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บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกสินเช่ือเคหะ และ

ก าหนดแผนกลยุทธ์เพ่ิมยอดสินเช่ือเคหะ ธนาคารออมสิน สาขามญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น พบว่า พฤติกรรมการใช้
บริการสินเช่ือเคหะ ส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคเ์พื่อปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมอาคารบนท่ีดินของตวัเองหรือคู่สมรส 
ตนเองเป็นผูต้ดัสินใจและมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเคหะ ทราบขอ้มูลสินเช่ือเคหะของธนาคารฯ จาก
ประสบการณ์ของตนเอง สะดวกเขา้มาติดต่อขอใชบ้ริการสินเช่ือในช่วงเท่ียง เหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเคหะของ
ธนาคารออมสิน คือ อตัราดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียม ระยะเวลาท่ีตอ้งการผอ่นช าระหน้ีคือ 26-30 ปี ระยะเวลาท่ีธนาคาร
ควรพิจารณาอนุมติัสินเช่ือคือ ไม่เกิน 15 วนั จ านวนวงเงินท่ีตอ้งการคือ 2,000,001-2,500,000 บาท มีการหาขอ้มูลของ
ธนาคารก่อนตดัสินใจ ขอ้มูลท่ีศึกษา คือ อตัราดอกเบ้ีย มีการเปรียบเทียบเง่ือนไขการกูก้บัธนาคารอ่ืน ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจเลือกสินเช่ือเคหะ พบว่า ดา้นท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด คือ ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ และสามารถ
ก าหนดแผนกลยทุธ์เพ่ิมยอดสินเช่ือเคหะ ไดจ้ านวน 3 โครงการ ดงัน้ี 1)โครงการเขา้ถึงหน่วยงานราชการในพ้ืนท่ี 2) 
โครงการประชาสมัพนัธ์เชิงรุกหมู่บา้นจดัสรร และ 3) โครงการประชาสมัพนัธ์เชิงรุกและการส่ือสาร  

 

ABSTRACT 
The objective of this study were to study: the behaviors and factors affecting the decisions in purchasing the 

housing loans and set the strategic planning for increasing sales volume of the housing loans of Government savings 
Bank , Mancha Khiri Branch, Khon Kaen Province. The consumer behavior is mostly found aims to renovations or 
building on their own land, themselves decide and influence the choice of housing loans. information on housing 
loans from own experience, at noon is convenient to use the service, the reason for choosing the bank's housing loan 
interest rates and fees, 26-30 years for preferred repayment period, less than 15 days for should approve the bank 
loan, the limit is preferred 2,000,001-2,500,000 THB, to find out the bank's decision, the study is the interest rate. 
Factors influencing the decision to housing loans for the side with the highest average were product and services. 
There were three project emerged and raised to increase the sales of house loan were introduced as following: 1) 
access to government agencies in the area, 2) proactive PR housing and 3) proactive PR and communications.  
 
ค าส าคญั : สินเช่ือเคหะ กลยทุธ์การเพ่ิมยอด    
Key Words : Housing loans,  strategy for increasing 
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บทน า 
 สภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทยปี  2557 มี
แนวโน้มขยายตวัข้ึนเร่ือยๆ สถาบนัการเงินจึงตอ้งมีการ
ปรับปรุง วางแผนกลยุท ธ์ เพื่ อพัฒนารูปแบบการ
ด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองไวร้องรับสภาวะการแข่งขนัทาง
ธุรกิจในดา้นต่างๆ การให้สินเช่ือแก่บุคคลทั่วไปหรือผู ้
ประกอบธุรกิจรายใหม่และรายยอ่ยก็เช่นกนั การเพ่ิมข้ึน
ของจ านวนประชากรภายในประเทศ การยา้ยถ่ินฐานเขา้
มาภายในประเทศก็มีแนวโนม้ท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆ ไม่วา่จะเพ่ือ
การอยูอ่าศยัหรือเพ่ือประกอบธุรกิจภายในประเทศ  
 ปัจจุบนัสภาวะเศรษฐกิจดา้นอสังหาริมทรัพย์
มีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง มีการซ้ือขายจบัจองท่ีอยูอ่าศยั
ในพ้ืนท่ีต่างๆ ของประเทศ ซ่ึงสามารถแบ่งเป็นความ
ตอ้งการท่ีอยู่อาศัยตามถ่ินฐานท่ีอยู่ของครอบครัวเดิม 
ความตอ้งการท่ีอยู่อาศยัตามสถานท่ีประกอบธุรกิจ การ
ขยายกิจการ เป็นต้น  ในการจับจองท่ีอยู่อาศัยนั้ น 
แน่นอนในสภาวะเศรษฐกิจท่ีเติบโตข้ึนเร่ือยๆ ค่าครอง
ชีพท่ีสูงข้ึน ก็ส่งผลให้ราคาซ้ือขายค่อนข้างสูงตามไป
ด้วยเช่นกัน การท่ีกลุ่มลูกคา้ในปัจจุบันจะสามารถซ้ือ
อสังหาริมทรัพยม์าเป็นของตนเองก็ไม่ใช่เร่ืองง่าย จึง
เป็นช่องทางให้แก่สถาบันการเงิน การธนาคารเขา้มามี
ส่วนในการให้บริการด้านสินเช่ือ เพ่ือซ้ือ สร้างหรือ
ปรับปรุงท่ีอยูอ่าศยัตามความตอ้งการของลูกคา้ 
 ธนาคารออมสิน ในปัจจุบันประกอบกิจการ
เป็นนิติบุคคล เป็นรัฐวิสาหกิจ ในรูปของสถาบนัการเงิน 
ท่ีมีรัฐบาล เป็นประกนั สังกดั กระทรวงการคลงั ด าเนิน
กิจการภายใต้ “พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 
2489” มีการบริหารงานโดยอิสระ ภายใตก้ารควบคุม
ข อ งคณ ะก รรม ก าร  ซ่ึ ง ได้ รั บ ก ารแ ต่ ง ตั้ ง จ าก 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั เร่ิมด าเนินธุรกิจในรูป
ธนาคาร ออมสิน ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2490 และค าว่า 
“คลงัออมสิน” ก็ไดเ้ปล่ียน เป็นค าวา่ “ธนาคารออมสิน”  
 ธนาคารออมสิน  สาขามัญจาคี รี  จังหวัด
ขอนแก่น ตั้งอยู่ท่ี ต  าบลกุดเคา้ อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดั
ขอนแก่น โดยต าบลกุดเค้า มีประชากรทั้ งส้ิน 11,989  
คน ในจ านวนมีประชากรท่ีมีอายุระหว่าง 20 – 65 ปี 

