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บทคดัย่อ 

การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อ (1) การศกึษาลกัษณะของประชากรที่มาใชบ้รกิารผลติภณัฑ์สนิเชื่อส่วน

บุคคลของธนาคารกสกิรไทย สาขาป่ินเกลา้ ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร (2)เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร

ผูใ้ชบ้รกิารผลติภณัฑส์นิเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารกสกิรไทย สาขาป่ินเกลา้ ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร (3) 

เพื่อศกึษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลตอ้งการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารของผูใ้ช้บรกิารผลติภณัฑส์นิเชื่อส่วน

บุคคลของธนาคารกสกิรไทย สาขาป่ินเกลา้ ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน การวเิคราะขอ้มูลใช้

วเิคราะห์ด้วยโปรแกรมวเิคราะห์ทางสถติิเพื่อการวจิยัทางสงัคมศาสตร์โดยสามารถนําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มูล

ในรูปของตาราง เพื่อทดสอบสมมติฐานการวจิยัผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกใช้สินเชื่อส่วนบุคคล ธนาคารกสิกรไทย สาขาป่ินเกล้า ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครมี

ความสมัพนัธ์กนัต่อพฤติกรรมการเลอืกใช้สนิเชื่อส่วนบุคคล โดยผลการวจิยัพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

มากกว่าเพศชายเป็นเพศหญงิมากว่าเพศ 

ชาย จําแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุ ส่วนใหญ่มอีาย1ุ6-25 ปี เป็นพนักงานบรษิทัเอกชน ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่มรีายได้ 20,001-30,000 บาท และระดบัการศึกษาโดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษา

ปรญิญาตร ีพฤติกรรมการเลอืกใช้บรกิารกบัธนาคารกสิกรไทย สาขาป่ินเกล้า ของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร 

พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการรู้จักธนาคารมากที่สุดคือ รู้จักด้วยตนเอง พบว่าผู้ตอบ



แบบสอบถามส่วนใหญ่มพีฤติกรรมสาเหตุหลกัที่ทําให้ท่านเลอืกใช้บรกิารมากที่สุด คอือยู่ใกล้บ้าน/ ใกล้ที่ทํางาน 

พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมบริการฝาก/ ถอน/ โอนเงิน/ ฝากเช็คมากที่สุด พบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมระยะเวลาที่ใช้บริการมากที่สุดคือระยะเวลา1-4 ปี พบว่าพบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มพีฤตกิรรมความถทีีม่าใชบ้รกิารมากทีสุ่ด คอื5-9 ครัง้ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี

พฤตกิรรมช่วงเวลาในการใชบ้รกิารมากทีสุ่ด คอืเวลา12.01-15.00 น. พบว่าพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี

พฤตกิรรมเลอืกใชบ้รกิารสนิเชื่อดา้นชําระหน้ี 

 ระดบัความคดิเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการตดัสินใจเลอืกใช้บริการสินเชื่อส่วน

บุคคล พบว่าระดบัความคดิเห็นของผูบ้รโิภคทีส่่งผลต่อการเลอืกใชบ้รกิาร เกีย่วกบัปัจจยัดา้นผลติภณัฑ์นัน้ อยู่ใน

ระดบัให้ความสําคญัปานกลาง พบว่าระดบัความคดิเห็นของผู้บรโิภคที่ส่งผลต่อการเลอืกใช้บรกิาร เกี่ยวกบัปัจจยั

ด้านราคานัน้ อยู่ในระดบัให้ความสําคญัมาก พบว่าระดบัความคดิเห็นของผู้บรโิภคที่ส่งผลต่อการเลอืกใช้บริการ 

เกีย่วกบัปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย อยู่ในระดบัใหค้วามสําคญัมาก พบว่าระดบัความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคที่

ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับให้ความสําคญัมาก ระดับความคิดเห็นของ

ผู้บรโิภคที่ส่งผลต่อการเลอืกใช้บรกิาร ด้านบุคลากรอยู่ในระดบัให้ความสําคญัมาก พบว่าระดบัความคดิเห็นของ

ผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการ ด้านด้านกระบวนการอยู่ในระดับให้ความสําคญัมาก พบว่าระดับความ

คดิเหน็ของผูบ้รโิภคทีส่่งผลต่อการเลอืกใชบ้รกิาร ดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพอยู่ในระดบัใหค้วามสําคญัมาก 

ABSTRACT 

 The purpose of this research were to study (1) population characteristic who used the personal 

loan products, Kasikorn Bank, Pinklao in Bangkok (2) user behavior who used the personal loan products, 

Kasikorn Bank, Pinklao in Bangkok and (3) marketing factor affecting decision choosing on personal loan, 

Kasikorn Bank, Pinklao in Bangkok of 400 respondents. Data analysis used the statistical analysis 

program for social science research. The result was presented by th tables, in order to test the research 

hypothesis.  

 As the result, most respondents were female the was classified by personal factor and they were 

16-25 years old, working in private company employee and there were monthly income 20,001-30,000 

baht and education level was bachelor's degree.According to service using behavior of personal loan, 

Kasikorn Bank, Pinklao in Bangkok, researcher found that most respondents knew Kasikorn Bank by 

themselves, most reason why they choose the service was nearly home /office, most behavior were 

deposit / withdrawal / money transfer services / check deposits, the service using period was 1-4 years, 

frequency service using was 5-9 times, most respondents used service at 12.01-15.00 pm. and most of 



them used service of debt payment loan. The perspective level to marketing factor affecting decision 

choosing on personal loan was found that product factor was medium significant level, price factor, place 

factor, promotion factor, people factor, process factor and Physical Evidence and Presentation were high 

significant level.    

