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บทที ่4 

ผลการศึกษา 

จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการสินเช่ือของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รู เชียงใหม่ ใน
การศึกษาไดเ้ลือกกลุ่มตวัอยา่งจากสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูท่ีใช้บริการสินเช่ือ จ านวน 395 ราย 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

4.1 ผลการศึกษาโครงสร้างและลกัษณะทัว่ไปของสมาชิกผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือของสหกรณ์ออม
ทรัพยค์รู เชียงใหม่ 

4.2 ผลการศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รู เชียงใหม่ 
4.3 ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้บริการสินเช่ือของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รู 

เชียงใหม ่
4.4 ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีมีอิทธิพลและประเภทสินเช่ือท่ีใช้บริการของ

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รู เชียงใหม่ 

4.1 ลกัษณะทัว่ไปของสมาชิกผู้ใช้บริการสินเช่ือของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู เชียงใหม่ 

ขอ้มูลทัว่ไปของสมาชิกผูใ้ช้บริการสินเช่ือของสหกรณ์ออมทรัพยค์รู เชียงใหม่ ประกอบไปดว้ย เพศ  
อายุ  สถานภาพ  ระดับการศึกษา  ระดับการศึกษา  จ านวนสมาชิกในครอบครัว  และภูมิล าเนา         
ผลการศึกษามีดงัต่อไปน้ี 

4.1.1 เพศ  จากตารางท่ี  4.1 พบว่าสมาชิกผู ้ใช้บริการสินเช่ือของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู 
เชียงใหม ่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 72.15 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 27.85 
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ตารางที ่4.1 จ  านวนร้อยละของเพศของสมาชิกผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือของสหกรณ์ออมทรัพยค์รู เชียงใหม่ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 110 27.85 
หญิง 285 72.15 
รวม 395 100 

4.1.2 อายุ 
  

4.1.2 อายุ  จากตารางท่ี 4.2 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งของสมาชิกผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือสหกรณ์ออมทรัพย์
ครู เชียงใหม่ ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอาย ุ45-54 ปี จ  านวน 153 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.73 รองลงมาคือ ช่วง
อายุ 35-44 ปี จ  านวน 110 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.85 และน้อยท่ีสุด คือ ช่วงอายุ 25-34 ปี จ  านวน 50 
ราย คิดเป็นร้อยละ 12.66 โดยมีอายตุ  ่าสุด 28 ปี อายสูุงสุด 65 ปี และอายเุฉล่ีย 42 ปี  

ตารางที ่4.2 จ านวนร้อยละของอายขุองสมาชิกผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือของสหกรณ์ออมทรัพยค์รู เชียงใหม่ 

อายุ (ปี) จ านวน (คน) ร้อยละ 

25-34 50 12.66 
35-44 110 27.85 
45-54 153 38.73 

มากกวา่ 55 82 20.76 
รวม 395 100 

ต ่าสุด (ปี) 28 
สูงสุด (ปี) 65 
เฉลีย่ (ปี) 42 

ท่ีมา : จากการค านวณ 

4.1.3  สถานภาพสมรส  จากตารางท่ี 4.3 พบว่ากลุ่มตวัอย่างของสมาชิกผูใ้ช้บริการสินเช่ือ
สหกรณ์ออมทรัพยค์รู เชียงใหม่ ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จ านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 52.91 
รองลงมาคือ สถานภาพโสด จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.84 และสถานภาพหมา้ย /หย่าร้าง/
แยกกนัอยู ่ จ  านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.25 ตามล าดบั  

ท่ีมา : จากการค านวณ 
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ตารางที่ 4.3  จ านวนร้อยละของสถานภาพของสมาชิกผูใ้ช้บริการสินเช่ือของสหกรณ์ออมทรัพยค์รู 
เชียงใหม่ 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
โสด 106 26.84 
สมรส 209 52.91 

หมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ 80 20.25 
รวม 395 100 

ท่ีมา : จากการค านวณ 

4.1.4 ระดับการศึกษา  จากตารางท่ี 4.4 พบว่าระดับการศึกษาของกลุ่มตวัอย่างของสมาชิก
ผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือสหกรณ์ออมทรัพยค์รู เชียงใหม่ ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี จ านวน 
256 คน คิดเป็นร้อยละ 64.81 รองลงมาคือ มีระดบัการศึกษาในระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี จ านวน 89 คน 
คิดเป็นร้อยละ 22.53 และมีระดบัการศึกษาในระดบัปวส./ปวท./อนุปริญญา จ านวน 50 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.66 ตามล าดบั  

