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บทคดัย่อ 

 

 การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคลที่มผีลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารสนิเชื่อ

เพื่อที่อยู่อาศยัของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร และศึกษาความสมัพนัธ์

ระหว่างสว่นประสมทางการตลาดบรกิารกบัการตดัสนิใจใชบ้รกิารสนิเชื่อเพื่อทีอ่ยู่อาศยัของลกูคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์

จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมกีลุ่มตวัอย่างจาํนวน 400 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็

รวบรวมขอ้มลู สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทกีาร

วเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะหค์า่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ยา่งงา่ยของเพยีรส์นั 

 ผลการวจิยั พบวา่ 

 1.  ลกูคา้ทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ ช่วงอายุ 30-39 ปี ระดบัการศกึษาตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั

ปรญิญาตร ีอาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,001-30,000 บาท สถานภาพโสด เป็นกลุ่มลูกคา้

รายใหมข่องธนาคาร โดยประเภทสนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยัทีใ่ชบ้รกิารในครัง้น้ีสว่นใหญ่ขอวงเงนิกูเ้พือ่ซือ้คอนโดมเินียม 

 2.  ลูกค้าทีต่อบแบบสอบถามใหค้วามสําคญักบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคญักบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านพนักงาน

สนิเชือ่ทีใ่หบ้รกิาร ดา้นกระบวนการทาํงาน ดา้นอตัราดอกเบีย้เงนิกู ้และดา้นประเภทวงเงนิกู ้อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ และ

ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัต่อดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นชอ่งทางการใหบ้รกิาร และดา้นการตกแต่งอาคาร

สถานที ่อยูใ่นระดบัมาก  

 3.  ลูกค้าที่ตอบแบบสอบถามให้ความสาํคญักบัการตดัสนิใจใช้บรกิารสนิเชื่อเพื่อทีอ่ยู่อาศยั ธนาคารไทย

พาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ เมือ่พจิารณารายดา้น พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญั

กบัการตดัสนิใจดา้นการรบัรูป้ญัหา ดา้นการคน้หาขอ้มลู ดา้นการตดัสนิใจ และดา้นพฤตกิรรมหลงัการซือ้ อยู่ในระดบั

มากทีส่ดุ สว่นดา้นการประเมนิทางเลอืก อยูใ่นระดบัมาก  

 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบวา่ 

 1.  ลกูคา้ทีม่เีพศแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารสนิเชื่อเพื่อทีอ่ยู่อาศยัของธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั 

(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครดา้นการคน้หาขอ้มลู แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

  

__________________________________ 
1สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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 2.  ลูกคา้ทีม่อีายุแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารสนิเชื่อเพื่อทีอ่ยู่อาศยัของธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั 

(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครดา้นการรบัรูป้ญัหา ดา้นการคน้หาขอ้มลู และดา้นพฤตกิรรมหลงัการซือ้ แตกต่างกนั 

อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 3.  ลูกคา้ทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจใช้บรกิารสนิเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยัของธนาคารไทย

พาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครดา้นการประเมนิทางเลอืก และดา้นการตดัสนิใจ แตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 4.  ลูกค้าที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมกีารตัดสนิใจใช้บริการสนิเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยัของธนาคารไทย

พาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครดา้นการรบัรูป้ญัหา และดา้นพฤตกิรรมหลงัการซือ้ แตกต่างกนัอย่าง

มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 5.  ลกูคา้ทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารสนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยัของธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั 

(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครดา้นการรบัรูป้ญัหา แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 6.  ลกูคา้ทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารสนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยัของธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั 

(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครด้านการรบัรู้ปญัหา ดา้นการคน้หาขอ้มูล และด้านการตดัสนิใจ แตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 7.  ประเภทลูกค้าที่แตกต่างกนัมีการตัดสนิใจใช้บริการสนิเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยัของธนาคารไทยพาณิชย ์

จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครดา้นการรบัรูป้ญัหา ดา้นการประเมนิทางเลอืก และดา้นการตดัสนิใจ แตกต่าง

กนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 8.  ลูกค้าที่มปีระเภทสนิเชื่อที่แตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจใช้บรกิารสนิเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยัของธนาคารไทย

พาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครดา้นการคน้หาขอ้มลู และดา้นการประเมนิทางเลอืก แตกต่างกนัอยา่ง

มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 9.  การตัดสนิใจใช้บริการสนิเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยัของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร ดา้นการรบัรูป้ญัหา มคีวามสมัพนัธก์บัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นกระบวนการทาํงาน ดา้น

พนักงานสนิเชื่อที่ใหบ้รกิาร ด้านการส่งเสรมิการตลาดดา้นประเภทวงเงนิกู้ และดา้นช่องทางการให้บรกิาร ในระดบั

ปานกลางและทศิทางเดยีวกนั และมคีวามสมัพนัธ์กบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นอตัราดอกเบี้ยเงนิกู ้และ

ดา้นการตกแต่งอาคารสถานที ่ในระดบัค่อนขา้งตํ่าและทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 10. การตัดสนิใจใช้บริการสนิเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยัของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร ด้านการค้นหาข้อมูล มคีวามสมัพนัธ์กบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านพนักงานสนิเชื่อที่

ใหบ้รกิาร ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นกระบวนการทํางาน ดา้นการตกแต่งอาคารสถานที ่ดา้นอตัราดอกเบีย้เงนิกู ้

ดา้นประเภทวงเงนิกู ้และดา้นชอ่งทางการใหบ้รกิารในระดบัค่อนขา้งตํ่าและทศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติ ิ

ทีร่ะดบั 0.01 

 11. การตัดสนิใจใช้บริการสนิเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยัของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร ด้านการประเมนิทางเลือก มคีวามสมัพนัธ์กบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านช่องทางการ

ใหบ้รกิาร ดา้นพนกังานสนิเชือ่ทีใ่หบ้รกิาร ดา้นการตกแต่งอาคารสถานที ่ดา้นกระบวนการทาํงาน และดา้นการสง่เสรมิ

การตลาด ในระดบัปานกลางและทศิทางเดยีวกนั และมคีวามสมัพนัธก์บัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านอตัรา

ดอกเบีย้เงนิกู ้และดา้นประเภทวงเงนิกู ้ในระดบัคอ่นขา้งตํ่าและทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 12.  การตัดสนิใจใช้บริการสนิเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยัของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร ดา้นการตดัสนิใจ มคีวามสมัพนัธก์บัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นกระบวนการทํางาน ดา้น

พนกังานสนิเชื่อทีใ่หบ้รกิาร ในระดบัค่อนขา้งสงูและทศิทางเดยีวกนั และมคีวามสมัพนัธก์บัส่วนประสมทางการตลาด

บรกิาร ด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้านช่องทางการใหบ้รกิาร ด้านการตกแต่งอาคารสถานที่ และดา้นอตัราดอกเบี้ย
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เงนิกู้ ในระดบัปานกลางและทศิทางเดยีวกนั และมคีวามสมัพนัธ์กบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านประเภท

วงเงนิกู ้ในระดบัค่อนขา้งตํ่าและทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 13.  การตัดสนิใจใช้บริการสนิเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยัของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร ด้านพฤติกรรมหลงัการซื้อ มคีวามสมัพนัธ์กบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านกระบวนการ

ทาํงาน และดา้นพนกังานสนิเชือ่ทีใ่หบ้รกิาร ในระดบัคอ่นขา้งสงูและทศิทางเดยีวกนั และมคีวามสมัพนัธก์บัสว่นประสม

ทางการตลาดบรกิาร ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นการตกแต่งอาคารสถานที ่และดา้นชอ่งทางการใหบ้รกิาร ในระดบั

ปานกลางและทศิทางเดยีวกนั และมคีวามสมัพนัธก์บัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นประเภทวงเงนิกู ้และดา้น

อตัราดอกเบีย้เงนิกู ้ในระดบัค่อนขา้งตํ่าและทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 

คาํสาํคญั: การตลาดบรกิาร การตดัสนิใจ สนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยั 

 

Abstract 

 

 The purpose of this research is to study service marketing mix affecting customers’ decision 

making on housing loan of Siam commercial and public company limited in Bangkok. A sample consists of 

400 persons. The statistical methods used for data analysis are both descriptive statistics consisting of 

frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, one way analysis of variance, and Pearson product 

moment correlation coefficient was used in data analysis. 

 The research results are as follows: 

 1.  The majorities of customer in Bangkok Metropolis are female, age between 30 – 39 years old, 

single with a bachelor’s degree or equivalent. They work in a private company with a monthly income range 

from baht 15,001 – 30,000. They are new customers of Siam Commercial and public company limited. The 

major housing loan is for invest condominium.  

