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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั เรื่ อง การตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การสิ นเชื่ อที่ อยู่อาศัยกับธนาคาร พาณิ ชย์ของ
ผูใ้ ช้บริ การในเขตดอนเมือง มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัยกับ
ธนาคารพาณิ ช ย์ข องผูใ้ ช้บ ริ ก ารในเขตดอนเมื อง ได้แก่ การตัดสิ นใจเลื อกใช้บ ริ ก ารสิ นเชื่ อ กลุ่ ม
ตัวอย่า ง คื อ ผูใ้ ช้บ ริ ก ารในเขตดอนเมื อง จานวน 400 คน เครื่ องมื อที่ ใ ช้ใ นการรวบรวมข้อมู ล คื อ
แบบสอบถาม ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าความถี่ ค่า
ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรี ยบเทียบใช้สถิ ติการทดสอบแบบ
t-test ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One -Way ANOVA) หากพบความแตกต่าง
จะนาไปเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่โดยใช้วธิ ี ของ LSD
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ผลการวิจยั พบว่า 1) ผูใ้ ช้บริ ก ารในเขตดอนเมื อง จานวน 400 คน ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย
จานวน 107 คน และเพศหญิง จานวน 293 คน ส่ วนใหญ่มีอายุ 40-49 ปี รองลงมาคือ 30-39 ปี ส่ วน
ใหญ่ มีสถานภาพ สมรส/อยูด่ ว้ ยกัน รองลงมาคือ โสด ส่ วนใหญ่ มีระดับการศึกษา ระดับปริ ญญาตรี
รองลงมาคือ สู งกว่าปริ ญญาตรี ส่ วนใหญ่ มีอาชี พเป็ น พนักงานบริ ษทั เอกชน/ลู กจ้าง รองลงมาคื อ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ส่ วนใหญ่ มีรายได้ 30,001-45,000 บาท รองลงมาคือ 15,001-30,000 บาท
2.) ปั จจัยด้านลักษณะที่อยูอ่ าศัย ผูใ้ ช้บริ การในเขตดอนเมือง ส่ วนใหญ่ มีที่อยูอ่ าศัย บ้านเดี่ยว/
บ้านแฝด รองลงมาคือ ทาวน์เฮ้าส์ /ทาวน์โฮม ส่ วนใหญ่ มีราคาที่อยูอ่ าศัย 3,000,001 – 5,000,000 บาท
รองลงมาคือ ราคา 1,000,001-3,000,000 บาท ส่ วนใหญ่ มีวตั ถุประสงค์ เพื่ออยูอ่ าศัยเท่านั้น รองลงมา
คื อ เพื่ อเก็ ง ก าไร ส่ วนใหญ่ มี ท าเลที่ ต้ งั และสภาพแวดล้อมโดยรอบที่ อยู่อาศัย ตลาดสด /ตลาดนัด
รองลงมาคือห้างสรรพสิ นค้า/ร้านสะดวกซื้ อ
3) การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่ อที่อยู่อาศัยกับธนาคารพาณิ ชย์ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การอยู่ในระดับมากที่สุด คือ วงเงินสิ นเชื่ อสู งสุ ดที่
ธนาคารให้ไ ด้ , อัต ราดอกเบี้ ย ตามล าดับ ส่ ว นการตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก ารอยู่ใ นระดับ มาก คื อ
ระยะเวลาการผ่อนชาระ , ค่าธรรมเนี ยมในการให้บริ การ , ความสะดวกในการติดต่อกับธนาคาร , สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ , การไม่บงั คับทาประกันคุ ม้ ครองเงิ นกู้ ตามลาดับ ส่ วนการตัดสิ นใจเลื อกใช้
บริ การอยูใ่ นระดับปานกลาง คือ สนับสนุนวงเงินอื่น ๆ , การให้บริ การที่ดีของพนักงาน , ความรวดเร็ ว
ในการดาเนินการ ตามลาดับ
คาสาคัญ : การตัดสิ นใจ , สิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัย , ธนาคารพาณิ ชย์
ABSTRACT
The objective of this independent study was to investigate customers’ decision for home loan
service of commercial banks in Don Muang District. The sample of this study was 400 home loan
service customers of commercial banks in Don Muang District. A questionnaire was used as a research
instrument for data collection. Data were then analyzed using computer software package to determine
frequency, percentage, mean, standard deviation. The hypothesis was tested for comparison using
t-test, One-way ANOVA. If differences were found, a pairwise comparison was conducted using LSD.
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The results of this study indicated that 1) of total 400, most of them were females (n=293),
followed by males (n=107). Most of them were 40-49 years old, followed by 30-39 years. Most of them
were married people/those living together, followed by single people. The majority graduated with a
bachelor's degree, followed by higher bachelor’s degree. Most of them worked as private company
employees, followed by state enterprise employees. The majority earned monthly income of 30,00145,000 baht, followed by 15,001-30,000 baht.
2) In terms of home characteristics, most of the sample lived in a single-detached house / semidetached house, followed by townhouse / townhome. Most of them purchased a house at a price ranged
3,000,001 - 5,000,000 baht, followed by 1,000,001-3,000,000 baht. The most common reason for home
purchase was for living only, followed by speculation. Most of them purchased a home with fresh
markets / flea markets as surrounding location and environment place, followed by department stores
/ convenience stores.
