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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ (1) การศึกษาลักษณะของประชากรที่มาใช้บริการผลิตภัณฑ์สนิ เชื่อ ส่วน
บุคคลของธนาคารกสิกรไทย สาขาปิ่ นเกล้า ของผูบ้ ริโภคในกรุงเทพมหานคร (2)เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการ
ผูใ้ ช้บริการผลิตภัณฑ์สนิ เชื่อส่วนบุคคลของธนาคารกสิกรไทย สาขาปิ่ นเกล้า ของผูบ้ ริโภคในกรุงเทพมหานคร (3)
เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต้องการตัดสินใจเลือกใช้บริการของผูใ้ ช้บริการผลิตภัณฑ์สนิ เชื่อ ส่วน
บุคคลของธนาคารกสิกรไทย สาขาปิ่ นเกล้า ของผูบ้ ริโภคในกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน การวิเคราะข้อมูลใช้
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อการวิจยั ทางสังคมศาสตร์โดยสามารถนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในรูปของตาราง เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจยั ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการ
ตัด สิน ใจเลือ กใช้สิน เชื่อ ส่ ว นบุ ค คล ธนาคารกสิก รไทย สาขาปิ่ น เกล้า ของผู้บ ริโ ภคในกรุ ง เทพมหานครมี
ความสัมพันธ์กนั ต่อพฤติกรรมการเลือ กใช้สนิ เชื่อส่วนบุคคล โดยผลการวิจยั พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มากกว่าเพศชายเป็ นเพศหญิงมากว่าเพศ
ชาย จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ส่วนใหญ่มอี ายุ16-25 ปี เป็ นพนักงานบริษทั เอกชน ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มรี ายได้ 20,001-30,000 บาท และระดับการศึกษาโดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึก ษา
ปริญญาตรี พฤติกรรมการเลือกใช้บริการกับธนาคารกสิกรไทย สาขาปิ่ นเกล้า ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
พบว่ า ผู้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มีพ ฤติก รรมการรู้จัก ธนาคารมากที่สุ ด คือ รู้จัก ด้ว ยตนเอง พบว่ า ผู้ต อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มพี ฤติกรรมสาเหตุหลักที่ทําให้ท่านเลือกใช้บริการมากที่สุด คืออยู่ใกล้บ้าน/ ใกล้ท่ที ํางาน
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มีพ ฤติก รรมบริก ารฝาก/ ถอน/ โอนเงิน/ ฝากเช็คมากที่สุ ด พบว่าผู้ต อบ
แบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มีพ ฤติ ก รรมระยะเวลาที่ใ ช้ บ ริก ารมากที่สุ ด คือ ระยะเวลา1-4 ปี พบว่ า พบว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มพี ฤติกรรมความถีทม่ี าใช้บริการมากทีส่ ุด คือ5-9 ครัง้ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมช่วงเวลาในการใช้บริการมากทีส่ ุด คือเวลา12.01-15.00 น. พบว่าพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมเลือกใช้บริการสินเชื่อด้านชําระหนี้
ระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มผี ลต่อ การตัดสินใจเลือ กใช้บริการสินเชื่อ ส่ วน
บุคคล พบว่าระดับความคิดเห็นของผูบ้ ริโภคทีส่ ่งผลต่อการเลือกใช้บริการ เกีย่ วกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์นัน้ อยู่ใน
ระดับให้ความสําคัญปานกลาง พบว่าระดับความคิดเห็นของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการ เกี่ยวกับปัจจัย
ด้านราคานัน้ อยู่ในระดับให้ความสําคัญมาก พบว่าระดับความคิดเห็นของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการ
เกีย่ วกับปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย อยู่ในระดับให้ความสําคัญมาก พบว่าระดับความคิดเห็นของผูบ้ ริโภคที่
ส่งผลต่อ การเลือ กใช้บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ใ นระดับให้ความสําคัญมาก ระดับความคิด เห็นของ
ผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการ ด้านบุคลากรอยู่ในระดับให้ความสําคัญมาก พบว่าระดับความคิดเห็นของ
ผู้บริโภคที่ส่งผลต่อ การเลือ กใช้บริการ ด้านด้านกระบวนการอยู่ใ นระดับให้ความสําคัญมาก พบว่าระดับความ
คิดเห็นของผูบ้ ริโภคทีส่ ่งผลต่อการเลือกใช้บริการ ด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพอยู่ในระดับให้ความสําคัญมาก
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
ด้วยสถานการณ์ใ นปั จจุบันทางด้านเศรษฐกิจที่แย่ลงอย่างต่อเนื่อ ง ธนาคารแห่งประเทศไทยแถลงข่ าว
เศรษฐกิจและการเงินเดือนมิถุนายนและไตรมาสที่ 2 ปี 2562 เศรษฐกิจไทยในเดือนมิถุนายน 2562 ชะลอลงจาก
เดือนก่อนจากอุปสงค์ทงั ้ ในประเทศและต่างประเทศ โดยเครื่องชีก้ ารบริโภคภาคเอกชนขยายตัวชะลอลงในเกือบทุก
หมวดหมู่ ขณะที่เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนหดตัว และการใช้จ่ายภาครัฐหดตัวทัง้ รายจ่ายประจะและรายจ่าย
ลงทุน ด้านการส่งออกสินค้าและการนําเข้าสินค้าและการผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวอย่างต่อเนื่อง สําหรับภาคการ
