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บทคัดย่อ 

 การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ สํานักงานใหญ่ 

ของลูกค้าท่ีพักอาศัยในกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดับการใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ สํานักงานใหญ่ จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 2) เพ่ือศึกษาความสําคัญของปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดของสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สํานักงานใหญ่ 3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับระดับการใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

สํานักงานใหญ่ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม (SD-scale คะแนน 0 – 10) โดยการสุ่ม จํานวน 

400 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (�̅� ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทดสอบ

สมมุติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติการแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และการวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ของตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระ โดยใช้สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s r Coefficient) 
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 พบว่าระดับการใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ สํานักงานใหญ่โดยรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 

2,194,647.50 บาท ค่า Standard Deviation: S.D. เท่ากับ 1,063,376.517 จําแนกตามปัจจัยลักษณะปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์ของประชากร ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56 ค่าเฉล่ียวงเงินท่ีได้รับอนุมัติ

เท่ากับ 2,177,017.86 โดยมีค่า Standard Deviation เท่ากับ 1,083,694.693 ประชากรส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 

30 - 39 ปี คิดเป็นร้อยละ 52.8 ค่าเฉล่ียวงเงินท่ีได้รับอนุมัติเท่ากับ 2,287,573.46 ค่า Standard Deviation 

เท่ากับ 986,975.572 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 58.3  ค่าเฉล่ียวงเงินท่ีได้รับอนุมัติเท่ากับ 2,040,939.91 ค่า 

Standard Deviation เท่ากับ 1,039,584.933 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 88.8 ค่าเฉล่ียวงเงินท่ี

ได้รับอนุมัติเท่ากับ 2,139,974.65 ค่า Standard Deviation เท่ากับ 994,759.589 มีอาชีพ พนักงานเอกชน/ลูกจ้าง 

คิดเป็นร้อยละ 57.5 ค่าเฉล่ียวงเงินท่ีได้รับอนุมัติเท่ากับ 2,076,143.48 ค่า Standard Deviation เท่ากับ 

1,035,724.467 มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 15,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.3 ค่าเฉล่ียวงเงินท่ีได้รับอนุมัติ

เท่ากับ 1,718,126.90 ค่า Standard Deviation เท่ากับ 958,514.965  

 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษาวิจัย   

 1. อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน ระดับการตัดสินใจใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย

ของธนาคารอาคารสงเคราะห์แตกต่างกัน  

 ธนาคารจึงควรพัฒนาและขายผลิตภัณฑ์สินเช่ือท่ีอยู่อาศัยต้องให้ตรงกับความต้องการของแต่ละกลุ่มลูกค้า  

2. ปัจจัยด้านราคา (Price) มีระดับความสําคัญคะแนนเฉล่ียน้อยกว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดอ่ืน

ดังน้ันธนาคารไม่ควรแข่งขันทางด้านราคาอย่างรุนแรง ส่วนด้านบุคลากร (People) มีระดับคะแนนเฉล่ียมากกว่า

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดอ่ืนดังน้ันธนาคารจึงควรให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร  

 

คําสําคัญ การเลือกใช้สินเช่ือท่ีอยู่อาศัย 

 

บทนํา 

 การวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ สํานักงาน

ใหญ่ ของลูกค้าท่ีพักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ในบทน้ีผู้วิจัยจะกล่าวถึง ความเป็นมาและ

ความสําคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของการวิจัย สมมุติฐานการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ นิยามศัพท์เฉพาะ ข้อตกลงเบ้ืองต้น 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาระดับการใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ สํานักงานใหญ่ จําแนกตาม

ลักษณะประชากรศาสตร์ 
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2. เพ่ือศึกษาความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

สํานักงานใหญ่ 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด กับระดับการใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย 

ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สํานักงานใหญ่  

 

สมมุติฐานการวิจัย  

1. ลักษณะของประชากรศาสตร์ด้านเพศท่ีแตกต่างกัน ระดับการใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ สํานักงานใหญ่ท่ี ไม่แตกต่างกัน 

2. ลักษณะของประชากรศาสตร์ด้านอายุท่ีแตกต่างกัน ระดับการใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ สํานักงานใหญ่ท่ี ไม่แตกต่างกัน  

