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บทคัดย่อ 

งานวิจยัฉบบัน้ีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธนาคารของลูกคา้กลุ่ม Gen 
Y ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชก้ารตดัสินใจ 5 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นการตระหนกัถึงปัญหา ดา้นการคน้หา
ขอ้มูลของการบริการสินเช่ือ ดา้นประเมินตวัเลือกอ่ืน ดา้นการตดัสินใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการสินเช่ือ และ 
ดา้นพฤติกรรมหลงัการบริการเลือกสินเช่ือ รวมถึงขอ้มูลส่วนบุคคล ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และธนาคารท่ีสนใจ ทั้งน้ีเพ่ือให้ทราบถึงกระบวนการตดัสินใจ
ของลูกคา้กลุ่ม Gen Y ในการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือของธนาคารท่ีสนใจ และน าผลท่ีไดไ้ปใชเ้ป็นแนวทางใน
การก าหนดนโยบายสินเช่ือของธนาคารใหส้อดคลอ้งต่อความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ทั้งน้ีประชากร
ท่ีท าการศึกษา คือ กลุ่มคน Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 2,944,013 คน เคร่ืองมือท่ีใชท้ าการส ารวจ
โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ผ่านระบบออนไลน์ Google Docs โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบสุ่ม
อยา่งง่าย (Simple Random Sampling) กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน 

ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มลูกคา้ Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานครไดแ้สดงความคิดเห็นในการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการสินเช่ือธนาคารท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 27-
32 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน/รับจา้ง รายไดเ้ฉล่ียต่อ
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เดือน 15,0001-25,000 บาท และธนาคารท่ีสนใจคือ ธนาคารกสิกรไทย โดยขอ้มูลส่วนบุคคลเหล่าน้ีมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธนาคารของลูกคา้กลุ่ม Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดบั
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากโดยเรียงล าดบัไดด้งัน้ี คือ ดา้นพฤติกรรมหลงัการ
บริการเลือกสินเช่ือ ดา้นประเมินตวัเลือกอ่ืน ดา้นการตดัสินใจท่ีเก่ียวข้องกบัการบริการสินเช่ือ ดา้นการ
ตระหนกัปัญหา และดา้นการคน้หาขอ้มูลของการบริการสินเช่ือ ตามล าดบั 

 
ค าส าคัญ: การตดัสินใจเลือก; สินเช่ือธนาคาร; ลูกคา้กลุ่ม Gen Y 

ABSTRACT 

This research has the objectives to study the decision on selecting loan provided of commercial bank 
by customer Gen – Y in Bangkok, using for five aspects of decision include problem recognition, information 
search of loan provided of commercial bank, Evaluation of alternatives, decision of loan provided of 
commercial bank And behavior after loan selection service This includes personal information for gender, 
age, personal status, education level, occupation and average monthly income and interested banks. This is to 
be aware of the decision-making process of Gen Y in choosing the bank’s credit services and use the results 
as a guide to determine the bank’ s credit policy in accordance with the needs of the target group.  The 
population studied is customer Gen –  Y in Bangkok of 2,944,013 people.  A questionnaire is form used via 
Google Docs online system by using simple random sampling method of 400 people. 
 The research found that. There were 400 users of customer Gen – Y in Bangkok had commented on 
for the decision on selecting loan provided of commercial bank who answered the questionnaire. Most of them 
were female, aged 27-32 years and single status.  Have a bachelor’s degree, work in private company The 
average monthly income is 15,0001- 25,000 baht and interested banks for Kasikorn Bank.  The personal 
information are affecting the decision on selecting loan provided of commercial bank by customer Gen – Y in 
Bangkok area overall at a high level, Which can be ordered as follows:  behavior after loan selection service, 
Evaluation of alternatives, decision of loan provided of commercial bank, decision include problem 
recognition and information search of loan provided of commercial bank, respectively 
 
Keywords: The decision making; On loan provided by commercial banks; Customer GEN –Y 
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บทน า 

สถาบนัการเงินมีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจการเงินของประเทศ โดยท าหนา้ท่ีระดม
และจดัสรรเงินทุนแก่ภาคเศรษฐกิจ การช าระราคาและบริการ การบริหารความเส่ียง รวมถึงการใหข้อ้มูลทาง
การเงินเพ่ือการตดัสินใจ  ดงันั้นสถาบนัการเงินจึงเป็นส่ือกลางทางการเงิน ซ่ึงพระราชบญัญติัธุรกิจสถาบนั
การเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔ ไดใ้ห้ความหมายของ ธุรกิจสถาบนัการเงิน ว่า ธุรกิจธนาคารพาณิชย ์ธุรกิจ
เงินทุน และ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และใหห้มายความรวมถึงการประกอบธุรกิจของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 
อีกทั้ งยงัได้ให้ความหมายของ ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ว่า การประกอบธุรกิจรับฝากเงินหรือรับเงินจาก
ประชาชนท่ีตอ้งจ่ายคืนเม่ือทวงถาม หรือเม่ือส้ินระยะเวลาอนัก าหนดไว ้และใชป้ระโยชน์จากเงินนั้นโดยวิธี
หน่ึงวิธีใด เช่น ให้สินเช่ือ ซ้ือขายตัว๋แลกเงินหรือตราสารเปล่ียนมืออ่ืนใด ซ้ือขายเงินปริวรรตต่างประเทศ  
ลกัษณะส าคญัของธนาคารพาณิชย์ คือเป็นส่ือกลางทางการเงินท่ีระดมเงินออกจากประชาชนในรูปของเงิน
ฝาก ไม่ว่าจะเป็นเงินฝากกระแสรายวนั เงินฝากประจ า และเงินฝากออมทรัพย ์อีกทั้งยงัเป็นแหล่งเงินกู้ท่ี
เก่ียวกบัการคา้และการพาณิชย ์เป็นตน้  

