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บทคัดย่อ 

 การศึกษาเรือง ปัจจัยทีมีผลต่อการซือสลากออมสินพิเศษของลูกคา้ ธนาคารออมสิน ในเขต

กรุงเทพมหานคร  มีวตัถุประสงค์เพือศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการซือสลากออมสินพิเศษของลูกคา้ ธนาคาร

ออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร  ไดแ้ก่  ดา้นระยะเวลาในการลงทุน (ระยะเวลาถือครอง) ดา้นจาํนวนเงิน

ลงทุน(เงินทุน) ดา้นผลตอบแทนทีคาดหวงัจากการลงทุน ดา้นระดบัความเสียงทีสามารถยอมรับได ้ดา้น

ความน่าเชือถือหรือความปลอดภัยของเงินลงทุน ด้านกระบวนการในการให้บริการ โดยจาํแนกตาม

สถานภาพส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ รายไดเ้ฉลียต่อเดือน อาชีพ ระดบัการศึกษา สถานภาพ ประชากรใน

งานวจิยันี  คือ กลุ่มตวัอยา่งทีตอบแบบสอบถาม  จาํนวน    คน  เครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  

ประชากรทีใช้ในการศึกษาครังนี ไดแ้ก่ กลุ่มผูท้าํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ทีซือสลากออมสินพิเศษ 

ธนาคารออมสิน คือ  แบบสอบถาม  ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์  

หาค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย (x) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (SD) 

 ผลการวิจยัพบวา่ .)ลูกคา้สลากออมสิน ผูที้ตอบแบบสอบถามทงัหมดจาํนวน  คน ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และ เพศชาย จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  

ส่วนใหญ่ มีอาย ุ  -  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .   รองลงมาคือ ตาํกวา่  ปี จาํนวน  คน 
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คิดเป็นร้อยละ . ,  -  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ . , 40 - 49  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อย

ละ .  และ  ปีขึนไป จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั ส่วนใหญ่ มีรายไดเ้ฉลียต่อเดือน 

20,001 - 50,000 บาท จาํนวน  คน  คิดเป็นร้อยละ .   รองลงมาคือ  ,000 - 80,  บาท จาํนวน  

คน คิดเป็นร้อยละ . , ไม่เกิน ,  บาท จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ . และ80,000 บาท ขึนไป 

จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ  ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ/

ลูกจา้งของรัฐ จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือ พนกังานบริษทัเอกชน/ลูกจา้ง จาํนวน 

 คน คิดเป็นร้อยละ . , ธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ/คา้ขาย จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ . และ

อืนๆ… จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .   ตามลาํดบั ส่วนใหญ่ มีระดบัการศึกสูงสุดระดบัปริญญาตรี 

จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือ ปริญญาโท จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ . และสูง

กวา่ปริญญาโท จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ  และปวช./ปวส./อนุปริญญา จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 

 ตามลาํดบั ส่วนใหญ่ มีสถานภาพโสด จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และ สมรส จาํนวน  คน 

คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั  

 2.) ความคิดเห็นของลูกคา้สลากออมสินพเิศษ ธนาคารออม ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่

ในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นทีอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นความหนา้เชือถือหรือความ

ปลอดภยัของเงินทุน ดา้นจาํนวนเงินในการลงทุน ดา้นผลตอบแทนทีคาดหวงัจากการลงทุน ดา้นระยะเวลา

ในการลงทุน ดา้นกระบวนการในการใหบ้ริการและดา้นระดบัความเสียงทีสามารถยอมรับได ้ตามลาํดบั    

 

ABSTRACT 

            Education subject Factor Affecting Customer To Purchase Special Government Saving Bank 

Lottery In Bangkok The objective is to study factors affecting the purchase of special GSB lotteries, such 

as investment duration (Holding period) in terms of investment amount (capital) on the expected return on 

investment Acceptable risk level Reliability or safety of investments Service process Classified by personal 

status such as gender, age, average monthly income, occupation, education level, population status in this 

research is a sample of 400 respondents. Tools used to collect data. The population used in this study was 

a group of workers in Bangkok. That bought the GSB special GSB lottery is a questionnaire to analyze the 

data by using computer software to find the frequency, percentage, average (x) standard deviation (SD). 

           The results of the research showed that 1.) GSB lottery customers A total of 400 respondents, mostly 

245, were female, accounting for 61.25% and 155 males representing 38.75%. The majority were aged 30 

- 39 years, 121 being 30.25%, followed by That is, less than 30 years, 117 people, representing 29.25%, 

50 - 59 years, 89 people accounting for 22.25%, 40 - 49 years, 57 people accounting for 14.25% and 60 

years and over, a total of 16 people representing 100 percent. 4.00 percent, respectively, most of them have 

an average monthly income of 20,001 - 50,000 baht, 185 people, representing 46.25 percent, followed by 
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50,000 - 80,000 baht, 97 people accounting for 24.25 percent, not more than 20,000 baht, 88 persons, 

representing Percentage 22.00 and 80,000 baht up to 30 people, equal to 7.50%, respectively, most of them 

are civil servants / state enterprise employees / government employees, 160 people or 40.00%, followed 

by private company employees / employees, comprising 139 people. 34.75 percent, personal business / 

self-employed / trading, 66 people, representing 16.50 and others ... 35 people, representing 8.75%, 

respectively, most of them have the highest battle level, bachelor's degree, 242 people, accounting for 

60.50%, followed by master's degree, 106 people, representing 26.50 and higher than master's degree, 32 

persons, representing 8%, and vocational certificate / vocational certificate / diploma, 20 people, 

representing 5% respectively, most of them are single status, 234 people accounting for 58.50% and There 

were 166 people married, representing 41.50%, respectively. 

           2.) The opinions of special GSB lottery customers in the Bangkok Bank Overall is at a high level. 

When considering each aspect, it is found that the aspect at a high level is the aspect of trust or capital 

security. The amount of investment The expected return on investment In the investment period The 

process of providing the service and the acceptable level of risk respectively. 

