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บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มลูกค้า 2. ศึกษาส่วน
ประสมทางการตลาดโดย จําแนกตาม ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่าย ด้าน
ส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ด้านกระบวนการให้บริการ 3. 
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของลูกค้าสินเชื่อเคหะ 4. ศึกษาลักษณะ
ด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มประชากรที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของลูกค้า 5. 
ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดโดย จําแนกตาม ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่าย 
ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ด้านกระบวนการให้บริการ ที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของลูกค้าธนาคารออมสินสํานักพหลโยธินโดยมี 

 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยคือ แบบสอบถาม เก็บข้อมูลจากลูกค้าที่มาใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย
จํานวน 350 คน วิเคราะห์ด้วยค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ สถิติที่เชิง
อนุมานประกอบด้วย Independent samples t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างจึงทําการวิเคราะห์ต่อด้วยการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี LSD และทดสอบ
ความถดถอยพหุ  
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ผลการศึกษาพบว่า 1. ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
ระหว่างอายุระหว่างต่ํากว่า 30 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายได้ 
ต่ํากว่า 25,000บาท   2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3. 
ลูกค้าที่มีลักษณะส่วนบุคคลได้แก่ อายุ สถานภาพ รายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีระดับการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยแตกต่างกัน 4. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย พบว่า มีที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย ได้แก่ ตัวแปรด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่จัดจําหน่าย ด้านบุคลากรด้านกระบวนการให้บริการและด้านลักษณะทาง
กายภาพ 

คําสําคัญ : การตัดสินใจ, สินเชื่อที่อยูอ่าศัย 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study were (1) to examine the demographic characteristics of 
customers(2) Study the marketing mix by product and service price distribution. Marketing 
promotion Service personnel Physical environment Service process (3) Study the factors 
that affect the decision to use the housing loan service of the housing loan customers (4) 
Study the demographic characteristics of the population that affect the decision to use the 
customer's mortgage service. (5) Study the marketing mix by product and service price 
distribution. Marketing promotion Service personnel Physical environment Service process 
That affect the decision to choose to use the mortgage services of customers The online 
questionnaire and survey of 350 samples have been conducted. According to analysis from 
descriptive statistics, including distribution frequency, percentage, mean and standard 
deviation, and inferential statistics which tested the hypothesis with the one-way analysis 
of variance (ANOVA), factor analysis and multiple linear regressions. 

 The result of study found that the majority of the respondents were female, Under 
30 years. Single status, graduate degree being a state enterprise employee, earning less 
than 25,000 baht. 

 Marketing mix factors it was found that the sample group had opinions on 
marketing mix factors when considering each aspect. Products and services with the 
highest average. Customers with personal characteristics, including age, status, average 
monthly income, different There are different levels of decision to choose to use housing 
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loans. The marketing mix factors affect the decision to choose to use the housing loan 
service. It is found that there is an effect on the decision to choose to use the housing 
loan, namely product variables, price, location, distribution. Service process personnel and 
physical characteristics. 

Keywords: Decision making, Housing loans 

 

บทนํา 

จากสถานการณ์ที่อยู่อาศัยในปัจจุบันที่อยู่อาศัยยังคงเป็นปัญหาสําคัญของประเทศไทย คนไทยยัง
ประสบปัญหาเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเป็นจํานวนมากทั้งขาดแคลนที่อยู่อาศัยและการไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย 
รัฐบาลได้เล็งเห็นความสําคัญจึงให้ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหล่ือมลํ้า สร้าง
ความเป็นธรรมในสังคม และการสร้างโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการและบริการของรัฐ รวมถึงการมีความ
มั่นคงในที่อยู่อาศัยผ่านโครงการต่างๆ 

แนวโน้มสินเชื่อที่อยู่อาศัย 2561 การปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยในปีที่ผ่านมาเริ่มต้นอาจไม่สดใสนัก
ในช่วงครึ่งปีแรกธนาคารส่วนใหญ่ปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งปีซึ่งเป็นผลจาก
กําลังซื้อที่ยังชะลอตัวอย่างไรก็ตามการเติบโตของสินเชื่อได้เร่งตัวขึ้นในช่วงท้ายปีจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
ที่ดีขึ้นตลอดจนมีหลายปัจจัยเข้ามาสนับสนุนโดยเฉพาะการเร่งออกแคมเปญทางการตลาดของ
ผู้ประกอบการอสังหาฯเพื่อกระตุ้นยอดขายและรายได้ตามที่ตั้งเป้าไว้รวมถึงสถาบันการเงินที่มีโปรโมชั่น
ต่างๆเพื่อเร่งปล่อยสินเชื่อเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายโดยมีการลดความเส่ียงในการปล่อยสินเชื่อจากการ
พยายามคัดกรองลูกค้าเพื่อให้ได้ลูกค้ากลุ่มที่มีศักยภาพ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.ศึกษาลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มลูกค้าธนาคารออมสินสํานักพหลโยธิน 
2.ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดโดย จําแนกตาม ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านราคา ด้านการ

