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บทคดัย่อ 

  การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสนใจของผูบ้ริโภคในการใชบ้ตัร
สินเช่ือเพื่อบ้าน และศึกษาความเป็นไปได้ในการออกบัตรสินเช่ือเพื่อบ้านของธนาคารจี โดยใชแ้บบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการศึกษา และรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน ร่วมกับการวิเคราะห์ความเป็นได ้
ดา้นการตลาด ดา้นการบริการ ดา้นการบริหารจดัการ และดา้นการเงิน จากผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความตอ้งการใช้บริการสินเช่ือบ้านกับธนาคาร ร้อยละ 50 และมีความสนใจใช้บัตรสินเช่ือเพ่ือบ้าน ร้อยละ 80.92   
การวิเคราะห์ด้านการตลาด ให้ความส าคญักบัเร่ืองค่าธรรมเนียมแรกเขา้และรายปี ดา้นการบริการ เน้นเร่ืองการจัด
ฝึกอบรมพนกังานใหมี้ความเช่ียวชาญมีการจดัท ากระบวนการใหบ้ริการลูกคา้ ดา้นการบริหารและจดัการ มีการวางแผน
และก าหนดระยะเวลาการด าเนินการ ดา้นการเงิน พบว่า โครงการสามารถคืนทุนไดท่ี้ระยะเวลา 7 ปี 1 เดือน 20 วนั 
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) เท่ากบั 61,006.36 บาท และมีอตัราผลตอบแทนในโครงการ ( IRR) ร้อยละ 2.65 แสดงว่า
โครงการมีความเป็นไปไดแ้ละคุม้ค่าในการลงทุน 

