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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สภาพทัว่ ไปของคุณค่าตราสิ นค้าและคุณภาพการบริ การ
ของการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัย และ (2) ความสัมพันธ์ของคุณค่าตราสิ นค้าและคุณภาพ
การบริ การของการตัดสิ นใจเลือกใช้สินเชื่อที่อยูอ่ าศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่า (1) ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุ
ระหว่าง 31-40 ปี ระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี สถานะภาพโสด ประกอบอาชีพข้าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ (2) ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อคุณค่าตราสิ นค้าของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากคุณค่าตราสิ นค้าด้านการรับรู้ในตราสิ นค้ามากที่สุด (3)
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริ การของธนาคารอาคารสงเคราะห์โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับเห็นด้วยมาก คุณภาพการบริ การด้านความน่าเชื่ อถือ มากที่สุด (4) ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
ต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อของธนาคารอาคารสงเคราะห์โดยรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก
โปรโมชัน่ อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การมากที่สุด (5) ผลการทดสอบ สมมติฐาน
ที่ 1 พบว่า คุณค่าตราสิ นค้ามีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่ อที่อยูอ่ าศัยของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01และ (6) ผลการ
ทดสอบ สมมติฐานที่ 2 พบว่าคุณภาพการบริ การมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัย
ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01
คาสาคัญ: คุณค่าตราสิ นค้า, คุณภาพการบริ การ, สิ นเชื่ อที่อยูอ่ าศัย.
1

อธิษมา วงษ์อยั รา นักศึกษาปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจโครงการ Twin Program รุ่ นที่ 6 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สมบูรณ์ ศรี อนุรักษ์วงศ์ อาจารย์ประจาหลักสูตร ฝ่ ายหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
3
ประภัสสร วิเศษประภา อาจารย์ประจาหลักสูตร ฝ่ ายหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2

ABSTRACT
The purposes of this research were to study (1) general condition of brand value and service
quality of housing loan service selection decision and (2) relationship of brand value and service quality of
the decision making selection. Housing loans of the Government Housing Bank of 400 people in
Bangkok. The study found that (1) Most respondents are male. Age between 31-40 years, education level
is bachelor degree, single status, occupation, civil servant / state enterprise employees the most, in
accordance with the situation and government policies that encourage Thai people to have residences. (2)
Respondents responded to the Government Housing Bank brand values as a whole, in the level of
agreeing with the highest brand value in terms of brand awareness. (3) The respondents agreed that the
Government Housing Bank's quality of service was at a high level. The most reliable service quality. (4)
The respondents have opinions on the decision to choose the credit service of the Government Housing
Bank. Overall, it is at the level of agreement very much. The promotion, the interest rate received, has the
most effect on the decision to use the service. (5) The result of the hypothesis test 1 shows that brand
value influences the housing loan service selection of the Government Housing Bank of the population in
Bangkok. and (6) The results of the hypothesis test 2 found that the quality of service influences the
housing loan service selection of the Government Housing Bank of the population in Bangkok.
Keyword: Brand value, service quality, housing loans.
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ปั จจุบนั ที่อยูอ่ าศัยเป็ นหนึ่งในปั จจัยพื้นฐานที่สาคัญในการดารงชีวติ ของประชากรโดยการมีที่อยู่
อาศัยเป็ นของตนเองถือว่าเป็ นการสร้างความมัน่ คงและเป็ นเครื่ องบ่งชี้ถึงการมีคุณภาพชีวติ ที่ดี แต่ใน
ปั จจุบนั ประชากรจานนมากที่ยงั ไม่มีที่อยูอ่ าศัยเป็ นหลักแหล่ง จึงมีความต้องการที่จะมีที่อยูอ่ าศัยเป็ นของ
ตนเองซึ่ งส่ วนใหญ่ผใู ้ ช้บริ การ ที่อยูอ่ าศัยจะใช้เงินออมของตัวเองส่ วนหนึ่งเป็ นเงินดาวน์ หรื อผ่อนดาวน์
ส่ วนที่เหลือ ผูใ้ ช้บริ การที่อยูอ่ าศัยจะใช้บริ การสิ นเชื่อจากสถาบันการเงินหรื อทาให้ธุรกิจภาค
อสังหาริ มทรัพย์โดยเฉพาะธุ รกิจที่อยูอ่ าศัยกลายเป็ นภาคเศรษฐกิจที่มีความสาคัญลาดับต้น ๆ และมีส่วน
สาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่ งสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐก็คอยส่ งเสริ ม
และสนับสนุนให้คนไทยได้มีที่อยูอ่ าศัยกันทุกคน

