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การตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการสิ นเชื่ อบ้ านจากธนาคารแห่ งประเทศจีน(ไทย) สานักงานใหญ่ ของ
ลูกค้าในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
Decision to use home loan service from the Bank of China (Thai)
Customer headquarters in Bangkok and its vicinity
ประกิต์ ิ ชัดไพบูลย์ สมบูรณ์ ศรี ยอนุรักษ์ และประภัสสร วิเสษประภา
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อบ้านจากธนาคารแห่งประเทศจีน(ไทย) สานักงาน
ใหญ่ของลูกค้าในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาคุณภาพการให้บริ การ ที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อบ้านจากธนาคารแห่งประเทศจีน(ไทย) สานักงานใหญ่ของลูกค้าในเขต
กรุ งเทพและปริ มณฑล (2) ศึกษาภาพลักษณ์ของธนาคารมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
สิ นเชื่อบ้านจากธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) สานักงานใหญ่ของลูกค้าในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล
ผูว้ ิจยั จึงมีการกาหนดกลุ่มตัวอย่าง จานวน 300 คนตัวอย่าง เป็ นเพศชายและเพศหญิงจานวนใกล้เคียงกัน
อายุระหว่า 31-50 ปี มีสถานภาพสมรส การศึกษาในระดับปริ ญญาตรี รายได้ 20,001-40,000 บาท เป็ น
พนักงานบริ ษทั เอกชน/รับจ้าง มาใช้บริ การสาขาของธนาคาร น้อยกว่า 1 ครั้ง ราคาที่อยูอ่ าศัยปัจจุบนั ราคาที่
อยูร่ ะหว่าง 1,000,001-3,000,000 บาท วัตถุประสงค์ของการถือครองที่อยูอ่ าศัยเพื่อที่อยูอ่ าศัยเท่านั้น
วัตถุประสงค์ในการขอสิ นเชื่อเพื่อรี ไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินอื่นมากที่สุด พฤติกรรมการเลือกใช้บริ การ
เกือบครึ่ งมีที่อยูอ่ าศัยที่พกั อาศัยปัจจุบนั เป็ นบ้านเดี่ยว ด้านคุณภาพการให้บริ การ ด้านสิ่ งที่สัมผัสได้เป็ น
รู ปธรรมในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในเรื่ องภายใน
สานักงานมีสิ่งอานวยความสะดวก และ บริ เวณสานักงานมีหอ้ งสุ ขาให้บริ การเพื่ออานวยความสะดวกใน
การใช้บริ การ และความคิดเห็นของกลุ่มด้านภาพลักษณ์ของธนาคารมีค่าเฉลี่ยมาก
คาสาคัญ คุณภาพการให้บริ การ ,ภาพลักษณ์ของธนาคาร,การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การธนาคาร
ประกิต์ ิ ชัดไพบูลย์ นักศึกษาปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจโครงการ Twin program รุ่ นที่ 6 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สมบูรณ์ ศรี อนุรักษ์วงศ์ อาจารณ์ประจาหลักสูตร ฝ่ ายหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประภัสสร วิเศษประภา อาจารณ์ประจาหลักสูตร ฝ่ ายหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
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ABSTRACT
The research study on the decision to choose a home loan service from the Bank of China (Thai), the
client's head office in Bangkok and its vicinity The purpose is to (1) study the quality of service
Which has an effect on the decision to use home loan service from the Bank of China (Thai), the
clients' head office in Bangkok and its suburbs (2) to study the image of the bank in relation to the
decision to use home loan service from the Bank of Thailand China (Thai), the client's head office in
Bangkok and its vicinity The researcher therefore determined the sample group of 300 people. The
sample were male and female, the same amount between 31-50 years old, had marital status.
Bachelor's degree, income 20,001-40,000 baht. Being a private company / contractor Used to use the
bank branch less than 1 time. Current housing prices, the price between 1,000,001-3,000,000 baht,
the purpose of holding a residence for residence only The purpose of the loan request is to refinance
most other financial institutions. Behavior in choosing to use the service, nearly half have
residences. Accommodation is currently a detached house. Quality of service In terms of being
tangible at a high level When considered in detail, the sample found that the opinions about the
office has facilities and the office has toilets to facilitate the use of the service. And the opinions of
the bank's image groups are very average.
Key words, service quality , The image of the bank, the decision to use the bank service
บทนา
ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
ธนาคารพาณิชย์เป็ นสถาบันการเงินชนิดหนึ่ง แต่เป็ นองค์ประกอบที่มีความสาคัญอย่างมากใน
โครงสร้างระบบการเงินไทย มีหน้าที่เป็ นตัวกลางในการระดมเงินฝากจากผูฝ้ ากเงิน เพื่อโดยการปล่อย
สิ นเชื่อแก่ภาคครัวเรื อนและภาคธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์มีรายได้มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์จากเงินให้สินเชื่อ
ประสิ ทธิภาพการบริ หารสิ นเชื่อที่ดี ดังนั้นย่อมหมายถึงความมั่นคงและการเติบโตของสถาบันการเงินนั้นๆ
จึงเป็ นเหตุให้ธนาคารพาณิ ชย์มีมาตรการต่างๆในการปล่อยสิ นเชื่อออกมาเพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั
เอกชน ภาครัฐ ประชาชนทัว่ ไปและกลุ่มผูถ้ ือหุน้ เพื่อเป็ นการยืนยันว่าธนาคารพาณิ ชย์แห่งนั้นนาเงินของผู ้
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ฝากเงิน และผูถ้ ือหุน้ ใช้อย่างรอบคอบ ภายใต้กระบวนการพิจารณากลั่นกรองที่รอบคอบ และมีการบริ หาร
จัดการที่ดีและทันสมัย ซึ่งจะส่งผลถึงการสร้างความน่าเชื่อถือให้กบั ธนาคารพาณิชย์เองอีกด้วย
ที่อยู่อาศัย เป็ นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานสาคัญต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ การมีที่อยูข่ องตนเอง เป็ น
พื้นฐานที่สาคัญในการสร้างหลักประกันที่มนั่ คงและเป็ นเครื่ องบ่งชี้ถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนส่วน
ใหญ่ มีความต้องการที่จะมีที่อยูอ่ าศัยเป็ นตนเอง ผูซ้ ้ื อที่อยู่อาศัยจะใช้เงินออมของตัวเองส่ วนหนึ่งสาหรับเงิน
ดาวน์ หรื อ ผ่อนดาวน์ ส่วนที่เหลือทั้งหมด ผูซ้ ้ือจะใช้บริ การสิ นเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินแทนที่การ
