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บทที่ 1 
บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา  
  สถานการณ์ปัจจุบนัหน้ีครัวเรือน อาจเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงแนวโนม้การใช้
จ่ายท่ีเพิ่มข้ึน ท าให้ท่ีผ่านมารัฐบาล โดยกระทรวงการคลงัตอ้งมีการออกแนวทางการส่งเสริมการ
ออมทั้งระบบ เพื่อให้ประชาชนตระหนักรู้และเห็นถึงความส าคญัของการบริการการเงิน ให้รู้จกั
ออมและรู้จกัใช้จ่ายอย่างเพียงพอและเหมาะสม ซ่ึงในส่วนน้ีเองเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีช่วยลดปัญหา
หน้ีสินและมีเงินออมเพื่อใชห้ลงัเกษียณอายอุยา่งพอเพียง (ครองขวญั รอดหมวน, 2561)   
  รูปแบบของการออมเงินนั้นมีอยูห่ลายรูปแบบ เช่น เงินฝากประจ า เป็นผลิตภณัฑก์ารเงินท่ี
ออกแบบมาเพื่อการเก็บเงินโดยเฉพาะ เหมาะส าหรับสร้างวินัยทางการออมให้กับเรา ออมใน
กองทุน/หุน้ กองทุนและหุน้เป็นผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บความนิยมมากๆ เพราะสามารถสร้างผลตอบแทน
ไดสู้งกว่าเงินฝากทัว่ไป อีกทั้ง ยงัมีกองทุนและหุ้นหลากหลายตวัท่ีมีความเส่ียงแตกต่างกนั ซ่ึง
สามารถจดัพอร์ตหรือวางแผนการออมเงินในกองทุนและหุ้นได ้ออมเงินในอสังหาริมทรัพย ์เป็น
การซ้ือท่ีดิน ซ้ือบา้น หรือซ้ือทรัพยสิ์นท่ีเป็นอสังหาริมทรัพย ์เพื่อเก็บเป็นทรัพยสิ์นในอนาคต และ
เป็นการเกง็ก าไรในอนาคต ทั้งน้ีตอ้งข้ึนอยูก่บัแต่ละท าเลท่ีตั้งดว้ย  ออมเงินในประกนัชีวิต เป็นการ
ออมเงินส ารองไวเ้พื่อรองรับเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เป็นการออมในรูปแบบของการจ่าย
เบ้ียประกนัให้กบับริษทัประกนัชีวิต โดยบริษทัฯ จะตอ้งจ่ายผลตอบแทนให้กบัผูเ้อาประกนัเม่ือผู ้
เอาประกนัเสียชีวิตหรืออยู่ครบตามสัญญาในกรมธรรมโ์ดยแนวทางในการเลือกการออมเงินนั้น 
ข้ึนอยู่กับปัจจัยของแต่ละบุคคลว่าบุคคลนั้ นสามารถยอมรับความเส่ียงได้มากน้อยเพียงใด 
พฤติกรรมการออมเงินนั้นเป็นอยา่งไร สลากออมสินเป็นอีกทางเลือกหน่ึงในการออมเงิน เพราะมี
ความเส่ียงต ่าและยงัมีสิทธ์ิไดลุ้น้รางวลัอีกดว้ย ทั้งน้ีสถาบนัการเงินก็มีส่วนส าคญัในการตดัสินใจ
ของผูบ้ริโภค (ธนาคารอาคารสงเคราะห์, 2562)  
            สลากออมสิน เป็นการออมทรัพยล์กัษณะพิเศษท่ีธนาคารออมสินใหบ้ริการติดต่อกนัมากวา่ 
60 ปี มีลกัษณะเด่นท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ ไม่เพียงแต่เป็นการสร้างความมัน่คงในอนาคตให้กบัผู ้
ฝากเท่านั้น แต่ยงัสามารถทวีเงินออมของประชาชนท่ีมีโชคให้สูงข้ึน โดยผูฝ้ากมีสิทธ์ิถูกรางวลั
ตามท่ีธนาคารก าหนด สลากออมสินไดอ้อกจ าหน่ายคร้ังแรก ในรูปแบบของ สลากออมสินสามญั 
โดยธนาคารออมสินไดอ้อกให้บริการรับฝากรวมทั้งส้ิน จ านวน 6 งวด ตั้งแต่ พ.ศ.2485 ถึง พ.ศ.
2490 ต่อมาธนาคารไดท้ าการพฒันาปรับปรุง โดยการออกจ าหน่าย สลากออมสินพิเศษ โดยเร่ิม
ให้บริการรับฝากสลากออมสินพิเศษ งวดท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 3 มิถุนายน พ.ศ.2486 จนถึงปัจจุบนั ซ่ึง
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ตลอดระยะเวลา ธนาคารไดป้รับปรุงเง่ือนไข เงินรางวลั ราคา และอายุของสลากออมสินพิเศษ 
เพื่อให้เหมาะสมกบัสภาวะการณ์  การออมเงินในรูปแบบสลากออมสินพิเศษ เป็นการออมเงินท่ีมี
ความเส่ียงต ่า ไม่กินทุนไดรั้บอตัราดอกเบ้ียตามท่ีธนาคารก าหนด และยงัไดลุ้น้รางวลัในแต่ละเดือน
ทั้งส้ิน 36 คร้ังอีกดว้ย โดยอตัราดอกเบ้ียของสลากออมสินพิเศษผูฝ้ากจะไดรั้บตามอตัราท่ีก าหนด  
มีราคาหน่วยละ 50 บาท ก าหนดอายสุลาก 3 ปี  ซ่ึงเม่ือครบก าหนดผูฝ้ากจะไดรั้บคืนเงินตน้พร้อม
ดอกเบ้ียโดยจะโอนเขา้บญัชีเผื่อเรียกอตัโนมติั รางวลัจะออกทุกวนัท่ี 16 ของเดือน (ธนาคารออมสิน, 
2562) 
  จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือสลากออมสินพิเศษ
ของลูกคา้ธนาคารออมสินในเขตธนาคารออมสินภาค 2 กรุงเทพมหานคร เพื่อน าขอ้มูลไปใชเ้ป็น
แนวทางในการบริหารการการจดัการ การให้บริการ การวางแผนกลยุทธ์รวมไปถึงการพฒันา
ผลิตภณัฑส์ลากออมสินพิเศษให้มีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ 
 
1.2 ค าถามการวิจัย  
  1. ปัจจยัส่วนบุคคลของผูซ้ื้อสลากออมสินพิเศษท่ีธนาคารออมสินสาขาสาธรซิต้ี ทาวเวอร์ 
มีลกัษณะอยา่งไร  
  2. ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษท่ีธนาคารออมสิน
สาขาสาธรซิต้ี ทาวเวอร์ มีลกัษณะอยา่งไร    
  3. การตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษท่ีธนาคารออมสินสาขาสาธรซิต้ี ทาวเวอร์ มีลกัษณะ
อยา่งไร    
 
1.3 วตัถุประสงค์ของการวจัิย  
  1. เพื่อส ารวจปัจจยัส่วนบุคคลของผูซ้ื้อสลากออมสินพิเศษท่ีธนาคารออมสินสาขาสาธรซิต้ี    
ทาวเวอร์  
  2. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษของ
ลูกคา้ท่ีธนาคารออมสินสาขาสาธรซิต้ี ทาวเวอร์  
  3. เพื่อศึกษาการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษท่ีธนาคารออมสินสาขาสาธรซิต้ี ทาวเวอร์ 
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1.4 กรอบแนวคดิในการวจัิย 
 การศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษท่ีธนาคารออมสิน
สาขาสาธรซิต้ี ทาวเวอร์ มีกรอบแนวคิดในการท าวิจยัโดยมีการก าหนดตวัแปรอิสระและตวัแปร
ตาม ดงัน้ี    
    ตัวแปรอสิระ         ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

 1. เพศ 

 2. อาย ุ

 3. สถานภาพสมรส 

 4. ระดบัการศึกษา 

 5. อาชีพ 

 6. รายได ้ 
 

ส่วนประสมทางการตลาด 

  1. ผลิตภณัฑ ์ 

  2. ราคา 

  3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

  4. การส่งเสริมการตลาด 

  5. กระบวนการใหบ้ริการ 

  6. ลกัษณะทางกายภาพ 

การตัดสินใจซ้ือสลากออมสินพเิศษที่ 

ธนาคารออมสินสาขาสาธรซิตี ้ทาวเวอร์ 

      1. การรับรู้ปัญหา 

      2. การแสวงหาขอ้มูล 

      3. การประเมินผลทางเลือก 

      4. การตดัสินใจ 

      5. พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 
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1.5 สมมติฐานการวจัิย  
  สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษท่ี
ธนาคารออมสินสาขาสาธรซิต้ี ทาวเวอร์     
  สมมติฐานท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสลากออมสิน
พิเศษท่ีธนาคารออมสินสาขาสาธรซิต้ี ทาวเวอร์  
 
1.6 ขอบเขตในการวิจัย  
 1. ขอบเขตด้านเน้ือหา คือ การศึกษาในคร้ังน้ีท าการศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สลากออมสินพิเศษท่ีธนาคารออมสินสาขาสาธรซิต้ี ทาวเวอร์ จากทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
ประกอบดว้ย แนวคิดและทฤษฎีดา้นปัจจยัส่วนบุคล แนวคิดและทฤษฎีดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
แนวคิดและทฤษฎีด้านส่วนประสมทางการตลาด แนวคิดและทฤษฎีด้านการตดัสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภค และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติม  
  2. ขอบเขตด้านตัวแปร คือ ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ดงัน้ี   
   2.1 ตัวแปรต้น (Independent Variable) ประกอบดว้ย   
  ปัจจยัส่วนบุคคล  
   - เพศ  
    - อาย ุ  
    - สถานภาพสมรส  
    - ระดบัการศึกษา  
    - อาชีพ  
    - รายได ้  
   ส่วนประสมทางการตลาด  
    - ผลิตภณัฑ ์  
     - ราคา  
    - ช่องทางการจดัจ าหน่าย  
    - การส่งเสริมการตลาด  
     - กระบวนการใหบ้ริการ  
     - ลกัษณะทางกายภาพ  
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2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ประกอบดว้ย  
    การตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ  
    - การรับรู้ปัญหา  
         - การแสวงหาขอ้มูล  
         - การประเมินผลทางเลือก  
       - การตดัสินใจ   
         - พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ  

