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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยั เร่ือง การตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยักบัธนาคาร   พาณิชยข์อง

ผูใ้ชบ้ริการในเขตดอนเมือง  มีวตัถุประสงค ์ เพื่อศึกษาการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยักบั

ธนาคารพาณิชย์ของผูใ้ช้บริการในเขตดอนเมือง ได้แก่  การตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือ กลุ่ม

ตวัอย่าง คือ ผูใ้ช้บริการในเขตดอนเมือง จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ 

แบบสอบถาม ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์  หาค่าความถ่ี  ค่า

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบใช้สถิติการทดสอบแบบ    

t-test ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One -Way ANOVA) หากพบความแตกต่าง

จะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใชว้ธีิของ LSD 
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 ผลการวิจยัพบว่า 1) ผูใ้ช้บริการในเขตดอนเมือง  จ  านวน 400 คน ส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย 

จ านวน 107 คน  และเพศหญิง จ านวน 293 คน  ส่วนใหญ่มีอายุ 40-49 ปี  รองลงมาคือ  30-39 ปี  ส่วน

ใหญ่ มีสถานภาพ สมรส/อยูด่ว้ยกนั  รองลงมาคือ โสด  ส่วนใหญ่ มีระดบัการศึกษา ระดบัปริญญาตรี 

รองลงมาคือ สูงกว่าปริญญาตรี  ส่วนใหญ่ มีอาชีพเป็น พนกังานบริษทัเอกชน/ลูกจา้ง   รองลงมาคือ 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ  ส่วนใหญ่ มีรายได ้30,001-45,000  บาท  รองลงมาคือ 15,001-30,000 บาท    

2.) ปัจจยัดา้นลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั ผูใ้ชบ้ริการในเขตดอนเมือง  ส่วนใหญ่ มีท่ีอยูอ่าศยั บา้นเด่ียว/

บา้นแฝด  รองลงมาคือ ทาวน์เฮา้ส์ /ทาวน์โฮม  ส่วนใหญ่ มีราคาท่ีอยูอ่าศยั 3,000,001 – 5,000,000 บาท  

รองลงมาคือ ราคา 1,000,001-3,000,000 บาท  ส่วนใหญ่ มีวตัถุประสงค ์เพื่ออยูอ่าศยัเท่านั้น  รองลงมา

คือ เพื่อเก็งก าไร ส่วนใหญ่ มีท าเลท่ีตั้ งและสภาพแวดล้อมโดยรอบท่ีอยู่อาศยั ตลาดสด /ตลาดนัด  

รองลงมาคือหา้งสรรพสินคา้/ร้านสะดวกซ้ือ  

3) การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยักบัธนาคารพาณิชย ์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก    

เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่าการตดัสินใจเลือกใช้บริการอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ วงเงินสินเช่ือสูงสุดท่ี

ธนาคารให้ได้  , อัตราดอกเบ้ีย ตามล าดับ  ส่วนการตัดสินใจเลือกใช้บริการอยู่ในระดับมาก คือ 

ระยะเวลาการผ่อนช าระ , ค่าธรรมเนียมในการให้บริการ , ความสะดวกในการติดต่อกบัธนาคาร , ส่ือ

ประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ , การไม่บงัคบัท าประกนัคุม้ครองเงินกู ้ ตามล าดบั ส่วนการตดัสินใจเลือกใช้

บริการอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ สนบัสนุนวงเงินอ่ืน ๆ , การให้บริการท่ีดีของพนกังาน , ความรวดเร็ว

ในการด าเนินการ ตามล าดบั 

ค าส าคัญ : การตดัสินใจ , สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั , ธนาคารพาณิชย ์

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. 



3 
 

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 30,001-

45,000 baht, followed by 15,001-30,000 baht. 

2) In terms of  home characteristics, most of the sample lived in a single-detached house / semi-

detached 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 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ท่ีอยูอ่าศยั เป็นปัจจยัหน่ึงของการด ารงชีวติท่ีมีความส าคญั ทุกคนลว้นตอ้งการท่ีจะมีท่ีอยู่อาศยั

เป็นของตนเอง  ก็คือการสร้างรากฐานความมัน่คง ความกา้วหนา้ใหก้บัชีวิตประชาชนส่วนใหญ่ท่ียงัไม่

มีท่ีอยู่อาศยัจึงมีความตอ้งการท่ีจะมีท่ีอยู่อาศยัเป็นของตนเอง จึงท าให้เกิด Demand และ Supply ข้ึน 
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ดงันั้น ธุรกิจอสังหาริมทรัพยจึ์งก่อเกิดข้ึนมาอาจกล่าวไดว้่า อสังหาริมทรัพยท่ี์มีมากท่ีสุดในประเทศ

