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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยส่วนผสม
ทางการตลาดและปัจจัยการให้บริการของธนาคารออมสิน สานักงานใหญ่กับการตัดสินใจในการใช้บ ริก าร
สินเชื่อของผู้ประกอบการขนาดย่อม กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการด้ านสินเชื่อธนาคารออมสิน
สานักงานใหญ่ จานวน 400 คน การวิจัยเชิงสารวจ (survey Research) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลทดสอบความมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 และหาระดับ
ความสัมพันธ์ t-test, F-test โดยวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดี ยว (One-way ANOVA) การวิเคราะห์
การถดถอยและสหสั ม พันธ์ แ บบขั้ นตอน (multiple regression analysis- enter) ผลการวิ เ คราะห์พบว่า
ปัจจัยส่วนบุคคลเกี่ยวข้องกับ ปัจ จัย ที่มีความสัมพันธ์กับการตัด สินใจในการใช้ บริการสินเชื่ อจากธนาคาร
ออมสิน สานักงานใหญ่ โดยภาพรวมเป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 25 –34 ปี จบการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญา
ตรี มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว มีรายได้ 10,001-20,000 บาท และมีหนี้สิน 50,001 บาทขึ้นไป และปัจจัยส่วนผสม
ทางการตลาดและการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจในการใช้บริการสินเชื่อ
จากธนาคารออมสิน สานักงานใหญ่ โดยภาพรวม ลูกค้าเห็นด้วยกับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด อยู่ในระดับ
มาก
คาสาคัญ: ส่วนผสมทางการตลาด บริการสินเชื่อ ธนาคารออมสินสานักงานใหญ่
Abstract
This research aims to study the relationship between personal factors and the
marketing mix and service factors of Government Saving Bank headquarters for making decision
on using loan services by small entrepreneurs. The sampling group consisted of customers
currently using loan services from the Government Saving Bank with total of 400 individual.
The study is a survey research. The research instrument used to collect the data was
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questionnaires. The data analysis used inferential statistics with significance level of 0.05 and
a relative level t-test, F-test, ANOVA analysis (One-way ANOVA), regression analysis and
correlation step (Multiple Regression Analysis- Enter). The finding of this research contended
that personal factors related to factors associated with the decision to use loan services from
Government Saving Bank Headquarters where the overall were the female gender, aged
between 25 -34 years old, graduated higher than bachelor degree, earning salary around
10,001-20,000 Baht, and liabilities at 50,001 Baht or above. According to the marketing mix and
service factors associated with the decision to use loan services from Government Saving Bank
Headquarters, the research finding pointed out that at the overall, customers agreed with the
marketing mix factors associated with the decision to use loan services from Government
Saving Bank Headquarters at the high level.
Keywords: marketing mix; loan services; Government Saving Bank's Headquarters
บทนา
ธนาคารออมสินเป็นสถาบันการเงินของรัฐ แห่ง หนึ่ง ที่มีก ารพัฒนาองค์ กร ผลิตภัณฑ์ทางการเงิ น
รูปแบบการให้บริการ และศักยภาพของพนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการอย่ า ง
ต่อเนื่อง จึง ได้รับความเชื่อมั่นและศรัทธาจากประชาชนเป็นอย่ างดี ส่ง ผลให้กิจการของธนาคาร ออมสิ น
เจริญก้าวหน้า จนสามารถขยายเครือข่ายสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ 1,121 สาขาในปัจจุบัน ดังนั้นเพื่อเป็น
การสนองพระราชประสงค์แห่งองค์รัชกาลที่ 6 พระผู้ก่อตั้งธนาคารจึงได้กาหนดแนวทางการบริหารงานที่มุ่ง สู่
วิสัยทัศน์ “มุ่งสู่การเป็นผู้นาด้านการบริการทางการเงินแก่ลูกค้าทุกระดับเปี่ยมด้วยคุณภาพ และบริการที่