3) Overall decision of the sample for home loan service of commercial banks was at the high
level. When individual aspects were considered, an aspect with the highest mean was the maximum
credit limit, followed by interest rate respectively. Furthermore, factors affecting the decision for home
loan service at the high level were installment payment period, service fees, ease of dealing with banks,
various public relations media, non-requirement for loan protection insurance, respectively. Factors
affecting the decision for home loan service at the moderate level were supporting other credit lines,
good service of employees, process speed, respectively,
Keywords : Decision , Home loan , Commercial bank
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ที่อยูอ่ าศัย เป็ นปั จจัยหนึ่งของการดารงชี วติ ที่มีความสาคัญ ทุกคนล้วนต้องการที่จะมีที่อยู่อาศัย
เป็ นของตนเอง ก็คือการสร้างรากฐานความมัน่ คง ความก้าวหน้าให้กบั ชีวิตประชาชนส่ วนใหญ่ที่ยงั ไม่
มี ที่อยู่อาศัยจึ งมีความต้องการที่ จะมี ที่อยู่อาศัยเป็ นของตนเอง จึ งทาให้เกิ ด Demand และ Supply ขึ้ น
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ดังนั้น ธุ รกิ จอสังหาริ มทรัพย์จึงก่อเกิ ดขึ้นมาอาจกล่าวได้ว่า อสังหาริ มทรัพย์ที่มีมากที่สุดในประเทศ
ไทยคืออสังหาริ มทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยเพราะอสังหาริ มทรัพย์ประเภทนี้ ประชาชนส่ วนใหญ่ของ
ประเทศได้ใช้สอย และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสู ง ซึ่ งในปั จจุบนั จานวนประชากรในประเทศเพิ่มมากขึ้น
ทาให้ความต้องการ ที่อยูอ่ าศัยเพิ่มมากขึ้น ซึ่ งการจะได้มาซึ่ งที่อยูอ่ าศัยนั้นปั จจัยหนึ่งที่จาเป็ นคือ เงินทุน
ดังนั้นสิ นเชื่อสาหรับที่อยูอ่ าศัยจึงก้าวเข้ามามีบทบาทสาคัญในการจะทาให้ได้มาซึ่ งที่อยูอ่ าศัยนัน่ เอง
ส่ วนใหญ่แล้วผูซ้ ้ื อที่ อยู่อาศัยจะใช้เงิ นออมของตัวเองส่ วนหนึ่ งสาหรั บ เงิ นดาวน์ หรื อผ่อน
ดาวน์ ส่ วนที่เหลื อทั้งหมด ผูซ้ ้ื อจะใช้บริ การสิ นเชื่ อเพื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงิน ส่ งผลให้ธุรกิจ
ภาคอสังหาริ มทรัพย์ โดยเฉพาะธุ รกิ จที่อยู่อาศัยกลายเป็ นภาคเศรษฐกิ จที่มีความสาคัญลาดับต้นๆ มี
ส่ วนสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดังจะเห็นได้จากอัตราการขยายตัวของธุ รกิจ
อสังหาริ มทรัพย์ ที่มีการเติบโตต่อเนื่ อง อีกทั้งการได้รับการสนับสนุ นจากนโยบายภาครัฐ ทาให้อตั รา
การเติบโตของธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์เพิ่มขึ้น
จากการแข่งขันในตลาดสิ นเชื่ อเพื่ อที่ อยู่อาศัย ทาให้ผูว้ ิจยั เกิ ดความสนใจในการศึ ก ษาการ
ตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การสิ นเชื่ อที่ อยู่อาศัยกับธนาคารพาณิ ชย์ โดยมีเป้ าหมายการศึกษาอยู่ที่เขตดอน
เมือง เป็ นย่านที่มีระบบการขนส่ งมวลชนต่าง ๆ สะดวกต่อการเดิ นทาง จึงมีผูค้ นไม่น้อยที่สนใจที่จะ
สร้างรากฐานที่อยูอ่ าศัยในเขตนี้ และแนวโน้มการสร้างที่อยูอ่ าศัยก็มีเพิ่มมากขึ้น
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัยกับธนาคารพาณิ ชย์ของผูใ้ ช้บริ การใน
เขตดอนเมือง
2. เพื่อศึกษาการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัยกับธนาคารพาณิ ชย์ของผูใ้ ช้บริ การใน
เขตดอนเมือง จาแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
3. เพื่อศึกษาการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัยกับธนาคารพาณิ ชย์ของผูใ้ ช้บริ การใน
เขตดอนเมือง จาแนกตามลักษณะด้านที่อยูอ่ าศัย
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ขอบเขตของการวิจัย
ในการศึ กษาวิจยั เรื่ องการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การสิ นเชื่ อที่ อยู่อาศัยกับธนาคารพาณิ ชย์ของ
ผูใ้ ช้บริ การในเขตดอนเมือง ขอบเขตการวิจยั ดังนี้
1. ขอบเขตด้ านเนื้อหา
