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บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตัดสินใจ

เลือกใชบ้ริการเงินฝากกบับริษทัเงินทุนแอด็วานซ์ จ  ากดั (มหาชน) กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการ

วิจยัไดแ้ก่ ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการเงินฝากกบับริษทัเงินทุนแอ็ดวานซ์ จ  ากดั (มหาชน) จ  านวน 

400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการ

ทดสอบสมมติฐานคือค่าสถิติทดสอบไค – สแควร์ (Chi - Square)  



ตวัแปรประชากรศาสตร์ ตวัแปรส่วนประสมทางการตลาด และตวัแปรพฤติกรรม

ผูบ้ริโภคท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเงินฝากกบับริษทัเงินทุนแอด็วานซ์ 

จ  ากดั (มหาชน) 

 ผลการศึกษา พบวา่  ลูกคา้ท่ีฝากเงินกบับริษทัเงินทุนแอด็วานศ ์จ  ากดั (มหาชน) เป็น

เพศหญิง อายุ 30 - 39 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี สถานภาพโสด ท าอาชีพเป็นพนกังาน

บริษทัเอกชน มีรายได ้30,001 - 50,000 บาทต่อเดือน มีการวางแผนในการใชจ่้ายและมีการ

วางแผนในการออมเงิน วิธีการออมเงินแบบประจ า ความถ่ีในการใชบ้ริการเงินฝาก 1 - 3 

คร้ังต่อเดือน ช่องทางท่ีใชบ้ริการใชผ้า่นทางเจา้หนา้ท่ี Relationship Managers และมีจ านวน

การออมเงินนอ้ยกว่า 15,000 บาท เหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการ ผลิตภณัฑดึ์งดูดใจ เช่น เงินฝาก

อตัราดอกเบ้ียสูงเม่ือเทียบกบัธนาคารอ่ืน เป็นตน้ ระดบัตวัแปรส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจในภาพรวมและทุกดา้นจะอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงค่าเฉล่ีย

จากมากไปนอ้ย คือ ดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการสร้างและน าเสนอ

ลกัษณะทางกายภาพ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นราคา ดา้นส่งเสริมการตลาด   

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ 

1. ตวัแปรทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได ้มี

ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการเงินฝากกับบริษทัเงินทุนแอ็ดวานซ์ จ  ากดั 

(มหาชน) ในเกือบทุกพฤติกรรม ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

2. ตวัแปรส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องการจดั

จ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

ดา้นกระบวนการ มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเงินฝากกบับริษทัเงินทุน

แอด็วานซ์ จ  ากดั (มหาชน) ในเกือบทุกพฤติกรรม ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

 

 



Abstract 

The purpose of this research was to study factors related to the decision to use the 

deposit service with Advance Finance Public Company Limited.The sample group in the 

research was 4 0 0  customers who use deposit services from Advance Finance Public 

Company Limited. They were studied by using questionnaires as a tool for data 

collection.The statistics for hypothesis testing are Chi - Square test statistics.   

The Independent variables are demographic factors and marketing mix factors.The 

dependent variables are consumer behavior factors related to the decision to use the deposit 

service with Advance Finance Public Company Limited. 

Research result show that customers who have deposited with Advance Finance 

Public Company Limited are female, aged between 30 - 39  years, with a bachelor degree, 

single status, and being a private company employee, earning 30 ,001  -  50 ,000  baht per 

month. This customers have a spending plan and have a plan to save money. Regular money 

saving methods Is the frequency of using the deposit service 1 -3  times per month. The 

channel will be used through Relationship Managers and have a savings of less than 15,000 

baht.The reason to choose the service is attractive products such as deposits with high 

interest rates compared to other banks. The level of marketing mix factors have relationship 

to decision making in general and all aspects at a high level which is arranged by sorting 

the average from highest to lowest such as personnel, processing, product, physical creation 

and presentation, channel of distribution, price and marketing promotion. 

 

 

 



Hypothesis test results 

1 .  Demographic factors such as age, marital status, occupation, and income have a 

relationship to the decision to use the deposit service with Advance Finance Public 

Company Limited in almost every behavior at the statistical significance level 0.05. 

2. Marketing mix factors such as product, price,   channel of distribution, marketing 

promotion, personnel, physical creation and presentation, processing, have a relationship to 

the decision to use the deposit service with Advance Finance Public Company Limited in 

almost every behavior at the statistical significance level 0.05. 

