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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ท่ีอยู่อาศยัถือว่าเป็นหน่ึงในปัจจยัส่ีซ่ึงเป็นพื้นฐานส าคญัต่อการด ารงชีพของมนุษย ์เพราะชีวิตของ
มนุษยส่์วนใหญ่เวลาสองในสามของแต่ละวนัมกัจะใช้ชีวิตอยู่ท่ีบา้นพกัอาศยั ทั้งการพกัผ่อนหลบั
นอนและการท ากิจกรรมต่างๆ ภายในครอบครัวส่วนเวลาท่ีเหลือเป็นเวลาของการท างานหรือท า
กิจกรรมในสถานท่ีอ่ืนๆ ดงันั้นจึงนบัวา่เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะไม่ไดก้ารจะเป็นเจา้ของบา้นสักหลงัหน่ึง
นั้นส าหรับคนธรรมดาทัว่ๆไปแลว้ไม่ใช่เร่ืองง่ายๆบางคนตอ้งเก็บหอมรอมริบมาทั้งชีวิตเพื่อซ้ือบา้น 
ทั้งน้ีเพราะบา้นมีราคาแพง โดยทัว่ไปแลว้ทุกคนคงปรารถนาท่ีจะมีบา้นเป็นของตนเองกนัทั้งนั้นแต่
ความปรารถนาน้ีจะเป็นจริงข้ึนมาไดก้็ต่อเม่ือมีเงินพอท่ีจะซ้ือไดเ้ท่านั้นการซ้ืออาจซ้ือดว้ยเงินสดทั้ง
จ านวน หรือมีเงินออมประมาณร้อยละ 20-30 ของราคาบา้นเพื่อเป็นค่าวางเงินจอง และเงินดาวน์ ส่วน
ท่ีเหลือประมาณร้อยละ 70-80 ของราคาบา้นจะต้องขอกูเ้อาจากสถาบนัการเงิน เช่น ธนาคารพาณิชย์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารออมสิน 

ธนาคารออมสิน เป็นสถาบันการเงิน ท่ี มี รัฐบาลเป็นประกันอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแลของ
กระทรวงการคลงัให้บริการสินเช่ือเคหะแก่ลูกคา้ท่ีตอ้งการมีท่ีอยูอ่าศยัเป็นของตนเอง รวมทั้งด าเนิน
ธุรกิจอ่ืนๆดงัต่อไปน้ี 

1. ดา้นเงินฝาก ได้แก่ เงินฝากกระแสรายวนั เงินฝากเผื่อเรียก เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ เงินฝาก
ประจ า เงินฝากสลากออมสิน และเงินฝากสงเคราะห์ชีวติและครอบครัว 

2. ด้านสินเช่ือ ได้แก่ สินเช่ือเคหะ สินเช่ือไทรทอง สินเช่ือสวสัดิการ สินเช่ือชีวิตสุขสันต ์
สินเช่ือหน่วยงานเอกชน สินเช่ือธุรกิจทัว่ไป สินเช่ือเพื่อพฒันากลุ่มอาชีพ สินเช่ือโครงการธนาคาร
ประชาชน สินเช่ือภาครัฐและรัฐวสิาหกิจ และสินเช่ืออ่ืนๆ 
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3. ดา้นอ่ืนๆ ไดแ้ก่ บริการบตัรวิซ่าเดบิต บตัรวิซ่าเดบิตสมาร์ทไลฟ์ บตัรวิซ่าเดบิตสมาร์ทแคร์ 
บตัรเครดิตเคทีซีออมสิน บริการ Internet Banking บริการทางการเงินผา่นตู ้ATM, ADM เรือธนาคาร
ออมสินรถเคล่ือนท่ี มอเตอร์ไซด์แบงค์ก้ิง บริการเงินตราต่างประเทศ บริการช าระเงินออนไลน์ เช็ค
ของขวญั โอนเงินบาทเนต แจง้ผลรางวลัทาง SMS บริการเช่าตูนิ้รภยั และอ่ืนๆ 

