
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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แบบสอบถาม 
 

เรื่อง  ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อเพ่ือการเคหะของลูกคาสินเชื่อ 
          ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จังหวัดลําปาง 
 
คําชี้แจง 
 แบบสอบถามฉบับนี้เปนเอกสารประกอบการศึกษาระดบัปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
สินเช่ือเพื่อการเคหะของลูกคาสินเช่ือ ธนาคารไทยพาณชิย จํากัด (มหาชน)  จึงใครขอความรวมมือ
ผูตอบแบบสอบถามในการใหขอมูลตามความจริง ขอมูลดังกลาวนี้จะถูกนําไปใชเพื่อการวิจยัเชิง
วิชาการเทานัน้ จึงขอขอบพระคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือในการใหขอมูล 
แบบสอบถามชุดนี้ แบงออกเปน 4 สวน ประกอบดวย 

สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
สวนท่ี 2  ขอมูลเกี่ยวกับพฤตกิรรมการใชบริการสินเช่ือเพื่อการเคหะ 
สวนท่ี 3  ขอมูลปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือเพื่อการเคหะ 
สวนท่ี 4  ขอมูลความพึงพอใจในการเลือกใชบริการสินเช่ือเพื่อการเคหะ 
 
      กนกพิชญ  สมกองแกว 
                                          ผูวิจัย 

 

โปรดใสเคร่ืองหมาย   ลงใน            หนาคําตอบท่ีทานเลือก หรือเขียนคําตอบใน
ชองวาง…............….ท่ีกําหนดใหตามขอเท็จจริง 
 

สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
        

 

1.  เพศ                                            ชาย                                      หญิง                                       
 
2.  อายุ…………………ป                                 
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3. สถานภาพ              โสด                  สมรส 
     หมาย (คูสมรสเสียชีวิต)                 หยา 
 
4. ระดับการศึกษาสูงสุด..………………………………….. 
 
5. อาชีพปจจุบัน            ขาราชการ                            พนักงานรัฐวสิาหกิจ 
             พนักงานบริษัท                                             ครู / อาจารย 
             หุนสวน / เจาของกิจการ                               แมบาน / พอบาน / 
เกษยีณ 
             อาชีพอิสระ เชน แพทย, ทนายความ             รับจางท่ัวไป 
                                                   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) .......................................................... 
 
6. รายไดเฉล่ียตอเดือน……………………………………บาท 
______________________________________________________________________________ 
สวนท่ี 2  ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใชบริการสินเชื่อเพื่อการเคหะ 
 
7. วงเงินกูท่ีไดรับอนุมัติ……………………………………บาท 
    
8. อัตราดอกเบี้ย                     
                 อัตราดอกเบ้ียคงท่ี (Fixed Rate) เชน อัตราดอกเบ้ียคงท่ี 1 ป  เปนตน 
                 อัตราดอกเบ้ียลอยตัวแบบพิเศษ (Special Floating Rate) ท่ีธนาคารกําหนด 
                 ตามหลักเกณฑและเง่ือนไข  และตามสภาวะการตลาดในขณะน้ัน ๆ 
 
9.  ระยะเวลาในการผอนชําระ..............................................บาท 
 
10. จํานวนเงินผอนชําระ………………………………….บาท 
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11.  วิธีการชําระคืน 
                     ผานตู ATM ธนาคารไทยพาณิชย 
                     ตัดบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ 

       ผานบริการ SCB EASY NET 
              ผานเคานเตอรสาขาของธนาคารไทยพาณิชย 

 
12. บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ 
        ตัวเอง            ครอบครัว / ญาติ พี่นอง 
        เพื่อน             พนักงานธนาคาร 
        ส่ือโฆษณา 
 
13.  รูปแบบท่ีอยูอาศัย 
          บานเดี่ยว            บานแฝด 
        ทาวนเฮาส             อาคารพาณิชย 
_____________________________________________________________________________ 
สวนท่ี 3    ขอมูลปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อเพื่อการเคหะ 
 
