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บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดซ่ึงประกอบดว้ย 7 ดา้นและ
พฤติกรรมในการใช้บริการ รวมถึงความพึงพอใจในการใชบ้ริการสินเช่ือเคหะของธนาคารออมสิน
เขตเชียงใหม่ 2 โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้
บริการสาขาในเมืองจ านวน 133 ราย และกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชบ้ริการสาขานอกเมืองจ านวน 167 ราย รวม
ทั้งส้ิน 300 ราย การวิเคราะห์ขอ้มูลให้กลุ่มตวัอยา่งเรียงล าดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดและการใหน้ ้าหนกัความส าคญัของความพึงพอใจโดยใชลิ้เคิทสเกล  

ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชบ้ริการสาขาในเมืองส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงสมรสแลว้ มีอายุเฉล่ีย 
40 ปี จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพนกังานบริษทัเอกชน ขา้ราชการ และธุรกิจส่วนตวั 
รายไดเ้ฉล่ียคนละ 35,206 บาทต่อเดือน ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการสินเช่ือ
เคหะอนัดบั  1 คือ ด้านราคา ได้แก่ อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ต  ่ากว่าสถาบนัการเงินอ่ืน อนัดบั 2 คือ ด้าน
ผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ สินเช่ือน้ีให้วงเงินสูงสุดถึง 95% ของราคาประเมิน อนัดบั 3 คือ ดา้นการจดัจ าหน่าย 
ไดแ้ก่ ธนาคารออมสินตั้งอยูใ่กลส้ถานท่ีท างานและท่ีอยูอ่าศยัของลูกคา้ธนาคารออมสิน กลุ่มตวัอยา่ง
เป็นลูกคา้ธนาคารออมสินโดยเฉล่ีย 8 ปี วตัถุประสงคใ์นการขอกูเ้พื่อซ้ือท่ีดินพร้อมบา้น โดยเป็นบา้น
เด่ียวชั้นเดียว เน้ือท่ีเฉล่ีย 78.9 ตารางวา วงเงินกูท่ี้ไดรั้บอนุมติัเฉล่ียคนละ 1.5 ลา้นบาท ระยะเวลาใน
การผอ่นช าระเฉล่ีย  23 ปี เงินผอ่นช าระเฉล่ียงวดละ 11,163 บาทต่อคน กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจ
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ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยพึงพอใจดา้นอตัราดอกเบ้ียเงินกูต้  ่ากวา่สถาบนัการเงินอ่ืน เป็นล าดบั
ท่ี 1 รองลงมาคือ พนกังานธนาคารออมสินมีจิตในการใหบ้ริการ  

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้บริการสาขานอกเมืองส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงสมรสแล้ว มีอายุเฉล่ีย 37 ปี จบ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพนกังานบริษทัเอกชน ธุรกิจส่วนตวั และขา้ราชการ รายได้
เฉล่ียคนละ 40,263 บาทต่อเดือน ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการสินเช่ือเคหะ
อนัดบั  1 คือ ดา้นราคา ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียเงินกูต้  ่ากวา่สถาบนัการเงินอ่ืน อนัดบั 2 คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ 
ไดแ้ก่ สินเช่ือน้ีให้วงเงินสูงสุดถึง 95% ของราคาประเมิน อนัดบั 3 คือ ดา้นบุคลากรไดแ้ก่ พนกังาน
ธนาคารออมสินมีความรู้ความสามารถ มีทกัษะและความเช่ียวชาญในการให้บริการดา้นสินเช่ือเคหะ 
กลุ่มตวัอยา่งเป็นลูกคา้ธนาคารออมสินโดยเฉล่ีย 11 ปี วตัถุประสงคใ์นการขอกูเ้พื่อซ้ือท่ีดินพร้อมบา้น 
โดยเป็นบา้นเด่ียวชั้นเดียว เน้ือท่ีเฉล่ีย 82.4 ตารางวา วงเงินกูท่ี้ไดรั้บอนุมติัเฉล่ียคนละ 1.6 ลา้นบาท 
ระยะเวลาในการผ่อนช าระเฉล่ีย  24 ปี เงินผ่อนช าระเฉล่ียงวดละ 12,171 บาทต่อคน กลุ่มตวัอย่างมี
ความพึงพอใจในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยพึงพอใจดา้นอตัราดอกเบ้ียเงินกูต้  ่ากวา่สถาบนัการเงิน
อ่ืนเป็นล าดบัท่ี 1 รองลงมาคือพนักงานธนาคารออมสินมีความรู้ความสามารถ มีทกัษะและความ
เช่ียวชาญในการใหบ้ริการสินเช่ือเคหะ 
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ABSTRACT 

The present study has the objectives to examine the seven marketing mix factors and to understand 
the behavior as well as satisfaction of customers related to the housing loan services provided by the 
Government Savings Bank, Chiang Mai Area 2.  Questionnaire was designed to collect the needed 
information from 133 samples of customer using such services provided by GSB’s branches in city 
areas and 167 samples of those using services of GSB’s branches in out-of-city areas, comprising 
totally 300 samples.  The analysis was performed upon the results of the samples’ importance 
ranking of various marketing mix factors and expression of satisfaction based on Likert scale rating 
method.   

The findings revealed that generally the customers using GSB’s city area branches could be 
described as female, married, 40 years old on the average, with bachelor’s degree education, private 
business employee or government worker or self-employed by occupation, and having 35,206 baht 
on the average monthly income.  The most important marketing mix factor influencing their 
decision to use GSB’s housing loan services was price as the GSB’s loan interest rate was lower 
compared to the rates set by other financial institutions. The second most important was the product 
factor for the reason that this housing loan allows the maximum loan limit up to 95 % of the 
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assessed asset value.  This was followed by the factor of place because the GSB branch offices are 
located in the neighborhood of the customers’ workplace and residence.  The samples in this group 
have been the customers of the GSB for 8 years on the average.  Their housing loan borrowing 
objective was commonly for the purchase of land including house, predominantly a one-storey 
detached home on averagely 78.9 square wah of land.  On the average, each housing loan applicant 
got approval for 1.5 million baht loan with 23 years term of loan maturity and 11,163 baht monthly 
repayment installment.  The samples in this group expressed their overall satisfaction with the 
GSB’s services at high level. Specifically, the high satisfaction was placed firstly on the low loan 
interest rate in comparison with the rates set by other financial institution and secondly on the 
service-minded nature of the GSB personnel. 
Most customers of the GSB’s out-of-city branches were female, married, 37 years old on the 
average, bachelor’s degree graduate, employed in private business company or personal business or 
government agency, and earning averagely 40,263 baht monthly income.  The first most important 
marketing mix factor affecting their decision to get housing loan from the GSB was price since the 
loan interest rate here was lower than those charged by other financial institutions.  The next most 
important factors in descending order were product because this housing loan allows loan approval 
up to 95 % of the assessed asset value and personnel for the GSB workers having demonstrated their 
knowledge, capability, skill, and expertise in providing housing loan services.  The samples in this 
group have been customers of the GSB for 11 years on the average.  Their housing loan borrowing 
objective was to finance the purchase of land with house, commonly a one-storey detached home on 
averagely 82.4 square wah of land.  Each housing loan applicant got the approval for 1.6 million 
baht loan on the average, with 24 years term of loan maturity and 12,171 baht monthly loan 
repayment installment.  The samples in this group expressed their overall satisfaction with the 
GSB’s services at high level.  Particularly, their high satisfaction was placed firstly on the product 
factor because of the relatively low loan interest rate and secondly on the personnel factor for the 
competence and professional services of the GSB’s workers. 
 


