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บทคดัย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบัน

การเงินในเขตอ�าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ และเพือ่ศกึษาความพงึพอใจในการใช้บรกิารสนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยัของ

ลูกค้าสถาบันการเงินในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม

ตัวอย่างผู้ใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินในอ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จ�านวน 400 ตัวอย่าง

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้บริการธนาคารกสิกรไทยมากที่สุด โดยลักษณะที่อยู่อาศัยที่ได้รับ

อนุมัติบริการสินเชื่อมากที่สุด คือบ้านเดี่ยว ส่วนใหญ่มีขนาดท่ีดิน 50 - 81 ตารางวา ท่ีอยู่อาศัยส่วนใหญ่ราคา  

2 - 3 ล้านบาท ระยะเวลาในการผ่อนช�าระ 16 - 20 ปี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกวิธีการช�าระสินเชื่อโดยการหัก

ผ่านบัญชี และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ค้นหาข้อมูลจากพนักงานของสถาบันการเงินมากที่สุด

ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย พบว่าด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างให้

ความส�าคัญในระดับมากที่สุดในเรื่องจ�านวนเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ และระยะในการผ่อนช�าระ ด้านราคา พบว่ากลุ่ม

ตัวอย่างให้ความส�าคัญในระดับมากในเรื่องค่าธรรมเนียมประเมินหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย และค่าประกันอัคคี

ภัย ด้านสถานที่ให้บริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส�าคัญในระดับมากที่สุดในเรื่องความสะอาดของสถานที่ให้

บริการ สถานที่นั่งเพียงพอต่อการให้บริการ และเดินทางสะดวก ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้

ความส�าคญัในระดบัมากทีส่ดุในเรือ่งมช่ีองทางหลากหลายในการช�าระสนิเชือ่และโปรโมชัน่ ด้านการให้บรกิารของ

พนกังานผูใ้ห้บรกิาร พบว่า กลุม่ตวัอย่างให้ความส�าคญักบัปัจจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใช้บรกิารสนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยั 

อยู่ในระดับมากที่สุดในเรื่องพนักงานมีมนุษย์สัมพันธ์ สุภาพ อ่อนน้อม การให้บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค 

พนักงานมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และพนักงานสามารถให้ค�าปรึกษาและแก้ไขปัญหาได้

ผลการศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมาก

ที่สุดในด้านการให้บริการของพนักงานผู้ให้บริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยด้านผลิตภัณฑ์ 

พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความพงึพอใจในระดบัมากทีส่ดุ ในเรือ่งจ�านวนเงนิกูท้ีไ่ด้รบัอนมุตั ิและระยะในการผ่อนช�าระ 

ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดในเรื่องมีช่องทางหลากหลายใน
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การช�าระสินเชื่อ และโปรโมชั่น ด้านการให้บริการของพนักงานผู้ให้บริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ 

อยู่ในระดับมากที่สุดในเรื่องพนักงานมีมนุษย์สัมพันธ์ สุภาพ อ่อนน้อม การให้บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค 

พนักงานมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และพนักงานสามารถให้ค�าปรึกษา และแก้ไขปัญหาได้

ค�าส�าคัญ: สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย, ธนาคารรัฐวิสาหกิจ, ธนาคารพาณิชย์

ABSTRACT

This study proposed to study the customers’ behavior of using housing loan service from 

financial institution in Muang district, Chiang Mai province. The factor effecting the use of housing  

loan service from financial institution in Muang district, Chiang Mai province was studied.  

Moreover, The satisfaction of service using on housing loan service from financial Institution in 

Muang district, Chiang Mai province was evaluated. The number of 400 questionnaires were  

collected from sample group who received housing loan service from financial institution in 

Muang district, Chiang Mai province

The result on using behavior of housing loan service from financial institution in Muang 

district, Chiang Mai province showed that sample group mostly selected housing loan service 

from Kasikorn Bank. The most approval housing type of loan service is single-family house. Most 

of land size is 50 - 81 SQ.WA,pricing is 2 - 3 million baht. Installment period. Is 16 - 20 years. Most 

sample group chose loan payment by bank account deduction method. While most of them 

searched information from staff of financial institution.

