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การตัดสินใจใช้บริการด้านสินเช่ือของลูกค้าธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

สํานักงานใหญ่ 

Decision in applying for loan of the Islamic Bank of Thailand (head office). 

 ภควรรณ  เสือทิม 1   ดร.ไกรชิต  สุตะเมือง 2 

……………………………………………………………………. 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลและขอ้มูล

ลกัษณะของสินเช่ือท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือกบัธนาคารอิสลามแห่ง

ประเทศไทย กลุ่มตวัอย่างคือลูกคา้ของธนาคารท่ีมาขอใช้บริการด้านสินเช่ือ และ

ไดรั้บการอนุมติัวงเงินสินเช่ือ  ระหว่างเดือนมกราคม 2555 - มีนาคม 2555 จาํนวน

ทั้งหมด 400 ราย สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือร้อยละ ความถ่ี ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน T-test  , One way ANOVA และใช้การวิเคราะห์ดว้ยสถิติ 

Multiple Regression Analysis (MRA) 

ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 75.0 มี

อายุอยูร่ะหวา่ง 41 – 50 ปี มีสถานภาพเป็นโสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ส่วน

ใหญ่ประกอบอาชีพ อิสระ/คา้ขาย มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูร่ะหวา่ง 30,001 - 50,000 

บาท และส่วนใหญ่นบัถือศาสนาอิสลาม นอกจากน้ียงัพบว่าลกัษณะของสินเช่ือท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการดา้นสินเช่ือ สูงท่ีสุด คือ ประเภทสินเช่ือ สําหรับปัจจยัท่ี

มีผลต่อการตดัสินใจมากท่ีสุด คือ ดา้นหลกัศาสนาอิสลาม จากผลการศึกษาพบว่า

ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลไม่มีผลต่อการตดัสินใช้บริการด้านสินเช่ือในทุก ๆ ด้าน 

ขอ้เสนอแนะ ลูกคา้ของธนาคารใหค้วามสาํคญักบัความมัน่คงและการประชาสัมพนัธ์ 

ส่วนเร่ืองลกัษณะของสินเช่ือท่ีลูกคา้ตอ้งการมากท่ีสุดคือไดรั้บอตัรากาํไรของลูกคา้

ชั้นดี 

คําสําคัญ: การตดัสินใจ, บริการดา้นสินเช่ือ  
1 นกัศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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     Abstract 

 This research is meant to study related elements that have an effect to the 

Islamic Bank of Thailand (head office) clients’ decision on applying for the bank 

loan. Representative samples (run-across approach) in this study include the current 

400 clients of  the head office whose have their loans approved during January – 

March 2012 period. The data for analyzing includes percentage, frequency, average, 

t-test, one-way Anova and Multiple Regression Analysis (MRA). 

 The research has shown that the most of them are female 75%, age between 

41 – 50, single, bachelor’s degree, self – employment, monthly income between  

30,001 – 50,000 Baht and Islamic. 

 Overall, clearly demonstrated that the samples group considers loan 

characteristic as a major element for decision in acquiring the loan. Also Islamic 

principles. 

 The hypothesis examination has found that individual client’s information 

has no influence in acquiring loan form the IBank.  

 Hence, it is suggested that the bank should pay most attention on factors 

related with the bank’s stability and public relations . Therefore, it is necessary to 

promote and provide general information about the bank to the public through 

various channels of distribution. The study has shown that most of the samples 

group prefers prime rate when acquiring the bank’s loan. 

