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บทคดัย่อ 

การวจิยัครัง้ที่มวีตัถุประสงค์ 1) เพื่อศกึษาการตดัสนิใจใชบ้รกิารสนิเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยัของ

ลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 2) เพื่อศกึษาการตดัสนิใจใช้

บรกิารสนิเชื่อเพือ่ทีอ่ยู่อาศยัของลกูคา้ธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

จําแนกตามปัจจยัพื้นฐานด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชพี ระดบัการศกึษา 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 3) เพือ่ศกึษาปัจจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิาร

สนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยัของลกูคา้ธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ลูกคา้ของธนาคารอาคารสงเคราะหท์ีม่าใชบ้รกิารสนิเชื่อที่

อยู่อาศยัในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล จํานวน 400 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืใน

การเกบ็รวบรวมขอ้มลู วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รูป สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยัคอื ค่ารอ้ยละ 

คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน คา่ t-test และ one-way ANOVA ในกรณีพบความแตกต่างอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถติใิชก้ารทดสอบรายคูโ่ดยวธิ ีScheffe’ 
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ผลการวจิยั พบว่า ลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่มาใชบ้รกิารสนิเชื่อที่อยู่อาศยัในเขต

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล มรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาดที่

มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสนิเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยัของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขต

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า ลูกคา้ส่วน

ใหญ่มรีะดบัความคดิเห็นเกี่ยวกบัปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการตดัสนิใจใช้

บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปรมิณฑล ด้านผลติภณัฑ์และบรกิาร ซึ่งมคี่าเฉลีย่สูงที่สุด รองลงมาคอื ด้านบุคลากรผูใ้หบ้รกิาร 

ดา้นสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ และดา้นทําเลทีต่ ัง้และช่องทางการจดัจําหน่าย ซึ่งมคี่าเฉลีย่ตํ่าทีสุ่ด 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ลูกคา้ทีม่เีพศ อายุ สถานภาพ อาชพี ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่

ต่อเดอืน ทีแ่ตกต่างกนั มรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อ

การตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขต

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑลทีแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

คาํสาํคญั : ปัจจยัสว่นประสมการตลาด การตดัสนิใจ 

 

Abstract 

This research had the objective 1) to study decision-making to use house loan service 

of customers of Government Housing Bank in Bangkok and Its Vicinity 2) to study decision-

making to use house loan service of customers of Government Housing Bank in Bangkok 

and Its Vicinity classified by basic demographic factors including sex, age, status, occupation, 

education level, average monthly income 3) to study market mix factors influencing decision-

making to use house loan service of customers of Government Housing Bank in Bangkok 

and Its Vicinity. 

The sample group used in the research were 400 customers of the Government 

Housing Bank that used the house loan service in Bangkok and Its Vicinity.  

The questionnaire was used as a tool in collecting data. The data were analyzed by an 

application software. The statistics used in the research were percentage, means, standard 

deviation, t-test and one-way ANOVA in case finding statistically significant difference, the 

pair test was conducted by Scheffe’ method. 
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The research result was found that customers of Government Housing Bank who used the 

service who lived in Bangkok and Its Vicinity had opinion on market mix factors influencing decision-

making to use house loan service of customers of Government Housing Bank in Bangkok and Its 

Vicinity in the overall picture was at a high level. When considering on each aspect, it was found 

that most customers had opinion level on market mix factors influencing decision-making to use 

house loan service of customers of Government Housing Bank in Bangkok and Its Vicinity on 

product and service had the highest means and then it was service provider personnel aspect, 

physical environment aspect and location aspect and distribution channel aspect had the lowest 

means. The hypothesis test result was found that customers with different sex, age, status, 

occupation, educational level, average monthly income had different opinion level on market mix 

factors influencing decision-making to use house loan service of customers of Government Housing 

Bank in Bangkok and Its Vicinity with statistical significance at the level of 0.05. 