จากผลการด าเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย ์ไตรมาส 2 ปี 2563 ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ความ
เส่ียงสถาบนัการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าผลการด าเนินงานของระบบธนาคารพาณิชยมี์ความ
มัน่คงระดบัเงินกองทุนและเงินส ารองอยู่ในระดบัสูงสามารถสนบัสนุนระบบเศรษฐกิจการเงินในภาวะท่ีทา้
ทายในระยะต่อไปได ้มาตรการช่วยเหลือลูกหน้ีและการผ่อนปรนการจดัชั้นลูกหน้ี ช่วยสนบัสนุนสินเช่ือและ
ชะลอการดอ้ยลงของคุณภาพสินเช่ือระบบธนาคารพาณิชย ์ขณะท่ีผลประกอบการของระบบธนาคารพาณิชย์
ปรับตวัลดลงจากการกนัส ารองเพ่ิมข้ึน เพ่ือเตรียมรองรับคุณภาพสินเช่ือท่ีอาจดอ้ยลงจากผลกระทบของ 
COVID-19 ซ่ึงภาพรวมการเติบโตของ 

สินเช่ือระบบธนาคารพาณิชยใ์นไตรมาส 2 ปี 2563 เพ่ิมข้ึนมาอยู่ท่ีร้อยละ 5.0 เทียบกบัระยะเดียวกนั
ปีก่อน จากร้อยละ 4.1 ในไตรมาสก่อน โดยท่ีสินเช่ือธุรกิจ (ร้อยละ 65.2 ของสินเช่ือรวม) ขยายตวัท่ีร้อยละ 5.1 
ตามการใชสิ้นเช่ือของภาครัฐ และธุรกิจขนาดใหญ่ ส าหรับสินเช่ือ SMEsไดรั้บการสนบัสนุนจากมาตรการ
สินเช่ือดอกเบ้ียต ่า (soft loan) เป็นผลใหห้ดตวัในอตัราท่ีลดลง สินเช่ืออุปโภคบริโภค (ร้อยละ 34.8 ของสินเช่ือ
รวม) ขยายตวัร้อยละ 4.8 ชะลอลงจากไตรมาสก่อนในเกือบทุกประเภทสินเช่ือ สอดคลอ้งกบัการหดตวัของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ขณะท่ีสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัขยายตวัเพ่ิมข้ึนสอดคลอ้งกบัอุปสงคใ์นตลาดท่ีอยูอ่าศยัท่ีปรับดี
ข้ึนภายหลงัการทยอยผ่อนคลายมาตรการปิดเมือง แต่อย่างไรก็ตามการท่ีภาครัฐออกมาตรการ LTV และภาษี
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีประกาศใชใ้นปี 2563 นั้นท าใหผู้บ้ริโภคมีความตระหนกัต่อการซ้ือท่ีอยู่อาศยัมากข้ึน
และท าให้ผูป้ระกอบการชะลอการเปิดโครงการใหม่และตอ้งจูงใจดว้ยโปรโมชัน่แทน ยกตวัอย่างเช่น การ
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ปรับลดราคาของคอนโดมิเนียม ทาวน์เฮาส์ อย่างต่อเน่ืองหรือการใหส่้วนลด เพ่ือง่ายต่อการตดัสินในซ้ือมาก
ข้ึน จะเห็นไดว้่ามนุษยมี์ความตอ้งการปัจจยัพ้ืนฐานในการด ารงชีพ หรือท่ีเคยไดย้ินว่า “ปัจจยั 4” อนัไดแ้ก่ 
บา้นท่ีอยูอ่าศยั อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม และยารักษาโรค ซ่ึงท่ีอยูอ่าศยันบัวา่มีความจ าเป็นอยา่งมากต่อการด ารงชีพ 
โดยเป็นความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานในชีวิตของมนุษยแ์ละแสวงหามาเพ่ือใหไ้ดค้รอบครองหรือไดก้รรมสิทธ์ิเป็น
ของตนเอง เพราะการมีท่ีอยู่อาศยัท าใหชี้วิตมีความมัน่คง สะดวกสบาย แต่การจะมีท่ีอยู่อาศยัเป็นของตนเอง
นั้นไม่ใช่เร่ืองง่าย เน่ืองจากตอ้งมีก าลงัเงินในการซ้ือมากพอ ซ่ึงก าลงัเงินของแต่ละบุคคลไม่เท่ากนับางท่าน
อาจมีเงินกอ้นท่ีเพียงพอโดยเลือกท่ีจะซ้ือท่ีอยู่อาศยัเป็นเงินกอ้นโดยหลีกเล่ียงการเป็นหน้ี แต่กบับางท่านท่ีมี
ก าลงัเงินนอ้ยแต่มีความตอ้งการท่ีจะซ้ือท่ีอยูอ่าศยัโดยเลือกท่ีจะท าธุรกรรมสินเช่ือกบัธนาคารพาณิชยแ์ทนโดย
เลือกเป็นการผ่อนช าระ แน่นอนการตดัสินใจในการท าธุรกรรมกบัธนาคารมีกระบวนการตดัสินใจในการ
เลือกใชบ้ริการสินเช่ือธนาคารเขา้มาเก่ียวขอ้ง ซ่ึงกลุ่มคนท่ีสามารถซ้ือท่ีอยูอ่าศยัไดจ้ะเป็นกลุ่มคนในวยัท างาน 
ซ่ึงกลุ่มท่ีมีอิทธิพลต่อตลาดอยา่งมาก จะมีอายรุะหวา่ง 23-38 ปี หรือเรียกกลุ่มคนเหล่าน้ีวา่ Generation Y หรือ 
Gen Y เน่ืองจากกลุ่มคนเหล่าน้ีก าลงัอยู่ในช่วงสร้างเน้ือสร้างตวั แต่ผลการวิจยัพบว่าพฤติกรรมคนกลุ่มน้ี
จบัจ่ายใชส้อยมาก เป็นหน้ีเร็ว เงินออมนอ้ย แต่กเ็ป็นกลุ่มท่ีพร้อมเปิดรับค าแนะน าในเร่ืองของความรู้ทางดา้น
บริหารการจดัการเงินเช่นกนั โดยจากการส ารวจความหวงัของ Gen Y ส่ิงท่ีตอ้งมีก่อนอายุ 40 ปี ไดแ้ก่ บา้น 
48% รถยนต ์22 % เงินออมและสินทรัพยอ่ื์นประมาณ 13% 

ดงันั้นผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธนาคารของลูกคา้
กลุ่ม Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือน าขอ้มูลท่ีส าคญัมาท าการปรับปรุงคุณภาพและใชเ้ป็นแนวทางใน
การก าหนดสินเช่ือธนาคารพาณิชยท่ี์จะสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ได ้

