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ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสลากออมสินพเิศษในเขตกรุงเทพมหานคร 
FACTORS INFLUENCING DECISION TO PURCHASE SPECIAL 
GOVERNMENT SAVING BANK LOTTERY IN BANGKOK AREA 

รัฐนนัท ์วริิยะอ่องศรี1   ผศ.พฒัน์ พิสิษฐเกษม2 
------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
การศึกษาค้นคว้า อิสระค ร้ัง น้ี มีว ัต ถุประสงค์  (1)  เพื่ อ ศึกษาปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์ ท่ี มีผลต่อการตัดสินใจในการซ้ือสลากออมสินพิ เศษในเขต
กรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใน
การซ้ือสลากออมสินพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร (3) เพื่อศึกษาปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่
ความไวว้างใจ และความภกัดีท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการซ้ือสลากออมสินพิเศษในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 ในการวจิยัคร้ังน้ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ลูกคา้ท่ีซ้ือสลากออมสินพิเศษ
ของธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งเป็นประชากรแบบนบัไม่ได้
จ  านวน 400 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล และใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูล
โดยใชเ้ชิงสถิติพรรณนา หาค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน หาค่า t-test (independent t-test) 
ค่า F-test แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และการ
วเิคราะห์สหสัมพนัธ์ (Correlation Analysis : r) 
 ผลการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 66.8 
มีอายุ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.0 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 61.8 ส่วนใหญ่มี
การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 70.0 มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัคิดเป็นร้อย
ละ 45.5 และมีรายได ้10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.3 
 
 
 
 
__________________________________________ 
 1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
 2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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 โดยผลการวิจยัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ พบว่า เพศ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ผลการวิจยัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ดา้นกระบวนการให้บริการ และ
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษของผูใ้ชบ้ริการใน
เขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และผลการวิจยัปัจจยัภายนอก 
พบว่า ด้านความไวว้างใจ และด้านความภกัดี มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสิน
พิเศษของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ค าส าคัญ : การตดัสินใจ, สลากออมสินพิเศษ 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this independent study were to study demographic difference 
factors influencing decision to purchase special Government Saving Bank lottery. Studies 
relation of marketing mix factors influencing decision to purchase special Government 
Saving Bank lottery and studies relation of external factors influencing decision to 
purchase special Government Saving Bank lottery in Bangkok area. 
 The study in this survey (Survey Research) were used. As a tool to collect data 
from a sample. The people who come to purchase special Government Saving Bank 
lottery in Bangkok area, the samples of 400 customers. In this study use the 
questionnaires and data consist of percentage, frequency, mean, standard deviation, t-
Test, F-Test and Correlation Analysis. 
 Research results were as follows: 

The results of this study showed that the majority were female 66.8 percent were 
aged between 21-30 years 43.0 percent, marital status single 61.8 percent 70.0 percent 
have a bachelor's degree level of education. Occupations employed 45.5 percent were 
official/state enterprise and 33.3 percent of the monthly income 10,001-20,000 Baht. 
 The opinions on the Demographic Factors found sex and income influencing 
decision to purchase special Government Saving Bank lottery in Bangkok area at 0.05 
significant. Result of marketing mix found factors product, price, place, promotion, 
people, process, physical evidence influencing decision to purchase special Government 
Saving Bank lottery in Bangkok area at 0.05 significant. And result of external factors 
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found trustiness and loyalty influencing decision to purchase special Government Saving 
Bank lottery in Bangkok area at 0.05 significant. 
KEYWORDS : DECISION, SPECIAL GOVERNMENT SAVING BANK LOTTERY 
 
บทน า  
 ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนัท าให้ประชากรท่ีตอ้งการออมเงินตอ้งมองหาความ
คุม้ค่าของช่องทางในการออมเงินนั้น แต่เน่ืองจากประชากรส่วนใหญ่มีสภาวะทางการเงิน
ท่ีจ ากดัและมีปัจจยัในการใช้เงินท่ีแตกต่างกนั เพราะประชากรทุกคนมีพฤติกรรมในการ
ออมเงินท่ีไม่เหมือนกนั ส่วนใหญ่จะค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีได้รับจากการออมเงินและ
ระยะเวลาท่ีเราจะตอ้งออมเงินเป็นส่ิงส าคญั ในการน้ีช่องทางการออมเงินจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญั
ท่ีสุด ท่ีจะท าให้การออมเงินนั้นครอบคลุมความต้องการท่ีให้ผลประโยชน์กลับคืนมา
ไดม้ากท่ีสุด  
 ธนาคารออมสิน เป็นธนาคารท่ีมีรัฐบาลถือหุ้นใหญ่ และประชากรโดยทัว่ไปให้
ความเช่ือถือมานานกว่า 100 ปี โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้ไดท้รงริเร่ิมน ากิจการ
ดา้นการออมสินมาใช้เป็นคร้ังแรกในปีพุทธศกัราช2450 ธนาคารออมสินเป็นธนาคารท่ี
มุ่งเน้นการออมในหลากหลายรูปแบบ และมีผลิตภณัฑ์ในการออมมากมาย เช่น เงินฝาก, 
สลากออมสิน และผลิตภณัฑอ่ื์นๆ อีกมากมาย 

จากท่ีกล่าวมาผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลาก
ออมสินพิเศษของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากปัจจุบนัสลากออมสินมีการ
ออกสลากมาหลายรุ่น และในแต่ละรุ่นมีความแตกต่างกนั ดงันั้นการศึกษาผูบ้ริโภคท่ีมี
ความไวว้างใจของผูบ้ริโภค ความภกัดีของผูบ้ริโภค และการตดัสินใจซ้ือ สลากออมสิน
พิเศษมีความสัมพนัธ์กนัมากนอ้ยเพียงใด โดยเป้าหมายของงานวิจยัเพื่อน าขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างดงักล่าวไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการตลาด ปรับปรุง
ส่วนประสมทางการตลาดให้เป็นท่ีนิยม และน ามาปรับปรุงการแข่งขนัในทุกๆรูปแบบ 
เพื่อให้สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ียงัสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี 
และรักษากลุ่มผูใ้ชบ้ริการท่ีดีของธนาคารออมสินไว ้และเพื่อใหเ้ขา้กลบัยคุสมยัมากข้ึน 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการซ้ือสลาก
ออมสินพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร 
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 2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการซ้ือ
สลากออมสินพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศึกษาปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ความไวว้างใจของผูบ้ริโภค และความภกัดีของ
ผูบ้ริโภค ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการซ้ือสลากออมสินพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานของการวจัิย 
 1. ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจในการซ้ือสลาก
ออมสินพิเศษในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจในการซ้ือสลาก
ออมสินพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. ปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ความไวว้างใจของผูบ้ริโภค และความภกัดีของผูบ้ริโภค มี
ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจในการซ้ือสลากออมสินพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร 
ขอบเขตของการวจัิย 
 1. ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์ ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือลูกคา้ท่ีซ้ือ
สลากออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. ขอบเขตด้านเน้ือหา ท าการศึกษาในส่วนท่ีเป็นปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พฤติกรรมผูบ้ริโภค และปัจจยัภายนอกวา่มีความสัมพนัธ์
ในการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินในเขตกรุงเทพมหานครหรือไม่ 
 3. ขอบเขตดา้นตวัแปร ศึกษาวจิยัเฉพาะตวัแปรท่ีส าคญัคือ 

