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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา ความภักดีในการใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ลูกค้าที่ใช้บริการสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยของ
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้สถิติค่าที สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว Brown-Forsythe สถิติการวิเคราะห์ความ
ถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุ 30-39 ปี สถานภาพ โสด/หม้าย/หย่า
ร้าง/แยกกันอยู่ ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานเอกชน / รับจ้าง รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20 ,001-40,000 บาท 
ประเภทท่ีอยู่อาศัยคอนโดมิเนียม และระยะเวลาการใช้บริการสินเชื่อกับธนาคาร 1-3 ปี ผลการทดสอบสมติฐานพบว่า ลูกค้า
ที่มลีักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และประเภทท่ีอยู่อาศัย แตกต่างกันมีความภักดี
ในการใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ภาพลักษณ์องค์กร ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านองค์กร และด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีผลต่อความภักดีในการใช้บริการสินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อาศัยธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ของลูกค้าในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปัจจัยคุณภาพบริการ ประกอบด้วย ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า 
ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า และด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า มีผลต่อความภักดีในการใช้บริการสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัย
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
ค าส าคัญ: ความภักดี ภาพลักษณอ์งค์กร คุณภาพบริการ สินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อาศัย 
 

ABSTRACT 
 

The purpose of this research was to study loyalty towards Krungthai Bank mortgage loan services of 
customers in the Bangkok metropolitan area. The sample data was collected from 400 Krungthai Bank 
mortgage loan customers. The statistical methods used were percentage, mean, standard deviation,             
t- statistics, One-Way Analysis of Variance, the Brown-Forsythe and Multiple Regression. The results showed 
that most customers were female, aged 30 to 39, single, widowed, divorced or separated, held a Bachelor's  
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degree, worked as employees at private companies, with an average monthly income of 20,001-40,000 
Baht, lived in condominiums and used mortgage loan services from 1 to 3 years. The results of the 
hypotheses testing indicated that users of different ages, gender, age, educational level, occupation, 
average income and type of housing had different levels of loyalty towards Krungthai Bank mortgage loan 
services at a statistically significant level of 0.05. The corporate image factors consisted of products and 
services; and organizations had different levels of socially-influenced loyalty towards Krungthai Bank 
mortgage loan services at a statistically significant level of loyalty towards Krungthai Bank mortgage loan 
services at a statistically significant level of 0.05. The service quality factors consisted of responsiveness, 
assurance and empathy-influenced loyalty towards Krungthai Bank mortgage loan services different at a 
statistically significant level of 0.05.  
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บทน า 
จากการเติบโตของธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ ท าให้การแข่งขันในตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย มีการแข่งขันอย่าง

รุนแรง เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาด ส่งผลให้การปล่อยสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศัยของสถาบันการเงินมีการแข่งขันตามไปด้วย 
ทั้งในเรื่องของราคา การให้วงเงินกู้ที่สูง และระยะเวลาการกู้ที่ยาวขึ้น โดยยอมรับความเสี่ยงในการปล่อยสินเช่ือมากขึ้น 
(ประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต, 2563) ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
และสินเช่ืออื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัย เพื่อยกระดับการพิจารณาสินเช่ือ (credit underwriting standards) 
ของสถาบันการเงิน เพื่อไม่เป็นการกระตุ้นการก่อหนี้ เกินตัวของภาคครัวเรือน ไม่ท าให้ เกิดการเก็งก าไรในตลาด
อสังหาริมทรัพย์ท่ีเกินพอดี ตลอดจนให้สถาบันการเงินตระหนักถึงความเป็นไปและผลกระทบจากมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่อาจ
ปรับลดลงได้หากความต้องการซื้อไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ เพื่อการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินโดยรวมอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็น
การส่งเสริมให้ประชาชนมีวินัยทางการเงิน ให้มีการออมเงินบางส่วนก่อนการขอสินเช่ือ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2561) โดย
ก าหนดเพดานอัตราส่วนเงินให้สินเช่ือต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV ratio) ส าหรับที่อยู่อาศัยที่มีมูลค่าหลักประกันต่ ากว่า 10 
ล้านบาท สูงสุดไม่เกินร้อยละ 100 และที่อยู่อาศัยมีมูลค่าหลักประกันตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป สูงสุดไม่เกินร้อยละ 90 
(ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2563) ซึ่งแต่ละสถาบันการเงินต้องมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการพิจารณาสินเชื่อ ให้สอดคล้อง
กับประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย จึงท าให้มีการปรับแผนกลยุทธ์เพื่อแข่งขันโดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มลูกค้ารีไฟแนนซ์มาก
ขึ้น (ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์, 2564) เนื่องจากลูกค้ามีประวัติการผ่อนช าระมาสักระยะหนึ่งแล้ว การพิจารณาความเสี่ยง
ของธนาคารจึงเป็นไปได้ง่าย ส่งผลให้ความภักดีของลูกค้าในปัจจุบันลดลง ลูกค้ามีระยะเวลากู้ที่สั้นขึ้นปิดบัญชีสินเช่ือเร็วขึ้น 
กระทบกับยอดสินเช่ือที่อยู่อาศัยปัจจุบันของธนาคาร รวมทั้งเป้าหมายการเพิ่มยอดสินเช่ือของธนาคารที่เ พิ่มขึ้น จึงมีความ
จ าเป็นที่ธนาคารจะต้องให้ความส าคัญกับการรักษาฐานลูกค้าเดิมของธนาคารให้คงอยู่ ซึ่งนอกจากกลยุทธ์ในด้านผลิตภัณฑ์
แล้ว ด้านภาพลักษณ์องค์กร ถือว่ามีผลอย่างมากต่อความส าเร็จของธนาคาร เป็นการรวมระหว่างข้อเท็จจริงกับการประเมิน
ส่วนตัวของแต่ละบุคคล แล้วกลายเป็นภาพท่ีฝังใจอยู่ภายใตค้วามรู้สกึนึกคิดของแต่ละบุคคล (เสรี วงษ์มณฑา, 2541) ธนาคาร
จึงจ าเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในทุก ๆ ด้าน ให้ลูกค้าได้รับรู้ จดจ า และเกิดความรู้สึกที่ดีต่อธนาคาร 
ซึ่งจะเป็นผลดีให้กับธนาคารในการได้รับความเช่ือมั่น ไว้วางใจ ให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกใช้บริการกับธนาคาร รวมถึงด้าน
คุณภาพการให้บริการ ถือเป็นสิ่งส าคัญอย่างหนึ่งที่ทุก ๆ ธนาคารต่างให้ความส าคัญ เพื่อรักษาระดับการให้บริการที่เหนือกว่า
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คู่แข่ง โดยจะต้องน าเสนอคุณภาพการให้บริการให้เป็นไปตามที่ลูกค้าคาดหวังไว้ เพื่ อการสร้างความแตกต่าง (ศิริวรรณ             
เสรีรัตน์, 2539) ตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้าในทุก ๆ ด้าน มุ่งหวังให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ จดจ า และมีทัศนคติ
ที่ดีต่อธนาคารทั้งก่อนและหลังการให้บริการ ท าให้เกิดการใช้บริการต่อไป ซึ่งการรักษาฐานลูกค้าสินเชื่อเดิมไว้ได้จะเป็นผลดี
ต่อธนาคารในการได้รายได้รับในอัตราที่สูงขึ้นและยาวนานขึ้น และเป็นโอกาสให้ลูกค้าใช้บริการหรือซื้อผลิตภัณฑ์อื่น ๆ 
เพิ่มเติม รวมถึงการบอกต่อบุคคลที่รู้จักหรือใกล้ชิดให้มาใช้บริการกับธนาคาร ซึ่งจะเป็นผลดีกับธนาคารในการต่อยอดและ
สร้างฐานลูกค้าใหม่ สามารถท าก าไรและท าให้ธนาคารเติบโตต่อไปได้ 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นธนาคารพาณิชย์ของรัฐ เป็นสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนา ในการสร้าง
โอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างทั่วถึงควบคู่กับการให้ความรู้ทางการเงิน เพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ฐานราก พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ภายใต้การบริหารจัดการองค์กรที่
มั่นคง โปร่งใส และยั่งยืน โดยการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและให้บริการทางการเงิน 
ด าเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ “กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน” มุ่งมั่นดูแลและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อสนับสนุน
การเติบโตและความมั่งคั่งแก่ลูกค้าสร้างคุณภาพที่ดีขึ้นแก่สังคมและสิ่งแวดล้อม และสร้างผลตอบแทนท่ีดีอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือ
หุ้น รวมถึงมีพันธกิจ คือ ดูแลและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบงาน ให้บริการและค าแนะน าท่ีมีคุณค่าแก่ลูกค้าอย่าง
ต่อเนื่อง ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น 
(ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน), 2563) 