ท่องเที่ยวกลับมาขยายตัวเล็กน้อยจากนักท่องเที่ย วอินเดียเป็ นสําคัญ ขณะที่นักเที่ยวจีนหดตัวลงอย่างต่อ เนื่อ ง
ด้านเสถียรภาพเศษฐกิจ อัตราเงินเฟ้ อทั ่วไปปรับลดลงตามราคานํ้ามันขายปลีกในประเทศและอัตราเงินเฟ้ อพื้นฐาน
ทีป่ รับลดลง อัตราการว่างงานทีป่ รับฤดูกาลทรงตัวจากเดือนก่อน ดุลบัญชีเดินสะพัดกลับมาเกินดุลการค้าทีเพิ่มขึ้น
จากมูลค่าการนําสินค้าทีล่ ดลงมาก ขณะทีด่ ลุ ลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายขาดดุลสุทธิจากด้านสินทรัพย์
ความต้องการสินเชื่อภาคครัวเรือนในไตรมาส 4 ปี 2562 โดยรวมลดลงตามความเชื่อมันต่
่ อภาวะเศรษฐกิจ
เป็ นสําคัญ ส่งผลให้การขอสินเชื่อเพื่อซื้อสินค้าคงทนปรับลดลงทัง้ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
แม้ผู้ประกอบการและสถาบันการเงิน จะเร่งทํามาตราการส่งเสริมการขาย อย่างไรก็ดคี วามต้อ งการสินเชื่อ บัตร
เครดิตและสินเชื่ออุปโภคบริโภคอื่นๆเพิม่ ขึน้ เนื่องจากสถาบันการเงินเห็นว่าครัวเรือนมีเงินออมไม่เพียงพอในการ
บริหารสภาพคล่องแต่ยงั ต้องการใช้จ่ายในชีวติ ประจําวันซึ่งส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มพนักงานเอกชนและผู้ประกอบธุรกิจ
อิสระสําหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ความต้อ งการสินเชื่อครัวเรือนโดยรวมลดลง สอดคล้อ งกับภาวะเศรษฐกิจที่
กระทบต่อการเชื่อ มันของผู
่
้บริโภคมีเพียงความต้องการสินเชื่อบัตรเครดิตที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากสถาบัน
การเงินคาดว่า ครัว เรือ นจะยังใช้ช่อ งทางนี้เ พื่อ บริหารสภาพคล่อ ง ซึ่งเป็ นประเด็น ที่ต้อ งติด ตามอย่า งใกล้ชิด
เนื่องจากอาจสะท้อนความเปราะบางของภาคครัวเรือนและมีนัยต่อเสถียรภาพระบบการเงิน
ธนาคารกสิกรไทยจํากัด (มหาชน) เริม่ ก่อตัง้ ให้บริการ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2488 จากจุดเริม่ ต้น
ธนาคารกสิกรไทยเติบโตอย่างมันคง
่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีทุนจดทะเบียน 30,486 ล้านบาท มีสนิ ทรัพย์
จํานวน 2,290,045 ล้านบาท เงินรับฝากจํานวน 1,529,835 ล้านบาท เงินให้สนิ เชื่อจํานวน 1,438,978 ล้านบาท
กิจการของธนาคารมีความเจริญรุด หน้ามาอย่างต่อ เนื่อ ง มีการขยายสาขาทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เปิ ด
สํานักงานใหญ่แห่งใหม่บนถนนสีลม กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อมาสีลมได้กลายเป็ นศูนย์กลางธุรกิจการค้าการลงทุน
และการเงินทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในกรุงเทพมหานคร ธนาคารกสิกรไทยได้กําหนดคําขวัญทีใ่ ช้มาจนถึงปัจจุบนั ว่า “บริการทุก
ระดับประทับใจ” มีความหมายถึงความมุ่งมันและพร้
่
อมทีจ่ ะให้บริการแก่ลูกค้าทุกระดับชัน้ ในยุคนี้ ได้เปิ ดสาขาใน
ประเทศรวม 186 สาขา และเปิ ดสาขาในต่างประเทศแห่งแรกที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ จากนัน้ ได้เปิ ดกิจการ

บริษัท ไทยฟาร์เมอร์สไฟแนนซ์ แอนอินเวสเมนท์ จํากัด ที่ฮ่อ งกง (ต่อ มาคือ สาขาฮ่อ งกง) สาขาแฮมเบอร์ก
ประเทศเยอรมนี สาขานิวยอร์กและสาขาลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐ อเมริกา ตามลําดับพร้อ มให้บริการทาง
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)
เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและมุ่งเน้นขยายกลุ่มลูกค้าที่ต้องการขอใช้บริการสินเชื่อ ส่วน
บุคคลของธนาคารกสิกรไทย ทัง้ กลุ่มลูกค้าประเภทบุคคล กลุ่มลูกค้าธุรกิจ SME กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ และ
กลุ่มลูกค้าทีม่ รี ายได้นอ้ ย ธนาคารกสิกรไทยเป็ นธนาคารแห่งแรกทีใ่ ห้บริการด้านบัตรเครดิต ส่วนบริการด้านสินเชื่อ
ส่วนบุคคลแบบไม่มหี ลักทรัพย์คํ้าประกัน วงเงินสูงสุดในการอนุ มตั ิ 5 เท่าของรายได้และวงเงินตํ่าสุดอยู่ท่ี 0.8 เท่า
ของรายได้โดยทีส่ ูงสุดวงเงินทีอ่ นุมตั จิ ะไม่เกิน 1,500,000 บาท รายได้ตอ้ งมีรายได้ตงั ้ แต่ 7,500 บาทขึน้ ไป สําหรับ
พนักงานผู้มรี ายได้ประจํา คุณสมบัติต้องมีรายได้ต่อเดือน 7,500 บาทขึ้นไป อายุงาน 6 เดือนขึ้นไป อายุในการ
สมัครขอบริการสินเชื่อส่วนบุคคล ต้องมีอายุ 20 ปี ขน้ึ ไป อายุรวมของผูก้ เู้ มื่อรวมกับระยะการผ่อนชําระแล้วต้องไม่
เกิน 70 ปี ต้องมีเอกสารแสดงรายได้ยอ้ นหลังไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน ส่วนในกรณีเจ้าของกิจการ ต้องมีอายุ 20 ปี ขน้ึ ไป
อายุรวมของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะการผ่อนชําระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี และต้องมีการจดทะเบียนการค้ามาแล้ว 2 ปี
วงเงินสามารถกูส้ ูงสุดได้อยู่ท่ี 500,000 บาท สูงสุด 5 เท่าของรายได้ มีรายได้ต่อเดือนตัง้ แต่ 20,000 บาทขึน้ ไป อีก
กลุ่มที่ธนาคารมองเห็นว่าควรขยายใหบริการด้านสินเชื่อส่วนบุคคล กลุ่มลูกค้าอาชีพอิสระ ต้องมีอายุ 20 ปี ข้นึ ไป
อายุรวมของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะการผ่อนชําระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี ต้องมีเอกสารแสดงรายได้ยอ้ นหลังไม่ต่ํากว่า
20,000 บาทต่อเดือน มีเอกสารทวิ 50 หรือ ทวิ 50 แบบรายเดือน (หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่ ่าย) เพื่อแสดง
รายได้ทไ่ี ด้รบั จํานวน ระยะเวลาการผ่อนชําระ เริม่ ตัง้ แต่ 12 เดือน 24 เดือน 36 เดือน 48 เดือน 60 เดือนสูงสุดใน
การขอระยะเวลาการผ่อนชําระ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาลักษณะประชากรของผูใ้ ช้บริการผลิตภัณฑ์สนิ เชื่อส่วนบุคคลของธนาคารกสิกรไทย สาขาปิ่ น
เกล้า ของผูบ้ ริโภคในกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการผูใ้ ช้บริการผลิตภัณฑ์สนิ เชื่อส่วนบุคคลของธนาคารกสิกรไทย สาขา
ปิ่ นเกล้า ของผูบ้ ริโภคในกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดทีส่ ่งผลต้องการตัดสินใจเลือกใช้บริการของผูใ้ ช้บริการผลิตภัณฑ์
สินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารกสิกรไทย สาขาปิ่ นเกล้า ของผูบ้ ริโภคในกรุงเทพมหานคร
ขอบเขตงานวิจยั
เพื่อเป็ นการศึกษาปั จจัยที่มผี ลต่อการเลือกใช้บบริการสินเชื่อส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล
ธนาคารกสิกรไทย สาขาปิ่ นเกล้า ของผูบ้ ริโภคในกรุงเทพมหานคร ศึกษาเฉพาะผูท้ เ่ี คยใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล
ของผูใ้ ช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกสิกรไทย สาขาปิ่ นเกล้า ของผูบ้ ริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยเก็บข้อมูล

ในช่วงวัน ที่ 1-31 เมษายน พ.ศ. 2563 โดยมุ่งศึกษาปั จจัย ที่ผ ลต่อ การเลือ กใช้บ ริการสิน เชื่อ ส่ ว นบุค คลของ
ผูใ้ ช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกสิกรไทย สาขาปิ่ นเกล้า ของผูบ้ ริโภคในกรุงเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ ผู้ใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการสินเชื่อส่วนบุค คล
ธนาคารกสิกรไทย สาขาปิ่ นเกล้า ของผูบ้ ริโภคในกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน ซึ่งได้จากการคํานวณจากสูตร
ทาโร่ ยามาเน่ หลังจากนัน้ เลือกสุ่มตัวอย่างโดยใช้วธิ คี วามสะดวก (Convenience)
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
1. เพื่อเป็ นข้อมูลพืน้ ฐานสําหรับธนาคารเพื่อจําหน่ายผลิตภัณฑ์สนิ เชื่อส่วนบุคคล สําหรับการพัฒนาและ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์สนิ เชื่อส่วนบุคคล เพื่อเพิม่ คุณภาพทางด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่นําหน้าคู่แข่งทางการตลาด
โดยให้ความสําคัญในการบริการทีส่ ามารถตอบสนองต่อความของต้องการของผูบ้ ริโภค
2. เพื่อเป็ นแนวทางของผู้ประกอบการในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของธนาคารแห่งหนึ่ง ฝ่ าย
บริหารงานขายธุรกิจบุคคล สาขาปิ่ นเกล้า ในกรุงเทพมหานคร สามารถนําผลการศึกษาของการวิจยั นําไปใช้ใ นการ
วางแผนการตลาดให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าหรือผูบ้ ริโภค
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิ ดและทฤษฎีด้านพฤติ กรรม
กรอบแนวคิ ดในการวิจยั
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2539) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ ริโภค คือ ปฏิกริ ยิ าของบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับการ
ได้รบั และการใช้สนิ ค้าและบริการทางเศรษฐกิจ รวมทัง้ ขบวนการต่าง ๆ ของการตัดสินใจ ซึ่งเกิด ก่อ นและเป็ น
ตัวกําหนดปฏิกริ ยิ าต่างๆ เหล่านัน้
Solomon (1996 อ้างถึง ดารา ทีปะปาล, 2542) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภคเป็ นการศึกษากระบวนการ
ต่ า งๆ ที่บุ ค คลหรือ กลุ่ ม บุ ค คลเข้า ไปเกี่ย วข้อ ง เพื่อ ทํ า การเลือ กสรรการซื้อ การใช้ การบริโ ภค อัน เกี่ย วกับ
ผลิตภัณฑ์ บริการ ความคิด หรือประสบการณ์ เพือ่ ตอบสนองความต้องการ
Schiffman and Kanuk (2000, หน้า 7) ได้สรุปว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึงพฤติกรรมที่ผู้บริโ ภคทํา
การค้นหา การคิด การซื้อ การใช้ การประเมินผลในสินค้าและบริการ ซึ่งคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ ริโภค
ยุทธนา ธรรมเจริญ (2541, หน้า 9) ได้ให้ความหมายว่าพฤติกรรมผู้บริโภคหมายถึงกิจกรรมที่บุคคลต้อง
เอาใจใส่เมื่อ ได้ทําการเลือ ก การซื้อ การใช้ผลิตภัณฑ์ ที่ตอบสนองความพอใจและความต้อ งการเกี่ย วข้อ งกับ
กระบวนการภายในจิตใจและอารมณ์
นํ้าเพชร เพรชใหม่ (2541, หน้า 3) ได้ให้ความหมายว่าพฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึงพฤติกรรมที่ผบู้ ริโภค
ทําการค้นหา การซื้อ การประเมินผลและการใช้สอย ผลิตภัณฑ์และบริการ

ซึ่งคาดว่าจะสนองความต้องการของเขา หรือเป็ นการศึกษาถึงพฤติกรรมการตัดสินใจและการกระทําของ
คนทีเ่ กีย่ วข้องกับการซื้อและใช้สนิ ค้า
