HMP10-1
การวางแผนกลยุทธ์ การเพิม่ ยอดสิ นเชื่ อเคหะ ธนาคารออมสิ น สาขามัญจาคีรี
จังหวัดขอนแก่ น
Strategy for Increasing Volume of the Housing Loans of Government Savings Bank, Mancha Khiri
Branch, Khon Kaen Province
เฉลิมเกียรติ แสงอรุ ณ (Chalermkiat Saeng-arun)* พงษ์ธร สุวรรณธาดา (Pongthorn Sawantada) **
บทคัดย่ อ
การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกสิ นเชื่อเคหะ และ
กาหนดแผนกลยุทธ์เพิ่มยอดสิ นเชื่ อเคหะ ธนาคารออมสิ น สาขามัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น พบว่า พฤติกรรมการใช้
บริ การสิ นเชื่อเคหะ ส่ วนใหญ่มีวตั ถุประสงค์เพื่อปลูกสร้างหรื อต่อเติมซ่อมแซมอาคารบนที่ดินของตัวเองหรื อคู่สมรส
ตนเองเป็ นผูต้ ดั สิ นใจและมี อิทธิ พลต่อการเลือกใช้บริ การสิ นเชื่ อเคหะ ทราบข้อมูลสิ นเชื่ อเคหะของธนาคารฯ จาก
ประสบการณ์ของตนเอง สะดวกเข้ามาติดต่อขอใช้บริ การสิ นเชื่อในช่วงเที่ยง เหตุผลที่เลือกใช้บริ การสิ นเชื่อเคหะของ
ธนาคารออมสิ น คือ อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม ระยะเวลาที่ตอ้ งการผ่อนชาระหนี้คือ 26-30 ปี ระยะเวลาที่ธนาคาร
ควรพิจารณาอนุมตั ิสินเชื่อคือ ไม่เกิน 15 วัน จานวนวงเงินที่ตอ้ งการคือ 2,000,001-2,500,000 บาท มีการหาข้อมูลของ
ธนาคารก่อนตัดสิ นใจ ข้อมูลที่ศึกษา คือ อัตราดอกเบี้ย มีการเปรี ยบเทียบเงื่อนไขการกูก้ บั ธนาคารอื่น ปั จจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสิ นใจเลือกสิ นเชื่ อเคหะ พบว่า ด้านที่ มีความสาคัญ มากที่ สุด คือ ด้านผลิ ตภัณฑ์และบริ การ และสามารถ
กาหนดแผนกลยุทธ์เพิ่มยอดสิ นเชื่อเคหะ ได้จานวน 3 โครงการ ดังนี้ 1)โครงการเข้าถึงหน่ วยงานราชการในพื้นที่ 2)
โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุ กหมู่บา้ นจัดสรร และ 3) โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุ กและการสื่ อสาร
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.
คาสาคัญ : สิ นเชื่อเคหะ กลยุทธ์การเพิ่มยอด
Key Words : Housing loans, strategy for increasing
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HMP10-2
บทนา
สภาวะเศรษฐกิ จ ในประเทศไทยปี 2557 มี
แนวโน้มขยายตัวขึ้นเรื่ อยๆ สถาบันการเงิ นจึ งต้องมีการ
ปรั บ ปรุ ง วางแผนกลยุ ท ธ์ เพื่ อ พั ฒ นารู ปแบบการ
ดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ องไว้รองรับสภาวะการแข่งขันทาง
ธุ รกิ จในด้านต่างๆ การให้สินเชื่ อแก่บุคคลทั่วไปหรื อผู ้
ประกอบธุรกิจรายใหม่และรายย่อยก็เช่นกัน การเพิ่มขึ้น
ของจานวนประชากรภายในประเทศ การย้ายถิ่นฐานเข้า
มาภายในประเทศก็มีแนวโน้มที่สูงขึ้นเรื่ อยๆ ไม่วา่ จะเพื่อ
การอยูอ่ าศัยหรื อเพื่อประกอบธุรกิจภายในประเทศ
ปั จจุบนั สภาวะเศรษฐกิ จด้านอสังหาริ มทรัพย์
มีการเติบโตอย่างต่อเนื่ อง มีการซื้ อขายจับจองที่อยูอ่ าศัย
ในพื้ นที่ ต่างๆ ของประเทศ ซึ่ งสามารถแบ่ งเป็ นความ
ต้องการที่ อยู่อาศัยตามถิ่ นฐานที่ อยู่ของครอบครั วเดิ ม
ความต้องการที่ อยู่อาศัยตามสถานที่ ประกอบธุ รกิ จ การ
ขยายกิ จ การ เป็ นต้ น ในการจั บ จองที่ อยู่ อ าศั ย นั้ น
แน่ นอนในสภาวะเศรษฐกิ จที่ เติบโตขึ้นเรื่ อยๆ ค่าครอง
ชี พที่ สูงขึ้ น ก็ส่ งผลให้ราคาซื้ อขายค่ อนข้างสู งตามไป
ด้วยเช่ นกัน การที่ กลุ่มลูกค้าในปั จจุ บันจะสามารถซื้ อ
อสังหาริ มทรั พย์มาเป็ นของตนเองก็ ไม่ ใช่ เรื่ องง่ าย จึ ง
เป็ นช่ องทางให้แก่สถาบันการเงิ น การธนาคารเข้ามามี
ส่ วนในการให้ บ ริ ก ารด้านสิ น เชื่ อ เพื่ อ ซื้ อ สร้ างหรื อ
ปรับปรุ งที่อยูอ่ าศัยตามความต้องการของลูกค้า
ธนาคารออมสิ น ในปั จจุ บันประกอบกิ จการ
เป็ นนิ ติบุคคล เป็ นรัฐวิสาหกิจ ในรู ปของสถาบันการเงิน
ที่ มีรัฐบาล เป็ นประกัน สังกัด กระทรวงการคลัง ดาเนิ น
กิ จการภายใต้ “พระราชบัญ ญัติ ธนาคารออมสิ น พ.ศ.