จ านวน 6,257 คน (ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย, 2558) 
ธนาคารออมสิน สาขามัญจาคีรีแบ่งการด าเนินงาน
ออกเป็น 2 ด้าน คือ 1) บริการด้านสินเช่ือ ซ่ึงสามารถ
แบ่งออกเป็น การให้สินเช่ือเพ่ือพฒันาชนบท การให้
สินเช่ือธุรกิจ SME การให้สินเช่ือแก่โครงการนโยบาย
รัฐ สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั สินเช่ือส าหรับขา้ราชการและ
ลูกจา้งในหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน 2) บริการด้าน
เงินฝาก เช่น เงินฝากกระแสรายวนั เงินฝากเผื่อเรียก เงิน
ฝากประจ า เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ สลากออมสิน และ
เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต  บริการด้านการเงินอ่ืนๆ เช่น 
บริการโอนเงินต่างธนาคาร บริการช าระค่าบริการต่างๆ 
บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เป็นตน้ ซ่ึงผล
การด าเนินงานธนาคารออมสิน สาขามญัจาคีรี ปี 2557 
เท่ากบั 32.93 ลา้นบาท และปี 2558 เท่ากับ 20.40 ลา้น
บาท (ธนาคารออมสิน สาขามญัจาคีรี, 2558) 

ดงันั้นจากเหตุผลท่ีกล่าวมา การแข่งขนัของ
ธนาคารท่ีมีการพฒันาผลิตภณัฑ์ของตนเองพฒันาการ
ใหบ้ริการสินเช่ือใหดี้ข้ึนเร่ือยๆ เพ่ือสนองความตอ้งการ
ของลูกค้าท่ีต้องการเลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีดีท่ีสุด 
การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยท่ี มี อิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเลือกสินเช่ือเคหะ ของธนาคารออมสิน สาขา
มญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น ของลูกคา้ จึงมีความส าคญั
อนัจะน าไปสู่การปรับปรุงพฒันาให้บริการสินเช่ือของ
ธนาคารต่อไป และก าหนดแผนกลยทุธ์เพ่ิมยอดสินเช่ือ
เคหะ ธนาคารออมสิน สาขามญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น 
เพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของธนาคาร 
 
วตัถุประสงค์การศึกษา 

1. เพื่ อศึกษาพฤติกรรม และปัจจัยที่มี

อิท ธิพลต่อการตัดสินใจ เลือกสิน เช่ือ เคหะ ของ

ประชาชนในเขตอ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น 

2. เพ่ือก าหนดแผนกลยทุธ์เพ่ิมยอดสินเช่ือ
เคหะ ธนาคารออมสิน สาขามญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น 
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วธีิการศึกษา 
1. การศึกษาพฤติกรรม และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกสินเช่ือเคหะ ของประชาชนอ าเภอมัญจา
ครีี จงัหวดัขอนแก่น 
 ท าการศึกษาโดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บ
รวบ รวมข้อ มู ลของลูกค้า เก่ี ยวกับ ข้อ มู ลทั่ ว ไป 
พฤติกรรมการใช้บริการสินเช่ือเคหะ และปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือก
สินเช่ือเคหะ ใน 7 ด้าน (7P) ได้แก่ 1) ด้านผลิตภัณฑ ์
(Product) 2) ด้านราคา (Price) 3) ด้านช่องทางการจัด
จ าห น่ าย  (Place)  4 )  ด้ าน ก าร ส่ ง เส ริม ก ารตล าด 
(Promotion) 5) ด้านกระบวนการ (process) 6) ด้าน
บุคลากร (People) 7) ดา้นกายภาพ (Physical Evidence) 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ บุคคลท่ีมี
ความตอ้งการใชห้รือเคยใชสิ้นเช่ือเคหะ ในเขตควบคุม
ของธนาคารออมสิน สาขามญัจาคีรี ท่ีมีอายรุะหวา่ง 20 
– 65 ปี ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแท้จริง โดยใน
เขตอ าเภอมญัจาคีรี มีจ านวนประชากรประมาณ 6,257 
คน (ศูนยข์อ้มูลประเทศไทย, 2558) ใช้วิธีการก าหนด
ขนาดก ลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Krejcie and 
Morgan (กัล ย า , 2542) เน่ื อ งจ ากไม่ ท ราบ จ าน วน
ประชากรท่ีแน่นอน โดยประมาณการจากจ านวน
ประชากรในเขตอ าเภอมญัจาคีรี ท่ีมีอายุระหว่าง 20 – 
65 ปี มีจ านวนประชากรประมาณ 6,257 คน ไดจ้ านวน 
361 ตัวอย่าง ในการส ารวจของการศึกษาคร้ังน้ีจะท า
การเก็บข้อมูลเป็นจ านวน 400 ตัวอย่าง เพื่อลดความ
คลาดเคล่ือน 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 ไดแ้ก่ แบบสอบถาม ส าหรับกลุ่มเป้าหมายในเขต
อ าเภอมัญ จาคี รี  จังหวัดขอนแก่น  โดยข้อมู ลใน
แบบสอบถามจะแบ่งเป็นทั้งหมด 4 ส่วน คือ 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายไดต้่อเดือน สถานภาพ และจ านวน
สมาชิกในครอบครัว ใชค้่าความถ่ี (Frequency) และค่า
ร้อยละ (Percentage) 

ส่วนท่ี  2 ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้
บริการสินเช่ือเคหะ ใช้ค่าความถ่ี (Frequency) และค่า
ร้อยละ (Percentage) 

ส่วนท่ี 3 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกสินเช่ือเคหะ ใชค้่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 
  ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เป็นแบบสอบถาม
ปลายเปิด 
2. การก าหนดแผนกลยุทธ์ เพิ่ มยอดสิน เช่ือเคหะ 
ธนาคารออมสิน สาขามญัจาครีี จงัหวดัขอนแก่น 
  น าผลการศึกษาพฤติกรรม และปัจจัยท่ี มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกสินเช่ือเคหะ มาวิเคราะห์
ร่วมกบัการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มทัว่ไป การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน การวิเคราะห์ปัจจัย
แวดลอ้มภายใน การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรค จากนั้นน าผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในดา้น
ต่างๆ มาประกอบกับข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา แล้ว
น ามาก าหนดเป็นแผนกลยุทธ์ในการเพ่ิมยอดสินเช่ือ
เคหะ ธนาคารออมสิน สาขามญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น
ต่อไป ดงัน้ี 

1. วิ เค ร าะ ห์ ปั จ จัยแ วดล้อมภ ายน อก 

(External Environmental Analysis) ท าการวิ เค ราะ ห์

ส่ิงแวดลอ้มภายนอกอุตสาหกรรม โดยการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมทั่ วไป  (PESTE Analysis) และการ

วิเคราะห์การแข่งขันในอุตสาหกรรม (Five Forces 

Model) 

2. การวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และ

อุปสรรค (SWOT Analysis)  
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3. ก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดในการเพ่ิม
ยอดสินเช่ือเคหะ ธนาคารออมสิน  สาขามัญจาคี รี 
จงัหวดัขอนแก่น 
 