 
ABSTRACT 

 The objectives of the research were to study customer behavior and the factors that affect the  interest of 
customers for home loans credit and analyzed feasibility for credit card that address pre - home loans of G Bank. 400 
samples were collected by questionnaire. The tools used in this study included a questionnaire, marketing feasibility, 
services feasibility, management feasibility and financial feasibility.  From the result found that 50 percent of 
respondents had to take a home loan with the bank, and 80.92 percent were interested issue home loans. In terms of 
marketing feasibility, the application fee and annual fee were important. For the services, staff training given expert 
specialists set a process of customer service. For the management, planning and the time frame was set in the process. 
In the financial found that the payback period will be in 7 years 1 month and 20 days. The Net Present Value (NPV) 
was 61,006.36 baht. The Internal Rate of Return (IRR) was 2.65 percent. As the result, the project was feasible and 
worth the investment. 
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1. บทน า  
  สภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีตกต ่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นตน้มา ไดส่้งผลกระทบอยา่งรุนแรงในบางประเทศของ
ภูมิภาคยโุรป โดยเฉพาะประเทศกรีซท่ีผดินดัการช าระหน้ี ส่วนในทวปีอเมริกาไดป้รับตวัต่อสภาวะเศรษฐกิจท่ีผนัผวน
ดว้ยการเปล่ียนแปลงปรับเพ่ิมอตัราดอกเบ้ียตามนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2557) และไดส่้งผลตามมาถึงหลายประเทศในทวีปเอเชีย เช่น ประเทศจีน อินเดีย หรือ
ญ่ีปุ่น เป็นตน้ แนวโนม้เศรษฐกิจชะลอตวัอยา่งต่อเน่ือง จนกระทัง่ปรับค่าเงินหยวนลอยตวั ประเทศญ่ีปุ่นมีความเส่ียง
จากปัญหาเสถียรภาพเศรษฐกิจของประเทศ เกิดความผนัผวนท่ีเพ่ิมข้ึนทั้ งในตลาดเงินตราต่างประเทศและตลาด
พนัธบตัร เป็นตน้ ซ่ึงประเทศไทยเป็นหน่ึงในทวปีเอเชียท่ีไดรั้บผลกระทบเช่นเดียวกนัจากการปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ีย
ของสหรัฐฯ เน่ืองจากค่าเงินบาทอิงกบัค่าเงินดอลล่าร์ ในช่วงไตรมาส 1 - 3 ปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจึงประสบภาวะ
ค่าเงินบาทอ่อนตวัและภาวะเงินเฟ้อ มีผลท าใหเ้สียดุลการคา้ ดงันั้น ในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปีพ.ศ. 2558 รัฐบาลจึง
ออกมาขับเคล่ือนกระตุน้เศรษฐกิจเพ่ิมเติม เพ่ือช่วยเหลือประชาชนให้มีการจับจ่ายใช้สอยได้มากข้ึน โดยเพ่ิม 7 
มาตรการท่ีส าคญั [2]  และหน่ึงในมาตรการท่ีส าคญั คือมาตรการส่งเสริมความเป็นอยูข่องประชาชนผูมี้รายไดน้้อย
และกระตุน้การลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทัว่ประเทศ โดยรัฐบาลสนบัสนุนเงินทุน วงเงิน 35,000 ลา้นบาท ในดา้น
การเงินส าหรับประชาชนผูมี้รายไดน้อ้ยและปานกลางไดมี้ท่ีอยูอ่าศยัเป็นของตนเอง หลงัจากหน่วยงานภาครัฐไดจ้ดัท า
โครงการตามมาตรการดงักล่าว มีผลตอบรับจากภาคประชาชนไดดี้ จึงส่งผลให้เศรษฐกิจไทยในไตรมาสสุดทา้ยของปี 
2558 ขยายตวัเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 2.8 ซ่ึงสูงกวา่ในปี 2557 ท่ีมีการขยายตวัทางเศรษฐกิจเพียงร้อยละ 0.8 ส าหรับส่วนภาค
การบริโภคในระดบัครัวเรือนขยายตวัได้ร้อยละ 2.1 อตัราเงินเฟ้อลดลงเฉล่ียร้อยละ - 0.9 และบญัชีเดินสะพดัเกินดุล
ร้อยละ 8.9 ของ GDP (ส านักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค, 2558) รัฐบาลจึงจดัให้มีการด าเนินงาน
อย่างต่อเน่ืองใน ปี พ.ศ. 2559 ตามแนวพระราชด าริของในหลวง ดา้นเศรษฐกิจพอเพียง มีความมุ่งหมายให้เกิดการ
ด าเนินชีวิตประจ าวนัของประชาชนแบบกินอยูอ่ยา่งพอเพียง มีอาชีพ รายได ้และท่ีอยูอ่าศยัส าหรับเล้ียงชีพแบบพ่ึงพา
ตนเองไม่ตอ้งอพยพไปใชแ้รงงานในต่างถ่ิน ซ่ึงรัฐบาลสมยัปัจจุบนัไดมี้นโยบายสนบัสนุนแนวทางตามพระราชด าริ 
หน่ึงในมาตรการท่ีรัฐบาลไม่ตอ้งการใหป้ระชาชนผูมี้รายไดน้อ้ยถึงปานกลางยา้ยถ่ินฐานท่ีอยูอ่าศยัไปยงัเมืองใหญ่ของ
ประเทศ จึงใชแ้นวทางการสนบัสนุนให้ประชาชนสร้างท่ีอยูอ่าศยัในทอ้งถ่ินของตนเอง โดยใหง้บประมาณสนบัสนุน
สินเช่ือบา้นในอตัราดอกเบ้ียต ่า ท าใหป้ระชาชนผูมี้รายไดน้อ้ยและปานกลางไดรั้บสวสัดิการและโอกาสง่ายมากข้ึน ใน
การมีท่ีอยู่อาศยัเป็นของตนเองอย่างแท้จริง และไม่ตอ้งไปกู้เงินนอกระบบท่ีมีการจ่ายดอกเบ้ียสูงและไม่เป็นธรรม  
เน่ืองจากการกูเ้งินเพ่ือปลูกสร้างท่ีอยูอ่าศยับนท่ีดินของตนเองนั้น โดยทั่วไปธนาคารจะมีเง่ือนไขก าหนด คือเม่ือผูกู้ ้
ไดรั้บการอนุมติัวงเงินกู ้จะตอ้งมีการปลูกสร้างโครงสร้างอาคารก่อนอยา่งนอ้ย 20% จึงจะสามารถท าสัญญาและเบิก
เงินกูไ้ด ้ดงันั้น ก่อนท่ีจะปลูกสร้างหรือต่อเติมท่ีอยูอ่าศยัผูกู้ต้อ้งมีเงินส ารองจ่ายก่อนในส่วนของค่าวสัดุก่อสร้าง ซ่ึง
เป็นภาระหนกัแก่ผูกู้ ้ผูกู้ห้ลายรายจ าเป็นตอ้งไปกูห้รือยืมเงินนอกระบบมาก่อน มีผลให้เกิดระบบนายทุนท่ีมีการเก็บ
ดอกเบ้ียในราคาท่ีไม่เป็นธรรม 
  ธนาคารจี เป็นธนาคารหน่ึงท่ีอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของรัฐบาล มีหนา้ท่ีหลกัในการส่งเสริมและช่วยเหลือ
ดา้นการเงินแก่ประชาชนผูมี้รายไดน้อ้ยและปานกลางไดมี้ท่ีอยูอ่าศยัเป็นกรรมสิทธ์ิของตนเอง ให้บริการสินเช่ือเพ่ือท่ี
อยูอ่าศยัทุกประเภทแก่ประชาชน ซ่ึงธนาคารมีความตอ้งการพฒันางานในดา้นน้ีให้มากข้ึน เพ่ืออ านวยความสะดวกใน
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ดา้นอ่ืนๆ ให้ประชาชนไดรั้บความพึงพอใจสูงสุดโดยไม่เป็นการเพ่ิมภาระหน้ีสินในครอบครัว และตอ้งการช่วยลด
ภาระแก่ผูกู้ ้ และช่วยแก้ปัญหาหน้ีนอกระบบอีกทางหน่ึง (ทีมวิเคราะห์ระบบการช าระเงิน ฝ่ายนโยบายระบบ 
การช าระเงิน, 2556) โดยการจดัท าบตัรสินเช่ือเพ่ือบา้นให้แก่ผูกู้ ้(ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2542) โดยผูกู้ส้ามารถน า
บตัรสินเช่ือเพ่ือบา้นไปช าระค่าซ้ือวสัดุอุปกรณ์ส าหรับใชใ้นการปลูกสร้างท่ีร้านคา้วสัดุก่อสร้างท่ีมีการท าขอ้ตกลง
ดา้นพนัธมิตรกบัธนาคารจีไวก่้อนแลว้ผูกู้ก็้ไม่มีความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินสดส าหรับซ้ือวสัดุก่อสร้างก่อนท่ีจะไดรั้บเงินกู้
ในขณะเดียวกนัร้านวสัดุก่อสร้างก็ไดรั้บผลประโยชน์จากการขายวสัดุก่อสร้างและไดรั้บเงินอยา่งแน่นอน นอกจาก
ธนาคารจีจะสามารถช่วยให้ผูกู้มี้ทุนส าหรับปลูกสร้างแลว้ ธนาคารจี ยงัไดรั้บดอกเบ้ียจากเงินกูเ้ร็วข้ึนจากการท่ีผูกู้ใ้ช้
วงเงินจากบตัรสินเช่ือเพ่ือบา้นในการซ้ือวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้าง 
  ดงันั้น ผูศึ้กษาซ่ึงเป็นพนกังานของธนาคารจีดา้นสินเช่ือ จึงมีความสนใจท่ีจะท าการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค
ท่ีมีผลต่อความสนใจในการใชบ้ตัรสินเช่ือเพ่ือบา้น และศึกษาความเป็นไปไดด้า้นการตลาด การบริการ การจดัการและ
การเงิน ตลอดจนความคุม้ค่าในการลงทุนออกบตัรสินเช่ือเพ่ือบา้นส าหรับผูบ้ริโภคในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัมหาสารคาม 
 
