
บทท่ี 4 
   ผลการศึกษา 

 
  การคนควาแบบอิสระเปน การศึกษาขอมูลกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมิอิทธิพลตอ
การตัดสินสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือเพ่ือที่อยูอาศัยในกรุงเทพมหานคร ของลูกคาธนาคารกรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน)   ขนาดของกลุมตัวอยางที่ศึกษา 350 ราย  ผลการวิเคราะหนําเสนอไดดังตอไปนี้ 
  สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ  อายุ  อาชีพ  ระดับการศึกษา  
รายไดเฉลี่ยตอเดือน  แหลงขอมูลในการขอบริการสินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัย  ส่ิงสําคัญในการเลือกใช
สินเช่ือเพ่ือที่อยูอาศัย และบริการของธนาคารท่ีเลือกใชในปจจุบัน (ตารางที่ 2 ถึงตารางที่ 9) 
   สวนท่ี 2 ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อเพื่อท่ีอยู
อาศัยในกรุงเทพมหานคร ของลูกคาธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ  
ปจจัยดานราคา  ปจจัยดานชองทางการใหบริการ  ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  ปจจัยดานพนักงาน  
ปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ และปจจัยดานกระบวนการใหบริการ (ตารางท่ี 10 ถึงตารางที่ 17) 
  สวนท่ี 3 ปญหาในการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัยในกรุงเทพมหานคร ของ
ลูกคาธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ไดแก ปญหาดานผลิตภัณฑ  ปญหาดานราคา  ปญหาดาน
ชองทางการใหบริการ  ปญหาดานการสงเสริมการตลาด  ปญหาดานพนักงาน  ปญหาดานส่ิงแวดลอม
ทางกายภาพ  และปญหาดานกระบวนการใหบริการ (ตารางที่ 18 ถึงตารางที่ 28) 
  สวนท่ี 4 ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อเพื่อท่ีอยู
อาศัยในกรุงเทพมหานคร ของลูกคาธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) จําแนกตามอายุ  ระดับการศึกษา  
และรายไดเฉลี่ยตอเดือน (ตารางท่ี 29 ถึงตารางที่ 49) 
  สวนท่ี  5 ปญหาในการการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัยในกรุงเทพมหานคร 
ของลูกคาธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) จําแนกตามอายุ  ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
(ตารางท่ี 50 ถึงตารางที่ 70) 
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สวนท่ี 1  ขอมลูท่ัวไปเกี่ยวกบัผูตอบแบบสอบถาม   
 
ตารางที่ 2  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน รอยละ 
 ชาย 101 28.90 
 หญิง 249 71.10 
                     รวม 350 100.00 
 
  จากตารางที่ 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง  คิดเปนรอยละ 71.10 และเพศ
ชาย คิดเปนรอยละ 28.90 
 
ตารางที่ 3  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาย ุ
 

อาย ุ จํานวน รอยละ 
 20-30 ป 174 49.70 
 31-40 ป 138 39.40 
 41-50 ป 30 8.60 
 50 ปข้ึนไป 8 2.30 

รวม 350 100.00 

  
  จากตารางที่ 3  พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุอยูในชวง 20 – 30 ป คิดเปนรอยละ 
49.70  รองลงมา  อายุในชวง 31 – 40  ป   คิดเปนรอยละ 39.40   อายุในชวง 41 – 50 ป  คิดเปนรอยละ 
8.60 และนอยท่ีสุดไดแกอายุ 50 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 2.30 
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ตารางที่ 4  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จํานวน รอยละ 
 เจาของกิจการ 20 5.70 
 รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 36 10.30 
 พนักงานบรษิทัเอกชน 294 84.00 
 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 0 0.00 

รวม 350 100.00 
  
  จากตารางที่ 4  พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการประกอบอาชีพเปนพนักงาน
บริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 84.00  รองลงมีอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 
10.30  และนอยที่สุดไดแก  อาชีพเจาของกิจการ คิดเปนรอยละ  5.70 
 
ตารางที่ 5  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับการศกึษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 
 ตํ่ากวาปรญิญาตรี 38 10.90 
 ปรญิญาตรีหรอืเทียบเทา 178 50.90 
 ปรญิญาโทหรอืเทียบเทา 134 38.20 
 สูงกวาปริญญาโท 0 0.00 

รวม 350 100.00 
 
  จากตารางท่ี 5  พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา คิดเปนรอยละ 50.90  รองลงมาสูงกวาปริญญาโทหรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 38.20  และ
นอยท่ีสุดไดแก  ตํ่ากวาปริญญาตรีคิดเปนรอยละ  10.90 
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ตารางที่ 6  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบ  จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดอืน  
 

รายไดเฉลี่ยตอเดอืน จํานวน รอยละ 
 ไมเกิน 15,000 บาท 45 12.80 
 15,001-30,000 บาท 188 53.70 
 30,001-50,000 บาท 94 26.90 
 50,001-80,000 บาท 15 4.30 
 80,001-100,000 บาท 8 2.30 
 มากกวา 100,000 บาท 0 0.00 

รวม 350 100.00 

 
  จากตารางที่ 6  พบวาผูตอบแบบสอบถามมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนในชวง 15,001 – 30,000 บาท
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 53.70  รองลงมารายไดเฉลี่ยตอเดือนต้ังแต 30,001 – 50,000 บาท  คิดเปน   
รอยละ 26.90  และรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 15,000 บาท คิดเปนรอยละ 12.80 และรายไดเฉลี่ยตอ
เดือนในชวง 50,001 – 80,000 บาท คิดเปนรอยละ 4.30  นอยที่สุดไดแก รายไดเฉลี่ยตอเดือนในชวง 
80,001 – 100,000 บาท คิดเปนรอยละ 2.30 
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ตารางที่ 7  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามแหลงขอมูลในการขอสนิเชือ่
เพื่อท่ีอยูอาศัย  
 

แหลงขอมูลในการขอสนิเชือ่เพ่ือท่ีอยูอาศัย จํานวน รอยละ 
ไดรับการชักชวนจากพนกังานธนาคาร 62 14.00 
ติดตอขอใชบริการดวยตนเอง 94 21.00 
ใชบริการดานอ่ืน ๆ ของธนาคารอยูแลว 60 13.00 
ทราบจากส่ือโฆษณาตางๆ 166 37.00 
ไดรับการแนะนําจากญาติ ๆ หรือเพื่อน 34 8.00 
อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)  31 7.00 

รวม 447 100.00 
หมายเหตุ: ตอบไดมากกวา 1 ขอ 

 
  จากตารางท่ี 7  พบวา ผูตอบแบบสอบถามทราบแหลงขอมูลในการขอสินเช่ือเพ่ือที่อยูอาศัย
มากที่สุดจากส่ือโฆษณาตาง ๆ   คิดเปนรอยละ 37.00   รองลงมาไดแกติดตอขอใชบริการดวยตนเอง  
คิดเปนรอยละ 21.00  ทราบโดยการไดรับชักชวนจากพนักงานธนาคาร  คิดเปนรอยละ 14.00  ใชบรกิาร
ดานอ่ืน ๆ ของธนาคารอยูแลว  คิดเปนรอยละ 13.00 ไดรับการแนะนําจากญาติ ๆ หรือเพื่อน คิดเปน
รอยละ 8.00 และนอยที่สุด ไดแก จากอินเตอรเน็ต  คิดเปนรอยละ 7.00 
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ตารางที่ 8  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสิ่งสําคัญในการเลอืกใชสินเชื่อ
เพื่อท่ีอยูอาศัย 
 

ส่ิงสําคัญในการเลอืกใชสินเชือ่เพ่ือท่ีอยูอาศัย            จํานวน     รอยละ 
 ช่ือเสียงของธนาคาร 24 6.90 
 อัตราดอกเบ้ีย 293 83.70 
 อัตราคาธรรมเนียมตาง ๆ 0 0.00 
 ระยะเวลาในการพิจารณา 1 0.30 
 ระยะเวลาผอนชําระ 0 0.00 
 จํานวนผอนชําระตอเดือน 0 0.00 
 วงเงินสินเช่ือท่ีไดรับอนุมัติ 32 9.10 
 หลักประกนั 0 0.00 
 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 0 0.00 

รวม 350 100.00 
 
  จากตารางท่ี  8 พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับส่ิงสําคัญในการเลือกใชสินเชื่อ
เพื่อที่อยูอาศัยมากท่ีสุด ไดแกอัตราดอกเบ้ีย คิดเปนรอยละ 83.70 รองลงมาไดแก วงเงินสินเช่ือที่ไดรับ
อนุมัติ  คิดเปนรอยละ 9.10 ช่ือเสียงของธนาคาร  คิดเปนรอยละ 6.90  และนอยท่ีสุด ไดแก ระยะเวลา
ในการพิจารณา  คิดเปนรอยละ 0.30 ในขณะที่เรื่องอัตราคาธรรมเนียมตาง ๆ ระยะเวลาผอนชําระ 
จํานวนผอนชําระตอเดือน และหลักประกัน ไมมีผูตอบ 
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ตารางที่ 9   แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามบรกิารของธนาคารที่เลอืกใช
ในปจจบัุน 
 

บรกิารของธนาคารท่ีเลอืกใชในปจจบัุน จํานวน รอยละ 
 บัญชีเงินฝาก 295 48.00 
 บัญชีกองทุนเปด 28 4.00 
 บัญชีกองทุน RMF/LTF 44 7.00 
 บริการบัตรเครดิต 159 25.00 
 ประกันชีวิต 78 12.00 
 แลกเปลีย่นเงินตราตางประเทศ 27 4.00 
 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 0 0.00 

รวม 631 100.00 
หมายเหตุ: ตอบไดมากกวา 1 ขอ 

 
  จากตารางท่ี 9  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามท่ีเลือกตอบบริการท่ีเลือกใชในปจจุบันมากท่ีสุด
ไดแกบัญชีเงินฝาก  คิดเปนรอยละ 48.00 รองลงมาไดแกบริการบัตรเครดิต  คิดเปนรอยละ 25.00  
บริการประกันชีวิต  คิดเปนรอยละ 12.00  บัญชีกองทุนRMR/LTE คิดเปนรอยละ 7.00 บัญชีกองทุน
เปด คิดเปนรอยละ 4.00 และนอยท่ีสุด ไดแกแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คิดเปนรอยละ 4.00  
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สวนท่ี  2  ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัยใน
กรุงเทพมหานคร ของลูกคาธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)   
 

ตารางที่ 10 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับความสําคัญ
ของปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการตดัสินใจเลอืกใชบริการสินเชือ่เพือ่ท่ีอยูอาศัย 
 

  ระดับความสําคัญ คาเฉลี่ย ลําดับ 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด (แปลผล) ท่ี 

  
จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ)     

วงเงินสินเชื่อที่ธนาคารอนุมัต ิ 114 203 33 0 0 4.23 1 

 (32.60) (58.00) (9.40) (0) (0) (มาก)  

ระยะเวลาในการผอนชาํระ 75 227 48 0 0 4.08 2 

 (21.40) (64.90) (13.70) (0) (0) (มาก)  

การประเมินราคาหลกัประกัน 76 143 131 0 0 3.84 4 

 (21.70) (40.90) (37.40) (0) (0) (มาก)  

เอกสารท่ีใชประกอบในการขอสนิเชื่อ 38 130 139 43 0 3.47 5 

 (10.90) (37.10) (39.70) (12.30) (0) (ปานกลาง)  

มีบริการท่ีครบวงจร 87 
(24.90) 

200 
(57.10) 

51 
(14.60) 

12 
(3.40) 

0 
(0) 

4.03 
(มาก) 

3 

คาเฉลี่ยรวม      3.93  

                                      (มาก)  

หมายเหต:ุ  คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 มากทีสุ่ด, 3.50 - 4.49 มาก, 2.50 - 3.49 ปานกลาง, 1.50 - 2.49 นอย, 1.00- 1.49 นอยที่สุด 

 

 จากตารางที่ 10 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม ใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑโดยรวม อยู
ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.93 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
ระดับมากไดแก วงเงินสินเช่ือท่ีธนาคารอนุมัติ มีคาเฉลี่ย 4.23 ระยะเวลาในการผอนชําระ มีคาเฉลี่ย    
4.08   มีบริการที่ครบวงจร   มีคาเฉลี่ย   4.03   การประเมินราคาหลักประกัน มีคาเฉลี่ย 3.84 ตามลําดับ
ปจจัยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลางไดแก เอกสารที่ใชประกอบในการขอ
สินเช่ือ มีคาเฉลี่ย 3.47    
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ตารางที่ 11 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับความสําคญั
ของปจจัยดานราคาท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลอืกใชบริการสินเชือ่เพ่ือท่ีอยูอาศัย 
 

  ระดับความสําคัญ คาเฉล่ีย ลําดับ 

ปจจัยดานราคา มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด (แปลผล) ท่ี 

 จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ)     

อัตราดอกเบี้ย 263 67 20 0 0 4.69 1 

 (75.10) (19.10) (5.70) (0) (0) (มากที่สดุ)  

คาธรรมเนียมประเมินราคาหลกัทรัพย 151 133 53 8 5 4.19 3 

 (43.10) (38.10) (15.10) (2.30) (1.40) (มาก)  

คาธรรมเนียมจัดการเงินกู 151 142 48 4 5 4.23 2 

 (43.10) (40.60) (13.70) (1.10) (1.40) (มาก)  

คาประกันอัคคีภยั 80 175 75 20 0 3.90 5 

 (22.90) (50.00) (21.40) (5.70) (0) (มาก)  

จํานวนเงินที่ผอนตองวด 
 

99 
(28.30) 

191 
(54.60) 

53 
(15.10) 

7 
(2.00) 

0 
(0) 

4.09 
(มาก) 

4 

คาเฉลี่ยรวม      4.22  

                                        (มาก)  
หมายเหต:ุ  คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 มากทีสุ่ด, 3.50 - 4.49 มาก, 2.50 - 3.49 ปานกลาง, 1.50 - 2.49 นอย, 1.00- 1.49 นอยที่สุด 

 
         จากตารางที่ 11 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม ใหความสําคัญตอปจจัยดานราคาโดยรวม อยูในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ย 4.22 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา  ปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับ
มากที่สุดไดแก อัตราดอกเบ้ีย มีคาเฉลี่ย 4.69 ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับ
มากไดแก คาธรรมเนียมจัดการเงินกู มีคาเฉลี่ย 4.23 คาธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพย มีคาเฉลี่ย 
4.19 จํานวนเงินที่ผอนตองวด มีคาเฉลี่ย4.09 คาประกันอัคคีภัย มีคาเฉลี่ย 3.90  

 



 

 

23 

 

ตารางที่ 12 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับความสําคัญ
ของปจจัยดานชองทางการใหบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัย 
 

  ระดับความสําคัญ คาเฉล่ีย ลําดับ 

ปจจัยดานชองทางการใหบริการ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด (แปลผล) ท่ี 

 จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ)     

ทําเลท่ีตั้งของธนาคาร สะดวกในการตดิตอ 143 120 67 20 0 4.10 1 

 (40.90) (34.30) (19.10) (5.70) (0) (มาก)  

มีบริเวณที่จอดรถเพียงพอ 52 141 119 24 14 3.55 4 

 (14.90) (40.30) (34.00) (6.90) (4.00) (มาก)  

มีบริการสอบถามทางโทรศัพท 59 171 95 25 0 3.75 3 

 (16.90) (48.90) (27.10) (7.10) (0) (มาก)  

มีบริการตดิตอทางอินเตอรเน็ต 58 173 104 15 0 3.78 2 

 (16.60) (49.40) (29.70) (4.30) (0) (มาก)  

                          คาเฉล่ียรวม 3.80  

 (มาก)  
หมายเหต:ุ  คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 มากทีสุ่ด, 3.50 - 4.49 มาก, 2.50 - 3.49 ปานกลาง, 1.50 - 2.49 นอย, 1.00- 1.49 นอยที่สุด 

 
                จากตารางที่ 12 พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานชองทางการใหบริการ
โดยรวม อยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย 3.80 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาปจจัยที่ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมากไดแก ทําเลท่ีต้ังของธนาคาร สะดวกในการติดตอ มีคาเฉลี่ย 4.10 มีบริการ
อินเตอรเน็ต มีคาเฉลี่ย 3.78 มีบริการสอบถามทางโทรศัพท มีคาเฉลี่ย 3.75   มีบริเวณที่จอดรถเพียงพอ 
มีคาเฉลี่ย 3.55  
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ตารางที่ 13  แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับความสําคญั
ของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบรกิารสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัย 
 

  ระดับความสําคัญ คาเฉลี่ย ลําดับ 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด (แปลผล) ท่ี 

 จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ)     

มีพนักงานธนาคารใหคําแนะนํานอกสถานที ่ 54 166 109 14 7 3.70 4 

 (15.40) (47.40) (31.10) (4.00) (2.00) (มาก)  

ไดรับคําแนะนําจากผูที่เคยมาใชบริการ 67 151 111 14 7 3.73 2 

 (19.10) (43.10) (31.70) (4.00) (2.00) (มาก)  

มีสวนลดหรือยกเวนคาธรรมเนียมตาง ๆ  98 160 73 12 7 3.94 1 

ในชวงเวลาพิเศษ (28.00) (45.70) (20.90) (3.40) (2.00) (มาก)  

มีการโฆษณา ประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ  
 

59 
(16.90)  

161 
(46.00) 

109 
(31.10) 

14 
(4.00) 

7 
(2.00) 

3.72 
(มาก) 

    3 

3.77                     คาเฉลี่ยรวม 

(มาก)  
หมายเหต:ุ  คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 มากทีสุ่ด, 3.50 - 4.49 มาก, 2.50 - 3.49 ปานกลาง, 1.50 - 2.49 นอย, 1.00- 1.49 นอยที่สุด 

 
  จากตารางที่ 13 พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
โดยรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.77 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยท่ีผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมากไดแก มีสวนลดหรือยกเวนคาธรรมเนียมตาง ๆ ในชวงเวลาพิเศษ มีคาเฉลี่ย 
3.94 ไดรับการแนะนําจากผูที่เคยมาใชบริการ มีคาเฉลี่ย 3.73 มีการโฆษณา ประชาสัมพันธผานส่ือ    
ตาง ๆ มีคาเฉลี่ย 3.72 มีพนักงานธนาคารใหคําแนะนํานอกสถานท่ี มีคาเฉลี่ย 3.70  
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ตารางที่ 14 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับความสําคญั
ของปจจัยดานพนักงานท่ีมผีลตอการตดัสินใจเลอืกใชบรกิารสินเชื่อเพ่ีอท่ีอยูอาศัย 
 

  ระดับความสําคัญ คาเฉลี่ย ลําดับ 
ปจจัยดานพนักงาน มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด (แปลผล) ท่ี 

 จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ)     

พนักงานใหคําแนะนํา และคําปรึกษาอยางถกูตอง 123 175 36 16 0 4.16 4 
โดยใชภาษาท่ีเขาใจไดงาย (35.10) (50.00) (10.30) (4.60) (0) (มาก)  
พนักงานมีความรู และความสามารถในการให 92 220 30 8 0 4.13 5 
บริการ (26.30) (62.90) (8.60) (2.30) (0) (มาก)  
พนักงานมีความนาเชื่อถือ 73 238 23 16 0 4.05 6 
 (20.90) (68.00) (6.60) (4.60) (0) (มาก)  
พนักงานมีความจริงใจ มีมนุษยสัมพันธ และ 163 158 27 2 0 4.38 1 
มารยาททีด่ีในการใหบริการ (46.60) (45.10) (7.70) (0.60) (0) (มาก)  
พนักงานใหบริการแกลกูคาอยางเสมอภาค 
 

165 
(47.10) 

120 
(34.30) 

65 
(18.60) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.29 
(มาก) 

2 

มีพนักงานใหบริการอยางเพียงพอ 127 171 44 8 0 4.19 3 
 (36.30) (48.90) (12.60) (2.30) (0) (มาก)  

คาเฉลี่ยรวม      4.20  
      (มาก)  

หมายเหต:ุ  คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 มากทีสุ่ด, 3.50 - 4.49 มาก, 2.50 - 3.49 ปานกลาง, 1.50 - 2.49 นอย, 1.00- 1.49 นอยที่สุด 

 
  จากตารางที่ 14  พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานพนักงาน โดยรวม อยู
ในระดับมากมีคาเฉลี่ย 4.20 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาปจจัยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับ
มากไดแก  พนักงานมีความจริงใจ มีมนุษยสัมพันธ และมารยาทท่ีดีในการใหบริการ มีคาเฉลี่ย 4.38   
พนักงานใหบรกิารแกลูกคาอยางเสมอภาค  มีคาเฉลี่ย 4.29  มีพนักงานใหบริการอยางเพียงพอ มีคาเฉลีย่ 
4.19  พนักงานใหคําแนะนํา และคําปรึกษาอยางถูกตอง โดยใชภาษาที่เขาใจไดงาย มีคาเฉลี่ย 4.16  
พนักงานมีความรูและความสามารถในการใหบริการ มีคาเฉลี่ย  4.13  พนักงานมีความนาเชื่อถือ  มี
คาเฉลี่ย 4.05   
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ตารางที่ 15 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับความสําคญั
ของปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพท่ีมีผลตอการตดัสินใจเลอืกใชบริการสินเชือ่เพีอ่ท่ีอยูอาศัย 
 

  ระดับความสําคัญ คาเฉล่ีย ลําดับ 

ปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด (แปลผล) ท่ี 

 จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ)     

ภายในธนาคารมีเครื่องมือและอุปกรณสํานักงาน 95 137 110 8 0 3.91 2 

ที่ทันสมัย (27.10) (39.10) (31.40) (2.30) (0) (มาก)  

ภายในธนาคารมีบรรยากาศท่ีดี ตกแตงทันสมัย 54 158 117 19 2 3.69 4 

และสวยงาม (15.40) (45.10) (33.40) (5.40) (0.60) (มาก)  

ภายในธนาคารมีความเปนระเบียบ เชน การจัดวาง 38 227 78 7 0 3.85 3 

อุปกรณ เอกสารการขอสินเชื่อและปายสัญลกัษณ (10.90) (64.90) (22.30) (2.00) (0) (มาก)  

ความมีชื่อเสียงและภาพพจนของธนาคาร 98 197 49 6 0 4.11 1 

 (28.00) (56.30) (14.00) (1.70) (0) (มาก)  

ภายในธนาคารมีสิ่งอํานวยความสะดวกเชน 32 177 123 10 8 3.61 5 

โทรทัศน นํ้าดื่ม ชา กาแฟ หนังสือพิมพ วารสาร 
ตาง ๆ เกาอ้ีน่ังพัก และหองนํ้า 

(9.10) (50.60) (35.10) (2.90) (2.30) (มาก)  

คาเฉลี่ยรวม      3.83  

      (มาก)  
หมายเหต:ุ  คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 มากทีสุ่ด, 3.50 - 4.49 มาก, 2.50 - 3.49 ปานกลาง, 1.50 - 2.49 นอย, 1.00- 1.49 นอยที่สุด 

 
  จากตารางท่ี 15  พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานส่ิงแวดลอมทาง
กายภาพ โดยรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.83 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาปจจัยท่ีผูตอบแบบสอบถาม
ใหความสําคัญในระดับมากไดแก  ความมีช่ือเสียงและภาพพจนของธนาคาร มีคาเฉลี่ย 4.11 ภายใน
ธนาคารมีเครื่องมือและอุปกรณสํานักงานที่ทันสมัย  มีคาเฉลี่ย 3.91 ภายในธนาคารมีความเปนระเบียบ 
เชน การจัดวางอุปกรณ เอกสารการขอสินเช่ือ และปายสัญลักษณตาง ๆ  มีคาเฉลี่ย 3.85  ภายในธนาคาร
มีบรรยากาศที่ดี ตกแตงทันสมัย และสวยงาม  มีคาเฉลี่ย  3.69 ภายในธนาคารมีส่ิงอํานวยความสะดวก 
เชน โทรทัศน นํ้าดื่ม ชา กาแฟ หนังสือพิมพ วารสารตาง ๆ เกาอ้ีน่ังพักและหองนํ้า  มีคาเฉลี่ย  3.61  
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ตารางที่ 16 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับความสําคญั
ของปจจัยดานกระบวนการใหบรกิารท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบรกิารสินเชื่อเพีอ่ท่ีอยูอาศัย 
 

  ระดับความสําคัญ คาเฉลี่ย ลําดับ 

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด (แปลผล) ท่ี 

 จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ)     

พนักงานสามารถแจงผลพิจารณาเบื้องตนใหทราบ 97 204 43 6 0 4.12 4 

 (27.70) (58.30) (12.30) (1.70) (0) (มาก)  

เอกสารประกอบคําขอสินเชื่อเหมาะสมกับการขอ 96 209 43 2 0 4.14 3 

ใชบริการ (27.40) (59.70) (12.30) (0.60) (0) (มาก)  

มีระบบการทํางานท่ีเปนมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา 120 176 52 2 0 4.18 2 

 (34.30) (50.30) (14.90) (0.60) (0) (มาก)  

ข้ันตอนการขออนุมัติสินเชื่อไมยุงยาก 130 181 31 6 2 4.23 1 

 (37.10) (51.70) (8.90) (1.70) (0.60) (มาก)  

คาเฉล่ียรวม      4.17  

      (มาก)  
หมายเหต:ุ  คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 มากทีสุ่ด, 3.50 - 4.49 มาก, 2.50 - 3.49 ปานกลาง, 1.50 - 2.49 นอย, 1.00- 1.49 นอยที่สุด 

 
  จากตารางท่ี 16  พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยอ่ืนๆ เกี่ยวกับการลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยรวม อยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย 4.17 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา
ปจจัยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากไดแก  ข้ันตอนการขออนุมัติสินเช่ือไมยุงยาก มี
คาเฉลี่ย 4.23   มีระบบการทํางานที่เปนมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา มีคาเฉลี่ย 4.18 เอกสารประกอบคํา
ขอสินเช่ือเหมาะสมกับการขอใชบริการ มีคาเฉลี่ย 4.14  พนักงานสามารถแจงผลพิจารณาเบื้องตนให
ทราบ มีคาเฉลี่ย 4.12  
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ตารางที่ 17 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมผีลตอการตดัสินใจ
เลือกใชบริการสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัย  
 

ปจจัยสวนประสมการตลาด คาเฉลีย่ ระดับความสําคัญ ตารางที่อางอิง 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ 3.93 มาก 9 
ปจจัยดานราคา 4.22 มาก 10 
ปจจัยดานชองทางการใหบรกิาร 3.80 มาก 11 
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 3.77 มาก 12 
ปจจัยดานพนักงาน 4.20 มาก 13 
ปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ 3.83 มาก 14 
ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 4.17 มาก 15 

รวม 4.00 มาก  
หมายเหต:ุ  คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 มากทีสุ่ด, 3.50 - 4.49 มาก, 2.50 - 3.49 ปานกลาง, 1.50 - 2.49 นอย, 1.00- 1.49 นอยที่สุด 

 
 จากตารางท่ี 17  พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมี
ผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือเพ่ือที่อยูอาศัย โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.00 เม่ือ
พิจารณาปจจัยสวนประสมการตลาดเปนรายปจจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความใหความสําคัญ
ทุกปจจัยอยูในระดับมาก เรียงลําดับดังน้ีคือ ปจจัยดานราคา มีคาเฉลี่ย 4.22  ปจจัยดานพนักงาน มี
คาเฉลี่ย 4.20  ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ มีคาเฉลี่ย  4.17  ปจจัยดานผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ย  3.93 
ปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ มีคาเฉลี่ย  3.83  ปจจัยดานชองทางการใหบริการ มีคาเฉลี่ย  3.80 
และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉลี่ย 3.77  ตามลําดับ 
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สวนท่ี  3  ปญหาในการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัยในกรุงเทพมหานคร ของลูกคา
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  
 

ตารางที่ 18 แสดงจํานวนรอยละและคาเฉลีย่ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับความสําคัญ
ของปญหาดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลอืกใชบริการสินเชือ่เพือ่ท่ีอยูอาศัย 
 

  ระดับความสําคัญของปญหา คาเฉลี่ย ลําดับ 

ปญหาดานผลิตภัณฑ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด (แปลผล) ท่ี 

  
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ)     

วงเงินสินเชื่อที่ธนาคารอนุมัติใหแกลกูคาต่าํ/ไม 72  198  73    7       0 3.96 2 

ตรงกับความตองการ (20.60) (56.60) (20.90) (2.0) (0) (มาก)  

ระยะเวลาการผอนชําระสั้น 82 155 94 17 2 3.85 3 

 (23.40) (44.30) (26.90) (4.9) (0.6) (มาก)  

หลักประกันมากเกินไป 61 162 116 11 0 3.78 4 

 (17.40) (46.30) (33.10) (3.1) (0) (มาก)  

เอกสารที่ใชในการขอสินเชื่อมีจํานวนมาก และ 93 165 86  6  0 3.99 1 

มีความยุงยาก (26.60) (47.10) (24.60) (1.70) (0) (มาก)  

มีบริการไมครบวงจร 49 
(14.00) 

155 
(44.30) 

129 
(36.90) 

17 
(4.90) 

0 
(0) 

3.67 
(มาก) 

5 

คาเฉล่ียรวม      3.85  

                                      (มาก)  

หมายเหต:ุ  คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 มากทีสุ่ด, 3.50 - 4.49 มาก, 2.50 - 3.49 ปานกลาง, 1.50 - 2.49 นอย, 1.00- 1.49 นอยที่สุด 
 

  จากตารางที่ 18 พบวา  ผูตอบแบบสอบถาม ใหความสําคัญตอปญหาดานผลิตภัณฑโดยรวมอยู
ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.85  ซ่ึงในรายละเอียดพบวาปญหายอยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
ระดับมากไดแก  เอกสารท่ีใชประกอบในการขอสินเช่ือมีจํานวนมาก และมีความยุงยาก มีคาเฉลี่ย 3.99  
วงเงินสินเช่ือที่ธนาคารอนุมัติใหแกลูกคาตํ่า/ไมตรงกับความตองการ  มีคาเฉลี่ย 3.96  ระยะเวลาการ
ผอนชําระส้ัน มีคาเฉลี่ย 3.85 หลักประกันมากเกินไป มีคาเฉลี่ย 3.78  มีบริการไมครบวงจร มีคาเฉลี่ย 
3.67  
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ตารางที่ 19 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับความสําคัญ
ของปญหาดานราคาท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลอืกใชบริการสินเชือ่เพือ่ท่ีอยูอาศัย 
 

  ระดับระดับความสําคญัของปญหา คาเฉล่ีย ลําดับ 

ปญหาดานราคา มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด (แปลผล) ท่ี 

 จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ)     

อัตราดอกเบี้ยสูง/มากกวาธนาคารอื่น 177 104 62 7 0 4.29 1 

 (50.60) (29.70) (17.70) (2.00) (0) (มาก)  

คาธรรมเนียมประเมินราคาหลกัทรัพยสูงกวา 116 132 90 12 0 4.01 3 

ธนาคารอ่ืน (43.10) (38.10) (15.10) (2.30) (0) (มาก)  

คาธรรมเนียมจัดการเงินกูสูง/มากกวาธนาคารอืน่ 123 139 74 14 0 4.06 2 

 (43.10) (40.60) (13.70) (1.10) (0) (มาก)  

คาประกันอัคคีภยัสูง/ไมเหมาะสม 86 164 78 22 0 3.90   5 

 (24.60) (46.90) (22.30) (6.30) (0) (มาก)  

จํานวนเงินที่ผอนตองวดสูง/มากกวาธนาคารอ่ืน 
 

93 
(26.60) 

143 
(40.90) 

102 
(29.10) 

12 
(3.40) 

0 
(0) 

3.91 
(มาก) 

 4 

คาเฉล่ียรวม      4.03  

                                        (มาก)  
หมายเหต:ุ  คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 มากทีสุ่ด, 3.50 - 4.49 มาก, 2.50 - 3.49 ปานกลาง, 1.50 - 2.49 นอย, 1.00- 1.49 นอยที่สุด 