ผลการศึกษา 
1.  ผลการศึกษาพฤติกรรม และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจเลือกสินเช่ือเคหะ ของประชาชนอ าเภอมญัจา
ครีี จงัหวดัขอนแก่น 

1) ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของ

บุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  พบวา่ 
  เพศ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย จ านวน 271 คน คิดเป็นร้อยละ 67.75 เป็นเพศ
หญิง จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 32.25 
  อายุ ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มท่ีมากท่ีสุด
มีอาย ุ  30 – 39 ปี จ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 43.00 
รองลงมาคือ อาย ุ40 – 49 ปี จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อย
ละ 35.50 และ อายุ 20 – 29 ปี จ านวน 46 คน คิดเป็น
ร้อยละ 11.50 ตามล าดบั 
  ระดับการศึกษา  ผู ้ตอบแบบสอบถาม
กลุ่มท่ีมากท่ีสุดมีระดับการศึกษาอยู่ในปริญญาตรี  
จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมาคือ 
อนุปริญญา/ ปวส. หรือเทียบเท่า จ านวน 92 คน คิดเป็น
ร้อยละ 23.00 และ มัธยมศึกษา/ ปวช. หรือเทียบเท่า 
จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.25 ตามล าดบั 
  อาชีพ  ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มท่ีมาก
ท่ีสุดมีอาชีพรับราชการ  จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 
41.75 รองลงมาคือ คา้ขาย/ ธุรกิจส่วนตวั จ านวน 119 
คน คิดเป็นร้อยละ 29.75 และ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.50 ตามล าดบั 
  ร า ย ไ ด้ เฉ ลี่ ย ต่ อ เ ดื อ น  ผู ้ ต อ บ
แบบสอบถามกลุ่มท่ีมากท่ีสุดมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
10,001 – 20,000 บาท จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 
41.75 รองลงมาคือ 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 122  

คน คิดเป็นร้อยละ 30.50 และมากกว่า 50,000 บาทข้ึน
ไป จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.75 ตามล าดบั 
 สถานภาพ  ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
สถานภาพสมรส จ านวน 290 คน คิดเป็นร้อยละ 72.50 
รองลงมาคือสถานภาพโสด จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อย
ละ 25.50  
  จ านวนสมาชิกในครอบครัว ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 3-5 คน จ านวน 
248 คน คิดเป็นร้อยละ 62.00 รองลงมาคือ นอ้ยกวา่ 3 คน 
จ านวน 121  คน คิดเป็นร้อยละ 30.25 และ 6-8 คน จ านวน 
31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.75 ตามล าดบั  

2) ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการ

สินเช่ือเคหะ 

 วัตถุประสงค์ในการใช้บริการสินเช่ือเคหะ 
ของผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มท่ีมากท่ีสุด คือ เพื่อปลูก
สร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมอาคารบนท่ีดินของตวัเองหรือคู่
สมรส จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38.00 รองลงมาคือ 
ซ้ือท่ีดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด จ านวน 104 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.00 และซ้ือท่ีดินและปลูกสร้างอาคาร จ านวน 
73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.25 ตามล าดบั 
 บุคคลที่ เป็นผู้ตัดสินใจในการเลือกใช้
บ ริ ก าร สิ น เช่ื อ เคห ะของธน าคารฯ  ของผู ้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่คือ ตนเอง จ านวน 288 คน คิดเป็น
ร้อยละ 72.00 รองลงมาคือ คู่สมรส จ านวน 81 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.25 และครอบครัวญาติพี่นอ้ง จ านวน 31 คน คิด
เป็นร้อยละ 7.75 ตามล าดบั 
 บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ
สินเช่ือเคหะของธนาคารฯ ของผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ คือ ตนเอง จ านวน 312 คน คิดเป็นร้อยละ 78.00 
รองลงมาคือ คู่สมรส/ครอบครัวญาติพ่ีนอ้ง จ านวน 88 คน 
คิดเป็นร้อยละ 22.00 ตามล าดบั 
 แหล่งทีท่ าให้ทราบข้อมูลสินเช่ือเคหะของ
ธนาคารฯ  ของผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  คือ 
ประสบการณ์ของตนเอง จ านวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 
53.25 รองลงมาคือ พนักงานธนาคาร จ านวน 162 คน คิด
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เป็นร้อยละ 40.50 และเพื่อน/คนรู้จกั จ านวน 140 คน คิด
เป็นร้อยละ 35.00 ตามล าดบั 
 ช่วงเวลาทีส่ะดวกเข้ามาตดิต่อขอใช้บริการ
ส่ วนงาน สิน เช่ื อ เคหะของธนาคารฯ  ของผู ้ตอบ
แบบสอบถามกลุ่มท่ีมากท่ีสุด คือ ช่วงเท่ียง (12.00 - 13.00 
น.) จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 40.25 รองลงมาคือ ช่วง
บ่าย (13.00 - 15.30 น.) จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 
32.00 และช่วงสาย (10.00 - 12.00 น.) จ านวน 72 คน คิด
เป็นร้อยละ 18.00 ตามล าดบั 
 เหตุผลที่เลือกใช้บริการสินเช่ือเคหะของ
ธนาคารฯ  ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ อตัรา
ดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียม จ านวน 329 คน คิดเป็นร้อยละ 
82.25 รองลงมาคือ ธนาคารมีความน่าเช่ือถือ จ านวน 169 
คน คิดเป็นร้อยละ 42.25 และท าเลท่ีตั้งของธนาคารเด่นชดั 
จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 35.25 ตามล าดบั 
 ระยะเวลาที่ต้องการผ่อนช าระหนีธ้นาคาร 
ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ 26-30 ปี จ านวน 
313 คน  คิ ดเป็น ร้อยละ 78.25 รองลงมาคือ 21-25 ปี 
จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 และ16-20 ปี จ านวน 
15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.75 ตามล าดบั 
 ระยะเวลาที่ธนาคารควรพิจารณาอนุมัติ
สินเช่ือให้แล้วเสร็จ ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ 
ไม่ เกิน 15 วัน จ านวน  285 คน คิดเป็นร้อยละ 71.25 
รองลงมาคือ ไม่เกิน 30 วนั จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 
14.50 และน้อยกว่า 7 วนั จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.25 ตามล าดบั 
 จ านวนวงเงินสินเช่ือเคหะที่ต้องการ ของ
ผู ้ตอบแบบสอบถามกลุ่มท่ีมากท่ี สุด คือ 2,000,001-
2,500,000 บาท จ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 35.75 
รองลงมาคือ 1,500,001-2,000,000 บาท จ านวน 80 คน คิด
เป็นร้อยละ 20.00 และ1,000,001-1,500,000 บาท จ านวน 
64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 ตามล าดบั  
 ส่วนใหญ่มีการหาข้อมูลเกี่ยวกับเง่ือนไข
ต่างๆ ของธนาคารในการกู้ ก่อนตัดสินใจใช้บริการสินเช่ือ
เคหะ โดยข้อมูลที่ศึกษาก่อนตัดสินใจใช้บริการสินเช่ือ