ออมเงินไว้ แล้วค่อยซื้ อหรื อสร้างบ้าน ส่ งผลให้ธุรกิจภาคอสังหาริ มทรัพย์ โดยเฉพาะธุ รกิจที่อยู่อาศัยกลายเป็ น
ภาคเศรษฐกิจที่มีความสาคัญลาดับต้นๆ มีส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยรวมของประเทศดังจะเห็น
ได้จากอัตราการขยายตัวของธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ที่มีการเติบโตต่อเนื่ อง อีกทั้งการสนับสนุนจากนโยบาย
ภาครัฐทาให้อตั ราการเติบโตของธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์เพิ่มขึ้นเรื่ อยมา
การตัดสิ นใจธนาคารพาณิ ชย์เองก็ได้ให้ความสาคัญกับการเพิ่มสัดส่ วนการปล่อยสิ นเชื่อเพื่อที่อยู่
อาศัย เพราะเป็ นสิ นเชื่อที่มีความเสี่ ยงต่าสาหรับธนาคาร เนื่องจากมีหลักประกันเป็ นที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง
และยังเป็ นการขยายฐานลูกค้าไปสู่ธุรกิจด้านอื่นๆ ที่มีความต่อเนื่อง ปัจจุบนั ผลการดาเนินงานของระบบ
ธนาคารพาณิชย์ ปี 2561 ของธนาคารแห่งประเทศไทยเปิ ดเผยผลการดาเนินงานของธนาคารพาณิชย์มี
สิ นเชื่อขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่ องจากปี ก่อน สอดคล้องกับทิศทางของเศรษฐกิจ ด้านคุณภาพสิ นเชื่อค่อนข้าง
ทรงตัวส่วนหนึ่งเป็ นผลจากการบริ หารคุณภาพพอร์ตสิ นเชื่อของธนาคารพาณิชย์ สิ นเชื่อระบบธนาคาร
พาณิ ชย์ขยายตัวเพิม่ ขึ้นจากร้อยละ 4.4 ในปี ก่อน มาอยูท่ ี่ร้อยละ 6.0 สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่ปรับดีข้ ึน
ต่อเนื่อง โดยการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นมาจากสิ นเชื่ออุปโภคบริ โภคในทุกพอร์ตซึ่งสอดคล้องกับการบริ โภค
ภาคเอกชนที่ขยายตัวดีและสิ นเชื่อธุรกิจในหลายประเภทที่ส่วนใหญ่มาจากการใช้สินเชื่อของธุรกิจขนาด
ใหญ่และ SME ที่วงเงินค่อนข้างสูง คุณภาพสิ นเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์ ณ สิ้ นปี 2561 สัดส่ วนสิ นเชื่อ
ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้(Non-Performing Loan: NPL) ต่อสิ นเชื่อรวม อยูท่ ี่ร้อยละ 2.93 ใกล้เคียงกับปี ก่อนที่
ร้อยละ 2.91 โดยมียอดคงค้าง NPL อยูท่ ี่ 443 พันล้านบาท เพิม่ ขึ้นจากสิ้ นปี ก่อน 14 พันล้านบาทซึ่งเป็ นการ
เพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอลงต่อเนื่องมาตั้งแต่สิ้นปี 2559 สะท้อนภาพรวมคุณภาพสิ นเชื่อที่เริ่ มทรงตัว สาหรับ
สัดส่ วนสิ นเชื่อจัดชั้นกล่าวถึงเป็ นพิเศษ (Special Mention Loan: SM) ต่อสิ นเชื่อรวมปรับลดลงมาอยูท่ ี่ร้อย
ละ 2.42 จากร้อยละ 2.55 ในปี ก่อน โดยมียอดคงค้างทั้งสิ้ น 366 พันล้านบาท ทั้งนี้ ระบบธนาคารพาณิ ชย์มี
เงินสารองอยูใ่ นระดับสู งที่ 668 พันล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 67 พันล้านบาท ส่ งผลให้สัดส่ วนเงิน
สารองที่มีต่อเงินสารองเพิม่ ขึ้นมาอยูท่ ี่ร้อยละ 193.3 ในปี 2561 ระบบธนาคารพาณิ ชย์มีกาไรสุ ทธิ 207.2
พันล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 10.8 จากปี ก่อนจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ย โดยผลการศึกษาที่ได้จะ
สามารถใช้เพื่อประกอบการตัดสิ นใจ ในการกาหนดนโยบายของผูบ้ ริ หารองค์กรธนาคารแห่งประเทศจีน
(ไทย) รวมกับกาหนดกลยุทธ์ต่างๆเพื่อกาหนดเป็ นนโยบายเพื่อรักษาลูกค้าที่ใช้บริ การอยูเ่ ดิม และกาหนด
แนวทางด้านการตลาดสาหรับสิ นเชื่อบ้าน โดยเน้นคุณภาพบริ การ และ ภาพลักษณ์ ของธนาคารให้ดียงิ่ ขึ้น
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพทัว่ ไปของคุณภาพการให้บริ การ ภาพลักษณ์ของธนาคาร และการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การสิ นเชื่อบ้านจากธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) สานักงานใหญ่ของลูกค้าในเขตกรุ งเทพและ
ปริ มณฑล
2. เพิ่อศึกษาคุณภาพการให้บริ การ และภาพลักษณ์ของธนาคารมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การสิ นเชื่อบ้านจากธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) สานักงานใหญ่ของลูกค้าในเขตกรุ งเทพและ
ปริ มณฑล
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์ หมายถึง ลูกค้าที่ใช้บริ การด้านสิ นเชื่อบ้าน กับธนาคารแห่ง
ประเทศจีน (ไทย) สานักงานใหญ่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ถึง ปัจจุบนั
ที่มีอายุระหว่าง 20-65 ปี จานวนทั้งสิ้ น 1,200 ราย
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา หมายถึง ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย คุณภาพการให้บริ การ
ภาพลักษณ์ของธนาคาร และการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อบ้านจากธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย)
สานักงานใหญ่ของลูกค้าในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล
3. ขอบเขตด้านระยะเวลา หมายถึง การทาการวิจยั ครั้งนี้กาหนดระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่
มิถุนายน – กรกฎคม พ.ศ. 2562
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับ
1 .ประโชยน์เชิงวิชาการ ผลจากการวิจยั ครั้งนี้ สามารถนาไปใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานเพื่อการศึกษา
และเพื่อพัฒนารู ปแบบการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริ การ และ ภาพลักษณ์ของธนาคารที่มีต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อบ้านจากธนาคารแห่งประเทศจีน(ไทย)ของลูกค้าสิ นเชื่อในเขตกรุ งเทพและ
ปริ มณฑลซึ่งผูว้ ิจยั คาดหวังว่าผลจากการวิจยั ครั้งนี้จะสามารถเป็ นประโยชน์กบั ผูท้ ี่เกี่ยวข้องและผูท้ ี่สนใจ
ศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรดังกล่าว ตลอดจนใช้เป็ นพื้นฐานสาหรับการวิจยั ครั้งต่อไป
2. ประโยชน์เชิงนโยบาย ผลจากการวิจยั ครั้งนี้ทาให้ผบู ้ ริ หาร ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง หรื อ ผูท้ ี่สนใจเกี่ยวกับ
คุณภาพการให้บริ การ และ ภาพลักษณ์ของธนาคารที่มีต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อบ้านจาก
ธนาคารแห่งประเทศจีน(ไทย)ของลูกค้าสิ นเชื่อในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑลทั้งนี้เพื่อให้ผบู ้ ริ หาร ผูท้ ี่
เกี่ยวข้อง หรื อผูท้ ี่สนใจเกินความเข้าใจ
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แนวคิดและทฤษฎี
คุณภาพการให้บริ การ (Service Quality) แนวความคิดของสมิต สัชฌุกร(2548) ให้ความหมายของ
