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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ งนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อศึ ก ษาปั จ จั ยที่มีผ ลต่ อ กระบวนการการตั ด สิน ใจ
เลือกใช้ บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารพาณิชย์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
ใช้ แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้ อมูลตัวอย่าง 245 คน สถิติท่ใี ช้ ได้ แก่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ Independent Sample t-test เพื่อทดสอบความ
แตกต่ างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็ นอิสระกัน ใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่ม และใช้
สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั ทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัวที่เป็ นอิสระต่อกัน
ผลจากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-35
ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานหรือลูกจ้ างบริษัทเอกชน และมีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
จํานวน 20,001-30,000 บาท โดยผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าปัจจัยด้ านวงเงินสินเชื่อมีความสําคัญ
ต่ อการเลือกใช้ บริ การสินเชื่อเพื่อที่อยู่ อาศัยมากที่สุด และผู้ ตอบแบบสอบถามมีการปฏิบัติต่อ
กระบวนการตัดสินใจด้ านการตัดสินใจมากที่สุด ส่วนการทดสอบสมมติฐานพบว่าเพศและอายุท่ี
แตกต่างกัน มีกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยไม่แตกต่างกัน ส่วนอาชีพ
ที่แตกต่างกันมีกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแตกต่างกันทุกๆ ขั้นตอน
การตัดสินใจ ส่วนระดับการศึกษาและรายได้ เฉลี่ยต่ อเดือนที่แตกต่างกันมีกระบวนการตัดสินใจ
เลือกใช้ บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่ อาศัยที่แตกต่ างกันจํานวน 2 ด้ าน คือด้ านการประเมินทางเลือก
และด้ านการตัดสินใจ
นอกจากนี้ พบว่ าปั จจัยด้ านวงเงินสินเชื่ อ ด้ านอัตราดอกเบี้ย ด้ าน
ค่ าธรรมเนียม ด้ านระยะเวลาผ่ อนชําระ และด้ านการให้ บริการ ปั จจัยทุกด้ านมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันกับกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยทั้ง 4 ด้ าน คือ ด้ าน
การตระหนักถึงความต้ องการ ด้ านการค้ นหาข้ อมูลข่าวสาร ด้ านการประเมินทางเลือก และด้ านการ
ตัดสินใจ
*นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการตลาด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**ที่ปรึกษาวิชาการศึกษาค้ นคว้ าเฉพาะบุคคล
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1. บทนํา
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จัดได้ ว่าเป็ นธุรกิจขนาดใหญ่และมีการขยายการเติบโตของกลุ่ม
อุตสาหกรรมอย่ างต่ อเนื่อง ความต้ องการที่อยู่ อาศัยของผู้ บริ โภคเป็ นไปตามปั จจัยต่ าง ๆ ที่
เกื้อหนุ น ให้ เกิด ความต้ องการที่อยู่ อาศัย ไม่ ว่า จะเป็ นการเติบ โตทางเศรษฐกิจ กํา ลั งซื้ อของ
ผู้บริโภคที่เพิ่มสูงขึ้น ความต้ องการสภาพแวดล้ อมที่อาํ นวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน การ
พัฒนาเส้ นทางคมนาคมและการขยายผังเมืองที่เอื้ออํานวยให้ ผ้ ูประกอบการขยายโครงการไปนอก
เมือง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือที่เรียกว่า “เทรนด์” ในการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยของคนรุ่น
ใหม่ ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ ผลักดันให้ เกิดโครงการจัดสรรใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้ องการ
