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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมกับธนาคาร
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ พนักงานเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่เคยใช้บริการธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และสนใจใช้บริการสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยประเภท 
คอนโดมิเนียมกับธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า พนักงานเอกชนที่มีเพศ อายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
สินเช่ือท่ีอยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมกับธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ  ทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 คุณค่าตราสินค้า ด้านคุณภาพที่ถูกรับรู้  ด้านการรู้จักตราสินค้า และด้านความภักดีต่อตราสินค้ามีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมกับธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) โดยรวมอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสามารถอธิบายได้ร้อยละ 42.4 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านบุคคล ด้านการส่งเสริมทาง
การตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อที่อยู่
อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมกับธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) โดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสามารถ
อธิบายได้ร้อยละ 30.2    
 
ค าส าคัญ: คุณค่าตราสินค้า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ สินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัย 
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ABSTRACT 

 
This research aims to study the decision to use the condominium mortgage services of Bangkok 

Bank Public Company Limited among private employees in the Bangkok metropolitan area. The sample 
group in this research consisted of 400 private employees in the Bangkok metropolitan area who have 
used the services of Bangkok Bank and have considered using the condominium mortgage services of 
Bangkok Bank. A questionnaire was used as a tool for data collection. The statistics for the analysis of the 
data included percentage, mean and standard deviation. The results were as follows: private employees 
had differences in terms of gender, age and income had overall different decision on the condominium 
mortgage services of Bangkok Bank at a statistically significant level of 0.05.  The brand equity in the 
categories of perceived quality, brand awareness and brand loyalty affected their overall decision to use 
the condominium mortgage services with Bangkok Bank at a statistically significant level of 0.05 and an 
adjusted R2 of 42. 4% .  The services marketing mix in the categories of personnel factor, marketing 
promotion factor, product factor and physical environment factor affected the overall decision to use the 
condominium mortgage services of Bangkok Bank at a statistically significant level of 0. 05 and an 
adjusted R2 of 30.2%.       
 
Keywords: Brand Equity, Services Marketing Mix, Mortgage Services 
 

บทน า            
 ที่อยู่อาศัยถือได้ว่าเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ ประชาชนส่วนใหญ่ที่ยังไม่มีที่อยู่อาศัย                  
จึงมีความต้องการที่จะมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ซื้อที่อยู่อาศัยจะใช้เงินสะสมของตัวเองบางส่วนส าหรับ
เงินดาวน์หรือผ่อนดาวน์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดผู้ซื้อจะใช้บริการสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงิน ส่งผลให้ธุรกิจภาค
อสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะธุรกิจที่อยู่อาศัยกลายเป็นภาคเศรษฐกิจที่มีความส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศ ดังจะเห็นได้จากอัตราการขยายตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีการเติบโตต่อเนื่อง(มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่ง
ประเทศไทย, 2546) 

แนวโน้มตลาดคอนโดมิเนียมในกรุงเทพฯ ปี 2562 คาดการณ์ว่าอุปทานใหม่จะเพิ่มขึ้นประมาณ 53,000 หน่วย              
มีการพัฒนาสินค้าให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น  ทั้งนี้  วิเคราะห์ว่าการปรับตัวของราคาคอนโดฯ ในกรุงเทพอีก                     
1-3 ปีข้างหน้า จะปรับตัวสูงขึ้นในอัตราที่ลดลง เฉลี่ยอยู่ในระดับ 6-7% ต่อปี  ผู้ประกอบการเน้นพัฒนาโครงการในราคาขาย
ที่ไม่สูงมากนัก ส าหรับมุมของผู้บริโภค การเลือกซื้อคอนโดมิเนียมส่วนใหญ่ เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตประจ าวัน ในเรื่อง               
ของความสะดวกสบายในการเดินทาง ทั้งนี้ ผู้บริโภคบางกลุ่มซื้อคอนโดฯ เพื่อการลงทุน เก็งก าไรหรือปล่อยเช่า ดังนั้น                 
ความต้องการสินเช่ือเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยจึงมีความส าคัญอย่างมาก ซึ่งผู้ บริโภคน้อยรายที่จะสามารถซื้อคอนโดฯ ได้ด้วย                  
เงินสะสมของตนเอง สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารพาณิชย์จึงเป็นทางออกที่จะท าให้สามารถซื้อคอนโดฯ ได้ ซึ่งธนาคาร
พาณิชย์ต่างๆ จะให้บริการด้วยเง่ือนไขและข้อเสนอที่แตกต่างกันออกไป ส่งผลให้ให้ผู้บริโภคต้องเปรียบเทียบและตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารพาณิชย์ที่มีข้อเสนอที่เหมาะสมและให้ผลประโยชน์สูงสุด 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ปัจจุบันเป็นหนึ่งในธนาคารช้ันน าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการ
ให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจร ส าหรับสินเช่ือที่อยู่อาศัยของธนาคารกรุงเทพ เป็นแหล่งเงินทุนท่ีช่วยให้ผู้บริโภคสามารถ
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ตอบสนองความต้องการด้านท่ีอยู่อาศัยได้ ซึ่งผู้บริโภคในปัจจุบันสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารของสถาบันการเงินได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว มีการเปรียบเทียบเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ ธนาคารจึงต้องวางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด โดยน า
ปัจจัยต่างๆ เช่น คุณค่าตราสินค้า หรือปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ มาศึกษาถึงการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือ 
ที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือ
บริการทางด้านสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยโดยเฉพาะคอนโดฯ ให้สอดคล้องกับความต้องการและการตัดสินใจเลือกใช้บริการกับธนาคาร  