จากความส าคัญและสถานการณ์การตลาดของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาความภักดีในการใช้บริการ
สินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาภาพลักษณ์องค์กร 
ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านองค์กร และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และปัจจัยคุณภาพบริการ 
ประกอบด้วย ความเป็นรูปธรรมของบริการ ความน่าเช่ือถือในการให้บริการ การตอบสนองต่อลูกค้า การให้ความเชื่อมั่นต่อ
ลูกค้า และการรู้จักและเข้าใจลูกค้า ท่ีมีผลต่อความภักดีในการใช้บริการสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
เนื่องจากธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ให้ความส าคัญกับการมุ่งเน้นในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในทุก ๆ ด้าน รวมถึงมุ่งเน้น
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้มีความพร้อมในการบริการ เพื่อเป็นแนวทางในการน าข้อมูลไปใช้การวางแผน ปรับกลยุทธ์ 
พัฒนาคุณภาพการให้บริการให้เป็นท่ีพึงพอใจของลูกค้าเพื่อสร้างการได้เปรียบเหนือคู่แข่ง   อีกท้ังเพื่อต้องการรักษาฐานลูกค้า
เดิมให้คงอยู่ รวมถึงเพิ่มโอกาสในการขยายฐานสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยให้เพิ่มมากขึ้นต่อไป 

 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาความภักดีในการใช้บริการสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ของลูกค้าในเขต

กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ 
ประเภทท่ีอยู่อาศัย และระยะเวลาการใช้บริการสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคาร 

2.  เพื่อศึกษาภาพลักษณ์องค์กร ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านองค์กร และด้านความรับผิดชอบ            
ต่อสังคม ที่มีผลต่อความภักดีในการใช้บริการสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ของลูกค้าในเขต
กรุงเทพมหานคร 

3.  เพื่อศึกษาปัจจัยคุณภาพบริการ ประกอบด้วย ความเป็นรูปธรรมของบริการ ความน่าเช่ือถือในการให้บริการ 
การตอบสนองต่อลูกค้า การให้ความเช่ือมั่นต่อลูกค้า และการรู้จักและเข้าใจลูกค้า ท่ีมีผลต่อความภักดีในการใช้บริการสินเช่ือ
เพื่อท่ีอยู่อาศัยธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550) กล่าวว่า ลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได้ อาชีพ การศึกษา เหล่านี้เป็นเกณฑ์ที่
นิยมใช้ในการแบ่งส่วนการตลาด ที่ช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย รวมทั้งง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอื่น และใช้แนวคิดของ 
ทัศนีย์ ทองสว่าง (2537) ได้กล่าวถึง ประชากรศาสตร์ หมายถึง คนซึ่งมีลักษณะในแต่ละบุคคลที่มีความแตกต่างกัน โดยมี
องค์ประกอบของประชากร ในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านเพศ อายุ เศรษฐกิจ การศึกษา และที่อยู่อาศัย  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณ์องค์กร Frank (1993) ได้อธิบายภาพขององค์การใดองค์การหนึ่ง โดยรวม
ทุกอย่างเกี่ยวกับองค์การที่ประชาชนรู้จัก เข้าใจ และได้มีประสบการณ์กับการสร้างภาพลักษณ์ขององค์การนั้น ๆ (เสริมชัย 
ระก าพล และคนอื่น ๆ, 2543) โดยได้จ าแนกภาพลักษณ์ เป็นด้านต่าง ๆ รวม 10 ด้าน  ประกอบด้วย ภาพลักษณ์เชิงซ้อน 
(Multiple Image) ภาพลักษณ์ปัจจุบัน (Current Image) ภาพลักษณ์กระจกเงา (Mirror Image) ภาพลักษณ์ที่พึงปรารถนา 
(Wish Image) ภาพลักษณ์สูงสุดที่ท าได้ (Optimum Image) ภาพลักษณ์ที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง (Correct and Incorrect 
Image) ภาพลักษณ์สินค้าบริการ (Product Service Image) ภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image) ภาพลักษณ์องค์การ 
(Corporate Image) และภาพลักษณ์สถาบัน (Institutional Image) 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ  Parasuraman, Zeithaml, และ Berry (1990) ได้พัฒนา
เครื่องมือที่ใช้เป็นตัววัดคุณภาพบริการที่เรียกว่า SERVQUAL เป็นเทคนิคที่ให้วิธีการวัดคุณภาพในการให้บริการขององค์การ 
ใน 5 ด้าน ประกอบด้วย ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibility) ความน่าเช่ือถือในการให้บริการ (Reliability) การ
ตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า (Assurance) และการรู้จักและเข้าใจลูกค้า (Empathy)  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ Griffin (1995) กล่าวว่า ความจงรักภักดีของลูกค้าสามารถนิยาม
ในส่วนของพฤติกรรมการซื้อ ประกอบด้วย การซื้อซ้ าเป็นปกติ (Makes regular repeat purchases) การซื้อข้ามสาย
ผลิตภัณฑ์และการบริการ (Purchases across product and service lines) การแนะน าบอกต่อ (Refers other) และการมี
ภูมิคุ้มกันในการถูกดึงดูดไปหาคู่แข่ง (Demonstrates an immunity to the pull of competition) และ Parasuraman, 
Zeithaml, และ Berry (1996) ได้ก าหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับ การวัดความตั้งใจของผู้รับบริ การ ซึ่งสามารถน าไปใช้ 
พิจารณาวัดว่าลูกค้ามีความภักดีกับองค์กรธุรกิจที่ใช้บริการอยู่มากน้อยเพียงใด ซึ่งประกอบด้วยมิติ 4 มิติ คือ พฤติกรรมการ
บอกต่อ (Word of Mouth Communications) ความตั้งใจที่จะซื้อ (Purchase Intention) ความอ่อนไหวต่อปัจจัยราคา 
(Price Sensitivity) และพฤติกรรมการร้องเรียน (Complaining Behavior)  