ของผู้บริโภค ฝ่ ายวิจัย คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) ได้ คาดการณ์ทศิ ทางการ
เติบโตบ้ านและที่อยู่อาศัยในปี 2558 (www.DDproperty.com, 9 ม.ค. 58 : ออนไลน์) โดย
คาดว่าจะมีคอนโดมิเนียมเปิ ดใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครประมาณ 50,000 ถึง 55,000 ยูนิต และ
เมื่อรวมกับปริมณฑลแล้ วอาจมีจาํ นวนมากกว่ า 70,000 ยูนิต ในขณะที่ตลาดบ้ านจัดสรรในปี
2558 คาดว่าจะจะมีโครงการเปิ ดใหม่ประมาณ 30,000 ยูนิตในเขตกรุงเทพมหานคร และเมื่อ
รวมกับปริมณฑลแล้ วคาดว่าจะมีโครงการเปิ ดใหม่มากกว่า 60,000 ยูนิต
ความต้ องการที่อยู่ อาศัยของผู้ บ ริ โ ภคย่ อมส่ งผลต่ อความต้ องการสินเชื่ อที่จะช่ วย
ตอบสนองให้ ผ้ ูบริโภคได้ รับการตอบสนอง ดังนั้นสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย จึงมีความสําคัญเป็ นอย่าง
ยิ่งในระบบเศรษฐกิจ เป็ นการส่งเสริมให้ ผ้ ูบริโภคมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ นึ ส่ ว นในแง่ ข องธนาคารผู้
ให้ บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ย่อมได้ รับประโยชน์จากดอกเบี้ยที่ผ้ ูบริโภคต้ องชําระ สร้ างผลกําไร
และการเติบโตทางธุรกิจ อีกทั้งสินเชื่อที่อยู่อาศัยมีความเสี่ยงตํ่า เนื่องจากเป็ นสินเชื่อที่ใช้ ท่ีอยู่
อาศัยเป็ นหลักประกันการชําระหนี้คืนธนาคาร และราคาหลักประกันอาจเพิ่มสูงขึ้นได้ ในอนาคต
อีกด้ วย โดยศูนย์วิจัยธนาคารกสิกรไทย (www.kasikornresearch.com, 9 ม.ค. 58 : ออนไลน์)
คาดการณ์แนวโน้ มสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยปี 2558 ว่าจะเป็ นไปในทิศทางที่ดี เนื่องจากจํานวนที่
อยู่อาศัยสร้ างเสร็จที่พร้ อมจะเข้ าสู่ตลาดเป้ าหมายของผู้ประกอบการมีอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ
กลุ่มคอนโดมิเนียม ประกอบกับการคาดการณ์กาํ ลังซื้ อของผู้ บ ริโภคบางส่วนเริ่ มฟื้ นตัวดีข้ ึน
และความคืบ หน้ า ในการพัฒ นาเส้ น ทางเครื อข่ ายคมนาคม ส่งผลให้ ธนาคารพาณิชย์วางแผน
แข่งขันตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยมากขึ้น การคาดการณ์การแข่งขันแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดของสินเชื่อที่
อยู่อาศัยในปี 2558 ของธนาคารพาณิชย์จะรุนแรงกว่าปี 2557 ทั้งนี้ในปี 2558 คาดการณ์ว่ายอด
คงค้ างสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารพาณิชย์จะเติบโตที่ประมาณ 8.5 – 9.5%
จากข้ อมูลทั้งหมดกล่าวได้ ว่าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเป็ นสินเชื่อที่มีความสําคัญ ทั้งในแง่
ของผู้บริโภคที่ถือว่าเป็ นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ ดีข้ นึ และในแง่ของธนาคารพาณิชย์ ที่ถือเป็ น
โอกาสในการสร้ างผลกําไรให้ เกิดกับธุรกิจ เนื่องด้ วยปริมาณสินเชื่อที่มีมูลค่าสูง และมีแนวโน้ ม
ความต้ อ งการสิน เชื่ อ ที่มี อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทํา ให้ ใ ห้ ธ นาคารพาณิช ย์ ต่ า ง ๆ เกิด การแข่ ง ขัน ทาง
การตลาดเพื่อแย่งชิงฐานลูกค้ าสินเชื่อ ไม่ว่าจะเป็ นลูกค้ าเดิมจากธนาคารพาณิชย์อ่นื และการขยาย
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สินเชื่อจากลูกค้ ารายใหม่ แต่กลยุทธ์ต่าง ๆ เหล่านั้นจะประสบความสําเร็จได้ ก็ต่อเมื่อสามารถ
เข้ าถึงความต้ องการของผู้บริโภคได้ การตระหนักถึงปั จจัยต่าง ๆ ที่มีผลที่จะทําให้ ผ้ ูบริโภคเกิด
กระบวนการตัดสินใจใช้ บริการกับธนาคารจึงเป็ นสิ่งสําคัญที่ธนาคารพาณิชย์ต้องนํามาพิจารณา
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารพาณิชย์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยข้ อมูลที่ได้