บทน า 

 ประชาชนส่วนมากนิยมออมเงินเพื่อ เก็บไวใ้ช้จ่ายในยามฉุกเฉิน และเพื่อรักษา

ตนเองในอนาคต  โดยมกัจะเลือกน าเงินท่ีไดไ้ปฝากไวก้บัธนาคารพาณิชยห์รือบริษทัเงินทุน  

โดยหวงัท่ีจะไดรั้บดอกเบ้ียจากการฝากเงินในอตัราผลตอบแทนท่ีสูง       

 ซ่ึงปัจจุบนัธนาคารพาณิชยแ์ละบริษทัเงินทุนต่างมีการแข่งขนักนัสูงในเร่ือง อตัรา

ดอกเบ้ียเงินฝาก มีการใชก้ลยธุ์ในดา้นต่างๆ เช่น การแจกของ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากสูงพิเศษ 

เพื่อเป็นการจูงใจประชาชนใหเ้ลือกใชบ้ริการเงินฝากกบัตนเอง  

 โดยปัจจุบนับริษทัเงินทุนแอ็ดวานซ์ จ  ากดั (มหาชน) เป็นบริษทัเงินทุนเพียงแห่ง

เดียวท่ียงัคงมีอยูใ่นประเทศไทย และมีการใหบ้ริการธุรกิจเงินฝาก ดงันั้น ผูว้ิจยัจงัเกิดความ

สนใจว่าเหตุใดลูกคา้ยงัคงเลือกใช้บริการเงินฝากกบัทางบริษทัเงินทุนแอ็ดวานซ์ จ  ากดั 

(มหาชน) เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลและน าผลท่ีได้มาวิเคราะห์ปรับปรุ ง แก้ไข และการ

ใหบ้ริการใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไปในอนาคต  

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

  1. เพื่อศึกษาการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเงินฝากกบับริษทัเงินทุนแอด็วานซ์ จ  ากดั (มหาชน) 



2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ตัวแปรระหว่างประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเงินฝากกบับริษทัเงินทุนแอด็วานซ์ จ  ากดั (มหาชน)  
 3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรม

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเงินฝากกบับริษทัเงินทุนแอด็วานซ์ จ  ากดั (มหาชน)  

ขอบเขตของงานวจิัย 

1. ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการเงินฝากกบับริษทัเงินทุนแอด็   

วานซ์ จ  ากดั (มหาชน) ทั้งหมด 400 คน  

2. ขอบเขตระยะเวลาในการด าเนินวจิยัช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน 2563 

3. ขอบเขตดา้นแปร ตวัแปรประชากรศาสตร์ ตวัแปรส่วนประสมทางการตลาด และ

ตวัแปรตวัแปรพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

เงินฝากกบับริษทัเงินทุนแอด็วานซ์ จ  ากดั (มหาชน) 

สมมุติฐานของการวจิัย 

1. ตัวแปรประชากรศาสตร์ของลูกค้าบริษัทเงินทุนแอ็ดวานซ์ จ  ากัด (มหาชน) 

จ าแนกตาม อาย ุสถานภาพสมรส อาชีพ รายได ้มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการเงินฝากกบับริษทัเงินทุนแอด็วานซ์ จ  ากดั (มหาชน) 

2. ตัวแปรส่วนประสมทางการตลาดของลูกค้าบริษัทเงินทุนแอ็ดวานซ์ จ  ากัด 

(มหาชน) จ าแนกตาม ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริม

การตลาด ดา้นบุคคล ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ มี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเงินฝากกบับริษทัเงินทุนแอด็วานซ์ 

จ  ากดั (มหาชน) 

 

 

 



ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

เพื่อทราบถึงการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเงินฝากกบับริษทัเงินทุนแอ็ดวานซ์ จ  ากดั 

(มหาชน) ส าหรับน าไปเป็นแนวทางในการเลือกใชก้ลยุทธ์ทางการตลาดไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ภายใตต้วัแปรท่ียอมรับได ้ 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ ศิริวรรณ เสรีรัตน์  (2550) ไดก้ล่าวไวว้่า 

การแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาดตามตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อายุ 

สถานภาพ ครอบครัว จ  านวนสมาชิกในครอบครัว ระดบั การศึกษาอาชีพ และรายไดต่้อ

เดือน ลกัษณะทางประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะท่ีส าคญัและสถิติท่ีวดัไดข้องประชากร ช่วย