2.  วตัถุประสงค์  

1. ศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคและปัจจยัท่ีมีผลต่อความสนใจใชบ้ตัรสินเช่ือเพ่ือบา้นของธนาคารจี ใน
เขตพ้ืนท่ีจงัหวดัมหาสารคาม 

2. ศึกษาความเป็นไปไดด้า้นการตลาด ดา้นการบริการ ดา้นการบริหารจดัการและดา้นการเงินในการออก
บตัรสินเช่ือเพ่ือบา้นของธนาคารจีในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัมหาสารคาม 
 
3.  วธีิด าเนินงาน 

1. การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาด 
   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรผูมี้รายไดต้ั้งแต่ 15,000 บาทข้ึนไป ท่ีพกัอาศยัอยู่ในจงัหวดั
มหาสารคาม  ซ่ึงมีจ านวนทั้งหมด 63,885 คน )ส านกังานสถิติจงัหวดัมหาสารคาม, 2558) ก าหนดขนาดตวัอยา่งโดยใช้
สูตรการค านวณของ Yamane (1973) พบวา่ ตอ้งใชก้ลุ่มตวัอยา่ง 395.6594 และเพ่ือป้องกนัความผิดพลาดจากการเก็บ
ขอ้มูลในศึกษาคร้ังน้ี จึงไดก้ าหนดตวัอยา่งเป็น 400 ชุด  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ดงัน้ี ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของ
ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการเลือกใชบ้ตัร ส่วนท่ี 3 พฤติกรรมการใชบ้ริการร้านคา้วสัดุก่อสร้าง ส่วนท่ี 
4 พฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือบา้น ส่วนท่ี 5 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความสนใจใชบ้ตัรสินเช่ือ
เพื่อบา้น แบ่งประเภทตามลกัษณะปัจจยัทั้งหมด 7 ปัจจยั (7Ps) และส่วนท่ี 6 การยอมรับการใชบ้ริการบตัรสินเช่ือตาม
รูปแบบท่ีน าเสนอ 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล เก็บรวบรวมโดยการสุ่มโดยกลุ่มตวัอยา่งประชากรท่ีพกัอาศยัในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดั
มหาสารคาม ช่วงเวลาเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็น (Probability 
Sampling) มีการสุ่มส่ิงตวัอยา่งแบบง่าย (Sample Random Sampling) แลว้น าไปวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 

การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS for Window version 19 ในการค านวณและ
วเิคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล มีดงัน้ี ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จะวิเคราะห์ขอ้มูลเชิง
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พรรณนาและน าเสนอออกมาในรูปของค่าความถ่ีและอตัราร้อยละ ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นแบบสอบถาม
ชนิดปลายปิด โดยวิเคราะห์เป็นขอ้มูลเชิงพรรณนาและน าเสนอออกมาในรูปของค่าความถ่ีและอตัราร้อยละ ขอ้มูล
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความสนใจใช้บัตรสินเช่ือเพ่ือบ้าน เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า โดยมีเกณฑก์ารให้คะแนนตามล าดบัความส าคญั 5 ระดบั (กลัยา, 2555) แลว้ท าเก็บรวบรวมคะแนนของ
ปัจจยัท่ีได ้และน าค่าท่ีไดม้าวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย เพ่ือท าการจดัเรียงระดบัความส าคญั โดยท าการแปรความส าคญัของ
ระดบัค่าคะแนนเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นตอ่ความสนใจใชบ้ตัรสินเช่ือเพ่ือบา้น วเิคราะห์เป็นขอ้มูล
เชิงพรรณนาและน าเสนอออกมาในรูปของค่าความถ่ีและอตัราร้อยละเช่นเดียวกัน นอกจากน้ี  ยงัมีการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มทัว่ไปดว้ยเคร่ืองมือ PEST Analysis วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนัดว้ยเคร่ืองมือแบบจ าลอง
แรงกดดัน 5 ประการ Five Force Model วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค SWOT วิเคราะห์ข้อมูล 
การแบ่งกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย STP (Kotler, 2003) และใชส่้วนประสมทางการตลาด 7Ps ในการวางแผนก าหนดกลยทุธ์ 
(ยพุาวรรณ, 2556) 

2. การศึกษาถึงความเป็นไปได้ด้านการบริการ ผูศึ้กษาไดท้ าการศึกษาขอ้มูลการให้บริการและพฒันาการ
บริการท่ีเกิดข้ึนภายในธุรกิจเพ่ือใหเ้กิดความพึงพอใจ โดยใชห้ลกัการคุณภาพบริการ Service Quality 5 ดา้น 

3. การศึกษาถึงความเป็นไปได้ด้านการจัดการ โดยการศึกษานโยบาย วิสัยทัศน์ ขององค์กรแลว้จัดท า
แผนงาน และบริหารงานของโครงการให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เพื่อให้ไดผ้ลิตภณัฑ์คุณภาพดี ใน
ราคาท่ีเหมาะสม, มุ่งขยายการผลิตและจ าหน่ายบนพ้ืนฐานท่ีมัน่คง, มีการพฒันาและน าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใชใ้น
ทุกดา้น, ใหค้วามส าคญักบับุคลากรทั้งในการจา้ง การพฒันาและการจูงใจ, ใหผ้ลตอบแทนในอตัราท่ีสูงกวา่อตัราเฉล่ีย 
และเหมาะสมกบัการลงทุน 

4. การศึกษาถึงความเป็นไปได้ด้านการเงิน โดยศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงสร้างทางการเงิน  และการ
ประมาณการทางการเงินในรูปของงบการเงินต่างๆ ไวล่้วงหนา้ ไดแ้ก่ งบตน้ทุนโครงการ ประมาณการงบก าไรขาดทุน 
ประมาณการงบกระแสเงินสด และประมาณการงบแสดงฐานะทางการเงิน และน าการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 
จุดคุม้ทุน ระยะเวลาคืนทุน มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ  เพ่ือใชใ้นประกอบในการตดัสินใจ
วา่โครงการมีความเป็นไปไดม้ากนอ้ยเพียงใดและคุม้ค่าแก่การลงทุนหรือไม่ 

