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บทคัดยอ
การศึกษาคนควาอิสระครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาการพัฒนาการใหบริการบัตรออมสินวีซา เดบิต ธนาคาร
ออมสิน สาขาแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ และเพื่อเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอลูกคาใน
การใชบริการบัตรออมสินวีซาเดบิตธนาคารออมสิน สาขาแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ กลุมตัวอยางจํานวน 260 คน ผลการ
ศึกษาพบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจโดยรวมอยู ในระดับมาก (รอยละ 4.15)
และปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจในรายดานพบวาอยูในระดับมากที่สุดคือ ดานราคา
(รอยละ 4.51)
ผลการเปรียบเทียบการพัฒนาการใหบริการบัตรออมสินวีซาเดบิตธนาคารออมสิน สาขาแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลพบวา 1) โดยรวมใหความสําคัญอยูในระดับมากทั้งเพศชายและเพศหญิง และพิจารณา
รายดานพบวา ดานการสงเสริมการตลาด ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานบุคลากร และดานกระบวนการใหบริการ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) อายุของผูใชบริการที่แตกตางกัน สงผลตอปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดทีแ่ ตกตางกัน 3) สถานภาพของผูใชบริการทีแ่ ตกตางกัน สงผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดทีแ่ ตก
ตางกัน พบวาโดยรวมความสําคัญอยูในระดับมากทั้งสถานภาพโสดและสมรส และพิจารณารายดานพบวาดานสินคา
ดานราคา ดานการสงเสริมทางการตลาด ดานชองทางการจัดจําหนายและดานบุคลากร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 4) ระดับการศึกษาของผูใชบริการที่แตกตางกัน สงผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่
แตกตางกัน พบวาดานสินคา ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานกระบวนการใหบริการแตกตางกัน
อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ 5) อาชีพของผูใชบริการทีแ่ ตกตางกัน สงผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดทีแ่ ตกตางกัน
พบวา ดานราคา ดานการสงเสริมทางการตลาด ดานบุคลากร และดานกระบวนการใหบริการแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 6) รายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูใชบริการที่แตกตางกัน สงผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่
แตกตางกัน พบวา ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานบุคลากร และดานกระบวนการใหบริการแตกตางกัน
อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ 7) ระยะเวลาทีถ่ อื บัตรของผูใชบริการทีแ่ ตกตางกัน สงผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ที่แตกตางกัน พบวา ดานสินคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานบุคลากรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
8) จํานวนบัตรที่ถืออยูในปจจุบันของผูใชบริการที่แตกตางกัน สงผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ไมแตกตาง
กัน พบวาโดยรวมความสําคัญอยูในระดับมากยกเวนดานราคาที่ใหความสําคัญอยูในระดับมากที่สุด
1
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คําสําคัญ : ธนาคารออมสิน, บริการบัตรเดบิต
Abstract
The objectives of this independent study were to investigate the service improvement for
Aomsin Visa Debit Card, Saving Bank, Kangkrao branch, Chaiyaphom province and to compare
marketing mix factors affecting customers’ decision to use the Aomsin Visa Debit Card of the branch.
In this study, there were 260 subjects. The ﬁndings revealed that the marketing mix factors overall
affect the customer decision with a high level (4.15%). Separately considering, the marketing
composition mix factors affecting the customer decision is the price, with the highest level (4.51%).
According to the comparison of the service improvement, considering the individual factors, the
results were as follows.
1) Overall, the subjects, both males and females, realized the importance of the service
improvement. Separately considering, promotion, product distribution channel, staff and service
offering process affect the customer decision with a statistically signiﬁcant difference at 0.05. 2) The
different age of the customers result in different marking mix factors. 3) The different status results
in different marketing mix factors. That was, overall, the customers both single and married status
realize the importance of service improvement with a high level. Separately considering, product,
price, product promotion, distribution channel and staff affect the customer decision with a
statistically signiﬁcant difference at 0.05. 4) The different level of education of the subjects results
in different marketing mix factors. Separately considering, product, price, product distribution
channel, and service offering process affect the customer decision with a statistically signiﬁcant
difference at 0.05. 5) The different career of the customers results in different marketing mix factors.
Separately considering, product promotion, staff, and product offering process affect the customer
decision with a statistically signiﬁcant difference at 0.05. 6) The average income of the customers
results in different marketing mix factors. Separately considering, price, product distribution channel,
staff and product offering process affect the customer decision with a statistically signiﬁcant
difference at 0.05. 7) The different course of time in membership of the customers results in
different marketing mix factors. Separately considering, product, product distribution channel, and
staff affect the customer decision with a statistically signiﬁcant difference at 0.05. 8) The different
number of cards held by the customers does not result in different marketing mix factors. Overall,
most of the factors are considered importance by the customers at high level except price,
considered the highest level.
Keywords : Government Savings Bank’s, Debit Card Services.