3. ลักษณะของประชากรศาสตร์ด้านสถานภาพท่ีแตกต่างกัน ระดับการใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สํานักงานใหญ่ท่ี ไม่แตกต่างกัน  

4. ลักษณะของประชากรศาสตร์ด้านระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน ระดับการใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย
ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สํานักงานใหญ่ท่ี ไม่แตกต่างกัน  

5. ลักษณะของประชากรศาสตร์ด้านอาชีพท่ีแตกต่างกัน ระดับการใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ สํานักงานใหญ่ท่ี ไม่แตกต่างกัน  

6. ลักษณะของประชากรศาสตร์ด้านรายได้ท่ีแตกต่างกัน ระดับการใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ สํานักงานใหญ่ท่ี ไม่แตกต่างกัน  

7. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และบริการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับการใช้บริการ
สินเช่ือท่ีอยู่อาศัย ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สํานักงานใหญ่  

8. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับการใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่
อาศัย ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สํานักงานใหญ่  

9. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการจัดจําหน่ายมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับการใช้บริการ
สินเช่ือท่ีอยู่อาศัย ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สํานักงานใหญ่  

10. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับการใช้บริการ
สินเช่ือท่ีอยู่อาศัย ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สํานักงานใหญ่  

11. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคคลากรผู้ให้บริการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับการใช้
บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สํานักงานใหญ่  

12. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการให้บริการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับการใช้
บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สํานักงานใหญ่  
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ขอบเขตของการวิจัย  

การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีมุ่งเน้นเพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ สํานักงานใหญ่ ของลูกค้าท่ีพักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร มีขอบเขตดังน้ี  

   1. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยน้ี คือลูกค้าของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ท่ีมาใช้บริการ

สินเช่ือท่ีอยู่อาศัย สํานักงานใหญ่  ท่ีพักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ลูกค้า/

ผู้ใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ท่ีถูกสุ่มจากประชากร จํานวน 40 คน วิธีคํานวณขนาด

ตัวอย่างตามแนวทางของ Yamane (Taro Yamane,1970) โดยกําหนดค่าความคลาดเคล่ือนของสุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 

0.05 จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีเหมาะสมเท่ากับ 385 ตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ทํา ผู้วิจัยได้ทําการสุ่มเลือกใช้วิธีการเลือก

กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงกลุ่มตัวอย่างท่ีได้รับอนุมัติสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยและใช้บริการของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

สํานักงานใหญ่ ซ่ึงเป็นวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล  

 2.  ขอบเขตด้านเน้ือหา  

  2.1. ตัวแปรอิสระ  

  2.1.1. ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษาและ

รายได้เฉล่ียต่อเดือน ของลูกค้าท่ีมาใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ สํานักงานใหญ่  

2.1.2. ส่วนประสมทางการตลาด 6Ps ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านราคา ด้านการจัด

จําหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ และด้านกระบวนการให้บริการ  

2.2. ตัวแปรตาม  

  การตัดสินใจเลือกใช้สินเช่ือท่ีอยู่อาศัยของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ สํานักงานใหญ่ ท่ีมาใช้

บริการสินเช่ือ คือวงเงินสินเช่ือท่ีธนาคารอนุมัติ 

2.3. ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี ศึกษาในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและธนาคารอาคารสงเคราะห์ สํานักงานใหญ่  

2.4. ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาในการดําเนินการศึกษาวิจัยโดยเร่ิมศึกษาต้ังแต่เดือนธันวาคม 2563 

ถึงเดือนมกราคม 2564 รวมระยะเวลา 2 เดือน  

2.5. ขอบเขตด้านเคร่ืองมือ การเก็บข้อมูลการศึกษาการวิจัยคร้ังน้ีผู้ทําการวิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือ ในการเก็บข้อมูล  

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  

1. ทําให้ทราบถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจการเลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยของธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ สํานักงานใหญ่  
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2. เพ่ือเป็นแนวทางในการนําข้อมูลไปใช้ในการวางแผนทางการตลาด การกําหนดกลยุทธ์ใช้ในการแข่งขัน 

เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน  

3. เพ่ือขยายฐานลูกค้าสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย ตลอดจนการรักษาฐานลูกค้าเดิมให้คงอยู่ และเพ่ือเป็นแนวทางใน

การพัฒนาตลาดสินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึนไป  

 

นิยามศัพท์เฉพาะ  

สินเช่ือท่ีอยู่อาศัย หมายถึง สินเช่ือท่ีให้แก่บุคคลท่ัวไปเพ่ือจัดหาอสังหาริมทรัพย์มาใช้ ประโยชน์เพ่ือการอยู่

อาศัยแยกเป็นการจัดหาท่ีดิน บ้าน หรือท่ีดินพร้อมบ้าน ท่ีอยู่อาศัยห้องชุดในอาคารชุด แฟลต อาคารพาณิชย์ และ

ตึกแถว เป็นต้น  

การบริการ คือ การให้ความช่วยเหลือหรือการดําเนินการเพ่ือประโยชน์ของผู้อ่ืนการ บริการท่ีดีผู้รับบริการ

ก็จะได้รับความประทับใจและช่ืนชมองค์กรซ่ึงเป็นส่ิงดีส่ิงหน่ึงอันเป็นผลดีกับองค์กร งานบริการเป็นเคร่ืองมือ

สนับสนุนงานด้านต่างๆ เช่น งานประชาสัมพันธ์ งานบริการวิชาการ เป็นต้น ดังน้ันถ้าบริการดีผู้รับบริการเกิดความ

ประทับใจซ่ึงการบริการถือเป็นหน้าเป็นตาขององค์กรภาพลักษณ์ขององค์กรก็จะดีไปด้วย  

ลูกค้า หมายถึง ผู้มาใช้บริการสินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สํานักงานใหญ่  

เพศ หมายถึง เพศของลูกค้าท่ีมาใช้บริการท่ีธนาคารอาคารสงเคราะห์ สํานักงานใหญ่  

อายุ หมายถึง อายุปัจจุบันของลูกค้าท่ีมาใช้บริการท่ีธนาคารอาคารสงเคราะห์ สํานักงานใหญ่  

สถานภาพ หมายถึง สถานภาพโสด สมรส หย่าร้าง/หม้าย ของลูกค้าท่ีมาใช้บริการท่ีธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

สํานักงานใหญ่  

ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาสูงสุดของลูกค้าท่ีมาใช้บริการท่ีธนาคารอาคารสงเคราะห์ สํานักงานใหญ่  

อาชีพ หมายถึง อาชีพท่ีทําในปัจจุบันของลูกค้าท่ีมาใช้บริการท่ีธนาคารอาคารสงเคราะห์ สํานักงานใหญ่ 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน หมายถึง รายได้ประจํา ของลูกค้าท่ีมาใช้บริการท่ีธนาคารอาคารสงเคราะห์ สํานักงานใหญ่ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง เคร่ืองมือหรือปัจจัยทางการตลาดท่ีนํามาใช้เพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ทางการตลาด เคร่ืองมือทางการตลาดน้ีเรียกว่า 6Ps ประกอบด้วย  

1. ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ หมายถึงผลิตภัณฑ์สินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ เช่น สินเช่ือลูกค้า

ท่ัวไป สินเช่ือลูกค้าสวัสดิการ สินเช่ือนโยบายรัฐ สินเช่ือเพ่ือคนไทยในต่างประเทศ สินเช่ือเพ่ือปลูกสร้างอาคารเพ่ือ

ต่อเติม ขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร เพ่ือซ้ือท่ีดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร  

2. ด้านราคา หมายถึง อัตราดอกเบ้ีย และค่าธรรมเนียมของผลิตภัณฑ์สินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์  

3. ด้านการจัดจําหน่าย หมายถึง สถานท่ีต้ังของธนาคาร เพ่ือให้ลูกค้ามาใช้บริการสินเช่ือ มีความสะดวก 

ปลอดภัย มีป้ายบ่งช้ีอธิบายข้ันตอนการให้บริการไว้ชัดเจน ผลิตภัณฑ์สามารถเข้าถึงง่าย บรรยากาศสภาพแวดล้อม

การให้บริการของธนาคารมีส่วนช่วยในการตัดสินใจ  
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4. ด้านการส่งเสริมการตลาด หมายถึง การประชาสัมพันธ์และแจ้งข่าวสารเพ่ือแจ้ง ผลประโยชน์ ท่ีลูกค้า