เคหะ ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ อตัราดอกเบ้ีย 
จ านวน  329 คน คิดเป็นร้อยละ 82.25 รองลงมาคือ 
ระยะเวลาในการอนุมัติสินเช่ือ จ านวน 202 คน คิดเป็น
ร้อยละ 50.50 และค่างวดผ่อนช าระ จ านวน 192 คน คิด
เป็นร้อยละ 48.00 ตามล าดบั 

3) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือก

สินเช่ือเคหะ 

การศึกษ าปั จจัย ท่ี มี อิท ธิพลต่อการ
ตดัสินใจเลือกสินเช่ือเคหะ เป็นการศึกษาปัจจัยส่วน
ประสมท างการตลาด  ใน  7 ด้าน  ได้แ ก่  1) ด้ าน
ผลิตภณัฑ์และบริการ (Product) 2) ดา้นราคา (Price) 3) 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 4) ดา้นการส่งเสริม
การตลาด  (Promotion) 5) ด้านบุคลากร  (People) 6) 
ดา้นกระบวนการให้บริการ (Process) และ 7) ดา้นการ
สร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  (Physical 
Evidence) จากการศึกษา พบว่า การให้ความส าคญักับ
ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดด้าน ท่ี มี ระดับ
ความส าคญัมากท่ีสุดคือคือ ดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ 
(�̅� = 4.53) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (�̅� = 4.48) 
และดา้นการส่งเสริมการตลาด (�̅� = 4.37) 

 
2.  การก าหนดแผนกลยุทธ์ เพิ่ มยอดสินเช่ือเคหะ 
ธนาคารออมสิน สาขามญัจาครีี จงัหวดัขอนแก่น 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
องค์กร 
  มีผลการศึกษาดงัน้ี 

1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
(PESTE Analysis)   

1.1)  การวิเคราะห์แรงผลักดันด้าน
การเมืองและกฎหมาย  

 นโยบายการข้ึนเงินเดือนขา้ราชการ 4% 
สนบัสนุนใหก้ารบริโภคภาคเอกชนสามารถขยายตวัได้
ต่อเน่ือง ท าให้ประชาชนมีก าลงัซ้ือมากข้ึน มีเงินเดือน
มากข้ึน ท าให้ผูบ้ริโภคท่ีมีความต้องการซ้ือบ้านเป็น
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ของตนเองมีก าลังซ้ือเพ่ิมมากข้ึนโดยเฉพาะกลุ่ม
ขา้ราชการผูมี้เงินเดือน 
  1.2) การวิเคราะห์แรงผลกัดนัทางดา้น
เศรษฐกิจ  
  ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกยงัมี
อยู ่ราคาพืชผลการเกษตรยงัทรงตวัอยูใ่นระดบัต ่า ภาวะ
หน้ีครัวเรือนอยู่ในระดับสูง (ศูนยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจ
และธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย, 2558) ส่งผลให้
ผูบ้ริโภคชะลอการใชจ่้ายเน่ืองจากสถานการณ์ภาระหน้ี
ครัวเรือน 
 1.3) การวิเคราะห์แรงผลกัดนัดา้นสังคม
และวฒันธรรม  
 ปัจจุบันสังคมไทยแยกเป็นครอบครัว
เด่ียวมากข้ึน และต่างก็ตอ้งซ้ือบา้นส่วนตวัเพ่ืออยูอ่าศยั
เป็นครอบครัวเด่ียวมากข้ึน ส่งผลให้บ้านท่ีอยู่อาศัยมี
ความตอ้งการมากข้ึน 
 1.4) การวิเคราะห์แรงผลักดันทางด้าน
เทคโนโลย ี 
 ในปัจจุบันการแข่งขันด้านเทคโนโลย ี
ในธุรกิจธนาคารมีการแข่งขนัสูง มีการน าเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เข้ามาใช้ในธุรกิจธนาคารอย่างมากมาย เช่น 
เคร่ืองฝากเงินอตัโนมติั เคร่ืองปรับสมุดอตัโนมติั การ
ท าธุรกรรมทางการเงินแบบออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว
ยิ่งข้ึน ดังนั้ น ธนาคารจึงได้มีการพัฒนาโดยการน า
เทคโนโลยีมาใชใ้นการให้บริการธนาคารมากข้ึน เพ่ือ
ท าใหมี้ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 
 การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกทาง
การตลาด สรุปไดว้่า สภาพแวดลอ้มดา้นการเมืองและ
กฎหมาย ดา้นสงัคมและวฒันธรรม และดา้นเทคโนโลย ี
มีผลกระทบในดา้นบวกต่อธุรกิจ ส่วนดา้นเศรษฐกิจ มี
ผลกระทบในดา้นลบต่อธุรกิจ  

2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการ
แข่งขันโดยใช้  Five Force Model 

2.1) ภยัจากคู่แข่งของธนาคารท่ีจะเขา้มา
ใหม่  

 อ าเภอมัญจาคีรี จังหวดัขอนแก่น เป็น
อ าเภอท่ีมีประชากรอยู่เป็นจ านวนมาก ห่างจากอ าเภอ
เมืองขอนแก่น ประมาณ 60 กิโลเมตร การติดต่อ
ธนาคารท่ีใกลบ้า้นจึงเป็นทางเลือกแรกของประชาชน 
เน่ืองจากสะดวกและรวดเร็ว ติดตามไดง่้าย ถึงแมจ้ะมี
ธนาคารอ่ืนๆอยูใ่นพ้ืนท่ีเดียวกนั แต่ก็เป็นจ านวนท่ีไม่
มาก และเป็นเร่ืองยากในการเขา้มาใหม่ของคู่แข่งราย
ใหม่ เน่ืองจากการเปิดสาขาธนาคารตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง 
และตอ้งไดรั้บอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย จึง
มีขอ้จ ากดัของการเขา้สู่ตลาดของคู่แข่งขนั  

2.2) อ านาจต่อรองของผูข้าย  
 อ าน าจต่ อรองของผู ้ข าย  ซ่ึ งใน ท่ี น้ี
หมายถึง ธนาคารพาณิชยต์่างๆ เน่ืองจากมีธนาคารคู่แขง่
หลายแห่งท่ีมีการใหสิ้นเช่ือเคหะ เพ่ือกูซ้ื้อบา้นและท่ีอยู่
อาศัย ดังนั้ น  ผู ้ใช้บริการสามารถเลือกใช้บริการท่ี
ธนาคารใดก็ได ้ท่ีมีเง่ือนไขท่ีผูใ้ชบ้ริการพึงพอใจ 

