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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครัง้นีมี้วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาคุณลักษณะส่วนบุคคลของคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชมุชนเมือง 2) เพ่ือศกึษาด้านปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจในการใช้
บริการสินเช่ือเพ่ือพฒันาชนบทส าหรับกองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมือง 3) เพ่ือเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลตอ่
การตดัสินใจในการใช้บริการสินเช่ือเพ่ือพฒันาชนบทส าหรับกองทุนหมู่บ้านและชมุชนเมือง จ าแนกตาม
คณุลกัษณะส่วนบคุคล และ4) เพ่ือเสนอแนะแนวทางการให้บริการสินเช่ือเพ่ือพฒันาชนบทส าหรับกองทนุ
หมู่บ้านและชุมชนเมืองของธนาคารออมสินสาขาหนองคาย  กลุ่มตวัอย่างเป็นกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองในเขตอ าเภอเมืองหนองคาย จ านวน 311 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ 
คา่เฉล่ีย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบสมมุติฐานใช้การทดสอบค่าที (t-test)  การวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – way ANOVA) และเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ โดยวิธี แอล เอส ดี 
(LSD : Least Significant Different) 
  

                                                                 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ต าบลหนองกอมเกาะ      
อ าเภอเมอืง จงัหวดัหนองคาย 43000 
2 นกัศกึษาหลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัขอนแกน่ วิทยาเขตหนองคาย ต าบลหนองกอมเกาะ        
อ าเภอเมอืง จงัหวดัหนองคาย 43000 
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 จากการศกึษาพบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลตอ่การตดัสินใจในการใช้บริการสินเช่ือเพ่ือพฒันาชนบทส าหรับ
กองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมือง กรณีศกึษา ธนาคารออมสินสาขาหนองคาย โดยภาพรวม  อยูใ่นระดบัมาก 
เรียงตามล าดบัมากไปหาน้อย ดงันี ้ด้านบุคลากร ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านกระบวนการให้บริการ  ด้านราคา 
ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริม
การตลาด การเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในการใช้บริการสินเช่ือเพ่ือพฒันาชนบทส าหรับ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล พบว่า เพศ  ไม่มีความแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วน อายุ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
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 

จากนโยบายของรัฐบาลในการสนบัสนนุให้ทกุหมู่บ้านมีการจดัตัง้กองทนุหมู่บ้านขึน้  เพ่ือเป็นการ
สร้างเสริมแหล่งเงินทนุของชมุชนให้มีความเข้มแข็งในด้านเงินทนุ โดยรัฐบาลได้ จดัสรรงบประมาณให้กบั
หมู่บ้านท่ีมีความพร้อมในการจัดตัง้กองทุนหมู่บ้าน ซึ่งในระยะเร่ิมแรก รัฐบาลได้สนบัสนุนเงินทุนให้กับ
หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1,000,000.00 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)  และให้มีการจัดตัง้คณะกรรมการในการ
จดัการและการบริหารให้เป็นไปตามความต้องการของชุมชน  ตลอดระยะเวลา 2-3 ปีของการด าเนินงาน
กองทุนหมู่บ้าน มีหลายๆ หมู่บ้านท่ีประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน และสามารถพฒันาเป็นแหล่ง
เงินทนุของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในระดบัหนึ่ง โดยในการเร่ิมต้นการจดัตัง้และพฒันาศกัยภาพ
ของกองทุนหมู่บ้านมีหน่วยงานหลายๆ แห่ง ได้ให้การสนบัสนนุในการให้ความรู้ด้านต่างๆ และท่ีส าคญัมี
หน่วยงานของรัฐหลายแห่งได้ให้การสนบัสนนุด้านความรู้ตา่งๆ ในการด าเนินงานกองทนุหมู่บ้าน ธนาคาร
ออมสินเป็น หน่วยงานหนึ่งซึ่งเป็นหลักในการให้การสนับสนุนในการจัดตัง้กองทุนหมู่บ้าน  จากการ
ด าเนินงานของกองทนุหมู่บ้านในช่วงท่ีผ่านมาท าให้มองเห็นถึงปัญหาอปุสรรคการด าเนินงานของกองทุน 
หมู่บ้านท่ียงัมีอยู่ในหลายประการ ทัง้ในการจดัการทางการเงิน การจดัท าบญัชีกองทุน การพฒันา ความ
ต่อเน่ืองของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน รวมทัง้การวางแผนการจัดการทางการเงินท่ีมี  ประสิทธิภาพ 
ตลอดจนความเข้าใจในเร่ืองเงินทนุของหมูบ้่าน ท่ีส าคญัสภาพเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนไป ในหลายประการ และ
ท่ีเป็นปัญหาส าคญัในการด าเนินกองทนุของหมู่บ้าน คือ ความต้องการ ด้านเงินทุนท่ีไม่เพียงพอตอ่ความ
ต้องการของสมาชิกกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมือง (ชาญชยั  ฝอยทอง, 2550) 
 ธนาคารออมสินเป็นสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ก าเนิดขึน้เม่ือปี พ.ศ. 2456  ตามพระราช
ปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดตัง้คลังออมสินในสังกัด
กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ต่อมาปี พ.ศ. 2489 ได้ตราพระราชบัญญัติธนาคารออมสินขึน้และ
เปล่ียนเป็นธนาคารออมสิน ในวนัท่ี 1 เมษายน 2490 ในอดีตมีภารกิจหลกัส าคญัในการเป็นธนาคารเพ่ือ
การออม ในขณะท่ีปัจจบุนัธนาคารออมสินมีอายคุรบ 97 ปี และมีบทบาทส าคญัอีกประการหนึง่คือการเข้า 



