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--------------------------------บทคัดย่ อ

การศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive study) เพื่อศึกษาการแบ่งกลุ่มลูกค้าตามความสําคัญ
ด้านปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มผี ลต่อการใช้บริ การสิ นเชื่อเคหะ กรณี ศึกษา : ธนาคารออมสิ นเขตพังงา เก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างลูกค้าสิ นเชื่อเคหะของธนาคารออมสิ น ในพื้นที่จงั หวัดพังงา จํานวน 400 ราย โดยศึกษาและ
อธิบายลักษณะของประชากรกลุ่มเป้ าหมาย โดยทําการรวบรวมข้อมูล และแปลความหมายของข้อมูล โดยการแจก
แจงความถี่ ร้อยละ และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะห์ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด นําผลมาหาค่าเฉลี่ย
(Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สําหรับการจัดกลุ่ม และการใช้ Dendrogram ในการรวม
ข้อมูลให้อยูใ่ นกลุ่มเดียวกัน แบ่งกลุ่มด้วยวิธี K-Means Cluster Analysis จากผลการศึกษา พบว่า
การแบ่งกลุ่ มลูก ค้าตามความสําคัญ ด้านปั จ จัยส่ ว นประสมทางการตลาดในการใช้บริ ก ารสิ น เชื่ อ เคหะ
สามารถแบ่งลูกค้าที่ใช้บริ การออกเป็ น 3 กลุ่ม ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ กลุ่มที่ 1
จํานวนลูกค้า 81 คน กลุ่มที่ 2 จํานวนลูกค้า 163 คน และกลุ่มที่ 3 จํานวนลูกค้า 156 คน โดยพบว่ากลุ่มที่ 1 ผูต้ อบ
แบบสอบถามให้ความสําคัญมากที่สุดด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย กลุ่มที่ 2 ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญมาก
ที่สุดด้านการส่ งเสริ มการตลาดกับด้านช่องทางการรับรู้และรู ปแบบการให้บริ การ และกลุ่มที่ 3 ผูต้ อบแบบสอบถาม
ให้ความสําคัญมากที่สุดด้านบุคคล และผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่ อการตัดสิ นใจใช้
บริ การสิ นเชื่อเคหะ พบว่า กลุ่มลูกค้าให้ความสําคัญด้านบุคคล มากที่สุด รองลงมา คือ ด้านราคากับด้านช่องทางการ
จัดจําหน่าย และกลุ่มลูกค้าให้ความสําคัญด้านกระบวนการบริ การ น้อยที่สุด
คําสําคัญ: การแบ่งกลุ่ม, ส่ วนประสมทางการตลาด, สิ นเชื่อเคหะ

ABSTRACT

This study aimed to group the customers based on the marketing mix that affected their decision to use
housing loan service at the GSB, PhangNga province. It aimed speciall 1) to study the customers’ behavior in using
housing loan service in accordance with the marketing mix factors of the GSB in PhangNga 2) to divide customers
into groups according to their perception of importance of the bank marketing mix in using its housing loan service.
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The findings were aimed for the marketing plan to suit each group in using the housing loan service of the GSB,
PhangNga province.
The research sample included 400 housing loan service customers of the GSB PhangNga province.
Demographic data were collected and calculated for percentage, means and standard deviation. Dendrogram was
performed to illustrate the arrangement of the clusters produced by hierarchical clustering and K-Means Cluster
Analysis.
Results showed that the customers were clustered into 3 groups, all of which were affected by the
marketing mix factors of the GSB in using its housing loan service. Group :181 customers considered place and
distributing channel the most important factor for their decision to use the bank’s housing loan service. Group 2 :
163 customers considered marketing promotion, perceptual channel and service model as the most important
factors. Group 3 :156 customers put the most importance consideration to people or employees. In addition, results
of the analysis of marketing mix factors that affect the decision to use the housing loan service showed that
customers considered people as the most important aspect, followed by price and distributing channel, while the
service process was perceived at the lowest consideration level for their decision to use the GSB housing loan
service.
