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บทที่ 1
บทนา

ที่มาและความสาคัญของปัญหา
ปั จจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทสาคัญต่อชีวติ ประจาวันของมนุ ษย์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกอบธุรกิจต่างๆ ที่มีค วามซับซ้อนของข้อมูลและต้องการความ
รวดเร็วเพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน ธุรกิจธนาคารก็เช่นเดียวกัน ซึ่งปั จจุบนั ได้มกี าร
แข่งขันอย่างรุนแรงและต้ องมีการพัฒนาระบบให้ตอบรับกับความต้องการและอานวยความ
สะดวกให้กบั ลูกค้าในการทาธุ รกรรมทางการเงินรวมถึงการพัฒ นารู ป แบบการให้บ ริก ารที่
ทันสมัยเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ธนาคารเป็ นธุรกิจให้บริการอย่างหนึ่งที่มกี ารแข่งขันอยู่
ในระดับสูง และมีแนวโน้มที่จะแข่งขันมากยิง่ ขีน้ เนื่องจากมีสถาบันการเงินทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ สถาบันการเงินทีไ่ ม่ใช่ธนาคารเพิม่ ขึน้ นอกจากรายได้หลักทีม่ าจากดอกเบีย้ ในการ
ให้สนิ เชือ่ ยังมุ่งเน้นการหารายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการมีการขยายบริการทางการเงินให้
ครบวงจรมากขึน้ ซึ่งเป็ นผลมาจากการใช้บริการของลูกค้า ประกอบกับปั จจุบนั มีการแข่งขันใน
ด้านการบริการ รวมทัง้ การนาเสนอผลิตภัณฑ์ทม่ี คี วามหลากหลาย และมีความเฉพาะเจาะจงใน
การตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในสังกัดกระทรวงการคลัง เป็ น
รัฐ วิส าหกิจ ที่มีบ ทบาทในการขับ เคลื่อ นยุท ธศาสตร์ช าติ โดยเร่ ง การลงทุ นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และมีความแข็งแกร่งทางการเงิน โดยเน้นการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนา
งานและเพิม่ ประสิทธิภาพ ภายใต้ระบบธรรมาภิบาลที่โปร่งใสและมีคุณธรรม และการน้อมนา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เป็ นสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนา ในการสร้างโอกาสให้
ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างทัวถึ
่ งควบคู่กบั การให้ความรู้ทางการเงินเพื่อสนับสนุนความ
เข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและลดความ
เหลื่อ มล้ า ในสัง คมภายใต้ก ารบริหารจัด การองค์กรที่มนคง
ั ่ โปร่ ง ใส และยังยื
่ น โดยการนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและให้บริการทางการเงิน ธนาคารมี
ผลิตภัณฑ์ท่ตี อบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างหลากหลาย เช่น เงินฝากออมทรัพย์
ทวีโชค เงินฝากประจาปลอดภาษี เงินฝากสงเคราะห์ชวี ติ สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุด เกษตร
มังคั
่ ง่ 5 (หน่วยละ 100 บาท) สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุด เกษตรยังยื
่ น (หน่วยละ 20 บาท)
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ข้อหัวในการวิจยั ครัง้ นี้เพื่อศึกษาปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สงเคราะห์
ชีวติ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยใช้กรณีศกึ ษาจากประชาชน
จังหวัดเพชรบูรณ์ปี 2563 ทัง้ ทีเ่ ป็ นลูกค้าธนาคารและทีไ่ ม่ใช่ลูกค้าธนาคาร ซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์
มีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จานวน 25 สาขาซึ่งมีจานวนสาขา
มากเป็ นอันดับ 1 ในเขตภาคเหนือ เป็ นการนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาใช้เป็ นแนวทางใน
การกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสม และนาไปใช้ในการวางแผนทางการตลาด เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ได้แก่ ปั จจัย
ด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ปั จจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด ปั จจัยด้านบุคคล ปั จจัยด้านกระบวนการ และปั จจัยด้านกายภาพ รวมถึงปั จจัยทาง
ประชากรศาสตร์ในด้านอาชีพ และด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ทัง้ นี้เพื่อให้ผปู้ ระกอบการธนาคาร
ทราบถึงปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.) และนาผลวิจยั ไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็ นส่วนหนึ่งในการวางแผนกาหนดกลยุทธ์รวมถึงต่อ
ยอดการให้บริการของธนาคารให้มคี ุณภาพทีด่ ยี งิ่ ขึน้ และตรงกับความต้องการของผูท้ ่ตี ดั สินใจ
เลือกใช้บริการธนาคารต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์การศึกษา
เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ สงเคราะห์ชวี ติ ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กรณีศกึ ษาประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ปี 2563

ขอบเขตการศึกษา
เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือกใช้หรือไม่ใช้ผลิตภัณฑ์สงเคราะห์ชวี ติ ของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ของประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์จานวน 25 สาขา

วิธีการศึกษา
การดาเนินงานวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวธิ วี จิ ยั ใน
รูปแบบของการสารวจ (Survey Research) ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือที่แบบสอบถาม
(Questionnaire) จากประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ปี 2563 เพื่อศึกษาถึงปั จจัยที่มผี ลต่อการ
ตัด สิน ใจเลือกใช้ผ ลิต ภัณ ฑ์ ส งเคราะห์ช ีว ิต ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร
(ธ.ก.ส.) โดยได้ทาการกาหนดรูปแบบของวิธดี าเนินการวิจยั ตามขันตอน
้
ดังต่อไปนี้
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1. ลักษณะของประชากร การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง และการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
- ประชาชนที่เป็ นลูกค้าและไม่ได้เป็ นลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในจังหวัดเพชรบูรณ์
2. ตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจยั
2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps)
1) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
2) ด้านราคา (Price)
3) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)
4) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place/Channel Distribution)
5) ด้านบุคคล (People)
6) ด้านกระบวนการ (Process)
7) ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)
2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
การตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สงเคราะห์ชวี ติ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) กรณีศกึ ษาประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ปี 2563
2.3 ตัวแปรควบคุม
1) อาชีพ
2) รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
3) เพศ
4) สถานภาพ
5) ระดับการศึกษา
2.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษางานวิจยั
เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ คือ แบบสอบถาม
(Questionnaire) เรื่อง การตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สงเคราะห์ชวี ติ ธนาคารเพือ่ การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กรณีศกึ ษาประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ปี 2563 ซึ่งเป็ นเครื่องมือที่
ใช้สาหรับการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research)
2.5 ขัน้ ตอนและวิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจยั นี้ ผูว้ จิ ยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ปฐมภูมิ (Primary data) ซึ่งเป็ นข้อมูลทีไ่ ด้จากการใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 415
คน โดยจะดาเนินการส่งแบบสอบถามออนไลน์ผา่ นสื่อทาง Social Media เนื่องจากเป็ นวิธที ่ที า
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ให้ได้ตวั อย่างข้อมูลทีง่ ่ายและสะดวกรวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูล และ Scan QR
Code ตอบแบบสอบถาม ตัง้ แต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563
2.6 สถิตแิ ละเครื่องมือในการวิจยั
เมื่อ ท าการเก็บ รวบรวมข้อ มู ล แบบสอบถามได้ ค รบถ้ ว นเรีย บร้ อ ยแล้ ว
หลังจากนัน้ นาข้อมูลดังกล่าวทีไ่ ด้มาทาการประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปด้วยวิธกี ารทาง
สถิติ วิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุปผลซึ่งการวิเคราะห์ขอ้ มูลสามารถแบ่งได้ออกเป็ น 2 ส่วนดังนี้
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
การอธิบายและวิเคราะห์เกีย่ วกับข้อมูลทัวไปและข้
่
อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรม
การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สงเคราะห์ชวี ติ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ของกลุ่มตัวอย่าง โดยนาเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ
(Percentage) แผนภูมวิ งกลม (Pie chart) และแผนภูมแิ ท่ง (Bar Chart)
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
เป็ นการวิเคราะห์สมมติฐานทางงานวิจยั ที่เกีย่ วข้องกับผลิตภัณฑ์สงเคราะห์
ชีวติ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
โดยใช้ Chi-Square test ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05

กรอบแนวคิด
ตัวแปรต้น
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps)
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
2. ด้านราคา (Price)
3. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)
4. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
(Place/Channel Distribution)
5. ด้านบุคคล (People)
6. ด้านกระบวนการ (Process)
7. ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical
Evidence)

ตัวแปรตาม
การตัดสินใจเลือกใช้หรือไม่ใช้
ผลิตภัณฑ์สงเคราะห์ชวี ติ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
กรณีศกึ ษา
ประชาชนในจังหวัด
เพชรบูรณ์ปี 2563
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ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
ข้อมูลทีไ่ ด้จากการตอบแบบสอบถาม โดยเป็ นลูกค้าทีใ่ ช้บริการธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และประชาชนทัวไปที
่ ไ่ ม่ใช่ลูกค้าของธนาคาร

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
1. ใช้เป็ นแนวทางในการกาหนดกลยุทธ์ การวางแผนการตลาดให้เหมาะสมและตรง
ตามความต้องการของลูกค้าให้เหมาะสมกับอาชีพและรายได้
2. ธนาคารสามารถนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครัง้ นี้ นามาใช้เป็ นแนวทางในการ
พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ เพื่อเพิม่ คุณภาพการให้บริการให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดยี งิ่ ขึน้ สร้างความประทับใจและความพึงพอใจที่จะใช้
บริการกับธนาคารต่อไป

บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาเรื่อง ปั จจัยที่มผี ลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สงเคราะห์ชวี ติ ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ผู้วจิ ยั ได้ศกึ ษาค้นคว้าข้อมูลและได้รวบรวม
ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อนามาใช้เป็ นพืน้ ฐานและแนวทางของการศึกษา โดยมีสาระ
สาคัญทีเ่ กีย่ วข้องดังนี้

ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด
ส่วนประสมทางการตลาด (Kotler และ Keller, 2006) หมายถึง องค์ประกอบสาคัญใน
การดาเนินการงานด้านทางการตลาด เป็ นปั จจัยที่บริษทั สามารถควบคุมได้ โดยบริษทั จาเป็ น
ต้องมีส่วนประสมทางการตลาดทีเ่ หมาะสม เพื่อใช้ในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด
ส่วนประสมทางการตลาด (ชัยสมพล ชาวประเสริฐ , 2547) หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่
กาหนดขึน้ ให้ใช้คู่กบั การสนับสนุนการขาย และการจัดจาหน่าย เป็ นส่วนสาคัญในการช่วยเหลือ
การขาย เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า มีรายละเอียดดังนี้
1. ความสะดวกและรวดเร็ว ธุรกิจบริการจาเป็ นต้องเป็ นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว
ทาให้ลูกค้าไม่ตอ้ งรอนาน สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าได้ ไม่วา่ ธุรกิจบริการในช่วงใด
ของการขายก็ตาม
2. ความไว้วางใจ ธุรกิจบริการจาเป็ นต้องสามารถทาให้ลูกค้าไว้วางใจ และมีความเชื่อถือ
โดยธุรกิจต้องวางแผนกาหนดการบริการให้มคี วามสม่าเสมอและมีคุณภาพ
3. ความหาได้ง่ายของการบริการ ธุรกิจต้องทาให้สนิ ค้าหรืออุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับสินค้า
หาได้ง่ายลูกค้าสามารถซื้อสินค้าได้โดยใช้เวลาไม่นาน เพราะฉะนัน้ การปรับปรุงและพัฒนาด้าน
บริการ เป็ นสิง่ ทีจ่ าเป็ นมาก ถึงแม้วา่ ธุรกิจมีบริการดีอยู่แล้วก็ตาม
แนวคิดส่วนประสมการตลาดสาหรับธุรกิจบริการ (7Ps) คือ ตัวแปรทางการตลาดที่บริษทั
สามารถควบคุมได้โดยที่บริษทั ทีด่ าเนินธุรกิจด้านเกีย่ วกับการบริการ จาเป็ นจะต้อ งใช้ตวั แปร
เหล่านี้ร่วมกันเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย 7Ps ประกอบด้วย
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1. ผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการ (Product)
สุดาดวง เรืองรุจริ ะ (2543: 107-115) ได้ให้ความหมายไว้วา่ ผูป้ ระกอบการจะเริม่ ทา
ธุรกิจได้หลังจากเลือกตลาดกลุ่มเป้ าหมายแล้ว โดยจะต้องจัดหาผลิตภัณฑ์มานาเสนอขาย
ผลิตภัณฑ์อาจเป็ นสิง่ ที่มตี วั ตน เรียกว่า สินค้า หรือ สิง่ ที่ไม่มตี วั ตน เรียกว่า บริการ กิจการจะ
เปลีย่ นแปลงให้เป็ นทีถ่ ูกใจของตลาดเป้ าหมาย และทาให้กจิ การบรรลุวตั ถุประสงค์
2. ราคา (Price)
สุดาดวง เรืองรุจริ ะ (2543: 241-242) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ราคาเป็ นเครื่องกาหนด
มูลค่าในการแลกเปลีย่ นสินค้าหรือบริการต่างๆ การซื้อขายจะสาเร็จก็ต่อเมื่อผูซ้ ้อื เต็มใจทีจ่ ะจ่าย
ในราคาหนึ่ง และผู้ข ายพอใจที่จ ะขายในราคาเดียวกัน การตัง้ ราคาสินค้าที่เหมาะสมต้อง
คานึงถึงปั จจัยหลายด้าน เช่น มูลเหตุจูงใจในการซื้อ พฤติกรรมของผูซ้ ้อื กฎหมาย เป็ นต้น
3. การจัดจาหน่าย (Place)
สุดาดวง เรืองรุจริ ะ (2543: 205-206) ได้ให้ความหมายไว้วา่ ผูผ้ ลิตไม่ทราบว่าสินค้า
ทีผ่ ลิตขึน้ มา จะนาไปขายทีไ่ หน การจัดจาหน่ายอธิบายถึง การศึกษา กิจกรรมและสถาบันการตลาด
ทีส่ ามารถสร้างอรรถประโยชน์ดา้ นเวลา สถานที่ และความเป็ นเจ้าของ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผูบ้ ริโภคในตลาดกลุ่มเป้ าหมายได้
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion)
สุดาดวง เรืองรุจริ ะ (2543: 265) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ผูผ้ ลิตจาเป็ นต้องเตรียม
ผลิตภัณฑ์ท่เี หมาะสมตรงกับความต้องการของตลาด ส่งผลิตภัณฑ์ไปวางจาหน่ ายในแหล่งที่
คาดการณ์ว่าผู้บริโภคจะสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ในราคาที่ยอมรับได้ แต่ยงั ขาดปั จจัยอีกหนึ่ง
ประการ ที่จะทาให้ความหวังในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กบั ลูกค้าเป้ าหมาย คือ การสื่อสารให้
ตลาดกลุ่ ม เป้ า หมายทราบถึง การกระท าของผู้ข ายการชัก จู ง ให้เ กิ ด ความต้ อ งการซื้อ ใน
ผลิต ภัณ ฑ์ท่ีเ สนอขาย หรือ เร่ ง เร้าให้เ กิดความต้องการซื้อ ขึ้นมากพอที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ได้
กิจกรรมทีก่ ล่าวมานี้ เรียกว่า การส่งเสริมการตลาด
5. บุคลากร (People)
ฉัตราพร เสมอใจ (2551: 57) ได้ให้ความหมายไว้ว่า บุคลากรสามารถสร้างความ
พึงพอใจให้แก่ลูก ค้า และดึงลูกค้าให้กลับมาซื้อซ้ า หรือไล่ลูกค้าไปได้จากการปฏิสมั พันธ์กบั
ลูกค้าเพียงครัง้ เดียว ดังนัน้ จาเป็ นอย่างยิง่ ที่ต้องให้ความใส่ใจและต้องเตรียมความพร้อมของ
บุคลากรเป็ นสาคัญ เริม่ ตัง้ แต่การสรรหา รับเข้าทางาน ฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรให้มศี กั ยภาพ
ในการให้บริการโดยเฉพาะพนักงานในส่วนทีต่ ดิ ต่อกับลูกค้าโดยตรง
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6. กระบวนการให้บริการ (Process)
ฉัตราพร เสมอใจ (2551: 59) ได้ให้ความหมายไว้วา่ ปั จจัยสาคัญของกระบวนการ
คือความรวดเร็วและความถูกต้อง เกีย่ วข้องกับระบบหรือวิธกี าร (Method) เครื่องมือ (Machine
หรือTool) บุคคล (Men) ถ้าธุรกิจสามารถบริหารทัง้ 3M ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สามารถ
สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้
7. การสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence)
ศิวฤทธิ ์ พงศกรรังศิลป์ (2547: 12-17) ได้ให้ความหมายไว้วา่ สิง่ อานวยความสะดวก
ในสานักงาน หมายถึง การออกแบบวางผังสานักงาน การจัดวางโต๊ะทางาน เฟอร์นิเจอร์ภายใน
ส านั ก งานให้เ รีย บร้ อ ยเป็ น ระเบีย บเรีย บร้ อ ยเหมาะสมกับ ลัก ษณะของบริษัท ลู ก ค้ า หรือ
ผูใ้ ช้บริการ ทาให้รบั รู้และเข้าใจภาพลักษณ์การให้บริการของบริษทั เนื่องจากลูกค้าติดต่อกับ
บริษทั ลูกค้าจะมองไปรอบๆตัวบริษทั ใดที่มกี ารตกแต่งสถานทีเ่ หมาะสมจะทาให้ลูกค้าเกิดความ
มันใจมากขึ
่
น้ และอุปกรณ์สานักงานไม่จาเป็ นต้องมีราคาแพง เพียงแต่สอดคล้องและเหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมภายในบริษทั
สรุปได้วา่ ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจใช้บริการเป็ นลูกค้าเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะทาให้ทราบถึงปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเงินฝาก
ว่าลูกค้าให้ความสาคัญกับปั จจัยใดใน ส่วนประสมทางการตลาด 7 ตัว คือ ผลิตภัณฑ์หรือการ
ให้บริการ (Product) ราคา (Price) การจัดจาหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion)
บุค ลากร (People) กระบวนการให้บริการ (Process) และการสร้างและนาเสนอลักษณะทาง
กายภาพ (Physical evidence)

