
 
 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าท่ีเลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยของธนาคาร 

อาคารสงเคราะห์ส านักงานใหญ่ 

FACTORS AFFECTING THE DECISION OF CUSTOMERS TO CHOOSE A HOME LOAN 

SERVICE OF THE GOVERNMENT HOUSING BANK HEADQUARTERS. 

 

นิติกรณ์ กรนุ่ม 

 

 

บทคัดย่อ 

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อ 1) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจของลูกคา้ท่ีเลือกใชบ้ริการ

สินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารอาคารสงเคราะห์ส านกังานใหญ่ 2) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด ไดแ้ก ้ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคาร ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจของลูกคา้ท่ีเลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ส านกังานใหญ่ เป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลตวัอยา่งจากลูกคา้ท่ีมา

ใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารอารคารสงเคราะห์ส านักงานใหญ่ท่ีมาเซ็นสัญญาท านิติ

กรรมในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามท่ีผ่านการทดสอบ

ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) Reliability) โดยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค 

(Cronbach’s Alpha) รวมเท่ากบั 0.967 เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติท่ีใช้ในการ

วิเคราะห์ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดว้ย

สถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) หากพบความ

แตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธี LSD และสถิติการถดถอยพหูคูณ (Multiple 

Regression Analysis) 

ผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 31 – 41 ปี มีสถานภาพโสด 

มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน มีช่วงรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,00 – 

30,000 บาท มีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารอาคารสงเคราะห์ส านกังาน

ใหญ่โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดเป็นรายดา้น พบว่า
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ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด และผลการทดสอบ

สมมติฐาน พบว่า ลูกคา้ท่ีเลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ท่ีมีอายุ 

ระดับการศึกษา และอาชีพท่ีต่างกัน ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ส านกังานใหญ่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 นอกจากน้ีปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มี

ความสัมพนัธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์

ส านกังานใหญ่ ท่ีระดบัความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ค าส าคัญ : การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั , ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

 

Abstract 

The objectives of the study were 1) to study personal factors such as gender, age, status, educational 

level, occupation and average monthly income. that affects the decision of customers to choose to 

use the housing loan service of the Government Housing Bank Headquarters. 2) To study the factors 

of marketing mix, solving products, prices, and distribution channels marketing promotion which 

is related to the decision of customers choosing to use the housing loan service of the Government 

Housing Bank head office. By collecting sample data from 400 customers who come to use the 

Mortgage Service of the Government Housing Bank head office who signed a legal contract 

between March and April, using a questionnaire that has been tested for accuracy. Content (Content 

Validity) Reliability) The Cronbach's Alpha coefficient, totaling 0.967, was a tool for collecting 

statistical data for analysis such as frequency, percentage, mean and standard deviation. Hypothesis 

was tested using t-test statistics, One-Way ANOVA statistics. If differences were found, they would 

lead to pairwise comparisons by using LSD and Multiple Regression Analysis. )  

The results of the study found that the majority of them were female. with the age range between 

31 – 41 years old, single, having a bachelor's degree Occupational employee of a private company 

With an average monthly income range of 15,000 – 30,000 baht, the decision to choose the home 
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loan service of the GHB Headquarters overall is at the highest level. When considering factors of 

marketing mix on a case-by-case basis It was found that the marketing mix for marketing promotion 

had the highest average. and hypothesis testing resultsIt was found that the customers who choose 

to use the housing loan service of the Government Housing Bank, age, education level and different 

occupations This affects the decision to choose the home loan service of the GHB head office 

differently. In addition, the marketing mix factors were product, price, distribution channel. It is 

related to the decision to choose the home loan service of the Government Housing Bank 

Headquarters. at the level of statistical significance at the 0.05 level 

Keywords : decision to choose home loan service, marketing mix factors 

บทน า 
สินเช่ือท่ีอยู่อาศยั คือ เงินกูช้นิดหน่ึงท่ีท าการกูย้ืมมาจากธนาคารใดธนาคารหน่ึงในระยะ

ยาว เพื่อน ามาสร้างหรือซ้ือบา้นท่ีเราตอ้งการและหมายความรวมถึง คอนโด อาคารพาณิชย ์ทาวโฮม 

