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บทคัดย่อ 

การวิจัยเร่ือง การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยสภาพแวดล้อม
ภายนอก ท่ีมีอิทธิต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเพื่อซ้ือคอนโดมิเนียมใหม่ ใน
เขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1)ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือ
เพื่อซ้ือคอนโดมิเนียมใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานคร (2)ศึกษาความพึงพอใจของ
ผูใ้ช้บริการสินเช่ือเพื่อซ้ือคอนโดมิเนียมใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม
ประชากรศาสตร์ (3)เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยสภาพแวดล้อม
ภายนอก ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการสินเช่ือเพื่อซ้ือคอนโดมิเนียมใหม่ใน
เขตกรุงเทพมหานครกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ประชากรท่ีใชสิ้นเช่ือเพื่อซ้ือ
คอนโดมิเนียมใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน การสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ
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หรือแบบสะดวก โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั แบ่งเป็น 5 ส่วน คือ ส่วน
ท่ี 1 ค าถามคัดกรองของผู ้ตอบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับด้าน
ประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ วุฒิการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
ส่วนท่ี 3 ความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเพื่อซ้ือคอนโดมิเนียมใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนท่ี 4 ความเห็น
เก่ียวกบัปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเพื่อ
ซ้ือคอนโดมิเนียมใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานคร และ ส่วนท่ี 5 แบบสอบถามเก่ียวกับ
ระดับความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการสินเช่ือเพื่อ ซ้ือคอนโดมิเนียมใหม่  ในเขต
กรุงเทพมหานคร การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติโดยการหาความถ่ี ค่าร้อยละ ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติการทดสอบ t-Test และสถิติความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA) 
 ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ  อายุ สถานภาพ 
การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั ท าให้ความพึงพอใจในการใช้
บริการสินเช่ือเพื่อซ้ือคอนโดมิเนียมใหม่โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญั
ระดับทางสถิติ 0.05 และในส่วนของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัย
สภาพแวดลอ้มภายนอก ดา้นกระบวนการ  ดา้นผลิตภณัฑ์  ดา้นการส่งเสริมการขาย  
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  ด้านลกัษณะทางกายภาพ  ด้านคู่แข่งขนั  ด้านนโยบาย
ภาครัฐ มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเพื่อซ้ือคอนโดมิเนียมใหม่ ในเขต
กรุงเทพมหานคร อยา่งมีความหมายของสถิติท่ี 0.05 
 

 
 
 
 

 
 



ABSTRACT 
 

Research subject, a marketing mix and external environment factors 
influence the satisfaction of housing loan for purchase new condominiums in 
Bangkok. The purposes of this study were (1)  To examine the satisfaction of 
housing loan for purchase new condominiums in Bangkok (2) To examine the 
satisfaction of housing loan for purchase new condominiums in Bangkok, 
categorize by demography. (3)  To examine the marketing mix and external 
environment factors affecting the satisfaction of housing loan for purchase new 
condominiums in Bangkok. A sample of 400 cases were drawn from population 
who used housing loan for purchase new condominiums in Bangkok, using 
convenience sampling and accidental sampling method.  The questionnaire was 
used as a research tool, divided into 5  parts: Part 1 , screening questions of the 
research participant; Part 2 , general demography information such as gender, 
age, status, education, occupation, average monthly income; Part 3 , opinions 
about the marketing mix affecting the satisfaction of housing loan for purchase 
new condominiums in Bangkok; Part 4 , opinions about the external 
environment factors affecting the satisfaction of housing loan for purchase new 
condominiums in Bangkok and part 5  questionnaire about satisfaction level of 
housing loan for purchase new condominiums in Bangkok. Data was analyzed 
using statistic by frequency, percentage, standard deviation. Data was analyzed 
using t-Test statistic and One-way ANOVA statistic. 

The findings revealed that demography factors such as sex, age, 
education, status, occupation, and average monthly income are different, 



resulted in overall of satisfaction in housing loan for purchase new 
condominiums in Bangkok was not different significant at 0.05 level. The part 
of marketing mix factors and external environment factors on processing, 
product, promotion, distribution channel, physical description, competitor, 
government policy affect the satisfaction of housing loan for purchase new 
condominiums in Bangkok was statistically meaningfully at 0.05 level. 
 