3.1 ตวัแปรตน้ 
   3.1.1 ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

  เพศ 
  อาย ุ
  สถานภาพสมรส 
  ระดบัการศึกษา 
  อาชีพ 
  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

   3.1.2 ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
 ผลิตภณัฑ ์
 ราคา 
 การจดัจ าหน่าย 
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 การส่งเสริมการตลาด 
 บุคคล 
 กระบวนการใหบ้ริการ 
 ลกัษณะทางกายภาพ 

   3.1.3 ปัจจยัภายนอก มีตวัแปรในการศึกษาคร้ังน้ีคือ 
 ความไวว้างใจของผูบ้ริโภค 
 ความภกัดีของผูบ้ริโภค 

  3.2 ตวัแปรตาม 
   3.2.1 ปัจจยัดา้นการตดัสินใจซ้ือ 
 4. ขอบเขตดา้นสถานท่ี จะศึกษาท่ีธนาคารออมสินท่ีอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 
 5. ขอบเขตดา้นระยะเวลา เร่ิมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2556 – กุมภาพนัธ์ 2557 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ประโยชน์เชิงวิชาการ เพื่อให้ได้รับความรู้ว่าปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์และ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดตวัแปรใดบา้งท่ีเป็นตวัแปรส าคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือสลากออมสินพิเศษ ซ่ึงนบัวา่เป็นการสร้างประโยชน์แก่งานดา้นวชิาการ 

2. ประโยชน์ต่อธุรกิจ เพื่อให้ธนาคารออมสินสามารถน าองคค์วามรู้ท่ีได ้ไปปรับ
ใช้เพื่อพฒันาการด าเนินงานและการกระตุน้การตดัสินใจซ้ือของผูท่ี้สนใจสลากออมสิน 
นอกจากน้ีธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งยงัสามารถน าองค์ความรู้ท่ีไดจ้ากงานวิจยัน้ีไปปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่ธุรกิจอีกดว้ย 
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กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

 
นิยามศัพท์ 

 1. สลากออมสินพิเศษ หมายถึง สลากออกสินพิเศษ อายุ 3 ปี งวดท่ี 61 หน่วยละ 
50 บาท อาย ุ3 ปี มีสิทธิถูกรางวลัทุกเดือน เป็นเวลา 36 เดือน รางวลัท่ี 1 มูลค่ารางวลัละ 10 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ 
- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพสมรส 
- ระดบัการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 
ไดแ้ก่ 
- ผลิตภณัฑ ์
- ราคา 
- การจดัจ าหน่าย 
- การส่งเสริมการตลาด 
- บุคคล 
- กระบวนการใหบ้ริการ 
- ลกัษณะทางกายภาพ 

 
 
 

การตดัสินใจซ้ือ 
สลากออมสินพิเศษ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตัวแปรอสิระ 

ตัวแปรตาม 

ปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ 
- ความไวว้างใจของผูบ้ริโภค 
- ความภกัดีของผูบ้ริโภค 
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ลา้น 3 รางวลั รางวลัพิเศษ มูลค่า 1 ลา้นบาท และรางวลัอ่ืนๆ ฝากครบอายุรับเงินตน้คืน
พร้อมดอกเบ้ีย หน่วยละ 53 บาท 
 2. ประชากรศาสตร์ หมายถึง การศึกษาขอ้มูลพื้นฐานของประชาชนท่ีแตกต่าง
ทางดา้นปัจจยัหลายๆอยา่ง เช่น อายุ เพศ การศึกษา คุณสมบติัเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้
ข่าวสารแตกต่างออกไปตามลกัษณะประชากร ในคุณสมบติัเหล่าน้ีมีผลต่อการรับรู้การ
ตีความและความเขา้ใจในการส่ือสารทั้งส้ิน ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบต่างๆท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งต่อ
การตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ  
 3. ส่วนประสมทางการตลาด  หมายถึง กระบวนการการวางแผนการขายให้
เหมาะสมกบัสินคา้ท่ีจะจดัจ าหน่าย ตามหลกัความตอ้งการของลูกคา้โดยพึ่งกระบวนการ 7 
ประการคือ  
  3.1 ดา้นผลิตภณัฑ์ หมายถึง ส่ิงซ่ึงสนองความจ าเป็นและความตอ้งการ
ของมนุษย ์ส่ิงท่ีผูข้ายตอ้งมอบให้แก่ผูบ้ริโภคและผูบ้ริโภคจะไดรั้บผลประโยชน์ ในท่ีน้ี
หมายถึงสลากออมสินพิเศษ 
  3.2 ด้านราคา หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ซ่ึงเปรียบเทียบ
ระหวา่งคุณค่า (Value) ของผลิตภณัฑก์บัราคา (Price) ของผลิตภณัฑน์ั้นๆ 
  3.3 ดา้นการจดัจ าหน่าย หมายถึง เป็นช่องทางในการน าเสนอผลิตภณัฑ์
แก่ผูบ้ริโภค ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภคในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการท่ี
น าเสนอ 
  3.4 ด้านการส่ง เส ริมการตลาด  หมาย ถึง  เค ร่ือง มือ ท่ี ใช้ในการ
ติดต่อส่ือสารกบัผูบ้ริโภค เพื่อแจง้ข่าวสารหรือชกัจูงในเกิดทศันคติและมีการใชบ้ริการ 
  3.5 ดา้นบุคคล หมายถึง พนกังานท่ีผ่านการคดัเลือกและการฝึกอบรม 
เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัผูบ้ริโภค และมีความสามารถในการโตต้อบ
ผูบ้ริโภคไดดี้ และสามารถแกไ้ขสถานการณ์เฉพาะหนา้ได ้
  3.6 ด้านกระบวนการ หมายถึง งานปฏิบติัในด้านการบริการท่ีน าเสนอ
ให้กบัผูบ้ริโภคเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกตอ้งรวดเร็ว และท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความ
ประทบัใจ 
  3.7 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ หมายถึง การแสดงให้เห็นถึงลกัษณะทาง
กายภาพ การน าเสนอให้ผูบ้ริโภคเห็นเป็นรูปธรรม พยายามสร้างคุณภาพโดยรวมไม่วา่จะ
เป็นด้านสถานท่ี  การแต่งกายและความสุภาพอ่อนโยน การบริการท่ีรวดเร็วหรือ
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ตามท่ีผูบ้ริโภคควรไดรั้บ 
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 4. การภักดีต่อสินค้า หมายถึง มีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อสินคา้หรือบริการท่ีเจาะจงตวั
สินค้าหรือบริการนั้นๆ โดยจะซ้ือสินค้าหรือบริการซ ้ า ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ทางดา้นต่างๆของผูซ้ื้อ และจะท าการซ้ือสินคา้ หรือบริการอย่างสม ่าเสมอ เพื่อท าให้เกิด
ความพึงพอใจ  

