การตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการสิ นเชื่ อธนาคารของลูกค้ ากลุ่ม Gen Y
ในเขตกรุงเทพมหานคร
THE DECISION MAKING ON LOAN PROVIDED BY COMMERCIAL BANKS
OF CUSTOMER GEN-Y IN BANGKOK
พรธิ ดา จันทราช
สาขาการเงินและการธนาคาร คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ประเทศไทย
ผูร้ ับผิดชอบบทความ
Porntida Jantarash
E-mail: Porntida.mm@gmail.com
Faculty of Business Administration Program in Finance and Banking,
Ramkhamhaeng University, Thailand
Corresponding author
บทคัดย่ อ
งานวิจยั ฉบับนี้วตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อธนาคารของลูกค้ากลุ่ม Gen
Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้การตัดสิ นใจ 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการตระหนักถึงปัญหา ด้านการค้นหา
ข้อมูลของการบริ การสิ นเชื่ อ ด้านประเมินตัวเลือกอื่น ด้านการตัดสิ นใจที่เกี่ยวข้องกับการบริ การสิ นเชื่ อ และ
ด้านพฤติ กรรมหลังการบริ การเลื อกสิ นเชื่ อ รวมถึงข้อมูลส่ วนบุคคล ซึ่ งประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และธนาคารที่ สนใจ ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการตัดสิ นใจ
ของลูกค้ากลุ่ม Gen Y ในการเลือกใช้บริ การสิ นเชื่ อของธนาคารที่สนใจ และนาผลที่ได้ไปใช้เป็ นแนวทางใน
การกาหนดนโยบายสิ นเชื่อของธนาคารให้สอดคล้องต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ทั้งนี้ ประชากร
ที่ทาการศึกษา คือ กลุ่มคน Gen Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 2,944,013 คน เครื่ องมือที่ใช้ทาการสารวจ
โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ผ่านระบบออนไลน์ Google Docs โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบสุ่ ม
อย่างง่าย (Simple Random Sampling) กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มลูกค้า Gen Y ในเขตกรุ งเทพมหานครได้แสดงความคิ ดเห็นในการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การสิ นเชื่ อธนาคารที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 400 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 2732 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน/รับจ้าง รายได้เฉลี่ยต่อ
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เดื อน 15,0001-25,000 บาท และธนาคารที่ สนใจคือ ธนาคารกสิ กรไทย โดยข้อมูลส่ วนบุคคลเหล่านี้ มีผลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อธนาคารของลูกค้ากลุ่ม Gen Y ในเขตกรุ งเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยูใ่ นระดับมากโดยเรี ยงลาดับได้ดงั นี้ คือ ด้านพฤติกรรมหลังการ
บริ การเลื อกสิ นเชื่ อ ด้านประเมิ นตัวเลื อกอื่ น ด้านการตัดสิ นใจที่ เกี่ ยวข้องกับการบริ การสิ นเชื่ อ ด้านการ
ตระหนักปัญหา และด้านการค้นหาข้อมูลของการบริ การสิ นเชื่อ ตามลาดับ
คาสาคัญ: การตัดสิ นใจเลือก; สิ นเชื่อธนาคาร; ลูกค้ากลุ่ม 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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บทนา
สถาบันการเงิ นมีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิ จการเงิ นของประเทศ โดยทาหน้าที่ ระดม
และจัดสรรเงินทุนแก่ภาคเศรษฐกิจ การชาระราคาและบริ การ การบริ หารความเสี่ ยง รวมถึงการให้ขอ้ มูลทาง
การเงินเพื่อการตัดสิ นใจ ดังนั้นสถาบันการเงินจึ งเป็ นสื่ อกลางทางการเงิ น ซึ่ งพระราชบัญญัติธุรกิ จสถาบัน
การเงิ น พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔ ได้ให้ความหมายของ ธุ รกิ จสถาบันการเงิ น ว่า ธุ รกิ จธนาคารพาณิ ชย์ ธุ รกิ จ
เงินทุน และ ธุ รกิจเครดิตฟองซิ เอร์ และให้หมายความรวมถึงการประกอบธุ รกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
อี กทั้งยังได้ใ ห้ค วามหมายของ ธุ ร กิ จธนาคารพาณิ ช ย์ ว่า การประกอบธุ ร กิ จรั บฝากเงิ น หรื อรั บเงิ น จาก
ประชาชนที่ตอ้ งจ่ายคืนเมื่อทวงถาม หรื อเมื่อสิ้ นระยะเวลาอันกาหนดไว้ และใช้ประโยชน์จากเงินนั้นโดยวิธี
หนึ่ งวิธีใด เช่ น ให้สินเชื่ อ ซื้ อขายตัว๋ แลกเงิ นหรื อตราสารเปลี่ยนมืออื่นใด ซื้ อขายเงิ นปริ วรรตต่างประเทศ
ลักษณะสาคัญของธนาคารพาณิ ชย์ คื อเป็ นสื่ อกลางทางการเงิ นที่ ระดมเงิ นออกจากประชาชนในรู ปของเงิน
ฝาก ไม่ว่าจะเป็ นเงิ นฝากกระแสรายวัน เงิ นฝากประจา และเงิ นฝากออมทรั พย์ อี กทั้งยังเป็ นแหล่งเงิ นกู้ที่
เกี่ยวกับการค้าและการพาณิ ชย์ เป็ นต้น
จากผลการดาเนินงานของระบบธนาคารพาณิ ชย์ ไตรมาส 2 ปี 2563 ฝ่ ายตรวจสอบและวิเคราะห์ความ
เสี่ ยงสถาบันการเงินธนาคารแห่ งประเทศไทย เปิ ดเผยว่าผลการดาเนิ นงานของระบบธนาคารพาณิ ชย์มีความ
มัน่ คงระดับเงินกองทุนและเงินสารองอยู่ในระดับสู งสามารถสนับสนุ นระบบเศรษฐกิ จการเงินในภาวะที่ ทา้
ทายในระยะต่อไปได้ มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ และการผ่อนปรนการจัดชั้นลูกหนี้ ช่วยสนับสนุนสิ นเชื่ อและ
ชะลอการด้อยลงของคุณภาพสิ นเชื่ อระบบธนาคารพาณิ ชย์ ขณะที่ผลประกอบการของระบบธนาคารพาณิ ชย์
ปรั บตัวลดลงจากการกันสารองเพิ่ มขึ้ น เพื่ อเตรี ยมรองรั บคุ ณภาพสิ นเชื่ อที่ อาจด้อยลงจากผลกระทบของ
COVID-19 ซึ่ งภาพรวมการเติบโตของ
สิ นเชื่ อระบบธนาคารพาณิ ชย์ในไตรมาส 2 ปี 2563 เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 5.0 เทียบกับระยะเดียวกัน
ปี ก่อน จากร้อยละ 4.1 ในไตรมาสก่อน โดยที่สินเชื่อธุรกิจ (ร้อยละ 65.2 ของสิ นเชื่อรวม) ขยายตัวที่ร้อยละ 5.1
ตามการใช้สินเชื่ อของภาครัฐ และธุ รกิ จขนาดใหญ่ สาหรับสิ นเชื่ อ SMEsได้รับการสนับสนุ นจากมาตรการ
