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บทที ่1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

ปัจจุบนัคนส่วนใหญ่ตดัสินใจน ำเงินท่ีเก็บสะสมไปสร้ำงผลตอบแทนท่ีสูงกวำ่กำรออม โดย
กำรลงทุนในพนัธบตัรรัฐบำล หรือหลกัทรัพยต่์ำงๆ ซ่ึงจะมีควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนดว้ย เพรำะเหตุ
ใดบุคคลจึงตอ้งลงทุน โดยปกติรำยไดต่้อเดือนท่ีบุคคลไดรั้บถูกจดัสรรออกเป็น 2 ดำ้นใหญ่ๆ คือ 
ส่วนหน่ึงเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในชีวิตประจ ำวนั และอีกส่วนเพื่อเก็บออมไวส้ ำหรับใช้จ่ำยในอนำคต 
กำรใช้จ่ำยในชีวิตประจ ำวนัเป็นส่ิงท่ีแต่ละบุคคลไม่สำมำรถหลีกเล่ียงได้ แต่สำมำรถจัดสรร
ค่ำใช้จ่ำยอย่ำงเหมำะสมให้มีเงินเก็บเหลือใช้ได้ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อกำรเก็บออมไวส้ ำหรับ
ค่ำใช้จ่ำยท่ีจ  ำเป็นในอนำคต และจะท ำอย่ำงไรเพื่อให้เงินออมท่ีเก็บสะสมไวส้ำมำรถเพิ่มพูนและ
สำมำรถก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่ิงส ำคญัคือเรำต้องรู้จกักำรลงทุน กำรลงทุนคือกำรน ำเอำ
ทรัพย์สินท่ีบุคคลมีอยู่ไปด ำเนินกำรท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ และให้ผลตอบแทนกลับคืนมำใน
ช่วงเวลำหน่ึง 

กำรลงทุนแบ่งได้ 2 ลักษณะคือ กำรลงทุนในสินทรัพยท่ี์มีตวัตนเห็นประโยชน์ได้อย่ำง
ชดัเจน (Tangible investment) เช่น กำรลงทุนซ้ือบำ้น ซ้ือรถยนต์ และกำรลงทุนในสินทรัพยท่ี์ไม่
เห็นประโยชน์อย่ำงชดัเจน (Intangible investment) เช่น กำรลงทุนในหุ้นพนัธบตัรตรำสำรกำรเงิน
อ่ืนๆ ซ่ึงผูซ้ื้อมีสิทธิเรียกร้องและมีโอกำสไดรั้บผลตอบแทนจำกกำรถือกรรมสิทธ์ิในตรำสำรเหล่ำน้ี 
จดัอยูใ่นประเภทของกำรลงทุนทำงกำรเงิน 

กำรลงทุนทำงกำรเงิน  (Financial investment) คือกำรท่ีผู ้ลงทุนน ำเงิน ท่ี มีอยู่ไป ซ้ือ
หลกัทรัพยต่์ำงๆ ก่อให้เกิดรำยไดก้บัผูล้งทุน ซ่ึงกำรลงทุนทำงกำรเงินโดยทัว่ไปมกัจะท ำผำ่นกลไก
ของตลำดกำรเงิน วตัถุประสงค์กำรลงทุนทำงกำรเงินเพื่อจะได้รับผลตอบแทนจำกกำรลงทุนใน
รูปแบบของดอกเบ้ีย เงินปันผล ก ำไรจำกกำรซ้ือขำยหุน้ และสิทธิพิเศษอ่ืนๆ  

รูปแบบของกำรลงทุน ดงัจะยกตวัอย่ำงให้เห็นถึงผลตอบแทนจำกกำรลงทุนท่ีท ำให้เกิด
รำยได้ประจ ำ เช่น กำรฝำกเงินกบัธนำคำร (ดอกเบ้ีย), กำรซ้ือพนัธบตัร (ดอกเบ้ีย), กำรซ้ือสลำก    
ออมสิน (ถูกรำงวลั, ดอกเบ้ีย), กำรซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิต (เงินปันผล), กำรซ้ือหุ้นในตลำด
หลกัทรัพย ์(เงินปันผล), กำรซ้ือหน่วยลงทุนจำกกองทุนรวม (เงินปันผล) เป็นตน้ ส่วนกำรลงทุนท่ี
ท ำให้เกิดรำยไดผ้นัแปร เช่น กำรซ้ือหุ้นสำมญั (เงินปันผลตำมผลก ำไร), กำรซ้ืออสังหำริมทรัพย์
อำคำรชุด บำ้น ท่ีดิน (ก ำไรจำกกำรขำยต่อ) เป็นตน้ 
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ด้วยเหตุผลจำกควำมนิยมในกำรลงทุนของบุคคลในปัจจุบัน ธนำคำรออมสินจึงได้
ออกจ ำหน่ำยสลำกออมสินพิเศษ เป็นกุศโลบำยเพื่อจูงใจให้ผูช้อบ กำรเส่ียงโชคหันมำออมเงิน     
มำกข้ึน ซ่ึงกำรออมทรัพยล์กัษณะพิเศษท่ีธนำคำรออมสินให้บริกำรติดต่อกนัมำกว่ำ 60 ปี ได้รับ
ควำมนิยมอย่ำงต่อเน่ือง เพรำะนอกจำกผูบ้ริโภคจะได้ออมเงินแล้ว ยงัมีสิทธ์ิถูกรำงวลั และได้รับ
อตัรำดอกเบ้ียผลตอบแทนตำมนโยบำยท่ีธนำคำรก ำหนด อีกทั้งควำมเส่ียงในกำรลงทุนมีน้อยกว่ำ
กำรลงทุนในรูปแบบอ่ืนๆ 
 จำกควำมนิยมกำรซ้ือสลำกออมสินพิเศษ จึงเห็นควำมส ำคญัในกำรศึกษำปัจจยักำรลงทุนท่ี
มีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจซ้ือสลำกออมสินพิเศษ ของธนำคำรออมสิน 
  
 ค ำถำมกำรวจัิย 

1.อะไรเป็นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีท ำให้ลูกคำ้ซ้ือสลำกออมสินพิเศษ ธนำคำรออมสิน สำขำ
ส ำนกัพหลโยธิน  

2. ปัจจยักำรลงทุนมีลกัษณะเป็นอยำ่งไร 
3. กำรตดัสินใจซ้ือสลำกออมสินพิเศษ ธนำคำรออมสิน สำขำส ำนกัพหลโยธิน เป็นอยำ่งไร

ไดบ้ำ้ง 
 
วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
 

1. เพื่อส ำรวจปัจจยัส่วนบุคคลของผูซ้ื้อสลำกออมสินพิเศษ ธนำคำรออมสิน สำขำส ำนัก
พหลโยธิน 

2. เพื่อศึกษำปัจจยัในกำรลงทุนของผูซ้ื้อสลำกออมสินพิเศษ ธนำคำรออมสิน สำขำส ำนัก
พหลโยธิน 

3. เพื่อศึกษำกำรตดัสินใจซ้ือสลำกออมสินพิเศษ ธนำคำรออมสิน สำขำส ำนกัพหลโยธิน 
4. เพื่อศึกษำปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือสลำกออมสินพิเศษ ธนำคำรออมสิน 

สำขำส ำนกัพหลโยธิน 
5. เพื่อศึกษำควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งปัจจยักำรลงทุนกบักำรตดัสินใจซ้ือสลำกออมสินพิเศษ 

ธนำคำรออมสิน สำขำส ำนกัพหลโยธิน 
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ปัจจยัส่วนบุคคล 

 

1. เพศ 

2. อำย ุ
3. สถำนภำพ 

4. อำชีพ 

5. รำยไดต่้อเดือน 

6. ระดบักำรศึกษำ 

ปัจจยักำรลงทุน 

 

1. ควำมพึงพอใจ 
2. สัญญำวำ่จะซ้ือ 
3. กำรซ้ือ 
4. กำรบอกต่อ 
5. กำรกลบัมำซ้ืออีก 

 

กำรตดัสินใจซ้ือ 
 

1. ประเภทสลำกออมสิน 
2. วตัถุประสงคข์องกำรซ้ือ 
3. เหตุผลในกำรลงทุนซ้ือ

สลำกออมสิน 

4. ควำมปลอดภยัในกำร
ลงทุน 

5. ควำมเหมำะสมคุม้ค่ำ 
6. ระดบัควำมเส่ียงหรือ

โอกำสเกิดควำมสูญเปล่ำ
จำกกำรลงทุน 

กรอบแนวคิดของกำรวจัิย 
 

 ในกำรศึกษำวิจยัเร่ือง“ปัจจยักำรลงทุนท่ีมีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจซ้ือสลำกออมสินพิเศษ 
ธนำคำรออมสิน สำขำส ำนักพหลโยธิน” มีกรอบแนวคิดในกำรท ำวิจยัได้มีก ำหนดตัวแปรต้น        
ตวัแปรร่วม และตวัแปรตำม เพื่อเป็นเคร่ืองมือในกำรด ำเนินงำนวิจยัและเป็นแนวทำงในกำรคน้หำ
ค ำตอบ 

 

ตัวแปรต้น      ตัวแปรตำม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมมติฐำนกำรวจัิย 
 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่ำงกนั มีผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือสลำกออมสินพิเศษ ธนำคำรออม
สิน สำขำส ำนกัพหลโยธิน แตกต่ำงกนั 

2. ปัจจยักำรลงทุนมีควำมสัมพนัธ์กบักำรตดัสินใจซ้ือสลำกออมสินพิเศษ ธนำคำรออมสิน 
สำขำส ำนกัพหลโยธิน 
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ขอบเขตในกำรวจัิย 
1. ขอบเขตดำ้นประชำกร : ลูกคำ้ธนำคำรออมสิน สำขำส ำนกัพหลโยธิน 
2. ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ : ท ำกำรศึกษำค้นควำ้เอกสำร งำนวิจยั ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ี

เก่ียวขอ้งกบัปัจจยักำรลงทุนท่ีมีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจซ้ือสลำกออมสินพิเศษ ธนำคำรออมสิน 
สำขำส ำนกัพหลโยธิน 

3. ขอบเขตดำ้นพื้นท่ี : ธนำคำรออมสินส ำนกัพหลโยธินเลขท่ีตั้ง 470 ถนนพหลโยธิน แขวง
สำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400 

4. ขอบเขตด้ำนเวลำ : ท ำกำรศึกษำและรวบรวมข้อมูลจำกแบบสอบถำมระหว่ำง เดือน 
มกรำคม – มีนำคม 2560 
 
ตัวแปรทีศึ่กษำ 

1. ตัวแปรต้น (Independent Variable)  
1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล 

1.1.1 เพศ 
1.1.2 อำย ุ
1.1.3 สถำนภำพ 
1.1.4 อำชีพ 
1.1.5 รำยได ้
1.1.6 ระดบักำรศึกษำ 

 1.2 ปัจจัยกำรลงทุน 
1.2.1. ควำมปลอดภยัของกำรลงทุน 
1.2.2 ผลตอบแทนท่ีไดรั้บเหมำะสมคุม้ค่ำ 
1.2.3 ควำมเส่ียงหรือโอกำสเกิดควำมสูญเปล่ำของกำรลงทุน 

2. ตัวแปรตำม (Dependent Variable) กำรตัดสินใจซ้ือ  
2.1 ควำมพึงพอใจ 
2.2 สัญญำวำ่จะซ้ือ 
2.3 กำรซ้ือ 
2.4 กำรบอกต่อ 
2.5 กำรกลบัมำซ้ืออีก 
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นิยำมค ำศัพท์ 
1. สลำกออมสินพิเศษ หมำยถึง สลำกออมสินพิเศษ เป็นรูปแบบหน่ึงของกำรออมเงิน โดย  

ผูฝ้ำกจะได้รับดอกเบ้ียตำมอตัรำท่ีก ำหนด พร้อมมีสิทธ์ิลุ้นรำงวลัทุกเดือน ครบก ำหนดไดเ้งินตน้   
คืนพร้อมดอกเบ้ียแบบคุม้แลว้คุม้อีก ซ่ึงเป็นลกัษณะพิเศษและเอกลกัษณ์เฉพำะของธนำคำรออมสิน 

2. เพศ หมำยถึง เพศของลูกคำ้ท่ีใชบ้ริกำรท่ีธนำคำรออมสิน สำขำส ำนกัพหลโยธิน 
3. อำยุ หมำยถึง กลุ่มช่วงอำยขุองลูกคำ้ท่ีใชบ้ริกำรท่ีธนำคำรออมสิน สำขำส ำนกัพหลโยธิน 
4. สถำนภำพ หมำยถึง สถำนภำพของลูกค้ำท่ีใช้บริกำรท่ีธนำคำรออมสิน สำขำส ำนัก

พหลโยธิน 
5. อำชีพ หมำยถึง อำชีพของลูกคำ้ท่ีใชบ้ริกำรท่ีธนำคำรออมสิน สำขำส ำนกัพหลโยธิน 
6. รำยได้ หมำยถึง รำยได้ต่อเดือนของลูกค้ำท่ีใช้บริกำรท่ีธนำคำรออมสิน สำขำส ำนัก

พหลโยธิน 
7. ระดับกำรศึกษำ หมำยถึง ระดบักำรศึกษำของลูกคำ้ท่ีใช้บริกำรท่ีธนำคำรออมสิน สำขำ

ส ำนกัพหลโยธิน 
8. ควำมปลอดภัยของกำรลงทุน หมำยถึง ประสิทธิภำพควำมปลอดภยัของธนำคำร ในกำร

ดูแลเก็บรักษำเงินลงทุนของลูกคำ้ธนำคำร 
9. ผลตอบแทนทีไ่ด้รับเหมำะสมคุ้มค่ำ หมำยถึง นโยบำยผลตอบแทนของธนำคำรออมสินท่ี

จ่ำยคืนใหแ้ก่ลูกคำ้มีควำมเหมำะสมคุม้ค่ำ 
10. ควำมเส่ียงหรือโอกำสเกิดควำมสูญเปล่ำของกำรลงทุน หมำยถึง ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำร

ลงทุน หรือโอกำสท่ีลูกคำ้ไม่ไดรั้บก ำไรหรือผลตอบแทนจำกกำรลงทุน 
11. ควำมพึงพอใจ หมำยถึง ควำมพึงพอใจท่ีลูกคำ้ได้รับจำกกำรซ้ือสลำกออมสินพิเศษ        

ท่ีธนำคำรออมสิน สำขำส ำนกัพหลโยธิน 
12. สัญญำว่ำจะซ้ือ หมำยถึง ลูกคำ้ใหค้  ำมัน่สัญญำกบัธนำคำรวำ่จะกลบัมำซ้ือสลำกออมสิน

พิเศษท่ีธนำคำรออมสิน สำขำส ำนกัพหลโยธิน 
13. กำรซ้ือ หมำยถึง ลูกค้ำได้ตดัสินใจซ้ือสลำกออมสินพิเศษ ท่ีธนำคำรออมสิน สำขำ

ส ำนกัพหลโยธิน 
14. กำรบอกต่อ หมำยถึง ลูกคำ้ท่ีซ้ือสลำกออมสินพิเศษของธนำคำรออมสินไปแลว้ น ำไป

บอกต่อบุคคลอ่ืนใหม้ำซ้ือ 
15. กำรกลับมำซ้ืออีก หมำยถึง เม่ือสลำกออมสินพิเศษครบก ำหนดอำยุสลำกฯแลว้ ลูกคำ้

กลบัมำซ้ือต่ออีกคร้ัง 
 



 6 

ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรวจัิย 
 
1. ทรำบถึงปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีต่อกำรตดัสินใจซ้ือสลำกออมสินพิเศษ ธนำคำรออมสิน 

