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บทที ่1 

บทนํา 

ความสําคญัของปัญหา 

               ในปัจจุบันมีหลายหน่วยงานท่ีได้ให้ความสําคัญ  ในเร่ืองของการให้สิทธิสวสัดิการกับ

ขา้ราชการ ลูกจา้งประจาํ และพนกังานรัฐวิสาหกิจท่ีมากข้ึน  โดยสิทธิสวสัดิการต่างๆท่ีไดรั้บเหล่าน้ี

อาจจะประกอบไปดว้ย สิทธิท่ีไดจ้ากการเบิกค่ารักษาพยาบาล บาํเหน็จความชอบ บาํเหน็จบาํนาญ  และ

รวมไปถึงการให้สิทธิสวสัดิการดา้นสินเช่ือ   โดยสิทธิสวสัดิการดงักล่าวจึงถือเป็นการให้สิทธิตอบ

แทนนอกเหนือจากเงินเดือนท่ีไดรั้บ  และเพื่อช่วยให้ขา้ราชการมีความรู้สึกสะดวกสบายและมีความ

มัน่คงในการดาํรงชีวิต โดยทั้งน้ีการให้สิทธิสวสัดิการและประโยชน์เก้ือกูลลว้นเป็นเคร่ืองมือสําคญั  

ในการเสริมสร้างขวญักาํลงัใจให้ขา้ราชการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและบงัเกิดประสิทธิผล 

ตลอดจนจูงใจให้ผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถเขา้มารับราชการและรักษาบุคคลเหล่านั้นให้อยู่ในระบบ

ราชการ  รวมถึง การยกระดบัคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนของขา้ราชการ ลูกจา้งประจาํ และพนกังาน 

              ธนาคารกรุงไทยก็ถือเป็นอีกหน่วยงานหน่ึงท่ีเขา้มาส่งเสริมและร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐ 

และรัฐวิสาหกิจ ในการให้สิทธิสวสัดิการด้านสินเช่ือประเภทต่างๆ อาทิเช่น สินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศยั

ขา้ราชการ สินเช่ือธนวฎั และ สินเช่ือขา้ราชการบาํนาญ โดยการให้สินเช่ือดงักล่าวอยู่ภายใตโ้ครงการ  

การใหสิ้ทธิสวสัดิการใหแ้ก่ ขา้ราชการ ลูกจา้งประจาํ และพนกังานรัฐวิสาหกิจ ตามขอ้ตกลงหน่วยงาน  

บนัทึกความเขา้ใจระหวา่งหน่วยงานกบัธนาคารกรุงไทย ( MOU-Memorandum Of Understanding  ) 

 โดยทางธนาคารเองนั้นก็ไดมี้การพฒันารูปแบบการให้สินเช่ือ  ให้สอดคลอ้งและตรงตาม

ความตอ้งการต่างๆกบัหน่วยงานท่ีร่วมลงนาม MOU  จนกระทัง่ ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 ทาง

ธนาคารจึงได้มีการหารือร่วมกันกับองค์กรของรัฐและออกโครงการใหม่ข้ึน  ว่าด้วยเร่ืองระเบียบ

สินเช่ือนโยบายธนาคาร หมวดท่ี 1 สินเช่ือบุคคล บท 15  “ ภายใต้โครงการเงินกู้อเนกประสงค์เพ่ือให้

สวัสดิการแก่ ข้าราชการและลูกจ้างประจําของหน่วยงานราชการ รวมทั้งพนักงานรัฐวิสาหกิจ” โดย
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สินเช่ือดงักล่าวมีจุดเด่นคือ ไม่ไดก้าํหนดวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนเหมือนสินเช่ืออ่ืนท่ีผา่นมา เพียงแต่ระบุ

วตัถุประสงคไ์วใ้ชเ้พื่อการอเนกประสงคท์ัว่ไปของผูข้อสินเช่ือเท่านั้น 

 แต่ในเวลาต่อมาทาง ธนาคารกรุงไทยไดมี้การปรับเปล่ียนเง่ือนไขให้สอดคลอ้งมากยิ่งข้ึน  

โดยวนัท่ี 17 กนัยายน พ.ศ. 2552 เป็นฉบบัล่าสุดท่ีใช้จนจึงปัจจุบนั  เร่ืองการแกไ้ขเพิ่มเติมระเบียบ

สินเช่ือนโยบายของธนาคาร รวมถึงสินเช่ือโครงการเงินกู้ส่วนบุคคลให้กับหน่วยงานของรัฐ หรือ

สินเช่ืออเนกประสงค์เพื่อเป็นสวสัดิการข้าราชการ ว่าด้วยเร่ือง วงเงินกู้ระยะเวลาการให้กู ้ และ

หลกัประกนั และการทาํนิติกรรมสัญญา  โดยในปัจจุบนั ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2557 มีหน่วยงานท่ีร่วม

นาม MOU สินเช่ือสวสัดิการกบัธนาคารกรุงไทย จาํนวน  227 หน่วยงาน จากองค์กรของรัฐและ

รัฐวสิาหกิจทั้งส้ิน  304  หน่วยงาน จากกระทรวงและส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกระทรวง ( ตารางท่ี 1 ) 

ตารางที ่1.1  รายช่ือกระทรวง ทบวง กรม ตามพระราชบัญญตัิปรับปรุง พ.ศ. 2545 

• สํานักนายกรัฐมนตรี2 

• กระทรวงกลาโหม2 

• กระทรวงการคลงั2 

• กระทรวงการต่างประเทศ2 

• กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา2 

• กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์2 

• กระทรวงเกษตรและสหกรณ์2 

• กระทรวงคมนาคม2 

• กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม2 

• กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร2 

• กระทรวงพลงังาน2 

• กระทรวงพาณชิย์2 

• กระทรวงมหาดไทย2 

• กระทรวงยุติธรรม2 

• กระทรวงแรงงาน2 

• กระทรวงวฒันธรรม2 

• กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย2ี 

• กระทรวงศึกษาธิการ2 

• กระทรวงสาธารณสุข2 

• กระทรวงอุตสาหกรรม2 

 

ทีม่า : คลงัความรู้ ราชบณัฑิตยสถาน , 2545 
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
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             พระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 โดยกาํหนดในมาตรา 5 ให้มี

กระทรวง และส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกระทรวง  มีทั้งหมด 20 ทรวง แบ่งออกเป็นหน่วยงานต่างๆ

จาํนวน 304 หน่วยงาน และในปัจจุบนัไดมี้หน่วยงานท่ีร่วมนาม MOU กบัทางธนาคารกรุงไทย จาํนวน  

227 หน่วยงาน  เม่ือเทียบกบัจาํนวนหน่วยงานของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจทั้งหมดแลว้ถือเป็น ร้อยละ 

74.67 ท่ีหน่วยงานตน้สังกดัไดมี้การลงนามกบัทางธนาคารกรุงไทยเรียบร้อยแลว้ 

           อีกทั้งหน่วยงานภาครัฐจะไดรั้บประโยชน์จากการลงนาม ( MOU ) ในคร้ังน้ี เน่ืองจากเป็นการ

ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กบัข้าราชการ พนักงานหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ เพราะโครงการ

สินเช่ือเพื่ออเนกประสงคส์ําหรับขา้ราชการช่วยเพิ่มสิทธิให้กบัผูกู้ ้ ไดกู้ย้ืมในวตัถุประสงค์อ่ืนๆ ท่ีไม่

ตอ้งระบุอยา่งชดัเจนเหมือนสินเช่ืออ่ืนๆท่ีผ่านมา และยงัเป็นการเอ้ือประโยชน์ให้ทาํธนาคารกรุงไทย 

ในการสร้างรายไดจ้ากการปล่อยสินเช่ือในฐานกลุ่มลูกคา้ขา้ราชการและหน่วยงานรัฐวสิาหกิจอีกดว้ย 

จากผลดาํเนินการท่ีผ่านมาในปี พ.ศ. 2555 พบว่าธนาคารกรุงไทยได้ปล่อยสินเช่ือวงเงิน

ดอกเบ้ียตํ่า หรือสินเช่ือซอฟตโ์ลนจาํนวน 300,000 ล้านบาท  ซ่ึงธนาคารแห่งประเทศไทยได้ดาํเนิน

นโยบายผา่นสถาบนัการเงินภายในประเทศ   อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3   เป็นระยะ เวลา 5 ปี เพื่อช่วย

ข้าราชการ ลูกจ้างประจาํ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ  เป็นผลพลอยได้ทาํให้มีการยอดสินเช่ือสิทธิ

สวสัดิการท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วของธนาคารกรุงไทย 

โดยจากท่ีพบว่าจังหวดัปทุมธานีมียอดการปล่อยสินเช่ือสิทธิสวสัดิการของข้าราชการ 

ลูกจา้งประจาํ และพนกังานรัฐวิสาหกิจเม่ือเทียบกบัสัดส่วนลูกคา้สินเช่ือทั้งหมดจะพบว่าเป็นลูกคา้ท่ี

ขอสินเช่ือสิทธิสวสัดิการสูงถึงร้อยละ 63.46  ของอตัราการปล่อยสินเช่ือทั้งหมดในจงัหวดัปทุมธานี 

พบไดจ้ากตารางท่ี 2 
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  ตารางที ่1.2   สัดส่วนผู้ขอสินเช่ือสิทธิสวสัดิการเทียบกับสินเช่ือส่วนบุคคลทั้งหมดในจังหวัดปทุมธานี   

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

             จาํนวนลูกคา้ :  (คน) 

ลาํดบั 
ช่ือสาขาในสังกดัสํานักงานจังหวัดปทุมธานี 

สินเช่ือสิทธิ

สวัสดกิาร 

สินเช่ือส่วนบุคคล

รวมท้ังหมด 

อตัราส่วนสินเช่ือ

สิทธิสวัสดกิารต่อ

สินเช่ือรวม (ร้อยละ) 

ช่ือ     

1 สาขาปทุมธานี 2,598 3,366 

 

28.07 

2 สาขาอาํเภอสามโคก 437 1,214 

 

4.72 

3 สาขาลาดหลุมแกว้ (แยกนพวงศ)์ 533 1,034 

 

5.76 

4 สาขาพิทกัษสั์นติ (ตลาดปทุมธานี) 513 917 

 

5.54 

5 สาขาตลาดไท 750 1,058 

 

8.10 

6 สาขามธ.ศูนยรั์งสิต 345 496 

 

3.72 

7 สาขานิคมอุตสาหกรรม นวนคร 10 201 

 

0.11 

8 สาขาเทสโกโ้ลตสั นวนคร 64 113 

 

0.69 

9 สาขาตลาดพูนทรัพย ์ 195 317 

 

2.11 

10 สาขามหาวทิยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์ 384 433 

 

4.15 

11 สาขาคลองหลวง 49 204 

 

0.53 

  5,878 9,353 

 

63.46 

ทีม่า : ขอ้มูลสินเช่ือส่วนบุคคลสาํนกังานเขตปทุมธานี ธนาคารกรุงไทย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556  
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จงัหวดัปทุมธานี มีธนาคารกรุงไทย ทั้งส้ิน 11 สาขา โดยแต่ละสาขาจะท่ีจาํนวนลูกคา้สินเช่ือท่ี

แตกต่างกันไป ตามขนาด และเขตพื้นท่ีดูแล จากการรวบรวมธนาคารกรุงไทย จะพบว่า จงัหวดั

ปทุมธานีมียอดสินเช่ือสิทธิสวสัดิการขา้ราชการลูกจา้งประจาํ และพนกังานรัฐวิสาหกิจสูงคิดเป็น ร้อย

ละ 64. 57  ของสัดส่วนสินเช่ือทั้งหมด เน่ืองจาก จงัหวดัปทุมธานี มีสถานท่ีตั้งของหน่วยงานขา้ราชการ 

รัฐวิสาหกิจหลายองค์กร อาทิเช่น สํานกัใหญ่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

ศูนยศิ์ลปาชีพบางไทร   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ศูนยรั์งสิต  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี 

มหาวิทยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์ สรรพสามิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  เขตพื้นท่ีการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จงัหวดัปทุมธานี เขต 1 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  ฯลฯ  ซ่ึงหน่วยงานดงักล่าวเป็นฐานลูกคา้ขา้ราชการ

ลูกจา้งประจาํ และพนกังานรัฐวสิาหกิจ ของธนาคารกรุงไทย 

 0จากสาเหตุท่ีกล่าวมาขา้งตน้ผูค้น้ควา้วิจยัจึงสนใจทาํการศึกษา0ความพึงพอใจและปัจจยัท่ีมีผล

ต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือสิทธิสวสัดิการภาครัฐในเขตปทุมธานี และนาํผลจากการศึกษาความพึง

พอใจของลูกคา้ไปปรับปรุงใหส้อดคลอ้งกบังานดา้นการบริการสินเช่ืออยา่งมีคุณภาพ อีกทั้งศึกษาดา้น

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือสิทธิสวัสดิการของกลุ่มข้าราชการ รัฐวิสาหกิจกับ

ธนาคารกรุงไทย เพื่อนาํผลท่ีไดรั้บจากการศึกษามาพฒันาผลิตภณัฑ์และเสนอสํานกังานเขตปทุมธานี

เพื่อปรับปรุงให้ผลิตภณัฑ์ดา้นสินเช่ือตรงตามความตอ้งการลูกคา้สินเช่ือกลุ่มขา้ราชการ รัฐวิสาหกิจ 

ต่อไป  
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      วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือต่อการให้บริการดา้นสินเช่ือสิทธิสวสัดิการ

ของ ขา้ราชการ ลูกจา้งประจาํ และพนกังานรัฐวิสาหกิจ ธนาคารกรุงไทย จาํนวน 11 สาขาในเขตพื้นท่ี

ปทุมธานีท่ีมีต่องานบริการดา้นสินเช่ือธนาคารกรุงไทย 

 2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้บริการสินเช่ือ

สิทธิสวสัดิการของ ขา้ราชการ ลูกจา้งประจาํ และพนกังานรัฐวสิาหกิจ ธนาคารกรุงไทย 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. เพื่อนาํผลท่ีไดจ้ากปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือสิทธิสวสัดิการภาครัฐและความ

พึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือสิทธิสวสัดิการ MOUของธนาคารกรุงไทยไปเป็นแนวทางในการจดัการ

ให้สอดคล้องกบัความตอ้งการผูใ้ช้บริการท่ีเป็น ขา้ราชการ ลูกจา้งประจาํ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ

ทั้งส้ิน 

2. ผลจากงานวิจยัใชเ้ป็นขอ้มูลให้แก่ ผูจ้ดัการสํานกังานเขตปทุมธานี ผูจ้ดัการสาขา 11 สาขา 

ในเขตปทุมธานี ของธนาคารกรุงไทย เพื่อนาํไปกาํหนดยุทธศาสตร์เชิงรุก และเจาะลึกเฉพาะกลุ่มพื้นท่ี

จงัหวดัปทุมธานี  ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบัผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือสิทธิสวสัดิการ MOU ของ

ธนาคารกรุงไทย  พร้อมทั้งทราบถึงปัญหาอุปสรรค ขอ้เสนอแนะเพื่อนาํไปพฒันาคุณภาพ และสร้าง

มาตรฐานการบริการใหท้ดัเทียมกบัธนาคารพาณิชยเ์อกชนอ่ืนต่อไป 
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วธีิการศึกษา 

  

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัความคิดเห็นของผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อการบริการสินเช่ือ

สิทธิสวสัดิการของ ขา้ราชการ ลูกจา้งประจาํ และพนกังานรัฐวิสาหกิจ  ธนาคารกรุงไทย ในเขตพื้นท่ี

ปทุมธานี ผูศึ้กษาจึงไดก้าํหนดวธีิการดาํเนินการศึกษา โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

  1.กลุ่มตวัอยา่ง 

  2.การสุ่มตวัอยา่ง  

  3.เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการในการศึกษา  

  4.การเก็บรวบรวมขอ้มูล  

  5.สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

  6.งบประมาณท่ีใชใ้นการศึกษา 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้ใช้บริการสินเช่ือกบัธนาคารกรุงไทย ทั้งการประเภทกู้

ใหม่ และกูเ้พิ่มหรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขสัญญาจากบญัชีกูเ้ดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ จาํนวน 400 คน โดยแยกตาม

พื้นท่ีของผูใ้ชบ้ริการ ณ. สาขาของธนาคารในเขตปทุมธานี รวมทั้งส้ิน 11 สาขา  
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กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีโดยการสุ่มตวัอย่างประชากรแบบแบ่งชั้ นตามสัดส่วน 

(Proportion Stratified Random Sampling) ดงัน้ี 

 1. กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างได้จากประชากร โดยการใช้สูตรของ Yamane โดยให้มี 

ความคลาดเคล่ือนได ้.05 

     n        =           N                                                 

                       1+  Ne2 

เม่ือ              n          แทน    จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง                                                                 

                    N         แทน    จาํนวนประชากร               

                    e          แทน    ความคลาดเคล่ือนท่ียอมเกิดข้ึนได ้

           เม่ือประชากรผูข้อสินเช่ือสิทธิสวสัดิรการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2556 จาํนวนทั้งส้ิน            

5,878  คน  (N) 

                        แทนค่า    n    =          5,878                  =     375    

                                             1+  (5,878)(0 .05) 2 

≈      400   

ดงันั้นตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี  =   400  ตวัอยา่ง 

การสุ่มตัวอย่าง 

      กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือกบัธนาคารในเขตปทุมธานี รวมทั้งส้ิน 11 

สาขา แบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน (Proportion Stratified Random Sampling) ดงัน้ี ( ตารางท่ี 4 ) 
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ตารางที ่1.3 จํานวนผู้ใช้บริการสินเช่ือกับธนาคารกรุงไทยในเขตปทุมธานี รวมทั้งส้ิน 11 สาขา จําแนก

ตามจํานวนผู้ขอสินเช่ือในแต่ละสาขาและตามสัดส่วนกลุ่มตัวอย่าง   

               จาํนวนลูกคา้ (คน) 

ลาํดบั 
ช่ือสาขาในสงักดัสาํนกังานเขตปทุมธานี 

 

สินเช่ือ สิทธิสวสัดิการ 

การออกแบบสอบถามตาม

สดัส่วนการอนุมติัสินเช่ือ 

ช่ือ   

1 สาขาปทุมธานี 2,598 

 

173 

2 สาขาอาํเภอสามโคก 437 

 

29 

3 สาขาลาดหลุมแกว้ (แยกนพวงศ)์ 533 

 

36 

4 สาขาพิทกัษส์นัติ (ตลาดปทุมธานี) 513 

 

34 

5 สาขาตลาดไท 750 

 

50 

6 สาขามธ.ศูนยรั์งสิต 345 

 

23 

7 สาขานิคมอุตสาหกรรม นวนคร 10 

 

1 

8 สาขาเทสโกโ้ลตสั นวนคร 64 

 

8 

9 สาขาตลาดพนูทรัพย ์ 195 

 

13 

10 สาขามหาวทิยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์ 384 

 

29 

11 สาขาคลองหลวง 49 

 

4 

  5,878 

 

400 

ทีม่า : ขอ้มูลสินเช่ือส่วนบุคคลสาํนกังานเขตปทุมธานี ธนาคารกรุงไทย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556  
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการในการศึกษา 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีสร้างข้ึนมาจากการศึกษา

แนวคิด  ทฤษฎี  และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน คือ 

 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง เป็นแบบสอบถามรายละเอียด 

ส่วนตวัเฉพาะท่ีเป็นขอ้เท็จจริง  และเป็นตวัแปรอิสระในการวิจยั  ไดแ้ก่ เพศ อายุ  รายได ้สถานภาพ

สมรส  ระดบัการศึกษา  อาชีพ  และปัจจยัดา้นบริการ ได้แก่จาํนวนคร้ังท่ีรับบริการ ประเภทบริการ

สินเช่ือ  และประสบการณ์จากการใชบ้ริการ  เป็นแบบใหเ้ป็นตน้ 

 ส่วนท่ี 2  แบบสอบถามปัจจยัดา้นส่วนประสมตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจลูกคา้ท่ีมีผลต่อการ

เลือกใชบ้ริการสินเช่ือ อาทิเช่น การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบับริการสินเช่ือธนาคารกรุงไทย ซ่ึงเป็นตวัแปร

ตามในการศึกษา ลกัษณะแบบสอบถามเป็นการนาํมาตรวดั แบบ Likert มาปรับใช้ มี 5 ระดบั  คือ 

พอใจมากท่ีสุด  พอใจมาก  พอใจ พอใจนอ้ย  และพอใจนอ้ยท่ีสุด 

 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามด้านพฤติกรรมของผู ้ใช้บริการสินเช่ือธนาคารกรุงไทย ลักษณะ 

แบบสอบถามเป็นการนาํมาตรวดัแบบ Likert มาปรับใช ้โดยแบ่งคาํถามเป็นเชิงบวก และคาํถามเชิงลบ 

 ส่วนท่ี 4 ความต้องการและข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงสินเช่ือของผูใ้ช้บริการสินเช่ือสิทธิ

สวสัดิการ (MOU ) 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 ผูศึ้กษาไดท้าํการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลจากทั้งขอ้มูลปฐมภูมิและขอ้มูลทุติยภูมิ โดยมีวิธีการ

ดงัน้ี 

1.ขอ้มูลปฐมภูมิ ( Primary Data ) เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการออกแบบสอบถาม กบักลุ่ม

ตวัอย่าง ผูท่ี้ใช้บริการสินเช่ือกบัธนาคารกรุงไทย ทั้งการประเภทกูใ้หม่ และกู้เพิ่มหรือเปล่ียนแปลง

เง่ือนไขสัญญาจากบญัชีกูเ้ดิมท่ีมีอยู่แลว้ จาํนวน 400 คน โดยแยกตามพื้นท่ีของผูใ้ช้บริการ ณ. สาขา

ของธนาคารในเขตปทุมธานี รวมทั้งส้ิน 11 สาขา  

2. ขอ้มูลทุติยภูมิ ( Secondary Data ) ไดข้อ้มูลจากการรวบรวมเอกสารต่างๆ ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบั

งานท่ีศึกษา ซ่ึงไดม้าจากเอกสารทางวิชาการ อินเตอร์เน็ต งานศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งจากห้องสมุดพิทยาลง

กรณ์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ จากศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งจากหอ้งสมุด สถาบนัการศึกษาต่างๆ และวารสาร

การเงินธนาคาร 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 1.สถิตเชิงพรรณา  ( Descriptive Statistics ) เพื่ออธิบายถึงปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี อตัราร้อยละ และระดบั

ความพึงพอใจในการใช้บริการท่ีไดรั้บในภาพรวมและในดา้นต่างๆ โดยการให้สถิติเบ้ืองตน้ในการ

วเิคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี  ร้อยละ  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  เป็นตน้ 

 2.สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential  Statistics ) เป็นการทดสอบสมมติฐาน เพื่อหาความสัมพนัธ์

ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมต่อการใหบ้ริการในดา้นต่างๆโดยการวิเคราะห์จะให้ค่าทางสถิติ 

Chi – square  
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 การทดสอบในกรณีตวัแปรสองตวัน้ีเป็นการทดสอบเพื่อดูวา่ ตวัแปรสองตวัน้ีมีความ เก่ียวขอ้ง

หรือสัมพนัธ์กนัการทดสอบโดยการใชสู้ตร คาํนวณ test คือ  

                                                 

           = ค่าสถิติไคสแควร์  

           Oij = ความถ่ีท่ีไดจ้ากการสังเกต (Observed Frequency) ในแถวท่ี I คอลมัน์ท่ี j  

           Ei = ความถ่ีท่ีคาดหวงั (Expected Frequency ) ในแถวท่ี I คอลมัน์ท่ี j  

            ri = ผลรวมของแนวแนวนอน (Row) 

           cj = ผลรวมของแถวแนวตั้งหรือหลกั (Column) 

           n = ความถ่ีรวมทั้งหมด  
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ขอบเขตของการวจิัย 

 การวิจยัคร้ังน้ีทาํการศึกษาความคิดเห็นของผูใ้ช้บริการสินเช่ือสิทธิสวสัดิการ MOU ของ

ธนาคารกรุงไทย  ในเขตพื้นท่ีปทุมธานี  รวมทั้งส้ิน 11 สาขา  ไดแ้ก่ สาขาปทุมธานี   สาขาอาํเภอสาม

โคก   สาขาลาดหลุมแกว้ (แยกนพวงศ)์   สาขาพิทกัษส์ันติ (ตลาดปทุมธานี)  สาขาตลาดไท    สาขามธ.

ศูนยรั์งสิต    สาขานิคมอุตสาหกรรม    นวนครสาขาเทสโกโ้ลตสั นวนคร   สาขาตลาดพูนทรัพย ์  สาขา

มหาวทิยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์  และ สาขาคลองหลวง 

 ทั้งน้ีผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือสิทธิสวสัดิการ MOU กบัทางธนาคารกรุงไทย ในจงัหวดัปทุมธานี ทั้ง

ประเภทผูข้อกูใ้หม่และผูข้อกูเ้พิ่มเติม ( มีบญัชีเงินกูเ้ดิม ) รวมถึงผูข้อยื่นเปล่ียนแปลงแกไ้ขสัญญาเงิน

เพิ่มเติม จาํนวนทั้งส้ิน 400 คน โดยใชว้ิธีการกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งจาก ของ Yamane สมมุติค่าสัดส่วน

เท่ากบั 0.5 และท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  จากสูตรคาํนวณอยูท่ี่ 400 คน เป็นจาํนวนตวัอยา่งท่ีเหมาะสม 

ในกลุ่มประชากรทั้งหมด  5,878 คน 

 ดา้นระยะเวลาการเก็บขอ้มูลปฐมภูมิ ( Primary data ) อยูใ่นช่วงเดือน มิถุนายน – สิงหาคม 

พ.ศ. 2557  เน่ืองจากเป็นส่วนไตรมาสท่ี 3 ท่ีตอ้งกระตุน้ยอดสินเช่ือในช่วงไตรมาสท่ี 3 และ 4 ให้บรรลุ

ตามเป้าหมายสินเช่ืออเนกประสงคข์า้ราชการในจงัหวดัปทุมธานี  
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นิยามศัพท์ 

สินเช่ือสิทธิสวัสดิการ ลงนาม MOU หมายถึง สินเช่ือท่ีให้สิทธิสวสัดิการแก่ ขา้ราชการ ลูกจา้งประจาํ 

และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตามขอ้ตกลงกบัหน่วยงานตน้สังกดั โดยหลกัสําคญัคือทางหน่วยงานตน้

สังกัดต้องทาํหน้าท่ีเงินเดือนพนักงาน เพื่อชําระให้กับทางธนาคารกรุงไทย โดยประเภทสินเช่ือ 

ประกอบไปดว้ยสินเช่ือส่วนบุคคล ไดแ้ก่สินเช่ืออเนกประสงคลู์กจา้งประจาํ และพนกังานรัฐวสิาหกิจ 

บริการด้านเช่ือ หมายถึง  การให้บริการกูย้ืมเงินขอ ผูข้อกู้ใหม่และผูข้อกู้เพิ่มเติม ( มีบญัชีเงินกูเ้ดิม ) 

รวมถึงผูข้อยืน่เปล่ียนแปลงแกไ้ขสัญญาเงินเพื่มเติม กบัทางธนาคารกรุงไทย 

ผู้ให้บริการ หมายถึง พนกังานธนาคารกรุงไทย เจา้หนา้ท่ีสินเช่ือประจาํสาขาทุกระดบัชั้น จาํนวน 11 

สาขาในเขตพื้นท่ีจงัหวดัปทุมธานี  

ผู้ใช้บริการ หมายถึง ผูท่ี้มาใช้บริการดา้นสินเช่ือสิทธิสวสัดิการลงนาม MOU ไดแ้ก่ กลุ่มขา้ราชการ 

ลูกจา้งประจาํ และพนกังานรัฐวสิาหกิจในเขตพื้นท่ีจงัหวดัปทุมธานี 
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บทที ่2 

การตรวจเอกสาร 

 ในการศึกษาเร่ืองการการศึกษาความพึงพอใจและปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการด้าน

สินเช่ือสิทธิสวสัดิการตามขอ้ตกลงระหวา่งหน่วยงานภาครัฐกบัธนาคารกรุงไทย ในจงัหวดัปทุมธานี มี

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวจิยัต่างๆเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

1. แนวคิดเก่ียวกบัการบริการและคุณภาพบริการ 

2. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 

3. แนวคิดดา้นกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 

      4.   ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดในธุรกิจบริการ 

      5.   ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

แนวคดิเกีย่วกบัการบริการและคุณภาพบริการ 

เน่ืองจากธุรกิจธนาคารเป็นธุรกิจท่ีอยู่ในประเภทองคก์รบริการ (Service Organization) ซ่ึงมี

วตัถุประสงค์หลกัในการให้บริการแก่บุคคลภายนอกองค์การท่ีเรียกว่าลูกคา้หรือผูใ้ช้บริการ นัน่เอง 

องค์การเกิดข้ึนเพื่อสนองผลประโยชน์ของคนหลายกลุ่มทั้งท่ีเป็นสมาชิกและมิใช่เป็นสมาชิกของ

องค์การ จึงเป็นส่ิงสําคญัอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งมีการติดต่อคบหากนัระหว่างองค์การกบัลูกคา้ และส่ิงท่ี

เช่ือมโยงระหวา่งองคก์ารกบัลูกคา้ก็คือผลิตผลขององคก์ารนัน่เองและความหมายของผลิตผลองคก์าร