ตารางที ่4.4 จ  านวนร้อยละของระดบัการศึกษาของสมาชิกผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือของสหกรณ์ออมทรัพย ์  
   ครู เชียงใหม่ 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ปวส./ปวท./อนุปริญญา 50 12.66 

ปริญญาตรี 256 64.81 
สูงกวา่ปริญญาตรี 89 22.53 

รวม 395 100 

  

4.1.5 จ านวนสมาชิกในครอบครัว จากตารางท่ี 4.5 พบวา่จ านวนสมาชิกในครอบครัวของกลุ่ม
ตวัอยา่งของสมาชิกผูใ้ช้บริการสินเช่ือสหกรณ์ออมทรัพยค์รู เชียงใหม่ ส่วนใหญ่มีจ านวนสมาชิก 4 
คน จ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 43.04 รองลงมาคือ จ านวนสมาชิก 3 คน จ านวน 110 คน คิดเป็น
ร้อยละ 27.85 จ  านวนสมาชิกมากกวา่ 4 คน จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.25 และจ านวนสมาชิก 2 
คน จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.86 ตามล าดบั  

ท่ีมา : จากการค านวณ 
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ตารางที ่4.5 จ  านวนร้อยละของจ านวนสมาชิกในครอบครัวของสมาชิกผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือของสหกรณ์  
   ออมทรัพยค์รู เชียงใหม่ 

จ านวนสมาชิก (คน) จ านวน (คน) ร้อยละ 
2 35 8.86 
3 110 27.85 
4 170 43.04 

มากกวา่ 4 80 20.25 
รวม 395 100 

  

4.1.6 ภูมิล าเนา จากตารางท่ี 4.6 พบว่าภูมิล าเนาของกลุ่มตวัอย่างสมาชิกผูใ้ช้บริการสินเช่ือ
สหกรณ์ออมทรัพยค์รู เชียงใหม่ ส่วนใหญ่อยูใ่นจงัหวดัทางภาคเหนือ โดยจงัหวดัเชียงใหม่มีจ านวน
มากท่ีสุด คือ313 คน คิดเป็นร้อยละ 79.24 รองลงมา คือ จงัหวดัล าพูน จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 
6.58 จงัหวดัล าปาง จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.56  จงัหวดัเชียงราย จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 
3.54 จงัหวดัพะเยาและกรุงเทพมหานคร จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.04  

ตารางที ่4.6 จ  านวนร้อยละภูมิล าเนาของสมาชิกผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือของสหกรณ์ออมทรัพยค์รู เชียงใหม่ 
 

จังหวดั 
ภาคเหนือ 

จ านวน (คน) ร้อยละ 
เชียงใหม่ 313 79.24 
ล าพนู 26 6.58 
ล าปาง 18 4.56 
เชียงราย 14 3.54 
พะเยา 12 3.04 

กรุงเทพมหานคร 12 3.04 
รวม 395 100 

 

ท่ีมา : จากการค านวณ 

 

ท่ีมา : จากการค านวณ 
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4.2 พฤติกรรมการใช้บริการสินเช่ือของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู เชียงใหม่ 
การศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รู เชียงใหม่ ประกอบไปดว้ย 
ประเภทสินเช่ือท่ีใชบ้ริการ จ านวนสินเช่ือท่ีใชบ้ริการ ระยะเวลาในการผอ่นช าระ จ านวนในการผอ่น
ช าระ และลกัษณะการค ้าประกนัสินเช่ือ ผลการศึกษามีดงัต่อไปน้ี 

4.2.1 ประเภทสินเช่ือที่ใช้บริการ จากตารางท่ี 4.7 พบวา่สมาชิกผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือของสหกรณ์
ออมทรัพยค์รู เชียงใหม่ ส่วนใหญ่ใช้บริการสินเช่ือประเภทเงินกู้สามญั โดยประเภทเงินกูส้ามญัมี
จ านวนผู้ใช้บริการ 341 ราย คิดเป็นร้อยละ 86.33 ไม่มีผูใ้ช้บริการ 54 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.67 
ประเภทเงินกูฉุ้กเฉินมีจ านวนผูใ้ช้บริการ 72 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.23 ไม่มีผูใ้ช้บริการ 323 ราย คิด
เป็นร้อยละ 81.77 และประเภทเงินกู้พิเศษ มีจ านวนผูใ้ช้บริการ 42 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.63 ไม่มี
ผูใ้ชบ้ริการ 353 ราย คิดเป็นร้อยละ 89.37 