สิ นเชื่อดอกเบี้ยต่า (soft loan) เป็ นผลให้หดตัวในอัตราที่ลดลง สิ นเชื่ออุปโภคบริ โภค (ร้อยละ 34.8 ของสิ นเชื่อ
รวม) ขยายตัวร้อยละ 4.8 ชะลอลงจากไตรมาสก่อนในเกื อบทุกประเภทสิ นเชื่ อ สอดคล้องกับการหดตัวของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ขณะที่สินเชื่อที่อยูอ่ าศัยขยายตัวเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับอุปสงค์ในตลาดที่อยูอ่ าศัยที่ ปรับดี
ขึ้นภายหลังการทยอยผ่อนคลายมาตรการปิ ดเมือง แต่อย่างไรก็ตามการที่ภาครัฐออกมาตรการ LTV และภาษี
ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างที่ประกาศใช้ในปี 2563 นั้นทาให้ผบู ้ ริ โภคมีความตระหนักต่อการซื้ อที่อยู่อาศัยมากขึ้น
และทาให้ผูป้ ระกอบการชะลอการเปิ ดโครงการใหม่และต้องจูงใจด้วยโปรโมชัน่ แทน ยกตัวอย่างเช่ น การ
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ปรับลดราคาของคอนโดมิเนี ยม ทาวน์เฮาส์ อย่างต่อเนื่ องหรื อการให้ส่วนลด เพื่อง่ายต่อการตัดสิ นในซื้ อมาก
ขึ้ น จะเห็นได้ว่ามนุ ษย์มีความต้องการปั จจัยพื้นฐานในการดารงชี พ หรื อที่ เคยได้ยินว่า “ปั จจัย 4” อันได้แก่
บ้านที่อยูอ่ าศัย อาหาร เครื่ องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ซึ่ งที่อยูอ่ าศัยนับว่ามีความจาเป็ นอย่างมากต่อการดารงชี พ
โดยเป็ นความต้องการขั้นพื้นฐานในชีวิตของมนุษย์และแสวงหามาเพื่อให้ได้ครอบครองหรื อได้กรรมสิ ทธิ์ เป็ น
ของตนเอง เพราะการมีที่อยู่อาศัยทาให้ชีวิตมีความมัน่ คง สะดวกสบาย แต่การจะมีที่อยู่อาศัยเป็ นของตนเอง
นั้นไม่ใช่ เรื่ องง่าย เนื่ องจากต้องมีกาลังเงิ นในการซื้ อมากพอ ซึ่ งกาลังเงิ นของแต่ละบุคคลไม่เท่ากันบางท่าน
อาจมีเงินก้อนที่เพียงพอโดยเลือกที่ จะซื้ อที่อยู่อาศัยเป็ นเงินก้อนโดยหลีกเลี่ยงการเป็ นหนี้ แต่กบั บางท่านที่ มี
กาลังเงินน้อยแต่มีความต้องการที่จะซื้ อที่อยูอ่ าศัยโดยเลือกที่จะทาธุรกรรมสิ นเชื่อกับธนาคารพาณิ ชย์แทนโดย
เลือกเป็ นการผ่อนชาระ แน่ นอนการตัดสิ นใจในการทาธุ รกรรมกับธนาคารมีกระบวนการตัดสิ นใจในการ
เลือกใช้บริ การสิ นเชื่อธนาคารเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่ งกลุ่มคนที่สามารถซื้ อที่อยูอ่ าศัยได้จะเป็ นกลุ่มคนในวัยทางาน
ซึ่ งกลุ่มที่มีอิทธิ พลต่อตลาดอย่างมาก จะมีอายุระหว่าง 23-38 ปี หรื อเรี ยกกลุ่มคนเหล่านี้วา่ Generation Y หรื อ
Gen Y เนื่ องจากกลุ่มคนเหล่านี้ กาลังอยู่ในช่ วงสร้ างเนื้ อสร้ างตัว แต่ ผลการวิจยั พบว่าพฤติ กรรมคนกลุ่มนี้
จับจ่ายใช้สอยมาก เป็ นหนี้เร็ ว เงินออมน้อย แต่กเ็ ป็ นกลุ่มที่พร้อมเปิ ดรับคาแนะนาในเรื่ องของความรู ้ทางด้าน
บริ หารการจัดการเงิ นเช่ นกัน โดยจากการสารวจความหวังของ Gen Y สิ่ งที่ ตอ้ งมีก่อนอายุ 40 ปี ได้แก่ บ้าน
48% รถยนต์ 22 % เงินออมและสิ นทรัพย์อื่นประมาณ 13%
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่ จะศึกษาเกี่ยวกับการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่ อธนาคารของลูกค้า
กลุ่ม Gen Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อนาข้อมูลที่ สาคัญมาทาการปรับปรุ งคุณภาพและใช้เป็ นแนวทางใน
การกาหนดสิ นเชื่อธนาคารพาณิ ชย์ที่จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้
วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่อศึกษาการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อธนาคารของลูกค้ากลุ่ม Gen Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ขอบเขตของการวิจยั
ขอบเขตด้ านเนื้อหา
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได้
ตัวแปรตาม ได้แก่ การตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การสิ นเชื่ อธนาคารโดยเน้นสิ นเชื่ อเพื่ อที่ อยู่อาศัยของ
ลูกค้ากลุ่ม Gen Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร ใน 5 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านการตระหนักถึงปั ญหา (2) ด้านการ
ค้นหาข้อมูลของบริ การสิ นเชื่ อ (3) ด้านการประเมินตัวเลือกอื่น (4) ด้านการตัดสิ นใจที่ เกี่ยวข้องกับการ
บริ การสิ นเชื่อ (5) ด้านพฤติกรรมหลังการบริ การเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อ
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ขอบเขตด้ านประชากรกลุ่มและตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ กลุ่ม Gen Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 2,944,013 คน (ข้อมูล ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จากสานักบริ หารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) แต่เนื่ องจากไม่
ทราบจานวนประชากรที่แน่นอนที่ตดั สิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อธนาคาร ผูว้ ิจยั จึงใช้วิธีคานวณขนาดตัวอย่าง
ด้วยวิธีการใช้สูตรไม่ทราบจานวนประชากรของ W.G.Cochran ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95% ซึ่ งกาหนดค่าความ
คลาดเคลื่อนของการสุ่ มตัวอย่างเท่ากับ 5% ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน
ขอบเขตด้ านระยะเวลา
ผูว้ ิจยั กาหนดระยะเวลาในการศึกษาและเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ประโยชน์ จากการศึกษาวิจยั
1. เพื่อทราบถึงกระบวนการตัดสิ นใจของลูกค้ากลุ่ม Gen Y ในการเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อของธนาคาร
2. เพื่ อ น าผลจากการศึ ก ษาที่ ไ ด้ไ ปเป็ นแนวทางในการก าหนดนโยบายสิ น เชื่ อ ของธนาคารให้
ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
กรอบแนวคิดในการวิจยั
ตัวแปรอิสระ
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
7. ธนาคารที่สนใจ

ตัวแปรตาม
การตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการสิ นเชื่ อธนาคาร
ของลูกค้ ากลุ่ม Gen Y ในเขต
กรุ งเทพมหานคร
1. ด้านการตระหนักถึงปัญหา
2. ด้านการค้นหาข้อมูลของการบริ การ
สิ นเชื่อ
3. ด้านประเมินตัวเลือกอื่น
4. ด้านการตัดสิ นใจที่เกี่ยวข้องกับการ
บริ การสิ นเชื่อ
5. ด้านพฤติกรรมหลังการบริ การเลือก
สิ นเชื่อ
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการตัดสิ นใจ
คัคนางค์ มณี ศรี (2554) การตัดสิ นใจ (Decision making) คือการคิดแบบอุปนัยและนิ รนัย ซึ่ งช่วยให้
เกิ ดการตัดสิ นใจใหม่ๆ และเกิ ดความเชื่ อใหม่ๆ โดยที่ เราต้องทาให้ความเชื่ อออกมาเป็ นการกระทา ซึ่ งใน
บางครั้งอาจเลือกทาการตัดสิ นใจได้เลยทันทีและการเลือกตัวเลือกเหล่านั้นจะต้องเป็ นวิธีการหรื อสิ่ งที่ ดีที่สุด
เพี ยงสิ่ งเดี ยว การเลื อกมี 2 ปั จจัยที่ เกี่ ยวข้อง ดังนี้ เลื อกผลลัพธ์ (Outcome) ที่ ดึงดู ดใจที่ สุด และ เลื อกวิธีที่
เป็ นไปได้มากที่สุด เพื่อที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายและได้ผลลัพธ์อนั เกิดจากการตัดสิ นใจ
Kotler (2006,P.181)ได้กล่าวว่าบทบาทสาคัญของจิตวิทยาขั้นพื้นฐานของมนุษย์ในเรื่ องกระบวนการ
ตัด สิ นสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โ ภคมี โ มเดล 5 ขั้นตอน ซึ่ งประกอบด้วย การรั บรู ้ ปั ญหา การค้นหาข้อมู ล การ
ประเมิ นผลทางเลื อ ก การตัดสิ นใจซื้ อ และพฤติ กรรมภายหลังการซื้ อ ดังภาพด้านล่าง โดยที่ ผูบ้ ริ โภคไม่
จาเป็ นต้องทาตามกระบวนการทั้ง 5 ขั้นตอน หรื อ อาจข้ามขั้นตอนใด ขั้นตอนหนึ่ ง หรื ออาจจะย้อนกลับมาทา
กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการบริการ
ชัยสมพล ชาวประเสริ ฐ (2552) ได้กล่าวว่า การบริ การ หมายถึง กระบวนการส่ งมอบสิ นค้าที่ ไ ม่มี
ตัวตน (Intangible goods) ของธุ รกิจให้กบั ผูร้ ับบริ การ ซึ่ งสิ นค้าที่ไม่มีตวั ตนนั้นจะต้องสามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของผูร้ ับบริ การจนกระทัง่ นาไปสู่ ความพึงพอใจ
วีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2553) ได้ให้ความหมายของคาว่า บริ การ ว่าหมายถึง สิ่ งที่ไม่มีตวั ตน จับต้อง
ไม่ได้และเป็ นสิ่ งที่ ไม่ถาวร เป็ นสิ่ งที่ ย่อมเสื่ อมสลายไปอย่างรวดเร็ ว โดยการบริ การนั้นจะเกิ ดขึ้ นจากการ
ปฏิบตั ิของผูใ้ ห้บริ การโดยเป็ นการส่ งมอบการบริ การนั้นส่ งต่อไปยังผูร้ ับบริ การหรื อลูกค้า เพื่อใช้บริ การนั้น
โดยทันทีหรื อภายในระยะเวลาอันใกล้ที่มีการให้บริ การนั้น
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับสิ นเชื่ อ
ภิเษก ชัยนิ รันดร์ (2553, หน้า 9-16) สิ นเชื่ อ คือ ความสามารถหรื ออานาจในการที่ จะได้มาซึ่ งสิ นค้า
หรื อบริ การ เพื่อนาสิ่ งเหล่านี้ มาใช้ให้เกิ ดประโยชน์ในปั จจุบนั (หรื อแม้แต่ได้ไปซึ่ งเงิ นนั้นเอง) โดยมีคามัน่
สัญญาว่าจะชาระเงินคืนในอนาคต
ความรู้ เกีย่ วกับสิ นเชื่ อเพื่อที่อยู่อาศัย
เอกรัฐ วงศ์วีระกุล (2553) กล่าวว่า สิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัยนั้น หมายถึง สิ นเชื่อที่ให้แก่บุคคลทัว่ ไป เพื่อ
เป็ นการจัดหาอสังหาริ มทรัพย์มาใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย โดยแยกเป็ นการจัดหาที่ดิน เพื่อการปลูกสร้าง
บ้าน หรื อที่ ดินพร้อมบ้านที่ อยู่อาศัย หรื อห้องชุ ดในอาคารชุ ดเพื่ออยู่อาศัยรวมทั้งอาคารพาณิ ชย์และตึ กแถว
สิ น เชื่ อ เพื่ อ ที่ อ ยู่ อ าศัย นั้ น เป็ นสิ น เชื่ อ ประเภทหนึ่ งซึ่ งสถาบัน การเงิ น ให้ แ ก่ บุ ค คล 2 กลุ่ ม อัน ได้แ ก่
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ผูป้ ระกอบการเพื่ อเป็ นการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ จัดสรรที่ ดิน จัดหาหรื อจัดสร้ างบ้านหรื อบ้าน
พร้อมที่ดิน ห้องชุดในอาคารชุด รวมทั้งอาคารพาณิ ชย์หรื อตึกแถว ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อการอยูอ่ าศัย หรื อเพื่อ
ซื้ อที่ดินเพื่อการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยของตนเองหรื อ ซื้ อที่ดินพร้อมบ้านพักอาศัยหรื ออาคารพาณิ ชย์หรื อห้อง
ชุ ด ในอาคารชุ ด เพื่ อ เป็ นที่ อ ยู่ อ าศัย ของตนเอง รวมถึ ง เพื่ อ การปลู ก สร้ า งเป็ นหลัก ประกัน ในการกู้ยื ม
องค์ประกอบพื้นฐานของสิ นเชื่อนั้น มีรายละเอียดดังนี้ เงินดาวน์ เงินต้น ระยะเวลากูย้ ืม ดอกเบี้ย ค่างวดที่ผอ่ น
ชาระรายเดือน ดอกเบี้ย และชาระคืนเงินต้น หลักเกณฑ์ในการพิจารณาสิ นเชื่ อที่สาคัญมี 3 ประการ คือ หลัก
ความสามารถของการชาระหนี้ หลักประกันเงินกู้ และหลักคุณสมบัติส่วนตัวของผูก้ ู้
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับเจเนอเรชันวาย
ศูนย์วิจยั เศรษฐกิจและธุ รกิจธนาคารไทยพาณิ ย ์ (2557) ได้กล่าวสรุ ปผลงานวิจยั ไว้วา่ กลุ่มGeneration
Y (Gen Y) เป็ นกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีอิทธิ พลต่อตลาดมากที่สุด เนื่ องจากเป็ นกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ โดยคนกลุ่มนี้ จะ
เกิดใน ค.ศ. 1981-2000 โดยมีจานวนประชากรโดยประมาณ 19 ล้านคน หรื อเกือบ 1 ใน 3 ของประเทศ และที่
สาคัญรายได้ของคนกลุ่มนี้ ค่อนข้างสู ง ถึ งแม้ว่าจะอยู่ในวัยช่ วงอายุ 15-34 ปี อี กทั้งยังมี อตั ราการใช้จ่ายต่อ
รายได้ที่สูงที่สุด เมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุ่มคนเจเนอรเรชันอื่นคนกลุ่มเจเนอเรชันวาย เติบโตในยุคที่มีการใช้งาน
อิ นเทอร์ เ น็ ตและสื่ อโซเชี ย ลมี เ ดี ย ที่ กาลังแพร่ หลาย คนกลุ่ มนี้ จึงมี ค วามสนใจทางด้า นไอที แ ละด้า นการ
ติ ดต่อสื่ อสารออนไลน์ จึ งส่ งผลต่อทิ ศทางการตลาดของภาคธุ กิจในยุคดิ จิทลั ดังนั้นจึ งกล่าวได้ว่า ตลาดเจ