สำขำส ำนกัพหลโยธิน 
2. ทรำบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือสลำกออมสินพิเศษ ธนำคำรออมสิน สำขำส ำนกั

พหลโยธิน 
3. ไดเ้รียนรู้ถึงพฤติกรรมกำรตดัสินใจซ้ือสลำกออมสินพิเศษ ธนำคำรออมสิน สำขำส ำนกั

พหลโยธิน 
4. ผลกำรวิจยัจะเป็นแนวทำงให้กบัผูบ้ริหำรธนำคำรออมสิน ในกำรก ำหนดกลยุทธ์และ

วำงแผนเพื่อออกผลิตภณัฑ์ทำงดำ้นเงินฝำกของธนำคำรออมสินในประเภทอ่ืนๆ เพื่อให้สอดคลอ้ง
กบักำรออมเงินและกำรลงทุนของคนไทย 

5. ผลกำรวิจยัจะเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช้บริกำรธนำคำรออมสิน เพื่อใช้ตดัสินใจในกำรเลือก
ออมเงินและลงทุน โดยกำรซ้ือสลำกออมสินพิเศษ 
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฏ ีเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 
 งานวจิยัเร่ือง “ปัจจยัการลงทุนท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษท่ีธนาคาร
ออมสิน สาขาส านกัพหลโยธิน” ผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาประกอบการน าเสนอผลการวจิยัไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ และเพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงคข์องการวจิยัท่ีไดก้  าหนดไว ้โดยแบ่งหวัขอ้ออกเป็น 6 ส่วน 
 

ส่วนท่ี 1 ภาพรวมของการลงทุนในตลาดเงินและตลาดทุน 
ส่วนท่ี 2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Customer Behavior) 
ส่วนท่ี 3 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจ 
ส่วนท่ี 4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 
ส่วนท่ี 5 ประวติัธนาคารออมสิน 
ส่วนท่ี 6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
ส่วนที ่1 ภาพรวมของการลงทุนในตลาดเงินและตลาดทุน 
  
 บุญรุ่ง  จนัทร์นาค (2556) กล่าวว่าบุคคลเม่ือมีรายไดเ้หลือจากการใช้จ่ายก็จะเก็บเงินออม
ส่วนหน่ึงไวแ้ละมีทางเลือกท่ีจะท าให้เกิดผลประโยชน์งอกเงยข้ึนจากการน าเงินออมไปลงทุนใน
รูปแบบต่าง  ๆ  เช่น  การฝากธนาคาร  การซ้ือพนัธบตัร การลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละการลงทุน
ซ้ือหุน้ทุน การลงทุนท่ีดีจะเกิดผลตอบแทน ขณะเดียวกนัผูล้งทุนตอ้งค านึงถึงความเส่ียงท่ีอาจจะเกิด
การสูญเสียเงินลงทุนหรือผลขาดทุนจากการลงทุนดว้ยเสอมเราะไม่มีการลงทุนใดท่ีไม่มีความเส่ียง   
ก่อนการตดัสินใจลงทุนจึงควรศึกษา  ขอ้มูลและวางแผนลงทุนให้เหมาะสมว่าควรจะลงทุนด้วย
ตนเองหรือให้มืออาชีพ ไม่ว่าจะลงทุนใดผูล้งทุนตอ้งตระหนกัถึงสิทธิและหน้าท่ีของตนเพื่อจะได้
เกิดความเป็นธรรมและมีหน่วยงานท่ีให ้ การควบคุมดูแลเก่ียวกบัการลงทุนอยา่งมัน่คง 

ในความหมายของ การลงทุน ( Investment )คือการน าเงินออมมาแปรสภาพเป็นเงินลงทุน
เพื่อให้เกิดผลตอบแทนตามความคาดหวงั หรือการใชเ้งินออมหรือการน าเงินท่ีไดจ้ากการกูย้ืมหรือ
การน าหลักทรัพย์ท่ีซ้ือไวอ้อกไปแสวงหาผลประโยชน์เพื่อให้เกิดก าไรในอนาคต หรือการท่ี
ผูบ้ริโภคน าเงินออมท่ีมีอยู่หรือเงินท่ีได้จากการกู้ยืมมาด าเนินกิจกรรมด้านธุรกิจเพื่อให้เกิดเป็น
สินคา้และบริการสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 



8 

 

รูปแบบของการลงทุน 
การลงทุนท่ีท าใหเ้กิดรายไดป้ระจ า 

-การฝากเงินกบัธนาคาร ( ดอกเบ้ีย ) 
-การฝากเงินกบัสถาบนัการเงิน (ดอกเบ้ีย) 
-การซ้ือพนัธบตัร ( ดอกเบ้ีย ) 
-การซ้ือสลากออมสิน ( ถูกรางวลั ) 
-การซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวติ (เงินปันผล) 
-การซ้ือหุน้ในตลาดหลกัทรัพย ์(เงินปันผล) 
-การซ้ือหน่วยลงทุนจากกองทุนรวม ( เงินปันผล ) 

การลงทุนท่ีท าใหเ้กิดรายไดผ้นัแปร 
-การซ้ือหุน้สามญั ( เงินปันผลตามผลก าไร ) 
-การซ้ืออสังหาริมทรัพยอ์าคารชุด บา้น ท่ีดิน ( ก าไรจากการขายต่อ ) 
-การซ้ือโภคภณัฑล่์วงหนา้ ( การเก็งก าไร ) 
 

ประเภทของการลงทุน 
การลงทุนทางดา้นผูบ้ริโภค 

-การลงทุนซ้ือสินคา้และอสังหาริมทรัพย ์(มุ่งหวงัก าไรและความพอใจในการใช)้ 
-การลงทุนทางธุรกิจ (มุ่งหวงัผลก าไรในการด าเนินงาน) 
-การลงทุนในหลกัทรัพย ์(มุ่งหวงัผลตอบแทนเป็นดอกเบ้ียหรือเงินปันผล) 
 

ประเภทของการลงทุน 
- การลงทุนทางตรง (direct Investment) เจ้าของทุนใช้เงินของตนเองและรับผิดชอบ

ด าเนินการดว้ยตนเอง 
- การลงทุนทางอ้อม (Indirect Investment)เจ้าของทุนเข้าไปมีส่วนร่วมในการประกอบ

ธุรกิจหรือร่วมลงทุน กบัธุรกิจอ่ืนเป็นการลงทุนทางการเงิน 
 

หลกัการพจิารณาการลงทุน 
-ความปลอดภยัของการลงทุน 
-ผลตอบแทนท่ีไดรั้บเหมาะสมคุม้ค่า 
-ความเส่ียงหรือโอกาสเกิดความสูญเปล่าของการลงทุน 
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การวางแผนลงทุน 
การลงทุนดว้ยตนเอง 

1. ก าหนดวตัถุประสงคใ์นการลงทุน 
-ผลตอบแทนท่ีตอ้งการ 
-ระยะเวลาในการลงทุน 
-ระดบัความเส่ียง 

2. เลือกรูปแบบของการลงทุน 
การลงทุนรายใหญ่ - ตราสารหน้ี 
การลงทุนรายยอ่ย 
- เงินฝาก 
-พนัธบตัร 
-ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 
-หุน้ 
-การท าประกนัหุน้ 

3. กระจายความเส่ียงไปยงัการลงทุนท่ีหลากหลาย 
4. หาช่องทางแกปั้ญหาหากไม่ไดรั้บความเป็นธรรมใน การลงทุน 
5. เลือกนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์หรือตวัแทนหน่วยลงทุน 
6. แสวงหาขอ้มูลเพื่อตดัสินใจลงทุนจากบุคคลท่ี เก่ียวขอ้ง และแหล่งขอ้มูลต่างๆ 

 
ประโยชน์ทีไ่ด้จากการลงทุน 

-เกิดผลตอบแทนผลก าไรจากการลงทุน 
-เกิดความมัน่คงทางการเงิน 
-เกิดการออมเพิ่มข้ึน 

 
ส่วนที ่2 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค (Customer Behavior) 
 

การศึกษา “พฤติกรรมผูบ้ริโภค” (Consumer Behavior) เป็นการศึกษากระบวนการท่ีมีส่วน
ในการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกสรร โดยจะท าการศึกษาเก่ียวกับตวัผูบ้ริโภคทั้งท่ีเป็น
ปัจเจกบุคคล ผูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่มบุคคล ตลอดจนผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะเป็นองคก์ร เพื่อสนองความ
ตอ้งการและผลกระทบท่ีกระบวนการในการตดัสินใจน้ีมีต่อผูบ้ริโภคและสังคม ตลอดจนพยายาม
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ท าความเขา้ใจกระบวนการการตดัสินของผูบ้ริโภค การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคจึงเป็นศาสตร์ท่ีเกิด
จากการสมผสานจิตวทิยา สังคมวทิยา มานุษยวทิยาสังคม และเศรษฐศาสตร์  

การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเป็นปัจเจกบุคคลมีลกัษณะเฉพาะ อาทิ ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์และตวัแปรเชิงพฤติกรรม เพื่อพยายามท าความเขา้ใจความตอ้งการของประชาชน 
พฤติกรรมผูบ้ริโภคโดยทัว่ไปก็ยงัพยายามประเมินส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคโดยกลุ่มบุคคลเช่น
ครอบครัว มิตรสหาย กลุ่มอา้งอิง และสังคมแวดลอ้มดว้ย 

มีผูใ้หค้วามหมายของค าวา่ “พฤติกรรมผูบ้ริโภค” (Consumer Behavior) ไวเ้ป็นจ านวนมาก 
อาทิ 

Engel และผูร่้วมงาน (1968) ให้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภคว่า เป็นการกระท าของ
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดรั้บและการใชสิ้นคา้และบริการ รวมไปถึงกระบวนการตดัสินใจ
ท่ีมีอยูก่่อนและมีส่วนในการก าหนดใหมี้การกระท าดงักล่าว 

ชิฟแมน และคะนุค  (Schiffman and Kanuk, 1987) ได้อธิบายถึงลักษณะของพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค คือ พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคแสดงออกซ่ึงการเสาะหา การซ้ือ การใชใ้ช้ การประเมินผล การ
บริโภคผลิตภณัฑห์รือบริการ ซ่ึงผูบ้ริโภคคาดวา่จะสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของตนได ้

แองเจิล คอลแลต และแบลคเวลล์ (Engel Kollat and Blackwell, 1968) ได้ให้ความหมาย
ของพฤติกรรมผูบ้ริโภควา่ หมายถึง การกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการ
จดัหาใหไ้ดม้าและการใชซ่ึ้งสินคา้และบริการ  

สรุป พฤติกรรมของผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) นั้น หมายถึง การแสดงออกของบุคคล
แต่ละคนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือสินคา้และใช้บริการ รวมไปถึงกระบวนการต่างๆ ในการ
ตดัสินใจซ้ือหรือใชบ้ริการท่ีมีผลต่อการแสดงออกซ่ึงมีความแตกต่างกนัออกไปของแต่ละบุคคล 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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ภาพท่ี 2.1 พฤติกรรมของผูบ้ริโภค Consumer Behavior 
ท่ีมา : http://poundtv5.blogspot.com/2014/10/theory-of-consumer-behavior.html (2557) 

 
ประเภทของการบริโภคแบ่งไดต้ามลกัษณะของสินคา้เป็น 2 ประเภท คือ 

1. การบริโภคสินค้าไม่คงทน (nondurable goods consumption) คือ การบริโภคส่ิงของชนิด
ท่ีส้ินเปลืองหรือใช้หมดไป เรียกว่า destruction เช่น การบริโภคน ้ า อาหาร ยารักษาโรค น ้ ามัน
เช้ือเพลิง ฯลฯ 

2. การบริโภคสินค้าคงทน (durable goods consumption) คือการบริโภคส่ิงของท่ียงัคงใชไ้ด้
อีก  ลักษณะน้ี เรียกว่า  diminution เช่น  การอาศัยบ้าน เรือน การใช้รถยนต์ เค ร่ืองใช้ไฟฟ้ า 
เคร่ืองนุ่งห่ม ฯลฯ อย่างไรก็ตาม สินคา้ประเภทน้ีก็จะค่อย ๆ สึกหรอไป จนในท่ีสุดจะไม่สามารถ
น ามาใชไ้ดอี้ก 
 
 

http://poundtv5.blogspot.com/2014/10/theory-of-consumer-behavior.html
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โมเดลพฤติกรรมผู ้บ ริโภค เป็นระบบท่ี เกิดข้ึนจากการท่ี มี ส่ิ งเร้าห รือแรงกระตุ้น 
(Stimulus) ให้เกิดผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการ (Need) มีอิทธิพลต่อการท าให้เกิดการตดัสินใจของผู ้
ซ้ื อ  (Buyer’ s purchase decision)  ใ น ก า ร ต อ บ ส น อ ง ต่ อ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร  เ รี ย ก ว่ า  S-R 
Theory ประกอบดว้ย 3 ส่วนส าคญั ไดแ้ก่ 

1. ส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ภายในและภายนอก เป็นการเนน้การสร้างส่ิงกระตุน้ทางการตลาด
ท่ีสามารถควบคุมได ้และส่ิงกระตุน้อ่ืนท่ีไม่สามารถควบคุมได ้

2. ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer’s black box) เปรียบเสมือนกล่องด า (Black box) เป็น
ส่ิงท่ีผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถทราบไดแ้ละตอ้งใช้พยายามในการคน้หาถึงความรู้สึกนึกคิดของ
ผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัลกัษณะของผูซ้ื้อ รวมถึงกระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ 

3. การตอบสนอง (Buyer’s Response) หรือการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคจะมีการตดัสินใจ
ครอบคลุมในประเด็นต่างๆ 
 

 
 

ภาพท่ี 2.2 โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
ท่ีมา : Kotler, Philip. (1997). 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค 

 1. ปัจจยัทางวฒันธรรม เป็นพื้นฐานท่ีแสดงออกถึงความตอ้งการและการแสดงงออกซ่ึง
พฤติกรรมในการซ้ือ เช่น การศึกษา ความเช่ือ ยงัรวมถึงพฤติกรรมส่วนใหญ่ท่ีได้รับการยอมรับ
ภายในสังคมใดสังคมหน่ึง เป็นตน้  

2. ปัจจยัทางสังคม ซ่ึงประกอบด้วยกลุ่มอา้งอิง ครอบครัว บทบาท และสถานะของผูซ้ื้อ 
ดงัน้ี 

2.1 กลุ่มอ้างอิง หมายถึง กลุ่มบุคคลใด ๆ ท่ี มีความเก่ียวข้องกันกับคนในกลุ่ม ซ่ึง
แบ่งเป็น 2 ระดบั คือ 

 - กลุ่มปฐมภูมิ ซ่ึงได้แก่ สมาชิกครอบครัว กลุ่มเพื่อนสนิท มกัมีข้อจ ากัดในเร่ืองอาชีพ 
ระดบัชั้นทางสังคม และช่วงอาย ุ

 - กลุ่มทุติยภูมิ เป็นกลุ่มทางสังคมท่ีมีความสัมพนัธ์แบบตวัต่อตวั แต่ไม่บ่อย มีความเหนียว
แน่นนอ้ยกวา่กลุ่มปฐมภูมิ 

2.2 สมาชิกครอบครัว เป็นสถาบนัท่ีท าการซ้ือเพื่อการบริโภคท่ีส าคญัท่ีสุด นกัการตลาดจะ
พิจารณา ครอบครัวมากกวา่พิจารณาเป็นรายบุคคล 

2.3 บทบาททางสถานะ หมายถึง บุคคลจะเก่ียวขอ้งกบักลุ่มอา้งอิงหลายกลุ่ม เช่น ครอบครัว 
ท าใหบุ้คคลแสดงบทบาทและมีสถานภาพในแต่ละกลุ่มท่ีแตกต่างกนั 

3. ปัจจยัส่วนบุคคล คือ ผูซ้ื้อมักได้รับอิทธิพลจากคุณสมบัติส่วนบุคคลต่างๆ ในการ
ตดัสินใจ เช่น อาย ุอาชีพ ภาวะเศรษฐกิจ การศึกษา เป็นตน้ 

4. ปัจจยัทางจิตวิทยา การเลือกซ้ือของบุคคลได้รับอิทธิพลจากปัจจยัทางจิตวิทยา ซ่ึงจดั
ปัจจยัในตวั ผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือและใชสิ้นคา้  
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ภาพท่ี 2.3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค 
ท่ีมา : Kotler, Philip. (1997). 

