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สารบาญตาราง 
 
ตาราง หนา 

1 จํานวนสาขา จํานวนลูกคา และจํานวนตัวอยางที่ใชในการศึกษาจําแนกตาม 
กลุมสาขาธนาคารกรุงเทพจํากัด (มหาชน) 12 

2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ 15 
3 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ 15 
4 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาชีพ 16 
5 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับการศึกษา 16 
6 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายไดเฉล่ีย 

ตอเดือน 17 
7 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามแหลงขอมูล 

ในการขอสินเช่ือเพ่ือที่อยูอาศัย 18 
8 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสิ่งสําคัญ 

ในการเลือกใชสินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัย 19 
9 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามบริการ 

ของธนาคารท่ีเลือกใชในปจจุบัน 20 
10 แสดงจาํนวนรอยละและคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับ 

ความสําคัญของปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ 
สินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัย 21 

11 แสดงจํานวนรอยละและคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับ 
ความสําคัญของปจจัยดานราคาที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือ 
เพื่อที่อยูอาศัย 22 

12 แสดงจํานวนรอยละและคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับ 
ความสําคัญของปจจัยดานชองทางการใหบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจ 
เลือกใชบริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอาศัย 23 

 



 

 

ฎ 

สารบาญตาราง (ตอ) 
 
ตาราง หนา 

13 แสดงจํานวนรอยละและคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับ 
ความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจ 
เลือกใชบริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอาศัย 24 

14 แสดงจํานวนรอยละและคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับ 
ความสําคัญของปจจัยดานพนักงานท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ 
สินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัย 25 

15 แสดงจํานวนรอยละและคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับ 
ความสําคัญของปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพท่ีมีผลตอการตัดสินใจ 
เลือกใชบริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอาศัย 26 

16 แสดงจํานวนรอยละและคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับ 
ความสําคัญของปจจัยดานกระบวนการที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ 
สินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัย 27 

17 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผล 
ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัย 28 

18 แสดงจํานวนรอยละและคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับ 
ความสําคัญของปญหาดานผลิตภัณฑที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ 
สินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัย 29 

19 แสดงจํานวนรอยละและคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับ 
ความสําคัญของปญหาดานราคาที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือ 
เพื่อที่อยูอาศัย 30 

20 แสดงจํานวนรอยละและคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับ 
ความสําคัญของปญหาดานชองทางการใหบริการที่มีผลตอการตัดสินใจ 
เลือกใชบริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอาศัย 31 

 



 

 

ฏ 

สารบาญตาราง (ตอ) 
 
ตาราง หนา 

21 แสดงจํานวนรอยละและคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับ 
ความสําคัญของปญหาดานการสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจ 
เลือกใชบริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอาศัย 32 

22 แสดงจํานวนรอยละและคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับ 
ความสําคัญของปญหาดานพนักงานที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ 
สินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัย 33 

23 แสดงจํานวนรอยละและคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับ 
ความสําคัญของปญหาดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพท่ีมีผลตอการตัดสินใจ 
เลือกใชบริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอาศัย 34 

24 แสดงจํานวนรอยละและคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับ 
ความสําคัญของปญหาดานกระบวนการใหบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจ 
เลือกใชบริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอาศัย 35 

25 แสดงคาเฉล่ียและระดับปญหาสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจ 
เลือกใชบริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอาศัย 36 

26 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามโดยการิเคราะห 
ความสัมพันธระหวางส่ิงสําคัญในการเลือกใชบริการสินช่ือเพื่อที่อยูอาศัยมาก 
ที่สุด จําแนกตามเพศ 37 

27 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามโดยการิเคราะห 
ความสัมพันธระหวางส่ิงสําคัญในการเลือกใชบริการสินช่ือเพื่อที่อยูอาศัยมาก 
ที่สุด จําแนกตามระดับการศึกษา 38 

28 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามโดยการิเคราะห 
ความสัมพันธระหวางส่ิงสําคัญในการเลือกใชบริการสินช่ือเพื่อที่อยูอาศัยมาก 
ที่สุด จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 39 

29 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานผลิตภัณฑที่มีผลตอการ 
ตัดสินใจในการเลือกใชบริการสินเช่ือเพ่ือที่อยูอาศัยจําแนกตามอายุ 41 