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นท าให้ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความส าคัญของปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อกา รตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือ
ที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมกับธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษา
ถึงด้านประชากรศาสตร์ คุณค่าตราสินค้า และส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสิน ใจเลือกใช้บริการสินเช่ือ           
ที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม พร้อมทั้งศึกษาปัญหาในการใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของพนักงานเอกชนที่เคยใช้บริการ
และสนใจใช้บริการกับธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) เพื่อเป็นแนวทางในการน าข้อมูลไปใช้วางแผน ก าหนดกลยุทธ์ในการ
แข่งขัน และการสร้างความได้เปรียบทางการตลาด อีกทั้งเพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าสินเช่ือที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม 
ตลอดจนถึงการรักษาฐานลูกค้าเดิมให้คงอยู่  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย           
1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจใช้บริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมกับธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

ของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 2. เพื่อศึกษาคุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย ด้านการรู้จักตราสินค้า ด้านคุณภาพที่ถูกรับรู้ ด้านความเช่ือมโยงกับ
ตราสินค้า และด้านความภักดีต่อตราสินค้า ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมกับ
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการบริการ ที่มีผลต่อ            
การตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมกับธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ของพนักงาน
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร         
    

สมมติฐานการวิจัย          
 1. พนักงานเอกชนที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมกับธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
แตกต่างกัน 
 2. คุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย ด้านการรู้จักตราสินค้า ด้านคุณภาพที่ถูกรับรู้ ด้านความเช่ือมโยงกับตราสินค้า 
และด้านความภักดีต่อตราสินค้า มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิ เนียมกับ                 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านบุคคล ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการบริการ มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสินเช่ือที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมกับธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ของพนักงานเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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ทบทวนวรรณกรรม          

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดของ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2560) ที่ได้กล่าว
ว่า การแบ่งส่วนตลาดตามประชากรศาสตร์ (Demographic segmentation) เป็นการแบ่งส่วนตลาดโดยใช้หลักด้าน
ประชากรศาสตร์ โดยถือเกณฑ์ เช่น เพศ รายได้ อาชีพ การศึกษา ศาสนา ยุคสมัย อายุ ขั้นตอนในวัฏจักรชีวิตครอบครัว หรือ
เป็นการแบ่งส่วนตลาดตามขนาด โครงสร้าง และการกระจายของประชากร การแบ่งส่วนตลาดตามปัจจัยทางประชากรศาสตร์
ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ได้แก่ อายุ เพศ ขนาด ครอบครัว รายได้ การศึกษา และอาชีพ ซึ่งใช้ในการแยกแยะความ
แตกต่างของกลุ่มลูกค้า โดยถือเกณฑ์จากความตอ้งการของลูกค้า และพฤติกรรมการใช้ผลิตภณัฑข์องลูกค้า และแนวคิดทฤษฎี
ของ (ภาวิณี กาญจนาภา, 2554) ในด้านตัวแปรอื่น เช่น อาชีพ ระดับการศึกษา เป็นต้น ซึ่งนักการตลาดสามารถท่ีจะเลือกใช้
ตัวแปรดังกล่าวเป็นเกณฑ์ในการแบ่งส่วนตลาด หรือการใช้ตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ร่วมกับตัวแปรอื่นๆ เช่น ตัวแปร               
ด้านภูมิศาสตร์ และตัวแปรวิถีด้านการด าเนินการชีวิตที่เรียกว่า Geodemographic Segmentation เนื่องจากตัวแปร            
ด้านประชากรศาสตร์เป็นตัวแปรในการแบ่งส่วนตลาดที่ส าคัญ โดยธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สามารถน าไปก าหนด
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของสินเช่ือที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมได้  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดของ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2552) กล่าวว่า กระบวนการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (Buyer’s Decision Process) หมายถึง ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการของผู้บริโภคกลุ่ม
ใดกลุ่มหนึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ การรับรู้ถึงความต้องการ การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสิน ใจซื้อ 
และพฤติกรรมภายหลงัซื้อ ขั้นตอนดังกล่าวอาจข้ามหรือย้อนกลับไปเริ่มขั้นตอนใดก่อนก็ได้ ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าการะบวนการ
ซื้อเริ่มต้นก่อนการซื้อจริง มีผลกระทบหลังจากการซื้อ โดยในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้เลือกศึกษาเฉพาะขั้นตอนที่ 4 คือ ขั้นตอน
การตัดสินใจซื้อหรือการตัดสินใจเลือกใช้บริการ โดยการตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) เป็นการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์             
ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง หลังจากได้มีการประเมินผลจากข้ันที่ 3 โดยมีปัจจัยที่เกิดขึ้นระหว่างความตั้งใจซื้อ (Purchase Intention) 
3 ปัจจัยน าไปสู่การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) ประกอบด้วย 

1. ปัจจัยน าเข้า (Input) เกิดจากปัจจัยภายนอกซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีอิทธิพลต่อค่านิยม 
ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ 

2. กระบวนการ (Process) หรือกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (Consumer decision making process) 
จะเกี่ยวข้องกับวิธีหรือขั้นตอนในกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ซึ่งประกอบด้วย (1) การรับรู้ปัญหา หรือการรับรู้ถึง
ความต้องการ (2) การค้นหาข้อมูล (3) การประเมินผลทางเลือก ซึ่งจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่ อ
พฤติกรรมผู้บริโภค ประกอบด้วย อายุ วงจรชีวิตครอบครัว อาชีพ สถานภาพทางเศรษฐกิจหรือรายได้ การศึกษา ค่านิยม และ
รูปแบบการด ารงชีวิต ตลอดจนปัจจัยด้านจิตวิทยา ซึ่งหมายถึงปัจจัยภายใน ประกอบด้วย แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้  
ความเชื่อถือ ทัศนคติ บุคลิกภาพ และแนวคิดของตนเอง ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ 