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บทนํา
ปจจุบนั เทคโนโลยีเขามามีบทบาทกับชีวติ ประจํา
วันของมนุษยมากขึ้น รวมถึงเขามามีบทบาทตอรูปแบบ
การทําธุรกรรมทางการเงินในปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป
เชน การฝาก การถอน การชําระคาสินคา คาบริการตางๆ
สามารถทําไดตลอด 24 ชัว่ โมง ไมวาจะอยูในพืน้ ทีใ่ ด โดย
ทําธุรกรรมผานเครื่องเอทีเอ็ม ผานระบบอินเตอรเน็ต
หรือผานทางโทรศัพท ซึง่ มีความสะดวกสบายมากกวาใน
อดีต บัตรวีซา เดบิต มีการพัฒนามาจากบัตรเอทีเอ็ม เปน
บัตรอิเล็กทรอนิกสทําจากพลาสติก มีขนาดเทากับบัตร
เอทีเอ็ม ซึ่งเปนบัตรที่ไดรับความนิยมมากในปจจุบัน
เนื่องจากมีการใชงานที่งายและคลายคลึงกับเครดิตแตมี
เงือ่ นไขการสมัครและการใชงานทีแ่ ตกตางจากบัตรเครดิต
บัตรวีซา เดบิต เปนอีกบริการหนึ่งที่แตละธนาคารไดนํา
มาใหบริการแกลูกคาเพื่อตอบสนองการใชเงินสดที่มีรูป
แบบกวางขึ้น นอกจากใชทําธุรกรรมตางๆบนเครื่อง
เอทีเอ็มเหมือนบัตรเอทีเอ็มทัว่ ไปแลว ผูถือบัตรวีซา เดบิต
ยังสามารถชําระคาสินคาและคาบริการผานบัตรวีซ า
เดบิต แทนการชําระเงินดวยเงินสด โดยหักจากบัญชีเงิน
ฝากธนาคารของลูกคาทันที ซึ่งสามารถใชกับรานคาที่มี
สัญลักษณ Master Card Electronics หรือ Visa Card
Electronics ผานเครื่องชําระเงินอัตโนมัติ (Electronics
Data Capture : EDC) ซึ่งการชําระคาสินคาและบริการ
ในแตละครั้ง ผูถือบัตรจะตองลงลายมือชื่อในใบเซ็นชื่อ
(Sales Slip) ใหเหมือนกับลายมือชื่อที่ปรากฏหลังบัตร
จึงจะไดรับการอนุมตั ิ ปจจุบนั ธนาคารพาณิชยตางๆมีการ
จัดการสงเสริมการขายแกลูกคาบัตรวีซา เดบิต มากมาย
เชน การใหสวนลดเมือ่ ชําระคาสินคาและบริการผานบัตร
วีซ า เดบิต คะแนนสะสมจากการชําระคาสินคาและ
บริการผานบัตรวีซา เดบิต เพือ่ นําแตมแลกของสมนาคุณ
เปนตน เปนการสรางแรงจูงใจใหแกลูกคาในการเลือกใช
บริการบัตรวีซา เดบิต มากยิ่งขึ้น นอกจากจะไมตองพก
เงินสดติดตัวแลว ยังไดรับสวนลดหรือของสมนาคุณ
อีกดวย
ปจจุบันในประเทศไทยมีทั้งสถาบันทางการเงิน

ในประเทศและตางประเทศ รวมถึงสถาบันการเงินทีไ่ มใช
ธนาคาร (Non - Bank) จํานวนมาก สงผลใหเกิดภาวะ
การแขงขันกันสูงขึน้ สถาบันทางการเงินตางๆในระบบจึง
ตองปรับตัวมากขึน้ และสรางกลยุทธตางๆเพือ่ ใหสามารถ
ฉกฉวยโอกาสที่จะไดลูกคารายใหม สรางแรงจูงใจ ความ
ประทับใจใหกับลูกคามากขึน้ ไมวาจะเปนดานการบริหาร
ของบุคลากร การเสนอบริการดานเทคโนโลยีใหมๆที่ทัน
สมัยเพื่ออํานวยความสะดวกในการใชบริการดวยความ
รวดเร็ว และถูกตอง สงผลใหลูกคากลับมาใชบริการซํา้ อีก
ถึ ง แมธนาคารออมสิ น จะเปนธนาคารของรั ฐ แตก็ ไ ม
สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการแขงขันกับธนาคารพาณิชยได
ธนาคารออมสินจึงตองมีการปรับปรุงภาพลักษณและรูป
แบบการใหบริการที่ทันสมัย ครบวงจร และมีเทคโนโลยี
ใหมๆมากขึ้ น ดวยเหตุ นี้ ธ นาคาออมสิ น จึ ง มี ก ารนํ า
ผลิ ต ภั ณ ฑ “บั ต รออมสิ น วี ซ า เดบิ ต (GSB Visa
Debit)”เขาสูตลาด บัตรออมสินวีซา เดบิต เปนบัตรที่ใช
แทนเงิ น สดในการชํ า ระคาสิ น คาและบริ ก ารไดสู ง สุ ด
100,000 บาทตอวัน ทั้งในประเทศและตางประเทศกวา
29 ลานแหงทั่วโลก และสามารถใชถอนเงินสดไดจาก
เครื่ อ ง ATM ไดทั่ ว โลกสู ง สุ ด 200,000 บาทตอวั น
เพือ่ รองรับการใหบริการทีส่ อดคลองตอความตองการของ
ผูบริโภคใหครอบคลุมทุกกลุม ทุกอาชีพ และทุกชวงวัย
จากเหตุผลดังกลาวขางตนที่กลาวมา ผูศึกษาใน
ฐานะพนักงานธนาคารออมสิน มีความสนใจที่จะศึกษา
เกีย่ วกับปจจัยสวนประสมทางตลาดทีม่ ผี ลตอลูกคาในการ