สินเช่ือเคหะเป็นสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยัประเภทหน่ึงท่ีธนาคารออมสินให้บริการแก่ลูกคา้บุคคลทัว่ไป 
โดยผูข้อกูจ้ะตอ้งมีคุณสมบติัคือ มีอายุครบ20ปีบริบูรณ์ มีอาชีพและรายไดท่ี้แน่นอนวตัถุประสงคข์อง
การกูเ้พื่อซ้ือท่ีดินพร้อมอาคารหรือหอ้งชุดซ้ือท่ีดินและปลูกสร้างอาคารในท่ีดินนั้น ปลูกสร้างหรือต่อ
เติมซ่อมแซมอาคารในท่ีดินของตนเอง หรือไถ่ถอนจ านองท่ีดินจากสถาบนัการเงินอ่ืน จ านวนเงินให้
กู้สูงสุดได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของราคาประเมินหลักทรัพย์ ระยะเวลาการช าระเงินกู้สูงสุดถึง 30 ปี 
(ธนาคารออมสิน,2557) เม่ือพิจารณาเงินให้สินเช่ือเคหะทั้งประเทศของธนาคารออมสิน ในปี 2551-
2555 พบวา่ เงินให้สินเช่ือเคหะในปี 2551 มีจ  านวน 115,402.41 ลา้นบาท และเพิ่มข้ึนเป็น 162,388.63 
ลา้นบาท ในปี 2554 โดยเพิ่มข้ึนเฉล่ียประมาณร้อยละ 12 แต่ในปี 2555 เงินให้สินเช่ือเคหะมีจ านวน 
206,901.08 ลา้นบาท เพิ่มสูงข้ึนถึงร้อยละ 27.4 เน่ืองจากประเทศไทยเกิดวิกฤตมหาอุทกภยัในช่วง
ปลายปี 2554 ท  าใหบ้า้นเรือนประชาชนทั้งประเทศไดรั้บความเสียหายเป็นอยา่งมาก รัฐบาลมีนโยบาย
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจไทยและช่วยเหลือผูท่ี้ไดรั้บความเสียหายจากอุทกภยัในปี 2554 โดยเฉพาะโครงการท่ี
โดดเด่นคือโครงการช่วยเหลือผูท่ี้ไดรั้บความเสียหายจากอุทกภยัปี 2554 วงเงินสินเช่ือดอกเบ้ียต ่าหรือ
สินเช่ือซอฟตโ์ลนจ านวน 300,000 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3 ระยะเวลา 5 ปี ของธนาคาร
แห่งประเทศไทยท่ีออกมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากวิกฤตมหาอุทกภัยและ
นโยบายบา้นหลงัแรกของภาครัฐ ซ่ึงท าให้ธนาคารออมสินมีอตัราการเติบโตของสินเช่ือเคหะในปี 
2555 เพิ่มสูงข้ึนมากในปี 2551 สินเช่ือเคหะมีสัดส่วนเป็นร้อยละ 21 ของสินเช่ือรวม โดยสินเช่ือรวมมี
จ านวนเพียง 548,413 ลา้นบาท ถึงแมว้่าปี 2552 – 2555 สินเช่ือเคหะจะมีจ านวนเพิ่มสูงข้ึนแต่สินเช่ือ
ประเภทอ่ืนๆ ของธนาคารมีมากกวา่ เช่นในปี 2552 สินเช่ือประเภทบุคคลทัว่ไปมีจ านวนเพิ่มสูงข้ึนถึง
ร้อยละ 63.3 มีสัดส่วนเป็นร้อยละ 54.9 ของสินเช่ือรวมทั้งหมด โดยเฉพาะสินเช่ือพฒันากลุ่มอาชีพ
และสินเช่ือสวสัดิการแก่กลุ่มขา้ราชการและพนกังานของรัฐ เพราะธนาคารออมสินไดล้งนามบนัทึก
ขอ้ตกลงโครงการสวสัดิการเงินกู้สมาชิก ช.พ.ค. โครงการ 5 โดยด าเนินการให้บริการสินเช่ือแก่
สมาชิก ช.พ.ค.หรือสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครู วงเงินใหกู้ไ้ม่เกิน 600,000 บาทและ
ในปี 2553 ขยายวงเงินให้กูเ้ป็น 1,200,000 บาท จึงท าให้อตัราการเพิ่มข้ึนของสินเช่ือรวมในปี 2552-
2553 สูงประมาณร้อยละ 42 หลงัจากนั้นในปี 2554-2555 อตัราการเพิ่มข้ึนของสินเช่ืออยู่ท่ีประมาณ
ร้อยละ 20 เน่ืองจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและความไม่สงบของเหตุการณ์ทางการเมืองใน
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ประเทศ ท าให้ธนาคารมีความเขม้งวดในการปล่อยสินเช่ือมากข้ึนและสัดส่วนสินเช่ือเคหะมีสัดส่วน
ประมาณร้อยละ13 ของสินเช่ือรวม (ตารางท่ี 1.1) 

