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บทคดัย่อ 

    การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการสนิเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัยกบัธนาคารพาณิชย์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึง

ใช้แบบสอบถามในการเกบ็รวบรวมข้อมูลตัวอย่าง 245 คน สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ Independent Sample t-test เพ่ือทดสอบความ

แตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระกัน ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง

เดียว เพ่ือทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่ม และใช้

สถติิสหสมัพันธอ์ย่างง่ายของเพียร์สนั ทดสอบความสมัพันธข์องตัวแปร 2 ตัวที่เป็นอสิระต่อกนั    

 ผลจากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-35 

ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานหรือลูกจ้างบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

จาํนวน 20,001-30,000 บาท โดยผู้ตอบแบบสอบถามเหน็ว่าปัจจัยด้านวงเงินสนิเช่ือมีความสาํคัญ

ต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัยมากที่สุด และผู้ตอบแบบสอบถามมีการปฏิบัติต่อ

กระบวนการตัดสินใจด้านการตัดสินใจมากที่สุด ส่วนการทดสอบสมมติฐานพบว่าเพศและอายุที่

แตกต่างกนั มีกระบวนการตัดสนิใจเลือกใช้บริการสนิเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัยไม่แตกต่างกนั ส่วนอาชีพ

ที่แตกต่างกนัมีกระบวนการตัดสนิใจเลือกใช้บริการสนิเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัยแตกต่างกนัทุกๆ ขั้นตอน

การตัดสินใจ ส่วนระดับการศึกษาและรายได้เฉล่ียต่อเดือนที่แตกต่างกันมีกระบวนการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการสินเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกันจาํนวน 2 ด้าน คือด้านการประเมินทางเลือก 

และด้านการตัดสินใจ นอกจากน้ีพบว่าปัจจัยด้านวงเงินสินเช่ือ ด้านอัตราดอกเบี้ ย ด้าน

ค่าธรรมเนียม ด้านระยะเวลาผ่อนชาํระ และด้านการให้บริการ ปัจจัยทุกด้านมีความสัมพันธ์ใน

ทศิทางเดียวกนักบักระบวนการตัดสนิใจเลือกใช้บริการสนิเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัยทั้ง 4 ด้าน คือ ด้าน

การตระหนักถงึความต้องการ ด้านการค้นหาข้อมูลข่าวสาร ด้านการประเมินทางเลือก และด้านการ

ตัดสนิใจ 

 

*นักศึกษาหลักสตูรบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ สาขาการจัดการการตลาด มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

**ที่ปรึกษาวิชาการศึกษาค้นคว้าเฉพาะบุคคล 
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1. บทนาํ 

    ธุรกจิอสงัหาริมทรัพย์ จัดได้ว่าเป็นธุรกจิขนาดใหญ่และมีการขยายการเติบโตของกลุ่ม

อุตสาหกรรมอย่างต่อเน่ือง ความต้องการที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคเป็นไปตามปัจจัยต่าง ๆ ที่

เกื้ อหนุนให้เกิดความต้องการที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นการเติบโตทางเศรษฐกิจ กาํลังซ้ือของ

ผู้บริโภคที่เพ่ิมสูงขึ้ น ความต้องการสภาพแวดล้อมที่อาํนวยความสะดวกในชีวิตประจาํวัน การ

พัฒนาเส้นทางคมนาคมและการขยายผงัเมืองที่เอื้ออาํนวยให้ผู้ประกอบการขยายโครงการไปนอก

เมือง รวมถงึการเปล่ียนแปลงรปูแบบหรือที่เรียกว่า “เทรนด์” ในการเลือกซ้ือที่อยู่อาศัยของคนรุ่น

ใหม่ ซ่ึงปัจจัยต่าง ๆ เหล่าน้ี ผลักดันให้เกดิโครงการจัดสรรใหม่ ๆ  เพ่ือตอบสนองความต้องการ