 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

เพ่ือศึกษาการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธนาคารของลูกคา้กลุ่ม Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ขอบเขตของการวจิยั 
ขอบเขตด้านเน้ือหา 

ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได ้ 

ตัวแปรตาม ไดแ้ก่ การตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือธนาคารโดยเน้นสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัของ

ลูกคา้กลุ่ม Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ใน 5 ดา้น ดงัน้ี (1) ดา้นการตระหนกัถึงปัญหา (2) ดา้นการ

คน้หาขอ้มูลของบริการสินเช่ือ (3) ดา้นการประเมินตวัเลือกอ่ืน (4) ดา้นการตดัสินใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
บริการสินเช่ือ (5) ดา้นพฤติกรรมหลงัการบริการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือ 
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ขอบเขตด้านประชากรกลุ่มและตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ กลุ่ม Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 2,944,013 คน (ขอ้มูล ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จากส านกับริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) แต่เน่ืองจากไม่
ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนท่ีตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธนาคาร ผูวิ้จยัจึงใชวิ้ธีค านวณขนาดตวัอย่าง
ดว้ยวิธีการใชสู้ตรไม่ทราบจ านวนประชากรของ W.G.Cochran ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ซ่ึงก าหนดค่าความ
คลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 5% ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน 

 
       ขอบเขตด้านระยะเวลา 

ผูวิ้จยัก าหนดระยะเวลาในการศึกษาและเกบ็ขอ้มูลตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
 

ประโยชน์จากการศึกษาวจิยั 
1. เพ่ือทราบถึงกระบวนการตดัสินใจของลูกคา้กลุ่ม Gen Y ในการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือของธนาคาร 
2. เพ่ือน าผลจากการศึกษาท่ีได้ไปเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายสินเช่ือของธนาคารให้

ตอบสนองต่อความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

ตวัแปรอิสระ          ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล 

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. ระดบัการศึกษา 
5. อาชีพ 
6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
7. ธนาคารท่ีสนใจ 
 
 

การตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือธนาคาร

ของลูกค้ากลุ่ม Gen Y ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

1. ดา้นการตระหนกัถึงปัญหา 

2. ดา้นการคน้หาขอ้มูลของการบริการ

สินเช่ือ 

3. ดา้นประเมินตวัเลือกอ่ืน 

4. ดา้นการตดัสินใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

บริการสินเช่ือ 

5. ดา้นพฤติกรรมหลงัการบริการเลือก

สินเช่ือ 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัการตดัสินใจ 
คคันางค ์มณีศรี (2554) การตดัสินใจ (Decision making) คือการคิดแบบอุปนยัและนิรนยั ซ่ึงช่วยให้

เกิดการตดัสินใจใหม่ๆ และเกิดความเช่ือใหม่ๆ โดยท่ีเราตอ้งท าให้ความเช่ือออกมาเป็นการกระท า ซ่ึงใน
บางคร้ังอาจเลือกท าการตดัสินใจไดเ้ลยทนัทีและการเลือกตวัเลือกเหล่านั้นจะตอ้งเป็นวิธีการหรือส่ิงท่ีดีท่ีสุด
เพียงส่ิงเดียว การเลือกมี 2 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี เลือกผลลพัธ์ (Outcome) ท่ีดึงดูดใจท่ีสุด และ เลือกวิธีท่ี
เป็นไปไดม้ากท่ีสุด เพ่ือท่ีจะท าใหบ้รรลุเป้าหมายและไดผ้ลลพัธ์อนัเกิดจากการตดัสินใจ  

Kotler (2006,P.181)ไดก้ล่าววา่บทบาทส าคญัของจิตวิทยาขั้นพ้ืนฐานของมนุษยใ์นเร่ืองกระบวนการ
ตัดสินสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคมีโมเดล 5 ขั้นตอน ซ่ึงประกอบด้วย การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การ
ประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ ดงัภาพดา้นล่าง โดยท่ีผูบ้ริโภคไม่
จ าเป็นตอ้งท าตามกระบวนการทั้ง 5 ขั้นตอน หรือ อาจขา้มขั้นตอนใด ขั้นตอนหน่ึง หรืออาจจะยอ้นกลบัมาท า
กระบวนการใดกระบวนการหน่ึง 

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัการบริการ 
ชยัสมพล ชาวประเสริฐ (2552) ไดก้ล่าวว่า การบริการ หมายถึง กระบวนการส่งมอบสินคา้ท่ีไม่มี

ตวัตน (Intangible goods) ของธุรกิจใหก้บัผูรั้บบริการ ซ่ึงสินคา้ท่ีไม่มีตวัตนนั้นจะตอ้งสามารถตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของผูรั้บบริการจนกระทัง่น าไปสู่ความพึงพอใจ 

วีระพงษ ์เฉลิมจิระรัตน ์(2553) ไดใ้หค้วามหมายของค าวา่ บริการ วา่หมายถึง ส่ิงท่ีไม่มีตวัตน จบัตอ้ง
ไม่ไดแ้ละเป็นส่ิงท่ีไม่ถาวร เป็นส่ิงท่ีย่อมเส่ือมสลายไปอย่างรวดเร็ว โดยการบริการนั้นจะเกิดข้ึนจากการ
ปฏิบติัของผูใ้หบ้ริการโดยเป็นการส่งมอบการบริการนั้นส่งต่อไปยงัผูรั้บบริการหรือลูกคา้ เพ่ือใชบ้ริการนั้น
โดยทนัทีหรือภายในระยะเวลาอนัใกลท่ี้มีการใหบ้ริการนั้น 

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัสินเช่ือ 
ภิเษก ชยันิรันดร์ (2553, หนา้ 9-16) สินเช่ือ คือ ความสามารถหรืออ านาจในการท่ีจะไดม้าซ่ึงสินคา้

หรือบริการ เพ่ือน าส่ิงเหล่าน้ีมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในปัจจุบนั (หรือแมแ้ต่ไดไ้ปซ่ึงเงินนั้นเอง) โดยมีค ามัน่
สญัญาวา่จะช าระเงินคืนในอนาคต  

ความรู้เกีย่วกบัสินเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัย 
เอกรัฐ วงศว์ีระกลุ (2553) กล่าววา่ สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยันั้น หมายถึง สินเช่ือท่ีใหแ้ก่บุคคลทัว่ไป เพ่ือ

