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--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึก ษาวิจ ัยนี้ มีว ตั ถุประสงค์ เพื่อ ศึก ษาปั จ จัยที่มีผลต่ อ การตัดสิ นใจเลือ กใช้บริ ก ารสิ นเชื่ อ ที่อยู่อาศัย
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ศูนย์บริ การสิ นเชื่อ นครหลวง เพื่อศึกษาปั จจัยด้านการตลาดที่ส่ งผลต่อการตัดสิ น ใจใช้
บริ การสิ นเชื่อที่อยู่อาศัยของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ และเพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริ ก ารของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ศูนย์บริ การสิ นเชื่อนครหลวง ซึ่งส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การของลูกค้าธนาคาร รวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม และวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูม้ าใช้บริ การศูนย์บริ การสิ นเชื่อนครหลวง ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สานักงานใหญ่ รวมทั้งสิ้ นจานวน 202คน
ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านคุณภาพการบริ การที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การของ
ผูใ้ ช้บริ การสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัย ศูนย์บริ การสิ นเชื่อนครหลวง โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ในภาพรวมพบว่าปัจจัยด้าน
ความน่าเชื่อถือมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด พนักงานมีความรู ้ ความสามารถในการแนะนาบริ การ อย่างถูกต้องพนักงานสามารถ
ให้บริ ก ารได้ตรงตามความต้อ งการ และทันท่ว งที และระยะเวลาอนุ มตั ิ สิ นเชื่ อ เป็ นไปตามเวลาที่ก าหนด ทาให้
ผูใ้ ช้บริ การเกิดความประทับใจและตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปั จจัยด้านส่ วน
ประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การของผูใ้ ช้บริ การสิ นเชื่อ ที่อยู่อาศัย ศูนย์บริ การสิ นเชื่อนครหลวง
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก พบว่าปัจจัยด้านราคามีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ระดับอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาในการผ่อนชาระเงินกู้
ยาว เงินงวดต่าและอัตราค่าธรรมเนี ยมในการยื่น ขอสิ นเชื่อและค่าปรับต่าง ๆ ได้แก่ ค่าธรรมยื่นกู้ ค่าประเมินราคา
หลัก ทรั พย์ ค่ าปรั บกรณี ปิดบัญชี ก่ อนกาหนด เมื่อ เปรี ยบเทียบกับสถาบันการเงินอื่นมีผลให้ผูใ้ ช้บริ การตัดสิ นใจ
เลือกใช้สินเชื่อที่อยูอ่ าศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ส่ ว นใหญ่เห็ นว่าใน
ระยะเวลาในการอนุ มตั ิ ของกลุ่มลูกค้าอาชีพอิสระใช้เวลานานกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับสถาบันการเงินอื่น ระดับอัตรา
ดอกเบี้ยและวงเงินในการอนุ มตั ิสินเชื่อ ตรงตามความต้องการของลูกค้า ดังนั้นธนาคารจึงควรศึกษาผลิตภัณฑ์และ
ระดับอัตราดอกเบี้ยรวมเงื่อนไขในการผ่อนชาระเงินคืนของธนาคารอื่น ๆ เพื่อธนาคารจะได้นาข้อมูลมาปรับปรุ งและ
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พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่สูงขึ้น รวมไปถึงปรับปรุ งหลักเกณฑ์วิธีปฏิบตั ิและเงื่อนไข
การกูใ้ ห้เหมาะสมและสามารถแข่งขันกับสถาบันการเงินอื่นได้
คาสาคัญ: การตัดสิ นใจ, สิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัย, ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ABSTRACT
The objective of this study was determine decision to use the housing loan service of the Government
Housing Bank. The collection was survey by in-depth interview was conducted with 202 person who used who used
the housing loan service of the Government Housing Bank. The data was analyzed by using t- test and one-way
ANOVA of variance based on demographic, service quality and marketing mix factor.
The result showed that 69.31 percent of female, 57.92 percent of aged between 31 and 40 years, 55.45
percent of single status, 70.79 percent of Bachelor’s degree, 50.00 percent of employee’s private companies and 36.6
percent of average income around 20,001-30,000 baht. The female customers were higher decision than male
customer that use the housing loan service of the Government Housing Bank (p-value 0.05). Marking mix factor
affect decision to choose the housing loan service of the Government Housing Bank. The customers, who had income
less than 10,000 bath, commented service, price and distribution channel compare with customers, who had income
more than 50,000 bath. In depth interview found that most customers accept to time of approve, decrease interest
rate, interest level and increase credit limit depend on customer demand.
Therefore, the bank have to study products and interest rate level, limit loan, and installment conditions of
other bank for improving and developing service. The term-conditions, installment conditions have to improve
appropriate for customer.
Keywords: Decision making, Housing service, Government housing bank
1. บทนา
ที่อยูอ่ าศัยนับเป็ นปัจจัยพื้นฐานปัจจัยหนึ่ งที่สาคัญในการดารงชีวิตของมนุษย์ ทุกคนล้วนต้องการที่จะมีที่อยู่
อาศัยเป็ นของตนเอง ซึ่งหมายถึงการสร้างรากฐานความมัน่ คง ความก้าวหน้าให้กบั ชีวิต ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์จ ัดได้
ว่าเป็ นธุ รกิจขนาดใหญ่และมีการขยายการเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่ อง ความต้องการที่อยู่อาศัยของ