 2.  Service marketing mix factors of Siam commercial and public company limited have affected on 

customers’ decision making on housing loan. Found that mortgage customer relation is the most factors, 

procedure of work factor, lending rate factor and financial amount factor respectively. Also found that 

marketing promotion factor, channel promotion factor and Interior design of the bank factor are affected on 

customer’s decision making. 

 3. Decision making on housing loan at Siam commercial and public company limited have 

Affected on customers’ decision making on housing loan. Found that problem recognition factor, information 

search factor, purchase decision factor, post-purchase behavior factor and evaluation of alternatives factor 

respectively. 

 The results of hypotheses testing are as follows: 

 1. Customers with different gender have different decision making on housing loan of Siam 

commercial and public company limited in term of information search with statistically significant level of 0.05 

 2. Customers with different age have different decision making on housing loan of Siam 

commercial and public company limited in term of problem recognition, information search and post-purchase 

behavior with statistically significant level of 0.05 
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 3. Customers with different marital status have different decision making on housing loan of Siam 

commercial and public company limited in term of evaluation, alternatives and purchase decision with 

statistically significant level of 0.05 

 4. Customers with different education level have different decision making on housing loan of 

Siam commercial and public company limited in term of problem recognition and post-purchase behavior with 

statistically significant level of 0.05 

 5. Customers with different occupation have different decision making on housing loan of Siam 

commercial and public company limited in term of problem recognition with statistically significant level of 

0.05 

 6. Customers with different income have different decision making on housing loan of Siam 

commercial and public company limited in term of problem recognition, information search and purchase 

decision with statistically significant level of 0.05 

 7. Type of customer have different decision making on housing loan of Siam commercial and 

public company limited in term of problem recognition, evaluation of alternatives and purchase decision with 

statistically significant level of 0.05 

 8. Type of housing loan have different decision making on housing loan of Siam commercial and 

public company limited in term of information search and evaluation of alternatives with statistically significant 

level of 0.05 

 9. Customers’ decision making on housing loan of Siam commercial and public company limited in 

term of a problem recognition has moderate positively related to service marketing mix on procedure of work, 

mortgage customer relation, promotion, financial amount and service channel, regarding has low positively 

related to service marketing mix on lending rate and physical evidence with statistically significant level of 

0.01 

 10. Customers’ decision making on housing loan of Siam commercial and public company limited in 

term of an information search has low positively related to service marketing mix on mortgage customer 

relation, promotion, procedure of work, physical evidence, lending rate, financial amount and service channel 

with statistically significant level of 0.01  

 11. Customers’ decision making on housing loan of Siam commercial and public company limited in 

term of a evaluation of alternatives has moderate positively related to service marketing mix on service 

channel, mortgage customer relation, physical evidence, procedure of work, promotion, regarding has low 

positively related to service marketing mix on lending rate and financial amount with statistically significant 

level of 0.01  

 12. Customers’ decision making on housing loan of Siam commercial and public company limited in 

term of a purchase decision has high positively related to service marketing mix on procedure of work, 

mortgage customer relation, regarding has moderate positively related to service marketing mix on promotion, 

service channel, physical evidence, lending rate, regarding has low positively related to service marketing mix 

on financial amount with statistically significant level of 0.01  
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 13. Customers’ decision making on housing loan of Siam commercial and public company limited in 

term of post-purchase behavior has high positively related to service marketing mix on procedure of work, 

mortgage customer relation, regarding has moderate positively related to service marketing mix on promotion, 

physical evidence, service channel, regarding has low positively related to service marketing mix on financial 

amount and lending rate with statistically significant level of 0.01 

 

Keywords: Marketing services, making loans for housing. 

 

บทนํา 

 ที่อยู่อาศยันัน้จดัได้ว่าเป็นสิง่ที่มีความจําเป็นและมีสําคัญมาก โดยเป็นหน่ึงในปจัจยัสี่ท่ีจําเป็นต่อการ

ดํารงชวีติของมนุษยส์ําหรบัสงัคมไทยในอดตีความต้องการทีอ่ยู่อาศยันัน้ไม่สูงมากนักเน่ืองจากสงัคมไทยอยู่กนัเป็น

ครอบครวัใหญ่และประชากรในอดตีมไีม่มากนกั แต่ในปจัจุบนัทุกอย่างเปลีย่นไปจํานวนประชากรทีเ่พิม่มากขึน้ อกีทัง้

ความเป็นอยู่ของคนไทยเปลีย่นแปลงไปจากครอบครวัใหญ่ทีเ่คยอยู่รวมกนักลายเป็นครอบครวัเดีย่วทีม่เีพยีงพ่อ แม่ 

ลูก ทําให้ความตอ้งการทีอ่ยู่อาศยัเพิ่มมากขึน้ ซึง่การจะไดม้าซึง่ทีอ่ยู่อาศยันัน้ปจัจยัหน่ึงทีจ่ําเป็นคอื เงนิทุน ดงันัน้

สนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยัจงึกา้วเขา้มามบีทบาทสาํคญัในการจะทาํใหไ้ดม้าซึง่ทีอ่ยูอ่าศยัเป็นของตนเอง 

 การเติบโตของสนิเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยัของธนาคารพาณิชยไ์ทยในปี 2557 มกีารเติบโตของสนิเชื่อจาก 3 

ปจัจยัหนุนหลกั ไดแ้ก่ 1) ราคาอสงัหารมิทรพัยท์ีข่ยบัขึน้ตามราคาทีด่นิและวสัดุกอ่สรา้งของผูป้ระกอบการ 2) การโอน

ทีอ่ยูอ่าศยัตามยอดจองซือ้ทีต่่อเน่ืองมาตัง้แต่ปลายปี 2555 จนถงึปี 2556 และ 3) อตัราดอกเบีย้ของสถาบนัการเงนิที่

ยงัทรงตวัในระดบัตํ่า ศูนย์วจิยักสกิรไทยคาดการณ์ว่าสนิเชื่อที่อยู่อาศยัของธนาคารพาณิชย์ในปี 2557 น้ี น่าจะมี

โอกาสจบสิน้ปีดว้ยอตัราเตบิโตเลขสองหลกัเป็นปีที่ 8 ตดิต่อกนั โดยมคี่าคาดการณ์ที ่11.0% ชะลอลงเลก็น้อยจาก

อตัราการเตบิโตในสิน้ไตรมาส 3/2557 ทีร่ะดบั 12.3% ตามผลของฐานทีส่งูแนวโน้มการเตบิโตของสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยัใน

ธนาคารพาณิชยไ์ทยในปี 2558 นัน้ คาดจะไดร้บัแรงหนุนจาก 1) จาํนวนทีอ่ยู่อาศยัสรา้งเสรจ็ทีย่งัทยอยเขา้สูต่ลาด

อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะกลุ่มคอนโดมเินียม 2) กําลงัซือ้ของผูบ้รโิภคบางส่วนที่ฟ้ืนตวัดขีึ้น และแรงกระตุ้นทาง

จติวทิยาจากความคบืหน้าในการพฒันาโครงข่ายคมนาคมและการจดัตัง้เขตเศรษฐกจิพเิศษ และ 3) การกลบัมาทํา

การตลาดของธนาคารพาณิชย ์ผ่านแคมเปญดา้นราคา และการเจาะฐานลกูคา้ศกัยภาพคงผลกัดนัใหย้อดคงคา้งสนิเชือ่

ทีอ่ยู่อาศยัของธนาคารพาณิชยส์ามารถเตบิโตเพิม่ขึน้ดว้ยกรอบคาดการณ์ที ่8.5-9.5% (ค่ากลางที ่9.0%) แมจ้ะเป็น

อตัราทีช่ะลอลงจากปีก่อน จากผลของฐานทีส่งูและการใชน้โยบายเครดติทีค่อ่นขา้งระมดัระวงัของธนาคารพาณิชย ์เพือ่

บรหิารคุณภาพสนิทรพัย์ ท่ามกลางปญัหาหน้ีครวัเรอืนสะสมในระดบัสูงการรุกตลาดสนิเชื่อที่อยู่อาศยัของธนาคาร

พาณิชยใ์นปี 2558 นัน้ ธนาคารพาณิชยจ์ะคงยงัใชน้โยบายเครดติทีร่ดักุมอย่างต่อเน่ืองเพื่อตอบโจทยด์า้นการบรหิาร

คุณภาพสนิทรพัย ์แต่การแข่งขนัของธุรกจิสนิเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยัในภาพรวมจะเพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัปี 2557 ผ่านกล

ยุทธด์า้นราคา การใชแ้คมเปญค่าธรรมเนียม และการเจาะฐานลูกคา้ศกัยภาพผ่านการจบัมอืกบัผูป้ระกอบการพฒันา

อสงัหารมิทรพัยร์ายใหญ่อยา่งต่อเน่ือง 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)เป็นธนาคารที่จดัตัง้ขึ้นโดยมีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อให้บริการทาง