2489” มี การบริ ห ารงานโดยอิ สระ ภายใต้การควบคุ ม
ข อ งค ณ ะ ก ร ร ม ก าร ซึ่ ง ไ ด้ รั บ ก าร แ ต่ ง ตั้ งจ าก
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง เริ่ มดาเนินธุรกิจในรู ป
ธนาคาร ออมสิ น ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2490 และคาว่า
“คลังออมสิ น” ก็ได้เปลี่ยน เป็ นคาว่า “ธนาคารออมสิ น”
ธนาคารออมสิ น สาขามั ญ จาคี รี จั ง หวัด
ขอนแก่น ตั้งอยู่ที่ ตาบลกุดเค้า อาเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่ น โดยตาบลกุดเค้า มี ประชากรทั้งสิ้ น 11,989
คน ในจ านวนมี ป ระชากรที่ มี อ ายุร ะหว่าง 20 – 65 ปี
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จ านวน 6,257 คน (ศู น ย์ข ้อ มู ล ประเทศไทย, 2558)
ธนาคารออมสิ น สาขามัญ จาคี รี แ บ่ ง การด าเนิ น งาน
ออกเป็ น 2 ด้าน คื อ 1) บริ การด้านสิ น เชื่ อ ซึ่ งสามารถ
แบ่ งออกเป็ น การให้สินเชื่ อเพื่อพัฒ นาชนบท การให้
สิ นเชื่ อธุรกิ จ SME การให้สินเชื่ อแก่โครงการนโยบาย
รัฐ สิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย สิ นเชื่อสาหรับข้าราชการและ
ลูกจ้างในหน่ วยงานรัฐบาลและเอกชน 2) บริ การด้าน
เงินฝาก เช่น เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากเผื่อเรี ยก เงิน
ฝากประจา เงิ นฝากเผื่อเรี ยกพิเศษ สลากออมสิ น และ
เงิ น ฝากสงเคราะห์ ชีวิต บริ ก ารด้านการเงิ น อื่ น ๆ เช่ น
บริ การโอนเงินต่างธนาคาร บริ การชาระค่าบริ การต่างๆ
บริ การแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่างประเทศ เป็ นต้น ซึ่ งผล
การดาเนิ นงานธนาคารออมสิ น สาขามัญจาคีรี ปี 2557
เท่ากับ 32.93 ล้านบาท และปี 2558 เท่ ากับ 20.40 ล้าน
บาท (ธนาคารออมสิ น สาขามัญจาคีรี, 2558)
ดังนั้นจากเหตุผลที่ กล่าวมา การแข่งขันของ
ธนาคารที่ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองพัฒนาการ
ให้บริ การสิ นเชื่อให้ดีข้ ึนเรื่ อยๆ เพื่อสนองความต้องการ
ของลู ก ค้าที่ ต ้อ งการเลื อ กใช้บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ ที่ ดี ที่ สุ ด
การศึ ก ษาพฤติ ก รรมและปั จจัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจเลือกสิ นเชื่ อเคหะ ของธนาคารออมสิ น สาขา
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ของลูกค้า จึ งมีความสาคัญ
อันจะนาไปสู่ การปรับปรุ งพัฒนาให้บริ การสิ นเชื่อของ
ธนาคารต่อไป และกาหนดแผนกลยุทธ์เพิ่มยอดสิ นเชื่อ
เคหะ ธนาคารออมสิ น สาขามัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
เพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้ าหมายของธนาคาร
วัตถุประสงค์ การศึกษา
1. เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรม และปั จจั ย ที่ มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กสิ น เชื่ อ เคหะ ของ
ประชาชนในเขตอาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
2. เพื่อกาหนดแผนกลยุทธ์เพิ่มยอดสิ นเชื่ อ
เคหะ ธนาคารออมสิ น สาขามัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

HMP10-3
วิธีการศึกษา
1. การศึ กษาพฤติกรรม และปั จจัยที่มีอิทธิ พ ลต่ อการ
ตัดสิ นใจเลือกสิ นเชื่ อเคหะ ของประชาชนอาเภอมัญจา
คีรี จังหวัดขอนแก่ น
ทาการศึ กษาโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บ
รวบ รวม ข้ อ มู ล ขอ งลู ก ค้ า เกี่ ยวกั บ ข้ อ มู ลทั่ ว ไป
พฤติ กรรมการใช้บ ริ การสิ น เชื่ อเคหะ และปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือก
สิ น เชื่ อ เคหะ ใน 7 ด้าน (7P) ได้แก่ 1) ด้านผลิ ตภัณ ฑ์
(Product) 2) ด้านราคา (Price) 3) ด้านช่ อ งทางการจัด
จ าห น่ าย (Place) 4) ด้ า น การส่ งเส ริ ม ก ารต ล าด
(Promotion) 5) ด้ า นกระบวนการ (process) 6) ด้ า น
บุคลากร (People) 7) ด้านกายภาพ (Physical Evidence)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษา คื อ บุ ค คลที่ มี
ความต้องการใช้หรื อเคยใช้สินเชื่อเคหะ ในเขตควบคุม
ของธนาคารออมสิ น สาขามัญจาคีรี ที่ มีอายุระหว่าง 20
– 65 ปี ซึ่ งไม่ท ราบจานวนประชากรที่ แท้จริ ง โดยใน
เขตอาเภอมัญจาคีรี มีจานวนประชากรประมาณ 6,257
คน (ศูน ย์ขอ้ มูลประเทศไทย, 2558) ใช้วิธีการกาหนด
ขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งโดยใช้ ต ารางของ Krejcie and
Morgan (กั ล ยา, 2542) เนื่ อ งจากไม่ ท ราบ จ าน วน
ประชากรที่ แ น่ น อน โดยประมาณการจากจ านวน
ประชากรในเขตอาเภอมัญ จาคี รี ที่ มีอายุระหว่าง 20 –
65 ปี มีจานวนประชากรประมาณ 6,257 คน ได้จานวน
361 ตัวอย่าง ในการส ารวจของการศึ กษาครั้ งนี้ จ ะท า
การเก็ บ ข้อ มู ล เป็ นจ านวน 400 ตัวอย่าง เพื่ อ ลดความ
คลาดเคลื่อน

ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน สถานภาพ และจานวน
สมาชิ กในครอบครัว ใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่า
ร้อยละ (Percentage)
ส่ ว นที่ 2 ข้อ มู ล เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมการใช้
บริ การสิ น เชื่ อเคหะ ใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่ า
ร้อยละ (Percentage)
ส่ ว นที่ 3 ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจ
เลือกสิ นเชื่อเคหะ ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เป็ นแบบสอบถาม
ปลายเปิ ด
2. การก าหนดแผนกลยุ ท ธ์ เพิ่ ม ยอดสิ นเชื่ อเคหะ
ธนาคารออมสิน สาขามัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่ น
น าผลการศึ ก ษาพฤติ ก รรม และปั จจั ย ที่ มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกสิ นเชื่อเคหะ มาวิเคราะห์
ร่ วมกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทัว่ ไป การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อ มทางการแข่ ง ขัน การวิ เคราะห์ ปั จ จัย
แวดล้อมภายใน การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุ ดอ่อน โอกาส
