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ทัศนคติและความพึงพอใจของผูใชบริการสินเช่ือกรุงไทยธนวัฎ
ในเขตอําเภอเมืองขอนแกน

THE ATTITUDES AND SATISFACTION OF KRUNG THAI CIRCLE
LOANS CUSTOMERS IN AUMPHUR MUANG KHONKAEN 

 

วัลลภ สุรทศ *อติ ไทยานันท**บุญธรรม ราชรักษ***อสัมภินพงศ ฉัตราคม****

 

บทคัดยอ 

 การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาทัศนคติและความพึงพอใจของผูใชบริการสินเช่ือกรุงไทยธนวัฎในเขต

อาํเภอเมืองขอนแกน โดยใชขอมลูปฐมภูมจิากการสอบถาม โดยมีแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมลู 

จากกลุมตวัอยาง จาํนวน 400 คน ผลการศึกษาพบวา สวนใหญเหน็วาการมีสนิเช่ือกรุงไทยธนวัฎเปนการสํารองเงินไว

ใชในกรณีฉุกเฉินรอยละ 29.2 และผูใชบริการสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏมีความพึงพอใจตอการบริการสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 

ทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานที่ และดานการสงเสริมการตลาด อยูในระดับมาก 

คําสําคัญ : ทัศนคติ ความพึงพอใจ ผูใชบริการสินเชื่อ

ABSTRACT
 This study aimed to investigate the attitudes and satisfaction of krung thai circle loans 

customers in aumphur muang khonkaen , Thailand. Using primary data from the query. The

questionnaire is a tool for collecting data. The sample consisted of 400 people, a study found. Most 

agree that the Loan Thailand circle the reserve for use in case of emergency, 29.2 percent and the 

number of credits the Thailand Circle satisfaction on services Krung Thailand Circle all four areas of 

products. price, place and promotion. At a high leve

Kewords: attitudes, satisfaction
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1.  ความสําคัญของปญหา

 บรษิทัมหาชนจํากดัธนาคารกรุงไทย เปนธนาคาร

พาณชิยของรฐัทีเ่ปดดาํเนนิการมาตัง้แต วนัท่ี 14 มนีาคม 

พ. ศ. 2509 นับไดวาเปนสถาบันการเงินหนึ่งที่มีบทบาท

ตอระบบเศรษฐกิจของประเทศเปนอยางมาก ปจจุบัน

ธนาคารมีลูกคาจํานวนมากถึง 11 ลานราย จํานวนบัญชี 

13 ลานบัญชี ธนาคารจึงมีแผนขยายธุรกิจกับลูกคา

เดิมและลูกคาใหมอยางตอเนื่อง ซึ่งในจํานวนลูกคาที่มี

จํานวนมากน้ัน สวนหนึ่งเปนลูกคาที่รับเงินเดือนผาน

บัญชีเงินฝากของธนาคารซึ่งในปจจุบันมีจํานวนมากกวา 

2 ลานราย (ฝายผลิตภัณฑสินเชื่อรายยอย บมจ.ธนาคาร

กรุงไทย, 2553) บริษัทมหาชนจํากัดธนาคารกรุงไทย 

มีผลิตภัณฑสินเช่ือที่ออกสูตลาดเม่ือป พ.ศ. 2531 คือ 

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฎ เปนสินเชื่อสวนบุคคลประเภทหนึ่ง

ทีม่วีตัถปุระสงคเพือ่เสรมิสรางสภาพคลอง บรรเทาปญหา

ทางการเงินของผูบรโิภคเมือ่ยามจาํเปน ธนาคารกรงุไทย
ไดจัดบริการตางๆที่เกี่ยวกับสินเชื่อกรุงไทยธนวัฎใหกับ

ลูกคา ซึ่งธนาคารมีขอมูลลูกคาจํานวนมาก และจํานวน

สาขาของธนาคารก็มีจํานวนมาก ทําใหลูกคาสะดวกใน

การใชบริการกับธนาคาร สามารถถอนเงินสดโดยการใช

บัตร ATM หรือ KRUNGTHAI VISA DEBIT เนื่องจาก

ปจจุบันแตละธนาคารตางออกผลิตภัณฑสินเช่ือสวน

บุคคลที่มีความหลากหลายเพื่อแขงขันกันในตลาดน้ี 

โดยแตละธนาคารจะมีชื่อผลิตภัณฑ อัตราดอกเบี้ย คา

ธรรมเนยีม วงเงนิกู ระยะเวลาการกู ตลอดจนเงือ่นไขและ

กฎเกณฑในการขอกูทีแ่ตกตางกนัไป กลุมลกูคาสวนใหญ

เปนขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานบริษัท 

ซึง่จะใชบริการโดยนําเงนิเดอืนผานบญัชธีนาคารกรงุไทย 

ลกูคาทีม่บีญัชเีงนิฝากประเภท ออมทรัพย กม็กัจะมีความ

ตองการสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคดวย อยางไรก็ตาม 
การบริโภคที่เกินรายได โดยการบริโภคกอนและใชคืนใน