ศุภกร เสรีรตั น์ (2554) กล่าวว่าพฤติกรรมผู้บริโภค คือ พฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อการใช้
บริการผ่านกระบวนการแลกเปลีย่ นทีบ่ ุคคล ต้องมีการตัดสินใจก่อนและหลังการกระทํา ดังกล่าว โดยถือว่าผูบ้ ริโภค
มีสทิ ธิในการได้มาและใช้ไป ซึ่งสินค้าได้มกี ารเสนอขาย โดยสถาบันการตลาด
สรุปความหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริโภคตามความคิดของผูว้ จิ ยั พฤติกรรมผูบ้ ริโภค หมายถึง สิง่ ทีบ่ คุ คลจะ
ทําการเลือกซื้อ การใช้ผลิตภัณฑ์ และบริการต่าง ๆ เพื่อเป็ นการตอบสนองความต้องการของตัวเอง โดยที่มกี าร
ตัดสินใจมาก่อนแล้ว ก่อนทีจ่ ะเลือกซื้อ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ และบริการต่าง ๆ
แนวคิ ดทฤษฎีของส่วนประสมทางการตลาด
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix หรือ 4Ps) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาด ที่ควบคุมได้ ซึ่ง
บริษัทใช้ร่วมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้ าหมาย ประกอบด้วยเครื่องมือ ต่อไปนี้ (ธนวรรณ แสงสุวรรณ
และคณะ. 2546 หน้า 23)
ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิง่ ที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าให้พงึ พอใจ
ผลิตภัณฑ์ทเ่ี สนอขายอาจจะมีตวั ตนหรือไม่มตี วั ตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์จงึ ประกอบด้วย สินค้า บริการ ความคิด สถานที่
องค์กรหรือบุคคล ผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีมูลค่า (Value) ในสายตาของลูกค้า จึงจะมีผลทําให้
ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ การกําหนดกลยุทธ์ ด้านผลิตภัณฑ์ตอ้ งพยายามคํานึงถึงปัจจัยต่อไปนี้ 1) ความแตกต่าง
ของผลิตภัณฑ์ 2) พิจารณาจาก คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ (Product component) เช่น ประโยชน์พ้นื ฐาน รูปร่าง
ลักษณะ คุณภาพ การบรรจุภณ
ั ฑ์ ตราสินค้า ฯลฯ 3) การกาหนดตํ่าแหน่ งผลิตภัณฑ์ (Product positioning)เป็ น
การออกแบบผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อแสดงตํ่าแหน่งที่แตกต่าง และมีคุณค่าในจิตใจของลูกค้าเป้ าหมาย 4) การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product development) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มลี กั ษณะใหม่และปรับปรุงให้ดขี ้นึ 5) กลยุทธ์เกีย่ วกับ
ส่วนประสมผลิตภัณฑ์ (Product mix) และสายผลิตภัณฑ์ (Product line)
ราคา (Price) หมายถึง สิง่ ทีบ่ ุคคลจ่ายสาหรับสิง่ ทีไ่ ด้มา ซึ่งแสดงถึงมูลค่า ในรูปเงินตรา หรืออาจหมายถึง
จํานวนเงินหรือสิง่ อื่นที่จําเป็ นต้องให้เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ และบริการ นักการตลาดต้องตัดสินใจในราคาและ
การปรับปรุงราคาเพื่อทําให้เกิดมูลค่าในตัวสินค้า ทีส่ ่งมอบให้ลูกค้ามากกว่าราคาของสินค้านัน้ ดังนัน้ ในการกําหนด
กลยุทธ์ดา้ นราคา จะต้องคํานึงถึงการยอมรับของลูกค้าในมูลค่าของผลิตภัณฑ์ว่าสูงกว่าราคาผลิตภัณฑ์ ต้นทุน ของ
สินค้าและค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง และภาวการณ์แข่งขัน
การจัด จําหน่ าย (Place) หมายถึง โครงสร้างของช่อ งทางซึ่งประกอบด้วย สถาบันและกิจกรรมใช้เพื่อ
เคลื่อนย้ายสินค้าและบริการจากองค์กรไปยังตลาด การจัดจาหน่ายประกอบด้วย
การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็ นการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่าง ผู้ขายกับผู้ซ้อื เพื่อสร้าง
ทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแจ้งข่าวสารเพื่อจูงใจ เพื่อเตือนความทรงจําเครื่องมือ ที่ใ ช้
ส่งเสริมทีส่ ําคัญ

1. ตัวแปรอิ สระ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับรายได้ ระดับการศึกษา ทีม่ าของรายได้
ประจําเดือน
2. ตัวแปรตาม ปั จจัยด้านพฤติกรรมการเลือกใช้สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกสิกรไทย และ ปั จจัยด้าน
ส่วนผสมทางทางการตลาด ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย ส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร
ด้านกระบวนการ ด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพ
วิธีดาํ เนิ นการวิจยั
การศึกษาวิจยั เรือ่ ง “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สนิ เชื่อส่วนบุคคลธนาคารกสิกร
ไทย สาขาปิ่ นเกล้า ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร” ผู้วจิ ยั ได้ทําการศึกษา และรวบรวมข้อมูล โดยการวิจยั แบบ
เชิงสํารวจ (Survey research) ซึ่งเป็ นการจัดทําแบบสอบถามแบบปิ ด (Close question) โดยกําหนดตัวเลือกของ
คําตอบไว้เรียบร้อย และแบบเปิ ด (Open question) โดยผู้ตอบมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น รวมทัง้ การเลือ ก
เก็บข้อมูล และใช้วธิ กี ารทางสถิติในการตรวจสอบสมมติฐานที่ตงั ้ ขึน้ จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมดังกล่าว สําหรับการ
วิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารศึกษารายละเอียดดังต่อไปนี้ผวู้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารศึกษารายละเอียดดังต่อไปนี้1. การสุ่มตัวอย่าง
และขัน้ ตอนการสุ่ มตัวอย่า ง2. วิธีการรวบรวมข้อ มูล 3. ขัน้ ตอนการสร้างเครื่อ งมือ ในการวิจัย 4. ลักษณะของ
แบบสอบถาม5. ความเชื่อถือได้ของเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั 6. การจัดทาข้อมูลและวิเคราะห์ผล7. สถิตทิ ใ่ี ช้ในการ
วิจยั ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั
ประชากรที่ใ ช้ใ นการวิจัย ครัง้ นี้ได้แก่ ผู้ใ ช้บริการกับธนาคารกสิกรไทย สาขาปิ่ นเกล้า ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร จํานวน 20,567 คน (ธนาคารกสิกรไทย สาขาปิ่ นเกล้า ของผูบ้ ริโภคในกรุงเทพมหานคร ณ เดือน
มีนาคม 2563) กลุ่มตัวอย่างที่ใ ช้ใ นการวิจัย ครัง้ นี้ ได้แก่ ผู้ใ ช้บริการกับธนาคารกสิกรไทย สาขาปิ่ นเกล้า ของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน ซึ่งได้จากการคํานวณจากสูตรทาโร่ ยามาเน่ หลังจากนัน้ เลือกสุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้วธิ คี วามสะดวก (Convenience)
การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิตทิ ใ่ี ช้ในการอธิบายคุณลักษณะหรือรายละเอียดของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
วิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม นํามาแจกแจงในรูปของสถิติ เชิงพรรณนา คือ
ค่าความถี่ และค่าร้อยละ
วิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ที่มคี วามสําคัญต่อการเลือกใช้ บริการธนาคารกสิกร
ไทย สาขาปิ่ นเกล้า ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 7 ด้าน ได้แก่ ด้าน ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้าน
การส่งเสริมตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านลักษณะทางกายภาพโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
คือ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
สถิติอ นุ มานที่ใ ช้ทดสอบสมมติฐ าน สมมติฐ านที่ 1 ใช้ทดสอบสมมติฐ านเป็ นการทดสอบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของ กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยใช้ Independent sample t-test และ การทดสอบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ ของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way

ANOVA) ในกรณีทพ่ี บความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตจิ ะทําการตรวจสอบความแตกต่าง เป็ นรายคู่ท่รี ะดับ
นัย สําคัญ 0.05 โดยใช้วิธี Least Significant Difference (LSD) สมมติฐ านที่ 2 ใช้ทดสอบสมมติฐ านเป็ นการ
ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของ กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยใช้ Independent sample t-test และ การ
ทดสอบความแตกต่างระหว่าง ค่าเฉลีย่ ของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดีย ว (One-way ANOVA) ในกรณีท่พี บความไม่แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติจะทําการตรวจสอบความไม่
แตกต่าง เป็ นรายคู่ทร่ี ะดับนัยสําคัญ 0.05 โดยใช้วธิ ี Least Significant Differ และในกรณีพบความแตกต่าง โดยใช้
วิธี Dunnett T3
สรุปผลการวิจยั
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มากกว่าเพศชายเป็ นเพศหญิงมากว่าเพศชาย คิดเป็ น ร้อยละ 65.7
และ 34.3 ตามลําดับ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอี ายุ16-25 ปี คิดเป็ น ร้อยละ 66 รองลงมามีอายุ26-35 ปี คิด
เป็ นร้อยละ31.8 และมีอายุ 36-45 ปี คิดเป็ นร้อยละ 2.2 ตามลําดับ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มสี ถานภาพโสด
286 คิดเป็ นร้อยละ71.5 รองลงมามีสถานภาพสมรส 81 คิดเป็ นร้อยละ20.3 และมีสถานภาพอย่าร้าง/หม้าย 33 คิด
เป็ นร้อยละ8.3 ตามลําดับ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นพนักงานบริษัทเอกชน 176 คิดเป็ นร้อยละ44 รองลงมา
มีอาชีพข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 85 คิดเป็ นร้อยละ 21.2 ธุรกิจส่วนตัว/ ค้าขาย 85 คิดเป็ นร้อยละ 21.2
รับจ้าง คิดเป็ นร้อยละ 7.8 และนักเรียน/ นักศึกษา 23 คิดเป็ นร้อยละ 5.8 ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรี ายได้
20,001-30,000 บาท จํานวน113 คน คิดเป็ นร้อยละ28.8 รองลงมา มีรายได้ 30,001-40,000 บาท จํานวน 98 คน
คิดเป็ นร้อยละ 24.5 มีรายได้ 40,000 บาท ขึ้นไป จํานวน 90 คน คิดเป็ นร้อยละ20.5 มีรายได้ 10,001-20,000
บาท จํานวน 83คน คิดเป็ นร้อยละ20.2 และมีรายได้ต่ํากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท จํานวน16 คน คิดเป็ นร้อยละ4