ในการก าหนดตลาดเป้าหมาย  

จากการศึกษาท าใหท้ราบถึงพฤติกรรมความแตกต่างของประชากร ท าใหผู้ท้  าวิจยัมี

ความสนใจท่ีจะน าตวัแปรของลกัษณะประชากรศาสตร์มาด าเนินการวิจยัเพื่อท่ีจะท าให้ผู ้

ประกอบกิจการ น าไปใชเ้พื่อก าหนดตลาดเป้าหมายขององคก์รไดอ้ยา่งเหมาะสม 

แนวคิดทฤษฎีด้านส่วนประสมทางการตลาด 7 p ( Marketing Mix '7Ps ) Philip 

Kotler (2546) ไดก้ล่าวไวว้่า แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีให้บริการซ่ึงจะไดส่้วนประสม

การตลาด 7Ps  ในการก าหนดกลยุทธ์การตลาดซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นการสร้างและน าเสนอ

ลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ ทั้ ง 7 อย่างข้างต้นเป็นส่ิงส าคญัต่อการก าหนด

กลุยทธ์ทางดา้นการตลาดของธุรกิจ ท่ีจะตอ้งมีการจดัส่วนประสมแต่ละอย่างให้มีความ

เหมาะสมกบัสภาพธุรกิจและของอุตสาหกรรมท่ีแตกต่างกนัไปไม่มีสูตรท่ีตายตวั 

จากการศึกษา ท าให้ทราบถึงความส าคญัในส่วนประสมทางการตลาด 7P ในการ

น ามาใชป้ระโยชน์ทางดา้นการวิเคราะห์วางแผนในการท่ีจะจดัท ากลยุทธ์เพื่อท่ีจะสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งตรงความตอ้งการ  



แนวคิดทฤษฎีด้านการตัดสินใจ วุฒิชยั จ  านงค ์(2523) ไดก้ล่าวไวว้่า การตดัสินใจ

เป็นเร่ืองของการจดัการท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดแ้ละในการจดัการนั้น การตดัสินใจเป็นหัวใจใน

การปฏิบติังานทุกๆ เร่ืองทุกๆ กรณีเพื่อด า เนินการไปสู่วตัถุประสงค ์อาจมีเคร่ืองมือมาช่วย

ในการพินิจพิจารณา มีเหตุผลส่วนตวัอารมณ์ ความรักใคร่ ชอบพอ เขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งใน

การตดัสินใจ 

จากการศึกษาท าให้ทราบถึงการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของลูกค้าในด้านต่างๆ 

ตั้งแต่กระบวนการตดัสิดใจท่ีจะซ้ือหรือใช้บริการจนถึงขั้นตอนสุดทา้ยในการจะเลือกใช้

บริการหรือไม่เลือกใชบ้ริการท่ีจะเป็นเกณฑก์ารตดัสินใจในขั้นตอนสุดทา้ยของลูกคา้ 

แนวคิดและทฤษฎพีฤติกรรมของผู้บริโภค ธนกฤต วนัต๊ะเมล ์(2554 : 90) พฤติกรรม

ผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกในการคน้หา การซ้ือ การใช ้การประเมิน และ

การก าจดัท้ิงซ่ึงสินคา้ บริการ และแนวคิดต่าง ๆ ของผูบ้ริโภค 

จากการศึกษาท าให้ทราบถึงแนวทางพฤติกรรมของผูบ้ริโภคก่อนการตัดสินใจ

เลือกใชบ้ริการในดา้นต่างๆ เป็นส่วนประกอบท่ีส่งผลมาถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเงินฝากกบับริษทัเงินทุนแอด็วานซ์ จ  ากดั (มหาชน) 