การเงินที่ครบวงจรชัน้นําของประเทศ โดยมีการนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์สนิเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเป็นสนิเชื่อประเภทหน่ึงที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด 

(มหาชน) ให้บริการเพื่อสนับสนุนความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชนโดยให้บริการกู้ยืมสําหรับลูกค้าที่มี

วตัถุประสงคเ์พื่อซือ้ หรอืปลกูสรา้งทีอ่ยู่อาศยั แต่มลีกูคา้อกีจาํนวนมากทีต่ดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสนิเชื่อเพื่อทีอ่ยู่อาศยั

โดยพิจารณาจากส่วนประสมทางการตลาดบริการเป็นสําคัญ อาทิ ประเภทวงเงินกู้ อตัราดอกเบี้ย ช่องทางการ

ใหบ้รกิาร การส่งเสรมิการตลาด พนักงานทีใ่หบ้รกิาร การตกแต่งอาคารสถานที ่และกระบวนการทํางานของธนาคาร
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ดงันัน้งานบรกิารคอืหวัใจสาํคญัในการสรา้งความแตกต่างทางธุรกจิของธนาคารและเพื่อครองใจลูกคา้ในปจัจุบนัการ

ปรบัปรุงคณุภาพการบรกิารจงึเป็นสิง่สาํคญั 

 จากสาเหตุดงักล่าว จึงทําให้ผู้วิจยัเกิดความสนใจศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการ

ตดัสนิใจใชบ้รกิารสนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยัของลกูคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร พรอ้ม

ทัง้ศึกษาปญัหาในการใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ได้นําไปพัฒนาปรับปรุงในด้านการบริการและ

บรหิารงานดา้นสนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยัเพือ่ใหม้ปีระสทิธภิาพและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลกูคา้ธนาคาร 

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 1. เพือ่ศกึษาขอ้มลูสว่นบคุคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส การศกึษา อาชพี รายได ้และลกัษณะของ

ลกูคา้ทีข่อวงเงนิกู ้ไดแ้ก่ ประเภทผูใ้ชบ้รกิาร ประเภทสนิเชื่อทีใ่ชบ้รกิาร ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารสนิเชื่อเพื่อที่

อยูอ่าศยัของลกูคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ์ดา้นราคา ดา้น

สถานที ่ดา้นส่งเสรมิการตลาด ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร ดา้นพนักงานใหบ้รกิาร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ กบัการ

ตดัสนิใจใชบ้รกิารสนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยัของลกูคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั  

 ตวัแปรอิสระ ( Independent Variables ) 

 1. ลกัษณะส่วนบุคคลประกอบด้วย 

  1.1  เพศ 

   1.1.1  ชาย 

   1.1.2  หญงิ 

  1.2  อายุ 

   1.2.1  20-29ปี 

   1.2.2  30-39 ปี 

   1.2.3  40-49 ปี 

   1.2.4  50 ปีขึน้ไป 

  1.3  สถานภาพสมรส 

   1.3.1  โสด 

   1.3.2  สมรส (จดทะเบยีนและไมจ่ดทะเบยีน) 

   1.3.3  หมา้ย / หยา่รา้ง / แยกกนัอยู่ 

  1.4  ระดบัการศกึษา 

   1.4.1  ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี

   1.4.2  ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า 

   1.4.3  สงูกว่าปรญิญาตร ี

  1.5  อาชพี 

   1.5.1  พนกังานบรษิทัเอกชน 

   1.5.2  พนกังานรฐัวสิาหกจิ / ขา้ราชการ 

   1.5.3  ประกอบธุรกจิสว่นตวั เช่น คา้ขาย , เจา้ของกจิการ 
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   1.5.4  อื่นๆ โปรดระบุ………. 

  1.6  รายได ้

   1.6.1  ตํ่ากวา่หรอืเทา่กบั 15,000 บาท 

   1.6.2  15,001-30,000 บาท 

   1.6.3  30,001- 45,000 บาท 

   1.6.4  ตัง้แต่ 45,001 บาทขึน้ไป 

  1.7  ประเภทผูใ้ชบ้รกิาร 

   1.7.1 ลกูคา้รายเก่า 

   1.7.2 ลกูคา้รายใหม่ 

  1.8  ประเภทสนิเชือ่ทีใ่ชบ้รกิาร 

   1.8.1  เพือ่ซือ้บา้นเดีย่ว 

   1.8.2  เพือ่ซือ้ทาวน์เฮา้ส ์

   1.8.3  เพือ่ซือ้คอนโดมเินียม 

   1.8.4  เพือ่ไถ่ถอนจากสถาบนัการเงนิอืน่ (Refinance) 

   1.8.5  เพือ่ก่อสรา้งทีอ่ยูอ่าศยั 

 2.  ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

  2.1  ประเภทวงเงนิกู ้(Financial amount) 

  2.2  อตัราดอกเบีย้เงนิกู ้(Lending rate) 

  2.3  ชอ่งทางการใหบ้รกิาร (Service channel) 

  2.4 การสง่เสรมิการตลาด(Promotion) 

  2.5  พนกังานสนิเชือ่ทีใ่หบ้รกิาร(Mortgage customer reiation) 

  2.6  การตกแต่งอาคารสถานที ่(Physical evidence) 

  2.7 กระบวนการทาํงาน(Procedure of work) 

 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คอื การตดัสนิใจใชบ้รกิารสนิเชื่อเพื่อทีอ่ยู่อาศยัของลูกค้าธนาคาร

ไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานการวิจยั  

 1.  ลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกค้าประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศกึษา อาชพี รายได ้

และลกัษณะของลกูคา้ทีข่อวงเงนิกูท้ีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารสนิเชื่อเพื่อทีอ่ยู่อาศยัของลูกคา้ธนาคาร

ไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 2.  ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ประเภทวงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ช่องทางการ

ให้บริการ การส่งเสริมการตลาด พนักงานสินเชื่อที่ให้บริการ การตกแต่งอาคารสถานที่ กระบวนการทํางาน                      

มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสนิเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยัของลูกคา้ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)         

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์ ยุบล เบญ็จรงคก์จิ (2542: 44-52)[1] ไดก้ล่าวถงึแนวความคดิ

ดา้นประชากรน้ี เป็นทฤษฎทีีใ่ชห้ลกัการของความเป็นเหตุเป็นผล กล่าวคอื พฤตกิรรมต่างๆ ของมนุษยเ์กดิขึน้ตามแรง

บงัคบัจากภายนอกมากระตุน้ เป็นความเชือ่ทีว่า่คนทีม่คีณุสมบตัทิางประชากรทีแ่ตกต่างกนั จะมพีฤตกิรรมทีแ่ตกต่าง
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กนัไปดว้ย ซึง่แนวความคดิน้ีตรงกบัทฤษฎกีลุม่สงัคม (Social Categories Theory) ของ    เดอฟูล และเบล-โรเคส 

(Defleur; & Bell-Rokeaoh. 1996) ทีอ่ธบิายว่า พฤตกิรรมของบุคคลเกีย่วขอ้งกบัลกัษณะต่างๆ ของบุคคลหรอืลกัษณะ

ทางประชากร ซึ่งลกัษณะเหล่าน้ีสามารถอธบิายเป็นกลุ่มๆ ได ้คอื บุคคลทีม่พีฤตกิรรมคลา้ยคลงึกนัมกัจะอยู่ในกลุ่ม

เดยีวกนั ดงันัน้ บุคคลทีอ่ยู่ในลําดบัชัน้ทางสงัคมเดยีวกนัจะเลอืกรบั และตอบสนองต่อเน้ือหาข่าวสารในแบบเดยีวกนั 

และทฤษฎคีวามแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Differences Theory) ซึง่ทฤษฎน้ีีไดร้บัการพฒันาแนวคดิเรื่องสิง่

เรา้และการตอบสนอง (Stimulus-Response) หรอืทฤษฎ ีเอส-อาร ์(S-R Theory) ในสมยัก่อนและไดนํ้ามาประยุกตใ์ช ้

 แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดสาํหรบัธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix) ศริวิรรณ เสรรีตัน์ 

(2541)[2] ไดอ้า้งถงึแนวคดิสว่นประสมทางการตลาดสาํหรบัธุรกจิบรกิาร (Service Mix) ของคอทเลอร ์(Philip Kotler) 

ไวว้่าเป็นแนวคดิทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิทีใ่หบ้รกิารซึง่จะได้ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรอื 7Ps ในการ

กาํหนดกลยทุธก์ารตลาด 

 ความหมายพฤติกรรมผู้บริโภค พฤติกรรมผู้บริโภค (ศริวิรรณ เสรรีตัน์; และคณะ. 2546: 124)[3] 

หมายถงึ การศกึษาพฤตกิรรมการตดัสนิใจ และการกระทาํของผูบ้รโิภคทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซือ้และการใชส้นิคา้ นักการ

