
 

พฤติกรรมการใชว้งเงินสินเช่ือและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ

ความพึงพอใจในการใชบ้ริการสินเช่ือกรุงไทยธนวฏัของพนกังานกรุงไทย                

ในกลุ่มนครหลวง 2 
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บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา พฤติกรรมการใช้วงเงินสินเช่ือและปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการสินเช่ือกรุงไทยธนวัฏ ของพนักงานกรุงไทย ในกลุ่ม

นครหลวง 2 รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกบัพฤติกรรมการใช้วงเงินสนิเช่ือ ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ

สนิเช่ือกรุงไทยธนวัฏ  และ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดกับความพึงพอใจ

ในการใช้บริการสินเช่ือกรุงไทยธนวัฏ กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานกรุงไทยที่ใช้บริการสินเช่ือกรุงไทยธนวัฏ 

ในกลุ่มนครหลวง 2 จ านวน  300  คน ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  ซ่ึง

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบสมมติฐาน 

คือ วิเคราะห์ผลทางสถิติแบบ F-test, LSD และวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s 

Correlation) 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรม ได้แก่ ด้านโอกาสในการใช้วงเงินสินเช่ือกรุงไทย

ธนวัฏ ส่วนใหญ่ใช้จ่ายฉุกเฉิน ด้านผลประโยชน์ที่มองหาในการใช้วงเงินสินเช่ือกรุงไทยธนวัฏ เพ่ือเป็น

วงเงินหมุนเวียนพร้อมใช้ และมีอตัราการใช้วงเงินมากที่สดุ คือ ใช้น้อยกว่า 25% ของวงเงิน  

ผลการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดของการบริการสินเช่ือกรุงไทยธนวัฏ  ของ

พนักงานกรุงไทย ในกลุ่มนครหลวง 2 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า พนักงานที่ใช้บริการ ให้ระดับ

ความส าคัญในด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย สูงที่สุด ผลการศึกษาด้านความพึงพอใจ พบว่าให้ระดับความ

พึงพอใจในด้านความน่าเช่ือถือและไว้ใจ สงูที่สดุ  

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่าพฤติกรรมด้านโอกาสในการใช้วงเงินสินเช่ือ ส่งผลต่อ

ความพึงพอใจในการใช้บริการสนิเช่ือกรุงไทยธนวัฏ ของพนักงานกรุงไทย ในกลุ่มนครหลวง 2 ทั้ง 2 ด้าน 

ได้แก่ ด้านการรับประกัน/ความมั่นใจ และด้านการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล ซ่ึงสอดคล้องกับ

สมมติฐาน และพฤติกรรมด้านผลประโยชน์ที่มองหาในการใช้วงเงินสินเช่ือกรุงไทยธนวัฏ ส่งผลต่อความ

พึงพอใจในการใช้บริการสินเช่ือกรุงไทยธนวัฏ ของพนักงานกรุงไทย ในกลุ่มนครหลวง 2 ทั้ง 3 ด้าน 

ได้แก่ ความน่าเช่ือถือและไว้ใจ ด้านการรับประกัน/ความมั่นใจ และด้านการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็น

                                                           
1
 นักศึกษาหลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ สาขาการจัดการด้านการตลาดมหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติ 

2
 ที่ปรึกษาสารนิพนธห์ลัก 
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รายบุคคล ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐาน ในส่วนพฤติกรรมด้านอัตราการใช้วงเงินสินเช่ือกรุงไทยธนวัฏ ไม่

ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการสนิเช่ือกรุงไทยธนวัฏของพนักงานกรุงไทย ในกลุ่มนครหลวง 2 ทั้ง 

3 ด้าน  

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดกับความพึงพอใจผู้ใช้บริการสินเช่ือ

กรุงไทยธนวัฏ อจากผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ใช้บริการให้ระดับความพึงพอใจสูงที่สุด ในด้านลักษณะทาง

กายภายภาพ มีความสมัพันธใ์นทศิทางเดียวกนั โดยอยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 

บทน า 

ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันองค์กรต่างๆ ล้วนจ าเป็นต้องปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดและความ

เจริญก้าวหน้าในสภาพแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเรว็  ประสิทธิผล (Effectiveness) ขององค์กร