กรอบแนวคดิ 

1. ตวัแปร 

 - ตวัแปรชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ

สมรส   อาชีพ และรายได ้

- ตวัแปรส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นการสร้างและ

น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ   

 2. ตวัแปร 



- การตัดสินใจเลือกใช้บริการเงินฝากกับบริษทัเงินทุนแอ็ดวานซ์ จ  ากัด 

(มหาชน) ประกอบดว้ย การวางแผนในการใชจ่้าย การวางแผนการออมเงิน วิธีการ

ออมเงิน ความถ่ีในการใชบ้ริการ ช่องทางการใชบ้ริการ จ านวนเงินออม และเหตุผล

ส าคญัในการเลือกใชบ้ริการเงินฝาก 

วธิีด าเนินการวจิัย 

 วจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัแบบไม่ทดลอง มีการเกบ็รวบรวมขอ้มูลและทดสอบเคร่ืองมือ 
โดยตรวจสอบค่าความเท่ียงตรง เชิงเน้ือหาจากผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นงานวจิยั ทั้ง 3 ท่าน ไดค่้า
ระดบัความเช่ือมัน่ 0.96 และไดน้ าไปทดลองใช ้กบักลุ่มลูกคา้เงินฝากของบริษทัเงินทุนแอด็
วานซ์ จ  ากดั (มหาชน) จ  านวน 30 คน เพื่อท าการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา ไดค่้าความเช่ือมัน่
ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.94 ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบ มีค่า Eigenvalue ท่ีเกิน 1 อยู ่7 
ค่าจึงแบ่งได ้7 องคป์ระกอบ สามารถอธิบายความแปรปรวนของกลุ่มตวัแปรไดด้งัน้ี ดา้น
ผลิตภณัฑ์รวมไดค่้า 60.708% ดา้นราคารวมไดค่้า 100.000% ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย
รวมไดค่้า 69.483% ดา้นส่งเสริมการตลาดรวมไดค่้า 74.652% ดา้นบุคคลรวมไดค่้า 68.630% 
ดา้นการสร้างและน าเสนอทกัษะทางกายภาพรวมไดค่้า 66.605% ดา้นกระบวนการรวมได้
ค่า 75.531% แสดงวา่ขอ้ค าถามมีความเช่ือมัน่สูงสามารถน าไปด าเนินการวจิยัได ้
การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวจิยัน้ีใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

 1. วิจยัเชิงพรรณนา ใชก้ารวิเคราะห์ ค่าร้อยละและค่าความถ่ี กบัตวัแปรท่ีวดัระดบั

เชิงกลุ่ม ไดแ้ก่ ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ และ ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค

ในการตดัสินใจเลือกใช้บริการเงินฝากกบับริษทัเงินทุนแอ็ดวานซ์ จ  ากดั (มหาชน) ส่วน 

ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กบัตวัแปรทางดา้นส่วน

ประสมทางการตลาด  

2. วิจยัเชิงอนุมาน ใช้การวิเคราะห์ จ  าแนกตามตวัแปรประชากรศาสตร์ เพศ อายุ 

ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได ้และจ าแนกตามตวัแปรส่วนประสมทาง



การตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้น

บุคคล ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ จะใชก้ารวิเคราะห์

ขอ้มูลดว้ยสถิติการทดสอบ Chi-square โดยจะเลือกขอ้มูลท่ีมีค่า sig มาท าการวเิคราะห์ ดว้ย

ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

ผลการวจิัย 

ผลจากการศึกษาคน้ควา้ ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเงิน

ฝากกบับริษทัเงินทุนแอด็วานซ์ จ  ากดั (มหาชน) มีประเดน็ส าคญัดงัน้ี 

 ผลการศึกษาลกัษณะตัวแปรประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อาย ุ30 - 39 ปี ระดบัการศึกษาปริญญา

ตรี สถานภาพโสด ท าอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชนมีรายได ้30,001 - 50,000 บาทต่อเดือน  

ผลการศึกษาตัวแปรพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเงินฝาก

กบับริษทัเงินทุนแอด็วานซ์ จ ากดั (มหาชน)  

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการวางแผนในการใชจ่้ายและมีการวางแผนในการ

ออมเงิน วิธีการออมเงินแบบประจ า ความถ่ีในการใช้บริการเงินฝาก 1 - 3 คร้ังต่อเดือน 

ช่องทางท่ีใชบ้ริการเงินฝากใชผ้่านทางเจา้หนา้ท่ี Relationship Managers และมีการออมเงิน

จ านวนนอ้ยกว่า 50,000 บาทต่อเดือน เหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการกบับริษทัเงินทุน ผลิตภณัฑ์

ดึงดูดใจ เช่น เงินฝากอตัราดอกเบ้ียสูงเม่ือเทียบกบัธนาคารอ่ืน เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

ทฤษฎีของสุวฒัน์ ศิรินิรันดร์ และภาวนา สวนพลู (2552 : 241) ไดก้ล่าวไวว้่า พฤติกรรม