ของผู้บริโภค ฝ่ายวิจัย คอลลิเออร์ส อนิเตอร์เนช่ันแนล (ประเทศไทย) ได้คาดการณ์ทศิทางการ

เติบโตบ้านและที่อยู่อาศัยในปี 2558 (www.DDproperty.com, 9 ม.ค. 58 : ออนไลน์)  โดย

คาดว่าจะมีคอนโดมิเนียมเปิดใหม่ในเขตกรงุเทพมหานครประมาณ 50,000 ถงึ 55,000 ยูนิต และ

เม่ือรวมกับปริมณฑลแล้วอาจมีจาํนวนมากกว่า 70,000 ยูนิต ในขณะที่ตลาดบ้านจัดสรรในปี 

2558 คาดว่าจะจะมีโครงการเปิดใหม่ประมาณ 30,000 ยูนิตในเขตกรุงเทพมหานคร และเม่ือ

รวมกบัปริมณฑลแล้วคาดว่าจะมีโครงการเปิดใหม่มากกว่า 60,000 ยูนิต  

     ความต้องการที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคย่อมส่งผลต่อความต้องการสินเช่ือที่จะช่วย

ตอบสนองให้ผู้บริโภคได้รับการตอบสนอง ดังน้ันสนิเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัย จึงมีความสาํคัญเป็นอย่าง

ย่ิงในระบบเศรษฐกจิ เป็นการส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่วนในแง่ของธนาคารผู้

ให้บริการสนิเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัย ย่อมได้รับประโยชน์จากดอกเบี้ ยที่ผู้บริโภคต้องชาํระ สร้างผลกาํไร

และการเติบโตทางธุรกิจ อีกทั้งสินเช่ือที่อยู่อาศัยมีความเสี่ยงตํ่า เน่ืองจากเป็นสินเช่ือที่ใช้ที่อยู่

อาศัยเป็นหลักประกนัการชาํระหน้ีคืนธนาคาร และราคาหลักประกนัอาจเพ่ิมสูงขึ้นได้ในอนาคต

อกีด้วย โดยศูนย์วิจัยธนาคารกสกิรไทย (www.kasikornresearch.com, 9 ม.ค. 58 : ออนไลน์) 

คาดการณ์แนวโน้มสินเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัยปี 2558 ว่าจะเป็นไปในทศิทางที่ดี เน่ืองจากจาํนวนที่

อยู่อาศัยสร้างเสรจ็ที่พร้อมจะเข้าสู่ตลาดเป้าหมายของผู้ประกอบการมีอย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะ

กลุ่มคอนโดมิเนียม ประกอบกับการคาดการณ์กาํลังซ้ือของผู้บริโภคบางส่วนเร่ิมฟ้ืนตัวดีขึ้น 

และความคืบหน้าในการพัฒนาเส้นทางเครือข่ายคมนาคม ส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์วางแผน

แข่งขนัตลาดสนิเช่ือที่อยู่อาศัยมากขึ้น การคาดการณก์ารแข่งขนัแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดของสนิเช่ือที่

อยู่อาศัยในปี 2558 ของธนาคารพาณชิย์จะรนุแรงกว่าปี 2557 ทั้งน้ีในปี 2558 คาดการณ์ว่ายอด

คงค้างสนิเช่ือที่อยู่อาศัยของธนาคารพาณชิย์จะเติบโตที่ประมาณ 8.5 – 9.5%  

     จากข้อมูลทั้งหมดกล่าวได้ว่าสนิเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัยเป็นสนิเช่ือที่มีความสาํคัญ ทั้งในแง่

ของผู้บริโภคที่ถือว่าเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และในแง่ของธนาคารพาณิชย์ ที่ถือเป็น

โอกาสในการสร้างผลกาํไรให้เกิดกับธุรกิจ เน่ืองด้วยปริมาณสินเช่ือที่มีมูลค่าสูง และมีแนวโน้ม

