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--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่กาหนดความต้องการของลูกค้าในการใช้บริ การ
สิ นเชื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยแบ่งตามระดับวงเงินขอสิ นเชื่อที่อยู่อาศัย เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถาม จ านวน 216 คน และสัมภาษณ์ข ้อมูล เชิ งลึก จานวน 9 คน วิเ คราะห์ ขอ้ มูล โดยใช้สถิติ (t-test) การ
วิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวน (One-way ANOVA) และวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล โดยใช้ค วามถดถอยเชิ ง พหุ คู ณ (Multiple
Regression Analysis) เพื่อหาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการของลูกค้าในการเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อ
ที่อยูอ่ าศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ผลการศึกษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 63.43 มีอายุระหว่าง 30-39 ปี ร้อยละ 55.09
สถานภาพสมรส ร้อยละ 59.72 และส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพลูกจ้างหรื อพนักงานธุ รกิจเอกชน ร้อยละ 43.52 หากแบ่งตาม
ระดับวงเงินขอสิ นเชื่อของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ส่ วนใหญ่มีระดับวงเงินการขอสิ นเชื่ อที่
อยู่อาศัยต่ากว่า 2 ล้านบาท รองลงมา คือ 2-5 ล้านบาท และมากกว่า 5 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่ งด้านปั จจัยที่ส่งผลต่ อ
การเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตามระดับวงเงินการขอสิ นเชื่อ ผลการทดสอบทาง
สถิติ พบว่า ลูกค้าที่มีระดับวงเงินการขอสิ นเชื่อต่ากว่า 2 ล้านบาทและระหว่าง 2-5 ล้านบาท จะให้ความสาคัญกับ
ปั จจัยด้านวงเงิ นที่ได้รับการอนุ มตั ิสินเชื่อ ระยะเวลาและเงิ นงวดผ่อ นชาระ อัตราดอกเบี้ยสิ นเชื่อ และการยกเว้น
ค่าธรรมเนี ยมต่างๆในการขอสิ นเชื่อ โดยความต้องการของผูบ้ ริ โภค (B = 1.462, p-value = 0.002*) และความสะดวกในการ
ซื้ อ (B = 1.727, p-value <0.001*) มีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับการเลือกใช้บริ ก ารสิ นเชื่ อเพื่อที่ อยู่อาศัยของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ในขณะที่การสื่ อสาร (B = -1.096, p-value = 0.029*) มีความสัมพันธ์เชิงลบกับการเลือกใช้บริ การ
สิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ สาหรับกลุ่มลูกค้าที่มีระดับวงเงินการขอ
สิ นเชื่อมากกว่า 5 ล้านบาท ปั จจัยที่กลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ ให้ความสาคัญมากที่สุด ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยสิ นเชื่อ ระยะเวลา
และเงิ นงวดการผ่อนชาระ สามารถปิ ดบัญ ชี ได้ก่อนก าหนด โดยไม่มี ค่าธรรมเนี ยมปรั บกรณี ปิดบัญชีก่ อนก าหนด
ระยะเวลาในการพิจารณาอนุ มตั ิสินเชื่อ การไม่บงั คับทาประกันชีวิต (MRTA) และหากพิจารณาผลการทดสอบค่าทาง
สถิติ จะพบว่า ความสะดวกในการซื้อ (B = 1.055, p-value = 0.031*) และการสื่ อสาร (B = 1.447, p-value = 0.003*)
มีความสัมพันธ์เชิงบวก กับการเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
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(p-value <0.05) ดังนั้นสรุ ปได้ว่าการเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ข้ ึนอยู่ก ับปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาด 4C’s ลูกค้าในแต่ละกลุ่มของธนาคารอาคารสงเคราะห์ยอ่ มมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่
กับปัจจัยพื้นฐานของแต่ละกลุ่มบุคคล ดังนั้นการที่ธนาคารสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าออกมาได้ชดั เจน และออกแบบผลิตภัณฑ์
สิ นเชื่ อที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเข้าถึ งลู กค้าในแต่ ละกลุ่ มได้อย่างดี เยี่ยม ย่อมส่ งผลให้ลู กค้า
เลือกใช้บริ การสิ นเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารตนเองมากยิ่งขึ้น อันจะนาไปสู่ การเพิ่มปริ มาณยอดสิ นเชื่อปล่อยใหม่ให้แก่
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คาสาคัญ: ส่ วนประสมทางการตลาด 4C’s, สิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัย, ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ABSTRACT
This independent study aimed to study the factors that determined the needs of customers for choosing the
housing loans of the Government Housing (GHB). The housing loans were divided by personal housing credit.
Researchers collected data by using 216 samples with questionnaire. While 9 random samples were depth interviewed in order
to analyze the data with descriptive statistics. Data was analyzed with independent t-test and one-way analysis of variance for
finding out the association towards the needs of customers. The factors associated with the needs of customers for
choosing the housing loans of GHB was evaluated using multiple linear regression analysis at significant level at 0.05.
Results; Most of samples who answered study questionnaires about 63.43% were female. Slightly than half
of sample (55.09%) were aged between 30 and 39 years and (59.72%) were married. While about half of sample
were civil employees or officers about 43.51%. When divided by personal housing credits, the results found that
factors of demographic had personal housing credits less than 2 million baht, 2-5 million baht and more than 5 million
baht, respectively. If considering the factors affected the selection of housing loans of GHB divided by the credit limit, the
statistical test found that customers with a credit limit less than 2 million baht and between 2 and 5 million baht would
focus on the credit limit which has been approved, installment payment periods of loan interest rate and waives of
various fees for applying for a loan. For the needs of consumers (B = 1.462, p-value = 0.002 *) and the ease of
purchase (B = 1.727, p-value <0.001 *) was positively correlated with the selection of credit services for addressing
housing of GHB. While the communication factor (B = -1.096, p-value = 0.029 *) had a negative relationship with
the selection of housing loans for the GHB with statistically significant level less than 0.05. For customers with a credit limit
more than 5 million baht, the most important factors for this customer group were the loan interest rates, the installment
payment period or the performance of ending up the account before the deadline without lated fees, the competence
of closing the loan approval period and Non-compulsory life insurance (MRTA) etc. Moreover considering the results
of statistical values would find that the ease of purchase (B = 1.055, p-value = 0.031 *) and communication (B =
1.447, p-value = 0.003 *) has a positive relationship with the selection of housing loans of GHB with statistical
significance value less than 0.05. In conclusion, the selection of housing loans of GHB will depends on the mix factors
of marketing 4C’s. Each Customer group of GHB will have different needs and will depends on the fundamental factors of
people Therefore, the bank can clearly divide the customer groups and design the credit products that are able to be the needs
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of customers and to reach customers in every groups perfectly For these reasons, they leads to increase more customers
choosing to use housing loans. They will can lead to increasing in the amount of new credit released to the GHB.