KEYWORD: DECISION, LOAN  

1. บทนํา 

ในปัจจุบนัธนาคารต่าง ๆ นั้นมีการแข่งขนักนัอยา่งรุนแรงทั้งในเร่ืองของตวั

ผลิตภณัฑ์และการให้บริการ เพื่อท่ีจะรักษาลูกคา้ไวใ้ห้ไดม้ากท่ีสุด ปัจจยัท่ีนาํมาใช้

แข่งขนักนั ก็คือ ความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ การให้บริการอยา่งเป็นกนัเอง ความ

สะดวกรวดเร็ว ตลอดจนความถูกตอ้งในการทาํธุรกรรม ดงันั้นธนาคารควรจะตอ้ง 
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ตระหนกัถึงความคาดหวงัท่ีลูกคา้จะไดรั้บเป็นสาํคญั 

  ผูว้ิจยัมีความสนใจปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการด้านสินเช่ือกับ

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เน่ืองจากธนาคารฯได้มีวตัถุประสงค์เพื่อเป็น

ธนาคารท่ีแตกต่างและทางเลือกใหม่ไม่จาํกดัเช้ือชาติศาสนา มุ่งเนน้เพื่อสนองความ

ตอ้งการสําหรับชาวไทยมุสลิมให้มีช่องทางการเงินท่ีถูกตอ้งตามหลกัการอิสลาม 

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงทาํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการด้านสินเช่ือของ

ลูกคา้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เพื่อนาํผลของการศึกษาท่ีไดรั้บมาใช้ในการ

ปรับปรุงแนวทางการทํางานของพนักงานและการบริการสินเช่ือลูกค้าอย่างมี

ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของประชากรศาสตร์ในเร่ืองปัจจยัส่วนบุคคลท่ี

ประกอบดว้ย เพศ อาย ุรายได ้สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ ศาสนา ท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือกบัธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย               

2. เพื่อศึกษาขอ้มูลลกัษณะของสินเช่ือท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการดา้น

สินเช่ือของลูกคา้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  

สมมติฐานในการวจัิย 

     1. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อาชีพ และศาสนา ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการ

ดา้นสินเช่ือของลูกคา้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

2 . ข้อมูลลักษณะของสินเช่ือท่ีประกอบด้วย ประเภทของสินเช่ือท่ีมาใช้

บริการ วงเงินท่ีได้รับอนุมติัสินเช่ือ อตัรากาํไร ระยะเวลาในการผ่อนชาํระสินเช่ือ 

ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมติัสินเช่ือมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการดา้นสินเช่ือของ

ลูกคา้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อนาํผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการดา้นสินเช่ือของ

ลูกคา้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย มาใชป้รับปรุง/แกไ้ข และพฒันาขบวนการ 
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ทาํงานดา้นสินเช่ือของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

2. เพื่อนําผลการศึกษาเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานด้านสินเช่ือเพื่อ

ก่อใหเ้กิดความพึงพอใจในการบริการตรงความตอ้งการของลูกคา้มากท่ีสุด 

3.เพื่อนาํผลการศึกษาท่ีได้รับมาใช้ในการวางแผนการกาํหนดลูกคา้เป้าหมาย

ของธนาคารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการกาํหนดเป้าหมายทางดา้นสินเช่ือ 

4.เพื่อนาํผลการศึกษาท่ีได้มาวางแผนการทาํงาน โดยเฉพาะการกาํหนดหน้าท่ี

ความรับผิดชอบของพนักงาน กล่าวคือถ้าหากผลิตภณัฑ์ด้านใดมีลูกคา้ใช้บริการมาก 

ธนาคารควรกาํหนดพนกังานผูรั้บผิดชอบในส่วนงานดงักล่าวเพิ่มมากข้ึนเช่นกนัเพื่อให้

การทาํงานประสบผลสัมฤทธ์ิสูงสุด 

ขอบเขตการวจัิย 

         การศึกษาคร้ังน้ี มุ่งศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการด้านสินเช่ือ

ของลูกคา้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยโดยพิจารณาจากตวัแปรช้ีวดัปัจจยัท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการดา้นสินเช่ือ ซ่ึงประกอบดว้ย 

1. ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ   

2. ดา้นบุคลากร 

3. ดา้นสถานท่ีและส่ิงอาํนวยความสะดวก  

4. ดา้นความมัน่คงและการประชาสัมพนัธ์ 

 5. ดา้นหลกัศาสนาอิสลาม 

 โดยเก็บขอ้มูลจากลูกคา้ของธนาคารท่ีมาขอใชบ้ริการดา้นสินเช่ือและไดรั้บ

การอนุมติัวงเงินสินเช่ือกบัธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สํานกังานใหญ่ ระหวา่ง

