควรเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายให้มีมากยิง่ ขึ้น
2. เมื่ อทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้า นช่ องทางการจัด
จ าหน่ า ย ด้า นราคา และด้ า นการส่ ง เสริ มการตลาด มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การใช้ บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ ของ
ธนาคารกรุ งไทย ซึ่ งปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านราคา นั้นเป็ นปั จจัยที่ผตู ้ อบแบบสอบถาม
ให้ความสาคัญมากที่สุด ในขณะปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านการส่ งเสริ มการตลาด เป็ น
ปั จจัยที่มีความสาคัญลาดับที่ 4 แต่จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่าเป็ นหนึ่งในปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
การใช้บริ การสิ นเชื่อของธนาคารกรุ งไทย ดังนั้นธนาคารต้องมีการส่ งเสริ มการขายที่มากขึ้น
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5.5 ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
1. ควรเพิ่มการศึกษาในส่ วนปั จจัยด้านการแข่งขันของธนาคารว่ามีอิทธิ พลต่อการใช้บริ การ
สิ นเชื่อของธนาคารกรุ งไทยหรื อไม่
2. ควรทาการศึกษากับขนาดประชากรที่มีขนาดใหญ่ข้ ึน และในหลากหลายพื้นที่มากขึ้น
เพื่อหาปั จจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการใช้บริ การสิ นเชื่อของธนาคารกรุ งไทย