Keywords: Marketing 4C’s, Housing service, Government housing bank
1. บทนา
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2496 ตาม “พระราชบัญญัติธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ พ.ศ. 2496” โดยกาหนดเป็ นสถาบันการเงินเฉพาะกิจ มีฐานะเป็ นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง
เจตนารมณ์สาคัญในการจัดตั้ง “เพื่อช่วยเหลือทางการเงินให้ประชาชนได้มีที่อยูอ่ าศัยตามควรแก่อตั ภาพ” ในปัจจุบนั
การดาเนินธุรกิจของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ต้องเผชิญกับความท้าทายที่หลากหลาย ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกที่
มีผลกระทบหลัก ต่ อ กิ จการในด้า นต่ างๆ ส่ งผลให้ ส ถาบันการเงิ นต่ างๆ รวมถึ งธนาคารอาคารสงเคราะห์ ย ัง มี
ความกังวลต่ อ หนี้ สิ นที่ ไม่ก่ อ ให้ เ กิ ดรายได้ ซึ่ งมีแนวโน้มเพิ่ม ขึ้ นอย่างมี นัยส าคัญ ธนาคารส่ ว นใหญ่ จึ งยัง ต้อ ง
ระมัดระวังการปล่อยสิ นเชื่อให้รอบคอบมากขึ้น นอกจากนี้ภาคการเงิน การธนาคารและภาคอสังหาริ มทรัพย์ ยังต้อง
ปรับตัวให้ทนั กับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและเทรนด์ของสังคมที่ให้ความสาคัญกับเรื่ องการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
มากขึ้น ซึ่ งเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology : FinTech) มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างก้าวกระโดด ส่ งผล
กระทบต่ อ โครงสร้ างของระบบสถาบัน การเงิ น ไทย ทาให้เ กิ ดผลิ ตภั ณฑ์และบริ ก ารทางการเงิ น ใหม่ๆ และมี
ความเสี่ ยงที่ธุรกิจจะได้รับผลกระทบเป็ นอย่างมาก หากไม่สามารถปรับตัวได้ทนั เช่นเดียวกับบริ ษทั อสังหาริ มทรัพย์
โดยเฉพาะรายใหญ่มีการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ มาปรับใช้ในการดาเนินธุ รกิจและการอานวยความสะดวก
ให้แก่ลูกค้าด้วย ตามรายงานประจาปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปี 2560
ตารางที่ 1 ผลการดาเนินงานยอดสิ นเชื่อปล่อยใหม่ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ประจาปี 2558 – 2560
ปี
ยอดสินเชื่ อปล่อยใหม่ (ล้านบาท)
อัตราการเติบโต (เทียบจากปี ก่อนหน้ า)
2558
157,447
9.37%
2559
168,136
6.36%
2560
196,817
14.57%
นอกจากนี้ จากผลการดาเนิ นงานที่ดีเยี่ยมในปี 2560 ยังส่ งผลให้ธนาคารฯ มีสินเชื่อคงค้าง 1 ล้านล้านบาท
ตามเป้ าหมายขององค์ก รที่ก าหนดขึ้น และนับเป็ นครั้ งแรกที่ธ นาคารฯ มีสิ นเชื่ อ คงค้างเกิ นกว่า 1 ล้านล้านบาท
หากพิจารณายอดสิ นเชื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ปี 2560 โดยแบ่งตามระดับวงเงินขอสิ นเชื่อที่อยู่อาศัย จะพบว่า ระดับ
วงเงินขอสิ นเชื่อที่อยู่อาศัยที่ต่ากว่า 2 ล้านบาท จะมีสัดส่ วนของยอดสิ นเชื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่สูงถึงร้อยละ 56.63
คิดเป็ นมูลค่าสู งถึง 113,659,955,000 บาท ตามลาดับดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ปริ มาณสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัยปล่อยใหม่ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ปี 2560
ระดับวงเงินการขอสินเชื่ อ
ปริมาณสินเชื่ อปล่อยใหม่ (บาท)
<= 2 ล้าน
113,659,955,000
> 2 <= 3 ล้าน
51,751,405,000
> 3 <= 5 ล้าน
28,571,575,000
> 5 <= 10 ล้าน
6,188,316,000
> 10 ล้าน
547,568,000

สัดส่ วน
56.63%
25.78%
14.23%
3.08%
0.27%

ดังนั้นจึงเป็ นที่มาของการศึกษาครั้งนี้ โดยผูว้ ิจยั มีแนวคิดที่จะอ้างอิงกลุ่มลูกค้า จากข้อมูลสัดส่ วนปริ มาณ
สิ นเชื่ อ ที่อ ยู่อาศัยปล่อยใหม่ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปี 2560 ทาให้ ส ามารถแบ่ งกลุ่มลูก ค้าออกเป็ น 5 กลุ่ม
ตามระดับวงเงิ น ขอสิ นเชื่ อ ที่อยู่อาศัย แต่ จากข้อ มูล ดังกล่าว จะพบว่า กลุ่ มลู ก ค้าล าดับที่ 3 – 5 มีปริ มาณสั ดส่ ว น
ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ 1 และ 2 ดังนั้นเพื่อให้การศึกษาบรรลุผลมากขึ้น ผูว้ ิจยั จึงได้ทาการแบ่งกลุ่มลูกค้าใหม่
ออกเป็ น 3 กลุ่ม ตามระดับวงเงินขอสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัย ดังนี้
1) วงเงินต่ากว่า 2 ล้านบาท 2) วงเงินระหว่าง 2 – 5 ล้านบาท 3) วงเงินมากกว่า 5 ล้านบาท
การวิจยั ครั้งนี้ จดั ทาขึ้นเพื่อศึกษาถึงความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม ทั้ง 3 กลุ่มในการเลือกใช้บริ การ
สิ นเชื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ และใช้เป็ นแนวทางในการออกผลิตภัณ ฑ์สินเชื่อที่สามารถตอบโจทย์
กลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่มได้มากยิง่ ขึ้น อันจะนาไปสู่ การเพิ่มปริ มาณสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัยปล่อยใหม่และเป็ นการเพิ่มส่ วนแบ่ง
การตลาดสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัยให้แก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์อีกทางหนึ่งด้วย
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อ ศึก ษาปั จจัยที่ก าหนดความต้อ งการของลู ก ค้าในการเลื อกใช้บริ การสิ นเชื่ อ ที่อยู่อาศัยกับธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ โดยแบ่งตามระดับวงเงินขอสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัย
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ กับปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาด 4C’s ของลูกค้าในการเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อที่อ ยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดย
แบ่งตามระดับวงเงินขอสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัย
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3. กรอบแนวคิด
ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. อาชีพ
5. ระดับวงเงินการขอสิ นเชื่อ

ความต้องการของลูกค้าในการใช้บริ การ
สิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
โดยแบ่งตามระดับวงเงินการขอสิ นเชื่อ
1. วงเงินต่ากว่า 2 ล้านบาท
2. วงเงินระหว่าง 2 - 3 ล้านบาท
3. วงเงินมากกว่า 5 ล้านบาท

ส่ วนประสมทางการตลาด 4C’s
1. ความต้องการของผูบ้ ริ โภค
2. ต้นทุนของผูบ้ ริ โภค
3. ความสะดวกในการซื้อ
4. การสื่อสาร

4. ทฤษฎี แนวคิด และผลงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
4.1 แนวความคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับส่ วนประสมทางการตลาด 4C’s
Lauterborn (1990) (แปลโดย บุริม โอทกานนท์ (2012)) ได้ให้ความหมายของ 4C’s ดังนี้
1. ความต้องการของผูบ้ ริ โภค (Consumer Wants and Needs) ในปัจจุบนั ผูผ้ ลิตควรพิจารณาว่าแทนที่จะผลิต
