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บทคัดย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษและสลากออมสินดิจิทลั
ของลูกคา้ธนาคารออมสินสาขาท่าน ้ านนทบุรี และเพื่อศึกษาประชากรศาสตร์ ปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูซ้ื้อและปัจจยัดา้น
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือออมสินพิเศษ และสลากออมสินดิจิทลัของลูกคา้ธนาคาร
ออมสิน สาขาท่าน ้ านนทบุรี  โดยใช้กลุ่มตวัอย่าง คือ ลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้บริการกับทางธนาคารออมสินสาขาท่าน ้ า
นนทบุรี  จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 
ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใชส้ถิติการทดสอบ
แบบ t-test แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) และสถิติการถดถอยพหุคุณ (Multiple 
Regression Analysis) 
            ผลการวิจยัพบวา่ ลูกคา้ธนาคารออมสินสาขาท่าน ้านนทบุรี  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ21- 40 ปี มี
สถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี รายไดต้่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท ท าอาชีพพนกังานบริษทั 
พนกังานรัฐวิหาสกิจ  มีพฤติกรรมในการซ้ือสลากออมสินพิเศษและสลากออมสินดิจิทลัมีวตัถุประสงคเ์พื่อการ
ออมทรัพยมี์งบประมาณในการซ้ือเฉล่ียต่อคร้ังไม่เกิน 10,000 บาท ความถ่ีในการซ้ือเฉล่ียใน 1 ปี 2-3 คร้ังต่อปี ซ้ือ
สลากออมสินพิเศษเป็นประจ า และมีระยะเวลาถือครองสลากออมสินพิเศษ 3 ปี ปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง
การตลาด อยูใ่นระดบัความส าคญัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ทุกดา้น ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย และดา้นผลิตภณัฑ ์อยูใ่นระดบั
ส าคญัมาก ส าหรับกระบวนการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษและสลากออมสินดิจิทลัของลูกคา้ธนาคารออมสิน 
สาขาท่าน ้านนทบุรีอยูใ่นระดบัความส าคญัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ขั้นประเมินทางเลือก ขั้นตอนการ
ตดัสินใจเลือก ขั้นตระหนกัถึงปัญหาและขั้นแสวงหาขอ้มูลอยูใ่นระดบัส าคญัมาก ส่วนขั้นพฤติกรรมหลงัการขาย
อยูใ่นระดบัส าคญัปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ (1) กระบวนการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษและ
สลากออมสินดิจิทลัของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขาท่าน ้านนทบุรีท่ีมีเพศและ อาย ุท่ีแตกต่างท าใหก้ารตดัสินใจซ้ือ
สลากออมสินพิเศษและสลากออมสินดิจิทลัธนาคารออมสินไม่ต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  ส่วน 
สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดแ้ละอาชีพ ท าใหก้ารตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษและสลากออมสินดิจิทลั
ธนาคารออมสินต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 (2) ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นการจดั
จ าหน่าย มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษและสลากออมสินดิจิทลัของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขา
ท่าน ้านนทบุรี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
ค าส าคญั: กระบวนการตดัสินใจซ้ือ 



 
 

 

1นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจดัการ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
2อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรโครงการพิเศษระดบัปริญญาโท มหาวิทยาลยัรามค าแหง



2 
 

 

Abstract 
The purpose of this study is to examine the decision making process to purchasing special GSB lotteries and 

digital GSB lotteries of the Government Savings Bank customers Nonthaburi Pier and to study demography 
Buyers behavioral factors and marketing mix factors affecting the decision making process to purchasing special 
GSB lotteries and digital GSB lotteries of the Government Savings Bank customers Nonthaburi Pier. The 400 
sample were drawn from population of Government Savings Bank customers Nonthaburi Pier. Data were 
analyzed by using the frequency, percentage, mean, standard deviation and collected data from questionnaires 
with T-Test, F-Test (One way ANOVA), and Multiple Regression Analysis. 

The study indicated that the most samples of the respondents were female  21-40 years old, single status, 
bachelor degree level monthly income 15,001 - 20,000 baht, career as a company employee Government 
employees. behavior in buying special GSB lotteries and digital GSB lotteries, by objective of saving,  an 
average budget of no more than 10,000 baht per purchase per month, 2-3 times per year on average, purchase a 
special GSB lottery regularly and hold 3-year period. Marketing mix factors very important level, when 
considering each aspect, it was found that all aspects were service process marketing promotion, personnel, 
physical characteristics, place of distribution and  production  were very important level. For the decision making 
process to purchasing special GSB lotteries and digital GSB lotteries of the Government Savings Bank customers 
Nonthaburi Pier very important level. when considering each aspect, it was found that the assessment process of 
alternatives, decision making process, awareness level and the level of information seeking were very important 
level, while the after - sales behavior was moderate level. 

The results of hypothesis test show that (1) The decision making process to purchasing special GSB 
lotteries and digital GSB lotteries of the Government Savings Bank customers Nonthaburi Pier with different sex 
and age had no different overall decision making process to purchasing of Government Savings Bank customers 
Nonthaburi Pier at statistical significance of 0.05 levels, as for education status Income and Career had different 
overall decision making  to purchasing special GSB lottery and digital GSB lottery differently at statistical 
significance of 0.05 levels. (2) Marketing mix factors for distribution affecting the decision making process to 
purchasing special GSB lotteries and digital GSB lotteries of the Government Savings Bank customers 
Nonthaburi Pier at statistical significance of 0.05 levels. 
Keyword: Decision Making Process to Purchasing 
บทน า 
          ปัจจุบนัการผนัผวนทางเศรษฐกิจมีผลกระทบ จากการเขา้มาแข่งขนัของธุรกิจ e-commerce ส าหรับ
เสถียรภาพระบบสถาบนัการเงินโดยรวมยงั เขม้แข็ง สะท้อนจากสัดส่วนเงินส ารองเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ีปรับ
เพิ่มขึ้นและเงินกองทุนท่ีทรงตวัในระดับสูง กอปรกับหน้ีเสียทรงตวัในระดับต ่า ยงัมีความเปราะบางในตลาด
อสังหาริมทรัพยท่ี์อาจส่งผลต่อ เสถียรภาพเศรษฐกิจโดยรวมในระยะต่อไปไดซ่ึ้งเกิดจากการแข่งขนัท่ีรุนแรงขึ้น 
และส่งผลให้มาตรฐานการ ปล่อยสินเช่ือ (credit underwriting standards) ของสถาบนัการเงินมีแนวโน้มหย่อนลง 
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ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท .) จึงได้ปรับปรุง หลกัเกณฑ์การก ากบัดูแลสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศยัของ ธพ . ทั้งน้ี 
ธปท. จะติดตามวิเคราะห์การปรับตัวและ พฤติกรรมของภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องอย่างใกล้ชิดรวมถึงประเมิน
ประสิทธิผล(effectiveness) ของมาตรการระยะต่อไป ตลอดทั้งปีอตัราดอกเบ้ียนโยบายอยู่ในระดบัต ่า แม ้ณ ส้ินปี 
2562ไดป้รับเพิ่มขึ้นมาอยู่ท่ีร้อยละ0 .75 ในเดือนธันวาคม ดา้นตน้ทุนการระดมทุนของภาคธุรกิจยงัคงอยู่ในระดบั
ต ่า  แมว้่าอตัราผลตอบแทนพนัธบตัร รัฐบาลมีการเคล่ือนไหวเพิ่มขึ้นบา้ง โดยเฉพาะอตัราผลตอบแทนพนัธบตัร
รัฐบาลระยะสั้น เช่นเดียวกบัอตัรา ผลตอบแทนตราสารหน้ีภาคเอกชนท่ีเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ส่วนตน้ทุนการระดมทุน
จากธนาคารพาณิชยท่ี์ยงัคงทรงตวั ในระดับต ่าเช่นกัน สะท้อนจากอตัราดอกเบ้ียสินเช่ือปล่อยใหม่ (New Loan 
Rate: NLR) ซ่ึงต้นทุนการระดมทุน ท่ีอยู่ในระดับต ่าช่วยให้ภาคเอกชนยงัคงระดมทุนได้อย่างต่อเน่ือง (SCBS 
Wealth Research, 2562) 