ผูบ้ริโภค หมายถึง ความตอ้งการ ความคิด การกระท า การประเมินผล การตดัสินใจซ้ือ และ

การใชสิ้นคา้หรือ บริการของบุคคล เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของบุคคลนั้น ๆ  

     ผลการศึกษาตัวแปรส่วนประสมการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน

ช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านการสร้างและน าเสนอ



ลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเงินฝากกับ

บริษทัเงินทุนแอด็วานซ์ จ ากดั (มหาชน) 

 ผลการวิจยั พบว่า ตวัแปรส่วนประสมการตลาดในภาพรวมและทุกดา้นจะอยู่ใน

ระดบัมาก โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย คือ ดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการ ดา้นผลิตภณัฑ ์

ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นราคา ดา้น

ส่งเสริมการตลาด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีของ Philip Kotler (2546) ไดก้ล่าวไวว้่า 

ดา้นบุคคล  ( People ) หรือพนกังาน ( Employee ) ซ่ึงตอ้งอาศยัการคดัเลือก  การฝึกอบรม  

การจูงใจ  เพื่อ ให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนัเป็น

ความสัมพนัธ์ระหว่างเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการและผูใ้ชบ้ริการต่างๆ ขององคก์ร  เจา้หนา้ท่ีตอ้ง

มีความสามารถ  มีทัศนคติท่ีสามารถตอบสนองต่อผู ้ใช้บริการ  มีความคิดริเร่ิม  มี

ความสามารถในการแกไ้ขปัญหา  สามารถสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์ร  

การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

ตารางที ่78 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  

สมมติฐาน 
การ
วางแผน
ค่าใช้จ่าย 

การ
วางแผน
การการ
ออมเงิน 

วธิีการ
ออม 

ความถี่
ในการ
ใช้
บริการ 

ช่อง
ทางการ
ใช้
บริการ 

จ านวน
การการ
ออม
เงิน 

เหตุผล
ส าคญั
ในการ
เลือกใช้
บริการ
เงินฝาก 

ตัวแปรประชากรศาสตร์  
    

อาย ุ / / / / / / / 
สถานภาพ
สมรส x x x x / / / 



ตารางที ่78 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน (ต่อ) 

สมมติฐาน 
การ
วางแผน
ค่าใช้จ่าย 

การ
วางแผน
การการ
ออมเงิน 

วธิีการ
ออม 

ความถี่
ในการ
ใช้
บริการ 

ช่อง
ทางการ
ใช้
บริการ 

จ านวน
การ
การ
ออม
เงิน 

เหตุผล
ส าคญั
ในการ
เลือกใช้
บริการ
เงิน
ฝาก 

ตัวแปรประชากรศาสตร์  
      

อาชีพ x x x x / / / 
รายได ้ / x / x / / / 
ตัวแปรส่วนประสมทางการตลาด  

    

ดา้นผลิตภณัฑ ์ / / / x / / x 
ดา้นราคา / / / x / / / 
ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย / x / / / / / 
ดา้นส่งเสริมการตลาด / x / / / / x 
ดา้นบุคคล / / / x / / x 
ดา้นการสร้างและน าเสนอ
ทางกายภาพ / x / x / / x 
ดา้นกระบวนการ / x / / / x x 

หมายเหตุ / หมายความวา่ สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน (Sig.) อยา่งมีนยัส าคญัสถิติท่ีระดบั 0.05  

    X   หมายความวา่ ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน อยา่งมีนยัส าคญัสถิติท่ีระดบั 0.05 

 



จากตารางท่ี 78 พบวา่ยอมรับสมมติฐาน จ าแนกตามตวัแปรประชากรศาสตร์ในส่วน

ของ อาย ุมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเงินฝากกบับริษทัเงินทุนแอด็วานซ์ 

จ  ากดั (มหาชน) ท าใหเ้ห็นกลุ่มลูกคา้เป้าหมายในช่วงอาย ุไดอ้ยา่งชดัเจนว่ากลุ่มลูกคา้แบบ

ไหนท่ีมีความสนใจในดา้นการรับฝากเงิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีของ ศิริวรรณ เสรี

รัตน ์ (2550) ไดก้ล่าวไวว้า่ อาย ุเป็นปัจจยัท่ีท าใหค้นมีความแตกต่างกนัในเร่ืองของความคิด