ตำรำงที ่1.1 สินเช่ือเคหะและสินเช่ือรวมของธนาคารออมสินทั้งประเทศ ปี 2551 –2555 

ปี 
สินเช่ือเคหะ สินเช่ือรวม สดัส่วนสินเช่ือ

เคหะต่อสินเช่ือ
รวม(%) ลา้นบาท 

อตัราการ
เพิ่มข้ึน(%) 

ลา้นบาท 
อตัราการ
เพิ่มข้ึน(%) 

2551 115,402.41 - 548,413 - 21.0 
2552 128,029.09 10.9 781,497 42.5 16.6 
2553 143,403.47 12.0 1,111,837 42.3 12.9 
2554 162,388.63 13.2 1,351,990 21.6 12.0 
2555 206,901.08 27.4 1,585,144 17.2 13.1 

ท่ีมา: ธนาคารออมสิน, 2551 – 2555 

เชียงใหม่เป็นจงัหวดัหน่ึงในภาคเหนือท่ีธนาคารออมสินเปิดให้บริการทางการเงินแก่ประชาชนเกือบ
ทุกอ าเภอ ธนาคารออมสินแบ่งการบริหารจดัการออกเป็นเขตทั้งหมด 4 เขตไดแ้ก่ เขตเชียงใหม่ 1 มี
สาขาในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ  านวน 13 สาขา เขตเชียงใหม่ 2 มีสาขาในเขตอ าเภอเมืองและนอก
เมืองฝ่ังทิศตะวนัออก จ านวน 9 สาขา เขตเชียงใหม่ 3 มีสาขาในเขตอ าเภอนอกเมืองฝ่ังทิศใตแ้ละทิศ
ตะวนัตกจ านวน 10 สาขา และเขตเชียงใหม่4 มีสาขาในเขตอ าเภอนอกเมืองฝ่ังทิศเหนือจ านวน 7 
สาขา (ตารางท่ี 1.2) 
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ตำรำงที ่1.2 สาขาท่ีเปิดใหบ้ริการของธนาคารออมสินในเขตจงัหวดัเขียงใหม่ 

เขต สาขาท่ีใหบ้ริการ 
1. เขตเชียงใหม่ 1 สาขาเชียงใหม่ สาขาประตูช้างเผือก สาขาท่าแพ สาขาหนองหอย สาขา

ถนนทิพยเ์นตร สาขาช้างคลาน สาขาเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่าเชียงใหม่ 
สาขาพรอมเมนาดา สาขาเซ็นทรัลเฟสติวลั สาขาเทสโก้โลตสัค าเท่ียง 
สาขาเม-ญา สาขานิมมานเหมินทร์และสาขายอ่ยชา้งม่อย 