เป็นการจดัหาอสังหาริมทรัพยม์าใชป้ระโยชน์เพ่ือการอยู่อาศยั โดยแยกเป็นการจดัหาท่ีดิน เพ่ือการปลูกสร้าง
บา้น หรือท่ีดินพร้อมบา้นท่ีอยู่อาศยั หรือห้องชุดในอาคารชุดเพ่ืออยู่อาศยัรวมทั้งอาคารพาณิชยแ์ละตึกแถว
สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัยนั้ นเป็นสินเช่ือประเภทหน่ึงซ่ึงสถาบันการเงินให้แก่บุคคล  2 กลุ่ม อันได้แก่ 
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ผูป้ระกอบการเพ่ือเป็นการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย ์จดัสรรท่ีดิน จดัหาหรือจดัสร้างบา้นหรือบา้น
พร้อมท่ีดิน หอ้งชุดในอาคารชุด รวมทั้งอาคารพาณิชยห์รือตึกแถว ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการอยูอ่าศยั หรือเพ่ือ
ซ้ือท่ีดินเพ่ือการปลูกสร้างท่ีอยู่อาศยัของตนเองหรือ ซ้ือท่ีดินพร้อมบา้นพกัอาศยัหรืออาคารพาณิชยห์รือห้อง
ชุดในอาคารชุด เพ่ือเป็นท่ีอยู่อาศัยของตนเอง รวมถึงเพ่ือการปลูกสร้างเป็นหลักประกันในการกู้ยืม
องคป์ระกอบพ้ืนฐานของสินเช่ือนั้น มีรายละเอียดดงัน้ี เงินดาวน ์ เงินตน้ ระยะเวลากูย้ืม ดอกเบ้ีย ค่างวดท่ีผอ่น
ช าระรายเดือน ดอกเบ้ีย และช าระคืนเงินตน้ หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาสินเช่ือท่ีส าคญัมี 3 ประการ คือ หลกั
ความสามารถของการช าระหน้ี หลกัประกนัเงินกู ้และหลกัคุณสมบติัส่วนตวัของผูกู้ ้

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัเจเนอเรชันวาย 
              ศูนยวิ์จยัเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิย ์(2557) ไดก้ล่าวสรุปผลงานวิจยัไวว้า่ กลุ่มGeneration 
Y (Gen Y) เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อตลาดมากท่ีสุด เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีมีขนาดใหญ่ โดยคนกลุ่มน้ีจะ
เกิดใน ค.ศ. 1981-2000 โดยมีจ านวนประชากรโดยประมาณ 19 ลา้นคน หรือเกือบ 1 ใน 3 ของประเทศ และท่ี
ส าคญัรายไดข้องคนกลุ่มน้ีค่อนขา้งสูง ถึงแมว้่าจะอยู่ในวยัช่วงอายุ 15-34 ปี อีกทั้งยงัมีอตัราการใชจ่้ายต่อ
รายไดท่ี้สูงท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มคนเจเนอรเรชนัอ่ืนคนกลุ่มเจเนอเรชนัวาย เติบโตในยคุท่ีมีการใชง้าน
อินเทอร์เน็ตและส่ือโซเชียลมีเดียท่ีก าลงัแพร่หลาย คนกลุ่มน้ีจึงมีความสนใจทางด้านไอทีและด้านการ
ติดต่อส่ือสารออนไลน์ จึงส่งผลต่อทิศทางการตลาดของภาคธุกิจในยุคดิจิทลั ดงันั้นจึงกล่าวไดว้่า ตลาดเจ
เนอเรชนัวาย จึงถือเป็นโอกาสและเป็นตลาดท่ีสร้างความทา้ทายท่ีส าคญัของธุรกิจสินคา้อุปโภคบริโภคของ
ไทย 

นนฑพร ป่ินวิเศษ (2561) ไดก้ล่าววา่ เขาคิดวา่เจเนอเรชนัวายเป็นกลุ่มคนท่ีอยู่ในช่วง พ.ศ.2523-2543 
อีกทั้งเขามองว่าสังคมไทยมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา โดยเฉพาะการพฒันา
เทคโนโลยีและการส่ือสาร ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเองส่งผลใหพ้ฤติกรรมและทศันคติของคนไทยท่ีเกิดและเติบโตมาใน
ช่วงเวลาน้ีมีแนวคิดและพฤติกรรมท่ีแตกต่างจากคนรุ่นก่อน เน่ืองจากเจเนอเรชนัวายไดเ้ติบโตมาในช่วงท่ี
เศรษฐกิจโลกมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง โดยการพฒันาน้ีนั้น เกิดจากคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต เร่ิมเขา้มามี
บทบาทมากข้ึนเป็นทวีคูณ ซ่ึงเป็นการเปล่ียนพฤติกรรมในการใชชี้วิตของผูค้น จนท าใหก้ลุ่มเจเนอเรชนัวายมี
ความเช่ียวชาญในเทคโนโลยีเป็นอยา่งมาก 

งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
เอกรัฐ วงศ์วีระกุล (2553) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยกบั

ธนาคารพาณิชย ์ของคนท างานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ผลการศึกษาพบวา่ 
1. กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีช่วงอายุระหว่าง 20-39 ปี ซ่ึงมีสถานภาพสมรส / อยู่ดว้ยกนั มี

การศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน มีสถานท่ีท างานอยู่ในจงัหวดัพระ
นครศรีอยทุธยา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนั้น ต ่ากวา่ 15,000 บาท 
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2. กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ มีท่ีอยู่อาศยัประเภท ทาวน์เฮาส์ ทาวน์โฮม ซ่ึงราคาท่ีอยู่อาศยัต ่ากว่า 1 ลา้น
บาท โดยมีวตัถุประสงคใ์นการถือครองเพ่ืออยูอ่าศยัเท่านั้น และมีวตัถุประสงคก์ารขอสินเช่ือเพ่ือซ้ือ 
ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็น โดยรอบบริเวณท่ีอยู่อาศยัจ าเป็นจะตอ้งมี คือ สถานศึกษา ตลาดสด 
หา้งสรรพสินคา้ / ร้านสะดวกซ้ือ และสถานีรถประจ าทาง โดยการรับขอ้มูลข่าวสารสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั
จะมาจากส่ือโทรทศันม์ากท่ีสุดและปัจจุบนัไม่ไดใ้ชบ้ริการสินเช่ือท่ิอยูอ่าศยักบัธนาคารพาณิชย ์