The results of a study on factors affecting the choice of mortgage loan services found 

that the product The sample group gave the highest level of importance to the approved loan 

amount. In terms of price, it was found that the sample group gave a high level of importance 

to the appraisal fee. Interest rate and fire insurance As for the property, it was found that the 

sample group gave the highest level of importance to the cleanliness of the property. Sufficient 

seating for service and easy to travel marketing promotion It was found that the sample group gave 

the highest priority in terms of having a variety of channels for loan repayment and promotions.  

Regarding the service provided by the service providers staff, it was found that the sample group 

gave importance to the factors affecting the selection of home loan services. It is at the highest 

level in terms of employees having human relations, being polite, humble, providing fast, accurate,  

equal service. expertise And employees can give advice and solve problems.

The result on satisfaction of service using on housing loan service showed that sample group 

satisfied staff services, product, and marketing promotion at highest level. While they satisfied 

service place and price at high level. Product satisfaction showed that sample group gave highest 

satisfaction on the amount of loan approval and installment period. Price satisfaction revealed 
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that sample group gave highest satisfaction on securities assessment fee, interest rate and fire 

insurance. Service place satisfaction indicated that sample group gave highest satisfaction on 

cleanliness, sufficient space and convenient. While financial institution atmosphere and sufficient 

parking are the high level satisfied factor. Marketing promotion revealed that sample group gave 

highest satisfaction on diverse loan payment channels and promotion. While advertisement/public 

relation through medias such as radio, television is the high level satisfied factor. Staff service 

satisfaction showed that sample group gave highest satisfaction on staff who is friendly, polite, 

humble, sincere and honest as well as their fluent in service delivery and customer service support.

Keywords: Housing loan, Government Bank, Commercial Bank

ที่มาและความส�าคัญ

บ้านหรือที่อยู่อาศัย หมายถึง สิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่ ที่บุคคลในครอบครัวใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นส่วนใหญ่

เพื่อพักอาศัย ซึ่งบ้านยังเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ที่เป็นความต้องการของมนุษย์ในการด�ารงชีวิต ดังนั้นรูปแบบของที่อยู่

อาศัยจึงถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานดังกล่าว (Hirch, 1973)

เน่ืองจากบ้านหรือที่อยู่อาศัยเป็นอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีราคาสูง การท่ีจะเก็บเงินซ้ือจึงเป็นเรื่องยาก ดังนั้น 

สนิเชือ่จงึถกูน�ามาเป็นเครือ่งมอืเพือ่ใช้สือ่กลางการแลกเปลีย่นแทนการใช้เงนิสด สนิเชือ่มลัีกษณะเป็นสญัญาผกูพนั

ทีม่ผีลต่อเนือ่งไปสูอ่นาคตทีจ่ะต้องมีการไถ่ถอนหน้ีสนิโดยการช�าระหนีต้ามข้อผูกพนัสนิเช่ือ ถือว่าเป็นปัจจยัท่ีมคีวาม

ส�าคัญต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ ดังนั้นจะเห็นว่าสินเชื่อได้เพิ่มอ�านาจซื้อให้แก่บุคคลมากขึ้น ซึ่งจะมีผลต่อการ

ขยายการผลิตสินค้าและบริการตามไปด้วย ความส�าคัญของสินเชื่อ ในทางสังคมนั้น สินเชื่อ มีผลให้พฤติกรรมการ

ผลิต การบริโภค และการใช้จ่าย ของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป ทั้งยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม

ได้อีกด้วย (ปิยภา แตงเดช, 2557)

ในปัจจบุนัพบว่าอสังหารมิทรพัย์มรีาคาเพิม่สงูข้ึนในทุกปี การจะเกบ็เงนิสดเพือ่ซือ้บ้านน้ันเป็นไปได้ยากและ