เนอเรชันวาย จึงถือเป็ นโอกาสและเป็ นตลาดที่สร้างความท้าทายที่ สาคัญของธุ รกิจสิ นค้าอุปโภคบริ โภคของ
ไทย
นนฑพร ปิ่ นวิเศษ (2561) ได้กล่าวว่า เขาคิดว่าเจเนอเรชันวายเป็ นกลุ่มคนที่อยู่ในช่วง พ.ศ.2523-2543
อี กทั้งเขามองว่าสังคมไทยมี การเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ วในช่ วงทศวรรษที่ ผ่านมา โดยเฉพาะการพัฒนา
เทคโนโลยีและการสื่ อสาร ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ เองส่ งผลให้พฤติกรรมและทัศนคติของคนไทยที่เกิดและเติบโตมาใน
ช่ วงเวลานี้ มีแนวคิ ดและพฤติ กรรมที่ แตกต่างจากคนรุ่ นก่ อน เนื่ องจากเจเนอเรชันวายได้เติ บโตมาในช่ ว งที่
เศรษฐกิจโลกมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยการพัฒนานี้น้ นั เกิดจากคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต เริ่ มเข้ามามี
บทบาทมากขึ้นเป็ นทวีคูณ ซึ่ งเป็ นการเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตของผูค้ น จนทาให้กลุ่มเจเนอเรชันวายมี
ความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีเป็ นอย่างมาก
งานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
เอกรั ฐ วงศ์วีร ะกุล (2553) ได้ศึ กษาเรื่ องปั จจัย การตัด สิ นใจเลื อกใช้บริ การสิ นเชื่ อที่ อยู่อาศัย กับ
ธนาคารพาณิ ชย์ ของคนทางานในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ผลการศึกษาพบว่า
1. กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีช่วงอายุระหว่าง 20-39 ปี ซึ่ งมีสถานภาพสมรส / อยู่ดว้ ยกัน มี
การศึกษาในระดับปริ ญญาตรี มีอาชี พเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน มีสถานที่ทางานอยู่ในจังหวัดพระ
นครศรี อยุทธยา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนนั้น ต่ากว่า 15,000 บาท

8

2. กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ มีที่อยู่อาศัยประเภท ทาวน์เฮาส์ ทาวน์โฮม ซึ่ งราคาที่ อยู่อาศัยต่ ากว่า 1 ล้าน
บาท โดยมีวตั ถุประสงค์ในการถือครองเพื่ออยูอ่ าศัยเท่านั้น และมีวตั ถุประสงค์การขอสิ นเชื่อเพื่อซื้ อ
สิ่ งอานวยความสะดวกที่จาเป็ น โดยรอบบริ เวณที่อยู่อาศัยจาเป็ นจะต้องมี คือ สถานศึกษา ตลาดสด
ห้างสรรพสิ นค้า / ร้านสะดวกซื้ อ และสถานีรถประจาทาง โดยการรับข้อมูลข่าวสารสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัย
จะมาจากสื่ อโทรทัศน์มากที่สุดและปัจจุบนั ไม่ได้ใช้บริ การสิ นเชื่อทิ่อยูอ่ าศัยกับธนาคารพาณิ ชย์
3. การวิเคราะห์ปัจจัยการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัยกับธนาคารพาณิ ชย์พบว่า โดยรวมอยู่
ในระดับที่ มีผลต่ อการตัดสิ นใจมาก ซึ่ งเมื่ อพิ จารณาเป็ นรายข้อ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามนั้นให้
ความส าคัญ มากที่ สุ ด นั้น ก็ คื อ วงเงิ น กู้สู ง สุ ด ที่ ธ นาคารให้ไ ด้ รองลงมานั้น ก็ คื อ อัต ราดอกเบี้ ย
ระยะเวลาการผ่อ นช าระ การบริ การที่ ดี ข องพนัก งาน ความรวดเร็ วในเรื่ องของการด าเนิ น การ
ค่าธรรมเนี ยมในการให้บริ การ การสนับสนุ นวงเงิ นอื่นๆ การไม่บงั คับให้ทาประกันความคุม้ ครอง
เงินกู้ ความสะดวกในการติดต่อกับธนาคาร และสื่ อประชาสัมพันธ์
4. กลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ เพศ อายุ สถานภาพ ที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
สิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัยกับธนาคารพาณิ ชย์ไม่แตกต่างกัน
5. กลุ่มตัวอย่างที่ มีระดับการศึ กษา อาชี พ รายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อน ที่ แตกต่ างกันส่ งผลต่ อการตัด สิ นใจ
เลือกใช้บริ การสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัยกับธนาคารพาณิ ชย์ที่ต่างกัน
6. กลุ่มตัวอย่างที่มี ประเภทที่อยู่อาศัย ราคาของที่อยู่อาศัย วัตถุประสงค์ในการถือครองที่อยู่อาศัย และ
วัตถุประสงค์ในการขอสนับสนุนสิ นเชื่อ ที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่ อที่
อยูอ่ าศัยกับธนาคารพาณิ ชย์ไม่แตกต่างกัน
อนุ รักษ์ เพชรอินทร์ (2558) ได้ศึกษางานวิจยั เรื่ องปั จจัยที่ มีผลต่อการเลือกใช้บริ การสิ นเชื่ อส่ วนบุคคล
ของผูใ้ ช้บริ การสิ นเชื่ อส่ วนบุคคลธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน) ซึ่ งผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การสิ นเชื่ อส่ วน
บุคคลของธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน) ที่ เป็ นกลุ่มตัวอย่างจานวน 300 คน เป็ นกลุ่มที่ ให้ความสาคัญกับ
ปั จจัยส่ วนบุคคลในการเลือกใช้บริ การสิ นเชื่ อส่ วนบุคคลธนาคารยูโอบี (มหาชน) ในภาพรวมนั้นอยู่ในระดับ
ปานกลาง ซึ่ งค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 ทั้งนี้ ความต้องการเติ มเต็มชี วิตมีความสาคัญอยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ย
สู งสุ ดเท่ากับ 3.50 และกลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับความต้องการปั จจัยสี่ มีค่าเฉลี่ยซึ่ งน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ
3.15 อีกทั้งกลุ่มตัวอย่างยังให้ความสาคัญกับปัจจัยทางการตลาดในการเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อของธนาคารยูโอ
บี จากัด (มหาชน) ซึ่ งในภาพรวมนั้นอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 นอกจากนี้ ปัจจัยทางการ
ตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มีความสาคัญในระดับมากและยังมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเท่ากับ 3.80 นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่าง
ยังให้ความสาคัญกับปัจจัยทางการตลาดในด้านของราคา ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 3.22