Keywords: Market mix factor, Decision-making 

 

บทนํา 

การซื้อที่อยู่อาศัยให้ตรงกับความต้องการต้องพิถีพิถันในทุกขัน้ตอนไม่ว่าจะเป็น 

ผู้ซื้อ  ผู้ เช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือผู้ที่ เลือกสร้างบ้านหลังใหม่ตามแบบฉบับของตัว เอง 

นอกเหนือไปจากความจาํเป็นหรอืความตอ้งการทีแ่ตกต่างไปในแต่ละคนทีนํ่ามาใชเ้ป็นเกณฑค์น้หา

หรอืเลอืกที่อยู่ที่ตอบโจทย์ของแต่ละคน มปัีจจยัที่มบีทบาทสําคญัอกีมากที่ไม่ควรมองขา้มและมี

อทิธพิลต่อการเลอืกทีอ่ยู่อาศยัแตกต่างกนัมากขึน้ ตัง้แต่ช่วงอายหุรอืไลฟ์สไตลท์ีอ่าจเป็นจุดเปลีย่น

สําคัญ ทัง้ในด้านสถานะทางการเงิน อาชีพหรือหน้าที่การงาน รูปแบบการอยู่อาศัย/สถานะ

ความสมัพนัธใ์นครอบครวัเป็นอกีปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกทีอ่ยูอ่าศยัเช่นกนั ซึง่อาจทําใหแ้ผน

เลอืกทีอ่ยูอ่าศยัทีเ่คยตัง้ไวเ้ปลีย่นไปจากเดมิ  

ทัง้น้ีสถานการณ์ภาคธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ยงัคงต้องเผชญิกบัทัง้ปัจจยับวกและปัจจยัลบ 

โดยในส่วนของปัจจัยบวกประกอบด้วย การมีมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ (ลด

ค่าธรรมเนียมการโอนและค่าจดจํานองเหลอืรอ้ยละ 0.01 รวมถงึการขยายไปสู่บ้านมอืสอง) มกีารผ่อน

คลายมาตรการ ผ่อนปรน LTV ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะช่วยใหม้กีารซื้อบา้นเพิม่

มากขึน้  
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การดาํเนินงานของธนาคารอาคารสงเคราะห ์(ธอส.) ในปี 2563 ทีผ่่านมานบัไดว้่าเป็นอกีปี

หน่ึงที่ผลการดําเนินงานของธนาคารในด้านการปล่อยสนิเชื่อที่อยู่อาศยัมกีารขยายตวัท่ามกลาง

ปัญหา ทัง้จากการชะลอตวัทางเศรษฐกจิตอ่เน่ืองจากปีก่อน และจากการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโค

โรนา (COVID-19) ตวัเลขสนิเชื่อที่อยู่อาศยัปล่อยใหม่ผ่านผลติภณัฑ์สนิเชื่อต่าง ๆ ของธนาคาร

อาคารสงเคราะห ์

จากความสาํคญัและสถานการณ์การตลาดของสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยัผูว้จิยัจงึไดศ้กึษาปัจจยัทีม่ี

ผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์

ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล  โดยศกึษาส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการเลอืกใช้

บรกิารสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั พรอ้มทัง้ศกึษาปัญหาในการใชบ้รกิารสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยัของลูกคา้ธนาคาร

อาคารสงเคราะห ์เพือ่เป็นแนวทางในการนําขอ้มลูไปใชใ้นการวางแผนทางการตลาดกาํหนดกลยทุธ์

ในการแขง่ขนั และการสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั  

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1.   เพื่อศึกษาการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของลูกค้าธนาคารอาคาร

สงเคราะหใ์นเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

2.   เพือ่ศกึษาการตดัสนิใจใชบ้รกิารสนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยัของลกูคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล จําแนกตามปัจจยัพืน้ฐานดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ 

สถานภาพ อาชพี ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

3.   เพื่อศกึษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารสนิเชื่อ

เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยัของลกูคา้ธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล   

 

ขอบเขตของการวิจยั 

1.ด้านประชากร  

ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัน้ีคอืลูกคา้ของธนาคารอาคารสงเคราะหท์ีม่าใชบ้รกิารสนิเชื่อที่

อยูอ่าศยัในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล  

2.ด้านเน้ือหา 

2.1 ตวัแปรอสิระ  

  ลกัษณะปัจจยัพื้นฐานด้านประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ 

อาชพี ระดบัการศกึษา และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะหท์ีม่าใชบ้รกิาร

สนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยัในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
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2.2 ตวัแปรตาม  

  ลักษณะปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7P ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์และ