อย่างไรก็ตามคงจะปฏิเสธไม่ได้วา่ สิ นเชื่อเป็ นปั จจัยหนึ่งที่เข้ามามีส่วนในชีวติ ของประชาชนเป็ น
อย่างมาก โดยเฉพาะคนเมืองกรุ งที่มกั จะใช้บริ การสิ นเชื่ อจากธนาคารต่าง ๆ เพื่อกูเ้ งินซื้ อบ้าน หรื อประกอบ
กิจการอะไรต่าง ๆ ทั้งนี้ สิ นเชื่อ ก็เหมือนการยืมเงินจากธนาคาร โดยมีกาหนดการยืม และการคืนที่แตกต่าง
ออกไป ส่ วนทางธนาคารก็จะได้ผลตอบแทนจากผูก้ ใู้ นรู ปแบบของ ดอกเบี้ย ซึ่ งในแต่ละธนาคารก็จะมีตวั
ผลิตภัณฑ์ในรู ปแบบที่แตกต่างกัน
ทั้งนี้ในส่ วนของตลาดสิ นเชื่ อด้านที่อยูอ่ าศัยของประเทศไทยยังมีโอกาสขยายตัวได้อีกมากใน
อนาคตทาให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์มีกาลังความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น ความเข้าใจในปั จจัย
ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่ อที่อยูอ่ าศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์จะช่วยให้ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ป้องกันไม่ให้ผใู ้ ช้บริ การเดิมเปลี่ยนใจไปใช้บริ การสิ นเชื่ อที่อยูอ่ าศัยองธนาคารอื่น และทา
ให้ผใู้ ช้บริ การที่ยงั ไม่เคยใช้บริ การสิ นเชื่ อที่อยูอ่ าศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์หนั มาใช้บริ การ
จากที่กล่าวมาเป็ นสาเหตุให้ผวู ้ จิ ยั สนใจศึกษาค้นคว้าเกี่ยวคุณค่าตราสิ นค้า และคุณภาพการบริ การที่
มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่ อที่อยูอ่ าศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานคร ซึ่งสามารถนาผลการวิจยั มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาปรับปรุ งการให้บริ การสิ นเชื่อของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูใ้ ช้บริ การ เพื่อเป็ นข้อเปรี ยบเทียบทางการแข่งขัน
กับธนาคารอื่น ๆ และผลักดันให้ธนาคารเป็ นธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่เป็ นผูน้ าทางด้านการให้บริ การ
สิ นเชื่อด้านที่อยูอ่ าศัยอย่างครบวงจรอันดับหนึ่งตลอดไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาสภาพทัว่ ไปของคุณค่าตราสิ นค้าและคุณภาพการบริ การของการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การสิ นเชื่ อที่อยูอ่ าศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร และ (2) เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ของคุณค่าตราสิ นค้าและคุณภาพการบริ การของการตัดสิ นใจเลือกใช้สินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
ขอบเขตของการวิจัย
(1) ขอบเขตด้านเนื้อหา ประกอบด้วย ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร(2) ขอบเขตด้านประชากรได้แก่ ลูกค้าที่มาใช้
บริ การสิ นเชื่อธนาคารอาคารสงเคราะห์ ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร (3) ขอบเขตด้านระยะเวลา
คือตั้งแต่ เดือนเมษายน 2562 ถึง มิถุนายน 2562 รวมระยะเวลาทั้งสิ้ น 3 เดือน
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับจากการวิจัย
(1) ประโยชน์เชิงวิชาการ ผลจากการวิจยั ครั้งนี้สามารถนาไปใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานเพื่อการศึกษา
และพัฒนารู ปแบบการศึกษาเกี่ยวกับคุณค่าตราสิ นค้าและคุณภาพบริ การที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้

บริ การสิ นเชื่ อที่อยูอ่ าศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (2) ประโยชน์เชิงนโยบาย ทาให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องกับ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ทราบถึงพฤติกรรมการตัดสิ นใจในการใช้บริ การ รวมถึงระดับการรับรู ้คุณค่า
ตราสิ นค้าและคุณภาพการบริ การของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึ่งหากผูบ้ ริ หารขององค์กรสามารถทาความ
เข้าใจกับผูใ้ ช้บริ การได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ย่อมทาให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความพึงพอใจ และความเชื่อมัน่ ต่อ
ธนาคาร และนาไปสู่ ภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของผูใ้ ช้บริ การในที่สุด
แนวคิดและทฤษฎี
1. คุณค่าตราสิ นค้า คุณค่าในตราสิ นค้า (Brand Equity) หมายถึง คุณค่าที่มีอยูใ่ นตราสิ นค้าที่มี
ชื่อเสี ยงเป็ นลักษณะที่แสดงถึงการยอมรับผลติภณั ฑ์ใหม่ การจัดสรรพื้นที่ในการวางสิ นค้าที่ดีกว่า คุณค่าที่
รับรู้ คุณภาพที่รับรู้ และในด้านของการส่ งเสริ มการขายจะมีผลทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความสับสน ดังนั้นนักการ
ตลาดจะต้องสร้างความเข้มแข็งให้กบั ตราสิ นค้า เพื่อเพิม่
คุณค่า และกระตุน้ ความภักดีต่อตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค รักษาผูบ้ ริ โภคไม่ให้เปลี่ยนใจไปใช้ผลิตภัณฑ์
ของยีห่ อ้ อื่น และ อาเคอร์ (Aaker. 1991) กล่าวว่า ตราสิ นค้า คือ ความโดดเด่นของชื่ อ สัญลักษณ์ เช่น โลโก้
เครื่ องหมายการค้า หรื อการออกแบบผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์ของสิ นค้าหรื อบริ การให้มีความแตกต่างจากตรา
สิ นค้าคู่แข่ง ทาให้ผบู้ ริ โภคสามารถทราบที่มาของสิ นค้า และยังช่วยปกป้ องกิจการจากคู่แข่งที่พยายามเข้ามา
แย่งตลาด (Schiffman & Kanuk (2007)
2. คุณภาพการบริ การ (service quality) พาราสุ รามาน เซทแฮล์ม และเบอร์รีE (Parasuraman,
Zeithaml, & Berry, 1985) ได้ให้คาจากัดความว่าเป็ นสิ่ งที่บุคคลนาส่ งบริ การที่เป็ นเลิศให้แก่ลูกค้า โดยมี
เครื่ องมือที่ใช้ในการประเมิน มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) ด้านสิ่ งที่สัมผัสได้(tangibles) คือสิ่ งอานวยความ
สะดวก สภาพแวดล้อม เครื่ องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ (2) ด้านความน่าเชื่ อถือ(reliability) คือความสามารถใน
การให้บริ การได้ตามที่สัญญา มีความถูกต้องแม่นยาและสม่าเสมอ (3) ด้านการตอบสนอง (responsiveness)
คือความเต็มใจในการให้ความช่วยเหลือและให้บริ การอย่างรวดเร็ ว (4) ด้านความมัน่ ใจ (assurance) คือ
ความรู้ ความสามารถในการทางานเพื่อให้เป็ นที่มนั่ ใจของผูใ้ ช้บริ การและ(5) ด้านความเอาใจใส่ (empathy)
คือการเอาใจใส่ ทีEผูใ้ ห้บริ การจัดให้กบั ผูร้ ับบริ การเพื่อสร้างความพึงพอใจ
3. การตัดสิ นใจ ประกอบด้วยการตัดสิ นใจ 5 ขั้นตอน คือ (1). การรับรู้ปัญหาหรื อความจาเป็ น
(Problem or Need Recognition) ไม่พอใจ หมายถึง การที่บุคคลรับรู ้ความต้องการของตนเองซึ่ งเกิดขึ้นเอง
หรื อเกิดจากสิ่ งกระตุน้ ความต้องการเมื่อเกิดถึงระดับหนึ่งจะเป็ นสิ่ งกระตุน้ บุคคลเรี ยนรู ้ถึงวิธีที่จะจัดการกับ
สิ่ งกระตุน้ จากประสบการณ์ในอดีตทาให้เขารู ้วา่ จะตอบสนองอย่างไร (2) การแสวงหาข้อมูล (Information
Search) เมื่อความต้องการถูกกระตุน้ มากพอและสิ่ งที่สามารถตอบสนองความต้องการอยูใ่ กล้ผบู ้ ริ โภคจะ
ดาเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการทันทีแต่ถา้ ความต้องการไม่สามารถตอบสนองความต้องการจะถูก
จดจาไว้เมื่อความต้องการที่ถูกกระตุน้ ได้สะสมไว้มากพอ (3). การประเมินทางเลือก (Evaluation of
Alternatives) เมื่อผูบ้ ริ โภคได้ขอ้ มูลผูบ้ ริ โภคจะเกิดการเข้าใจและประเมินทางเลือกต่างๆ (4) การตัดสิ นใจ

