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ABSTRACT 
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The purpose of this study was to compare personal factors. and to study the deposit 
services of the Government Housing Bank. The population and sample used were employees and 
customers using deposit services.. The total number of employees was 4 0 0 . The tool used for 
collecting data was a questionnaire with confidence value 0.979. Data were analyzed by using 
descriptive statistics to find frequency, percentage, mean, standard deviation. and testing the 
hypothesis using the one-way variance t-test and linear multiple regression.  
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บทที่ 1 
บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ธนาคารถือเป็นสถาบนัการเงินท่ีมีบทบาทสูงในการด าเนินธุรกิจ ช่วยสนบัสนุนให้เกิด การ

ลงทุนในธุรกิจประเภทต่างๆ และมีผลต่อการด าเนินชีวิตของประชาชนในประเทศ โดยมีการ
ให้บริการทางการเงินในรูปแบบต่างๆ เช่น การรับฝากเงิน การให้สินเช่ือ การโอนเงิน การให้เช่า ตู้
นิรภยัเพื่อเก็บรักษาทรัพยสิ์นการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ การรับช าระค่าสาธารณูปโภค เป็น
ตน้  

ในปัจจุบนัธนาคารพาณิชยมี์การแข่งขนักันอย่างรุนแรง เกิดการเปล่ียนแปลงหน่วยงาน 
ด้านต่างๆ เช่น การท าการตลาด การปรับเปล่ียนภาพลกัษณ์ให้ดูทนัสมยั รวมถึงการพฒันาด้าน 
เทคโนโลยี เพื่อสามารถให้บริการไดดี้กว่าคู่แข่ง รวมถึงมีการออกผลิตภณัฑ์หรือนวตักรรมใหม่ๆ 
เพื่อ ดึงดูดลูกคา้ให้มาใช้บริการมากขึ้น ซ่ึงปัจจุบนัมีธนาคารพาณิชย ์17 แห่งดว้ยกนัท่ีจดทะเบียน
ในประเทศ ไทยจากการศึกษาสถานภาพและความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจธนาคารพาณิชย์
ในประเทศ ไทย โดยส านักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
(2553) พบว่า ธนาคารพาณิชยถื์อเป็นสถาบันการเงินท่ีมีความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจ โดยท า
หนา้ท่ีเป็นแหล่ง ระดมเงินออมและแหล่งให้กูเ้งินขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศ มีการเติบโตควบคู่กบั
การขยายตวัทาง เศรษฐกิจและการคา้ของไทย ท าให้ภาคธนาคารเป็นเคร่ืองมือส าคญัของรัฐในการ
ก าหนดนโยบาย ทางการเงินของประเทศ บทบาทการด าเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชยจึ์งเป็นส่ิงท่ี
น่าสนใจและควรให้ ความส าคญันอกจากธนาคารพาณิชยแ์ลว้ ยงัมีธนาคารเฉพาะกิจท่ีมีกฎหมาย
เฉพาะจดัตั้งขึ้น โดยอยู ่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของกระทรวงการคลงั เพื่อด าเนินการตามนโยบายของ
รัฐในการพฒันาส่งเสริม เศรษฐกิจ และสนับสนุนการลงทุนต่าง ๆ แต่ไม่ได้เน้นด า เนินงานเพื่อ
สร้างก าไรอย่างเช่นธนาคาร พาณิชย ์ไดแ้ก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการส่งออกและ
น าเขา้แห่งประเทศไทย และ ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
ภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชยแ์ละการแข่งขนัในปี 2557 พบว่า มีการแข่งขันเพื่อ
ระดมเงินฝากท่ีเข้มขน้ขึ้นโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีหลังจากเศรษฐกิจเร่ิมฟ้ืนตัว 
ประกอบกบัมีโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลท่ีชดัเจนมากขึ้น และความตอ้งการ
ลงทุน ของภาคเอกชนท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้ นท าให้เงินรับฝากมีการเพิ่มขึ้นในอัตราท่ีสูงกว่าการ
เพิ่มขึ้นของสินเช่ือ เม่ือเทียบกบัปี 2556 
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จากการท่ีธนาคารต่างๆ มีการทยอยออกผลิตภณัฑ์เงินฝากใหม่ๆ ท่ีมีอตัราดอกเบ้ียจูงใจมา
อย่างต่อเน่ือง เพื่อระดมเงินฝากจากประชาชน จึงเป็นความทา้ทายท่ีแต่ละธนาคารตอ้งแข่งขนักนั 

เพื่อด าเนินกลยทุธ์ในการดึงดูดลูกคา้ให้มาใชบ้ริการเงินฝากกบัธนาคารของตน นอกจากน้ีธนาคาร
แต่ละแห่งยงัมีการพฒันาปรับปรุงรูปแบบโครงสร้างและการบริหารของธนาคารใหมี้ความคล่องตวั
มากขึ้นและเน้นความส าคญัของคุณภาพผลิตภณัฑ์และบริการเพื่อเป็นจุดขายของแต่ละธนาคาร 
ดงันั้นการส่งมอบบริการของธนาคารต่างๆแก่ลูกคา้จึงถือเป็นส่ิงส าคญัท่ีผูป้ระกอบการธนาคาร
ต่างๆ จะตอ้งเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้เพื่อจะไดป้รับตวัและสร้างความโดดเด่นในการครองใจ
ลูกคา้ และใหส้ามารถแข่งขนัในตลาดไดเ้ป็นอยา่งดีดงันั้นผูวิ้จยัจึงมีความสนใจในการศึกษาปัจจยัท่ี
มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการเงินฝากผ่านธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครฯ เพื่อท่ีจะ
น าขอ้มูลจากการวิจยัในส่วนน้ีไปสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพออกผลิตภณัฑใ์ห้ตรง
กบั ความตอ้งการของลูกคา้และเพื่อใชเ้ป็นฐานขอ้มูลในการวิเคราะห์เพื่อปรับเปล่ียนแผนการตลาด
ของธนาคารต่อไป 
วัตถุประสงค์ของการวจิัย 

1. เพื่อส ารวจปัจจยัส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการเงินฝากของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครฯ 

2. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกบริการเงินฝาก ของ
ลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครฯ 

3. เพื่อศึกษาการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเงินฝาก ของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขต
พื้นท่ีกรุงเทพมหานครฯ 
 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจใช้บริการเงินฝาก ของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครฯ. 

สมมติฐานท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใชบ้ริการเงินฝาก 
ของธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นเขตกรุงเทพมหานครฯ. 
ขอบเขตของการวิจัย  

1.ดา้นเน้ือหา 
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การศึกษาเร่ือง “ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเงินฝากของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ในเขตกรุงเทพมหานครฯ ” โดยใช้ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 7 ด้าน คือ ด้าน
ผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นช่องทางการให้บริการ 
ดา้นบุคลากร และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 

2.ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์ ได้แก่ ผูท่ี้มาใช้บริการด้านผลิตภณัฑ์เงินฝากออมทรัพย์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครฯ 

3.ขอบเขตดา้นเวลา คือ ใชร้ะยะเวลาการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามและสรุปผล
การศึกษา ระยะเวลาตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 

4.ขอบเขตดา้นตวัแปร คือ ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ดงัน้ี  
4.1 ตัวแปรต้น (Independent Variable) ประกอบด้วย 
ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพ 
- ระดบัการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายได ้
ส่วนประสมทางการตลาด 

   - ผลิตภณัฑ ์ 
- ราคา 
- ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
- การส่งเสริมการตลาด 
- บุคคล 
- กระบวนการใหบ้ริการ 
- ลกัษณะทางกายภาพ 
4.2 ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจใช้บริการเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์. 

 
 
 



4 
 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ตัวแปรอสิระ        ตัวแปรตาม 

 
                                

 
                                         
 
 
 
 

 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
1.ผลิตภณัฑ ์ 
2.ราคา 
3.ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
4.การส่งเสริมการตลาด 
5.บุคลากร 
6.กระบวนการใหบ้ริการ 
7.ลกัษณะทางกายภาพ 
     
 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  
1.ธนาคารสามารถน าขอ้มูลไปใชเ้พื่อพฒันาดา้นผลิตภณัฑเ์พื่อขยากลุ่มเป้าหมายในอนาคต 
2.ธนาคารสามารถน าขอ้มูลไปเป็นแนวทางในการก าหนดกลยทุธ์หรือส่วนประสมทางการตลาดให้
สอดคลอ้งต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค  
3.ธนาคารสามารถใชข้อ้มูลเพื่อเป็นแนวทางในการปรับแผนกลยทุธ์และแผนการตลาด ให้
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1.เพศ 
2.อาย ุ
3.สถานภาพ 
4.ระดบัการศึกษา 
5.อาชีพ 
6.รายได ้

 
 

การตัดสินใจใช้บริการเงินฝากธอส. ของลูกค้าธอส.
เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
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นิยามศัพท์ 
 1.ธนาคาร หมายถึง สถาบันรับฝากเงินจากสาธารณชนทั่วไปและให้ผลตอบแทนเป็น
ดอกเบ้ียเงินฝาก แลว้น าเงินท่ีรับฝากไปปล่อยให้หน่วยงานเอกชนหรือรัฐบาลกูแ้ละรับผลตอบแทน
มาเป็นดอกเบ้ียเงินกู ้ 
 2.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หมายถึง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. Government 
Housing Bank) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกดักระทรวงการคลงั โดยปัจจุบนักระทรวงการคลงั
เป็นผูถื้อหุ้นทั้งหมดจดัตั้งขึ้นเม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน พ.ศ. 2496 ท าหนา้ท่ีช่วยเหลือตลาดทางการเงิน
ให้กับประชาชน ได้มีท่ีอยู่อาศยัตามสมควรแก่อตัภาพ โดยการให้กู ้ยืมเงิน และ จดัสรรท่ีดินเพื่อ
ก่อสร้างท่ีเป็นหน่วยงานของรัฐบาลท่ีประกอบธุรกิจในการส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนน าเงิน
ไป ลงทุนเก่ียวกับการสร้างอาคารและท่ีดินโดยตรงท าหน้าท่ีเสมือนส่ือกลางในการน า เงินไปใช้
ประโยชน์ ใน กิจการเคหะและเป็นสถาบนัการเงินท่ีด าเนินธุรกิจ อีกทั้งยงั ร่วมมือกับหน่วยงาน
ของรัฐต่าง ๆ สนับสนุนให้ประชาชนมีท่ีอยู่เป็นของตนเอง อาทิ ให้สินเช่ือกบัผูท่ี้ซ้ือบา้นกบัการ
เคหะแห่งชาติ สินเช่ือกบัผูป้ระกนัตนกบัส านักงานประกนัสังคม ร่วมกบักองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการให้สมาชิกกู้เงินเพื่ออสังหาริมทรัพย์ ความช่วยเหลือด้านการมีบ้าน ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ไดรั้บโอนลูกหน้ีและสินทรัพยจ์ากองคก์ารบริหารสินเช่ืออสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงเป็นอดีต
รัฐวิสาหกิจของไทย เขา้มารวมไวด้ว้ยกนั ในปี พ.ศ. 2542 
 3.ลูกคา้ หมายถึง ผูใ้ชบ้ริการเงินฝากท่ีธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาทัว่ประเทศ 
 4.ด้านผลิตภัณฑ์ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ของธนาคารท่ีให้บริการกับลูกค้า ได้แก่ เงินฝาก
ประจ า, เงินฝากออมทรัพย,์ เงินฝากกระแสรายวนั, การช าระค่าสาธารณูปโภค, การช าระเงินกู ้ฯลฯ 
 5.ช่องทางการให้บริการ หมายถึงการอ านวยความสะดวกเพื่อการให้บริการลูกคา้ โดยผ่าน
ช่องทางตู้เอทีเอ็ม ผ่านช่องทางโทรศัพท์(Telephone Bankink) ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต ผ่าน
เคาน์เตอร์ธนาคาร 
 6.อัตราดอกเบ้ีย หมายถึงอตัราดอกเบ้ียด้านเงินฝาก หรืออัตราดอกเบ้ียด้านสินเช่ือตาม
ประกาศของธนาคารแยกตามประเภทของเงินฝากและประเภทวงเงินสินเช่ือ 
 7.การส่งเสริมการขาย หมายถึงกิจกรรมหรือวิธีทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายโดยการ
ประชาสัมพนัธ์ของธนาคารแจกรางวลั/ของช าร่วย รับผิดชอบต่อผลการปฏิบติังาน การยกเวน้/ลด
ค่าธรรมเนียมในการใชบ้ริการ 
 8.บุคลากร หมายถึง พนักงานหรือลูกจ้างท่ีปฏิบัติหน้าท่ีการให้บริการ บริเวณสถานท่ี
ประกอบการโดยพิจารณา ดา้นพนกังานและการตอ้นรับ การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย การให้บริการ
ด้วยความเป็นมิตรการเอาใจใส่กระตือรือร้นท่ีจะให้บริการการพูดจาและแนะน าอย่างสุภาพ



6 
 

 