ความต้องการสินเช่ือที่มีอย่างต่อเน่ือง ทาํให้ให้ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ เกิดการแข่งขันทาง

การตลาดเพ่ือแย่งชิงฐานลูกค้าสนิเช่ือ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเดิมจากธนาคารพาณิชย์อื่นและการขยาย
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สินเช่ือจากลูกค้ารายใหม่ แต่กลยุทธ์ต่าง ๆ เหล่าน้ันจะประสบความสาํเรจ็ได้ กต่็อเม่ือสามารถ

เข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคได้ การตระหนักถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลที่จะทาํให้ผู้บริโภคเกิด

กระบวนการตัดสนิใจใช้บริการกบัธนาคารจึงเป็นสิ่งสาํคัญที่ธนาคารพาณชิย์ต้องนาํมาพิจารณา  

ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสนิใจเลือกใช้บริการ

สินเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัยกับธนาคารพาณิชย์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยข้อมูลที่ได้

สามารถนําไปใช้เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นธนาคารพาณิชย์ ซ่ึงเป็นผู้ให้บริการ

สนิเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัย ที่สามารถนาํข้อมูลวิจัยไปใช้ในการวางแผนกลุยทธ์ทางการตลาดเพ่ือขยาย

การเติบโตทางธุรกจิของผู้ให้บริการ เข้าถึงกระบวนการตัดสนิใจเลือกใช้บริการสนิเช่ือของลูกค้าที่

อยู่ในเขตพ้ืนที่กรงุเทพมหานคร นอกจากน้ียังเป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไปที่สนใจศึกษาหาข้อมูล

เพ่ือใช้เป็นข้อมูลอ้างองิหรือศึกษาวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

2. วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

    1. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้

เฉลี่ยต่อเดือน ที่มีต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัยกับธนาคาร

พาณชิย์ ของผู้บริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร  

    2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการการตัดสนิใจเลือกใช้บริการสนิเช่ือเพ่ือที่อยู่

อาศัยกบัธนาคารพาณชิย์ ของผู้บริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร 

 

 3. สมมติฐานในการวิจยั 

   1. ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อ

เดือน ของผู้ใช้บริการสนิเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัยกบัธนาคารพาณชิย์ ของผู้บริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร

ที่แตกต่างกนั มีกระบวนการตัดสนิใจเลือกใช้บริการสนิเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกนั 

   2. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสนิเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัย มีความสมัพันธ์กบักระบวนการ

ตัดสนิใจเลือกใช้บริการสนิเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัยกบัธนาคารพาณชิย์ ของผู้บริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร 

 

4. ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

    1. ทาํให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสนิใจเลือกใช้บริการสนิเช่ือเพ่ือที่อยู่

อาศัยกบัธนาคารพาณชิย์ ของผู้บริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร  

     2. เป็นข้อมูลสาํหรับผู้ให้บริการสินเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัย โดยนาํผลการศึกษาที่ได้มาใช้

ประโยชน์ในการวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์เกี่ยวกบัผลิตภัณฑ ์รวมทั้งกาํหนดแผนกลุยทธ์ทาง

การตลาดเพ่ือขยายการเติบโตทางธุรกจิของผู้ให้บริการ กบักลุ่มลูกค้าในเขตกรงุเทพมหานคร  

     3. เป็นประโยชน์ต่อนักวิชาการหรือนักศึกษา ในการนําข้อมูลที่ได้ไปศึกษาอ้างอิง 

วิเคราะห์เปรียบเทยีบ เพ่ือนาํข้อมูลไปใช้ประกอบในงานวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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5. ขอบเขตของการวิจยั 

                ขอบเขตด้านประชากรกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ กลุ่มลูกค้าที่ใช้

บริการสนิเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัยกบัธนาคารพาณชิย์ ที่อาศัยอยู่ในเขตกรงุเทพมหานคร 

             ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วยตัวแปรด้านปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ตัวแปรด้านปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้

บริการสินเช่ือที่อยู่กาศัย ได้แก่ วงเงินสินเช่ือ อัตราดอกเบี้ ย ค่าธรรมเนียม ระยะเวลาผ่อนชาํระ 

และการให้บริการ และปัจจัยด้านกระบวนการตัดสนิใจ ได้แก่ การตระหนักถึงความต้องการ การ

ค้นหาข้อมูลข่าวสาร การประเมินทางเลือก และการตัดสนิใจ  

             ขอบเขตด้านระยะเวลา โดยการเกบ็รวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2558 ถึง 

เดือนเมษายน 2558 รวมระยะเวลา 3 เดือน 

 

6. ระเบยีบวิธีวิจยั 

    เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็ข้อมูล ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามซ่ึงสร้างขึ้ นจากการรวบรวม

ทฤษฎเีอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นาํมาสร้างเป็นคาํถามในแบบสอบถาม โดยแบ่ง

ออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี 

             ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ จาํนวน 5 ข้อ ได้แก่ 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

    ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือ

เพ่ือที่อยู่อาศัย ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงแบ่งเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ วงเงินสินเช่ือ 

อตัราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ระยะเวลาผ่อนชาํระ และการให้บริการ  

             ตอนที่ 3 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือ

เพ่ือที่อยู่อาศัย ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านตระหนักถึง

ความต้องการ ด้านการค้นหาข้อมูลข่าวสาร ด้านการประเมินทางเลือก และด้านการตัดสนิใจ  

 

7. สรุปผลการศึกษา 

    ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-35 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานหรือลูกจ้าง

บริษัทเอกชน และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน จาํนวน 20,001-30,000 บาท 

    ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลระดับความสาํคัญเกี่ยวกบัปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้

บริการสินเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัย ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปผลได้ว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามให้ระดับความสาํคัญกับปัจจัยด้านวงเงินสินเช่ือรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย

เท่ากับ 4.28 ด้านอัตราดอกเบี้ ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.21 ด้านระยะเวลา
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ผ่อนชาํระรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.15 ด้านค่าธรรมเนียมรวมอยู่ในระดับมาก มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.11 และด้านการให้บริการรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06  

     ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ระดับปฏบิัติเกี่ยวกบักระบวนการตัดสนิใจเลือกใช้บริการสนิเช่ือ

เพ่ือที่อยู่อาศัย ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปผลได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับ

ปฏบิัติด้านการตระหนักถงึความต้องการรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12 ด้านการค้นหาข้อมูล

ข่าวสารรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.54 ด้านการประเมินทางเลือกรวมอยู่ในระดับมาก มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08 และด้านการตัดสนิใจรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.30  

    ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน สรุปผลได้ว่าเพศและอายุที่แตกต่างกนั 

มีกระบวนการตัดสนิใจเลือกใช้บริการสนิเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศยัไม่แตกต่างกนั ส่วนอาชีพที่แตกต่างกนัมี

กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัยแตกต่างกันทุกๆ ขั้นตอนการตัดสินใจ 

ส่วนระดับการศึกษาและรายได้เฉล่ียต่อเดือนที่แตกต่างกันมีกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

สินเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกันจํานวน 2 ด้าน คือด้านการประเมินทางเลือก และด้านการ

ตัดสินใจ นอกจากน้ีพบว่าปัจจัยด้านวงเงินสินเช่ือ ด้านอัตราดอกเบี้ ย ด้านค่าธรรมเนียม ด้าน

ระยะเวลาผ่อนชาํระ และด้านการให้บริการ ปัจจัยทุกด้านมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ

กระบวนการตัดสนิใจเลือกใช้บริการสนิเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัยทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการตระหนักถึงความ

ต้องการ ด้านการค้นหาข้อมูลข่าวสาร ด้านการประเมินทางเลือก และด้านการตัดสนิใจ 

 

