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บทคัดย'อ 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงคk (1) เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกใช=บริการสินเชื่อเพื่อที่อยูvอาศัยกับธนาคาร

พาณิชยkของข=าราชการกอง 8 สำนักรักษาความปลอดภัย ศูนยkรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย 

(2) เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกใช=บริการสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูvอาศัยกับธนาคารพาณิชยkของข=าราชการกอง 8 สำนัก

รักษาความปลอดภัย ศูนยkรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย จำแนกตามป{จจัยสvวนบุคคล (3) เพ่ือ

ศึกษาป{จจัยด=านทางด=านจิตวิทยา และป{จจัยด=านสvวนประสมทางการตลาด (7P) ที่มีผลตvอการตัดสินใจเลือกใช=

บริการสินเชื่อเพื่อที่อยูvอาศัยกับธนาคารพาณิชยkของข=าราชการกอง 8 สำนักรักษาความปลอดภัย ศูนยkรักษา

ความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย กลุvมตัวอยvางที่ใช=ในการวิจัยครั้งน้ี คือ ข=าราชการกอง 8 สำนักรักษา

ความปลอดภัย ศูนยkรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 233 คน โดยใช=แบบสอบถามเป�น

เครื่องมือที่ใช=ในการเก็บรวบรวมข=อมูล ได=แกv ความถ่ี คvาร=อยละ คvาเฉลี่ย และสvวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ

สมมติฐานด=วยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และหากพบ

ความแตกตvางจะนำไปเปรียบเทียบเป�นรายคูvโดยใช=วิธีของ LSD และใช=สถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)  

ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวvา ข=าราชการกอง 8 สำนักรักษาความปลอดภัย ศูนยkรักษาความปลอดภัย 

กองบัญชาการกองทัพไทย มีป{จจัยสvวนบุคคลด=านเพศตvางกันทำให=การตัดสินใจเลือกใช=บริการสินเชื่อเพื่อที่อยูv
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อาศัยกับธนาคารพาณิชยkไมvตvางกัน และป{จจัยสvวนบุคคลด=านอายุ ระดับการศึกษา และรายได=เฉลี่ยตvอเดือน 

ตvางกันทำให=การตัดสินใจเลือกใช=บริการสินเชื่อเพื่อที่อยูvอาศัยกับธนาคารพาณิชยkตvางกัน นอกจากนี้ป{จจัย

ทางด=านจิตวิทยา ด=านแรงจูงใจ และป{จจัยสvวนประสมทางการตลาด ด=านกระบวนการให=บริการ และด=าน

สิ่งแวดล=อมทางกายภาพ มีผลตvอการตัดสินใจเลือกใช=บริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยูvอาศัยกับธนาคารพาณิชยkของ

ข=าราชการกอง 8 สำนักรักษาความปลอดภัย ศูนยkรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย 

คำสำคัญ : การตัดสินใจ, สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูvอาศัย, ธนาคารพาณิชยk 

ABSTRACT 

The purpose of this research was to  (1 )  were to study the decision to use home loan 

services with commercial banks by civil servants of Division 8 , Armed Forces Security Center, 

Royal Thai Armed Forces Headquarters. (2) to study the decision to choose a home loan service 

with a commercial bank by the civil servants of Division 8, Armed Forces Security Center, Royal 

Thai Armed Forces Headquarters. Classified by personal factors (3) to study psychological factors.  

and marketing mix factors (7 P) affecting the decision to choose a home loan service with a 

commercial bank by the civil servants of Division 8 , Armed Forces Security Center, Royal Thai 

Armed Forces Headquarters. The sample group used in this research was Government Division 

8 , Armed Forces Security Center, Royal Thai Armed Forces Headquarters. consisted of 2 3 3 

people, using questionnaires as a tool for data collection. The statistics used in the analysis were 

frequency, percentage, mean and standard deviation by testing the hypothesis by using t-test 

statistics, one-way variance statistics (One-way ANOVA), if differences are found by using LSD 

methods and using multiple regression statistics  

  The hypothesis test results showed that the civil servants of Division 8 , Armed Forces 

Security Center, Royal Thai Armed Forces Headquarters. There are personal factors. Different 

genders have different opinions about choosing home equity loans from commercial banks and 

personal factors of age  education level  and average monthly income.  Different makes the 

decision to choose a mortgage loan service with commercial banks different.  In addition, 

psychological factors, motivation and marketing mix factors service process and physical 

environment.  Affects the decision to choose a home loan service with a commercial bank by 

the civil servants of Division 8 , Armed Forces Security Center, Royal Thai Armed Forces 

Headquarters.  

Keywords : Decision, Home loan, Commercial bank 
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บทนำ 

 ที่อยูvอาศัยเป�นหนึ่งในป{จจัยพื้นฐานสำคัญตvอการดำรงชีวิตของมนุษยk การมีที่อยูvอาศัยเป�นของตนเอง 

เป�นพื้นฐานที่สำคัญในการสร=างหลักประกันที่มั่นคงและเป�นเครื่องบvงชี้ถึงการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ประชาชนสvวน

ใหญvที่ยังไมvมีที่อยูvอาศัยจึงมีความต=องการที่จะมีที่อยูvอาศัยเป�นของตนเอง ธุรกิจอสังหาริมทรัพยkจัดได=วvาเป�น

ธุรกิจขนาดใหญvและมีการขยายการเติบโตของกลุvมอุตสาหกรรมอยvางตvอเนื่อง ความต=องการที่อยูvอาศัยของ

ผู =บริโภคเป�นไปตามป{จจัยตvาง ๆ ที ่เกื ้อหนุนให=เกิดความต=องการที ่อยู vอาศัยไมvวvาจะเป�น ความต=องการ

สภาพแวดล=อมที่อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน การพัฒนาเส=นทางคมนาคม ซึ่งป{จจัยตvาง ๆ เหลvาน้ี

ผลักดันให=เกิดโครงการจัดสรรใหมv ๆ เพ่ือตอบสนองความต=องการของผู=บริโภค 

 ทุกธนาคารจัดวvาเป�นสถาบันการเงินที่มีบทบาทสำคัญตvอระบบเศรษฐกิจมากโดยเป�นสื่อกลางทาง

การเงินในป{จจุบันปริมาณการให=สินเชื่อเพื่อที่อยูvอาศัยมีความผันแปรตามสภาพเศรษฐกิจ ล=วนสvงผลกระทบตvอ

ตลาดสินเชื่อที่อยูvอาศัยอยvางหลีกเลี่ยงไมvได= จะเห็นได=วvาทั้งธนาคารพาณิชยkและธนาคารของรัฐ ตvางก็มีการออก

แคมเปญสินเชื่อที่อยูvอาศัยมาหลายรูปแบบ การออกแคมเปญสินเชื่อบ=านนั้น มักจะถูกซvอนไว=ด=วยเงื่อนไขหลาย

ประการ เพื่อให=เข=ากรอบการพิจารณาอนุมัติถึงความเหมาะสมและความสามารถในการผvอนชำระ รวมถึงโอกาส

ในการตvอยอดธุรกรรมทางการเงินประเภทอ่ืน ๆ อีกมากมาย 

 ดังน้ัน ผู=วิจัยจึงมีความสนใจในเร่ืองการตัดสินใจเลือกใช=บริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูvอาศัยกับธนาคารพาณิชยk 

ซึ่งจะศึกษาเก่ียวกับป{จจัยตvาง ๆ ที่มีผลตvอการตัดสินใจเลือกใช=บริการสินเชื่อเพื่อที่อยูvอาศัยกับธนาคารพาณิชยk 

โดยมีแนวคิดในการวิจัย คือการศึกษาจำแนกตามป{จจัยสvวนบุคคล ได=แกv เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได=เฉล่ีย