ผูบ้ ริ โภคเป็ นไปตามปั จ จัยต่ าง ๆ ที่เ กื้ อ หนุ นให้เ กิ ดความต้อ งการที่อ ยู่อ าศัย ไม่ว่าจะเป็ นการเติ บโตของสภาวะ
เศรษฐกิจ กาลังซื้อของผูบ้ ริ โภคที่สูงขึ้น ความต้องการสภาพแวดล้อมที่อานวยความสะดวกในการดารงชีวิตประจาวัน
การพัฒนาของเส้นทางคมนาคมสิ่ งอานวยความสะดวกต่าง ๆ เป็ นต้น ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ ผลักดันให้เกิดโครงการ
หมู่บา้ นจัดสรรใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค ความต้องการที่อยู่อาศัยของผูบ้ ริ โภคย่อมส่ งผลต่อ
ความต้องการสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัยที่จะช่วยให้ผบู ้ ริ โภคได้รับการตอบสนอง ดังนั้น สิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัยจึงมีความสาคัญ
เป็ นอย่างยิ่งในระบบเศรษฐกิจ รวมทั้งเป็ นการส่ งเสริ มให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึนจากสถิติสินเชื่อที่อยู่อาศัย
บุคคลทัว่ ไปปล่อยใหม่นบั ตั้งแต่ปี 2555 - 2561 มีอตั ราเพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่องจากข้อมูลทั้งหมดกล่าวได้ว่าสิ นเชื่อเพื่อที่
อยูอ่ าศัยเป็ นสิ นเชื่อที่มีความสาคัญ ทั้งในแง่ของผูบ้ ริ โภคที่ถือว่าเป็ นการส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตให้ดีข้ ึน และในแง่ของ
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สถาบันการเงินถือเป็ นโอกาสในการสร้างผลกาไรให้กบั ธุรกิจ เนื่ องด้วยปริ มาณสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัยที่มีมูลค่าสู งและมี
แนวโน้มความต้องการทางด้านสิ นเชื่อที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่ องทาให้สถาบันการเงินต่าง ๆ ทั้งธนาคารพาณิ ชย์และ
ธนาคารของรัฐ เกิดการแข่งขันทางการตลาดเพื่อแย่งชิงฐานลูกค้าสิ นเชื่อ และธนาคารอาคารสงเคราะห์เองซึ่ งเป็ น
ธนาคารเฉพาะกิจในด้านสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัย จึงมีความจาเป็ นต้องปรับปรุ งและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การเพื่อให้ตอบ
โจทย์ลูกค้าเพื่อรักษาส่ วนแบ่งทางการตลาดด้านสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัยและเพิ่มอัตราการเติบโตของส่ วนแบ่งทางการตลาด
ให้เพิ่มขึ้น โดยยอดสิ นเชื่อปล่อยใหม่และส่ วนแบ่งทางการตลาดของธนาคารอาคารสงเคราะห์น้ นั มีอตั ราเพิ่มสู งขึ้น
ตลอด 3 ปี ย้อนหลัง โดยในปี 2558 มียอดสิ นเชื่อปล่อยใหม่ 157,447 ล้านบาท ส่ วนแบ่งทางการตลาดสิ นเชื่อที่อยู่
อาศัยคิดเป็ นร้อยละ 27.70 ปี 2559 มียอดสิ นเชื่อปล่อยใหม่ 168,136 ล้านบาท ส่ วนแบ่งทางการตลาดสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัย
คิดเป็ นร้อยละ 28.10 และในปี 2560 มียอดสิ นเชื่อปล่อยใหม่ 196,817 ล้านบาท ส่ วนแบ่งทางการตลาดสิ นเชื่อที่ อยู่
อาศัยคิดเป็ นร้อยละ 31.04 (ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ,2560) ดังรู ปที่ 1
ยอดสิ นเชื่อปล่อยใหม่ของศูนย์บริ การสิ นเชื่อนครหลวง (หน่วย:ล้านบาท)
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รู ปที่ 1 รายงานยอดสิ นเชื่อปล่อยใหม่กลุ่มสาขานครหลวง
จากข้อมูลข้างต้นพบว่ายอดสิ นเชื่อปล่อยใหม่ของศูนย์บริ การสิ นเชื่อนครหลวงเปรี ยบเทียบ 2 ปี ย้อนหลัง
พบว่า ในปี 2561 ศูนย์บริ การสิ นเชื่อนครหลวงมียอดสิ นเชื่อปล่อยใหม่ ทั้งหมด 8,282 ล้านบาท จานวน 4,222 บัญชี
ซึ่ งลดลงจากปี 2560 ที่มียอดสิ นเชื่อปล่อยใหม่ท้ งั หมด 10,941 ล้านบาท จานวน 6,102 บัญชี การวิจยั ครั้งนี้ มุ่งศึกษา
คุณภาพการบริ การ และส่ วนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อที่อ ยู่
อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ของผูใ้ ช้บริ การศูนย์บริ ก ารสิ นเชื่อนครหลวง ผูว้ ิจยั จึงเล็งเห็ นถึงความสาคัญแล ะมี
ความสนใจที่จะศึก ษาเรื่ อ งการตัดสิ นใจในการเลื อ กใช้บ ริ ก ารด้า นสิ นเชื่ อ ที่อ ยู่อ าศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์
ศูนย์บริ การสิ นเชื่อนครหลวง เพื่อให้ทราบถึงการตัดสิ นใจในการเลือกใช้บริ การด้านสิ นเชื่อ และนาข้อมูลดังกล่าวมา
ปรับปรุ งและพัฒนาเพื่อตอบสนองให้ตรงตามความต้องการผูใ้ ช้บริ การ
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณภาพบริ การของศูนย์บริ การสิ นเชื่อนครหลวงที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อที่
อยูอ่ าศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ ศูนย์บริ การสิ นเชื่อนครหลวง
2. เพื่อ ศึก ษาปั จจัยด้านส่ ว นผสมทางการตลาดที่มีผลต่ อ การตัดสิ นใจเลื อ กใช้บริ ก ารสิ นเชื่ อ ที่อ ยู่อ าศัย
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ศูนย์บริ การสิ นเชื่อนครหลวง
3. เพื่อเป็ นข้อเสนอแนะใช้เป็ นแนวทางการปรับปรุ งคุณภาพการให้บริ การ และจัดทาแผนการตลาดเพื่อเพิ่ม
ยอดสิ นเชื่อปล่อยใหม่และเป็ นแนวทางในการเสนอรู ปแบบการบริ การให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจ จุบนั
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2. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
แนวคิด และทฤษฎีเกีย่ วกับคุณภาพการบริการ
Parasuraman, Zeithaml and Berry (1988 อ้างถึงใน ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2558) คุณภาพการบริ การ เป็ น
การรั บรู ้ ซึ่ งลู ก ค้าจะทาการประเมินคุณภาพการบริ การ โดยลู ก ค้าจะทาการเปรี ยบเทียบความต้อ งการหรื อความ
คาดหวังของลูกค้ากับบริ การที่ได้รับจริ ง และการที่องค์กรจะได้รับชื่อเสี ยงจากคุณภาพการบริ การต้องมีการบริ การ
อย่างคงที่ อยูใ่ นรับการรับรู ้ของลูกค้า หรื อต้องมากกว่าความคาดหวังของลูกค้า การประเมินคุณภาพบริ การของลูกค้า
นั้นยากกว่าการประเมินคุณภาพของสิ นค้า และการรับรู ้เป็ นผลลัพธ์จากความคาดหวังของลูกค้ากับบริ การที่ได้รับจริ ง
ซึ่ งคุณภาพที่ถูกประเมินไม่ได้เ ป็ นการประเมินเฉพาะผลจากการบริ การเท่านั้น แต่ยงั เป็ นการประเมินที่รวมไปถึ ง