  3. ขอบเขตด้านประชากร คือ ผูซ้ื้อสลากออมสินพิเศษท่ีธนาคารออมสินสาขาสาธรซิต้ี  
ทาวเวอร์  
  4. ขอบเขตด้านพืน้ที่ คือ ธนาคารออมสินสาขาสาธรซิต้ี ทาวเวอร์  
  5. ขอบเขตด้านเวลา คือ ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามและ
สรุปผลการศึกษาระยะเวลา 3 เดือน  
 
1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ   
  สลากออมสินพิเศษ หมายถึง หน่ึงผลิตภณัฑ์ของธนาคารออมสินซ่ึงออกให้แก่ผูฝ้ากเงิน 
โดยเม่ือถูกรางวลัธนาคารจะจ่ายเงินให้แก่ผูฝ้ากตามจ านวนเงินท่ีก าหนด และเม่ือครบก าหนดอายุ
ของสลากจะจ่ายคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย ใหแ้ก่ผูฝ้ากตามจ านวนท่ีก าหนดไว ้ 
 ธนาคาร หมายถึง สถาบันรับฝากเงินจากบุคคลทั่วไป โดยมีการให้ผลตอบแทนเป็น
ดอกเบ้ียแลว้น าเงินนั้นไปปล่อยกูใ้ห้ทั้งรัฐบาลและหน่วยงานเอกชนกู ้และรับผลตอบแทนมาเป็น
ดอกเบ้ียเงินกู ้  
  ลูกค้า หมายถึง ผูท่ี้ซ้ือสลากออมสินพิเศษท่ีธนาคารออมสินสาขาสาธรซิต้ี ทาวเวอร์ 
  ปัจจยัส่วนบุคคล หมายถึง คุณลกัษณะส่วนตวัของกลุ่มตวัอย่าง ประกอบดว้ย เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้  
 พฤติกรรมการซ้ือสลากออมสินพิเศษ หมายถึง การกระท าหรือลกัษณะท่ีแสดงออก เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการ ในรูปแบบการออมและการลงทุน ของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร 
สามารถสังเกตและใช้เคร่ืองมือทดสอบได ้ประกอบด้วย วตัถุประสงค์ในการซ้ือสลากออมสิน 
งบประมาณในการซ้ือเฉล่ียต่อคร้ัง ความถ่ีในการซ้ือเฉล่ียต่อ 1 ปี ระยะเวลาถือครองสลากออมสิน
พิเศษ แหล่งศึกษาขอ้มูลในการซ้ือสลากออมสินพิเศษ  
  ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ หมายถึง ส่ิงท่ีสนองความจ าเป็นและความ
ตอ้งการ เป็นส่ิงท่ีผูข้ายตอ้งมอบใหแ้ก่ผูบ้ริโภคในท่ีน้ีหมายถึงสลากออมสินพิเศษ    
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  ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน ซ่ึงเปรียบเทียบ
ระหวา่งคุณค่า (Value) ของผลิตภณัฑก์บัราคา (Price) ของผลิตภณัฑน์ั้นๆ  
  ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย หมายถึง เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง
กบับรรยากาศส่ิงแวดลอ้มในการน าเสนอบริการใหแ้ก่ลูกคา้ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ในคุณค่า
และประโยชน์ของบริการท่ีน าเสนอ โดยพิจารณาในดา้นท าเลท่ีตั้ง และช่องทางในการน าเสนอ
บริการ ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นส่งเสริมการตลาด หมายถึง เคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความส าคญัใน
การติดต่อส่ือสารให้ผูใ้ช้บริการ โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีแจง้ข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทศันคติและ
พฤติกรรม  
  ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ หมายถึง เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ระเบียบวิธีการและงานปฏิบติัในดา้นการบริการ ท่ีน าเสนอใหก้บัผูใ้ชบ้ริการเพื่อมอบการใหบ้ริการ
อยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว และท าใหลู้กคา้เกิดความประทบัใจ  
  ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพ หมายถึง การแสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะ
ทางกายภาพ การน าเสนอให้ผูบ้ริโภคเห็นเป็นรูปธรรม พยายามสร้างคุณภาพโดยรวมไม่ว่าจะเป็น
ดา้นสถานท่ี การแต่งกาย ความสุภาพอ่อนโดยรวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีลูกคา้ควรจะไดรั้บ  
  การตดัสินใจ หมายถึง การท่ีลูกคา้เลือกซ้ือสินคา้หรือบริการ โดยมีปัจจยัทางการตลาด เช่น 
ราคา คุณภาพผลิตภณัฑ์ การจัดจ าหน่าย หรือการส่งเสริมการขาย โดยใช้กระบวนการในการ
ตดัสินใจ คือการรับรู้ความตอ้งการ การคน้หาขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ 
พฤติกรรมหลงัการซ้ือ  
 
1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

  1. ผูป้ระกอบการสามารถน าขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีคน้พบมาเป็นแนวทางในการ
ขยายฐานกลุ่มลูกคา้เพิ่มมากข้ึน  

2. ผูป้ระกอบการสามารถน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดกลยทุธ์ส่วน
ประสมทางการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
 3. ผูป้ระกอบการสามารถน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดแผนกลยทุธ์และ
แผนการตลาด ใหมี้ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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บทที่ 2 
แนวคดิทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

 

  การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษท่ีธนาคารออมสินสาขา
สาธรซิต้ี ทาวเวอร์ ผูว้ิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องมาเป็นแนวทางใน
การศึกษาดงัน้ี  
  2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล  
 2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค   
  2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัสวนประสมทางการตลาด  
  2.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจ  
  2.5 ประวติัธนาคารออมสิน/สลากออมสินพิเศษ    
  2.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง   
 
2.1 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคล   
  วชิรวชัร งามละม่อม (2558) กล่าวไวว้่า ลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคลถือเป็นความหลากหลาย
และแตกต่างเก่ียวกบับุคคล เช่น เพศ อาย ุสถานภาพ ลกัษณะโครงสร้างของร่างกาย ความอาวโุสใน
การท างาน เป็นต้น โดยจะแสดงถึงความเป็นมาของแต่ละบุคคลจากอดีตถึงปัจจุบัน ซ่ึงความ
แตกต่างและหลากหลายของบุคคลน้ี สามารถบ่งช้ีลกัษณะพฤติกรรมการแสดงออกท่ีแตกต่างกนั 
การตดัสินใจท่ีแตกต่างกนัท่ีมีสาเหตุมา จากความแตกต่างทางดา้นประชากรศาสตร์หรือความ
เป็นมาของบุคคลนัน่เอง  
   1. อาย ุ(Age) นกัการตลาดสามารถใชป้ระโยชน์จากการแบ่งแยกอายขุองผูบ้ริโภคในการ
ก าหนดกลยทุธ์ หรือศึกษาความตอ้งการในสินคา้ของผูบ้ริโภคได ้ศึกษาการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของ 
ผูบ้ริโภค เน่ืองจากผูบ้ริโภคในแต่ละช่วงอายุจะมีความตอ้งการเลือกซ้ือสินคา้ มีความจ าเป็นต่อ
สินคา้ ท่ีแตกต่างกนั หรือบริโภคสินคา้ท่ีแตกต่างกนั เช่น วยัเด็กจะมีความตอ้งการสินคา้ หรือ
บริโภคท่ีต่าง กบัวยัผูสู้งอาย ุเป็นตน้    
  2. เพศ (Sex) ถือเป็นตวัแปรท่ีมีความส าคญัในการแบ่งส่วนตลาด ซ่ึงความแตกต่าง ของเพศ
เป็นตัวแปรส าคญัท่ีบ่งช้ีถึงความต้องการของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกัน เพราะลกัษณะของเพศท่ี 
แตกต่างกนัของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัสามารถอธิบาย และแยกแยะการตอบสนองของผูบ้ริโภคท่ี
แตกต่าง กนัไดค่้อนขา้งชดัเจน เน่ืองจากเพศชาย และเพศหญิงจะมีค่านิยม ความคิด วิธีคิด วิธีการ
ตดัสินใจ และทศันคติท่ีแตกต่างกนัในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้   
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   3. สถานภาพการสมรส (Marital Status) ประเภทของสภาพสมรสจะมีผลต่อการ ตดัสินใจ
ของบุคคล เน่ืองจากวิธีคิด ทศันคติ ความจ าเป็น หรือแนวทางการตดัสินใจ หรือบุคคลท่ีมี อิทธิต่อ
ความคิดของบุคคลจะมีความแตกต่างกนัตามแต่สภาพการสมรส เช่น บุคคลท่ีมีสถานภาพโสด จะมี
อิสระทางความคิด สามารถตดัสินใจไดด้ว้ยตนเองเพียงล าพงั การตดัสินใจต่างๆ ไดอิ้สระและใช ้
เวลานอ้ยกวา่คนท่ีสมรสแลว้ เป็นตน้   
   4. รายได ้การศึกษา และอาชีพ (Income, Education and Occupation) การแบ่งส่วนตลาด
โดยใช้เกณฑ์ดา้นรายไดอ้ย่างเดียว อาจไม่เหมาะสมต่อการศึกษาคลาดคือ รายได้ จะกลายเป็น
ตวัช้ีวดัการมีหรือไม่มีความสามารถในการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค ซ่ึงในความเป็นจริงแลว้ การเลือก
ซ้ือสินคา้อาจจะมาจากรูปแบบของการด ารงชีวิต อาชีพ การศึกษา รสนิยมส่วนตวั เป็นตน้ นกัการ
ตลาดส่วนใหญ่จึงมกัใช้ตวัแปรดา้นรายไดร้วมกบัตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ตวัอ่ืนๆ เพื่อให้ 
สามารถก าหนดเป้าหมายไดช้ดัเจนมากยิง่ข้ึน เช่น กลุ่มรายไดอ้าจเก่ียวขอ้งกบัเกณฑอ์าย ุและอาชีพ 
ร่วมกนั เป็นตน้  
 