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
1. ความหมายพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
สมจิตร ล้วนจาเริญ (2532: 6) ได้กล่าวไว้วา่ พฤติกรรมผูบ้ ริโภค หมายถึง การกระทา
ของแต่ละผูบ้ ริโภคทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับการได้รบั และใช้สนิ ค้าหรือบริการทางเศรษฐกิจ รวมทัง้
กระบวนการตัดสินใจทีเ่ กิดขึน้ ก่อนและตัวกาหนดให้เกิดการกระทาต่างๆ ขึน้
2. ปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผูบ้ ริโภค
สุดาดวง เรืองรุจริ ะ (2543: 84-87) ได้กล่าวไว้ว่า ปั จจัยที่มอี ทิ ธิพลในการกาหนด
พฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกันของผู้บริโภคแต่ละคน มีปัจจัยที่เกิดขึ้นจากผู้บริโภคเองและ
ปั จจัยทีม่ าจาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ดังนี้
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2.1 ปั จจัยด้านลักษณะเฉพาะบุคคล
บุคคลมีความแตกต่างในเรื่องเพศ อายุ รายได้ สถานภาพทางครอบครัว และ
อาชีพส่งผลให้มคี วามต้องการ ความคิดเห็นต่างๆ แตกต่างไปตามปั จจัยเหล่านี้ ดังนัน้ จึงต้อง
ศึก ษาพื้นฐานเฉพาะบุ คคลผู้มีอายุ แตกต่ างกัน ไม่ต้องการเป้ าหมายในชีว ิต เหมือนกัน เด็ก
ต้องการความสนุกสนาน วัยรุ่นต้องการการยอมรับจากเพื่อนฝูง ต้องการความอิสระเสรีในการ
แสดงออก ผูใ้ หญ่ตอ้ งการความสาเร็จในการประกอบอาชีพและมีฐานะทีม่ นคง
ั ่ เป็ นต้น
2.2 ปั จจัยด้านจิตวิทยา
2.2.1 ความต้อ งการและแรงจู ง ใจ ( Need and Motives) ได้ก ล่ า วไว้ถึง
สาเหตุเบือ้ งต้นในการซื้อผลิตภัณฑ์ ผูบ้ ริโภคจะเกิดความต้องการเป็ นแรงจูงใจให้ตดั สินใจซื้อไป
ตามความต้องการและความต้องการของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน มีลกั ษณะต่างๆ ทีห่ ลากหลาย
ระดับความต้องการที่หลากหลาย สามารถนาหลัก A.G.Maslow ในเรื่อง Hierarchy of needs
มาประยุกต์ในการศึกษาความต้องการของผูบ้ ริโภค ทาให้ทราบว่าเป็ นความต้องการทางด้าน
ร่างกาย ความต้องการด้านความปลอดภัย ความต้องการให้สงั คมยอมรับ เมื่อทราบว่าผูบ้ ริโภค
มีแรงจูงใจหรือความต้องการระดับใด นักการตลาดควรเลือกกลยุทธ์ท่เี หมาะสมมากระตุน้ ความ
ต้องการเพื่อนาไปสู่การซื้อได้
2.2.2 การรับรู้ (Perception) การรับรู้ของแต่ละบุคคลมีระดับความช้าเร็ว
แตกต่างกัน บางคนมีความเข้าใจเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในการรับรู้ได้อย่างรวดเร็ว แต่บางคน
ต้องการการบอกเล่าซ้าๆ หลายครัง้ ถึงจะรับรูแ้ ละเข้าใจได้ ปั จจัยประกอบด้านสิง่ แวดล้อมต่างๆ
ทาให้การแปลความหมายจากการรับรู้แตกต่างกันออกไป การเสนอข้อมูลเพื่อสร้างแรงกระตุน้
ให้เกิดการรับรู้ได้ง่ าย พฤติกรรมการรับรู้โดยไม่ได้ตงั ้ ใจเป็ นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามการโฆษณา
ซ้าๆ สม่าเสมอ ค่อยๆแทรกซึมเข้าสู่การรับรู้
2.2.3 ทัศนคติ (Attitude) ความรูส้ กึ ของบุคคลต่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่งในทิศทางบวก
หรือทิศทางลบ ส่งผลต่ออิทธิพลในการรับรู้ เช่น ผูบ้ ริโภค มีทศั นคติทไ่ี ม่ดตี ่ออาหารสาเร็จรูปว่า
เป็ นอาหารทีไ่ ม่ถูกหลักโภชนาการ ไม่สด เป็ นของค้างมานาน เมื่ออาหารไม่เสียก็ตอ้ งใส่สารกันบูด
ดังนัน้ ผูบ้ ริโภครายนัน้ จะไม่ซ้อื อาหารสาเร็จรูปบริโภค ถึงแม้ว่าปั จจุบนั จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆ
ทีส่ ามารถผลิตอาหารสาเร็จรูปได้โดยไม่จาเป็ นต้องใส่สารกันบูดและถูกหลักโภชนาการ
2.2.4 การเรียนรู้ (Learning) นักจิตวิทยาได้กล่าวถึง พฤติกรรมของคนเรา
เปลี่ยนแปลงได้เรียนรู้เรื่องต่างๆ ด้วยกระทาซ้าๆ เพื่อให้ได้ผลที่ตอบสนองความพึงพอใจ เมื่อ
บุคคลเกิดความต้องการใดๆ ก็จะพยายามหาวิธมี าบาบัดความต้องการ ถ้าได้ผลเป็ นทีพ่ อใจจะ
ทาการทดลองซ้ าอีกหลายๆ ครัง้ จนแน่ ใจว่าเป็ นวิธกี ารทีด่ ที ่สี ุด และจะปฏิบตั คิ รัง้ ต่อไปในการ
ตอบสนองความต้องการในรูปแบบการกระทาแบบเดิมๆ แต่ถ้าได้ผลไม่เป็ นทีน่ ่าพอใจ ก็จะเลิก
กระทาแล้วแสวงหาวิธอี ่นื ๆ แทน
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2.2.5 ความคิด เกี่ย วกับ ตัว เอง (Self - concept) แต่ ล ะบุ ค คลมีค วามคิด
เกี่ยวกับตนเองในลักษณะต่างๆ และมีพฤติกรรมตามความคิด เช่น บุคคลคิดว่าตนเองเป็ นคน
สุขภาพแข็งแรง จะไม่สนใจอาหารเสริม ไม่สนใจการตรวจสุขภาพจะมุ่งมานะทางาน แต่ถา้ คิดว่า
ตนเองเป็ นคนอ่อนแอก็จะปฏิบตั ติ รงกันข้าม
2.3 ปั จจัยด้านสังคม
2.3.1 ครอบครัว (Family) เป็ นกลุ่มสังคมทีม่ คี วามใกล้ชดิ ตัวบุคคลมากที่สุด
ลักษณะของผูเ้ ลี้ยงดู พ่อแม่ วิธกี ารเลี้ยงดู รูปแบบการดารงชีวติ อาหารการกิน ความเป็ นอยู่
ทีแ่ ต่ละบุคคลได้รบั การสังสอนหล่
่
อหลอมตัง้ แต่เกิด ค่อยซึมซับเข้าไปเป็ นแบบอย่างที่ปฏิบตั ิตาม
แต่ละครอบครัวมีวธิ ปี ฏิบตั ทิ ่แี ตกต่างพฤติกรรมเหล่านี้มอี ทิ ธิพลต่อทัศนคติ การรับรู้ การเลือก
สิง่ ทีจ่ ะตอบสนองความต้องการก็จะแตกต่างกัน
2.3.2 กลุ่มอ้างอิง (Reference group) เมื่อบุคคลเติบโตขึน้ มีสงั คมเพิม่ ขึน้
นอกจากครอบครัว มีเพื่อนร่วมงาน เพื่อนบ้าน การที่เข้ากลุ่มสังคมต่างๆ ให้ได้ ส่งผลให้บุคคล
พยายามปรับตัว มีการพัฒนาในลักษณะตามอย่างบุคคลอื่นที่ตนนิยม ชมชอบ ยกย่อง ดังนัน้
การใช้บุคคลบางกลุ่มบางคนเป็ นคนเสนอขายผลิตภัณฑ์ในการโฆษณา เป็ นการใช้ประโยชน์
จากกลุ่มอ้างอิง
2.3.3 วัฒนธรรม (Culture) ประเพณีหรือธรรมเนียมปฏิบตั ใิ นชีวติ ประจาวัน
ของชุมชนใหญ่ท่แี ต่ละบุคคลเป็ นส่วนหนึ่ง เช่น เชือ้ ชาติ ศาสนา หรือท้องถิน่ เป็ นกรอบกากับ
พฤติกรรมการแสวงหาสิง่ ตอบสนองความต้องการของบุคคลอย่างมาก ดังนัน้ การศึกษาลักษณะ
ของวัฒนธรรมประเพณี มีส่วนช่วยให้นกั การตลาดเข้าใจพฤติกรรมการซื้อของตลาดกลุ่มเป้ าหมาย
ได้ดมี ากขึน้
3. ประโยชน์ของการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
3.1 ช่วยให้นกั การตลาดเข้าใจปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภค
3.2 ช่วยให้ผเู้ กีย่ วข้องสามารถหาทางแก้ไขพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสินค้าของ
ผูบ้ ริโภคในสังคมได้ถูกต้อง และสอดคล้องกับความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมากขึน้
3.3 ช่วยให้การพัฒนาตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สามารถทาได้ดขี น้ึ
3.4 เพื่อประโยชน์ในการแบ่งส่วนการตลาด สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ ริโภคให้ตรงกับชนิดของสินค้าทีต่ อ้ งการ
3.5 ช่วยปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจต่างๆ เพื่อสร้างความได้เปรียบทาง
การแข่งขันให้เหนือกว่าคู่แข่ง

11
4. กระบวนการพฤติกรรมผูบ้ ริโภค (Process of Behavior)
ศุกร เสรีรตั น์ (2544: 42) ได้กล่าวไว้ว่า ลักษณะทัวไปของการตั
่
ดสินใจ เงื่อนไข
สาหรับการพิจารณา คือ กิจกรรมใดจึงจะถือว่าเป็ นกระบวนการของการตัดสินใจ กิจกรรมทีท่ า
ให้เกิดการตัดสินใจ
4.1 ผูต้ ดั สินใจจะต้องเผชิญกับปั ญหาหรือสถานการณ์ทม่ี คี วามขัดแย้งกันทีจ่ าเป็ น
จะต้องหาวิธกี ารแก้ไข ผูต้ ดั สินใจหมายถึง “ บุคคลใดๆ หรือกลุ่มบุคคลทีไ่ ม่ได้รบั ความพึงพอใจ
สาหรับสภาวะทีเ่ ป็ นอยู่ในปั จจุบนั บางอย่างหรือการคาดหวังของสภาวะในอนาคต รวมถึงความ
ปรารถนา ต้องการ และสิทธิท่จี ะนาการกระทาของบุคคลให้มุ่งไปสู่การแก้ไขสภาวะในปั จจุบนั
หรือในอนาคต ”
4.2 ผูต้ ดั สินใจมีความปรารถนาที่จะได้มาซึ่งเป้ าหมายหนึ่งหรือหลายเป้ าหมาย
เป้ าหมายเหล่านี้ปกติจะแสดงออกในรูปของการได้มาของสภาวะของสิง่ ที่ใหม่บางอย่าง หรือ
รักษาให้มสี ภาวะคงเดิม
4.3 เพื่อทีจ่ ะให้ได้มาซึ่งเป้ าหมาย ผูต้ ดั สินใจจะกาหนดทางเลือกทีต่ อ้ งการกระทา
ที่จะนาไปสู่เป้ าหมายที่ปรารถนา ทางเลือกต่างๆของผูบ้ ริโภคเป็ นเรื่องที่เกี่ยวกับปั จจัยต่างๆ
เช่น ตราสินค้า คุณลักษณะของสินค้า เป็ นต้น
4.4 ผูต้ ดั สินใจจะต้องเผชิญกับระดับของความไม่แน่นอนบางส่วน ในการทีท่ างเลือก
ทีจ่ ะนามาสู่ความพอใจหรือไม่พอใจสาหรับผูบ้ ริโภค ความไม่แน่นอนเป็ นข้อจากัด เนื่องจากขาด
ความรูท้ ค่ี รบถ้วนสมบูรณ์ของทางเลือกต่างๆ หรือระดับของการไม่รขู้ องแรงจูงใจ
ในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้นาทฤษฎีและแนวคิดด้านพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคมาใช้ในการ
อธิบายพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการตัดสินใจใช้บริการเป็ น ลูกค้าเงินฝากธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งจะทาให้เห็นถึงปั จจัยที่ลูกค้าให้ความสาคัญใน
การตัดสินใจใช้บริการกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

แนวคิดเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดตัง้ ขึน้ เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตร สนับสนุ นการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม และเป็ นสถาบันการเงินเพื่อพัฒนาชนบท
วิ สยั ทัศน์ (Vision)
“ เป็ นธนาคารพัฒนาชนบททีม่ นคง
ั ่ มีการจัดการทีท่ นั สมัย ให้บริการทางการเงินครบวงจร
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ ของเกษตรกรอย่างยังยื
่ น”