2.3) อ านาจต่อรองของผูซ้ื้อ  
 อ านาจต่อรองของผูท่ี้คาดวา่จะใชบ้ริการ

สินเช่ือเคหะเพ่ือท่ีอยู่อาศัย อ าเภอมัญจาคีรี จังหวดั
ขอนแก่น มีผูต้อ้งการท่ีอยู่อาศยัเพ่ิมข้ึนมาก จะเห็นได้
จากความตอ้งการขอสินเช่ือเคหะ เพ่ือท่ีอยูอ่าศยั และมี
โครงการบ้านจัดสรรต่างๆ ท่ีมีอตัราการขยายตัวเพ่ิม
มากข้ึน เน่ืองจากมีธนาคารหลายแห่งท่ีปล่อยสินเช่ือ
เพ่ือท่ีอยูอ่าศยัท าให้ผูใ้ชบ้ริการสามารถติดต่อรับบริการ 
และสามารถต่อรอง เพ่ือให้ได้เง่ือนไขท่ีพึงพอใจ แต่
การให้สินเช่ือจะมีขั้นตอน วิธีปฏิบัติ ท่ีตอ้งค านึงถึงท่ี
คลา้ยคลึงกนั  

2.4) ภัย คุ กค าม จ าก สิ น ค้ าท ดแท น 
(Threat of Substitute Goods) 

 ยงัไม่มีสินคา้ทดแทนของสินเช่ือเคหะ 
และสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั เพ่ือซ้ือหรือสร้างท่ีอยูอ่าศยั  

2.5) การแข่ งขัน ใน อุตส าห กรรม
เดียวกนั (Rivalry Among Exiting Firms) 
   การแข่งขนัของธุรกิจสินเช่ือเคหะหรือ
สินเช่ือบ้านในปัจจุบันมีมากข้ึน เน่ืองจากมีธนาคาร
หลายแห่งให้บริการสินเช่ือเพ่ือบ้าน ท่ีอยู่อาศัยใน
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รูปแบบท่ีหลากหลายมากข้ึนมีการน าเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยมาให้บ ริการ มีการใช้กลยุท ธ์ต่ างๆ  ทาง
การตลาดในการเพ่ิมจ านวนลูกค้า มีการโฆษณา 
ประชาสมัพนัธ์ผา่นช่องทางต่างๆ มากข้ึน  

  จากการวิเคราะห์อุตสาหกรรม พบว่า 
ภยัคุกคามท่ีมีผลต่อธุรกิจในระดบัมาก คือ ภยัคุกคาม
จากอ าน าจต่ อรองของผู ้ ซ้ื อและการแข่ งขัน ใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน เน่ืองจากลูกคา้มีอ านาจในการ
ตดัสินใจท่ีจะเลือกใช้บริการกับธนาคารใดก็ได้ โดย
ปัจจุบนัมีการแข่งขนัสูงมาก ธนาคารจึงตอ้งมีการท ากล
ยุทธ์การตลาดเชิงรุกเน้นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์
เพ่ือให้ลูกค้ารู้จักผลิตภัณฑ์มากข้ึน ส่วนด้านภัยจาก
คู่แข่งของธนาคารท่ีจะเขา้มาใหม่มีระดบัความรุนแรง
ต ่าเน่ืองจากตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง อ านาจต่อรองของผูข้าย
มีนอ้ย ภยัคุกคามจากสินคา้ทดแทนต ่า  
 2.2  การวเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค (SWOT Analysis)  

1) ปัจจัยภายใน  เป็นการวิเคราะห์จุด
แขง็และจุดอ่อน ดงัน้ี 
 จุดแข็ง  
  (1) ธนาคารออมสิน สาขามัญจาคี รี  เป็น
ธนาคารแห่งแรก ในต าบลกุดเค้า อ าเภอมัญจาคี รี 
จงัหวดัขอนแก่น มีความน่าเช่ือถือมายาวนาน 

(2) ใตอ้าคารธนาคารออมสิน สาขามญัจาคีรีมี
ท่ีจอดรถจ านวนมาก 

(3) พนักงานส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนท่ีจะ
คุน้เคยและรู้จกัลูกคา้เป็นอยา่งดี  

(4) เน่ืองจากเป็นสาขาภายในตวัอ าเภอมญัจา
คีรี สามารถรองรับอ าเภอเลก็ๆ ใกลเ้คียงไดเ้พ่ิมเติม  
 จุดอ่อน  
  (1) ไม่มีงบประมาณสนับสนุนให้พนักงาน
ท าการตลาดเชิงรุกไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
  (2) พนักงานของสาขามีจ านวนจ ากัด ไม่
เพียงพอในการท าการตลาดเชิงรุก 

2) ปัจจัยภายนอก วิเคราะห์ เพื่ อหาโอกาสและ
อุปสรรคท่ีมีผลกระทบต่อการท างาน ดงัน้ี 

 โอกาส  
  (1)   ตลาดสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัมีแนวโนม้เติบโต
สูงข้ึนในอนาคต 

(2) ผูบ้ริโภคตอ้งการมีบา้นท่ีอยูอ่าศยัเป็นของ
ตนเองมากข้ึน 

(3) รัฐบาลมีนโยบายสนบัสนุนการซ้ือบา้นท่ี
อยูอ่าศยัของประชาชน โดยการลดดอกเบ้ียสินเช่ือเพ่ือท่ี
อยูอ่าศยัลง 
 อุปสรรค  
  (1) การตลาดมีการแข่งขนัรุนแรงมากข้ึน 
  (2) มีธนาคารคู่แข่งหลายแห่ง 
  (3) ผูบ้ริโภคชะลอการใชจ่้าย 
 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
พบว่า ธุรกิจสินเช่ือเคหะและสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัย มี
โอกาสสนับสนุนความตอ้งการของผูบ้ริโภคได้อีกมาก 
โดยการท าการตลาดเชิงรุกให้มากข้ึน และจากจุดแข็งจะ
เห็นวา่การเป็นธนาคารแห่งแรกของอ าเภอมญัจาคีรี สร้าง
ความน่าเช่ือถือความเช่ือมั่นต่อผู ้บริโภคได้มาก เม่ือ
พิจารณาถึงโอกาสท่ีไดจ้ากภายนอกและจุดแข็งของธุรกิจ
สามารถสร้างกลยทุธ์ ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัได ้ 
 