ต้องใช้เวลานาน ดงันัน้สนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยัจงึเป็นผลติภณัฑ์ทางการเงนิทีส่ามารถตอบสนองต่อความต้องการนีไ้ด้ 

เนือ่งจากไม่ต้องใช้เงนิสดจ�านวนมากในการซือ้อสงัหารมิทรพัย์ เพยีงแต่ผูกู้ต้้องไปขอสินเชือ่กบัสถาบนัการเงินโดย

การขอกูสิ้นเชือ่เพ่ือซือ้ทีอ่ยูอ่าศัยนัน้สถาบนัการเงนิเป็นฝ่ายปล่อยเงนิกู้ให้กบัผูกู้ห้รอืผูข้อสนิเชือ่ ผูกู้จ้ะจดจ�านองไว้

กบัธนาคาร จนกว่าผูกู้จ้ะช�าระคนืเงนิกู้จนหมดหลงัจากนัน้ทางสถาบนัการเงนิจงึจะปลดจ�านองให้กบัผูกู้ ้(ศนูย์วจัิย

ธนาคารกสิกรไทย, 2561)

จากการแข่งขันในการให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงินที่มีมากขึ้น จะส่งผลดีต่อลูกค้าที่มาใช้

บริการ เพราะมีการจัดรายการส่งเสริมการขายและกิจกรรมทางการตลาดที่หลากหลายเพื่อกระตุ้นตลาดสินเชื่อ

(ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2562)

เชียงใหม่เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือที่มีอัตราการเจริญเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็ว ท้ังนี้ปัจจุบันจังหวัด

เชยีงใหม่มแีผนการพฒันาโครงข่ายคมนาคมขยายตวัมากขึน้อย่างต่อเนือ่ง ซึง่ส่งผลโดยตรงต่อการพฒันาโครงการ

อสงัหารมิทรพัย์ และความหนาแน่นของโครงการทีอ่ยูอ่าศยัในจงัหวดั โดยโครงการอสงัหารมิทรพัย์ขยายตวัขึน้จากปี 

2558 จนถึงปี 2560 จากนั้นจึงลดลงในปี 2561 โดยในปี 2561 และสถาบันการเงินต่าง ๆ  ก็มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อ
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ที่อยู่อาศัยอยู่อีกทั้งยังมีการแข่งขันเพื่อให้ได้ลูกค้ามา (ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์, 2560) ดังนั้น การศึกษา

ถึงปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยก็จะเป็นประโยชน์กับสถาบันการเงินต่าง ๆ ในการพัฒนา

ผลติภณัฑ์ของตนเอง ซึง่ปัจจุบนัสถาบนัการเงินมกีารปรบัเปลีย่นรปูแบบในการให้บรกิารมากข้ึน ดงันัน้ในการศกึษา

ครั้งนี้จะเป็นการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินในเขตอ�าเภอเมือง

เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และความพึงพอใจในการใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เพื่อทราบถึงปัญหา ข้อคิดเห็น

และข้อเสนอแนะของลูกค้าในการใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงินในไปปรับปรุงการให้บริการ

ด้านสินเชื่อเพื่อที่อยู่ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าต่อไป

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการสินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อาศัยจากสถาบันการเงินในเขตอ�าเภอเมืองเชียงใหม่ 

จังหวัดเชียงใหม่

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศัยจากสถาบันการเงินในเขตอ�าเภอเมือง

เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินในเขตอ�าเภอเมือง

เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วิธีการศึกษา

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้

บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงินในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการศึกษาเชิงพรรณนา 

(Descriptive Research) โดยผู้วิจัยได้แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 5 ตอนดังนี้

ตอนที ่1 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัข้อมลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามจ�าแนกตามเพศ อาย ุสถานภาพ

สมรส อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระดับการศึกษา ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check list)