อ่อนโยน การให้บริการแก่ผูใ้ชบ้ริการทุกระดบัอย่างเท่าเทียมกนัและพนักงานมีความรู้ในเร่ืองการ
บริการของธนาคาร 
 9.กระบวนการให้บริการ หมายถึงขั้นตอนการให้บริการตั้งแต่เร่ิมการให้บริการจนส้ินสุด
การใหบ้ริการโดยพิจารณาระยะเวลาท่ีใชใ้นการท าธุรกรรมต่างๆความปลอดภยัเช่ือถือไดแ้ละความ
ถูกตอ้งแบบฟอร์มธุรกรรมต่างๆชดัเจนเขา้ใจง่ายและการใหบ้ริการโดยเรียงล าดบัลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการ 
 10.สถานท่ีหมายถึง บริเวณพื้นท่ีภายในและภายนอกธนาคารซ่ึงจดัเป็นพื้นท่ีให้บริการโดย
ค านึงถึงความสะดวกต่อการใชบ้ริการมีความเป็นระเบียบ สะอาด สวยงาม มีความปลอดภยัจากการ
ใชบ้ริการ มีป้ายประกาศ ป้ายแนะน าบริการภายในและภายนอกอาคารท่ีชดัเจน มีท่ีจอดรถเพียงพอ
และอยูใ่กลบ้า้นหรือท่ีท างาน 

 11.ความสะดวกรวดเร็วและถูกตอ้ง หมายถึงการจดัการคุณภาพการให้บริการของธนาคาร
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจกับลูกค้า โดยพนักงานธนาคารมีความรวดเร็วในการให้บริการ  การ
ใหบ้ริการดว้ยความถูกตอ้ง สามารถใหค้ าแนะน าปรึกษาและช่วยแกปั้ญหาทางธุรกรรม ทางการเงิน
ไดก้ารใหบ้ริการท่ีทนัสมยัและธนาคารมีระบบการต่อแถวเขา้คิวรอรับการบริการ 
 12.อุปกรณ์และเคร่ืองมือ หมายถึง ส่ิงอ านวยความสะดวกในการให้บริการโดยท่ีอุปกรณ์
และเคร่ืองมือมีความทนัสมยัถูกจดัไวเ้ป็นระเบียบและสังเกตเห็นได้โดยง่ายการจดัเตรียมไวบ้ริการ 
สามารถเขา้ใจวิธีการใชไ้ดโ้ดยง่ายอุปกรณ์และเคร่ืองมืออยูใ่นสภาพท่ีจะใหบ้ริการได้ทุกคร้ัง เม่ือใช ้

บริการไม่เคยมีปัญหาจากความขดัขอ้ง มีปากกากระดาษและอุปกรณ์อ่ืนๆ ไวบ้ริการทุกคร้ังท่ีใช้
บริการ 
 13.การเขา้ถึงลูกคา้ (Access) หมายถึง บริการท่ีให้กบัลูกคา้ ตอ้งอ านวยความสะดวกในดา้น
เวลาสถานท่ีแก่ลูกคา้ คือ ไม่ให้ลูกคา้ตอ้งคอยนาน ท าเลท่ีตั้งเหมาะสมเพื่อแสดงถึงความสามารถ
ของการเขา้ถึงลูกคา้ 
 14.ความน่าเช่ือถือ (Credibility) หมายถึง บริการท่ีให้กบัลูกคา้ตอ้งมีความสม ่าเสมอและ
ความไวว้างใจในบริการ โดยเสนอบริการท่ีดีท่ีสุดใหแ้ก่ลูกคา้ 
 15.ความปลอดภยั (Security) หมายถึง บริการท่ีให้ตอ้งปราศจากอนัตราย ความเส่ียง และ
ปัญหาต่าง ๆ 
 16.ลักษณะทางประชากรศาสตร์ หมายถึง ลักษณะเฉพาะของผูใ้ช้บริการท่ีตัดสินใจ 
เลือกใช้บริการเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครฯ ซ่ึง ประกอบดว้ย เพศ 
อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ   รายไดต้่อเดือน สถานภาพ 

 
สถิติในการวิเคราะห์ ท้ังสถิติพรรณนา และสถิติอ้างองิ 
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 1.สถิติพรรณนา โดยใชส้ถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี(Frequency) ค่าร้อยละ
(Percentage) และค่าเฉล่ีย(Mean) 
 2.การเปรียบเทียบระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนักบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยใชส้ถิติ(One Way 
Anova) 
 3.การทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรทั้งสองตวัแปร ไดแ้ก่ ตวัแปรดา้นพฤติกรรมการ
ตดัสินใจใชบ้ริการเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ และตวัแปรดา้นส่วนประสมทางการตลาด 
โดยใชส้ถิติไค-สแควร์ (Chi-Square) 
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บทท่ี 2  
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกีย่วข้อง 

การศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมี อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการเงินฝากธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครฯ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเป็นแนวทางในการศึกษาดงัน้ี  
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค  
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 
2.3 ประวติัธนาคารอาคารสงเคราะห์  
2.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค  
 ความหมายพฤติกรรมผู้บริโภค  
 สิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541, น. 124, อา้งถึงใน ธวชัชยั เจริญเทศประสิทธ์ิ, 2551, น. 22) ไดใ้ห้
ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภคไวว้่า เป็นพฤติกรรมการแสดงออกของแต่ละบุคคลใน  การ
คน้หา การเลือกซ้ือ การใช้ การประเมินผล หรือจดัการกบัสินคา้และบริการซ่ึงผูบ้ริโภคคาดว่าจะ
สามารถตอบสนองความตอ้งการของตนเองได ้
 London ana Bitta (1988,p.4) ได้ให้ความหมายไว้ว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค อาจหมายถึง
กระบวนการตดัสินใจและพฤติกรรมทางกายภาพท่ีบุคคลเขา้ไปเก่ียวขอ้ง เ ม่ือมีการประเมินการ
ไดม้าการใชห้รือการจบัจ่ายใชส้อยซ่ึงสินคา้และบริการ 
 สยมพร สุขอุบล(2555, น. 7) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าของ
บุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือและการใช้สินคา้และบริการต่างๆ โดยรวมถึง
กระบวนการตดัสินใจเพื่อให้ไดม้าซ่ึงสินคา้หรือบริการท่ีก่อให้เกิดการตอบสนองความตอ้งการแก่
หน่วยของระบบเศรษฐกิจ ทั้งภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจและภาครัฐบาล 
 Paul and jerry (1990,p.5) สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกาได้ให้ความหมายของ
พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าซ่ึงส่งผลต่อกนัและกนัตลอดเวลาของความรู้ความเขา้ใจ
พฤติกรรม และเหตุการณ์ภายใต้ส่ิงแวดล้อมท่ีมนุษย์ได้กระท าขึ้นในเร่ืองของการแลกเปล่ียน
ส าหรับการด าเนินชีวิตมนุษย ์
 อดุลย์ จาตุรงคกุล  (2545, น. 1, อ้างถึ งใน  อวยพร ภู รีศ รีศัก ด์ิ , 2552, น. 10) ได้ให้
ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภคว่าหมายถึงกิจกรรมต่างๆ ท่ีบุคคลกระท าเพื่อให้ไดสิ้นคา้หรือ
บริการมาเพื่อบริโภค ตลอดจนรวมไปถึงการบริโภคดว้ยจากความหมายขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า 
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พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ การกระท าของบุคคลไม่ว่าจะเป็นการค้นหา การเลือกซ้ือ การใช้ การ
ประเมินผล รวมถึงกระบวนการตัดสินใจเพื่อให้ได้มาซ่ึงสินคา้หรือบริการท่ีคาดว่าจะสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการการบริโภคของบุคคลดงักล่าว 
 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด  
 Philip Kotler ได้ให้ แนวคิ ด ส่ วนประสมทางการตลาดส าห รับ ธุร กิจบ ริการ  (Service 

Marketing Mix) ซ่ึงเป็นแนวคิดของธุรกิจท่ีแตกต่างจากสินค้าอุปโภคและบริโภคทัว่ไป จ าเป็นตอ้งใชส่้วน
ประสมการตลาด (Marketing Mix) 7 อยา่ง หรือ7P's ในการก าหนดกลยทุธ์การตลาด ซ่ึงประกอบดว้ย  
 ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) โดยแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีอาจจบัตอ้งได(้Tangible 
Products) และผลิตภณัฑ์ท่ีจบัตอ้งไม่ได้ (Intangible Products) เป็นส่ิงซ่ึง ตอบสนองความจ าเป็น
และความตอ้งการของลูกคา้ หรือส่ิงท่ีผูข้ายตอ้งมอบให้แก่ลูกคา้และลูกคา้จะไดรั้บผลประโยชน์
และคุณค่าจากผลิตภณัฑน์ั้นๆ   
 ด้านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปแบบเงิน ลูกคา้จะเปรียบเทียบระหว่าง
คุณค่า (Value) ของบริการกบัราคา (Price) ของบริการนั้น ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคาลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือ 
ดงันั้นการก าหนดราคาการให้บริการควรมีความเหมาะสมกบัระดบัการใหบ้ริการชดัเจน และง่ายต่อ
การจ าแนกระดบับริการท่ีต่างกนั  
 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับบรรยากาศ ส่ิงแวดลอ้มใน
การน าเสนอบริการใหแ้ก่ลูกคา้ ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการ
ท่ีน าเสนอ ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาในดา้นท าเลท่ีตั้ง (Location) เช่น ควรเลือกให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมาก
ท่ีสุด ลูกคา้สามารถเดินทางสัญจรได้อย่างสะดวกรวดเร็ว มีระบบการติดต่อส่ือสารท่ีดีในบริเวณ
นั้นๆ และช่องทางในการน าเสนอบริการ (Channels)  
 ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ี เป็นหัวใจส าคัญในการ
ติดต่อส่ือสารแก่ผูใ้ชบ้ริการเพื่อแจง้ข่าวสารหรือชกัจูงให้เกิดการใชบ้ริการและเป็นกุญแจส าคญัของ
การตลาดสายสัมพนัธ์เช่น การโฆษณา ลด แลก แจก แถม เป็นตน้ 
 ด้านบุคคล (People) ถือว่ามีความส าคัญต่อธุรกิจบริการเป็นอย่างมาก เน่ืองจากธุรกิจ
บริการตอ้งอาศยัคนเป็นเคร่ืองมือในการท างาน ดงันั้น เพื่อใหพ้นกังานสามารถสร้างความพึงพอใจ
ให้กบัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนัตอ้งอาศยัการ คดัเลือก การฝึกอบรม การจูงใจโดยพนักงาน
นั้นต้องมีความสามารถ มีทัศนคติท่ีสามารถตอบสนอง ต่อผูใ้ช้บริการ มีความคิดริเร่ิม และมี
ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ  
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 ด้านกายภาพและการน าเสนอ (Physical Evidence/Environment and Presentation) เป้นการ
แสดงให้เห็นถึงลักษณะทางกายภาพและการน าเสนอให้กับลูกค้าให้เห็นเป็นรูปธรรมโดยการ
พยายามสร้างคุณภาพโดยรวมทั้งทางดา้นกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กบั
ลูกคา้มากยิง่ขึ้น 
 ด้านกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบติัใน
ดา้นการบริการ ท่ีน าเสนอให้กบัผูใ้ช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกตอ้งรวดเร็ว และท าให้
ผูใ้ชบ้ริการเกิดการประทบัใจ  
 ส่วนประสมการตลาดทั้ง 7 อย่างขา้งตน้ ถือเป็นส่ิงส าคญัในการน าไปปรับใช้กบัองค์กร
เพื่อก าหนดกลยทุธ์ต่างๆทางดา้นการตลาดของธุรกิจ โดยจะตอ้งมีการจดัส่วนประสมแต่ละอยา่งให้
มีความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของธุรกิจและของอุตสาหกรรมท่ีแตกต่างกันไป เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการใหบ้ริการอยา่งดีท่ีสุดในทุกดา้นขององคก์ร (Thai Hotels and Travel, 2558) 
2.3 ประวัติธนาคารอาคารสงเคราะห์  

จุดเร่ิมตน้ของ ธอส.วนัท่ี 9 มกราคม พ.ศ. 2496 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตรา  “พระราชบัญญัติ ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ พ.ศ. 2496” และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม พ.ศ. 2496 ใหจ้ดัตั้ง
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็นสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงการคลงั เจตนารมณ์ส าคญัในการจดัตั้ง “เพื่อช่วยเหลือทาง การเงินใหป้ระชาชนไดมี้ท่ีอยู่
อาศยัตามควรแก่อตัภาพ” และไดมี้พิธีเปิดธนาคารขึ้นในวนัท่ี 24 กนัยายน พ.ศ. 2496 ซ่ึงถือเป็นวนั
เร่ิมด าเนินการของธนาคารดว้ย โดยใชต้ราสัญลกัษณ์ “วิมานเมฆ” ท่ีแสดงถึงบา้นท่ีท าใหค้รอบครัว
มีความสุข อบอุ่น ร่มเยน็ เปรียบประดุจทิพยพ์ิมาน 
ตาม “พระราชบัญญัติ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496” เป็นธนาคารท่ีมีหน้าท่ีช่วยเหลือ
ประชาชนให้มีท่ีบา้นส าหรับอยู่อาศยั ดว้ยบริการสินเช่ือให้กูย้ืมเงินทุน เพื่อเป็นการสนับสนุนให้
ประชาชนน าเงินไปสร้างบา้นส าหรับเป็นท่ีอยู่อาศยั โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์มีสาขาอยู่ 77 
แห่งทัว่ประเทศ พร้อมดว้ยจุดบริการ จ านวน 146 จุด ในปี 2555 ธอส. มีงบประมาณในการบริหาร
อยูท่ี่ 319 ลา้นบาท 

ดว้ยผลการด าเนินงานยอดเยี่ยม ท าให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ไดรั้บรางวลัเชิดชูมากมาย 
โดยเฉพาะรางวลั “รัฐวสาหกิจดีเด่น” ของกระทรวงการคลงั ซ่ึงถือไดว้่าเป็นธนาคารแห่งเดียวท่ี
ไดรั้บรางวลัดีเด่น 3 ประเภทภายในปีเดียว เม่ือปี พ.ศ. 2556 ท่ีผ่านมาถือเป็นวนัครบรอบ 60 ปี ท่ี
ธนาคาร ธอส. อยู่คู่กบัคนไทยมาอย่างยาวนาน ทางธนาคารยงัคงไว้ซ่ึงนโยบายในการบริหารงานท่ี
เน้นการพฒันาสังคม วฒันธรรมและองค์กร เน่ืองดว้ยวาระพิเศษน้ีเอง ทางธนาคารไดจ้ดักิจกรรม
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มากมายเพื่อเป็นการบ าเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคม เช่น โครงการสร้าง-ซ่อมแซมบา้น จ านวน 600 
หลงั และโครงการบา้นหนงัสือ ฯลฯ 

นอกจากภารกิจในการพัฒนาถ่ินท่ีอยู่อาศัยของคนไทยแล้ว ธอส. ย ังมีบทบาทในการ
ช่วยเหลือบรรเทาทุกขพ์ี่นอ้งประชาชนท่ีประสบภยัพิบติัอีกดว้ย ในปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยไดพ้บ
กบัภยัน ้ าท่วมคร้ังใหญ่ เป็นผลให้เศรษฐกิจของไทยไดรั้บความเสียหายอย่างหนัก ทางธนาคารจึง
เห็นถึงความยากล าบากของประชาชนจึงไดอ้อกนโยบายในการพกัหน้ี เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของ
ประชาชนในช่วงท่ียากล าบาก และยงัสั่งใหมี้การจดับา้นพกัใหส้ าหรับผูป้ระสบภยัอีกดว้ย 

 
การด าเนินงานในช่วงแรกของ ธอส. 

นบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 เป็นตน้มา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็เร่ิมด าเนินกิจการตามแผนท่ีได้
วางเอาไว ้ซ่ึงตลอดการด าเนินงานก็เป็นไปอย่างราบร่ืนตลอดทั้งปี โดยในช่วงเร่ิมแรกมีการปล่อย
สินเช่ือส าหรับท่ีอยู่อาศยัท่ีแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ “สินเช่ือระยะยาว” ส าหรับใหป้ระชาชนกูย้ืม
เงินไปใช้สร้างท่ีอยู่อาศยั และ “สินเช่ือระยะสั้น” ส าหรับนักลงทุน หรือผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการ
เงินทุนส าหรับโครงการท่ีอยู่อาศัยขนาดใหญ่ ก่อนท่ีในปี 2517 ธอส. ได้มีการขยายบริการให้
ครอบคลุมขึ้น ดว้ยการเร่ิมเปิดใหบ้ริการรับฝากเงินเป็นคร้ังแรก 
สัญลกัษณ์ของธนาคารสงเคราะห์ 

ในช่วงแรกเร่ิมของการก่อตั้ง ธอส. ใชส้ัญลกัษณ์เป็นรูปวิมานเมฑ เป็นตวัแทนของบา้นท่ี
อยู่เย็นเป็นสุข ก่อนภายหลังได้มีการปรับเปล่ียนภาพลักษณ์ใหม่ให้สอดคล้องกับลักษณะการ
ด าเนินงานของธนาคาร คือการเป็นรัฐวิสาหกิจท่ียอดเยี่ยม จึงได้มีการเปล่ียนรูปแบบจากเดิมให้
กลายเป็นรูปมือท่ีก าลงัโอบอุ้มบา้นอยู่ จากนั้นไดมี้การพฒันาเว็บไซตข์องธนาคารขึ้นมาใหม่ เพื่อ
เป็นตวัแทนในการมอบความรู้แก่ประชาชน จนได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่า เป็นสถาบัน
การเงินเพื่อการพฒันาถ่ินฐานท่ีมีผลงานดีเยีย่มท่ีสุดของประเทศไทย 
การเปลีย่นแปลงโครงสร้างภายในองค์กร 

ในช่วงปี พ.ศ. 2522 เป็นต้นมา ประเทศเจอกับปัญหาด้านเศรษฐกิจท่ีถดถอย ท าให้
ผูป้ระกอบการรวมถึงสถาบนัการเงินตอ้งปรับโครงสร้างกนัใหม่เพื่อความอยู่รอด โดยทางธนาคาร
อาคารสงเคราะห์เองก็ไดมี้การปรับปรุงบริการให้มีความทนัสมยัยิ่งขึ้น รวมถึงพฒันาระบบบญัชี
เงินฝากออมทรัพยแ์บบพิเศษ นอกจากน้ียงัมีการจดัตั้งหน่วยงานใหม่เพื่อมาช่วยแกปั้ญหาหน้ีของ
ธนาคาร โดยมีหนา้ท่ีในวิเคราะห์ความเส่ียงและตดัสินวา่จะปล่อยเงินกูใ้หก้บัผูป้ระกอบการหรือไม่ 

ในปี พ.ศ. 2550 เป็นช่วงปีท่ีเทคโนโลยเีขา้มามีบทบาทในชีวิตถึงขีดสุด ผูค้นลว้นต่างพึ่งพา
อาศยัอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการติดต่อส่ือสาร เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศพัท์มือถือ ฯลฯ เพื่อให้
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ตอบสนองต่อโลกท่ีเปล่ียนไป ธอส. จึงไดน้ าเทคโนโลยเีขา้มาใชใ้นการด าเนินงานอยา่งเตม็รูปแบบ
เป็นคร้ังแรก เพื่อท่ีจะไดเ้ป็นศูนยก์ลางในงานบริการดา้นธุรกรรมแบบเบ็ดเสร็จ ประชาชนสามารถ
ยื่นเร่ืองขออนุมติัภายใตก้ารพิจารณาท่ีเป็นมาตฐานเดียวกนั ช่วยสร้างความน่าเช่ือถือสะดวกและ
รวดเร็วมากยิง่ขึ้น 
ธนาคารท่ีดีท่ีสุดส าหรับการมีบ้าน 

ธอส.จะเป็นกลไกส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจ และสังคม ดา้นท่ีอยูอ่าศยัควบคู่ไปกบัการ
สร้างโอกาสให้คนไทยมีบา้นเป็นของตวัเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผูมี้รายไดน้้อยและรายไดป้าน
กลาง ตามเจตนารมณ์ในการจัดตั้ งธนาคารอาคารสงเคราะห์ท่ีได้ถูกตราไวใ้นพระราชบัญญัติ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ.2496 
เร่ิมให้บริการสินเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัยและเงินฝาก 

พ.ศ. 2516 ธอส. เร่ิมปล่อยสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศยั ทั้ งสินเช่ือระยะสั้ น เพื่อผูป้ระกอบการ
น าไปพฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยั และสินเช่ือระยะยาว เพื่อประชาชนทัว่ไป โดยในปีต่อมา (พ.ศ. 
2517) ก็ไดเ้ปิดธุรกิจรับฝากเงินเป็นคร้ังแรก 
ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร และกลยุทธ์ทางการเงินใหม่ ๆ 

หลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2522 - 2524) ธนาคารได้มีการปรับปรุงโครงสร้าง
องค์กรและกลยุทธ์ด้านการเงินการธนาคาร อาทิ แยกส่วนเงินกู้ท่ีมีการปล่อยสินเช่ือ ปรับปรุง
กระบวนการให้สินเช่ือใหค้ล่องตวั และพฒันาฝึกอบรมบุคลากร ริเร่ิมบญัชีเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ 
ซ่ึงได้รับความนิยมและเป็นแหล่งทุนท่ีส าคญัขอธนาคารต่อเน่ืองมาหลายปี และมีการจดัตั้งศูนย์
สินเช่ือเพื่อแกปั้ญหาหน้ีคา้งโครงการท่ีอยู่อาศยั โดยท าหน้าท่ีวิเคราะห์และพิจารณาปล่อยสินเช่ือ
แก่ผูป้ระกอบการโครงการ 
เปิดส านักงานใหญ่ และเปิดสาขาตามห้างสรรพสินค้า 

18 สิงหาคม พ.ศ. 2529 ธนาคารไดย้า้ยส านกังานใหญ่จากถนนราชด าเนินในมาใหบ้ริการท่ี
ห้วยขวาง และใชส้ านกังานใหญ่เดิมเป็นท่ีท าการสาขาราชด าเนิน อีกทั้งในเดือนนั้นยงัไดเ้ร่ิมขยาย
การให้บริการ ดว้ยการเปิดเคาน์เตอร์การเงินนอกสถานท่ีตามห้างสรรพสินค้า ศูนยบ์ริการธนาคาร 
ณ ท่ีวา่การอ าเภอทัว่ไทย และเปิดหน่วยบริการสินเช่ืออีกหลายแห่ง 
สัญลกัษณ์“รูปสองมือโอบอุ้มบ้าน” 

โอกาสครบรอบ 40 ปี เม่ือปี พ.ศ. 2536 ธนาคารได้เปล่ียนสัญลักษณ์จาก  “รูปวิมาน
เมฆ” เป็น “รูปสองมือโอบอุ้มบ้าน” เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการได้รับอนุมติัให้เป็น “รัฐวิสาหกิจท่ี
ดี” รวมถึงไดเ้ร่ิมท าเวบ็ไซต์ www.ghbank.co.th เพื่อให้ขอ้มูลแก่บุคคลทัว่ไป และในปี พ.ศ. 2539 

https://www.ghbank.co.th/


13 
 

 

ไดรั้บการยกย่องจากศูนยก์ลางสหประชาชาติว่าดว้ยการตั้งถ่ินฐานมนุษยใ์ห้เป็น “สถาบันการเงินท่ี
มีผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยม” 
ช่วยฟ้ืนฟูธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ จากวิกฤตเศรษฐกจิ 

ในช่วงปี พ.ศ. 2540 - 2542 ประเทศไทยเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ธนาคารได้มี
บทบาทในการช่วยฟ้ืนฟูธุรกิจท่ีอยู่อาศยัและอสังหาริมทรัพยต์ามนโยบายของรัฐบาล แมใ้นช่วงท่ี
สถานการณ์หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้ยายตวัท่ีธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็ไดรั้บผลกระทบเช่นกนั 
แต่ก็ยงัแสดงบทบาทน าในเร่ืองการประนอมหน้ีและการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีกบัลูกคา้ผูกู้เ้งินซ้ือ
บา้น ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของลูกคา้ไดอ้ยา่งมาก 
รัฐวสิาหกจิแห่งแรกและแห่งเดียวท่ีได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น 3 ปีติดต่อกนั 

ในปี พ.ศ.2548 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้รับรางวลั “รัฐวิสาหกิจดีเด่นประจ าปี 2548 
“ จดัโดยส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลงั นับเป็นรัฐวิสาหกิจ 
แห่งแรกและแห่งเดียวท่ีไดรั้บรางวลัรัฐวิสากิจดีเด่นครบทั้ง 3 ประเภทในปีเดียวกนั ไดแ้ก่ รางวลัผล
การด าเนินงานดีเด่น,รางวลัคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น และรางวลัการบริหารจดัการองค์กร
ดีเด่น ในปี 2549 ธนาคารไดรั้บการประกาศยกย่องจากกระทรวงการคลงัให้เป็น “ รัฐวิสาหกิจ
ดีเด่น ประจ าปี  2549” โดยได้รับรางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น และรางวัลผลการ
ด าเนินงานดีเด่น 2 ปีติดต่อกัน ปี 2550 ธนาคารได้รับรางวลัคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น
นบัเป็นปีท่ี 3 ติดต่อกนั 
ปรับภาพลกัษณ์ใหม่ 

พ.ศ. 2550 ธนาคารได้ประกาศภาพลักษณ์ใหม่ ภายใต้วิสัยทัศน์ และได้น าเทคโนโลยี
สมยัใหม่มาใชใ้นการด าเนินงาน มีการรวมศูนยก์ารวิเคราะห์และอนุมติัสินเช่ือไวท่ี้เดียว เพื่อให้การ
พิจารณาสินเช่ือเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้ งธนาคาร จึงสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็วยิง่ขึ้น 
อีกทั้ งยงัเป็นปีท่ีได้รับรางวลั “รัฐวิสาหกิจดีเด่น” ติดต่อกันเป็นปีท่ี 3 รวมถึงได้รับรางวลั  Best 
Practice Certificate, รางวลั The Best Marketing Campaign และรางวลั Boss of The Year 2007 อีก
ดว้ย 
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เคียงข้างคนไทยในทุกสถานการณ์ 
พ.ศ.2559 ประเทศไทยประสบมหาอุทกภยัคร้ังใหญ่ สร้างความเสียหายและส่งผลกระทบ

ในวงกวา้ง ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม ชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชนทัว่ประเทศ ธนาคารฯ จึงไดอ้อก
มาตรการลดภาระหน้ีท่ีอยู่อาศยั ช่วยเหลือลูกคา้ท่ีประสบอุทกภยั “พกัหน้ี ลดดอกเบ้ีย ปลดหน้ี” 
และได้จดัท าโครงการบา้น ธอส. - ธปท. เพื่อผูป้ระสบอุทกภยั” โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้
จดัสรรเงินกูด้อกเบ้ียต ่า หรือ ซอฟตโ์ลนให้ ธอส.ส าหรับปล่อยสินเช่ือบา้นดอกเบ้ียต ่าให้กบัลูกคา้ท่ี
ประสบอุทกภยั ไดก้วา่แสนครอบครัว 
60 ปีแห่งการสถาปนา 

