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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการเลือกใช้บริการสินเชื่อธนาคารของพนักงานเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหานครเมื่อจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ 2) อิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่
ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อธนาคาร ของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจาก
ตัวอย่างจานวน 400 ราย ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบไปด้วย
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทาง
เดียว และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ
ผลการวิจัยพบว่า
1) การเลือกใช้บริการสินเชื่อธนาคารของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อจาแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคลมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ เมื่อจาแนกตาม ระดับการศึกษา และรายได้
2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ การเลือกใช้บริการสินเชื่อธนาคารของพนักงานเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์ (b = 0.11) ราคา (b = 0.28) ช่องทางการจัดจาหน่าย
(b = 0.21) และการส่งเสริมทางการตลาด (b = 0.10) สมการมีอานาจการพยากรณ์เท่ากับร้อยละ 35 และ
สามารถเขียนสมการได้ดังนี้
Y = 0.11X1* +0.28X2** +0.21X3** +0.10X4*
คาสาคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด บัตรสินเชื่อธนาคาร พนักงานเอกชน
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ABSTRACT
The objectives of this research include 1) To study the choosing bank loan service of
private employees in Bangkok when classifies by personal factors and 2) The influence of
marketing mix factors that is affected the selection of bank loan service of private employees
in Bangkok. In addition, a researcher collected data from a sample of 400 cases by using
convenient random sampling. The statistics used for data analysis consisted of frequency,
percentage, average, standard deviation, T value analysis, one-way analysis of variance and
multiple regression analysis.
The result of this study indicated that
1) Selection of bank loan service of private staffs in Bangkok as classified by the
personal factors, there are statistically significant differences and to categorized by education
level and income.
2) The factors of the marketing mix that affects the selection of bank loan service of
private employees in Bangkok which includes the product (b=0.11), price (b=0.28), distribution
channel (b=0.21) and marketing promotion (b=0.10). Besides that, the equation has a
predictive power equal to 35; and it can write the equation as follows
Y = 0.11X1* +0.28X2** +0.21X3** +0.10X4*
Keywords: Marketing Mix, Bank Loan Service ,Private Staffs
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1. บทนา
ปัจจุบันสินเชื่อเข้ามามีบทบาทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในชีวิตของคนเราทุกคน จากการเติบโตของภาค
ธุรกิจ และกลยุทธ์ทางการตลาด ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นอุปสงค์ของลูกค้า การมีสินเชื่อมีผลดี เพราะทาให้ เกิด
การเงินหมุนเวียนเข้าสู่ตลาด และเกิดการกระตุ้นทางเศรษฐกิจ ขณะเดียวกั นก็มีผลเสียหากผู้บริโภคใช้สินเชื่อ
อย่ า งไม่ มี ก ารวางแผน จนก่ อ ให้ เ กิ ด หนี้ เ สี ย ในระบบได้ กล่ า วได้ ว่ า ความสามารถของผู้ ข อสิ น เชื่ อ และ
ความสามารถในการชาระคืนภายในกาหนดเวลาที่ตกลงกันไว้มีความสาคัญต่อธุรกิจนี้ ด้วยภาวการณ์ เติบโต
ของตลาด จึงหลีกเลี่ยงไม่พ้นกับการแข่งขันกันอย่างรุนแรงในธุรกิจดังกล่าว การแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดใน
ลูกค้าบุคคลไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบุคคล สินเชื่อที่อยู่อาศัยและบัตรเครดิต เป็นต้น จึงเกิดขึ้นมากในปัจจุบัน