3. ผลลัพธ์ (Output) ส่วนท่ีเป็นผลลัพธ์ของโมเดลอย่างง่ายในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคจะเกี่ยวข้องกับ 
กิจกรรม 2 ประการ คือ (1) การตัดสินใจซื้อ (Purchase decision) และ (2) พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post purchase 
behavior) โดยนักการตลาดจ าเป็นต้องศึกษาการประเมินผลภายหลังการซื้อของผู้บริโภค เพื่อน าไปปรับปรุงและพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความคาดหวังอันจะน าไปสู่การเพิ่มความพึงพอใจของผู้บริโภคจากการซื้อ  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดของ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และปณิศา มีจินดา, 2554) 
ซึ่งกล่าวว่า ตราสินค้ามีองค์ประกอบอยู่ 5 ส่วน คือ การรู้จักตราสินค้า (Brand Awareness) คุณภาพที่ถูกรับรู้ (Perceived 
Quality) ความเช่ือมโยงกับตราสินค้า (Brand Association) ความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) และสินทรัพย์
ประเภทอื่นๆ ของตราสินค้า (Other Proprietary Brand Assets) โดยผู้วิจัยได้น าแนวคิดและทฤษฎีด้านคุณค่าตราสินค้า 
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จ านวน 4 ด้าน มาใช้ในการอ้างอิงการวิจัยดังนี้ (1) ด้านการรู้จักตราสินค้า (2) ด้านคุณภาพที่ถูกรับรู้ (3) ด้านความเชื่อมโยง
กับตราสินค้า (4) ด้านความภักดีต่อตราสินค้า 

1. การรู้จักตราสินค้า (Brand Awareness) เป็นองค์ประกอบหนึ่งของคุณค่าตราสินค้า การที่ตราสินค้าสามารถ           
เข้าไปอยู่ในใจของผู้บริโภคได้นั้นจะท าให้เกิดพฤติกรรมการซื้อหรือการใช้บริการเกิดขึ้น และผู้บริโภคนั้นจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
ที่มีตราสินค้ามากกว่าผลิตภัณฑ์ที่ตราสินค้าไม่เป็นที่รู้จัก ทั้งนี้ สัญลักษณ์ตราสินค้าจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์            
ผ่านคุณค่าตราสินค้า และมูลค่าของตราสินค้า 

2. คุณภาพที่ถูกรับรู้ (Perceived Quality) จัดว่าเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งของคุณค่าตราสินค้า เป็นความรู้สึก
ของผู้บริโภคที่รับรู้ถึงคุณภาพสินค้าที่เหนือกว่าตราสินค้าอื่น เป็นสิ่งที่ท าให้ผู้บริโภคได้รับทราบถึงความแตกต่าง ซึ่งเป็นเหตุ  
ท าให้ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรมในการซื้อสินค้า 

3. ความเช่ือมโยงกับตราสินค้า (Brand Association) หมายถึง ปัจจัยที่มีส่วนช่วยให้ผู้บริโภคสามารถดึงข้อมูล
เกี่ยวกับตราสินค้านั้นๆ ออกมาจากความทรงจ า ท าให้สินค้าเกิดความแตกต่างจากคู่แข่ง ท้ังนี้  ยังท าให้เกิดพฤติกรรมการซื้อ
สินค้าในผู้บริโภค โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกให้กับตราสินค้า การวัดภาพลักษณ์ที่เช่ือมโยงกับตราสินค้า ได้แก่ การวัด
ทางตรง (Direct Approaches) จากการสอบถามความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภค ตลอดจนทัศนคติที่มีต่อตราสินค้าโดยตรง และ
การวัดทางอ้อม (Indirect Approaches) โดยก าหนดขอบเขตให้ผู้บรโิภคเลือก เพื่อสื่อถึงความคิดเห็น ความรู้สึก และทัศนคติ
ที่มีต่อตราสินค้า 

4. ความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) เป็นองค์ประกอบของคุณค่าตราสินค้าที่มีความส าคัญ เพราะเป็นสิ่งที่
แสดงถึงความยึดมั่น ความภักดีที่ผู้บริโภคมีต่อตราสินค้า สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมผู้บริโภค ความส าคัญของความภักดีต่อ
ตราสินค้า คือ ช่วยสร้างอ านาจทางการค้า (Trade Leverage) ตราสินค้าที่ผู้บริโภคมีความภักดีนั้นสามารถได้เปรียบในการ
เจรจาต่อรองต าแหน่งการจัดวางสินค้า กับช่องทางการจัดจ าหน่าย หรือร้านค้าทั่วไป ทั้งยังช่วยลดต้นทุนทางการตลาด 
(Reduced Marketing Costs) โดยการรักษาฐานลูกค้าเก่าที่มีความภักดีกับตราสินค้า ซึ่งใช้ต้นทุนต่ ากว่าการสร้างฐานลูกค้า
ใหม่ รวมไปถึงช่วยดึงดูดความสนใจของลูกค้าใหม่ๆ (Attracting New Customers) การสร้างความมั่นใจให้ลูกค้ารายใหม่
สนใจมาลองใช้ จากการได้เห็นบุคคลรอบข้างใช้ตราสินค้า 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดของ (Lovelock and Wirtz, 
2007) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (Service Marketing Mix) คือ เครื่องมือหรือปัจจัยทางการตลาดที่ควบคุม
ได้ที่ธุรกิจต้องใช้ร่วมกัน เพื่อตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย หรือเพื่อกระตุ้นให้             
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเกิดความตอ้งการสินค้า และบรกิารของตน ซึ่งหมายถึง ส่วนประกอบท่ีเป็นปัจจัยในการวางแผนการตลาด           
ในสินค้าหรือบริการ โดยมากแล้วหากเป็นสินค้าจะมีสว่นประสม 4 ปัจจัยคือ สินค้า/บริการ (Product/Service) ราคา (Price) 
ช่องทางการจ าหน่าย (Place/Distribution Channel) และกิจกรรมการส่งเสริมการขาย (Promotion) แต่ส่วนผสมทาง
การตลาดบริการจะมีความแตกต่างจากส่วนผสมทางการตลาดของสินค้าธรรมดาทั่วๆ ไป เพราะต้องมีการเน้นถึงพนักงาน  
การให้บริการในกระบวนการต่างๆ และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ซึ่งปัจจัยทั้งสามส่วนน้ีผสมกันเป็นหลักของการส่งมอบบริการ 
ส าหรับตลาดธุรกิจบริการนั้น จะมีการท าการตลาดในส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเพิ่มอีก 3 ปัจจัยคือ ผู้ให้บริการ 
(People) กระบวนการให้บริการ (Process) และสภาพแวดล้อมในการให้บริการ (Physical Evidence) ส่วนประสมทาง
การตลาดส าหรับตลาดบริการ ซึ่งบริการ (Service) เป็นกิจกรรมที่สนองต่อความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจ
สูงสุดแก่ลูกค้า  จะเห็นได้ว่าก่อนที่จะมีการซื้อผู้ซื้อจะต้องพยายามวางกฎเกณฑ์เกี่ยวกับคุณภาพ และประโยชน์ที่จะได้             
จากบริการที่จะได้รับ ผู้ขายต้องสร้างความเช่ือมั่น โดยจะต้องพยายามหาหลักประกันให้ผู้ซื้อสามารถท าการตัดสินใจได้เร็วขึ้น 
ซึ่งก็คือ ส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 หรือ 7Ps จากที่กล่าวมา ผู้วิจัยจะน าในส่วนของส่วนประสมการทางตลาดบริการมา
ศึกษาถึงปัจจัยที่มีต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อท่ีอยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมกับธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
ของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
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วิธีการด าเนินการวิจัย          

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เคยใช้บริการธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) และสนใจใช้บริการสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมกับธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งไม่ทราบ
จ านวนประชากรที่แน่นอน     
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เคยใช้บริการธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) และสนใจใช้บริการสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมกับธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) เนื่องจาก               
ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ผู้วิจัยจึงก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณแบบไม่ทราบจ านวนประชากร ดังนั้น           
จึงก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณหาขนาดตัวอย่างระดับความเช่ือมั่น 95% และให้ความผิดพลาดไม่เกิน 5% ได้
ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 385 คน และเพิ่มเติมอีกจ านวน 15 คน รวมขนาดกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 400 คน   
 วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 ขั้นที่ 1 การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เจาะจง 5 เขต มีดังนี้เขตบางรัก เขตปทุมวัน            
เขตสุขุมวิท เขตสาทร และเขตจตุจักร เนื่องจากท้ัง 5 เขตนี้เป็นศูนย์กลางส านักงานของพนักงานเอกชนกรุงเทพมหานคร  
 ขั้นที่ 2 การสุ่มตัวอย่างแบบก าหนดโควต้า (Quota Sampling) จากขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวนท้ังหมด 400 คน 
เลือกตัวอย่างจากเขตที่สุ่มได้จากขั้นตอนที่ 1 เขตละเท่าๆ กัน ได้กลุ่มตัวอย่างเขตละ 80 คน 
 ขั้นที่  3 การสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง               
จากพนักงานเอกชน ในเขตบางรัก เขตปทุมวัน เขตวัฒนา เขตสาทร เขตจตุจักร ตามขั้นที่ 3 ซึ่งให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามจนครบ 400 ตัวอย่าง  
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพื่อให้มีลักษณะที่ง่ายต่อ 
การตอบและยังครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่ผู้วิจัยตั้งเอาไว้โดยแบ่งเนื้อหาของแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน ดังนี ้   

ส่วนที่ 1 เป็นค าถามด้านลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน โดยเป็นข้อค าถามแบบค าตอบหลายตัวเลือก (Multiple Choices)  โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบ
เพียงข้อเดียว  

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า ได้แก่ ด้านการรู้จักตราสินค้า ด้านคุณภาพที่ถูกรับรู้ ด้านความ
เชื่อมโยงตราสินค้า และด้านความภักดีต่อตราสินค้า  จ านวน 14 ข้อ ซึ่งเป็นแบบสอบถามชนิดค าถามปลายปิด (Closed – 
Ended Question) มีลักษณะค าถามแบบมาตราวัดแบบประมาณค่า (Likert Scale) เป็นค าถามแบบให้เลือกตอบเพียง
ตัวเลือกเดียว โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale)  

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านราคา 
ด้านการท าเลที่ตั้งและช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ด้านสิ่งแวดล้อม              
ทางกายภาพ และด้านกระบวนการบริการโดยเป็นแบบสอบถามชนิดค าถามปลายปิด (Closed – Ended Question)                
มีลักษณะค าถามแบบมาตราวัดแบบประมาณค่า (Likert Scale) เป็นค าถามแบบให้เลือกตอบเพียงตัวเลือกเดียว โดยใช้ระดับ
การวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) 

ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อท่ีอยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมกับธนาคาร
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเป็นแบบสอบถามชนิดค าถามปลายปิด (Closed – 
Ended Question) มีลักษณะค าถามแบบ Important Scale เป็นค าถามแบบให้เลือกตอบเพียงตัวเลือกเดียว โดยใช้ระดับ
การวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale)      
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ผลการวิจัย           

 1. ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 212 คน คิดเป็น             
ร้อยละ 53.0 มีอายุ 30 - 39 ปี จ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 43.0 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 314 คน คิดเป็น
ร้อยละ 78.5 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 35,001 - 45,000 บาท จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.8  
 2. คุณค่าตราสินค้า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้าโดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมากในด้านการรู้จักตราสินค้า และ
ด้านความเช่ือมโยงกับตราสินค้า โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 และ 4.28 ตามล าดับ ส่วนด้านคุณภาพที่ถูกรับรู้ และด้านความ
ภักดีต่อตราสินค้า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 และ 3.67 ตามล าดับ  

3. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดีทุกข้อ 
โดยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.07 รองลงมา คือ ด้านบุคคล ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการบริการ และด้านราคา โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 3.89 3.83 
3.80 3.80 และ 3.72 ตามล าดับ     
 4. การตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย ผู้ตอบแบบสอบถามมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือที่อยู่อาศัย
ประเภทคอนโดมิเนียม โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม            
มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อระยะเวลาการผ่อนช าระ
สอดคล้องกับวงเงินสินเช่ือที่ได้รับ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.94 รองลงมา คือ ข้อวงเงินสินเช่ือที่ได้รับสอดคล้องกับ                 
ความต้องการของท่าน ข้อมีการสนับสนุนวงเงินอื่นๆ อาทิ ค่าเฟอร์นิ เจอร์และตกแต่ง และข้อตัวช้ีวัดเครดิต เช่น เครดิตบูโร 
ของผู้ขอสินเช่ือมีความเหมาะสม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 3.91 และ 3.86 ตามล าดับ  

การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอสมมติฐาน        
 สมมติฐานที่ 1 พนักงานเอกชนที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมกับธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า         

1.1 พนักงานเอกชนที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมกับ
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน              
ที่ตั้งไว ้
 1.2 พนักงานเอกชนที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมกับ
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน            
ที่ตั้งไว ้     

1.3 พนักงานเอกชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือที่อยู่อาศัยประเภท
คอนโดมิเนียมกับธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) โดยรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05                    
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้     

1.4 พนักงานเอกชนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือที่อยู่อาศัยประเภท
คอนโดมิเนียมกับธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
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 สมมติฐานที่ 2 คุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย ด้านการรู้จักตราสินค้า ด้านคุณภาพที่ถูกรับรู้ ด้านความเชื่อมโยงกับ
ตราสินค้า และด้านความภักดีต่อตราสินค้า มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมกับ
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า  

คุณค่าตราสินค้า ด้านคุณภาพท่ีถูกรับรู้ (X2) ด้านการรู้จักตราสินค้า (X1) และด้านความภักดีต่อตราสินค้า (X4) เป็น
ปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมกับธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
ของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร (Y1) โดยมีอิทธิพลในการพยากรณ์ร้อยละ 42.4  
  สมมติฐานที่ 3 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย  
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการบริการ มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมกับธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ของพนักงานเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า  

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านบุคคล (X5) ด้านการส่งเสริมการตลาด (X4) ด้านผลิตภัณฑ์ (X1) และด้าน            
การสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (X6) เป็นปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือที่อยู่อาศัย
ประเภทคอนโดมิเนียมกับธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร (Y1) โดยมีอิทธิพล            
ในการพยากรณ์ร้อยละ 30.2 
   

สรุปผลและอภิปรายผล           

การศึกษาวิจัยเรื่อง การตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมกับธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) ของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จากกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ทั้งหมด จ านวน 400 คน การศึกษา
สรุปได้ ดังนี ้           

