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บทคดัย่อ 
การวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพยธ์นาคารอาคารสงเคราะห์ของลูกคา้ท่ี

พกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดับการตัดสินใจซ้ือสลากออมทรัพย ์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ของลูกคา้ท่ีพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร จ  าแนกตามประชากรศาสตร์  2) เพื่อ
ศึกษาความส าคญัของปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดกบัการตัดสินใจซ้ือสลากออมทรัพย ์ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ของลูกค้าท่ีพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร 3)เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดกบัการตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ของลูกคา้ท่ีพกัอาศยัใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยใชว้ิธีการวิจยัเชิงปริมาณ เลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยไม่ค  านึงถึงความน่าจะเป็น (Non-
Probabillity Sampling) โดยวิธีการก าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบตามความสะดวก (Convenience sampling) 
ลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพย ์ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ จ  านวน 403 คน รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม (SD – scale คะแนน 0 – 10) สถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
สถิติท่ีใชเ้ปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างกลุ่มตวัอย่างสองกลุ่มท่ีอิสระจากกนั ( Independent Sample t – test) ) 
สถิติท่ีใชเ้ปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างกลุ่มตวัอยา่งมากกว่าสองกลุ่มข้ึนไปใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One - Way ANOWA) สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์หาความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด



กบัระดบัการตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพยธ์นาคารอาคารสงเคราะห์ คือค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สัน 
(Pearson’s r Coefficient Correlation) 

พบว่าโดยรวมค่าเฉล่ียระดับการตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์เท่ากับ 
648,669.98 บาท มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 2,131,261.17 พบว่าประชากรส่วนใหญ่ เป็นเพศ
ชาย ร้อยละ 50.40 มีการตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (Mean) = 537,251.23 SD = 
1,496,769.04 อายุระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 32.30 มีระดบัการตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพย ์ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ (Mean) = 417,192.30  SD= 780,829.41 จบการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 50.40 มีการตดัสินใจซ้ือ
สลากออมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (Mean) = 569,812.80  SD = 1,338,829.31 อาชีพพนักงาน
บริษทัเอกชน ร้อยละ 43.40  ระดบัการตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (Mean) = 
634,651.42  SD = 1,599,175.92รายได ้20,001-30,000 บาท ร้อยละ 37.50 มีการตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพย ์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (Mean) = 623,357.61 SD 1,649,651.67  พบว่า กลุ่มท่ีจบการศึกษาสูงกว่าปริญญา
ตรีข้ึนไป มีค่าเฉล่ียมากกว่ากลุ่มอ่ืน (Mean) = 1,538,882.35 SD = 5,299,650.76 กลุ่มท่ีมีอายุ 51 ปีข้ึนไป มี
ค่าเฉล่ียน้อยกว่ากลุ่มอ่ืน (Mean) = 407,567.56 SD = 665,590.80 พบว่าปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นระดบั
การศึกษาแตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์แตกต่างกนั อยา่งมี
นยัส าคญัท่ีแอลฟ่า (α) เท่ากบั .05    

พบว่าความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัระดบัการตดัสินใจซ้ือสลากออม
ทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ อยู่ในระดบัต ่าท่ีสุดถึงค่อนขา้งสูง (มีค่า Pearson’s r Coefficient ระหว่าง -
0.003 ถึง 0.660)  โดยความสัมพนัธ์ระหว่างด้านราคา  ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย   ด้านการส่งเสริม
การตลาด กบัระดบัการตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในทิศทางเดียวกนั (ค่าเป็น
บวก)  ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นกระบวนการใหบ้ริการ (PRO PRE) ในทิศทางตรงขา้มกนั (ค่าเป็นลบ)  

จากผลการศึกษาคร้ังน้ี องค์กรควรใหค้วามส าคญักบัการพฒันาปรับปรุงการให้บริการโดยมุ่งเน้น
ใหม้ีการจดัอบรมใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นบริการเก่ียวกบัฉลากออมทรัพย ์เพื่อใหเ้จา้หน้าท่ีมีความรู้
และความเขา้ใจอยา่งครบถว้นสมบูรณ์สามารถส่ือสารใหข้อ้มูลแก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และมีประสิทธิภาพ
มากยิง่ข้ึน 

 
ABSTRACT 

The objectives of this research were 1) to study the level of purchasing decision for Government 
Housing Bank saving lottery of customers residing in Bangkok classified by demographic 2) to study 
thelevel of importance of marketing mix factors to the purchasing decision of Government Housing Bank 
savings lottery of customers residing in Bangkok 3) to study the relationship between marketing mix factors 
and the purchasing decision of Government Housing Bank savings lottery of residential customers in 



Bangkok. By using quantitative research methods, 403 samples were selected by Non-Probabillity 
Sampling- Convenience Sampling from customers in Bangkok.Collecting data by using questionnaires with 
SD-scale (score 0 - 10). The statistics used in the analysis were Percentage, Mean, Standard Deviation: SD, 
t-test , F-test, One-Way ANOWA, Pearson's r Coefficient Correlation. 

 The research found as follows: the overall of the customer had a level of decision to buy 
Government Housing Bank savings lottery at Mean = 648,669.98 SD = 2,131,261.17, the majority of the 
population was male, 50.40 %, purchasing decision  at Mean = 537,251.23 SD = 1,496,769.04, aged between 
31-40 years, 32.30%,  purchasing decision at Mean = 417,192.30 SD = 780,829.41, bachelor's degree, 
50.40%, purchasing decision at Mean = 569,812.80 SD = 1,338,829.31, Occupation of private company 
employees, 43.40%, purchasing decision at Mean = 634,651.42 SD = 1,599,175.92, Income 20,001-30,000 
baht, 37.50%, purchasing decision at Mean = 623,357.61 SD 1,649,651.67 

It was found that, overall, the customer had a level of decision to buy a savings lottery. Government 
Housing Bank (Mean = 648,669.98 SD = 2,131,261.17) group with postgraduate education or more Mean 
more than other groups (Mean = 1,538,882.35, SD = 5,299,650.76), aged 51. Years and more had a mean 
less than other groups (Mean = 407,567.56SD = 665,590.80) found that the demographic factor of education 
level was different. There is a level of decision-making to buy a savings lottery. GHB is different. 
Significantly that Alpha (α) is .05. 