การบริ การ คือเป็ นการให้ความช่วยเหลือหรื อการดาเนินการเพื่ออรรถประโยชน์ของผูอ้ ื่น การบริ การที่ดี
ผูร้ ับจะได้ความประทับใจและเกิดความชื่นชมองค์กร สุดาดวง เรื องรุ จิระ(2541 ) ความหมายของการบริ การ
คืองานที่ไม่มีตวั ตน สัมผัสไม่ได้ แต่สามารถสร้างความพึงพอใจในการตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ช้ใน ตลาดธุรกิจได้ บริ การไม่ได้แตกต่างจากสิ นค้า จุดมุ่งหมายหลักคือ การตอบสนอง
ความต้องการขอซื้อ ทาให้เกิดความพึงพอใจจากการซื้อบริ การเหล่านั้น ข้อแตกต่างคือ บริ การไม่สามารถจับ
ต้อง ได้เหมือนสิ นค้า ดังนั้นการจาหน่ายบริ การ จึงมีความจาเป็ นที่จะต้องคานึงถึงการบริ การ เช่นเดียวกับ
การจาหน่ายสิ นค้าที่มีตวั ตนการบริ การที่มีคุณภาพจะส่ งผลดีกบั องค์กร เบื้องหลังความสาเร็ จเกือบทุกงาน
มักพบว่าบริ การจะเป็ นตัวช่วยในด้านต่างๆ เช่น งานประชาสัมพันธ์ งานบริ การวิชาการ ดังนั้นถ้าบริ การแล้ว
ผูร้ ับบริ การจะเกิดความประทับใจ ซึ่งการบริ การถือเป็ นหน้าเป็ นตาขององค์กร
ภาพลักษณ์ของธนาคาร แนวความคิดของ Chen (2005)กล่าวว่า “ภาพลักษณ์ของธนาคารเป็ นหนึ่ง
ในเกณฑ์การคัดเลือกธนาคารที่สาคัญที่สุดสาหรับลูกค้า”Che-Ha & Hashim(2007)กล่าว่า “ยืนยันว่าแบรนด์
กระตุน้ ความรู ้สึกเป็ นหนึ่งในปัจจัยที่สาคัญในการอธิบายความพึงพอใจของลูกค้าในทานอง
เดียวกัน’’Herstein (2008)กล่าวว่า “การสร้างภาพลักษณ์ สามารถสร้างขึ้นได้ดว้ ยคุณภาพทางเทคนิคที่สาคัญ
ในความรู ้สึกที่ลูกค้ารับรู ้ถึงประสบการณ์ในการให้บริ การ และสร้างขึ้นโดยคุณภาพการทางานรวมถึง
มารยาทในการให้บริ การ’’ภาพลักษณ์ (Image) หรื อ ภาพพจน์มีความสาคัญต่อการสื่ อสารเพื่อ
ประชาสัมพันธ์องค์กรและธุรกิจเป็ นอย่างมาก อีกทั้งยังถูกนามาใช้เป็ นกลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่าง
และความโดดเด่นให้แก่องค์กร ซึ่งเห็นได้จากแต่ละหน่วยงาน สถาบันหรื อองค์กรต่างๆ มีการปรับเปลี่ยน
ภาพลักษณ์ขององค์กรอยูต่ ลอดเวลา ทั้งนี้ก็เพื่อต้องการที่จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดี (Good Image) ในความรู ้สึก
นึกคิดของประชาชน ซึ่งจะนามาสู่ชื่อเสี ยง ความเชื่อถือและศรัทธา จากประชาชนที่มีต่อองค์กร ภาพลักษณ์
หมายถึง ภาพที่เกิดขึ้นในใจ (Mental Picture) จากความนึกคิดว่าควรจะเป็ นเช่น จินตภาพ ซึ่งตรงกับ
ความหมายของศัพท์ภาษาอังกฤษ ใช้คาว่า Image (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) ส่วนคา
ว่าภาพพจน์หมายถึงการใช้ภาษาที่สามารถสร้างภาพได้ภาษาอังกฤษ ใช้คาว่า Figurative Speech โดยทัว่ ไป
คาว่า “ภาพลักษณ์” และ “ภาพพจน์” ได้ถูกนามาใช้ในความหมายเดียวกันที่ตรงกับคา ภาษาอังกฤษว่า
“Image” โดยในปัจจุบนั นิยมใช้คาว่า “ภาพลักษณ์” เนื่องจากตรงกับความหมาย ของคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
มากกว่า การสร้างภาพลักษณ์เป็ นองค์ประกอบพื้นฐานขององค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ทุกแห่งที่จะต้องให้
ความสาคัญโดยเฉพาะธนาคารซึ่งเป็ นสถาบันการเงินทั้งมัน่ อยูไ่ ด้โดยอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจและศรัทธา
จากมหาชนดังนั้นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของธนาคารของลูกค้าผูม้ าใช้บริ การธนาคารและประชาชนทัว่ ไป
จึงเป็ นเรื่ องที่สาคัญมากซึ่งเมื่อลูกค้าเกิดความเชื่อมัน่ และเชื่อถือต่อองค์กรแล้วก็เท่ากับได้วา่ องค์กรได้
วางรากฐานไว้อย่างแน่นหนา หากเกิดวิกฤตการณ์ใดๆขึ้นก็จะไม่กระทบต่อธุรกิจจนเกินไป และสามารถ
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แก้ไขให้ลุล่วงได้อย่างรวดเร็ ว (บุญรอด พรหมศาสตร์ ,2539 : 39) การสร้างภาพลักษณ์ของธนาคารพาณิชย์
เมื่อมีการวางแผนการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ธนาคารแล้วนั้นจะต้องรักษาภาพลักษณ์ที่ดีน้ นั ไว้ให้คงอยู่
ตลอดไปไม่ให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีเพราะกว่าจะสร้างภาพลักษณ์ที่ให้เกิดในใจของ
ประชาชนหรื อกลุ่มเป้าหมายได้น้ นั ไม่ใช่เรื่ องที่จะทาได้ง่ายๆต้องอาศัยระยะเวลาที่ยาวนานซึ่งวิธีการรักษาที่
ดีที่สุดคือการดารงและดาเนินธุรกิจของธนาคารไว้ให้อยูใ่ นกรอบ ระเบียบกฎเกณฑ์ขอ้ บังคับของ กฎหมาย
บ้านเมือง รวมถึงไม่ขดั ต่อศีลธรรมอันดีงามด้วยเช่นกันสิ่ งเหล่านี้เป็ นสิ่ งสาคัญที่จะนามาซึ่งชื่อเสี ยงและ
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรให้อยูใ่ นใจของประชาชนได้อย่างยืนยาว
การตัดสิ นใจของลูกค้า/ทฤษฎีเกี่ยวกับสิ นเชื่อ คอเลอร์( Kotler. 2003) ประกอบด้วยกระบวนการ
ตัดสิ นใจ 5 ขั้นตอนคือ 1.) การรับรู ้ปัญหาหรื อความจาเป็ น (Problem เป็ น or Need Recognition) ไม่พอใจ
หมายถึง การที่บุคคลรับรู ้ความต้องการของตนเองซึ่งเกิดขึ้นเองหรื อเกิดจากสิ่ งกระตุน้ ความต้องการเมื่อเกิด
ถึงระดับหนึ่งจะเป็ นสิ่ งกระตุน้ บุคคลเรี ยนรู ้ถึงวิธีที่จะจัดการกับสิ่ งกระตุน้ จากประสบการณ์ให้เขารู ้วา่ จะ
ตอบสนองอย่างไร 2.) การแสวงหาข้อมูล (Information Search) เมื่อความต้องการถูกกระตุน้ มากพอและสิ่ ง
ที่ สามารถตอบสนองความต้องการอยูใ่ กล้ผบู ้ ริ โภคจะดาเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการทันทีแต่ ถ้า
ความต้องการไม่สามารถตอบสนองความต้องการจะถูกจดจาไว้เมื่อความต้องการที่ถูกกระตุน้ ได้สะสมไว้
มากพอ 3.) การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เมื่อผูบ้ ริ โภคได้ขอ้ มูลจากขั้นที่ 2 ต่อไป
ผูบ้ ริ โภคจะเกิดการเข้าใจและประเมินทางเลือกต่างๆ 4.) การตัดสิ นใจซื้ อ(Purchase Decision) จากการ
ประเมินผลทางเลือกในขั้นตอนที่ 3 ผูบ้ ริ โภคจะต้องตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่เขาชอบมากที่สุดปัจจัยต่างๆที่
เกิดขึ้นระหว่างการประเมินผลและการตัดสิ นใจซื้อ 5.) พฤติกรรมภายหลังการซื้อ(Postpurchase Feeling)
เป็ นความรู ้สึกพอใจหรื อไม่พอใจ ภายหลังการซื้อผลิตภัณฑ์ไปใช้แล้ว
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จริ นทร์ เจริ ญศรี วฒั นกุล((2556, หน้า 3-6) สิ นเชื่อ Credit) เป็ นสิ่ งที่บุคคลและ ผูป้ ระกอบการในยุค
กระแสโลกาภิวตั น์คุน้ เคยกันอย่างมาก เพราะระบบสิ นเชื่อได้เข้ามามีบทบาท และความสาคัญต่อการ
บริ โภค การค้าและการลงทุน
จันทร์ทิมา ตั้งประเสริ ฐกิจ(2555).การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การ.