Keywords: MARKETING MIX FACTORS, HOUSING LOAN, CLUSTER
1. บทนํา

ปัจจุบนั ธุรกิจธนาคารมีการแข่งขันที่สูงขึ้น โดยเฉพาะการให้บริ การด้านสิ นเชื่อ แข่งขันทั้งด้านการบริ การ
และอัตราดอกเบี้ย ซึ่งในภาพรวม ลูกค้าเป็ นผูไ้ ด้รับผลประโยชน์ที่มากขึ้น มีตวั เลือกให้กบั ลูกค้ามากขึ้น ธนาคารออม
สิ นเป็ นธนาคารที่มีความสามารถในการแข่งขันทัดเทียมกับธนาคารพาณิ ชย์ทวั่ ไป แต่ ละภูมิภาคในประเทศไทย มี
สาขาของธนาคารพาณิชย์จาํ นวนมาก ธนาคารออมสิ นมีท้งั สิ น 1,072 สาขา มีจาํ นวนสาขามากเป็ นอันดับที่ 3 รองจาก
ธนาคารกรุ งเทพ มีจาํ นวน 1,165 สาขา และธนาคารกรุ งไทย มีจาํ นวน 1,120 สาขา ในพื้นที่ภาคใต้ธนาคารออมสิ นมี
จํานวน 158 สาขา มากเป็ นอันดับ 2 รองจากธนาคารกรุ งไทย จํานวน 163 สาขา (ธนาคารแห่ งประเทศไทย, 2561) ใน
พื้นที่ จ.พังงา มีธนาคารพาณิชย์ หลายแห่ ง ได้แก่ ธนาคารกรุ งไทย กรุ งเทพ กรุ งศรี อยุธยา กสิ กรไทย ทหารไทย ไทย
พาณิชย์ ธนชาติ อีกทั้งมีธนาคารเฉพาะกิจ ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอิสลามและธนาคารออมสิ น ล้วน
แต่มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อเคหะทั้งสิ้ น ธนาคารออมสิ นเขตพังงา ดูแลธนาคารออมสิ นทั้งสิ้ น 8 สาขา ครอบคลุมพื้นที่ใน
จังหวัดพังงา ประกอบด้วย ธนาคารออมสิ นสาขาพังงา โคกกลอย ท้ายเหมือง คุระบุรี ทับปุด เกาะยาว ย่านยาว และ
เขาหลัก ซึ่งแต่ละสาขามีการให้บริ การทั้งด้านเงินฝากและสิ นเชื่อ จํานวนลูกค้าของแต่ละสาขา มากน้อยแตกต่างกัน
ตามสภาพพื้นที่ และการทําการตลาดของพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยสาขาพังงา เป็ นสาขาที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และมีการ
ตั้งเป้ าผลการดําเนินงานสูงที่สุดในจังหวัดพังงา
แต่ละธนาคารมีเงื่อนไขและข้อจํากัดในการให้กสู้ ิ นเชื่อเคหะแตกต่างกัน แนวทางของธนาคารออมสิ น ผูก้ ู้
ต้องมีอายุครบ 20 ปี บริ บรู ณ์ข้ ึนไป และเมื่อรวมอายุผกู้ กู้ บั ระยะเวลาที่ชาํ ระเงินกูต้ อ้ งไม่เกิน 65 ปี มีอาชีพและรายได้ที่
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แน่นอน เป็ นผูฝ้ ากเงินประเภทเผือ่ เรี ยกของธนาคาร มีวตั ถุประสงค์การกู้ เพื่อซื้อที่ดินเพื่อเตรี ยมปลูกสร้างอาคาร ซื้ อ
ที่ดินพร้อมอาคารหรื อห้องชุด ซื้ อที่ดินและปลูกสร้างอาคารในที่ดินนั้น ซื้ อที่ดินที่มีอาคารของผูก้ ูห้ รื อคู่สมรสปลูก
สร้างอยู่แล้ว เพื่อปลูกสร้างหรื อ ต่อเติมซ่ อมแซมอาคารในที่ดินซึ่ งเป็ นของผูก้ หู้ รื อคู่สมรส และเพื่อไถ่ถอนจํานอง
ที่ดิน ที่ดินและอาคาร หรื อห้องชุด ของผูก้ หู้ รื อคู่สมรสจากสถาบันการเงินอื่น (ธนาคารออมสิ น, 2561)
ในช่วงปี ทีผ่ า่ นมา ผลการดําเนินงานของปริ มาณสิ นเชื่อเคหะในพื้นทีเ่ ขตพังงาลดลง จึงเล็งเห็ นความจําเป็ น
ที่จะศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริ การสิ นเชื่อเคหะของลูกค้ากลุ่มนี้ เพื่อนําไปปรับปรุ ง
แก้ไข และเพื่อเป็ นประโยชน์แก่ธนาคารต่อไป
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมใช้บริ การสิ นเชื่อเคหะ ตามปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดของลูกค้าธนาคาร
ออมสิ น เขตพังงา
2.2 เพื่อทําการแบ่งกลุ่มลูกค้าตามความสําคัญด้านปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการใช้บริ การสิ นเชื่อ
เคหะ กรณีศึกษา : ธนาคารออมสิ นเขตพังงา เพื่อนํามาวางแผนการตลาดให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่มในการใช้
บริ การสิ นเชื่อเคหะของธนาคารออมสิ นเขตพังงา
3. การดําเนินการวิจัย
3.1 กลุ่มตัวอย่าง
ประชากรเป้ าหมายและกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ผูใ้ ช้บริ การสิ นเชื่อเคหะกับธนาคารออมสิ นใน
พื้นที่จงั หวัดพังงา ช่วงอายุ 20-65 ปี ตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั ข้อมูลจากรายงาน Daily Report ณ วันที่ 30 เมษายน