ตารางที ่4.7 จ านวนประเภทสินเช่ือท่ีใชข้องสมาชิกผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือของสหกรณ์ออมทรัพยค์รู  
  เชียงใหม่ 

ประเภทสินเช่ือทีใ่ช้บริการ 
มี  ไม่มี 

จ านวน (ราย) ร้อยละ จ านวน (ราย) ร้อยละ 

เงินกูฉุ้กเฉิน 72 18.23 323 81.77 
เงินกูส้ามญั 341 86.33 54 13.67 
เงินกูพ้ิเศษ 42 10.63 353 89.37 

4.1.2 อายุ 

4.2.1 จ านวนสินเช่ือที่ใช้บริการ จากตารางท่ี 4.8 ของกลุ่มตวัอย่างสมาชิกผูใ้ช้บริการสินเช่ือ
ของสหกรณ์ออมทรัพยค์รู เชียงใหม่ พบว่าส่วนใหญ่ จ านวนสินเช่ือท่ีใชบ้ริการอยูร่ะหว่าง 500,001-
1,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.78 รองลงมา คือ จ านวนมากกว่า 1,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
22.53 จ านวนระหวา่ง 100,001 – 500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.99 ตามล าดบั และอนัดบัสุดทา้ย คือ 
จ านวนนอ้ยกวา่ 100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.70 

 

 

 

ท่ีมา : จากการค านวณ 
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ตารางที ่4.8 จ านวนร้อยละของจ านวนสินเช่ือของสมาชิกผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือของสหกรณ์ออมทรัพยค์รู 
   เชียงใหม่ 

จ านวนสินเช่ือทีใ่ช้บริการ
(บาท) 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 100,000 62 15.70 
100,001 – 500,000 75 18.99 
500,001-1,000,000 169 42.78 
มากกวา่ 1,000,000 89 22.53 

รวม 395 100 

4.1.2 อายุ 

4.2.3 ระยะเวลาในการผ่อนช าระ จากตารางท่ี 4.9 ของกลุ่มตวัอย่างสมาชิกผูใ้ช้บริการสินเช่ือ
ของสหกรณ์ออมทรัพยค์รู เชียงใหม่ พบวา่ส่วนใหญ่ ระยะเวลาในการผ่อนช าระอยู่ท่ี 20 – 30 ปี คิด
เป็นร้อยละ 49.62 รองลงมา คือ 11-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.35 1-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.23 ตามล าดบั 
ส่วนระยะเวลาในการผอ่นช าระนอ้ยกวา่ 1 ปี พบนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 3.80 

ตารางที ่4.9  จ านวนร้อยละของระยะเวลาในการผอ่นช าระของสมาชิกผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือของสหกรณ์ 
ออมทรัพยค์รู เชียงใหม่ 

ระยะเวลาในการผ่อนช าระ 
(ปี) 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 1 ปี 15 3.80 
1-10 72 18.23 

11-20 112 28.35 
20-30 196 49.62 
รวม 395 100 

4.1.2 อายุ 
4.2.4 จ านวนเงินผ่อนช าระต่อเดือน จากตารางท่ี 4.10 ของกลุ่มตวัอย่างสมาชิกผูใ้ช้บริการ

สินเช่ือของสหกรณ์ออมทรัพยค์รู เชียงใหม่ พบวา่ส่วนใหญ่ จ านวนเงินผอ่นช าระต่อเดือนอยูร่ะหวา่ง 
5,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.58 รองลงมา คือ จ านวนเงินผ่อนช าระต่อเดือนน้อยกว่า 5,000 

ท่ีมา : จากการค านวณ 
 

ท่ีมา : จากการค านวณ 
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บาท โดยสัดส่วนท่ีน้อยท่ีสุด คือ จ านวนเงินผ่อนช าระต่อเดือนมากกว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
16.20 

ตารางที ่4.10  จ านวนร้อยละของจ านวนเงินผอ่นช าระต่อเดือนของสมาชิกผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือของ  
 สหกรณ์ออมทรัพยค์รู เชียงใหม่ 

จ านวนเงินผ่อนช าระต่อ
เดือน (บาท) 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 5,000 บาท 147 37.22 
5,001-10,000 บาท 184 46.58 
มากกวา่ 10,000 64 16.20 