2.2 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค  
  Schiffman and Kanuk (1991) กล่าวไวว้่า “พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมท่ี
ผูบ้ริโภคแสดงออกในการแสวงหาส าหรับการซ้ือ การใช ้การประเมินและการจบัจ่ายใชส้อย  ซ่ึง
สินคา้และบริการท่ีเขาคาดหวงัวา่จะท าใหค้วามตอ้งการของเขาไดรั้บความพอใจ”   
   Engle, Blackwell and Miniard (1990) กล่าวไวว้า่ “พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท า
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาให้ไดม้าซ่ึงการบริโภค  และการจบัจ่ายใชส้อยซ่ึงสินคา้และ
บริการ รวมทั้ งกระบวนการตัดสินใจท่ีเกิดข้ึนทั้ งก่อนและหลังการกระท าดังกล่าวด้วย”  
  Solomon (2009) กล่าวไวว้่า “พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer behavior) หมายถึง การ
กระท าของบุคคล ท่ีเก่ียวขอ้งกบั การตดัสินใจเลือก (Select) การซ้ือ (Purchase) การใช ้(Use) และ
การก าจดัส่วนท่ีเหลือ (Dispose) ของสินคา้และบริการต่างๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการและความ
ปรารถนาของตน”   
 
2.3 แนวคดิและทฤษฏีเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด   
  ส่วนประสมทางการตลาด เป็นแนวคิดท่ีส าคญัอย่างหน่ึงทางการตลาดเพราะการบริหาร
การตลาดเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ นักการตลาดจะใช้ส่วนประสมทางการตลาดเป็น
เคร่ืองมือในการพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัตลาดเป้าหมาย จากการคน้ควา้ไดมี้นกัวิชาการหลายท่านได้
ใหค้วามหมายของการตลาดไวด้งัน้ี    
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  Kotler`(1997) กล่าวไว้ว่า “ส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Service 
Marketing Mix) ไวว้่าเป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจท่ีให้บริการซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีแตกต่างสินคา้
อุปโภคและบริโภคทัว่ไป จ าเป็นจะตอ้งใช้ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) 7 อย่าง หรือ 
7P’s” ในการก าหนดกลยทุธ์การตลาดซ่ึงประกอบดว้ย  
  ด้านผลติภัณฑ์ (Product) เป็นส่ิงท่ีสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของมนุษยไ์ดคื้อ ส่ิง
ท่ีผูข้ายต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้ น ๆ 
โดยทัว่ไปแลว้ ผลิตภณัฑ์แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีอาจจบัตอ้งได ้และ ผลิตภณัฑ์ท่ีจบั
ตอ้งไม่ได ้  
  ด้านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ลูกคา้จะเปรียบเทียบระหว่าง
คุณค่า (Value) ของบริการกบัราคา (Price) ของบริการนั้น ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคาลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือ 
ดงันั้น การก าหนดราคาการให้บริการควรมีความเหมาะสมกบัระดบัการให้บริการชดัเจน และง่าย
ต่อการจ าแนกระดบับริการท่ีต่างกนั  
  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศส่ิงแวดลอ้มใน
การน าเสนอบริการใหแ้ก่ลูกคา้ ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการ
ท่ีน าเสนอ ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาในด้านท าเลท่ีตั้ง (Location) และช่องทางในการน าเสนอบริการ 
(Channels)  
  ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotions) กิจกรรมการส่งเสริมการตลาดท่ีนอกเหนือไปจาก
การ โฆษณา การตลาดทางตรง การขายโดยใชพ้นกังานขาย และการประชาสัมพนัธ์ ท่ีจดัข้ึนเป็น
คร้ังคราว เพื่อกระตุน้ความสนใจ 
  ด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซ่ึงตอ้งอาศยัการคดัเลือก การฝึกอบรม การ
จูงใจ เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนัเป็นความสัมพนัธ์
ระหว่างเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการและผูใ้ช้บริการต่าง ๆขององค์กร เจา้หน้าท่ีตอ้งมีความสามารถมี
ทศันคติท่ีสามารถตอบสนองต่อผูใ้ช้บริการ มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหา 
สามารถสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์ร  
  ด้านกายภาพและการน าเสนอ  (Physical Evidence/Environment and Presentation) เป็น
แสดงให้เห็นถึงลกัษณะทางกายภาพแลการน าเสนอให้กบัลูกคา้ให้เห็นเป็นรูปธรรมโดยพยายาม
สร้างคุณภาพโดยรวมทั้งทางดา้ยกายภาพและรูปแบบการใหบ้ริการเพื่อสร้างคุณค่าใหก้บัลูกคา้ 

ด้านกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงานปฏิบติัใน
ดา้นการบริการ ท่ีน าเสนอให้กบัผูใ้ชบ้ริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกตอ้งรวดเร็ว และท าให้
ผูใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ  
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2.4 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการตัดสินใจ  
  คอทเลอร์ Kotler (2012) กล่าวไวว้า่ “ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือเป็นล าดบัขั้นตอนในการ
ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคผา่นกระบวนการ 5 ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ คือ การรับรู้ถึงปัญหา การ
แสวหาขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ ซ่ึงแสดงให้
เห็นวา่กระบวนการซ้ือจริงๆ และมีผลกระทบหลงัจากการซ้ือ” โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
 

 
 

ภาพท่ี 2.1 กระบวนการตดัสินใจซ้ือ  
 ท่ีมา : (Kotler, 2012)  

 
  1. การตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการ (Problem or Need Recognition) ปัญหาเกิดข้ึน
เม่ือบุคคลรู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างสภาพท่ีเป็นอุดมคติ (Ideal) คือ สภาพท่ีเขารู้สึกว่าดีต่อ
ตนเอง และเป็นสภาพท่ีปรารถนากบัสภาพท่ีเป็นอยูจ่ริง (Reality) เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัตนเอง จึงท า
ให้เกิดความตอ้งการท่ีจะเติมในส่วนต่างๆ โดยปัญหาของแต่ละบุคคลนัน่จะมีสาเหตุท่ีแตกต่างกนั 
สรุปไดว้า่ ปัญหาของผูบ้ริโภคอาจเกิดข้ึนจากสาเหตุ ดงัน้ี  
   1.1 ส่ิงของท่ีใชอ้ยูเ่ดิมหมดไป เม่ือส่ิงของเดิมท่ีใชใ้นการแกปั้ญหาเร่ิมหมดลง จึง
เกิดความตอ้งการใหม่จากการขาดหายของส่ิงของเดิมท่ีมีอยู ่ผูบ้ริโภคจึงจ าเป็นตอ้งการหาส่ิงใหม่
มาทดแทน  
    1.2 ผลของการแกปั้ญหาในอดีตน าไปสู่ปัญหาใหม่ เกิดจากการท่ีการใชผ้ลิตภณัฑ์
อยา่งหน่ึงในอดีตอาจก่อใหเ้กิดปัญหาตามมา  
    1.3 การเปล่ียนแปลงส่วนบุคคล การเจริญเติบโตของบุคคลทั้งดา้นวุฒิภาวะและ
คุณวุฒิหรือแมก้ระทัง่การเปล่ียนแปลงในทางลบ เช่น การเจ็บป่วย รวมถึงการเปล่ียนแปลงทาง
กายภาพ การเจริญเติบโตหรือแมก้ระทัง่สภาพทางจิตใจท่ีก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงและความ
ตอ้งการใหม่ๆ  

การรับรู้
ปัญหา

การ
แสวงหา
ขอ้มูล

การ
ประเมินผล
ทางเลือก

การ
ตดัสินใจ

ซ้ือ

พฤติกรรม 
ภายหลงั
การซ้ือ
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    1.4 การเปล่ียนแปลงของสภาพครอบครัว เม่ือมีการเปล่ียนแปลงของสภาพ
ครอบครัว เช่น การแต่งงาน การมีบุตร ท าใหมี้ความตอ้งการสินคา้หรือบริการเกิดข้ึน  
    1.5 การเปล่ียนแปลงของสถานะทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนแปลงของ
สถานะทางการเงินทั้งทางดา้นบวกหรือดา้นลบ ยอ่มส่งผลใหก้ารด าเนินชีวิตเปล่ียนแปลง  
    1.6 ผลจากการเปล่ียนกลุ่มอา้งอิง บุคคลจะมีกลุ่มอา้งอิงในแต่ละวยัแต่ละช่วงชีวิต 
และแต่ละกลุ่มสังคมท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นกลุ่มอา้งอิงจึงเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการ
ตดัสินใจของผูบ้ริโภค   
    1.7 ประสิทธิภาพของการส่งเสริมทางการตลาด เม่ือการส่งเสริมการตลาดต่างๆ  
ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การลด แลก แจก แถม การขายโดยใชพ้นกังานหรือ
การตลาดทางตรงท่ีมีประสิทธิภาพ ก็จะสามารถกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคตระหนักถึงปัญหาและเกิด
ความตอ้งการข้ึนได ้เม่ือผูบ้ริโภคไดต้ระหนกัถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน เขาอาจจะหาทางแกไ้ขปัญหานั้น
หรือไม่ก็ได ้หากปัญหาไม่มีความส าคญัมากนกั คือจะแกไ้ขหรือไม่ก็ได ้แต่ถา้หากปัญหาท่ีเกิดข้ึน
ยงัไม่หายไป ไม่ลดลงหรือกลับเพิ่มข้ึนแล้ว ปัญหานั้นก็จะกลายเป็นความเครียดท่ีกลายเป็น
แรงผลกัดนัใหพ้ยายามแกไ้ขปัญหา ซ่ึงเขาจะเร่ิมหาทางแกไ้ขปัญหาโดยการเสาะหาขอ้มูลก่อน 
 2. การเสาะแสวงหาขอ้มูล (Search for Information)  เม่ือเกิดปัญหา ผูบ้ริโภคก็ตอ้งแสวงหา
หนทางแกไ้ข โดยหาขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการตดัสินใจ จากแหล่งขอ้มูลต่อไปน้ี  
    2.1 แหล่งบุคคล ( Personal Search) เป็นแหล่งข่าวสารท่ีเป็นบุคคล เช่น ครอบครัว 
มิตรสหาย กลุ่มอา้งอิง ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น หรือผูท่ี้เคยใชสิ้นคา้นั้น 
    2.2 แหล่งธุรกิจ ( Commercial Search) คือแหล่งข่าวท่ีได ้ณ จุดขายสินคา้ ร้านคา้
หรือบริษทัท่ีเป็นผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัจ าหน่าย  
   2.3 แหล่งข่าวทัว่ไป ( Public Search) เป็นแหล่งข่าวสารท่ีไดจ้ากส่ือมวลชนต่างๆ 
เช่น โทรทศัน์ วิทย ุรวมถึงการสืบคน้ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต  
    2.4 จากประสบการณ์ของผูบ้ริโภคเอง (Experimental Search) เป็นแหล่งข่าวสารท่ี
ไดรั้บจากการลองสัมผสั ตรวจสอบ การทดลองใชผู้บ้ริโภคบางคนก็ใชค้วามพยายามในการเสาะ
แสวงหาขอ้มูลในการใชป้ระกอบการตดัสินใจซ้ือมากแต่บางคนก็นอ้ย ทั้งน้ี อาจข้ึนอยูก่บัปริมาณ
ของขอ้มูลท่ีเขามีอยูเ่ดิม ความรุนแรงของความปรารถนา หรือความสะดวกในการสืบเสาะหา  
  3. การประเมินทางเลือก ( Evaluation of Alternative) เม่ือผูบ้ริโภค ไดข้อ้มูลจากขั้นตอนท่ี 
2 แลว้ ก็จะประเมินทางเลือกและตดัสินใจเลือกทางท่ีดีท่ีสุด วิธีการท่ีผูบ้ริโภคใชใ้นการประเมิน
ทางเลือกอาจจะประเมิน โดยการเปรียบเทียบขอ้มูลเก่ียวกบัคุณสมบติัของแต่ละสินคา้และคดัสรร
ในการท่ีจะตดัสินใจเลือกซ้ือจากหลากหลายตรายีห่อ้ใหเ้หลือเพียงตรายีห่อ้เดียว อาจข้ึนอยูก่บัความ