มุ่งเน้นศึกษาการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่ อที่อยู่อาศัยกับธนาคารพาณิ ชย์ของผูใ้ ช้บริ การ
ในเขตดอนเมือง โดยมีตวั แปรในการศึกษา มีดงั นี้
ตัว แปรอิ ส ระ คื อ ลัก ษณะด้า นประชากรศาสตร์ ข องผู ้ใ ช้ บ ริ การในเขตดอนเมื อ งซึ่ ง
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ ลักษณะด้านที่อยู่
อาศัยของผูใ้ ช้บริ การในเขตดอนเมือง ซึ่ งประกอบด้วย ประเภทที่อยูอ่ าศัย ราคาที่อยูอ่ าศัย วัตถุประสงค์
ในการขอสิ นเชื่อ ทาเลที่ต้ งั และสภาพแวดล้อมโดยรอบที่อยูอ่ าศัย
ตัว แปรตาม คื อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ ที่ อ ยู่ อ าศัย กับ ธนาคารพาณิ ช ย์ข อง
ผู ใ้ ช้บ ริ ก ารในเขตดอนเมื อ ง ซึ่ งประกอบด้ว ย วงเงิ น สิ น เชื่ อ สู ง สุ ด ที่ ธ นาคารให้ไ ด้ อัต ราดอกเบี้ ย
ระยะเวลาการผ่อนชาระ ความรวดเร็ วในการดาเนินการ ค่าธรรมเนียมในการให้บริ การ การไม่บงั คับทา
ประกันคุม้ ครองเงินกู้ การให้บริ การที่ดีของพนักงาน สนับสนุนวงเงินอื่น ๆ ความสะดวกในการติดต่อ
กับธนาคาร สื่ อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
2. ขอบเขตด้ านประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ คนที่อาศัยอยูใ่ นเขตดอนเมือง จะได้จานวนกลุ่มตัวอย่างได้ 400
คน ผูว้ จิ ยั ได้ทาการสุ่ มตัวอย่างตามสะดวก (CONVENIENCE SAMPLING)
3. ขอบเขตด้ านระยะเวลา
การวิจยั ครั้งนี้จะทาการวิจยั ตั้งแต่ เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการวิจัย
1. เพื่อใช้เป็ นแนวทางของผูต้ อ้ งการใช้บริ การสิ นเชื่ อธนาคารพาณิ ชย์มาปรับใช้เป็ นทางเลื อก
ในการเลือกใช้สินเชื่อที่อยูอ่ าศัยต่อไป
2. ทาให้ทราบถึ งสภาพทัว่ ไปของที่อยู่อาศัย และแนวโน้มความต้องการของผูใ้ ช้บริ การและ
ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้สินเชื่ อที่อยูอ่ าศัย ให้ผทู ้ ี่สนใจหรื อผูป้ ระกอบการนาข้อมูลที่ได้จากการ
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วิจ ัย ไปใช้ใ นการวางแผน ปรั บ ปรุ ง น าเสนอผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้า นสิ น เชื่ อ ที่ อ ยู่อ าศัย ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดียงิ่ ขึ้นต่อไป
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ ( Independent Variables)
ลักษณะด้ านประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

1.
2.
3.
4.

ลักษณะด้ านทีอ่ ยู่อาศัย
ประเภทที่อยูอ่ าศัย
ราคาที่อยูอ่ าศัย
วัตถุประสงค์ในการขอสิ นเชื่ อ
ทาเลที่ต้ งั และสภาพแวดล้อม
โดยรอบที่อยูอ่ าศัย

ตัวแปรตาม ( Dependent Variables)
การตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการสิ นเชื่ อทีอ่ ยู่อาศัยกับ
ธนาคารพาณิชย์
1. วงเงินสิ นเชื่อสู งสุ ดที่ธนาคารให้ได้
2. อัตราดอกเบี้ย
3. ระยะเวลาการผ่อนชาระ
4. ความรวดเร็ วในการดาเนินการ
5. ค่าธรรมเนียมในการให้บริ การ
6. การไม่บงั คับทาประกันคุม้ ครองเงินกู้
7. การให้บริ การที่ดีของพนักงาน
8. สนับสนุนวงเงินอื่น ๆ
9. ความสะดวกในการติดต่อกับธนาคาร
10. สื่ อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ

สมมติฐานในการวิจัย
1. ลักษณะประชากรศาสตร์ แตกต่างกันน่ าจะทาให้การตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การสิ นเชื่ อที่อยู่
อาศัยกับธนาคารพาณิ ชย์แตกต่างกัน
2. ลักษณะด้านที่อยูอ่ าศัยแตกต่างกันน่าจะทาให้การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่ อที่อยู่อาศัย
กับธนาคารพาณิ ชย์แตกต่างกัน
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับการตัดสิ นใจ
ทฤษฎีที่สาคัญของการตัดสิ นใจ อาจจาแนกได้อย่างน้อย 2 ประเภท ดังนี้
1. ทฤษฎี บ รรทัดฐาน (Normative Theory) เป็ นทฤษฎี ก ารตัดสิ นใจจะมี ลกั ษณะสาคัญ โดย
แนวทางการตัดสิ นใจ น่าจะเป็ นหรื อควรจะเป็ น จึงจะสามารถบรรลุเป้ าหมายที่ตอ้ งการทาการตัดสิ นใจ
ได้ ซึ่ งควรพิจารณาว่าแนวทางใดเป็ นแนวทางที่น่าจะเป็ นหรื อควรจะเป็ นย่อมขึ้นอยูก่ บั บุคคลแต่ละคน
ซึ่ ง อาจจะคล้า ยคลึ งหรื อแตกต่ า งกันก็ ได้ ดัง นั้นการใช้ทฤษฎี ข องการตัดสิ นใจในประเด็ นปั ญหาที่