สยามวิชาการ  ปีที่ 16  เลม่ที่ 1  ฉบบัที่ 26  กรกฎาคม 2558 – ตลุาคม 2558 
Siam Academic Review  Vol.16, No.1, Issue 26, July 2015 – October 2015 

        
 

- 64 - 

 
มามีบทบาทในการมีสว่นร่วมในการพฒันาและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ   เป็นสถาบนัการเงิน
หลกัในการช่วยเหลือประชาชนและประเทศชาติ สร้างความมัน่คงให้แก่ประชาชนทกุระดบันบัว่าเป็นการ
เปล่ียนบทบาทในการให้บริการสินเช่ือโดยตรงกับประชาชนและบุคคลรายย่อยทั่วไปซึ่งเป็นแนวทางท่ี
ธนาคารมุ่งเน้นเพราะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ธนาคารออมสินได้เพิ่มการให้บริการ
สินเช่ือแก่ประชาชนทัว่ไปในระดบัตา่งๆ ด้วยวิธีท่ีแตกตา่งกนัออกไปตามความเหมาะสมกบักลุม่เปา้หมาย
นอกจากนีย้งัได้น าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเข้ามาให้บริการเพ่ือเข้าสูม่าตรฐานสถาบนัการเงินอ่ืน (ธนาคารออม
สินรายงานประจ าปี, 2553) 
 ส าหรับเป้าหมายธุรกิจปี 2554 ธนาคารก าหนดให้เงินฝากและสินเช่ือ เติบโตร้อยละ 8 ตาม
คาดการณ์ทิศทางการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทย ธนาคารได้มีเคร่ืองมือในการติดตาม มีการวิเคราะห์
และประเมินผลกระทบจากปัจจยัเส่ียงต่างๆ พร้อมก าหนดแนวทาง ออกมาตรการรองรับหรือปรับเปล่ียน
กลยุทธ์ให้ทนักับเหตกุารณ์ รวมทัง้เตรียมความพร้อมของบุคลากร เพ่ือให้ผลการด าเนินงานของธนาคาร
บรรลตุามเปา้หมายท่ีก าหนดไว้ (ธนาคารออมสินรายงานประจ าปี, 2553) 
 ธนาคารออมสินเป็นหน่วยงานท่ีให้การสนับสนุนในการจดัตัง้กองทุนหมู่บ้าน ตามนโยบายของ
รัฐบาลมาตัง้แตเ่ร่ิมโครงการเม่ือปี 2544 โดยรัฐบาลให้เงินสนบัสนุนหมู่บ้านละ 1 ล้านบาท เพ่ือเป็นแหล่ง
เงินทุนส าหรับลงทุนสร้างอาชีพเสริมให้กับประชาชน หรือวิสาหกิจขนาดเล็กในครัวเรือน เพ่ือเพิ่มรายได้
ให้แก่ประชาชนในชุมชน  ซึ่งเงินกองทุนท่ีได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน  
ธนาคารออมสินจงึมีการขยายการให้บริการสินเช่ือโดยใช้ช่ือสินเช่ือเพ่ือพฒันาชนบทส าหรับกองทนุหมูบ้่าน
และชุมชนเมือง ในปี 2546  โดยวงเงินให้กู้ จ านวน  1 ล้านบาท  ส าหรับกองทุนหมู่บ้านท่ีมีความเข้มแข็ง
และมีการบริหารจดัการท่ีดีและมีวินยัทางการเงิน ซึ่งก็ประสบความส าเร็จด้วยดี  แตก็่ยงัมีบางหมู่บ้านซึ่งมี