จัดจําหน่าย     ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ด้าน
กระบวนการให้บริการ 

3.ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของลูกค้าสินเชื่อเคหะสํานัก
พหลโยธิน 

4.ศึกษาลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มประชากรธนาคารออมสินสํานักพหลโยธินที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของลูกค้าธนาคารออมสินสํานักพหลโยธิน 
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5.ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดโดย จําแนกตาม ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านราคา ด้านการ
จัดจําหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ด้านกระบวนการ
ให้บริการ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของลูกค้าธนาคารออมสินสํานักพหลโยธิน 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

1.ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลกระทบต่อ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อ
ที่อยู่อาศัยของลูกค้าแตกต่างกัน 

2.ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่ายด้านส่งเสริม
การตลาด ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพด้านกระบวนการให้บริการท่ีแตกต่างกัน
ส่งผลกระทบต่อ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของลูกค้าแตกต่างกัน 

 

ขอบเขตการวิจัย  

ประชากรที่ใชใ้นการวิจัยในครัง้นี้ คือ ลูกค้าทีม่าใช้บรกิารสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารออมสิน 
สํานักพหลโยธนิ กรงุเทพมหานคร จํานวน 2453 บัญชี ของทั้งหมด (ที่มา:สรุปยอดรายงานสินเชื่อที่อยู่
อาศัยณ ส้ินปี 2561)  

กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้ เป็นก ลุ่มลูกค้าของธนาคารออมสินสํานักพหลโยธิน 
กรุงเทพมหานครที่มาใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย จํานวน 350 คน การกําหนดกลุ่มตัวอย่างใช้แบบบังเอิญ 
ในการวิจัยใช้แบบสอบถามปลายปิด 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.เพื่อนําผลวิจัยด้านประชากรศาสตร์ของลูกค้าธนาคารออมสินสํานักพหลโยธินไปพิจารณาการ
ปล่อยสินเชื่อ 

2.เพื่อนําผลวิจัยที่ได้มากําหนดรูปแบบการบริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อให้ตรงกับความต้องการของ
ลูกค้า  

3.เพื่อทราบถึงปัจจัยด้านปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อตัดสินใจเลือกใช้บริการด้าน
สินเชื่อเคหะ โดยใช้เป็นแนวทางปรับปรุงโครงสร้างทางการตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยและการเสนอรูปแบบการ
บริการให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 

 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
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ทฤษฎีประชากรศาสตร์ (Demography)  

หมายถึงวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับประชากรทั้งนี้เพราะคําว่า“Demo” หมายถึง “People” ซึ่งแปลว่า 
“ประชาชน” หรือ “ประชากร” ส่วนคําว่า“Graphy” หมายถึง “Writing Up” หรือ “Description” ซึ่ง
แปลว่า “ลักษณะ” ดังนั้นเมื่อแยกพิจารณาจากรากศัพท์คําว่า “Demography” น่าจะมีความหมายตามที่
กล่าวข้างต้นคือวิชาที่เกี่ยวกับประชากรน่ันเอง (ชัยวัฒน์ปัญจพงษ์และณรงค์เทียนส่ง, 2521, หน้า 2)ทฤษฎี
กลุ่มสังคม (Social Categories Theory) ของDefleur and Bcll-Rokeaoh(1996) อธิบายว่าพฤติกรรม
ของบุคคลเกี่ยวข้องกับลักษณะต่างๆของบุคคล 

ทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 
คอตเลอร์ฟิลลิป (2546) กูรูด้านการตลาดชั้นนําของโลกได้ให้แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด

สําหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix) ไว้ว่าเป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ให้บริการซ่ึงเป็นธุรกิจ
ที่แตกต่างสินค้าอุปโภคและบริโภคทั่วไปจําเป็นจะต้องใช้ส่วนประสมการตลาด(Marketing Mix) 7 อย่าง
หรือ 7P's ในการกําหนดกลยุทธ์การตลาดซ่ึงประกอบด้วย 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นส่ิงซึ่งสนองความจําเป็นและความต้องการของมนุษย์ได้คือส่ิงที่
ผู้ขายต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้นๆโดยทั่วไปแล้ว
ผลิตภัณฑ์แบ่งเป็น 2 ลักษณะคือผลิตภัณฑ์ที่อาจจับต้องได้ (Tangible Products) และผลิตภัณฑ์ที่จับต้อง
ไม่ได้ (Intangible Products) 