 

 

ฐ 

สารบาญตาราง (ตอ) 
 
ตาราง หนา 

30 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานราคาที่มีผลตอการตัดสินใจ 
ในการเลือกใชบริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอาศัยจําแนกตามอายุ 43 

31 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานชองทางการใหบริการที่มี 
ผลตอการตัดสินใจในการเลือกใชบริการสินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัยจําแนกตามอายุ 45 

32 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานกาสงเสริมการตลาดท่ีมี 
ผลตอการตัดสินใจในการเลือกใชบริการสินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัยจําแนกตามอายุ 47 

33 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานพนักงานที่มีผลตอการตัดสินใจ 
ในการเลือกใชบริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอาศัยจําแนกตามอายุ 49 

34 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพที่มี 
ผลตอการตัดสินใจในการเลือกใชบริการสินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัยจําแนกตามอายุ 51 

35 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานกระบวนการใหบริการท่ีมี 
ผลตอการตัดสินใจในการเลือกใชบริการสินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัยจําแนกตามอายุ 53 

36 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานผลิตภัณฑที่มีผล 
ตอการตัดสินใจในการเลือกใชบริการสินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัยจําแนกตามระดับ 
การศึกษา 55 

37 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานราคาที่มีผลตอการตัดสินใจ 
ในการเลือกใชบริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอาศัยจําแนกตามระดับการศึกษา 57 

38 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานชองทางการใหบริการที่มี 
ผลตอการตัดสินใจในการเลือกใชบริการสินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัยจําแนกตาม 
ระดับการศึกษา 59 

39 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอ 
การตัดสินใจในการเลือกใชบริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอาศัยจําแนกตามระดับ 
การศึกษา 61 

40 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานพนักงานที่มีผลตอการตัดสินใจ 
ในการเลือกใชบริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอาศัยจําแนกตามระดับการศึกษา 63 



 

 

ฑ 

สารบาญตาราง (ตอ) 
 
ตาราง หนา 

41 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพที่มีผล 
ตอการตัดสินใจในการเลือกใชบริการสินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัยจําแนกตามระดับ 
การศึกษา 65 

42 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานกระบวนการใหบริการที่มีผลตอ 
การตัดสินใจในการเลือกใชบริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอาศัยจําแนกตามระดับ 
การศึกษา 67 

43 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานผลิตภัณฑที่มีผลตอการ 
ตัดสินใจในการเลือกใชบริการสินเช่ือเพ่ือที่อยูอาศัยจําแนกตามรายไดเฉล่ีย 
ตอเดือน 69 

44 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานราคาที่มีผลตอการตัดสินใจ 
ในการเลือกใชบริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอาศัยจําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 71 

45 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานชองทางการใหบริการที่มีผล 
ตอการตัดสินใจในการเลือกใชบริการสินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัยจําแนกตามรายได 
เฉล่ียตอเดือน 73 

46 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอ 
การตัดสินใจในการเลือกใชบริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอาศัยจําแนกตามรายได 
เฉล่ียตอเดือน 75 

47 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานพนักงานที่มีผลตอการตัดสินใจ 
ในการเลือกใชบริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอาศัยจาํแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 77 

48 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพที่มี 
ผลตอการตัดสินใจในการเลือกใชบริการสินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัยจําแนกตาม 
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 79 

49 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานกระบวนการใหบริการท่ีมีผล 
ตอการตัดสินใจในการเลือกใชบริการสินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัยจําแนกตามรายได 
เฉล่ียตอเดือน 82 
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50 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปญหาดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการ 
ตัดสินใจในการเลือกใชบริการสินเช่ือเพ่ือที่อยูอาศัย จําแนกตามอายุ 84 

51 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปญหาดานราคาที่มีผลตอการตัดสินใจ 
ในการเลือกใชบริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอาศัย จําแนกตามอายุ 86 

52 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปญหาดานชองทางการใหบริการท่ีมีผล 
ตอการตัดสินใจในการเลือกใชบริการสินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัย จําแนกตามอายุ 88 

53 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปญหาดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผล 
ตอการตัดสินใจในการเลือกใชบริการสินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัย จําแนกตามอายุ 90 