2561 ชื่อรายงาน ZDL202A : Product Limit Report ของแต่ละสาขา ในสังกัดธนาคารออมสิ นเขตพังงา จํานวนลูกค้า
มีจาํ นวนลูกค้า 1,520 คน โดยการวิจยั ครั้งนี้ ใช้เก็บตัวอย่างจากประชากรทั้งหมด 400 คน โดยวิธีการสุ่ มตัวอย่างโดย
ไม่ ค าํ นึ งถึ ง ความน่ าจะเป็ น (Non-Probability Sampling) และการสุ่ มตัว อย่า งแบบตามสะดวก (Convenience
Sampling)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามแก่ลูกค้าสิ นเชื่อที่เข้ามาใช้บริ การธนาคารออมสิ นสาขา ทั้ง 8 สาขา
ในสังกัดเขตพังงา จํานวน 400 คน โดยแบ่งเป็ น สาขาพังงา 70 คน สาขาโคกกลอย 35 คน สาขาท้ายเหมือง 32 คน
สาขาคุระบุรี 57 คน สาขาทับปุด 24 คน สาขาเกาะยาว 56 คน สาขาย่านยาว 59 คน และสาขาเขาหลัก 67 คน
2. นําแบบสอบถามที่เก็บข้อมูลได้ มาวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ค่าใช้จ่ายต่อ
เดือน
ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้วงเงินสิ นเชื่อ ได้แก่ วัตถุประสงค์ในการขอสิ นเชื่อเคหะ ประเภทหลักทรัพย์ที่ใช้
คํ้าประกัน ระยะเวลาที่ธนาคารพิจารณาอนุ มตั ิ สิ นเชื่อวงเงินที่ท่านได้รับการอนุ มตั ิ วงเงินสิ นเชื่อเคหะที่ได้รับการ
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อนุ มตั ิเป็ นไปตามที่ขอ เหตุผลในการเลือกใช้บริ การธนาคารออมสิ น การทราบข้อมูล การให้บริ การสิ นเชื่อเคหะ
ระยะเวลาผ่อนชําระเงินกู้ (ตลอดสัญญา) วิธีการผ่อนชําระเงินกู้ และความต้องการในการใช้วงเงินสิ นเชื่อธนาคาร
ออมสิ นเพิ่มเติมครั้งต่อไป
ส่ วนที่ 3 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ ซึ่งแบ่งออกเป็ น 7 ด้าน ประกอบด้วย ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคคล ด้านรู ปแบบการให้บริ การ
และด้านกระบวนการบริ การ เป็ นคําถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) “มากที่สุด” ถึง “น้อย
ที่สุด” ตามรู ปแบบของลิเคอร์ท (Likert’s Scale) (บุญชม ศรี สะอาด. 2545: 103) ซึ่ งจะมีให้เลือกตอบได้เพียงคําตอบ
เดียว โดยมีการกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน มากที่สุด หมายถึง ให้ความสําคัญมากที่สุด มาก หมายถึง ให้ความสําคัญ
มาก ปานกลาง หมายถึง ให้ความสําคัญปานกลาง น้อ ย หมายถึ ง ให้ความสําคัญน้อย น้อ ยที่สุด หมายถึง ให้
ความสําคัญน้อยที่สุด
3.3 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. สถิติเ ชิงพรรณนา ศึกษาและอธิ บายลักษณะของประชากรกลุ่มเป้ าหมาย โดยทําการรวบรวม
ข้อมูล และแปลความหมายของข้อมูล โดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงลักษณะ เพือ่ ตรวจสอบค่าของกลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นอย่างไร เช่น เพศชายกี่คน เพศหญิงกี่คน
2. สถิติเชิงอ้างอิง วิเคราะห์ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด นําผลมาหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของระดับคะแนน และใช้ Cluster Analysis เพื่อดูความแตกต่างของแต่ละ
กลุ่ม แบ่งกลุ่มชุดข้อมูล ซึ่งเป็ นการแบ่งกลุ่มชุดข้อมูลที่ใกล้เคียงกันอยูก่ ลุ่มเดียวกัน และแยกสิ่ งที่แตกต่างกันออกจาก
กลุ่ม และการใช้ Dendrogram ในการรวมเคสให้อยูใ่ นกลุ่มเดียวกัน แบ่งกลุ่มด้วยวิธี K-Means Cluster Analysis
4. ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 จํานวนและร้อยละของปัจจัยส่ วนบุคคล
ปัจจัยส่ วนบุคคล
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
20 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
61 - 65 ปี
สถานภาพ
โสด
สมรส
สมรสไม่จดทะบียน
หม้าย/หย่าร้าง
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จํานวน (คน)
170
230
9
178
106
74
33
121
118
113
48
หน้า 652
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ปัจจัยส่ วนบุคคล
จํานวน (คน)
ร้อยละ