 

บทนํา 

ในปัจจุบนัการสถานการณ์ทางการเมือง ทางเศรฐกิจ รวมถึงโรคระบาดโคโรน่าไวรัสทีเกิดขนึ 

เริมแพร่ระบาดในเดือนธันวาคมในปี ค.ส.  ส่งผลต่อเนืองในดา้นเศรษฐกิจอยา่งหนกัไปทวัโลก

รวมถึงประเทศไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่งผลกระทบต่อการลงทุนหรือการออมเงินเพือหวงั

ผลตอบแทนโดยมีหลายทางเลือกในการออม เช่น การฝากประจาํ การซือพนัธบตัร การออมโดยซือประกนั

ชีวติ การซือกองทุนรวม เป็นตน้  

จากการสาํรวจตลาดเงินฝาก ประเภทสลากลุน้โชคในช่วงตน้ปี 2562 พบวา่ ปัจจุบนัมีนักเสียงโชค

หันมาซือสลากออมทรัพยแ์บบไม่กินทุนกนัเป็นจาํนวนมาก โดยมีธนาคารออมสินเป็นเจา้ตลาด ณ สินปี 

2561 มียอดเงินฝากประเภทสลากออมสินคงคา้งประมาณ 1,000,000 ลา้นบาท และเมือไม่นานมานีทาง

ธนาคารออมสินไดเ้ปิดตวั “สลากออมสินดิจิทัล” อาย ุ1 ปี เปิดขายลอตแรก 12,000 ลา้นบาท หน่วยละ 20 

บาท หากฝากครบ 1 ปี ไดด้อกเบีย 0.25% ต่อปี และยงัมีโอกาสไดลุ้น้รางวลัใหญ่ 2 ลา้นบาทอีก 12 ครัง  

อนัดบัที 2 คือ สลากออมทรัพยท์วสิีนของธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ณ สินปี 

2561 มียอดคงคา้งอยู่ท ี283,000 ลา้นบาท ล่าสุดเมือวนัที 17 พ.ค. 2562 ทาง ธ.ก.ส. ไดเ้ปิดขาย “สลากออม

ทรัพย์ฯ เกษตรมังคงั 4” วงเงิน 120,000 ลา้นบาท ฝากครบ 3 ปี ไดรั้บดอกเบีย 0.25% ต่อปี แถมยงัมีโอกาส

ไดลุ้น้รางวลัที 1 (งวดพิเศษ) มูลค่า 15 ลา้นบาท 6 ครัง และรางวลัที 1 (งวดปกติ) มูลค่า 10 ลา้นบาทอีก 30 

ครัง ดว้ยเหตุนีจึงมีนกัเสียงโชคหนัมาซือสลากออมทรัพยแ์บบไม่กินทุนกนั ปัจจุบนัคิดเป็นมูลค่าประมาณ 
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1,415,000 ลา้นบาท แบ่งเป็นสลากออมสิน ประมาณ 1,012,000 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วน 71.52% ของ

มูลค่าสลากออมทรัพยที์หมุนเวียนในตลาดทงัระบบสลากออม 

ดงันนัการออมเงินและการลงทุนเป็นสิงสาํคญัทีทุกคนตอ้งตระหนกัเพอืวางแผนทางการเงินให้

เกิดความสมดุลและไดรั้บผลตอบแทนทีสูงขึนกว่าการออมเงินดว้ยการเก็บเงินสด สลากออมสินพิเศษจึง

เป็นทางเลือกในการออมและเป็นการลงทุนทีดี เพอืใหท้ราบวา่ลูกคา้ใชปั้จจยัใดบา้งเพือพิจารณาซือสลาก

ออมสินพิเศษ ซึงจะเป็นประโยชน์ตอ่ผูที้สนใจซือสลากออมสินพิเศษในอนาคตและบริหารความเสียงใน

การลงทุน รวมถึงเพือพฒันาสลากออมสินพิเศษใหต้อบสนองตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพือศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อการซือสลากออมสินพิ เศษของลูกค้า ธนาคารออมสิน ในเขต

กรุงเทพมหานคร  

 

ขอบเขตของการวิจัย 

ในการศึกษาวิจยั เรือง ปัจจยัทีมีผลต่อการซือสลากออมสินพิเศษของลูกคา้ ธนาคารออมสิน ใน

เขตกรุงเทพมหานคร มีขอบเขตการวิจยั  ดงันี 

 

ขอบเขตด้านเนือหา  

มุ่งศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อการซือสลากออมสินพิเศษของลูกค้า ธนาคารออมสิน ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยมีตวัแปรในการศึกษา ดงันี ตวัแปรอิสระ  คือ  ปัจจยัส่วนบุคคลของลูกคา้สลากออม

สินพิเศษ ธนาคารออมสิน ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคลของผูเ้สียภาษี ซึงประกอบดว้ย เพศ อายุ รายไดเ้ฉลียต่อ

เดือน อาชีพ ระดบัการศึกษาและสถานภาพ 

ตัวแปรตาม คือ ปัจจัยทีมีผลต่อการซือสลากออมสินพิเศษของลูกคา้ ธนาคารออมสิน ในเขต

กรุงเทพมหานคร  ดงันี ระยะเวลาในการลงทุน จาํนวนเงินลงทนุ ผลตอบแทนทีคาดหวงั ระดบัความเสียงที

ยอมรับได ้ความน่าเชือถือและกระบวนการในการใหบ้ริการ 

 

ขอบเขตด้านประชากร 

            ประชากรทีใช้ในการศึกษาครังนี ไดแ้ก่ กลุ่มผูท้าํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ทีซือสลากออมสิน

พิเศษ ธนาคารออมสิน ใชวิ้ธีการคาํนวณขนาดตวัอยา่งดว้ยวิธีการใชสู้ตรไม่ทราบขนาดของ W.G.Cochran 

ทีระดบัความเชือมนั % ซึงกาํหนดค่าความคลาดเคลือนของการสุ่มตวัอย่างเท่ากบั % ไดก้ลุ่มตวัอย่าง  

จาํนวน    คน 
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ขอบเขตด้านระยะเวลา 

ระยะเวลาทีใชใ้นการดาํเนินงานวิจยัช่วงเดือน พฤษภาคม 2563 ถึง เดือนมิถุนายน 2563 

   

ประโยชน์ทีได้รับจากการวิจัย  

. ทาํใหท้ราบปัจจยัทีมีผลต่อการซือสลากออมสินพิเศษของลูกคา้ ธนาคารออมสิน ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