อะไรก็ได้ที่ขายได้ แต่ตอ้ งผลิตอะไรที่ผบู ้ ริ โภคต้องการ เพื่อตอบสนองความต้องการและความปรารถนาของผูบ้ ริ โภค
2. ต้นทุนของผูบ้ ริ โภค (Consumer’s Cost to Satisfy) แนวคิดการตั้งราคาต้องเปลี่ยนไปเป็ นการตั้งราคา โดย
การพิจารณาถึงต้นทุนของผูบ้ ริ โภคที่ตอ้ งจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ นค้า ดังนั้นการตั้งราคาต้องคานวณถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่
ผูบ้ ริ โภคต้องจ่ายออกไปก่อนที่จะได้มาซึ่งสิ นค้าหรื อบริ การนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็ นค่าเดินทาง ค่าเสี ยเวลา เป็ นต้น
3. ความสะดวกในการซื้ อ (Convenience to Buy) ช่ อ งทางการจัดจาหน่ ายสมัยใหม่น้ ัน ต้อ งคิ ดว่าจะเพิ่ม
ความสะดวกในการซื้อสิ นค้าและบริ การของผูบ้ ริ โภคได้อย่างไร เพราะในตอนนี้ ผบู ้ ริ โภคจะเป็ นผูต้ ดั สิ นใจว่าจะซื้อ
ที่ไหน ซื้อจานวนเท่าไร และซื้อเวลาใด มากกว่าการซื้อตามช่องทางที่ถูกกาหนดขึ้นจากผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จาหน่าย
4. การสื่ อสาร (Communication) วิธีการสื่ อสารนั้นแทนที่จะใช้สื่อ เพื่อกระตุน้ การตัดสิ นใจซื้อแบบในอดีต
ปัจจุบนั การสื่ อสารต้องพิจารณาทั้งสื่ อและสารใดที่ผบู ้ ริ โภคจะรับฟัง การตลาดวันนี้ไม่ใช่ว่าผูบ้ ริ โภคจะยอมฟังในสิ่ ง
ที่ตอ้ งการจะพูดดังเช่นเดิม แต่ปัจจุบนั ผูบ้ ริ โภคเลือกที่จะฟังและไม่ฟัง เลือกที่จะเชื่อและไม่เชื่อ
4.2 แนวความคิด ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับพฤติกรรมผู้บริโภค
ธงชัย สันติวงษ์ (2540) กล่าวว่า พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค คือ พฤติกรรมที่ผบู ้ ริ โภคแสดงออกในการแสวงหา
สาหรับการซื้อ การใช้ การประเมินและการจับจ่ายใช้สอย ซึ่งสิ นค้าและบริ การที่เขาคาดหวังว่าจะทาให้ความต้องการ
ของเขาได้รับความพอใจ
การวิเ คราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึ ง การค้นหาและวิจยั เกี่ ยวกับพฤติ กรรมการซื้ อและการใช้ของ
ผูบ้ ริ โภค (ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ, 2541) การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเป็ นสิ่ งจาเป็ น เนื่องจากพฤติกรรมของ
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ผูบ้ ริ โภคจะมีผลต่อ การก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด รวมทั้งเป้าหมายของการตลาดในปั จ จุบนั คือ การเข้าถึงและ
การสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นกับลูกค้า
4.3 แนวความคิด ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับการเลือกใช้ บริการ
รัตนากร สิ ทธิทรัพย์โภคิน (2555) ให้ความหมายไว้ว่า เป็ นกระบวนการตัดสิ นใจใช้บริ การของผูบ้ ริ โภค ซึ่ง
โดยปกติแล้วสามารถรับรู ้ถึงความต้องการหรื อปัญหาแล้วค้นหาข้อมูลเพื่อประเมินทางเลือกในการตัดสิ นใจซื้อ
McGrew & Wilson (1982 อ้างใน ศิริเพ็ญ เยีย่ มจรรยา, 2555) กระบวนการตัดสิ นใจใช้ซ้ือหรื อใช้บริ การเป็ น
ส่ วนหนึ่งของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
กระบวนการตัดสิ นใจซื้อหรื อใช้บริ การ ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน อันได้แก่
1. การรับรู ้ความต้องการ (ปั ญหา) (Need Recognition) คือ การที่ผบู ้ ริ โภคตระหนักถึ งปั ญหาหรื อ การถูก
กระตุน้ ให้เกิดความต้องการ
2. การค้นหาข้อมูล (Information Search) เมื่อผูบ้ ริ โภคมีความต้องการแล้วก็จะมีการแสวงหาข้อมูลที่สาคัญ
เกี่ยวกับประเภทที่ตนอยากได้ ราคาสิ นค้าและบริ การ สถานที่จดั จาหน่าย พร้อมข้อเสนอพิเศษต่างๆ
3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เมื่อผูบ้ ริ โภคได้รับข้อมูลข่าวสารก็จะนามาใช้เป็ น
ประโยชน์ในการประเมินทางเลือก โดยจะกาหนดความต้องการของตนเองขึ้นแล้วพิจารณาลักษณะของผลิตภัณฑ์
นามาเปรี ยบเทียบกันแล้วจะเลือกสิ นค้าหรื อบริ การที่ตรงกับความต้องการของตัวเองมากที่สุด
4. การตัดสิ นใจซื้อ (Decision- Making of Purchase) การที่ผบู ้ ริ โภคจ่ายเงินเพื่อแลกกับสิ นค้า
5. พฤติกรรมภายหลังการซื้ อ (Post Purchase Behavior) หลังจากที่ลูกค้าได้ทาการตัดสิ นใจซื้ อ สิ นค้าหรื อ
บริ การไปแล้วนั้น นักการตลาดจะต้องทาการตรวจสอบความพึงพอใจภายหลังการซื้อ ซึ่ งความพึงพอใจนั้นเกิดขึ้น
จากการที่ลูกค้าทาการเปรี ยบเทียบสิ่ งที่เกิดขึ้นจริ งกับสิ่ งที่คาดหวัง
4.4 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ศั กดิพัฒน์ วงศ์ ไกรศรี (2556) ได้ศึก ษาปั จ จัยส่ ว นประสมทางการตลาด 4C’s ที่ส่ งผลต่ อ ความตั้งใจใน
การใช้บริ การสนามฟุตบอลหญ้าเทียมของผูใ้ ช้บริ ก ารในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยมีวตั ถุประสงค์เ พื่อ ศึกษาส่ ว น
ประสมทางการตลาดแบบ 4C’s ที่มีผลต่อความตั้งใจในการใช้บริ การสนามฟุตบอลหญ้าเทียมของผูใ้ ช้บริ การในเขต
กรุ งเทพมหานคร จากผลการศึกษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบส่ วนใหญ่ มีความคิดเห็ น ในระดับเห็ นด้วยมากกับส่ ว น
ประสมทางการตลาด 4C’s Marketing (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ต้นทุน
ของผูบ้ ริ โภค (Consumer’s Cost to Satisfy) (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17)
ชญาภา บุญมีพิพิธ (2556) ได้ศึกษาพฤติกรรมและปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลื อ กใช้บริ ก ารสิ นเชื่ อ เคหะของผูใ้ ช้บริ ก ารธนาคารออมสิ นเขตบางแค การวิจ ัยครั้ งนี้ มีจุ ดประสงค์เพื่อ 1) ศึก ษา
พฤติกรรมการใช้บริ การสิ นเชื่อเคหะของลูกค้าธนาคารออมสิ น 2) ศึกษาปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด ที่มีผล
ต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อเคหะของผูใ้ ช้บริ การธนาคารออมสิ นเขตบางแค 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด กับพฤติกรรมการใช้บริ การของผูใ้ ช้บริ การสิ นเชื่อเคหะธนาคารออมสิ นเขต
บางแค ผลการวิจยั สรุ ปได้ว่า 1) พฤติกรรมการใช้บริ การสิ นเชื่อเคหะของลูกค้า พบว่า ส่ วนใหญ่มีวตั ถุประสงค์ใน
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การขอสิ นเชื่อเคหะเพื่อซื้ อที่ดินและอาคารหรื อห้องชุด ลูกค้าได้รับอนุ มตั ิวงเงินกูต้ ามที่ขอกู้ จานวนวงเงินกูท้ ี่ได้รับ
คือ 1,000,001-2,000,000 บาท เหตุผลในที่ใช้บริ การสิ นเชื่อกับธนาคาร คือ อัตราดอกเบี้ยต่า ลูกค้าได้รับข้อมูลข่าวสาร
ด้วยการติดต่อขอใช้บริ การด้วยตัวเอง เลือกระยะเวลาผ่อนชาระเงินกู้ 21-25 ปี 2) โดยภาพรวมลูกค้าให้ความสาคัญกับ
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.24 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
คือ ด้านบุคลากร (4.44) 3) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีความสั มพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการใช้
