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บทคัดย่ อ
การวิจ ัย ครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ประสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ การตัด สิ น ใจ
เลือกใช้บริ การเงินฝากกับบริ ษทั เงินทุนแอ็ดวานซ์ จากัด (มหาชน) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจยั ได้แก่ ลูกค้าที่มาใช้บริ การเงินฝากกับบริ ษทั เงินทุนแอ็ดวานซ์ จากัด (มหาชน) จานวน
400 คน โดยใช้แ บบสอบถามเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการเก็บรวบรวมข้อ มู ล สถิ ติ ที่ใ ช้ใ นการ
ทดสอบสมมติฐานคือค่าสถิติทดสอบไค – สแควร์ (Chi - Square)

ตัวแปรประชากรศาสตร์ ตัวแปรส่ วนประสมทางการตลาด และตัวแปรพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภคที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การเงินฝากกับบริ ษทั เงินทุนแอ็ดวานซ์
จากัด (มหาชน)
ผลการศึกษา พบว่า ลูกค้าที่ฝากเงินกับบริ ษทั เงินทุนแอ็ดวานศ์ จากัด (มหาชน) เป็ น
เพศหญิง อายุ 30 - 39 ปี ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี สถานภาพโสด ทาอาชี พเป็ นพนักงาน
บริ ษทั เอกชน มีรายได้ 30,001 - 50,000 บาทต่อเดือน มีการวางแผนในการใช้จ่ายและมีการ
วางแผนในการออมเงิน วิธีการออมเงินแบบประจา ความถี่ในการใช้บริ การเงินฝาก 1 - 3
ครั้งต่อเดือน ช่องทางที่ใช้บริ การใช้ผา่ นทางเจ้าหน้าที่ Relationship Managers และมีจานวน
การออมเงินน้อยกว่า 15,000 บาท เหตุผลที่เลือกใช้บริ การ ผลิตภัณฑ์ดึงดูดใจ เช่น เงินฝาก
อัตราดอกเบี้ยสู งเมื่อเทียบกับธนาคารอื่น เป็ นต้น ระดับตัวแปรส่ วนประสมทางการตลาดที่มี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจในภาพรวมและทุกด้านจะอยู่ในระดับมาก โดยเรี ยงค่าเฉลี่ย
จากมากไปน้อย คือ ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการสร้างและนาเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านราคา ด้านส่ งเสริ มการตลาด
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
1. ตัวแปรทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส อาชี พ และรายได้ มี
ความสัมพันธ์ ต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การเงิ นฝากกับบริ ษ ทั เงิ นทุ นแอ็ดวานซ์ จากัด
(มหาชน) ในเกือบทุกพฤติกรรม ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
2. ตัวแปรส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องการจัด
จาหน่าย ด้านส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคคล ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
ด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การเงินฝากกับบริ ษทั เงินทุน
แอ็ดวานซ์ จากัด (มหาชน) ในเกือบทุกพฤติกรรม ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 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.
บทนา
ประชาชนส่ วนมากนิ ยมออมเงิ นเพื่อ เก็บไว้ใช้จ่ายในยามฉุ กเฉิ น และเพื่อรั กษา
ตนเองในอนาคต โดยมักจะเลือกนาเงินที่ได้ไปฝากไว้กบั ธนาคารพาณิ ชย์หรื อบริ ษทั เงินทุน
โดยหวังที่จะได้รับดอกเบี้ยจากการฝากเงินในอัตราผลตอบแทนที่สูง
ซึ่ งปั จจุบนั ธนาคารพาณิ ชย์และบริ ษทั เงินทุนต่างมีการแข่งขันกันสู งในเรื่ อง อัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝาก มีการใช้กลยุธ์ในด้านต่างๆ เช่น การแจกของ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสู งพิเศษ
เพื่อเป็ นการจูงใจประชาชนให้เลือกใช้บริ การเงินฝากกับตนเอง
โดยปั จจุบนั บริ ษทั เงินทุนแอ็ดวานซ์ จากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั เงินทุนเพียงแห่ ง