จะได้รับ ท้ังทางตรงและทางอ้อม  

5. ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ หมายถึง เจ้าหน้าท่ีของธนาคารหรือพนักงานธนาคาร ท่ีจะต้องเป็นพนักงานท่ีมี

ความชํานาญ ผ่านการคัดเลือกและฝึกอบรม มีความรู้และความชํานาญในการให้คําแนะนํา บริการด้วยความสุภาพ

ย้ิมแย้มแจ่มใส เพ่ือให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า  

6. ด้านกระบวนการให้บริการ หมายถึง กระบวนการข้ันตอนในการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง แม่นยํา

ชัดเจนตรงกับระเบียบของธนาคาร และการปฏิบัติงานในด้านการบริการท่ีมุ่งเน้นความซ่ือสัตย์ โปร่งใสในการเสนอ

ให้กับผู้ใช้บริการ และมอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว  

 การตัดสินใจเลือกใช้บริการ หมายถึง การใช้หลักการและเหตุผลในกระบวนการเลือก ทางเลือกใดทางเลือก

หน่ึงท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการตัดสินใจของผู้ใช้บริการในการเลือกเข้ารับบริการสินเช่ือของธนาคารอาหารสงเคราะห์  

 

ข้อตกลงเบ้ืองต้น   

 การวิจัยคร้ังน้ีจะศึกษาเฉพาะลูกค้าท่ีใช้สินเช่ือท่ีอยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ สํานักงานใหญ่ ของ

ลูกค้าท่ีพักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ท่ีได้รับอนุมัติสินเช่ือจากธนาคาร 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยเร่ืองศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

สํานักงานใหญ่ เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวิธีรูปแบบของการสุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่คํานึงถึง

ความน่าจะเป็น (Non-probability sampling) โดยวิธี Convenience Sampling ซ่ึงการเก็บข้อมูลจะใช้เคร่ืองมือท่ี

เรียกว่า แบบสอบถาม ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้รับจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จะเป็นการ

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีเรียกว่า SPSS 

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นวิธีค้นหาความรู้และความเป็นจริง โดยเน้นข้อมูลเชิง

ตัวเลข การวิจัยเชิงปริมาณจะพยายามออกแบบวิธีการวิจัยให้มีการควบคุมตัวแปรท่ีศึกษา ต้องจัดเตรียมเคร่ืองมือ 

รวบรวมข้อมูลให้มีคุณภาพ จัดกระทําสถานการณ์ท่ีเก่ียวข้องให้เป็นมาตรฐาน ใช้วิธีการทางสถิติช่วยวิเคราะห์ และ

ประมวลข้อสรุป เพ่ือให้เกิดความคลาดเคล่ือน (Error) น้อยทีสุด (ศาสตราจารย์เกียรติธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ : 

2549) มีวัตถุประสงค์ท่ีจะพยายามให้คําอธิบายปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ โดยพยายามใช้แนวทางท่ีเรียกว่า ปฏิ

ฐานนิยม (Positivism) การอธิบายปรากฏการณ์จึงเป็นการนําเสนอเชิงตัวเลขทางสถิติ เช่น ร้อยละของประชากรท่ี

อยู่อาศัยในเมือง ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเป็นต้น 
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ข้ันตอนการวิจัยเชิงปริมาณ ประกอบด้วย 

1. การเลือกหัวข้อท่ีจะทําวิจัย (Research a Topic) ในข้ันตอนแรกผู้วิจัยจะต้องตัดสินใจให้แน่ชัดว่าจะ

วิจัยเร่ืองอะไร แล้วกําหนดหัวข้อเร่ืองวิจัย 

2. การกําหนดปัญหาในการวิจัย (Formulating the Research Problem) การต้ังปัญหาในเร่ืองท่ีต้องการ

วิจัยเพ่ือ หาคําตอบ หรือเป็นการแจกแจงวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยต้องกําหนดขอบเขตของปัญหาให้ชัดเจน 

และเป็นปัญหาท่ีสามารถหาคําตอบได้ 

3. การสํารวจวรรณกรรม (Extensive Literature Survey) การทบทวนเอกสารต่าง ๆ แนวคิด ทฤษฎี 

ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับหัวเร่ืองท่ีต้องการศึกษา เพ่ือหาแนวทางทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัย และสํารวจให้แน่ใจ