สิ น เชื่ อ สามารถทาให้ คุ ณ ภาพชี วิ ต ดีขึ้ น กว่ า เดิ ม โดยสามารถจั ด หาสิ น ค้ า และบริ ก ารมาใช้ เ พื่ อ
ตอบสนองความต้องการได้สะดวกรวดเร็ว และทันต่อความต้องการโดยเฉพาะสินค้าที่จาเป็นและมีราคาสูง
เช่น บ้าน ที่ดิน และสิ่งอานวยความสะดวกในชีวิตประจาวัน เป็นต้น นอกจากนี้สินเชื่อยังช่วยขจัดความทุกข์
ยากได้ในคราวจาเป็น เช่น การเจ็บป่วยกะทันหัน หรือกรณีมีเหตุฉุกเฉิน สถาบันการเงินเกือบทุกแห่งมีรายได้
จากธุรกิจสินเชื่อเป็นรายได้หลัก จากการที่สถาบันการเงินมีหน้าที่ในการระดมเงินออมจากผู้มีเงินเหลือเก็บ
ออมและนาเงินดังกล่าวมาหมุนเวียนให้แก่ผู้ออมกับอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับจากผู้กู้ (สุรเสกข์ พงษ์หาญยุทธ์ ,
2561: 92) กล่าวได้ว่า มนุษย์ใช้สินเชื่อเพื่อตอบสนองความต้องการของตน ตั้งแต่ในระดับพื้นฐานอันได้แก่
ปัจจัยสี่ ไปจนถึง ขั้นสูงสุดคือการเติบเต็มความต้องการของชีวิตสาหรับพนักงานเอกชนในกรุงเทพมหานคร
มนุษย์เงินเดือนที่มีรายได้ในระดับปานกลางไปยังค่ อนข้างน้อย ต่อค่าครองชีพที่สูงในเมืองหลวงของประเทศ
ไทย การจะตอบสนองความต้องการดังกล่าวจะเป็นต้องมีการบริการจากสิ นเชื่อ และสินเชื่อธนาคารเป็น
ช่องทางหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการดารงชีวิต
งานวิจัยดังกล่าวเกิดขึ้นโดยมีความมุ่งหมายในการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจ
ศึกษาเรื่องการใช้บริการสินเชื่อธนาคาร ของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ในมิติของความแตกต่าง
ของปัจจัยส่วนบุคคล และการใช้ส่วนประสมทางการตลาด โดยมุ่งหวังจะนาเสนอเขตแดนของความรู้ทางด้าน
การตลาดและการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาการเลือกใช้บริการสินเชื่อธนาคารของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครเมื่อจาแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล
2. อิทธิพลของปั จจัยส่ว นประสมทางการตลาดที่ส่ งผลต่อการเลื อกใช้บริการสินเชื่อธนาคาร ของ
พนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
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สมมติฐานในการศึกษา
1. การเลือกใช้บริการสินเชื่อธนาคารของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครมีความแตกต่างกัน
เมื่อจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อธนาคาร ของพนักงานเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัย มุ่งเน้นการศึกษาวิจัยเชิง ปริมาณ โดยการศึกษาจากหนังสือ บทความ วารสาร งานวิจัย และ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
2.1 แนวคิดเรื่องส่วนประสมทางการตลาด
ส่วนประสมทางการตลาด เปรียบเสมือนปัจจัยที่สาคัญที่ช่วยให้การดาเนินธุรกิจด้ านการตลาดบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายขององค์กร ซึ่งต้องอาศัยปัจจัยด้านต่าง ๆ ร่วมกัน โดย ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ
คณะ (2552: 80-81) ได้กล่าวไว้ว่าส่วนประสมการตลาดหมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่งบริษัท
ใช้ร่วมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย
Armstrong and Kotler (2009: 616) เสนอว่า ส่วนประสมทางการตลาดคือ ปัจจัยที่ที่ประกอบด้วย
1) ด้านผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งที่นาเสนอแก่ตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและต้องสร้าง
คุณ ค่ าให้ เ กิด ขึ้ น เป็ น ตั ว ส าคั ญที่ มี ร ายละเอี ย ดที่จ ะต้ องพิ จารณารายละเอี ยด เช่น ความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์ (Produce Variety) ชื่อตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ (Brand Name) คุณภาพ ของผลิตภัณฑ์ (Quality)
การรับระกันผลิตภัณฑ์ (Warranties)และการรับคืนผลิตภัณฑ์ (Returns)
2) ด้านราคา หมายถึง ต้นทุนที่ลูกค้าต้องจ่ายในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการรวมถึงความพยายาม
ในการใช้ความคิดและการก่อพฤติกรรม เปรียบเสมือนคุณค่าทั้งหมดที่ลูกค้ารับรู้เพื่อให้ได้ผลประโยชน์จากการ
ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป
3) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่จะนาเสนอบริการให้แก่ลูกค้าซึ่งต้อง
พิจารณาในส่วนของที่ตั้ง สถานที่ในการบริการให้แก่ลูกค้า ช่องทางในการนาเสนอการให้บริการแก่ลูกค้าที่
สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ง่าย ไม่ต้องใช้ความยากลาบากในการมาขอรับบริการ รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ซึ่งใน
ปัจจุบันรูปแบบในการนาเสนอบริการมีการใช้เครื่องมือไปรษณีย์การสื่อสารโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือ
โทรศัพท์ทาให้สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้มากขึ้น
4) ด้านการส่งเสริมการตลาด หมายถึง การติดต่อสื่อสารข้อมูลระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ การสร้างทัศนคติ
และพฤติกรรมการซื้อ ซึ่งการส่งเสริมการตลาดเพื่อให้กลุ่มเป้า หมายเข้าใจและเห็นคุณค่าของสิ่งที่เสนอขาย
เป็นการให้ความรู้ ชักจูง หรือเป็นการเตือน ความจาเป็นของตลาดเป้าหมายที่มีต่อตราสินค้าและผลิตภัณฑ์
สินค้าหรือบริการ
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2.2 การเลือกใช้บริการสินเชื่อธนาคาร
ผู้วิจัยกาหนดแนวทางตามระดับความต้องการ 5 ประการ ของ Maslow ซึง่ ในทางการตลาด ผู้ทา
ธุรกิจจะต้องศึกษาถึงพฤติกรรมภายในของลูกค้าด้วย เช่น แรงบันดาลใจ ความรัก ความนิยม ซึ่งก็จะมา
เกี่ยวข้องกับด้านจิตวิทยาของมนุษย์ ทาให้นักการตลาดต้องมาวิเคราะห์ว่า มีปัจจัยอะไรที่ทาให้แต่ละคนมี
ความต้องการไม่เหมือนกัน Maslow ได้คิดค้นทฤษฎีแรงจูงใจ - The Theory of Human Motivation ขึ้นมา
ซึ่งเกี่ยวข้องกับพื้นฐานในการดารงชีวิตของมนุษย์ บนความคิดที่ว่า การตอบสนองต่อแรงจูงใจจะเกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมเบื้องหลังของมนุษย์ โดยบอกถึง ลาดับขั้นความต้องการของมนุษย์ ที่มีแนวโน้มความต้องการอัน
ใหม่ที่สูงขึ้น เมื่อความต้องการพื้นฐานได้รับการตอบสนองแล้ว (การตลาดเข้าใจได้, 2562)
โดยลาดับขั้นความต้องการของมนุษย์ในการดารงชีวิต ตามหลักของมาสโลว์ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ
ดังนี้
1) ความต้องการทางกายภาพ หรือ ความต้องการด้านปัจจัยสี่ เป็นความต้องการพื้นฐานที่มนุษย์
ต้องการอย่างแรก เพื่อให้ดารงชีวิตได้อย่างปกติ ได้แก่ ปัจจัยสี่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ที่พักอาศัย
และรวมถึงสิ่งที่ทาให้การดารงชีวิตสะดวกสบายมากขึ้นในทางกายภาพ
2) ความต้องการด้านปลอดภัย หรือ ความต้องการความมั่นคงในชีวิต หลังจากที่มีปัจจัยสี่ครบแล้ว
ขั้นต่อมามนุษย์จะต้องการเรื่องความปลอดภัย เพื่อให้ชีวิตมีความั่นคงมากขึ้น หรือบางคนก็มีคนที่ต้องดูแล พ่อ
แม่ หรือครอบครัว การสร้างความปลอดภัยและมั่นคงให้กับชีวิต จะทาให้เ ราดารงชีวิตได้โดยไม่รู้สึกกังวลหรือ
เป็นห่วง ทั้งตัวเองและคนรอบข้าง
3) ความต้องการทางสังคม ขั้นตอนมา เมื่อมีความมั่นคงในชีวิตแล้ว คนเราก็ต้องการความรัก ความ
เป็นเจ้าของและการยอมรับจากคนรอบข้าง เพื่อให้ตัวเองรู้สึกมีค่าในกลุ่มของตนเอง เพราะมนุษย์ก็เป็นสัตว์
สังคม และเรามักชอบเปรียบเทียบสถานะกับผู้อื่นเสมอ
4) ความต้องการการยอมรับนับถือ เมื่อผ่านขั้นที่ 3 มาแล้ว มนุษย์ต้องการขยายการยอมรับให้ใหญ่
ขึ้น ไม่ใช่แค่ยอมรับในกลุ่มของตนเองเท่านั้น แต่ต้องได้รับการยอมรับในวงกว้างขึ้นอีก โดยต้องการที่จะเปลี่ยน
สถานะทางสังคมให้ สูงขึ้นด้วย เพื่อให้คนอื่นมองเห็นว่าเรามีคุณค่า มีชื่อเสียง เกียรติยศ ฐานะตาแหน่ง และ
ได้รับการยกย่อง เคารพนับถือตามมา
5) ความต้องการความเติบเต็มชีวิต เป็นขั้นสุ ดท้าย โดยความต้องการถึงสิ่งที่จะมาเติมเต็มความ
สมบูรณ์ และคุณค่าที่แท้จริงของมนุษย์ ซึ่งแต่ละคนจะมีความปรารถนาในชีวิตสูงสุดไม่เหมือนกัน ซึ่งคนที่
มาถึงขั้นนี้ส่วนใหญ่ มักจะเล็งเห็นประโยชน์ของคนอื่นหรือสังคมส่วนรวมเป็นสาคัญ
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วรพล ดีขาว (2559) ศึกษา พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อเคหะของธนาคารออมสิน เขตชลบุรี 1 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัย
ส่วนบุคคลและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อเคหะของ
ธนาคารออมสิน เขตชลบุรี 1 เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จานวน 344 ชุด วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่า
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แจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และวิเคราะห์ด้วยแบบจาลองโลจิต พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็ นเพศชาย อายุ 20-30 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพโสด อาชี พพนักงานบริษัทหรือรับจ้าง
รายได้เฉลี่ ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ผลที่ได้จากแบบจาลองโลจิตแสดงให้ เห็นว่า เพศ (หญิง) อายุ
อาชีพ (ธุรกิจส่วนตัว) เป็นปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อเคหะของธนาคารออม
สิน เขตชลบุรี 1 ผลการวิเคราะห์ของรู ปแบบโลจิตพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อ
เคหะของธนาคารออมสิน เขตชลบุรี 1 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .10 ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ปัจจัยด้านช่อง
ทางการจัดจาหน่ายในด้านการผ่อนชาระเงินกู้ได้หลายวิธี ปัจจัยด้านบุคลากรในด้านพนักงานมีความสุภาพ
มนุ ษยสั มพั น ธ์ดี และเต็มใจให้ บ ริ การ ปัจจัยด้า นกระบวนการในด้ านระบบการทางานที่ถูกต้อง แม่นยา
น่าเชื่อถือ ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพในด้านมีสิ่งอานวยความสะดวกครบถ้วน
สุรเสกข์ พงษ์หาญยุทธ์ (2561) ศึกษาอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความจงรักภักดี
ในการเลื อ กใช้ บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ ธนาคารพาณิ ช ย์ ใ น เขตกรุ ง เทพมหานคร โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ได้ แ ก่
1) เพื่อศึกษาถึงความจงรักภักดีในการเลือกใช้บริการสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครจาแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล และ 2) เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความจงรักภักดีใน
การเลือกใช้บริการสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างได้แก่ลูกค้าเลือกใช้บริการ
สินเชื่อธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครจานวน 402 ราย ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้ นตอน ด้วย
การแยกเขตของกรุงเทพมหานครออกเป็น 6 เขตการปกครอง ทาการจับเขตตัวแทน 6 เขต แล้วจับรายชื่อ
ธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในแต่ละเขตนั้น ดาเนินการเก็บข้อมูลจากลูกค้าตัวอย่างธนาคารในแต่ละเขตจานวนที่ละ
67 ราย วิเคราะห์สถิติพรรณนา ด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ย งเบน สถิติสรุปอ้างอิง วิเคราะห์ด้วย การ
วิเคราะห์ ที การวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบทางเดียว และสถิติส รุปอ้างอิง เพื่อการทดสมมติฐ านเรื่อง
อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความจงรักภักดีในการเลือกใช้บริการสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ใช้การวิเคราะห์ตัวแบบสมการเชิงโครงการ ผลการวิจัยพบว่า
1. ความจงรักภักดีในการเลือกใช้บริการสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครจาแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคลของลูกค้า มีความแตกต่างกันตาม อายุ การศึกษา รายได้ และอาชีพ
2. ส่ว นประสมทางการตลาดที่ มีผ ลต่อความจงรักภักดีในการเลื อกใช้บริการสินเชื่อธนาคาร
พาณิช ย์ ในเขตกรุ งเทพมหานครอย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติ (β = 0.88) โดย สามารถแสดงค่าน้าหนักของ
องค์ประกอบได้ดังนี้ ผลิ ตภัณฑ์ (x = 0.14 ) ราคา (x = 0.15 ) ช่องทางการจัดจาหน่าย (x = 0.18) การ
ส่งเสริมการตลาด(x = 0.45 ) บุคลากร(x = 0.48 ) สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ(x = 0.48 ) และกระบวนการ
ให้บริการ(x = 0.47)
สิริรัก บุญมี และ ชณทัต บุญรัตนกิตติภูมิ (2562) ศึกษาปัจจัยส่วนผสมการตลาดกับกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อ ประเภทโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน จังหวัดชุมพร โดยการ