12 

เช่ือนิยมศรัทราในตราสินคา้นั้นๆ หรืออาจข้ึนอยู่กบัประสบการณ์ของผูบ้ริโภคท่ีผ่านมาในอดีต
และสถานการณ์ของการตดัสินใจรวมถึงทางเลือกท่ีมีอยูด่ว้ยทั้งน้ี มีแนวคิดในการพิจารณา เพื่อช่วย
ประเมินแต่ละทางเลือก เพื่อใหต้ดัสินใจไดง่้ายข้ึน ดงัต่อไปน้ี  
    3.1 คุณสมบติั (Attributes) และประโยชน์ของสินคา้ท่ีได้รับ (Benefit) คือ การ
พิจารณาถึงผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ และคุณสมบติัของสินคา้ว่า สามารถท าอะไรได้บา้งหรือมี
ความสามารถแค่ไหนผูแ้ต่ละรายจะมองผลิตภณัฑว์า่เป็นมวลรวมของลกัษณะต่างๆ ของผลิตภณัฑ ์
ซ่ึงผูบ้ริโภคจะมองลกัษณะแตกต่างของลกัษณะเหล่าน้ีว่าเก่ียวขอ้งกบัตนเองเพียงใด และเขาจะให้
ความสนใจมากท่ีสุดกบัลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการของเขา  
    3.2 ระดบัความส าคญั (Degree of Importance) คือการพิจารณาถึงความส าคญัของ
คุณสมบติั ( Attribute Importance) ของสินคา้เป็นหลกัมากกวา่พิจารณาถึงความโดดเด่นของสินคา้ ( 
Salient Attributes) ท่ีเราไดพ้บเห็น ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัลกัษณะต่างๆของผลิตภณัฑใ์นระดบั
แตกต่างกนัตามความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของเขา    
    3.3 ความเช่ือถือต่อตรายี่ห้อ (Brand Beliefs) คือการพิจารณาถึงความเช่ือถือต่อ
ยี่ห้อของสินค้าหรือภาพลักษณ์ของสินค้า (Brand Image) ท่ีผูบ้ริโภคได้เคยพบเห็น รับรู้จาก
ประสบการณ์ในอดีต ผูบ้ริโภคจะสร้างความเช่ือในตรายีห่อ้ข้ึนชุดหน่ึงเก่ียวกบัลกัษณะแต่ละอยา่ง
ของตรายีห่อ้ ซ่ึงความเช่ือเก่ียวกบัตรายีห่อ้มีอิทธิพลต่อการประเมินทางเลือกของผูบ้ริโภค  
     3.4 ความพอใจ (Utility Function) คือการประเมินว่า มีความพอใจต่อสินคา้แต่ละ
ยี่ห้อแค่ไหน ผูบ้ริโภคมีทศันคติในการเลือกตรา โดยผูบ้ริโภคจะก าหนดคุณสมบติัผลิตภณัฑ์ท่ีเขา
ตอ้งการแลว้ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบคุณสมบติัของผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการกบัคุณสมบติัของตราต่างๆ
   3.5 กระบวนการประเมิน (Evaluation Procedure) วิธีน้ีเป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีน าปัจจยั
ส าหรับการตดัสินใจหลายตวั เช่น ความพอใจ ความเช่ือถือในยีห่อ้ คุณสมบติัของสินคา้มาพิจารณา
เปรียบเทียบให้คะแนน แลว้หาผลสรุปว่ายี่ห้อใดได้รับคะแนนจากการประเมินมากท่ีสุด ก่อน
ตดัสินใจซ้ือต่อไป   
  4. การตดัสินใจซ้ือ ( Decision Marking)โดยปกติแลว้ผูบ้ริโภคแต่ละคนจะตอ้งการขอ้มูล
และระยะเวลาในการตดัสินใจส าหรับผลิตภณัฑ์แต่ละชนิดแตกต่างกนั คือ ผลิตภณัฑ์บางอย่าง
ตอ้งการขอ้มูลมาก ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการเปรียบเทียบนาน แต่บางผลิตภณัฑผ์ูบ้ริโภคกไ็ม่ตอ้งการ
ระยะเวลาการตดัสินใจนาน  
  5. พฤติกรรมหลงัการซ้ือ ( Post purchase Behavior) หลงัจากมีการซ้ือแลว้ ผูบ้ริโภคจะ
ไดรั้บประสบการณ์ในการบริโภค ซ่ึงอาจจะไดรั้บความพอใจหรือไม่พอใจก็ได ้ถา้พอใจผูบ้ริโภค
ไดรั้บทราบถึงขอ้ดีต่างๆของสินคา้ท าใหเ้กิดการซ้ือซ ้าไดห้รืออาจมีการแนะน าใหเ้กิดลูกคา้รายใหม่ 
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แต่ถา้ไม่พอใจ ผูบ้ริโภคกอ็าจเลิกซ้ือสินคา้นั้นๆในคร้ังต่อไปและอาจส่งผลเสียต่อเน่ืองจากการบอก
ต่อท าใหลู้กคา้ซ้ือสินคา้นอ้ยลงตามไปดว้ย  
 
2.5 ประวัติธนาคารออมสิน/สลากออมสินพเิศษ    
  ธนาคารออมสิน (2562) ธนาคารออมสินได้ถือก าเนิดข้ึนโดยพระราชประสงค์ของ
พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้ เจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 6 ท่ีทรงตระหนกัถึงความส าคญัของการเกบ็รักษา
ทรัพยใ์ห้ปลอดภยัจากโจรผูร้้าย โดยทรงตราพระราชบัญญติัจดัตั้ งคลงัออมสินข้ึน เม่ือวนัท่ี 1 
เมษายน พุทธศกัราช 2456 ดว้ยพระราชปณิธานท่ีจะให้คลงัออมสินเป็นท่ีเก็บรักษาทรัพยสิ์นอย่าง
ปลอดภยั และฝึกฝนให้ราษฎรรู้จกัเก็บออมทรัพยอ์ย่างถูกวิธี ซ่ึงคลงัออมสินไดย้ืนหยดัในการท า
หนา้ท่ีน้ีตลอดมา  โดยไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณจากพระมหากษตัริยแ์ห่งราชวงศจ์กัรีทุกพระองค ์
และอีกหน่ึงหนา้ประวติัศาสตร์ ท่ีจารึกไว ้นัน่คือใน พ.ศ. 2489 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพล อดุลยเดช ไดท้รงโปรดเกลา้ฯให้ยกฐานะคลงัออมสินข้ึนเป็นธนาคารออมสิน โดยทรงตรา
พระราชบญัญติัธนาคารออมสินข้ึน เพื่อรองรับกบัความกา้วหนา้ของกิจการคลงัออมสิน และเปิด
ด าเนินการในรูปแบบธนาคารตั้งแต่เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2490 และในปี พ.ศ. 2509 ยงัทรงพระ
กรุณาโปรดเกลา้ฯ เสด็จพระราชด าเนินมาทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรียพ์ระบาทสมเด็จพระมงกฎุ
เกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 6 และเปิดอาคารส านกังานใหญ่ธนาคารออมสิน ถนนพหลโยธิน ซ่ึงนบัเป็น
พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาท่ีสุดมิได ้อนัยงัความปลาบปล้ืมเป็นลน้พน้เปรียบเสมือนพลงัและ
แรงใจในการท างานของชาวธนาคารออมสินในการท าหน้าท่ีสถาบนัการเงินท่ียืนหยดัเพื่อคนไทย
และน าพาประเทศพฒันาในทุกทางสืบไป    
  ธนาคารออมสิน (2562) สลากออมสินเป็นการออมทรัพยล์กัษณะพิเศษท่ีธนาคารออมสิน
ใหบ้ริการติดต่อกนัมากวา่ 60 ปี มีลกัษณะเด่นท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ ไม่เพียงแต่เป็นการสร้างความ
มัน่คงในอนาคตใหก้บัผูฝ้ากเท่านั้น แต่ยงัสามารถทวีเงินออมของประชาชนท่ีมีโชคใหสู้งข้ึน โดยผู ้
ฝากมีสิทธ์ิถูกรางวลัตามท่ีธนาคารก าหนด   
 