และอุปสรรค จากนั้นนาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในด้าน
ต่ างๆ มาประกอบกับ ข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการศึ ก ษา แล้ว
น ามาก าหนดเป็ นแผนกลยุท ธ์ ในการเพิ่ ม ยอดสิ น เชื่ อ
เคหะ ธนาคารออมสิ น สาขามัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
ต่อไป ดังนี้
1. วิ เ ค ราะห์ ปั จ จั ย แ วด ล้ อ ม ภ ายน อ ก
(External Environmental Analysis) ท าการวิ เ คราะห์
สิ่ งแวดล้อ มภายนอกอุ ต สาหกรรม โดยการวิเคราะห์
สภาพแวดล้ อ มทั่ ว ไป (PESTE Analysis) และการ
วิ เคราะห์ ก ารแข่ ง ขัน ในอุ ต สาหกรรม (Five Forces
Model)

เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
ได้แก่ แบบสอบถาม สาหรับกลุ่มเป้ าหมายในเขต
อ าเภอมั ญ จาคี รี จั ง หวัด ขอนแก่ น โดยข้ อ มู ล ใน
แบบสอบถามจะแบ่งเป็ นทั้งหมด 4 ส่วน คือ
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2. การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค (SWOT Analysis)

HMP10-4
3. กาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดในการเพิ่ม
ยอดสิ นเชื่ อ เคหะ ธนาคารออมสิ น สาขามัญ จาคี รี
จังหวัดขอนแก่น
ผลการศึกษา
1. ผลการศึ กษาพฤติกรรม และปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่ อ
การตัดสินใจเลือกสินเชื่ อเคหะ ของประชาชนอาเภอมัญจา
คีรี จังหวัดขอนแก่ น
1) ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล สถานภาพของ
บุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า
เพศ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ น
เพศชาย จานวน 271 คน คิดเป็ นร้อยละ 67.75 เป็ นเพศ
หญิง จานวน 129 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.25
อายุ ผูต้ อบแบบสอบถามกลุ่มที่มากที่สุด
มีอายุ 30 – 39 ปี จานวน 172 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.00
รองลงมาคือ อายุ 40 – 49 ปี จานวน 142 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 35.50 และ อายุ 20 – 29 ปี จ านวน 46 คน คิ ด เป็ น
ร้อยละ 11.50 ตามลาดับ
ระดั บ การศึ ก ษา ผู ้ต อบแบบสอบถาม
กลุ่ ม ที่ ม ากที่ สุ ด มี ร ะดับ การศึ ก ษาอยู่ใ นปริ ญ ญาตรี
จ านวน 160 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 40.00 รองลงมาคื อ
อนุปริ ญญา/ ปวส. หรื อเทียบเท่า จานวน 92 คน คิดเป็ น
ร้ อ ยละ 23.00 และ มัธยมศึ กษา/ ปวช. หรื อ เที ย บเท่ า
จานวน 61 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.25 ตามลาดับ
อาชี พ ผูต้ อบแบบสอบถามกลุ่ ม ที่ ม าก
ที่สุดมีอาชีพรับราชการ จานวน 167 คน คิดเป็ นร้อยละ
41.75 รองลงมาคื อ ค้าขาย/ ธุ รกิ จส่ วนตัว จานวน 119
คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 29.75 และ พนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ
จานวน 74 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.50 ตามลาดับ
ร า ย ไ ด้ เฉ ลี่ ย ต่ อ เดื อ น ผู ้ ต อ บ
แบบสอบถามกลุ่ ม ที่ ม ากที่ สุ ด มี รายได้เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น
10,001 – 20,000 บาท จ านวน 167 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ
41.75 รองลงมาคื อ 20,001 – 30,000 บาท จานวน 122
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คน คิดเป็ นร้อยละ 30.50 และมากกว่า 50,000 บาทขึ้ น
ไป จานวน 43 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.75 ตามลาดับ
สถานภาพ ผู ้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี
สถานภาพสมรส จานวน 290 คน คิดเป็ นร้อยละ 72.50
รองลงมาคือสถานภาพโสด จานวน 102 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 25.50
จานวนสมาชิ กในครอบครั ว ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่มีจานวนสมาชิ กในครอบครัว 3-5 คน จานวน
248 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.00 รองลงมาคือ น้อยกว่า 3 คน
จานวน 121 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.25 และ 6-8 คน จานวน
31 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.75 ตามลาดับ
2) ข้ อมู ลเกี่ยวกับ พฤติกรรมการใช้ บ ริ การ
สินเชื่ อเคหะ
วัตถุประสงค์ ในการใช้ บริการสิ นเชื่ อเคหะ
ของผูต้ อบแบบสอบถามกลุ่ มที่ มากที่ สุ ด คื อ เพื่ อปลู ก
สร้างหรื อต่อเติมซ่อมแซมอาคารบนที่ดินของตัวเองหรื อคู่
สมรส จานวน 152 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.00 รองลงมาคือ
ซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรื อห้องชุด จานวน 104 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 26.00 และซื้ อที่ ดินและปลูกสร้างอาคาร จานวน
73 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.25 ตามลาดับ
บุ ค คลที่ เป็ นผู้ ตั ด สิ น ใจในการเลื อ กใช้
บ ริ การสิ น เชื่ อเคห ะข อ งธน าคารฯ ข องผู ้ ต อ บ
แบบสอบถามส่วนใหญ่คือ ตนเอง จานวน 288 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 72.00 รองลงมาคือ คู่สมรส จานวน 81 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 20.25 และครอบครัวญาติพี่นอ้ ง จานวน 31 คน คิด
เป็ นร้อยละ 7.75 ตามลาดับ
บุ คคลที่ มีอิทธิ พลต่ อการเลื อกใช้ บริ การ
สิ นเชื่ อเคหะของธนาคารฯ ของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่ คื อ ตนเอง จ านวน 312 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 78.00
รองลงมาคือ คู่สมรส/ครอบครัวญาติพี่นอ้ ง จานวน 88 คน
คิดเป็ นร้อยละ 22.00 ตามลาดับ
แหล่ งทีท่ าให้ ทราบข้ อมูลสินเชื่ อเคหะของ
ธนาคารฯ ของผู ้ ต อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ คื อ
ประสบการณ์ ของตนเอง จานวน 213 คน คิดเป็ นร้อยละ
53.25 รองลงมาคือ พนักงานธนาคาร จานวน 162 คน คิด

HMP10-5
เป็ นร้อยละ 40.50 และเพื่อน/คนรู ้จกั จานวน 140 คน คิด
เป็ นร้อยละ 35.00 ตามลาดับ