บริ การ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
พนา เพชรกาฬ (2558) ได้ศึกษา ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคาร
ออมสิ น สาขาเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริ การสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัยธนาคาร
ออมสิ น สาขาเขา-ชัยสน จังหวัดพัทลุง 2) เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัยกับ
ธนาคารออมสิ น สาขาเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 3) เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
สิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัยธนาคารออมสิ น สาขาเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง จาแนกตามพฤติกรรมการใช้บริ การสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัย 4) เพื่อ
ศึก ษาเปรี ยบเทียบปั จจัยที่มีผลต่ อ การตัดสิ นใจเลือ กใช้บริ ก ารสิ นเชื่ อ ที่อ ยู่อ าศัยธนาคารออมสิ น สาขาเขาชัยสน
จังหวัดพัทลุ ง สรุ ปผลการศึก ษา 1) ผลการศึก ษาปั จ จัยที่มีผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ ก ารสิ นเชื่ อที่อ ยู่อ าศัยกับ
ธนาคารออมสิ น สาขาเขาชัยสน ในภาพรวม พบว่า มีการตัดสิ นใจอยู่ในระดับมาก คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 และ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านพนักงานบริ การ มีค่าเฉลี่ย 4.74 2) ผลการเปรี ยบเทียบปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัยธนาคารออมสิ น สาขาเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง จาแนกตามพฤติกรรมการใช้บริ การ
สิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัย พบว่า สื่ อที่ให้ขอ้ มูลข่าวสารสิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อที่อ ยู่
อาศัยกับธนาคารออมสิ น สาขาเขาชัยสน 3) ผลการเปรี ยบเทียบปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อที่
อยูอ่ าศัยกับธนาคารออมสิ น สาขาเขาชัยสน จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ต่อเดือนของผูต้ อบแบบสอบถาม ไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารออมสิ น
สาขาเขาชัยสน
5. การดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
งานวิ จ ัย นี้ การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ปฐมภู มิ (Primary Data) โดยใช้แ บบสอบถาม (Questionnaire) และ
การสั มภาษณ์ข้อ มูลเชิ งลึก (In-depth interview) กับลู ก ค้าสิ นเชื่ อ ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประชากรที่ใช้ใน
การศึ ก ษาครั้ งนี้ คื อ ลู ก ค้า ที่ เ ลื อ กใช้บ ริ การสิ น เชื่ อ เพื่ อ ที่ อ ยู่อ าศัย ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตพื้ น ที่
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เท่ากับ 593,589 ราย ซึ่ งผูว้ ิจ ัยมีข้ นั ตอนเลื อ กกลุ่ มตัว อย่างการสุ่ มแบบสะดวก
(Convenience Sampling) โดยการแจกแบบสอบถาม และการเก็บแบบสอบถามผ่าน Google Forms ผ่านช่ อ งทาง
social media เช่ น Line application, Facebook กับลู ก ค้าของธนาคารอาคารสงเคราะห์ จานวน 384 คน อ้างอิ งจาก
ตารางสาเร็ จรู ปของ Krejcie and Morgan (1970) ที่ค่ าความคลาดเคลื่ อน (Margin of error )ในระดับ ± 5 และระดับ
ความเชื่อมัน่ (Confidence Level ) เท่ากับ 95% โดยเก็บแบบสอบถามในช่วงเดือนมีนาคม 2562 – เดือนเมษายน 2562
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เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
ในการศึกษาวิจยั นี้ได้ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการทาวิจยั และเพื่อให้เครื่ องมือที่ใช้มีความเที่ยงตรง
(validity) และความน่าเชื่อถือ จึงได้ทาการทดสอบเครื่ องมือดังนี้
1. การทดสอบความตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Content validity) ผูว้ ิ จ ัย น าแบบสอบถามไปให้ ผูเ้ ชี่ ย วชาญและ
ผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความรู ้ความสามารถ จานวน 3 ท่าน เพื่อขอคาปรึ กษา พิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้ อหาและ
ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้
2. การทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability) โดยแบบสอบถามที่ได้ทาการปรับปรุ งแก้ไข พัฒนาเครื่ องมือให้
ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั และนาแบบสอบถามไปทาการทดลองใช้ (Try out) กับลูกค้าที่มาใช้บริ การธนาคาร
จ านวน 30 คน จากนั้นน าแบบสอบถามมาหาค่ า ความเชื่ อ มั่น โดยใช้สู ต รสั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟาของครอนบาค
(Cronbach’ coefficient alpha) นามาวิเ คราะห์ ค่ าความเชื่ อ มัน่ ของแบบสอบถาม โดยรวมที่ได้คื อ 0.806 แสดงว่า
แบบสอบถามที่ใช้ในการทดสอบมีความน่าเชื่อถือ (Nunnally, 1978) จากนั้นจึงนาแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติเ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้เพื่อบรรยายเกี่ยวกับ ข้อมูลทัว่ ไปของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม โดยอธิ บายรู ปแบบสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD)
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
2.1 การวิเ คราะห์ เ พื่อ ทดสอบความสั มพันธ์ ระหว่างปั จ จัย ด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพ อาชีพ กับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด 4C’s โดยแบ่งตามวงเงินการขอสิ นเชื่อ ใช้สถิติการทดสอบ t-test
และ (One-Way Analysis of Variance: ANOVA)
2.2 การวิเคราะห์เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ในลักษณะของการส่ งผลต่อกันระหว่างตัวแปรอิสระหลาย
ตัวของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด 4C’s กับการเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สถิติที่ใช้คือ การวิเคราะห์
ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression)
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ ผูว้ ิจยั นาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ลูกค้าสิ นเชื่อของธนาคารฯ จานวน
9 คน มาถอดข้อมูลโดยการนาคาตอบของผูถ้ ูกสัมภาษณ์ มาทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีการจัดกลุ่มข้อมูล (coding)
เพื่อหาประเด็น (theme) หรื อประเภท (category) เดียวกัน สาหรับสร้างปัจจัยที่มีความเชื่อมโยงกันและนาไปสู่ การ
ออกแบบผลิ ตภัณฑ์ตัว อย่างที่ได้รับการพัฒนาและปรั บปรุ งมาจากการทาวิจ ัยในครั้ งนี้ ซึ่ งผลิ ตภัณฑ์ดังกล่ าวจะ
