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บทคดัย่อ  

แนวโนม้ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยมี์การชะลอตวัลง อนัเน่ืองมาจากการเผชิญปัญหาทางดา้น

ภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตวัลง และผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา หรือ โควิด 19 ( Covi-

19) ส่งผลใหป้ระชาชนส่วนใหญ่ชะลอการใชจ่้ายเน่ืองจากเกิดความกงัวลกบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึง

ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นปัจจยัสาํคญัในการตดัสินใจเลือกซ้ือท่ีอยูอ่าศยั  บา้นหรือท่ีอยูอ่าศยัถือเป็น

ปัจจยัพื้นฐานสาํคญัในการดาํรงชีวิตของมนุษย ์ การมีท่ีอยูอ่าศยัเป็นของตนเอง ถือเป็นปัจจยัพื้นฐาน

สาํคญัในการสร้างหลกัประกนัในการสร้างความมัน่คงและเป็นเคร่ืองช้ีวดัคุณภาพชีวิต  ฐานะทาง

สงัคม โดยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั ของ

ลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร อนัไดแ้ก่ ดา้นการส่งเสริมการตลาด  

ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้ริการ ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ดา้นทาํเลท่ีตั้งของ

ธนาคาร ดา้นประเภทผลิตภณัฑสิ์นเช่ือของธนาคารมีความหลากหลาย และดา้นอตัราดอกเบ้ีย โดย
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จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน ประชากรในงานวิจยัน้ี คือ ผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั ของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั 

(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอยถาม  จาํนวน 400 คน เคร่ืองมือท่ี

ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป

ทางคอมพิวเตอร์ หาค่าเฉล่ีย (�̅�𝑥 ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน (SD) จึงสรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี  

ผลวิจยัพบวา่ 1) ผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยัท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมดจาํนวน 400 คน 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 269 คน คิดเป็นร้อยละ 67.25 และ เพศชาย จาํนวน 131 คน คิดเป็นร้อย

ละ 32.75 ส่วนใหญ่ มีอาย ุ31 – 40 ปี จาํนวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 52.25 รองลงมา 41-50 ปี จาํนวน 

89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.25 , ไม่เกิน 30 ปี จาํนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.25 และ 51 ปีข้ึนไป 

จาํนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.25 ตามลาํดบั ส่วนใหญ่มีสถานภาพ โสด  จาํนวน 198 คน คิดเป็นร้อย

ละ 49.50 รองลงมา สมรส  จาํนวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 43.75 , หมา้ย/หยา่  จาํนวน 27 คน  คิดเป็น

ร้อยละ 6.75 ตามลาํดบั ส่วนใหญ่มีการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี  จาํนวน 239 คน  คิดเป็นร้อยละ 

59.75  รองลงมา ปริญญาโท จาํนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.25, ตํ่ากวา่ปริญญาตรี จาํนวน 48 คน  

คิดเป็นจาํนวนร้อยละ 12.0 ตามลาํดบั  ส่วนใหญ่มีชีพพนกังานเอกชน  จาํนวน 297 คน คิดเป็นร้อยละ 

74.25 รองลงมา พนกังานรัฐวิสาหกิจ  จาํนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 14.75, รับราชการ จาํนวน 34 คน 

คิดเป็นร้อยละ 8.50 และ อ่ืนๆไดแ้ก่ อาชีพอิสระ ธุรกิจส่วนตวั จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 

ตามลาํดบั ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001 – 45,000 จาํนวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0  

รองลงมา  45,001 – 55,000 จาํนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.50,  15,000 – 25,000 จาํนวน 79 คน คิด

เป็นร้อยละ 19.75 และ 55,001 ข้ึนไป จาํนวน 71 คนคิดเป็นร้อยละ 17.75 ตามลาํดบั  

2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่

อาศยั ของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้ริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นประเภท

ผลิตภณัฑสิ์นเช่ือของธนาคารมีความหลากหลาย  ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ อตัราดอกเบ้ีย  ดา้น

ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ  ดา้นทาํเลท่ีตั้งของธนาคาร  

คาํสําคญั: ส่วนประสมทางการตลาด;สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั 

ABSTRACT 

The trend of real estate business is slowing down. Due to facing the global economic 

slowdown And the impact of the corona virus, or Covi-19, causing most people to delay spending 

due to concerns about the situation. In which these are all important factors in the decision to buy a 

residence House or residence is considered as an important basic factor in human life. Own 

residence Considered as an important basic factor in creating security in creating stability and as an 
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indicator of quality of life in social status, the objective is to study Factors Affecting Selection To 

Use Housing Loan service Of Kasikorn Bank In Bangkok which are marketing promotion Personnel, 

service providers Physical environment Service process The bank's location Regarding the type of 

credit products of the bank, there are a variety of And interest rates Classified by personal status 

such as gender, age, status, education level, occupation, average monthly income. The population in 

this research is those who use mortgage loans. For Kasikorn Bank customers in BangkokThe sample 

of 400 questionnaires were used for data collection.  