 
4.  ผลการศึกษา 

1. ผลการศึกษาด้านศึกษาพฤติกรรมที่ส่งผลต่อความสนใจของผู้บริโภคในการใช้บัตรสินเช่ือเพ่ือบ้าน ใน
เขตพื้นทีจ่งัหวดัมหาสารคาม พบวา่ ผูต้อบแบบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงสถานภาพ สมรส มีอายรุะหวา่ง 31 - 40 ท างาน
ประจ า มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,000 - 25,000 บาท มีบัตรเครดิตและใช้บัตรเครดิตในการซ้ือสินค้าอุปโภค 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า อุปกรณ์ตกแต่งภายในบา้น เพราะเป็นสินคา้ขนาดใหญ่และมีราคาสูง ไม่สะดวกในการพกเงินสดติดตวั
จ านวนมากและไม่มีความปลอดภยั ส าหรับ การเลือกซ้ือสินคา้เก่ียวกบับา้น ส่วนใหญ่จะใชบ้ริการท่ีร้านคา้ปลีกขนาด
ใหญ่ท่ีมีสินค้าครบวงจร ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยงัมีความต้องการใช้บริการสินเช่ือบ้านกับธนาคารโดย
วตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการสินเช่ือบา้นส่วนใหญ่ เพ่ือปลูกสร้างบา้น ซ้ือท่ีดินปลูกสร้างบา้น ต่อเติมซ่อมแซมบา้น  

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสนใจของผูบ้ริโภคในการใชบ้ตัรสินเช่ือเพ่ือบา้น พบวา่ มีความคิดเห็นในระดบั
มากทุกดา้น รวม 7 ดา้น เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3 ล าดบัแรก ดงัน้ี คือ ดา้นราคา (X  = 4.19) รองลงมา คือ 
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ดา้นกระบวนการให้บริการ (X  = 4.12) ดา้นและช่องทางการจดัจ าหน่าย (X  = 4.09) ตามล าดบั และดา้นท่ีมีระดบั
ความคิดเห็นในระดบันอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด (X  = 3.89) ดงัตารางท่ี 1 
 
 
 
ตารางที ่1  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสนใจใชบ้ตัรสินเช่ือเพ่ือบา้น  

ปัจจยัทีส่่งผลต่อความสนใจใช้บัตรสินเช่ือเพ่ือบ้าน X  S.D. 
ระดบัความ
คดิเห็น 

1. ด้านผลติภณัฑ์ 3.98 0.78 มาก 
1.1 สถาบนัการเงินผูอ้อกบตัรมีช่ือเสียงและความมัน่คง 4.13 0.79 มาก 
1.2 วงเงินบตัรสินเช่ือท่ีไดรั้บสูงสุด 20% ของวงเงินกูห้ลกั 3.89 0.82 มาก 
1.3 ขั้นตอนในการพิจารณาสินเช่ือทราบผลรวดเร็ว 3.96 0.91 มาก 
1.4 สิทธิในการไดรั้บความคุม้ครองความเสียหายกรณีบตัรสินเช่ือหายหรือถูก
ขโมย 

3.99 0.80 มาก 

1.5 สิทธิคุม้ครองประกนัภยัสินคา้กรณีช ารุดหรือเสียหาย 3.93 0.90 มาก 
2. ด้านราคา 4.19 1.00 มาก 
2.1 ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเขา้และรายปี 4.25 1.00 มาก 
2.2 อตัราดอกเบ้ียต ่ากวา่บตัรเครดิตทัว่ไป 4.13 1.05 มาก 
3. ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 4.09 0.88 มาก 
3.1 มีจ านวนสาขารับสมคัรบตัรสินเช่ือหลายสาขา 4.13 0.85 มาก 
3.2 มีจ านวนร้านคา้ท่ีรับช าระดว้ยบตัรสินเช่ือจ านวนมาก 4.09 0.99 มาก 
3.3 มีศูนยบ์ริการสมาชิก Call Center สามารถใหข้อ้มูล 4.05 0.95 มาก 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 3.89 0.89 มาก 
4.1 ของสมนาคุณ เม่ือไดรั้บอนุมติับตัรสินเช่ือ 3.86 0.97 มาก 
4.2 ของแถม เม่ือมีการใชบ้ตัรสินเช่ือ 3.87 0.97 มาก 
4.3 รับส่วนลดพิเศษ เม่ือใชจ่้ายบตัรสินเช่ือในการซ้ือสินคา้ 4.05 0.94 มาก 
4.4 ใชสิ้ทธิในการซ้ือสินคา้ก่อนใคร 3.80 1.03 มาก 
4.5 มีโปรโมชัน่ในวนัพิเศษ เช่น วนัเกิด 3.89 0.96 มาก 
5. ด้านบุคลากร 3.97 0.97 มาก 
5.1 พนกังานมีการอธิบายการใชบ้ตัรอยา่งถูกตอ้ง ชดัเจน เขา้ใจง่าย และ
น่าเช่ือถือ 

