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บทคัดย่อ 
 การศกึษาครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์  1) เพ่ือศกึษาคณุลกัษณะสว่นบคุคลของคณะกรรมการกองทนุ
หมูบ้่านและชมุชนเมือง 2) เพ่ือศกึษาด้านปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจในการใช้
บริการสินเช่ือเพ่ือพฒันาชนบทส าหรับกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมือง 3) เพ่ือเปรียบเทียบปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่
การตดัสินใจในการใช้บริการสินเช่ือเพ่ือพฒันาชนบทส าหรับกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมือง จ าแนกตาม
คณุลกัษณะสว่นบคุคล และ4) เพ่ือเสนอแนะแนวทางการให้บริการสินเช่ือเพ่ือพฒันาชนบทส าหรับกองทนุ
หมูบ้่านและชมุชนเมืองของธนาคารออมสินสาขาหนองคาย  กลุม่ตวัอยา่งเป็นกรรมการกองทนุหมูบ้่าน
และชมุชนเมืองในเขตอ าเภอเมืองหนองคาย จ านวน 311 คน สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูคือ  ร้อยละ  
คา่เฉล่ีย  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) การทดสอบสมมตุฐิานใช้การทดสอบคา่ที  (t-test)  การวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว  (One – way ANOVA) และเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคู่  โดยวิธี แอล เอส ดี 
(LSD : Least Significant Different) 
  

                                                                 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ต าบลหนองกอมเกาะ      
อ าเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย 43000 
2 นกัศกึษาหลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ต าบลหนองกอมเกาะ        
อ าเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย 43000 
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 จากการศกึษาพบวา่ ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจในการใช้บริการสินเช่ือเพ่ือพฒันาชนบทส าหรับ
กองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมือง กรณีศกึษา ธนาคารออมสินสาขาหนองคาย โดยภาพรวม  อยูใ่นระดบัมาก 
เรียงตามล าดบัมากไปหาน้อย ดงันี  ้ด้านบคุลากร ด้านผลิตภณัฑ์  ด้านกระบวนการให้บริการ  ด้านราค า 
ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  ด้านชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย และด้านการสง่เสริม
การตลาด การเปรียบเทียบปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจในการใช้บริการ สินเช่ือเพ่ือพฒันาชนบทส าหรับ
กองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมือง จ าแนกตามคณุลกัษณะสว่นบคุคล พบวา่ เพศ  ไมมี่ความแตกตา่งกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 สว่น อาย ุมีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 
0.05 และสถานภาพครอบครัว  ระดบัการศกึษา อาชีพ รายได้รวมเฉล่ียตอ่เดือน มีความแตกตา่งกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
 
ค ำส ำคัญ: การตดัสินใจ, กองทนุหมู่บา้นและชมุชนเมือง, ธนาคารออมสิน 
 
Abstract 
 The objectives of this study were 1) to study the committee’s personal characteristic of 
the Village and City Community Fund, 2) to study the marketing mix factors influence the 
decision to use the service credit for countryside development- Village and City Community 
Fund, 3) to compare factors influence the decision to use the service credit for countryside 
development- Village and City Community Fund based on personal characteristic, and 4) to 
recommend the service provision guideline of credit for countryside development- Village and 
City Community Fund for Government Saving Bank, Nongkhai Branch. The samples in this study 
were 311 persons who were the committees of Village and City Community Fund in Muang 
District, Nongkhai Province. The statistic methods used for data analysis in this study were 
percentage, mean, standard deviation (S.D.), t-test, one-way ANOVA, and least significant 
different (LSD). 
 From the study, it was found that the samples’ opinions about factors influence decision 
to use the service credit for countryside development - Village and City Community Fund for 
case study of Government Saving Bank, Nongkhai Branch, were generally in the significant 
level. The factors were arranged from high to low significant level as following: personnel, 
product, service process, price, physical creation and presentation, place, and promotion. From 
comparison the factors influence the decision to use the service credit for countryside  
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development- Village and City Community Fund based on personal characteristic, it was found 
that gender of the samples had no difference for decision at statistically significant level 0.05. 
Age of the samples influenced the different decision at statistically significant level 0.05. Marital 
status, education level, career, and average monthly income, of the samples influenced the 
different decision at statistically significant level 0.01. 
 