สามารถนําไปใช้ เป็ นประโยชน์แก่ผ้ ูท่ีเกี่ยวข้ องไม่ ว่าจะเป็ นธนาคารพาณิชย์ ซึ่งเป็ นผู้ให้ บริการ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ที่สามารถนําข้ อมูลวิจัยไปใช้ ในการวางแผนกลุยทธ์ทางการตลาดเพื่อขยาย
การเติบโตทางธุรกิจของผู้ให้ บริการ เข้ าถึงกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อของลูกค้ าที่
อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังเป็ นประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไปที่สนใจศึกษาหาข้ อมูล
เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลอ้ างอิงหรือศึกษาวิจัยในหัวข้ อที่เกี่ยวข้ องต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉลี่ ย ต่ อ เดือ น ที่มีต่ อกระบวนการตัด สินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่ อเพื่ อที่อยู่ อาศัยกับธนาคาร
พาณิชย์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการการตัดสินใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่
อาศัยกับธนาคารพาณิชย์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

3. สมมติฐานในการวิจยั
1. ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้ วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือน ของผู้ใช้ บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารพาณิชย์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ที่แตกต่างกัน มีกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกัน
2. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย มีความสัมพันธ์กบั กระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารพาณิชย์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

4. ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รบั
1. ทําให้ ทราบถึงปั จจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่
อาศัยกับธนาคารพาณิชย์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เป็ นข้ อมูลสําหรับผู้ให้ บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โดยนําผลการศึกษาที่ได้ มาใช้
ประโยชน์ในการวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกําหนดแผนกลุยทธ์ทาง
การตลาดเพื่อขยายการเติบโตทางธุรกิจของผู้ให้ บริการ กับกลุ่มลูกค้ าในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เป็ นประโยชน์ต่อนักวิชาการหรื อนั กศึกษา ในการนําข้ อมูลที่ได้ ไปศึกษาอ้ างอิง
วิเคราะห์เปรียบเทียบ เพื่อนําข้ อมูลไปใช้ ประกอบในงานวิจัยในหัวข้ อที่เกี่ยวข้ องต่อไป
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5. ขอบเขตของการวิจยั
ขอบเขตด้ านประชากรกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุ่มลูกค้ าที่ใช้
บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารพาณิชย์ ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
ขอบเขตด้ านตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้ วยตัวแปรด้ านปั จจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน ตัวแปรด้ านปั จจัยที่มีผลต่ อการเลือกใช้
บริการสินเชื่อที่อยู่กาศัย ได้ แก่ วงเงินสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ระยะเวลาผ่อนชําระ
และการให้ บริการ และปัจจัยด้ านกระบวนการตัดสินใจ ได้ แก่ การตระหนักถึงความต้ องการ การ
ค้ นหาข้ อมูลข่าวสาร การประเมินทางเลือก และการตัดสินใจ
ขอบเขตด้ านระยะเวลา โดยการเก็บรวบรวมข้ อมูลตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ 2558 ถึง
เดือนเมษายน 2558 รวมระยะเวลา 3 เดือน

6. ระเบียบวิธีวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูล ผู้วิจัยได้ ใช้ แบบสอบถามซึ่งสร้ างขึ้นจากการรวบรวม
ทฤษฎีเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง นํามาสร้ างเป็ นคําถามในแบบสอบถาม โดยแบ่ง
ออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้ อมูลด้ านประชากรศาสตร์ จํานวน 5 ข้ อ ได้ แก่
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปั จจัยที่มีผ ลต่ อการเลื อกใช้ บริ การสินเชื่ อ
เพื่อที่อยู่อาศัย ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งแบ่งเป็ น 5 หัวข้ อ ได้ แก่ วงเงินสินเชื่อ
อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ระยะเวลาผ่อนชําระ และการให้ บริการ
ตอนที่ 3 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อ
เพื่อที่อยู่อาศัย ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งแบ่งเป็ น 4 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านตระหนักถึง
ความต้ องการ ด้ านการค้ นหาข้ อมูลข่าวสาร ด้ านการประเมินทางเลือก และด้ านการตัดสินใจ

7. สรุปผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-35 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานหรือลูกจ้ าง
บริษัทเอกชน และมีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน จํานวน 20,001-30,000 บาท
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลระดับความสําคัญเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้
บริ การสินเชื่อเพื่ อที่อยู่ อาศัย ของผู้ บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร
สรุปผลได้ ว่าผู้ ตอบ
แบบสอบถามให้ ระดับความสําคัญกับปั จจัยด้ านวงเงินสินเชื่อรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.28 ด้ านอัตราดอกเบี้ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 ด้ านระยะเวลา
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ผ่ อนชําระรวมอยู่ ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ด้ านค่ าธรรมเนียมรวมอยู่ ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 และด้ านการให้ บริการรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ระดับปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อ
เพื่อที่อยู่อาศัย ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปผลได้ ว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับ
ปฏิบัติด้านการตระหนักถึงความต้ องการรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 ด้ านการค้ นหาข้ อมูล
ข่าวสารรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 ด้ านการประเมินทางเลือกรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 และด้ านการตัดสินใจรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน สรุปผลได้ ว่าเพศและอายุท่แี ตกต่างกัน
มีกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยไม่แตกต่างกัน ส่วนอาชีพที่แตกต่างกันมี
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแตกต่างกันทุกๆ ขั้นตอนการตัดสินใจ
ส่วนระดับการศึกษาและรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่ อาศัยที่แตกต่ างกันจํานวน 2 ด้ าน คือด้ านการประเมินทางเลื อก และด้ านการ
ตัดสินใจ นอกจากนี้พบว่าปั จจัยด้ านวงเงินสินเชื่อ ด้ านอัตราดอกเบี้ย ด้ านค่าธรรมเนียม ด้ าน
ระยะเวลาผ่ อนชําระ และด้ านการให้ บริการ ปั จจัยทุกด้ านมีความสัมพั นธ์ในทิศทางเดียวกันกับ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยทั้ง 4 ด้ าน คือ ด้ านการตระหนักถึงความ
ต้ องการ ด้ านการค้ นหาข้ อมูลข่าวสาร ด้ านการประเมินทางเลือก และด้ านการตัดสินใจ

8. อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่ อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่