ไทยคืออสังหาริมทรัพยป์ระเภทท่ีอยู่อาศยัเพราะอสังหาริมทรัพยป์ระเภทน้ี ประชาชนส่วนใหญ่ของ

ประเทศไดใ้ชส้อย และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง ซ่ึงในปัจจุบนัจ านวนประชากรในประเทศเพิ่มมากข้ึน 

ท าใหค้วามตอ้งการ ท่ีอยูอ่าศยัเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงการจะไดม้าซ่ึงท่ีอยูอ่าศยันั้นปัจจยัหน่ึงท่ีจ  าเป็นคือ เงินทุน 

ดงันั้นสินเช่ือส าหรับท่ีอยูอ่าศยัจึงกา้วเขา้มามีบทบาทส าคญัในการจะท าใหไ้ดม้าซ่ึงท่ีอยูอ่าศยันัน่เอง 

ส่วนใหญ่แล้วผูซ้ื้อท่ีอยู่อาศยัจะใช้เงินออมของตวัเองส่วนหน่ึงส าหรับเงินดาวน์ หรือผ่อน

ดาวน์ ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ผูซ้ื้อจะใช้บริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศยัจากสถาบนัการเงิน  ส่งผลให้ธุรกิจ

ภาคอสังหาริมทรัพย ์ โดยเฉพาะธุรกิจท่ีอยู่อาศยักลายเป็นภาคเศรษฐกิจท่ีมีความส าคญัล าดบัตน้ๆ มี

ส่วนส าคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดงัจะเห็นไดจ้ากอตัราการขยายตวัของธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย ์ท่ีมีการเติบโตต่อเน่ือง อีกทั้งการไดรั้บการสนบัสนุนจากนโยบายภาครัฐ ท าให้อตัรา

การเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพยเ์พิ่มข้ึน 

จากการแข่งขนัในตลาดสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศยั ท าให้ผูว้ิจยัเกิดความสนใจในการศึกษาการ

ตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยักบัธนาคารพาณิชย ์โดยมีเป้าหมายการศึกษาอยู่ท่ีเขตดอน

เมือง เป็นย่านท่ีมีระบบการขนส่งมวลชนต่าง ๆ สะดวกต่อการเดินทาง จึงมีผูค้นไม่น้อยท่ีสนใจท่ีจะ

สร้างรากฐานท่ีอยูอ่าศยัในเขตน้ี และแนวโนม้การสร้างท่ีอยูอ่าศยัก็มีเพิ่มมากข้ึน  

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย  

1. เพื่อศึกษาการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยักบัธนาคารพาณิชยข์องผูใ้ชบ้ริการใน

เขตดอนเมือง 

2. เพื่อศึกษาการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยักบัธนาคารพาณิชยข์องผูใ้ชบ้ริการใน

เขตดอนเมือง จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 

3. เพื่อศึกษาการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยักบัธนาคารพาณิชยข์องผูใ้ชบ้ริการใน

เขตดอนเมือง จ าแนกตามลกัษณะดา้นท่ีอยูอ่าศยั 
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ขอบเขตของการวจัิย 

ในการศึกษาวิจยัเร่ืองการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยักบัธนาคารพาณิชยข์อง

ผูใ้ชบ้ริการในเขตดอนเมือง ขอบเขตการวจิยัดงัน้ี 

1. ขอบเขตด้านเน้ือหา 

มุ่งเนน้ศึกษาการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยักบัธนาคารพาณิชยข์องผูใ้ชบ้ริการ

ในเขตดอนเมือง โดยมีตวัแปรในการศึกษา มีดงัน้ี 

ตัวแปรอิสระ คือ   ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของผู ้ใช้บริการในเขตดอนเมือ งซ่ึง

ประกอบดว้ย  เพศ อาย ุ สถานภาพ  ระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และ ลกัษณะดา้นท่ีอยู่

อาศยัของผูใ้ชบ้ริการในเขตดอนเมือง ซ่ึงประกอบดว้ย ประเภทท่ีอยูอ่าศยั  ราคาท่ีอยูอ่าศยั วตัถุประสงค์

ในการขอสินเช่ือ ท าเลท่ีตั้งและสภาพแวดลอ้มโดยรอบท่ีอยูอ่าศยั  

ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยกับธนาคารพาณิชย์ของ

ผูใ้ช้บริการในเขตดอนเมือง ซ่ึงประกอบด้วย วงเงินสินเช่ือสูงสุดท่ีธนาคารให้ได้ อัตราดอกเบ้ีย 

ระยะเวลาการผอ่นช าระ ความรวดเร็วในการด าเนินการ  ค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการ การไม่บงัคบัท า