เดียวที่ยงั คงมีอยูใ่ นประเทศไทย และมีการให้บริ การธุ รกิจเงินฝาก ดังนั้น ผูว้ ิจยั จังเกิดความ
สนใจว่าเหตุ ใดลู กค้ายังคงเลื อกใช้บริ การเงิ นฝากกับทางบริ ษทั เงิ นทุ นแอ็ดวานซ์ จากัด
(มหาชน) เพื่ อ ให้ท ราบถึ ง ข้อ มู ล และน าผลที่ ไ ด้ม าวิ เ คราะห์ ป รั บ ปรุ ง แก้ไ ข และการ
ให้บริ การให้ดียงิ่ ขึ้นต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การเงินฝากกับบริ ษทั เงินทุนแอ็ดวานซ์ จากัด (มหาชน)

2. เพื่ อ ศึ กษาความสั ม พัน ธ์ ต ัว แปรระหว่า งประชากรศาสตร์ แ ละพฤติ ก รรมการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การเงินฝากกับบริ ษทั เงินทุนแอ็ดวานซ์ จากัด (มหาชน)
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรส่ วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรม
การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การเงินฝากกับบริ ษทั เงินทุนแอ็ดวานซ์ จากัด (มหาชน)
ขอบเขตของงานวิจัย
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ ลูกค้าที่มาใช้บริ การเงินฝากกับบริ ษทั เงินทุนแอ็ด
วานซ์ จากัด (มหาชน) ทั้งหมด 400 คน
2. ขอบเขตระยะเวลาในการดาเนินวิจยั ช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน 2563
3. ขอบเขตด้านแปร ตัวแปรประชากรศาสตร์ ตัวแปรส่ วนประสมทางการตลาด และ
ตัวแปรตัวแปรพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
เงินฝากกับบริ ษทั เงินทุนแอ็ดวานซ์ จากัด (มหาชน)
สมมุติฐานของการวิจัย
1. ตัว แปรประชากรศาสตร์ ข องลู ก ค้า บริ ษ ัท เงิ น ทุ น แอ็ด วานซ์ จ ากัด (มหาชน)
จาแนกตาม อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การเงินฝากกับบริ ษทั เงินทุนแอ็ดวานซ์ จากัด (มหาชน)
2. ตัว แปรส่ ว นประสมทางการตลาดของลู ก ค้า บริ ษ ัท เงิ น ทุ น แอ็ด วานซ์ จ ากัด
(มหาชน) จาแนกตาม ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ด้านส่ งเสริ ม
การตลาด ด้านบุคคล ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การเงินฝากกับบริ ษทั เงินทุนแอ็ดวานซ์
จากัด (มหาชน)

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
เพื่อทราบถึงการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การเงินฝากกับบริ ษทั เงินทุนแอ็ดวานซ์ จากัด
(มหาชน) สาหรับนาไปเป็ นแนวทางในการเลือกใช้กลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างเหมาะสม
ภายใต้ตวั แปรที่ยอมรับได้
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิ ดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2550) ได้กล่าวไว้ว่า
การแบ่งส่ วนแบ่งทางการตลาดตามตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ
สถานภาพ ครอบครัว จานวนสมาชิ กในครอบครัว ระดับ การศึกษาอาชี พ และรายได้ต่อ
เดือน ลักษณะทางประชากรศาสตร์เป็ นลักษณะที่สาคัญและสถิติที่วดั ได้ของประชากร ช่วย
ในการกาหนดตลาดเป้าหมาย
จากการศึกษาทาให้ทราบถึงพฤติกรรมความแตกต่างของประชากร ทาให้ผทู ้ าวิจยั มี
ความสนใจที่จะนาตัวแปรของลักษณะประชากรศาสตร์ มาดาเนิ นการวิจยั เพื่อที่จะทาให้ผู ้
ประกอบกิจการ นาไปใช้เพื่อกาหนดตลาดเป้าหมายขององค์กรได้อย่างเหมาะสม
แนวคิ ด ทฤษฎี ด้ า นส่ วนประสมทางการตลาด 7p ( Marketing Mix '7Ps ) Philip
Kotler (2546) ได้กล่าวไว้ว่า แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจที่ให้บริ การซึ่ งจะได้ส่วนประสม
การตลาด 7Ps ในการกาหนดกลยุทธ์การตลาดซึ่ งประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ด้านส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคคล ด้านการสร้างและนาเสนอ
ลัก ษณะทางกายภาพ ด้า นกระบวนการ ทั้ง 7 อย่า งข้า งต้น เป็ นสิ่ ง ส าคัญ ต่ อ การก าหนด