และทาวเฮาท์ด้วย โดยผูกู้ ้จะตอ้งน าท่ีอยู่อาศยันั้นมาเป็นส่ิงค ้าประกนัการจ านอง หรือหากคุณมี

สินเช่ือบา้นอยู่แลว้แต่อยากเปล่ียนสถาบนัการเงินใหม่ท่ีมีขอ้เสนอท่ีดีกว่าสามารถท าการไถ่ถอน

สินเช่ือเดิมท่ีมีอยูแ่ละมาเขา้กบัธนาคารใหม่ไดเ้รียกว่า“รีไฟแนนซ์บา้น” (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 

2564) โดยภาพรวมส่วนแบ่งตลาดสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัในปี2563ธนาคารออมสินมีส่วนแบ่งตลาดเป็น

อนัดับท่ี5รองจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารไทยพาณิชย ์ธนาคารกรุงไทย และธนาคาร

กสิกรไทย โดยมีส่วนแบ่งตลาดอยูท่ี่ 8.41% หรือมูลค่าประมาณ 0.35ลา้นบาท โดยปี2563มีมูลค่าอยู่

ท่ี350,939ลา้นบาทเพิ่มขึ้นจากปี2562อยู่ท่ี2.44% และมีอตัราNPLsต ่ากว่าค่าเฉล่ียในภาพรวมของ

ตลาดซ่ึงอตัราNPLsของสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศยัของธนาคารออมสินอยู่ท่ี3.51%ลดลงจากปี2562ซ่ึงมี

อัตราNPLsอยู่ท่ี4.4% (ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน , 2564) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการ

ส านักงานบญัชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยั

ดา้นราคา และปัจจยัดา้นบุคลากร อยู่ในระดบัมาก 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้น

การส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้น กระบวนการในการให้บริการ และปัจจยัดา้นสถานท่ี ผลจากการ

เปรียบเทียบกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการส านกังานบญัชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาด
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ย่อม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ าแนกตามประเภทของธุรกิจ  พบว่า ผูใ้ช้บริการทุก

ประเภทมีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการส านกังานบญัชี ในภาพรวมแตกต่างกนัอย่าง  มีนยัส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05(ชลิดา ลิ้นจ่ี และคณะ, 2564) 

จากขอ้มูลขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงท าการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจของลูกคา้ท้ีลือกใช้
บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารอาคารสงเคราะห์ส านกังานใหญ่ ตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 
เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ 
ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจยัด้านราคา ปัจจยัด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจของลูกคา้ท่ีเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ส านกังานใหญ่ เพื่อเป็นแนวทางในการตดัสินใจของลูกคา้ท่ีเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่
อาศยัของธนาคารอาคารสงเคราะห์ท าให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ไดท้ราบถึงความตอ้งการ ความ
พึงพอใจ และตอบสอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าท่ีมาใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ไดอ้ย่างตรงจุดมากท่ีสุดและน าขอ้เสนอแนะของลูกคา้มาพฒันาปรับปรุง
และพฒันากลกลยทุธ์ทางการตลาดของธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้
ท่ีมาใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารอาคารสงเคราะห์มากท่ีสุด 

  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1 เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ ระดบัการศึกษา และ รายได้

เฉล่ียต่อเดือน ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจของลูกคา้ท่ีเลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ส านกังานใหญ่ 

2 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด และ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจของลูกคา้ท่ี
เลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารอาคารสงเคราะห์ส านกังานใหญ่ 

 

วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

1. แนวคิด และทฤษฏีเกีย่วด้านประชากรศาสตร์ 

ทฤษฎีประชากรศาสตร์ หมายถึง ศาสตร์วิชาท่ีศึกษาเก่ียวกับประชากรค าว่า “Demo” 

หมายถึง “People” แปลว่าประชาชนหรือประชากร “Grahy” หมายถึง “Writing Up” หรือ 

“Description” แปลว่าลกัษณะ ดงันั้น Demography จะมีความหมายว่าวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชากร
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ซ่ึงประกอบไปดว้ย เพศ อายุ การศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น อาชีพ รายได ้ เช้ือชาติ