กระบวนการของการบริ การที่ได้รับ การวัดคุณภาพการให้บริ การลูกค้า จะมีการวัดจากองค์ประกอบของคุณภาพใน
การให้บริ การ มี 5 ข้อ ดังนี้ การบริ การที่เป็ นรู ปธรรม (Tangibles) ความน่ าเชื่อถือ (Reliability) การตอบสนองอย่าง
รวดเร็ ว (Responsiveness) ความมัน่ ใจ (Assurance) การดูแลเอาใจใส่ (Empathy)
ชูชยั สมิทธิไกร (2553) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการบริ การ (Service) ไว้ว่า เป็ นกิจกรรม หรื อผลประโยชน์
เชิงนามอธรรม ซึ่ งผูร้ ับบริ การไม่ได้ครอบครองการบริ ก ารอย่างเป็ นรู ปอธรรมจากผูใ้ ห้บริ การ การให้บริ การอาจ
ควบคู่ ไปกับการขายสิ นค้า หรื อไม่ก็ได้ ดังนั้นการบริ การจึงเกี่ยวข้องกับการเสนอขาย การปฏิบตั ิงาน (Performance)
ความพยายาม (Efforts) หรื อ การกระทาใด ๆ ให้อีกฝ่ าย โดยผูร้ ับบริ การไม่ได้เป็ นเจ้าของบริ การนั้น ๆ เหมือนการเป็ น
เจ้าของสิ นค้า
Cordupleski, Rust & Zahorik (1993) ได้ก ล่ า วไว้ว่ า คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร เป็ นส่ ว นขยายของบริ การ
กระบวนการบริ การ และองค์กรที่ให้บริ การ ที่สามารถตอบสนองหรื อทาให้เกิดความพึงพอใจในความคาดหวังของ
บุคคล แนวคิดพื้นฐานที่มองคุณภาพการให้บริ การผ่านกรอบการมองด้านความพึงพอใจต่อการให้บริ การ
แนวคิด และทฤษฎีเกีย่ วกับส่ วนประสมทางการตลาด
อดุ ล จาตุ รงคกุล (2550) กล่ าวว่า การใช้ส่ ว นประสมทางการตลาด 4P’s ซึ่ งได้แก่ ผลิ ตภัณฑ์ ราคา ช่ อ ง
ทางการจ าหน่ าย และการส่ งเสริ มการตลาด ต่ างก็ก ระทบต่ อ กระบวนการซื้ อ ในขั้นต่ าง ๆ ด้ว ย ในฐานะที่ เ ป็ น
ตัวกระตุน้ หรื อสิ่ งเร้าทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อ และได้ให้ความหมายของส่ วนประสมทางการตลาด
4P’s ไว้ดงั นี้
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง รู ปร่ างของผลิตภัณฑ์ตลอดจนหี บห่ อ และป้ายฉลาก สามารถก่ออิทธิพลต่อ
กระบวนการซื้อของผูบ้ ริ โภค หี บห่ อที่ “สะดุดตา” อาจทาให้ผบู ้ ริ โภคเลือกไว้เพื่อพิจารณา ประเมิน เพื่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อ ป้ายฉลากที่แสดงให้ผบู ้ ริ โภคเห็นคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ที่สาคัญก็จะทาให้ผบู ้ ริ โภคประเมินสิ นค้าเช่นกัน
สิ นค้าคุณภาพสู งหรื อสิ นค้าที่ปรับเข้ากับความต้องการบางอย่างของผูซ้ ้ือมีอิทธิพลต่อการซื้อด้วย
2. ราคา (Price) หมายถึ ง องค์ประกอบส าคัญ ที่มีอิ ทธิ พลต่ อ พฤติก รรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค โดยเฉพาะ
ในช่วงกาประเมินทางเลือก และตัดสิ นใจซื้ อ โดยปกติผบู ้ ริ โภคชอบผลิตภัณฑ์ราคาต่านักการตลาดจึงพยายามที่จ ะลด
ต้นทุนการซื้ อและเสนอขายในราคาที่ไม่แพงหรื อใช้ลกั ษณะอื่น ๆ ทาให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจ เช่น ประเภทสิ นค้า เป็ น
ต้น โดยปกติสาหรับสิ นค้าฟุ่ มเฟื อย ราคามีอิทธิ พลต่อการซื้ อ เป็ นอย่างยิ่ง เนื่ องจากราคาเป็ นเครื่ องประเมินมูล ค่ า
(Value) สิ นค้าในสายตาของผูบ้ ริ โภค ราคาสู งไม่ได้ทาให้การซื้อสิ นค้าลดลง
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3. ช่องทางการจาหน่าย (Place) หมายถึง กลยุทธ์ของนักการตลาดในการนาเสนอ และจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์
มีอิทธิพลต่อระดับการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของผูบ้ ริ โภค เนื่องจากการแพร่ หลาย และระดับความสะดวกในการซื้อสิ นค้า
เป็ นปัจจัยหนึ่งที่ผบู ้ ริ โภคนาไปพิจารณาเมื่อมีความต้องการสิ นค้า นอกจากนี้ประเภทของช่องทางการจาหน่ ายสิ นค้า
ยังก่ออิทธิพลต่อภาพพจน์ของผลิตภัณฑ์ในสายตาของผูบ้ ริ โภคอีกด้วย
4. การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) หมายถึง ข่าวสารที่นกั การตลาดส่ งไปอาจเตือนใจให้ผบู ้ ริ โภครู ้ว่าเขา
มีปัญหา สิ นค้าของนักการตลาดสามารถแก้ไขปั ญหาได้ และมันสามารถส่ งมอบคุ ณค่ าให้ได้มากกว่าสิ นค้าของคู่
แข่งขัน เมื่อได้ข่าวสารหลังการซื้อเป็ นการยืนยันว่าการตัดสิ นใจซื้อของลูกค้าถูกต้อง
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
วิรัลฐิตา แจ้งเปล่า (2559) ได้ศึกษาการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การด้านสิ นเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชลบุรี
จากัด วัตถุประสงค์ในการศึกษา เพื่อศึกษาการตัดสิ นใจในการเลือกใช้บริ การด้านสิ นเชื่อของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ชลบุรี จากัด ผลการศึกษาพบว่าผูใ้ ช้บริ การที่มีเพศ อายุ และสถานภาพต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การด้าน
สิ นเชื่อของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จากัด ไม่แตกต่างกัน ระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลื อ กใช้บริ ก ารด้านสิ นเชื่ อ ของสหกรณ์อ อมทรั พย์ค รู จากัด ที่แตกต่ างกัน คุ ณภาพบริ ก ารมีผลต่ อ การ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การด้านสิ นเชื่อเงินกูส้ ามัญ เงินกูส้ ามัญ ATM และเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น เนื่ องจากสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครู ชลบุรี จากัด มีคุณภาพบริ การต่อสมาชิกและผูเ้ ข้ามาใช้บริ การอยู่ในระดับสู ง อาทิ การให้บริ การด้วยความ
สุ ภาพอ่อนน้อม สะดวกรวดเร็ ว ข้อมูลมีความถูกต้องแม่นยา บริ การได้อย่างถูกต้องและทัว่ ถึง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ได้
สร้างความมัน่ ใจให้แก่ผเู ้ ข้ามาใช้บริ การ ด้วยการตอบข้อสงสัย และจัดช่วงเวลาให้บริ การได้อย่างเหมาะสม พร้อม