บทน า 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีบทบาทส าคัญในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ เน่ืองจาก
กระตุน้ให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบจ านวนมาก เกิดการจา้งงานและรายไดเ้พิ่มข้ึน 
คอนโดมิเนียมเป็นท่ีนิยมและมีโครงการเปิดใหม่เขา้สู่ตลาดต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2550 สาเหตุ
มาจาก การพฒันาโครงการรถไฟฟ้าทั้งเส้นทางใหม่และส่วนต่อขยายเช่ือมโยงการ
คมนาคมใหส้ะดวกมากข้ึน ,พฤติกรรมการอยูอ่าศยัของผูบ้ริโภคเปล่ียนจากบา้นแนวราบ
เขตชานเมืองมาอยู่ในเมืองเพื่อประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ,สังคมไทยมี
รูปแบบครอบครัวเด่ียวท่ีมีขนาดเล็กลง และท่ีดินเพื่อพฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยัย่านใจ
กลางเมืองมีจ ากดัและราคาสูง ท าให้ผูป้ระกอบการหันมาลงทุนโครงการคอนโดมิเนียม 
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคและเพื่อรองรับจากผูซ้ื้อ 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1. ผูซ้ื้อ
เพื่ออยูอ่าศยัจริง 2. ผูซ้ื้อเพื่อการลงทุน (ศูนยว์ิจยักรุงศรี, 2564)  

ส าหรับแนวโน้มตลาดท่ีอยู่อาศยัปี 2565 มีแนวโน้มฟ้ืนตวัดีข้ึน เน่ืองจากการ
ผ่อนปรนเกณฑ์มาตรการ LTV  จะช่วยหนุนให้ตลาดท่ีอยู่อาศยัทยอยปรับตวัดีข้ึน โดย
คาดว่า ยอดโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยู่อาศัยทั่วประเทศตลอดช่วงเวลาของมาตรการฯ จะ
เพิ่มข้ึนจากท่ีเคยคาดไว ้คิดเป็นมูลค่าราว 18,000 – 30,000 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบักรณีท่ี
ไม่มีมาตรการฯ ผลของการผอ่นคลายมาตรการ LTV จะเปิดโอกาสใหสิ้นเช่ือบา้นเติบโต
ในกรอบท่ีสูงข้ึนในปี 2565 (กรุงเทพธุรกิจ,2564) 

จากรายงานขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นวา่แนวโนม้ในปี 2565 ธุรกิจดา้นอสังหาริมทรัพย ์
มีแนวโน้มเติบโตข้ึน ทั้งยอดโอนกรรมสิทธ์ิแนวราบ และคอนโดมิเนียม ซ่ึงส่งผลให้



สินเช่ือท่ีอยู่อาศัยมีการปล่อยสินเช่ือเพิ่มข้ึนตามไปด้วย ดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีของ
สถาบนัการเงินหรือผูใ้ห้บริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั แต่อยา่งไรก็ตาม สถาบนัการเงินหรือผู ้
ให้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั ท่ีปัจจุบนัมีอยู่จ  านวนมาก ตอ้งมีการแข่งขนักนัเพื่อแย่งชิง
ลูกคา้ ตอ้งมีการปรับกลยทุธ์การแข่งขนั ไม่วา่จะเป็นในเร่ืองของผลิตภณัฑด์า้นสินเช่ือท่ี
อาจจะตอ้งแข่งขนัดา้นราคา ค่าธรรมเนียม หรือ การบริการท่ีเหนือกว่า เพื่อสร้างความ
แตกต่างใหส้ามารถแข่งขนัได ้

ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงสนใจเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัสภาพแวดลอ้ม
ภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเพื่อซ้ือคอนโดมิเนียมใหม่ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยท าการศึกษาส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายนอก ท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการสินเช่ือเพื่อซ้ือ
คอนโดมิเนียมใหม่ เพื่อใหท้ราบถึงขอ้มูลและน าผลการวิเคราะห์ท่ีไดไ้ปใชเ้ป็นแนวทาง
ในการพฒันาและปรับปรุง รวมถึงสามารถก าหนดกลยทุธ์ในการให้บริการของสถาบนั
การเงิน หรือผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพื่อซ้ือคอนโดมิเนียมต่อไป 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเพื่อซ้ือคอนโดมิเนียมใหม่ ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเพื่อซ้ือคอนโดมิเนียมใหม่ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามประชากรศาสตร์ 

3. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก ท่ีมีผลต่อ 
ความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการสินเช่ือเพื่อซ้ือคอนโดมิเนียมใหม่ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเพื่อซ้ือคอนโดมิเนียมใหม่
ในเขตกรุงเทพมหานคร 



2. เพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเพื่อซ้ือคอนโดมิเนียมใหม่
ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามประชากรศาสตร์ 

3. เพื่อให้ทราบถึงส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก ท่ีมี
ผลต่อ ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการสินเช่ือเพื่อซ้ือคอนโดมิเนียมใหม่ในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อให้สถาบนัการเงินท่ีปล่อยสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั น าไปพฒันา
และปรับปรุงคุณภาพการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ใหดี้ข้ึน 

ขอบเขตงานวิจัย 

งานวิจยัฉบบัน้ีศึกษาเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัสภาพแวดลอ้ม 
ภายนอก ท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเพื่อซ้ือคอนโดมิเนียมใหม่
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู ้วิจัยจึงก าหนดขอบเขตในการวิจัยโดยเลือกปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริม
การตลาด บุคลากร ลกัษณะทางกายภาพ และ กระบวนการ และปัจจยัสภาพแวดลอ้ม
ภายนอก ไดแ้ก่ เศรษฐกิจ คู่แข่งขนั และนโยบายภาครัฐ โดยประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั
คร้ังน้ี คือ  ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเคยกูสิ้นเช่ือ เพื่อซ้ือคอนโดมิเนียมใหม่ 
โดยมีระยะเวลาในการวิจยัในช่วง เดือนกุมภาพนัธ์-มีนาคม 2565 
การทบทวนวรรณกรรม 
 Kotler (2003), Armstrong, Saunders, & Wong (2001) และ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 
(2541) ต่างอธิบายความหมายของ ส่วนประสมทางการตลาดไวว้่า เป็นตวัแปรทาง
การตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้กลุ่มป้าหมาย ซ่ึง
แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) คือการท่ีสินคา้หรือบริการ สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายไดแ้ละผูบ้ริโภคมองเห็นวา่คุม้ค่าพร้อม
ยอมจ่ายเพื่อซ้ือสินคา้และบริการนั้น รวมถึงมีการจดัจ าหน่ายใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรม
การซ้ือ โดยส่วนประสมทางการตลาด แบ่งออกเป็น 7 ปัจจยั ดงัน้ี ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร ลักษณะทางกายภาพ และ
กระบวนการ 



 สุทธิชยั ปัญญโรจน์(2559) ไดก้ล่าววา่ ปัจจยัภายนอก คือปัจจยัท่ีส่งผลต่อองค์กร 
ไม่สามารถท าให้เกิดข้ึนเองหรือแกไ้ขปัจจยัดงักล่าวได ้หรือเรียกว่าไม่สามารถควบคุม
ได ้ปัจจยัภายนอก อาจรวมถึง การแข่งขนั การเปล่ียนแปลงทางสังคม กฎหมาย และ
เทคโนโลย ีและสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจและการเมือง 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546) ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจไวว้่า ความพึง
พอใจของผูรั้บบริการ คือ ความรู้สึกส่วนตวัของผูไ้ดรั้บบริการ โดยเปรียบเทียบผลลพัธ์
ระหว่างการรับรู้คุณภาพการบริการ ความคาดหวงัก่อนหน้า กับความรู้สึกในการใช้
บริการนั้น 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- ส่วนประสมทางการตลาด 
1: ผลิตภณัฑ ์
2: ราคา 
3: ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
4: การส่งเสริมการตลาด 
5: บุคลากร 
6: ลกัษณะทางกายภาพ 
7: กระบวนการ 

ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ

สินเช่ือเพ่ือซ้ือคอนโดมิเนียม

ใหม่ 

 

- ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 

1: เศรษฐกิจ 
2: คู่แข่งขนั 
3: นโยบายภาครัฐ 
 

- ประชากรศาสตร์ 
1: เพศ 
2: อายุ 
3: สถานภาพ 
4: การศึกษา 
5: อาชีพ 
6: รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 



สมมติฐานการวิจัย 
1.ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ การศึกษา อาชีพ และ 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน ท่ีต่างกัน น่าจะมีความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการสินเช่ือเพื่อซ้ือ
คอนโดมิเนียมใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร ต่างกนั 

2.ส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก น่าจะมีผลต่อ 
ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเพื่อซ้ือคอนโดมิเนียมใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ีคือ ประชากรท่ีเคยใช้สินเช่ือเพื่อซ้ือคอนโดมิเนียม
ใหม่  ท่ีอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพิจารณาจากยอดโอนกรรมสิทธ์ิ
คอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในปี 2564 เท่ากบั 47,608 ยูนิต 
(ท่ีมา: กรมท่ีดิน ณ เดือน กุมภาพนัธ์ 2565) โดยค านวณหากลุ่มตวัอย่างโดยใชวิ้ธีของ 
Taro Yamane ในระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% หรือมีระดบัความคาดเคล่ือนท่ี 0.05 จะได้
กลุ่มตวัอย่างเท่ากับ 397 ตวัอย่าง เพื่อส ารองแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ ดังนั้นกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเท่ากบั 400 ราย การสุ่มตวัอยา่งในคร้ังน้ี ใชวิ้ธีสุ่มตวัอยา่ง
แบบบงัเอิญหรือสะดวก (Convenience Sampling) โดยจะมีขอ้ค าถามส าหรับคดักรอง 
เพื่อให้ไดผู้ต้อบแบบสอบถามท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และเคยใชสิ้นเช่ือเพื่อ
ซ้ือคอนโดมิเนียมใหม่ โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถาม ซ่ึงถูก
แบ่งออกเป็น 5 ส่วน  

สถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ส าหรับการทดสอบสมมติฐานผู ้วิจัยใช้สถิติการทดสอบ t-Test สถิติการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน ทางเดียว (One-Way Anova) หากพบความแตกต่างจะน าไป
เปรียบเทียบเป็นรายคู่  โดยใช้วิธี LSD และใช้ สถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression)  
ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย เร่ืองการศึกษาส่วนประสมทาง
การตลาดและปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก ท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ
สินเช่ือเพื่อซ้ือคอนโดมิเนียมใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม



ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ70.5  อายรุะหวา่ง 26 - 41 ปี คิดเป็นร้อยละ 93.3  มี
สถานภาพสมรส / อยู่ดว้ยกนั คิดเป็นร้อยละ73.5  มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ 82.5 มีอาชีพลูกจา้ง/พนักงานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 16.8  และมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 50,000 คิดเป็นร้อยละ62.8 โดยสามารถสรุปผลการวิจัยได้
ดงัต่อไปน้ี   
 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นดา้นราคามากท่ีสุด 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่  กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นดา้นคู่แข่งขนัมากท่ีสุด  
 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเพื่อซ้ือคอนโดมิเนียมใหม่            
โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการสินเช่ือเพื่อซ้ือคอนโดมิเนียม
ใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามประชากรศาสตร์ พบวา่ กลุ่มผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือ
เพื่อซ้ือคอนโดมิเนียมใหม่ ท่ีมีเพศ  อาย ุสถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนท่ีแตกต่างกนั ท าให้ความพึงพอใจในการใช้บริการสินเช่ือเพื่อซ้ือคอนโดมิเนียม
ใหม่โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัระดบัทางสถิติ 0.05 
 ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก ท่ีมี
ผลต่อ ความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการสินเช่ือเพื่อซ้ือคอนโดมิเนียมใหม่ ในเขต
กรุงเทพมหานครโดยสามารถสรุปผลการวิจยั ดงัตารางท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 1  แสดงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสินเช่ือเพ่ือซ้ือคอนโดมิเนียมใหม่ ในเขต
กรุงเทพมหานคร  

ส่วนผสมทางการตลาดและ
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 

b Std. 
Error 

Beta t Sig. F Sig. 