The questionnaire was used for data analysis using computer software to find the average  

(�̅�𝑥 )  standard deviation (SD). Conclusion of research findings As follows 

The results of the research are as follows: 1) 400 mortgage loan users, mostly 269 female, 

67.25% female and 131 male 32.75%, mostly aged 31- 40 years, 209 people, representing 52.25%, 

followed by 41-50 years, 89 people accounting for 22.25%, not over 30 years, 73 people accounting 

for 18.25% and 51 years or more, representing 29 people 7.25, respectively, most of them are single 

status, 198 people, representing 49.50%, followed by marrying 175 people, accounting for 43.75%, 

widow / divorce, 27 people, accounting for 6.75% respectively. Most have the highest education 

degree. 239 graduates, or 59.75 percent, followed by 113 master's degrees, accounting for 28.25 

percent, less than bachelor's degrees, 48 people, accounting for 12.0 percent, respectively, with a 

majority of 297 private employees. 74.25 percent, followed by 59 state enterprise employees, 

accounting for 14.75 percent, government service, 34 people, representing 8.50 percent, and others, 

including self-employed, personal business, consisting of 10 people, representing 2.50 percent 

respectively. The average monthly income is 25,001 - 45,000, 144 people, representing 36.0%, 

followed by 45,001 - 55,000, 106 people, representing 26.50%, 15,000 - 25,000, 79 people, 

accounting for 19.75% and 55,001 up to 71 people. Representing 17.75 percent, respectively  

2) Marketing mix factors affecting the selection to use housing loan service of Kasikorn 

Bank in Bangkok Overall, it is at the high level, namely personnel, service providers Marketing 

promotion The bank's credit product categories are diverse. Service process Interest rate In terms of 

physical environment, the location of the bank 

Keywords:Marketing mix; Housing loan 

 

บทนํา   

ปัจจุบนับา้นหรือท่ีอยูอ่าศยัถือเป็นปัจจยัพื้นฐานสาํคญัในการดาํรงชีวิตของมนุษย ์ การมีท่ีอยู่

อาศยัเป็นของตนเอง ถือเป็นปัจจยัพื้นฐานสาํคญัในการสร้างหลกัประกนัในการสร้างความมัน่คงและ
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เป็นเคร่ืองช้ีวดัคุณภาพชีวิต  ฐานะทางสงัคม ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้ผูท่ี้ซ้ือท่ีอยูอ่าศยัจะใชเ้งินออมของตวัเอง

เพียงบางส่วนสาํหรับเงินดาวน ์หรือการผอ่นดาวน์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ผูซ้ื้อจะใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อท่ี

อยูอ่าศยัจากสถาบนัการเงินทดแทนการออมระยาวแลว้ค่อยซ้ือหรือสร้างบา้น (สุรัสดา มีดว้ง,2558)  

ความตอ้งการซ้ือท่ีอยูอ่าศยัมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีเกิดจากอตัราการเพิ่มจาํนวนของประชากร

และการพฒันาจากสงัคมชนบทไปสู่สงัคมเมือง การพฒันาทางดา้นโครงสร้างพื้นฐานท่ีอาํนวยความ

สะดวกลดระยะเวลาในการเดินทางระหวา่งท่ีทาํงานกบับา้น  รวมไปถึงอตัราดอกเบ้ียจากสถาบนั

การเงินอยูใ่นช่วงขาลง และ มาตรการกระตุน้อสงัหาริมทรัพยข์องรัฐบาล ทั้งการลดค่าธรรมเนียมการ

โอนกรรมสิทธ์ิและค่าจดจาํนอง ส่งผลใหธุ้รกิจอสงัหาริมทรัพย ์โดยเฉพาะธุรกิจเพื่อท่ีอยูอ่าศยัมีส่วน

สาํคญัในการช่วยขบัเคล่ือนระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

จากความสาํคญัและสถานการณ์ทางดา้นภาวะตลาดสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยัปัจจุบนัท่ีมีการแข่ง

กนัสูง  ซ่ึงส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อทีอยูอ่าศยัของธนาคารกสิกรไทย  จาํกดั ( 

มหาชน )  ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั ของลูกคา้

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งทาํการศึกษาปัญหาในการใช้

บริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยัของลูกคา้ธนาคารเพื่อใชเ้ป็นแนวทางนาํขอ้มูลในทางดา้นการตลาด และ

ดา้นการกาํหนดกลยทุธ ในการแข่งขนัสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั เพื่อใหส้ามารถขยายฐานลูกคา้ท่ีมีความ

ประสงคต์อ้งการซ้ือบา้น และเป็นการรักษาฐานกลุ่มลูกคา้ท่ีใชบ้ริการสินเช่ืออยูเ่ดิม ใหมี้ความเช่ือมัน่

ในการใหบ้ริการจากธนาคาร 

 

วตัถุประสงค์การวจิัย 

เพื่อศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั ของลูกคา้ธนาคารกสิกร

ไทย จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร  

 

ขอบเขตการวจิัย 

ในการศึกษาวิจยั เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั ของลูกคา้

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขอบเขตการวิจยั ดงัน้ี  

 

ขอบเขตด้านเน้ือหา 

ตัวแปรอสิระ คือ  

1.ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

ตัวแปรตาม คือ 
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 1.ส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคลากรผูใ้หบ้ริการ 

ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ  ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ดา้นทาํเลท่ีตั้ง ของธนาคาร ดา้นประเภท

ผลิตภสิ์นเช่ือของธนาคารมีความหลากหลาย  ดา้นอตัราดอกเบ้ีย 

 

ขอบเขตด้านประชากร 

ประชากรในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ท่ีเคยใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยัของธนาคาร

กสิกรไทย 

 