Keywords: Influence Decision, Village and City Community Fund, Government Savings Bank 
 
บทน า 

จากนโยบายของรัฐบาลในการสนบัสนนุให้ทกุหมูบ้่านมีการจดัตัง้กองทนุหมูบ้่านขึน้  เพ่ือเป็นการ
สร้างเสริมแหลง่เงินทนุของชมุชนให้มีความเข้มแข็งในด้านเงินทนุ  โดยรัฐบาลได้  จดัสรรงบประมาณให้กบั
หมูบ้่านท่ีมีความพร้อมในการจดัตัง้กองทนุหมูบ้่าน  ซึง่ในระยะเร่ิมแรก  รัฐบาลได้สนบัสนนุเงินทนุให้กบั
หมูบ้่าน หมูบ้่านละ  1,000,000.00 บาท (หนึง่ล้านบาทถ้วน )  และให้มีการจดัตัง้คณะกรรมการในการ
จดัการและการบริหารให้เป็นไปตามความต้องการของชมุชน  ตลอดระยะเวลา  2-3 ปีของการด าเนินงาน
กองทนุหมูบ้่าน  มีหลายๆ  หมูบ้่านท่ีประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน  และสามารถพฒันาเป็นแหลง่
เงินทนุของประชาชนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ในระดบัหนึง่ โดยในการเร่ิมต้นการจดัตัง้และพฒันาศกัยภาพ
ของกองทนุหมูบ้่านมีหนว่ยงานหลายๆ  แหง่ ได้ให้การสนบัสนนุในการให้ความรู้ด้านตา่งๆ  และท่ีส าคญัมี
หนว่ยงานของรัฐหลายแหง่ได้ให้การสนบัสนนุด้านความรู้ตา่งๆ  ในการด าเนินงานกองทนุหมูบ้่าน  ธนาคาร
ออมสินเป็น  หนว่ยงานหนึง่ซึง่เป็นหลกัในการให้การสนบัสนนุในการจดัตัง้กองทนุหมูบ้่าน  จากการ
ด าเนินงานของกองทนุหมูบ้่านในชว่งท่ีผา่นมาท าให้มองเห็นถึงปัญหาอปุสรรคการด าเนินงานของกองทนุ  
หมูบ้่านท่ียงัมีอยูใ่นหลายประการ  ทัง้ในการจดัการทางการเงิน  การจดัท าบญัชีกองทนุ  การพฒันา  ความ
ตอ่เน่ืองของคณะกรรมการกองทนุหมูบ้่าน  รวมทัง้การวางแผนการจดัการทางการเงินท่ีมี  ประสิทธิภาพ  
ตลอดจนความเข้าใจในเร่ืองเงินทนุของหมูบ้่าน ท่ีส าคญัสภาพเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนไป  ในหลายประการ  และ
ท่ีเป็นปัญหาส าคญัในการด าเนินกองทนุของหมูบ้่าน  คือ ความต้องการ  ด้านเงินทนุท่ีไมเ่พียงพอตอ่ความ
ต้องการของสมาชิกกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมือง (ชาญชยั  ฝอยทอง, 2550) 
 ธนาคารออมสินเป็นสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ก าเนิด ขึน้เม่ือ ปี พ.ศ. 2456  ตามพระราช
ปณิธานของพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จดัตัง้คลงัออมสินในสงักดั
กระทรวงพระคลงัมหาสมบตั ิตอ่มาปี พ.ศ. 2489 ได้ตราพระราชบญัญตัธินาคารออมสินขึน้และ
เปล่ียนเป็นธนาคารออมสิน ในวนัท่ี 1 เมษายน 2490 ในอดีตมีภารกิจหลกัส าคญัในการเป็นธนาคารเพ่ือ
การออม ในขณะท่ีปัจจบุนัธนาคารออมสินมีอายคุรบ 97 ปี และมีบทบาทส าคญัอีกประการหนึง่คือการเข้า 
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มามีบทบาทในการมีสว่นร่วมในการพฒันาและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ   เป็นสถาบนัการเงิน
หลกัในการชว่ยเหลือประชาชนและประเทศชาต ิสร้างความมัน่คงให้แก่ประชาชนทกุระดบันบัวา่เป็นการ
เปล่ียนบทบาทในการให้บริการสินเช่ือโดยตรงกบัประชาชนและบคุคลรายยอ่ยทัว่ไปซึง่เป็นแนวทางท่ี
ธนาคารมุง่เน้นเพราะสามารถพฒันาคณุภาพชีวิตของประชาชน ธนาคารออมสินได้เพิ่มการให้บริการ
สินเช่ือแก่ประชาชนทัว่ไปในระดบัตา่งๆ  ด้วยวิธีท่ีแตกตา่งกนัออกไปตามความเหมาะสมกบักลุม่เป้าหมาย
นอกจากนีย้งัได้น าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเข้ามาให้บริการเพ่ือเข้าสูม่าตรฐานสถาบนัการเงินอ่ืน  (ธนาคารออม
สินรายงานประจ าปี, 2553) 
 ส าหรับเป้าหมายธุรกิจปี 2554 ธนาคารก าหนดให้เงินฝากและสินเช่ือ เตบิโตร้อยละ 8 ตาม
คาดการณ์ทิศทางการเจริญเตบิโตของเศรษฐกิจไทย ธนาคารได้มีเคร่ืองมือในการตดิตาม มีการวิเคราะห์
และประเมินผลกระทบจากปัจจยัเส่ียงตา่งๆ พร้อมก าหนดแนวทาง ออกมาตรการรองรับหรือปรับเปล่ียน