และพฤติกรรม คนท่ีอายนุอ้ยมกัจะมีความคิดเสรีนิยม ยดึถืออุดมการณ์และมองโลกในแง่ดี

มากกวา่คนท่ีอายมุากในขณะท่ีคนอายมุากมกัจะมีความคิดท่ีอนุรักษนนิ์ยม ยดึถือการปฏิบติั

ระมดัระวงั มองโลกในแง่ร้ายกว่าคนท่ีมีอายุน้อย เน่ืองมาจากผ่านประสบการณ์ชีวิตท่ี

แตกต่างกนั ลกัษณะการใช้ส่ือมวลชนก็ต่างกนั คนท่ีมีอายุมากมกัจะใช้ส่ือเพื่อแสวงหา

ข่าวสารหนกัๆ มากกวา่ความบนัเทิง   

 ดา้นบุคคลรวม พบว่ายอมรับสมมติฐาน มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการเงินฝากกบับริษทัเงินทุนแอด็วานซ์ จ  ากดั (มหาชน) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ในดา้นการ

วางแผนในการใช้จ่าย ดา้นการวางแผนการออมเงิน ดา้นวิธีการออม ดา้นช่องทางการใช้

บริการ ดา้นจ านวนการออมเงิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วริษา ประดบัชยัมงคล (2558)  ไดศึ้กษา

เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการเงินฝากผ่านธนาคารในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณณฑล ผลการวิจยัพบว่า มี 2 กลุ่มปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการเงินฝากผ่าน

ธนาคารซ่ึงไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นพนกังานและกระบวนการให้บริการ และปัจจยัดา้นการอ านวย

ความสะดวก และการส่งเสริมการตลาด  

 ด้านกระบวนการรวม พบว่ายอมรับสมมติฐาน มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการเงินฝากกบับริษทัเงินทุนแอด็วานซ์ จ  ากดั (มหาชน) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ใน

ดา้นการวางแผนในการใชจ่้าย ดา้นวิธีการออม ดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการ  ดา้นช่องทาง

การใชบ้ริการ ดา้นจ านวนการออม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุธารัตน์ โสภา อนุชา ภูริพนัธุ์ภิญโญ 

และเชาว ์โรจนแสง (2558) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจฝากเงินของสมาชิก



กบัชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั ผลการวิจยั พบว่า ในส่วนของตวัแปร

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจฝากเงินกับสหกรณ์สมาชิกตามล าดับ

ความส าคัญค่าน ้ าหนักปัจจัย ได้แก่ กระบวนการให้บริการ ด้านบุคลากร/เจ้าหน้าท่ี             

ด้านราคา/อตัราดอกเบ้ียท่ีก าหนด ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ด้าน

ช่องทางการรับฝาก/การใช้บริการเงินฝาก ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านส่งเสริมการตลาด 

ตามล าดบั 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจยั ตวัแปรส่วนประสมทางการตลาดต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเงิน

ฝากกบับริษทัเงินทุนแอด็วานซ์ จ  ากดั (มหาชน)  ผูว้จิยัมีขอ้เสนอะแนะดงัน้ี 

1. จากงานวิจยั จะเห็นไดว้่าดา้นบุคคลรวม มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการเงินฝากของลูกคา้อยู่ในระดบัมากท่ีสุด บริษทัเงินทุนแอ็ดวานซ์ จ  ากดั (มหาชน) จึง

ควรให้ความส าคญัในส่วนของพนกังานท่ีสามารถให้ความช่วยเหลือและตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งตรงจุด  

2. จากงานวิจยั จะเห็นไดว้่าดา้นกระบวนการรวม มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจ

เลือกใช้บริการเงินฝากของลูกค้าอยู่ในระดับมากท่ีสุด บริษทัเงินทุนแอ็ดวานซ์ จ  ากัด 

(มหาชน) ควรใหค้วามส าคญัเก่ียวกบักระบวนการในการท าธุรกรรมดา้นเงินฝาก เน่ืองจาก

ปัจจุบนัถือเป็นยคุดิจิตอลคนส่วนมากนิยมท าธุรกรรมผา่นส่ือต่างๆท่ีทนัสมยั และเนน้ความ

สะดวกในการท าธุรกรรม  

3. จากงานวิจยั จะเห็นได้ว่าด้านผลิตภัณฑ์รวม มีความสัมพนัธ์ต่อการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการเงินฝากของลูกค้าอยู่ในระดับมากท่ีสุด บริษทัเงินทุนแอ็ดวานซ์ จ  ากัด 