ขอบเขตด้านระยะเวลา  

การวิจยัคร้ังน้ีจะทาํการวิจยั ตั้งแต่เดือน พฤษาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563  

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ 

1.ทาํใหท้ราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่

อาศยั ของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.สามารถนาํผลการวิจยัท่ีไดม้าใชเ้ป็นแนวทางในการพิจารณาเพื่อประกอบการตดัสินใจ ใน

อนาคต 

               ตัวแปรอสิระ            ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  กรอบแนวความคดิการวจิัย 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพ 

4. ระดบัการศึกษา 

5. อาชีพ 

6. รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน 

 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือเพ่ือที่

อยู่อาศัย ของลกูค้าธนาคารกสิกรไทย จํากดั 

(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

1. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

2. ดา้นบุคคลากรผูใ้หบ้ริการ 

3. ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ  

4. ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

5. ดา้นทาํเลท่ีตั้ง ของธนาคาร 

6. ดา้นประเภทผลิตภสิ์นเช่ือของธนาคาร

มีความหลากหลาย 

7. ดา้นอตัราดอกเบ้ีย 
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แนวคดิ ทฤษฎ ีงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 

แนวคดิและทฤษฎทีี่เกีย่วข้องกบัส่วนประสมทางการตลาด  

ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ี สามารถ

ควบคุมได ้ซ่ึงกิจการผสมผสานเคร่ืองมือเหลา่น้ีใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการและสร้าง ความ

พึงพอใจใหแ้ก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ส่วนประสมการตลาด ประกอบดว้ยทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีกิจการ ใช้

เพื่อใหมี้อิทธิพลโนม้นา้วความตอ้งการผลิตภณัฑข์องกิจการ ส่วนประสมการตลาดแบ่งออกเป็น กลุ่ม

ได ้4 กลุ่ม ดงัท่ีรู้จกักนัวา่คือ “4Ps” อนัไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) การจดั จาํหน่าย 

(Place) และการส่งเสริมการขาย (Promotion) (Kotler, 2003) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

 1. ผลติภัณฑ์ (Product) หมายถึงส่ิงท่ีเสนอขายสู่ตลาดเพื่อความสนใจ การจดัหา การใชห้รือ

การบริโภคท่ีสามารถทาํใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ (Armstrong และKotler, 2009) ประกอบดว้ยส่ิงท่ี

สมัผสัไดแ้ละสมัผสัไม่ได ้เช่น บรรจุภณัฑ ์สี ราคาคุณภาพ ตราสินคา้ บริการ และช่ือเสียงของผูข้าย 

ผลิตภณัฑอ์าจจะเป็นสินคา้ บริการ สถานท่ี บุคคล หรือความคิด ผลิตภณัฑท่ี์ เสนอขายอาจจะมีตวัตน

หรือไม่มีตวัตนกไ็ด ้ผลิตภณัฑต์อ้งมีอรรถประโยชน์ (Utility) มี คุณค่า (Value) ในสายตาของลูกคา้ จึง

จะมีผลทาํใหผ้ลิตภณัฑส์ามารถขายได ้ 

 2.ราคา (Price) หมายถึง จาํนวนท่ีตอ้งจ่ายเพื่อใหไ้ดผ้ลิตภณัฑ/์บริการ หรือเป็นคุณค่า 

ทั้งหมดท่ีลูกคา้รับรู้เพื่อใหไ้ดผ้ลประโยชน์จากการใชผ้ลิตภณัฑ/์บริการคุม้กบัเงินท่ีจ่าย ไป 

(Armstrong และKotler, 2009) ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า (Value) ของผลิตภณัฑ ์กบัราคา 

(Price) ของผลิตภณัฑน์ั้น ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคาผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้นผูก้ าหนดกล ยทุธ์ดา้น

ราคาตอ้งคาํนึงถึง 

3.การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การส่ือสารเพือ่สร้างความพอใจต่อ ตราสินคา้

หรือบริการ หรือความคิด หรือต่อบุคคล โดยใชจู้งใจใหเ้กิดความตอ้งการหรือเพื่อเตือน ความทรงจาํ 

(Remind) ในผลิตภณัฑ ์โดยคาดวา่จะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเช่ือ และพฤติกรรมการซ้ือ (Etzel, 

Walker และ Stanton, 2007) หรือเป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหวา่งผูข้าย กบัผูซ้ื้อเพื่อสร้าง

ทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจใชพ้นกังานขาย (Personal selling) ทาํการขาย 

และการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใชค้น (Non-personal selling) 

4.ช่องทางการจดัจําหน่าย (Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบดว้ย สถาบนั

และกิจกรรมใชเ้พื่อเคล่ือนยา้ยสินคา้และบริการจากองคก์รไปยงัตลาด สถาบนัท่ีนาํผลิตภณัฑ ์ออกสู่
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ตลาดเป้าหมายคือสถาบนัการตลาด ส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจายตวัสินคา้ และช่องทาง การจดั

จาํหน่าย (Distribution Channel) หมายถึง กลุ่มของบุคคลหรือธุรกิจท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบั การ

เคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑห์รือบริการสาํหรับการใชห้รือบริโภค (Kotlerและ Keller, 2009) หรือ หมายถึง

เส้นทางท่ีผลิตภณัฑ ์และกรรมสิทธ์ิท่ีผลิตภณัฑถู์กเปล่ียนมือไปยงัตลาด ในระบบช่องทางการ จดั

