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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด (7p) กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจกบัธนาคารออมสินของลูกคา้ และเพื่อ
ศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ เพศ อายุ อาชีพ รายได ้กบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือ
ธุรกิจกบัธนาคารออมสินของลูกคา้ วธีิด าเนินการวจิยั โดยใชแ้บบสอบถามปลายปิดในการเก็บรวม
รวมขอ้มูล จากผูป้ระกอบการจงัหวดันครศรีธรรมราช จ านวน 400 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ขอ้มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน
ท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ สถิติทดสอบหาความแตกต่างค่าที (t-test) การทดสอบความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ลูกคา้ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศท่ีแตกต่าง
กนัมีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจกบัธนาคารออมสิน แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ี 0.05 นอกจากน้ี ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้น
บุคลากร และดา้นกระบวนการ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือธุรกิจกบัธนาคาร
ออมสินของลูกคา้ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  
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ABSTRACT 
 
 The research attempted to study the personal characteristics affecting the decision to 
use the GSB business loan service Of entrepreneurs in Nakhon Si Thammarat province. And 
marketing mix factors in term of product price place promotion people process and physical 
environment affecting the decision to use the GSB business loan service Of entrepreneurs in 
Nakhon Si Thammarat province. Research Methodology: Closed-ended survey questionnaires 
were reviewed the validity of content and tested for reliability. Data were collected from 400 
entrepreneurs in Nakhon Si Thammarat province. In addition, data were statistically analyzed 
using percentage, mean and standard deviation. Inferential statistics methods on t-test, one-way 
ANOVA (F-test) and multiple regression analysis. The results of hypothesis testing showed that 
the only different of personal characteristics includes gender affecting the decision to use the GSB 
business loan service of entrepreneurs in Nakhon Si Thammarat province differently at the 
significant level of 0.05. In addition, the marketing mix factors in term of price promotion people 
and process affecting the decision to use the GSB business loan service Of entrepreneurs in 
Nakhon Si Thammarat province at the significant level of 0.05.  
 
Keywords: Personal Characteristics, Marketing Mix Factors, Decision to Use the GSB Business 
Loan 
 
ทีม่าและความส าคัญ 
 ความตอ้งการสินเช่ือภาคธุรกิจโดยรวมเพิ่มข้ึน ขณะท่ีธุรกิจ เอสเอ็มอี สถาบนัการเงิน 
ยงัคงเขม้งวดการปล่อยสินเช่ือ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท) เผยผลการส ารวจภาวะและ
แนวโนม้สินเช่ือใน ท่ีไดส้ ารวจธนาคารพาณิชยไ์ทย สาขาธนาคารพาณิชยต่์างประเทศ และสถาบนั
การเงิน เฉพาะกิจ และกลุ่มผูป้ระกอบธุรกิจบตัรเครดิตและธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลภายใตก้ารก ากบั
ท่ีมิใช่ธนาคาร (นอนแบงก์) พบว่า ความตอ้งการสินเช่ือภาคธุรกิจโดยรวมไตรมาสแรกเพิ่มข้ึน 
เล็กนอ้ย สะทอ้นจากดชันีท่ีอยูท่ี่ 14.4 เพิ่มข้ึนตามความตอ้งการสินเช่ือของธุรกิจขนาดใหญ่เพื่อใช้
ลงทุนในสินทรัพยถ์าวร ขณะท่ีมาตรฐานการให้สินเช่ือ สถาบนัการเงิน ยงัคงเขม้งวดการปล่อย
สินเช่ือแก่ภาคธุรกิจโดยรวม โดยเฉพาะลูกคา้กลุ่มเส่ียงและการจ ากดัวงเงินการใหสิ้นเช่ือ  