 It was found that the relationship between marketing mix factors and the level of purchasing 
decision of the Government Housing Bank savings lottery were the lowest to relatively high level, (Pearson's 
r Coefficient between -0.003 and 0.660). Price, Distribution channe, Marketing Promotion factors had same 
direction (positive), product and the service process factors had invers direction (negative). 

 Recommendations:  the organization should focus on the improvement of services, with a focus on 
providing training, in order to the staff to have complete knowledge and understanding, able to communicate 
information to customers accurately and more efficient. 

 
บทน า 
  ปัจจุบันการออมเงินมีหลากหลายวิธี หลากหลายรูปแบบ เพ่ือเป็นการเพ่ิมทางเลือกให้กับผู ้ท่ี
ตอ้งการออมเงินว่ามีความสนใจในดา้นไหน การออมเงินในธนาคารก็เป็นอีกหน่ึงทางเลือกของผูท่ี้ ตอ้งการ
ความมัน่คงและแน่นอน ท าใหธ้นาคารของรัฐบาลและธนาคารพาณิชยต่์างๆ ก็มีผลิตภณัฑ ์หลากหลายและ
เพ่ิมข้ึนใหม่อยู่เ ร่ือยๆ เพ่ือเป็นการแข่งขันระหว่างธนาคารด้วยกัน อีกทั้ งเพ่ือรองรับ ความต้องการท่ี
หลากหลายของลูกคา้ใหม้ากท่ีสุด เพื่อเป็นการเชิญชวนลูกคา้ให้เขา้มาใชบ้ริการและ เพื่อเป็นการขยายฐาน



ลูกคา้ในทางดา้นตลาดอีกดว้ย โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์จึงมีผลิตภณัฑท่ี์โดดเด่น นอกจากการใหสิ้นเช่ือ
บา้นและเงินฝากก็คือ สลากออมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์  มีลกัษณะเด่นท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ ไม่
เพียงแต่เป็นการสร้างความมัน่คงในอนาคตให้กบัผูฝ้าก เท่านั้น แต่ยงัสามารถทวีเงินออมของลูกคา้ท่ีมีโชค
ให้สูงข้ึน โดยผูฝ้ากมีสิทธ์ิถูกรางวลัตามท่ีธนาคาร ก  าหนด ดว้ยคุณลกัษณะท่ีพิเศษ คือ สลากออมทรัพย ์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นเงินฝากรูปแบบหน่ึงท่ีไดรั้บการตอบรับเป็น อยา่งดี เน่ืองจากมีสิทธ์ิลุน้รางวลั
ทุกงวด และเม่ือครบก าหนดก็จะไดรั้บเงินตน้และดอกเบ้ียคืน เต็มจ านวนเงิน ท าให้เป็นท่ีนิยมของลูกคา้ท่ี
ตอ้งการเส่ียงโชค อีกทั้งสลากออมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ยงัสามารถน ามา เป็นหลกัประกนัในการ
ท าสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัไดอี้กดว้ย สลากออมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นอีกทางเลือกหน่ึงของลูกคา้ 
ตามพระราชบญัญติั ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2562 ให้ธนาคารออกและขายสลากออม
ทรัพย ์ดงันั้นธนาคารจึงไดจ้ดัท าผลิตภณัฑส์ลากออมทรัพยร์ะดบัพรีเม่ียม และซุปเปอร์พรีเม่ียม ไดแ้ก่ สลาก
ออมทรัพย ์ธอส. รุ่นท่ี 1 ชุดวิมานเมฆ หน่วยละ1 ลา้นบาท และรุ่นท่ี 2 ชุดพราวพิมาน หน่วยละ 10 ลา้นบาท 
ซ่ึงเป็นสลากท่ีไดรั้บผลตอบแทนและโอกาสในการถูกรางวลัสูง เพื่อเป็นทางเลือกในการออมเงินให้กับ
ลูกคา้ในอีกรูปแบบหน่ึง เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพนัธกิจของธนาคาร เพื่อท าใหค้นไทยมีบา้น  
  จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้เน่ืองจากผูว้ิจยัปฏิบติังานท่ีธนาคารอาคารสงเคราะห์ ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษา
ปัจจัยท่ีมีต่อการตัดสินใจซ้ือสลากออมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ของลูกค้าท่ีพกัอาศยั ในเขต
กรุงเทพมหานคร ว่ามีปัจจยัอะไรบา้งท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ เพ่ือน าขอ้มูลไปใชเ้ป็นแนวทางในการ
ปรับปรุง พฒันาและวางแผนกลยทุธท์างการตลาดและดา้นการบริการ 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
1. เพ่ือศึกษาระดบัการตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ของลูกคา้ท่ีพกัอาศยั

ในเขตกรุงเทพมหานคร จ  าแนกตามประชากรศาสตร์ 
2. เพ่ือศึกษาความส าคัญของปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซ้ือสลากออมทรัพย ์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ของลูกคา้ท่ีพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธร์ะหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการตดัสินใจซ้ือสลากออม

ทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ของลูกคา้ท่ีพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร  

สมมติฐานการวจิยั 

  สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศแตกต่างกนั ระดบัการตดัสินใจ (จ  านวนเงิน) ซ้ือสลากออมทรัพย ์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ไม่แตกต่างกนั 
  สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นอายุแตกต่างกนั ระดบัการตดัสินใจ (จ  านวนเงิน) ซ้ือสลากออมทรัพย ์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ไม่แตกต่างกนั 
  สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นสถานภาพแตกต่างกนั ระดบัการตดัสินใจ (จ  านวนเงิน) ซ้ือ
สลากออมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ไม่แตกต่างกนั 