12
พันธกิ จ (Mission)
Mission 1 บริการทางการเงินครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า มุ่งเน้น
การเพิม่ ประสิทธิภาพของห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตร โดยความร่วมมือกับเครือข่าย
Mission 2 พัฒนาการบริหารและการจัดการทรัพยากรร่วมกับเครือข่าย เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของเกษตรกร ชุมชน สถาบันเกษตรกร และองค์กรการเงินชุมชน อย่างเกื้อกูล
แบ่งปั นเป็ นธรรม
Mission 3 บริหารจัดการเงินทุนให้เพียงพอ และมีต้นทุนที่เหมาะสมต่อลูกค้าและการ
ดาเนินงาน
Mission 4 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหาร
การให้บริการรวมถึงการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของลูกค้า
Mission 5 มุ่งมันหลั
่ กการกากับดูแลกิจการทีด่ แี ละยึดมันในการสร้
่
างคุณค่าร่วมทีส่ มดุล
ด้านเศรษฐกิจสังคม และสิง่ แวดล้อมอย่างมันคง
่ ยังยื
่ น
ค่านิ ยม (Value)
Sustainability (S) ความยังยื
่ นทัง้ องค์กร พนักงาน ลูกค้า ชุมชน เครือข่าย ผูถ้ อื หุน้ สังคม
และสิง่ แวดล้อม
Participation (P) การมีส่วนร่วมของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
Accountability (A) ความสานึกในหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการและพนักงาน
Respect (R) ความเคารพและให้เกียรติต่อตนเองและผูอ้ ่นื
Knowledge (K) การส่งเสริม และยกระดับการนาความรูส้ ู่นวัตกรรมให้เป็ น
ธนาคารแห่งการเรียนรู้ และนานวัตกรรมไปช่วยยกระดับรายได้ของเกษตรกร
กรอบความยังยื
่ นขององค์กร (Sustainability)
ธ.ก.ส. ยึดมันในการด
่
าเนินงานที่สามารถสร้างความยังยื
่ นให้แก่ ธนาคาร/พนักงาน
ลูกค้า รวมทัง้ ชุมชนและเครือข่าย ในทัง้ 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม จากการวิเคราะห์
พบว่า ธ.ก.ส. มีโอกาสที่จะใช้ความร่วมมือจากเครือข่ายเพื่อการพัฒนาลูกค้า พัฒนาธุรกิจ
รวมทัง้ สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการมีเครือข่ายสามารถช่วยเสริมความชานาญพิเศษและลด
ต้นทุนการดาเนินงาน ทาให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพและความคล่องตัวได้มากขึ้ น อีกทัง้
ยังสามารถใช้กลไกของวิสาหกิจชุมชน กองทุนหมู่บ้าน และสหกรณ์การเกษตรและการตลาด
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุ นความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อยกระดับชีวติ ความเป็ นอยู่ของคนใน
ชุมชน ขณะเดียวกันการดาเนินงานของ ธ.ก.ส. ยังมุ่งเน้นให้ชุมชนคานึงถึงสภาพแวดล้อมด้วย
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เพื่อความยังยื
่ นของการทาการเกษตร และเพื่อความยังยื
่ นของพื้นที่อยู่อาศัยของชุมชนนัน้ ๆ
ในระยะยาว
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) นาไปสู่การปฏิบตั ิเพื่อให้ประเทศไทย
บรรลุวสิ ยั ทัศน์ “ประเทศไทยมีความมันคง
่ มังคั
่ ง่ ยังยื
่ น เป็ นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน ประกอบด้วย 5 ด้าน
ซึ่งเกีย่ วข้องกับ 5 ยุทธศาสตร์ของธนาคาร ได้แก่
1. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
1.1 การเกษตรสร้างมูลค่า : มุ่งเน้นพัฒนาการเกษตรแบบอัจฉริยะ โดยนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการเพิม่ ผลผลิตการเกษตรในเชิงมูลค่าและปริมาณต่อพืน้ ทีส่ ูงสุด
ประกอบด้วย
(1) เกษตรอัตลักษณ์พน้ื ถิน่ : ส่งเสริมการนาอัตลักษณ์พน้ื ถิน่ และภูมปิ ั ญญา
ท้องถิน่ มาใช้ในการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรทีม่ มี ูลค่าเพิม่ สูงขึน้ ส่งเสริมและสร้างมูลค่าเพิม่
สินค้าเกษตรด้วยสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ (Geographical Indications: GI) เช่น ข้าวสังข์หยดพัทลุง
(2) เกษตรปลอดภัย : ส่งเสริมการทาเกษตรมุ่งลดการใช้สารเคมี และผลักดัน
การพัฒนาพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมยังยื
่ น ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้เข้าสู่ระบบคุณภาพมาตรฐาน
ความปลอดภัย ทัง้ GAP และต่อยอดถึงมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
(3) เกษตรชีวภาพ : ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
ของประเทศอนุรกั ษ์ทรัพยากรชีวภาพ พันธุพ์ ชื พันธุส์ ตั ว์ และเชือ้ จุลนิ ทรีย์ ประยุกต์ใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีในการผลิตและแปรรูปทีเ่ ชือ่ มโยงไปสู่อุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วเนื่อง
(4) เกษตรแปรรูป : เพิม่ มูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในการแปรรูปเป็ นสินค้าเกษตรพรีเมียม ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการ
ผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน เช่น บรรจุภณ
ั ฑ์อจั ฉริยะ เชือ่ มโยงไปสู่ภาคการผลิตอื่น เช่น ท่องเทีย่ ว/
บริการ
(5) เกษตรอัจฉริยะ : ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิม่ ผลผลิต
เกษตรเชิงมูลค่าและปริมาณ ส่งเสริมการใช้และเข้าถึงเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
และระบบข้อมูลสาหรับวางแผนการผลิต เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้เป็ น Smart Farmer
(6) ระบบนิเวศที่เอื้อต่อการพัฒนาภาคเกษตร : R&D และการเข้าถึงองค์
ความรู้และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของเครื่องจักรกล
การเกษตร
1.2 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพืน้ ฐานผูป้ ระกอบการยุคใหม่ : มุ่งเน้นการสร้างโอกาส
เข้าถึงข้อมูล โดยสนับสนุ นการสร้างพัฒนา Platform ที่ใช้ร่วมกัน โดยเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
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หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง (External Data) พัฒนาระบบฐานข้อมูล โดยเฉพาะฐานข้อมูลความรู้ การ
วิจยั ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา และนวัตกรรมให้มคี วามทันสมัยและต่อเนื่อง รวมทัง้ เชื่อมโยงข้อมูล
ของหน่วยงานภาครัฐให้มมี าตรฐานเดียวกัน
(1) สร้างผูป้ ระกอบการอัจฉริยะ
(2) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน
(3) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด
(4) สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล
2. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุ ษย์ : มุ่งเน้น การปลูกฝั งและ
พัฒนาทักษะนอกห้องเรียน และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์
การพัฒนาและส่งเสริมผูม้ คี วามสามารถพิเศษด้านต่างๆ อย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง ดึงดูดกลุ่ม
ผู้เ ชี่ย วชาญ และสร้า งเส้น ทางอาชีพ สภาพแวดล้อ มการท างานและระบบสนั บ สนุ น (Eco
System) ทีเ่ หมาะสมสาหรับผูม้ คี วามสามารถพิเศษ
3. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
3.1 การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็ นธรรมในทุกมิติ
3.2 การเพิม่ ขีดความสามารถของชุมชนท้องถิน่ ในการพัฒนา และพึ่งตนเองและ
การจัดการตนเอง
4. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
4.1 สร้างการเติบโตอย่างยังยื
่ นบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว (รักษาพืน้ ทีเ่ ขียวที่เป็ น
มิตรกับสิง่ แวดล้อม ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตทีย่ งยื
ั ่ น)
4.2 สร้างการเติบโตอย่างยังยื
่ นบนสังคมทีเ่ ป็ นมิตรต่อสภาพภูมอิ ากาศ
4.3 พัฒนาความมันคงน้
่
า พลังงาน และเกษตรทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
5. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ
5.1 ยกระดับกระบวนการทางานและการให้บริการสู่ความเป็ นเลิศ โดยใช้ดจิ ทิ ลั
เต็มรูปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูลกับทุกภาคส่วน
ภาครัฐมีความทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลงและมีขดี สมรรถนะสูง พัฒนาและปรับระบบวิธกี าร
ปฏิบตั ริ าชการให้ทนั สมัย
5.2 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
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งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
จากการศึกษาค้นคว้าผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องมีเนื้อหารายละเอียดดังนี้
1. อภิ ญญา ภัทราพรพิ สิฐ (2553) ศึกษาค้นคว้าอิสระในหัวข้อเรื่อง ปั จจัยที่ผลต่อ
การตัดสินใจใช้บริการธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาถนนแสงชูโต จังหวัดกาญจนบุรี
จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน โดยใช้หลักการของยามาเน (Yamane) ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05
ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 โดยนาแบบสอบถามแจกให้แก่ลูกค้าทีม่ าใช้บริการธนาคารกรุงไทย
จากัด (มหาชน) สาขาถนนแสงชูโต ช่วงต้นเดือน กลางเดือน และปลายเดือน ช่วงเช้า 09.00 น.
– 10.30 น. ช่วงเทีย่ ง 12.00 น. – 13.00 น. และช่วงบ่าย 14.00 น. – 15.00 น. ข้อมูลทีไ่ ด้นามา
วิเคราะห์โดยใช้สถิตเิ พื่อการวิเคราะห์ดงั นี้
1.1 วิเคราะห์ข้อมูลปั จจัยส่วนบุค คลที่มาใช้บริการกับธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน) สาขาถนนแสงชูโต โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 63.50 อายุ 31-40 ปี การศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าคิดเป็ นร้อยละ 60.00 อาชีพข้าราชการคิดเป็ นร้อยละ 36.00 รายได้
เฉลี่ย ต่ อเดือนไม่เ กิน 10,000 บาท คิด เป็ น ร้อ ยละ 32.50 และสถานภาพโสดคิด เป็ นร้อยละ
58.00
1.2 วิเคราะห์พฤติกรรมทัวไปของลู
่
กค้าทีม่ าใช้บริการกับธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน) สาขาถนนแสงชูโต โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นลูกค้าธนาคารกรุงไทยเป็ นระยะเวลา 5-10 ปี คิดเป็ นร้อยละ
24.00 โดยใช้บริการถอนเงินคิดเป็ นร้อยละ 70.00 เป็ นเงินฝากประเภทออมทรัพย์คดิ เป็ นร้อยละ
80.00 ใช้บริการส่วนมากในวันจันทร์คดิ เป็ นร้อยละ 38.00 เวลา 08.00 น. - 10.00 น. คิดเป็ น
ร้อยละ 24.25 ซึ่งจะมีความถีใ่ นการใช้บริการ 1-3 ครัง้ ต่อเดือน คิดเป็ นร้อยละ 62.25
1.3 วิเคราะห์ระดับทัศนคติและปั จจัยส่วนผสมทางการตลาดเกีย่ วกับการตัดสินใจ
ใช้บริการธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาถนนแสงชูโต โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับทัศนคติของลูกค้าในการใช้บ ริก ารกับ
ธนาคารกรุงไทยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าพนักงานมีความรู้ความ
เข้าใจเกีย่ วกับบริการของธนาคาร ความเชือ่ ถือไว้วางใจและการบริการของธนาคารอยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.45 - 4.40 ค่าเฉลี่ยปั จจัยส่วนผสมทางการตลาดค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.38 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้าน
การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place/Channel Distribution)
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ด้านบุคคล (People) ด้านกระบวนการ (Process) ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)
อยู่ในระดับมากทีส่ ุด โดยมีค่าเฉลีย่ ระหว่าง 4.54 – 4.26
1.4 เปรียบเทียบปั จจัยที่มผี ลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน) สาขาถนนแสงชูโต จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล โดยใช้ t-test สาหรับตัวแปรทีจ่ าแนก
2 กลุ่ม และ f-test สาหรับตัวแปรจาแนกมากกว่า 2 กลุ่ม กาหนดระดับนัยสาคัญที่ 0.05
- เพศ
เพศชายมีก ารตัด สิน ใจใช้บ ริก ารธนาคารกรุ ง ไทยมากกว่า เพศหญิ ง
เมื่อทาการทดสอบทางสถิตพิ บว่าค่าเฉลีย่ ของทัง้ 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน แสดงว่า เพศไม่มผี ลต่อ
การตัดสินใจใช้บริการธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาถนนแสงชูโต
- อายุ
กลุ่มอายุ 21-30 ปี มีค่าเฉลีย่ สูงสุดเท่ากับ 4.45 และกลุ่มอายุไม่เกิน 21 ปี
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ 4.22 เมื่อทาการทดสอบทางสถิติพบว่า ค่าเฉลี่ยของทุ กกลุ่มมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทีร่ ะดับ 0.05 แสดงว่าอายุมผี ลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารกรุงไทย
จากัด (มหาชน) สาขาถนนแสงชูโต
- ระดับการศึกษา
กลุ่ ม ระดับ การศึก ษาสู งกว่าระดับ ปริญ ญาตรีห รือ เทียบเท่ ามีค่าเฉลี่ย
สูงสุดเท่ากับ 4.44 กลุ่มระดับการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาโทมีค่าเฉลีย่ ต่าสุดเท่ากับ 4.22 เมื่อ
ทาการทดสอบทางสถิตพิ บว่าค่าเฉลี่ยของทุกกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ
0.05 แสดงว่าระดับการศึกษามีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
สาขาถนนแสงชูโต
2. จิ ตรวดี อุไรวงศ์ (2554) ศึกษาค้นคว้าอิสระในหัวข้อเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจ
ของลูกค้าในการใช้บริการธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจนั ทร์จงั หวัดขอนแก่น การศึกษาอิสระนี้
มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการ ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจนั ทร์
จังหวัดขอนแก่น วิธกี ารศึกษาจากการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง
ลูกค้าที่มาใช้บริการของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาศรีจนั ทร์ จานวน 400 ราย
ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา นาเสนอในรูปตาราง แสดงความถี่
ร้อยละ และค่าเฉลี่ยและสถิตเิ ชิงอนุ มาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ Chi-Square ผลการศึกษา
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 21 – 30 ปี สถานภาพสมรส
มีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีรายได้ต่อเดือน 5,001 – 10,000 บาท เหตุผลทีม่ าใช้บริการคือ
สะดวกใกล้บ้าน/ใกล้ท่ที างาน ช่วงเวลาที่มาใช้บริการมากที่สุด คือ 14.30 - 16.30 น. ในช่วง
เวลา 1 เดือน ลูกค้ามาใช้บริการน้อยกว่า 5 ครัง้ จานวนธุรกรรมที่มาใช้บริการแต่ละครัง้ น้อย
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กว่า 3 รายการและบริการทีใ่ ช้บ่อยครัง้ ทีส่ ุด คือ บริการด้านฝาก–ถอน ความพึงพอใจของผูต้ อบ
แบบสอบถามทีม่ ตี ่อปั จจัยส่วนประสมการตลาดบริการ พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมากโดย
มีค่าเฉลี่ยเรียงลาดับ จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านสิง่ นาเสนอทาง
กายภาพและรูปแบบบริการ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านกระบวนการการให้บริการ ด้ าน
พนักงานผูใ้ ห้บริการ ด้านประสิทธิภาพและคุณภาพของบริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด และ
ด้านราคา ตามลาดับ และเมื่อจาแนกในแต่ละปั จจัยพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
ในระดับมากทุกปั จจัย จากผลการศึกษาสามารถนา ไปประยุกต์ใช้กบั การวางแผนการตลาด
ในด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านช่องทางจัดจาหน่ าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน
ผูใ้ ห้บริการ และด้านสิง่ นาเสนอทางกายภาพและรูปแบบบริการ
3. ทิ พชญาณ์ อัครพงศ์โสภณ (2556) ศึกษาค้นคว้าอิสระในหัวข้อเรื่อง ปั จจัยที่มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเลื อ กใช้ บ ริก ารธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากัด (มหาชน) ของผู้ บ ริ โ ภคใน
กรุงเทพมหานคร โดยใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก จานวน 400 คน จาแนกตามเขตใน
กรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบสอบถามที่กรอกได้ดว้ ยตนเองมีค่าความ
เชื่อถือได้ และมีการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒ ิ สถิติท่ใี ช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล คือ สถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regressions) ผลการศึกษาพบว่า
กลุ่ ม ตัว อย่ า งส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศชาย มีช่ว งอายุ ร ะหว่า ง 20-30 ปี มีส ถานภาพโสด มีร ะดับ
การศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรีมีร ายได้ต่ อ เดือนที่ 10,001 - 20,000 บาท และประกอบอาชีพ
พนักงานบริษทั เอกชน ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าและ
ปั จจัยด้านส่ วนประสมการตลาดบริการ มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์
จากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
ส่วนปั จจัยด้านการรับรู้และปั จจัยด้านคุณภาพการให้บริการไม่มอี ทิ ธิพลต่อการเลือกใช้บริการ
ธนาคารไทยพาณิชย์จากัด (มหาชน) ของผูบ้ ริโภคในกรุงเทพมหานคร
4. วิ ทยา อิ นทรพิ มล (2556) ศึกษาค้นคว้าอิสระในหัวข้อเรื่อง ปั จจัยที่มผี ลต่อการใช้
บริการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย กรณีศกึ ษา สาขาในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการใช้บริการ และเพื่อรวบรวมปั ญหาและข้อเสนอแนะ
การบริการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ผู้วจิ ยั ได้
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนพฤศจิกายน 2556 จานวน 400 ชุด ผลการวิจยั พบว่า
ปั จจัยด้านการให้บริการของพนักงานตามหลักศาสนาอิสลามมากทีส่ ุด โดยพนักงานยังมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องของการบริการทางการเงินยังไม่มากพอที่จะอธิบายให้ลูกค้าที่ไม่ได้นับถือ
ศาสนาอิสลามให้เข้าใจได้อย่างชัดเจน ขัน้ ตอนหรือกระบวนการให้บริการ ด้านพนักงานที่
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ให้บริการ และด้านสภาพแวดล้อมทัวไป
่ มีภ าพรวมของปั ญหาที่ระดับ ปานกลาง ส่วนด้าน
รูปแบบบริการทางการเงินมีภาพรวมของปั ญหาทีร่ ะดับน้อย ด้านพฤติกรรม ผูใ้ ช้บริการชอบใช้
บริการในสาขาที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าเพราะได้รบั ความสะดวกในเรื่องสถานทีจ่ อดรถมากทีส่ ุด
และพบว่าเพศ อายุ และอาชีพมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริการและด้านช่วงเวลาใน
การมารับบริการ ส่วนอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กบั ความถี่
ในการมาใช้บริการต่อสัปดาห์ ทางด้านปั ญหา มีปัญหาที่น่าสนใจเป็ นรายข้อ คือ การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารเรื่องธนาคารอิสลามภายในตัวธนาคาร และ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารเรื่องธนาคารอิสลามแก่ประชาชนทัวไป
่ ผูใ้ ช้บริการนัน้ มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน
5. เกศวิ ทู ทิ พยศ (2557) ศึกษาค้นคว้าอิสระในหัวข้อเรื่อง ปั จจัยที่มอี ทิ ธิพลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านสื่อออนไลน์ กรณีศกึ ษา ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จากัด
(มหาชน) ศึกษาปั จจัยที่มอี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านสื่อออนไลน์
เพื่อที่จะนาผลการวิจยั ศึกษาไปใช้เป็ นข้อมูลในการตัดสินใจวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด และ
การประชาสัมพันธ์รวมทัง้ สามารถเข้าใจถึงพฤติกรรมการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านสื่อ
ื
ออนไลน์เพ่อขยายฐานลู
กค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาในครัง้ นี้คอื กลุ่ม
ลูกค้าของธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ไม่เคยใช้บริการ
ธุรกรรมทางการเงินผ่านสื่อออนไลน์ของธนาคาร จานวน 400,000 รายโดยใช้กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 200 คน ใช้การสุ่มแบบไม่อาศัยความน่ าจะเป็ น (Non-Probability Sampling) ด้วยการ
สุ่มตัวอย่างแบบบัง เอิญ (Accidental Sampling) จากประชากรทัง้ หมด แล้วทาการคัด เลือ ก
ตัว อย่ า งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) สถิติท่ีใ ช้ไ ด้ แ ก่ ค วามถี่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ย ค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติท่ใี ช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ค่าสัม ประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สนั และสถิตทิ ดสอบไค-สแควร์วเิ คราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS/ PC เขียน
รายงานวิจยั เชิงพรรณนา สรุปผลการวิจยั ได้ดงั ต่อไปนี้
1) พฤติก รรมการใช้บ ริก ารธุ ร กรรมทางการเงิน จากการศึก ษาวิจ ัย พบ ว่ า
พฤติกรรมการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินที่มอี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการธุรกรรมทาง
การเงินผ่านสื่อออนไลน์ (Online Banking) ของลูกค้าธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จากัด (มหาชน)
ในเขตกรุงเทพมหานคร ถ้าหาก (1) การทาธุรกรรมของลูกค้าผ่านทางธนาคารออนไลน์ได้รบั
การดาเนินการอย่างถูกต้องแม่นยา (2) ลูกค้ารู้สกึ ปลอดภัยเมื่อทาธุรกรรมออนไลน์กบั เว็บไซต์
ของธนาคาร (3) ลูกค้าสามารถเข้าถึงเว็บเพจของธนาคารได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย (4) การทา
ธุรกรรมผ่านทางเว็ปของธนาคารสามารถดาเนินการจนเสร็จบริบูรณ์ด้วยความรวดเร็ว และ
(5) ธนาคารช่วยแก้ปัญหาทีฉ่ นั พบกับการทาธุรกรรมออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว
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2) ปั จจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด จากการศึกษาวิจยั ด้านส่วนประสมทาง
การตลาดพบว่าส่วนประสมทางการตลาดของการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านสื่อออนไลน์
(Online Banking) ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจของลูกค้าธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จากัด (มหาชน)
ในเขตกรุงเทพมหานคร คือปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ด้านราคาบริการ ด้านช่องทางการให้บริการ
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงานให้บริการด้านกระบวนการให้บริการ และด้านสิง่ แวดล้อม
กายภาพ
ระยะเวลาการเป็ น ลู ก ค้า ธนาคาร และระยะเวลาในการรอรั บ บริก ารแต่ ล ะครัง้
มีระดับปั ญหาในการรอรับบริการทางการเงินไม่แตกต่างกัน แต่ผทู้ ่ใี ช้บริการทีม่ รี ายได้ต่อเดือน
ต่างกัน มีระดับปั ญหาในการใช้บริการทีแ่ ตกต่างกัน
6. บุศรากร วงษ์มงคล (2557) ศึกษาค้นคว้าอิสระในหัวข้อเรื่อง ปั จจัยที่มอี ทิ ธิพลต่อ
การใช้บริการด้านเงินฝากของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาฝางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาปั จจัย
ที่มผี ลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการด้านเงินฝากของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาฝางและเพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยพื้นฐานส่วนบุคคลกับปั จจัยการใช้บริการด้านเงินฝากของ
ธนาคารออมสิน สาขาฝาง โดยเก็บแบบสอบถามและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั คือลูกค้าทีม่ า
ใช้บริการด้านเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาฝาง จานวน 400 คน ผลการวิจยั เพื่อศึกษาปั จจัยที่
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการด้านเงินฝากของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาฝาง พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างลูกค้าทีม่ าใช้บริการธนาคารส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง 3140 ปี สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากทีส่ ุด โดยที่ส่วนใหญ่แล้วมีอาชีพ ข้าราชการและ
ลูกจ้างหน่ วยงานรัฐมีรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ช่วง 10,000-20,000 บาท สาหรับ การศึกษา
ข้อมูลในด้านวัตถุประสงค์ในการออมแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มวี ตั ถุประสงค์ เพื่อ
การฝากเงินมากที่สุด ส่วนใหญ่ ใช้บริการฝากเงินบัญชีเผื่อเรียกมากที่สุด และส่วนใหญ่ ท่ี ทา
ธุรกรรมครัง้ ละต่ ากว่า 10,000 บาทมากที่สุด และปั จจัยที่มผี ลมากที่สุดในการตัดสินใจเลือกใช้
บริการ ด้านเงินฝากของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาฝางคือ ปั จจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด
นอกจากนี้ ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยพืน้ ฐานกับปั จจัยการใช้บริการ พบว่ากลุ่ ม
ตัวอย่างทีม่ เี พศ อายุ การศึกษาอาชีพ และระดับรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนต่างกัน จะมีความพึงพอใจ
ต่อปั จจัยการใช้บริการด้านเงินฝากของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาฝางแตกต่างกันด้วย
7. วาสิ นี เสถียรกาล (2559) ศึกษาค้นคว้าอิสระในหัวข้อเรื่อง ปั จจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) งานวิจยั ฉบับนี้มวี ตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษา
ปั จจัยที่มผี ลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) โดยใช้ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด (7Ps) ได้แก่ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านช่องทางการจัด
จาหน่ าย ปั จจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปั จจัยด้านบุคคล ปั จจัยด้านกระบวนการ และปั จจัย
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ด้านกายภาพ รวมถึงปั จจัยทางประชากรศาสตร์ในด้านอาชีพ และด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ทัง้ นี้ เ พื่อ ให้ผู้ป ระกอบการธนาคารทราบถึง ปั จจัยที่มีผ ลต่ อ การตัด สิน ใจใช้บ ริการธนาคาร
กรุงเทพ จากัด (มหาชน) และนาผลวิจยั ไปประยุกต์ใช้ เพื่อเป็ นส่วนหนึ่งในการวางแผนพัฒนา
และกาหนดกลยุทธ์ ปรับปรุง รวมถึงต่อยอดการให้บริการของธนาคารให้มคี ุณภาพที่ดียิ่งขึ้น
และตรงกับความต้องการของผูท้ ต่ี ดั สินใจเลือกใช้บริการธนาคารต่อไปในอนาคต โดยประชากร
ที่ท าการศึก ษา คือ ประชากรผู้ท่ีใ ช้บ ริก าร หรือ เคยใช้บ ริก าร กับ ธนาคารกรุ ง เทพ จ ากัด
(มหาชน) ท าการส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ผ่า นระบบออนไลน์ Google
Docs ซึ่งสามารถเก็บแบบสอบถามได้ทงั ้ สิ้น 425 ชุด ผลการวิจยั พบว่าปั จจัยที่มีผลต่อ การ
ตัดสินใจใช้บริการธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) โดยเรียงลาดับตามอิทธิพลที่มผี ลต่อการ
ตัดสินใจจากมากไปน้ อย ได้แก่ ปั จจัยด้านกระบวนการ และ เครื่องมืออุปกรณ์ ปั จจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ โปรโมชัน่ และบริการหลังการขาย ปั จจัยด้านเทคโนโลยี ปั จจัยจานวนช่องบริการ
และสาขา ปั จจัยด้านบุคคล ปั จจัยด้านสถานที่ และช่วงเวลาในการให้บริก าร และปั จจัยด้าน
ชื่อเสียง นโยบาย และภาพลักษณ์ตามลาดับ ในส่วนผลการวิจยั ทางลักษณะประชากรศาสตร์
พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีผลการตัดสินใจใช้บริการธนาคารกรุงเทพ จากัด
(มหาชน) แตกต่างกัน ในขณะที่ผใู้ ช้บริการทีม่ รี ะดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีผลการ
ตัดสินใจใช้บริการธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ไม่แตกต่างกัน จากการศึกษางานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องทาให้ทราบว่า ปั จจุบนั ผูใ้ ช้บริการมีความต้องการใช้บริการที่ค รอบคลุมรูปแบบการ
ให้บริการทางการเงินมากยิง่ ขึน้ โดยมีปัจจัยส่วนบุคคลเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย
เพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา นอกจากนี้ลูกค้ายังคาดหวังการได้รบั การบริการที่ดีจาก
ธนาคารเพื่อให้เกิดความพึงพอใจและทัศนคติทด่ี กี บั ธนาคารเพื่อเป็ นลูกค้าของธนาคารต่อไป
8. ศิ รินภา พงศ์ศิลาทอง (2559) ศึกษาค้นคว้าอิสระในหัวข้อเรื่อง การศึกษาปั จจัยที่
มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเงินฝากธนาคารพาณิชย์ไทยของกลุ่มลูกค้าใน สปป.ลาว การวิจยั
ในครัง้ นี้มวี ตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยทีม่ ผี ลการตัดสินใจใช้บริการเงินฝากและพฤติกรรมการ
ใช้บริการเงินฝากธนาคารพาณิชย์ไทยของกลุ่มลูกค้าใน สปป.ลาว โดยใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มลูกค้าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในเขต
นครหลวงเวียงจันทน์ท่ใี ช้บริการธนาคารพาณิชย์ของไทยจานวนทัง้ สิ้น 400 ชุด และนาข้อมูลที่ได้
มาวิเคราะห์ โดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
รวมทัง้ สถิติ เชิงอนุ มาน เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจยั ได่แก่ การวิเคราะห์การถดถอยเชิง
พหุคูณ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ , ด้าน
บุคคล, ด้านกระบวนการให้บริการและด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อ
การตัดสินใจใช้บริการเงินฝากธนาคารพาณิชย์ไทยที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ี 0.05 ปั จจัย
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ทัศนคติพบว่า ด้านความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับบริการของธนาคาร ด้านความเชือ่ ถือไว้วางใจใน
บริการของธนาคารและด้านการใช้บริการของธนาคาร มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเงินฝาก
ธนาคารพาณิชย์ไทยที่ระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05 ปั จจัยคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง พบว่าด้าน
กลุ่ ม อ้างอิง พื้นฐาน ด้า นกลุ่ มอ้างอิงเปรีย บเทียบและด้า นกลุ่ มอ้างอิง ทางอ้อม มีผ ลต่ อการ
ตัดสินใจใช้บริการเงินฝากธนาคารพาณิชย์ไทยทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05
9. สุวรรณ เนี ยมประชา และ ศิ ริพร น้ อยวงศ์ (2562) ศึกษาค้นคว้าอิสระในหัวข้อ
เรื่อง ปั จจัยทางการตลาดที่มผี ลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารพาณิชย์ของผูบ้ ริโภคใน
เขตเทศบาลนครขอนแก่น การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1.ศึกษาปั จจัยส่วนบุคคล ปั จจัยส่วน
ประสมทางการตลาดและพฤติกรรมผูบ้ ริโภคในการเลือกใช้บริการธนาคารพาณิชย์ของผูบ้ ริโภค
ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น และ 2.ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรม
การใช้บริการธนาคารของผู้บริโภคฯ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วยผู้บริโภคที่ใช้
บริการหรือเคยใช้บริการธนาคารพาณิชย์ในเขตเทศบาลนครขอนแก่ น จานวน 400 คน ใช้
วิธีก ารสุ่ ม ตัว อย่ า งแบบโควต้า (Quota sampling) และแบบเจาะจง (Purposive sampling)
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถีร่ อ้ ยละ ค่าเฉลีย่
(𝑥) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิตทิ ดสอบค่า (Independent Sample t-test) , (f-test) และ
ค่าความสัมพันธ์ไคสแควร์ (chi-square) ผลการวิจยั พบว่า
1) การเข้าใช้บริการธนาคารพาณิชย์ของผูใ้ ช้บริการในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 31 – 40 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพ
เป็ นพนักงานบริษทั เอกชนหรือลูกจ้าง มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,000–30,000 บาท ใช้บริการ
ธนาคารกสิกรไทย บริการด้านเงินฝาก เงินโอน เพราะ มีสาขาใกล้บา้ น ใกล้ท่ที างานใช้จานวน
3-4 ครัง้ /สัปดาห์ในช่วงเวลา 11.31–14.30 น.
2) ระดับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด 7P’s โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด
(𝑥 = 4.16) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าด้านบุคคล อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥 = 4.58)
รองลงมา ได้แ ก่ ด้า นลัก ษณะทางกายภาพ (𝑥 = 4.38) ด้า นกระบวนการ (𝑥 = 4.25) ด้า น
ผลิตภัณฑ์ (𝑥= 3.96) ด้านราคา (𝑥= 3.95) ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย (𝑥= 3.94) และด้าน
ส่งเสริมการตลาด (𝑥= 3.71) ตามลาดับ
3) ปั จจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุระดับการศึกษา อาชีพ รายได้และด้านธนาคารที่
ใช้บริการมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการธนาคารพาณิชย์ฯอย่างมีนยั สาคัญ
ที่ระดับสถิติ 0.05 ปั จจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันจาแนกตามระดับการศึกษา และธนาคารที่ใช้
บริการให้ความสาคัญกับปั จจัยส่วนประสมการตลาดแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับสถิติ
0.05
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10. เปรมฤดี พูลสวัสดิ์ , รวิ ดา วิ ริยกิ จจา , ณัฐพันธ์ บัววราภรณ์ และ พนิ ตา สุรชัย
กุลวัฒนา (2562) ศึกษาค้นคว้าอิสระในหัวข้อเรื่อง ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
สินเชื่อที่อ ยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ศูนย์บริการสินเชื่อนครหลวง การศึกษาวิจยั นี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ศูนย์บริการสินเชื่อนครหลวง เพื่อศึกษาปั จจัยด้านการตลาดที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัยของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ และเพื่อศึกษาคุณภาพ
การให้บริการของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ศูนย์บริการสินเชือ่ นครหลวง ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจ
ใช้บริการของลูกค้าธนาคาร รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และวิธกี ารสัมภาษณ์เชิงลึกกับ
ผูม้ าใช้บริการศูนย์บริการสินเชื่อนครหลวง ธนาคารอาคารสงเคราะห์สานักงานใหญ่รวมทัง้ สิน้
จานวน 202 คน ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นเกีย่ วกับปั จจัยด้านคุณภาพการบริการทีส่ ่งผล
ต่อการตัดสินใจใช้บริการของผูใ้ ช้บริการสินเชือ่ ทีอ่ ยู่อาศัย ศูนย์บริการสินเชือ่ นครหลวง โดยรวม
อยู่ในระดับมากทีส่ ุด ในภาพรวมพบว่าปั จจัยด้านความน่าเชือ่ ถือมีค่าเฉลีย่ มากทีส่ ุด พนักงานมี
ความรู้ความสามารถในการแนะนาบริการ อย่างถูกต้องพนักงานสามารถให้บริการได้ตรงตาม
ความต้อ งการ และทัน ท่ ว งทีแ ละระยะเวลาอนุ ม ัติสิน เชื่อ เป็ น ไปตามเวลาที่ก าหนดท าให้
ผูใ้ ช้บริการเกิดความประทับใจและตัดสินใจใช้บริการสินเชือ่ ทีอ่ ยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
ปั จจัยด้านส่ว นประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของผู้ใช้บริการสินเชื่อที่อยู่
อาศัย ศูนย์บริการสินเชือ่ นครหลวงโดยรวมอยู่ในระดับมาก พบว่าปั จจัยด้านราคามีค่าเฉลีย่ มาก
ทีส่ ุด ระดับอัตราดอกเบีย้ ระยะเวลาในการผ่อนชาระเงินกูย้ าว เงินงวดต่าและอัตราค่าธรรมเนียม
ในการยื่นขอสินเชื่อและค่าปรับต่างๆ ได้แก่ ค่าธรรมยื่นกู้ ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ ค่าปรับ
กรณีปิดบัญชีก่อนกาหนด เมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันการเงินอื่นมีผลให้ผใู้ ช้บริการตัดสินใจ
เลือกใช้สนิ เชือ่ ทีอ่ ยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า
ส่ ว นใหญ่ เ ห็น ว่า ในระยะเวลาในการอนุ ม ัติของกลุ่ มลู ก ค้าอาชีพ อิส ระใช้เ วลานานกว่า เมื่อ
เปรียบเทียบกับสถาบันการเงินอื่น ระดับอัตราดอกเบี้ยและวงเงินในการอนุ มตั สิ นิ เชื่อตรงตาม
ความต้องการของลูกค้า ดังนัน้ ธนาคารจึงควรศึกษาผลิตภัณฑ์และระดับอัตราดอกเบี้ยรวม
เงื่อนไขในการผ่อนชาระเงินคืนของธนาคารอื่นๆ เพื่อธนาคารจะได้นาข้อมูลมาปรับปรุ ง