ว่าไม่วิจัยซ้ํากับผู้อ่ืน ท้ังน้ีการวิจัยควรเน้นการเสริมสร้างให้เกิดความรู้ใหม่ 

4. ต้ังสมมุติฐานการวิจัย (Formulating Hypothesis) การคาดคะเนคําตอบของปัญหาการวิจัย หรือ

คาดคะเนความสัมพันธ์ของตัวแปร ท่ีจะศึกษาไว้ล่วงหน้าแล้วหาข้อมูลมาพิสูจน์ 

5. การออกแบบการวิจัย (Research Design) การวางแผนกําหนดวิธีการในการดําเนินการในข้ันตอนต่าง 

ๆ เพ่ือให้ได้มาซ่ึงคําตอบของปัญหาในการวิจัย เช่น การเก็บข้อมูล การเลือกเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ข้อมูล กําหนด

ระยะเวลาดําเนินการวิจัย บุคลากร 

6. การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection) การวางแผนการเก็บข้อมูล จะใช้ข้อมูลปฐมภูมิ หรือทุติยภูมิ 

และถ้าเป็นข้อมูลทุติยภูมิจะเก็บข้อมูลอย่างไร การสร้างเคร่ืองมือรวบรวมข้อมูล ถ้าเป็นข้อมูลทุติยภูมิจะใช้ข้อมูลจาก

แหล่งใด 

7. การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้จะนํามาบรรณาธิการความถูกต้อง (การ

ตรวจสอบความถูกต้อง) ความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูล ทําการประเมินผลและวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้ พิสูจน์กับ

สมมุติฐานท่ีต้ังไว้ 

8. การเขียนรายงานผลการวิจัยและจัดพิมพ์เผยแพร่ (Research Report) เป็นข้ันตอนสุดท้ายของการวิจัย 

ผู้วิจัยจะต้องเขียนรายงาน เพ่ือให้ผู้อ่ืนทราบถึงกิจกรรมท่ีดําเนินการในข้ันตอนต่าง ๆ ส่ิงท่ีค้นพบจากการวิจัย ผู้วิจัย

จะต้องเขียนรายงานตามรูปแบบของการเขียนรายงานการวิจัย และเขียนด้วยความซ่ือสัตย์ในส่ิงท่ีค้นพบ 

 

คํานิยามปฏิบัติการ 

 

 กลุ่มประชากรเป้าหมาย  

 ประชากร (Population) ท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี หมายถึง ผู้ท่ีใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยและเป็นผู้ท่ีได้รับ

อนุมัติเงินกู้และได้ทํานิติกรรมสัญญากู้เงินสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ สํานักงานใหญ่ โดยรวบรวม

ข้อมูลจากลูกค้าท่ีได้รับอนุมัติสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย จํานวนบัญชีสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย ณ 31 ธันวาคม 2562 มีผู้ได้รับอนุมัติ

สินเช่ือท่ีอยู่อาศัย จํานวน 157,179 ราย (ข้อมูล ธนาคารอาคารอาคารสงเคราะห์, 2562)  
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การเลือกกลุ่มตัวอย่าง  

 กลุ่มตัวอย่าง หมายถึง ลูกค้า/ผู้ใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ท่ีถูกสุ่มจาก

ประชากร ให้เป็นตัวแทนของประชากรท้ังหมด  

 คํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง  

 ผู้วิจัยได้ใช้วิธีคํานวณขนาดตัวอย่างตามแนวทางของ Yamane (Taro Yamane,1970) โดยกําหนด ค่า

ความคลาดเคล่ือนของสุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 0.05 ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% แทนสูตรการคํานวณ ดังน้ี 

 

   n=        N                                                                                   

 1+N(e)2 

 

 โดยท่ี n = จํานวนกลุ่มตัวอย่าง  

  N = ขนาดของประชากร  

  e = ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตัวอย่าง  

แทนค่าในสูตร  

n =      157,171 

  1+157,171(0.05)2 

 

      n = 398.9846 

 

จากการคํานวณข้างต้นพบว่า ในกรณีท่ีทราบจํานวนประชากรท่ีแน่นอน ณ ระดับความเช่ือม่ันท่ี 95% จะ

ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีเหมาะสมเท่ากับ 399 ตัวอย่าง และกลุ่มตัวอย่างท่ีเก็บได้จากแบบสอบถามในคร้ังน้ี คือ 400 