รวม 395 100 
 

4.2.5 ลักษณะการค ้าประกันสินเช่ือ จากตารางท่ี 4.11 ของกลุ่มตวัอย่างสมาชิกผูใ้ช้บริการ
สินเช่ือของสหกรณ์ออมทรัพยค์รู เชียงใหม่ พบวา่ส่วนใหญ่ ลกัษณะของการค ้าประกนัเป็นประเภท
บุคคลค ้าประกนั คิดเป็นร้อยละ 85.57 รองลงมา คือ ใชห้ลกัทรัพยค์  ้าประกนั เช่น ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง 
เป็นตน้ คิดเป็นร้อยละ 14.43 ส่วนเงินฝากค ้าประกนันั้นในกลุ่มตวัอย่างไม่พบว่ามีการใช้ลกัษณะค ้า
ประกนัน้ี 

ตารางที ่4.11  จ านวนร้อยละของลกัษณะการค ้าประกนัสินเช่ือของสมาชิกผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือของ 
   สหกรณ์ออมทรัพยค์รู เชียงใหม่ 

ลกัษณะการค า้ประกนั จ านวน (คน) ร้อยละ 

หลกัทรัพย ์ 
( ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้างและอ่ืนๆ) 

57 14.43 

เงินฝากค ้าประกนั 0 0.00 
บุคคลค ้าประกนั 338 85.57 

รวม 395 100 

4.1.2 อายุ 
 
ท่ี ม า  : จ า ก

การศึกษา 
 

ท่ีมา : จากการค านวณ 
 

ท่ีมา : จากการค านวณ 
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4.3 ปัจจัยมีอทิธิพลต่อการใช้บริการสินเช่ือของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู เชียงใหม่ 

การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาวา่ปัจจยัใดบา้งท่ีมีอิทธิผลต่อการใชบ้ริการสินเช่ือของสมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพยค์รู เชียงใหม่ โดยปัจจยัท่ีพิจารณาในท่ีน้ีประกอบดว้ย 2 ปัจจยัคือ  1. ปัจจยัส่วนบุคคล 2. ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด โดยปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดแบ่งเป็น 6 ปัจจัยย่อย คือ 1.ด้าน
ผลิตภัณฑ์  2. ด้านราคา 3. ด้านสถานท่ี  4. ด้านการส่งเสริมการตลาด  5. ด้านบุคลากร 6.ด้าน
กระบวนการ โดยให้กลุ่มตวัอย่างของสมาชิกผูใ้ช้บริการสินเช่ือสหกรณ์ออมทรัพย์ครู เชียงใหม่ 
จ  านวน 395 ราย ตอบค าถามข้างต้นว่าปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มี
อิทธิพลต่อการใช้บริการสินเช่ือ ในระดบั มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย หรือน้อยท่ีสุด โดยจะให้
คะแนนเป็น 5 4 3 2 และ 1 คะแนน ตามล าดบั จากนั้นน าคะแนนท่ีไดม้าหาค่าเฉล่ียและจดัอนัดบั ซ่ึง
ผลการศึกษามีดงัต่อไปน้ี 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบไปด้วย ระดบัชั้นการรับราชการ  รายได้เฉล่ียต่อเดือน  ค่าใช้จ่าย
เฉล่ียต่อเดือน และภาระหน้ีสินอ่ืนๆ กบัธนาคาร ผลการศึกษาแสดงให้เห็นวา่ ค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อเดือนมี
อิทธิพลเป็นอนัดบัท่ี 1  ภาระหน้ีสินอ่ืนๆกบัธนาคารมีอิทธิพลเป็นอนัดบัท่ี 2 รองลงมา คือ รายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน และระดบัชั้นการรับราชการ ตามล าดบั โดย 3 อนัดบัแรกมีอิทธิพลในระดบัมากท่ีสุด 

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด แบ่งเป็น 6 ปัจจยัยอ่ย คือ  
2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ ประกอบไปดว้ย ระยะเวลาในการอนุมติัสินเช่ือ  วงเงินในการขออนุมติั  

การก าหนดระยะเวลาผ่อนช าระ และเง่ือนไขในการค ้าประกนั ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า เง่ือนไขใน
การค ้าประกนัมีอิทธิพลเป็นอนัดบัท่ี 1 ระยะเวลาในการผอ่นช าระเป็นอนัดบัท่ี 2 รองลงมา คือ ระยะเวลา
ในการอนุมติัสินเช่ือ และ วงเงินในการอนุมติั ตามล าดบั ซ่ึงปัจจยัทั้งหมดมีอิทธิพลในระดบัมากท่ีสุด 