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาหรื อตํ่ากว่า
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
15
3.8
อนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า
50
12.5
ปริ ญญาตรี
335
83.8
ปริ ญญาโทหรื อสูงกว่า
อาชีพ
ข้าราชการ
37
9.2
ลูกจ้างในหน่วยงานราชการ
110
27.5
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
124
31.0
ลูกจ้างในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
43
10.8
พนักงานบริ ษทั เอกชน
39
9.8
ลูกจ้างในหน่วยงานเอกชน
3
0.8
ค้าขาย
33
8.2
ธุรกิจส่ วนตัว
11
2.8
อาชีพอิสระ/รับจ้าง
รายได้ต่อเดือน
ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท
36
9.0
10,001 - 20,000 บาท
152
38.0
20,001 - 30,000 บาท
106
26.5
30,001 - 40,000 บาท
49
12.2
40,001 - 50,000 บาท
36
9.0
50,001 - 60,000 บาท
13
3.2
มากกว่า 60,000 บาท ขึ้นไป
8
2.0
ค่าใช้จ่ายในการ
ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท
161
40.2
อุปโภค –บริ โภค
10,001- 20,000 บาท
112
28.0
โดยเฉลี่ยต่อเดือน
20,001 - 30,000 บาท
53
13.2
30,001 - 40,000 บาท
57
14.2
40,001 - 50,000 บาท
5
0.2
มากกว่า 50,000 บาท ขึ้นไป
12
3.0
จากตารางที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่ วนบุคคลของลูกค้าสิ นเชื่อเคหะธนาคารออมสิ นในเขตพื้นที่จงั หวัดพังงา พบว่า
กลุ่มลูกค้าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 57.5 มีอายุอยู่ในช่วง 31 – 40 ปี คิดเป็ นร้อยละ
44.5 มีสถานภาพโสด คิดเป็ นร้อยละ 30.2 จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 83.8 ประกอบอาชีพ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 31.0 มีรายได้อยูใ่ นช่วง 10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน คิดเป็ นร้อยละ 38.0 และ
ส่ วนใหญ่ค่าใช้จ่ายต่อเดือนตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 40.2
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ตารางที่ 2 แสดงจํานวนและร้อยละพฤติกรรมใช้บริ การสิ นเชื่อเคหะของลูกค้าธนาคารออมสิ นเขตพังงา
พฤติกรรมใช้บริ การสิ นเชื่อเคหะ
จํานวน (คน)
วัตถุประสงค์ในการขอสิ นเชื่อเคหะ
- ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคารในที่ดินนั้น
126
ประเภทหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ าํ ประกัน
- บ้านทาวเฮาส์
146
ระยะเวลาที่ธนาคารพิจารณาอนุมตั ิสินเชื่อ
- 22 – 30 วัน
174
วงเงินที่ท่านได้รับการอนุมตั ิสินเชื่อเคหะ
- 1,000,001 – 2,000,000 บาท
151
วงเงินที่ได้รับการอนุมตั ิ
- เป็ นไปตามที่ขอกู้
324
เหตุผลในการเลือกใช้บริ การธนาคารออมสิ น
- เป็ นลูกค้าเดิมของธนาคาร
118
การทราบข้อมูลการให้บริ การสิ นเชื่อเคหะ
- คนรู้จกั /ญาติ/เพื่อน
124
ระยะเวลาผ่อนชําระเงินกู้ (ตลอดสัญญา)
- 26 – 30 ปี
141
วิธีผอ่ นชําระเงินกู้
- ชําระผ่าน MyMo/Internet Banking
146
ความต้องการใช้วงเงินสิ นเชื่อเพิ่มเติม
- สนใจ
340

ร้อยละ
31.5
36.5
43.5
37.8
81.0
29.5
31.0
35.2
36.5
85.0

จากตารางที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมใช้บริ การสิ นเชื่อเคหะของลูกค้าธนาคารออมสิ นเขตพังงา พบว่า กลุ่มลูกค้า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีวตั ถุประสงค์เพื่อซื้ อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคารในที่ดินนั้น คิดเป็ นร้อยละ 31.5 ใช้
บ้านทาวเฮาส์เป็ นหลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน ร้อยละ 36.5 มีระยะเวลาที่ธนาคารพิจารณาอนุ มตั ิสินเชื่อกับกลุ่มลูกค้า อยู่
ในช่ ว ง 22 – 30 วัน คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 43.5 วงเงิ นที่ได้รับการอนุ มตั ิ สิ นเชื่ อ เคหะจากธนาคาร ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ในช่ ว ง