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ลักษณะที่อยู่

อาศยัทีซ้ื่อ ขนาดทีด่นิ ราคาของทีอ่ยูอ่าศยัทีซ่ือ้ วงเงนิกูท้ีไ่ด้รบั ระยะเวลาผ่อนช�าระ วธิกีารช�าระเงนิ ดอกเบีย้เงนิกู้  

และแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลสินเชื่อ ซึ่งลักษณะค�าถามเป็นแบบเติมค�าและให้เลือกตอบ (Check list)

ตอนที ่3 เป็นแบบสอบเกีย่วกบัปัจจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใช้บรกิารของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ ปัจจยัด้าน

ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ให้บริการ ด้านการส่งเสริมการขาย และปัจจัยด้านการให้บริการของพนักงาน 

ผู้ให้บริการ ซึ่งลักษณะค�าถามเป็นแบบเติมค�าและให้เลือกตอบ (Check list) และเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) 5 ระดับ โดยผู้วิจัยได้ก�าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ไว้ดังต่อไปนี้
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ระดับความส�าคัญของปัจจัย ระดับคะแนน

มากที่สุด 5

มาก 4

ปานกลาง 3

น้อย 2

น้อยที่สุด 1

ตอนที ่4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความพงึพอใจในการเลอืกใช้บริการ ของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงมลีกัษณะ

เป็นแบบเลือกตอบ (Check list) และเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ เพื่อสอบถามถึง

ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการสินเชื่อใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ให้บริการ ด้าน

การส่งเสรมิการขายและปัจจยัด้านการให้บรกิารของพนกังานผูใ้ห้บรกิาร โดยผูว้จิยัได้ก�าหนดเกณฑ์การให้คะแนน

ของระดับความพึงพอใจ ไว้ดังต่อไปนี้

ระดับความพึงพอใจ ระดับคะแนน

มากที่สุด 5

มาก 4

ปานกลาง 3

น้อย 2

น้อยที่สุด 1

ตอนที่ 5 สอบถามถึงปัญหา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของลูกค้าในการใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยในเขต

อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแยกตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้

วตัถปุระสงค์ 1 เพือ่ศึกษาพฤติกรรมและคุณลกัษณะส่วนบุคคลของกลุม่ตัวอย่างในการใช้บริการสนิเช่ือเพือ่

ที่อยู่อาศัยในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ลักษณะที่อยู่อาศัย ขนาดที่ดิน ราคาของที่อยู่อาศัย วงเงินกู้ที่

ได้รบัระยะเวลาผ่อนช�าระ วิธีการช�าระเงนิ ดอกเบีย้เงนิกู ้และแหล่งข้อมลูทีใ่ช้ในการค้นหาข้อมลูสนิเช่ือ ซึง่เป็นการ

วิเคราะห์โดยสถิติเชิงพรรณนา ซึ่งประกอบด้วย ค่าความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย

วัตถุประสงค์ที่ 2 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ผลต่อการใช้บริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศัยของสถาบันการเงินในเขต

อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านสถานที่ให้บริการ ปัจจัยด้าน

รายการส่งเสริมการขาย และปัจจัยด้านการให้บริการของพนักงานผู้ให้บริการ โดยจะน�าคะแนนที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย

แบบถ่วงน�้าหนัก แล้วแปลผลของคะแนน ดังนี้
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คะแนนเฉลี่ย การแปลผล

4.51 - 5.00 มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด

3.51 - 4.50 มีผลต่อการตัดสินใจมาก

2.51 - 3.50 มีผลต่อการตัดสินใจปานกลาง

1.51 - 2.50 มีผลต่อการตัดสินใจน้อย

1.00 - 1.50 มีผลต่อการตัดสินใจน้อยที่สุด

จากคะแนนเฉลี่ยที่ได้ของแต่ละดา้นจะน�ามาจัดเรียงตามล�าดับความส�าคัญ โดยปัจจัยที่ได้คะแนนมากที่สุด