บทนํา 

ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันทางด้านเศรษฐกิจที่แย่ลงอย่างต่อเน่ือง ธนาคารแห่งประเทศไทยแถลงข่าว

เศรษฐกิจและการเงนิเดอืนมถิุนายนและไตรมาสที่ 2 ปี 2562 เศรษฐกิจไทยในเดอืนมถิุนายน 2562 ชะลอลงจาก

เดอืนก่อนจากอุปสงคท์ัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยเครื่องชีก้ารบรโิภคภาคเอกชนขยายตวัชะลอลงในเกอืบทุก

หมวดหมู่ ขณะที่เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนหดตวั และการใช้จ่ายภาครฐัหดตัวทัง้รายจ่ายประจะและรายจ่าย

ลงทุน ดา้นการส่งออกสนิคา้และการนําเขา้สนิคา้และการผลติภาคอุตสาหกรรมหดตวัอย่างต่อเน่ือง สําหรบัภาคการ

ท่องเที่ยวกลบัมาขยายตัวเล็กน้อยจากนักท่องเที่ยวอินเดยีเป็นสําคญั ขณะที่นักเที่ยวจีนหดตัวลงอย่างต่อเน่ือง 

ดา้นเสถยีรภาพเศษฐกจิ อตัราเงนิเฟ้อทัว่ไปปรบัลดลงตามราคาน้ํามนัขายปลกีในประเทศและอตัราเงนิเฟ้อพื้นฐาน

ทีป่รบัลดลง อตัราการว่างงานทีป่รบัฤดูกาลทรงตวัจากเดอืนก่อน ดลุบญัชเีดนิสะพดักลบัมาเกินดุลการคา้ทเีพิ่มขึ้น

จากมูลค่าการนําสนิคา้ทีล่ดลงมาก ขณะทีด่ลุลบญัชเีงนิทุนเคลื่อนยา้ยขาดดุลสุทธจิากดา้นสนิทรพัย ์

ความตอ้งการสนิเชื่อภาคครวัเรอืนในไตรมาส 4 ปี 2562 โดยรวมลดลงตามความเชื่อมัน่ต่อภาวะเศรษฐกิจ

เป็นสําคญั ส่งผลให้การขอสนิเชื่อเพื่อซื้อสนิค้าคงทนปรบัลดลงทัง้สนิเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยัและสนิเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ 

แม้ผู้ประกอบการและสถาบันการเงนิ จะเร่งทํามาตราการส่งเสริมการขาย อย่างไรก็ดคีวามต้องการสินเชื่อบัตร

เครดติและสนิเชื่ออุปโภคบรโิภคอื่นๆเพิม่ขึน้ เน่ืองจากสถาบนัการเงนิเหน็ว่าครวัเรอืนมเีงนิออมไม่เพยีงพอในการ

บรหิารสภาพคล่องแต่ยงัตอ้งการใช้จ่ายในชวีติประจําวนัซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มพนักงานเอกชนและผู้ประกอบธุรกจิ

อิสระสําหรบัไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ความต้องการสินเชื่อครวัเรือนโดยรวมลดลง สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่

กระทบต่อการเชื่อมัน่ของผู้บรโิภคมเีพยีงความต้องการสนิเชื่อบตัรเครดติที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เน่ืองจากสถาบัน

การเงินคาดว่าครวัเรือนจะยังใช้ช่องทางน้ีเพื่อบริหารสภาพคล่อง ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด 

เน่ืองจากอาจสะทอ้นความเปราะบางของภาคครวัเรอืนและมนัียต่อเสถยีรภาพระบบการเงนิ 

ธนาคารกสกิรไทยจํากดั (มหาชน) เริม่ก่อตัง้ให้บรกิาร เมื่อวนัที่ 8 มถิุนายน พ.ศ. 2488 จากจุดเริม่ต้น 

ธนาคารกสกิรไทยเติบโตอย่างมัน่คง ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 มทุีนจดทะเบียน 30,486 ล้านบาท มสีนิทรพัย์ 

จํานวน 2,290,045 ล้านบาท เงนิรบัฝากจํานวน 1,529,835 ล้านบาท เงนิให้สนิเชื่อจํานวน 1,438,978 ล้านบาท 

กิจการของธนาคารมีความเจริญรุดหน้ามาอย่างต่อเน่ือง มีการขยายสาขาทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เปิด

สํานักงานใหญ่แห่งใหม่บนถนนสลีม กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อมาสลีมไดก้ลายเป็นศูนยก์ลางธุรกิจการค้าการลงทุน

และการเงนิทีใ่หญ่ทีสุ่ดในกรุงเทพมหานคร ธนาคารกสกิรไทยไดกํ้าหนดคําขวญัทีใ่ช้มาจนถึงปัจจุบนัว่า “บรกิารทุก

ระดบัประทบัใจ” มคีวามหมายถึงความมุ่งมัน่และพรอ้มทีจ่ะใหบ้รกิารแก่ลูกคา้ทุกระดบัชัน้ ในยุคน้ี ไดเ้ปิดสาขาใน

ประเทศรวม 186 สาขา และเปิดสาขาในต่างประเทศแห่งแรกที่กรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ จากนัน้ไดเ้ปิดกิจการ 



บริษัท ไทยฟาร์เมอร์สไฟแนนซ์แอนอินเวสเมนท์ จํากัด ที่ฮ่องกง (ต่อมาคือ สาขาฮ่องกง) สาขาแฮมเบอร์ก 

ประเทศเยอรมนี สาขานิวยอร์กและสาขาลอสแองเจลิส ประเทศสหรฐัอเมริกา ตามลําดับพร้อมให้บริการทาง

ก า ร เ งิ น อ ย่ า ง ค ร บ ว ง จ ร ( ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม : ที ม เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ม ห ภ า ค 1 - 2 ) 

(https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/EconomicConditions/CreditCondition.aspxDicaimer) 

เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและมุ่งเน้นขยายกลุ่มลูกค้าที่ต้องการขอใช้บรกิารสินเชื่อส่วน

บุคคลของธนาคารกสกิรไทย ทัง้กลุ่มลูกค้าประเภทบุคคล กลุ่มลูกค้าธุรกิจ SME กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่  และ

กลุ่มลูกคา้ทีม่รีายไดน้้อย ธนาคารกสกิรไทยเป็นธนาคารแห่งแรกทีใ่หบ้รกิารดา้นบตัรเครดติ ส่วนบรกิารดา้นสนิเชื่อ

ส่วนบุคคลแบบไม่มหีลกัทรพัย์ค้ําประกนั วงเงนิสูงสุดในการอนุมตั ิ5 เท่าของรายไดแ้ละวงเงนิตํ่าสุดอยู่ที ่0.8 เท่า

ของรายไดโ้ดยทีสู่งสุดวงเงนิทีอ่นุมตัจิะไม่เกนิ 1,500,000 บาท รายไดต้อ้งมรีายไดต้ัง้แต่ 7,500 บาทขึน้ไป สําหรบั