ตามลําดับ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรี ะดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน301คน คิดเป็ นร้อยละ 75.2 ระดับ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จํานวน 62 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.5 ระดับการศึกษาปวช./ ปวส./ เทียบเท่า จํานวน 20
คน คิด เป็ นร้อ ยละ 5 ระดับการศึกษามัธยมศึก ษา จํานวน 10 คน คิด เป็ นร้อ ยละ 2.5 ระดับการศึกษาตํ่ า กว่ า
มัธยมศึกษา จํานวน 7 คิดเป็ นร้อยละ 1.8 ตามลําดับ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมการเลือกใช้บริการกับธนาคารกสิกรไทย สาขาปิ่ นเกล้า ของผูบ้ ริโภคใน
กรุงเทพมหานคร
จํานวนร้อ ยละของกลุ่มตัวอย่าง ท่านรู้จักธนาคารกสิกรไทย สาขาปิ่ นเกล้า จากแหล่งใด พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มพี ฤติกรรมการรู้จกั ธนาคารมากที่สุดคือ รู้จกั ด้วยตนเอง คิดเป็ นร้อยละ 55.8 รองลงมาคือ
เพื่อน/ คนรู้จกั แนะนํา คิดเป็ นร้อยละ 26.2 และสื่อโฆษณาต่าง ๆ คิดเป็ นร้อยละ 18.0 ตามลําดับ จํานวนร้อยละ
ของกลุ่มตัวอย่า ง สาเหตุหลักที่ทํ าให้ท่า นเลือ กใช้บ ริการของธนาคารกสิก รไทย สาขาปิ่ นเกล้า พบว่าผู้ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มพี ฤติกรรมสาเหตุหลักที่ทําให้ท่านเลือกใช้บริการมากที่สุด คืออยู่ใกล้บ้าน/ ใกล้ท่ที ํางาน
คิดเป็ นร้อยละ 43.0 รองลงมา มีการให้บริการที่รวดเร็วคิดเป็ นร้อยละ 22.2 พนักงานมีมนุ ษย์สมั พันธ์ดแี ละเป็ น

กันเอง คิดเป็ นร้อยละ18.5 บัญชีเงินเดือนผ่าน/ สะดวกในการติดต่อ คิดเป็ นร้อยละ10.5 และสถานที่/ ลานจอดรถ
สะดวก คิดเป็ นร้อยละ 5.8 ตามลําดับ จํานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง ท่านใช้บริการประเภทใดบ้างของธนาคาร
กสิกรไทย สาขาปิ่ นเกล้า พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มพี ฤติกรรมบริการฝาก/ ถอน/ โอนเงิน/ ฝากเช็คมาก
ที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 75.3 รองลงมาคือบริการเครื่องฝากเงินอัตโนมัติคดิ เป็ นร้อยละ 9.8 บริการชําระค่าสินค้าและ
บริการ คิดเป็ นร้อยละ 8.2 บริการบัตรเครดิต/ บัตรกดเงินสด คิดเป้ นร้อยละ 4.5 และบริการสินเชื่อประเภทต่าง ๆ
รายวัน คิดเป็ นร้อยละ 2.2 ตามลําดับ จํานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างปั จจุบันท่านเป็ นลูกค้าธนาคารกสิก รไทย
สาขาปิ่ นเกล้า มาประมาณกีป่ ี โดยพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มพี ฤติกรรมระยะเวลาทีใ่ ช้บริการมากที่สุดคือ
ระยะเวลา1-4 ปี คิดเป็ นร้อยละ 48.8 รองลงมาคือระยะเวลา5-9 ปี คิดเป็ นร้อยละ 33.8 ระยะเวลา10-14 ปี คิดเป็ น
ร้อยละ 14.4 และระยะเวลา15 ปี ขึน้ ไป คิดเป็ นร้อยละ 3 ตามลําดับ จํานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง ความถี่ท่ที ่าน
มาใช้บริการที่ธนาคารกสิกรไทย สาขาปิ่ นเกล้า ประมาณกี่ครัง้ ต่อเดือน โดยพบว่าพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มพี ฤติกรรมความถีทม่ี าใช้บริการมากทีส่ ุด คือ5-9 ครัง้ คิดเป็ นร้อยละ 38.3 รองลงมาคือ 1-4 ครัง้ คิดเป็ นร้อย
ละ 37.3 10-14 ครัง้ คิดเป็ นร้อยละ 15.0 และ15ครัง้ ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ9.4 ตามลําดับ จํานวนร้อยละของกลุ่ม
ตัวอย่าง ท่านมักมาใช้บริการทีธ่ นาคารกสิกรไทย สาขาปิ่ นเกล้าช่วงเวลาใดบ่อยทีส่ ุดโดยพบว่าผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มพี ฤติกรรมช่วงเวลาในการใช้บริการมากทีส่ ุด คือเวลา12.01-15.00 น. คิดเป็ นร้อยละ31.7 รองลงมาเวลา
15.01-18.00 น. คิดเป็ นร้อยละ20.8 เวลา09.01-12.00 น. คิดเป็ นร้อยละ 18.0 เวลา18.01-21.01 น. คิดเป็ นร้อยละ
12.5 เวลา 06.00 -09.00 น. คิดเป็ นร้อยละ 8.5 และเวลาไม่แน่นอน คิดเป็ นร้อยละ 8.5 ตามลําดับ จํานวนร้อยละ
ของกลุ่มตัวอย่าง ท่านเลือกใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกสิกรไทย สาขาปิ่ นเกล้าเพื่อนําไปใช้ด้านใด โดย
พบว่าพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมเลือ กใช้บริการสินเชื่อด้านชําระหนี้ คิดเป็ นร้อยละ 34.7
รองลงมาคือการศึกษา คิดเป็ นร้อยละ21.3 การลงทุน คิดเป็ นร้อยละ21.0 การท่องเที่ยว คิดเป็ นร้อยละ 12.7 และ
การรักษาพยาบาล คิดเป็ นร้อยละ 10.3 ตามลําดับ
ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มผี ลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
สินเชื่อส่วนบุคคล
ระดับความสําคัญของปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด 7P’s สรุปพบว่าระดับความคิดเห็นของผู้บริโภคที่
ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการ เกี่ยวกับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด 7P’s โดยมีค่าคะแนนเฉลีย่ รวม เท่ากับ 4.10
อยู่ในระดับความสําคัญมาก การพิจารณาเป็ นรายข้อ มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.16-3.96 เรียงลําดับ คะแนน
เฉลีย่ จากมากไปน้อย
ระดับความสําคัญของปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ธนาคารและบริการโดยพบว่าระดับ