ตvอเดือน วvามีความสัมพันธkมากน=อยเพียงใดตvอการตัดสินใจเลือกใช=บริการสินเชื่อเพื่อที่อยูvอาศัยกับธนาคาร

พาณิชยkของข=าราชกอง 8 สำนักรักษาความปลอดภัย ศูนยkรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย และ

ศึกษาป{จจัยทางด=านจิตวิทยา และป{จจัยสvวนประสมทางการตลาด วvามีผลตvอการตัดสินใจเลือกใช=บริการสินเช่ือ

เพื่อที่อยูvอาศัยกับธนาคารพาณิชยkหรือไมv โดยข=อมูลที่ได=จากการศึกษาจะเป�นโอกาสให=กับผู=ที่สนใจเลือกใช=

บริการสินเชื่อเพื่อที่อยูvอาศัยนำไปประยุกตkใช=เพื่อเป�นแนวทางในการวางแผนการตัดสินใจให=เกิดประโยชนkสูงสุด

และตรงกับเป�าหมาย และลดข=อผิดพลาดในด=านตvาง ๆ ให=น=อยลงเพื่อให=ผู=ใช=บริการเกิดความมั่นใจ และได=รับ

ผลตอบแทนท่ีคุ=มคvาจากการตัดสินใจ 

วัตถุประสงคEของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกใช=บริการสินเชื่อเพื่อที่อยูvอาศัยกับธนาคารพาณิชยkของข=าราชการกอง 8 

สำนักรักษาความปลอดภัย ศูนยkรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย 

2. เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกใช=บริการสินเชื่อเพื่อที่อยูvอาศัยกับธนาคารพาณิชยkของข=าราชการกอง 8 

สำนักรักษาความปลอดภัย ศูนยkรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย จำแนกตามป{จจัยสvวนบุคคล  
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3. เพื่อศึกษาป{จจัยด=านทางด=านจิตวิทยา และป{จจัยด=านสvวนประสมทางการตลาด (7P) ที่มีผลตvอการ

ตัดสินใจเลือกใช=บริการสินเชื ่อเพื่อที่อยู vอาศัยกับธนาคารพาณิชยkของข=าราชการกอง 8 สำนักรักษาความ

ปลอดภัย ศูนยkรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย 

ขอบเขตของงานวิจัย 

1. ประชากรและกลุvมตัวอยvาง คือ ข=าราชการกอง 8 สำนักรักษาความปลอดภัย ศูนยkรักษาความ

ปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 560 คน (ฝ�ายกำลังพลกอง 8, 2564) กลุvมตัวอยvางที่ใช=

ในการวิจัย จำนวน 233 คน 

2. ด=านเนื้อหา คือ เป�นการศึกษาการตัดสินใจเลือกใช=บริการสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูvอาศัยกับธนาคารพาณิชยk

ของข=าราชการกอง 8 สำนักรักษาความปลอดภัย ศูนยkรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมุvง

หมายวิจัยการตัดสินใจเลือกใช=บริการสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูvอาศัยกับธนาคารพาณิชยk ประกอบไปด=วย อัตราดอกเบ้ีย 

วงเงินสินเชื่อสูงสุดที่ธนาคารให=ได= ระยะเวลาการผvอนชำระ ความรวดเร็วในการดำเนินการ การไมvบังคับทำ

ประกันคุ=มครองเงินกู= และการให=บริการท่ีดีของพนักงาน  

ตัวแปรท่ีใชQในการศึกษา 

1. ตัวแปรอิสระ (Independent variable) มี 3 ด=านดังนี้ ป{จจัยสvวนบุคคล ประกอบไปด=วย เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา และรายได=เฉลี่ยตvอเดือน, ป{จจัยทางด=านจิตวิทยา ประกอบไปด=วย ด=านการเรียนรู= ด=านการรับรู= 

ด=านแรงจูงใจ และด=านทัศนคติ, ป{จจัยสvวนประสมทางการตลาด ประกอบไปด=วย ด=านผลิตภัณฑkและบริการ ด=าน

ราคา ด=านการจัดจำหนvาย ด=านการสvงเสริมการตลาด ด=านบุคลากรผู=ให=บริการ ด=านสิ่งแวดล=อมทางกายภาพ 

และด=านกระบวนการให=บริการ 

2. ตัวแปรตาม (Dependent variable) มีดังน้ี การตัดสินใจเลือกใช=บริการสินเชื่อเพื่อที่อยูvอาศัยกับ

ธนาคารพาณิชยk ประกอบไปด=วย อัตราดอกเบี้ย วงเงินสินเชื่อสูงสุดที่ธนาคารให=ได= ระยะเวลาการผvอนชำระ 

ความรวดเร็วในการดำเนินการ การไมvบังคับทำประกันคุ=มครองเงินกู= และการให=บริการท่ีดีของพนักงาน  

สมมติฐานการวิจัย  

  1. ข=าราชการกอง 8 สำนักรักษาความปลอดภัย ศูนยkรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทยท่ี

มีป{จจัยสvวนบุคคล ได=แกv เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได=เฉล่ียตvอเดือน แตกตvางกันทำให=การตัดสินใจ

เลือกใช=บริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูvอาศัยกับธนาคารพาณิชยkแตกตvางกัน 

2. ป{จจัยทางด=านจิตวิทยา ได=แกv ด=านการเรียนรู= ด=านการรับรู= ด=านแรงจูงใจ และด=านทัศนคติ มีผลตvอ

การตัดสินใจเลือกใช=บริการสินเชื่อเพื่อที่อยูvอาศัยกับธนาคารพาณิชยkของข=าราชการกอง 8 สำนักรักษาความ

ปลอดภัย ศูนยkรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย 
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3. ป{จจัยด=านสvวนประสมทางการตลาด ได=แกv ด=านผลิตภัณฑk ด=านราคา ด=านชvองทางการจัดจำหนvาย 

ด=านการสvงเสริมการตลาด ด=านบุคลากรผู=ให=บริการ ด=านส่ิงแวดล=อมทางกายภาพ และด=านกระบวนการให=บริการ 

มีผลตvอการตัดสินใจเลือกใช=บริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูvอาศัยกับธนาคารพาณิชยkของข=าราชการกอง 8 สำนักรักษา

ความปลอดภัย ศูนยkรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย 

ประโยชนEท่ีคาดว'าจะไดQรับ 

1. เพ่ือให=ทราบถึงการตัดสินใจเลือกใช=บริการสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูvอาศัยกับธนาคารพาณิชยkของข=าราชการ

กอง 8 สำนักรักษาความปลอดภัย ศูนยkรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย 

2. เพ่ือให=ทราบถึงตัดสินใจเลือกใช=บริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูvอาศัยกับธนาคารพาณิชยkของข=าราชการกอง 

8 สำนักรักษาความปลอดภัย ศูนยkรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย จำแนกตามป{จจัยสvวนบุคคล  

3. เพ่ือให=ทราบถึงป{จจัยด=านทางด=านจิตวิทยา ท่ีมีผลตvอการตัดสินใจเลือกใช=บริการสินเชื่อเพื่อท่ีอยูv

อาศัยกับธนาคารพาณิชยkของข=าราชการกอง 8 สำนักรักษาความปลอดภัย ศูนยkร ักษาความปลอดภัย 

กองบัญชาการกองทัพไทย 

4. เพื่อให=ทราบถึงป{จจัยด=านสvวนประสมทางการตลาด (7P) ที่มีผลตvอการตัดสินใจเลือกใช=บริการ

สินเชื่อเพื่อที่อยูvอาศัยกับธนาคารพาณิชยkของข=าราชการกอง 8 สำนักรักษาความปลอดภัย ศูนยkรักษาความ

ปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย 

ทบทวนวรรณกรรม  

การตัดสินใจ 

ณัชชา สุวรรณวงศk (2560) การตัดสินใจเป�นการใช=ความคิดในการศึกษาและวิเคราะหkป{ญหาหรือโอกาส