 
กระบวนการตัดสินใจของผู้ซ้ือ 

ขั้นท่ี 1 การรับรู้ถึงปัญหา กระบวนการซ่ือจะเกิดข้ึนเม่ือผูซ้ื้อตระหนกัถึงปัญหาหรือความ
ตอ้งการของตนเอง 

ขั้นท่ี 2 การคน้หาขอ้มูล ในขั้นน้ีผูบ้ริโภคจะแสวงหาขอ้มูลต่างๆ เพื่อน ามาตดัสินใจในการ
ซ้ือสินคา้หรือใชบ้ริการ โดยการคน้หาขอ้มูลจากแหล่งภายในก่อน เพื่อปรกอบการประเมินทางเลือก 
หากขอ้มูลยงัไม่เพียงพอผูบ้ริโภคจะหาขอ้มูลจากแหล่งภายนอกเพิ่มเพื่อประกอบการตดัสินใจ 

ขั้นท่ี 3 การประเมินผลทางเลือก ผูบ้ริโภคจะน าข้อมูลท่ีได้รวบรวมไว้และน ามาจดัเป็น
หมวดหมู่ ท าการวเิคราะห์ถึงขอ้ดี ขอ้เสีย เพื่อหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 

ขั้นท่ี 4 การตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด หลงัจากประเมินผลทางเลือกแลว้นั้นผูบ้ริโภค
จะตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดจากการใชท้ั้งประสบการณ์ของตนเองและความคิดเห็นจากผูอ่ื้น 

ขั้นท่ี 5 การประเมินภายหลงัการซ้ือ เป็นขั้นตอนสุดทา้ยท่ีผูบ้ริโภคจะน าผลิตภณัฑท่ี์ซ้ือนั้น
มาใช ้พร้อมทั้งท าการประเมินผลการใชผ้ลิตภณัฑน์ั้นไปดว้ย  
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ส่วนที ่3 แนวคิดและทฤษฏีทีเ่กีย่วข้องกบัความพงึพอใจ 
  
 ความพึงพอใจ (Satisfaction) ได้มีผูใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจไวห้ลายความหมาย 
ดงัน้ี 
 
  พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน (2542) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไวว้่า พึง
พอใจ หมายถึง รัก ชอบใจ และพึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ 
  ดิเรก  (2528) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ทศันคติทางบวกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิง
หน่ึง เป็นความรู้สึกหรือทศันคติท่ีดีต่องานท่ีท าของบุคคลท่ีมีต่องานในทางบวก ความสุขของบุคคล
อนัเกิดจากการปฏิบติังานและไดรั้บผลเป็นท่ีพึงพอใจ ท าให้บุคคลเกิดความกระตือรือร้น มีความสุข 
ความมุ่งมั่นท่ีจะท างาน มีขวญัและมีก าลังใจ มีความผูกพนักับหน่วยงาน มีความภาคภูมิใจใน
ความส าเร็จของงานท่ีท า และส่ิงเหล่าน้ีจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน
ส่งผลต่อถึงความกา้วหนา้และความส าเร็จขององคก์ารอีกดว้ย 
  กิตติมา (2529) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง เป็นความรู้สึกพึงพอใจในองค์ประกอบ
และส่ิงจูงใจในดา้นต่างๆ เม่ือมีการไดรั้บการตอบสนองต่อความตอ้งการ 
  กาญจนา  (2546) กล่าววา่ ความพึงพอใจของมนุษยเ์ป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีเป็น
นามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้ การท่ีเราจะทราบว่าบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ 
สามารถสังเกตโดยการแสดงออกท่ีค่อนขา้งสลบัซบัซอ้นและตอ้งมีส่ิงเร้าท่ีตรงต่อความตอ้งการของ
บุคคล จึงจะท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ ดงันั้นการส่ิงเร้าจึงเป็นแรงจูงใจของบุคคลนั้นให้เกิด
ความพึงพอใจในงานนั้น 
  นภารัตน์  (2544) กล่าววา่ ความพึงพอใจเป็นได้ทั้งความรู้สึกทางบวก และความรู้สึกทาง
ลบ เป็นความสุขท่ีมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งซบัซอ้นกบัความพึงพอใจเม่ือความรู้สึกทางบวกมากกวา่
ทางลบก็จะเกิดความพึงพอใจ 
  เทพพนม และสวิง (2540) กล่าวว่า เป็นความพึงใจหรือภาวะท่ีผู ้บริโภคมีอารมณ์ใน
ทางบวกท่ีเกิดข้ึน และเกิดเป็นการพอใจและไม่พอใจได ้
  สง่า (2540) กล่าววา่ เป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือไดรั้บผลส าเร็จตามความมุ่งหมายหรือเป็น
ความรู้สึกขั้นสุดทา้ยท่ีไดรั้บผลส าเร็จตามวตัถุประสงค ์
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แนวคิดเกีย่วกบัความพงึพอใจ 
 
          Shelly  อา้งโดย ประกายดาว  (2536) ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ ว่าความพึง
พอใจเป็นความรู้สึกสองแบบของมนุษย ์คือ ความรู้สึกทางบวกและความรู้สึกทางลบ ความรู้สึก
ทางบวกเป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนแลว้จะท าให้เกิดความสุข ความสุขน้ีเป็นความรู้สึกท่ีแตกต่างจาก
ความรู้สึกทางบวกอ่ืนๆ กล่าวคือ เป็นความรู้สึกท่ีมีระบบยอ้นกลับความสุขสามารถท าให้เกิด
ความรู้สึกทางบวกเพิ่มข้ึนได้อีก ดังนั้นจะเห็นได้ว่าความสุขเป็นความรู้สึกท่ีสลับซับซ้อนและ
ความสุขน้ีจะมีผลต่อบุคคลมากกวา่ความรู้สึกในทางบวกอ่ืนๆ ขณะท่ีวิชยั  (2531) กล่าววา่ แนวคิด
ความพึงพอใจ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการของมนุษย ์กล่าวคือ ความพึงพอใจจะเกิดข้ึนได้ก็
ต่อเม่ือความตอ้งการของมนุษยไ์ดรั้บการตอบสนอง ซ่ึงมนุษยไ์ม่ว่าอยู่ในท่ีใดย่อมมีความตอ้งการ
ขั้นพื้นฐานไม่ต่างกนั 

พิทกัษ ์ (2538) กล่าววา่ ความพึงพอใจเป็นปฏิกิริยาดา้นความรู้สึกต่อส่ิงเร้าหรือส่ิงกระตุน้ท่ี
แสดงผลออกมาในลกัษณะของผลลพัธ์สุดทา้ยของกระบวนการประเมิน  

สุเทพ  (2541) สรุปผลวา่เคร่ืองมือกระตุน้ให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ ประกอบดว้ย ส่ิงจูงใจ 
4 ประการ คือ 

 1. ส่ิงจูงใจท่ีเป็นวตัถุ (material inducement) ไดแ้ก่ เงิน ส่ิงของ หรือสภาวะทางกายท่ีให้แก่
ผูป้ระกอบกิจกรรมต่างๆ 

 2. สภาพทางกายท่ีพึงปรารถนา (desirable physical condition) คือ ส่ิงแวดล้อมในการ
ประกอบกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัอยา่งหน่ึงอนัก่อใหเ้กิดความสุขทางกาย 

 3. ผลประโยชน์ทางอุดมคติ (ideal benefaction) หมายถึง ส่ิงต่างๆท่ีสนองความตอ้งการ
ของบุคคล 

 4. ผลประโยชน์ทางสังคม (association attractiveness) หมายถึง ความสัมพนัธ์ฉนัทมิ์ตรกบั
ผูร่้วมกิจกรรม อนัจะท าให้เกิดความผูกพนั ความพึงพอใจและสภาพการร่วมกนั อนัเป็นความพึง
พอใจของบุคคลในดา้นสังคมหรือความมัน่คงในสังคม ซ่ึงจะท าให้รู้สึกมีหลกัประกนัและมีความ
มัน่คงในการประกอบกิจกรรม 
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ส่วนที ่4 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัปัจจัยทีม่ีต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค 
 

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคจะเกิดข้ึนจากลกัษณะทางกายภาพ ซ่ึงถูกก าหนดด้วยสภาพทาง
จิตวิทยาของครอบครัวและสังคม รวมไปถึงวฒันธรรมของแต่ละทอ้งถ่ินดว้ย ปัจจยต่ัางๆ เหล่าน้ีมี
อิทธิพลต่อผูบ้ริโภค ดงัน้ี 

1. ลักษณะทางสรีระ (Physiological Characteristic) ร่างกายเป็นปัจจยัเบ้ืองต้นในการเกิด
พฤติกรรมการซ้ือของผู ้บริโภค การเปล่ียนแปลงทางด้านร่างกายจึงเป็นส่ิงแรกท่ีต้องกระท า 
เน่ืองจากมีบทบาทมากท่ีสุดในการตดัสินใจของมนุษย ์

2. สภาพจิตวิทยา (Psychological Condition) คือ สภาพจิตใจซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรม
ของมนุษย ์

3. ครอบครัว (Family) ครอบครัวเป็นแหล่งอบรมและสร้างประสบการณ์ของบุคคล
ถ่ายทอดลกษัณะนิสัยครอบครัวจึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภค 

4. สังคม (Social) เป็นส่ิงท่ีอยูร่อบตวัเราซ่ึงจะมีผลท าให้เราตอ้งท าตวัสอดคลอ้งกบับรรทดั
ฐานของสังคม ซ่ึงแต่ละชนชั้นก็จะมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั 

5. วฒันธรรม (Culture) คือวิถีชีวิตท่ีคนในสังคมยอมรับ ประพฤติปฏิบติัตามกนั (เสรี วงษ์
มณฑา, 2542 อา้งถึงใน ฐานิสา สรรคว์ทิยากุล, 2549 : 23 – 24) 
 
ปัจจัยภายในทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค 

1. ความจ าเป็น (Needs) ความตอ้งการ (Wants) และความปรารถนา (Desire) ของมนุษย์ท่ี
สามารถใช้แทนกันได้ ความจ าเป็นใช้ส าหรับสินค้าท่ีจ  าเป็นต่อการครองชีพ ความต้องการใช้
ส าหรับความต้องการทางจิตวิทยาท่ีสูงข้ึนกว่าความจ าเป็น และความปรารถนาถือว่าเป็นความ
ตอ้งการทางดา้นจิตวิทยาท่ีสูงท่ีสุด ดังนั้นความจ าเป็นและความตอ้งการจะท าให้นกัการตลาดขาย
สินคา้ไดโ้ดยท่ีสินคา้และบริการเป็นส่ิงท่ีสามารถแกปั้ญหาไดเ้พราะความจ าเป็นและความตอ้งการ
คือปัญหา 

2. แรงจูงใจ (Motives) หมายถึง ปัญหาท่ีถึงจุดวิกฤตท่ีท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความไม่สบายใจ
แรงจูงใจจึงเป็นความตอ้งการท่ีจะบังคบัให้บุคคลหาวิธีมาตอบสนองความพึงพอใจให้กบัตวัเอง 
โดยแรงจูงใจนั้นมีพื้นฐานมาจากความจ าเป็น คือถา้ไม่จ  าเป็นก็จะไม่เกิดแรงจูงใจและความจ าเป็น
เม่ือเกิดเป็นความรุนแรงข้ึนในใจก็จะกลายเป็นตณัหาแห่งความตอ้งการนักการตลาดจึงมีหน้าท่ี
กระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการซ้ือ 
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ปัจจัยภายนอกททีม่อีทิธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค 
1. สภาพทางเศรษฐกิจ (Economy) เป็นส่ิงท่ีก าหนดอ านาจการซ้ือของผูบ้ริโภคเม่ือผูบ้ริโภค

ตอ้งเกิดความตอ้งการในตวัสินคา้แต่ราคาสินคา้ท่ีแพงเกินไปจึงไม่สามารถซ้ือไดส่ิ้งน้ีคือปัจจยท่ีัจะ
เป็นตวัช่วยก าหนดพฤติกรรม 

2. ครอบครัว (Family) ครอบครัวท าให้เกิดการตอบสนองต่อความต้องการผลิตภัณฑ์
นกัการตลาดตอ้งเป็นนกัพฤติกรรมศาสตร์ในเร่ืองครอบครัวคือต้องขา้ใจวา่ครอบครัวเป็นส่วนหน่ึง
ของตวัแทนกระบวนการทางสังคม ครอบครัวจึงเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิตใหก้บัมนุษย ์

3. สั งคม  (Social Group) ลักษณะด้านสั งคมประกอบด้วย รูปแบบการด า รงชีวิต 
(Lifestyles)ค่านิยมสังคม (Social Values) และความเช่ือถือ (Belief) นกัการตลาดตอ้งเป็นนกัสังคม
วทิยาเพื่อท่ีจะมองถึงอิทธิพลของสังคมท่ีมีต่อการอยูร่่วมกนัโดยเฉพาะในเร่ืองของบรรทดัฐานวา่ส่ิง
ใดท่ีสังคมยอมรับไดแ้ละส่ิงใดท่ีสังคมยอมรับไม่ได ้

4. วฒันธรรม (Culture) เป็นกลุ่มค่านิยมพื้นฐาน (Basic Value) การรับรู้ (Perception) ความ
ตอ้งการ (Wants) และพฤติกรรม (Behavior) ซ่ึงเป็นการเรียนรู้จากการร่วมเป็นสมาชิกของสังคมใน
ครอบครัววฒันธรรมจึงเป็นรูปแบบหรือวิถีในการด าเนินชีวิตท่ีคนส่วนใหญ่ในสังคมยอมรับ 
นกัการตลาดตอ้งเป็นนกัมานุษยวทิยาเพื่อจะไดท้ราบวา่ วฒันธรรมของแต่ละสังคมไม่เหมือนกนั 

5. การติดต่อธุรกิจ (Business Contacts) คือโอกาสท่ีผูบ้ริโภคจะไดพ้บเห็นสินคา้นั้นๆ หาก
สินคา้ใดท่ีผูบ้ริโภคได้พบเห็นบ่อยๆก็จะมีความคุน้เคยซ่ึงจะท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความรู้สึกไวว้างใจ
และมีความยินดีท่ีจะใช้สินค้านั้ นๆ แต่สินค้าท่ีผู ้บริโภคไม่ รู้จักไม่ค่อยพบเห็นก็ท าให้ไม่ มี
ความคุน้เคยและเม่ือไม่คุน้เคยก็ไม่มีความไวว้างใจและไม่อยากใชสิ้นคา้นั้น ดงันั้น ในการท าธุรกิจ
จึงตอ้งเนน้ ในเร่ืองของการท าให้เกิดการพบเห็นในตราสินคา้ (Brand Contact) คือการน าสินคา้เขา้
ใปใหผู้บ้ริโภคไดพ้บเห็น รู้จกั สัมผสั เป็นตน้ 
 