วิรัลฐิ ตา แจ้งเปล่า (2559) ได้ศึกษาเรื่ องการตัดสิ นใจในการเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์
ครู ชลบุรี จากัด ผลการศึ กษาพบว่า สมาชิ กสหกรณ์เป็ นเพศหญิง จานวน 297 คน ซึ่ งคิ ดเป็ นร้อยละ 74.25 มี
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สถานภาพสมรส จานวน 197 ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 49.25 โดยมีอายุมากกว่า 50 ปี จานวน 128 คน ซึ่ งคิดเป็ นร้อย
ละ 32.00 โดยมี ระดับการศึ กษาปริ ญญาตรี จานวน 25 คน ซึ่ งคิ ดเป็ นร้ อยละ 62.75 มี รายได้เฉลี่ ยต่ อ เดื อ น
15,000-20,000 บาท ซึ่ งเพศ อายุ และสถานภาพต่างกันนั้น มีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลื อกใช้บริ การด้าน
สิ นเชื่ อของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จากัด และสมาชิ กสหกรณ์ที่มีระดับการศึ กษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนที่
แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การด้านสิ นเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จากัดที่แตกต่างกัน และ
คุณภาพการบริ การมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การด้านสิ นเชื่อเงินกูส้ ามัญ เงินกูส้ ามัญ ATM และเงินกูเ้ พื่อ
เหตุฉุกเฉิ น เนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชลบุรี จากัด มีคุณภาพการบริ การต่อสมาชิ กและผูเ้ ข้ามาใช้บริ การ
อยู่ในระดับที่สูง อาทิเช่น การให้บริ การด้วยความสุ ภาพอ่อนน้อม สะดวกรวดเร็ ว อีกทั้งข้อมูลมีความถูกต้อง
แม่นยา บริ การได้อย่างถูกต้องและทัว่ ถึง ตลอดจนเจ้าหน้าที่น้ นั ได้สร้างความมัน่ ใจ ไม่ว่าจะเป็ นการเก็บรักษา
ความลับของผูเ้ ข้ามาใช้บริ การ และสามารถตอบข้อสงสัยและพร้อมให้คาแนะนา รวมถึงส่ วนประสมทาง
การตลาด ไม่ ว่า จะเป็ น ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้า นราคา ด้า นช่ องทางการจัด จาหน่ า ยและด้า นการส่ งเสริ ม ทาง
การตลาด เป็ นสิ่ งที่ กระตุ น้ ให้เกิ ดการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การด้านสิ นเชื่ อของสหกรณ์ฯ ไม่ว่าจะเป็ นเงิ นกู้
สามัญ เงินกูส้ ามัญ ATM และเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น
พชยรัฐ มีลาภ และ จรัชวรรณ จันทรัตน์ (2559) ได้ศึกษาปั จจัยที่ มีผลต่ อการขยายตัวของสิ นเชื่ อ เคหะ
ธนาคารออมสิ น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจยั พบว่า ลูกค้าส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง
41-50 ปี มีสถานภาพสมรสแล้ว ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่ วนตัว/ค้าขาย โดย
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 20,001 – 30,000 บาท ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดบริ การเกี่ยวข้องกับการ
ตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การสิ นเชื่ อ โดยภาพรวมนั้นอยู่ในระดับปานกลาง แต่ หากพิ จารณาเป็ นรายด้าน ด้าน
พนักงานบริ การ อยู่ในเกณฑ์มาก รองลงมาคื อ ด้านผลิตภัณฑ์ และ ด้านราคาตามลาดับ ส่ วนการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การสิ นเชื่ อเคหะธนาคารออมสิ นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี พบว่าภาพรวมของการแสดงความ
คิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อย หากพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านตระหนักถึงความต้องการ อยูใ่ นเกณฑ์มาก รองลงมา
คื อ ด้านการประเมินทางเลือก โดยเฉพาะหัวข้อความมัน่ คง และชื่ อเสี ยงธนาคาร และด้านการเสาะแสวงหา
ข้อมูล อยูใ่ นระดับปานกลาง
ภณิ ษา ไพรพฤกษ์ (2560) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารกรุ ง
ศรี อยุธยา สาขาถนนสุ ขุมวิท ชลบุรี ผลการศึ กษาพบว่า ลูกค้าให้ความสาคัญในทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดย
อันดับแรก คือด้านบุคลากร รองลงมาคือด้านกระบวนการให้บริ การและความน่าเชื่อถือตามลาดับ โดยที่ปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์หรื อการให้บริ การลูกค้าให้ความสาคัญในเรื่ องเงื่อนไขด้านคุณสมบัติของผูก้ ู้ ปัจจัยด้านราคาให้
ความสาคัญในเรื่ องค่ า ธรรมเนี ย มในการจัด การเงิ นกู้ อันได้แก่ ค่ านิ ติกรรมสัญญา ด้านการส่ งเสริ ม ทาง
การตลาดจะให้ค วามส าคัญ ในเรื่ องของความรวดเร็ ว ของบุ ค ลากรธนาคารในการแก้ไ ขข้อ ขัด ข้อ งใน
กระบวนการของการอนุ มตั ิ สินเชื่ อ ด้านกระบวนการให้บริ การให้ความสาคัญเกี่ ยวกับระยะเวลาที่ ใช้ในการ
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พิจารณาวงเงินสิ นเชื่อสั้นกว่าธนาคารอื่น ด้านความมัน่ คงให้ความสาคัญในเรื่ องแนวโน้มที่ธนาคารอาจจะต้อง
เลิกกิจการหรื อล้มละลาย ด้านความเชื่ อถือให้ความสาคัญในเรื่ องของความถูกต้องในการให้บริ การแก่ ลูกค้า
และสุ ดท้ายด้านชื่อเสี ยงของธนาคารให้ความสาคัญกับการดาเนิ นกิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
ของธนาคาร
วิธีดาเนินการวิจยั
เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey research) และใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ กลุ่ม Gen Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 2,944,013 คนแต่เนื่ องจากไม่
ทราบจานวนประชากรที่แน่นอนที่ตดั สิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อธนาคาร ผูว้ ิจยั จึงใช้วิธีคานวณขนาดตัวอย่าง
ด้วยวิธีการใช้สูตรไม่ทราบจานวนประชากรของ W.G.Cochranวิธีการคานวณกรณี ไม่สามารถทราบจานวน
ประชากรที่แน่ นอน ผูว้ ิจยั ต้องการสุ่ มตัวอย่างจานวน 50% หรื อ 0.50 จากจานวนประชากรทั้งหมดในระดับ