ในการประเมิน หรือพิจารณาทางเลือกท่ีเหมาะสมและดีท่ีสุดจากหลายทางเลือกเพ่ือให=บรรลุวัตถุประสงคkท่ีต้ังไว=  

Kotler and Keller, 2016 (อ=างอิงใน นพคุณ เลียงประสิทธ์ิ 2559 : 9) กระบวนการตัดสินใจซื้อของ

ผู=บริโภค จะเกี่ยวข=องกับขั้นตอนตvาง ๆ ตั้งแตvผู=บริโภครับรู=ถึงความต=องการของตนเองดังนั้นจึงมีการแสวงหา

ข=อมูลเปรียบเทียบประเมินทางเลือกตvาง ๆ เมื่อเปรียบเทียบแล=วจะได=คำตอบที่ต=องการมากที่สุดซึ่งนำไปสูvการ

ตัดสินใจซื้อและหลังจากเมื่อซื้อแล=วผู=บริโภคยังมีการประเมินในการซื้อครั้งนั้น ๆ เพื่อใช=เป�นหนึ่งในองคkประกอบ

การตัดสินใจซ้ือคร้ังตvอไป  

ผู =ว ิจ ัยสามารถสรุปความหมายได= ดังน้ี การตัดสินใจ หมายถึง ผลสรุปหรือผลขั ้นสุดท=ายของ

กระบวนการคิดอยvางมีหลักการและเหตุผลวิเคราะหkอยvางถี่ถ=วน เพื่อเลือกแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต=องเหมาะสม

กับสถานการณk ทรัพยากร และบุคคล สามารถนำไปปฏิบัติให=งานบรรลุเป�าหมายและวัตถุประสงคkตามท่ีต=องการ 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวขQอง 

ศิริประภา บรรจงชvวย และรวิดา วิริยกิจจา (2562) ศึกษาป{จจัยท่ีมีผลตvอการตัดสินใจเลือกใช=บริการ 

สินเชื่อเพื่อที่อยูvอาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะหk  ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล พบวvา ป{จจัยสvวนประสมทาง

การตลาด ได=แกv ด=านผลิตภัณฑkและบริการมีอิทธิพลตvอการตัดสินใจเลือกใช=บริการสินเชื่อที่อยูvอาศัยธนาคาร

อาคารสงเคราะหkของลูกค=าอยูvในระดับมากท่ีสุด ในขณะที่ด=านราคา ด=านชvองทางการจัดจำหนvาย ด=านการ

สvงเสริมการตลาด ด=านบุคลากรผู =ให=บริการ ด=านลักษณะทางกายภาพและด=านกระบวนการให=บริการ  

มีอิทธิพลตvอการตัดสินใจเลือกใช=บริการสินเช่ือท่ีอยูvอาศัยธนาคารอาคารสงเคราะหkของลูกค=าอยูvในระดับมาก 

รุvงธิดา บุญพงศk ( 2558) ศึกษาเร่ืองป{จจัยท่ีมีผลตvอกระบวนการตัดสินใจเลือกใช=บริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูv

อาศัยกับธนาคารพาณิชยk ของผู=บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวvา เพศและอายุที่แตกตvางกันมีกระบวนการ

ตัดสินใจเลือกใช=บริการสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูvอาศัยไมvแตกตvางกัน สvวนอาชีพ ระดับการศึกษาและรายได=เฉลี่ยตvอเดือน

ท่ีแตกตvางกันมีกระบวนการตัดสินใจเลือกใช=บริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูvอาศัยตvางกัน  

สุรัสดา มีด=วง (2558) ได=ศึกษาป{จจัยที่สvงผลตvอการตัดสินใจเลือกใช=บริการสินเชื่อเพื่อที่อยูvอาศัยของ

ธนาคารออมสิน สำนักราชดำเนิน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พบวvา 1) ป{จจัยทางจิตวิทยาโดยรวมและราย

ด=านอยูvในระดับมาก เรียงจากมากไปน=อย ได=แกv ด=านแรงจูงใจ ด=านการรับรู= ด=านการเรียนรู= และด=านทัศนคติ 

ตามลำดับ 2) ป{จจัยสvวนประสมทางการตลาดโดยรวมและรายด=านอยูvในระดับมาก เรียงจากมากไปน=อย ได=แกv 

ด=านราคา ด=านผลิตภัณฑkและบริการ ด=านบุคลากร ด=านกระบวนการให=บริการด=านสิ่งแวดล=อมทางกายภาพ ด=าน

การสvงเสริมการตลาด และด=านทำเลที่ตั้งและชvองทางการจัดจำหนvาย ตามลำดับ 3) ป{จจัยทางจิตวิทยาที่สvงผล

ตvอการตัดสินใจเลือกใช=บริการสินเชื่อที่อยูvอาศัย เรียง จากมากไปน=อย ได=แกv ทัศนคติ การรับรู= และแรงจูงใจ 

ตามลำดับ 

วิธีดำเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป�นการวิจัยแบบไมvทดลอง (Experimental Design) และเก็บรวบรวมข=อมูลภาคสนาม

แบบวิจัยตัดขวาง (Cross sectional Study) ใช=เคร่ืองมือการวิจัยเป�นแบบสอบถาม (Questionnaire)แล=วทำ

การวิเคราะหkข=อมูลด=วยวิธีทางสถิติ ประชากรที่ใช=ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข=าราชการกอง 8 สำนักรักษาความ

ปลอดภัย ศูนยkรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 560 คน (ข=อมูลจากฝ�ายกำลังพลกอง 8, 

ณ พฤษภาคม 2564) กลุvมตัวอยvาง จำนวน 357 คน โดยใช=การคำนวณสูตรของ Taro Yamane (1973) โดย

กำหนดคvาความเชื่อมั่นท่ี 95% และคvาความคลาดเคลื่อนของการสุvมตัวอยvางที่ยอมรับได=ที่ 5% โดยใช=การสุvม

ตัวอยvางแบบสะดวก 

เคร่ืองมือท่ีใช=ในการวิจัย ประกอบด=วย แบบสอบถามแบบปลายเป¢ดและป¢ด โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. ข=อมูลสvวนบุคคลของผู=ตอบแบบสอบถาม ประกอบด=วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได=เฉล่ีย

ตvอเดือน มีจำนวนข=อคำถามในแบบสอบถามท้ังหมด 4 ข=อ 
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2. ข=อมูลเกี่ยวกับป{จจัยทางด=านจิตวิทยา ประกอบไปด=วยคำถามทั้งหมด 4 ด=าน ได=แกv ด=านการเรียนรู= 

ด=านการรับรู= ด=านแรงจูงใจ และด=านทัศนคติ มีจำนวนข=อคำถามในแบบสอบถามทั้งหมด 12 ข=อ กำหนดให= 5 = 

การตัดสินใจในระดับมากที่สุด, 4 = การตัดสินใจเลือกใช=บริการในระดับมาก, 3 = การตัดสินใจในระดับปาน

กลาง, 2 = การตัดสินใจในระดับน=อย, 1 = การตัดสินใจในระดับน=อยท่ีสุด 

3. ข=อมูลเกี่ยวกับป{จจัยสvวนประสมทางการตลาด ประกอบไปด=วยคำถามทั้งหมด 7 ด=าน ได=แกv ด=าน

ผลิตภัณฑk ด=านราคา ด=านชvองทางการจำหนvายและด=านสvงเสริมการตลาด ด=านบุคลากรผู=ให=บริการ ด=าน

สิ่งแวดล=อมทางกายภาพ และด=านกระบวนการให=บริการ มีจำนวนข=อคำถามในแบบสอบถามทั้งหมด 22 ข=อ 

กำหนดให= 5 = การตัดสินใจเลือกใช=บริการในระดับมากที่สุด, 4 = การตัดสินใจในระดับมาก, 3 = การตัดสินใจ