2. เขตเชียงใหม่ 2 สาขาดอยสะเก็ด สาขามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ สาขาบวกครกหลวง สาขาสัน
ก าแพง สาขาแม่โจ ้สาขาสันทราย สาขามีโชคพลาซ่า สาขาบ่อสร้าง และ
สาขาสามแยกสันทราย 

3.  เขตเชียงใหม่ 3 สาขาหางดง สาขาบ๊ิกซีหางดง สาขาสารภี สาขาแม่วาง สาขาสันป่าตอง
สาขาจอมทอง สาขาดอยเต่า สาขาแม่แจ่ม สาขาอมก๋อยและสาขาฮอต 

4.  เขตเชียงใหม่ 4 สาขาแม่ริม สาขาแม่แตง สาขาเชียงดาว สาขาไชยปราการ สาขาฝางสาขา
แม่อายและสาขาพร้าว 

ท่ีมา : ธนาคารออมสิน ภาค 8, 2557 

ธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 2 มีสาขาจ านวน 9 สาขาตั้งอยูใ่นเขตอ าเภอเมืองและนอกเมืองฝ่ังทางทิศ
ตะวนัออก ซ่ึงมีโครงการหมู่บา้นจดัสรรและคอนโดมิเนียมเกิดข้ึนมากท่ีสุดโดยในปี 2556 จงัหวดั
เชียงใหม่ มีท่ีอยู่อาศยัซ่ึงอยู่ระหว่างการขายทั้งส้ินประมาณ 149 โครงการ เช่นโครงการสิวลี โครง
การศุภลยั พาร์ควลิล ์โครงการอรสิริน โครงการกุลพนัธ์วลิล์โครงการดี คอนโดซายน์ ฯลฯ โดยอ าเภอ
ท่ีมีโครงการบ้านจดัสรรจ านวนมาก ได้แก่ อ าเภอสันทราย อ าเภอเมือง อ าเภอหางดง อ าเภอดอย
สะเก็ด และอ าเภอสันก าแพง ตามล าดับ  เน่ืองจากเป็นเป็นแหล่งท่องเท่ียวสถานศึกษา ใกล้
ห้างสรรพสินคา้ท่ีเปิดให้บริการใหม่ เช่น ห้างเซ็นทรัลเฟสติวลัและห้างพรอมเมนาดา การคมนาคม
สะดวก และจะเป็นศูนยก์ลางของประเทศเพื่อนบา้นในดา้นต่างๆ ภายหลงัการเปิดประชาคมอาเซียน
ธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 2 มีการให้บริการสินเช่ือเคหะแก่ประชาชน โดยดูจากข้อมูลการ
ให้บริการสินเช่ือเคหะของธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 2 ในปี 2554 -2556 มูลค่าเงินให้สินเช่ือเคหะ
ในปี 2555 มีจ านวน 3,691,070,000 บาท เพิ่มข้ึนจากปี 2554 ร้อยละ 12.9 และในปี 2556 มีจ านวน 
4,215,100,000 บาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 14.2โดยสาขานอกเมืองมีมูลค่าเงินให้สินเช่ือและมีอตัราการเพิ่ม
ของสินเช่ือมากกว่าสาขาในเมือง เน่ืองจากนอกเมืองมีสาขาท่ีเปิดให้บริการจ านวน 6 สาขา ซ่ึง
มากกวา่ในเมืองท่ีมีสาขาเพียง 3 สาขาเท่านั้น อตัราการเพิ่มของสินเช่ือในสาขานอกเมืองมีสาขาท่ีเพิ่ม
มากคือ สาขาสามแยกสันทรายและสาขาบ่อสร้าง เน่ืองจากเป็นสาขาท่ีเปิดให้บริการใหม่ มูลค่าของ
การจ่ายช าระเงินตน้หรือการปิดบญัชีของลูกคา้จะมีมูลค่านอ้ยเม่ือเทียบกบัมูลค่าท่ีธนาคารไดป้ล่อยกู้
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มูลค่าถดถอยของสินเช่ือเคหะจึงน้อย รวมถึงสถานท่ีตั้ งของสาขาอยู่ในเขตท่ีมีโครงการหมู่บ้าน
จดัสรรข้ึนเป็นจ านวนมาก ส่วนสาขาในเมืองสาขามหาวิทยาลยัเชียงใหม่เป็นสาขาท่ีมีมูลค่าเงินให้
สินเช่ือมากท่ีสุด โดยในปี 2556 มีจ านวน 951,130,000 บาท และมีอตัราการเพิ่มลดลงร้อยละ 7.4 
เน่ื องจากส าข ามห าวิท ยาลัย เชี ยงใหม่ เป็ นส าข าท่ี เปิ ด ให้ บ ริก ารม าน าน  และตั้ งอยู่ ใน
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  มีลูกคา้เป็นขา้ราชการอาจารย ์พนกังานมหาวิทยาลยั ลูกจา้ง นักศึกษา และ
บุคคลทัว่ไปจ านวนมาก รวมถึงธนาคารออมสินไดท้ าหนงัสือบนัทึกขอ้ตกลงการให้บริการสินเช่ือ
เคหะแก่ขา้ราชการและบุคากรในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยทางมหาวทิยาลยัจะเป็นผูห้กัเงินงวดผอ่น
ช าระจากเงินเดือนในสลิปน าส่งให้ธนาคารออมสิน ส่วนสาเหตุของอตัราการเพิ่มท่ีลดลงเน่ืองมาจาก
มีมูลค่าถดถอยของสินเช่ือเคหะจ านวนมากจากการช าระคืนเงินตน้ หรือการปิดบญัชีของลูกคา้รายเดิม
ท่ีมากกวา่การอนุมติัปล่อยกูร้ายใหม่ (ตารางท่ี 1.3)  