ประกนัคุม้ครองเงินกู ้ การใหบ้ริการท่ีดีของพนกังาน  สนบัสนุนวงเงินอ่ืน ๆ ความสะดวกในการติดต่อ

กบัธนาคาร ส่ือประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ 

2. ขอบเขตด้านประชากร 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ คนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตดอนเมือง จะไดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่งได ้400 

คน ผูว้จิยัไดท้  าการสุ่มตวัอยา่งตามสะดวก (CONVENIENCE SAMPLING) 

3. ขอบเขตด้านระยะเวลา 

การวจิยัคร้ังน้ีจะท าการวจิยัตั้งแต่ เดือนตุลาคม – ธนัวาคม 2563 

 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจัิย 

1. เพื่อใชเ้ป็นแนวทางของผูต้อ้งการใชบ้ริการสินเช่ือธนาคารพาณิชยม์าปรับใช้เป็นทางเลือก

ในการเลือกใชสิ้นเช่ือท่ีอยูอ่าศยัต่อไป  

2. ท าให้ทราบถึงสภาพทัว่ไปของท่ีอยู่อาศยั และแนวโน้มความตอ้งการของผูใ้ช้บริการและ

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชสิ้นเช่ือท่ีอยูอ่าศยั ให้ผูท่ี้สนใจหรือผูป้ระกอบการน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ



6 
 

วิจัย ไปใช้ในการวางแผน ปรับปรุง น าเสนอผลิตภัณฑ์ด้านสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยให้มีประสิทธิภาพ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไป 

 

กรอบแนวคิดในการวจัิย  

 

ตัวแปรอสิระ ( Independent Variables)                      ตัวแปรตาม ( Dependent   Variables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานในการวจัิย 

1. ลกัษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกนัน่าจะท าให้การตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่

อาศยักบัธนาคารพาณิชยแ์ตกต่างกนั 

2. ลกัษณะดา้นท่ีอยูอ่าศยัแตกต่างกนัน่าจะท าให้การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั

กบัธนาคารพาณิชยแ์ตกต่างกนั 

ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ 
1. เพศ  
2. อาย ุ 
3. สถานภาพ  
4. ระดบัการศึกษา 
5. อาชีพ 
6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 
ลกัษณะด้านทีอ่ยู่อาศัย 

1. ประเภทท่ีอยูอ่าศยั 
2. ราคาท่ีอยูอ่าศยั 
3. วตัถุประสงคใ์นการขอสินเช่ือ 
4. ท าเลท่ีตั้งและสภาพแวดลอ้ม

โดยรอบท่ีอยูอ่าศยั 
 

การตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือทีอ่ยู่อาศัยกบั
ธนาคารพาณชิย์ 
1. วงเงินสินเช่ือสูงสุดท่ีธนาคารใหไ้ด ้
2. อตัราดอกเบ้ีย 
3. ระยะเวลาการผอ่นช าระ 
4. ความรวดเร็วในการด าเนินการ 
5. ค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการ 
6. การไม่บงัคบัท าประกนัคุม้ครองเงินกู ้
7. การใหบ้ริการท่ีดีของพนกังาน 
8. สนบัสนุนวงเงินอ่ืน ๆ 
9. ความสะดวกในการติดต่อกบัธนาคาร 
10. ส่ือประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ 
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แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 

แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัการตัดสินใจ 

  ทฤษฎีท่ีส าคญัของการตดัสินใจ อาจจ าแนกไดอ้ยา่งนอ้ย 2 ประเภท ดงัน้ี  

1. ทฤษฎีบรรทดัฐาน (Normative Theory) เป็นทฤษฎีการตดัสินใจจะมีลกัษณะส าคญั โดย

แนวทางการตดัสินใจ น่าจะเป็นหรือควรจะเป็น จึงจะสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการท าการตดัสินใจ

ได ้ซ่ึงควรพิจารณาวา่แนวทางใดเป็นแนวทางท่ีน่าจะเป็นหรือควรจะเป็นยอ่มข้ึนอยูก่บับุคคลแต่ละคน 

ซ่ึงอาจจะคล้ายคลึงหรือแตกต่างกันก็ได้ ดังนั้นการใช้ทฤษฎีของการตดัสินใจในประเด็นปัญหาท่ี

เกิดข้ึนก็ตาม จึงมีลกัษณะท่ีข้ึนอยูก่บัระดบัของมาตรฐานหรือหลกัเกณฑ์ท่ีเกิดข้ึนดงักล่าว จะเป็นเคร่ือง

ก าหนดว่าท่ีว่าการมีปัญหานั้น ๆ น่าจะหรือควรจะตดัสินใจอย่างไรถึงจะท าให้ดีท่ีสุด หรือถูกต้อง