ความเชื่ อมัน่ ที่ 95% และสัดส่ วนความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้จากการสุ่ มตัวอย่าง 5% หรื อ 0.05 ดังนั้นผูว้ ิจยั
จึงใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาได้ดาเนินการแจกแบบสอบถามให้แก่ กลุ่มคน
Gen Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้วิธีแจกทางออนไลน์ผา่ น Google from เมื่อได้ขอ้ มูลครบถ้วนแล้วจึงนา
ข้อมูลไปจัดทาให้อยูใ่ นรู ปแบบที่สะดวกต่อการนาไปวิเคราะห์
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูศ้ ึกษาทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางคอมพิวเตอร์ ได้แก่ โปรแกรม (SPSS Version
21)
สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ค่าร้อยละ (Percentage) สาหรับวิเคราะห์เพื่อบรรยายข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
2. ค่าเฉลี่ย (x̅)
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3. ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) สาหรับการวิเคราะห์ระดับความสาคัญของการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การสิ นเชื่อธนาคารของลูกค้ากลุ่ม Gen Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนที่ 1 พบว่าลูกค้ากลุ่ม Gen Y ที่ ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย
จานวน 137 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.25 และเพศหญิง จานวน 263 คน คิดเป็ นร้อยละ 65.75 ด้านอายุ พบว่าลูกค้า
กลุ่ม Gen Y ที่ตอบแบบสอบถาม อายุ 27-32 ปี จานวน 213 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.25 รองลงมาคือ อายุ 33-38 ปี
จานวน 110 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 27.50 และอายุ 21-26 ปี จานวน 77 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 19.25 ตามลาดับ ด้าน
สถานภาพพบว่าลูกค้ากลุ่ม Gen Y ที่ตอบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่มีสถานภาพโสด จานวน 255 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 63.75 รองลงมาคือ สมรส/อยู่ดว้ ยกัน จานวน 119 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.75 แยกกันอยู่ จานวน 14 คน คิด
เป็ นร้อยละ 3.50 และหม้าย/หย่าร้าง จานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.50 ตามลาดับ ด้านระดับการศึกษาพบว่า
ลูกค้ากลุ่ม Gen Y ที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 283 คน คิดเป็ นร้อยละ
70.75 รองลงมาคือ ระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี จานวน 69 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.25 และระดับการศึกษา
ต่ า กว่า ปริ ญญาตรี จานวน 48 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 12.00 ตามลาดับ ด้า นอาชี พ ส่ วนใหญ่ มีอาชี พ พนัก งาน
บริ ษทั เอกชน/รับจ้าง จานวน 290 คน คิดเป็ นร้อยละ 72.50 รองลงมาคือ อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
จานวน 65 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.25 อาชี พธุ รกิจส่ วนตัว/ค้าขาย จานวน 39 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.75 และอาชี พ
อื่นๆ จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.50 ตามลาดับ ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่ วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่
ที่ 15,001 – 25,000 บาท จานวน 132 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 33.00 รองลงมาคื อ รายได้ต่อเดื อน 25,001 – 35,000
บาท จานวน 131 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.75 รายได้ต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท จานวน 54 คน คิดเป็ นร้อยละ
13.50 รายได้ต่อเดื อนไม่เกิ น 15,000 บาท จานวน 42 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 10.50 รายได้ต่อเดื อนตั้งแต่ 50,001
บาทขึ้นไป จานวน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.00 และรายได้ต่อเดือน 45,001 – 50,000 บาท จานวน 9 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 2.25 ตามลาดับ ด้านธนาคารที่สนใจมากที่สุดพบว่าลูกค้ากลุ่ม Gen Y ที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้
ความสนใจธนาคารกสิ กรไทย จานวน 175 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.75 รองลงมาคือ ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จานวน
116 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.00 ธนาคารกรุ งเทพ จานวน 80 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.00 และธนาคารอื่นๆจานวน
29 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.25 ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนที่ 2 การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อธนาคารของลูกค้ากลุ่ม Gen Y ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร มีองค์ประกอบ 5 ด้าน โดยผูว้ ิจยั จะทาการวิเคราะห์ดว้ ยค่าเฉลี่ย (x̅) และค่าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) พบว่ า การตั ด สิ นใจเลื อ กใช้ บ ริ การสิ นเชื่ อ ธนาคารของลู ก ค้ า กลุ่ ม Gen Y ในเขต
กรุ งเทพมหานครโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (x̅ = 4.04) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก คื อ ด้านพฤติ กรรมหลังการบริ การสิ นเชื่ อ ด้านประเมินตัวเลือกอื่น ด้านการ
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ตัดสิ นใจที่เกี่ยวข้องกับการบริ การสิ นเชื่ อ ด้านการตระหนักปั ญหา และ ด้านการค้นหาข้อมูลของการบริ การ
สิ นเชื่อ (x̅ = 4.18, x̅ = 4.14, x̅ = 4.03, x̅ =3.95, x̅ =3.90 ) ตามลาดับ