อาศัยกับธนาคารพาณิชย์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยในการเลือกใช้ บริการ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยซึ่งผู้บริโภคให้ ความสําคัญมากที่สุดคือ ปั จจัยด้ านวงเงินสินเชื่อ รองลงมา
เป็ นด้ า นอัต ราดอกเบี้ ย ด้ า นระยะเวลาผ่ อ นชํา ระ ด้ า นค่ า ธรรมเนี ย ม และด้ า นการให้ บ ริ การ
ตามลําดับ ซึ่งผลการทดสอบดังกล่าวสอดคล้ องกับผลการวิจัยของเอกรัฐ วงศ์วีระกุล (2553 :
88) ได้ ศึกษาเรื่องปั จจัยการตัดสินใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารพาณิชย์ ของ
คนทํางานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยพบว่ าปั จจัยที่ผ้ ูบริโภคให้ ความสําคัญมากที่สุดสาม
อันดับแรกคือ วงเงินกู้สงู สุดที่ธนาคารให้ ได้ อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาผ่อนชําระ
ด้ านกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารพาณิชย์ ผล
การทดสอบพบว่าผู้บริโภคมีระดับการปฏิบัติกับกระบวนการตัดสินใจด้ านการตัดสินใจมากที่สุด
รองลงมาเป็ นด้ านการตระหนักถึงความต้ องการ ด้ านการประเมินทางเลือก และด้ านการค้ นหา
ข้ อมูลข่าวสาร ตามลําดับ สอดคล้ องกับศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546 : 219-226) ได้ กล่ าวถึง
กระบวนการตั ด สิน ใจซื้ อ ว่ า เป็ นขั้ น ตอนในการตั ด สิน ใจซื้ อสิน ค้ า หรื อ บริ ก ารของผู้ บ ริ โ ภค
ประกอบด้ วยขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อสินค้ าโดยผ่านกระบวนการตัดสินใจซื้อทุก
ขั้นตอนหรือเพียงบางขั้นตอน หรือย้ อนกลับไปเริ่มขั้นตอนใดก่อนก็ได้ ซึ่งผลการทดสอบจะเห็น

272

ได้ ว่ า ระดับ ปฏิบั ติก ระบวนการตัด สิน ใจแต่ ล ะด้ า นมากน้ อ ยต่ า งกัน ไป ผู้ บ ริ โ ภคอาจมองข้ า ม
ความสําคัญที่จะปฏิบัติต่อกระบวนการดังกล่ าวบางขั้นตอน ดังผลที่ได้ จากการทดสอบสามารถ
สรุปได้ ว่ากระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างนั้น มีการค้ นหาข้ อมูลข่าวสารเพื่อ
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยยังไม่ มากพอ หรือยังไม่ ให้
ความสําคัญที่จะศึกษาหาข้ อมูลสินเชื่อของธนาคารแต่ละแห่งเพื่อประกอบการตัดสินใจเท่าใดนัก
ด้ านผลการทดสอบสมมติฐานปั จจัยส่วนบุคคลที่แตกต่ างกันมีกระบวนการตัดสินใจ
เลือกใช้ บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกันนั้น ผลการทดสอบพบว่าปั จจัยส่วนบุคคลด้ าน
เพศและอายุท่แี ตกต่างกันมีกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยไม่แตกต่างกัน
สอดคล้ องกับปอแก้ ว โรจนนิล (2555 : 87) ที่ได้ ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ บริการสินเชื่อ
ที่มีหลักประกันกับธนาคารออมสิน กรณีศึกษาธนาคารออมสินสาขาสุขอนันต์ปาร์ค พบว่ าเพศ
และอายุท่แี ตกต่างกันมีการตัดสินใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อที่มีหลักประกันไม่แตกต่างกัน
ส่ ว นผลการทดสอบปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลด้ า นอาชี พ นั้ น พบว่ า อาชี พ ที่แ ตกต่ า งกัน มี
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแตกต่างกันทุก ๆ ด้ าน ไม่ว่าจะเป็ นด้ าน
การตระหนักถึงความต้ องการ ด้ านการค้ นหาข้ อมูลข่าวสาร ด้ านการประเมินทางเลือก และด้ าน
การตัดสินใจ ซึ่งนับว่าเป็ นปัจจัยส่วนบุคคลปัจจัยเดียวที่มีกระบวนการตัดสินใจแตกต่างกันในทุก ๆ
กระบวนการตัดสินใจที่ทาํ การศึกษา ในขณะที่ปัจจัยส่วนบุคคลด้ านรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนและระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกันพบว่ามีกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแตกต่าง
กันเพียง 2 ด้ าน คือด้ านการประเมินทางเลือกและด้ านการตัดสินใจ ซึ่งกระบวนการตัดสินใจที่
แตกต่างกันนั้น สอดคล้ องกับที่ พัชรีพรรณ ลือวณิชย์พันธ์ และคณะ (2554 : 186-187) ได้