5. ความไว้วางใจ หมายถึง การท่ีได้สร้างความพึงพอใจให้กับลูกคา้ของสินค้า 
บริการ หรือองคก์รต่างๆ จนมีความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดและไดรั้บความเช่ือมัน่ เช่ือใจ ใน
สินคา้ บริการ หรือองคก์ร ในดา้นความน่าเช่ือถือในท่ีสุด 

6. การตัดสินใจ หมายถึง การท่ีลูกคา้ หรือผูซ้ื้อสินคา้ เลือกซ้ือสินคา้ หรือบริการท่ี
ตนเองพอใจ โดยมีส่ิงกระตุน้ทางการตลาดเช่น ดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย หรือดา้นส่งเสริมการตลาด โดยใชก้ระบวนการในการตดัสินใจซ้ือ คือ การรับรู้
ความตอ้งการ การคน้หาขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ การประเมิน
ภายหลงัการซ้ือ เขา้มาท าให้การเลือกซ้ือสินคา้เป็นไปดว้ยดีและเพื่อสนองความตอ้งการ
ตอ้งผูซ้ื้อสินคา้นั้นๆ 

การทบทวนวรรณกรรม  
 การวิจัย น้ีผู ้วิจ ัยได้ศึกษาค้นคว้า   งานวิจัย ท่ี เ ก่ียวข้อง และมีการทบทวน

วรรณกรรม โดยอาศยัแนวคิดหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษา ดงัน้ี   
 ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2542, หน้า 44-52 อา้งถึงใน ปนดัดา จ าปาทอง. 2553:7) ได้
กล่าวถึงแนวความคิดดา้นประชากรน้ีเป็นทฤษฎีท่ีใช้หลกัการของความเป็นเหตุเป็นผล 
กล่าวคือพฤติกรรมพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์เกิดข้ึนตามแรงบงัคบัจากภายนอกมา
กระตุน้ เป็นความเช่ือท่ีว่าคนท่ีมีคุณสมบติัทางประชากรท่ีแตกต่างกนัจะมีพฤติกรรมท่ี
แตกต่างกนัไปดว้ย ซ่ึงแนวความคิดน้ีตรงกบัทฤษฎีกลุ่มสังคม(Social Categories Theory) 
ของ Defleur and Bcll-Rokeaoh (1996) ท่ีอธิบายว่าพฤติกรรมของบุคคลเก่ียวขอ้งกบั
ลกัษณะต่างๆ ของบุคคลหรือลกัษณะทางประชากรซ่ึงลกัษณะเหล่าน้ีสามารถอธิบายเป็น
กลุ่ม ๆได ้ คือ บุคคลท่ีมีพฤติกรรมคลา้ยคลึงกนัมกัจะอยูใ่นกลุ่มเดียวกนั ดงันั้น บุคคลท่ีอยู่
ในล าดับชั้ นทางสังคมเดียวกันจะเลือกรับ และตอบสนองต่อเน้ือหาข่าวสารในแบบ
เดียวกนั และทฤษฎีความแตกต่างระหวา่งบุคคล(Individual Differences Theory) ซ่ึงทฤษฎี
น้ีได้รับการพฒันาจากแนวความคิดเร่ืองส่ิงเร้าและการตอบสนอง(Stimulus-Response) 
หรือทฤษฎี เอส-อาร์ (S-R Theory) ในสมยัก่อน และไดน้ ามาประยุกต ์ใชอ้ธิบายเก่ียวกบั
การส่ือสารวา่ ผูรั้บสารท่ีมีคุณลกัษณะท่ีแตกต่างกนัจะมีความสนใจต่อข่าวสารท่ีแตกต่าง
กนั 
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 วารุณี ตนัติวงศว์านิช และคณะ (2546) ให้ความหมาย ส่วนประสมทางการตลาด
ว่า หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได้ซ่ึงกิจการผสมผสานเคร่ืองมือ
เหล่าน้ีให้สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย ส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วยทุกส่ิงทุกอย่างท่ีกิจการใช้เพื่อให้มี
อิทธิพลโนม้นา้วความตอ้งการผลิตภณัฑข์องกิจการ 

การจ าหน่ายสินค้าหรือบริการ ผูจ้  าหน่ายจ าเป็นต้องมีการวางแผนการขายให้
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ สอดคลอ้งกบัการแข่งขนัในตลาด ส่ิง
เหล่าน้ีสามารถอธิบายไดด้้วย แนวคิดส่วนประสมการตลาดบริการ 7 ประการ(Services 
Marketing Mix) แนวคิดส่วนประสมการตลาด ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 7 ประการหลกั 
(ธีรกิติ นวรัตน์ ณ อยธุยา, 2549 อา้งถึงใน วรัญญา ตรีชะฎา. 2551:5-6) 
          1. ผลิตภณัฑ ์(Product) คือ ผลรวมของ “วตัถุ” (Objects) และ“กระบวนการ” 
(Processes) ซ่ึงให้คุณค่าแก่ลูกค้า ปัจจุบันค าว่าผลิตภณัฑ์เป็นค าท่ีมีความหมายรวมถึง 
สินคา้ (Manufactured Goods/Products) และบริการ (Services)  