1,000,001 – 2,000,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 37.8 วงเงินที่ได้รับการอนุ มตั ิ ส่ วนใหญ่เป็ นไปตามที่ขอกู้ คิดเป็ นร้อยละ
81.0 เลือกใช้บริ การสิ นเชื่อ กับธนาคารออมสิ น ด้วยเหตุผลเพราะเป็ นลูกค้าเดิมของธนาคาร คิดเป็ นร้อยละ 29.5
ทราบข้อมูลการให้บริ การสิ นเชื่อเคหะ จากการแนะนําของคนรู้จกั ญาติ และเพื่อน คิดเป็ นร้อยละ 31.0 มีระยะเวลา
ผ่อนชําระเงินกู้ (ตลอดสัญญา) ส่ วนใหญ่อยูใ่ นช่วง 26 – 30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 35.2 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ชาํ ระเงินกู้
โดยชําระผ่านทาง MyMo/Internet Banking คิดเป็ นร้อยละ 36.5 และหากมีความต้องการใช้วงเงินสิ นเชื่อเพิ่มเติม กลุ่ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่สนใจจะใช้บริ การสิ นเชื่อกับธนาคารออมสิ นอีก คิดเป็ นร้อยละ 85.0
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ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์เพื่อแบ่งกลุ่มลูกค้าตามความสําคัญด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการใช้
บริ การสิ นเชื่อเคหะ
กลุ่ม (Cluster)
Standard
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
Mean
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 3
Deviation
81 คน
163 คน
156 คน
ด้านผลิตภัณฑ์
4.25
0.798
3.35
4.06
4.92
ด้านราคา
4.30
0.799
3.29
4.17
4.96
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
4.30
0.745
3.40
4.17
4.91
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
4.28
0.791
3.27
4.21
4.88
ด้านบุคคล
4.31
0.795
3.23
4.19
4.98
ด้านรู ปแบบการให้บริ การ
4.29
0.835
3.14
4.21
4.96
ด้านกระบวนการบริ การ
4.23
0.864
3.17
4.12
4.90
เฉลี่ย
4.28
0.690
จากตารางที่ 3 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่อเคหะในภาพรวม มี
ค่าเฉลี่ย 4.28 พบว่า ด้านบุคคล มีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด เท่ากับ 4.31 รองลงมา คือ ด้านราคากับด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย มี
ค่าเฉลี่ย 4.30 เท่ากัน และด้านกระบวนการบริ การ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เท่ากับ 4.23 โดยสามารถแบ่งลูกค้าที่ใช้บริ การ
สิ นเชื่อเคหะออกเป็ น 3 กลุ่ม Cluster 1 จํานวนลูกค้า 81 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.25 ของกลุ่มตัวอย่าง Cluster 2 จํานวน
ลูกค้า 163 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.75 ของกลุ่มตัวอย่าง และ Cluster 3 จํานวนลูกค้า 156 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.0 ของ
กลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์เพื่อแบ่งกลุ่มลูกค้าตามความสําคัญด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการใช้บริ การ
สิ นเชื่อ เคหะ พบว่า กลุ่มที่ 1 ผูต้ อบแบบสอบถามให้ค วามสําคัญ มากที่สุ ด ด้านช่อ งทางการจัดจําหน่ าย มีค่ าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.40 รองลงมา คือ ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย 3.35 และให้ระดับความสําคัญปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ในการใช้บริ การสิ นเชื่อเคหะด้านช่องทางการรับรู้และรู ปแบบการให้บริ การ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 3.14 กลุ่มที่ 2
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญมากที่สุดด้านการส่ งเสริ มการตลาดกับด้านรู ปแบบการให้บริ การ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.21 รองลงมา คือ ด้านบุคคล มีค่าเฉลี่ ย 4.19 และให้ระดับความสําคัญปั จ จัยส่ ว นประสมทางการตลาดในการใช้
บริ การสิ นเชื่อเคหะด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 4.06 ในขณะที่กลุ่มที่ 3 ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญ
มากที่สุดด้านบุคคล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.98 รองลงมา คือ ด้านราคากับด้านรู ปแบบการให้บริ การ มีค่าเฉลี่ย 4.96 และ
ให้ระดับความสําคัญ ปั จ จัยส่ วนประสมทางการตลาดในการใช้บริ ก ารสิ นเชื่ อเคหะด้านการส่ งเสริ มการตลาด มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 4.88
5. การอภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
5.1 ผลการวิเ คราะห์ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่ อการตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่อเคหะ พบว่า
กลุ่มลูกค้าให้ความสําคัญด้านบุคคล มากที่สุด รองลงมา คือ ด้านราคากับด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย และกลุ่มลูกค้า
ให้ความสําคัญด้านกระบวนการบริ การ น้อยที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของชัยวัฒน์ พงษ์ภาสุ ระ (2546) ได้ศึกษา
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เรื่ อง ปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริ การสิ นเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของลูกค้าที่เป็ นธนาคารพาณิ ชย์ในอําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริ การสิ นเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของลูกค้า
ธนาคารพาณิชย์โดยกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 390 คน โดยการสุ่ มตัวอย่างจากลูกค้าที่มาติดต่อ ณ ธนาคารในอําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ โดยผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยทางด้านราคาและผลิตภัณฑ์มีผลต่อการใช้บริ การสิ นเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
มาก โดยปัจจัยราคากลุ่มตัวอย่างเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยตํ่าเป็ นปัจจัยที่มีผลมากที่สุด
5.2 ผลการแบ่งกลุ่มลูกค้าตามความสําคัญด้านปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการใช้บริ การสิ นเชื่อเคหะ
สามารถแบ่งลูกค้าที่เคยใช้บริ การออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 จํานวนลูกค้า 81 คน กลุ่มที่ 2 จํานวนลูกค้า 163 คน
และกลุ่มที่ 3 จํานวนลูกค้า 156 คนและพบว่าทั้ง 3 กลุ่ ม ปั จจัยส่ ว นประสมทางการตลาดมีผลต่อ การตัดสิ นใจใช้
บริ ก าร โดยกลุ่ มที่ 1 ผูต้ อบแบบสอบถามให้ค วามสําคัญ มากที่สุ ดด้านช่ อ งทางการจัดจําหน่ าย กลุ่ มที่ 2 ผูต้ อบ
แบบสอบถามให้ความสําคัญมากที่สุดด้านการส่ งเสริ มการตลาดกับด้านช่องทางการรับรู้และรู ปแบบการให้บริ การ
และกลุ่มที่ 3 ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญมากที่สุดด้านบุคคล
6. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
6.1 การวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่อเคหะ พบว่า ด้าน
บุคคล มีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด รองลงมา คือ ด้านราคากับด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านกระบวนการบริ การ มีค่าเฉลี่ย
น้อ ยที่สุ ด โดยมีรายละเอียด คื อ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับความเหมาะสมของ
อสังหาริ มทรัพย์ที่นาํ มาคํ้าประกัน รองลงมา คือ เอกสารที่ใช้ประกอบกการขอกูเ้ งิน และวัตถุประสงค์ในการให้กู้
สอดคล้องและเหมาะสมตรงกับความต้องการกับเงื่อนไขในการชําระหนี้ ปิดบัญชีหรื อไถ่ถอนไปใช้สถาบันการเงิน
อื่น ปั จ จัยด้านราคา ผูต้ อบแบบสอบถามให้ค วามสําคัญ กับ ระยะเวลาการผ่อ นชําระ/เงินงวดผ่อ นชําระต่ อ เดื อ น
รองลงมา คือ ค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การสิ นเชื่อ และจํานวนวงเงินอนุ มตั ิ ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย ผูต้ อบ
แบบสอบถามให้ความสําคัญกับช่องทางการชําระหนี้หลายช่องทาง รองลงมา คือ สามารถติดต่อกับธนาคารได้หลาย