การคาดการณ์แนวโนม้ธุรกิจไทยปี 2561 จากอาจารยค์ณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั กล่าวไวว้่า ปี 2561 จะเป็นปีแห่งการเปล่ียนแปลงหลายอย่าง โดยมีปัจจยัหนุนดา้น
เศรษฐกิจท่ีมีแนวโน้มดีข้ึน ซ่ึงท าให้ธุรกิจท่ีไดรั้บผลประโยชน์ คือ ธุรกิจท่องเท่ียว ธุรกิจส่งออก
ภาคเกษตร  อาหาร ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง คอนโดตามแนวโครงการ
รถไฟฟ้า จากการสนบัสนุนของรัฐ  ในขณะเดียวกนัก็มีกลุ่มธุรกิจท่ีไดรั้บผลกระทบจากการพฒันา
ทางเทคโนโลยี เช่น  AI, Fintech, Algorithmic Trading, Blockchain, Smart Data คือ ธุรกิจส่ือ
บนัเทิง ธุรกิจดา้นการเงิน ธุรกิจการส่ือสารโทรคมนาคม และธุรกิจคา้ปลีก  ส าหรับธุรกิจคา้ปลีก 
ผูป้ระกอบการท่ียงัคงท าธุรกิจแบบเดิม ไม่เพิ่มช่องทางการขาย ไม่ยอมเปล่ียนแปลง จะอยู่รอดได้
ยากจากการบุกเขา้มารุกตลาดอีคอมเมิร์ซอย่างหนกัของ Alibaba และ JD.com ซ่ึงอีคอมเมิร์ซเป็น
ตลาดท่ีโตเร็วมากในตอนน้ีเพราะการเขา้ถึงอินเตอร์เน็ตและซ้ือของออนไลน์เป็นส่ิงเขา้ถึงง่ายและ
สะดวกกบัผูบ้ริโภคคนรุ่นใหม่อยา่ง  Gen Y และ Gen Z ท่ีก าลงัเป็นกลุ่มคนวยัท างานท่ีมีก าลงัซ้ือ 
และมีความคุน้ชินเติบโตมากบัเทคโนโลยี ท าให้พฤติกรรมการจบัจ่ายซ้ือของเปล่ียนไป ตอ้งการ
ความสะดวกสบายและความรวดเร็วมากข้ึน 
 ทางดา้นธุรกิจทางการเงิน จะเห็นการเปล่ียนแปลงการเขา้มาของ FinTech ดึงเทคโนโลยี
เขา้มาใชก้บัการเงินกนัมากในช่วงน้ี ลูกคา้ธนาคารเร่ิมเปล่ียนไปใช ้Mobile Banking กนัมากข้ึน 
ธนาคารหลายแห่งเร่ิมปิดตวัลง งานท่ีมีลกัษณะเดิมๆท าซ ้ าไปเร่ือยๆ เช่น พนกังาน Teller จะถูก
แทนท่ีดว้ยหุ่นยนต ์รวมไปถึงงานทางดา้นการวเิคราะห์ต่างๆ ทั้งท่ีติดต่อกบัคนและไม่ตอ้งติดต่อกบั
คน  ถึงแมแ้นวโนม้รายไดค้่าธรรมเนียมจะลดลงจากนโยบายระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
หรือ National e-Payment ของภาครัฐ รวมทั้งปัญหาหน้ีครัวเรือนยงัอยู่ในระดบัท่ีสูงเป็นปัจจยั
กดดันรายได้  และความเขม้งวดในการให้สินเช่ือ แต่ยงัได้รับผลดีจากการขยายการลงทุนของ
ภาครัฐท่ีเร่งลงทุนพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และการลงทุนในโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวนัออก (EEC) จะส่งผลให้เกิดความเช่ือมัน่กบัภาคเอกชน  อีกทั้งภาวการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีเร่ิม
ฟ้ืนตวัไดดี้ข้ึนเร่ือยๆ ท าใหเ้กิดการใชง้านบริการภาคการเงินเพิ่มสูงข้ึนกวา่ปีท่ีผา่นมาทั้งดา้นสินเช่ือ
และเงินฝาก โดยเฉพาะสินเช่ือภาคธุรกิจท่ีจะขยายตวัไดดี้ตามการบริโภค  
 จากขอ้มูล การลงทุนภายในประเทศไดเ้กิดข้ึนพร้อมๆกบัการประกอบธุรกิจท่ีมีมาตรการ
มารองรับหลายดา้น  ก่อใหเ้กิดความตอ้งการครองส่วนแบ่งการตลาดของสถาบนัการเงินในดา้นให้
สินเช่ือ  มีการกระตุน้ดว้ยปัจจยัต่างๆ  น าเสนอผลิตภณัฑ์  และรูปแบบการบริการท่ีเขา้ถึงลูกคา้ได้
ง่าย  อตัราดอกเบ้ียท่ีสามารถครองใจลูกคา้ได ้ สถาบนัการเงินจึงควรศึกษาถึงปัจจยั และปรับ 
กลยทุธ์เพื่อสามารถเขา้ถึงกลุ่มผูป้ระกอบธุรกิจในดา้นความตอ้งการท่ีแทจ้ริง   