เหมาะสมท่ีสุด ซ่ึงในทรรศนะของบุคคลอ่ืน     ท่ีจะท าให้เกิดมาตรฐานในความความพึงพอใจท่ี

แตกต่างกนั อาจจะเห็นวา่มีความไม่เหมาะสมก็ได ้ 

2. ทฤษฎีพรรณนา (Descriptive Theory) คือ เป็นทฤษฎีการตดัสินใจท่ีมีลักษณะ แตกต่างกบั

ทฤษฎีแรก เป็นทฤษฎีท่ีมีสาระส าคญัท่ีวา่ การตดัสินใจเพื่อแกปั้ญหาหน่ึง ๆ จะตอ้งกระท าอยา่งไรจึงจะ

สัมฤทธ์ิผลได ้ไม่วา่ผลของการตดัสินใจนั้น จะเป็นท่ีช่ืนชอบหรือพึงพอใจของผูต้ดัสินใจหรือไม่ก็ตาม  

การตดัสินใจโดยใชท้ฤษฎีน้ี จะพยายามหลีกเล่ียงการใชค้วามรู้สึกนึกคิดใด หรือค่านิยมส่วนตวัของผู ้

ตดัสินใจมาเป็นหลกัเกณฑ์ในการตดัสินใจ โดยมุ่งเน้นให้การตดัสินใจเป็นไปอย่างมีเหตุผลมีความ

ถูกตอ้งและเป็นท่ียอมรับของบุคคลทัว่ไป  

 

 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการให้บริการ 

แนวคิดการใหบ้ริการ 

อจัฉรา เฟ่ืองชูชาติ (2544: 18) กล่าวถึงลกัษณะของการบริการหรือ “Service” คือเป็นส่ิงท่ีมอง

ไม่เห็นเป็นรูปธรรม (Intangibility) แตกต่างจากสินคา้อ่ืนผูใ้ชบ้ริการไม่สามารถมองเห็น สัมผสั ไดย้ิน 

หรือไดก้ล่ิน ก่อนท่ีจะซ้ือการบริการ และไม่สามารถคาดการณ์วา่ผลท่ีไดรั้บจะออกมาในรูปใดจนกว่า
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จะไดใ้ชบ้ริการเพื่อลดความไม่แน่นอนของผูใ้ชบ้ริการ จะมองหาเคร่ืองบ่งช้ี หรือหลกัฐานของคุณภาพ

ของการบริการ และจะสรุปคุณภาพของการบริการจากสถานท่ีบุคคล เคร่ืองมือ วสัดุ ส่ือสาร สัญลกัษณ์  

 

แนวคิดคุณภาพการบริการ (Service Quality) 

สมวงศ ์พงศส์ถาพร (2550: 50) อธิบายให้เห็นถึง คุณภาพการให้บริการท่ีเกิดข้ึน โดยพื้นฐาน

แลว้จะนบัเป็นเร่ืองท่ียาก เน่ืองจากธรรมชาติของความไม่แน่นอนของงานบริการท่ีเราจบัตอ้งไม่ได้ 

และการคาดการณ์ล าบาก จึงไดมี้ความพยายามของนกัวิชาการมาใชโ้ดยต่อเน่ืองในการพยายามคน้หา

แนวทางในการประเมิน หรือวดัคุณภาพของการให้บริการท่ีสามารถสะทอ้นให้เห็นถึงมิติของการ

ปฏิบติั และสามารถน าไปสู่การพฒันาคุณภาพบริการ 

 

แนวคิดเกีย่วกบัการวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 

ความหมายของพฤติกรรมของผูบ้ริโภค  

 อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543: 5) ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความพฤติกรรมผูบ้ริโภควา่ หมายถึง ปฏิกิริยาของ

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดรั้บและใชสิ้นคา้และบริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้ง กระบวนการต่าง 

ๆ ของการตดัสินใจ ซ่ึงเกิดก่อนและเป็นตวัก าหนดปฏิกิริยาต่าง ๆ เหล่านั้น 

 ชิพแมน; และ คานุค (ศิริวรรณ เสรีรัตน์. 2546: 192 : อา้งอิงจาก Schiffman; & Kanuk. 2000: 3) 

ให้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซ่ึง ผูบ้ริโภคท าการ

ค้นหา การคิด การซ้ือ การใช้ การประเมินผล ในสินค้าและบริการ ซ่ึงคาดว่าจะ ตอบสนองความ

ตอ้งการของเขา 

 

แนวคิดเกีย่วกบัความต้องการทีอ่ยู่อาศัยของผู้บริโภค 

 แนวคิดเก่ียวกบัความตอ้งการดา้นท่ีอยูอ่าศยัของผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการท่ีอยู่อาศยั (Housing) เป็น