ในระดับปานกลาง, 2 = การตัดสินใจในระดับน=อย, 1 = การตัดสินใจในระดับน=อยท่ีสุด 

4. ป{จจัยด=านการตัดสินใจ ซึ่งจะประกอบไปด=วยข=อคำถามทั้งหมด 6 ข=อ กำหนดให= 5 = การตัดสินใจ

ในระดับมากท่ีสุด, 4 = การตัดสินใจในระดับมาก, 3 = การตัดสินใจในระดับปานกลาง, 2 = การตัดสินใจ 

ในระดับน=อย, 1 = การตัดสินใจในระดับน=อยท่ีสุด 

5. ชvวงเกณฑkคะแนนเฉล่ียการประเมินการตัดสินใจ กำหนดให= 4.21 -5.00 = การตัดสินใจในระดับมาก

ที่สุด, 3.41 -4.20 = การตัดสินใจในระดับมาก, 2.61 -3.40 = การตัดสินใจในระดับปานกลาง, 1.81 -2.60 = 

การตัดสินใจในระดับน=อย, 1.00 -1.80 = การตัดสินใจในระดับน=อยท่ีสุด 

การวิเคราะหEขQอมูล 

สถิติเชิงพรรณนา  

1. ใช=คvาร=อยละและคvาความถ่ี กับตัวแปรท่ีมีระดับการวัดเชิงกลุvม ได=แกv ป{จจัยสvวนบุคคลประกอบด=วย 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได=เฉล่ียตvอเดือน 

2. ใช=คvาเฉลี่ย และสvวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงปริมาณ ได=แกv ป{จจัยทางด=าน

จิตวิทยา ประกอบด=วย ด=านการเรียนรู= ด=ายการรับรู= ด=านแรงจูงใจ ด=านทัศนคติ และป{จจัยสvวนประสมทาง

การตลาด ประกอบด=วย ด=านผลิตภัณฑk ด=านราคา ด=านชvองทางการจัดจำหนvาย ด=านสvงเสริมการตลาด ด=าน

บุคลากรผู=ให=บริการ ด=านสิ่งแวดล=อมทางกายภาพ ด=านกระบวนการให=บริการ และป{จจัยการตัดสินใจเลือกใช=

บริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูvอาศัยกับธนาคารพาณิชยk 

สถิติอนุมาน  

1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกใช=บริการสินเชื่อเพื่อที่อยูvอาศัยกับธนาคารพาณิชยkของข=าราชการกอง 8 

สำนักรักษาความปลอดภัย ศูนยkรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย ป{จจัยสvวนบุคคลจำแนกตาม

เพศ โดยใช=สถิติการทดสอบแบบ t-test 

2. เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกใช=บริการสินเชื่อเพื่อที่อยูvอาศัยกับธนาคารพาณิชยkของข=าราชการกอง 8 

สำนักรักษาความปลอดภัย ศูนยkรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย ป{จจัยสvวนบุคคล จำแนกตาม 
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อายุ ระดับการศึกษา และรายได=เฉลี่ยตvอเดือน โดยใช=การวิเคราะหkข=อมูลด=วยสถิติ ความแปรปรวนทางเดียว 

One-way ANOVA หากพบความแตกตvางจะนำไปสูvการเปรียบเทียบเป�นรายคูv โดยการใช=วิธีของ LSD 

3. เพื่อศึกษาป{จจัยทางด=านจิตวิทยา และป{จจัยสvวนประสมทางการตลาด ที่มีผลตvอการตัดสินใจ

เลือกใช=บริการสินเชื่อเพื่อที่อยูvอาศัยกับธนาคารพาณิชยkของข=าราชการกอง 8 สำนักรักษาความปลอดภัย ศูนยk

รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย จะใช=การวิเคราะหkข=อมูลด=วยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regression) 

ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะหkการตัดสินใจเลือกใช=บริการสินเชื่อเพื่อที่อยูvอาศัยกับธนาคารพาณิชยkของข=าราชการ

กอง 8 สำนักรักษาความปลอดภัย ศูนยkรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย โดยรวมมีการตัดสินใจ

เลือกใช=บริการอยูvในระดับมากที่สุด โดยเรียงลำดับ ได=แกv อัตราดอกเบี้ย วงเงินสินเชื่อสูงสุดที่ธนาคารให=ได=  

ความรวดเร็วในการดำเนินการ และการให=บริการท่ีดีของพนักงาน ระยะเวลาการผvอนชำระ และการไมvบังคับ 

ทำประกันคุ=มครองเงินกู= ตามลำดับ 

2. ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใช=บริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูvอาศัยกับธนาคารพาณิชยkของ

ข=าราชการกอง 8 สำนักรักษาความปลอดภัย ศูนยkรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย จำแนกตาม

ป{จจัยด=านประชากร สามารถสรุปผลการวิจัยได=ดังน้ี  

 2.1 ข=าราชการกอง 8 สำนักรักษาความปลอดภัย ศูนยkรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการ

กองทัพไทย ท่ีมีเพศ ตvางกัน ทำให=การตัดสินใจเลือกใช=บริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูvอาศัยกับธนาคารพาณิชยk ไมvตvางกัน 

 2.2 ข=าราชการกอง 8 สำนักรักษาความปลอดภัย ศูนยkรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการ

กองทัพไทย ที่มีอายุ ระดับการศึกษา และรายได=เฉลี่ยตvอเดือน ตvางกันทำให=การตัดสินใจเลือกใช=บริการสินเช่ือ

เพ่ือท่ีอยูvอาศัยกับธนาคารพาณิชยk ตvางกัน 

 3. ผลการวิเคราะหkป{จจัยทางด=านจิตวิทยา และป{จจัยด=านสvวนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลตvอการ

ตัดสินใจเลือกใช=บริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูvอาศัยกับธนาคารพาณิชยkของข=าราชการกอง 8 สำนักรักษา 

ความปลอดภัย ศูนยkรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย สามารถสรุปผลการวิจัยได= ดังน้ี 

  3.1 ป{จจัยทางด=านจิตวิทยา ได=แกv ด=านแรงจูงใจ มีผลตvอการตัดสินใจเลือกใช=บริการสินเช่ือ

เพื่อที่อยูvอาศัยกับธนาคารพาณิชยk ของข=าราชการกอง 8 สำนักรักษาความปลอดภัย ศูนยkรักษาความปลอดภัย 

กองบัญชาการกองทัพไทย 

  3.2 ป{จจัยทางด=านจิตวิทยา ได=แกv ด=านการเรียนรู= ด=านการรับรู= และด=านทัศนคติ ไมvมีผลตvอ

การตัดสินใจเลือกใช=บริการสินเชื่อเพื่อที่อยูvอาศัยกับธนาคารพาณิชยk ของข=าราชการกอง 8 สำนักรักษาความ

ปลอดภัย ศูนยkรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย 
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  3.3 ป{จจัยด=านสvวนประสมทางการตลาด ได=แกv ด=านสิ ่งแวดล=อมทางกายภาพ และด=าน

กระบวนการให=บริการ มีผลตvอการตัดสินใจเลือกใช=บริการสินเชื ่อเพื ่อที ่อยู vอาศัยกับธนาคารพาณิชยk  

ของข=าราชการกอง 8 สำนักรักษาความปลอดภัย ศูนยkรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย 

  3.4 ป{จจัยด=านสvวนประสมทางการตลาด ได=แกv ด=านผลิตภัณฑk ด=านราคา ด=านชvองทางการจัด

จำหนvาย ด=านการสvงเสริมการตลาด และด=านบุคลากรผู=ให=บริการ ไมvมีผลตvอการตัดสินใจเลือกใช=บริการสินเช่ือ