สามารถตอบสนองต่อความต้องการในการเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัยของลูกค้าได้มากยิง่ ขึ้น อันจะนาไปสู่
การเพิ่มปริ มาณสิ นเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่และส่ วนแบ่งทางการตลาดสิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัยให้แก่ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ในอนาคตต่อไป
6. ผลการวิจัย
ผลการศึกษาจากการวิเคราะห์ ข้อมูลจากแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านประชากรศาสตร์ แบ่งตามระดับวงเงินขอสิ นเชื่อ จานวน 216 คน พบว่า ส่ วน
ใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง 137 คน คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 63.4 มีอ ายุระหว่าง 30 – 39 ปี จานวน 119 คน คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 55.1 มี
สถานภาพสมรส จานวน 129 คน คิดเป็ น ร้อยละ 59.72 ประกอบอาชีพลูกจ้างหรื อพนักงานธุรกิจเอกชน จานวน 94
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คน คิดเป็ นร้อยละ 43.6 และเมื่อแบ่งตามระดับวงเงินขอสิ นเชื่อของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ส่ วนใหญ่มีระดับ
วงเงินการขอสิ นเชื่ออยูท่ ี่ต่ากว่า 2 ล้านบาท รองลงมา คือ ระหว่าง 2-5 ล้านบาท และมากกว่า 5 ล้านบาท ตามลาดับ
โดยรวมผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความต้องการปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 เมื่อพิจารณาโดยแบ่งตามระดับวงเงินการขอสิ นเชื่อ พบว่า ระดับวงเงินการขอสิ นเชื่อ
ต่ากว่า 2 ล้านบาท ให้ความสาคัญกับปั จจัยด้านอนุ มตั ิวงเงินสิ นเชื่อสู งกว่าธนาคารคู่ แข่งมากที่สุ ด จานวน 75 คน
คิดเป็ นร้อยละ 34.7 สาหรับกลุ่มระดับวงเงินการขอสิ นเชื่อระหว่าง 2-5 ล้านบาท ให้ความสาคัญกับปั จจัยด้านอนุมตั ิ
วงเงินสิ นเชื่อสู งกว่าธนาคารคู่แข่งและการฟรี ค่าธรรมเนี ยมจดจานอง โดยมีจานวนทั้งสิ้ น 38 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.6
ในขณะที่ระดับวงเงินการขอสิ นเชื่อมากกว่า 5 ล้านบาท ให้ความสาคัญกับปั จจัยด้านมีอตั ราดอกเบี้ยสิ นเชื่อต่ากว่า
ธนาคารคู่แข่ง จานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.2
ผลการทดสอบสมุมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ มีอิทธิพลต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด 4C’s โดยแบ่งตาม
ระดับวงเงินขอสิ นเชื่อ
ผลการศึกษาตามตารางที่ 3 แสดงให้เห็ นความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ก ับปั จจัยส่ ว น
ประสมทางการตลาด 4C’s โดยแบ่งตามระดับวงเงินขอสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัย ซึ่งจะพบว่า ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ที่ส่งผลต่อความต้องการของลูกค้าในการใช้บริ การสิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัยของธนาคารฯ แบ่งตามระดับวงเงินการขอ
สิ นเชื่อ สาหรับกลุ่มวงเงินระหว่าง 2 - 5 ล้านบาท และมากกว่า 5 ล้านบาท ทั้ง 4 ด้านของเพศ อายุ สถานภาพและ
อาชีพไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ P-value < 0.05
ในขณะที่ระดับวงเงินการขอสิ นเชื่อที่ต่ากว่า 2 ล้านบาท จะพบว่า ความต้องการของผูบ้ ริ โภค ความสะดวก
ในการซื้ อ และการสื่ อสารของเพศชายและเพศหญิงแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ P-value < 0.05
กล่าวคือ เพศหญิง มีความต้องการใช้บริ การสิ นเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์สูงกว่าเพศชาย และ
เมื่อจาแนกตามอาชีพ พบว่า ด้านความต้องการของผูบ้ ริ โภค ความสะดวกในการซื้อ และการสื่ อสารของอาชีพมีความ
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ P-value < 0.05 กล่าวคือ ผูท้ ี่มาใช้บริ การสิ นเชื่อธนาคารฯ จาแนกตาม
อาชีพมีความต้องการใช้บริ การสิ นเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารฯ อย่างน้อย 1 กลุ่มแตกต่างกัน แต่ในด้านอายุและ
สถานภาพไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ P-value < 0.05
เมื่อทดสอบความแตกต่างรายคู่ ด้วยวิธี Fisher’s LSD ของความต้องการของลูกค้าในการใช้บริ การสิ นเชื่อ
เพื่อ ที่อ ยู่อ าศัยของธนาคารฯ ที่มีว งเงิ นการขอสิ นเชื่ อที่ต่ ากว่า 2 ล้านบาท จาแนกตามอาชี พ พบว่า พนัก งานของ
รัฐวิสาหกิจ มีความต้องการของลูกค้าในการใช้บริ การสิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย (p-value = 0.028) ความสะดวกในการซื้อ
(p-value = 0.002) และการสื่ อสาร (p-value = 0.004) แตกต่างจากข้าราชการ/พนักงานของรัฐ ลูกจ้างหรื อพนักงาน
ธุ รกิ จ เอกชน และอาชี พอิ สระหรื อประกอบธุ รกิ จส่ วนตัว อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และพบว่าที่อ าชี พอิสระหรื อ
ประกอบธุรกิจส่ วนตัว มีความต้องการของลูกค้าในการใช้บริ การสิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย (p-value = 0.028) แตกต่างจาก
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ ลูกจ้างหรื อพนักงานธุรกิจเอกชน และพนักงานของรัฐวิสาหกิจ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
p-value < 0.05
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ตารางที่ 3 การทดสอบความแตกต่างปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด 4C’s จาแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
ระดับวงเงินของการขอสินเชื่ อ (บาท)
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ตา่ กว่า 2 ล้าน
2 - 5 ล้าน
มากกว่า 5 ล้าน
t
p-value
t
p-value
t
p-value
เพศ
1) ความต้องการของผูบ้ ริ โภค ชาย/หญิง
2.027 0.045* 0.812 0.420
1.712 0.096
2) ต้นทุนของผูบ้ ริ โภค
ชาย/หญิง
0.822
0.413 0.176 0.861
1.273 0.212
3) ความสะดวกในการซื้อ
ชาย/หญิง
2.193 0.030* 0.083 0.934
0.647 0.522
4) การสื่ อสาร
ชาย/หญิง
2.925 0.004* 0.658 0.513
0.700 0.489
อายุ
1) ความต้องการผูบ้ ริ โภค
ระหว่างกลุ่ม 1.000
0.396
1.199
0.322 1.747
0.178
2) ต้นทุนของผูบ้ ริ โภค
ระหว่างกลุ่ม 0.053
0.984
1.401
0.246 2.264
0.101
3) ความสะดวกในการซื้อ
ระหว่างกลุ่ม 1.960
0.124
0.428
0.788 1.396
0.263
4) การสื่ อสาร
ระหว่างกลุ่ม 1.287
0.282
0.993
0.419 2.236
0.104
สถานภาพ
1) ความต้องการผูบ้ ริ โภค
ระหว่างกลุ่ม 0.035
0.966
0.465
0.630 0.500
0.611
2) ต้นทุนของผูบ้ ริ โภค
ระหว่างกลุ่ม 0.617
0.541
0.566
0.571 1.328
0.279
3) ความสะดวกในการซื้อ
ระหว่างกลุ่ม 0.342
0.711
0.314
0.731 0.184
0.833
4) การสื่ อสาร
ระหว่างกลุ่ม 0.286
0.752
0.048
0.953 0.038
0.963
อาชีพ
1) ความต้องการผูบ้ ริ โภค
ระหว่างกลุ่ม 2.794 0.043* 0.339 0.797
2.477 0.080
2) ต้นทุนของผูบ้ ริ โภค