ส่วนที ่5 ประวตัิธนาคารออมสิน 
 

ยุคที ่1 ก าเนิด ธนาคารออมสิน 
คลงัออมสิน สังกดักรมพระคลงัมหาสมบติั  
กระทรวงพระคลงัมหาสมบติั พ.ศ. 2456 – 2471 
เพื่อให้คลงัออมสินได้เป็นประโยชน์เก้ือกูลเผื่อแผ่ไปถึงราษฎรโดยทัว่กนั พระองค์จึงได้

ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้ด าเนินการจดัตั้ ง “คลังออมสิน” ข้ึนในสังกัด กรมพระคลังมหา
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สมบัติ  กระทรวงพระคลัง มหาสมบัติ  และพระราชทานพระบรมราชานุญาตประกาศใช ้
“พระราชบญัญติัคลงัออมสิน พ.ศ. 2456” ประกาศใชใ้นวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2456 

 
ยุคที ่2 เติบโต อย่างรุดหน้า 
กองคลงัออมสิน สังกดักรมไปรษณียโ์ทรเลข กระทรวงพาณิชยแ์ละคมนาคม พ.ศ. 2472 - 

2489 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2472 พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่ัว รัชกาลท่ี 7 ทรงมีพระราชด าริ

เห็นควร โอนกิจการคลงัออมสินให้้ ไปอยูใ่นความรับผิดชอบของกรมไปรษณียโ์ทรเลข กิจการได้
เร่ิมแพร่หลาย และ เป็นท่ีนิยมของประชาชนอยา่งกวา้งขวาง ซ่ึงนบัไดว้า่กิจการคลงัออมสินในช่วง
ระยะน้ีเติบโตข้ึนมาก จึงเรียกได้ว่าเป็น "ยุคแห่งความก้าวหน้าของการคลงัออมสินแห่งประเทศ
ไทย" 

 
ยุคที ่3 รากฐานความ มั่นคง 
ธนาคารออมสิน สังกดักระทรวงการคลงั พ.ศ. 2490 – ปัจจุบนั 
ต่อมาภายหลงัเม่ือสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ยุติลง รัฐบาลไดเ้ห็นถึงคุณประโยชน์ ของการออม

ทรัพยแ์ละ ความส าคญัของ คลงัออมสินท่ีมีต่อการพฒันาประเทศ จึงไดย้กฐานะของคลงัออมสินข้ึน
เป็น องค์การของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล ด าเนินธุรกิจภายใต ้“พระราชบญัญติัธนาคารออมสิน 
พ.ศ. 2489” มีการบริหารงานโดยอิสระ ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการ ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้ง 
จาก รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั เร่ิมด าเนินธุรกิจในรูปธนาคาร ออมสิน ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 
2490 และค าวา่ “คลงัออมสิน” ก็ไดเ้ปล่ียน เป็นค าวา่ “ธนาคารออมสิน” นบัแต่บดันั้นเป็นตน้มา 

 
 
 
ยุคที ่4 โฉมใหม่ สู่ความทนัสมัยครบวงจร 
ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา ธนาคารออมสินได้เปล่ียนแปลง ปรับปรุงพัฒนาระบบการ

ด าเนินงาน และการบริการในทุกดา้นอยา่งเป็นพลวตัร ธนาคารจึงไดป้รับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์ 
เพื่อรักษา ฐานลูกคา้มากกว่า 26 ลา้นบญัชี โดยระดมทรัพยากรในทุกดา้น เตรียมการเพื่อปรับปรุง 
ภาพลกัษณ์ และรูปแบบการให้บริการท่ีทนัสมยัและครบวงจรยิ่งข้ึน เพื่อรองรับการให้บริการท่ี 
สอดคลอ้งต่อความตอ้งการและครอบคลุมทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ และทุกช่วงวยั นบัแต่บดันั้นเป็นตน้มา 
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คณะผู้บริหารธนาคารออมสิน 

 

 

 
 

ภาพท่ี 2.4 คณะผูบ้ริหารธนาคารออมสิน 
ท่ีมา : http://www.gsb.or.th/about-us/organizational-chart/bank_executives.aspx (2560) 

 

http://www.gsb.or.th/about-us/organizational-chart/bank_executives.aspx


21 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 2.5 คณะผูบ้ริหารธนาคารออมสิน 
ท่ีมา : http://www.gsb.or.th/about-us/organizational-chart/bank_executives.aspx (2560) 

http://www.gsb.or.th/about-us/organizational-chart/bank_executives.aspx
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ส่วนที ่6 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 
 จุรีพร  อินทรานุรักษ์ (2554) ได้ท าการศึกษาเร่ือง "ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สลากออมสินพิเศษ ธนาคารออมสิน สาขาโคดกรวด จ.นครราชสีมา" ผลการศึกษาพบวา่ ผูซ้ื้อสลาก
ออมสินพิเศษท่ีมีปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์และปัจจยัดา้นพฤติกรรมของผูซ้ื้อสลากฯท่ีแตกต่างกนั 
มีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินธนาคารออมสิน สาขาโคดกรวด จ.นครราชสีมา 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 รัตนาภรณ์  คลังภักดี (2554) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง "ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสลาก
ออมสินพิเศษของลูกคา้ธนาคารออมสิน เขตศิริราช กรุงเทพมหานคร" ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 26-35 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี
หรือเทียบเท่ืมีรายได้ต่อเดือน 10,000 - 20,000 บาท อาชีพข้ารับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ      
ส่วนใหญ่ซ้ือสลากออมสินด้วยตวัเอง วตัถุประสงค์ซ้ือเพื่อการเก็บออม ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดผู ้ซ้ืออยู่ในระดับมาก ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือสลากออมสินพิเศษของลูกคา้ธนาคารออมสิน 
 
 ณฐัพงศ์  ศิรธรานนท์ และสมพล  ทุ่งหว้า (2554) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง "ปัจจยัในการตดัสินใจ
ซ้ือสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน สาขาออ้มใหญ่  จงัหวดันครปฐม" ผลการศึกษาพบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 41 - 55 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
อาชีพพนกังานบริษทั/ลูกจา้ง และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์ในการซ้ือสลากออมสินพิเศษเพื่อการเส่ียงโชค มีความถ่ีในการซ้ือสลาก
ออมสินพิเศษน้อยกว่า 1 คร้ัง/เดือน - 1 คร้ัง/ปี งบประมาณในการซ้ือฯเฉล่ียต่อคร้ังตั้งแต่ 15,001 
บาท/คร้ังข้ึนไป ช่วงเวลาท่ีซ้ือฯตามความสะดวก ให้ความส าคญัต่อปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือ
สลากออมสินพิเศษอยูใ่นระดบัมาก ดา้นบุคลากร มีความส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 
 วรินดา  แก้วพิจิตร (2556) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง "ปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือสลากออมสิน
พิ เศษของธนาคารออมสิน สาขานครชัยศรี จังหวัดนครปฐม"  ผลการศึกษาพบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของธนาคารออม
สินในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือมากท่ีสุดคือ ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย รองลงมาคือ บุคลากร ลูกค้าท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่างกันมีปัจจยัในการตัดสินใจซ้ือ
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แตกต่างกนั และลูกคา้ท่ีมีพฤติกรรมในการเลือกซ้ือท่ีแตกต่างกนั มีปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือ
แตกต่างกนั 
 
 รัฐนันท์  วิริยะอ่องศรี และผศ.พัฒน์ พิสิษฐเกษม (2557) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง "ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร" ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 21-30 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า มีรายได้ต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท อาชีพเป็นพนักงานบริษัท  ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์พบว่า เพศ และรายได้ เฉล่ียต่อเดือนมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสิน
พิเศษในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ทองร้อย  รอดกอง (2558) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง "ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ
สลากออมสินของลูกค้าธนาคารออมสิน  เขตกรุงเทพมหานคร" ผลการศึกษาพบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 50-59 ปี มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี อาชีพ
พนกังานบริษทั และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 - 20,000 และ 25,001 บาท ผูต้อบแบบสอบถาม
ให้ความส าคัญกับส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องการจัด
จ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ
ใหบ้ริการ อยูใ่นระดบัมาก 
 
  ประพมิพร  ชุบรัมย์ และนิติพล  ภูตะโชติ (2558) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง "ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจเลือกใบริการเงินฝากสลากออมสินพิเศษ สาขาประตูน ้ าขอนแก่น" ผลการศึกษาพบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 41-50 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มี
รายไดต่้อเดือน 25,001 - 40,000 บาท มีอาชีพรับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ใชบ้ริการธนาคารฯเป็นเวลา 15 ปี ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสลากออมสินพิเศษจากส่ือ
โทรทศัน์ ส่วนใหญ่ซ้ือสลากออมสินพิเศษ 5 ปี โดยถืมครองสลากออมสินพิเศษ 1-2 ปี วงเงินในการ
ซ้ือสลากออมสินพิเศษโดยเฉล่ียต่อคร้ังระหวา่ง 1,001 - 5,000 บาท ส่วนใหญ่ซ้ือสลากออมสินพิเศษ
เม่ือมีโอกาสพิเศษ/วนัส าคญั ส่วนใหญ่มีครอบครัวเป็นอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสิน 
 
 วไิลพร  ทดัเทยีม (2558) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง "ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการออมในรูปแบบสลาก
ออมสินพิเศษ: กรณีศึกษาธนาคารออมสิน สาขาส านักพหลโยธิน"  ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 41 - 60 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษา
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ปริญญาตรี อาชีพพนักงาน/ลูกจา้งเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท และมี
ระยะเวลาการเป็นลูกคา้ของธนาคารออมสิน 1 - 5 ปี ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์
ในการซ้ือสลากออมสินพิเศษเพื่อการออมเงิน ซ้ือเพื่อตนเองการซ้ือสลากออมสินพิเศษเฉล่ีย 1 - 5 
คร้ัง/ปี มูลค่าในการซ้ือฯต ่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท/คร้ัง ช่องทางการซ้ือผ่านหน้าเคาเตอร์
ธนาคาร ปัจจยัท่ีมีระดบัความส าคญัมากท่ีสุดต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ คือภาพลกัษณ์
ของธนาคารออมสิน 
 
 มรกต  ฉายทองค า (2558) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง "ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจออมเงิน
ของกลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร" ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเลือกออมเงินดว้ย
วิธีการฝากเงินกบัธนาคารหรือสถาบนัการเงินเป็นอนัดบัแรกมากท่ีสุด อิทธิพลของปัจจยัดา้นส่วน
ประสมการตลาดดา้นผลตอบแทน และดา้นสภาพคล่องท่ีมีต่อการตดัสินใจออมเงินของกลุ่มคนวยั
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่ามีเพียงปัจจยัดา้นผลตอบแทนและด้านสภาพคล่องเท่านั้นท่ี
สามารถพยากรณ์การตดัสินใจออมเงินได ้
 
 อภิษ์ฐา  เดชะกุลก าจร (2558) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง "ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือสลาก
ออมสินพิเศษของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขามหาดไทย" ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 41-60 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี หรือเทียบเท่า มีรายได้
ต่อเดือนมากกว่า 25,001 บาท ประกอบอาชีพรับราชการ ส่วนใหญ่เคยซ้ือสลากออมสินมาก่อน 
เหตุผลการซ้ือเพื่อลุน้รางวลั ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ท่ีมีอิทธิผลต่อการเลือกซ้ือสลากออมสินของธนาคารออมสิน สาขามหาดไทย โดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก การทดสอบสมมติฐานพบวา่เพศ, อาย,ุ อาชีพ, ระดบัการศึกษา และรายได ้
ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือสลากออมสินของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขามหาดไทย 
โดยรวมและรายดา้นยอ่ย 
 
  จากท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ งานวิจยัทั้งสิบฉบบัไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือก
ซ้ือสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน ควบคู่ไปกบัการศึกษาพฤติกรรมของลูกคา้เพื่อน าผล
การศึกษามาประกอบการพฒันาแผนการปฏิบติังาน ซ่ึงสามารถน ามาใช้เป็นประโยชน์ต่อสถาน
ประกอบการไดใ้นอนาคต 
   นอกจากน้ี  งานวิจัยข้างต้นมี จุดเด่นในเร่ืองการวิจัย เชิงปริมาณและอาศัยการเก็บ
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล โดยแบบสอบถามในงานวจิยัแต่ละฉบบันั้น ผูว้จิยั
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แต่ละท่านออกแบบเองท าให้สามารถรับรู้ถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อลูกค้าได้อย่างหลากหลาย               
มีความน่าเช่ือถือ และไดผ้ลลพัธ์สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องงานวจิยัแต่ละฉบบัมากท่ีสุดเท่าท่ีจะ
เป็นไปได ้
   อย่างไรก็ดี แม้งานวิจัยแต่ละฉบับจะจ ากัดการศึกษาในเชิงพื้นท่ี (area scope) การเก็บ
รวบรวมขอ้มูลโดยอาศยัแบบสอบถามโดยมากมิไดก้ระจายกลุ่มเป้าหมายในการตอบแบบสอบถาม 
กล่าวคือ แมจ้ะมีการสุ่มแจกแบบสอบถาม แต่ก็มกัแจกแบบสอบถามในกลุ่มบุคคลท่ีมีคุณลกัษณะ
ใกลเ้คียงกนั เช่น การแจกแบบสอบถามบริเวณหน้าธนาคารออมสินแต่ละสาขา เป็นเหตุให้กลุ่ม
บุคคลท่ีการตอบแบบสอบถามจ ากดัอยู่แต่เพียงลูกคา้ซ่ึงมาใช้บริการตามความเป็นจริง ไม่มีโอกาส
ไดเ้ก็บขอ้มูลจากกลุ่มบุคคลซ่ึงมีความตั้งใจจะซ้ือสลากออมสินแต่มิไดเ้ดินทางมายงัธนาคารออมสิน
ในสาขานั้น ๆ เป็นตน้ 
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    บทที ่3 
วธิีด ำเนินกำรวจิัย 

 
 การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบั “ปัจจยัการลงทุนท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือสลากออมสินพิเศษท่ีธนาคารออมสิน สาขาส านกัพหลโยธิน”  โดยแบ่งการวจิยัตาม ดงัต่อไปน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3. วธีิการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
4. วธีิการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
5. วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล                                                                                                                                                                          
 

1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
  
 ประชากร ไดแ้ก่ ผูท่ี้ซ้ือสลากออมสินพิเศษ ธนาคารออมสิน ส านกัพหลโยธิน 
 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ผูว้ิจยัใช้วิธีการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตร
ค านวณแบบไม่ทราบจ านวนประชากร โดยใช้สูตรก าหนดขนาดตวัอย่างของ สูตร  W.G. cochran 
(1953) ดังน้ี เน่ืองจากผู ้ท่ีใช้บริการของธนาคารออมสิน ส านักพหลโยธิน มีการเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลาและไม่สามารถระบุจ านวนผูซ้ื้อสลากออมสินไดแ้น่นอน 
 
                       n = P (1 - P) Z2 
                                    e2 

 
 n แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 
 P แทน สัดส่วนของประชากรท่ีผูว้จิยัตอ้งการจะสุ่ม  
 Z แทน ความมัน่ใจท่ีผูว้จิยัก าหนดไวท่ี้ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 e แทน สัดส่วนของความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดข้ึนได ้
 ผูว้ิจยัตอ้งการสุ่มตวัอยา่งเป็น 50% จากประชากรทั้งหมด ตอ้งการความเช่ือมัน่ 95 % และ
ยอมรับความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่ง 0.05 ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจะค านวณไดคื้อ  
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P = .50 (50%)  Z = 1.96 (95%) e = 0.05 (5%) 
 n = (.50) (1-.50) (1.96)2 / (0.05)2 
 n = (.50) (.50) (3.8416) / .0025 
 n = 384.16 หรือ 384 ตวัอยา่ง  
  