ตารางที่ 1 ตารางสรุปบทความ
ชือ่ ผูแ้ ต่ง
ปี ทต่ี พี มิ พ์
อภิญญา ภัทราพรพิสฐิ

2553

จิตรวดี อุไรวงศ์

2554

ชือ่ เรื่องวิจยั
ปัจจัยทีผ่ ลต่อการตัดสินใจใช้
บริการธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน) สาขาถนนแสงชูโต
จังหวัดกาญจนบุร ี

ทฤษฎีทใ่ี ช้

วิเคราะห์ขอ้ มูลปัจจัย
ส่วนบุคคลทีม่ าใช้
บริการ พฤติกรรมทัวไป
่
ของลูกค้า ทัศนคติและ
ปัจจัยส่วนผสมทาง
การตลาดเกีย่ วกับการ
ตัดสินใจใช้บริการ
ธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน)
การศึกษาความพึงพอใจของ ใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา
ลูกค้าในการใช้บริการ
นาเสนอในรูปตาราง
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรี
แสดงความถี่ ร้อยละ
จันทร์จงั หวัดขอนแก่น
และค่าเฉลีย่ และสถิติ
เชิงอนุมาน ทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้ ChiSquare

เทคนิคในการวิจยั

ผลการวิจยั

กลุม่ ตัวอย่างจานวน 400 คน
แจกแบบสอบถามช่วงต้นเดือน
กลางเดือน และปลายเดือน ช่วง
เช้า 09.00 น. – 10.30 น. ช่วง
เทีย่ ง 12.00 น. – 13.00 น. และ
ช่วงบ่าย 14.00 น. – 15.00 น.