2. ราคา (Price) คือ มูลค่าของผลิตภณัฑ์ซ่ึงสามารถสร้างรายไดใ้ห้แก่ผูผ้ลิต
และมีอิทธิพลต่อการรับรู้ในเร่ืองคุณค่าและคุณภาพของบริการท่ีผูผ้ลิตน าเสนอ ดงันั้นการ
ก าหนดราคาของผลิตภณัฑ์ของผูผ้ลิตจ าเป็นตอ้งเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงในวิธีหลกั 3 วิธี คือ 
วิธีการก าหนดราคาจากตน้ทุน (Cost-based Pricing) วิธีการก าหนดราคาจากการแข่งขนั 
(Competition-based Pricing) และวิธีก าหนดราคาจากคุณค่าของผลิตภณัฑ์ท่ีลูกคา้รับรู้ 
(Value-based Pricing) และวิธีก าหนดราคาจากคุณค่าของผลิตภณัฑ์ท่ีลูกคา้รับรู้ (Value-
based Pricing)  

3. การจดัจ าหน่ายบริการ (Place) ประกอบดว้ย 2 ประเด็นหลกั คือ การเลือก
ท าเลท่ีตั้งส าหรับใหบ้ริการ (Location) และช่องทางการน าเสนอบริการ (Channels) ในการ
ตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัจ าหน่ายบริการผูบ้ริหารกิจการบริการจะตอ้งค านึงถึงหลกัเกณฑ์ท่ี
ส าคญั 2 ประการคือการเขา้ถึงได้ (Accessibility) ไดแ้ก่ ความง่ายและความสะดวกสบาย
ในการซ้ือ ในการใช้หรือในการรับบริการ และความพร้อมท่ีจะให้บริการ(Availability) 
ไดแ้ก่ ระดบัความพร้อมในการให้บริการแก่ลูกคา้ซ่ึงจะท าให้ลูกคา้สามารถซ้ือ ใช ้หรือรับ
บริการได ้เน่ืองจากบริการไม่สามารถเก็บรักษาไวไ้ด ้(Perishability) ดงันั้นการจดัจ าหน่าย
บริการนกับริการนกัการตลาดจึงควรให้ความส าคญักบั 3 ปัจจยั    ท่ีส าคญั คือ สถานท่ีใน
การน าเสนอบริการ (Where) เวลาในการน าเสนอบริการ (When) และวิธีการในการ
น าเสนอบริการ (How)  
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4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือ การให้ขอ้มูลท่ีจ  าเป็นแก่ลูกคา้ให้
ความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ชกัจูงใจใหลู้กคา้ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์และช่วยเตือนความจ าแก่
ลูกคา้ ดงันั้น นกัการตลาดจ าเป็นตอ้งรู้จกัเลือกใช้เคร่ืองมือในการส่ือสารต่าง ๆ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการบริการของกิจการ 

5. บุคคล (People) คือ ผูมี้ส่วนร่วมในการน าเสนอบริการให้กบัลูกคา้ ซ่ึงมี
อิทธิพลต่อการรับรู้ของลูกคา้ ซ่ึงบุคคลจึงตอ้งรวมถึงพนักงานของกิจการ ลูกคา้ท่ีมาใช้
บริการ และลูกค้าคนอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในสภาพแวดล้อมของบริการนั้นด้วย เฉพาะอย่างยิ่ง
พนกังานส่วนหนา้มีความส าคญัต่อความส าเร็จในการใหบ้ริการ 

6. กระบวนการ (Process) คือ ขั้นตอน วิธีการ งานประจ า และงานต่างๆ ท่ี
ตอ้งปฏิบติัตามก าหนดเวลา รวมถึงกิจการต่างๆ ในการน าเสนอผลิตภณัฑ์และบริการ
ให้กบัลูกคา้ หรืออาจกล่าวอีกนัยหน่ึง กระบวนการก็คือ วิธีการและขั้นตอนต่างๆ ท่ีใช้
เพื่อใหกิ้จการบรรลุผลส าเร็จท่ีตอ้งการ 

7. ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง ส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม
ต่างๆ ท่ีสามารถมองเห็นหรือรับรู้ไดแ้ละใช้เป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึงคุณภาพของบริการ ดงันั้น 
ลกัษณะทางกายภาพจึงอาจรวมถึง ส่ิงแวดลอ้มทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการ สถาน
บริการหรือสถานท่ีในการให้บริการซ่ึงกิจการและลูกคา้มีปฏิสัมพนัธ์กนั และส่ิงต่างๆ ท่ี
จบัตอ้งได้ซ่ึงอ านวยความสะดวกหรือช่วยส่ือสารเก่ียวกบับริการ อย่างไรก็ตาม ลกัษณะ
ทางกายภาพสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทดงัน้ี 
  7.1 ภูมิทัศน์บริการ (Service scape) คือ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ทั้งหมดท่ีเก่ียวข้องกบัสถานท่ีในการให้บริการลูกค้า แบ่งออกเป็น 2 ประเภทย่อย คือ 
สภาพแวดลอ้มภายนอก (Facility Exterior) เช่น รูปลกัษณะภายนอกของตวัอาคาร และท่ี
จอดรถ เป็นตน้ และ สภาพแวดลอ้มภายใน (Facility Interior) เช่น การตกแต่งภายในตวั
สถานท่ีใหบ้ริการ เป็นตน้ 
  7.2 ส่ิงท่ีจบัตอ้งไดป้ระเภทอ่ืน (Other Tangibles) หมายถึง ส่ิงต่างๆ ท่ี
สามารถมองเห็นเป็นรูปธรรมท่ีช่วยในการส่ือสารกบัลูกคา้ เช่น นามบตัร เคร่ืองแบบและ
การแต่งกายของพนกังาน เอกสาร แผน่พบัต่างๆ เป็นตน้ 
 ฮิสริช (Hisrich, 1990 อา้งถึงใน นภาพรรณ พงศ์ภิญโญโอภาส, 2552) กล่าวถึง
รูปแบบโครงสร้างของการสร้างตราสินคา้ว่า การรับรู้ในตราสินคา้ของผูบ้ริโภคนั้น เกิด
จากการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น จากการส่ือสารทางการตลาด และจาก
ประสบการณ์ท่ีเคยบริโภคสินคา้ จากนั้น น ามาประกอบกนัจนเป็นภาพรวมของตราสินคา้ 
และท าให้ผูบ้ริโภครับรู้ถึงคุณค่าของตราสินคา้ดงักล่าวภายในระยะเวลาหน่ึง จนเกิดเป็น
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ทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้ อนัน าไปสู่การบริโภคสินคา้ ทั้งน้ีความพึงพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือตรา
สินคา้นั้นสามารถตอบสนองตามความคาดหวงัของผูบ้ริโภคได้ ดงันั้นความพึงพอใจจึง
เป็นผลท่ีตามมาไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่ให้ผูบ้ริโภคมีแนวโนม้ท่ีจะซ้ือสินคา้เพียงเท่านั้น แต่
ผูบ้ริโภคจะท าการซ้ือตราสินคา้นั้นจริง (Actual Repurchase) ดว้ย 
 มูร์แมน เดสช์แพนด์ และซอลท์แมน (Moorman, Deshpande, & Zaltman, 1992, 
p. 314 อา้งถึงในชุลีรัตน์ กอ้นทอง. 2553:16-19) กล่าววา่ ความไวว้างใจ คือ ความเต็มใจท่ี
จะวางใจต่อหุน้ส่วนการแลกเปล่ียนของคนคนหน่ึงดว้ยความเช่ือมัน่ ซ่ึงมีกรอบแนวคิดคือ 
การรับรู้ว่าผู ้บริโภคต้องมีความเช่ือมัน่ต่อองค์กรธุรกิจด้วยความสนใจอย่างท่ีสุดใน
ระหว่างการใช้บริการอยู่นั้ น ความเช่ือมั่นดังกล่าวจะเกิดข้ึนเม่ือผู ้บริโภคพิจารณาผู ้
ใหบ้ริการท่ีเป็นทางเลือก 2 ประการ คือ ความน่าเช่ือถือมากท่ีสุดและมีความซ่ือสัตยจ์ริงใจ
อยา่งสูง 