โปรดเรียงลําดับความสําคัญในแตละปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อเพื่อ 
การเคหะ มากท่ีสุดเพียง 3 อันดับ  ลงใน               โดยใหอันดับ 1  มีความสําคัญมากท่ีสุด  

 
1.)  ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
             ธนาคารใหวงเงินกูสูงถึง 90% ของราคาประเมิน 

ลูกคาสามารถกูเพิ่มไดอีก 10% ของราคาซ้ือขายในกรณซ้ืีอบานท่ีธนาคารสนับสนุน 
ลูกคาสามารถกูเพิ่มไดอีก 5% เพื่อซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค หรือ ชําระคาเบ้ียประกนั 
ธนาคารใหลูกคาผอนชําระไดสูงถึง 30 ป 

 
2.)  ปจจัยดานราคา 
             อัตราดอกเบ้ียตามประกาศของธนาคาร 

การคิดคาบริการตาง ๆ เชน คาประเมินราคาหลักประกนั  คาบริการจดัการเงินกู เปนตน 
อัตราคาธรรมเนียมตาง ๆ เชน คาธรรมเนียมแรกเขาในการใชวงเงิน 
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3.)  ปจจัยดานการจัดจําหนาย 
3.1   ธนาคารมีจํานวนสาขาท่ีเปดใหบริการทางดานสินเช่ือท่ัวประเทศ 

ลูกคาสามารถผอนชําระไดหลายวิธี เชน ATM, ตัดบัญชีอัตโนมัติ  เปนตน  
 
4.)  ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

การไดรับคําแนะนําจากพนกังานธนาคาร 
 การประชาสัมพันธผานส่ือตาง ๆ เชน ทีวี, วิทยุ, อินเตอรเน็ต 
 การแจงขอมูลขาวสารของผลิตภัณฑธนาคารอยางสมํ่าเสมอ 
 
5.)  ปจจัยดานบุคลากร 

 พนักงานมีความรู ความสามารถ ทักษะและความเช่ียวชาญในการใหบริการ 
 การบริการที่ดขีองพนักงาน มีมนุษยสัมพนัธท่ีดี 
 ความกระตือรือรนในการใหบริการ 
 บุคลิกภาพท่ีดี การแตงกายเหมาะสม 
 การแนะนําและชวยแกไขปญหาตางๆ 
 
6.)  ปจจัยดานกระบวนการ 
 ข้ันตอนการอนุมัติ 
 ระยะเวลาในการพิจารณาสินเช่ือรวดเร็ว 
 เอกสารประกอบในการยื่นขอสินเช่ือไมยุงยาก  
 มีการแจงผลการอนุมัติ  การจัดทํานิติกรรมสัญญาการจํานอง   
 มีการติดตามผลหลังจายเงินกูแลว 

 
7.)  ปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ 
         อาคาร สถานท่ีของธนาคารกวางขวาง 
 อาคารสํานักงาน สถานท่ี สะอาด 
 การตกแตงอาคารสํานักงานท่ีมีความสวยงามทันสมัย 
 สถานท่ีจอดรถสะดวก เพียงพอ 
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สวนท่ี 4   ขอมูลความพึงพอใจในการเลือกใชบริการสินเชื่อเพื่อการเคหะ 
 
โปรดใสเคร่ืองหมาย   ลงในชอง             ในคําตอบท่ีทานเลือกและเห็นวาเปนคาํตอบท่ีดีท่ีสุด   
 

ระดับความพงึพอใจ 
ความพึงพอใจในการเลือกใชบริการสินเชื่อเพื่อการเคหะ 

มาก ปานกลาง นอย 
ไมมีความ
พึงพอใจ 

1.  ดานผลิตภัณฑ   
     1.1  ธนาคารใหวงเงินกูสูงถึง 90% ของราคาประเมิน     

1.2 ลูกคาสามารถกูเพ่ิมไดอีก 10% ของราคาซื้อขายในกรณี 
ซื้อบานที่ธนาคารสนับสนุน 

    