3.97 0.99 มาก 

5.2 พนกังานใหบ้ริการดว้ยความสุภาพ 4.01 0.98 มาก 
5.3 พนกังานใหบ้ริการดว้ยความรวดเร็ว 3.98 1.01 มาก 
5.4 พนกังานพร้อมแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว 3.93 1.00 มาก 
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6. ด้านกระบวนการให้บริการ 4.12 0.85 มาก 
6.1 หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาวงเงินมีความชดัเจน 4.08 0.87 มาก 
6.2 ระเบียบ ขั้นตอน เง่ือนไขในการท าสญัญาไม่ยุง่ยากและมีความยดืหยุน่ 4.15 0.87 มาก 
6.3 มีระบบเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัในการเก็บขอ้มูล 4.13 0.87 มาก 

 
 
ตารางที ่1  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสนใจใชบ้ตัรสินเช่ือเพ่ือบา้น (ต่อ) 

ปัจจยัทีส่่งผลต่อความสนใจใช้บัตรสินเช่ือเพ่ือบ้าน X  S.D. 
ระดบัความ
คดิเห็น 

7. ด้านลกัษณะทางกายภาพ 3.92 0.90 มาก 
7.1 ส านกังานมีการตกแต่งทนัสมยั สะอาด และสวยงาม ทั้งภายในและ
ภายนอกอาคาร 

3.92 0.93 มาก 

7.2 มีท่ีจอดรถกวา้งขวางและมีความปลอดภยั 3.93 0.95 มาก 
 

2. ผลการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในออกบัตรสินเช่ือเพ่ือบ้านของธนาคารจี  ในด้านการตลาด ด้านการ
บริการ ด้านการบริหารจดัการ และด้านการเงนิ  ในเขตพื้นทีจ่งัหวดัมหาสารคาม 

ผลการศึกษาด้านการตลาด ผูศึ้กษาไดน้ าเสนอการออกบตัรสินเช่ือเพื่อบา้น ส าหรับลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ
สินเช่ือเพ่ือปลูกสร้างบา้น ซ้ือท่ีดินเพ่ือปลูกสร้างบา้น ต่อเติมซ่อมแซมบา้น กบัธนาคาร เพ่ือใชช้ าระค่าวสัดุอุปกรณ์
ก่อสร้างท่ีใชใ้นการปลูกสร้างบา้น ต่อเติมซ่อมแซมบา้น ซ่ึงจะสามารถอ านวยความสะดวกและแกปั้ญหาการเป็นหน้ี
นอกระบบของลูกคา้ธนาคาร ประกอบกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคปัจจุบนัมีบตัรเครดิตและใชบ้ตัรเครดิตในการซ้ือสินคา้
อุปโภค เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า อุปกรณ์ตกแต่งภายในบา้น เพราะเป็นสินคา้ขนาดใหญ่และมีราคาสูง ไม่สะดวกในการพกเงิน
สดติดตวัจ านวนมากเน่ืองจากไม่มีความปลอดภยัในการน ามาช าระค่าสินคา้ ดงันั้นในการออกบตัรสินเช่ือเพ่ือบา้น      
จึงมีความน่าสนใจและเป็นความตอ้งการของผูบ้ริโภค  ดว้ยรูปแบบอตัราดอกเบ้ีย ระเบียบเง่ือนไข ความมัน่คงและ
ช่ือเสียงของธนาคาร การให้บริการท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัผลจากแบบสอบถาม  มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่าน
ส่ือต่างๆ เช่น โซเชียลเน็ตเวิร์ค ใบปลิว ป้ายโฆษณา โดยประมาณการรายได้ในปีแรกของการเร่ิมต้นธุรกิจไวท่ี้ 
3,386,500.00 บาท และประมาณการค่าใชจ่้ายทางการตลาดในปีแรกไว ้44,140.00 บาท ดงันั้น จึงมีความเป็นไปไดด้า้น
การตลาด  