ช่ วงเวลาทีส่ ะดวกเข้ ามาติดต่ อขอใช้ บริการ
ส่ วน งานสิ นเชื่ อเคหะของธน าคารฯ ของผู ้ ต อบ
แบบสอบถามกลุ่มที่มากที่สุด คือ ช่วงเที่ยง (12.00 - 13.00
น.) จานวน 161 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.25 รองลงมาคือ ช่วง
บ่ าย (13.00 - 15.30 น.) จ านวน 128 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ
32.00 และช่ วงสาย (10.00 - 12.00 น.) จานวน 72 คน คิ ด
เป็ นร้อยละ 18.00 ตามลาดับ
เหตุ ผลที่เลื อกใช้ บริ การสิ นเชื่ อเคหะของ
ธนาคารฯ ของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ คือ อัตรา
ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม จานวน 329 คน คิดเป็ นร้อยละ
82.25 รองลงมาคือ ธนาคารมีความน่าเชื่อถือ จานวน 169
คน คิดเป็ นร้อยละ 42.25 และทาเลที่ต้ งั ของธนาคารเด่นชัด
จานวน 141 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.25 ตามลาดับ
ระยะเวลาที่ต้องการผ่ อนชาระหนีธ้ นาคาร
ของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ คื อ 26-30 ปี จานวน
313 คน คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 78.25 รองลงมาคื อ 21-25 ปี
จานวน 72 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.00 และ16-20 ปี จานวน
15 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.75 ตามลาดับ
ระยะเวลาที่ธนาคารควรพิจารณาอนุ มัติ
สินเชื่ อให้ แล้ วเสร็จ ของผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ
ไม่ เกิ น 15 วัน จ านวน 285 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 71.25
รองลงมาคือ ไม่เกิน 30 วัน จานวน 58 คน คิดเป็ นร้อยละ
14.50 และน้อยกว่า 7 วัน จานวน 41 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ
10.25 ตามลาดับ
จานวนวงเงินสิ นเชื่ อเคหะที่ต้องการ ของ
ผู ้ต อบแบบสอบถามกลุ่ ม ที่ ม ากที่ สุ ด คื อ 2,000,0012,500,000 บาท จ านวน 143 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 35.75
รองลงมาคือ 1,500,001-2,000,000 บาท จานวน 80 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 20.00 และ1,000,001-1,500,000 บาท จานวน
64 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.00 ตามลาดับ
ส่ วนใหญ่ มีการหาข้ อมู ลเกี่ยวกับเงื่ อนไข
ต่ างๆ ของธนาคารในการกู้ก่อนตัดสิ นใจใช้ บริการสิ นเชื่ อ
เคหะ โดยข้ อมู ลที่ศึ กษาก่ อนตัดสิ นใจใช้ บริ การสิ นเชื่ อ
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เคหะ ของผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ อัตราดอกเบี้ย
จ านวน 329 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 82.25 รองลงมาคื อ
ระยะเวลาในการอนุ ม ัติสินเชื่ อ จานวน 202 คน คิ ดเป็ น
ร้อยละ 50.50 และค่างวดผ่อนช าระ จานวน 192 คน คิ ด
เป็ นร้อยละ 48.00 ตามลาดับ
3) ปั จจัยที่มีอิท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ ก
สินเชื่ อเคหะ
การศึ กษ าปั จจั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
ตัด สิ น ใจเลื อกสิ น เชื่ อเคหะ เป็ นการศึ กษาปั จ จัยส่ ว น
ป ระสมท างการต ลาด ใน 7 ด้ า น ได้ แ ก่ 1) ด้ า น
ผลิตภัณฑ์และบริ การ (Product) 2) ด้านราคา (Price) 3)
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) 4) ด้านการส่งเสริ ม
การตลาด (Promotion) 5) ด้ า นบุ ค ลากร (People) 6)
ด้านกระบวนการให้บริ การ (Process) และ 7) ด้านการ
สร้ า งและน าเสนอลั ก ษณะทางกายภาพ (Physical
Evidence) จากการศึ กษา พบว่า การให้ความสาคัญกับ
ปั จจั ย ส่ วน ป ระสม ท างการตลาดด้ า น ที่ มี ระดั บ
ความสาคัญมากที่ สุดคือคือ ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ
(𝑥̅ = 4.53) ด้ า นช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย (𝑥̅ = 4.48)
และด้านการส่งเสริ มการตลาด (𝑥̅ = 4.37)
2. การก าหนดแผนกลยุ ท ธ์ เพิ่ ม ยอดสิ นเชื่ อเคหะ
ธนาคารออมสิน สาขามัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่ น
ผลการวิ เคราะห์ สภาพแวดล้ อ มภายนอก
องค์ กร
มีผลการศึกษาดังนี้
1) การวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายนอก
(PESTE Analysis)
1.1) การวิ เคราะห์ แ รงผลั ก ดั น ด้ า น
การเมืองและกฎหมาย
นโยบายการขึ้นเงินเดื อนข้าราชการ 4%
สนับสนุนให้การบริ โภคภาคเอกชนสามารถขยายตัวได้
ต่อเนื่ อง ทาให้ประชาชนมีกาลังซื้ อมากขึ้น มีเงินเดื อน
มากขึ้ น ท าให้ ผูบ้ ริ โภคที่ มี ความต้องการซื้ อ บ้านเป็ น
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ของตนเองมี ก าลั ง ซื้ อเพิ่ ม มากขึ้ นโดยเฉพาะกลุ่ ม
ข้าราชการผูม้ ีเงินเดือน
1.2) การวิเคราะห์ แรงผลักดันทางด้าน
เศรษฐกิจ
ความไม่แน่ นอนของเศรษฐกิ จโลกยังมี
อยู่ ราคาพืชผลการเกษตรยังทรงตัวอยูใ่ นระดับต่า ภาวะ
หนี้ ครัวเรื อนอยู่ในระดับ สู ง (ศู น ย์พ ยากรณ์ เศรษฐกิ จ
และธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2558) ส่ งผลให้
ผูบ้ ริ โภคชะลอการใช้จ่ายเนื่ องจากสถานการณ์ภาระหนี้
ครัวเรื อน
1.3) การวิเคราะห์แรงผลักดันด้านสังคม
และวัฒนธรรม
ปั จ จุ บัน สั ง คมไทยแยกเป็ นครอบครั ว
เดี่ยวมากขึ้น และต่างก็ตอ้ งซื้ อบ้านส่ วนตัวเพื่ออยูอ่ าศัย
เป็ นครอบครั วเดี่ ยวมากขึ้ น ส่ งผลให้บ้านที่ อยู่อาศัยมี
ความต้องการมากขึ้น
1.4) การวิเคราะห์ แ รงผลักดัน ทางด้าน
เทคโนโลยี
ในปั จ จุ บัน การแข่ งขัน ด้านเทคโนโลยี
ในธุ รกิ จธนาคารมี การแข่งขันสู ง มี การนาเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ เข้า มาใช้ใ นธุ ร กิ จ ธนาคารอย่า งมากมาย เช่ น
เครื่ องฝากเงิ นอัตโนมัติ เครื่ องปรับสมุดอัตโนมัติ การ
ทาธุ รกรรมทางการเงิ นแบบออนไลน์ สะดวก รวดเร็ ว
ยิ่ง ขึ้ น ดัง นั้ น ธนาคารจึ ง ได้มี ก ารพัฒ นาโดยการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริ การธนาคารมากขึ้น เพื่อ
ทาให้มีความได้เปรี ยบในการแข่งขัน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกทาง
การตลาด สรุ ปได้ว่า สภาพแวดล้อมด้านการเมื องและ
กฎหมาย ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านเทคโนโลยี
มีผลกระทบในด้านบวกต่อธุรกิ จ ส่ วนด้านเศรษฐกิจ มี
ผลกระทบในด้านลบต่อธุรกิจ
2) การวิ เคราะห์ สภาพแวดล้ อ มทางการ
แข่ งขันโดยใช้ Five Force Model
2.1) ภัยจากคู่แข่งของธนาคารที่จะเข้ามา
ใหม่
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อ าเภอมัญ จาคี รี จังหวัด ขอนแก่ น เป็ น
อาเภอที่ มีประชากรอยู่เป็ นจานวนมาก ห่ างจากอาเภอ
เมื อ งขอนแก่ น ประมาณ 60 กิ โ ลเมตร การติ ด ต่ อ
ธนาคารที่ ใกล้บา้ นจึ งเป็ นทางเลือกแรกของประชาชน
เนื่ องจากสะดวกและรวดเร็ ว ติดตามได้ง่าย ถึงแม้จะมี
ธนาคารอื่นๆอยูใ่ นพื้นที่ เดี ยวกัน แต่ก็เป็ นจานวนที่ ไม่
มาก และเป็ นเรื่ องยากในการเข้ามาใหม่ของคู่แข่งราย
ใหม่ เนื่องจากการเปิ ดสาขาธนาคารต้องใช้เงินลงทุนสู ง
และต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่ งประเทศไทย จึง
มีขอ้ จากัดของการเข้าสู่ตลาดของคู่แข่งขัน
2.2) อานาจต่อรองของผูข้ าย
อ าน าจต่ อ รองของผู ้ ข าย ซึ่ งใน ที่ นี้
หมายถึง ธนาคารพาณิ ชย์ต่างๆ เนื่องจากมีธนาคารคู่แข่ง
หลายแห่งที่มีการให้สินเชื่อเคหะ เพื่อกูซ้ ้ือบ้านและที่อยู่
อาศั ย ดั ง นั้ น ผู ้ใ ช้ บ ริ การสามารถเลื อ กใช้ บ ริ การที่
ธนาคารใดก็ได้ ที่มีเงื่อนไขที่ผใู ้ ช้บริ การพึงพอใจ
2.3) อานาจต่อรองของผูซ้ ้ือ
อานาจต่อรองของผูท้ ี่คาดว่าจะใช้บริ การ
สิ น เชื่ อ เคหะเพื่ อ ที่ อ ยู่อ าศัย อ าเภอมัญ จาคี รี จัง หวัด
ขอนแก่ น มีผูต้ อ้ งการที่ อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นมาก จะเห็ นได้
จากความต้องการขอสิ นเชื่อเคหะ เพื่อที่อยูอ่ าศัย และมี
โครงการบ้านจัดสรรต่ างๆ ที่ มี อตั ราการขยายตัวเพิ่ ม
มากขึ้ น เนื่ องจากมี ธนาคารหลายแห่ งที่ ป ล่อยสิ น เชื่ อ
เพื่อที่อยูอ่ าศัยทาให้ผใู ้ ช้บริ การสามารถติดต่อรับบริ การ
และสามารถต่อรอง เพื่ อให้ได้เงื่ อนไขที่ พึ งพอใจ แต่
การให้สินเชื่ อจะมีข้ นั ตอน วิธีปฏิ บัติ ที่ ตอ้ งคานึ งถึ งที่
คล้ายคลึงกัน
2.4) ภั ย คุ ก ค าม จ าก สิ น ค้ า ท ด แ ท น
(Threat of Substitute Goods)
ยังไม่มีสินค้าทดแทนของสิ นเชื่ อเคหะ
และสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัย เพื่อซื้อหรื อสร้างที่อยูอ่ าศัย
2.5) การแข่ งขั น ใน อุ ต ส าห กรรม
เดียวกัน (Rivalry Among Exiting Firms)
การแข่งขัน ของธุ รกิ จสิ น เชื่ อเคหะหรื อ
สิ น เชื่ อ บ้านในปั จ จุ บัน มี ม ากขึ้ น เนื่ อ งจากมี ธ นาคาร
หลายแห่ ง ให้ บ ริ การสิ นเชื่ อ เพื่ อ บ้ า นที่ อ ยู่ อ าศั ย ใน
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รู ป แบบที่ ห ลากหลายมากขึ้ นมี ก ารน าเทคโนโลยี ที่
ทั น สมั ย มาให้ บ ริ การ มี ก ารใช้ ก ลยุ ท ธ์ ต่ า งๆ ทาง
การตลาดในการเพิ่ ม จ านวนลู ก ค้ า มี ก ารโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ผา่ นช่องทางต่างๆ มากขึ้น
จากการวิเคราะห์ อุ ต สาหกรรม พบว่า
ภัยคุ กคามที่ มีผลต่อธุ รกิ จในระดับ มาก คื อ ภัยคุ กคาม
จากอ าน าจต่ อ รองของผู ้ ซ้ื อและการแข่ ง ขั น ใน
อุตสาหกรรมเดี ยวกัน เนื่ องจากลูก ค้ามี อานาจในการ
ตัด สิ น ใจที่ จะเลื อ กใช้บ ริ การกับ ธนาคารใดก็ ได้ โดย
ปั จจุบนั มีการแข่งขันสูงมาก ธนาคารจึงต้องมีการทากล
ยุท ธ์ การตลาดเชิ งรุ กเน้น การโฆษณาประชาสั ม พัน ธ์
เพื่ อ ให้ ลู ก ค้ารู ้ จัก ผลิ ต ภัณ ฑ์ ม ากขึ้ น ส่ ว นด้านภัย จาก
คู่แข่งของธนาคารที่ จะเข้ามาใหม่มีระดับความรุ นแรง
ต่าเนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนสูง อานาจต่อรองของผูข้ าย
มีนอ้ ย ภัยคุกคามจากสิ นค้าทดแทนต่า
2.2 การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่ อน โอกาส และ
อุปสรรค (SWOT Analysis)
1) ปั จ จัย ภายใน เป็ นการวิเคราะห์ จุ ด
แข็งและจุดอ่อน ดังนี้
จุดแข็ง
(1) ธนาคารออมสิ น สาขามั ญ จาคี รี เป็ น
ธนาคารแห่ ง แรก ในต าบลกุ ด เค้า อ าเภอมัญ จาคี รี
จังหวัดขอนแก่น มีความน่าเชื่อถือมายาวนาน
(2) ใต้อาคารธนาคารออมสิ น สาขามัญจาคีรีมี
ที่จอดรถจานวนมาก
(3) พนั ก งานส่ ว นใหญ่ เป็ นคนในพื้ น ที่ จ ะ
คุน้ เคยและรู ้จกั ลูกค้าเป็ นอย่างดี
(4) เนื่ องจากเป็ นสาขาภายในตัวอาเภอมัญจา
คีรี สามารถรองรับอาเภอเล็กๆ ใกล้เคียงได้เพิ่มเติม
จุดอ่ อน
(1) ไม่มีงบประมาณสนับสนุ นให้พนักงาน
ทาการตลาดเชิงรุ กได้อย่างเต็มที่
(2) พนั กงานของสาขามี จ านวนจ ากัด ไม่
เพียงพอในการทาการตลาดเชิงรุ ก
2) ปั จจัย ภายนอก วิ เคราะห์ เพื่ อ หาโอกาสและ
อุปสรรคที่มีผลกระทบต่อการทางาน ดังนี้
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โอกาส
(1) ตลาดสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัยมีแนวโน้มเติบโต
สูงขึ้นในอนาคต
(2) ผูบ้ ริ โภคต้องการมีบา้ นที่อยูอ่ าศัยเป็ นของ
ตนเองมากขึ้น
(3) รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการซื้ อบ้านที่
อยูอ่ าศัยของประชาชน โดยการลดดอกเบี้ยสิ นเชื่อเพื่อที่
อยูอ่ าศัยลง
อุปสรรค
(1) การตลาดมีการแข่งขันรุ นแรงมากขึ้น
(2) มีธนาคารคู่แข่งหลายแห่ง
(3) ผูบ้ ริ โภคชะลอการใช้จ่าย
การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
พบว่า ธุ รกิ จสิ น เชื่ อเคหะและสิ นเชื่ อเพื่ อที่ อยู่อาศัย มี
โอกาสสนับสนุ นความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้อีกมาก
โดยการทาการตลาดเชิ งรุ กให้มากขึ้น และจากจุดแข็งจะ
เห็นว่าการเป็ นธนาคารแห่ งแรกของอาเภอมัญจาคีรี สร้าง
ความน่ าเชื่ อถื อ ความเชื่ อ มั่น ต่ อ ผู ้บ ริ โภคได้ม าก เมื่ อ
พิจารณาถึงโอกาสที่ได้จากภายนอกและจุดแข็งของธุรกิจ
สามารถสร้างกลยุทธ์ ความได้เปรี ยบในการแข่งขันได้
3. กาหนดกลยุทธ์ ทางการตลาดในการเพิ่มยอดสิ นเชื่ อ
เคหะ ธนาคารออมสิน สาขามัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่ น
1) โครงการเข้ าถึ ง หน่ วยงานราชการใน