เพื่อความแม่นย  าของขอ้มูลในการเก็บตวัอย่าง ผูว้ิจยัจึงเพิ่มจ านวนตวัอย่างในการเก็บ
เป็นจ านวน 400 ตวัอยา่ง เพื่อใหก้ารเก็บของมูลสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

 
2. เคร่ืองมือในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล   
 
 ส าหรับการวิจยัในคร้ังน้ีเคร่ืองมือท่ีใชสุ่้มตวัอยา่ง คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ผูว้ิจยั
ไดส้ร้างข้ึนเพื่อเป็นการศึกษา ปัจจยัการลงทุนท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ 
ธนาคารออมสิน ส านกัพหลโยธิน โดยไดแ้บ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1  เป็นแบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน โดย
มีลกัษณะค าถามปลายปิด ได้แก่ เพศ, อายุ, สถานภาพ, การศึกษา,อาชีพ และรายได้ต่อเดือน โดย
ผูต้อบแบบสอบถามสามารถเลือกค าตอบไดเ้พียงขอ้เดียว 

ส่วนท่ี 2   เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั พฤติกรรมการตดัสินใจของผูซ้ื้อสลากออมสินพิเศษ 
  

ส่วนท่ี 3   เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั ปัจจยัการลงทุนท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลาก
ออมสินพิเศษ 

ส่วนท่ี 4   เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั วดัระดบัการตดัสินใจซ้ือ 
 

 
3. วธีิสร้ำงเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 
 ผูว้จิยัด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามขั้นตอนการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 
 การสร้างแบบสอบถาม  มีขั้นตอนดงัน้ี 

1. ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบั ปัจจยัการลงทุนท่ีมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือ แลว้น ามาก าหนดกรอบแนวคิดของการวจิยัเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
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2. น าผลท่ีได้จากการศึกษาตามข้อ 1.  มาสร้างแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็นส่วนๆ และ
พิจารณาเน้ือหาใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิด วตัถุประสงค ์และกรอบแนวคิดในการวจิยั 

3. แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน  น าเสนอาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อขอค าแนะน า ปรับปรุง 
แกไ้ข  

4. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ  และตรวจสอบความถูกตอ้งอีกคร้ัง  
5. น าแบบสอบถามท่ีแก้ไขเรียบร้อยแล้วทดลองใช้ (Pretest) กับกลุ่มตัวอย่าง  ไม่ใช่กลุ่ม

ตวัอยา่งในงานวิจยั จ  านวน 40 คน  และน าขอ้มูลมาหาค่าความเช่ือมัน่ โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบาค (Cronbachalpha Coefficient)  

6. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการทดลองใชแ้ละแกไ้ขแลว้ เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์เป็น
คร้ังสุดทา้ย  เพื่อตรวจสอบและให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัการจดัท าฉบบัสมบูรณ์  ส าหรับน าไปใช้ในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
 
4. วธีิด ำเนินกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ ปัจจยัการลงทุนท่ีมีอิทธิผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือ ผูว้ิจยัได้ศึกษาคน้ควา้เอกสารและงานวิจยัท่ีข้อง น ามาสังเคราะห์และน ามาสร้างเป็น
แบบสอบถาม  และน าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณาความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเคร่ืองมือแบบสอบถาม  มีวธีิด าเนินการดงัน้ี 

1. ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยเพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม
ตวัอยา่ง 

2. ประสานงานกบักลุ่มตวัอยา่งเพื่อน าเคร่ืองมือไปเก็บรวบรวมขอ้มูล   
3.  ผูว้ิจยัด าเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งของกลุ่มตวัอยา่งในการตอบขอ้ค าถามตามเคร่ืองมือ

แต่ละชุดใหส้มบูรณ์  แลว้น าผลการตอบไปจดักระท าและวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
 
5. วธีิกำรวเิครำะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 
1. แบบสอบถำมในส่วนที ่1 ส่วนที ่2  
 เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล โดยน าขอ้มูลมาค านวณและวิเคราะห์หา
ค่าสถิติโดยใชค้วามถ่ี (Frequency)  และค่าร้อยละ (Percentage) อธิบายตวัแปรต่างๆ ท่ีใชใ้นการวจิยั
คร้ังน้ี  และใช้ค่ามชัฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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และค่าพิสัย (Rang) อธิบายตวัแปรดา้นปัจจยัส่วนบุคคล เช่น เพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดบัการศึกษา, 
อาชีพ และรายไดต่้อเดือน ซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัประเภทช่วง  
 วิเคราะห์ระดบัปัจจยัการลงทุนท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ดว้ยวิธีการค านวณค่าเฉล่ีย  และ
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  จากนั้นน าค่าเฉล่ียมาแปลความหมายโดยใช้เกณฑ์แปลความหมายของ 
ประคอง  กรรณสูตร (2542)  ท่ีก าหนดไวด้งัน้ี 
 
  ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.49  หมายถึง  ระดบันอ้ยท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ีย  1.50 – 2.49  หมายถึง  ระดบันอ้ย 
  ค่าเฉล่ีย  2.50 – 3.49  หมายถึง  ระดบัปานกลาง 
  ค่าเฉล่ีย  3.50 – 4.49  หมายถึง  ระดบัมาก 
  ค่าเฉล่ีย  4.50 – 5.00  หมายถึง  ระดบัมากท่ีสุด 

 
2.  ใช้สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
2.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 

- ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) 
- ค่าเฉล่ีย (Mean) ใชสู้ตร (ชูศรี วงศรั์ตนะ. 2541:40) 

  เม่ือ  X   แทน ค่าเฉล่ีย 
    X  แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
   n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
  
2.2 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) (ลว้น สายยศ และองัคณา 2540: 53)  

 
 1

22
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  เม่ือ  S แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
    2x  แทน ค่าผลรวมของคะแนนแต่ละตวั ยกก าลงัสอง 

    2 x  แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด ยกก าลงัสอง 
   n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
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3. สถิติทีใ่ช้หำคุณภำพของแบบสอบถำม 
 หาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า ( -Coefficient) 
ของครอนบคั (Crondach) (พวงรัตน์ ทวรัีตน์. 2543:126) 
  เม่ือ    แทน ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั 
   n  แทน ค่าจ านวนของแบบค าถาม 
    2

is   แทน ค่าผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนรายขอ้ 
     2

ts   แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนของแบบสอบถามทั้ ง
ฉบบั  
4. สถิติทีใ่ช้ส ำหรับทดสอบสมมติฐำน 

4.1 ทดสอบความแตกต่างระหวา่งคะแนนเฉล่ียของตวัแปรมากกวา่ 2 กลุ่มข้ึนไป โดยใช้
การสูตรการวิเคราะห์ความแปรปรวน 1 ตัวประกอบ (One-way analysis of variance) เพื่อ
ทดสอบสมมติฐานขอ้ 1 และ 2 (ชูศรี วงศรั์ตนะ. 2541:236) มีสูตรการค านวณดงัน้ี   

 
 เม่ือ F แทน ค่าท่ีพิจารณาใน F-distribution 
  MSB แทน ค่าเฉล่ียของผลบวกยกก าลงัสองระหวา่งกลุ่ม 

   MSW แทน ค่าเฉล่ียของผลบวกยกก าลงัสองภายในกลุ่ม 
  โดย dfb = k-1 
   dfw = n-k-1 
  เม่ือ k แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 

  n แทน จ านวนสมาชิกทั้งหมด 
4.2 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของผูซ้ื้อสลากออม

สินพิเศษ ธนาคารออมสิน สาขาส านักพหลโยธิน โดยใช้สถิติไคสแควร์ (Chi – Square) เพื่อ
ทดสอบสมมุติฐาน (Hartung. 2001: 300) มีสูตรการค านวณดงัน้ี    
 
                               ∑ ∑   ( 0ij-Eij )2 
    X2 = i=1   j=1        Eij 
                                                                                                       

         2      แทน ค่าไคสแควร์ 
  Oij  แทน  ค่าความถ่ีท่ีไดจ้ากการทดลองปฏิบติั  
  Eij  แทน  ค่าความถ่ีท่ีคิดวา่ควรจะเป็นหรือตามทฤษฎี 
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บทที ่4 
ผลการวจิัย 

 
 การวจิยัในคร้ังน้ีศึกษาเร่ือง “ปัจจยัการลงทุนท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสิน

พิเศษท่ีธนาคารออมสิน สาขาส านกัพหลโยธิน” โดยใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่ม

ตวัอยา่ง และน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามมาท าการวเิคราะห์ขอ้มูลต่างๆ และน าเสนอ

ผลการวเิคราะห์ตามล าดบั ดงัน้ี 

 
4.1 ส่วนที ่1 สถิติเชิงพรรณนา  
 4.1.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดบัการศึกษา, 
อาชีพ และรายไดต่้อเดือน โดยแจกแจงจ านวนและค่าร้อยละ  
 4.1.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษท่ีธนาคาร
ออมสิน สาขาส านกัพหลโยธิน ไดแ้ก่ ประเภทสลากออมสิน วตัถุประสงค์ของการซ้ือ เหตุผลใน
การลงทุนซ้ือสลากออมสิน ความปลอดภยัในการลงทุน ความเหมาะสมคุม้ค่า ระดบัความเส่ียงหรือ
โอกาสเกิดความสูญเปล่าจากการลงทุน โดยแจกแจงจ านวนและค่าร้อยละ  
 4.1.3 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัการลงทุน ไดแ้ก่ 1.) ดา้นความพึงพอใจ 2.) ดา้น
สัญญาวา่จะซ้ือ 3.) ดา้นการซ้ือ 4.) การบอกต่อ และ 5.) ดา้นการกลบัมาซ้ืออีก โดยแจกแจงค่าเฉล่ีย
ของคะแนนความคิดเห็น และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  
4.2 ส่วนที ่2 สถิติเชิงอนุมาน  

 4.2.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน เก่ียวกบั1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ ธนาคารออมสิน สาขาส านักพหลโยธิน และปัจจยัการลงทุนมี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ ธนาคารออมสิน สาขาส านกัพหลโยธิน 
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4.1 ส่วนที ่1 สถิติเชิงพรรณนา  
 
4.1.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 198 49.50 
หญิง 202 50.50 
รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ พบวา่ 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 50.50 และเพศชาย  
จ านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 49.50 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 20 ปี 16 4.00 
21 – 30 ปี 20 5.00 
31 – 40 ปี 128 32.00 
41 – 50 ปี 130 32.50 
51 – 60 ปี 69 17.25 

มากกวา่ 60 ปี 37 9.25 
รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ พบวา่ 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี จ  านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.50 
รองลงมาคือ อายุระหว่าง 31 – 40 ปี จ  านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 อายุระหว่าง 51 – 60 ปี 
จ  านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.25 อายุมากกว่า 60 ปี จ  านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.25 อายุ
ระหวา่ง 21 – 30 ปี จ  านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 และอายุต ่ากวา่ 20 ปี จ  านวน 16 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.00 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
โสด 137 34.25 
สมรส 261 65.25 

หมา้ย /หยา่ร้าง 2 0.50 
รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ  

พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จ านวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 65.25 
รองลงมาคือ โสด จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 34.25 และหมา้ย /หยา่ร้าง จ านวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.50 ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
นกัศึกษา 18 4.50 

รับราชการ/ พนกังานรัฐวสิาหกิจ 187 46.75 
พนกังานบริษทัเอกชน 182 45.50 
ประกอบธุรกิจส่วนตวั 9 2.25 
อาชีพอิสระ (Freelance) 4 1.00 

รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ  พบวา่ 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการ/ พนกังานรัฐวสิาหกิจ จ านวน 187 คน คิดเป็นร้อย
ละ 46.75 รองลงมาคือ พนักงานบริษทัเอกชน จ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 45.50 นักศึกษา
จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50 ประกอบธุรกิจส่วนตวั จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.25 และ
อาชีพอิสระ (Freelance) จ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 

รายได้ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 15,000 บาท 30 7.50 

15,001 – 30,000 บาท 103 25.75 
30,001 – 45,000 บาท 91 22.75 
45,001 – 60,000 บาท 61 15.25 
60,001 – 75,000 บาท 77 19.25 
มากกวา่ 75,000 บาท 38 9.50 

รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้ต่อ

เดือน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 15,001 – 30,000 บาท จ านวน 
103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.75 รองลงมาคือ ระหว่าง 30,001 – 45,000 บาท จ านวน 91 คน คิดเป็น
ร้อยละ 22.75 ระหวา่ง 60,001 – 75,000 บาท จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.25 ระหวา่ง 45,001 – 
60,000 บาท จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.25 มากกวา่ 75,000 บาท จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อย
ละ 9.50 และต ่ากวา่ 15,000 บาท จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 50 12.50 

ปริญญาตรี 281 70.25 
ปริญญาโท 56 14.00 
ปริญญาเอก 13 3.25 

รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับ

การศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 281 คน คิดเป็น
ร้อยละ 70.25 รองลงมาคือ ปริญญาโท จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00 ต ่ากว่าปริญญาตรี 
จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 และปริญญาเอก จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.25 ตามล าดบั 
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4.1.2 พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษท่ีธนาคารออมสิน สาขาส านกัพหลโยธิน  
 
ตารางท่ี 4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภทสลากออมสิน 

ประเภทสลากออมสิน จ านวน ร้อยละ 
สลากออมสินพิเศษ 3 ปี 196 49.00 
สลากออมสินพิเศษ 5 ปี 204 51.00 

รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภท

สลากออมสิน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษ 5 ปี จ  านวน 204 คน 
คิดเป็นร้อยละ 51.00 รองลงมาคือ สลากออมสินพิเศษ 3 ปี จ  านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 49.00 
ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.8 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามวตัถุประสงคข์องการซ้ือ 

วตัถุประสงค์ของการซ้ือ จ านวน ร้อยละ 
อตัราดอกเบ้ีย 61 15.25 

โอกาสถูกรางวลั 168 42.00 
การเส่ียงโชค 23 5.75 
ออมเงิน 94 23.50 

เพื่อท าสัญญาค ้าประกนั 49 12.25 
เพื่อการกูเ้งินจากธนาคาร 5 1.25 

รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.8 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามวตัถุประสงค์

ของการซ้ือ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์ของการซ้ือ คือ โอกาสถูกรางวลั 
จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42.00 รองลงมาคือ ออมเงิน จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.50 
อตัราดอกเบ้ีย จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.25 เพื่อท าสัญญาค ้าประกนั จ านวน 49 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.25 การเส่ียงโชค จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.75 และเพื่อการกู้เงินจากธนาคาร 
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.25 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.9 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเหตุผลในการลงทุนซ้ือ
สลากออมสิน 

เหตุผลในการลงทุนซ้ือสลากออมสิน จ านวน ร้อยละ 
ความปลอดภยัของการลงทุน 74 18.50 

ผลตอบแทนท่ีไดรั้บเหมาะสมคุม้ค่า 275 68.75 
ความเส่ียงหรือโอกาสเกิดความสูญเปล่าของการลงทุน 51 12.75 

รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.9 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเหตุผลใน

การลงทุนซ้ือสลากออมสิน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเหตุผลในการลงทุนซ้ือสลาก
ออมสิน คือ ผลตอบแทนท่ีไดรั้บเหมาะสมคุม้ค่า จ  านวน 275 คน คิดเป็นร้อยละ 68.75 รองลงมาคือ 
ความปลอดภยัของการลงทุน จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.50 และความเส่ียงหรือโอกาสเกิด
ความสูญเปล่าของการลงทุน จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 12.75 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.10 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความปลอดภยัในการ
ลงทุน 