พนักงานผู้มรีายได้ประจํา คุณสมบตัิต้องมรีายได้ต่อเดอืน 7,500 บาทขึ้นไป อายุงาน 6 เดอืนขึ้นไป อายุในการ

สมคัรขอบรกิารสนิเชื่อส่วนบุคคล ตอ้งมอีายุ 20 ปีขึน้ไป อายุรวมของผูกู้เ้มื่อรวมกบัระยะการผ่อนชําระแลว้ต้องไม่

เกนิ 70 ปี ตอ้งมเีอกสารแสดงรายไดย้อ้นหลงัไม่ตํ่ากว่า 6 เดอืน ส่วนในกรณีเจ้าของกจิการ ตอ้งมอีายุ 20 ปีขึน้ไป 

อายุรวมของผู้กู้เมื่อรวมกบัระยะการผ่อนชําระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี และต้องมกีารจดทะเบียนการค้ามาแล้ว 2 ปี 

วงเงนิสามารถกูสู้งสุดไดอ้ยู่ที ่500,000 บาท สูงสุด 5 เท่าของรายได ้มรีายไดต้่อเดอืนตัง้แต่ 20,000 บาทขึน้ไป อกี

กลุ่มที่ธนาคารมองเห็นว่าควรขยายใหบรกิารดา้นสนิเชื่อส่วนบุคคล กลุ่มลูกค้าอาชพีอสิระ ต้องมอีายุ 20 ปีขึ้นไป 

อายุรวมของผู้กู้เมื่อรวมกบัระยะการผ่อนชําระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี ต้องมเีอกสารแสดงรายได้ยอ้นหลงัไม่ตํ่ากว่า 

20,000 บาทต่อเดอืน มเีอกสารทว ิ50 หรอื ทว ิ50 แบบรายเดอืน (หนังสอืรบัรองการหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย) เพื่อแสดง

รายไดท้ีไ่ดร้บั จํานวน ระยะเวลาการผ่อนชําระ เริม่ตัง้แต่ 12 เดอืน 24 เดอืน 36 เดอืน 48 เดอืน 60 เดอืนสูงสุดใน

การขอระยะเวลาการผ่อนชําระ 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาลกัษณะประชากรของผูใ้ชบ้รกิารผลติภณัฑส์นิเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารกสกิรไทย สาขาป่ิน

เกลา้ ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศกึษาพฤติกรรมการใชบ้รกิารผูใ้ชบ้รกิารผลติภณัฑส์นิเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารกสกิรไทย สาขา

ป่ินเกลา้ ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศกึษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดทีส่่งผลตอ้งการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารของผูใ้ช้บรกิารผลติภัณฑ์

สนิเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารกสกิรไทย สาขาป่ินเกลา้ ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตงานวิจยั 

เพื่อเป็นการศึกษาปัจจยัที่มผีลต่อการเลอืกใชบ้บรกิารสนิเชื่อส่วนบุคคลของผู้ใช้บรกิารสนิเชื่อส่วนบุคคล

ธนาคารกสกิรไทย สาขาป่ินเกลา้ ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ศกึษาเฉพาะผูท้ีเ่คยใชบ้รกิารสนิเชื่อส่วนบุคคล

ของผูใ้ชบ้รกิารสนิเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกสกิรไทย สาขาป่ินเกลา้ ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร โดยเกบ็ขอ้มูล



ในช่วงวนัที่ 1-31 เมษายน พ.ศ. 2563 โดยมุ่งศึกษาปัจจัยที่ผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลของ

ผูใ้ชบ้รกิารสนิเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกสกิรไทย สาขาป่ินเกลา้ ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้น้ี ได้แก่ ผู้ใช้บรกิารสนิเชื่อส่วนบุคคลของผู้ใช้บรกิารสินเชื่อส่วนบุคคล

ธนาคารกสกิรไทย สาขาป่ินเกลา้ ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน ซึ่งไดจ้ากการคํานวณจากสูตร 

ทาโร่ ยามาเน่ หลงัจากนัน้เลอืกสุ่มตวัอย่างโดยใชว้ธิคีวามสะดวก (Convenience)  

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั  

1. เพื่อเป็นขอ้มูลพืน้ฐานสําหรบัธนาคารเพื่อจําหน่ายผลติภณัฑ์สนิเชื่อส่วนบุคคล สําหรบัการพฒันาและ

ปรบัปรุงผลติภณัฑ์สนิเชื่อส่วนบุคคล เพื่อเพิม่คุณภาพทางดา้นผลติภณัฑ์และบรกิารที่นําหน้าคู่แข่งทางการตลาด 

โดยใหค้วามสําคญัในการบรกิารทีส่ามารถตอบสนองต่อความของตอ้งการของผูบ้รโิภค 

2. เพื่อเป็นแนวทางของผู้ประกอบการในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของธนาคารแห่งหน่ึง ฝ่าย

บรหิารงานขายธุรกจิบุคคล สาขาป่ินเกลา้ ในกรุงเทพมหานคร สามารถนําผลการศึกษาของการวจิยันําไปใชใ้นการ

วางแผนการตลาดใหต้รงตามความตอ้งการของลูกค้าหรอืผูบ้รโิภค 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีด้านพฤติกรรม  

กรอบแนวคิดในการวิจยั  

อดุลย ์จาตุรงคกุล (2539) กล่าวว่า พฤตกิรรมผูบ้รโิภค คอื ปฏกิริยิาของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการ

ได้รบัและการใช้สนิค้าและบริการทางเศรษฐกิจ รวมทัง้ขบวนการต่าง ๆ ของการตัดสนิใจ ซึ่งเกิดก่อนและเป็น

ตวักําหนดปฏกิริยิาต่างๆ เหล่านัน้ 

Solomon (1996 อ้างถึง ดารา ทปีะปาล, 2542) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บรโิภคเป็นการศึกษากระบวนการ

ต่างๆ ที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้าไปเกี่ยวข้อง เพื่อทําการเลือกสรรการซื้อ การใช้ การบริโภค อันเกี่ยวกับ

ผลติภณัฑ ์บรกิาร ความคดิ หรอืประสบการณ์ เพือ่ตอบสนองความตอ้งการ 

Schiffman and Kanuk (2000, หน้า 7) ได้สรุปว่า พฤติกรรมผู้บรโิภค หมายถึงพฤติกรรมที่ผู้บรโิภคทํา

การค้นหา การคดิ การซื้อ การใช้ การประเมนิผลในสนิค้าและบริการ ซึ่งคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของ

ผูบ้รโิภค 

ยุทธนา ธรรมเจรญิ (2541, หน้า 9) ได้ให้ความหมายว่าพฤตกิรรมผู้บรโิภคหมายถึงกิจกรรมที่บุคคลตอ้ง

เอาใจใส่เมื่อได้ทําการเลือก การซื้อ การใช้ผลิตภัณฑ์ ที่ตอบสนองความพอใจและความต้องการเกี่ยวข้องกับ

กระบวนการภายในจติใจและอารมณ์ 

น้ําเพชร เพรชใหม่ (2541, หน้า 3) ไดใ้หค้วามหมายว่าพฤติกรรมผู้บรโิภค หมายถงึพฤตกิรรมที่ผูบ้รโิภค

ทําการคน้หา การซื้อ  การประเมนิผลและการใชส้อย ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร  



ซึ่งคาดว่าจะสนองความต้องการของเขา หรอืเป็นการศึกษาถึงพฤตกิรรมการตดัสนิใจและการกระทําของ

คนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซื้อและใชส้นิคา้ 

ศุภกร เสรรีตัน์ (2554) กล่าวว่าพฤติกรรมผู้บรโิภค คอื พฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบัการซื้อการใช้

บรกิารผ่านกระบวนการแลกเปลีย่นทีบุ่คคล ตอ้งมกีารตดัสนิใจก่อนและหลงัการกระทํา ดงักล่าว โดยถอืว่าผูบ้รโิภค

มสีทิธใินการไดม้าและใชไ้ป ซึ่งสนิคา้ไดม้กีารเสนอขาย โดยสถาบนัการตลาด 

สรุปความหมายของพฤตกิรรมผูบ้รโิภคตามความคดิของผูว้จิยั พฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึ สิง่ทีบ่คุคลจะ

ทําการเลอืกซื้อ การใช้ผลติภณัฑ์ และบรกิารต่าง ๆ เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของตวัเอง โดยที่มกีาร

ตดัสนิใจมาก่อนแลว้ ก่อนทีจ่ะเลอืกซื้อ เลอืกใชผ้ลติภณัฑ ์และบรกิารต่าง ๆ  

แนวคิดทฤษฎีของส่วนประสมทางการตลาด  

ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix หรือ 4Ps) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาด ที่ควบคุมได้ ซึ่ง

บรษิัทใช้ร่วมกนัเพื่อสนองความพงึพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยเครื่องมอื ต่อไปน้ี (ธนวรรณ แสงสุวรรณ 

และคณะ. 2546 หน้า 23) 

 ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิง่ที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าให้พงึพอใจ 

ผลติภณัฑท์ีเ่สนอขายอาจจะมตีวัตนหรอืไม่มตีวัตนกไ็ด ้ผลติภณัฑจ์งึประกอบดว้ย สนิคา้ บรกิาร ความคดิ สถานที่ 

องค์กรหรอืบุคคล ผลติภณัฑ์ต้องมอีรรถประโยชน์ (Utility) มมูีลค่า (Value) ในสายตาของลูกค้า จงึจะมผีลทําให้

ผลติภณัฑส์ามารถขายได ้การกําหนดกลยุทธ์ ดา้นผลติภณัฑต์อ้งพยายามคํานึงถึงปัจจยัต่อไปน้ี 1) ความแตกต่าง

ของผลติภณัฑ์ 2) พจิารณาจาก คุณสมบตัิของผลติภัณฑ์ (Product component) เช่น ประโยชน์พื้นฐาน รูปร่าง

ลกัษณะ คุณภาพ การบรรจุภณัฑ์ ตราสนิค้า ฯลฯ 3) การกาหนดตํ่าแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product positioning)เป็น

การออกแบบผลติภณัฑ์ของบรษิัทเพื่อแสดงตํ่าแหน่งที่แตกต่าง และมคุีณค่าในจติใจของลูกค้าเป้าหมาย 4) การ

พฒันาผลติภณัฑ ์(Product development) เพื่อใหผ้ลติภณัฑม์ลีกัษณะใหม่และปรบัปรุงใหด้ขีึ้น 5) กลยุทธ์เกีย่วกบั

ส่วนประสมผลติภณัฑ ์(Product mix) และสายผลติภณัฑ ์(Product line) 

ราคา (Price) หมายถงึ สิง่ทีบุ่คคลจ่ายสาหรบัสิง่ทีไ่ด้มา ซึ่งแสดงถงึมูลค่า ในรูปเงนิตรา หรอือาจหมายถึง 

จํานวนเงนิหรอืสิง่อื่นที่จําเป็นต้องให้เพื่อให้ไดม้าซึ่งผลติภณัฑ์ และบรกิาร นักการตลาดต้องตดัสนิใจในราคาและ

การปรบัปรุงราคาเพื่อทําใหเ้กดิมูลค่าในตวัสนิคา้ ทีส่่งมอบใหลู้กคา้มากกว่าราคาของสนิคา้นัน้ ดงันัน้ในการกําหนด

กลยุทธ์ดา้นราคา จะตอ้งคํานึงถงึการยอมรบัของลูกคา้ในมูลค่าของผลติภณัฑว่์าสูงกว่าราคาผลติภณัฑ ์ตน้ทุน ของ

สนิคา้และค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้ง และภาวการณ์แข่งขนั 

การจัดจําหน่าย (Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซึ่งประกอบด้วย สถาบันและกิจกรรมใช้เพื่อ

เคลื่อนยา้ยสนิคา้และบรกิารจากองคก์รไปยงัตลาด การจดัจาหน่ายประกอบดว้ย  

การส่งเสรมิการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกบัขอ้มูลระหว่าง ผู้ขายกบัผู้ซื้อ เพื่อสร้าง

ทศันคติและพฤติกรรมการซื้อ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อแจ้งข่าวสารเพื่อจูงใจ เพื่อเตือนความทรงจําเครื่องมือที่ใช้

ส่งเสรมิทีส่ําคญั  



            1. ตวัแปรอิสระ ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัรายได ้ระดบัการศึกษา ทีม่าของรายได้

ประจําเดอืน 

 2. ตวัแปรตาม ปัจจยัด้านพฤติกรรมการเลอืกใช้สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกสิกรไทย และ ปัจจยัด้าน

ส่วนผสมทางทางการตลาด ประกอบดว้ย ผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจําหน่าย ส่งเสรมิการตลาด ดา้นบุคลากร 

