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บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการสินเชื่อ
ส่วนบุคคลธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาภูมิหลังทางประชากร ปัจจัยส่วน
บุคคล ปัจจัยทางการตลาด ของผู้ใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) เพ่ือศึกษา
ความแตกต่างภูมิหลังทางประชากรของผู้ใช้บริการกับปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ
สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) เพ่ือศึกษาความแตกต่างภูมิหลังทางประชากรของ
ผู้ใช้บริการกับปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารยูโอบี จ ากัด 
(มหาชน) ใช้การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) ใช้การเก็บข้อมูลเ พียงครั้ ง เดียว (Cross-sectional Study) โดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaires) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้กรอกค าตอบด้วย
ตนเอง (Self-administered Questionnaire) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้เป็นผู้ที่เคยใช้
บริการสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2559 ใน
ฐานข้อมูลรายงานพบว่า ปัจจุบันมีจ านวนผู้ใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) 
มีจ านวนทั้งสิ้น 113,135 คน โดยแบ่งผู้ใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล เป็นปีที่เริ่มใช้บริการสินเชื่อส่วน
บุคคลของธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) เป็นครั้งแรก ผู้ศึกษาจึงได้ก าหนดการสุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
300  ตัวอย่าง  

ผลการวิจัยพบว่าผู้ใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) ที่เป็นกลุ่ม

ตัวอย่างให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนบุคคลในการเลือกใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารยูโอบี 

https://www.google.co.th/search?biw=1600&bih=795&q=FACTORS+AFFECTING+TO+CHOOSE+PERSONAL+LOAN+SERVICE+OF+CUSTOMER%E2%80%99+PERSONAL+LOAN+SERVICE+THE+UNITED+OVERSEA+BANK&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj1tNuQxfTNAhWKuY8KHYkVBo4QBQgXKAA
https://www.google.co.th/search?biw=1600&bih=795&q=FACTORS+AFFECTING+TO+CHOOSE+PERSONAL+LOAN+SERVICE+OF+CUSTOMER%E2%80%99+PERSONAL+LOAN+SERVICE+THE+UNITED+OVERSEA+BANK&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj1tNuQxfTNAhWKuY8KHYkVBo4QBQgXKAA
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จ ากัด (มหาชน) ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 ทั้งนี้ความต้องการเติมเต็ม

ชีวิตมีความส าคัญในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.50 และกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับ

ความต้องการปัจจัยสี่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 3.15 

ผลการวิจัยพบว่าผู้ใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) ที่เป็นกลุ่ม

ตัวอย่างให้ความส าคัญกับปัจจัยทางการตลาดในการเลือกใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารยูโอบี 

จ ากัด (มหาชน) ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 ทั้งนี้ปัจจัยทางการตลาดด้าน

ผลิตภัณฑ์ (Product) มีความส าคัญในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.80 และกลุ่มตัวอย่างให้

ความส าคัญกับปัจจัยทางการตลาดด้านราคา (Price) มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 3.22 

 

ค าส าคัญ: ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ  สินเชื่อส่วนบุคคล ผู้ใช้บริการ 

 

 

Abstract 
 The research on “Factors affecting to selection personal loan service of 

customers’ personal loan service of United Oversea bank (UOB)” aims at studying 

characteristic background, personal factor and marketing factor of customers at UOB 

bank. The objectives of the research is to (1) study the difference between customers’ 

characteristic background and personal factor which affect customers’ decision (2) 

study the difference between customer’s characteristic background and marketing 

factor. Which affect customers’ decision? This Research is a quantitative research, 

undertaking Cross-sectional study survey research method. Self-administered 

Questionnaires Were used in order to collect data. The research base on former UOB 

customers (Information received at 30th April 2016). Database demonstrates those 

themes are 113,135 UOB bank customers divided by the time they first become UOB 

Customers. Researcher conducts 300 samples.   

 The research demonstrates that UOB customer’s attach moderate importance 
to personal factor in order to choose UOB bank (approximately 3.30). The need for life 
fulfillment is highly important. With highest (approximate 3.50%) however, the need 
for basic needs is least important (approximately 3.15%). 
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 The research demonstrates that UOB customers attach moderate importance 
to marketing factor in order to choose UOB bank (approximately 3.39). Marketing factor 
in term of product is highly important (approximately 3.80) and market factor in term 
of price is least important (approximately 3.22). 
 