. เพอืนาํผลการวิจยันาํไปใชป้รับปรุงสลากออมสินต่อไป 

 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

            กรอบแนวคิดในการวิจยัเรือง  ปัจจยัทีมีผลต่อการซือสลากออมสินพิเศษของลูกคา้ ธนาคารออมสิน 

ในเขตกรุงเทพมหานคร  ผูวิ้จยัได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง  ประกอบดว้ยรายละเอียด  

ดงันี 

                      ตวัแปรตน้                                                                               ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยทีเกยีวข้อง 

 

แนวคิดและทฤษฎีทีเกยีวกับการออม 

         การออมคือส่วนต่างระหวา่งรายไดแ้ละรายจ่ายทีเกิดขนึในช่วงเวลาหนึงอาจกล่าวไดง่้ายๆวา่ เป็น

เงินรายไดที้เหลือจากการใชจ้่ายแลว้นาํมาเก็บสะสมทีละเล็กทีละนอ้ยให้พอกพูนขึนเมือเวลาผา่นไป  

ศตวรรษ ท่าช้าง (2554) กล่าวว่าการออม คือการออมทรัพย์ซึงการออมของครัวเรือนจะมี

ความสัมพนัธ์กลชิ้ดกบัรายได้ทีสามารถจบัจ่ายใชส้อยไดจ้ริงและการบริโภคของครัวเรือนอย่างมาก ดว้ย

เหตุทีว่าหลงัจากครัวเรือนได้รับรายได้มาแล้ว เมือนําไปหักภาษีออกรายได้ดังกล่าวถือว่าเป็นรายไดท้ี

ปัจจัยส่วนบุคคล 

.เพศ 

.อาย ุ

.รายไดเ้ฉลียต่อเดือน 

4.อาชีพ 

5.ระดบัการศึกษา 

.สถานภาพ 

ปัจจัยทีมีผลต่อการซือสลากออมสินพิเศษของ

ลูกค้า ธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

.ระยะเวลาในการลงทุน 

.จาํนวนเงินลงทุน 

.ผลตอบแทนทีคาดหวงั 

4.ระดบัความเสียงทียอมรับ 

5.ความน่าเชือถือ 

6.กระบวนการในการให้บริการ 
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สามารถนาํไปจบัจ่ายใช้สอยไดจ้ริง ครัวเรือนจะนาํรายไดส่้วนนีไปใช้เพือการบริโภค ส่วนทีเหลือจึงค่อย

เก็บสะสมไวเ้รียกการออมส่วนทีเหลือนนัวา่ “การออมทรัพย”์  

 

แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับกระบวนการตัดสินใจซือ 

การตัดสินใจ (Decision Making)หมายถึง กระบวนการในการเลือกทีจะกระทาํสิงใดสิงหนึงจาก

ทางเลือกต่างๆทีมีอยู ่ซึงผูบ้ริโภคมกัจะตอ้งตดัสินใจในทางเลือกต่างๆของสินคา้และบริการอยูเ่สมอ โดยที

เขาจะเลือกสินคา้หรือบริการตามขอ้มูลและขอ้จาํกดัของสถานการณ์ การตดัสินใจจึงเป็นกระบวนการที

สาํคญัและอยู่ภายในจิตใจของผูบ้ริโภค  การวิจยัโดยใชแ้บบจาํลองพฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการของเอนเกิล-

โคแลตและแบล็คเวล EKB Model (Engle Kollat t-Blackwell, ) เป็นกระบวนการตดัสินใจซือ โดยมี

อิทธิพลจากส่วนนาํเขา้ (Input) คือ ปัจจยัภายนอกทีเป็นตวักระตุน้และเป็นกระบวนการในการจดัการกบั

ขอ้มูลของผูใ้ชบ้ริการ (ธญัปวีณ์ รัตน์พงศพ์ร, ) ตวัแปรทีจะอธิบายถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

ประกอบดว้ยกิจกรรม  ขนัตอน คือ   

. การรับรู้ปัญหา หรือความจําเป็น (Problem or Need Recognition)เป็นการตระหนกัถึงปัญหา

กาํลงัเผชิญอยู ่และตอ้งการแกไ้ขปัญหานนั นนัก็คือสินคา้หรือบริการ โดยมีสาเหตุมาจากจากอิทธิพลใน

กระบวนการตดัสินใจซือของผูบ้ริโภค คือ .อิทธิพลจากสภาพแวดลอ้มภายนอก .ความแตกต่างของ

ผูบ้ริโภค .ข่าวสารทีเกียวขอ้งกบักระบวนการรับรู้ 

2. การแสวงหาข้อมูล (Search) เป็นการทีผูบ้ริโภคแสวงหาขอ้มูลทีเกียวกบัปัญหาทีกาํลงัเผชิญอยู ่

เพอืนาํมาใชใ้นการกาํหนดทางเลือกในกระบวนการตดัสินใจในการแกไ้ขปัญหา โดยผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะ

เก็บขอ้มูลไวใ้นความทรงจาํ เรียกวา่เป็นแหล่งขอ้มูลภายใน แหล่งขอ้มูลข่าวสารทีผูบ้ริโภคหาไดจ้ากหลาย

แหล่ง คือ .แหล่งส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ครอบครัว เพือน  .แหล่งข่าวธุรกิจ  ไดแ้ก่ โฆษณา พนกังานขาย 

ตวัแทนจาํหน่าย การแสดงสินคา้ .แหล่งสาธารณะ ไดแ้ก่ สือมวลชน .แหล่งประสบการณ์ ไดแ้ก่ การ

ตรวจสอบ การทดลองใชสิ้นคา้ .ความทรงจาํจากข่าวสารในอดีต 

3. การประเมินทางเลือก (Alternative Evaluation) เป็นการเปรียบเทียบหรือการพิจารณาขอ้ดี

ขอ้เสียของผลิตภณัฑ ์หรือบริการตงัแต่  ชนิดขึนไป โดยการพจิารณาคุณลกัษณะของผลิตภณัฑห์รือ

บริการนนั ๆ จาก ความสวยงาม ความทนทาน ราคา ตราผลิตภณัฑ ์ เป็นตน้ ปัจจยัทีเป็นเกณฑใ์นการ