  สมมติฐานท่ี 4 ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นระดบัการศึกษาแตกต่างกนั ระดบัการตดัสินใจ (จ  านวนเงิน) 
ซ้ือสลากออมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ไม่แตกต่างกนั 
  สมมติฐานท่ี 5 ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอาชีพแตกต่างก ัน ระดับการตัดสินใจ  (จ  านวนเงิน) ซ้ือ
สลากออมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ไม่แตกต่างกนั 
  สมมติฐานท่ี 6 ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านรายได้แตกต่างกัน ระดับการตัดสินใจ  (จ  านวนเงิน) ซ้ือ
สลากออมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ไม่แตกต่างกนั 
   สมมติฐานท่ี 7 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัระดบั
การตดัสินใจ (จ  านวนเงิน) ซ้ือสลากออมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
  สมมติฐานที่ 8 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับระดบัการ
ตดัสินใจ (จ  านวนเงิน) ซ้ือสลากออมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
  สมมติฐานท่ี 9 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ  าหน่าย มีความสัมพนัธเ์ชิง
บวกกบัระดบัการตดัสินใจ (จ  านวนเงิน) ซ้ือสลากออมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
  สมมติฐานท่ี 10 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับระดับการตัดสินใจ (จ  านวนเงิน) ซ้ือสลากออมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
  สมมติฐานท่ี 11 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นบุคลากร มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัระดบัการ
ตดัสินใจ (จ  านวนเงิน) ซ้ือสลากออมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
  สมมติฐานท่ี 12 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการบริการ มีความสมัพนัธเ์ชิงบวก
กบัระดบัการตดัสินใจ (จ  านวนเงิน) ซ้ือสลากออมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวจิยั 

1. สามารถน าข้อมูลท่ีได้ใชเ้ป็นแนวทางประกอบการปรับปรุงและพฒันาผลิตภัณฑ์สลากออม

ทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ใหมี้ความเหมาะสม และตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้มากยิ่งข้ึนและให้

ลูกคา้เขา้ถึงผลิตภณัฑไ์ดง่้ายมากข้ึนตรงกบัวตัถุประสงคท่ี์ธนาคารตอ้งการ 

2. สามารถน าขอ้มูลท่ีไดใ้ชเ้ป็นแนวทางประกอบการในการปรับปรุงพฒันาและวางแผนกลยุทธ์

ทางการตลาดดา้นการบริการและมาปรับใชก้บัพนกังานใหต้รงตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ 

3. สามารถน าขอ้มูลท่ีวิจยัมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาในการออกผลิตภณัฑ์สลาก

ออมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในรุ่นต่อไปให้ดีข้ึนกว่าเดิมและเหมาะสมกบัลูกค้าให้ตรงความ

ตอ้งการ 

 

 

 



เอกสาร แนวคดิทฤษฎีและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

  การวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ของลูกคา้ท่ี

พกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ศึกษา ข้อมูล ต ารา บทความ วิชาการ สืบค้นทางอินเทอร์เน็ต และ

ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพื่อน ามาก าหนดกรอบแนวคิด ในการศึกษาดังประเด็นต่อไปน้ีแนวคิดทฤษฎีที่

เกีย่วข้องกบัส่วนประสมทางการตลาด 

ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้ซ่ึงบริษทัน ามาใช้
ร่วมกนัเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย (Kotler, 2003) ส่วนประสมทางการตลาด (The 
Marketing Mix) เป็นแนวคิดท่ีส าคัญอย่างทางการตลาดสมยัใหม่ซ่ึงแนวความคิดเร่ืองส่วนผสมทาง
การตลาดน้ี มีบทบาทส าคญัทางการตลาด เพราะเป็นการรวมการตดัสินใจทางการตลาดทั้งหมด เพ่ือน ามาใช้
ในการด าเนินงาน เพื่อให้ธุรกิจสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย เราเรียกส่วนผสมทางการ
ตลาดว่า 7Ps ซ่ึงองคป์ระกอบทั้ง 7 กลุ่มน้ีจะท าหน้าท่ีร่วมกนัในการส่ือข่าวสารทางการตลาดใหแ้ก่ผูรั้บสาร
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญลกัษิตานนท์และศุภร เสรีรัตน์ (2541, หน้า 337-339) ได้สรุปเก่ียวกับ
แนวความคิดกลยทุธ์การตลาดส าหรับธุรกิจการบริการ (Market Mix) ไวใ้นหนงัสือการบริหารการตลาดยุค
ใหม่ว่าขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ (Buying Decision Process) เป็นล าดับขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภคพบว่า ผูบ้ริโภคผ่านกระบวนการ 7 ขั้นตอน คือธุรกิจท่ีให้บริการจะใช้ส่วนประสมการตลาด 
(Marketing Mix) หรือ 7 Ps มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 1. ผลิตภณัฑ ์(Product) เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของมนุษยไ์ด ้คือส่ิง
ท่ีผูข้ายตอ้งมอบให้แก่ลูกคา้และลูกคา้จะไดรั้บผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภณัฑน์ั้น ๆโดยทัว่ไปแลว้
ผลิตภณัฑแ์บ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือผลิตภณัฑท่ี์อาจเป็นส่ิงซ่ึงจบัตอ้งไดแ้ละผลิตภณัฑ์ท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ใน
ดา้นการบริการดา้นสินเช่ือนั้นถือว่าเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีจบัตอ้งไม่ไดเ้น่ืองจากเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีอยู่ในรูปของ
บริการ (Service Product) การท่ีจะสร้างความมัน่ใจและท าใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจในการใชบ้ริการนั้น
ธุรกิจจะตอ้งสร้างและน าเสนอส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมเพ่ือเป็นสญัลกัษณ์แทนการบริการท่ีไม่สามารถจบัตอ้งได ้