3. การวิเคราะห์ปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยักบัธนาคารพาณิชยพ์บวา่ โดยรวมอยู่
ในระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจมาก ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามนั้นให้
ความส าคัญมากท่ีสุด นั้นก็คือวงเงินกู้สูงสุดท่ีธนาคารให้ได้ รองลงมานั้นก็คืออัตราดอกเบ้ีย 
ระยะเวลาการผ่อนช าระ การบริการท่ีดีของพนักงาน ความรวดเร็วในเร่ืองของการด าเนินการ 
ค่าธรรมเนียมในการให้บริการ การสนบัสนุนวงเงินอ่ืนๆ การไม่บงัคบัให้ท าประกนัความคุม้ครอง
เงินกู ้ความสะดวกในการติดต่อกบัธนาคาร และส่ือประชาสมัพนัธ์ 

4. กลุ่มตวัอย่างท่ีเก่ียวขอ้งกบั เพศ อายุ สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยักบัธนาคารพาณิชยไ์ม่แตกต่างกนั 

5. กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยักบัธนาคารพาณิชยท่ี์ต่างกนั 

6. กลุ่มตวัอย่างท่ีมี ประเภทท่ีอยู่อาศยั ราคาของท่ีอยู่อาศยั วตัถุประสงคใ์นการถือครองท่ีอยู่อาศยั และ
วตัถุประสงคใ์นการขอสนบัสนุนสินเช่ือ ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ี
อยูอ่าศยักบัธนาคารพาณิชยไ์ม่แตกต่างกนั 

อนุรักษ ์เพชรอินทร์ (2558) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือส่วนบุคคล
ของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือส่วนบุคคลธนาคารยูโอบี จากดั (มหาชน) ซ่ึงผลการวิจยัพบว่า ผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือส่วน
บุคคลของธนาคารยูโอบี จ ากดั (มหาชน) ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างจ านวน 300 คน เป็นกลุ่มท่ีให้ความส าคญักับ
ปัจจยัส่วนบุคคลในการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือส่วนบุคคลธนาคารยูโอบี (มหาชน) ในภาพรวมนั้นอยู่ในระดบั
ปานกลาง ซ่ึงค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.30 ทั้งน้ีความตอ้งการเติมเต็มชีวิตมีความส าคญัอยู่ในระดบัมากและมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดเท่ากบั 3.50 และกลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญักบัความตอ้งการปัจจยัส่ีมีค่าเฉล่ียซ่ึงนอ้ยท่ีสุด มีค่าเท่ากบั 
3.15 อีกทั้งกลุ่มตวัอย่างยงัใหค้วามส าคญักบัปัจจยัทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือของธนาคารยโูอ
บี จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงในภาพรวมนั้นอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.33 นอกจากน้ีปัจจยัทางการ
ตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์มีความส าคญัในระดบัมากและยงัมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 3.80 นอกจากน้ีกลุ่มตวัอย่าง
ยงัใหค้วามส าคญักบัปัจจยัทางการตลาดในดา้นของราคา ซ่ึงมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 3.22 

วิรัลฐิตา แจง้เปล่า (2559) ไดศึ้กษาเร่ืองการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือของสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูชลบุรี จ ากดั ผลการศึกษาพบว่า สมาชิกสหกรณ์เป็นเพศหญิง จ านวน 297 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 74.25 มี
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สถานภาพสมรส จ านวน 197 ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 49.25 โดยมีอายุมากกว่า 50 ปี จ านวน 128 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อย
ละ 32.00 โดยมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 25 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 62.75 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
15,000-20,000 บาท ซ่ึงเพศ อายุ และสถานภาพต่างกนันั้น มีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการด้าน
สินเช่ือของสหกรณ์ออมทรัพยค์รู จ ากดั และสมาชิกสหกรณ์ท่ีมีระดบัการศึกษาและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ี
แตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการดา้นสินเช่ือของสหกรณ์ออมทรัพยค์รู จ ากดัท่ีแตกต่างกนั และ
คุณภาพการบริการมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการดา้นสินเช่ือเงินกูส้ามญั เงินกูส้ามญั ATM และเงินกูเ้พ่ือ
เหตุฉุกเฉิน  เน่ืองจากสหกรณ์ออมทรัพยค์รู ชลบุรี จ ากดั มีคุณภาพการบริการต่อสมาชิกและผูเ้ขา้มาใชบ้ริการ
อยู่ในระดบัท่ีสูง อาทิเช่น การใหบ้ริการดว้ยความสุภาพอ่อนนอ้ม สะดวกรวดเร็ว อีกทั้งขอ้มูลมีความถูกตอ้ง
แม่นย  า บริการไดอ้ยา่งถูกตอ้งและทัว่ถึง ตลอดจนเจา้หนา้ท่ีนั้นไดส้ร้างความมัน่ใจ ไม่ว่าจะเป็นการเก็บรักษา
ความลบัของผูเ้ขา้มาใช้บริการ และสามารถตอบขอ้สงสัยและพร้อมให้ค าแนะน า รวมถึงส่วนประสมทาง
การตลาด ไม่ว่าจะเป็น ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและด้านการส่งเสริมทาง
การตลาด เป็นส่ิงท่ีกระตุน้ให้เกิดการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการดา้นสินเช่ือของสหกรณ์ฯ ไม่ว่าจะเป็นเงินกู้
สามญั  เงินกูส้ามญั ATM และเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉิน 