บริ การด้วยเครื่ องมือที่ทนั สมัย ตลอดจนรักษาความลับของลูกค้าได้เป็ นอย่างดี ดังกล่าวนี้ จึงทาให้ผูเ้ ข้ามาใช้บริ การ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การด้านสิ นเชื่อเงินกูส้ ามัญ เงินกูส้ ามัญ ATM และเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ชลบุรี จากัด ส่ วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้ดา้ นสิ นเชื่อเงินกูส้ ามัญ เงินกูส้ ามัญ ATM และ
เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน เนื่องจากส่ วนประสมด้านการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย
และด้านส่ งเสริ มการตลาด เหล่านี้ เป็ นตัวกระตุน้ และเป็ นสิ่ งเร้าในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การของสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ครู ชลบุรี จากัด
รัฐศาสตร์ กีทีประกูล (2557) ได้ศึกษาคุณภาพส่ วนประสมการตลาดบริ การ ของธนาคารออมสิ น จังหวัด
กาญจนบุรี วัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อศึกษาคุณภาพส่ วนประสมการตลาดบริ การ ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การมี
การประเมินต่อคุณภาพ การให้บริ การธนาคารในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย ใน
แต่ละด้าน ดังนี้ ด้านบุคลากร รองลงมา ได้แก่ ด้านสถานประกอบการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการให้บริ การ
ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และด้านราคา ผูใ้ ช้บริ การต่อการบริ การของธนาคารออมสิ น
จังหวัดกาญจนบุรี ที่มีรายได้ต่างกัน มีการประเมินต่อคุณภาพการให้บริ การธนาคารแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ผูใ้ ช้บริ การต่อการบริ การของธนาคารออมสิ น จังหวัดกาญจนบุรี ที่มีเพศ อายุ อาชีพ และ การศึกษา
ต่างกันมีการประเมินต่อคุณภาพการให้บริ การธนาคารแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญ
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กรอบแนวคิด

3. การดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
งานวิจ ัยนี้ ก ารเก็บรวบรวมข้อ มูลปฐมภู มิ (Primary Data) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) กับกลุ่ ม
ผูใ้ ช้บริ การธนาคารอาคารสงเคราะห์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูท้ ี่ตดั สิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่อที่อยู่อาศัย
ศูนย์บริ การสิ นเชื่อนครหลวง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สานักงานใหญ่ จานวนทั้งสิ น 4,222 บัญชี (ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ GHB BackOffice System,2561) โดยผูว้ ิจยั มีข้ นั ตอนเลือกกลุ่มตัวอย่างการสุ่ มแบบสะดวก (Convenience
Sampling) อ้างอิงจากการใช้สูตรการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1967) (ประสพชัย พสุ นนท์, 2555) ที่
ระดับความเชื่ อ มัน่ ร้ อ ยละ 95 ดังนั้นจากการคานวนจะได้กลุ่ มตัวอย่าง เท่ากับ 366 ตัว อย่าง แต่ ก ารศึก ษาครั้ งนี้ มี
ระยะเวลาการเก็บข้อมูลตั้งแต่วนั ที่ 1- 31 มกราคม 2562 ซึ่งเป็ นการเก็บข้อมูลที่มีระยะเวลาที่จากัด ดังนั้นกลุ่มตัวอย่าง
ที่ตอ้ งใช้ในการศึกษาทั้งหมด จึงมีจานวน 202 คน ในขณะที่การสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นคาถามปลายเปิ ด
โดยกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเป็ นเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของโครงการที่รับเอกสารการและคาขอสิ นเชื่อจากลูกค้าและส่ ง
ให้ธนาคารดาเนินการพิจารณาสิ นเชื่อ จานวน 5 คน
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เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
ในการศึกษาวิจยั นี้ได้ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการทาวิจยั และเพื่อให้เครื่ องมือที่ใช้มีความเที่ยงตรง
(validity) และความน่าเชื่อถือ จึงได้ทาการทดสอบเครื่ องมือดังนี้
1. การทดสอบความตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Content validity) ผูว้ ิ จ ัย น าแบบสอบถามไปให้ ผูเ้ ชี่ ย วชาญและ
ผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความรู ้ความสามารถหรื อมีความเชี่ยวชาญ ด้านความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริ การ และด้านส่ วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ จานวน 3 ท่าน เพื่อขอคาปรึ กษาพิจารณาตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนื้อหาและความเหมาะสมของภาษาที่ใช้
2. การทดสอบความน่ าเชื่ อถือ (Reliability) นาแบบสอบถามไปทาการทดลองใช้ (Try out) กับลูกค้าที่มาใช้
บริ การสิ นเชื่อที่อยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ สานักงานใหญ่ จานวน 30 คน จากนั้นนาแบบสอบถามมาหาค่า
ความเชื่อมัน่ โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’ coefficient alpha) นามาวิเคราะห์ค่าความ
เชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม โดยผลที่ได้คือ 0.811 แสดงว่าแบบสอบถามที่ใช้ในการทดสอบมีความน่าเชื่อถือ (Nunnally,
1978) จากนั้นจึงนาแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลข้อมูลในประชากรที่ศึกษา
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) โดยนาแบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไปของผูม้ าใช้บริ ก าร
สิ นเชื่อที่อยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ ศูนย์บริ การสิ นเชื่อนครหลวง ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
และรายได้ต่อเดือน ของผูต้ อบแบบสอบถาม ด้วยสถิติค่าแจกแจงความถี่ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ
(Percentage) และข้อมูลคุณภาพการให้บริ การบริ การสิ นเชื่อที่อยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์บริ การศูนย์บริ การ
สิ นเชื่อนครหลวง โดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency distribution) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