วิจัยในครั้งนี้ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดส่งผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อ
ประเภทโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน จังหวัดชุมพร เป็นการวิจัยแบบเชิงปริมาณ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาดกับกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
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สินเชื่อประเภทโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน จังหวัดชุมพรใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การสารวจความคิดเห็นจากลูกค้าที่มาใช้บริการสินเชื่อประเภทโครงการธนาคารประชาชนธนาคารออมสิน
จังหวัดชุมพรจานวน 2,866 คน เก็บตัวอย่างจานวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่าผลิตภัณฑ์สินเชื่อ การส่งเสริม
การตลาด พนักงานธนาคารผู้ให้บริการ สถานที่ให้บริการและภาพรวมการให้บริการของธนาคาร กระบวนการ
ทางานและรูปแบบการให้บริการของธนาคาร และผลิตภาพและคุณภาพอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อนุรักษ์ เพ็ชรอินทร (2558) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ
สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน). โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภูมิหลังทางประชากร ปัจจัย
ส่วนบุคคล ปัจจัยทางการตลาด ของผู้ใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน) เพื่ อศึกษา
ความแตกต่างภูมิหลังทางประชากรของผู้ใช้บริการกับปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อส่วน
บุคคลธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน) เพื่อศึกษาความแตกต่างภูมิหลังทางประชากรของผู้ใช้บริการกับปัจจัย
ทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารยูโอบีจากัด (มหาชน) ใช้การศึกษาวิจัยเชิง
ปริ มาณ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้ งนี้ เป็นผู้ ที่ เคยใช้บริการสิ นเชื่อส่ ว นบุคคลธนาคารยูโ อบี จากั ด
(มหาชน) มีจานวนทั้งสิ้น 113,135 คน โดยแบ่งผู้ใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล เป็นปีที่เริ่มใช้บริการสินเชื่อส่วน
บุคคลของธนาคารยูโ อบี จ ากัด (มหาชน) เป็ นครั้งแรก ผู้ศึกษาจึงได้กาหนดการสุ่มตัวอย่างทั้งหมด 300
ตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน) ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ให้ความสาคัญกับปัจจัยส่วนบุคคลในการเลือกใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน) ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 ทั้งนี้ความต้องการเติมเต็มชีวิตมีความสาคัญในระดับมาก
และมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.50 และกลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับความต้องการปัจจัยสี่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
เท่ากับ 3.15
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน) ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ให้ความสาคัญกับปัจจัยทางการตลาดในการเลือกใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน) ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 ทั้งนี้ปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มีความสาคัญใน
ระดับมากและมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.80 และกลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับปัจจัยทางการตลาดด้านราคา มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 3.22
กรอบแนวคิดในการทาวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ แนวคิดเรื่องส่วนประสมทางการตลาด (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ
คณะ ,2552: 80-81;Armstrong and Kotler 2009: 616) แนวคิดเรื่อง การเลือกใช้บริการสินเชื่อธนาคาร
ตามแนวทางตามระดับความต้องการ 5 ประการ ของ Maslow (อ้างถึงใน การตลาดเข้าใจได้ , 2562) และ