พื้นที่
หลักการและเหตุผล
จากการศึ กษ าปั จจั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจเลือกสิ นเชื่อเคหะ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
ให้ความสาคัญ กับด้านผลิตภัณฑ์และบริ การมากที่ สุด
โดยเฉพาะเรื่ องความชัดเจนของเงื่ อนไขในการอนุ มตั ิ
สิ น เชื่ อ และจากการศึ ก ษาพฤติ ก รรมการใช้บ ริ ก าร
สิ น เชื่ อ เคหะ พบว่า ส่ วนใหญ่ มี การหาข้อมู ลเกี่ ยวกับ
เงื่ อ นไขต่ างๆ ของธนาคารในการกู้ก่ อ นตัด สิ น ใจใช้
บ ริ การสิ น เชื่ อ เค ห ะ เช่ น อั ต ราด อ กเบี้ ย มี การ
เปรี ยบเที ย บเงื่ อ นไขการกู้ข องธนาคารออมสิ น กั บ
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ธนาคารอื่ น แต่ ส่ ว นใหญ่ ก็ มี ค วามต้อ งการเป็ นลู กค้า
สิ น เชื่ อ เคหะของธนาคารออมสิ น จึ งเป็ นโอกาสที่ จ ะ
ประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงหน่วยงานราชการในพื้นที่ เพื่อ
ได้ก ลุ่ ม เป้ าหมายที่ เป็ นข้าราชการมากขึ้ น และผูต้ อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ก็เป็ นข้าราชการ (แบบสอบถาม
ส่ ว นที่ 1 ข้อ 4 อาชี พ ) ก าลัง ซื้ อ ก็ จ ะมี ม ากขึ้ น ท าให้
สามารถเพิ่มยอดสิ นเชื่ อเคหะได้ ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์
PESTE Analysis จะเห็นว่ามีนโยบายของรัฐบาลในการ
เพิ่ ม เงิ น เดื อ น 4% ให้ กับ ข้าราชการอี ก ด้ว ย และบาง
หน่วยงานมีสวัสดิการเบิกค่าเช่าบ้านได้
วัตถุประสงค์
เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ เ ข้ า ถึ ง หน่ วยงาน
ราชการในพื้ น ที่ ให้ขา้ ราชการสามารถกู้สิน เชื่ อเคหะ
เพิ่มมากขึ้น
กลุ่มเป้าหมาย
ข้าราชการในพื้นที่อาเภอมัญจาคีรี และอาเภอ
ใกล้เคียง
วิธีดาเนินการ
- ออกพื้นที่ ตามหน่ วยงานงานราชการใน
พื้นที่ ใกล้เคียง เช่น โรงพยาบาล สถานี ตารวจ เทศบาล
เป็ นต้น เพื่ อ ประชาสั ม พัน ธ์ ใ ห้ ข ้า ราชการที่ ส นใจกู้
สิ น เชื่ อเคห ะ ได้ รั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร รวมถึ ง มี ก าร
เปรี ยบเที ย บดอกเบี้ ย ของธนาคารออมสิ น ให้ เห็ น
ชัดเจนมากยิง่ ขึ้น
- ส่ งเอกสารประชาสัมพัน ธ์การกู้สิ น เชื่ อ
เคหะให้หน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง
- แจ้งช่ อ งทางการติ ด ต่อที่ ส ามารถติ ดต่ อ
ได้อย่างรวดเร็ วให้กบั กลุ่มเป้ าหมาย
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การสาขาด้านสิ นเชื่ อ ธนาคารออม
สิ น สาขามัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
ผู้ร่วมโครงการ
พนักงานด้านสิ นเชื่ อ ธนาคารออมสิ น สาขา
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
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ระยะเวลาดาเนินงาน
ระยะยาว ปี งบประมาณ 2559
ระยะสั้ น 12 ม.ค. 2559, 12 เม.ย. 2559, 12
ก.ค. 2559, 11 ต.ค. 2559
งบประมาณ
เบี้ยเลี้ยงพนักงาน 3,200 บาท ต่อปี (พนักงาน
ขับรถ 1 คน เจ้าหน้าที่ 3 คน)
ผลทีค่ าดว่ าจะได้ รับ
มี ลู ก ค้ากลุ่ ม ข้าราชการมาใช้บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ
เคหะของธนาคารออมสิ น สาขามัญ จาคี รี จั ง หวัด
ขอนแก่น เพิ่มมากขึ้น
2) โครงการประชาสั ม พั น ธ์ เชิ ง รุ ก หมู่ บ้ า น
จัดสรร
หลักการและเหตุผล
จากการวิ เคราะห์ ส ภาพแวดล้อ มทางการ
แข่งขัน พบว่า ภัยคุกคามที่ มีผลต่อธุ รกิ จในระดับมาก
คื อ ภัย คุ ก คามจากอ านาจต่ อ รองของผู ้ซ้ื อและการ
แข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน เนื่องจากลูกค้ามีอานาจ
ในการตัดสิ นใจที่ จะเลือกใช้บริ การกับธนาคารใดก็ได้
โดยปั จ จุ บัน มี ก ารแข่ ง ขัน สู ง มาก และการวิเคราะห์
SWOT Analysis มีโอกาสสนับสนุ นความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคได้อีกมาก เนื่ องจากตลาดสิ นเชื่ อที่ อยู่อาศัยมี
แนวโน้ม เติ บ โตสู งขึ้ น ในอนาคต ผูบ้ ริ โภคต้อ งการมี
บ้านที่อยูอ่ าศัยเป็ นของตนเองมากขึ้น หากทาการตลาด
เชิงรุ ก โดยการเข้าถึงโครงการหมู่บา้ นจัดสรรต่างๆ ใน
เขตอาเภอมัญ จาคีรี และอาเภอใกล้เคี ยงได้ ก็จะทาให้
ผูบ้ ริ โภคที่เดินเข้าไปเลือกซื้อบ้าน ได้ขอ้ มูลด้านสิ นเชื่อ
เคหะจากโครงการนั้น ๆด้วย อี กทั้งจากแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่บุคคลที่เป็ นผูต้ ดั สิ นใจในการเลือกใช้บริ การ
สิ น เชื่ อเคหะของธนาคารฯ และบุ ค คลที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อ
การเลื อกใช้บ ริ การสิ น เชื่ อเคหะของธนาคารฯ คื อ ตัว
ของผูบ้ ริ โภคเอง ถ้าธนาคารมีขอ้ มูลที่ชดั เจนและเข้าถึง
ได้ง่าย ก็จ ะสามารถเพิ่ มจานวนผูม้ าใช้บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ
เคหะมากขึ้นด้วย

HMP10-9
วัตถุประสงค์
เพื่ อ ประชาสั ม พัน ธ์ ให้ เข้าถึ ง ผู ้บ ริ โ ภคที่ ม า
เยี่ ย มชมโครงการจัด สรรต่ า งๆในพื้ น ที่ ให้ ส ามารถ
ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ ท่วั ถึงและชัดเจน ได้แก่ เอกสาร
การกู้ อัตราดอกเบี้ย ของธนาคารออมสิ น
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนที่ ม าเยี่ ย มชมศู น ย์ข ายบ้ าน และ
โครงการจัด สรรต่ างๆ ในพื้ น ที่ อ าเภอมัญ จาคี รี และ
อาเภอใกล้เคียง
วิธีดาเนินการ
- เตรี ยมเอกสารประชาสัมพันธ์ดา้ นสิ นเชื่อ
เคหะ ธนาคารออมสิ น
- ส ารวจศู น ย์ ข ายบ้ า น และโครงการ
จัดสรรต่างๆในพื้นอาเภอมัญจาคีรี และอาเภอใกล้เคียง
- ประสานงานกั บ ศู น ย์ ข ายบ้ า น และ
โครงการจัดสรรต่างๆ เพื่อนาเอกสารประชาสัมพันธ์ไป
นาเสนอ และฝากไว้ที่โครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผูช้ ่ วยผูจ้ ัดการสาขาด้านสิ นเชื่ อ ธนาคารออม
สิ น สาขามัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
ผู้ร่วมโครงการ
พนักงานด้านสิ นเชื่ อ ธนาคารออมสิ น สาขา
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
ระยะเวลาดาเนินงาน
ระยะยาว ปี งบประมาณ 2559
ระยะสั้น 9 ก.พ. 2559, 10 พ.ค. 2559, 9 ส.ค.