ประทับใจเพียบพร้อมด้วยการบริหารจัดการที่ดีและเทคโนโลยีที่ทันสมัยภายในปี 2559 ธนาคารออมสินได้มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาและสนับสนุนการดาเนินการเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ สัง คม และเป็นฐานใน
การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนต่อไป
จากเหตุผลและปัญหาการแข่งขันด้านการให้บริการของธนาคารออมสินข้างต้น จึงทาให้ผู้วิจัยสนใจที่
จะศึกษาโครงการการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ มีความต้องการที่จะศึกษาความคิดเห็นลูกค้าของธนาคาร
ออมสินสานักงานใหญ่ ว่ามีปัจจัยในการตัดสินใจที่จะเลือกใช้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสิน สานักงานใหญ่
ในระดับใด และมีความพึงพอใจต่างกัน ดังนั้นผลการวิจัยในครั้งนี้ จะสามารถใช้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่ง ในการ
ปรับปรุงรูปแบบสินเชื่อ วิธีการ และพัฒนาการให้บริการสินเชื่อของธนาคาร ให้ได้ตระหนักถึงความสาคัญ ของ
การตัดสินใจในการเลื อกใช้ บริก ารสินเชื่ อการประกอบการให้ มากที่ สุ ด เพื่อเป็นแนวทางใน การพัฒนา
ศักยภาพในการให้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสินเพิ่มมากขึ้นด้วย
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจในการใช้บริการสินเชื่อของผู้ประกอบการขนาดย่อมจากธนาคารออมสิน
สานักงานใหญ่
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2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ส่วนผสมทางการตลาดและการให้บริการของ
ธนาคารออมสิน สานักงานใหญ่กับการตัดสินใจในการใช้บริการสินเชื่อของผู้ประกอบการขนาดย่อม
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภคของ Hawkins, Best & Coney (2001 อ้ า งถึ ง ใน สุ ร พี
หมื่นประดิษฐ์, 2556) กล่าวว่า “พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง เรื่องที่เกี่ยวกับบุคคลแต่ละคน กลุ่มคนหรือ
องค์กร และกระบวนการที่ใช้ในการเลื อกเฟ้น การสร้างความมั่นใจ การใช้ และการกาจัดผลิตภัณฑ์ บริการ
ประสบการณ์หรือแนวความคิด เพื่อสนองความต้องการและความพึง พอใจของคน ตลอดจนผลกระทบของ
กระบวนการดังกล่าวที่มีต่อผู้บริโภคและสังคม”
2. แนวคิดและทฤษฎีส่วนผสมทางการตลาด Kotler (1997 อ้างถึงใน ฐิติภา พรหมสวาสดิ์, 2555)
กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (marketing mix หรือ 4P’s) หมายถึง ตัวทางการตลาดที่ควบคุมได้ซึ่ง
บริษัทใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจให้แก่กลุ่มเป้าหมาย หรือหมายถึง “ชุดของตัวแปรที่สามารถ
ควบคุมได้ทางการตลาด ซึ่งบริษัทนามาผสมกันเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในตลาดเป้าหมาย”
3. แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้บริโภค สิ่งเร้า หมายถึง สิ่งกระตุ้น หรือ แรงขับ ที่จะเป็นเหตุ
จู ง ใจให้ บุ ค คลกระท าหรื อปฏิ บัติ บ างสิ่ งบางอย่า ง (Evans & Berman, 1997, p. 219 อ้ า งถึ ง ใน ศิ ริ ว รรณ
เสรีรัตน์ และคณะ, 2541, น. 43) นักการตลาดจะต้องตระหนักถึง ความสาคัญของความรู้สึกหลังการซื้อของ
ผู้บริโภคให้มาก เพราะหากผู้บริโภคมีความรู้สึกไม่พอใจหรือความรู้สึกในทางลบ นอกจาก เขาจะไม่กลับมาซื้อ
ใหม่แล้ว เขายังอาจจะกลายเป็นแหล่งข่าวที่พูดปากต่อปากในทางลบ เช่น ส่งจดหมายตามไปหลังจากซื้อหรื อ
โทรศัพท์ไปถึง เพื่อเสนอให้บริการส่วนตัวเพื่อช่วยแก้ปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้น
4. แนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการ ประวัฒน์ อุตตะโมทย์ (2540, น. 14 อ้างถึงใน ชลธร มณีขัติ, 2552,
น. 35) กล่าวว่า การให้บริการเป็นสิ่งที่ทุกคนควรร่วมกันปฏิบัติ องค์กรไม่ใช่ ของผู้หนึ่งผู้ ใดเราควรร่วมกัน
พัฒนาให้ได้คุณภาพ ไม่จาเป็นที่จะต้องจบการศึกษาที่ดีแต่ประสบการณ์และความชานาญในงานก็จะสามารถ
ทางานให้เกิดคุณภาพที่ดีได้ การให้บริการควรถือหลัก “ยิ้มไว้ก่อนและปลูกรับปรับทุกข์” ถึงแม้งานให้บริการ
แก่ผู้ใช้บริการโดยตรงจะไม่ใช่งานในหน้าที่ของทุกคน แต่ควรเป็นภาระร่วมกันเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีทิศทาง
เติ บ โตที่ ดี ยิ่ ง ขึ้ น โดยให้ ค วามสะดวกต่ า ง ๆ ต่ อ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารอย่ า งเป็ น มาตรฐาน ท าให้ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารเกิ ด
ความพึงพอใจ
5. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ชาลิสา เจือจาน (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัยของลูกค้าธนาคารกสิกรไทยจากัด (มหาชน) ในจังหวัดเพชรบุรี ผล
การศึกษา พบว่า ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดบริการ เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่
อาศัย โดยพิจารณาจากส่วนประสมทางการตลาดบริการทั้ง 6 ด้าน ได้แ ก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงานบริการ และด้านระบบบริการส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
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สมมติฐานการศึกษา
1. ลูกค้าที่มีเพศต่างกันมีรูปแบบการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อของ ธนาคารออมสิน สานักงานใหญ่
แตกต่างกัน
2. ลูกค้าที่มีอายุต่างกันมีรูปแบบการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อของ ธนาคารออมสิน สานักงานใหญ่
แตกต่างกัน
3. ลูกค้าที่มีอาชีพต่างกันมีรูปแบบการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อของ ธนาคารออมสิน สานักงานใหญ่
แตกต่างกัน
4. ลูกค้าที่มีรายได้ต่อปีต่างกันมีรูปแบบการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อของ ธนาคารออมสิน สานักงาน
ใหญ่แตกต่างกัน
5. ลูกค้าที่มีหนี้สินต่างกันมีรูปแบบการตัดสิน ใจใช้บริก ารสินเชื่อของธนาคารออมสินที่ ใช้ บ ริ ก าร
สินเชื่อของธนาคารออมสิน สานักงานใหญ่แตกต่างกัน
6. ส่วนผสมทางการตลาดและการให้บริการที่ธนาคารออมสินใช้ส่งผลต่อการตัดสินใจในการใช้บริการ
สินเชื่อของธนาคารออมสิน สานักงานใหญ่แตกต่างกัน
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ลูกค้าที่มาใช้บริการด้านสินเชื่อธนาคารออมสิน สานักงานใหญ่
ตั้งแต่เดือน มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2559 เป็นระยะเวลา 4 เดือน จานวน 52,400 คน กลุ่มตัวอย่างขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ได้มาจากการใช้วิธีคานวณตามสูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane
อ้างถึงใน กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2550, น. 73) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล คื อ แบบสอบถาม (questionnaires) เรื่ อ ง ปั จ จั ย ที่ มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจในการใช้บริการสินเชื่อจากธนาคารออมสิน สานักงานใหญ่ ซึ่ง ประกอบด้วย
ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาค้นคว้ารายละเอียดต่าง ๆ จากหนังสือ เอกสารทางวิชาการ ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจในการใช้บริการสินเชื่อจากธนาคารออมสิน สานักงานใหญ่
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากหนังสือ วิธีการวิจัย ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วน
บุคคล และปัจจัยทางการตลาดบริการที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในการใช้บริการสินเชื่อจากธนาคารออมสิน
สานักงานใหญ่ ให้ครอบคลุมเนื้อหาในด้านต่าง ๆ
ขั้นตอนที่ 3 สร้างแบบสอบถามเป็น 5 ตอน
ตอนที่ 1. คาถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา
อาชีพ รายได้ต่อปี และหนี้สิน ลักษณะธุรกิจ เพื่อทาความเข้าใจตามโครงสร้างของ
ผู้รับบริการ
ตอนที่ 2 ผลการวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ส่ ว นผสมทางการตลาดและปั จ จั ย การให้ บ ริ ก ารที่
เกี่ยวข้องกับ การตัดสินใจในการใช้บริการสินเชื่อจากธนาคารออมสิน สานักงานใหญ่
ตอนที่ 3 ค าถามเกี่ ย วกั บ การตั ด สิ น ใจในการใช้ บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ จากธนาคารออมสิ น
สานักงานใหญ่
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ตอนที่ 4 ปัญหาอุปสรรคในการใช้บริการสินเชื่อธนาคารออมสิน สานักงานใหญ่
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงในการให้สินเชื่อของธนาคารออมสิน สานักงานใหญ่
ขั้นตอนที่ 4 นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ของเนื้อหา ภาษาที่ใช้ และให้ข้อเสนอแนะแล้วนามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ขั้นตอนที่ 5 นาแบบสอบถามที่แ ก้ไ ขแล้ว เสนอต่อ ผู้ ทรงคุ ณวุฒิ ที่มี ความเชี่ ยวชาญด้ านการสร้ า ง
เครื่องมือวิจัยและด้านการศึก ษา เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้ อหา (content validity) พร้อมทั้ง