เป็นตน้ (กอบกาญจน์ เหรียญทอง, 2556) สอดคลอ้งกบั ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) ไดใ้ห้ค  าจ ากดั

ความว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบดว้ย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพ รายได้ 

อาชีพ ระดับการศึกษา องค์ประกอบเหล่าน้ีเป็นเกณฑ์ท่ีนิยมน ามาใช้ในการแบ่งส่วนการตลาด 

ลกัษณะประชากรศาสตร์เป็นท่ีส าคญัและสถิติท่ีวดัไดข้องประชากรท่ีจะสามารถช่วยก าหนดตลาด

ของกลุ่มเป้าหมาย 

2.แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2546 , หน้า53-55) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด 

(Marketing Mix หรือ 4Ps) เป็นเคร่ืองมือท่ีประกอบดว้ยส่ิงต่างๆดงัต่อไปน้ี 

1 ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดธุรกิจ เพื่อตอบสนองความจ าเป็นหรือ

ความตอ้งการของลูกคา้ให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบด้วย ส่ิงท่ีสัมผสัได้และไม่ได้ เช่น บรรจุ

ภณัฑ ์สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา้ บริการ และช่ือเสียงของผูข้าย ผลิตภณัฑอ์าจจะเป็นสินคา้ บริการ 

สถานท่ี บุคคลหรือความคิด (เอต็เซล วอลค์เกอร์; และ สแตนตนั. 2001, p. 9) ผลิตภณัฑท่ี์เสนอขาย

อาจมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได ้ผลิตภณัฑจึ์งประกอบดว้ย สินคา้ บริการ ความคิด สถานท่ี องคก์ร 

หรือบุคคล ผลิตภณัฑต์อ้งมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกคา้ จึงจะมี

ผลท าใหผ้ลิตภณัฑส์ามารถขายได ้

   2. ราคา (Price) หมายถึง จ านวนเงินหรือส่ิงอ่ืนๆท่ีมีความจ าเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ได้

ผลิตภณัฑ ์(เอ็ตเซล วอลค์เกอร์; และ สแตนตนั, 2001, หนา้ 7) หรือหมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูป

ตวัเอง ราคาเป็นP ตวัท่ีสองท่ีเกิดขึ้นถดัจาก Product ราคาเป็นตน้ทุน (Cost) ของลูกคา้ผูบ้ริโภค

เปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของผลิตภณัฑ์กบัราคา (Price) ของผลิตภณัฑ์นั้น ถา้คุณค่าสูง

กวา่ราคา ผูบ้ริโภคก็จะตดัสินใจซ้ือ 

3. การจัดจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางประกอบดว้ย

สถาบนัและกิจกรรมใช้เพื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์และบริการจากองค์การไปยงัตลาดสถาบันท่ีน า

ผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาดเป้าหมาย คือ สถาบนัการตลาด ส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจายตวัสินคา้ 

ประกอบดว้ย การขนส่ง การคลงัสินคา้ และการเก็บรักษาสินคา้คงคลงั การจดัจ าหน่าย 
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4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อ
ตราสินคา้หรือบริการ ความคิด ต่อบุคคล โดยใชเ้พื่อจูงใจใหเ้กิดความตอ้งการเพื่อเตือนความทรงจ า
ในผลิตภณัฑค์าดวา่อาจมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเช่ือและพฤติกรรมการซ้ือ (เอต็เซล วอลค์เกอร์; 
และสแตนตนั, 2001, p. 10) หรือเป็นการติต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ื้อ เพื่อสร้าง
ทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือซ่ึงตอ้งใชห้ลกัการเลือกใชเ้คร่ืองมือการส่ือสารการตลาดแบบประสม
ประสานกนั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกบัลูกคา้ ผลิตภณัฑ์ คู่แข่งขนั โดยบรรลุจุดมุ่งหมาย

ร่วมกนัได ้
 

2.3 แนวคิด และทฤษฎีเกีย่วกบัการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย 

ธงชยั สันติวงศ์ (2540: 191) ไดใ้ห้ความหมายของการตดัสินใจ หมายถึง กระบวนการใน

การสร้างทางเลือกเหล่านั้นเพื่อเลือกท่ีดีท่ีสุดเพียงทางเลือกเดียวน าไปด าเนินงาน สอดคลอ้งกบั สม