2559, 8 พ.ย. 2559
งบประมาณ
เบี้ยเลี้ยงพนักงาน 3,200 บาท ต่อปี (พนักงาน
ขับรถ 1 คน เจ้าหน้าที่ 3 คน)
ผลทีค่ าดว่ าจะได้ รับ
มีลูกค้าที่ มาจากโครงการหมู่บ้านจัดสรร มา
ใช้บริ การสิ นเชื่อเคหะของธนาคารออมสิ น สาขามัญจา
คีรี จังหวัดขอนแก่น เพิม่ มากขึ้น
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3) โครงการประชาสั ม พันธ์ เชิ งรุ กและการ
สื่ อสาร
หลักการและเหตุผล
จากการศึ กษ าปั จจั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
ตัด สิ น ใจเลื อ กสิ น เชื่ อ เคหะ ปั จ จัย ด้านบุ ค ลากร ให้
ความสาคัญว่าพนักงานต้องมีการติดต่อสื่ อสาร อธิ บาย
อย่ า งถู ก ต้ อ ง เข้ า ใจง่ า ยและน่ าเชื่ อถื อ ส่ วน ด้ า น
กระบวนการให้ บ ริ การ ก็ ใ ห้ ค วามส าคัญ กับ ระเบี ย บ
ขั้นตอน เงื่อนไขในการทาสัญญาไม่ยงุ่ ยาก และมีความ
ยืดหยุน่ จึงเป็ นโอกาสให้ธนาคารได้ออกไปสื่ อสารกับ
ลูกค้าให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น เนื่ องจากจุดแข็งของธนาคาร
คือเป็ นธนาคารแห่ งแรกของอาเภอมัญจาคีรี มีชื่อเสี ยง
และความน่าเชื่อถืออยูแ่ ล้ว เพียงแต่ตอ้ งประชาสัมพันธ์
และสื่ อสารกับลูกค้าให้มากขึ้น ไม่วา่ จะเป็ นการออกบูท
ประชาสัมพันธ์ตามสถานที่ ต่างๆที่ มีผูค้ นจานวนมาก
เช่ น ตลาด หรื องานเทศกาลประจาปี ต่ างๆของอาเภอ
ดัง นั้ นการออกไปพู ด คุ ย กับ ลู ก ค้า มากขึ้ น จะท าให้
ผูบ้ ริ โภครั บ ทราบข้อมู ลข่ าวสารของธนาคารมากขึ้ น
และ เข้าใจเงื่ อนไขต่างๆ ของการขอกูส้ ิ นเชื่ อเคหะได้
มากขึ้น สามารถสอบถามได้ขอ้ มูลได้ทนั ที
วัตถุประสงค์
เพื่อประชาสัมพันธ์และสื่ อสารให้ประชาชน
ในพื้นที่ สามารถรับข้อมูลข่าวสารด้านสิ นเชื่อเคหะของ
ธนาคารออมสิ น ได้ง่ายและทัว่ ถึงมากขึ้น
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่อาเภอมัญจาคีรี และอาเภอ
ใกล้เคียง
วิธีดาเนินการ
- เตรี ยมเอกสารประชาสัมพันธ์ดา้ นสิ นเชื่อ
เคหะ ธนาคารออมสิ น
-

ออกบู ท ประชาสัม พัน ธ์ ต ามตลาด และ

งานเทศกาลประจ าปี ต่ า งๆของอ าเภอมัญ จาคี รี และ
อาเภอใกล้เคียง
-

HMP10-10
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู ้ช่ ว ยผู ้จั ด การสาขาด้ า นสิ นเชื่ อ ธนาคาร
ออมสิ น สาขามัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
ผู้ร่วมโครงการ
พนักงานด้านสิ นเชื่ อ ธนาคารออมสิ น สาขา
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
ระยะเวลาดาเนินงาน
ระยะยาว ปี งบประมาณ 2559
ระยะสั้ น 8 มี .ค. 2559, 7 มิ .ย. 2559, 13 ก.ย.
2559, 13 ธ.ค. 2559
งบประมาณ
เบี้ยเลี้ยงพนักงาน 3,200 บาท ต่อปี (พนักงาน
ขับรถ 1 คน เจ้าหน้าที่ 3 คน)
ผลทีค่ าดว่ าจะได้ รับ
มี ลูกค้ามาใช้บริ การสิ นเชื่ อเคหะของธนาคาร
ออมสิ น สาขามัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น เพิ่มมากขึ้น
จะเห็ นได้ว่าจากการศึ กษาสามารถกาหนดกล
ยุทธ์ในการเพิ่มยอดสิ นเชื่ อเคหะ ธนาคารออมสิ น สาขา
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ได้จานวน 3 โครงการ ดังนี้
1) โครงการเข้าถึ งหน่ วยงานราชการในพื้ นที่
2) โครงการประชาสั ม พัน ธ์ เชิ งรุ กหมู่ บ้ า น
จัดสรร
3) โครงการประชาสั ม พัน ธ์ เชิ ง รุ ก และการ
สื่ อสารโดยใช้งบประมาณของสาขาเป็ นเงินทั้งสิ้ น 9,600
บาท (เก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
อภิปรายและสรุปผลการศึกษา
การศึ กษาการวางแผนกลยุท ธ์ เพื่ อ เพิ่ ม ยอด
สิ น เชื่ อเคหะ ธนาคารออมสิ น สาขามัญ จาคี รี จังหวัด
ขอนแก่น เป็ นการศึกษาศึกษาพฤติกรรม และปั จจัยที่ มี
อิ ท ธิ พลต่ อ การตั ด สิ นใจเลื อ กสิ นเชื่ อเคหะ ของ
ประชาชนอาเภอมัญจาคี รี จังหวัดขอนแก่ น เพื่อนามา
กาหนดแผนกลยุทธ์เพิ่มยอดสิ นเชื่อเคหะ ธนาคารออม
สิ น สาขามัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ปั จจัยที่ มีอิทธิ พล
ต่อการตัดสิ นใจเลือกสิ นเชื่ อเคหะ ด้านผลิตภัณฑ์และ
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บริ การ คื อ เงื่ อ นไขในการอนุ ม ัติ สิ น เชื่ อ ชัด เจน ด้าน
ราคา คื อ ระยะเวลาหรื อจานวนงวดในการผ่อนชาระ
เหมาะสม ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย คื อ ท าเลที่ ต้ งั
ของธนาคารใกล้ที่ พกั หรื อ ที่ ท างาน ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด คือ มีการให้สิทธิ พิเศษ ส่วนลด อัตราดอกเบี้ย
พิ เศษ ด้านบุ ค ลากร คื อ พนักงานมี ก ารติ ด ต่ อสื่ อสาร
อธิ บ ายอย่ า งถู ก ต้อ ง เข้า ใจง่ า ยและน่ า เชื่ อ ถื อ ด้ า น
กระบวนการให้บริ การ คือ ระเบียบ ขั้นตอน เงื่อนไขใน
การท าสัญ ญาไม่ ยุ่งยาก และมี ค วามยืดหยุ่น ด้านการ
สร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ คื อ มี อุป กรณ์