พิจารณาความถูกต้องชัดเจนของภาษาที่ใช้ จานวน 3 ท่าน
ขั้นตอนที่ 6 ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (content validity) พร้อมพิจารณาความถูก ต้อง
ชัดเจนของภาษาที่ใช้โดยหาค่า IOC (item–objective congruency index) ดัชนีความสอดคล้องกันระหว่าง
ข้อคาถามแต่ละข้อกับจุดประสงค์มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากการศึกษาผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางใน
การทาการวิจัยครั้งนี้ อย่างเป็นขั้นตอน ดังนี้
นาหนังสือขออนุญาตจากโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ถึง ผู้อานวยการ ฝ่าย
สินเชื่อ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและสนับสนุนการวิจัย
ทาการแจกแบบสอบถามให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการธนาคารออมสิน สานักงานใหญ่ จานวน 400 ชุด
โดยแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง
รวบรวมแบบสอบถามที่สมบูรณ์จนครบและทาการตรวจสอบความถูกต้องในการตอบแบบสอบถาม
จัดหมวดหมู่ของข้อมูลในแบบสอบถาม เพื่อนาข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะประชากรศาสตร์ แ ละลั ก ษณะธุ ร กิ จ หาค่ า สถิ ติ พื้ น ฐานด้ ว ย
ค่าความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
2. ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการให้บริการสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการขนาดย่อมของ
ธนาคารออมสิน สานักงานใหญ่ ประมวลข้อมูลโดยการใช้ค่าเฉลี่ย (x) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้
เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยตามแนวของเบสท์ (Best, 1978, p. 174 อ้างถึงใน กัลยา วาณิชย์บัญชา,
2550)
3. ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจในการใช้บริการสินเชื่อจากธนาคารออมสิน
สานักงานใหญ่ วิเคราะห์โดยหาค่าร้อยละ
4. ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ส่วนผสมทางการตลาดและการให้บริการของธนาคาร
ออมสิน สานักงานใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับปัจ จัยที่ มีความสัมพันธ์กับการตั ดสิน ใจในการใช้บริ การสินเชื่ อ จาก
ธนาคารออมสิน สานักงานใหญ่
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5. ข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการ ใช้การวิเคราะห์ เนื้อหา (content analysis) และสังเคราะห์ข้อความ
เป็นข้อ ๆ
ผลการวิจัย
1. ปัจจัยส่วนบุคคลเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตั ดสินใจในการใช้บริการสินเชื่อ จาก
ธนาคารออมสิน สานักงานใหญ่ โดยภาพรวมเป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 25 – 34 ปี จบการศึกษาระดับสูงกว่า
ปริญญาตรี มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว มีรายได้ 10,001 - 20,000 บาท และมีหนี้สิน 50,001 บาทขึ้นไป
2. ปั จ จั ย ส่ ว นผสมทางการตลาดและการให้ บ ริ ก ารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
การตัดสินใจในการใช้บริการสินเชื่อจากธนาคารออมสิน สานักงานใหญ่ โดยภาพรวม ลูกค้าเห็นด้วยกับ ปัจจัย
ส่วนผสมทางการตลาด อยู่ในระดับมาก
3. ปัจจัยการตัดสินใจในการใช้บริการสินเชื่อธนาคารออมสิน สานักงานใหญ่ โดยภาพรวมเห็นด้วยอยู่
ในระดับมาก คือเลือกทางเลือกในการใช้สินเชื่อที่ได้รับประโยชน์สูงสุด
4. ทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจในการใช้บริการสินเชื่อจากธนาคาร
ออมสิน สานักงานใหญ่
5. ปัญหาอุปสรรคในการใช้บริการสินเชื่อธนาคารออมสิน สานักงานใหญ่ โดยมีปัญหาและอุปสรรคว่า
ในการขอสินเชื่อยังมีความซับซ้อนในเงื่อนไขการกู้สินเชื่อต่าง ๆ
6. ข้อเสนอแนะของลูกค้าในการปรับปรุงการให้สินเชื่อของธนาคารออมสิน สานักงานใหญ่ โดยมี
ข้อเสนอแนะว่าควรเพิ่มความเร็วในกระบวนการให้บริการ พนักงานหน้าเคาน์เตอร์ต้องมีมนุษยสัมพันธ์และ
อั ธ ยาศั ย ที่ ดี กั บ ลู ก ค้ า ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร และควรมี ก ารพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ให้ มี ค วามทั น สมั ย ในการใช้ ง านให้ มี
ความรวดเร็วขึ้น
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผลการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจในการใช้บริการสินเชื่อจากธนาคารออมสิน
สานักงานใหญ่ มีประเด็นอภิปรายผล ดังนี้