ผลผลิตท่ีมีลกัษณะเป็นเอก (unique) แตกต่างจากผลผลิตอ่ืน ๆ คือ บา้นท่ีอยูอ่าศยัตอ้งลงรากปักหลกัไม่

ท่ีใดก็ท่ีหน่ึง  ดงันั้น มูลค่าของบา้นท่ีอยู่อาศยัจะถูกผลกระทบอย่างมากโดยท าเลท่ีตั้งท่ีอยู่อาศยั หรือ 

ความคงทนยาวนานของสินคา้ (very durable good) ซ่ึงอาจจะอยูก่บัเราไปยาวนานไดถึ้ง 50 ปีไปจนถึง 

100 ปีก็ได ้บา้นเป็นผลผลิตท่ีมีขนาดใหญ่ (bulky commodity) จึงตอ้งท าการก่อสร้างไวใ้นท่ีกลางแจง้
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เป็นส่วนใหญ่ดงันั้นสภาพอากาศโดยรอบและปัจจยัแวดลอ้มอ่ืน ๆ สามารถก่อใหเ้กิดหรือเป็นอุปสรรค

ต่อกระบวนการของการผลิตไดเ้พราะบา้นท่ีอยู่อาศยัเป็นสินคา้ท่ีมีราคาแพงทีเดียวเม่ือเทียบกบัรายได้

โดยรวมของครัวเรือน ส าหรับประชากรส่วนใหญ่แล้วราคาของบา้นอยู่ท่ีอาศยัอาจจะมีราคาสูงกว่า

รายไดท้ั้งปีของพวกเขาหลายเท่าตวัดว้ยเหตุน้ีคนจ านวนมากจ าเป็นตอ้งท าการกูเ้งินมาซ้ือบา้นและท่ีดิน 

เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงท่ีอยูอ่าศยัท่ีมัน่คงนั้นเอง 

 

ความรู้เกีย่วกบัสินเช่ือเพ่ือทีอ่ยู่อาศัย 

 ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบั สินเช่ือเพ่ือทีอ่ยู่อาศัย 

สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั จึงกลายเป็นตวัเลือกหลกัในอนัดบัตน้ๆท่ีผูค้นในยคุปัจจุบนัต่างนึกถึง ถือ

เป็นสินเช่ือกอ้นใหญ่และใชร้ะยะเวลาในการผ่อนจ่ายท่ีค่อนขา้งยาวนาน ดงันั้น ก่อนจะยื่นเอกสารขอ

อนุมติั สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั ควรพิจารณาถึงปัจจยัต่าง ๆโดยละเอียดรอบคอบ ไม่วา่จะเป็นก าลงัซ้ือของ

ตวัคุณเอง ความสามารถในการผอ่นช าระ รายไดต่้อเดือนหลงัหกัค่าใชจ่้ายส่วนน้ี จ  านวนสมาชิกภายใน

บ้านเม่ือเทียบกับเน้ือท่ี ความน่าเช่ือถือของโครงการรวมไปถึงท าเลท่ีตั้ ง ว่ามีความเหมาะสมกับ

ชีวติประจ าวนัของคุณหรือไม่ เป็นตน้ 

 

ผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

พนา  เพชรกาฬ (2556) ท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการการสินเช่ือท่ีอยู่

อาศยั กบัธนาคารออมสิน สาขาเขาชยัสน จงัหวดัพทัลุง ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อ การตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยักบัธนาคารออมสิน สาขาเขาชยัสน จงัหวดัพทัลุง วเิคราะห์เปรียบเทียบ 

ปัจจยัท่ี มีผลต่อการตดัสินใจ เลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยักับธนาคารออมสิน สาขาเขาชัยสน 

จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีคือเพศอายุระดบัการศึกษาและอาชีพ และ

รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยักบัธนาคารออมสิน 

สาขาเขาชยัสน จงัหวดัพทัลุง ส่วนการวเิคราะห์เปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยักบัธนาคารออมสิน สาขาเขาชยัสน จงัหวดัพทัลุง จ  าแนกตามพฤติกรรมการใชบ้ริการ
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การ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมาใชบ้ริการการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยักบัธนาคารออมสิน สาขาเขาชยัสน 

จังหวัดพัทลุง ท่ีมีพฤติกรรมการใช้บริการสินเช่ือ ได้แก่ ประเภทท่ีอยู่อาศัย  ราคาท่ีอยู่อาศัย 

วตัถุประสงคใ์นการถือครองท่ีอยูอ่าศยัและวตัถุประสงคใ์นการขอสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั ต่างกนั ไม่มีผลการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยักบัธนาคารออมสิน สาขาเขาชยัสน จงัหวดัพทัลุง ในขณะท่ี

ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ ท่ีมีพฤติกรรมการใชบ้ริการ ดว้ยการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั จากส่ือ

ใดมากท่ีสุด มี ผลการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยักบัธนาคารออมสิน สาขาเขาชัยสน 

จงัหวดัพทัลุง 

เอกรัฐ  วงศ์วระกุล (2553) ไดศึ้กษาปัจจยัการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั กบั

ธนาคารพาณิชย ์ของคนท่ีท างานในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา เป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี 

คือ คนท างานในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จ านวน 400 คน โดยการใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน

การเก็บ รวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ 

ทดสอบค่าที (T-Test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) การวิเคราะห์ ความ

แตกต่างเป็นรายคู่โดยวธีิ Least Significant Difference (LSD) โดยใชโ้ปรแกรม SPSS For Windows ใน

การวเิคราะห์ขอ้มูล ผลการวจิยั จะพบวา่ 1.กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะเป็นเพศชาย ท่ีมีอาย ุระหวา่ง 20-39 

ปี มีสถานภาพเป็นสมรส /อยู่ดว้ยกนั มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน

หรือลูกจา้ง มีสถานท่ีมาท างานอยู่ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ท่ีต ่ากว่า 

15,000 บาท 2. กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีประเภทท่ีอยูอ่าศยัคือทาวน์เฮา้ส์, ทาวน์โฮม มีราคาท่ีอยู ่อาศยั

ต ่ากวา่ 1 ลา้นบาท มีวตัถุประสงคใ์นการถือครองท่ีอยูอ่าศยัเท่านั้น มีวตัถุประสงคก์ารขอสินเช่ือ เพื่อซ้ือ 

ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นโดยรอบท่ีอยูอ่าศยัท่ีจ  าเป็น คือ สถานศึกษา, ตลาดสด, หา้งสรรพสินคา้/

ร้านสะดวกซ้ือ และสถานีรถประจ าทาง ท่ีมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่ อาศยัจากส่ือ

โทรทศัน์มากท่ีสุด และปัจจุบนัไม่ไดใ้ชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัธนาคารพาณิชย ์3. การวิเคราะห์ปัจจยั

การตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยักบัธนาคารพาณิชยพ์บวา่ โดยรวมอยูใ่น ระดบัท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้จะท าให้พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั มากท่ีสุด 

คือวงเงินกูสู้งสุดท่ีธนาคารใหไ้ด ้รองลงมาจะเป็นอตัราดอกเบ้ียระยะเวลาการผอ่นช าระ การใหบ้ริการท่ี



11 
 

ดีของพนกังาน ความรวดเร็วในการด าเนินการ ค่าธรรมเนียมในการให้บริการ การสนบัสนุนวงเงินอ่ืน 

ๆ การไม่บงัคบัท าประกนัคุม้ครองเงินกู ้ความสะดวกในการติดต่อกบัธนาคาร และ ส่ือประชาสัมพนัธ์  

วธีิด าเนินการวจัิย 

 

การออกแบบการวจัิย 
ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง เป็นการวิจยัท่ีมีการศึกษาตามสภาพท่ีเป็นไปตาม

ธรรมชาติ โดยไม่มีการจดัท ากระท าหรือควบคุมตวัแปรใด ๆ เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนามแบบ

วิจยัตดัขวาง คือ เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในช่วงระยะเวลาหน่ึงเพียงคร้ังเดียว โดยใช้เคร่ืองมือการ

วจิยัเป็นแบบสอบถามแลว้ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิทางสถิต 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูใ้ช้บริการในเขตดอนเมือง โดยการใช้แบบสอบถาม  

เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล ใช้ค  านวณสูตรแลว้ไดจ้  านวนตวัอย่างจากการค านวณจ านวน 400 คน 

การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดก้  าหนดการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเป็นไปตามสถิติ (Probability Sampling) โดย

วธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง ใชว้ธีิการเลือกตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling)  

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ีใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล แจกแบบสอบถาม

ให้แก่ประชากรท่ีก าหนดไวโ้ดยแจกแบบสอบถามท่ีเป็นแบบกระดาษและสอบถามผา่นออนไลน์ โดย

ใช ้Google From 

 

การทดสอบวดัค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) 

การทดสอบโดยการน าแบบสอบถามไปทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 ชุด เพื่อตรวจสอบ

ความเช่ือมัน่ ( Reliability ) และคน้หาขอ้บกพร่องของขอ้ค าถามท่ีใช้วดัตวัแปรโดยได้น าโปรแกรม