และเครื่ อ งมื อที่ ทัน สมัย สอดคล้อ งกับ การศึ กษาของ
เถลิ งศัก ดิ์ (2553) ที่ ท าการศึ ก ษากลยุท ธ์ ก ารเพิ่ ม ยอด
สิ นเชื่ อที่ อยู่อาศัย ธนาคาร ทหารไทย จากัด (มหาชน)
สาขาขอนแก่น ผลการศึกษา ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ
คื อ การอนุ ม ั ติ ว งเงิ น สิ นเชื่ อ และยอดการช าระเงิ น
เหมาะสม ด้านราคา คือ อัตราดอกเบี้ยในการผ่อนชาระ
ต่า ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย คือ สามารถหักค่างวด
ผ่ อ นช าระอัต โนมั ติ ผ่ า นบั ญ ชี อ อมทรั พ ย์ ด้ า นการ
ส่ งเสริ มการตลาด คือ การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา
ตามสื่ อต่ า งๆ ด้ า นบุ ค ลากร คื อ พนั ก งานมี ม นุ ษ ย
สัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้า ด้านกระบวนการให้บริ การ คือ มี
การให้บริ การที่ ได้มาตรฐาน ถูกต้อง แม่นยา ด้านการ
สร้ างและน าเสนอลัก ษณะทางกายภาพ คื อ สถานที่
ท างานสะอาด มี อุ ป กรณ์ แ ละเครื่ องมื อ ที่ ทั น สมั ย
สอดคล้ อ งกั บ การศึ กษาของ แสงทิ พ ย์ (2552) ที่
ทาการศึ กษากลยุทธ์ทางการตลาดในการขยายสิ นเชื่ อ
เพื่อที่อยูอ่ าศัยธนาคารพัฒนาไทย จากัด (มหาชน) สาขา
ขอนแก่ น ผลการศึ ก ษา พบว่ า ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ น เชื่อที่ อยู่อาศัยที่สาคัญที่ สุด
คืออัตราดอกเบี้ ย วงเงิ นสิ นเชื่ อในสัดส่ วนร้อยละ 100
ของมูล ค่ าบ้าน การบริ ก ารที่ ดี จากการศึ กษาสามารถ
กาหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มยอดสิ นเชื่ อเคหะ ธนาคารออม
สิ น สาขามั ญ จาคี รี จั ง หวัด ขอนแก่ น ได้ จ านวน 3
โครงการ คื อ 1) โครงการเข้าถึ งหน่ วยงานราชการใน
พื้นที่ 2) โครงการเข้าถึงศูนย์ขายบ้าน และ 3) โครงการ
ป ร ะ ช าสั ม พั น ธ์ เชิ งรุ ก แ ล ะ ก ารสื่ อ ส าร โด ยใช้

HMP10-11
งบประมาณของสาขาเป็ นเงินทั้งสิ้น 9,600 บาท (เก้าพัน
หกร้ อยบาทถ้วน) คาดว่า หากดาเนิ น การตามแผนกล
ยุทธ์ในการเพิ่มยอดสิ นเชื่อเคหะ ธนาคารออมสิ น สาขา
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ในปี 2559 ธนาคารออมสิ น
สาขามัญ จาคี รี จังหวัด ขอนแก่ น จะมี ยอดการอนุ ม ัติ
สิ นเชื่อเคหะเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากผลการดาเนิ นงานปี
2558 เป็ นจานวนเงิน 24,480,000 บาท
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้
เนื่ อ งจากธุ ร กิ จ ธนาคารการด าเนิ น กล
ยุทธ์ต่างๆ โดยส่ วนใหญ่จะถูกกาหนดมาจากสานักงาน
ใหญ่และต้องดาเนิ นการตามแผนที่ กาหนดไว้ ส่ วนกล
ยุทธ์ที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ จะนามาใช้เฉพาะสาขา
มัญ จาคี รี จังหวัดขอนแก่ น เท่ านั้น เพื่อให้สาขามี ยอด
การอนุ มตั ิ สิน เชื่ อเคหะในปี 2559 เพิ่ ม ขึ้ น จากปี 2558
ทั้งนี้ ทางสาขาควรจัดทาแผนปฏิ บัติการเพื่อรองรับกล
ยุทธ์จากการศึกษาครั้งนี้ให้สามารถนามาใช้ได้อย่างเป็ น
รู ปธรรมและเพิ่มยอดการมาใช้บริ การสิ นเชื่ อได้อย่าง
แท้จริ ง
2. ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
ควรมี การศึ กษาความต้องการและความ
พึ ง พอใจของผู ้ใ ช้ บ ริ การปั จ จุ บั น ของสิ น เชื่ อ เคหะ
เพื่อให้สามารถกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดได้ตรงตาม
ความต้ อ งการของลู ก ค้ า มากยิ่ ง ขึ้ น ควรเพิ่ ม กลุ่ ม
ประชากรในการส ารวจพฤติ ก รรม และปั จจั ย ที่ มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกสิ นเชื่ อเคหะ ของอาเภอ
ใกล้เคียงที่ ไม่มีสาขาของธนาคารออมสิ นอยู่ เพื่อนามา
จัดทากลยุทธ์เพิ่มเติมต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
การศึ กษานี้ สาเร็ จสมบู รณ์ ได้ด้วยความกรุ ณาเป็ น
อย่างยิ่งจาก อาจารย์ที่ปรึ กษาการศึ กษาอิสระ ที่ กรุ ณาให้
คาแนะนาที่ มีคุณค่าและประโยชน์ อย่างยิ่งต่อการศึ กษา
ขอขอบคุ ณ ธนาคารออมสิ น ที่ เห็ น ความส าคัญ ในการ
พัฒ นาความรู ้ ค วามสามารถของพนั ก งาน โดยมอบ
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ทุนการศึกษาต่อระดับปริ ญญาโท เพื่อนาความรู ้มาพัฒนา
องค์กร ขอขอบคุ ณครอบครัว ที่ เป็ นกาลังใจที่ สาคัญ มี
ส่ วนผลักดัน ให้ เกิ ด ความส าเร็ จในครั้ งนี้ ขอขอบคุ ณ
อาจารย์ และเพื่อนๆ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ที่ มี
ส่ วนเกี่ ยวข้องทาให้การศึ กษานี้ เรี ยบร้อยสมบู รณ์ ย่ิงขึ้ น
ในท้ า ยนี้ หากผลงานการศึ กษานี้ มี คุ ณ ค่ า และก่ อ
ประโยชน์ อ ันใดแก่ วงวิชาการ รวมทั้งผูท้ ี่ สนใจ ขอให้
คุณค่าและประโยชน์น้ ัน เป็ นดัง่ พรประเสริ ฐ อานวยให้
แด่ทุกท่าน จงประสบแต่ความสุขตลอดไป
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