ระหว่างกลุ่ม 0.803
0.495
0.601 0.617
2.203 0.108
3) ความสะดวกในการซื้อ
ระหว่างกลุ่ม 3.478 0.018* 1.028 0.387
0.856 0.474
4) การสื่ อสาร
ระหว่างกลุ่ม 2.871 0.039* 0.561 0.643
0.941 0.433
* มีนยั สาคัญทางสถิติ p-value<0.05
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ แบ่ง
ตามระดับวงเงินการขอสิ นเชื่อ
การวิเคราะห์ ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)
ผลการศึกษาตามตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า ผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)
ของปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด 4C’s ที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัยของธนาคารฯ ทั้ง 4 ด้าน
พบว่า สามารถพยากรณ์การเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัยของธนาคารฯ ของลูกค้า ทั้ง 3 ระดับวงเงินการขอ
สิ นเชื่อ ให้ค่าความแม่นยา 65% 49% และ 73% ตามลาดับ กล่าวโดยสรุ ป คือ Model1 สามารถอธิ บายการเลื อ กใช้
บริ การสิ นเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารฯ ได้ร้อยละ 65 สาหรับกลุ่มลูกค้าที่มีวงเงินการขอสิ นเชื่อที่ต่ากว่า 2 บาท
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และสามารถอธิบายการเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัยของธนาคารฯ ของลูกค้า ได้ร้อยละ 49 สาหรับกลุ่มลูกค้า
ที่มีวงเงินการขอสิ นเชื่อ 2-5 ล้านบาท และสามารถอธิบายการเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อเพื่อ ที่อยูอ่ าศัยของธนาคารฯ ของ
ลูกค้า ได้ร้อยละ 73 สาหรับกลุ่มลูกค้าที่มีวงเงินการขอสิ นเชื่อมากกว่า 5 ล้านบาท
ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์รูปแบบของสมการพยากรณ์ปัจ จัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ ก ารสิ นเชื่ อ
เพื่อที่อยูอ่ าศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ จาแนกตามระดับวงเงินของการขอสิ นเชื่อ
ระดับวงเงินของการขอสินเชื่ อ (บาท)
ตา่ กว่า 2 ล้าน
2 - 5 ล้าน
มากกว่า 5 ล้าน
Predictors Model
Model a and b
Model a and c
Model a and c
R Square Adjusted R2 R Square Adjusted R2 R Square Adjusted R2
a
0.665
0.653
0.528
0.494
0.766
0.734
b
0.660
0.651
0.527
0.502
0.765
0.742
Durbin-Watson
1.978
1.778
1.938
a. Predictors: (Constant), X1, X2, X3, X4
b. Predictors: (Constant), X1, X2, X4
โดย: (X1) ความต้องการของผูบ้ ริ โภค
(X2) ต้นทุนของผูบ้ ริ โภค
(X3) ความสะดวกในการซื้อ
(X4) การสื่ อสาร
Model1: (the best model)
ผลการศึกษาตามตารางที่ 5 แสดงให้เห็ นว่า การวิเคราะห์การถดถอยพหุ คู ณด้ว ยเทคนิ ค แบบ (Stepwise)
พบว่า ปั จจัยส่ ว นประสมทางการตลาด 4C’s ที่ส่ งผลต่ อ การเลื อกใช้บริ ก ารสิ นเชื่ อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารฯ มี
รายละเอียดดังนี้
ลูกค้าทีม่ วี งเงินการขอสินเชื่ อทีต่ า่ กว่า 2 ล้านบาท พบว่า ด้านความต้องการของผูบ้ ริ โภค (B = 1.266, p-value
<0.001*) และต้นทุนของผูบ้ ริ โภค (B = 0.770, p-value <0.001*) มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย
ของธนาคารฯ โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัยของธนาคารฯ อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ (p-value <0.05)
ลูก ค้ า ที่มีวงเงินการขอสิ น เชื่ อ 2-5 ล้ านบาท พบว่า ความต้อ งการของผูบ้ ริ โภค (B = 1.462, p-value =
0.002*) และความสะดวกในการซื้ อ (B = 1.727, p-value <0.001*) มีอิทธิ พลต่อการเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อเพื่อที่อยู่
อาศัยของธนาคารฯ โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวก กับการเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารฯ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p-value <0.05) ในขณะที่การสื่ อสาร (B = -1.096, p-value = 0.029*) มีความสัมพันธ์เชิงลบกับ
การเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัยของธนาคารฯ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p-value <0.05)
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ลูก ค้ า ที่มีวงเงินการขอสิ นเชื่ อมากกว่ า 5 ล้ านบาท พบว่า ความสะดวกในการซื้ อ (B = 1.055, p-value =
0.031) และการสื่ อสาร (B = 1.447, p-value = 0.003) มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัยของธนาคาร
ฯ โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวก กับการเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัยของธนาคารฯ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (pvalue <0.05)
ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุ คูณ (Multiple Regression) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การสิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ จาแนกตามระดับวงเงินของการขอสิ นเชื่อ
ระดับวงเงินของการขอสินเชื่ อ (บาท)
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ตา่ กว่า 2 ล้าน
2 - 3 ล้าน
มากกว่า 3 ล้าน
B
p-value
B
p-value
B
p-value
(Constant)
5.672
0.149
20.724 0.003 -0.411
0.955
1 ) ความต้องการของผูบ้ ริ โภค
1.266
0.001*
1.462 0.002* 0.784
0.106
2 ) ต้นทุนของผูบ้ ริ โภค
0.770
0.001* -0.066
0.809 -0.130
0.725
3 ) ความสะดวกในการซื้อ
0.275
0.170
1.727 0.000* 1.055 0.031*
4 ) การสื่ อสาร
0.433
0.072
-1.096 0.029* 1.447 0.003*
* มีนยั สาคัญทางสถิติ p-value<0.05
ผลการวิเคราะห์ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
การสัมภาษณ์เชิงลึกถามความคิดเห็นในเรื่ องของความต้องการของลูกค้าในการใช้บริ การสิ นเชื่อเพื่อที่อยู่
อาศัยกับธนาคารฯ โดยแบ่งตามระดับวงเงินการขอสิ นเชื่อในกลุ่มตัวอย่าง 9 คน เมื่อนามาวิเคราะห์สาเหตุและผล
พบว่า ปั จจัยส่ ว นประสมทางการตลาดที่สาคัญที่สุ ดที่ใช้เ ปรี ยบเทียบในการเลื อกใช้บริ การสิ นเชื่ อเพื่อที่อยู่ อาศัย
หากวิเคราะห์โดยแบ่งตามระดับวงเงินการขอสิ นเชื่อ พบว่า ระดับวงเงินต่ากว่า 2 ล้านบาท ให้ความสาคัญกับปัจจัย
ด้านวงเงินที่ได้รับการอนุมตั ิสินเชื่อมากที่สุด เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายไม่มีส่วนต่างจ่ายสมทบในกรณีที่ได้รับ
การ
อนุ มตั ิ ต่ ากว่าราคาซื้ อ ขายตามสัญ ญาจะซื้ อ จะขาย ในขณะที่ระดับวงเงิ นระหว่าง 2-5 ล้านบาท และระดับวงเงิ น
มากกว่า 5 ล้านบาท ให้ความสาคัญกับปั จจัยด้านอัตราดอกเบี้ยสิ นเชื่อ มากที่สุด เพราะกลุ่มเป้าหมายมองว่า อัตรา
ดอกเบี้ยเป็ นภาระและต้นทุนของตนเองในการที่จะต้องจ่ายให้แก่ธนาคารที่ปล่อยสิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย
7. การอภิปรายผล
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ก ับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด 4C’s โดยแบ่งตาม
ระดับวงเงินขอสิ นเชื่อที่อยู่อาศัย พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความต้องการของลูกค้าในการใช้
บริ การสิ นเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารฯ แบ่งตามวงเงินการขอสิ นเชื่อระหว่าง 2 - 5 ล้าน และมากกว่า 5 ล้านบาท
ทั้ง 4 ด้านของเพศ อายุ สถานภาพและอาชี พไม่แตกต่ างกัน อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ P-value < 0.05 ใน
ขณะเดียวกันความต้องการใช้บริ การสิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัยของธนาคารฯ แบ่งตามวงเงินการขอสิ นเชื่อที่ต่ากว่า 2 ล้าน
บาท พบว่า ความต้องการของผูบ้ ริ โภคความสะดวกในการซื้อ และการสื่ อสารของเพศชายและเพศหญิงแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ P-value < 0.05 เมื่อทดสอบความแตกต่างรายคู่ ของความต้องการของลูกค้าในการ
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ใช้บริ การสิ นเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารฯ ที่มีวงเงินการขอสิ นเชื่อที่ต่ากว่า 2 ล้านบาท จาแนกตามอาชีพ พบว่า
พนักงานของรัฐวิสาหกิจ มีความต้องการของลูกค้าในการใช้บริ การสิ นเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ความสะดวกในการซื้อ และ
การสื่ อสาร แตกต่างจากข้าราชการ/พนักงานของรัฐ ลูกจ้างหรื อพนักงานธุ รกิจเอกชน และอาชีพอิสระหรื อประกอบ
ธุรกิจส่ วนตัว อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ และพบว่าที่อาชีพอิสระหรื อประกอบธุรกิจส่ วนตัว มีความต้องการของลูกค้า
ในการใช้บริ การสิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย แตกต่างจากข้าราชการ/พนักงานของรัฐ ลูกจ้างหรื อพนักงานธุรกิจเอกชน และ
พนักงานของรัฐวิสาหกิจ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ สอดคล้องกับการศึกษาของ สุ ภคั วี คามณี (2559) ที่ศึกษา ปัจจัยที่มี
ผลต่ อ การตัดสิ นใจเลื อ กใช้สิน เชื่ อ อเนกประสงค์ข องข้า ราชการและลู ก จ้ างประจาจากธนาคารกรุ ง ไทย จากัด
(มหาชน) สาขาถนนนางลิ้นจี่ ซึงพบว่า ลูกค้าที่มีเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ อายุงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มี
ระดับ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การใช้บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ อเนกประสงค์ของ
ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) สาขาถนนนางลิ้นจี่ไม่แตกต่างกัน
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด 4C’s ที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อเพื่อ ที่อยู่อ าศัยของธนาคารฯ
พบว่า ด้านความต้องการของผูบ้ ริ โภคความสะดวกในการซื้อ และการสื่ อสาร มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเลือกใช้
บริ การสิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัยของลูกค้าธนาคารฯ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ ต้นทุนของผูบ้ ริ โภค
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัยของลูกค้าธนาคารฯ อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 สอดคล้องกับการศึกษาของ สุ รัสดา มีดว้ ง (2558) ได้ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
สิ นเชื่อ ที่อยูอ่ าศัยของธนาคารออมสิ น สานักราชดาเนิ น เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร ซึ่งพบว่า ปัจจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดที่ส่งผลต่อ การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อ ได้แก่ ด้านราคา ด้านกระบวนการให้บริ การ ด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด และด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ
8. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึกษา ผูว้ ิจยั สามารถนาเสนอข้อเสนอแนะ โดยแบ่งตามระดับวงเงินการขอสิ นเชื่อ จากการศึกษา
เชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ ได้ดงั นี้
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
1. ระดับวงเงินการขอสินเชื่ อตา่ กว่า 2 ล้านบาท พบว่า ปัจจัยที่ผตู ้ อบแบบสอบถามในระดับวงเงินขอสิ นเชื่อ
ต่ากว่า 2 ล้านบาทให้ความสาคัญมากที่สุด ได้แก่ วงเงินอนุมตั ิ การยกเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆ ของธนาคาร การยกเว้น
ค่าธรรมเนียมจดจานอง 1% ของวงเงิน การให้บริ การที่ดีของพนักงานและช่องทางการชาระเงินที่หลากหลาย ซึ่ งใน
มุมมองของผูว้ ิจยั ซึ่งปฏิบตั ิงานทางด้านสิ นเชื่อ พบว่า ปัจจัยดังกล่าวส่ งผลต่อการเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
กับลู ก ค้าในกลุ่ มนี้ อย่างแท้จริ ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปั จจัยด้านวงเงิ นอนุ มตั ิ และการยกเว้นค่าธรรมเนี ยมต่ างๆ ของ
ธนาคาร เนื่องจากที่ระดับวงเงินนี้ ลูกค้าส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มผูม้ ีรายได้นอ้ ยและปานกลาง (ซึ่งเป็ นกลุ่มลูกค้าสาคัญของ
ธนาคารฯ) ความพร้อมทางด้านเงินสารองที่ใช้สาหรั บจ่ายส่ ว นต่าง กรณี ที่วงเงินอนุ มตั ิไม่เป็ นไปตามที่ขอสิ นเชื่ อ
อาจจะยังไม่มากเหมือ นระดับวงเงินอื่นๆ ดังนั้นการที่ธ นาคารให้วงเงิ นอนุ มตั ิได้สู งสุ ดหรื อเท่ากับวงเงิ นที่ลูกค้า
ประสงค์ขอสิ นเชื่อ ย่อมเป็ นปั จจัยหลักและเป็ นปั จจัยที่สาคัญที่ทาให้ได้รับการเลือกใช้บริ การจากลูกค้ากลุ่มนี้ หาก
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่ งประเทศไทยแล้ว ปัจจัยด้านวงเงินอนุมตั ิสินเชื่อ อาจจะไม่สามารถแก้ไขหรื อ
เปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากธนาคารฯ ต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ ข้อกาหนดของธนาคารแห่ งประเทศไทย สิ่ งหนึ่งที่ทาง
ธนาคารฯ สามารถปรับเปลี่ยนได้ คือ การพิจารณาอัตราส่ วนหนี้สินต่อรายได้ (Debt service ratio หรื อ DSR)
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ดังนั้นผูว้ ิจยั มองว่า ธนาคารฯ ควรเปลี่ยนแปลงวิธีการคานวณ DSR สาหรับกลุ่มลูกค้ารายย่อยทัว่ ไป เพื่อ
เป็ นการเพิ่มโอกาสในการได้รับสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัยรายใหม่เพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงการพิจารณารายได้อื่นๆ บางประเภท
ที่ลู ก ค้าได้รับเป็ นประจาทุกเดื อน โดยสามารถนามาคานวณรวมกับเงินเดื อน เพื่อ ใช้พิจ ารณา DSR ในการอนุ มตั ิ
สิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัยให้แก่ลูกค้า เช่น รายได้จากโบนัสประจาปี , ค่าเบี้ยเลี้ยงหรื อค่าน้ ามันที่ได้รับเป็ นประจาทุกเดือน
