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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้บริการสินเช่ือของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู 
เชียงใหม่ โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาและเกบ้รวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามจากกลุ่ม
สมาชิกสหกรณ์ท่ีใชบ้ริการสินเช่ือของสหกรณ์ออมทรัพยค์รู เชียงใหม่ จ  านวน 395 ราย สามารถสรุป
และอภิปรายผลการวจิยัดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

5.1  สรุปผลการศึกษา 

5.1.1 ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง 
จากการศึกษากลุ่มตวัอย่างจ านวน 395 ตวัอย่าง ซ่ึงจ าแนกตามเพศพบว่า ผูท่ี้ใช้บริการสินเช่ือของ
สหกรณ์ออมทรัพยค์รู เชียงใหม่ มีสัดส่วนของเพศหญิง ส่วนใหญ่มีอายุอยูใ่นช่วงระหวา่ง 45 – 54 ปี 
รองลงมา คือ ช่วงอายุ 35-44 ปี ส่วนใหญ่อยูใ่นสถานภาพสมรส รองลงมา คือ สถานภาพโสด ระดบั
การศึกษาส่วนใหญ่จบปริญญาตรี รองลงมา คือ สูงกวา่ปริญญาตรี จ  านวนสมาชิกในครอบครัวส่วน
ใหญ่อยูท่ี่ 4 คน รองลงมา คือ จ านวนสมาชิก 3 คน ดา้นภูมิล าเนาส่วนใหญ่อยูใ่นจงัหวดัทางภาคเหนือ 
โดยจงัหวดัเชียงใหม่มีจ  านวนมากท่ีสุด รองลงมา คือ จงัหวดัล าพนู  

5.1.2 พฤติกรรมการใช้บริการสินเช่ือของกลุ่มตัวอย่าง 
จากการศึกษาพบว่าประเภทสินเช่ือท่ีใช้บริการ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้สามญั 
และเงินกู้พิเศษ โดยเงินกู้สามญัมีจ านวนผูใ้ช้บริการมากท่ีสุด คือ 341 คน รองลงมา คือ เงินกู้ฉุกเฉิน 
จ านวน 72 คน และอนัดบัสุดทา้ย คือ เงินกู้พิเศษ จ านวน 42 คน จ านวนสินเช่ือท่ีใช้บริการอยู่ระหว่าง 
500,001-1,000,000 บาท รองลงมา คือ ช่วงระหว่าง 100,001- 500,000 บาท ระยะเวลาในการผ่อนช าระ
ส่วนใหญ่อยู่ท่ี  20-30 ปี รองลงมา คือ 11-20 ปี โดยมีจ านวนผ่อนช าระต่อเดือนส่วนมากอยู่ท่ี 5,001-
10,000 บาท ลกัษณะการค ้าประกนัสินเช่ือส่วนมากใชบุ้คคลค ้าประกนั นอกนั้นใชห้ลกัทรัพยค์  ้าประกนั
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5.1.3 ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการใช้บริการสินเช่ือของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู เชียงใหม่ 
ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิผลต่อการใช้บริการสินเช่ือของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รู เชียงใหม่ ซ่ึง
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  

จากการศึกษาพบว่าในปัจจยัทั้งหมดท่ีได้กล่าวมา ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 4.80 มี
ความส าคัญเป็นอันดับ 1  อนัดับ 2 คือ ปัจจยัส่วนบุคคล มีค่าเฉล่ีย 4.66 และอนัดับ 3 คือ ปัจจยัด้าน
กระบวนการ มีค่าเฉล่ีย 4.38 อนัดบั 4 คือ ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ีย 4.34 อนัดบั 5 คือ ปัจจยัดา้นราคา 
มีค่าเฉล่ีย 3.83 อนัดบั 6 คือ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ีย 3.75 และอนัดบัสุดทา้ย คือ ปัจจยั
ดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ีย 3.68  