ยศ นาวีการ (2543: 12) ไดใ้ห้ความหมายของการตดัสินใจว่าการตดัสิน หมายถึง การตดัสินใจท่ีจะ

กระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึงนั้นประกอบดว้ยปัจจยัหลายอยา่ง ไดแ้ก่ ทางเลือกผลลพัธ์ต่างๆท่ีเป็นไปได้

ขึ้นอยู่กบัการกระท าท่ีเลือก ซ่ึงผลลพัธ์แต่ละอย่างมีความน่าจะเป็นไม่เท่ากนัและผูต้ดัสินใจจะตอ้ง

พิจารณาถึงคุณค่าประโยชน์หรือความส าคญัของการเลือกแต่ละอย่างซ่ึงสามารถกล่าวได้ว่าการ

ตัดสินใจของบุคคลนั้นเป็นกระบวนการซ่ึงเป็นลักษณะของการใช้เทคนิควิธีการในการจ ากัด

ทางเลือกใหแ้ตกต่างเท่านั้นเอง สอดคลอ้งกบั อนนัต ์เกตุวงศ ์(2543: 117) กล่าววา่ การตดัสินใจคือ 

การเลือกท่ีดีและเหมาะสมท่ีสุดซ่ึงจะตอ้งเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์มีอยูห่รือก าหนดขึ้น สอดคลอ้ง

กบั ทิพย ์สีจนัทร์ (2546: 32) กล่าวว่า การตดัสินใจเป็นการเลือกทางเลือกมาเป็นแนวทางในการ

แก้ปัญหา ซ่ึงตอ้งมีทางเลือกหลายๆทางเกิดขึ้นก่อนแลว้น ามาเปรียบเทียบกันจนได้ทางเลือกท่ี

เหมาะสมท่ีสุดมาเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาต่อไป สอดคลอ้งกบั ดวงนภา เขมะลกัษณ (2547 : 

23) กล่าวว่า การตดัสินใจเป็นกระบวนการประเมินผลเก่ียวกบัทางเลือกหรือตวัเลือกท่ีจะน าไปสู่

การบรรลุเป้าหมายการคาดคะเนผลท่ีเกิดจากทางเลือกปฏิบติัท่ีจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายได้

มากท่ีสุด 
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4 ข้อมูลท่ัวไปเกีย่วกบัธนาคารอาคารสงเคราะห์และข้อมูลสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็นสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ใน

สังกดักระทรวงการคลงั จดัตั้งขึ้นโดยกฎหมาย เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2496 เม่ือพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไดท้รงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯให้ประกาศว่าโดยท่ีเป็น 

การสมควรให้มีธนาคารอาคารสงเคราะห์ขึ้น “เพื่อช่วยเหลือทางการเงินให้ประชาชนได้มีท่ี อยู่

อาศยัตามควรแก่อตัภาพ” จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้ตรา “พระราชบญัญติัธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ พ.ศ.2496” ขึ้นไวโ้ดยค าแนะน าและยินยอมของสภาผูแ้ทนราษฎร และไดป้ระกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี20 มกราคม 2496 ในการบริหารงานธนาคารไดรั้บ เงินเป็นทุนประเดิม

จากกระทรวงการคลงัเป็นเงิน 20 ลา้นบาท จากเงินทุนท่ีก าหนดไว ้500 ลา้นบาท วนัท่ี 24 กนัยายน 

2496 จอม พล ป.พิบูลสงคราม ได้เป็นประธานประกอบพิธีเปิดธนาคารอาคารสงเคราะห์ จึงได้

ถือเอาฤกษว์นัเปิดทางการน้ีเป็นวนัเร่ิมด าเนินการ ต่อมารัฐบาลสมยัจอมพล ถนอม กิตติขจร ไดมี้

การออกประกาศคณะปฏิวติัฉบบัท่ี 317 ประกาศ ณ วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2515 คณะ ปฏิวติัเห็นสมควร

ปรับปรุงกิจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้สอดคลอ้งและประสานกิจการของการเคหะแห่งชาติ 