 
  จากตารางที่ 19 พบวา  ผูตอบแบบสอบถาม ใหความสําคัญตอปญหาดานราคาโดยรวม  อยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.03   ซ่ึงในรายละเอียดพบวาปญหายอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
ระดับมากไดแก อัตราดอกเบ้ียสูง/มากกวาธนาคารอ่ืน มีคาเฉลี่ย 4.29 คาธรรมเนียมจัดการเงินกูสูง/
มากกวาธนาคารอ่ืน มีคาเฉลี่ย 4.06   คาธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพยสูงกวาธนาคารอ่ืน มีคาเฉลี่ย 
4.01 จํานวนเงินที่ผอนตองวดสูง/มากกวาธนาคารอ่ืน มีคาเฉลี่ย 3.91  คาประกันอัคคีภัยสูง/ไมเหมาะสม 
มีคาเฉลี่ย 3.90  
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ตารางที่ 20 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับความสําคัญ
ของปญหาดานชองทางการใหบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัย 
 

  ระดับความสําคัญของปญหา คาเฉลี่ย ลําดับ 

ปญหาดานชองทางการใหบริการ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด (แปลผล) ท่ี 

 จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ)     

ทําเลท่ีตั้งของธนาคาร ไมสะดวกในการการเดิน 102 166 48 32 2 3.95 2 

ทาง (29.10) (47.40) (13.70) (9.10) (.60) (มาก)  

มีบริเวณที่จอดรถคับแคบ ไมเพียงพอ 35 156 122 35 2  3.53 4 

 (10.00) (44.60) (34.90) (10.00) (0.60) (มาก)  

ติดตอสอบถามทางโทรศัพทยาก/รอสายนาน 106 156 82 6  0 4.03 1 

 (30.30) (44.60) (23.40) (1.70) (0) (มาก)  

ระบบการติดตอทางอินเตอรเน็ตมีปญหาบอยครั้ง 77 176 73 22 2 3.87 3 

 (22.00) (50.30) (20.90) (6.30) (0.60) (มาก)  

                          คาเฉล่ียรวม 3.85  

 (มาก)  
หมายเหต:ุ  คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 มากทีสุ่ด, 3.50 - 4.49 มาก, 2.50 - 3.49 ปานกลาง, 1.50 - 2.49 นอย, 1.00- 1.49 นอยที่สุด 

 
  จากตารางที่ 20 พบวา  ผูตอบแบบสอบถาม ใหความสําคัญตอปญหาดานชองทางการ
ใหบริการโดยรวม  อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.85  ซ่ึงในรายละเอียดพบวาปญหายอยที่ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากไดแก ติดตอทางโทรศัพทยาก/รอสายนาน มีคาเฉลี่ย 4.03  
ทําเลที่ต้ังของธนาคาร ไมสะดวกในการเดินทาง มีคาเฉลี่ย 3.95  ระบบการติดตอทางอินเตอรเน็ตมี
ปญหาบอยครั้ง มีคาเฉลี่ย 3.87  มีบริเวณท่ีจอดรถคับแคบ ไมเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 3.53  
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ตารางที่ 21 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับความสําคญั
ของปญหาดานการสงเสริมการตลาดท่ีมผีลตอการตัดสินใจเลือกใชบรกิารสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัย 
 

  ระดับความสําคัญของปญหา คาเฉลี่ย ลําดับ 

ปญหาดานการสงเสริมการตลาด มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด (แปลผล) ท่ี 

 จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ)     

ไมมีพนักงานธนาคารออกมาแนะนําบริการ 41 197 99 13 0 3.76 2 

 (11.70) (56.30) (28.30) (3.70) (0) (มาก)  

ไมไดรับการแนะนําจากผูที่เคยมาใชบริการ 40 119 173 16 2 3.51 4 

 (11.40) (34.00) (49.40) (4.60) (0.60) (มาก)  

ไมมีสวนลดหรอืไมมีการยกเวนคาธรรมเนียม 7 71 207 65 0 3.94 1 

 (2.00) (20.30) (59.10) (18.60) (0) (มาก)  

การโฆษณา ประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ ไมมี/ 
มีนอย 

33 
(13.10)   

128 
(40.90) 

143 
(36.60) 

46 
(9.40) 

0 
(0) 

3.58 
(มาก) 

    3 

3.70                     คาเฉลี่ยรวม 

(มาก)  
หมายเหต:ุ  คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 มากทีสุ่ด, 3.50 - 4.49 มาก, 2.50 - 3.49 ปานกลาง, 1.50 - 2.49 นอย, 1.00- 1.49 นอยที่สุด 

 
  จากตารางที่ 21 พบวา  ผูตอบแบบสอบถาม ใหความสําคัญตอปญหาดานการสงเสริมการตลาด
โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.70  ซ่ึงในรายละเอียดพบวาปญหายอยท่ีผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมากไดแก ไมมีสวนลดหรือไมมีการยกเวนคาธรรมเนียม มีคาเฉลี่ย3.94ไมมี
พนักงานธนาคารออกมาแนะนําบริการ มีคาเฉลี่ย 3.76  การโฆษณา ประชาสัมพันธผานส่ือตาง ๆ      
ไมมี/มีนอยมีคาเฉลี่ย3.58ไมไดรับการแนะนําจากผูที่เคยมาใชบริการมีคาเฉลี่ย 3.51  
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ตารางที่ 22 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับความสําคญั
ของปญหาดานพนกังานท่ีมผีลตอการตดัสินใจเลอืกใชบรกิารสินเชื่อเพี่อท่ีอยูอาศัย 
 

  ระดับความสําคัญของปญหา คาเฉล่ีย ลําดับ 

ปญหาดานพนักงาน มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด (แปลผล) ท่ี 

 จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ)     

พนักงานใหคําแนะนํา และคําปรึกษาไมชัดเจน 142 109 84 15 0 4.08 1 

 (40.60) (31.10) (24.00) (4.30) (0) (มาก)  

พนักงานขาดความรูและความสามารถในการให 116 105 99 30 0 3.88 4 

บริการ (33.10) (30.00) (28.30) (8.60) (0) (มาก)  

พนักงานขาดความนาเชื่อถือ 62 138 120 30 0 3.66 6 

 (17.70) (39.40) (34.30) (8.60) (0) (มาก)  

พนักงานไมมีนํ้าใจ มารยาทไมดี และไมมี 104 110 108 19 9 3.80 5 

มนุษยสัมพันธ (29.70) (31.41) (30.90) (5.40) (2.50) (มาก)  

พนักงานใหบริการลูกคาไมเสมอภาค 116 
(33.10) 

110 
(31.40) 

109 
(31.10) 

15 
(4.3) 

0 
(0) 

3.93 
(มาก) 

3 

มีพนักงานใหบริการไมเพียงพอ 123 138 71 9 9 4.02 2 

 (35.10) (39.40) (20.30) (2.6) (2.6) (มาก)  

คาเฉลี่ยรวม      3.90  

      (มาก)  
หมายเหต:ุ  คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 มากทีสุ่ด, 3.50 - 4.49 มาก, 2.50 - 3.49 ปานกลาง, 1.50 - 2.49 นอย, 1.00- 1.49 นอยที่สุด 

  
 จากตารางท่ี 22 พบวา  ผูตอบแบบสอบถาม ใหความสําคัญตอปญหาดานพนักงานโดยรวมอยู
ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.90  ซ่ึงในรายละเอียดพบวาปญหายอยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
ระดับมากไดแก   พนักงานใหคําแนะนําและคําปรึกษาไมชัดเจน มีคาเฉลี่ย 4.08 มีพนักงานใหบริการไม
เพียงพอ  มีคาเฉลี่ย 4.02  พนักงานใหบริการลูกคาไมเสมอภาค มีคาเฉลี่ย 3.93  พนักงานขาดความรูและ
ความสามารถในการใหบริการมีคาเฉลี่ย 3.88 พนักงานไมมีน้ําใจ มารยาทไมดี และไมมีมนุษยสัมพันธ 
มีคาเฉลี่ย 3.80  พนักงานขาดความนาเช่ือถือ มีคาเฉลี่ย 3.66  
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ตารางที่ 23 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับความสําคญั
ของปญหาดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพทีม่ีผลตอการตดัสินใจเลอืกใชบริการสินเชือ่เพีอ่ท่ีอยูอาศัย 
 

  ระดับความสําคัญของปญหา คาเฉลี่ย ลําดับ 
ปญหาดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด (แปลผล) ท่ี 

 จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ)     

ภายในธนาคาร เครื่องมือและอุปกรณสํานักงาน 61 152 105 32 0 3.69 3 
ไมทันสมัย (17.4) (4340) (30.00) (91.00) (0) (มาก)  
บรรยากาศในธนาคารไมดี ตกแตงไมทันสมัย และ 50 160 105 26 9 3.62 4 
ไมสวยงาม (14.30 (45.70) (30.00) (7.40) (2.60) (มาก)  
การจดัวางอุปกรณ เอกสารการขอสินเชื่อ และปาย 67 161 96 26 (0) 3.77 2 
สัญลักษณตาง ๆ ไมมีความเปนระเบียบ (19.10) (46.00) (27.40) (7.40) (0) (มาก)  
ชื่อเสียงและภาพพจนของธนาคารไมดี เม่ือเปรียบ 82 159 81 28 0 3.84 1 
เทียบกับธนาคารอื่น (23.40) (45.40) (23.10) (8.00) (0) (มาก)  
ภายในธนาคารไมมีสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ 34 162 110 44 0 3.53 5 
เชนโทรทัศน นํ้าดื่ม ชา กาแฟ หนังสือพิมพ  
วารสาร เกาอ้ีน่ัง และหองนํ้า 

(9.70) (50.60) (46.30) (31.40) (12.60) (มาก)  

คาเฉลี่ยรวม      3.69  
      (มาก)  

หมายเหต:ุ  คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 มากทีสุ่ด, 3.50 - 4.49 มาก, 2.50 - 3.49 ปานกลาง, 1.50 - 2.49 นอย, 1.00- 1.49 นอยที่สุด 

     
  จากตารางที่ 23 พบวา  ผูตอบแบบสอบถาม ใหความสําคัญตอปญหาดานส่ิงแวดลอมทาง
กายภาพโดยรวม  อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.69  ซ่ึงในรายละเอียดพบวาปญหายอยที่ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากไดแก    ช่ือเสียงและภาพพจนของธนาคารไมดี เม่ือ
เปรียบเทียบกับธนาคารอ่ืน มีคาเฉลี่ย 3.84  การจัดวางอุปกรณ เอกสารการขอสินเช่ือ และปาย
สัญลักษณตาง ๆ ไมมีความเปนระเบียบ มีคาเฉลี่ย  3.77  ภายในธนาคาร เครื่องมือและอุปกรณ
สํานักงานไมทันสมัย คาเฉลี่ย 3.69 บรรยากาศในธนาคารไมดี ตกแตงไมทันสมัยและไมสวยงาม 
คาเฉลี่ย 3.62 ภายในธนาคารไมมีส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน โทรทัศน นํ้าดื่ม ชา กาแฟ 
หนังสือพิมพ วารสาร เกาอ้ีน่ังและหองน้ํา มีคาเฉลี่ย 3.53  
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ตารางที่ 24 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับความสําคญั
ของปญหาดานกระบวนการใหบรกิารท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบรกิารสินเชื่อเพ่ีอท่ีอยูอาศัย 
 

  ระดับความสําคัญของปญหา คาเฉล่ีย ลําดับ 

ปญหาดานกระบวนการใหบริการ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด (แปลผล) ท่ี 

 จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ)     

การแจงผลการพิจารณาลาชา 150 103 81 16 0 4.11 2 

 (42.90) (29.40) (23.10) (4.60) (0) (มาก)  

ใชเอกสารมากยุงยากสลับซับซอน 115 142 86 7 0 4.04 3 

 (32.90) (40.60) (24.60) (2.00) (0) (มาก)  

การทํางานมีหลายขั้นตอนและความผดิพลาดบอย 122 108 95 25 0 3.93 4 

 (34.90) (30.90) (27.10) (7.10) (0) (มาก)  

ข้ันตอนการขออนุมัติสินเชื่อยุงยาก ซับซอน 14  75  111  150 0 4.13 1 

 (4 .00) (21.40) (31.70) (42.90) (0.00) (มาก)  

คาเฉล่ียรวม      4.05  

      (มาก)  
หมายเหต:ุ  คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 มากทีสุ่ด, 3.50 - 4.49 มาก, 2.50 - 3.49 ปานกลาง, 1.50 - 2.49 นอย, 1.00- 1.49 นอยที่สุด 

 
  จากตารางที่ 24 พบวา  ผูตอบแบบสอบถาม ใหความสําคัญตอปญหาดานกระบวนการ
ใหบริการโดยรวม  อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.05  ซ่ึงในรายละเอียดพบวาปญหายอยที่ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากไดแก ข้ันตอนการขออนุมัติสินเช่ือยุงยาก ซับซอน มีคาเฉลี่ย 
4.13  การแจงผลการพิจารณาลาชา มีคาเฉลี่ย 4.11  ใชเอกสารมากยุงยากสลับซับซอน มีคาเฉลี่ย 4.04  
การทํางานมีหลายข้ันตอนและความผิดพลาดบอย มีคาเฉลี่ย 3.93  
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ตารางที่ 25 แสดงคาเฉลี่ยและระดับปญหาสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
สินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัย  
 

ปญหาสวนประสมการตลาด คาเฉลีย่ ระดับปญหา ตารางที่อางอิง 
ปญหาดานผลติภัณฑ 3.85 มาก 17 
ปญหาดานราคา 4.03 มาก 18 
ปญหาดานชองทางการใหบริการ 3.85 มาก 19 
ปญหาดานการสงเสริมการตลาด 3.70 มาก 20 
ปญหาดานพนกังาน 3.90 มาก 21 
ปญหาดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ 3.69 มาก 22 
ปญหาดานกระบวนการใหบริการ 4.05 มาก 23 

รวม 3.87 มาก  
หมายเหตุ:  คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 มากทีสุ่ด, 3.50 - 4.49 มาก, 2.50 - 3.49 ปานกลาง, 1.50 - 2.49 นอย, 1.00- 1.49 นอยที่สุด 

 
 จากตารางที่ 26  พบวาผูตอบแบบสอบถามพบปญหาสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือเพ่ือที่อยูอาศัย โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.87 เม่ือพิจารณา
ปญหาสวนประสมการตลาดเปนรายปญหา พบวา ผูตอบแบบสอบถามพบปญหาอยูในระดับมากทุก
ปญหา  เรียงลําดับดังนี้คือ ปญหาดานกระบวนการใหบริการ มีคาเฉลี่ย 4.05   ปญหาดานราคา มีคาเฉลี่ย  
4.03  ปญหาดานพนักงาน มีคาเฉลี่ย 3.90  ปญหาดานผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ย 3.85   ปญหาดานชองทางการ
ใหบริการ มีคาเฉลี่ย  3.85  ปญหาดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉลี่ย 3.70 และปญหาดานส่ิงแวดลอม
ทางกายภาพ มีคาเฉลี่ย 3.69 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 26 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามโดยการวิเคราะหความสัมพันธ 
ระหวางส่ิงสําคัญในการเลอืกใชบริการสินเชื่อเพือ่ท่ีอยูอาศัยมากท่ีสุด จําแนกตาม เพศ 
 

ส่ิงสําคญัในการเลือกใช เพศ 

บริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอาศัย                            ชาย                        หญิง 

  จํานวน      รอยละ จํานวน      รอยละ 

ชื่อเสียงของธนาคาร 0 0 24 9.60 

อัตราดอกเบี้ย 71 70.30 222 89.20 

อัตราคาธรรมเนียมตางๆ 0 0 0 0 

ระยะเวลาในการพิจารณา 1 1.00 0 0 

ระยะเวลาผอนชาํระ 0 0 0 0 

จํานวนผอนชําระตองวด 0 0 0 0 

วงเงินสินเชื่อที่ไดรับอนุมัต ิ 29 28.70 3 1.20 

หลักประกัน 0 0 0 0 

รวม            101           100.00            249           100.00 

 
  จากตารางท่ี  26 พบวาผูตอบแบบสอบถามที่เปนเพศชายสวนใหญส่ิงสําคัญในการเลือกใช
บริการสินเช่ือเพ่ือที่อยูอาศัย ไดแกอัตราดอกเบ้ีย คิดเปนรอยละ 70.30  รองลงมาไดแกวงเงินสินเช่ือที่
ไดรับอนุมัติ คิดเปนรอยละ 28.70 ระยะเวลาในการพิจารณา  คิดเปนรอยละ 1.00   สวนที่เหลือ ช่ือเสียง
ของธนาคาร อัตราคาธรรมเนียมตางๆ ระยะเวลาผอนชําระ จํานวนผอนชําระตองวด หลักประกันคิด
เปนรอยละ0 ตามลําดับ  
                 ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเพศหญิงสวนใหญ ส่ิงสําคัญในการเลือกใชบริการสินเช่ือเพ่ือที่อยู
อาศัย ไดแกอัตราดอกเบ้ีย คิดเปนรอยละ 89.20 รองลงมาไดแกช่ือเสียงของธนาคาร    คิดเปนรอยละ 
9.60 วงเงินสินเช่ือที่ไดรับอนุมัติ รอยละ 1.2 และสวนท่ีเหลืออัตราคาธรรมเนียมตางๆ ระยะเวลาในการ
พิจารณา ระยะเวลาผอนชําระ จํานวนผอนชําระตองวด หลักประกัน คิดเปนรอยละ 0 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 27 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามโดยการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง  
ส่ิงสําคัญในการเลอืกใชบรกิารสินเชือ่เพ่ือท่ีอยูอาศัยมากท่ีสุด จําแนกตาม ระดับการศึกษา 
 

สิ่งสําคญัในการเลือกใช การศึกษา 

บริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอาศัย        ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรีหรือเทียบเทา ปริญญาโทหรือเทียบเทา 

  จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ชื่อเสียงของธนาคาร 0 0 24 13.50 0 0 

อัตราดอกเบี้ย 38 100.00 151 84.80 104 77.60 

อัตราคาธรรมเนียมตางๆ 0 0 0 0 0 0 

ระยะเวลาในการพิจารณา 0 0 1 0.60 0 0 

ระยะเวลาผอนชาํระ 0 0 0 0 0 0 

จํานวนผอนชําระตองวด 0 0 0 0 0 0 

วงเงินสินเชื่อที่ไดรับอนุมัต ิ 0 0 2 1.10 30 22.40 

หลักประกัน 0 0 0 0 0 0 

รวม 38     100.00 178     100.00 134       100.00 
 

  จากตารางที่  27 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรีส่ิงที่สําคัญใน
การเลือกใชบริการสินเช่ือเพ่ือที่อยูอาศัยมากที่สุดไดแก อัตราดอกเบ้ีย คิดเปนรอยละ 100.00 ช่ือเสียง
ของธนาคาร อัตราคาธรรมเนียมตางๆ ระยะเวลาในการพิจาณา ระยะเวลาผอนชําระ จํานวนผอนชําระ
ตองวด วงเงินสินเช่ือที่ไดรับอนุมัติ และหลักประกันคิดเปนรอยละ 0 ตามลําดับ 
  ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาส่ิงท่ีสําคัญในการเลือกใช
บริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอาศัยมากที่สุดไดแก อัตราดอกเบี้ย คิดเปนรอยละ 84.80 รองลงมาไดแกช่ือเสียง
ของธนาคาร คิดเปนรอยละ 13.50 วงเงินสินเช่ือท่ีไดรับอนุมัติ คิดเปนรอยละ 1.10 ระยะเวลาในการ
พิจารณา คิดเปนรอยละ 0.60 อัตราคาธรรมเนียมตางๆ ระยะเวลาผอนชําระและจํานวนผอนชําระตองวด 
คิดเปนรอยละ 0 ตามลําดับ 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเทาส่ิงสําคัญในการเลอืกใชบรกิาร
สินเช่ือเพ่ือที่อยูอาศัยมากที่สุดไดแก อัตราดอกเบี้ย คิดเปนรอยละ 77.60 รองลงมาไดแกวงเงินสินเช่ือที่
ไดรับอนุมัติ คิดเปนรอยละ 22.40 ช่ือเสียงของธนาคาร อัตราคาธรรมเนียมตาง ๆ ระยะเวลาในการ
พิจารณา ระยะเวลาผอนชําระ จํานวนผอนชําระตองวด และหลักประกันคิดเปนรอยละ 0 ตามลําดับ  
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ตารางที่ 28 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามโดยการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
ส่ิงสําคัญในการเลือกใชบริการสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัยมากท่ีสุด จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 
 รายไดเฉลี่ยตอเดอืน 

ส่ิงสําคัญในการเลือกใชบริการ 
สินเชื่อเพ่ือที่อยูอาศัย 

ไมเกนิ 15,000 
บาท 

15,001 - 30,000 
บาท 

30,001 - 50,000 
บาท 

50,001 - 80,000 
บาท 

80,001 - 100,000 
บาท 

 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ช่ือเสียงของธนาคาร 0 0 21 11.20 3 3.20 0 0 0 0 
อัตราดอกเบี้ย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
อัตราคาธรรมเนียมตางๆ 45 100 143 76.10 90 95.70 15 100.00 0 0 
ระยะเวลาในการพจิารณา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ระยะเวลาผอนชาํระ 0 0 0 0 1 1.10 0 0 0 0 
จํานวนผอนชาํระตองวด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
วงเงินสินเชื่อที่ไดรบัอนุมัต ิ 0 0 24 12.80 0 0 0 0 8 100.00 
หลักประกัน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 45 100.00 188 100.00 94 100.00 15 100.00 8 100.00 

  
  จากตารางที่  28  พบวาผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดตอเดือนไมเกิน 15,000 บาท ส่ิงที่สําคัญ
ในการเลือกใชบริการสินเช่ือเพ่ือที่อยูอาศัยมากท่ีสุดไดแก อัตราคาธรรมเนียมตาง ๆ ระยะเวลาในการ
พิจารณา คิดเปนรอยละ 100.00 ช่ือเสียงของธนาคาร อัตราดอกเบ้ีย ระยะเวลาในการพิจารณา ระยะเวลา
ผอนชําระ จํานวนผอนชําระตองวด วงเงินสินเช่ือที่ไดรับอนุมัติและหลักประกัน คิดเปนรอยละ0.0   
ตามลําดับ 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได 15,001 – 30,000 บาท ส่ิงที่สําคัญในการเลือกใชบริการสินเช่ือ
เพื่อท่ีอยูอาศัยมากที่สุดไดแก อัตราคาธรรมเนียมตาง ๆ คิดเปนรอยละ 76.10 รองลงมาไดแกวงเงิน
สินเช่ือท่ีไดรับอนุมัติ คิดเปนรอยละ 12.80 และอัตราดอกเบ้ีย คิดเปนรอยละ 11.20 นอยที่สุด ช่ือเสียง
ของธนาคาร ระยะเวลาในการพิจารณา จํานวนผอนชําระตองวด หลักประกัน คิดเปนรอยละ 0 
ตามลําดับ 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได 30,001 – 50,000 บาท ส่ิงที่สําคัญในการเลือกใชบริการสินเช่ือ
เพื่อท่ีอยูอาศัยมากท่ีสุดไดแก อัตราคาธรรมเนียมตาง ๆ คิดเปนรอยละ 95.70 รองลงมา อัตราดอกเบี้ย 
คิดเปนรอยละ 3.20   นอยที่สุดไดแก ระยะเวลาผอนชําระ คิดเปนรอยละ 1.10 ช่ือเสียงของธนาคาร 
ระยะเวลาในการพิจารณา จํานวนผอนชําระตองวด หลักประกัน คิดเปนรอยละ 0.0 ตามลําดับ 
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  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได 50,001 – 80,000 บาท ส่ิงที่สําคัญในการเลือกใชบริการสินเช่ือ
เพื่อท่ีอยูอาศัยไดแก ช่ือเสียงของธนาคาร อัตราดอกเบี้ย อัตราคาธรรมเนียมตาง ๆ ระยะเวลาในการ
พิจารณา ระยะเวลาผอนชําระ จํานวนผอนชําระตองวด วงเงินสินเช่ือท่ีไดรับอนุมัติ หลักประกัน คิด
เปนรอยละ 0.0 ตามลําดับ 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได 80,001 – 100,000 บาท ส่ิงที่สําคัญในการเลือกใชบริการสินเช่ือ
เพื่อท่ีอยูอาศัยมากท่ีสุดไดแก วงเงินสินเช่ือที่ไดรับอนุมัติ คิดเปนรอยละ 100.00 ช่ือเสียงของธนาคาร 
อัตราดอกเบี้ย อัตราคาธรรมเนียมตาง ๆ ระยะเวลาในการพิจารณา ระยะเวลาผอนชําระ จํานวนผอน
ชําระตองวด หลักประกัน คิดเปนรอยละ 0.0 ตามลําดับ 
  ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายได  100,000 บาท ส่ิงสําคัญในการเลือกใชบริการสินเช่ือเพื่อที่อยู
อาศัย ไดแก ช่ือเสียงของธนาคาร อัตราดอกเบี้ย อัตราคาธรรมเนียมตาง ๆ ระยะเวลาในการพิจารณา 
ระยะเวลาผอนชําระ จํานวนผอนชําระตองวด วงเงินสินเช่ือที่ไดรับอนุมัติ หลักประกัน คิดเปนรอยละ 0 
ตามลําดับ 
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สวนท่ี  4  ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัยใน
กรุงเทพมหานคร ของลูกคาธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  

 
ตารางที่ 29 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญของปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการ
เลือกใชบรกิารสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัย จาํแนกตามอายุ 
 

 อายุ  

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 20-30 ป 31-40 ป 41-50 ป 50 ป ข้ึนไป  

 
คาเฉลี่ย 

(แปลผล) 
คาเฉลี่ย 

(แปลผล) 
คาเฉล่ีย 

(แปลผล) 
คาเฉล่ีย 

(แปลผล) 
คาเฉลี่ย 

(แปลผล) 

วงเงินสินเชื่อที่ธนาคารอนุมัต ิ 4.32 4.06 4.30 5.00 4.23 

 (มาก) (มาก) (มาก) (มากที่สดุ) (มาก) 

ระยะเวลาในการผอนชาํระ 4.15 3.88 4.30 5.00 4.08 

 (มาก) (มาก) (มาก) (มากที่สดุ) (มาก) 

การประเมินราคาหลกัประกัน 3.90 3.83 3.83 3.00 3.84 

 (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

เอกสารที่ใชประกอบในการขอสนิเชื่อ 3.16 3.83 3.67 3.00 3.47 

 (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

มีบริการท่ีครบวงจร 4.13 3.85 4.37 4.00 4.03 

 (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

รวม 3.93 3.89 4.09 4.00 3.93 

  (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
หมายเหต:ุ  คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 มากทีสุ่ด, 3.50 - 4.49 มาก, 2.50 - 3.49 ปานกลาง, 1.50 - 2.49 นอย, 1.00- 1.49 นอยที่สุด 

 
  จากตารางท่ี 29 พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑโดยรวมอยู 
ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.93  โดยผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 20-30 ป ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
ผลิตภัณฑอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.93 ซ่ึงในรายละเอียด พบวาปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามที่มี
อายุ 20-30 ป ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก วงเงินสินเชื่อท่ีธนาคารอนุมัติ มีคาเฉลี่ย 4.32   
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ระยะเวลาในการผอนชําระ มีคาเฉลี่ย 4.15 มีบริการท่ีครบวงจร  มีคาเฉลี่ย 4.13 และการประเมินราคา
หลักประกัน มีคาเฉลี่ย 3.90 ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลางไดแก  เอกสารท่ีใชประกอบใน
การขอสินเช่ือ มีคาเฉลี่ย 3.16 ตามลําดับ   
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31-40 ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑอยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ย 3.89 ซ่ึงในรายละเอียด พบวาปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 31-40 ป ใหความสําคัญมี
คาเฉลี่ยในระดับมากไดแก วงเงินสินเช่ือท่ีธนาคารอนุมัติ มีคาเฉลี่ย 4.06   ระยะเวลาในการผอนชําระ มี
คาเฉลี่ย 3.88 มีบริการท่ีครบวงจร  มีคาเฉลี่ย 3.85 และการประเมินราคาหลักประกันและเอกสารท่ีใช
ประกอบในการขอสินเช่ือ มีคาเฉลี่ย 3.83 ตามลําดับ   
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41-50 ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑอยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ย 4.09 ซ่ึงในรายละเอียด พบวาปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 41-50 ป ใหความสําคัญมี
คาเฉลี่ยในระดับมากไดแก บริการที่ครบวงจร มีคาเฉลี่ย 4.37  วงเงินสินเช่ือที่ธนาคารอนุมัติและ
ระยะเวลาในการผอนชําระ มีคาเฉลี่ย 4.30 การประเมินราคาหลักประกัน มีคาเฉลี่ย 3.83 และเอกสารที่
ใชประกอบในการขอสินเช่ือ มีคาเฉลี่ย 3.67 ตามลําดับ   
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 50 ปข้ึนไป ใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑอยูในระดับมาก 
มีคาเฉลี่ย 4.00 ซ่ึงในรายละเอียด พบวาปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 50 ปข้ึนไป ให
ความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุดไดแก วงเงินสินเช่ือที่ธนาคารอนุมัติและระยะเวลาในการผอน
ชําระ มีคาเฉลี่ย 5.00  ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก  มีบริการท่ีครบวงจร มีคาเฉลี่ย 4.00
ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลางไดแก การประเมินราคาหลักทรัพยและเอกสารทีใ่ชประกอบ
ในการขอสินเช่ือ มีคาเฉลี่ย 3.00 ตามลําดับ   
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ตารางที่ 30 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญของปจจัยดานราคาท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลอืกใช
บรกิารสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัย จําแนกตามอายุ 
 

 อายุ  

ปจจัยดานราคา 20-30 ป 31-40 ป 41-50 ป 50 ป ข้ึนไป  

 
คาเฉลี่ย 

(แปลผล) 
คาเฉลี่ย 

(แปลผล) 
คาเฉล่ีย 

(แปลผล) 
คาเฉล่ีย 

(แปลผล) 
คาเฉลี่ย 

(แปลผล) 

อัตราดอกเบี้ย 4.68 4.62 5.00 5.00 4.69 

 (มากที่สดุ) (มากที่สดุ) (มากที่สดุ) (มากที่สดุ) (มากท่ีสดุ) 

คาธรรมเนียมประเมินราคาหลกัทรัพย 4.27 4.07 4.37 4.00 4.19 

 (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

คาธรรมเนียมจัดการเงินกู 4.32 4.12 4.27 4.00 4.23 

 (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

คาประกันอัคคีภยั 3.82 4.01 4.10 3.00 3.90 

 (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

จํานวนเงินที่ผอนตองวด 4.25 3.96 4.07 3.00 4.09 

 (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

รวม 4.27 4.16 4.36 3.80 4.22 

  (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
หมายเหต:ุ  คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 มากทีสุ่ด, 3.50 - 4.49 มาก, 2.50 - 3.49 ปานกลาง, 1.50 - 2.49 นอย, 1.00- 1.49 นอยที่สุด 