(สิ นเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์ ในเขตกรุ งเทพมหานครการค้นคว้าอิสระ.ปริ ญญามหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.
จันทร์พิมพ์ หลวงแก้ว(2554).( ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกาเลือกใช้บริ การฝากเงิน
ของลูกค้าธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) สาขารังสิ ต จังหวัดปทุมธานีการค้นคว้าอิสระ. ปริ ญญา
มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
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คาถามการวิจัย
ผูว้ ิจยั คาดว่าผลการศึกษาที่ได้ จะสามารถใช้ประกอบการตัดสิ นใจในการกาหนดนโยบายของ
ผูบ้ ริ หารองค์กรธนาคารแห่งประเทศจีน(ไทย) รวมทั้งกาหนดกลยุทธ์ต่างๆเพื่อกาหนดเป็ นนโยบายเพื่อ
รักษาลูกค้าที่ใช้บริ การอยูเ่ ดิม และกาหนดแนวทางด้านการตลาดสาหรับสิ นเชื่อบ้าน โดยเน้น 2 ประการ คือ
1. คุณภาพการให้บริ การ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อบ้านจากธนาคารแห่งประเทศ
จีน (ไทย) สานักงานใหญ่ของลูกค้าในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล
2. ภาพลักษณ์ของธนาคารมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อบ้านจากธนาคาร
แห่งประเทศจีน (ไทย) สานักงานใหญ่ของลูกค้าในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล
สมมติฐานของการวิจัย
1. คุณภาพการให้บริ การมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อบ้านจากธนาคารแห่ง
ประเทศจีน(ไทย) สานักงานใหญ่ของลูกค้าในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล
2. ภาพลักษณ์ของธนาคารมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อบ้านจากธนาคารแห่ง
ประเทศจีน (ไทย) สานักงานใหญ่ของลูกค้าในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล
นิยามศัพท์เฉพาะ
สิ นเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หมายถึง สิ นเชื่อที่ให้แก่บุคคลทัว่ ไปเพื่อจัดหาอสังหาริ มทรัพย์มาใช้สินเชื่อ
ประโยชน์เพื่อการอยูอ่ าศัย แยกเป็ นการจัดหาที่ดินเพื่อปลูกสร้างบ้าน หรื อ ที่ดินพร้อมบ้านที่อยูอ่ าศัย ห้อง
ชุดในอาคารชุดเพื่ออยู่อาศัยรวมทั้งอาคารพาณิ ชย์และตึกแถวสิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัยเป็ นสิ นเชื่อหนึ่อประเภท
หนึ่งที่สถาบันการเงินให้แก่บุคคล 2 กลุ่ม คือ 1) ผูป้ ระกอบการ 2) ผูบ้ ริ โภค
คุณภาพการให้บริ การ หมายถึง การบริ การที่ดีเลิศตรงกับความต้องการหรื อเกินความต้องการจน
ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและจงรักภักดีซ่ ึงเกิดจากการที่ลูกค้ารับรู ้ได้จากพฤติกรรมปฎิบตั ิการที่ฝ่ายหนึ่งมอบ
ให้อีกฝ่ ายหนึ่ง ซึ่งอาจเป็ นสิ นค้าหรื อบริ การ
สิ่ งที่สัมผัสได้ (Tangibles) หมายถึง ลักษณะที่ปรากฏให้เห็น หรื อสิ่ งที่จบั จองได้ เช่น วัสดุ อุปกรณ์
เครื่ องมือ อาคารสถานที่ บุคคล
ความเชื่อถือและไว้วางใจได้ (Reliability) หมายถึง ความสามารถที่จะแสดงผลงานและ ให้บริ การที่
สัญญาไว้อย่างคุณภาพและถูกต้องแม่นยา
ภาพลักษณ์ของธนาคาร หมายถึง ชื่อเครื่ องหมายทางการค้าหรื อสัญลักษณ์การออกแบบตราของ
ธุรกิจธนาคารที่ทาให้เกิดความแตกต่างภายในจิตใจผูบ้ ริ โภคซึ่งสามารถถ่ายทอดถึงคุณลักษณะ
คุณประโยชน์ และคุณค่าของสิ นค้านั้น
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ภาพลักษณ์ดา้ นพนักงาน (Employees) จะต้องเป็ นที่ประจักษ์ต่อบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยว่าเป็ น
คนเก่งสามารถทางานที่รับผิดชอบได้ดว้ ยความสามารถเป็ นคนดีมีความซื่ อสัตย์สุจริ ต มีความจริ งใจในการ
ติดต่อธุรกิจจรรยบรรณในการทางานมีมนุษย์สัมพันธ์เข้ากับคนได้ดีการรู ้จกั ยกย่องคนอื่นใจกว้างเคารพสิ ทธิ
ของผูอ้ ื่นรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่นพูดจาสุภาพและให้เกียรติผอู ้ ื่นในการให้บริ การที่มีจิตวิทยาที่ดี และ
พร้อมให้ความช่วยเหลือผูอ้ ื่นรวมถึงต้องมีบุคลิกภาพที่ดี
ภาพลักษณ์ดา้ นกิจกรรมสังคม (Social Activities) เป็ นการทากิจกรรมพิเศษที่นอกเหนือจากการ
ทาธุรกิจที่สะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมถือเป็ นการคืนกาไรให้กบั สังคมเพื่อพัฒนาสังคมให้ดี
ขึ้นให้โอกาสแก่ผดู ้ อ้ ยโอกาสในสังคมให้มีส่วนช่วยในงานของราชการให้ สามารถดาเนินลุล่วงไปได้เพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในสังคมทัว่ ไปหอสมุดกลาง แม้วา่ คนเหล่านั้นอาจจะไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของสิ นค้า
ที่องค์กรจาหน่ายอยูก่ ็ตาม เป็ นความพยายามในการที่จะช่วยทาให้ การพัฒนาประเทศ พัฒนาสังคม พัฒนา
ชุมชน ให้บรรลุเป้าหมายได้ดว้ ยดี
กรอบแนวคิดการวิจัย
คุณภาพการให้ บริการ
1.สิ่ งที่สัมผัสได้
2.ความเชื่อถือ
3.การตอบสนองด้วยความรวดเร็ ว
4.ความเชื่อมัน่
5.การเอาใจใส่ลูกค้าเป็ นรายบุคคล

การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อบ้าน
จากธนาคารแห่งประเทศจีน(ไทย)

ภาพลักษณ์ของธนาคาร
1.ด้านการบริ การ

รายได้

2.ด้านคาแนะนา

การศึกษา

3.ด้านตาแหน่งการตลาด
4.ด้านการขับเคลื่อนทางสังคม

สานักงานใหญ่ของลูกค้าในเขตกรุ งเทพ
และปริ มณฑล
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วิธีดาเนินการศึกษา