ตำรำงที ่1.3 สินเช่ือเคหะของธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 2 จ าแนกตามสาขาในปี 2554 - 2556 

 

2554 2555 2556 
มูลค่า 

(ลา้นบาท) 
มูลค่า 

(ลา้นบาท) 
อตัรา
เพิ่ม 
(%) 

มูลค่า 
(ลา้นบาท) 

อตัราเพิ่ม 
(%) 

1. สาขาในเมือง      
  1.1 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 1,073.45 1,027.34 -4.30 951.13 -7.40 
  1.2 บวกครกหลวง 466.70 504.82 8.20 575.58 14.00 
  1.3 มีโชคพลาซ่า 78.85 254.83 223.20 390.56 53.30 

รวมสาขาในเมือง 1,619 1,786.99 10.40 1,917.27 7.30 
2. สาขานอกเมือง      

  2.1 ดอยสะเก็ด 488.71 524.03 7.2 555.82 6.1 
  2.2 สันก าแพง 329.82 350.81 6.4 374.61 6.8 
  2.3 สันทราย 553.37 561.17 1.4 594.66 6.0 
  2.4 แม่โจ ้ 251.16 283.79 13.0 327.02 15.2 
  2.5 บ่อสร้าง 21.17 122.46 478.5 264.09 115.7 
  2.6 สามแยกสันทราย 5.60 61.82 1,003.9 181.62 193.8 