  
 จากตารางที่ 30 พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานราคาโดยรวมอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.22 โดยผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 20-30 ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานราคาอยู
ในระดับมากมีคาเฉลี่ย 4.27 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 20-30 ป ให
ความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากที่สุดไดแก อัตราดอกเบี้ย มีคาเฉลี่ย 4.68 ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยใน
ระดับมากไดแก คาธรรมเนียมจัดกาดรเงินกู มีคาเฉลี่ย 4.32 คาธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพย         
มีคาเฉลี่ย 4.27 จํานวนเงินท่ีผอนตองวด มีคาเฉลี่ย 4.25 และคาประกันอัคคีภัย มีคาเฉลี่ย 3.82 ตามลําดับ 
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  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31-40 ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานราคาอยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ย 4.16 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 31-40 ป ใหความสําคัญมี
คาเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุดไดแก อัตราดอกเบ้ีย มีคาเฉลี่ย 4.62 ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมาก
ไดแก คาธรรมเนียมจัดการเงินกู มีคาเฉลี่ย 4.12 คาธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพย มีคาเฉลี่ย 4.07            
คาประกันอัคคีภัย มีคาเฉลี่ย  4.01  และจํานวนเงินท่ีผอนตองวดมีคาเฉลี่ย 3.96 ตามลําดับ 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41-50 ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานราคาอยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ย 4.36 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 41-50 ป ใหความสําคัญมี
คาเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุดไดแก อัตราดอกเบ้ีย มีคาเฉลี่ย 5.00 ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมาก
ไดแก  คาธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพย มีคาเฉลี่ย 4.37 คาธรรมเนียมจัดการเงินกู มีคาเฉลี่ย 4.27 
คาประกันอัคคีภัย มีคาเฉลี่ย  4.10  และจํานวนเงินท่ีผอนตองวดมีคาเฉลี่ย 4.07 ตามลําดับ 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 50 ปข้ึนไป ใหความสําคัญตอปจจัยดานราคาอยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ย 3.80 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 50 ปข้ึนไป ใหความสําคัญ
มีคาเฉลี่ยในระดับมากที่สุดไดแก อัตราดอกเบี้ย มีคาเฉลี่ย 5.00 ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมาก
ไดแก คาธรรมเนียมจัดการเงินกูและคาธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพย มีคาเฉลี่ย 4.00 ให
ความสําคัญมีคาแฉลี่ยในระดับปานกลางไดแก คาประกันอัคคีภัยและจํานวนเงินที่ผอนตองวดมีคาเฉลีย่ 
3.00 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 31 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญของปจจัยดานชองทางการใหบรกิารท่ีมีผลตอการตดัสินใจ
ในการเลอืกใชบรกิารสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัย จําแนกตามอายุ 
 

 อายุ  

ปจจัยดานชองทางการใหบริการ 20-30 ป 31-40 ป 41-50 ป 50 ป ข้ึนไป  

 
คาเฉลี่ย 

(แปลผล) 
คาเฉลี่ย 

(แปลผล) 
คาเฉล่ีย 

(แปลผล) 
คาเฉล่ีย 

(แปลผล) 
คาเฉลี่ย 

(แปลผล) 

ทําเลท่ีตั้งของธนาคาร สะดวกในการ 4.18 3.80 4.83 5.00 4.10 

ติดตอ (มาก) (มาก) (มากที่สดุ) (มากที่สดุ) (มาก) 

มีบริเวณที่จอดรถเพียงพอ 3.26 3.59 4.63 5.00 3.55 

 (ปานกลาง) (มาก) (มากที่สดุ) (มากที่สดุ) (มาก) 

มีบริการสอบถามทางโทรศัพท 3.65 3.88 4.00 3.00 3.75 

 (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

มีบริการตดิตอทางอินเตอรเน็ต 3.76 3.78 4.13 3.00 3.78 

 (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

รวม 3.71 3.76 4.40 4.00 3.80 

  (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
หมายเหต:ุ  คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 มากทีสุ่ด, 3.50 - 4.49 มาก, 2.50 - 3.49 ปานกลาง, 1.50 - 2.49 นอย, 1.00- 1.49 นอยที่สุด 

 
  จากตารางท่ี 31 พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานชองทางการใหบริการ
โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.80 โดยผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 20-30 ป ใหความสําคัญตอ
ปจจัยดานชองทางการใหบริการอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย 3.71 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาปจจัยยอยที่
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 20-30 ป ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก ทําเลท่ีต้ังของธนาคาร 
สะดวกในการติดตอ มีคาเฉลี่ย 4.18 มีบริการติดตอทางอินเตอรเน็ต มีคาเฉลี่ย 3.76 มีบริการสอบถาม
ทางโทรศัพท มีคาเฉลี่ย 3.65 ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลางไดแก มีบริเวณท่ีจอดรถ
เพียงพอ มีคาเฉลี่ย 3.26 ตามลําดับ 
  ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 31-40 ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานชองทางการใหบริการอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.76 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 31-40 ป ให
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ความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก มีบริการสอบถามทางโทรศัพท มีคาเฉลี่ย 3.88 ทําเลท่ีต้ังของ
ธนาคาร สะดวกในการติดตอ มีคาเฉลี่ย 3.80 มีบริการติดตอทางอินเตอรเน็ต มีคาเฉลี่ย 3.78 และมี
บริเวณที่จอดรถเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 3.59 ตามลําดับ 
            ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41-50 ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานชองทางการใหบริการอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.40 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 41-50 ป ให
ความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุดไดแก ทําเลที่ต้ังของธนาคาร สะดวกในการติดตอ มีคาเฉลี่ย 
4.83 มีบริเวณที่จอดรถเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 4.63 ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก  มีบริการ
ติดตอทางอินเตอรเน็ต มีคาเฉลี่ย 4.13 และมีบริการสอบถามทางโทรศัพท มีคาเฉลี่ย 4.00 ตามลําดับ 
         ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 50 ปข้ึนไป ใหความสําคัญตอปจจัยดานชองทางการใหบริการอยู
ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.40 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 50 ปข้ึนไป 
ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากที่สุดไดแก ทําเลท่ีต้ังของธนาคาร สะดวกในการติดตอและมี
บริเวณที่จอดรถเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 5.00 ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลางไดแก  มีบริการ
ติดตอทางอินเตอรเน็ตและมีบริการสอบถามทางโทรศัพท มีคาเฉลี่ย 3.00 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 32 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอการตดัสินใจ
ในการเลอืกใชบรกิารสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัย จําแนกตามอายุ 
 

 อายุ  

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 20-30 ป 31-40 ป 41-50 ป 50 ป ข้ึนไป  

 
คาเฉลี่ย 

(แปลผล) 
คาเฉลี่ย 

(แปลผล) 
คาเฉล่ีย 

(แปลผล) 
คาเฉล่ีย 

(แปลผล) 
คาเฉลี่ย 

(แปลผล) 

มีพนักงานธนาคารใหคําแนะนํา 3.78 3.75 3.50 2.00 3.70 

นอกสถานที ่ (มาก) (มาก) (มาก) (นอย) (มาก) 

ไดรับการแนะนําจากผูที่เคย 3.91 3.63 3.67 2.00 3.73 

มาใชบริการ (มาก) (มาก) (มาก) (นอย) (มาก) 

มีสวนลดหรือยกเวนคาธรรมเนียม 4.16 3.78 3.43 4.00 3.94 

ตาง ๆ ในชวงเวลาพิเศษ (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ 3.95 3.59 3.37 2.00 3.72 

ผานสื่อตาง ๆ  (มาก) (มาก) (มาก) (นอย) (มาก) 

รวม 3.95 3.69 3.49 2.50 3.77 

  (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 
หมายเหต:ุ  คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 มากทีสุ่ด, 3.50 - 4.49 มาก, 2.50 - 3.49 ปานกลาง, 1.50 - 2.49 นอย, 1.00- 1.49 นอยที่สุด 

 
  จากตารางท่ี 32 พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.77 โดยผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 20-30 ป ใหความสําคัญตอ
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย 3.95 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาปจจัยยอยที่
ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 20-30 ป ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก มีสวนลดหรือยกเวน
คาธรรมเนียมตาง ๆ ในชวงเวลาพิเศษ มีคาเฉลี่ย  4.16 มีการโฆษณา ประชาสัมพันธผานส่ือตาง ๆมี
คาเฉลี่ย 3.95 ไดรับการแนะนําจากผูท่ีเคยมาใชบริการ มีคาเฉลี่ย 3.91 และมีพนักงานธนาคารให
คําแนะนํานอกสถานที่ มีคาเฉลี่ย 3.78 ตามลําดับ 
  ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 31-40 ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาดอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.69 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 31-40 ป ให
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ความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก มีสวนลดหรือยกเวนคาธรรมเนียมตาง ๆ ในชวงเวลาพิเศษ     
มีคาเฉลี่ย 3.78 มีพนักงานธนาคารใหคําแนะนํานอกสถานท่ี มีคาเฉลี่ย 3.75 ไดรับการแนะนําจากผูท่ีเคย
มาใชบริการ มีคาเฉลี่ย 3.63 และมีการโฆษณา ประชาสัมพันธผานส่ือตาง ๆ มีคาเฉลี่ย 3.59  ตามลําดับ 
       ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 41-50 ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาดอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.49 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 41-50 ป ให
ความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก ไดรับแนะนําจากผูที่ เคยมาใชบริการ มีคาเฉลี่ย 3.67                
มีพนักงานธนาคารใหคําแนะนํานอกสถานท่ี มีคาเฉลี่ย 3.50  มีสวนลดหรือยกเวนคาธรรมเนียมตาง ๆ 
ในชวงเวลาพิเศษ มีคาเฉลี่ย 3.43 และมีการโฆษณา ประชาสัมพันธผานส่ือตาง ๆ มีคาเฉลี่ย 3.37 
ตามลําดับ 
       ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 50 ปข้ึนไป ใหความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาดอยู
ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 2.50 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 50 ปข้ึนไป 
ใหความสําคัญมีคาเฉล่ียในระดับมากไดแก มีสวนลดหรือยกเวนคาธรรมเนียมตาง ๆ ในชวงเวลาพิเศษ 
มีคาเฉลี่ย 4.00 ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับนอยไดแก  มีพนักงานธนาคารไดคําแนะนํานอก
สถานที่  ไดรับการแนะนําจากผู ท่ีเคยใชบริการและมีการโฆษณา ประชาสัมพันธผานส่ือตาง ๆ             
มีคาเฉลี่ย 2.00 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 33 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญของปจจัยดานพนกังานท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการ
เลือกใชบรกิารสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัย จาํแนกตามอายุ 
 

 อายุ  

ปจจัยดานพนักงาน 20-30 ป 31-40 ป 41-50 ป 50 ป ข้ึนไป  

 
คาเฉลี่ย 

(แปลผล) 
คาเฉล่ีย 

(แปลผล) 
คาเฉล่ีย 

(แปลผล) 
คาเฉล่ีย 

(แปลผล) 
คาเฉลี่ย 

(แปลผล) 

พนักงานใหคําแนะนํา และคําปรึกษา 4.02 4.25 4.60 4.00 4.16 

อยางถกูตอง โดยใชภาษาท่ีเขาใจไดงาย (มาก) (มาก) (มากที่สดุ) (มาก) (มาก) 

พนักงานมีความรู และความสามารถ 4.13 4.06 4.53 4.00 4.13 

ในการใหบริการ (มาก) (มาก) (มากที่สดุ) (มาก) (มาก) 

พนักงานมีความนาเชื่อถือ 4.10 3.95 4.27 4.00 4.05 

 (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

พนักงานมีความจริงใจ มีมนุษยสัมพันธ 4.45 4.17 4.73 5.00 4.38 

และมารยาทที่ดใีนการใหบริการ (มาก) (มาก) (มากที่สดุ) (มากท่ีสดุ) (มาก) 

พนักงานใหบริการแกลกูคาอยางเสมอภาค 4.34 4.11 4.57 5.00 4.29 

 (มาก) (มาก) (มากที่สดุ) (มากท่ีสดุ) (มาก) 

มีพนักงานใหบริการอยางเพียงพอ 4.19 4.03 4.73 5.00 4.19 

 (มาก) (มาก) (มากที่สดุ) (มากท่ีสดุ) (มาก) 

รวม 4.21 4.10 4.57 4.50 4.20 

  (มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มาก) 
หมายเหต:ุ  คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 มากทีสุ่ด, 3.50 - 4.49 มาก, 2.50 - 3.49 ปานกลาง, 1.50 - 2.49 นอย, 1.00- 1.49 นอยที่สุด 

 
   จากตารางท่ี 33 พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานพนักงานโดยรวมอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.20 โดยผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 20-30 ป ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
พนักงานอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย 4.21 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 
20-30 ป ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก พนักงานมีความจริงใจ มีมนุษยสัมพันธ และ
มารยาทท่ีดีในการใหบริการ มีคาเฉลี่ย 4.45 พนักงานใหบริการแกลูกคาอยางเสมอภาค มีคาเฉลี่ย 4.34 
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มีพนักงานใหบริการอยางเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 4.19 พนักงานมีความรูและความสามารถในการใหบริการ 
มีคาเฉลี่ย 4.13 พนักงานมีความนาเช่ือถือ มีคาเฉลี่ย 4.10 และพนักงานใหคําแนะนําและคําปรึกษาอยาง
ถูกตองโดยใชภาษาที่เขาใจไดงาย มีคาเฉลี่ย 4.02 ตามลําดับ 
   ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 31-40 ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานพนักงานอยูในระดับมาก     
มีคาเฉลี่ย 4.10 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 31-40 ป ใหความสําคัญ
มีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก  พนักงานใหคําแนะนําและคําปรึกษาอยางถูกตองโดยใชภาษาที่เขาใจได
งาย มีคาเฉลี่ย 4.25 พนักงานมีความจริงใจ มีมนุษยสัมพันธและมารยาทท่ีดีในการใชบริการ มีคาเฉลี่ย 
4.17 พนักงานใหบริการแกลูกคาอยางเสมอภาค มีคาเฉลี่ย 4.11 พนักงานมีความรูและความสามารถใน
การบริการ มีคาเฉลี่ย 4.06  มีพนักงานใหบริการอยางเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 4.03 และพนักงานมีความ
นาเช่ือถือ มีคาเฉลี่ย 3.95ตามลําดับ 
         ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 41-50 ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานพนักงานอยูในระดับมาก
ท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.57 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41-50 ป ให
ความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุดไดแก พนักงานมีความจริงใจมีมนุษยสัมพันธและมารยาททีด่ใีน
การใหบริการและมีพนักงานใหบริการอยางเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 4.73  พนักงานใหคําแนะนํา และ
คําปรึกษาอยางถูกตอง โดยใชภาษาที่เขาใจไดงาย มีคาเฉลี่ย 4.60  พนักงานใหบริการแกลูกคาอยาง
เสมอภาค มีคาเฉลี่ย 4.57 พนักงานมีความรู และความสามารถในการใหบริการ มีคาเฉลี่ย 4.53 และ
พนักงานมีความนาเช่ือถือ มีคาเฉลี่ย 4.27 ตามลําดับ 
          ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 50 ปข้ึนไป ใหความสําคัญตอปจจัยดานพนักงานอยูในระดับมาก
ท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.50 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 50 ปข้ึนไป ให
ความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุดไดแก พนักงานมีความจริงใจ มีมนุษยสัมพันธ และมารยาทท่ีดี
ในการใหบริการ พนักงานใหบริการแกลูกคาอยางเสมอภาคและมีพนักงานใหบริการอยางเพียงพอ มี
คาเฉลี่ย 5.00 ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก พนักงานใหคําแนะนําและคําปรึกษาอยาง
ถูกตอง โดยใชภาษาท่ีเขาใจไดงาย พนักงานมีความรู และความสามารถในการใหบริการและพนักงานมี
ความนาเชือถือ มีคาเฉลี่ย 4.00 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 34  แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญของปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจในการเลอืกใชบรกิารสินเชือ่เพ่ือท่ีอยูอาศัย จําแนกตามอาย ุ
 

 อายุ  

ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 20-30 ป 31-40 ป 41-50 ป 50 ป ข้ึนไป  

 
คาเฉลี่ย 

(แปลผล) 
คาเฉลี่ย 

(แปลผล) 
คาเฉล่ีย 

(แปลผล) 
คาเฉล่ีย 

(แปลผล) 
คาเฉลี่ย 

(แปลผล) 

ภายในธนาคารมีเครื่องมือและอุปกรณ 4.05 3.70 4.03 4.00 3.91 

สํานักงานท่ีทันสมัย (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ภายในธนาคารมีบรรยากาศท่ีดี ตกแตง 3.70 3.57 4.17 4.00 3.69 

ทันสมัยและสวยงาม (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ภายในธนาคารมีความเปนระเบียบ เชน  3.97 3.60 4.23 4.00 3.85 

การจดัวางอุปกรณ เอกสารการขอสินเชื่อ  
และปายสัญลกัษณตางๆ  

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ความมีชื่อเสียงและภาพพจนของธนาคาร 4.13 4.00 4.47 4.00 4.11 

 (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ภายในธนาคารมีสิ่งอํานวยความสะดวก 3.60 3.63 3.80 3.00 3.61 

เชน โทรทัศน นํ้าดื่ม ชา กาแฟ หนังสือพิมพ 
วารสารตาง ๆ เกาอ้ีน่ัง และหองนํ้า 

(มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

รวม 3.89 3.70 4.14 3.80 3.83 

  (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
หมายเหต:ุ  คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 มากทีสุ่ด, 3.50 - 4.49 มาก, 2.50 - 3.49 ปานกลาง, 1.50 - 2.49 นอย, 1.00- 1.49 นอยที่สุด 

 
  จากตารางที่ 34 พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ
โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.83 โดยผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 20-30 ป ใหความสําคัญตอ
ปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย 3.89 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาปจจัยยอยที่
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 20-30 ป ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก ความมีช่ือเสียงและ
ภาพพจนของธนาคาร มีคาเฉลี่ย 4.13  ภายในธนาคารมีเครื่องมือและอุปกรณสํานักงานท่ีทันสมัย         
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มีคาเฉลี่ย 4.05 ภายในธนาคารมีความเปนระเบียบเชน การจัดวางอุปกรณเอกสาร การขอสินเช่ือ และ
ปายสัญลักษณตาง ๆ มีคาเฉลี่ย 3.97  ภายในธนาคารมีบรรยากาศท่ีดีตกแตงทันสมัยและสวยงาม           
มีคาเฉลี่ย 3.70 และภายในธนาคารมีส่ิงอํานวยความสะดวก เชน โทรทัศน น้ําดื่ม กาแฟ หนังสือพิมพ 
วารสารตางๆ เกาอ้ีและหองนํ้า มีคาเฉลี่ย 3.60 ตามลําดับ 
  ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 31-40 ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพอยู
ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.70 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 31-40 ป 
ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก  ความมีช่ือเสียงและภาพพจนของธนาคาร มีคาเฉลี่ย 4.00 
ภายในธนาคารมีเครื่องมือและอุปกรณสํานักงานที่ทันสมัย มีคาเฉลี่ย 3.70 ภายในธนาคารมีส่ิงอํานวย
ความสะดวก เชน โทรทัศน น้ําดื่ม ชา กาแฟ หนังสือพิมพ วารสารตาง ๆ เกาอ้ีนั่งและหองน้ํา มีคาเฉลี่ย 
3.63 ภายในธนาคารมีความเปนระเบียบเชน การจัดวางอุปกรณ เอกสารการขอสินเช่ือ และปาย
สัญลักษณตาง ๆ มีคาเฉลี่ย 3.60 และภายในธนาตคารมีบรรยากาศที่ดีตกแตงทันสมัยและสวยงาม        
มีคาเฉลี่ย 3.57 ตามลําดับ 
            ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41-50 ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.14 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 41-50 ป ให
ความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก  ความมีช่ือเสียงและภาพพจนของธนาคาร มีคาเฉลี่ย 4.47 
ภายในธนาคารมีความเปนระเบียบเชน การจัดวางอุปกรณ เอกสารการขอสินเช่ือและปายสัญลักษณตาง 
ๆ มีคาเฉลี่ย 4.23  ภายในธนาคารมีบรรยากาศที่ดีตกแตงทันสมัยและสวยงาม มีคาเฉลี่ย 4.17  ภายใน
ธนาคารมีเครื่องมือและอุปกรณสํานักงานที่ทันสมัย มีคาเฉลี่ย 4.03 และภายในธนาคารมีส่ิงท่ีอํานวย
ความสะดวก เชน โทรทัศน น้ําดื่ม ชา กาแฟ หนังสือพิมพ วารสารตาง ๆ เกาอ้ีนั่งและหองน้ํา มีคาเฉลี่ย 
3.80 ตามลําดับ 
            ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 50 ปข้ึนไป ใหความสําคัญตอปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพอยู
ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.80 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 50 ปข้ึนไป  
ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก ภายในธนาคารมีเครื่องมือและอุปกรณสํานักงานท่ีทันสมัย  
ภายในธนาคารมีบรรยากาศที่ดีตกแตงทันสมัยและสวยงาม ภายในธนาคารมีความเปนระเบียบ เชน การ
จัดวางอุปกรณ เอกสารการขอสินเช่ือและปายสัญลักษณตาง ๆ และความมีชื่อเสียงและภาพพจนิ์ของ
ธนาคาร มีคาเฉลี่ย 4.00 ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางไดแก ภายในธนาคารมีส่ิงอํานวย
ความสะดวก เชน โทรทัศน น้ําดื่ม ชา กาแฟ หนังสือพิมพ วารสารตาง ๆ เกาอ้ีนั่งและหองน้ํา มีคาเฉลี่ย 
3.00 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 35 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญของปจจัยดานกระบวนการใหบรกิารที่มีผลตอการ
ตัดสินใจในการเลอืกใชบรกิารสินเชือ่เพ่ือท่ีอยูอาศัย จําแนกตามอายุ 
 

 อายุ  

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 20-30 ป 31-40 ป 41-50 ป 50 ป ข้ึนไป  

 
คาเฉลี่ย 

(แปลผล) 
คาเฉล่ีย 

(แปลผล) 
คาเฉล่ีย 

(แปลผล) 
คาเฉล่ีย 

(แปลผล) 
คาเฉลี่ย 

(แปลผล) 

พนักงานสามารถแจงผลพิจารณา 4.20 3.92 4.60 4.00 4.12 

เบื้องตนใหทราบ (มาก) (มาก) (มากที่สดุ) (มาก) (มาก) 

เอกสารประกอบคําขอสินเชื่อเหมาะกับ 4.17 3.98 4.73 4.00 4.14 

การขอใชบริการ (มาก) (มาก) (มากที่สดุ) (มาก) (มาก) 

มีระบบการทํางานท่ีเปนมาตรฐาน 4.19 4.08 4.60 4.00 4.18 

เดียวกันทุกสาขา (มาก) (มาก) (มากที่สดุ) (มาก) (มาก) 

ข้ันตอนการขออนุมัติสินเชื่อไมยุงยาก 4.26 4.09 4.53 5.00 4.23 

 (มาก) (มาก) (มากที่สดุ) (มากท่ีสดุ) (มาก) 

รวม 4.21 4.02 4.62 4.25 4.17 

  (มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) 
หมายเหต:ุ  คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 มากทีสุ่ด, 3.50 - 4.49 มาก, 2.50 - 3.49 ปานกลาง, 1.50 - 2.49 นอย, 1.00- 1.49 นอยที่สุด 

 
  จากตารางท่ี 35 พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานกระบวนการใหบริการ
โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.17 โดยผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 20-30 ป ใหความสําคัญตอ
ปจจัยดานกระบวนการใหบริการอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย 4.21 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาปจจัยยอยที่
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากไดแก ข้ันตอนการขออนุมัติสินเช่ือไม
ยุงยาก มีคาเฉลี่ย 4.26  พนักงานสามารถแจงผลพิจารณาเบื้องตนใหทราบ มีคาเฉลี่ย 4.20 มีระบบการ
ทํางานที่เปนมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา มีคาเฉลี่ย 4.19 และเอกสารประกอบคําขอสินเช่ือเหมาะกับการ
ขอใชบริการมีคาเฉลี่ย 4.17 ตามลําดับ 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31-40 ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานกระบวนการใหบริการอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.02 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 31-40 ป ให
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ความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก  ข้ันตอนการขออนุมัติสินเช่ือไมยุงยาก มีคาเฉลี่ย 4.09 มีระบบ
การทํางานที่เปนมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา มีคาเฉลี่ย 4.08  เอกสารประกอบคําขอสินเช่ือเหมาะกับการ
ขอใชบริการ มีคาเฉลี่ย 3.98 และพนักงานสามารถแจงผลพิจารณาเบื้องตนใหทราบ มีคาเฉลี่ย 3.92 
ตามลําดับ 
        ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41-50 ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานกระบวนการใหบริการอยูใน
ระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.62 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41-50 ป 
ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากที่สุดไดแก เอกสารประกอบคําขอสินเช่ือเหมาะกับการขอใช
บริการ มีคาเฉลี่ย 4.73 พนักงานสามารถแจงผลการพิจารณาเบ้ืองตนใหทราบและมีระบบการทํางานท่ี
เปนมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา มีคาเฉลี่ย 4.60 และข้ันตอนการขออนุมัติสินเช่ือไมยุงยาก มีคาเฉลี่ย 
4.53 ตามลําดับ 
         ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 50 ปข้ึนไป ใหความสําคัญตอปจจัยดานกระบวนการใหบริการอยู
ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.25 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 50 ปข้ึนไป  
ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากที่สุดไดแก ข้ันตอนการขออนุมัติสินเช่ือไมยุงยาก มีคาเฉลี่ย 5.00 
ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก พนักงานสามารถแจงผลพิจารณาเบื้องตนใหทราบ เอกสาร
ประกอบคําขอสินเช่ือเหมาะกับการขอใชบริการและมีระบบการทํางานที่เปนมาตรฐานเดียวกันทุก
สาขา มีคาเฉลี่ย 4.00 ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 



 

 

55 

 

ตารางที่ 36 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญของปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการ
เลือกใชบรกิารสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัย จาํแนกตามระดับการศึกษา 
 

 ระดับการศึกษา  

 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ ต่ํากวาปริญญาตร ี

ปริญญาตรี 
หรือเทียบเทา 

ปริญญาโท 
หรือเทียบเทา  

 คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

วงเงินสินเชื่อที่ธนาคารอนุมัต ิ 4.74 4.04 4.34 4.23 

 (มากท่ีสดุ) (มาก) (มาก) (มาก) 

ระยะเวลาในการผอนชาํระ 4.11 4.02 4.14  4.08 
 (มาก) (มาก) (มาก)  (มาก) 

การประเมินราคาหลกัทรัพย 3.95 4.38 3.81 3.84 
 (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

เอกสารท่ีใชประกอบในการขอ 3.37 3.26 3.77 3.47 

สินเชื่อ (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 

มีบริการท่ีครบวงจร 4.00 3.93 4.19 4.03 

 (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

รวม 4.03 3.93 4.05 3.93 

  (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
หมายเหต:ุ  คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 มากทีสุ่ด, 3.50 - 4.49 มาก, 2.50 - 3.49 ปานกลาง, 1.50 - 2.49 นอย, 1.00- 1.49 นอยที่สุด 

 
  จากตารางที่ 36 พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑโดยรวมอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ย  3.93 โดยผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรีใหความสําคัญ
ตอปจจัยดานผลิตภัณฑอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย  4.03   ซ่ึงในรายละเอียดพบวาปจจัยยอยที่ผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรีใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากที่สุด ไดแก 
วงเงินสินเช่ือที่ธนาคารอนุมัติ มีคาเฉลี่ย 4.74 และในรายละเอียดยอยปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามตํ่า
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กวาปริญญาตรีใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก ระยะเวลาในการผอนชําระ มีคาเฉลี่ย 4.11 มี
บริการที่ครบวงจร มีคาเฉลี่ย 4.00 และการประเมินราคาหลักทรัพย มีคาเฉลี่ย 3.95 ตามลําดับ 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.93 ซ่ึงในรายละเอียดพบวามีปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถาม ที่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมาก ไดแกการประเมินราคาหลักทรัพย มีคาเฉลี่ย 4.38   
วงเงินสินเช่ือที่ธนาคารอนุมัติ มีคาเฉลี่ย 4.04 ระยะเวลาในการผอนชําระ มีคาเฉลี่ย 4.02  ในรายละเอียด
พบวามีปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับ
ปานกลางไดแก เอกสารที่ใชประกอบในการขอสินเช่ือ มีคาเฉลี่ย 3.26  ตามลําดับ 
  ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
ผลิตภัณฑในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.05 ซ่ึงในรายละเอียดพบวามีปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามที่มี
การศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรีใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก วงเงินสินเช่ือที่ธนาคาร
อนุมัติ มีคาเฉลี่ย 4.34 ระยะเวลาในการผอนชําระ มีคาเฉลี่ย 4.14 การประเมินราคาหลักทรัพย มีคาเฉลี่ย 
3.81 และมีบริการที่ครบวงจร มีคาเฉลี่ย 3.77  ตามลําดับ 
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ตารางที่ 37 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญของปจจัยดานราคาท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลอืกใช
บรกิารสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัย จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

 ระดับการศึกษา  

 
ปจจัยดานราคา ต่ํากวาปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 
หรือเทียบเทา 

ปริญญาโท 
หรือเทียบเทา  

 คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

อัตราดอกเบี้ย 5.00 4.54 4.81 4.69 

 (มากที่สดุ) (มากที่สดุ) (มากท่ีสดุ) (มากที่สดุ) 

คาธรรมเนียมประเมินราคาหลกัทรัพย 4.58 3.96 4.39  4.19 
 (มากที่สดุ) (มาก) (มาก)  (มาก) 

คาธรรมเนียมจัดการเงินกู 4.58 4.06 4.35 4.23 
 (มากที่สดุ) (มาก) (มาก) (มาก) 

คาประกันอัคคีภยั 4.32 3.86 3.84 3.90 

 (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

จํานวนเงินที่ผอนตองวด 4.53 4.06 4.01 4.09 

 (มากที่สดุ) (มาก) (มาก) (มาก) 

รวม 4.60 4.10 4.28 4.22 

  (มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) (มาก) 
หมายเหต:ุ  คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 มากทีสุ่ด, 3.50 - 4.49 มาก, 2.50 - 3.49 ปานกลาง, 1.50 - 2.49 นอย, 1.00- 1.49 นอยที่สุด 

 
  จากตารางท่ี 37   พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานราคาโดยรวมอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.22 โดยผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรีใหความสําคัญ
ตอปจจัยดานราคาอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.60   ซ่ึงในรายละเอียดพบวาปจจัยยอยที่ผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรีใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากที่สุด ไดแก 
อัตราดอกเบี้ย มีคาเฉลี่ย 5.00  คาธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพยและคาธรรมเนียมจัดการเงินกู มี
คาเฉลี่ย 4.58   จํานวนเงินที่ผอนตองวด มีคาเฉลี่ย 4.53   และในรายละเอียดพบวาปจจัยยอยที่ผูตอบ
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แบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรีใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก  คา
ประกันอัคคีภัย มีคาเฉลี่ย 4.32 ตามลําดับ      
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีใหความสําคัญตอปจจัย ดานราคาอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.10 ซ่ึงในรายละเอียดพบวามีปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถาม ที่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ใหความสําคัญมีคาเฉล่ียในระดับมากที่สุด ไดแกอัตราดอกเบี้ย มีคาเฉลี่ย 4.54  ใน
รายละเอียดพบวามีปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถาม ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี ใหความสําคัญมี
คาเฉลี่ยในระดับมากไดแก  จํานวนเงินที่ผอนตองวดและคาธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพย มี
คาเฉลี่ย 4.06  คาธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพย มีคาเฉลี่ย 3.96  และคาประกันอัคคีภัย มีคาเฉลี่ย
3.86 ตามลําดับ 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี ใหความสําคัญตอปจจัยดานราคาอยู
ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.28 ซ่ึงในรายละเอียดพบวามีปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษา
ระดับสูงกวาปริญญาตรีใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากที่สุด ไดแก อัตราดอกเบ้ีย มีคาเฉลี่ย 4.81 
ในรายละเอียดพบวามีปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรีให
ความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแกคาธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพยมีคาเฉลี่ย4.39   
คาธรรมเนียมจัดการเงินกู มีคาเฉลี่ย4.35  จํานวนเงินท่ีผอนตองวด มีคาเฉลี่ย 4.01 และคาประกัน
อัคคีภัย มีคาเฉลี่ย 3.84  ตามลําดับ  
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ตารางที่ 38 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญของปจจัยดานชองทางการใหบรกิารท่ีมีผลตอการตดัสินใจ
ในการเลอืกใชบรกิารสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัย จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