เพื่อส่งเสริมการน าเงินไปลงทุนเก่ียวกบัการจดัให้มีอาคารและหรือท่ีดิน จนกระทัง่ พ.ร.บ.ธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2549 ธนาคารได้ มีการเพิ่มเติมในเร่ืองของการให้สินเช่ือ โดย

สามารถขยายวตัถุประสงคใ์นการด าเนินงานให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชน ไดม้าก

ยิ่งขึ้น นอกจากการให้สินเช่ือเพื่อส่ิงปลูกสร้างท่ีเป็นท่ีอยู่อาศยั ยงัให้รวมถึงสินเช่ือเพื่อซ้ืออุปกรณ์

หรือส่ิงอ านวยความสะดวก เพื่อท่ีอยู่อาศัย อาทิ เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองครัว เคร่ืองสุขภัณฑ์ ทั้ งน้ี 

ธนาคารมีภารกิจหลกัของธนาคารท่ีชดัเจนในการส่งเสริมและ ช่วยเหลือดา้นการเงินแก่ประชาชน

ได้มีท่ีอยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธ์ิของตนเอง และให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่ผูป้ระกอบการ 

อสังหาริมทรัพยจ์ าหน่ายให้แก่ประชาชน ให้บริการรับฝากเงิน เพื่อระดมทุนมาใชใ้นการให้บริการ

สินเช่ือ รวมทั้งให้กูย้ืมเงินเพื่อ ซ้ือ เช่า สร้างอาคารบนท่ีดินท่ีมีสิทธิการเช่า จดัตั้ง หรือตั้ง หรือรับ

เป็นตวัแทน ตวัแทนคา้ต่าง และนายหนา้ในกิจการตามวตัถุประสงคข์องธนาคาร 

       พนัธกิจ (Mission) ท าใหค้นไทยมีบา้น 

       วิสัยทศัน์ (Vision) “ธนาคารท่ีดีท่ีสุดส าหรับการมีบา้น” 

       ค่านิยม (Value) GIVE+4 
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G ยดึมัน่ธรรมาภิบาล (Good Governance) 

I สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ (Innovative Thoughts) 

V ร่วมใจท างาน (Value Teamwork) 

E บริการเป็นเลิศ (Excellent Services) 

C กลา้เปล่ียนแปลง (En) courage to change 

A มุ่งมัน่ความส าเร็จ (Achievement Oriented) 

P เช่ียวชาญในงาน (Professional) 

S เสร็จก่อน/ตรงเวลา (Speed)  

สินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 

 1.กลุ่ม Business Solution เช่น สินเช่ือ “Tollway Loan” ปี2565 เป็นสินเช่ือส าหรับลูกคา้

สวสัดิการท่ีหน่วยงานของรัฐท าขอ้ตกลงโครงการสวสัดิการเงินกูท่ี้อยู่อาศยัประเภทไม่มีเงินฝากกบั

ธนาคาร และยืน่กูผ้า่นช่องทาง Tollway Loan ซ่ึงธนาคารใหกู้ย้มืเพื่อท่ีอยูอ่าศยัโดยลูกคา้ตอ้งจ านอง

ท่ีอยู่อาศยัดงักล่าเป็นหลกัประกันการขอสินเช่ือ , สินเช่ือ “บา้นอยู่เยน็ เป็นสุข ปี 2565” ส าหรับ

ลูกคา้ของธนาคารท่ีตอ้งการซ้ือ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศยั หรือซ้ืออุปกรณ์ เพื่อให้เป็น

บา้นประหยดัพลงังาน (ECO House) ซ่ึงธนาคารให้กูย้ืมเพื่อท่ีอยู่อาศยั โดยลูกคา้ตอ้งจ านองท่ีอยู่

อาศยัดงักล่าวเป็นหลกัประกนัการขอสินเช่ือ 

2.กลุ่ม Social Solution เช่นโครงการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัแห่งรัฐ (โครงการบา้นลา้นหลงั ระยะ

ท่ี2) เป็นเช่ือส าหรับประชาชนทัว่ไปท่ีมีความตอ้งการมีท่ีอยูอ่าศยัเป็นของตนเองในราคาซ้ือขายไม่