ใชบริการบัตรออมสินวีซา เดบิต เพือ่ ใชขอมูลเปนแนวทาง
ในการวางแผนทางการตลาดและเปนแนวทางในการสราง
กลยุทธทางการตลาดที่แตกตางจากคู แขง เพื่อใหผู ใช
บริ ก ารเล็ ง เห็ น ถึ ง ขอแตกตางที่ เ ปนประโยชนแกผู ใช
บริการจะไดรับมากกวาจากธนาคารอื่น และเพื่อตอบ
สนองตอความตองการของผูใชบริการใหไดมากที่สุด
วัตถุประสงคการศึกษา
1. เพือ่ ศึกษาถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาด
บริการที่มีผลตอลูกคาในการใชบริการบัตรออมสินวีซา
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เดบิตธนาคารออมสิน สาขาแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ
2. เพื่อเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการ
ตลาดบริการที่มีผลตอลูกคาในการใชบริการบัตรออมสิน
วีซาเดบิตธนาคารออมสิน สาขาแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ. (2548) อธิบายถึง
สวนประสมทางการตลาดไววา สวนประสมการตลาด
(Marketing Mix) คือ เครื่องมือหรือปจจัยทางการตลาด
ที่ควบคุมไดที่ธุรกิจตองใชรวมกัน เพื่อตอบสนองความ
ตองการรวมถึงการสรางความพึงพอใจแกกลุมลูกคาเปา
หมาย หรือเพื่อกระตุนใหกลุมลูกคาเปาหมายเกิดความ
ตองการสินคาและบริการประกอบดวยสวนประกอบ 7
ประการ หรือ 7P’s ไดแก ผลิตภัณฑ (Product), ราคา
(Price), การจัดจําหนาย (Place), การสงเสริมการตลาด
(Promotion), ดานบุคคล (People), ดานการสรางและ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and
Presention), ดานกระบวนการ(Process)
แนวคิดเกี่ยวกับการบริการและธุรกิจบริการ
การบริการ หมายถึง กิจกรรมของกระบวนการ
สงมอบสินคาใหกับผูรับบริการ เพื่อสรางความพึงพอใจ
และตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ
ความหมายของ การตัดสินใจ หมายถึง เปนการ
ตัดสินใจเลือก ทางปฏิบตั ซิ งึ่ มีหลายทางเปนแนวปฏิบตั ไิ ป
สูเปาหมายที่วางไว การตัดสินใจนี้อาจเปนการตัดสินใจ
ที่จะกระทําการสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลายสิ่งหลายอยาง
เพื่อความสําเร็จตรงตามที่ตั้งเปาหมายไว ในทางปฏิบัติ
การตัดสินใจมักเกี่ยวของกับปญหาที่ยุงยากสลับซับซอน
และมีวิธีการแกปญหาใหวินิจฉัย มากกวาหนึ่งทางเสมอ
ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของผูวินิจฉัยปญหาวาจะเลือกสั่งการ
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ปฏิบัติ โดยวิธีใด จึงจะบรรลุเปาหมายอยางดีที่สุดและ
บังเกิดผลประโยชนสูงสุดแกองคการนั้น
ธนาคารออมสิน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาล
ที่ 6 ทรงเห็นคุณประโยชนของการออมทรัพย เพื่อให
ประชาชนรูจักการประหยัด การเก็บออม มีสถานที่เก็บ
รักษาทรัพยสินเงินทองของประชาชน ใหปลอดภัยจากโจร
ผูราย จึงทรง ริเริ่มจัดตั้งคลังออมสินทดลองขึ้น โดยทรง
พระราชทานนามแบงควา “ลีฟอเทีย” ในป พ.ศ. 2450
เพื่อทรงใชศึกษาและสํารวจนิสัยคนไทยในการออมเบื้อง
ตน พระองคทรงเขาใจในราษฎรของพระองคและทรง
ทราบดีวาควรใช กุศโลบายใดอันจะจูงใจคนไทยใหมอง
เห็นความสําคัญของการออม ผลิตภัณฑบัตรของธนาคาร
1) บัตรออมสินวีซา เดบิต
2) บัตรออมสิน วีซา เดบิต สมารท ไลฟ
3) บัตรออมสิน เดบิต สมารท แคร
4) บัตรออมสิน เอทีเอ็ม
5) บัตรออมสิน เอทีเอ็ม พอเพียง
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ภมรินทร นิโรจน. (2552) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มี
ผลตอการตัดสินใจสมัครและใชบริการบัตรเครดิตระหวาง
ธนาคารในประเทศไทยกับธนาคารตางประเทศ ผลการ
ศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีจาํ นวน บัตรเครดิตที่
