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การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ปัจจยัในการขอสินเช่ือ

โครงการธนาคารประชาชน ธนาคารออมสิน  และศึกษาความ แตกต่างของลักษณ ะทาง

ประชากรศาสตร์ และปัจจยัในการขอสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนธนาคารออมสินของผูค้า้

ในตลาดในเขตกรุงเทพมหานคร 

การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูค้า้ในตลาดในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 400 คน จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม และการประมวลผลทางสถิติ ไดแ้ก่ 
การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส าหรับผลการทดสอบ
สมมติฐานใชส้ถิติทดสอบความสัมพนัธ์ไคสแควร์ 
 ผูค้า้ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 31-35 ปี ระดบัการศึกษาปวส./อนุปริญญา มีสถานภาพ
หยา่ร้าง รายไดเ้ฉล่ีย 15,001-20,000 บาท มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อเดือน 6,001-9,000 บาท จ านวนสมาชิก
ในครอบครัว จ านวน 3-5 คน จ านวนหน้ีสินท่ีมี 10,001-20,000 บาท เป็นเจา้ของหลกัทรัพยป์ระเภท
สลากออมสิน โดยหลกัทรัพยมี์มูลค่า 1,500,001-2,000,000 บาท และมีเงินออม ประมาณ 500,001 – 
1,000,000 บาท ซ่ึงผูค้า้ใหค้วามส าคญักบัการบริการมากท่ีสุด ถดัมาคือวงเงินสินเช่ือ ซ่ึงมีระยะเวลา
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ในการพิจารณาตดัสินใจขอสินเช่ือคือนอ้ยกวา่ 1 เดือนมากท่ีสุด โดยจ านวนเงินท่ีขอสินเช่ือคือ 
มากกวา่ 90,000 บาท มีแหล่งขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจคือป้ายโฆษณา และมีบุคคลท่ีมีอิทธิพลใน
การตดัสินใจ คือเพื่อน 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานะภาพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อเดือน จ านวนสมาชิกในครอบครัว ดา้น
หน้ีสิน ดา้นหลกัทรัพย ์และดา้นเงินออม ปัจจยัในการขอสินเช่ือกบัการตดัสินใจขอสินเช่ือโครงการ
ธนาคารประชาชนธนาคารออมสินของผูค้า้ในตลาดในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกันมีการ
ตัดสินใจขอสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนธนาคารออมสินของผู ้ค้าในตลาดในเขต
กรุงเทพมหานคร ในรายดา้นระยะเวลาในการพิจารณาตดัสินใจขอสินเช่ือ จ านวนเงินท่ีขอสินเช่ือ 
แหล่งขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจ และบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจแตกต่างกนั ท่ีระดบันัยส าคญั 
.05 
 ในการใชบ้ริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน การก าหนดวงเงิน
สินเช่ือ ควรมีการก าหนดวงเงินให้ตามความต้องการของลูกคา้  แต่ทั้ งน้ีไม่ควรก าหนดให้เกิน
ความสามารถในการช าระหน้ี เพื่อให้ผูใ้ชบ้ริการสามารถกูเ้งินไดต้ามความประสงค ์และสามารถ
ผ่อนช าระไดต้ามก าลงัของผูกู้ ้และเป็นการลดภาระในการผ่อนชาระเงินกู ้อีกทั้งยงัเป็นการลดหน้ี
สูญของธนาคารดว้ย นอกจากน้ีธนาคารควรปรับปรุง และเร่งสร้างระบบการให้บริการเครือข่ายให้
มากข้ึน เพื่อเพิ่มช่องทาง ความสะดวกสบาย และรวดเร็วให้กับลูกค้า เช่น การยื่นขอกู้สินเช่ือ
โครงการธนาคารประชาชนธนาคารออมสินผา่นทางอินเตอร์เน็ต ซ่ึงเขา้ถึงง่ายกวา่การยืน่เร่ืองขอกูท่ี้
สาขาของธนาคาร  
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The objectives of this research are studying about personal factors and demography with 
different characteristics of Bangkok customers. 

This research observes 400 samples with collecting data from questionnaires and statistic 
analyzing. The statistics are frequency distribution, percentage, average and standard deviation. 
Chi-square is used for assumption testing result.  

The majority customers are male who age 31-35 years old, High Vocation Certificate or 
Diploma degree and divorced. Average income 15,001-20,000 THB, average expenditure 6,001-
9,000.They have 3 – 5 family member persons, 10,001-20,000 THB average debt. They have lots 
value 1,500,001-2,000,000 THB and saving money about 500,001-1,000,000 that is the first 
priority of the dealer. Next is financial credit amount that basically takes time within a month, 
90,000 THB more is capital sum. Advertisements are source and friends are the most influence. 
 Regarding the assumption result, genre, age, education and family financial statements are 
factors of demography characteristic. In addition, service time, amount of money, advertisements 
and influence of customers are different factor consequence at level .05. 
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 The amount valuation of customer should be based on demanding and debt repayment 
possibility that will make customer meets their expectation of amount and debt repayment. This 
process could be reduction of customer debt repayment and bad debt of bank. Moreover, 
improving and developing connection will be increasing convenience and service channel such as 
applying via internet banking is easier than branch. 
  
 