จาํหน่ายจึงประกอบดว้ย ผูผ้ลิต คนกลาง ผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม ซ่ึงอาจจะใชช่้อง 

ทางตรง (Direct Channel) จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม และใชช่้องทางออ้ม 

จากผูผ้ลิต ผา่นคนกลางไปยงัผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม 

ข้อมูลเกีย่วข้องกบัเร่ืองสินเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัย  

เอกรัฐ วงศว์รีะกลุ (2558: หนา้ 25 ) สินเช่ือเพือ่ท่ีอยูอ่าศยั หมายถึง สินเช่ือท่ีใหแ้ก่บุคคล

ทัว่ไปเพื่อจดัหาอสงัหาริมทรัพยม์าใช ้ประโยชน์เพื่อการอยูอ่าศยั แยกเป็นการจดัหาท่ีดิน เพื่อปลูก

สร้างบา้น หรือท่ีดินพร้อมบา้นท่ีอยูอ่าศยั หอ้งชุดในอาคารชุดเพื่ออยูอ่าศยัรวมทั้งอาคารพาณิชยแ์ละ

ตึกแถว  สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยัเป็นสินเช่ือประเภทหน่ึงท่ีสถาบนัการเงินใหแ้ก่บุคคล 2 กลุ่ม คือ 

ผูป้ระกอบการเพื่อพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย ์จดัสรรท่ีดิน จดัหาหรือจดัสร้างบา้น หรือบา้น

พร้อมท่ีดิน หอ้งชุดในอาคารชุด รวมทั้งอาคารพาณิชยห์รือตึกแถว โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ การอยู่

อาศยั ผูบ้ริโภค เพื่อซ้ือท่ีดินเพือ่ปลูกสร้างท่ีอยูอ่าศยัของตนเองหรือ ซ้ือท่ีดินพร้อมบา้นพกัอาศยั หรือ

อาคารพาณิชยห์รือหอ้งชุดในอาคารชุด เพื่อเป็นท่ีอยูอ่าศยัของตนเอง รวมทั้งเพื่อปลูกสร้าง ต่อ เติม 

หรือซ่อมรวมท่ีอยูอ่าศยับนท่ีดินของตนเอง โดยใชท่ี้ดินในการปลูกสร้างเป็นหลกัประกนั  

งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

ศุวด ี วเิศษยา (2558)  ศึกษาเร่ือง  ปัจจยัดา้นความหลากหลายและความทนัสมยัของ

ผลิตภณัฑ ์และปัจจยัดา้น ความมีมาตรฐาน และการใชง้านของผลิตภณัฑ ์ผูป้ระกอบการควรให้

ความสาํคญักบัพฒันาผลิตภณัฑ ์อยา่งต่อเน่ือง ใหมี้มาตรฐาน ทนัสมยั รองรับการเปล่ียนแปลงและ

โลกธุรกิจท่ีเปล่ียนไป เป็นท่ียอมรับ สามารถใชใ้นการทาํธุรกรรมระหวา่งประเทศไดมี้ความคล่องตวั 

และท่ีสาํคญัตอ้งสามารถใชง้านไดง่้าย ซ่ึงปัจจุบนัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยเองส่วนใหญ่กมี็

ความเป็นสากล สามารถรองรับการทาํ ธุรกรรมต่างๆไดท้ั้งในประเทศ และต่างประเทศ จนในบางคร้ัง

ลูกคา้ไม่รู้สึกถึงความแตกต่าง ทาํให ้ลูกคา้ไม่ยดึติดกบัการใชบ้ริการท่ีธนาคารใด พร้อมท่ีจะเปล่ียน

ธนาคารไดต้ลอดเวลา ดงันั้นเพือ่สร้าง ความแตกต่างใหลู้กคา้รับรู้ไดถึ้งจุดเด่นของผลิตภณัฑ ์ธนาคาร

ควรมีการประชาสมัพนัธ์ และสร้างจุด แขง็ใหเ้ด่นชดัวา่ธนาคารของตนมีความถนดั หรือมีความ

ชาํนาญดา้นใดใหลู้กคา้ไดรั้บรู้ 
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สุรัสดา  มีด้วง (2558) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั ของ

ธนาคารออมสิน สาํนกัราชดาํเนิน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พบวา่ ดา้นการส่งเสริมการตลาด

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมี ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีพนกังานธนาคารให้

คาํแนะนาํและคาํปรึกษาการใชบ้ริการไดอ้ยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว และเขา้ใจง่ายและมีการจดักิจกรรมเพือ่

สงัคม (CSR) เพื่อเป็นการประชาสมัพนัธ์ใหก้บัธนาคารมี ค่าเฉล่ียตํ่าสุด 

ยุทธศักดิ์ สีบุญเรือง (2558)  ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการสินเช่ือ

ธุรกิจของธนาคารกรุงเทพ ของผูป้ระกอบธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจยัดา้นกระบวนการ

ใหบ้ริการ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ สินเช่ือธุรกิจธนาคารกรุงเทพ ของผูป้ระกอบ

ธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มากท่ีสุด แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูป้ระกอบธุรกิจใหค้วามสาํคญั

กบักระบวนการพิจารณาการใหสิ้นเช่ือท่ีมีความ เหมาะสมไม่ซํ้าซอ้น พร้อมมีความสะดวกรวดเร็วใน