สรุ ปผลการวิจยั
ปัจจัยส่ วนบุคคล
การศึ ก ษาเรื่ อง การตั ด สิ นใจเลื อ กใช้ บ ริ การสิ นเชื่ อ ธนาคารของลู ก ค้ า กลุ่ ม Gen Y ในเขต
กรุ งเทพมหานคร มีลูกค้ากลุ่ม Gen Y ที่ เขตกรุ งเทพมหานครได้แสดงความคิ ดเห็ นในการตัดสิ นใจเลื อกใช้
บริ การสิ นเชื่ อธนาคาร มีผตู ้ อบแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 400 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 263 คน
คิดเป็ นร้อยละ 65.75 และเพศชาย จานวน 137 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.25 ส่ วนใหญ่มีอายุ 27-32 ปี จานวน 213
คน คิดเป็ นร้อยละ 53.25, รองลงมาคือ อายุ 33-38 ปี จานวน 110 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.50, และอายุ 21-26 ปี
จานวน 77 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 19.25 ตามลาดับ ส่ วนใหญ่มีสถานภาพโสด จานวน 255 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ
63.75 รองลงมาคือ สมรส/อยู่ดว้ ยกัน จานวน119 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.75 แยกกันอยู่ จานวน 14 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 3.50 และหม้าย/หย่าร้ าง จานวน 12 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 3.50 ตามลาดับ ส่ วนใหญ่มีระดับการศึ กษา
ปริ ญญาตรี จานวน 283 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 70.75 รองลงมาคื อ ระดับการศึ กษาสู งกว่าปริ ญญาตรี จานวน 69
คน คิดเป็ นร้อยละ 17.25 และระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 48 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.00 ตามลาดับ
ส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พเป็ น มี อาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน/รับจ้าง จานวน 290 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 72.50
รองลงมาคือ อาชี พข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 65 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.25 อาชี พธุ รกิจส่ วนตัว/
ค้าขาย จานวน 39 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.75 และอาชี พอื่นๆ จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.50 ตามลาดับ ส่ วน
ใหญ่มีรายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อนอยู่ที่ 15,001 – 25,000 บาท จานวน 132 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 33.00 รองลงมาคื อ
รายได้ต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท จานวน 131 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.75, รายได้ต่อเดือน 35,001 – 45,000
บาท จานวน 54 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 13.50, รายได้ต่อเดื อนไม่เกิ น 15,000 บาท จานวน 42 คน คิ ดเป็ นร้อยละ
10.50, รายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 50,001 บาทขึ้นไป จานวน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.00, และรายได้ต่อเดือน 45,001
– 50,000 บาท จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.25 ตามลาดับ ส่ วนใหญ่ให้ความสนใจธนาคารกสิ กรไทย จานวน
175 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.75 รองลงมาคือ ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จานวน 116 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.00 ธนาคาร
กรุ งเทพ จานวน 80 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.00 และธนาคารอื่นๆจานวน 29 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.25 ตามลาดับ
การตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการสิ นเชื่ อธนาคารของลูกค้ ากลุ่ม Gen Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร
การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่ อธนาคารของลูกค้ากลุ่ม Gen Y ในเขตกรุ งเทพมหานครโดยรวม
ของระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากโดยเรี ยงลาดับ
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ได้ดงั นี้ คือ ด้านพฤติกรรมหลังการบริ การเลือกสิ นเชื่ อ ด้านประเมินตัวเลือกอื่น ด้านการตัดสิ นใจที่เกี่ยวข้อง
กับการบริ การสิ นเชื่อ ด้านการตระหนักถึงปัญหา และด้านการค้นหาข้อมูลของการบริ การสิ นเชื่อ ตามลาดับ
อภิปรายผล
1. ด้ านพฤติกรรมหลังการบริการเลือกสิ นเชื่ อ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ธนาคาร
รักษาข้อมูลส่ วนบุคคลเป็ นความลับ ส่ วนข้อที่มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก คือ หากท่านพบข้อสงสัยสามารถ
สอบถามธนาคารได้ตลอดเวลา ธนาคารให้ความใส่ ใจท่านหลังจากได้ใช้บริ การสิ นเชื่อ เช่น การสอบถามความ
พึงพอใจ ตลอดเวลา และพร้อมที่จะแนะนาให้บุคคลอื่นมาใช้บริ การสิ นเชื่อ หากการดาเนินงานมีประสิ ทธิ ภาพ
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของวิรัลฐิตา แจ้งเปล่า (2559) ได้ศึกษาเรื่ องการตัดสิ นใจในการเลือกใช้บริ การสิ นเชื่ อ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชลบุรี จากัด
2.ด้ านประเมินตัวเลือกอื่น
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีความคิ ดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ จานวน
วงเงินกูท้ ี่ได้รับสู งสุ ด ส่ วนข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ความน่าเชื่ อถือของธนาคาร ข้อเสนอของ
อัตราดอกเบี้ ย การบริ การของเจ้าหน้าที่ ธนาคาร ระยะเวลาในการผ่อนชาระจากการขอสิ นเชื่ อ และความ
รวดเร็ วในการดาเนิ นงานขอสิ นเชื่ อ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ภณิ ษา ไพรพฤกษ์ (2560) ได้ศึกษาปั จจัยที่