หมายถึงสินคา้หรือบริการท่ีองคก์ารหรือบุคคลสร้างข้ึนแลว้จดัสรรใหลู้กคา้ใช ้( นิภาวรรณ, 2531: 8) 
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ความหมายของบริการ 

 

จากการศึกษาความหมายของคาํว่าบริการ ได้มีผูใ้ห้ความหมายในลกัษณะท่ีคล้ายคลึงกนั

ดงัต่อไปน้ีพจนานุกรมฉบบัเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ 2530 ไดใ้ห้ความหมายของคาํ วา่บริการ หมายถึงการ

ปฏิบติัรับใช ้การให้ความสะดวกต่างๆ ส่วนความหมายโดยทัว่ไปท่ีมกักล่าวถึง คือ การกระทาํ ท่ีเป่ียม

ไปดว้ยความช่วยเหลือหรือการดาํ เนินการท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูอ่ื้น 

สมิต สัชฌุกร (2542: 13) ไดใ้ห้ความหมายของคาํวา่ การบริการ เป็นการปฏิบติังานท่ีกระทาํ 

หรือติดต่อและเก่ียวขอ้งกบัผูใ้ชบ้ริการ การให้บุคคลต่างๆไดใ้ชป้ระโยชน์ในทางใดทางหน่ึงทั้งดว้ย

ความพยายามใดๆก็ตาม ดว้ยวธีิการหลากหลายในการทาํ หบุ้คคลต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บความช่วยเหลือ 

จดัไดว้า่เป็นการให้บริการทั้งส้ิน การจดัอาํนวยความสะดวก การสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการก็

เป็นการใหบ้ริการ การให้บริการจึงสามารถดาํเนินการไดห้ลากหลายวิธีจุดlสําคญัคือเป็นการช่วยเหลือ

และอาํ นวยประโยชน์ใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการ 

ธาริณี เมธานุเคราะห์ (2542: 49) ไดใ้ห้ความหมายคาํว่า บริการ หมายถึง กิจกรรมหรือ

กระบวนการในการดาํ เนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงของบุคคลหรือองคก์าร เพื่อตอบสนองความตอ้งการ

ของบุคคลอ่ืนให้ไดรั้บความสุข ความสะดวกสบาย หรือเกิดความพึงพอใจจากผลของการกระทาํ นั้น

โดยมีลกัษณะเฉพาะของตวัเอง ไม่สามารถจบัตอ้งได ้ ไม่สามารถครอบครองเป็นเจา้ของในรูปธรรม

และไม่จาํ เป็นตอ้งรวมอยูก่บัสินคา้หรือผลิตภณัฑ์อ่ืนๆทั้งยงัเกิดความเอ้ืออาทร มีนํ้ าใจไมตรีเป่ียมดว้ย

ความปรารถนาดี ช่วยเหลือ เก้ือกูล ใหค้วามสะดวกรวดเร็ว ใหค้วามเป็นธรรมและความเสมอภาค 

วรีพงษ ์เฉลิมจิระรัตน์ (2542: 6) ใหค้วามหมายคาํวา่ บริการ คือ พฤติกรรม กิจกรรมการกระทาํ 

ท่ีบุคคลหน่ึงทาํ ให ้หรือส่งมอบต่ออีกบุคคลหน่ึง โดยมีเป้าหมายและมีความตั้งใจในการส่งมอบบริการ

อนันั้น 

ประสาร มฤคพิทกัษ ์(2546: 13) ให้ความหมายคาํวา่ บริการ คือ งานสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยซ่ึ์ง

มีเง่ือนไขแห่งการให้และการรับทั้งทางรูปธรรมและนามธรรมในเชิงของความสะดวกสะอาด ถูกตอ้ง

และรวดเร็วดว้ยอธัยาศยัไมตรี 

 Kotler (2543) ใหค้วามหมาย การให้บริการ คือ การกระทาํท่ีหน่วยงานแห่งหน่ึงหรือบุคคลคน

หน่ึงนาํเสนอต่อหน่วยงานอีกแห่งหน่ึงหรือบุคคลอีกคนหน่ึงซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถสัมผสัไดแ้ละไม่

เป็นผลใหเ้กิดความเป็นเจา้ของในส่ิงใด ผลิตผลของการบริการอาจเก่ียวขอ้งหรืออาจไม่เก่ียวขอ้งกบัการ

ผลิตภณัฑ์เป็นกิจกรรม ผลประโยชน์ หรือความพึงพอใจท่ีสนองตอบต่อความตอ้งการแก่ลูกคา้ ทาง

กายภาพ และสามารถสรุปลกัษณะงานบริการท่ีสาํคญัได ้4 ประการ ดงัน้ี 
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 2.1.1. ไม่สามารถจบัตอ้งได ้(intangibility) บริการไม่สามารถจบัตอ้งได ้ดงันั้นกิจการตอ้งหา

หลกัประกนัท่ีแสดงถึงคุณภาพและประโยชน์จากบริการ ไดแ้ก่ 

                    2.1.1.1  สถานท่ี (place) ตอ้งสามารถสร้างความเช่ือมัน่ และความสะดวกให้กบัผูท่ี้มาใช้

บริการ 

                    2.1.1.2  บุคคล (people) พนกังานบริการตอ้งแต่งตวัให้เหมาะสม บุคลิกดี พูดจาดี เพื่อให้

ลูกคา้เกิดความประทบัใจและเกิดความเช่ือมัน่วา่บริการจะดีดว้ย 

                    2.1.1.3  เคร่ืองมือ (equipment) อุปกรณ์เก่ียวขอ้งกบัการให้บริการ ตอ้งมีประสิทธิภาพ

ใหบ้ริการรวดเร็วและใหลู้กคา้พอใจ 

                      2.1.1.4  วสัดุส่ือสาร (communication material) ส่ือโฆษณาและเอกสารการโฆษณาต่างๆ

จะตอ้งสอดคลอ้งกบัลกัษณะของการบริการท่ีเสนอขายและลกัษณะของลูกคา้ 

                      2.1.1.5  สัญลกัษณ์ (symbols) ช่ือ หรือ เคร่ืองหมายตราสินคา้ท่ีใชใ้นการบริการเพื่อให้

ผูบ้ริโภคเรียกไดถู้กตอ้ง และส่ือความหมายได ้

                      2.1.1.6  ราคา (price) การกาํหนดราคา ควรเหมาะสมกบัระดบัการให้บริการท่ีชดัเจนและ

ง่ายต่อการจาํแนกระดบับริการท่ีแตกต่าง 

  2.1.2.ไม่สามารถแบ่งแยกการให้บริการ (inseparability) การให้บริการเป็นทั้งการผลิต และ

การบริโภคในขณะเดียวกนั ผูข้ายแต่ละรายจะมีลกัษณะเฉพาะตวั ไม่สามารถให้คนอ่ืนให้บริการแทน

ได ้เพราะตอ้งผลิตและบริโภคในเวลาเดียวกนั ทาํใหก้ารขายบริการอยูใ่นวงจาํกดัในเร่ืองของเวลา 

    2.1.3.ไม่แน่นอน (variability) ลกัษณะของการบริการไม่แน่นอน ข้ึนอยู่กบัผูข้ายบริการจะ

เป็นใคร จะใหบ้ริการเม่ือใด ท่ีไหน อยา่งไร 

  2.1.4.ไม่สามารถเก็บไวไ้ด้ (perishability) บริการไม่สามารถเก็บไวไ้ด้เหมือนสินคา้อ่ืนๆ

 ดงันั้นถา้ลกัษณะความตอ้งการไม่แน่นอน จะทาํใหเ้กิดปัญหาหรือบริการไม่ทนัหรือไม่มีลูกคา้ 
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เทคนิคในการสร้างภาพพจน์ของการบริการทีด่ ี

ในการศึกษาเร่ืองเทคนิคในการสร้างภาพพจน์ของการบริการท่ีดีนั้น ไดมี้นกัวิชาการหลายท่าน

ใหค้วามเห็นไวด้งัต่อไปน้ี 

ศรชยั ฉตัรวริิยะชยั (2537: 29) กล่าววา่ ภาพพจน์ของการบริการท่ีดี หมายถึง การช่วยให้ลูกคา้

หรือผูใ้ชบ้ริการมองเห็นจุดแขง็ของสินคา้หรือคุณภาพของสินคา้และบริการท่ีผูใ้ห้บริการนาํ เสนออยา่ง

ชดัเจนท่ีสุด และจะตอ้งแน่ใจวา่ในการให้บริการทุกคร้ังผูใ้ห้บริการไดท้าํทุกวิถีทางเพื่อให้ผูใ้ชก้ารเกิด

ความรู้สึกประทบัใจทั้งในการบริการ และหน่วยงานท่ีให้บริการนั้นๆจะตอ้งสร้างความสัมพนัธ์อนัดี

กบัผูใ้ชบ้ริการทาํ ให้เขารู้สึกว่าเป็นบุคคลพิเศษ มีคุณค่าและไดรั้บความนบัถือวิธีการทั้งหมดน้ีไม่มี

ขั้นตอนตายตวัข้ึนอยู่กบัผูใ้ช้บริการแต่ละรายผูใ้ห้บริการสามารถสร้างสมช่ือเสียงขององค์กรได ้ ถา้

สามารถสํานึกได้ตลอดเวลาว่าแต่ละคร้ังท่ีทาํการติดต่อผูใ้ช้บริการจะเป็นช่วงเวลาท่ีสามารถทาํให้

ภาพพจน์ดีข้ึนหรือเลวลง เพราะทุกคนลว้นมีส่วนในการสร้างเสริมภาพพจน์ขององคก์รดว้ยกนัทั้งส้ิน 

นิคม สะอาดเอ่ียม (2539: 29) กล่าววา่ การท่ีผูรั้บบริการจะรู้สึกประทบัใจหรือไม่ ไม่ไดข้ึ้นอยู่

กบัส่ิงท่ีผูใ้ห้บริการพูด แต่เป็นวิธีการพูดหรือนาํ เสนอมากกว่า โดยเฉพาะในสถานการณ์แบบ

เผชิญหน้ากนันั้น มกัจะข้ึนอยู่กบัว่าบุคลิกลกัษณะท่าทางของผูใ้ห้บริการดูดีหรือไม่เพียงใดอีกดว้ย 

ดงันั้น ผุใ้หริ้การจึงควรหมัน่ทบทวนภาพลกัษณ์ในเร่ืองต่างๆดงัต่อไปน้ี 

1. วธีิการท่ีผูใ้หบ้ริการนัง่หรือยนืมีความกระตือรือร้นหรือชวนง่วงนอน 

2. การแสดงออกทางสีหนา้ แสดงให้เห็นว่าเหน่ือยหน่าย ทาํ หน้าน่ิวคิ้วขมวดหรือมีความ

กระตือรือร้นท่ีจะใหค้วามช่วยเหลือ 

3. ความสดช่ืน ความเตม็ใจในการใหบ้ริการพร้อมท่ีจะฟังผูใ้ชบ้ริการแมว้า่จะน่าเบ่ือหน่าย 

4. เส้ือผา้ ทรงผม และการแต่งกายถูกกาละเทศะ 

5. มนุษยส์ัมพนัธ์ หรือความชดัเจนในการสนทนาเป็นไปในการให้ความช่วยเหลือหรือตรงกนั

ขา้ม 

6. ความเป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวกนัระหวา่งผูใ้หบ้ริการและภายในหน่วยงาน 

7. สภาพแวดลอ้มเหมาะสมกบัการตอ้นรับหรือมีเสียงอึกทึกรบกวนการมาใชบ้ริการ 

8. "นาทีแรก"ท่ีพบกบัผูใ้ชบ้ริการเป็นช่วงเวลาท่ีมีความสําคญัท่ีสุด ความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่ง

ผูใ้ห้และผูใ้ชบ้ริการจะดาํเนินไปอยา่งราบร่ืนหรือไม่ก็อยูท่ี่นาทีทองน้ี การกล่าวคาํ ทกัทายหรือกิริยาท่ี

แสดงกบัผูใ้ชบ้ริการถา้ผดิพลาดในขั้นตอนน้ีก็เป็นการยากท่ีจะเรียกคะแนนกลบัคืนมาได ้
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9. อย่าให้ผูใ้ช้บริการตอ้งรอ การรอคอยสร้างความกงัวล เช่น การให้ผูใ้ช้บริการรอคอย

โทรศพัท ์ ถา้เป็นไปไดค้วรบอกกบัผูใ้ชบ้ริการวา่จะติดต่อโดยโทรศพัทก์ลบัไปดีกว่าปล่อยให้รอคอย

นาน 

10. ปฏิบติัต่อผูใ้ชบ้ริการประหน่ึงวา่เขาคือผูใ้ชบ้ริการรายแรกของวนันั้น 

11. ในการติดต่อส่ือสารอยา่ลืมท่ีจะสบสายตาเวลาพูดคุยกบัผูใ้ชบ้ริการ 

12. รอยยิม้การพูดคุยดว้ยความยิม้แยม้แจ่มใส สร้างความประทบัใจแก่ผูม้าติดต่อใชบ้ริการเป็น

อยา่งมาก 

13. ส่ือสารกบัผูใ้ชบ้ริการดว้ยคาํ พูดท่ีชดัเจน เขา้ใจง่าย และแสดงออกถึงความเป็นมิตรควร

มองหาส่ิงท่ีดีในตวัผูรั้บบริการและกล่าวชม 

14. หลีกเล่ียงการทาํ ตวัยุง่ยากมากเกินไปจนลืมเอาใจใส่ต่อผูใ้ชบ้ริการ ยอมอดทนและลาํ บาก

เพิ่มข้ึนเพื่อเพิ่มความพึงพอใจแก่ผูใ้ชบ้ริการ 

15. ทุกคร้ังท่ีจะจบการสนทนากบัผูใ้ชบ้ริการ ควรกล่าวสรุปถึงส่ิงท่ีรับปากวา่จะไป 

ดาํเนินการและตรวจสอบว่าตรงกับความต้องการของผูใ้ช้บริการหรือไม่ และเสนอตวัให้ความ

ช่วยเหลือหากผูใ้ช้บริการตอ้งการส่ิงใดเพิ่มเติมสรุปได้ว่าหลกัการท่ีดีของงานให้บริการ คือ การ

ให้บริการท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการและอาํนวยความสะดวกดว้ยความรวดเร็ว สะดวก 

มีอธัยาศยั เสมอภาคและเป็นธรรมใหบ้ริการโดยไม่คาํนึงถึงตวับุคคลและเป็นการให้บริการท่ีปราศจาก

อารมณ์ ผูใ้ชบ้ริการทุกคนไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนัตามหลกัเกณฑ์เม่ืออยูใ่นสภาพท่ีเหมือนกนั 

ภายใตก้ฏหมายขอ้บงัคบัและระเบียบต่างๆท่ีไดก้าํหนดไวมุ้่งท่ีจะให้บริการในเชิงส่งเสริมสร้างทศันคติ

และความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างผูใ้ห้บริการและผูใ้ช้บริการ เพื่อสร้างภาพพจน์ให้เป็นท่ีประทบัใจ 

นอกจากนั้นตอ้งมีศิลปะท่ีจะชักจูงให้ผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจกลบัมาใช้บริการอีก กล่าวได้ว่า

ความสําคญัของงานบริการนั้นเป็นส่ิงท่ีช้ีให้เห็นถึงความเจริญและความเส่ือมอนัเป็นผลจากการ

ใหบ้ริการท่ีดีและไม่ดี 
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แนวคดิเกีย่วกบัคุณภาพบริการ 

 

ในการศึกษาเร่ือง คุณภาพบริการ ไดมี้นกัวิชาการให้ความหมายของคาํวา่ คุณภาพบริการไว้

ดงัน้ี 

Zeithaml (อา้งถึงใน ธาริณี, 2542: 21) ไดใ้ห้ความหมายของคุณภาพบริการ  (Service  Quality) 

วา่ หมายถึง การประเมินของผูใ้ชบ้ริการเก่ียวกบัความเป็นเลิศหรือความเหนือกวา่ของการบริการ 

Parasuraman และคณะ ( อา้งถึงใน ธาริณี, 2542: 21) กล่าววา่ คุณภาพบริการ คือ การประเมิน

หรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัความเป็นเลิศของการบริการในลกัษณะภาพรวม(Global  Judgment) ซ่ึง

เป็นคุณภาพการบริการตามการรับรู้ของผูใ้ช้บริการ (Percieved Service) คุณภาพ หมายถึง ความพึง

พอใจของลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการในดา้นต่างๆดงัต่อไปน้ี 

 

1. ความรวดเร็วถูกตอ้ง 

2. ความน่าเช่ือถือ 

3. ความต่อเน่ืองของบริการท่ีให ้

4. ความเพียงพอของบริการท่ีให ้

5. ความปลอดภยัและความทนัสมยั 

6. ความยติุธรรมและความเท่าเทียมกนัของบริการท่ีให ้

7. รูปแบบการบริการท่ีดี 

8. ราคาบริการท่ีเหมาะสม 

สรุปไดว้า่คุณภาพบริการ หมายถึง การประเมินคุณภาพบริการของผูใ้ชบ้ริการตามการรับรู้ ซ่ึง

เป็นบริการท่ีได้รับตามความคาดหวงัและเกิดความพึงพอใจ หรือเป็นผลจากการเปรียบเทียบของ 

ผูใ้ชบ้ริการระหวา่งบริการตามความคาดหวงักบับริการท่ีไดรั้บตามความเป็นจริงผลลพัธ์คือความ พึง

พอใจในบริการนั้น 
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แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจ 

 ความพึงพอใจ (Satisfaction) ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจไวห้ลายความหมาย ดงัน้ี 

 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน (2542) ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจไวว้า่ พึงพอใจ 

หมายถึง รัก ชอบใจ และพึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ 

 Philip Kotler ( 2003) ไดอ้ธิบายสรุปไดด้งัน้ี ความพึงพอใจ คือ ระดบัความรู้สึกของบุคคล เช่น

รู้สึกพอใจ ถูกใจ หรือผิดหวงั อนัเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบระหวา่งผลงานท่ีไดรั้บรู้ความพึงพอใจ 

จะสัมพนัธ์กบัความแตกต่างระหว่างผลงานท่ีไดรั้บรู้กบัความคาดหวงั ลูกคา้สามารถรู้สึกถึงความพึง

พอใจใน 3 ระดบัอยา่งกวา้งๆ ดงัน้ี 

 1.ความรู้สึกไม่พอใจ ( Dissatisfied ) ถา้ส่ิงท่ีลูกคา้ไดรั้บนอ้ยกวา่ความคาดหวงั 

 2.ความรู้สึกพอใจ ( Satisfied ) เม่ือส่ิงท่ีลูกคา้ไดรั้บเป็นไปตามส่ิงท่ีลูกคา้คาดหวงั 

 3. ความรู้สึกยินดีหรือพอใจสูงสุด ( Highly Satisfied or Dissatisfied ) เม่ือส่ิงท่ีลูกคา้ไดรั้บนั้น

สูงกวา่ระดบัความคาดหวงัของลูกคา้ 

 ได้อธิบายความหมายของระดบัความพึงพอใจของลูกค้าไวว้่าเกิดข้ึนจากความแตกต่างกัน

ระหว่างผลประโยชน์จากผลิตภัณฑ์และความคาดหวงัของบุคคลซ่ึงเกิดข้ึนจากความแตกต่างกัน

ระหวา่งผลประโยชน์จากผลิตภณัฑแ์ละความคาดหวงัของบุคคลซ่ึงความคาดหวงัของแต่ละบุคคลนั้นมี

ความแตกต่างกันอันเป็นผลมาจากประสบการณ์และความรู้ท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีต ในส่วนของ

ผลประโยชน์ท่ีลูกคา้ไดรั้บหรือเกิดข้ึนจากการท่ีใช้ผลิตภณัฑ์นั้นเกิดข้ึนมาจากนกัการตลาดและฝ่าย

อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งพยายามสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้โดยสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added ) การ

สร้างมูลค่าเพิ่มเกิดจากการผลิต (Manufacturing ) และจากการตลาด ( Marketing ) รวมทั้งมีการทาํงาน

ร่ามกนักบัฝ่ายต่างๆ โดยยึดหลกัการสร้างคุณภาพรวม ( Total Quality ) คุณค่าเกิดจากความแตกต่าง

ทางการแข่งขนั ( Competitive Differentiation ) คุณค่าท่ีมอบให้กบัลูกคา้จะตอ้งมากกวา่ ตน้ทุนขนอง

ลูกคา้ (Cost)ตน้ทุนของลูกคา้ส่วนใหญ่ก็คือ ราคาสินคา้ ( Price ) นั้นเอง 

 วรุิฬ (2542) กล่าววา่ ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษยท่ี์ไม่เหมือนกนั ข้ึนอยู่

กบัแต่ละบุคคลว่าจะมีความคาดหมายกบัส่ิงหน่ึงส่ิงใดอย่างไร ถา้คาดหวงัหรือมีความตั้งใจมากและ

ไดรั้บการตอบสนองดว้ยดีจะมีความพึงพอใจมากแต่ในทางตรงกนัขา้มอาจผิดหวงัหรือไม่พึงพอใจเป็น

อย่างยิ่ง เม่ือไม่ไดรั้บการตอบสนองตามท่ีคาดหวงัไวท้ั้งน้ีข้ึนอยู่กบัส่ิงท่ีตั้งใจไวว้่าจะมีมากหรือน้อย
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สอดคลอ้งกบั ฉตัรชยั  (2535) กล่าววา่ ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกหรือทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อ

ส่ิงหน่ึงหรือปัจจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ความรู้สึกพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือความตอ้งการของบุคคลได้รับการ

ตอบสนองหรือบรรลุจุดมุ่งหมายในระดบัหน่ึง ความรู้สึกดงักล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดข้ึน หากความ

ตอ้งการหรือจุดมุ่งหมายนั้นไม่ไดรั้บการตอบสนอง 

 กิตติมา (2529) กล่าววา่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบหรือพอใจท่ีมีต่อองคป์ระกอบ

และส่ิงจูงใจในดา้นต่างๆเม่ือไดรั้บการตอบสนอง 

 กาญจนา  (2546) กล่าวว่า ความพึงพอใจของมนุษยเ์ป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีเป็น

นามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได ้การท่ีเราจะทราบวา่บุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ สามารถ

สังเกตโดยการแสดงออกท่ีค่อนขา้งสลบัซบัซ้อนและตอ้งมีส่ิงเร้าท่ีตรงต่อความตอ้งการของบุคคล จึง

จะทาํใหบุ้คคลเกิดความพึงพอใจ ดงันั้นการส่ิงเร้าจึงเป็นแรงจูงใจของบุคคลนั้นใหเ้กิดความพึงพอใจใน

งานนั้น 

 นภารัตน์  (2544) กล่าววา่ ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกทางบวกความรู้สึกทางลบและความสุข

ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งซบัซอ้น โดยความพึงพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือความรู้สึกทางบวกมากกวา่ทางลบ 

 เทพพนม และสวิง (2540) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นภาวะของความพึงใจหรือภาวะท่ีมี

อารมณ์ในทางบวกท่ีเกิดข้ึน เน่ืองจากการประเมินประสบการณ์ของคนๆหน่ึง ส่ิงท่ีขาดหายไประหวา่ง

การเสนอใหก้บัส่ิงท่ีไดรั้บจะเป็นรากฐานของการพอใจและไม่พอใจได ้

 สง่า (2540) กล่าววา่ ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือไดรั้บผลสําเร็จตามความมุ่ง

หมายหรือเป็นความรู้สึกขั้นสุดทา้ยท่ีไดรั้บผลสาํเร็จตามวตัถุประสงค ์

 จากการตรวจเอกสารขา้งตน้สรุปไดว้่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีหรือทศันคติท่ีดี

ของบุคคล ซ่ึงมกัเกิดจากการได้รับการตอบสนองตามท่ีตนตอ้งการ ก็จะเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อส่ิงนั้น 

ตรงกนัขา้มหากความตอ้งการของตนไม่ไดรั้บการตอบสนองความไม่พึงพอใจก็จะเกิดข้ึน 
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แนวคดิเกีย่วกบัความพงึพอใจ  

  Shelly  อา้งโดย ประกายดาว  (2536) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ วา่ความพึงพอใจ

เป็นความรู้สึกสองแบบของมนุษย ์คือ ความรู้สึกทางบวกและความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทางบวกเป็น

ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนแลว้จะทาํใหเ้กิดความสุข ความสุขน้ีเป็นความรู้สึกท่ีแตกต่างจากความรู้สึกทางบวก

อ่ืนๆ กล่าวคือ เป็นความรู้สึกท่ีมีระบบยอ้นกลบัความสุขสามารถทาํใหเ้กิดความรู้สึกทางบวกเพิ่มข้ึนได้

อีก ดงันั้นจะเห็นไดว้่าความสุขเป็นความรู้สึกท่ีสลบัซับซ้อนและความสุขน้ีจะมีผลต่อบุคคลมากกว่า

ความรู้สึกในทางบวกอ่ืนๆ ขณะท่ีวิชยั  (2531) กล่าววา่ แนวคิดความพึงพอใจ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัความ

ตอ้งการของมนุษย ์กล่าวคือ ความพึงพอใจจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเม่ือความตอ้งการของมนุษยไ์ด้รับการ

ตอบสนอง ซ่ึงมนุษยไ์ม่วา่อยูใ่นท่ีใดยอ่มมีความตอ้งการขั้นพื้นฐานไม่ต่างกนั 

          พิทกัษ ์ (2538) กล่าววา่   ความพึงพอใจเป็นปฏิกิริยาดา้นความรู้สึกต่อส่ิงเร้าหรือส่ิงกระตุน้ท่ี

แสดงผลออกมาในลกัษณะของผลลพัธ์สุดทา้ยของกระบวนการประเมิน โดยบ่งบอกทิศทางของผลการ

ประเมินว่าเป็นไปในลกัษณะทิศทางบวกหรือทิศทางลบหรือไม่มีปฏิกิริยาคือเฉยๆ ต่อส่ิงเร้าหรือส่ิง

ท่ีมากระตุน้ 

        ขณะท่ี ปรียากร (2535) ไดมี้การสรุปวา่ ปัจจยัหรือองคป์ระกอบท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือบ่งช้ีถึง

ปัญหาท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจในการทาํงานนั้นมี 3 ประการ คือ 

1. ปัจจยัดา้นบุคคล (personal factors) หมายถึง คุณลกัษณะส่วนตวัของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง

กบังาน ได้แก่ ประสบการณ์ในการทาํงาน เพศ จาํนวนสมาชิกในความรับผิดชอบ อายุ เวลาในการ

ทาํงาน การศึกษา เงินเดือน ความสนใจ เป็นตน้  

2. ปัจจยัดา้นงาน (factor in the Job) ไดแ้ก่ ลกัษณะของงาน ทกัษะในการทาํงาน ฐานะ

ทางวชิาชีพ ขนาดของหน่วยงาน ความห่างไกลของบา้นและท่ีทาํงาน สภาพทางภูมิศาสตร์ เป็นตน้ 

3.  ปัจจยัดา้นการจดัการ (factors controllable by management) ไดแ้ก่ ความมัน่คงในงาน

รายรับ ผลประโยชน์ โอกาสก้าวหน้า อาํนาจตามตาํแหน่งหน้าท่ี สภาพการทาํงาน เพื่อนร่วมงาน 

ความรับผดิ การส่ือสารกบัผูบ้งัคบับญัชา ความศรัทธาในตวัผูบ้ริหาร การนิเทศงาน เป็นตน้ 
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 การวดัระดับความพงึพอใจ 

  ภณิดา ชยัปัญญา ( 2545 ) ไดเ้สนอวิธีการติดตามและวดัระดบัความพึงพอใจ ของ

ผูบ้ริโภคซ่ึงสามารถกระทาํได ้3 วธีิ ดงัน้ี  

  1.การใชแ้บบสอบถาม โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อตอ้งการทราบความคิดเห็น ซ่ึงสามารถ

กระทาํไดใ้นลกัษณะกาํหนดคาํตอบใหเ้ลือก หรือตอบคาํถามไดอ้ยา่งอิสระ ซ่ึงคาํถามดงักล่าวอาจถาม

ความพึงพอใจในดา้นต่างๆ 

  2.การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการวดัความพึงพอใจโดยตรงกลบักลุ่มตวัอย่างเป้าหมายการ

สัมภาษณ์เป็นวธีิการท่ีตอ้งอาศยัทกัษะในการพูดท่ีดี เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นขอ้เทจ็จริง 

  3. การสังเกต เป็นวิธีการหน่ึงท่ีจะทาํให้ทราบถึงระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ

โดยอาศยัการสังเกตพฤติกรรมทั้งก่อนและหลงัการรับบริการ เช่น การสังเกตกิริยาท่าทาง การพูด สี

หน้า ความถ่ีในการมาใช้บริการ การวดัความพึงพอใจด้วยการสังเกตตอ้งอาศยัระเบียบแบบแผนท่ี

ชดัเจน เพื่อใหไ้ดรั้บถึงผลของระดบัพึงพอใจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

  อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า วิธีการในการวดัความพึงพอใจนั้ นสามารถทาํได้หลาย

รูปแบบทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัความสะดวก เป้าหมายในการสํารวจ จึงจะส่งผลให้การวดัระดบัความพึงพอใจ

นั้นไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง และมีความน่าเช่ือถือ 

ทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจ 

         Kotler and Armstrong (2002) รายงานวา่ พฤติกรรมของมนุษยเ์กิดข้ึนตอ้งมีส่ิงจูงใจ (motive) 