2. ด้านราคา (Price) หมายถึงคุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงินลูกค้าจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า 
(Value) ของบริการกับราคา (Price) ของบริการนั้นถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้าจะตัดสินใจซ้ือดังนั้นการ
กําหนดราคาการให้บริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการให้บริการชัดเจนและง่ายต่อการจําแนกระดับ
บริการที่ต่างกัน 

3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศส่ิงแวดล้อมในการ
นําเสนอบริการให้แก่ลูกค้าซึ่งมีผลต่อการรับรู้ของลูกค้าในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการที่นําเสนอซึ่ง
จะต้องพิจารณาในด้านตั้ง (Location) และช่องทางในการนําเสนอบริการ (Channels) 

 4. ด้านการส่งเสริม (Promotions) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีความสําคัญในการติดต่อส่ือสารให้
ผู้ใช้บริการโดยมีวัตถุประสงค์ที่แจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการและเป็น
กุญแจสําคัญของการตลาดสายสัมพันธ์ 

5. ด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซึ่งต้องอาศัยการคัดเลือกการฝึกอบรมการจูง
ใจเพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขันเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการต่างๆขององค์กรเจ้าหน้าที่ต้องมีความสามารถมีทัศนคติที่สามารถ
ตอบสนองต่อผู้ใช้บริการมีความคิดริเริ่มมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาสามารถสร้างค่านิยมให้กับองค์กร 

6 .ด้านนกายภาพและการนําเสนอ ( Physical Evidence / Environment and Presentation) 
เป็นแสดงให้เห็นถึงลักษณะทางกายภาพแลการนําเสนอให้กับลูกค้าให้เห็นเป็นรูปธรรมโดยพยายามสร้าง
คุณภาพโดยรวมทั้งทางด้ายกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นด้าน
การแต่งกายสะอาดเรียบร้อยการเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยนและการให้บริการที่รวดเร็วหรือผลประโยชน์อื่นๆ
ที่ลูกค้าควรได้รับ 
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7. ด้านกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในด้าน
การบริการที่นําเสนอให้กับผู้ใช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็วและทําให้ผู้ใช้บริการเกิด
ความประทับใจ 

ทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยหมายถึงสินเชื่อที่ให้แก่บุคคลทั่วไปเพื่อจัดหาอสังหาริมทรัพย์มาใช้ประโยชน์

เพื่อการอยู่อาศัยแยกเป็นการจัดหาที่ดินเพื่อปลูกสร้างบ้านหรือที่ดินพร้อมบ้านที่อยู่อาศัยห้องชุดในอาคาร
ชุดเพื่ออยู่อาศัยรวมทั้งอาคารพาณิชย์และตึกแถวสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเป็นสินเชื่อประเภทหนึ่งที่สถาบัน
การเงินให้แก่บุคคล 2 กลุ่มคือผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์จัดสรรที่ดินจัดหาหรือ
จัดสร้างบ้านหรือบ้านพร้อมที่ดินห้องชุดในอาคารชุดรวมทั้งอาคารพาณิชย์หรือตึกแถว 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 นางสาวสุรัสดา มีด้วง (2558) ได้ทําการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
สินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารออมสิน สํานักราชดําเนิน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ซึ่งผล การศึกษา
พบว่า ผลการศึกษาลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58.50 อายุระหว่าง 30 - 39 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.80 มีสถานภาพโสด คิด
เป็นร้อยละ 54.50 รองลงมามีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน คิดเป็นร้อยละ 43.00 มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 64.80 มีอาชีพเป็นลูกจ้างหรือพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 38.80 
รองลงมาเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 28.50 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 10,000 - 
25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.00 

นางสาวชญาภา บุญมีพิพิธ (2556) ได้ทําการศึกษา พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อเคหะของผู้ใช้บริการธนาคารออมสินเขตบางแคซึ่ง
ผลการศึกษาพบว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล พบว่าเป็นเพศชายจํานวน 253 คน คิดเป็นร้อยละ
63.25 และเป็นเพศหญิงจํานวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 36.75 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี
จํานวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25 ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จํานวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ43.25 
ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 53.75 ส่วนใหญ่มีอาชีพ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00 ส่วนใหญ่มีระดับเงินเดือน 10,001 - 
20,000 บาท จํานวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.75 ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 
บาท จํานวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 42.25 