 ธงชยั สันติวงษ์ (2546, หนา้ 63-72 อา้งถึงใน ปนดัดา จ าปาทอง. 2553:16-19) 
ปัจจุบนัผูบ้ริโภคอาจเก่ียวขอ้งกบัปัญหาของการตดัสินใจเพื่อจดัหาส่ิงของมาบริโภค เพราะ
สืบเน่ืองจากส่ิงกระตุน้ท่ีเกิดจากภายนอก หรืออาจเกิดจากความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนภายใน 
หรือทั้งสองอยา่งพร้อมกนั ซ่ึงในแต่ละบุคคลมีความเหมือนหรือแตกต่างกนัออกไป 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 1. ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย คือ ลูกคา้ท่ีซ้ือสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ไดแ้ก่ ลูกคา้ท่ีซ้ือสลากออมสินพิเศษของธนาคาร
ออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ขนาดกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีจะเก็บขอ้มูลใช้วิธีการค านวณขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยก าหนดความเช่ือมัน่ 
95% ความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 5% (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา. 2544: 74 อา้งถึงใน ชิดาภา พงศว์
รานนท.์2553:39) ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 400 

3. การสุ่มตัวอย่าง ไดแ้บบอตัราส่วนทั้งหมด 8 สาขา จ านวนโควตา้ประชากรเฉล่ีย
ต่อสาขาละ 50 คน  
 4. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ผูศึ้กษาไดใ้ช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ซ่ึง แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบดว้ย ส่วนท่ี 1 : ลกัษณะขอ้มูลทัว่ไปของ
ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 : เป็นการถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ผล
การวิเคราะห์ 0.925 ส่วนท่ี 3 : เป็นการถามเก่ียวกบัปัจจยัภายนอก ผลการวิเคราะห์ 0.952 
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ส่วนท่ี 4 : เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัการตดัสินใจท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ ผล
การวเิคราะห์ 0.922 

5. วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
  5.1 ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มูลการวิจยัจากผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาซ้ือ
สลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร (ใชต้วัแทน 8 สาขา) เพื่อ
ขอความร่วมมือในการด าเนินการตอบแบบสอบถามเพื่อการวจิยั  
  5.2 น าแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างอ่านและกรอกข้อมูลด้วยตนเอง 
จากนั้นรับแบบสอบถามกลบัคืนและรวบรวมตรวจสอบความถูกตอ้ง ขอ้มูลครบถว้นก่อน
น าไปใชใ้นการวเิคราะห์ทางสถิติต่อไป 

6. สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
  6.1 ส ถิ ติ เ ชิ งพรรณนา  ได้แ ก่  ค่ าความ ถ่ี  (Frequency), ค่ า ร้อยละ 
(Percentage), ค่าเฉล่ีย (X), ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะห์ขอ้มูลใน
ส่วนของขอ้มูลส่วนบุคคล 
  6.2 การทดสอบสมมติฐาน ใช้สถิติ t – test กรณีท่ีมีการทดสอบความ
แตกต่างของตวัแปร 2 ตวัแปร, สถิติ F – test กรณีการทดสอบความแตกต่างของตวัแปรท่ี
มากกวา่ 2 ตวัแปรข้ึนไป หากการทดสอบ F– test มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 ผูว้ิจยัด าเนินการ
เปรียบเทียบรายคู่โดยวิธีเชฟเฟ (Scheffe’s Method) และการทดสอบสมมติฐานตาม
สหสัมพนัธ์โดยใช้ (Correlation Analysis : r) Pearson product-moment Analysis ในการ
วเิคราะห์ขอ้มูล 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผลการศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 385 คน พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 66.8 มีอายุ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 
43.0 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 61.8 ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี คิด
เป็นร้อยละ 70.0 มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทั คิดเป็นร้อยละ 45.5 และมีรายได้ 10,001-
20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.3 
 โดยมีความคิดเห็นเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน มีระดับ
ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออม
สินพิเศษของผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร เม่ือจ าแนกตามปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ได้
เป็นรายข้อ พบว่า ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการ
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ตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษของผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ในระดบัมาก 
ไดแ้ก่ ดา้นมีการหวงัผลตอบแทนจากการถูกสลาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04 มีการออกรางวลั
ทุกเดือน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.95 และมีมีดอกเบ้ียเม่ือครบก าหนดระยะเวลาฝาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.94 ตามล าดบั 

กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร เม่ือจ าแนก
ตามปัจจยัดา้นลกัษณะราคาเป็นรายขอ้ พบวา่ ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นราคาท่ี
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษของผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ เม่ือฝากครบ 3 ปี ถอนคืนไดเ้ต็มมูลค่าพร้อมดอกเบ้ีย มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.93 มีความคุม้ค่าของราคา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.83 และราคาของสลากต่อหน่วยมี
ความเหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.82 ตามล าดบั 
 กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร เม่ือจ าแนก
ตามปัจจยัดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่ายเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัจจัยด้านสถานท่ีจัดจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษของ
ผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ สามารถขอรับรางวลัไดท่ี้ทุก
สาขาของธนาคารออมสิน และสามารถโอนรางวลัเขา้บญัชีเงินฝากของธนาคารออมสินได ้
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.94 สามารถขายสลากออมสินได้ท่ีทุกสาขาของธนาคารออมสิน มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.88 และสามารถซ้ือสลากออมสินได้ท่ีทุกสาขาของธนาคารออมสิน ตู ้
ATM และทางเวบ็ไซตข์องธนาคาร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 375 ตามล าดบั 
 กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร เม่ือจ าแนก
ตามปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ระดบัความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ
ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ซ้ือสลากออมสินดีกวา่ซ้ือ
สลากกินแบ่งรัฐบาล ดีกวา่ในดา้นเงินลงทุนไม่สูญ และมีรางวลัพิเศษทองค า จ  านวน 544 
รางวลั โดยมีการจบัรางวลั 5 คร้ัง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.89 รางวลัท่ี 1 เงินรางวลัละ 
10,000,000 บาท จ านวน 3 รางวลั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.87 และมีการโฆษณาทางโทรทศัน์ 
วทิย ุหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร และส่ือทางดา้นอ่ืนๆ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.60 ตามล าดบั 
 กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร เม่ือจ าแนก
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ตามปัจจยัดา้นบุคคลเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้น
บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสลากออมสินพิ เศษของผู ้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก ได้แก่ พนักงานมีความอ่อนน้อม ยิ้มแยม้ แจ่มใส มี
มนุษยสัมพนัธ์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.65 มีความรู้ความสามารถของพนักงานเก่ียวกบัสลาก
ออมสิน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.59 และพนกังานมีความพร้อมในการให้บริการ คอยช่วยเหลือ
และใหค้  าแนะน าแก่ลูกคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58 ตามล าดบั 
 กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร เม่ือจ าแนก
ตามปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ระดบัความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสิน
พิเศษของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ มีการด าเนินงานและ
คุณภาพในการบริการสม ่าเสมอและต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.67 มีความสะดวกรวดเร็ว
ในการบริการลูกคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66 และใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเขา้มาช่วยในการ
ออกสลากออมสิน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63 ตามล าดบั 
 กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร เม่ือจ าแนก
ตามปัจจยัด้านลักษณะทางกายภาพเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ
ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ สถานท่ีภายใน-ภายนอก มี
ความสะอาดเรียบร้อย อากาศถ่ายเทดี ท าเล ท่ีตั้งเหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.74 ธนาคารมี
หลายสาขาในการเลือกใชบ้ริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.72 และการจดัระเบียบส่วนต่างๆ ของ
ธนาคารไดเ้รียบร้อยสวยงาม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66 ตามล าดบั 
 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ
ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน มีระดับ
ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษของ
ผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงมีจ านวน 2 หัวขอ้คือปัจจยัดา้นความไวว้างใจของ
ผูบ้ริโภค และปัจจยัดา้นความภกัดีของผูบ้ริโภค กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัความคิดเห็นเม่ือ
จ าแนกตามปัจจยัด้านความไวว้างใจของผูบ้ริโภค เป็นรายขอ้ พบว่า ระดบัความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัจจยัดา้นความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสิน
พิเศษของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ เป็นธนาคารท่ีรัฐบาล
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เป็นประกัน และภาพลักษณ์ธนาคารเน้นมุ่งสู่การออม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.78 และมี
ระยะเวลาการด าเนินงานมาถึง 100 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.75 ตามล าดบั 

กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษของผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร เม่ือจ าแนกตาม
ปัจจยัด้านความภกัดีของผูบ้ริโภค อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษของ
ผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครเป็นรายขอ้ พบวา่ ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้น
ความภกัดีของผูบ้ริโภค ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษของผูใ้ชบ้ริการ
ในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ มีการใช้บริการของธนาคารมาเป็นระยะ
เวลานาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.74 ไม่มีทศันคติในแง่ลบ ต่อธนาคารออมสิน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.70 และพอใจในผลิตภณัฑ์หรือบริการของธนาคารออมสินมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.68 
ตามล าดบั 
 4. ข้อมูลเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษของผู ้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน มีระดับ
ความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือสลากออมสินพิ เศษของผู ้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานครเป็นรายขอ้ พบว่า ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือสลากออม
สินพิเศษของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ สามารถซ้ือไดไ้ม่
จ  ากดัจ านวน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92 มีการบอกต่อแก่บุคคลใกลชิ้ด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.78 
และ มีการจดัชิงรางวลัท่ีน่าสนใจ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.77 ตามล าดบั  
ผลการทดสอบสมมติฐาน  
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออม
สินพิเศษของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร  
 สมมติฐานท่ี 1.1 เพศ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษของ
ผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร   
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ เพศ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสิน
พิเศษของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 1.2 อายุ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษของ
ผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อายุ ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออม
สินพิเศษของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร  ดงันั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน 
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 สมมติฐานท่ี 1.3 สถานภาพ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษของ
ผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ สถานภาพ ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลาก
ออมสินพิเศษของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร ดงันั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 1.4 ระดบัการศึกษา มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ
ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ระดบัการศึกษา ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สลากออมสินพิเศษของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร ดงันั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 1.5 อาชีพ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษของ
ผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ อาชีพ ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออม
สินพิเศษของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร ดงันั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 1.6 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสิน
พิเศษของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือสลากออมสินพิเศษของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร ดงันั้น จึงยอมรับสมมติฐาน  
 และเม่ือท าการทดสอบรายคู่ พบว่า รายไดต่้อเดือน 10,001-20,000 บาท มีการ
ตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครมากกวา่ รายไดต่้อ 
20,001 – 30,000 บาท และรายไดต่้อเดือน 10,001-20,000 บาท มีการตดัสินใจซ้ือสลาก
ออมสินพิเศษของผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครมากกว่า รายได้ต่อเดือน 30,001 – 
40,000 บาท 
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ตารางท่ี 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษของผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่าง
กนั  