 พชยรัฐ มีลาภ และ จรัชวรรณ จนัทรัตน์ (2559) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการขยายตวัของสินเช่ือเคหะ
ธนาคารออมสิน ในเขตจงัหวดัอุบลราชธานี ผลการวิจยัพบว่า ลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหวา่ง 
41-50 ปี มีสถานภาพสมรสแลว้ ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย โดย
มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 20,001 – 30,000 บาท ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการเก่ียวขอ้งกบัการ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือ  โดยภาพรวมนั้นอยู่ในระดบัปานกลาง แต่หากพิจารณาเป็นรายดา้น ดา้น
พนกังานบริการ อยู่ในเกณฑม์าก รองลงมาคือ ดา้นผลิตภณัฑ ์และ ดา้นราคาตามล าดบั  ส่วนการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการสินเช่ือเคหะธนาคารออมสินในเขตจงัหวดัอุบลราชธานี พบว่าภาพรวมของการแสดงความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย หากพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นตระหนกัถึงความตอ้งการ อยูใ่นเกณฑม์าก รองลงมา 
คือ ดา้นการประเมินทางเลือก โดยเฉพาะหัวขอ้ความมัน่คง และช่ือเสียงธนาคาร และดา้นการเสาะแสวงหา
ขอ้มูล อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ภณิษา ไพรพฤกษ ์(2560) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชสิ้นเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา สาขาถนนสุขุมวิท ชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า ลูกคา้ให้ความส าคญัในทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก โดย
อนัดบัแรก คือดา้นบุคลากร รองลงมาคือดา้นกระบวนการใหบ้ริการและความน่าเช่ือถือตามล าดบั โดยท่ีปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑห์รือการใหบ้ริการลูกคา้ใหค้วามส าคญัในเร่ืองเง่ือนไขดา้นคุณสมบติัของผูกู้ ้ปัจจยัดา้นราคาให้
ความส าคญัในเร่ืองค่าธรรมเนียมในการจัดการเงินกู ้อนัไดแ้ก่ ค่านิติกรรมสัญญา  ดา้นการส่งเสริมทาง
การตลาดจะให้ความส าคัญในเร่ืองของความรวดเร็วของบุคลากรธนาคารในการแก้ไขข้อขัดข้องใน
กระบวนการของการอนุมติัสินเช่ือ ดา้นกระบวนการให้บริการให้ความส าคญัเก่ียวกบัระยะเวลาท่ีใชใ้นการ
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พิจารณาวงเงินสินเช่ือสั้นกวา่ธนาคารอ่ืน ดา้นความมัน่คงใหค้วามส าคญัในเร่ืองแนวโนม้ท่ีธนาคารอาจจะตอ้ง
เลิกกิจการหรือลม้ละลาย ดา้นความเช่ือถือใหค้วามส าคญัในเร่ืองของความถูกตอ้งในการให้บริการแก่ลูกคา้ 
และสุดทา้ยดา้นช่ือเสียงของธนาคารใหค้วามส าคญักบัการด าเนินกิจกรรมท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
ของธนาคาร 

 
วธีิด าเนินการวจิยั 
เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey research) และใชวิ้ธีการเกบ็ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) 
 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ กลุ่ม Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 2,944,013 คนแต่เน่ืองจากไม่

ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนท่ีตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธนาคาร ผูวิ้จยัจึงใชวิ้ธีค านวณขนาดตวัอย่าง
ดว้ยวิธีการใชสู้ตรไม่ทราบจ านวนประชากรของ W.G.Cochranวิธีการค านวณกรณีไม่สามารถทราบจ านวน
ประชากรท่ีแน่นอน ผูวิ้จยัตอ้งการสุ่มตวัอย่างจ านวน 50% หรือ 0.50 จากจ านวนประชากรทั้งหมดในระดบั
ความเช่ือมัน่ท่ี 95% และสัดส่วนความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดจ้ากการสุ่มตวัอย่าง 5% หรือ 0.05 ดงันั้นผูวิ้จยั
จึงใชก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน 

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเพ่ือใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการแจกแบบสอบถามใหแ้ก่ กลุ่มคน 

Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชวิ้ธีแจกทางออนไลน์ผา่น Google from เม่ือไดข้อ้มูลครบถว้นแลว้จึงน า
ขอ้มูลไปจดัท าใหอ้ยูใ่นรูปแบบท่ีสะดวกต่อการน าไปวิเคราะห์ 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูศึ้กษาท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ไดแ้ก่ โปรแกรม (SPSS Version 

21) 
 

สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
1. ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับวิเคราะห์เพ่ือบรรยายขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
2. ค่าเฉล่ีย (x̅) 
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3. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ส าหรับการวิเคราะห์ระดบัความส าคญัของการตดัสินใจเลือกใช้
บริการสินเช่ือธนาคารของลูกคา้กลุ่ม Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนท่ี 1 พบว่าลูกคา้กลุ่ม Gen Y ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 34.25 และเพศหญิง จ านวน 263 คน คิดเป็นร้อยละ 65.75 ดา้นอาย ุพบวา่ลูกคา้
กลุ่ม Gen Y ท่ีตอบแบบสอบถาม อาย ุ27-32 ปี จ านวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 53.25 รองลงมาคือ อาย ุ33-38 ปี 
จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50 และอายุ 21-26 ปี จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.25 ตามล าดบั ดา้น
สถานภาพพบวา่ลูกคา้กลุ่ม Gen Y ท่ีตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 255 คน คิดเป็นร้อย
ละ 63.75 รองลงมาคือ สมรส/อยู่ดว้ยกนั จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.75 แยกกนัอยู่ จ านวน 14 คน คิด
เป็นร้อยละ 3.50 และหมา้ย/หย่าร้าง จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50 ตามล าดบั ดา้นระดบัการศึกษาพบว่า
ลูกคา้กลุ่ม Gen Y ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 283 คน คิดเป็นร้อยละ 
70.75 รองลงมาคือ ระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.25 และระดบัการศึกษา
ต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 ตามล าดับ ด้านอาชีพส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงาน
บริษทัเอกชน/รับจา้ง จ านวน 290 คน คิดเป็นร้อยละ 72.50 รองลงมาคือ อาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.25 อาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.75 และอาชีพ
อ่ืนๆ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 ตามล าดบั ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่
ท่ี 15,001 – 25,000 บาท จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00 รองลงมาคือ รายไดต่้อเดือน 25,001 – 35,000 
บาท จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.75 รายไดต่้อเดือน 35,001 – 45,000 บาท จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 
13.50 รายไดต่้อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.50 รายไดต่้อเดือนตั้งแต่ 50,001 
บาทข้ึนไป จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 และรายไดต่้อเดือน 45,001 – 50,000 บาท จ านวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.25 ตามล าดบั ดา้นธนาคารท่ีสนใจมากท่ีสุดพบวา่ลูกคา้กลุ่ม Gen Y ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้
ความสนใจธนาคารกสิกรไทย จ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 43.75 รองลงมาคือ ธนาคารไทยพาณิชย ์จ านวน 
116 คน คิดเป็นร้อยละ 29.00 ธนาคารกรุงเทพ จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 และธนาคารอ่ืนๆจ านวน 
29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.25 ตามล าดบั 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนท่ี 2 การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธนาคารของลูกคา้กลุ่ม Gen Y ใน
เขตกรุงเทพมหานคร มีองคป์ระกอบ 5 ดา้น โดยผูวิ้จยัจะท าการวิเคราะห์ดว้ยค่าเฉล่ีย (x̅) และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD)  พบว่า  การตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเ ช่ือธนาคารของลูกค้ากลุ่ม Gen Y ในเขต
กรุงเทพมหานครโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̅ = 4.04) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
พบว่า ทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นพฤติกรรมหลงัการบริการสินเช่ือ ดา้นประเมินตวัเลือกอ่ืน ดา้นการ
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ตดัสินใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการสินเช่ือ ดา้นการตระหนกัปัญหา และ ดา้นการคน้หาขอ้มูลของการบริการ
สินเช่ือ (x̅ = 4.18, x̅ = 4.14, x̅ = 4.03, x̅ =3.95, x̅ =3.90 ) ตามล าดบั 