24 กนัยายน พ.ศ. 2556 ครบรอบ 60 ปีของการสถาปนา โดยธนาคารก าหนดให้ปีน้ีเป็น “ปี
แห่งการบริการ” เพื่อให้ ธอส. เป็นท่ีหน่ึงในใจของลูกคา้ และด ารงความเป็นผูน้ าในด้านสินเช่ือ
เพือ่ท่ีอยูอ่าศยั รวมถึงการริเร่ิมนโยบายการบริหารงาน “เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันาอยา่งสร้างสรรคแ์ละใส่
ใจในวฒันธรรมองคก์ร” เพื่อน าพาองคก์รใหเ้ติบโตอยา่งย ัง่ยนื 

นอกจากนั้นธนาคารได้จดักิจกรรมพิเศษเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวาระดงักล่าวหลายด้าน 
เช่น กิจกรรม CSR “ศูนยก์ารเรียนรู้สู่ประตูอาเซียน” โครงการบา้น ธอส. เพื่อมนุษยชาติ สร้าง - 
ซ่อมบา้น 600 หลงั, โครงการ 60 ปีบา้นหนงัสือ ธอส. ทัว่ไทย เป็นตน้ 
ธอส.ท าให้คนไทยมีบ้าน 

พ.ศ.2559 ธนาคารได้ก าหนดพันธกิจใหม่ “ ท าให้คนไทยมีบ้าน” และวิสั ยทัศน์ใหม่ 
“ธนาคารท่ีดีท่ีสุดส าหรับการมีบา้น” ท่ีสะทอ้นถึงบทบาทและหนา้ท่ีของธนาคารท่ีมีต่อคนไทยและ
ประเทศไทยไดช้ดัเจนมากยิ่งขึ้น ตั้งเป้าหมายใหม่ ธนาคารฯเป็น SMART Organization  พร้อม
จดัตั้ง “โรงเรียนการเงิน” เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มท่ีมีขอ้จ ากดัสามารถเขา้ถึงสินเช่ือในระบบไดม้าก
ขึ้น พฒันาการบริการรูปแบบใหม่ มุ่งเน้นตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้โดยตั้ง Premier 
Service Center (PSC) เป็นศูนยใ์ห้บริการดา้นสินเช่ือแก่ลูกคา้ของโครงการบา้นจดัสรร และ ราย
ยอ่ยท่ีตอ้งการสินเช่ือในทุกพื้นท่ี และตั้ง Data Entry (DE) ปรับเปล่ียนรูปแบบกระบวนงานสินเช่ือ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดา้นการตลาด,การบริการลูกคา้ 
65 ปี “แห่งการท าให้คนไทยมีบ้าน” 
“ของธนาคารท่ีดีท่ีสุดส าหรับการมีบ้าน” 

พ.ศ. 2561 อีกปีแห่งความภาคภูมิใจ ธนาคาร ยงัคงเดินหน้าอย่างเต็มท่ีในการด าเนินการ
ตามพนัธกิจ “ท าให้คนไทยมีบา้น” ไปพร้อมๆ กบัการมุ่งสู่การบรรลุวิสัยทศัน์ “ธนาคารท่ีดี ท่ีสุด
ส าหรับการมีบา้น” พร้อมเร่งพฒันาดา้น Digital Sevice เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของ
ธนาคารในดา้นบริการ ให้มีความทนัสมยั โดยพฒันา Payment Gateway ให้เป็นช่องทางการช าระ
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เงินท่ีเป็น Digital Platform รวมถึงการพฒันา Mobile Application ท่ีรวมทุกบริการของ ธอส. ไวใ้น
มือคุณรางวลัแห่งความภาคภูมิใจธนาคารได้รับ 3 รางวลัรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ าปี 2561 ได้แก่ 
รางวลัการบริหารจดัการองค์กรดีเด่น กลุ่มขนาดใหญ่ , รางวลัความร่วมมือเพื่อการพฒันาดีเด่น , 
ดา้นการยกระดบัการบริหารจดัการองคก์ร (โครงการพี่เล้ียง) และรางวลัความร่วมมือเพื่อการพฒันา
ดา้นความร่วมมือเชิงยทุธศาสตร์ประเภทเชิดชูเกียรติ (โครงการสร้างบา้นสร้างอาชีพ) 
พนัธกจิ (Mission) 

ท าใหค้นไทยมีบา้น 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
“ธนาคารท่ีดีท่ีสุด ส าหรับการมีบา้น” 
ค่านิยม (Value) 
G I V E +4 
G ยดึมัน่ธรรมาภิบาล (Good Governance) 
I สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ (Innovative Thoughts) 
V ร่วมใจท างาน (Value Teamwork) 
E บริการเป็นเลิศ (Excellent Services) 
C กลา้เปล่ียนแปลง ((En)courage to Change) 
A มุ่งมัน่ความส าเร็จ (Achievement Oriented) 
P เช่ียวชาญในงาน (Professional) 
S เสร็จก่อน / ตรงเวลา (Speed) 
การก ากบัดูแลกจิการท่ีดี 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐ มีภารกิจหลกัเพื่อช่วยเหลือ
ให้ประชาชนไดมี้ท่ีอยู่อาศยัตามควรแก่อตัภาพ คณะกรรมการธนาคารก ากบัดูแลการด าเนินธุรกิจ
ของธนาคารโดยยึด “หลักการและแนวทางการก ากับดูแลท่ีดี ในรัฐวิสาหกิจ ” ของส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลงั ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 
เป็นกรอบในการด าเนินงานควบคู่กับการมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม แต่งตั้ ง
คณะกรรมการชุดย่อย จ านวน 2 คณะ พร้อมอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของแต่ละคณะ 
เพื่อให้ระบบการท างานเกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได ้เปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดรั้บรู้
ขอ้มูลข่าวสารของธนาคาร สร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ลูกคา้ ประชาชน และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ดงัน้ี 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
(CG&CSR) ท าหน้าท่ีเสนอแนวนโยบาย เพื่อพิจารณาหลกัเกณฑ์แนวทาง และทบทวน ส่งเสริม 
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ก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงาน ให้ข้อเสนอแนะ พิจารณาและให้ความเห็นชอบกลยุทธ์ 
เป้าหมาย แผนแม่บท และตวัช้ีวดัการด าเนินงานตามหลกัเกณฑแ์ละแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ี
ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม (CG&CSR) ของธนาคารประจ าปี เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการธนาคาร รวมทั้ งส่งเสริมให้มีกิจกรรมด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (CG) ท่ีมี
กรรมการธนาคารเขา้ร่วมอยา่งเป็นทางการอยา่งสม ่าเสมอทุกไตรมาส 

คณะอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
(CG&CSR) ท าหน้าท่ีก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายและจัดท าแผนแม่บท และตัวช้ีวดัการ
ด าเนินงาน ตามหลกัเกณฑแ์ละแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม (CG&CSR) ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้และการมีส่วนร่วม ติดตามและประเมินผล
การด าเนินการ ทบทวน และรายงานผลการด าเนินการต่อคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม (CG&CSR) ทุกไตรมาส 
หลกัการก ากบัดูแลกจิการท่ีดี 

หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมีหลกัส าคญัอนัเป็นมาตรฐานสากล 7 ประการ ดงัน้ี 
1. Accountability 

ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบติัหนา้ท่ี 
2. Responsibility 

ความส านึกในหนา้ท่ีดว้ยขีดความสามารถและประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ 
3. Equitable Treatment 

การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียโดยสุจริต และจะตอ้งพิจารณาให้เกิดความเท่าเทียมกัน 
เช่น การจดัซ้ือจดัจา้ง ตอ้งให้ทุกคนไดรั้บความยุติธรรมและเท่าเทียมกนั หากมีการร้องเรียนตอ้งมี
ค าอธิบายได ้
4. Transparency 
ความโปร่งใส กล่าวคือ ตอ้งมีความโปร่งใสใน 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 

• ความโปร่งใสในการด าเนินงานท่ีสามารถตรวจสอบได ้

• มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส (Transparency of Information Disclosure) คือ มีการ

แสดงผลประกอบการอยา่งโปร่งใสแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

5. Value Creation 

https://www.ghbank.co.th/information/corporate-governance/info/
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การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่ม
มูลค่าใด ๆ นั้นจะตอ้งเป็นการเพิ่มความสามารถในทุกดา้นเพื่อการแข่งขนั 
6. Ethics 

การส่งเสริมพฒันาการก ากบัดูแล และจรรยาบรรณท่ีดีในการประกอบธุรกิจ 
7. Participation 

การมีส่วนร่วม เป็นการส่งเสริมให้เกิดการกระจายโอกาส แก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินการใด ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพอนามยั 
คุณภาพชีวิต และความเป็นอยูข่องชุมชนหรือทอ้งถ่ิน 
นโยบายและเป้าหมายการก ากบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการธนาคารมอบหมายให้คณะกรรมการก ากับ ดูแลกิจการท่ีดีและความ
รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม(CG&CSR) มีหน้าท่ีก ากับดูแลระบบงานดา้นการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีของธนาคาร ตามหลกัการและแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 
และระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) ของสคร.และได้มีการทบทวน ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุกปีเพื่อให้ธนาคารปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ จริยธรรมได้
ครบถว้น และเพื่อน าองค์กรไปสู่พนัธกิจ วิสัยทศัน์และค่านิยมของธนาคารตามกรอบท่ีก าหนดไว้
จึงก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของธนาคารดงัน้ี 
“คณะกรรมการธนาคาร ผูบ้ริหาร และพนกังานมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างเสริมระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
ของธนาคารเพื่อก่อให้เกิดความเช่ือมัน่ให้แก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย(Stakeholder) วา่การด าเนินงานทัว่
ทั้งองค์กรของธนาคารเป็นไปโดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลกับนพื้นฐานท่ีมุ่งเน้นการ
ปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริต ด้วยจิตส านึกในความรับผิดชอบต่อภารกิจและหน้าท่ีท่ีมีต่อ
ลูกคา้ทั้งปวงโดยความเสมอภาค รวมถึงพฒันานวตักรรม ในการให้บริการลูกคา้ให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลต่อองคก์ร ถือไดว้า่เป็นการสร้างวฒันธรรมองคก์รอยา่งย ัง่ยนื” 
เป้าหมายการก ากบัดูแลกจิการท่ีดี 

1.ส่งเสริมให้มีการก ากับดูแลกิจการท่ีดีให้เกิดขึ้นในธนาคารทุกฝ่าย / ส านักอย่างเป็น
รูปธรรม ตลอดจนมีแนวทางปฏิบติัการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งชดัเจน 

2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานในกิจกรรมส่งเสริมการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีตามพื้นท่ีและสาขาทัว่ประเทศ รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมของพนกังานทุก
ระดบัในการเสนอแนวคิดเพื่อการปรับปรุงและพฒันาการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของธนาคาร 

3.การติดตาม รายงานผล และประเมินผลการด าเนินงานเสนอต่ อคณะอนุกรรมการ 
CG&CSR คณะกรรมการ CG& CSR และคณะกรรมการธนาคารอยา่งสม ่าเสมอ 
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แผนการก ากบัดูแลกจิการท่ีดี 
ธนาคารได้น าวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และยุทธศาสตร์ของธนาคาร หลักการ และ

แนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ ปี 2552 ของ สคร. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมิน
คุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) โดยมีความต้องการของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) มาเป็น
ข้อมูลประกอบการจัดท าแผนแม่บท (Master Plan) ด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและความ
รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม (CG&CSR) ระยะเวลา 5 ปี (2558 – 2562) ซ่ึงเป็นการบูรณา
การด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมเขา้ด้วยกัน 
ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ (ไดแ้ก่ การยกระดบัการด าเนินงานดา้น CG&CSR สู่เป้าหมายเชิงกล
ยทุธ์ท่ีย ัง่ยนื / การสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างการยอมรับจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกภาคส่วนเพื่อ
พฒันางาน CG&CSR ให้สมบูรณ์ น าองค์กรสู่เป้าหมายได้อย่างย ัง่ยืน / การพฒันากระบวนการ
จดัการองค์ความรู้ด้าน CG&CSR เพื่อสร้างวฒันธรรมองค์กรและพัฒนาสู่การสร้างนวตักรรม 
CG&CSR / การเสริมสร้างระบบงาน/กระบวนการจดัการท่ีมีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้ป้องกนั
การทุจริต และจัดท าข้อมูลด้าน CG&CSR เพื่อเผยแพร่สู่ภายนอกอย่างมีธรรมาภิบาล) และ
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) และแผนด าเนินงานตามแนวทางการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ 
(SEPA) ดา้น CG จ านวน 8 ดา้น ไดแ้ก่ 

1.ดา้นบทบาทและการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ประกอบดว้ย การจดัท า
แผนประจ าปี และแผนวิสาหกิจของธนาคาร การประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคาร การ
ประชุมของคณะกรรมการธนาคาร และการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของธนาคาร 

2.ดา้นความรับผิดชอบในการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร ประกอบด้วย การด าเนินงานตาม
แผนวิสาหกิจ / แผนปฏิบติัการประจ าปี และการจดัท าตวัช้ีวดัและค ารับรองการปฏิบติังาน 

3.ด้านความรับผิดชอบด้านการเงิน ประกอบด้วย การรายงานขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญั 
และการจดัท ารายงานทางการเงิน 