การศึกษาเรื่ องการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อบ้านจากธนาคารแห่งประเทศจีน(ไทย) สานักงาน
ใหญ่ของลูกค้าในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑลเป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจยั
เชิงสารวจ (Survey Research) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อให้เป็ นไปตามความมุ่งหมายที่กาหนดไว้ผวู ้ ิจยั ได้ดาเนินการวิจยั ตามขั้นตอนต่างๆดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั 3. การสร้างและวิธีการทดสอบเครื่ องมือที่ใช้ใน
การวิจยั 4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
สรุปผลการวิจัย
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทั่วไปเกีย่ วกับผู้ตอบแบบสอบถาม ผูต้ อบแบบสอบถามกว่าครึ่ งหนึ่งเป็ นเพศ
ชายอีกเกือบครึ่ งหนึ่งเป็ นเพศหญิง ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-50 ปี สถานภาพสมรส การศึกษาในระดับ
ปริ ญญาตรี รายได้ระหว่าง 20,001- 100,000 บาท เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน/รับจ้าง กลุ่มตัวอย่างส่วนมาก
ใช้บริ การธนาคารเพียง 1 ธนาคาร
ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมการเลือกใช้ บริการสาขาธนาคารแห่ งประเทศจีน(ไทย) ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะ
มาใช้บริ การสาขาของธนาคารแห่งประเทศจีน(ไทย)น้อยกว่า 1 ครั้งมากที่สุดถึง 3 ใน 4 ราคาที่อยูอ่ าศัย
ปัจจุบนั ราคาที่อยู่ระหว่าง 1,000,001-3,000,000 บาท มากที่สุดเกือบครึ่ ง วัตถุประสงค์ของการถือครองที่อยู่
อาศัยเพื่อที่อยูอ่ าศัยเท่านั้นมากที่สุด วัตถุประสงค์ในการขอสิ นเชื่อกับธนาคารแห่งประเทศจีน(ไทย)เพื่อรี
ไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินอื่นมากที่สุด โดยประมาณ 7 ใน 10 คน ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เกือบ
ครึ่ งมีที่อยูอ่ าศัยที่พกั อาศัยปัจจุบนั เป็ นบ้านเดี่ยว ส่วนการได้รับข่าวสารข้อมูลสื นเชื่อที่อยูอ่ าศัย สูงสุดจาก
พนักงานธนาคารสูงถึงเกือบครึ่ งของผูต้ อบแบบสอบถาม.ส่วนสื่ อออนไลน์ต่างๆ ประมาณ 1 ใน 3
ส่ วนที่ 3 คุณภาพของการให้ บริการที่มีอทิ ธิพลต่ อพฤติกรรมของลูกค้ าที่เลือกใช้ บริการสาขาธนาคารแห่ ง
ประเทศจีน(ไทย)คุณภาพของการให้บริ การแยกเป็ นรายละเอียดดังนี้ สิ่ งที่สัมผัสได้เป็ นรู ปธรรม ความ
เชื่อถือ การตอยสนองด้วยความรวดเร็ ว การรับรองความเชื่อมัน่ การเอาใจใส่ ลูกค้าเป็ นรายบุคคล โดยผล
ของการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ปัจจัยด้านสิ่ งที่สัมผัสได้เป็ นรู ปธรรมในระดับมาก โดยเมื่อ
พิจารณาในรายละเอียดพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในเรื่ องภายในสานักงานมีสิ่งอานวยความสะดวก
และ บริ เวณสานักงานมีห้องสุขาให้บริ การเพื่ออานวยความสะดวกในการใช้บริ การมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ปัจจัย
ด้านความเชื่อถือในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นใน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆที่ใช้ในวันจานองเป็ นไปอย่างถูกต้องยุติธรรมมีสาคัญ สูงที่สุด การคานวน
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ดอกเบี้ยรายเดือนของสิ นเชื่อมีความน่าเชื่อถือและถูกต้อง ท่านได้รับใบเสร็ จการชาหนี้ ที่ถูกต้องทุกเดือนเมื่อ
ชาระหนี้ต่างธนาคาร ปัจจัยด้านการตอบสนองด้วยความรวดเร็วในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นด้านพนักงานของธนาคารคาแนะนาท่านด้วยความต็มใจมี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเป็ นลาดับแรก ปัจจัยด้านการรับรองความเชื่อมัน่ ในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นด้านพนักงานมีทกั ษะความรู ้ความสามารถในการให้บริ การมี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ปัจจัยด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็ นรายบุคคลในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาในรายละเอียด
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นด้านพนักงานธนาคารมีการดูแลเอาใจใส่ท่านเป็ นอย่างดี และ พนักงาน
ธนาคารมีการบริ การที่เป็ นกันเอง มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากัน
ส่ วนที่ 4 ด้ านภาพลักษณ์ ของธนาคารที่มีอิทธิพลต่ อพฤติกรรมของลูกค้ าที่เลือกใช้ บริการสาขาธนาคารแห่ ง
ประเทศจีน(ไทย)การรับรู ้ดา้ นภาพลักษณ์ของธนาคารโดยภาพรวม และผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู ้ดา้ นภาพลักษณ์แยกเป็ นรายด้านดังนี้ ด้านการบริ การ ด้านคาแนะนา
ด้านตาแหน่งการตลาดและด้านการขับเคลื่อนทางสังคม โดยผลของการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ปัจจัยการรับรู ้ดา้ นภาพลักษณ์ของธนาคาร โดยเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น
ในเรื่ องการทาธุรกรรมชาระค่างวดสิ นเชื่อของธนาคารนี้ ทาให้ท่านได้รับความสะดวก ปัจจัยการรับรู ้ดา้ น
ภาพลักษณ์ของธนาคาร ด้านคาแนะนา โดยเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นใน
เรื่ องพนักงานสามารถเปรี ยบเทียบอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกับสถาบันการเงินอื่นได้มีค่าฉลี่ยสูงที่สุด