ช่องทาง เช่น ทางโทรศัพท์ Line สํานักงานขายของโครงการ และความสะดวกในการเข้ามาใช้บริ การที่สาขาของ
ธนาคาร ปัจจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญต่อการลดค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนี ยมในการ
ใช้บริ การ รองลงมา คือ การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ กรณีทาํ ประกันคุม้ ครองวงเงินสิ นเชื่อรวมถึงการลดอัตราดอกเบี้ย
ตามโปรโมชัน่ ต่างๆ กับคําแนะนําจากผูท้ ี่เคยใช้บริ การธนาคารออมสิ นเท่ากัน และช่องทางการประชาสัมพันธ์โดยใช้
สื่ อต่างๆ เช่น แผ่นพับประชาสัมพันธ์ จดหมายเชิญชวนกับจัดทีมขาย ประชาสัมพันธ์ตามสถานที่ต่างๆ ปั จจัยด้าน
บุคคล ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับพนักงานธนาคารให้บริ การถูกต้องและรวดเร็ ว มีความกระตือรื อร้นใน
การให้บริ การกับพนักงานธนาคารมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รองลงมา คือ พนักงานธนาคารให้การบริ การที่ดี มีกิริยาและ
พูดจาสุ ภาพกับพนักงานธนาคารให้คาํ แนะนําที่ถูกต้องเหมาะสม ใช้ภาษาที่ เข้าใจง่าย และพนักงานธนาคารมีความ
น่าเชื่อถือ ปัจจัยด้านรู ปแบบการให้บริ การ ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับธนาคารที่มีความสะดวก ปลอดภัย
พร้อมให้บริ การ รองลงมา คือ บรรยากาศและการตกแต่งภายในธนาคารมีความเป็ นระเบียบสะอาด น่ าใช้บริ การ และ
ป้ าย หรื อสื่ อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของธนาคาร อยู่ในตําแหน่ งที่เห็ นชัดเจน ปั จจัยด้านกระบวนการบริ การ
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับความรวดเร็ วของระยะเวลาในการอนุ มตั ิสินเชื่อรองลงมา คือ ขั้นตอนการใช้
บริ การมีความ สะดวก และรวดเร็ ว และกระบวนการทํางาน ถูกต้อง รวดเร็ ว
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6.2 การแบ่งกลุ่มลูกค้าตามความสําคัญด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการใช้บริ การสิ นเชื่อเคหะ
สามารถแบ่งลูกค้าที่เคยใช้บริ การออกเป็ น 3 กลุ่ม โดยให้ Cluster 1 มีจาํ นวนลูกค้า 81 คน ปั จ จัยส่ วนประสมทาง
การตลาดมีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ Cluster 2 จํานวนลูกค้า 163 คน ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการ
ตัดสิ นใจใช้บริ การ และ Cluster 3 มีจาํ นวนลูกค้า 156 คน ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสิ นใจใช้
บริ การ การวิเคราะห์เพื่อแบ่งกลุ่มลูกค้าตามความสําคัญด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการใช้บริ การสิ นเชื่อ
เคหะ และแผนการตลาดที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม รายละเอียด ดังนี้
กลุ่ มที่ 1 ผูต้ อบแบบสอบถามให้ค วามสําคัญ มากที่สุ ดด้านช่ อ งทางการจัดจําหน่ าย รองลงมา คื อ ด้า น
ผลิตภัณฑ์ และให้ระดับความสําคัญปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการใช้บริ การสิ นเชื่อเคหะด้านรู ปแบบการ
ให้บริ การ ธนาคารควรให้ความสําคัญกับช่องทางที่ลูกค้าติดต่อธนาคารทั้งด้านการบริ การ และช่องทางการชําระเงินกู้
ปัจจุบนั ธนาคารเห็นความสําคัญ โดยมีแอพพลิเคชัน่ MYMO เพื่อชําระเงินกู้ เคาร์เตอร์ เซอร์ วิสต่างๆ รวมถึงนโยบาย
ที่ธนาคารมีอยูเ่ ดิม คือ การรับฝากเงินนอกสถานที่ ซึ่ งในส่ วนนี้ ทาํ ให้พนักงานธนาคารมีความใกล้ชิดสนิ ทสนมกับ
ลูกค้าเพิ่มขึ้น และเป็ นการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
กลุ่ มที่ 2 ผูต้ อบแบบสอบถามให้ค วามสํา คัญ มากที่ สุ ดด้านการส่ งเสริ ม การตลาดและด้านรู ปแบบการ
ให้บริ การ รองลงมา คือ ด้านบุคคล และให้ระดับความสําคัญปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการใช้บริ การสิ นเชื่อ
เคหะด้านผลิตภัณฑ์ ธนาคารควรให้ค วามสําคัญ กับการลดภาระค่ าใช้จ่ ายของลูก ค้า เช่น ค่ าธรรมเนี ยมในการใช้