เพื่อที่อยูvอาศัยกับธนาคารพาณิชยk ของข=าราชการกอง 8 สำนักรักษาความปลอดภัย ศูนยkรักษาความปลอดภัย 

กองบัญชาการกองทัพไทย 

อภิปรายผล 

ผลการวิจัย การตัดสินใจเลือกใช=บริการสินเชื่อเพื่อที่อยูvอาศัยกับธนาคารพาณิชยk ของข=าราชการกอง 8 

สำนักรักษาความปลอดภัย ศูนยkรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย สามารถสรุปตามวัตถุประสงคkได=ดังน้ี 

1. ผลการศึกษา การตัดสินใจเลือกใช=บริการสินเชื่อเพื่อที่อยูvอาศัยกับธนาคารพาณิชยk ของข=าราชการ

กอง 8 สำนักรักษาความปลอดภัย ศูนยkรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย ให=ระดับความสำคัญ

โดยรวมอยูvในระดับมากที่สุด ซึ่งผู=วิจัยมีความคิดเห็นวvา สvวนใหญvให=ความสำคัญในเรื่องความต=องการที่อยูvอาศัย 

การรับรู=ถึงป{ญหาเป�นสิ่งท่ีบุคคลสvวนใหญvนั่นรับรู=ถึงความต=องการในสิ่งที่ไมvสามารถสนองตvอความต=องการใน

ขณะน้ันได=และจะนำไปสูvการตัดสินใจซื้อ ซึ่งสอดคล=องกับแนวคิดของ Kotler and Keller, 2016 (อ=างอิงใน นพ

คุณ เลียงประสิทธ์ิ 2559: 9) เป�นขั้นตอนแรกในกระบวนการของการตัดสินใจซื้อซึ่งเกิดจากการมีป{ญหาหรือมี

ความจำเป�นในสินค=าหรือบริการของผู=บริโภคและนอกจากนี่ยังสามารถเกิดได=จากการถูกกระตุ=นจากภายในและ

ภายนอก และสืบค=นข=อมูลเพื่อนำไปสูvการประเมินทางเลือกและการตัดสินใจซื้อเพื่อตอบสนองความต=องการของ

ตนเอง และสอดคล=องกับ เอกรัฐ วงศkวีระกุล (2553)  สินเชื่อเพื่อที่อยูvอาศัยเป�นสินเชื่อประเภทหนึ่งที่สถาบัน

การเงินให=แกvบุคคลทั่วไปเพื่อจัดหาอสังหาริมทรัพยkมาใช=ประโยชนkเพื่อการอยูvอาศัย การที่เราจะเลือกใช=บริการ

สินเชื่อเพื่อที่อยูvอาศัยนั้นก็ขึ้นอยูvกับป{จจัยหลายประการ ได=แกv อัตราดอกเบี้ย วงเงินสินเชื่อสูงสุดที่ธนาคารให=ได= 

ความรวดเร็วในการดำเนินการ และการให=บริการที่ดีของพนักงาน ซึ่งป{จจัยเหลvานี้มีความสำคัญกับการตัดสินใจ

เลือกใช=บริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูvอาศัยกับธนาคารพาณิชยkเพ่ือประโยชนkท่ีจะได=รับท่ีสูงสุด 

2. ผลการศึกษา การตัดสินใจเลือกใช=บริการสินเชื่อเพื่อที่อยูvอาศัยกับธนาคารพาณิชยkของข=าราชการ

กอง 8 สำนักรักษาความปลอดภัย ศูนยkรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย จำแนกตามป{จจัยสvวนบุคคล 

  2.1 ข=าราชการกอง 8 สำนักรักษาความปลอดภัย ศูนยkรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการ

กองทัพไทย ที่มีเพศตvางกัน ทำให=การตัดสินใจเลือกใช=บริการสินเชื่อเพื่อที่อยูvอาศัยกับธนาคารพาณิชยk โดยรวม

ไมvตvางกัน ซึ่งผู=วิจัยมีความเห็นวvา ประชากรที่มีเพศแตกตvางกันนั้น มีลักษณะทางพฤติกรรมแตกตvางกันอยvาง

ชัดเจน ซึ่งสอดคล=องกับงานวิจัยของ รุvงธิดา บุญพงศk (2558) เพศที่แตกตvางกันมีกระบวนการตัดสินใจเลือกใช=

บริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูvอาศัยไมvแตกตvางกัน  
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 2.2 ข=าราชการกอง 8 สำนักรักษาความปลอดภัย ศูนยkรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการ

กองทัพไทย ที่มีอายุตvางกัน ทำให=การตัดสินใจเลือกใช=บริการสินเชื่อเพื่อที่อยูvอาศัยกับธนาคารพาณิชยk โดยรวม

ตvางกัน ซ่ึงผู=วิจัยมีความเห็นวvา อายุท่ีแตกตvางกัน สvวนมากมักจะมีความต=องการในสินค=าและบริการท่ีแตกตvางกัน 

อายุของผู=บริโภคเป�นป{จจัยที่กำหนดในการตัดสินใจชนิดและปริมาณของสินค=าและบริการ และการดำรงชีวิตใน

แตvละชvวงอายุท่ีตvางกันน้ัน อาจทำให=เกิดการรับขvาวสารมากน=อยแตกตvางกัน จึงทำให=สvงผลตvอการเลือกใช=บริการ

สินเชื่อเพื่อที่อยูvอาศัยกับธนาคารพาณิชยkแตกตvางกัน ซึ่งไมvสอดคล=องกับ พนา เพชรกาฬ (2558) ทำการศึกษา

ป{จจัยท่ีมีผลตvอการตัดสินใจเลือกใช=บริการการสินเชื่อที่อยูvอาศัย กับธนาคารออมสิน สาขาเขาชัยสน จังหวัด

พัทลุง ผลการศึกษา พบวvา ผู=ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุท่ีแตกตvางกันไมvมีผลตvอการตัดสินใจเลือกใช=บริการสินเช่ือ

ท่ีอยูvอาศัยกับธนาคารออมสิน สาขาเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 

 2.3 ข=าราชการกอง 8 สำนักรักษาความปลอดภัย ศูนยkรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการ

กองทัพไทย ที่มีระดับการศึกษาตvางกัน ทำให=การตัดสินใจเลือกใช=บริการสินเชื่อเพื่อที่อยูvอาศัยกับธนาคาร

พาณิชยk โดยรวมตvางกัน ซึ่งผู=วิจัยมีความเห็นวvา ผู=บริโภคที่มีระดับการศึกษาที่ดีถือวvาเป�นประสบการณkในการ

รับรู=ขvาวสารซึ่งจะทำให=ผู=บริโภครู=จักการเลือกซื้อสินค=าหรือบริการที่ดีและมีประโยชนkตvอตนเองมากที่สุด ซึ่งไมv

สอดคล=องกับ สุรัสดา มีด=วง (2558) ศึกษาป{จจัยที่สvงผลตvอการตัดสินใจเลือกใช=บริการสินเชื่อที่อยูvอาศัยของ

ธนาคารออมสิน สาขาสำนักราชดำเนิน เขตพระนครกรุงเทพมหานคร พบวvาลูกค=าท่ีมี เพศ สถานภาพ การศึกษา 

อาชีพแตกตvางกัน มีระดับการตัดสินใจเลือกใช=บริการสินเช่ือท่ีอยูvอาศัยของธนาคารออมสินไมvแตกตvางกัน  

 2.4 ข=าราชการกอง 8 สำนักรักษาความปลอดภัย ศูนยkรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการ

กองทัพไทย ที่มีรายได=เฉลี่ยตvอเดือนตvางกัน ทำให=การตัดสินใจเลือกใช=บริการสินเชื่อเพื่อที่อยูvอาศัยกับธนาคาร