สมมติฐานข้อที่ 1 พนักงานเอกชนท่ีมีลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมกับธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) แตกต่างกัน พบว่า 
 1. เพศ พนักงานเอกชนท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมกับ
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน                
ที่ตั้งไว้ โดยเพศชายมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อท่ีอยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมกับธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
โดยรวม มากกว่าเพศหญิง เนื่องจากเพศชายมีความเป็นผู้น า และต้องเป็นหัวหน้าครอบครัว จึงมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
สินเช่ือท่ีอยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมกับธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) โดยรวม มากกว่าเพศหญิง โดยเพศชายอาจชอบ
ธนาคารที่สามารถให้ค าแนะน าการใช้บริการสินเช่ือที่อยู่อาศัยได้เป็นอย่างดี ส่วนเพศหญิงอาจชอบธนาคารที่มีผลิตภัณฑ์
สินเช่ือท่ีอยู่อาศัยที่หลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ณัฐดนัย ใจชน, 2555) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้
บริการจากธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเข้าใช้
บริการธนาคารพาณิชย์ ในด้านประเภทบริการ  
 2. อายุ พนักงานเอกชนท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมกับ
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน              
ที่ตั้งไว้ โดยพนักงานเอกชนที่มีอายุ 40 – 49 ปี มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมกับ
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) โดยรวม มากท่ีสุด เนื่องจาก พนักงานเอกชนท่ีมีอายุ 40 – 49 ปี อาจมีประสบการณ์การใช้
บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยมาแล้ว จึงเห็นข้อดีและข้อเสียของแต่ละธนาคาร การเลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยจึงต้องการได้รับ
การให้บริการที่ได้มาตรฐานสูง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (อภิญญา ภัทราพรพิสิฐ, 2553) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการ
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ตัดสินใจใช้บริการ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด(มหาชน) สาขาถนนแสงชูโต จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ             
มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารกรุงไทย จ ากัด(มหาชน) สาขาถนนแสงชูโต จังหวัดกาญจนบุรี แตกต่างกัน 
 3. ระดับการศึกษา พนักงานเอกชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย
ประเภทคอนโดมิเนียมกับธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) โดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05            
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจาก พนักงานเอกชนไม่ว่าจะจบการศึกษาระดับใดก็ตาม ต่างก็ต้องการได้รับบริการ
ที่ดีที่สุดจากธนาคาร ประกอบกับในปัจจุบันมีช่องทางการสื่อสารที่ให้ความรู้เกี่ยวกับบริการสินเช่ือที่อยู่อาศัยที่ง่ายต่อความ
เข้าใจ ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (สุรัสดา มีด้วง, 2558) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยของธนาคารออมสิน ส านักราชด าเนิน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พบว่าลูกค้าที่มี
ลักษณะส่วนบุคคล ด้านวุฒิการศึกษา แตกต่างกัน มีระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารออมสิน 
ไม่แตกต่างกัน    
 4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พนักงานเอกชนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อที่
อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมกับธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยพนักงานเอกชนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 45,001-55,000 บาท มีการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสินเช่ือที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมกับธนาคารกรุง เทพ จ ากัด (มหาชน) โดยรวม มากที่สุด เนื่องจาก
พนักงานเอกชนที่มีรายได้สูงๆ ต้องการสิ่งที่คุ้มค่าและสามารถตอบสนองต่อความต้องการมากกว่ากลุ่มอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ (อารีย์ จันทะศรี, 2556) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยกับ
ธนาคารพาณิชย์ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันตัดสินใจเลือกใช้บริการ
สินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารพาณิชย์แตกต่างกัน  
 สมมติฐานข้อที่ 2 คุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย ด้านการรู้จักตราสินค้า ด้านคุณภาพท่ีถูกรับรู้ ด้านความเช่ือมโยง
กับตราสินค้า และด้านความภักดีต่อตราสินค้า มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมกับ
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า    

ด้านการรู้จักตราสินค้า มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมกับธนาคาร
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจาก                
ถ้าพนักงานเอกชนสามารถจดจ าสัญลักษณ์ของธนาคารกรุงเทพได้ ว่าเป็นธนาคารที่มีช่ือเสียง และผลิตภัณฑ์ทางการเงินของ
ธนาคารกรุงเทพเป็นที่รู้จักต่อผู้ใช้บริการ ในการจะเลือกใช้บริการสินเช่ือที่อยู่อาศัยผู้ใช้บริการจะนึกถึงธนาคารกรุงเทพ จ ากัด
(มหาชน) เป็นอันดับต้นๆ เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (วิจิตรา ต่อตรงนิสาร, 2561) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
และคุณค่าตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาฟเตอร์ ยู ของผู้บริโภคในช่วงอายุเจนวายในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า คุณค่าตราสินค้าด้านการรู้จักตราสินค้า มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาฟเตอร์ ยู                
ของผู้บริโภคในช่วงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร  
 ด้านคุณภาพที่ถูกรับรู้ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมกับธนาคาร
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจาก                
ถ้าผู้ใช้บริการสามารถรับรู้คณุภาพการให้บรกิารทางการเงินของธนาคารกรุงเทพ ว่ามีการให้บริการทางการเงินท่ีครบวงจรและ
ทันสมัย จนเกิดความเช่ือมั่น จะส่งผลให้ผู้ใช้บริการมีความถี่ในการใช้บริการธนาคารกรุงเทพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ (นัทธมน หมทอง, 2555) ได้ศึกษาเรื่องคุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อโทรศัพท์มือถือไอโฟนของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า คุณภาพของตราสินค้าที่ผู้บริโภครับรู้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพท์มือถือ
ไอโฟนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยผู้บริโภคที่มีการรับรู้คุณภาพของตราสินค้าในระดับท่ีสูงกว่า จะส่งผลให้ผู้ซื้อเลือก
ซื้อโทรศัพท์ที่มีระดับการใช้งานในระดับที่สูงกว่าด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  
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ด้านความภักดีต่อตราสินค้า มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมกับธนาคาร
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจาก                 
เมื่อผู้ใช้บริการที่มาใช้บริการธนาคารกรุงเทพเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพการใบริการ ผู้ใช้บริการจะมาใช้บริการทางการเงินกับ
ธนาคารกรุงเทพเป็นประจ า และจะบอกต่อบุคคลอื่นให้มาใช้บริการทางการเงินกับธนาคารกรุงเทพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ (ศศินภา เลาหสินณรงค์, 2557) ได้ศึกษาเรื่องคุณค่าตราสนิค้าท่ีสง่ผลตอ่กระบวนการตัดสินใจซื้อ (ความตั้งใจ ความสนใจ 
ความต้องการ และการตัดสินใจซื้อ) สินค้าแบรนด์เนมแท้ พบว่า คุณค่าตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้า มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนมแท้ 
 สมมติฐานที่ 3 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย             
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการบริการ มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมกับธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ของพนักงานเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
 ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมกับธนาคารกรุงเทพ 
จ ากัด (มหาชน) ของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจาก พนักงานเอกชน
จะให้ความส าคัญกับรูปแบบของสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยที่มีหลากหลายรูปแบบ สามารถเลือกได้ตามความต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ (อารีย์ จันทะศรี, 2556) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยกับ
ธนาคารพาณิชย์ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือ
เพื่อท่ีอยู่อาศัยกับธนาคารพาณิชย์ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมกับธนาคาร
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจาก 
พนักงานเอกชนเห็นว่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ ช่วยให้รับรู้ข้อมูลข่าวสารในการให้บริการจากธนาคาร ประกอบ
กับ โปรโมช่ันพิเศษจากธนาคาร อัตราดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมพิเศษ เป็นส่วนส าคัญที่พนักงานเอกชนให้ความส าคัญ และ           
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (อุดมศักดิ์ สมิทธิเวทย์วงศ์, 2555) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษา
ความต้องการใช้บริการสินเช่ือรถยนต์ ธนาคารเกียรตินาคิน ของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัย      
ด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์ ธนาคารเกียรตินาคิน ของผู้บริโภค
ในอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่  
 ด้านบุคคล มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมกับธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) ของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจาก พนักงานผู้ให้บริการ
จะต้องมีความรู้ความสามารถ สามารถให้ค าแนะน ากับลูกค้าได้ ซึ่งจะส่งผลในเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือก ใช้บริการสินเช่ือ
เพื่อท่ีอยู่อาศัยกับธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
(ทิพชญาณ์ อัครพงศ์โสภณ, 2556) ได้ศึกษาเรื่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านพนักงาน มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร   

ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือที่อยู่อาศัยประเภท
คอนโดมิเนียมกับธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัย  ส าคัญทางสถิติ              
ที่ระดับ 0.05 เนื่องจากในการเปิดจองคอนโดมิเนียมส่วนใหญ่ จะมีการติดต่อธนาคารให้มาออกบูธ เพื่อประชาสัมพันธ์สินเชื่อ
ตามโครงการคอนโดมิเนียม ลูกค้ากลุ่มนี้จึงไม่ได้เข้าไปติดต่อที่ธนาคารโดยตรง ดังนั้น แม้ว่าธนาคารจะมีการจัดสถานที่                 
ให้มีระเบียบ หรือมีการให้บริการที่รวดเร็ว ก็ไม่ได้เป็นส่วนท่ีสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ใช้บริการที่อยากหรือตัดสินใจที่จะใช้เข้าใช้
บริการเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (วาสินี เสถียรกาล, 2559) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
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ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด(มหาชน) พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ด้านกายภาพ มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคาร
กรุงเทพ จ ากัด(มหาชน) 

  

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจัย          

จากผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมกับธนาคาร
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้    

1. ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ควรจัดท ากลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ ให้ตรงกับ
ความต้องการของลูกค้าโครงการ ปรับกลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพ เน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธนาคาร ได้แก่ พนักงานเอกชน
เพศชาย ที่มีอายุ 40 – 49 ปี และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 45,001-55,000 บาท เนื่องจากมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือ  
ทีอ่ยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมกับธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
 2. คุณค่าตราสินค้า 
 2.1. ด้านคุณภาพที่ถูกรับรู้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาของธนาคารกรุงเทพควรให้ความส าคัญในการพัฒนาการให้บริการ
ทางการเงินที่ครบวงจรและทันสมัย โดยพัฒนาแอพพลิเคช่ันการสมัครใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย นอกจากนี้ควรพัฒนาการ
ให้บริการที่ดีกว่าธนาคารอื่น โดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ทางการเงินรอบด้าน สามารถแนะน าและ
แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้ ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในการให้บริการของธนาคารกรุงเทพ และสามารถรักษาฐานลูกค้า
เก่าของธนาคารได้อย่างเหนียวแน่น และจะมีลูกค้ารายใหม่หันมาใช้บริการเพิ่มขึ้นด้วย 
 2.2. ด้านการรู้จักตราสินค้า ฝ่ายการตลาดของธนาคารกรุงเทพควรแนะน าผลิตภัณฑ์และตราสินค้าของธนาคาร
กรุงเทพผ่านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามสื่อมวลชนประเภทต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นวิธีการที่ ช่วยกระตุ้นเตือนความ
ทรงจ าของผู้บริโภคให้เกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์ของธนาคารจนน าไปสู่การตัดสินใจเลือกใช้บริการในเวลาต่อมา และท าให้
ผู้บริโภคเกิดการยอมรับและเช่ือถือธนาคารเพิ่มมากขึ้น 
 2.3. ด้านความภักดีต่ออตราสินค้า แม้ว่าธนาคารกรุงเทพจะเป็นธนาคารที่มีช่ือเสียง มีภาพลักษณ์ที่ดี ฝ่ายการตลาด
ของธนาคารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องควรเผยแพร่ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการให้บริการของธนาคารผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
โดยข้อมูลควรมีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย และกระชับ หรืออาจมีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมให้มากขึ้นเพื่อสร้างช่องทางให้ผู้ใช้บริการ
ได้รับรู้ เพื่อธนาคารจะเข้าไปอยู่ในใจของผู้บริโภค และท าให้มีการบอกต่อถึงบริการและผลิตภัณฑ์ที่ดี 
 3. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
 3.1. ด้านบุคคล ธนาคารกรุงเทพควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาพนักงานธนาคาร โดยเฉพาะพนักงานทางด้าน
สินเช่ือซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่สร้างรายได้ให้กับธนาคารโดยตรง ซึ่งฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรมีการจัดอบรมเพิ่มความรู้ทาง
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และพัฒนาทักษะการให้มีการบริการ เพื่อให้เป็นมืออาชีพและมีบุคลิกภาพท่ีดีเมื่อไปพบกับลูกค้า ท าให้
ผู้ใช้บริการรู้สึกว่าพนักงานมีความเอาใจใส่ดูแล สามารถให้ค าแนะน าข้อมูลในด้านต่างๆ ได้ นอกเหนือจากการให้บริการ              
ด้านสินเช่ือ ซึ่งสิ่งน้ีเองจะท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ และเลือกใช้บริการกับธนาคารต่อไปในอนาคต 
 3.2. ด้านการส่งเสริมการตลาด ธนาคารกรุงเทพควรให้ความส าคัญกับการแจ้งข่าวสาร หรือผลิตภัณฑ์ทางด้าน
สินเช่ือใหม่ๆ ให้ผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายทราบ ควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคสนใจ และด้านการส่งเสริม
การตลาดควรจะมีข้อเสนอให้ดอกเบี้ยพิเศษต่างๆ เพราะด้วยปัจจัยทางการตลาดเป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ และสามารถ
เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้ใช้บริการได้ เพื่อให้ธนาคารรักษาฐานผู้ใช้บริการเดิมให้ใช้บริการอย่างยาวนาน
ต่อเนื่อง และเพิ่มผู้ใช้บริการใหม่ให้มาใช้บริการเพิ่มขึ้น 
 3.3. ด้านผลิตภัณฑ์ ธนาคารกรุงเทพควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยอย่าง
ต่อเนื่อง ให้มีมาตรฐาน รวดเร็วและสอดคล้องกับความต้องการ โดยมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อขยายฐานสินเช่ือให้กลุ่ม
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พนักงานบริษัทเอกชน เช่น เงื่อนไขการกู้ที่ง่ายขึ้น อนุมัติรวดเร็ว หรือได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
เพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารควรจะมีการเช่ือมโยงเข้ากับระบบ Internet Banking ผ่านโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์            
เพื่อเพ่ิมความสะดวกในการติดต่อใช้บริการหรือดูสถานะข้อมูลต่างๆ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป         
 1. จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษากลุ่มตัวอย่างเฉพาะกลุ่มพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น 
ในการศึกษาครั้งต่อไปจึงควรมีการขยายขอบเขตพื้นท่ีในการศึกษา ไปยังปริมณฑลหรือต่างจังหวัด เพื่อจะท าให้ผลการศึกษา 
มีความละเอียดมากขึ้น  