การวิเคราะห์ ข้อ มูล เชิ ง อนุ มาน (Inferential Statistics) เป็ นการวิเ คราะห์ ข ้อ มูล เพื่อ ทดสอบสมมติ ฐ าน
(Hypothesis Testing) เปรี ย บเที ย บปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การตัดสิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ ที่ อ ยู่อ าศัยธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ของผูใ้ ช้บริ การศูนย์บริ การสิ นเชื่อนครหลวง ด้านคุณภาพการให้บริ การบริ การสิ นเชื่อ และด้านปัจจัยส่ วน
ประสมทางการตลาด ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกัน โดยใช้สถิติการทดสอบ t-test ในการเปรี ยบเทียบความ
แตกต่ างจ าแนกตามเพศ และใช้สถิ ติในการวิเ คราะห์ ความแปรปรวนทางเดี ย ว (One way Analysis of variance :
ANOVA) ในการเปรี ยบเทียบความแตกต่างจาแนกตามอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย และค่าใช้จ่ายในการ
ดารงชีพต่อเดือน
4. ผลการวิจัย
การศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อที่อยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ ของ
ผูใ้ ช้บริ การศูนย์บริ การสิ นเชื่อนครหลวง จานวน 366 ชุด และได้รับแบบสอบถามที่ต อบคาถามครบถ้วนสมบูรณ์
ทั้งสิ้ น 202 ชุด และนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ ผลการวิ จยั มีดงั นี้
ผลการศึกษาจากการวิเคราะห์ ข้อมูลจากแบบสอบถาม
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง 140 คน คิดเป็ นร้อยละ 69.31
และเพศชาย จานวน 62 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.69 อายุระหว่าง 31 – 40 ปี จานวน 117 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.92 มี
สถานภาพโสด จานวน 112 คน คิดเป็ น ร้อยละ 55.การศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 143 คน คิดเป็ นร้อยละ 70.79
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ส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน จานวน 101 คน คิดเป็ นร้อยละ 50 และมีรายเฉลี่ยต่อเดือน 20,001 –
30,000 บาท จานวน 71 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.15
จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อ
ที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์บริ การ ศูนย์บริ การสิ นเชื่อนครหลวง ระหว่ างปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกัน
พบว่า พบว่า ความคิ ดเห็ นต่ อ คุ ณภาพการให้บริ ก ารสิ นเชื่ อ ที่อ ยู่อ าศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ ข องผูใ้ ช้บริ ก าร
ศูนย์บริ การสิ นเชื่อนครหลวง ของเพศชายและเพศหญิงแตกต่างกัน ในด้านลักษณะทางกายภาพ (P-value < 0.001)
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ P-value < 0.05 กล่าวคือ ผูท้ ี่มาใช้บริ การสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์
ศูนย์บริ การสิ นเชื่อนครหลวงที่เ ป็ นเพศหญิงมีระดับความคิ ดเห็ นต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อ ที่อยู่อ าศัย
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ศูนย์บริ การสิ นเชื่อนครหลวงสู งกว่าเพศชาย และผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่าง
ของปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัยกับธนาคารจาแนกตามอายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็ นกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม ดังนั้นสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) ที่มีระดับ
นัยสาคัญ P-value < 0.05 พบว่า ความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริ การสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ของ
ผูใ้ ช้บริ ก ารศูนย์บริ ก ารสิ นเชื่ อ นครหลวง ของอายุแตกต่ างกัน ในด้านความใส่ ใจลู ก ค้า (P-value = 0.030) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ P-value < 0.05 และเมื่อทดสอบความแตกต่างรายคู่ ด้วยวิธี Tukey HSD ของความคิดเห็น
ต่อคุณภาพการให้บริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกใช้บริ การด้านความใส่ ใจลูกค้า พบว่า อายุระหว่าง 31 – 40
ปี มีค วามคิ ดเห็ นต่ อ คุณภาพการให้บริ การ ด้านความใส่ ใจลู ก ค้าแตกต่ างจากอายุระหว่าง 51 – 60 ปี โดยมีระดับ
นัยสาคัญด้วย (p-value = 0.013) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 1 การทดสอบความแตกต่างของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กบั คุณภาพการให้บริ การสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัยกับ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ด้ านประชากรศาสตร์
คุณภาพการให้ บริการ
เพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ /เดือน
t = ชาย/หญิง
F = ระหว่างกลุ่ม
1) ลักษณะทางกายภาพ
3.367
1.700
5.565
1.509
0.886
2.582
P-value
0.001*
0.152
0.430
0.201
0.449
0.057
2) ความน่าเชื่อถือ
0.893
1.564
5.432
1.362
1.480
1.547
P-value
0.373
0.185
0.501
0.249
0.221
0.177
3) การตอบสนอง
1.249
1.102
6.893
1.403
1.309
1.528
P-value
0.213
0.357
0.116
0.234
0.273
0.183
4) การให้ความมัน่ ใจแก่ลูกค้า
1.151
1.680 5.4400.869
1.210
1.467
P-value
0.251
0.156
0.222
0.483
0.307
0.202
5) ความใส่ ใจลูกค้า
0.700
2.729
3.436
1.108
1.981
1.573
P-value
0.485
0.030* 0.340
0.354
0.118
0.169
* มีนัยสาคัญทางสถิติ p-value<0.05
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ตารางที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคู่ ของความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ในการเลือกใช้บริ การ ด้านความใส่ ใจลูกค้า จาแนกตามอายุ
ด้ านความใส่ ใจลูกค้ า
1) 20 – 30 ปี
2) 31 – 40 ปี
3) 41 – 50 ปี
4) 51 – 60 ปี
5) 61 ปี ขึ้นไป
* The mean difference is significant at the 0.05 level.