ดา้นกระบวนการ ดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพ 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

การศกึษาวจิยัเรือ่ง “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชส้นิเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกสิกร

ไทย สาขาป่ินเกล้า ของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร” ผู้วจิยัได้ทําการศึกษา และรวบรวมขอ้มูล โดยการวจิยัแบบ

เชงิสํารวจ (Survey research) ซึ่งเป็นการจดัทําแบบสอบถามแบบปิด (Close question) โดยกําหนดตวัเลอืกของ

คําตอบไว้เรยีบร้อย และแบบเปิด (Open question) โดยผู้ตอบมอีิสระในการแสดงความคดิเห็น รวมทัง้การเลือก

เก็บขอ้มูล และใช้วธิกีารทางสถิติในการตรวจสอบสมมติฐานที่ตัง้ขึน้จากขอ้มูลที่เก็บรวบรวมดงักล่าว สําหรบัการ

วจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัใชว้ธิกีารศกึษารายละเอยีดดงัต่อไปน้ีผูว้จิยัใช้วธิกีารศกึษารายละเอยีดดงัต่อไปน้ี1. การสุ่มตวัอย่าง

และขัน้ตอนการสุ่มตัวอย่าง2. วิธีการรวบรวมข้อมูล3. ขัน้ตอนการสร้างเครื่องมือในการวิจัย4. ลักษณะของ

แบบสอบถาม5. ความเชื่อถอืไดข้องเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั6. การจดัทาขอ้มูลและวเิคราะหผ์ล7. สถติทิีใ่ชใ้นการ

วจิยัประชากรและกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้น้ีได้แก่ ผู้ใช้บริการกับธนาคารกสิกรไทย สาขาป่ินเกล้า ของผู้บรโิภคใน

กรุงเทพมหานคร จํานวน 20,567 คน (ธนาคารกสกิรไทย สาขาป่ินเกลา้ ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ณ เดอืน 

มีนาคม 2563) กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้น้ี ได้แก่ ผู้ใช้บริการกับธนาคารกสิกรไทย สาขาป่ินเกล้า ของ

ผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน ซึ่งได้จากการคํานวณจากสูตรทาโร่ ยามาเน่ หลงัจากนัน้เลอืกสุ่ม

ตวัอย่างโดยใชว้ธิคีวามสะดวก (Convenience) 

การวิเคราะห์ข้อมูล  

      สถติทิีใ่ชใ้นการอธบิายคุณลกัษณะหรอืรายละเอยีดของกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่   

      วเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม นํามาแจกแจงในรูปของสถิติ เชงิพรรณนา คอื 

ค่าความถี่ และค่ารอ้ยละ   

      วเิคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ที่มคีวามสําคญัต่อการเลอืกใช้ บรกิารธนาคารกสิกร

ไทย สาขาป่ินเกล้า ของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร 7 ด้าน ได้แก่ ด้าน ผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้าน

การสง่เสรมิตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร และดา้นลกัษณะทางกายภาพโดยใชส้ถติิเชงิพรรณนา 

คอื ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  

       สถิติอนุมานที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน   สมมติฐานที่ 1 ใช้ทดสอบสมมติฐานเป็นการทดสอบความ

แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของ กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยใช้ Independent sample t-test  และ การทดสอบความ

แตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใชก้ารวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-way 



ANOVA) ในกรณีทีพ่บความแตกต่างอย่างมนัียสําคญัทางสถติจิะทําการตรวจสอบความแตกต่าง เป็นรายคู่ที่ระดบั

นัยสําคญั 0.05 โดยใช้วิธี Least Significant Difference (LSD)    สมมติฐานที่ 2 ใช้ทดสอบสมมติฐานเป็นการ

ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของ กลุ่มตวัอย่าง 2  กลุ่ม โดยใช้ Independent sample t-test  และ การ

ทดสอบความแตกต่างระหว่าง ค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช ้การวเิคราะห์ความแปรปรวนทาง

เดียว (One-way ANOVA) ในกรณีที่พบความไม่แตกต่างอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติจะทําการตรวจสอบความไม่

แตกต่าง เป็นรายคู่ทีร่ะดบันัยสําคญั 0.05 โดยใชว้ธิ ีLeast Significant Differ และในกรณีพบความแตกต่าง โดยใช้

วธิ ีDunnett T3 

สรปุผลการวิจยั 

ผลการวิเคราะห์ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล             

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มากกว่าเพศชายเป็นเพศหญิงมากว่าเพศชาย คดิเป็น รอ้ยละ 65.7 

และ 34.3 ตามลําดบั ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีายุ16-25 ปี คดิเป็น ร้อยละ 66 รองลงมามอีายุ26-35 ปี คดิ

เป็นร้อยละ31.8 และมอีายุ 36-45 ปี คดิเป็นร้อยละ 2.2 ตามลําดบั ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มสีถานภาพโสด 

286 คดิเป็นรอ้ยละ71.5 รองลงมามสีถานภาพสมรส 81 คดิเป็นรอ้ยละ20.3 และมสีถานภาพอย่ารา้ง/หมา้ย  33 คดิ

เป็นรอ้ยละ8.3 ตามลําดบั ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพนักงานบรษิัทเอกชน 176 คดิเป็นรอ้ยละ44 รองลงมา

มอีาชพีขา้ราชการ/ พนักงานรฐัวสิาหกิจ 85 คดิเป็นรอ้ยละ 21.2  ธุรกิจส่วนตวั/ ค้าขาย 85 คดิเป็นร้อยละ 21.2  

รบัจา้ง คดิเป็นร้อยละ 7.8 และนักเรยีน/ นักศกึษา 23   คดิเป็นรอ้ยละ  5.8 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีายได้ 

20,001-30,000 บาท จํานวน113 คน คดิเป็นรอ้ยละ28.8  รองลงมา มรีายได ้30,001-40,000 บาท จํานวน 98 คน 

คดิเป็นร้อยละ 24.5 มรีายได้  40,000 บาท ขึ้นไป จํานวน 90 คน คดิเป็นร้อยละ20.5 มรีายได้ 10,001-20,000 

บาท จํานวน 83คน คดิเป็นรอ้ยละ20.2 และมรีายไดต้ํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท จํานวน16 คน คดิเป็นรอ้ยละ4 