ซื้ อ (Purchase Decision) จากการประเมินผลทางเลือก ผูบ้ ริ โภคจะต้องตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ที่เขาชอบมาก
ที่สุด ปั จจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการประเมินผลและการตัดสิ นใจซื้ อ (5) พฤติกรรมภายหลังการซื้ อ
(Postpurchase Feeling) เป็ นความรู ้สึกพอใจหรื อไม่พอใจภายหลังการซื้ อผลิตภัณฑ์ไปใช้แล้ว ( Kotler.
2003)
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
เอกรัฐ วงศ์วรี ะกุล (2553) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ปัจจัยการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่ อที่อยูอ่ าศัย
กับธนาคารพาณิ ชย์ของคนทางานในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญ
มากที่สุด คือ วงเงินกูส้ ู งสุ ดที่ธนาคารให้ได้ รองลงมาคืออัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการผ่อนชาระการ
ให้บริ การที่ดีของพนักงาน ความรวดเร็ วในการดาเนินการ ค่าธรรมเนียมในการให้บริ การ การสนับสนุน
วงเงินอื่นๆ การไม่บงั คับทาประกันคุม้ ครองเงินกู้ ความสะดวกในการติดต่อกับธนาคาร และสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ ตามลาดับ
ทิพชญาณ์ อัครพงศ์โสภณ (2556) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเลือกใช้บริ การ
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตรา
สิ นค้าและปั จจัยด้านส่ วนประสมการตลาดบริ การมีอิทธิ พลต่อการเลือกใช้บริ การธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด
(มหาชน) ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร รองลงมาคือ ปัจจัยด้านการรับรู้และปัจจัยด้านคุณภาพการ
ให้บริ การ ตามลาดับ
ดวงนภาวดี ศรี จนั ทร์ และดร.ณัฐพันธ์ บัววราภรณ์ (2555) การศึกษาวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อ
ศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การของลูกค้าธนาคารออมสิ น สาขาในสังกัดเขตจันทบุรี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยด้านการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การของลูกค้าธนาคารออมสิ น พบว่า
ปัจจัยด้านการตลาด ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และด้านกระบวนการ
ให้บริ การ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การธนาคารออมสิ น สาขาในสังกัดเขตจันทบุรี และคุณภาพการ
บริ การ ด้านความเป็ นรู ปธรรมของบริ การ ด้านความน่าเชื่ อถือ และด้านการตอบสนองส่ งผลต่อการตัดสิ นใจ
ใช้บริ การธนาคารออมสิ น ตามลาดับ
สมฤดี ธรรมสุ รัติ (2554) จากการศึกษาเรื่ อง ”ปั จจัยคุณภาพบริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การและความภักดีต่อตราสิ นค้าของโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านความเป็ นรู ปธรรม
ของการบริ การ (tangible) ด้านความน่าเชื่ อถือในการให้บริ การ (reliability) ด้านการตอบสนองต่อความ
ต้องการการบริ การ (responsiveness) ด้านการสร้างความมัน่ ใจให้แก่ผมู ้ าใช้บริ การ (assurance) และด้าน
ความเห็นอกเห็นใจ (empathy) กับการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การและความภักดีต่อตราสิ นค้าของโรงพยาบาล
เอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ตามลาดับ