ความคิดเห็นของผูบ้ ริโภคทีส่ ่งผลต่อการเลือกใช้บริการ เกีย่ วกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์นัน้ อยู่ในระดับให้ความสําคัญ
ปานกลาง โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย รวม เท่ากับ 4.15 อยู่ใ นระดับความสําคัญมาก การพิจารณาเป็ นรายข้อ มีค่า
คะแนนเฉลีย่ อยู่ระหว่าง 3.93-4.24 เรียงลําดับ คะแนนเฉลีย่ จากมากไปน้อย
ระดับความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาโดยพบว่าระดับความคิดเห็นของผูบ้ ริโภคที่
ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการ เกี่ยวกับปั จจัยด้านราคานัน้ อยู่ในระดับให้ความสําคัญมาก โดยมีค่าคะแนนเฉลีย่ รวม

เท่ากับ 4.06 การพิจารณาเป็ นรายข้อ มีค่าคะแนนเฉลีย่ อยู่ระหว่าง 4.07-4.37 เรียงลําดับ คะแนนเฉลีย่ จากมากไป
น้อย
ระดับความสําคัญของปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่ายโดยพบว่าระดับความ
คิด เห็นของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อ การเลือ กใช้บริการ เกี่ย วกับปั จจัย ด้านช่อ งทางการจัด จําหน่ าย อยู่ใ นระดับให้
ความสําคัญมาก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.06 การพิจารณาเป็ นรายข้อ มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่ าง
4.16-4.03 เรียงลําดับ คะแนนเฉลีย่ จากมากไปน้อย
ระดับความสําคัญของปั จจัย ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดโดยพบว่าระดับความ
คิดเห็นของผู้บริโภคทีส่ ่งผลต่อการเลือกใช้บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับให้ความสําคัญมาก โดยมี
ค่าคะแนนเฉลี่ย รวม เท่ากับ 4.16 การพิจารณาเป็ นรายข้อ มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.43-3.74 เรียงลําดับ
คะแนนเฉลีย่ จากมากไปน้อย
ระดับความสําคัญของปั จจัย ส่วนประสมทางการตลาดด้านบุ คลากรโดยพบว่าระดับความคิด เห็น ของ
ผู้บริโภคที่ส่งผลต่อ การเลือ กใช้บริการ ด้านบุคลากรอยู่ใ นระดับให้ความสําคัญมาก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย รวม
เท่ากับ 4.14 การพิจารณาเป็ นรายข้อ มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.46 – 3.73 เรียงลําดับ คะแนนเฉลี่ยจากมาก
ไปน้อย
ระดับความสําคัญของปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการโดยพบว่าระดับความคิดเห็นของ
ผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการ ด้านด้านกระบวนการอยู่ในระดับให้ความสําคัญมาก โดยมีค่าคะแนนเฉลีย่
รวม เท่ากับ 3.96 การพิจารณาเป็ นรายข้อ มีค่าคะแนนเฉลีย่ อยู่ระหว่าง 4.03 – 3.80 เรียงลําดับ คะแนนเฉลี่ยจาก
มากไปน้อย
ระดับความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพโดยพบว่าระดับความ
คิดเห็นของผูบ้ ริโภคทีส่ ่งผลต่อการเลือกใช้บริการ ด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพอยู่ในระดับให้ความสําคัญมาก โดย
มีค่าคะแนนเฉลี่ย รวม เท่ากับ การพิจารณาเป็ นรายข้อ มีค่าคะแนนเฉลี่ย อยู่ระหว่าง 4.28 – 4.05 เรีย งลําดับ
คะแนนเฉลีย่ จากมากไปน้อย
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่วนบุคคลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการกับธนาคารกสิกร
ไทย สาขาปิ่ นเกล้า ของผูบ้ ริโภคในกรุงเทพมหานคร (การทดสอบสมมติฐาน)
เพศมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการกับธนาคารกสิกรไทย สรุปว่าเพศมีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการเลือ กใช้บริก ารด้า นในช่ วงเวลาในการใช้บ ริการธนาคารกสิก รไทย สาขาปิ่ นเกล้าสถานภาพมี
ความสัมพันธ์ต่อ พฤติก รรมการเลือ กใช้บริก ารกับ ธนาคารกสิกรไทย สรุปได้ว่าสถานภาพมีค วามสัมพัน ธ์ ต่ อ
พฤติกรรมการเลือกใช้ดา้ นแหล่งข้อมูลที่รู้จกั ธนาคารกสิกรไทย สาขาปิ่ นเกล้า อาชีพมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม
การเลือกใช้บริการกับธนาคารกสิกรไทย สรุปได้ว่าอาชีพมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ดา้ นแหล่งข้อมูลที่
รูจ้ กั ธนาคารกสิกรไทย สาขาปิ่ นเกล้า อาชีพมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ดา้ นสาเหตุการเลือกใช้บริการ
ธนาคารกสิกรไทย สาขาปิ่ นเกล้า สรุปได้ว่าอาชีพมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ดา้ นสาเหตุการเลือกใช้
บริการธนาคารกสิกรไทย สาขาปิ่ นเกล้า อาชีพมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ดา้ นประเภทบริการธนาคาร

กสิกรไทย สาขาปิ่ นเกล้า สรุปได้ว่าอาชีพมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บริการด้านประเภทการเลือกใช้บริการ
ธนาคารกสิกรไทย สาขาปิ่ นเกล้า อาชีพมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ดา้ นระยะเวลาของการใช้บริการ
ธนาคารกสิกรไทย สาขาปิ่ นเกล้า สรุปได้ว่าอาชีพมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ดา้ นระยะเวลาของการใช้