ตัวแปรอสิระ p 
ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

ยอมรับ ปฏิเสธ 
ขอ้มูลส่วนบุคคล    

1. เพศ 0.025   
2. อาย ุ 0.547   
3. สถานภาพ 0.577   
4. ระดบัการศึกษา 0.066   
5. อาชีพ 0.081   
6. รายไดต่้อเดือน 0.004   

ยอมรับสมมติฐาน เม่ือ p < 0.05 และปฏิเสธสมมติฐาน เม่ือ p > 0.05 
 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลาก
ออมสินพิเศษของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ตวัแปรด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้าน
ผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านสถานท่ี ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ
ให้บริการมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษของผูใ้ช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานครในระดบัค่อนขา้งสูง และดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครในระดบัปานกลาง 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้น จึงยอมรับสมมติฐานโดยปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการให้บริการ และ
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษของผูใ้ชบ้ริการ
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ตารางท่ี 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตัวแปร p 
ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

ยอมรับ ปฏิเสธ 
1. ดา้นผลิตภณัฑ์ 0.000   
2. ดา้นราคา 0.000   
3. ดา้นสถานท่ี 0.000   
4. ดา้นส่งเสริมการตลาด 0.000   
5. ดา้นบุคคล 0.000   
6. ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 0.000   
7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 0.000   
 ยอมรับสมมติฐาน เม่ือ p < 0.05 และปฏิเสธสมมติฐาน เม่ือ p > 0.05 
 สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัภายนอกมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษของ
ผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ตวัแปรดา้นปัจจยัภายนอก ดา้นความไวว้างใจ
ของผูบ้ริโภค มีความสัมพนัธ์การตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษของผูใ้ช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานครในระดบัค่อนขา้งสูง และดา้นความภกัดีของผูบ้ริโภค มีความสัมพนัธ์การ
ตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครในระดบัปานกลาง 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้น จึงยอมรับสมมติฐาน ปัจจยัทุกดา้น คือ ดา้น
ความไวว้างใจของผูบ้ริโภค และดา้นความภกัดีของผูบ้ริโภค มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สลากออมสินพิเศษของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
ตารางท่ี 3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัภายนอกมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สลากออมสินพิเศษของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตัวแปร p 
ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

ยอมรับ ปฏิเสธ 
1. ดา้นความไวว้างใจของผูบ้ริโภค 0.000   
2. ดา้นความภกัดีของผูบ้ริโภค 0.000   
 ยอมรับสมมติฐาน เม่ือ p < 0.05 และปฏิเสธสมมติฐาน เม่ือ p > 0.05 
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อภิปรายผล 
 สมมติฐานท่ี 1 
 จากผลการศึกษาพบวา่ เพศ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษของ
ผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากเพศหญิงกบัเพศ
ชายมีความแตกต่างกันทั้ งในด้านค่านิยม ทัศนคติ และสังคมเป็นส่วนท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความคิดและการตดัสินใจต่างๆ ท าให้เพศหญิงมีการวางแผนทางดา้นการเงินและอนาคต 
มากกว่าเพศชาย และมีความต้องการท่ีหาลู่ทางใหม่ๆให้แก่ตนเอง เพื่อท่ีจะได้ผลตาม
แทนท่ีสูงข้ึนกลับมาเป็นของตนเอง อีกส่วนหน่ึงท่ีท าให้เพศมีผลต่อการตัดสินใจคือ 
ทางด้าน อารมณ์ และสภาพจิตใจ เพศหญิงเป็นเพศท่ีมี อารมณ์ และ สภาพจิตใจ
เปล่ียนแปลงท่ีอ่อนไหวไดง่้ายกวา่เพศชาย ซ่ึงเป็นเหตุผลท าให้ มีการตดัสินใจท่ีง่าย และ
เอนเอียงต่อค าชกัจูงไดง่้าย 

อายุท่ีแตกต่างกัน ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษของ
ผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจาก อายุเป็นปัจจยั
หลักท่ีสามารถ แบ่งแยกคุณวุฒิ และวยัวุฒิได้ มีความแตกต่างทางด้านความคิด และมี
ทศันคติต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีแตกต่างกนัออกไปตามวยั อายุน้อยมกัจะมีความคิดท่ีอิสระไม่
ตอ้งการขอ้ผกูมดั ส่วนผูท่ี้อายมุาก ตอ้งการความมัน่คง และไม่มีความเส่ียงท่ีสูง ดงันั้น อายุ
จึ งไม่ มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจ ซ้ือสลากออมสินพิ เศษของผู ้ใช้บ ริการในเขต
กรุงเทพมหานคร 

สถานภาพท่ีแตกต่างกนั ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษของ
ผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ เน่ืองจากการท่ีจะอยู่ใน
สถานภาพใดๆ ก็สามารถซ้ือสลากออมสินได้ ไม่ได้มีขอ้จ ากดัถึงสถานภาพและการซ้ือ
สลากออมสินพิเศษ 

การศึกษาท่ีแตกต่างกนั ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษของ
ผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ เน่ืองจากระดบัการศึกษา
ในปัจจุบนัมีความแตกต่างกนัในเร่ืองความรู้ และความคิดอยา่งมาก ผูมี้มีการศึกษาสูง จะมี
การเรียนรู้ไดม้าก ท าใหเ้ช่ือมัน่ในความสามารถของตนเอง และมีการแกไ้ขสถานการณ์ได้
ดี แต่ก็พบว่า ปัจจุบนัไม่วา่จะมีการศึกษาระดบัใดก็มีการซ้ือสลากออมสินพิเศษ เพื่อเป็น
การออม และลุน้โชคจากรางวลั ดงันั้นการศึกษาจึงไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลาก
ออมสินพิเศษของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