1.3 ลูกคาสามารถกูเพ่ิมไดอีก 5% เพ่ือซื้อเครื่องอุปโภค 
บริโภค หรือ ชําระคาเบี้ยประกัน 

    

     1.4  ธนาคารใหลูกคาผอนชําระไดสูงถึง 30 ป     
2.  ดานราคา  
     2.1  อัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร     

2.2 การคิดคาบริการตาง ๆ เชน คาประเมินราคา 
       หลักประกัน  คาบริการจัดการเงินกู เปนตน 

    

2.3 อัตราคาธรรมเนียมตาง ๆ เชน คาธรรมเนียมแรกเขา 
       ในการใชวงเงิน 

    

3.  ดานการจัดจําหนาย          
      3.1  ธนาคารมีจํานวนสาขาที่เปดใหบริการทางดานสินเช่ือ 
             ทั่วประเทศ 

    

3.2 ลูกคาสามารถผอนชําระไดหลายวิธี เชน ATM,  
            ตัดบัญชีอัตโนมัติ  เปนตน  

    

4.  ดานการสงเสริมการตลาด  
     4.1  การไดรับคําแนะนําจากพนักงานธนาคาร     

4.2 การประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ  เชน ทีวี, วิทยุ, 
            อินเตอรเน็ต 

    

4.3 การแจงขอมูลขาวสารของผลิตภัณฑธนาคารอยาง 
สม่ําเสมอ 
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สวนท่ี 4   (ตอ) 

ระดับความพงึพอใจ 
ความพึงพอใจในการเลือกใชบริการสินเชื่อเพื่อการเคหะ 

มาก ปานกลาง นอย 
ไมมีความ
พึงพอใจ 

5.  ดานบุคลากร  

5.1 ความรู ความสามารถ ทักษะ และความเช่ียวชาญในการ 
       ใหบริการ 

    

     5.2  การบริการที่ดีของพนักงาน มีมนุษยสัมพันธที่ดี     

     5.3  ความกระตือรือรนในการใหบริการ     

     5.4  บุคลิกภาพ  การแตงกายเหมาะสม     

     5.5  การแนะนําและชวยแกไขปญหาตางๆ      

6.  ดานกระบวนการ 

     6.1  ขั้นตอนการอนุมัติ     

     6.2  ระยะเวลาในการพิจารณาสินเช่ือรวดเร็ว     

     6.3  เอกสารประกอบในการย่ืนขอสินเช่ือไมยุงยาก     

     6.4  มีการแจงผลการอนุมัติ การจัดทํานิติกรรม การจํานอง     

     6.5  การติดตามผลหลังจายเงินกูแลว     

7.  ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 

     7.1  อาคาร สถานที่ของธนาคารกวางขวาง     

     7.2  ความสะอาดของอาคารสํานักงาน  สถานที่     

     7.3  การตกแตงอาคารสํานักงานที่มีความสวยงามทันสมัย     

     7.4  สถานที่จอดรถสะดวก เพียงพอ     
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ประวัติผูเขียน 

 
ช่ือ - สกุล  นางกนกพิชญ  สมกองแกว 

 
วัน  เดือน  ป  เกิด 21  มิถุนายน  2517 

 
ประวัติการศึกษา สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง 

  ปการศึกษา  2532 
 สําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
 วิทยาเขตลานนา จังหวัดเชียงใหม  ปการศึกษา 2535 
 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ปการศึกษา  2539 

   
ประวัติการทํางาน ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ป 2536 - ปจจุบัน 
 ตําแหนงปจจุบัน เจาหนาท่ีวิเคราะหธุรกิจ 
                                    สํานักงานธุรกิจลําปาง 

 
 