เปรียบเทียบปัจจัยทีม่ ผี ลต่อ
การตัดสินใจใช้บริการ
ธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน) โดยใช้ t-test สาหรับ
ตัวแปรทีจ่ าแนก 2 กลุ่ม และ
f-test สาหรับตัวแปรจาแนก
มากกว่า 2 กลุ่ม กาหนดระดับ
นัยสาคัญที่ 0.05

เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง
ลูกค้าที่มาใช้บริการจานวน 400
ราย

ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจในระดับมากทุกปัจจัย
จากผลการศึกษาสามารถนา
ไปประยุกต์ใช้กบั การวางแผน
การตลาด ในด้านผลิตภัณฑ์
และบริการ ด้านช่องทางจัด
จาหน่ าย ด้านส่งเสริมการตลาด
ด้านพนักงานผูใ้ ห้บริการ และ
ด้านสิง่ นาเสนอทางกายภาพ
และรูปแบบบริการ
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ตารางที่ 1 ตารางสรุปบทความ (ต่อ)
ชือ่ ผูแ้ ต่ง
ปี ทต่ี พี มิ พ์

ชือ่ เรื่องวิจยั

ทฤษฎีทใ่ี ช้

เทคนิคในการวิจยั

ทิพชญาณ์ อัครพงศ์โสภณ

2556

ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อ
การเลือกใช้บริการธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ของผูบ้ ริโภคใน
กรุงเทพมหานคร

สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ สุ่มตัวอย่างแบบสะดวก จานวน
ข้อมูล คือ สถิตเิ ชิง
400 คน จาแนกตามเขตใน
พรรณนา ได้แก่
กรุงเทพมหานคร
ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
ใช้การวิเคราะห์
การถดถอยพหุ
(Multiple Regressions)

วิทยา อินทรพิมล

2556

ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการใช้บริการ
ของธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย กรณีศกึ ษา
สาขาในเขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร

รวบรวมปัญหาและ
เก็บรวบรวมข้อมูลในเดือน
ข้อเสนอแนะการบริการ พฤศจิกายน 2556 จานวน 400
ของธนาคารอิสลามแห่ง ชุด
ประเทศไทย ในเขตบาง
กะปิ กรุงเทพมหานคร

ผลการวิจยั
ผลจากการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า ปัจจัยด้านภาพลักษณ์
ตราสินค้าและปัจจัยด้านส่วน
ประสมการตลาดบริการ มี
อิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ
ธนาคารไทยพาณิชย์จากัด
(มหาชน) ของผูบ้ ริโภคใน
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั ยะ
สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ส่วนปัจจัยด้านการรับรูแ้ ละ
ปัจจัยด้านคุณภาพการ
ให้บริการไม่มอี ทิ ธิพลต่อการ
เลือกใช้บริการธนาคารไทย
พาณิชย์จากัด (มหาชน)
ด้านสภาพแวดล้อมทัวไป
่ มี
ภาพรวมของปัญหาทีร่ ะดับ
ปานกลาง ส่วนด้านรูปแบบ
บริการทางการเงินมีภาพรวม
ของปัญหาทีร่ ะดับน้อย
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ตารางที่ 1 ตารางสรุปบทความ (ต่อ)
ชือ่ ผูแ้ ต่ง
ปี ทต่ี พี มิ พ์

ชือ่ เรื่องวิจยั

ทฤษฎีทใ่ี ช้

เทคนิคในการวิจยั

ผลการวิจยั
เพศ อายุ และอาชีพมี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การใช้บริการและด้านช่วงเวลา
ในการมารับบริการปัญหาที่
น่าสนใจเป็ นรายข้อ คือ
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารเรือ่ งธนาคาร
อิสลามภายในตัวธนาคาร และ
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร

เกศวิทู ทิพยศ

2557

ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการธุรกรรม
ทางการเงินผ่านสื่อออนไลน์
กรณีศกึ ษา ธนาคาร ซีไอเอ็ม
บีไทย จากัด (มหาชน)

ใช้การสุ่มแบบไม่อาศัย
ความน่าจะเป็ น (NonProbability Sampling)
ด้วยการสุ่มตัวอย่าง
แบบบังเอิญ
(Accidental Sampling)
จากประชากรทัง้ หมด

กลุ่มลูกค้าของธนาคาร ซีไอเอ็มบี
ไทย จากัด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ทีไ่ ม่เคยใช้
บริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน
สื่อออนไลน์ของธนาคาร จานวน
400,000 รายโดยใช้กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 200 คน
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ตารางที่ 1 ตารางสรุปบทความ (ต่อ)
ชือ่ ผูแ้ ต่ง
ปี ทต่ี พี มิ พ์

ชือ่ เรื่องวิจยั

ทฤษฎีทใ่ี ช้

เทคนิคในการวิจยั

ผลการวิจยั

แล้วทาการคัดเลือกตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling)
สถิตทิ ใ่ี ช้ได้แก่ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สถิตทิ ใ่ี ช้ในการทดสอบสมมติฐาน
ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์
ของเพียร์สนั และสถิตทิ ดสอบ
ไค-สแควร์วเิ คราะห์ขอ้ มูลด้วย
โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS/ PC
เขียนรายงานวิจยั เชิงพรรณนา

พฤติกรรมการใช้บริการ
ธุรกรรมทางการเงินทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อการตัดสินใจใช้บริการ
ธุรกรรมทางการเงินผ่านสื่อ
ออนไลน์ ส่วนประสมทาง
การตลาดของการใช้บริการ
ธุรกรรมทางการเงินผ่านสื่อ
ออนไลน์ (Online Banking) ที่
มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจของ
ลูกค้าธนาคาร คือปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ดา้ นราคาบริการ
ด้านช่องทางการให้บริการ
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้าน
พนักงานให้บริการด้าน
กระบวนการให้บริการ และ
ด้านสิง่ แวดล้อมกายภาพ
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ตารางที่ 1 ตารางสรุปบทความ (ต่อ)
ชือ่ ผูแ้ ต่ง
ปี ทต่ี พี มิ พ์

ชือ่ เรื่องวิจยั

ทฤษฎีทใ่ี ช้

เทคนิคในการวิจยั

ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยพืน้ ฐาน
ส่วนบุคคลกับปัจจัยการ
ใช้บริการด้านเงินฝาก
ของธนาคารออมสิน
สาขาฝาง

เก็บแบบสอบถามและกลุ่ม
ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั คือลูกค้า
ทีม่ าใช้บริการด้านเงินฝาก
ธนาคารออมสิน สาขาฝาง จานวน
400 คน

บุศรากร วงษ์มงคล

2557

ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการใช้
บริการด้านเงินฝากของลูกค้า
ธนาคารออมสิน สาขาฝาง
จังหวัดเชียงใหม่

วาสินี เสถียรกาล

2559

ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจใช้ ใช้ปัจจัยส่วนประสมทาง
บริการธนาคารกรุงเทพ จากัด การตลาด (7Ps) ได้แก่
(มหาชน)
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
ปัจจัยด้านราคา ปัจจัย
ด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ปัจจัย
ด้านบุคคล ปัจจัยด้าน
กระบวนการ และ

ผลการวิจยั
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ลูกค้าที่มาใช้บริการธนาคาร
ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากกว่า
เพศชาย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
มีวตั ถุประสงค์ เพื่อการฝากเงิน
มากทีส่ ุด ปัจจัยทีม่ ผี ลมากทีส่ ุด
ในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ด้านเงินฝากของลูกค้าธนาคาร
ออมสิน สาขาฝางคือ ปัจจัยด้าน
การส่งเสริมทางการตลาด
ประชากรผูท้ ใ่ี ช้บริการ หรือเคยใช้ ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจใช้
บริการ กับธนาคารกรุงเทพ จากัด บริการธนาคารกรุงเทพ จากัด
(มหาชน) ทาการสารวจโดยใช้ (มหาชน) โดยเรียงลาดับตาม
แบบสอบถาม (Questionnaire) อิทธิพลทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจ
ผ่านระบบออนไลน์ Google Docs จากมากไปน้อย ได้แก่ ปัจจัย
ซึง่ สามารถเก็บแบบสอบถามได้ ด้านกระบวนการ และ เครื่องมือ
ทัง้ สิน้ 425 ชุด
อุปกรณ์ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
โปรโมชัน่ และบริการหลังการ
ขาย ปัจจัยด้านเทคโนโลยี
ปัจจัยจานวนช่องบริการ และ
สาขา ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัย
ด้านสถานที่

ตารางที่ 1 ตารางสรุปบทความ (ต่อ)
ชือ่ ผูแ้ ต่ง
ปี ทต่ี พี มิ พ์

ศิรนิ ภา พงศ์ศลิ าทอง

2559

ชือ่ เรื่องวิจยั

ทฤษฎีทใ่ี ช้

ปัจจัยด้านกายภาพ
รวมถึงปัจจัยทาง
ประชากรศาสตร์ในด้าน
อาชีพ และด้านรายได้
เฉลีย่ ต่อเดือน ทัง้ นี้
เพื่อให้
ผูป้ ระกอบการธนาคาร
ทราบถึงปัจจัยทีม่ ผี ลต่อ
การตัดสินใจใช้บริการ
ธนาคารกรุงเทพ จากัด
(มหาชน) และนาผล
วิจยั ไปประยุกต์ใช้
การศึกษาปัจจัยทีม่ ผี ลต่อ
ใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา
การตัดสินใจใช้บริการเงินฝาก ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ
ธนาคารพาณิชย์ไทยของกลุ่ม ค่าเฉลีย่ และส่วน
ลูกค้าในสปป.ลาว
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
รวมทัง้ สถิติ เชิงอนุมาน
เพื่อทดสอบสมมติฐาน
การวิจยั

เทคนิคในการวิจยั

ผลการวิจยั
และช่วงเวลาในการให้บริการ
และปัจจัยด้านชื่อเสียง
นโยบาย และภาพลักษณ์
ตามลาดับ

ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ลูกค้าสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวในเขตนครหลวง
เวียงจันทน์ทใ่ี ช้บริการธนาคาร
พาณิชย์ของไทยจานวนทัง้ สิน้
400 ชุด

ด้านความรู้ ความเข้าใจ
เกีย่ วกับบริการของธนาคาร
ด้านความเชื่อถือไว้วางใจใน
บริการของธนาคารและด้าน
การใช้บริการของธนาคาร มีผล
ต่อการตัดสินใจใช้บริการเงิน
ฝากธนาคารพาณิชย์ไทย
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ตารางที่ 1 ตารางสรุปบทความ (ต่อ)
ชือ่ ผูแ้ ต่ง
ปี ทต่ี พี มิ พ์
สุวรรณ เนียมประชา และ
ศิรพิ ร น้อยวงศ์

2562

เปรมฤดี พูลสวัสดิ ์ ,
รวิดา วิรยิ กิจจา ,
ณัฐพันธ์ บัววราภรณ์ และ
พนิตา สุรชัยกุลวัฒนา

2562

ชือ่ เรื่องวิจยั
ปัจจัยทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ธนาคารพาณิชย์ของผูบ้ ริโภค
ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

ทฤษฎีทใ่ี ช้

ผลการวิจยั

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั
ประกอบด้วยผูบ้ ริโภคทีใ่ ช้บริการ
หรือเคยใช้บริการธนาคาร
พาณิชย์ในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น จานวน 400 คน

การเข้าใช้บริการธนาคาร
พาณิชย์ของผูใ้ ช้บริการในเขต
เทศบาลนครขอนแก่นกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
และด้านธนาคารทีใ่ ช้บริการมี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การตัดสินใจใช้บริการธนาคาร
พาณิชย์ฯอย่างมีนยั ส าคัญที่
ระดับสถิติ 0.05

รวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม และวิธกี าร
สัมภาษณ์เชิงลึกกับผูม้ าใช้บริการ
ศูนย์บริการสินเชื่อนครหลวง
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ความคิดเห็นเกีย่ วกับปัจจัย
ด้านคุณภาพการบริการทีส่ ่งผล
ต่อการตัดสินใจใช้บริการของ
ผูใ้ ช้บริการสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย
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ใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่าง
แบบโควต้า (Quota
sampling) และแบบ
เจาะจง (Purposive
sampling) เครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
สถิตทิ ใ่ี ช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่
ความถี่รอ้ ยละ ค่าเฉลีย่
(𝑥) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) สถิติ
ทดสอบค่า
(Independent Sample
t-test) , (f-test) และค่า
ความสัมพันธ์ไค
สแควร์ (chi-square)
ปัจจัยทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจ ศึกษาปัจจัยด้าน
เลือกใช้บริการสินเชื่อทีอ่ ยู่
การตลาดทีส่ ่งผลต่อการ
อาศัยธนาคารอาคาร
ตัดสินใจใช้บริการ
สงเคราะห์ศนู ย์บริการสินเชื่อ สินเชื่อทีอ่ ยูอ่ าศัยของ
นครหลวง
ลูกค้าธนาคารอาคาร

เทคนิคในการวิจยั

ตารางที่ 1 ตารางสรุปบทความ (ต่อ)
ชือ่ ผูแ้ ต่ง
ปี ทต่ี พี มิ พ์

ชือ่ เรื่องวิจยั

ทฤษฎีทใ่ี ช้

เทคนิคในการวิจยั

สงเคราะห์ และเพือ่
สานักงานใหญ่รวมทัง้ สิน้ จานวน
ศึกษาคุณภาพการ
202 คน
ให้บริการของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์
ศูนย์บริการสินเชื่อนคร
หลวง ซึง่ ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการของ
ลูกค้าธนาคาร

ผลการวิจยั
ศูนย์บริการสินเชื่อนครหลวง
โดยรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด
พนักงานมีความรู้
ความสามารถในการแนะนา
บริการ อย่างถูกต้องพนักงาน
สามารถให้บริการได้ตรงตาม
ความต้องการ และทันท่วงที
และระยะเวลาอนุมตั สิ นิ เชื่อ
เป็ นไปตามเวลาทีก่ าหนดทาให้
ผูใ้ ช้บริการเกิดความประทับใจ
และตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อที่
อยู่อาศัยกับธนาคารอาคาร
สงเคราะห์
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บทที่ 3
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั

ระเบียบวิธีวิจยั
การศึกษาครัง้ นี้เป็ นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยใช้การศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากข้อมูล
ปฐมภูมิ คือ ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม กรณีศกึ ษาประชาชนในจังหวัดเพชรบู ร ณ์
ปี 2563 โดยเป็ นลูกค้าที่ใช้บริการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ
ประชาชนทัวไปที
่ ไ่ ม่ใช่ลูกค้าของธนาคาร

ประชากร
ประชากรในการศึกษาครัง้ นี้คอื ลูกค้าที่ใช้บริการธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) และประชาชนทัวไปที
่
่ไม่ใช่ลูกค้าของธนาคาร กรณีศกึ ษาประชาชนใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ปี 2563 ซึ่งเป็ นประชากรทราบค่า

ขนาดตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง
ตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี้คอื ลูกค้าที่ใช้บริการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) และประชาชนทัวไปที
่ ไ่ ม่ใช่ลูกค้าของธนาคาร จานวน 415 ราย กรณีศกึ ษา
ประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ปี 2563 เป็ นการสุ่มแบบ Random

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
1. แบบสอบถาม
ผู้วจิ ยั ได้ดาเนินการสร้างเครื่องมือวิจยั ซึ่งใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยสร้า ง
แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม
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ส่วนที่ 2 คาถามคัดกรองและข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผ ลต่อการใช้บ ริก าร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ผูว้ จิ ยั ใช้ Likert’s scale เป็ นมาตราวัดลักษณะของข้อความ ในแบบสอบถามส่วนที่
3 เกณฑ์การให้คะแนนเป็ น 5 ระดับ ดังนี้
5 คะแนน หมายถึง มากทีส่ ุด
4 คะแนน หมายถึง มาก
3 คะแนน หมายถึง ปานกลาง
2 คะแนน หมายถึง น้อย
1 คะแนน หมายถึง น้อยทีส่ ุด
เมื่อรวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถี่แล้ว จะใช้ค ะแนนเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างแบ่ง
ระดับความคิดเห็นเป็ น 5 ระดับ เกณฑ์การให้คะแนนแบบสเกลการวัดความคิดเห็น โดยหาค่า
จากสูตรการคานวณช่วงกว้างของชัน้ ดังนี้
คะแนนเฉลีย่ ระหว่าง 4.50-5.00 หมายถึง มากทีส่ ุด
คะแนนเฉลีย่ ระหว่าง 3.50-4.49 หมายถึง มาก
คะแนนเฉลีย่ ระหว่าง 2.50-3.49 หมายถึง ปานกลาง
คะแนนเฉลีย่ ระหว่าง 1.50-2.49 หมายถึง น้อย
คะแนนเฉลีย่ ระหว่าง 1.00-1.49 หมายถึง น้อยทีส่ ุด
2. สมมติฐานของงานวิจยั
2.1 สมมติฐานเกีย่ วกับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps)
สมมติฐ านที่ 1 ปั จ จัย ด้ า นผลิต ภัณ ฑ์ เ ป็ น อิส ระกับ การตัด สิน ใจเลือ กใช้
ผลิตภัณฑ์สงเคราะห์ชวี ติ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กรณีศกึ ษา
ประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ปี 2563
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยด้านราคาเป็ นอิสระกับการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
สงเคราะห์ชวี ติ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กรณีศกึ ษาประชาชนใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ปี 2563
สมมติฐานที่ 3 ปั จจัยด้านการส่งเสริมการตลาดเป็ นอิสระกับการตัดสินใจ
เลือ กใช้ผ ลิต ภัณ ฑ์สงเคราะห์ช ีวติ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร (ธ.ก.ส.)
กรณีศกึ ษาประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ปี 2563
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สมมติฐานที่ 4 ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายเป็ นอิสระกับการตัดสินใจ
เลือ กใช้ผ ลิต ภัณ ฑ์สงเคราะห์ช ีวติ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร (ธ.ก.ส.)
กรณีศกึ ษาประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ปี 2563
สมมติฐานที่ 5 ปั จจัยด้านบุคคลเป็ นอิสระกับการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
สงเคราะห์ชวี ติ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กรณีศกึ ษาประชาชนใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ปี 2563
สมมติฐ านที่ 6 ปั จ จัย ด้า นกระบวนการเป็ นอิสระกับ การตัดสิน ใจเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์สงเคราะห์ชวี ติ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กรณีศกึ ษา
ประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ปี 2563
สมมติฐานที่ 7 ปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพเป็ นอิสระกับการตัดสิน ใจ
เลือ กใช้ผลิต ภัณ ฑ์สงเคราะห์ช ีว ิตธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร (ธ.ก.ส.)
กรณีศกึ ษาประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ปี 2563
2.2 สมมติฐานเกีย่ วกับปั จจัยทางด้านลักษณะประชากรศาสตร์
สมมติฐ านที่ 8 ปั จ จัย ด้า นอาชีพ ที่แ ตกต่ า งกัน เป็ น อิส ระกับ การตัด สิน ใจ
เลือ กใช้ผ ลิต ภัณ ฑ์สงเคราะห์ช ีวติ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร (ธ.ก.ส.)
กรณีศกึ ษาประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ปี 2563 แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 9 ปั จจัยด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน เป็ นอิสระกับ
การตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สงเคราะห์ชวี ติ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.) กรณีศกึ ษาประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ปี 2563 แตกต่างกัน