1
1.000

2
0.956
1.000

p-value
3
0.986
0.937
1.000

4
0.157
0.013*
0.985
1.000

5
0.995
1.000
0.960
0.316
1.000

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็ นว่า ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
สิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ ของผูใ้ ช้บริ การศูนย์บริ การสิ นเชื่อนครหลวง ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลที่
แตกต่างกัน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ (P-value = 0.159) ด้านราคา (P-value = 0.284) ด้านทาเล ที่ต้ งั และช่องทางการจัด
จาหน่าย (P-value = 0.067) และด้านการส่ งเสริ มการตลาด (P-value = 0.149) ของเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ และผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของปัจจัยปัจจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด (4Ps) ที่
มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัยกับธนาคารจาแนกตามอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และพบว่า ผูม้ าใช้บริ การสิ นเชื่อที่อยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์
ศูนย์บริ ก ารสิ นเชื่ อนครหลวง ที่มีรายได้เ ฉลี่ ยต่ อเดื อน น้อ ยกว่า หรื อ เท่ากับ 10,000 บาทมีค วามคิ ดเห็ นต่อคุส่วน
ประสมทางการตลาด ด้านทาเล ที่ต้ งั และช่องทางการจัดจาหน่ าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด แตกต่างจากผูม้ าใช้
บริ การสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท โดยมีระดับนัยสาคัญด้วย (p-value = 0.002) และ
(p-value = 0.040) ตามลาดับ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ในขณะเดียวกัน มาใช้บริ การสิ นเชื่อที่อยู่อาศัยธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ศูนย์บริ การสิ นเชื่อนครหลวง ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่า หรื อเท่ากับ 10,000 บาทมีความคิดเห็ นต่อ
ส่ วนประสมทางการตลาด ด้านทาเล ที่ต้ งั และช่องทางการจัดจาหน่ าย แตกต่างจากผูม้ าใช้บริ การสิ นเชื่อที่อยู่อาศัยมี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท โดยมีระดับนัยสาคัญด้วย (p-value = 0.015) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ตารางที่ 3 การทดสอบความแตกต่างของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กบั ส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่ อการ
ตัดสิ นใจในการเลือกใช้บริ การธนาคารอาคารสงเคราะห์
ด้ านส่ วนประสมการตลาด (4Ps)

เพศ
t = ชาย/หญิง
1) ด้านผลิตภัณฑ์
1.414
P-value
0.159
2) ด้านราคา
1.074
P-value
0.284
3) ด้านทาเล ที่ต้ งั
1.841
P-value
0.067
4) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
1.447
P-value
0.149
* มีนัยสาคัญทางสถิติ p-value<0.05
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อายุ
0.967
0.426
1.045
0.385
2.356
0.055
0.808
0.521

ด้ านประชากรศาสตร์
สถานภาพ ระดับการศึกษา
F = ระหว่ างกลุ่ม
2.945
1.888
0.055
0.114
2.510
1.641
0.084
0.165
6.833
2.880
0.001*
0.054
4.367
1.073
0.014*
0.371
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0.202
0.895
1.053
0.370
1.162
0.326
0.419
0.739

1.785
0.118
2.454
0.035*
4.279
0.001*
4.726
0.000*
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จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อ
ที่อยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตามการจาแนกสถานภาพที่แตกต่างกัน ซึ่ ง ทดสอบความแตกต่างรายคู่ ด้วยวิธี
Tukey HSD พบว่า สถานภาพโสดมีความคิดเห็นต่อส่ วนประสมการตลาด ด้านทาเล ที่ต้ งั และช่องทางการจัดจาหน่ าย
และด้านการส่ งเสริ มการตลาด แตกต่างจากสถานภาพหม้ายหรื อหย่าร้าง โดยระดับนัยสาคัญ ทางสถิ ติ (p-value =
0.019) และ (p-value = 0.036) ตามลาดับ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคู่ ของความคิดเห็นต่อส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ในการเลือกใช้บริ การ จาแนกตามสถานภาพ
p-value
ด้ านทาเล ทีต่ ้งั และช่ องทางการจัดจาหน่ าย
1
2
3
1) โสด
0.080
0.019*
1.000
2) สมรส
1.000
0.578
3) หม้าย
1.000
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
1) โสด
0.090
1.000
0.036*
2) สมรส
1.000
0.416
3) หม้าย
1.000
* The mean difference is significant at the 0.05 level.
ผลการวิเคราะห์ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
การสัมภาษณ์เชิงลึก กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโครงการของหมู่บา้ นจัดสรรที่ใช้บริ การศูนย์บริ การสิ นเชื่อนคร
หลวง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ทาการกาหนดรหัสของกลุ่มตัวอย่างแต่ละคน โดยใช้เวลาในการสัมภาษณ์คนละ
20 นาที พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อที่อยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ ศูนย์บริ การ
สิ นเชื่อนครหลวงที่สาคัญที่สุดในการใช้บริ การธนาคารจากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายจานวน 5 คน เรี ยงลาดับความ
คิดเห็นจากมากไปน้อย มีความเห็ นว่าธนาคารมีการอานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า ระดับอัตราดอกเบี้ยต่า และวงเงิน
อนุมตั ิสินเชื่อเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า โดยมีโปรโมชัน่ ที่น่าสนใจ จูงใจลูกค้า ช่วยลดภาระ ค่าใช้จ่ายให้แก่
ลูกค้า และการพิจารณาระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาสิ นเชื่อในกลุ่มลูกค้าอาชีพประจามีความเหมาะสม และมีผเู ้ ห็ น
ด้วยจานวนที่เท่ากัน เป็ นจานวน 3 คน อันดับ 2 คือโปรโมชัน่ ยกเว้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ให้บริ การที่รวดเร็ ว
และ เจ้าหน้าที่มีความรู ้ ความชานาญ สามารถให้คาปรึ กษาได้เป็ นอย่างดีมีผเู ้ ห็ นด้วยเท่ากัน โดยเฉพาะค่าจดจานอง
ร้อยละ 1 ของวงเงินกู้ จานวน 2 คน และอันดับสุ ดท้ายคือ ความรวดเร็ วในการพิจารณาสิ นเชื่อ
5. การอภิปรายผล
ปั จจัยด้านคุณภาพการให้บริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคาร
สงเคราะห์บริ การ ศูนย์บริ การสิ นเชื่อนครหลวง พบว่า โดยรวมของผูม้ าใช้บริ การสิ นเชื่อที่อยู่อาศัยธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ศูนย์บริ การสิ นเชื่อนครหลวง มีระดับความคิดเห็ นต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อ ที่อยู่อาศัยกับ