ผลการศึกษาด้านการบริการ ผูศึ้กษาจึงได้น าเสนอให้ธนาคารปรับปรุงภาพลกัษณ์และคุณภาพการ
บริการท่ีดีให้มีความน่าเช่ือถือ ให้บริการตรงกบัความตอ้งการตามท่ีสัญญาไวก้บัลูกคา้ มีหลกัเกณฑ์ในการพิจารณา
วงเงินสินเช่ือท่ีความชดัเจน มีการดูแลเอาใจใส่ลูกคา้ โดยถือผลประโยชน์สูงสุดของลูกคา้เป็นส าคญั พนักงานของ
ธนาคารมีความยนิดีพร้อมใหบ้ริการและบริการลูกคา้ดว้ยความรวดเร็ว มีความสุภาพอ่อนนอ้มต่อลูกคา้อยา่งสม ่าเสมอ 
ธนาคารให้บริการดว้ยระบบเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมีความปลอดภยัในการจดัเก็บขอ้มูล สถานท่ีท างานตกแต่งสะอาด
สวยงามทั้งภายนอกและภายใน จดัเตรียมท่ีจอดรถไวก้วา้งขวางและมีความปลอดภยั ดงันั้น จึงมีความเป็นไปไดด้า้น
การบริการ  
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ผลการศึกษาด้านการบริหารจดัการ มีการประชุมวางแผนงาน การร่างระเบียบ แกไ้ขกฎเกณฑข์อ้บงัคบั
ใหม่ ออกระเบียบขอ้บังคบัใหม่ จัดท าสัญญาใหม่ ติดต่อร้านคา้วสัดุก่อสร้าง คัดเลือกร้านคา้วสัดุก่อสร้างเพ่ือท า
ขอ้ตกลงเป็นพนัธมิตร ซ้ืออุปกรณ์ต่างๆ ฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละการให้บริการ จดัท าผงั
โครงสร้างของพนักงานสินเช่ือสาขา พร้อมทั้งวางระบบกระบวนการให้บริการลูกคา้และร้านคา้วสัดุก่อสร้าง โดย
ก าหนดระยะเวลาและขั้นตอนการด าเนินงานชดัเจน ดงันั้น จึงมีความเป็นไปไดด้า้นการบริหารจดัการ 

ผลการศึกษาด้านการเงนิ โครงการน้ีใชเ้งินลงทุนทั้งหมด 3,386,500.00บาท เป็นเงินกูย้มืจากส านกังาน
ใหญ่เพ่ือจดัท าโครงการ 2,600,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 77 และทุนส่วนของโครงการ 786,500.00 บาทคิดเป็นร้อย
ละ 23  มีจุดคุม้ทุนในปีท่ี 1 เท่ากบั 228,355.91 บาท ปีท่ี 2 เท่ากบั 213,818.89 บาท ปีท่ี 3 เท่ากบั 220,373.49 บาท ปีท่ี 4 
เท่ากบั 227,266.31 บาท และปีท่ี 5 เท่ากบั 234,493.43 บาท ตามล าดบั โครงการมีระยะเวลาคืนทุนมากกวา่ 5 ปีข้ึนไป 
มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) เท่ากบั - 1,233,033.16 บาท และมีอตัราผลตอบแทนในโครงการ ร้อยละ -11.27 แสดง ให้
เห็นวา่โครงการมีผลตอบแทนท่ีต ่ากวา่ตน้ทุนทางการเงิน ซ่ึงเป็นอตัราดอกเบ้ียเงินกูข้องเงินท่ีกูย้มืมา คือ ร้อยละ 2.25 
จากการใชเ้งินลงทุนสูงในระยะเร่ิมแรกของการเร่ิมโครงการ แต่ธนาคารมีความตอ้งการท่ีจะจดัท าโครงการน้ี เพ่ือ
ช่วยเหลือลูกคา้ของธนาคารท่ีตอ้งรับภาระในการหาแหล่งเงินทุนส ารองส าหรับการปลูกสร้างบา้นในงวดแรกและ
ธนาคารสามารถปล่อยเงินกูไ้ดเ้ร็วข้ึน ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงมีการวิเคราะห์ประมาณการทางการเงินต่อไปอีก 3 ปีโดยใช้
สมมติฐานวา่ปีท่ี 6-8 ผลประกอบการจะเป็นเช่นเดียวกบัปีท่ี 5 โดยใชเ้งินลงทุน 3,386,500 บาท จะมีระยะเวลาคืนทุน 7 
ปี 1 เดือน 20 วนั มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ(NPV) เท่ากบั 61,006.36 บาท และอตัราผลตอบแทนในโครงการร้อยละ 2.65 
การท่ีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการมีผลเป็นบวกแสดงว่ากระแสเงินสดท่ีได้จากการลงทุนให้ผลตอบแทนได้
มากกวา่อตัราท่ีใชคิ้ดลดกระแสเงินสดเป็นค่าปัจจุบนั ดงันั้น จึงมีความเป็นไปไดด้า้นการเงิน 
 
