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บทคดัย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้บริการสินเช่ือ พฤติกรรมการใช้
บริการสินเช่ือ และเพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีมีอิทธิพลและประเภทสินเช่ือท่ีใชบ้ริการของ
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รู เชียงใหม่ การศึกษาน้ีใช้วิธีส ารวจและรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจากสมาชิกผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือของสหกรณ์ออมทรัพยค์รู 
เชียงใหม่ จ  านวน 395 ราย การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนา และการทดสอบไคสแควร์เพื่อหา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีมีอิทธิพลและประเภทสินเช่ือท่ีใชบ้ริการ 

ผลการศึกษาพบวา่ สมาชิกผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือของสหกรณ์ออมทรัพยค์รู เชียงใหม่ ส่วนมากอยูใ่นช่วง
อายุ 45-54 ปี สมรสแล้ว การศึกษาระดับปริญญาตรี โดยประเภทสินเช่ือท่ีใช้บริการส่วนใหญ่ คือ 
ประเภทเงินกูส้ามญั ซ่ึงจ านวนสินเช่ือท่ีใช้บริการอยูร่ะหว่าง 500,000-1,000,000 บาท ระยะเวลาใน
การผ่อนช าระ 20-30 ปี จ  านวนเงินผ่อนช าระต่อเดือน 5,001-10,000 บาท ลกัษณะการค ้าประกนัเป็น
บุคคลค ้าประกนั  

ในส่วนของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้บริการสินเช่ือ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในระดบัมากท่ีสุด คือ ปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ์ และ ปัจจยัส่วนบุคคล ส่วนปัจจยัด้านราคา ด้านสถานท่ี ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ดา้นบุคลากรและดา้นกระบวนการมีอิทธิพลในระดบัมาก 

ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีมีอิทธิพลและประเภทสินเช่ือท่ีใช้บริการของสมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพยค์รู เชียงใหม่ พบวา่ประเภทเงินกูส้ามญัมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัอยา่งชดัเจนท่ีสุด รองลงมา คือ  
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ประเภทเงินกูฉุ้กเฉินท่ีมีความสัมพนัธ์กบัเกือบทุกปัจจยั ยกเวน้ วงเงินในการขออนุมติั ซ่ึงอยูใ่นส่วน
ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ และการจดัล าดับคิวอยู่ในส่วนปัจจัยด้านกระบวนการ และอนัดับสุดท้าย 
ประเภทเงินกูพ้ิเศษมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยับางส่วน โดยปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ส่วนมากจดัอยู่ใน
ปัจจยัดา้นสถานท่ี ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นบุคลากร และปัจจยัดา้นกระบวนการ ซ่ึง
ปัจจยัท่ีไม่มีความสัมพนัธ์ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละปัจจยัดา้นราคา 
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ABSTRACT 

This objective of this study was to study factors influencing the use of credit services, consumer 
behavior, and to determine the relationship between influencing factors and the types of loan 
services of members of Chiang Mai Teacher’s Thrift and Credit Cooperative Limited. This study 
used a survey and primary data. Questionnaires were used to collect information from 395 samples 
of individuals members who used credit service of Chiang Mai Teacher’s Thrift and Credit 
Cooperative Limited. The analysis was based on the result of descriptive statistics, and used chi-
square tests to find the relationship between influencing factors and types of credit used.  

The study showed that the users of loan services (members of Chiang Mai Teacher’s Thrift and 
Credit Cooperative Limited)  were largely in the age range 45-54 years old, married and hold 
bachelor's degree. The type of credits was mostly a common type of loan. The amount of credit 
loaned was 500,000 to 1,000,000 baht, repayment period of 20-30 years, monthly payment of 5,001-
10,000 baht, mostly used personal guarantee.  

Considering factors that influenced the use of credit services. The most influential factor was the 
product  and personal factors. The price , place factor , marketing , personal, and the process factors  
influenced to a large extent.
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The relationship between influencing factors and types of credit used by members of Chiang Mai 
Teacher’s Thrift and Credit Cooperative Limited showed common loan was highly correlated to 
influencing factors. Next was the emergency loan. Except the amount of permission loan, queing 
factors, and special loan which had partly related to the influencing factors. All in all, the most 
related factors were place, marketing promotion, personal and process factors. And factors which no 
related with the influencing factors were individual, product and price factors. 
 
 

 
 