บริการ ด้านราคา ด้านการจดัจําหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ด้าน

สิง่แวดลอ้มกายภาพ ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร 

3.ด้านพืน้ท่ี 

  ศกึษาในเขตพืน้ทีข่องธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

4.ด้านระยะเวลา  

  ระยะเวลาในการดาํเนินการศกึษาวจิยัโดยเริม่ศกึษาตัง้แต่เดอืน กุมภาพนัธ ์พ.ศ.2565 

จนถงึเดอืน เมษายน พ.ศ.2565 รวมระยะเวลา 3 เดอืน 

 

ประโยชน์ท่ีได้รบัจากการวิจยั 

1.   ทําใหท้ราบถงึปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารสนิเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยัของลูกคา้

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล เพื่อเป็นแนวทางในการปรบัปรุง

และ พฒันาวางแผนการทาํงานเพือ่เป็นแบบแผนการทาํงานทีด่ขีองธนาคารอาคารสงเคราะหต์่อไป  

2.   ทาํใหท้ราบพฤตกิรรมการใชบ้รกิารดา้นสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยัของธนาคารอาคารสงเคราะห์

ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล สามารถทราบถงึพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของลกูคา้ พรอ้มทัง้

ทราบขอ้บกพร่องปัญหาและสามารถนําความคดิเหน็ทีไ่ดม้าวางแผนปรบัปรุงรปูแบบการใหบ้รกิาร

ตลอดจนระบบการทาํงานใหม้ปีระสทิธภิาพ เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ทีม่าใชบ้รกิารให้

มากยิง่ขึน้ 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ตวัแปรอิสระ (X)     ตวัแปรตาม (Y) 

 

 

 

 

 

ปัจจยัพืน้ฐานด้านประชากรศาสตร ์

-เพศ 

-อาย ุ

-สถานภาพ 

-อาชพี 

-ระดบัการศกึษา 

-รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด 7P 

-ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 

-ดา้นราคา 

-ดา้นการจดัจาํหน่าย 

-ดา้นสง่เสรมิการตลาด 

-ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้รกิาร 

-ดา้นสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ 

-ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร 
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สมมติฐานการวิจยั 

1.   ปัจจยัพื้นฐานด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชพี ระดบัการศกึษา 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนั มรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาด

ที่มผีลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารสนิเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยัของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขต

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑลทีแ่ตกต่างกนั  

วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 

ศิริวรรณ เสรีร ัตน์ , ปริญ ลักษิตานนท์ และศุภร เสรีร ัตน์ .  (2546) ได้กล่าวไว้ว่า  

การใช้ส่วนประสมทางการตลาด สําหรบัธุรกิจด้านบริการ ประกอบด้วยปัจจยั 7 ด้าน คือด้าน

ผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นสง่เสรมิการตลาด ดา้นบุคคล หรอืพนกังาน 

ดา้นการสรา้งและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ  

แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้องกบัการตดัสินใจซ้ือ 

Kotler (2000) กล่าวว่า การตดัสนิใจซื้อของผู้บรโิภคเกิดจากปัจจยัภายใน คอื แรงจูงใจ 

การรบัรู ้การเรยีนรู ้บุคลกิภาพและทศันคต ิจะแสดงใหเ้หน็ถงึความตอ้งการและตระหนกัอยู่ภายใน

ใจว่ามสีนิค้าให้เลอืกมากมาย กจิกรรมที่มผีู้บรโิภคเขา้มาเกี่ยวขอ้งสมัพทัธ์กบัขอ้มูลที่มอียู่หรอื

ขอ้มลูทีฝ่่ายผูผ้ลติใหม้าและสดุทา้ยคอืการประเมนิคา่ของทางเลอืกเหล่านัน้ 

แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

Schiffman and Kanuk (1994 )  พฤติกรรมผู้บริโภค เ ป็นการศึกษาปัจเจกบุคคล  

กลุ่มบุคคล หรอืองค์การ และกระบวนการที่พวกเขาเหล่านัน้ใช้เลอืกสรร รกัษา และกําจดัสิง่ที่

เกี่ยวกบัผลติภณัฑ์ บรกิาร ประสบการณ์ ซึ่งกระบวนการในการตดัสนิใจที่มผีลต่อการแสดงออก