ความปลอดภัยในการลงทุน จ านวน ร้อยละ 
มาก 317 79.25 

ปานกลาง 83 20.75 
นอ้ย 0 0.00 

ไม่ปลอดภยั 0 0.00 
รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.10 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความ

ปลอดภยัในการลงทุน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นวา่สลากออมสินพิเศษ ของธนาคาร
ออมสิน มีความปลอดภยัในการลงทุนมาก จ านวน 317 คน คิดเป็นร้อยละ 79.25 รองลงมาคือ ปาน
กลาง จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.75 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.11 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความเหมาะสมคุม้ค่า 

ความเหมาะสมคุ้มค่า จ านวน ร้อยละ 
เหมาะสมคุม้ค่า 390 97.50 

ไม่เหมาะสมคุม้ค่า 10 2.50 
รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.11 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความ

เหมาะสมคุม้ค่า พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าสลากออมสินพิเศษของธนาคารออม
สิน มีความเหมาะสมคุม้ค่า จ  านวน 390 คน คิดเป็นร้อยละ 97.50 รองลงมาคือ ไม่เหมาะสมคุม้ค่า 
จ  านวน 10  คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.12 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัความเส่ียงหรือ
โอกาสเกิดความสูญเปล่าจากการลงทุน 
ระดบัความเส่ียงหรือโอกาสเกิดความสูญเปล่าจากการลงทุน จ านวน ร้อยละ 

มาก 0 0.00 
ปานกลาง 0 0.00 
นอ้ย 208 52.00 

ไม่มีความเส่ียง 192 48.00 
รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.12 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัความ

เส่ียงหรือโอกาสเกิดความสูญเปล่าจากการลงทุน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นวา่สลาก
ออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน มีระดบัความเส่ียงหรือโอกาสเกิดความสูญเปล่าจากการลงทุน
นอ้ย จ านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00 รองลงมาคือ ไม่มีความเส่ียง จ านวน 192 คน คิดเป็นร้อย
ละ 48.00 ตามล าดบั 
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4.1.3 ปัจจัยการลงทุน 
 
ตารางท่ี 4.13 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัการลงทุน ดา้นความพึงพอใจ 

ปัจจัยการลงทุน 

ด้านความพงึพอใจ 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

อนัดับ 

1. ราคาของสลากออมสินพิเศษต่อหน่วย 4.61 0.542 มากท่ีสุด 1 
2. อัตราผลตอบแทนหรืออัตราดอกเบ้ียท่ี
ไดรั้บ 

4.31 0.675 
มาก 2 

3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย 4.25 0.570 มาก 4 
4. การใหบ้ริการของพนกังาน 4.26 0.651 มาก 3 

รวม 4.36 0.610 มาก  

 
 จากตารางท่ี 4.13 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดบัความส าคญัเก่ียวกบัปัจจยัการ
ลงทุน ดา้นความพึงพอใจ โดยรวมให้ความส าคญัคือ คือ ส าคญัมาก และมีคะแนนเฉล่ียของระดบั
ความส าคัญเรียงจากมากไปหาน้อยดังน้ี อันดับ 1 ราคาของสลากออมสินพิเศษต่อหน่วย                      
( X  = 4.61) อนัดับ 2 อตัราผลตอบแทนหรืออตัราดอกเบ้ียท่ีได้รับ ( X  = 4.31) อนัดับ 3 การ
ใหบ้ริการของพนกังาน ( X  = 4.26) และอนัดบั 4 ช่องทางการจดัจ าหน่าย ( X  = 4.25) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.14 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัการลงทุน ดา้นสัญญาวา่จะซ้ือ 

ปัจจัยการลงทุน 

ด้านสัญญาว่าจะซ้ือ 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

อนัดับ 

1. ตดัสินใจซ้ือเลย 3.34 1.221 ปานกลาง 2 
2. ขอคิดดูก่อน แลว้จึงตดัสินใจซ้ือ 4.32 0.642 มาก 1 
3. ขอ้มูลยงัไม่เพียงพอในการตดัสินใจซ้ือ 2.09 0.930 นอ้ย 3 

รวม 3.25 0.931 ปานกลาง  

 
 จากตารางท่ี 4.14 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดบัความส าคญัเก่ียวกบัปัจจยัการ
ลงทุน ดา้นสัญญาวา่จะซ้ือ โดยรวมให้ความส าคญัคือ คือ ส าคญัปานกลาง และมีคะแนนเฉล่ียของ
ระดับความส าคัญเรียงจากมากไปหาน้อยดังน้ี อันดับ 1 รขอคิดดูก่อน แล้วจึงตัดสินใจซ้ือ                   
( X  = 4.32) อนัดบั 2 ตดัสินใจซ้ือเลย ( X  = 3.34) และอนัดบั 3 ขอ้มูลยงัไม่เพียงพอในการตดัสินใจ
ซ้ือ ( X  = 2.09) ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.15 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัการลงทุน ดา้นการซ้ือ 

ปัจจัยการลงทุน 

ด้านการซ้ือ 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

อนัดับ 

1. ซ้ือเพื่อตนเอง 4.32 0.571 มาก 1 
2. ซ้ือเพื่อครอบครัว หรือญาติ 4.21 0.707 มาก 4 
3. ซ้ือในโอกาสส าคัญ/พิเศษ (วนัเกิด, วนั
ครบรอบ) 

4.24 0.634 มาก 3 

4. ซ้ือในเทศกาลพิเศษ (วนัปีใหม่, วนัตรุษจีน) 3.57 0.893 มาก 5 
5. ซ้ือเพื่อมอบเป็นของขวญั 4.30 0.675 มาก 2 

รวม 4.13 0.696 มาก  
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 จากตารางท่ี 4.15 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดบัความส าคญัเก่ียวกบัปัจจยัการ
ลงทุน ด้านการซ้ือ โดยรวมให้ความส าคัญคือ คือ ส าคัญมาก และมีคะแนนเฉล่ียของระดับ
ความส าคญัเรียงจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี อนัดบั 1 ซ้ือเพื่อตนเอง ( X  = 4.32) อนัดบั 2 ซ้ือเพื่อมอบ
เป็นของขวญั ( X  = 4.30) อนัดบั 3 ซ้ือในโอกาสส าคญั/พิเศษ (วนัเกิด, วนัครบรอบ) ( X  = 4.24) 
อนัดบั 4 ซ้ือเพื่อครอบครัว หรือญาติ ( X  = 4.21) และอนัดบั 5 ซ้ือในเทศกาลพิเศษ (วนัปีใหม่, วนั
ตรุษจีน) ( X  = 3.57) ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.16 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัการลงทุน ดา้นการบอกต่อ 

ปัจจัยการลงทุน 

ด้านการบอกต่อ 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

อนัดับ 

1. บอกต่อครอบครัวหรือญาติ 4.03 0.767 มาก 3 
2. บอกต่อเพื่อน 4.23 0.723 มาก 2 
3. บอกต่อคนรู้จกั 4.30 0.663 มาก 1 

รวม 4.19 0.178 มาก  

 
 จากตารางท่ี 4.16 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดบัความส าคญัเก่ียวกบัปัจจยัการ
ลงทุน ด้านการบอกต่อ โดยรวมให้ความส าคญัคือ คือ ส าคญัมาก และมีคะแนนเฉล่ียของระดบั
ความส าคญัเรียงจากมากไปหาน้อยดงัน้ี อนัดบั 1 บอกต่อคนรู้จกั ( X  = 4.30) อนัดบั 2 บอกต่อ
เพื่อน ( X  = 4.23) และอนัดบั 3 บอกต่อครอบครัวหรือญาติ ( X  = 4.03) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.17 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัการลงทุน ดา้นการกลบัมาซ้ืออีก 

ปัจจัยการลงทุน 

ด้านการกลบัมาซ้ืออกี 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

อนัดับ 

1. รู้สึกคุม้ค่าท่ีจะลงทุนต่อ 4.46 0.519 มาก 1 
2. ตอ้งการการลงทุนท่ีมีความเส่ียงนอ้ย 4.44 0.597 มาก 2 
3. พึงพอใจกบัผลตอบแทนท่ีไดรั้บ 4.30 0.679 มาก 3 

รวม 4.40 0.598 มาก  

 
 จากตารางท่ี 4.17 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดบัความส าคญัเก่ียวกบัปัจจยัการ
ลงทุน ด้านการกลบัมาซ้ืออีก โดยรวมให้ความส าคญัคือ คือ ส าคญัมาก และมีคะแนนเฉล่ียของ
ระดบัความส าคญัเรียงจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี อนัดบั 1 รู้สึกคุม้ค่าท่ีจะลงทุนต่อ ( X  = 4.46) อนัดบั 
2 ตอ้งการการลงทุนท่ีมีความเส่ียงนอ้ย ( X  = 4.44) และอนัดบั 3 พึงพอใจกบัผลตอบแทนท่ีไดรั้บ (
X  = 4.30) ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 4.18 เปรียบเทียบการจดัอนัดบัระดบัความส าคญัเก่ียวกบัปัจจยัการลงทุนเป็นรายดา้น 

ปัจจยัการลงทุน ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ล าดับที ่

ดา้นความพึงพอใจ 4.36 0.610 2 
ดา้นสัญญาวา่จะซ้ือ 3.25 0.931 5 
ดา้นการซ้ือ 4.13 0.696 4 
ดา้นการบอกต่อ 4.19 0.178 3 
ดา้นการกลบัมาซ้ืออีก 4.40 0.598 1 

  
 จากตารางท่ี 4.18 พบวา่ ระดบัความส าคญัเก่ียวกบัปัจจยัการลงทุนมากท่ีสุดดงัน้ี อนัดบั 1 
ดา้นการกลบัมาซ้ืออีก ( X  = 4.40) อนัดบัท่ี 2 ดา้นความพึงพอใจ ( X  = 4.36) อนัดบัท่ี 3 ดา้นการ
บอกต่อ ( X  = 4.19) อันดับท่ี 4 ด้านการซ้ือ ( X  = 4.13) และอันดับท่ี 5 ด้านสัญญาว่าจะซ้ือ               
( X  = 3.25) ตามล าดบั 
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4.2 ส่วนที ่2 สถิติเชิงอนุมาน  
 

4.2.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน เก่ียวกบั1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ ธนาคารออมสิน สาขาส านักพหลโยธิน และปัจจยัการลงทุนมี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ ธนาคารออมสิน สาขาส านกัพหลโยธิน 

 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ 

ธนาคารออมสิน สาขาส านกัพหลโยธิน แตกต่างกนั 
โดยใช ้t-test และ F–test การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) ใน

การทดสอบ จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ 
ธนาคารออมสิน สาขาส านกัพหลโยธินในแต่ละดา้น ไดผ้ลการทดสอบสมมติฐานดงัน้ี 

 
สมมติฐานย่อยที ่1.1 

H0 : ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ 
ธนาคารออมสิน สาขาส านกัพหลโยธิน ไม่แตกต่างกนั 

H1 : ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ 
ธนาคารออมสิน สาขาส านกัพหลโยธิน แตกต่างกนั 
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ตารางท่ี 4.19 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ 
ธนาคารออมสิน สาขาส านกัพหลโยธิน จ  าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 

ลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ 

การตัดสินใจซ้ือสลากออมสินพเิศษ ธนาคารออมสิน สาขาส านัก
พหลโยธิน 

ประเภทสลากออมสิน 
เพศ  N X  S.D. t Sig. 
- ชาย 198 1.33 0.473 

-7.451 0.483 
- หญิง 202 1.68 0.466 

 วตัถุประสงคข์องการซ้ือ 
เพศ  N X  S.D. t Sig. 
- ชาย 198 2.96 1.406 

2.462 0.027* 
- หญิง 202 2.63 1.280 

 เหตุผลในการลงทุนซ้ือสลากออมสิน 
เพศ  N X  S.D. t Sig. 
- ชาย 198 1.97 0.556 

1.147 0.301 
- หญิง 202 1.91 0.557 

 ความปลอดภยัในการลงทุน 
เพศ  N X  S.D. t Sig. 
- ชาย 198 1.06 0.239 

-7.665 0.000* 
- หญิง 202 1.35 0.479 

 ความเหมาะสมคุม้ค่า 
เพศ  N X  S.D. t Sig. 
- ชาย 198 1.01 0.071 

-2.544 0.000* 
- หญิง 202 1.04 0.207 

 ระดบัความเส่ียงหรือโอกาสเกิดความสูญเปล่าจากการลงทุน 
เพศ  N X  S.D. t Sig. 
- ชาย 198 3.44 0.498 

-1.611 0.143 
- หญิง 202 3.52 0.501 

หมายเหตุ : ตวัเลขในตาราง คือ ค่า Sig.* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.19 พบว่า ลกัษณะปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นเพศมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สลากออมสินพิเศษ ธนาคารออมสิน สาขาส านกัพหลโยธิน  ดา้นวตัถุประสงค์ของการซ้ือ ความ
ปลอดภยัในการลงทุน ความปลอดภยัในการลงทุน และความเหมาะสมคุม้ค่า อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 

 
สมมติฐานย่อยที ่1.2 

H0 : ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ 
ธนาคารออมสิน สาขาส านกัพหลโยธิน ไม่แตกต่างกนั 

H1 : ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ 
ธนาคารออมสิน สาขาส านกัพหลโยธิน แตกต่างกนั 
 
ตารางท่ี 4.20 การวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของลกัษณะปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นอาย ุท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ ธนาคารออมสิน สาขาส านกัพหลโยธิน 

 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ประเภทสลาก
ออมสิน 

ระหวา่งกลุ่ม 9.668 5 1.934 8.438 0.000* 

ภายในกลุ่ม 90.292 394 0.229   

รวม 99.960 399    

วตัถุประสงค์
ของการซ้ือ 

ระหวา่งกลุ่ม 218.286 5 43.657 33.629 0.000* 

ภายในกลุ่ม 511.491 394 1.298   

รวม 729.777 399    

เหตุผลในการ
ลงทุนซ้ือ

สลากออมสิน 

ระหวา่งกลุ่ม 12.608 5 2.522 8.945 0.000* 

ภายในกลุ่ม 111.070 394 0.282   

รวม 123.678 399    

*มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 4.20 การวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของลกัษณะปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นอาย ุท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ ธนาคารออมสิน สาขาส านกัพหลโยธิน (ต่อ) 

 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ความ
ปลอดภยัใน
การลงทุน 

ระหวา่งกลุ่ม 15.522 5 3.104 24.338 0.000* 

ภายในกลุ่ม 50.256 394 0.128   

รวม 65.778 399    

ความ
เหมาะสม
คุม้ค่า 

ระหวา่งกลุ่ม .117 5 0.023 0.960 0.442 

ภายในกลุ่ม 9.633 394 0.024   

รวม 9.750 399    

ระดบัความ
เส่ียงหรือ
โอกาสเกิด

ความสูญเปล่า
จากการลงทุน 

ระหวา่งกลุ่ม 10.580 5 2.116 9.340 0.000* 

ภายในกลุ่ม 89.260 394 0.227   

รวม 99.840 399    

*มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.20 ผลเปรียบเทียบความแตกต่างของลกัษณะปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นอายุ 
ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ ธนาคารออมสิน สาขาส านกัพหลโยธิน โดยใชก้าร
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) ในการทดสอบ พบว่า ลกัษณะปัจจยั
ประชากรศาสตร์ ดา้นอายุ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ ธนาคารออมสิน สาขา
ส านกัพหลโยธินดา้น ประเภทสลากออมสิน วตัถุประสงคข์องการซ้ือ เหตุผลในการลงทุนซ้ือสลาก
ออมสิน ความปลอดภยัในการลงทุน และระดบัความเส่ียงหรือโอกาสเกิดความสูญเปล่าจากการ
ลงทุน แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ยกเวน้ลกัษณะปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นอายุ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสิน
พิเศษ ธนาคารออมสิน สาขาส านกัพหลโยธินดา้นความเหมาะสมคุม้ค่า ไม่แตกต่างกนั 
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สมมติฐานย่อยที ่1.3 