ประเมินทางเลือก มีทงัหมด  ประการ คือ .อิทธิพลของสถานการณ์มีผลต่อความสาํคญัของเกณฑ ์เช่น 

ความสะดวกในการซือผลิตภณัฑข์องสถานทีตงัร้าน .ความแตกต่างของทางเลือก เป็นการไม่ไดน้าํมา

เปรียบเทียบโดยตรง เกณฑก์ารประเมินไปทางนามธรรม .การจูงใจของผูบ้ริโภค ในแง่ของความพึงพอใจ

และการนาํมาใชป้ระโยชน์ .ขนาดของผลกระทบทีมีต่อผูบ้ริโภคภายหลงัการตดัสินใจซือ 

4. การตัดสินใจซือและการซือ (Purchase of Choice) เป็นขนัตอนทีผูบ้ริโภคจะกระทาํการซือภาย

หลงัจากทีผา่นขนัตอนอืน ๆ มาก่อนหนา้นีตามลาํดบั โดยการซือมีองคป์ระกอบดงันี การตงัใจซือ คือ การ
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วางแผนการซือโดยมีการกาํหนดไวล้่วงหนา้วา่จะซืออะไร แต่ยงัไมไ่ดร้ะบุตราผลิตภณัฑ ์และไปหาขอ้มูล

หรือประเมินเลือกตราของผลิตภณัฑ ์ณ จุดจาํหน่ายและลงมือซือ 

  5. ความรู้สึกหลังการซือ (Post-Purchase Feeling) เป็นการประเมินผลของสินคา้หรือบริการที

คาดวา่จะไดรั้บ โดยเปรียบเทียบคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์กบัเกณฑใ์นการประเมินก่อนการซือ ถา้หาก

ผูบ้ริโภครู้สึกพึงพอใจ ก็จะเป็นเหตุทีทาํให้ผูบ้ริโภคมีทศันคติทีดี และอาจจะทาํใหผู้บ้ริโภคมีความภกัดีใน

ตราสินคา้นนัดว้ย จากการศึกษากระบวนการตดัสินใจซือกลุ่มผูวิ้จยัไดส้รุปวา่ เป็นกระบวนการในการ

ประมวลผลของผูล้งทุน และเกิดเป็นความทรงจาํในการรับรู้ขอ้มูล 

 

งานวิจัยทีเกยีวข้อง 

ปิยพร อาํมสุทธิ (2557) ไดท้าํการศึกษา การตดัสินใจออมเงินผ่านการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะ

ยาวของพนกังาน เงินเดือนประจาํในกรุงเทพมหานคร เพือศึกษาปัจจยัของ ตวัแปรตน้คือ ส่วนประสมทาง

การตลาด ผลตอบแทน ความน่าเชือของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม และภาพลกัษณ์ของบริษทั 

หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม ตวัแปรตามคือ การตดัสินใจออมเงินผา่นการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะ ยาว

ของพนักงานเงินเดือนประจาํในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัวอย่างคือ พนกังานเงินเดือนประจาํ จาํนวน 400 

คน โดยใชก้ารแจกแบบสอบถามเพือรวบรวมขอ้มูล โดยใชแ้บบสอบถามทีไดจ้ดัเตรียมไว ้วิธีการทางสถิติ

ได้แก่การแจกแจงความถีค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และการ วิเคราะห์สมการถดถอย

พหุคูณ (Multiple Regressions) ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ

ระหว่าง 31 – 40 ปีมีระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรีประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายได้

โดยเฉลี ยต่อ เดือน 20,000 – 30,000 บาท ออมเงินผา่นการลงทนุกองทุนรวมหุน้ระยะยาวโดยคาดหวงัในเรื 

อง ของผลตอบแทนและลดหย่อนภาษีซึงมีความถีในการลงทุนทุกปีเป็นจาํนวนเงิน 10,000 – 20,000 บาท 

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัดา้นผลตอบแทน ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของบริษทั หลกัทรัพย์

จัดการกองทุนรวม และปัจจัยด้านความน่าเชือถือของบริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุนรวม โดยรวมมี

อิทธิพลอยู่ในระดับมาก ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทาง การตลาด 

ผลตอบแทน ความน่าเชือถือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม และภาพลักษณ์ของ บริษัท

หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจออมเงินผ่านการลงทุนกองทุนรวมหุ้น ระยะยาว 

อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 

กิตติยา ปันกลาง ( ) ไดท้าํการศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซือสลากออมสินพิเศษ 

ของลูกคา้ธนาคารออมสิน ในเขตธนาคารออมสินภาค 3 กรุงเทพมหานครการวิจยัครังนีมีวตัถุประสงค์เพือ 

1) ศึกษาพฤติกรรมการซือสลากออมสินพิเศษของ ลูกคา้ 2) ศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดทีมี

ผลต่อการตัดสินใจเลือกซืออสลากออมสินพิเศษ 3) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดกบัพฤติกรรมการเลือกซือสลากออมสิน พิเศษ เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งทีเป็นลูกคา้ทีเลือกซืออ

สลากออมสินพเิศษของกบัสาขาธนาคารออม สินในสังกดัธนาคารออมสินภาค 3 กรุงเทพมหานคร จาํนวน 
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400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็น เครืองมือการวิจยั วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าความถีร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วน

เบียงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และทดสอบความสัมพนัธ์โดยการ

ทดสอบสถิติไค-สแควร์ ผลการศึกษาพบว่า 1) ลูกคา้ตัดสินใจซือสลากออมสินเพือการออมทรัพย์ดว้ย 

งบประมาณซือเฉลียต่อครังไม่เกิน 5,000 บาท โดยซือปีละ 1 ครัง เมือสะสมเงินไดม้ากพอ มีระยะ เวลาถือ

ครองสลากกาํหนด 3 ปีและศึกษาขอ้มูลในการซือทางอินเตอร์เน็ต 2) ปัจจยัส่วนประสมทาง การตลาด

โดยรวมมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซืออยู่ในระดบัมาก โดยดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ดา้น การจดัจาํหน่าย 

ดา้นราคา ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นการส่งเสริมการตลาด อยูใ่นระดบัมาก ส่วนดา้น

ผลิตภณัฑ์อยู่ในระดับปานกลาง 3) เพศ อายุอาชีพ และรายได้เฉลียต่อ เดือน ทีแตกต่างกันมีผลต่อการ