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ลูกค้าที่ใช้บริการสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยของ

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ลูกค้าที่ใช้บริการสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยของ

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แต่เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ผู้วิจัยจึงใช้การ
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างในกรณีที่ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน (กัลยา วานิชย์
บัญชา, 2550) ก าหนดระดับความเช่ือมั่นที่ 95% ยอมให้ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% ค านวณได้จากสูตรไม่ทราบจ านวน
ประชากร ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 385 ตัวอย่าง และได้เพิ่มตัวอย่างอีกประมาณ 4% เท่ากับจ านวน 15 ตัวอย่าง รวม
ขนาดกลุ่มตัวอย่างท้ังหมดเป็นจ านวน 400 ตัวอย่าง 
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วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
ขั้นตอนที่ 1  ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกสถานที่ เก็บข้อมูล 

ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 สาขาของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 5 สาขา ประกอบไปด้วย สาขา
สาขานานาเหนือ สาขาถนนข้าวสาร สาขาสุขุมวิท 47 สาขาประดิพัทธ์ 13 และสาขาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  และส่วน
ที่ 2 โครงการเอลลิโอ เดลเรย์ คอนโด ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) เนื่องจาก เป็นโครงการ Project 
Finance ของธนาคารกรุงไทย และเป็นบริษัทท่ีมีชื่อเสียงจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ขั้นตอนที่ 2  ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) เพื่อให้ได้ขนาดตัวอย่างในแต่ละที่จ านวนเท่า ๆ 
กัน โดยแบ่งสัดส่วนตามขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง จากจ านวน 5 สาขา และ 1 โครงการ รวมเท่ากับ 400 
ตัวอย่าง 

ขั้นตอนที่ 3  ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามที่ได้จัดเตรียมไว้น าไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นลูกค้าที่มาใช้บริการ ณ สาขาธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 5 สาขา และเป็นลูกบ้านท่ีอาศัยอยู่ที่เอลลิโอ เดลเรย์ คอนโด ตามที่ก าหนดในแบบ
โควตา (Quota Sampling) จ านวน 400 ตัวอย่าง 

เคร่ืองมือที่ ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยเป็นลักษณะข้อค าถามในแบบสอบถาม 
(Questionnaire) โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-
ended Response Question) รวมทั้งหมดมี 8 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ประเภทท่ีอยู่อาศัย และระยะเวลาการใช้บริการสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคาร 

ตอนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับภาพลักษณ์องค์กรของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็น
แบบสอบถามปลายปิด (Close-ended Response Question) การให้คะแนนเป็นแบบ Likert (Summated Rating 
Method : The Likert Scale) ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน ซึ่งให้ตอบระดับความคิดเห็น 5 ระดับ แบ่ง
ออกเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านองค์กร และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านละ 5 ข้อ รวม 
15 ข้อ 

ตอนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพการบริการของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-ended Response Question) การให้คะแนนเป็นแบบ Likert (Summated Rating 
Method : The Likert Scale) ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน ซึ่งให้ตอบระดับความคิดเห็น 5 ระดับ แบ่ง
ออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย ความเป็นรูปธรรมของบริการ ความน่าเชื่อถือในการให้บริการ การตอบสนองต่อลูกค้า การให้
ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า และการรู้จักและเข้าใจลูกค้า ด้านละ 4 ข้อ รวม 20 ข้อ  

ตอนที่ 4 เป็นค าถามเกี่ยวกับความภักดีในการใช้บริการสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-ended Response Question) การให้คะแนนเป็นแบบ Likert 
(Summated Rating Method : The Likert Scale) ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน ซึ่งให้ตอบระดับความ
คิดเห็น 5 ระดับ รวม 5 ข้อ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic)  

ตอนที่ 1 คือ ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ 
ประเภทท่ีอยู่อาศัย และระยะเวลาการใช้บริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศัยกับธนาคาร วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่ (Frequency) 
และค่าร้อยละ (Percentage) 
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ตอนที่ 2 คือ ภาพลักษณ์องค์กร ได้แก่  ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านองค์กร และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ที่
มีต่อความภักดีในการใช้บริการสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ตอนที่ 3 คือ ปัจจัยคุณภาพบริการ ได้แก่ ความเป็นรูปธรรมของบริการ ความน่าเช่ือถือในการให้บริการ การ
ตอบสนองต่อลูกค้า การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า และการรู้จักและเข้าใจลูกค้า ที่มีต่อความภักดีในการใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่
อยู่อาศัยธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ตอนที่ 4 คือ ความภักดีในการใช้บริการสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ของลูกค้าในเขต
กรุงเทพมหานคร วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistic)  
สมมติฐานข้อที่ 1 ลูกค้าที่มีลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ 