ตัวอย่าง  

เน่ืองจากประชากรท่ีใช้บริการสินเช่ือและท่ีได้รับอนุมัติสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์มี

จํานวนมาก ผู้วิจัยจึงเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่คํานึงถึงความน่าจะเป็น (Non-probability sampling) โดยวิธี 

Convenience Sampling คือการแจกแบบสอบถามเฉพาะกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้บริการสินเช่ือและท่ีได้รับอนุมัติสินเช่ือ

ท่ีอยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สํานักงานใหญ่ ซ่ึงเป็นวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น 

(Non-probability Sampling) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

 

 

 ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย  
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 ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัยน้ี แบ่งออกเป็น ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี  

 ตัวแปรอิสระ หรือตัวแปรต้น (Independent Variables) ประกอบด้วย  

 1. ปัจจัยทางด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ   สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ 

 2. ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด (6Ps) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) และบริการ (Service) 

ด้านราคา (Price) ด้านการจัดจําหน่าย (Place/Channel Distribution) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

ด้านบุคลากร (People) และ ด้านกระบวนการ (Process)  

 ตัวแปรตาม (Dependent Variables)  

 ตัวแปรตามสําหรับงานวิจัยคร้ังน้ี คือ วงเงินท่ีได้รับอนุมัติมีหน่วยเป็นบาท 

 

 

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  

 ในการศึกษาวิจัยน้ีได้ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ ใช้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นคําถามแบบปลาย

ปิด (Close-ended Question) เป็นเคร่ืองมือในการทําวิจัย และเพ่ือให้เคร่ืองมือท่ีใช้มีความเท่ียงตรง (validity) 

และความน่าเช่ือถือ จึงได้ทําการทดสอบเคร่ืองมือ โดยการทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability) นําแบบสอบถามมา

ทําการทดลองใช้ (Try out) กับลูกค้าท่ีมาใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ สานักงานใหญ่ 

จํานวน 31 คน จากน้ันนําแบบสอบถามมาหาค่าความเช่ือม่ัน โดยผลท่ีได้คือ 0.94 แสดงว่าแบบสอบถามท่ีใช้ในการ

ทดสอบมีความน่าเช่ือถือ จากน้ันจึงนําแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลในประชากรท่ีศึกษา  

 โดยแบบสอบถาม 1 ชุด แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี  

 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นคําถามท่ีเก่ียวข้องกับปัจจัย

ลักษณะของประชากร จํานวน 6 ข้อ ได้แก่ ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านสถานภาพ ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ และด้าน

รายได้ โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็นคําถามปลายปิดแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) ประกอบด้วยคําถาม

แบบให้เลือกเพียง 1 คําตอบ  

 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 6Ps ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้

บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยของธนาคารอาหารสงเคราะห์ สํานักงานใหญ่  ของลูกค้าท่ีพักอาศัยอยู่ใน

กรุงเทพมหานคร  จํานวน 21 ข้อได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการ

ส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร และด้านกระบวนการ โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็นคําถามปลายปิดแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check-List) ประกอบด้วยคําถามแบบให้เลือกเพียง 1 คําตอบ  ซ่ึงมีลักษณะแบบสอบถามเป็น

แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) กําหนดค่าระดับการตัดสินใจเป็น 10 ระดับ คือ คะแนนต่ําท่ีสุด เท่ากับ 

0 คะแนนสูงท่ีสุดเท่ากับ 10 โดยกําหนดการให้คะแนนแต่ระดับ 
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สรุปผลการวิจัย 

 ข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ท่ี 1) เพ่ือศึกษาระดับการใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

สํานักงานใหญ่ จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 

 พบว่าระดับการใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ สํานักงานใหญ่โดยรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 

2,194,647.50 บาท ค่า Standard Deviation เท่ากับ 1,063,376.517 จําแนกตามปัจจัยลักษณะปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์ของประชากร ได้ดังน้ี  

เพศ พบว่าประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 56 ค่าเฉล่ียวงเงินท่ีได้รับ

อนุมัติเท่ากับ 2,177,017.86 โดยมีค่า Standard Deviation เท่ากับ 1,083,694.693 และเพศชายจํานวน 174 คน 