เกิดขึ้นก็ตาม จึงมีลกั ษณะที่ข้ ึนอยูก่ บั ระดับของมาตรฐานหรื อหลักเกณฑ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว จะเป็ นเครื่ อง
กาหนดว่าที่ ว่าการมี ปั ญหานั้น ๆ น่ าจะหรื อควรจะตัดสิ นใจอย่างไรถึ งจะทาให้ดีที่สุด หรื อถู ก ต้อง
เหมาะสมที่ สุ ด ซึ่ งในทรรศนะของบุ ค คลอื่ น ที่ จะท าให้เกิ ดมาตรฐานในความความพึ ง พอใจที่
แตกต่างกัน อาจจะเห็นว่ามีความไม่เหมาะสมก็ได้
2. ทฤษฎีพรรณนา (Descriptive Theory) คือ เป็ นทฤษฎีการตัดสิ นใจที่มีล ักษณะ แตกต่างกับ
ทฤษฎีแรก เป็ นทฤษฎีที่มีสาระสาคัญที่วา่ การตัดสิ นใจเพื่อแก้ปัญหาหนึ่ง ๆ จะต้องกระทาอย่างไรจึงจะ
สัมฤทธิ์ ผลได้ ไม่วา่ ผลของการตัดสิ นใจนั้น จะเป็ นที่ชื่นชอบหรื อพึงพอใจของผูต้ ดั สิ นใจหรื อไม่ก็ตาม
การตัดสิ นใจโดยใช้ทฤษฎี น้ ี จะพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ความรู ้สึกนึ กคิดใด หรื อค่านิ ยมส่ วนตัวของผู ้
ตัดสิ นใจมาเป็ นหลักเกณฑ์ในการตัดสิ นใจ โดยมุ่งเน้นให้การตัดสิ นใจเป็ นไปอย่างมี เหตุ ผลมี ค วาม
ถูกต้องและเป็ นที่ยอมรับของบุคคลทัว่ ไป
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการให้ บริการ
แนวคิดการให้บริ การ
อัจฉรา เฟื่ องชู ชาติ (2544: 18) กล่าวถึงลักษณะของการบริ การหรื อ “Service” คือเป็ นสิ่ งที่มอง
ไม่เห็นเป็ นรู ปธรรม (Intangibility) แตกต่างจากสิ นค้าอื่นผูใ้ ช้บริ การไม่สามารถมองเห็น สัมผัส ได้ยิน
หรื อได้กลิ่น ก่อนที่จะซื้ อการบริ การ และไม่สามารถคาดการณ์วา่ ผลที่ได้รับจะออกมาในรู ปใดจนกว่า
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จะได้ใช้บริ การเพื่อลดความไม่แน่นอนของผูใ้ ช้บริ การ จะมองหาเครื่ องบ่งชี้ หรื อหลักฐานของคุณภาพ
ของการบริ การ และจะสรุ ปคุณภาพของการบริ การจากสถานที่บุคคล เครื่ องมือ วัสดุ สื่ อสาร สัญลักษณ์
แนวคิดคุณภาพการบริการ (Service Quality)
สมวงศ์ พงศ์สถาพร (2550: 50) อธิ บายให้เห็นถึง คุณภาพการให้บริ การที่เกิดขึ้น โดยพื้นฐาน
แล้วจะนับเป็ นเรื่ องที่ยาก เนื่ องจากธรรมชาติของความไม่แน่ นอนของงานบริ การที่เราจับต้องไม่ไ ด้
และการคาดการณ์ลาบาก จึงได้มีความพยายามของนักวิชาการมาใช้โดยต่อเนื่ องในการพยายามค้นหา
แนวทางในการประเมิน หรื อวัดคุ ณภาพของการให้บริ การที่สามารถสะท้อนให้เห็ นถึ งมิติของ การ
ปฏิบตั ิ และสามารถนาไปสู่ การพัฒนาคุณภาพบริ การ
แนวคิดเกีย่ วกับการวิเคราะห์ พฤติกรรมผู้บริโภค
ความหมายของพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543: 5) ได้ให้คาจากัดความพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคว่า หมายถึง ปฏิกิริยาของ
บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้รับและใช้สินค้าและบริ การทางเศรษฐกิจ รวมทั้ง กระบวนการต่าง
ๆ ของการตัดสิ นใจ ซึ่ งเกิดก่อนและเป็ นตัวกาหนดปฏิกิริยาต่าง ๆ เหล่านั้น
ชิพแมน; และ คานุค (ศิริวรรณ เสรี รัตน์. 2546: 192 : อ้างอิงจาก Schiffman; & Kanuk. 2000: 3)
ให้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซึ่ ง ผูบ้ ริ โภคทาการ
ค้นหา การคิ ด การซื้ อ การใช้ การประเมิ นผล ในสิ นค้า และบริ ก าร ซึ่ ง คาดว่า จะ ตอบสนองความ
ต้องการของเขา
แนวคิดเกีย่ วกับความต้ องการทีอ่ ยู่อาศัยของผู้บริโภค
แนวคิดเกี่ยวกับความต้องการด้านที่อยูอ่ าศัยของผูบ้ ริ โภคที่ตอ้ งการที่อยู่อาศัย (Housing) เป็ น
ผลผลิตที่มีลกั ษณะเป็ นเอก (unique) แตกต่างจากผลผลิตอื่น ๆ คือ บ้านที่อยูอ่ าศัยต้องลงรากปั กหลักไม่
ที่ใดก็ที่หนึ่ ง ดังนั้น มูลค่าของบ้านที่อยู่อาศัยจะถู กผลกระทบอย่างมากโดยทาเลที่ต้ งั ที่อยู่อาศัย หรื อ
ความคงทนยาวนานของสิ นค้า (very durable good) ซึ่ งอาจจะอยูก่ บั เราไปยาวนานได้ถึง 50 ปี ไปจนถึง
100 ปี ก็ได้ บ้านเป็ นผลผลิ ตที่มีขนาดใหญ่ (bulky commodity) จึงต้องทาการก่อสร้างไว้ในที่กลางแจ้ง
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เป็ นส่ วนใหญ่ดงั นั้นสภาพอากาศโดยรอบและปั จจัยแวดล้อมอื่น ๆ สามารถก่อให้เกิดหรื อเป็ นอุปสรรค