เดือนมกราคม 2555- มีนาคม 2555 จาํนวนทั้งหมด 400 ราย 
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กรอบแนวคิดการวจัิย 

                  ตวัแปรอิสระ                                                    ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ทฤษฎีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

1. แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการดําเนินธุรกจิบริการ 

1.1 ความหมายของการบริการ 

1.2 หลกัการใหบ้ริการ 

1.3 การบริการลูกคา้ผูบ้ริโภค 

1.4 การบริการประชาสัมพนัธ์ 

 1.5 ลกัษณะเฉพาะของการบริการ 

 1.6 รูปแบบกลยุทธ์ 3 ประการในธุรกิจการให้บริการ (Three Types of 

Marketing Strategy in the Service Business) 

1.7 เกณฑก์ารพิจารณาคุณภาพการใหบ้ริการ (Service quality) 

2. แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการตลาดสําหรับธุรกจิบริการ 

3. แนวคิดเกีย่วกบัคุณภาพบริการของธนาคาร 

            ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. ระดบัการศึกษา 
5. อาชีพ 
6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
7.ศาสนา 

 

ข้อมูลลกัษณะของสินเช่ือ 

1.ประเภทสินเช่ือ 
2.วงเงินสินเช่ือ 
3.อตัรากาํไร 
4.ระยะเวลาผอ่นชาํระ 
5.ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมติั 

 

 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ 

ใช้บริการด้านสินเช่ือ 
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4. แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการตัดสินใจ 

5. แนวคิดเกีย่วกบัเศรษฐศาสตร์อสิลาม 

6. แนวคิดเกีย่วกบัการเข้าหุ้นส่วนและการแบ่งปันผลกาํไร ตามเศรษฐศาสตร์อสิลาม 

7. แนวคิดการวดัความมั่นคงของธนาคาร 

8. แนวคิดเกีย่วกบัการประชาสัมพนัธ์0       

9. หลกัเกณฑ์และกระบวนการพจิารณาให้สินเช่ือ 

10. การจัดตั้งธนาคารอสิลามและการดําเนินงานด้านสินเช่ือตามนโยบายรัฐบาล 

3. ระเบียบวธีิการวจัิย 

ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีศึกษาวิจยัเร่ืองการตดัสินใจใช้บริการดา้นสินเช่ือของ

ลูกคา้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสํานกังานใหญ่ โดยศึกษาจากแนวคิดทฤษฎี

และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อกาํหนดเป็นกรอบแนวคิดและตวัแปรในการศึกษา 

1. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ลูกคา้สินเช่ือของธนาคารอิสลามแห่ง

ประเทศไทยสาํนกังานใหญ่ 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ลูกคา้สินเช่ือของธนาคารอิสลามแห่ง

ประเทศไทยสํานกังานใหญ่ทั้งหมดจาํนวน 400 คนโดยใชว้ิธีการของ Taro Yamane 

โดยเก็บขอ้มูลจากลูกคา้ท่ีมาขอวงเงินสินเช่ือระหว่างเดือน มกราคม 2555-มีนาคม 

2555 

2. ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย 

ตัวแปรอสิระ 

1.ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได้

เฉล่ียต่อเดือน อาชีพ และศาสนา 

2.ลกัษณะของสินเช่ือท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการดา้นสินเช่ือของลูกคา้

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาํนกังานใหญ่ ประกอบดว้ย 

1. ประเภทสินเช่ือ 2. วงเงินสินเช่ือ   3. อตัรากาํไร 

4. ระยะเวลาผอ่นชาํระ 5. ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมติั 
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ตัวแปรตาม คือ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการดา้นสินเช่ือ 

3. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดใ้ช้เคร่ืองมือในการศึกษา ไดแ้ก่แบบสอบถาม ซ่ึง

สร้างข้ึนเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล โดยเน้ือหาของแบบสอบถามท่ีผูศึ้กษาสร้าง