เกิน 1,200,000 บาทต่อหน่วย โดยลูกค้าต้องจ านองท่ีอยู่อาศัยดังกล่าวเป็นหลกัประกันการขอ

สินเช่ือ , โครงการสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2565 เป็นข้าราชการ พนักงาน

ขา้ราชการ พนกังานมหาวิทยาลยั พนกังานรัฐวิสาหกิจ พนกังานเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน 

และลูกจา้งประจ าท่ีเป็นผูมี้สิทธิขอกูเ้งินตามค านิยามในขอ้ตกลงโครงการสวสัดิการเงินกูเ้พื่อท่ีอยู่

อาศยัประเภทไม่มีเงินฝากท่ีส่วนราชการ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอิสระตาม

รัฐธรรมนูญ หรือองคก์ารมหาชน หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือองคก์รอิสระอ่ืนในก ากบั

ของรัฐ หรือจดัตั้งโดยกฎหมายเฉพาะ  หรือจดัตั้งตามนโยบายรัฐไดล้งนามร่วมกบัธนาคาร 
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ผลการวิจัย 

ส่วนท่ี1 การศึกษาขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของลูกคา้ท่ีมาใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ส านกังานใหญ่เป็นกลุ่มตวัอยา่ง เป็นการศึกษาวิเคราะห์ค่าความถี่ และค่า

ร้อยละ ของตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้

เฉล่ียต่อเดือน และศึกษาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม

การตลาด และปัจจยัการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารอาคารสงเคราะห์

ส านกังานใหญ่ 

 ผลส ารวจลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ส านักงานใหญ่ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวนทั้งส้ิน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 50.7 มีช่วงอายุระหว่าง 31 – 41 ปี จ านวน

ทั้งส้ิน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 มีสถานภาพโสด จ านวนทั้งส้ิน206  คน คิดเป็นร้อยละ 51.5 มี

ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวนทั้งส้ิน 267 คน คิดเป็นร้อยละ 66.8 มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 

จ านวนทั้งส้ิน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 46.0 มีรายได ้15,000 – 30,000 บาท จ านวนทั้งส้ิน 224 คน คิด

เป็นร้อยละ 56.0  

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั

จ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า ลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ส านักงานใหญ่ มีความ

คิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมทั้งหมดอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.25 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดมี 2 ดา้น 

คือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.30 ดา้นช่องทางการ

จดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.27 ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.25 และดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ีย 

เท่ากบั 4.16 ตามล าดบั  

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ส านกังาน

ใหญ่ พบว่า ลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ส านกังานใหญ่ โดยรวมทั้งหมดอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.29  

ส่วนท่ี 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ี

ต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์

ส านกังานใหญ่ แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ส่วนลูกคา้ท่ีเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่
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อาศยัของธนาคารอาคารสงเคราะห์ส านักงานใหญ่ ท่ีมีสถานภาพ ต่างกนั ส่งผลต่อการการตดัสินใจ

เลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ส านักงานใหญ่ พบว่า ลูกคา้

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ส านกังานใหญ่ ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัมางสถิติ 0.05 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ

จกัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่

อาศยัของธนาคารอาคารสงเคราะห์ส านักงานใหญ่ พบว่า ตวัแปรส่วนประสมทางการตลาดด้าน

ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์ต่อ

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารอาคารสงเคราะห์ส านกังานใหญ่ อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้

เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยของลูกค้า

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ส านกังานใหญ่ แตกต่างกนั 

ลูกคา้ท่ีเลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารอาคารสงเคราะห์ส านักงานใหญ่ท่ีมี

อายุท่ีต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยของลูกค้าธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ส านักงานใหญ่ แตกต่างกนั โดยกลุ่มลูกคา้ท่ีมีอายุอยู่ในช่วง 31 -40 ปี มีการตดัสินใจ

เลือกใช้สินเช่ือท่ีอยู่อาศยัมากกว่าโดยรวม ลูกคา้ท่ีมีช่วงอายุ 20 – 30 ปี มีการตดัสินใจเลือกใช้

บริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัมากกวา่โดยรวมในช่วงกลุ่มลูกคา้ในวยั 41 – 50 ปีโดยรวมากกวา่กลุ่มลูกคา้