ตดัสินใจซือสลากออมสินพิเศษแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 4) ปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดทุกดา้น มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซือสลากออม สินพิเศษของลูกคา้ โดยดา้นราคาและ

ด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมมากทีสุด ส่วนด้านกระบวนการให้บริการ มี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมน้อยทีสุด อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

อรรถเดช เทพชยัธนะวงศ ์( ) ไดท้าํการศึกษาเรืองปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนใน

หน่วยลงทุนประเภทกองทุนต่างประเทศของกลุ่มคนทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึง

งานวจิยันีศึกษาเกียวกบัปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนตา่งประเทศของกลุ่มคนทาํงานในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นกลุ่มคนทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

โดยแบ่งงานวิจัยออกเป็น  ส่วน ประกอบด้วยปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ โดยประกอบด้วย เพศ อายุ 

รายได ้อาชีพ และปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด P’s ประกอบด้วย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ด้าน

ช่องทางการจัดจาํหน่าย ด้านทางส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้าน

กระบวนการ เป็นตวัแปรอิสระในการศึกษา เพือให้ทราบถึงปัจจยัทีส่งผลต่อการตดัสินใจในการลงทุนใน

หน่วยลงทุนประเภทกองทุนต่างประเทศของกลุ่มคนทาํงานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจยั

พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของผูล้งทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศ ผูล้งทุนมี ความแตกต่างในเรือง

ของ เพศ อายุ และระดบัรายได ้กลุ่มตวัอย่างเพศชายมีความสนใจลงทุนในหน่วยลงทุนประเภท กองทุน

ต่างประเทศอยูใ่นระดบัสูง โดยช่วงอายุเฉลียอยู่ที -  ปี จะมีการตดัสินใจลงทุนสูงกว่าช่วงอายุอืน และ

ระดบั รายไดที้มีการตดัสินใจลงทุนในหน่วยลงทุนสูงสุด คือ ระดบัรายได้เฉลียที ,000-70,  บาท/

เดือน ในส่วนปัจจัยส่วน ประสมทางการตลาดทีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุน

ต่างประเทศ มี  ปัจจยั โดยเรียงลาํดบัตามอิทธิพลใน การตดัสินใจจากมากไปน้อย ประกอบดว้ย ปัจจยัทีมี

อิทธิพลเชิงบวก สูงสุด คือ ปัจจยัดา้นอตัราผลตอบแทน และความ ปลอดภยัในการซือขายกองทุน โดย

รองลงมา คือ ปัจจัยดา้นกระบวนการ การนําเสนอสารสนเทศและปัจจยัทีมีอิทธิพลเชิงลบ ประกอบดว้ย 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด และปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 

จตุพร อินทร์อกัษร (2560) การตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาวLTF เพือลดหย่อน

ภาษ ีของนกัศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง การวิจยันีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษา (1) เพือศึกษา
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ระดบัการตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาว LTF เพอืลดหยอนภาษี ของนกัศึกษาโครงการ

พิเศษ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง (2) เพอืศึกษาเปรียบเทียบการตดัสินใจ เลือกลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาว 

LTF เพอืลดหยอ่นภาษี ของนกัศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล

และพฤติกรรมการลงทุน โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลนกัศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ปี 

การศึกษา 2559 การหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งใชสู้ตร Taro Yamane (1973) ยอมรับ ความคลาดเคลือนร้อย

ละ 5 ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยั 400 คน โดยทีผูวิ้จยัเลือกการสุ่มตวัอยา่งแบบ บงัเอิญ มีการ

วเิคราะห์ขอ้มูลเพือเปรียบเทียบการตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF เพือลดหยอนภาษี 

ของนกัศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลยัรามคาํแหงจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมการลงทุน

โดยใชส้ถิติ ทดสอบ t-Test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความ

แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญั ทางสถิติทีระดบั 0.05  

พรรษกร จิรภญโญ (2560) ไดท้าํการศึกษาปัจจยัการลงทุนและส่วนประสมทางการตลาดทีส่งผล

ต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุน รวมหุ้นระยะยาวของนักลงทุนทัวไปในเขตพืนทีกรุงเทพมหานคร 

การศึกษาครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้น ระยะยาว

ของนักลงทุนทวัไปในเขตพืนทีกรุงเทพมหานคร จาํนวน 160 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่าง แบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าเฉลีย ค่าร้อยละ ส่วน เบียงเบนมาตรฐาน 

และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสวนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ

ระหว่าง 41-50 ปีระดับ การศึกษาปริญญาตรีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน รายได้เฉลียต่อเดือน 40,001-

60,000 บาท ประสบการณ์ลงทุนในกองทนรวมน้อยกวา่ 1 ปีฐานภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาสูงสุดทีเสียอยู่ที 

20 % และในด้านการวิเคราะห์แต่ละปัจจัยพบว่าปัจจัยด้านภาษีและความเสียงจากการลงทุน ด้าน 

พฤติกรรมการลงทุน และดา้นบุคคลต่างส่งผลถึงการตดัสินใจลงในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของนกั ลงทุน

ทวัไปในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ 0.05 ในขณะทีด้านผลตอบแทน ด้าน

ผลิตภณัฑ์ด้านขอ้มูลและช่องทางในการจัดจาํหน่าย และด้านกระบวนการให้บริการไม่ส่งผลต่อ การ

ตดัสินใจลงในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของนกัลงทุนทวัไปในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนยัสําคญั ทาง

สถิติทีระดบั 0.05 

ณฐัยง ยงวฒันา (2562) ไดท้าํการศึกษา ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือสลากดิจิตอลของ

ธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการสุ่มตวัอยา่งประชากรทวัไปทีเคยซือสลากออมสินดิจิตลั

ของธนาคารออมสิน จาํนวน  คน โดยใชเ้ครืองมือการเก็ยรวบรวมขอ้มูลมาทาํการวิเคราะห์โดยใชส้ถิติ 

ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และสถิติการถดถอยแบบพหุคูณ ผลการวิจยัพบวา่ผูซื้อสลากออมสินดิ

จิตลัของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ  –  ปี การศึกษาระดบั