ตลาดจาํเป็นจะตอ้งศกึษาและวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภคดว้ยเหตุผลหลายประการ กล่าวคอื พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคมี

ผลต่อกลยุทธก์ารตลาดของธุรกจิ และมผีลทาํใหธุ้รกจิประสบความสาํเรจ็ ถ้ากลยุทธท์างการตลาด สามารถตอบสนอง

ความพงึพอใจของผูบ้รโิภคได ้และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวความคดิทางการตลาด (Marketing Concept) ทีว่่าการทาํ

ใหล้กูคา้พงึพอใจ จงึตอ้งศกึษาพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคเพือ่จดัสิง่กระตุน้ หรอืกลยทุธท์างการตลาดเพื่อตอบสนองความ

พงึพอใจของผูบ้รโิภค 

 พฤตกิรรมผูบ้รโิภค (เสร ีวงษ์มณฑา. 2548: 32-46)[4] หมายถงึ พฤตกิรรมการแสดงออกของบุคคลแต่ละ

บุคคลในการค้นหา การเลือกซื้อ การใช้ การประเมินผล หรือการจดัการกบัสนิค้าและบรกิารซึ่งผู้บริโภคคาดว่าจะ

สามารถตอบสนองความตอ้งการของตนเองได ้

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 การศกึษาวจิยัครัง้น้ีมุ่งศกึษาถงึส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารสนิเชื่อเพื่อทีอ่ยู่

อาศยัของลกูคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ ลกูคา้ทีไ่ดต้ดัสนิใจใชบ้รกิารสนิเชื่อเพื่อทีอ่ยู่อาศยัและไดล้งนามนิตกิรรม

สญัญากู้เงนิกบัธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจํานวนประชากร         

ทีแ่น่นอน 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ ลูกคา้ที่ไดต้ดัสนิใจใชบ้รกิารสนิเชื่อเพื่อทีอ่ยู่อาศยัและไดล้งนามนิติ

กรรมสญัญากูเ้งนิกบัธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากไม่ทราบจํานวน

ประชากรทีแ่น่นอน การกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชส้ตูรการคาํนวณแบบไมท่ราบจาํนวนประชากรทีไ่ม่แน่นอน (นราศร ี

ไววนิชกุล; และชศูกัดิ ์อุดมศร.ี 2542) จาํนวนกลุ่มตวัอย่างทีไ่ดเ้ท่ากบั 385 คน และสาํรองความผดิพลาดแบบสอบถาม

ทีไ่ม่สมบรูณ์ไวท้ี ่5% ของกลุ่มตวัอย่าง ไดเ้ท่ากบั 15 คน รวมขนาดกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 คน โดยกําหนดระดบั

ความเชือ่มัน่ ไวท้ี ่95% การเลอืกกลุ่มตวัอยา่งจะใชว้ธิกีารสุม่ตวัอยา่ง ดงัน้ี 

 วิธีการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง 

 ขัน้ท่ี 1 วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยใชว้ธิกีารจบัฉลากตามการแบ่งกลุ่ม

การปกครองของกรุงเทพมหานครซึง่มทีัง้หมด 6 กลุ่ม กลุ่มละ 1เขต ดงัน้ี 

 กลุ่มที ่1  กลุ่มกรุงเทพกลางประกอบดว้ย เขตพระนคร เขตดุสติ เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย เขตสมัพนัธวงศ ์

เขตดนิแดง เขตหว้ยขวาง เขตพญาไท เขตราชเทว ีและเขตวงัทองหลางเขตท่ีจบัฉลากได้ คือ เขตดินแดง 
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 กลุ่มที ่2  กลุ่มกรุงเทพใต้ ประกอบด้วย ปทุมวนั บางรกั เขตสาทร เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา เขต

คลองเตย เขตวฒันา เขตพระโขนง เขตสวนหลวง และเขตบางนาเขตท่ีจบัฉลากได้ คือ เขตสาทร  

 กลุ่มที ่3  กลุ่มกรุงเทพเหนือ ประกอบดว้ย เขตจตุจกัร เขตบางซื่อ เขตลาดพรา้ว เขตหลกัสี ่เขตดอนเมอืง 

เขตสายไหม และ เขตบางเขนเขตท่ีจบัฉลากได้ คือ เขตจตจุกัร  

 กลุ่มที ่4  กลุ่มกรุงเทพตะวันออก ประกอบด้วย บางกะปิ สะพานสูง เขตบึงกุ ่ม เขตคันนายาว เขต

ลาดกระบงั เขตมนีบรุ ีเขตหนองจอก ขตคลองสามวา และเขตประเวศเขตท่ีจบัฉลากได้ คือ  เขตบางกะปิ  

 กลุ่มที ่5  กลุ่มกรุงธนเหนือ ประกอบดว้ย เขตธนบุร ีเขตคลองสาน เขตจอมทอง เขต  บางกอกใหญ่ เขต

บางกอกน้อย เขตบางพลดั เขตตลิง่ชนั และเขตทววีฒันาเขตท่ีจบัฉลากได้ คือ เขตตล่ิงชนั 

 กลุ่มที ่6  กลุม่กรุงธนใต้ ประกอบดว้ย เขตภาษีเจรญิ เขตบางแค เขตหนองแขม เขต        บางขุนเทยีน 

เขตบางบอน เขตราษฎรบ์รูณะ และเขตทุ่งครุเขตท่ีจบัฉลากได้ คือ เขตบางแค  

 ขัน้ท่ี 2  วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อเลอืกกลุ่มตวัอย่างโดยในการจดัเกบ็

แบบสอบถามนัน้เจาะจงเลอืกสาขาธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ที่ตัง้อยู่ในหา้งสรรพสนิค้า โดยจะคดัเลอืก

เฉพาะผูท้ีเ่คยใชบ้รกิารสนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยัของธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

 ขัน้ท่ี 3 วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยกําหนดจํานวนกลุ่มตวัอย่างทีจ่ะเกบ็ขอ้มูล

ในแต่ละเขตพืน้ที ่ของเขตทีสุ่ม่จบัฉลากไดใ้นขัน้ที ่1 จาํนวน 6 เขต รวมทัง้สิน้ 400 คน 
 

เขตดนิแดง สถานทีเ่ซน็ทรลัพลาซ่า แกรนด ์พระราม 9 จาํนวน 67 คน 

เขตสาทร สถานทีเ่ซน็ทรลัพระราม 3 จาํนวน 67 คน 

เขตจตุจกัร สถานทีเ่ซน็ทรลัลาดพรา้ว จาํนวน 67 คน 

เขตบางกะปิ สถานทีเ่ดอะมอลล ์บางกะปิ จาํนวน 67 คน 

เขตตลิง่ชนั สถานทีเ่ดอะเซอรเ์คลิ ราชพฤกษ์ จาํนวน 66 คน 

เขตบางแค สถานทีเ่ดอะมอลลบ์างแค จาํนวน 66 คน 
  

 ขัน้ท่ี 4 วิธีการสุม่ตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยเก็บรวมรวมข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่างทีใ่หค้วามร่วมมอืตามขัน้ตอนที ่1-3 

 

ผลการวิจยั  

 ผลการวจิยั พบวา่ 

 1.  ลกูคา้ทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ ช่วงอายุ 30-39 ปี ระดบัการศกึษาตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั

ปรญิญาตร ีอาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,001-30,000 บาท สถานภาพโสด เป็นกลุ่มลูกคา้

รายใหมข่องธนาคาร โดยประเภทสนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยัทีใ่ชบ้รกิารในครัง้น้ีสว่นใหญ่ขอวงเงนิกูเ้พือ่ซือ้คอนโดมเินียม 

 2.  ลูกค้าทีต่อบแบบสอบถามใหค้วามสําคญักบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคญักบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านพนักงาน

สนิเชือ่ทีใ่หบ้รกิาร ดา้นกระบวนการทาํงาน ดา้นอตัราดอกเบีย้เงนิกู ้และดา้นประเภทวงเงนิกู ้อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ และ

ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัต่อดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นชอ่งทางการใหบ้รกิาร และดา้นการตกแต่งอาคาร

สถานที ่อยูใ่นระดบัมาก  

 3.  ลูกค้าที่ตอบแบบสอบถามให้ความสาํคญักบัการตดัสนิใจใช้บรกิารสนิเชื่อเพื่อทีอ่ยู่อาศยั ธนาคารไทย

พาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ เมือ่พจิารณารายดา้น พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญั

กบัการตดัสนิใจดา้นการรบัรูป้ญัหา ดา้นการคน้หาขอ้มลู ดา้นการตดัสนิใจ และดา้นพฤตกิรรมหลงัการซือ้ อยู่ในระดบั

มากทีส่ดุ สว่นดา้นการประเมนิทางเลอืก อยูใ่นระดบัมาก  
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 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบวา่ 