เปนสมาชิกเฉลี่ย จํานวน 2 ใบ ดานการใชประโยชน
จากบัตรเครดิต 3 อันแรกที่สําคัญของกลุมตัวอยาง คือ
ดานสะดวกปลอดภัยทําใหไมตองพกกาเงินสดจํานวนมาก
รองลงมาคือเพือ่ ใชซือ้ สินคาและบริการกอน แลวชําระเงิน
เมือ่ เรียกเก็บและใชเพราะสามารถผอนชําระคาใชจายได
บุษราพรรณ จันทนเกษร. (2553) ศึกษาเรื่อง
ปจจั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลตอการเลื อ กใชบั ต รเครดิ ต ระหวาง
ธนาคารพาณิชยกับสถาบันการเงินที่ไมใชธนาคารในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวากลุม
ตัวอยางทีใ่ ชบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชยถือครองบัตร
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เครดิตมากที่สุด จํานวน 2 บัตร สวนใหญนิยมถือครอง
บัตรเครดิตของธนาคารไทยพาณิชย สวนกลุมตัวอยางที่
ใชบัตรเครดิตของสถาบันทางการเงินที่ไมใชของธนาคาร
พาณิชยถือครองบัตรเครดิตมากที่สุด จํานวน 1ใบสวน
ใหญนิยมถือครองบัตรเครดิต KTC ในดานปจจัยที่มี
อิ ท ธิ พ ลตอการเลื อ กใชบั ต รเครดิ ต โดยแบบจํ า ลอง
Extreme พบวาปจจัยดานสิทธิประโยชน การพิจารณา
จากคาธรรมเนียม ความแพรหลาย และการยอมรับบัตร
เครดิต อาชีพ ระดับการศึกษา มีอิทธิพลตอการเลือกใช
บัตรเครดิตมากที่สุด
ทนงศักดิ์ จิรวัฒนวิจิตร. (2554) ศึกษาเรื่อง
ปจจัยทีม่ ผี ลตอการเลือกใชบัตรเครดิตของลูกคาธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด(มหาชน)ผลการวิจัยพบวาพฤติกรรมการ
เลือกใชบัตรเครดิตของลูกคาธนาคารกรุงเทพพบวาสวน
ใหญถือบัตรเครดิตประเภทวีซา สถาบันการเงินที่ถือเปน
ของธนาคารกรุงเทพ ประเภทของบัตรเครดิตเปนบัตร
เครดิตวีซ า ลูกคาธนาคารกรุงเทพใหความสําคัญกับ
ปญหาและอุปสรรคตอการเลือกใชบริการบัตรเครดิตใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.70 ซึ่งเมื่อวิเคราะห
รายละเอียดเปนรายขอคืออัตราคาปรับเมือ่ ชําระลาชาสูง
เกินไป
วิธีดําเนินการศึกษา
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร
ประชากรทีใ่ นการศึกษาครัง้ นี้ คือ ลูกคา
ที่ใชบริการบัตรออมสินวีซาเดบิตธนาคารออมสิน ในเขต
อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ (เดือนมกราคม ถึง เดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2557 มีลูกคาทั้งหมดจํานวน 687 คน)
1.2 กลุมตัวอยาง
กําหนดขนาดของกลุ มตัวอยางโดยใช
สูตรทางสถิติของยามาเน (Yamane) จากการคํานวณ
ขนาดของกลุมตัวอยาง มีคาเทากับ 252.8059 คน เพื่อ
ลดความคลาดเคลือ่ นจึงกําหนดกลุมตัวอยาง จํานวน 260
คน เพือ่ ใหไดขอมูลทีม่ คี วามนาเชือ่ ถือมากยิง่ ขึน้ โดยการ

สุมตัวอยางครั้งนี้ ใชวิธีการคัดเลือกแบบบังเอิญ คัดเลือก
กลุมตัวอยางไมเฉพาะเจาะจงหรือบังเอิญพบเจอ ในการ
ศึกษาครั้งนี้กําหนดจํานวนกลุมตัวอยาง 260 คน โดย
ทําการเก็บขอมูลทีธ่ นาคารออมสิน สาขาแกงครอ จังหวัด
ชัยภูมิ
2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล
2.1 เครื่องมือการศึกษา
แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล
ของลู ก คาที่ ใ ชบริ ก ารบั ต รออมสิ น วี ซ าเดบิ ต ธนาคาร
ออมสิน ในเขตอําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ โดยแบง
แบบสอบถามออกเปน 2 สวน ดังนี้
1) แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป
ของลู ก คาที่ ใ ชบริ ก ารบั ต รออมสิ น วี ซ าเดบิ ต ธนาคาร
ออมสิน สาขาแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ
2) แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอลูกคาในการใช
บริการบัตรออมสินวีซาเดบิตธนาคารออมสิน สาขาแกง