ประเภทที่อยู่อาศัย และระยะเวลาการใช้บริการสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคาร แตกต่างกันมีความภักดีในการใช้บริการ
สินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน จะทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้สถิติ t-test (Independent Sample t-test) เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม และใช้
สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-Way Analysis of Variance : ANOVA เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ของกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่ม 

สมมติฐานข้อที่ 2 ภาพลักษณ์องค์กร ประกอบด้วย  ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านองค์กร และด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีผลต่อความภักดีในการใช้บริการสินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อาศัยธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ของลูกค้าในเขต
กรุงเทพมหานคร ใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจัยคุณภาพบริการ ประกอบด้วย ความเป็นรูปธรรมของบริการ ความน่าเช่ือถือในการ
ให้บริการ การตอบสนองต่อลูกค้า การให้ความเช่ือมั่นต่อลูกค้า และการรู้จักและเข้าใจลูกค้า มีผลต่อความภักดีในการใช้
บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้การวิเคราะห์การถดถอย
เชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ใช้วิธี Enter เพื่อทดสอบสมมติฐาน 

 

ผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 

231 คน คิดเป็นร้อยละ 57.7 มีอายุอยู่ระหว่าง  30 - 39 ปี  จ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 43.0 มีสถานภาพ โสด / หม้าย 
/ หย่าร้าง / แยกกันอยู่ จ านวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 55.8  มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 272 คน คิดเป็นร้อยละ 
68.0 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน / รับจ้าง  จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 45.0 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  20 ,001-40,000 
บาท จ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 42.2 อาศัยอยู่คอนโดมิเนียม จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.4 และมีระยะเวลาการ
ใช้บริการสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคาร 1-3 ปี จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับภาพลักษณ์องค์กรของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์
และบริการ ด้านองค์กร และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
มีภาพลักษณ์อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านองค์กร ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ และ
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ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 3.95 และ 3.83 
ตามล าดับ 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพบริการของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  ประกอบด้วย ความเป็น
รูปธรรมของบริการ ความน่าเชื่อถือในการให้บริการ การตอบสนองต่อลูกค้า การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า และการรู้จักและ
เข้าใจลูกค้า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) มีปัจจัยคุณภาพบริการอยู่ในระดับดี มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความเชื่อถือในการให้บริการ ด้านความเป็นธรรมของบริการ ด้านการ
ให้ความเช่ือมั่นต่อลูกค้า ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า และด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นอยู่ใน
ระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 4.12 4.10 4.01 และ 3.96 ตามล าดับ 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความภักดีของลูกค้าในการใช้บริการสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารกรุ งไทย จ ากัด 
(มหาชน) ผู้ตอบแบบสอบถามมีความภักดีในการใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายข้อ พบว่า ท่านจะยังคงใช้บริการสินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อาศัยกับธนาคารต่อไป 
โดยจะไม่ Refinance ไปธนาคารอื่น ท่านจะยังคงใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารต่อไป ถึงแม้ว่าธนาคารอื่นจะมี
โปรโมช่ันใหม่ ๆ ที่น่าสนใจกว่า ท่านจะแนะน าบุคคลที่รู้จักมาใช้บริการสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคาร หากท่านมีความ
ต้องการสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัย ท่านจะเลือกใช้บริการกับธนาคารในครั้งต่อไป และท่านเชื่อมั่นว่าธนาคารกรุงไทยให้บริการ
สินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยที่ดีที่สุดส าหรับท่าน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความภักดีในการใช้บริการสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัย
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12  4.07 3.98 3.98 และ 3.90 ตามล าดับ 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือการทดสอบสมมติฐาน  
สมมติฐานที่ 1 ลูกค้าที่มีลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ 

ประเภทที่อยู่อาศัย และระยะเวลาการใช้บริการสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคาร แตกต่างกันมีความภักดีในการใช้บริการ
สินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน  พบว่า ลูกค้าที่มีเพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และประเภทท่ีอยู่อาศัย แตกต่างกัน มีความภักดีในการใช้บริการสินเชื่อเพื่อท่ีอยู่
อาศัยธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
ลูกค้าท่ีมีสถานภาพ และระยะเวลาการใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยกับธนาคาร แตกต่างกัน มีความภักดีในการใช้บริการสินเช่ือ
เพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 2 ภาพลักษณ์องค์กร ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านองค์กร และด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม มีผลต่อความภักดีในการใช้บริการสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ของลูกค้าในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านองค์กร และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม มีผลต่อความภักดีในการใช้
บริการสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยคุณภาพบริการ ประกอบด้วย ความเป็นรูปธรรมของบริการ ความน่าเชื่อถือในการให้บริการ 
การตอบสนองต่อลูกค้า การให้ความเช่ือมั่นต่อลูกค้า และการรู้จักและเข้าใจลูกค้า มีผลต่อความภักดีในการใช้บริการสินเช่ือ
เพื่อท่ีอยู่อาศัยธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ด้านการ
ให้ความเช่ือมั่นต่อลูกค้า และด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า มีผลต่อความภักดีในการใช้บริการสินเช่ือเพื่ อที่อยู่อาศัย
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ และด้านความน่าเช่ือถือในการให้บริการ ไม่มีผลต่อความภักดีในการใช้
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บริการสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ               
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

 

สรุปผลและอภิปรายผล 
ผลจากการวิจัยเรื่อง ความภักดีในการใช้บริการสินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อาศัยธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ของลูกค้าใน

เขตกรุงเทพมหานคร มีประเด็นท่ีสามารถอธิบายได้ดังนี้ 
สมมติฐานที่ 1 ลูกค้าที่มีลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ 

ประเภทที่อยู่อาศัย และระยะเวลาการใช้บริการสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคาร แตกต่างกันมีความภักดีในการใช้บริการ
สินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน พบว่า  