 1.  ลูกคา้ทีม่เีพศแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารสนิเชื่อเพื่อทีอ่ยู่อาศยัของธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั 

(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครดา้นการคน้หาขอ้มลู แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 2.  ลูกคา้ทีม่อีายุแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารสนิเชื่อเพื่อทีอ่ยู่อาศยัของธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั 

(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครดา้นการรบัรูป้ญัหา ดา้นการคน้หาขอ้มลู และดา้นพฤตกิรรมหลงัการซือ้ แตกต่างกนั 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 3.  ลูกคา้ทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจใช้บรกิารสนิเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยัของธนาคารไทย

พาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครดา้นการประเมนิทางเลอืก และดา้นการตดัสนิใจ แตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 4.  ลูกค้าที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมกีารตัดสนิใจใช้บริการสนิเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยัของธนาคารไทย

พาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครดา้นการรบัรูป้ญัหา และดา้นพฤตกิรรมหลงัการซือ้ แตกต่างกนัอย่าง

มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 5.  ลกูคา้ทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารสนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยัของธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั 

(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครดา้นการรบัรูป้ญัหา แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 6.  ลกูคา้ทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารสนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยัของธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั 

(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครด้านการรบัรู้ปญัหา ดา้นการคน้หาขอ้มูล และด้านการตดัสนิใจ แตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 7.  ประเภทลูกค้าที่แตกต่างกนัมีการตัดสนิใจใช้บริการสนิเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยัของธนาคารไทยพาณิชย ์

จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครดา้นการรบัรูป้ญัหา ดา้นการประเมนิทางเลอืก และดา้นการตดัสนิใจ แตกต่าง

กนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 8.  ลูกค้าที่มปีระเภทสนิเชื่อที่แตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจใช้บรกิารสนิเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยัของธนาคารไทย

พาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครดา้นการคน้หาขอ้มลู และดา้นการประเมนิทางเลอืก แตกต่างกนัอยา่ง

มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 9.  การตัดสนิใจใช้บริการสนิเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยัของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร ดา้นการรบัรูป้ญัหา มคีวามสมัพนัธก์บัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นกระบวนการทาํงาน ดา้น

พนักงานสนิเชื่อที่ใหบ้รกิาร ด้านการส่งเสรมิการตลาดดา้นประเภทวงเงนิกู้ และดา้นช่องทางการให้บรกิาร ในระดบั

ปานกลางและทศิทางเดยีวกนั และมคีวามสมัพนัธ์กบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นอตัราดอกเบี้ยเงนิกู ้และ

ดา้นการตกแต่งอาคารสถานที ่ในระดบัค่อนขา้งตํ่าและทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 10. การตัดสนิใจใช้บริการสนิเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยัของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร ด้านการค้นหาข้อมูล มคีวามสมัพนัธ์กบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านพนักงานสนิเชื่อที่

ใหบ้รกิาร ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นกระบวนการทํางาน ดา้นการตกแต่งอาคารสถานที ่ดา้นอตัราดอกเบีย้เงนิกู ้

ดา้นประเภทวงเงนิกู ้และดา้นชอ่งทางการใหบ้รกิารในระดบัค่อนขา้งตํ่าและทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั 0.01 

 11. การตัดสนิใจใช้บริการสนิเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยัของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร ด้านการประเมนิทางเลือก มคีวามสมัพนัธ์กบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านช่องทางการ

ใหบ้รกิาร ดา้นพนกังานสนิเชือ่ทีใ่หบ้รกิาร ดา้นการตกแต่งอาคารสถานที ่ดา้นกระบวนการทาํงาน และดา้นการสง่เสรมิ

การตลาด ในระดบัปานกลางและทศิทางเดยีวกนั และมคีวามสมัพนัธก์บัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านอตัรา

ดอกเบีย้เงนิกู ้และดา้นประเภทวงเงนิกู ้ในระดบัคอ่นขา้งตํ่าและทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
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 12.  การตัดสนิใจใช้บริการสนิเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยัของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร ดา้นการตดัสนิใจ มคีวามสมัพนัธก์บัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นกระบวนการทํางาน ดา้น

พนกังานสนิเชื่อทีใ่หบ้รกิาร ในระดบัค่อนขา้งสงูและทศิทางเดยีวกนั และมคีวามสมัพนัธก์บัส่วนประสมทางการตลาด

บรกิาร ด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้านช่องทางการใหบ้รกิาร ด้านการตกแต่งอาคารสถานที่ และดา้นอตัราดอกเบี้ย

เงนิกู้ ในระดบัปานกลางและทศิทางเดยีวกนั และมคีวามสมัพนัธ์กบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านประเภท

วงเงนิกู ้ในระดบัค่อนขา้งตํ่าและทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 13.  การตัดสนิใจใช้บริการสนิเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยัของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร ด้านพฤติกรรมหลงัการซื้อ มคีวามสมัพนัธ์กบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านกระบวนการ

ทาํงาน และดา้นพนกังานสนิเชือ่ทีใ่หบ้รกิาร ในระดบัคอ่นขา้งสงูและทศิทางเดยีวกนั และมคีวามสมัพนัธก์บัสว่นประสม

ทางการตลาดบรกิาร ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นการตกแต่งอาคารสถานที ่และดา้นชอ่งทางการใหบ้รกิาร ในระดบั

ปานกลางและทศิทางเดยีวกนั และมคีวามสมัพนัธก์บัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นประเภทวงเงนิกู ้และดา้น

อตัราดอกเบีย้เงนิกู ้ในระดบัค่อนขา้งตํ่าและทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 

สรปุผลและอภิปรายผล 

 สมมติฐานข้อท่ี 1 ลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกค้า ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบั

การศกึษา อาชพี รายได ้และลกัษณะของลูกคา้ทีข่อวงเงนิกู ้ทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารสนิเชื่อเพื่อที่

อยูอ่าศยัของลกูคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน เพื่อศกึษาความแตกต่างระหว่างขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ ประกอบด้วย เพศ 

อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี รายได ้และลกัษณะของลูกคา้ทีข่อวงเงนิกู ้ประกอบดว้ย ประเภทลูกคา้ 

และประเภทสนิเชื่อ ทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารสนิเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยัของลูกคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์

จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั สามารถอภปิรายผลความแตกต่างไดด้งัน้ี 

 เพศ พบว่าลูกคา้ที่มเีพศแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจใช้บรกิารสนิเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยัของลูกค้าธนาคารไทย

พาณิชย ์จํากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครด้านการคน้หาขอ้มูลแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถิตทิี่ระดบั 

0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยลกูคา้เพศหญงิมกีารคน้หาขอ้มลูมากกวา่ลกูคา้เพศชาย เน่ืองจากโดยปกติ

แล้วลูกค้าเพศหญิงจะมีแนวโน้มและความต้องการที่จะส่งและรบัข่าวสารจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต 

มากกว่าเพศชาย ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของเอกรฐั วงศ์วรีะกุล (2553) ได้ศกึษาเรื่อง ปจัจยัการตดัสนิใจเลอืกใช้

บรกิารสนิเชือ่ทีอ่าศยักบัธนาคารพาณิชย ์ของคนทาํงานในจงัหวดัพระนครศรอียธุยา พบว่าลกูคา้ทีม่เีพศแตกต่างกนัมี

การตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยักบัธนาคารพาณิชย ์แตกต่างกนั 

 อายุ พบว่าลูกคา้ที่มอีายุแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจใช้บรกิารสนิเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยัของลูกค้าธนาคารไทย

พาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการรบัรูป้ญัหา ดา้นการคน้หาขอ้มลู และดา้นพฤตกิรรมหลงัการ

ซือ้แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยลกูคา้ทีม่อีายุ 30-39 ปี มี

การรบัรู้ปญัหา การค้นหาขอ้มูล และพฤติกรรมหลงัการซื้อมากที่สุด อาจเน่ืองมาจากลูกค้าที่มชี่วงอายุดงักล่าว อยู่

ในช่วงวยัทาํงาน ตอ้งการเป็นทีย่อมรบั และตอ้งการมทีีอ่ยูอ่าศยัเป็นของตนเองแต่มงีบประมาณทีจ่ํากดั จงึทําใหม้กีาร

ตดัสนิใจเลอืกใช้บริการสนิเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยักบัธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

มากกว่าลูกค้ากลุม่อายุอื่น ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของกนกพร จงรุ่งฤทธิ ์(2539) ได้ทําการศกึษาเรื่อง ปจัจยัที่มี

อทิธพิลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยัของผูบ้รโิภคทีใ่ชบ้รกิารของธนาคารไทยพาณิชย ์

จํากดั (มหาชน) กบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ พบว่า ลูกค้าที่มอีายุแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารสนิเชื่อ