5.  สรุป  
  จากการศึกษาความเป็นไปได้ในการออกบัตรสินเช่ือเพ่ือบ้านของธนาคารจี ในเขตพ้ืนท่ีจังมหาสารคาม 
สรุปผลจากการศึกษาไดว้า่ มีความเป็นไปไดท้ั้ง 4 ดา้น โดยมีความเป็นไปไดใ้นแต่ละดา้น ดงัน้ี 
  ด้านการตลาด พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการใชบ้ริการสินเช่ือบา้นกบัธนาคาร ร้อยละ 50 และมี
ความสนใจใชบ้ตัรสินเช่ือเพื่อบา้น ร้อยละ 80.92 การวเิคราะห์ดา้นการตลาด ใหค้วามส าคญักบัเร่ืองค่าธรรมเนียมแรก
เขา้และรายปี ประมาณการรายไดใ้นปีแรกของการเร่ิมตน้ธุรกิจไวท่ี้ 3,386,500.00 บาท และประมาณการค่าใชจ่้าย
ทางการตลาดในปีแรกไว ้44,140.00 บาท ดงันั้น จึงมีความเป็นไปไดด้า้นการตลาด 
  ผลการศึกษาด้านการบริการ ผลการตอบแบบสอบถามพบวา่กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ ระเบียบ ขั้นตอน เง่ือนไขในการท าสญัญาจะตอ้งไม่ยุง่ยากและมีความยดืหยุน่ มีระบบเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั
ในการจดัเก็บขอ้มูลของลูกคา้ หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาวงเงินมีความชดัเจน และจะตอ้งเป็นบตัรท่ีออกมาเพ่ืออ านวย 
ความสะดวกให้กบัลูกคา้ ดงันั้น ขั้นตอนในการออกบตัรสินเช่ือเพ่ือบา้น สามารถเขา้ใจง่ายและไม่มีเง่ือนไขซบัซอ้น
ส าหรับผูต้อ้งการใชบ้ตัร 
  ผลการศึกษาด้านการจัดการ  ผูศึ้กษาได้มีการวางแผนด าเนินงาน โดยก าหนดหลักเกณฑ์ขั้นตอนการ
ปฏิบติังานของพนกังานสินเช่ือสาขา  มีการจดัฝึกอบรมพนกังานสินเช่ือสาขาเพื่อเรียนรู้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าหรับการใชง้านออกบตัรสินเช่ือเพ่ือบา้น และอบรมขั้นตอนการใหบ้ริการลูกคา้ มีการติดต่อประสานงานกบัร้านคา้
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วสัดุก่อสร้างเพ่ือเขา้ร่วมโครงการ  
  ผลการศึกษาด้านการเงิน พบวา่โครงการน้ีใชเ้งินลงทุนทั้งหมด 3,386,500 บาท เป็นเงินกูย้ืมจากส านกังาน
ใหญ่ 2,600,000.00 บาท  และทุนส่วนของโครงการ 786,500.00 บาท มีจุดคุม้ทุนในปีท่ี 1 เท่ากบั 228,355.91 บาท ปีท่ี 
2 เท่ากบั 213,818.89 บาท ปีท่ี 3 เท่ากบั 220,373.49 บาท ปีท่ี 4 เท่ากบั 227,266.31 บาท และปีท่ี 5 เท่ากบั 234,493.43 
บาท ตามล าดบั โครงการมีระยะเวลาคืนทุน 7 ปี 1 เดือน 20 วนั มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ(NPV) เท่ากบั 61,006.36 บาท และ
อตัราผลตอบแทนในโครงการร้อยละ 2.65  
 
6.  ข้อเสนอแนะ  

1. ในการตดัสินใจลงทุนธุรกิจในสภาวะตลาดปัจจุบัน ท่ีมีการแข่งขนัในด้านกลยุทธ์เพ่ือเป็นผูน้ าใน
ผลิตภณัฑ์และบริการของธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั ผูล้งทุนตอ้งศึกษาพฤติกรรมและความสนใจของผูบ้ริโภค 
พร้อมทั้งปรับตวัและสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค ท่ีมีการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว
ทนัเวลา สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี และพฒันาธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองใหมี้ความไดเ้ปรียบคู่แข่งขนั 

2. ในการบริหารจดัการท่ีดี สามารถสร้างความคุม้ค่าในการลงทุนของธุรกิจ โดยมีการจัดการวางแผน 
ขั้นตอนการท างานอยา่งมีระบบ เพ่ิมศกัยภาพของบุคลากร สร้างประสิทธิภาพท่ีดีในการใหบ้ริการ เพ่ือใหธุ้รกิจมีความ
เจริญกา้วหนา้อยา่งย ัง่ยนื 
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