บริ การ การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ควรตั้งหลักเกณฑ์ที่มีความยืดหยุน่ เพือ่ ให้พนักงานสามารถต่อรองกับลูกค้าได้มาก
ขึ้น เป็ นการเพิม่ ความสามารถในการแข่งขันกับธนาคารอื่นด้วย นอกจากนี้ ควรคํานึงถึงความสะดวกและปลอดภัยใน
การให้บริ การ
กลุ่มที่ 3 ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญมากที่สุดด้านบุคคล รองลงมา คือ ด้านราคากับด้านรู ปแบบการ
ให้บริ การ และให้ระดับความสําคัญปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการใช้บริ การสิ นเชื่อเคหะด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด ธนาคารควรให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุค ลากร ทั้งด้านการบริ ก าร ความรู้ และบุคลิก ภาพ จัดอบรม
พนักงานสมํ่าเสมอ เพื่อการบริ การที่ดี มีคุณภาพ ถูกต้องและรวดเร็ ว
ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาในครั้งนี้ ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับ ด้านบุคคล ด้านกระบวนการบริ การ ด้านราคา
และด้านผลิตภัณฑ์ ตามลําดับ และจะเห็ นได้ว่าปั จจุบนั ธุ รกิจธนาคารถือเป็ นธุ รกิจบริ การที่มีการแข่งขันสู ง ลูกค้า
สามารถเลื อ กใช้บ ริ การได้ห ลากหลาย ผูบ้ ริ ห ารและพนัก งาน ควรให้ ค วามสํา คัญ กับ บุ ค คลและการบริ ก าร
ให้ความสําคัญ กับการพัฒนาความรู้ของพนักงานทั้งความรู้ผลิตภัณฑ์และการบริ การ เพื่อสามารถให้คาํ แนะนําแก่
ลูกค้าได้ถูกต้อง และบริ การลูกค้าด้วยความรวดเร็ ว มีความกระตือรื อร้นในการให้บริ การ มีมนุ ษยสัมพันธ์ท่ีดี ส่ วน
ทางด้านราคา และผลิตภัณฑ์ ผูบ้ ริ หารระดับสูงควรคํานึงและให้ความสําคัญกับเรื่ องนี้ เพื่อสามารถหาผลิตภัณฑ์และ
บริ การที่สนองต่อความต้องการแก่ลูกค้าได้
ข้ อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งต่อไป
1. การศึกษาครั้งนี้ ใช้กลุ่มตัวอย่างในพื้นที่จงั หวัดพังงา หากมีการศึกษาครั้งต่อไปควรขยายขอบเขตการวิจยั
ให้กว้างขึ้น เช่น ครอบคลุมถึงประชากรที่ใช้บริ การสิ นเชื่อเคหะกับธนาคารออมสิ น ในเขตจังหวัดอื่นๆ หรื อผูท้ ี่กาํ ลัง
จะใช้บริ การสิ นเชื่อเคหะกับธนาคารออมสิ นในจังหวัดอื่น เพื่อศึกษาข้อมูลทั้งอดีต ปัจจุบนั และอนาคต
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2. ในครั้งต่อไปควรศึกษาปัจจัยด้านอื่น นอกเหนือจากผลส่ วนประสมทางการตลาด จะได้ขอ้ มูลในด้านอื่น
เพือ่ เพิ่มข้อมูลในการนํามาวางแผนการตลาดให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่มต่อไป
3. ในครั้ งต่อไปควรศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริ ก ารสิ นเชื่อ กับธนาคารออมสิ นเขตพังงา เพื่อ ทราบ
ความพึงพอใจในการใช้บริ การ และนําไปปรับปรุ งการบริ การต่อไปให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า เพื่อขยายฐาน
ลูกค้าให้กบั ธนาคาร
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่ อง การแบ่งกลุ่มลูกค้าตามความสําคัญด้านปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่
มีผลต่อการใช้บริ การสิ นเชื่อเคหะ กรณีศึกษา : ธนาคารออมสิ นเขตพังงา สําเร็ จลงได้ดว้ ยดี ด้วยความเอาใส่ ใจและให้
คําปรึ กษาในกระบวนการวิจยั อย่างสมํ่าเสมอ และความกรุ ณาจาก ดร.แสงดาว ประสิ ทธิสุข อาจารย์ที่ปรึ กษา ที่กรุ ณา
ให้คาํ แนะนําเป็ นอย่างดีตลอดมา
ขอขอบคุณ ลูก ค้าสิ นเชื่ อเคหะธนาคารออมสิ น ในเขตพื้นที่จงั หวัดพังงา ที่ได้ก รุ ณาตอบแบบสอบถาม
สําหรั บการวิจ ัยในครั้ งนี้ ขอขอบคุ ณครอบครั ว ที่ค อยเป็ นกําลังใจสําคัญ มาโดยตลอดระยะเวลาที่ทาํ การศึก ษา
จนกระทัง่ การศึกษาชิ้นนี้ สําเร็ จลุล่วงไปได้เป็ นอย่างดี คุณค่ าและประโยชน์อนั พึงมีจากงานวิจยั ชิ้ นนี้ ขอมอบเป็ น
กตัญ�ูกตเวทิตาแด่ผมู้ ีพระคุณทุกท่าน
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