กล่าวถึงผลการศึกษาทฤษฎีการตัดสินใจและการกระทําทางสังคมของรีเดอร์ พบว่าการตัดสินใจ
เลือกกระทําพฤติกรรมของมนุษย์น้ัน มักเกิดจากความเชื่อหรือไม่เชื่อเป็ นเหตุผลหลักที่ใช้ ในการ
ตัดสินใจ ซึ่งความเชื่อและไม่เชื่อเกิดจากสถานภาพทางเศรษฐกิจ และสังคมของครอบครัว และ
ปัจจัยหลาย ๆ อย่างมารวมกัน คือบุคคลอาจจะตัดสินใจกระทําพฤติกรรมอย่างเดียวกัน แต่เหตุผล
ที่ทาํ ให้ เกิดการตัดสินใจอาจแตกต่างกัน นอกจากนี้พัชรีพรรณ ลือวณิชย์พันธ์ และคณะ (2554 :
185) ได้ กล่าวถึงข้ อคิดเห็นของไซมอนเกี่ยวกับความมีเหตุผลในการตัดสินใจ โดยไซมอนเห็นว่า
ในความเป็ นจริงการตัดสินใจที่มีเหตุผลสมบูรณ์ท่ีสุดนั้นมักไม่ เกิดขึ้น เนื่องจากการตัดสินใจมี
ข้ อจํากัดเรื่องความรู้ความสามารถ ตลอดจนข้ อจํากัดในการรวบรวมข้ อมูลเพื่อใช้ ในการตัดสินใจ
นอกจากนี้นิสยั และค่านิยมในตัวผู้ตัดสินใจเป็ นตัวแปรสําคัญที่ทาํ ให้ การตัดสินใจเอนเอียงไปทาง
ใดก็ได้ ดังนั้นอาจกล่ าวได้ ว่ากระบวนการตัดสินใจที่แตกต่ างกันนั้น อาจมีความเชื่อส่วนบุคคล
หรือมีปัจจัยอื่น ๆที่เกี่ยวข้ อง และอาจส่งผลให้ เกิดการตัดสินใจที่แตกต่างกันได้ เช่น จากผลการ
ทดสอบที่ได้ ว่ากลุ่มอาชีพเป็ นปั จจัยส่วนบุคคลประเภทเดียวที่มีความแตกต่ างกับกระบวนการ
ตัดสินใจในทุกด้ านที่ทาํ การศึกษา และเมื่อพิจารณาเป็ นรายอาชีพพบว่ากลุ่มอาชีพข้ าราชการหรือ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็ นอาชีพที่มีระดับการปฏิบัติต่อกระบวนการตัดสินใจน้ อยกว่าอาชีพกลุ่มอื่น ๆ
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ซึ่งเมื่อวิเคราะห์จากเหตุผลอาจสรุปได้ ว่าเนื่องจากกลุ่มข้ าราชการบางแห่ ง อาจมีการทําสัญญาให้
สวัสดิการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอื่น (เช่น ธนาคารกรุงไทย) ซึ่งอาจเกิดเป็ นค่านิยมใน
องค์กรว่าการกู้เงินสวัสดิการกับธนาคารดังกล่าวน่าจะได้ รับอัตราดอกเบี้ยถูกกว่าธนาคารพาณิชย์อ่นื
หรือการอนุมัติสนิ เชื่อน่ าจะสะดวกรวดเร็วกว่า ทําให้ เกิดข้ อจํากัดหรือผลกระทบในการพิจารณา
เงื่อนไขสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์อ่นื และส่งผลให้ การปฏิบัติต่อกระบวนการตัดสินใจน้ อยกว่า
อาชีพอื่น ๆ ได้ เป็ นต้ น
นอกจากนี้ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ บริการสินเชื่อ
เพื่อที่อยู่อาศัยทั้ง 5 ด้ าน ประกอบด้ วย ด้ านวงเงินสินเชื่อ ด้ านอัตราดอกเบี้ย ด้ านค่าธรรมเนียม
ด้ านระยะเวลาผ่ อนชําระ และด้ านการให้ บริการ ทุกด้ านมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อเพื่อที่อยู่ อาศัย ซึ่งสอดคล้ องกับปอแก้ ว โรจนนิล
(2555 : 89-90) ที่ได้ ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ บริการสินเชื่อที่มีหลักประกันกับธนาคาร
ออมสิน กรณีศึกษาธนาคารออมสินสาขาสุขอนั นต์ปาร์ค พบว่ าปั จจัยด้ านอัตราดอกเบี้ย ด้ าน
ระยะเวลาผ่อนชําระ ด้ านความรวดเร็วในการดําเนินการ และด้ านวงเงินให้ ก้ ูมีความสัมพันธ์กับ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อที่มีหลักประกัน นอกจากนี้ ยังสอดคล้ องกับอนุ ชา
กุลวิสทุ ธิ์ (2551 : 170-172) ที่ได้ กล่าวถึงเงื่อนไขที่ผ้ ูก้ ูสนิ เชื่อต้ องพิจารณาเลือกสินเชื่อที่อยู่
อาศัย โดยค่าธรรมเนียม ระยะเวลาผ่อนชําระ วงเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ย เป็ นเงื่อนไขในหลาย ๆ
เงื่อนไข ที่ควรพิจารณา เพราะถึงแม้ เงื่อนไขพื้นฐานทั่วไปจะคล้ ายคลึงกัน แต่ยังมีบางเงื่อนไขที่มี
ลักษณะแตกต่างกัน และเงื่อนไขเหล่านี้มีผลอย่างมากต่อผู้ก้ ู

9. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั
1. จากการศึกษาพบว่าอาชีพข้ าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็ นอาชีพที่ปฏิบัติ