1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ที่มีความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจในการใช้บริการสินเชื่อจากธนาคารออมสิน สานั กงานใหญ่ ซึ่ง สอดคล้องกับ ชาลิสา เจือจาน
(2559) ได้ศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ของ
ลูกค้าธนาคารกสิกรไทยจ ากั ด (มหาชน) ในจัง หวัดเพชรบุ รี ผลการศึกษา พบว่า ข้อมูลส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โดยพิจารณาจากส่วนประสมทาง
การตลาดบริการทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่ง เสริม
การตลาด ด้านพนักงานบริการ และด้านระบบบริการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
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2. ปัจจัยการตัดสินใจในการใช้บริการสินเชื่อธนาคารออมสิน สานักงานใหญ่ โดยภาพรวมเห็นด้วย
อยู่ในระดับมาก คือ เลือกทางเลือกในการใช้สินเชื่อที่ได้รับประโยชน์สูงสุด ทางเลือกและวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย
ของทางเลือกต่าง ๆ อย่างรอบคอบ ซึ่งสอดคล้องกับ ชาลิสา เจือจาน (2559) ศึกษาเรื่ อง ส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของลูกค้าธนาคารกสิกรไทยจากัด (มหาชน) ใน
จังหวัดเพชรบุรี ผลการศึกษา ในแต่ละเดือนจะมีการใช้บริการสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค 1-5 ครั้ง
3. ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจั ยส่ วนบุ ค คลกับการตัด สิน ใจในการใช้ บริก ารสินเชื่อ จากธนาคาร
ออมสิน สานักงานใหญ่ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และหนี้สิน ที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้
บริการสินเชื่อของธนาคารออมสิน สานักงานใหญ่ แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับชลธร มณีขัติ (2552) ศึกษา
เรื่อง ปัจจัยตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของลูกค้าธนาคารสงเคราะห์
สาขากาฬสินธุ์ พบว่า ลูกค้าธนาคารสงเคราะห์ สาขากาฬสินธุ์ ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และหนี้สิน
ที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อของธนาคารสงเคราะห์ สาขากาฬสินธุ์แตกต่างกัน
4. ข้อเสนอแนะของลูกค้าในการปรับปรุงการให้สินเชื่อของธนาคารออมสิน สานักงานใหญ่ โดยมี
ข้อเสนอแนะว่า ควรเพิ่มความเร็วในกระบวนการให้บริการ พนักงานหน้าเคาน์เตอร์ต้องมีมนุษยสัมพันธ์ และ
อั ธ ยาศั ย ที่ ดี กั บ ลู ก ค้ า ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร และควรมี ก ารพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ให้ มี ค วามทั น สมั ย ในการใช้ ง านให้ มี
ความรวดเร็ว เพื่อให้การปฏิบัติงานในองค์กรเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะ
1.ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดและการให้บริการ กับ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจในการใช้บริการสินเชื่อจากธนาคารออมสิน สานักงานใหญ่ เมื่อธนาคาร
ทราบว่าปัจจัยด้านใดที่สัมพันธ์กับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจในการใช้บริการสินเชื่อจากธนาคาร
ออมสิน สานักงานใหญ่และระดับความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านใดมีระดับความสัมพันธ์มากกว่ากัน ธนาคาร
จะต้องให้ความสาคัญและปรับปรุงแก้ไขในปัจจัยด้านนั้นให้ตรงประเด็น เพราะจะมีผลต่อการดาเนินธุรกิจของ
ธนาคารโดยเฉพาะ ตลอดจนผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร ต้องให้พนักงานมีจิตสานึกในการให้บริก าร
อย่างแท้จริง และใช้บริการธนาคารออมสินตลอดไป
2. ข้อมูลด้านปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดและปั จจัยการให้ บริการ พบว่า ในภาพรวมลูกค้า ที่ ใ ช้
บริการธนาคารออมสิน มีความคิดเห็นในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านลักษณะ
ทางกายภาพ ธนาคารจะพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ
ธนาคารมีสิ่งอานวยความสะดวกระหว่างรอรับบริการต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณลูกค้าที่มาใช้บริการด้านสินเชื่อธนาคารออมสิน สานักงานใหญ่ที่กรุณาให้
ข้อมูลเชิงประจักษ์อันทาให้ผู้วิจัยนามาทาการวิเคราะห์จนสาเร็จตามวัตถุประสงค์ในครั้งนี้
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