หรือแรงขบัดนั (drive) เป็นความตอ้งการท่ีกดดนัจนมากพอท่ีจะจูงใจให้บุคคลเกิดพฤติกรรมเพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของตนเอง  ซ่ึงความตอ้งการของแต่ละคนไม่เหมือนกนั  ความตอ้งการ

บางอยา่งเป็นความตอ้งการทางชีววิทยา(biological) เกิดข้ึนจากสภาวะตึงเครียด เช่น ความหิวกระหาย

หรือความลาํบากบางอย่าง เป็นความตอ้งการทางจิตวิทยา (psychological) เกิดจากความตอ้งการการ

ยอมรับ (recognition) การยกย่อง (esteem) หรือการเป็นเจา้ของทรัพยสิ์น (belonging) ความตอ้งการ

ส่วนใหญ่อาจไม่มากพอท่ีจะจูงใจให้บุคคลกระทาํในช่วงเวลานั้น ความตอ้งการกลายเป็นส่ิงจูงใจ เม่ือ
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ไดรั้บการกระตุน้อยา่งเพียงพอจนเกิดความตึงเครียด โดยทฤษฎีท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด มี 2 ทฤษฎี 

คือ ทฤษฎีของอบัราฮมั มาสโลว ์และทฤษฎีของซิกมนัด ์ฟรอยด ์

        1. ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว ์( Maslow’s theory motivation ) 

        อบัราฮมั  มาสโลว ์( A.H.Maslow ) คน้หาวิธีท่ีจะอธิบายว่าทาํไมคนจึงถูกผลกัดนัโดยความ

ตอ้งการบางอยา่ง ณ เวลาหน่ึง ทาํไมคนหน่ึงจึงทุ่มเทเวลาและพลงังานอย่างมากเพื่อให้ไดม้าซ่ึงความ

ปลอดภยัของตนเองแต่อีกคนหน่ึงกลบัทาํส่ิงเหล่านั้น เพื่อให้ไดรั้บการยกย่องนบัถือจากผูอ่ื้น คาํตอบ

ของมาสโลว ์คือ ความตอ้งการของมนุษยจ์ะถูกเรียงตามลาํดบัจากส่ิงท่ีกดดนัมากท่ีสุดไปถึงนอ้ยท่ีสุด 

ทฤษฎีของมาสโลวไ์ดจ้ดัลาํดบัความตอ้งการตามความสาํคญั คือ 

                1.1 ความตอ้งการทางกาย ( physiological needs ) เป็นความตอ้งการพื้นฐาน คือ 

อาหาร ท่ีพกั อากาศ ยารักษาโรค 

            1.2 ความตอ้งการความปลอดภยั ( safety needs ) เป็นความตอ้งการท่ีเหนือกวา่ ความ

ตอ้งการเพื่อความอยูร่อด เป็นความตอ้งการในดา้นความปลอดภยัจากอนัตราย 

  1.3 ความตอ้งการทางสังคม ( social needs ) เป็นการตอ้งการการยอมรับจากเพื่อน 

  1.4 ความตอ้งการการยกยอ่ง ( esteem needs ) เป็นความตอ้งการการยกยอ่งส่วนตวั 

ความนบัถือและสถานะทางสังคม 

  1.5 ความตอ้งการให้ตนประสบความสําเร็จ ( self – actualization needs ) เป็นความ

ตอ้งการสูงสุดของแต่ละบุคคล ความตอ้งการทาํทุกส่ิงทุกอยา่งไดส้าํเร็จ 

         บุคคลพยายามท่ีสร้างความพึงพอใจให้กบัความตอ้งการท่ีสําคญัท่ีสุดเป็นอนัดบัแรกก่อนเม่ือ

ความต้องการนั้นได้รับความพึงพอใจ ความต้องการนั้ นก็จะหมดลงและเป็นตวักระตุ้นให้บุคคล

พยายามสร้างความพึงพอใจให้กบัความตอ้งการท่ีสําคญัท่ีสุดลาํดบัต่อไป ตวัอยา่ง เช่น คนท่ีอดอยาก    

( ความตอ้งการทางกาย ) จะไม่สนใจต่องานศิลปะช้ินล่าสุด ( ความตอ้งการสูงสุด ) หรือไม่ตอ้งการยก

ยอ่งจากผูอ่ื้น หรือไม่ตอ้งการแมแ้ต่อากาศท่ีบริสุทธ์ิ ( ความปลอดภยั ) แต่เม่ือความตอ้งการแต่ละขั้น

ไดรั้บความพึงพอใจแลว้ก็จะมีความตอ้งการในขั้นลาํดบัต่อไป 
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 2. ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด ์

        ซิกมนัด ์ฟรอยด ์( S. M. Freud ) ตั้งสมมุติฐานวา่บุคคลมกัไม่รู้ตวัมากนกัวา่พลงัทางจิตวทิยามี

ส่วนช่วยสร้างให้เกิดพฤติกรรม ฟรอยด์พบว่าบุคคลเพิ่มและควบคุมส่ิงเร้าหลายอยา่ง ส่ิงเร้าเหล่าน้ีอยู่

นอกเหนือการควบคุมอย่างส้ินเชิง บุคคลจึงมีความฝัน พูดคาํท่ีไม่ตั้งใจพูด มีอารมณ์อยู่เหนือเหตุผล

และมีพฤติกรรมหลอกหลอนหรือเกิดอาการวติกจริตอยา่งมาก 

 ขณะท่ี ชาริณี ( 2535 ) ไดเ้สนอทฤษฎีการแสวงหาความพึงพอใจไวว้า่ บุคคลพอใจจะกระทาํ

ส่ิงใดๆท่ีให้มีความสุขและจะหลีกเล่ียงไม่กระทาํในส่ิงท่ีเขาจะไดรั้บความทุกข์หรือความยากลาํบาก 

โดยอาจแบ่งประเภทความพอใจกรณีน้ีได ้3 ประเภท คือ 

  2.1 ความพอใจดา้นจิตวิทยา ( psychological hedonism ) เป็นทรรศนะของความพึง

พอใจวา่มนุษยโ์ดยธรรมชาติจะมีความแสวงหาความสุขส่วนตวัหรือหลีกเล่ียงจากความทุกขใ์ดๆ 

 2.2 ความพอใจเก่ียวกบัตนเอง ( egoistic hedonism ) เป็นทรรศนะของความพอใจวา่

มนุษยจ์ะพยายามแสวงหาความสุขส่วนตวั แต่ไม่จาํเป็นวา่การแสวงหาความสุขตอ้งเป็นธรรมชาติของ

มนุษยเ์สมอไป 

 2.3 ความพอใจเก่ียวกบัจริยธรรม ( ethical hedonism ) ทรรศนะน้ีถือวา่มนุษยแ์สวงหา

ความสุขเพื่อผลประโยชน์ของมวลมนุษยห์รือสังคมท่ีตนเป็นสมาชิกอยูแ่ละเป็นผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ผู ้

หน่ึงดว้ย 

แนวคดิด้านกระบวนการตัดสินใจซ้ือ 

 ทฤษฎีน้ีสามารถนาํไปประยกุตใ์ชเ้พื่อใหเ้ขา้ใจพฤติกรรมของผูซ้ื้อ คือ รูปแบบการตอบรับต่อ

ส่ิงเร้า ซ่ึงส่ิงเร้าภายนอก สภาวะแวดลอ้มทางการตลาดจะเขา้ไปสู่การตดัสินใจซ้ือดงัน้ี ( Kotler,2003 ) 

 1.คุณลกัษณะของผูซ้ื้อจะเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือดงัน้ี 

  1.1 ปัจจยัทางวฒันธรรม เป็นปัจจยัขั้นพื้นฐานในการกาํหนดความตอ้งการและ

พฤติกรรมของมนุษย ์เด็กท่ีกาํลงัเจริญเติบโตจะเรียนรู้ส่ิงต่างๆในเร่ืองค่านิยมการรับรู้ความพอใจและ

พฤติกรรมผา่นทางสถาบนัครอบครัวและสถาบนัหลกัอ่ืนๆ 
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  1.2 ปัจจยัทางสังคม เช่น กลุ่มอา้งอิง ซ่ึงประกอบไปดว้ยบุคคล หรือกลุ่มบุคคล

ทั้งหมดท่ีมีอิทธิพลทั้งทางตรง และทางออ้มต่อทศันคติและพฤติการรมครอบครัว ตลอดจนบทบาท 

และสถานภาพ 

  1.3 ปัจจยัส่วนบุคคล เช่น ลาํดบัขั้นวงจรชีวิต และอายขุองผูซ้ื้อ อาชีพ สถานะทาง

เศรษฐกิจ รูปแบบการดาํเนินชีวติ  รวมถึงบุคลิกภาพ และความคิดเก่ียวกบัตนเอง 

  1.4 ปัจจยัทางจิตวทิยา จะเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจบุคคลหน่ึงๆมีความตอ้งการในส่ิงต่างๆ 

ใหห้ลายประการ ความตอ้งการบางอยา่งเป็นความตอ้งการเพื่อการดาํรงชีวติ และเกิดข้ึนจากภาวะตึง

เครียดทางร่างกาย เช่น ความหิว ความกระหาย ความรู้สึกไม่สบาย เป็นตน้ ความตอ้งการบางอยา่งเป็น

ความตอ้งการของส่ิงจาํเป็นทางจิตใจ ท่ีเกิดจากภาวะตึงเครียดทางจิต หรือความไม่สบายใจ เช่น ความ

ตอ้งการไดรั้บความเคารพนบัถือ หรือการเป็นท่ียอมรับของสังคม เป็นตน้ ความตอ้งการทางจิตเกิดข้ึน

จากแรงจูงใจท่ีมีความรุนแรงมากพอท่ีจะกระตุน้ใหค้วามตอ้งการแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมได ้ 

 2. ขั้นตอนของกระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการนั้น ผูบ้ริโภคจะผา่นขั้นตอนต่างๆ 5 

ขั้นตอนดว้ยกนั คือ 

  2.1 การตระหนกัถึงปัญหาโดยผูบ้ริโภครู้สึกถึงความแตกต่างระหวา่งภาวะความ

ตอ้งการท่ีแทจ้ริงและพึงปรารถนา ซ่ึงความแตกต่างอาจถูกกระตุน้โดยส่ิงเร้าภายในหรือภายนอก ดงันั้น

นกัการตลาดจึงจาํเป็นตอ้งระบุสถานการณ์ท่ีกระตุน้ความตอ้งการอยา่งใดอยา่งหน่ึงข้ึนมาใหไ้ดแ้ละการ

เก็บขอ้มูลจากผูบ้ริโภคหลายๆคน  ทาํใหน้กัการตลาดสามารถระบุส่ิงเร้าท่ีกระตุน้ให้เกิดความสนใจใน

หมวดสินคา้หน่ึงๆ มากท่ีสุดนั้นมีอะไรบา้ง ซ่ึงจะทาํใหส้ามารถพฒันากลยทุธ์การตลาดท่ีสามารถ

กระตุน้ความสนใจของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด 

  2.2 การคน้หาขอ้มูลข่าวสาร เม่ือผูบ้ริโภคไดรั้บการกระตุน้ จะมีแนวโนม้ท่ีคน้หา

ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัสินคา้นั้นๆ ซ่ึงสามารถจาํแนกออกเป็น 2 ระดบัดว้ยกนัคือ ภาวการณ์คน้หาขอ้มูล

แบบธรรมดา เรียกวา่ การเพิ่มการพิจารณาใหม้ากข้ึน เช่น การเปิดรับขอ้มูลเก่ียวกนัสินคา้มากข้ึน และ

ในระดบัถดัมา บุคคลอาจเขา้สู่การคน้หาขอ้มูลข่าวสารอยา่งกระตือรือร้น โดยการอ่านหนงัสือพิมพ ์

โทรศพัทถ์ามเพื่อนและยงัเขา้ร่วมกิจกรรมอ่ืนๆ เพื่อการเรียนรู้กบัสินคา้ 
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  2.3 การประเมินทางเลือกผูบ้ริโภคประมวลขอ้มูลเก่ียวกบัตราสินคา้เชิงเปรียบเทียบ 

และทาํการตดัสินใจมูลค่าของตราสินคา้นั้นๆ ในขั้นตอนสุดทา้ยอยา่งไร ความจริง คือ กระบวนการ

ประเมินผลเพื่อประกอบการตดัสินใจนั้น ไม่ใช่เร่ืองง่าย หรือเป็นกระบวนการเพียงกระบวนการเดียว 

ผูบ้ริโภคทุกคนหรือแมก้ระทัง่เพียงคนเดียว จะมีกระบวนการประเมิน เพื่อการตดัสินใจหลาย

กระบวนการดว้ยกนัและแบบกระบวนการประเมินของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีพื้นฐานอยูบ่นทฤษฎีการ

เรียนรู้ ซ่ึงมองวา่ผูบ้ริโภคทาํการตดัสินใจซ้ือโดยอาศยัจิตใตส้าํนึกและมีเหตุผลสนบัสนุน 

  2.4 การตดัสินใจซ้ือ ในขั้นตอนการประเมินทางเลือกน้ี ผูบ้ริโภคจะสร้างรูปแบบ

ความชอบในระหวา่งตราสารต่างๆ ท่ีมีอยูท่างเลือกเดียวกนั นอกจากน้ีผูบ้ริโภคอาจสร้างรูปแบบความ

ตั้งใจในการซ้ือไวท่ี้ตราสินคา้ท่ีชอบมากท่ีสุด แต่อาจมี 2 ปัจจยั ท่ีเขา้มาสอดแทรกความตั้งใจ และการ

ตดัสินใจในการซ้ือคือ 

   2.4.1. ปัจจยัดา้นทศันคติของผูอ่ื้น ซ่ึงจะมีผลต่อทางเลือกท่ีชอบมากนอ้ย

เท่าใด ข้ึนอยูก่บั 2 ปัจจยั คือ ความรุงแรงของทศันคติในแง่ลบของผูอ่ื้นท่ีมีต่อทางเลือกท่ีพอใจของ

ผูบ้ริโภค และแรงจูงใจของผูบ้ริโภคท่ีจะคลอ้ยตามความตอ้งการของผูอ่ื้น 

   2.4.2. ปัจจยัดา้นสถานการณ์ท่ีไม่ไดค้าดการณ์ไวล่้วงหนา้ อาจเป็นตวัทาํให้

เกิดการเปล่ียนแปลงในการตั้งใจซ้ือได ้

  2.5 พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ หลงัจากซ้ือ หลงัจากซ้ือสินคา้มาแลว้ และผูบ้ริโภคจะมี

ประสบการณ์ตามระดบัของความพอใจหรือไม่พอใจในระดบัหน่ึงระดบัใด โดยงานของนกัการตลาด

ไม่ใช่จะจบหลงัจากท่ีสินคา้ไดถู้กขายออกไปแลว้แต่นกัการตลาดตอ้งคอยตรวจสอบความพอใจหลงั

การซ้ือของผูบ้ริโภคอีกดว้ย 

ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกจิบริการ  ( Service  Marketing  Mix ) 

  ส่วนประสมการตลาด ( marketing mix) หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีธุรกิจนาํมาใช ้

เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์างการตลาดเคร่ืองมือทางการตลาดน้ีเรียกวา่ 4Ps ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์

ราคา สถานท่ีจาํหน่าย และการส่งเสริม การขาย ซ่ึงตวัแปรต่าง ๆ ในแต่ละ P เป็นดงัน้ี 

           1. ผลิตภณัฑ ์( product ) ประกอบดว้ย ความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์คุณภาพ การออกแบบ

รูปทรง ตรายีห่้อ บรรจุภณัฑ์หรือหีบห่อ การรับประกนั ขนาดและรูปร่างการบริการ เป็นตน้ 
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  2. ราคา ( price ) ประกอบดว้ย ราคาสินคา้ ส่วนลด การรับรู้ราคาสินคา้ของผูบ้ริโภคระยะเวลา

การจ่ายเงิน เป็นตน้ 

           3. สถานท่ีจาํหน่าย ( place ) ประกอบดว้ย ช่องทางการจาํหน่าย สถานท่ีจาํหน่ายสินคา้ สินคา้

คงคลงั การขนส่ง เป็นตน้ 

           4. การส่งเสริมการขาย ( promotion ) ประกอบดว้ย กานส่งเสริมการขาย การโฆษณา การ

ประชาสัมพนัธ์ การขายตรง การส่งเสริมการขายโดยผา่นตวัแทนจาํหน่าย เป็นตน้ 

           การใชส่้วนประสมทางการตลาดจะส่งผลต่อการนาํเสนอสินคา้ใหก้บัผูบ้ริโภคสินคา้ และ

บริการใหก้บัผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย ซ่ึงธุรกิจสามารถเปล่ียนแปลงช่องทางการจาํหน่ายสินคา้ในระยะยาว 

ดงันั้น การเปล่ียนแปลงเพียงเล็กนอ้ยในระยะสั้น จะทาํใหส้ามารถบรรลุวตัถุ ประสงคท์างการตลาดได ้

และในมุมของผูบ้ริโภคเคร่ืองมือทางการตลาดน้ีจะแสดงใหเ้ห็นถึงผลประโยชน์ของ ผูบ้ริโภคได ้

           สุวสา ชยัสุรัตน์ ( 2537, หนา้ 30-31 ) กล่าววา่ ส่วนประสมการตลาด (marketing mix) ในการ 

ดาํเนินธุรกิจทุกประเภทจะมีปัจจยัต่าง ๆ มากระทบการทาํงาน โดยเฉพาะอยา่งยิง่การดาํเนินงานทาง

การตลาด จะมีปัจจยั 2  อยา่ง คือ ปัจจยัภายในของกิจการ (internal factors) ผูบ้ริหารหรือผูป้ระกอบการ

สามารถควบคุมใหเ้ป็นไปตามนโยบายของกิจการ คือ ส่วนประสมการตลาด ปัจจยัภายนอก (external 

factors) ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของกิจการไม่สามารถควบคุมได ้ดงันั้น ตอ้งปรับปัจจยั

ภายในใหส้อดคลอ้งกบัปัจจยัภายนอก เช่น สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง คู่แข่งขนั 

วฒันธรรม กฎหมาย และเทคโนโลย ี 

           ส่วนประสมการตลาด หมายถึง ปัจจยัทางการตลาดท่ีควบคุมได ้ท่ีกิจการจะตอ้งใชร่้วมกนัเพื่อ

สนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย หมายถึง ความเก่ียวขอ้งกนัของ 4 ส่วน คือ ผลิตภณัฑ ์ราคา การ

จดัจาํหน่าย ระบบการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาดถือวา่เป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีธุรกิจ

สามารถควบคุมได ้ตอ้งใชร่้วมกนัทั้ง 4 อยา่ง วตัถุประสงคท่ี์ใชเ้พื่อสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

(ตลาดเป้าหมาย) ใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ ซ่ึงประกอบดว้ย ตวัสินคา้ ราคา การจดัจาํหน่าย การ

แจกจ่ายตวัสินคา้และส่งเสริมการตลาด  
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ผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

ผูค้ ้นควา้ได้นําผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับสินเช่ือและบริการ โดยเรียงลําดับตามรายช่ือ 

ดงัต่อไปน้ี 

 

ลดาพร จาตุวรรณ์ ( 2546 ) ศึกษาถึงพฤติกรรมการใชแ้ละปัจจยักาํหนดการใชจ่้ายผ่านบตัร

เครดิตของนักศึกษามหาวิทยาลยัเอกชน ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา พฤติกรรมการใช้จ่ายผ่านบตัร

เครดิต สาเหตุการใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตแทนการใชจ้่ายผา่นเงินสด และปัจจยักาํหนดปริมาณการใชจ้่าย

ผ่านบัตรเครดิจของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดย

ทาํการศึกษา จากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวนทั้งส้ิน 400 ตวัอยา่ง ประกอบดว้ย กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชจ่้ายผา่นบตัร

เครดิตจาํนวน 102 ตวัอยา่ง และกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตจาํนวน 298 ตวัอยา่ง ในปี พ.ศ. 

2546 โดยทาํการศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติเชิงพรรณา 

การศึกษาสาเหตุของการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตแทนการใช้จ่ายผ่านเงินสดวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

แบบจาํลองโลจิท และ การศึกษาปัจจยักาํหนดปริมาณการใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้

การวเิคราะห์ความถดถอยเชิงซอ้น 

ผลการศึกษาพบว่า บตัรเครดิตเป็นส่ิงสนบัสนุนพฤติกรรมการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยของนกัศึกษา 

อยา่งไรก็ตาม นกัศึกษาส่วนใหญ่ยงันิยมใชเ้งินสดชาํระค่าสินคา้และบริการมากกวา่ใชบ้ตัรเครดิต โดย

การเพิ่มข้ึนของจาํนวนสมาชิกในครอบครัวท่ีไม่อยู่ในวยัทาํงาน และการไดรั้บสินเช่ือเพื่อการบริโภค

จากการมีบตัรเครดิตเป็นปัจจยัสําคญัท่ีทาํให้นักศึกษามีแนวโน้มท่ีจะใช้เงินสดชําระค่าสินคา้และ

บริการแทนการใช้บตัรเครดิต อย่างไรก็ดีการเพิ่มข้ึนของอายุนักศึกษา จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของนกัศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว การไดรั้บความสะดวก และความ

ปลอดภยัจาการพกพาบตัรเครดิต จะทาํให้นักศึกษามีแนวโน้มท่ีจะใช้บตัรเครดิตชาํระค่าสินคา้และ

บริการแทนการใชเ้งินสด ทั้งน้ีปริมาณการใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตข้ึนอยูก่บัปัจจยัสําคญั ไดแ้ก่ เพศ ชั้นปี

การศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของนกัศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว โดยนกัศึกษาชาย

ใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตน้อยกว่าผูห้ญิง และการเพิ่มข้ึนของชั้นปีการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือนของ

นกัศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว ส่งผลใหป้ริมาณการใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตเพิ่มข้ึน 

จากการตรวจเอกสารเล่มน้ีได้นาํการทาํการศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิต โดย

วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติเชิงพรรณเพื่อศึกษาสาเหตุของการใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิต และกาํหนดปัจจยั

กาํหนดการใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิต จึงไดน้าํมาประยุกตใ์ชใ้นการศึกษาเป็นแนวทางในการกาํหนดปัจจยั

ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของผูข้อสินเช่ือในดา้นต่างๆ ในงาน 
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นพรุจ พูลธญักิจ ( 2547 ) ศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเกษตรธนาคารกรุงเทพ 

จาํกดั ( มหาชน ) ของเกษตรกรในจงัหวดัสิงห์บุรี ซ่ึงมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจและ

สังคมของเกษตรกรในจงัหวดัสิงห์บุรีท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเกษตรของธนาคาร

กรุงเทพ จาํกัด (มหาชน)  โดยได้ทาํการศึกษาสภาพทัว่ไปทางเศรษฐกิจและสังคม เกษตรกรกลุ่ม

ตวัอย่างจาํนวน 135 รายจาก 6 อาํเภอ ในจงัหวดัสิงห์บุรี  ช่วงปี พ.ศ. 2547 โดยนาํขอ้มูลไดจ้าก

แบบสอบถามมาวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณา (descriptive table)  เพื่อให้ทราบถึงสภาพทางเศรษฐกิจและ

สังคมของเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่ง และทาํการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ทดสอบสมมติฐานดา้ยสถิติค่าไคส

แควร์ เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะส่วนบุคคลกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรม การเลือกใช้

บริการสินเช่ือเกษตร 

ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการกาํหนดพฤติกรรมของเกษตรกรในการเลือกใชบ้ริการ

สินเช่ือเกษตรของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) จากเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ อายุ รายไดเ้ฉล่ีย

ต่อปี สถานภาพสมรส และอาชีพหลกั ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวไม่มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้น อตัราดอกเบ้ีย 

วงเงินกู้ ขั้นตอนการพิจารณาสินเช่ือ การให้บริการของพนักงานธนาคาร และความสะดวกในเร่ือง

ระยะทางระหวา่งบา้นกบัท่ีตั้งของสาขา ในการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเกษตรของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั 

(มหาชน) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 หรือระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 ในขณะท่ี เพศ และระดบัการศึกษา

ของเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่ง มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นการให้บริการของพนกังานธนาคารและความ

สะดวกในเร่ืองระยะทางระหวา่งบา้นกบัท่ีตั้งสาขาดาํเนินการ ในการเลือกใชบ้ริการสินเสินเช่ือเกษตร

ของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 หรือระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 

จากการตรวจเอกสารเล่มน้ีทาํให้ทราบถึงพฤติกรรมของลูกคา้ในการเลือกใช้บริการสินเช่ือ

เกษตรมีความสัมพนัธ์และไม่มีความสัมพนัธ์กนักบัปัจจยัส่วนบุคคลในแต่ละดา้น ไดแ้ก่ อายุ รายได้

เฉล่ียต่อปี สถานภาพสมรส และอาชีพหลกั โดยทาํการทดสอบสมมติฐานดา้ยสถิติค่า ไคสแควร์ เพื่อหา

ความสัมพนัธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคลกับปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรม การเลือกใช้บริการสินเช่ือ

เกษตรซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีจึงไดน้าํแนวคิดดงักล่าวมาเป็นประเด็นท่ีจาํทาํการศึกษาพฤติกรรมของผูข้อ

สินเช่ือต่อไป 

 

นิตยา กิริวรรณา ( 2556 ) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อบริการของธนาคารออมสิน 

สาขาศรีประจนัต์ จงัหวดัสุพรรณบุรี ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอในขอลูกคา้ท่ีมีต่อ

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการของธนาคารออมสิน สาขาศรีประจกัต์ จงัหวดัสุพรรบุรีและทาํ

การเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อความพึงพอใจต่อบริการโดยจาํแนก
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ตามขอ้มูลส่วนบุคคล กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีคือผูใ้ช้บริการของธนาคารออมสิน จาํนวน 400 

คน ในปี พ.ศ. 2556   โดยการออกแบบสอบถามเพื่อนาํขอ้มูลวเิคราะห์ โดยใชส้ถิติ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียนเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดา้ยสถิติค่า F- test   T-test  ( One –Way ANOVA ) 

เปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่โดยวธีิผลต่าง  LSD โดยกาํหนดนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 51.50 สถานภาพสมรส คือ ร้อย

ละ 45.00 อายุ ระดบัความพึงพอใจในภาพรวมและทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  3 

อนัดบัแรก ดา้นผลิตภณัฑ ์รองลงมา คือ ดา้นการจดัจาํหน่วย ดา้นบุคคลากร ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด 

คือด้านการส่งเสริมการตลาด ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ระดบัการศึกษา ของผูใ้ช้บริการท่ี

แตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการบริการของธนาคาร ทั้งในภาพรวมและด้านผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 

ด้านการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้าน

กระบวนการ และดา้นผลิตภาพแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากการตรวจเอกสารเล่มน้ีทําให้สามารถนํา ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดด้าน

ผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคลากร ดา้นลกัษณะทาง

กายภาพ ดา้นกระบวนการ และดา้นผลิตภาพ ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้สินเช่ือ มาประยุกตใ์ช้

ในการทาํการศึกษาได ้

  

 พนัธนนัท ์ปิติกมลสวสัด์ิ ( 2556 ) ศึกษาถึงพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการโมบาย

แบงคก้ิ์งในเขตอ่างทอง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการของ

ธนาคารพาณิชย ์จาํนวน 5 ธนาคาร ประกอบไปดว้ย ธนาคารไทยพาณิชย ์ธนาคารกสิกรไทย ธนาคาร

กรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารทหารไทย   จาํนวน 324 คน ในปี พ.ศ. 2556  และนาํขอ้มูลท่ี

ไดม้าวเิคราะห์สถิติเชิงพรรณา เพื่อทดสอบสมมติฐานดา้ยสถิติค่า ไคสแควร์ F- test   T-test และความถ่ี 

ร้อยละ ท่ีกาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ผลการศึกษาดา้นพฤติกรรมพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จกับริการโมบายแบงคก้ิ์งจาก

พนกังานธนาคารเป็นผูแ้นะนาํ และธุรกรรมท่ีใช้บริการบ่อยท่ีสุดคือการโอนเงิน โดยสาเหตุท่ีทาํให้

เลือกใชบ้ริการโมบายแบงคก้ิ์งมากท่ีสุดคือสามารถประหยดัเวลาและค่าใช้จ่ายในการทาํธุรกรรมส่วน

ใหญ่ใช้บริการ 9-12 คร้ังต่อเดือนช่วงเวลาท่ีใช้บริการบ่อยท่ีสุดคือช่วงเวลา 18.00 -23.00 นและมี

ประสบการณ์ในการใชบ้ริการโมบายแบงคก้ิ์งมานานมากกวา่ 1 ปี ดา้นความพึงพอใจทางทฤษฎีส่วน

ประสมทางการตลาด 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา  ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นสถานท่ี ดา้น
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บุคคล ดา้นกระบวนการใหก้ารบริการ และดา้นกายภาพ พบวา่ความพึงพอใจโดยรวมในบริการโมบาย

แบงคก้ิ์งอยูใ่นระดบัมาก 

จากการตรวจเอกสารเล่มน้ีทาํให้ทราบถึงพฤติกรรมของลูกคา้ท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ    

โมบายแบงคก้ิ์ง ลกัษณะกลุ่มของลูกคา้ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อกระบวนการการเลือกใชบ้ริการท่ีแตกต่าง

กนั และจากการตรวจเอกสารเล่มน้ียงัได้ทาํการศึกษาด้านความพึงพอใจทางทฤษฎีส่วนประสมทาง

การตลาดของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการโมบายแบงคก้ิ์งทางทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงในการศึกษาคร้ัง

น้ีไดน้าํแนวคิดดงักล่าวมาเป็นประเด็นความสนใจท่ีจะทาํการศึกษาระดบัความพึงพอใจในการเลือกใช้

บริการของผูข้อสินเช่ือและพฤติกรรมของผูข้อสินเช่ือได ้

 

 

สุธี เจริญศิลาวาทย ์(2556 ) ศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

การใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความ

แตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมในการใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั ประชากร

ท่ีใช้ศึกษา คือลูกค้า ท่ีใช้บริการรายใหม่  และรายเดิมท่ีให้บริการสินเ ช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศัยของ

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)ในเขต กรุงเทพมหานคร วิธีการศึกษา โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่ม

ตวัอยา่ง 385 ราย ในปี พ.ศ. 2556 วเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชส้ถิติ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียนเบน

มาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดา้ยสถิติค่า ไคสแควร์ Correlation  F- test  T-test และความถ่ี ร้อยละ ท่ี

กาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ผลการศึกษาพบวา่ 1) ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศชายและเพศ

หญิงสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั โดยส่วนใหญ่มีอาย ุ26-35 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่าอาชีพพนักงานบริษทัเอกชนมีรายได้ 35,001-45,000 บาท 2) ผลการศึกษาพฤติกรรมการ

เลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ เลือกบา้นเด่ียว เป็นท่ีอยูอ่าศยัท่ีลูกคา้

ท่ีใชบ้ริการมากท่ีสุด วงเงินท่ีขอสินเช่ือส่วนใหญ่มีวงเงินระหวา่ง 1,000,001- 2,000,000 บาทระยะเวลา

ในการผอ่นชาํระส่วนใหญ่ 26—30 ปี และเป็นการขอสินเช่ือเพื่อซ้ือบา้นในการอยูอ่าศยัเอง ส่วนมากจะ

ทราบขอ้มูลข่าวสารจากส่ือโฆษณา และส่ือออนไลน์ โดยผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการ คือ ตวัผูกู้ ้

เอง 

จากการตรวจเอกสารเล่มน้ีศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับ

พฤติกรรมในการใช้บริการสินเช่ือ ทาํให้สามารถนาํมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการตดัสินใจเลือกใช้

บริการของลูกคา้ และปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของลูกคา้ 
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ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีจึงได้แนวคิดดงักล่าวมาเป็นประเด็นท่ีจะทาํการศึกษาความพึงพอในของผูข้อ

สินเช่ือได ้

  

 Okumus. H.S ( 2005 ) Journal of Economic Cooperation, 26(4), 51-86. ศึกษาวิจยัเร่ือง 

Interest-free banking in Turkey: a study of customer satisfaction and bank selection criteria ผล

การศึกษาพบ ธนาคารปลอดดอกเบ้ียในตุรกีไดก้ารศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้และเกณฑ์การเลือก

ธนาคารจากในการเขา้ใช้บริการของลูกคา้ โดยได้ทาํการประเมินช่องทางการให้บริการในแปดสิบ

รายการเพื่อตรวจสอบสาเหตุหลกัของลูกคา้ อาทิเช่นการใช้บริการช่องทางสาขา การใช้ช่องทางการ

บริการทางส่ืออิเล็กโทรนิกส์ ตู้เอทีเอ็ม ตู้เงินฝาก  การใช้บริการช่องทางจากการออนไลน์ทาง

อินเตอร์เน็ต การใชช่้องทางผา่นทาง Call center  โดยสาํรวจความพึงพอใจของแบบสอบถามท่ีใชเ้กณฑ์

ท่ีพึงพอใจของลูกคา้และเพื่อการดาํเนินงานสอดคลอ้งกบัความพึงพอใจของลูกคา้สูงสุด 

 ผลการศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้จากการประเมินช่องทางการให้บริการ แปดสิบรายการ

สาเหตุหลกัของลูกคา้ท่ีเลือกใชบ้ริการท่ีสุด ดา้นการบริการผา่นทางสาขาของธนาคารเป็นหลกั 

จากการตรวจเอกสารเล่มน้ีทาํให้ทราบถึงการจดัลาํดบัความพึงพอใจของลูกคา้และเกณฑ์การ

เลือกธนาคารจากในการเข้าใช้บริการของลูกค้า ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีได้นําแนวคิดดังกล่าวมา

ประยกุตใ์ชใ้นการศึกษาระดบัความพึงพอใจ และการวดัระดบัความไม่พึงพอใจของลูกคา้ในการเขา้ใช้

บริการ 
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กรอบแนวคดิในการศึกษา 

  

 จากการศึกษาทฤษฎีเอกสารทางวชิาการและผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งผูศึ้กษาจึงนาํแนวคิดส่วน

ประสมตลาดท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือสิทธิสวสัดิการ (MOU) และ

นาํพฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อ มาสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา  

 ภาพที ่ 2.1 กรอบการคิดเพ่ือศึกษาความพงึพอใจของผู้ใช้บริการด้านสินเช่ือสิทธิสวสัดิการใน

จังหวดัปทุมธานี แสดงผลเป็นความถี่ ร้อยละ ของผู้ขอใช้บริการสินเช่ือ 

 

          

 

 

 

 

                ตัวแปรต้น                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ท่ีมา : ผูว้จิยั (2557) 

ส่วนประสมตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจลูกค้าที่มี

ผลต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือ 

1.ผลติภัณฑ์   

( การเลือกใชบ้ริการสินเช่ือสิทธิ

 สวสัดิการธนาคารกรุงไทย เช่น

 วงเงินท่ีขอสินเช่ือ ) 

2.ราคา 

 ( อตัราดอกเบ้ีย ) 

3. การส่งเสริมการตลาด  

( การโฆษณา, ประชาสมัพนัธ์  ) 

4.สถานที ่ 

( ตาํแหน่งท่ีตั้ง ) 

5.บุคคล  

( พนกังาน ) 

6.กระบวนการให้การบริการ 

( ขั้นตอนรับเอกสารถึงทราบผล )   

7.ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ  

( จดัสดัสว่นพร้อมบริการสาขา) 

  

  

  

  

มผีลต่อความพงึพอใจลูกค้าทีก่าร

เลือกใช้บริการสินเช่ือ 
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 จากความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีกล่าวใชใ้นหวัขอ้กรอบแนวความคิดการศึกษาน้ี ไดก้าํหนดเป็น

สมมติฐานของการศึกษาไดด้งัน้ี 

 ภาพที ่2.2 กรอบแนวความคิดของ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ ใช้บริการสินเช่ือสิทธิสวัสดิการที่

แตกต่างกนัทีม่ีผลต่อการเลือกปัจจัยการเลือกใช้บริการสินเช่ือสวัสดิการภาครัฐของธนาคารกรุงไทยใน

จังหวดัปทุมธานี 

         

     ตัวแปรต้น ,อสิระ                                                                      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : ผูว้จิยั (2557) 

  

ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการสินเช่ือ

สิทธิสวสัดกิาร 

1.อาย ุ

2.สถานภาพของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือ 

3.ระดับการศึกษาสูงสุดของผูใ้ช้บริการ

สินเช่ือ 

4 . ส ถ า น ะ ข อ ง ผู ้ กู้  เ ช่ น ข้ า ร า ช ก า ร 

รัฐวสิาหกิจ ลูกจา้งประจาํ 

5.รายรับต่อเดือนของผูใ้ชบ้ริการ 

  

ปัจจยัทีม่ผีลต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือ 

1. การเลือกระยะเวลาการผ่อนชาํระ          

2.บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ 

3. แหล่งท่ีมาขอขอ้มูลสินเช่ือ 

4. ความเขา้ใจหลกัเกณฑก์ารขอสินเช่ือ  

5. ความจาํเป็นในการขอสินเช่ือ 

6.วตัถุประสงคใ์นการขอสินเช่ือ 

7.วงเงินท่ีตอ้งการขอสินเช่ือ 

8.วงเงินวงเดิมท่ีลูกคา้ใชอ้ยู ่ 

  

  

  

  

  

  

การใช้บริการสินเช่ือสิทธิสวัสดิการ

ธนาคารกรุงไทยในจังหวดัปทุมธานี 
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สมมติฐานในการศึกษา 

 

จากความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีกล่าวใชใ้นหวัขอ้กรอบแนวความคิดการศึกษาน้ี ไดก้าํหนดเป็น

สมมติฐานของการศึกษาไดด้งัน้ี 

     ปัจจยัส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือสิทธิสวสัดิการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ

บริการดา้นสินเช่ือของธนาคารกรุงไทยในจงัหวดัปทุมธานี 
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บทที ่3 
สินเช่ือสิทธิสวสัดิการธนาคารกรุงไทย 

               ผลการดาํเนินงานดา้นสินเช่ือท่ีผา่นมาของธนาคารกรุงไทยไดใ้ช้ความร่วมมือกบัหน่วยงาน

ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ  ในการให้สิทธิสวสัดิการประเภทต่างๆกบับุคลากรของหน่วยงาน โดยเฉพาะ

นโยบายการให้สิทธิสวสัดิการทางด้านสินเช่ือเอนกประสงค์สําหรับขา้ราชการ ลูกจา้งประจาํ และ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ท่ีทางธนาคารเปิดให้ผู ้ขอสินเช่ือกับทางธนาคารไม่จ ําเป็นต้องกําหนด

วตัถุประสงค์ท่ีชดัเจนให้กบัทางธนาคารและผูข้อสินเช่ือเองสามารถนาํวงเงินท่ีไดรั้บการอนุมติันาํใช้

จ่ายตามปัจเจกบุคคล 

 ธนาคารไดมี้การพฒันารูปแบบการใหสิ้นเช่ือเอนกประสงคใ์หส้อดคลอ้งและตรงตามความ

ตอ้งการต่างๆกบัหน่วยงานท่ีร่วมลงนาม MOU  จนกระทัง่ ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 ทาง

ธนาคารจึงไดมี้การหารือร่วมกนักบัองคก์รของรัฐและออกโครงการใหม่ข้ึน วา่ดว้ยเร่ืองระเบียบสินเช่ือ

นโยบายธนาคาร หมวดท่ี 1 สินเช่ือบุคคล บท 15  “ ภายใต้โครงการเงินกู้อเนกประสงค์เพ่ือให้สวสัดิการ

แก่ ข้าราชการและลูกจ้างประจําของหน่วยงานราชการ รวมทั้งพนักงานรัฐวสิาหกจิ” โดยมีรายละเอียด

โครงการดงักล่าวดงัน้ี 

โครงการ หมายความวา่ โครงการเงินกูสิ้ทธิสวสัดิการท่ีธนาคารจะใหสิ้นเช่ือตามท่ีกาํหนดใหก้บัผูกู้ ้

 “ผูกู้”้   หมายความวา่  

ขา้ราชการ (รวมลูกจ้างประจาํ แต่ไม่รวมลูกจ้างท่ีมีกาํหนดเวลาการจ้าง ) หรือเจ้าหน้าท่ี

องคก์ารของรัฐ ( ซ่ึงเป็นหน่วยงานของราชการ หรือหน่วยงานในการกาํกบัของราชการ  

พนักงานรัฐวิสาหกิจ ( รวมพนักงานรัฐวิสหกิจท่ีเกษียณอายุ หรือ พน้จากหน้าท่ีโดยไม่มี

ความผดิและไดรั้บเงินบาํนาญจากรัฐวสิาหกิจ ) พนกังานประจาํของบริษทัในเครือของรัฐวิสาหกิจและ

ลูกจา้งประจาํหน่วยงานรัฐวสิาหกิจ  ( แต่ไม่รวมลูกคา้ท่ีมีกาํหนดเวลาการจา้ง เช่น 2 ปี , 3 ปี เป็นตน้ ) 

“หน่ายงานตน้สังกดั”  หมายความวา่ หน่วยงานท่ีเป็นตน้สังกดัของผูกู้ ้และ ผูค้ ํ้าประกนั  
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วตัถุประสงค์ในการกู้ 

 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามความจาํเป็นและต้องการของผูกู้ ้ อาทิ เช่น เพื่อซ้ือรถยนต์ เพื่อซ้ือ

คอมพิวเตอร์เพื่อค่าใช้จ่ายการศึกษา และชาํระค่าเบ้ียประกนัชีวิตให้แก่บริษทัประกนัชีวิตท่ีธนาคาร

เห็นชอบ ฯลฯ 

 

การปฎบิัติของหน่วยงานต้นสังกดั 

1.คดัเลือกผูข้อกูท่ี้มีคุณสมบติั ตามรายละเอียดและหลกัเกณฑ์ท่ีหน่วยงานตน้สังกดักาํหนด

และตามขอ้ตกลงการกูเ้งินแต่ละโครงการ 

2. แจง้รายช่ือผูข้อกูท่ี้ผา่นการคดัเลือกแลว้ตามขอ้ตกลงท่ี 1 ส่งให้ทางสาขาของธนาคารเป็นผู ้

พิจารณาโดยถือการพิจารณาของธนาคารเป็นท่ีสุด 

3.หักเงินจากเงินได้ของผูกู้ ้หรือ จ่ายเงินไดข้องผูกู้ ้เขา้บญัชีเงินฝากท่ีผูกู้มี้อยู่กบัทางธนาคาร       

( ตามหนงัสือยนิยอมใหห้กับญัชีเงินได ้) เพื่อชาํระเงินตน้ พร้อมดอกเบ้ียของผูกู้ใ้ห้แก่ธนาคารทุกเดือน

จนเสร็จส้ิน  การหกัเงินไดห้รือจ่ายเงินไดเ้ขา้บญัชีเงินฝากท่ีอยูก่บัธนาคาร ให้เร่ิมตั้งแต่เดือนแรกท่ีผูกู้ ้

ไดท้าํสัญญาเงินกู ้และไดรั้บเงินกูจ้ากธนาคารไป โดยธนาคารจะจดัส่งรายละเอียดการหกัเงินเพื่อชาํระ

เงินกู้ให้หน่วยงาน ต้นสังกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนหักชาํระหน้ีกรณีท่ีหน่วยงานไม่

สามารถหักเงินไดผู้กู้เ้พื่อชาํระหน้ีให้กบัทางธนาคารไดท้นัในงวดแรก หน่วยงานตน้สังกดัตอ้งให้ผูกู้ ้

ชาํระหน้ีในงวดแรกใหแ้ก่ธนาคารเอง 

4.หน่วยงานตน้สังกดัจะแจง้ให้ธนาคารทราบเป็นลายลกัษณ์ ภายใน 15 วนันับตั้งแต่ผูกู้ ้พน้

สภาพการเป็นขา้ราชการ/หรือลูกจา้งประจาํ/หรือมีคาํสั่งโอนยา้ย/หรือไม่วา่กรณีอ่ืนใดท่ีหน่วยงาน ไม่

สามารถหกัเงินไดข้องผูกู้เ้พื่อชาํระหน้ีใหก้บัทางธนาคารได ้

 

คุณสมบัติของผู้กู้และผู้คํา้ประกนั 

1.ผูกู้ ้

 1.1 หน่วยงานตน้สังกดัพิจารณาในเบ้ืองตน้แลว้ สมควรใหกู้เ้งินได ้

 1.2 อายงุานไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 

 1.3 ไม่มีประวติัผดินดัชาํระหน้ีมาก่อน 

 1.4 รายไดสุ้ทธิเพียงพอตามเกณฑท่ี์จะผอ่นชาํระเงินท่ีขอกู ้
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2. ผูค้ ํ้าประกนั 

 2.1 มีคุณสมบติัตามขอ้ 1.1-1.3 ของผูกู้ ้

 2.2 เป็นบุคคลท่ีอยูห่น่วยงานตน้สังกดัเดียวกนักบัผูกู้ ้โดยไม่จาํเป็นตอ้งอยูใ่นสถานท่ี

ทาํงานเดียวกนักบัผูกู้ ้

 2.3 ผูค้ ํ้าตอ้งไม่เกิน 2 ราย 

วงเงินระยะเวลาทีใ่ห้กู้ และหลกัประกนั 

ตารางที ่3.1 วงเงินระยะเวลาทีใ่ห้กู้ และหลกัประกนั ตามคําส่ังที ่ธ. 809 / 2552 ให้จนถึงปัจจุบัน 

 

หลกัประกนั วงเงินกู้ไม่เกนิ ระยะเวลาให้กู้ หมายเหตุ 

1.กรณมีี/ไม่มีบุคคลคํา้ประกนั 

-ผู้มีตําแหน่งเทียบเท่า ซี 7 ขึ้นไปไม่

ต้องมีคนคํ้า ทั้งนี้รายที่มีวงเงินกู้ เกิน 

1.5 ล้านต้องมีคนคํ้าเพิ่ม 1 คนทุก

กรณ ี

- ผู้กู้ทีม่ีตําแหน่ง ซี 5 -6 ทีไ่ม่มีคนคํา้ 

2.0 ล้าน 

 

 

 

4 เท่าของเงินได้

รายเดือน 

ไม่เกนิ 15 ปี 

 

 

 

ไม่เกนิ 15 ปี 

ระยะ เวลา กู้ส ามารถ

เปลี่ยนแปลงตามสภาพ

ก า รแ ข่งกั นใ น แต่ ล ะ

พื้นที่ตามขอตกลงของ

หน่วยงานต้นสังกดั 

ทีม่า : หนังสือคําส่ังเวียน งานด้านสินเช่ือ ธนาคารกรุงไทย  15 กนัยายน พ.ศ. 2552 

 

ลูกค้ากลุ่มพเิศษทีไ่ด้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบุคคลคํา้ประกัน ดังนี้ 

1. ผูกู้ท่ี้มีตาํแหน่งเทียบเท่าขา้ราชการ ซี 7 ข้ึนไป 

2. ผูกู้ท่ี้เป็นขา้ราชการทหารและตาํรวจตั้งแต่ระดบัยศพนัธโทหรือเทียบเท่าข้ึนไป 

3. ผูกู้ท่ี้เป็นขา้ราชการตุลาการ และขา้ราชการอยัการทุกระดบั 

4. ผูกู้ท่ี้เป็นพนกังานรัฐวสิาหกิจ หรือพนกังานองคก์รของรัฐท่ีมีตาํแหน่งตั้งแต่ระดบัผูช่้วย

ผูอ้าํนวยการกอง ( รวมถึงผูช่้วยหวัหนา้กอง ) หรือเทียบเท่าข้ึนไป 

5. ผูกู้ท่ี้ประกอบอาชีพแพทย ์ทนัตแพทย ์เภสัชกร นกับินพาณิชย ์ 

6. พนกังานประจาํของธนาคารแห่งประเทศไทย ท่ีมีอายงุาน 3 ปี ข้ึนไป 

7. พนกังานประจาํของ บมจ. ปตท ท่ีมีอายงุาน 3 ปี ข้ึนไป 

ทั้งน้ี การบนัทึกขอ้มูลในเคร่ืองมือการพิจารณาสินเช่ือเก่ียวกบัตาํแหน่งของลูกคา้กลุ่ม

พิเศษดงักล่าวใหบ้นัทึกเทียบเท่าขา้ราชการซี 7 ข้ึนไปโดยอนุโลม 
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อตัราดอกเบีย้ 

 กรณีให้หลกัทรัพยเ์ป็นบุคคลคํ้าประกนั และกรณียกเวน้บุคคลคํ้าประกนั ให้เรียกเก็บอตัรา

ดอกเบ้ียร้อยละ MRR+0.75 ต่อปี 

กรณีมีหลกัทรัพยจ์าํนองเป็นหลกัประกนัใหเ้รียกเก็บอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MRR - 0.75 ต่อปี 

 

การจ่ายเงินกู้ 

 ใหจ่้ายเงินกูต้ามระเบียบธนาคาร เม่ือผูกู้ท้าํนิติกรรมสัญญาเรียบร้อยแลว้ ทั้งน้ีในกรณีจ่ายเงินกู ้

เพื่อนาํไปชาํระหน้ีสถาบนัการเงินอ่ืน ให้จ่ายเงินกู้โดยออกเช็คธนาคาร/ดราฟต์สั่งจ่าย “ช่ือสถาบนั

การเงิน เพื่อช่ือลูกคา้รายท่ี Refinance” ตามระเบียบธนาคาร 

 

การผ่อนชําระ 

 1.ให้ผ่อนชาํระตน้เงินกู้พร้อมดอกเบ้ียเป็นรายเดือน ๆ ละเท่า ๆ กนั ให้เสร็จส้ินภายในอายุ

สัญญากู ้โดยใหเ้ร่ิมผอ่นชาํระงวดแรกภายในระยะเวลา 1 เดือน นบัแต่วนัทาํสัญญากู ้

 2.ในกรณีหน่วยงานตน้สังกดัทาํบนัทึกขอ้ตกลงฯ แบบรับรองจ่ายเงินไดข้องผูกู้เ้ขา้บญัชีเงิน

ฝากธนาคารและผูกู้ย้นิยอมใหธ้นาคารหกับญัชีเงินฝากเพื่อชาํระหน้ี 

2.1 กรณีหน่วยงานตน้สังกดัเป็นหน่วยงานราชการ 

ให้สาขากาํหนดวนัท่ีผ่อนชาํระหน้ีรายเดือนในสัญญากู้เป็นทุกวนัท่ี 25 ของเดือน

เพื่อให้ครอบคลุมวนัท่ีหน่วยงานราชการจ่ายเงินไดข้องขา้ราชการ และให้สาขาตั้ง Auto Debit โดย

กาํหนดให้หักจากบญัชีเงินฝากท่ีมีเงินเดือนผ่านเท่านั้น ซ่ึงระบบคอมพิวเตอร์จะอายดัเงินในบญัชีเงิน

ฝากเท่ากบัจาํนวนเงินท่ีตอ้งผอ่นชาํระหน้ีรายเดือน 

2.2 กรณีหน่วยงานตน้สังกดัเป็นหน่วยงานรัฐวสิาหกิจหรือองคก์ารมหาชน 

เน่ืองจากวนัท่ีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและองคก์รมหาชนแต่ละแห่งจ่ายเงินไดร้ายเดือน

ให้แก่ผูกู้ ้แตกต่างกัน ดังนั้ นการกาํหนดวนัท่ีผ่อนชําระหน้ีรายเดือนในสัญญากู้เป็นวนัใด ให้ฝ่าย

รัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์ และฝ่ายราชการสัมพนัธ์ ( ตามแต่กรณี ) ท่ีดูแลรับผิดชอบหน่วยงานนั้นเป็นผู ้

กาํหนดและแจง้สาขา และให้สาขาตั้ง Auto Debit โดยกาํหนดให้หกัจากบญัชีเงินฝากท่ีมีเงินเดือนผา่น

เท่านั้น ซ่ึงระบบคอมพิวเตอร์จะอายดัเงินในบญัชีเช่นเดียวกบัขอ้ 2.1 

ทั้งน้ีให้สาขาช้ีแจงผลการอายดับญัชีเงินฝากให้ผูกู้ไ้ดท้ราบดว้ย เพื่อป้องกนัปัญหาขอ้

โตแ้ยง้ในภายหนา้ 
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หลกัเกณฑ์การพจิารณาสินเช่ือ 

 ให้ใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์สินเช่ือตามท่ีธนาคารกําหนดในการพิจารณาสินเช่ือ รวมทั้ งให้

ตรวจสอบประวติัทางการเงินตามระเบียบธนาคาร ทั้งน้ีกรณีผูกู้เ้ป็นพนกังานรัฐวิสาหกิจท่ีเกษียณอาย ุ

ซ่ึงหน่วยงานตน้สังกดั และผูกู้ต้กลงจ่ายและรับเงินบาํนาญผา่นธนาคาร รวมทั้งกรณีหน่วยงานตน้สังกดั

ทาํบนัทึกขอ้ตกลงจ่ายเงินไดข้องผูกู้ ้( ยงัไม่เกษียณอาย ุ) เขา้บญัชีเงินฝากจนกวา่ผูกู้จ้ะชาํระหน้ีเสร็จส้ิน 

และยินยอมให้ธนาคารหักบญัชีเงินฝากชาํระหน้ี ให้ระบุในระบบการพิจารณาสินเช่ือว่าหน่วยงานมี

ขอ้ตกลงหกัเงินเดือนชาํระหน้ีโดยอนุโลม 

 ทั้งน้ียกเวน้ไม่ต้องตรวจสอบประวติัทางการเงินของคู่สมรสของผูกู้ ้และคู่สมรสของผูค้ ํ้ า

ประกนัและไม่ตอ้งให้คูส้มรสของผูกู้แ้ละคู่สมรสของผูค้ ํ้ าประกนัให้ความยินยอมในการทาํนิติกรรม

สัญญา 

 

อาํนาจอนุมัติ 

 ใหอ้นุมติัโดยคณะบุคคลหรือคณะกรรมการสินเช่ือตามระเบียบธนาคาร 

 

เอกสารและหลกัฐานประกอบการขอกู้ 

1.หนังสือแจ้งรายช่ือผูกู้ ้ท่ีผ่านการคดัเลือกหรือหนังสือรับรองสิทธ์ิให้กู ้ได้จากหน่วยงาน

สังกดั 

2. สาํเนาหนงัสือใหค้วามยนิยอมในการหกัเงินไดห้รือยินยอมให้จ่ายเงินไดเ้ขา้บญัชีเงินฝากท่ี

มีอยู่กบัธนาคาร ( ตามแต่กรณีของการทาํบนัทึกขอ้ตกลง ) ท่ีผูกู้ ้ได้ทาํไวก้บัหน่วยงานตน้สังกดั ซ่ึง

จะตอ้งเป็นไปตามท่ีฝ่ายราชการสัมพนัธ์หรือฝ่ายรัฐวสิาหกิจสัมพนัธ์กาํหนด 

3. สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชนหรือบตัรขา้ราชการ หรือบตัรพนกังานองคก์ารของรัฐ และ

ทะเบียนบา้นของผูกู้ ้และผูค้ ํ้าประกนั 

4.ตน้ฉบบัหนงัสือรับรองรายไดห้รือสลิปเงินไดห้รือตน้ฉบบัหลกัฐานอ่ืนท่ีแสดงการมีรายได้

ท่ีเช่ือถือไดข้องผูกู้ ้และผูค้ ํ้าประกนั 

5.เอกสารประกอบอ่ืน ๆ ตามระเบียบธนาคาร 

6.เอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น หนงัสือรับรองสิทธ์ิ เป็นตน้ 
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ตารางที่ 3.2 วงเงิน outstanding สินเช่ือรวมกบัวงเงิน outstanding สินเช่ือสิทธิสวสัดิการ ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม พ.ศ. 2556 

    หน่วย : ลา้นบาท 

ลาํดบั 
ช่ือสาขาในสังกดัสํานักงานจังหวัดปทุมธานี 

สินเช่ือสิทธิ

สวัสดกิาร 

วงเงินoustanding 

สินเช่ือสิทธิ

สวัสดกิาร 

วงเงินoustanding 

สินเช่ือรวม 

ช่ือ จํานวนบัญชี   

1 สาขาปทุมธานี 2,598  

 

686.80 

 

1,864.16 

2 สาขาอาํเภอสามโคก 437 

 

288.81 

 

887.65 

3 สาขาลาดหลุมแกว้ (แยกนพวงศ)์ 533 

 

184.57 

 

559.04 

4 สาขาพิทกัษสั์นติ (ตลาดปทุมธานี) 513 

 

161.00 

 

703.67 

5 สาขาตลาดไท 750 

 

227.45 

 

896.71 

6 สาขามธ.ศูนยรั์งสิต 345 

 

338.01 

 

364.97 

7 สาขานิคมอุตสาหกรรม นวนคร 64 

 

11.41 

 

175.95 

8 สาขาเทสโกโ้ลตสั นวนคร 10 

 

5.83 

 

157.23 

9 สาขาตลาดพูนทรัพย ์ 195 

 

47.31 

 

189.76 

10 สาขามหาวทิยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์ 384 

 

81.86 

 

158.26 

11 สาขาคลองหลวง 49 

 

20.93 

 

33.30 

  5,878 

 

2,053.98 

 

5,990.70 

ทีม่า : ขอ้มูลสินเช่ือส่วนบุคคลสาํนกังานเขตปทุมธานี ธนาคารกรุงไทย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 



 
 

 

44 

จากตารางท่ี 3.1 พบว่าสํานกังานเขตปทุมธานีมียอดการปล่อยสินเช่ือสิทธิสวสัดิการจาํนวน 

2,053.98 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัยอดสินเช่ือส่วนบุคคลรวม จาํนวน 5,990.70 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 34.28 ของวงเงินทั้งหมด เน่ืองจากมีปัจจยัท่ีส่งเสริมยอดสินเช่ือในปีท่ีผา่นมา เกิดจากการปล่อย

สินเช่ือวงเงินดอกเบ้ียตํ่า หรือสินเช่ือซอฟตโ์ลนจาํนวน 300,000 ลา้นบาท  ซ่ึงธนาคารแห่งประเทศไทย

ไดด้าํเนินนโยบายผา่นสถาบนัการเงินภายในประเทศ   อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3   เป็นระยะ เวลา 5 ปี 

เพื่อช่วยขา้ราชการ ลูกจา้งประจาํ และพนกังานรัฐวิสาหกิจ  เป็นผลพลอยไดท้าํให้มีการยอดสินเช่ือ

สิทธิสวสัดิการท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วของธนาคารกรุงไทย 
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 

 การศึกษาเร่ืองความพึงพอใจและปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือสิทธิสวสัดิการ

ภาครัฐ กับธนาคารกรุงไทย ในจังหวดัปทุมธานี พร้อมทั้ งนําข้อมูลท่ีได้จากการสอบถาม กลุ่ม