กลยทุธ์ให้ทนักบัเหตกุารณ์ รวมทัง้เตรียมความพร้อมของบคุลากร เพ่ือให้ผลการด าเนินงานของธนาคาร
บรรลตุามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ (ธนาคารออมสินรายงานประจ าปี, 2553) 
 ธนาคารออมสินเป็นหนว่ยงานท่ีให้การสนบัสนนุในการจดัตัง้กองทนุหมูบ้่าน ตามนโยบายของ
รัฐบาลมาตัง้แตเ่ร่ิมโครงการเม่ือปี 2544 โดยรัฐบาลให้เงินสนบัสนนุหมูบ้่านละ 1 ล้านบาท เพ่ือเป็นแหลง่
เงินทนุส าหรับลงทนุสร้างอาชีพเสริมให้กบัประชาชน หรือวิสาหกิจขนาดเล็กในครัวเรือน เพ่ือเพิ่มรายได้
ให้แก่ประชาชนในชมุชน  ซึง่เงินกองทนุท่ีได้ไมเ่พียงพอตอ่ความต้องการของสมาชิกกองทนุหมูบ้่าน  
ธนาคารออมสินจงึมีการขยายการให้บริการสินเช่ือโดยใช้ช่ือสินเช่ือเพ่ือพฒันาชนบทส าหรับกองทนุหมูบ้่าน
และชมุชนเมือง ในปี 2546  โดยวงเงินให้กู้จ านวน   1 ล้านบาท  ส าหรับกองทนุหมูบ้่านท่ีมีความเข้มแข็ง
และมีการบริหารจดัการท่ีดีและมีวินยัทางการเงิน ซึง่ก็ประสบความส าเร็จด้วยดี  แตก็่ยงัมีบางหมูบ้่านซึง่มี
สมาชิกจ านวนมากท่ีใช้บริการสินเช่ือกบัธนาคารออมสินแล้วก็ยงัไมเ่พียงพอส าหรับสมาชิก ตอ่มาในปี 
2551 ธนาคารมีการเพิ่มวงเงินให้กู้ เป็นหมูบ้่านละ 3 ล้านบาท  ซึง่ธนาคารออมสินมีการเปิดให้บริการ
สินเช่ือเพ่ือพฒันาชนบทส าหรับกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมืองทกุสาขาทัว่ประเทศ    
 ดงันัน้  ผู้วิจยัจงึเห็นความส าคญัในการศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจในการใช้บริการสินเช่ือ
เพ่ือพฒันาชนบทส าหรับกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมืองกบัธนาคารออมสินสาขาหนองคาย เพ่ือใช้ในการ
ปรับปรุงการให้บริการของธนาคารออมสินสาขาหนองคายเพ่ือให้สามารถตอบสนองตอ่ความต้องการของ
สมาชิกกองทนุหมูบ้่านให้ได้มากท่ีสดุ  ซึง่ธนาคารออมสินสาขาหนองคายมีจ านวนกองทนุหมูบ้่านและ
ชมุชนเมืองในความรับผิดชอบทัง้สิน้ 118 หมูบ้่าน แตมี่การใช้บริการสินเช่ือเพ่ือกบัธนาคารออมสินสาขา
หนองคายเพียง 30  หมูบ้่าน ซึง่จะเห็นได้วา่ยงัมีอีก 88 หมูบ้่าน ท่ียงัไมไ่ด้ใช้บริการสินเช่ือกบัธนาคารออม
สินสาขาหนองคาย  โดยในการศกึษามีประเดน็ปัญหาท่ีศกึษาคือปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจในการใช้
บริการสินเช่ือเพ่ือพฒันาชนบทส าหรับกองทนุหมูบ้่าน และชมุชนเมืองกบัธนาคารออมสินสาขาหนองคาย   
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ในด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านชอ่งทางการให้บริการ ด้านการสง่เสริมการตลาด ด้านบคุลากร  ด้าน
ลกัษณะทางกายภาพ  และด้านกระบวนการให้บริการ  เพ่ือน าข้อมลูท่ีได้ไปใช้ในการปรับปรุงการให้บริการ
ของธนาคารออมสินสาขาหนองคายตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศกึษาคณุลกัษณะสว่นบคุคลของคณะกรรมการกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมือง 
 2. เพ่ือศกึษาปัจจยัด้านสว่นประสมทางการตลาดท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจในการใช้บริการสินเช่ือ
เพ่ือพฒันาชนบทส าหรับกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมือง กรณีศกึษา ธนาคารออมสิน สาขาหนองคาย 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบปัจจยัด้านสว่นประสมทางการตลาดท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจในการใช้บริการ
สินเช่ือเพ่ือพฒันาชนบทส าหรับกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมือง กรณีศกึษา ธนาคารออมสิน  สาขา
หนองคาย จ าแนกตามคณุลกัษณะสว่นบคุคล 
 4. เพ่ือเสนอแนะแนวทางการให้บริการสินเช่ือเพ่ือพฒันาชนบทส าหรับกองทนุหมูบ้่านและชมุชน
เมือง ของธนาคารออมสิน สาขาหนองคาย 
 