เป็ นต้น นอกจากนี้ ผูว้ ิ จ ัย เล็ ง เห็ น ว่ า ธนาคารฯ ควรจะมี ก ารยกเว้น ค่ า ธรรมเนี ย มต่ า งๆ บางประเภท อาทิ เ ช่ น
ค่าธรรมเนียมการขอสิ นเชื่อ ค่าธรรมเนียมประเมินราคาประกัน รวมถึงค่าธรรมเนียมจดจานอง 1% ของวงเงิน เพราะ
ค่ าธรรมเนี ยมเหล่ านี้ ก็ถื อ ว่าเป็ นต้นทุนที่ลู กค้าจะต้องสารองจ่ายและเป็ นการช่ วยประหยัดค่าใช้จ่ ายให้แก่ลูกค้า
รวมถึงลดโอกาสในการยกเลิกการขอสิ นเชื่อจากลูกค้า เนื่องจากไม่มีเงินสารองไว้สาหรับค่าธรรมเนียมต่างๆ
2. ระดับวงเงินการขอสิ นเชื่ อระหว่ าง 2-5 ล้ านบาท พบว่า ปั จ จัยที่ผูต้ อบแบบสอบถามให้ค วามสาคัญ
มากที่สุด จะแตกต่างจากกลุ่มแรก โดยปั จจัยที่ให้ความสาคัญที่สุด คือ อัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาในการผ่อนชาระ
รวมถึงการให้บริ การที่ดีของพนักงาน แสดงให้เห็นว่าลูกค้ากลุ่มนี้ เล็งเห็ นว่าอัตราดอกเบี้ย ซึ่ งถือว่าต้นทุนของลูกค้า
ในการผ่อนชาระสิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัยกับธนาคาร เป็ นปัจจัยสาคัญ ดังนั้นการพิจารณาเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อเพื่อ ที่อยู่
อาศัยในแต่ละครั้ ง จะให้ความสาคัญกับอัตราดอกเบี้ย รวมถึงการบริ การที่ดีของพนักงานและระยะเวลาในการผ่อน
ชาระเป็ นสาคัญ โดยจะเลือกใช้บริ การสถาบันการเงิ นที่ส ามารถตอบสนองปั จ จัยดังกล่ าวได้ดีที่สุด เช่น ให้อตั รา
ดอกเบี้ยที่ต่าที่สุดในช่วง 3 ปี แรก หรื อให้อตั ราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญา รวมถึงการให้บริ การของพนักงานที่
สามารถออกรับเรื่ องยืน่ ขอสิ นเชื่อนอกสถานที่ หรื อในวันหยุดได้ เป็ นต้น
3. ระดับวงเงินการขอสิ นเชื่ อมากกว่ า 5 ล้ านบาท พบว่า ปั จจัยที่ผตู ้ อบแบบสอบถามที่ระดับวงเงิน นี้ ให้
ความสาคัญมากที่สุด ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการผ่อนชาระและเงินงวดผ่อนชาระ สามารถปิ ดบัญชีได้ก่อน
กาหนด โดยไม่มีค่าธรรมเนียมปรับ ระยะเวลาการอนุมตั ิสินเชื่อเร็ วที่สุด การไม่บงั คับทาประกันชีวิตแบบ MRTA การ
ฟรี ค่ า ธรรมเนี ย มจดจ านอง 1% ของวงเงิ น อนุ ม ัติ การให้ บ ริ ก ารที่ ดี ข องพนัก งานและช่ อ งทางการช าระเงิ นที่
หลากหลาย ลูกค้าที่ระดับวงเงินมากกว่า 5 ล้านบาท จะให้ความสาคัญกับวงเงินอนุมตั ิค่อนข้างน้อยกว่าปัจจัยอื่นๆ เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับลูกค้ากลุ่มอื่น เนื่องจากลูกค้ากลุ่มนี้มีความพร้อมและศักยภาพ รวมถึงมีเงินทุนสารองสาหรับค่าใช้จ่าย
อื่นๆ รวมถึงการจ่ายชาระส่ วนต่างค่าบ้านในกรณี ที่วงเงิ นอนุ มตั ิ หรื อวงเงินขอสิ นเชื่อต่ากว่าราคาซื้ อขาย แต่ลูกค้า
กลุ่มนี้จะไปให้ความสาคัญกับอัตราดอกเบี้ยที่จะได้รับ ระยะเวลาในการอนุมตั ิสินเชื่อ ซึ่งผูว้ ิจยั เคยเจอกรณีที่ลูกค้าแจ้ง
ว่า จะตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การกับสถาบันการเงินที่อนุ มตั ิสินเชื่อไวที่สุด รวมถึงสามารถปิ ดบัญชีได้ก่อนกาหนด โดย
ไม่มีค่าธรรมเนี ยมปรับกรณี ปิดบัญชีก่อนกาหนด เนื่ องจากลูกค้ากลุ่มนี้ สามารถจ่ายชาระเงินงวดผ่อนกับธนาคารได้
มากกว่าที่ธนาคารกาหนด และมีความพร้อมที่ปิดบัญชีสินเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัยให้เร็ วที่สุด เพื่อลดการเสี ยอัตราดอกเบี้ย
รายเดือนให้แก่ธนาคาร
4. การสั มภาษณ์ ข้อมูลเชิงลึก พบว่า ข้อมูลและประเด็นปั ญหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุปสรรคในการใช้บริ การ
สิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัยกับธนาคารฯ คือ อัตราดอกเบี้ยของธนาคารไม่สามารถต่อรองได้เหมือนสถาบันการเงินคู่แข่ง
จากกรณี น้ี ลูก ค้าแจ้ง ว่า ในการยื่น ขอสิ น เชื่อ เพื่อ ที่อ ยู่อ าศัยแต่ล ะครั้ ง ลูก ค้า จะยื่น ขอสิ น เชื่อ ทีล ะหลายสถาบัน
การเงิน และมาตัดสิ นใจอีกครั้ง โดยพิจารณาจากปั จจัยสาคัญๆ เช่น อัตราดอกเบี้ย หรื อวงเงินอนุ มตั ิ ซึ่ งส่ วนใหญ่
ลูกค้าจะได้รับวงเงินอนุ มตั ิที่ใกล้เคียงกันทุก สถาบันการเงิน แต่อตั ราดอกเบี้ยเป็ นปั จจัยที่ลูกค้าอาจจะใช้ตดั สิ นใจใน
การเลือกใช้บริ การ ซึ่ งทุกสถาบันการเงินต่างพยายามเสนออัตราดอกเบี้ยที่ต่าที่สุด เพื่อจูงใจให้ลูกค้าเลือกใช้บริ การ
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สิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัยของสถาบันการเงินของตนเอง แต่ในขณะที่ธนาคารฯ ไม่สามารถต่อรองอัตราดอกเบี้ยพิเศษแบบ
นี้ได้ ทาให้เสี ยโอกาสในการได้รับลูกค้ารายใหม่ ผูว้ ิจยั จึงขอเสนอแนะว่า ควรให้สามารถเสนอขออัตราดอกเบี้ยพิเศษ
เฉพาะโครงการอสังหาริ มทรัพย์ได้ โดยให้อตั ราดอกเบี้ยที่พิเศษกว่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มอื่น ซึ่งอาจจะมีการกาหนดเงื่อนไข
ต่างๆ เช่น เป็ นโครงการขนาดใหญ่ มีจานวนยูนิตมากกว่า 200 ยูนิต เป็ นต้น โดยอาจจะแบ่งตามกลุ่มวงเงิน อาทิเช่น
ระดับวงเงินมากกว่า 5 ล้านบาท สามารถขออัตราดอกเบี้ยพิเศษลดลงได้อีก 0.25% หรื อการมีรายการส่ งเสริ มการขาย
พิเศษที่ทาให้ลูกค้ามีความรู ้ สึกว่าได้รับการดู แลเป็ นพิเ ศษ เช่น การยกเว้นค่าธรรมเนี ยมจดจานอง 1% ของวงเงิ น
สาหรับลูกค้าที่ขอสิ นเชื่อและได้รับการอนุมตั ิวงเงินมากกว่า 2 ล้านบาท เป็ นต้น
ข้ อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาปั จจัยการเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัยกับกลุ่มตัวอย่างอื่นนอกเหนือจากกลุ่มลูกค้าที่
อยู่ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เพื่อ ขยายขอบเขตการศึกษา และเป็ นประโยชน์ในการนาไปใช้ในการ
วิเคราะห์ และปรับปรุ งผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัยให้สอดคล้อ งกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคมากขึ้น
2. ควรมีการศึกษาเรื่ องคุณภาพและประเมินประสิ ทธิ ภาพในการให้บริ การของพนักงาน เพื่อการปฏิบตั ิงาน
ที่เป็ นมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงเพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่ ผมู ้ าใช้บริ การ และควรศึกษาปัจจัยในการเลือกใช้บริ ก าร
สิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัยระหว่างธนาคาร เพื่อหาข้อแตกต่างและประเมินกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน
3. ควรมีก ารแบ่งประเภทของกลุ่ มลู ก ค้าของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ออกเป็ น 2 กลุ่ ม คื อ กลุ่ มลู ก ค้า
สวัสดิการที่หน่วยงานมี MOU และกลุ่มลูกค้ารายย่อยทัว่ ไป รวมถึงอาชีพอิสระ เพื่อศึกษาถึงความต้องการของลูก ค้า
ให้เฉพาะเจาะจงมากยิง่ ขึ้น ซึ่งจะทาให้ธนาคารสามารถรู ้ถึงความต้องการของลูกค้าได้ชดั เจนมากยิง่ ขึ้น
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