ผูใ้ช้บริการด้านสินเช่ือสิทธิสวสัดิการรายเดิมท่ีมีวงเงินสินเช่ือกับทางธนาคาร และกลุ่มตัวอย่าง

ผูใ้ชบ้ริการดา้นสินเช่ือรายใหม่ จาํนวนทั้งส้ิน 400 ตวัอยา่ง 11 สาขา ในจงัหวดัปทุมธานี เก็บรวบรวม

ขอ้มูลตั้งแต่เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557 ถึงเดือนตุลาคม  พ.ศ. 2557 โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 

ส่วน ไดแ้ก่  ส่วนท่ี1 ลกัษณะคาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของลูกคา้สินเช่ือ ส่วนท่ี 2 ลกัษณะคาํถามตาม

พึงพอใจลูกคา้สินเช่ือท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือสิทธิสวสัดิการ ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามดา้น

พฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือสิทธิสวสัดิการ ส่วนท่ี 4 ความตอ้งการและขอ้เสนอแนะให้ปรับปรุง

สินเช่ือของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือสิทธิสวสัดิการ 

 ส่วนที่ 1 แสดงขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษา  อาชีพ  อายุการ

ทาํงาน รายไดต่้อเดือน  การเขา้ใชบ้ริการซ่ึงนาํเสนอขอ้มูลประกอบการวิเคราะห์ในรูปของความถ่ีร้อย

ละ และตาราง 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูข้อสินเช่ือต่อส่วนประสมทางการตลาด ด้าน

ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ( อัตราดอกเบ้ีย )  ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านสถานท่ี ด้านบุคคล ด้าน

กระบวนการใหก้ารบริการ   ( ขั้นตอนรับเอกสารถึงทราบผล )   

การวเิคราะห์ระหวา่งตวัแปรกบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด ดว้ยวิธี ดว้ยวิธีการ

แจกแจงความถ่ี ร้อยละ และตาราง 

ส่วนที ่3 การวเิคราะห์ดา้นปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือสิทธิสวสัดิการภาครัฐ 

 chi – square test โดยกาํหนดค่าระดบันยัสาํคญัทางสถิติไวท่ี้ 0.05 ซ่ึงมีระดบัความเช่ือมัน่ทางสถิติ ร้อย

ละ 95 

 ส่วนที่ 4 ความต้องการและข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงสินเช่ือของผูใ้ช้บริการสินเช่ือสิทธิ

สวสัดิการ (MOU ) 
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ส่วนที ่1.แสดงข้อมูลทีเ่กีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคล  

 ในการศึกษาส่วนน้ีเป็นลกัษณะของขอ้มูลทัว่ไปของผูข้อสินเช่ือสิทธิสวสัดิการ ไดแ้ก่เพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา  อาชีพ  อายกุารทาํงาน รายไดต้่อเดือน  การเขา้ใชบ้ริการซ่ึงนาํเสนอขอ้มูลประกอบการ

วเิคราะห์ในรูปของความถ่ีร้อยละ และตาราง 

 เพศ 

 จากการศึกษา พบวา่ ผูข้อสินเช่ือสิทธิสวสัดิการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชายเล็กนอ้ย 

โดยสัดส่วนของผูข้อสินเช่ือสิทธิสวสัดิการเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 53 และสัดส่วนของผูข้อสินเช่ือ

สิทธิสวสัดิการเพศชาย  คิดเป็นร้อยละ 47 ทั้งเป็นเพราะสัดส่วนของประชากรในประเทศไทยใน

ปัจจุบนัการเพิ่มข้ึนจาํนวนประชากรเพศหญิงมีสัดส่วนมากกวา่เพศชายภายในประเทศ ดงัตารางท่ี 1 

ตารางที่ 4.1 จาํนวนร้อยละของผูข้อสินเช่ือสิทธิสวสัดิการ (MOU ) ธนาคารกรุงไทย ในจงัหวดั

ปทุมธานี จาํแนกตามเพศ 

ทีม่า : จากการสัมภาษณ์ ( 2557 ) 

 

  

 

 

  

เพศ จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

ชาย 

หญงิ 

188 

212 

47.00 

53.00 

 รวม 400 100.00 
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อายุ 

 ผูข้อสินเช่ือสิทธิสวสัดิการ ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 35 รองลงมา 

คือช่วงอายุ 25 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.25 ซ่ึงในช่วงอายุทั้งสองเป็นช่วงวยัท่ีเร่ิมสร้างความมัน่คงใน

การสร้างฐานะ มีรายได ้และ อาชีพ ท่ีมีกาํลงัการซ้ือสินคา้ และ ซ้ือสินทรัพย ์และเม่ือพิจารณาอายุ ผูข้อ

สินเช่ือสิทธิสวสัดิการ พบว่า อายุของผูข้อสินเช่ือสิทธิสวสัดิการท่ีมีวยัสูงข้ึนจะมีแนวโนม้ขอสินเช่ือ

อเนกประสงคล์ดลง เน่ืองจากลูกคา้ส่วนใหญ่มีรายไดท่ี้เพิ่มข้ึน ประกอบกบัมีภาระและค่าใชจ่้ายท่ีลดลง 

เม่ือเทียบกบัผูข้อสินเช่ือสิทธิสวสัดิการในวยัเร่ิมตน้การทาํงานและวยักลางคน  ดงัตารางท่ี 2 

ตารางที่ 4.2 จาํนวนร้อยละของผูข้อสินเช่ือสิทธิสวสัดิ (MOU ) ธนาคารกรุงไทย ในจงัหวดัปทุมธานี 

จาํแนกตามอาย ุ

อายุ จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

                                          ตํ่ากว่า25 ปี 

25-30 ปี 

31-40 ปี 

41-50 ปี 

                                           50 ปีขึน้ไป 

48 

  125 

 140 

 67 

 20 

12.00 

31.25 

35.00 

16.75 

5.00 

 รวม 400 100.00 

ทีม่า : จากการสัมภาษณ์ ( 2557 ) 
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ระดับการศึกษา 

 ผูข้อสินเช่ือสิทธิสวสัดิการ ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 74.50 

รองลงมาคือ ระดบัปริญญาโท และอนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ 14.00 และร้อยละ 9.5 ตามลาํดบั จะเห็น

ได้ว่าระดบัการศึกษาปริญญาตรีเป็นกลุ่มลูกคา้ธนาคารท่ีขอสินเช่ือสิทธิสวสัดิการมากท่ีสุดเพราะ

เน่ืองจากลูกคา้กลุ่มขา้ราชการ และ รัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่มีวุฒิปริญญาตรีมากท่ีสุด ส่วนลูกคา้กลุ่มท่ีมี

วฒิุการศึกษานอ้ยกวา่ปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็นลูกจา้งประจาํ และลูกจา้งชัว่คราวของภาครัฐซ่ึงตาํแหน่ง

ดงักล่าวไม่อยูใ่นเง่ือนไขการให้สินเช่ือสิทธิสวสัดิการกบัทางธนาคาร แต่เม่ือมีการสอบถามลูกคา้กลุ่ม

อนุปริญญาท่ีไดรั้บการบรรจุเป็นขา้ราชการแลว้มกัมีอายกุารทาํงานท่ีมากกวา่พนกังานท่ีมีคุณวุฒิสูงกวา่  

ดงัตารางท่ี 3 

ตารางที่ 4.3  จาํนวนร้อยละของผูข้อสินเช่ือสิทธิสวสัดิ (MOU ) ธนาคารกรุงไทย ในจงัหวดัปทุมธานี 

จาํแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

                                       อนุปริญญา 

                                       ปริญญาตรี 

                                       ปริญญาโท 

                                       ปริญญาเอก 

           38 

298 

 56 

   8 

9.50 

74.50 

14.00 

  2.00 

 รวม 400 100.00 

ทีม่า : จากการสัมภาษณ์ ( 2557 ) 
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อาชีพ  

 ผูข้อสินเช่ือสิทธิสวสัดิการ ส่วนใหญ่ มีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 54.75 

รองลงมารับขา้ราชการ คิดเป็นร้อยละ 34.25  สาเหตุท่ีผูข้อสินเช่ือส่วนใหญ่เป็นพนกังานรัฐวิสาหกิจ 

เน่ืองจากในปัจจุบนัมีหลายองค์กรท่ีปรับเปล่ียนรูปแบบองคก์ร  โดยการเปล่ียนจากองคก์รของภาครัฐ 

เป็นรูปแบบรัฐวสิาหกิจหลายองคก์ร แต่การใหสิ้ทธิสวสัดิการบางส่วนก็ยงัคงให้สิทธิพนกังานตามเดิม 

เช่นเดียวกบัธนาคารกรุงไทยเองก็ไดมี้การให้สิทธิในการขอสินเช่ือสิทธิสวสัดิการ โดยคุณสมบติัผู ้

นอกจากกลุ่มขา้ราชการแลว้ ก็ยงัให้สิทธิกลุ่มพนกังานรัฐวิสาหกิจ และในปัจจุบนัทางธนาคารก็ไดใ้ห้

คาํจาํกดัความ ของคุณสมบติัผูมี้สิทธิในการขอสินเช่ือเพิ่มข้ึน โดยไดมี้การรวมถึง “ ลูกจา้งประจาํ” ซ่ึง

ประกอบไปด้าน พนักงานเจา้หน้าท่ีของรัฐ ลูกจา้งประจาํ รวมไปถึงพนักงานมหาวิทยาลยั เป็นต้น  

ตารางท่ี 4 

ตารางที่ 4.4  จาํนวนร้อยละของผูข้อสินเช่ือสิทธิสวสัดิ (MOU ) ธนาคารกรุงไทย ในจงัหวดัปทุมธานี 

จาํแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

รับข้าราชการ 

พนักงานรัฐวสิาหกจิ 

ลูกจ้างประจํา 

137 

219 

44 

34.25 

54.75 

11.00 

 รวม 400 100.00 

ทีม่า : จากการสัมภาษณ์ ( 2557 ) 
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อายุการทาํงาน  

 ผูข้อสินเช่ือสิทธิสวสัดิการ (MOU ) ส่วนใหญ่ มีอายุงานมากกว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 33 

รองลงมามีอายกุารทาํงานมากกวา่ 2 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี  และมีอายกุารทาํงานมากกวา่ 3 ปี แต่ไม่ถึง 5 ปี คิด

เป็นร้อยละ 31 และร้อยละ 23 ตามลาํดับ เห็นได้ว่าการขอสินเช่ือสิทธิสวสัดิการท่ีเข้าหลักเกณฑ์

คุณสมบติัผูข้อสินเช่ือจะตอ้งเขา้รับการบรรจุตาํแหน่ง ขา้ราชการ รัฐวิสาหกิจ และ พนกังานประจาํ ไม่

น้อยกว่า 1 ปี เท่านั้น แต่ในปัจจุบนัหลายๆหน่วยงานของภาครัฐได้รับพนักงานในตาํแหน่ง ลูกจา้ง

ชั่วคราว พนักงานโครงการเพื่อรอประเมินผลงานและบรรจุในภายหลงั จึงเป็นสาเหตุท่ีทาํให้ผูข้อ

สินเช่ือส่วนใหญ่มีอายงุานมากกวา่ 1 ปี ซ่ึงตรงตามคุณสมบติัท่ีธนาคารกาํหนด ดงัตารางท่ี 5 

ตารางที่ 4.5 จาํนวนร้อยละของผูข้อสินเช่ือสิทธิสวสัดิ (MOU ) ธนาคารกรุงไทย ในจงัหวดัปทุมธานี 

จาํแนกตามอายกุารทาํงาน  

อายุการทาํงาน จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

                                  น้อยกว่า2ปี 

                                  มากกว่า 2 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี 

                                  มากกว่า3 ปีแต่ไม่ถึง 5 ปี 

                                  5 ปีขึน้ไป 

 52 

124 

 92 

132 

13.00 

31.00 

23.00 

33.00 

 รวม 400 100.00 

ทีม่า : จากการสัมภาษณ์ ( 2557 ) 
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ระดับรายได้ 

 ผูข้อสินเช่ือสิทธิสวสัดิการ ส่วนใหญ่ มีระดบัรายได ้10,001-20,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 

48.25 รองลงมาเป็นระดบัรายได ้20,001-30,000 บาท/เดือน และ 30,001 บาท/เดือนข้ึนไป คิดเป็นร้อย

ละ 36 และ 13.25 ตามลาํดบั การท่ีพบว่าผูข้อสินเช่ือสิทธิสวสัดิกา ส่วนใหญ่ มีระดบัรายได ้10,001-

20,000 บาท/เดือน นั้นมาจากท่ีมีการปรับข้ึนเงินเดือนของพนกังานขา้ราชการ ไม่นอ้ยกวา่ 15,000 บาท/

เดือน ทาํให้หลายหน่วยงานได้มีการปรับเงินเดือน ค่าครองชีพ และค่าตําแหน่ง ให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดไว ้แต่ก็ยงัมีบางส่วนเป็นกลุ่มท่ีนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงมีระดบัรายไดต้ ํ่ากว่า 10,000 บาท/

เดือน  คิดเป็นร้อยละ 2.50 ไดแ้ก่กลุ่ม ทหาร ท่ียงัเป็นหน่วยงานท่ียงัไม่ไดป้รับอตัราค่าจา้งไดค้รบทุก

กองยงัมีบางส่วนท่ีรอการปรับข้ึนของเงินเดือน แต่ธนาคารกรุงไทยก็ไม่ไดมี้การกาํหนด รายไดข้องผู ้

ขอสินเช่ือสิทธิสวสัดิการเป็นเง่ือนไขในการให้สินเช่ือ แต่เพียงกาํหนดความสามารถในการผอ่นชาํระ

และสามารถหกับญัชีเงินเดือนนาํส่งจากหน่วยงานตน้สังกดัใหก้บัธนาคารกรุงไทยได ้ดงัตารางท่ี 6 

ตารางที่ 4.6 จาํนวนร้อยละของผูข้อสินเช่ือสิทธิสวสัดิ (MOU ) ธนาคารกรุงไทย ในจงัหวดัปทุมธานี 

จาํแนกตามตามระดบัรายได ้  

รายได้ต่อเดือนของผู้กู้  จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

                                  ตํ่ากว่า 10,000 บาท 

10,001-20,000 บาท 

20,001-30,000 บาท 

                                   30,001 ขึน้ไป 

10 

193 

144 

53  

2.50 

48.25 

36.00 

13.25 

 รวม 400 100.00 

 ทีม่า : จากการสัมภาษณ์ ( 2557 ) 
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การเข้าใช้บริการ  

 ผูข้อสินเช่ือสิทธิสวสัดิการส่วนใหญ่ เป็นผูกู้ร้ายใหม่ท่ีมาขอสินเช่ืออเนกประสงค ์คิดเป็นร้อย

ละ 55.75 และเป็นผูกู้ร้ายเดิมท่ีมาขอสินเช่ืออเนกประสงค ์คิดเป็นร้อยละ 44.25  โดยผูร้ายเดิมจะรวมถึง

ผูกู้ท่ี้มีสินเช่ือกบัธนาคารกรุงไทยเดิมอยูแ่ลว้ เช่นมี บญัชีเงินกูสิ้นเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั  สินเช่ือธนวฎั เป็น

ตน้ จะพบวา่ผูกู้ท้ ั้งรายใหม่และรายเดิมมีสัดส่วนไม่แตกต่างกนัมากนกั ดงัตารางท่ี 7 

ตารางที่ 4.7 จาํนวนร้อยละของผูข้อสินเช่ือสิทธิสวสัดิ (MOU ) ธนาคารกรุงไทย ในจงัหวดัปทุมธานี 

จาํแนกตามการเขา้ใชบ้ริการ 

การเข้าใช้บริการ จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

                                         ผู้กู้รายเดิม 

ผู้กู้รายใหม่ 

177 

223  

44.25 

55.75 

 รวม 400 100.00 

ทีม่า : จากการสัมภาษณ์ ( 2557 ) 
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูข้อสินเช่ือต่อส่วนประสมทางการตลาด ด้าน

ผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ( อตัราดอกเบ้ีย ) ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านสถานท่ี ด้านบุคคล ด้าน

กระบวนการใหก้ารบริการ ( ขั้นตอนรับเอกสารถึงทราบผล )   
 ผลการวเิคราะห์ระดับความสําคัญของปัจจัยทางการตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

สินเช่ือสวสัดิการของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 สาํหรับปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของกลุ่มตวัอยา่งจะ

ทาํการศึกษาดว้ยค่าเฉล่ียและนาํค่าเฉล่ียมาจดักลุ่ม  ดงัตารางท่ี 8 

 

ตารางที ่4.8 ส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อความพงึพอใจเลือกใช้บริการสินเช่ือสวสัดิการด้าน 

ผลติภัณฑ์ 

ทีม่า : จากการสัมภาษณ์ ( 2557 ) 

  

 จากตารางท่ี 4.8 ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจเลือกใช้บริการสินเช่ือ

สวสัดิการดา้นผลิตภณัฑ ์พบวา่ วงเงินสินเช่ืออยูใ่นระดบัความพอใจมาก ระยะเวลาการผอ่นชาํระอยูใ่น

ระดบัพอใจ และการใชบุ้คคลคํ้าประกนัวงเงินอยูใ่นระดบัพอใจมาก 

 

  

ผลิตภณัฑ์ 

 ระดบัความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการสินเช่ือ (ราย) 

แปลผล ไม่พอใจ 

( % ) 

พอใจนอ้ย 

( % ) 

พอใจ 

( % ) 

พอใจมาก 

( % ) 

พอใจมากท่ีสุด 

( % ) 

วงเงินสินเช่ือสูงสุดไม่เกิน 

1,500,000 บาท ต่อ คน 

ระยะเวลาในการผอ่นชาํระสูงสุด

ไม่เกิน 15 ปี 

ตอ้งใชบุ้คคลคํ้าประกนัวงเงิน 

กรณีผูกู้ไ้ม่ถึงระดบั C7 

-  

 

- 

 

- 

12 

( 3.00 ) 

9 

( 2.25) 

9 

( 2.25) 

104 

( 26.00) 

197 

( 49.25 ) 

95 

( 23.75 ) 

149 

( 37.25 ) 

132 

( 33.00 ) 

193 

( 48.25 ) 

135 

( 33.75) 

62 

( 15.50 ) 

103 

( 25.75 ) 

พอใจมาก 

 

พอใจ 

 

พอใจมาก 
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 วงเงินสินเช่ือสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท ต่อคน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ

อยูใ่นระดบัพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 37.25 รองลงมามีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อย

ละ 33.75 ตามลาํดบั 

 

 ระยะเวลาในการผอ่นชาํระสูงสุด 15 ปี พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยูใ่น

ระดบัพอใจ คิดเป็นร้อยละ 49.25 รองลงมามีความพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 33.00 ตามลาํดบัตอ้งใช้ 

 บุคคลคํ้าประกนัวงเงิน กรณีผูกู้ไ้ม่ถึงระดบั C7  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ

อยูใ่นระดบัพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 48.25 รองลงมามีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อย

ละ 25.75 ตามลาํดบั 

 

 ตารางที ่ 4.9 ส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อความพงึพอใจเลือกใช้บริการสินเช่ือสวสัดิการด้าน

ราคา 

 

ด้านราคา 

 ระดบัความพงึพอใจต่อการใช้บริการสินเช่ือ (ราย) 

แปลผล ไม่พอใจ 

(%) 

พอใจ

น้อย 

(%) 

พอใจ 

(%) 

พอใจมาก 

(%) 

พอใจมาก

ทีสุ่ด 

(%) 

อตัราดอกเบ้ีย MRR + 0.75  

( ปัจจุบนั MRR = 8 ) 
- 10 129 164 97 พอใจมาก 

  (2.50) (32.25) (41.00) (24.25)  

จาํนวนเงินผอ่น 

( วงเงินกู1้00,000 / 1,000 ต่อเดือน )

กรณีระยะการผอ่นชาํระ 15 ปี 

- 5 115 174 106 พอใจมาก 

  (1.25) (28.75) (43.50) (26.50)  

ค่าธรรมเนียมการดาํเนินงาน - 3 80 190 127 พอใจมาก 

    (0.75) (20.00) (47.50) (31.75)   

ทีม่า : จากการสัมภาษณ์ ( 2557 ) 
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 จากตารางท่ี 4.9 ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจเลือกใช้บริการสินเช่ือ

สวสัดิการดา้นราคา พบว่าอตัราดอกเบ้ียอยู่ในระดบัพอใจมาก จาํนวนเงินผ่อนงวดอยู่ในระดบัพอใจ

มาก  และค่าธรรมเนียมการดาํเนินงานอยูใ่นระดบัพอใจมาก  

 

 อตัราดอกเบ้ีย MRR + 0.75 ( ปัจจุบนั MRR = 8 ) พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ

อยูใ่นระดบัพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 41.00 รองลงมามีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัพอใจ คิดเป็นร้อยละ 

32.25ตามลาํดบั 

 

 จาํนวนเงินผอ่นงวด  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัพอใจมาก คิด

เป็นร้อยละ 43.50 รองลงมามีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัพอใจ คิดเป็นร้อยละ 28.75 ตามลาํดบั 

  

 ค่าธรรมเนียมการดาํเนินงาน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัพอใจ

มาก คิดเป็นร้อยละ 47.50 รองลงมามีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัพอใจมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 31.75 

ตามลาํดบั 
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ตารางที ่ 4.10 ส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อความพงึพอใจเลือกใช้บริการสินเช่ือสวสัดิการด้าน

สถานทีก่ารให้บริการ 

 

ทีม่า : จากการสัมภาษณ์ ( 2557 ) 

 

 จากตารางท่ี 4.10 ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจเลือกใช้บริการสินเช่ือ

สวสัดิการดา้นสถานท่ีการ พบวา่ ทาํเลท่ีตั้งของสาขาท่ีเขา้รับการบริการอยูใ่นระดบัพอใจ  จาํนวนสาขา

ในจงัหวดัปทุมธานีอยูใ่นระดบัพอใจมาก และสถานท่ีส่ิงอาํนวยความสะดวกอยูใ่นระดบัพอใจมาก 

 

 ทาํเลท่ีตั้งของสาขาท่ีเขา้รับการบริการ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยูใ่น

ระดบัพอใจ คิดเป็นร้อยละ 49.80 รองลงมามีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 28.20

ตามลาํดบั 

 

 จาํนวนสาขาท่ีเปิดบริการในจงัหวดัปทุมธานี  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่

ในระดบัพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 41.00 รองลงมามีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัพอใจมากท่ีสุด คิดเป็น

ร้อยละ 31.25 ตามลาํดบั 

  

ดา้นสถานท่ีการใหบ้ริการ 

 ระดบัความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการสินเช่ือ (ราย) 

แปลผล ไม่พอใจ 

(%) 

พอใจนอ้ย 

(%) 

พอใจ 

(%) 

พอใจมาก 

(%) 

พอใจมากท่ีสุด 

(%) 

ทาํเลท่ีตั้ งของสาขาท่ีเข้ารับการ

บริการ 

 

 

จาํนวนสาขาในจงัหวดัปทุมธานี 

 

 

สถานท่ี,ส่ิงอาํนวยความสะดวก

เช่นจอดรถ 

- 

 

- 

 

- 

34 

(8.50) 

1 

(0.25) 

6 

(1.5) 

199 

(49.80) 

110 

(27.50) 

112 

(28.00) 

34 

(28.20) 

164 

(41.00) 

175 

(43.75) 

54 

(13.50) 

125 

(31.25) 

107 

(26.75) 

พอใจ 

 

 

พอใจมาก 

 

 

พอใจมาก 
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 สถานท่ีส่ิงอาํนวยความสะดวก พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัพอใจ

มาก คิดเป็นร้อยละ 43.75 รองลงมามีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัพอใจ คิดเป็นร้อยละ 28.00 ตามลาํดบั 

 

ตารางที ่ 4.11 ส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อความพงึพอใจเลือกใช้บริการสินเช่ือสวสัดิการด้าน

ส่งเสริมทางการตลาด 

 

ดา้นส่งเสริมการตลาด 

 ระดบัความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการสินเช่ือ (ราย) 

แปลผล ไม่พอใจ 

(%) 

พอใจนอ้ย 

(%) 

พอใจ 

(%) 

พอใจมาก 

(%) 

พอใจมากท่ีสุด 

(%) 

ธนาคารให้ขอ้มูลดา้นสินเช่ือกบั

ลูกคา้ครบถว้น 

 

 

ท่านรับรู้ข่าวสารดา้นสินเช่ือผ่าน

หน่วยงานตนเองอยา่งครบถว้น 

       

  

ธนาคารมีการโฆษณา 

ประชาสมัพนัธ์ ชดัเจน 

 

- 

 

- 

 

- 

8 

(2.00) 

- 

 

6 

(15.50) 

155 

(38.75) 

69 

(17.25) 

128 

(32.00) 

186 

(46.50) 

250 

(62.50) 

198 

(49.50) 

51 

(38.75) 

81 

(20.25) 

68 

(17.00) 

พอใจมาก 

 

 

พอใจมาก 

 

 

 

พอใจมาก 

ทีม่า : จากการสัมภาษณ์ ( 2557 ) 

  

 จากตารางท่ี 4.11 ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจเลือกใช้บริการสินเช่ือ

สวสัดิการดา้นส่งเสริมทางการตลาด พบวา่ธนาคารให้ขอ้มูลดา้นสินเช่ือกบัลูกคา้อยูใ่นระดบัพอใจมาก   

ลูกคา้รับรู้ข่าวสารดา้นสินเช่ือผ่านหน่วยงานตนเองอยู่ในระดบัพอใจมาก และธนาคารมีการโฆษณา 

ประชาสัมพนัธ์ ชดัเจนอยูใ่นระดบัพอใจมาก  

 

 ธนาคารใหข้อ้มูลดา้นสินเช่ือกบัลูกคา้ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยูใ่น

ระดบัพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 46.50 รองลงมามีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัพอใจมากท่ีสุดและพอใจ 

คิดเป็นร้อยละ 38.75 ตามลาํดบั 
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 ลูกคา้รับรู้ข่าวสารดา้นสินเช่ือผา่นหน่วยงานตนเอง พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความพึง

พอใจอยูใ่นระดบัพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 62.50 รองลงมามีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัพอใจมากท่ีสุด 

คิดเป็นร้อยละ 20.25 ตามลาํดบั 

  

 ธนาคารมีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ ชดัเจน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่

ในระดบัพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 49.50 รองลงมามีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัพอใจ คิดเป็นร้อยละ 

32.00  ตามลาํดบั 

 

ตารางที ่4.12  ส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อความพงึพอใจเลือกใช้บริการสินเช่ือสวสัดิการด้าน

พนักงาน 

ดา้นพนกังาน 

 ระดบัความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการสินเช่ือ (ราย) 

แปลผล ไม่พอใจ 

(%) 

พอใจนอ้ย 

(%) 

พอใจ 

(%) 

พอใจมาก 

(%) 

พอใจมากท่ีสุด 

(%) 

พนกังานมีความรู้ ความสามารถ

ในการใหบ้ริการดา้นสินเช่ือ 

 

การใหบ้ริการลูกคา้ของ

พนกังาน 

ความมีมนุษยส์มัพนัธ์ของ

พนกังานกบัลูกคา้ 

 

- 

 

- 

 

-  

4 

(1.00) 

 

 

8 

(2.00) 

133 

(33.25) 

209 

(52.25) 

148 

(37.00) 

213 

(53.25) 

166 

(41.50) 

193 

(48.25) 

50 

(12.50) 

26 

(6.25) 

51 

(12.25) 

พอใจมาก 

 

 

 

พอใจ 

 

 

พอใจมาก 

 

ทีม่า : จากการสัมภาษณ์ ( 2557 ) 

 

 จากตารางท่ี 4.12 ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจเลือกใช้บริการสินเช่ือ

สวสัดิการดา้นพนกังาน พบวา่ พนกังานมีความรู้ความสามารถในการให้บริการดา้นสินเช่ืออยูใ่นระดบั

พอใจมาก  การใหบ้ริการลูกคา้ของพนกังานอยูใ่นระดบัพอใจ  และความมีมนุษยส์ัมพนัธ์ของพนกังาน

กบัลูกคา้อยูใ่นระดบัพอใจมาก  
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 พนกังานมีความรู้ความสามารถในการใหบ้ริการดา้นสินเช่ือ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มี

ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 53.25 รองลงมามีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัพอใจ 

คิดเป็นร้อยละ 33.25 ตามลาํดบั 

 

 การใหบ้ริการลูกคา้ของพนกังาน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั

พอใจ คิดเป็นร้อยละ 52.25 รองลงมามีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 41.50 

ตามลาํดบั 

  

 ความมีมนุษยส์ัมพนัธ์ของพนกังานกบัลูกคา้ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู ่

ในระดบัพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 48.25 รองลงมามีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัพอใจ คิดเป็นร้อยละ 37.00  ตามลาํดบั 

 ตารางที ่4.13  ส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อความพงึพอใจเลือกใช้บริการสินเช่ือสวสัดิการด้า

กระบวนการให้บริการ 

ดา้นกระบวนการ 

 ระดบัความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการสินเช่ือ (ราย) 

แปลผล ไม่พอใจ 

(%) 

พอใจนอ้ย 

(%) 

พอใจ 

(%) 

พอใจมาก 

(%) 

พอใจมากท่ีสุด 

(%) 

ความรวดเร็วในการอนุมติั

สินเช่ือ 

 

ขั้นตอนขอการอนุมติัสินเช่ือ 

 