บทน า 
การขอใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลมีจ านวนสูงขึ้นทุกๆ ปี (ธนาคารแห่งประเทศไทย, รายงาน

ผลการส ารวจภาวะและแนวโน้มสินเชื่อ, 2559, น.1)  เหตุผลของคนที่ต้องขอใช้บริการสินเชื่อส่วน
บุคคล อาจเป็นเพราะความต้องการส่วนบุคคล  หรือเพราะเหตุปัจจัยอ่ืนๆที่ท าให้ต้องใช้จ่ายเงินเพ่ือ
การด ารงชีวิตที่แตกต่างกันออกไป สินเชื่อส่วนบุคคลจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ตอบสนองความต้องการ
ในเรื่องการใช้เงินเพ่ือวัตถุประสงค์ต่างๆ  การขอยืมเพ่ือน ยืมญาติ หรือจะรอออมจากเงินเดือนของ
ตนเอง ก็ไม่สามารถกระท าได้ จึงต้องหันมาพ่ึงพาการขอสินเชื่อส่วนบุคคล  แม้จะมีการคิดดอกเบี้ย
หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการใช้บริการ ก็สามารถยอมรับเงื่อนไข ต่างๆ ได้เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการขั้นพ้ืนฐานของตนเอง 

ด้วยสภาพเศรษฐกิจของผู้บริโภคในปัจจุบันประเภทของสินเชื่อภาคครัวเรือนมีความต้องการ
สินเชื่อโดยรวมปรับเพ่ิมขึ้นจากไตรมาศที่ 4 ปี พ.ศ. 2558 ส่วนหนึ่งเป็นผลจากเงื่อนไขการกู้ยืมที่มี
แรงจูงใจทางการตลาดที่มากขึ้น และการปรับเพ่ิมตามความต้องการในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค
ทั่วไปมากขึ้นด้วยเช่นกัน (ธนาคารแห่งประเทศไทย, รายงานผลการส ารวจภาวะและแนวโน้มสินเชื่อ, 
2559, น.1) ตลอดจนรัฐบาลชุดรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
เป็นหัวหน้าคณะได้อนุมัติมาตรการต่างๆ เพ่ือกระตุ้นการใช้จ่ายต่างๆ เช่น นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยสามารถน าค่าใช้จ่ายในส่วนของอาหารเครื่องดื่มจากร้านอาหารหรือ
โรงแรม ค่าที่พักโรงแรมในประเทศ ค่า Package tour ภายในประเทศ มาหักลดหย่อนภาษีได้ ท าให้
ผู้บริโภคหลายรายใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลเพ่ือการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์  (ข่าว
กระทรวงการคลัง, ฉบับที่ 42, 2559, น.1) หรือนโยบายสินเชื่อดอกเบี้ยต่ า ที่ช่วยกระตุ้นภาคการ
ลงทุน และยังสื่อสารให้ผู้บริโภคมีความเข้าใจเกี่ยวกับสินเชื่อมากยิ่งขึ้น (ข่าวกระทรวงการคลัง, ฉบับ
ที่ 21, 2559, น.1) 

ส าหรับธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) เป็นธนาคารที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ

ธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ มีเครือข่ายทั่วประเทศ 154 สาขา เครื่องเอทีเอ็ม 363 เครื่อง และ

ศูนย์บริการและเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 10  แห่ง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) พร้อมให้บริการ

ทางการเงินที่ครบวงจร เพ่ือตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและเป้าหมายทางการเงินที่แตกต่าง

กันของผู้ใช้บริการทั้งประเภทบุคคล ธุรกิจ SME และธุรกิจขนาดใหญ่ นอกจากนี้ ธนาคารยูโอบียังมี
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บริษัทย่อยในเครืออีก 2 แห่ง เพ่ือให้บริการที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ได้แก่ ธุรกิจนายหน้าซื้อขาย

ล่วงหน้า และการจัดเก็บหนี้ (รายงานประจ าปี 2558, ธนาคารยูโอบี จ ากัด มหาชน, น.2) ธนาคารยู

โอบี จ ากัด (มหาชน) ให้บริการทางการเงิน แบ่งเป็นบริการบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด บริการเงิน

ฝาก บริการสินเชื่อ บริการประกันภัย และบริการโอนเงินต่างๆ (web site: www.uob.co.th) จาก

สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและความต้องการบริการทางด้านสินเชื่อภาคครัวเรือนเพ่ิมมาก

ขึ้น ธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) จึงให้ความส าคัญมากขึ้นด้วยเช่นกัน โดยน าเสนอบริการสินเชื่อ

ส่วนบุคคลเพ่ือตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานของผู้ใช้บริการ และเพ่ือสนับสนุนนโยบายการ

กระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.โดยใช้สื่อเป็นแผ่นผับแจก

ผู้ใช้บริการ โพสเตอร์โฆษณาในสาขา รถไฟฟ้าบางขบวน การออกบูธในงานต่างๆ เพ่ือประชาสัมพันธ์