ลูกค้าที่มีเพศแตกต่างกัน มีความภักดีในการใช้บริการสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ความภักดีในการใช้บริการสินเช่ือเพื่อ             
ที่อยู่อาศัยธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ของเพศหญิงมีมากกว่าเพศชาย น่าจะมีสาเหตุมาจากลักษณะนิสัยของเพศหญิง
มักจะมีความอ่อนไหวและละเอียดมากกว่าเพศชาย เมื่อผลิตภัณฑ์และการได้รับการบริการเป็นท่ีพึงพอใจแล้ว พนักงานสินเช่ือ
สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้ ท าให้เกิดความรู้สึกที่อยากจะใช้บริการต่อไปอีก สอดคล้องกับงานวิจัยของ                   
หทญา คงปรีพันธุ์ (2557) ศึกษาเรื่อง คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าเปรียบเทียบระหว่าง
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) กับธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี พบว่า               
เพศ แตกต่างกันของผู้ใช้บริการส่งผลต่อความจงรักภักดีที่ลูกค้ามีต่อทั้งธนาคารกรุงไทยและธนาคารกรุงเทพแตกต่างกัน 

ลูกค้าที่มีอายุแตกต่างกัน มีความภักดีในการใช้บริการสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ด้วยอายุ 20 - 29 ปี  มีความภักดีในการ
ใช้บริการสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) มากกว่าอายุ  30-39 ปี อายุ 30 - 39 ปี มีความภักดีในการใช้  
บริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศัยธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) น้อยกว่าอายุ 40 ปีข้ึนไป และอายุ 40-49 ปี มีความภักดีในการ
ใช้บริการสินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อาศัยธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) น้อยกว่า 50 ปีขึ้นไป โดยลูกค้าวัยกลางคนอายุ 50 ปีขึ้นไปมี
ความภักดีในการใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) มากที่สุด ซึ่งแต่ละช่วงอายุหรือวัยมีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการ เนื่องจากกรณีเป็นวัยผู้ใหญ่ มักจะมีการพิจารณาถึงความมั่นคงและชื่อเสียงของธนาคาร และมีการใช้
บริการสินเชื่อมาเป็นระยะเวลานาน ประกอบกับธนาคารมีการให้ระยะเวลาผ่อนที่นาน และมีการให้บริการลูกค้าเป็นอย่างดี 
จึงเกิดความภักดีในการใช้บริการต่อไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทร์เพ็ญ กรวิทยาคุณ (2559) ศึกษาเรื่อง ภาพลักษณ์
องค์กร และคุณภาพการให้บริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน)              
ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่พบว่า ลูกค้าที่มีอายุแตกต่างกันพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 

ลูกค้าที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีความภักดีในการใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ การที่ลูกค้าจะอยู่สถานภาพโสด 
สมรส หม้าย แยกกันอยู่ หย่าร้าง จะไม่สัมพันธ์การที่ใช้บริการสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)               
ต่อไปเนื่องจากผลิตภัณฑ์สินเช่ือของธนาคารไม่ได้มีลักษณะเฉพาะเจาะจงตามสถานภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ               
พรทิพย์ พงศ์เวธัสชัย (2557) ศึกษาเรื่อง คุณภาพการให้บริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารของรัฐ
แห่งหนึ่งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการที่มีสภาพภาพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริการ 
ด้านระยะเวลาที่เป็นลูกค้ากับธนาคารทหารไทย ไม่แตกต่างกัน  
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ลูกค้าที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความภักดีในการใช้บริการสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ลูกค้าที่มีการศึกษาต่ ากว่า
ปริญญาตรีถึงปริญญาตรีมีความภักดีในการใช้บริการสินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อาศัยธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) มากกว่าลูกค้าที่มี
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี เนื่องด้วยธนาคารกรุงไทยให้บริการสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยกับลูกค้าทุกระดับ พนักงานสินเช่ือมีการ
เข้าใจความต้องการของลูกค้า ท าให้ลูกค้าท่ีมีระดับการศึกษาไม่สงูมากสามารถเข้าใจและเข้าถึงบริการสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยได้ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรทิพย์ วรกิจโภคาทร (2529) พบว่า การศึกษามีผลต่อการใช้บริการ โดยบุคคลที่มีการศึกษาสูงจะ
สนใจในข่าวสารโดยไม่ค่อยเช่ืออะไรง่ายๆ และบุคคลที่มีการศึกษาไม่สูงนัก ไม่ชอบความเสี่ยง และมีความมั่นใจและผูกพันกับ
การบริการ 

ลูกค้าที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความภักดีในการใช้บริการสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ
พนักงานบริษัทเอกชน/รับจ้างมีความภักดีในการใช้บริการสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) มากกว่า
ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ และข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีความภักดีในการใช้บริการสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัย
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) มากกว่าพนักงานบริษัทเอกชน/รับจ้าง เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ของธนาคารกรุงไทยจะเป็น
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ เพราะธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารของรัฐ และหลาย ๆ หน่วยงานของภาครัฐมีการท าบันทึก
ข้อตกลงร่วมกับธนาคาร (MOU) บุคลากรมีบัญชีเงินเดือนผ่านกับธนาคาร ธนาคารจึงมอบสิทธิพิเศษ ท้ังในเรื่องของดอกเบี้ย 
และค่าธรรมเนียมให้แก่กลุม่ลกูค้าดังกล่าวด้วย ท าให้ลูกค้าเกิดความภักดีและเลือกใช้บริการกับธนาคาร สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ศศอร อินทวงศ์ (2554) ศึกษาเรื่อง ภาพลักษณ์และการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าที่มีผลต่อความภักดีของลูกค้าธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อาชีพที่แตกต่างกัน มีความความภักดีต่อธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน  

ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความภักดีในการใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ลูกค้ารายได้ไม่เกิน 60,000 
บาท มีความภักดีในการใช้บริการสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) มากกว่าลูกค้าที่มีรายได้ 60,001 
บาทขึ้นไป เนื่องจากธนาคารไม่มีการก าหนดรายได้ขั้นต่ าในการยื่นขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และมีรายการส่งเสริมการขาย
สินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยตามระดับรายได้ ท าให้ลูกค้าที่มีระดับรายได้น้อยสามารถเข้าถึงการขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคาร
ได้  สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศอร อินทวงศ์ (2554) ศึกษาเรื่อง ภาพลักษณ์และการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าที่มีผลต่อ
ความภักดีของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า รายได้แตกต่างกัน มีความภักดีของ
ลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 