2.6 งานวจิัยที่เกีย่วข้อง  
  กิตติยา ป่ันกลาง (2558) ไดศึ้กษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสิน
พิเศษ ของลูกคา้ธนาคารออมสินในเขตธนาคารออมสินภาค 3 กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจยัพบว่า
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อยูใ่นช่วงอาย ุ21-30 ปี สถานภาพโสด ส่วนใหญ่ระดบั
การศึกษาอยูใ่นช่วงปริญญาตรี มีอาชีพ พนกังานเอกชน/รัฐวิสาหกิจ ซ่ึงมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูใ่น
ระหว่าง 10,001-20,000 บาท วตัถุประสงคใ์นการซ้ือสลากออมสินพิเศษ คือ เพื่อการออมทรัพย ์
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งบประมาณในการซ้ือแต่ละคร้ังโดยเฉล่ียคือ ไม่เกิน 5,000 บาท ความถ่ีในการซ้ือสลากออมสิน
พิเศษเฉล่ียใน 1 ปี คือ 1 คร้ัง/ปี โอกาสในการซ้ือสลากออมสินจะซ้ือเม่ือสะสมเงินได้มากพอ 
ระยะเวลาในการถือครองสลากออมสิน คือ ครบก าหนด 3 ปี แหล่งศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการซ้ือสลาก
ออมสินพิเศษ คือ ส่ืออินเตอร์เน็ต ลูกคา้ให้ความส าคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทาง
การตลาดบริการดา้นกระบวนการให้บริการ ในเร่ือง สลากออมสินมีความถูกตอ้ง ครบถว้น ดา้น
การจดัจ าหน่าย ในเร่ือง การรับรางวลัสลากออมสินพิเศษไดท่ี้ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือโอนเขา้
บญัชีเผื่อเรียกของธนาคารออมสิน ดา้นราคา ในเร่ือง ดอกเบ้ียและเงินรางวลัไม่หกัภาษี  
  วิไลพร ทดัเทียม (2558) ไดศึ้กษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการออมในรูปแบบสลากออม
สินพิเศษ กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน สาขาส านกัพหลโยธิน” ผลการวิจยัพบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อยูใ่นช่วงอาย ุ41-60 ปี สถานภาพโสด ส่วนใหญ่ระดบัการศึกษาอยูใ่นช่วง
ปริญญาตรี มีอาชีพ พนักงาน/ลูกจา้งเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ในระหว่าง 10,000-20,000 
บาท ระยะเวลาในการเป็นลูกคา้ธนาคารออมสิน 1-5 ปี วตัถุประสงคใ์นการซ้ือสลากออมสินพิเศษ 
คือ เพื่อการออมเงิน บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ คือ ตนเอง ความถ่ีใน
การซ้ือสลากออมสินพิเศษเฉล่ียต่อปี คือ 1-5 คร้ัง/ปี มูลค่าท่ีซ้ือสลากออมสินพิเศษเฉล่ียต่อคร้ัง คือ 
ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท ช่องทางในการซ้ือสลาก คือ ซ้ือโดยตรงผา่นหนา้เคาน์เตอร์ธนาคาร 
วิธีการช าระเงินในการซ้ือสลากออมสินพิเศษ คือ เงินสด ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลาก
ออมสินพิเศษ คือ ดา้นภาพลกัษณ์ของธนาคารออมสินในการเป็นสถาบนัการเงินท่ีมัน่คงเพื่อการ
ออม รองลงมาคือ ดา้นมีโอกาสในการถูกรางวลัทุกเดือน และดา้นราคาขายต่อหน่วยของสลาก   
ออมสินมีความเหมาะสม ตามล าดบั 
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บทที่ 3  
วธีิด าเนินการวจิัย 

 
  การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสิน
พิเศษท่ีธนาคารออมสินสาขาสาธรซิต้ี ทาวเวอร์ โดยมีวตัถุประสงคใ์นการวิจยัเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษท่ีธนาคารออมสินสาธรซิต้ี ทาวเวอร์ โดยแบ่งการวิจยั
ส่วนประสมทางการตลาดออกเป็น 6 รูปแบบ คือ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การ
ส่งเสริมการตลาด กระบวนการให้บริการ และลักษณะทางกายภาพ โดยผูว้ิจัยได้ด าเนินการ
ตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี   
  3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
  3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  
  3.3 วิธีสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  
  3.4 วิธีด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  
  3.5 วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ ลูกคา้ธนาคารออมสินสาขาสาธรซิต้ี ทาวเวอร์ ลูกคา้
ท่ีซ้ือสลากออมสินพิเศษกบัธนาคารออมสิน  
  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั เน่ืองจากผูว้ิจยัไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอนของผูท่ี้ซ้ือสลาก  
ออมสินพิเศษท่ีธนาคารออมสินสาขาสาธรซิต้ี ทาวเวอร์ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงใช้การเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
โดยการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณของคอแครน W.G.cochran, (1953) 
เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน โดยใชสู้ตรดงัน้ี   
 

n = 
p(1-p)Z2

e2  

 
     n = แทนจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
   p = แทนสดัส่วนของประชากรท่ีผูว้ิจยัตอ้งการสุ่ม   
   e = ระดบัความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งท่ียอมใหเ้กิดข้ึนได ้
   Z = ค่า Z ท่ีระดบัความเช่ือมัน่หรือระดบันยัส าคญั 
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   (โดยผูว้จิยัใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 มีค่า Z=1.96) 
 
 แทนค่าสูตร   n = 0.5 (1-0.5)+1.962 

          0.052 
      n = 384.16 หรือ 385 ตวัอยา่ง  
 
  ดงันั้นผูว้จิยัไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 385 ตวัอยา่ง แต่เพื่อความแม่นย  าผูว้จิยัจึงเกบ็ตวัอยา่ง
จ านวน 400 ตวัอยา่ง 
 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  การวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชเ้คร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการ 
ตัดสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิ เศษท่ีธนาคารออมสินสาขาสาธรซิต้ี  ทาวเวอร์โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ  
  ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ยค าถาม ดา้นเพศ ดา้นอายุ 
ดา้นอาชีพ ดา้นระดบัการศึกษา ดา้นรายได ้และดา้นสถานภาพ เป็นแบบเลือกตอบค าถามไดเ้พียง
ขอ้เดียว  
  ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษท่ีธนาคาร
ออมสินสาขาสาธรซิต้ี ทาวเวอร์ ประกอบด้วย วตัถุประสงค์ในการซ้ือสลากออมสินพิเศษ 
งบประมาณในการซ้ือเฉล่ียต่อคร้ัง ความถ่ีในการซ้ือเฉล่ียต่อ 1 ปี ระยะเวลาถือครองสลากออมสิน
พิเศษ และแหล่งศึกษาขอ้มูลในการซ้ือสลากออมสินพิเศษ เป็นแบบเลือกตอบค าถามไดเ้พียงขอ้
เดียว  
  ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ 
ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ดา้น
ลกัษณะทางกายภาพ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)   
 ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกับการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษท่ีธนาคารออมสิน       
สาขาสาธรซิต้ี ทาวเวอร์ ประกอบดว้ย การรับรู้ปัญหา การแสวงหาขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก 
การตดัสินใจ พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
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3.3 วธีิสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  ผูว้ิจยัสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยมีวิธี ดงัน้ี  
  1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก
ซ้ือสลากออมสินพิเศษท่ีธนาคารออมสินสาขาสาธรซิต้ี ทาวเวอร์ โดยการน ากรอบแนวคิดของการ
วิจยัมาใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม  
  2. สร้างแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ส่วนท่ี 2  
พฤติกรรมการซ้ือสลากออมสินพิเศษ ส่วนท่ี 3 ส่วนประสมทางการตลาด ส่วนท่ี 4 การตดัสินใจซ้ือ
สลากออมสินพิเศษ  
  3. น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อตรวจแบบสอบถามใหค้รอบคลุม
ในทุกประเดน็ ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัและน ามาปรับปรุงแกไ้ข  
  4. น าแบบสอบถามท่ีแกไ้ขเรียบร้อยแลว้มาทดลองใช ้(Pretest) กบักลุ่มตวัอยา่งไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอย่างในงานวิจยั จ านวน 40 คน และน าขอ้มูลมาหาค่าความเช่ือมัน่ โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาของ ครอนบาค (Cronbachalpha Coefficient)  
  5. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการทดลองใชแ้ละแกไ้ขแลว้ น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นคร้ัง
สุดทา้ย เพื่อตรวจสอบและใหค้ าแนะน าเก่ียวกบัการจดัท าฉบบัสมบูรณ์ ส าหรับน าไปใชใ้นการเกบ็
รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งต่อไป  
 
3.4 วธีิด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  การด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลงานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสลาก
ออมสินพิเศษท่ีธนาคารออมสินสาขาสาธรซิต้ี ทาวเวอร์ โดยผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
กบังานวิจยั เพื่อน ามาวิเคราะห์จาก 3 แหล่ง ดงัน้ี  
  1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผูว้ิจยัไดท้ าการแจกแบบสอบถามใหก้บัลูกคา้กลุ่มตวัอยา่ง
จ านวน 400 ราย โดยใชว้ิธีเก็บรวบรวมขอ้มูลจากลูกคา้ท่ีซ้ือสลากออมสินพิเศษท่ีธนาคารออมสิน
สาขาสาธรซิต้ี ทาวเวอร์   
  2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ด าเนินการค้นควา้และเก็บรวบรวมข้อมูลแนวคิด 
ทฤษฎี และเอกสารการวิจยั ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต และวารสารต่างๆ   
 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล ใช้การสุ่มตวัอย่างดว้ยวิธีเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
โดยเกบ็เฉพาะผูท่ี้ตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษท่ีธนาคารออมสินสาขาสาธรซิต้ี ทาวเวอร์  
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3.5 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
   ผูว้ิจยัตรวจสอบขอ้มูลในแบบสอบถามท่ีไดจ้ากการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง 400 คน 
แลว้น ามาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ   
  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล   
  1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statics) โดยใชส้ถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean)  
  2.  การเปรียบเทียบระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนักบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษ โดยใชส้ถิติ (One Way ANOVA)  
  3. การทดสอบความสมัพนัธ์ของตวัแปรทั้งสองตวัแปรไดแ้ก่ ตวัแปรดา้นพฤติกรรมการซ้ือ
สลากออมสินพิเศษ และตวัแปรดา้นส่วนประสมทางการตลาด โดยใชส้ถิติไค-สแควร์ (Chi-Square) 
  
     

X2= ∑
(Oi -Ei)2

Ei

n

i=1

 

