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การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงปัจจยัส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือโครงการ

ธนาคารประชาชน ธนาคารออมสิน สาขาดาวคะนอง รวมทั้งศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือ
โครงการธนาคารประชาชน ธนาคารออมสิน สาขาดาวคะนอง ตลอดจนศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความพึงพอใจในการใช้บริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน  ธนาคารออมสิน สาขา
ดาวคะนอง 

การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือโครงการธนาคาร
ประชาชน ธนาคารออมสิน สาขาดาวคะนอง จ านวน 400 คน จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
แบบสอบถาม และการประมวลผลทางสถิติ ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐานใช้สถิติ t-test  และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) ผลการวจิยัพบวา่ 
 ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มากกว่าเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วง 36-45 ปี มีระดับ
การศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า มีอาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย และมีรายไดต่้อเดือนไม่เกิน 10,000 
บาท มีพฤติกรรมการใช้บริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน  ธนาคารออมสิน สาขา
ดาวคะนอง ดา้นแหล่งขอ้มูลข่าวสารของสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนมาจากพนกังานธนาคาร
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ออมสิน ระยะเวลาในการมาติดต่อต่อคร้ังมากกวา่ 1 ชัว่โมง ลูกคา้ส่วนใหญ่ใชบ้ริการคร้ังแรก โดยกู้
เพื่อเป็นเงินทุนในการคา้ขาย นอกจากน้ีผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจในการใชบ้ริการสินเช่ือโครงการ
ธนาคารประชาชน ธนาคารออมสิน สาขาดาวคะนองในปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมากท่ีสุด 
รองลงมาคือดา้นกระบวนการขอสินเช่ือ ดา้นอตัราดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียม และผูใ้ชบ้ริการมีความ
พึงพอใจในปัจจยัดา้นการใหบ้ริการของพนกังานนอ้ยท่ีสุด 

ผูใ้ช้บริการท่ีมี อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน ท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความพึง
พอใจในการให้บริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสินแตกต่างกนั ท่ีระดบั
นัยส าคญั .05 ส่วนปัจจัยด้านเพศ ท่ีแตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจในการให้บริการสินเช่ือ
โครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสินไม่แตกต่างกนั   

พฤติกรรมการใช้บริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน สาขา
ดาวคะนองกบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออม
สิน สาขาดาวคะนอง พบวา่ แหล่งขอ้มูลในการขอสินเช่ือ ท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจในการ
ใหบ้ริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสินแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั .05 
ส่วนปัจจัยระยะเวลาในการใช้บริการ จ านวนคร้ังท่ีมาใช้บริการสินเช่ือโครงการธนาคาร
ประชาชน  และวตัถุประสงค์ในการขอกู้  ท่ีแตกต่างกันมีระดบัความพึงพอใจในการให้บริการ
สินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสินไม่แตกต่างกนั   

ในการใชบ้ริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน สาขาดาวคะนอง 
ผูใ้ช้บริการให้ความส าคญักบัการส่งเสริมการตลาด กระบวนการขอสินเช่ือ และอตัราดอกเบ้ียและ
ค่าธรรมเนียม ดงันั้นทางผูบ้ริหารของธนาคารออมสิน ควรมีเพิ่มจ านวนพนกังานส าหรับบริการ
ลูกคา้ให้เพียงพอ พิจารณาอนุมติัสินเช่ืออย่างรวดเร็ว ลดปริมาณเอกสารประกอบการขอกู ้ เพิ่ม
ทางเลือก รูปแบบอตัราดอกเบ้ีย มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์บริการสินเช่ือของธนาคารให้เขา้ถึง
ลูกคา้มากยิง่ข้ึนโดยอาศยั เทคโนโลยท่ีีทนัสมยั และเปิ ดใหบ้ริการสินเช่ือในส่วนอ่ืนๆ เพิ่มข้ึน 
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The purpose of this research was to study personal factors, behavior and satisfaction 
factors of customers who used community bank project of Government Saving Bank at 
Daokanong Branch. The samples were 400 customers in Daokanong areas Bangkok and 
questionnaire was used as a tool to collect data that was then analyzed with SPSS program. The 
statistics used were Frequency distribution, Percentage, Mean and Standard Deviation, T-test and 
One-way Analysis of Variance. 

The result of these research clouds is revealed as follows: 
The customers who used the service were men more than women at age 36-45 years old, 

the education at Bachelor Degree or equal. The occupation of customer was small business owner 
(income not over 10,000 baht/month). The communication channel for this project was 
communicated by company staff and period of service time was more than 1 hour. They were 
satisfied with promotion of the project, process of loan request, interest rate and fee while the 
service of staffs is the low level of customer satisfaction. 
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Regarding age, education, occupation, income and communication channel were in 
relation to the customer satisfaction of the service for this project in different manner at 
statistically significant level .05. 

Regarding sex, period of service time and frequency of using the service did not relate to 
the customer satisfaction of the service for this project in different manner at statistically 
significant level .05.  

The research show customers paid attention to promotion, credit approval process, interest 
and fee. Thus the management of Government Saving Bank should consider launching attractive 
promotion by using appropriate communication channel and increasing man power to serve 
customers need. 
 
 