ต่อกระบวนการของการผลิ ตได้เพราะบ้านที่อยู่อาศัยเป็ นสิ นค้าที่มีราคาแพงทีเดียวเมื่อเทียบกับรายได้
โดยรวมของครั วเรื อน สาหรั บประชากรส่ วนใหญ่แล้วราคาของบ้านอยู่ที่อาศัยอาจจะมี ราคาสู งกว่า
รายได้ท้ งั ปี ของพวกเขาหลายเท่าตัวด้วยเหตุน้ ี คนจานวนมากจาเป็ นต้องทาการกูเ้ งินมาซื้ อบ้านและที่ดิน
เพื่อให้ได้มาซึ่ งที่อยูอ่ าศัยที่มน่ั คงนั้นเอง
ความรู้ เกีย่ วกับสิ นเชื่ อเพื่อทีอ่ ยู่อาศัย
ความรู้ ทวั่ ไปเกีย่ วกับ สิ นเชื่ อเพื่อทีอ่ ยู่อาศัย
สิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย จึงกลายเป็ นตัวเลือกหลักในอันดับต้นๆที่ผคู ้ นในยุคปั จจุบนั ต่างนึกถึง ถือ
เป็ นสิ นเชื่ อก้อนใหญ่และใช้ระยะเวลาในการผ่อนจ่ายที่ค่อนข้างยาวนาน ดังนั้น ก่อนจะยื่นเอกสารขอ
อนุมตั ิ สิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย ควรพิจารณาถึงปั จจัยต่าง ๆโดยละเอียดรอบคอบ ไม่วา่ จะเป็ นกาลังซื้ อของ
ตัวคุณเอง ความสามารถในการผ่อนชาระ รายได้ต่อเดือนหลังหักค่าใช้จ่ายส่ วนนี้ จานวนสมาชิกภายใน
บ้า นเมื่ อเที ย บกับ เนื้ อ ที่ ความน่ า เชื่ อถื อ ของโครงการรวมไปถึ ง ท าเลที่ ต้ งั ว่า มี ค วามเหมาะสมกับ
ชีวติ ประจาวันของคุณหรื อไม่ เป็ นต้น
ผลงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
พนา เพชรกาฬ (2556) ทาการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การการสิ นเชื่ อที่อยู่
อาศัย กับธนาคารออมสิ น สาขาเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยที่มีผลต่อ การตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัยกับธนาคารออมสิ น สาขาเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง วิเคราะห์เปรี ยบเทียบ
ปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจ เลื อกใช้บ ริ ก ารสิ นเชื่ อที่ อยู่อาศัยกับธนาคารออมสิ น สาขาเขาชัยสน
จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีคือเพศอายุระดับการศึกษาและอาชี พ และ
รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน ไม่มีผลการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่ อที่อยู่อาศัยกับธนาคารออมสิ น
สาขาเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ส่ วนการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
สิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัยกับธนาคารออมสิ น สาขาเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง จาแนกตามพฤติกรรมการใช้บริ การ
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การ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มาใช้บริ การการสิ นเชื่ อที่อยูอ่ าศัยกับธนาคารออมสิ น สาขาเขาชัยสน
จัง หวัด พัท ลุ ง ที่ มี พ ฤติ ก รรมการใช้ บ ริ การสิ น เชื่ อ ได้ แ ก่ ประเภทที่ อ ยู่ อ าศัย ราคาที่ อ ยู่ อ าศัย
วัตถุประสงค์ในการถือครองที่อยูอ่ าศัยและวัตถุประสงค์ในการขอสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัย ต่างกัน ไม่มีผลการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่ อที่อยู่อาศัยกับธนาคารออมสิ น สาขาเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ในขณะที่
ลูกค้าที่มาใช้บริ การ ที่มีพฤติกรรมการใช้บริ การ ด้วยการได้รับข้อมูลข่าวสารสิ นเชื่ อที่อยูอ่ าศัย จากสื่ อ
ใดมากที่ สุด มี ผลการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การสิ นเชื่ อที่ อยู่อาศัยกับธนาคารออมสิ น สาขาเขาชัยสน
จังหวัดพัทลุง
เอกรัฐ วงศ์วระกุล (2553) ได้ศึกษาปั จจัยการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การสิ นเชื่ อที่ อยู่อาศัย กับ
ธนาคารพาณิ ชย์ ของคนที่ทางานในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา เป็ นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้
คือ คนทางานในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา จานวน 400 คน โดยการใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือใน
การเก็บ รวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบค่าที (T-Test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) การวิเคราะห์ ความ