คิดเป็นร้อยละ 44 มีค่าเฉล่ียวงเงินท่ีได้รับอนุมัติเท่ากับ 2,217,085.23 บาท โดยมีค่า Standard Deviation เท่ากับ 

1,039,584.933 

 อายุ พบว่า ประชากรส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30 - 39 ปี จํานวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 52.8 ค่าเฉล่ีย

วงเงินท่ีได้รับอนุมัติเท่ากับ 2,287,573.46 ค่า Standard Deviation เท่ากับ 986,975.572 รองลงมาอายุระหว่าง 

20 – 29 ปี จํานวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.5 ค่าเฉล่ียวงเงินท่ีได้รับอนุมัติเท่ากับ 1,777,492.06 ค่า Standard 

Deviation เท่ากับ1,060,279.569 อายุระหว่าง 40 – 49 ปี จํานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 ค่าเฉล่ียวงเงินท่ี

ได้รับอนุมัติเท่ากับ 2,681,907.41 ค่า Standard Deviation เท่ากับ 1,070,974.768 อายุระหว่าง 50 - 59 ปี 

จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8  ค่าเฉล่ียวงเงินท่ีได้รับอนุมัติเท่ากับ 3,137,142.86 ค่า Standard Deviation 

เท่ากับ 462,396.810 และอายุต้ังแต่ 60 ปีข้ึนไป จํานวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 0.5 ค่าเฉล่ียวงเงินท่ีได้รับอนุมัติ

เท่ากับ 2,217,000.00 ค่า Standard Deviation เท่ากับ 1,107,329.219 

 สถานภาพ พบว่า ประชากรส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จํานวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3  ค่าเฉล่ีย

วงเงินท่ีได้รับอนุมัติเท่ากับ 2,040,939.91 ค่า Standard Deviation เท่ากับ 1,039,584.933 รองลงมามีสถานภาพ

สมรส จํานวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ ค่าเฉล่ียวงเงินท่ีได้รับอนุมัติเท่ากับ 2,396,493.90 ค่า Standard Deviation 

เท่ากับ 1,083,694.693 และสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 ค่าเฉล่ียวงเงินท่ีได้รับ

อนุมัติเท่ากับ 3,098,333.33 ค่า Standard Deviation เท่ากับ 1,063,376.517 

 ระดับการศึกษา พบว่า ประชากรส่วนใหญ่มีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 355 คน คิดเป็นร้อยละ 

88.8 ค่าเฉล่ียวงเงินท่ีได้รับอนุมัติเท่ากับ 2,139,974.65 ค่า Standard Deviation เท่ากับ 994,759.589 รองลงมา

มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 ค่าเฉล่ียวงเงินท่ีได้รับอนุมัติเท่ากับ 

3,225,033.33 ค่า Standard Deviation เท่ากับ 1,361,459.042 และระดับการศึกษากว่าปริญญาตรี จํานวน 15 

คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 ค่าเฉล่ียวงเงินท่ีได้รับอนุมัติเท่ากับ 1,427,800.00 ค่า Standard Deviation เท่ากับ 

620,552.887 

 อาชีพ พบว่า ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพ พนักงานเอกชน/ลูกจ้าง จํานวน 230 คนคิดเป็นร้อยละ 57.5 

ค่าเฉล่ียวงเงินท่ีได้รับอนุมัติเท่ากับ 2,076,143.48 ค่า Standard Deviation เท่ากับ 1,035,724.467 รองลงมาเป็น
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อาชีพ รัฐวิสาหกิจ จํานวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 ค่าเฉล่ียวงเงินท่ีได้รับอนุมัติเท่ากับ 2,617,831.33 ค่า 

Standard Deviation เท่ากับ 960,995.670 รองลงมาอีกเป็น อาชีพข้าราชการ จํานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8 

ค่าเฉล่ียวงเงินท่ีได้รับอนุมัติเท่ากับ 2,005,527.27 ค่า Standard Deviation เท่ากับ 981,522.718 อาชีพประกอบ

ธุรกิจส่วนตัว จํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8 ค่าเฉล่ียวงเงินท่ีได้รับอนุมัติเท่ากับ 2,273,812.50 ค่า Standard 

Deviation เท่ากับ 1,362,048.112 

 รายได้ต่อเดือน พบว่า ประชากรส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 15,001-30,000 บาท จํานวน 197 