4.ด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ
คณะกรรมการธนาคาร ประกอบดว้ย การเปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญัของธนาคารในรายงานประจ าปีทั้ง
ดา้นการเงินและไม่ใช่การเงิน การรับเร่ืองขอ้ร้องเรียนจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

5.ด้านการตรวจสอบภายในและภายนอกท่ีเป็นอิสระ ประกอบด้วย การประเมินผลการ
ตรวจสอบภายใน การประเมินผลการควบคุมภายใน การตรวจสอบงบการเงินโดยหน่วยงาน
ภายนอก การตรวจประเมินระบบดา้นความปลอดภยัของขอ้มูลสารสนเทศ การตรวจประเมินผล
องคก์รตามระบบ SEPA 
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6.ด้านการปกป้องผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียและผูถื้อหุ้น ประกอบด้วย การ
ตรวจสอบความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของพนักงานและบริษทัคู่คา้ และการน าเสียงของลูกคา้ 
รวมถึงขอ้ร้องเรียนมาปรับปรุงและพฒันา 

7.ดา้นการประพฤติปฏิบติัตามกฎหมาย ประกอบด้วย การด าเนินการออกผลิตภณัฑ์การ
บริการ และการปฏิบติัการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย การด าเนินการเพื่อใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ค่า
และรักษาส่ิงแวดลอ้มตามกฎกระทรวง / นโยบายของรัฐบาลและการจดัท ากระบวนการ ตวัวดัและ
เป้าประสงคท่ี์ส าคญั เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัและกฎหมายท่ีก าหนด 

8.ดา้นการประพฤติปฏิบติัอย่างมีจริยธรรม ประกอบดว้ย การด าเนินการส่งเสริมและท าให้
บุคลากรประพฤติปฏิบติัอย่างมีจริยธรรมในการปฏิสัมพนัธ์ทุกกรณีและการส่งเสริมและติดตาม
การประพฤติปฏิบติัอยา่งมี จริยธรรมในโครงสร้างการก ากบัดูแลทัว่ทั้งองคก์ร 
กจิกรรมด้านการก ากบัดูแลกจิการ 

ธนาคารไดน้ าหลกัส าคญัในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีทั้ง 7 ประการ ไดแ้ก่ Accountability, 
Responsibility, Equitable Treatment, Transparency, Value Creation, Ethics, และ Participation มา
ใชใ้นการด าเนินงานและเป็นแนวทางในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี หรือ Corporate Governance (CG) 
ตามหลกัมาตรฐานและแนวทางก ากบัดูแลท่ีดีในรัฐวิสาหกิจท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด เพื่อให ้
ธอส.เป็นองคก์รของรัฐท่ีมีการบริหารจดัการท่ีดีเลิศ ภายใตก้รอบการก ากบัดูแลท่ีดี มีความโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบไดแ้ละเพื่อเป็นการปลูกจิตส านึกในเร่ือง พฤติกรรมบ่งช้ี CG 7 ประการ ให้
พนักงานรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมทั่วทั้ งองค์กร นอกจากน้ีธนาคารยงัมีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมดา้นการก ากบัดูแลท่ีดีแก่พนกังานทัว่ทั้งองคก์รผ่านการจดักิจกรรม 
“บุคคลตน้แบบ” ด้านการมีส่วนร่วมส่งเสริมธรรมาภิบาลประจ าปี2560 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
พนักงานผูป้ฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาล มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างพนักงาน เป็นแบบอย่างท่ีดี มี
ความซ่ือสัตย ์มีจริยธรรม น าไปสู่วฒันธรรมและค่านิยมของธอส. เพื่อปลูกจิตส านึก ค่านิยม สร้าง
การมีส่วนรวม ภายในธนาคารใหค้รอบคลุมทัว่ทั้งองคก์ร  ซ่ึงจะเป็นการช่วยขบัเคล่ือนและสร้าง
ระบบกลไกการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จริยธรรม จรรยาบรรณ ของธนาคารให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น ตลอดจนแบ่งปันและจดัเก็บองค์ความรู้ดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี คุณธรรม 
จริยธรรมในระบบ KMS ของธนาคาร รวมถึงเสริมสร้างภาพลักษณ์ สร้างความมั่นใจ ไวว้างใจ 
ยอมรับแก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

ท่ีส าคญัธนาคารยงัมีการด าเนินกิจกรรมส าคญั ไดแ้ก่ การส ารวจคาดหวงัและความคิดเห็น
ของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย และประเมินพฤติกรรมพนักงานให้สอดคลอ้งตามหลัก CG&CSR การ
เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์นโยบาย CG และขอ้มูลผ่านระบบอินทราเน็ตตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ของ



20 
 

 

ธนาคาร เช่น งาน CG&CSR Spirit Day / GIVE Day / Outsource Day / Developer Day /ประกาศ
เจตจ านงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ / ประกาศนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชั่น และ
กิจกรรมการแบ่งปันองค์ความรู้ดา้น CG ผ่านเวทีเสวนาแลกเปล่ียนแบ่งปันความรู้ และเช่ือมโยง
ไปสู่ระบบการจดัการความรู้ มีการประเมินการรับรู้ของพนักงานทัว่ทั้งองค์กรผ่านแบบสอบถาม
ออนไลน์เพื่อน า ไปสู่การปรับปรุงช่องทางการส่ือสารและการด าเนินงานต่างๆ ดา้น CG ตลอดจน
สามารถยกระดบัแนวทางและระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของธนาคารสู่ มาตรฐานสากล สร้าง
วฒันธรรมองคก์รดา้น CG ใหเ้กิดขึ้นภายในธนาคาร และน าไปสู่ความส าเร็จ ดงัน้ี 

1.ได้รับรางวลั ITA Award ในการยกระดับผลคะแนน การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 2563 ของธนาคาร ท่ีระดับผลคะแนน 
99.60 เป็นอนัดบัท่ี1 

2.ธนาคารไดรั้บรางวลัชมเชย องคก์รโปร่งใส (NACC Integrity Award) 
3.ไดรั้บรางวลัชมเชย รัฐวิสาหกิจท่ีมีการพฒันาสู่ความเป็นเลิศในการจดัท าแผนเสริมสร้าง

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ดา้นความพร้อมรับผิด) โครงการ 3 lines of Defense 
ดา้น AML/CFT และดา้นกระบวนการสินเช่ือจากส านกังาน ป.ป.ช. ทั้ง 3 รางวลั 
2.4 งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง  

ณัฐดนยั ใจชน (2555) ไดศึ้กษาถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ซ่ึงไดแ้ก่ 
การมีผลิตภัณฑ์และบริการทางด้านสินเช่ือท่ีหลากหลายไว้บริการรูปแบบการให้บริการของ
ธนาคารตรงกบัความตอ้งการ การให้บริการท่ีมีคุณภาพหรือมีความถูกตอ้งของขอ้มูล การมีอตัรา
ดอกเบ้ียเงินฝากตามระยะเวลาฝากท่ีหลากหลายและให้ผลตอบแทนท่ีคุม้ค่า การมีอตัราดอกเบ้ีย
เงินกูท่ี้สามารถเลือกใชต้รงตามท่ีตอ้งการเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการจากธนาคารพาณิชย ์
20 ในเขตกรุงเทพมหานครในระดับมาก โดยให้ความส าคญักบัการใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพหรือการมี
ความถูกตอ้งของขอ้มูลเป็นอนัดบัท่ีหน่ึง ซ่ึงสอดคลอ้งกบักบังานวิจยัของ สุจินดา ดอนกลาย และ
คณะ (2555) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการจากธนาคารพาณิชยด์้านรูปแบบ 
(Product) พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านรูปแบบในระดับมากเช่นกัน แต่ให้ 
ความส าคญักับเร่ืองการให้บริการท่ีหลากหลายมากเป็นอนัดับหน่ึง รองลงมาเป็นเร่ืองของการ
ให้บริการท่ีมีคุณภาพ เช่นเม่ือมีปัญหาในการใชบ้ริการลูกคา้สามารถติดต่อ-สอบถามจากพนกังาน
หรือ ขอค าแนะน าจากเจา้หนา้ท่ีของธนาคารไดต้ลอด 