 
สรุปผลการวจิยั 
 ปัจจยัส่วนบุคคล 
 การศึกษาเ ร่ือง การตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเ ช่ือธนาคารของลูกค้ากลุ่ม Gen Y ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีลูกคา้กลุ่ม Gen Y ท่ีเขตกรุงเทพมหานครไดแ้สดงความคิดเห็นในการตดัสินใจเลือกใช้
บริการสินเช่ือธนาคาร มีผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 263 คน 
คิดเป็นร้อยละ 65.75 และเพศชาย จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 34.25 ส่วนใหญ่มีอายุ 27-32 ปี จ านวน 213 
คน คิดเป็นร้อยละ 53.25, รองลงมาคือ อายุ 33-38 ปี จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50, และอายุ 21-26 ปี 
จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.25  ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 
63.75 รองลงมาคือ สมรส/อยู่ดว้ยกนั จ านวน119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.75 แยกกนัอยู่ จ  านวน 14 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.50 และหมา้ย/หย่าร้าง จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี จ านวน 283 คน คิดเป็นร้อยละ 70.75 รองลงมาคือ ระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 69 
คน คิดเป็นร้อยละ 17.25 และระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 ตามล าดบั 
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็น มีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน/รับจา้ง จ านวน 290 คน คิดเป็นร้อยละ 72.50 
รองลงมาคือ อาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.25 อาชีพธุรกิจส่วนตวั/
คา้ขาย จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.75 และอาชีพอ่ืนๆ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 ตามล าดบั ส่วน
ใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 15,001 – 25,000 บาท จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00 รองลงมาคือ 
รายไดต่้อเดือน 25,001 – 35,000 บาท จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.75, รายไดต่้อเดือน 35,001 – 45,000 
บาท จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.50, รายไดต่้อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.50, รายไดต่้อเดือนตั้งแต่ 50,001 บาทข้ึนไป จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00, และรายไดต่้อเดือน 45,001 
– 50,000 บาท จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.25 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ใหค้วามสนใจธนาคารกสิกรไทย จ านวน 
175 คน คิดเป็นร้อยละ 43.75 รองลงมาคือ ธนาคารไทยพาณิชย ์จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29.00 ธนาคาร
กรุงเทพ จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 และธนาคารอ่ืนๆจ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.25 ตามล าดบั 

การตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือธนาคารของลูกค้ากลุ่ม Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธนาคารของลูกคา้กลุ่ม Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวม

ของระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ทุกดา้นอยู่ในระดบัมากโดยเรียงล าดบั
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ไดด้งัน้ี คือ ดา้นพฤติกรรมหลงัการบริการเลือกสินเช่ือ ดา้นประเมินตวัเลือกอ่ืน ดา้นการตดัสินใจท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการบริการสินเช่ือ ดา้นการตระหนกัถึงปัญหา และดา้นการคน้หาขอ้มูลของการบริการสินเช่ือ ตามล าดบั 
อภิปรายผล 
 

1. ด้านพฤตกิรรมหลงัการบริการเลือกสินเช่ือ 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ ธนาคาร

รักษาขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นความลบั ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ หากท่านพบขอ้สงสยัสามารถ
สอบถามธนาคารไดต้ลอดเวลา ธนาคารใหค้วามใส่ใจท่านหลงัจากไดใ้ชบ้ริการสินเช่ือ เช่น การสอบถามความ
พึงพอใจ ตลอดเวลา และพร้อมท่ีจะแนะน าใหบุ้คคลอ่ืนมาใชบ้ริการสินเช่ือ หากการด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวิรัลฐิตา แจง้เปล่า (2559) ไดศึ้กษาเร่ืองการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือ
ของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ ากดั  

2.ด้านประเมนิตวัเลือกอ่ืน 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ จ านวน

วงเงินกูท่ี้ไดรั้บสูงสุด ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ ความน่าเช่ือถือของธนาคาร ขอ้เสนอของ
อตัราดอกเบ้ีย การบริการของเจา้หน้าท่ีธนาคาร ระยะเวลาในการผ่อนช าระจากการขอสินเช่ือ และความ
รวดเร็วในการด าเนินงานขอสินเช่ือ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภณิษา ไพรพฤกษ ์(2560) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชสิ้นเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัธนาคารกรุงศรีอยธุยา สาขาถนนสุขมุวิท ชลบุรี  

3. ด้านการตัดสินใจที่เกีย่วข้องกบัการบริการสินเช่ือ 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ ตดัสินใจ

