
บทที่ 5 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
จากการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือเพื่อการเคหะของ                     

ลูกคาสินเช่ือ  ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จังหวัดลําปาง  คร้ังนี้มีวัตถุประสงคใน
การศึกษา 3 วัตถุประสงค คือ  

วัตถุประสงคแรกเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการใชบริการสินเช่ือเพื่อการเคหะของลูกคา
สินเช่ือ  ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  จังหวัดลําปาง  วัตถุประสงคท่ีสองคือ  เพื่อศึกษาถึง
ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือเพื่อการเคหะของลูกคาสินเช่ือ  ธนาคาร          
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  จังหวัดลําปาง  และวัตถุประสงคขอท่ีสาม เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจ
ของลูกคาท่ีเลือกใชบริการสินเช่ือเพื่อการเคหะกับ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  จังหวัด
ลําปาง    

ในการศึกษาคร้ังนี้กลุมตัวอยางคือ  ลูกคาสินเช่ือท่ีไดรับการอนุมัติสินเช่ือเพื่อการเคหะ
กับ  ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จังหวัดลําปาง  รวมจํานวน 7  หนวยงาน ประกอบดวย  
สาขาลําปาง   สาขานากวม(ลําปาง)   สาขาสบปราบ  สาขายอยบ๊ิกซีลําปาง  สาขายอยประตูชัย  
สาขายอยถนนบุญวาทย(ลําปาง)  และสํานักงานธุรกิจลูกคาบุคคล ลําปาง  ชวงระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 
1 มกราคม  2551  ถึงวันท่ี  31  ธันวาคม  2551 จํานวน 150 ราย  โดยสามารถสรุปผลการศึกษาได
ดังนี้ 
 
5.1  สรุปผลการศึกษา 

 
ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางผูใชบริการสินเชื่อเพื่อการเคหะสวนใหญ

เปนเพศหญิง มีสัดสวนมากกวาเพศชาย รอยละ 9   อายุชวงระหวาง 30 - 40 ป   สถานภาพของกลุม
ตัวอยางสวนใหญมีสถานภาพสมรสแลว   ระดับการศึกษาปริญญาตรี  ดานอาชีพอันดับหนึ่ง
ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว  เปนเจาของกิจการ หรือเปนหุนสวน  อันดับสองไดแกพนักงานบริษัท  
โดยมีรายไดเฉล่ียตอเดือนอันดับแรกอยูในชวงระหวาง 20,001 – 40,000  บาท   และอันดับสองมี
รายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา  60,000  บาท 
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ผลการศึกษาพฤติกรรมการใชบริการสินเช่ือเพื่อการเคหะของกลุมตัวอยางผูใชบริการ
สินเช่ือเพื่อการเคหะพบวา วงเงินสินเช่ือท่ีลูกคาเสนอขออนุมัติและไดรับการอนุมัติสวนใหญวงเงิน
สินเช่ือตํ่ากวา 1,500,000 บาท  รองลงมา คือ วงเงินสินเช่ือมากกวา 2,500,000  บาท  และเลือกการ
คิดอัตราดอกเบ้ียวงเงินสินเช่ือแบบอัตราดอกเบ้ียคงท่ี (Fixed Rate) ตามประกาศของธนาคาร  มี
ระยะเวลาการผอนชําระอันดับแรก ชวงระหวาง 21 – 25 ป  อันดับสอง ระยะเวลาการผอนชําระ
นอยกวาหรือเทากับ  15  ป   มีอัตราผอนชําระมากกวา 20,000  บาทตอเดือน  นิยมชําระหนี้คืน   
โดยการใหธนาคารตัดบัญชีเงินฝากท่ีมีอยูกับธนาคารอัตโนมัติ   ลูกคาสินเช่ือสวนใหญตัดสินใจใช
บริการสินเช่ือกับธนาคารโดยอันดับแรกไดรับการแนะนํา  ชักชวน จากพนักงานธนาคาร  
รองลงมาซ่ึงมีสัดสวนใกลเคียงกันคือ ตัดสินใจใชบริการสินเช่ือกับธนาคารโดยการปรึกษา
ครอบครัว หรือ ญาติ พี่นอง   และเลือกรูปแบบท่ีอยูอาศัยเปนบานเดี่ยว 
 