ขั้นตอนการจดัทาํนิติกรรม การ

เซ็นตส์ญัญา 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

6 

(1.50) 

4 

(1.00) 

170 

(42.50) 

214 

(53.50) 

180 

(45.00) 

156 

(39.00) 

150 

(37.50) 

191 

(47.75) 

74 

(18.50) 

30 

(7.50) 

25 

(6.25) 

พอใจ 

 

 

 

พอใจ 

 

 

พอใจมาก 

ทีม่า : จากการสัมภาษณ์ ( 2557 ) 
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 จากตารางท่ี 4.13 ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจเลือกใช้บริการสินเช่ือ

สวสัดิการดา้นผลิตภณัฑ์ พบว่า ความรวดเร็วในการอนุมติัสินเช่ืออยู่ในระดบัพอใจ ขั้นตอนขอการ

อนุมติัสินเช่ืออยูใ่นระดบัพอใจ และขั้นตอนการจดัทาํนิติกรรมอยูใ่นระดบัพอใจมาก  

 

 ความรวดเร็วในการอนุมติัสินเช่ือ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั

พอใจ คิดเป็นร้อยละ 42.50  รองลงมามีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 39.00

ตามลาํดบั 

 

 ขั้นตอนขอการอนุมติัสินเช่ือ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัพอใจ 

คิดเป็นร้อยละ 53.50 รองลงมามีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 37.50 ตามลาํดบั 

   

  ขั้นตอนการจดัทาํนิติกรรม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัพอใจมาก 

คิดเป็นร้อยละ 47.75  รองลงมามีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัพอใจ คิดเป็นร้อยละ 45.00 ตามลาํดบั 

ตารางที ่4.14  ส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อความพงึพอใจเลือกใช้บริการสินเช่ือสวสัดิการด้าน

ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 
 

ด้านส่ิงแวดล้อมทาง

กายภาพ 

 ระดับความพงึพอใจต่อการใช้บริการสินเช่ือ (ราย) 

แปลผล ไม่พอใจ 

(%) 

พอใจน้อย 

(%) 

พอใจ 

(%) 

พอใจมาก 

(%) 

พอใจ

มากที่สุด 

(%) 

 

 ความเป็นระเบียบของธนาคาร 
 

-  - 94 239 67 พอใจมาก 

   (23.50) (58.75) (16.75)  

ส่ิงอาํนวยความสะดวกของ

ธนาคาร อุปกรณ์ ต่างๆ 
- - 54 273 73  

      (13.50) (68.25) (18.25) พอใจมาก 

ทีม่า : จากการสัมภาษณ์ ( 2557 ) 
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 จากตารางท่ี 4.14 ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจเลือกใช้บริการสินเช่ือ

สวสัดิการดา้นผลิตภณัฑ์ พบวา่ ความเป็นระเบียบของธนาคารในระดบัพอใจมาก และส่ิงอาํนวยความ

สะดวกของในระดบัพอใจมาก  

 

 ความเป็นระเบียบของธนาคาร พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัพอใจ

มาก คิดเป็นร้อยละ 58.75  รองลงมามีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัพอใจ คิดเป็นร้อยละ 23.50  ตามลาํดบั 

  

 ส่ิงอาํนวยความสะดวกของธนาคาร พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั

พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 68.25 รองลงมามีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัพอใจมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 

18.25 ตามลาํดบั 
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แสดงข้อมูลด้านพฤติกรรมของผู้ใช้บริการสินเช่ือสิทธิสวสัดิการ (MOU ) 

ตารางที ่4.15 จํานวน ร้อยละของแหล่งข้อมูลทีไ่ด้รับ 

แหล่งข้อมูล จํานวน ร้อยละ 

ส่ือโฆษณา/ประชาสัมพนัธ์ 117 29.3 

จากเพื่อนร่วมงาน 258 64.5 

จากพนกังานธนาคาร 20 5.0 

ไม่เคยรับทราบ 5 1.3 

รวม 400 100 

ทีม่า : จากการสัมภาษณ์ ( 2557 ) 

 

จากตาราง 4.15  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทราบขอ้มูลเก่ียวกบัสินเช่ือสวสัดิการ

(MOU) จากเพื่อนร่วมงาน จาํนวน 258คน หรือคิดเป็นร้อยละ 64.5 รองลงมาคือจากส่ือโฆษณา/

ประชาสัมพนัธ์ จาํนวน 117 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 29.3   จากพนกังาน  จาํนวน 20 คน หรือคิดเป็น 

ร้อยละ 5.0 และไม่เคยทราบ จาํนวน 5 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 1.3 ตามลาํดบั 

ตาราง 4.16  จํานวน ร้อยละของการรับทราบข้อมูลหลกัเกณฑ์ในการกู้สินเช่ือสวสัดิการ (MOU) 

เข้าใจหลกัเกณฑ์ของสินเช่ือสิทธิสวสัดิการ  จํานวน ร้อยละ 

ทราบ/เขา้ใจ 115 28.8 

ไม่ทราบ/ไม่เขา้ใจ 285 71.3 

รวม 400 100 

ทีม่า : จากการสัมภาษณ์ ( 2557 ) 

 

จากตาราง 4.16 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ไม่ทราบ/ไม่เขา้ใจในหลกัเกณฑจ์าํนวน 

285 คน ร้อยละ 71.3และทราบขอ้มูล จาํนวน 115 คน ร้อยละ 28.8 
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ตาราง 4.17 จํานวน ร้อยละของความจําเป็นในการขอกู้ 

ความจําเป็นของสินเช่ือMOU จํานวน ร้อยละ 

ไมจ่าํเป็น 122 30.5 

จาํเป็น 278 69.5 

รวม 400 100 

ทีม่า : จากการสัมภาษณ์ ( 2557 ) 

  

 จากตาราง 4.17 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จาํเป็นในการขอกูสิ้นเช่ือ จาํนวน 278 คน 

ร้อยละ 69.5 และไม่จาํเป็น จาํนวน 122คน ร้อยละ 30.5 ตามลาํดบั 

ตาราง 4.18 จํานวน ร้อยละของวตัถุประสงค์ในการขอกู้ 

วตัถุประสงค์ในการกู้สินเช่ืออเนกประสงค์  จํานวน ร้อยละ 

ชาํระหน้ีสถาบนัการเงินอ่ืน 155 38.8 

เพื่อการลงทุน 132 33.0 

เพื่อใชอุ้ปโภค บริโภค 97 24.3 

อ่ืนๆ 16 4.0 

รวม 400 100 

ทีม่า : จากการสัมภาษณ์ ( 2557 ) 

 

จากตาราง 4.18 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่นาํไปใชเ้พื่อชาํระหน้ีสถาบนัการเงินอ่ืน 

จาํนวน 155 คน ร้อยละ 33.0 รองลงมาคือเพื่อการลงทุน จาํนวน 132 คน ร้อยละ 33.0 เพื่ออุปโภค 

บริโภค จาํนวน 97 คน ร้อยละ 24.3 และ ดา้นอ่ืนๆ จาํนวน 16 คน ร้อยละ 4.0 ตามลาํดบั 
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ตาราง 4.19 จํานวน ร้อยละของวงเงินขอกู้ทีไ่ด้รับอนุมัติ  

วงเงินกู้ทีไ่ด้ขอ  จาํนวน ร้อยละ 

ตํ่ากวา่ 500,000 บาท 36 9.0 

500,000- 1,000,000 บาท 120 30.0 

1,000,0001 - 1,500,000 บาท 244 61.0 

รวม 400 100 

ทีม่า : จากการสัมภาษณ์ ( 2557 ) 

 

จากตาราง 4.19 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไดรั้บวงเงินกูป้ระมาณ 1,000,0001 - 

1,500,000 บาท จาํนวน 244 คน ร้อยละ 61.0 รองลงมาคือประมาณ 500,000- 1,000,000 บาท จาํนวน 

120 คน ร้อยละ 30.0 และตํ่ากวา่ 500,000 บาท จาํนวน 36 คน ร้อยละ 9.0 ตามลาํดบั 

ตาราง 4.20 จํานวน ร้อยละของระยะเวลาทีกู่้ ยืม  

ระยะเวลาท่ีกูย้มื จาํนวน ร้อยละ 

1-5 ปี 16 4.0 

6-10 ปี 97 24.3 

11-15 ปี 132 33.0 

สูงท่ีสุดท่ีธนาคารกาํหนด 155 38.8 

รวม 400 100 

ทีม่า : จากการสัมภาษณ์ ( 2557 ) 

 

จากตาราง 4.20 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลากูย้มื จาํนวนสูงสุดท่ีธนาคาร

กาํหนด จาํนวน 155 คน ร้อยละ 38.8 รองลงมาคือจาํนวน 11-15 ปี จาํนวน 132 คน ร้อยละ 33.0 จาํนวน 

6-10 ปี จาํนวน 97 คน ร้อยละ 24.3 และ 1-5 ปี จาํนวน 16 คน ร้อยละ 4.0 9 ตามลาํดบั 
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ตาราง 4.21 จํานวน ร้อยละของช่วงเวลาทีข่อสินเช่ือ 

ช่วงเวลาท่ีกูย้มื จาํนวน ร้อยละ 

มกราคม -มีนาคม 69 17.25 

เมษายน -มิถุนายน 102 25.50 

กรกฎาคม-กนัยายน 107 26.75 

ตุลาคม -ธนัวาคม 122 30.50 

รวม 400 100 

ทีม่า : จากการสัมภาษณ์ ( 2557 ) 

 

จากตาราง 4.21 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีขอกูเ้ดือนตุลาคม -ธนัวาคม จาํนวน 122 

คนร้อยละ 30.50  รองลงมาคือเดือนกรกฎาคม-กนัยายน จาํนวน 107คน ร้อยละ 26.75 เดือนเมษายน –

มิถุนายน จาํนวน 102  ร้อยละ 25.50และเดือน มกราคม –มีนาคม  จาํนวน 69 คน ร้อยละ 17.25  

ตามลาํดบั 

ตาราง 4.22 จํานวน ร้อยละของจํานวนเงินกู้ทีม่ี 

จํานวนเงินส่วนบุคคลกู้ทีม่ี จาํนวน ร้อยละ 

ไม่เกิน 1 วงเงินกู ้ 110 27.5 

มากกวา่ 1 วงเงินกู ้ 256 64.0 

ไม่เคยมี 34 8.5 

รวม 400 100 

ทีม่า : จากการสัมภาษณ์ ( 2557 ) 

 

จากตาราง 4.22 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีมากกวา่ 1 วงกู ้จาํนวน 256 คนร้อยละ 

64.0 รองลงมาคือมี 1 วงเงินกู ้จาํนวน 110 คน ร้อยละ 27.5 และไม่เคยมีวงเงินกู ้จาํนวน 34 คน ร้อยละ 

8.5 ตามลาํดบั 
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ตาราง4.23 จํานวน ร้อยละของช่องการสมัคร 

ช่องการสมัคร จํานวน ร้อยละ 

สมคัรท่ีสาขา 383 96.75 

สมคัรหนา้เวบ็ไซต ์ 17 4.25 

รวม 400 100 

ทีม่า : จากการสัมภาษณ์ ( 2557 ) 

  

 จากตาราง 4.23 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สมคัรท่ีสาขา จาํนวน 383 คน ร้อยละ 

96.75 และสมคัรหนา้เวบ็ไซต ์จาํนวน 17 คน ร้อยละ 4.25 ตามลาํดบั 

ตาราง 4.24 จํานวน ร้อยละของผู้ทีม่ีอิทธิพลในการขอกู้  

บุคคลทีม่ีอทิธิพลต่อการขอกู้ จาํนวน ร้อยละ 

เพื่อน 54 13.5 

ตนเอง 159 39.8 

ครอบครัว 118 29.5 

ท่ีทาํงาน 55 13.8 

พนกังาน 14 3.5 

รวม 400 100.0 

ทีม่า : จากการสัมภาษณ์ ( 2557 ) 

 

จากตาราง 4.24 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตนเองมีอิทธิพลมากท่ีสุดจาํนวน 159 คน

ร้อยละ 39.8 รองลงมาคือ ครอบครัว จาํนวน 118 คน ร้อยละ 29.5 ท่ีทาํงาน จาํนวน 55 คน ร้อยละ 13.8 

เพื่อนจาํนวน 54 คน ร้อยละ 13.5 และพนกังานจาํนวน 14 คน ร้อยละ 3.5 
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ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ด้านปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือสิทธิสวัสดิการภาครัฐ 

ทดสอบสมมติฐานวเิคราะห์ทางสถิติ chi – square test   

 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลของผูข้อสินเช่ือ ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษา 

อาชีพ สถานะของผูกู้ ้  รายได้ต่อเดือนกับปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือสิทธิสวสัดิการ

ภาครัฐ ไดแ้ก่  การเลือกระยะเวลาผ่อนชาํระ บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ แหล่งท่ีมาของขอ้มูล

สินเช่ือ ความเขา้ใจหลกัเกณฑ์การขอสินเช่ือ ความจาํเป็นในการขอสินเช่ือ วตัถุประสงค์ในการขอ

สินเช่ือ วงเงินท่ีตอ้งการขออนุมติั และวงเงินสินเช่ือเดิมท่ีลูกคา้มีอยู่  โดยใช้ค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-

square) ณ ระดบันยัสําคญั 0.05 โดยปัจจยัส่วนบุคคลเป็นตวัแปรอิสระ พฤติกรรมการการขอสินเช่ือ

เป็นตวัแปรตาม มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

ตารางที่ 4.25 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุกับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ

สินเช่ือสิทธิสวสัดิการภาครัฐ 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ 

สินเช่ือสิทธิสวสัดิการภาครัฐ 

ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาย ุ

Chi-Square Value Asymp.Sig. (2-sided) 

การเลือกระยะเวลาการผอ่นชาํระ 

บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ 

แหล่งท่ีมาของขอ้มูลของสินเช่ือ 

ความเขา้ใจหลกัเกณฑก์ารขอสินเช่ือ 

ความจาํเป็นในการขอสินเช่ือ 

วตัถุประสงคใ์นการขอสินเช่ือ 

วงเงินท่ีตอ้งการขอสินเช่ือ 

วงเงินสินเช่ือเดิมท่ีลูกคา้มีอยู ่

15.686 

11.454 

16.373 

2.082 

9.518 

6.001 

10.068 

31.973 

              0.206 

0.781 

 0.175 

0.721 

0.049* 

0.916 

0.260 

 0.000* 

หมายเหตุ : * หมายถึงมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.25 ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายขุองกลุ่มตวัอยา่งกบัปัจจยัท่ีมี

ผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือสิทธิสวสัดิการภาครัฐ จากผลการทดสอบใชส้ถิติไคสแควร์ พบวา่

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือสิทธิสวสัดิการภาครัฐ ดา้นความจาํเป็นในการขอสินเช่ือและ

วงเงินสินเช่ือเดิมท่ีลูกคา้มีอยู ่ มีค่าไคสแควร์เท่ากบั 9.518 และ 31.973 นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.049 

และ 0.000  ซ่ึงนอ้ยกวา่ค่านยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้นอายขุองผูข้อสินเช่ือมีความสัมพนัธ์ต่อ

ความจาํเป็นในการขอสินเช่ือและวงเงินสินเช่ือเดิมท่ีลูกคา้มีอยู ่  พบวา่อายขุองผูล้งทุนท่ีต่างกนัมีความ

จาํเป็นในการขอสินเช่ือและวงเงินสินเช่ือเดิมอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีแตกต่างกนั ในดา้นปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

เลือกใชบ้ริการสินเช่ือสิทธิสวสัดิการภาครัฐ ดา้นการเลือกระยะเวลาการผอ่นชาํระ บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจ แหล่งท่ีมาของขอ้มูล ความเขา้ใจหลกัเกณฑก์ารขอสินเช่ือ วตัถุประสงคใ์นการขอสินเช่ือ

และวงเงินท่ีขออนุมติั มีค่าไคสแควร์เท่ากบั 15.686, 11.454, 16.373, 2.082, 6.001, 10.068 นยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.206, 0.781, 0.175, 0.721, 0.916, 0.260 ซ่ึงมากกวา่ค่านยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ดงันั้นอายขุองผูข้อสินเช่ือไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกระยะเวลาผอ่นชาํระ บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจ แหล่งท่ีมาของขอ้มูล ความเขา้ใจหลกัเกณฑก์ารขอสินเช่ือ วตัถุประสงคใ์นการขอสินเช่ือและ

วงเงินท่ีขออนุมติัอยา่งมีนยัสําคญั  

ตาราง 4.26 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุผู้ใช้บริการสินเช่ือสิทธิสวสัดิการที่แตกต่าง

กนัมีผลต่อปัจจัยด้านความจําเป็นในการขอสินเช่ือสิทธิสวสัดิการ 

 

    อายุผู้กู้  

รวม 

(%) 

 

  
 

Sig. 
    

ไม่เกนิ 25 

ปี 

(%) 

25-30 

ปี 

(%) 

31-40 

ปี 

(%) 

41-50 

ปี 

(%) 

50 ปีขึน้

ไป 

(%) 

ความ

จาํเป็นของ

สินเช่ือ

MOU 

จาํเป็น 
26 93 94 48 17 278 9.518a .049* 

(0.07) (0.23) (0.24) (0.12) (0.04) (0.70)   

ไม่จาํเป็น 
22 32 46 19 3 122   

(0.06) (0.08) (0.12) (0.05) (0.01) (0.30)     

*ระดบันยัสาํคญั .05 

  

จากตาราง 4.26 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์  พบวา่ อายุผูกู้มี้ความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นความ

ความจาํเป็นในการขอสินเช่ือสิทธิสวสัดิการ เน่ืองจากมีค่า Sig.นอ้ยกวา่.05 ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 
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 ผูกู้อ้าย ุตํ่ากวา่ 25 ปี เห็นวา่สินเช่ือสิทธิสวสัดิการมีความมีจาํเป็น จาํนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 7  

และไม่จาํเป็น จาํนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 6  ผูกู้อ้ายุ 25-30 ปี เห็นว่าสินเช่ือสิทธิสวสัดิการมีความ

จาํเป็น 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23 และไม่มีความจาํเป็น จาํนวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 8 ผูกู้อ้ายุ 31-40 ปี 

เห็นวา่สินเช่ือสิทธิสวสัดิการมีความมีจาํเป็น จาํนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 24   และไม่จาํเป็น จาํนวน 

46 คน คิดเป็นร้อยละ 12  ผูกู้อ้ายุ  41-50 ปี เห็นวา่สินเช่ือสิทธิสวสัดิการมีความมีจาํเป็น จาํนวน 48 คน 

คิดเป็นร้อยละ 12 และไม่จาํเป็น จาํนวน 19  คน คิดเป็นร้อยละ 5  และ ผูกู้อ้ายุ  50 ปีข้ึนไป  ปี เห็นว่า

สินเช่ือสิทธิสวสัดิการมีความมีจาํเป็น จาํนวน 17  คน คิดเป็นร้อยละ 4   และไม่จาํเป็น จาํนวน 3  คน 

คิดเป็นร้อยละ 1 รวมทั้งหมดแลว้ผูกู้เ้ห็นวา่สินเช่ือสิทธิสวสัดิการมีความจาํเป็น 278 คน คิดเป็นร้อยละ 

70 และไม่มีความจาํเป็น 122 คน คิดเป็นร้อยละ 30 อยู ่ มีค่าไคสแควร์เท่ากบั 9.518 นยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.049* 

     อายผุูกู้มี้ความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัดา้นความจาํเป็นในการขอสินเช่ือ โดยเฉพาะผูกู้ท่ี้มีอายุระหวา่ง 

31-40 ปี เห็นวา่สินเช่ือสิทธิสวสัดิการมีความมีจาํเป็นมากท่ีสุด จากจาํนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 24 

เน่ืองจากเป็นช่วงวยัท่ีมีภาระค่าใชจ่้ายในการดาํรงชีวติเพื่อสร้างความมัน่คงในอนาคต และเห็นวา่ควรมี

วงเงินไวเ้พื่อสาํรองจ่ายในยามฉุกเฉิน   

 

ตาราง 4.27  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุผู้ ใช้บริการสินเช่ือสิทธิสวัสดิการที่

แตกต่างกนัมีผลต่อปัจจัยทางด้านวงเงินสินเช่ือทีลู่กค้ามีอยู่ 

    อายุผู้กู้  

รวม 

(%) 

 

  
 

Sig. 
    

ไม่เกนิ 25 

ปี 

(%) 

25-30 

ปี 

(%) 

31-40 

ปี 

(%) 

41-50 

ปี 

(%) 

50 ปีขึน้

ไป 

(%) 

วงเงิน

สินเช่ือท่ี

ลูกคา้มีอยู่

แลว้  

ไม่เกิน 1 วงเงินกู ้
13 32 32 22 11 110 31.973a .000* 

(0.03) (0.08) (0.08) (0.06) (0.03) (0.28)   

มากกวา่ 1 วงเงินกู ้
30 86 100 37 3 256   

(0.08) (0.22) (0.25) (0.09) (0.01) (0.64)   

ไม่เคยมี 
5 7 8 8 6 34   

(0.01) (0.02) (0.02) (0.02) (0.02) (0.09)     

*ระดบันยัสาํคญั .05 

  

จากตาราง 4.27 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์  พบว่า อายุผูกู้มี้ความสัมพนัธ์กบัปัจจยัทางดา้น

วงเงินสินเช่ือท่ีลูกคา้มีอยู ่เน่ืองจากมีค่า Sig. มากกวา่ .05 ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 
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พบวา่ผูกู้อ้ายุไม่เกิน 25 ปี ไม่เคยมีวงเงินมาก่อนจาํนวน  5 คน คิดเป็นร้อยละ 0.01 ผูกู้มี้ 1 วงเงิน

จาํนวน  13 คน คิดเป็นร้อยละ 0.03 และผูกู้มี้วงเงินมากกวา่ 1 วงเงินจาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 0.08 

ผูกู้อ้ายุ 25-30 ปี ไม่เคยมีวงเงินมาก่อนจาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ  0.02 ผูกู้มี้ 1 วงเงินจาํนวน 32 คน 

คิดเป็นร้อยละ 0.08 และผูกู้มี้วงเงินมากกวา่ 1 วงเงินจาํนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 0.22 ผูกู้อ้ายุ 31-40 ปี 

ไม่เคยมีวงเงินมาก่อนจาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 0.02 ผูกู้มี้ 1 วงเงินจาํนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 0.08 

คน และผูกู้มี้วงเงินมากกวา่ 1 วงเงินจาํนวน 100 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.25 ผูกู้อ้าย ุ41-50 ปี ไม่เคยมีวงเงิน

มาก่อนจาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 0.02 ผูกู้มี้ 1 วงเงินจาํนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 0.06 และผูกู้ ้มี

วงเงินมากกวา่ 1 วงเงินจาํนวน  37 คน คิดเป็นร้อยละ 0.09 ผูกู้มี้อายุ 50 ปีข้ึนไป ไม่เคยมีวงเงินมาก่อน

จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 0.02 ผูกู้ ้มี 1 วงเงินจาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 0.03 และผูกู้ ้มีวงเงิน

มากกวา่ 1 วงเงินจาํนวน  3คน คิดเป็นร้อยละ 0.01  รวมผูกู้ไ้ม่เคยมีวงเงินจาํนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 

0.09 ผูกู้มี้ 1 วงเงินจาํนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 0.28 และผูกู้มี้วงเงินมากกวา่ 1 วงเงินจาํนวน 256 คน 

คิดเป็นร้อยละ 0.64 มีค่าไคสแควร์เท่ากบั 31.973 นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.000* 

 แสดงใหเ้ห็นวา่ลูกคา้ส่วนใหญ่มีวงเงินสินเช่ือมากกวา่ 1 วงเงิน จาํนวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 

0.64 และมีช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี เน่ืองจากเป็นช่วงอายุท่ีมีรายจ่ายสูง และตอ้งสร้างฐานะความ

มัน่คงให้กบัครอบครัว ลูกคา้ส่วนใหญ่จึงมีวงเงินสินเช่ืออเนกประสงค ์สินเช่ือส่วนบุคคลหลายวงเงิน 

จึงเป็นสาเหตุท่ีลูกคา้มกัขอสินเช่ือสินสวสัดิการกบัทางธนาคารเพื่อใช้ชาํระสินเช่ือส่วนบุคคล บตัร

เครดิต บตัรกดเงินสดจากสถาบนัการเงินอ่ืนท่ีอตัราดอกเบ้ียสูงกวา่ 
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ตารางที่ 4.28  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษากับปัจจัยที่มีผลต่อการ

เลือกใช้บริการสินเช่ือสิทธิสวสัดิการภาครัฐ 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ 

สินเช่ือสิทธิสวสัดิการภาครัฐ 

ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษา 

Chi-Square Value Asymp.Sig. (2-sided) 

การเลือกระยะเวลาการผอ่นชาํระ 

บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ 

แหล่งท่ีมาของขอ้มูลของสินเช่ือ 

ความเขา้ใจหลกัเกณฑก์ารขอสินเช่ือ 

ความจาํเป็นในการขอสินเช่ือ 

วตัถุประสงคใ์นการขอสินเช่ือ 

วงเงินท่ีตอ้งการขอสินเช่ือ 

วงเงินสินเช่ือเดิมท่ีลูกคา้มีอยู ่

9.315 

13.429 

15.877 

4.704 

6.036 

10.111 

5.842 

4.680 

0.409 

0.339 

0.069 

0.195 

0.110 

0.342 

0.441 

0.585 

หมายเหตุ : * หมายถึงมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 

  

จากตารางท่ี 4.28 ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษาของกลุ่มตวัอยา่งกบัปัจจยั

ท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือสิทธิสวสัดิการภาครัฐจากผลการทดสอบใชส้ถิติไคสแควร์ พบว่า

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือสิทธิสวสัดิการภาครัฐ ไดแ้ก่ ดา้นการเลือกระยะเวลาการผอ่น

ชาํระ บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ แหล่งท่ีมาของขอ้มูล ความเขา้ใจหลกัเกณฑ์การขอสินเช่ือ 

ความจาํเป็นในการขอสินเช่ือ วตัถุประสงค์ในการขอสินเช่ือ วงเงินท่ีตอ้งการขอสินเช่ือ และวงเงิน

สินเช่ือเดิมท่ีลูกคา้มีอยู ่มีค่าไคสแควร์เท่ากบั  9.315, 13.429, 15.877, 4.704, 6.036, 10.111, 5.842 และ

4680 นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.409,0.339, 0.069, 0.195, 0.110, 0.342, 0.441 และ 0.585 ซ่ึงมากกวา่ 
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ค่านยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้นระดบัการศึกษาของผูข้อสินเช่ือไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการเลือก

ระยะเวลาการผอ่นชาํระ บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ แหล่งท่ีมาของขอ้มูล ความเขา้ใจหลกัเกณฑ์

การขอสินเช่ือ ความจาํเป็นในการขอสินเช่ือ วตัถุประสงคใ์นการขอสินเช่ือ วงเงินท่ีตอ้งการขอสินเช่ือ 

และวงเงินสินเช่ือเดิมท่ีลูกคา้มีอยูอ่ยา่งมีนยัสาํคญั  

ตารางที่ 4.29  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพกับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ

สินเช่ือสิทธิสวสัดิการภาครัฐ 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ 

สินเช่ือสิทธิสวสัดิการภาครัฐ 

ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพ 

Chi-Square Value Asymp.Sig. (2-sided) 

การเลือกระยะเวลาการผอ่นชาํระ 

บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ 

แหล่งท่ีมาของขอ้มูลสินเช่ือ 

ความเขา้ใจหลกัเกณฑก์ารขอสินเช่ือ 

ความจาํเป็นในการขอสินเช่ือ 

วตัถุประสงคใ์นการขอสินเช่ือ 

วงเงินท่ีตอ้งการขอสินเช่ือ 

วงเงินสินเช่ือเดิมท่ีลูกคา้มีอยู ่

3.058 

16.403 

14.597 

14.796 

3.652 

10.402 

8.750 

0.472 

0.802 

0.037* 

0.024* 

0.001* 

0.161 

0.109 

0.068 

0.976 

หมายเหตุ : * หมายถึงมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 

  

 จากตารางท่ี 4.29  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพของกลุ่มตวัอยา่งกบัปัจจยั

ท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือสิทธิสวสัดิการภาครัฐ จากผลการทดสอบใชส้ถิติไคสแควร์ พบว่า

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือสิทธิสวสัดิการภาครัฐ ไดแ้ก่ บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการ 
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ตดัสินใจ แหล่งท่ีมาของขอ้มูลสินเช่ือ และความเขา้ใจหลกัเกณฑ์การขอสินเช่ือ มีค่าไคสแควร์เท่ากบั 

16.403, 14.597 และ 14.796 นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.037, 0.024 และ 0.001  ซ่ึงนอ้ยกวา่ค่านยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้นอาชีพของผูข้อสินเช่ือมีความสัมพนัธ์ต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ 

แหล่งท่ีมาของขอ้มูลสินเช่ือ และความเขา้ใจหลกัเกณฑ์การขอสินเช่ือ พบว่าอาชีพของผูข้อสินเช่ือท่ี

ต่างกันมีผลต่อ บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ แหล่งท่ีมาของข้อมูลสินเช่ือ และความเข้าใจ

หลักเกณฑ์การขอสินเช่ืออย่างมีนัยสําคญัท่ีแตกต่างกัน ในด้านปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ

สินเช่ือสิทธิสวสัดิการภาครัฐ ความจาํเป็นในการขอสินเช่ือ วตัถุประสงคใ์นการขอสินเช่ือ วงเงินท่ีขอ

อนุมติั และวงเงินสินเช่ือเดิมท่ีลูกคา้มีอยู ่มีค่าไคสแควร์เท่ากบั 3.058, 3.652, 10.402, 8.750 และ 0.472 

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.802, 0.161, 0.109, 0.068 และ 0.976 ซ่ึงมากกว่าค่านัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 ดังนั้นในด้านปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือสิทธิสวสัดิการภาครัฐ ด้านขอ

สินเช่ือด้านการเลือกระยะเวลาการผ่อนชาํระ ความจาํเป็นในการขอสินเช่ือ วตัถุประสงค์ในการขอ

สินเช่ือ วงเงินท่ีขออนุมติั และวงเงินสินเช่ือเดิมท่ีลูกคา้มีอยู ่อยา่งมีนยัสาํคญั  

ตาราง 4.30 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอาชีพผู้ ใช้บริการสินเช่ือสิทธิสวัสดิการที่

แตกต่างกนัมีผลต่อปัจจัยทีม่ีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือสิทธิสวสัดิการภาครัฐ  

    อาชีพผู้กู้  

รวม 

(%) 

 

  
 

Sig. 
    