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ธนาคารอาคารสงเคราะห์บริ การ ศูนย์บริ การสิ นเชื่อนครหลวง อยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับการศึกษาขอ ง
วิรัลฐิตา แจ้งเปล่า (2559) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การด้านสิ นเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชลบุรี
จ ากัด ซึ่ งพบว่า คุ ณภาพบริ ก ารต่ อ สมาชิ ก และผูเ้ ข้ามาใช้บริ ก ารอยู่ในระดับสู ง และสอดคล้อ งกับการศึกษาของ
รั ฐศาสตร์ กี ทีประกูล (2557) ที่ศึก ษาเกี่ยวกับคุ ณภาพส่ ว นประสมการตลาดบริ ก าร ของธนาคารออมสิ น จังหวัด
กาญจนบุรี ซึ่งพบว่า ผูใ้ ช้บริ การมีการประเมินต่อคุณภาพ การให้บริ การธนาคารในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
เมื่อเปรี ยบเทียบปั จจัยด้านคุ ณภาพการให้บริ การที่มีผลต่อ การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อ ที่อยู่อ าศัย
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ของผูใ้ ช้บริ การศูนย์บริ การสิ นเชื่อนครหลวง พบว่า ความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริ ก าร
สิ นเชื่อที่อยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ของผูใ้ ช้บริ การศูนย์บริ การสิ นเชื่อนครหลวง ของเพศชายและเพศหญิง
แตกต่างกัน ในด้านลักษณะทางกายภาพ (P-value < 0.001) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ P-value < 0.05 และความ
คิดเห็ นต่อคุณภาพการให้บริ การสิ นเชื่อที่อยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ของผูใ้ ช้บริ การศูนย์บริ การสิ นเชื่อนคร
หลวง ของสถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ขัดแย้ง
กับการศึกษาของ วิรัลฐิตา แจ้งเปล่า (2559) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การด้านสิ นเชื่อของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครู ชลบุรี จากัด ซึ่งพบว่า เพศ อายุ และสถานภาพ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การด้านสิ นเชื่อของ สหกรณ์
ออมทรัพย์ครู จากัด แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ P-value < 0.05 เนื่ องจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา
แตกต่างกัน ซึ่ งศึกษากับผูบ้ ริ โภคของธนาคารไทยพาณิ ชย์ จานวน 11 เขตพื้นที่ ดังนั้นจึงทาให้ผลการศึกษาแตกต่าง
กัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (4Ps) ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคาร
อาคารสงเคราะห์บริ การ ศูนย์บริ การสิ นเชื่อนครหลวง ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคา ของผูม้ าใช้บริ การสิ นเชื่อที่อยู่
อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ ศูนย์บริ การสิ นเชื่อนครหลวง มีระดับความคิดเห็ นต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ ก าร
สิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์บริ การ ศูนย์บริ การสิ นเชื่อนครหลวง อยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้อง
กับการศึกษาของ สุ พตั รา มานุเด็น (2550) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัยใน
เขต กทม. กรณีศึกษา ธนาคารไทยพาณิ ชย์ ซึ่งพบว่า ผูบ้ ริ โภคมีความคิดเห็นว่า ปัจจัยทางการตลาด ด้านกระบวนการ
การให้บริ การ ด้านราคา และด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่อเพื่อที่อ ยู่อาศัย จากธนาคารไทย
พาณิชย์ จากัด (มหาชน) โดยรวมอยูใ่ นระดับสู ง
เมื่อเปรี ยบเทียบปัจจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อที่อยู่อาศัย
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ของผูใ้ ช้บริ การศูนย์บริ การสิ นเชื่อนครหลวง ระหว่างปัจจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกัน พบว่า
ด้านผลิตภัณฑ์ (P-value = 0.159) ด้านราคา (P-value = 0.284) ด้านทาเล ที่ต้ งั และช่องทางการจัดจาหน่ าย (P-value =
0.067) และด้านการส่ งเสริ มการตลาด (P-value = 0.149) ของเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ กล่าวคือ ปัจจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาด (4Ps) ทั้ง 4 ทั้ง 4 ด้านของเพศชายและเพศหญิงมีระดับความคิ ดเห็ น
ต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อที่อยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ศูนย์บริ การสิ นเชื่อนครหลวงเหมือนกัน
สอดคล้องกับการศึกษาของ พัชรี พุ่มโรจน์, สุ ทธาวรรณ จีระพันธ์ (2558) ได้ศึกษาปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด ใน
การใช้บริ การสิ นเชื่อของผูบ้ ริ โภคโครงการธนาคารประชาชน ซึ่งพบว่า การวิเคราะห์ 4 ด้าน คือ ด้านผลิต ภัณฑ์ ราคา
สถานที่ และการส่ งเสริ มการตลาด จาแนกตามเพศชายและเพศหญิง มีความพึงพอใจต่อส่ วนประสมทางการตลาดใน
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การใช้บริ การ สิ นเชื่อโครงการธนาคารของประชาชนของธนาคารออมสิ นสาขาบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ไม่แตกต่างกัน
เมื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของปั จจัยปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด (4Ps) ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัยกับธนาคารจาแนกตามอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่มี
ระดับนัยสาคัญ P-value < 0.05 พบว่า ความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ ศูนย์บริ การสิ นเชื่อนครหลวง ในด้านผลิตภัณฑ์ (P-value = 0.426)
ด้านราคา (P-value = 0.385) ด้านทาเล ที่ต้ งั และช่ อ งทางการจัดจ าหน่ าย (P-value = 0.055) และด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด (P-value = 0.521) ของกลุ่มอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ขัดแย้ง
กับการศึกษาของ ศุวดี วิเศษยา (2558) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อธุ รกิจ ธนาคารพาณิ ชย์
ของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ซึ่ ง พบว่า โดยศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (7Ps) และลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันในด้าน
อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อที่อยู่อาศัย
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ศูนย์บริ การสิ นเชื่อนครหลวง ด้านทาเล ที่ต้ งั และช่องทางการจัดจาหน่าย (P-value = 0.001)
และด้านการส่ งเสริ มการตลาด (P-value = 0.014) จาแนกตามสถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ สอดคล้องกับการศึกษาของ วิรัลฐิตา แจ้งเปล่า (2559) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ ก าร