ปัจจัยการรับรู ้ดา้ นภาพลักษณ์ของธนาคาร ด้านตาแหน่งการตลาด โดยเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีความคิดเห็นในเรื่ องธนาคารมีอตั ราดอกเบี้ยบ้านถูกเป็ นผูน้ าเรื่ องดอกเบี้ยติด 1 ใน 5 ของประเทศมี
ค่าฉลี่ยสูงที่สุด ปัจจัยการรับรู ้ดา้ นภาพลักษณ์ของธนาคาร ด้านการขับเคลื่อนทางสังคม โดยเมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในเรื่ องธนาคารมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการด้านภาษาจีนกับ
สถาบันการศึกษาในประเทศโดยจะรับนักศึกษาเข้ามาฝึ กงานเกี่ยวกับภาษาจีนสาหรับธุรกิจมีค่าฉลี่ยสูงที่สุด
ส่ วนที่ 5 .การตัดสินใจการเลือกใช้ บริการสินเชื่ อบ้ านจากธนาคารแห่ งประเทศจีน(ไทย) ความคิดเห็นของ
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการตัดสิ นใจการเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อบ้านจากธนาคารแห่งประเทศจีน(ไทย)
ท่านตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อบ้านจากธนาคารแห่งประเทศจีน(ไทย) เนื่ องจากอัตราดอกเบี้ยที่ต่ากว่า
ธนาคารอื่น อยูใ่ นระดับมากที่สุด
ส่ วนที่ 6 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 1 คุณภาพบริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การสิ นเชื่อบ้านจากธนาคารแห่งประเทศจีน(ไทย) ของลูกค้าสิ นเชื่อในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล พบว่า
ด้านคุณภาพการให้บริ การ โดยวิเคราะห์รายละเอียดของการเอาใจใส่เป็ นรายบุคคล โดยที่มีความคิดเห็นการ
เอาใจใส่ลูกค้าเป็ นรายบุคคล จะส่งผลให้คุณภาพการให้บริ การเพิ่มสู งขึ้นตามไปด้วย
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อภิปรายผลการวิจัย
ผูต้ อบแบบสอบถามกลุ่มที่เป็ นเพศชาย เป็ นจานวนร้อยละ 52.2 ส่วนที่เหลือเป็ นเพศหญิงร้อยละ
47 8 ซึ่งใกล้เคียงกันเนื่องจากการแจกแบบสอบถามเฉลี่ยให้ใกล้เคียงกันเพื่อจะได้ทราบถึงความต้องการ
ของทั้งสองเพศในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อ ประชากรจากแบบสอบถามที่มีอายุต้ งั แต่ 41-50
และ 31-40 .ใกล้เคียงกันมากโดยรวมทั้งสองกลุ่มอายุแล้วจะได้ประมาณร้อยละ 75 ซึ่งจะเห็นว่าเป็ นช่วงที่
เริ่ มทางานได้สักระยะมีความมัน่ คงในหน้าที่การงาน ซึ่งจะไปสอดคล้องกับรายได้กลุ่มตัวอย่างจะมี
รายได้ ตั้งแต่ 20,000 – 100,000 เป็ นส่วนใหญ่ แต่เป็ นที่น่าสังเกตุวา่ ผูต้ อบแบบสอบถามพยายามไม่
เปิ ดเผยรายได้ที่แท้จริ งโดยจะพยายามเลือกตัวเลขต่าๆไว้ก่อน และในเรื่ องวุฒิการศึกษาส่ วนใหญ่จะจบ
ปริ ญญาตรี หรื อสู งกว่านั้น และเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน/รับจ้าง เนื่องจากกลุ่มประชากรที่ทาการศึกษา
ครั้งนี้จะอาศัยในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล ซึ่งยังคงต้องประกอบอาชีพในเขตเมืองเพราะจะทาให้ได้รับ
ผลตอบแทนสูง สถานภาพของกลุ่มตัวอย่างพบว่า สถานภาพสมรสมีจานวนมากที่สุด ทั้งสองกลุ่มนี้มี
อัตราส่วนใกล้เคียงกัน ซึ่งสถานะโสดหมายถึงสมรสไม่จดทะเบียนและอยูด่ ว้ ยกันแต่ไม่ได้จดทะเบียน
สมรสด้วย ส่วนการใช้บริ การด้านสิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัยธนาคารพาณิชย์กี่แห่งการเลือกใช้เพียง 1 ธนาคาร
มีมากที่สุด พฤติกรรมการเลือกใช้บริ การสาขาจานวนครั้งต่อเดือน ท่านมาใช้บริ การสาขาของธนาคาร
น้อยกว่า 1 ครั้ง มากที่สุด เนื่ องจากธนาคารแห่งประเทศจีน(ไทย )มีช่องการติดต่อกับธนาคารทางสื่ อสาร
e-mail facebook line และจ่ายสิ นเชื่อแบบ Mobile ทาให้ลูกค้าไม่มีความจาเป็ นต้องเดินทางมายังที่สาขา
ธนาคารซึ่งสอดคล้องกับนโยบายธนาคารที่มีสาขาน้อยแต่เน้นการบริ การด้านไร้สาย จากแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามที่อายุ 30-50 ปี ซึ่งจะสามารถมีบา้ นได้มากกว่า 1 หลัง และราคาบ้านก็เริ่ มตั้งแต่
1,000,001-5,000,000 บาท เนื่ องจากธนาคารมีนโยบายด้านสิ นเชื่อบ้านเพื่ออยูอ่ าศัยเท่านั้น ทาให้
วัตถุประสงค์ของการถือครองที่อยูอ่ าศัยเพื่อที่อยูอ่ าศัยเท่านั้นมากที่สุด ส่วนวัตถุประสงค์ในการขอ
สิ นเชื่อกับธนาคาร เพื่อรี ไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินอื่นมากที่สุดเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่เท่ากันทั้ง
สิ นเชื่อบ้านและสิ นเชื่อเอนกประสงค์มีอตั ราเดียวกัน พฤติกรรมการเลือกใช้บริ การสาขาธนาคาร ประเภท
ที่อยูอ่ าศัยที่พกั อาศัยปัจจุบนั เป็ นบ้านเดี่ยวสูงสุด ซึ่งมีราคาประมาณ 1,000,000 – 5,000,000 บาท ในเขต
กรุ งเทพและปริ มณฑลจะสอดคล้องกับรายได้ดว้ ย ส่วนการได้รับข่าวสารข้อมูลสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัยสูงสุด
จากพนักงานธนาคาร.เนื่องจากช่องทางประชาสัมสัมพันธ์ของธนาคารยังน้อยอยู่ และเน้นให้พนักงาน
ขายบริ การลูกค้าทั้งลูกค้าเก่าและใหม่ และอีกช่องทางคือการแนะนาและบอกต่อของลูกค้าเก่าซึ่งเป็ นวิธีที่
ได้ผลลาดับสอง คุณภาพของการให้บริ การ(Service Quality) ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของลูกค้าที่
เลือกใช้บริ การสาขาธนาคารแห่งประเทศจีน(ไทย) จากแบบสอบถามที่ผตู ้ อบแบบสอบถามจะเห็นว่า
ความหมายของการให้บริ การเป็ นทั้งสิ่ งที่จบั ต้องได้เป็ นรู ปธรรมและไม่สามารถจับต้องได้(นามธรรม) ซึ่ง
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ไนทางปฏิบตั ิธนาคารเป็ นองค์กรที่เกี่ยวของกับคนซึ่งปัจจัยทุกอย่างที่เป็ นส่วนประกอบร่ วมกัน ตามตา