แตกต่างเป็ นรายคู่โดยวิธี Least Significant Difference (LSD) โดยใช้โปรแกรม SPSS For Windows ใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผลการวิจยั จะพบว่า 1.กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่จะเป็ นเพศชาย ที่มีอายุ ระหว่าง 20-39
ปี มีสถานภาพเป็ นสมรส /อยู่ดว้ ยกัน มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีอาชี พเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน
หรื อลู กจ้าง มี สถานที่ มาทางานอยู่ใ นจังหวัดพระนครศรี อยุธยา และรายได้เฉลี่ ย ต่ อเดื อน ที่ ต่ ากว่า
15,000 บาท 2. กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ มีประเภทที่อยูอ่ าศัยคือทาวน์เฮ้าส์ , ทาวน์โฮม มีราคาที่อยู่ อาศัย
ต่ากว่า 1 ล้านบาท มีวตั ถุประสงค์ในการถือครองที่อยูอ่ าศัยเท่านั้น มีวตั ถุประสงค์การขอสิ นเชื่อ เพื่อซื้ อ
สิ่ งอานวยความสะดวกที่จาเป็ นโดยรอบที่อยูอ่ าศัยที่จาเป็ น คือ สถานศึกษา, ตลาดสด, ห้างสรรพสิ นค้า/
ร้ า นสะดวกซื้ อ และสถานี รถประจาทาง ที่ มี ก ารรั บ รู ้ ข ้อมู ล ข่ า วสารสิ น เชื่ อ เพื่ อ ที่ อยู่ อาศัย จากสื่ อ
โทรทัศน์มากที่สุด และปั จจุบนั ไม่ได้ใช้บริ การสิ นเชื่ อที่อยูอ่ าศัยธนาคารพาณิ ชย์ 3. การวิเคราะห์ปัจจัย
การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่ อที่อยูอ่ าศัยกับธนาคารพาณิ ชย์พบว่า โดยรวมอยูใ่ น ระดับที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อจะทาให้พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญ มากที่สุด
คือวงเงินกูส้ ู งสุ ดที่ธนาคารให้ได้ รองลงมาจะเป็ นอัตราดอกเบี้ยระยะเวลาการผ่อนชาระ การให้บริ การที่
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ดีของพนักงาน ความรวดเร็ วในการดาเนิ นการ ค่าธรรมเนี ยมในการให้บริ การ การสนับสนุ นวงเงินอื่น
ๆ การไม่บงั คับทาประกันคุม้ ครองเงินกู้ ความสะดวกในการติดต่อกับธนาคาร และ สื่ อประชาสัมพันธ์
วิธีดาเนินการวิจัย
การออกแบบการวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั แบบไม่ทดลอง เป็ นการวิจยั ที่มีการศึกษาตามสภาพที่เป็ นไปตาม
ธรรมชาติ โดยไม่มีการจัดทากระทาหรื อควบคุมตัวแปรใด ๆ เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามแบบ
วิจยั ตัดขวาง คือ เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่ วงระยะเวลาหนึ่ งเพียงครั้งเดี ยว โดยใช้เครื่ องมือการ
วิจยั เป็ นแบบสอบถามแล้วทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีทางสถิต
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ผูใ้ ช้บริ การในเขตดอนเมือง โดยการใช้แบบสอบถาม
เป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล ใช้คานวณสู ตรแล้วได้จานวนตัวอย่างจากการคานวณจานวน 400 คน
การวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้กาหนดการเลื อกกลุ่มตัวอย่างแบบเป็ นไปตามสถิ ติ (Probability Sampling) โดย
วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ใช้วธิ ี การเลือกตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling)
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การศึ กษาครั้ งนี้ ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อในการเก็บรวบรวมข้อมูล แจกแบบสอบถาม
ให้แก่ประชากรที่กาหนดไว้โดยแจกแบบสอบถามที่เป็ นแบบกระดาษและสอบถามผ่านออนไลน์ โดย
ใช้ Google From
การทดสอบวัดค่ าความเชื่ อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability)
การทดสอบโดยการนาแบบสอบถามไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 ชุ ด เพื่อตรวจสอบ
ความเชื่ อมัน่ ( Reliability ) และค้นหาข้อบกพร่ องของข้อคาถามที่ใช้วดั ตัวแปรโดยได้นาโปรแกรม
สาเร็ จรู ปทางคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการทดสอบความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม ( Reliability )
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1.นาแบบสอบถามที่สมบูรณ์ไปสอบถาม ผูใ้ ช้บริ การที่อยูอ่ าศัยในเขตดอนเมืองจานวน 400 คน