ครอ จังหวัดชัยภูมิ
กําหนดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
5 หมายถึง ระดับความสําคัญ
มากที่สุด
4 หมายถึง ระดับความสําคัญ
มาก
3 หมายถึง ระดับความสําคัญ
ปานกลาง
2 หมายถึง ระดับความสําคัญ
นอย
1 หมายถึง ระดับความสําคัญ
นอยที่สุด
2.2 วิธีการสรางเครื่องมือ ดังนี้
1) ศึกษาเอกสารงานวิจัยและแนวคิด
ทฤษฎีตางๆ ทีเ่ กีย่ วของกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ และศึกษาถึง
วิธีการสรางเครื่องมือแบบมาตราสวนประมาณคา
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2) สรางเครื่องมือตามกรอบแนวคิด
การในการวิจัย
3) นําแบบสอบถามฉบับรางเสนอตอ
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานเพื่อพิจารณาและตรวจสอบ
ความถูกตอง
4) นําแบบสอบถามฉบับรางมาทําการ
ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามใหเหมาะตามขอเสนอแนะ
จากผูเชีย่ วชาญ จากนัน้ หาคา IOC ของแบบสอบถามจาก
การพิจารณาของผู เชี่ยวชาญทั้ง และหาคาดัชนีความ
สอดคลองของขอคําถามกับวัตถุประสงค ซึง่ พบวาคา IOC
มีคาเทากับ 0.8296 และคาดัชนีความสอดคลองของขอ
คําถามกับวัตถุประสงค เทากับ 4.00
5) นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไป
ทําการทดสอบ (Try-out) จํานวน 30 ชุดกับกลุมลูกคาที่
ใชบริการบัตรออมสินวีซาเดบิตธนาคารออมสิน ในเขต
อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 30 คน เพื่อนํามา
ทดสอบหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ซึ่งมีค า
เทากับ 0.9571
6) คั ด เลื อ กแบบสอบถามขอที่ มี นั ย
สําคัญและจัดทําแบบสอบถามฉบับจริง เพื่อเก็บขอมูล
จากกลุมตัวอยางจํานวน 260 คน
4.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
4.3.1 สรางเครือ่ งมือในการศึกษาคนควา
จํานวน 260 ชุด ตามกลุมตัวอยางที่กําหนด จากนั้นนํา
แบบสอบถามในการศึกษาคนควา ไปแจกแกกลุมตัวอยาง
ในเขตอําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิดวยตนเองจํานวน
260 ชุด
4.3.2 ทําการเก็บแบบสอบถามทั้งหมด
คืนดวยตนเอง และตรวจสอบความครบถวนของเนื้อหา
ของแบบสอบถามที่ไดรับคืนมา
4.3.3 ทํ า การวิ เ คราะห ข อมู ล จาก
แบบสอบถาม
ผลการศึกษา
1. ปจจัยสวนบุคคลของผูใชบริการ
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พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง ( = 68.85)
มีอายุ 31-40 ป ( = 59.23) สถานภาพโสด ( = 53.46)
ระดับการศึกปริญญาตรี ( = 85.00) อาชีพรับราชการ
( = 83.85) มีรายไดเฉลี่ย 15,001 – 30,000 บาท
( = 62.31) มีระยะเวลาการถือบัตร 1ปขึน้ ไป ( = 65.77)
และมีจํานวนบัตรที่ถืออยูในปจจุบัน 1 ใบ ( =78.08)
2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มี
ผลตอลู ก คาในการใชบริ ก ารบั ต รออมสิ น วี ซ า เดบิ ต
ธนาคารออมสิน สาขาแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ โดยจําแนก
ตามปจจัยสวนบุคคล
ผลการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด
บริการที่มีผลตอลูกคาในการใชบริการบัตรออมสินวีซา
เดบิต ธนาคารออมสิน สาขาแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ
พบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจโดยรวมอยูในระดับมาก ( = 4.15) และปจจัย
สวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใน
รายดานพบวาอยูในระดับมากที่สุด 1 ดาน คือ ดานราคา
( = 4.51) และอยูในระดับมาก 6 ดาน เรียงตามลําดับ
คือ ดานการสงเสริมทางการตลาด ( = 4.30) ดานสินคา
( = 4.23) ดานกระบวนการใหบริการ ( = 4.10) ดาน