รวมเขตนอกเมือง 1,649.82 1,904.07 15.4 2,297.82 20.7 
รวมเขตเชียงใหม่ 2 3,268.83 3,691.07 12.9 4,215.1 14.2 
ท่ีมา: ธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 2, 2556 
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เม่ือพิจารณาจ านวนลูกคา้สินเช่ือเคหะของธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 2 ปี 2554 –2556 มีจ านวน
ลูกคา้คงเหลือในปี 2556 ทั้งส้ิน 6,114 คน เพิ่มข้ึนประมาณร้อยละ 1.4 โดยสาขานอกเมืองมีจ านวน
ลูกคา้และอตัราการเพิ่มมากกวา่สาขาในเมือง โดยสาขานอกเมืองมีจ านวนลูกคา้ทั้งส้ิน 3,397 คน และ
มีอตัราการเพิ่มข้ึนของจ านวนลูกคา้เพิ่มข้ึนร้อยละ 5 โดยสาขานอกเมืองท่ีมีจ านวนลูกคา้มากท่ีสุดคือ 
สาขาสันทราย มีจ านวนลูกคา้ 1,074 คน และสาขาท่ีมีอตัราการเพิ่มของจ านวนลูกคา้มาก ไดแ้ก่ สาขา
สามแยกสันทรายและสาขาบ่อสร้าง ส่วนสาขาในเมืองมีจ านวนลูกคา้ทั้งส้ิน 2,717 คน และมีอตัราการ
เพิ่มของจ านวนลูกคา้ลดลงร้อยละ 2.7 โดยสาขามหาวิทยาลยัเชียงใหม่มีจ  านวนลูกคา้มากท่ีสุดถึง 
1,707 คน และมีอตัราการเพิ่มลดลงมากท่ีสุดถึงร้อยละ 8.1 (ตารางท่ี 1.4) 

ตำรำงที่ 1.4  จ  านวนลูกคา้สินเช่ือเคหะของธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 2 จ  าแนกตามสาขาในปี 
2554 - 2556 

 
2554 2555 2556 
จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(คน) 

อตัราเพิ่ม 
(%) 

จ านวน 
(คน) 

อตัราเพิ่ม 
(%) 

1.สาขาในเมือง      
  1.1 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 1,992 1,857 -6.8 1,707 -8.1 
  1.2 บวกครกหลวง 796 768 -3.5 774 0.8 
  1.3 มีโชคพลาซ่า 60 167 178.3 236 41.3 

รวมสาขาในเมือง 2,848 2,792 -2.0 2,717 -2.7 
2.สาขานอกเมือง      

  2.1 ดอยสะเก็ด 966 957 -0.9 955 -0.2 
  2.2 สันก าแพง 652 625 -4.1 626 0.2 
  2.3 สันทราย 1,144 1,105 -3.4 1,074 -2.8 
  2.4 แม่โจ ้ 418 416 -0.5 444 6.7 
  2.5 บ่อสร้าง 16 90 462.5 190 111.1 
  2.6 สามแยกสันทราย 4 43 975 108 151.2 

รวมสาขานอกเมือง 3,200 3,236 1.1 3,397 5.0 
รวมเขตเชียงใหม่ 2 6,048 6,028 -0.3 6,114 1.4 
ท่ีมา: ธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 2, 2556 
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จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา่ งานการศึกษาท่ีผา่นมาส่วนใหญ่เป็นการศึกษาพฤติกรรมหรือปัจจยั
ท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือเคหะของธนาคารพาณิชย ์เช่น จินดา พืชพนัธ์ไพศาล(2551)และ 
กนกพิชญ์สมกองแก้ว(2552)ท าการศึกษาพฤติกรรมหรือปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่
อาศยัของธนาคารไทยพาณิชยแ์ต่ในท่ีน้ีจะเป็นการศึกษาการใชบ้ริการสินเช่ือเคหะของธนาคารออม
สิน เขตเชียงใหม่ 2 ซ่ึงครอบคลุมสาขาท่ีอยูใ่นอ าเภอเมืองและนอกเมือง โดยจะศึกษาถึงปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือเคหะของธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 2 
พฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการสินเช่ือเคหะของธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 2 
ซ่ึงงานการศึกษาน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อธนาคารออมสินในการสร้างความพึงพอใจในการใหบ้ริการใน
ดา้นสินเช่ือเคหะของธนาคาร และสามารถน าไปก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ทางการตลาดบริการ
ขยายฐานลูกคา้และเพิ่มกลุ่มเป้าหมายประกอบกบัการพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ ์และบริการใหม่ๆ เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการจากผูใ้ชบ้ริการจากธนาคารต่อไป 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1. เพื่อศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือเคหะของ
ธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 2 

2. เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการสินเช่ือเคหะของธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 2 
3. เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจของลูกค้าท่ีใช้บริการสินเช่ือเคหะของธนาคารออมสินเขต

เชียงใหม่ 2 

1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 

ผลจากการศึกษาน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อธนาคารออมสินในการการสร้างความพึงพอใจในการ
ให้บริการดา้นสินเช่ือเคหะของธนาคาร และสามารถน าไปก าหนดก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ทาง
การตลาดบริการ ขยายฐานลูกคา้และเพิ่มกลุ่มเป้าหมาย ประกอบกบัการพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์ และ
บริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการจากผูใ้ชบ้ริการจากธนาคาร 

1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ 

ขอบเขตการศึกษาในคร้ังน้ี ไดท้  าการศึกษากบัลูกคา้ท่ีใช้บริการสินเช่ือเคหะกบัธนาคารออมสินเขต
เชียงใหม่ 2 ซ่ึงประกอบด้วย ลูกคา้ท่ีมาใช้บริการสินเช่ือเคหะสาขาในเมืองและสาขานอกเมือง ซ่ึง
สาขาในเมืองประกอบดว้ย 3 สาขา ไดแ้ก่ สาขามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ สาขาบวกครกหลวง และสาขา
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มีโชคพลาซ่า ส่วนสาขานอกเมือง ประกอบดว้ย 6 สาขา ไดแ้ก่ สาขาดอยสะเก็ด สาขาสันก าแพง สาขา
แม่โจ ้สาขาสันทราย สาขาบ่อสร้าง และสาขาสามแยกสันทรายจนถึงปี 2557 

1.5 นิยำมศัพท์ 

ลูกค้ำ หมายถึง ผูท่ี้มาใชบ้ริการสินเช่ือเคหะของธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 2  

ธนำคำรออมสินเขตเชียงใหม่ 2 หมายถึง ธนาคารออมสินสาขาท่ีอยู่ภายใต้แนวนโยบายการ
บริหารงานเขตเชียงใหม่ 2 ประกอบ ดว้ยธนาคารออมสินจ านวน 9 สาขาไดแ้ก่ สาขาดอยสะเก็ด สาขา
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ สาขาบวกครกหลวง สาขาสันก าแพง สาขาแม่โจ ้สาขาสันทราย สาขามีโชค
พลาซ่า สาขาบ่อสร้าง และสาขาสามแยกสันทราย 

สินเช่ือเคหะ  หมายถึง การให้เงินกู้ของธนาคารออมสินแก่บุคคลทั่วไปเพื่อให้ในการจดัหาหรือ
ปรับปรุงต่อเติมท่ีอยูอ่าศยัของตนเองและครอบครัว ในลกัษณะสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยัเป็นเงินกูล้กัษณะ
เงินกูป้ระจ าโดยมีเง่ือนไขก าหนดผอ่นช าระหน้ีเงินตน้และดอกเบ้ียเป็นจ านวนเงินคงท่ีเท่ากนัทุกเดือน
โดยมีวตัถุประสงคก์ารกูด้งัน้ี  

1. เพื่อซ้ือท่ีดินเตรียมปลูกสร้างอาคาร 
2. ซ้ือท่ีดินพร้อมอาคารหรือหอ้งชุด 
3. ซ้ือท่ีดินและปลูกสร้างอาคารในท่ีดินนั้น 
4. ซ้ือท่ีดินท่ีมีอาคารของตนหรือคู่สมรสปลูกสร้างอยูแ่ลว้ 
5. ปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมอาคารในท่ีดินของตนเองหรือคู่สมรส 
6. เพื่อไถ่ถอนจ านองท่ีดินท่ีดินและอาคารหรือห้องชุดของตนหรือคู่สมรสจากสถาบนัการเงิน

อ่ืน 

 