พฤตกิรรมซึง่ผูบ้รโิภคทําการคน้หา การซื้อ การใช ้การประเมนิผล การใชส้อยผลติภณัฑ ์และการ

บรกิาร ซึง่คาดวา่จะสนองความตอ้งการของเขา  

ผลงานวิจยัทีเ่กีย่วข้อง 

นราธปิ คุณาสวสัดิ ์(2564) ไดศ้กึษาเรื่อง การตดัสนิใจใชบ้รกิารสนิเชื่อเพื่อทีอ่ยู่อาศยัของ

ลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ในจงัหวดัชลบุรี พบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่ศึกษา

ทัง้หมด 7 ตวัแปร มผีลการศกึษาสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานจาํนวน 3 ตวัแปร แบ่งเป็น ดา้นราคา คอื 
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ดา้นการไดร้บัการยกเวน้ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เกี่ยวกบัการกู้ ดา้นกระบวนการ คอืดา้นการพฒันา

กระบวนการใหบ้รกิารและลดขัน้ตอนการดําเนินการเพือ่อํานวยความสะดวกและรวดเรว็มากยิง่ขึน้ 

ดา้นการสง่เสรมิการตลาด คอื ดา้นโปรโมชัน่ต่าง ๆ สามารถกระตุน้การตดัสนิใจใชบ้รกิาร 

ศริปิระภา บรรจงช่วย (2562) ได้ศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร

สนิเชื่อเพือ่ทีอ่ยู่อาศยักบัธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นเขตกรุงเทพและปรมิณฑล ผลการศกึษาปัจจยั

ที่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารสนิเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยัของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขต

กรุงเทพและปรมิณฑล ในภาพรวม พบวา่ลกูคา้คาํนึงถงึปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจอยูใ่นระดบัมาก

และดา้นทีม่คี่าเฉลีย่มากทีสุ่ดคอื ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ผูบ้รหิารควรนําขอ้มูลในแต่ละด้านมา

พิจารณาแก้ไขปรับปรุงพัฒนาให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ควรให้ความสําคัญใน

ประสทิธภิาพของใหบ้รกิารสนิเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยัและเน้นการใหบ้รกิารที่มกีระบวนการใหส้นิเชื่อ

เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยัทีม่ศีกัยภาพ เพือ่ใหล้กูคา้ทีม่าใชบ้รกิารเกดิความพอใจและมปีระโยชน์สงูสดุ 

วริศรา แช่มช้อย (2562) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อ 

ที่อยู่อาศยักบัธนาคารอาคารสงเคราะห ์ในจงัหวดัชลบุร ีจากการวจิยัพบว่า ปัจจยัที่ส่งผลต่อการ

เลอืกใชบ้รกิารสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั ในจงัหวดัชลบุร ีทีร่ะดบันัยสําคญัทางสถติ ิ0.10 ไดแ้ก่ 1) ปัจจยั

ส่วนบุคคลด้านสถานภาพการสมรส ระดบัการศกึษาสูงสุด อาชพี 2) ปัจจยัเกี่ยวกบัลกัษณะที่อยู่

อาศัยด้านช่องทางข้อมูลข่าวสารสินเชื่อที่อยู่อาศัย และ 3) ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้าน

ผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นทําเล ทีต่ ัง้ และช่องทางการจดัจําหน่าย ดา้นส่งเสรมิทางการตลาด ดา้น

บุคลากรผูใ้หบ้รกิาร ดา้นสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ และดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร  

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

ระเบียบวิธีการวิจยั 

การคน้ควา้อสิระครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative research) โดยใชเ้ครื่องมอืหลกั

ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู คอื แบบสอบถามอเิลก็ทรอนิกส ์เป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูและ

ทาํการวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติดิว้ยโปรแกรมสาํเรจ็รปู 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ลูกคา้ของธนาคารอาคารสงเคราะหท์ีม่าใชบ้รกิารสนิเชื่อทีอ่ยู่

อาศยัในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี ไดม้าโดยวธิกีารการเลอืกตวัอยา่งเพือ่นํามาศกึษาจะใชก้าร

สุ่มตัวอย่างจากลูกค้าของธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่มาใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยในเขต

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล เพือ่ใหไ้ดต้วัอยา่งทีเ่ป็นตวัแทนทัง้หมด ทางผูว้จิยัไมท่ราบจาํนวนของ 
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ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล เป็นจํานวนที่แน่นอน ขนาดของกลุ่มตวัอย่างจงึใช้

วิธีการกําหนดกลุ่มตัวอย่างโดยการเปิดตารางของ Yamane (1973) โดยที่กําหนดค่าความ

คลาดเคลื่อนของการสุ่มตวัอย่างทีย่อมรบัไดท้ี ่0.05 จงึทําใหม้รีะดบัความเชื่อมัน่ที ่95% โดยผลจาก

การเปิดตารางขนาดกลุ่มตวัอย่างพบว่า ขนาดของกลุ่มตวัอย่างที่จะต้องทําการศกึษาจํานวน 400 

ตวัอยา่ง และสุม่ตวัอยา่งแบบไมอ่าศยัความน่าจะเป็น ดว้ยวธิกีารสุม่แบบสะดวก 

เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 

เครื่องมอืที่ใช้ในการศกึษาครัง้น้ี คอื แบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วจิยัสร้างขึ้นจาก

กรอบแนวคดิ จากการศกึษาแนวคดิทฤษฎนีกัวชิาการ เอกสาร และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ผูว้จิยัได้

ปรบัปรุงขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ซึ่งมรีายละเอยีดของขัน้ตอนในการสรา้ง

เครือ่งมอืโดยแบ่งออกเป็น 2 สว่นคอื 

ส่วนที ่1 แบบสอบถามเกีย่วกบัปัจจยัพืน้ฐานดา้นประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ 

สถานภาพอาชพีหลกั ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อ 

การตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขต

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ประกอบไปด้วยขอ้คําถามซึ่งครอบคลุมปัจจยั 7 ด้าน ดงัน้ี ด้าน

ผ ลิ ต ภัณ ฑ์  ด้ า น ร า ค า  ด้ า น ส ถ า น ที่  ด้ า น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ต ล า ด  ด้ า น บุ ค ล า ก ร 

 ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร และดา้นการสรา้งและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ ซึง่ในการวเิคราะห์

ขอ้มลูเกีย่วกบัระดบัการใชปั้จจยัตามแบบของ ลเิคอรท์ (Likert Scale) ทีม่คีําตอบใหเ้ลอืก 5 ระดบั 

(5-มรีะดบัมากทีส่ดุ และ 1-มรีะดบัน้อยทีส่ดุ) 

สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 

ผู้วจิยัทําการวจิยัเรื่อง ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารสนิเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยัของ

ลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล โดยเลือกใช้สถิติในการ

วเิคราะหข์อ้มลู ดงัน้ี 

1.สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistic) ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูดงัน้ี 

  ใชค้่ารอ้ยละ (Percentage) และค่าความถี ่(Frequency) กบัตวัแปรทีม่รีะดบัการวดั

เชงิกลุ่ม ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์เพศ อายุ สถานภาพอาชพีหลกั ระดบัการศกึษา รายได้

เฉลีย่ต่อเดอืน 

  ใชค้่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กบัตวัแปร

ทีม่รีะดบัการวดัเชงิปรมิาณ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้
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บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปรมิณฑล 

2.สถติอินุมาน (Inferential Statistic) ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูดงัน้ี 

  เพื่อศกึษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารสนิเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยัของลูกค้า

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล โดยจําแนกตามเพศ จะใช้การ

วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติกิารทดสอบ t-test 

  เพื่อศกึษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารสนิเชื่อเพื่อทีอ่ยู่อาศยัของลูกค้า

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล โดยจําแนกตาม อายุ สถานภาพ

อาชีพหลัก ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความ

แปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนําไปสู่การเปรียบเทียบ

คา่เฉลีย่เป็นรายคู ่โดยการใชว้ธิกีารของ LSD (Least Significant Difference) 

 

สรปุผลการวิจยั 

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจยัเรื่อง ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ

สนิเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยัของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

สามารถสรุปผลการวจิยัได ้ดงัน้ี 

ผลการวเิคราะห์ปัจจยัพื้นฐานด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ 

อาชพี ระดบัการศกึษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน พบว่า ลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่มาใช้

บรกิารสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยัในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศ

หญิง มีอายุระหว่าง 40 - 49 ปี มีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน ประกอบอาชีพหลักพนักงาน

รฐัวสิาหกจิ ซึง่มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ี มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน มากกวา่ 60,000 บาท 

ผลการวเิคราะหปั์จจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารสนิเชื่อ

เพื่อที่อยู่อาศยัของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พบว่า 

ลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่มาใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปรมิณฑล มรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจ

ใช้บรกิารสนิเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยัของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปรมิณฑล โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า ด้านผลติภณัฑ์และบรกิาร ซึ่งมี

ค่าเฉลีย่สงูทีสุ่ด รองลงมาคอื ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้รกิาร ดา้นสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ และดา้นทาํเล

ทีต่ ัง้และชอ่งทางการจดัจาํหน่ายซึง่มคีา่เฉลีย่ตํ่าทีส่ดุ ตามลาํดบั  
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ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ t-test กับตัวแปร 

ดา้นเพศ เป็นการหาความแตกต่างของค่าเฉลีย่ 2 กลุ่ม และใชส้ถติคิวามแปรปรวนทางเดยีว f-test 

(One – way ANOVA) กบัตวัแปรดา้นอายุ สถานภาพ อาชพี ระดบัการศกึษา และรายไดเ้ฉลีย่ต่อ

เดือนต่างกัน เป็นการหาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่มากกว่า 2 กลุ่ม ซึ่งผลการวิเคราะห์มี

รายละเอยีด ดงัต่อไปนี้ 

สมมตฐิานที่ 1 ลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลที่มี

เพศแตกต่าง มีระดบัความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ

ตดัสนิใจใชบ้รกิารสนิเชื่อเพื่อทีอ่ยู่อาศยัของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นเขตกรุงเทพมหานคร

และปรมิณฑลทีแ่ตกต่างกนั โดยภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

.05 

สมมติฐานที่ 2 ลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ทีม่อีายุแตกต่างกนั ใหค้วามสําคญักบัปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการตดัสนิใจใช้

บรกิารสนิเชื่อเพือ่ทีอ่ยู่อาศยัของลกูคา้ธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล

ทีแ่ตกต่างกนั โดยภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

สมมตฐิานที่ 3 ลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลที่มี

สถานภาพแตกต่างกนั มรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อ

การตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขต

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑลทีแ่ตกต่างกนั โดยภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั .05 

สมมตฐิานที่ 4 ลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลที่มี

อาชพีหลกัแตกต่างกนั มรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อ

การตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขต

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑลทีแ่ตกต่างกนั โดยภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั .05 

สมมติฐานที่ 5 ลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลที่มี

ระดบัการศกึษาแตกต่างกนั มรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีล

ต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขต

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑลทีแ่ตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 6 ลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลที่มี

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาดที่
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มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขต

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑลทีแ่ตกต่างกนั โดยภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 

การอภิปรายผล 

จากผลการวจิยั เรือ่ง ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารสนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยัของลกูคา้

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล มผีลการทดสอบสมมตฐิาน ซึ่ง

สามารถอภปิรายผล ไดด้งัน้ี 

ผลการวเิคราะห์ปัจจยัพื้นฐานด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ 

อาชพี ระดบัการศกึษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน พบว่า ลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่มาใช้

บรกิารสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยัในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศ

หญิง มีอายุระหว่าง 40 - 49 ปี มีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน ประกอบอาชีพหลักพนักงาน

รฐัวสิาหกิจ ซึ่งมรีะดบัการศึกษาปรญิญาตร ี มรีายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 60,000 บาท ซึ่ง

สอดคลอ้งกบังานวจิยั นราธปิ คุณาสวสัดิ ์(2564) ไดศ้กึษาเรื่อง การตดัสนิใจใชบ้รกิารสนิเชือ่เพือ่ที่

อยู่อาศยัของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นจงัหวดัชลบุร ีผลการศกึษาพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญงิ อายุ 30-40 ปี สถานภาพโสด/หมา้ย/หย่ารา้ง ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีอาชพีขา้ราชการ/