คน คิดเป็นร้อยละ 49.3 ค่าเฉล่ียวงเงินท่ีได้รับอนุมัติเท่ากับ 1,718,126.90 ค่า Standard Deviation เท่ากับ 

958,514.965 รองลงมาอยู่ระหว่าง 30,001-45,000 บาท  จํานวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 39.5 ค่าเฉล่ียวงเงินท่ี

ได้รับอนุมัติเท่ากับ 2,564,360.76 ค่า Standard Deviation เท่ากับ 808,024.486 ถัดมาอีกอยู่ระหว่าง 45,001-

60,000 บาท จํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 ค่าเฉล่ียวงเงินท่ีได้รับอนุมัติเท่ากับ 2,705,333.33 ค่า Standard 

Deviation เท่ากับ 925,327.219 มากกว่า 60,000 บาท จํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ14 ค่าเฉล่ียวงเงินท่ีได้รับ

อนุมัติเท่ากับ 3,856,428.57 ค่า Standard Deviation เท่ากับ 1,344,713.679 และมีรายได้ต่ํากว่า 15,000 บาท 

จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1 ค่าเฉล่ียวงเงินท่ีได้รับอนุมัติเท่ากับ 1,796,250.00 ค่า Standard Deviation เท่ากับ 

1,840,214.548 

 ข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ท่ี 2) เพ่ือศึกษาความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของสินเช่ือท่ีอยู่

อาศัย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สํานักงานใหญ่ 

 จากผลการวิจัยความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย ธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ สํานักงานใหญ่ พบว่า โดยรวมปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 9.0061 ในระดับสูงท่ีสุด 

มีค่า Standard Deviation เท่ากับ .69447 แสดงให้เห็นว่าปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (PI) มีระดับคะแนน

เฉล่ียน้อยกว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดอ่ืน เท่ากับ 8.9150 อยู่ในระดับสูงมากโดยมีค่า Standard Deviation 

เท่ากับ .77052 ด้านบุคลากร (PP) มีระดับคะแนนเฉล่ียมากกว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดอ่ืน เท่ากับ 9.0933 

อยู่ในระดับสูงมากโดยมีค่า Standard Deviation เท่ากับ .68817    

ข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ท่ี 3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 6Ps กับ

ระดับการใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สํานักงานใหญ่ 

ได้แสดงค่าความสัมพันธ์ในเชิงลบระหว่างตัวแปรอิสระ คือปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (PD PI PL 

PM PP PC) กับการใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สํานักงานใหญ่ ของลูกค้าท่ีพักอาศัย

อยู่ในกรุงเทพมหานคร (GHB) ลูกค้าท่ีพักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นตัวแปรตามอยู่ในระดับต่ําท่ีสุด (มีค่า

ระหว่าง -.017 ถึง -.057)  

 เน่ืองจากผลการศึกษาคร้ังน้ีทําให้ทราบปัจจัยท่ีส่งผลต่อการใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยซ่ึงเป็นในส่วนของ

ผลิตภัณฑ์และบริการภายในธนาคาร ซ่ึงในแง่ของการเปรียบเทียบกับสถาบันการเงินอ่ืน ๆ ควรมีการสอบถาม
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เก่ียวกับการใช้สินเช่ือของธนาคารอ่ืน ๆ เพ่ือได้พิจารณาว่ามีปัจจัยใดท่ีธนาคารทําได้ดีอยู่แล้ว และปัจจัยใดท่ีธนาคาร

อ่ืนดีกว่า เพ่ือจะได้ทราบประเด็นท่ีควรต้องปรับและพัฒนา 

 1.ควรมีการเปรียบเทียบถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อการใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยซ่ึงเป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์และ

บริการภายในธนาคารกับสถาบันการเงินอ่ืน ๆ  

 2.ควรมีการสอบถามข้อมูลด้านสินเช่ือของธนาคารอ่ืนจากลูกค้า เพ่ือทราบว่ามีปัจจัยใดท่ีธนาคารทําได้ดีอยู่

แล้ว และปัจจัยใดบ้างท่ีธนาคารอ่ืนทําได้ดีกว่า เพ่ือจะได้นํามาพัฒนาและปรับปรุง 

 

คําสําคัญ : การเลือกใช้สินเช่ือท่ีอยู่อาศัย 