เพื่อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคที่ใช้บริการของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) กับธนาคารอาคารสงเคราะห ์     

แตกต่างกนั 
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 สถานภาพสมรส พบว่าลูกคา้ทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารสนิเชื่อเพื่อทีอ่ยู่อาศยั

ของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการประเมนิทางเลอืก และด้านการ

ตัดสินใจ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยลูกค้าที่มี

สถานภาพโสดไมม่ภีาระผกูพนัและมอีสิระในการประเมนิทางเลอืกและตดัสนิใจไดง้า่ยกวา่ลกูคา้ทีม่สีถานภาพสมรส จงึ

ทําให้มีการตดัสนิใจเลือกใช้บริการสนิเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยักบัธนาคารไทยพาณิชย์ (จํากดั) มหาชน มากกว่าลูกค้า

สถานภาพสมรส ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของกนกพร จงรุง่ฤทธิ ์(2539) ไดท้ําการศกึษาถงึปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อ

พฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารสนิเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยัของผูบ้รโิภคที่ใช้บรกิารของธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั 

(มหาชน) กบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ พบว่า ลูกค้าที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกนัมีการตัดสนิใจเลือกใช้บรกิาร

สนิเชื่อเพื่อทีอ่ยู่อาศยัของผูบ้รโิภคทีใ่ชบ้รกิารของธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) กบัธนาคารอาคารสงเคราะห ์

แตกต่างกนั 

 ระดบัการศกึษา พบว่าลูกคา้ทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจใช้บรกิารสนิเชื่อเพื่อทีอ่ยู่อาศยั

ของลูกคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการรบัรูป้ญัหา และดา้นพฤตกิรรมหลงั

การซื้อ แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยลูกค้าที่มรีะดบั

การศึกษาตํ่ากว่าหรือเท่ากับปริญญาตรี มีการรับรู้ปญัหาและพฤติกรรมหลังการซื้อมากที่สุด เน่ืองจากลูกค้าที่มี

การศกึษาระดบัตํ่ากว่าหรอืเทยีบเท่าปรญิญาตร ีเป็นช่วงทีม่อีสิระเสรใีนการคดิ เริม่ออกจากการดูแลของพ่อแม่เพื่อใช้

ชวีติโดยลาํพงัหรอืสร้างครอบครวัของตนเอง จงึทําให้มกีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสนิเชื่อเพื่อทีอ่ยู่อาศยักบัธนาคาร

ไทยพาณิชย ์(จาํกดั) มหาชน มากกว่ากลุ่มลูกคา้ระดบัการศกึษาอื่น ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของกนกพร จงรุ่งฤทธิ ์

(2539) ไดท้าํการศกึษาถงึปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยัของผูบ้รโิภค

ทีใ่ชบ้รกิารของธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) กบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ พบว่า ลูกคา้ที่มรีะดบัการศกึษา

แตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยัของผูบ้รโิภคทีใ่ชบ้รกิารของธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั 

(มหาชน) กบัธนาคารอาคารสงเคราะห ์แตกต่างกนั 

 อาชพี พบว่าลกูคา้ทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารสนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยัของลกูคา้ธนาคารไทย

พาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการรบัรู้ปญัหาแตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิที่ระดบั 

0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยลกูคา้ทีม่อีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน มกีารรบัรูป้ญัหามากทีส่ดุ เน่ืองจาก

ลกูคา้ทีม่อีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชนมอีาชพีการงานทีม่ ัน่คง และตอ้งการเป็นทีย่อมรบัจากเพื่อนหรอืสงัคม จงึทาํใหม้ี

การตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสนิเชื่อเพือ่ทีอ่ยูอ่าศยักบัธนาคารไทยพาณิชย ์(จาํกดั) มหาชน มากกว่ากลุ่มลูกคา้อาชพีอื่น 

ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของกนกพร จงรุ่งฤทธิ ์(2539) ไดท้ําการศกึษาถงึปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจ

เลอืกใชบ้รกิารสนิเชื่อเพื่อทีอ่ยู่อาศยัของผูบ้รโิภคทีใ่ชบ้รกิารของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)กบัธนาคาร

อาคารสงเคราะห ์พบวา่ ลกูคา้ทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยัของผูบ้รโิภคทีใ่ช้

บรกิารของธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)กบัธนาคารอาคารสงเคราะห ์แตกต่างกนั 

 รายได้ พบว่าลูกคา้ทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจใช้บรกิารสนิเชื่อเพื่อทีอ่ยู่อาศยัของลูกค้าธนาคาร

ไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการรบัรู้ปญัหา ด้านการคน้หาขอ้มูล และด้านพฤตกิรรม

หลงัการซือ้แตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยลกูคา้ทีม่รีายได้

ตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท มกีารรบัรูป้ญัหา การค้นหาขอ้มูล และการตดัสนิใจมากที่สุด เน่ืองจากกลุม่ลูกค้า

ดงักล่าวมรีายไดต่้อเดอืนไม่มากนัก มขีอ้จํากดัในเรื่องงบประมาณ จงึทําใหม้กีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสนิเชื่อเพื่อที่

อยูอ่าศยักบัธนาคารไทยพาณิชย ์(จาํกดั) มหาชน มากกว่ากลุ่มลกูคา้รายไดก้ลุ่มอื่น ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของกนก

พร จงรุง่ฤทธิ ์(2539) ได้ทําการศกึษาถงึปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารสนิเชื่อเพื่อทีอ่ยู่

อาศยัของผูบ้รโิภคทีใ่ชบ้รกิารของธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) กบัธนาคารอาคารสงเคราะห ์พบว่า ลูกคา้ทีม่ี
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รายไดแ้ตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยัของผูบ้รโิภคทีใ่ชบ้รกิารของธนาคารไทยพาณิชย ์

จาํกดั (มหาชน) กบัธนาคารอาคารสงเคราะห ์แตกต่างกนั 

 ประเภทผูใ้ชบ้รกิาร พบวา่ประเภทลกูคา้แตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารสนิเชื่อเพื่อทีอ่ยู่อาศยัของลูกคา้

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการรบัรูป้ญัหา ดา้นการประเมนิทางเลอืก และดา้น

การตดัสนิใจแตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ โดยลกูคา้รายเก่ามกีาร

รบัรูป้ญัหา ประเมนิทางเลอืก และการตดัสนิใจมากกว่าลูกคา้รายใหม่ เน่ืองจากโดยปกตแิลว้ลูกคา้รายเก่าเป็นลูกคา้ที่

เคยใช้บริการกบัธนาคารมาก่อนแล้ว ในการตัดสนิใจใช้บริการครัง้ต่อไปจึงทราบความต้องการของตนเองและมี

แนวโน้มที่จะเปรยีบเทยีบขอ้เสนอหรอืทางเลอืกทีเ่ป็นประโยชน์ใหก้บัตนเองมากกว่าลูกคา้รายใหม่ ซึง่สอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของของนฤมล กระแสอรรถ (2548) ไดท้ําการศกึษาเรื่อง ความคดิเหน็และพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารดา้น

สนิเชื่อเพื่อการเคหะของลูกค้าธนาคารเอเชยี ในกรุงเทพมหานครพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านอตัรา

ดอกเบี้ยเงินกู้มคีวามสมัพนัธ์กบัความคิดเหน็และพฤติกรรมการเลือกใช้บรกิารด้านสนิเชื่อเพื่อการเคหะของลูกค้า

ธนาคารเอเชยี 

 ประเภทสนิเชือ่ทีใ่ชบ้รกิาร พบวา่ประเภทสนิเชือ่ทีใ่ชบ้รกิารแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารสนิเชือ่เพือ่ที่

อยู่อาศยัของลูกคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการค้นหาขอ้มูลและด้านการ

ประเมนิทางเลอืก แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยลกูคา้ทีม่ี

ประเภทสนิเชือ่ทีใ่ชบ้รกิารเพือ่ซือ้คอนโดมเินียม มกีารคน้หาขอ้มลูมากกว่ากลุ่มประเภทสนิเชือ่ทีใ่ชบ้รกิารอืน่และลกูคา้

ทีม่ปีระเภทสนิเชือ่เพือ่ไถ่ถอนจากสถาบนัการเงนิอื่น (Refinance)มกีารประเมนิทางเลอืกมากกว่ากลุ่มประเภทสนิเชื่อ

ทีใ่ชบ้รกิารอื่น เน่ืองจากกลุ่มลูกคา้ประเภทสนิเชื่อดงักล่าวจะทําการศกึษาขอ้มูลและประเมนิทางเลอืก โดยพจิารณา

จากเงือ่นไขขอ้เสนอต่างๆ ของธนาคารทีต่รงตามความตอ้งการและเกดิประโยชน์กบัตนเองทีส่ดุ เพราะประเภทสนิเชื่อ