ขึ้ นอยู่กับความสามารถขององค์กรในการเรียนรู้ถึงสถานการณ์แนวคิด  เทคนิคการด าเนินงานและ

เทคโนโลยีต่างๆ จากภายนอกเรียนรู้จากประสบการณ์จากกันและกันภายใน และภายนอกองค์กร  น ามา

พัฒนาคิดสร้างสรรค์เพ่ือให้เกดินวัตกรรม (Innovation) ต่อไป  

มนุษย์เรามีความต้องการอย่างไม่มีที่สิ้ นสุด นอกจากปัจจัยสี่ที่เป็นความจ าเป็นพ้ืนฐานโดย

แท้จริงแล้ว ยังมีส่วนของความต้องการที่เพ่ิมข้ึน ซ่ึงอาจเป็นสิ่งที่จ าเป็นน้อยลงมา เช่น พ่อแม่ต้องการเงิน

เพ่ือใช้เป็นค่าเล่าเรียนโปรแกรมพิเศษของบุตรในช่วงเปิดเทอม ต้องใช้เงินซ้ืออุปกรณ์การเรียน หรือเพ่ือ

เป็นค่ารักษาพยาบาลในยามเจบ็ป่วย เป็นเงินหมุนเวียนใช้จ่ายในครอบครัวเมื่ อยามฉุกเฉิน รวมถึงการใช้

จ่ายในเร่ืองอื่นๆ ที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต แต่บางคร้ังการใช้จ่ายเพ่ือตอบสนองความต้องการที่จ าเป็น

น้อยลงมา เช่น การซ้ือโทรศัพทม์ือถือ การซ้ือสินค้าแบรนด์เนม เป็นต้น ซ่ึงโดยปกตินอกเหนือจากรายได้

ประจ าของแต่ละบุคคลแล้ว ในปัจจุบันมีการพ่ึงพาเงินจากแหล่งอื่นๆ สินเช่ือส่วนบุคคลจึงเป็นอีก

ทางเลือกหน่ึงที่น ามาใช้เพ่ือตอบสนองความต้องการเหล่าน้ี 

ธุรกิจธนาคารพาณิชย์กเ็ป็นธุรกิจอีกแขนงหน่ึง ที่จ าเป็นจะต้องพัฒนาตนเองในเร่ือง คุณภาพ

ของผลิตภัณฑ์สินเช่ือและการบริการลูกค้าซ่ึงต้องด าเนินการด้วยความรวดเร็วถูกต้องตรง ตามความ

ต้องการของลูกค้าและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ ซ่ึงปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่าตลาดเป็น  ลูกค้ามิใช่เป็นของ

ผู้ขายอีกต่อไป สาเหตุเพราะในระบบการเงินปัจจุบันมีสภาพคล่องมาก ธนาคารพาณิชย์จึงต้องพัฒนา

รูปแบบบริการด้านสนิเช่ือให้ตรงความต้องการของลูกค้า 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เร่ิมเปิดด าเนินการคร้ังแรก เม่ือวันที่ 14 มีนาคม 2509 

โดยการควบกจิการของธนาคารเกษตร จ ากดั และธนาคารมณฑล จ ากัด ซ่ึงเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีรัฐบาล

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เข้าเป็นธนาคารเดียวกันตามนโยบายของรัฐบาล และได้ช่ือใหม่ว่า “ธนาคารกรุงไทย 

จ ากดั (มหาชน)” ธนาคารกรุงไทยมีผลการด าเนินงานขยายตัวเติบโตขึ้นมาเป็นล าดับ มีส านักงานใหญ่ ณ 

อาคารเลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท เม่ือวันที่ 26 พฤศจิกายน 2525 และได้ใช้เป็นที่ท  าการส านักงานใหญ่มา

จนถึงปัจจุบันธนาคารมีการพัฒนาตัวเองมาโดยตลอดระยะเวลา ในการด ารงอยู่ในการเป็นสถาบันการเงิน

ของรัฐที่มีขนาดใหญ่ และให้บริการทางการเงินแก่ประชาชน เมื่อเทยีบกับธนาคารอื่นๆ ในเร่ืองการปล่อย
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สินเช่ือส่วนบุคคล ส าหรับกลุ่มพนักงาน และลูกจ้างประจ าของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เพ่ือเป็นสวัสดิการ