Constant .432 .092  4.674 .000 205.05 .000* 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ .173 .038 .183 4.588 .000*   
ดา้นราคา -.047 .042 -.050 -1.112 .267   
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย .093 .045 .101 2.056 .040*   
ดา้นการส่งเสริมการตลาด .114 .044 .126 2.580 .010*   
ดา้นบุคคลากร .000 .046 .000 -.009 .993   
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ   .087 .041 .095 2.116 .035*   
ดา้นกระบวนการ  .355 .033 .423 10.733 .000*   
ดา้นเศรษฐกิจ .068 .043 .077 1.606 .109   
ดา้นคู่แข่งขนั .110 .035 .118 3.163 .002*   
ดา้นนโยบายภาครัฐ  .180 .053 .195 3.415 .001*   

R = 0.917, R2=0.841, Adjusted R Square =0.836, SEE = 0.242 
*sig.<0.05 
 จากตารางท่ี1 จากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) พบว่า ตัวแปรอิสระส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยสภาพแวดล้อม
ภายนอก สามารถพยากรณ์ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเพื่อซ้ือคอนโดมิเนียม
ใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานครได ้และช้ีให้เห็นว่า ดา้นผลิตภณัฑ์  ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ ดา้นคู่
แข่งขนั และดา้นนโยบายภาครัฐ โดยมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงว่า  ส่วน
ประสมทางการตลาด และปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกดงักล่าวมีผลต่อความพึงพอใจ
ของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเพื่อซ้ือคอนโดมิเนียมใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานครได ้ในขณะท่ี
ส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา ดา้นบุคคลากร และปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก
ดา้นเศรษฐกิจ ไม่มีระดบันัยส าคญั แสดงว่าไม่สามารถพยากรณ์หรือมีผลต่อความพึง
พอใจของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเพื่อซ้ือคอนโดมิเนียมใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานครได ้โดย



ตวัแปรอิสระท่ีมีอ านาจพยากรณ์ดีท่ีสุดคือ  ดา้นกระบวนการ ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย
ของการพยากรณ์เท่ากบั 0.355  โดยตวัแปรทั้ง 7 ตวัสามารถอธิบายความแปรปรวนของ
ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเพื่อซ้ือคอนโดมิเนียมใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานคร
ไดร้้อยละ 84.1หรือมีอ านาจพยากรณ์ร้อยละ 84.1 และมีค่าความคลาดเคล่ือนของการ
พยากรณ์ท่ี ±0.092 ซ่ึงสามารถสร้างการถดถอยได ้ดงัน้ี 
  Y = 0.432 +0.355 (ด้านกระบวนการ) +0.180 (ด้านนโยบายภาครัฐ) +0.173 
(ดา้นผลิตภณัฑ)์ +0.114 (ดา้นการส่งเสริมการขาย) +0.110 (ดา้นคู่แข่งขนั) +0.093 (ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย) +0.087 (ดา้นลกัษณะทางกายภาพ) 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเพื่อซ้ือคอนโดมิเนียมใหม่  
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัความคิดเห็นระดบัมากท่ีสุด แสดงว่า
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้บริการสินเช่ือเพื่อซ้ือคอนโดมิเนียมใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานคร มี
ความพึงพอใจกบัการใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีผ่านมา และพร้อมท่ีจะ
แนะน าให้กับคนรู้จักมาใช้บริการ รวมถึงหากมีโอกาสในคร้ังต่อไปก็ใช้บริการกบัผู ้
ให้บริการสินเช่ือรายเดิม แสดงให้เห็นว่าผูใ้หบ้ริการสินเช่ือสามารถตอบสนองต่อความ
ตอ้งการ และความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเพื่อซ้ือคอนโดมิเนียมไดเ้ป็นอยา่งดี จึง
ส่งผลให้ผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเกิดความพึงพอใจ และพร้อมท่ีจะบอกต่อ หรือใชบ้ริการซ ้ า 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีของ Pearson and Johnson (1978) ไดใ้ห้ความหมาย
ของความพึงพอใจไว้ว่า คือ การท่ีสินค้าหรือบริการสามารถตอบสนองตามความ
คาดหวงัของลูกคา้ได ้จึงท าใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ ซ่ึงส่งผลใหเ้กิดการซ้ือซ ้า 