อนาคตทําใหตองหาแหลงเงินใหม เพ่ือเปนเงินหมุนเวียน

ไวใชจายในปจจุบัน สงผลใหมีความตองการสินเชื่อสวน

บุคคลเพิ่มข้ึน เพื่อสํารองเงินไวใชจายในการอุปโภคสวน

บุคคลและสํารองไวใชจายยามฉุกเฉิน 

 บรษิทัมหาชนจํากัดธนาคารกรุงไทย มผีลติภัณฑ

สินเชื่อท่ีใหบริการทั้งประเภทสินเชื่อเพื่อการอุปโภค

บริโภค และสินเช่ือธุรกิจ โดยสาขาตางๆ ของธนาคาร

จะเปนผูดําเนินงานสินเช่ือดังกลาวทั้ง 2 ประเภท โดย

ทําการตลาดและหาลูกคาจากสินเชื่อทั้ง 2 ประเภท แต

ในการศึกษาคร้ังนี้จะเนนไปท่ีสินเพื่อการอุปโภคบริโภค

ซึ่งเปนสินเช่ือสวนบุคคล โดยเฉพาะสินเช่ือกรุงไทยธน

วัฎ ซึ่งเปนผลิตภัณฑหนึ่งของสินเชื่อสวนบุคคล เปน

สินเช่ือที่ธนาคารใหแกลูกคาที่เปนบุคคลธรรมดา โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือนําเงินไปใชจายในการอุปโภคบริโภค

สวนบุคคล ในปจจุบันธนาคารมีสาขาที่ใหบริการสินเชื่อ

กรุงไทยธนวัฎประมาณ 800 สาขา ท่ัวประเทศ (ฝาย

ผลิตภัณฑสินเชื่อรายยอย, บมจ.ธนาคารกรุงไทย,2553) 

(ไมรวมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล) โดยสาขา

ของธนาคารท่ีมีผูใชวงเงินสินเช่ือกรุงไทยธนวัฎมากท่ีสุด 

ยกเวนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คือสาขาใน

เขตอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ซึ่งมีจํานวนผูใชวงเงิน

สินเช่ือดังกลาว จํานวน 12,691 ราย รองลงมาอีก 4 

อนัดับ คอื สาขาในเขตอาํเภอเมอืงนครราชสมีา พษิณโุลก 

กําแพงเพชร และอุดรธานี ตามลําดับ 

 บริษทัมหาชนจาํกัดธนาคารกรุงไทยมีลกูคาท่ีรบั

เงินเดือนผานทางบัญชีเงินฝากจํานวนมากกวา 2 ลาน

ราย โดยสวนใหญอยูในตางจงัหวดั ในจาํนวนดังกลาวเปน

ลูกคาสินเช่ือกรุงไทยธนวัฎเพียง 617,555 ราย คิดเปน

รอยละ 30.88 วงเงนิกู 61,008 ลานบาท ยอดหนี ้35,343 

ลานบาท และธนาคารมีรายไดจากดอกเบ้ียตลอดป พ.ศ. 

2550 รวม จํานวน 3,561 ลานบาท (ฝายผลิตภัณฑสิน
เชื่อรายยอย, บมจ.ธนาคารกรุงไทย, 2553) มีลูกคาที่ยัง

ไมไดใชวงเงินสินเชื่อกรุงไทยธนวฎัอีกประมาณ 1.8 ลาน

ราย จากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวา ยังมีลูกคาอีกเปน
จํานวนมาก ซึ่งเปนสวนใหญยังไมไดใชบริการสินเชื่อกรุง

ไทยธนวัฎ จึงเปนที่นาสนใจวาจะทําอยางไรจึงจะทําให

กลุมลูกคาสวนใหญมาใชบริการสินเชื่อกรุงไทยธนวัฎ 
เพราะเมื่อมีลูกคามาใชบริการมากๆรายไดของธนาคารก็

จะเพ่ิมขึน้ตามไปดวย ประกอบกับปจจบุนัมรีะบบประกัน
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คุณภาพการบริการ มีตัวชี้วัดการทํางาน ทําใหธนาคาร

ตองปรับปรุงวิธีการทํางาน เพื่อตอบสนองความตองการ

ของลูกคา ในยุคที่มีการแขงขันกันสูง ผูศึกษาเห็นวาสิน

เชื่อกรุงไทยธนวัฎเปนสินเช่ือที่มีความสําคัญตอธนาคาร 

ซึง่สามารถพฒันา ปรบัปรงุและจดัรปูแบบบรกิารทีส่นอง

ตอบความตองการของผูใชบริการไดจะทําใหสามารถ

ขยายสินเชื่อสวนบุคคลไดเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังสามารถรักษา

ฐานลูกคาเดิมเอาไวได การศึกษาในครั้งนี้ จะเนนไปที่ 

บริษัทมหาชนจํากัดธนาคารกรุงไทยในเขตอําเภอเมือง

ขอนแกนเทานัน้ เนือ่งจากมผีูใชบรกิารสนิเชือ่กรงุไทยธน
วฎัมากท่ีสดุ (ยกเวนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล) เพือ่

ใชเปนตวัแทนในเขตอําเภอเมืองทัว่ประเทศ ดงันัน้ จงึนา

สนใจทีจ่ะศกึษาทศันคตแิละความพงึพอใจของผูใชบรกิาร

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฎในเขตอําเภอเมืองขอนแกน 

2.  วัตถุประสงคในการศึกษา
  2.1 เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจของผูใชบริการ

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฎในเขตอําเภอเมืองขอนแกน

  2.2 เพื่อเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลกับความ

พึงพอใจของผูใชบริการสินเชื่อธนวัฎในเขตอําเภอเมือง

ขอนแกน

  2.3 เพ่ือเปรียบเทียบทัศนคติของผูใชบริการ

กับความพึงพอใจผูใชบริการสินเชื่อกรุงไทยธนวัฎในเขต

อําเภอเมืองขอนแกน 

3.  แนวคิดที่ใชในการศึกษา

 3.1 แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค

   Kotler (อางถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน, ปริญ 

ลกัษติานนท, ศภุร เสรรีตัน และองอาจ ปทะวานชิ, 2541, 

หนา 192) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค (consumer 
behavior) หมายถึง การท่ีคนแสดงพฤติกรรมในการ

บริโภค ทําการคนหา การคิด การซ้ือ การใช และการ

ประเมินผลในสินคาหรือการบริการ ซึ่งคาดวาสามารถ

ตอบสนองความตองการของเขา พฤติกรรมกรรมการ

ตัดสินใจและการกระทําของผูบริโภคท่ีเกี่ยวของกับการ

ซื้อและการใชสินคานั้น นักการตลาดจําเปนตองศึกษา

และวิเคราะหพฤติกรรมของผูบริโภคดวยเหตุผลหลาย

ประการ กลาวคือ (1) พฤติกรรมของผูบริโภคมีผลตอ

กลยุทธทางการตลาดของธุรกิจและมีผลทําใหธุรกิจ

ประสบความสําเร็จ ถากลยุทธทางการตลาดสามารถ

สนองความพงึพอใจของผูบรโิภคได (2) เพือ่ใหสอดคลอง

กบัแนวคดิทางการตลาด (marketing concept) คอื การ

ทําใหลูกคาพึงพอใจ

  ดวยเหตนุีจ้งึจาํเปนตองศกึษาพฤตกิรรมของ

ผูบริโภค เพื่อจัดสิ่งกระตุนหรือกลยุทธทางการตลาดที่

สามารถตอบสนองความพงึพอใจของผูบรโิภคไดเนือ่งจาก

กลยุทธในการวางแผนการตลาดของธนาคารดานสินเชื่อ

สวนบุคคล มีความเกี่ยวของกับผูบริโภคโดยตรง ดังน้ัน 

ธนาคารจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองทําความเขาใจ

เกีย่วกบัพฤตกิรรมของผูบรโิภคเหลานัน้ และการทาํความ

เขาใจในพฤติกรรมของผูบริโภคอยางถูกตองจะทําใหการ

วางแผนทางการตลาดเปนไปอยางถกูทิศทาง ประกอบกับ

ในสภาวการณปจจบุนัท่ีสถาบนัการเงนิท่ีมกีารแขงขนักนั

อยางรนุแรง ทาํใหตลาดกลบักลายเปนตลาดของผูบรโิภค

ที่มีสิทธในการเลือกบริโภคสินคามากข้ึน พฤติกรรมของ

ผูบรโิภคจึงกลายเปนเร่ืองสําคญัสาํหรับผูบรหิาร เพือ่ทีจ่ะ

ตอบสนองความตองการของผูบริโภคมากที่สุด
 3.2 ทฤษฎีอุปสงคตอสินเชื่อ

  กรณอีปุสงคสนิเชือ่สวนบคุคลกเ็ชนเดยีวกนั
กับอุปสงคของสินคาหรือบริการอ่ืน คือจะตองมีความ

ตองการและมีอํานาจซื้อ เมื่อครบสององคประกอบ
จงึเรยีกวามอีปุสงค ดงันี ้(1) มคีวามตองการสนิเช่ือบุคคล 

เพ่ือนําเงินไปใชวัตถุประสงคตาง ๆ เชน เพ่ือนําไปซ้ือที่

อยูอาศัย นําไปใชจายในชีวิตประจําวัน นําเงินไปลงทุน 

นําเงินไปใชหนี้ (2) จะตองมีความสามารถท่ีจะเปนลูกคา
สนิเชื่อบุคคล คือจะตองมีความสามารถท่ีจะชําระเงินกู

 3.3 แนวความคิดคณุภาพการใหบริการ (service 

quality)

  คุณภาพการใหบริการ เปนสิ่งสําคัญสิ่ง

หนึ่งในการสรางความแตกตางของธุรกิจการใหบริการ 
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คุณภาพการใหบริการ คือ การรักษาระดับการใหบริการ

ทีเ่หนอืคูแขง โดยเสนอคณุภาพการใหบรกิารตามทีล่กูคา

คาดหวังไว ขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ

ที่ลูกคาตองการจะไดจากประสบการณในอดีตจากการ

พูดปากตอปากและ จากโฆษณา ลูกคาจะพอใจถาเขาได

รับในสิ่งที่เขาตองการ เมื่อเขามีความตองการ ณ.สถานท่ี

ที่เขาตองการ ในรูปแบบที่ตองการ นักการตลาดตองการ

ทําการวิจัยเพ่ือใหทราบถึงเกณฑการตัดสินใจซ้ือบริการ 

ของลูกคาทัว่ไปไมวาธรุกจิแบบใดกต็าม ลกูคาจะใชเกณฑ

ตอไปน้ีพจิารณาถงึคณุภาพการใหบรกิารมดีงันี ้(ศริวิรรณ 

เสรีรัตนและคณะ, 2543, หนา 127-128) 1) การเขาถึง

ลูกคา 2) การติดตอสื่อสาร3) ความสามารถ 4) ความมี

นํ้าใจ 5) ความนาเชื่อถือ 6) ความไววางใจ 7) การตอบ

สนองลูกคา 8) ความปลอดภัย 9) การสรางบริการใหเปน

ที่รูจัก และ10) การเขาใจและรูจักลูกคา 

 3.4 แนวความคิดเก่ียวกับสินเช่ือเพ่ือการ

บริโภค (consumer credit)