ธนาคารออมสิน ก าเนิดขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 6 ไดท้รงริเร่ิมน ากิจการ
ดา้นการออมสินมาใชเ้ป็นคร้ังแรก เม่ือ พ.ศ. 2450 โดยไดท้ดลองตั้งธนาคารรับฝากเงินขึ้นเรียกว่า "แบงก์ลีฟอเทีย" 
ณ พระต าหนกัสวนจิตรลดา (ในบริเวณวงัปารุสกวนั) ส าหรับใหม้หาดเลก็และขา้ราชบริพารของพระองคไ์ดเ้รียนรู้
วิธีการด าเนินงานของธนาคาร และส่งเสริมนิสัยรักการออม ธนาคารออมสิน  มีสถานะรัฐวิสาหกิจสังกัด
กระทรวงการคลงั เป็นธนาคารเพื่อลูกคา้รายย่อย เน้นการให้สินเช่ือเพื่อพฒันาชนบท พฒันาผูป้ระกอบการราย
ย่อย โดยมีรูปแบบของสินเช่ือและชนิดการฝากเงินรายย่อยมากมาย อีกทั้งยงัสร้างเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มชุมชน 
โครงการธนาคารเพื่อประชาชน โดยให้สินเช่ือระยะสั้น แก่ผูป้ระกอบการรายย่อย (ให้ประชาชนมาเป็นหน้ีใน
ระบบ ท่ีสามารถตรวจสอบได้ และการเก็บดอกเบ้ียตามความเป็นจริง) เป็นช่องทางการรับและจ่ายเงินกู้ จาก
โครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อีกทั้ งยงัลงทุนในการพัฒนาประเทศของหน่วยงานรัฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ ให้บริการรูปแบบเงินฝากท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับแต่ละช่วงวยั รวมทั้งมีการให้บริการตามหลกั
ศาสนาอิสลาม ปัจจุบนัมีจ านวนสาขาทั้งหมด 1,507 แห่งทัว่ประเทศ 

สลากออมสิน  เป็นรูปแบบหน่ึงของการออมทรัพยท่ี์มีลกัษณะพิเศษ ผลตอบแทนท่ีผูฝ้ากไดรั้บนอกจาก
ดอกเบ้ียแลว้ยงัสามารถทวีเงินออมโดยผูฝ้ากมีสิทธิถูกรางวลัตามท่ีธนาคารก าหนด โดยทั้งดอกเบ้ียและเงินรางวลัท่ี
ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งเสียภาษี  สลากออมสินน้ีเป็นสลากท่ีเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไปไดอ้ย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย
นอกเหนือจากสลากกินแบ่งรัฐบาล  โดยนั้ นปัจจุบันสลากออมสินมีการซ้ือขายได้ 2 ช่องทางคือซ้ือผ่านหน้า
เคาน์เตอร์ของธนาคารออมสินทุกสาขา หรือสามารถซ้ือผ่านแอพพลิเคชั่นธนาคาร เรียกว่า Mymo  หรือเรียกว่า
สลากออมสินดิจิทลันั้นเอง ซ่ึงในปัจจุบนัหน้าเคาน์เตอร์จะมีสลากประเภท 3 ปี หน่วยละ 50 บาท ดอกเบ้ีย 0.60 
บาทต่อหน่วย สลากออมสินดิจิทลัจะมี 2 ประเภท ประเภท 1 ปีหน่วยละ 20 บาท ดอกเบ้ีย 0.05 บาทต่อหน่วย และ
ประเภท 3 ปีหน่วยละ 50 บาท ดอกเบ้ีย 1 บาทต่อหน่วย (ธนาคารออมสิน, 2562) 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ผูวิ้จยัจึงสนใจท่ีจะศึกษากระบวนการตดัสินใจซ้ือออมสินพิเศษ และสลากออมสิน
ดิจิทลั ของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขาท่าน ้านนทบุรี ส าหรับน าขอ้มูลไปใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุง พฒันา
ผลิตภณัฑ ์การบริหารแผนการจดัการดา้นบริการ ใหมี้ความเหมาะสมตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ ส่งผลให้
ธนาคารออมสินสามารถรักษาฐานลูกคา้เดิมและการขยายฐานลูกคา้รายใหม่ รวมถึงเป็นการส่งเสริมการออมของ
ประชาชนตรงตามการจุดประสงคก์ารจดัตั้งธนาคารออมสิน 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

https://th.wikipedia.org/wiki/พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
https://th.wikipedia.org/wiki/พ.ศ._2450
https://th.wikipedia.org/wiki/พระตำหนักสวนจิตรลดา
https://th.wikipedia.org/wiki/วังปารุสกวัน
https://th.wikipedia.org/wiki/รัฐวิสาหกิจ
https://th.wikipedia.org/wiki/กระทรวงการคลัง_(ประเทศไทย)
https://th.wikipedia.org/wiki/ธนาคาร
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=ผู้ประกอบการรายย่อย&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=ผู้ประกอบการรายย่อย&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/ดอกเบี้ย
https://th.wikipedia.org/wiki/รัฐวิสาหกิจ
https://th.wikipedia.org/wiki/ศาสนาอิสลาม
https://th.wikipedia.org/wiki/ภาษี
https://th.wikipedia.org/wiki/สลากกินแบ่งรัฐบาล
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1. เพื่อศึกษากระบวนการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ และสลากออมสินดิจิทลัของลูกคา้ธนาคารออม
สิน สาขาท่าน ้านนทบุรี  