2.2 ด้านราคา ประกอบไปดว้ย อตัราดอกเบ้ีย และ ค่าธรรมเนียมค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ 
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นวา่ อตัราดอกเบ้ียมีอิทธิพลเป็นอนัดบัท่ี 1 โดยมีอิทธิพลอยูใ่นระดบัมากอนัดบั
ท่ี 2 คือ ค่าธรรมเนียมค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ มีอิทธิพลอยูใ่นระดบัปานกลาง 

2.3 ด้านสถานที ่ประกอบไปดว้ย ความสะดวกต่อการมาใชบ้ริการ  ท่ีจอดรถมีเพียงพอ และ
บริการดานอ่ืนๆ เช่น น ้ าด่ืม ผลการศึกษาแสดงให้เห็นวา่ ท่ีจอดรถมีอิทธิพลเป็นอนัดบัท่ี 1 โดยมีอิทธิพล
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด อนัดบัท่ี 2 คือ ความสะดวกต่อการมาใชบ้ริการ และอนัดบัสุดทา้ย การบริการดา้น
อ่ืนๆ เช่น น ้าด่ืม โดยทั้งสองอนัดบัหลงัมีอิทธิพลอยูใ่นระดบัมาก 
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2.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด   ประกอบไปด้วย การประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่างๆ 
ข้อเสนอ/สิทธิพิเศษ และ การให้ข้อมูลข่าวสารอย่างสม ่าเสมอ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การ
ประชาสัมพนัธ์มีอิทธิพลเป็นอนัดับท่ี 1 โดยมีอิทธิพลอยู่ในระดับมาก อนัดบัท่ี 2 คือ ข้อเสนอ/สิทธิ
พิเศษ มีอิทธิพลอยูใ่นระดบัมาก และอนัดบัสุดทา้ย การให้ขอ้มูลข่าวสารอยา่งสม ่าเสมอ มีอิทธิพลอยูใ่น
ระดบัปานกลาง 

2.5 ด้านบุคลากร  ประกอบไปดว้ย พนกังานอธัยาศยัดี  พนกังานมีความรู้ความเขา้ใจ และ 
ความกระตือรือร้นในการบริการ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า พนักงานท่ีอธัยาศยัดี มีความเอาใจใส่มี
อิทธิพลเป็นอันดับท่ี 1 โดยมีอิทธิพลอยู่ในระดับมาก อันดับท่ี 2 คือ พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ 
สามารถให้ค  าแนะน าได ้มีอิทธิพลอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั และอนัดบัสุดทา้ย ความกระตือรือร้นในการ
บริการ มีอิทธิพลอยูใ่นระดบัปานกลาง 

2.6 ด้านกระบวนการ  ประกอบไปดว้ย เอกสารในการขอกูไ้ม่ยุ่งยาก การจดัล าดบัคิว และ 
ขั้นตอนในการอนุมติั ผลการศึกษาแสดงให้เห็นวา่ ขั้นตอนในการอนุมติัเป็นอนัดบัท่ี 1 โดยมีอิทธิพลอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด อนัดบัท่ี 2 คือ เอกสารในการขอกูไ้ม่ยุง่ยาก มีอิทธิพลอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และอนัดบั
สุดทา้ย การจ าล าดบัคิว มีอิทธิพลอยูใ่นระดบัมาก 

จากการศึกษาพบว่าในปัจจยัทั้งหมดท่ีได้กล่าวมา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์
โดยมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 4.80 (ระดบัมากท่ีสุด) มีความส าคญัเป็นอนัดบั 1  อนัดับ 2 คือ ปัจจยัส่วน
บุคคล มีค่าเฉล่ีย 4.66 (ระดบัมากท่ีสุด) อนัดบั 3 คือ ปัจจยัดา้นกระบวนการ มีค่าเฉล่ีย 4.38 (ระดบัมาก) 
อนัดบั 4 คือ ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ีย 4.34 (ระดบัมาก) อนัดบั 5 คือ ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ีย 3.83 
(ระดบัมาก) อนัดบั 6 คือ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ีย 3.75 (ระดบัมาก) และอนัดบัสุดทา้ย 
อนัดบั 7 คือ ปัจจยัดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ีย 3.68 (ระดบัมาก)  
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ตารางที ่4.12  การจดัอนัดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการสินเช่ือของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์ 
   ครู เชียงใหม่ 

 

 
 