 2. ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปของตวัเงิน ราคาเป็นตน้ทุนของ (Cost)ของ
ลูกคา้ ลูกคา้จะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ผลิตภณัฑ์กบัราคา (Price) ผลิตภณัฑน์ั้นถา้คุณค่าสูงกว่า
ราคา เขาจะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น การก าหนดกลยทุธด์า้นราคาตอ้งค านึงถึงคุณค่าซ่ึงเป็นส่ิงท่ีก  าหนดมูลค่า ใน
การแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการในรูปของเงินตราเป็นส่วนท่ีเก่ียวกบัวิธีการก าหนดราคานโยบายและกล
ยุทธ์ต่าง ๆ ในการก าหนดราคาต้องค านึงถึงคุณค่าท่ีรับรู้(Perceived Value) ในสายตาของลูกค้า ซ่ึงต้อง
พิจารณาจากการยอมรับของลูกคา้ในคุณค่าของผลิตภณัฑว์่าสูงกว่าราคาผลิตภณัฑน์ั้น ๆ 

 3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ดา้นสถานท่ีให้บริการในส่วนแรก คือ การเลือกท าเล
ท่ีตั้ง (Location) ของธุรกิจบริการมีความส าคญัมาก โดยเฉพาะธุรกิจบริการท่ีผูบ้ริโภคตอ้งไปรับบริการจาก



ผูใ้ห้บริการในสถานท่ีท่ีผูใ้ห้บริการจดัไว ้เพราะท าเลท่ีตั้งท่ีเลือกเป็นตวัก  าหนดกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีจะเขา้มา
ให้บริการ ดงันั้นสถานท่ีใหบ้ริการตอ้งสามารถครอบคลุมพ้ืนท่ีในการให้บริการกลุ่มเป้าหมายไดม้ากท่ีสุด
และค านึงถึงท าเลท่ีตั้งของคู่แข่งขนัดว้ย โดยความส าคญัของท าเลท่ีตั้งจ  ามีความส าคญัมากน้อยแตกต่างกนั
ไปตามลกัษณะเฉพาะของธุรกิจบริการแต่ละประเภทในส่วนของช่องทางการจดัจ  าหน่าย (Channels) การ
ก าหนดช่องทางการจดัจ  าหน่ายตอ้งค านึงองคป์ระกอบ3 ส่วน ไดแ้ก่ ลกัษณะของการบริการ ความจ าเป็นใน
การใชค้นกลางในการจ าหน่ายและลูกคา้เป้าหมายของธุรกิจบริการนั้น 

 4. การส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความส าคัญในการ
ติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหว่างผูข้ายและผูใ้หบ้ริการ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อแจง้ข่าวสารหรือชกัจูงให้
เกิดทศันคติและพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกบัลูกคา้ ซ่ึงเรียกว่า 
ส่วนผสมการส่งเสริมการตลาด (Promotion Mix) หรือส่วนประสมในการติดต่อส่ือสาร (Communication 
Mix)  

5. บุคคล (People) หรือพนกังาน (Employee) ตอ้งอาศยัการคดัเลือก การฝึกอบรมการจูงใจ เพื่อให้
สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนัเป็นความสัมพนัธ์ระหว่างเจา้หน้าท่ีผู ้
ใหบ้ริการและผูใ้ชบ้ริการต่างๆ ขององคก์ร เจา้หนา้ท่ีตอ้งมีความสามารถมีทศันคติท่ีสามารถตอบสนองต่อ
ผูใ้ชบ้ริการ มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการแกไ้ขปั้ญหาสามารถสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์ร (ศิริวรรณ 
เสรีรัตน์และคณะ, 2541)  

6. ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) เป็นแสดงให้เห็นถึงลกัษณะทางกายภาพและการ
น าเสนอใหก้บัลูกคา้ใหเ้ห็นเป็นรูปธรรม โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวมทั้งทางดา้นกายภาพและรูปแบบ
การใหบ้ริการเพื่อสร้างคุณค่าใหก้บัลูกคา้ ไม่ว่าจะเป็นดา้นการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาตอ้งสุภาพ
อ่อนโยน และการใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว หรือผลประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีลูกคา้ควรไดรั้บ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ
, 2541)  

7. ดา้นกระบวนการ (Process) หมายถึงกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงานปฏิบติัในส่ง
มอบส่งคา้หรือกระบวนการให้บริการ ท่ีน าเสนอใหก้บัผูบ้ริโภค เพ่ืออ  านวยความสะดวกลดขั้นตอนและ
ระยะเวลา ท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความประทบัใจ (ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์, 2547: 321)  

งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
  กิตติยา ป่ันกลาง ปีการศึกษา (2558) ผลการศึกษาพบว่า 1) ลูกคา้ตดัสินใจซ้ือสลากออมสินเพ่ือการ
ออมทรัพยด์ว้ยงบประมาณซ้ือเฉล่ียต่อคร้ังไม่เกิน 5,000 บาท โดยซ้ือปีละ 1 คร้ัง เม่ือสะสมเงินไดม้ากพอ มี
ระยะ เวลาถือครองสลากก าหนด 3 ปีและศึกษาขอ้มูลในการซ้ือทางอินเตอร์เน็ต 2) ปัจจยัส่วนประสมทาง 
การตลาดโดยรวมมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ดา้น การจดั
จ  าหน่าย ดา้นราคา ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นการส่งเสริมการตลาด อยูใ่นระดบัมาก 
ส่วนดา้นผลิตภณัฑ์อยู่ในระดบัปานกลาง 3) เพศ อายอุาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ



การตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 4) ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดทุกดา้น มีความสัมพนัธก์บัพฤติกรรมการซ้ือสลากออม สินพิเศษของลูกคา้ โดยดา้นราคาและ
ด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมมากท่ีสุด ส่วนด้านกระบวนการให้บริการ มี
ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมนอ้ยท่ีสุด อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
  ตา   สงัขแ์กว้ (2556) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการเงินฝาก ประเภทสลากออมทรัพย์
ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จงัหวดัระนอง ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการตัดสินใจใช้บริการเงินฝากประเภทสลาก ออมทรัพยข์องธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) จงัหวดัระนอง โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ ์มีระดบัการตดัสินใจ มากท่ีสุด เป็นอนัดบัท่ี 1 รองลงมา คือ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ และอนัดบัสุดทา้ย คือ ปัจจยัดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย และผลการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเงินฝากประเภทสลากออมทรัพยข์องธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 
การเกษตร (ธ.ก.ส.) จงัหวดัระนอง จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ผูท่ี้ใชบ้ริการท่ีมีเพศ ระดบั การศึกษา 
และอาชีพ ต่างกนั มีการใชบ้ริการเงินฝากประเภทสลากออมทรัพย ์ไม่แตกต่างกนั ส่วนผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายุ 
สถานภาพสมสร และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนั มีการใชบ้ริการเงินฝาก ประเภทสลากออมทรัพย ์แตกต่าง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  รัฐนันท์  วิริยะอ่องศรี (2557) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการซ้ือสลากออมสินพิเศษในเขต 
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 66.8 มีอาย ุ21-
30 ปีคิดเป็นร้อยละ 43.0 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 61.8 ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี
คิดเป็นร้อยละ 70.0 มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัคิดเป็นร้อย ละ45.5และมีรายได ้10,001-20,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ33.3  

ระเบียบวธีิวจิยั 
การวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพยธ์นาคารอาคารสงเคราะห์ของลูกคา้ท่ี

พกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ เชิงพรรณนา (Descriptive Research) และ
ระเบียบการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) เพื่อพิสูจน์เพื่อทราบว่าระดบัการตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพย์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ของลูกคา้ท่ีพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร 

การเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
            กลุ่มตวัอยา่งท่ีจะใชแ้ทนประชากรกลุ่มเป้าหมาย ค านวณโดยวิธีการใชสู้ตรของ Yamane ไดเ้ท่ากบั 
373 คน โดยผูว้ิจยัเลือกแจกแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด เพ่ือให้ไดค่้าสถิติท่ีดี ดงัน้ี (อา้งถึงในวิจัย. ดร. 
เกษม สวสัดี. 2556: 101) ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นลูกคา้ท่ีพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร         
ซ่ึงไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน 

            สูตรค านวณของ W.G.cochran (1973)               n    =   
P(1−P)𝑍2

𝑑2
 



โดย n   คือจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ, P  คือสดัส่วนของประชากรท่ีผูว้ิจยัตอ้งการสุ่ม (โดยทัว่ไปนิยมใช้
สดัส่วน 30% หรือ 0.30), Z  คือระดบัความมัน่ใจท่ีก  าหนด หรือระดบันยัส าคญัทางสถิติ  0.05 เท่ากบั 1.96 
(ความเช่ือมัน่95%) > Z = 1.96  และ d  คือสัดส่วนความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้เกิดข้ึนได ้(จะตอ้งสอดคลอ้ง
กบัค่า Z ท่ีระดบัความเช่ือมัน่นั้นๆ (ระดบัความเช่ือมัน่95% สดัส่วนความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.05) 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 
            เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ แบบสอบถามทั้งแบบปลายปิดและแบบปลายเปิด โดยในส่วนของ
แบบสอบถามปลายปิดผูว้ิจยัมีตวัเลือกค าตอบใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดเ้ลือกตอบและในส่วนแบบสอบถาม
ปลายเปิดผูว้ิจยัจะก าหนดเฉพาะค าถามใหผู้ต้อบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นในการตอบได ้
            ใหร้ะดบัความส าคญัทั้งหมด 10 ระดบั ระดบัการวดัส าหรับตวัแปรอิสระของการวิจยัในคร้ังน้ีโดยใช้
มาตรวัด SD-scale (Semantic Differential Scale) เพื่อว ัดระดับการให้คะแนนของกลุ่มตัวอย่างผูต้อบ
แบบสอบถามสามารถเลือกตอบจากน้อยท่ีสุดใหค้ะแนนเท่ากบั 0 คะแนน และมากท่ีสุดให้คะแนนเท่ากบั 
10 คะแนน เพื่อใหผู้ต้อบมีจุดอา้งอิง (Reference Point) เหมือนกนัทุกคน ไปในทิศทางสอดคลอ้งกนั (Inter-
personal Consistency) และก่อให้เกิดความสอดคลอ้งภายในแต่ละข้อรายการ ( Inter-item Consistency) 
ผูต้อบแต่ละคนจะเข้าใจความหมายของคะแนนท่ีตนให้ว่าอยู่ตรงไหน และความห่างกันของคะแนน
สอดคลอ้งกนัและสม ่าเสมอกนัทุกช่วงคะแนน (Intra-item Consistency)  (อา้งถึงในวิจยั. ดร. เกษม สวสัดี. 
2556: 112-113) 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัวิจยัเชิงปริมาณเป็นแบบสอบถามท่ีใชใ้นการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล สร้างข้ึนโดยอาศยัแนวคิด ทฤษฎีและผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งกรอบแนวคิดการวิจยั 
การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 
            ผูว้ิจ ัยด  าเนินการทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและความน่าเช่ือถือโดยใช้การตรวจหาค่า
สมัประสิทธ์ิ Cronbach's Coefficient Alpha ไดเ้ท่ากบั .822 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑม์าตรฐาน 

แบบจ าลองเชิงประจกัษ์และวธีิการทางสถติิ 
             จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อตดัสินใจซ้ือสลาก
ออมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ของลูกค้าท่ีพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสามารถก าหนด
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัระดบัการตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพย ์ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ของลูกค้าท่ีพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร  ได้ในสมการทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงได้
ก  าหนดให้ระดับการตัด สินใจซ้ือสลากออมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ของลูกค้าในเขต
กรุงเทพมหานคร ใชส้ญัลกัษณ์ SAV เท่ากบัฟังกช์ัน่ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix 
factors) ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ใช้สัญลกัษณ์ PRO, ดา้นราคา (Price) ใชส้ัญลกัษณ์ PRI, 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Distribution channel) ใช้สัญลักษณ์ PLA, ด้านการส่งเสริมการตลาด 