งานวิจัยของ วรพล ดีขาว (2559); สุรเสกข์ พงษ์หาญยุทธ์ (2561);สิริรัก บุญมี และ ชณทัต บุญรัตนกิตติภูมิ
(2562) และ อนุรักษ์ เพ็ชรอินทร (2558) ผู้วิจัยนามาสร้างกรอบแนวคิดได้ดังนี้
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แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการทาวิจัย

3. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจั ยเรื่ อง ปัจ จั ยส่ ว นประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการเลื อกใช้บริการสิ นเชื่อธนาคาร ของ
พนักงานเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร เน้นการใช้วิธีการวิจัยเชิง ปริมาณเก็บข้อมูลจาก พนักงานเอกชน ใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้การสุ่มแบบสะดวก หาขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบประชากรจาดสูตรของ
Cochran (1953) เครื่องมือได้แก่แบบสอบถามที่ผ่านความตรงเชิงเนื้อหา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบไป
ด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ

4. ผลการวิจัย
1. คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็น ร้อยละ 51.25 มีอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ
41.25 จบระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ59.25 มีรายได้ 20,001–25,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ
40.50
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2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และการเลือกใช้บริการสินเชื่อธนาคาร
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมอยู่ในระดับ อยู่ในระดับมาก (Mean = 4.20) โดย
ด้านผลิตภัณฑ์ได้รับการประเมินในระดับมากที่สุด (Mean = 4.35) ส่วนราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย และ
การส่งเสริมทางการตลาด ได้รับการประเมินระดับมาก (Mean = 4.12, 4.18,4.14) การเลือกใช้บริการสินเชื่อ
ธนาคารของพนั ก งานเอกชนในเขตกรุ ง เทพมหานคร ในภาพรวมได้ รั บ การประเมิ น ในระดั บ มากที่ สุ ด
(Mean = 4.24) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความต้องการด้านปัจจัยสี่ ความต้องการความมั่นคงในชีวิต
จะอยู่ในระดับมากที่สุด (Mean = 4.58, 4.27) ความต้องการทางสังคม ความต้องการการยอมรับนับถือ
ความต้องการความเติบเต็มชีวิต จะอยู่ในระดับมาก (Mean = 4.17, 4.18,4.01) ตามลาดับ
3. ผลการทดสอบสมมติฐาน
1. การเลือกใช้บริการสินเชื่อธนาคารของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครมีความแตกต่างกัน
เมื่อจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ตารางที่ 1 การเลือกใช้บริการสินเชื่อธนาคารของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อจาแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล
การเลือกใช้บริการสินเชื่อธนาคาร
เพศ
อายุ
การศึกษา
รายได้
ความต้องการด้านปัจจัยสี่
0.380
0.267
4.549**
2.136
ความต้องการความมั่นคงในชีวิต
0.147
0.857
5.725**
5.281**
ความต้องการทางสังคม
0.367
2.259
10.504**
9.321**
ความต้องการการยอมรับนับถือ
0.240
3.246*
9.722**
6.915**
ความต้องการความเติบเต็มชีวิต
0.952
2.247
10.653**
8.602**
ภาพรวม
0.249
2.228
15.455** 10.292**
การเลือกใช้บริการสินเชื่อธนาคารของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อจาแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคลมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ เมื่อจาแนกตาม ระดับการศึกษา และรายได้
2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อธนาคาร ของพนักงานเอกชนใน
เขตกรุ ง เทพมหานคร ผู้ วิ จั ย ทดท าการทดสอบค่ าสหสั มพั น ธ์ แ บบเพี ยร์ สั น พบว่ า ตั ว แปรอิ ส ระไม่มี คู่ ใ ดมี
ความสัมพันธ์กันเกิน 0.80 จึงไม่พบปัญหาภาวะเส้นตรงร่วมเชิงพหุสามารถทาการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุ
ได้ผลดังนี้
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ตารางที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อธนาคาร ของพนักงานเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร
B
SE.