ท่ีมีอายมุากกวา่ 50 ปีขึ้นไปเน่ืองจากเป็นวยัท่ีใกลเ้กษณียอายแุลว้จะไม่ค่อยนิยมมาใชบ้ริการสินเช่ือ

ท่ีอยูอ่าศยัโดยส่วนใหญ่คนวยัน้ีจะมีท่ีอยูอ่าศยัเป็นของตนเองแลว้ตั้งช่วงวยั30ตน้ๆแลว้ 

ลูกคา้ท่ีเลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารอาคารสงเคราะห์ส านักงานใหญ่ท่ีมี

ระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของลูกคา้ธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ส านักงานใหญ่ แตกต่างกัน โดยท่ีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีการตัดสินใจ

เลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัโดยรวม มากกว่า ระดบัการศึกษาปริญญาโทและระดบัการศึกษาท่ี

ต ่ากว่าปริญญาตรี ลูกคา้ท่ีมีการศึกษาสูงยิ่งท าให้มีการตดัสินท่ีรอบครอบขึ้นจึงมีการเปรียบเทียบ

ขอ้ดีและขอ้เสียของแต่ละธนาคารก่อนท่ีจะตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินช่ือท่ีอยู่อาศยัเพราะลูกคา้ท่ีมี

ระดบัการศึกษาท่ีสูงมกัจะท าการเปรียบเทียบขอ้ดีและขอ้เสียความคุม้ค่าของผลิตภณัฑสิ์นเช่ือท่ีอยู่

อาศยัของธนาคารต่างๆก่อนท่ีจะท าการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารนั้นๆ
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ในดา้นอตัราดอกเบ้ีย ค่าธรรมเนียมในการยื่นกู ้ค่าปรับในกรณีท่ีขอไถ่ถอนออกก่อนครบก าหนด

สัญญา 

ลูกคา้ท่ีเลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารอาคารสงเคราะห์ส านักงานใหญ่ท่ีมี

รายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกัน ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของลูกค้า

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ส านกังานใหญ่ แตกต่างกนั โดยท่ีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 15,000บาท 

มีการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัน้อยกว่า ลูกคา้ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15 ,000-

30,000บาท ลูกคา้ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000-30,000บาท  มีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือ

ท่ีอยูอ่าศยัมากกวา่ลูกคา้ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001-45,000บาท จากผลการวิจยัดงักล่าวแสดงว่า 

ลูกคา้ท่ีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนสูง มีการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัมากกว่าลูกคา้ท่ีมี

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีต ่ากว่า 15,000บาท ลูกคา้ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า15,000บาท มกัจะมี

ข้อจ ากัดในการยื่นกู้เน่ืองจากเงินเดือนท่ีน้อยอาจจะท าให้การยื่นกู้ไม่ผ่านแต่ท่ีธนาคารอาคาร

สงเคราะห์จะมีผลิตภณัฑ์ดา้นสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัท่ีเหมาะส าหรับผูมี้รายไดน้้อยท่ีจะท าให้ผูมี้รายได้

นอ้ยไดมี้โอกาสท่ีจะมีท่ีอยู่อาศยัเป็นของตนเองโดยอตัราในการผ่อนช าระต่องวดต่อเดือนท่ีไม่สูง

มากไม่ส่งผลกระทบต่อรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีลูกคา้ตอ้งใชจ่้าย 

         2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั

จ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั

ของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ส านกังานใหญ่ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารอาคารสงเคราะห์ส านักงานใหญ่ ผูว้ิจยัจึงเสนอผลการวิจยัท่ี 

พบว่า ผลิตภัณฑ์สินเช่ือของธนาคารมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับมากท่ีสุด จึงต้องให้ความส าคญั 

รองลงมาคือ ประเภทของสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัมีความหลากหลาย ระยะเวลาในการผอ่นช าระคืนมี 

  ความเหมาะสม วงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บอนุมติัเท่ากบัวงเงินขอกู ้และ ระยะเวลาในการผอ่นช าระคืนมี