สมาชิกจ านวนมากท่ีใช้บริการสินเช่ือกับธนาคารออมสินแล้วก็ยังไม่เพียงพอส าหรับสมาชิก ต่อมาในปี 
2551 ธนาคารมีการเพิ่มวงเงินให้กู้ เป็นหมู่บ้านละ 3 ล้านบาท  ซึ่งธนาคารออมสินมีการเปิดให้บริการ
สินเช่ือเพ่ือพฒันาชนบทส าหรับกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมืองทกุสาขาทัว่ประเทศ    
 ดงันัน้ ผู้ วิจยัจึงเห็นความส าคญัในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการใช้บริการสินเช่ือ
เพ่ือพฒันาชนบทส าหรับกองทนุหมู่บ้านและชุมชนเมืองกบัธนาคารออมสินสาขาหนองคาย เพ่ือใช้ในการ
ปรับปรุงการให้บริการของธนาคารออมสินสาขาหนองคายเพ่ือให้สามารถตอบสนองตอ่ความต้องการของ
สมาชิกกองทุนหมู่บ้านให้ได้มากท่ีสุด ซึ่งธนาคารออมสินสาขาหนองคายมีจ านวนกองทุนหมู่บ้านและ
ชมุชนเมืองในความรับผิดชอบทัง้สิน้ 118 หมู่บ้าน แตมี่การใช้บริการสินเช่ือเพ่ือกับธนาคารออมสินสาขา
หนองคายเพียง 30  หมู่บ้าน ซึ่งจะเห็นได้ว่ายงัมีอีก 88 หมู่บ้าน ท่ียงัไม่ได้ใช้บริการสินเช่ือกบัธนาคารออม
สินสาขาหนองคาย โดยในการศึกษามีประเด็นปัญหาท่ีศึกษาคือปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในการใช้
บริการสินเช่ือเพ่ือพฒันาชนบทส าหรับกองทนุหมู่บ้าน และชมุชนเมืองกบัธนาคารออมสินสาขาหนองคาย   
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ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้าน
ลกัษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริการ เพ่ือน าข้อมลูท่ีได้ไปใช้ในการปรับปรุงการให้บริการ
ของธนาคารออมสินสาขาหนองคายตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศกึษาคณุลกัษณะสว่นบคุคลของคณะกรรมการกองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมือง 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลตอ่การตดัสินใจในการใช้บริการสินเช่ือ
เพ่ือพฒันาชนบทส าหรับกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมือง กรณีศกึษา ธนาคารออมสิน สาขาหนองคาย 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในการใช้บริการ
สินเช่ือเพ่ือพัฒนาชนบทส าหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน  สาขา
หนองคาย จ าแนกตามคณุลกัษณะสว่นบคุคล 
 4. เพ่ือเสนอแนะแนวทางการให้บริการสินเช่ือเพ่ือพฒันาชนบทส าหรับกองทนุหมู่บ้านและชมุชน
เมือง ของธนาคารออมสิน สาขาหนองคาย 
 