(มหาชน) ควรใหค้วามส าคญั ในการท าธุรกรรมท่ีหลากหลาย เพื่อตอบโจทยค์วามตอ้งการ

ของลูกคา้ใหไ้ดม้ากท่ีสุด  



4. จากงานวิจยั บริษทัเงินทุนแอ็ดวานซ์ จ  ากดั (มหาชน) ควรท่ีจะเน้นกลุ่มลูกคา้

ในช่วง อายุ 30- 39 ปี สถานภาพสมรส โสด อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน รายได้ 30,001 – 

50,000 บาทต่อเดือน เน่ืองจากเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีมีความสัมพนัธ์ในการฝากเงินมากท่ีสุด 

เพื่อท่ีจะไดท้ าการจดักลุ่มลูกคา้เป้าหมายในการวางแผนทางดา้นการตลาดในส่วนของดา้น

เงินฝากใหต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

5. จากงานวิจยั จะเห็นไดว้่าเหตุผลส าคญัท่ีลูกคา้ใชบ้ริการเงินฝากกบับริษทัเงินทุน

แอด็วานซ์ จ  ากดั (มหาชน) คือ ผลิตภณัฑดึ์งดูดใจ เช่น เงินฝากอตัราดอกเบ้ียสูงเม่ือเทียบกบั

ธนาคารอ่ืน เป็นตน้ ดงันั้นทางบริษทัจึงควรมีการจดัโปรโมชัน่อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก เพื่อ

ดึงดูดใจลูกคา้ใหห้นัมาฝากกบัทางบริษทัมากยิง่ข้ึน 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจิัยคร้ังต่อไป 

1. การวิจยัคร้ังน้ีเป็นเพียงการศึกษาเฉพาะลูกคา้ท่ีมาใช้บริการเงินฝากกบับริษทั

เงินทุนแอด็วานซ์ จ  ากดั (มหาชน) เท่านั้น ซ่ึงต่อไปในการท าวจิยัควรมีการขยายขอบเขตใน

การศึกษาให้กว้างข้ึน และครอบคลุมมากข้ึน เช่น ธนาคารพาณิชย์อ่ืนๆ เพื่อน ามา

เปรียบเทียบใหเ้ห็นถึงความแตกต่าง   

2. การท าวิจยัคร้ังต่อไป ควรมีการน าสถิติอ่ืนๆ มาใชใ้นการวิเคราะห์ นอกเหนือจาก

สถิติท่ีน ามาใชใ้นการวเิคราะห์ผลการวจิยัคร้ังน้ี เพื่อใหส้ามารถเห็นถึงความหลากหลายและ

แตกต่างในการวิจยั รวมถึงท าให้สามารถเขา้ถึงความตอ้งการของลูกคา้ไดม้ากยิ่งข้ึน เพื่อ

เป็นประโยชนต่์อบริษทัในอนาคต 

3. การวิจยัคร้ังต่อไป ควรศึกษาปัจจยัทางดา้นอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการเงินฝากกบับริษทัเงินทุนแอ็ดวานซ์ จ  ากดั (มหาชน)  เพื่อให้ทราบถึงความตอ้งการ

ของลูกคา้ท่ีแน่นอนมากข้ึน และน ามาปรับปรุงใหดี้ยิง่ข้ึน 

 

 



รายการอ้างองิ 

กฤตภาส เลิศสงคราม. (2555). พฤติกรรมการออมและปัจจัยที่มีผลต่อการออมของ

พนักงาน 

บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ , การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. กรุงเทพฯ. 

เจดมะณี วงศภ์กัดี. (2559). ปัจจัยทีม่ผีลกระทบต่อปริมาณเงินรับฝากของธนาคารไทย 

พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน),  การคน้ควา้อิสระบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต. มหาวิทยาลยั

กรุงเทพ. กรุงเทพฯ. 

สุทธิพงษ ์กอวจิิตร และ วรรณรพี บานช่ืนวจิิตร. (2560). ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อปริมาณเงิน 

ฝากของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ, การค้นควา้อิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย. กรุงเทพฯ 

Gibson, James L., Ivacevich, John M. And Donnelly, James H., Jr. (1974).Organizations  

Behavior. International Edition. United States of America : Irwin/McGraw-Hill. 

Korler, Philip and Grey Armstrong. (2002). Priciples Marketing. 9th  ed. New Jersey :  

PrenticaHell, Inc 

 