นายยุทธศักดิ์สีบุญเรือง(2558) ได้ทําการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ
สินเชื่อธุรกิจธนาคารกรุงเทพของผู้ประกอบธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจากผลการวิจัยพบว่า
ลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง สามารถแบ่งออกเป็นเพศชายร้อยละ 53.1 และเพศหญิงร้อยละ 
46.9 ตามลําดับ ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 25 - 35 ปี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50.3 ของกลุ่มตัวอย่าง และมียอดขาย
ต่ํากว่า 20 ล้านบาทต่อปี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 49.1 ของกลุ่มตัวอย่าง ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของกลุ่ม
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ตัวอย่างที่ได้จากแบบสอบถามโดยสรุปโดยส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างติดต่อใช้บริการสินเชื่อธุรกิจกับธนาคาร
กรุงเทพโดยเฉล่ีย 1-2 วันต่อเดือนคิดเป็นร้อยละ 51 

อารีย์จันทะศรี(2558)ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยกับ
ธนาคารพาณิชย์ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า 1)ลูกค้าตัดสินใจเลือกธนาคารพาณิชย์เพื่อใช้บริการ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยด้วยปัจจัยทางการตลาดด้านพนักงานให้บริการมากที่สุดรองลงมาด้านกระบวนการ
ให้บริการด้านราคาด้านการส่งเสริมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายและด้านลักษณะ
ทางกายภาพตามลาดับ 2) ลูกค้าที่มีสถานภาพการศึกษาและรายได้ต่อเดือนที่ต่างกันตัดสินใจเลือกธนาคาร
พาณิชย์เพื่อใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยด้วยปัจจัยทาการตลาดที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  

 
วิธีการดําเนนิการวิจัย 

วิธีการเก็บข้อมูล 
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมข้อมูลจํานวน 350 คนจากลูกค้าของธนาคารออม

สินสํานักพลโยธินกรุงเทพมหานครท่ีเข้ามาทาธุรกรรมทางการเงินประเภทสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารออม
สินสํานักพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ต้องเป็นลูกค้าที่มาใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยโดยใช้แบบสอบถาม
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นให้ผู้ตอบแบบสอบถามกรอกข้อความในแบบสอบถามเองผู้วิจัยเก็บรวบรวมและตรวจสอบ
ความถูกต้องของแบบสอบถามทันทีที่ได้รับแบบสอบถามคืนจากผู้ตอบแบบสอบถามทุกรายก่อนนํา
แบบสอบถามไปวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยบทความทางวิชาการ
หนังสือวารสารส่ิงพิมพ์ฐานข้อมูลและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยโดยเป็นการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ทราบถึงแนวความคิดทฤษฎีที่จะนําไปใช้รายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อมูล
เกี่ยวกับกลุ่มประชากรเป้าหมายเพื่อเป็นแนวทางในการวิจัย 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ดังนี้ 

1.1 ข้อมูลในแบบสอบถามส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ได้แก่เพศอายุสถานภาพวุฒิการศึกษาอาชีพหลักและรายได้เฉล่ียต่อเดือนรายได้มาแจกแจงความถี่และค่า
ร้อยละและนําเสนอในรูปตารางพร้อมคําอธิบาย 

1.2 ข้อมูลในแบบสอบถามส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคาด้านการจัดจําหน่ายด้านการส่งเสริมทางการตลาดด้านบุคคลากรด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพและ
ด้านกระบวนการมาหาค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและนําเสนอในรูปตารางพร้อมคําอธิบาย 

1.3 ข้อมูลในแบบสอบถามส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการตัดสินใจได้แก่วงเงินสินเชื่อสูงสุดที่
ธนาคารให้ได้อัตราดอกเบ้ียค่าธรรมเนียมในการให้บริการระยะเวลาการผ่อนชําระความรวดเร็วในการ
ดําเนินการการไม่บังคับทําประกันคุ้มครองเงินกู้การให้บริการที่ดีของพนักงานการสนับสนุนวงเงินอื่นๆความ
สะดวกในการติดต่อกับธนาคารและช่องทางในการชําระเงินงวดมาหาค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
นําเสนอในรูปตารางพร้อมคําอธิบาย 
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2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยนําข้อมูลจากแบบสอบถามมาทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
ดังน้ี 

2.1 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกันใช้การ
ทดสอบด้วยค่า (t-test Independent) เพื่อทดสอบสมมติฐาน 

2.2 ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไปใช้การทดสอบแบบ
วิเคราะห์ความแปรปรวน 1 ตัว (One-Way ANOVA) หรือค่าเอฟ (F-test) เพื่อทดสอบสมมติฐานและเม่ือ
พบความแตกต่างจึงทําการวิเคราะห์ต่อด้วยการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี LSD (Least Significant 
Difference) 
 