ปัจจยัดา้นราคามีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกใช้บริการจากธนาคารพาณิชยใ์น  ระดับ
ปานกลาง ซ่ึงไดแ้ก่ อตัราค่าธรรมเนียมในการเขา้รับบริการต่างๆ ต ่า อตัราดอกเบ้ียเงินฝากสูง และ
อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ต ่า (จริยา เรือนแก้ว, 2550) นอกจากน้ียงัพบว่าปัจจยัด้านราคาถือเป็นปัญหา
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อนัดบัหน่ึงท่ีพบในการใชบ้ริการจากธนาคารพาณิชยอี์กดว้ย โดยเป็นปัญหาดา้นอตัราดอกเบ้ียเงิน
ฝากต ่า อตัราดอกเบ้ียเงินกูสู้ง และอตัราค่าธรรมเนียมในการเขา้รับบริการต่างๆ สูงซ่ึงสอดคลอ้งกบั
กบังานวิจยัของ สุภาวดี บรรหาร (2555) ท่ีพบว่าปัจจยัดา้นราคามีผลต่อการเลือกใชบ้ริการเงินฝาก
กบั ธนาคารออมสินในเขตบางแค กรุงเทพมหานครในระดบัปานกลาง โดยปัจจยัท่ีกลุ่มตวัอย่างให้ 
ความส าคญัเป็นอนัดบัแรก คือ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากสูง อนัดบัสอง คือ ค่าธรรมเนียมดา้นเงินฝาก 
เช่น ฝากหรือโอนเงิน ต่างสาขาไม่แพงในขณะท่ีกบังานวิจยัของ ปิยนันท์ ประยงค์ (2548) พบว่า 
ปัจจยั ดา้นราคาทั้งดา้นอตัราดอกเบ้ียเงินฝากหรืออตัราดอกเบ้ียเงินกู ้และอตัราค่าธรรมเนียมต่างๆ 
ของธนาคารมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการธนาคารพาณิชยใ์นระดบัมาก ซ่ึงปัจจุบนัความแตกต่างของ
อตัรา ดอกเบ้ียเงินฝากและอตัราดอกเบ้ียเงินกูถื้อว่าเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีส าคญัในการแข่งขนั
ในธุรกิจธนาคาร ซ่ึงลูกคา้ใหค้วามส าคญัมาก 
 ช่องทางการจดัจ าหน่ายมีความส าคญัมากต่อการเลือกใชบ้ริการธนาคารพาณิชย์ โดยลูกคา้
ให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการเลือกใช้จากมากไปน้อย  คือ 
จ านวนสาขามากรองรับตามความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งเพียงพอ มีท าเลท่ีตั้งเหมาะสมท าใหก้าร
เขา้รับบริการสะดวกสบาย มีระบบการดูแลรักษาความปลอดภยัท่ีดี รูปแบบในการตกแต่งสถานท่ี 
มีความโดดเด่น เป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง และมีสถานท่ีจอดรถเพียงพอต่อจ านวนผูม้าใช้บริการ 
(จริยา เรือนแก้ว, 2550) ซ่ึงมีความสอดคล้องกับกับงานวิจัยของ สุจินดา ดอนกลาย และคณะ 
(2555) ท่ี กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักับปัจจยัด้านสถานท่ีในระดบัมาก ในเร่ืองการมีสาขามาก
สามารถรองรับ ความตอ้งการในการใช้บริการของลูกคา้ได้อย่างเพียงพอ มีระบบการดูแลรักษา
ความปลอดภยัท่ีดี และการเดินทางสะดวก 
 งานวิจยัของ อวยพร ภูรีศรีศกัด์ิ (2552) พบว่า ปัจจยัดา้นการส่งเสริม การตลาดในภาพรวม
มีความส าคญัปานกลางต่อการเลือกใช้บริการธนาคารไทยพาณิชยใ์น มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ศูนยรั์งสิต แต่จะใหค้วามส าคญัมากกบัการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือ ต่างๆ รองลงมาคือ มีการ
ให้ค  าแนะน าบริการต่างๆ โดยพนกังาน และให้ความส าคญันอ้ยกบัการ ออกบูธให้ลูกคา้เขา้ร่วมใน
กิจกรรมพิเศษเป็นช่วงๆ เช่นเดียวกบักบังานวิจยัของ ปิยนันท์ ประยงค์ (2548) ท่ีกลุ่มตวัอย่างให้
ความส าคัญต่อปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดในภาพรวมอยู่ระดับปาน  กลางกับการเลือกใช้
บริการธนาคารพาณิชย ์ซ่ึงได้แก่ การโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ ทางโทรทศัน์วิทยุ หนังสือพิมพ์หรือ
อินเตอร์เน็ต การจดัมหกรรมพิเศษ โดยมีส่วนลดด้านดอกเบ้ียส าหรับผูใ้ชบ้ริการ สินเช่ือและมีของ
แจกใหก้บัผูท่ี้มาใชบ้ริการ การประชาสัมพนัธ์โดยใชแ้ผน่พบัป้ายผา้หรือจดหมายเชิญ ชวนลูกคา้ให้
มาใช้บริการ ค าแนะน าจากผูอ่ื้นท่ีเคยมาใช้บริการ และการมีทีมงานขายออกไป ประชาสัมพนัธ์ถึง
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บ้านโดยตรง ตามล าดับ ซ่ึงจะเห็นได้ว่าส่ือท่ีลูกค้าให้ความส าคัญมากกว่าส่ืออ่ืนๆ คือ ส่ือทาง
โทรทศัน์วิทยหุนงัสือพิมพห์รืออินเตอร์เน็ต 
 จารุวรรณ์ จนัต๊ะปัญญา (2554) ไดก้ล่าววา่ การท่ีพนกังานมีความสุภาพอ่อนโยน ยิม้แยม้
แจ่มใส บุคลิกหรือการแต่งกายของพนกังานมีความเหมาะสม และพนกังานมีความ กระตือรือร้น
และเตม็ใจในการใหบ้ริการเป็นปัจจยัดา้นบุคคล หรือพนกังานท่ีลูกคา้ใหค้วามส าคญัในระดบั
ความส าคญัมากเช่นเดียวกบักบังานวิจยัของ ปิยนนัท ์ประยงค ์(2548) ท่ีพบวา่กลุ่มตวัอยา่งให้ 
ความส าคญักบัปัจจยัดา้นบุคลากรในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก แต่เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ 
ปัจจยัท่ีกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ พนกังานมีความน่าเช่ือถือและความซ่ือสัตยแ์ละ
พนกังานมีมนุษยสัมพนัธ์และความเป็นกนัเองตามล าดบัและใหค้วามส าคญัในระดบัส าคญัมากใน
เร่ืองท่ีพนกังานมีความเสมอภาคในการใหบ้ริการลูกคา้ พนกังานมีความรู้ความช านาญและ
พนกังานมีบุคลิกภาพและการแต่งกายท่ีดี ตามล าดบั ส าหรับการรู้จกัเป็นส่วนตวั เป็นญาติหรือ
เพื่อนกบั พนกังานธนาคาร กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลางเม่ือเทียบกบัปัจจยัอ่ืนๆ 
ของปัจจยั บุคลากร 
 งานวิจยัของ ณัฐดนยั ใจชน (2555) พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีเขา้ใชบ้ริการธนาคาร พาณิชยใ์นเขต
กรุงเทพมหานครใหค้วามส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะ กายภาพโดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก โดยใหค้วามส าคญัมากเป็นอนัดบัหน่ึงกบัการมีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการ
ใหบ้ริการของธนาคารท่ีมีความทนัสมยัและสามารถไดรั้บบริการท่ีรวดเร็ว รองลงมาคือ การ
ออกแบบและตกแต่งสถานท่ีมีความสวยงาม ซ่ึงสอดคลอ้งกบักบังานวิจยัของ ปิยนนัท ์ประยงค ์
(2548) ท่ีพบวา่ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพกบัการเลือกใชบ้ริการ ธนาคาร
พาณิชยใ์นภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ การมีอุปกรณ์ส านกังานท่ีทนัสมยั (คอมพิวเตอร์) ความ
สะอาดของอาคารสถานท่ีการมีบรรยากาศภายในส านกังานท่ีดี มีท่ีจอดรถสะดวก มีส่ิงอ านวยความ
สะดวก เช่น โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์วารสารต่างๆ น ้าด่ืม หอ้งน ้า ตามล าดบั แต่ทั้งน้ี ปัจจยัท่ีกลุ่ม
ตวัอยา่งใหค้วามส าคญัในระดบัมากท่ีสุด คือ ระบบรักษาความปลอดภยัของธนาคาร 
 งานวิจยัของ จารุวรรณ์ จนัต๊ะปัญญา (2554) พบวา่ ปัจจยัดา้นกระบวนการ ใหบ้ริการมี
ความส าคญัมากต่อการเลือกใชบ้ริการธนาคารพาณิชยข์องประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลนคร เชียงราย 
โดยกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัมากเป็นอนัดบัหน่ึงในเร่ืองการใหบ้ริการมีความถูกตอ้งรองลงมา 
คือ การมีการใหบ้ริการท่ีรวดเร็วทนัใจ กระบวนการใหบ้ริการเป็นแบบ One Stop Service (ส้ินสุด
ในเวลาและสถานท่ีเดียวกนั) และมีระเบียบขั้นตอนต่างๆ ในการใชบ้ริการไม่ซบัซอ้นและไม่ยุ่งยาก 
ตามล าดบัซ่ึงสอดคลอ้งกบักบังานวิจยัของ เชิดพงษศ์ุภคุณภิญโญ (2546) ท่ีพบวา่ผูป้ระกอบการใน 
เขตอ าเภอเมืองร้อยเอ็ดใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการท่ีมีอิทธิพลต่อการ
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เลือกใช ้บริการธนาคารพาณิชยป์ระเภทบริการดา้นเงินฝากในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากโดยให้
ความส าคญัมากเป็นอนัดบัหน่ึงเร่ืองระบบการจดัคิวก่อน-หลงั ในการใหบ้ริการ รองลงมา คือ 
ความรวดเร็วในการ ฝาก-ถอน การบริการครบวงจร ณ จุดเดียวความยดืหยุน่ของกระบวนการใน
การใหบ้ริการ ตามล าดบั แต่แตกต่างกนัท่ีผูป้ระกอบการไดใ้หค้วามส าคญัในระดบัปานกลางใน
เร่ืองระเบียบขั้นตอนในการฝาก-ถอน อีกทั้งยงัแตกต่างจากกบังานวิจยัของ อภิญญา ภทัราพรพิสิฐ 
(2553) ท่ีพบวา่ลูกคา้ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นกระบวนการของการใหบ้ริการในการใชบ้ริการ
กบัธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขา ถนนแสงชูโต จงัหวดักาญจนบุรี ในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึง
ไดแ้ก่ มีความเช่ือมัน่ในระบบการป้องกนัความปลอดภยัของขอ้มูล เช่น เทคโนโลยกีารเขา้รหสัท่ี
ป้องกนัการฉ้อโกงโดยบุคคลหรือความผิดพลาดทาง เทคนิค เป็นตน้ โดยใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด
เป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมา คือมีระเบียบและขั้นตอนต่างๆ ในการใหบ้ริการท่ีไม่ยุง่ยากขั้นตอนใน
การเขา้ใชบ้ริการธนาคารสะดวก/รวดเร็ว/ใชง้านง่าย/ ไม่ซบัซอ้น และสามารถท ารายการธุรกรรม
การเงินไดถู้กตอ้งแม่นย  าและรวดเร็ว ตามล าดบั 
 ปัจจัยด้านลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีศึกษาในงานวิจยัน้ีประกอบดว้ย เพศ อาย ุอาชีพ 
รายได ้และระดบัการศึกษา โดยกบังานวิจยัของ อภิญญาภทัราพรพิสิฐ (2553) พบวา่ อาย ุระดบั
การศึกษา และอาชีพ มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขา 
ถนนแสงชูโต จงัหวดักาญจนบุรี โดยแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัเหตุผลเพราะ ลูกคา้มีความ
ตอ้งการ 23 ท่ีแตกต่างกนั มีการเปรียบเทียบรูปแบบดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการของการใหบ้ริการ และดา้น
กายภาพในแนวทางท่ีแตกต่างกนั ส่วนเพศ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่มีผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาถนนแสงชูโต จงัหวดักาญจนบุรี เพราะกลุ่ม
ลูกคา้ไม่วา่จะเป็น เพศหญิงหรือชายมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัซ่ึงเม่ือเขา้มาใชบ้ริการแลว้จะ
ไดรั้บบริการอยา่ง เสมอภาคไม่เกิดความเหล่ือมล ้า จึงส่งผลใหลู้กคา้ไม่เกิดความแตกต่างแต่อยา่งใด 
คลา้ยคลึงกบักบังานวิจยัของ ณฐัดนยั ใจชน (2555) ท่ีกล่าววา่ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ มีผลต่อ
การเลือกใชบ้ริการ ธนาคารพาณิชยท่ี์แตกต่างกนั โดยอายท่ีุแตกต่างกนัใหค้วามส าคญักบัปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้นส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่างกนั ระดบัการศึกษาท่ี
แตกต่างกนัใหค้วามส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่างกนั 
อาชีพท่ีแตกต่างกนัให ้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีแตกต่างกนั ส่วนเพศท่ีแตกต่างกนัให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดทั้ง 7 ปัจจยัท่ีไม่ แตกต่างกนั แต่ต่างกนัท่ีรายไดต้่อเดือนท่ีแตกต่างกนัให้ความส าคญั
กบัปัจจยัส่วนประสมทาง การตลาดดา้นผลิตภณัฑท่ี์แตกต่างกนั 
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บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการเงินฝาก
ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ของลูกค้าเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครฯ โดยผูว้ิจัยได้ด าเนินการ
ตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.3 วิธีสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.4 วิธีการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.5 วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิรติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ พนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ และลูกคา้ท่ีใชบ้ริการเงิน
ฝากกบัธนาคารอาคารสงเคราะห์  
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัเน่ืองจากผูว้ิจยัไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอนของผูท่ี้ใช้บริการเงินฝากท่ี
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ดังนั้นผูวิ้จยัจึงใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างโยการก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตวัอยา่งโดยใชสู้ตรค านวณของคอแครน W.G.cocharn,(1953) เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ี
แน่นอน โดยใชสู้ตรดงัน้ี 

n = P(1-p)Z2 

e2 

n = แทนจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
p = แทนสัดส่วนของประชากรท่ีผูว้ิจยัตอ้งการสุ่ม  
e = ระดบัความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งท่ียอมใหเ้กิดขึ้นได ้
Z = ค่า Z ท่ีระดบัความเช่ือมัน่หรือระดบันยัส าคญั 
(โดยผูว้ิจยัใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95 % ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 มีค่า Z=1.96) 

แทนค่าสูตร n = 0.5 (1-0.5)+1.962 

0.052 

n = 384.16 หรือ 385 ตวัอยา่ง 
ดงันั้นผูวิ้จยัได้กลุ่มตวัอย่างจ านวน 385 ตวัอย่าง แต่เพื่อความแม่นย  าผูวิ้จยัจึงเก็บตวัอย่าง จ านวน 
400 ตวัอยา่ง  
3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
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 การวิจยัในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัใชเ้คร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อใช้ในการศึกษาปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเงินฝาก ของลูกคา้ธอส.ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร โดยใช้
แบบสอบถาม Questionnaire ซ่ึงแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบด้วยค าถาม ด้านเพศ ดา้นอายุ  
ดา้นอาชีพ ดา้นระดบัการศึกษา ดา้นรายไดต้่อเดือน และดา้นสถาภาพ เป็นแบบเลือกตอบค าถามได้
เพียงขอ้เดียว 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการเงินฝากของ ธอส. 
ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ด้านผลิตภณัฑ ์

ดา้นราคา ด้านช่องทางการใช้บริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาดดา้นกระบวนการให้บริการ ด้าน
บุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

 
3.3 วิธีสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  

ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการสร้างเคร่ืองมือวิจยัซ่ึงใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยสร้าง แบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ไดแ้ก่ 

1. ศึกษาแนวคิดจากทฤษฎีเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้

บริการเงินฝากธอส.ของลูกคา้ธอส.ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร โดยการน ากรอบแนวคิด

ของการวิจยัมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2. สร้างแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ปัจจัยส่วยบุคคล ส่วนท่ี 2 

พฤติกรรมการใช้บริการเงินฝาก ธอส. ส่วนท่ี 3 ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ

กระบวนการตดัสินใจเลือกใช้บริการเงินฝากของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขต

กรุงเทพมหานครฯ 

3. น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นเสนออาจารท่ีปรึกษา เพื่อตรวจแบบสอบถามให้ครอบคลุมใน

ทุกประเด็น ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัและน ามาปรับปรุงแกไ้ข  

4. น าแบบสอบถามท่ีแกไ้ขเรียบร้อยแลว้มาทดลองใช ้(Pretest) กบักลุ่มตวัอย่างไม่ใช่กลุ่มใน

งานวิจยั จ านวน 40 คน และน าขอ้มูลมาหาค่าความเช่ือมัน่ โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา

ของ ครอนบาค (Cronbachaipha Coefficient)  
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5. น าแบบสอบถามท่ีผา่นการทดลองใชแ้ละแกไ้ขแลว้ น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นคร้ัง

สุดทา้ย เพื่อตรวจสอบและใหค้ าแนะน าเก่ียวกบัการจดัท าฉบบัสมบูรณ์ ส าหรับน าไปใชใ้น

การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งต่อไป 

3.4 วิธีด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ขอ้มูลงานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการเงินฝากธอส.ของลูกคา้ธอส.ในเขตพื้นท่ี

กรุงเทพมหานครฯ ท่ีใชใ้นการการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี  
1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก การตอบ

แบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่างโดยใชว้ิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ีคือการขอความร่วมมือ 

จากผูใ้ชบ้ริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครฯ จ านวน 400 คน

ในการตอบ แบบสอบถาม 

2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ด าเนินการคน้ควา้และเก็บรวบรวขอ้มูลแนวคิดทฤษฎี 

และเอกสารการวิจยั ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต และวารสารต่างๆ 

3.5 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
หลงัจากท่ีไดรั้บขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีไดรั้บการตอบครบถว้นสมบูรณ์แลว้ ท าการ

ประมวลผลโดยวิธีการทางสถิติดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป ดงัน้ี 
3.5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) 

ใชอ้ธิบายขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง โดยอธิบายและนาเสนอในรูปตารางแจกแจง
ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) แผนภูมิวงกลม (Pie Chart) และแผนภูมิแท่ง 
3.5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