กรอบแนวความคิดวิจัย
คุณค่ าตราสิ นค้ า
1. การรับรู้ในตราสิ นค้า
2. คุณภาพที่ถูกรับรู้
3. ภาพลักษณ์การเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์กบั ตราสิ นค้า
4. ความภักดีต่อตราสิ นค้า

คุณภาพการบริการ

การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อที่อยู่
อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ของ
ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร

1. ความน่าเชื่ อถือ
2. การตอบสนองลูกค้า
3. การให้ความมัน่ ใจแก่ลูกค้า
4. การเข้าใจและรู้จกั ลูกค้า
5. ความเป็ นรู ปธรรมของ
บริ การ
สมมติฐานการวิจัย
(1) คุณค่าตราสิ นค้ามีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่ อที่อยูอ่ าศัยของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร และ (2). คุณภาพการบริ การมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรทีใ่ ช้ ในการศึกษาวิจัยครั้งนีค้ ือ ผูท้ ี่มาใช้บริ การสิ นเชื่อของธนาคารอาคารสงเคราะห์ของ
ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร เนื่องจากผูว้ จิ ยั ไม่สามารถระบุจานวนประชากรที่แน่นอนได้จึงกาหนด
ตัวอย่างจากระดับความเชื่ อมัน่ ทางสถิติที่ 0.05 ตามสู ตรของคอแครน (Cochran,1997) ทาให้ได้จานวนกลุ่ม
ตัวอย่างที่ 400 คน ซึ่ งผูว้ ิจยั แจกแบบสอบถามด้วยวิธีการสุ่ มตัวอย่าง จากนั้นนาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์
และประมวลผลโดยใช้โปรแกรมคานวณสาเร็ จรู ปทางสถิติ ประกอบด้วย (1) สถิติเชิงพรรณนา เพื่อ

วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม และตัวแปรทุกตัวตามกรอบแนวความคิด และ (2) สถิติเชิง
อนุมาน เพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุ (multiple regression analysis)
สรุ ปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อที่ 1 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี สถานะภาพโสด ประกอบอาชีพ
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มากที่สุด นอกจากนี้ผตู ้ อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นต่อคุณค่าตรา
สิ นค้าของธนาคารอาคารสงเคราะห์โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก กล่าวคือให้ความคิดเห็น คุณค่า
ตราสิ นค้าด้านการรับรู้ในตราสิ นค้า ด้านภาพลักษณ์การเชื่อมโยงความสัมพันธ์กบั ตราสิ นค้า ด้านคุณภาพที่
ถูกรับรู ้ และด้านความภักดีต่อตราสิ นค้า ตามลาดับ มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริ การของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก กล่าวคือ คุณภาพการบริ การด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการ
เข้าใจและรู้จกั ลูกค้า ด้านการตอบสนองลูกค้า ด้านการให้ความมัน่ ใจแก่ลูกค้า และด้านความความเป็ น
รู ปธรรมของบริ การ ตามลาดับ มีความคิดเห็นต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก กล่าวคือ เห็นด้วยในด้าน
โปรโมชัน่ อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับ การเดินทางมาใช้บริ การอย่างสะดวกมีควาคิดเห็นเท่ากันกับการให้บริ การ
ของพนักงานมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ ต่อมาคือชื่อเสี ยงของธนาคารมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การ และสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัยที่น่าเชื่อถือที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การธนาคาร ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อที่ 2 โดยการวิเคราะห์ตามสมมติฐานข้อที่ 1
พบว่า คุณค่าตราสิ นค้าโดยรวมมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่ อที่อยูอ่ าศัยของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ โดยคุณค่าตราสิ นค้าด้านคุณภาพที่ถูกรับรู ้มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่ อที่อยู่
อาศัยมากที่สุด รองลงมาคือคุณค่าตราสิ นค้าด้านการรับรู ้ในตราสิ นค้า ด้านคุณภาพที่ถูกรับรู ้ และด้านความ
ภักดีต่อตราสิ นค้า ตามลาดับ สาหรับการวิเคราะห์ตามสมมติฐานข้อที่ 2 พบว่า คุณภาพการบริ การโดย
ภาพรวมมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัย ไม่วา่ จะเป็ น คุณภาพการบริ การด้าน
ความน่าเชื่ อถือ ด้านการให้ความมัน่ ใจแก่ลูกค้า และความเป็ นรู ปธรรมของบริ การ โดย คุณภาพการบริ การ
ด้านการให้ความมัน่ ใจแก่ลูกค้า มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัยมากที่สุด
อภิปรายผลการวิจัย
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับ
ปริ ญญาตรี สถานะภาพโสด ประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มากที่สุด สอดรับกับ
สถานการณ์และนโยบายของภาครัฐที่คอยส่ งเสริ มให้คนไทยได้มีที่อยูอ่ าศัย ผูใ้ ช้บริ การสิ นเชื่อจะต้องมี