H0 : ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสิน
พิเศษ ธนาคารออมสิน สาขาส านกัพหลโยธิน ไม่แตกต่างกนั 

H1 : ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสิน
พิเศษ ธนาคารออมสิน สาขาส านกัพหลโยธิน แตกต่างกนั 
 
ตารางท่ี 4.21 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของลกัษณะปัจจยัประชากรศาสตร์ ด้าน
สถานภาพ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ ธนาคารออมสิน สาขาส านกัพหลโยธิน 

 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ประเภทสลาก
ออมสิน 

ระหวา่งกลุ่ม 29.725 2 14.863 84.011 0.000* 

ภายในกลุ่ม 70.235 397 0.177   

รวม 99.960 399    

วตัถุประสงค์
ของการซ้ือ 

ระหวา่งกลุ่ม 3.014 2 1.507 .823 0.440 

ภายในกลุ่ม 726.763 397 1.831   

รวม 729.777 399    

เหตุผลในการ
ลงทุนซ้ือ

สลากออมสิน 

ระหวา่งกลุ่ม 14.366 2 7.183 26.087 0.000* 

ภายในกลุ่ม 109.312 397 0.275   

รวม 123.678 399    

*มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 4.21 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของลกัษณะปัจจยัประชากรศาสตร์ ด้าน
สถานภาพ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ ธนาคารออมสิน สาขาส านกัพหลโยธิน 
(ต่อ) 

 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ความ
ปลอดภยัใน
การลงทุน 

ระหวา่งกลุ่ม 5.265 2 2.633 17.272 0.000* 

ภายในกลุ่ม 60.512 397 .152   

รวม 65.778 399    

ความ
เหมาะสม
คุม้ค่า 

ระหวา่งกลุ่ม .005 2 .002 .096 0.908 

ภายในกลุ่ม 9.745 397 .025   

รวม 9.750 399    

ระดบัความ
เส่ียงหรือ
โอกาสเกิด

ความสูญเปล่า
จากการลงทุน 

ระหวา่งกลุ่ม 2.042 2 1.021 4.144 0.017* 

ภายในกลุ่ม 97.798 397 .246   

รวม 99.840 399    

*มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.21 ผลเปรียบเทียบความแตกต่างของลกัษณะปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้น
สถานภาพ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ ธนาคารออมสิน สาขาส านกัพหลโยธิน 
โดยใชก้ารวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) ในการทดสอบ พบวา่ ลกัษณะ
ปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นสถานภาพ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ ธนาคารออม
สิน สาขาส านกัพหลโยธินดา้น ประเภทสลากออมสิน เหตุผลในการลงทุนซ้ือสลากออมสิน ความ
ปลอดภยัในการลงทุน และระดบัความเส่ียงหรือโอกาสเกิดความสูญเปล่าจากการลงทุน แตกต่าง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ยกเวน้ลกัษณะปัจจยัประชากรศาสตร์ ด้านสถานภาพ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลาก
ออมสินพิเศษ ธนาคารออมสิน สาขาส านกัพหลโยธินดา้นวตัถุประสงคข์องการซ้ือ และดา้นความ
เหมาะสมคุม้ค่า ไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานย่อยที ่1.4 

H0 : ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ 
ธนาคารออมสิน สาขาส านกัพหลโยธิน ไม่แตกต่างกนั 

H1 : ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ 
ธนาคารออมสิน สาขาส านกัพหลโยธิน แตกต่างกนั 
 
ตารางท่ี 4.21 การวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของลกัษณะปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นอาชีพ  
ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ ธนาคารออมสิน สาขาส านกัพหลโยธิน 

 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ประเภทสลาก
ออมสิน 

ระหวา่งกลุ่ม 4.512 4 1.128 4.668 0.001* 

ภายในกลุ่ม 95.448 395 0.242   

รวม 99.960 399    

วตัถุประสงค์
ของการซ้ือ 

ระหวา่งกลุ่ม 63.754 4 15.939 9.453 0.000* 

ภายในกลุ่ม 666.023 395 1.686   

รวม 729.777 399    

เหตุผลในการ
ลงทุนซ้ือ

สลากออมสิน 

ระหวา่งกลุ่ม 6.732 4 1.683 5.684 0.000* 

ภายในกลุ่ม 116.946 395 0.296   

รวม 123.678 399    

*มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 4.22 การวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของลกัษณะปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นอาชีพ 
ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ ธนาคารออมสิน สาขาส านกัพหลโยธิน (ต่อ) 

 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ความ
ปลอดภยัใน
การลงทุน 

ระหวา่งกลุ่ม 16.542 4 4.135 33.177 0.000* 

ภายในกลุ่ม 49.236 395 0.125   

รวม 65.778 399    

ความ
เหมาะสม
คุม้ค่า 

ระหวา่งกลุ่ม .200 4 0.050 2.072 0.084 

ภายในกลุ่ม 9.550 395 0.024   

รวม 9.750 399    

ระดบัความ
เส่ียงหรือ
โอกาสเกิด

ความสูญเปล่า
จากการลงทุน 

ระหวา่งกลุ่ม 7.381 4 1.845 7.884 0.000* 

ภายในกลุ่ม 92.459 395 0.234   

รวม 99.840 399    

*มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.22 ผลเปรียบเทียบความแตกต่างของลกัษณะปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้น
อาชีพ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ ธนาคารออมสิน สาขาส านกัพหลโยธิน โดย
ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) ในการทดสอบ พบว่า ลกัษณะ
ปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นอาชีพ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ ธนาคารออมสิน 
สาขาส านกัพหลโยธินดา้น ประเภทสลากออมสิน วตัถุประสงคข์องการซ้ือ เหตุผลในการลงทุนซ้ือ
สลากออมสิน ความปลอดภยัในการลงทุน และระดบัความเส่ียงหรือโอกาสเกิดความสูญเปล่าจาก
การลงทุน แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ยกเวน้ลกัษณะปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นอาชีพ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสิน
พิเศษ ธนาคารออมสิน สาขาส านกัพหลโยธินดา้นความเหมาะสมคุม้ค่า ไม่แตกต่างกนั 
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สมมติฐานย่อยที ่1.5 

H0 : ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออม
สินพิเศษ ธนาคารออมสิน สาขาส านกัพหลโยธิน ไม่แตกต่างกนั 

H1 : ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออม
สินพิเศษ ธนาคารออมสิน สาขาส านกัพหลโยธิน แตกต่างกนั 
 
ตารางท่ี 4.23 การวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของลกัษณะปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นรายได้
ต่อเดือน  ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ ธนาคารออมสิน สาขาส านกัพหลโยธิน 

 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ประเภทสลาก
ออมสิน 

ระหวา่งกลุ่ม 19.553 5 3.911 19.162 0.000* 

ภายในกลุ่ม 80.407 394 0.204   

รวม 99.960 399    

วตัถุประสงค์
ของการซ้ือ 

ระหวา่งกลุ่ม 185.559 5 37.112 26.868 0.000* 

ภายในกลุ่ม 544.218 394 1.381   

รวม 729.777 399    

เหตุผลในการ
ลงทุนซ้ือ

สลากออมสิน 

ระหวา่งกลุ่ม 26.392 5 5.278 21.377 0.000* 

ภายในกลุ่ม 97.286 394 0.247   

รวม 123.678 399    

*มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 4.23 การวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของลกัษณะปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นรายได้
ต่อเดือน ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ ธนาคารออมสิน สาขาส านกัพหลโยธิน 
(ต่อ) 

 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ความ
ปลอดภยัใน
การลงทุน 

ระหวา่งกลุ่ม 15.393 5 3.079 24.075 0.000* 

ภายในกลุ่ม 50.384 394 0.128   

รวม 65.778 399    

ความ
เหมาะสม
คุม้ค่า 

ระหวา่งกลุ่ม .547 5 0.109 4.687 0.000* 

ภายในกลุ่ม 9.203 394 0.023   

รวม 9.750 399    

ระดบัความ
เส่ียงหรือ
โอกาสเกิด

ความสูญเปล่า
จากการลงทุน 

ระหวา่งกลุ่ม 38.889 5 7.778 50.278 0.000* 

ภายในกลุ่ม 60.951 394 0.155   

รวม 99.840 399    

*มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.23 ผลเปรียบเทียบความแตกต่างของลกัษณะปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้น
รายได้ต่อเดือน ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ ธนาคารออมสิน สาขาส านัก
พหลโยธิน โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) ในการทดสอบ 
พบวา่ ลกัษณะปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นรายไดต่้อเดือน ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสิน
พิเศษ ธนาคารออมสิน สาขาส านกัพหลโยธินดา้น ประเภทสลากออมสิน วตัถุประสงคข์องการซ้ือ 
เหตุผลในการลงทุนซ้ือสลากออมสิน ความปลอดภยัในการลงทุน ความเหมาะสมคุม้ค่า และระดบั
ความเส่ียงหรือโอกาสเกิดความสูญเปล่าจากการลงทุน แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
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สมมติฐานย่อยที ่1.5 

H0 : ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออม
สินพิเศษ ธนาคารออมสิน สาขาส านกัพหลโยธิน ไม่แตกต่างกนั 

H1 : ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออม
สินพิเศษ ธนาคารออมสิน สาขาส านกัพหลโยธิน แตกต่างกนั 
 
ตารางท่ี 4.24 การวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของลกัษณะปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นระดบั
การศึกษา ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ ธนาคารออมสิน สาขาส านกัพหลโยธิน 

 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ประเภทสลาก
ออมสิน 

ระหวา่งกลุ่ม 26.036 3 8.679 46.490 0.000* 

ภายในกลุ่ม 73.924 396 0.187   

รวม 99.960 399    

วตัถุประสงค์
ของการซ้ือ 

ระหวา่งกลุ่ม 51.821 3 17.274 10.090 0.000* 

ภายในกลุ่ม 677.957 396 1.712   

รวม 729.777 399    

เหตุผลในการ
ลงทุนซ้ือ

สลากออมสิน 

ระหวา่งกลุ่ม 7.098 3 2.366 8.037 0.000* 

ภายในกลุ่ม 116.580 396 0.294   

รวม 123.678 399    

*มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 4.24 การวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของลกัษณะปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นระดบั
การศึกษา ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ ธนาคารออมสิน สาขาส านกัพหลโยธิน 
(ต่อ) 

 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ความ
ปลอดภยัใน
การลงทุน 

ระหวา่งกลุ่ม .800 3 0.267 1.626 0.183 

ภายในกลุ่ม 64.977 396 0.164   

รวม 65.778 399    

ความ
เหมาะสม
คุม้ค่า 

ระหวา่งกลุ่ม 1.388 3 0.463 21.908 0.000* 

ภายในกลุ่ม 8.362 396 0.021   

รวม 9.750 399    

ระดบัความ
เส่ียงหรือ
โอกาสเกิด

ความสูญเปล่า
จากการลงทุน 

ระหวา่งกลุ่ม 4.737 3 1.579 6.574 0.000* 

ภายในกลุ่ม 95.103 396 0.240   

รวม 99.840 399    

*มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.24 ผลเปรียบเทียบความแตกต่างของลกัษณะปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้น
ระดับการศึกษา ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ ธนาคารออมสิน สาขาส านัก
พหลโยธิน โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) ในการทดสอบ 
พบวา่ ลกัษณะปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นระดบัการศึกษา ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสิน
พิเศษ ธนาคารออมสิน สาขาส านกัพหลโยธินดา้น ประเภทสลากออมสิน วตัถุประสงคข์องการซ้ือ 
เหตุผลในการลงทุนซ้ือสลากออมสิน ความเหมาะสมคุม้ค่า และระดบัความเส่ียงหรือโอกาสเกิด
ความสูญเปล่าจากการลงทุน แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ยกเวน้ลกัษณะปัจจยัประชากรศาสตร์ ด้านระดบัการศึกษา ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สลากออมสินพิเศษ ธนาคารออมสิน สาขาส านกัพหลโยธินดา้นความปลอดภยัในการลงทุน ไม่
แตกต่างกนั 
 
ตารางท่ี 4.25 สรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ ธนาคารออมสิน สาขาส านกัพหลโยธิน 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

การตัดสินใจซ้ือสลากออมสินพเิศษ ธนาคารออมสิน สาขาส านักพหลโยธิน 

การ
ทดสอบ 

ค่า Sig. 

ประเภท
สลาก 

วตัถุประ
สงค ์

เหตุผล
ในการ
ลงทุน 

ความ
ปลอดภั
ยในการ
ลงทุน 

ความ
เหมาะส
มคุม้ค่า 

ระดบั
ความ
เส่ียง 

เพศ T-test 0.483 0.027* 0.301 0.000* 0.000* 0.143 
อาย ุ F-test 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.442 0.000* 
สถานภาพ F-test 0.000* 0.440 0.000* 0.000* 0.908 0.017* 
อาชีพ F-test 0.001* 0.000* 0.000* 0.000* 0.084 0.000* 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-test 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 
ระดบัการศึกษา F-test 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.183 0.000* 
หมายเหตุ : ตวัเลขในตาราง คือ ค่า Sig. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบว่า โดยรวมแลว้ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ ธนาคารออมสิน สาขาส านกัพหลโยธิน แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัการลงทุนมีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ 
ธนาคารออมสิน สาขาส านกัพหลโยธิน 

 
ตารางท่ี 4.26 สรุปผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการลงทุนกบัการตดัสินใจซ้ือสลาก
ออมสินพิเศษ ธนาคารออมสิน สาขาส านกัพหลโยธิน 

ปัจจัยการลงทุน 

การตัดสินใจซ้ือสลากออมสินพเิศษ ธนาคารออมสิน สาขาส านักพหลโยธิน 

การ
ทดสอบ 

ค่า Sig. 