 
   X2 แทนค่าไคสแควร์ 
    Oij  แทนค่าความถ่ีท่ีไดจ้ากการทดลองปฏิบติั 
    Eij  แทนค่าความถ่ีท่ีคิดวา่ควรจะเป็นหรือตามทฤษฏี 
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บทที่ 4  
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 ผลจากการตอบแบบสอบถาม ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษท่ี
ธนาคารออมสินสาขาสาธรซิต้ี ทาวเวอร์ ใช้แบบสอบถามเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน และไดรั้บแบบสอบถามกลบัมาจ านวน 400 ชุด คิดเป็นร้อยละ 
100 ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป และจดัเรียงล าดบัการวิเคราะห์ดงัน้ี 
 4.1 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม โดยแจงแจงความถ่ี 
และหาค่าร้อยละ 
  4.2 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษท่ีธนาคารออม
สินสาขาสาธรซิต้ี ทาวเวอร์ และหาค่าร้อยละ 
 4.3 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออม
สินพิเศษท่ีธนาคารออมสินสาขาสาธรซิต้ี ทาวเวอร์  
 4.4 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษท่ีธนาคารออมสินสาขาสา
ธรซิต้ี ทาวเวอร์  
  4.5 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั 
 
4.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล 
ตารางท่ี 4.1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งตามลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคล 
ลกัษณะทางข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ   
          ชาย 218 54.5 
          หญิง 182 45.5 
2. อาย ุ   
          อายไุม่เกิน 20 ปี 0 0 
          อาย ุ21-30 ปี 109 27.3 
          อาย ุ31-40 ปี 105 26.3 
          อาย ุ41-50 ปี 53 13.3 
          อาย ุ51-60 ปี 107 26.8 
          อาย ุ60 ปีข้ึนไป 26 6.5 
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ลกัษณะทางข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
3. สถานภาพ   
          โสด 180 45.0 
           สมรส 189 47.3 
           หมา้ย 9 2.3 
           อยา่ร้าง 22 5.5 
4. ระดบัการศึกษา   
          ต ่ากวา่ปริญญาตรี 25 6.3 
          ปริญญาตรี 200 50.0 
           สูงกวา่ปริญญาตรีข้ึนไป 175 43.8 
5. อาชีพ   
          นกัเรียน/นกัศึกษา 7 1.8 
          พอ่บา้น/แม่บา้น 18 4.5 
          ชา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 207 51.8 
          พนกังานบริษทัเอกชน 79 19.8 
          เจา้ของกิจการ/อาชีพอิสระ 89 22.3 
6. รายได ้   
          รายไดน้อ้ยกวา่ 10,000 บาท 6 1.5 
          รายได ้10,001-20,000 บาท 56 14.0 
          รายได ้20,001-30,000 บาท 170 42.5 
          รายไดม้ากกวา่ 30,001 บาทข้ึนไป 168 42.0 

รวม 400 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.1 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มากกวา่เพศหญิงมีอายอุยูใ่นช่วง 
51-60 ปี มีสถานภาพสมรส ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพขา้ราชการ/
พนกังานรัฐวิสาหกิจ และส่วนใหญ่มีรายได ้20,001-30,000 บาท ตามล าดบั 
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4.2 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษที่ธนาคารออมสินสาขา
สาธรซิตี ้ทาวเวอร์ 
ตารางท่ี 4.2 จ านวนและค่าร้อยละของวตัถุประสงคใ์นการซ้ือสลากออมสินพิเศษ 
ความถี ่ จ านวน ร้อยละ 
เพื่อการออม 222 55.5 
เพื่อการเส่ียงโชค 125 31.3 
เพื่อรับผลตอบแทนท่ีแน่นอน 49 12.2 
เพื่อเป็นของขวญั 4 1.0 

รวม 400 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.2 พบว่าวตัถุประสงค์ในการซ้ือสลากออมสินพิเศษ ส่วนใหญ่ซ้ือเพื่อการ
ออม คิดเป็นร้อยละ 55.5 รองลงมา เพื่อการเส่ียงโชค คิดเป็นร้อยละ 31.3 และนอ้ยท่ีสุดซ้ือเพื่อเป็น
ของขวญั คิดเป็นร้อยละ 1.0 ตามล าดบั  
 
ตารางท่ี 4.3 จ านวนและค่าร้อยละของงบประมาณในการซ้ือสลากออมสินพิเศษต่อคร้ัง 
ความถี ่ จ านวน ร้อยละ 
งบประมาณไม่เกิน 10,000 บาท 217 54.3 
งบประมาณ 10,001-50,000 บาท  106 26.5 
งบประมาณ 50,0001-100,000 บาท 29 7.2 
งบประมาณ 100,001 บาทข้ึนไป 48 12.0 

รวม 400 100.0 
 

 จากตารางท่ี 4.3 พบว่าจ านวนและค่าร้อยละงบประมาณในการซ้ือสลากออมสินพิเศษต่อ
คร้ัง ส่วนใหญ่งบประมาณไม่เกิน 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.3 รองลงมามีงบประมาณ 10,001-
50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.5 และนอ้ยท่ีสุด งบประมาณ 50,0001-100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
7.2 ตามล าดบั     
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ตารางท่ี 4.4 จ านวนค่าร้อยละของความถ่ีในการซ้ือสลากออมสินพิเศษเฉล่ีย 1 ปี  
ความถี ่ จ านวน ร้อยละ 
เฉล่ีย 1 คร้ัง/ปี 274 68.5 
เฉล่ีย 2-3 คร้ัง/ปี 82 20.5 
เฉล่ียมากกวา่ 3 คร้ัง/ปี 44 11.0 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.4 พบว่าความถ่ีในการซ้ือสลากออมสินพิเศษเฉล่ีย 1 ปี ส่วนใหญ่ซ้ือเฉล่ีย 1 
คร้ัง/ปี คิดเป็นร้อยละ 68.5 รองลงมามีความถ่ีในการซ้ือสลากออมสินพิเศษเฉล่ีย 2-3 คร้ัง/ปี  คิดเป็น
ร้อยละ 20.5 และน้อยท่ีสุดซ้ือสลากออมสินพิเศษเฉล่ียมากกว่า 3 คร้ัง/ปี คิดเป็นร้อยละ 11.0 
ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 4.5 จ านวนและค่าร้อยละของระยะเวลาถือครองสลากออมสินพิเศษ 
ความถี ่ จ านวน ร้อยละ 
ระยะเวลาถือครองนอ้ยกวา่ 3 เดือน 27 6.8 
ระยะเวลา 1 ปี 104 26.0 
ระยะเวลา 2 ปี 25 6.2 
ครบก าหนด 3 ปี 244 61.0 

รวม 400 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.5 พบว่าระยะเวลาถือครองสลากออมสินพิเศษ ส่วนใหญ่ถือครองครบ

ก าหนด 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 61.0 รองลงมา ถือครองสลากออมสินพิเศษระยะเวลา 1 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 26.0และนอ้ยท่ีสุดท่ีถือครองสลากออมสินพิเศษ คือ ระยะเวลา 2 ปี คิดเป็นร้อยละ 6.2 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.6 จ านวนและค่าร้อยละของแหล่งขอ้มูลในการซ้ือสลากออมสินพิเศษมาจากแหล่งใด 
ความถี ่ จ านวน ร้อยละ 
ญาติหรือเพื่อน 90 22.5 
ส่ือวิทย/ุโทรทศัน์ 22 5.5 
หนงัสือพิมพ/์วารสาร/นิตยสาร/แผน่พบั 19 4.8 
อินเตอร์เน็ต 
เจา้หนา้ท่ีธนาคารออมสิน 

86 
183 

21.5 
45.7 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ส่วนใหญ่แหล่งขอ้มูลในการซ้ือสลากออมสินพิเศษมาจากเจา้หนา้ท่ี
ธนาคารออมสิน คิดเป็นร้อยละ 45.7 รองลงมา แหล่งขอ้มูลในการซ้ือสลากออมสินพิเศษมาจาก 
ญาติหรือเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 22.5 และน้อยท่ีสุดคือแหล่งข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์/วารสาร/
นิตยสาร/แผน่พบั คิดเป็นร้อยละ 4.8 ตามล าดบั  
 
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซ้ือ 
สลากออมสินพเิศษที่ธนาคารออมสินสาขาสาธรซิตี ้ทาวเวอร์   
ตารางท่ี 4.7  ค่า เฉลี่ยของส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจ ซ้ือ
สลากออมสินพิเศษท่ีธนาคารออมสินสาขาสาธรซิต้ี ทาวเวอร์   
ส่วนประสมทางการตลาด x̅ S.D. ระดับความพงึพอใจ 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.22 0.616 มากท่ีสุด 
2. ดา้นราคา 4.18 0.731 มาก 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 4.08 0.722 มาก 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 4.10 0.684 มาก 
5. ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 4.18 0.439 มาก 
6. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 4.04 0.638 มาก 

รวม 4.13 0.638 มาก 
 
จากตารางท่ี 4.7 พบว่าผูซ้ื้อสลากออมสินพิเศษท่ีธนาคารออมสินสาขาสาธรซิต้ี ทาวเวอร์ 

ให้ความส าคญัต่อส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (x̅ = 4.13 , 
S.D. = 0.638) เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละดา้นพบว่าผูซ้ื้อสลากออมสินพิเศษให้ความส าคญั
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ดา้นผลิตภณัฑม์ากท่ีสุด (x̅ = 4.22, S.D. = 0.616) รองลงมาใหค้วามส าคญัดา้นราคา  (x̅ = 4.18 , S.D. 