การทดสอบเครื่องมือวิจยั
1. เมื่อสร้างแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว นาเสนอต่ออาจารย์ทป่ี รึกษาเพื่อตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของเครื่องมือและข้อเสนอแนะ
2. นาแบบสอบถามทีไ่ ด้ ไปปรับปรุงแก้ไข ตามคาแนะนาของอาจารย์ทป่ี รึกษาในการ
ตอบแบบสอบถาม
3. นาแบบสอบถามที่ได้ไปทดลอง (Try-Out) กับผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่า ง
ผู้ใ ช้บ ริก าร จ านวน 30 ตัว อย่ า งเพื่อ นามาหาความเชื่อมันโดยวิ
่
ธีการหาสัมประสิทธิอ์ ลั ฟ่ า
(Alpha Coefficient) ของ Cronbach
3.1 ตรวจสอบภาษาทีใ่ ช้ในแบบสอบถาม (Questionnaires) ว่าผูต้ อบแบบสอบถาม
อ่านแล้วเข้าใจหรือไม่มปี ั ญหาในการตอบแบบสอบถามบางประการ
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3.2 ตรวจสอบคาถามที่ใช้ในแบบสอบถามว่า ทาให้ตอบแบบสอบถามเข้าใจตรง
กับเนื้อหาทีผ่ ทู้ าการศึกษาต้องการหรือไม่
3.3 เพื่อ วัด ค่ า ความเชื่อ มัน่ (Reliability) ของข้อ มู ล ในแบบสอบถาม โดยใช้
ผลลัพธ์ของค่าแอลฟ่ า (Alpha Coefficient) ทีไ่ ด้แสดงถึงระดับความคงทีข่ องแบบสอบถาม
3.4 นาแบบสอบถามทีไ่ ด้ปรับปรุงแก้ไขไปใช้เก็บข้อมูลจริง

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลทีใ่ ช้ในการศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
การตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วธิ กี ารเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ คือการขอความ
ร่วมมือจากผูใ้ ช้บริการธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และประชาชน
ทัวไปที
่ ไ่ ม่ใช่ลูกค้าของธนาคาร จานวน 415 คน ในการตอบแบบสอบถาม กรณีศกึ ษาประชาชน
ในจังหวัดเพชรบูรณ์ปี 2563
ส่ ว นที่ 2 ข้อ มู ล ทุ ติย ภู มิ (Secondary Data) เป็ น ข้อ มู ล ที่ใ ช้ป ระกอบการศึก ษาโดย
ทาการค้นคว้าจากวิทยานิพนธ์ เอกสารงานวิจยั เชิงวิชาการต่างๆ และวิชาตาราเรียนที่เกี่ยวข้อง
เป็ นแนวทางในการศึกษาครัง้ นี้

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลได้จากแบบสอบถามจะเป็ นการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาเร็จรูป SPSS โดยการนาข้อมูลทัง้ หมดบันทึกประมวลผลและรายงานผลการศึกษาแบบ
รายงานสถิตเิ ชิงพรรณา (Descriptive statistics) ดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปของลู
่
กค้า โดยใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution)
และค่าร้อยละ (Percentage)
2. วิเคราะห์พฤติกรรมกลุ่มทีใ่ ช้บริการโดยใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution)
และค่าร้อยละ (Percentage)
3. วิเคราะห์ขอ้ มูลระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อการ
เลือ กใช้ผ ลิต ภัณ ฑ์สงเคราะห์ช ีวติ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร (ธ.ก.ส.)
กรณีศ ึก ษาประชาชนในจังหวัด เพชรบู ร ณ์ ปี 2563 โดยใช้ก ารแจกแจงความถี่ (Frequency
Distribution) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard
deviation)
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4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ปั จจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาด และปั จ จัยด้านพฤติกรรมการใช้บ ริการธนาคารที่มีผ ลต่อการเลือ กใช้ผลิตภัณฑ์
สงเคราะห์ชวี ติ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กรณีศกึ ษาประชาชนใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ปี 2563 โดยใช้สถิติ Chi-Square test ของตัวแปร 2 กลุ่ม ทีเ่ ป็ นการวัดค่าแบบ
นามบัญญัติและเมื่อพบว่าตัวแปร 2 กลุ่มมีความสัมพันธ์ก ับพฤติกรรมการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
สงเคราะห์ชวี ติ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จึงทาการทดสอบค่า
ความเข้มข้นความสัมพันธ์ใช้สถิติ Contingency Coefficient (C.) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
0.05 เพื่อวัดระดับความสัมพันธ์ โดยค่าของContingency Coefficient (C.) อยู่ระหว่าง 0 และ 1
(0< C <1)
ถ้าค่า C = 0 แสดงว่าตัวแปร 2 ตัว เป็ นอิสระต่อกัน หรือไม่มคี วามสัมพันธ์กนั
ถ้าค่า C มีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่าตัวแปร 2 ตัว มีความสัมพันธ์กนั มาก

บทที่ 4
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิจยั เรื่องปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สงเคราะห์ชวี ติ ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กรณีศกึ ษาประชาชนในจังหวัด เพชรบูรณ์ปี 2563
การวิจ ัย ครัง้ นี้ เ ป็ นการวิจ ัย เชิง ปริ ม าณ (Quantitative Research) โดยใช้ แ บบสอบถาม
(Questionnaire) เป็ นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล จากประชาชนในจังหวัด เพชรบูรณ์ปี 2563
จานวน 415 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่ออธิบายผลการศึกษา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้ค่าสถิตทิ ดสอบแบบ Chi-Square
และทดสอบค่ า ความเข้ม ข้น ความสัม พัน ธ์ใ ช้ส ถิติ Contingency Coefficient (C.) วิเ คราะห์
ประมวลผลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ SPSS (Statistical Package for Social Science)
ซึ่งผูว้ จิ ยั ขอนาเสนอผลการศึกษาตามลาดับ ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์
ส่วนที่ 2 คาถามคัดกรองและข้อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมการเลือกทาประกันชีวติ
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกีย่ วกับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
ส่วนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน โดยกาหนดค่านัยสาคัญ (Significance) ที่ระดับ 0.05
หรือระดับค่าความเชือ่ มันทางสถิ
่
ตทิ ร่ี อ้ ยละ 95
โดยกาหนดสัญลักษณ์ทางสถิติ ดังต่อไปนี้
n แทน จานวนกลุ่มตัวอย่าง
𝑥 แทน ค่าเฉลีย่
S.D. แทน ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
𝑥 2 แทน ค่าสถิตไิ คร์สแควร์
H0 แทน เป็ นอิสระต่อกัน
H1 แทน ไม่เป็ นอิสระต่อกัน
C. แทน ค่าสถิตคิ วามเข้มข้นความสัมพันธ์แบบ Contingency Coefficient
* แทน ความมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
Sig. แทน ค่านัยสาคัญทางสถิติ
CC แทน คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเกีย่ วกับส่วนประสมทางตลาดที่มผี ลต่อ
การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สงเคราะห์ชวี ติ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
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C1 แทน คะแนนเฉลี่ย ความคิด เห็น เกี่ย วกั บ ส่ ว นประสมทางตลาดด้ า น
ผลิตภัณฑ์
C2 แทน คะแนนเฉลีย่ ความคิดเห็นเกีย่ วกับส่วนประสมทางตลาดด้านราคา
C3 แทน คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางตลาดด้านช่อง
ทางการจัดจาหน่าย
C4 แทน คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางตลาดด้านการ
ส่งเสริมการตลาด
C5 แทน คะแนนเฉลีย่ ความคิดเห็นเกีย่ วกับส่วนประสมทางตลาดด้านบุคคล
C6 แทน คะแนนเฉลี่ย ความคิด เห็น เกี่ย วกับ ส่ ว นประสมทางตลาดด้ า น
กระบวนการ
C7 แทน คะแนนเฉลี่ย ความคิด เห็น เกี่ย วกับ ส่ ว นประสมทางตลาดด้ า น
ลักษณะทางกายภาพ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
แสดงผลการศึกษาเกีย่ วกับข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของกลุม่ ตัวอย่าง มีผลการศึกษา
ดังนี้
ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง
จานวน
(คน)

ร้อยละ

รวม

197
218
415

47.50
52.50
100.00

รวม

3
106
150
82
74
415

0.70
25.50
36.10
19.80
17.80
100.00

ประชากรศาสตร์
1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. อายุ
2.1 ต่ากว่า 20 ปี
2.2 20 - 30 ปี
2.3 31 – 40 ปี
2.4 41 - 50 ปี
2.5 มากกว่า 50 ปี ขน้ึ ไป
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ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ)
ประชากรศาสตร์
3. สถานภาพ
3.1 โสด
3.2 สมรส
3.3 หย่า
3.4 หม้าย
3.5 แยกกันอยู่
รวม
4. ระดับการศึกษา
4.1 ประถมศึกษา
4.2 มัธยมศึกษาตอนต้น
4.3 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช
4.4 ปวส
4.5 ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
4.6 ปริญญาโท
4.7 สูงกว่าปริญญาโท
รวม
5. อาชีพ
5.1 นักเรียน/นักศึกษา
5.2 พนักงานรัฐวิสาหกิจ
5.3 ประกอบอาชีพส่วนตัว
5.4 ข้าราชการ
5.5 พนักงานบริษทั เอกชน
5.6 เกษตรกรรม
5.7 อื่นๆ
รวม
6. รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
6.1 ต่ากว่า 10,000 บาท
6.2 10,000 - 20,000 บาท
6.3 20,001 – 30,000 บาท
6.4 30,001 – 40,000 บาท
6.5 40,001 – 50,000 บาท
6.6 มากกว่า 50,000 บาทขึน้ ไป
รวม

จานวน
(คน)

ร้อยละ

95
248
11
6
55
415

22.90
59.80
2.70
1.40
13.30
100.00

35
13
157
62
148
0
0
415

8.40
3.10
37.80
14.90
35.70
0
0
100.00

3
71
77
32
40
180
12
415

0.70
17.10
18.60
7.70
9.60
43.40
2.90
100.00

14
124
205
40
9
23
415

3.40
29.90
49.40
9.60
2.20
5.50
100.00
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ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ)
ประชากรศาสตร์
7. ท่านเป็ นลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.) หรือไม่
7.1 เป็ น
7.2 ไม่เป็ น
รวม
8. ในอนาคตท่านจะเลือกใช้บริการสงเคราะห์ชวี ติ กับธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หรือไม่
8.1 ใช้
8.2 ไม่ใช้
รวม

จานวน
(คน)

ร้อยละ

325
90
415

78.30
21.70
100.00

382
33
415

92.00
8.00
100.00

จากตารางที่ 2 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้อยละ 52.50) มีอายุ
ช่วง 31-40 ปี (ร้อยละ36.10) รองลงมาเป็ นกลุ่มอายุช่วง 20-30 ปี (ร้อยละ 25.50) สถานภาพ
สมรส (ร้อยละ 59.80) รองลงมาเป็ นสถานภาพโสด (ร้อยละ 22.90) ระดับการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช (ร้อยละ 37.80) รองลงมาคือระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (ร้อยละ 35.70)
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็ น ส่ว นใหญ่ (ร้อยละ 43.40) รองลงมาประกอบอาชีพส่ ว นตัว
(ร้อยละ 18.60) รายได้เฉลีย่ ต่อเดือนอยู่ในช่วง 20,001- 30,000 บาท (ร้อยละ 49.40) รองลงมา
เป็ นช่วง 10,000 - 20,000 บาท (ร้อยละ 29.90) ส่วนใหญ่ แล้วเป็ นกลุ่มลูกค้า ธ.ก.ส (ร้อยละ
78.30) ความคิดเห็นเกีย่ วกับการเลือกใช้บริการสงเคราะห์ชวี ติ กับ ธ.ก.ส. ในอนาคต ส่วนใหญ่
เลือกทีจ่ ะใช้บริการดังกล่าว (ร้อยละ 92.80)
ตารางที่ 3 ค่าสถิติ x 2 และ C. ของการทดสอบความเป็ นอิสระกันระหว่างปั จจัยด้านประชากรศาสตร์
กับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สงเคราะห์ชวี ติ ของ ธ.ก.ส เป็ นดังนี้
การตัดสิ นใจเลือกใช้ผลิ ตภัณฑ์
สงเคราะห์ชีวิตของ ธ.ก.ส.
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
C.
P-value
𝑥2
1. ปัจจัยด้านเพศ
0.37
0.03
0.55
2. ปัจจัยด้านอายุ
8.5
0.14
0.08
3. ปัจจัยด้านสถานภาพ
29.83
0.26
0.00
4. ปัจจัยด้านระดับการศึกษา
38.99
0.29
0.00
5. ปัจจัยด้านอาชีพ
51.68
0.33
0.00
6. ปัจจัยด้านรายได้เฉลีย่
30.16
0.26
0.00
*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05, n= 415

ความหมาย
ไม่มอี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจ
ไม่มอี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจ
มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจ
มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจ
มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจ
มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจ
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ตารางที่ 4 ร้อยละของข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง กับการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์สงเคราะห์ชวี ติ ของ ธ.ก.ส เป็ นดังนี้
การเลือกใช้บริ การ
สงเคราะห์ชีวิตของ ธ.ก.ส.
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
ใช้
ไม่ ใช้
1. สถานภาพ
โสด
78.9%
21.1%
สมรส
95.6%
4.4%
หย่า
90.9%
9.1%
หม้าย
100.0%
0.0%
แยกกันอยู่
98.2%
1.8%
2. ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
88.6%
11.4%
มัธยมศึกษาตอนต้น
100.0%
0.0%
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช
99.4%
0.6%
ปวส
98.4%
1.6%
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
81.8%
18.2%
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า
0.0%
0.0%
สูงกว่าปริญญาโท
0.0%
0.0%
3. อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา
66.7%
33.3%
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
90.1%
9.9%
ประกอบอาชีพส่วนตัว
93.5%
6.5%
ข้าราชการ
81.3%
18.8%
พนักงานบริษทั เอกชน
70.0%
30.0%
เกษตรกรรม
100.0%
0.0%
อื่นๆ
83.3%
16.7%
4. รายได้เฉลีย่
ต่ากว่า 10,000 บาท
85.7%
14.3%
10,000 – 20,000 บาท
94.4%
5.6%
20,001 – 30,000 บาท
95.6%
4.4%
30,001 – 40,000 บาท
87.5%
12.5%
40,001 – 50,000 บาท
66.7%
33.3%
มากกว่า 50,000 บาทขึน้ ไป
69.6%
30.4%
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จากตารางที่ 3 พบว่า ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ทม่ี อี ทิ ธิพลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สงเคราะห์ชวี ติ ของ ธ.ก.ส. ได้แก่ ปั จจัยด้านสถานภาพ ปั จจัย
ด้านระดับการศึกษา ปั จจัยด้านอาชีพ และปั จจัยด้านรายได้เฉลี่ย (P-value < 0.05) และจาก
ตารางที่ 4 พบว่า เมื่อ จ าแนกตามสถานภาพส่ ว นใหญ่ แ ล้ ว ประชาชนที่เ ลือ กใช้ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
สงเคราะห์ชวี ติ ของ ธ.ก.ส. ส่วนใหญ่จะมีสถานะเป็ นหม้าย (ร้อยละ 100) รองลงมาเป็ นสถานะ
แยกกันอยู่ (ร้อยละ 98.2) และสถานภาพโสดเป็ นกลุ่มทีไ่ ม่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ฯของ ธ.ก.ส. มาก
ที่สุด (ร้อยละ 21.1) เมื่อจาแนกตามปั จจัยด้านการศึกษา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ท่เี ลือกใช้
ผลิตภัณฑ์ฯ ของ ธ.ก.ส. คือ กลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ 100) รองลงมาเป็ นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช. (ร้อยละ 99.4) และปวส. (ร้อยละ 98.4) ตามลาดับ และกลุ่มระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่าเป็ นกลุ่มที่ไม่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ฯมากที่สุด (ร้อยละ 18.2) เมื่อจาแนกตามปั จจัย
ด้านอาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่ ประชาชนที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ฯ ของ ธ.ก.ส. เป็ นกลุ่มเกษตรกร
(ร้อยละ 100) รองลงมาเป็ นผูป้ ระกอบอาชีพส่วนตัว (ร้อยละ 93.5) ส่วนกลุ่มพนักงานบริษทั เอกชน
(ร้อยละ 30.0) และกลุ่มนักเรียนนักศึกษา (ร้อยละ 33.3) เป็ นกลุ่มคนส่วนใหญ่ ท่ไี ม่เลือกใช้
ผลิตภัณฑ์ฯ ของ ธ.ก.ส. และเมื่อจาแนกด้วยปั จจัยด้านรายได้เฉลี่ย พบว่า กลุ่มคนส่วนใหญ่ท่ี
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ฯ ของ ธ.ก.ส. คือ กลุ่มคนที่มรี ายได้ในช่วง 20,001 – 30,000 บาท (ร้อยละ
95.6) รองลงมาเป็ นกลุ่มคนทีม่ รี ายได้ในช่วง 10,000 – 20,000 บาท (ร้อยละ 94.4) ส่วนกลุ่มที่
ยังไม่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ฯ ของ ธ.ก.ส. คือกลุ่มทีม่ รี ายได้ในช่วง 40,001 – 50,000 บาท (ร้อยละ
33.3)
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติ กรรมการเลือกทาประกันชีวิต
แสดงผลการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมการเลือกทาประกันชีวติ ของกลุ่ม
ตัวอย่าง มีผลการศึกษาดังนี้
ตารางที่ 5 จานวนและร้อยละข้อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมการเลือกทาประกันชีวติ ของกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติ กรรมการเลือกทาประกันชีวิต
1. ในช่วง 1 ปี ทผ่ี ่านมาท่านเคยซือ้ ประกันชีวติ หรือไม่ (รวมถึงการจ่าย
เบี้ยประกันชีวติ ของเดิมทีม่ อี ยู่)
1.1 ไม่เคยซือ้
1.2 เคยซือ้
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