ความเหมาะสม ตามล าดบั 

                ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

สินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารอาคารสงเคราะห์ส านักงานใหญ่ ผูว้ิจยัจึงเสนอผลการวิจยัท่ี พบว่า 

อตัราดอกเบ้ียท่ีหลากหลายรูปแบบ(เช่นอตัราดอกเบ้ียคงท่ีขั้นบนัได อตัราดอกเบ้ีย 

  ลอยตวั และอตัราดอกเบ้ียคงท่ี) มากท่ีสุด รองลงมาคือ ก าหนดอตัราดอกเบ้ียอยูใ่นระดบัท่ี 
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 แข่งขนักับธนาคารอ่ืนได้ มีการลดอตัราดอกเบ้ียให้อย่างเหมาะสม ประเภทอตัราดอกเบ้ียของ

ธนาคารน่าสนใจ และอตัราค่าธรรมเนียมในการยืน่ขอสินเช่ือมีความน่าสนใจ ตามล าดบั 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีความสัมพันธ์ต่อการ

ตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารอาคารสงเคราะห์ส านักงานใหญ่ ผูว้ิจยัจึง

เสนอผลการวิจยัท่ี พบว่า สถานท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทางมาติดต่อใชบ้ริการ มากท่ีสุด รองลงมา

คือ ช่องทางในการติดต่อท่ีสะดวกและเข้าถึงง่าย สามารถใช้บริการผ่านM0bile Banking(GHB 

ALL)เพื่อท าธุรกรรมทางการเงิน(ติดตามการอนุมติัสินเช่ือ,ช าระค่างวด)มีความสะดวกรวดเร็วไม่

ซับซ้อน สามารถยื่นขอสินเช่ือผ่านแอพพลิเคชัน่ของธนาคารได ้และสามารถยื่นขอสินเช่ือได้จาก

ทุกสาขา 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีความสัมพันธ์ต่อการ

ตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารอาคารสงเคราะห์ส านักงานใหญ่ ผูว้ิจยัจึง

เสนอผลการวิจยัท่ี พบว่า สถานท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทางมาติดต่อใชบ้ริการ มากท่ีสุด รองลงมา

คือ ช่องทางในการติดต่อท่ีสะดวกและเข้าถึงง่าย สามารถใช้บริการผ่านM0bile Banking(GHB 

ALL)เพื่อท าธุรกรรมทางการเงิน(ติดตามการอนุมติัสินเช่ือ,ช าระค่างวด)มีความสะดวกรวดเร็วไม่

ซับซ้อน สามารถยื่นขอสินเช่ือผ่านแอพพลิเคชัน่ของธนาคารได ้และสามารถยื่นขอสินเช่ือได้จาก

ทุกสาขา 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 

           1. การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาภาพมุมกวา้งเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินเลือกใช้

บริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ส านกังานใหญ่ ท่ีเจาะจงวา่เป็นสินเช่ือท่ี

อยู่อาศยัของธนาคารอาคารสงเคราะห์แต่ไม่ระบุพาะเจาะจงลงไปถึงตวัผลิตภณัฑ์สินเช่ือท่ีลูกคา้

ไดม้าท าการขอใหสิ้นเช่ือท่ีอยูอ่าศยัวา่ผลิตภณัฑไ์หนท่ีลูกคา้นิยมมาใชสิ้นท่ีอยูอ่าศยัมากท่ีสุด  

          2. ควรท าการขยายขอบเขตงานวิจยัให้กวา้งขึ้น โดยท าการศึกษาและวิจยัลูกคา้ท่ีเลือกใช้

บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์นอกเหนือจากส านักงานใหญ่และควร

ท าการศึกษาสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารพาณิชยอ่ื์นๆดว้ย เน่ืองจากเกณฑก์ารพิจารณาสินเช่ือของ

แต่ละธนาคารมีหลกัเกณฑท่ี์ไม่เหมือนกนั ซ่ึงจะท าใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีหลากหลายจากทุกธนาคาร เพื่อ

เป็นประโยชน์ในการน าไปวิเคราะห์และปรับปรุงผลิตภณัฑสิ์นเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศยัให้ตรงตามความ

ตอ้งการของลูกคา้มากยิง่ขึ้น 
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