5.1.4 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพลและประเภทสินเช่ือที่ใช้บริการของสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู  เชียงใหม่ 
จากการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีมีอิทธิพลและประเภทสินเช่ือท่ีใช้บริการของสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพยค์รู  เชียงใหม่ พบวา่ ประเภทสินเช่ือท่ีมีความสัมพนัธ์ชดัเจนท่ีสุด คือ เงินกูส้ามญั 
ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัทุกปัจจยั คือ ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้งหมดรองลงมา 
คือ  ประเภทเงินกูฉุ้กเฉินท่ีมีความสัมพนัธ์เกือบทุกปัจจยั โดยปัจจยัท่ีไม่มีความสัมพนัธ์ คือ วงเงินใน
การขออนุมัติ  ซ่ึงอยู่ในส่วนปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  และการจัดล าดับคิวอยู่ในส่วนปัจจัยด้าน
กระบวนการ และอนัดบัสุดทา้ย ประเภทเงินกูพ้ิเศษมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยันอ้ยท่ีสุด คือ โดยปัจจยัท่ี
มีความสัมพนัธ์ส่วนมากจดัอยู่ในปัจจยัด้านสถานท่ี ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัด้าน
บุคลากร และปัจจยัดา้นกระบวนการ ซ่ึงปัจจยัท่ีไม่มีความสัมพนัธ์ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ ์และปัจจยัดา้นราคา 

5.2  อภิปรายผล 

จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้บริการสินเช่ือของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รู เชียงใหม่ 
สามารถน ามาอภิปรายได ้ดงัน้ี 

5.2.1 ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง 
ส่วนลกัษณะขอ้มูลทัว่ไปของสมาชิกผูใ้ช้บริการสินเช่ือของสหกรณ์ออมทรัพยค์รู เชียงใหม่ พบว่า
ส่วนมากเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย สถานภาพสมรสเป็นส่วนใหญ่ ระดบัการศึกษาโดยมากอยู่ท่ี
ปริญญาตรี และมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 4 คนเป็นส่วนใหญ่ 
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5.2.2 พฤติกรรมการใช้บริการสินเช่ือของกลุ่มตัวอย่าง 
ในดา้นของพฤติกรรมการใชบ้ริการ ประเภทสินเช่ือท่ีใช้บริการมากท่ีสุด คือ เงินกูส้ามญั โดยมีจ านวน
สินเช่ือท่ีใช้บริการอยู่ระหว่าง 500,001-1,000,000 บาท เป็นส่วนใหญ่  ระยะเวลาในการผ่อนช าระส่วน
ใหญ่อยู่ท่ี  20-30 ปี โดยมีจ านวนผ่อนช าระต่อเดือนส่วนมากอยู่ท่ี 5,001-10,000 บาท ซ่ึงลกัษณะการค ้ า
ประกนัสินเช่ือส่วนมากใชบุ้คคลค ้าประกนั  

5.2.3 ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการใช้บริการสินเช่ือของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู เชียงใหม่ 
ลกัษณะปัจจยัท่ีมีอิทธิผลต่อการใชบ้ริการสินเช่ือของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รู เชียงใหม่ พบว่า
ผูใ้ช้บริการสินเช่ือให้ความส าคญักับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มากท่ีสุด เป็นอันดับแรก ซ่ึงปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ์ ได้แก่ ระยะเวลาในการอนุมติัสินเช่ือ วงเงินในการอนุมติั การก าหนดระยะเวลาผ่อน และ
เง่ือนไขในการค ้าประกนั โดยเง่ือนไขในการค ้าประกนัมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด แสดงให้เห็นวา่มีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมท่ีมีการใชบุ้คคลค ้าประกนัเป็นส่วน
ใหญ่ แทนการใชห้ลกัทรัพยใ์นการค ้าประกนั ส่วนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลเป็นอนัดบัสอง คือ ปัจจยัส่วนบุคคล 
โดยในส่วนปัจจยับุคคล ค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อเดือนมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่าค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อ
เดือนท่ีเพิ่มข้ึนมีอิทธิพลต่อการใช้บริการสินเช่ือ อนัดบัท่ีสาม คือ ปัจจยัดา้นกระบวนการ โดยขั้นตอน
การอนุมัติมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่า ผูใ้ช้บริการสินเช่ือต้องการความรวดเร็ว ไม่ยุ่งยากใน
กระบวนการขอสินเช่ือ ปัจจยัอนัดบัสุดทา้ย คือ ปัจจยัดา้นบุคลากร แสดงให้เห็นวา่บุคลากรมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือนอ้ยท่ีสุด 