อาชีพ ไม่มีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษของผูใ้ชบ้ริการในเขต
กรุงเทพมหานคร จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ เน่ืองจากทุกอาชีพมีความตอ้งการท่ีออมเงิน 
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และ หาการออมท่ีมีผลตอบแทนสูง หรือคุม้ค่า ท่ีสามารถหาได ้ดงันั้น อาชีพไม่มีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
 รายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสิน
พิเศษของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครจึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากรายได้
ต่อเดือนนั้นมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งจดัสรร ใหดี้ต่อการออมเงินหรือการใชส้อยท่ีเพียงพอทั้ง
เดือน หรือรายไดท่ี้สูง มกัจะหารการลงทุน หรือ ออมเงินในรูปแบบอ่ืน แทนการซ้ือสลาก
ออมสินพิเศษ เน่ืองจาก การลงทุนบางอย่างให้ผลตอบแทนท่ีมาก และคุม้ค่ามากกว่าการ
ซ้ือสลากออมสินพิเศษ ดงันั้น รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สลากออมสินพิเศษของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานท่ี 2 
 จากผลการศึกษาพบวา่ ตวัแปรดา้นส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์กบั
การตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษของผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครในระดับ
ค่อนข้างสูง โดยมีค่าระดับนัยส าคญัทางสถิติของการทดสอบเท่ากับ 0.000 จึงยอมรับ
สมมติฐาน ซ่ึงปัจจัยท่ีการตัดสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษของผู ้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นส่งเสริมการตลาด 
ดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการให้บริการ และมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสลากออม
สินพิเศษของผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครในระดบัปานกลาง คือ ดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ 
 สมมติฐานท่ี 3 
 จากผลการศึกษาพบวา่ ตวัแปรปัจจยัภายนอกมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ
สลากออมสินพิเศษของผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครในระดบัค่อนขา้งสูง โดยมีค่า
ระดบันยัส าคญัทางสถิติของการทดสอบเท่ากบั 0.000 จึงยอมรับสมมติฐาน ซ่ึงปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษของผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร คือ 
ดา้นความไวว้างใจของผูบ้ริโภค และดา้นความภกัดีของผูบ้ริโภค มีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครในระดบัปานกลาง 
ข้อเสนอแนะ 

1. ธนาคารออมสินสามารถน าขอ้มูลการวิจยัในดา้นประชากรศาสตร์ไปก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย และกลยุทธ์ให้สอดคล้องกลับผูใ้ช้บริการของธนาคารออมสิน เน่ือง 
ผลการวจิยัพบวา่ เพศ และ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสิน
พิเศษของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร 



132 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 3 (กรกฎาคม – กนัยายน 2557) 

2. ธนาคารออมสิน สามารถน าขอ้มูลดา้นส่วนประสมทางการตลาดน าไปปรับปรุง
ใหดี้ยิง่ข้ึนไปดงัต่อไปน้ี 

 2.1 ดา้นผลิตภณัฑ์ สามารถน าผลวิจยัไปพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีตรงกบัความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค เพื่อเพิ่มปริมาณการซ้ือใหไ้ดดี้ยิง่ข้ึน 

 2.2 ด้านราคา สามารถก าหนดราคาและผลตอบแทนท่ีท าให้ผูบ้ริโภค
สนใจไดม้ากข้ึนและตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

 2.3 ดา้นสถานท่ี เพื่อขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายใหไ้ดม้าข้ึน และสะดวก
รวดเร็วยิง่ข้ึน 

 2.4 ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด สามารถออกกิจกรรมในการซ้ือสลาก
ออมสินเพื่อท่ีจะไดลุ้น้รางวลัท่ีนอกเหนือจากการถูกรางวลัได ้

 2.5 ดา้นบุคคล น าผลการวิจยัไปพฒันาบุคลากรในธนาคาร ให้ดียิ่งข้ึน 
และมีความพร้อมท่ีจะใหบ้ริการกบัผูบ้ริโภคไดดี้ยิง่ข้ึน 

 2.6 ดา้นกระบวนการให้บริการ สามารถน าไปพฒันาระบบการให้บริการ
ใหร้วดเร็วยิง่ข้ึนและลดขั้นตอนในการท างานท่ีซบัซอ้น 

 2.7 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ น าไปพฒันารูปลกัษณะให้ทนัสมยั มีความ
โดดเด่น มากยิง่ข้ึน เพื่อท่ีจะดึงดูดลูกคา้ใหม่ๆ เขา้มาได ้

 3. ธนาคารออมสิน จ าเป็นตอ้งมีวางแผนและก าหนดกลยุทธ์ เพื่อรักษาฐานลูกคา้
เก่า และเพิ่มลูกคา้ใหม่ จึงจ าเป็นตอ้งสร้างความไวว้างใจ และความภกัดีต่อผูท่ี้มาใชบ้ริการ 
เพื่อท่ีจะไดก้ลบัมาใชบ้ริการอีกในอนาคตต่อไป ธนาคารสามารถน าขอ้มูลการวิจยัไปใชใ้น
การวางแผน และก าหนดกลยุทธ์ได ้เน่ืองจากผลการศึกษาวิจยั พบว่า ปัจจยัภายนอก ท่ีมี
ดา้นความไวว้างใจ และดา้นความภกัดีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ
ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร  
ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. เน่ืองจากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาผลิตภณัฑ์สลากออมสินพิเศษ
เพียงอย่างเดียว ดังนั้ นในการวิจัยคร้ังต่อไปควรเลือกผลิตภัณฑ์ของธนาคารออมสิน
ประเภทอ่ืนน ามาวิจยัในคร้ังต่อไป เพื่อดูความแตกต่างของการตอบสนองจากผูใ้ช้บริการ
ธนาคารออมสินวา่ผลิตภณัฑช์นิดอ่ืนมีการตอบสนองไปในทางท่ีดีหรือไม่ 
 2. ในการวจิยัคร้ังต่อไปควรศึกษาในดา้นปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเพื่อ
เป็นขอ้มูลในการพฒันาผลิตภณัฑ์สลากออมสินพิเศษต่อไป เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของผูใ้ชบ้ริการใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
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 3. การศึกษาวิจัยปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษของ
ผู ้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร น้ีเป็นการจ ากัดกลุ่มเป้าหมายเพียงแค่ในเขต
กรุงเทพมหานครเท่านั้น ดงันั้นผูว้ิจยัควรขยายขอบเขตของกลุ่มตวัอย่างมิใช่แค่เฉพาะใน
เขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้การพฒันาผลิตภัณฑ์มีความครอบคลุมกลุ่มผูใ้ช้บริการ
ธนาคารออมสินทุกกลุ่มเป้าหมาย  
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