สมมุตฐิานการวิจัย 
 1.  คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองท่ีมีเพศต่างกันส่งผลต่อการตดัสินใจในการใช้
บริการสินเช่ือเพ่ือพฒันาชนบทส าหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน สาขา 
หนองคาย แตกตา่งกนั 
 2. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองท่ีมีอายุต่างกันส่งผลต่อการตดัสินใจในการใช้
บริการสินเช่ือเพ่ือพฒันาชนบทส าหรับกองทนุหมู่บ้านและชุมชนเมือง กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน  สาขา 
หนองคาย แตกตา่งกนั 

3. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองท่ีมีสถานภาพครอบครัวต่างกันส่งผลต่อการ
ตัดสินใจในการใช้บริการสินเช่ือเพ่ือพัฒนาชนบทส าหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กรณีศึกษา 
ธนาคารออมสิน สาขาหนองคาย แตกตา่งกนั 

4. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชมุชนเมืองท่ีมีระดบัการศกึษาตา่งกันส่งผลตอ่การตดัสินใจ
ในการใช้บริการสินเช่ือเพ่ือพฒันาชนบทส าหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กรณีศึกษา ธนาคารออม
สิน สาขาหนองคาย แตกตา่งกนั 
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5. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองท่ีอาชีพต่างกันส่งผลต่อการตดัสินใจในการใช้

บริการสินเช่ือเพ่ือพฒันาชนบทส าหรับกองทนุหมู่บ้านและชุมชนเมือง กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน สาขา
หนองคาย แตกตา่งกนั 

6. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองท่ีรายได้ต่างกันส่งผลต่อการตดัสินใจในการใช้
บริการสินเช่ือเพ่ือพฒันาชนบทส าหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กรณีศึกษา ธนาคารออมสินสาขา
หนองคาย แตกตา่งกนั 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในการใช้บริการสินเช่ือเพ่ือพัฒนาชนบทส าหรับกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง กรณีศกึษา ธนาคารออมสิน สาขาหนองคาย ผู้วิจยัใช้ระเบียบวิธีในการวิจยัดงัมี
รายละเอียดตอ่ไปนี ้
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้มาจากกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัด
หนองคาย จ านวน 1,398  คน         
 กลุม่ตวัอยา่ง  ผู้วิจยัได้ด าเนินการคดัเลือกกลุม่ตวัอยา่งตามขึน้ตอนดงันี ้
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้  เป็นกรรมการกองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมือง จงัหวดัหนองคาย 
ซึง่ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้การค านวณตามสตูรของทาโร่ยามาเน ่(Taro Yamane, 1970) ใน
การค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่าง ผู้ วิจยัก าหนดให้เกิดความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มกลุ่มตวัอย่างได้ไม่เกิน
ร้อยละ 0.05 ดงันัน้ จากการค านวณโดยใช้สตูร จะได้กลุม่ตวัอย่างจ านวน 311 คน  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจยัในครัง้นี ้เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจยัท่ีส่งผล
ตอ่การตดัสินใจในการใช้บริการสินเช่ือเพ่ือพฒันาชนบทส าหรับกองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมือง กรณีศกึษา
ธนาคารออมสิน สาขาหนองคาย จ าแนกเป็น 3 ตอน คือ   

ตอนท่ี  1 เป็นแบบสอบถามข้อมลูเบือ้งต้นของกลุม่ตวัอย่างเก่ียวกบัคณุลกัษณะสว่นบคุคล     
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจในการใช้บริการสินเช่ือเพ่ือ
พฒันาชนบทส าหรับกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมือง กรณีศกึษา ธนาคารออมสินสาขาหนองคาย 
 ตอนท่ี 3 ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้ วิจัยจะน าแบบสอบถามไปด าเนินการ

สอบถามกลุม่ตวัอยา่ง และขอรับคืนด้วยตนเอง 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการศึกษาวิจัยครัง้นี  ้ผู้ วิจัยจะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิต ิ
ดงัตอ่ไปนี ้