ปริญญาตรี สถานภาพสมรส มีอาชีพลูกจา้ง/พนกังานบริษทัเอกชน รายได้เฉลีย ,001- 15,000 บาท ปัจจยั

ส่วนผสมทางการตลาดทีมีผลต่อการซือสลากดิจิตลัมากทีสุดคือ ดา้นกระบวนการ รองลงมาคือ ดา้นการ

นาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นบุคคลและดา้นการ
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ส่งเสริมทางการตลาด ตามลาํดบั สาํหรับดา้นปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยทีีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ

ระบบดิจิตลัแบงก์กิงในกรุงเทพมหานคร มากทีสุดคือ การรับรู้ประโยชน์ รองลงมาคือการตงัใจทีจะใชง้าน 

และการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน ตามลาํดบั พฤติกรรมการซือสลากดิจิตลัของธนาคารออมสินใน

กรุงเทพมหานคร มากทีสุดคือ สามารถไถ่ถอนสลากดิจิตลัผา่นแอพพลิเคชนัไดเ้มือครบกาํหนดโดยไม่ตอ้ง

ไปธนาคาร รองลงมาคือ ไดสิ้ทธิลุน้รางวลัในการซือสลากดิจิตลั สามารถซือสลากดิจิตลัไดทุ้กเมือโดยไม่

ตอ้งไปยงัธนาคาร ตามลาํดบั 

 

วิธีดาํเนินการวิจัย 

การวิจยัในหัวขอ้ “ปัจจยัทีมีผลต่อการซือสลากออมสินพิเศษของลูกคา้ ธนาคารออมสิน” เป็นการ

วจิยัเชิงปริมาณ “Quantitative Research” โดยการใชก้ารสาํรวจ (Survey Research) เก็บขอ้มูลโดยใช้

แบบสอบถาม (Questionnaire) และใชว้ิธีทางสถิติดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั 

ประชากรทีใชใ้นการศึกษาครังนี ไดแ้ก่ กลุ่มลูกคา้ทีเป็นผูถื้อครองสลากออมสินพเิศษ ในเขต

กรุงเทพมหานคร  เนืองจากไม่ทราบจาํนวนทีแน่นอนของผูลู้กคา้ทีถือครองสลากออมซึงอาศยัอยูใ่น

กรุงเทพมหานคร  ทางกลุ่มผูวิ้จยัจึงใชวิ้ธีคาํนวณจากสูตรไม่ทราบขนาดของตวัอยา่ง ของ W.G.Cochran 

ในการกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง  

วธีิคาํนวณ  กรณีไม่สามารถทราบจาํนวนประชากรทีแน่นอน  ทางกลุ่มผูว้ิจยัตอ้งการสุ่มตวัอยา่ง

จาํนวน % หรือ .  จากประชากรทงัหมดในระดบัความเชือมนั % และยอมรับความคลาดเคลือนจาก

การสุ่มตวัอยา่ง .  หรือ % ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 

 

การเก็บรวมรวมข้อมูล 

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพือใชใ้นการศึกษาครังนี ผูศ้ึกษาไดด้าํเนินการตามขนัตอน ดงัต่อไปนี 

. แจกแบบสอบถามให้แก่ประชากรทีกาํหนดไว ้โดยใช้วิธีการแจกแบบสอบถามทีเป็นกระดาษ

และผา่นทางออนไลนโ์ดยใช ้Google Form 

2. ตอบขอ้ซกัถามบางประการทีผูต้อบแบบสอบถามอาจจะตอ้งการคาํอธิบายเพิมเติม 

. เก็บรวบรวมแบบสอบถามทีได้ขอ้มูลครบถ้วนแล้ว เพือนําไปจัดทาํและเตรียมสําหรับการ

วเิคราะห์ 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ศึกษาทาํการประมวลผลวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเครืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทาง

คอมพวิเตอร์ (SPSS Version 25.0) 
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สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

กกกกกผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ซึงสถิติทีใชใ้นการ

วเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 

1. ค่าร้อยละ (Percentage) สาํหรับการวิเคราะห์เพือการบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล 

2. ค่าเฉลีย  �̅� 

3. ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (SD) สาํหรับวิเคราะห์สลากออมสินพิเศษของลูกคา้ ธนาคาร

ออมสิน 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตอนที . ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า มีลูกค้าทีซือสลากออมสินตอบ

แบบสอบถามทงัหมดจาํนวน  คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และ 

เพศชาย จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ส่วนใหญ่มีอายุ  -  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 

.   รองลงมาคือ ตาํกว่า  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ . ,  -  ปี จาํนวน  คน คิดเป็น

ร้อยละ . , 40 - 49  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และ  ปีขึนไป จาํนวน  คน คิดเป็นร้อย

ละ .  ตามลาํดบั ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉลียต่อเดือน ,001 - 50,000 บาท จาํนวน  คน  คิดเป็นร้อยละ 

.   รองลงมาคือ  ,000 - 80,  บาท จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ . , ไม่เกิน ,  บาท จาํนวน 

 คน คิดเป็นร้อยละ . และ80,000 บาท ขึนไป จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั ส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพ  ขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ลูกจ้างของรัฐ จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  

รองลงมาคือ พนักงานบริษทัเอกชน/ลูกจา้ง จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ . , ธุรกิจส่วนตวั/อาชีพ

อิสระ/คา้ขาย จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ . และอืนๆ… จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .   ตามลาํดบั 

ส่วนใหญมี่ระดบัการศึกสูงสุดระดบัปริญญาตรี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือ ปริญญา

โท จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ . และสูงกว่าปริญญาโท จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ  และปวช./

ปวส./อนุปริญญา จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ  ตามลาํดบั ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จาํนวน  คน คิด

เป็นร้อยละ .  และ สมรส จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนที   พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชนั Thanachart Connect พบวา่

จาํนวนครังในการใชบ้ริการ ผูใ้ชบ้ริการแอปพลิเคชนั Thanachart Connect ใชบ้ริการ -  ครัง / เดือน 

จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ใชบ้ริการ -  ครัง / เดือน จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ใช้

บริการ ตงัแต่  ครังขึนไป จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ประเภทการใชบ้ริการ ส่วนใหญ่ผูใ้ชบ้ริการ