 ระดับการศึกษา  

 
ปจจัยดานชองทางการใหบริการ ต่ํากวาปริญญาตร ี

ปริญญาตรี 
หรือเทียบเทา 

ปริญญาโท 
หรือเทียบเทา  

 คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ทําเลท่ีตั้งของธนาคาร สะดวกในการ 3.63 4.00 4.37 4.10 

ติดตอ (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

มีบริเวณที่จอดรถเพียงพอ 3.63 3.11 4.11 3.55 

 (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

มีบริการสอบถามทางโทรศัพท 4.21 3.47 4.01 3.75 
 (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

มีบริการตดิตอทางอินเตอรเน็ต 4.21 3.57 3.95 3.78 

 (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

รวม 3.92 3.54 4.11 3.80 

  (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
หมายเหต:ุ  คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 มากทีสุ่ด, 3.50 - 4.49 มาก, 2.50 - 3.49 ปานกลาง, 1.50 - 2.49 นอย, 1.00- 1.49 นอยที่สุด 

 
  จากตารางที่ 38   พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานชองทางการใหบริการ
โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.80 โดยผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรี
ใหความสําคัญตอปจจัยดานชองทางการใหบริการอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.92  ซ่ึงในรายละเอียด
พบวาปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรีใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยใน
ระดับมาก ไดแก มีบริการสอบถามทางโทรศัพทและมีบริการติดตอทางอินเตอรเน็ต มีคาเฉลี่ย 4.21  
ทําเลท่ีต้ังของธนาคารสะดวกในการติดตอและมีบริเวณที่จอดรถเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 3.63 ตามลําดบั 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีใหความสําคัญตอปจจัยดานชองทางการ
ใหบริการอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.54 ซ่ึงในรายละเอียดพบวามีปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถาม ที่มี
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การศึกษาระดับปริญญาตรี ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมาก ไดแก ทําเลท่ีต้ังของธนาคารสะดวก
ในการติดตอ มีคาเฉลี่ย4.00 และมีบริการติดตอทางอินเตอรเน็ต มีคาเฉลี่ย 3.57 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา
มีปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับปาน
กลางไกแก   บริการสอบถามทางโทรศัพท มีคาเฉลี่ย 3.47 และมีบริเวณที่จอดรถเพียงพอ มีคาเฉลีย่ 3.11 
ตามลําดับ 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี ใหความสําคัญตอปจจัยการเมืองอยู
ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.11 ซ่ึงในรายละเอียดพบวามีปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษา
ระดับสูงกวาปริญญาตรีใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก ทําเลท่ีต้ังของธนาคาร สะดวกใน
การติดตอ มีคาเฉลี่ย 4.37  มีบริเวณท่ีจอดรถเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 4.11 มีบริการสอบถามทางโทรศัพท มี
คาเฉลี่ย 4.01 มีบริการติดตอทางอินเตอรเน็ต มีคาเฉลี่ย 3.95  และตามลําดับ 
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ตารางที่ 39 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอการตดัสินใจ
ในการเลอืกใชบรกิารสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัย จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

 ระดับการศึกษา  

 
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

ต่ํากวาปริญญา
ตรี 

ปริญญาตรี 
หรือเทียบเทา 

ปริญญาโท 
หรือเทียบเทา  

 คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

มีพนักงานใหคําแนะนํานอกนอกสถานท่ี 3.42 3.69 3.80 3.70 

 (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

ไดรับการแนะนําจากผูที่เคยมาใชบริการ 3.63 3.72 3.78 3.72 

 (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

มีสวนลดหรือยกเวนคาธรรมเนียมตางๆ 3.58 4.01 3.96 3.94 
ในชวงเวลาพิเศษ (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

มีการโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ 3.47 3.70 3.81 3.72 

 (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

รวม 3.53 3.78 3.82 3.77 

 (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
หมายเหต:ุ  คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 มากทีสุ่ด, 3.50 - 4.49 มาก, 2.50 - 3.49 ปานกลาง, 1.50 - 2.49 นอย, 1.00- 1.49 นอยที่สุด 

 
  จากตารางท่ี 39 พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.77 โดยผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรี
ใหความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาดอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.53 ซ่ึงในรายละเอียด
พบวาปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรีใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยใน
ระดับมาก ไดแก ไดรับคําแนะนําจากผูท่ีเคยมาใชบริการ มีคาเฉลี่ย 3.63 และมีสวนลดหรือยกเวน
คาธรรมเนียมตาง ๆ ในชวงเวลาพิเศษ มีคาเฉลี่ย 3.58 ในรายละเอียดพบวาปจจัยยอยที่ผูตอบ
แบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรีใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง ไดแก มี
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การโฆษณา ประชาสัมพันธผานส่ือตาง ๆ มีคาเฉลี่ย 3.47  และมีพนักงานใหคําแนะนํานอกสถานที่ มี
คาเฉลี่ย 3.42  ตามลําดับ 
  ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีใหความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริม
การตลาดอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.78 ซ่ึงในรายละเอียดพบวามีปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถาม ที่มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี  ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมาก  ไดแกมีสวนลดหรือยกเวน
คาธรรมเนียม ตางๆ ในชวงเวลาพิเศษ มีคาเฉลี่ย 4.01 ไดรับการแนะนําจากผูที่เคยมาใชบริการ มี
คาเฉลี่ย 3.72 มีการโฆษณา ประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ มีคาเฉลี่ย 3.70 และมีพนักงานใหคําแนะนํา
นอกสถานท่ี มีคาเฉลี่ย 3.69  ตามลําดับ 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี ใหความสําคัญตอปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาดอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.82 ซ่ึงในรายละเอียดพบวามีปจจัยยอยที่ผูตอบ
แบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรีใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมาก ไดแก            
มีสวนลดหรือยกเวนคาธรรมเนียม ตางๆ ในชวงเวลาพิเศษ มีคาเฉลี่ย 3.96 มีการโฆษณาประชาสัมพันธ
ผานส่ือตาง ๆ มีคาเฉลี่ย 3.81  มีพนักงานใหคําแนะนํานอกสถานที่ มีคาเฉลี่ย 3.80 ไดรับการแนะนําจาก
ผูท่ีเคยใชบริการ มีคาเฉลี่ย 3.78 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 40 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญของปจจัยดานพนกังานท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการ
เลือกใชบรกิารสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัย จาํแนกตามระดับการศึกษา 
 

 ระดับการศึกษา  

 
ปจจัยดานพนักงาน 

ต่ํากวาปริญญา
ตรี 

ปริญญาตรี 
หรือเทียบเทา 

ปริญญาโท 
หรือเทียบเทา  

 คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

พนักงานใหคําแนะนํา และคําปรึกษา 4.95 4.02 4.12 4.16 

อยางถกูตองโดยใชภาษาท่ีเขาใจไดงาย (มากที่สดุ) (มาก) (มาก) (มาก) 

พนักงานมีความรู และความสามารถ 4.16 4.08 4.19 4.13 

ในการใหบริการ  (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

พนักงานมีความนาเชื่อถือ 4.11 4.07 4.01 4.05 
 (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

พนักงานมีความจริงใจ มีมนุษยสัมพันธ 4.53 4.23 4.53 4.38 

และมารยาทที่ดใีนการใหบริการ (มากที่สดุ) (มาก) (มากที่สดุ) (มาก) 

มีพนักงานใหบริการแกลูกคาอยางเสมอภาค 4.37 4.22 4.35 4.29 

 (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ปจจัยดานพนักงานใหบริการอยางเพียงพอ 4.32 4.18 4.17 4.19 

 (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

รวม  4.41 4.13 4.23 4.20 

 (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
หมายเหต:ุ  คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 มากทีสุ่ด, 3.50 - 4.49 มาก, 2.50 - 3.49 ปานกลาง, 1.50 - 2.49 นอย, 1.00- 1.49 นอยที่สุด 

 
  จากตารางที่ 40 พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานพนักงานโดยรวมอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.20 โดยผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรีใหความสําคัญ
ตอปจจัยดานพนักงานอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 4.41    ซ่ึงในรายละเอียดพบวาปจจัยยอยท่ีผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรีใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากที่สุด ไดแก 
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พนักงานใหคําแนะนํา และคําปรึกษาอยางถูกตอง โดยใชภาษีที่เขาใจไดงาย มีคาเฉลี่ย 4.95พนักงานมี
ความจริงใจ มีมนุษยสัมพันธและมารยาทท่ีดีในการใหบริการ มีคาเฉลี่ย 4.53  ซ่ึงในรายละเอียดพบวา
ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรีใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับ
มากไดแก มีพนักงานใหบริการแกลูกคาอยางเสมอภาค มีคาเฉลี่ย 4.37  ปจจัยดานพนักงานใหบริการ
อยางเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 4.32  พนักงานมีความรูและความสามารถในการใหบริการมีคาเฉลี่ย 4.16 และ
พนักงานมีความนาเช่ือถือ มีคาเฉลี่ย 4.11 ตามลําดับ 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีใหความสําคัญตอปจจัยดานพนักงานอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.13 ซ่ึงในรายละเอียดพบวามีปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถาม ที่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมาก ไดแก พนักงานมีความจริงใจ มีมนุษยสัมพันธและ
มารยาทที่ดีในการใหบริการ มีคาเฉลี่ย 4.23   มีพนักงานบริการลูกคาอยางเสมอภาค มีคาเฉลี่ย 4.22 
ปจจัยดานพนักงานใหบริการอยางเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 4.18  พนักงานมีความรูและความสามารถในการ
ใหบริการ มีคาเฉลี่ย 4.08 พนักงานมีความนาเช่ือถือ มีคาเฉลี่ย 4.07 และพนักงานใหคําแนะนําและ
คําปรึกษาอยางถูกตองโดยใชภาษาที่เขาใจไดงาย มีคาเฉลี่ย 4.02 ตามลําดับ 
 ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
พนักงานอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.23 ซ่ึงในรายละเอียดพบวามีปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามที่มี
การศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรีใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากที่สุด ไดแก พนักงานมีความ
จริงใจ มีมนุษยสัมพันธและมารยาทที่ดีในการใหบรกิาร มีคาเฉลี่ย 4.53  ซ่ึงในรายละเอียดพบวามีปจจัย
ยอยที่ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรีใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมาก
ไดแก  มีพนักงานบริการลูกคาอยางเสมอ มีคาเฉลี่ย 4.35 พนักงานมีความรูความสามารถ ในการ
ใหบริการมีคาเฉลี่ย 4.19 ปจจัยดานพนักงานใหบริการอยางเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 4.17 พนักงานให
คําแนะนําและคําปรึกษาอยางถูกตองโดยใชภาษาที่เขาใจไดงาย มีคาเฉลี่ย 4.12 และพนักงานมีความ
นาเช่ือถือ มีคาเฉลี่ย 4.01ตาม ตามลําดับ 
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ตารางที่ 41 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญของปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพที่มีผลตอการ
ตัดสินใจในการเลอืกใชบรกิารสินเชือ่เพ่ือท่ีอยูอาศัย จําแนกตามระดับการศกึษา 
 

 ระดับการศึกษา  

 
ปจจัยดานส่ิงแวดลอม 

ต่ํากวาปริญญา
ตรี 

ปริญญาตรี 
หรือเทียบเทา 

ปริญญาโท 
หรือเทียบเทา  

ทางกายภาพ คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ภายในธนาคารมีเครื่องมือและอุปกรณ 3.84 3.74 4.16 3.91 

สํานักงานท่ีทันสมัย (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ภายในธนาคารมีบรรยากาศท่ีดีตกแตง 3.79 3.44 4.01 3.69 

ทันสมัยและสวยงาม (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

ภายในธนาคารมีความเปนระเบียบ  เชน 4.11 3.77 3.87 3.85 

การจดัวางอุปกรณเอกสารการขอสินเชื่อ 
และปายสัญลกัษณตางๆ 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ความมีชื่อเสียงและภาพพจนของธนาคาร 4.16 4.21 3.95 4.11 

  (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ภายในธนาคารมีสิ่งอํานวยความสะดวก 3.84 3.42 3.81 3.61 

เชน โทรทัศน นํ้าดื่ม ชา กาแฟ หนังสือพิมพ 
วารสารตางๆ เกาอ้ีน่ังพัก และหองนํ้า 

(มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

รวม 3.95 3.72 3.96 3.83 

 (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
หมายเหต:ุ  คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 มากทีสุ่ด, 3.50 - 4.49 มาก, 2.50 - 3.49 ปานกลาง, 1.50 - 2.49 นอย, 1.00- 1.49 นอยที่สุด 

 
  จากตารางที่ 41 พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ  
โดยรวมอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย 3.83 โดยผูตอบแบบสอบถาม ท่ีมีการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรี
ใหความสําคัญตอใหความสําคัญตอปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ โดยรวมอยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ย 3.95 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญา
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ตรีใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก  ความมีเช่ือเสียง และภาพพจนของธนาคาร มีคาเฉลี่ย 4.16  
ภายในธนาคารมีความเปนระเบียบ เชน การจัดวางอุปกรณ เอกสารการขอสินเช่ือและปายสัญลักษณ
ตาง ๆ  มีคาเฉลี่ย 4.11 ภายในธนาคารมีเครื่องมือและอุปกรณสํานักงานท่ีทันสมัยและภายในธนาคารมี
ส่ิงอํานวยความสะดวกเชน โทรทัศน น้ําดื่ม ชา กาแฟ หนังสือพิมพ วารสารตาง ๆ เกาอ้ีนั่งพัก และ
หองน้ํา มีคาเฉลี่ย 3.84  ภายในธนาคารมีบรรยากาศที่ดีตกแตงทันสมัยและสวยงาม มีคาเฉลี่ย 3.79 
ตามลําดับ 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีใหความสําคัญความสําคัญตอปจจัยดาน
ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ  โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.72 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาปจจัยยอยที่
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก ความมีเช่ือเสียง 
และภาพพจนของธนาคาร มีคาเฉลี่ย 4.21  ภายในธนาคารมีความเปนระเบียบ เชน การจัดวางอุปกรณ 
เอกสารการขอสินเชื่อและปายสัญลักษณตางๆ  มีคาเฉลี่ย 3.77   ภายในธนาคารมีเครื่องมือและ อุปกรณ
สํานักงานที่ทันสมัย  มีคาเฉลี่ย 3.74  ภายในธนาคารมีบรรยากาศที่ดีตกแตงทันสมัยและสวยงาม มี
คาเฉลี่ย 3.44  และภายในธนาคารมีส่ิงอํานวยความสะดวกเชน โทรทัศน นํ้าดื่ม ชา กาแฟ หนังสือพิมพ 
วารสารตาง ๆ เกาอ้ีนั่งพักและหองน้ํา มีคาเฉลี่ย 3.42 ตามลําดับ 
  ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ  โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.96 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี  ใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก ภายใน
ธนาคารมีเครื่องมือและ อุปกรณสํานักงานที่ทันสมัย มีคาเฉลี่ย 4.16  ภายในมีบรรยากาศท่ีดี ตกแตง
ทันสมัยและสวยงาม มีคาเฉลี่ย 4.01 ความมีเช่ือเสียง และภาพพจนของธนาคาร มีคาเฉลี่ย 3.95  ภายใน
ธนาคารมีความเปนระเบียบ เชน การจัดวางอุปกรณเอกสารการขอสินเช่ือและปายสัญลักษณตาง ๆ  มี
คาเฉลี่ย 3.87 และภายในธนาคารมีส่ิงอํานวยความสะดวกเชน โทรทัศน น้ําดื่ม ชา กาแฟ หนังสือพิมพ 
วารสารตาง ๆ เกาอ้ีนั่งพักและหองน้ํา มีคาเฉลี่ย 3.81 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 42 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญของปจจัยดานกระบวนการใหบรกิารที่มีผลตอการ
ตัดสินใจในการเลอืกใชบรกิารสินเชือ่เพ่ือท่ีอยูอาศัย จําแนกตามระดับการศกึษา 
 

 ระดับการศึกษา  

 
ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 

ต่ํากวาปริญญา
ตรี 

ปริญญาตรี 
หรือเทียบเทา 

ปริญญาโท 
หรือเทียบเทา  

 คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

พนักงานสามารถแจงผลพิจารณาเบื้องตน 4.47 4.15 3.89 4.12 

ใหทราบ (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

เอกสารประกอบคําขอสินเชื่อเหมาะสม 4.47 4.02 4.20 4.14 

กับการขอใชบรกิาร (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

มีระบบการทํางานท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน 4.53 4.17 4.09 4.18 

ทุกสาขา (มากท่ีสดุ) (มาก) (มาก) (มาก) 

ข้ันตอนการขออนุมัติสินเชื่อไมยุงยาก 4.53 4.28 4.08 4.23 

 (มากท่ีสดุ) (มาก) (มาก) (มาก) 

รวม 4.50 4.16 4.07 4.17 

  (มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) (มาก) 
หมายเหต:ุ  คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 มากทีสุ่ด, 3.50 - 4.49 มาก, 2.50 - 3.49 ปานกลาง, 1.50 - 2.49 นอย, 1.00- 1.49 นอยที่สุด 

 

  จากตารางที่ 42 พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอดานกระบวนการใหบริการ 
โดยรวมอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย 4.17 โดยผูตอบแบบสอบถาม ที่มีการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรี
ใหความสําคัญตอดานกระบวนการใหบริการ โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.50 ซ่ึงใน
รายละเอียดพบวา ปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรีใหความสําคัญ
ในระดับมากที่สุดไดแก ข้ันตอนการขออนุมัติ สินเช่ือไมยุงยากและมีระบบการทํางานที่เปนมาตรฐาน
เดียวกันทุกสาขา มีคาเฉลี่ย 4.53 ในรายละเอียด พบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษา
ระดับตํ่ากวาปริญญาตรีใหความสําคัญในระดับมากไดแก  พนักงานสามารถแจงผลพิจาณาเบื้องตนให
ทราบและเอกสารประกอบคําขอสินเช่ือ เหมาะสมกับการขอใชบริการ มีคาเฉลี่ย 4.47 ตามลําดับ 
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  ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีใหความสําคัญตอดานกระบวนการ
ใหบริการ โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.16 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาปจจัยยอยท่ีผูตอบ
แบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก ข้ันตอนการขออนุมัติ 
สินเช่ือไมยุงยาก มีคาเฉลี่ย 4.28  มีระบบการทํางานท่ีเปนมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา มีคาเฉลี่ย 4.17 
พนักงานสามารถแจงผลพิจารณาเบ้ืองตนใหทราบ มีคาเฉลี่ย 4.15 และเอกสารประกอบคําขอสินเชื่อ 
เหมาะสมกับการขอใชบริการมีคาเฉลี่ย 4.02 ตามลําดับ 
     ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรใหความสําคัญตอดานกระบวนการ
ใหบริการ โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.07 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรีใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก เอกสารประกอบ
คําขอสินเช่ือ เหมาะสมกับการขอใชบริการ มีคาเฉลี่ย 4.20  มีระบบการทํางานที่เปนมาตรฐานเดียวกัน
ทุกสาขา   มีคาเฉลี่ย 4.09  ข้ันตอนการขออนุมัติสินเช่ือไมยุงยาก มีคาเฉลี่ย 4.08 และพนักงานสามารถ
แจงผลพิจารณาเบื้องตนใหทราบ มีคาเฉลี่ย 3.89  ตามลําดับ 
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ตารางที่ 43 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญของปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการ
เลือกใชบรกิารสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัย จาํแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 
 รายไดเฉลี่ยตอเดือน  

 ไมเกนิ 
15,000 บาท 

15,001-
30,000 บาท 

30,001-
50,000 บาท 

50,001-
80,000 บาท 

80,001-
100,000บาท 

 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

วงเงินสินเชื่อที่ธนาคารอนุมัต ิ 4.56 4.25 3.96 4.33 5.00 4.23 
 (มากที่สุด) (มาก) (มาก) (มาก) (มากที่สุด) (มาก) 
ระยะเวลาในการผอนชาํระ 4.42 4.04 3.86 4.33 5.00 4.08 
 (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มากที่สุด) (มาก) 
การประเมินราคาหลักประกัน 3.27 4.05 3.85 3.40 3.00 3.84 
 (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 
เอกสารทีใ่ชประกอบในการขอสินเชือ่ 2.06 3.40 4.04 3.00 3.00 3.47 
 (นอย) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
มีบริการที่ครบวงจร 4.04 3.93 4.21 4.27 4.00 4.03 
 (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

รวม 3.67 3.93 3.98 3.87 4.00 3.93 
  (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

หมายเหต:ุ  คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 มากทีสุ่ด, 3.50 - 4.49 มาก, 2.50 - 3.49 ปานกลาง, 1.50 - 2.49 นอย, 1.00- 1.49 นอยที่สุด 

 
  จากตารางท่ี 43 พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑโดยรวมอยู 
ในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 3.93   โดยผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ไมเกิน 15,000 บาท 
ใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.67 ซ่ึงในรายละเอียด พบวาปจจัย
ยอยที่ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน15,000บาท ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับ
มากที่สุดไดแก วงเงินสินเช่ือท่ีธนาคารอนุมัติ มีคาเฉลี่ย 4.56  ซ่ึงในรายละเอียด พบวาปจจัยยอยที่
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 15,000 บาท ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมาก
ไดแก ระยะเวลาในการผอนชําระ  มีคาเฉลี่ย 4.42 มีบริการที่ครบวงจร มีคาเฉลี่ย 4.04  ในรายละเอียด 
พบวาปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 15,000 บาท ใหความสําคัญ มี
คาเฉลี่ยในระดับปานกลางไดแก  การประเมินราคาหลักประกัน มีคาเฉลี่ย 3.27 ตามลําดับ   
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  ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001-30,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
ผลิตภัณฑอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.93 ซ่ึงในรายละเอียด พบวาปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามที่มี
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001-30,000 บาท ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแกวงเงินสินเช่ือที่
ธนาคารอนุมัติ มีคาเฉลี่ย 4.25 การประเมินราคาหลักประกันมีคาเฉลี่ย 4.05 ระยะเวลาในการผอนชําระ 
มีคาเฉลี่ย 4.04 และมีบริการที่ครบวงจร มีคาเฉลี่ย 3.93  ปจจัยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมี
คาเฉลี่ยในระดับกลางไดแก   เอกสารท่ีใชประกอบในการขอสินเช่ือ มีคาเฉลี่ย 3.40 ตามลําดับ 
   ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001–50,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.98 มีซ่ึงในรายละเอียด พบวาปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามทีมี่
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001–50,000 บาท ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก มีบริการครบ
วงจร มีคาเฉลี่ย 4.21 เอกสารท่ีใชประกอบในการขอสินเช่ือ มีคาเฉลี่ย 4.04 วงเงินสินเช่ือที่ธนาคาร
อนุมัติ มีคาเฉลี่ย 3.96 ระยะเวลาในการผอนชําระ มีคาเฉลี่ย 3.86 และการประเมินราคาหลักประกัน มี
คาเฉลี่ย 3.85 ตามลําดับ      
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตอเดือนสูงกวา 50,001 – 80,000 บาทใหความสําคัญตอปจจัย
ดานดานผลิตภัณฑ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.87 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาปจจัยยอยที่ผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนสูงกวา 50,001 บาทข้ึนไป ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมาก
ไดแก วงเงินสินเช่ือท่ีธนาคารอนุมัติและระยะเวลาในการผอนชําระ มีคาเฉลี่ย 4.33 มีบริการท่ีครบวงจร 
มีคาเฉลี่ย 4.27 ปจจัยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับกลางไดแก การประเมิน
ราคาหลักประกัน มีคาเฉลี่ย 3.40 และเอกสารท่ีใชประกอบในการขอสินเช่ือ มีคาเฉลี่ย 3.00 ตามลําดับ 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตอเดือนสูงกวา 80,001 – 100,000 บาทใหความสําคัญตอปจจัย
ดานดานผลิตภัณฑ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.00  ซ่ึงในรายละเอียดพบวาปจจัยยอยที่ผูตอบ
แบบสอบถามที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนสูงกวา 80,001 – 100,000 บาท ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับ
มากท่ีสุดไดแก วงเงินสินเช่ือที่ธนาคารอนุมัติและระยะเวลาในการผอนชําระ มีคาเฉลี่ย 5.00 ปจจัยที่
ผูตอบแบบสอบถาม ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมาก ไดแก  มีบริการท่ีครบวงจร มีคาเฉลี่ย 4.00 
ปจจัยท่ีผูตอบแบบสอบถาม ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลางไดแก  การประเมินราคา
หลักประกัน  และเอกสารท่ีใชประกอบในการขอสินเช่ือ มีคาเฉลี่ย 3.00 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 44 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญของปจจัยดานราคาท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลอืกใช
บรกิารสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัย จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดอืน 
 
 รายไดเฉลี่ยตอเดือน  

 ไมเกนิ 
15,000 บาท 

15,001-
30,000 บาท 

30,001-
50,000 บาท 

50,001-
80,000 บาท 

80,001-
100,000บาท 

 

ปจจัยดานราคา คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

อัตราดอกเบี้ย 4.78 4.62 4.77 4.73 5.00 4.69 
 (มากที่สุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากที่สุด) (มากที่สุด) (มากที่สุด) 
คาธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรพัย 3.96 4.32 4.24 3.80 4.00 4.19 
 (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
คาธรรมเนียมจัดการเงินกู 3.64 4.38 4.30 3.80 4.00 4.23 
 (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
คาประกันอคัคีภยั 3.73 4.06 3.83 3.33 3.00 3.90 
 (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 
จํานวนเงินท่ีผอนตองวด 4.51 4.12 4.05 3.33 3.00 4.09 
 (มากที่สุด) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

รวม 4.12 4.30 4.24 3.80 3.80 4.22 
  (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

หมายเหต:ุ  คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 มากทีสุ่ด, 3.50 - 4.49 มาก, 2.50 - 3.49 ปานกลาง, 1.50 - 2.49 นอย, 1.00- 1.49 นอยที่สุด 

 
  จากตารางที่ 44 พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานราคาโดยรวมอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.22 โดยผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ไมเกิน 15,000 บาท ให
ความสําคัญตอปจจัยดานราคาอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.12 ซ่ึงในรายละเอียด พบวาปจจัยยอยที่
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 15,000บาท ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมาก
ท่ีสุดไดแก อัตราดอกเบี้ย มีคาเฉลี่ย 4.78  และจํานวนเงินท่ีผอนตองวด มีคาเฉลี่ย 4.51  ปจจัยที่ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมาก ไดแก  คาธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพย มี
คาเฉลี่ย 3.96 คาประกันอัคคีภัย มีคาเฉลี่ย 3.73 และคาธรรมเนียมจัดการเงินกู มีคาเฉลี่ย 3.64 ตามลําดับ 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001 – 30,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
ราคาอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.30 ซ่ึงในรายละเอียด พบวาปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได
เฉลี่ยตอเดือน 15,001- 30,000 บาท ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุด ไดแก อัตราดอกเบ้ีย มี
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คาเฉลี่ย 4.62 ปจจัยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก คาธรรมเนียม
จัดการเงินกู มีคาเฉลี่ย 4.38  คาธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพย มีคาเฉลี่ย 4.32 จํานวนเงินที่ผอนตอ
งวด มีคาเฉลี่ย 4.12 และคาประกันอัคคีภัย มีคาเฉลี่ย 4.06 ตามลําดบั 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001 – 50,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
เศรษฐกิจ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.24 มีซ่ึงในรายละเอียด พบวาปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามที่มี
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001 - 50,000บาท ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากที่สุด ไดแก   อัตรา
ดอกเบ้ีย มีคาเฉลี่ย 4.77 ปจจัยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก 
คาธรรมเนียมจัดการเงินกู มีคาเฉลี่ย 4.30 คาธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพย มีคาเฉลี่ย 4.24 จํานวน
เงินท่ีผอนตองวด มีคาเฉลี่ย 4.05 และคาประกันอัคคีภัย มีคาเฉลี่ย 3.83 ตามลําดบั 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตอเดือนสูงกวา 50,001 – 80,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัย
ดานราคาอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.80 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
รายไดเฉลี่ยตอเดือนสูงกวา 50,001 บาทข้ึนไป ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุดไดแก อัตรา
ดอกเบ้ีย มีคาเฉลี่ย 4.73 ปจจัยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก  
คาธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพยและคาธรรมเนียมจัดการเงินกู มีคาเฉลี่ย 3.80 ปจจัยที่ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลางไดแก จํานวนเงินที่ผอนตองวดและคาประกัน
อัคคีภัย มีคาเฉลี่ย 3.33 ตามลําดับ 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตอเดือนสูงกวา 80,001 – 100,000 บาทใหความสําคัญตอปจจัย
ดานดานราคา อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.80 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามที่
มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนสูงกวา 80,001 – 100,000 บาท ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากที่สุดไดแก 
อัตราดอกเบี้ย มีคาเฉลี่ย 5.00 ปจจัยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก 
คาธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพยและคาธรรมเนียมจัดการเงินกู มีคาเฉลี่ย 4.00 ปจจัยที่ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับกลาง จํานวนเงินที่ผอนตองวดและคาประกันอัคคีภัย มี
คาเฉลี่ย 3.00 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 45 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญของปจจัยดานชองทางการใหบรกิารท่ีมีผลตอการตดัสินใจ
ในการเลอืกใชบรกิารสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัย จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดอืน 
 
 รายไดเฉลี่ยตอเดือน  

 ไมเกนิ 
15,000 บาท 

15,001-
30,000 บาท 

30,001-
50,000 บาท 

50,001-
80,000 บาท 

80,001-
100,000บาท 

 

ปจจัยดานชองทางการใหบริการ คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ทําเลที่ตั้งของธนาคาร สะดวกในการ 4.51 3.84 4.27 4.73 5.00 4.10 
ติดตอ (มากที่สุด) (มาก) (มาก) (มากที่สุด) (มากที่สุด) (มาก) 
มีบริเวณที่จอดรถเพยีงพอ 3.40 3.33 3.88 4.33 5.00 3.55 
 (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มากที่สุด) (มาก) 
มีบริการสอบถามทางโทรศัพท 3.49 3.78 3.97 3.33 3.00 3.75 
 (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 
มีบริการติดตอทางอินเตอรเน็ต 3.58 3.76 4.06 3.33 3.00 3.78 
 (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

รวม 3.75 3.68 4.05 3.93 4.00 3.80 
  (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

หมายเหต:ุ  คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 มากทีสุ่ด, 3.50 - 4.49 มาก, 2.50 - 3.49 ปานกลาง, 1.50 - 2.49 นอย, 1.00- 1.49 นอยที่สุด 