ส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม  ( Reliability ) 



12 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  1.น าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ไปสอบถาม ผูใ้ชบ้ริการท่ีอยูอ่าศยัในเขตดอนเมืองจ านวน 400 คน 

โดยวธีิการแจกแบบสอบถาม 

2. เก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีได้รับขอ้มูลครบถ้วนเพื่อน าไปจดัท าและเตรียมส าหรับการ

วเิคราะห์ค านวณผล โดยการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจยัท าการประมวลผลวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร์  

 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

1.สถิติเชิงพรรณนา    (Descriptive Statistics)   ใชค้่าร้อยละ (Percentage) และแจกแจงความถ่ี 

(Frequency) กบัตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัเชิงกลุ่ม ไดแ้ก่ ตวัแปรดา้น ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของ

กลุ่มตวัอย่าง และตวัแปรดา้น ลกัษณะท่ีอยู่อาศยัและใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) กบัตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ ตวัแปรดา้น การตดัสินใจเลือกใช้

บริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยักบัธนาคารพาณิชยข์องผูใ้ชบ้ริการในเขตดอนเมือง 

2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อศึกษาการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยักบัธนาคารพาณิชยข์องผูใ้ชบ้ริการในเขตดอนเมือง  โดยใชก้ารวเิคราะห์ดว้ยค่าสถิติ t-

test และใช้การวิเคราะห์ด้วยขอ้มูลสถิติความแปรปรวนทางเดียว One -Way ANOVA หากพบความ

แตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชว้ธีิของ LSD 

 

 สรุปผลวจัิย 

1. ปัจจัยลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ 

 การศึกษา เร่ือง การตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยกับธนาคารพาณิชย์ของ

ผูใ้ช้บริการในเขตดอนเมือง มีผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 400 คน ส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย 
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จ านวน 107 คน และเพศหญิง จ านวน 293 คน   ส่วนใหญ่มีอายุ 40-49 ปี รองลงมาคือ  30-39 ปี ส่วน

ใหญ่ มีสถานภาพ สมรส/อยูด่ว้ยกนั รองลงมาคือ โสด  ส่วนใหญ่ มีระดบัการศึกษา ระดบัปริญญาตรี 

รองลงมาคือ สูงกว่าปริญญาตรี ส่วนใหญ่ มีอาชีพเป็น พนักงานบริษทัเอกชน/ลูกจา้ง รองลงมาคือ 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ ส่วนใหญ่ มีรายได ้30,001-45,000  บาท รองลงมาคือ 15,001-30,000 บาท จ านวน 

45,001 – 60,000  บาท  

2. ปัจจัยด้านลกัษณะทีอ่ยู่อาศัย 

ส่วนใหญ่ มีท่ีอยู่อาศยั บา้นเด่ียว/บา้นแฝด  รองลงมาคือ ทาวน์เฮา้ส์ /ทาวน์โฮม  ส่วนใหญ่ มี

ราคาท่ีอยูอ่าศยั 3,000,001 – 5,000,000 บาท  รองลงมาคือ ราคา 1,000,001-3,000,000 บาท ส่วนใหญ่ มี

วตัถุประสงค์ เพื่ออยูอ่าศยัเท่านั้น รองลงมาคือ เพื่อเก็งก าไร  ส่วนใหญ่ มีท าเลท่ีตั้งและสภาพแวดลอ้ม

โดยรอบท่ีอยูอ่าศยั ตลาดสด /ตลาดนดั รองลงมาคือหา้งสรรพสินคา้/ร้านสะดวกซ้ือ  

3. การตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือทีอ่ยู่อาศัยกบัธนาคารพาณชิย์ 

 การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก    เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่การตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ วงเงินสินเช่ือสูงสุดท่ีธนาคารให้ได ้ , อตัราดอกเบ้ีย ตามล าดบั  

ส่วนการตดัสินใจเลือกใช้บริการอยู่ในระดบัมาก คือ ระยะเวลาการผ่อนช าระ , ค่าธรรมเนียมในการ

ให้บริการ , ความสะดวกในการติดต่อกบัธนาคาร , ส่ือประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ , การไม่บงัคบัท าประกนั

คุม้ครองเงินกู ้ ตามล าดบั ส่วนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ สนบัสนุนวงเงิน

อ่ืน ๆ  , การใหบ้ริการท่ีดีของพนกังาน , ความรวดเร็วในการด าเนินการ ตามล าดบั 

 4 . สรุปการทดสอบสมมติฐาน 

4.1 ผูใ้ช้บริการในเขตดอนเมือง   ได้แก่ เพศ อายุ   รายได้เฉล่ียต่อเดือน ประเภทท่ีอยู่อาศยั  