 



วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์  ระหวา่ง  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ( 7p )  ประกอบดว้ย  
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์  ปัจจยัดา้นราคา  ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  ปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด  ปัจจยัด้านบุคคล ( พนักงาน )  ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  
และปัจจยัดา้นกระบวนการ กบัการ 
 2. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ผลการวิจยัน้ีสามารถทราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจธนาคารออมสินของผูป้ระกอบการในจงัหวดันครศรีธรรมราช 

2. ผลจากการศึกษาคร้ังน้ีเป็นแนวทางให้แก่ธนาคารและสถาบนัการเงินน าไปใช้พฒันา
และปรับปรุงกลยทุธ์ทางการตลาดขององคก์รใหมี้ความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค  

3. ผลจากการศึกษาคร้ังน้ีเป็นแนวทางให้แก่ธนาคารและสถาบนัการเงิน สามารถน าผล
การศึกษาไปปรับปรุงผลิตภณัฑท์างการเงินเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด และศกัยภาพในการแข่งขนั
ในธุรกิจ  
 
ระเบียบวธีิวจัิย 
 1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา  
 งานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research)ท่ีมีรูปแบบการวิจยัโดยใช้
แบบสอบถามปลายปิด (Closed-end Questionnaire) ท่ีประกอบดว้ย ขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลปัจจยั
ส่วปนระสมการตลาด และขอ้มูลการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจ เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล 
 2. ขอบเขตดา้นประชากร 
 ประชากร คือ ผูป้ระกอบการในจงัหวดันครศรีธรรมราช   
 3. การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

การวดัค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม พบวา่ ผลการวิเคราะห์ความเช่ือมัน่ของแต่ละตวั
แปรไดค้่าตามมาตรฐานท่ีก าหนดคือ ค่าสัมประสิทธ์ิ Alpha มีค่าผลลพัธ์มากกวา่ 0.7 และค่าอาจ
จ าแนกรายขอ้ มีค่าผลลพัธ์มากกวา่ 0.3 ซ่ึงถือวา่เป็นแบบสอบถามท่ีมีความน่าเช่ือถือ ดงันั้นผูว้ิจยัจึง
ไม่ท าการตดัขอ้ค าถามใดๆ ออกจากการวดัตวัแปร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2550) 

 



 4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
  4.1 วเิคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง
และตวัแปรท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมเพื่อให้ทราบลกัษณะของการแจกแจงตวัแปรแต่ละตวัเป็นการ
วิเคราะห์โดยใชส้ถิติพื้นฐานคือ ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของตวัแปรแต่ละตวั
ท่ีใชใ้นการศึกษา การวเิคราะห์ในส่วนน้ีใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 

  4.2 การวเิคราะห์สถิติเชิงอนุมาน ใชก้ารวิเคราะห์ Independent Sample t-Test และ 
One Way ANOVA และการวเิคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) 

    
ผลการวจัิย 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อการทดสอบ สมมติฐานโดยใชก้ารวเิคราะห์ T-test และการ
วเิคราะห์ความแปรปรวน (One-Way ANOVA) ไดผ้ลดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 1 ความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจ

ธนาคารออมสิน ของผูป้ระกอบการจงัหวดันครศรีธรรมราช (T-test) 
 N Mean Std. 