รายได้ที่สอดคล้องกับการเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัย พนักงานข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็ น
กลุ่มที่เลือกใช้บริ การสิ นเชื่ อมากที่สุด เนื่องจากสามารถขอสิ นเชื่อได้ง่ายกว่าอาชีพอื่น ๆ และได้วงเงินสู ง
กว่าบุคคลทัว่ ไป อีกทั้งมีสวัสดิการของหน่วยงานที่สามารถใช้เป็ นหลักค้ าประกันสาหรับการขออนุมตั ิ
สิ นเชื่อดังกล่าว นอกจากนี้ผทู ้ ี่ขอสิ นเชื่ อส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี เพราะเป็ นช่วงอายุที่เริ่ มสร้าง
ครอบครัว มองหาที่อยูอ่ าศัย อย่างเช่น บ้าน ซึ่ งเป็ นหนึ่งในปั จจัย 4 ที่สาคัญต่อการดารงชีวติ สอดคล้องกับ
ผลการศึกษางานวิจยั ของประสงค์ ทองอินทร์ (2547) ที่ทาการศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้
บริ การสิ นเชื่อสวัสดิการของธนาคารออมสิ นสาขาพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผูใ้ ช้บริ การเป็ นเพศชาย มี
อายุระหว่าง 31-40 ปี ส่ วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพรับราชการพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ และลูกจ้างประจาหน่วยงานของรัฐ
การให้ความคิดเห็นต่อคุณค่าตราสิ นค้าของธนาคารอาคารสงเคราะห์โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็น
ด้วยมาก เมื่อวิเคราะห์คุณค่าตราสิ นค้าด้านต่าง ๆ พบว่า คุณค่าตราสิ นค้าด้านการรับรู ้ในตราสิ นค้ามีค่าเฉลี่ย
มากที่สุดคือ รองลงมาคือด้านภาพลักษณ์การเชื่อมโยงความสัมพันธ์กบั ตราสิ นค้า ด้านคุณภาพที่ถูกรับรู้
และด้านความภักดีต่อตราสิ นค้า ตามลาดับ ทั้งนี้เป็ นเพราะเมื่อผูใ้ ช้บริ การต้องการอยากมีบา้ นจะนึกถึง
ธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็ นอันดับแรก เนื่องจากมีชื่อเสี ยงยาวนานเป็ นที่รู้จกั และมีภาพลักษณ์ที่โดดเด่น
ในด้านการขอสิ นเชื่ อที่อยูอ่ าศัย และจากประสบการณ์การให้บริ การของธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่ผา่ นมา
ผูใ้ ช้บริ การเกิดความพึงพอใจจากการบริ การที่ได้รับและมีการแนะนาให้ผอู ้ ื่นมาใช้บริ การอยูเ่ สมอ
สอดคล้องกับแนวทฤษฎีของอาเคอร์ (Aaker. 1991) ที่กล่าวว่า คุณค่าตราสิ นค้าว่ามีองค์ประกอบด้วยกันอยู่
หลายส่ วน คือ ด้านการตระหนักรู้ชื่อของตราสิ นค้า ด้านคุณภาพที่ถูกรับรู้ ด้านการเชื่อมโยงของตราสิ นค้า
ด้านความภักดีที่มีต่อตราสิ นค้า ด้านสิ นทรัพย์ประเภทอื่นๆ กับตราสิ นค้า สิ่ งเหล่านี้นามาเพื่อใช้ตอบสนอง
ความต้องการและสร้างคุณค่าในตราของสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคที่เป็ นผูใ้ ช้บริ การได้ ทั้งนี้ คุณค่าตราสิ นค้าอยูใ่ น
ระดับที่ผใู ้ ช้บริ การยอมรับและมีทศั นคติที่ดีต่อการรับบริ การ ผูใ้ ช้บริ การสามารถเข้าใจและกลับมาใช้บริ การ
ซ้ าได้ซ่ ึ งเป็ นการแสดงความยึดมัน่ ที่มีต่อตราสิ นค้า อีกทั้งพยายามจูงใจให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดการรับรู ้และ
ตัดสิ นใจใช้บริ การนั้น ๆ สอดคล้องกับผลการศึกษางานวิจยั ของ เพญสุ ดา ประถากรึ ก (2545) ที่กล่าวไว้วา่
ไม่มีกิจกรรมหรื อตราสิ นค้าใดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการเชื่ อมโยงสู ง ดังนั้นจึงควรจัดรู ปแบบการตลาด
เชิงกิจกรรมที่มีความโดดเด่นและแปลกใหม่ จึงจะทาให้กิจกรรมน่าสนใจและมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น
ถึงแม้วา่ ผลการศึกษาจะมีความคิดเห็นแตกต่างกันในลาดับของการให้ระดับความสาคัญกับคุณค่า
ตราสิ นค้าในแต่ละด้าน แต่ผใู ้ ช้บริ การยังให้ความสาคัญกับคุณค่าตราสิ นค้าที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัย เนื่องจากเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการรับรู ้คุณค่าในด้านต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ น
ความรู ้สึกที่สะท้อนทัศนคติที่ดีต่อคุณสมบัติดา้ นต่าง ๆ ของตราสิ นค้า ทาให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความเชื่อมัน่
ทั้งนี้ที่อยูอ่ าศัยเป็ นปั จจัยหนึ่งที่สาคัญสาหรับคนส่ วนใหญ่เป็ นอย่างมากในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
สิ นเชื่อด้านที่อยูอ่ าศัย ซึ่ งกระตุน้ ให้ผใู ้ ช้บริ การที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายเลือกใช้บริ การ และให้ความสาคัญของ
การมีบา้ น ซึ่ งในขั้นตอนของการให้บริ การมีความสะดวกและรวดเร็ วเพื่อเป็ นการรักษามาตรฐานและ