กลุยทธ์ทางด้านการตลาดของธุ รกิจ ที่จะต้องมีการจัดส่ วนประสมแต่ละอย่างให้มีค วาม
เหมาะสมกับสภาพธุรกิจและของอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันไปไม่มีสูตรที่ตายตัว
จากการศึกษา ทาให้ทราบถึงความสาคัญในส่ วนประสมทางการตลาด 7P ในการ
นามาใช้ประโยชน์ทางด้านการวิเคราะห์วางแผนในการที่จะจัดทากลยุทธ์เพื่อที่จะสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงความต้องการ

แนวคิ ดทฤษฎีด้านการตัดสิ นใจ วุฒิชยั จานงค์ (2523) ได้กล่าวไว้ว่า การตัดสิ นใจ
เป็ นเรื่ องของการจัดการที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และในการจัดการนั้น การตัดสิ นใจเป็ นหัวใจใน
การปฏิบตั ิงานทุกๆ เรื่ องทุกๆ กรณี เพื่อดา เนินการไปสู่ วตั ถุประสงค์ อาจมีเครื่ องมือมาช่วย
ในการพินิจพิจารณา มีเหตุผลส่ วนตัวอารมณ์ ความรักใคร่ ชอบพอ เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องใน
การตัดสิ นใจ
จากการศึ กษาท าให้ทราบถึ ง การตัดสิ นใจเลื อ กซื้ อสิ นค้าของลู กค้าในด้า นต่ า งๆ
ตั้งแต่กระบวนการตัดสิ ดใจที่จะซื้ อหรื อใช้บริ การจนถึงขั้นตอนสุ ดท้ายในการจะเลือกใช้
บริ การหรื อไม่เลือกใช้บริ การที่จะเป็ นเกณฑ์การตัดสิ นใจในขั้นตอนสุ ดท้ายของลูกค้า
แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมของผู้บริ โภค ธนกฤต วันต๊ะเมล์ (2554 : 90) พฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภค หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกในการค้นหา การซื้ อ การใช้ การประเมิน และ
การกาจัดทิง้ ซึ่งสิ นค้า บริ การ และแนวคิดต่าง ๆ ของผูบ้ ริ โภค
จากการศึ กษาทาให้ทราบถึ ง แนวทางพฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โ ภคก่ อนการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การในด้านต่างๆ เป็ นส่ วนประกอบที่ส่งผลมาถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การเงินฝากกับบริ ษทั เงินทุนแอ็ดวานซ์ จากัด (มหาชน)
กรอบแนวคิด
1. ตัวแปร
- ตัวแปรชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส อาชีพ และรายได้
- ตัวแปรส่ วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ด้านส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคคล ด้านการสร้างและ
นาเสนอลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ
2. ตัวแปร

- การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บริ ก ารเงิ น ฝากกับ บริ ษ ทั เงิ น ทุ น แอ็ด วานซ์ จ ากัด
(มหาชน) ประกอบด้วย การวางแผนในการใช้จ่าย การวางแผนการออมเงิน วิธีการ
ออมเงิน ความถี่ในการใช้บริ การ ช่องทางการใช้บริ การ จานวนเงินออม และเหตุผล
สาคัญในการเลือกใช้บริ การเงินฝาก
วิธีดาเนินการวิจัย
วิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั แบบไม่ทดลอง มีการเก็บรวบรวมข้อมูลและทดสอบเครื่ องมือ
โดยตรวจสอบค่าความเที่ยงตรง เชิงเนื้อหาจากผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านงานวิจยั ทั้ง 3 ท่าน ได้ค่า
ระดับความเชื่อมัน่ 0.96 และได้นาไปทดลองใช้ กับกลุ่มลูกค้าเงินฝากของบริ ษทั เงินทุนแอ็ด
วานซ์ จากัด (มหาชน) จานวน 30 คน เพื่อทาการหาค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟา ได้ค่าความเชื่อมัน่
ของแบบสอบถามเท่ากับ 0.94 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ มีค่า Eigenvalue ที่เกิน 1 อยู่ 7
ค่าจึงแบ่งได้ 7 องค์ประกอบ สามารถอธิ บายความแปรปรวนของกลุ่มตัวแปรได้ดงั นี้ ด้าน
ผลิตภัณฑ์รวมได้ค่า 60.708% ด้านราคารวมได้ค่า 100.000% ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
รวมได้ค่า 69.483% ด้านส่ งเสริ มการตลาดรวมได้ค่า 74.652% ด้านบุคคลรวมได้ค่า 68.630%