ถือว่ามีความพึงพอใจมากที่สุดในการบริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยมากที่สุด

วัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินในเขต

อ�าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคาโดยรวม ด้านสถานที่ให้บริการ ด้านการ 

ส่งเสริมการตลาด และด้านการให้บริการของพนักงานผู้ให้บริการ

ผลการศึกษา

การศึกษา เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยของสถาบันการเงินในอ�าเภอเมือง จังหวัด

เชยีงใหม่ ครัง้นี ้ได้ท�าการเกบ็รวบรวมข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นลกูค้าของธนาคารในอ�าเภอเมอืง จงัหวดัเชียงใหม่ 

จ�านวน 400 ราย โดยแบ่งเป็นธนาคารรัฐวิสาหกิจ 200 ราย และธนาคารพาณิชย์ 200 ราย เนื่องจากระบบการ

บริหารงานที่แตกต่างกันของธนาคารรัฐวิสาหกิจกับธนาคารพาณิชย์ จึงท�าให้นโยบายการด�าเนินงาน การบริการ

รวมไปถึงผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ มีความแตกต่างกัน ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะใช้แบบสอบถามในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลซึ่งผลการศึกษาจะน�าเสนอเป็น 4 ส่วน ดังนี้

1. ข้อมูลทั่วไป

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 41 ปี โดยมีอายุต�่าสุด 26 ปี และมีอายุสูงสุด 61 ปี ส่วนใหญ่

มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี ลูกค้าส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส มีอาชีพเป็นลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชนมากที่สุด 

ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน สูงกว่า 30,000 บาท การศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด

2. พฤติกรรมการใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

พฤติกรรมการใช้บริการสินเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงินในอ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า  

ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าของธนาคารกสกิรไทยมากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 28.5 รองลงมา คอื ธนาคารออมสนิ และธนาคาร

กรุงไทย คิดเป็นร้อยละ 20.8 และร้อยละ 17.0 ตามล�าดับ ลักษณะที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเด่ียว/ทาวน์เฮาส์  

ที่ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับการอนุมัติมากที่สุดมีขนาดที่ดิน 51 - 80 ตารางวา จ�านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 

45.75 น้อยที่สุดคือขนาดที่ดิน 111 - 140 ตารางวา จ�านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ลักษณะที่อยู่อาศัยประเภท

คอนโดมิเนียมที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อสูงสุดมีพื้นที่ใช้สอย 20 - 50 ตารางวา จ�านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 

ลกัษณะทีอ่ยูอ่าศยัประเภทคอนโดมเินยีมทีไ่ด้รบัการอนมุตัสินิเช่ือสงูสดุมพีืน้ทีใ่ช้สอย 20 - 50 ตารางเมตร จ�านวน 

20 คน คิดเป็นร้อยละ 5 ลักษณะที่อยู่อาศัยประเภทอาคารพาณิชย์ที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อสูงสุดมีพื้นที่ใช้สอย
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มากกว่า 141 ตารางเมตร จ�านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 ราคาของที่อยู่อาศัยเฉลี่ย 2.41 ล้านบาท โดยมีราคา

ของที่อยู่อาศัยต�่าสุด 0.62 ล้านบาท และมีราคาของที่อยู่อาศัยสูงสุด 8.20 ล้านบาท วงเงินกู้ที่ได้รับมากที่สุด คือ 

2,000,001 - 3,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.5 อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับ (เฉลี่ย 3 ปี) เฉลี่ยร้อยละ 4.80 โดยมี

อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับ (เฉลี่ย 3 ปี) ต�่าสุดร้อยละ 2.09 และมีอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับ (เฉลี่ย 3 ปี) สูงสุดร้อยละ 7.70 

ระยะเวลาในการผ่อนช�าระ 21 - 25 ปี มากทีส่ดุ คดิเป็นร้อยละ 53.5 วธิกีารช�าระเงนิแบบหกับญัชมีากท่ีสดุ คดิเป็น 