2. เพื่อศึกษาประชากรศาสตร์ และปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ
ออมสินพิเศษ และสลากออมสินดิจิทลัของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขาท่าน ้านนทบุรี  

3 .ปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูซ้ื้อมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษและสลากออมสินดิจิทลั
ของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขาท่าน ้านนทบุรี  
ขอบเขตงานวิจัย 

1. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี คือ ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการกบัทางธนาคารออมสินสาขาท่าน ้า
นนทบุรี โดยไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน ใชว้ิธีการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจากสูตรของ Cochran (1977) ท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ 95%  ไดก้ลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีผูวิ้จยัจึงเลือกขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ทั้งหมดจ านวน 400 คน 

2. การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือออมสินพิเศษ และสลากออม
สินดิจิทลั ของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขาท่าน ้านนทบุรี โดยทางผูวิ้จยัจะท าการศึกษาถึงตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยั
ประชากรศาสตร์ ปัจจยัพฤติกรรมการซ้ือสลาก ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ตวัแปรตาม คือ กระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือสลากออมสินและสลากออมสินพิเศษของลูกคา้ธนาคารออมสินสาขาท่าน ้านนทบุรี 
สมมติฐานของการวิจัย 

สมมติฐานท่ี1  ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีต่างกนัมีผลต่อ การตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ และสลาก
ดิจิทลัของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขาท่าน ้านนทบุรีต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2  ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อ การตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ และ
สลากดิจิทลัของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขาท่าน ้านนทบุรี 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สามารถน าขอ้มูลท่ีไดใ้ชเ้ป็นแนวทางประกอบการปรับปรุงและพฒันาผลิตภณัฑส์ลากออมสินพิเศษ
ของธนาคารออมสินให้มีความเหมาะสม และตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้มากยิง่ขึ้น 

2. สามารถน าขอ้มูลท่ีไดใ้ชเ้ป็นแนวทางประกอบการก าหนดกลยทุธ์และแผนงานทางการตลาดเชิงรุก ใน
การน าเสนอผลิตภณัฑแ์ละบริการ เพื่อสามารถรักษาฐานลูกคา้เดิมและขยายกลุ่มลูกคา้รายใหม่เพิ่มมากขึ้น 
ดา้นลูกคา้ 

3. ไดรั้บประโยชน์จากผลิตภณัฑแ์ละบริการ ท่ีปรับปรุงใหต้อบสนองความตอ้งการเพิ่มความสะดวก 
ถูกตอ้ง รวดเร็ว เกิดความเช่ือมัน่ในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑแ์ละการรับบริการจากธนาคารออมสิน 
แนวคิดและทฤษฎี 

1.แนวคิดและทฤษฎีการออม (Saving) 
 Cash Flow Management การจัดการวางแผนใช้จ่ายและวางแผนหน้ีสินเป็นจุดเร่ิมต้นของการวางแผน
การเงินเพราะหาเร่ิมต้นผิดส่ิงท่ีตามมาอาจจะหมายถึงการมีปัญหาทางการเงินดั่งพระบรมราโชวาทใน
พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี 9 ท่ีว่า “ถ้าเราติดกระดุมเม็ดแรกผิด 
กระดุมเมด็ต่อๆ ไปก็ผิดหมด” เพราะหากมีรายไดเ้ขา้มาแต่จดัสรร รายรับ รายจ่ายไม่เป็น บริหารการเงินไม่เป็น ก็มี
โอกาสท่ีจะประสบความลม้เหลวทางการเงินไดก้ารจดัสรรรายไดจ้าก 100% โดยแบ่งเป็นเงินออมและลงทุน 10% – 
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30% ซ่ึงเงินกอ้นแรกท่ีควรมี คือ เงินส ารองฉุกเฉิน 3 – 6 เท่าของค่าใชจ่้ายต่อเดือน เพื่อเป็นสภาพคล่องใหก้บัตวัเอง
และครอบครัว เพราะหากเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิด เช่นกรณี ตกงาน รถเสีย เจ็บป่วย เราก็มีเงินส่วนน้ีมารองรับ 
แนะน าใหเ้ก็บเงินส่วนน้ีไวใ้น เงินฝากธนาคาร Thidarat Keereet (2561) 
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยด้านประชากร  

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2538) กล่าวว่า ลักษณะด้านประชากร  ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว 
สถานภาพครอบครัว รายได้ อาชีพ การศึกษา เหล่าน้ีเป็นเกณฑ์ท่ีนิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาด ลักษณะด้าน
ประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะท่ีส าคญั และสถิติท่ีวดัไดข้องประชากรท่ีช่วยก าหนดตลาดเป้าหมายในขณะท่ีลกัษณะ
ด้านจิตวิทยาและสังคม วฒันธรรมช่วยอธิบายถึงความคิดและความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายเท่านั้น ข้อมูลด้าน
ประชากรศาสตร์จะสามารถเขา้ถึงและมีประสิทธิผลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมายรวมทั้งง่ายต่อการวดัมากกวาตวั
แปรอ่ืน ตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ท่ีส าคญัมาก 
 3.แนวคิดและทฤษฎีของผู้บริโภค  

Armstrong (1991) กล่าวไวว้า่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือการศึกษาปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองคก์าร และ
กระบวนการท่ีบุคคลหรือกลุ่มดงักล่าวใช้เลือกสรร รักษา และก าจดั ส่ิงท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ บริการ ประสบการณ์ 
หรือแนวคิด เพื่อสนองความต้องการและผลกระทบท่ีกระบวนการเหล่าน้ีมีต่อผูบ้ริโภคและสังคม พฤติกรรม
ผูบ้ริโภคเป็นการผสมผสานจิต  สังคมวิทยา มานุษยวิทยาสังคม และเศรษฐศาสตร์ เพื่อพยายามท าความเข้าใจ
กระบวนการการตดัสินใจของผูซ้ื้อ ทั้งปัจเจกบุคคลและกลุ่มบุคคล พฤติกรรมผูบ้ริโภคศึกษาลกัษณะเฉพาะของ
ผูบ้ริโภคปัจเจกชน อาทิ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์และตวัแปรเชิงพฤติกรรม  เพื่อพยายามท าความเขา้ใจความ
ตอ้งการของประชาชน พฤติกรรมผูบ้ริโภคโดยทัว่ไปก็ยงัพยายามประเมินส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคโดยกลุ่มบุคคล
เช่นครอบครัว มิตรสหาย กลุ่มอา้งอิง และสังคมแวดลอ้มดว้ย  
4.แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด  