เป็นการศึกษาขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการทดสอบ
สมมติฐาน (Hypothesis Testing) โดยใชเ้คร่ืองมือวิเคราะห์ผลทางสถิติ ดงัน้ี 

1.การวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) เพื่อจดักลุ่มตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัไวเ้ป็น
ปัจจยัตวัเดียวกนั เพื่อใหส่ื้อความหมายตวัแปรไดอ้ยา่งครอบคลุม 

2. การวิเคราะห์ Independent Samples T-test และ One-way ANOVA เพื่อทดสอบวา่การ
เลือกใชบ้ริการเงินฝากผา่นธนาคารนั้นแตกต่างกนัไปตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์หรือไม่ 
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3. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง
การตลาด และปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการเงินฝากกบั ธอส. ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ
เงินฝากกบั ธอส.ในเขตกรุงเทพมหานครฯ โดยใชส้ถิติ Chi-Square test 
 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ผลจากการตอบแบบสอบถาม ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการเงินฝาก ของลูกคา้ธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ใชแ้บบสอบถามเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน และไดรั้บแบบสอบถามกลบัมาจ านวน 400 ชุด คิดเป็นร้อย
ละ100 ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป และจดัเรียงล าดบัการวิเคราะห์
ดงัน้ี 
4.1 ขอ้มูลส่วนบุคคล  

แสดงผลการศึกษาเก่ียวกบัขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา
อาชีพรายไดต้่อเดือน และสถานภาพมีผลการศึกษาดงัน้ี  

ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

ลกัษณะทางข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
207 
193 

 
51.75 
48.25 

2. อาย ุ
อายตุ ่ากว่า 18 ปี  
อาย ุ18-30 ปี  
อาย ุ31-50 ปี  
อายมุากว่า 50 ปี  

 
2 
82 
229 
88 

 

 
0 

20.45 
57.10 
21.95 

 
3. สถานภาพ 

โสด  

 
 

182 

 
 

45.50 
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สมรส  
หมา้ย/อยา่ร้าง/แยกกนัอยู่ 
 

191 
27 

 

47.75 
6.75 

 

4. ระดบัการศึกษา 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี  
ปริญญาตรี  
สูงกวา่ปริญญาตรีขึ้นไป 

 
51 
287 
62 

 
12.75 
71.75 
15.5 

5. อาชีพ 
นกัเรียน/นกัศึกษา  
ชา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ  
พนกังานบริษทัเอกชน   
เจา้ของกิจการ 
เกษียณ/วา่งงาน 

 
6 
207 
71 
78 
38 

 
1.50 
51.75 
17.75 
19.50 
9.50 

6. รายได ้
รายไดน้อ้ยกวา่ 15,000 บาท  
รายได ้15,001-30,000 บาท  
รายได ้30,001-50,000 บาท  
รายไดม้ากกวา่ 50,001 บาทขึ้นไป 

 
6 
130 
187 
77 

 
1.50 
32.50 
46.75 
19.25 

รวม 400 100.0 

 

 
 

 

1.เพศ 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid ชาย 207 51.5 51.5 51.5 

หญงิ 193 48.5 48.5 100.0 
Total 400 100.0 100.0  
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2.อาย ุ
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid ต ่ากว่า 18 ปี 2 .5 .5 .5 

18-30 ปี 82 20.5 20.5 21.0 
31-50 ปี 228 57.0 57.0 78.0 
มากกว่า 50 ปี 88 22.0 22.0 100.0 
Total 400 100.0 100.0  

 

 

3.ระดบัการศึกษา 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 51 12.8 12.8 12.8 

ปรญิญาตร ี 287 71.8 71.8 84.5 
สงูกว่าปรญิญาตร ี 62 15.5 15.5 100.0 
Total 400 100.0 100.0  

 

 

4.อาชีพ 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid นักเรยีน / นักศกึษา 7 1.8 1.8 1.8 

ขา้ราชการ / พนักงานรฐัวสิาหกจิ 207 51.7 51.7 53.5 
พนักงานบรษิทัเอกชน 70 17.5 17.5 71.0 
เจา้ของกจิการ 78 19.5 19.5 90.5 
เกษยีณ/ว่างงาน 38 9.5 9.5 100.0 
Total 400 100.0 100.0  

 

 

5.รายได้ต่อเดือน 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid ต ่ากว่า 15,000 บาท 6 1.5 1.5 1.5 

15,001 - 30,000 บาท 130 32.5 32.5 34.0 
30,001 – 50,000 บาท 187 46.8 46.8 80.8 
50,001 บาทขึน้ไป 77 19.3 19.3 100.0 
Total 400 100.0 100.0  
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จากตารางท่ี 1 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มากกวา่เพศหญิงมีอายุอยูใ่นช่วง 31-50 ปี มี
สถานภาพสมรส ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพขา้ราชการ/พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ และส่วนใหญ่มีรายได ้มากกวา่ 30,001 บาทขึ้นไป ตามล าดบั 
 

4.2 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการเงินฝากธอส. ของลูกค้าธอส. เขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครฯ 
 

 
จากกราฟ ผลการวิเคราะห์ วตัภุประสงการฝากเงินของกลุ่มตวัอย่าง พบว่ากลุ่มตวัอย่าง

ส่วนใหญ่เป็นการฝากออมทรัพย์ จ านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 51.75 รองลงมาเป็นเพื่อรับ
ผลตอบแทนท่ีแน่นอน จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50 เพื่อวางแผนอนาคต จ านวน 91 คน คิด
เป็นร้อยละ 22.75 ตามล าดบั 
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จากกราฟ ผลการวิเคราะห์ งบประมาณในการฝากเงินของกลุ่มตวัอย่าง พบวา่กลุ่มตวัอย่าง
ส่วนใหญ่เป็น ไม่เกิน 15,000 บาท จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.50 รองลงมาเป็น 10,001 – 
50,000 บาท จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.50 มากกว่า 100,001 บาทขึ้นไป จ านวน 82 คน คิด
เป็นร้อยละ 20.25 50,001 – 100,000 บาท จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 16.50 ตามล าดบั 

 
จากกราฟ ผลการวิเคราะห์ ระยะเวลาการฝากเงินของกลุ่มตวัอย่าง พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วน

ใหญ่เป็น ระยะเวลานอ้ยกว่า 6 เดือน จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 รองลงมาเป็น ระยะเวลา 1 ปี 
จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 และระยะเวลามากว่า 1 ปี ขึ้นไป จ านวน 316 คน คิดเป็นร้อย
ละ 79.00 ตามล าดบั 
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จากกราฟ ผลการวิเคราะห์ แหล่งศึกษาหาขอ้มูลของเงินฝากธอส. มาจากแหล่งใด ของ

กลุ่มตวัอย่าง พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็น พนักงานธนาคาร จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.00 รองลงมาเป็น ญาติ/เพื่อน จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.25 อินเตอร์เน็ต จ านวน 66 คน คิด
เป็นร้อยละ 16.50 เว็ปไซต์ธนาคาร จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 หนังสือพิมพ์ /วารสาร /
นิตยาสาร จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 และส่ือวิทยุ/โทรทศัน์ จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 
3.25 ตามล าดบั 
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4.3 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเงิน
ฝากธอส. ของลูกค้าธอส. เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครฯ 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปลายและข้อเสนอแนะ  

ธนาคารถือเป็นสถาบนัการเงินท่ีมีบทบาทสูงในการด าเนินธุรกิจและมีผลต่อการด าเนิน
ชีวิตของประชาชนในประเทศในปัจจุบนัธนาคารพาณิชยมี์การแข่งขนักนัอย่างรุนแรง โดยเฉพาะ 

ดา้นเงินฝาก เพราะถือเป็นกลวิธีขั้นพื้นฐานในการระดมทุนของธนาคารและประหยดัตน้ทุนการ 
ด าเนินงานมากกว่าวิธีการอ่ืน นอกจากน้ีคนส่วนใหญ่ทุกเพศทุกวยัยงันิยมออมเงินในรูปของเงิน
ฝากกับธนาคาร เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีคุ ้นเคยท่ีสุดทั้ งน้ี จากการท่ีธนาคารต่างๆ มีการทยอยออก
ผลิตภัณฑ์เงิน ฝากใหม่ๆ ท่ีมีอัตราดอกเบ้ียจูงใจมาอย่างต่อเน่ือง จึงเป็นความท้าทายท่ีแต่ละ
ธนาคารตอ้งแข่งขนักนั เพื่อด าเนินกลยุทธ์ในการดึงดูดลูกคา้ให้มาใช้บริการเงินฝากกบัธนาคาร
ของตน นอกจากน้ี ธนาคารแต่ละแห่งยงัมีการพฒันาปรับปรุงให้มีความคล่องตวัมากขึ้น และเน้น
ความส าคญัของคุณภาพผลิตภณัฑ ์และบริการเพื่อเป็นจุดขายของแต่ละธนาคาร ดงันั้นการส่งมอบ
บริการของธนาคารต่างๆ แก่ลูกคา้ จึงถือเป็นส่ิงส าคญัท่ีผูป้ระกอบการธนาคารต่างๆ จะตอ้งเขา้
ใจความตอ้งการของลูกคา้ เพื่อจะได้ ปรับตวัและสร้างความโดดเด่นในการครองใจลูกคา้ และให้
สามารถแข่งขนัในตลาดไดเ้ป็นอย่างดี ดงันั้นผูวิ้จยัจึงไดท้ าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้
บริการเงินฝากผ่านธนาคารต่างๆ ในเขต กรุงเทพมหานคร เพื่อท่ีจะน าขอ้มูลจากการวิจยัในส่วนน้ี
ไปสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพออกผลิตภณัฑ์ให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ 
และเพื่อใชเ้ป็นฐานขอ้มูลในการวิเคราะห์เพื่อปรับเปล่ียนแผนการตลาดของผูป้ระกอบการธนาคาร
ต่อไป  

ผูว้ิจยัไดท้ าการทบทวนวรรณกรรมและรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามในกลุ่มตวัอยา่งท่ี 
ท างานหรือพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานครฯ และเคยใช้บริการเงินฝากออมทรัพยห์รือ เงินฝาก
ประจ าซ่ึงสามารถรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามได ้400 ชุด และไดน้ าขอ้มูลไปประมวลผลซ่ึง
สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 
5.1 สรุปผลการวิจัย  
 1. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการเงินฝากของ ธอส. ของลูกคา้ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครฯ 
 ผลการวิจยัพบว่า ผูใ้ช้บริการเงินฝากของธอส. ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 207 คน คิด
เป็นร้อยละ 51.75 มีอายุระหว่าง 31-50 ปี จ านวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 51.10 และพบว่ามี
สถานภาพสมรส 191 คน คิดเป็นร้อยละ 47.75 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี 287 คน คิดเป็นร้อยละ 
71.75 ประกอบอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 51.75 มีรายได ้30,001-
50,000 บาท จ านวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 46.75 ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลซ่ึง
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ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต้่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการเงินฝากธอส. ของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ ใน เขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครฯ  
 2. ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการเงินฝากธอส. 
ของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครฯ  
 ผลการวิจยัพบว่า ผูใ้ชบ้ริการเงินฝากธอส. ของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครฯ ให้ความส าคญัต่อส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญัโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.11 เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละดา้นพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการเงินฝากของธอส.
ให้ความส าคัญด้านผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.14 รองลงให้ความส าคัญด้านราคา มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.11 รองลงมาให้ความส าคญักบัดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10 รองลงมาให้
ความส าคญัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05 ต่อมาให้ความส าคญัรองลงมาในดา้น
ดา้นกระบวนการให้บริการและ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.00 และให้ความส าคญัน้อยท่ีสุดคือด้านด้าน
ลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90 ตามล าดบั   
 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย  
 1. ผู ้ใช้บ ริการเงินฝาก  ธอส . ของลูกค้าธนาคารอาค ารสงเคราะห์  ใน เขตพื้ น ท่ี
กรุงเทพมหานครฯ ให้ความส าคญัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
เงินฝากของ ธอส. ของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร อยู่นระดบัดี
มาก ทั้งน้ีเพราะก่อนท่ีผูใ้ชบ้ริการเงินฝกาจะตอ้งคน้หาขอ้มูล ประเมินทางเลือกนั้น ผูใ้ชบ้ริการเงิน
ฝาก ธอส. ใหค้วามส าคญักบัผลิตภณัฑข์องธนาคาร การก าหนดราคาขายของสลากออมทรัพย ์ธอส.
ท่ีมีความเหมาะสม สถานท่ีในการจดัจ าหน่ายมีหลายชองทางไม่วา่จะเป็นธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ส านักงานใหญ่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาทัว่ประเทศ และแอพพลิเคชั่นของธนาคาร GHB 
ALL มีการส่งเสริมการตลาด เช่นการแจกกล้องวงปิดและอ่ืนๆอีกมากมาย มีกระบวนการการ
ให้บริการท่ีรวดเร็ว ว่องไว ทนัต่อความตอ้งการของลูกคา้  รวมไปถึงลกัษณะทางกายภาพไม่ว่าจะ
เป็นสถานท่ีจอดรถ เกา้อ้ีนัง่รอตามสถานท่ีต่างๆ และบรรยากาศภายในธนาคารท่ีร่มร่ืนท าให้ลูกคา้
รู้สึกผ่อนคลาบมากขึ้นในการมาท าธุรกรรมต่างๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (Kotler, 2012) กล่าวไวว้่าขยั้น
ตอนในการตัดสินใจซ้ือเป็นล าดบัขั้นตอนในการตดัสินใจนซ้ือของผูบ้ริโภคผ่านกระบวนการ 5 
ขั้นตอน คือการรับรู้ถึงปัญหา การแสวงหาขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และ
พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่กระบวนการซ้ือจริงๆและมีผลกระทบหลงัจากการซ้ือ   