 
  จากตารางที่ 45  พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานชองทางการใหบริการ 
โดยรวมอยู ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.80 โดยผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ไมเกิน 
15,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดานชองทางการใหบริการอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.75 ซ่ึงใน
รายละเอียด พบวาปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 15,000 บาทให
ความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากที่สุด ไดแก ทําเลที่ต้ังของธนาคาร สะดวกในการติดตอ มีคาเฉลี่ย 
4.51 ปจจัยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก มีบริการติดตอทาง
อินเตอรเน็ต มีคาเฉลี่ย 3.58  ปจจัยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับกลาง ไดแก  
มีบริการสอบถามทางโทรศัพท มีคาเฉลี่ย 3.49 และมีบริเวณที่จอดรถเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 3.40 ตามลําดับ 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดอืน 15,001 – 30,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
ชองทางการใหบริการอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.68 ซ่ึงในรายละเอียด พบวาปจจัยยอยท่ีผูตอบ
แบบสอบถามที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001- 30,000 บาท ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก 
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ทําเลท่ีต้ังของธนาคาร สะดวกในการติดตอ มีคาเฉลี่ย 3.84 บริการสอบถามทางโทรศัพท มีคาเฉลี่ย 3.78
มีบริการติดตอทางอินเตอรเน็ต มีคาเฉลี่ย 3.76 ปจจัยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยใน
ระดับกลางไดแก มีบริเวณที่จอดรถเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 3.33 ตามลําดับ 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001 – 50,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยชอง
ทางการใหบริการ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.05 มีซ่ึงในรายละเอียด พบวาปจจัยยอยท่ีผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001 - 50,000 บาท ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก 
ทําเลท่ีตั้งของธนาคาร สะดวกในการติดตอ มีคาเฉลี่ย 4.27 มีบริการติดตอทางอินเตอรเน็ต มีคาเฉลี่ย 
4.06 มีบริการสอบถามทางโทรศัพท มีคาเฉลี่ย 3.97 และมีบริเวณที่จอดรถเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 3.88 
ตามลําดับ 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตอเดือนสูงกวา 50,001 – 80,000 บาทใหความสําคัญตอปจจัย
ดานปจจัยชองทางการใหบริการ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.93 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาปจจัยยอยที่
ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนสูงกวา 50,001 – 80,000 บาทใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยใน
ระดับมากที่สุดไดแกทําเลที่ ต้ังของธนาคาร สะดวกในการติดตอ มีคาเฉลี่ย 4.73 ปจจัยที่ผูตอบ
แบบสอบถาม ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก มีบริเวณท่ีจอดรถเพียงพอ   มีคาเฉลี่ย 4.33 
ปจจัยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลางไดแก มีบริการมบีรกิารสอบถาม
ทางโทรศัพทและติดตอทางอินเตอรเน็ต  มีคาเฉลี่ย 3.33 ตามลําดับ 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตอเดือนสูงกวา 80,001 – 100,000 บาทใหความสําคัญตอปจจัย
ดาน ชองทางการใหบริการ อยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย 4.00 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาปจจัยยอยที่ผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนสูงกวา 80,001 – 100,000 บาทใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับ
มากที่สุดไดแกทําเลท่ี ต้ังของธนาคาร สะดวกในการติดตอและมีบริเวณที่จอดรถเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 
5.00 ปจจัยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับกลาง ไดแก มีบริการติดตอทาง
อินเตอรเน็ตและมีบริการสอบถามทางโทรศัพท  มีคาเฉลี่ย 3.00 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 46 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอการตดัสินใจ
ในการเลอืกใชบรกิารสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัย จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดอืน 
 
 รายไดเฉลี่ยตอเดือน  

 ไมเกนิ 
15,000 บาท 

15,001-
30,000 บาท 

30,001-
50,000 บาท 

50,001-
80,000 บาท 

80,001-
100,000บาท 

 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

มีพนักงานธนาคารใหคาํแนะนาํนอก 3.69 3.78 3.96 2.07 2.00 3.70 
สถานท่ี (มาก) (มาก) (มาก) (นอย) (นอย) (มาก) 
ไดรับการแนะนาํจากผูท่ีเคยมาใช 4.04 3.69 4.02 2.47 2.00 3.73 
บริการ (มาก) (มาก) (มาก) (นอย) (นอย) (มาก) 
มีสวนลดหรอืยกเวนคาธรรมเนียม 4.51 3.93 4.06 1.67 4.00 3.94 
ตาง ๆ ในชวงเวลาพเิศษ (มากที่สุด) (มาก) (มาก) (นอย) (มาก) (มาก) 
มีการโฆษณา ประชาสัมพนัธผาน 4.29 3.71 3.86 2.07 2.00 3.72 
ส่ือตาง ๆ  (มาก) (มาก) (มาก) (นอย) (นอย) (มาก) 

รวม 4.13 3.78 3.98 2.07 2.50 3.77 
  (มาก) (มาก) (มาก) (นอย) (ปานกลาง) (มาก) 

หมายเหต:ุ  คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 มากทีสุ่ด, 3.50 - 4.49 มาก, 2.50 - 3.49 ปานกลาง, 1.50 - 2.49 นอย, 1.00- 1.49 นอยที่สุด 

 
   จากตารางที่ 46  พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
โดยรวมอยู ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.77 โดยผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ไมเกิน 
15,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาดอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.13 ซ่ึงใน
รายละเอียด พบวาปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 15,000บาท ให
ความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุดไดแก มีสวนลดหรือยกเวนคาธรรมเนียมตาง ๆ ในชวงเวลา
พิเศษ มีคาเฉลี่ย 4.51 ปจจัยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก  มีการ
โฆษณาประชาสัมพันธผายส่ือตางๆ มีคาเฉลี่ย 4.29 ไดรับการแนะนะจากผูที่เคยมาใชบริการ มีคาเฉลี่ย 
4.04 และมีพนักงานใหคําแนะนํานอกสถานที่ มีคาเฉลี่ย ตามลําดับ 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001 – 30,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
การสงเสริมการตลาด อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.78 ซ่ึงในรายละเอียด พบวาปจจัยยอยท่ีผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001- 30,000 บาท ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมาก ไดแก 



 

 

76 

 

มีสวนลดหรือยกเวนคาธรรมเนียมตางๆในชวงเวลาพิเศษ มีคาเฉลี่ย 3.93 มีพนักงานใหคําแนะนํานอก
สถานที่ มีคาเฉลี่ย 3.78 มีการโฆษณาประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ มีคาเฉลี่ย 3.71 และไดรับการแนะนํา
จากผูที่เคยมาใชบริการ มีคาเฉลี่ย 3.69 ตามลําดับ 
  ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001 – 50,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัย 
ดานการสงเสริมการตลาด อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.98 มีซ่ึงในรายละเอียด พบวาปจจัยยอยที่ผูตอบ
แบบสอบถามที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001 - 50,000บาท ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก 
มีสวนลดหรือยกเวนคาธรรมเนียมตางๆในชวงเวลาพิเศษ มีคาเฉลี่ย 4.06 ไดรับการแนะนําจากผูท่ีเคยมา
ใชบริการ มีคาเฉลี่ย 4.02 มีพนักงานใหคําแนะนํานอกสถานที่ มีคาเฉลี่ย 3.96 และมีการโฆษณา
ประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ มีคาเฉลี่ย 3.86 ตามลําดับ  
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตอเดือนสูงกวา 50,001 – 80,000 บาทใหความสําคัญตอปจจัย
ดานการสงเสริมการตลาดอยูในระดับนอย มีคาเฉลี่ย 2.07 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาปจจัยยอยที่ผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนสูงกวา 50,001 – 80,000 บาทใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับ
นอยไดแก ไดรับการแนะนําจากผูท่ีเคยมาใชบริการ มีคาเฉลี่ย 2.47 มีพนักงานใหคําแนะนํานอกสถานท่ี 
และมีการโฆษณาประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ มีคาเฉลี่ย 2.07 และมีสวนลดหรือยกเวนคาธรรมเนียม
ตาง ๆ ในชวงเวลาพิเศษ มีคาเฉลี่ย 1.67 ตามลําดับ 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตอเดือนสูงกวา 80,001 – 100,000 บาทใหความสําคัญตอปจจัย
ดาน การสงเสริมการตลาด อยูในระดับปานกลางมีคาเฉลี่ย 2.50 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาปจจัยยอยที่
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนสูงกวา 80,001 – 100,000 บาทใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยใน
ระดับมาก ไดแก มีสวนลดหรือยกเวนคาธรรมเนียมตาง ๆ ในชวงเวลาพิเศษ มีคาเฉลี่ย 4.00 และปจจัยที่
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับนอย ไดแก  มีพนักงานใหคําแนะนํานอกสถานที่  
มีคาเฉลี่ย  2.00  ไดรับการแนะนําจากผูที่ เคยมาใชบริการ  มีคาเฉลี่ย  2.00 และมีการโฆษณา
ประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ  มีคาเฉลี่ย 2.00 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 47  แสดงคาเฉลีย่ระดับความสําคญัของปจจยัดานพนกังานท่ีมีผลตอการตดัสินใจในการ
เลือกใชบรกิารสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัย จาํแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 

 รายไดเฉลี่ยตอเดอืน  

 ไมเกนิ 
15,000 บาท 

15,001-
30,000 บาท 

30,001-
50,000 บาท 

50,001-
80,000 บาท 

80,001-
100,000บาท 

 

ปจจัยดานพนกังาน คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

พนักงานใหคาํแนะนาํ และคําปรึกษา 4.60 4.04 4.17 4.27 4.00 4.16 
อยางถูกตอง โดยใชภาษาที่เขาใจไดงาย (มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
พนักงานมีความรู และความสามารถ 4.29 4.05 4.27 3.87 4.00 4.13 
ในการใหบริการ (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
พนักงานมีความนาเชื่อถือ 3.56 4.20 4.03 3.87 4.00 4.05 
 (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
พนักงานมีความจรงิใจ มีมนุษยสัมพนัธ 4.42 4.29 4.41 4.73 5.00 4.38 
และมารยาทท่ีดใีนการใหบริการ (มาก) (มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) (มากที่สุด) (มาก) 
พนักงานใหบริการแกลูกคาอยาง 4.38 4.21 4.27 4.73 5.00 4.29 
เสมอภาค (มาก) (มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) (มากที่สุด) (มาก) 
มีพนักงานใหบริการอยางเพียงพอ 3.87 4.28 4.04 4.60 5.00 4.19 
 (มาก) (มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) (มากที่สุด) (มาก) 

รวม 4.18 3.48 4.20 3.70 4.50 4.20 
  (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มากที่สุด) (มาก) 

หมายเหต:ุ  คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 มากทีสุ่ด, 3.50 - 4.49 มาก, 2.50 - 3.49 ปานกลาง, 1.50 - 2.49 นอย, 1.00- 1.49 นอยที่สุด 

 
  จากตารางที่ 47  พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานพนักงานโดยรวมอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.20 โดยผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ไมเกิน 15,000 บาท ให
ความสําคัญตอปจจัยดานพนักงานอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.18 ซ่ึงในรายละเอียด พบวาปจจัยยอยที่
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 15,000 บาท ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมาก
ท่ีสุดไดแก พนักงานใหคําแนะนํา และคําปรึกษา อยางถูกตอง โดยใชภาษาที่เขาใจงาย มีคาเฉลี่ย 4.60 
ปจจัยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก พนักงานมีความจริงใจ มีมนุษย
สัมพันธ และมารยาทที่ดีในการบริการ มีคาเฉลี่ย 4.42 พนักงานบริการแกลูกคาอยางเสมอ มีคาเฉลี่ย 
4.38 พนักงานมีความรูและสามารถในการใหบริการ มีคาเฉลี่ย 4.29 มีพนักงานใหบริการอยางเพียงพอ 
พนักงานมีความนาเช่ือถือ มีคาเฉลี่ย 3.87 และพนักงานมีความนาเช่ือถือ มีคาเฉลี่ย 3.56 ตามลําดับ 
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  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001 – 30,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
พนักงานอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.48 ซ่ึงในรายละเอียด พบวาปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามที่มี
รายไดเฉลี่ยตอเดือน15,001- 30,000 บาท ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก พนักงานมีความ
จริงใจ มีมนุษยสัมพันธ และมารยาทที่ดีในการบริการ มีคาเฉลี่ย 4.29  มีพนักงานใหบริการอยาง
เพียงพอ มีคาเฉลี่ย 4.28 พนักงานบริการแกลูกคาอยางเสมอภาค มีคาเฉลี่ย 4.21  พนักงานมีความ
นาเช่ือถือ มีคาเฉลี่ย 4.20 พนักงานมีความรูและสามารถในการใหบริการ มีคาเฉลี่ย 4.05 และพนักงาน
ใหคําแนะนําและคําปรึกษาอยางถูกตอง โดยใชภาษาท่ีเขาใจไดงาย มีคาเฉลี่ย 4.04 ตามลําดับ 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001 – 50,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
พนักงาน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.20 มีซ่ึงในรายละเอียด พบวาปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามที่มี
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001 - 50,000 บาท ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก พนักงานมีความ
จริงใจ มีมนุษยสัมพันธ และมารยาทท่ีดีในการบริการ มีคาเฉลี่ย 4.41  พนักงานมีความรูและสามารถใน
การใหบริการ และพนักงานใหบริการแกลูกคาอยางเสมอภาค มีคาเฉลี่ย 4.27  พนักงานใหคําแนะนํา
และคําปรึกษาอยางถูกตองโดยใชภาษาท่ีเขาใจไดงาย มีคาเฉลี่ย 4.17 ตามลําดับ  
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตอเดือนสูงกวา 50,001 – 80,000 บาทใหความสําคัญตอปจจัย
ดานพนักงาน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.70 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามที่
มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนสูงกวา 50,001 – 80,000 บาท ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากที่สุดไดแก  
พนักงานมีความจริงใจ มีมนุษยสัมพันธ และมารยาทท่ีดีในการบริการและพนักงานใหบริการลูกคา
อยางเสมอภาค มีคาเฉลี่ย 4.73 และมีพนักงานใหบริการอยางเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 4.60 ใหความสําคัญมี
คาเฉลี่ยในระดับมากไดแก พนักงานใหคําแนะนํา และคําปรึกษา อยางถูกตอง โดยใชภาษาที่เขาใจงาย  
มีคาเฉลี่ย 4.27 และพนักงานมีความนาเช่ือถือและพนักงานมีความรู มีคาเฉลี่ย 3.87 ตามลําดับ 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตอเดือนสูงกวา 80,001 – 100,000 บาทใหความสําคัญตอปจจัย
ดานพนักงาน อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.50 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาปจจัยยอยท่ีผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนสูงกวา 80,001 – 100,000 บาทใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับ
มากที่สุด ไดแก  พนักงานมีความจริงใจ มีมนุษยสัมพันธ และมารยาทที่ดีในการบริการ พนักงาน
ใหบริการลูกคาอยางเสมอภาคและมีพนักงานใหบริการอยางเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 5.00 ปจจัยที่ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก  พนักงานบริการแกลูกคาอยางเสมอ พนกังาน
ใหคําแนะนํา และคําปรึกษา อยางถูกตอง โดยใชภาษาที่เขาใจงาย  พนักงานมีความนาเช่ือถือ  พนักงาน
มีความรูและสามารถในการใหบริการ มีคาเฉลี่ย 4.00 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 48 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญของปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพที่มีผลตอการ
ตัดสินใจในการเลอืกใชบรกิารสินเชือ่เพ่ือท่ีอยูอาศัย จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 
 รายไดเฉลี่ยตอเดอืน  

 ไมเกนิ 
15,000 บาท 

15,001-
30,000 บาท 

30,001-
50,000 บาท 

50,001-
80,000 บาท 

80,001-
100,000บาท 

 

ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ภายในธนาคารมีเครื่องมือและ 4.11 3.80 4.11 3.47 4.00 3.91 
อุปกรณสํานักงานที่ทันสมัย (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 
ภายในธนาคารมีบรรยากาศท่ีดี  3.33 3.68 3.90 3.47 4.00 3.69 
ตกแตงทันสมัยและสวยงาม (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 
ภายในธนาคารมีความเปนระเบียบ 3.82 3.89 3.74 3.87 4.00 3.85 
เชน การจัดวางอุปกรณ เอกสารการ 
ขอสนิเชื่อ และปายสัญลักษณตางๆ 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ความมีชื่อเสียงและภาพพจนของ 4.11 4.27 3.73 4.40 4.00 4.11 
ธนาคาร (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
ภายในธนาคารมีสิง่อํานวยความ 3.42 3.63 3.82 3.00 3.00 3.61 
สะดวก เชน โทรทศัน น้าํดื่ม ชา กาแฟ 
หนังสือพิมพ วารสารตาง ๆ เกาอีน้ั่ง
และหองน้าํ 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

รวม 3.76 3.85 3.86 3.64 3.80 3.83 
  (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

หมายเหต:ุ  คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 มากทีสุ่ด, 3.50 - 4.49 มาก, 2.50 - 3.49 ปานกลาง, 1.50 - 2.49 นอย, 1.00- 1.49 นอยที่สุด 

 
 จากตารางท่ี 48  พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดาน ปญหาส่ิงแวดลอม
โดยรวมอยู ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.83   โดยผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ไมเกิน 
15,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดานปญหาส่ิงแวดลอม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.76 ซ่ึงใน
รายละเอียด พบวายอยที่ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 15,000บาท ใหความสําคัญ
มีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก ภายในธนาคารมีเครื่องมือและอุปกรณสํานักงานที่ทันสมัยและความมี
ช่ือเสียงและภาพพจนของธนาคาร มีคาเฉลี่ย 4.11  และภายในธนาคารมีความเปนระเบียบ เชน การจัด
วางอุปกรณ เอกสาร การขอสินเชื่อ และปายสัญลักษณตางๆ มีคาเฉลี่ย 3.82 ปจจัยท่ีผูตอบแบบสอบถาม
ใหความสําคัญมีคาเฉล่ียในระดับปานกลาง ไดแก ภายในธนาคารมีส่ิงอํานวยความสะดวก เชน 
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โทรทัศน น้ําดื่ม ชา กาแฟ หนังสือพิมพ วารสารตางๆ เกาอ้ีนั่งและหองน้ํา  มีคาเฉลี่ย 3.42 และภายใน
ธนาคารมีบรรยากาศท่ีดีตกแตงทันสมัยและสวยงาม มีคาเฉลี่ย 3.33 ตามลําดับ 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001 – 30,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.85 ซ่ึงในรายละเอียด พบวาปจจัยยอยที่ผูตอบ
แบบสอบถามที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001- 30,000 บาท ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก   
ความมีช่ือเสียงและภาพพจนของธนาคาร  มีคาเฉลี่ย 4.27   ภายในธนาคารมีความเปนระเบียบ เชน การ
จัดวางอุปกรณ เอกสาร การขอสินเช่ือ และปายสัญลักษณตางๆ  มีคาเฉลี่ย 3.89 ภายในธนาคารมี
เครื่องมือและอุปกรณสํานักงานท่ีทันสมัย มีคาเฉลี่ย 3.80  ภายในธนาคารมีบรรยากาศท่ีดี ตกแตง
ทันสมัยและสวยงาม มีคาเฉลี่ย 3.68 ภายในธนาคารมีส่ิงอํานวยความสะดวก เชน โทรทัศน นํ้าดื่ม ชา 
กาแฟ หนังสือพิมพ วารสารตางๆ เกาอ้ีนั่ง และหองน้ํา  มีคาเฉลี่ย 3.63  ตามลําดับ  
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001 – 50,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดาน 
ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.86 มีซ่ึงในรายละเอียด พบวาปจจัยยอยที่ผูตอบ
แบบสอบถามที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001 - 50,000บาท ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก 
ภายในธนาคารมีเครื่องมือและอุปกรณสํานักงานท่ีทันสมัย มีคาเฉลี่ย 4.11 ภายในธนาคารมีบรรยากาศ
ท่ีดี ตกแตงทันสมัยและสวยงาม มีคาเฉลี่ย 3.90 ภายในธนาคารมีส่ิงอํานวยความสะดวก เชน โทรทัศน 
นํ้าดื่ม ชา กาแฟ หนังสือพิมพ วารสารตางๆ เกาอ้ีนั่ง และหองนํ้า มีคาเฉลี่ย 3.82 ภายในธนาคารมีความ
เปนระเบียบ เชน การจัดวางอุปกรณ เอกสาร การขอสินเช่ือ และปายสัญลักษณตางๆ  มีคาเฉล่ีย 3.74   
และความมีช่ือเสียงและภาพพจนของธนาคาร มีคาเฉลี่ย 3.73  ตามลําดับ 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตอเดือนสูงกวา 50,001 – 80,000 บาทใหความสําคัญตอปจจัย
ดาน ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.64 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาปจจัยยอยที่ผูตอบ
แบบสอบถามที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนสูงกวา 50,001 – 80,000 บาท ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับ
มากไดแก  ความมีช่ือเสียงและภาพพจนของธนาคาร มีคาเฉลี่ย 4.40  และภายในธนาคารมีความเปน
ระเบียบ เชน การจัดวางอุปกรณ เอกสาร การขอสินเช่ือ และปายสัญลักษณตางๆ มีคาเฉลี่ย 3.87     
ปจจัยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลางไดแก ภายในธนาคารมีเครื่องมือ
และอุปกรณสํานักงานที่ทันสมัยและภายในธนาคารมีบรรยากาศที่ดีตกแตงทันสมัยและสวยงาม มี
คาเฉลี่ย 3.47 และภายในธนาคารมีส่ิงอํานวยความสะดวก เชน โทรทัศน นํ้าดื่ม ชา กาแฟ หนังสือพิมพ 
วารสารตางๆ เกาอ้ีน่ัง และหองนํ้า มีคาเฉลี่ย 3.00 ตามลําดับ 
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  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตอเดือนสูงกวา 80,001 – 100,000 บาทใหความสําคัญตอปจจัย
ดาน ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.80 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาปจจัยยอยที่ผูตอบ
แบบสอบถามที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนสูงกวา 80,001 – 100,000 บาท ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับ
มากไดแก  ความมีช่ือเสียงและภาพพจนของธนาคาร     ภายในธนาคารมีความเปนระเบียบ เชน การจัด
วางอุปกรณ เอกสาร การขอสินเช่ือ และปายสัญลักษณตางๆ  ภายในธนาคารมีบรรยากาศท่ีดี ตกแตง
ทันสมัยและสวยงาม ภายในธนาคารมีเครื่องมือและอุปกรณสํานักงานที่ทันสมัย มีคาเฉลี่ย 4.00 ปจจัยที่
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง ไดแก ภายในธนาคารมีส่ิงอํานวยความ
สะดวก เชน โทรทัศน น้ําดื่ม ชา กาแฟ หนังสือพิมพ วารสารตางๆ เกาอี้น่ัง และหองน้ํา มีคาเฉลี่ย 3.00 
ตามลําดับ 
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ตารางที่ 49  แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญของปจจัยดานกระบวนการใหบรกิารท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจในการเลอืกใชบรกิารสินเชือ่เพ่ือท่ีอยูอาศัย จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 
 รายไดเฉลี่ยตอเดือน  

 ไมเกนิ 
15,000 บาท 

15,001-
30,000 บาท 

30,001-
50,000 บาท 

50,001-
80,000 บาท 

80,001-
100,000บาท 

 

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

พนักงานสามารถแจงผลพิจารณา 4.64 4.14 3.81 4.27 4.00 4.12 
เบ้ืองตนใหทราบ (มากที่สุด) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
เอกสารประกอบคาํขอสนิเชื่อเหมาะ 3.96 4.17 4.16 4.27 4.00 4.14 
กับการขอใชบริการ (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
มีระบบการทํางานท่ีเปนมาตรฐาน 4.20 4.16 4.20 4.27 4.00 4.18 
เดียวกันทุกสาขา (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
ข้ันตอนการขออนมุัติสินเชื่อไมยุง 4.38 4.23 4.10 4.27 5.00 4.23 
ยาก (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มากที่สุด) (มาก) 

รวม 4.30 4.17 4.07 4.27 4.25 4.17 
  (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

หมายเหต:ุ  คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 มากทีสุ่ด, 3.50 - 4.49 มาก, 2.50 - 3.49 ปานกลาง, 1.50 - 2.49 นอย, 1.00- 1.49 นอยที่สุด 

 
  จากตารางท่ี 49 พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 
โดยรวมอยู ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.17 โดยผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ไมเกิน 
15,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดานกระบวนการใหบริการอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.30 ซ่ึงใน
รายละเอียด พบวาปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 15,000บาท ให
ความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากที่สุดไดแก   พนักงานสามารถแจงผลพิจารณาเบ้ืองตนใหทราบ มี
คาเฉลี่ย 4.64 ปจจัยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมาก ไดแก ข้ันตอนการขอ
อนุมัติสินเช่ือไมยุงยาก มีคาเฉลี่ย 4.38 มีระบบการทํางานที่เปนมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา มีคาเฉลี่ย 
4.20 และเอกสารประกอบคําขอสินเช่ือเหมาะกับการขอใชบริการ มีคาเฉลี่ย 3.96 ตามลําดับ 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001 – 30,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
การะบวนการใหบริการอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.17 ซ่ึงในรายละเอียด พบวาปจจัยยอยท่ีผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001-30,000 บาท ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก  
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ข้ันตอนการขออนุมัติสินเช่ือไมยุงยาก มีคาเฉลี่ย 4.23 เอกสารประกอบคําขอสินเช่ือเหมาะกับการขอใช
บริการ มีคาเฉลี่ย 4.17 มีระบบการทํางานท่ีเปนมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา มีคาเฉลี่ย 4.16 และพนักงาน
สามารถแจงผลพิจารณาเบ้ืองตนใหทราบ มีคาเฉลี่ย 4.14 ตามลําดับ 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001 – 50,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
กระบวนการใหบริการ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.07  มีซ่ึงในรายละเอียด พบวาปจจัยยอยที่ผูตอบ
แบบสอบถามที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001 - 50,000บาท ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก 
มีระบบการทํางานที่เปนมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา มีคาเฉลี่ย 4.20 เอกสารประกอบคําขอสินเช่ือเหมาะ
กับการขอใชบริการ มีคาเฉลี่ย 4.16 ข้ันตอนการขออนุมัติสินเช่ือไมยุงยาก มีคาเฉลี่ย 4.10 และพนักงาน
สามารถแจงผลพิจารณาเบ้ืองตนใหทราบ มีคาเฉลี่ย 3.81 ตามลําดับ 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตอเดือนสูงกวา 50,001 – 80,000 บาทใหความสําคัญตอปจจัย
ดานกระบวนการใหบริการอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.27 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาปจจัยยอยที่ผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนสูงกวา 50,001 – 80,000 บาทใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับ
มากไดแก  มีระบบการทํางานที่เปนมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา  เอกสารประกอบคําขอสินเช่ือเหมาะกับ
การขอใชบริการ  ข้ันตอนการขออนุมัติสินเช่ือไมยุงยากและพนักงานสามารถแจงผลพิจารณาเบ้ืองตน
ใหทราบ มีคาเฉลี่ย 4.27 ตามลําดับ 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตอเดือนสูงกวา 80,001 – 100,000 บาทใหความสําคัญตอปจจัย
ดานกระบวนการใหบริการอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.25 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาปจจัยยอยที่ผูตอบ
แบบสอบถามที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนสูงกวา 50,001 – 100,000 บาท ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับ
มากที่สุดไดแก  ข้ันตอนการขออนุมัติสินเช่ือไมยุงยาก มีคาเฉลี่ย 5.00 ปจจัยที่ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก มีระบบการทํางานที่เปนมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา  เอกสาร
ประกอบคําขอสินเช่ือเหมาะกับการขอใชบริการและพนักงานสามารถแจงผลพิจารณาเบ้ืองตนใหทราบ 
มีคาเฉลี่ย 4.00 ตามลําดับ 
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สวนท่ี  5  ปญหาในการการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อเพื่อท่ีอยูอาศัยในกรุงเทพมหานคร ของลูกคา
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  
 
ตารางที่ 50 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญของปญหาดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการตดัสินใจในการ
เลือกใชบรกิารสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัย จาํแนกตามอายุ 
 

 อายุ  

ปญหาดานผลิตภัณฑ 20-30 ป 31-40 ป 41-50 ป 50 ป ข้ึนไป  

 
คาเฉลี่ย 

(แปลผล) 
คาเฉลี่ย 

(แปลผล) 
คาเฉล่ีย 

(แปลผล) 
คาเฉล่ีย 

(แปลผล) 
คาเฉลี่ย 

(แปลผล) 

วงเงินสินเชื่อที่ธนาคารใหแกลกูคาต่าํ/ 4.05 3.89 3.70 4.00 3.96 

ไมตรงกับความตองการ (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ระยะเวลาการผอนชําระสั้น 3.86 3.86 3.70 4.00 3.85 

 (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

หลักประกันมากเกินไป 3.86 3.83 3.30 3.00 3.78 

 (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

เอกสารที่ใชในการขอสินเชื่อมีจํานวน 3.89 4.13 3.90 4.00 3.99 

มาก และมีความยุงยาก (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

บริการไมครบวงจร 3.51 3.86 3.70 4.00 3.67 

 (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

รวม 3.83 3.91 3.66 3.80 3.85 

  (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
หมายเหต:ุ  คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 มากทีสุ่ด, 3.50 - 4.49 มาก, 2.50 - 3.49 ปานกลาง, 1.50 - 2.49 นอย, 1.00- 1.49 นอยที่สุด 

 
  จากตารางที่ 50  พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปญหาดานผลิตภัณฑโดยรวมอยู 
ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.85 โดยผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 20-30 ป ใหความสําคัญตอปญหาดาน
ผลิตภัณฑอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.83 ซ่ึงในรายละเอียด พบวาปญหายอยท่ีผูตอบแบบสอบถามที่มี
อายุ 20-30 ป ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก  วงเงินสินเช่ือที่ธนาคารใหแกลูกคาตํ่า/ไมตรง
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กับความตองการ มีคาเฉลี่ย 4.05 เอกสารที่ใชในการขอสินเช่ือมีจํานวนมากและมีความยุงยาก มีคาเฉลี่ย 
3.89 หลักประกันมากเกินไปและระยะเวลาการผอนชําระส้ัน มีคาเฉลี่ย 3.86  บริการไมครบวงจรตาม มี
คาเฉลี่ย 3.51 ลําดับ 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31-40 ป ใหความสําคัญปญหาดานผลิตภัณฑอยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ย 3.91 ซ่ึงในรายละเอียด พบวาปญหายอยที่ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31-40 ป ใหความสําคัญมี
คาเฉลี่ยในระดับมากไดแก  เอกสารที่ใชในการขอสินเช่ือมีจํานวนมาก และมีความยุงยาก มีคาเฉลี่ย 
4.13 วงเงินสินเช่ือที่ธนาคารใหแกลูกคาตํ่า/ไมตรงกับความตองการ มีคาเฉลี่ย 3.89 ระยะเวลาผอนชําระ
ส้ัน และบริการไมครบวงจร มีคาเฉลี่ย 3.86 หลักประกนัมากเกินไป มีคาเฉลี่ย 3.83 ตามลําดับ 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41-50 ป ใหความสําคัญปญหาดานผลิตภัณฑอยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ย 3.66 ซ่ึงในรายละเอียด พบวาปญหายอยที่ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41-50 ป ใหความสําคัญมี
คาเฉลี่ยในระดับมากไดแก เอกสารที่ใชในการขอสินเช่ือมีจํานวนมากและมีความยุงยาก มีคาเฉลี่ย 3.90 
บริการไมครบวงจร วงเงินสินเช่ือที่ธนาคารใหแกลูกคาตํ่า/ไมตรงกับความตองการและระยะเวลาผอน
ชําระส้ัน มีคาเฉลี่ย 3.70  ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลางไดแก หลักประกันมากเกินไป มี
คาเฉลี่ย 3.30 ตามลําดับ 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 50 ปขึ้นไป ใหความสําคัญปญหาดานผลิตภัณฑอยูในระดับ        
ปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.80 ซ่ึงในรายละเอียด พบวาปญหายอยท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 50 ปข้ึนไป
ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก วงเงินสินเช่ือที่ธนาคารใหแกลูกคาตํ่า/ไมตรงกับความ
ตองการ ระยะเวลาผอนชําระส้ัน เอกสารท่ีใชในการขอสินเช่ือมีจํานวนมากและมีความยุงยาก บริการ
ไมครบวงจร มีคาเฉลี่ย 4.00  ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลางไดแก หลักประกันมากเกินไป 
มีคาเฉลี่ย 3.00 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 51 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญของปญหาดานราคาท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกใช
บรกิารสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัย จําแนกตามอายุ 
 

 อายุ  

ปญหาดานราคา 20-30 ป 31-40 ป 41-50 ป 50 ป ข้ึนไป  

 
คาเฉลี่ย 

(แปลผล) 
คาเฉลี่ย 

(แปลผล) 
คาเฉล่ีย 

(แปลผล) 
คาเฉล่ีย 

(แปลผล) 
คาเฉลี่ย 

(แปลผล) 