โดยวิธีการแจกแบบสอบถาม
2. เก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ ได้รับข้อมู ลครบถ้วนเพื่อนาไปจัดทาและเตรี ยมสาหรั บการ
วิเคราะห์คานวณผล โดยการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางคอมพิวเตอร์
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ทาการประมวลผลวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โ ปรแกรมสาเร็ จรู ปทาง
คอมพิวเตอร์
สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1.สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และแจกแจงความถี่
(Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิ งกลุ่ม ได้แก่ ตัวแปรด้าน ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของ
กลุ่มตัวอย่าง และตัวแปรด้าน ลักษณะที่อยู่อาศัยและใช้ค่าเฉลี่ ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิ งปริ มาณ ได้แก่ ตัวแปรด้าน การตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัยกับธนาคารพาณิ ชย์ของผูใ้ ช้บริ การในเขตดอนเมือง
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อศึกษาการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
สิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัยกับธนาคารพาณิ ชย์ของผูใ้ ช้บริ การในเขตดอนเมือง โดยใช้การวิเคราะห์ดว้ ยค่าสถิติ ttest และใช้การวิเคราะห์ด้วยข้อมูลสถิติความแปรปรวนทางเดี ยว One -Way ANOVA หากพบความ
แตกต่างจะนาไปเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่ โดยใช้วธิ ี ของ LSD
สรุ ปผลวิจัย
1. ปัจจัยลักษณะด้ านประชากรศาสตร์
การศึ ก ษา เรื่ อ ง การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ ที่ อ ยู่ อ าศัย กับ ธนาคารพาณิ ช ย์ข อง
ผูใ้ ช้บริ การในเขตดอนเมื อง มี ผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด จานวน 400 คน ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย
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จานวน 107 คน และเพศหญิง จานวน 293 คน ส่ วนใหญ่มีอายุ 40-49 ปี รองลงมาคือ 30-39 ปี ส่ วน
ใหญ่ มีสถานภาพ สมรส/อยูด่ ว้ ยกัน รองลงมาคือ โสด ส่ วนใหญ่ มีระดับการศึกษา ระดับปริ ญญาตรี
รองลงมาคื อ สู งกว่าปริ ญญาตรี ส่ วนใหญ่ มี อาชี พเป็ น พนักงานบริ ษทั เอกชน/ลู กจ้าง รองลงมาคื อ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ส่ วนใหญ่ มีรายได้ 30,001-45,000 บาท รองลงมาคือ 15,001-30,000 บาท จานวน
45,001 – 60,000 บาท
2. ปัจจัยด้ านลักษณะทีอ่ ยู่อาศัย
ส่ วนใหญ่ มีที่อยู่อาศัย บ้านเดี่ ยว/บ้านแฝด รองลงมาคือ ทาวน์เฮ้าส์ /ทาวน์โฮม ส่ วนใหญ่ มี
ราคาที่อยูอ่ าศัย 3,000,001 – 5,000,000 บาท รองลงมาคือ ราคา 1,000,001-3,000,000 บาท ส่ วนใหญ่ มี
วัตถุประสงค์ เพื่ออยูอ่ าศัยเท่านั้น รองลงมาคือ เพื่อเก็งกาไร ส่ วนใหญ่ มีทาเลที่ต้ งั และสภาพแวดล้อม
โดยรอบที่อยูอ่ าศัย ตลาดสด /ตลาดนัด รองลงมาคือห้างสรรพสิ นค้า/ร้านสะดวกซื้ อ
3. การตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการสิ นเชื่ อทีอ่ ยู่อาศัยกับธนาคารพาณิชย์
การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การอยูใ่ นระดับมากที่สุด คือ วงเงินสิ นเชื่ อสู งสุ ดที่ธนาคารให้ได้ , อัตราดอกเบี้ย ตามลาดับ
ส่ วนการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การอยู่ในระดับมาก คือ ระยะเวลาการผ่อนชาระ , ค่าธรรมเนี ยมในการ
ให้บริ การ , ความสะดวกในการติดต่อกับธนาคาร , สื่ อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ , การไม่บงั คับทาประกัน
คุม้ ครองเงินกู้ ตามลาดับ ส่ วนการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การอยูใ่ นระดับปานกลาง คือ สนับสนุ นวงเงิ น
อื่น ๆ , การให้บริ การที่ดีของพนักงาน , ความรวดเร็ วในการดาเนินการ ตามลาดับ
4 . สรุ ปการทดสอบสมมติฐาน
4.1 ผูใ้ ช้บริ การในเขตดอนเมือง ได้แก่ เพศ อายุ รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน ประเภทที่ อยู่อาศัย