เพราะวงเงินกูท่ี้ไดรั้บตรงตามความตอ้งการ ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ ตดัสินใจเพราะ
ช่ือเสียง ความมัน่คง และความน่าเช่ือถือของธนาคาร ตดัสินใจเพราะความสะดวกรวดเร็วในการขอสินเช่ือ 
ตดัสินใจเพราะธนาคารมีพ้ืนท่ีใหบ้ริการหลากหลายช่องทาง ตดัสินใจเพราะตนเองและครอบครัวมีส่วนร่วม
ในการตดัสินใจ ตดัสินใจเพราะค าแนะน าของผูมี้ประสบการณ์ และตดัสินใจเพราะการให้ค าแนะน าจาก
เจา้หนา้ท่ีธนาคาร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เอกรัฐ วงศ์วีระกุล (2553) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยักบัธนาคารพาณิชย ์ของคนท างานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

4. ด้านการตระหนักถึงปัญหา 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ ตอ้งการ

สร้างความมัน่คงใหก้บัชีวิต และตอ้งการท่ีอยู่อาศยัใกลส้ถานท่ีท างาน ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่
ในระดบัมาก คือ ตอ้งการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ตอ้งการไดรั้บความนบัถือและยกย่องจากสังคม นโยบาย
ของภาครัฐส่งเสริมให้ประชาชนเขา้ถึงแหล่งเงินทุน และตอ้งการรีไฟแนนซ์สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั ซ่ึงไม่
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สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อนุรักษ ์เพชรอินทร์ (2558) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ
สินเช่ือส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือส่วนบุคคลธนาคารยโูอบี จากดั (มหาชน)  

5. ด้านการค้นหาข้อมูลของการบริการสินเช่ือ 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ ท่าน

สอบถามขอ้มูลผ่านเจา้หนา้ท่ีหรือตวัแทนของธนาคาร ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ คน้หา
ขอ้มูลผ่านส่ือออนไลน์ โทรทศัน์ วิทยุ หรือ หนงัสือพิมพ ์เลือกใชจ้ากความคุน้เคยหลงัจากใชบ้ริการดา้นอ่ืน
ของธนาคารอยู่แลว้ ไดรั้บการชกัชวนจากเจา้หนา้ท่ีธนาคาร สอบถามขอ้มูลผ่าน ครอบครัว เพ่ือน หรือบุคคล
ใกลชิ้ด ไดรั้บค าแนะน าจากบุคคลใกลชิ้ด และ คน้หาขอ้มูลผ่านการจดัแสดงสินคา้ หรือ การจดับูธผ่านงาน
มหกรรมทางการเงิน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พชยรัฐ มีลาภ และ จรัชวรรณ จนัทรัตน ์(2559) ไดศึ้กษา
เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการขยายตวัของสินเช่ือเคหะธนาคารออมสินในเขตจงัหวดัอุบลราชธานี  
ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยั 

ด้านการตระหนักถึงปัญหา 
ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ตอ้งการสร้างความมัน่คงใหก้บัชีวิต  หรือแมแ้ต่การมีท่ีอยู่ใกลส้ถานท่ีท างาน 

รวมถึงตอ้งการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กล่าวคือ ธนาคารจะตอ้งพยายามสร้างหรือโน้มน้าวใจให้ลูกคา้
ตระหนกัถึงความส าคญัวา่ท่ีอยูอ่าศยันั้นเป็นปัจจยัท่ี 4 ของการด ารงชีวิต และยงัสามารถเป็นช่องทางหารายได ้

ด้านการค้นหาข้อมูลของการบริการสินเช่ือ 
ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ สอบถามขอ้มูลผา่นเจา้หนา้ท่ีหรือตวัแทนของธนาคาร การคน้หาขอ้มูลผ่านส่ือ

ออนไลน์ โทรทศัน์ วิทยุหรือ หนงัสือพิมพ ์อีกทั้งการเลือกใชจ้ากความคุน้เคยหลงัจากใชบ้ริการดา้นอ่ืนของ
ธนาคารอยูแ่ลว้ เจา้หนา้ท่ีของธนาคารจะตอ้งตอบขอ้ซกัถามในส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการอยากจะทราบ อีกทั้งตอ้งท า
กลยุทธ์ทางการตลาดดา้นออนไลน์เพ่ิมมากข้ึน และจะตอ้งประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบับริการทาง
การเงินรูปแบบใหม่ 

ด้านประเมนิตวัเลือกอ่ืน  
ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ จ านวนวงเงินกูท่ี้ไดรั้บสูงสุด ความน่าเช่ือถือของธนาคารโดยธนาคารจะตอ้ง

ตรวจสอบคุณสมบติัของผูข้อสินเช่ือนั้น ว่าสามารถช่วยเหลือทางดา้นการเงินไดม้ากหรือนอ้ยแค่ไหน อีกทั้ง
ธนาคารจะตอ้งสร้างภาพลกัษณ์ว่าเป็นองค์กรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญทางดา้นการเงิน รวมถึงขอ้เสนอ
ดอกเบ้ียถือ ธนาคารจะตอ้งวางแผนให้เหมาะสมกบัสถานการณ์และถูกตอ้งตามหลกันโยบายท่ีธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นผูก้  าหนดข้ึน 

ด้านการตดัสินใจที่เกีย่วข้องกบัการบริการสินเช่ือ 
ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ตดัสินใจเพราะวงเงินกูท่ี้ไดรั้บตรงตามความตอ้งการ ช่ือเสียง ความมัน่คง และ

ความน่าเช่ือของธนาคาร ความสะดวกรวดเร็วในการขอสินเช่ือ ธนาคารจะตอ้งพิจารณาถึงคุณสมบติัของตวัผู ้
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ขอสินเช่ือและจ านวนเงินท่ีธนาคารสามารถช่วยเหลือไดน้ั้นตอ้งสอดคลอ้ง อีกทั้งตอ้งสร้างภาพลกัษณ์ใหดู้
น่าเช่ือถือ รวมถึงกระบวนการท างานในขั้นตอนต่างๆตอ้งรวดเร็ว  

ด้านพฤตกิรรมหลงัการบริการเลือกสินเช่ือ  
ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ธนาคารรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นความลบั จะตอ้งเกบ็ขอ้มูลของลูกคา้ไวเ้ป็น

อย่างดีและจะตอ้งไม่มีการเผยแพร่ขอ้มูลออกสู่ และหากพบขอ้สงสัยสามารถสอบถามสอบถามธนาคารได้
ตลอดเวลา พร้อมท่ีจะใหค้ าปรึกษาหรือแนะน าแนวทางท่ีดีท่ีสุด เม่ือลูกคา้พบปัญหา 
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