และเพ่ิมยอดการให้บริการ การประชาสัมพันธ์ทางโทรศัพท์ SMS Web site และ  Line official เพ่ือ

เผยแพร่ข้อมูลการให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลออกไป เพ่ือจูงใจ เชิญชวน ให้ผู้บริโภคหันมาใช้บริการ

สินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) 

สินเชื่อธนาคารยูโอบีจ ากัด (มหาชน) เริ่มต้นให้บริการในปี พ.ศ.2552 โดยเปิดให้บริการระยะ

หนึ่งและปิดการให้บริการไปเนื่องจากเพ่ือวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงในนโยบายการให้บริการ

ปล่อยวงเงินสินเชื่อ และมาเปิดให้บริการใหม่อีกครั้งในปี พ.ศ. 2554 เพ่ือเป็นการบริการสินเชื่อส่วน

บุคคลแบบไม่มีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ าประกัน วงเงินสุด 5 เท่าของรายได้วงเงินอนุมัติขั้นต่ า 20,000 

บาท และวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท สามารถกู้ได้โดยไม่ต้องหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ าประกัน 

โดยคุณสมบัติของผู้กู้ ต้องเป็นบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจ าหรือเงินเดือนขั้นต่ า 15,000 บาท ต่อเดือน 

หรือเป็นผู้ประกอบการรายย่อยที่มีรายได้ขั้นต่ า 20,000 บาท ต่อเดือน แต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังในเรื่อง

ของสินเชื่อส่วนบุคคลคือภาระหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้น ท าให้ต้องมีการเข้มงวดในการพิจารณาอนุมัติ

สินเชื่อมากขึ้น ซึ่งท าให้การปล่อยสินเชื่อเริ่มปล่อยได้ยากขึ้นด้วย ดังนั้น ธนาคารจึงต้องมีกลยุทธ์ใน

การเลือกผู้ใช้บริการที่ดี โดยเลือกผู้ใช้บริการกลุ่มที่มีความสามารถในการช าระหนี้คืนได้ และไม่มี

ภาระหนี้สินมากเกินไปธนาคารจะเน้นเลือกผู้ใช้บริการที่มีรายได้ที่สูง และสามารถยอมรับความเสี่ยง

ของผู้ใช้บริการได้ ธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) เร่งเพ่ิมฐานผู้ใช้บริการกลุ่มเอกชนให้เพ่ิมขึ้น โดยใช้

วิธีน าเสนอผลิตภัณฑ์ผ่านผู้ใช้บริการกลุ่มที่มีรายได้สูงและมีความเสี่ยงต่ าโดยเลือกให้โปรโมชั่นพิ เศษ

กับกลุ่มพนักงานประจ าที่มีรายได้ตั้งแต่ 25,001 บาท ต่อเดือนขึ้น และท างานในบริษัทเอกชนชั้นน า 

มีการอนุมัติวงเงินที่รวดเร็วกว่ากลุ่มผู้ใช้บริการอาชีพอ่ืนๆ หรือกลุ่มที่มีการผ่อนสินเชื่อบ้านกับสถาน

บันการเงินใดก็ได้ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ และมีการอนุมัติวงเงินที่ รวดเร็วกว่ากลุ่มผู้ใช้บริการอาชีพ

อ่ืนๆ เพราะมองว่าผู้ใช้บริการกลุ่มนี้ที่มีความเสี่ยงน้อย มีก าลังในการจ่ายเงินคืนดี 

http://www.uob.co.th/
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 ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้ มุ่งหาค าตอบปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล
ของผู้ใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐาน
ผู้ใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) เพ่ือศักยภาพในการเติบโตอย่างมั่นคง
ต่อไปในอนาคตเพ่ือการเข้าไปแข่งขัน และแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดจากธนาคารพาณิชย์คู่แข่งได้ 
เนื่องจากตลาดสินเชื่อส่วนบุคคลของประเทศไทยยังมีโอกาสขยายตัวได้อีกมากในอนาคต ท าให้
ธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) มีก าลังความสามารถในการแข่งขันที่เพ่ิมมากขึ้น ความเข้าใจในปัจจัย
ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล จะช่วยให้ธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) 
ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้บริการเดิมเปลี่ยนใจไปใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารอ่ืน และให้ผู้ใช้บริการที่ยัง
ไม่เคยใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) หันมาใช้บริการ ดังนั้นผลการศึกษา
ในครั้งนี้จะช่วยให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องของธุรกิจการให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารยูโอบี จ ากัด 
(มหาชน) สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์ และแผนการตลาด เพ่ือให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล 
ตลอดจนบรรลุเป้าหมายขององค์ในด้านสินเชื่อส่วนบุคคล 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาภูมิหลังทางประชากร ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทางการตลาด ของผู้ใช้บริการ

สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) 

 2. เพ่ือศึกษาความแตกต่างภูมิหลังทางประชากรของผู้ใช้บริการกับปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อ

การเลือกใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) 

3. เพ่ือศึกษาความแตกต่างภูมิหลังทางประชากรของผู้ใช้บริการกับปัจจัยทางการตลาดที่มีผล

ต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 



บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 6 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

       

H1 

 

 

 

       

H2 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการศึกษา 

ใช้การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 

Research) ใช้การเก็บข้อมูลเ พียงครั้ ง เดียว (Cross-sectional Study) โดยใช้แบบสอบถาม 

(Questionnaires) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้กรอกค าตอบด้วย

ตนเอง (Self-administered Questionnaire)ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้เป็นผู้ที่ เคยใช้

บริการสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2559 ใน

ฐานข้อมูลรายงานพบว่า ปัจจุบันมีจ านวนผู้ใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) 

มีจ านวนทั้งสิ้น 113,135 คน โดยแบ่งผู้ใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล เป็นปีที่เริ่มใช้บริการสินเชื่อส่วน

ปัจจัยส่วนบุคคล 
-ความต้องการด้านปัจจัยสี่ 
-ความต้องการความปลอดภัยและมั่นคง 
-ความต้องการทางสังคม 
-ความต้องการได้รับการยอมรับนับถือ 
-ความต้องการความเติมเต็มชีวิต 

ภูมิหลังทางประชากร 
-เพศ 
-อายุ 
-สถานภาพ 
-ระดับการศึกษา 
-อาชีพ 
-รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
-วัตถุประสงค์การใช้บริการ ปัจจัยทางการตลาด 

-ด้านผลิตภัณฑ์ 
-ด้านราคา 
-ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
-ด้านการส่งเสริมการตลาด 
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บุคคลของธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) เป็นครั้งแรก ผู้ศึกษาจึงได้ก าหนดการสุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

300 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) ข้อมูลภูมิหลังทางประชากรของผู้ใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารยูโอบี จ ากัด 

(มหาชน)   ใช้สถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Statistics) โดยใช้ตารางแจกแจงความถี่ (Frequency 

Distribution) แสดงค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) เพ่ือใช้อธิบายข้อมูลของกลุ่ม

ตัวอย่าง และน าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย  ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการเลือกใช้

บริการสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารยูโอบี  จ ากัด (มหาชน) ใช้สถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive 

Statistics) ได้แก่ จ านวน (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน

มาตราฐาน (S.D.) โดยน าเสนอในรูปตารางประกอบการแปลความเชิงบรรยาย เพ่ืออธิบายปัจจัยส่วน

บุคคลที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารยูโอบี 

จ ากัด (มหาชน)  ข้อมูลปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารยูโอ

บี จ ากัด (มหาชน) ใช้สถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Statistics) ได้แก่ จ านวน (Frequency) ร้อย

ละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน (S.D.) โดยน าเสนอในรูปตาราง

ประกอบการแปลความเชิงบรรยาย เพ่ืออธิบายปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ

สินเชื่อส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) 

 

ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

 

 ภูมิหลังทางประชากร ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทางการตลาด ของผู้ใช้บริการสินเชื่อส่วน

บุคคลธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน)  

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยแบ่งได้เป็นเพศชาย และเพศหญิงในสัดส่วนที่เท่ากันคิดเป็นร้อยละ 

50.0 ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง 31-40 ปี มากท่ีสุด และกลุ่มช่วงอายุ 51 ปี ขึ้นไป มีจ านวนน้อย

ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 12.7 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 52.4 กลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี เนื่องจากเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ท างานประจ าเป็นส่วนใหญ่ 

ซึ่งต้องใช้วุฒิการศึกษาปริญญาตรีในการสมัครเข้าท างาน คิดเป็นร้อยละ 58.9 และส าเร็จการศึกษาใน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 9.9 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็น

พนักงานบริษัทเอกชน เนื่องจากหลักเกณฑ์การสมัครใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลจะมีเอกสารแสดง

รายได้ที่แน่นอน คิดเป็นร้อยละ 63.4 และประกอบอาชีพเจ้าของกิจการ/อาชีพอ่ืน ๆ น้อยที่สุด คิดเป็น
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ร้อยละ 9.9 ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001-50,000 บาท คิดเป็นร้อย

ละ 41.8 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 100,001 บาท ขึ้นไปน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 13.4 และกลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) เพ่ือน าไปใช้ในด้าน

การช าระหนี้อื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 50.7 และเพ่ือการรักษาพยาบาลน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 1.7 