Deviation 
t df p-value 

ชาย 161 3.3675 .94504 4.007 398 0.000* 
หญิง 239 3.7294 .84392    

*นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 
  จากตารางท่ี 1 ผลการศึกษา พบว่า ลูกคา้ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลด้านเพศท่ีแตกต่างกัน
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจกบัธนาคารออมสิน ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 
0.05 
  
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 2 ความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายกุบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจ
ธนาคารออมสิน ของผูป้ระกอบการจงัหวดันครศรีธรรมราช (One-Way ANOVA) 

การตัดสินใจ ความแปรปรวน SS df MS F p-value 
อาย ุ
 

ระหวา่งกลุ่ม 3.352 3 1.117 1.376 .250 
ภายในกลุ่ม 321.648 396 .812   
รวม 325.000 399    

 
 จากตารางท่ี 2 ผลการศึกษา พบวา่ ลูกคา้ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายแุตกต่างกนั ไม่ส่งผล
ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจกบัธนาคารออมสิน  
 
ตารางท่ี 3 ความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือ

ธุรกิจธนาคารออมสิน ของผูป้ระกอบการจงัหวดันครศรีธรรมราช (One-Way ANOVA) 
การตัดสินใจ ความแปรปรวน SS df MS F p-value 

สถานภาพ 
 

ระหวา่งกลุ่ม 2.883 2 1.442 1.777 .171 
ภายในกลุ่ม 322.117 397 .811   
รวม 325.000 399    

 
 จากตารางท่ี 3 ผลการศึกษา พบวา่ ลูกคา้ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพแตกต่างกนั ไม่
ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจกบัธนาคารออมสิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 4 ความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือ
ธุรกิจธนาคารออมสิน ของผูป้ระกอบการจงัหวดันครศรีธรรมราช (One-Way ANOVA) 

การตัดสินใจ ความแปรปรวน SS df MS F p-value 
อาชีพ 
 

ระหวา่งกลุ่ม 4.668 3 1.556 1.924 .125 
ภายในกลุ่ม 320.331 396 .809   
รวม 325.000 399    

 
 จากตารางท่ี 4 ผลการศึกษา พบวา่ ลูกคา้ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพแตกต่างกนั ไม่
ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจกบัธนาคารออมสิน  
 
ตารางท่ี 5 ความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดก้บัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือ

ธุรกิจธนาคารออมสิน ของผูป้ระกอบการจงัหวดันครศรีธรรมราช (One-Way ANOVA) 
การตัดสินใจ ความแปรปรวน SS df MS F p-value 

รายได ้
 

ระหวา่งกลุ่ม 2.805 3 .935 1.149 .329 
ภายในกลุ่ม 322.194 396 .814   
รวม 325.000 399    

 
 จากตารางท่ี 5 ผลการศึกษา พบวา่ ลูกคา้ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดแ้ตกต่างกนั ไม่
ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจกบัธนาคารออมสิน  
 
ตารางท่ี 6 ความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลดา้นการศึกษากบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือ

ธุรกิจธนาคารออมสิน ของผูป้ระกอบการจงัหวดันครศรีธรรมราช (One-Way ANOVA) 
การตัดสินใจ แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F p-value 

การศึกษา 
 

ระหวา่งกลุ่ม 2.009 2 1.005 1.235 .292 
ภายในกลุ่ม 322.991 397 .814   
รวม 325.000 399    

 
 จากตารางท่ี 6 ผลการศึกษา พบวา่ ลูกคา้ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นการศึกษาแตกต่างกนั ไม่
ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจกบัธนาคารออมสิน  



 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อการทดสอบ สมมติฐานโดยใชก้ารวเิคราะห์ความถดถอยแบบ
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ไดผ้ลดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 7 ปัจจยัทางส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