ลูกค้าที่มีประเภทที่อยู่อาศัยแตกต่างกัน มีความภักดีในการใช้บริการสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ลูกค้าที่มีประเภทที่อยู่อาศัย
บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด/ที่ดินเปล่าเพื่อปลูกสร้างบ้านในอนาคตและทาวน์ เฮ้าส์/ทาวน์โฮม มีความภักดีในการใช้บริการสินเช่ือ
เพื่อท่ีอยู่อาศัยธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) มากกว่าลูกค้าที่มีประเภทท่ีอยู่อาศัยอาคารพาณิชย์/ตึกแถว ลูกค้าที่มีประเภท
ที่อยู่อาศัยอาคารพาณิชย์/ตึกแถว มีความภักดีในการใช้บริการสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) น้อยกว่า
ลูกค้าท่ีมีประเภทท่ีอยู่อาศัยคอนโดมิเนียม โดยลูกค้าท่ีมีประเภทท่ีอยู่อาศัยทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม มีความภักดีในการใช้บริการ
สินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) มากที่สุด เนื่องจากราคาที่อยู่อาศัยประเภททาวน์เฮ้าส์/ ทาวน์โฮม 
มักจะมีราคาต่ ากว่าบ้านเดี่ยว หรือคอนโดมิเนียม ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ของธนาคารเป็นกลุ่มที่มีรายได้ระดับปานกลาง ธนาคารมี
การบริการให้สินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยส าหรับลูกค้าทุกกลุ่ม มีการจัดโปรโมช่ันร่วมกับโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ และให้
พนักงานสินเช่ือคอยแนะน าและให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม อีกทั้งยังมีการช่วยเหลือลูกค้าผู้ประสบภัยต่าง ๆ จึงท าให้ลูกค้า
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เกิดความประทับใจ เกิดเป็นความภักดีเลือกใช้บริการกับธนาคารต่อไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทัศนีย์ ทองสว่าง (2537) ที่
พบว่า ด้านที่อยู่อาศัยมีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตมาก ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตชนบทและเขตเมือง ต่างมีการด าเนิน
ชีวิตที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร และพื้นที่ที่อยู่อาศัยว่ามีความเหมาะสมในการประกอบ
อาชีพมากน้อยเพียงใด ส่วนใหญ่แล้วประชากรมักอยู่กันหนาแน่นเป็นกลุ่มในเขตที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์  

ลูกค้าท่ีมีระยะเวลาการใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคาร แตกต่างกัน มีความภักดีในการใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่
อยู่อาศัยธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ ลูกค้าจะมีระยะเวลาในการใช้บริการสินเช่ือที่อยู่อาศัยกับธนาคารไม่ว่ากีปีก็ตาม ไม่สัมพันธ์กับความภักดีในการใช้
บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ดังนั้น ความภักดีในการใช้บริการสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยจะไม่
ตัดสินใจจากการใช้ระยะเวลาในการใช้บริการสินเช่ือ ซึ่งลูกค้าอาจตัดสินใจเนื่องจากเหตุผลอื่น เช่น อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อัตรา
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ความมีช่ือเสียงของธนาคาร ภาพลักษณ์ หรือคุณภาพการให้บริการ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ปัณณวิชญ์ พงศ์พิชชานนท์ (2555) ศึกษาเรื่อง ภาพลักษณ์องค์กรที่มีผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการของธนาคารธนชาต                
ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ระยะเวลาที่เป็นลูกค้าของธนาคารไม่มีความสัมพันธ์กับความภักดีของผู้ใช้บริการ ด้านความถี่ใน
การมาท าธุรกรรม ด้านการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ในอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้น  และด้านการแนะน าหรือบอกต่อคนรู้จักมาใช้บริการ
ของธนาคารธนชาต 

สมมติฐานที่ 2 ภาพลักษณ์องค์กร ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านองค์กร และด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม มีผลต่อความภักดีในการใช้บริการสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ของลูกค้าในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า  

ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ มีผลต่อความภักดีในการใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ เนื่องจากลูกค้าจะ
พิจารณาถึงผลิตภัณฑ์สินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ความเหมาะสม มีรายการส่งเสริมการขายที่เปรียบเทียบกับ
สถาบันการเงินอื่นแล้วสามารถแข่งขันได้ มีการให้ระยะเวลาผ่อนช าระได้นานสูงสุด มีสัดส่วนวงเงินกู้ที่สูง และมีค่าธรรมเนียม
ในการให้บริการที่เหมาะสม ก็จะท าให้มีผลให้เกิดความภักดีในการใช้บริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศัย สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ปิยนันท์ สักกุณา (2559) ศึกษาเรื่อง ภาพลักษณ์องค์กรและความไว้วางใจที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารกสิกร
ไทย จ ากัด (มหาชน) ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ภาพลักษณ์องค์กรของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ด้าน
สินค้าและบริการ มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ในด้านระยะเวลาการเป็น
ลูกค้าลูกค้าธนาคาร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และด้านสินค้าและบริการ มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้
บริการธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ในด้านความถี่ในการใช้บริการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ด้านองค์กร มีผลต่อความภักดีในการใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ของลูกค้าใน
เขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ เนื่องจากลูกค้าจะพิจารณาจาก
ที่ธนาคารเป็นธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่มีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับ มีความมั่นคงน่าเช่ือถือ มีผลประกอบการที่ดี และมี
ศักยภาพในการแข่งขันได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยนันท์ สักกุณา (2559) ศึกษาเรื่อง ภาพลักษณ์องค์กรและความ
ไว้วางใจที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ภาพลักษณ์องค์กรของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ด้านความมั่นคง และด้านช่ือเสียงองค์กร มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการใช้บริการธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ในด้านระยะเวลาการเป็นลูกค้าลูกค้าธนาคาร อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 
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ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม มีผลต่อความภักดีในการใช้บริการสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
เนื่องจากลูกค้าจะพิจารณาจากการที่ธนาคารมีกลยุทธ์ชัดเจนในการด าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีมาตรการ
เพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ หรือภาวะเศรษฐกิจ เช่น โครงการพักช าระหนี้และปลอดดอกเบี้ ย มีการ
สนับสนุนด้านการศึกษา มีการสนับสนุนในด้านศิลปกรรม และวัฒนธรรมของของประเทศ และให้ความส าคัญในด้าน
สิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงาน เมื่อลูกค้าเกิดการรับรู้ว่าธนาคารมีการช่วยเหลือลูกค้าและสังคม ก็จะส่งผลให้ลูกค้า            
มีความภักดีต่อการใช้บริการสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สอดคล้องกับงานวิจัยของ                   
จันทร์เพ็ญ กรวิทยากุล (2559) ศึกษาเรื่อง ภาพลักษณ์องค์กร และคุณภาพการให้บริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้
บริการของลูกค้าธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ภาพลักษณ์องค์กร ด้านการด าเนินการเพื่อ
สังคม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) ด้านความถี่ในการใช้บริการของ
ลูกค้าธนาคาร (ครั้ง/เดือน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และด้านแนวโน้มการใช้บริการในอนาคต อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยคุณภาพบริการ ประกอบด้วย ความเป็นรูปธรรมของบริการ ความน่าเชื่อถือในการให้บริการ 
การตอบสนองต่อลูกค้า การให้ความเช่ือมั่นต่อลูกค้า และการรู้จักและเข้าใจลูกค้า มีผลต่อความภักดีในการใช้บริการสินเช่ือ
เพื่อท่ีอยู่อาศัยธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า  

ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า มีผลต่อความภักดีในการใช้บริการสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
เนื่องจากลูกค้ารับรู้ได้ว่า พนักงานด้านสินเชื่อ มีการน าเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่างคล่องแคล่วครบถ้วนถูกต้อง สามารถแก้ไข
ปัญหาให้กับลูกค้าได้ มีความรวดเร็วในการบริการ และมีจ านวนพนักงานที่เพียงพอในการรองรับลูกค้าได้ จึงส่งผลให้ลูกค้ามี
ความภักดีต่อการใช้บริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศัยธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สอดคล้องกับงานวิจัยของ กีรติ บันดาลสิน 
(2558) ศึกษาเรื่อง การรับรู้คุณภาพบริการที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในการใช้บริการของลูกค้าธนาคารออมสินสาขาส านัก
ราชด าเนิน พบว่า การรับรู้คุณภาพบริการด้านการตอบสนองลูกค้า ส่งผลต่อความจงรักภักดีในการใช้บริการ ด้านพฤติกรรม 
ด้านทัศนคติ และความจงรักภักดีในการใช้บริการโดยรวมในทิศทางบวก ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 และงานวิจัยของ                    
หทญา คงปรีพันธุ์ (2557) ศึกษาเรื่อง คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าเปรียบเทียบระหว่าง
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) กับธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี พบว่า คุณภาพการ
ให้บริการ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความจงรักภักดีที่ลูกค้ามีต่อทั้งธนาคารกรุงไทยและ              
ธนาคารกรุงเทพ 

ด้านการให้ความเช่ือมั่นต่อลูกค้า มีผลต่อความภักดีในการใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
เนื่องจากลูกค้ารับรู้ได้ว่าพนักงานสินเช่ือให้บริการลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ มีการแสดงการให้เกียรติและเป็น
มิตรกับลูกค้า มีการจริงใจในการให้บริการ ค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้า และมีความช านาญ มีความรู้ความเข้าใจใน
ผลิตภัณฑ์สามารถสื่อสารให้ลูกค้ารับรู้โดยง่าย จึงส่งผลให้ลูกค้ามีความภักดีต่อการใช้บริการสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัย
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สอดคล้องกับงานวิจัยของ หทญา คงปรีพันธุ์ (2557) ศึกษาเรื่อง คุณภาพการให้บริการที่
ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าเปรียบเทียบระหว่างธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) กับธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี พบว่า ด้านความเช่ือมั่นต่อลูกค้าธนาคารกรุงไทย มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความ
จงรักภักดีของลูกค้า ในด้านการเข้าไปอยู่กลางใจผู้บริโภค และด้านความง่ายในการเข้าถึง 
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ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า มีผลต่อความภักดีในการใช้บริการสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
เนื่องจากลูกค้ารับรู้ได้ว่า พนักงานด้านสินเช่ือมีความเข้าใจในความต้องการ และสามารถให้บริการเป็นอย่างดี แสดงถึงความ
เต็มใจให้บริการ มีความเอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดี สามารถท าให้เกิดความประทับใจ และสามารถจดจ าข้อมูลการใช้บริการของ
ลูกค้าได้ ส่งผลให้ลูกค้ามีความภักดีต่อการใช้บริการสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นันทมน ไชยโคตร (2557) ศึกษาเรื่อง ภาพลักษณ์องค์กรและคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความจงรักภักดี
ของลูกค้าธนาคารออมสินในเขตบางแค พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการของธนาคารออมสิน ด้านการดูแล
เอาใจใส่ มีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีของลูกค้าต่อธนาคารออมสินโดยรวม โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง
กับความจงรักภักดีของลูกค้าต่อธนาคารออมสิน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจัย 
จากผลการศึกษา เรื่อง ความภักดีในการใช้บริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศัยธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ของลูกค้า

ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ด้านข้อมูลส่วนบุคคล จากผลการวิจัยพบว่า ลูกค้าที่ใช้บริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศัยธนาคารกรุงไทยส่วนใหญ่ เป็น
เพศหญิง อายุ 30-39 ปี สถานภาพ โสด / หม้าย / หย่าร้าง / แยกกันอยู่ ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานเอกชน / 
รับจ้าง รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-40,000 บาท ประเภทที่อยู่อาศัยคอนโดมิเนียม และระยะเวลาการใช้บริการสินเช่ือกับ
ธนาคาร 1-3 ปี ดังนั้นผู้วิจัยจึงเสนอว่า ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ควรจัดท ารายการส่งเสริมการขายสินเช่ือเพื่อที่อยู่
อาศัยพิเศษเฉพาะกลุ่มลูกค้าอาชีพพนักงานเอกชน ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-40,000 บาท ที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัย
ประเภทคอนโดมิเนียม เนื่องจากเป็นกลุ่มลูกค้าที่เพิ่งเริ่มท างานและก าลังสร้างตัว ท่ีต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง อาทิ 
จัดท ารายการส่งเสริมการขายสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยส าหรับพนักงานบริษัทเอกชน ให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษ และมีโปรโมช่ันผ่อน
ต่ าในช่วงปีแรก และร่วมกับโครงการอสังหาริมทรัพย์ในการจัดท ารายการส่งเสริมการขายสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศัยส าหรับลูกค้าที่
ซื้อคอนโดมิเนียมใหม่ โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมในการประเมินราคาหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมการจดจ านอง มีการท า
ประชาสัมพันธ์ไปที่หน่วยงานเอกชนต่าง ๆ ในการจัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกับธนาคาร (MOU) เพื่อมอบสิทธิพิเศษให้กับ
พนักงานในบริษัท เพื่อเป็นการท าการตลาดกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ขยายฐานลูกค้าใหม่ ๆ และเพื่อเพิ่มยอดสินเช่ื อให้กับ
ธนาคาร 
 ภาพลักษณ์องค์กร  
 ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ผู้วิจัยจึงเสนอว่า ธนาคารควรมีการปรับกลยุทธ์เพื่อมุ่งเน้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัย ให้ตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้า อาทิ มีทางเลือกของอัตราดอกเบี้ยที่หลากหลาย มีโปรโมช่ัน
ยกเว้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีเง่ือนไขที่ซับซ้อนท าให้ลูกค้าเข้าใจง่าย และเข้าถึงสินเช่ือได้ สามารถ
แข่งขันกับสถาบันการเงินอื่นได้ อีกทั้งควรท าการประชาสัมพันธ์โปรโมช่ันใหม่ ๆ โดยเน้นผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อการเข้าถึง
ลูกค้าได้เป็นจ านวนมากและตรงกลุ่ม สามารถรับรู้หรือค้นหาข้อมูลได้สะดวก ง่าย และรวดเร็ว 
 ด้านองค์กร ผู้วิจัยจึงเสนอว่า ธนาคารควรให้ความส าคัญกับการรักษาภาพลักษณ์องค์กรในด้านนี้ โดยการสร้าง
ช่ือเสียง สร้างความน่าเชื่อถือในการให้บริการ ยกระดับการให้บริการให้เป็นผู้น าในตลาด สามารถแข่งขันได้ในทุก ๆ ด้าน โดย
มุ่งเน้นลูกค้าเป็นส าคัญ รักษาผลประกอบการให้อยู่ในระดับที่ดี ท าก าไรได้อย่างต่อเนื่อง ด าเนินกิจการอย่างโปร่งใสและเป็น
ธรรมกับลูกค้า มีนโยบายควบคุมด้านความเสี่ยงเพื่อลดข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับธนาคาร เพื่อเป็นการสร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่ลูกคา้ในการเลือกใช้บริการกับธนาคาร  
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ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้วิจัยจึงเสนอว่า ธนาคารควรมุ่งเน้นการสร้างการรับรู้ที่เพิ่มมากขึ้น มีการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ ที่ธนาคารได้จัดท าเพื่อให้ลูกค้าไดร้ับทราบและเข้ามามสี่วนร่วมกับโครงการของธนาคารได้อย่าง
ทั่วถึง อาทิ มาตรการเพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ภาวะเศรษฐกิจ หรือโรคระบาด จัดให้มีช่องทาง
ออนไลน์ที่ให้ลูกค้าสามารถเข้ามาลงทะเบียนรับความช่วยเหลือได้อย่างสะดวก ลดขั้นตอนและเวลาในการท าธุรกรรม 
โครงการที่สนับสนุนการด าเนินงานของภาครัฐในการช่วยเหลือประชาชน โครงการสนับสนุนด้านการศึกษา สนับสนุนศิลปะ
และวัฒนธรรมของของประเทศ และโครงการด้านสิ่งแวดล้อม การสื่อสารจะช่วยสร้างการรับรู้ จดจ า เห็นคุณค่าให้เกิดความ
ภักดี และเป็นประโยชน์ในการเพิ่มฐานลูกค้าของธนาคารต่อไปได้ 

ปัจจัยคุณภาพบริการ  
ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ผู้วิจัยจึงเสนอว่า ธนาคารควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ พัฒนาทักษะพนักงานสินเชื่อ

เกี่ยวกับการน าเสนอผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่จ ากัด รวมถึงสาธิตวิธีการให้บริการสินเช่ือเพื่อที่อยู่
อาศัยให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม จัดให้มีพนักงานสินเช่ือให้เพียงพอต่อจ านวนลูกค้า
ที่มาใช้บริการในทุก ๆ  ช่องทาง และพัฒนาช่องทางในการรับค าชมเชย ข้อเสนอแนะ รวมถึงข้อร้องเรียน เพื่อน ามาพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพการบริการให้ดียิ่งข้ึน โดยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก ให้สามารถตอบสนองและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
ของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว  

ด้านการให้ความเช่ือมั่นต่อลูกค้า ผู้วิจัยจึงเสนอว่า ธนาคารควรมีการจัดการฝึกอบรม และสื่อสารกับพนักงานด้าน
สินเช่ือให้ตระหนักถึงการบริการเพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า โดยให้บริการลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ เลือก
ปฏิบัติ มีการแสดงการให้เกียรติและเป็นมิตรกับลูกค้า มีความจริงใจในการให้บริการ ค านึงถึงประโยช์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 
รวมถึงต้องมีความช านาญ มีความรู้สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างเข้าใจ 

ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า ผู้วิจัยจึงเสนอว่า ธนาคารควรมีการสื่อสารให้พนักงานตระหนักว่าลูกค้าคือคนส าคัญ 
ก าหนดเป้าหมายแบ่งพอร์ตลูกค้าให้พนักงานแต่ละรายดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิดและทั่วถึง มีความเข้าใจในความต้องการของ
ลูกค้า ให้บริการด้วยความเต็มใจ สร้างความประทับใจในการให้บริการ และสามารถจดจ าข้อมูลการใช้บริการของลูกค้าได้ 
เพื่อให้ลูกค้ามีความรู้สึกท่ีดีต่อธนาคารและเลือกใช้บริการกับธนาคารต่อไป 
 

กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเนื่องจากความกรุณา และความช่วยเหลือเป็นอย่างยิ่งจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์  ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่ได้ เสียสละเวลาอันมีค่าเพื่อให้ค าแนะน า ให้ความรู้ และ
ข้อเสนอแนะที่ดีในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการท าสารนิพนธ์ครั้งนี้  ผู้วิจัย
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