ด้านการสร้างและนาเสนอทักษะทางกายภาพรวมได้ค่า 66.605% ด้านกระบวนการรวมได้
ค่า 75.531% แสดงว่าข้อคาถามมีความเชื่อมัน่ สู งสามารถนาไปดาเนินการวิจยั ได้
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั นี้ใช้โปรแกรมสาเร็จรู ปในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. วิจยั เชิงพรรณนา ใช้การวิเคราะห์ ค่าร้อยละและค่าความถี่ กับตัวแปรที่วดั ระดับ
เชิงกลุ่ม ได้แก่ ปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ และ ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
ในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การเงินฝากกับบริ ษทั เงินทุนแอ็ดวานซ์ จากัด (มหาชน) ส่ วน
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรทางด้านส่ วน
ประสมทางการตลาด
2. วิจยั เชิ งอนุ มาน ใช้การวิเคราะห์ จาแนกตามตัวแปรประชากรศาสตร์ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชี พ รายได้ และจาแนกตามตัวแปรส่ วนประสมทาง

การตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านส่ งเสริ มการตลาด ด้าน
บุคคล ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ จะใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติการทดสอบ Chi-square โดยจะเลือกข้อมูลที่มีค่า sig มาทาการวิเคราะห์ ด้วย
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ผลการวิจัย
ผลจากการศึกษาค้นคว้า ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การเงิน
ฝากกับบริ ษทั เงินทุนแอ็ดวานซ์ จากัด (มหาชน) มีประเด็นสาคัญดังนี้
ผลการศึกษาลักษณะตัวแปรประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง อายุ 30 - 39 ปี ระดับการศึกษาปริ ญญา
ตรี สถานภาพโสด ทาอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชนมีรายได้ 30,001 - 50,000 บาทต่อเดือน
ผลการศึกษาตัวแปรพฤติกรรมของผู้บริโภคต่ อการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริ การเงินฝาก
กับบริษทั เงินทุนแอ็ดวานซ์ จากัด (มหาชน)
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีการวางแผนในการใช้จ่ายและมีการวางแผนในการ
ออมเงิ น วิธีการออมเงิ นแบบประจา ความถี่ ในการใช้บริ การเงินฝาก 1 - 3 ครั้ งต่ อเดื อน
ช่องทางที่ใช้บริ การเงินฝากใช้ผ่านทางเจ้าหน้าที่ Relationship Managers และมีการออมเงิน
จานวนน้อยกว่า 50,000 บาทต่อเดือน เหตุผลที่เลือกใช้บริ การกับบริ ษทั เงินทุน ผลิตภัณฑ์
ดึ งดู ดใจ เช่ น เงินฝากอัตราดอกเบี้ยสู งเมื่อเทียบกับธนาคารอื่น เป็ นต้น ซึ่ งสอดคล้องกับ
ทฤษฎี ของสุ วฒั น์ ศิรินิรันดร์ และภาวนา สวนพลู (2552 : 241) ได้กล่าวไว้ว่า พฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภค หมายถึง ความต้องการ ความคิด การกระทา การประเมินผล การตัดสิ นใจซื้ อ และ
การใช้สินค้าหรื อ บริ การของบุคคล เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของบุคคลนั้น ๆ
ผลการศึ กษาตัวแปรส่ วนประสมการตลาด ได้ แก่ ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ าน
ช่ อ งทางการจั ดจ าหน่ าย ด้ า นส่ งเสริ ม การตลาด ด้ า นบุ ค คล ด้ า นการสร้ า งและนาเสนอ

ลักษณะทางกายภาพ ด้ านกระบวนการ ที่มีผลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกใช้ บริ การเงินฝากกับ
บริษทั เงินทุนแอ็ดวานซ์ จากัด (มหาชน)
ผลการวิจยั พบว่า ตัวแปรส่ วนประสมการตลาดในภาพรวมและทุ กด้านจะอยู่ใน
ระดับมาก โดยเรี ยงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านราคา ด้าน
ส่ งเสริ มการตลาด ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ Philip Kotler (2546) ได้กล่าวไว้ว่า