ข้ึนน้ีมีอยูท่ ั้งคาํถามประเภทปลายปิดใหเ้ลือกตอบ และคาํถามปลายเปิดให้ตอบอิสระ ซ่ึง

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 คาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อาชีพ และ

ศาสนา โดยเป็นทั้งคาํถามปลายปิดใหเ้ลือกตอบ  

ส่วนที่ 2 คาํถามเก่ียวกบัลกัษณะของสินเช่ือท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ

ดา้นสินเช่ือของลูกคา้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาํนกังานใหญ่ ประกอบดว้ย 

1. ประเภทสินเช่ือ 2. วงเงินสินเช่ือ  3. อตัรากาํไร 

4. ระยะเวลาผอ่นชาํระ 5. ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมติั 

ส่วนที่ 3 คาํถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการดา้นสินเช่ือ

ของลูกคา้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาํนกังานใหญ่ไดแ้ก่ 

1. ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

2. ดา้นบุคลากร 

3. ดา้นสถานท่ีและส่ิงอาํนวยความสะดวก 

4. ดา้นความมัน่คงและการประชาสัมพนัธ์ 

5. ดา้นหลกัศาสนาอิสลาม 

4.การวเิคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปSPSS for 

Windows Version 10.0 โดยวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

1. ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ตอนท่ี 1 ใชก้ารหาค่าความถ่ี 

และค่าร้อยละ 
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            2. การศึกษาเร่ืองการตัดสินใจใช้บริการด้านสินเช่ือของลูกค้า 

วเิคราะห์โดยใช ้ค่าเฉล่ีย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D)  

  3. วดัระดบัความแตกต่างของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ

ดา้นสินเช่ือโดยการทดสอบค่า (t-test Independent) 

  4. วดัระดบัความแตกต่างของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ

ดา้นสินเช่ือของลูกคา้ ในแต่ละดา้นจาํแนกตาม ลกัษณะส่วนบุคคลเพื่อทดสอบความ

แตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งมากกวา่ 2 กลุ่มข้ึนไป โดยใชก้ารวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

  5. หาความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลลกัษณะของสินเช่ือกบัปัจจยัท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจใช้บริการด้านสินเช่ือของลูกค้าโดยใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติ 

Multiple Regression Analysis (MRA) 
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ผลการศึกษาและวเิคราะห์ข้อมูล 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมุติฐาน 

ลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

• กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศชาย จาํนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 และเป็นเพศ

หญิง จาํนวน 300 คน คิดเป็นร้อยละ 75.0 

• กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายุอยูร่ะหวา่ง 41 – 50 ปี จาํนวน 296 คน คิดเป็น

ร้อยละ 74.0 รองลงมามีอายุอยูร่ะหวา่ง  31 – 40 ปี จาํนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0  

และมีอายุอยู่ระหวา่ง 20 – 30 ปี จาํนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 น้อยท่ีสุดมีอายุ

มากกวา่ 50 ปี ข้ึนไป จาํนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 

ผลการทดสอบสมมุติฐาน 

ค่า

นยัสาํคญั 

เป็นไปตาม

สมมุติฐาน 

ไม่เป็นไป

ตาม

สมมุติฐาน 

เพศ 0.05 

 

 / 

อาย ุ 0.05   / 

สถานภาพ 0.05   / 

ระดบัการศึกษา 0.05   / 

อาชีพ 0.05   / 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 0.05   / 

ศาสนา 0.05   / 

ประเภทของสินเช่ือ 0 /  

 วงเงินสินเช่ือ 0.034 /   

อตัรากาํไร  0.0004 /   

ระยะเวลาผอ่นชาํระ  0 /   

ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมติั  0 /   
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• กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นโสด จาํนวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 

56.0 รองลงมาสมรสแลว้ จาํนวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37.0 และเป็นหมา้ย / หยา่

ร้าง จาํนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0  

• กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 140 คน คิดเป็น

ร้อยละ 35.0 และมีการศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี จาํนวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 

35.0 และนอ้ยท่ีสุดมีการศึกษาระดบัตํ่ากวา่ปริญญาตรี จาํนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 