ผลการวิจัยพบว่าการคิดดอกเบี้ยเกิดขึ้นภายหลังที่ใช้บริการปัจจัยส่วนบุคคลที่ผู้ใช้บริการ

สินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญในระดับมาก 

คือด้านความต้องการเติมเต็มชีวิต (3.50) และด้านความต้องการได้รับการยอมรับนับถือ (3.44) 

นอกนั้นมีความส าคัญในระดับปานกลาง  ได้แก่  ความต้องการทางสังคม (3.17) รองลงมาได้แก่ความ

ต้องการความปลอดภัยและความม่ันคง (3.17) และความต้องการปัจจัยสี่ (3.15) ตามล าดับ  

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยทางการตลาดที่ผู้ใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารยูโอบี จ ากัด 

(มหาชน) ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญในระดับมากคือด้านผลิตภัณฑ์ (3.80) แสดงว่าผู้ใช้บริการ

สินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) ต้องการใช้บริการสินเชื่อจากหน่วยงานที่เป็น

สถาบันการเงินที่มีชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือขององค์กรอยู่ในระดับสูง ผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่สร้าง

ความน่าเชื่อถือให้กับสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารยูโอบีมากที่สุด ถึงแม้ว่าจะเป็นวงเงินที่ท าให้

ผู้ใช้บริการเป็นภาระค่าใช้จ่ายในภายหลัง ซึ่งจะมีการคิดดอกเบี้ยเกิดขึ้นภายหลังที่ใช้บริการ 

 

 ปัจจัยส่วนบุคคลในการเลือกใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน)  

ผลการวิจัยที่ได้ท าการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลในการเลือกใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล

ธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) โดยจ าแนกตามลักษณะภูมิหลังทางประชากร พบว่า ลักษณะภูมิหลัง

ทางประชากรที่มีความแตกต่างคืออายุ ที่มีความแตกต่างกันในด้านความต้องการปัจจัยสี่ ด้านความ

ต้องการความปลอดภัยและความมั่นคง และด้านความต้องการทางสังคม สถานภาพสมรส มีความ

แตกต่างกันในด้านความต้องการความปลอดภัยและความมั่นคง อาชีพมีความแตกต่างกันในด้าน

ความต้องการความปลอดภัยและความมั่นคง รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความแตกต่างกันในด้านความ

ต้องการความปลอดภัยและความมั่นคง และด้านความต้องการทางสังคม และวัตถุประสงค์ในการ

เลือกใช้บริการ มีความแตกต่างกันในด้านความต้องการความปลอดภัยและความมั่นคง และด้านความ

ต้องการทางสังคม 

จากผลการวิจัยสังเกตได้ว่าผู้ใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) ที่

มีอายุ 20-30 ปี และ อายุ 31-40 ปี จะมีปัจจัยส่วนบุคคลด้านความต้องการปัจจัยสี่น้อยกว่า
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ผู้ใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) ที่มีอายุ 41-50 ปี และผู้ใช้บริการ

สินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) ที่มีอายุ 41-50 ปี จะมีปัจจัยส่วนบุคคลด้าน

ความต้องการปัจจัยสี่มากกว่าผู้ใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) ที่มีอายุ 

51 ปี ขึ้นไป สอดคล้องกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2538, น. 41-42) ที่กล่าวถึงลักษณะประชากร

เป็นสิ่งส าคัญ และสถิติที่วัดได้ของประชากรที่ช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย รวมทั้งง่ายต่อการวัด

มากกว่าตัวแปรอ่ืน โดยพบว่า อายุ (Age) คือตัวแปรหนึ่งที่มีความส าคัญเนื่องจากผลิตภัณฑ์จะ

สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน นักการตลาดจึงใช้ประโยชน์จากอายุ

เป็นตัวแปรด้านประชากรที่แตกต่างของส่วนตลาดได้ค้นคว้าความต้องการของตลาดส่วนเล็ก (Niche 

Market) โดยมุ่งความส าคัญที่ตลาดอายุส่วนนั้น 

จากผลการวิจัยสังเกตได้ว่าผู้ใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) ที่

มีสถานภาพโสด จะมีปัจจัยส่วนบุคคลด้านความต้องการความปลอดภัยและความมั่นคงน้อยกว่า

ผู้ใช้บริการที่ใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) ที่มีสถานภาพโสด และ

สถานภาพอ่ืน ๆ สอดคล้องกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2538, น. 41-42) ที่กล่าวถึงลักษณะ

ประชากรเป็นสิ่งส าคัญ และสถิติท่ีวัดได้ของประชากรที่ช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย รวมทั้งง่ายต่อการ