สรุปผลการวิจัย 
1.ลักษณะประชากรศาสตร์ 

ลักษณะประชากรศาสตร์ของตัวอย่าง 350 คนพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 
243 คน อายุระหว่างต่ํากว่า 30 ปีรองลงมาคือมีอายุระหว่าง30-39มีสถานภาพโสดรองลงมาคือสถานภาพสมรส/
อยู่ด้วยกันจํานวน58เป็นผู้ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีพนักงานรัฐวิสาหกิจ รองลงมาคือลูกจ้างหรือ
พนักงานบริษัทเอกชนมีรายได้ ต่ํา รองลงมาคือรายได้ 25,000 – 45,000 บาท 
2.ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ มี
ค่าเฉล่ียมากที่สุด ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพโดยผู้วิจัยได้นําเสนอแต่ละด้านดังนี้ 

ด้านผลิตภัณฑ์และบริการโดยรวมในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อความม่ันคง
ความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงธนาคารมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดรองลงมา การบริการที่หลากหลายและครบวงจร 
ภาพลักษณ์โดยรวมของธนาคารออมสิน มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด  

ด้านราคาโดยรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าฟรีค่าธรรมเนียมจดจํานอง รองลงมา
คือประเภทอัตราดอกเบ้ียและระดับอัตราดอกเบี้ยประเภทอัตราดอกเบ้ียและระดับอัตราดอกเบี้ยมีค่าเฉล่ีย
และ ค่าธรรมเนียมเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด  

ด้านทําเลที่ตั้งและช่องทางการจัดจําหน่าย โดยรวมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าความสะดวกสบายในการเดินทางมีค่าเฉล่ียมากที่สุดรองลงมาคือตําแหน่งที่ตั้งของสาขาสะดวกต่อการ
ใช้บริการ และ ให้บริการในวันหยุดและให้บริการนอกเวลาทําการปกติ น้อยที่สุด 

ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีพนักงานธนาคาร
ให้คําแนะนําและคําปรึกษาการใช้บริการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและเข้าใจง่าย รองลงมาคือ มีการส่งเสริม
การขายในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในการให้บริการ และ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่าน
ส่ือต่างๆ มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด 

ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ โดยรวมในระดับมาก พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า พนักงานธนาคารมี
ความรู้ความสามารถในการให้คําแนะนําในการให้บริการรองลงมาคือ พนักงานธนาคารให้บริการลูกค้าอย่าง
เท่าเทียมกัน และ พนักงานธนาคาร สามารถตอบคําถามจัดหา ข้อมูล และแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตรงตามที่
ลูกค้าต้องการ มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด  

ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพโดยรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ระบบรักษาความ
ปลอดภัยของธนาคาร รองลงมาคือธนาคารมีนโยบายชัดเจนในการอานวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่ใช้บริการ



9 
 

ธนาคาร และ การรักษาความสะอาดและความมีระเบียบ     ในสํานักงานเช่นการจัดวางอุปกรณ์เครื่องใช้
สํานักงานเอกสารคําขอกู้และป้ายสัญญาลักษณ์ต่างๆ มีค่าเฉล่ียน้อย 

ด้านลักษณะทางกายภาพ โดยรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ช่องทางในชําหนี้
สินเชื่อง่ายสะดวกหลากหลาย มีค่าเฉล่ียมากที่สุดรองลงมาคือ มีระบบการทางานที่ถูกต้องแม่นยําเข้าใจง่าย
และเชื่อถือได้ และ จํานวนพนักงานมีมากพอในการให้บริการ มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด 
3.ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อทีอ่ยูอ่าศัย 

ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อที่อยู่
อาศัยโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อัตราดอกเบี้ย มากที่สุดรองลงมาความ
สะดวกในการติดต่อกับธนาคาร ช่องทางในการชําระเงินงวด น้อยที่สุด 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

ปัจจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียตอ่
เดือนนั้น ผลการศึกษาพบว่า เพศ สถานภาพไม่มีความแตกตา่งกัน ในขณะที่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้เฉล่ียต่อเดอืน มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมเพ่ือการลงทุนใน
กรุงเทพมหานครฝ่ังตะวันออก เรียงลําดับตามการส่งผลต่อตัวแปรตาม จากมากไปน้อย คือปัจจัยด้านราคา 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาดและปัจจัยที่ไม่มีผลต่อการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม
ในเขตกรุงเทพมหานครฝ่ังตะวันออก คือปัจจัยด้านทําเลที่ตั้งโครงการ ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้าน
กระบวนการในการให้บริการ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม  ตามลําดับ สามารถอธิบายเพิ่มเติมได้ดังนี้ 