ตามลําดบั ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีะดบัการศึกษาปริญญาตร ีจํานวน301คน คดิเป็นร้อยละ 75.2 ระดบั

การศกึษาสูงกว่าปรญิญาตร ีจํานวน 62 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.5 ระดบัการศกึษาปวช./ ปวส./ เทยีบเท่า จํานวน 20 

คน คิดเป็นร้อยละ 5 ระดับการศึกษามธัยมศึกษา จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ระดับการศึกษาตํ่ากว่า

มธัยมศกึษา จํานวน 7 คดิเป็นรอ้ยละ 1.8 ตามลําดบั 

 ผลการวเิคราะหข์อ้มูลพฤติกรรมการเลอืกใชบ้รกิารกบัธนาคารกสกิรไทย สาขาป่ินเกล้า ของผูบ้รโิภคใน

กรุงเทพมหานคร  

จํานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง ท่านรู้จักธนาคารกสิกรไทย สาขาป่ินเกล้า จากแหล่งใด พบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มพีฤติกรรมการรู้จกัธนาคารมากที่สุดคอื รู้จกัด้วยตนเอง คดิเป็นร้อยละ 55.8 รองลงมาคอื

เพื่อน/ คนรู้จกัแนะนํา คดิเป็นร้อยละ 26.2 และสื่อโฆษณาต่าง ๆ  คดิเป็นร้อยละ 18.0 ตามลําดบั จํานวนร้อยละ

ของกลุ่มตัวอย่าง สาเหตุหลักที่ทําให้ท่านเลือกใช้บริการของธนาคารกสิกรไทย สาขาป่ินเกล้า พบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มพีฤติกรรมสาเหตุหลกัที่ทําให้ท่านเลอืกใช้บรกิารมากที่สุด คอือยู่ใกล้บ้าน/ ใกล้ที่ทํางาน 

คดิเป็นร้อยละ 43.0  รองลงมา มกีารให้บรกิารที่รวดเร็วคดิเป็นร้อยละ 22.2 พนักงานมมีนุษย์สมัพนัธ์ดแีละเป็น



กนัเอง คดิเป็นร้อยละ18.5 บญัชเีงนิเดอืนผ่าน/ สะดวกในการติดต่อ คดิเป็นร้อยละ10.5 และสถานที่/ ลานจอดรถ

สะดวก คดิเป็นร้อยละ 5.8 ตามลําดบั  จํานวนร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง ท่านใช้บรกิารประเภทใดบ้างของธนาคาร

กสกิรไทย สาขาป่ินเกลา้ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มพีฤติกรรมบรกิารฝาก/ ถอน/ โอนเงนิ/ ฝากเช็คมาก

ที่สุด คดิเป็นร้อยละ 75.3 รองลงมาคอืบรกิารเครื่องฝากเงนิอตัโนมตัิคดิเป็นร้อยละ 9.8 บรกิารชําระค่าสนิคา้และ

บรกิาร คดิเป็นร้อยละ 8.2 บรกิารบตัรเครดติ/ บตัรกดเงนิสด คดิเป้นร้อยละ 4.5 และบรกิารสนิเชื่อประเภทต่าง ๆ 

รายวนั คดิเป็นร้อยละ 2.2 ตามลําดบั จํานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างปัจจุบันท่านเป็นลูกค้าธนาคารกสิกรไทย 

สาขาป่ินเกลา้ มาประมาณกีปี่โดยพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มพีฤติกรรมระยะเวลาทีใ่ชบ้รกิารมากที่สุดคอื

ระยะเวลา1-4 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 48.8 รองลงมาคอืระยะเวลา5-9 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 33.8 ระยะเวลา10-14 ปี คดิเป็น

รอ้ยละ 14.4 และระยะเวลา15 ปี ขึน้ไป คดิเป็นรอ้ยละ 3 ตามลําดบั  จํานวนรอ้ยละของกลุ่มตวัอย่าง ความถี่ที่ท่าน

มาใช้บรกิารที่ธนาคารกสกิรไทย สาขาป่ินเกล้า ประมาณกี่ครัง้ต่อเดอืน โดยพบว่าพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่มพีฤตกิรรมความถีทีม่าใชบ้รกิารมากทีสุ่ด คอื5-9 ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 38.3 รองลงมาคอื 1-4 ครัง้ คดิเป็นรอ้ย

ละ 37.3 10-14 ครัง้ คดิเป็นร้อยละ 15.0 และ15ครัง้ ขึ้นไป คดิเป็นร้อยละ9.4 ตามลําดบั จํานวนร้อยละของกลุ่ม

ตวัอย่าง ท่านมกัมาใชบ้รกิารทีธ่นาคารกสกิรไทย สาขาป่ินเกลา้ช่วงเวลาใดบ่อยทีสุ่ดโดยพบว่าผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่มพีฤตกิรรมช่วงเวลาในการใช้บรกิารมากทีสุ่ด คอืเวลา12.01-15.00 น. คดิเป็นรอ้ยละ31.7 รองลงมาเวลา 

15.01-18.00 น. คดิเป็นรอ้ยละ20.8 เวลา09.01-12.00 น. คดิเป็นรอ้ยละ 18.0 เวลา18.01-21.01 น. คดิเป็นรอ้ยละ

12.5 เวลา 06.00 -09.00 น.  คดิเป็นรอ้ยละ 8.5 และเวลาไม่แน่นอน  คดิเป็นรอ้ยละ 8.5 ตามลําดบั จํานวนรอ้ยละ

ของกลุ่มตวัอย่าง ท่านเลอืกใช้บรกิารสนิเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกสกิรไทย สาขาป่ินเกล้าเพื่อนําไปใช้ด้านใด โดย

พบว่าพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมเลอืกใช้บริการสินเชื่อด้านชําระหน้ี  คดิเป็นร้อยละ 34.7 

รองลงมาคอืการศกึษา คดิเป็นร้อยละ21.3 การลงทุน คดิเป็นร้อยละ21.0  การท่องเที่ยว คดิเป็นร้อยละ 12.7 และ

การรกัษาพยาบาล คดิเป็นรอ้ยละ 10.3 ตามลําดบั  

ผลการวเิคราะห์ระดบัความคดิเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร

สนิเชื่อส่วนบุคคล 

ระดบัความสําคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7P’s สรุปพบว่าระดบัความคดิเห็นของผู้บรโิภคที่