สินเช่ือธุรกิจกบัธนาคารออมสินของลูกคา้ 
ตัวแปรอสิระ B Std.Err Beta t p-value 

Constant .061 .099  .623 .534 
ผลิตภณัฑ์ .020 .034 .018 .585 .559 
ราคา .495 .048 .492 10.393 .000* 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย .006 .026 .007 .230 .818 
การส่งเสริมการตลาด .248 .030 .270 8.277 .000* 
บุคลากร .126 .033 .131 3.863 .000* 
ลกัษณะทางกายภาพ -.019 .036 -.018 -.528 .598 
กระบวนการ .095 .034 .104 2.783 .006* 
Note: R2 = 0.876, AR2 = 0.874, F= 395.981, p-value = 0.000 * Significant at the 0.05 level 
 
 ผลการทดสอบ สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัทางส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจกบัธนาคารออมสินของลูกคา้ 
  แสดงให้เห็นว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา (P-value = 0.000) ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด (p-value = 0.000) ดา้นบุคลากร (p-value = 0.000) และดา้นกระบวนการ (p-value 
= 0.006) มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจกบัธนาคารออมสินของลูกคา้ อยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ส่วนปัจจยัส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจกบั
ธนาคารออมสินของลูกคา้ 
 เม่ือพิจารณาน ้ าหนกัของผลกระทบของ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจกบัธนาคารออมสินของลูกคา้ พบวา่ ดา้นราคา (Beta = 0.429) 
มีอิทธิพลในทางบวกต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจกบัธนาคารออมสินของลูกคา้ 



มากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Beta = 0.270) ดา้นบุคลากร (Beta = 0.131) และ
ดา้นกระบวนการ (Beta = 0.104) ตามล าดบั 
 เม่ือวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิการก าหนด (R Square = 0.876) พบวา่ ปัจจยัทางส่วนประสม
ทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือธุรกิจกบัธนาคารออมสินของ
ลูกคา้ ร้อยละ 87.6 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 12.4 เป็นผลจากตวัแปรอ่ืนท่ีไม่ไดน้ ามาพิจารณา 

 
การอภิปรายผล  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ลูกคา้ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศท่ีแตกต่างกนัตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจกบัธนาคารออมสิน ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ส่วน
ลูกคา้ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาย ุสถานภาพ อสชีพ รายได ้และการศึกษา แตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อ
การตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือธุรกิจกบัธนาคารออมสิน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ศิริวรรณ 
เสรีรัตน์ (2538) ได้อธิบายว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์เป็นเกณฑ์ท่ีนิยมน ามาใช้ในการแบ่ง
ส่วนการตลาด ลกัษณะประชากรศาสตร์เป็นส่ิงท่ีส าคญัและสถิติท่ีวดัไดข้องประชากรท่ีจะสามารถ
ช่วยก าหนดตลาดของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งท าให้ง่ายต่อการวดัมากกว่าตัวแปรทางด้านอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะดา้นเพศเป็นตวัแปรทางท่ีเป็นส่วนในการแบ่งส่วนการตลาดเช่นกนั ดงันั้นนกัการตลาด
จึงต้องศึกษาตัวแปรน้ีอย่างรอบครอบ เพราะว่าในยุคปัจจุบันนั้ นตัวแปรทางด้านเพศมีการ
เปล่ียนแปลงในพฤติกรรมของการบริโภคไปจากเม่ือก่อน การเปล่ียนแปลงดงักล่าวอาจมีสาเหตุจาก
การท่ีผูห้ญิงออกไปท างานนอกบา้นมากข้ึน ดงันั้นแลว้การพิจารณาลกัษณะทางประชาการศาสตร์
และโครงสร้างดา้นเพศท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูท่ี้เป็นคนตดัสินใจในครอบครัวเพื่อท่ีจะช่วยท าให้พฒันากล
ยทุธ์การตลาดไดอ้ยา่งเหมาะสม ซ่ึงผลการศึกษาคร้ังน้ียงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ณฐัดนยั ใจชน 
(2555) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการจากธนาคารพาณิชยใ์นเขต กรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศท่ีแตกต่างกนัจะให้ความส าคญักบัปัจจยัทางการตลาด
ต่างกนั และยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ชชัฎาภรณ์ เดชาเสถียร (2557) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ KTB Netbank ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า 
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นเพศของผูใ้ช้บริการ KTB Netbank ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความ
พึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ KTB Netbank ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร และดา้นกระบวนการ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
สินเช่ือธุรกิจกบัธนาคารออมสินของลูกคา้ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ส่วนปัจจยัส่วนประสม
การตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ไม่มีอิทธิพลต่อ



การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจกบัธนาคารออมสินของลูกคา้ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ    
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) ได้อา้งถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการของ 
Philip  Kotler  ไวว้า่เป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีให้บริการซ่ึงจะไดส่้วนประสมการตลาดใน
การก าหนดกลยุทธ์การตลาดโดยเม่ือพิจารณาด้านราคา ซ่ึงลูกคา้จะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า 
(Value) ของบริการกบัราคา (Price) ของบริการนั้น  ถา้คุณค่าสูงกว่าราคาลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือ 
ดงันั้นการก าหนดราคาการให้บริการควรมีความเหมาะสมกบัระดบัการให้บริการชดัเจน  และง่าย
ต่อการจ าแนกระดับบริการท่ีต่างกัน ส าหรับด้านการส่งเสริมการตลาด เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมี
ความส าคญัในการติดต่อส่ือสารให้ผูใ้ช้บริการโดยมีวตัถุประสงค์ท่ีแจง้ข่าวสารหรือชกัจูงให้เกิด
ทศันคติและพฤติกรรมการใชบ้ริการและเป็นกุญแจส าคญัของการตลาดสายสัมพนัธ์ นอกจากน้ีดา้น
บุคลากร เจา้หนา้ท่ีตอ้งมีความสามารถมีทศันคติท่ีสามารถตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการมีความคิดริเร่ิม
มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาสามารถสร้างค่านิยมให้กบัองค์กร และดา้นกระบวนการ เป็น
กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงานปฏิบติัในดา้นการบริการท่ีน าเสนอให้กบัผูใ้ชบ้ริการ
เพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกตอ้งรวดเร็วและท าให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ วาสินี เสถียร
กาล (2559) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
ผลการวิจยัพบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)โดย
เรียงล าดบัตามอิทธิพลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นกระบวนการ และ
เคร่ืองมืออุปกรณ์ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ โปรโมชัน่ และบริการหลงัการขาย ปัจจยัดา้นเทคโนโลย ี
ปัจจัยจ านวนช่องบริการ และสาขา ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านสถานท่ี และช่วงเวลาในการ
ใหบ้ริการ และปัจจยัดา้นช่ือเสียง นโยบาย และภาพลกัษณ์ตามล าดบั 
  
ข้อเสนอแนะเพือ่การน าไปใช้ 
 จากการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือ
ธุรกิจธนาคารออมสิน ของผูป้ระกอบการจงัหวดันครศรีธรรมราช ผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้งจึงควร
ใหค้วามส าคญักบัประเด็น โดยสามารถน าผลการศึกษาไปใชไ้ดด้งัน้ี  
  1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ภาคธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งควรให้ความส าคญักบั ช่ือเสียงของ
ธนาคาร โดยการสร้างความน่าเช่ือถือให้แก่ผลิตภณัฑ์ของธนาคาร เพื่อให้ผลิตภณัฑ์สินเช่ือธุรกิจ
ธนาคารออมสินเป็นท่ียอมรับในกลุ่มผูป้ระกอบการ แสดงให้เห็นว่าผลิตภณัฑ์สามารถแกปั้ญหา
สภาพคล่องของธุรกิจได ้และตอ้งมีการน าเสนอสินเช่ือธุรกิจธนาคารออมสินมีความหลากหลายมี
ระยะเวลาในการผอ่นช าระท่ีเหมาะสม 