1 ปัจจัยด้านราคา ส่งผลเชิงบวก ต่อการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมเพ่ือการลงทุนของประชากรใน
กรุงเทพมหานครฝ่ังตะวันออกมากที่สุด ผู้บริโภคเห็นด้วยกับปัจจัยย่อย ได้แก่ ราคาเหมาะสมกับทําเลที่ตั้ง 
เหมาะสมกับคุณภาพวัสดุที่ใช้ก่อสร้างเม่ือเทียบกับโครงการของบริษัทอื่นที่ใกล้เคียงกัน รูปแบบการผ่อน
ชําระมีให้เลือกได้หลากหลาย อาทิเช่น จํานวนเงินจอง หรือ จํานวนเงินดาวน์ หรือ จํานวนเงินทําสัญญา 
รวมไปถึง ค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่เหมาะสม การกําหนดราคามีผลต่อการเลือกซ้ือของนักลงทุน ที่สําคัญอันดับ
แรกในการตัดสินใจเลือกซื้อของนักลงทุน ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับงานวิจัยของอัชฌา ติโลกวิชัย (2558, 
หน้า 111) พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือกซื้อ
คอนโดมิเนียมเพื่อการลงทุนในกรุงเทพมหานคร ที่นักลงทุนเน้นความสําคัญเรื่องราคาเป็นอันดับแรก และ 
งานวิจัยของ อภิชิต สุขสินธ์(2551, หน้า 130) พบว่า การกําหนดราคามีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือก
ซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ทั้งในเรื่อง การกําหนดราคาขายและเงื่อนไขการชําระเงิน
และสินเชื่อ ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของห้อง ทําเลที่ตั้ง  

2. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ส่งผลเชิงบวก ต่อการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่อการลงทุนของประชากรใน
กรุงเทพมหานครฝ่ังตะวันออกมากที่สุด ผู้บริโภคเห็นด้วยกับปัจจัยย่อย ได้แก่วัสดุที่ใช้ในการสร้างมีความ
แข็งแรงคุณภาพการก่อสร้างไม่มีปัญหาแตกรา้ว หรือรั่วซึมขนาดพื้นที่ใช้สอยในห้องเพียงพอต่อการพักอาศัย
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เฟอร์นิเจอร์หรือ สุขภัณฑ์ ที่ติดมากับห้องชุดมีคุณภาพเหมาะสมพื้นที่จอดรถเพียงพอต่อความต้องการของผู้
อาศัยมีการบริการแจ้งซ่อมในส่วนการบริหารงานอาคารมีการรับประกันห้องชุดที่เหมาะสมมีส่ิงอํานวยความ
สะดวก เช่น สระว่ายน้ํา หรือ ฟิตเนส หรือ สวนหย่อมผู้ประกอบการมีความน่าเช่ือถือ ผลการศึกษานี้
สอดคล้องกับงานวิจัยของอภิชิต สุขสินธ์(2551) พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม
ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ที่นักลงทุนเน้นความสําคัญ วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างได้มาตรฐาน มีความ
แข็งแรงและ สัญชัย ธนะวิบูลย์ชัย (2559, หน้า 73) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ส่งผลเชิงบวก ต่อการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียมแนวเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของผู้บริโภค เนื่องจากผู้บริโภคให้
ความสําคัญกับ คุณภาพของวัสดุในการก่อสร้างต้องมีมาตรฐาน เพราะต้องการความมั่นใจว่า เมื่อเข้าอยู่
อาศัยแล้วจะไม่เกิดปัญหากับงานก่อสร้างภายในห้องของตนเอง ผู้บริโภคจึงต้องการรับประกันห้องชุดที่
เหมาะสม รวมถึงการดูแลหลังการขายที่ดี จะส่งผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ 

3. ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด ส่งผลเชิงบวก ต่อการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่อการลงทุน
ของประชากรในกรุงเทพมหานครฝ่ังตะวันออกมาก ผู้บริโภคเห็นด้วยกับปัจจัยย่อยได้แก่ มีการมอบส่วนลด
พิเศษ เช่น ส่วนลดเงินสดมีจัดกิจกรรมสร้างเสริมสัมพันธ์ภายในกลุ่มผู้อยู่อาศัยเสมอมีแจกของแถมให้อย่าง
เหมาะสม เช่น ไอโฟน เฟอร์นิเจอร์ แอร์มีการจัดบูธแสดงผลิตภัณฑ์ตามสถานที่ต่างๆมีการพาชมห้อง
ตัวอย่างตามต้องการมีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโครงการอยู่เสมอ ผลการศึกษาสอดคล้องกับ
งานวิจัยของนาตยา วิศวรุ่งเรืองกิจ (2558) พบว่าการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหารนคร กรณีศึกษา บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จํากัด(มหาชน) มากที่สุด และ 
อัชฌา ติโลกวิชัย (2558, หน้า 111) พบว่า นักลงทุนให้ความสําคัญมาก การให้ส่วนลดเป็นเงินสด ตลอดจน
การแถมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้า  

4. ปัจจัยทําเลที่ตั้งโครงการ ไม่มีผลต่อการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครฝ่ังตะวันออก 
แสดงว่าผู้บริโภคไม่ได้ให้ความสําคัญกับทําเลที่ตั้งโครงการ เช่น ทําเลที่ตั้งโครงการใกล้ระบบขนส่งมวลชน 
ใกล้สถานที่ทํางาน ใกล้สถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝ่ัง
ตะวันออก ซึ่งโซนฝ่ังตะวันออกจะเป็นพื้นที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ จึงไม่ได้ให้ความสําคัญกับ
ปัจจัยทําเลที่ตั้ง  

5. ปัจจัยด้านบุคลากร ไม่มีผลต่อการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครฝ่ังตะวันออก 
แสดงว่าผู้บริโภคไม่ได้ให้ความสําคัญได้แก่พนักงานขายมีความรู้เกี่ยวกับข้อมูลโครงการเป็นอย่างดีพนักงาน
ขายให้ข้อมูลครบถ้วน และเข้าใจง่ายพนักงานขายให้ข้อมูลครบถ้วน และเข้าใจง่ายพนักงานขายมีความ
กระตือรือร้นในการให้บริการพนักงานขายให้บริการอย่างสุภาพจํานวนพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่มีเพียงพอมี
พนักงานที่เป็นสถาปนิกให้คําแนะนําการต่อเติม หรือตกแต่งเพียงพอ อาจเน่ืองจาก ผู้บริโภคเห็นว่า ส่ิง
เหล่านี้เป็นพื้นฐานที่ผู้ประกอบการต้องจัดเตรียมและในปัจจุบัน ข้อมูลข่าวสารผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ง่าย
ด้วยตัวเอง  

6. ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ไม่มีผลต่อการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครฝ่ัง
ตะวันออก แสดงว่าผู้บริโภคไม่ได้ให้ความสําคัญในเรื่องมีระบบการให้บริการด้านการจองซ้ือมีความสะดวก 
รวดเร็วมีการนําชมห้องตัวอย่างและให้ข้อมูลอย่างถูกต้องมีสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดมีมาตรฐานนา่เชือ่ถอืมี
ระบบการแจ้งความคืบหน้าของโครงการในการก่อสร้างมีระบบการแจ้งเตือนระยะเวลาการส่งมอบห้องพักมี
ความยืดหยุ่นในการให้บริการตามความต้องการของลูกค้าผลการศึกษานี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ เจริญ
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จิตต์ ผจงวิริยาทร(2559, หน้า 71) พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในเขต
กรุงเทพมหานคร ไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร แสดงว่า 
ผู้บริโภคไม่ได้ให้ความสําคัญกับ กระบวนการทํางานที่เป็นมาตรฐาน เช่น มีการนําชมห้อง ตัวอย่างและให้
ข้อมูลอย่างถูกต้อง ภายในโครงการมีบรรยากาศที่ดี สวยงาม ร่มรื่น ระบบการ ให้บริการมีความสะดวก และ
รวดเร็วอาจเน่ืองจาก ผู้บริโภคเห็น ส่ิงที่กล่าวมานั้นเป็นส่ิงที่ผู้บริโภค ควรได้รับอยู่แล้ว  

7. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ไม่มีผลต่อการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครฝ่ังตะวันออก 
แสดงว่าผู้บริโภคไม่ได้ให้ความสําคัญ ได้แก่ภายในโครงการมีการตกแต่ง บรรยากาศ สวยงาม ร่มรื่น
สํานักงานขายโครงการ ตกแต่งสวยงาม ดูน่าเช่ือถือมีห้องตัวอย่างในสํานักงานขาย ที่มีการตกแต่ง และใช้
วัสดุ ถูกต้องตรงกับห้องชุดจริงมีการโชว์โมเดลจําลองรูปแบบของอาคารที่มีมาตรฐานตรงกับอาคารที่จะ
ก่อสร้างจริง อาจเพราะว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝ่ังตะวันออก ซึ่งโซน
ฝ่ังตะวันออกจะเป็นพื้นที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ จึงไม่ได้ให้ความสําคัญกับปัจจัยสภาพแวดล้อม  
 