ปัจจยั 
ค่าเฉลีย่ 

(ระดบัอทิธิพล) 
อนัดบั 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล 
4.66 

(มากทีสุ่ด) 
2 

1.1 ระดบัชั้นการรับราชการ 
4.12 

(มาก) 
 

1.2 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
4.69 

(มากท่ีสุด) 
 

1.3 ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อเดือน 
4.97 

(มากท่ีสุด) 
 

1.4 ภาระหน้ีสินอ่ืนๆกบัธนาคาร 
4.85 

(มากท่ีสุด) 
 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด   

2.1 ด้านผลติภัณฑ์ 
4.80 

(มากทีสุ่ด) 
1 

2.1.1 ระยะเวลาในการอนุมติัสินเช่ือ 
4.78 

(มากท่ีสุด) 
 

2.1.2 วงเงินในการขออนุมติั 
4.56 

(มากท่ีสุด) 
 

2.1.3 การก าหนดระยะเวลาผอ่น 
4.88 

(มากท่ีสุด) 
 

2.1.4 เง่ือนไขในการค ้าประกนั 
4.97 

(มากท่ีสุด) 
 

2.2 ด้านราคา 
3.83 

(มาก) 
5 

2.2.1 อตัราดอกเบ้ีย 
4.25 

(มาก) 
 
 

2.2.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ 
3.41 

(ปานกลาง) 
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ตารางที ่4.12  การจดัอนัดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการสินเช่ือของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์ 
                   ครู เชียงใหม่  (ต่อ)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัย 
ค่าเฉลีย่ 

(ระดบัอทิธิพล) 
อนัดับ 

2.3 ด้านสถานที ่
4.34 

(มาก) 
4 

2.3.1 สะดวกต่อการมาใชบ้ริการ 
4.47 

(มาก) 
               

2.3.2 มีท่ีจอดรถเพียงพอ 
4.69 

(มากท่ีสุด) 
 

2.3.3 การบริการดา้นอ่ืนๆ เช่น บริการน ้ าด่ืม 
3.85 

(มาก) 
 

2.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด 
3.75 
(มาก) 

6 

2.4.1 การประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ เช่น  
การแจง้ข่าวสาร 

3.90 
(มาก) 

 

2.4.2 ขอ้เสนอ,สิทธิพิเศษ 
3.87 
(มาก) 

 

2.4.3 การใหข้อ้มูลข่าวสารอยา่งสม ่าเสมอ 
3.48 

(ปานกลาง) 
 

2.5 ด้านบุคลากร 
3.68 

(มาก) 
7 

2.5.1 พนกังานอธัยาศยัดี ยิม้แยม้แจ่มใส 
3.95 
(มาก) 

 

2.5.2 พนกังานมีความรู้ความเขา้ใจ สามารถให้ 
ค าแนะน าได ้

3.78 
(มาก) 

 

2.5.3 ความกระตือรือร้นในการบริการ 
3.31 

(ปานกลาง) 
 

2.6 ด้านกระบวนการ 
4.38 

(มาก) 
3 

2.6.1 เอกสารในการขอกูไ้ม่ยุง่ยาก 
4.69 

(มากท่ีสุด) 
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ตารางที ่4.12  การจดัอนัดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการสินเช่ือของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์ 
         ครู เชียงใหม่  (ต่อ)  

 
 
 
 
 
 
 

 
4.4 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพลและประเภทสินเช่ือที่ใช้บริการของสมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครู เชียงใหม่ 

การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้บริการสินเช่ือและ
ประเภทสินเช่ือแต่ละประเภทว่ามีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ โดยประเภทสินเช่ือแบ่งเป็น 3 ประเภท 
คือ เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ และเงินกู้พิ เศษ ส่วนปัจจัยท่ี มีอิทธิผลต่อการใช้บริการสินเช่ือ
ประกอบด้วย 2 ปัจจยัคือ  1. ปัจจยัส่วนบุคคล 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด โดยปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดแบ่งเป็น 6 ปัจจยัย่อย คือ 1.ดา้นผลิตภณัฑ์ 2. ดา้นราคา 3. ด้านสถานท่ี 4. ดา้น
การส่งเสริมการตลาด 5. ดา้นบุคลากร 6.ดา้นกระบวนการ โดยใช้สถิติไคสแควร์ในการทดสอบ ซ่ึง
สัญลกัษณ์ * แสดงวา่มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 หมายความว่า ปัจจยัดงักล่าวและประเภทสินเช่ือนั้นมี
ความสัมพนัธ์ต่อกัน ถ้าไม่มีนัยส าคญั หมายความว่า ปัจจยัดังกล่าวและประเภทสินเช่ือไม่มีนั้ น
ความสัมพนัธ์ต่อกนัหรือเป็นอิสระต่อกนั จากการวิเคราะห์ดว้ยค่าสถิติไคสแควร์ (ตารางท่ี 4.13) เพื่อ
ทดสอบความสัมพนัธ์ไดผ้ลการวเิคราะห์ ดงัน้ี 