 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางวงเงินสินเช่ือท่ีไดรับอนุมัติกับปจจัยสวนบุคคล 
ซึ่งประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายไดเฉลี่ยตอเดือน ทําการ
ทดสอบโดยใชวิธีทดสอบ ไค-สแควร (Chi–square Test)  กําหนดระดับนัยสําคัญท่ี 0.05   พบวา
วงเงินสินเช่ือท่ีไดรับอนุมัติมีความสัมพันธกับ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา  อาชีพ  
รายไดเฉล่ียตอเดือน 
 

ผลการศึกษาการใหระดับความสําคัญทางปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการ
เลือกใชบริการสินเช่ือเพื่อการเคหะ  จําแนกตามวงเงินสินเช่ือท่ีไดรับอนุมัติ  พบวากลุมตัวอยางให
ความสําคัญปจจัยทางดานบุคลากรมากท่ีสุด โดยใหความสําคัญในระดับมาก  รองลงมาให
ความสําคัญปจจัยดานการจัดจําหนาย   มีความสําคัญในระดับปานกลาง  ลําดับสามใหความสําคัญ
กับปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ   ความสําคัญระดับปานกลาง  โดยใหความสําคัญในปจจัย
ดานผลิตภัณฑเปนลําดับสุดทาย  ในความสําคัญระดับปานกลาง    เม่ือพิจารณาแตละปจจัยสามารถ
สรุปไดดังนี้ 

1)  ปจจัยดานผลิตภัณฑ  กลุมตัวอยางใหความสําคัญในเร่ืองของระยะเวลาการผอนชําระ
ซ่ึงธนาคารใหลูกคาผอนชําระไดสูงสุดถึง 30 ป เปนลําดับแรก ในระดับความสําคัญปานกลาง  
รองลงมาใหความสําคัญในเร่ืองของการท่ีธนาคารใหวงเงินกูสูงถึง 90% ของราคาประเมิน
หลักประกัน  ในระดับความสําคัญปานกลาง 

2)  ปจจัยดานราคา  กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากท่ีสุดในเร่ืองของอัตราดอกเบ้ียตาม
ประกาศของธนาคาร โดยใหความสําคัญในระดับมาก   และใหความสําคัญนอยท่ีสุดในเร่ืองของ
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การคิดคาบริการตาง ๆ เชน คาประเมินราคาหลักประกัน คาบริการจัดการเงินกู เปนตน มีคาเฉล่ีย
เทากับ  1.37  ในระดับความสําคัญนอย 

3)  ปจจัยดานการจัดจําหนาย  กลุมตัวอยางใหความสําคัญลําดับแรกในเร่ืองของชอง
ทางการผอนชําระ ซ่ึงธนาคารมีชองทางการผอนชําระหลายวิธี เชน ชําระผานตู ATM ของธนาคาร   
ตัดบัญชีเงินฝากเพื่อชําระหนี้โดยอัตโนมัติ  ชําระผานอินเตอรเน็ต   หรือ ชําระผานเคานเตอรสาขา
ของธนาคารท่ัวประเทศ  ในระดับความสําคัญปานกลาง  และลําดับรองลงมาคือ การท่ีธนาคารมี
จํานวนสาขาท่ีเปดใหบริการทางดานสินเช่ือท่ัวประเทศ  มีความสําคัญในระดับ  ปานกลาง    

4)  ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดกลุมตัวอยางใหความสําคัญในเร่ืองของการท่ีไดรับ
คําแนะนําจากพนักงานธนาคารมากท่ีสุด  ในระดับความสําคัญมาก  ลําดับสอง การโฆษณา
ประชาสัมพันธของธนาคารผานส่ือตางๆ  มีความสําคัญในระดับปานกลาง  และลําดับสุดทายคือ 
การไดรับแจงขอมูลขาวสารของผลิตภัณฑธนาคารอยางสมํ่าเสมอ  ความสําคัญในระดับปานกลาง 

5)  ปจจัยดานบุคลากร  กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากท่ีสุดในเร่ืองของการบริการที่ดี
ของพนักงานธนาคาร และการมีมนุษยสัมพันธท่ีดี  โดยใหความสําคัญในระดับมาก  ลําดับสองให
ความสําคัญในเร่ืองของการมีบุคลิกภาพท่ีดี การแตงกายท่ีเหมาะสมของพนักงานธนาคาร  ในระดับ
ความสําคัญมาก  โดยใหความสําคัญในเร่ืองของความรูความสามารถ ทักษะและความเช่ียวชาญใน
การใหบริการของพนักงานธนาคารเปนอันดับสุดทาย  ในระดับความสําคัญปานกลาง 