อัตราดอกเบี้ยสูง/มากกวาธนาคารอื่น 4.15 4.58 3.83 4.00 4.29 

 (มาก) (มากที่สดุ) (มาก) (มาก) (มาก) 

คาธรรมเนียมประเมินราคาหลกัทรัพย 4.03 4.06 3.60 4.00 4.01 

สูงกวาธนาคารอืน่ (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

คาธรรมเนียมจัดการเงินกูสูง/มากกวา 4.10 4.09 3.67 4.00 4.06 

ธนาคารอ่ืน (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

คาประอัคคีภัยสงู/ไมเหมาะสม 3.97 3.85 3.67 4.00 3.90 

 (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

จํานวนเงินที่ผอนตองวดสูง/มากกวา 4.05 3.85 3.67 4.00 3.91 

ธนาคารอ่ืน (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

รวม 4.06 4.09 3.69 4.00 4.03 

  (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
หมายเหต:ุ  คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 มากทีสุ่ด, 3.50 - 4.49 มาก, 2.50 - 3.49 ปานกลาง, 1.50 - 2.49 นอย, 1.00- 1.49 นอยที่สุด 

 
  จากตารางท่ี 51  พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปญหาดานราคาโดยรวมอยู ใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.03 โดยผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 20-30 ป ใหความสําคัญตอปญหาดานราคา
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.06 ซ่ึงในรายละเอียด พบวาปญหายอยท่ีผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 20-30 
ป ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก อัตราดอกเบ้ียสูง/มากกวาธนาคารอ่ืน มีคาเฉลี่ย 4.15 
คาธรรมเนียมจัดการเงินกูสูง/มากกวาธนาคารอ่ืน มีคาเฉลี่ย 4.10 จํานวนเงินที่ผอนตองวดสูง/มากกวา
ธนาคารอ่ืน มีคาเฉล่ีย 4.05 คาธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพยสูงกวาธนาคารอ่ืน มีคาเฉลี่ย 4.03 
และคาประกันอัคคีภัยสูง/ไมเหมาะสม มีคาเฉลี่ย 3.97 ตามลําดับ 
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  ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 31-40 ป ใหความสําคัญปญหาดานราคาอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 
34.09 ซ่ึงในรายละเอียด พบวาปญหายอยที่ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31-40 ป  ใหความสําคัญมี
คาเฉลี่ยในระดับมากที่สุดไดแก อัตราดอกเบ้ียสูง/มากกวาธนาคารอ่ืน มีคาเฉลี่ย 4.58 ใหความสําคัญมี
คาเฉลี่ยในระดับมากไดแก คาธรรมเนียมจัดการเงินกูสูง/มากกวาธนาคารอ่ืน มีคาเฉลี่ย  4.09 
คาธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพยสูงกวาธนาคารอื่น มีคาเฉลี่ย 4.06 คาประกันอัคคีภัยสูง/ไม
เหมาะสมและจํานวนเงินที่ผอนตองวดสูง/มากกวาธนาคารอ่ืน มีคาเฉลี่ย 3.85 ตามลําดับ 
  ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 41-50 ป ใหความสําคัญปญหาดานราคาอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.69 ซ่ึงในรายละเอียด พบวาปญหายอยที่ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31-40 ป ให
ความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก อัตราดอกเบี้ยสูง/มากกวาธนาคารอ่ืน มีคาเฉลี่ย 3.83 
คาธรรมเนียมจัดการเงินกูสูง/มากกวาธนาคารอ่ืน คาประกันอัคคีภัยสูง/ไมเหมาะสมและจํานวนเงินที่
ผอนตองวดสูง/มากกวาธนาคารอื่น มีคาเฉลี่ย 3.67 และคาธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพยสูงกวา
ธนาคารอ่ีน มีคาเฉลี่ย 3.60  ตามลําดับ 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 50 ปข้ึนไป ใหความสําคัญปญหาดานราคาอยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ย 4.00 ซ่ึงในรายละเอียด พบวาปญหายอยที่ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 50 ปข้ึนไปให
ความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก อัตราดอกเบี้ยสูง/มากกวาธนาคารอ่ืน  คาธรรมเนียมจัดการ
เงินกูสูง/มากกวาธนาคารอ่ืน คาธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพยสูงกวาธนาคารอื่น คาประกัน
อัคคีภัยสูง/ไมเหมาะสม และจํานวนเงินที่ผอนตองวดสูง/มากกวาธนาคารอ่ืน มีคาเฉลี่ย 4.00 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 52 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญของปญหาดานชองทางการใหบรกิารท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจในการเลอืกใชบรกิารสินเชือ่เพ่ือท่ีอยูอาศัย จําแนกตามอายุ 
 

 อายุ  

ปญหาดานชองทางการใหบริการ 20-30 ป 31-40 ป 41-50 ป 50 ป ข้ึนไป  

 
คาเฉลี่ย 

(แปลผล) 
คาเฉลี่ย 

(แปลผล) 
คาเฉล่ีย 

(แปลผล) 
คาเฉล่ีย 

(แปลผล) 
คาเฉลี่ย 

(แปลผล) 

ทําเลท่ีตั้งของธนาคาร ไมสะดวกใน 4.03 3.88 3.83 4.00 3.95 

การเดินทาง (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

สถานท่ีจอดรถคบัแคบ ไมเพียงพอ 3.58 3.38 3.83 4.00 3.53 

 (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

ติดตอสอบถามถามโทรศัพทยาก/รอ 3.98 4.04 4.07 5.00 4.03 

สายนาน (มาก) (มาก) (มาก) (มากที่สดุ) (มาก) 

ระบบการติดตอทางอินเตอรเน็ตมี 3.91 3.88 3.57 4.00 3.87 

ปญหาบอยครั้ง (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

 รวม 3.88 3.80 3.83 4.25 3.85 

  (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
หมายเหต:ุ  คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 มากทีสุ่ด, 3.50 - 4.49 มาก, 2.50 - 3.49 ปานกลาง, 1.50 - 2.49 นอย, 1.00- 1.49 นอยที่สุด 

 
           จากตารางท่ี 52 พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปญหาดานชองทางการใหบริการ
โดยรวมอยู ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.85 โดยผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 20-30 ป ใหความสําคัญตอ
ปญหาดานชองทางการใหบริการอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.88  ซ่ึงในรายละเอียด พบวาปญหายอยที่
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 20-30 ป ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก ทําเลท่ีต้ังของธนาคาร 
ไมสะดวกในการเดินทาง  มีคาเฉลี่ย 4.03 ติดตอสอบถามโทรศัพทยาก/รอสายนาน มีคาเฉลี่ย 3.98  
ระบบการติดตอทางอินเตอรเน็ตมีปญหาบอย มีคาเฉล่ีย 3.91 และสถานที่จอดรถคับแคบ ไมเพียงพอ มี
คาเฉลี่ย 3.58 ตามลําดับ 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31-40 ป ใหความสําคัญปญหาดานชองทางการใหบริการอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.80 ซ่ึงในรายละเอียด พบวาปญหายอยที่ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31-40 ป ให
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ความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก ติดตอสอบถามโทรศัพทยาก/รอสายนาน มีคาเฉลี่ย 4.04 ทําเล
ท่ีต้ังของธนาคารไมสะดวกในการเดินทางและระบบการติดตอทางอินเตอรเน็ตมีปญหาบอยครั้ง  มี
คาเฉลี่ย 3.88 ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลางไดแก สถานท่ีจอดรถคับแคบ ไมเพียงพอ มี
คาเฉลี่ย 3.38 ตามลําดับ 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41-50 ป ใหความสําคัญปญหาดานชองทางการใหบริการอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.83 ซ่ึงในรายละเอียด พบวาปญหายอยที่ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41-50 ป ให
ความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก  ติดตอสอบถามทางโทรศัพทยาก/รอสายนาน มีคาเฉลี่ย 4.07 
ทําเลท่ีต้ังของธนาคารไมสะดวกในการเดินทางและสถานท่ีจอดรถคับแคบ ไมเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 3.83
และระบบการติดตอทางอินเตอรเน็ตมีปญหาบอยครั้ง มีคาเฉลี่ย 3.57 ตามลําดับ 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 50 ปข้ึนไป ใหความสําคัญปญหาดานชองทางการใหบริการอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.25 ซ่ึงในรายละเอียด พบวาปญหายอยที่ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 50 ปข้ึนไป 
ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากที่สุดไดแก  ติดตอสอบถามทางโทรศัพทยาก/รอสายนาน มี
คาเฉลี่ย 5.00 ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก ระบบการติดตอทางอินเตอรเน็ตมีปญหา
บอยครั้ง  ทําเลที่ต้ังของธนาคาร ไมสะดวกในการเดินทางและสถานที่จอดรถคับแคบไมเพียงพอ มี
คาเฉลี่ย 4.00 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 53 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญของปญหาดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจในการเลอืกใชบรกิารสินเชือ่เพ่ือท่ีอยูอาศัย จําแนกตามอายุ 
 

 อายุ  

ปญหาดานการสงเสริมการตลาด 20-30 ป 31-40 ป 41-50 ป 50 ป ข้ึนไป  

 
คาเฉลี่ย 

(แปลผล) 
คาเฉลี่ย 

(แปลผล) 
คาเฉล่ีย 

(แปลผล) 
คาเฉล่ีย 

(แปลผล) 
คาเฉลี่ย 

(แปลผล) 

ไมมีพนักงานธนาคาร ออกมาแนะนํา 3.69 3.87 3.60 4.00 3.76 

บริการ (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ไมไดรับแนะนําจากผูที่เคยมาใช 3.43 3.65 3.47 3.00 3.51 

บริการ (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

ไมมีสวนลดหรอืไมมีการยกเวนคา 3.87 4.09 3.70 4.00 3.94 

ธรรมเนียม (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

การโฆษณา ประชาสัมพันธผานสื่อ 3.39 3.76 3.70 4.00 3.58 

ตางๆ ไมมี/มีนอย (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

รวม 3.60 3.84 3.62 3.75 3.70 

  (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
หมายเหต:ุ  คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 มากทีสุ่ด, 3.50 - 4.49 มาก, 2.50 - 3.49 ปานกลาง, 1.50 - 2.49 นอย, 1.00- 1.49 นอยที่สุด 

 
   จากตารางที่ 53  พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปญหาดานการสงเสริมการตลาด
โดยรวมอยู ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.70  โดยผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 20-30 ป ใหความสําคัญตอ
ปญหาดานการสงเสริมการตลาดอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.60  ซ่ึงในรายละเอียด พบวาปญหายอยที่
ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 20-30 ป ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก ไมมีสวนลดหรือไมมี
การยกเวนคาธรรมเนียม มีคาเฉลี่ย 3.87 ไมมีพนักงานธนาคารออกมาแนะนําบริการ  มีคาเฉลี่ย 3.69    
ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลางไดแก ไมไดรับแนะนําจากผูที่เคยมาใชบริการ มีคาเฉลี่ย 
3.43 และการโฆษณาประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ ไมมี/มีนอย มีคาเฉลี่ย มีคาเฉลี่ย 3.39 ตามลําดับ 
  ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 31-40 ป ใหความสําคัญปญหาดานการสงเสริมการตลาดอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.84 ซ่ึงในรายละเอียด พบวาปญหายอยท่ีผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 31-40 ป   
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ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก ไมมีสวนลดหรือไมมีการยกเวนคาธรรมเนียม มีคาเฉลี่ย 
4.09 ไมมีพนักงานธนาคารออกมาแนะนําบริการ มีคาเฉลี่ย 3.87  การโฆษณา ประชาสัมพันธผานส่ือ
ตาง ๆ ไมมี/มีนอย  มีคาเฉลี่ย 3.76 และไมไดรับแนะนําจากผูที่เคยมาใชบริการ มีคาเฉลี่ย 3.65  
ตามลําดับ 
  ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 41-50 ป ใหความสําคัญปญหาดานการสงเสริมการตลาดอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.62 ซ่ึงในรายละเอียด พบวาปญหายอยที่ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41-50 ป ให
ความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก  ไมมีสวนลดหรือไมมีการยกเวนคาธรรมเนียมและการโฆษณา 
ประชาสัมพันธผานส่ือตาง ๆ ไมมี/มีนอย มีคาเฉลี่ย 3.70 ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง
ไดแก  ไมไดรับการแนะนําจากผูท่ีเคยมาใชบริการ มีคาเฉลี่ย 3.47 และไมมีพนักงานธนาคาร ออกมา
แนะนําบริการ มีคาเฉลี่ย 3.60 ตามลําดับ 
  ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 50 ปข้ึนไปใหความสําคัญปญหาดานการสงเสริมการตลาดอยูใน
ระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.75 ซ่ึงในรายละเอียด พบวาปญหายอยท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 50 ป
ข้ึนไป ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก   ไมมีพนักงานธนาคารออกมาแนะนําบริการ  ไมมี
สวนลดหรือไมมีการยกเวนคาธรรมเนียมและการโฆษณา ประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ ไมมี/มีนอย       
มีคาเฉลี่ย 4.00 ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลางไดแก  ไมไดแนะนําจากผูที่เคยมาใชบริการ 
มีคาเฉลี่ย 3.00 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 54  แสดงคาเฉลีย่ระดับความสําคญัของปญหาดานพนกังานท่ีมีผลตอการตดัสินใจในการ
เลือกใชบรกิารสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัย จาํแนกตามอายุ 
 

 อายุ  

ปญหาดานพนักงาน 20-30 ป 31-40 ป 41-50 ป 50 ป ข้ึนไป  

 
คาเฉลี่ย 

(แปลผล) 
คาเฉลี่ย 

(แปลผล) 
คาเฉล่ีย 

(แปลผล) 
คาเฉล่ีย 

(แปลผล) 
คาเฉลี่ย 

(แปลผล) 

พนักงานใหคําแนะนํา และคําปรึกษา 4.02 4.21 3.83 4.00 4.08 

ไมชัดเจน (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

พนักงานขาดความรูและความสามารถ 3.88 3.80 3.90 5.00 3.88 

ในการใหบริการ (มาก) (มาก) (มาก) (มากที่สดุ) (มาก) 

พนักงานขาดความนาเชื่อถือ 3.71 3.59 3.60 4.00 3.66 

 (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

พนักงานไมมีนํ้าใจ มารยาทไมดี และ 3.93 3.69 3.57 4.00 3.80 

มีมนุษยสัมพันธ (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

พนักงานใหบริการลูกคาไมเสมอภาค 4.03 3.83 3.83 4.00 3.93 

 (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

มีพนักงานใหบริการไมเพียงพอ 4.07 3.99 3.60 5.00 4.02 

 (มาก) (มาก) (มาก) (มากที่สดุ) (มาก) 

รวม 3.94 3.85 3.72 4.33 3.90 

  (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
หมายเหต:ุ  คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 มากทีสุ่ด, 3.50 - 4.49 มาก, 2.50 - 3.49 ปานกลาง, 1.50 - 2.49 นอย, 1.00- 1.49 นอยที่สุด 

 
      จากตารางที่ 54  พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานพนักงานโดยรวมอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.90  โดยผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 20-30 ป ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
พนักงานอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.94 ซ่ึงในรายละเอียด พบวาปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามที่มี
อายุ 20-30 ป ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก  มีพนักงานใหบริการไมเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 
4.07   พนักงานดูแลลูกคาไมเสมอภาค  มีคาเฉลี่ย 4.03 พนักงานใหคําแนะนําและคําปรึกษาไมชัดเจน   



 

 

93 

 

มีคาเฉลี่ย 4.02  พนักงานไมมีนํ้าใจ มารยาทไมดีและมีมนุษยสัมพันธ มีคาเฉลี่ย 3.93 พนักงานขาด
ความรูและความสามารถในการใหบริการ มีคาเฉลี่ย 3.88 และพนักงานขาดความนาเช่ือถือ  มีคาเฉลี่ย 
3.71 ลําดับ   
     ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 31-40 ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานพนักงานอยูในระดับมาก        
มีคาเฉลี่ย 3.85 ซ่ึงในรายละเอียด พบวาปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31-40 ป ใหความสําคัญ
มีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก  พนักงานใหคําแนะนํา และคําปรึกษาไมชัดเจน มีคาเฉลี่ย 4.21 มีพนักงาน
ใหบริการไมเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 3.99 พนักงานใหบริการลูกคาไมเสมอภาค มีคาเฉลี่ย 3.83 พนักงานขาด
ความรูและความสามารถในการใหบริการ มีคาเฉลี่ย 3.80  พนักงานไมมีนํ้าใจ มารยาทไมด ีและมีมนุษย
สัมพันธ มีคาเฉลี่ย 3.69 และพนักงานขาดความนาเชื่อถือ มีคาเฉลี่ย 3.59 ลําดับ   
     ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 41-50 ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานพนักงานอยูในระดับมาก         
มีคาเฉลี่ย 3.72 ซ่ึงในรายละเอียด พบวาปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41-50 ป ใหความสําคัญ
มีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก  พนักงานขาดความรูและความสามารถในการใหบริการ มีคาเฉลี่ย 3.90 
พนักงานใหคําแนะนํา และคําปรึกษาไมชัดเจนและพนักงานใหบริการลูกคาไมเสมอภาค มีคาเฉลีย่ 3.83  
พนักงานขาดความนาเช่ือถือและมีพนักงานใหบริการไมเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 3.60 พนักงานไมมีน้ําใจ 
มารยาทไมดี และมีมนุษยสัมพันธ มีคาเฉลี่ย 3.57  ลําดับ   
              ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 50 ปข้ึนไป ใหความสําคัญตอปจจัยดานพนักงานอยูในระดับมาก 
มีคาเฉลี่ย 4.33 ซ่ึงในรายละเอียด พบวาปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 5 0 ปข้ึนไป ให
ความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุดไดแก  พนักงานขาดความรูและความสามารถในการใหบริการ
และมีพนักงานใหบริการไมเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 5.00 ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก  
พนักงานใหคําแนะนํา และคําปรึกษาไมชัดเจนและพนักงานใหบริการลูกคาไมเสมอภาค  พนักงานขาด
ความนาเช่ือถือ  พนักงานไมมีนํ้าใจ มารยาทไมดี และมีมนุษยสัมพันธ มีคาเฉลี่ย  4.00  ลําดับ   
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ตารางที่ 55 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญของปญหาดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจในการเลอืกใชบรกิารสินเชือ่เพ่ือท่ีอยูอาศัย จําแนกตามอายุ 
 

 อายุ  

ปญหาดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ 20-30 ป 31-40 ป 41-50 ป 50 ป ข้ึนไป  

 
คาเฉล่ีย 

(แปลผล) 
คาเฉลี่ย 

(แปลผล) 
คาเฉลี่ย 

(แปลผล) 
คาเฉล่ีย 

(แปลผล) 
คาเฉลี่ย 

(แปลผล) 

ภายในธนาคาร เครื่องมือและอุปกรณ 3.67 3.72 3.60 4.00 3.69 

สํานักงานไมทันสมัย (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

บรรยากาศในธนาคารไมดี ตกแตงไม 3.75 3.43 3.60 4.00 3.62 

ทันสมัยและไมสวยงาม (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

การจดัวางอุปกรณ เอกสารการขอ 3.75 3.78 3.73 4.00 3.77 

สินเชื่อ และปายสัญลักษณตาง ๆ  
ไมมีความเปนระเบียบ 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ชื่อเสียงและภาพพจนของธนาคารไม 3.84 3.91 3.47 4.00 3.84 

ดี เม่ือเปรียบเทียบกับธนาคารอื่น (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

ภายในธนาคารไมมีสิ่งอํานวยความ 3.47 3.60 3.47 4.00 3.53 

สะดวกตางๆ เชน โทรทัศน น้ําดืม่ ชา  
กาแฟ หนังสือพิมพ วารสาร เกาอี้น่ัง 
และหองนํ้า 

(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

รวม 3.70 3.69 3.57 4.00 3.69 

  (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

หมายเหต:ุ  คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 มากทีสุ่ด, 3.50 - 4.49 มาก, 2.50 - 3.49 ปานกลาง, 1.50 - 2.49 นอย, 1.00- 1.49 นอยที่สุด 

 
  จากตารางที่ 55 พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ
โดยรวมอยู ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.69 โดยผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 20-30 ป ใหความสําคัญตอ
ปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางภายภาพอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.70 ซ่ึงในรายละเอียด พบวาปจจัยยอยที่
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 20-30 ป ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก ช่ือเสียงและภาพพจน
ของธนาคารไมดีเม่ือเปรียบเทียบกับธนาคารอื่น มีคาเฉลี่ย 3.84 บรรยากาศในธนาคารไมดี ตกแตงไม
ทันสมัยและไมสวยงามและการจัดวางอุปกรณ เอกสารการขอสินเช่ือ และปายสัญลักษณตาง ๆ ไมมี
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ความเปนระเบียบ มีคาเฉลี่ย 3.75 และภายในธนาคาร เครื่องมือและอุปกรณสํานักงานไมทันสมัย มี
คาเฉลี่ย 3.67  ปจจัยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับกลางไดแก ภายในธนาคาร
ไมมีส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน โทรทัศน น้ําดื่ม ชา กาแฟ หนังสือพิมพ วารสาร เกาอ้ีนั่งและ
หองน้ํา มีคาเฉลี่ย 3.47 ตามลําดับ 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31-40 ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางภายภาพอยู
ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.69 ซ่ึงในรายละเอียด พบวาปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 31-40 ป 
ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก ช่ือเสียงและภาพพจนของธนาคารไมดี เม่ือเปรียบเทียบกับ
ธนาคารอ่ืน มีคาเฉลี่ย 3.91 การจัดวางอุปกรณ เอกสารการขอสินเช่ือ และปายสัญลักษณตาง ๆ ไมมี
ความเปนระเบียบ มีคาเฉลี่ย 3.78 และภายในธนาคาร เครื่องมือและอุปกรณสํานักงานไมทันสมัย มี
คาเฉลี่ย 3.72  และภายในธนาคารไมมีส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน โทรทัศน น้ําดื่ม ชา กาแฟ 
หนังสือพิมพ วารสาร เกาอ้ีน่ังและหองนํ้า มีคาเฉลี่ย 3.60 ปจจัยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมี
คาเฉลี่ยในระดับกลางไดแก บรรยากาศในธนาคารไมดี ตกแตงไมทันสมัยและไมสวยงาม มีคาเฉลี่ย 
3.43 ตามลําดับ 
  ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 41-50 ปใหความสําคัญตอปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ อยู
ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.57 มีซ่ึงในรายละเอียด พบวาปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41-50 ป 
ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก การจัดวางอุปกรณ เอกสารการขอสินเช่ือ และปาย
สัญลักษณตาง ๆ ไมมีความเปนระเบียบ มีคาเฉลี่ย 3.73 ภายในธนาคาร เครื่องมือและอุปกรณสํานักงาน
ไมทันสมัยและบรรยากาศในธนาคารไมดี ตกแตงไมทันสมัยและไมสวยงาม มีคาเฉลี่ย 3.60 ให
ความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลางไดแก ช่ือเสียงและภาพพจนของธนาคารไมดี เม่ือเปรียบเทียบ
กับธนาคารอ่ืนและภายในธนาคารไมมีส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน โทรทัศน น้ําดื่ม ชา กาแฟ 
หนังสือพิมพ วารสาร เกาอ้ีน่ังและหองน้ํา มีคาเฉลี่ย 3.47 ตามลําดับ 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 50 ปข้ึนไปใหความสําคัญตอปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ 
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.00 มีซ่ึงในรายละเอียด พบวาปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 50 ป
ข้ึนไป ใหความสําคัญมีคาเฉล่ียในระดับมากไดแก การจัดวางอุปกรณ เอกสารการขอสินเช่ือ และปาย
สัญลักษณตาง ๆ ไมมีความเปนระเบียบ  ภายในธนาคาร เครื่องมือและอุปกรณสํานักงานไมทันสมัย
และบรรยากาศในธนาคารไมดี ตกแตงไมทันสมัยและไมสวยงาม ช่ือเสียงและภาพพจนของธนาคารไม
ดี เม่ือเปรียบเทียบกับธนาคารอ่ืนและภายในธนาคารไมมีส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน โทรทัศน 
นํ้าดื่ม ชา กาแฟ หนังสือพิมพ วารสาร เกาอ้ีนั่งและหองนํ้า มีคาเฉลี่ย 4.00 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 56 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญของปญหาดานกระบวนการใหบรกิารท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจในการเลอืกใชบรกิารสินเชือ่เพ่ือท่ีอยูอาศัย จําแนกตามอายุ 
 

 อายุ  

ปญหาดานกระบวนการใหบริการ 20-30 ป 31-40 ป 41-50 ป 50 ป ข้ึนไป  

 
คาเฉลี่ย 

(แปลผล) 
คาเฉลี่ย 

(แปลผล) 
คาเฉล่ีย 

(แปลผล) 
คาเฉล่ีย 

(แปลผล) 
คาเฉลี่ย 

(แปลผล) 

การแจงผลการพิจารณาลาชา 3.95 4.28 3.97 5.00 4.11 

 (มาก) (มาก) (มาก) (มากที่สดุ) (มาก) 

ใชเอกสารมากยุงยากสลับซับซอน 3.97 4.20 3.80 4.00 4.04 

 (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

การทํางานมีหลายขั้นตอนและความ 3.98 3.93 3.70 4.00 3.93 

ผิดพลาดบอย (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ข้ันตอนการขออนุมัติสินเชื่อยุงยาก 4.14 4.12 3.93 5.00 4.13 

ซับซอน (มาก) (มาก) (มาก) (มากที่สดุ) (มาก) 

รวม 4.01 4.13 3.85 4.50 4.05 

  (มาก) (มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) (มาก) 
หมายเหต:ุ  คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 มากทีสุ่ด, 3.50 - 4.49 มาก, 2.50 - 3.49 ปานกลาง, 1.50 - 2.49 นอย, 1.00- 1.49 นอยที่สุด 

 
   จากตารางที่ 56 พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปญหาดานกระบวนการใหบริการ
โดยรวมอยู ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.05  โดยผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 20-30 ป ใหความสําคัญตอ
ปญหาดานกระบวนการใหบริการอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.01  ซ่ึงในรายละเอียด พบวาปญหายอยที่
ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 20-30 ป ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก ข้ันตอนการขออนุมัติ
สินเช่ือยุงยากซับซอน มีคาเฉลี่ย 4.14  การทํางานมีหลายข้ันตอนและความผิดพลาดบอย มีคาเฉลี่ย 3.98
ใชเอกสารมากยุงยากสลับซับซอน มีคาเฉลี่ย 3.97 และการแจงผลการพิจารณาลาชา มีคาเฉลี่ย 3.95 
ตามลําดับ 
  ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 31-40 ป ใหความสําคัญปญหาดานกระบวนการใหบริการอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.13 ซ่ึงในรายละเอียด พบวาปญหายอยที่ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31-40 ป ให
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ความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก การแจงผลการพิจารณาลาชา มีคาเฉลี่ย 4.28 ใชเอกสารมาก
ยุงยากสลับซับซอน มีคาเฉลี่ย 4.20 ข้ันตอนการขออนุมัติสินเช่ือยุงยากซับซอน การทํางานมีหลาย
ข้ันตอน มีคาเฉลี่ย 4.12 และการทํางานมีหลายข้ันตอนความผิดพลาดบอย มีคาเฉลี่ย 3.93   ตามลําดับ 
  ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 41-50 ป ใหความสําคัญปญหาดานกระบวนการใหบริการอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.85 ซ่ึงในรายละเอียด พบวาปญหายอยที่ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41-50 ป ให
ความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก  การแจงผลการพิจารณาลาชา มีคาเฉลี่ย 3.97  ข้ันตอนการขอ
อนุมัติสินเช่ือยุงยากซับซอน มีคาเฉลี่ย 3.93  ใชเอกสารมากยุงยากสลับซับซอน มีคาเฉลี่ย 3.80 การ
ทํางานมีหลายข้ันตอนและความผิดพลาดบอย มีคาเฉลี่ย  3.70 ลําดับ 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 50 ปข้ึนไป ใหความสําคัญปญหาดานกระบวนการใหบริการอยูใน
ระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.50 ซ่ึงในรายละเอียด พบวาปญหายอยที่ผูตอบแบบสอบท่ีมีอายุ 50 ปข้ึนไป 
ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากที่สุด ไดแก การแจงผลการพิจารณาลาชาและข้ันตอนการขอ
อนุมัติสินเช่ือยุงยากซับซอนมีคาเฉลี่ย 5.00 ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก  การแจงผลการ
พิจารณาลาชา ใชเอกสารมากยุงยากสลับซับซอนและการทํางานมีหลายข้ันตอนและความผิดพลาด มี
คาเฉลี่ย 4.00 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 57 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญของปญหาดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการตดัสินใจในการ
เลือกใชบรกิารสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัย จาํแนกตามระดับการศึกษา 
 

 ระดับการศึกษา  

 
ปญหาดานผลิตภัณฑ ต่ํากวาปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 
หรือเทียบเทา 

ปริญญาโท 
หรือเทียบเทา  

 คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

วงเงินสินเชื่อที่ธนาคารใหแกลกูคา 4.00 3.96 3.94 3.96 

ต่ํา/ไมตรงกับความตองการ (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ระยะเวลาการผอนชําระสั้น 4.53 3.72 3.84 3.85 

 (มากที่สดุ) (มาก) (มาก) (มาก) 

หลักประกันมากเกินไป 4.05 3.75 3.74 3.78 

 (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

เอกสารที่ใชในการขอสินเชื่อมี 4.37 3.82 4.10 3.99 

จํานวนมาก และมีความยุงยาก. (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

บริการไมครบวงจร 3.74 3.48 3.91 3.67 

 (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

รวม 4.14 3.75 3.91 3.85 

  (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
หมายเหต:ุ  คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 มากทีสุ่ด, 3.50 - 4.49 มาก, 2.50 - 3.49 ปานกลาง, 1.50 - 2.49 นอย, 1.00- 1.49 นอยที่สุด 

 
  จากตารางที่ 57   พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปญหาดานผลิตภัณฑโดยรวมอยู
ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย  3.85 โดยผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรีให
ความสําคัญตอปญหาดานผลิตภัณฑอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.14    ซ่ึงในรายละเอียดพบวาปญหา
ยอยที่ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรีใหความสําคัญมีคาเฉล่ียในระดับมาก
ท่ีสุด ไดแก ระยะเวลาผอนชําระส้ัน  มีคาเฉลี่ย 4.53 ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก เอกสาร
ท่ีใชในการขอสินเช่ือมีจํานวนมาก  มีคาเฉลี่ย 4.37 หลักประกันมากเกินไป มีคาเฉลี่ย 4.05  วงเงิน
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สินเช่ือที่ธนาคารใหแกลูกคาตํ่า/ไมตรงกับความตองการ  มีคาเฉลี่ย 4.00 และบริการไมครบวงจร มี
คาเฉลี่ย 3.74 ตามลําดับ 
  ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาใหความสําคัญตอปญหาดาน
ผลิตภัณฑอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.75 ซ่ึงในรายละเอียดพบวามีปญหายอยที่ผูตอบแบบสอบถาม ที่
มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมาก ไดแกวงเงินสินเช่ือที่
ธนาคารใหแกลูกคาตํ่า/ไมตรงกับความตองการ มีคาเฉลี่ย 3.96 เอกสารที่ใชในการขอสินเช่ือมีจํานวน
มาก และมีความยุงยาก มีคาเฉลี่ย 3.82  หลักประกันมากเกินไป  มีคาเฉลี่ย 3.75 และระยะเวลาการผอน
ชําระส้ัน มีคาเฉลี่ย 3.72 ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลางไดแก  บริการไมครบวงจร มี
คาเฉลี่ย 3.48 ตามลําดับ 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา ใหความสําคัญตอปญหาดาน
ผลิตภัณฑอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.91 ซ่ึงในรายละเอียดพบวามีปญหายอยท่ีผูตอบแบบสอบถามที่มี
การศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก เอกสารที่ใชในการ
ขอสินเช่ือมีจํานวนมาก และมีความยุงยาก มีคาเฉลี่ย 4.10  วงเงินสินเช่ือที่ธนาคารใหแกลูกคาตํ่า/ไมตรง
กับความตองการ มีคาเฉลี่ย 3.94 บริการไมครบวงจร มีคาเฉลี่ย 3.91 ระยะเวลาการผอนชําระส้ัน มี
คาเฉลี่ย 3.84  หลักประกันมากเกินไป มีคาเฉลี่ย 3.74  ตามลําดับ 
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ตารางที่ 58 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญของปญหาดานราคาท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกใช
บรกิารสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัย จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