ร้อยละ 77.3 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลพนักงานสถาบันการเงินมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 

60.0

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์โดยรวม ด้านสถานที่ให้บริการโดยรวม และด้านการให้บริการ

ของพนักงานผู้ให้บริการโดยรวมมีผลต่อการตัดสินใจเลือกธนาคารเพื่อใช้บริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศัยแตกต่างกัน 

โดยกลุม่ตวัอย่างทีเ่ลอืกใช้บรกิารธนาคารรฐัวสิาหกจิจะให้ความส�าคญักับปัจจยัด้านสถานทีใ่ห้บรกิารโดยรวม และ

ปัจจยัด้านการให้บรกิารของพนกังานผูใ้ห้บรกิารโดยรวมมากกว่ากลุม่ตวัอย่างทีเ่ลอืกใช้บรกิารธนาคารพาณชิย์ แต่

กลุ่มตัวอย่างที่เลือกใช้บริการธนาคารพาณิชย์จะให้ความส�าคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีใช้

บริการธนาคารรัฐวิสาหกิจ ส�าหรับด้านราคาโดยรวมและด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวม พบว่าไม่มีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกธนาคารเพื่อใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โดยกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มไม่มีความแตกต่างกันในด้าน

การให้ความส�าคัญกับปัจจัยด้านราคาโดยรวมและด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวม (ตารางที่ 1)

แสดงดังตารางที่ 1 สรุปภาพรวมปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

ปัจจัย
ธนาคารรัฐวิสาหกิจ ธนาคารพาณิชย์ รวม

ค่าเฉลี่ย ระดับอิทธิพล ค่าเฉลี่ย ระดับอิทธิพล ค่าเฉลี่ย ระดับอิทธิพล

ด้านผลิตภัณฑ์ 4.70 มากที่สุด 4.91 มากที่สุด 4.84 มากที่สุด

ด้านราคา 4.25 มาก 4.28 มาก 4.27 มาก

ด้านสถานที่ให้บริการ 4.53 มากที่สุด 4.45 มาก 4.48 มาก

ด้านการส่งเสริมการตลาด 4.48 มาก 4.52 มากที่สุด 4.51 มากที่สุด

ด้านการให้บริการของ
พนักงานผู้ให้บริการ

4.90 มากที่สุด 4.84 มากที่สุด 4.86 มากที่สุด

4. ความพึงพอใจในการใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

ความพึงพอใจในการใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงินในอ�าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด

เชียงใหม่ พบว่าให้ความพงึพอใจมากทีส่ดุกบัปัจจยัด้านการให้บรกิารของพนกังานผูใ้ห้บรกิาร (ค่าเฉลีย่ 4.86) ด้าน

ผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ย 4.84) ด้านการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉลี่ย 4.51) ส่วนปัจจัยที่ให้ความพึงพอใจในระดับมาก 

ได้แก่ ด้านสถานที่ให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.45) และด้านราคา (ค่าเฉลี่ย 4.27) (ตารางที่ 2)
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แสดงดังตารางที่ 2 สรุปภาพรวมความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

ปัจจัย
ธนาคารรัฐวิสาหกิจ ธนาคารพาณิชย์ รวม

ค่าเฉลี่ย ระดับอิทธิพล ค่าเฉลี่ย ระดับอิทธิพล ค่าเฉลี่ย ระดับอิทธิพล

ด้านผลิตภัณฑ์ 4.70 มากที่สุด 4.91 มากที่สุด 4.84 มากที่สุด

ด้านราคาโดยรวม 4.25 มาก 4.28 มาก 4.27 มาก

ด้านสถานที่ให้บริการ 4.53 มากที่สุด 4.45 มาก 4.48 มาก

ด้านการส่งเสริมการตลาด 4.48 มาก 4.52 มากที่สุด 4.51 มากที่สุด

ด้านการให้บริการของ
พนักงานผู้ให้บริการ

4.90 มากที่สุด 4.84 มากที่สุด 4.86 มากที่สุด

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

จากการศกึษาเรือ่งปัจจยัทีม่ผีลต่อการใช้บรกิารสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยัของสถาบนัการเงนิในอ�าเภอเมอืง จงัหวดั