= 0.731) และดา้นกระบวนการใหบ้ริการ (x̅ = 4.18, S.D. = 0.439) และผูซ้ื้อใหค้วามส าคญันอ้ยท่ีสุด คือ 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (x̅ = 4.04 , S.D. = 0.638) ตามล าดบั   
 

4.4 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษที่ธนาคารออมสินสาขาสาธรซิตี้ 
ทาวเวอร์    
ตารางท่ี 4.8 ค่าเฉล่ียของการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษท่ีธนาคารออมสินสาขา  สาธรซิต้ี    
ทาวเวอร์ 

การตัดสินใจซ้ือสลากออมสินพเิศษ �̅� S.D. ระดับความพงึพอใจ 
1. การรับรู้ปัญหา 4.13 0.585 มาก 
2. การแสวงหาขอ้มูล 4.07 0.790 มาก 
3. การประเมินผลทางเลือก 4.17 0.528 มาก 
4. การตดัสินใจ 4.09 0.796 มาก 
5. พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 4.09 0.645 มาก 

รวม 4.11 0.669 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.8 พบว่าผูซ้ื้อสลากออมสินพิเศษท่ีธนาคารออมสินสาขาสาธรซิต้ี ทาวเวอร์ 
ให้ความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (x̅ = 4.11, S.D. 
=0.669) เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละดา้นพบวา่ ผูซ้ื้อสลากออมสินพิเศษใหค้วามส าคญัต่อการ
ประเมินผลทางเลือกมากท่ีสุด (x̅ = 4.17, S.D. = 0.5.28) รองลงมาคือการรับรู้ปัญหา (x̅ = 4.13 , 
S.D. = 0.585) และผูซ้ื้อให้ความส าคญันอ้ยท่ีสุด คือ การแสวงหาขอ้มูล  (x̅ = 4.07, S.D. = 0.790) 
ตามล าดบั  
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4.5 ผลการทดสอบสมมติฐานการวจิัย  
สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษท่ีธนาคาร
ออมสินสาขาสาธรซิต้ี ทาวเวอร์ 
  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ อายุ และสถานภาพสมรส มีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษท่ีธนาคารออมสินสาขาสาธรซิต้ี ทาวเวอร์ ในดา้นการรับรู้ และการ
ตดัสินใจ ส่วนระดบัการศึกษา มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษท่ีธนาคาร
ออมสินสาขาสาธรซิต้ี ทาวเวอร์ ในดา้นการตดัสินใจ ส่วนอาชีพ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ
ซ้ือสลากออมสินพิเศษท่ีธนาคารออมสินสาขาสาธรซิต้ี    ทาวเวอร์ ในดา้นการรับรู้ ส่วนรายได ้มี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษท่ีธนาคารออมสินสาขาสาธรซิต้ี ทาวเวอร์ ใน
ดา้นการตดัสินใจ จากผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานไดด้งั
ตารางท่ี 4.9 
 
ตารางท่ี 4.9 สรุปผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัการตดัสินใจซ้ือสลาก
ออมสินพิเศษท่ีธนาคารออมสินสาขาสาธรซิต้ี ทาวเวอร์ 

ปัจจัยส่วน
บุคคล 

การตัดสินใจซ้ือสลากออมสินพเิศษที่ธนาคารออมสินสาขาสาธรซิตี ้ทาวเวอร์ 

การรับรู้
ปัญหา 

การ
แสวงหา
ข้อมูล 

การ
ประเมินผล
ทางเลือก 

การ
ตัดสินใจ 

พฤติกรรม
ภายหลงัการซ้ือ 

เพศ .033* .379 .349 .023* .329 

อาย ุ .028* .286 .183 .032* .119 

สถานภาพ
สมรส 

.020* .696 .071 .000* .567 

ระดบัการศึกษา .201 .278 .050 .000* .505 

อาชีพ .002* .384 .918 .555 .779 

รายได ้ .737 .949 .726 .019* .328 

หมายเหตุ : ระดบันยัส าคญั *p < 0.05 
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สมมติฐานที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษท่ี
ธนาคารออมสินสาขาสาธรซิต้ี ทาวเวอร์  
  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด กระบวนการให้บริการ และลกัษณะทางกายภาพ มี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษท่ีธนาคารออมสินสาขาสาธรซิต้ี ทาวเวอร์ ใน
ด้าน การรับรู้ปัญหา การแสงหาขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจ และพฤติกรรม
ภายหลงัการซ้ือ จากผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานไดด้งั
ตารางท่ี 4.10 
 
ตารางท่ี 4.10 สรุปผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาดกบัการตดัสินใจ
ซ้ือสลากออมสินพิเศษท่ีธนาคารออมสินสาขาสาธรซิต้ี ทาวเวอร์ 

ส่วนประสมทาง
การตลาด 

การตัดสินใจซ้ือสลากออมสินพเิศษที่ธนาคารออมสินสาขาสาธรซิตี ้ทาวเวอร์ 

การรับรู้
ปัญหา 

การ
แสวงหา
ข้อมูล 

การ
ประเมินผล
ทางเลือก 

การตัดสินใจ 
พฤติกรรม

ภายหลงัการซ้ือ 

ผลิตภณัฑ ์ .000* .000* .000* .000* .000* 

ราคา .000* .000* .000* .034* .000* 

ช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

.000* .000* .000* .005* .000* 

การส่งเสริมการตลาด .000* .000* .000* .001* .000* 

กระบวนการ
ใหบ้ริการ 

.000* .000* .000* .000* .001* 

ลกัษณะทางกายภาพ .000* .000* .000* .000* .015* 

หมายเหตุ : ระดบันยัส าคญั *p < 0.05 
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บทที่ 5 
    สรุปผลการวจิัย อภิปลายและข้อเสนอแนะ 
   
  จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษท่ีธนาคารออมสินสาขา  
สาธรซิต้ี ทาวเวอร์ ซ่ึงสรุปผลการวิจยัและอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

5.1 สรุปผลการวจัิย 

 1. ปัจจยัท่ีส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษท่ีธนาคารออมสินสาขา
สาธรซิต้ี ทาวเวอร์  
   ผลการวิจยัพบว่า ผูซ้ื้อสลากออมสินพิเศษส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 218 คน 
คิดเป็นร้อยละ 54.5 มีอายุระหว่าง 21-30 ปี จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.3 และพบว่ามี
สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 47.3 มีระดบัการศึกษา ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 50 ประกอบ
อาชีพชา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 51.8 มีรายได้ 20,001-30,000 
บาท จ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลซ่ึงประกอบดว้ย เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพและรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สลากออมสินพิเศษท่ีธนาคารออมสินสาขาสาธรซิต้ี ทาวเวอร์  
  2. ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษท่ี
ธนาคารออมสินสาขาสาธรซิต้ี ทาวเวอร์   
   ผลการวิจยัพบว่า ผูซ้ื้อสลากออมสินพิเศษท่ีธนาคารออมสินสาขาสาธรซิต้ี ทาว
เวอร์ ใหค้วามส าคญัต่อส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.13 เม่ือพจิารณารายละเอียดในแต่ละดา้นพบวา่ผูซ้ื้อสลากออมสินพิเศษใหค้วามส าคญัดา้น
ผลิตภณัฑม์ากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.22 รองลงมาให้ความส าคญัดา้นราคาและดา้นกระบวนการ
ให้บริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.18 และผูซ้ื้อให้ความส าคญันอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04 ตามล าดบั  
  3. การตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษท่ีธนาคารออมสินสาขาสาธรซิต้ี ทาวเวอร์  
   ผลการวิจยัพบว่า พบว่า ผูซ้ื้อสลากออมสินพิเศษท่ีธนาคารออมสินสาขาสาธรซิต้ี 
ทาวเวอร์ ใหค้วามส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.11 เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละดา้นพบวา่ ผูซ้ื้อสลากออมสินพิเศษใหค้วามส าคญัต่อ
การประเมินผลทางเลือกมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17 รองลงมาคือการรับรู้ปัญหา มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ4.13 และผูซ้ื้อให้ความส าคัญน้อยท่ีสุด คือ การแสวงหาข้อมูล มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.07 
ตามล าดบั 
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

 1. ผูซ้ื้อสลากออมสินพิเศษท่ีธนาคารออมสินสาขาสาธรซิต้ี ทาวเวอร์ ให้ความส าคญัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษท่ีธนาคารออมสินสาขาสาธรซิต้ี 
ทาวเวอร์ อยู่ในระดับมาก ทั้ งน้ีเพราะก่อนท่ีผูซ้ื้อสลากออมสินพิเศษจะตัดสินใจซ้ือจะต้องมี
การศึกษาคน้หาขอ้มูล  ประเมินทางเลือกนั้น ผูซ้ื้อสลากออมสินพิเศษให้ความส าคญักบัผลิตภณัฑ์
ของธนาคาร การก าหนดราคาขายของสลากออมสินพิเศษ ท่ีมีความเหมาะสม สถานท่ีในการจดั
จ าหน่ายมีหลายสาขา มีการส่งเสริมการตลาด เช่น การลุ้นรางวัลพิเศษ รถยนต์ ทองค า  มี
กระบวนการให้บริการท่ีรวดเร็ว รวมไปถึงลกัษณะทางกายภาพ เช่น บรรยากาศภายในธนาคารมี
ความสะอาด มีท่ีนัง่ส าหรับรอรับบริการอยา่งเพียงพอ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (Kotler, 2012) กล่าวไวว้่า 
ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือเป็นล าดบัขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคผ่านกระบวนการ 5 
ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ คือ การรับรู้ถึงปัญหา การแสวงหาขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก การ
ตัดสินใจซ้ือ และพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ากระบวนการซ้ือจริงๆ และมี
ผลกระทบหลงัจากการซ้ือ  
  2. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ มี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษท่ีธนาคารออมสินสาขาสาธรซิต้ี ทาวเวอร์ 
ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการตดัสินใจในการซ้ือสลากออมสินพิเศษย่อมแตกต่างกัน ส่วนผูท่ี้มีอายุ
ต่างกนั ย่อมมีการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษแตกต่างกนัออกไป ส่วนผูท่ี้มีอายุต่างกนั ย่อมมี
การตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษท่ีเปล่ียนไปตามการแสวงหาขอ้มูลและประสบการณ์ของการ
ด ารงชีวิต ส่วนสถานภาพท่ีต่างกนั ย่อมมีพฤติกรรมและการตดัสินใจท่ีแตกต่างกนั ส่วนระดบั
การศึกษาท่ีต่างกนั ย่อมมีการรับรู้ท่ีแตกต่างกนั ส่วนอาชีพท่ีต่างกนัย่อมมีแนวคิดและค่านิยมของ
การตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษแตกต่างกนัออกไปตามอาชีพท่ีประกอบอยู ่และผูซ้ื้อสลากออม
สินพิเศษท่ีมีรายไดสู้งยอ่มมีการตดัสินในในการซ้ือสลากออมสินพิเศษท่ีแตกต่างกบัผูมี้รายไดน้อ้ย
ท่ีตอ้งพิจารณาในการซ้ือสลากออมสินมากกว่า ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด (วชิรวชัร งามละม่อม, 
2558) กล่าวไวว้า่ ลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคลถือเป็นความหลากหลายและแตกต่างเก่ียวกบับุคคล เช่น 
เพศ อาย ุสถานภาพ ลกัษณะโครงสร้างของร่างกาย ความอาวโุสในการท างาน เป็นตน้ โดยจะแสดง
ถึงความเป็นมาของแต่ละบุคคลจากอดีตถึงปัจจุบนั ซ่ึงความแตกต่างและหลากหลายของบุคคลน้ี 
สามารถบ่งช้ีลกัษณะพฤติกรรมการแสดงออกท่ีแตกต่างกนั การตดัสินใจท่ีแตกต่างกนัท่ีมีสาเหตุมา 
จากความแตกต่างทางดา้นประชากรศาสตร์หรือความเป็นมาของบุคคลนัน่เองและยงัสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ กิตติยา ป่ันกลาง (2558) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสิน
พิเศษ ของลูกคา้ธนาคารออมสินในเขตธนาคารออมสินภาค 3 กรุงเทพมหานครพบว่า เพศ อายุ 
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สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสิน
พิเศษ ของลูกคา้ธนาคารออมสินในเขตธนาคารออมสินภาค 3 กรุงเทพมหานคร   
  3. จากผลการวิเคราะห์พบว่า การตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษท่ีธนาคารออมสินสาขา
สาธรซิต้ี ทาวเวอร์ไดแ้ก่ การรับรู้ปัญหา การแสวงหาขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจ 
และพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษท่ีธนาคาร
ออมสินสาขาสาธรซิต้ี ทาวเวอร์ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากปัจจยัทางการตลาดซ่ึงถือว่าเป็นปัจจยัท่ีช่วย
กระตุน้ให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความตอ้งการซ้ือสลากออมสินพิเศษและการใชบ้ริการ หรืออาจกล่าวได้
ว่า ส่ิงกระตุน้ทางการตลาดเป็นมูลเหตุจูงใจให้เกิดการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษและการใช้
บริการ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ กิตติยา ป่ันกลาง (2558) ท่ีได้กล่าวว่า ส่วนประสมทาง
การตลาดถือว่าเป็นส่ิงกระตุน้หรือส่ิงเร้าทางการตลาดท่ีกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือและ
ความพึงพอใจในการใชบ้ริการ  
 