54 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปญหาดานพนักงานท่ีมีผลตอการ 
ตัดสินใจในการเลือกใชบริการสินเช่ือเพ่ือที่อยูอาศัย จําแนกตามอายุ 92 

55 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปญหาดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพท่ีมี 
อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอาศัย จําแนกตามเพศ  94 

56 แสดงคาเฉล่ียระดบัความสําคัญของปญหาดานกระบวนการใหบริการที่มีผล 
ตอการตัดสินใจในการเลือกใชบริการสินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัย จําแนกตามอายุ 96 

57 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปญหาดานผลิตภัณฑ ที่มีผลตอการ 
ตัดสินใจในการเลือกใชบริการสินเช่ือเพ่ือที่อยูอาศัย จําแนกตามระดับ 
การศึกษา 98 

58 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปญหาดานราคาที่มีผลตอการตัดสินใจใน 
การเลือกใชบริการสินเช่ือเพ่ือที่อยูอาศัย จําแนกตามระดับการศึกษา 100 

59 แสดงคาเฉล่ียระดบัความสําคัญของปญหาดานชองทางการใหบริการท่ีมีผล 
ตอการตัดสินใจในการเลือกใชบริการสินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัย จําแนกตามระดับ 
การศึกษา 102 

60 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปญหาดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผล 
ตอการตัดสินใจในการเลือกใชบริการสินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัย จําแนกตามระดับ 
การศึกษา 104 
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61 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปญหาดานพนักงานท่ีมีผลตอการ 
ตัดสินใจในการเลือกใชบริการสินเช่ือเพ่ือที่อยูอาศัย จําแนกตามระดับ 
การศึกษา 106 

62 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปญหาดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพท่ีมี 
ผลตอการตัดสินใจในการเลือกใชบริการสินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัย จําแนกตาม 
ระดับการศึกษา 108 

63 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปญหาดานกระบวนการใหบริการที่มีผล 
ตอการตัดสินใจในการเลือกใชบรกิารสินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัย จําแนกตามระดับ 
การศึกษา 110 

64 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปญหาดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการ 
ตัดสินใจในการเลือกใชบริการสินเช่ือเพ่ือที่อยูอาศัย จําแนกตามรายไดเฉล่ีย 
ตอเดือน 112 

65 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปญหาดานราคาที่มีผลตอการตัดสินใจใน 
การเลือกใชบริการสินเช่ือเพ่ือที่อยูอาศัย จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 114 

66 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปญหาดานชองทางการใหบริการท่ีมีผล 
ตอการตัดสินใจในการเลือกใชบริการสินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัย จําแนกตาม 
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 116 

67 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปญหาดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผล 
ตอการตัดสินใจในการเลือกใชบริการสินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัย จําแนกตาม 
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 118 

68 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปญหาดานพนักงานท่ีมีผลตอการ 
ตัดสินใจในการเลือกใชบริการสินเช่ือเพ่ือที่อยูอาศัย จําแนกตามรายไดเฉล่ีย 
ตอเดือน 120 
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69 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปญหาดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพท่ีมี 
ผลตอการตัดสินใจในการเลือกใชบริการสินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัย จําแนกตาม 
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 122 

70 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปญหาดานกระบวนการใหบริการที่มีผล 
ตอการตัดสินใจในการเลือกใชบริการสินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัย จําแนกตาม 
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 125 

71 แสดงคาเฉล่ีย ระดับความสําคัญและปจจัยยอยของปจจัยสวนประสม 
การตลาดบริการท่ีไดใหความสําคัญเปนอันดับแรก 128 

72 แสดงปจจัยยอยของสวนประสมการตลาดบริการที่ใหความสําคัญเปนลําดับ 
แรกของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ ระดับการศึกษาและรายไดเฉล่ีย 
ตอเดือน 129 

73 แสดงคาเฉล่ีย ระดับความสําคัญและปญหายอยของปญหาสวนประสม 
การตลาดบริการท่ีไดใหความสําคัญเปนอันดับแรก 145 

74 แสดงปญหายอยของปญหาสวนประสมการตลาดบริการที่ใหความสําคัญ 
เปนลําดับแรกของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา 
และรายไดเฉล่ียตอเดือน 146 

 