3.  ก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดในการเพิ่มยอดสินเช่ือ
เคหะ ธนาคารออมสิน สาขามญัจาครีี จงัหวดัขอนแก่น 
  1)  โครงการเข้าถึงหน่วยงานราชการใน
พื้นที ่
  หลกัการและเหตุผล 
  จากการศึกษ าปั จจัย ท่ี มี อิท ธิพลต่ อการ
ตดัสินใจเลือกสินเช่ือเคหะ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม
ให้ความส าคญักบัด้านผลิตภณัฑ์และบริการมากท่ีสุด 
โดยเฉพาะเร่ืองความชดัเจนของเง่ือนไขในการอนุมติั
สินเช่ือ และจากการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการ
สินเช่ือเคหะ พบว่า ส่วนใหญ่มีการหาข้อมูลเก่ียวกับ
เง่ือนไขต่างๆ ของธนาคารในการกู้ก่อนตัดสินใจใช้
บ ริก าร สิน เช่ื อ เคห ะ  เช่น  อัต ราดอก เบ้ี ย  มี ก าร
เปรียบเทียบเง่ือนไขการกู้ของธนาคารออมสินกับ
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ธนาคารอ่ืน แต่ส่วนใหญ่ก็มีความต้องการเป็นลูกค้า
สินเช่ือเคหะของธนาคารออมสิน จึงเป็นโอกาสท่ีจะ
ประชาสัมพนัธ์ให้เขา้ถึงหน่วยงานราชการในพ้ืนท่ี เพ่ือ
ได้กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นข้าราชการมากข้ึน และผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ก็เป็นขา้ราชการ (แบบสอบถาม
ส่วนท่ี 1 ข้อ 4 อาชีพ) ก าลังซ้ือก็จะมีมากข้ึน ท าให้
สามารถเพ่ิมยอดสินเช่ือเคหะได ้ทั้งน้ีจากการวิเคราะห์ 
PESTE Analysis จะเห็นวา่มีนโยบายของรัฐบาลในการ
เพ่ิมเงินเดือน 4% ให้กับข้าราชการอีกด้วย และบาง
หน่วยงานมีสวสัดิการเบิกค่าเช่าบา้นได ้
  วตัถุประสงค์ 
  เพ่ื อประชาสัมพัน ธ์ให้ เข้าถึงห น่วยงาน
ราชการในพ้ืนท่ี ให้ขา้ราชการสามารถกู้สินเช่ือเคหะ
เพ่ิมมากข้ึน  
  กลุ่มเป้าหมาย 
  ขา้ราชการในพ้ืนท่ีอ าเภอมญัจาคีรี และอ าเภอ
ใกลเ้คียง 
  วธีิด าเนินการ 

- ออกพ้ืนท่ีตามหน่วยงานงานราชการใน
พ้ืนท่ีใกลเ้คียง เช่น โรงพยาบาล สถานีต ารวจ เทศบาล 
เป็นต้น เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการท่ีสนใจกู้
สิน เช่ือ เคหะ  ได้ รับข้อ มูลข่ าวสาร  รวมถึงมีการ
เปรียบเทียบดอกเบ้ีย ของธนาคารออมสิน ให้ เห็น
ชดัเจนมากยิง่ข้ึน 

- ส่งเอกสารประชาสัมพนัธ์การกู้สินเช่ือ
เคหะใหห้น่วยงานราชการอยา่งต่อเน่ือง  

- แจ้งช่องทางการติดต่อท่ีสามารถติดต่อ
ไดอ้ยา่งรวดเร็วใหก้บักลุ่มเป้าหมาย 
  ผู้รับผดิชอบโครงการ 
  ผูช่้วยผูจ้ดัการสาขาดา้นสินเช่ือ ธนาคารออม
สิน สาขามญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น 
  ผู้ร่วมโครงการ 
  พนักงานด้านสินเช่ือ ธนาคารออมสิน สาขา
มญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น 
 

  ระยะเวลาด าเนินงาน 
  ระยะยาว ปีงบประมาณ 2559  
  ระยะสั้ น  12 ม.ค . 2559, 12 เม .ย. 2559, 12 
ก.ค. 2559, 11 ต.ค. 2559 
  งบประมาณ  
  เบ้ียเล้ียงพนักงาน 3,200 บาท ต่อปี (พนักงาน
ขบัรถ 1 คน เจา้หนา้ท่ี 3 คน) 
  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
  มีลูกค้ากลุ่มข้าราชการมาใช้บริการสินเช่ือ
เคหะของธนาคารออมสิน สาขามัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น เพ่ิมมากข้ึน 
 2) โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกหมู่บ้าน
จดัสรร 
 หลกัการและเหตุผล  
  จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการ
แข่งขนั พบว่า ภยัคุกคามท่ีมีผลต่อธุรกิจในระดบัมาก 
คือ ภัยคุกคามจากอ านาจต่อรองของผู ้ซ้ือและการ
แข่งขนัในอุตสาหกรรมเดียวกนั เน่ืองจากลูกคา้มีอ านาจ
ในการตดัสินใจท่ีจะเลือกใชบ้ริการกบัธนาคารใดก็ได ้
โดยปัจจุบันมีการแข่งขันสูงมาก และการวิเคราะห์ 
SWOT Analysis มีโอกาสสนับสนุนความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคไดอี้กมาก เน่ืองจากตลาดสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัมี
แนวโน้มเติบโตสูงข้ึนในอนาคต ผูบ้ริโภคตอ้งการมี
บา้นท่ีอยูอ่าศยัเป็นของตนเองมากข้ึน หากท าการตลาด
เชิงรุก โดยการเขา้ถึงโครงการหมู่บา้นจดัสรรต่างๆ ใน
เขตอ าเภอมญัจาคีรี และอ าเภอใกลเ้คียงได้ ก็จะท าให้
ผูบ้ริโภคท่ีเดินเขา้ไปเลือกซ้ือบา้น ไดข้อ้มูลดา้นสินเช่ือ
เคหะจากโครงการนั้นๆด้วย อีกทั้ งจากแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่บุคคลท่ีเป็นผูต้ดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการ
สินเช่ือเคหะของธนาคารฯ  และบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อ
การเลือกใช้บริการสินเช่ือเคหะของธนาคารฯ  คือ ตัว
ของผูบ้ริโภคเอง ถา้ธนาคารมีขอ้มูลท่ีชดัเจนและเขา้ถึง
ได้ง่าย ก็จะสามารถเพ่ิมจ านวนผูม้าใช้บริการสินเช่ือ
เคหะมากข้ึนดว้ย 
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  วตัถุประสงค์ 
  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงผู ้บริโภคท่ีมา
เยี่ยมชมโครงการจัดสรรต่างๆในพ้ืนท่ี ให้สามารถ
ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีทั่วถึงและชดัเจน ไดแ้ก่ เอกสาร
การกู ้อตัราดอกเบ้ีย ของธนาคารออมสิน 
  กลุ่มเป้าหมาย 
  ประชาชนท่ีมาเยี่ยมชมศูนย์ขายบ้าน และ
โครงการจัดสรรต่างๆ ในพ้ืนท่ีอ าเภอมัญจาคีรี และ
อ าเภอใกลเ้คียง 
  วธีิด าเนินการ 