พาณิชยk โดยรวมตvางกัน ซ่ึงผู=วิจัยมีความเห็นวvา รายได=ของบุคคลแสดงถึงฐานะทางเศรษฐกิจซ่ึงเป�นองคkประกอบ

ท่ีสำคัญบvงบอกถึงอำนาจการใช=จvายในการบริโภค ผู=ที่มีรายได=สูงจะมีโอกาสที่ดีกวvาในการแสวงหาสิ่งท่ีเป�น

ประโยชนkตvอการดูแลตนเอง ซึ่งสอดคล=องกับ สุดารัตนk พิมลรัตนกานตk (2557) ที่กลvาววvา รายได=ของผู=บริโภค 

เป�นสิ่งกำหนดให=ผู=บริโภคตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค=าและบริการที่เหมาะสมกับรายได=ของตนเอง ถ=าผู=บริโภคมี

รายได=มากก็จะซ้ือสินค=าและบริการมาก ในทางกลับกันถ=าผู=บริโภคมีรายได=น=อยก็จะซ้ือสินค=าและบริการน=อย 

3. ผลการศึกษาป{จจัยทางด=านจิตวิทยา ที่มีผลตvอการตัดสินใจเลือกใช=บริการสินเชื่อเพื่อที่อยูvอาศัยกับ

ธนาคารพาณิชยk ของข=าราชการกอง 8 สำนักรักษาความปลอดภัย ศูนยkรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย  

 3.1 ป{จจัยด=านการเรียนรู= ไมvมีผลตvอการการตัดสินใจเลือกใช=บริการสินเชื่อเพื่อที่อยูvอาศัยกับ

ธนาคารพาณิชยk ของข=าราชการกอง 8 สำนักรักษาความปลอดภัย ศูนยkรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการ

กองทัพไทย ซ่ึงผู=วิจัยมีความเห็นวvา การเรียนรู=ของผู=บริโภคน้ันเป�นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมความคิดอันเป�นผล

มาจากประสบการณk การอvานศึกษาข=อมูล เพื่อปรับตัวให=เข=ากับสภาพแวดล=อมตามสถานการณkตvาง ๆ แตvไมvได=

สvงผลโดยตรงตvอการตัดสินใจเลือกใช=บริการสินเช่ือกับธนาคารพาณิชยk ซ่ึงสอดคล=องกับ ภัทรพร เฉลิมบงกช และ

มารยาท โยทองยศ (2553) ได=ศึกษาทัศนคติตvอธนาคารสvวนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการเลือกใช= 
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ผลิตภัณฑkการเงินของผู=ใช=บริการธนาคารสแตนดารkดชารkเตอรkด (ไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญv พบวvา 

ทัศนคติตvอธนาคารในภาพรวม ด=านการเรียนรู= ด=านสถานท่ีหรือสาขาของธนาคาร ด=านความมีชื่อเสียงหรือภาพลักษณk

และด=านอัตราผลตอบแทนมีความสัมพันธkกับพฤติกรรมการเลือกใช=ผลิตภัณฑkการเงินในภาพรวม ด=านเงินฝาก

และสินเช่ือในทางบวกแสดงวvาผู=ใช=บริการท่ีมีทัศนคติท่ีดีตvอธนาคารมีการเลือกใช=ผลิตภัณฑkการเงินกับธนาคารสูงด=วย 

 3.2 ป{จจัยด=านการรับรู= ไมvมีผลตvอการการตัดสินใจเลือกใช=บริการสินเชื่อเพื่อที่อยูvอาศัยกับ

ธนาคารพาณิชยk ของข=าราชการกอง 8 สำนักรักษาความปลอดภัย ศูนยkรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการ

กองทัพไทย ซึ่งผู=วิจัยมีความเห็นวvา ความรู= ความเข=าใจในเรื่องตvาง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นในจิตใจของแตvละบุคคล ข=อมูล

สิ่งเร=า การสั่งสมทางสังคมของผู=รับสาร จะนำไปสูvการตอบสนองที่เปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมแตvไมvได=

สvงผลตvอการตัดสินใจเลือกใช=บริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูvอาศัยกับธนาคารพาณิชยk ซ่ึงไมvสอดคล=องกับ พนา เพชรกาฬ 

(2558) ทำการศึกษาป{จจัยท่ีมีผลตvอการตัดสินใจเลือกใช=บริการการสินเชื่อที่อยูvอาศัย กับธนาคารออมสิน สาขา

เขาชัยสน จังหวัดพัทลุง พบวvา ลูกค=าท่ีมาใช=บริการที่มีพฤติกรรมการใช=บริการด=านการรับรู= ด=วยการได=รับข=อมูล

ขvาวสารสินเช่ือท่ีอยูvอาศัยจากส่ือมากท่ีสุด  

 3.3 ป{จจัยด=านแรงจูงใจ มีผลตvอการการตัดสินใจเลือกใช=บริการสินเชื่อเพื่อที่อยูvอาศัยกับ

ธนาคารพาณิชยk ของข=าราชการกอง 8 สำนักรักษาความปลอดภัย ศูนยkรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการ

กองทัพไทย ซึ่งผู=วิจัยมีความเห็นวvา แรงจูงใจเป�นสิ่งที่บุคคลถูกกระตุ=นจากสิ่งเร=าทั้งภายในและภายนอกรวมท้ัง

การนำเสนอข=อมูลขvาวสารและการแนะนำผลิตภัณฑkหรือการให=บริการของพนักงาน เป�นเหตุชักนำให=บุคคล

ตัดสินใจโดยพฤติกรรมหรือกระทำอยvางใดอยvางหนึ่งเพื่อตอบสนองความต=องการของตน ซึ่งสอดคล=องกับ รัตนา

ภรณk จิตรแจ=ง (2557) ที่กลvาววvา แรงจูงใจ คือ พลังหรือแรงผักดันทั้งภายนอกและภายในตัวบุคคลซึ่งกระตุ=นให=

เกิดพฤติกรรมในแนวทางท่ีสนองตอบตvอความต=องการของตน 

 3.4 ป{จจัยด=านทัศนคติ ไมvมีผลตvอการตัดสินใจเลือกใช=บริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูvอาศัยกับธนาคาร

พาณิชยk ของข=าราชการกอง 8 สำนักรักษาความปลอดภัย ศูนยkรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย 

ซึ่งผู=วิจัยมีความเห็นวvา ทัศนคติเป�นความสัมพันธkระหวvางความรู=สึก ความพึงพอใจ ความเชื่อหรือการรับรู=ของ

บุคคล สvงผลให=เกิดความรู=สึกชอบหรือไมvชอบตvอข=อมูลขvาวสาร และสถานการณkท่ีได=รับมาซ่ึงเป�นไปได=ท้ังเชิงบวก

และเชิงลบ แตvไมvมีผลตvอการตัดสินใจเลือกใช=บริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูvอาศัยกับธนาคารพาณิชยk ซ่ึงไมvสอดคล=องกับ 

ปารวี เชื้อปรางคk  และสุกิจ ขอเช้ือกลาง (2556) ได=ศึกษาป{จจัยด=านทัศนคติที่มีผลตvอการใช=บริการสินเชื่อเคหะ 

และพฤติกรรมการใช=บริการสินเชื่อเคหะ ธนาคารออมสินในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบวvา ป{จจัยด=าน

ทัศนคติภาพรวมมีความสำคัญอยูvในเกณฑkระดับมาก ซ่ึงมีผลตvอการใช=บริการสินเช่ือเคหะ ของธนาคารออมสินใน

เขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

4. ผลการศึกษาป{จจัยด=านสvวนประสมทางการตลาด ที่มีผลตvอการตัดสินใจเลือกใช=บริการสินเชื่อเพื่อท่ี

อยู vอาศัยกับธนาคารพาณิชยk ของข=าราชการกอง 8 สำนักรักษาความปลอดภัย ศูนยkรักษาความปลอดภัย 