ส่งผลต่อการเลอืกใชบ้รกิาร เกี่ยวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7P’s โดยมค่ีาคะแนนเฉลีย่รวม เท่ากบั 4.10 

อยู่ในระดบัความสําคญัมาก การพจิารณาเป็นรายขอ้ มค่ีาคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.16-3.96 เรยีงลําดบั คะแนน

เฉลีย่จากมากไปน้อย  

ระดบัความสําคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลติภณัฑ์ธนาคารและบรกิารโดยพบว่าระดับ

ความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคทีส่่งผลต่อการเลอืกใชบ้รกิาร เกีย่วกบัปัจจยัดา้นผลติภณัฑนั์น้ อยู่ในระดบัใหค้วามสําคญั

ปานกลาง โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.15 อยู่ในระดับความสําคญัมาก การพิจารณาเป็นรายข้อ มีค่า

คะแนนเฉลีย่อยู่ระหว่าง 3.93-4.24 เรยีงลําดบั คะแนนเฉลีย่จากมากไปน้อย 

ระดบัความสําคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาโดยพบว่าระดบัความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคที่

ส่งผลต่อการเลอืกใชบ้รกิาร เกี่ยวกบัปัจจยัดา้นราคานัน้ อยู่ในระดบัใหค้วามสําคญัมาก โดยมค่ีาคะแนนเฉลีย่รวม 



เท่ากบั 4.06 การพจิารณาเป็นรายขอ้ มค่ีาคะแนนเฉลีย่อยู่ระหว่าง 4.07-4.37 เรยีงลําดบั คะแนนเฉลีย่จากมากไป

น้อย 

ระดบัความสําคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจดัจําหน่ายโดยพบว่าระดบัความ

คิดเห็นของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการ เกี่ยวกับปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย อยู่ในระดับให้

ความสําคญัมาก โดยมค่ีาคะแนนเฉลี่ยรวม เท่ากบั 4.06 การพจิารณาเป็นรายขอ้ มค่ีาคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 

4.16-4.03 เรยีงลําดบั คะแนนเฉลีย่จากมากไปน้อย 

ระดับความสําคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดโดยพบว่าระดบัความ

คดิเห็นของผู้บรโิภคทีส่่งผลต่อการเลอืกใชบ้รกิาร ด้านการส่งเสรมิการตลาดอยู่ในระดบัใหค้วามสําคญัมาก โดยมี

ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม เท่ากบั 4.16 การพจิารณาเป็นรายขอ้ มค่ีาคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.43-3.74 เรยีงลําดับ 

คะแนนเฉลีย่จากมากไปน้อย 

ระดับความสําคญัของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคลากรโดยพบว่าระดับความคิดเห็นของ

ผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการ ด้านบุคลากรอยู่ในระดับให้ความสําคญัมาก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 

เท่ากบั 4.14 การพจิารณาเป็นรายขอ้ มค่ีาคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.46 – 3.73 เรยีงลําดบั คะแนนเฉลี่ยจากมาก

ไปน้อย 

ระดบัความสําคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการโดยพบว่าระดบัความคดิเห็นของ

ผู้บรโิภคที่ส่งผลต่อการเลอืกใช้บรกิาร ด้านด้านกระบวนการอยู่ในระดบัให้ความสําคญัมาก โดยมค่ีาคะแนนเฉลีย่

รวม เท่ากบั 3.96 การพจิารณาเป็นรายขอ้ มค่ีาคะแนนเฉลีย่อยู่ระหว่าง 4.03 – 3.80 เรยีงลําดบั คะแนนเฉลี่ยจาก

มากไปน้อย 

ระดบัความสําคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพโดยพบว่าระดบัความ

คดิเหน็ของผูบ้รโิภคทีส่่งผลต่อการเลอืกใชบ้รกิาร ดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพอยู่ในระดบัใหค้วามสําคญัมาก โดย

มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม เท่ากับ การพิจารณาเป็นรายข้อ มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.28 – 4.05 เรียงลําดับ 

คะแนนเฉลีย่จากมากไปน้อย 

ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลต่อพฤติกรรมการเลอืกใช้บรกิารกบัธนาคารกสกิร

ไทย สาขาป่ินเกลา้ ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร (การทดสอบสมมตฐิาน) 

 เพศมคีวามสมัพนัธ์ต่อพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารกบัธนาคารกสกิรไทย สรุปว่าเพศมคีวามสมัพนัธ์ต่อ

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการด้านในช่วงเวลาในการใช้บริการธนาคารกสิกรไทย สาขาป่ินเกล้าสถานภาพมี

ความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการกับธนาคารกสิกรไทย สรุปได้ว่าสถานภาพมีความสัมพันธ์ต่อ

พฤตกิรรมการเลอืกใช้ดา้นแหล่งขอ้มูลที่รู้จกัธนาคารกสกิรไทย สาขาป่ินเกลา้ อาชพีมคีวามสมัพนัธ์ต่อพฤตกิรรม

การเลอืกใชบ้รกิารกบัธนาคารกสกิรไทย สรุปไดว่้าอาชพีมคีวามสมัพนัธ์ต่อพฤตกิรรมการเลอืกใชด้า้นแหล่งขอ้มูลที่

รูจ้กัธนาคารกสกิรไทย สาขาป่ินเกลา้ อาชพีมคีวามสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเลอืกใชด้า้นสาเหตุการเลอืกใชบ้รกิาร

ธนาคารกสกิรไทย สาขาป่ินเกล้า สรุปได้ว่าอาชพีมคีวามสมัพนัธ์ต่อพฤตกิรรมการเลอืกใชด้า้นสาเหตุการเลอืกใช้

บรกิารธนาคารกสกิรไทย สาขาป่ินเกลา้ อาชพีมคีวามสมัพนัธ์ต่อพฤตกิรรมการเลอืกใชด้า้นประเภทบรกิารธนาคาร



กสกิรไทย สาขาป่ินเกลา้ สรุปไดว่้าอาชพีมคีวามสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการใชบ้รกิารดา้นประเภทการเลอืกใชบ้รกิาร

ธนาคารกสกิรไทย สาขาป่ินเกลา้ อาชพีมคีวามสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเลอืกใช้ดา้นระยะเวลาของการใช้บรกิาร

ธนาคารกสกิรไทย สาขาป่ินเกลา้ สรุปไดว่้าอาชพีมคีวามสมัพนัธ์ต่อพฤตกิรรมการเลอืกใชด้า้นระยะเวลาของการใช้