การพิจารณาอนุมติัสินเช่ือ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัโลก ธุรกิจในปัจจุบนัท่ีมีการแข่งขนักนัสูง 

รุ่งธิดา  บุญพงศ์ ( 2558)  ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อกระบงนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั กบัธนาคารพาณิชย ์ของผูบ้ริกโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ดา้นอตัราดอกเบ้ีย 

ดา้นค่าธรรมเนียม ระยะเวลาการผอ่นชาํระและดา้นบริการ ทุกดา้นมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั

กบักระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั    

วมิล ดวงกลาง (2559) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัของ

ธนาคารรัฐ ในจงัหวดัปทุมธานี  นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีค่า Marginal Effectเท่ากบั .1618 

หมายความวา่ ถา้กลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่อตัราดอกเบ้ีย เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการเพื่อท่ีอยู่

อาศยั จะทาํใหมี้โอกาสท่ีจะใชบ้ริการสินเช่ือจากธนาคารของรัฐเพิ่มข้ึนร้อยละ 16.18 ทั้งน้ี เน่ืองจาก

ธนาคารของรัฐมีอตัราดอกเบ้ียท่ีนอ้ยกวา่ธนาคารพาณิชย ์จึงมีแนวโนม้ท่ีจะมีผูข้อสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยักบั

ธนาคารของรัฐเพิ่มมากข้ึน 

วาสินี  เสถียรกาล (2559) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัดา้นบุคคลมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคาร

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) เน่ืองจากธนาคารเป็น ธุรกิจท่ีดาํเนินการในรูปแบบของการใหบ้ริการ ซ่ึง

นอกเหนือจากผลิตภณัฑท่ี์ธนาคารมีนาํเสนอใหก้บั ลูกคา้แลว้ บริการของพนกังานและบุคลากรถือ

เป็นส่ิงนึงท่ีค่อนขา้งมีความสาํคญัท่ีผูใ้ชบ้ริการนาํมา ประกอบการพิจารณา โดยพนกังานและบุคลากร

ในองคก์รทุก ควรจะมีการใหบ้ริการท่ีดี กิริยามารยาทสุภาพ แต่งกายเรียบร้อย ยิม้แยม้แจ่มใส 

กระตือรือร้น มีความรับผดิชอบ ดูแล เอาใจใส่ เตม็ใจในการใหบ้ริการ รวมถึงอาํนวยความสะดวก

ใหก้บัลูกคา้ ตั้งแต่เร่ิมติดต่อจนกระทั้งเสร็จส้ิน กระบวนการ นอกจากน้ี พนกังานทุกคนควรมีความรู้ 



9 
 

ความเขา้ใจในผลิตภณัฑข์องธนาคาร สามารถ ใหค้าํปรึกษา แนะนาํ แนะแนว เพื่อใหข้อ้มูล รวมทั้ง

แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัทางผูใ้ชบ้ริการได ้ตลอดเวลา 

สาวติรี แสงสวัสดิ์,อคัรนันท์ คดิสม (2560)  ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผล

ต่อการเลือกใชบ้ริการเงินฝากกบัธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร  ท่ีพบวา่ เน่ืองจากมี

ภาพลกัษณ์ท่ีดีมีระบบรักษา ความปลอดภยเัป็นอยา่งดีและมีช่องทางการบริการท่ีมากเพยงีพอ ทาํให้

ผูใ้ชบ้ริการเลือกท่ีจะมาใชบ้ริการ 

การวเิคระห์ข้อมูล 

ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์       ( 

SPSS Version 25.0 )  

สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

1.ค่าร้อยละ (Precentage) สาํหรับการวิเคราะห์เพื่อรวบรวมการบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล 

 2.ค่าเฉล่ีย ( �̅�𝑥 )  

3.ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) สาํหรับวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือ

เพื่อท่ีอยูอ่าศยั ของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลตอนที่ 1 ด้านเพศ พบว่า ผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยัท่ีตอบ

แบบสอบถามทั้งหมดจาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 269 คน คิดเป็นร้อยละ 67.25 

และ เพศชาย จาํนวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.75 ส่วนใหญ่ มีอาย ุ31 – 40 ปี จาํนวน 209 คน คิดเป็น

ร้อยละ 52.25 รองลงมา 41-50 ปี จาํนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.25 , ไม่เกิน 30 ปี จาํนวน 73 คน คิด

เป็นร้อยละ 18.25 และ 51 ปีข้ึนไป จาํนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.25 ตามลาํดบั ส่วนใหญ่มี

สถานภาพ โสด  จาํนวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 49.50 รองลงมา สมรส  จาํนวน 175 คน คิดเป็นร้อย

ละ 43.75 , หมา้ย/หยา่  จาํนวน 27 คน  คิดเป็นร้อยละ 6.75 ตามลาํดบั ส่วนใหญ่มีการศึกษาสูงสุด

ระดบัปริญญาตรี  จาํนวน 239 คน  คิดเป็นร้อยละ 59.75  รองลงมา ปริญญาโท จาํนวน 113 คน คิดเป็น

ร้อยละ 28.25, ตํ่ากวา่ปริญญาตรี จาํนวน 48 คน     คิดเป็นจาํนวนร้อยละ 12.0 ตามลาํดบั  ส่วนใหญ่มี