ชองทางการจั ด จํ า หนาย ( = 4.09) ดานบุ ค ลากร
( = 4.03) และดานลักษณะทางกายภาพ ( = 3.54)
ดานสินคาพบวาโดยรวมอยู ในระดับมาก
( = 4.23) และรายดานพบวาอยูในระดับมากทีส่ ดุ 2 ดาน
คือ สามารถถอนเงินจากเครื่องอัตโนมัติ ( = 4.85) และ
ชื่อเสียงและความนาเชื่อถือของธนาคาร ( = 4.51) และ
อยูในระดับมาก 6 ดาน เรียงตามลําดับ คือ สามารถใช
บัตรกับตู ATM ของธนาคารอืน่ ( = 4.32) ขัน้ ตอนในการ
ใชบัตรสะดวกและงาย ( = 4.18) ความแข็งแรงคงทนของ
บัตรและสะดวกตอการพกพา ( = 4.12) ความปลอดภัย
ในการใชบัตร ( = 4.12) ความทันสมัยของรูปลักษณของ
บัตรเดบิต ( = 4.01) และสามารถชําระสินคาและบริการ
ผานบัตรได ( = 3.71)
ดานราคาพบวาโดยรวมอยูในระดับมากทีส่ ดุ
( = 4.46) และรายดานพบวาอยูในระดับมากทีส่ ดุ 2 ดาน
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คือ อัตราคาธรรมเนียมแรกเขา ( = 4.73) และอัตราคา
ธรรมเนียมรายป ( = 4.72) และพบวาอยูในระดับมากใน
ดานอัตราคาทําบัตรใหม(กรณีสูญหาย) ( = 4.08)
ดานการสงเสริมทางการตลาดพบวาโดยรวม
อยูในระดับมาก ( = 4.30) และรายดานพบวามีอยูใน
ระดับมากที่สุด 2 ดาน คือ การยกเวนคาธรรมเนียมราย
ป ( = 4.76) และการยกเวนคาธรรมเนียมแรกเขา ( =
4.64) และอยูในระดับมาก 4 ดาน คือ สิทธิในการไดรับ
การคุมครองความเสียหายกรณีบัตรเครดิตหายหรือถูก
ขโมย ( = 4.12) ของสมนาคุณ( = 4.10) การสะสมแตม
เพื่อแลกของรางวัล ( = 4.10) และการประชาสัมพันธ
ขาวสารผานสื่อตางๆ ( = 4.07)
ดานชองทางการจัดจําหนายพบวาโดยรวม
อยูในระดับมาก ( = 4.09) และรายดานพบวาอยูในระดับ
มาก 4 ดาน เรียงตามลําดับ คือ ทําเลที่ตั้ง ( = 4.20)
ความสะดวกในการติดตอขอใชบริการ ( = 4.19) มีตู
ATM ทีส่ ามารถเบิกเงินสดจากบัตรเดบิตเพียงพอตอความ
ตองการใชบริการ ( = 4.10) และมีชองทางการในการ
ติดตอสอบถามขอมูลหลากหลายชองทาง ( = 3.88)
ดานบุคลากรพบวาโดยรวมอยูในระดับมาก
ที่สุด ( = 4.03) และรายดานพบวามีประสิทธิผลระดับ
มาก 4 ดาน เรียงตามลําดับ คือ พนักงานใหคําปรึกษา
อยางถูกตอง ( = 4.13) การแตงกายของพนักงาน ( =
4.10) พนักงานมีบุคลิกภาพที่ดีและพูดจาสุภาพ ( =
3.97) และพนักงานเอาใจใสและกระตือรือรนในการให
บริการ ( = 3.94)
ดานลักษณะทางกายภาพพบวาโดยรวมอยู
ในระดับมาก ( = 3.54) และรายดานพบวาอยูในระดับ
มาก 1 ดาน คือ ความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอย ( = 4.12) และอยูในระดับปานกลาง 2 ดาน
คือ การออกแบบและตกแตงทั้งภายในและนอกธนาคาร
( = 3.37) และเครื่องมือและอุปกรณทันสมัย ( = 3.12)
ดานกระบวนการใหบริการพบวาโดยรวมอยู
ในระดับมาก ( = 4.10) และรายดานพบวาอยูในระดับ
มากที่สุด คือ ระยะเวลาการอนุมัติบัตรที่รวดเร็ว ( =

4.32) และในระดับมาก คือ ความงายและไมซับซอนของ
ขั้นตอนการสมัคร ( = 4.34) และระบบเทคโนโลยีที่
ทันสมัยในการเก็บขอมูล ( = 3.12)
3. เปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการตลาด
บริการที่มีผลตอลูกคาในการใชบริการบัตรออมสินวีซา
เดบิ ต ธนาคารออมสิ น สาขาแกงครอ จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
สมมติฐานที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลในดานเพศ
ของผูใชบริการที่แตกตางกัน สงผลตอปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดทีแ่ ตกตางกัน พบวาโดยรวมใหความสําคัญ
อยูในระดับมากทั้งเพศชายและเพศหญิง และพิจารณา
รายดานพบวา ดานการสงเสริมการตลาด ดานชอง
ทางการจัดจําหนาย ดานบุคคลากร และดานกระบวนการ
ใหบริการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 สวนรายดานอื่นๆไมแตกตางกัน