Kotler (1997) ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7P’s คือองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการ
ด าเนินงานการตลาด เป็นปัจจยัท่ีกิจการสามารถควบคุมได ้ซ่ึงธุรกิจจะตอ้งสร้างส่วนประสมการตลาดท่ีเหมาะสม
ในการวางกลยทุธ์ทางการตลาด เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ประกอบดว้ย7 ดา้น ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้น
ราคา ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการขาย  ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ  
5. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือ  

ฉตัรยาพร เสมอใจ (2550) ความหมายของการตดัสินใจ การตดัสินใจ (Decision Making) หมายถึง 
กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากทางเลือกต่างๆท่ีมีอยู ่ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัจะตอ้งตดัสินใจใน
ทางเลือกต่างๆของสินคา้และบริการอยูเ่สมอ โดยท่ีเขาจะเลือกสินคา้หรือบริการตามขอ้มูลและขอ้จ ากดัของ
สถานการณ์ การตดัสินใจจึงเป็นกระบวนการท่ีส าคญัและอยู่ภายในจิตใจของผูบ้ริโภค รวมทั้งมีการรวบรวมแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดไว้ ดังนี้ 1) ขั้นการตระหนักถึงปัญหา (Problem recognition) 2) ขั้นการ
แสวงหาข้อมูล (Information Search) 3) ขั้นการประเมินทางเลือก (Alternative Evaluation) 4) ขั้นการตัดสินใจซ้ือ 
(Purchasing decision) 5) ขั้นพฤติกรรมหลังการซ้ือ (Post purchasing behavior) 

Soloman (2009) กล่าวถึงระดับการ ตดัสินใจซ้ือมีผลต่อปริมาณการคน้หาขอ้มูลของผูบ้ริโภค โดยการ
ตดัสินใจท่ีตอ้งอาศยักระบวนการคิด และแกปั้ญหารอบคอบมากเท่าไหร่ การคน้หาขอ้มูลจะความถ่ีและปริมาณท่ี
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มากขึ้นตามไปดว้ย ซ่ึง สามารถแบ่งระดบัการตดัสินใจไดเ้ป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัท่ี 1 การตดัสินใจซ้ือตามความ
เคยชิน (routine response behavior)ระดับท่ี 2 การตัดสินใจซ้ือท่ีใช้กระบวนความคิดแบบง่าย (limited problem 
solving) ระดบัท่ี 3 การตดัสินใจซ้ือท่ีใชก้ระบวนความคิดแบบซบัซอ้น (extensive problem solving) 
วิธีด าเนินการวิธีวิจยั 
1. การออกแบบการวิจัย 
          การศึกษาน้ีเป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจัยท่ีมีการศึกษาตามสภาพท่ี
เป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจดักระท า หรือควบคุมตวัแปรใดๆ เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม แบบวิจยั
ตดัขวาง (Cross Sectional Studies) คือเป็นการเก็บขอ้มูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึงเพียงคร้ังเดียว โดยใช้เคร่ืองมือ
การวิจยัเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล และน าไปไปวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีการวิเคราะห์
ทางสถิติ  
2. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย          

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี คือลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้บริการธนาคารออมสินสาขาท่าน ้านนทบุรีจ านวน
เป็นจ านวนท่ีไม่แน่นอนกลุ่มตวัอย่างกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  คือ ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการท่ีธนาคารออมสิน
สาขาท่าน ้านนทบุรีโดนค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งแบบไม่ทราบจ านวนประชากร จากสูตรของ Cochran (1977) 
ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  ไดก้ลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ีผูวิ้จยัจึงเลือกขนาดกลุ่มตวัอย่าง ทั้งหมดจ านวน 400 
คน 
3. เคร่ืองมือใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผูวิ้จัยใช้แบบสอบถามท่ีสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ในการศึกษาคือ 
กระบวนการตดัสินใจซ้ือออมสินพิเศษ และสลากออมสินดิจิทลัของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขาท่าน ้านนทบุรี ซ่ึง
ผูวิ้จยัสร้างแบบสอบถามขึ้นโดยคน้ควา้จากหนงัสือ และเอกสารต่างๆ รวมทั้งผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งน ามาทดสอบ
และปรับปรุง เป็นค าถามประเภท (Self-Administer Questionnaire) ซ่ึงประกอบ 4 ส่วนต่างๆ ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของลูกคา้ท่ีตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษ และ
สลากออมสินดิจิทลั สาขาท่าน ้านนทบุรี ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มี
จ านวน 6 ขอ้ 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือสลากออมสินพิเศษ และสลากออมสินดิจิทลัของลูกคา้ท่ี
ตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษ และสลากออมสินดิจิทลั สาขาท่าน ้านนทบุรี แบบปลายปิดโดยมีค าตอบให้
เลือกหลายค าตอบ ซ่ึงค าถามมี 2 ลกัษณะ คือ ผูต้อบสามารถเลือกตอบไดม้ากกว่า 1 ค าตอบ และผูต้อบสามารถ
เลือกตอบไดเ้พียงค าตอบเดียว มีจ านวนทั้งหมด 5 ขอ้ ไดแ้ก่วตัถุประสงคใ์นการซ้ือสลากออมสิน งบประมาณใน
การซ้ือต่อคร้ัง ความถ่ีในการซ้ือสลากออมสินพิเศษเฉล่ียใน 1 ปี โอกาสในการซ้ือสลากออมสินพิเศษ ระยะเวลาถือ
ครองสลากออมสินพิเศษ และสลากออมสินดิจิทลั 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามคือ ปัจจยัส่วนประสมการตลาด กระบวนการตดัสินใจซ้ือออมสินพิเศษ และสลาก
ออมสินดิจิทลัของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขาท่าน ้านนทบุรีประกอบดว้ย 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 
ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาดด้านบุคลากร ด้านลกัษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ
ใหบ้ริการลกัษณะค าถามแบบปลายปิดจ านวน 32 ขอ้  
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ส่วนท่ี 4 การตดัสินใจซ้ือออมสินพิเศษและสลากออมสินดิจิทลัของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขาท่าน ้ า
นนทบุรีในการวดัตวัแปรของขอ้มูลในแบบสอบถาม โดยไดก้ าหนดเกณฑใ์หค้ะแนนไวด้งัน้ี 

ส่วนท่ี 5 แบบสอบถามส าหรับแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม มีลกัษณะเป็นค าถามปลายเปิด 
ลูกคา้สามารถเสนอความเห็นตามความตอ้งการ เพื่อให้ธนาคารปรับปรุงผลิตภณัฑ์และบริการ ดา้นสลากออมสิน
พิเศษ 
4. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัมีขั้นตอนในการด าเนินการดงัน้ี 

1. การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง จากเอกสาร ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน าขอ้มูลดงักล่าวใช ้
เป็นขอ้มูลประกอบการวิจยั และใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามงานวิจยั 

2. สร้างแบบสอบถาม 
3. น าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จแลว้น าเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา ตรวจสอบแบบสอบถามใหค้รอบคลุมใน

ทุกประเด็น ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั และน ามาปรับปรุงแกไ้ข 
5.การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม   
 1. ผูวิ้จยัด าเนินการการทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา และความน่าเช่ือถือ ก่อนน าแบบสอบถามไป
ด าเนินการวิจยัใช้งานจริง โดยน าร่างแบบสอบถามให้อาจารยท่ี์ปรึกษาท าการตรวจสอบค าถาม การใช้ภาษาใน
แบบสอบถาม เพื่อความครอบคลุมเน้ือหาท่ีต้องการศึกษา โดยใช้วิธีการวดัความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content 
Validity) ตามตารางตรวจสอบคุณภาความครอบคลุมดา้นเน้ือหา ซ่ึงมีรายละเอียด (ดูภาคผนวก ข) 
 2. การทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่ (reliability)  ผูวิ้จยัท าการวดัค่าความเช่ือมัน่ดว้ยการหาค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาของ Cronbach (1974, p. 161) (Cronbach’s Alpha) ดว้ยคอมพิวเตอร์ แลว้ไดน้ าแบบสอบถามท่ีด าเนินการ
ปรับปรุงแลว้ไปทดลองใชก้บักลุ่มประชากรท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่ง จ านวน  30 ชุด เพื่อตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของขอ้ค าถามและวดัความสอดคลอ้งภายใน (Internal consistency model) โดยใชเ้กณฑ์สัมประสิทธ์ิแอลฟา
ยอมรับท่ีค่า α มากกวา่หรือเท่ากบั 0.7 ซ่ึงเป็นเกณฑท่ี์สามารถเช่ือถือได ้(Cortina, 1993)  

3. เม่ือผูว้ิจยัน าขอ้บกพร่องมาปรับปรุง แกไ้ข โดยขอค าปรึกษาและผา่นความคิดเห็นและความเห็นชอบ
ของอาจารยท่ี์ปรึกษาอีกคร้ัง จนไดเ้คร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพ จึงน าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ ไปสอบถามกลุ่ม
ตวัอยา่งตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นงานวิจยั 
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล   

การวิจยัเร่ืองกระบวนการซ้ือสลากออมสินพิเศษและสลากออมสินดิจิทลัของลูกคา้ธนาคารออมสินสาขา
ท่าน ้ านนทบุรี ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ท่ีผ่านการแกไ้ขและผ่านความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา
มาด าเนินการจดัท าแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อท าการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีก าหนด จ านวน 400 คน ซ่ึงกลุ่ม
ตวัอยา่งคือ ลูกคา้ธนาคารออมสินสาขาท่าน ้านนทบุรี โดยการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) ซ่ึงหลงัจาก
การเก็บรวบรวมขอ้มูลครบจ านวน 400 ชุดแลว้ ผูว้ิจยัท าการน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์ค านวณผลโดยใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS 
7. เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล  
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 ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบความถูกตอ้ง และความครบถว้นของขอ้มูลในแบบสอบถามท่ีไดจ้ากการส ารวจข้อมูล
จากกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 1.1 ใชค้่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถ่ี (Frequency) กบัตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัเชิงกลุ่ม ไดแ้ก่ ปัจจยั
ส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา และรายไดต้่อเดือน 
  1.2 ใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กบัตวัแปรท่ีมีระดับ
การวดัเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั กบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ของลูกคา้ธนาคาร
ออมสิน สาขาท่าน ้านนทบุรี 
 2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
 2.1 การเปรียบเทียบระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั กบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษ ใช้สถิติการทดสอบ t-test และ ANOVA(One-Way Analysis of 
Variance) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบรายคู่ โดยใชว้ิธีของ Least-Significant Different (LSD) 
 2.2 การทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้ งสองตัวแปร ได้แก่ ตัวแปรด้านปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด และตวัแปรดา้นพฤติกรรมการซ้ือสลากออมสินพิเศษ โดยใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) 
ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามการวิจยั เร่ืองกระบวนการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษและสลากออม
สินดิจิทลัของลูกคา้ธนาคารออมสินสาขาท่าน ้านนทบุรี ดงัต่อไปน้ี 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของกระบวนการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษและสลากออมสิน
ดิจิทลัของลูกคา้ธนาคารออมสินสาขาท่าน ้านนทบุรี พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ21- 40 ปี มีสถานภาพโสด 
มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี รายไดต้่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท ท าอาชีพพนกังานบริษทั/พนกังานรัฐวิหาส
กิจ 
 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมในการซ้ือของกระบวนการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษและสลากออมสิน
ดิจิทลัของลูกคา้ธนาคารออมสินสาขาท่าน ้านนทบุรี ส่วนใหญ่ มีวตัถุประสงคใ์นการซ้ือสลากออมสินพิเศษเพื่อการ
ออมทรัพย ์มีงบประมาณในการซ้ือสลากออมสินพิเศษเฉล่ียต่อคร้ังไม่เกิน 10,000 บาท ความถ่ีในการซ้ือสลากออม
สินพิเศษเฉล่ียใน 1 ปี 2-3 คร้ังต่อปี ซ้ือสลากออมสินพิเศษเป็นประจ า และมีระยะเวลาถือครองสลากออมสินพิเศษ 
3 ปี 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษ
ของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขาท่าน ้ านนทบุรีอยู่ในระดบัความส าคญัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ทุกดา้นอยู่
ในระดบัส าคญัมาก โดยเรียงตามล าดบัดงัน้ี ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย และดา้นผลิตภณัฑ ์
 ผลการวิเคราะห์กระบวนการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษและสลากออมสินดิจิตอลของลูกคา้ธนาคาร
ออมสิน สาขาท่าน ้านนทบุรีอยู่ในระดบัความส าคญัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ขั้นประเมินทางเลือก ขั้นตอน
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การตดัสินใจเลือก ขั้นตระหนกัถึงปัญหาและขั้นแสวงหาขอ้มูลอยู่ในระดบัส าคญัมาก ส่วนขั้นพฤติกรรมหลงัการ
ขายอยูใ่นระดบัส าคญัปานกลาง 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1  ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีต่างกนัมีผลต่อ การตดัสินใจซ้ือสลากออมสิน
พิเศษ และสลากออมสินดิจิทลัของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขาท่าน ้ านนทบุรีต่างกัน กระบวนการตดัสินใจซ้ือ
สลากออมสินพิเศษและสลากออมสินดิจิตอลของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขาท่าน ้ านนทบุรี จ าแนกตามเพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพและรายไดต่้อเดือน สามารถสรุปการวิจยั ไดด้งัน้ี 
  1 กระบวนการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษและสลากออมสินดิจิตอลของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขา
ท่าน ้ านนทบุรีท่ีมีเพศและอายุต่างกนั ท าให้การตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษและสลากออมสินดิจิทลัธนาคาร
ออมสินโดยภาพรวมไม่ต่างกนั 
  2 กระบวนการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษและสลากออมสินดิจิตอลของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขา
ท่าน ้านนทบุรีท่ีมีสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดแ้ละอาชีพ ท าให้การตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษและสลาก
ออมสินดิจิทลัธนาคารออมสินโดยภาพรวมต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อ การตดัสินใจซ้ือสลากออมสิน
พิเศษ และสลากออมสินดิจิทลัของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขาท่าน ้านนทบุรีปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขาท่าน ้ านนทบุรีสามารถสรุปการ
วิจยั ไดว้า่ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของลูกคา้ธนาคาร
ออมสิน สาขาท่าน ้านนทบุรี ไดแ้ก่ ดา้นการจดัจ าหน่าย อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วน ดา้นราคา และ
ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการให้บริการและดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขาท่าน ้านนทบุรี 
บทสรุปและอภิปรายผล 
 1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือสลากออมสินพิเศษ ส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคใ์นการซ้ือ
สลากออมสินพิเศษเพื่อการออมทรัพย ์มีงบประมาณในการซ้ือสลากออมสินพิเศษเฉล่ียต่อคร้ังไม่เกิน 10,000 บาท 
ความถ่ีในการซ้ือสลากออมสินพิเศษเฉล่ียใน 1 ปี 2-3 คร้ังต่อปี ซ้ือสลากออมสินพิเศษเป็นประจ า และมีระยะเวลา
ถือครองสลากออมสินพิเศษ 3 ปี ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค การตดัสินใจเลือกซ้ือ
สินคา้และบริการขึ้นอยู่กบัลกัษณะของผูซ้ื้อ (Comsumer’s Characteristics) ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นวฒันธรรม ดา้นสังคม
ดา้นบุคคล และดา้นจิตวิทยา รวมถึงกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ การรับรู้ถึงความตอ้งการ การคน้หา
ขอ้มูลข่าวสาร การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ เห็นไดว้า่ลูกคา้ท่ีเลือกซ้ือ
สลากออมสินพิเศษ ให้ความส าคญักบัการออมทรัพยแ์ละวางแผนการเงิน เม่ือสามารถจดัสรรรายไดท่ี้มีและเก็บ
สะสม จึงน ามาซ้ือสลากออมสินพิเศษท่ีนอกจากจะเป็นการออมทรัพยเ์พื่อรับดอกเบ้ียเม่ือครบอายุสลาก และลูกคา้
สามารถลุน้รางวลัจากสลากออมสินพิเศษ 

2. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสิน
พิเศษ โดยภาพรวมในระดบัมาก โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษมากท่ีสุด คือ ด้าน
กระบวนการให้บริการ รองมาคือดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  ดา้นสถานท่ีจดั
จ าหน่าย ดา้นราคา และดา้นผลิตภณัฑ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกิตติยา ป่ันกลาง (2558) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ
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การตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษ ของลูกคา้ธนาคารออมสินในเขตธนาคารออมสินภาค 3 กรุงเทพมหานคร 
พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นกระบวนการ
ให้บริการ ดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้นราคา ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นการส่งเสริมการตลาดอยู่
ในระดบัมาก และยงัสอดคลอ้งกบั อภิษฐ์า เดชะกุลก าจร (2555) เร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือสลากออมสิน
พิเศษของลูกคา้ธนาคารออมสินสาขามหาดไทย พบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิผลต่อการเลือกซ้ือ
สลากออมสินพิเศษ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นการบริการมากท่ีสุด รองลงมาคือ
ดา้นกระบวนกาใหบ้ริการ และดา้นผลิตภณัฑ ์มีความส าคญันอ้ยท่ีสุด 

3. ผลการศึกษากระบวนการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินและสลากออมสินพิเศษของลูกคา้ธนาคารออมสิน
สาขาท่าน ้านนทบุรี จ าแนกตามดา้นประชากรศาสตร์ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

3.1 กระบวนการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษและสลากออมสินดิจิทลั ธนาคารออมสิน สาขาท่าน ้ า
นนทบุรีท่ีมีเพศต่างกัน ท าให้การตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษและสลากออมสินดิจิทัลธนาคารออมสินโดย
ภาพรวมไม่ต่างกนั แสดงว่าเพศไม่มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษและสลากออมสินดิจิทลั 
ธนาคารออมสิน ดงันั้นไม่วา่เพศชายหรือเพศหญิงมีกระบวนการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษและสลากออมสิน
ดิจิทลั ธนาคารออมสินโดยภาพรวมท่ีคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิจยัของ  Su et al. (2016) ไดศึ้กษาถึงอิทธิพล
ของการน าเสนอสารสนเทศให้เยี่ยมชมเวบ็ไซตต์ามลกัษณะทาง ประชากรศาสตร์เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือและการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูใ้ช้งานเว็บไซต์ พบว่าเว็บไซต์พาณิชย ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีสร้างความสนใจให้กบัผูเ้ยี่ยมชม
เว็บไซต์มีอิทธิพลทางบวกกับการตัดสินใจของผูบ้ริโภคทั้งการรับรู้ ประโยชน์ และการตดัสินใจซ้ือ และการ
น าเสนอข้อมูลตามอายุและเพศส่งผลกระทบทางบวกจากผูท่ี้เยี่ยม ชมเว็บไซต์ในการรับรู้ความน่าเช่ือถือของ
เวบ็ไซต ์

3.2 กระบวนการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษและสลากออมสินดิจิทลั ธนาคารออมสิน สาขาท่าน ้ า
นนทบุรีท่ีมีอายุต่างกัน ท าให้การตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษและสลากออมสินดิจิทัลธนาคารออมสินโดย
ภาพรวมไม่ต่างกนั แสดงว่าอายุไม่มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษและสลากออมสินดิจิทลั 
ธนาคารออมสิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิจยัของ Su et al. (2016) ไดศึ้กษาถึงอิทธิพลของการน าเสนอสารสนเทศให้เยี่ยม
ชมเว็บไซต์ตามลกัษณะทาง ประชากรศาสตร์เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือและการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูใ้ช้งาน
เวบ็ไซต ์พบว่าเวบ็ไซตพ์าณิชย ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีสร้างความสนใจให้กบัผูเ้ยีย่มชมเวบ็ไซตมี์อิทธิพลทางบวกกบัการ
ตดัสินใจของผูบ้ริโภคทั้งการรับรู้ ประโยชน์ และการตดัสินใจซ้ือ และการน าเสนอขอ้มูลตามอายุและเพศส่งผล
กระทบทางบวกจากผูท่ี้เยีย่ม ชมเวบ็ไซตใ์นการรับรู้ความน่าเช่ือถือของเวบ็ไซต์ 