  สินเชื่อเพื่อการบริโภคเปนสินเชื่อระยะสั้น

ที่ผูขายหรือสถาบันการเงินไดใหเงินกับผูบริโภคเพื่อใช

ตามจําเปนหรือใชหาซื้อส่ิงของตามที่ตองการไดมากกวา

ตามจํานวนเงินซึ่งผูบริโภคมีอยูในขณะนั้น(สุขใจ นํ้าผุด,

2551, หนา 81-83) คนทั่วไปมักคิดวาการใชเครดิตจะ

มีประโยชนกับคนท่ีมีปญหาเงินขาดมือเทานั้น แตใน

ความเปนจริงแลวการใชเครดิตยังเปนการชวยเสริมสราง

ความคลองตวัทางการเงินของบคุคล เพราะเขาจะมีแหลง
สํารองที่แนนอน ซึ่งสามารถนํามาใชทันทีโดยไมตองรอ

ใหเกิดปญหาเงินขาดมือเสียกอน ประโยชนของเครดิต

มีดังนี้ 1) อํานวยความสะดวก และปลอดภัยยิ่งกวาการ

ชาํระดวยเงนิสดหรอืเช็ค เพราะเขาไมตองนาํเงินสดตดิตัว

ไปเปนจํานวนมากก็สามารถซื้อหาสินคาและบริการได
2) เพิ่มขีดความสามารถในการบริโภค ทําใหบุคคล

สามารถบริโภคสินคาและบริการไดมากกวาจํานวนเงินที่

เขามอียู 3) เปนแหลงเงินยามฉกุเฉนิ เชน เมือ่เกดิวางงาน
หรือเจ็บไขไดปวย 4) เปนประโยชนในการลงทุน ในกรณี

ไมมเีงนิสดเพยีงพอทีจ่ะซือ้ เชน บาน หรอืรถยนต เปนตน 

5) ปองกันความเส่ียงจากเงินเฟอ ทีร่าคาสินคาและบริการ

สูงขึ้นเรื่อย ๆ ถารอจะเก็บออมเงินสดไวเพ่ือซื้อสินคา

บางครั้งทําไมได สําหรับขอเสียของการใชเครดิต มีดังนี้ 

1) การใชจายเกินตัว เพราะสินเช่ือทาํใหซือ้โดยไมไดมกีาร

วางแผนลวงหนาไวกอน 2) ทําใหเกิดเงินเฟอ คือ ความ

ตองการซื้อสินคาและบริการมีมากกวาสินคาและบริการ

ที่ผลิตได 3) ตนทุนสูง เพราะนอกจากดอกเบ้ียที่จายแลว

ยงัมคีาธรรมเนียม คาสมาชกิและคาใชจายอืน่ดวย ซึง่เมือ่

คํานวณออกมาเปนตนทุนแทจริงแลวจะสูงมาก

 3.5 อุปทานของเงินกู

   อปุทานของเงนิกู คอื จาํนวนเงนิออม (saving)

หรือเงินรายไดสวนหน่ึงที่เอกชนและหนวยธุรกิจตางๆ 

กันไว เพ่ือวัตถุประสงคอยางใดอยางหน่ึงแตกตางกันไป 

สําหรับเอกชนอาจจะไวเพ่ือใชในยามจําเปน หรือเผ่ือมี

เหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น สําหรับวัตถุประสงคในการออมของ

หนวยธรุกจิ โดยทัว่ไปกเ็พือ่เพิม่เงนิทนุหมนุเวยีนหรอืเพือ่

นาํเงนิออมนัน้ไปใชในการขยายกจิการ สวนการออมเพือ่

วัตถุประสงคใหผูอื่นกูยืมอาจมีบางแตเปนเพียงสวนนอย

เมื่อเปรียบเทียบกับอุปทานของเงินกูทั้งหมด

   ปริมาณเงินกูที่สรางข้ึนโดยระบบธนาคาร

พาณิชย เปนแหลงที่มาของเงินกูที่มีความสําคัญมากใน

ระบบธนาคารพาณิชย เพราะธนาคารพาณิชยสามารถ

สรางเงินฝาก (create deposit) ได ตราบใดท่ีธนาคาร

ยังมีเงินสํารองสวนเกิน (excess reserves) อยู ธนาคาร

ก็สามารถสรางเงินโดยการใหกูยืม หมายความวา เม่ือ

ธนาคารมีเงินสดสํารองจํานวนหน่ึง ธนาคารก็จะใหกู

ยืมไดทั้งจํานวน สวนปริมาณเงินกูของธนาคารพาณิชย

จะมีมากหรือนอยขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ หลายประการ 

คืออัตราเงินสดสํารองตามท่ีกฎหมายกําหนด ปริมาณ
เงินในมือของประชาชน นโยบายของธนาคารกลางและ

ธนาคารพาณิชยและความจําเปนของธนาคารพาณิชยที่

จะตองเก็บเงินสดไวจายแกผูฝากเงินประเภทฝากเผ่ือเรียก 

(demand deposit)
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 3.6 ทฤษฎปีรมิาณเงนิใหกู (Loanable Fund 

Theory)