(Marketing promotion) ใชส้ัญลกัษณ์ PRM, ดา้นบุคลากร(People) ใชส้ัญลกัษณ์ PEO, ด้านกระบวนการ
ใหบ้ริการ (Process) ใชส้ญัลกัษณ์ PRC ระดบัการตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพยธ์นาคารอาคารสงเคราะห์ ใช้
สญัลกัษณ์ SAV ซ่ึงเขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี (อา้งถึงใน.ดร.เกษม สวสัดี, 2554, 127-132) 
                  SAV = f (PRO, PRI, PLA, PRM, PEO, PRC)       

เทคนิคการวเิคราะห์ข้อมลู 
การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

1. การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะปัจจยัประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ดา้นเพศ ดา้น
อาย ุดา้นระดบัการศึกษา ดา้นอาชีพและดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยใชส้ถิติค่าความถ่ี (Frequency) และค่า
ร้อยละ (Percentage) กบัตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัเชิงกลุ่ม 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดบัความส าคญัปัจจัยดา้นส่วนประสมทางการตลาด 6Ps ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคลากร ด้าน
กระบวนการให้บริการ และระดบัการตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพยธ์นาคารอาคารสงเคราะห์ โดยใชส้ถิติ
ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กบัตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัเชิงปริมาณ 
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  

1. ใช้สถิติ t-test ในการวิ เคราะห์ข้อมูล เพื่อทดสอบความแตกต่างทางด้านลักษณะปัจจัย
ประชากรศาสตร์ ดา้นเพศ ท่ีเป็นตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัค่าตวัแปรเพียง 2 กลุ่ม 

2. ใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ ANOVA, F-test เพื่อความทดสอบแตกต่างทางดา้นลกัษณะ
ปัจจยัประชากรศาสตร์ อาย ุระดบัการศึกษา  อาชีพ  และรายไดต่้อเดือนของกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีมี
ระดบัการวดัค่าตวัแปรมากกว่า 2 กลุ่มข้ึนไป หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดย
ใชว้ิธีของ Least Significant Difference (LSD) 
    3. ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยหาค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ค่าแจกแจงความถ่ี ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์และการทดสอบสมมติฐานหาความสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวั
แปรตาม ดว้ยวิธีการวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน โดยใชร้ะดบัความมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ี
แอลฟา (α) ระดบั .05 

การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตามทีละตวั โดยใช้
สถิติ Pearson’s r Coefficient เพื่อจะดูว่าตวัแปรอิสระแต่ละตวัมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามแบบใดหรือ
ทิศทางใด เชิงบวกหรือเชิงลบ และมีอตัราความสัมพนัธ์กับ ตัวแปรตามมากน้อยเพียงใด ซ่ึงดูไดจ้ากค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์พียร์สนั (อา้งถึงใน. ดร. เกษม สวสัดี. 2556: 132) 

ผลการวเิคราะห์ข้อมลู 
ขอ้คน้พบตามวตัถุประสงค์ท่ี1) พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ พบว่าค่าเฉล่ียระดบัการตดัสินใจซ้ือ

สลากออมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยรวมเท่ากบั 648 ,669.98 บาท มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 



(S.D.) รวม เท่ากบั 2,131,261.17 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย 203 คน คิดเป็นร้อยละ 50.40 ค่าเฉล่ีย
ระดับการตัดสินใจซ้ือสลากออมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ของเพศชายอยู่ท่ี 537,251.23  มีค่า 
Standard Deviation: S.D. เท่ากบั 1,496,769.04 อายอุยูร่ะหว่าง 31-40 ปี จ  านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.30 
ระดับการตัดสินใจซ้ือสลากออมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เท่ากับ 417,192.30 มีค่า Standard 
Deviation: S.D. เท่ากับ 780,829.41 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ  านวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 50.40  
ระดับการตัดสินใจซ้ือสลากออมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เท่ากับ 569 ,812.80 มีค่า Standard 
Deviation: S.D. เท่ากบั 1,338,829.31  มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน  จ  านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 43.40  
ระดับการตัดสินใจซ้ือสลากออมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เท่ากับ 634,651.42  มีค่า Standard 
Deviation: S.D. เท่ากบั 1,599,175.92 โดยมีรายไดอ้ยู่ระหว่าง 20,001-30,000 บาท จ านวน 151 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.50  ระดบัการตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เท่ากบั 623,357.61 มีค่า 
Standard Deviation: S.D. เท่ากบั 1,649,651.67   

ขอ้คน้พบตามวตัถุประสงคท่ี์ 2) จากผลการวิจยัระดบัความส าคญัปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดอยู่
ในระดบัสูงท่ีสุดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 9.26 ค่า Standard Deviation เท่ากบั 0.422 พิจารณาจากทั้ง 25 ค  าถาม พบว่า 
ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการในเร่ืองการซ้ือสลากออมทรัพย ์ธอส.มีขั้นตอนนอ้ย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 9.48 
อยู่ในระดบัสูงท่ีสุดโดยมีค่า Standard Deviation เท่ากบั 0.739  และปัจจัยดา้นผลิตภณัฑ์ในเร่ืองอายุของ
สลากออมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์เหมาะสม  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 9.01 อยู่ในระดบัสูงท่ีสุดโดยมีค่า 
Standard Deviation เท่ากบั 0.951 

ขอ้คน้พบตามวตัถุประสงค์ท่ี 3) พิจารณาจากค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์พียร์สนั พบว่า ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดกบัระดบัการตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ อยู่ในระดบัต ่า
ท่ีสุดถึงค่อนขา้งสูง (มีค่า Pearson’s r Coefficient ระหว่าง -0.003 ถึง 0.660)  โดยความสมัพนัธร์ะหว่างดา้น
ราคา  ดา้นช่องทางการจดัจ  าหน่าย   ดา้นการส่งเสริมการตลาด กบัระดบัการตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพย ์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในทิศทางเดียวกนั (ค่าเป็นบวก)  ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
(PRO PRE) ในทิศทางตรงขา้มกนั (ค่าเป็นลบ) 