กล่าวของ Berry etal. (1985; Zeithaml & Bitner, 1996) สิ่ งที่สัมผัสได้ที่เป็ นรู ปธรรม(Tangibles) มีความ
คิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านสิ่ งที่สัมผัสได้เป็ นรู ปธรรมมีความคิดเห็นในเรื่ อง
ภายในสานักงานมีสิ่งอานวยความสะดวก และ บริ เวณสานักงานมีหอ้ งสุ ขาให้บริ การเพื่ออานวยความ
สะดวกในการใช้บริ การเป็ นอันดับแรก ด้านความเชื่อถือ(Reliability) มีความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างมี
ความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านความเชื่อถือในระดับมากลาดับต้นๆเนื่องจากการที่ธนาคารเป็ นธนาคารข้าม
ชาติทาให้ลูกค้าบางส่วนยังมีขอ้ สงสัยในนิติกรรมต่างๆในเรื่ องค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆที่ใช้ใน
วันจานองเป็ นไปอย่างถูกต้องยุติธรรมมากที่สุด ทาให้เห็นได้วา่ ทุกสิ่ งเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญ.การ
ตอบสนองด้วยความรวดเร็ว(Responsiveness) มีความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัจจัย
ด้านการตอบสนองด้วยความรวดเร็วในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่ากลุ่มตัวอย่างมี
ความคิดเห็นด้านพนักงานของธนาคารคาแนะนาท่านด้วยความต็มใจ อยูใ่ นระดับมาก ธนาคารมีการ
ให้บริ การที่รวดเร็วไม่ตอ้ งรอคิวนาน จากคากล่าวของMillett (1954) กล่าวว่าไว้เกี่ยวกับสาคัญของการ
บริ การ ด้านการรับรองความเชื่อมัน่ (Assurance).มีความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัจจัย
ด้านการรับรองความเชื่อมัน่ ในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นด้านพนักงานมีทกั ษะความรู ้ความสามารถในการให้บริ การ รองลงมาคือพนักงานมีความรู ้ในทุกๆ
ผลิตภัณฑ์ของธนาคารซึ่งสามารถให้คาปรึ กษาได้อยูใ่ นระดับมาก.พนักงานสามารถอธิบายการคิดคานวน
ดอกเบี้ยในแต่ละเดือนอย่างถูกต้องลาดับต่อมา.ส่ วนการเอาใจใส่ ลูกค้าเป็ นรายบุคคล(Empathy) มีความ
คิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็ นรายบุคคลในระดับมากโดยเมื่อ
พิจารณาในรายละเอียดพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นด้านพนักงานพนักงานธนาคารมีการดูแลเอาใจ
ใส่ท่านเป็ นอย่างดี และ พนักงานธนาคารมีการบริ การที่เป็ นกันเองอยูใ่ นระดับมาก รองลงมาคือพนักงาน
ธนาคารมีการให้บริ การอย่างไม่เลือกปฎิบตั ิ และความเอื้ออาทรและมีน้ าใจจากพนักงานธนาคารอยูใ่ น
ระดับมาก ธนาคารตอบสนองความต้องการท่านด้วยสุภาพอ่อนน้อม เป็ นลาดับสุดท้าย ด้านภาพลักษณ์
(Brand Image)ของธนาคารที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของลูกค้าที่เลือกใช้บริ การสาขาธนาคารแห่งประเทศ
จีน(ไทย)’Chen (2005)กล่าวว่า “ภาพลักษณ์ของธนาคารเป็ นหนึ่งในเกณฑ์การคัดเลือกธนาคารที่สาคัญ
ที่สุดสาหรับลูกค้า” ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัจจัยการรับรู ้ ดา้ นภาพลักษณ์ของ
ธนาคารมีค่าเฉลี่ยมาก โดยเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในเรื่ องการทา
ธุรกรรมชาระค่างวดสิ นเชื่อของธนาคารนี้ทาให้ท่านได้รับความสะดวกมีค่าฉลี่ยสูงที่สุด ซึ่งสอดคลองกับ
คากล่าวของ Mihelis (2001)กล่าว่า “ภาพลักษณ์ธนาคารถูกวัดด้วยความน่าเชื่อถือความเป็ นเลิศด้าน
เทคโนโลยีและความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอนาคตและ คากล่าวของ CheHa & Hashim(2007)กล่าว่า “ยืนยันว่าแบรนด์กระตุน้ ความรู ้สึกเป็ นหนึ่งในปัจจัยที่สาคัญในการอธิบาย
ความพึงพอใจของลูกค้าในทานองเดียวกัน’ความคิดเห็นต่อปัจจัยการรับรู ้ดา้ นภาพลักษณ์ของธนาคาร
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ด้านคาแนะนามีค่าเฉลี่ยมาโดยเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในเรื่ อง
พนักงานสามารถเปรี ยบเทียบอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกับสถาบันการเงินอื่นได้มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด และ
พนักงานธนาคารสามารถตอบข้อซักถามเรื่ องคิดอัตราดอกเบี้ยได้ ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นต่อปัจจัยการรับรู ้ดา้ นภาพลักษณ์ของธนาคาร ด้านตาแหน่งการตลาดมีค่าเฉลี่ยมาก โดยเมื่อ
พิจารณาในรายละเอียดพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในเรื่ องธนาคารมีอตั ราดอกเบี้ยบ้านถูกเป็ นผูน้ า
เรื่ องดอกเบี้ยติด 1 ใน 5 ของประเทศ อยูใ่ นระดับมาก ธนาคารมีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั ทัว่ ไปของระบบ
สถาบันการเงินมีค่าเฉลี่ยเท่ากันอยูใ่ นระดับมาก เมื่อท่านคิดเรื่ องจะรี ไฟแนนซ์บา้ นท่านจะนึกถึงธนาคาร
เป็ นระดับแรก ด้านการขับเคลื่อนทางสังคมมีค่าเฉลี่ยมาก โดยเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีความคิดเห็นในเรื่ องธนาคารมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการด้านภาษาจีนกับสถาบันการศึกษาใน
ประเทศโดยจะรับนักศึกษาเข้ามาฝึ กงานเกี่ยวกับภาษาจีนสาหรับธุรกิจ การมีค่าฉลี่ยสูงที่สุด เมื่อพิจารณา
รายละเอียดแต่ละคาถามพบว่า ท่านตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อบ้านจากธนาคารเนื่องจากอัตรา
ดอกเบี้ยที่ต่ากว่าธนาคารอื่น มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินมีผลอย่างมากใน
การตัดสิ นใจธนาคารต่างๆจึงพยายามลดดอกเบี้ยเพื่อดึงลูกค้าไว้ จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้วา่