  ทฤษฎปีรมิาณเงนิกู (วเรศ อปุปาตกิ , 2544 

หนา 96) มีแนวความคิดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยวา 

โดยแทจริงแลวอัตราดอกเบี้ยไมไดจายเพ่ือการออม 

แตเปนการจายสําหรับการใหกูไมวาแหลงเงินกูนั้นจะ

มาจากไหนและกูเพ่ือจุดประสงคอะไร ดังนั้น อัตรา

ดอกเบี้ยจึงถูกกําหนดโดยอุปทานของเงินกู (Supply of 

Loanable Funds) กับอุปสงคของเงินกู (Demand for 

Loanable Funds) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) อุปทาน

เงินกู อุปทานของเงินใหกูมีแหลงท่ีมาสองแหลงดวยกัน 

ไดแก เงินออม และการเพิ่มขึ้นของปริมาณเงิน อันไดแก 

การขยายสินเช่ือของระบบบธนาคารพาณิชยสูตลาด

สินเชื่อ ดังนั้นการวิเคราะหทฤษฎีนี้เปนลักษณะของ 

“fl ow concept” 2) อุปสงคของเงินกู ไดแก เงินลงทุน

และการถือเงินไวในมือ ซึ่งอาจจะมีคาเปนลบ ซึ่งเรียกวา 

“dishoarding “อันเกิดจากประชาชนนําเอาเงินท่ีถือไว

ในมือในรอบปที่ผาน ๆ มา ออกมาเปนเงินทุนพรอมที่

จะใหกูหรือเกิดจากประชาชนลดสัดสวนของการถือเงิน

ที่เปนเงินตรา อันมีผลทําใหเงินทุนเพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น 

4.  สมมติฐานการศึกษา

  4.1 ผูใชบริการสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏมีความพึง

พอใจตอการใชบริการสินเชื่อกรุงไทยธนวัฎอยูในระดับ

มาก 

  4.2 ปจจัยสวนบุคคลของผูใชบริการตางกัน

มีความพึงพอใจตอการใหบริการสินเช่ือกรุงไทยธนวัฎใน
เขตอําเภอเมืองขอนแกนตางกัน

  4.3 ทัศนคติของผูใชบริการสินเชื่อตางกัน จะมี

ความพึงพอใจตอการใหบริการสินเชื่อกรุงไทยธนวัฎใน
เขตอําเภอเมืองขอนแกนตางกัน

5.  วิธีการศึกษา

 5.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล

  5.1.1 ในการศึกษาครั้งนี้ จะสอบถาม
ถึงทัศนคติและความพึงพอใจของผูใชบริการสินเช่ือ

กรุงไทยธนวัฎของบมจ. ธนาคารกรุงไทย ในเขตอําเภอ

เมืองขอนแกน จํานวน 6 สาขาไดแก 1) สาขาขอนแกน 

2) สาขาถนนมะลิวัลย 3) สาขาประตูเมือง 4) สาขา

ศรีจันทร 5) สาขามหาวิทยาลัยขอนแกน 6) สาขาถนน

กลางเมือง จากน้ันทําการเลือกกลุมตัวอยาง จากขนาด

ตัวอยาง 400 ตัวอยาง เฉพาะลูกคาท่ีมาใชบริการสินเชื่อ

กรุงไทยธนวัฎแตละสาขาตามสัดสวนที่กําหนด 

  5.1.2 ชวงเวลาที่ศึกษา ขอมูลปฐมภูมิ อยู

ในชวงเดือน มกราคม ถึง เมษายน พ.ศ. 2554

    5.1.3 พื้นที่สํารวจ คือ สํารวจจากสินเช่ือ

กรุงไทยธนวัฎ เฉพาะในเขตอําเภอเมืองขอนแกนเทานั้น 

เนือ่งจากในเขตดงักลาว มกีารใชสนิเชือ่กรงุไทยธนวฎัมาก

ที่สุด จํานวน 12,691 ราย (รวม 6 สาขา) คิดเปนรอยละ 

53.35 ของสาขาทั้งหมดในจังหวัดขอนแกน

 5.2 วิธีการวิเคราะหขอมูล

   5.2.1 ใชมาตรวัดแบบ rating โดยแบง

คะแนนระดับความพึงพอใจเปน 5 ระดับ แปลความ

หมายของระดับคะแนนไดดังนี้ชวง 4.21-5.00 มากที่สุด 

3.41-4.20 มาก 2.61-3.40 ปานกลาง 1.81-2.60 นอย 

1.00-1.80 นอยที่สุด

   5.2.2 การวิเคราะหเชิงปริมาณ โดยการ

ทดสอบคาไคสแควร (Chi-square technique) เพื่อ

หาความสัมพันธระหวางตัวแปร

6.  ผลการศึกษา
 6.1 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวน

บุคคลของผูใชบริการสินเช่ือกรุงไทยธนวัฏ พบวา ผูใช

บริการสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏสวนใหญเปนหญิง มีอายุ

ระหวาง 41 – 50 ป มีสถานภาพสมรส มีการศึกษาอยูใน

ระดบัปรญิญาตร ีประกอบอาชพีรบัราชการ และมรีายได
ตอเดือนอยูระหวาง 20,001 – 30,000 บาท

  6.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติตอ

การใหบริการสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏของผูใชบริการสินเชื่อ

กรงุไทยธนวฏั พบวา ผูใชบรกิารสนิเชือ่กรงุไทยธนวฏัสวน

ใหญตองการสนิเชือ่กรงุไทยธนวฎัเพือ่เปนเงนิสํารองไวใช
ในกรณีฉุกเฉิน เปนจํานวน 100,001 – 200,000 บาท
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มีระยะเวลาการผอนชําระคืนนาน และความเห็นใน

การเพ่ิมวงเงินสินเช่ือกรุงไทยธนวัฏ คือควรดูจากความ

สามารถในการชาํระหนี ้สวนเหตผุลทีผู่ใชบรกิารสวนใหญ

ตัดสินใจเลือกใชสินเชื่อสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏนั้น เพราะ

เห็นวาคิดอัตราดอกเบี้ยตํ่ากวาธนาคารอื่นๆ มีจํานวน
มากที่สุด 

 6.3 ผลการวิเคราะหขอมูลเกีย่วกับความพึงพอใจ

ของผูใชบริการสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ พบวา ผูใชบริการ

สินเช่ือกรุงไทยธนวัฏมีความพึงพอใจตอการบริการสิน

เชื่อกรุงไทยธนวัฏ ทั้ง 4 ดาน โดยภาพรวม ผูใชบริการ

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏมีความพึงพอใจ อยูในระดับมาก

(x= 3.59, S.D. = 0.34) ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานของ

การศึกษาในขอที่ 1 ที่ตั้งไว และเมื่อจําแนกเปนรายดาน 

พบวา 

  6.3.1 ดานผลติภณัฑ ผูใชบรกิารสนิเชือ่กรงุ

ไทยธนวัฏมีความพึงพอใจในดานผลิตภัณฑ อยูในระดับ

มาก (x = 3.54, S.D. = 0.47)

   6.3.2 ดานราคา ผูใชบริการสินเช่ือกรุง

ไทยธนวัฎมีความพึงพอใจในดานราคา อยูในระดับมาก 

(x = 3.77, S.D. = 0.63) 

   6.3.3 ดานสถานที่ พบวา ผูใชบริการสิน

เชื่อกรุงไทยธนวัฏมีความพึงพอใจในดานสถานที่ อยูใน
ระดับมาก (x = 3.53, S.D. = 0.57)3.4. ดานการสงเสริม

การตลาด พบวา ผูใชบริการสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏมีความ

พึงพอใจในดานการสงเสริมการตลาด อยูในระดับมาก

(x = 3.66, S.D. = 0.67)

   6.3.4  ผลการวิ เคราะหความสัมพันธ

ระหวางปจจยัสวนบคุคลกบัความพงึพอใจของผูใชบรกิาร

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ พบวา ปจจัยสวนบุคคลมีความ

สัมพันธกับความพึงพอใจของผูใชบริการสินเชื่อกรุงไทย
ธนวัฏ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในทุกดาน 

  6.3.5  ผลการวิ เคราะหความสัมพันธ

ระหวางทัศนคติของผูใชบริการสินเช่ือกรุงไทยธนวัฏกับ

ความพึงพอใจของผูใชบรกิารสินเช่ือกรุงไทยธนวัฏ พบวา

ทัศนคติของผูใชบริการสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏมีความ

สัมพันธกับความพึงพอใจของผูใชบริการสินเชื่อกรุงไทย

ธนวัฏ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในทุกดาน 

7.  สรุปผลการศึกษา

 จากผลการศึกษาในคร้ังนี้ มีขอคนพบท่ีสําคัญ 

ดังนี้

 7.1 ผูใชบริการสินเชื่อกรุงไทยธนวัฎมีความ

พึงพอใจตอการใหบริการสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏในเขต

อําเภอเมืองขอนแกน โดยภาพรวม อยูในระดับมาก และ

พจิารณาเปนรายดาน ทัง้ 4 ดาน พบวา ผูใชบรกิารสนิเชือ่

กรงุไทยธนวฎัมคีวามพงึพอใจตอการใหบรกิารสนิเชือ่กรงุ

ไทยธนวฏัในทุกดาน อยูในระดบัมากเชนกัน โดยอภปิราย

ผลจําแนกไดดังนี้

   7.1.1 ดานผลิตภณัฑ พบวา ผูใชบริการสนิ

เชื่อกรุงไทยธนวัฎมีความพึงพอใจ อยูในระดับมาก ทั้งนี้

เปนผลเน่ืองมาจาก ผูใชบริการสินเช่ือกรุงไทยธนวัฎให

ความพงึพอใจกบัวธิกีารชาํระหนีข้องธนาคารโดยหกัจาก

บัญชีเงินเดือนโดยอัตโนมัติ ทําใหผูใชบริการไดรับความ

สะดวกสบาย โดยธนาคารจะหักชําระหนี้ดอกเบ้ียเพียง 

อยางเดียว ในสวนที่ผูใชบริการมีการเบิกถอนวงเงินไป

ใช แตจะมีปญหาทางดานวงเงินที่ไดรับอนุมัติไมเพียงพอ

กับความตองการ ธนาคารจึงควรมุงเนนใหความสําคัญ
ในเรื่องวงเงินสินเชื่อท่ีตรงตามความตองการของลูกคา 

โดยธนาคารควรพิจารณาจากรายไดของลูกคาหลังจาก
หักภาระหน้ีอื่นๆแลว ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ 

สาโรจน วันมี (2547) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจใชบริการสินเชื่อสวนบุคคลของลูกคาธนาคาร

พาณิชยในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาปจจัยท่ีมีผลตอ

การตัดสนิใจใชบรกิารสินเชือ่สวนบคุคลของลูกคาธนาคาร

พาณิชยมากท่ีสุด คือวงเงินสินเชื่อ
  7.1.2 ดานราคา พบวา ผูใชบริการสินเชื่อกรุง

ไทยธนวัฎมีความพึงพอใจ อยูในระดับมาก ทั้งน้ีเปนผล

เนื่องมาจาก ผูใชบริการสินเชื่อกรุงไทยธนวัฎใหความพึง

พอใจกับอัตราคาธรรมเนียมตางๆ ที่ไมสูงเกินไป และมี

อัตราดอกเบ้ียที่ตํ่ากวาธนาคารอ่ืนๆ ซึ่งสอดคลองกับผล
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การศึกษาของอรรถพล เลือดกาญจนะ (2550) ไดศึกษา

เรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสิน

เชื่อสวนบุคคลของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

พบวา ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการสินเชื่อสวน

บุคคลคือ อัตราดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมเหมาะสมเปน

ที่นาพอใจ ดังนั้น ทางธนาคารจึงควรพิจารณาในเร่ืองคา

ธรรมเนียมและอัตราดอกเบ้ียเงินกูใหเหมาะสมไมควร

ใหสูงกวาธนาคารอื่น เนื่องจากสิ่งสําคัญที่ลูกคาเลือกใช

บริการสินเชื่อคือแหลงเงินทุนที่มีตนทุนตํ่าที่สุด รวมทั้ง

คาธรรมเนียมตางๆ ซึง่แตละธนาคารจะคิดอตัราดอกเบ้ีย

ท่ีตางกัน เพราะมีตนทุนที่ไมเทากัน จึงเปนขอจํากัดของ

แตละธนาคาร ดังนั้นเพ่ือใหสามารถแขงขันไดธนาคาร

ควรพิจารณาอัตราดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมที่ไมสูงกวา

คูแขงขนั เพือ่จะแขงขนักบัธนาคารอ่ืนได อกีทัง้เพ่ือรกัษา

ลกูคารายเกาไวหากธนาคารอืน่เสนอใหลูกคา Refi nance 

  7.1.3  ดานสถานท่ี พบวา ผูใชบรกิารสินเช่ือ

กรุงไทยธนวัฎมีความพึงพอใจ อยูในระดับมาก ทั้งนี้เปน

ผลเนื่องมาจาก ผูใชบริการสินเชื่อกรุงไทยธนวัฎใหความ

พงึพอใจกบัการทีธ่นาคารมเีครอืขายใหบรกิารกวางขวาง 

ธนาคารจึงควรขยายสาขาเพ่ิมขึ้นเพ่ือตอบสนองความ

ตองการของลูกคาในทุกพ้ืนที่ ปญหาคือบริเวณที่จอดรถ

ไมเพียงพอ ธนาคารจําเปนตองจัดเตรียมพ้ืนที่จอดรถให
กับลูกคาเพิ่มขึ้นหรือปรับปรุงจัดระเบียบความเรียบรอย

ของการจอดรถภายในพื้นที่จอดรถใหมีความคลองตัว
มากขึ้น และเมื่อเพิ่มสาขาควรเนนใหมีที่จอดรถใหลูกคา

สามารถเขามาใชบริการไดอยางสะดวกและเพียงพอ ใน
ขณะเดียวกันทางธนาคารไดจัดกิจกรรมนอกสถานท่ีและ

ขยายชองทางจัดจําหนายในหางสรรพสินคาตางๆ หรือ

แหลงชุมชนตางๆ อยางตอเน่ือง เพ่ือใหกลุมเปาหมาย

ทั้งรายเกาและรายใหมไดเขาถึงสินเช่ืออยางท่ัวถึงไดเปน
อยางดี

  7.1.4  ดานการสงเสริมการตลาด พบวา 

ผูใชบริการสินเชื่อกรุงไทยธนวัฎมีความพึงพอใจ อยูใน

ระดบัมาก ทัง้นีเ้ปนผลเนือ่งมาจาก ผูใชบรกิารสินเชือ่กรงุ

ไทยธนวัฎใหความพึงพอใจกับการท่ีธนาคารสงพนักงาน

ไปใหคําแนะนํายังหนวยงาน เปนการใหบริการถึงสถาน

ประกอบการ สรางความสะดวกใหกบัลกูคาไดด ีธนาคาร

จงึควรสรางทมีการตลาดเพือ่ตอบสนองความตองการของ
ลูกคา นอกจากน้ีควรเนนการประชาสัมพันธผานตู ATM 

มากข้ึน 

 7.2 ปจจัยสวนบุคคลของผูใชบริการมีความ

สมัพันธกบัความพงึพอใจตอการใหบรกิารสนิเชือ่กรงุไทย

ธนวัฎในเขตอําเภอเมืองขอนแกน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 ในทุกดาน ทั้งนี้เปนผลเนื่องมาจาก

ปจจัยสวนบุคคลเปนลักษณะ เฉพาะของผูใชบริการสิน

เชือ่กรุงไทยธนวัฎไมวาจะเปนเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบั

การศึกษา อาชีพหลัก และรายไดตอเดือน ลวนมีความ

ตองการสินเช่ือหรือเงินกูเพ่ือนําไปใชตอบสนองตอความ

ตองการและมัน่คงทางการเงนิของตนเองแทบทัง้สิน้ ทัง้ใน

ดานการพัฒนาธุรกิจ นําไปใชเพื่อหมุนเวียน สรางเครดิต

ใหกับตนเอง อีกทั้งการนําไปใชตอบสนองความตองการ

สวนตัวในรูปแบบตางๆกันไปจึงมีผลโดยตรงตอการให

บริการสินเชื่อในรูปแบบตางๆ ของธนาคาร เพื่อเปนการ

ตอบสนองความตองการสินเชื่อของลูกคา 

 7.3 ทศันคติของผูใชบรกิารสินเชือ่ตางกนัมคีวาม

สมัพนัธกบัความพงึพอใจตอการใหบรกิารสนิเชือ่กรงุไทย

ธนวัฎในเขตอําเภอเมืองขอนแกน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 ในทุกดาน ทั้งนี้เปนผลเนื่องมาจาก 

การทีผู่ใชบรกิารหรอืลูกคาไดใชบรกิารสนิเชือ่กรงุไทยธน

วัฎ แลวไดรับการตอบสนองความตองการสินเชื่อมาแลว

นั้น จะมีผลโดยตรงตอการใหบริการสินเชื่อกรุงไทยธน

วฎั ทัง้ในดานการใหบรกิารทีด่ขีองพนกังาน ดานนโยบาย

การปลอยสินเช่ือ ดานการกําหนดอัตราดอกเบ้ียที่เปน

ธรรม ดานจํานวนวงเงินทีส่อดคลองกับความตองการของ
ลกูคา ตลอดจนธนาคารไดมกีารพัฒนาปจจยัสวนประสม

ทางการตลาด ทั้ง 4 ดาน โดยภาพรวมอยูในระดับที่ดีอีก

ดวย 
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8.  ขอเสนอแนะ

 จากการศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความ

พึงพอใจตอการใหบริการสินเช่ือกรุงไทยธนวัฎของ

ลูกคาท่ีเปนกลุมขาราชการ ลูกจางประจําและพนักงาน

รฐัวสิาหกจิ มจีาํนวนมากและเปนกลุมทีม่คีวามมัน่คงทาง

อาชีพและทางการเงนิ ซึง่ถาหากธนาคารกรงุไทยสามารถ

ปรับวงเงินกูใหสูงมากกวา 10 เทา ของเงินเดือนขึ้นไป 

จะทําใหธนาคารมีวงเงินสินเชื่อเพิ่มมากขึ้น และมีรายได

มากข้ึน ดังนั้น จึงควรมีการพิจารณาถึงความเหมาะสม

ในเร่ืองหลักเกณฑของรายไดควบคูกับวงเงินที่ไดรับ

การอนุมัติ 2.จากขอเสนอแนะของผูใชบริการสินเช่ือ

กรุงไทยธนวัฎ ในดานสงเสริมการตลาดของผูใหบริการ

สนิเช่ือกรุงไทยธนวัฎนัน้ ผูใชบรกิารตองการทราบการให

บริการของธนาคาร หากธนาคารเนนการประชาสัมพันธ

และใหความรู ใหลูกคากลุมเปาหมายทราบถึงคุณสมบัติ

พิเศษของสินเชื่อ ผานตู ATM ผานส่ือโฆษณาหรือติด

ปายโฆษณาที่อาคารสํานักงานพรอมกับฝกอบรมพัฒนา

พนักงานใหมีความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ จะชวยขยาย

ฐานลกูคาสนิเชือ่กรุงไทยธนวัฎไดมากขึน้ 3.จากการศึกษา

ผลที่ตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อกรุงไทยธนวัฎ 

ของผูใชบริการพบวาพึงพอใจกับอัตราดอกเบ้ียเงินกูที่

ตํ่ากวาธนาคารอ่ืนจํานวนมากสุด หากธนาคารจัดการ

วางแผนกลยทุธการแขงขนัทางดานราคา ในดานดอกเบีย้

โดยจัดโปรโมช่ันลดอัตราดอกเบ้ียเงินกูเปนระยะในแตละ

ป จะทําใหจาํนวนเงินสนิเช่ือเพ่ิมขึน้ทัง้จากลูกคารายเดิม 

และรายใหม อีกทั้งยังเปนการชวยเหลือผูใชบริการเพื่อ

เสริมสภาพคลองทางการเงิน ดังเชนกรณีที่เกิดอุทกภัย 
ธนาคารควรออกมาตรการทางการเงินเพ่ือชวยเหลือผูใช

บริการท่ีไดรับผลกระทบจากอุทุกภัยใหกูเงินเพิ่ม 4. จาก

การศึกษาปจจัยสวนบุคคล จําแนกตามรายไดตอเดือน
พบวา ผูใชบริการมีรายไดเฉลี่ย 10,001 - 30,000 บาท

ตอเดอืน ซึง่เปนฐานลกูคาสวนใหญ มคีวามตองการใชจาย

เงินเพื่อการอุปโภคและบริโภคมาก และมีความตองการ
กูสินเชื่อ เปนเงินจํานวน 100,001 - 200,000 บาท มาก

ที่สุด ซึ่งถาหากธนาคารใหความสําคัญกับลูกคากลุมนี้ 

และเพิ่มวงเงินสินเชื่อใหเพียงพอกับรายจายและความ

ตองการของลูกคา โดยพิจารณาตามความสามารถในการ

ชาํระหนีค้นื จะเปนการสรางรายไดใหกบัธนาคารมากขึน้
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