สมมุตฐิานการวิจัย 
 1.  คณะกรรมการกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมืองท่ีมีเพศตา่งกนัสง่ผลตอ่การตดัสินใจในการใช้
บริการสินเช่ือเพ่ือพฒันาชนบทส าหรับกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมือง กรณีศกึษา ธนาคารออมสิน  สาขา 
หนองคาย แตกตา่งกนั 
 2. คณะกรรมการกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมืองท่ีมีอายตุา่งกนัสง่ผลตอ่การตดัสินใจในการใช้
บริการสินเช่ือเพ่ือพฒันาชนบทส าหรับกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมือง กรณีศกึษา ธนาคารออมสิน  สาขา 
หนองคาย แตกตา่งกนั 

3. คณะกรรมการกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมืองท่ีมีสถานภาพครอบครัวตา่งกนัสง่ผลตอ่การ
ตดัสินใจในการใช้บริการสินเช่ือเพ่ือพฒันาชนบทส าหรับกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมือง กรณีศกึษา 
ธนาคารออมสิน สาขาหนองคาย แตกตา่งกนั 

4. คณะกรรมการกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมืองท่ีมีระดบัการศกึษาตา่งกนัสง่ผลตอ่การตดัสินใจ
ในการใช้บริการสินเช่ือเพ่ือพฒันาชนบทส าหรับกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมือง กรณีศกึษา ธนาคารออม
สิน สาขาหนองคาย แตกตา่งกนั 
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5. คณะกรรมการกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมืองท่ีอาชีพตา่งกนัสง่ผลตอ่การตดัสินใจในการใช้

บริการสินเช่ือเพ่ือพฒันาชนบทส าหรับกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมือง กรณีศกึษา ธนาคารออมสิน  สาขา
หนองคาย แตกตา่งกนั 

6. คณะกรรมการกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมืองท่ีรายได้ตา่งกนัสง่ผลตอ่การตดัสินใจในการใช้
บริการสินเช่ือเพ่ือพฒันาชนบทส าหรับกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมือง กรณีศกึษา ธนาคารออมสินสาขา
หนองคาย แตกตา่งกนั 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศกึษา ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจในการใช้บริการ สินเช่ือเพ่ือพฒันาชนบทส าหรับกองทนุ
หมูบ้่านและชมุชนเมือง กรณีศกึษา ธนาคารออมสิน  สาขาหนองคาย  ผู้วิจยัใช้ระเบียบวิธีในการวิจยัดงั มี
รายละเอียดตอ่ไปนี ้
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้าได้มาจาก กรรมการกองทนุหมูบ้่าน และชมุชนเมือง จงัหวดั
หนองคาย จ านวน 1,398  คน         
 กลุม่ตวัอยา่ง  ผู้วิจยัได้ด าเนินการคดัเลือกกลุม่ตวัอยา่งตามขึน้ตอนดงันี ้
 กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้  เป็นกรรมการกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมือง  จงัหวดัหนองคาย 
ซึง่ก าหนดขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง โดยใช้การค านวณตามสตูรของทาโร่ยามาเน ่ (Taro Yamane, 1970) ใน
การค านวณขนาดกลุม่ตวัอยา่ง ผู้วิจยัก าหนดให้เกิดความคลาดเคล่ือนจากการสุม่กลุม่ตวัอยา่งได้ไมเ่กิน
ร้อยละ 0.05 ดงันัน้ จากการค านวณโดยใช้สตูร จะได้กลุม่ตวัอยา่งจ านวน 311 คน  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมลูเพื่อการวิจยัในครัง้นี ้เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีสง่ผล
ตอ่การตดัสินใจในการใช้บริการสินเช่ือเพ่ือพฒันาชนบทส าหรับกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมือง กรณีศกึษา
ธนาคารออมสิน สาขาหนองคาย จ าแนกเป็น 3 ตอน คือ   

ตอนท่ี  1 เป็นแบบสอบถามข้อมลูเบือ้งต้นของกลุม่ตวัอยา่งเก่ียวกบัคณุลกัษณะสว่นบคุคล     
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจในการใช้บริการสินเช่ือเพ่ือ
พฒันาชนบทส าหรับกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมือง กรณีศกึษา ธนาคารออมสินสาขาหนองคาย  
 ตอนท่ี 3 ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ  
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู โดย ผู้วิจยัจะน าแบบสอบถามไปด าเนินกา ร