- เตรียมเอกสารประชาสมัพนัธ์ดา้นสินเช่ือ
เคหะ ธนาคารออมสิน 

- ส ารวจศูนย์ข ายบ้ าน  และโครงการ
จดัสรรต่างๆในพ้ืนอ าเภอมญัจาคีรี และอ าเภอใกลเ้คียง  

- ประสานงานกับ ศูนย์ขายบ้าน  และ
โครงการจดัสรรต่างๆ เพ่ือน าเอกสารประชาสมัพนัธ์ไป
น าเสนอ และฝากไวท่ี้โครงการ 
  ผู้รับผดิชอบโครงการ 
  ผูช่้วยผูจ้ ัดการสาขาด้านสินเช่ือ ธนาคารออม
สิน สาขามญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น 
  ผู้ร่วมโครงการ 
  พนักงานด้านสินเช่ือ ธนาคารออมสิน สาขา
มญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น 
  ระยะเวลาด าเนินงาน 
  ระยะยาว  ปีงบประมาณ 2559  
  ระยะสั้ น  9 ก.พ. 2559, 10 พ.ค. 2559, 9 ส.ค. 
2559, 8 พ.ย. 2559 
  งบประมาณ  
  เบ้ียเล้ียงพนักงาน 3,200 บาท ต่อปี (พนักงาน
ขบัรถ 1 คน เจา้หนา้ท่ี 3 คน) 
  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
  มีลูกคา้ท่ีมาจากโครงการหมู่บ้านจัดสรร มา
ใชบ้ริการสินเช่ือเคหะของธนาคารออมสิน สาขามญัจา
คีรี จงัหวดัขอนแก่น เพ่ิมมากข้ึน 
  

  3)  โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการ
ส่ือสาร 
  หลกัการและเหตุผล 
  จากการศึกษ าปั จจัย ท่ี มี อิท ธิพลต่ อการ
ตัดสินใจเลือกสินเช่ือเคหะ ปัจจัยด้านบุคลากร ให้
ความส าคญัวา่พนักงานตอ้งมีการติดต่อส่ือสาร อธิบาย
อย่างถูกต้อง  เข้าใจ ง่ายและน่ าเช่ือ ถือ  ส่ วนด้าน
กระบวนการให้บริการ ก็ให้ความส าคัญกับระเบียบ 
ขั้นตอน เง่ือนไขในการท าสัญญาไม่ยุง่ยาก และมีความ
ยืดหยุน่ จึงเป็นโอกาสให้ธนาคารไดอ้อกไปส่ือสารกบั
ลูกคา้ให้เขา้ใจมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากจุดแข็งของธนาคาร
คือเป็นธนาคารแห่งแรกของอ าเภอมญัจาคีรี มีช่ือเสียง
และความน่าเช่ือถืออยูแ่ลว้ เพียงแต่ตอ้งประชาสัมพนัธ์
และส่ือสารกบัลูกคา้ใหม้ากข้ึน ไม่วา่จะเป็นการออกบูท
ประชาสัมพนัธ์ตามสถานท่ีต่างๆท่ีมีผูค้นจ านวนมาก 
เช่น ตลาด หรืองานเทศกาลประจ าปีต่างๆของอ าเภอ 
ดังนั้ นการออกไปพูดคุยกับลูกค้ามากข้ึน จะท าให้
ผูบ้ริโภครับทราบข้อมูลข่าวสารของธนาคารมากข้ึน 
และ เขา้ใจเง่ือนไขต่างๆ ของการขอกูสิ้นเช่ือเคหะได้
มากข้ึน สามารถสอบถามไดข้อ้มูลไดท้นัที   
  วตัถุประสงค์ 
  เพื่อประชาสัมพนัธ์และส่ือสารให้ประชาชน
ในพ้ืนท่ี สามารถรับขอ้มูลข่าวสารดา้นสินเช่ือเคหะของ
ธนาคารออมสิน ไดง่้ายและทัว่ถึงมากข้ึน 
  กลุ่มเป้าหมาย 
  ประชาชนในพ้ืนท่ีอ าเภอมญัจาคีรี และอ าเภอ
ใกลเ้คียง  
  วธีิด าเนินการ 

- เตรียมเอกสารประชาสมัพนัธ์ดา้นสินเช่ือ

เคหะ ธนาคารออมสิน 

- ออกบูทประชาสัมพนัธ์ตามตลาด และ

งานเทศกาลประจ าปีต่างๆของอ าเภอมัญจาคีรี และ

อ าเภอใกลเ้คียง 

-  
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  ผู้รับผดิชอบโครงการ 
  ผู ้ช่วยผู ้จัดการสาขาด้านสินเช่ือ ธนาคาร    
ออมสิน สาขามญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น 
  ผู้ร่วมโครงการ 
  พนักงานด้านสินเช่ือ ธนาคารออมสิน สาขา
มญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น 
  ระยะเวลาด าเนินงาน 
  ระยะยาว ปีงบประมาณ 2559  
  ระยะสั้ น 8 มี.ค. 2559, 7 มิ.ย. 2559, 13 ก.ย. 
2559, 13 ธ.ค. 2559 
  งบประมาณ  
  เบ้ียเล้ียงพนักงาน 3,200 บาท ต่อปี (พนักงาน
ขบัรถ 1 คน เจา้หนา้ท่ี 3 คน)  
  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
  มีลูกคา้มาใช้บริการสินเช่ือเคหะของธนาคาร
ออมสิน สาขามญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น เพ่ิมมากข้ึน 
  จะเห็นได้ว่าจากการศึกษาสามารถก าหนดกล
ยุทธ์ในการเพ่ิมยอดสินเช่ือเคหะ ธนาคารออมสิน สาขา
มญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น ไดจ้ านวน 3 โครงการ ดงัน้ี     
  1) โครงการเข้าถึงหน่วยงานราชการในพ้ืนท่ี
  2) โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกหมู่บ้าน
จดัสรร   
  3) โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการ
ส่ือสารโดยใชง้บประมาณของสาขาเป็นเงินทั้งส้ิน 9,600 
บาท (เกา้พนัหกร้อยบาทถว้น)  
  
อภิปรายและสรุปผลการศึกษา 
  การศึกษาการวางแผนกลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมยอด
สินเช่ือเคหะ ธนาคารออมสิน สาขามญัจาคีรี  จังหวดั
ขอนแก่น เป็นการศึกษาศึกษาพฤติกรรม และปัจจยัท่ีมี
อิท ธิพลต่อการตัด สินใจ เลือกสิน เช่ือ เคหะ ของ
ประชาชนอ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น เพ่ือน ามา
ก าหนดแผนกลยทุธ์เพ่ิมยอดสินเช่ือเคหะ ธนาคารออม
สิน สาขามญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจเลือกสินเช่ือเคหะ ดา้นผลิตภณัฑ์และ