Beta
t
sig
(Constant)
1.31
0.25
5.15**
0.00
ผลิตภัณฑ์
0.11
0.05
0.09
2.06*
0.04
ราคา
0.28
0.04
0.35
7.02**
0.00
ช่องทางการจัดจาหน่าย
0.21
0.05
0.22
4.32**
0.00
การส่งเสริมทางการตลาด
0.10
0.04
0.11
2.29*
0.02
R2 = 0.35
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ การเลือกใช้บริการสินเชื่อธนาคารของพนักงานเอกชนใน
เขตกรุ งเทพมหานคร ประกอบไปด้ว ย ผลิ ตภัณฑ์ (b = 0.11) ราคา (b = 0.28) ช่องทางการจัดจาหน่าย
(b = 0.21) และการส่งเสริมทางการตลาด (b = 0.10) สมการมีอานาจการพยากรณ์เท่ากับร้อยละ 35 และ
สามารถเขียนสมการได้ดังนี้
Y = 5.15** +0.11X1* +0.28X2** +0.21X3** +0.10X4*

5. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
5.1. สรุปและอภิปรายผล
1. การเลือกใช้บริการสินเชื่อธนาคารของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อจาแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคลมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ เมื่อจาแนกตาม ระดับการศึกษา และรายได้
ผลการวิจัยดังกล่าวจะสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรเสกข์ พงษ์หาญยุทธ์ (2561) ที่ศึกษาอิทธิพลของส่วน
ประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ ความจงรั ก ภั ก ดี ใ นการเลื อ กใช้ บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ ธนาคารพาณิ ช ย์ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร ที่ผลการวิจัยพบว่า การเลื อกใช้บริการสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร
จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของลูกค้า มีความแตกต่างกันตาม การศึกษา และรายได้ ในขณะที่ การเลือกใช้
บริการสินเชื่อธนาคารของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลมีความ
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ เมื่อจาแนกตาม เพศ และ อายุ ซึ่งจะขัดแย้งกับงานวิจัยของ วรพล
ดีขาว (2559) ที่ศึกษา พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริ การสิ น เชื่อเคหะของธนาคารออมสิ น เขตชลบุรี 1 โดยผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสินเชื่อเคหะของธนาคารออมสิน เขตชลบุรี 1 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .10 ได้แก่ เพศ และ
อายุ
2. ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ การเลื อกใช้บริการสินเชื่อธนาคารของพนักงาน
เอกชนในเขตกรุ ง เทพมหานคร ประกอบไปด้ ว ย ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ราคา ช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ย
และการส่ งเสริ มทางการตลาด ผลการวิจัยดังกล่ าวจะสอดคล้ องกับงานวิจัยของ สุ รเสกข์ พงษ์หาญยุทธ์
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(2561) ที่ศึกษาอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความจงรักภักดีในการเลือกใช้บริการสินเชื่อ
ธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความจงรักภักดีในการ
เลือกใช้บริการสิ นเชื่อธนาคารพาณิชย์ ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (β = 0.88) โดย