57
358
415

13.7
86.3
100
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ตารางที่ 5 จานวนและร้อยละข้อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมการเลือกทาประกันชีวติ ของกลุ่มตัวอย่าง
(ต่อ)
ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติ กรรมการเลือกทาประกันชีวิต
2. ท่านมีทศั นคติต่อการทาประกันชีวติ อย่างไร (เลือกตอบได้มากกว่า 1
ข้อ)
1) ไม่มปี ระโยชน์
ไม่ใช่
ใช่
รวม
2) เจ้าหน้าทีม่ คี ุณภาพ ใส่ใจลูกค้า
ไม่ใช่
ใช่
รวม
3) สร้างความมันคงทางการเงิ
่
นให้กบั ตนเองและครอบครัว
ไม่ใช่
ใช่
รวม
4) กรมธรรม์ประกันชีวติ เป็ นการสร้างสวัสดิการ ยามเจ็บป่ วยมีเงินรักษา
ไม่ใช่
ใช่
รวม
5) ลดความเสีย่ ง บรรเทาความเดือดร้อนทีจ่ ะเกิดขึน้ ไม่ว่าจะเป็ นทาง
การเงิน ธุรกิจหรือสุขภาพ
ไม่ใช่
ใช่
รวม
6) การลดหย่อนภาษี เป็ นตัวชีช้ วนให้ท่านตัดสินใจทาประกันชีวติ
ไม่ใช่
ใช่
รวม
7) เป็ นการให้หลักประกันต่อบุคคลและครอบครัวของผูเ้ อาประกัน เมื่อมี
บุคคลในครอบครัวเสียชีวติ ไป
ไม่ใช่
ใช่
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

412
3
415

99.3
0.7
100

384
31
415

92.5
7.5
100

126
289
415

30.4
69.6
100

123
292
415

29.6
70.4
100

173
242
415

41.7
58.3
100

187
228
415

45.1
54.9
100

175
240
415

42.2
57.8
100
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ตารางที่ 5 จานวนและร้อยละข้อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมการเลือกทาประกันชีวติ ของกลุ่มตัวอย่าง
(ต่อ)
ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติ กรรมการเลือกทาประกันชีวิต
8) เงินครบกาหนดที่ได้รบั คืนจากการทาประกันชีวติ สามารถเป็ นตัวชี้
ชวนให้ท่านตัดสินใจทา
ไม่ใช่
ใช่
รวม
9) กรมธรรม์ประกันชีวติ ช่วยปลูกฝังให้เกิดนิสยั การประหยัดและการออม
ทรัพย์
ไม่ใช่
ใช่
รวม
10) ทัศนคติอ่นื ๆ
ไม่ระบ
ระบุ
รวม
2.3 นอกจากตัวท่านเองแล้วบุคคลทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซือ้ กรมธรรม์
ของท่านมากทีส่ ุด
1) บิดา/มารดา
2) ญาติพน่ี ้อง
3) คู่สมรส
4) ตัวแทนประกันชีวติ
5) เพื่อน
6) ตัดสินใจเอง
7) อื่นๆ
รวม
2.4 จานวนเบี้ยประกันชีวติ โดยเฉลีย่ ทีท่ ่านต้องชาระต่อปี
1) ต่ากว่า 10,000
2) 10,001-15,000
3) 15,001-20,000
4) 20,001-25,000
5) 25,001-30,000
6) 30,001-35,000
7) ตัง้ แต่ 35,001 ขึน้ ไป
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

209
206
415

50.4
49.6
100

216
199
415

52
48
100

414
1
415

99.8
0.2
100

37
3
47
13
3
31
281
415

8.9
7
11.3
3.1
0.7
7.5
67.7
100

103
202
43
27
8
10
22
415

24.8
48.7
10.4
6.5
1.9
2.4
5.3
100
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จากตารางที่ 5 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ในช่วง 1 ปี ท่ผี ่านมาเคยซื้อประกัน
ชีวติ (ร้อยละ 54.9) ทัศนคติของผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท่มี ตี ่อประกันชีวติ ส่วนใหญ่เป็ น
ดังนี้ เห็นว่าประกันชีวติ มีประโยชน์ (ร้อยละ 99.3) ส่วนใหญ่บุคคลทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ้
กรมธรรม์ คือ กลุ่มคนอื่นๆที่ไม่ใช่การตัดสินใจซื้อเอง บิดา/มารดา ญาติพ่นี ้อง คู่สมรส ตัวแทน
ประกันชีวติ เพื่อน (ร้อยละ 67.7) รองลงมาคือซื้อเนื่องจากคู่สมรส (ร้อยละ 11.3) และผู้ตอบ
แบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ช าระเบี้ย ประกัน อยู่ ใ นช่ ว ง 10,000 – 15,000 บาท (ร้ อ ยละ 48.7)
รองลงมาเป็ นเบีย้ ในช่วงต่ากว่า 10,000 บาท (ร้อยละ 24.8)
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้ผลิ ตภัณฑ์
สงเคราะห์ชีวิตธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.)
แสดงผลการศึกษาเกีย่ วกับข้อมูลเกีย่ วกับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อการ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สงเคราะห์ชวี ติ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีผล
การศึกษาดังนี้
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนข้อมูลเกีย่ วกับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อการ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สงเคราะห์ชวี ติ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.) ของกลุ่มตัวอย่าง
ความคิ ดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม
1. ความคิดเห็นเกีย่ วกับส่วนประสมทางตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์
2. ความคิดเห็นเกีย่ วกับส่วนประสมทางตลาดด้าน
ราคา
3. ความคิดเห็นเกีย่ วกับส่วนประสมทางตลาดด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่ าย
4. ความคิดเห็นเกีย่ วกับส่วนประสมทางตลาดด้าน
การส่งเสริมการตลาด
5. ความคิดเห็นเกีย่ วกับส่วนประสมทางตลาดด้าน
บุคคล
6. ความคิดเห็นเกีย่ วกับส่วนประสมทางตลาดด้าน
กระบวนการ
7. ความคิดเห็นเกีย่ วกับส่วนประสมทางตลาดด้าน
ลักษณะทางกายภาพ
โดยรวม

X

S.D.

4.01

0.76

ระดับ
ความคิ ดเห็น
มาก

4.03

0.77

มาก

3.84

0.83

มาก

4.11

0.68

มาก

4.16

0.69

มาก

4.08

0.63

มาก

4.34

0.66

มาก

4.07

0.59

มาก
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จากตารางที่ 6 พบว่า ความคิดเห็นเกีย่ วกับส่วนประสมทางตลาดของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ในแต่ละด้านเห็นด้วยในระดับมาก โดยความคิดเห็นเกีย่ วกับส่วนประสมทางตลาดด้าน
บุคคลมีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.01, S.D.= 0.69) และความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสม
ทางตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่ายมีคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X = 3.84, S.D.=
0.83) และโดยรวมพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยในระดับมาก ( X = 4.07, S.D.= 0.59)
ตารางที่ 7 ค่าสถิติ 𝑥 2 และค่า C. ของการทดสอบความเป็ นอิสระกันระหว่างความคิดเห็น
เกีย่ วกับส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ กับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
สงเคราะห์ชวี ติ ของ ธ.ก.ส เป็ นดังนี้
การเลือกใช้ผลิ ตภัณฑ์ฯ ธกส. *
ส่วนประสมทางตลาด
Statistics
df
P-value
ด้านผลิ ตภัณฑ์
14
0.003
Pearson Chi-Square (𝑥 2 )
32.89
Contingency Coefficient (C.)
0.27
N of Valid Case
415
*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
จากตารางที่ 7 พบว่า ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สงเคราะห์ช ีวติ
ของ ธ.ก.ส. กับความคิดเห็นส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์สงเคราะห์ชวี ติ ของ ธ.ก.ส.
ไม่เป็ นอิสระต่อกัน ( P-value < 0.05, C. = 0.27)
ตารางที่ 8 ค่าสถิติ 𝑥 2 และค่า C. ของการทดสอบความเป็ นอิสระกันระหว่างความคิดเห็น
เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา กับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
สงเคราะห์ชวี ติ ของ ธ.ก.ส เป็ นดังนี้
การเลือกใช้ผลิ ตภัณฑ์ฯ ธกส. *
Statistics
df
P-value
ส่วนประสมทางตลาดด้านราคา
6
0.22
Pearson Chi-Square (𝑥 2 )
8.26
Contingency Coefficient (C.)
0.14
N of Valid Case
415
*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
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จากตารางที่ 8 พบว่า ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05 การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สงเคราะห์ชวี ติ ของ
ธ.ก.ส. กับความคิดเห็นส่วนประสมการตลาดด้านราคาผลิตภัณฑ์สงเคราะห์ชวี ติ ของ ธ.ก.ส.
เป็ นอิสระต่อกัน ( P-value > 0.05)
ตารางที่ 9 ค่าสถิติ 𝑥 2 และค่า C. ของการทดสอบความเป็ นอิสระกันระหว่างความคิดเห็น
เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย กับการตัดสินใจ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์สงเคราะห์ชวี ติ ของ ธ.ก.ส เป็ นดังนี้
การเลือกใช้ผลิ ตภัณฑ์ฯ ธกส. *
ส่วนประสมทางตลาด
Statistics
df
P-value
ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย
13
0.052
Pearson Chi-Square (𝑥 2 )
22.22
Contingency Coefficient (C.)
0.22
N of Valid Case
415
*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
จากตารางที่ 9 พบว่า ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05 การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สงเคราะห์ชวี ติ ของ
ธ.ก.ส. กับความคิดเห็นส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์สงเคราะห์
ชีวติ ของ ธ.ก.ส. เป็ นอิสระต่อกัน ( P-value > 0.05)
ตารางที่ 10 ค่าสถิติ 𝑥 2 และค่า C. ของการทดสอบความเป็ นอิสระกันระหว่างความคิดเห็น
เกีย่ วกับส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด กับการตัดสินใจเลือก
ซื้อผลิตภัณฑ์สงเคราะห์ชวี ติ ของ ธ.ก.ส เป็ นดังนี้
การเลือกใช้ผลิ ตภัณฑ์ฯ ธกส. *
ส่วนประสมทางตลาด
Statistics
df
P-value
ด้านการส่งเสริ มการตลาด
16
0.45
Pearson Chi-Square (𝑥 2 )
16.11
Contingency Coefficient (C.)
0.20
N of Valid Case
415
*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
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จากตารางที่ 10 พบว่า ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สงเคราะห์ชวี ติ
ของ ธ.ก.ส. กับ ความคิด เห็น ส่ ว นประสมการตลาดด้า นการส่ ง เสริม การตลาดผลิ ต ภั ณ ฑ์
สงเคราะห์ชวี ติ ของธ.ก.ส. เป็ นอิสระต่อกัน ( P-value > 0.05)
ตารางที่ 11 ค่าสถิติ 𝑥 2 และค่า C. ของการทดสอบความเป็ นอิสระกันระหว่างความคิดเห็น
เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคคล กับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
สงเคราะห์ชวี ติ ของ ธ.ก.ส เป็ นดังนี้
การเลือกใช้ผลิ ตภัณฑ์ฯ ธกส. *
Statistics
df
P-value
ส่วนประสมทางตลาดด้านบุคคล
13
0.84
Pearson Chi-Square (𝑥 2 )
0.09
Contingency Coefficient (C.)
0.14
N of Valid Case
415
*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
จากตารางที่ 11 พบว่า ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สงเคราะห์ชวี ติ
ของ ธ.ก.ส. กับความคิดเห็นส่วนประสมการตลาดด้านบุคคล เป็ นอิสระต่อกัน (P-value > 0.05)
ตารางที่ 12 ค่าสถิติ 𝑥 2 และค่า C. ของการทดสอบความเป็ นอิสระกันระหว่างความคิดเห็น
เกี่ย วกับ ส่ว นประสมทางการตลาดด้านกระบวนการ กับ การตัด สินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์สงเคราะห์ชวี ติ ของ ธ.ก.ส เป็ นดังนี้
การเลือกใช้ผลิ ตภัณฑ์ฯ ธกส. *
ส่วนประสมทางตลาด
Statistics
df
P-value
ด้านกระบวนการ
9
0.25
Pearson Chi-Square (𝑥 2 )
11.46
Contingency Coefficient (C.)
0.164
N of Valid Case
415
*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
จากตารางที่ 12 พบว่า ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สงเคราะห์ชวี ติ
ของ ธ.ก.ส. กับความคิดเห็นส่วนประสมการตลาดด้านกระบวนการ เป็ นอิสระต่อกัน (P-value >
0.05)
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ตารางที่ 13 ค่าสถิติ 𝑥 2 และค่า C. ของการทดสอบความเป็ นอิสระกันระหว่างความคิดเห็น
เกีย่ วกับส่วนประสมทางการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพ กับการตัดสินใจเลือก
ซื้อผลิตภัณฑ์สงเคราะห์ชวี ติ ของ ธ.ก.ส เป็ นดังนี้
การเลือกใช้ผลิ ตภัณฑ์ฯ ธกส. *
ส่วนประสมทางตลาด
Statistics
df
P-value
ด้านลักษณะทางกายภาพ
7
0.19
Pearson Chi-Square (𝑥 2 )
9.97
Contingency Coefficient (C.)
0.27
N of Valid Case
415
*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
จากตารางที่ 13 พบว่า ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สงเคราะห์ชวี ติ
ของ ธ.ก.ส. กับความคิดเห็นส่วนประสมการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพ เป็ นอิสระต่อกัน
(P-value > 0.05)
ตารางที่ 14 ค่าสถิติ 𝑥 2 และค่า C. ของการทดสอบความเป็ นอิสระกันระหว่างความแตกต่าง
ด้านอาชีพ กับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สงเคราะห์ชวี ติ ของ ธ.ก.ส เป็ นดังนี้
การเลือกใช้ผลิ ตภัณฑ์ฯ ธกส. *
Statistics
df
P-value
ปัจจัยด้านอาชีพที่แตกต่างกัน
6
0.00
Pearson Chi-Square (𝑥 2 )
51.68
Contingency Coefficient (C.)
0.33
N of Valid Case
415
*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
จากตารางที่ 14 พบว่า ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ความแตกต่างด้านอาชีพมีอทิ ธิพลกับ
การตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สงเคราะห์ชวี ติ ของ ธ.ก.ส ( P-value < 0.05, C. = 0.33)
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ตารางที่ 15 ค่ า สถิติ 𝑥 2 และค่ า C. ของการทดสอบความเป็ นอิสระกัน ระหว่างปั จจัยด้าน
รายได้ทแ่ี ตกต่างกัน กับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สงเคราะห์ชวี ติ ของ ธ.ก.ส
เป็ นดังนี้
การเลือกใช้ผลิ ตภัณฑ์ฯ ธกส. *
Statistics
df
P-value
ปัจจัยด้านรายได้ที่แตกต่างกัน
5
0.00
Pearson Chi-Square (𝑥 2 )
30.16
Contingency Coefficient (C.)
0.27
N of Valid Case
415
*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
จากตารางที่ 15 พบว่า ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05 ปั จจัยด้านรายได้ทแ่ี ตกต่างกันมีอทิ ธิพล
กับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สงเคราะห์ชวี ติ ของ ธ.ก.ส ( P-value < 0.05, C. = 0.27)
ตารางที่ 16 สรุปค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนข้อมูลเกีย่ วกับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อ
การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สงเคราะห์ชวี ติ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.) ของกลุ่มตัวอย่าง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ความคิ ดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม
ความคิดเห็นเกีย่ วกับส่วนประสมทางตลาดด้านผลิตภัณฑ์
ความคิดเห็นเกีย่ วกับส่วนประสมทางตลาดด้านราคา
ความคิดเห็นเกีย่ วกับส่วนประสมทางตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ความคิดเห็นเกีย่ วกับส่วนประสมทางตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด
ความคิดเห็นเกีย่ วกับส่วนประสมทางตลาดด้านบุคคล
ความคิดเห็นเกีย่ วกับส่วนประสมทางตลาดด้านกระบวนการ
ความคิดเห็นเกีย่ วกับส่วนประสมทางตลาดด้านลักษณะทางกายภาพ

X

4.01
4.03
3.84
4.11
4.16
4.08
4.34

S.D.
0.76
0.77
0.83
0.68
0.69
0.63
0.66

จากตารางที่ 16 พบว่าประชาชนได้ให้ความสาคัญเกี่ยวกับลักษณะทางด้านกายภาพ
ของผลิตภัณฑ์สงเคราะห์ชวี ติ ซึ่งได้แก่ ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของธนาคารมีความน่าเชือ่ ถือ
และรูปลักษณ์ภายนอก การออกแบบ และตกแต่งสถานที่มคี วามสวยงามมากที่สุด ซึ่งเป็ นสิง่ ที่
ทาง ธ.ก.ส. ควรนาไปพิจารณาเพื่อใช้ปรับปรุงผลิตภัณฑ์สงเคราะห์ชวี ติ ของ ธ.ก.ส. ต่อไป
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ตารางที่ 17 สรุปค่าสถิติ 𝑥 2 และค่า C. ของการทดสอบความเป็ นอิสระกันของส่วนประสมทาง
การตลาดทัง้ 7 ด้า นที่มีอิท ธิพ ลต่ อ การเลือ กใช้ผ ลิต ภัณ ฑ์ส งเคราะห์ช ีวติ ของ
ธ.ก.ส. เป็ นดังนี้
ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด (7P)
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา

ค่า Pearson
Chi-Square
(𝑥 2 )
32.89
8.26

3. ด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย
4. ด้านการส่งเสริม
การตลาด
5. ด้านบุคคล

22.21

6. ด้านกระบวนการ

11.46

7. ด้านลักษณะทาง
กายภาพ

9.97

16.11
8.09

ค่า
Contingency P-value
ผลการวิ เคราะห์
Coefficient (C.)
0.27
0.03 มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจ
0.14
0.22
ไม่มอี ทิ ธิพลต่อ
การตัดสินใจ
0.23
0.05
ไม่มอี ทิ ธิพลต่อ
การตัดสินใจ
0.19
0.45
ไม่มอี ทิ ธิพลต่อ
การตัดสินใจ
0.14
0.84
ไม่มอี ทิ ธิพลต่อ
การตัดสินใจ
0.16
0.25
ไม่มอี ทิ ธิพลต่อ
การตัดสินใจ
0.15
0.19
ไม่มอี ทิ ธิพลต่อ
การตัดสินใจ

*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05, n=415
จากตารางที่ 17 พบว่าปั จจัยส่วนผสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยทางด้านความ
แตกต่างทางอาชีพ และปั จจัยด้านรายได้ทแ่ี ตกต่างกันมีผลต่อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สงเคราะห์
ชีวติ ของ ธ.ก.ส. ดังนัน้ ในการจัดทาผลิตภัณฑ์สงเคราะห์ชวี ติ ของ ธ.ก.ส. จึงควรจะทาแพคเกจ
ตามความเหมาะสมทางอาชีพ และช่ว งรายได้ของลูกค้าให้ครอบคลุมและตอบโจทย์ประชาชน
ทุกกลุ่ม
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ตารางที่ 18 จานวนและร้อยละข้อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมการเลือกทาประกันชีวติ ของกลุ่มตัวอย่าง
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด
1. คะแนนเฉลีย่ ความคิดเห็นเกีย่ วกับส่วนประสมทางตลาดด้านผลิตภัณฑ์
2. คะแนนเฉลีย่ ความคิดเห็นเกีย่ วกับส่วนประสมทางตลาดด้านราคา
3. คะแนนเฉลีย่ ความคิดเห็นเกีย่ วกับส่วนประสมทางตลาดด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย
4. คะแนนเฉลีย่ ความคิดเห็นเกีย่ วกับส่วนประสมทางตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด
5. คะแนนเฉลีย่ ความคิดเห็นเกีย่ วกับส่วนประสมทางตลาดด้านบุคคล
6. คะแนนเฉลีย่ ความคิดเห็นเกีย่ วกับส่วนประสมทางตลาดด้านกระบวนการ
7. คะแนนเฉลีย่ ความคิดเห็นเกีย่ วกับส่วนประสมทางตลาดด้านลักษณะทางกายภาพ

การเลือกใช้บริการ
สงเคราะห์ชีวิต
ของ ธ.ก.ส.
ใช้
ไม่ ใช้
4.00
4.17
3.99
4.18
3.84
3.92
4.13
4.16
4.08
4.33

3.98
4.18
4.04
4.26

จากตารางที่ 18 พบว่าประชาชนทีใ่ ห้ความสาคัญเกีย่ วกับลักษณะทางด้านกายภาพของ
ผลิตภัณฑ์สงเคราะห์ส่วนใหญ่ อยู่ในกลุ่มที่ไม่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ฯ ของ ธ.ก.ส. (คะแนนเฉลี่ย
4.17)

บทที่ 5
สรุปและอภิ ปรายผลการวิ เคราะห์ข้อมูล

สรุปผลปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ท่มี ผี ลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บริการสงเคราะห์
ชีวติ ของ ธ.ก.ส. ได้แก่ ปั จจัยด้านสถานภาพ ปั จจัยด้านระดับการศึกษา ปั จจัยด้านอาชีพ และ
ปั จ จัย ด้า นรายได้เ ฉลี่ย ส าหรับ กลุ่ ม ที่มีค วามสนใจ และตัด สิน ใจเลือกใช้ผ ลิต ภัณ ฑ์บ ริการ
สงเคราะห์ชวี ติ ของธ.ก.ส. คือกลุ่มคนที่มคี วามสถานภาพหม้าย และแยกกันอยู่ เป็ นกลุ่มที่มี
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาต้อนต้น รองลงมาเป็ นมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และปวส.
ตามลาดับ กลุ่มอาชีพเป็ นอาชีพเกษตรกร และประกอบธุรกิจส่วนตัว รายได้เฉลี่ยอยู่ในช่วง
20,001-30,000 บาท ดังนัน้ ทางธ.ก.ส. ควรพัฒนาโปรโมชันส
่ าหรับคนกลุ่มดังกล่าวเพื่อเป็ น
การกระตุ้นยอดขายให้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ทางธ.ก.ส. ควรสร้างโปรโมชัน่ หรือออกแบบ
ผลิตภัณฑ์บริการสงเคราะห์ชวี ติ ให้กบั กลุ่มคนที่มสี ถานภาพโสด กลุ่มคนที่มรี ะดับการศึกษา
ปริญญาตรี กลุ่มที่ประกอบอาชีพพนักงานบริษทั เอกชน กลุ่มนักเรียน นิสติ นักศึกษา และกลุ่ม
ทีม่ รี ายได้เฉลีย่ 40,001 – 50,000 บาท ซึ่งยังเป็ นกลุ่มทีไ่ ม่สนใจจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สงเคราะห์
ชีวติ ของ ธ.ก.ส. ให้หนั มาสนใจซื้อผลิตภัณฑ์ฯ ธ.ก.ส. เพิม่ ยิง่ ขึน้

สรุปผลปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด
ปั จจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มผี ลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บริการ
สงเคราะห์ชวี ติ ของ ธ.ก.ส. คือ ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้แก่ ชือ่ เสียง
และภาพลักษณ์ของธนาคารมีความน่าเชือ่ ถือ และรูปลักษณ์ภายนอก การออกแบบ และตกแต่ง
สถานทีม่ คี วามสวยงามมากทีส่ ุด ดังนัน้ ทางธนาคารจึงควรออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มลี กั ษณะที่น่า
ใช้ เช่น การสร้างแพคเกจประกันชีวติ ให้มคี วามน่าสนใจ และคุม้ ค่า แสดงให้เห็นว่าเป็ นแพคเกจ
ทีต่ อบโจทย์กบั ลูกค้า เช่น แพคเกจประกันชีวติ สาหรับคนโสด เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั เชือ่ มโยงไป
ถึงรูปแบบการให้บริการทีธ่ นาคารต้องให้ความสาคัญเพิม่ มากยิง่ ขึน้ โดยพนักงานขายจะต้องทา
ให้ลูกค้ามีความรู้สกึ ว่าลูกค้าได้รบั บริการและการดูแลที่ประทับใจ ซึ่งสิง่ เหล่านี้จะส่งผลไปยัง
ชือ่ เสียงและภาพลักษณ์ของธนาคารได้ดอี กี ด้วย
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ข้อเสนอแนะ
1) ธนาคารต้องมีการจัดโปรโมชันให้
่ กบั กลุ่มลูกค้าทีส่ นใจซื้อผลิตภัณฑ์สงเคราะห์ชวี ติ
ของ ธ.ก.ส. เพื่อเป็ นการกระตุน้ ยอดขายให้กบั ธนาคาร
2) ธนาคารต้องให้ความใส่ใจเกี่ยวกับการให้บริการการขายผลิตภัณฑ์สงเคราะห์ชวี ติ
และให้ความสาคัญเรื่องภาพลักษณ์ขององค์กรด้วยการประชาสัมพันธ์ผลงาน หรือสร้างความ
น่าเชือ่ ถือของธนาคารให้มากยิง่ ขึน้
3) สามารถนางานวิจยั ดังกล่าวไปใช้ต่อยอดให้กบั ผลิตภัณฑ์ตวั อื่นๆ ของ ธ.ก.ส. ได้
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
แบบสอบถามเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้ผลิ ตภัณฑ์สงเคราะห์ชีวิต
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.)
กรณี ศึกษาประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2563
ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม
คาชี้แจง กรุณาทาเครื่องหมาย () ลงในช่องสีเ่ หลีย่ มทีใ่ ห้ไว้หน้าข้อความ โดยเลือกคาตอบที่
ตรงกับผูต้ อบแบบสอบถามมากทีส่ ดุ (เลือกคาตอบเพียง 1 ข้อ)
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 ต่ากว่า 20 ปี
 31-40 ปี
 มากกว่า 50 ปี
3. สถานภาพ
 โสด

 สมรส

4. ระดับการศึกษาขัน้ สูงสุด
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช
 ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 สูงกว่าปริญญาโท

 20-30 ปี
 41-50 ปี

 หย่า

 หม้าย

 แยกกันอยู่

 มัธยมศึกษาตอนต้น
 ปวส
 ปริญญาโท หรือเทียบเท่า

5. อาชีพ
 นักเรียน/นักศึกษา
 ข้าราชการ
 พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 พนักงานบริษทั เอกชน
 ประกอบอาชีพส่วนตัว
 เกษตรกรรม
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ............................
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6. รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
 ต่ากว่า 10,000 บาท
 20,001 – 30,000 บาท
 40,001 – 50,000 บาท

 10,000 – 20,000 บาท
 30,001 – 40,000 บาท
 มากกว่า 50,000 บาทขึน้ ไป

7. ท่านเป็ นลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หรือไม่
 เป็ น
 ไม่เป็ น
8. ในอนาคตท่านจะเลือกใช้บริการสงเคราะห์ชวี ติ กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) หรือไม่
 ใช้
 ไม่ใช้
ส่วนที่ 2 คาถามคัดกรองและข้อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมการเลือกทาประกันชีวติ
คาชี้แจง กรุณาทาเครื่องหมาย () ลงในช่องสีเ่ หลีย่ มทีใ่ ห้ไว้หน้าข้อความ โดยเลือกคาตอบที่
ตรงกับผูต้ อบแบบสอบถามมากทีส่ ดุ (เลือกคาตอบเพียง 1 ข้อ)
1. ในช่วง 1 ปี ทผ่ี า่ นมาท่านเคยซือ้ ประกันชีวติ หรือไม่ (รวมถึงการจ่ายเบีย้ ประกันชีวติ ของเดิมที่
มีอยู่)
ไม่เคยซือ้ (ข้ามไปทาส่วนที่ 3)
เคยซือ้
2. ท่านมีทศั นคติตอ่ การทาประกันชีวติ อย่างไร (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ไม่มปี ระโยชน์
 เจ้าหน้าทีม่ คี ุณภาพ ใส่ใจลูกค้า
 สร้างความมันคงทางการเงิ
่
นให้กบั ตนเองและครอบครัว
 กรมธรรม์ประกันชีวติ เป็ นการสร้างสวัสดิการ ยามเจ็บป่ วยมีเงินรักษา
 ลดความเสีย่ ง บรรเทาความเดือดร้อนทีจ่ ะเกิดขึน้ ไม่วา่ จะเป็ นทางการเงิน ธุรกิจ
หรือสุขภาพ
 การลดหย่อนภาษี เป็ นตัวชีช้ วนให้ท่านตัดสินใจทาประกันชีวติ
 เป็ นการให้หลักประกันต่อบุคคลและครอบครัวของผูเ้ อาประกัน เมือ่ มีบุคคลใน
ครอบครัวเสียชีวติ ไป
 เงินครบกาหนดทีไ่ ด้รบั คืนจากการทาประกันชีวติ สามารถเป็ นตัวชีช้ วนให้ทา่ น
ตัดสินใจทา
 กรมธรรม์ประกันชีวติ ช่วยปลูกฝั งให้เกิดนิสยั การประหยัดและการออมทรัพย์
 อื่นๆ (โปรดระบุ)...........................................................
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3. นอกจากตัวท่านเองแล้วบุคคลทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซือ้ กรมธรรม์ของท่านมากทีส่ ดุ (เลือกได้
มากกว่า 1 ข้อ)
บิดา/มารดา
คู่สมรส
เพื่อน
ญาติพน่ี ้อง
ตัวแทนประกันชีวติ
อื่นๆ โปรดระบุ ………………….
4. จานวนเบีย้ ประกันชีวติ โดยเฉลีย่ ทีท่ ่านต้องชาระต่อปี
ต่ากว่า 10,000
10,001-15,000
20,001-25,000
25,001-30,000
ตัง้ แต่ 35,001 ขึน้ ไป

15,001-20,000
30,001-35,000

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกีย่ วกับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
สงเคราะห์ชวี ติ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
คาชี้แจง กรุณาประเมินธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทีท่ ่านเห็นด้วย
กับข้อความต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด โดยทาเครื่องหมาย () ลงในช่องทีต่ รงกับความเห็นของ
ท่านมากทีส่ ดุ เพียงข้อเดียว
ระดับความเห็น 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยทีส่ ดุ
ระดับความเห็น 2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย
ระดับความเห็น 3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
ระดับความเห็น 4 หมายถึง เห็นด้วยมาก
ระดับความเห็น 5 หมายถึง เห็นด้วยมากทีส่ ุด
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีผลต่อการเลือกใช้
ผลิ ตภัณฑ์สงเคราะห์ชีวิตธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ด้านผลิ ตภัณฑ์ (Product)
1. รูปแบบ เงือ่ นไข และผลประโยชน์กรมธรรม์
2. ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการทางการเงินมีคุณภาพ / มีความถูกต้อง
3. มีรปู แบบการให้บริการทีใ่ ช้งานง่าย ไม่ซบั ซ้อน เข้าใจง่าย
4. มีขอ้ มูลและบริการทีท่ นั สมัย และมีการปรับปรุงข้อมูลอยู่สม่าเสมอ

ระดับความเห็น
5 4 3 2 1
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีผลต่อการเลือกใช้
ระดับความเห็น
ผลิ ตภัณฑ์สงเคราะห์ชีวิตธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 5 4 3 2 1
การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ด้านราคา (Price)
1. ค่าเบีย้ ประกัน
2. วิธกี ารชาระค่าเบีย้ ประกัน
ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย (Place/Channel Distribution)
1. สามารถติดต่อทาประกันชีวติ กับธนาคารได้สะดวกและรวดเร็ว
2. สามารถใช้บริการผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตได้โดยสะดวก เช่น
Mobile Banking
3. สถานทีม่ คี วามกว้างขวาง สะดวกสบายและเหมาะสม
4. สถานทีจ่ อดรถสะดวกเพียงพอ
ด้านการส่งเสริ มการตลาด (Promotion)
1. มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ผ่านสือ่ ต่างๆอย่างสม่าเสมอ
2. มีรายการส่งเสริมการใช้บริการ เช่น รับกระเป๋ าล้อลากหาก
กรมธรรม์อนุมตั ิ
3. มีการจัดกิจกรรมเพือ่ สังคม (CSR) เพือ่ เป็ นการประชาสัมพันธ์
ให้กบั ธนาคาร และเป็ นการส่งเสริมภาพลักษณ์ทด่ี แี ก่ธนาคาร
4. มีการเพิม่ /ลดอัตราค่าเบีย้ ประกันชีวติ ในโอกาสต่างๆ อย่าง
สม่าเสมอ
5. มีสทิ ธิพเิ ศษต่างๆ ทีน่ ่าสนใจจากพันธมิตรของธนาคาร เช่น ส่วนลด
ร้านค้า เป็ นต้น
ด้านบุคคล (People)
1. พนักงานธนาคาร มีความรู้ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และ/หรือ
บริการของธนาคารเป็ นอย่างดี
2. พนักงานธนาคารสามารถให้คาแนะนาคาปรึกษา ตอบคาถาม จัดหา
ข้อมูล รวมถึงแก้ไขปัญหาถูกต้องตรงตามทีล่ กู ค้าต้องการ
3. พนักงานธนาคารมีความกระตือรือร้นในการให้บริการด้วยความ
รวดเร็วถูกต้อง
4. พนักงานธนาคารมีมนุษยสัมพันธ์ทด่ี ี สุภาพและมีความเต็มในใจการ
ให้บริการ

60
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีผลต่อการเลือกใช้
ผลิ ตภัณฑ์สงเคราะห์ชีวิตธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ด้านกระบวนการ (Process)
1. ขันตอนในการเข้
้
าใช้บริการธนาคารสะดวก / รวดเร็ว / ใช้งานง่าย /
ไม่ซบั ซ้อน
2. สามารถทารายการธุรกรรมการเงินได้ถกู ต้องแม่นยา และรวดเร็ว
3. มีระบบการป้ องกันความปลอดภัยของข้อมูล
ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)
1. ชือ่ เสียงและภาพลักษณ์ของธนาคารมีความน่าเชือ่ ถือ
2. รูปลักษณ์ภายนอก การออกแบบ และตกแต่งสถานทีม่ คี วาม
สวยงาม

ระดับความเห็น
5 4 3 2 1

ประวัติผ้ศู ึกษา
นางสาวชนฐพร ศรีบุญเรือง เกิดวันที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2533 สถานที่เกิดคือ
โรงพยาบาลวิเชียรบุรี อาเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะบริห ารธุ ร กิจ บัณ ฑิต สาขาวิช าการบัญ ชี มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลกรุ ง เทพ
พ.ศ. 2554 และได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปี การศึกษา 2562 ปั จจุบนั
ทางานที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตาแหน่ ง พนักงานการเงิน
ระดับ 7