6)  ปจจัยดานกระบวนการ  กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากท่ีสุดในเร่ืองของระยะเวลา
ในการพิจารณาสินเช่ือท่ีรวดเร็วของธนาคาร ในระดับความสําคัญมาก  รองลงมาใหความสําคัญใน
เร่ืองของการติดตามผลหลังจายเงินกู เรียบรอยแลว  ความสําคัญระดับปานกลาง  และลําดับ
สุดทายใหความสําคัญในเร่ืองของเอกสารประกอบการยื่นเสนอขอสินเชื่อที่ไมยุงยากในระดับ
ความสําคัญนอย   

7)  ปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพกลุมตัวอยางความสําคัญเปนลําดับแรกในเร่ืองของ
การตกแตงอาคารสํานักงานของธนาคารที่มีความสวยงามทันสมัย  โดยใหความสําคัญในระดับ
ความสําคัญมาก  ลําดับสองใหความสําคัญในเร่ืองของความสะอาดอาคารสํานักงานและสถานท่ี ทํา
การของธนาคาร  มีระดับความสําคัญปานกลาง   ลําดับสามใหความสําคัญในเร่ืองของการท่ี
ธนาคารมีสถานท่ีจอดรถสะดวก เพียงพอในการรองรับลูกคา  ความสําคัญระดับปานกลาง และ
ลําดับสุดทายใหความสําคัญในเร่ืองความกวางขวางของอาคาร สถานท่ีธนาคาร  ในความสําคัญ
ระดับปานกลาง 
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ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของผูใชบริการสินเช่ือเพื่อการเคหะทางปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือเพื่อการเคหะกับธนาคาร  พบวามีความพึง
พอใจในดานบุคลากรมากท่ีสุดเปนลําดับแรก  ในระดับความพึงพอใจมาก   ลําดับสองมีความพึง
พอใจดานการจัดจําหนาย ในระดับความพึงพอใจปานกลาง  ลําดับสาม มีความพึงพอใจในดาน
ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ในระดับความพึงพอใจปานกลาง  และมีความพึงพอใจในดานผลิตภัณฑ
ในระดับปานกลาง เปนลําดับสุดทาย  เม่ือพิจารณาความพึงพอใจแตละดานสามารถสรุปไดดังนี้ 

 
1)  ความพึงพอใจดานผลิตภัณฑ  พบวาผูใชบริการมีความพึงพอใจระดับปานกลางท่ี

ธนาคารใหผอนชําระหนี้คืนธนาคารไดสูงถึง 30 ป  เปนลําดับแรก  และลําดับสองคือการท่ีธนาคาร
ใหวงเงินกูสูงถึง  90% ของราคาประเมิน ในระดับความพึงพอใจปานกลาง  โดยมีความพึงพอใจ
นอยท่ีสุดในเร่ืองของการท่ีธนาคารใหลูกคาสามารถกูเพิ่มไดอีก 10% ของราคาซ้ือขายในกรณีซ้ือ
บานท่ีธนาคารสนับสนุน  ในระดับความพึงพอใจนอย   

2)  ความพึงพอใจดานราคา  พบวาผูใชบริการมีความพึงพอใจระดับมากในอัตราดอกเบ้ีย
ตามประกาศของธนาคาร เปนลําดับแรก   รองลงมามีความพึงพอใจในอัตราคาธรรมเนียมตาง ๆ  
เชน  คาธรรมเนียมแรกเขาในการใชวงเงินสินเช่ือเคหะ คาธรรมเนียมปรับกรณีชําระหน้ีเสร็จส้ิน
กอนกําหนด  อยูในระดับปานกลาง   และลําดับสุดทายใหความพึงพอใจในการคิดคาบริการตาง ๆ  
เชน  คาประเมินราคาหลักประกัน  คาบริการจัดการเงินกู เปนตน อยูในระดับความพึงพอใจนอย   

3)  ความพึงพอใจดานการจัดจําหนาย  ลําดับแรกพบวาผูใชบริการมีความพึงพอใจใน
ระดับปานกลางในชองทางการชําระหนี้คืนธนาคารซ่ึงสามารถผอนชําระไดหลายวิธี  รองลงมาให
ความพึงพอใจการท่ีธนาคารมีจํานวนสาขาท่ีเปดใหบริการทางดานสินเช่ือท่ัวประเทศ ในระดับ
ความพึงพอใจปานกลาง   