สามารถแสดงค่าน้าหนักขององค์ประกอบได้ดังนี้ ผลิตภัณฑ์ (x = 0.14) ราคา (x = 0.15) ช่องทางการจัด
จาหน่าย (x = 0.18) การส่งเสริมการตลาด(x = 0.45) และงานวิจัยของ สิริรัก บุญมี และ ชณทัต บุญรัตนกิตติ
ภูมิ (2562) ทีศ่ ึกษาปัจจัยส่วนผสมการตลาดกับกระบวนการตั ดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อ ประเภทโครงการ
ธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิ น จั งหวัดชุ มพร ที่พบว่า ผลิ ตภั ณฑ์ สิ นเชื่อ การส่ งเสริ มการตลาด
พนักงานธนาคารผู้ให้บริการ สถานที่ให้บริการและภาพรวมการให้บริการของธนาคาร กระบวนการทางานและ
รูปแบบการให้บริการของธนาคาร และผลิตภาพและคุณภาพอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5.2 ข้อเสนอแนะเพื่อนาไปใช้ในการวิจัยครั้งนี้
1. ความแตกต่างของระดับการศึกษา และรายได้จะมีผลต่อ การเลือกใช้บริการสินเชื่อธนาคาร
ของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้นผู้ที่สนใจจะวางกลยุทธ์เพื่อสร้างความแตกต่างในการแข่งขัน
จาเป็นต้องให้ความสาคัญต่อปัจจัยดังกล่าว ผู้ที่มีระดับการศึกษา และรายได้ที่สูงกว่ามีแนวโน้มจะต้องการ
สินเชื่อที่ ตอบสนองต่อ ความต้องการทางสังคม ความต้องการการยอมรับนับถือ ความต้องการความเติบเต็ม
ชีวิต มากกว่า ผู้ที่มีระดับการศึกษา และรายได้ที่ต่ากว่าอย่างมีนัยสาคัญ ดังนั้นการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มคน
ดังกล่าวจึงต้องมุ่งเน้นประโยชน์ของบริการสินเชื่อธนาคาร ที่ตรงกับความต้องการที่แท้จริงดังกล่าว
2. ผลการวิจัยพบว่า ลูกค้าที่สูงวัยจะมีความต้องการใช้บริการสินเชื่อธนาคารเพื่อเติบเต็ม ความ
ต้องการการยอมรับนับถือ ดังนั้นการให้บริการที่แสดงถึงความแตกต่างให้กับลูกค้าที่สูงวัยจะสร้างประทับใจได้
ตั้งแต่แรกใช้บริการ และการจัดข้อมูลส่งเสริมการตลาดให้ตอบสนองความต้องการดังกล่าวจึงมีความสาคัญ
เป็นอย่างยิ่ง
3. ส่วนประสมทางการตลาดทุกมิติสามารถทาให้ การเลือกใช้บริการสินเชื่อธนาคารมีแนวโน้ม
สูงขึ้นได้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจึงต้องจั ดส่วนประสมทางการตลาดในทุกมิติให้สอดคล้ องและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน
5.3 ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. งานวิจั ย ดั งกล่ าวมุ่งเน้ น แต่การทาวิจั ยเชิง ปริมาณผู้ ที่ส นใจอาจขยายการทาวิ จัยเชิ ง
คุณภาพเสริมเพื่อข้อมูลที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้น
2. ด้วยข้อจากัดด้านเวลาทาให้การสุ่มตัวอย่างในงานดังกล่าวไม่ใช้การสุ่มแบบคานึงโอกาส
ทางสถิติผู้สนใจอาจพัฒนางานโดยใช้การสุ่มที่น่าเชื่อถือ การขยายเขตแดนในการจัดเก็บ เพื่อทาให้งานมีความ
น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
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3. ค่าอานาจการพยากรณ์ที่ได้จากส่วนประสมทางการตลาดยังไม่ สูงมากนัก แสดงให้เห็นว่า
การเลือกใช้บริการสินเชื่อธนาคารยังมีปัจจัยอื่นที่ส่งผล ผู้ที่สนใจอาจต่อยอดโดยการศึกษาตัวแปรอิสระอื่นๆ
เพิ่มเติม เพื่อขยายเขตแดนความรู้ดังกล่าว
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