ชีพพนกังานเอกชน  จาํนวน 297 คน คิดเป็นร้อยละ 74.25 รองลงมา พนกังานรัฐวิสาหกิจ  จาํนวน 59 

คน คิดเป็นร้อยละ 14.75, รับราชการ จาํนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.50 และ อ่ืนๆไดแ้ก่ อาชีพอิสระ 

ธุรกิจส่วนตวั จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 ตามลาํดบั ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001 – 

45,000 จาํนวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0  รองลงมา  45,001 – 55,000 จาํนวน 106 คน คิดเป็นร้อย
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ละ 26.50,  15,000 – 25,000 จาํนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.75 และ 55,001 ข้ึนไป จาํนวน 71 คนคิด

เป็นร้อยละ 17.75 ตามลาํดบั  

 ผลการวิเคระห์ขอ้มูลตอนท่ี 2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยอูาศยั ของลูกคา้

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูร่ะดบัมาก (�̅�𝑥= 3.91) เม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดคือ ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้ริการ ดา้นการส่งเสริม

การตลาด ประเภทผลิตภณัฑสิ์นเช่ือของธนาคารมีความหลากหลาย ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ อตัรา

ดอกเบ้ีย ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ และ ทาํเลท่ีตั้ง ของธนาคาร (�̅�𝑥= 3.91, �̅�𝑥= 3.83, �̅�𝑥= 3.79, �̅�𝑥= 

3.76, �̅�𝑥= 3.76, �̅�𝑥=3.75, , �̅�𝑥=3.70 ) ตามลาํดบั 

สรุปผลการวจิัย 

 ปัจจัยส่วนบุคคล การศึกษา เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั ของ

ลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร มีผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยัท่ี

ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 269 คน คิดเป็นร้อยละ 

67.25 และ เพศชาย จาํนวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.75 ส่วนใหญ่ มีอาย ุ31 – 40 ปี จาํนวน 209 คน 

คิดเป็นร้อยละ 52.25 รองลงมา 41-50 ปี จาํนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.25 , ไม่เกิน 30 ปี จาํนวน 73 

คน คิดเป็นร้อยละ 18.25 และ 51 ปีข้ึนไป จาํนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.25 ตามลาํดบั ส่วนใหญ่มี

สถานภาพ โสด  จาํนวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 49.50 รองลงมา สมรส  จาํนวน 175 คน คิดเป็นร้อย

ละ 43.75 , หมา้ย/หยา่  จาํนวน 27 คน  คิดเป็นร้อยละ 6.75 ตามลาํดบั ส่วนใหญ่มีการศึกษาสูงสุด

ระดบัปริญญาตรี  จาํนวน 239 คน  คิดเป็นร้อยละ 59.75  รองลงมา ปริญญาโท จาํนวน 113 คน คิดเป็น

ร้อยละ 28.25, ตํ่ากวา่ปริญญาตรี จาํนวน 48 คน     คิดเป็นจาํนวนร้อยละ 12.0 ตามลาํดบั  ส่วนใหญ่มี

ชีพพนกังานเอกชน  จาํนวน 297 คน คิดเป็นร้อยละ 74.25 รองลงมา พนกังานรัฐวิสาหกิจ  จาํนวน 59 

คน คิดเป็นร้อยละ 14.75, รับราชการ จาํนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.50 และ อ่ืนๆไดแ้ก่ อาชีพอิสระ 

ธุรกิจส่วนตวั จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 ตามลาํดบั ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001 – 

45,000 จาํนวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0  รองลงมา  45,001 – 55,000 จาํนวน 106 คน คิดเป็นร้อย

ละ 26.50,  15,000 – 25,000 จาํนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.75 และ 55,001 ข้ึนไป จาํนวน 71 คนคิด

เป็นร้อยละ 17.75 ตามลาํดบั 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัย 

ของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้ริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ประเภท

ผลิตภณัฑสิ์นเช่ือของธนาคารมีความหลากหลาย  ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ อตัราดอกเบ้ีย  ดา้นสิง

แวดลอ้มทางกายภาพ  ทาํเลท่ีตั้ง ของธนาคาร   

 

อภิปรายผลการวจิัย 

1.ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมี

ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ในช่องทางต่าง ๆ ท่ีมีความเหมาะสม  

การส่งเสริมการขายในการปรับลดอตัราดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียในการใหบ้ริการ มีการส่งเสริมการ

ขายและการใชบ้ริการอยา่งสมํ่าเสมอ  พนกังานของธนาคารใหค้าํแนะนาํ และปรึกษาการใชบ้ริการได้

อยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว ตามลาํดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั แนวคิดของ สุรัสดา  มีด้วง (2558) ปัจจยัท่ีส่งผล

ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั ของธนาคารออมสิน สาํนกัราชดาํเนิน เขตพระ

นคร กรุงเทพมหานคร 

2.ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั  ท่ีส่งผลต่อ 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั ของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ดา้นพนกังานของธนาคาร มี

ความกระตือรือร้น ในการใหบ้ริการ  พนกังานของธนาคารมีความซ่ือสตัย ์น่าไวว้างใจและเช่ือถือได ้ 

พนกังานของธนาคารมีความเป็นมิตร มีใจรักการบริการ  พนกังานมีของธนาคารความสมัพนัธ์อนัดีกบั