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้สินเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัยธนาคารกรุ งศรี อยุธยา สาขาถนนสุ ขมุ วิท ชลบุรี
3. ด้ านการตัดสิ นใจที่เกีย่ วข้ องกับการบริการสิ นเชื่ อ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ตัดสิ นใจ
เพราะวงเงิ นกูท้ ี่ ได้รับตรงตามความต้องการ ส่ วนข้อที่ มีความคิ ดเห็ นอยู่ในระดับมาก คื อ ตัดสิ นใจเพราะ
ชื่ อเสี ยง ความมัน่ คง และความน่ าเชื่ อถือของธนาคาร ตัดสิ นใจเพราะความสะดวกรวดเร็ วในการขอสิ นเชื่ อ
ตัดสิ นใจเพราะธนาคารมีพ้ืนที่ให้บริ การหลากหลายช่องทาง ตัดสิ นใจเพราะตนเองและครอบครัวมีส่วนร่ วม
ในการตัดสิ นใจ ตัดสิ นใจเพราะคาแนะนาของผูม้ ี ประสบการณ์ และตัดสิ นใจเพราะการให้คาแนะนาจาก
เจ้าหน้าที่ ธนาคาร ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เอกรัฐ วงศ์วีระกุล (2553) ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัยกับธนาคารพาณิ ชย์ ของคนทางานในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
4. ด้ านการตระหนักถึงปัญหา
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ต้องการ
สร้างความมัน่ คงให้กบั ชี วิต และต้องการที่อยู่อาศัยใกล้สถานที่ทางาน ตามลาดับ ส่ วนข้อที่มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก คือ ต้องการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ต้องการได้รับ ความนับถือและยกย่องจากสังคม นโยบาย
ของภาครั ฐส่ งเสริ มให้ประชาชนเข้าถึ งแหล่งเงิ นทุ น และต้องการรี ไฟแนนซ์สินเชื่ อเพื่ อที่ อยู่อาศัย ซึ่ งไม่
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สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อนุรักษ์ เพชรอินทร์ (2558) ได้ศึกษางานวิจยั เรื่ องปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การ
สิ นเชื่อส่ วนบุคคลของผูใ้ ช้บริ การสิ นเชื่อส่ วนบุคคลธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)
5. ด้ านการค้ นหาข้ อมูลของการบริการสิ นเชื่ อ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่ อพิ จารณารายข้อพบว่า ข้อที่ มีความคิ ดเห็ นอยู่ในระดับมากที่ สุด คื อ ท่ าน
สอบถามข้อมูลผ่านเจ้าหน้าที่ หรื อตัวแทนของธนาคาร ส่ วนข้อที่ มีความคิ ดเห็ นอยู่ในระดับมาก คื อ ค้นหา
ข้อมูลผ่านสื่ อออนไลน์ โทรทัศน์ วิทยุ หรื อ หนังสื อพิมพ์ เลือกใช้จากความคุน้ เคยหลังจากใช้บริ การด้านอื่น
ของธนาคารอยู่แล้ว ได้รับการชักชวนจากเจ้าหน้าที่ธนาคาร สอบถามข้อมูลผ่าน ครอบครัว เพื่อน หรื อบุคคล
ใกล้ชิด ได้รับคาแนะนาจากบุค คลใกล้ชิด และ ค้นหาข้อมูลผ่านการจัดแสดงสิ นค้า หรื อ การจัดบูธผ่านงาน
มหกรรมทางการเงิน ซึ่ งไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พชยรัฐ มีลาภ และ จรัชวรรณ จันทรัตน์ (2559) ได้ศึกษา
เรื่ องปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของสิ นเชื่อเคหะธนาคารออมสิ นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจยั
ด้ านการตระหนักถึงปัญหา
สิ่ งที่ตอ้ งปรับปรุ ง คือ ต้องการสร้างความมัน่ คงให้กบั ชี วิต หรื อแม้แต่การมีที่อยู่ใกล้สถานที่ ทางาน
รวมถึ งต้องการลงทุ นในอสังหาริ มทรั พย์ กล่าวคื อ ธนาคารจะต้องพยายามสร้ างหรื อโน้มน้าวใจให้ลูกค้า
ตระหนักถึงความสาคัญว่าที่อยูอ่ าศัยนั้นเป็ นปัจจัยที่ 4 ของการดารงชีวิต และยังสามารถเป็ นช่องทางหารายได้
ด้ านการค้ นหาข้ อมูลของการบริการสิ นเชื่ อ
สิ่ งที่ตอ้ งปรับปรุ ง คือ สอบถามข้อมูลผ่านเจ้าหน้าที่หรื อตัวแทนของธนาคาร การค้นหาข้อมูลผ่านสื่ อ
ออนไลน์ โทรทัศน์ วิทยุหรื อ หนังสื อพิมพ์ อีกทั้งการเลือกใช้จากความคุน้ เคยหลังจากใช้บริ การด้านอื่ นของ
ธนาคารอยูแ่ ล้ว เจ้าหน้าที่ของธนาคารจะต้องตอบข้อซักถามในสิ่ งที่ลูกค้าต้องการอยากจะทราบ อีกทั้งต้องทา
กลยุทธ์ทางการตลาดด้านออนไลน์เพิ่ มมากขึ้ น และจะต้องประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลที่ เกี่ ยวข้องกับบริ การทาง
การเงินรู ปแบบใหม่
ด้ านประเมินตัวเลือกอื่น
สิ่ งที่ตอ้ งปรับปรุ ง คือ จานวนวงเงินกูท้ ี่ ได้รับสู งสุ ด ความน่าเชื่ อถือของธนาคารโดยธนาคารจะต้อง
ตรวจสอบคุณสมบัติของผูข้ อสิ นเชื่ อนั้น ว่าสามารถช่วยเหลือทางด้านการเงิ นได้มากหรื อน้อยแค่ไหน อีกทั้ง
ธนาคารจะต้องสร้ างภาพลักษณ์ ว่าเป็ นองค์กรที่ มีความรู ้ ค วามเชี่ ยวชาญทางด้า นการเงิ น รวมถึ งข้อเสนอ
ดอกเบี้ยถือ ธนาคารจะต้องวางแผนให้เหมาะสมกับสถานการณ์และถูกต้องตามหลักนโยบายที่ ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทยเป็ นผูก้ าหนดขึ้น
ด้ านการตัดสิ นใจที่เกีย่ วข้ องกับการบริการสิ นเชื่ อ
สิ่ งที่ตอ้ งปรับปรุ ง คือ ตัดสิ นใจเพราะวงเงินกูท้ ี่ได้รับตรงตามความต้องการ ชื่อเสี ยง ความมัน่ คง และ
ความน่าเชื่ อของธนาคาร ความสะดวกรวดเร็ วในการขอสิ นเชื่ อ ธนาคารจะต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติของตัวผู ้
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ขอสิ นเชื่ อและจานวนเงิ นที่ ธนาคารสามารถช่ วยเหลือได้น้ นั ต้องสอดคล้อง อีกทั้งต้องสร้างภาพลักษณ์ให้ดู
น่าเชื่อถือ รวมถึงกระบวนการทางานในขั้นตอนต่างๆต้องรวดเร็ ว
ด้ านพฤติกรรมหลังการบริการเลือกสิ นเชื่ อ
สิ่ งที่ตอ้ งปรับปรุ ง คือ ธนาคารรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลเป็ นความลับ จะต้องเก็บข้อมูลของลูกค้าไว้เป็ น
อย่างดี และจะต้องไม่มีการเผยแพร่ ขอ้ มูลออกสู่ และหากพบข้อสงสัยสามารถสอบถามสอบถามธนาคารได้
ตลอดเวลา พร้อมที่จะให้คาปรึ กษาหรื อแนะนาแนวทางที่ดีที่สุด เมื่อลูกค้าพบปัญหา
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