วัดมากกว่าตัวแปรอ่ืน โดยพบว่า ลักษณะครอบครัว (Marital status) ในอดีตถึงปัจจุบันลักษณะ

ครอบครัวเป็นเป้าหมายที่ส าคัญของการใช้ความพยายามทางการตลาดโดยมาตลอด และมี

ความส าคัญอย่างยิ่งขึ้นในส่วนที่เกี่ยวกับหน่วยผู้บริโภค นักการตลาดจะสนใจจ านวน และลักษณะ

ของบุคคลในครัวเรือนที่ใช้สินค้าใดสินค้าหนึ่ง และยังสนใจในการพิจารณาลักษณะทางประชาการ

ศาสตร์ และโครงสร้างด้านสื่อที่เกี่ยวข้องกับผู้ตัดสินใจในครัวเรือนเพ่ือช่วยในการพัฒนากลยุทธ์

การตลาดให้เหมาะสม 

จากผลการวิจัยสังเกตได้ว่าผู้ใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) ที่

ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน จะมีปัจจัยส่วนบุคคลด้านความต้องการความปลอดภัยและ

ความมั่นคงน้อยกว่าผู้ใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) ที่ประกอบอาชีพ

เป็นเจ้าของกิจการ/อาชีพอ่ืน ๆ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เอกรัฐ  วงศ์วีระกุล (2553) ได้

ท าการศึกษาปัจจัยการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารพาณิชย์พบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างที่มีอาชีพที่แตกต่างกันมีปัจจัยการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคาร

พาณิชย์แตกต่างกัน 

จากผลการวิจัยสังเกตได้ว่าผู้ใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) ที่

มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000-25,000 บาท จะมีปัจจัยส่วนบุคคลด้านความต้องการความปลอดภัย
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และความมั่นคงน้อยกว่าผู้ใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) ที่รายได้เฉลี่ย

ต่อเดือน 25,001-50,000 บาท  50,001-100,000 บาท  และ 100,001 บาทขึ้นไป และผู้ใช้บริการ

สินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000-25,000 บาท 

จะมีปัจจัยส่วนบุคคลด้านความต้องการทางสังคมน้อยกว่าผู้ใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารยู

โอบี จ ากัด (มหาชน) ที่รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001-50,000 บาท และ100,001 บาทขึ้นไป และ

ผู้ใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,001-

100,000 บาท จะมีปัจจัยส่วนบุคคลด้านความต้องการทางสังคมน้อยกว่าผู้ใช้บริการสินเชื่อส่วน

บุคคลของธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) ที่รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 100,001 บาทขึ้นไป สอดคล้องกับ

ผลการวิจัยของ วิทยา อินทรพิมล (2556) ที่ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการของธนาคาร

อิสลามแห่งประเทศไทย กรณีศึกษา สาขาในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร พบว่า รายได้ต่อเดือนมี

ความสัมพันธ์กับความถี่ในการมาใช้บริการต่อสัปดาห์ 

เมื่อท าการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลในการเลือกใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารยูโอบี 

จ ากัด (มหาชน) ตามวัตถุประสงค์ในการเลือกใช้บริการ  พบว่า ผู้ใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลของ

ธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) ที่มีวัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อเพ่ือการศึกษา จะมีปัจจัยส่วนบุคคล

ในการเลือกใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) ด้านความต้องการความ

ปลอดภัยและความมั่นคงน้อยกว่าผู้ใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) ที่มี

วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อเพ่ือการท่องเที่ยว เพ่ือการรักษาพยาบาล เพ่ือช าระหนี้ และเพ่ือการ

ลงทุน และผู้ใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารยูโอบีจ ากัด (มหาชน) ที่มีวัตถุประสงค์ในการขอ

สินเชื่อเพ่ือช าระหนี้ จะมีปัจจัยส่วนบุคคลในการเลือกใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารยูโอบี จ ากัด 

(มหาชน) ด้านความต้องการความปลอดภัย และความมั่นคงน้อยกว่าผู้ใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลของ

ธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) ที่มีวัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อเพ่ือการลงทุน และผู้ใช้บริการสินเชื่อ

ส่วนบุคคลของธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) ที่มีวัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อเพ่ือการศึกษา จะมี

ปัจจัยส่วนบุคคลในการเลือกใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) ด้านความ

ต้องการทางสังคมน้อยกว่าผู้ใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) ที่มี

วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อเพ่ือการท่องเที่ยว เพ่ือช าระหนี้ และเพ่ือการลงทุน และผู้ใช้บริการ

สินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) ที่มีวัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อเพ่ือการ