กองบัญชาการกองทัพไทย 
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 4.1 ป{จจัยด=านผลิตภัณฑk ไมvมีผลตvอการตัดสินใจเลือกใช=บริการสินเชื่อเพื่อที่อยูvอาศัยกับ

ธนาคารพาณิชยk ของข=าราชการกอง 8 สำนักรักษาความปลอดภัย ศูนยkรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการ

กองทัพไทย ซึ่งผู=วิจัยมีความเห็นวvา ป{จจัยด=านผลิตภัณฑkในเรื่องของความมั่นคง ความมีชื่อเสียง เงื่อนไขและ

เอกสารที่ใช=ในการพิจารณาขอกู=สินเชื่อของธนาคารพาณิชยk ไมvมีความสำคัญกับการตัดสินใจเลือกใช=บริการ

สินเชื่อกับธนาคาร ซึ่งไมvสอดคล=องกับ ศิริประภา บรรจงชvวย, รวิดา วิริยกิจจา (2562) ศึกษาป{จจัยท่ีมีผลตvอการ

ตัดสินใจเลือกใช=บริการสินเชื่อเพื่อที่อยูvอาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะหk ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล พบวvา 

ป{จจัยสvวนประสมทางการตลาด ได=แกv ด=านผลิตภัณฑkและบริการมีอิทธิพลตvอการตัดสินใจเลือกใช=บริการสินเช่ือ

ท่ีอยูvอาศัยธนาคารอาคารสงเคราะหkของลูกค=าอยูvในระดับมากท่ีสุด 

 4.2 ป{จจัยด=านราคา ไมvมีผลตvอการการตัดสินใจเลือกใช=บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู vอาศัยกับ

ธนาคารพาณิชยk ของข=าราชการกอง 8 สำนักรักษาความปลอดภัย ศูนยkรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการ

กองทัพไทย ซึ่งผู=วิจัยมีความเห็นวvา ป{จจัยด=านราคาในเรื่องของคvาใช=จvาย คvาธรรมเนียมตvาง ๆ ประเภทของ

ดอกเบี้ยในการยื่นกู=สินเชื่อกับธนาคารพาณิชยk ไมvมีความสำคัญกับการตัดสินใจเลือกใช=บริการกับธนาคาร ซึ่งไมv

สอดคล=องกับ สุรัสดา มีด=วง (2558) ได=ศึกษาป{จจัยที่สvงผลตvอการตัดสินใจเลือกใช=บริการสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูvอาศัย

ของธนาคารออมสิน สำนักราชดำเนิน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พบวvา ป{จจัยสvวนประสมทางการตลาด

สvงผลตvอการตัดสินใจเลือกใช=บริการสินเชื ่อที ่อยู vอาศัย ของลูกค=าธนาคารออมสิน ได=แกv ด=านราคา ด=าน

กระบวนการให=บริการ ด=านการสvงเสริมการตลาดและด=านผลิตภัณฑkและบริการ ตามลำดับ 

 4.3 ป{จจัยด=านการจัดจำหนvาย ไมvมีผลตvอการการตัดสินใจเลือกใช=บริการสินเชื่อเพื่อที่อยูv

อาศัยกับธนาคารพาณิชยk ของข=าราชการกอง 8 สำนักรักษาความปลอดภัย ศูนยkรักษาความปลอดภัย 

กองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งผู=วิจัยมีความเห็นวvา ตำแหนvงท่ีตั้งของธนาคารไมvมีความสำคัญกับการตัดสินใจ

เลือกใช=บริการสินเชื่อกับธนาคาร ซึ่งไมvสอดคล=องกับ ดวงนภาวดี ศรีจันทรk (2560) ศึกษาป{จจัยที่สvงผลตvอการ

ตัดสินใจใช=บริการธนาคารออมสิน สาขาในสังกัดเขตจังหวัดจันทบุรี พบวvา โดยกลุvมตัวอยvางให=ความสำคัญกับ

ป{จจัยสvวนประสมทางการตลาดทุกด=านในระดับมากท่ีสุด ด=านการจัดจำหนvาย โดยให=ความสำคัญกับชvวงเวลา

เป¢ด-ป¢ดทำการมีความเหมาะสมและมีสาขาตามห=างสรรพสินค=าท่ัวประเทศ  

  4.4 ป{จจัยด=านการสvงเสริมการตลาด ไมvมีผลตvอการการตัดสินใจเลือกใช=บริการสินเชื่อเพื่อท่ี

อยู vอาศัยกับธนาคารพาณิชยk ของข=าราชการกอง 8 สำนักรักษาความปลอดภัย ศูนยkรักษาความปลอดภัย 

กองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งผู=วิจัยมีความเห็นวvา การสvงเสริมการตลาดในเรื่องของการแจกของที่ระลึกแกvลูกค=า

ที่มาใช=บริการสินเชื่อและการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ไมvมีความสำคัญกับการตัดสินใจเลือกใช=บริการสินเชื่อกับ

ธนาคาร ซึ่งไมvสอดคล=องกับ ดวงนภาวดี ศรีจันทรk (2560) ศึกษาป{จจัยที่สvงผลตvอการตัดสินใจใช=บริการธนาคาร

ออมสิน สาขาในสังกัดเขตจังหวัดจันทบุรี พบวvา ป{จจัยด=านสvวนประสมทางการตลาดด=านการสvงเสริมการตลาด 

มีผลตvอการตัดสินใจใช=บริการธนาคารออมสิน โดยให=ความสำคัญกับการแจกของที่ระลึกในเทศกาลตvาง ๆ ของ

ธนาคารอยvางสม่ำเสมอ 
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  4.5 ป{จจัยด=านบุคลากรผู=ให=บริการ ไมvมีผลตvอการการตัดสินใจเลือกใช=บริการสินเชื่อเพ่ือที่อยูv

อาศัยกับธนาคารพาณิชยk ของข=าราชการกอง 8 สำนักรักษาความปลอดภัย ศูนยkรักษาความปลอดภัย 

กองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งผู=วิจัยมีความเห็นวvา หากมีความต=องการในการใช=บริการสินเชื่อเพื่อที่อยูvอาศัยแล=ว

นั้น ก็จะไมvมีผลโดยตรงตvอกระบวนการตัดสินใจ เพราะผู=บริโภคก็ยังมีความต=องการอยูvเชvนเดิม ซึ่งไมvสอดคล=อง

กับ วาสินี เสถียรกาล (2559) ศึกษาป{จจัยด=านบุคคลมีผลตvอการตัดสินใจใช=บริการธนาคารกรุงเทพ จำกัด 

(มหาชน) พบวvา ธนาคารเป�นธุรกิจท่ีดำเนินการในรูปแบบของการให=บริการซ่ึงนอกเหนือจากผลิตภัณฑkท่ีธนาคาร

มีนำเสนอให=กับลูกค=าแล=ว บริการของพนักงานและบุคลากรถือเป�นสิ่งนึงที่คvอนข=างมีความสำคัญที่ผู=ใช=บริการ

นำมาประกอบการพิจารณาสvงผลตvอการตัดสินใจใช=บริการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)   

 4.6 ป{จจัยด=านสิ่งแวดล=อมทางกายภาพ มีผลตvอการการตัดสินใจเลือกใช=บริการสินเชื่อเพื่อท่ี

อยู vอาศัยกับธนาคารพาณิชยk ของข=าราชการกอง 8 สำนักรักษาความปลอดภัย ศูนยkรักษาความปลอดภัย 

กองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งผู=วิจัยมีความเห็นวvา ป{จจัยด=านสิ่งแวดล=อมทางกายภาพในเรื่องของเครื่องมือและ

อุปกรณkในการให=บริการของธนาคารมีความทันสมัย ได=รับการบริการท่ีสะดวกและรวดเร็ว ระบบรักษาความ