แอปพลิเคชนั Thanachart Connect ของธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ใชบ้ริการ

ประเภทโอน เช็คยอดบญัชี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .   ใชบ้ริการประเภท ชาํระค่าสินคา้และ
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บริการ จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .   ประเภทสินเชือ จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และ อืนๆ 

จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั  ช่องทางระบบในการใชบ้ริการ ผูใ้ชบ้ริการ ไดใ้ชช่้องทาง

ระบบ IOS จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .   และดว้ยช่องทางระบบ Android จาํนวน   คน คิดเป็น

ร้อยละ .  ช่วงเวลาในการใชบ้ริการ ผูใ้ชบ้ริการแอปพลเคชนั Thanachart Connect ของธนาคารธนชาต 

จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ใชบ้ริการช่วงเวลา .  - .  จาํนวน  คน คิดเป็น

ร้อยละ .   ตามลาํดบั 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนที  ปัจจยัทีมีผลต่อการซือสลาดออมสินพิเศษของลูกคา้ ธนาคารออม

สิน ในเขตกรุงเทพมหานคร มี  ดา้น ดว้ยค่าเฉลีย �̅� และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (SD) พบวา่ ความคิดเห็น

ของลูกคา้สลากออมสินพเิศษ ธนาคารออม ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (�̅� = 4.02) 

เมือพจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นทีอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นความหนา้เชือถือหรือความปลอดภยัของ

เงินทุน ดา้นจาํนวนเงินในการลงทุน ดา้นผลตอบแทนทีคาดหวงัจากการลงทุน ดา้นระยะเวลาในการลงทุน 

ดา้นกระบวนการในการให้บริการและดา้นระดบัความเสียงทีสามารถยอมรับได ้(�̅� = 4.14, �̅� = 4.11, �̅� = 

4.06, �̅� = 4.00, �̅� = 3.87, �̅� = 3.94) ตามลาํดบั    

 

สรุปผลการวิจัย 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล  

การศึกษาเรือง ปัจจัยทีมีผลต่อการซือสลากออมสินพิเศษของลูกคา้ ธนาคารออมสิน ในเขต

กรุงเทพมหานคร มีลูกคา้ทีซือสลากออมสินตอบแบบสอบถามทงัหมดจาํนวน  คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และ เพศชาย จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ส่วนใหญ่มี

อาย ุ  -  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .   รองลงมาคือ ตาํกว่า  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อย

ละ . ,  -  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ . , 40 - 49  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  

และ  ปีขึนไป จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉลียต่อเดือน ,001 - 

50,000 บาท จาํนวน  คน  คิดเป็นร้อยละ .   รองลงมาคือ  ,000 - 80,  บาท จาํนวน  คน คิด

เป็นร้อยละ . , ไม่เกิน ,  บาท จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ . และ80,000 บาท ขึนไป จาํนวน 

 คน คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ  ขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ลูกจา้ง

ของรัฐ จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือ พนกังานบริษทัเอกชน/ลูกจา้ง จาํนวน  คน 

คิดเป็นร้อยละ . , ธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ/คา้ขาย จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ . และอืนๆ… 

จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .   ตามลาํดบั 

ส่วนใหญมี่ระดบัการศึกสูงสุดระดบัปริญญาตรี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือ ปริญญา

โท จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ . และสูงกว่าปริญญาโท จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ  และปวช./
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ปวส./อนุปริญญา จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ  ตามลาํดบั ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จาํนวน  คน คิด

เป็นร้อยละ .  และ สมรส จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั 

ปัจจัยทีมีผลต่อการซือสลากออมสินพเิศษของลูกค้า ธนาคารออมสิน  

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ความคิดเห็นของลูกคา้สลากออมสินพิเศษ ธนาคารออม ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่น

ระดบัมาก คือ ดา้นทีอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นความหนา้เชือถือหรือความปลอดภยัของเงินทุน ดา้นจาํนวน

เงินในการลงทุน ดา้นผลตอบแทนทีคาดหวงัจากการลงทุน ดา้นระยะเวลาในการลงทุน ดา้นกระบวนการ

ในการให้บริการและดา้นระดบัความเสียงทีสามารถยอมรับได ้ตามลาํดบั   

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 

. ด้านระยะเวลาในการลงทุน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ทีมีความ

คิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ สลากออมสินมีกาํหนดอายุโครงการ การซือสลากออมสินพิเศษสามารถซือได้

ทุกวนัทาํการตามรอบทีธนาคารเปิดขาย การซือสลากออมสินพิเศษมีให้เลือกถือครองตามความตอ้งการ

ของลูกคา้ ระยะเวลาการซือสลากออมสินพเิศษเหมาะสมในการลงทุนระยะปานกลางถึงระยะยาว หากถอน

คืนสลากออมสินก่อนครบ  เดือน จะมีค่าการดําเนินการถอนตามเงือนไขของสลากออมสินพิเศษ 

ตามลาํดับ   ซึงสอดไม่คลอ้งกับงานวิจัยของ กิตติยา ปันกลาง ( ) ได้ทาํการศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกซือสลากออมสินพิเศษ ของลูกค้าธนาคารออมสิน ในเขตธนาคารออมสินภาค 3 

กรุงเทพมหานครการ 

 . ด้านจํานวนเงินในการลงทุน(เงินทุน) โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 

ขอ้ทีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากทีสุด คือ สลากออมสินพิเศษมีการรับประกนัเงินตน้ (เงินตน้ไม่ลดลง) 

สลากออมสินพิเศษช่วยให้ผูที้มีรายได้ไม่มากสามารถออมเงินไปพร้อมกบัลุ้นถูกรางวลัมีโอกาสได้รับ

ผลตอบแทนทีมากกว่าเงินฝาก  ตามลาํดบั ส่วนขอ้ทีมีความเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ สลากออมสินพเิศษไม่

กาํหนดจาํนวนเงินลงทุน สลากออมสินพิเศษไม่มีค่าธรรมเนียมในการซือขายยกเวน้ฝากเพิมทีสาขาทีอยู่

ต่างจงัหวดักบัสาขาทีเปิดทะเบียนสลากไว ้มูลค่าซือสลากออมสินพิเศษไม่มีขนัตาํในการซือ  ตามลาํดบั  

ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พรรษกร จิรภญโญ (2560) ไดท้าํการศึกษาปัจจยัการลงทุนและส่วนประสม

ทางการตลาดทีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุน รวมหุ้นระยะยาวของนักลงทุนทวัไปในเขตพืนที

กรุงเทพมหานคร  

 . ด้านผลตอบแทนทีคาดหวังจากการลงทุน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ 

พบว่า ขอ้ทีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากทีสุด คือ สลากออมสินพิเศษมีการคุม้ครองเงินต้น ส่วนขอ้ทีมี

ความเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ ผูถื้อครองสลากออมสินพเิศษมีโอกาสไดรั้บกาํไรจากการถูกรางวลัของสลาก

ออมสินพิเศษในแต่ละงวดมากขึนตามจํานวนเงินลงทุน การถอนสลากออมสินพิเศษมีการกําหนด
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ระยะเวลา ระยะเวลาในการลงทุนส่งผลต่อผลตอบแทนทีได้รับ ผลตอบแทนสลากออมสินพิเศษได้จาก

ดอกเบียและการถูกรางวลั สลากออมสินพิเศษไม่สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได  ้ตามลาํดบั ซึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจัยของ จตุพร อินทร์อักษร (2560) การตัดสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวLTF เพือ

ลดหยอ่นภาษี ของนกัศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

. ด้านระดับความเสียงทีสามารถยอมรับได้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่า ขอ้ทีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ ความเสียงทีเกิดจากอาํนาจซือของเงินทีลดลงทีส่งผลต่อ

อาํนาจซือ คือ ภาวะเงินเฟ้อ(ภาวะทีของกินของใชมี้ราคาสูงขึนเรือย ๆ ทาํให้เงินทีมีอยู่นนั นาํมาซือของกิน

ของใชไ้ดน้้อยลง) เมือถือครองสลากออมสินเป็นระยะเวลานาน ความเสียงทีเกิดความไม่แน่นอนของการ

ถูกรางวลัในแต่ละงวด ความเสียงทีเกิดจากการถือครองสลากออมสินพิเศษเป็นระยะเวลานานอาจทาํให้

เสียโอกาสในการลงทุนประเภทอืนทีไดรั้บผลตอบแทนมากกว่า โอกาสสูญเสียเงินต้นอนัเนืองมาจาก

ต้องการถอนเงินก่อนระยะเวลาทีกาํหนด(ได้รับดอกเบียและผลตอบแทนจากการถูกเงินรางวลัลดลง) 

ตามลาํดบั ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปิยพร อาํมสุทธิ (2557) ไดท้าํการศึกษา การตดัสินใจออมเงินผ่าน

การลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของพนกังาน เงินเดือนประจาํในกรุงเทพมหานคร 

. ด้านความน่าเชือถือหรือความปลอดภัยของเงินลงทุน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณา

เป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ทีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากทีสุด คือ ชือเสียงของธนาคารออมสิน ส่วนขอ้ทีมี

ความเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ การประกาศผลรางวลัของกองสลาก ความต้องการถือครองสลากออมสิน

พิเศษของลูกคา้ ระบบการจดัการของธนาคารออมสิน ตามลาํดับ ซึงสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ณัฐพงค์ 

รัตนะพรม (2560) ไดท้าํการศึกษา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และความน่าเชือถือของเวบ็ไซตที์มีผล

ต่อการตดัสินใจ เลือกซือสินคา้ผ่านอินเทอร์เน็ต อาํเภอเมือง จงัหวดัลาํปาง 

6. ด้านกระบวนการในการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที

มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ เมือซือผา่นธนาคารออมสิน ความปลอดภยัเมือซือขายผ่าน Digital Salak 

On MyMo ความสะดวกเมือซือขายผ่าน Digital Salak On MyMo ช่องทางการซือขาย ขอ้มูลการให้บริการ

ครบถว้นเขา้ใจง่าย พนักงานเพียงพอต่อการใช้บริการ ตามลาํดับ ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐยง ยง

วฒันา (2562) ไดท้าํการศึกษา ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือสลากดิจิตอลของธนาคารออมสิน ใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 

ด้านระยะเวลาในการลงทุน 

ควรปรับอายุโครงการของสลากออมสินให้มีความหลากหลายมากขึนเพอืใหลู้กคา้สามารถเลือก

ซือไดเ้หมาะสมกบัระยะเวลาทีตอ้งการ 
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ด้านจํานวนเงินลงทุน  

สิงทีควรปรับปรุงคือ ควรมีการปรับอตัราดอกเบียเพมิขึนเพราะมีความสัมพนัธ์กบัเงินลงทุน 

รวมถึงควรใหลู้กคา้สามารถเลือกซือหมายเลขทีชอบไดด้ว้ยตวัเอง 

ด้านผลตอบแทนทีคาดหวังจากการลงทุน  

สิงทีควรปรับปรุงคือ ควรลดราคาสลากออมสินลงเพือทาํให้ไดจ้าํนวนสลากออมสินเพิมขึน ทาํ

ใหเ้พิมโอกาศในการถูกรางวลัมากขึน 

ด้านระดับความเสียงทียอมรับได้  

สิงทีควรปรับปรุงคือ ควรมีคาํอธิบายในดา้นของสภาพแวดล้อมทีจะส่งผลต่อลูกคา้ทีเลือกออม

เงินผา่นสลากออมสินหรือวิเคราะห์ทิศทางของภาวะเงินเฟ้อในส่วนของคาํอธิบายประกอบการตดัสินใจ 

ด้านความน่าเชือถือหรือความปลอดภัยของเงินลงทุน  

สิงทีควรปรับปรุงคือ ควรรักษาชือเสียงของธนาคารออมสินใหน่้าเชือถือ เพอืสร้างความมนัใจ

ใหก้บัลูกคา้ใหม่ ลูกคา้เก่าและสร้างความโปร่งใสของการประกาศผลรางวลัของกองสลาก 

ด้านกระบวนการในการให้บริการ 

สิงทีควรปรับปรุงคือ ควรเพิมประสิทธิภาพในการใหบ้ริการใหมี้ความสะดวกรวดเร็วตรงความ

ตอ้งการของลูกคา้ทีมาใชบ้ริการ 
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