แก่พนักงาน ที่มีความต้องการเกี่ยวกับสินเช่ือเพ่ืออุปโภคบริโภคน้ันจะท าสินเช่ือเพ่ือใช้จ่ายส่วนตัว ซ่ึง

เรียกว่า “สินเช่ือกรุงไทยธนวัฎ” เป็นสินเช่ือที่มีวงเงินพร้อมใช้ยามฉุกเฉิน ธนาคารจะคิดดอกเบ้ียเฉพาะ

ยอดคงค้างเทา่นั้น  เมื่อมีเงินฝากเข้ามากล็ดยอดคงค้างลง ดอกเบี้ ยกเ็สยีน้อยลงตามสดัส่วน 

จากเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยพฤติกรรมและส่วนประสมทางการตลาดที่มีผล

ต่อความพึงพอใจในการใช้สินเช่ือกรุงไทยธนวัฏของพนักงานกรุงไทย ในกลุ่มนครหลวง 2 เพ่ือน าไป

ปรับปรุง  พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการ และให้เกิดความพึงพอใจสูงที่สุด รวมถึงรักษาฐาน

ลูกค้าเดิม  และขยายฐานลูกค้าใหม่ต่อไป 

 

2.  วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้วงเงินสินเช่ือ  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และความพึง

พอใจในการใช้บริการสนิเช่ือกรุงไทยธนวัฏ ของพนักงานกรุงไทย ในกลุ่มนครหลวง 2 

2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้วงเงินสินเช่ือที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการสินเช่ือ

กรุงไทยธนวัฏ ของพนักงานกรุงไทย ในกลุ่มนครหลวง 2 

2.1 โอกาสในการใช้ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการสินเช่ือกรุงไทยธนวัฏ ของ

พนักงานกรุงไทย ในกลุ่มนครหลวง 2 

2.2 ผลประโยชน์ที่มองหาที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการสินเช่ือกรุงไทยธนวัฏ 

ของพนักงานกรุงไทย ในกลุ่มนครหลวง 2 

2.3 อัตราการใช้ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการสินเช่ือกรุงไทยธนวัฏ ของ

พนักงานกรุงไทย ในกลุ่มนครหลวง 2 

3. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้

บริการสนิเช่ือกรุงไทยธนวัฏ ของพนักงานกรุงไทย ในกลุ่มนครหลวง 2 

 

3.  สมมติฐานการศึกษา 

1. ปัจจัยด้านพฤติกรรม ได้แก่ โอกาสในการใช้ ผลประโยชน์ที่มองหา อัตราการใช้ มีผลต่อ

ความพึงพอใจในการใช้บริการสนิเช่ือกรุงไทยธนวัฏ ของพนักงานกรุงไทย ในกลุ่มนครหลวง 2   

2. ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์

ต่อความพึงพอใจในการใช้บริการสนิเช่ือกรุงไทยธนวัฏ ของพนักงานกรุงไทย ในกลุ่มนครหลวง 2 

 

 

 

 

107107107



 

4. กรอบแนวคิดในการวิจยั 

  ตวัแปรอิสระ           ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

1. ให้ธนาคารกรุงไทย สามารถทราบถึงพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้บริการสินเช่ือ

กรุงไทยธนวัฏ และสามารถน าข้อมูลที่ค้นพบไปใช้ในการท าส่วนประสมการการตลาด ในการจูงใจให้ใช้

วงเงินเพ่ิมข้ึน 

2. สามารถน าข้อมูลที่ค้นพบไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ผลิตภัณฑ์ให้

สอดคล้องกบัความพึงพอใจของลูกค้าทั้งหน่วยงานภาครัฐ และบริษัทเอกชนอื่นๆ เพ่ือช่วยบรรเทาปัญหา 

และให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน   

 

6. ขอบเขตของการศึกษา 

ขอบเขตดา้นประชากร ได้แก่ กลุ่มพนักงาน และลูกจ้างประจ าของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ใน

กลุ่มนครหลวง 2 ที่ใช้บริการสินเช่ือกรุงไทยธนวัฏ ในศึกษาเลือกประชากร โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างจ านวน