ปลอดภัยของธนาคาร มีความสำคัญในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล=องกับ ชญาภา บุญมีพิพิธ (2556) ได=ศึกษา

พฤติกรรมและป{จจัยสvวนประสมทางการตลาดที่มีผลตvอการตัดสินใจเลือกใช=บริการสินเชื่อเคหะของผู=ใช=บริการ

ธนาคารออมสินเขตบางแค พบวvา ป{จจัยสvวนประสมทางการตลาดมีผลตvอการเลือกใช=บริการสินเชื่อเคหะของ

ผู=ใช=บริการธนาคารออมสินเขตบางแค อยvางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 4.7 ป{จจัยด=านกระบวนการให=บริการ มีผลตvอการการตัดสินใจเลือกใช=บริการสินเชื่อเพื่อที่อยูv

อาศัยกับธนาคารพาณิชยk ของข=าราชการกอง 8 สำนักรักษาความปลอดภัย ศูนยkรักษาความปลอดภัย 

กองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งผู=วิจัยมีความเห็นวvา ป{จจัยด=านกระบวนการให=บริการในเรื่องของความมีระเบียบ 

ขั้นตอนตvาง ๆ ในการให=บริการท่ีไมvยุvงยากและชัดเจน สะดวก รวดเร็วในการติดตvอและมีระบบการทำงานท่ี

ถูกต=องแมvนยำ เข=าใจงvายและเช่ือถือได=มีความสำคัญในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคล=องกับ แก=วตา หุนนาลา (2562) 

ศึกษาป{จจัยที่มีอิทธิพลตvอการพิจารณาเลือกใช=สินเชื่อเพื่อที่อยูvอาศัยของธนาคารทิสโก= จำกัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวvา ป{จจัยสvวนประสมทางการตลาด คือ ผลิตภัณฑk การสvงเสริมการตลาด 

และกระบวนการให=บริการมีอิทธิพลตvอการเลือกใช=สินเช่ืออยvางมีนัยสำคัญท่ีระดับ 0.05  

ขQอเสนอแนะ 

ป7จจัยส9วนบุคคล  

จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้แสดงให=เห็นวvา ป{จจัยสvวนบุคคล ด=านอายุ ด=านระดับการศึกษาและด=าน

รายได=เฉล่ียตvอเดือนที่ตvางกัน ทำให=การตัดสินใจเลือกใช=บริการสินเชื่อเพื่อที่อยูvอาศัยกับธนาคารพาณิชยkตvางกัน 

ธนาคารจึงควรให=ความสำคัญในเรื ่องผลิตภัณฑkสินเชื ่อให=หลากหลายครอบคลุมกับทุกชvวงอายุ ทุกระดับ

การศึกษา และทุกระดับรายได=ตvอเดือน อาจนำกลยุทธkการแขvงขันเพ่ือจูงใจให=อาชีพข=าราชการมาใช=บริการ
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สินเชื่อกับธนาคารเพิ่มขึ้น เชvน สินเชื่ออเนกประสงคkแบบไมvต=องมีหลักประกัน สำหรับข=าราชการท่ีมีรายได=

ประจำไมvจำกัดเงินเดือนขั้นต่ำที่รับเงินเดือนผvานธนาคารฯ และให=อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับข=าราชการการให=

วงเงินสินเชื่อมากกวvาลูกค=าปกติ เป�นต=น และป{จจุบันแหลvงข=อมูลขvาวสารเกี่ยวกับสินเชื่อได=มีอยvางแพรvหลาย 

และมีส่ือการนำเสนอท่ีเข=าใจงvาย สามารถเข=าถึงได=งvายโดยคนทุกชvวงอายุและทุกระดับการศึกษา 

ป7จจัยทางด?านจิตวิทยา 

 จากการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีแสดงให=เห็นวvา ป{จจัยทางด=านจิตวิทยา ท่ีมีผลตvอผลการการตัดสินใจเลือกใช=

บริการสินเชื่อเพื่อที่อยูvอาศัยกับธนาคารพาณิชยkของข=าราชการกอง 8 สำนักรักษาความปลอดภัย ศูนยkรักษา

ความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย คือ ด=านแรงจูงใจ ดังนั้นธนาคารควรให=ความสำคัญกับการบริการท่ีมี

มาตรฐาน บริการท่ีรวดเร็วและเป�นมิตร ให=ข=อมูลแกvลูกค=าโดยมีเนื้อหาที่เข=าใจได=งvาย กระชับครบถ=วนสมบูรณk 

หรืออาจมีการแนะนำเปรียบเทียบในจุดเดvนของผลิตภัณฑkที่ดีกวvาสถาบันการเงินอื่น ๆ รวมทั้งไมvกดดัน ให=เวลา

ลูกค=าในการหาข=อมูลเพ่ิมเติมในภายหลังแล=วจึงคvอยตัดสินใจ เพ่ือให=ลูกค=าประทับใจ  

ป7จจัยส9วนประสมทางการตลาด 

 จากการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีแสดงให=เห็นวvา ป{จจัยสvวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตvอผลการการตัดสินใจ

เลือกใช=บริการสินเชื่อเพื่อที่อยูvอาศัยกับธนาคารพาณิชยkของข=าราชการกอง 8 สำนักรักษาความปลอดภัย ศูนยk

รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย ได=แกv ด=านกระบวนการให=บริการ และด=านสิ่งแวดล=อมทาง

กายภาพ ธนาคารสามารถนำไปประยุกตkใช=ให=เกิดประโยชนk ตรงตามความต=องการของลูกค=าได= ดังน้ี  

1. ด=านกระบวนการให=บริการ ธนาคารควรให=ความสำคัญในเรื่องของการวางแผนขั้นตอนการทำงาน 

การให=บริการอยvางชัดเจน ปฏิบัติงvายมีขั้นตอนท่ีไมvยุvงยากและลดระยะเวลาในการอนุมัติสินเชื่อเพ่ือความสะดวก

ในการขอใช=บริการสินเช่ือรวมท้ังระบบการทำงานท่ีถูกต=อแมvนยำ มีประสิทธิภาพและเช่ือถือได=  

2. ด=านสิ ่งแวดล=อมทางกายภาพ ธนาคารควรให=ความสำคัญในเรื ่องของระบบความปลอดภัยท่ีมี

ประสิทธิภาพสูงสุด เชvน มีมาตรการเพื่อป�องกันมิจฉาชีพ ติดกล=องวงจรป¢ด หรือมีพนักงานรักษาความปลอดภัย

คอยตรวจตราและแก=ไขสถานการณkที่อาจสร=างความไมvปลอดภัยให=กับลูกค=าได= เครื่องมือและอุปกรณkในการ

ให=บริการของธนาคารควรมีความทันสมัย ได=รับการบริการท่ีสะดวกและผู=ท่ีมาใช=บริการมีท่ีน่ังรออยvางเพียงพอ  

ขQอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในคร้ังต'อไป 

1. ควรมีการศึกษาตัวแปรป{จจัยด=านอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม  

2. ประชากรที่ศึกษาครั้งนี้เป�นเพียงกลุvมข=าราชการกอง 8 สำนักรักษาความปลอดภัย ศูนยkรักษาความ

ปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งหากต=องการข=อมูลที่มีความหลากหลายมากขึ้นควรมีการศึกษากลุvม

ตัวอยvางอ่ืนท่ีนอกเหนือจากข=าราชการ หรือประชากรท่ีประกอบอาชีพอิสระ เพ่ือขยายขอบเขตการศึกษา 

 3. ศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให=ได=ข=อมูลเชิงลึกโดยการเก็บข=อมูลเชิงคุณภาพเพิ่มเติม เชvน การสัมภาษณkเชิงลึก  

การสนทนากลุvมเพ่ือให=ทราบแนวคิดมุมมองและความต=องการท่ีแท=จริงในการเลือกใช=บริการสินเช่ือ 
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