องค์ประกอบต่างๆในแบบสอบถามที่มีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกันมากๆ ทาให้ธนาคารไม่สามารถลด
ความสาคัญข้อใดข้อหนึ่งลงไปได้เลยและจาเป็ นต้องพัฒนาทุกอย่างควบคู่กบั ไป
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
จากการศึกษาในครั้งนี้ ทาให้ทราบถึงปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริ การมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจของ
ลูกค้าที่ใช้บริ การสิ นบ้านจากธนาคารแห่งประเทศจีน(ไทย) และภาพลักษณ์ของธนาคารมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสิ นใจของลูกค้าที่ใช้บริ การสิ นบ้านจากธนาคารแห่งประเทศจีน(ไทย) ผูศ้ ึกษาจึงมีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 41-50 ปี
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาระดับปริ ญาตรี รายได้ต่อเดือน 20,001 – 40,000 บาท และมีอาชีพพนักงาน
บริ ษทั ดังนั้นธนาคารแห่งประเทศจีน(ไทย)ควรนาเสนอสิ นเชื่อบ้านให้กบั ลูกค้ากลุ่มนี้ เนื่องจากเป็ นกลุ่ม
ลูกค้าวัยทางานที่มีกาลังการซื้อค่อนข้างสู ง
2. ข้อมูลปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริ การ พบว่าความน่าเชื่อถือ เป็ นสาเหตุสาคัญในการต้ดสิ นใจใช้บริ การ
สิ นเชื่อบ้านกับธนาคาร ดังนั้นธนาคารควรเพิ่มทักษะให้กบั พนักงานมีความเข้าใจและเพิ่มเม่นยาในด้าน
ต่างๆกับพนักงาน และต้องพัฒนาปัจจัยอื่นๆเพื่อเพิ่มคุณภาพด้านการให้บริ การด้วย
3. ข้อมูลปัจจัยการรับรู ้ดา้ นภาพลักษณ์ พบว่าด้านคาแนะนาเป็ นปัจจัยสาคัญในการต้ดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
สิ นเชื่อบ้านกับธนาคารแห่งประเทสจีน(ไทย) โดยมีองค์ประกอบย่อย เช่นพนักงานสามารถเปรี ยบเทียบ
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อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกับสถาบันการเงินอื่นได้ ธนาคารมีพนักงานที่เชี่ยวชาญในการให้คาแนะนา
สิ นเชื่อ ดังนั้นผูผ้ ลิตสิ นค้าสามารถใช้ความแข็งแกร่ งของบุคคลากรที่มีอยูใ่ นการรักษากลุ่มลูกค้านี้ไว้ โดย
สามารถเพิ่มทักษะต่างๆผ่านทางฝ่ ายบุคคลเพื่อทบทวนความรู ้ต่างๆ จะทาให้กลุ่มลูกค้ามีความมัน่ ใจมากขึ้น
และบอกต่อถึงสิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัยให้กบั บุคคลที่สามต่อไป ดังปรากฎในแบบสอบถาม
4. ข้อมูลการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อบ้านจากธนาคารแห่งประเทศจีน(ไทย) พบว่า การที่ลูกค้า
ตัดสิ นใจใช้บริ การเนื่ องจากอัตราดอกเบี้ยที่ต่ากว่าธนาคารอื่นเป็ นปัจจัยหลักในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
กับธนาคารซึ่งเป็ นไปตามกลไกของตลาดด้านสิ นเชื่อบ้านในปัจจุบนั สถาบันการเงินทุกแห่งพยายามลด
อัตราดอกเบี้ยให้ต่าเพื่อจูงใจในการตัดสิ นของลูกค้า หรื อแม้นกระทัง่ การยกเว้นค่าใช้จ่ายต่างๆก็เป็ นอีกกล
ยุทธหนึ่งที่นิยมใช้กนั ในปัจจุบนั ซึ่งทางธนาคารได้คงอัตราดอกเบี้ยต่ามาสักระยะหนึ่งแล้ว แต่ไม่สามรถ
ยกเว้นค่าใช้จ่ายอื่นๆได้ ส่วนด้านที่ท่านได้รับข่าวสารการประชาสัมพันธ์จากพนักงานด้านการตลาด มี
ความสาคัญลาดับรองลงมาจึงสามารถกล่าวได้วา่ พนักงานที่มีความรู ้ความสามารถ จะก่อให้เกิดความเชื่อมัน่
ต่อลูกค้าและลูกค้าจะคอยติดตามข่าวสารต่างๆจากพนักงานโดยไม่มีความสงสัย ทาให้พนักงานกลุ่มนี้ตอ้ ง
ได้รับความรู ้หรื อผลิตภัณฑ์ใหม่จากธนาคารสม่าเสมอ
ข้อจากัดในการวิจัย
การวิจยั ในครั้งนี้ ทางผูว้ ิจยั ได้ใช้แบบสอบถามที่มีคาถามจานวนมาก และมีขอ้ คาถามที่มีความ
ใกล้เคียงกัน จึงทาให้ผตู ้ อบแบบสอบถามเกิดความสับสนในการเลือกตอบตามระดับความคิดเห็นของตน
และธนาคารแห่งประเทศจีน(ไทย)เป็ นธนาคารต่างชาติที่เข้ามาเปิ ดสานักงานสาขาในประเทศไทยได้
ประมาณ 20 ปี และเปิ ดงานด้านสิ นเชื่อมา 4 ปี ทาให้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั มีค่อนข้างจากัด และกลุ่ม
ลูกค้าในปัจจุบนั ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั นี้ หลายท่านเป็ นผูบ้ ริ หารระดับสูงขององค์กรเอกชนทาให้
การนัดทาแบบสอบถามต้องใช้เวลา และบางท่านไม่สะดวกในการให้ขอ้ มูลบางอย่าง เช่น รายได้.จานวน
การถือครองทรัพย์สิน จานวนสถาบันการเงินที่เลือกใช้ ทาให้ขอ้ มูลที่ได้รับบางส่วนไม่ตรงกับข้อเท็จจริ ง
ข้อเสนอแนะสาหรับทาการวิจัยในครั้งต่อไป
ผูบ้ ริ หารควรวางกลยุทธ์ในการพัฒนาด้านบุคลากร ด้านการสื่ อสารต่างๆของธนาคาร เนื่องจากการ
มีอตั ราเบี้ยถูกกว่าท้องตลาดเป็ นจุดเด่นหลักๆของธนาคาร แต่ถา้ ไม่มีการสื่ อสารให้บุคคลภายนอกรับทราบ
ก็จะทาให้เสี ยโอกาสไป และถ้ายิง่ พนักงานภายในองค์กรขาดความรู ้ความเข้าใจในข้อบังคับ ประกาศต่างๆ
ของทางธนาคารจะยิง่ ทาให้ลูกค้าไม่มีความเชื่อมัน่ กับธนาคารไปด้วย ซึ่งจะทาให้เพิ่มส่ วนการตลาดจากคู่
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แข่งขัน และเพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่มีจานวนเพิ่มมากยิง่ ขึ้น ซึ่งอาจทาให้กลุ่มตัวอย่างมีความหลากหลายมาก
ยิง่ ขึ้น รวมทั้งการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างจะอยูบ่ นความจริ งมากยิง่ ถ้ากลุ่มตัวอย่างมีความมัน่ ใจ
การการตอบแบบสอบถามต่างๆจากทางธนาคาร
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