1. วิเคราะห์ ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจในการใช้บริการสินเช่ือเพ่ือพฒันาชนบทส าหรับกองทนุ
หมู่บ้านและชุมชนเมืองจ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว ระดบั
การศกึษา อาชีพและรายได้รวมเฉล่ียตอ่เดือนโดยใช้คา่ ร้อยละ (Percentage) 

2. วิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลตอ่การตดัสินใจในการใช้บริการสินเช่ือเพ่ือพฒันาชนบทส าหรับกองทุน
หมูบ้่านและชมุชนเมืองโดยวิเคราะห์คา่เฉล่ีย ( ) และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นรายด้านและ
รวมทกุด้านแล้วแปลผลตามเกณฑ์การวิเคราะห์ของ Best (1970) 

3. ทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจในการใช้
บริการสินเช่ือเพ่ือพัฒนาชนบทส าหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดหนองคาย จ าแนกตาม
คณุลกัษณะสว่นบคุคล ได้แก่ เพศ โดยใช้การทดสอบคา่ที (t-test) โดยก าหนดระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 
 4. ทดสอบสมมตฐิานเปรียบเทียบความแตกตา่งของปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจในการใช้บริการ
สินเช่ือเพ่ือพฒันาชนบทส าหรับกองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมือง จงัหวดัหนองคาย จ าแนกตามคณุลกัษณะ
สว่นบคุคล ได้แก่ เพศ อาย ุสถานภาพครอบครัว ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายได้รวมเฉล่ียตอ่เดือน โดย
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) และเม่ือพบความแตกต่างจึงด าเนินการ
ทดสอบความแตกตา่งรายคู ่โดยวิธี แอล เอส ดี (LSD: Least Significant Different) 
 
ผลการวิจัย 

จากการศกึษา ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจในการใช้บริการสินเช่ือเพ่ือพฒันาชนบทส าหรับ
กองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมือง กรณีศกึษา ธนาคารออมสิน สาขาหนองคาย ครัง้นีพ้บวา่  

1. คุณลักษณะส่วนบุคคล กรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นเพศหญิงมากท่ีสุด
รองลงมาเป็น เพศชาย อายุ มากท่ีสุด มีอายุระหว่าง 31 -40 ปี รองลงมา มีอายุระหว่าง 41-50 ปี อายุ
ระหว่าง 20-30 ปี สถานภาพครอบครัว มากท่ีสุด มีสถานภาพสมรส รองลงมา สถานภาพโสด สถานภาพ
หม้าย ระดบัการศกึษามากท่ีสดุ มีการศกึษาระดบัประถมศึกษา รองลงมา มีการศึกษาระดบัมธัยมศกึษา 
ปวช.หรือเทียบเทา่ และระดบัปริญญาตรี อาชีพมากท่ีสดุ มีอาชีพ เกษตรกร รองลงมาคืออาชีพธุรกิจ 
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ส่วนตัว อาชีพรับจ้างทั่วไป รายได้ มากท่ีสุด มีรายได้ 5,001-10,000 บาท รองลงมา มีรายได้ 10,001-
15,000 บาท มีรายได้ต ่ากวา่ 5,000 บาท 

2. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในการใช้บริการสินเช่ือเพ่ือพฒันาชนบทส าหรับกองทุนหมู่บ้าน
และชมุชนเมือง กรณีศกึษา ธนาคารออมสิน สาขาหนองคาย โดยภาพรวมปัจจยัท่ีส่งผลตอ่การตดัสินใจใน 
การใช้บริการสินเช่ือเพ่ือพฒันาชนบทส าหรับกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมืองอยู่ ในระดบัมาก เม่ือพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัมาก เรียงตามล าดบั ดงันี ้ด้านบุคลากร ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการ
ให้บริการ ด้านราคา ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้าน
การสง่เสริมการตลาด  

3. การเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลตอ่การตดัสินใจในการใช้บริการสินเช่ือเพ่ือพฒันาชนบทส าหรับ
กองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมือง กรณีศึกษาธนาคารออมสินสาขาหนองคาย จ าแนกตามคณุลกัษณะส่วน 
บุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว ระดบัการศึกษา  อาชีพและรายได้รวมเฉล่ียต่อเดือน การ
เปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในการใช้บริการสินเช่ือเพ่ือพฒันาชนบทส าหรับกองทุนหมู่บ้าน
และชมุชนเมือง กรณีศกึษา ธนาคารออมสินสาขาหนองคาย  คณุลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ โดยใช้  t-
test ส่วนคณุลกัษณะส่วนบุคคลจ าแนกตามอายุ สถานภาพครอบครัว ระดบัการศึกษา  อาชีพและรายได้
รวมเฉล่ียตอ่เดือน โดยใช้การทดสอบ F-test เม่ือพบความแตกตา่งจึงท าการทดสอบความแตกตา่งเป็นราย
คู ่โดยวิธี LSD (Least Significant Different) สรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้   
  3.1 เพศ กบัปัจจยัท่ีส่งผลตอ่การตดัสินใจในการใช้บริการสินเช่ือเพ่ือพฒันาชนบทส าหรับ
กองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมือง จ าแนกตามเพศ โดยภาพรวม ไม่มีความแตกตา่งกนั และเม่ือพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดับ 0.01 ส่วน ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้าน
บคุลากรและด้านกระบวนการให้บริการ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่ง
ปฏิเสธสมมตฐิานท่ีตัง้เอาไว้   
  3.2 อายุ  กับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจในการใช้บริการสินเช่ือเพ่ือพัฒนาชนบท
ส าหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จ าแนกตามอายุ โดยภาพรวม พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด และการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัท่ี
ระดบั 0.01 ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านบคุลากร มีความแตกตา่งกนัท่ีระดบั 0.05 ส่วนด้านกระบวนการ
ให้บริการไม่มีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้เอาไว้
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  3.3 สถานภาพครอบครัว กับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจในการใช้บริการสินเช่ือเพ่ือ
พฒันาชนบทส าหรับกองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมือง จ าแนกตาม สถานภาพครอบครัว โดยภาพรวม พบว่า 
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า ด้าน
ผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย ด้านการสง่เสริมการตลาด ด้านบคุลากร ด้านการสร้าง 
และน าเสนอลกัษณะทางกายภาพและด้านกระบวนการให้บริการมีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั 0.01 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้เอาไว้ 

 3.4 ระดบัการศึกษา กับปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในการใช้บริการสินเช่ือเพ่ือพัฒนา
ชนบทส าหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จ าแนกตาม ระดบัการศึกษา  โดยภาพรวม พบว่า มีความ
แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผลิตภณัฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพและด้านกระบวนการให้บริการมีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้เอาไว้   

  3.5 อาชีพ กับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจในการใช้บริการสินเช่ือเพ่ือพัฒนาชนบท
ส าหรับกองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมือง จ าแนกตาม อาชีพ  โดยภาพรวม พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบคุลากร ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ
และด้านกระบวนการให้บริการมีความแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  ซึ่งเป็นไปตาม
สมมตฐิานท่ีตัง้เอาไว้ 
   3.6 รายได้รวมเฉล่ียตอ่เดือน กบัปัจจยัท่ีส่งผลตอ่การตดัสินใจในการใช้บริการสินเช่ือเพ่ือ
พฒันาชนบทส าหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จ าแนกตาม รายได้รวมเฉล่ียต่อเดือน  โดยภาพรวม 
พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา  ด้านชอ่งทางการจดัจ าหน่าย  ด้านบคุลากร ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ ด้านกระบวนการให้บริการ มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ส่วนด้าน
การส่งเสริมการตลาดไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมตฐิานท่ีตัง้เอาไว้ 
 
สรุปและการอภปิรายผลการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในการใช้บริการสินเช่ือเพ่ือพัฒนาชนบทส าหรับ
กองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมือง กรณีศกึษา ธนาคารออมสิน สาขาหนองคาย มีข้อท่ีสามารถน ามาอภิปราย
ได้ดงันี ้
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 1. การศกึษาปัจจยัท่ีส่งผลตอ่การตดัสินใจในการใช้บริการสินเช่ือเพ่ือพฒันาชนบทส าหรับกองทนุ
หมูบ้่านและชมุชนเมือง มีประเดน็ท่ีน่าสนใจท่ีคณะกรรมการกองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมืองให้ความส าคญั
ควรแก่การอภิปรายดงันี ้
   1.1  ด้านบคุลากร  พบวา่ พนกังานมีมนษุย์สมัพนัธ์ ความเป็นกนัเอง ความน่าเช่ือถือและ
ความซ่ือสตัย์ ความเสมอภาคในการให้บริการลูกค้า และให้ค าแนะน าและค าปรึกษาอย่างถูกต้องโดยใช้
ภาษาท่ีเข้าใจง่าย  รวมทัง้พนกังานมีบุคลิกภาพและการแตง่กายท่ีดี ยิม้แย้มแจ่มใส  การให้บริการรวดเร็ว
สามารถแก้ปัญหาของลกูค้าได้ เน่ืองจากพนกังานมีความรู้ ความช านาญ และความสามารถ ซึง่สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ กนกพิชญ์ สมกองแก้ว (2552) พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของกลุ่มตวัอย่างให้ 
ความส าคญักบัปัจจยัทางด้านบคุลากรมากท่ีสดุ  
  1.2 ด้านกระบวนการให้บริการ  พบว่า  ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่องานระยะเวลา
ในการอนุมัติเงินกู้  และขัน้ตอนในการอนุมัติเงินกู้ จนถึงท าสัญญารวดเร็วไม่ยุ่งยากซับซ้อนมีจ านวน
พนักงานมากพอในการให้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อานุภาพ  ค าวิเศษ  (2552) ท่ีว่า ปัจจัย
การตลาดท่ีมีผลต่อการใช้บริการสินเช่ือธุรกิจท่องเท่ียวมากท่ีสุดคือด้านกระบวนการให้บริการ เน่ืองจาก 
ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย เป็นธนาคารของรัฐและเน้นให้เงินกู้แก่
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พนกังานมีความรู้ความช านาญและสามารถให้ค าปรึกษาได้เป็นอย่างดี  
และธนาคารมีบริการให้ค าปรึกษาและชว่ยประชาสมัพนัธ์ 
  1.3 ด้านผลิตภัณฑ์  พบว่า วงเงินกู้ ท่ีจะได้รับอนมุตัิจากธนาคาร และระยะเวลาการผ่อน
ช าระหนีคื้นธนาคาร จ านวนเงินงวดผ่อนช าระในแต่ละงวด เอกสารท่ีใช้ในการย่ืนขอกู้  การมีช่ือเสียง และ
ภาพพจน์ของธนาคาร ตรงกบัความต้องการ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ โชคชยั รวมทวี (2552) ท่ีพบว่า 
ปัจจยัในการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผู้ ใช้บริการธนาคารพฒันา
รัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยในเขตจงัหวดัสุรินทร์ ด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดบั
มาก โดยธนาคารฯ มีนโยบายสนบัสนุนผู้ประกอบการ มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์สินเช่ือ และให้
วงเงินสินเช่ือท่ีพอเพียง 