ราคาที่อยูอ่ าศัย แตกต่างกัน ทาให้การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัยกับธนาคารพาณิ ชย์ โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน
4.2 ผูใ้ ช้บริ การในเขตดอนเมือง ได้แก่ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ วัตถุประสงค์ในการ
ถือครองที่อยูอ่ าศัย แตกต่างกัน ทาให้การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัยกับธนาคารพาณิ ชย์
โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ 0.05
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อภิปรายผล
ด้า นการตัด สิ น ใจ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ ที่ อ ยู่อ าศัย กับ ธนาคารพาณิ ช ย์ข อง
ผูใ้ ช้บริ การในเขตดอนเมือง โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าการตัดสิ นใจเลื อกใช้
บริ การอยูใ่ นระดับมากที่สุด คือ วงเงินสิ นเชื่อสู งสุ ดที่ธนาคารให้ได้ , อัตราดอกเบี้ย ตามลาดับ ส่ วนการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การอยูใ่ นระดับมาก คือ ระยะเวลาการผ่อนชาระ , ค่าธรรมเนี ยมในการให้บริ การ ,
ความสะดวกในการติดต่อกับธนาคาร , สื่ อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ , การไม่บงั คับทาประกันคุม้ ครองเงินกู้
ตามลาดับ ส่ วนการตัดสิ นใจเลื อกใช้บ ริ การอยู่ใ นระดับ ปานกลาง คื อ สนับสนุ นวงเงิ นอื่น ๆ , การ
ให้บริ การที่ดีของพนักงาน , ความรวดเร็ วในการดาเนิ นการ ตามลาดับ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
เอกรั ฐ วงศ์ วระกุล (2553) ได้ศึกษาปั จจัยการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การสิ นเชื่ อที่ อยู่อาศัย กับธนาคาร
พาณิ ชย์ ของคนที่ทางานในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา การวิเคราะห์ปัจจัยการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
สิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัยกับธนาคารพาณิ ชย์พบว่า โดยรวมอยูใ่ น ระดับที่มีผลต่อการตัดสิ นใจมาก เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อจะทาให้พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญ มากที่สุด คือวงเงินกูส้ ู งสุ ดที่ธนาคารให้
ได้ รองลงมาจะเป็ นอัตราดอกเบี้ยระยะเวลาการผ่อนชาระ การให้บริ การที่ดีของพนักงาน ความรวดเร็ ว
ในการดาเนิ นการ ค่าธรรมเนี ยมในการให้บริ การ การสนับสนุ นวงเงิ นอื่น ๆ การไม่บงั คับทาประกัน
คุม้ ครองเงินกู้ ความสะดวกในการติดต่อกับธนาคาร และ สื่ อประชาสัมพันธ์
ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย
สิ่ งที่ตอ้ งปรับปรุ ง คือ สนับสนุ นวงเงิ นอื่น ๆ , การให้บริ การที่ดีของพนักงาน , ความรวดเร็ ว
ในการด าเนิ น การพนัก งาน ซึ่ งเป็ นกระบวนการภายในของธนาคารพาณิ ช ย์แ ต่ ล ะแห่ ง โดยให้ มี
การศึกษาความต้องการของผูบ้ ริ โภคอย่างต่อเนื่ อง และนาข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวางแผน ปรับปรุ ง
พัฒนา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคและเป็ นการสร้างจุดแข็งในการแข่งขัน ระหว่าง
ธนาคารพาณิ ชย์ด้วยกัน การสร้ างความรู ้ สึกให้กบั ลู กค้าว่า บริ การโปร่ งใส เข้าถึ งได้ เมื่อเกิ ดปั ญหา
สามารถสื่ อสารได้ตลอดเวลาหากเกิ ด ปั ญหาในบริ ก าร ด้า นบุ ค ลากร ผูบ้ ริ โภคให้ค วามส าคัญ กับ
พนักงานธนาคาร สามารถตอบคาถาม จัดหา ข้อมูล และแก้ไขปั ญหาได้ถูกต้องตรงตามที่ลูกค้าต้องการ
มากที่ สุดดังนั้นผูบ้ ริ หารหรื อผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องควร มี การอบรมให้กบั พนักงานทั้งในส่ วนของข้อมู ลของ
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ผลิ ตภัณฑ์ ขั้นตอนกระบวนการให้บริ การ การสนับสนุ นวงเงิ นอื่ น ๆ เพื่อเป็ นทางเลื อกให้ลูกค้าได้
ตัดสิ นใจง่ายขึ้น เพิ่มการสนับสนุ นวงเงินด้านต่าง ๆ ให้ลูกค้ามากยิ่งขึ้นความรวดเร็ วในการดาเนิ นงาน
ของพนัก งานควรลดขั้น ตอนในการดาเนิ นงานให้ส้ ั นลง เพิ่ ม ความรวดเร็ ว มากยิ่ง ขึ้ นทันต่ อ ความ
ต้องการของใช้บริ การ
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