พนกังานรฐัวสิาหกจิ 

ผลการวเิคราะหปั์จจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารสนิเชื่อ

เพื่อที่อยู่อาศยัของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พบว่า 

ลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่มาใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปรมิณฑล มรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจ

ใช้บรกิารสนิเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยัของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปรมิณฑล โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี

ระดบัความคดิเห็นเกี่ยวกบัปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิาร

สนิเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยัของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ซึง่มคีา่เฉลีย่สงูทีส่ดุ เมือ่พจิารณารายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามสว่น

ใหญ่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด คือ ความมัน่คง ความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงธนาคาร ซึ่ง

สอดคล้องกบังานวจิยั  ศริปิระภา บรรจงช่วย (2562) ได้ศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจ

เลอืกใชบ้รกิารสนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยู่อาศยักบัธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นเขตกรุงเทพและปรมิณฑล จาก

การวจิยัพบว่า ลูกคา้คํานึงถงึปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจอยู่ในระดบัมากและดา้นทีม่คี่าเฉลีย่มาก
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ทีสุ่ดคอืดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิการตดัสนิใจซื้อ ศริวิรรณ เสรรีตัน์, ปรญิ 

ลกัษิตานนท์ และศุภร เสรรีตัน์ (2546, หน้า 219) กล่าวว่า ขัน้ตอนในการตดัสนิใจซื้อ (Buying 

decision process) ของผูบ้รโิภคจะผา่นกระบวนการ 5 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ความตอ้งการ ทางเลอืก การ

ประเมนิทางเลือก การตดัสนิใจและพฤติกรรมหลงัการซื้อ  จากแนวคดิ พบว่า การประเมนิผล

ทางเลอืก หมายถงึ จากขอ้มูลต้องนํามาพจิารณาเลอืกสนิคา้ต่าง ๆ โดยผ่านคุณสมบตัขิองสนิคา้ 

เช่น รูปทรง บรรจุภณัฑ์ โดยให้ประเมนิความสําคญัสําหรบัคุณสมบตัิสนิค้าใหม่ คอื เรื่องราคา

เหมาะสมกบัคุณภาพและความเชือ่ถอืของแบรนดส์นิคา้ หากไดนํ้าไปเปรยีบเทยีบกบัแบรนดอ์ื่น  

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั 

    จากผลการวิจยั ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะในการดําเนินการแก้ไขปัญหารวมถึงการ

ปรบัปรุงและพฒันา เพือ่นํามาปรบัปรุงการใหบ้รกิารลกูคา้ และเป็นการตอบสนองความตอ้งการของ

ลูกคา้ ซึง่ถอืไดว้า่เป็นการสรา้งการไดเ้ปรยีบทางดา้นคูแ่ขง่และความพงึพอใจในคุณภาพการบรกิาร

ในระดบัทีด่ขี ึน้ต่อไปในอนาคต ดงัน้ี 

   ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ ธนาคารควรใหค้วามสําคญัในการมุ่งเน้นสรา้งความ

มัน่คง ความน่าเชื่อถอืและชื่อเสยีงธนาคาร และสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่เีพื่อสรา้งความเชื่อมัน่ภายใต้

วสิยัทศัน์ของธนาคารอาคารสงเคราะห ์“ธนาคารทีด่ทีีส่ดุสาํหรบัการมบีา้น” 

   ด้านราคา ธนาคารควรใหค้วามสาํคญัในการออกผลติภณัฑท์ีม่อีตัราดอกเบีย้และ

ระดบัอตัราดอกเบีย้ทีเ่หมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสั

โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและไทยอย่างรุนแรง จากการที่มี

มาตรการปิดเมอืงเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ส่งผลใหก้จิกรรมทางเศรษฐกจิหยุดชะงกั ภาคธุรกจิ

และลูกจ้างมีรายได้ลดลง ขาดสภาพคล่อง และมีความสามารถในการชําระหน้ีตํ่าลง ส่งผลต่อ

คุณภาพสนิเชือ่ และกระทบต่อความเชือ่มัน่ในระบบการเงนิโดยรวม 

  ด้านทําเลท่ีตัง้และช่องทางการจดัจาํหน่าย ธนาคารได้กําหนดตําแหน่งทาง

ยุทธศาสตร์ เพื่อเป้าหมายระยะยาวในการมุ่งสู่การเป็น The Best Housing Bank โดยมุ่งเน้นการ

ปรับกลยุทธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น ธนาคารควรยังให้

ความสาํคญักบัตําแหน่งทีต่ ัง้ของสาขาสะดวกต่อการใชบ้รกิาร เพือ่ใหลู้กคา้เกดิความสะดวกในการ

ตดิต่อใชบ้รกิารกบัธนาคาร  
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  ด้านการส่งเสริมการตลาด ธนาคารควรให้ความสําคญักบัพนักงานธนาคารใน

การใหค้ําแนะนําและคําปรกึษาการใชบ้รกิารได้อย่างถูกต้องรวดเรว็และเขา้ใจง่าย และควรมกีาร

เพิม่ช่องทางการโฆษณาประชาสมัพนัธผ์่านสือ่ต่าง ๆ ใหค้รอบคลุมกลุ่มลูกคา้ทีม่คีวามสนใจในการ

ใชบ้รกิารสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยั 

  ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ธนาคารควรให้ความสําคญักบัคุณภาพการให้บรกิาร

ของพนกังานธนาคาร เช่น กล่าวคาํยนิดตีอ้นรบัและยิม้แยม้ แจ่มใสและความรูค้วามสามารถในการ

ใหค้าํแนะนําในการใหบ้รกิาร เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

  ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ธนาคารควรให้ความสําคัญกับนโยบาย 

ทีช่ดัเจนในการอํานวยความสะดวกแก่ลูกคา้ทีใ่ชบ้รกิารธนาคาร ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น ธนาคารควรจดัให้มกีารคดักรองอุณหภูมิ

เบื้องต้นของทัง้พนักงานและลูกคา้ และทําความสะอาดวสัดุ อุปกรณ์ พืน้ทีท่ีม่กีารสมัผสัร่วมอย่าง

สมํ่าเสมอ เช่น เคาน์เตอร ์ทีน่ัง่ ทีก่ดบตัรควิ หรอื กําหนดบรเิวณสาํหรบัใหลู้กคา้กดบตัรควิและรอ

ควิ จํากดัจํานวนลูกคา้ทีม่าใชบ้รกิารในสาํนักงานแต่ละครัง้ เพื่อไม่ใหแ้ออดัจนเกนิไป จดัแถวทีร่อ

คอยเพือ่ไม่ใหลู้กคา้ยนืหรอืนัง่ชดิกนัเกนิไป โดยเวน้ระยะห่างอยา่งน้อย 1-2 เมตร และควรมฉีากใส

กัน้ระหว่างลูกคา้และพนกังานธนาคารทีเ่คาน์เตอรบ์รกิารทุกจุด เพื่อป้องกนัและลดความเสีย่งการ

สมัผสัละอองฝอยน้ําลายทีม่าจากการพดู หรอืจากการหายใจทัง้ 2 ฝ่าย ในระดบัประชดิคอืไม่เกนิ 2 

เมตร เป็นตน้  

  ด้านกระบวนการให้บริการ ธนาคารควรใหค้วามสําคญักบัช่องทางในการชําระ

หน้ีสนิเชื่อ งา่ย สะดวก หลากหลาย เพือ่ดงึดดูลูกคา้และเพิม่โอกาสในการแขง่ขนักบัคู่แขง่ทีม่ากขึน้

ได ้ 

ข้อเสนอแนะเพือ่การศึกษาวิจยัครัง้ต่อไป 

  1.  ควรศกึษาสภาพปัญหา ปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารสนิเชื่อเพื่อที่อยู่

อาศยัของลกูคา้ธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

  2.  ควรศึกษาอาชีพที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันภายใต้บริบทของการ

ใหบ้รกิารของธนาคาร ไดแ้ก่อาชพีกลุ่มเกษตรกรรม อาชพีอสิระ 

  3.  ควรศกึษากระบวนการเลอืกใชบ้รกิารธนาคารของลูกคา้ เพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบ

ความต้องการของลูกค้าที่กําลงัตดัสนิใจใช้บรกิารสนิเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยัของลูกค้าธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อนํามาเป็นเกณฑ์ในการสร้างมาตรฐานของ

ธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นอนาคต 

เอกสารอ้างอิง 
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