ประเภท
สลาก 

วตัถุประ
สงค ์

เหตุผล
ในการ
ลงทุน 

ความ
ปลอดภยั
ในการ
ลงทุน 

ความ
เหมาะส
มคุม้ค่า 

ระดบั
ความ
เส่ียง 

ดา้นความพึงพอใจ 
Chi-

Square 
0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 

ดา้นสัญญาวา่จะซ้ือ 
Chi-

Square 
0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 

ดา้นการซ้ือ 
Chi-

Square 
0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 

ดา้นการบอกต่อ 
Chi-

Square 
0.001* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 

ดา้นการกลบัมาซ้ือ
อีก 

Chi-
Square 

0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 

หมายเหตุ : ตวัเลขในตาราง คือ ค่า Sig. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบว่า โดยรวมแลว้ปัจจยัการลงทุนมีความสัมพนัธ์กบัการ

ตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ ธนาคารออมสิน สาขาส านกัพหลโยธิน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
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บทที ่5 
สรุป และอภิปรายผลการวจิัย 

 
สรุปผลการวจัิย 

จากผลการวิจยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 50.50 
รองลงมาคือ เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 49.50 อายุระหวา่ง 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.50 รองลงมา
คือ อายุระหวา่ง 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.00 มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 65.25 รองลงมา
คือ สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 34.25 มีอาชีพเป็นรับราชการ/ พนกังานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อย
ละ 46.75 รองลงมาคือ พนักงานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 45.50 มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง         
15,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.75 รองลงมาคือ ระหวา่ง 30,001 – 45,000 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 22.75 การศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 70.25 รองลงมาคือ ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 
14.00 ตามล าดบั 
 
สรุปผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษที่ธนาคารออมสิน สาขาส านัก
พหลโยธิน 
            ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษ  5 ปี คิดเป็นร้อยละ 51.00 
รองลงมาคือ สลากออมสินพิเศษ 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 49.00 มีวตัถุประสงคข์องการซ้ือ คือ โอกาสถูก
รางวลั คิดเป็นร้อยละ 42.00 รองลงมาคือ ออมเงิน คิดเป็นร้อยละ 23.50 เหตุผลในการลงทุนซ้ือ
สลากออมสิน คือ ผลตอบแทนท่ีได้รับเหมาะสมคุม้ค่า คิดเป็นร้อยละ 68.75 รองลงมาคือ ความ
ปลอดภยัของการลงทุน คิดเป็นร้อยละ 18.50 ส าหรับความปลอดภยัในการลงทุนส่วนใหญ่เห็นว่า
สลากออมสินพิเศษ ของธนาคารออมสิน มีความปลอดภยัในการลงทุนมาก คิดเป็นร้อยละ 79.25 
รองลงมาคือ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 20.75 และเห็นวา่มีความเหมาะสมคุม้ค่า คิดเป็นร้อยละ 97.50 
รองลงมาคือ ไม่เหมาะสมคุม้ค่า คิดเป็นร้อยละ 2.50 และมีระดบัความเส่ียงหรือโอกาสเกิดความสูญ
เปล่าจากการลงทุนน้อย คิดเป็นร้อยละ 52.00 รองลงมาคือ ไม่มีความเส่ียง คิดเป็นร้อยละ 48.00 
ตามล าดบั 
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สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยการลงทุน 
ผลการส ารวจระดบัความส าคญัเก่ียวกบัปัจจยัการลงทุนมากท่ีสุดดงัน้ี อนัดบั 1 ดา้นการ

กลบัมาซ้ืออีก ( X  = 4.40) อนัดบัท่ี 2 ดา้นความพึงพอใจ ( X  = 4.36) อนัดบัท่ี 3 ดา้นการบอกต่อ    
( X  = 4.19) อนัดบัท่ี 4 ดา้นการซ้ือ ( X  = 4.13) และอนัดบัท่ี 5 ดา้นสัญญาว่าจะซ้ือ ( X  = 3.25) 
ตามล าดบั 
 
การทดสอบสมมติฐาน  
 ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดต้ั้งสมมติฐานไว ้2 สมติฐาน ดงัน้ี  

สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ 
ธนาคารออมสิน สาขาส านกัพหลโยธิน แตกต่างกนั 

โดยใช ้t-test และ F–test การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) ใน
การทดสอบ จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ 
ธนาคารออมสิน สาขาส านกัพหลโยธินในแต่ละดา้น พบวา่ โดยรวมแลว้ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่าง
กนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ ธนาคารออมสิน สาขาส านกัพหลโยธิน แตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัการลงทุนมีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ 
ธนาคารออมสิน สาขาส านกัพหลโยธิน 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ใช้สถิติ One-way ANOVA โดยก าหนดระดบันยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบว่า โดยรวมแลว้ปัจจยัการลงทุนมีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ ธนาคารออมสิน สาขาส านกัพหลโยธิน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
 
5.3 อภิปรายผลการวจัิย 

จากผลการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหวา่ง 41 – 50 ปี 
มีสถานภาพสมรส มีอาชีพรับราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 15,001 – 
30,000 บาท การศึกษาระดบัปริญญาตรี สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ รัตนาภรณ์  คลงัภกัดี (2554) 
ไดท้  าการศึกษาเร่ือง "ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสลากออมสินพิเศษของลูกคา้ธนาคารออม
สิน เขตศิริราช กรุงเทพมหานคร" ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ



58 
 

ระหว่าง 26-35 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีรายได้ต่อเดือน 
10,000 - 20,000 บาท อาชีพขา้รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ และผลการศึกษาของทองร้อย  รอด
กอง (2558) ได้ท าการศึกษาเร่ือง "ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินของ
ลูกคา้ธนาคารออมสิน เขตกรุงเทพมหานคร" ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มีอายุระหวา่ง 50-59 ปี มีการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทั และมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 15,001 - 20,000 และ 25,001 บาท และโดยรวมแลว้ปัจจยัการลงทุนมีความสัมพนัธ์
กบัการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ ธนาคารออมสิน สาขาส านกัพหลโยธิน อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05    

ส าหรับพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษท่ีธนาคารออมสิน สาขาส านัก
พหลโยธิน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษ 5 ปี มีวตัถุประสงค์
ของการซ้ือ คือ โอกาสถูกรางวลั และออมเงิน ตามล าดบั เหตุผลในการลงทุนซ้ือสลากออมสิน คือ 
ผลตอบแทนท่ีไดรั้บเหมาะสมคุม้ค่า และมีความปลอดภยัในการลงทุนมาก มีความเหมาะสมคุม้ค่า 
และมีระดบัความเส่ียงหรือโอกาสเกิดความสูญเปล่าจากการลงทุนนอ้ย สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของ นายณัฐพงศ์  ศิรธรานนท์ และรองศาสตราจารยส์มพล  ทุ่งหวา้ (2554) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง 
"ปัจจัยในการตัดสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน สาขาอ้อมใหญ่  จังหวดั
นครปฐม" ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคใ์นการซ้ือสลากออมสิน
พิเศษเพื่อการเส่ียงโชค 

ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ โดยรวมแลว้ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ ธนาคารออมสิน สาขาส านกัพหลโยธิน แตกต่างกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และปัจจยัการลงทุนมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสลากออม
สินพิเศษ ธนาคารออมสิน สาขาส านกัพหลโยธิน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาของ วรินดา  แก้วพิจิตร (2556) ได้ท าการศึกษาเร่ือง "ปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือ
สลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน สาขานครชัยศรี จงัหวดันครปฐม" ผลการศึกษาพบว่า 
ลูกคา้ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่างกนัมีปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือแตกต่างกนั และลูกคา้ท่ีมีพฤติกรรม
ในการเลือกซ้ือท่ีแตกต่างกนั มีปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือแตกต่างกนั รวมถึงผลการศึกษาของ
น.ส.จุรีพร  อินทรานุรักษ ์(2554) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง "ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลาก
ออมสินพิเศษ ธนาคารออมสิน สาขาโคดกรวด จ.นครราชสีมา" ผลการศึกษาพบวา่ ผูซ้ื้อสลากออม
สินพิเศษท่ีมีปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์และปัจจยัดา้นพฤติกรรมของผูซ้ื้อสลากฯท่ีแตกต่างกนั มี
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินธนาคารออมสิน สาขาโคดกรวด จ.นครราชสีมา 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ รัตนาภรณ์  
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คลงัภกัดี (2554) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง "ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสลากออมสินพิเศษของ
ลูกคา้ธนาคารออมสิน เขตศิริราช กรุงเทพมหานคร" ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยั
ส่วนประสมการตลาดบริการมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือสลากออมสินพิเศษของลูกคา้
ธนาคารออมสิน 

 
5.4 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาในคร้ังนี้ 
 1. การเลือกลงทุนในสลากออมสินของลูกคา้โดยส่วนมากแล้วก็เพื่อเป็นการออมเงินท่ี
สามารถลุน้รางวลัในการถูกสลากท่ีสามารถสร้างผลตอบแทนไดม้ากกวา่การฝากเงินทัว่ไป ดงันั้น
การมีรางวลัจากสลากท่ีหลากหลายจะช่วยใหผู้ล้งทุนสามารถตดัสินใจไดง่้ายและรวดเร็วยิง่ข้ึน 

2. ปัจจยัส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุน ดงันั้นธนาคารออมสินตอ้งมีความ
เขา้ใจและจดัประเภทลูกค้าให้เหมาะสมเพื่อการออกผลลิตภณัฑ์ท่ีตรงกบักลุ่มลูกคา้และความ
ตอ้งการของลูกคา้ได ้

3. ปัจจยัในการลงทุนของลูกคา้ซ่ึงประกอบดว้ยความพึงพอใจ การซ้ือ การบอกต่อ และการ
กลบัมาซ้ือซ ้ าเป็นปัจจยัส าคญัท่ีธนาคารต้องให้ความส าคญัในบริการกับลูกคา้ โดยมุ่งเน้นการ
พฒันาพนกังานให้มีความสามารถและความรู้ในการท่ีจะเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน และตอบโจทย์
ต่อความตอ้งการของลูกคา้ได ้
 
5.5 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ควรท าการศึกษาในภูมิภาคหรือในพื้นท่ีอ่ืนๆ เพิ่มเติม เพื่อน าผลการศึกษาท่ีไดม้าสร้าง
เป็นแบบจ าลองในการพยากรณ์การลงทุนในสลากออมสินของลูกคา้ได ้

2. อาจท าการศึกษาความตอ้งการผลิตภณัฑ์ทางการเงินในรูปแบบสลากออมทรัพยท่ี์ลูกคา้
ตอ้งการในการศึกษาคร้ังต่อไป เพื่อน าผลการท่ีไดไ้ปสร้างผลิตภณัฑ์ท่ีตรงต่อความตอ้งการของ
ลูกคา้ 
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แบบสอบถามเพ่ือการวจิัย 
ปัจจัยการลงทุนทีม่ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสลากออมสินพเิศษทีธ่นาคารออมสิน  

สาขาส านักพหลโยธิน 
Investment Factors Influencing Buying Decision Government Savings Bank’s Lottery  

At Government Savings Bank at Phaholyothin Office 
 

แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวชิาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  
หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสยาม 

ขอ้มูลของจะถูกน าไปใชเ้ฉพาะทางดา้นการศึกษาคน้ควา้เพื่อประโยชน์ทางดา้นการศึกษาเท่านั้น 
........................................................... 

 
ส่วนที ่1   สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ซ้ือสลากออมสินพิเศษที่ธนาคารออมสิน สาขาส านัก
พหลโยธิน 
ค าช้ีแจง   โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงไปในช่อง  เพยีง 1 ช่อง ตามความเป็นจริง 
 

1. เพศ    1. ชาย    2. หญิง 

2. อายุ   1. ต  ่ากวา่ 20 ปี   2. 21 – 30 ปี 

 3. 31 – 40 ปี    4. 41 – 50 ปี 

 5. 51 – 60 ปี    6. มากกวา่ 60 ปี 

3. สถานภาพ  1. โสด    2. สมรส 

 3. หมา้ย /หยา่ร้าง 

4. อาชีพ   1. นกัศึกษา    2. รับราชการ/ พนกังานรัฐวสิาหกิจ 

 3. บริษทัเอกชน   4. ประกอบธุรกิจส่วนตวั 

 5. อิสระ (Freelance)   6. อ่ืนๆ 
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5. รายได้ต่อเดือน  1. ต  ่ากวา่ 15,000 บาท   2. 15,001 – 30,000 บาท 

 3. 30,001 – 45,000 บาท  4. 45,001 – 60,000 บาท 

 5. 60,001 – 75,000 บาท  5. มากกวา่ 75,000 บาท 

6. ระดับการศึกษา  1. ต  ่ากวา่ปริญญาตรี   2. ปริญญาตรี 

 3. ปริญญาโท    4. ปริญญาเอก 

 
ส่วนที ่2 พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสลากออมสินพเิศษทีธ่นาคารออมสิน สาขาส านักพหลโยธิน 

ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงไปในช่อง  เพยีง 1 ช่อง ตามความเป็นจริง 

 
7. สลากออมสินพิเศษท่ีท่านซ้ือมากท่ีสุดคือประเภทไหน 

 1. สลากออมสินพิเศษ 3 ปี   2. สลากออมสินพิเศษ 5 ปี   

 3. อ่ืนๆ โปรดระบุ................................. 

8. วตัถุประสงคท่ี์ท่านตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ มากท่ีสุด 

 1. อตัราดอกเบ้ีย    2. โอกาสถูกรางวลั 

 3. การเส่ียงโชค    4. ออมเงิน 

 5. เพื่อท าสัญญาค ้าประกนั   6. เพื่อการกูเ้งินจากธนาคาร 

9. ท่านตดัสินใจเลือกลงทุนดว้ยการซ้ือสลากออมสินพิเศษกบัธนาคารออมสิน เพราะเหตุใด 

 1. ความปลอดภยัของการลงทุน  2. ผลตอบแทนท่ีไดรั้บเหมาะสมคุม้ค่า 

 3. ความเส่ียงหรือโอกาสเกิดความสูญเปล่าของการลงทุน 

10. คุณคิดวา่การซ้ือสลากออมสินพิเศษ ของธนาคารออมสิน มีความปลอดภยัในการลงทุน
ระดบัใด 

 1. มาก     2. ปานกลาง 
 3. นอ้ย     4. ไม่ปลอดภยั 

11. ท่านคิดวา่ผลตอบแทนท่ีท่านไดรั้บจากการซ้ือสลากออมสินพิเศษ มีความเหมาะสมคุม้ค่า
หรือไม่ 

 1. เหมาะสมคุม้ค่า    2. ไม่เหมาะสมคุม้ค่า 
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12. ท่านคิดวา่การลงทุนโดยการซ้ือสลากออมสินพิเศษ มีความเส่ียงหรือโอกาสเกิดความสูญ
เปล่าจากการลงทุน อยูใ่นระดบัใด 

 1. มาก     2. ปานกลาง 
 3. นอ้ย     4. ไม่มีความเส่ียง 

 
ส่วนที ่4 ปัจจัยการลงทุน 
ค าช้ีแจง   โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงไปในช่องระดับความส าคัญทีม่ีอทิธิพลต่อการเลือกซ้ือสลาก
ออมสินพเิศษของท่านเพยีงค าตอบเดียว 
 

ข้อ 
ค าถาม 

 

ระดับความส าคัญ 

5 
มาก
ทีสุ่ด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ทีสุ่ด 

 
13 
14 
15 
16 

ด้านความพงึพอใจ 
ราคาของสลากออมสินพิเศษต่อหน่วย 
อตัราผลตอบแทนหรืออตัราดอกเบ้ียท่ีไดรั้บ 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
การใหบ้ริการของพนกังาน 

     

 
17 
18 
19 

ด้านสัญญาว่าจะซ้ือ 
ตดัสินใจซ้ือเลย 
ขอคิดดูก่อน แลว้จึงตดัสินใจซ้ือ 
ขอ้มูลยงัไม่เพียงพอในการตดัสินใจซ้ือ 

     

 
20 
21 
22 

ด้านการซ้ือ 
ซ้ือเพื่อตนเอง 
ซ้ือเพื่อครอบครัว หรือญาติ 
ซ้ือในโอกาสส าคญั/พิเศษ (วนัเกิด, วนัครบรอบ) 
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ข้อ 
ค าถาม 

 

ระดับความส าคัญ 

5 
มาก
ทีสุ่ด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ทีสุ่ด 

 
23 
24 

ด้านการซ้ือ (ต่อ) 
ซ้ือในเทศกาลพิเศษ (วนัปีใหม่, วนัตรุษจีน) 
ซ้ือเพื่อมอบเป็นของขวญั 

     

 
25 
26 
27 

ด้านการบอกต่อ 
บอกต่อครอบครัวหรือญาติ 
บอกต่อเพื่อน 
บอกต่อคนรู้จกั 

     

 
28 
29 
30 

ด้านการกลบัมาซ้ืออกี 
รู้สึกคุม้ค่าท่ีจะลงทุนต่อ 
ตอ้งการการลงทุนท่ีมีความเส่ียงนอ้ย 
พึงพอใจกบัผลตอบแทนท่ีไดรั้บ 

     

 
*** ขอบพระคุณท่ีท่านกรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม *** 
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