5.3 ข้อเสนอแนะ  
  จากผลการศึกษาพบวา่ผูซ้ื้อสลากออมสินพิเศษมีการตดัสินใจซ้ือเพราะดา้นผลิตภณัฑม์าก
ท่ีสุด ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงควรมีการวางแผนและก าหนดกลยุทธ์การออกแบบผลิตภณัฑ์ การ
ก าหนดระยะเวลาในการรับฝาก ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงการ
ประชาสัมพนัธ์ ในเร่ืองของเกณฑ์การถอนสลากก่อนครบก าหนดอายุ และการใช้สลากออมสิน
พิเศษเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัในการกูเ้งินกบัธนาคารออมสิน เพื่อเป็นทางเลือกให้กบัลูกคา้ท่ีมี
ความจ าเป็นในการรักษาสภาพคล่องและหมุนเวียนค่าใชจ่้าย 
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แบบสอบถามเพ่ือการวจิัย 
แบบสอบถามเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษท่ี 

ธนาคารออมสินสาขาสาธรซิต้ี ทาวเวอร์ 
 แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวิชาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยาม 
ขอ้มูลจะถูกน าไปใชเ้ฉพาะทางดา้นการศึกษาคน้ควา้เพือ่ประโยชน์ทางดา้นการศึกษาเท่านั้น 

 
ส่วนที่ 1 ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓  ลงในช่อง  หนา้ขอ้ความท่ีเป็นจริงของท่านมากท่ีสุด     
1. เพศ 
   1. ชาย      2. หญิง 
2. อาย ุ
   1. อายไุม่เกิน 20 ปี       2. อาย ุ21-30 ปี 
   3. อาย ุ31-40 ปี     4. อาย ุ41-50 ปี 
    5. อาย ุ51-60 ปี      6. อาย ุ60 ปีข้ึนไป 
3. สถานภาพสมรส 
   1.โสด        2. สมรส 
    3. หมา้ย        4. หยา่ร้าง 
4. ระดบัการศึกษา 
   1. ต ่ากวา่ปริญญาตรี     2. ปริญญาตรี 
   3. สูงกวา่ปริญญาตรีข้ึนไป 
5. อาชีพ 
   1. นกัเรียน/นกัศึกษา      2. พอ่บา้น/แม่บา้น 
   3. ชา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ   4. พนกังานบริษทัเอกชน 
   5. เจา้ของกิจการ/อาชีพอิสระ  
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6. รายได ้
   1. รายไดน้อ้ยกวา่ 10,000 บาท               2. รายได ้10,001-20,000 บาท 
   3. รายได ้20,001-30,000  บาท               4. รายไดม้ากกวา่ 30,001 บาทข้ึนไป 
 
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการซ้ือสลากออมสิน 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงใน  หนา้ค าตอบท่ีตอ้งการเลือก 
7. วตัถุประสงคใ์นการซ้ือสลากออมสินพิเศษ  
   1. เพื่อการออม     2. เพื่อการเส่ียงโชค 
   3. เพื่อรับผลตอบแทนท่ีแน่นอน   4. เพื่อเป็นของขวญั 
8. งบประมาณในการซ้ือสลากออมสินพิเศษเฉล่ียต่อคร้ัง 
   1. งบประมาณไม่เกิน 10,000 บาท  
   2. งบประมาณ 10,001 - 50,000   บาท 
   3. งบประมาณ 50,001 - 100,000 บาท    
   4. งบประมาณ 100,001 บาท ข้ึนไป 
9. ความถ่ีในการซ้ือสลากออมสินพิเศษเฉล่ีย 1 ปี  
   1. เฉล่ีย 1 คร้ัง/ปี       2. เฉล่ีย 2-3 คร้ัง/ปี 
   3. เฉล่ียมากกวา่ 3 คร้ัง/ปี 
10. ระยะเวลาถือครองสลากออมสินพิเศษ 
   1. ระยะเวลานอ้ยกวา่ 3 เดือน     2. ระยะเวลา 1 ปี  
   3. ระยะเวลา 2 ปี      4. ครบก าหนด 3 ปี 
11. แหล่งศึกษาขอ้มูลในการซ้ือสลากออมสินพิเศษมาจากแหล่งใด 
   1. ญาติหรือเพื่อน      2. ส่ือวิทย/ุโทรทศัน์ 
   3. หนงัสือพิมพ ์/วารสาร/นิตยสาร/แผน่ผบั  4. อินเตอร์เน็ต 
   5. เจา้หนา้ท่ีธนาคารออมสิน 
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ส่วนที่ 3 ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษท่ี 
   ธนาคารออมสินสาขาสาธรซิต้ี ทาวเวอร์ 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่อง ท่ีตรงกบัระดบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
   

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ระดับความส าคญั 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

ด้านผลติภัณฑ์      

 12. ช่ือเสียงและการยอมรับของผลิตภณัฑ ์ 5 4 3 2 1 

 13. รูปแบบและความสวยงามของสลากออมสินพิเศษ 5 4 3 2 1 

 14. จ านวนอายขุองสลากออมสินพิเศษ 5 4 3 2 1 

 ด้านราคา      

 15. ราคาของสลากออมสินพิเศษต่อหน่วย  5 4 3 2 1 

 16. อตัราดอกเบ้ียท่ีไดรั้บจากการซ้ือสลากออมสินพเิศษ 5 4 3 2 1 

 17. จ านวนเงินรางวลัของสลากออมสินพิเศษ 5 4 3 2 1 

 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย      

 18. สามารถซ้ือสลากออมสินพิเศษไดทุ้กสาขา  5 4 3 2 1 

 19. ลูกคา้สามารถไดรั้บสลากออมสินพิเศษไดท้นัที 5 4 3 2 1 

 20. มีหลายช่องทางในการเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษ 5 4 3 2 1 

ด้านการส่งเสริมการตลาด      

21. มีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน์ วิทยุ
อินเตอร์เน็ต ป้ายโฆษณา  

5 4 3 2 1 

22. การออกบูธประชาสัมพนัธ์ 5 4 3 2 1 

23. มีการส่งเสริมการขาย เช่น มีรางวลัพิเศษ แจกรถยนต ์ 5 4 3 2 1 

ด้านกระบวนการให้บริการ      

24. ความสะดวกและรวดเร็วการใหบ้ริการ 5 4 3 2 1 

25. สลากออมสินมีความถูกตอ้ง ครบถว้น 5 4 3 2 1 

26. เทคโนโลยท่ีีใชใ้นการออกสลากออมสินพิเศษ  5 4 3 2 1 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ระดับความส าคญั 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ      

27. ท าเลท่ีตั้งของธนาคารออมสิน 5 4 3 2 1 

28. บรรยากาศภายในธนาคารออมสินมีความปลอด
โปร่ง เยน็สบาย 

5 4 3 2 1 

29. มีท่ีนัง่ส าหรับรอรับบริการอยา่งเพียงพอ  5 4 3 2 1 

 
ส่วนที่ 4 ปัจจยัการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษท่ีธนาคารออมสินสาขาสาธรซิต้ี ทาวเวอร์ 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่อง  ท่ีตรงกบัระดบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด  
 

การตัดสินใจซ้ือ 

ระดับความส าคญั 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

การรับรู้ปัญหา      

30. ซ้ือเพื่อเกง็ก าไร 5 4 3 2 1 

31. ซ้ือเพื่อออมเงิน 5 4 3 2 1 

32. ซ้ือเพื่อเป็นของขวญั 5 4 3 2 1 

 การแสวงหาข้อมูล      

33. ทราบขอ้มูลจากส่ือโฆษณา ทางโทรทศัน์ วิทย ุ
โทรทศัน์  

5 4 3 2 1 

34. ทราบขอ้มูลจากเวปไซด ์อินเตอร์เน็ต 5 4 3 2 1 

35. ทราบขอ้มูลจากพนกังานธนาคาร 5 4 3 2 1 

การประเมินผลทางเลือก      

36. เงินรางวลัของสลากออมสิน 5 4 3 2 1 

37. รางวลัพิเศษ  5 4 3 2 1 

38. อตัราผลตอบแทน 5 4 3 2 1 
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การตัดสินใจซ้ือ 

ระดับความส าคญั 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

การตัดสินใจ      

39. ตนเองมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 5 4 3 2 1 

พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ      

40. จะกลบัมาซ้ือสลากออมสินซ ้า 5 4 3 2 1 

41. จะแนะน าใหเ้พื่อนและญาติมาซ้ือสลากออมสิน 5 4 3 2 1 

 
ขอขอบพระคุณท่ีท่านกรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถามเป็นอยา่งยิง่ 
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