ท่องเที่ยว เพ่ือการรักษาพยาบาล เพ่ือช าระหนี้ และเพ่ือการลงทุน จะมีปัจจัยส่วนบุคคลในการ

เลือกใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) ด้านความต้องการทางสังคมมากกว่า

ผู้ใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) ที่มีวัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อเพ่ือ
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เหตุผลอื่น ๆ เนื่องจากผู้ใช้บริการที่ต้องการใช้บริการเพ่ือน าเงินทุนไปใช้ในด้านการศึกษาอาจจะมีช่อง

ทางการขอสินเชื่ออ่ืน ๆ ได้ เช่น กองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาหรือการติดต่อขอทุนการศึกษาจาก

หน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น  

จากผลการวิจัยสังเกตได้ว่าผู้ใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) ที่

มีวัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อเพ่ือการศึกษา จะมีปัจจัยส่วนบุคคลด้านความต้องการความปลอดภัย

และความมั่นคงน้อยกว่าผู้ ใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) ที่มี

วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อเพ่ือการท่องเที่ยว เพ่ือการรักษาพยาบาล เพ่ือช าระหนี้ และเพ่ือการ

ลงทุน และผู้ใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) ที่มีวัตถุประสงค์ในการขอ

สินเชื่อเพ่ือช าระหนี้ จะมีปัจจัยส่วนบุคคลด้านความต้องการความปลอดภัยและความมั่นคงน้อยกว่า

ผู้ใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) ที่มีวัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อเพ่ือ

การลงทุน และผู้ใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) ที่มีวัตถุประสงค์ในการ

ขอสินเชื่อเพ่ือการศึกษา จะมีปัจจัยส่วนบุคคลด้านความต้องการทางสังคมน้อยกว่าผู้ใช้บริการสินเชื่อ

ส่วนบุคคลของธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) ที่มีวัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อเพ่ือการท่องเที่ยว เพ่ือ

ช าระหนี้ และเพ่ือการลงทุน และผู้ใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) ที่มี

วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อเพ่ือการท่องเที่ยว เพ่ือการรักษาพยาบาล เพ่ือช าระหนี้ และเพ่ือการ

ลงทุน จะมีปัจจัยส่วนบุคคลด้านความต้องการทางสังคมมากกว่าผู้ใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลของ

ธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) ที่มีวัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อเพ่ือเหตุผลอ่ืน ผลดังกล่าวนี้ไม่

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เอกรัฐ วงศ์วีระกุล (2553) ปัจจัยการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อที่อยู่

อาศัยกับธนาคารพาณิชย์ พบว่า วัตถุประสงค์ในการขอสนับสนุนสินเชื่อที่แตกต่างกันมีปัจจัยการ

ตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารพาณิชย์ไม่แตกต่างกัน แต่สอดคล้องกับแนวคิด

จากบทความ Money Hub, บทความสินเชื่อบุคคลคืออะไรใครรู้บ้าง (2558) กล่าวว่า เงินที่ได้จาก

การขอใช้บริการสินเชื่อ เป็นเงินที่ผู้ขอสามารถน าไปลงทุนท าธุรกิจ น าไปใช้จ่ายในการเที่ยว หรือว่า

จะเอาไปใช้เพื่อการศึกษา หรือน าไปช าระหนี้ก็ได้ หากจะท าการช าระเงินสินเชื่อส่วนบุคคลคืนกับทาง

สถาบันการเงินที่ได้ท าการขอสินเชื่อส่วนบุคคลมานั้น ก็สามารถที่จะช าระคืนได้เป็นงวด ๆ ทั้งเงินต้น 

และก็ส่วนของดอกเบี้ย ที่เป็นไปตามระยะเวลาจากที่ผู้ขอสินเชื่อบุคคลนั้นต้องการ  
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 ปัจจัยทางการตลาดในการเลือกใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารยูโอบี จ ากัด 

(มหาชน)  

จากผลการวิจัยสังเกตได้ว่าผู้ใช้บริการเพศชาย จะมีปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ 

(Product) มากกว่าผู้ใช้บริการเพศหญิง สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิทยา อินทรพิมล (2556) ที่ได้

ท าการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย กรณีศึกษา 

สาขาในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร พบว่า เพศมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ และด้าน

ช่วงเวลาในการมารับบริการ 

จากผลการวิจัยสังเกตได้ว่าผู้ใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) ที่

มีอายุ 20-30 ปี 31-40 ปี และ 41-50 ปี จะมีปัจจัยทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

มากกว่าผู้ใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) ที่มีอายุ 51 ปีขึ้นไป สอดคล้อง

กับผลการวิจัยของวิทยา อินทรพิมล (2556) ที่ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการของ

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย กรณีศึกษา สาขาในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร พบว่า อายุมี