สมมติฐานที่ 2 ปจจัยสวนบุคคลในดานอายุ
ของผูใชบริการที่แตกตางกัน สงผลตอปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดที่แตกตางกัน พบวาดานราคา ดานชอง
ทางการจัดจําหนาย ดานบุคลากร และดานกระบวนการ
ใหบริการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนราย
ดานอื่นๆไมแตกตางกัน
สมมติ ฐ านที่ 3 ปจจั ย สวนบุ ค คลในดาน
สถานะภาพของผูใชบริการที่แตกตางกัน สงผลตอปจจัย
สวนประสมทางการตลาดที่แตกตางกัน พบวาโดยรวม
ความสําคัญอยูในระดับมากทั้งสถานภาพโสดและสมรส
และพิจารณารายดานพบวาดานสินคา ดานราคา ดานการ
สงเสริมทางการตลาด ดานชองทางการจัดจําหนาย และ
ดานบุคคลากร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 สวนรายดานอื่นๆไมแตกตางกัน
สมมติฐานที่ 4 ปจจัยสวนบุคคลในดานระดับ
การศึกษาของผูใชบริการที่แตกตางกัน สงผลตอปจจัย
สวนประสมทางการตลาดที่แตกตางกัน พบวาดานสินคา
ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานกระบวนการ
ใหบริการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนราย
ดานอื่นๆไมแตกตางกัน
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สมมติฐานที่ 5 ปจจัยสวนบุคคลในดานอาชีพ
ของผูใชบริการที่แตกตางกัน สงผลตอปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดที่แตกตางกัน พบวา ดานราคา ดานการสง
เสริมการทางตลาด ดานบุคลากร และดานกระบวนการ
ใหบริการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนราย
ดานอื่นๆไมแตกตางกัน
สมมติฐานที่ 6 ปจจัยสวนบุคคลในดานราย
ไดเฉลี่ยตอเดือนของผูใชบริการที่แตกตางกัน สงผลตอ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดทีแ่ ตกตางกัน พบวา ดาน
ราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานบุคลากร และดาน
กระบวนการใหบริการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ สวนรายดานอื่นๆไมแตกตางกัน
สมมติฐานที่ 7 ปจจัยสวนบุคคลในดานระยะ
เวลาทีถ่ อื บัตรของผูใชบริการทีแ่ ตกตางกัน สงผลตอปจจัย
สวนประสมทางการตลาดทีแ่ ตกตางกัน พบวา ดานสินคา
ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานบุคลากรแตกตาง
กันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ สวนรายดานอืน่ ๆไมแตกตาง
กัน และสมมติฐานที8่ ปจจัยสวนบุคคลในดานจํานวนบัตร
ที่ถืออยูในปจจุบันของผูใชบริการที่แตกตางกัน สงผลตอ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ไมแตกตางกัน พบวา
โดยรวมความสําคัญอยูในระดับมากยกเวนดานราคาทีใ่ ห
ความสําคัญอยูในระดับมากที่สุด และพิจารณารายดาน
ไมมีรายดานใดไมแตกตางกันอยางมีสาระสําคัญ
การอภิปรายผล
ผลการศึกษาพบวาผูใชบริการใหความสําคัญดาน
ปจจัยดานสินคา ดานการสงเสริมทางการตลาด และดาน
ชองทางการจัดจําหนาย ในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับ
อติชาติ เอกสัมพันธทิพย. (2550) ศึกษาเรื่อง ปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชสินเชื่อ
บัตรเครดิตของผู ใชบริการในจังหวัดเชียงใหม : กรณี
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)
ผลการศึกษาพบวาผู ใชบริการใหความสําคัญ
ในดานสินคา ดานการสงเสริมทางการตลาด และดาน
กระบวนการใหบริการ ซึง่ สอดคลองกับเกิรกชัย เอีย่ มระหงษ.
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(2552) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและปจจัยที่มีผลตอการใช
บริการบัตรเดบิตของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม และสอดคลองกับ ภมรินทร นิโรจน.