ราคาท่ีอยูอ่าศยั  แตกต่างกนั ท าใหก้ารตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยักบัธนาคารพาณิชย ์โดย

ภาพรวมไม่แตกต่างกนั  

4.2 ผูใ้ชบ้ริการในเขตดอนเมือง   ไดแ้ก่  สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ วตัถุประสงคใ์นการ

ถือครองท่ีอยูอ่าศยั  แตกต่างกนั ท าให้การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยักบัธนาคารพาณิชย ์

โดยภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 0.05  
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อภิปรายผล 

ด้านการตัดสินใจ การตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยกับธนาคารพาณิชย์ของ

ผูใ้ชบ้ริการในเขตดอนเมือง โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก    เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่การตดัสินใจเลือกใช้

บริการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ วงเงินสินเช่ือสูงสุดท่ีธนาคารใหไ้ด ้ , อตัราดอกเบ้ีย ตามล าดบั ส่วนการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการอยูใ่นระดบัมาก คือ ระยะเวลาการผอ่นช าระ , ค่าธรรมเนียมในการให้บริการ , 

ความสะดวกในการติดต่อกบัธนาคาร , ส่ือประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ , การไม่บงัคบัท าประกนัคุม้ครองเงินกู ้ 

ตามล าดบั ส่วนการตดัสินใจเลือกใช้บริการอยู่ในระดบัปานกลาง คือ สนับสนุนวงเงินอ่ืน ๆ , การ

ให้บริการท่ีดีของพนกังาน , ความรวดเร็วในการด าเนินการ ตามล าดบั   ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั ของ 

เอกรัฐ วงศ์วระกุล (2553) ได้ศึกษาปัจจยัการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั กบัธนาคาร

พาณิชย ์ของคนท่ีท างานในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา การวิเคราะห์ปัจจยัการตดัสินใจเลือกใช้บริการ

สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยักบัธนาคารพาณิชยพ์บวา่ โดยรวมอยูใ่น ระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจมาก เม่ือพิจารณา

เป็นรายขอ้จะท าให้พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั มากท่ีสุด คือวงเงินกูสู้งสุดท่ีธนาคารให้

ได ้รองลงมาจะเป็นอตัราดอกเบ้ียระยะเวลาการผอ่นช าระ การให้บริการท่ีดีของพนกังาน ความรวดเร็ว

ในการด าเนินการ ค่าธรรมเนียมในการให้บริการ การสนบัสนุนวงเงินอ่ืน ๆ การไม่บงัคบัท าประกนั

คุม้ครองเงินกู ้ความสะดวกในการติดต่อกบัธนาคาร และ ส่ือประชาสัมพนัธ์  

 

ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 

 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ สนบัสนุนวงเงินอ่ืน ๆ  , การให้บริการท่ีดีของพนกังาน , ความรวดเร็ว

ในการด าเนินการพนักงาน ซ่ึงเป็นกระบวนการภายในของธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่ง โดยให้มี 

การศึกษาความตอ้งการของผูบ้ริโภคอย่างต่อเน่ือง และน าขอ้มูลท่ีไดม้าใช้ในการวางแผน ปรับปรุง 

พฒันา เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคและเป็นการสร้างจุดแข็งในการแข่งขนั ระหวา่ง

ธนาคารพาณิชยด์้วยกนั  การสร้างความรู้สึกให้กบัลูกคา้ว่า บริการโปร่งใส เขา้ถึงได ้เม่ือเกิดปัญหา 

สามารถส่ือสารได้ตลอดเวลาหากเกิดปัญหาในบริการ ด้านบุคลากร ผูบ้ริโภคให้ความส าคัญกับ

พนกังานธนาคาร สามารถตอบค าถาม จดัหา ขอ้มูล และแกไ้ขปัญหาไดถู้กตอ้งตรงตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ

มากท่ีสุดดงันั้นผูบ้ริหารหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งควร มีการอบรมให้กบัพนักงานทั้งในส่วนของขอ้มูลของ



15 
 

ผลิตภณัฑ์ ขั้นตอนกระบวนการให้บริการ การสนับสนุนวงเงินอ่ืน ๆ เพื่อเป็นทางเลือกให้ลูกคา้ได้

ตดัสินใจง่ายข้ึน เพิ่มการสนบัสนุนวงเงินดา้นต่าง ๆ ให้ลูกคา้มากยิ่งข้ึนความรวดเร็วในการด าเนินงาน

ของพนักงานควรลดขั้นตอนในการด าเนินงานให้สั้ นลง เพิ่มความรวดเร็วมากยิ่งข้ึนทันต่อความ

ตอ้งการของใชบ้ริการ 
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