เชียงใหม่ มีข้อเสนอแนะที่พบจากการศึกษา ดังนี้

1. จากการศกึษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความส�าคญักบัการให้บริการของพนกังานมากท่ีสดุ โดยเฉพาะประเดน็

พนักงานมีมนุษย์สัมพันธ์ สุภาพ อ่อนน้อม ดังนั้นสถาบันการเงินต้องมีการฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ทางด้าน

การแนะน�าบริการสินเชื่อ และให้ความส�าคัญกับการให้บริการโดยพนักงานจะต้องมีความสุภาพอ่อนน้อม มีมนุษย์

สมัพนัธ์ เน่ืองจากปัจจบุนัแต่ละสถาบนัมกีารแข่งขนัสงู ซึง่การแข่งขนักนัเรือ่งอตัราดอกเบีย้เพยีงอย่างเดยีวอาจจะ

ไม่เพียงพอ เพราะผู้บริโภคจะให้ความส�าคัญกับเรื่องการให้บริการของพนักงาน

2. จากการศึกษาพบว่าในปัจจัยด้านสถานที่ให้บริการกลุ่มตัวอย่างให้ความส�าคัญในระดับมากที่สุดในเรื่อง

ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ สถานที่นั่งเพียงพอต่อการให้บริการ และเดินทางสะดวก ดังนั้นสถาบันการเงิน

ควรให้ความส�าคญัในด้านความสะอาดของสถานที ่และการจดัทีน่ัง่ให้เพยีงพอต่อผูม้าใช้บรกิาร ส�าหรบัเรือ่งการเดนิ

ทางและสถานที่จอดรถเป็นปัญหาที่สถาบันการเงินควรควบคุมได้ยาก และหากจะเพิ่มที่จอดรถก็อาจใช้เงินลงทุน

สูง ดังนั้นทางสถาบันการเงินควรเพิ่มรูปแบบการให้บริการ โดยการให้บริการนอกสถานที่ เช่น การให้พนักงาน

เดินทางไปให้ค�าปรึกษาหรือเสนอขายผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าสนใจ อีกทั้ง เพิ่มช่องทางการท�าธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต 

3. จากการศกึษาพบว่าทีอ่ยูอ่าศยัทีไ่ด้รบัการอนมุตัสินิเชือ่มากทีส่ดุ คอืบ้านเดีย่ว และวงเงนิกูท้ีไ่ด้รบัอนมุตัิ

มากทีสุ่ด คอื 2,000,000 บาท - 3,000,000 บาท ดงันัน้ส�าหรบัโครงการอสงัหาริมทรพัย์ควรจะมกีารสร้างโครงการ

บ้านเดี่ยวในราคาไม่เกินสามล้านบาท ซึ่งอาจจะท�าให้ยอดขายของโครงการเพิ่มขึ้น

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

1. ผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เท่านั้น  

ซ่ึงหากต้องการทราบถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคควรท�าการศึกษาโดยเพ่ิมกลุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมท้ังจังหวัด

เชียงใหม่เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
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2. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณเท่านั้น ในการศึกษาครั้งต่อไปเพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรม

และปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารสนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยัทีเ่ป็นข้อมูลเชงิลกึ ควรศกึษาควบคูก่บัข้อมลู

เชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใช้บริการสินเชื่อของแต่ละสถาบันการเงิน หรือปัจจัย

ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัย เพื่อที่จะน�าผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการวางแผนก�าหนดกลยุทธ

ทางการตลาด ของสถาบันการเงิน และโครงการอสังหาริมทรัพย์ ต่อไป
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