ความสัมพันธ์กับความถี่ในการมาใช้บริการต่อสัปดาห์ 

จากผลการวิจัยสังเกตได้ว่าผู้ใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) ที่

มีสถานภาพโสด จะมีปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ (Product) น้อยกว่าผู้ใช้บริการสินเชื่อส่วน

บุคคลของธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) ที่มีสถานภาพสมรส สอดคล้องกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 

(2538, น. 41-42) ที่กล่าวถึงลักษณะประชากรเป็นสิ่งส าคัญ และสถิติที่วัดได้ของประชากรที่ช่วย

ก าหนดตลาดเป้าหมาย รวมทั้งง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอ่ืน โดยพบว่า ลักษณะครอบครัว 

(Marital status) ในอดีตถึงปัจจุบันลักษณะครอบครัวเป็นเป้าหมายที่ส าคัญของการใช้ความพยายาม

ทางการตลาดโดยมาตลอด และมีความส าคัญอย่างยิ่งขึ้นในส่วนที่เกี่ยวกับหน่วยผู้บริโภค นักการ

ตลาดจะสนใจจ านวน และลักษณะของบุคคลในครัวเรือนที่ใช้สินค้าใดสินค้าหนึ่ง และยังสนใจในการ

พิจารณาลักษณะทางประชาการศาสตร์ และโครงสร้างด้านสื่อที่เกี่ยวข้องกับผู้ตัดสินใจในครัวเรือน

เพ่ือช่วยในการพัฒนากลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสม 

จากผลการวิจัยสังเกตได้ว่าผู้ใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) ที่

มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000-25,000 บาท จะมีปัจจัยทางการตลาดในการเลือกใช้บริการสินเชื่อส่วน

บุคคลธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) มากกว่าผู้ใช้บริการ

สินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) ที่รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  50,001-100,000 บาท 

สอดคล้องกับ อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543, น. 38-39) กล่าวว่าลักษณะทางประชากร รวมถึง อายุ เพศ 
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วงจรชีวิตครอบครัว การศึกษา รายได้ เป็นต้น ลักษณะดังกล่าวมีความส าคัญต่อนักการตลาดเพราะ

เกี่ยวพันกับอุปสงค์ (Demand) ในตัวสินค้าทั้งหลายการเปลี่ยนแปลงทางประชากรชี้ให้เห็นถึงการ

เกิดขึ้นของตลาดใหม่ และตลาดอ่ืนก็จะหมดไปหรือลดความส าคัญลง โดยการศึกษา และรายได้ 

(Education and Income) มีอิทธิพลต่อรายได้เป็นอย่างมาก การรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับการศึกษา และ

รายได้เป็นสิ่งส าคัญเพราะแบบแผนการใช้จ่ายขึ้นอยู่กับรายได้ที่ได้รับ 

  

 

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน)   ท าให้ผู้วิจัยได้พบข้อเสนอแนะที่น่าจะเป็น

ประโยชน์ดังนี้ 

1.  การวิจัยในครั้งนี้ท าการศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการในด้าน

ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่จัดจ าหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาดหรือ 4Ps เท่านั้น 

เนื่องจากธนาคารคือธุรกิจบริการ ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปจึงควรศึกษาปัจจัยทางการตลาดบริการที่

จะมีปัจจัยในด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการและด้านลักษณะทางกายภาพเพ่ิมขึ้นมา ซึ่งจะ

ท าให้ได้ผลการศึกษาที่ธนาคารได้น าไปใช้เป็นข้อมูลในการสนับสนุนการก าหนดกลยุทธ์ด้านความ

ต้องการทางการตลาดและปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ

ให้มีประสิทธิภาพได้ต่อไป 

 2.  การวิจัยในครั้งนี้ท าการศึกษาเฉพาะภูมิหลังของผู้บริโภค ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ

พฤติกรรมของผู้บริโภคด้วย ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปจึงควรศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้บริการสินเชื่อ

ส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) ด้วย เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคมีการ

เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาและหากมีการศึกษาถึงพฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายก็จะท าให้

ธนาคารได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนงานทางการตลาดได้ต่อไป 

 3.  การวิจัยในครั้งนี้ศึกษาเฉพาะปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลของ

ผู้ใช้บริการธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) เนื่องจากผลิตภัณฑ์บริการของธนาคารมีหลายด้าน จึงควร

มีการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการอ่ืน ๆ ของผู้ใช้บริการธนาคารยูโอบี จ ากัด 

(มหาชน) ซึ่งจะท าให้ธนาคารได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนงานทางการตลาดในแต่ละ

ผลิตภัณฑ์บริการของธนาคารได้ต่อไป 
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