ด้านบุคคล ( People ) หรื อพนักงาน ( Employee ) ซึ่ งต้องอาศัยการคัดเลือก การฝึ กอบรม
การจูงใจ เพื่อ ให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าได้แตกต่างเหนื อคู่แข่งขันเป็ น
ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การและผูใ้ ช้บริ การต่างๆ ขององค์กร เจ้าหน้าที่ตอ้ ง
มี ค วามสามารถ มี ทัศ นคติ ที่ ส ามารถตอบสนองต่ อ ผู ้ใ ช้ บ ริ การ มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม มี
ความสามารถในการแก้ไขปัญหา สามารถสร้างค่านิยมให้กบั องค์กร
การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
ตารางที่ 78 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
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จากตารางที่ 78 พบว่ายอมรับสมมติฐาน จาแนกตามตัวแปรประชากรศาสตร์ในส่ วน
ของ อายุ มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การเงินฝากกับบริ ษทั เงินทุนแอ็ดวานซ์
จากัด (มหาชน) ทาให้เห็นกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายในช่ วงอายุ ได้อย่างชัดเจนว่ากลุ่มลูกค้าแบบ
ไหนที่มีความสนใจในด้านการรับฝากเงิน ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ ศิริวรรณ เสรี
รัตน์ (2550) ได้กล่าวไว้วา่ อายุ เป็ นปัจจัยที่ทาให้คนมีความแตกต่างกันในเรื่ องของความคิด
และพฤติกรรม คนที่อายุนอ้ ยมักจะมีความคิดเสรี นิยม ยึดถืออุดมการณ์และมองโลกในแง่ดี
มากกว่าคนที่อายุมากในขณะที่คนอายมุากมักจะมีความคิดที่อนุรักษน์นิยม ยึดถือการปฏิบตั ิ
ระมัดระวัง มองโลกในแง่ ร้ายกว่าคนที่ มี อายุน้อ ย เนื่ องมาจากผ่านประสบการณ์ ชี วิ ต ที่
แตกต่ างกัน ลักษณะการใช้สื่อมวลชนก็ต่างกัน คนที่ มีอายุมากมักจะใช้สื่อเพื่อแสวงหา
ข่าวสารหนักๆ มากกว่าความบันเทิง
ด้านบุคคลรวม พบว่ายอมรับสมมติฐาน มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจเลื อ กใช้
บริ การเงินฝากกับบริ ษทั เงินทุนแอ็ดวานซ์ จากัด (มหาชน) อยูใ่ นระดับมากที่สุด ในด้านการ
วางแผนในการใช้จ่าย ด้านการวางแผนการออมเงิน ด้านวิธีการออม ด้านช่ องทางการใช้
บริ การ ด้านจานวนการออมเงิน ซึ่ งสอดคล้องกับ วริ ษา ประดับชัยมงคล (2558) ได้ศึกษา
เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การเงินฝากผ่านธนาคารในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณณฑล ผลการวิจยั พบว่า มี 2 กลุ่ มปั จจัย ที่ มีผลต่ อ การเลื อ กใช้บริ การเงิ นฝากผ่า น
ธนาคารซึ่ งได้แก่ ปั จจัยด้านพนักงานและกระบวนการให้บริ การ และปั จจัยด้านการอานวย
ความสะดวก และการส่ งเสริ มการตลาด
ด้านกระบวนการรวม พบว่ายอมรั บสมมติ ฐาน มี ความสัมพันธ์ต่อการตัด สิ น ใจ
เลือกใช้บริ การเงินฝากกับบริ ษทั เงินทุนแอ็ดวานซ์ จากัด (มหาชน) อยูใ่ นระดับมากที่สุด ใน
ด้านการวางแผนในการใช้จ่าย ด้านวิธีการออม ด้านความถี่ในการใช้บริ การ ด้านช่ องทาง
การใช้บริ การ ด้านจานวนการออม ซึ่ งสอดคล้องกับ สุ ธารัตน์ โสภา อนุ ชา ภูริพนั ธุ์ภิญโญ
และเชาว์ โรจนแสง (2558) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจฝากเงินของสมาชิก

กับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จากัด ผลการวิจยั พบว่า ในส่ วนของตัวแปร
ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผลต่ อการตัด สิ น ใจฝากเงิ นกับสหกรณ์ สมาชิ ก ตามลาดับ
ความส าคัญ ค่ า น้ า หนัก ปั จ จัย ได้แ ก่ กระบวนการให้ บ ริ ก าร ด้า นบุ ค ลากร/เจ้า หน้า ที่
ด้านราคา/อัตราดอกเบี้ ยที่ กาหนด ด้านการสร้ างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้าน
ช่ อ งทางการรั บฝาก/การใช้บ ริ ก ารเงิ น ฝาก ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ และด้า นส่ ง เสริ ม การตลาด