5.2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพลและประเภทสินเช่ือที่ใช้บริการของสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู  เชียงใหม่ 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีมีอิทธิพลและประเภทสินเช่ือท่ีใชบ้ริการของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ครู  เชียงใหม่ พบว่า ความแตกต่างของแต่ละประเภทสินเช่ือมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัแต่ละปัจจยัท่ี
แตกต่างกนัออกไป ซ่ึงประเภทสินเช่ือท่ีมีความสัมพนัธ์กบัทุกปัจจยั และมีความความสัมพนัธ์ชดัเจน
ท่ีสุด คือ เงินกู้สามญั แสดงให้เห็นว่าผูใ้ช้บริการสินเช่ือประเภทน้ีให้ความสนใจกับทุกปัจจยั คือ 
ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจยัด้านราคา ปัจจยัด้านสถานท่ี ปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด ปัจจยัดา้นบุคลากร และปัจจยัดา้นกระบวนการ รองลงมา คือ เงินกูฉุ้กเฉิน มีความสัมพนัธ์
กบัทุกปัจจยั ยกเวน้ ปัจจยั 2 ปัจจยั คือ วงเงินในการขออนุมติั ซ่ึงอยใูนปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ และการ
จดัล าดบัคิว ซ่ึงอยู่ในปัจจยัด้านกระบวนการ ส่วนอนัดบัสุดทา้ย คือ เงินกูพ้ิเศษ มีความสัมพนัธ์กบั
ปัจจยันอ้ยท่ีสุด โดยปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ส่วนมากจดัอยูใ่นปัจจยัดา้นสถานท่ี ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
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การตลาด ปัจจยัดา้นบุคลากร และปัจจยัดา้นกระบวนการ ซ่ึงปัจจยัท่ีไม่มีความสัมพนัธ์ ไดแ้ก่ ปัจจยั
ส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์และปัจจยัดา้นราคา  

5.4  ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการสินเช่ือของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รู  เชียงใหม่ ผู ้
ศึกษามีขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี 

1.  จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ เป็นปัจจยัอนัดบัแรก ท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้บริการ
สินเช่ือ ดงันั้น สหกรณ์ออมทรัพยค์รู เชียงใหม่ สามารถน าขอ้มูลไปใช้ในการปรับปรุงหรือพฒันาให้
สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ช้บริการ เช่น มีการรักษามาตรฐาน หรือเพิ่มบุคลากรท่ีมีความรู้ 
ความสามารถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการในเร่ืองของระยะเวลาในการอนุมติัสินเช่ือ ในดา้นการ
ผ่อนช าระอาจมีการปรับขยายระยะเวลาในการผ่อนช าระเพื่อช่วยลดภาระและเพิ่มแรงจูงใจให้แก่
ผูใ้ชบ้ริการ  

2.  จากการศึกษาพบว่า ในส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัท่ีรองลงมาจากปัจจัย
ผลิตภณัฑ์ คือ ดา้นกระบวนการ โดยปัจจยัดา้นเอกสารและขั้นตอนในการอนุมติั มีอิทธิพลในระดบัมาก
ท่ีสุด แสดงให้เห็นว่า ผู ้ใช้บริการให้ความส าคัญในเร่ืองของเอกสารและขั้นตอนการอนุมัติ ซ่ึง
ผูใ้ช้บริการสามารถน าไปต่อรองหรือเสนอนโยบายเก่ียวกับเร่ืองเอกสารและขั้นตอนการอนุมัติแก่
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู เชียงใหม่ ให้มีขั้นตอนการอนุมัติท่ีไม่ยุ่งยาก มีความรวดเร็ว และใช้เอกสาร
ประกอบการกูจ้  านวนนอ้ย 

3.  ข้อเสนอแนะส าหรับผู ้ท่ีท  าวิจัยคร้ังต่อไป จากการศึกษาในคร้ังน้ีได้ท าการทดสอบ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีมีอิทธิพลและประเภทสินเช่ือท่ีใช้บริการเท่านั้น การศึกษาคร้ังต่อไปอาจ
ศึกษาวเิคราะห์ระหวา่งปัจจยัท่ีมีอิทธิพลกบัพฤติกรรมดา้นอ่ืนๆ  
 