ขอ้คน้พบสมมติฐานท่ี 1) ปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นเพศ แตกต่างกนัระดบัการตดัสินใจซ้ือสลาก
ออมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ไม่แตกต่างกนั 

ขอ้คน้พบสมมติฐานท่ี 2) ปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นอาย ุแตกต่างกนัระดบัการตดัสินใจซ้ือสลาก
ออมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ไม่แตกต่างกนั  

ข้อค้นพบสมมติฐานท่ี 3) ปัจจัยประชากรศาสตร์ ด้านระดับการศึกษา แตกต่างกันระดับการ
ตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ แตกต่างกนั  

ขอ้คน้พบตามสมมติฐานท่ี 4) ปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นอาชีพ แตกต่างกนัระดบัการตดัสินใจซ้ือ
สลากออมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ไม่แตกต่างกนั  



ขอ้คน้พบตามสมมติฐานท่ี 5) ปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นรายไดต่้อเดือน แตกต่างกนัระดบัการ
ตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ไม่แตกต่างกนั    

ขอ้คน้พบตามสมมติฐานท่ี 6) ความสัมพนัธร์ะหว่างดา้นผลิตภณัฑ์กบัระดบัการตดัสินใจซ้ือสลาก
ออมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (r) พบว่า ค่า r ท่ีท่ี
ค  านวณได้มีค่าเป็นลบเท่ากับ -0.019 มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงข้ามกันในระดับต ่าท่ีสุด อย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัแอลฟ่า เท่ากบั 0.01  

ขอ้คน้พบตามสมมติฐานท่ี 7) ความสมัพนัธร์ะหว่างดา้นราคากบัระดบัการตดัสินใจซ้ือสลากออม
ทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์โดยใชค่้าสัมประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์บบเพียร์สัน (r) พบว่า ค่า r ท่ีค  านวณได้
มีค่าเป็นบวกเท่ากบั 0.660  มีความสัมพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัค่อนขา้งสูง อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบัแอลฟ่า เท่ากบั 0.01 

ขอ้ค้นพบตามสมมติฐานท่ี 8) ความสัมพนัธ์ระหว่างด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย กบัระดบัการ
ตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์โดยใชค่้าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธแ์บบเพียร์สัน (r) 
พบว่า ค่า r ท่ีค  านวณไดม้ีค่าเป็นบวกเท่ากบั 0.650  มีความสัมพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัค่อนขา้งสูง 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัแอลฟ่า เท่ากบั 0.01 

ข้อค้นพบตามสมมติฐานท่ี 9) ความสัมพนัธ์ระหว่างด้านการส่งเสริมการตลาดกับระดับการ
ตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์โดยใชค่้าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธแ์บบเพียร์สัน (r) 
พบว่า ค่า r ท่ีค  านวณไดม้ีค่าเป็นบวกเท่ากบั 0.627  มีความสัมพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัค่อนขา้งสูง 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัแอลฟ่า เท่ากบั 0.01 

ขอ้คน้พบตามสมมติฐานท่ี 10) ความสมัพนัธร์ะหว่างดา้นบุคลากรกบัระดบัการตดัสินใจซ้ือสลาก
ออมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์โดยใชค่้าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (r) พบว่า ค่า r ท่ี
ค  านวณไดม้ีค่าเป็นบวกเท่ากบั 0.039  มีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่าท่ีสุด อยา่งไม่มีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบัแอลฟ่า เท่ากบั 0.01 

ขอ้ค้นพบตามสมมติฐานท่ี 11) ความสัมพนัธ์ระหว่างดา้นกระบวนการให้บริการกบัระดบัการ
ตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์โดยใชค่้าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธแ์บบเพียร์สัน (r) 
พบว่า ค่า r ท่ีค  านวณไดม้ีค่าเป็นลบเท่ากบั  -0.003 มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกนัในระดบัต ่าท่ีสุด 
อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัแอลฟ่า เท่ากบั 0.01 

 

การอภิปรายผล 
การอภิปรายผลขอ้คน้พบตามวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 1 เพ่ือศึกษาระดบัการตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพย ์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ของลูกคา้ท่ีพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ 
เพศ อาย ุระดบัการศึกษา  อาชีพและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบว่า โดยรวมค่าเฉล่ียระดบัการตดัสินใจซ้ือสลาก



ออมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยรวมเท่ากบั 648,669.98 บาท มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
รวม เท่ากบั 2,131,261.17 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย 203 คน คิดเป็นร้อยละ 50.40 ค่าเฉล่ียระดบั
การตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ของเพศชายอยู่ท่ี 537,251.23  มีค่า Standard 
Deviation: S.D. เท่ากบั 1,496,769.04 อายุอยู่ระหว่าง 31-40 ปี จ  านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.30 ระดบั
การตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เท่ากบั 417,192.30 มีค่า Standard Deviation: 
S.D. เท่ากบั 780,829.41 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ  านวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 50.40  ระดบัการ
ตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เท่ากบั 569,812.80 มีค่า Standard Deviation: S.D. 
เท่ากบั 1,338,829.31  มีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน  จ  านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 43.40  ระดบัการ
ตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เท่ากบั 634,651.42  มีค่า Standard Deviation: S.D. 
เท่ากบั 1,599,175.92 โดยมีรายไดอ้ยู่ระหว่าง 20,001-30,000 บาท จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50  
ระดับการตัดสินใจซ้ือสลากออมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เท่ากับ 623,357.61 มีค่า Standard 
Deviation: S.D. เท่ากบั 1,649,651.67   

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสอดคลอ้งกบังานวิจยัของรัฐนันท์  วิริยะอ่องศรี (2555) ท าการศึกษา
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการซ้ือสลากออมสินพิเศษในเขต กรุงเทพมหานคร  พบว่า  กลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 66.8 มีอายุ 21-30 ปีคิดเป็นร้อยละ 43.0 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 
61.8 ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 70.0 มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัคิดเป็นร้อย 
ละ45.5และมีรายได ้10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยล ะ33.3 