ต่อกระบวนการตัดสินใจน้ อยกว่าอาชีพกลุ่มอื่น ซึ่งอาจเกิดจากอาชีพกลุ่มดังกล่าวมีสวัดสิการกับ
บางธนาคารอยู่ ดังนั้นธนาคารผู้ให้ บริการอาจนํากลยุทธ์การแข่งขันเพื่อจูงใจให้ อาชีพข้ าราชการ
หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจมาใช้ บริการสินเชื่อกับธนาคารเพิ่มขึ้น เช่น การให้ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ
สําหรับกลุ่มอาชีพข้ าราชการ, การให้ วงเงินสินเชื่อมากกว่าลูกค้ าปกติ เป็ นต้ น
2. จากการศึกษาพบว่ าผู้บริ โภคมีระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ
ด้ า นการค้ น หาข้ อ มู ล ข่ า วสารน้ อ ยที่สุด ดั ง นั้ น จากผลการศึ ก ษาดั ง กล่ า วธนาคารพาณิช ย์ อ าจ
นํามาใช้ เป็ นประโยชน์ในการทบทวนบทบาทการให้ ข้อมูลข่าวสารของตน ว่าการนําเสนอข้ อมูล
เกี่ยวกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยครอบคลุมเนื้อหาที่เป็ นประโยชน์ต่อการใช้ บริการสินเชื่อ หรือมีช่อง
ทางการสื่อสารที่เข้ าถึงผู้บริโภคหรือไม่
3. จากการศึกษาพบว่าปัจจัยด้ านวงเงินสินเชื่อเป็ นปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ สนิ เชื่อ
มากที่สุด โดยเฉพาะการอนุ มั ติ วงเงิ น กู้ 100% ของราคาประเมิ น หรื อ ราคาซื้ อขาย แต่ ก าร
ตอบสนองความต้ องการวงเงินสูงของธนาคารผู้ให้ บริการ ควรพิจารณาถึงความเหมาะสม และ

274

ควรเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การอนุมัติสนิ เชื่อที่รัดกุม เนื่องจากการอนุมัติวงเงินสูงเกินไป อาจเสี่ยง
ต่อการชําระหนี้ เนื่องจากลูกค้ าที่ต้องการวงเงินสูง อาจสะท้ อนในเรื่องวินัยการออมเงินไม่ดีพอ
4. จากการศึ กษาพบว่ าปั จจั ยในการเลื อกใช้ บริ การสิ นเชื่ อเพื่ อที่อยู่ อาศั ย ด้ านการ
ให้ บริการกลุ่มตัวอย่างให้ ระดับความสําคัญภาพรวมน้ อยสุด แต่เมื่อพิจารณารายข้ อพบว่าขั้นตอนการ
อนุมัติสนิ เชื่อมีความรวดเร็วมีระดับความสําคัญสูงมาก ดังนั้นธนาคารในฐานะผู้ให้ บริการยังต้ อง
คํา นึ งถึงความสําคัญเกี่ยวกับความรวดเร็วในการอนุ มัติ มี การปรั บปรุงขั้นตอน รวมถึงการนํา
เทคโนโลยีเข้ ามาช่วยในกระบวนการพิจารณาสินเชื่อให้ มีความรวดเร็วและสามารถแข่งขันกับธนาคาร
พาณิชย์อ่นื ได้

10. กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึ ก ษาค้ น คว้ า เฉพาะบุ ค คลเรื่ อ งปั จ จั ย ที่มี ผ ลต่ อ กระบวนการตั ด สิน ใจ
เลือกใช้ บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารพาณิชย์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฉบับ
นี้สาํ เร็จลุล่วงไปด้ วยดี ด้ วยความกรุณาของ ดร.โสภณ แย้ มกลิ่น ท่านอาจารย์ท่ปี รึกษา ที่ได้
เสียสละเวลา เพื่อให้ คาํ แนะนํา ตรวจสอบ แก้ ไข และติดตามความคืบหน้ าตลอดระยะเวลาที่ได้
จัดทํารายงาน ผู้วิจัยรู้สกึ ซาบซึ้งในความกรุณา จึงขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ทุกท่านในคณะบริหารธุรกิจ ที่ได้ อบรมสั่งสอน
ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ท่เี ป็ นประโยชน์ย่ิงแก่ผ้ ูวิจัย ซึ่งทางผู้วิจัยจะนําเอาความรู้ท่ไี ด้ รับนี้ไป
ปรับปรุงพัฒนา ให้ เกิดประโยชน์ต่อหน้ าที่การงาน รวมทั้งขอขอบคุณเพื่อนๆ MBA ทุกท่าน และ
บุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้ องที่ให้ คาํ แนะนําที่ดีและเป็ นกําลังใจสําคัญที่ทาํ ให้ งานวิจัยฉบับนี้สาํ เร็จลุล่วง
ไปได้ ด้วยดีเช่นกัน
สุดท้ ายนี้ผ้ ูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ผู้ดูแลเอาใจใส่ ให้ การอบรม เลี้ยงดู
และสั่งสอนให้ ผ้ ูวิจัยเป็ นคนดี มีมานะ ขยัน อดทน และคอยสนับสนุนผู้วิจัยให้ ได้ รับโอกาสทาง
การศึกษาที่ดีมาโดยตลอด
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