ด้านสิ นเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชลบุรี จากัด ซึ่ งพบว่า เพศ อายุ และสถานภาพ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือ กใช้
บริ การด้านสิ นเชื่อของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จากัด แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ P-value < 0.05
6. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ ของ
ศูนย์บริ การสิ นเชื่อนครหลวง มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพบริ การของศูนย์บริ การสิ นเชื่อนครหลวง และปั จจัย
ด้านส่ ว นประสมทางการตลาดที่มีผลต่ อ การตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การสิ นเชื่ อ ที่อยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์
ศูนย์บริ การสิ นเชื่อนครหลวงซึ่ งเก็บรวบรวมข้อ มูลโดยใช้แบบสอบถามกับผูม้ าใช้บริ การศู นย์บริ การสิ นเชื่อ นคร
หลวง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สานักงานใหญ่ รวมทั้งสิ้ นจานวน 202 คน และจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับเจ้าหน้าที่
ฝ่ ายขายโครงการของหมู่บา้ นจัดสรรที่ใช้บริ การศูนย์บริ การสิ นเชื่อนครหลวง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จานวน 5 คน
โดยใช้เวลาในการสัมภาษณ์คนละ 20 นาที ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
ด้านลัก ษณะทางกายภาพ ผูใ้ ช้บริ ก ารให้ค วามสาคัญ ในระดับมาก ธนาคารมีอุ ปกรณ์ที่ทนั สมัยในการ
ให้บริ การ และการติดต่อยืน่ กูก้ บั ธนาคารที่สะดวก
ด้านความน่ าเชื่อถือ ผูใ้ ช้บริ การให้ความสาคัญ ในระดับมากที่สุด การให้บริ การที่รวดเร็ ว และให้บริ การ
อย่างถูกต้องสมบูรณ์ ทาให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความประทับใจไม่ตอ้ งรอคอยนาน ธนาคารควรจัดอบรมพนักงานอย่าง
สม่าเสมอเพื่อให้พนักงานมีความรู ้ความชานาญและสามารถให้บริ การได้อย่างถูกต้องตรงตามความต้องการของลูกค้า
ด้านการตอบสนอง ผูใ้ ช้บริ ก ารให้ค วามส าคัญ ในระดับ มากที่สุ ด ขั้นตอนในการให้ บริ ก ารไม่ ยุ่ง ยาก
ผูใ้ ช้บ ริ ก ารสามารถติ ด ต่ อ ธนาคารได้ง่ า ย และพนัก งานมี ค วามกระตื อ รื อร้ น เต็ ม ใจช่ ว ยเหลื อ ลู ก ค้า อย่า งเต็ม
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ความสามารถย่อมส่ งผลให้ผูใ้ ช้บริ ก ารเกิ ดความประทับใจ ธนาคารให้ความสาคัญ ด้านการตอบสนองลูกค้า โดย
พัฒนาเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ในการอานวยความสะดวกสบายให้แก่ผใู ้ ช้บริ การ อาทิเช่น สามารถยืน่ ขอสิ นเชื่อผ่าน
ช่องทางต่าง ๆโดยไม่ตอ้ งเดินทางมาที่สาขาของธนาคาร รวมไปถึงปลูกฝังให้พนักงานใส่ ใจให้บริ การแก่ลูกค้าทุกคน
อย่างเท่าเทียมกันใส่ ใจแก้ปัญหาให้แก่ลูกค้าเสมือนเป็ นปั ญหาของตนเอง
ด้านการให้ความมัน่ ใจแก่ลูกค้า ผูใ้ ช้บริ การให้ความสาคัญในระดับมากที่สุด การให้บริ การที่เป็ นไปตาม
มาตรฐานการบริ การย่อมสร้างความพึงพอใจให้แก่ผใู ้ ช้บริ การและนามาสู่ การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ ธนาคารควรมี
การบริ การที่มุ่งลูกค้าเป็ นสาคัญมากขึ้น โดยคานึ งถึงลูกค้าเป็ นสาคัญ และจัดให้มีการสารวจความพึงพอใจต้องการ
ของลูกค้าผูใ้ ช้บริ การ เพื่อนามาปรับปรุ งและพัฒนาบริ การให้สามารถสร้างความมัน่ ใจแก่ลูกค้าและมีความไว้ใจและ
แนะนาให้บุคคลใกล้ชิดใช้บริ การธนาคาร
ด้านความใส่ ใจลูกค้า พนักงานสอบถามข้อมูลเพื่อให้ทราบความต้องการหรื อปัญหาของผูใ้ ช้บริ การพร้อม
รับฟังและมีความตั้งใจที่จะให้บริ การนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การที่ตรงต่อความต้องการ สะท้อนถึงการบริ การของ
พนักงานที่ให้ความใส่ ใจและมีหัวใจพร้อมบริ การ ดังนั้น ธนาคารควรจัดการอบรม พัฒนาเสริ มสร้างให้พนักงานมี
จิตสานึกในการเป็ นผูใ้ ห้บริ การว่าลูกค้าคือหัวใจสาคัญของธนาคาร
ด้านผลิ ตภัณฑ์และบริ ก าร ผูใ้ ช้บริ ก ารให้ค วามสาคัญ ในระดับมากที่สุ ด เนื่ อ งจากธนาคารมีผลิ ตภัณฑ์
ดอกเบี้ยที่หลากหลายสาหรับกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน เป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้ผูใ้ ช้บริ การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ ก าร
ดังนั้นธนาคารจึงมีการศึกษาและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลายเพื่อจูงใจลูกค้าในแต่ละกลุ่ม
ด้านราคา ผูใ้ ช้บริ การให้ความสาคัญในระดับมากที่สุด ธนาคารควรออกโปรโมชัน่ จูงใจ เช่น อัตราดอกเบี้ย
ต่า ยกเว้นค่าธรรมการยืน่ กูต้ ่าง ๆ เพื่อกระตุน้ ให้ลูกค้าตัดสิ นใช้เลือกใช้บริ การสิ นเชื่อของธนาคาร
ด้านทาเลที่ต้ งั และ ช่ อ งทางการจัดจ าหน่ าย ในยุค ปั จ จุ บนั นอกจากการเดิ นทางมาใช้บริ การที่สาขาของ
ธนาคารโดยตรง ไม่ว่าจะเป็ นการขอสิ นเชื่อ การชาระเงินกู้ หรื อ การทาธุรกรรมการเงินอื่น ๆ ธนาคารพัฒนาหรื อยัง
ควรจัดให้มีช่องทางการการให้บริ การออนไลน์ เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคได้เข้าถึงง่าย รู ้สึกสะดวกสบาย ไม่หนักใจเรื่ องการ
เดินทางมาใช้บริ การ
ด้านส่ งเสริ มการตลาด ผูใ้ ช้บริ การให้ความสาคัญในระดับมาก การจัดโปรโมชัน่ ส่ งเสริ มการขายก็มีความ
อย่างสม่าเสมอ เช่น การออกโปรโมชัน่ ยกเว้นค่าธรรมเนียม จัดให้มีการแจกของขวัญแก่ผใู ้ ช้บริ การที่มีประวัติผอ่ น
ชาระสม่าเสมอ รวมไปถึ งโปรโมชั่นปรั บลดอัตราดอกเบี้ยส าหรั บลู ก ค้าประวัติผ่อ นดี อ ย่างต่ อ เนื่ อ ง ย่อ มทาให้
ผูใ้ ช้บริ การกลับมาใช้บริ การซ้ า เช่น ในอนาคตหากต้องการซื้อที่อยูอ่ าศัยแห่ งใหม่ยอ่ มนึกถึงธนาคารเป็ นลาดับแรก
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งถัดไป
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะส่ วนบุคคลของผูท้ ี่ตดั สิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่อที่อยู่อาศัยธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ศูนย์บริ การสิ นเชื่อนครหลวง พบกลุ่มตัวอย่างว่าส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี และประกอบอาชีพ
พนักงานเอกชน ซึ่ งฝ่ ายพัฒนาธุ รกิจสิ นเชื่อธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ทาการวิจยั ข้อ มูลเชิงลึกของกลุ่มพนัก งาน
เอกชน ช่วงอายุระหว่าง 20 – 40 ปี มีจานวนมากที่สุดและเป็ นกลุ่มที่มีความต้องการที่อยูอ่ าศัยเป็ นของตนเองมากที่สุด
สอดคล้องกับงานวิจยั ดังนั้นเพื่อเป็ นการเพิ่มโอกาสในการขยายฐานลูกค้าในอนาคตเพิ่มขึ้น ธนาคารจึงควรศึกษาถึ ง
ปัจจัยความต้องการในการใช้บริ การสิ นเชื่อของกลุ่มลูกค้าดังกล่าว
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