ทั้งหมด 300 ตัวอย่าง 

ขอบเขตดา้นเวลา การศึกษาในคร้ังน้ีเร่ิมต้ังแต่เดือน กุมภาพันธ ์2560 – พฤษภาคม 2560 

ความพงึพอใจในการใชบ้ริการสินเชื่อ

กรุงไทยธนวฏัของพนกังานกรุงไทย                        

ในกลุ่มนครหลวง  2 

1.  ด้านความน่าเช่ือถือและไว้วางใจ 

2.  ด้านการรับประกนั/ความม่ันใจ 

3.  ด้านการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็น

รายบุคคล 

ปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด 

 1. ด้านผลิตภัณฑ์  

 2. ด้านราคา 

 3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 

 5. ด้านบุคลากร  

 6. ด้านกระบวนการ 

 7. ด้านลักษณะทางกายภาพ 

ปัจจยัดา้นพฤติกรรม 

1.  โอกาสในการใช้ 

2.  ผลประโยชน์ที่มองหา 

3.  อตัราการใช้ 

108108108



 

ขอบเขตดา้นเนื้ อหา เน้ือหาในการวิจัยคร้ังน้ี ครอบคลุมในประเดน็เร่ืองของพฤติกรรมการใช้

วงเงินสินเช่ือและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการสินเช่ือกรุงไทย

ธนวัฏของพนักงานกรุงไทย ในกลุ่มนครหลวง 2  

 

7. ระเบยีบวิธีวิจยั 

การวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยท าการวิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจัย ทั้งน้ี

แบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังน้ี 

ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ที่ใช้บริการสินเช่ือกรุงไทยธนวัฏของพนักงานกรุงไทย ในกลุ่มนคร

หลวง 2 มีลักษณะแบบเลือกตอบข้อใดข้อหน่ึงในหลายข้อ เกี่ยวกบั เพศ อายุ รายได้ จ านวน 3 ข้อ 

ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับลักษณะพฤติกรรมศาสตร์ของผู้ที่ใช้บริการสินเช่ือกรุงไทยธนวัฏของ

พนักงานกรุงไทย ในกลุ่มนครหลวง 2 ลักษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบข้อที่เป็นจริงมากที่สุด เพียงข้อ

เดียว เกี่ยวกบั โอกาสในการใช้ ผลประโยชน์ที่มองหา อตัราการใช้ จ านวน 3 ข้อ  

ส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้

บริการสินเช่ือกรุงไทยธนวัฏของพนักงานกรุงไทย ในกลุ่มนครหลวง 2 มีลักษณะแบบเลือกตอบข้อใดข้อ

หน่ึงในหลายข้อ แบ่งปัจจัยเป็นจ านวน 7 ด้าน และมีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบ Likert Scale ซ่ึงวัด

ระดับความคิดเหน็ของของกลุ่มตัวอย่าง 5 ระดับ จ านวน 25 ข้อ   

ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ

สินเช่ือกรุงไทยธนวัฏของพนักงานกรุงไทย ในกลุ่มนครหลวง 2 มีลักษณะแบบเลือกตอบข้อใดข้อหน่ึงใน

หลายข้อ  และมีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบ Likert Scale ซ่ึงวัดระดับความพึงพอใจของของกลุ่ม

ตัวอย่าง 5 ระดับ จ านวน 3 ข้อ 

ทั้งน้ีแบบสอบถามในส่วนที่ 3 และในส่วนที่ 4 จะให้คะแนนความส าคัญ ตามมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating scale) ที่แต่ละค าตอบมีการให้คะแนนอยู่ 5 ระดับตามหลัก Likert Scale ดังน้ี 

  5 คะแนน  หมายถึง  ผู้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจมากที่สดุ 

  4 คะแนน  หมายถึง  ผู้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจมาก 

  3 คะแนน  หมายถึง  ผู้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจปานกลาง 

  2 คะแนน  หมายถึง ผู้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจน้อย 

  1 คะแนน  หมายถึง ผู้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจน้อยที่สดุ 

 