8. อภิปรายผลการศึกษา 

    จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเพ่ือที่อยู่

อาศัยกบัธนาคารพาณิชย์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยในการเลือกใช้บริการ

สินเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัยซ่ึงผู้บริโภคให้ความสาํคัญมากที่สุดคือ ปัจจัยด้านวงเงินสินเช่ือ รองลงมา

เป็นด้านอัตราดอกเบี้ ย ด้านระยะเวลาผ่อนชําระ ด้านค่าธรรมเนียม และด้านการให้บริการ 

ตามลาํดับ ซ่ึงผลการทดสอบดังกล่าวสอดคล้องกบัผลการวิจัยของเอกรัฐ วงศ์วีระกุล (2553 : 

88) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือที่อยู่อาศัยกับธนาคารพาณิชย์ ของ

คนทาํงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยพบว่าปัจจัยที่ผู้บริโภคให้ความสาํคัญมากที่สุดสาม

อนัดับแรกคือ วงเงินกู้สงูสดุที่ธนาคารให้ได้ อตัราดอกเบี้ย และระยะเวลาผ่อนชาํระ 

    ด้านกระบวนการตัดสนิใจเลือกใช้บริการสนิเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัยกบัธนาคารพาณิชย์ ผล

การทดสอบพบว่าผู้บริโภคมีระดับการปฏบิัติกับกระบวนการตัดสนิใจด้านการตัดสนิใจมากที่สุด 

รองลงมาเป็นด้านการตระหนักถึงความต้องการ ด้านการประเมินทางเลือก และด้านการค้นหา

ข้อมูลข่าวสาร ตามลาํดับ สอดคล้องกับศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546 : 219-226) ได้กล่าวถึง

กระบวนการตัดสินใจซ้ือ ว่าเป็นขั้นตอนในการตัดสินใจซ้ือสินค้าหรือบริการของผู้บริโภค 

ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ซ่ึงผู้บริโภคจะตัดสนิใจซ้ือสนิค้าโดยผ่านกระบวนการตัดสนิใจซ้ือทุก

ขั้นตอนหรือเพียงบางขั้นตอน หรือย้อนกลับไปเร่ิมขั้นตอนใดก่อนกไ็ด้ ซ่ึงผลการทดสอบจะเหน็
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ได้ว่าระดับปฏิบัติกระบวนการตัดสินใจแต่ละด้านมากน้อยต่างกันไป ผู้บริโภคอาจมองข้าม

ความสาํคัญที่จะปฏิบัติต่อกระบวนการดังกล่าวบางขั้นตอน ดังผลที่ได้จากการทดสอบสามารถ

สรุปได้ว่ากระบวนการตัดสนิใจของผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มตัวอย่างน้ัน มีการค้นหาข้อมูลข่าวสารเพ่ือ

ประกอบการพิจารณาตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัยยังไม่มากพอ หรือยังไม่ให้

ความสาํคัญที่จะศึกษาหาข้อมูลสนิเช่ือของธนาคารแต่ละแห่งเพ่ือประกอบการตัดสนิใจเท่าใดนัก 

   ด้านผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีกระบวนการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการสนิเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกนัน้ัน ผลการทดสอบพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้าน

เพศและอายุที่แตกต่างกนัมีกระบวนการตัดสนิใจเลือกใช้บริการสนิเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัยไม่แตกต่างกนั 

สอดคล้องกบัปอแก้ว โรจนนิล (2555 : 87) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสนิเช่ือ

ที่มีหลักประกันกับธนาคารออมสิน กรณีศึกษาธนาคารออมสินสาขาสุขอนันต์ปาร์ค พบว่าเพศ

และอายุที่แตกต่างกนัมีการตัดสนิใจเลือกใช้บริการสนิเช่ือที่มีหลักประกนัไม่แตกต่างกนั  