4)  ความพึงพอใจดานสงเสริมการตลาด  พบวาผูใชบริการมีความพึงพอใจในการไดรับ
คําแนะนําจากพนักงานธนาคาร เปนลําดับแรก ในระดับความพึงพอใจมาก  และมีความ      พึง
พอใจในการประชาสัมพันธผานส่ือตาง ๆ ของธนาคาร และการแจงขอมูลขาวสารของผลิตภัณฑ
ธนาคารอยางสมํ่าเสมอ  อยูในระดับปานกลาง   

5)  ความพึงพอใจดานบุคลากร  พบวาลําดับแรกผูใชบริการมีความพึงพอใจมากในการ
ใหบริการและการมีมนุษยสัมพันธท่ีดี  ในระดับความพึงพอใจมาก  ลําดับสองมีความพึงพอใจใน
บุคลิกภาพท่ีดี การแตงกายท่ีเหมาะสมของพนักงาน โดยมีความพึงพอใจในระดับมาก  และมีความ
พึงพอใจในดานความรู ความสามารถ ทักษะและความเชี่ยวชาญในการใหบริการของพนักงาน
ธนาคาร  เปนลําดับสุดทาย  ในระดับความพึงพอใจปานกลาง   
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6)  ความพึงพอใจดานกระบวนการ  พบวาผูใชบริการมีความพึงพอใจมากในระยะเวลา
การทราบผลการอนุมัติสินเช่ือ  โดยใหความพึงพอใจในระดับมาก  และลําดับสอง มีความพึงพอใจ
ในการติดตามผลหลังจากจายเงินกูแลว  ในระดับความพึงพอใจปานกลาง  และมีความพึงพอใจใน
เอกสารประกอบการยื่นขออนุมัติสินเช่ือเปนลําดับสุดทาย ในระดับความพึงพอใจนอย    

7)  ความพึงพอใจดานดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ  พบวาผูใชบริการมีความพึงพอใจ
มากในการตกแตงอาคารสํานักงานของธนาคารที่มีความสวยงามทันสมัย ในระดับความพึงพอใจ
มาก   ลําดับสอง มีความพึงพอใจในระดับปานกลางในเร่ืองของความสะอาดของอาคารสํานักงาน 
สถานท่ีของธนาคาร  โดยมีความพึงพอใจในความกวางขวางของอาคารสถานท่ีทําการของธนาคาร
เปนลําดับสุดทาย ในระดับความพึงพอใจปานกลาง  
 
5.2    ขอเสนอแนะ 
 
 5.2.1  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

  1)  จากการศึกษาขอมูลทั่วไปสวนใหญมีอาชีพประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว เปน
เจาของกิจการเอง หรือเปนหุนสวน  อันดับสองไดแกพนักงานบริษัท  ดังนั้นธนาคารควรศึกษา
ความตองการใชบริการสินเช่ือเพื่อการเคหะสําหรับกลุมอาชีพขาราชการ หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
ซ่ึงเปนกลุมท่ีมีรายไดประจําท่ีแนนอน เพื่อสามารถขยายฐานลูกคาสินเช่ือเพื่อการเคหะ และลด
ความเส่ียงตอการเปนหนี้มีปญหาโดยการกระจายฐานลูกคาใหหลากหลายอาชีพ  