สอบถามกลุม่ตวัอยา่ง และขอรับคืนด้วยตนเอง 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้  ผู้วิจยัจะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วย โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิต ิ
ดงัตอ่ไปนี ้

1. วิเคราะห์ ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจในการใช้บริการสินเช่ือเพ่ือพฒันาชนบทส าหรับกองทนุ
หมูบ้่านและชมุชนเมือง จ าแนกตามคณุลกัษณะสว่นบคุคล ได้แก่ เพศ อายุ  สถานภาพครอบครัว  ระดบั
การศกึษา อาชีพและรายได้รวมเฉล่ียตอ่เดือนโดยใช้คา่ ร้อยละ (Percentage) 

2. วิเคราะห์ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจในการใช้บริการ สินเช่ือเพ่ือพฒันาชนบทส าหรับกองทนุ
หมูบ้่านและชมุชนเมืองโดยวิเคราะห์คา่เฉล่ีย ( ) และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นรายด้านและ
รวมทกุด้านแล้วแปลผลตามเกณฑ์การวิเคราะห์ของ Best (1970) 

3. ทดสอบสมมตฐิานเปรียบเทียบความแตกตา่งของ ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจในการใช้
บริการ สินเช่ือเพ่ือพฒันาชนบทส าหรับกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมือง จงัหวดัหนองคา ย จ าแนกตาม
คณุลกัษณะสว่นบคุคล ได้แก่ เพศ โดยใช้การทดสอบคา่ที (t-test) โดยก าหนดระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 
 4. ทดสอบสมมตฐิานเปรียบเทียบความแตกตา่งของปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจในการใช้บริการ
สินเช่ือเพ่ือพฒันาชนบทส าหรับกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมือง จงัหวดัหนองคาย จ าแนกตามคณุลกัษณะ
สว่นบคุคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว  ระดบัการศกึษา  อาชีพ และรายได้รวมเฉล่ียตอ่เดือน  โดย
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ( One – Way ANOVA) และเม่ือพบความแตกตา่งจงึด าเนินการ
ทดสอบความแตกตา่งรายคู ่โดยวิธี แอล เอส ดี (LSD: Least Significant Different) 
 
ผลการวิจัย 

จากการศกึษา ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจในการใช้บริการสินเช่ือเพ่ือพฒันาชนบทส าหรับ
กองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมือง กรณีศกึษา ธนาคารออมสิน สาขาหนองคาย ครัง้นีพ้บวา่  

1. คณุลกัษณะสว่นบคุคล กรรมการกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมือง เป็นเพศหญิงมากท่ีสดุ
รองลงมาเป็น เพศชาย อาย ุมากท่ีสดุ มีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี รองลงมา มีอายรุะหวา่ง 41-50 ปี อายุ
ระหวา่ง 20-30 ปี สถานภาพครอบครัว มากท่ีสดุ มีสถานภาพสมรส รองลงมา สถานภาพโสด สถานภาพ
หม้าย ระดบัการศกึษามากท่ีสดุ มีการศกึษาระดบัประถมศกึษา รองลงมา มีการศกึษาระดบัมธัยมศกึษ า 
ปวช.หรือเทียบเทา่ และระดบัปริญญาตรี อาชีพมากท่ีสดุ มีอาชีพ เกษตรกร รองลงมาคืออาชีพธุรกิจ 
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สว่นตวั  อาชีพรับจ้างทัว่ไป รายได้ มากท่ีสดุ มีรายได้ 5,001-10,000 บาท รองลงมา มีรายได้ 10,001-
15,000 บาท มีรายได้ต ่ากวา่ 5,000 บาท 

2. ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจในการใช้บริการ สินเช่ือเพ่ือพฒันาชนบทส าหรับกองทนุหมูบ้่าน
และชมุชนเมือง กรณีศกึษา ธนาคารออมสิน สาขาหนองคาย โดยภาพรวมปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจใน  
การใช้บริการสินเช่ือเพ่ือพฒันาชนบทส าหรับกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมืองอยู ่ ในระดบัมาก เม่ือพิจารณา
เป็นรายด้าน  พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก เรียงตามล าดบั ดงันี  ้ด้านบคุลากร ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านกระบวนการ
ให้บริการ ด้านราคา ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ด้านชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย ด้าน
การสง่เสริมการตลาด  

3. การเปรียบเทียบปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจในการใช้บริการ สินเช่ือเพ่ือพฒันาชนบทส าหรับ
กองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมือง กรณีศกึษาธนาคารออมสินสาขาหนองคาย จ าแนกตามคณุลกัษณะสว่น  
บคุคลได้แก่ เพศ อายุ  สถานภาพครอบครัว  ระดบัการศกึษา   อาชีพและรายได้รวมเฉล่ียตอ่เดือน การ
เปรียบเทียบปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจในการใช้บริการ สินเช่ือเพ่ือพฒันาชนบทส าหรับกองทนุหมูบ้่าน
และชมุชนเมือง กรณีศกึษา ธนาคารออมสินสาขาหนองคาย  คณุลกัษณะสว่นบคุคล ได้แก่ เพศ โดยใช้  t-
test สว่นคณุลกัษณะสว่นบคุคลจ าแนกตามอายุ  สถานภาพครอบครัว  ระดบัการศกึษา   อาชีพและรายได้
รวมเฉล่ียตอ่เดือน โดยใช้การทดสอบ F-test เม่ือพบความแตกตา่งจงึท าการทดสอบความแตกตา่งเป็นราย
คู ่โดยวิธี LSD (Least Significant Different) สรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้   
  3.1 เพศ กบัปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจในการใช้บริการสินเช่ือเพ่ือพฒันาชนบทส าหรับ
กองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมือง จ าแนกตามเพศ โดยภาพรวม ไมมี่ความแตกตา่งกนั และเม่ือพิจารณาเป็น
รายด้าน พบวา่ ด้านราคา ด้านการสง่เสริมการตลาด ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มี
ความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 สว่น ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย ด้าน
บคุลากรและด้านกระบวนการให้บริการ ไมมี่ความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่
ปฏิเสธสมมตฐิานท่ีตัง้เอาไว้   
  3.2 อาย ุ กบัปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจในการใช้บริการสินเช่ือเพ่ือพฒันาชนบท
ส าหรับกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมือง จ าแนกตามอาย ุโดยภาพรวม พบวา่ มีความแตกตา่งกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ ด้านชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย  ด้านการ
สง่เสริมการตลาด และการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ี
ระดบั 0.01 ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านบคุลากร มีความแตกตา่งกนัท่ีระดบั 0.05 สว่นด้านกระบวนการ
ให้บริการไมมี่ความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05  ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้เอาไว้
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  3.3 สถานภาพครอบครัว กบัปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจในการใช้บริการสินเช่ือเพ่ือ
พฒันาชนบทส าหรับกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมือง จ าแนกตาม สถานภาพครอบครัว โดยภาพรวม พบวา่ 
มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่  ด้าน
ผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย ด้านการสง่เสริมการตลาด ด้านบคุลากร ด้านการสร้าง 
และน าเสนอลกัษณะทางกายภาพและด้านกระบวนการให้บริการมีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั 0.01 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้เอาไว้ 

 3.4 ระดบัการศกึษา  กบัปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจในการใช้บริการสินเช่ือเพ่ือพฒันา
ชนบทส าหรับกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมือง จ าแนกตาม ระดบัการศกึษา  โดยภาพรวม พบวา่ มีความ
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้าน
ราคา ด้านชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย ด้านการสง่เสริมการตลาด ด้านบคุลากร ด้านการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพและด้านกระบวนการให้บริการมีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 
0.01 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้เอาไว้   

  3.5 อาชีพ  กบัปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจในการใช้บริการสินเช่ือเพ่ือพฒันาชนบท
ส าหรับกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมือง จ าแนกตาม อาชีพ  โดยภาพรวม พบวา่ มีความแตกตา่งกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่  ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านชอ่งทาง
การจดัจ าหนา่ย ด้านการสง่เสริมการตลาด ด้านบคุลากร ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ
และด้านกระบวนการให้บริการมีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01  ซึง่เป็นไปตาม
สมมตฐิานท่ีตัง้เอาไว้ 
   3.6 รายได้รวมเฉล่ียตอ่เดือน  กบัปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจในการใช้บริการสินเช่ือเพ่ือ
พฒันาชนบทส าหรับกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมือง จ าแนกตาม รายได้รวมเฉล่ียตอ่เดือน  โดยภาพรวม 
พบวา่ มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่  ด้าน
ผลิตภณัฑ์ ด้านราคา  ด้านชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย  ด้านบคุลากร ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ ด้านกระบวนการให้บริการ มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 สว่นด้าน
การสง่เสริมการตลาดไมมี่ความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่เป็นไปตาม
สมมตฐิานท่ีตัง้เอาไว้ 
 