รับ

ข้าราชการ 

(%) 

พนักงาน

รัฐวสิาหกจิ 

(%) 

ลูกจ้างประจํา 

(%) 

บุคคลท่ีมี

อิทธิพลต่อ

การตดัสินใจ

เลือกใช้

บริการ

สินเช่ือสิทธิ

สวสัดิการ 

เพ่ือน 
15 28 11 54 16.403a .037* 

(0.04) (0.07) (0.03) (0.14)   

ตนเอง 
45 100 14 159   

(0.11) (0.25) (0.04) (0.40)   

ครอบครัว 
50 59 9 118   

(0.13) (0.15) (0.02) (0.30)   

ท่ีทาํงาน 
21 25 9 55   

(0.05) (0.06) (0.02) (0.14)   

พนกังาน 
6 7 1 14   

(0.02) (0.02) (0.00) (0.04)     

*ระดบันยัสาํคญั .05 
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 จากตาราง 4.30  ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์  พบวา่ อาชีพผูกู้ข้อสินเช่ือท่ีมีความแตกต่างกนั

มีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือสิทธิสวสัดิการภาครัฐ เน่ืองจากมีค่า Sig. 

นอ้ยกวา่ .05 ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 

    ผูข้อสินเช่ือท่ีบรรจุเขา้รับขา้ราชการ พบวา่ ครอบครัวมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

สินเช่ือสิทธิสวสัดิการจาํนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 13  และตวัผูข้อสินเช่ือเองมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือสิทธิสวสัดิการ จาํนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11  ส่วนอาชีพพนกังาน

รัฐวิสาหกิจ พบว่าผูข้อสินเช่ือเองมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือสิทธิสวสัดิการ  

จาํนวน 100  คน คิดเป็นร้อยละ 25 และครอบครัวมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือสิทธิ

สวสัดิการ จาํนวน 59  คน คิดเป็นร้อยละ 15   ส่วนอาชีพลูกจา้งประจาํ พบวา่ผูข้อสินเช่ือเองมีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือสิทธิสวสัดิการ จาํนวน  14  คน คิดเป็นร้อยละ 4   และเพื่อนมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือสิทธิสวสัดิการ จาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 3  รวม

ทั้งหมดพบวา่ ผูข้อสินเช่ือเองท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือสิทธิสวสัดิการมากท่ีสุด 

จาํนวน 159  คน คิดเป็นร้อยละ 40  และครอบครัวมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือสิทธิ

สวสัดิการ จาํนวน 118  คน คิดเป็นร้อยละ 30 มีค่าไคสแควร์เท่ากบั 16.403 นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.037* 

 แสดงให้เห็นว่าบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือสิทธิสวสัดิการส่วน

ใหญ่แล้วอาํนาจการตดัสินใจขอสินเช่ืออยู่ท่ีตวัผูสิ้นเช่ือมากท่ีสุด ด้านครอบครัว เพื่อนร่วมงานมี

บทบาทการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น ดงันั้น จึงเป็นโอกาสของธนาคารท่ีจะ

หาช่องทางท่ีเสนอผลิตภณัฑ์ ประชาสัมพนัธ์กบัผูข้อสินเช่ือได้โดยตรง เพราะมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการดา้นสินเช่ือกบัทางธนาคารกรุงไทย 
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ตาราง 4.31  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอาชีพผู้ใช้บริการสินเช่ือสิทธิสวัสดิการที่

แตกต่างกนัมีผลต่อปัจจัยทีม่ีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือสิทธิสวสัดิการภาครัฐ 

 

    อาชีพผู้กู้  

รวม 

(%) 

 

  
 

Sig. 
    

รับ

ข้าราชการ 

(%) 

พนักงาน

รัฐวสิาหกจิ 

(%) 

ลูกจ้างประจํา 

(%) 

แหล่งขอ้มูล 

ส่ือโฆษณา/

ประชาสมัพนัธ์ 

41 68 8 117 14.597a .024* 

(0.10) (0.17) (0.02) (0.29)   

จากเพ่ือน

ร่วมงาน 

4 1 0 5   

(0.01) (0.00) (0.00) (0.01)   

จากพนกังาน

ธนาคาร 

2 13 5 20   

(0.01) (0.03) (0.01) (0.05)   

ไม่เคยรับทราบ 

90 137 31 258 
  

(0.23) (0.34) (0.08) (0.65) 
  

  

*ระดบันยัสาํคญั .05 

  

   จากตาราง 4.31  ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์  พบวา่ อาชีพผูข้อสินเช่ือมีความสัมพนัธ์ต่อ 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือสิทธิสวสัดิการภาครัฐ จากแหล่งขอ้มูลสินเช่ือ เน่ืองจากมีค่า 

Sig. นอ้ยกวา่ .05 ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 

 ผูข้อสินเช่ือท่ีรับขา้ราชการไม่เคยรับทราบขอ้มูลมาก่อนผูข้อสินเช่ือเป็นหาแหล่งขอ้มูลสินเช่ือ

เอง จาํนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 23  และรับทราบจากโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ จาํนวน 41 คน คิดเป็น

ร้อยละ 10  อาชีพพนกังานรัฐวสิาหกิจ ไม่เคยรับทราบขอ้มูลมาก่อน  จาํนวน137  คน คิดเป็นร้อยละ 34  

และรับทราบจากโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ จาํนวน 68  คน คิดเป็นร้อยละ 17  และอาชีพลูกจา้งประจาํ 

พบวา่ไม่เคยรับทราบขอ้มูลมาก่อน จาํนวน 31  คน คิดเป็นร้อยละ 8  และรับทราบจากพนกังานธนาคาร  

จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2 รวมทั้งหมดแลว้ผูกู้ไ้ม่เคยรับทราบขอ้มูลมาก่อน จาํนวน 258  คน คิด

เป็นร้อยละ 65  และรับทราบจากโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ จาํนวน 117  คน คิดเป็นร้อยละ 29 มีค่าไคส

แควร์เท่ากบั 14.597 นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.024* 
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จากความสัมพนัธ์ดงักล่าว แสดงให้เห็นว่า ผูข้อสินเช่ือรับขา้ราชการ รัฐวิสาหกิจ และลูกคา้จา้ง

ประจาํ ส่วนใหญ่ไม่เคยรับทราบแหล่งขอ้มูลดา้นสินเช่ือสิทธิสวสัดิการแต่เป็นการศึกษาดว้ยตนเองจาก

ความตอ้งการแหล่งวงเงินสินเช่ือ ทราบจากโฆษณาประชาสัมพนัธ์จากหน่วยงานหรือจากธนาคารเพียง 

ร้อยละ 29 ดังนั้ นทางธนาคารควรปรับปรุงด้านการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ให้มากข้ึน เพื่อขยาย

กลุ่มเป้าหมาย และฐานลูกคา้ขา้ราชการ รัฐวสิาหกิจใหม้ากข้ึน  

 

ตาราง 4.32  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอาชีพผู้ ใช้บริการสินเช่ือสิทธิสวัสดิการที่

แตกต่างกนัมีผลต่อปัจจัยด้านความเข้าใจหลกัเกณฑ์ของสินเช่ือสิทธิสวสัดิการ 

    อาชีพผู้กู้  

รวม 

(%) 

 

  
 

Sig. 
    

รับ

ข้าราชการ 

(%) 

พนักงาน

รัฐวสิาหกจิ 

(%) 

ลูกจ้างประจํา 

(%) 

เขา้ใจ

หลกัเกณฑ์

ของสินเช่ือ

สิทธิ

สวสัดิการ  

ทราบ/เขา้ใจ 
33 78 4 115 14.796a .001* 

(0.08) (0.20) (0.01) (0.29)   

ไม่ทราบ/ไม่

เขา้ใจ 

104 141 40 285   

(0.26) (0.35) (0.10) (0.71)     

*ระดบันยัสาํคญั .05 

  

   จากตาราง 4.32 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์  พบว่า อาชีพผูข้อสินเช่ือมีความสัมพนัธ์ต่อ 

ปัจจยัดา้นความเขา้ใจหลกัเกณฑ์ของสินเช่ือสิทธิสวสัดิการ เน่ืองจากมีค่า Sig. น้อยกว่า .05 ท่ีระดบั

นยัสาํคญั .05 

 อาชีพผูกู้รั้บขา้ราชการ ไม่เขา้ใจหลกัเกณฑ์ของสินเช่ือสิทธิสวสัดิการ จาํนวน 104 คน คิดเป็น

ร้อยละ 26  และเขา้ในหลกัเกณฑ์ของสินเช่ือสิทธิสวสัดิการ จาํนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8 อาชีพ

พนกังานรัฐวิสาหกิจ พบวา่ไม่เขา้ใจหลกัเกณฑ์ของสินเช่ือสิทธิสวสัดิการ จาํนวน 141 คน คิดเป็นร้อย

ละ 35 และเขา้ใจหลกัเกณฑ์ของสินเช่ือสิทธิสวสัดิการ จาํนวน 78  คน คิดเป็นร้อยละ 20   และอาชีพ

ลูกจา้งประจาํ พบว่าไม่เขา้ใจหลกัเกณฑ์ของสินเช่ือสิทธิสวสัดิการ จาํนวน 40 คนคิดเป็นร้อยละ 10 

และเขา้ใจหลกัเกณฑ์ของสินเช่ือสิทธิสวสัดิการ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1   รวมทั้งหมดแลว้ผูกู้ส่้วนใหญ่

ไม่เข้าใจในหลักเกณฑ์ของสินเช่ือสิทธิสวสัดิการ จาํนวน 285 คน คิดเป็นร้อยละ 71 และเข้าใจ

หลกัเกณฑ์ของสินเช่ือสิทธิสวสัดิการ จาํนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 29 มีค่าไคสแควร์เท่ากบั 14.796

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001* 
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 แสดงให้เห็นว่า ผูข้อสินเช่ือทุกอาชีพไม่เขา้ใจในหลกัเกณฑ์ของสินเช่ือสิทธิสวสัดิการ ผลท่ี

เกิดข้ึนเน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีของทางธนาคารขาดการอธิบายท่ีชดัเจนในหลกัเกณฑ์ท่ีธนาคารกาํหนดและ

หน่วยงานต้นสังกดัของผูข้อสินเช่ือไม่ได้มีการประชาสัมพนัธ์ให้กบัพนักงานทราบถึงกฎระเบียบ

ขอ้ตกลงระหวา่งหน่วยงานและธนาคาร 

 

ตารางที ่4.33  ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ของผู้ขอสินเช่ือกบัปัจจัยที่มีผลต่อการ

เลือกใช้บริการสินเช่ือสิทธิสวสัดิการภาครัฐ 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ 

สินเช่ือสิทธิสวสัดิการภาครัฐ 

ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายได ้

Chi-Square Value Asymp.Sig. (2-sided) 

การเลือกระยะเวลาการผอ่นชาํระ 

บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ 

แหล่งท่ีมาของขอ้มูลสินเช่ือ 

ความเขา้ใจหลกัเกณฑก์ารขอสินเช่ือ 

ความจาํเป็นในการขอสินเช่ือ 

วตัถุประสงคใ์นการขอสินเช่ือ 

วงเงินท่ีตอ้งการขอสินเช่ือ 

วงเงินสินเช่ือเดิมท่ีลูกคา้มีอยู ่

11.300 

13.132 

16.555 

6.843 

0.603 

6.557 

3.609 

2.612 

0.256 

0.360 

0.056 

0.077 

0.896 

0.683 

0.729 

0.856 

หมายเหตุ : * หมายถึงมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 

  

 จากตารางท่ี 4.33 ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษาของกลุ่มตวัอยา่ง

กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือสิทธิสวสัดิการภาครัฐจากผลการทดสอบใชส้ถิติไคสแควร์ 

พบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือสิทธิสวสัดิการภาครัฐ ดา้นการเลือกระยะเวลาการ 
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ผอ่นชาํระบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ แหล่งท่ีมาของขอ้มูล ความเขา้ใจหลกัเกณฑ์การขอสินเช่ือ 

ความจาํเป็นในการขอสินเช่ือ วตัถุประสงค์ในการขอสินเช่ือ วงเงินท่ีตอ้งการขอสินเช่ือ และวงเงิน

สินเช่ือเดิมท่ีลูกคา้มีอยู ่มีค่าไคสแควร์เท่ากบั  11.300, 13.132, 16.555, 6.843, 0.603, 6.557 ,3.609 และ 

2.612 นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.256, 0.360, 0.056, 0.077, 0.896, 0.683, 0.729 และ 0.856 ซ่ึงมากกวา่

ค่านยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้นระดบัการศึกษาของผูข้อสินเช่ือไม่มีความสัมพนัธ์ต่อดา้นการ

เลือกระยะเวลาการผ่อนชาํระ บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ แหล่งท่ีมาของขอ้มูล ความเข้าใจ

หลกัเกณฑก์ารขอสินเช่ือ ความจาํเป็นในการขอสินเช่ือ วตัถุประสงคใ์นการขอสินเช่ือ วงเงินท่ีตอ้งการ

ขอสินเช่ือ และวงเงินสินเช่ือเดิมท่ีลูกคา้มีอยูอ่ยา่งมีนยัสาํคญั  

 ผลจากการศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการด้านสินเช่ือสิทธิสวสัดิการธนาคารกรุงไทย 

ในเขตพืน้ที่ปทุมธานี  

 จากการศึกษาผูข้อสินเช่ือสิทธิสวสัดิการ (MOU ) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย

เล็กนอ้ย เพราะสัดส่วนของประชากรในประเทศไทยในปัจจุบนัการเพิ่มข้ึนจาํนวนประชากรเพศหญิงมี

สัดส่วนมากกวา่เพศชายภายในประเทศ  

 ผูข้อสินเช่ือสิทธิสวสัดิการ (MOU ) ส่วนใหญ่มีอายุอยูใ่นช่วง 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 35 ซ่ึง

ในช่วงอายทุั้งสองเป็นช่วงวยัท่ีเร่ิมสร้างความมัน่คงในการสร้างฐานะ มีรายได ้และ อาชีพ ท่ีมีกาํลงัการ

ซ้ือสินคา้ และ ซ้ือ 

 ขอสินเช่ือสิทธิสวสัดิการ (MOU ) ส่วนใหญ่การศึกษาระดบัปริญญาตรีเป็นกลุ่มลูกคา้ธนาคาร

ท่ีขอสินเช่ือสิทธิสวสัดิการมากท่ีสุดเพราะเน่ืองจากลูกคา้กลุ่มขา้ราชการและรัฐวสิาหกิจส่วนใหญ่มีวุฒิ

ปริญญาตรีมากท่ีสุด และลูกคา้กลุ่มท่ีมีวฒิุการศึกษานอ้ยกวา่ปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็นลูกจา้งประจาํ

 ผูข้อสินเช่ือสิทธิสวสัดิการ (MOU ) ส่วนใหญ่เป็นพนกังานรัฐวสิาหกิจ เน่ืองจากในปัจจุบนัมี

หลายองคก์รท่ีปรับเปล่ียนรูปแบบองคก์ร โดยการเปล่ียนจากองคก์รของภาครัฐ เป็นรูปแบบรัฐวสิาหกิจ

หลายองคก์ร  

 ผูข้อสินเช่ือสิทธิสวสัดิการ (MOU ) ส่วนใหญ่ มีระดบัรายได ้10,001-20,000 บาท/เดือน นั้นมา

จากท่ีมีการปรับข้ึนเงินเดือนของพนกังานขา้ราชการ ไม่นอ้ยกวา่ 15,000 บาท/เดือน ทาํใหห้ลาย

หน่วยงานไดมี้การปรับเงินเดือน ค่าครองชีพ และค่าตาํแหน่ง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด  
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 ผูข้อสินเช่ือสิทธิสวสัดิการ (MOU ) ส่วนใหญ่ เป็นผูกู้ร้ายใหม่ท่ีมาขอสินเช่ืออเนกประสงค ์คิด

เป็นร้อยละ 55.75 และเป็นผูกู้ร้ายเดิมท่ีมาขอสินเช่ืออเนกประสงค ์ คิดเป็นร้อยละ 44.25  โดยผูร้ายเดิม

จะรวมถึงผูกู้ท่ี้มีสินเช่ือกบัธนาคารกรุงไทยเดิมอยูแ่ลว้ เช่นมี บญัชีเงินกูสิ้นเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั  สินเช่ือ

ธนวฎั เป็นตน้ จะพบวา่ผูกู้ท้ ั้งรายใหม่และรายเดิมมีสัดส่วนไม่แตกต่างกนัมากนกั 

 การวเิคราะห์ความพงึพอใจของผู้ขอสินเช่ือต่อส่วนประสมทางตลาด 7 ด้าน 

 ด้านผลติภัณฑ์                                                                                                                               

 ดา้นวงเงินท่ีใหสิ้นเช่ือลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการอยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก ระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือ

อยูใ่นระดบัพอใจ และดา้นการใชบุ้คคลคํ้าประกนัวงเงิน อยูใ่นระดบัพอใจมาก ดา้นผลิตภณัฑสิ์นเช่ือ

อเนกประสงคข์า้ราชการจึงถือวา่มีการปรับเปล่ียนดา้นผลิตภณัฑไ์ดต้รงตามความตอ้งการของผูข้อ

สินเช่ืออยูแ่ลว้ 

 ด้านราคา                                                                                                                                  

 ดา้นราคาในดา้นต่างๆอาทิเช่น ดา้นอตัราดอกเบ้ียลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการยอมรับไดแ้ละอยูใ่นระดบั

ความพึงพอใจมาก จาํนวนเงินผอ่นชาํระต่อเดือนอยูใ่นระดบัพอใจ และดา้นค่าธรรมเนียมในการดาํเนิน

อยูใ่นระดบัพอใจมาก  ดา้นราคาสินเช่ืออเนกประสงคข์า้ราชการท่ีถือวา่เป็นตน้ทุนและค่าใชจ่้ายของ

ลูกคา้ถือวา่อยูใ่นระดบัท่ีลูกคา้ยอมรับได ้ และ เม่ือไดเ้ปรียบเทียบกบัการหาแหล่งเงินทุน จากสถาบนั

อ่ืนๆ ธนาคารกรุงไทยจึงถือเป็นวา่สินเช่ืออเนกประสงคเ์ป็นแหล่งเงินทุนท่ีมีระยะยาว ตน้ทุนตํ่ากวา่ 

และจาํนวนการผอ่นชาํระต่อเดือนท่ีช่วยแบ่งภาระผูข้อสินเช่ือ จึงเป็นสาเหตุท่ี ผูข้อสินเช่ือจึงมี

วตัถุประสงคก์ารขอสินเช่ือ เพื่อไปชาํระสถาบนัการเงินอ่ืน เช่น การชาํระบตัรเครดิต บตัรกดเงินสด 

สหกรณ์ออมทรัพย ์เป็นตน้ 

 ด้านสถานทีก่ารให้บริการ  

 ดา้นสถานท่ีการใหบ้ริการ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัพอใจมาก ทั้งดา้น

ทาํเลท่ีตั้งของสาขา  จาํนวนสาขา ส่ิงอาํนวยความสะดวก  เน่ืองจากธนาคารกรุงไทยไดมี้ จาํนวน 1,197 

สาขา เป็นอนัดบัหน่ึงเท่ากบัธนาคารไทยพาณิชย ์ และไดมี้การเพิ่มสาขาตามหน่วยงานขา้ราชการเพื่อ

เพิ่มความสะดวกสบายใหก้บักลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่ของธนาคารกรุงไทยท่ีเขา้ใชบ้ริการ 
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 ด้านส่งเสริมการตลาด 

 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัพอใจมาก ธนาคารให้ขอ้มูลดา้นสินเช่ือกบั

ลูกคา้   ลูกคา้รับรู้ข่าวสารดา้นสินเช่ือผา่นหน่วยงานตนเอง และธนาคารมีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ 

ชดัเจน  ลูกคา้ส่วนใหญ่รับรู้วา่ตนเองมีสิทธิสวสัดิการกบัธนาคารกรุงไทย นอกเหนือ จากสหกรณ์ออม

ทรัพยจ์ากหน่วยงานตนเองท่ีมีอยู ่ 

 

 ด้านพนักงาน  

 ลูกคา้ผูใ้ช้บริการมีทศันคติท่ีดีข้ึนกบัธนาคารกรุงไทยเน่ืองจากมีความพึงพอใจมาก ในด้าน

พนกังานมีความรู้ความสามารถในการให้บริการดา้นสินเช่ือ  การให้บริการลูกคา้ของพนกังานและ

ความมีมนุษยส์ัมพนัธ์ของพนกังานกบัลูกคา้  จากท่ีไดมี้การอบรมดา้นการบริการของพนกังาน การนาํ

รูปแบบการบริการท่ีเป็นหลกัสากล 6 touch point มาใช้ในการให้บริการของพนกังานทาํให้เกิดความ

พึงพอใจในการบริการท่ีมากข้ึนและตรงตามความตอ้งการลูกคา้ 

 

 ด้านกระบวนการ 

 ดา้นกระบวนการ  ความรวดเร็วในการอนุมติัสินเช่ือ ขั้นตอนขอการอนุมติัสินเช่ือ อยูใ่นระดบั

พอใจเท่านั้น ดงันั้นธนาคารควรปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการทาํงานหลงัจากลูกคา้ไดย้ื่นเอกสารขอ

สินเช่ือ จน ถึงขั้นตอนการทราบผลอนุมติั  เน่ืองจากธนาคารกรุงไทยไดเ้ร่ิมมีการปรับเปล่ียนขั้นตอน

การพิจารณาสินเช่ือให้เป็นไปตามรูปแบบเด่ียวกนักบัธนาคารพาณิชยอ่ื์นๆโดยมีการ ตั้งศูนยอ์นุมติั

สินเช่ือโดยเฉพาะ หรือ loan factory เพื่อทาํการวเิคาระห์สินเช่ือโดยตรง และป้องกนัความเส่ียงจากการ

อนุมัติเองของสาขา และ เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการมาข้ึน แต่เน่ืองจากอยู่ระหว่างการ

ปรับเปล่ียนการดาํเนินงาน การประสานงานจากสาขาให้การส่งเร่ืองลูกคา้กบัศูนย ์ทาํให้เกิดขอ้ขดัขอ้ง 

งานล่าชา้ จึงตอ้งทาํการพฒันาปรับเปล่ียนโครงสร้างการดาํเนินให้เป็นท่ีพึงพอใจกบัลูกคา้สูงสุด 

 

 ด้านกายภาพ 

 ดา้นกระบวนการอยูใ่นระดบัพึงพอใจมากไดแ้ก่ ความเป็นระเบียบของธนาคาร และส่ิงอาํนวย

ความสะดวกของธนาคาร 

  

 

 

 



81 
 

การวเิคราะห์ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือสิทธิสวสัดิการภาครัฐ  

 โดยการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของผูใ้ช้บริการสินเช่ือสิทธิสวสัดิการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ

ปัจจยัการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือสิทธิสวสัดิการภาครัฐของธนาคารกรุงไทยในจงัหวดัปทุมธานี 

  

 จําแนกตามอายุผู้ขอสินเช่ือทีม่ีผลต่อปัจจัยด้านความจําเป็นของสินเช่ือ MOU  

     ลูกคา้สินเช่ือสิทธิสวสัดิการไม่ว่าอายุช่วงเวลาใดก็ตาม ยงัคงเห็นว่าสินเช่ือดงักล่าว มีความ

จาํเป็นต่อการให้สิทธิสวสัดิการแก่ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และลูกค้าจ้างประจาํ ถือว่าเป็นสิทธิ

สวสัดิการนอกเหนือจากค่ารักษาพยาบาล และเป็นแหล่งท่ีมาขอเงินทุนไวใ้ช้จ่ายอเนกประสงค์ส่วน

บุคคล ทางธนาคารจึงตอ้งผลกัดนัโครงการสินเช่ืออเนกประสงค์ขา้ราชการให้มีความครอบคลุมทุก

หน่วยงานข้าราชการ และรัฐวิสาหกิจ ให้มีการร่วมมือกนัระหว่างธนาคารกับหน่วยงานขา้ราชการ

เพิ่มข้ึน เพื่อเพิ่มสิทธิของขา้ราชการและขยายกลุ่มเป้าหมายใหเ้พิ่มมาข้ึน 

 

 จําแนกตามอายุผู้ขอสินเช่ือทีม่ีผลต่อปัจจัยด้านวงเงินทีต้่องการขอสินเช่ือ MOU 

 ลูกคา้สินเช่ือสิทธิสวสัดิการไม่ว่าอายุช่วงเวลาใดก็ตาม วงเงินท่ีตอ้งการขอสินเช่ืออยูร่ะหวา่ง 

500,000 - 1,000,000  บาท   เป็นช่วงวงเงินท่ีลูกค้าต้องการขอมากท่ีสุด ทางธนาคารได้กาํหนด

หลักเกณฑ์วงเงินการขอสินเช่ือสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท จึงไม่มีความจาํเป็นท่ีจะต้องออก

ผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีทาํเร่ืองเสนอหลกัเกณฑ์การเพิ่มวงเงินขอสินเช่ือ สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาทใน

ปัจจุบนั  

  

 จําแนกตามระดับการศึกษาทีม่ีผลต่อปัจจัยส่วนบุคคล 

 ส่วนบุคคลดา้นการศึกษาไม่มีผลต่อปัจจยัในดา้นต่างๆ  ทั้งในดา้นการวตัถุประสงค ์วงเงินท่ีขอ

สินเช่ือ และอิทธิพลในการตดัสินใจ เป็นตน้ พฤติกรรมของลูกคา้ข้ึนอยูก่บัความตอ้งการส่วนบุคคลใน

การขอสินเช่ือ การนําเงินไปใช้จ่ายส่วนบุคคล และอาํนาจการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือกับ

ธนาคารกรุงไทย 

   

 จําแนกตามอาชีพของผู้ขอสินเช่ือที่มีผลต่อปัจจัยด้านความเข้าใจหลักเกณฑ์สินเช่ือ           

 ผลพบว่าธนาคารต้องมีการประชาสัมพนัธ์หลักเกณฑ์ของสินเช่ือสิทธิสวสัดิการเพื่อให้

หน่วยงานผูข้อสินเช่ือและผูข้อสินเช่ือเขา้ใจ ประกอบการตดัสินใจในการขอสินเช่ือในคร้ังน้ีมากข้ึน  
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เน่ืองจากหลกัเกณฑ์ของสินเช่ือสิทธิสวสัดิการตามขอ้ตกลงลงนามระหว่างหน่วยงานและธนาคารว่า

หน่วยงานตอ้งทาํการหักบญัชีเงินเดือนผูข้อสินเช่ือเพื่อนําส่งให้กับทางธนาคาร หากหน่วยงานไม่

สามารถหักนาํส่งบญัชีผูข้อสินเช่ือได ้อาทิเช่น ผูข้อสินเช่ือไดล้าออกจากหน่วย ทางธนาคารจะมีการ

ปรับเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียตามความเส่ียงท่ีธนาคารได้รับ จาก MRR + 0.75 เพิ่มเป็น MRR + 7         

 ดงันั้นหน่วยงานต้องสร้างความเข้าใจให้กบัหน่วยงาน และผูข้อสินเช่ือให้เขา้ใจ เน่ืองจาก

พฤติกรรมท่ีผ่านมาลูกคา้ผูข้อสินเช่ือไม่เขา้ใจหลักเกณฑ์ของสินเช่ือสิทธิสวสัดิการ คิดเป็นร้อยละ 

71.30 เป็นอตัราท่ีสูงมาก 

         จําแนกตามอาชีพของผู้กู้กบับุคคลทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือสิทธิ

สวสัดิการของผู้กู้                                                                                                                                    

 ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการผูท่ี้มีอิทธิพลสูงสุดในการตดัสินใจในการ

ขอสินเช่ือกบัทางธนาคารกรุงไทย คือตวัผูข้อสินเช่ือเอง ดงันั้นทางธนาคารสามารถท่ีจะประชาสัมพนัธ์

ผลิตภณัฑสิ์นเช่ืออเนกประสงคข์า้ราชการไดเ้ขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดง่้าย โดยการประชาสัมพนัธ์ตาม

หน่วยงานขา้ราชการ และรัฐวสิาหกิจได ้เพราะผูข้อสินเช่ือเองท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจมากท่ีสุด 
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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

ผลการศึกษา 

 สินเช่ืออเนกประสงค์สําหรับขา้ราชการและรัฐวิสาหกิจของธนาคารกรุงไทย  ถือเป็นส่วน

หน่ึงท่ีหลายๆหน่วยงานทั้งขา้ราชการ และรัฐวิสาหกิจให้ความร่วมมือกบัทางธนาคารกรุงไทย โดย