การอภิปรายผลขอ้คน้พบตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์กลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียระดบั
คะแนนในเร่ืองเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกูก้บัธนาคารอาคารสงเคราะห์ได ้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 9.19 (ระดบั
คะแนนสูงท่ีสุด) รองลงมาคือ ความเส่ียงต ่า/ไม่มีความเส่ียงในการขาดทุน มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 9.18 (ระดบั
คะแนนสูงท่ีสุด)  ปัจจยัดา้นราคา กลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียระดบัคะแนนในเร่ืองราคาสลากออมทรัพย ์ธอส.ต่อ
หน่วยเหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 9.44 (ระดบัคะแนนสูงท่ีสุด) รองลงมาคือ รางวลัสลากออมทรัพย ์ธอส.
เหมาะสม  มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 9.42 (ระดบัคะแนนสูงท่ีสุด) ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ  าหน่าย กลุ่มตวัอย่างมี
ค่าเฉล่ียระดับคะแนนในเร่ืองสามารถซ้ือไดท่ี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 9.43 
(ระดบัคะแนนสูงท่ีสุด) รองลงมาคือ สามารถซ้ือผา่นระบบ GHB ALL มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 9.24 (ระดบัคะแนน
สูงท่ีสุด) ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด กลุ่มตวัอย่างมีค่าเฉล่ียระดบัคะแนนในเร่ืองการประชาสัมพนัธ์
ทางเวบ็ไซดมี์เน้ือหาครบถว้น  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 9.44 (ระดบัคะแนนสูงท่ีสุด) รองลงมาคือ มีการจดักิจกรรม
ลุน้ของสัมนาคุณ เช่น ทองค าและรางวลัอ่ืนๆ มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 9.26 (ระดับคะแนนสูงท่ีสุด) ปัจจัยดา้น
บุคลากร  กลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียระดบัคะแนนในเร่ืองพนกังานมีความรู้ความสามารถเก่ียวกบัสลากออมรัพย ์
ธอส.  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 9.45 (ระดับคะแนนสูงท่ีสุด) รองลงมาคือ จ  านวนพนักงานของ ธอส.มีจ  านวน
เพียงพอในการดูแลลูกคา้สลากออมทรัพย ์ธอส. มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 9.26 (ระดบัคะแนนสูงท่ีสุด) ปัจจยัดา้น
กระบวนการใหบ้ริการ กลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียระดบัคะแนนในเร่ืองการซ้ือสลากออมทรัพย ์ธอส.มีขั้นตอน



นอ้ย  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 9.48 (ระดบัคะแนนสูงท่ีสุด) รองลงมาคือ การซ้ือสลากออมทรัพย ์ธอส.รวดเร็ว มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 9.26 (ระดบัคะแนนสูงท่ีสุด) 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของกิตติยา ป่ันกลาง (2558) ท าการศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษ  พบว่า  ปัจจยัส่วนประสมทาง การตลาดโดยรวมมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกซ้ืออยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้น การจดัจ  าหน่าย ดา้นราคา ดา้น
บุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นการส่งเสริมการตลาด อยูใ่นระดบัมาก ส่วนดา้นผลิตภณัฑอ์ยูใ่น
ระดบัปานกลาง 

การอภิปรายผลข้อค้นพบตามวตัถุประสงค์ข้อท่ี 3 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สันโดยไม่
ค านึงถึงเคร่ืองหมาย ของตัวแปรอิสระ 6 ตัว (PRO  PRI  PLA  PMR  PEO  PRE) พบว่าความสัมพนัธ์
ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด กับระดับการตัดสินใจซ้ือสลากออมทรัพย ์ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ อยู่ในระดบัต ่าท่ีสุดถึงค่อนขา้งสูง (มีค่า Pearson’s r Coefficient ระหว่าง -.003 ถึง .660) โดย
ความสมัพนัธร์ะหว่างดา้นราคา  ดา้นช่องทางการจดัจ  าหน่าย   ดา้นการส่งเสริมการตลาด  และดา้นบุคลากร  
(PRI  PLA  PMR  PEO) กบัระดบัการตัดสินใจซ้ือสลากออมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในทิศทาง
เดียวกนั (ค่าเป็นบวก)  ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นกระบวนการให้บริการ (PRO PRE) กบัระดบัการตดัสินใจ
ซ้ือสลากออมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในทิศทางตรงขา้มกนั (ค่าเป็นลบ) 

  ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของกิตติยา ป่ันกลาง (2558) ท าการศึกษาปัจจยัด้านส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษ พบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทุกดา้น 
มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือสลากออม สินพิเศษของลูกคา้ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05
ข้อเสนอแนะ 

ผูบ้ริหารควรให้ความส าคัญกับการพิจารณาการออกจ าหน่ายสลากออมทรัพย์ให้มีช่วงอายุ
ระยะเวลาท่ีหลากหลายเพื่อให้ลูกค้าใช้เป็นขอ้พิจารณาเพื่อการตัดสินใจซ้ือฉลากออมทรัพยใ์นอนาคต   
เจา้หน้าท่ีผูใ้หบ้ริการจึงเป็นเป้าหมายหลกัท่ีลูกคา้มีความคาดหวงัว่าจะไดรั้บขอ้มูลและค าแนะน าเพื่อน ามา
พิจารณาและท าการตดัสินใจซ้ือ  ดงันั้นผูบ้ริหารควรใหค้วามส าคญักบัการพฒันาปรับปรุงการใหบ้ริการโดย
มุ่งเน้นใหม้ีการจดัอบรมให้แก่เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นบริการเก่ียวกบัฉลากออมทรัพย ์เพื่อให้เจา้หนา้ท่ีมี
ความรู้และความเข้าใจอย่างครบถว้นสมบูรณ์สามารถส่ือสารให้ข้อมูลแก่ลุกค้าไดอ้ย่างถูกตอ้ง และมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน      
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