บรกิารธนาคารกสกิรไทย สาขาป่ินเกลา้ อาชพีมคีวามสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเลอืกใช้ด้านช่วงเวลาของการใช้

บรกิารธนาคารกสกิรไทย สาขาป่ินเกลา้ สรุปไดว่้าอาชพีมคีวามสมัพนัธ์ต่อพฤตกิรรมการเลอืกใชด้า้นช่วงเวลาของ

การใชบ้รกิารธนาคารกสกิรไทย สาขาป่ินเกลา้ 

อาชพีมคีวามสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเลอืกใชบ้รกิารด้านสนิเชื่อธนาคารกสกิรไทย สาขาป่ินเกลา้ สรุปไดว่้าอาชพี

มคีวามสมัพนัธ์ต่อพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารดา้นสนิเชื่อธนาคารกสกิรไทย สาขาป่ินเกลา้ 

รายได้มคีวามสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเลอืกใชด้้านแหล่งขอ้มูลที่รู้จกัธนาคารกสกิรไทย สาขาป่ินเกล้า สรุปได้ว่า

รายได้มคีวามสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเลอืกใช้ด้านแหล่งขอ้มูลที่รู้จกัธนาคารกสิกรไทย สาขาป่ินเกล้า รายได้มี

ความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเลอืกใช้ด้านสาเหตุการเลอืกใชบ้รกิารธนาคารกสกิรไทย สาขาป่ินเกล้า สรุปได้ว่า

รายได้มคีวามสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเลอืกใช้ด้านสาเหตุการเลอืกใช้บริการธนาคารกสกิรไทย สาขาป่ินเกล้า 

รายได้มคีวามสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเลอืกใช้ด้านประเภทบริการธนาคารกสิกรไทย สาขาป่ินเกล้า สรุปได้ว่า

รายได้มีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ด้านประเภทบริการธนาคารกสิกรไทย สาขาป่ินเกล้ารายได้มี

ความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเลอืกใชด้้านดา้นระยะเวลาของการใชบ้รกิารธนาคารกสกิรไทย สาขาป่ินเกลา้ สรุป

ได้ว่ารายได้มคีวามสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเลอืกใช้ดา้นระยะเวลาของการใชบ้รกิารธนาคารกสกิรไทย สาขาป่ิน

เกลา้ รายไดม้คีวามสมัพนัธ์ต่อพฤตกิรรมการเลอืกใชด้า้นดา้นความถีข่องการใชบ้รกิารธนาคารกสกิรไทย สาขาป่ิน

เกล้า สรุปได้ว่ารายได้มคีวามสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเลอืกใช้ด้านความถี่ของการใช้บริการธนาคารกสิกรไทย 

สาขาป่ินเกลา้ รายได้มคีวามสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเลอืกใช้บรกิารดา้นสนิเชื่อธนาคารกสกิรไทย สาขาป่ินเกลา้ 

สรุปได้ว่ารายได้มีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการด้านสินเชื่อธนาคารกสิกรไทย สาขาป่ินเกล้า 

การศกึษามคีวามสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเลอืกใชด้้านแหล่งขอ้มูลที่รูจ้กัธนาคารกสกิรไทย สาขาป่ินเกลา้ สรุปได้

ว่าการศึกษามีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ด้านแหล่งข้อมูลที่รู้จักธนาคารกสิกรไทย สาขาป่ินเกล้า 

การศกึษามคีวามสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเลอืกใชด้้านประเภทบรกิารธนาคารกสกิรไทย สาขาป่ินเกลา้ สรุปได้ว่า

สรุปว่า รายได้มีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ด้านประเภทบริการธนาคารกสิกรไทย สาขาป่ินเกล้า 

การศกึษามคีวามสมัพนัธ์ต่อพฤตกิรรมการเลอืกใชด้า้นดา้นระยะเวลาของการใชบ้รกิารธนาคารกสกิรไทย สาขาป่ิน

เกลา้ สรุปได้ว่ารายไดม้คีวามสมัพนัธ์ต่อพฤตกิรรมการเลอืกใช้ดา้นระยะเวลาของการใช้บรกิารธนาคารกสกิรไทย 

สาขาป่ินเกลา้ การศึกษามคีวามสมัพนัธ์ต่อพฤตกิรรมการเลอืกใชด้า้นดา้นความถี่ของการใชบ้รกิารธนาคารกสกิร

ไทย สาขาป่ินเกล้า สรุปได้ว่าการศึกษามีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ด้านความถี่ของการใช้บริการ

ธนาคารกสิกรไทย สาขาป่ินเกล้า การศึกษามีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ด้านช่วงเวลาของการใช้

บรกิารธนาคารกสกิรไทย สาขาป่ินเกลา้ สรุปไดว่้าการศกึษามคีวามสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเลอืกใชด้า้นช่วงเวลา

ของการใชบ้รกิารธนาคารกสกิรไทย สาขาป่ินเกลา้  



การศึกษามคีวามสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเลอืกใช้บรกิารด้านสนิเชื่อธนาคารกสกิรไทย สาขาป่ินเกล้า สรุปได้ว่า

การศกึษามคีวามสมัพนัธ์ต่อพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารดา้นสนิเชื่อธนาคารกสกิรไทย สาขาป่ินเกลา้ 

ข้อเสนอแนะสาํหรบัการศึกษาในครัง้ต่อไป 

ในการวจิยัในครัง้น้ี ผู้วจิยัจํากดัขอบเขตการศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการเลอืกใช้บรกิารสนิเชื่อส่วนบุคคล 

ธนาคารกสิกรไทย สาขาป่ินเกล้า ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ในการศึกษาครัง้ต่อไปหากมีการศึกษา

ครอบคลุม สถานที ่อื่น ๆ กจ็ะช่วยใหผ้ลการศกึษามคีวามน่าเชื่อถอืมากยิง่ขึน้     

 ควรมกีารหาความสมัพนัธ์ด้านแรงจูงใจกบัส่วนประสมทางการตลาด เพื่อให้นําไปวเิคราะห์กลยุทธ์ทาง

การตลาด ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิลมากยิง่ขึน้ 

   ควรมีการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล เพื่อให้

สามารถนําขอ้มูลผลการวจิยัไปใชใ้นการวางแผนและพฒันากลยุทธ์ทางตลาดใหค้รอบคลุมทุกดา้น 
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