ลูกคา้ สามารถรักษาฐานลูกคา้เอาไวไ้ดโ้ดยไม่โดน ธนาคารอ่ืนมา Refinance ไป  พนกังานของ

ธนาคารใหบ้ริการอยา่งเท่าเทียมกนั ตามลาํดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั แนวคิดของ วาสินี  เสถียรกาล (2559) 

ศึกษาเร่ือง ปัจจยัดา้นบุคคลมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

3.ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ี

มีความคิดเห็นมาก คือ ดา้นการจดัพื้นท่ีการใหบ้ริการตามประเภทของ สินเช่ือ ทาํใหส้ามารถบริการได้

สะดวก ธนาคารมีระบบรักษาความปลอดภยัทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการมีความรู้สึกปลอดภยั เคร่ืองมือและ

อุปกรณ์การใหบ้ริการของธนาคารทนัสมยั ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บรับบริการท่ีรวดเร็ว การรักษาความสะอาด 

ภายในธนาคาร ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ   สาวติรี แสงสวสัดิ์,อคัรนันท์ คดิสม (2560)  ศึกษา

เร่ือง ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการเงินฝากกบัธนาคารออมสิน ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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4.ด้านกระบวนการให้บริการ  โดยรวมอยใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมี

ความคิดเห็นมาก คือ ดา้นขั้นตอนง่ายสะดวกรวดเร็วในการใหบ้ริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั ขั้นตอนใน

การพิจารณาอนุมติัสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั มีความเหมาะสม ไม่ซบัซอ้นในการทาํงานและการใหบริการ 

จาํนวนพนกังานของธนาคารเพียงพอต่อการใหบ้ริการ ระบบการทาํงานของธนาคาร มีความถูกตอ้ง

แม่นยาํ เขา้ใจและเช่ือถือได ้ สามารถติดต่อขอใชบ้ริการไดง่้าย ตามลาํดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  

ยุทธศักดิ์ สีบุญเรือง (2558)  ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจ

ของธนาคารกรุงเทพ ของผูป้ระกอบธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร 

5. ด้านทําเลที่ต้ังของธนาคาร  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมี

ความคิดเห็นมาก คือ  ดา้นสถานท่ีตั้งของสาขาสะดวกต่อการท่ีใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั  มีการ

ใหบ้ริการในวนัหยดุและบริการนอกเวลาทาํการปกติ  สะดวกในการเดินทาง ในการเขา้ใชบ้ริการ

สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยัของธนาคาร  สถานท่ีจอดรถเพียงพอต่อการใหบ้ริการ การติดต่อขอใชบ้ริการ

สินเช่ือสะดวกรวดเร็ว ตามลาํดบั วาสินี เสถียรกาล (2559) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัดา้นบุคคลมีผลต่อการ

ตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน). 

6.ด้านประเภทผลติภัณฑ์สินเช่ือของธนาคารมีความหลากหลาย  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นมาก คือ ดา้นผลิตภณัฑสิ์นเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยัใน

ปัจจุบนั สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั ระยะเวลาในการจ่าย

ชาํระคืนมีความเหมาะสม ผลิตภณัฑสิ์นเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยัมีความทนัสมยั  ผลิตภณัฑสิ์นเช่ือเพื่อท่ีอยู่

อาศยัของธนาคารมีมาตรฐาน และเป็นท่ียอมรับในผูใ้ชสิ้นเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั  วงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บ

อนุมติัตรงตามท่ีขอ  ตามลาํดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั แนวคิดของ  ศุวด ี วเิศษยา (2558)  ศึกษาเร่ือง ปัจจยั

ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจธนาคารพาณิชยข์องผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม ในเขตกรุงเทพมหานคร  

7.ด้านอตัราดอกเบีย้ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีความ

คิดเห็นมาก คือ อตัราดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมมีความเหมาะสม กบัประเภทสินเช่ือ กาํหนดอตัรา

ดอกเบ้ียในระดบัท่ีแข่งขนักบัสถาบนัการเงินอ่ืนได ้เหมาะสม เช่น กรณี Refinance ระดบัอตัรา

ดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมมีความ หลากหลาย ตามจาํนวนวงเงินอนุมติั  อตัราดอกเบ้ียและ

ค่าธรรมเนียมท่ีไดรั้บมีความเป็นธรรม มีการลดอตัราดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมมีความเหมาะสม ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ รุ่งธิดา  บุญพงศ์ ( 2558)  ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั กบัธนาคารพาณิชย ์ของผูบ้ริกโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ข้อเสนอแนะจากผลการวจิัย 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ   ดา้นการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ในช่องทางต่างๆ อยา่งเหมาะสม 

กล่าวคือ การเพิม่ช่องทางการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ เก่ียวกบัขอ้มูลผลิตภณัฑสิ์นเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั 

ของธนาคาร สั้นกระชบัเขา้ใจง่าย โดยรูปแบบการส่ือจะตอ้งสามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดอ้ยา่ง

รวดเร็วถูกตอ้ง และ แม่นยาํ  เช่น ส่ือทางดา้นสงัคมออนไลน์ Facebook  Instagram หรือ Twitte เป็น

ตน้ 

ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ 

ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ  ดา้นความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ กล่าวคือ พนกังานของ

ธนาคารจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีความกระตืนรือร้น  ในการใหบ้ริการ  พนกังานของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั 