สิทธิสวสัดิการดงักล่าวถือเป็นการให้สิทธิตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนท่ีไดรั้บ  และเพื่อช่วยให้

ขา้ราชการมีความรู้สึกสะดวกสบายและมีความมัน่คงในการดาํรงชีวิต การให้สิทธิสวสัดิการและ

ประโยชน์เก้ือกูลลว้นเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการเสริมสร้างขวญักาํลงัใจให้ขา้ราชการปฏิบติังานได้

อย่างมีประสิทธิภาพและบงัเกิดประสิทธิผล ตลอดจนจูงใจให้ผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถเข้ามารับ

ราชการและรักษาบุคคลเหล่านั้นให้อยู่ในระบบราชการ  รวมถึงการยกระดบัคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของ

ขา้ราชการ ลูกจา้งประจาํ และพนกังาน ซ่ึงทางธนาคารกรุงไทยเล็งเห็นวา่ยงัมีกลุ่มลูกคา้สินเช่ือสินเช่ือ

อเนกประสงคส์ําหรับขา้ราชการและรัฐวิสาหกิจหลายหน่วยงานท่ีตอ้งการร่วมมือลงนาม MOU และมี

บญัชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย จึงมีโอกาสขยายฐานกลุ่มลูกคา้สินเช่ืออเนกประสงค์สําหรับ

ขา้ราชการและรัฐวสิาหกิจไดเ้พิ่มข้ึน พร้อมทั้งการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีประสิทธิภาพความสอดคลอ้ง

กบัสถานการณ์ในปัจจุบนั  และการเขา้ถึงลูกคา้ให้มากข้ึน การศึกษาเร่ือง ศึกษาพฤติกรรมและความ  

พึงพอใจการให้บริการดา้นสินเช่ือสิทธิสวสัดิการตามขอ้ตกลงระหวา่งหน่วยงานกบัธนาคารกรุงไทย 

ในจงัหวดัปทุมธานี  มีวตัถุประสงค์ของการศึกษา 3 ประการ คือ เพื่อศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลของ

ผูใ้ชบ้ริการดา้นสินเช่ือสิทธิสวสัดิการ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือจากส่วนประสม

ทางการตลาดการท่ีมีต่องานบริการด้านสินเช่ือธนาคารกรุงไทย และเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

เลือกใชบ้ริการสินเช่ือสิทธิสวสัดิการภาครัฐ  

การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัเลือกจาํนวนประชากรจากลูกคา้สินเช่ืออเนกประสงค์สําหรับขา้ราชการ

และรัฐวิสาหกิจของธนาคารกรุงไทย ทั้งรายเดิมและรายใหม่ท่ีไดรั้บการอนุมติัสินเช่ืออเนกประสงค์

สําหรับขา้ราชการ 11 สาขาในเขตพื้นท่ีปทุมธานี  จาํนวน 5,878 ราย มาทาํการศึกษาเป็นกลุ่มตวัอยา่ง

ลูกคา้สินเช่ือจาํนวน  400 ราย แลว้นาํขอ้มูลมาทาํการวิเคราะห์ดา้นสถิติเชิงพรรณา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อย

ละ ภายใตก้ารใชท้ฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด  แลว้ทาํการทดสอบสมมติฐานของความสัมพนัธ์ดว้ย

การทดสอบไคสแควร์ ณ ระดบันยัสําคญัทางสถิตท่ีระดบั 0.05  และแสดงผลการเปรียบเทียบลกัษณะ

การกระจายของขอ้มูลดว้ยการทาํ crosstabs ภายใตแ้นวคิดกระบวนการตดัสินใจซ้ือ  
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  ผลจากการศึกษาด้านความพงึพอใจของผู้ใช้บริการด้านสินเช่ือสิทธิสวสัดิการธนาคารกรุงไทย 

ในเขตพืน้ทีป่ทุมธานี  

 ดา้นผลิตภณัฑ์ พบวา่ วงเงินสินเช่ืออยูใ่นระดบัความพอใจมาก ระยะเวลาการผอ่นชาํระอยูใ่น

ระดบัพอใจ และการใชบุ้คคลคํ้าประกนัวงเงินอยูใ่นระดบัพอใจมาก 

 ดา้นราคา พบวา่ อตัราดอกเบ้ียอยูใ่นระดบัพอใจมาก จาํนวนเงินผอ่นงวดอยูใ่นระดบัพอใจมาก  

และค่าธรรมเนียมการดาํเนินงานอยูใ่นระดบัพอใจมาก  

 ด้านสถานท่ีการให้บริการ พบว่า ทาํเลท่ีตั้งของสาขาท่ีเข้ารับการบริการอยู่ในระดับพอใจ  

จาํนวนสาขาในจงัหวดัปทุมธานีอยูใ่นระดบัพอใจมาก และสถานท่ีส่ิงอาํนวยความสะดวกอยูใ่นระดบั

พอใจมาก 

  

 ดา้นส่งเสริมทางการตลาด พบวา่ ธนาคารให้ขอ้มูลดา้นสินเช่ือกบัลูกคา้อยูใ่นระดบัพอใจมาก   

ลูกคา้รับรู้ข่าวสารดา้นสินเช่ือผ่านหน่วยงานตนเองอยู่ในระดบัพอใจมาก และธนาคารมีการโฆษณา 

ประชาสัมพนัธ์ ชดัเจนอยูใ่นระดบัพอใจมาก  

 

 ดา้นพนกังาน พบวา่ พนกังานมีความรู้ความสามารถในการให้บริการดา้นสินเช่ืออยู่ในระดบั

พอใจมาก  การใหบ้ริการลูกคา้ของพนกังานอยูใ่นระดบัพอใจ  และความมีมนุษยส์ัมพนัธ์ของพนกังาน

กบัลูกคา้อยูใ่นระดบัพอใจมาก 

  

 ดา้นกระบวนการ พบว่า ความรวดเร็วในการอนุมติัสินเช่ืออยู่ในระดบัพอใจ ขั้นตอนขอการ

อนุมติัสินเช่ืออยูใ่นระดบัพอใจ และขั้นตอนการจดัทาํนิติกรรมอยูใ่นระดบัพอใจมาก 

 

 ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ พบว่า ความเป็นระเบียบสถานท่ีให้บริการของธนาคารในระดบั

พอใจมาก และส่ิงอาํนวยความสะดวกของในระดบัพอใจมาก  
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 ผลจากการศึกษาด้านปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการสินเช่ือสิทธิสวัสดิการที่มีผลต่อปัจจัยที่มี

ผลต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือสิทธิสวสัดิการภาครัฐ ของธนาคารกรุงไทยในจังหวดัปทุมธานี 

  

 ปัจจยัด้านอายุผูกู้ ้ พบว่า ไม่มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัด้านเลือกระยะเวลาผ่อนชาํระของผูข้อ

สินเช่ือ ปัจจยัด้านอิทธิพลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือสิทธิสวสัดิการ ปัจจยัด้าน

แหล่งขอ้มูลการขอสินเช่ือ ปัจจยัดา้นความเขา้ใจหลกัเกณฑ์ของสินเช่ือ ปัจจยัทางดา้นวตัถุประสงคใ์น

การขอสินเช่ือ และปัจจยัทางดา้นวงเงินสินเช่ือท่ีลูกคา้มีอยู ่

      

 ปัจจยัดา้นอายุผูกู้ ้พบวา่ มีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัดา้นความความจาํเป็นในการขอสินเช่ือสิทธิ

สวสัดิการ ซ่ึงผูข้อสินเช่ือเห็นว่าความจาํเป็นและควรมีสินเช่ือสิทธิสวสัดิการน้ีไวเ้พื่อใช้จ่ายในยาม

ฉุกเฉิน โดยเพราะผูกู้อ้ายุ 31-40 ปี เห็นวา่สินเช่ือสิทธิสวสัดิการมีความมีจาํเป็นมากท่ีสุด เน่ืองจากเป็น

ช่วงวยัท่ีมีภาระและค่าใชจ่้ายในการดาํรงชีวติเพื่อสร้างความมัน่คงในอนาคต 

    

             ปัจจยัดา้นระดบัการศึกษา พบว่า ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัดา้นในการเลือกระยะเวลาผ่อน

ชาํระของผูกู้ ้ปัจจยัดา้นอิทธิพลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือสิทธิสวสัดิการ ปัจจยัดา้น

แหล่งขอ้มูลการขอสินเช่ือ ปัจจยัดา้นความเขา้ใจหลกัเกณฑ์ของสินเช่ือ ปัจจยัทางดา้นวตัถุประสงคใ์น

การขอสินเช่ือ ปัจจยัทางด้านวงเงินสินเช่ือท่ีลูกคา้มีอยู่ และปัจจยัด้านความความจาํเป็นในการขอ

สินเช่ือ 

 

 ปัจจยัดา้นอาชีพผูข้อสินเช่ือ พบว่า ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัดา้นการเลือกระยะเวลาผ่อน

ชาํระของผูกู้ ้ปัจจยัดา้นความเขา้ใจหลกัเกณฑ์ของสินเช่ือ ปัจจยัทางดา้นวตัถุประสงคใ์นการขอสินเช่ือ 

ปัจจยัทางดา้นวงเงินสินเช่ือท่ีลูกคา้มีอยู ่และปัจจยัดา้นความความจาํเป็นในการขอสินเช่ือ 

 

 ปัจจยัดา้นอาชีพผูข้อสินเช่ือ พบว่า มีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัดา้นการตดัสินใจเลือกใช้บริการ

สินเช่ือสิทธิสวสัดิการ  บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการส่วนใหญ่อาํนาจการตดัสินใจ

อยูท่ี่ผูสิ้นเช่ือมากท่ีสุด ดา้นครอบครัว เพื่อนร่วมงานมีบทบาทการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพียง

เล็กนอ้ยเท่านั้น  

    

  ปัจจยัดา้นอาชีพผูข้อสินเช่ือ พบวา่ มีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการจาก

แหล่งขอ้มูลสินเช่ือต่างๆ  พบวา่ ผูข้อสินเช่ือไม่เคยรับทราบแหล่งขอ้มูลดา้นสินเช่ือสิทธิสวสัดิการแต่

เป็นการศึกษาด้วยตนเองจากความต้องการหาแหล่งวงเงินสินเช่ือ  ไม่ได้เกิดจากการโฆษณา

ประชาสัมพนัธ์จากหน่วยงานหรือจากธนาคาร 
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ปัจจยัด้านอาชีพผูข้อสินเช่ือ  พบว่า  มีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัด้านความเข้าใจหลกัเกณฑ์ของ

สินเช่ือ จากการศึกษาผูกู้ส่้วนใหญ่ไม่เขา้ใจหลกัเกณฑ์ของสินเช่ือสิทธิสวสัดิการ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า

เจา้หน้าท่ีของทางธนาคารขาดการอธิบายท่ีชดัเจนในหลกัเกณฑ์ท่ีธนาคารกาํหนดและหน่วยงานตน้

สังกดัของผูข้อสินเช่ือไม่ไดมี้การประชาสัมพนัธ์ให้กบัพนกังานทราบถึงกฎระเบียบขอ้ตกลงระหว่าง

หน่วยงานและธนาคาร 

 

 ปัจจยัดา้นรายไดผู้ข้อสินเช่ือ พบว่า ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อด้านการเลือกระยะเวลาผ่อนชาํระ

ของผูกู้ ้ ปัจจยัด้านอิทธิพลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือสิทธิสวสัดิการ ปัจจยัด้าน

แหล่งขอ้มูลการขอสินเช่ือ ปัจจยัดา้นความเขา้ใจหลกัเกณฑ์ของสินเช่ือ ปัจจยัทางดา้นวตัถุประสงคใ์น

การขอสินเช่ือ ปัจจยัทางด้านวงเงินสินเช่ือท่ีลูกคา้มีอยู่ และปัจจยัด้านความความจาํเป็นในการขอ

สินเช่ือ 

   

 ดงันั้นจากผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ใช้บริการสินเช่ือสวสัดิการ สามารถนาํมาปรับปรุงดา้นการบริการ ประชาสัมพนัธ์ และนาํมาพฒันา

ผลิตภณัฑใ์หต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้ไดม้ากยิง่ข้ึน 
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ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

  

 1.ธนาคารควรปรับปรุงด้านการให้บริการของพนักงานสินเช่ือโดยมีการวดัผลด้านการ

ให้บริการด้านสินเช่ือกับเจา้หน้าท่ีและให้ความสําคญัเร่ือง Service mind  พร้อมทั้งควรปรับปรุง

ขั้นตอนกระบวนการใหเ้กิดความรวดเร็วมากข้ึน เร่ิมตั้งแต่ลูกคา้ไดย้ื่นเอกสารขอสินเช่ือ จน ถึงขั้นตอน

การทราบผลอนุมติั  เน่ืองจากธนาคารกรุงไทยไดเ้ร่ิมมีการปรับเปล่ียนขั้นตอนการพิจารณาสินเช่ือให้

เป็นไปตามรูปแบบเด่ียวกนักบัธนาคารพาณิชยอ่ื์นๆโดยมีการ ตั้งศูนยอ์นุมติัสินเช่ือ เพื่อทาํการวิเคราะห์

สินเช่ือโดยตรง และป้องกันความเส่ียงจากการอนุมติัเองของสาขา และ เพิ่มความรวดเร็วในการ

ใหบ้ริการมากข้ึน  

 อย่างไรกระบวนการดงักล่าวอยู่ระหวา่งการปรับเปล่ียนการดาํเนินงาน การประสานงานจาก

สาขาให้การส่งเร่ืองลูกค้ากบัศูนย ์ทาํให้เกิดข้อขดัข้อง งานล่าช้า จึงต้องทาํการพฒันาปรับเปล่ียน

โครงสร้างการดาํเนินใหเ้ป็นท่ีพึงพอใจกบัลูกคา้สูงสุด 

 2. ธนาคารควรแจง้ให้ลูกคา้ทราบถึงหลกัเกณฑ์ของสินเช่ือสิทธิสวสัดิการ สาเหตุหลกัเกิดจาก

การขาดการช้ีแจง การประชาสัมพนัธ์จากธนาคารกรุงไทย และหน่วยงานตน้สังกดั เน่ืองจากกลุ่มลูกคา้

ขา้ราชการ รัฐวสิาหกิจ ไดรั้บทราบวา่มีสิทธิสวสัดิการกบัทางธนาคาร แต่ไม่ทราบถึงหลกัเกณฑ์การขอ

สินเช่ือและเง่ือนไขท่ีธนาคารกาํหนด กรณีท่ีลูกค้ายงัคงเป็นลูกหน้ีกับธนาคาร เช่น การแจ้งกรณี

โอนยา้ยบญัชีเงินเดือน การส้ินสุดสภาพการเป็นพนกังาน การเปล่ียนแปลงหลกัประกนั ค่าธรรมเนียม

การจดัการเงินกู้ เป็นต้น ทาํให้เกิดปัญหาภายหลัง เช่น  ธนาคารไม่สามารถหักบญัชีเงินเดือนได้

เน่ืองจากลูกคา้ไม่ไดแ้จง้วา่มีการเปล่ียนแปลงบญัชีเงินเดือนหรือยา้ยหน่วยงาน จนก่อให้ดอกเบ้ียปรับ

และค่าธรรมเนียมชําระล่าช้าจากทางธนาคาร  การปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียกรณีลูกค้าได้พ้นสภาพ

พนกังานหรือลาออก ปัญหาเหล่าน้ีก่อใหเ้กิดขอ้ร้องเรียนจากลูกคา้ 

   ดงันั้นทางธนาคารควรแจง้ให้ลูกคา้ เพื่อให้ลูกคา้เกิดความเขา้ใจหลกัเกณฑ์ของสินเช่ือสิทธิ

สวสัดิการเพื่อสร้างความโปร่งใส และความเขา้ใจใหก้บัลูกคา้มากข้ึน 
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ข้อเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังต่อไป 

 

 1. ควรทาํการเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างสินเช่ือสิทธิสวสัดิการจากสํานักงานเขตอ่ืนๆ ภายใน

กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวดั  เน่ืองจากธนาคารกรุงไทยได้มีการลงนามร่วมกับ

หน่วยงานข้าราชการและรัฐวิสาหกิจหลายหน่วยงานทัว่ประเทศ กลุ่มตัวอย่างจึงมีความแตกต่าง

ทางดา้นสภาพแวดลอ้ม สังคม  ทั้งน้ีเพื่อนาํผลการศึกษามาเปรียบเทียบทางดา้นพฤติกรรมผูข้อสินเช่ือ

และความพึงพอใจในแต่ละด้านของส่วนประสมทางการตลาด อนันําไปสู่ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์

สาํหรับธนาคารกรุงไทยในอนาคต 

 2. ควรมีการขยายขอบเขตเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาให้กวา้งขวางมากข้ึน เช่น การสัมภาษณ์ 

การสนทนากลุ่มตวัอยา่ง เป็นตน้ เพื่อให้ไดรั้บขอ้มูลท่ีหลากหลายและครอบคลุม อนัเป็นประโยชน์ต่อ

การวิจยัพฒันาผลิตภณัฑ์สินเช่ือ และ ปรับปรุงดา้นการบริการ กระบวนการทาํงานให้สอดคล้องต่อ

ความตอ้งการของผูข้อสินเช่ือ 

 3. ควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาทางดา้นพฤติกรรมการใชจ้่ายส่วนบุคคล และภาระหน้ีของ

ขา้ราชการและรัฐวิสาหกิจเพิ่มเติม เน่ืองจากผูค้น้ควา้ไดอ้อกแบบสอบถาม ดา้นวตัถุประสงค์การขอ

สินเช่ืออเนกประสงค์ในคร้ังน้ี พบวา่ผูข้อสินเช่ือส่วนใหญ่ มีวตัถุประสงค์เพื่อนาํไปชาํระสินเช่ือส่วน

บุคคล บตัรเครดิต บตัรกดเงินสด และชาํระหน้ีอ่ืน 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง ศึกษาพฤติกรรมและความพงึพอใจการให้บริการด้านสินเช่ือสิทธิสวสัดิการ (  MOU ) ตาม

ข้อตกลงระหว่างหน่วยงานกับธนาคารกรุงไทย ในเขตปทุมธานี 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาค้นคว้าอิสระ จัดทําขึ้นเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล

ประกอบการศึกษาของนิสิตปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยข้อมูลที่ได้รับจากท่านจะเป็นข้อมูลในการศึกษาเท่าน้ัน ผู้ศึกษาจึงใคร่

ยอความกรุณาจากท่านในการตอบแบบสอบถาม และขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการ

ตอบแบบสอบถามคร้ังนี ้

แบบสอบถามนีป้ระกอบไปด้วย 4 ส่วน 

ส่วนที ่1  แบบสอบถามปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนที ่2  แบบสอบถามความพึงพอใจลูกคา้ท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือสิทธิสวสัดิการ (MOU ) 

ส่วนที ่3  แบบสอบถามดา้นพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือสิทธิสวสัดิการ (MOU ) 

ส่วนที่ 4 ความตอ้งการและขอ้เสนอแนะให้ปรับปรุงสินเช่ือของผูใ้ช้บริการสินเช่ือสิทธิสวสัดิการ 

(MOU ) 

 

 

No…………………………………………... 

ผูจ้ดัเกบ็เอกสาร………………….………….. 

วนั/เวลา/สาขา……………………..…………. 
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ส่วนที1่ ข้อมูลทัว่ไปของแบบสอบถาม 

1. เพศ               ชาย            หญงิ 

2. อายุ                 ตํ่ากว่า 25 ปี            25 – 30 ปี            31-40 ปี        41-50 ปี          50 ปีขึน้ไป 

3. ระดับการศึกษา 

              ปวช/ปวส/อนุปริญญา                     ปริญญาตรี 

              ปริญญาโท หรือสูงกว่า                    อ่ืนๆโปรดระบุ...................... 

4. อาชีพ 

              ข้าราชการ                    พนักงานรัฐวสิาหกจิ                ลูกจ้างประจํา 

5. อายุการทาํงานเข้ารับราชการ หรือพนักงานรัฐวสิาหกจิ ลูกจ้างประจําในหน่วยงาน 

              น้อยกว่า 2 ปี                                      มากกว่า  2 แต่ไม่ถึง 3 ปี 

              มากกว่า 3 ปี แต่ไม่ถึง 5  ปี                 5 ปี ขึน้ไป             

6. รายได้ต่อเดือน  

             ตํ่ากว่า 10,000 บาท                           10,001 – 20,000 บาท 

              20,001-30,000 บาท                        30,001 ขึน้ไป 

7. การเข้าใช้บริการสินเช่ือกบัธนาคารกรุงไทย 

                 ผู้กู้รายเดิม                                    ผู้กู้รายใหม่ 
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ส่วนที ่2 แบบสอบถามความพงึพอใจลูกค้าทีม่ีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือสิทธิสวสัดิการ (MOU ) 

ความพึงพอใจท่ีมีผลต่อการเลือกบริการ พอใจมาก

ท่ีสุด( 5 ) 

พอใจมาก 

( 4 ) 

พอใจ( 3 ) พอใจนอ้ย

(2) 

ไม่พอใจ

(1) 

1. ผลติภัณฑ์ 

1.1  วงเงินสินเช่ือสูงสุดไม่เกิน 

1,500,000 บาท / คน 

1.2  ระยะเวลาในการผ่อนชําระ

สูงสุดไม่เกิน 15 ปี 

1.3 ผูกู้ก้รณีไม่ถึง C7 ต้องใช้บุคคล

คํา้ประกนัวงเงิน 

 

…………. 

…………. 

…………. 

 

…………. 

…………. 

…………. 

 

…………. 

…………. 

…………. 

 

…………. 

…………. 

…………. 

 

………… 

………… 

………… 

 

2. ราคาอตัราดอกเบีย้ 

2.1 อตัราดอกเบ้ีย MRR + 0.75 

( ปัจจุบนั MRR = 8 ) 

2.2 จาํนวนเงินผ่อนงวด  ( วงเงินกู้

100,000 / 1,000 ต่อเดือน )กรณี

ระยะการผอ่นชาํระ 15 ปี 

          2.3 ค่าธรรมเนียมการดาํเนินงาน 

 

………….. 

 

………….. 

………….. 

 

…………. 

 

…………. 

…………. 

 

…………. 

 

…………. 

…………. 

 

…………. 

 

…………. 

…………. 

 

………… 

 

………… 

………… 

3. ด้านสถานทีก่ารให้บริการ 

       3.1 ทาํเลท่ีตั้งของสาขาท่ีเขา้รับการ

บริการ 

       3.2 จาํนวนสาขาในจงัหวดัปทุมธานี 

      3.3 สถานท่ี,ส่ิงอาํนวยความท่ี เช่น

จอดรถ 

 

…………. 

…………. 

…………. 

 

…………. 

…………. 

………… 

 

…………. 

…………. 

………… 

 

…………. 

…………. 

…………. 

 

………… 

………… 

………..... 

4. ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด 

       4.1 ธนาคารให้ขอ้มูลดา้นสินเช่ือกบั

ลูกคา้ครบถว้น 
………….. …………. …………. …………. …………. 
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ความพึงพอใจท่ีมีผลต่อการเลือกบริการ พอใจมาก

ท่ีสุด( 5 ) 

พอใจมาก 

( 4 ) 

พอใจ( 3 ) พอใจนอ้ย

(2) 

ไม่พอใจ 

(1) 

      4.2 ท่านรับรู้ข่าวสารดา้นสินเช่ือผา่น

หน่วยงานตนเองอยา่งครบถว้น 

4.3 ธ น า ค า ร มี ก า ร โ ฆ ษ ณ า 

ประชาสัมพนัธ์ ชดัเจน  

…………. 

………… 

…………. 

…………. 

…………. 

…………. 

………….. 

………….. 

…………. 

…………. 

5 ด้านพนักงาน 

     5.1  พนกังานมีความรู้ ความสามารถ

ในการใหบ้ริการดา้นสินเช่ือ 

      5.2 การใหบ้ริการลูกคา้ของพนกังาน 

         5.3 ความมีมนุษยส์ัมพนัธ์ของ

พนกังานกบัลูกคา้ 

 

………….. 

 

………….. 

………….. 

 

…………. 

 

…………. 

…………. 

 

…………. 

 

…………. 

…………. 

 

…………. 

 

…………. 

…………. 

 

…………. 

 

…………. 

…………. 

6.กระบวนการให้บริการ 

      6.1  ความรวดเร็วในการอนุมติั

สินเช่ือ 

      6.2 ขั้นตอนขอการอนุมติัสินเช่ือ 

     6.3 ขั้นตอนการจดัทาํนิติกรรม การ

เซ็นตส์ัญญา 

 

………….. 

………….. 

………….. 

 

………….. 

………….. 

………….. 

 

………….. 

………….. 

………….. 

 

………….. 

………….. 

………….. 

 

………….. 

………….. 

………….. 

7. ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 

     7.1ความเป็นระเบียบของธนาคาร 

     7.2 ส่ิงอาํนวยความสะดวกของ

ธนาคาร อุปกรณ์ ต่างๆ 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 
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ส่วนที ่3 แบบสอบถามด้านปัจจัยทีม่ีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือสิทธิสวสัดิการ (MOU ) 

1. ท่านรับทราบขอ้มูลข่าวสารของสินเช่ือสิทธิสวสัดิการ (MOU ) อยา่งไร  

( ) 1. ส่ือโฆษณา/ประชาสัมพนัธ์   ( ) 2. จากหน่วยงาน ( ฝ่ายบุคคล,เพื่อนร่วมงาน) 

( ) 3. จากธนาคาร (พนกังาน)                ( ) 4. ไม่เคยรับทราบ ( ศึกษาดว้ยตนเอง) 

2. ท่านทราบ และเขา้ใจหลกัเกณฑข์องสินเช่ือสิทธิสวสัดิการ (MOU ) หรือไม่  

  ( ) 1. ทราบ/เขา้ใจ     ( ) 2. ไม่ทราบ/ไม่เขา้ใจ  

3. ท่านคิดวา่ สินเช่ือสิทธิสวสัดิการ (MOU ) มีความจาํเป็นต่อท่านหรือไม่  

( ) 1. จาํเป็น      ( ) 2. ไม่จาํเป็น  

4. วตัถุประสงคใ์นการกูสิ้นเช่ืออเนกประสงค ์ 

( ) 1. ชาํระหน้ีสถาบนัการเงินอ่ืน   ( ) 2. สาํรองไวใ้ชย้ามฉุกเฉิน  

( ) 3. เพื่อใชอุ้ปโภค บริโภค   ( ) 4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)  

5. วงเงินกูท่ี้ไดข้อสินเช่ือ ( รวมทั้งวงเงินเดิมและวงเงินใหม่ ) 

( ) 1. ตํ่ากวา่ 500,000 ( ) 2. 500,001 – 1,000,000 บาท     ( ) 3. 1,000,001  - 1,500,000   

6. ระยะเวลาผอ่นชาํระ  

( ) 1. ระยะเวลา 1-5 ปี   ( ) 2. ระยะเวลา 6-10  ปี 

( ) 3.ระยะเวลา 11-15  ปี  ( ) 4. สูงสุดท่ีธนาคารกาํหนด  

7. ช่วงเวลาท่ีท่ีขอสินเช่ือ 

( ) 1.มกราคม- มีนาคม  ( ) 2. เมษายน -มิถุนายน 

( ) 3.กรกฎาคม – กนัยายน ( ) 4. ตุลาคม – ธนัวาคม  

8.วงเงินสินเช่ือท่ีลูกคา้มีอยูแ่ลว้ ( ในท่ีน้ีรวมเงินกูส้หรณ์จากหน่วยงานตน้สังกดันอกเน่ืองจากสถาบนั

การเงิน ) 

( ) 1. มี 1วงเงิน  ( ) 2. มีมากกวา่ 1 วงเงิน    ( ) 3.ไม่เคยมี  

9.ช่องทางการสมคัร 

( ) 1. สมคัรท่ีสาขา      ( ) 2. สมคัรออนไลน์ 

10.บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือสิทธิสวสัดิการ 

( ) 1.เพื่อน  ( ) 2. ตนเอง 

( ) 3.ครอบครัว  ( ) 4. ท่ีทาํงาน 

( ) 5.พนกังาน 
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ส่วนที ่4 ความต้องการและข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงสินเช่ือของผู้ใช้บริการสินเช่ือสิทธิสวสัดิการ 

(MOU ) 

ท่านตอ้งการใหธ้นาคารกรุงไทยปรับปรุงในเร่ืองใดบา้ง ( กรุณาระบุปัญหาท่ีไดรั้บ) 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

.......................................... 

ขอขอพระคุณทีไ่ด้สละเวลาในการตอบแบบสอบถามในคร้ังนีเ้ป็นอย่างสูง  

นางสาวนิตยา นิยมวัน ผู้ทาํการศึกษา 
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ประวตัิการศึกษาและการทาํงาน 

ช่ือ-นามสกุล      นางสาวนิตยา นิยมวนั 

วนั เดือน ปีทีเ่กดิ     26 พฤษภาคม 2529    

สถานทีเ่กดิ      จงัหวดักรุงเทพมหานคร    

ประวติิการศึกษา     บริหารธุรกิจบณัฑิต (การเงิน) 

      มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ธญับุรี 

ตําแหน่งหน้าทีก่ารงานปัจจุบัน                            เจา้หนา้ท่ีอาวุโสซุปเปอร์ไวเซอร์ธุรกิจงานสินเช่ือ  

สถานทีท่าํงาน     ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 
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