    ส่วนผลการทดสอบปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพน้ัน พบว่าอาชีพที่แตกต่างกันมี

กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการสนิเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัยแตกต่างกนัทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้าน

การตระหนักถึงความต้องการ ด้านการค้นหาข้อมูลข่าวสาร ด้านการประเมินทางเลือก และด้าน

การตัดสนิใจ ซ่ึงนับว่าเป็นปัจจัยส่วนบุคคลปัจจัยเดียวที่มีกระบวนการตัดสนิใจแตกต่างกนัในทุก ๆ 

กระบวนการตัดสนิใจที่ทาํการศึกษา ในขณะที่ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือนและระดับ

การศึกษาที่แตกต่างกนัพบว่ามีกระบวนการตัดสนิใจเลือกใช้บริการสนิเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัยแตกต่าง

กนัเพียง 2 ด้าน คือด้านการประเมินทางเลือกและด้านการตัดสนิใจ ซ่ึงกระบวนการตัดสนิใจที่

แตกต่างกนัน้ัน สอดคล้องกบัที่ พัชรีพรรณ ลือวณิชย์พันธ์ และคณะ (2554 : 186-187) ได้

กล่าวถึงผลการศึกษาทฤษฎีการตัดสนิใจและการกระทาํทางสงัคมของรีเดอร์ พบว่าการตัดสินใจ

เลือกกระทาํพฤติกรรมของมนุษย์น้ัน มักเกดิจากความเช่ือหรือไม่เช่ือเป็นเหตุผลหลักที่ใช้ในการ

ตัดสินใจ ซ่ึงความเช่ือและไม่เช่ือเกดิจากสถานภาพทางเศรษฐกิจ และสงัคมของครอบครัว และ

ปัจจัยหลาย ๆ อย่างมารวมกนั คือบุคคลอาจจะตัดสนิใจกระทาํพฤติกรรมอย่างเดียวกนั แต่เหตุผล

ที่ทาํให้เกิดการตัดสินใจอาจแตกต่างกัน นอกจากน้ีพัชรีพรรณ ลือวณิชย์พันธ์ และคณะ (2554 : 

185) ได้กล่าวถึงข้อคิดเหน็ของไซมอนเกี่ยวกบัความมีเหตุผลในการตัดสนิใจ โดยไซมอนเหน็ว่า

ในความเป็นจริงการตัดสินใจที่มีเหตุผลสมบูรณ์ที่สุดน้ันมักไม่เกิดขึ้ น เน่ืองจากการตัดสินใจมี

ข้อจาํกดัเร่ืองความรู้ความสามารถ ตลอดจนข้อจาํกดัในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการตัดสนิใจ 

นอกจากน้ีนิสยัและค่านิยมในตัวผู้ตัดสนิใจเป็นตัวแปรสาํคัญที่ทาํให้การตัดสนิใจเอนเอยีงไปทาง

ใดกไ็ด้ ดังน้ันอาจกล่าวได้ว่ากระบวนการตัดสินใจที่แตกต่างกันน้ัน อาจมีความเช่ือส่วนบุคคล 

หรือมีปัจจัยอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง และอาจส่งผลให้เกดิการตัดสนิใจที่แตกต่างกนัได้ เช่น จากผลการ

ทดสอบที่ได้ว่ากลุ่มอาชีพเป็นปัจจัยส่วนบุคคลประเภทเดียวที่มีความแตกต่างกับกระบวนการ

ตัดสนิใจในทุกด้านที่ทาํการศึกษา และเม่ือพิจารณาเป็นรายอาชีพพบว่ากลุ่มอาชีพข้าราชการหรือ

พนักงานรัฐวิสาหกจิ เป็นอาชีพที่มีระดับการปฏบิัติต่อกระบวนการตัดสนิใจน้อยกว่าอาชีพกลุ่มอื่น ๆ 
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ซ่ึงเม่ือวิเคราะห์จากเหตุผลอาจสรุปได้ว่าเน่ืองจากกลุ่มข้าราชการบางแห่ง อาจมีการทาํสญัญาให้

สวัสดิการสนิเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัยกบัธนาคารอื่น (เช่น ธนาคารกรุงไทย) ซ่ึงอาจเกดิเป็นค่านิยมใน

องค์กรว่าการกู้เงินสวัสดิการกบัธนาคารดังกล่าวน่าจะได้รับอตัราดอกเบี้ยถูกกว่าธนาคารพาณิชย์อื่น 

หรือการอนุมัติสนิเช่ือน่าจะสะดวกรวดเรว็กว่า ทาํให้เกิดข้อจาํกดัหรือผลกระทบในการพิจารณา

เง่ือนไขสินเช่ือของธนาคารพาณิชย์อื่น และส่งผลให้การปฏบิัติต่อกระบวนการตัดสินใจน้อยกว่า

อาชีพอื่น ๆ ได้ เป็นต้น 

นอกจากน้ีผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือ

เพ่ือที่อยู่อาศัยทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านวงเงินสนิเช่ือ ด้านอตัราดอกเบี้ย ด้านค่าธรรมเนียม 

ด้านระยะเวลาผ่อนชาํระ และด้านการให้บริการ ทุกด้านมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ

กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัย ซ่ึงสอดคล้องกับปอแก้ว โรจนนิล 

(2555 : 89-90) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสนิเช่ือที่มีหลักประกนักบัธนาคาร

ออมสิน กรณีศึกษาธนาคารออมสินสาขาสุขอนันต์ปาร์ค พบว่าปัจจัยด้านอัตราดอกเบี้ ย ด้าน

ระยะเวลาผ่อนชาํระ ด้านความรวดเรว็ในการดาํเนินการ และด้านวงเงินให้กู้มีความสัมพันธ์กับ

กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือที่มีหลักประกัน นอกจากน้ียังสอดคล้องกับอนุชา 

กุลวิสทุธิ์ (2551 : 170-172) ที่ได้กล่าวถึงเง่ือนไขที่ผู้กู้สนิเช่ือต้องพิจารณาเลือกสนิเช่ือที่อยู่

อาศัย โดยค่าธรรมเนียม ระยะเวลาผ่อนชาํระ วงเงินกู้ และอตัราดอกเบี้ย เป็นเง่ือนไขในหลาย ๆ 

เง่ือนไข ที่ควรพิจารณา เพราะถึงแม้เง่ือนไขพ้ืนฐานทั่วไปจะคล้ายคลึงกนั แต่ยังมีบางเง่ือนไขที่มี

ลักษณะแตกต่างกนั และเง่ือนไขเหล่าน้ีมีผลอย่างมากต่อผู้กู้ 

 

9. ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั 

   1. จากการศึกษาพบว่าอาชีพข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นอาชีพที่ปฏิบัติ

ต่อกระบวนการตัดสนิใจน้อยกว่าอาชีพกลุ่มอื่น ซ่ึงอาจเกดิจากอาชีพกลุ่มดังกล่าวมีสวัดสกิารกบั

บางธนาคารอยู่ ดังน้ันธนาคารผู้ให้บริการอาจนาํกลยุทธ์การแข่งขันเพ่ือจูงใจให้อาชีพข้าราชการ

หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจมาใช้บริการสินเช่ือกับธนาคารเพ่ิมขึ้น เช่น การให้อัตราดอกเบี้ ยพิเศษ

สาํหรับกลุ่มอาชีพข้าราชการ, การให้วงเงินสนิเช่ือมากกว่าลูกค้าปกติ เป็นต้น  

    2.  จากการศึกษาพบว่าผู้บริโภคมีระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ

ด้านการค้นหาข้อมูลข่าวสารน้อยที่สุด ดังน้ันจากผลการศึกษาดังกล่าวธนาคารพาณิชย์อาจ

นาํมาใช้เป็นประโยชน์ในการทบทวนบทบาทการให้ข้อมูลข่าวสารของตน ว่าการนาํเสนอข้อมูล

เกี่ยวกบัสนิเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัยครอบคลุมเน้ือหาที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้บริการสนิเช่ือ หรือมีช่อง

ทางการสื่อสารที่เข้าถงึผู้บริโภคหรือไม่   

    3.  จากการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านวงเงินสนิเช่ือเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้สนิเช่ือ

มากที่สุด โดยเฉพาะการอนุมัติวงเงินกู้ 100% ของราคาประเมิน หรือราคาซ้ือขาย แต่การ

ตอบสนองความต้องการวงเงินสูงของธนาคารผู้ให้บริการ ควรพิจารณาถึงความเหมาะสม และ
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ควรเป็นไปตามหลักเกณฑก์ารอนุมัติสนิเช่ือที่รัดกุม เน่ืองจากการอนุมัติวงเงินสงูเกนิไป อาจเสี่ยง

ต่อการชาํระหน้ี เน่ืองจากลูกค้าที่ต้องการวงเงินสงู อาจสะท้อนในเร่ืองวินัยการออมเงินไม่ดีพอ 

    4.  จากการศึกษาพบว่าปัจจัยในการเลือกใช้บริการสินเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัย ด้านการ

ให้บริการกลุ่มตัวอย่างให้ระดับความสาํคัญภาพรวมน้อยสดุ แต่เม่ือพิจารณารายข้อพบว่าขั้นตอนการ

อนุมัติสนิเช่ือมีความรวดเรว็มีระดับความสาํคัญสงูมาก ดังน้ันธนาคารในฐานะผู้ให้บริการยังต้อง

คํานึงถึงความสาํคัญเกี่ยวกับความรวดเร็วในการอนุมัติ มีการปรับปรุงขั้นตอน รวมถึงการนํา

เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกระบวนการพิจารณาสนิเช่ือให้มีความรวดเรว็และสามารถแข่งขนักบัธนาคาร

พาณชิย์อื่นได้ 

10. กิตติกรรมประกาศ 

   รายงานการศึกษาค้นคว้าเฉพาะบุคคลเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการสนิเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัยกบัธนาคารพาณิชย์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฉบับ

น้ีสาํเรจ็ลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความกรุณาของ ดร.โสภณ แย้มกล่ิน  ท่านอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้

เสยีสละเวลา เพ่ือให้คาํแนะนาํ ตรวจสอบ แก้ไข และติดตามความคืบหน้าตลอดระยะเวลาที่ได้

จัดทาํรายงาน ผู้วิจัยรู้สกึซาบซ้ึงในความกรณุา จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว้ ณ โอกาสน้ี 

   ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ทุกท่านในคณะบริหารธุรกจิ ที่ได้อบรมสั่งสอน 

ประสทิธปิระสาทวิชาความรู้ที่เป็นประโยชน์ย่ิงแก่ผู้วิจัย ซ่ึงทางผู้วิจัยจะนาํเอาความรู้ที่ได้รับน้ีไป

ปรับปรงุพัฒนา ให้เกดิประโยชน์ต่อหน้าที่การงาน รวมทั้งขอขอบคุณเพ่ือนๆ MBA ทุกท่าน และ

บุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องที่ให้คาํแนะนาํที่ดีและเป็นกาํลังใจสาํคัญที่ทาํให้งานวิจัยฉบับน้ีสาํเรจ็ลุล่วง

ไปได้ด้วยดีเช่นกนั 

    สดุท้ายน้ีผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ผู้ดูแลเอาใจใส่ ให้การอบรม เล้ียงดู 

และสั่งสอนให้ผู้วิจัยเป็นคนดี มีมานะ ขยัน อดทน และคอยสนับสนุนผู้วิจัยให้ได้รับโอกาสทาง

การศึกษาที่ดีมาโดยตลอด 
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