ตอบสนองของผูใ้ ช้บริ การให้เป็ นไปตามความคาดหวังเพื่อสร้างภาพลักษณ์ความน่าเชื่ อถือให้กบั องค์กรทา
ให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความประทับใจและส่ งผลให้เกิดความภักดีต่อการบริ การต่อไป
ส่ วนคุณภาพการบริ การของธนาคารอาคารสงเคราะห์โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย เมื่อ
วิเคราะห์คุณภาพการบริ การด้านต่าง ๆ พบว่า คุณภาพการบริ การด้านความน่าเชื่ อถือ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
รองลงมาคือด้านการเข้าใจและรู้จกั ลูกค้า ด้านการตอบสนองลูกค้า ด้านการให้ความมัน่ ใจแก่ลูกค้า และด้าน
ความความเป็ นรู ปธรรมของบริ การ ตามลาดับ ทั้งนี้เป็ นเพราะธนาคารอาคารสงเคราะห์ถือเป็ นธนาคารของ
รัฐบาล สามารถสร้างความน่าเชื่อและความมัน่ ใจให้แก่ผใู ้ ช้บริ การในขอสิ นเชื่ อ นอกจากตัวของธนาคาร
แล้วพนักงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์เองก็มีบทบาทสาคัญอย่างมากต่อการสร้างคุณภาพการบริ การ
เพราะการที่พนักงานมีคามกระตือรื อร้น สามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้า รับฟังความคิดเห็น และ
สามารถแก้ไขปั ญหาให้กบั ผูใ้ ช้บริ การได้ตรงจุด ทาให้ลูกค้ารับรู ้และพึงพอใจ และตัดสิ นใจใช้บริ การ
สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของโอลิเวอร์ (Oliver. 1980) กล่าวไว้วา่ ความพึงพอใจวัดได้จากการ
ตัดสิ นใจของผูใ้ ช้บริ การว่ามีความพึงพอใจต่อการบริ การนั้นหรื อไม่ หากผูใ้ ช้บริ การเกิดความชอบ พึงพอใจ
ก็จะยินดีที่จะใช้บริ การ อีกทั้งยังแสดงออกถึงความภักดีไม่เปลี่ยนใจ และสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ
พาราสุ รามาน และคณะ (Parasuraman , Zeithml and Berry (1988) ได้ให้ความหมายของ คุณภาพบริ การ
(Service Quality) (1) ความน่าเชื่อถือ (reliability) ความถูกต้องของกระบวนการ เป็ นมุมมองที่ลูกค้าดูจาก
ความความสามารถในการให้บริ การของพนักงานบริ การได้อย่างถูกต้อง และสามารถให้บริ การได้ตามที่
สัญญาไว้ (2) การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า (responsiveness) มีความพร้อมที่จะให้บริ การกับ
ลูกค้าทันทีที่ลูกค้ามีความต้องการ และพร้อมให้ความช่วยเหลือ เมื่อลูกค้ามาติดต่อใช้บริ การ (3) การให้
ความมัน่ ใจ (assurance) หมายถึง ความรู้ในงานและความมีอธั ยาศัยของพนักงานบริ การที่พร้อมจะให้
คาอธิ บายขั้นตอนการให้บริ การ เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจในการให้บริ การตลอดจนเพื่อลดความไม่แน่ใจและ
ความเสี่ ยงของลูกค้าก่อนรับบริ การ (4) การให้ความใส่ ใจ (empathy) เป็ นความห่วงใยเอาใจใส่ ที่พนักงาน
บริ การมีให้กบั ลูกค้า พนักงานสามารถที่จะให้การสื่ อสารที่เข้าใจง่าย และจัดให้มีช่องทางที่ลูกค้าจะเข้าถึง
ข้อมูลของงานบริ การนั้นๆ ตลอดเวลา (5) ความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ (tangibles) คือ บริ การที่
นาเสนอออกมาเป็ นรู ปธรรมทาให้ลูกค้ารับรู ้ถึงการใช้บริ การนั้นๆ องค์ประกอบทางกายภาพที่ประกอบ
ขึ้นมาในการให้บริ การต่างๆ มีสถานที่ให้ลูกค้าที่เข้ารับบริ การนัง่ คอย มีเครื่ องอานวยความสะดวกต่างๆ ที่
ทันสมัยและเพียงพอ มีบุคลากรที่เพียงพอในการให้บริ การ
ส่ วนความคิดเห็นต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อของธนาคารอาคารสงเคราะห์ของประชากร
ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก ทั้งนี้เป็ นผลมาจากผูใ้ ช้บริ การพึงพอใจในการ
บริ การของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ไม่วา่ จะเป็ นโปรโมชัน่ ของอัตราดอกเบี้ย ที่ถูกกว่าธนาคารอื่น มี
ระยะเวลาในการผ่อนชาระที่ยาวนาน หรื อแม้แต่ความพึงพอใจในการบริ การของพนักงาน หรื อชื่อเสี ยงที่
ยาวนานของธนาคารอาคารสงเคราะห์น้ นั สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎี คอตเลอร์ ( Kotler. 2003)
ประกอบด้วยกระบวนการตัดสิ นใจ 5 ขั้นตอน คือ (1) การรับรู้ปัญหาหรื อความจาเป็ น (Problem or Need