สรุปและการอภปิรายผลการวิจัย 

ในการศกึษาวิจยั ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจในการใช้บริการสินเช่ือเพ่ือพฒันาชนบทส าหรับ
กองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมือง กรณีศกึษา ธนาคารออมสิน สาขาหนองคาย  มีข้อท่ีสามารถน ามาอภิปราย
ได้ดงันี ้
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 1 . การศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจในการใช้บริการสินเช่ือเพ่ือพฒันาชนบทส าหรับกองทนุ
หมูบ้่านและชมุชนเมือง มีประเดน็ท่ีนา่สนใจท่ีคณะกรรมการกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมืองให้ความส าคัญ
ควรแก่การอภิปรายดงันี ้
   1.1  ด้านบคุลากร  พบวา่ พนกังานมีมนษุย์สมัพนัธ์ ความเป็นกนัเอง ความนา่เช่ือถือและ
ความซ่ือสตัย์ ความเสมอภาคในการให้บริการลกูค้า และให้ค าแนะน าและค าปรึกษาอยา่งถกูต้องโดยใช้
ภาษาท่ีเข้าใจง่าย  รวมทัง้พนกังานมีบคุลิกภาพและการแตง่กายท่ีดี ยิม้แย้มแจม่ใส  การให้บริการรวดเร็ว
สามารถแก้ปัญหาของลกูค้าได้ เน่ืองจากพนกังานมีความรู้ ความช านาญ และความสามารถ ซึง่สอดคล้อง
กบังานวิจยัของ  กนกพิชญ์ สมกองแก้ว  (2552) พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจ ของกลุม่ตวัอยา่งให้ 
ความส าคญักบัปัจจยัทางด้านบคุลากรมากท่ีสดุ  
  1.2 ด้านกระบวนการให้บริการ  พบวา่  ความสะดวกรวดเร็วในการตดิตอ่งานระยะเวลา
ในการอนมุตัเิงินกู้  และขัน้ตอนในการอนมุตัเิงินกู้จนถึงท าสญัญารวดเร็วไมยุ่ง่ยากซบัซ้อนมีจ านวน
พนกังานมากพอในการให้บริการ ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ อานภุาพ  ค าวิเศษ  (2552)  ท่ีวา่ ปัจจยั
การตลาดท่ีมีผลตอ่การใช้บริการสินเช่ือธุรกิจทอ่งเท่ียวมากท่ีสดุคือด้านกระบวนการให้บริการ  เน่ืองจาก 
ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย เป็นธนาคารของรัฐและเน้นให้เงินกู้แก่
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม พนกังานมีความรู้ความช านาญและสามารถให้ค าปรึกษาได้เป็นอยา่งดี  
และธนาคารมีบริการให้ค าปรึกษาและชว่ยประชาสมัพนัธ์ 
  1. 3 ด้านผลิตภณัฑ์  พบวา่ วงเงินกู้ ท่ีจะได้รับอนมุตัจิากธนาคาร  และระยะเวลาการผอ่น
ช าระหนีคื้นธนาคาร จ านวนเงินงวดผอ่นช าระในแตล่ะงวด เอกสารท่ีใช้ในการย่ืนขอกู้  การมีช่ือเสียง  และ
ภาพพจน์ของธนาคาร  ตรงกบัความต้องการ  ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ โชคชยั รวมทวี (2552) ท่ีพบวา่ 
ปัจจยัในการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มผู้ใช้บริการธนาคารพฒันา
รัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทยในเขตจงัหวดัสริุนทร์ ด้านผลิตภณัฑ์ อยูใ่นระดบั
มาก โดยธนาคารฯ มีนโยบายสนบัสนนุ ผู้ประกอบการ มีความหลากหลายของผลิตภณัฑ์สินเช่ือ และให้
วงเงินสินเช่ือท่ีพอเพียง 