บริการ คือ เง่ือนไขในการอนุมัติสินเช่ือชัดเจน ด้าน
ราคา คือ ระยะเวลาหรือจ านวนงวดในการผ่อนช าระ
เหมาะสม ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย คือ ท าเลท่ีตั้ ง
ของธนาคารใกลท่ี้พกัหรือท่ีท างาน  ด้านการส่งเสริม
การตลาด คือ มีการใหสิ้ทธิพิเศษ ส่วนลด อตัราดอกเบ้ีย
พิเศษ ด้านบุคลากร คือ พนักงานมีการติดต่อส่ือสาร 
อธิบายอย่างถูกต้อง เข้าใจง่ายและน่าเช่ือถือ ด้าน
กระบวนการใหบ้ริการ คือ ระเบียบ ขั้นตอน เง่ือนไขใน
การท าสัญญาไม่ยุ่งยาก และมีความยืดหยุ่น ด้านการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ คือ มีอุปกรณ์
และเคร่ืองมือท่ีทันสมัย สอดคลอ้งกับการศึกษาของ
เถลิงศักด์ิ (2553) ท่ีท าการศึกษากลยุทธ์การเพ่ิมยอด
สินเช่ือท่ีอยู่อาศยั ธนาคาร ทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 
สาขาขอนแก่น ผลการศึกษา ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
คือ การอนุมัติวงเงินสินเช่ือและยอดการช าระเงิน
เหมาะสม ดา้นราคา คือ อตัราดอกเบ้ียในการผ่อนช าระ
ต ่า ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย คือ สามารถหักค่างวด
ผ่อนช าระอัตโนมัติผ่านบัญชีออมทรัพย์ ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด คือ การประชาสัมพนัธ์ การโฆษณา
ตามส่ือต่างๆ ด้านบุคลากร คือ พนักงานมีมนุษย
สัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ ดา้นกระบวนการให้บริการ คือ มี
การให้บริการท่ีไดม้าตรฐาน ถูกตอ้ง แม่นย  า ด้านการ
สร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  คือ สถานท่ี
ท างานสะอาด มีอุปกรณ์และเค ร่ืองมือท่ีทันสมัย 
สอดคล้องกับการศึกษาของ แสงทิพย์ (2552) ท่ี
ท าการศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดในการขยายสินเช่ือ
เพ่ือท่ีอยูอ่าศยัธนาคารพฒันาไทย จ ากดั (มหาชน) สาขา
ขอนแก่น ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยท่ี มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัท่ีส าคญัท่ีสุด
คืออตัราดอกเบ้ีย วงเงินสินเช่ือในสัดส่วนร้อยละ 100 
ของมูลค่าบ้าน การบริการท่ีดี จากการศึกษาสามารถ
ก าหนดกลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมยอดสินเช่ือเคหะ ธนาคารออม
สิน  สาขามัญจาคี รีจังหวัดขอนแก่นได้จ านวน  3 
โครงการ คือ 1) โครงการเขา้ถึงหน่วยงานราชการใน
พ้ืนท่ี 2) โครงการเขา้ถึงศูนยข์ายบา้น และ 3) โครงการ
ป ระช าสั ม พัน ธ์ เชิ ง รุ ก และก าร ส่ื อส ารโด ยใช้
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งบประมาณของสาขาเป็นเงินทั้งส้ิน 9,600 บาท (เกา้พนั
หกร้อยบาทถว้น) คาดว่า หากด าเนินการตามแผนกล
ยทุธ์ในการเพ่ิมยอดสินเช่ือเคหะ ธนาคารออมสิน สาขา
มญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น ในปี 2559 ธนาคารออมสิน 
สาขามัญจาคีรี จังหวดัขอนแก่น จะมียอดการอนุมัติ
สินเช่ือเคหะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 จากผลการด าเนินงานปี 
2558 เป็นจ านวนเงิน 24,480,000 บาท 
 
ข้อเสนอแนะ 

 1.  ข้อเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังนี ้
  เน่ืองจากธุรกิจธนาคารการด าเนินกล
ยทุธ์ต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะถูกก าหนดมาจากส านกังาน
ใหญ่และตอ้งด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว ้ส่วนกล
ยทุธ์ท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ี จะน ามาใชเ้ฉพาะสาขา
มญัจาคีรี จังหวดัขอนแก่น เท่านั้น เพ่ือให้สาขามียอด
การอนุมติัสินเช่ือเคหะในปี 2559 เพ่ิมข้ึนจากปี 2558 
ทั้งน้ีทางสาขาควรจดัท าแผนปฏิบัติการเพ่ือรองรับกล
ยทุธ์จากการศึกษาคร้ังน้ีให้สามารถน ามาใชไ้ดอ้ยา่งเป็น
รูปธรรมและเพ่ิมยอดการมาใชบ้ริการสินเช่ือได้อย่าง
แทจ้ริง  

2.  ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
  ควรมีการศึกษาความตอ้งการและความ
พึงพอใจของผู ้ใช้บริการปัจจุบันของสินเช่ือเคหะ 
เพ่ือใหส้ามารถก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดไดต้รงตาม
ความต้องการของลูกค้ามากยิ่ง ข้ึน  ควรเพ่ิมก ลุ่ม
ประชากรในการส ารวจพฤติกรรม และปัจจัยท่ี มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกสินเช่ือเคหะ ของอ าเภอ
ใกลเ้คียงท่ีไม่มีสาขาของธนาคารออมสินอยู ่เพ่ือน ามา
จดัท ากลยทุธ์เพ่ิมเติมต่อไป 
 
กติตกิรรมประกาศ 
 การศึกษาน้ีส าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาเป็น
อย่างยิ่งจาก อาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระ ท่ีกรุณาให้
ค  าแนะน าท่ีมีคุณค่าและประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษา 
ขอขอบคุณธนาคารออมสินท่ีเห็นความส าคัญในการ
พัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน โดยมอบ

ทุนการศึกษาต่อระดบัปริญญาโท เพ่ือน าความรู้มาพฒันา
องค์กร  ขอขอบคุณครอบครัว ท่ีเป็นก าลงัใจท่ีส าคญั มี
ส่วนผลักดันให้เกิดความส าเร็จในคร้ังน้ี  ขอขอบคุณ
อาจารย ์และเพื่อนๆ วิทยาลยับณัฑิตศึกษาการจดัการ ท่ีมี
ส่วนเก่ียวขอ้งท าให้การศึกษาน้ีเรียบร้อยสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
ในท้ายน้ี  หากผลงานการศึกษาน้ี  มี คุณค่ าและก่อ
ประโยชน์อันใดแก่วงวิชาการ รวมทั้ งผูท่ี้สนใจ ขอให้
คุณค่าและประโยชน์นั้น เป็นดั่งพรประเสริฐ อ านวยให้
แด่ทุกท่าน จงประสบแต่ความสุขตลอดไป 
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