ตามลาดับ
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ตัวแปรส่ วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การเงิน
ฝากกับบริ ษทั เงินทุนแอ็ดวานซ์ จากัด (มหาชน) ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอะแนะดังนี้
1. จากงานวิจยั จะเห็นได้ว่าด้านบุคคลรวม มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การเงินฝากของลูกค้าอยู่ในระดับมากที่สุด บริ ษทั เงินทุนแอ็ดวานซ์ จากัด (มหาชน) จึง
ควรให้ความสาคัญในส่ วนของพนักงานที่สามารถให้ความช่ วยเหลือและตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด
2. จากงานวิจยั จะเห็นได้ว่าด้านกระบวนการรวม มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจ
เลื อ กใช้บ ริ ก ารเงิ น ฝากของลู ก ค้า อยู่ใ นระดับมากที่ สุ ด บริ ษ ทั เงิ น ทุ น แอ็ด วานซ์ จ ากัด
(มหาชน) ควรให้ความสาคัญเกี่ยวกับกระบวนการในการทาธุ รกรรมด้านเงินฝาก เนื่องจาก
ปัจจุบนั ถือเป็ นยุคดิจิตอลคนส่ วนมากนิยมทาธุ รกรรมผ่านสื่ อต่างๆที่ทนั สมัย และเน้นความ
สะดวกในการทาธุรกรรม
3. จากงานวิจยั จะเห็ นได้ว่า ด้านผลิ ตภัณฑ์รวม มี ความสัมพันธ์ ต่อการตัด สิ น ใจ
เลื อ กใช้บ ริ ก ารเงิ น ฝากของลู ก ค้า อยู่ใ นระดับมากที่ สุ ด บริ ษ ทั เงิ น ทุ น แอ็ด วานซ์ จ ากัด
(มหาชน) ควรให้ความสาคัญ ในการทาธุ รกรรมที่หลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ
ของลูกค้าให้ได้มากที่สุด

4. จากงานวิจยั บริ ษทั เงิ นทุ นแอ็ดวานซ์ จากัด (มหาชน) ควรที่ จะเน้นกลุ่ มลูกค้า
ในช่ วง อายุ 30- 39 ปี สถานภาพสมรส โสด อาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน รายได้ 30,001 –
50,000 บาทต่ อเดื อน เนื่ องจากเป็ นกลุ่ ม ลู กค้า ที่ มีค วามสั มพันธ์ใ นการฝากเงิ นมากที่ สุ ด
เพื่อที่จะได้ทาการจัดกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายในการวางแผนทางด้านการตลาดในส่ วนของด้าน
เงินฝากให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
5. จากงานวิจยั จะเห็นได้ว่าเหตุผลสาคัญที่ลูกค้าใช้บริ การเงินฝากกับบริ ษทั เงินทุน
แอ็ดวานซ์ จากัด (มหาชน) คือ ผลิตภัณฑ์ดึงดูดใจ เช่น เงินฝากอัตราดอกเบี้ยสู งเมื่อเทียบกับ
ธนาคารอื่น เป็ นต้น ดังนั้นทางบริ ษทั จึงควรมีการจัดโปรโมชัน่ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เพื่อ
ดึงดูดใจลูกค้าให้หนั มาฝากกับทางบริ ษทั มากยิง่ ขึ้น
ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่ อไป
1. การวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นเพียงการศึกษาเฉพาะลู กค้าที่ มาใช้บริ การเงิ นฝากกับบริ ษทั
เงินทุนแอ็ดวานซ์ จากัด (มหาชน) เท่านั้น ซึ่ งต่อไปในการทาวิจยั ควรมีการขยายขอบเขตใน
การศึ ก ษาให้ ก ว้า งขึ้ น และครอบคลุ ม มากขึ้ น เช่ น ธนาคารพาณิ ช ย์อื่ น ๆ เพื่ อ น ามา
เปรี ยบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่าง
2. การทาวิจยั ครั้งต่อไป ควรมีการนาสถิติอื่นๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ นอกเหนือจาก
สถิติที่นามาใช้ในการวิเคราะห์ผลการวิจยั ครั้งนี้ เพื่อให้สามารถเห็นถึงความหลากหลายและ
แตกต่างในการวิจยั รวมถึงทาให้สามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น เพื่อ
เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ในอนาคต
3. การวิจยั ครั้งต่อไป ควรศึกษาปั จจัยทางด้านอื่นๆ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การเงินฝากกับบริ ษทั เงินทุนแอ็ดวานซ์ จากัด (มหาชน) เพื่อให้ทราบถึงความต้องการ
ของลูกค้าที่แน่นอนมากขึ้น และนามาปรับปรุ งให้ดียงิ่ ขึ้น
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