 2)  ผลการศึกษาการใหลําดับความสําคัญทางปจจัยสวนประสมทางการตลาดพบวา 
ผูใชบริการสินเช่ือใหความสําคัญปจจัยดานบุคลากรมากที่สุด โดยใหความสําคัญปจจัยดาน
ผลิตภัณฑเปนลําดับสุดทาย  อยางไรก็ตามปจจัยทางดานราคา ไดแก การคิดอัตราดอกเบ้ีย  การคิด
คาธรรมเนียมตาง ๆ  นับวาเปนปจจัยท่ีมีบทบาทสําคัญท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือเพื่อการ
เคหะกับสถานบันการเงินตาง  ๆ   โดยสังเกตไดจากธนาคารที่กําหนดอัตราดอกเบ้ียหรือ
คาธรรมเนียมท่ีตํ่ากวาจะเปนธนาคารท่ีลูกคาเลือกใชบริการ  นอกจากนี้ควรใหความสําคัญในปจจัย
ดานการสงเสริมการตลาด ไดแก  การโฆษณา ประชาสัมพันธ  ผานส่ือๆ ตาง เพื่อใหลูกคาไดรับ
ขาวสารอยางท่ัวถึง  และธนาคารควรมีการพัฒนาวางแผนการเดินตลาดของพนักงาน  เพื่อให
สามารถแนะนําผลิตภัณฑตางๆ ของธนาคารกับลูกคาไดอยางละเอียดมากยิ่งข้ึน  ซ่ึงการนําเสนอ
ขอมูลขาวสารใหถึงตัวผูบริโภคไดอยางนาสนใจและมีความรวดเร็วกวาคูแขงขันนับวาเปนการทํา
ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดในยุคโลกาภิวัตน 
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3)  จากผลการศึกษาดานความพึงพอใจ ผูใชบริการสินเช่ือมีความพึงพอใจในดาน
บุคลากรในการใหบริการท่ีดีของพนักงาน การมีมนุษยสัมพันธท่ีดี  มีบุคลิกภาพ  การแตงกายท่ี
เหมาะสม  และการแนะนําชวยเหลือแกไขปญหาตางๆ ได   ดังนั้นธนาคารควรมีการพัฒนาบุคลากร
อยางตอเนื่อง   เนื่องจากพนักงานถือเปนทรัพยากรที่ สําคัญเพราะหากพนักงานมีความรู 
ความสามารถ  มีปฏิภาณไหวพริบ  จะทําใหการดําเนินงานดานนโยบายการใหสินเ ช่ือมี
ประสิทธิภาพและเปนไปตามเปาหมายท่ีธนาคารกําหนดได 

ท้ังนี้ธนาคารควรปรับปรุงดานผลิตภัณฑสินเช่ือเพื่อการเคหะใหสอดคลองกับความ
ตองการของผูใชบริการมากยิ่งข้ึน  ดานกระบวนการเอกสารประกอบการพิจารณาสินเช่ือไมควร
ยุงยาก หรือมากจนเกินไป  รวมถึงข้ันตอนในการพิจารณาสินเช่ือใหกระชับและแจงผลการพจิารณา
รวดเร็ว   ซ่ึงถือเปนปจจัยหนึ่งท่ีสําคัญสามารถทําใหผูใชบริการไดรับความพึงพอใจและมีความ  
เต็มใจท่ีจะเลือกใชบริการดานสินเช่ือ หรือบริการดานอ่ืนๆ ของธนาคารได 
 
 5.2.2  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 เนื่องจากการศึกษาในคร้ังนี้มีขอจํากัดในการศึกษาวิจัยดานเวลาท่ีคอนขางจํากัด  อีก
ท้ังเปนการศึกษาจากกลุมลูกคาสินเช่ือท่ีไดรับการอนุมัติสินเช่ือเพื่อการเคหะกับ  ธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) เฉพาะหนวยงานของธนาคารในจังหวัดลําปาง  ในชวงระยะเวลาต้ังแต
วันท่ี 1 มกราคม  2551  ถึงวันท่ี  31  ธันวาคม  2551  เทานั้น  ขอมูลท่ีใชในการศึกษาอาจจะไม
เพียงพอ   ซ่ึงสงผลทําใหผลการศึกษาท่ีไดรับไมชัดเจน และสามารถนําไปใชไดอยางจํากัด  ดังนั้น
ในการศึกษาคร้ังตอไปอาจมีการศึกษาเพิ่มเติมโดยสอบถามจากลูกคาทั่วประเทศท่ีเลือกใชบริการ
สินเช่ือกับ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในภาพรวมท้ังระบบ  หรือมีการเปรียบเทียบขอมูล
ตาง ๆ อาทิเชน  ผลิตภัณฑดานสินเช่ือ  ปจจัยดานตาง ๆ  ความพึงพอใจ  เปนตน ระหวางธนาคาร
กับคูแขงขัน  โดยขอมูลท่ีไดจากลูกคาจะเปนภาพรวมที่ชัดเจน สงผลใหธนาคารสามารถนํามา
พัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑและบริการสินเช่ือประเภทตาง ๆ ใหสามารถตอบสนองความตองการ
ลูกคาไดมากท่ีสุด    