8. ผลการศึกษา 

จากการศึกษาในคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้วงเงินสินเช่ือและปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการสินเช่ือกรุงไทยธนวัฏ ของพนักงานกรุงไทย  

ในกลุ่มนครหลวง 2 ได้สรุปผลการศึกษา ดังน้ี 
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1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการสินเช่ือกรุงไทยธนวัฏของพนักงานกรุงไทย ในกลุ่มนครหลวง 2 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 300 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มากกว่าเพศชาย ช่วงอายุ 20-30 ปี และมี

รายได้เฉล่ียต่อเดือน น้อยกว่า 20,000 บาท  

2. สรุปผลการศึกษาพฤติกรรมในการใช้บริการสินเช่ือกรุงไทยธนวัฏของพนักงานกรุงไทย ใน

กลุ่มนครหลวง 2 พบว่า ในด้านโอกาสในการใช้วงเงินสินเช่ือกรุงไทยธนวัฏ ส่วนใหญ่ใช้จ่ายฉุกเฉิน ด้าน

ผลประโยชน์ที่มองหาในการใช้วงเงินสินเช่ือกรุงไทยธนวัฏ เพ่ือเป็นวงเงินหมุนเวียนพร้อมใช้ และมีอัตรา

การใช้วงเงินมากที่สดุ คือ ใช้น้อยกว่า 25% ของวงเงิน  

3. สรุปผลการศึกษาด้าน 7Ps พบว่าการใช้บริการสินเช่ือกรุงไทยธนวัฏของพนักงานกรุงไทย 

ในกลุ่มนครหลวง 2 มีความคิดเหน็เกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดโดยรวม ให้ระดับความส าคัญมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านผู้ใช้บริการให้ระดับความส าคัญในด้านต่อไปน้ี คือ 1.ด้านช่องทางการจัด

จ าหน่าย 2.ด้านลักษณะทางกายภาพ 3.ด้านบุคลากร 4.ด้านกระบวนการ 5.ด้านราคา 6.ด้านผลิตภัณฑ ์

7.ด้านการส่งเสริมการตลาด  

4. สรุปผลการศึกษา การใช้บริการสินเช่ือกรุงไทยธนวัฏของพนักงานกรุงไทย ในกลุ่มนคร

หลวง 2 มีความคิดเหน็เกี่ยวกับความพึงพอใจโดยรวม ในระดับความพึงพอใจมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย

ด้านผู้ใช้บริการให้ระดับความพึงพอใจในด้านต่อไปน้ี คือ 1.มีความพึงพอใจในด้านความน่าเช่ือถือและ

ไว้ใจ 2.ด้านการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล 3.ด้านการรับประกนั/ความม่ันใจ   

5. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตารางที่ 1 พฤติกรรมมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการสินเช่ือกรุงไทยธนวัฏ ของ

พนักงานกรุงไทย  ในกลุ่มนครหลวง 2   

 

           ความพงึพอใจ

ปัจจยัพฤติกรรม 

ความน่าเชื่อถอืและ

ไวใ้จ  ( sig ) 

การรบัประกนั / ความ

มัน่ใจ  ( sig ) 

การดูแลเอาใจใส่ลูกคา้

เป็นรายบุคคล ( sig ) 

โอกาสในการใช ้ 0.081 0.000 0.019 

ผลประโยชนที์ม่องหา 0.001 0.000 0.006 

อตัราการใช ้ 0.725 0.491 0.279 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

ส าหรับส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ

สนิเช่ือกรุงไทยธนวัฏ ของพนักงานกรุงไทย ในกลุ่มนครหลวง มีความสัมพันธ์ในทศิทางเดียวกันกับความ

พึงพอใจ ได้แก่ ด้านความน่าเช่ือถือและไว้ใจ ด้านการรับประกัน/ความมั่นใจ และด้านการดูแลเอาใจใส่

ลูกค้ารายบุคคลในการใช้บริการสินเช่ือกรุงไทยธนวัฏ ของพนักงานกรุงไทย ในกลุ่มนครหลวง 2 อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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9. อภิปรายผล 

ผู้ตอบแบบสอบถาม  มีความคิดเหน็เกี่ยวกับปัจจัยด้านพฤติกรรม ที่มีผลต่อความพึงพอใจใน