(มหาชน)  ทุกระดบั ทั้งท่ีเป็นผูใ้หบ้ริการปฏิบติังานประจาํสาขา  ซ่ึงเป็นผูส้ัมผสักบักลุ่มลูกคา้ผูเ้ขา้ใช้

บริการโดยตรง  หรือ พนกังานผูใ้หบ้ริการลูกคา้สมัพนัธ์ ผา่น Call Center  ในการใหบ้ริการดา้นขอ้มูล 

และการใหบ้ริการทางดา้นธุรกรรม  ผลิตภณัฑสิ์นเช่ือของธนาคาร บุคคลากรหรือพนกังานของ

ธนาคารจาํเป็นตอ้งมีความพร้อมในการใหบ้ริการ    เพื่อสามารถตอบสนองความตอ้งการของ

ผูใ้ชบ้ริการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 

ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง  คือ  พื้นท่ีการใหบ้ริการแยกตามประเภทการใหบ้ริการ และ ประเภท

สินเช่ือ  กล่าวคือ  การแยกประเภทกลุ่มผูเ้ขา้ใชบ้ริการ เช่น  การรอรับบริการรับฝาก หรือทางดา้น

ธุรกรรมทางดา้นการเงินต่างๆ  และการขอใชบ้ริการสินเช่ือประเภทต่าง ๆ เช่น สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั

และสินเช่ือส่วนบุคคล  หรือสินเช่ือธุรกิจ เป็นตน้   ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นการลดระยะเวลารอคอยของผู ้

เขา้มาใชบ้ริการ  และลดปริมาณความแออดั อากาศสามารถถ่ายเทไดส้ะดวก อุปกรณ์การใหบ้ริการ

ทนัสมยั 

ด้านกระบวนการการให้บริการ 

ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง  คือ  ขั้นตอนการใหบ้ริการสะดวกรวดเร็ว กล่าวคือ การนาํเทคโนโลยเีขา้

มาใชเ้พื่อลดระยะเวลาในการใหบ้ริการ  การสร้างมาตรฐานการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการของ

ธนาคาร ใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนักบัทุกสาขา  การฝึกอบรมพนกังานของธนาคารทางดา้นผลิตภณัฑ ์ 

รวมไปถึงการเพิ่มทกัษะในการบริการ  การเรียนรู้เก่ียวกบัขอ้มูลผลิตภณัฑ ์ ทั้งในดา้นของผลิตภณัฑ์

สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั  และ ทางดา้นธุรกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  จาํนวนพนกังานมีเพียงต่อผูใ้ชบ้ริการ 

ด้านทําเลที่ต้ัง ของธนาคาร   

ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง  คือ  สถานท่ีตั้งของสาขาสะดวกต่อการใชบ้ริการ กล่าวคือ การอาํนวย

ความสะดวกสถานท่ีจอดรถแก่ผูเ้ขา้ใชบ้ริการของลูกคา้ธนาคาร รวมไปการเตรียมความพร้อมสถานท่ี

จอดรถ เพื่อรองรับการเขา้บริการ เพื่อไม่ใหเ้กิดขอ้ขดัแยง้ระหวา่งผูใ้ชบ้ริการของธนาคาร  มีการจดั
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ระเบียบการใหบ้ริการ  สถานท่ีตั้งของธนาคาร หรือสาํนกังานใหบ้ริการมีจุดสงัเกตุไดง่้าย การเดินทาง

ท่ีสะดวก 

ด้านประเภทผลติภัณฑ์สินเช่ือของธนาคารมีความหลากหลาย   

ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง  คือ ผลิตภณัฑสิ์นเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยัในปัจจุบนัสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั กล่าวคือ ผลิตภณัฑสิ์นเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยัของธนาคาร  

จาํเป็นตอ้งมีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองต่อรูปแบบการรูปแบบการใชชี้วิตท่ีเปล่ียแปลงไป  

ผลิตภณัฑไ์ม่ซบัซอ้น มีความเหมาะสมกบั  เช่น การกูเ้พื่อสร้างท่ีอยูอ่าศยั  ผลิตภณัฑสิ์นเช่ือเพื่อท่ีอยู่

อาศยัมีความหยอืหยุน่ มีความเหมาะสม  วงเงินท่ีไดรั้บการอนุมติัสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการขอ

สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั 

ด้านอตัราดอกเบีย้ 

ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง  คือ  อตัราดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมมีความเหมาะสมกบัประเภทสินเช่ือ  

กล่าวคือ ค่าธรรมเนียมทางธุรกรรม อตัราค่าธรรมเนียมธุรกรรม อตัราดอกเบ้ีย รวมไปถึงการแจง้

รายละเอียดอตัราค่าใชจ่้าย เช่น ค่าประเมินหลกัทรัพย ์ ใหลู้กคา้ทราบล่วงหนา้   อตัราดอกเบ้ียมีความ

เหมาะสม สืบเน่ืองจาก ปัจจยัทางดา้นภาวะเศรษฐกิจท่ีอยูใ่นช่วงชะลอตวั ซ่ึงสงผลทางดา้นปัจจยั

ทางดา้นรายไดข้องผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยา่อาศยัของธนาคาร  ผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยัมี

ความอ่อนไหวต่อระดบัอตัราดอกเบ้ีย และค่าอตัราค่าธรรมเนียมของธนาคาร  ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีส่งผลต่อ

ความพึงพอใจในการใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั 
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