ข้อเสนอแนะ 

1.ลักษณะส่วนบุคคล พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี อายุมีต่ํากว่า 30 ปี สถานภาพโสด การศึกษา
ระดับปริญญาตรี เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายได้ ต่ํากว่า 25,000บาท ดังนั้นจากผลการศึกษาธนาคารควรที่
จะให้ความสําคัญบุคคลดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาสินเชื่อเพิ่มเติมและควรจัดโปรโมชั่นให้ลูกค้ากลุ่ม
นี้เป็นพิเศษ 

2.ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยประสมทางการตลาด พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด ดังนั้นธนาคารสามารถนําผลที่ได้จากการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงการให้บริการให้ตรงกับความต้องการ
ของลูกค้า สร้างภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือ ทั้งในด้านการให้บริการของพนักงานเพื่อให้ผู้ใช้บริการ เกิดความ
เชื่อมั่นและเป็นการสร้างความจงรักภักดีต่อองค์กร และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
การบริการที่หลากหลายและครบวงจรเพื่อให้เกิดผลกับลูกค้าในปัจจุบัน อีกทั้งยังนําผลวิจัยในครั้งนี้ ธนาคาร
สามารถใช้เป็นแนวทางในการขยายฐานลูกค้าสินเชื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้ในอนาคตได้  

3. การตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย พบว่า อัตราดอกเบี้ย มากที่สุดดังนั้นธนาคารควร
เห็นความสําคัญในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยโดยใช้กลยุทธ์ลดอัตราดอกเบี้ยในปีแรก หรือถ้าลูกใช้บริการสินเชื่อ
ที่อยู่อาศัยแล้วเดิมอยู่แล้วอาจต่ออายุอัตราดอกเบี้ยเดิมหรือ เสนออัตราดอกเบ้ียลอยตัวที่ต่ํากว่า และให้
สมัครใช้ผลิตภัณฑ์อื่นๆของธนาคารจะได้วงเงินพิเศษดอกเบี้ยถูกกว่าคู่แข่ง 

 
4.ลูกค้าที่มีลักษณะส่วนบุคคลได้แก่ อายุ สถานภาพ รายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีระดับการ

ตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยแตกต่างกันโดยลูกค้าที่มีอายุ 40-49 ปี มีการตัดสินใจใช้บริการ
สินเชื่อที่อยู่อาศัย มากกว่า ที่มีอายุ ต่ํากว่า 30 ปี อายุ 30- 39 ปี และ ลูกค้า ที่มีสถานภาพ สมรสอยู่ด้วยกัน 
มีการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารออมสินสํานักพหลโยธินมากกว่าลูกค้าที่มาใช้บริการ
สินเช่ือที่อยู่อาศัย ที่มีสถานภาพโสด มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 25,000 - 45,000 บาท มีการตัดสินใจใช้บริการ
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สินเชื่อที่อยู่อาศัย มากกว่าจากลูกค้า ที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่ํากว่า 25,000 บาทโดยธนาคารควรจะมี
แผนการให้บริการเสนอขายผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยสําหรับแต่ละกลุ่มลูกค้า ควรเสนอรายละเอียด และ 
ข้อมูลที่มีความสําคัญมากกว่ากลุ่มคนอื่นๆ 

5.จากการศึกษาธนาคารควรคํานึงถึงปัจจัย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่จัดจําหน่าย ด้าน
บุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการและด้านลักษณะทางกายภาพมากที่สุด เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างให้
ความสําคัญ ธนาคารควรเสนอผลิตภัณฑ์ให้หลากหลาย และ ควรเสนอราคาให้ผู้ใช้บริการพอใจโดยอาจจะ
ใช้กลยุทธ์ของราดา ประโยชน์ด้านอัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม ที่เกี่ยวกับสินเชื่อเคหะ เพิ่มช่องทางการ
ให้บริการให้มีความหลากหลาย ประเภทของสินเชื่อควรคํานึงถึงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดหากธนาคารคํานึงถึง
ปัจจัยดังกล่าวอาจจะส่งผลให้บริการของสินเชื่อเคหะมีปริมาณเพ่ิมสูงขึ้นอีกทั้งควรทําความเข้าใจเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ของธนาคารให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะอธิบายรายละเอียดของสินเชื่อเคหะได้อย่างถูกต้อง  
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