จากส่วนประสมทางการตลาดทัง้ 3 ด้าน คือ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้าน
ผลิตภณัฑ์ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้ให้ความส าคญัสูงสดุ เน่ืองจากต้องการความ
สะดวกรวดเร็วในการมาใช้บริการ ความรวดเร็วในขัน้ตอนของสินเช่ือและวงเงินกู้ ท่ีได้รับเพียงพอกบัความ
ต้องการ ขณะเดียวกันก็ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านอ่ืนๆ คือ ด้านราคา ด้านการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้านการสง่เสริมการตลาด ซึ่งมีส่วนส าคญัตอ่การ
ตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือด้วยเชน่กนั 
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 2. การเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในการใช้บริการสินเช่ือเพ่ือพฒันาชนบทส าหรับ
กองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมือง กรณีศกึษา ธนาคารออมสิน สาขาหนองคาย จ าแนกตามคณุลกัษณะส่วน
บคุคล พบวา่ เพศ โดยภาพรวมไมมี่ความแตกตา่งกนั ซึง่แสดงให้เห็นวา่เพศไมเ่ป็นข้อจ ากดัในการตดัสินใจ
ใช้บริการสินเช่ือของธนาคาร สว่นด้านอาย ุอาชีพ สถานภาพครอบครัว ระดบัการศกึษาและรายได้เฉล่ียตอ่
เดือน มีความแตกต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้เอาไว้ ซึ่งความแตกต่างของ อายุ อาชีพ สถานภาพ 
ครอบครัว ระดบัการศึกษา และรายได้ท าให้เกิดความคิดเห็นและให้ความส าคญัเก่ียวกับปัจจยัด้านส่วน
ประสมทางการแตกต่างกันไป  ดงันัน้ ธนาคารต้องมีการพฒันาผลิตภณัฑ์สินเช่ือให้ตรงกับความต้องการ
ของลกูค้าและเน้นการให้บริการของพนกังานให้เกิดความพงึพอใจสงูสดุและสภาพแวดล้อมของธนาคารทัง้
ภายนอกและภายในเพ่ือความสะดวกสบายและรวดเร็วในการมาใช้บริการ   ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจยัของ 
ชาญชยั  ฝอยทอง (2550) ศึกษาเร่ืองความต้องการของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านในการใช้บริการ สินเช่ือ 
ธนาคารออมสินสาขาเชียงราย อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงราย: กรณีศึกษาต าบลห้วยสกั พบว่า ด้านเพศ 
อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ วตัถุประสงค์ในการขอกู้ เงิน วงเงินท่ีได้รับ อนุมัติสินเช่ือและการได้รับ
อนมุตัิวงเงินสินเช่ือ มีระดบัความต้องการไม่แตกตา่งกนั เม่ือพิจารณาตามสว่นประสมทางการตลาดพบว่า
ด้านท่ีมีความต้องการระดับมาก ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคาด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้าน
บคุลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ส่วนด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่
ในระดบัปานกลาง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะจากงานวิจยั  
  1.1 ด้านผลิตภัณฑ์ ธนาคารออมสินควรมีการปรับปรุงเอกสารท่ีใช้ในการย่ืนกู้ ให้สะดวก
ในการกรอกข้อมลูและไมยุ่ง่ยากซบัซ้อน   
  1.2 ด้านราคา ควรยกเว้นคา่ธรรมเนียมเพื่อเป็นการจงูใจให้มาใช้บริการมากขึน้ 
  1.3 ด้านชอ่งทางการจดัจ าหน่าย ควรมีการจดัสถานท่ีจอดรถให้เพียงพอเพ่ือความสะดวก
ในการมาใช้บริการของลกูค้า ซึง่จะสง่ผลถึงความพงึพอใจในการใช้บริการของธนาคารด้วย   
  1.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด ควรมีการให้บริการด้วยความรวดเร็วเพ่ือให้ลูกค้าท่ีมาใช้
บริการเกิดความประทับใจและเกิดการบอกต่อๆ กันไป ซึ่งถือเป็นการประชาสัมพันธ์อีกวิธีการหนึ่งของ
ธนาคาร  
  1.5 ด้านบคุลากร ธนาคารควรมีการจดัอบรมพนกังานเพ่ือเพิ่มเติมความรู้ ความช านาญ
และความสามารถอย่างสม ่าเสมอ  มีความรวดเร็วในการแก้ปัญหาของลกูค้าและเน้นการมีบคุลิกภาพและ
การแตง่กายท่ีดี ยิม้แย้มแจม่ใสเพ่ือสร้างความประทบัใจให้ผู้มาใช้บริการ 
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  1.6 ด้านปัจจยัการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ควรมีการรักษาความสะอาด
ของอาคารสถานท่ี และมีสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น โทรทัศน์ น า้ด่ืม หนังสือพิมพ์ วารสารต่างๆ 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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