(2552) ศึกษาเรือ่ ง ปจจัยทีม่ ผี ลตอการตัดสินใจสมัครและ
ใชบริการบัตรเครดิตระหวางธนาคารในประเทศไทยกับ
ธนาคารตางประเทศ
ผลการศึกษาพบวาผู ใชบริการใหความสําคัญ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดโดยรวมอยูในระดับมาก
และใหความสําคัญในดานราคามากทีส่ ดุ ซึง่ สอดคลองกับ
จินดา เขื่อนพันธ. (2552) ศึกษาเรื่อง การตัดสินใจเลือก
ใชบัตรเครดิตของผูบริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม
ผลการศึกษาพบวาผูใชบริการใหความสําคัญใน
ดานสินคา ดานการสงเสริมทางการตลาด และดาน
กระบวนการใหบริการ
ผลการศึกษาพบวาผู ใชบริการใหความสําคัญ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดโดยรวมอยูในระดับมาก
และใหความสําคัญในดานสินคา ดานการสงเสริมทางการ
ตลาด ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานบุคลากร ดาน
ลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการใหบริการใน
ระดับมาก ซึง่ สอดคลองกับทนงศักดิ์ จิรวัฒนวิจติ ร. (2554)
ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบัตรเครดิตของ
ลูกคาธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ภาคกลางสาม
สมุทรสาคร – สมุทรสงคราม
ผลการศึกษาพบวาปจจัยสวนบุคคลในดาน เพศ
อายุ อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน สงผล
ตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่แตกตางกันอยางมี
สาระสําคัญทางสถิติ (0.05) ซึ่งสอดคลองกับ ภัคจิรา
เลิศอริยศักดิช์ ยั . (2554) ศึกษาเรือ่ ง การตัดสินใจเลือกใช
บัตรเครดิตของลูกคาธนาคารพาณิชยในเขตชางเผือก
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
สรุปและขอเสนอแนะ
ผลศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ
ที่มีผลตอลูกคาในการใชบริการบัตรออมสินวีซา เดบิต
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ธนาคารออมสิน สาขาแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ พบวา
1. ดานลักษณะทางกายภาพ
ผลศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ดานลักษณะทางกายภาพทีม่ ผี ลตอลูกคาในการใชบริการ
บัตรออมสินวีซา เดบิต ธนาคารออมสิน สาขาแกงครอ
จังหวัดชัยภูมิ พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก แตมีคาเฉลีย่
ที่ตํ่าที่สุด ( = 3.54) และเมื่อพิจารณารายดานพบวาให
ความสําคัญกับการออกแบบและตกแตงทั้งภายในและ
นอกธนาคาร และ เครือ่ งมือและอุปกรณทันสมัยในระดับ
ปานกลาง ดังนัน้ ธนาคารควรใหความสําคัญกับการออกแบบ
และตกแตงทั้งภายในและนอกธนาคาร รวมถึงเครื่องมือ
และอุปกรณทันสมัยมากยิง่ ขึน้ เพือ่ เปนการสรางแรงจูงใจ
ใหแกผูใชบริการ
2. ดานบุคลากร
ผลศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ดานบุคลากรทีม่ ผี ลตอลูกคาในการใชบริการบัตรออมสิน
วีซา เดบิต ธนาคารออมสิน สาขาแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ
พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายดาน
พบวาความเอาใจใสและกระตือรือรนในการใหบริการของ
พนักงานมีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด ดังนั้นธนาคารจึงควรใหความ
สําคัญกับการใหบริการของพนักงาน เพื่อใหผูใชบริการ
เกิดความประทับใจ และอยากใชบริการกับทางธนาคารอีก
3. ดานชองทางการจัดจําหนาย
ผลศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ดานชองทางการจัดจําหนายที่มีผลตอลูกคาในการใช
บริการบัตรออมสินวีซา เดบิต ธนาคารออมสิน สาขาแกง
ครอ จังหวัดชัยภูมิ พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก และ
เมื่อพิจารณารายดานพบวาความสําคัญมีชองทางการใน
การติดตอสอบถามขอมูลหลากหลายชองทางมีคาเฉลีย่ ตํา่
ที่สุด ดังนั้นทางธนาคารควรขยายชองทางในการติดตอ
สอบถามขอมูลเพิ่มมากขึ้น เพื่อใหตอบสนองตอความ
ตองการของผูใชบริการไดอยางเพียงพอ
4. ดานราคา
ผลศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ดานราคาทีม่ ผี ลตอลูกคาในการใชบริการบัตรออมสินวีซา

เดบิต ธนาคารออมสิน สาขาแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ พบ
วาโดยรวมอยูในระดับมากทีส่ ดุ ดังนัน้ ธนาคารออมสินจึง
ควรใหความสําคัญกับดานราคายิ่งๆขึ้นไป เนื่องจากถือ
เปนจุดเดนของทางธนาคารออมสินที่ผูใชบริการใหความ
สําคัญมากทีส่ ดุ เพือ่ ใหผูใชบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด
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