เพือ่ซือ้คอนโดมเินียมและเพือ่ Refinance ในปจัจุบนัมกีารทาํโปรโมชัน่เพื่อการแข่งขนัสงูซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ

ของนฤมล กระแสอรรถ (2548) ไดท้ําการศกึษาเรื่อง ความคดิเหน็และพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารดา้นสนิเชื่อเพื่อ

การเคหะของลกูคา้ธนาคารเอเชยี ในกรุงเทพมหานครพบวา่ สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นประเภทสนิเชื่อทีใ่ช้

บรกิารมคีวามสมัพนัธก์บัความคดิเหน็และพฤตกิรรมการเลอืกใช้บรกิารด้านสนิเชื่อเพื่อการเคหะของลูกคา้ธนาคาร

เอเชยี 

 สมมติฐานท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารอนัได้แก่ ดา้นประเภทวงเงนิกู้ ดา้นอตัราดอกเบี้ยเงนิกู ้

ดา้นช่องทางการใหบ้รกิาร ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นพนักงานสนิเชื่อทีใ่หบ้รกิาร ดา้นการตกแต่งอาคารสถานที ่

ดา้นกระบวนการทํางาน มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจใช้บรกิารสนิเชื่อเพื่อทีอ่ยู่อาศยัธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั 

(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร  

 สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นประเภทวงเงนิกู ้มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจใชบ้รกิารสนิเชื่อเพื่อที่

อยูอ่าศยัของลกูคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการรบัรูป้ญัหา การคน้หาขอ้มูล 

การประเมนิทางเลือก การตัดสนิใจ และพฤติกรรมหลงัการซื้อ โดยด้านการรบัรู้ปญัหา มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทาง

เดยีวกนัระดบัปานกลางอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที ่0.01 ในขณะทีด่้านการค้นหาขอ้มูล การประเมนิทางเลอืก การ

ตดัสนิใจ และพฤติกรรมหลงัการซื้อ มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนัระดบัค่อนขา้งตํ่าอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที ่

0.01 เน่ืองจากส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นประเภทวงเงนิกู ้เป็นปจัจยัหลกัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจ 

คอื ลกัษณะและจํานวนเงนิสนิเชื่อ ระยะเวลาในการผ่อนชําระและจํานวนงวดในการผ่อนชําระที่ธนาคารจะสามารถ

อนุมตัไิด ้จงึทาํใหเ้ป็นปจัจยัหลกัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจใชบ้รกิารสนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยัของลกูคา้ธนาคารไทย

พาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของนฤมล กระแสอรรถ (2548) ได้

ทาํการศกึษาเรือ่ง ความคดิเหน็และพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารดา้นสนิเชื่อเพื่อการเคหะของลูกคา้ธนาคารเอเชยี ใน
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กรุงเทพมหานครพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านประเภทวงเงนิกู้มคีวามสมัพนัธ์กบัความคดิเหน็และ

พฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารดา้นสนิเชือ่เพือ่การเคหะของลกูคา้ธนาคารเอเชยี 

 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านอตัราดอกเบี้ยเงนิกู ้มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจใชบ้รกิารสนิเชื่อ

เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยัของลกูคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการรบัรูป้ญัหา การคน้หา

ขอ้มูล การประเมนิทางเลอืก การตดัสนิใจ และพฤติกรรมหลงัการซื้อ โดยด้านการรบัรูป้ญัหา การค้นหาขอ้มูล การ

ประเมนิทางเลอืก การตดัสนิใจ และพฤตกิรรมหลงัการซื้อ มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนัระดบัปานกลางอย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติที่ 0.01 เน่ืองจากส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นปจัจัยหลกัที่มี

ความสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจ คอื อตัราดอกเบี้ยสําหรบัวงเงนิกู้สนิเชื่อ อตัราค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารที่ธนาคาร

กาํหนดและเรยีกเกบ็จากลกูคา้ในการยืน่ขออนุมตัวิงเงนิกูจ้ากธนาคาร จงึทาํใหเ้ป็นปจัจยัหลกัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการ

ตดัสนิใจใช้บรกิารสนิเชื่อเพื่อทีอ่ยู่อาศยัของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่ง

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของนฤมล กระแสอรรถ (2548) ไดท้ําการศกึษาเรื่อง ความคดิเหน็และพฤตกิรรมการเลอืกใช้

บรกิารดา้นสนิเชื่อเพื่อการเคหะของลูกคา้ธนาคารเอเชยี ในกรุงเทพมหานครพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร 

ดา้นอตัราดอกเบีย้เงนิกูม้คีวามสมัพนัธก์บัความคดิเหน็และพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารดา้นสนิเชื่อเพื่อการเคหะของ

ลกูคา้ธนาคารเอเชยี 

 สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นชอ่งทางการใหบ้รกิาร มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจใชบ้รกิารสนิเชื่อ

เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยัของลกูคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการรบัรูป้ญัหา การคน้หา

ขอ้มูล การประเมนิทางเลอืก การตดัสนิใจ และพฤตกิรรมหลงัการซือ้ โดยดา้นการรบัรู้ปญัหา การประเมนิทางเลอืก 

การตดัสนิใจ และพฤตกิรรมหลงัการซือ้ มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัระดบัปานกลางอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี ่

0.01 ในขณะที่ด้านการค้นหาขอ้มูล มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนัระดบัค่อนขา้งตํ่าอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที ่

0.01 เน่ืองจากส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านช่องทางการให้บริการ เป็นปจัจยัหลกัที่มีความสมัพนัธ์กบัการ

ตดัสนิใจ คือ ช่องทางการติดต่อ การทําธุรกรรมกบัธนาคาร โดยจะทําให้ลูกค้าเกิดความสะดวกสบายและช่วยลด

ระยะเวลาการเดนิทางในกรณีทีต่้องการตดิต่อกบัธนาคาร จงึทําใหเ้ป็นปจัจยัหลกัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจใช้

บรกิารสนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยัของลกูคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่สอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของนฤมล กระแสอรรถ (2548) ได้ทําการศกึษาเรื่อง ความคดิเหน็และพฤติกรรมการเลอืกใช้บรกิารด้าน

สนิเชือ่เพือ่การเคหะของลกูคา้ธนาคารเอเชยี ในกรุงเทพมหานครพบว่า สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นช่องทาง

การให้บรกิารมีความสมัพนัธ์กบัความคดิเห็นและพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการด้านสนิเชื่อเพื่อการเคหะของลูกค้า

ธนาคารเอเชยี 

 สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นการสง่เสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจใชบ้รกิารสนิเชื่อ

เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยัของลกูคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการรบัรูป้ญัหา การคน้หา

ขอ้มูล การประเมนิทางเลอืก การตดัสนิใจ และพฤตกิรรมหลงัการซือ้ โดยดา้นการรบัรู้ปญัหา การประเมนิทางเลอืก 

การตดัสนิใจ และพฤตกิรรมหลงัการซือ้ มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัระดบัปานกลางอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี ่

0.01 ในขณะที่ด้านการค้นหาขอ้มูล มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนัระดบัค่อนขา้งตํ่าอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที ่

0.01 เน่ืองจากส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านการส่งเสริมการตลาด เป็นปจัจยัหลกัที่มีความสมัพนัธ์กบัการ

ตดัสนิใจ คอื การสง่เสรมิการตลาด โดยการทาํโฆษณาผา่นสือ่โทรทศัน์ วทิย ุหรอืจดักจิกรรมสง่เสรมิการตลาด การให้

ส่วนลดพเิศษ เพื่อดงึดูดความสนใจลูกค้า จงึทําให้เป็นปจัจยัหลกัที่มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจใชบ้รกิารสนิเชื่อ

เพื่อที่อยู่อาศยัของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยั

ของนฤมล กระแสอรรถ (2548) ไดท้ําการศกึษาเรื่อง ความคดิเหน็และพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารดา้นสนิเชื่อเพื่อ

การเคหะของลูกค้าธนาคารเอเชีย ในกรุงเทพมหานครพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านการส่งเสริม
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การตลาดมคีวามสมัพนัธก์บัความคดิเหน็และพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารดา้นสนิเชื่อเพื่อการเคหะของลูกคา้ธนาคาร

เอเชยี 

 สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นพนักงานสนิเชื่อทีใ่หบ้รกิาร มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจใชบ้รกิาร

สนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยัของลกูคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการรบัรู ้การคน้หา

ขอ้มลู การประเมนิทางเลอืก การตดัสนิใจ และพฤตกิรรมหลงัการซือ้ โดยดา้นการตดัสนิใจ และพฤตกิรรมหลงัการซือ้ 

มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัระดบัค่อนขา้งสงูอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่0.01 ในขณะทีด่า้นการรบัรูป้ญัหา การ