1.ปัจจัยส่วนบุคคล มีความสัมพนัธ์กบัสินเช่ือประเภทเงินกูฉุ้กเฉินและเงินกูส้ามญั ซ่ึงประกอบ
ไปดว้ย ระดบัชั้นของการรับราชการ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อเดือน  และภาระหน้ีสิน
อ่ืนๆ กบัธนาคาร  

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด แบ่งเป็น 6 ปัจจยัยอ่ย คือ  
2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ ประกอบไปดว้ย ระยะเวลาในการอนุมติัสินเช่ือ  การก าหนดระยะเวลา

ผ่อนช าระ และเง่ือนไขในการค ้ าประกัน มีความสัมพนัธ์กับสินเช่ือประเภทเงินกู้ฉุกเฉินและเงินกู้

ปัจจัย 
ค่าเฉลีย่ 

(ระดบัอทิธิพล) 
อนัดับ 

2.6.2 การจดัล าดบัคิว 
3.67 
(มาก) 

 

2.6.3 ขั้นตอนการอนุมติั 
4.77 

(มากท่ีสุด) 
 

ท่ีมา : จากการค านวณ 

ท่ีมา : จากการค านวณ 
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สามญั ซ่ึงในส่วนวงเงินในการขออนุมติั  มีความสัมพนัธ์กบัสินเช่ือประเภทเงินกูส้ามญัประเภทเดียว
เท่านั้น  

2.2 ด้านราคา ประกอบไปดว้ย อตัราดอกเบ้ีย และ ค่าธรรมเนียมค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ 
มีความสัมพนัธ์กบัสินเช่ือประเภทเงินกูฉุ้กเฉินและเงินกูส้ามญั 

2.3 ด้านสถานที่ ประกอบไปด้วย ท่ีจอดรถมีเพียงพอ และบริการด้านอ่ืนๆ เช่น น ้ าด่ืม มี
ความสัมพนัธ์กบัประเภทสินเช่ือทั้ง 3 ประเภท คือ เงินกูฉุ้กเฉิน เงินกูส้ามญั และเงินกูพ้ิเศษ ยกเวน้ดา้น
ความสะดวกต่อการมาใชบ้ริการท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัเงินกูพ้ิเศษประเภทเดียว   

2.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด ประกอบไปดว้ย การประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ ขอ้เสนอ
สิทธิพิเศษ และ การให้ขอ้มูลข่าวสารอย่างสม ่าเสมอ มีความสัมพนัธ์กบัประเภทสินเช่ือทั้ง 3 ประเภท 
คือ เงินกูฉุ้กเฉิน เงินกูส้ามญั และเงินกูพ้ิเศษ 

2.5 ด้านบุคลากร ประกอบไปดว้ย พนกังานอธัยาศยัดี  พนกังานมีความรู้ความเขา้ใจ และ 
ความกระตือรือร้นในการบริการ มีความสัมพนัธ์กบัประเภทสินเช่ือทั้ง 3 ประเภท คือ เงินกูฉุ้กเฉิน เงินกู้
สามญั และเงินกูพ้ิเศษ 

2.6 ด้านกระบวนการ ประกอบไปด้วย เอกสารในการขอกู้ไม่ยุ่งยาก  มีความสัมพนัธ์กบั
ประเภทสินเช่ือทั้ ง 3 ประเภท คือ เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ และเงินกู้พิเศษ ส่วนการจดัล าดับคิว มี
ความสัมพนัธ์กบัสินเช่ือประเภทเงินกูส้ามญัและเงินกูพ้ิเศษ และขั้นตอนในการอนุมติั  มีความสัมพนัธ์
กบัสินเช่ือประเภทเงินกูฉุ้กเฉินและเงินกูส้ามญั 