การใช้บริการสนิเช่ือกรุงไทยธนวัฏ ของพนักงานกรุงไทย ในกลุ่มนครหลวง 2 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐาน

ได้แก่ ด้านโอกาสในการใช้และด้านผลประโยชน์ที่มองหา สามารถอธิบายได้ว่า ด้านโอกาสในการใช้วงเงิน

สนิเช่ือกรุงไทยธนวัฏ ไม่ว่าจะน าไปใช้จ่ายฉุกเฉิน หรือกรณีใดกต็าม ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในการใช้

บริการสนิเช่ือกรุงไทยธนวัฏ ในด้านผลประโยชน์ที่มองหาในการใช้วงเงินสินเช่ือกรุงไทยธนวัฏ เป็นวงเงิน

หมุนเวียนพร้อมใช้น้ัน เพ่ือให้เกิดสภาพคล่องในการจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจ าวัน ซ่ึงบางคร้ังเกิด

เหตุการณ์จ าเป็นกส็ามารถใช้วงเงินสินเช่ือกรุงไทยธนวัฏได้ทุกเวลาส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในการใช้

บริการสนิเช่ือกรุงไทยธนวัฏ ส่วนอัตราการใช้กับความพึงพอใจด้านการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล 

ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน สามารถอธิบายได้ว่า พนักงานกรุงไทยที่ใช้วงเงินสินเช่ือกรุงไทยธนวัฏ ใน

อตัราที่มากหรือน้อยข้ึนอยู่กบัความจ าเป็นในการใช้จ่ายของแต่ละบุคคล 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ

โดยรวม และความพึงพอใจในด้านความน่าเช่ือถือและไว้ใจในการใช้บริการสินเช่ือกรุงไทยธนวัฏ ของ

พนักงานกรุงไทย ในกลุ่มนครหลวง 2 สามารถอธิบายได้ว่า เคร่ืองมือเคร่ืองเขียนให้บริการมีเพียงพอ/

ทันสมัย เช่น ห้องเกบ็เอกสารสินเช่ือ หรือการใช้ตราประทับในการรับรองเอกสารประกอบการสมัคร

สินเช่ือ ซ่ึงท าให้ผู้ใช้บริการมีความเช่ือมั่นว่า เอกสารในการใช้สมัครสินเช่ือน้ันถูกเกบ็ไว้เป็นความลับของ

ลูกค้าไม่ถูกน ามาเปิดเผยให้กบับุคคลอื่นทราบอย่างแน่นอน   

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านบุคลากร มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจโดยรวม และความ

พึงพอใจในด้านความน่าเช่ือถือและไว้ใจในการใช้บริการสินเช่ือกรุงไทยธนวัฏของพนักงานกรุงไทย ใน

กลุ่มนครหลวง 2 สามารถอธิบายได้ว่า บุคลากรที่ให้บริการเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความ

ช านาญในการให้บริการสนิเช่ือกรุงไทยธนวัฏ จึงเช่ือถือและไว้ใจได้ในการเกบ็รักษาข้อมูลของลูกค้าให้เป็น

ความลับ 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจโดยรวม และ

ความพึงพอใจในด้านความน่าเช่ือถือและไว้ใจในการใช้บริการสนิเช่ือกรุงไทยธนวัฏ  ของพนักงานกรุงไทย  

ในกลุ่มนครหลวง 2 สามารถอธิบายได้ว่า ระบบการท างานที่ได้มาตรฐานของธนาคารกรุงไทยน้ัน  

ผู้ใช้บริการเช่ือมั่นได้ว่า ข้อมูลของลูกค้าแต่คนถูกเกบ็รักษาไว้อย่างดี 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ

โดยรวม และความพึงพอใจในด้านการรับประกัน/ความมั่นใจในการใช้บริการสินเช่ือกรุงไทยธนวัฏของ

พนักงานกรุงไทย ในกลุ่มนครหลวง 2 สามารถอธิบายได้ว่า สินเช่ือกรุงไทยธนวัฏใช้บัตร ATM หรือบัญชี

เงินฝากธนาคารเบิกถอนได้ ท าให้รู้สกึมั่นคงสามารถใช้เงินได้ทุกเวลาเมื่อมีความจ าเป็น 
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