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเพื่อซ้ือคอนโดมิเนียมใหม่ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามประชากรศาสตร์  ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ ดา้นเพศ  อาย ุสถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ี
แตกต่างกนั ท าให้ความพึงพอใจในการใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อซ้ือคอนโดมิเนียมใหม่โดย
ภาพรวม ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัระดบัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงผูวิ้จยัมีความคิดเห็นว่า
ความพึงพอใจในการใช้บริการสินเช่ือท่ีเกิดข้ึนนั้นอาจไม่ได้เก่ียวขอ้งกับปัจจัยด้าน



ประชากรศาสตร์ แต่เกิดจากประสบการณ์หรือส่ิงท่ีผูใ้ชบ้ริการไดรั้บมา ซ่ึงตามแนวคิด
ทฤษฎีของมนตช์ยั แกว้หลวง(2543) ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจไวว้่า ความพึง
พอใจเป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีจะเกิดเม่ือไดรั้บในส่ิงท่ีตนเองตอ้งการ โดยระดบัความ
พึงพอใจจะต่างกนัข้ึนอยู่กบัองค์ประกอบต่างกนัท่ีตนไดพ้บ และสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของสิริญา ทุนมาก(2553)ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจไวว้่า ความพึงพอใจ คือ
ความรู้สึกท่ีดีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงเม่ือไดรั้บการตอบสนองตามความตอ้งการ ซ่ึงระดบัความ
พึงพอใจจะแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของกิจกรรมหรือการบริการนั้นๆ โดยเกิดจาก
ประสบการณ์ท่ีแต่ละบุคคลไดรั้บ 

3. ผลการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก ท่ีมี 
ผลต่อ ความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการสินเช่ือเพื่อ ซ้ือคอนโดมิเนียมใหม่ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ ดา้นคู่แข่งขนั และดา้น
นโยบายภาครัฐ  มีผลต่อความพึงพอใจของ ผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเพื่อซ้ือคอนโดมิเนียมใหม่ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ในขณะท่ีดา้นราคา ดา้นบุคลากรและดา้นเศรษฐกิจ ไม่มีผลต่อ
ความพึงพอใจของ ผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเพื่อซ้ือคอนโดมิเนียมใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานคร
ซ่ึงผูว้ิจยัมีความเห็นว่า ประชากรในกรุงเทพมหานคร ยงัไม่ไดใ้ห้ความส าคญักบัปัจจยั
ดงักล่าว ซ่ึงเป็นไปไดว้า่ ณ ปัจจุบนั ผูใ้หบ้ริการสินเช่ือมกัจะแข่งขนักนัในเร่ืองของอตัรา
ดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียม รวมถึงการฝึกฝนและคัดเลือกพนักงานท่ีมีความรู้
ความสามารถในการให้ค าแนะน า จึงท าให้ผูใ้ช้บริการมองว่าไม่แตกต่างกันจึงไม่มี
ความส าคญัในการท าใหเ้กิดความพึงพอใจ 
 

ข้อเสนอแนะ 

 จากปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยสภาพแวดลอ้มภายนอก ไดแ้ก่ 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้าน
ลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ ดา้นคู่แข่งขนั และดา้นนโยบายภาครัฐ  มีผลต่อ
ความพึงพอใจของ ผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเพื่อซ้ือคอนโดมิเนียมใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานคร 



โดยปัจจยัท่ีผูใ้ชบ้ริการให้ความส าคญัหรือมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ดา้น
กระบวนการ ดงันั้นผูใ้หบ้ริการสินเช่ือฯจึงควรใหค้วามส าคญั ดงัน้ี 