จากผลการศึกษาพบวา่ประเภทเงินกูส้ามญัมีความสัมพนัธ์กบัทุกปัจจยั รองลงมา คือ  ประเภทเงินกู้
ฉุกเฉินท่ีมีความสัมพนัธ์เกือบทุกปัจจยั โดยปัจจยัท่ีไม่มีความสัมพนัธ์ คือ วงเงินในการขออนุมติั ซ่ึง
อยู่ในส่วนปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ และการจดัล าดบัคิวอยู่ในส่วนปัจจยัด้านกระบวนการ และอนัดับ
สุดทา้ย ประเภทเงินกูพ้ิเศษมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยันอ้ยท่ีสุด คือ โดยปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ส่วนมาก
จดัอยู่ในปัจจยัด้านสถานท่ี ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัด้านบุคลากร และปัจจยัด้าน
กระบวนการ ซ่ึงปัจจยัท่ีไม่มีความสัมพนัธ์ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ และปัจจยั
ดา้นราคา 
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ตารางที ่4.13 ความสัมพนัธ์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลและประเภทสินเช่ือท่ีใชบ้ริการของสมาชิกสหกรณ์ออม 
ทรัพยค์รู เชียงใหม่ 

 

 
ปัจจยั 

ประเภทของสินเช่ือทีใ่ช้บริการ 

เงนิกู้ฉุกเฉิน เงนิกู้สามญั เงนิกู้พเิศษ 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล 
  1.1 ระดบัชั้นการรับราชการ 

 
76.472* 

 
333.085* 

 
1.857 

  1.2 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 84.528* 266.572* 7.048 

  1.3 ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อเดือน 61.889* 130.809* 1.810 

  1.4 ภาระหน้ีสินอ่ืนๆกบัธนาคาร 38.278* 846.434* 1.857 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
2.1 ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 

2.1.1 ระยะเวลาในการอนุมติัสินเช่ือ 

 
 

36.472* 

 
 

133.874* 

 
 

2.286 

2.1.2 วงเงินในการขออนุมติั 8.833 420.041* 5.619 

2.1.3 การก าหนดระยะเวลาผอ่น 16.611* 202.211* 0.381 

2.1.4 เง่ือนไขในการค ้าประกนั 36.194* 79.924* 1.857 

 2.2 ปัจจยัด้านราคา 
2.2.1 อตัราดอกเบ้ีย 

 
17.444* 

 
67.284* 

 
2.524 

2.2.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้าย 
                   ในการด าเนินการ 

41.889* 229.191* 4.190 

2.3 ปัจจยัด้านสถานที ่
2.3.1 สะดวกต่อการมาใชบ้ริการ 

 
24.944* 

 
218.370* 

 
7.762 

2.3.2 มีท่ีจอดรถเพียงพอ 63.694* 167.196* 32.286* 

2.3.3 การบริการดา้นอ่ืนๆ เช่น 
         บริการน ้ าด่ืม 

35.361* 210.276* 18.714* 
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ตารางที ่4.13 ความสัมพนัธ์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลและประเภทสินเช่ือท่ีใชบ้ริการของสมาชิกสหกรณ์ออม 
                   ทรัพยค์รู เชียงใหม่ (ต่อ) 

 
ปัจจยั 

ประเภทของสินเช่ือทีใ่ช้บริการ 

เงนิกู้ฉุกเฉิน เงนิกู้สามญั เงนิกู้พเิศษ 

2.4 ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด 
2.4.1 การประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือ 
         ต่างๆ เช่น การแจง้ข่าวสาร 

49.667* 244.739* 38.952* 

2.4.2 ขอ้เสนอ,สิทธิพิเศษ 43.583* 156.551* 5.571* 

2.4.3 การใหข้อ้มูลข่าวสารอยา่ง 
         สม ่าเสมอ 

42.861* 153.765* 23.238* 

2.5 ปัจจยัด้านบุคลากร 
2.5.1 พนกังานอธัยาศยัดี ยิม้แยม้  
         แจ่มใส 

27.306* 192.592* 16.333* 

2.5.2 พนกังานมีความรู้ความเขา้ใจ 
                   สามารถใหค้  าแนะน าได ้

20.500* 51.067* 25.857* 

2.5.3 ความกระตือรือร้นในการ 
         บริการ 

12.167* 52.760* 11.571* 

2.6 ปัจจยัด้านกระบวนการ 
2.6.1 เอกสารในการขอกูไ้ม่ยุง่ยาก 

 
100.778* 

 
371.795* 

 
14.714* 

2.6.2 การจดัล าดบัคิว 3.278 49.601* 13.238* 

2.6.3 ขั้นตอนการอนุมติั 60.639* 118.457* 3.857 

 ท่ีมา : จากการค านวณ 
*มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

 