บริการธนาคารกสิกรไทย สาขาปิ่ นเกล้า อาชีพมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือ กใช้ด้านช่วงเวลาของการใช้
บริการธนาคารกสิกรไทย สาขาปิ่ นเกล้า สรุปได้วา่ อาชีพมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ดา้ นช่วงเวลาของ
การใช้บริการธนาคารกสิกรไทย สาขาปิ่ นเกล้า
อาชีพมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการด้านสินเชื่อธนาคารกสิกรไทย สาขาปิ่ นเกล้า สรุปได้ว่าอาชีพ
มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการด้านสินเชื่อธนาคารกสิกรไทย สาขาปิ่ นเกล้า
รายได้มคี วามสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ด้านแหล่งข้อมูลที่รู้จกั ธนาคารกสิกรไทย สาขาปิ่ นเกล้า สรุปได้ว่า
รายได้มคี วามสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ด้านแหล่งข้อมูลที่รู้จกั ธนาคารกสิกรไทย สาขาปิ่ นเกล้า รายได้มี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ด้านสาเหตุการเลือกใช้บริการธนาคารกสิกรไทย สาขาปิ่ นเกล้า สรุปได้ว่า
รายได้มคี วามสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือ กใช้ด้านสาเหตุการเลือกใช้บริการธนาคารกสิกรไทย สาขาปิ่ นเกล้า
รายได้มคี วามสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือ กใช้ด้านประเภทบริการธนาคารกสิกรไทย สาขาปิ่ นเกล้า สรุปได้ว่า
รายได้มีความสัมพันธ์ต่อ พฤติกรรมการเลือ กใช้ด้านประเภทบริการธนาคารกสิกรไทย สาขาปิ่ นเกล้ารายได้มี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ด้านด้านระยะเวลาของการใช้บริการธนาคารกสิกรไทย สาขาปิ่ นเกล้า สรุป
ได้ว่ารายได้มคี วามสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ดา้ นระยะเวลาของการใช้บริการธนาคารกสิกรไทย สาขาปิ่ น
เกล้า รายได้มคี วามสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ดา้ นด้านความถีข่ องการใช้บริการธนาคารกสิกรไทย สาขาปิ่ น
เกล้า สรุปได้ว่ารายได้มคี วามสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ด้านความถี่ของการใช้บริการธนาคารกสิกรไทย
สาขาปิ่ นเกล้า รายได้มคี วามสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการด้านสินเชื่อธนาคารกสิกรไทย สาขาปิ่ นเกล้า
สรุปได้ว่ารายได้มีความสัมพันธ์ต่อ พฤติกรรมการเลือ กใช้บริการด้านสินเชื่อ ธนาคารกสิกรไทย สาขาปิ่ นเกล้า
การศึกษามีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ด้านแหล่งข้อมูลที่รจู้ กั ธนาคารกสิกรไทย สาขาปิ่ นเกล้า สรุปได้
ว่าการศึกษามีความสัมพันธ์ต่อ พฤติกรรมการเลือ กใช้ด้านแหล่งข้อ มูลที่รู้จักธนาคารกสิกรไทย สาขาปิ่ นเกล้า
การศึกษามีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ด้านประเภทบริการธนาคารกสิกรไทย สาขาปิ่ นเกล้า สรุปได้ว่า
สรุปว่า รายได้มีความสัมพันธ์ต่อ พฤติกรรมการเลือ กใช้ด้านประเภทบริก ารธนาคารกสิกรไทย สาขาปิ่ นเกล้า
การศึกษามีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ดา้ นด้านระยะเวลาของการใช้บริการธนาคารกสิกรไทย สาขาปิ่ น
เกล้า สรุปได้ว่ารายได้มคี วามสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ดา้ นระยะเวลาของการใช้บริการธนาคารกสิกรไทย
สาขาปิ่ นเกล้า การศึกษามีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ดา้ นด้านความถี่ของการใช้บริการธนาคารกสิกร
ไทย สาขาปิ่ นเกล้า สรุปได้ว่าการศึกษามีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ด้านความถี่ของการใช้บริการ
ธนาคารกสิกรไทย สาขาปิ่ นเกล้า การศึกษามีความสัมพันธ์ต่อ พฤติกรรมการเลือ กใช้ด้านช่วงเวลาของการใช้
บริการธนาคารกสิกรไทย สาขาปิ่ นเกล้า สรุปได้ว่าการศึกษามีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ดา้ นช่วงเวลา
ของการใช้บริการธนาคารกสิกรไทย สาขาปิ่ นเกล้า

การศึกษามีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการด้านสินเชื่อธนาคารกสิกรไทย สาขาปิ่ นเกล้า สรุปได้ว่า
การศึกษามีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการด้านสินเชื่อธนาคารกสิกรไทย สาขาปิ่ นเกล้า
ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาในครัง้ ต่อไป
ในการวิจยั ในครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั จํากัดขอบเขตการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อส่วนบุค คล
ธนาคารกสิกรไทย สาขาปิ่ นเกล้า ของผู้บริโภคในกรุ งเทพมหานคร ในการศึก ษาครัง้ ต่อ ไปหากมีการศึ ก ษา
ครอบคลุม สถานที่ อื่น ๆ ก็จะช่วยให้ผลการศึกษามีความน่าเชื่อถือมากยิง่ ขึน้
ควรมีการหาความสัมพันธ์ด้านแรงจูงใจกับส่วนประสมทางการตลาด เพื่อให้นําไปวิเคราะห์กลยุทธ์ทาง
การตลาด ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิง่ ขึน้
ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัย ที่ส่งผลต่อ การเลือ กใช้บริการสินเชื่อ ส่วนบุคคล เพื่อ ให้
สามารถนําข้อมูลผลการวิจยั ไปใช้ในการวางแผนและพัฒนากลยุทธ์ทางตลาดให้ครอบคลุมทุกด้าน
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