 ระดับการศึกษา  

 
ปญหาดานราคา ต่ํากวาปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 
หรือเทียบเทา 

ปริญญาโท 
หรือเทียบเทา  

 คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

อัตราดอกเบี้ยสูง/มากกวาธนาคารอื่น 4.68 4.27 4.20 4.29 

 (มากที่สดุ) (มาก) (มาก) (มาก) 

คาธรรมเนียมประเมินหลักทรัพย 4.68 3.96 3.88 4.01 
สูงกวาธนาคารอืน่ (มากที่สดุ) (มาก) (มาก) (มาก) 

คาธรรมเนียมจัดการเงินกูสูง/มาก 4.63 3.95 4.04 4.06 
กวาธนาคารอื่น (มากที่สดุ) (มาก) (มาก) (มาก) 

คาประกันอัคคีภยัสูง/ไมเหมาะสม 4.42 3.75 3.95 3.90 

 (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

จํานวนเงินที่ผอนตองวดสูง/มากกวา 4.37 3.87 3.83 3.91 

ธนาคารอ่ืน (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

รวม 4.46 3.96 3.98 4.03 

  (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
หมายเหต:ุ  คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 มากทีสุ่ด, 3.50 - 4.49 มาก, 2.50 - 3.49 ปานกลาง, 1.50 - 2.49 นอย, 1.00- 1.49 นอยที่สุด 

 
  จากตารางท่ี 58 พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปญหาดานราคาโดยรวมอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ย  4.03 โดยผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรีใหความสําคัญ
ตอปญหาดานราคาอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.46 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาปญหายอยที่ผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรีใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากที่สุด ไดแก 
อัตราดอกเบ้ียสูง/มากกวาธนาคารอ่ืนและคาธรรมเนียมประเมินหลักทรัพยสูงกวาธนาคารอ่ืน มีคาเฉลี่ย 
4.68  และคาธรรมเนียมจัดการเงินกูสูง/มากกวาธนาคารอ่ืน มีคาเฉลี่ย 4.63  ปญหายอยที่ผูตอบ
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แบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรีใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมาก ไดแก คา
ประกันอัคคีภัยสูง/ไมเหมาะสม มีคาเฉลี่ย 4.42  และจํานวนเงินท่ีผอนตองวดสูง/มากกวาธนาคารอื่น  มี
คาเฉลี่ย 4.37 ตามลําดับ 
  ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาใหความสําคัญตอปญหาดาน
ราคาอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.96 ซ่ึงในรายละเอียดพบวามีปญหายอยที่ผูตอบแบบสอบถาม ที่มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมาก ไดแกอัตราดอกเบ้ียสูง/มากกวา
ธนาคารอ่ืน มีคาเฉลี่ย 4.27  คาธรรมเนียมประเมินหลักทรัพยสูงกวาธนาคารอ่ืน มีคาเฉลี่ย 3.96 
คาธรรมเนียมจัดการเงินกูสูง/มากกวาธนาคารอ่ืน มีคาเฉลี่ย 3.95 จํานวนเงินที่ผอนตองวดสูง/มากกวา
ธนาคารอ่ืน มีคาเฉลี่ย 3.87  และคาประกันอัคคีภัยสูง/ไมเหมาะสม มีคาเฉลี่ย 3.75 ตามลําดับ 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับกวาปริญญาโทหรือเทียบเทา ใหความสําคัญตอปญหา
ดานราคาอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.98 ซ่ึงในรายละเอียดพบวามีปญหายอยท่ีผูตอบแบบสอบถามที่มี
การศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรีใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก  อัตราดอกเบ้ียสูง/มากกวา
ธนาคารอ่ืน มีคาเฉลี่ย 4.20 คาธรรมเนียมจัดการเงินกูสูง/มากกวาธนาคารอ่ืน มีคาเฉลี่ย 4.04 คาประกัน
อัคคีภัยสูง/ไมเหมาะสม มีคาเฉลี่ย 3.95 คาธรรมเนียมประเมินหลักทรัพยสูงกวาธนาคารอ่ืน มีคาเฉลี่ย 
3.88 และจํานวนเงินท่ีผอนตองวดสูง/มากกวาธนาคารอ่ืน มีคาเฉลี่ย 3.83 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 59 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญของปญหาดานชองทางการใหบรกิารท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจในการเลอืกใชบรกิารสินเชือ่เพ่ือท่ีอยูอาศัย จําแนกตามระดับการศกึษา 
 

 ระดับการศึกษา  

 
ปญหาดานชองทางการใหบริการ ต่ํากวาปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 
หรือเทียบเทา 

ปริญญาโท 
หรือเทียบเทา  

 คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ทําเลท่ีตั้งของธนาคาร 3.53 3.85 4.21 3.95 

ไมสะดวกในการเดินทาง       (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

สถานท่ีจอดรถคบัแคบ 3.11 3.40 3.84 3.53 
ไมเพียงพอ (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

ติดตอสอบถามทางโทรศัพทยาก/ 4.21 3.97 4.07 4.03 

รอสายนาน (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ระบบการติดตอทางอินเตอรเน็ตมี 3.74 3.84 3.95 3.87 

ปญหาบอยครั้ง (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

รวม 3.65 3.77 4.02 3.85 

  (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
หมายเหต:ุ  คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 มากทีสุ่ด, 3.50 - 4.49 มาก, 2.50 - 3.49 ปานกลาง, 1.50 - 2.49 นอย, 1.00- 1.49 นอยที่สุด 

 
   จากตารางที่ 59  พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปญหาดานชองทางการใหบริการ
โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย  3.85 โดยผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรี
ใหความสําคัญตอปญหาดานชองทางการใหบริการอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.65  ซ่ึงในรายละเอียด
พบวาปญหายอยที่ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรีใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยใน
ระดับมาก ไดแก ติดตอสอบถามทางโทรศัพทยาก/รอสายนาน  มีคาเฉลี่ย 4.21 ระบบการติดตอทาง
อินเตอรเน็ตมีปญหาบอยครั้ง  มีคาเฉลี่ย 3.74 และทําเลที่ต้ังของธนาคาร ไมสะดวกในการเดินทาง         
มีคาเฉลี่ย 3.53 ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลางไดแก สถานท่ีจอดรถคับแคบ ไมเพียงพอ      
มีคาเฉลี่ย 3.11 ตามลําดับ 
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  ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาใหความสําคัญตอปญหาดาน
ชองทางการใหบริการอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.77 ซ่ึงในรายละเอียดพบวามีปญหายอยท่ีผูตอบ
แบบสอบถาม ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมาก ไดแก 
ติดตอสอบถามทางโทรศัพทยาก/รอสายนาน  มีคาเฉลี่ย 3.97 ทําเลที่ต้ังของธนาคาร ไมสะดวกในการ
เดินทาง  มีคาเฉลี่ย 3.85 ระบบการติดตอทางอินเตอรเน็ตมีปญหาบอยครั้ง มีคาเฉลี่ย 3.84 ให
ความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลางไดแก  สถานที่จอดรถคับแคบ ไมเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 3.40 
ตามลําดับ 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา ใหความสําคัญตอปญหาดาน
ชองทางการใหบริการอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.02 ซ่ึงในรายละเอียดพบวามีปญหายอยท่ีผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก 
ทําเลท่ีต้ังของธนาคารไมสะดวกในการเดินทาง มีคาเฉลี่ย 4.21  ติดตอสอบถามทางโทรศัพทยาก/รอ
สายนาน มีคาเฉลี่ย 4.07 ระบบการติดตอทางอินเตอรเน็ตมีปญหาบอยครั้ง มีคาเฉลี่ย 3.95  และสถานท่ี
จอดรถคับแคบ ไมเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 3.84 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 60 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญของปญหาดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจในการเลอืกใชบรกิารสินเชือ่เพ่ือท่ีอยูอาศัย จําแนกตามระดับการศกึษา 
 

 ระดับการศึกษา  

 
ปญหาดานการสงเสริมการตลาด ต่ํากวาปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 
หรือเทียบเทา 

ปริญญาโท 
หรือเทียบเทา  

 คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ไมมีพนักงานธนาคาร ออกมา 3.79 3.63           3.92 3.76 

แนะนําบริการ (มาก) (มาก)          (มาก) (มาก) 

ไมไดรับการแนะนําจากผูที่เคยมา 3.58 3.33           3.74 3.51 
ใชบริการ (มาก) (ปานกลาง)          (มาก) (มาก) 

ไมมีสวนลดหรอืไมมีการยกเวน 4.32 3.86           3.95 3.94 

คาธรรมเนียม (มาก) (มาก)          (มาก) (มาก) 

การโฆษณา ประชาสัมพันธผาน 3.79 3.30           3.88 3.58 

สื่อตาง ๆ ไมมี/มีนอย (มาก) (ปานกลาง)          (มาก) (มาก) 

รวม 3.87 3.53           3.87 3.70 

  (มาก) (มาก)          (มาก) (มาก) 
หมายเหต:ุ  คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 มากทีสุ่ด, 3.50 - 4.49 มาก, 2.50 - 3.49 ปานกลาง, 1.50 - 2.49 นอย, 1.00- 1.49 นอยที่สุด 

 
  จากตารางท่ี 60 พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปญหาดานการสงเสริมการตลาด
โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย  3.70 โดยผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรี
ใหความสําคัญตอปญหาดานการสงเสริมการตลาดอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.87 ซ่ึงในรายละเอียด
พบวาปญหายอยที่ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรีใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยใน
ระดับมาก ไดแก ไมมีสวนลดหรือไมมีการยกเวนคาธรรมเนียม มีคาเฉลี่ย 4.32 ไมมีพนักงานธนาคาร
ออกมาแนะนําบริการและการโฆษณา ประชาสัมพันธผานส่ือตาง ๆ ไมมี/มีนอย มีคาเฉล่ีย 3.79และ
ไมไดรับการแนะนําจากผูที่เคยมาใชบริการ  มีคาเฉลี่ย 3.58  ตามลําดับ 
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  ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาใหความสําคัญตอปญหาดาน
การสงเสริมการตลาดอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.53 ซ่ึงในรายละเอียดพบวามีปญหายอยท่ีผูตอบ
แบบสอบถาม ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมาก ไดแก 
ไมมีสวนลดหรือไมมีการยกเวนคาธรรมเนียม  มีคาเฉลี่ย 3.86 ไมมีพนักงานธนาคารออกมาแนะนํา
บริการ  มีคาเฉลี่ย 3.63  ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลางไดแก ไมไดรับการแนะนําจากผูที่
เคยมาใชบริการ  มีคาเฉลี่ย 3.33 และการโฆษณา ประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ ไมมี/มีนอย มีคาเฉลี่ย 
3.30 ตามลําดับ 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา ใหความสําคัญตอปญหาดาน
การสงเสริมการตลาดอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.87 ซ่ึงในรายละเอียดพบวามีปญหายอยท่ีผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก  
ไมมีสวนลดหรือไมมีการยกเวนคาธรรมเนียม มีคาเฉลี่ย 3.95 ไมมีพนักงานธนาคาร ออกมาแนะนํา มี
คาเฉลี่ย 3.92 บริการ การโฆษณา ประชาสัมพันธผานส่ือตาง ๆ ไมมีมี/มีนอย  มีคาเฉลี่ย 3.88 และไมได
รับการแนะนําจากผูที่เคยมาใชบริการ มีคาเฉลี่ย 3.74 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 61 แสดงคาเฉลีย่ระดับความสําคญัของปญหาดานพนกังานท่ีมีผลตอการตดัสินใจในการ
เลือกใชบรกิารสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัย จาํแนกตามระดับการศึกษา 
 

 ระดับการศึกษา  

 
ปญหาดานพนักงาน ต่ํากวาปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 
หรือเทียบเทา 

ปริญญาโท 
หรือเทียบเทา  

 คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

พนักงานใหคําแนะนํา และคําปรึกษา 4.21 3.90 4.28 4.08 

ไมชัดเจน (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

พนักงานขาดความรูและความ 4.21 3.86 3.81 3.88 
สามารถในการใหบริการ (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

พนักงานขาดความนาเชื่อถือ 3.75 3.68 3.62 3.66 
 (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

พนักงานไมมีนํ้าใจ มารยาทไมด ี 4.16 3.79 3.72 3.80 

และไมมีมนุษยสัมพันธ (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

พนักงานใหบริการลูกคา 3.74 4.04 3.84 3.93 

ไมเสมอภาค (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

มีพนักงานใหบริการไมเพียงพอ 3.74 4.01 4.11 4.02 

 (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

รวม 3.97 3.88 3.90 3.90 

 (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
หมายเหต:ุ  คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 มากทีสุ่ด, 3.50 - 4.49 มาก, 2.50 - 3.49 ปานกลาง, 1.50 - 2.49 นอย, 1.00- 1.49 นอยที่สุด 

 
   จากตารางที่ 61 พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปญหาดานพนักงานโดยรวมอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ย  3.90 โดยผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรีใหความสําคัญ
ตอปญหาดานพนักงานอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.97    ซ่ึงในรายละเอียดพบวาปญหายอยที่ผูตอบ
แบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรีใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมาก ไดแก  
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พนักงานใหคําแนะนํา และคําปรึกษาไมชัดเจนและพนักงานขาดความรูและความสามารถในการ
ใหบริการ มีคาเฉล่ีย 4.21  พนักงานไมมีนํ้าใจ มารยาทไมดีและไมมีมนุษยสัมพันธ  มีคาเฉลี่ย 4.16
พนักงานขาดความนาเช่ือถือ มีคาเฉลี่ย 3.75  พนักงานใหบริการลูกคาไมเสมอภาคและมีพนักงาน
ใหบริการไมเพียงพอ  มีคาเฉลี่ย 3.74  ตามลําดับ 
  ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาใหความสําคัญตอปญหาดาน
พนักงานอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.88 ซ่ึงในรายละเอียดพบวามีปญหายอยท่ีผูตอบแบบสอบถาม ที่มี
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมาก ไดแก พนักงาน
ใหบริการลูกคาไมเสมอภาค มีคาเฉลี่ย 4.04  มีพนักงานใหบริการไมเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 4.04 พนักงาน
ใหคําแนะนําและคําปรึกษาไมชัดเจน มีคาเฉลี่ย 3.90  พนักงานขาดความรูและความสามารถในการ
ใหบริการ มีคาเฉลี่ย 3.86  พนักงานไมมีน้ําใจ มารยาทไมดีและไมมีมนุษยสัมพันธ มีคาเฉลี่ย 3.79 และ
พนักงานขาดความนาเช่ือถือ มีคาเฉลี่ย 3.68 ตามลําดับ 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา ใหความสําคัญตอปญหาดาน
พนักงานอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.90 ซ่ึงในรายละเอียดพบวามีปญหายอยท่ีผูตอบแบบสอบถามที่มี
การศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก  พนักงานให
คําแนะนําและคําปรึกษาไมชัดเจน มีคาเฉลี่ย 4.28  มีพนักงานใหบริการไมเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 4.11 
พนักงานใหบริการลูกคาไมเสมอภาค มีคาเฉลี่ย 3.84 พนักงานขาดความรูและความสามารถในการ
ใหบริการ มีคาเฉลี่ย 3.81 พนักงานไมมีนํ้าใจ มารยาทไมดีและไมมนุษยสัมพันธ มีคาเฉลี่ย 3.72 และ
พนักงานขาดความนาเช่ือถือ มีคาเฉลี่ย 3.62 ตามลําดบั 
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ตารางที่ 62  แสดงคาเฉลีย่ระดับความสําคญัของปญหาดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจในการเลอืกใชบรกิารสินเชือ่เพ่ือท่ีอยูอาศัย จําแนกตามระดับการศกึษา 
 

 ระดับการศึกษา  

 
ปญหาดานสิ่งแวดลอม ต่ํากวาปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 
หรือเทียบเทา 

ปริญญาโท 
หรือเทียบเทา  

 คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ภายในธนาคาร เครื่องมือและ 3.58 3.54 3.93 3.69 

อุปกรณสํานักงานไมทันสมัย (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

บรรยากาศในธนาคารไมดี ตก 3.68 3.42 3.86 3.62 

แตงไมทันสมัย และไมสวยงาม (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

การจดัวางอุปกรณ เอกสารการขอ 3.68 3.67 3.93 3.77 

สินเชื่อ และปายสัญลักษณตาง ๆ  
ไมมีความเปนระเบียบ 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ชื่อเสียงและภาพพจนของ 3.58 3.83 3.93 3.84 

ธนาคารไมดี เม่ือเปรียบเทียบ 
กับธนาคารอื่น 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ภายในธนาคาร ไมมีสิ่งอํานวย 3.53 3.40 3.70 3.53 

ความสะดวกตาง ๆ เชน โทรทัศน  
นํ้าดื่ม ชา กาแฟ หนังสือพิมพ  
วารสาร เกาอ้ีน่ังและหองนํ้า 

(มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

รวม 3.61 3.57 3.87 3.69 

  (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
หมายเหต:ุ  คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 มากทีสุ่ด, 3.50 - 4.49 มาก, 2.50 - 3.49 ปานกลาง, 1.50 - 2.49 นอย, 1.00- 1.49 นอยที่สุด 

 
  จากตารางที่ 62   พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปญหาดานส่ิงแวดลอมทาง
กายภาพโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย  3.69 โดยผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับตํ่ากวา
ปริญญาตรีใหความสําคัญตอปญหาดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.61ซ่ึงใน
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รายละเอียดพบวาปญหายอยที่ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรีใหความสําคัญมี
คาเฉลี่ยในระดับมาก ไดแก  บรรยากาศในธนาคารไมดี ตกแตงไมทันสมัย และไมสวยงามและการจัด
วางอุปกรณ เอกสารการขอสินเช่ือ และปายสัญลักษณตาง ๆ ไมมีความเปนระเบียบ   มีคาเฉลี่ย 3.68
ภายในธนาคาร เครื่องมือและอุปกรณสํานักงานไมทันสมัย  ช่ือเสียงและภาพพจนของธนาคารไมดี เม่ือ
เปรียบเทียบกับธนาคารอ่ืน มีคาเฉลี่ย 3.58 และภายในธนาคารไมมีส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ เชน 
โทรทัศน น้ําดื่ม ชา กาแฟ หนังสือพิมพ วารสาร เกาอ้ีนั่งพักและหองน้ํา มีคาเฉลี่ย 3.53 ตามลําดับ 
  ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาใหความสําคัญตอปญหาดาน
ส่ิงแวดลอมทางกายภาพอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.57 ซ่ึงในรายละเอียดพบวามีปญหายอยที่ผูตอบ
แบบสอบถาม ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมาก ไดแก 
ช่ือเสียงและภาพพจนของธนาคารไมดีเม่ือเปรียบเทียบกับธนาคารอ่ืน มีคาเฉลี่ย 3.83  การจัดวาง
อุปกรณเอกสารการขอสินเช่ือ และปายสัญลักษณตาง ๆ ไมมีความเปนระเบียบ มีคาเฉลี่ย 3.67 และ
ภายในธนาคารเครื่องมือและอุปกรณไมทันสมัย  มีคาเฉล่ีย 3.54 ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมี
คาเฉลี่ยในระดับปานกลางไดแก บรรยากาศในธนาคารไมดี ตกแตงไมทันสมัย และไมสวยงาม มี
คาเฉลี่ย 3.42 และภายในธนาคารไมมีส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ เชน โทรทัศน นํ้าดื่ม ชา กาแฟ 
หนังสือพิมพ วารสาร เกาอ้ีน่ังพักและหองนํ้า มีคาเฉลี่ย 3.40 ตามลําดับ 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา ใหความสําคัญตอปญหาดาน
ส่ิงแวดลอมทางกายภาพโดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.87 ซ่ึงในรายละเอียดพบวามีปญหา
ยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับ
มากไดแก  การจัดวางอุปกรณเอกสารการขอสินเช่ือและปายสัญลักษณตางๆ ไมมีความเปนระเบียบ  
ช่ือเสียงและภาพพจนของธนาคารไมดีเม่ือเปรียบเทียบกับธนาคารอ่ืน มีคาเฉลี่ย 3.93  ภายในธนาคาร 
เครื่องมือและอุปกรณสํานักงานไมทันสมัย มีคาเฉลี่ย 3.86 บรรยากาศในธนาคารไมดี ตกแตงไม
ทันสมัยและไมสวยงาม มีคาเฉลี่ย 3.86 และภายในธนาคารไมมีส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน 
โทรทัศน น้ําดื่ม ชา กาแฟ หนังสือพิมพ วารสาร เกาอ้ีนั่งและหองนํ้า มีคาเฉลี่ย 3.70 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 63 แสดงคาเฉลีย่ระดับความสําคญัของปญหาดานกระบวนการใหบรกิารท่ีมผีลตอการ
ตัดสินใจในการเลอืกใชบรกิารสินเชือ่เพ่ือท่ีอยูอาศัย จําแนกตามระดับการศกึษา 
 

 ระดับการศึกษา  

 
ปญหาดานกระบวนการใหบริการ ต่ํากวาปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 
หรือเทียบเทา 

ปริญญาโท 
หรือเทียบเทา  

 คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

การแจงผลการพิจารณาลาชา 4.47 3.81 4.40 4.11 

 (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ใชเอกสารมากยุงยากสลับ 4.32 3.83 4.25 4.04 

ซับซอน (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

การทํางานมีหลายขั้นตอนและ 3.79 3.79 4.16 3.93 
ความผดิพลาดบอย (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ข้ันตอนการขออนุมัติสินเชื่อ 4.47 3.87 4.39 4.13 

ยุงยาก ซับซอน (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

รวม 4.26 3.23 4.30 4.05 

  (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
หมายเหต:ุ  คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 มากทีสุ่ด, 3.50 - 4.49 มาก, 2.50 - 3.49 ปานกลาง, 1.50 - 2.49 นอย, 1.00- 1.49 นอยที่สุด 

 
  จากตารางที่ 63 พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปญหาดานกระบวนการใหบริการ
โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย   4.05 โดยผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรี
ใหความสําคัญตอปญหาดานกระบวนกฝารใหบริการอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.26 ซ่ึงในรายละเอียด
พบวาปญหายอยที่ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรีใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยใน
ระดับมาก ไดแก  การแจงผลการพิจารณาลาชา  ข้ันตอนการขออนุมัติสินเช่ือยุงยากซับซอน มีคาเฉลี่ย 
4.47 ใชเอกสารมากยุงยากสลับซับซอน มีคาเฉลี่ย 4.32 และการทํางานมีหลายข้ันตอนและความ
ผิดพลาดบอย มีคาเฉลี่ย 3.79 ตามลําดับ 
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  ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาใหความสําคัญตอปญหาดาน
กระบวนการใหบริการอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.23 ซ่ึงในรายละเอียดพบวามีปญหายอยที่ผูตอบ
แบบสอบถาม ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมาก ไดแก 
ข้ันตอนการขออนุมัติสินเช่ือยุงยาก ซับซอน มีคาเฉลี่ย 3.87 ใชเอกสารมากยุงยากสลับซับซอน             
มีคาเฉลี่ย 3.83 การแจงผลการพิจารณาลาชา มีคาเฉลี่ย 3.81 และการทํางานมีหลายข้ันตอนและความ
ผิดพลาดบอย มีคาเฉลี่ย 3.79 ตามลําดับ 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา ใหความสําคัญตอปญหาดาน
กระบวนการใหบริการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.30 ซ่ึงในรายละเอียดพบวามีปญหายอย
ท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมาก
ไดแก  การแจงผลการพิจารณาลาชา มีคาเฉลี่ย 4.40  ข้ันตอนการขออนุมัติสินเช่ือยุงยาก ซับซอน          
มีคาเฉลี่ย 4.39 ใชเอกสารมากยุงยากสลับซับซอน มีคาเฉลี่ย 4.25 และการทํางานมีหลายข้ันตอนและ
ความผิดพลาดบอย มีคาเฉลี่ย 4.16 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 64 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญของปญหาดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการตดัสินใจในการ
เลือกใชบรกิารสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัย จาํแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 
 รายไดเฉลี่ยตอเดือน  

 ไมเกนิ 
15,000 บาท 

15,001-
30,000 บาท 

30,001-
50,000 บาท 

50,001-
80,000 บาท 

80,001-
100,000บาท 

 

ปญหาดานผลิตภัณฑ คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

วงเงินสินเชื่อที่ธนาคารใหแกลูกคาตํ่า/ 4.07 4.05 3.80 3.47 4.00 3.96 
ไมตรงกับความตองการ (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 
ระยะเวลาการผอนชําระสัน้ 4.16 3.94 3.59 3.47 4.00 3.85 
 (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 
หลักประกันมากเกินไป 4.24 3.86 3.60 3.00 3.00 3.78 
 (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 
เอกสารทีใ่ชในการขอสินเชื่อมีจํานวน 3.73 4.05 4.06 3.47 4.00 3.99 
มาก และมีความยุงยาก (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 
บริการไมครบวงจร 3.42 3.66 3.83 3.47 4.00 3.67 
 (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

รวม 3.92 3.91 3.78 3.38 3.57 3.85 
  (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

หมายเหต:ุ  คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 มากทีสุ่ด, 3.50 - 4.49 มาก, 2.50 - 3.49 ปานกลาง, 1.50 - 2.49 นอย, 1.00- 1.49 นอยที่สุด 

 
 จากตารางที่ 64  พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปญหาดานผลิตภัณฑโดยรวมอยู 
ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.85 โดยผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ไมเกิน 15,000 บาท ให
ความสําคัญตอปญหาดานผลิตภัณฑอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.92 ซ่ึงในรายละเอียด พบวาปญหายอย
ท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 15,000บาท ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมาก
ไดแก หลักประกันมากเกินไป มีคาเฉลี่ย 4.24 ระยะเวลาการผอนชําระส้ัน มีคาเฉลี่ย 4.16 วงเงินสินเช่ือ
ท่ีธนาคารใหแกลูกคาตํ่า/ไมตรงกับความตองการ มีคาเฉลี่ย 4.07  เอกสารท่ีใชในการขอสินเช่ือมีจํานวน
มากและมีความยุงยาก  มีคาเฉลี่ย 3.73 ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลางไดแก บริการไมครบ
วงจร มีคาเฉลี่ย 3.42 ตามลําดับ 
 ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001 – 30,000 บาท ใหความสําคัญปญหาดาน
ผลิตภัณฑอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.91 ซ่ึงในรายละเอียด พบวาปญหายอยท่ีผูตอบแบบสอบถามที่มี



 

 

113 

 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน15,001- 30,000 บาท ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก หลักประกันมาก
เกินไป มีคาเฉลี่ย วงเงินสินเช่ือที่ธนาคารใหแกลูกคาตํ่า/ไมตรงกับความตองการ มีคาเฉลี่ย 4.05  
เอกสารที่ใชในการขอสินเช่ือมีจํานวนมาก และมีความยุงยาก มีคาเฉลี่ย 4.05 ระยะเวลาผอนชําระส้ัน   
มีคาเฉลี่ย 3.94 หลักประกันมากเกินไป มีคาเฉลี่ย 3.86 และบริการไมครบวงจรมีคาเฉลี่ย 3.66 
ตามลําดับ 
 ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001 – 50,000 บาท ใหความสําคัญปญหาดาน
ผลิตภัณฑอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.78 ซ่ึงในรายละเอียด พบวาปญหายอยท่ีผูตอบแบบสอบถามที่มี
รายไดเฉลี่ยตอเดือน30,001- 50,000 บาท ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก เอกสารที่ใชใน
การขอสินเช่ือมีจํานวนมากและมีความยุงยากมีคาเฉลี่ย 4.06 บริการไมครบวงจร มีคาเฉล่ีย 3.83 วงเงิน
สินเช่ือท่ีธนาคารใหแกลูกคาตํ่า/ไมตรงกับความตองการ มีคาเฉลี่ย 3.80 หลักประกันมากเกินไป           
มีคาเฉลี่ย 3.60 และระยะเวลาผอนชําระส้ัน มีคาเฉลี่ย 3.59 ตามลําดับ 
  ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 50,001 – 80,000 บาท ใหความสําคัญปญหาดาน
ผลิตภัณฑอยูในระดับปานกลาง  มีคาเฉลี่ย  3.78 ซ่ึงในรายละเอียด  พบวาปญหายอยที่ผูตอบ
แบบสอบถามที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน50,001- 80,000 บาท ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง
ไดแก วงเงินสินเช่ือที่ธนาคารใหแกลูกคาตํ่า/ไมตรงกับความตองการ มีคาเฉลี่ย 3.47 ระยะเวลาผอน
ชําระสั้น มีคาเฉลี่ย 3.47 เอกสารท่ีใชในการขอสินเช่ือมีจํานวนมากและมีความยุงยาก มีคาเฉลี่ย 3.47
บริการไมครบวงจร มีคาเฉลี่ย 3.47 และหลักประกันมากเกินไป มีคาเฉลี่ย 3.00 ตามลําดับ 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 80,001 – 100,000 บาท ใหความสําคัญปญหาดาน
ผลิตภัณฑอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.57 ซ่ึงในรายละเอียด พบวาปญหายอยท่ีผูตอบแบบสอบถามที่มี
รายไดเฉลี่ยตอเดือน80,001- 100,000 บาท ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก วงเงินสินเช่ือที่
ธนาคารใหแกลูกคาตํ่า/ไมตรงกับความตองการ มีระยะเวลาผอนชําระสั้น เอกสารที่ใชในการขอสินเช่ือ
มีจํานวนมากและมีความยุงยาก  บริการไมครบวงจร มีคาเฉล่ีย 4.00 ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับ
ปานกลางไดแก หลักประกันมากเกินไป มีคาเฉลี่ย 3.00 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 65 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญของปญหาดานราคาท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกใช
บรกิารสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัย จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดอืน 
 
 รายไดเฉลี่ยตอเดือน  

 ไมเกนิ 
15,000 บาท 

15,001-
30,000 บาท 

30,001-
50,000 บาท 

50,001-
80,000 บาท 

80,001-
100,000บาท 

 

ปญหาดานราคา คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

อัตราดอกเบี้ยสูง/มากกวาธนาคารอืน่ 4.29 4.36 4.33 3.33 4.00 4.29 
 (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 
คาธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรพัย 4.20 4.15 3.73 3.33 4.00 4.01 
สูงกวาธนาคารอืน่ (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 
คาธรรมเนียมจัดการเงินกูสูง/มากกวา 4.16 4.13 3.99 3.33 4.00 4.06 
ธนาคารอืน่ (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 
คาประอัคคภีัยสูง/ไมเหมาะสม 3.84 4.04 3.71 3.33 4.00 3.90 
 (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 
จํานวนเงินท่ีผอนตองวดสูง/มากกวา 4.02 4.10 3.71 2.87 3.00 3.91 
ธนาคารอืน่ (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

รวม 4.70 4.16 3.90 3.24 3.80 4.03 
  (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

หมายเหต:ุ  คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 มากทีสุ่ด, 3.50 - 4.49 มาก, 2.50 - 3.49 ปานกลาง, 1.50 - 2.49 นอย, 1.00- 1.49 นอยที่สุด 