Recognition) ไม่พอใจ หมายถึง การที่บุคคลรับรู ้ความต้องการของตนเองซึ่ งเกิดขึ้นเองหรื อเกิดจากสิ่ ง
กระตุน้ ความต้องการเมื่อเกิดถึงระดับหนึ่งจะเป็ นสิ่ งกระตุน้ บุคคลเรี ยนรู ้ถึงวิธีที่จะจัดการกับสิ่ งกระตุน้ จาก
ประสบการณ์ในอดีตทาให้เขารู ้วา่ จะตอบสนองอย่างไร (2) การแสวงหาข้อมูล (Information Search) เมื่อ
ความต้องการถูกกระตุน้ มากพอและสิ่ งที่สามารถตอบสนองความต้องการอยูใ่ กล้ผบู ้ ริ โภคจะดาเนิ นการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการทันทีแต่ถา้ ความต้องการไม่สามารถตอบสนองความต้องการจะถูกจดจาไว้เมื่อ
ความต้องการที่ถูกกระตุน้ ได้สะสมไว้มากพอ (3) การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เมื่อ
ผูบ้ ริ โภคได้ขอ้ มูลผูบ้ ริ โภคจะเกิดการเข้าใจและประเมินทางเลือกต่างๆ (4) การตัดสิ นใจซื้ อ (Purchase
Decision) จากการประเมินผลทางเลือก ผูบ้ ริ โภคจะต้องตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ที่เขาชอบมากที่สุด ปัจจัย
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการประเมินผลและการตัดสิ นใจซื้ อ (5) พฤติกรรมภายหลังการซื้ อ (Postpurchase
Feeling) เป็ นความรู ้สึกพอใจหรื อไม่พอใจภายหลังการซื้ อผลิตภัณฑ์ไปใช้แล้ว
จากการวิเคราะห์สมมติฐานข้อที่ 1 พบว่า คุณค่าตราสิ นค้าด้านการรับรู ้ในตราสิ นค้า ด้านคุณภาพที่
ถูกรับรู ้ และด้านความภักดีต่อตราสิ นค้า มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัยของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยผลของความมีอิทธิ พลระหว่างคุณค่า
ตราสิ นค้าต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้สินเชื่อที่อยูอ่ าศัย สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ Kotler, (2009) ที่กล่าว
ไว้วา่ คุณค่าตราสิ นค้า หมายถึงการให้ความสาคัญกับตราสิ นค้าโดยเป็ นการเพิ่มมูลค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์ คุณค่า
ตราสิ นค้าเป็ นสิ นทรัพย์ที่ไม่สามารถจับต้องได้แต่ส่งผลทางด้านการเงินขององค์กร และสอดคล้องกับ
แนวคิดของ นัทธมน หมทอง (2555) ที่กล่าวไว้วา่ คุณค่าตราสิ นค้า เป็ นกลุ่มของการเชื่ อมโยงและพฤติกรรม
ที่มีต่อลูกค้า โดยประโยชน์องตราสิ นค้าช่วยเพิ่มมูลค่า และสามารถสร้างผลกาไรให้มากกว่าการไม่มีตรา
สิ นค้า ทั้งนี้เนื่ องจากผูใ้ ช้บริ การรับรู ้ถึงชื่อเสี ยงของธนาคารอาคารสงเคราะห์พร้อมทั้งมีบริ การที่หลากหลาย
ของโปรโมชัน่ ดอกเบี้ย และสามารถตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริ การได้เป็ นอย่างดีจนทาให้เกิด
ความพึงพอใจ ดังนั้นผลจากงานวิจยั สรุ ปว่า คุณค่าตราสิ นค้าก็เป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
ของผูใ้ ช้บริ การ และสอดคล้องกับวิถีชีวติ ของคนในปั จจุบนั ที่ให้ความสาคัญกับการสื่ อสารตราสิ นค้าที่
ผูใ้ ช้บริ การตั้งใจเลือกทาให้เกิดความเชื่อถือและรับรู ้ในด้านที่ดีก็จะส่ งผลให้เกิดการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
สิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
จากการวิเคราะห์สมมติฐานข้อที่ 2 พบว่า คุณภาพการบริ การด้านความน่าเชื่ อถือ ด้านการให้ความ
มัน่ ใจแก่ลูกค้า และความเป็ นรู ปธรรมของบริ การมีอิทธิ พลต่อตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัยของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยผลของความมีอิทธิ พลระหว่างคุณภาพ
การบริ การซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของพราราสุ มานและคณะ ( Parasuraman, et al., (1985) ที่
กล่าวว่าคุณภาพการให้บริ การ หมายถึง คุณภาพบริ การเป็ นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการรับรู ้และความ
คาดหวังของผูใ้ ช้บริ การและผลลัพธ์ของการบริ การมาจากการกระบวนการประเมินของลูกค้าโดย
เปรี ยบเทียบระหว่างการรับรู ้ส่งมอบบริ การกับความคาดหวังของลูกค้า หากผูใ้ ช้บริ การได้รับบริ การที่กบั
ความคาดหวังก็จะก่อให้เกิดความพึงพอใจ และจะมีส่วนสนับสนุนการเลือกใช้บริ การในครั้งต่อ ๆ ไป