ประเมินทางเลอืก มคีวามสมัพนัธ์ในทิศทางเดยีวกนัระดบัปานกลางอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ 0.01 และด้านการ

คน้หาขอ้มลู มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัระดบัคอ่นขา้งตํ่าอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่0.01 เน่ืองจากส่วนประสม

ทางการตลาดบรกิารด้านพนักงานสนิเชื่อทีใ่ห้บรกิาร เป็นปจัจยัหลกัที่มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจ คอื พนักงาน

สนิเชือ่ทีใ่หบ้รกิารเป็นผูม้คีวามรูค้วามชาํนาญการ มปีระสบการณ์ในดา้นสนิเชือ่ สามารถเป็นทีป่รกึษาและใหค้าํแนะนํา

กบัลกูคา้ รวมถงึการใหบ้รกิารดว้ยกระตอืรอืรน้ และความจรงิใจ ทาํใหเ้ป็นปจัจยัหลกัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจ

ใชบ้รกิารสนิเชื่อเพื่อทีอ่ยู่อาศยัของลูกคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่สอดคลอ้ง

กบังานวจิยัของนฤมล กระแสอรรถ (2548) ไดท้ําการศกึษาเรื่อง ความคดิเหน็และพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารดา้น

สนิเชือ่เพือ่การเคหะของลกูคา้ธนาคารเอเชยี ในกรุงเทพมหานครพบวา่ สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นพนกังาน

สนิเชือ่ทีใ่หบ้รกิารมคีวามสมัพนัธก์บัความคดิเหน็และพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารดา้นสนิเชื่อเพื่อการเคหะของลูกคา้

ธนาคารเอเชยี 

 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านการตกแต่งอาคารสถานที ่มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจใช้บรกิาร

สนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยัของลกูคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการรบัรู ้การคน้หา

ขอ้มลู การประเมนิทางเลอืก การตดัสนิใจ และพฤตกิรรมหลงัการซือ้ โดยดา้นการประเมนิทางเลอืก การตดัสนิใจ และ

พฤตกิรรมหลงัการซือ้ มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัระดบัปานกลางอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่0.01 ในขณะทีด่า้น

การรบัรูป้ญัหา การคน้หาขอ้มูล มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัระดบัค่อนขา้งตํ่าอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่0.01 

เน่ืองจากส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านการตกแต่งอาคารสถานที่ เป็นปจัจยัหลกัที่มีความสมัพนัธ์กบัการ

ตดัสนิใจ คอื การตกแต่งภายในทีท่นัสมยั มบีรรยากาศทีด่ ีจะเป็นการสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีหก้บัธนาคาร ทําใหลู้กค้า

เกิดความมัน่ใจ จงึทําให้เป็นปจัจยัหลกัที่มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจใช้บริการสนิเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยัของลูกค้า

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของนฤมล กระแสอรรถ (2548) 

ไดท้าํการศกึษาเรื่อง ความคดิเหน็และพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารดา้นสนิเชื่อเพื่อการเคหะของลูกคา้ธนาคารเอเชยี 

ในกรุงเทพมหานครพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านการตกแต่งอาคารสถานที่มคีวามสมัพนัธก์บัความ

คดิเหน็และพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารดา้นสนิเชือ่เพือ่การเคหะของลกูคา้ธนาคารเอเชยี 

 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านกระบวนการทํางาน มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจใช้บรกิารสนิเชื่อ

เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยัของลกูคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการรบัรู ้การคน้หาขอ้มูล 

การประเมินทางเลอืก การตดัสนิใจ และพฤติกรรมหลงัการซื้อ โดยด้านการตดัสนิใจ และพฤติกรรมหลงัการซื้อ มี

ความสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนัระดบัค่อนขา้งสูงอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี่ 0.01 ในขณะที่ดา้นการรบัรูป้ญัหา การ

ประเมินทางเลอืก มคีวามสมัพนัธ์ในทิศทางเดยีวกนัระดบัปานกลางอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ 0.01 และด้านการ

คน้หาขอ้มลู มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัระดบัค่อนขา้งตํ่าอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่0.01 เน่ืองจากส่วนประสม

ทางการตลาดบริการด้านกระบวนการทํางาน เป็นปจัจัยหลักที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ คือ ธนาคารมี

กระบวนการทาํงานทีเ่ป็นขัน้ตอน พจิารณาสนิเชือ่รวดเรว็ ตลอดจนการตดิตามผลอยา่งใกลช้ดิและแจง้ผลการอนุมตักิบั

ลกูคา้ จะทาํใหล้กูคา้ลดความกงัวลใจและสรา้งความมัน่ใจใหก้บัลกูคา้ในชว่งรอผลการอนุมตั ิจงึทาํใหเ้ป็นปจัจยัหลกัทีม่ี

ความสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจใช้บรกิารสนิเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยัของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของนฤมล กระแสอรรถ (2548) ไดท้ําการศกึษาเรื่อง ความคดิเหน็และ
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พฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารดา้นสนิเชือ่เพือ่การเคหะของลกูคา้ธนาคารเอเชยี ในกรุงเทพมหานครพบว่า ส่วนประสม

ทางการตลาดบรกิาร ดา้นกระบวนการทํางานมคีวามสมัพนัธ์กบัความคดิเหน็และพฤติกรรมการเลอืกใชบ้รกิารด้าน

สนิเชือ่เพือ่การเคหะของลกูคา้ธนาคารเอเชยี 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1.  ในการวจิยัครัง้ต่อไปควรมกีารศกึษาถงึความคาดหวงัและแนวโน้มความต้องการของลูกค้าทีม่ต่ีอส่วน

ประสมทางการตลาดในดา้นการใหบ้รกิารในเชงิลกึ เพือ่ทาํใหท้ราบถงึความตอ้งการของลกูคา้ทีม่ต่ีอรปูแบบการบรกิาร

ในปจัจุบนัและแนวโน้มในอนาคตเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนรูปแบบการ ปรบัปรุง และพฒันาการให้บรกิาร

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการลกูคา้  

 2. ในการวจิยัครัง้ต่อไปควรมกีารศกึษาตวัแปรอื่นๆ ที่ยงัไม่ได้รบัการศกึษา เช่น ภาพลกัษณ์ ซึง่ตวัแปร

เหล่าน้ีอาจมผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารธนาคาร 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ไดด้ว้ยด ีเป็นเพราะผูว้จิยัไดร้บัความกรุณาอย่างยิง่จากอาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์

ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค ์ซึง่ชว่ยใหค้าํแนะนํา ปรกึษา ตลอดจนเสยีสละเวลาอนัมคี่าในการตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ 

ตัง้แต่เริม่ทาํสารนิพนธ ์จนกระทัง่เสรจ็สมบรูณ์ เพือ่ใหส้ารนิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ไดอ้ยา่งราบรืน่ ผูว้จิยัรูส้กึทราบซึง้ในการ

กรุณา และขอกราบขอบพระคุณอยา่งสงูไว ้ณ โอกาสน้ี 

 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ สุพาดา สริกุิตตา และรองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลสิร์ ที่

กรุณาเสยีสละเวลาในการใหค้าํแนะนําและตรวจสอบแกไ้ขแบบสอบถามของการวจิยัในครัง้น้ี และขอกราบขอบพระคุณ

คณาจารย ์คณะสงัคมศาสตร ์ทุกท่าน ทีก่รุณามอบความรูใ้หแ้ก่ผูว้จิยั 

 ขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดา และบุคคลในครอบครวั ทีไ่ดใ้หค้วามรกั ความเขา้ใจ ใหก้ารอบรมสัง่สอน 

ปลกูฝงัความดงีามดว้ยความรกัตัง้แต่เลก็จนโต คอยเป็นกําลงัใจในการศกึษาเล่าเรยีน ทําใหผู้ว้จิยัประสบความสาํเรจ็

ในการดาํเนินการทาํสารนิพนธ ์และการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาในครัง้น้ี 

 ทา้ยสุดขอขอบคุณสําหรบัมติรภาพที่ดจีากเพื่อนๆ สาขาวชิาการตลาด ซึง่มสี่วนร่วมในการให้คําปรกึษา 

และคอยช่วยเหลอืแนะนําขอ้มูลที่ดใีห้แก่ผู้วจิยั คุณงามความดแีละผลจากความมุ่งมัน่อนัเกดิจากสารนิพนธ์ฉบบัน้ี 

ขา้พเจา้ขอน้อมบูชาคุณบดิามารดาและบูรพาจารยท์ุกท่านทีไ่ดป้ระสทิธิป์ระสาทวชิาอบรมสัง่สอน และผูม้พีระคุณทุก

ท่านทีไ่มอ่าจกล่าวถงึไดห้มด ณ ทีน้ี่ ผูว้จิยัซาบซึง้ในความกรุณาและขอกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูไว ้ณ โอกาสน้ี 
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