2. ควรท าการศึกษาถึงกลุ่มผู้บริโภคที่ไม่เคยใช้บริการธนาคารกรุงเทพเพิ่มเติม เพื่อน าผลของข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ 
และปรับใช้กับกลยุทธ์ทางการตลาดขององค์กร เพื่อเป็นการเพิ่มจ านวนกลุ่มผู้ใช้บริการใหม่ๆ ได้  

3. ควรมีการศึกษาทฤษฎีปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์เพื่อจะได้ทราบว่าปัจจัยใดที่จะตอบสนองกับความต้องการของ
ผู้บริโภคได้มากท่ีสุด รวมถึงควรมีการศึกษาทฤษฎีคุณค่าตราสินค้า ว่ามีอิทธิพลต่อการใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยประเภท
คอนโดมิเนียมกับธนาคารกรุงเทพหรือไม่ เพื่อน ามาปรับใช้กับผลิตภัณฑ์ของธนาคารกรุงเทพ เป็นการขยายฐานสินเชื่อ 

4. ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ความพึงพอใจหรือส่วนประสม
ทางการตลาดบริการในมุมมองของผู้บริโภคที่มีผลต่อการใช้บริการสินเชื่อท่ีอยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม เพื่อน าข้อมูลที่ได้
ไปเปรียบเทียบ ปรับปรุง รวมถึงใช้ในการวางแผนการตลาดต่อไปในอนาคตได้  
   

กิตติกรรมประกาศ          

 สารนิพนธ์ฉบับนี้สามารถส าเร็จลุล่วงและประสบความส าเร็จได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์จาก               
อาจารย์ ดร.อัจฉรียา ศักดิ์นรงค์ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ท่ีได้กรุณาสละเวลาให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ ช่วยเหลือ 
ตรวจสอบ รวมทั้งแก้ไขข้อบกพร่อง และข้อผิดพลาดต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสารนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้ง            
ในความเมตตากรุณา และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

ผู้วิจัยกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์สุพาดา สิริกุตตา อาจารย์ ดร.รสิตา สังข์บุญนาค และรองศาสตราจารย์ 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ที่ ได้ให้ เกียรติเป็ นกรรมการในการสอบสารนิพนธ์ ซึ่งได้ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม                    
ที่เป็นประโยชน์ ส่งผลให้งานวิจัยฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

นอกจากนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณาจารย์โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ            
ทุกท่าน ที่ได้ให้ความรู้ต่างๆ ซึ่งผู้วิจัยได้น ามาใช้ในงานวิจัยฉบับนี้ รวมถึงเจ้าหน้าที่คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคมทุกท่าน ท่ีคอย
ให้การสนับสนุนด้านต่างๆ ตลอดมา ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ได้สละเวลาในการตอบแบบสอบถามส าหรับ
งานวิจัยนี้ รวมถึงก าลังใจและความช่วยเหลือต่างๆ จากครอบครัว หัวหน้างาน รุ่นพี่ รุ่นน้อง และเพื่อนๆ ทุกท่าน ที่มีส่วน
ส าคัญในการท าให้งานวิจัยฉบับนี้ประสบความส าเร็จไปได้ด้วยดี 

อน่ึง ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อธนาคารพาณิชย์และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินเชื่อ
เพื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ตลอดจนผู้ที่สนใจ ซึ่งหากงานวิจัยครั้งนี้มีข้อบกพร่องประการใด ผู้วิจัยต้อง
ขออภัยมา ณ ท่ีนี้ด้วย 
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