ดังนั้นผลจากงานวิจยั สรุ ปว่า คุณภาพการบริ การมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การเพราะ
หากผูใ้ บริ การเกิดความประทับใจ และรู ้สึกชื่นชอบในการบริ การที่มีคุณภาพ ที่สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของตนเองได้ก็จะทาให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความพึงพอใจและเลือกใช้บริ การมากที่สุด
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะเชิงวิชาการจากผลการวิจัย
(1) จากผลการศึกษาคุณค่าตราสิ นค้า พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นที่เห็นด้วยมาก
ในเรื่ อง ตราสิ นค้าของธนาคารทาให้เกิดการรับรู ้ ความเชื่ อมัน่ และมีการให้บริ การที่ดีมีความภักดี และ
น่าเชื่อถือ จากข้อมูลดังกล่าวสามารถทาให้ผปู ้ ระกอบการจัดสรรของโครงการต่าง ๆ เห็นถึงความสาคัญใน
เรื่ องของความแข่งแกร่ งของแบรนด์และภาพลักษณ์ขององค์กรในทางที่ดี ทาให้ผใู ้ ช้บริ การเลือกตัดสิ นใจใช้
บริ การสิ นเชื่ อได้หรื อจากนั้นธนาคารจะเน้นในเรื่ องของด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการบริ การก็เป็ นสิ่ งสาคัญ
ที่สุดที่ทาให้ผใู้ ช้บริ การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่ อของธนาคาร ข้อมูลนี้ จึงเป็ นข้อมูลที่สามารถนาไป
พัฒนาและสร้างกลยุทธ์ได้ (2) จากการศึกษาคุณภาพการบริ การ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความ
คิดเห็นที่เห็นด้วยมากในเรื่ อง คุณภาพการบริ การที่ทาให้เกิดมาตรฐานในการบริ การ เพื่อให้ผใู ้ ช้บริ การเกิด
ความมัน่ ใจต่อการใช้บริ การทุกครั้ง มีการอบรมทักษะการให้บริ การอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพและความ
ชานาญในการบริ การให้มากยิง่ ขึ้นรวมถึงการวางแผน ปรับปรุ ง พัฒนา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผูใ้ ช้บริ การและเป็ นการสร้างจุดแข็งในการแข่งขันระหว่างธนาคารพาณิ ชย์ดว้ ยกัน เนื่องจากพนักงาน
เป็ นหัวใจสาคัญในกระบวนการส่ งมอบบริ การที่ดีให้กบั ผูใ้ ช้บริ การและให้ความสาคัญกับการแจ้งข้อมูล
ข่าวสารหรื อแนะนาดอกเบี้ยใหม่ ๆ ให้แก่ผใู ้ ช้บริ การอย่างสม่าเสมอ เช่น การจัดบูธกิจกรรม ติดป้ าย
ประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงการแนะนาจากพนักงาน เป็ นต้น เพื่อเป็ นการสร้างแรงจูงใจในการใช้บริ การ อีก
ทั้งพนักงานงานควรมีความเข้าใจในความต้องการของผูใ้ ช้บริ การและบริ การด้วยความสุ ภาพ ถือเป็ นส่ วน
หนึ่งที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่ อที่อยูอ่ าศัยของผูใ้ ช้บริ การในที่สุด
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
(1) ศึกษาครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั เน้นศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูท้ ี่เคยใช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร
เท่านั้นดังนั้น ในการวิจยั ครั้งถัดไป ผูว้ จิ ยั ขอแนะนาให้ทาการศึกษากับกลุ่มประชากรหรื อกลุ่มตัวอย่างกลุ่ม
อื่น ๆ หรื อในสถานที่ที่แตกต่างกัน เพื่อสามารถนาไปปรับใช้เพื่อให้การบริ การดีมากขึ้น และเพื่อสร้างความ
พึงพอใจสู งสุ ดให้กบั ผูใ้ ช้บริ การ เช่น กลุ่มผูท้ ี่ยงั ไม่เคยใช้บริ การของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ว่าปั จจัยอะไร
ที่จะส่ งผลให้เกิดการใช้บริ การหรื อการวิจยั ในพื้นที่อื่น ๆ ที่ไม่ใช่กรุ งเทพมหานครเพื่อจะได้ทราบถึงความ
ต้องการของผูใ้ ช้บริ การได้อย่างทัว่ ถึง และนามาเปรี ยบเทียบเพื่อหาความแตกต่างของความต้องการในแต่ละ
พื้นที่ อันจะเป็ นประโยชน์สาหรับผูใ้ ช้บริ การเกี่ยวกับสิ นเชื่อด้านที่อยูอ่ าศัยในการกาหนดกลยุทธ์ทาง

การตลาดที่สามารถตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริ การได้ (2) ศึกษาวิจยั ครั้งต่อไปควรศึกษาปั จจัยด้าน
อื่น ๆ ที่อาจมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การหรื อด้านความภักดีต่อธนาคาร อาทิ ปั จจัยด้านแรงจูงใจ
ปั จจัยด้านค่านิยม เป็ นต้น เพราะจะได้ทราบข้อมูลที่ครอบคลุมถึงความต้องการที่แท้จริ งของผูใ้ ช้บริ การใน
ปัจจุบนั (3) การศึกษาวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ ซึ่ งการวิจยั ครั้งต่อไป ผูว้ จิ ยั แนะนาว่าควรใช้วธิ ี
การศึกษาเชิงคุณภาพเข้ามามีส่วนร่ วมในการวิจยั ควบคู่ไป เช่น การสัมภาษณ์ผใู ้ ช้บริ การธนาคารแบบเชิงลึก
การระดมสมอง และการสังเกต เป็ นต้น เพื่อให้เห็นภาพแนวความคิดที่มีความละเอียดและชัดเจนมากยิง่ ขึ้น
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