  2. ปัจจยัทางด้านราคา ภาคธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งควรให้ความส าคญักบัการคิดอตัรา
ดอกเบ้ียพิเศษส าหรับลูกคา้ชั้นดี (ประวติัการผอ่นช าระสม ่าเสมอ ไม่ผิดนดั) มีอตัราค่าธรรมเนียม
ในการท านิติกรรมสัญญามีความเหมาะสม ส่รวมทั้งอตัราดอกเบ้ียมีสัดส่วนท่ีเหมาะสม 
  3. ปัจจยัทางดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ภาคธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งควรให้ความส าคญั
กบัการใหบ้ริการธุรกรรมทางการเงินท่ีหลากหลาย มีปริมาณสาขาเพียงพอรองรับความตอ้งการของ
ลูกคา้ ธนาคารมีพื้นท่ีส าหรับจอดรถส าหรับผูใ้ชบ้ริการเพียงพอ ธนาคารมีแอพลิเคชัน่ MYMO ท่ี
ช่วยเพิ่มความสะดวกในการช าระสินเช่ือ และบริการอ่ืนๆ ท่ีสามารถเขา้ถึงไดง่้ายช่วยประหยดัเวลา
ในการเดินทางไปท าธุรกรรมทางการเงินท่ีธนาคารหรือตูเ้อทีเอม็ 
  4. ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด ภาคธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งควรมีโครงการสินเช่ือ
ระยะยาว เพื่อการผ่อนช าระคืนเป็นรายเดือนในอตัราท่ีต ่าลง นอกจากน้ีธนาคารมีโครงการจูงใจ
อ่ืนๆ จากการเขา้ร่วมโครงการกบัภาครัฐในการสนบัสนุนการให้สินเช่ือเพื่อธุรกิจ และมีโครงการ
สินเช่ือดอกเบ้ียต ่าเพื่อบรรเทาสภาวะความเดือดร้อนของธุรกิจ 
  5. ปัจจยัด้านบุคคล ภาคธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งควรให้ความส าคญักบัการมีพนักงาน
อ านวยสินเช่ือสาขาท่ีมีความเช่ียวชาญผลิตภณัฑ์  สามารถอธิบายรายละเอียดของผลิตภณัฑ์สินเช่ือ
ไดถู้กตอ้งและครบถว้น มีมาตรฐานในการใหบ้ริการ และตอ้งมีบุคลิกท่ีดี น่าเช่ือถือ 
  6. ปัจจยัด้านลักษณะทางกายภาพ ภาคธุรกิจท่ีเก่ียวข้องควรให้ความส าคญักับ
วิธีการใช้งานและขั้นตอนการใช้บริการท่ีไม่ซับซ้อน ภายในสาขามีบรรยากาศการท างานท่ีดี มี
อุปกรณ์ส านกังานท่ีทนัสมยั มีการแบ่งพื้นท่ีอยา่งเป็นสัดส่วน สะดวกต่อการสอบถามรับค าปรึกษา 
  7. ปัจจยัด้านกระบวนการ ภาคธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งควรให้ความส าคญักบัพนักงาน
สินเช่ือ ปฏิบติัตามระเบียบค าสั่งธนาคารอยา่งเคร่งครัด และมีความยืดหยุน่ท่ีเหมาะสม ปฏิบติังาน
ดว้ยความโปร่งใสยติุธรรม และตอ้งมีการช้ีแจงขั้นตอนการรับเอกสารจนถึงการอนุมติัอยา่งชดัเจน 
 
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
 ผูท้  าวจิยัจึงขอเสนอแนะประเด็นส าหรับการท าวจิยัคร้ังต่อไปดงัน้ี 
  1. ควรท าการศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ เพิ่มเติมท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเลือกใช้
บริการสินเช่ือธุรกิจธนาคารออมสิน เพื่อประโยชน์ในการพฒันาธุรกิจใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไป 
  2. ควรใช้สถิติในแง่มุมอ่ืนๆ มาประกอบการศึกษาให้มากยิ่ง ข้ึน เช่นการ
เปรียบเทียบและระหว่างปัจจยัต่างๆ เพื่อให้มีขอ้มูลท่ีครอบคลุมและน าไปใช้ประโยชน์ไดห้ลาย
แนวทางมากยิง่ข้ึน 
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