จากสว่นประสมทางการตลาดทัง้ 3 ด้าน คือ ด้านบคุลากร ด้านกระบวนการให้บริการ  และด้าน
ผลิตภณัฑ์ คณะกรรมการกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมือง ได้ให้ความส าคญัสงูสดุ  เน่ืองจากต้องการความ
สะดวกรวดเร็วในการมาใช้บริการ ความรวดเร็วในขัน้ตอนของสินเช่ือและวงเงินกู้ ท่ีได้รับเพียงพอกบัความ
ต้องการ ขณะเดียวกนัก็ให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านอ่ืนๆ คือ ด้านราคา ด้านการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ ด้านชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย และด้านการสง่เสริมการตลาด ซึง่มีสว่นส าคญัตอ่การ
ตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือด้วยเชน่กนั 
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 2. การเปรียบเทียบปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจในการใช้บริการสินเช่ือเพ่ือพฒันาชนบทส าหรับ
กองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมือง กรณีศกึษา ธนาคารออมสิน  สาขาหนองคาย  จ าแนกตามคณุลกัษณะสว่น
บคุคล พบวา่ เพศ โดยภาพรวมไมมี่ความแตกตา่งกนั ซึง่แสดงให้เห็นวา่เพศไมเ่ป็นข้อจ ากดัในการตดัสินใจ
ใช้บริการสินเช่ือของธนาคาร สว่นด้านอาย ุอาชีพ สถานภาพครอบครัว ระดบัการศกึษาและรายได้เฉล่ียตอ่
เดือน มีความแตกตา่งกนั เป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้เอาไว้ ซึง่ความแตกตา่งของ อาย ุอาชีพ สถานภา พ 
ครอบครัว ระดบัการศกึษา และรายได้ท าให้เกิดความคดิเห็นและให้ความส าคญัเก่ียวกบัปัจจยัด้านสว่น
ประสมทางการแตกตา่งกนัไป  ดงันัน้  ธนาคารต้องมีการพฒันาผลิตภณัฑ์สินเช่ือให้ตรงกบัความต้องการ
ของลกูค้าและเน้นการให้บริการของพนกังานให้เกิดความพงึพอใจสงูสดุและสภาพแวดล้อมของธนาคารทัง้
ภายนอกและภายในเพ่ือความสะดวกสบายและรวดเร็วในการมาใช้บริการ   ซึง่ขดัแย้งกบังานวิจยัของ 
ชาญชยั  ฝอยทอง (2550) ศกึษาเร่ืองความต้องการของสมาชิกกองทนุหมูบ้่านในการใช้บริการ สินเช่ือ 
ธนาคารออมสินสาขาเชียงราย อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย: กรณีศกึษาต าบลห้วยสกั  พบวา่ ด้านเพศ 
อาย ุสถานภาพ การศกึษา อาชีพ วตัถปุระสงค์ในการขอกู้ เงิน วงเงินท่ีได้รับ อนมุตัสิินเช่ือและการได้รับ
อนมุตัวิงเงินสินเช่ือ มีระดบัความต้องการไมแ่ตกตา่งกนั เม่ือพิจารณาตามสว่นประสมทางการตลาดพบวา่
ด้านท่ีมีความต้องการระดบัมาก ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคาด้านชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย ด้าน
บคุลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ สว่นด้านการสง่เสริมการตลาดอยู่
ในระดบัปานกลาง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะจากงานวิจยั  
  1.1 ด้านผลิตภณัฑ์  ธนาคารออมสินควรมีการปรับปรุงเอกสารท่ีใช้ในการย่ืนกู้ ให้สะดวก
ในการกรอกข้อมลูและไมยุ่ง่ยากซบัซ้อน   
  1.2 ด้านราคา  ควรยกเว้นคา่ธรรมเนียมเพื่อเป็นการจงูใจให้มาใช้บริการมากขึน้ 
  1.3 ด้านชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย  ควรมีการจดัสถานท่ีจอดรถให้เพียงพอเพ่ือความสะดวก
ในการมาใช้บริการของลกูค้า ซึง่จะสง่ผลถึงความพงึพอใจในการใช้บริการของธนาคารด้วย   
  1.4 ด้านการสง่เสริมการตลาด  ควรมีการให้บริการด้วยความรวดเร็วเพ่ือให้ลกูค้าท่ีมาใช้
บริการเกิดความประทบัใจและเกิดการบอกตอ่ๆ กนัไป ซึง่ถือเป็นการประชาสมัพนัธ์อีกวิธีการหนึง่ของ
ธนาคาร  
  1.5 ด้านบคุลากร  ธนาคารควรมีการจดัอบรมพนกังานเพ่ือเพิ่มเตมิความรู้  ความช านาญ
และความสามารถอยา่งสม ่าเสมอ  มีความรวดเร็วในการแก้ปัญหาของลกูค้าและเน้นการมีบคุลิกภาพและ
การแตง่กายท่ีดี ยิม้แย้มแจม่ใสเพ่ือสร้างความประทบัใจให้ผู้มาใช้บริการ 
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  1.6 ด้านปัจจยัการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ควรมีการรักษาความสะอาด
ของอาคารสถานท่ี และมีสิ่งอ านวยความสะดวก เชน่ โทรทศัน์ น า้ด่ืม หนงัสือพิมพ์ วารสารตา่งๆ และ
ห้องน า้ ท่ีเพียงพอส าหรับลกูค้าท่ีมาตดิตอ่ธนาคาร 
  1.7 ด้านกระบวนการให้บริการ  ธนาคารออมสินควรเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการ
ให้บริการ และลดขัน้ตอนในการอนมุตัสิินเช่ือจนถึงขัน้ตอนการท าสญัญารวดเร็วไมยุ่ง่ยากซบัซ้อน  
 2. ข้อเสนอแนะการศกึษาครัง้ตอ่ไป   
  2.1 ควรท าการศกึษาสภาพปัญหาในการบริหารจดัการงานกองทนุหมูบ้่านของ
คณะกรรมการ กองทนุฯ ในแตล่ะหมูบ้่าน  
  2.2 ควรศกึษาเปรียบเทียบความต้องการของสมาชิกกองทนุหมูบ้่านต าบลอ่ืนๆ  เพ่ือ 
ตรวจสอบดวูา่มีความต้องการแตกตา่งกนัเพียงใด 
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