 
 จากตารางท่ี 65  พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปญหาดานราคาโดยรวมอยู ใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.03 โดยผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ไมเกิน 15,000 บาท ให
ความสําคัญตอปญหาดานราคาอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.70 ซ่ึงในรายละเอียด พบวาปญหายอยที่
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 15,000บาท ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมาก
ไดแก อัตราดอกเบ้ียสูง/มากกวาธนาคารอ่ืน มีคาเฉลี่ย 4.29 คาธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพยสูง
กวาธนาคารอ่ืน มีคาเฉลี่ย 4.20 คาธรรมเนียมจัดการเงินกูสูง/มากกวาธนาคารอ่ืน มีคาเฉลี่ย 4.16 จํานวน
เงินที่ผอนตองวดสูง/มากกวาธนาคารอ่ืน มีคาเฉลี่ย 4.02 คาประกันอัคคีภัยสูง/ไมเหมาะสม มีคาเฉลี่ย 
3.84 ตามลําดับ 
 ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001 – 30,000 บาท ใหความสําคัญปญหาดาน
ราคาอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.16 ซ่ึงในรายละเอียด พบวาปญหายอยท่ีผูตอบแบบสอบถามที่มีรายได
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เฉลี่ยตอเดือน15,001- 30,000 บาท ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก  อัตราดอกเบ้ียสูง/
มากกวาธนาคารอ่ืน มีคาเฉลี่ย 4.36 คาธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพยสูงกวาธนาคารอ่ืน มีคาเฉลี่ย 
4.15 คาธรรมเนียมจัดการเงินกูสูง/มากกวาธนาคารอ่ืน มีคาเฉลี่ย 4.13 จํานวนเงินที่ผอนตองวดสูง/
มากกวาธนาคารอ่ืน มีคาเฉลี่ย 4.10 และคาประกันอัคคีภัยสูง/ไมเหมาะสม มีคาเฉลี่ย 4.04 ตามลําดับ 
 ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001 – 50,000 บาท ใหความสําคัญปญหาดาน
ราคาอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.90 ซ่ึงในรายละเอียด พบวาปญหายอยท่ีผูตอบแบบสอบถามที่มีรายได
เฉลี่ยตอเดือน 30,001- 50,000 บาท ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก อัตราดอกเบ้ียสูง/
มากกวาธนาคารอ่ืน มีคาเฉลี่ย 4.33 คาธรรมเนียมจัดการเงินกูสูง/มากกวาธนาคารอ่ืน มีคาเฉลี่ย 3.99 
คาธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพยสูงกวาธนาคารอ่ืนมีคาเฉลี่ย 3.73 คาประกันอัคคีภัยสูง/ไม
เหมาะสม จํานวนเงินท่ีผอนตองวดสูง/มากกวาธนาคารอ่ืน มีคาเฉลี่ย 3.71 ตามลําดับ 
  ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 50,001 – 80,000 บาท ใหความสําคัญปญหาดาน
ราคาอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.24 ซ่ึงในรายละเอียด พบวาปญหายอยท่ีผูตอบแบบสอบถามที่มี
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 50,001- 80,000 บาท ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลางไดแก อัตรา
ดอกเบี้ยสูง/มากกวาธนาคารอ่ืน มีคาเฉลี่ย 3.33 คาธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพยสูงกวาธนาคาร
อ่ืน  คาธรรมเนียมจัดการเงินกูสูง/มากกวาธนาคารอ่ืน คาประกันอัคคีภัยสูง/ไมเหมาะสม มีคาเฉลี่ย 3.33 
และจํานวนเงินที่ผอนตองวดสูง/มากกวาธนาคารอื่น มีคาเฉลี่ย 2.87 ตามลําดับ 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 80,001 – 100,000 บาท ใหความสําคัญปญหาดาน
ราคาอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.80 ซ่ึงในรายละเอียด พบวาปญหายอยท่ีผูตอบแบบสอบถามที่มีรายได
เฉลี่ยตอเดือน 80,001- 100,000 บาท ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก อัตราดอกเบ้ียสูง/
มากกวาธนาคารอ่ืน  คาธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพยสูงกวาธนาคารอื่น คาธรรมเนียมจัดการ
เงินกูสูง/มากกวาธนาคารอ่ืน คาประกันอัคคีภัยสูง/ไมเหมาะสม มีคาเฉลี่ย 4.00 ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ย
ในระดับปานกลางไดแก จํานวนที่ผอนตองวดสูง/มากกวาธนาคารอื่น  มีคาเฉลี่ย 3.00 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 66  แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญของปญหาดานชองทางการใหบริการท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจในการเลอืกใชบรกิารสินเชือ่เพ่ือท่ีอยูอาศัย จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 
 รายไดเฉลี่ยตอเดือน  

 ไมเกนิ 
15,000 บาท 

15,001-
30,000 บาท 

30,001-
50,000 บาท 

50,001-
80,000 บาท 

80,001-
100,000บาท 

 

ปญหาดานชองทางการใหบริการ คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ทําเลที่ตั้งของธนาคาร ไมสะดวกใน 3.93 3.90 4.16 3.33 4.00 3.95 
การเดนิทาง (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 
สถานท่ีจอดรถคับแคบ ไมเพียงพอ 3.51 3.46 3.68 3.33 4.00 3.53 
 (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 
ติดตอสอบถามถามโทรศัพทยาก/รอ 3.56 4.24 3.77 4.07 5.00 4.03 
สายนาน (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มากที่สุด) (มาก) 
ระบบการติดตอทางอินเตอรเน็ตม ี 3.29 4.02 3.90 3.47 4.00 3.87 
ปญหาบอยครั้ง (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

 รวม 3.57 3.91 3.88 3.55 4.25 3.85 
  (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

หมายเหต:ุ  คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 มากทีสุ่ด, 3.50 - 4.49 มาก, 2.50 - 3.49 ปานกลาง, 1.50 - 2.49 นอย, 1.00- 1.49 นอยที่สุด 

 
 จากตารางท่ี 66 พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปญหาดานชองทางการใหบริการ
โดยรวมอยู ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.85 โดยผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ไมเกิน 
15,000 บาท ใหความสําคัญตอปญหาดานชองทางการใหบริการอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.57 ซ่ึงใน
รายละเอียด พบวาปญหายอยท่ีผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 15,000 บาท ให
ความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก ทําเลท่ีต้ังของธนาคาร ไมสะดวกในการเดินทาง มีคาเฉลี่ย 
3.93 ติดตอสอบถามโทรศัพทยาก/รอสายนาน มีคาเฉลี่ย 3.56 สถานท่ีจอดรถคับแคบมีเพียงพอ มี
คาเฉลี่ย 3.51 ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลางไดแก ระบบการติดตอทางอินเตอรเนต็มีปญหา
บอย มีคาเฉลี่ย 3.29 ตามลําดับ 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001 – 30,000 บาท ใหความสําคัญปญหาดาน
ชองทางการใหบริการอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.91 ซ่ึงในรายละเอียด พบวาปญหายอยท่ีผูตอบ
แบบสอบถามที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน15,001- 30,000 บาท ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก 
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ติดตอสอบถามโทรศัพทยาก/รอสายนาน มีคาเฉลี่ย 4.24 ระบบการติดตอทางอินเตอรเน็ตมีปญหา
บอยครั้ง มีคาเฉลี่ย 4.02 ทําเลท่ีต้ังของธนาคารไมสะดวกในการเดินทาง มีคาเฉลี่ย 3.90 ใหความสําคัญ
มีคาเฉลี่ยในระดับปานกลางไดแก สถานท่ีจอรถคับแคบ ไมเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 3.46 ตามลําดับ 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001 – 50,000 บาท ใหความสําคัญปญหาดาน
ชองทางการใหบริการอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.88 ซ่ึงในรายละเอียด พบวาปญหายอยท่ีผูตอบ
แบบสอบถามที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน30,001- 50,000 บาท ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก 
ทําเลท่ีต้ังของธนาคารไมสะดวกในการเดินทาง มีคาเฉลี่ย 4.16 ระบบการติดตอทางอินเตอรเนต็มีปญหา
บอยครั้ง มีคาเฉลี่ย 3.90 ติดตอสอบถามทางโทรศัพทยาก/รอสายนาน มีคาเฉลี่ย 3.77 และสถานที่จอด
รถคับแคบ ไมเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 3.68 ตามลําดับ 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 50,001 – 80,000 บาท ใหความสําคัญปญหาดาน
ชองทางการใหบริการอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.55 ซ่ึงในรายละเอียด พบวาปญหายอยท่ีผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 50,001- 80,000 บาท ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก 
ติดตอสอบถามทางโทรศัพทยาก/รอสายนาน มีคาเฉลี่ย 4.07 ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง
ไดแก ระบบการติดตอทางอินเตอรเน็ตมีปญหาบอยครั้ง มีคาเฉลี่ย 3.47 ทําเลที่ต้ังของธนาคาร ไม
สะดวกในการเดินทาง สถานที่จอดรถคับแคบไมเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 3.33 ตามลําดับ 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 80,001 – 100,000 บาท ใหความสําคัญปญหาดาน
ชองทางการใหบริการอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.25 ซ่ึงในรายละเอียด พบวาปญหายอยท่ีผูตอบ
แบบสอบถามที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน80,001- 100,000 บาท ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากที่สุด
ไดแก ติดตอสอบถามโทรศัพทยาก/รอสายนาน มีคาเฉลี่ย 5.00 ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมาก
ไดแก ทําเลท่ีต้ังของธนาคารไมสะดวกในการเดินทาง สถานที่จอดรถคับแคบไมเพียงพอ ระบบการ
ติดตอทางอินเตอรเน็ตมีปญหาบอยครั้ง มีคาเฉลี่ย 4.00 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 67 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญของปญหาดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจในการเลอืกใชบรกิารสินเชือ่เพ่ือท่ีอยูอาศัย จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 
 รายไดเฉลี่ยตอเดือน  

 ไมเกนิ 
15,000 บาท 

15,001-
30,000 บาท 

30,001-
50,000 บาท 

50,001-
80,000 บาท 

80,001-
100,000บาท 

 

ปญหาดานการสงเสริมการตลาด คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ไมมีพนักงานธนาคาร ออกมาแนะนาํ 3.42 3.81 3.85 3.47 4.00 3.76 
บริการ (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 
ไมไดรับแนะนาํจากผูที่เคยมาใช 2.91 3.59 3.77 3.00 3.00 3.51 
บริการ (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 
ไมมีสวนลดหรือไมมีการยกเวนคา 3.69 4.11 3.80 3.47 4.00 3.94 
ธรรมเนียม (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 
การโฆษณา ประชาสัมพนัธผานสื่อ 2.91 3.62 3.80 3.47 4.00 3.58 
ตางๆ ไมมี/มนีอย (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

รวม 3.23 3.78 3.81 4.35 3.75 3.70 
  (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

หมายเหต:ุ  คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 มากทีสุ่ด, 3.50 - 4.49 มาก, 2.50 - 3.49 ปานกลาง, 1.50 - 2.49 นอย, 1.00- 1.49 นอยที่สุด 

 
  จากตารางที่ 67  พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปญหาดานการสงเสริมการตลาด
โดยรวมอยู ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.70  โดยผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ไมเกิน 
15,000 บาท ใหความสําคัญตอปญหาดานการสงเสริมการตลาดอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.23  
ซ่ึงในรายละเอียด พบวาปญหายอยที่ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 15,000 บาท 
ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลางไดแก ไมมีสวนลดหรือไมมีการยกเวนคาธรรมเนียม มี
คาเฉลี่ย 3.69  ไมมีพนักงานธนาคารออกมาแนะนําบริการ มีคาเฉลี่ย 3.42 ไมไดรับแนะนําจากผูที่เคยมา
ใชบริการและการโฆษณา ประชาสัมพันธผานส่ือตาง ๆ ไมมี/มีนอย มีคาเฉลี่ย 2.91 ตามลําดับ 
 ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001 – 30,000 บาท ใหความสําคัญปญหาดาน
การสงเสริมการตลาดอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.78 ซ่ึงในรายละเอียด พบวาปญหายอยท่ีผูตอบ
แบบสอบถามที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001- 30,000 บาท ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก 
ไมมีสวนลดหรือไมมีการยกเวนคาธรรมเนียม มีคาเฉลี่ย 4.11 ไมมีพนักงานธนาคารออกมาแนะนํา
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บริการ มีคาเฉลี่ย 3.59  การโฆษณา ประชาสัมพันธผานส่ือตาง ๆ ไมมี/มีนอย มีคาเฉลี่ย 3.62 ไมไดรับ
แนะนําจากผูท่ีเคยมาใชบริการ  มีคาเฉลี่ย 3.59 ตามลําดับ 
 ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001 – 50,000 บาท ใหความสําคัญปญหาดาน
การสงเสริมการตลาดอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.81 ซ่ึงในรายละเอียด พบวาปญหายอยท่ีผูตอบ
แบบสอบถามที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001- 50,000 บาท ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก  
ไมมีพนักงานธนาคารออกมาแนะนําบริการ  มีคาเฉลี่ย  3.85 ไมมีสวนลดหรือไมมีการยกเวน
คาธรรมเนียม  การโฆษณา ประชาสัมพันธผานส่ือตาง ๆ ไมมี/มีนอย มีคาเฉล่ีย 3.80 ไมไดรับการ
แนะนําจากผูท่ีเคยมาใชบริการ มีคาเฉลี่ย 3.77 ตามลําดับ 
  ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 50,001 – 80,000 บาท ใหความสําคัญปญหาดาน
การสงเสริมการตลาดอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 4.35 ซ่ึงในรายละเอียด พบวาปญหายอยที่ผูตอบ
แบบสอบถามที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 50,001- 80,000 บาท ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง
ไดแก  ไมมีพนักงานธนาคาร ออกมาแนะนําบริการ ไมมีสวนลดหรือไมมีการยกเวนคาธรรมเนียม และ
การโฆษณา ประชาสัมพันธผานส่ือตาง ๆ ไมมี/นอย มีคาเฉลี่ย 3.47 และไมไดแนะนําจากผูที่เคยมาใช
บริการ มีคาเฉลี่ย 3.00 ตามลําดับ 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 80,001 – 100,000 บาท ใหความสําคัญปญหาดาน
การสงเสริมการตลาดอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.75 ซ่ึงในรายละเอียด พบวาปญหายอยท่ีผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 80,001- 100,000 บาท ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมาก
ไดแก   ไมมีพนักงานธนาคารออกมาแนะนําบริการ  ไมมีสวนลดหรือไมมีการยกเวนคาธรรมเนยีม  การ
โฆษณาประชาสัมพันธผานส่ือตาง ๆ ไมมี/มีนอย มีคาเฉลี่ย 4.00 ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับปาน
กลางไดแก ไมไดรับแนะนําจากผูที่เคยมาใชบริการ มีคาเฉลี่ย 3.00 ตามลําดับ  
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ตารางที่ 68  แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญของปญหาดานพนกังานท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการ
เลือกใชบรกิารสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัย จาํแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 

 รายไดเฉลี่ยตอเดือน  
 ไมเกนิ 

15,000 บาท 
15,001-

30,000 บาท 
30,001-

50,000 บาท 
50,001-

80,000 บาท 
80,001-

100,000บาท 
 

ปญหาดานพนกังาน คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

พนักงานใหคาํแนะนาํ และคําปรึกษา 3.80 4.06 4.35 3.47 4.00 4.08 
ไมชัดเจน (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 
พนักงานขาดความรูและความสามารถ 3.58 4.04 3.59 3.93 5.00 3.88 
ในการใหบริการ (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มากที่สุด) (มาก) 
พนักงานขาดความนาเชือ่ถือ 3.20 3.88 3.46 3.47 4.00 3.66 
 (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 
พนักงานไมมนี้าํใจ มารยาทไมดี และ 3.67 4.02 3.47 3.47 4.00 3.80 
มีมนุษยสัมพนัธ (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 
พนักงานใหบริการลูกคาไมเสมอภาค 3.71 4.08 3.82 3.47 4.00 3.93 
 (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 
มีพนักงานใหบริการไมเพยีงพอ 3.60 4.09 4.17 3.00 4.20 4.02 

 (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 
รวม 3.59 4.03 3.81 3.47 4.20 3.90 

  (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 
หมายเหต:ุ  คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 มากทีสุ่ด, 3.50 - 4.49 มาก, 2.50 - 3.49 ปานกลาง, 1.50 - 2.49 นอย, 1.00- 1.49 นอยที่สุด 

 
 จากตารางที่ 68 พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานพนักงานโดยรวมอยู ใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.90 โดยผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ไมเกิน 15,000 บาท ให
ความสําคัญตอปจจัยดานพนักงานอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.59 ซ่ึงในรายละเอียด พบวาปจจัยยอยที่
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 15,000 บาท ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมาก
ไดแก พนักงานใหคําแนะนํา และคําปรึกษาไมชัดเจน มีคาเฉลี่ย 3.80 พนักงานดูแลลูกคาไมเสมอภาค มี
คาเฉลี่ย 3.71 พนักงานไมมีน้ําใจ มารยาทไมดี และไมมีมนุษยสัมพันธ มีคา เฉลี่ย 3.67 พนักงาน
ใหบริการไมเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 3.60 พนักงานขาดความรูและความสามารถในการใหบริการ มีคาเฉลี่ย 
3.58 ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลางไดแก พนักงานขาดความนาเชือถือ มีคเฉลี่ย 3.20 
ตามลาํดับ  
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 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001 – 30,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
พนักงานอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.03 ซ่ึงในรายละเอียด พบวาปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามที่มี
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001- 30,000 บาท ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก พนักงาน
ใหบริการไมเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 4.09 พนักงานดูแลลูกคาไมเสมอภาค มีคาเฉลี่ย 4.08พนักงานให
คําแนะนํา และคําปรึกษาไมชัดเจน มีคาเฉลี่ย 4.06 พนักงานขาดความรูและความสามารถในการ
ใหบริการ มีคาเฉลี่ย 4.04 พนักงานไมมีน้ําใจ มารยาทไมดี และไมมีมนุษยสัมพันธ มีคาเฉลี่ย 4.02 
พนักงานขาดความนาเช่ือถือ มีคาเฉลี่ย 3.88 ตามลําดับ 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001 – 50,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
พนักงาน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.81 มีซ่ึงในรายละเอียด พบวาปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามที่มี
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001 - 50,000บาท ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก พนักงานให
คําแนะนํา และคําปรึกษาไมชัดเจน มีคาเฉลี่ย 4.35 พนักงานใหบริการไมเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 4.17 
พนักงานดูแลลูกคาไมเสมอภาค มีคาเฉลี่ย 3.82 พนักงานขาดความรูและความสามารถในการใหบริการ 
มีคาเฉลี่ย 3.59 ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลางไดแก พนักงานไมมีน้ําใจ มารยาทไมดี และ
ไมมีมนุษยสัมพันธ มีคาเฉลี่ย 3.47 พนักงานขาดความนาเช่ือถือ มีคาเฉลี่ย 3.46 ตามลําดับ 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตอเดือน 50,001 – 80,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
พนักงาน อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.47 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถาม
ท่ีมีรายไดตอเดือน 50,001 – 80,000 บาท ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก พนักงานขาด
ความรูและความสามารถในการใหบริการ มีคาเฉลี่ย 3.93 ปจจัยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมี
คาเฉลี่ยในระดับกลางไดแก พนักงานใหคําแนะนํา และคําปรึกษาไมชัดเจน พนักงานขาดความ
นาเช่ือถือ พนักงานไมมีน้ําใจ มารยาทไมดี และไมมีมนุษยสัมพันธ พนักงานดูแลลูกคาไมเสมอภาค มี
คาเฉลี่ย 3.47 พนักงานใหบริการไมเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 3.00 ตามลําดับ  
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตอเดือน 80,001 – 100,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
พนักงาน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.20 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามที่มี
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 80,001 – 100,000 บาท ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากที่สุดไดแก พนักงาน
ขาดความรูและความสามารถในการใหบริการ มีคาเฉลี่ย 5.00 ปจจัยที่ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก พนักงานใหคําแนะนํา และคําปรึกษาไมชัดเจน พนักงานขาด
ความนาเช่ือถือ พนักงานไมมีนํ้าใจ มารยาทไมดี และไมมีมนุษยสัมพันธ พนักงานดูแลลูกคาไมเสมอ
ภาค พนักงานใหบริการไมเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 4.00 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 69 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญของปญหาดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจในการเลอืกใชบรกิารสินเชือ่เพ่ือท่ีอยูอาศัย จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 
 รายไดเฉลี่ยตอเดือน  

 ไมเกนิ 
15,000 บาท 

15,001-
30,000 บาท 

30,001-
50,000 บาท 

50,001-
80,000 บาท 

80,001-
100,000บาท 

 

ปญหาดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ภายในธนาคาร เครือ่งมือและอุปกรณ 3.67 3.67 3.67 3.47 4.00 3.69 
สํานักงานไมทันสมัย (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 
บรรยากาศในธนาคารไมดี ตกแตงไม 3.38 3.63 3.70 3.47 4.00 3.62 
ทันสมัยและไมสวยงาม (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 
การจัดวางอุปกรณ เอกสารการขอ 3.38 3.88 3.77 3.47 4.00 3.77 
สินเช่ือ และปายสญัลักษณตาง ๆ  
ไมมีความเปนระเบยีบ 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

ช่ือเสียงและภาพพจนของธนาคารไม 3.62 3.90 3.88 3.47 4.00 3.84 
ดี เมื่อเปรียบเทยีบกับธนาคารอืน่ (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 
ภายในธนาคารไมมีสิ่งอํานวยความ 3.16 3.64 3.47 3.47 4.00 3.53 
สะดวกตางๆ เชน โทรทัศน น้าํดื่ม ชา  
กาแฟ หนังสือพมิพ วารสาร เกาอ้ีนั่ง 
และหองน้าํ 

(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

รวม 3.44 3.74 3.70 3.47 4.00 3.69 
  (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

หมายเหต:ุ  คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 มากทีสุ่ด, 3.50 - 4.49 มาก, 2.50 - 3.49 ปานกลาง, 1.50 - 2.49 นอย, 1.00- 1.49 นอยที่สุด 

 
 จากตารางที่ 69 พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานส่ิงแวดลอมทาง
กายภาพโดยรวมอยู ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.69 โดยผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ไม
เกิน 20,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.57 
ซ่ึงในรายละเอียด พบวาปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 15,000 บาท ให
ความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก ภายในธนาคาร เครื่องมือและอุปกรณสํานักงานไมทันสมัย มี
คาเฉลี่ย 3.67 ช่ือเสียงและภาพพจนของธนาคารไมดีเม่ือเปรียบเทียบกับธนาคารอ่ืน มีคาเฉลี่ย 3.62ให
ความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลางไดแก บรรยากาศในธนาคารไมดี ตกแตงไมทันสมัยและไม
สวยงาม การจัดวางอุปกรณ เอกสารขอสินเช่ือ และปายสัญลักษณตาง ๆ ไมมีความเปนระเบียบ มี
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คาเฉลี่ย 3.38 และภายในธนาคารไมมีส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ เชน โทรทัศน นํ้าดื่ม ชา กาแฟ 
หนังสือพิมพ วารสาร เกาอ้ีน่ังและหองน้ํา มีคาเฉลี่ย 3.16 ตามลําดับ 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001 – 30,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
เศรษฐกิจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.74 ซ่ึงในรายละเอียด พบวาปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามที่มี
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001- 30,000 บาท ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก ช่ือเสียงและ
ภาพพจนของธนาคารไมดี เม่ือเปรียบเทียบกับธนาคารอ่ืน มีคาเฉลี่ย 3.90 การจัดวางอุปกรณ เอกสาร
การขอสินเช่ือ และปายสัญลักษณตาง ๆ ไมมีความเปนระเบียบ มีคาเฉลี่ย 3.88 ภายในธนาคาร 
เครื่องมือและอุปกรณสํานักงานไมทันสมัย มีคาเฉลี่ย 3.67 ภายในธนาคารไมมีส่ิงอํานวยความสะดวก
ตาง ๆ เชน โทรทัศน น้ําดื่ม ชา กาแฟ หนังสือพิมพ วารสาร เกาอ้ีน้ังและหองน้ํา มีคาเฉลี่ย 3.64 และ 
บรรยากาศภายในธนาคารไมดี ตกแตงไมทันสมัยและไมสวยงาม มีคาเฉลี่ย 3.63 ตามลําดับ 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001 – 50,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
เศรษฐกิจ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.70 มีซ่ึงในรายละเอียด พบวาปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามที่มี
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001 - 50,000บาท ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก ช่ือเสียงและ
ภาพพจนของธนาคารไมดีเม่ือเปรียบเทียบกับธนาคารอ่ืน มีคาเฉลี่ย 3.88 การจัดวางอุปกรณ เอกสาร
การขอสินเช่ือและปายสัญลักษณตาง ๆ ไมมีความเปนระเบียบ มีคาเฉลี่ย 3.77 บรรยากาศในธนาคารไม
ดี ตกแตงไมทันสมัยและไมสวยงาม มีคาเฉลี่ย 3.70 และภายในธนาคาร เครื่องมือและอุปกรณ
สํานักงานไมทันสมัย มีคาเฉลี่ย 3.67 ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับกลางไดแก 
ภายในธนาคารไมมีส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน โทรทัศน น้ําดื่ม ชา กาแฟ หนังสือพิมพ วารสาร 
เกาอ้ีนั่งและหองนํ้า มีคาเฉลี่ย 3.47 ตามลําดับ 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 50,001 – 80,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
เศรษฐกิจ อยูในระดับปานกลาง  มีคาเฉลี่ย 3.47 มีซ่ึงในรายละเอียด  พบวาปจจัยยอยที่ผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 50,001 - 80,000 บาท ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง
ไดแก ช่ือเสียงและภาพพจนของธนาคารไมดีเม่ือเปรียบเทียบกับธนาคารอ่ืน การจัดวางอุปกรณ เอกสาร
การขอสินเช่ือและปายสัญลักษณตาง ๆ ไมมีความเปนระเบียบ บรรยากาศในธนาคารไมดี ตกแตงไม
ทันสมัยและไมสวยงาม และภายในธนาคาร เครื่องมือและอุปกรณสํานักงานไมทันสมัย มี ภายใน
ธนาคารไมมีส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน โทรทัศน น้ําดื่ม ชา กาแฟ หนังสือพิมพ วารสาร เกาอ้ีนัง่
และหองนํ้า มีคาเฉลี่ย 3.47 ตามลําดับ 
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 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตอเดือนสูงกวา 80,001 - 100,000 บาทใหความสําคัญตอปจจัย
ดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.00 ซ่ึงในรายละเอียดพบวาปจจัยยอยที่ผูตอบ
แบบสอบถามที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนสูงกวา 80,001 - 100,000 บาท ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับ
มากไดแก ภายในธนาคาร เครื่องมือและอุปกรณสํานักงานไมทันสมัย บรรยากาศในธนาคารไมดี 
ตกแตงไมทันสมัยและไมสวยงาม การจัดวางอุปกรณ เอกสารการขอสินเช่ือ และปายสัญลักษณตาง ๆ 
ไมมีความเปนระเบียบ ช่ือเสียงและภาพพจนของธนาคารไมดี เม่ือเปรียบเทียบกับธนาคารอ่ืน และ
ภายในธนาคารไมมีส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน โทรทัศน น้ําดื่ม ชา กาแฟ หนังสือพิมพ วารสาร 
เกาอ้ีนั่งและหองนํ้า มีคาเฉลี่ย 4.00 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 70 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญของปญหาดานกระบวนการใหบรกิารท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจในการเลอืกใชบรกิารสินเชือ่เพ่ือท่ีอยูอาศัย จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 
 รายไดเฉลี่ยตอเดือน  

 ไมเกนิ 
15,000 บาท 

15,001-
30,000 บาท 

30,001-
50,000 บาท 

50,001-
80,000 บาท 

80,001-
100,000บาท 

 

ปญหาดานกระบวนการใหบริการ คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

การแจงผลการพิจารณาลาชา 4.20 3.90 4.44 3.80 4.00 4.11 
 (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
ใชเอกสารมากยุงยากสลับซับซอน 3.89 4.04 4.17 3.80 4.00 4.04 
 (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
การทํางานมีหลายข้ันตอนและความ 3.71 3.85 4.28 3.47 4.00 3.93 
ผิดพลาดบอย (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 
ข้ันตอนการขออนมุัติสินเชื่อยุงยาก 4.11 4.03 4.31 3.93 5.00 4.13 
ซับซอน (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มากที่สุด) (มาก) 

รวม 3.98 3.96 4.30 3.75 4.25 4.05 
  (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

หมายเหต:ุ  คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 มากทีสุ่ด, 3.50 - 4.49 มาก, 2.50 - 3.49 ปานกลาง, 1.50 - 2.49 นอย, 1.00- 1.49 นอยที่สุด 

 
 จากตารางที่ 70 พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปญหาดานกระบวนการใหบริการ
โดยรวมอยู ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.66 โดยผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ไมเกิน 
15,000 บาท ใหความสําคัญตอปญหาดานกระบวนการใหบริการอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.98 ซ่ึงใน
รายละเอียด พบวาปญหายอยท่ีผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 15,000 บาท ให
ความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก การแจงผลการพิจารณาลาชา มีคาเฉลี่ย 4.20 ข้ันตอนการขอ
อนุมัติสินเช่ือยุงยากซับซอน มีคาเฉลี่ย 4.11 ใชเอกสารมากยุงยากสลับซับซอน มีคาเฉลี่ย 3.89 และการ
ทํางานมีหลายข้ันตอนและความผิดพลาดบอย มีคาเฉลี่ย 3.71 ตามลําดับ 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001 – 30,000 บาท ใหความสําคัญปญหาดาน
กระบวนการใหบริการอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.96 ซ่ึงในรายละเอียด พบวาปญหายอยท่ีผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001- 30,000 บาท ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก 
ใชเอกสารมากยุงยากสลับซับซอน มีคาเฉลี่ย 4.04 ขั้นตอนการขออนุมัติสินเช่ือยุงยากซับซอน มี
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คาเฉลี่ย 4.03 การแจงผลพิจารณาลาชา มีคาเฉลี่ย 3.90 และการทํางานมีหลายข้ันตอนและความผดิพลาด
บอย มีคาเฉลี่ย 3.85 ตามลําดับ 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001 – 50,000 บาท ใหความสําคัญปญหาดาน
กระบวนการใหบริการอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.30 ซ่ึงในรายละเอียด พบวาปญหายอยท่ีผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001- 50,000 บาท ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก 
การแจงผลการพิจารณาลาชา มีคาเฉลี่ย 4.44 ข้ันตอนการขออนุมัติสินเช่ือยุงยากซับซอน มีคาเฉลี่ย 4.31 
การทํางานมีหลายข้ันตอนและความผิดพลาดบอย มีคาเฉลี่ย 4.28 ใชเอกสารมากยุงยากสลับซับซอน มี
คาเฉลี่ย 4.17 ลาํดับ 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 50,001 – 80,000 บาท ใหความสําคัญปญหาดาน
กระบวนการใหบริการอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.37 ซ่ึงในรายละเอียด พบวาปญหายอยท่ีผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 50,001- 80,000 บาท ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมาก ไดแก 
ข้ันตอนการขออนุมัติสินเช่ือยุงยากซับซอน มีคาเฉลี่ย 3.93 การแจงผลการพิจารณาลาชา มีคาเฉลี่ย 3.80
ใชเอกสารมากยุงยากสลับซับซอน มีคาเฉลี่ย 3.80 ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลางไดแก การ
ทํางานมีหลายข้ันตอนและความผิดพลาด มีคาเฉลี่ย 3.47 ตามลําดับ 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 80,001 – 100,000 บาท ใหความสําคัญปญหาดาน
กกระบวนการใหบริการอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.25 ซ่ึงในรายละเอียด พบวาปญหายอยที่ผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 80,001- 100,000 บาท ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากที่สุด
ไดแก ข้ันตอนการขออนุมัติสินเช่ือยุงยากซับซอน มีคาเฉลี่ย 5.00 ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมาก
ไดแก การแจงผลการพิจารณาลาชา ใชเอกสารมากยุงยากสลับซับซอน การทํางานมีหลายข้ันตอนและ
ความผิดพลาดบอย มีคาเฉลี่ย 4.00 ตามลําดับ 
 