40 
 

 

 2. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก้ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ มี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเงินฝาก ธอส. ของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ใน
เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการตดัสินใจในการใช้บริการเงินฝาก ธอส.ย่อม
แตกต่างกัน ส่วนผูท่ี้มีอายุต่างกัน ย่อมมีการตดัสินใจในการใช้บริการเงินฝาก ธอส.แตกต่างกัน
ออกไป ส่วนผูท่ี้มีอายุต่างกันย่อมมีการตัดสินใจใช้บริการเงินฝาก ธอส.ท่ีเปล่ียนไปตามการ
แสวงหาขอ้มูลและประสบการณ์ของการด ารงชีวิตท่ีแตกต่างกนัออกไปส่วนสถานภาพท่ีแตกต่าง
กนั ย่อมมีพฤติกรรมและการตดัสินใจท่ีแตกต่างกนัออกไป ส่วนระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั ย่อม
มีการเรียนรู้และการรับรู้ท่ีแตกต่างกนัออกไป ส่วนอาชีพท่ีแตกต่างกนัย่อมมีแนวคิดและค่าท่ีของ
การตดัสินใจใชบ้ริการเงินฝาก ธอส.ท่ีแตกต่างกนัออกไปตามอาชีพของแต่ละบุคคลท่ีไดป้ระกอบ
อาชีพนั้นๆอยู่ และผูท่ี้ซ้ือสลากออมทรัพย ์ธอส.ท่ีมีรายไดสู้งย่อมมีการตดัสินใจในการใช้บริการ
เงินฝาก ธอส. ท่ีแตกต่างจยากผูมี้รายได้น้อยท่ีตอ้งพิจารณาในการใช้บริการเงินฝากมากกว่า ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ (วชิรวชัร งามละม่อม,2558) กล่าวไวว้่า ลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคลถือเป็น
ความหลากหลายและแตกต่างเก่ียวกับบุคคล เช่น เพศ อายุ สถานภาพ ลักษณะโครงสร้างของ
ร่างกาย ความอาวุโสในการท างาน เป็นตน้ โดยขจะแสดงถึงความเป็นมาของแต่ละคนจากอดีตถึง
ปัจจุบนั ซ่ึงความแตกต่างและหลากหลายของบุคคลน้ีสามารถแบ่งถึงพฤติกรรมการแสดงออกท่ี
แตกต่างกนั การจตดัสินใจท่ีแตกต่างกนั มีสาเหตุมาจากดา้นประชากรศาสตร์ 
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5.3 ข้อเสนอแนะ  
 เพื่อให้ผลการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถขยายต่อไปในทัศนะท่ีกว้างมากขึ้ นอันจะเป็น
ประโยชน์ ในการอธิบายสถานการณ์และปัญหาในด้านการด าเนินธุรกิจหรือปัญหาอ่ืนท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งกนั ผูท้  าวิจยัจึงขอเสนอแนะประเด็นส าหรับการท าวิจยัคร้ังต่อไปดงัน้ี  

5.3.1 ควรศึกษาเพิ่มเติมในเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีมีผลต่อการรับรู้ของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ เน่ืองจากปัจจุบันธุรกิจธนาคารหลายท่ีได้มีการพฒันาทั้งเทคโนโลยี การบริการ อัน 
ทนัสมยัเพื่อรองรับความเปล่ียนแปลงในการท าธุรกรรมการเงิน การพฒันาจะท าให้ผูบ้ริโภครับรู้
และ จดจ าไดม้ากขึ้นจะส่งผลต่อความจงรักภกัดีของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได ้ 

5.3.2 ควรศึกษาเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ของธนาคารท่ีผูใ้ชบ้ริการมีความตอ้งการ เพื่อน ามาเป็น 
กลยุทธ์ทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ของธนาคาร เพื่ อเป็นประโยชน์ในการเสนอผลิตภัณฑ์ของ
ธนาคาร ใหต้รงต่อความตอ้งการของลูกคา้ผูม้าใชบ้ริการธนาคารมากท่ีสุด 
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แบบสอบถาม 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการเงินฝากของธนาคารอาคารสงเคราะห์                            
ในเขต กรุงเทพมหานครฯ 

ค าชี้แจง : แบบสอบถามประกอบการคน้ควา้อิสระตามหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต

มหาวิทยาลยัรามค าแหง ผูศึ้กษาตอ้งการทราบขอ้มูลเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น ดงันั้น

จึงขอความกรุณาในการตอบแบบสอบถามตามความจริง 

ค าแนะน า : กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัค าตอบของท่านมากท่ีสุด 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามและองค์กรท่ีท างาน 

 โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัค าตอบของท่านมากท่ีสุด 

1.เพศ 

  1. ชาย   2. หญิง 

2. อาย ุ

  1. ต ่ากวา่ 18 ปี     2. 18-30 ปี     3. 31-50 ปี      3. มากกวา่ 50 ปี 

3. ระดบัการศึกษา 

  1. ต ่ากว่าปริญญาตรี  2. ปริญญาตรี      3. สูงกว่าปริญญาตรี 

4. อาชีพ 

 1. นกัเรียน / นกัศึกษา  2. ขา้ราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ                                 

 3. พนกังานบริษทัเอกชน  4. เจา้ของกิจการ  5. เกษียณ/วา่งงาน 

5. รายไดต้่อเดือน 

  1. ต ่ากว่า 15,000 บาท     2. 15,001 - 30,000 บาท     

  3. 30,001 – 50,000 บาท            4. 50,001 บาทขึ้นไป 
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6. สถานภาพ 

  1. โสด    2. สมรส   3. หมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่

 

ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการใช้บริการเงินฝากของ ธอส. 

 โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัค าตอบของท่านมากท่ีสุด 

 7.วตัถุประสงคก์ารฝาก 

  1. เพื่อการออมทรัพย ์   2. เพื่อรับผลตอบแทนท่ีแน่นอน   

  3. เพื่อวางแผนการเงินในอนาคต 

8. งบประมาณในการฝาก 

 1. งบประมาณไม่เกิน 10,000 บาท    2. งบประมาณ 10,001 – 50,000 บาท       

 3. งบประมาณ 50,001 – 100,000 บาท     4. งบประมาณ 100,001 บาท ขึ้นไป 

9.ระยะเวลาในการฝาก 

  1. ระยะเวลานอ้ยกว่า 6 เดือน    2. ระยะเวลา 1 ปี  3. ระยะเวลามากกวา่ 1 ปี ขึ้นไป 

10.แหล่งศึกษาหาขอ้มูลของเงินฝาก ธอส. มาจากแหล่งใด 

  1. เวป็ไซตธ์นาคาร    2. พนกังานธนาคาร  3. ส่ือวทิย/ุโทรทศัน์         

  4. หนงัสือพิมพ ์/วารสาร /นิตยาสาร   5. อินเตอร์เน็ต  6. ญาติ/เพื่อน 
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ส่วนท่ี 3 ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อเลือกใช้บริการเงินฝากของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครฯ 

โปรดแสดงความเห็นของท่านโดยท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัค าตอบของท่านมาก

ท่ีสุดเพียงขอ้เดียวเก่ียวกบัปัจจยัความพร้อมการใชเ้ทคโนโลย ีโดยมีระดบัความคิดเห็นมีความหมาย

ดงัน้ี 

5 = มีผลมาท่ีสุด      4 = มีผลมาก    3 = มีผลปานกลาง 2 = มีผลน้อย 1 = มีผลน้อยท่ีสุด 

ปัจจัยความพร้อมในการใช้เทคโนโลยี ระดับความ
คิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านด้านผลติภัณฑ์      
1.1 การมีผลิตภณัทท่ี์หลากหลาย      
1.2 มีประเภทเงินฝากตรงตามความตอ้งการ      
1.3 ระเบียบเง่ือนไขของธนาคารไม่ยุง่ยาก      
1.4 ธนาคารมีช่ือเสียง ภาพพจน์และความมัน่คง      

ด้านราคา      
2.1 อตัราดอกเบ้ียเงินฝากสูงเม่ือเทียบกบัธนาคารอ่ืน      
2.2 ค่าธรรมเนียมดา้นเงินฝาก (เช่น ฝาก/โอนเงินต่างสาขา เป็นตน้) 
มีความเหมาะสม 

     

ด้านช่องทางการให้บริการ      
3.1 มีสาขาพอเพียงพอต่อผูใ้ชบ้ริการ      
3.2 มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัในการให้บริการ เช่น เคร่ือง
ฝากเงิน/ถอนเงิน 

     

3.3 มี call center คอยใหบ้ริการยามฉุกเฉินเช่น การอายดับตัร ATM 
สมุดเงินฝาก เม่ือเกิดสูญหาย เป็นตน้ 

     

3.4 ท าเลท่ีตั้งของธนาคารสะดวกแก่การติดต่อ      
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3.5 มีสถานท่ีจอดรถเพียงพอ      
3.6 เวลาเปิดท าการให้บริการสะดวกแก่การติดต่อ      

ด้านส่งเสริมการตลาด      
4.1 มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆอยา่งสม ่าเสมอ      
4.2 มีการส่งเสริมการขายอยา่งสม ่าเสมอ เช่น มีของท่ีระลึกตอนมา
ใชบ้ริการ เป็นตน้ 

     

4.3 จดัมหกรรมพิเศษ ผลิตภณัฑเ์งินฝากอตัราดอกเบ้ียสูงจูงใจและมี
ของแจกให้กบัผูท่ี้มาใชบ้ริการอยา่งสม ่าเสมอ 

     

4.4 มีการออกเยี่ยมลูกคา้เพื่อให้ขอ้มูลและค าแนะน านอกสถานท่ี
เป็นประจ า 

     

ด้านบุคลากร      
5.1 พนกังานธนาคาร มีความรู้ความเขา้ใจต่อผลิตภณัทด์ป็นอยา่งดี      
5.2 พนกังานธนาคาร อ านวยความสะดวกในการให้ค าปรึกษาและ
ช่วยแกไ้ขปัญหาอยา่งดี 

     

5.3 พนกังานธนาคาร มีบุคลิกและมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี      
5.4 มีพนกังานท่ีให้บริการเพียงพอ      

ด้านกระบวนการของการให้บริการ      
6.1 ขั้นตอนในการเขา้ใชบ้ริการธนาคารสะดวก/รวดเร็ว/ใชง้านง่าย/
ไม่ซบัซอ้น 

     

6.2 สามารถท ารายการธุรกรรมการเงินไดถู้กตอ้งแม่นย  าและรวดเร็ว      
6.3 มีระเบียบและขั้นตอนต่างๆ ในการใหบ้ริการท่ีไม่ยุง่ยาก      
6.4 มีความเช่ือมัน่ในระบบการป้องกนัความปลอดภยัของขอ้มูล เช่น 
เทคโนโลยกีารเขา้รหสัท่ีป้องกนั 

     

ด้านกายภาพ      
7.1 การออกแบบและการตกแต่งสถานท่ีมีความสวยงาม      
7.2 ระบบรักษาความปลอดภยัของธนาคารมีความน่าเช่ือถือ      
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7.3 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการใหบ้ริการของธนาคารมีความ
ทนัสมยัและสามารถไดรั้บบริการท่ีรวดเร็ว 

     

7.4 มีส่ิงอ านวยความสะดวกอยา่งเพียงพอเช่น โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์
วารสารต่างๆ น ้าด่ืม หอ้งน ้า เป็นตน้ 

     

 
 

 
ประวัติผู้วิจัย 

 
ช่ือ-นามสกุล นายณฐัพล อินใจ 

วนั เดือน ปีเกิด 3 ธนัวาคม 2532 

ท่ีอยูปั่จจุบนั 240/34 ลคัก้ีสตาร์คอนโด เขต.จตุรจกัร แขวง.จนัทรเกษม   

 จ.กรุงเทพฯ 10900 

ต าแหน่งงานปัจจุบนั IT Officee 

สถานท่ีปฏิบติังาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

ประวติัการศึกษา ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบณัฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

 มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
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ค าปฏิญาณ 

 
 ข้าพเจ้านายณัฐพล  อินใจ รหัสนักศึกษา 6214155560 ขอให้ค  าปฏิญาณว่า ข้าพเจ้าจัด
ท าการคน้ควา้อิสระประกอบวิชาการค้นควา้อิสระ BUS7096 เร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้
บริการเงินฝากของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครฯ เล่มน้ีด้วยตนเอง หาก
โครงการฯ พิสูจน์ทราบภายหลงัพบว่า ขา้พเจา้มิไดจ้ดัท าการคน้ควา้อิสระเล่มน้ีดว้ยตนเอง หรือ
ขา้พเจา้จา้งวานให้ผูอ่ื้น ขา้พเจา้ยินยอมให้ทางมหาวิทยาลยัรามค าแหงเพิกถอนปริญญาบตัรของ
ขา้พเจ้า โดยไม่มีเง่ือนไข หรือมีข้อโต้แยง้ใดๆ ทั้ งส้ินเพื่อเป็นหลกัฐานแห่งค าปฏิญาณ และค า
ยนิยอมขา้งตน้ ขา้พเจา้จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 
 
 
 

ลงช่ือ ..................................................... 
                                                                                                     (นายณฐัพล อินใจ) 