1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ ผูใ้หบ้ริการสินเช่ือควรใหค้วามส าคญัในเร่ืองของมาตรฐาน 
การให้บริการ วงเงินกู้ท่ีได้รับและระยะเวลาในการผ่อนช าระควรมีความเหมาะสม 
เพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความพึงพอใจ 

2. ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูใ้หบ้ริการสินเช่ือควรใหค้วามส าคญั ในเร่ือง 
ของการให้บริการท่ีสามารถติดต่อได้ง่าย มีทั้งการบริการแบบOffline และ Online มี
ช่องทางการให้บริการท่ีหลากหลาย เช่น ช่องทางการช าระคืนเงินกู้ ผ่านทาง Mobile 
Banking เป็นตน้ 

3. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูใ้หบ้ริการสินเช่ือควรใหค้วามส าคญั ในเร่ือง 
ของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายท่ีน่าสนใจ เช่น ฟรีค่าธรรมเนียมจดจ านอง ลด
ดอกเบ้ีย มีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ รวมถึงมีการจดัทีมงานขายนอกสถานท่ี เช่นการ
ออกบูธ ตามโครงการต่างๆ  

4. ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ผูใ้หบ้ริการสินเช่ือควรใหค้วามส าคญัในเร่ืองของ 
การจดับรรยากาศภายในให้มีความสะอาด สวยงาม และมีแสงสว่างพอ เหมาะสม มี
อุปกรณ์ส านักงานท่ีมีความทนัสมยั สะดวกต่อการใช้งาน และมีช่องทาง Online เช่น 
Website, Facebook, Line OA ท่ีสวยงาม น่าเช่ือถือ เป็นตน้ 

5. ปัจจยัดา้นกระบวนการ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช ้
บริการสินเช่ือมากท่ีสุด ดงันั้นผูใ้หบ้ริการสินเช่ือควรให้ความส าคญัในเร่ืองของขั้นตอน
ในการขอสินเช่ือท่ีง่าย สะดวก รวดเร็ว มีระยะเวลาในการอนุมติัเงินกู้ท่ีสั้ น รวมถึงมี
ระบบการท างานท่ีถูกตอ้งแม่นย  า เช่ือถือได ้และสามารถสร้างกระบวนท่ีแตกต่างจากคู่
แข่งขนัได ้
 
 
 
 



ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาตวัแปรอ่ืน ๆ เพิ่ม ท่ีอาจจะส่งผลต่อความพึงพอใจของ 

ผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเพื่อซ้ือคอนโดมิเนียมใหม่ เช่น ตวัแปรดา้นการรับรู้ ตวัแปรดา้นความ
คาดหวงั เป็นตน้ ซ่ึงเป็นตวัแปรท่ียงัไม่ไดท้ าการศึกษาในคร้ังน้ี เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใช้
ในการสร้างความพึงพอใจในการใหบ้ริการสินเช่ือแก่ผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือได ้

2. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเพื่อซ้ือคอนโดมิเนียม 
ใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานคร ในการวิจยัคร้ังต่อไป ควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาให้
กวา้ง และครอบคลุมยิ่งข้ึน เช่นการวิจัยไปยงัประชากรในเขตปริมณฑล หรือ พื้นท่ี
รอบๆ กรุงเทพมหานครเพื่อใหท้ราบความแตกต่างและความหลากหลายท่ีเพิ่มมากข้ึน 

3. การวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการทดสอบดว้ยการน าสถิติอ่ืนๆ มาใชใ้นการ 
วิเคราะห์ท่ีนอกเหนือจากสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ผลในการวิจยัคร้ังน้ี เพื่อให้ไดผ้ลการ
วิเคราะห์ท่ีมีความหลากหลายแตกต่าง รวมถึงการศึกษาในเชิงการวิจยัคุณภาพ เพื่อท า
ความเขา้ใจในระดบัลึกซ้ึง ไดรั้บขอ้เทจ็จริงจากผูต้อบและสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้
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