30.0 

• กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ อิสระ/คา้ขาย จาํนวน 168 คน คิดเป็น

ร้อยละ 42.0 รองลงมาเป็นเจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั จาํนวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 

31.0 และนอ้ยท่ีสุดเป็นพนกังานบริษทั/รับจา้ง จาํนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 

• กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูร่ะหวา่ง 30,001 - 50,000 บาท 

จาํนวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 45.0 รองลงมามีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 100,000 

บาทข้ึนไป จาํนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 และนอ้ยท่ีสุดมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่

ระหวา่ง 10,000 - 30,000 บาท จาํนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 

• กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่นบัถือศาสนาอิสลาม จาํนวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 

56.0 รองลงมานบัถือศาสนาพุทธ จาํนวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 และนอ้ยท่ีสุด

นบัถือศาสนาคริสต ์จาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 
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ตารางผลการวิเคราะห์พหุคูณแบบถดถอยของลักษณะของสินเช่ือที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจใช้บริการสินเช่ือของลูกค้าธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Colinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Toleran

ce VIF 

1 (Constant) 5.189 .669  7.760 .000   

ประเภทสินเช่ือ .292 .059 .289 4.922 .000 .574 1.744 

วงเงินสินเช่ือ 

อตัรากาํไร 

ระยะเวลาผอ่น

ชาํระ 

.155 

-.289 

.290 

.073 

-.101 

.077 

.143 

-.180 

.179 

2.124 

-2.873 

3.768 

.034 

.004 

.000 

.437 

.504 

.876 

2.289 

1.894 

1.141 

ระยะเวลา

พิจารณา 

-.553 .058 -.464 -9.515 .000 .831 1.203 

        

R  =  .471 SE est   = .46792 F   =   .000        

 R 2 =  .221         

จากตาราง ผลการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ ระหวา่งลกัษณะของสินเช่ือท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือของลูกคา้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พบวา่ตวั

แปรอิสระคือลกัษณะของสินเช่ือทุกตวัมีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงกบัการตดัสินใจใช้

บริการสินเช่ือของลูกคา้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดยตวัแปรทั้งหมดมีผลต่อ

การตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือของลูกคา้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ร้อยละ 

47.10 และสามารถอธิบายการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือของลูกคา้ธนาคารอิสลาม

แห่งประเทศไทย ได้ร้อยละ 22.10 (R2 = 0..221)จากการพิจารณาเพื่อพิจารณา

จดัลาํดบัความสาํคญัใหแ้ก่ตวัแปรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจพบวา่ ระยะเวลาการพิจารณา

สินเช่ือ(APP) มีความสําคญัมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ ไดแ้ก่ประเภทสินเช่ือ (TYPE) 



459 

วารสารการเงิน การลงทนุ การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีที ่3 ฉบบัที่ 1 (มกราคม-มีนาคม2556) 

 

อตัรากาํไร(PRO) ระยะเวลาผ่อนชาํระ(PAY) และวงเงินสินเช่ือ(CRE) มีค่า Beta 

เท่ากบั -.464 .289  -.180 .179  และ .143ตามลาํดบั  

 

ตารางแสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ (R ) และสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ 

(R2)ของการวิเคราะห์พหุคูณแบบถดถอยลักษณะของสินเช่ือที่มีผลต่อการตัดสินใจ

ใช้บริการสินเช่ือของลูกค้าธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย                       

Model Summary b 

Model R R Square Adjusted R  

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .471 .221 .212 .46792 

a. Predictors: (Constant), APP, PAY, CRE, TYPE, PRO  

b. Dependent Variable: TOTAL 

 

จากตารางพบวา่ลกัษณะของสินเช่ือมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R ) 

เท่ากบัร้อยละ 47.1 และสามารถพยากรณ์การตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือของลูกคา้

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ได ้22.1 %  โดยตวัแปรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจคือ

ระยะเวลาการพิจารณาสินเช่ือ(APP) 

5. สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล 

โดยภาพรวมพบวา่ค่าเฉล่ียลกัษณะของสินเช่ือท่ีมีผลการตดัสินใจใชบ้ริการ

ดา้นสินเช่ือของธนาคารมีค่าเฉล่ียการตดัสินใจอยูใ่นระดบัปานกลาง และจากผลการ

ทดสอบสมมติฐานพบวา่ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลท่ีมาขอใช้บริการดา้นสินเช่ือและ

ไดรั้บการอนุมติัวงเงินสินเช่ือไม่มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการดา้นสินเช่ือของลูกคา้

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ในทุก ๆ ดา้น  

 จากผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการดา้นสินเช่ือมาก

ท่ีสุดและมากกวา่ดา้นอ่ืน ๆ คือ ดา้นหลกัศาสนาอิสลาม และจากผลการศึกษายงัพบวา่
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ลักษณะของสินเช่ือท่ีลูกค้าต้องการมากท่ีสุดคือได้รับอัตรากําไรของลูกค้าชั้ นดี 

(prime rate)  

6. ข้อเสนอแนะ 

 1. ลูกคา้ของธนาคารให้ความสําคญักบัความมัน่คงและการประชาสัมพนัธ์ 

ของธนาคารมากท่ีสุด ดงันั้นธนาคารตอ้งเร่งทาํการประชาสัมพนัธ์ผ่านทางส่ือต่างๆ 

เพื่อให้ลูกค้าทั่วไปได้รับรู้ถึงข่าวสารต่าง ๆเก่ียวกับธนาคาร โดยเฉพาะการ

ประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนและลูกคา้ทัว่ไปทราบวา่ธนาคารเป็นธนาคารรัฐวิสาหกิจ

ท่ีมีความมัน่คงสูงกวา่ธนาคารพาณิชยโ์ดยทัว่ไป  

 2. จากผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจมากท่ีสุดและมากกว่า

ด้านอ่ืน ๆ คือ ด้านหลักศาสนาอิสลาม ดังนั้นธนาคารตอ้งประกาศให้ลูกค้าทราบว่า

ธนาคารดาํเนินธุรกิจโดยใชห้ลกัศาสนาเพื่อสร้างความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้ในการใชบ้ริการ 

             3. จากผลการศึกษาพบว่าลกัษณะของสินเช่ือท่ีลูกค้าตอ้งการมากท่ีสุดคือ

ได้รับอตัรากาํไรของลูกคา้ชั้นดี (prime rate) คือมีอตัราท่ีตํ่า ดงันั้นธนาคารตอ้งมี

นโยบายในการกาํหนดอตัรากาํไรท่ีชดัเจนสําหรับลูกคา้ เพื่อให้ลูกคา้มาใชบ้ริการกบั

ธนาคาร 

            4. ลูกคา้ตอ้งการให้สินเช่ือท่ีไดรั้บสามารถผ่อนชาํระตามท่ีตอ้งการ ดงันั้น

ธนาคารควรมีการกาํหนดเง่ือนไขดงักล่าวร่วมกบัลูกค้า เพื่อให้ลูกคา้เกิดความพึง

พอใจสูงสุด และใชบ้ริการกบัธนาคารตลอดไป 

ข้อเสนอแนะสําหรับการทาํวจัิยในคร้ังต่อไป 

1. การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองการตดัสินใจใช้บริการ

ด้านสินเช่ือของลูกค้าธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สํานักงานใหญ่ โดย

ข้อเสนอแนะในคร้ังต่อไปควรศึกษาเพื่อเปรียบเทียบกับธนาคารพาณิชย์ท่ีอยู่ใน 

กรุงเทพมหานคร เพื่อนําผลการศึกษาท่ีได้มาปรับปรุงพฒันาบริการของธนาคาร

ต่อไป 

2. ควรมีการศึกษาในดา้นของผูป้ฏิบติังาน เพื่อจะไดรั้บทราบอุปสรรคในการ

ทาํงานเพื่อหาหนทางแกไ้ข อนัจะนาํไปสู่การสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้เพื่อให้
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