3.3 กระบวนการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษและสลากออมสินดิจิทลั ธนาคารออมสิน สาขาท่าน ้ า
นนทบุรีท่ีมีสถานภาพต่างกนั ท าให้การตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษและสลากออมสินดิจิทลัธนาคารออมสิน
โดยภาพรวมต่างกัน แสดงว่าสถานภาพมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษและสลากออมสิน
ดิจิทัล ธนาคารออมสิน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปัจจัยด้านประชากรของ  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 
(2538) กล่าวว่า ลกัษณะดา้นประชากร ประกอบดว้ย อาย ุเพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได ้อาชีพ 
ระดับการศึกษา ขอ้มูลด้านประชากรศาสตร์จะสามารถเขา้ถึงและมีประสิทธิผลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมาย
รวมทั้งง่ายต่อการวดัมากกวา่ตวัแปรอ่ืน ซ่ึงมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือ 
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3.4 กระบวนการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษและสลากออมสินดิจิทลั ธนาคารออมสิน สาขาท่าน ้ า
นนทบุรีท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั ท าให้การตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษและสลากออมสินดิจิทลัธนาคารออม
สินโดยภาพรวมต่างกนั แสดงว่าระดบัการศึกษา มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษและสลาก
ออมสินดิจิทลั ธนาคารออมสิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั งานวิจยัของ จุรีพร อินทรานุรักษ์ (2554)  พบว่า ผูซ้ื้อสลากออม
สินพิเศษมีปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได ้และปัจจยัดา้นพฤติกรรมของผูซ้ื้อสลาก
ออมสินพิเศษไดแ้ก่ วตัถุประสงค์ท่ีซ้ือ มูลค่าท่ีซ้ือ ซ้ือให้ใคร ซ้ือเม่ือไร ผูมี้อิทธิพลต่อการซ้ือ ท่ีแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ 

3.5 กระบวนการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษและสลากออมสินดิจิทลั ธนาคารออมสิน สาขาท่าน ้ า
นนทบุรีท่ีมีรายไดต่้างกนั ท าให้การตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษและสลากออมสินดิจิทลัธนาคารออมสินโดย
ภาพรวมต่างกัน แสดงว่ารายได้มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษและสลากออมสินดิจิทัล 
ธนาคารออมสิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิจยัของ กิตติยา ป่ันกลาง (2558) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสลาก
ออมสินพิเศษ ของลูกคา้ธนาคารออมสินในเขตธนาคารออมสินภาค 3 กรุงเทพมหานครการศึกษาพบว่า เพศ อาย ุ
อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษแตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

3.6 กระบวนการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษและสลากออมสินดิจิทลั ธนาคารออมสิน สาขาท่าน ้ า
นนทบุรีท่ีมีอาชีพต่างกนั ท าให้การตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษและสลากออมสินดิจิทลัธนาคารออมสินโดย
ภาพรวมต่างกัน แสดงว่าอาชีพมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษและสลากออมสินดิจิทัล 
ธนาคารออมสิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิจยัของ กิตติยา ป่ันกลาง (2558) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสลาก
ออมสินพิเศษ ของลูกคา้ธนาคารออมสินในเขตธนาคารออมสินภาค 3 กรุงเทพมหานคร การศึกษาพบว่า เพศ อาย ุ
อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษแตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

4. ผลการศึกษาปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อ การตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ และ
สลากออมสินดิจิทัลของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขาท่าน ้ านนทบุรีสามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ดา้นการจดัจ าหน่าย มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ และสลากออมสินดิจิทลัของลูกคา้
ธนาคารออมสิน เน่ืองจาก ลูกคา้ให้ความส าคญัด้านความสะดวกต่อการใช้บริการด้านสลากออมสินพิเศษ และ
สลากออมสินดิจิทลัไดทุ้กวนัทุกเวลาจากการส่ือสารผ่านออนไลน์ เวบ็ไซตท์ าให้ทราบถึงคุณสมบติัของตัวสลาก
ออมสินพิเศษ และสลากออมสินดิจิทลัไม่วา่จะเป็นเร่ือง ดอกเบ้ีย ผลตอบแทน รางวลัและขอ้มูลเก่ียวกบัสลากออม
สินพิเศษ และสลากออมสินดิจิทลัเป็นอยา่งดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จุรีพร อินทรานุรักษ ์(2554) ศึกษาปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ ธนาคารออมสิน สาขาโคกกรวด จ. นครราชสีมา พบวา่ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ ในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มากท่ีสุด  
ข้อเสนอแนะการน าไปใช้  
 จากผลการวิจัยคร้ังน้ี มีข้อเสนอแนะในการวิจัย เพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อการ
ปรับปรุงพฒันาผลิตภณัฑข์องธนาคารออมสิน ดงัต่อไปน้ี 
ปัจจัยส่วนบุคคล 
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 1. ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ จากผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า เพศต่างกนั ท าให้กระบวนการตดัสินใจซ้ือ
สลากออมสินและสลากออมสินดิจิทลัไม่ต่างกนั ดงันั้น กระบวนการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษและสลากออม
สินดิจิทลัของทั้งเพศหญิงและเพศชายมีกระบวนการตดัสินใจซ้ือท่ีไม่ต่างกนั เพราะในปัจจุบนัไม่ว่าจะเป็นเพศไหน
ก็มีความสนใจในการออมเงินมากขึ้น 
 2. ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุ ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการซ้ือสลากออมสินพิเศษและสลากออมสินดิจิทลัท่ีอายุ
ต่างกนัมีกระบวนการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษและสลากออมสินดิจิทลัไม่ต่างกนั ดงันั้น องค์กรจึงไม่ควร
เน้นประเด็นความสนใจเก่ียวกบัเร่ืองปัจจยัดา้นอายุของลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการกบัทางธนาคาร เพราะอาจเน่ืองจาก
ช่วงอายสุ่งผลท่ีแตกต่างในกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
 3. ปัจจัยส่วนบุคคลดา้นสถานภาพ ลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้บริการกับทางธนาคารออมสินสาขาท่าน ้ านนทบุรี
สถานภาพต่างกนั ท าให้กระบวนการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษและสลากออมสินดิจิทลัของลูกคา้ธนาคาร
ออมสินสาขาท่าน ้ านนทบุรีโดยภาพรวมต่างกัน ดังนั้น ทางธนาคารจึงจ าเป็นต้องเน้นในความแตกต่างกันของ
สถานะภาพ 
 4. ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษา ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการกบัทางธนาคารออมสินสาขาท่าน ้านนทบุรี 
มีระดับการศึกษาต่างกนั ท าให้กระบวนการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษและสลากออมสินดิจิทลัของลูกคา้
ธนาคารออมสินสาขาท่าน ้ านนทบุรี โดยภาพรวมต่างกนั ดงันั้น องค์กรควรให้ความส าคญัอย่างยิ่งเก่ียวกบัปัจจยั
ดา้นระดบัการศึกษาของบุคลากร ดงันั้น ทางธนาคารจึงจ าเป็นตอ้งเน้นในความแตกต่างกนัของระดบัการศึกษาของ
ลูกคา้ 
 5. ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดต้่อเดือน ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการกบัทางธนาคารออมสินสาขาท่าน ้านนทบุรี
ท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั กระบวนการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษและสลากออมสินดิจิทลัของลูกคา้ธนาคาร
ออมสินสาขาท่าน ้ านนทบุรี โดยภาพรวมต่างกัน ดังนั้ น องค์กรควรให้ความส าคัญ เน่ืองจากลูกค้าท่ีมีรายได้
แตกต่างกนั ท าใหมี้กระบวนการตดัสินใจซ้ือสลากออมสิน 
 6. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพ ลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้บริการกับทางธนาคารออมสินสาขาท่าน ้ านนทบุรีท่ีมี
ต่างกนั กระบวนการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษและสลากออมสินดิจิทลัของลูกคา้ธนาคารออมสินสาขาท่าน ้า
นนทบุรี โดยภาพรวมต่างกัน ดังนั้น องค์กรจึงควรเน้นประเด็นความสนใจเก่ียวกับเร่ืองปัจจัยด้านอาชีพเพราะ
ปัจจุบนัความส าคญัของดา้นอาชีพแต่ละอาชีพมีความสัมพนัธ์กนั 
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของลูกค้าธนาคารออมสิน 
สาขาท่าน า้นนทบุรี 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีไม่มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขาท่าน ้านนทบุรี ดงันั้น ผลิตภณัฑ์ของธนาคาร
นั้นไม่มีผลต่อการตดัสินใจเน่ืองจากเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีไม่ไดมี้คู่แข่งขนัในตลาด และเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีไม่มีความเส่ียง
ในการลงทุน 
 2. ดา้นราคา จากผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีไม่มีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขาท่าน ้านนทบุรี ดงันั้น ราคาของสลากออมสินเรานั้นมี
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ราคาท่ีไม่สูงและตวัสลากออมสินดิจิทลัเองก็มีราคาไม่แพงท าให้ลูกคา้สามารถลงทุนกับทางเราได้ โดยมีราคา
เร่ิมตน้ท่ี 20 บาทเท่านั้น ดา้นราคาจึงไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ 
 3. ดา้นการจดัจ าหน่าย จากผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาท่าน ้ านนทบุรี ดังนั้ น องค์กรควรให้
ความส าคญัดา้นบรรทดัฐานเป็นอยา่งมาก ควรท าให้บุคลากรมีความรู้สึกและทศันคติท่ีตอ้งการอยู่ในโรงพยาบาลน้ี
ดว้ยความเช่ือมัน่ ศรัทธาและภาคภูมิใจ มีความจงรักภกัดี ท างานดว้ยความทุ่มเทและซ่ือสัตย ์ไม่คิดท่ีจะลาออกจาก
องคก์รน้ี เหมือนเป็นส่วนหน่ึงขององคก์รท่ีมีส่วนท าใหอ้งคก์รพฒันาขึ้นได ้
 4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด จากผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดไม่มีผล
ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขาท่าน ้ านนทบุรี ดังนั้น จึงท าให้การ
โฆษณาต่างๆไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ท่ีเขา้มาท าธุรกรรมกบัทางสาขา 
 5. ด้านบุคลากร จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดไม่มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขาท่าน ้านนทบุรี ดงันั้น การบริการของพนกังาน 
ความรวดเร็วและขอ้มูลท่ีลูกคา้สอบถามเป็นส่ิงท่ีไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ธนาคารออมสินสาขาท่าน ้ า
นนทบุรี 
 6. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ จากผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นวา่ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดไม่มีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขาท่าน ้ านนทบุรี ดงันั้น สถานท่ี ท่ีจอดรถ 
สภาพแวดลอ้มและความสะดวกสบายไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษและสลากออมสินดิจิทลั 
 7. ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ เป็นส่ิงหน่ึงไม่มีผลต่อการตดัสินใจของลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการกบัทางสาขา 
เน่ืองจากถ้าสาขามีการบริการท่ีดี พนักงานปฏิบัติงานท่ีดีไม่มีผลต่อการท่ีลูกค้าจะเข้ามาใช้บริการบ่อยๆ และ
สามารถเปล่ียนมาเป็นลูกคา้ประจ าของสาขาได ้
ข้อเสนอแนะเพือ่การท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1.เน่ืองจากการตดัสินใจเลือกใช้บริการเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกับทัศนคติของบุคคล มิใช่เป็นส่ิงท่ีถาวรและ
สามารถมองเห็นไดอ้ย่างชดัเจน ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอตามสภาพแวดลอ้มและกาลเวลา ดงันั้นการวิจยัซ ้ าใน
เร่ืองน้ีจึงเป็นส่ิงท่ีน่ากระท า โดยมีระยะเวลาห่างกนัพอสมควร ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ต่อการวางแผนทางธุรกิจ ท าให้
เกิดประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน 

2. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการธนาคารออมสินสาขาท่าน ้านนทบุรีในการวิจยั 
คร้ังต่อไป ควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาให้กวา้งและครอบคลุมมากขึ้น เพื่อสามารถน าความคิดเห็นของลูกคา้
ใชใ้นการพฒันาและปรับปรุงผลิตภณัฑห์รือสามารถต่อยอดผลิตภณัฑต์วัอ่ืนๆของทางธนาคารได ้

3. สามารถน าผลท่ีวิเคราะห์ไดไ้ปต่อยอด และสามารถรับรู้ความตอ้งการของลูกคา้ว่าส่ิงเป็นเป็นความ
ตอ้งการโดยแทจ้ริง หรือประเภทไหนเป็นส่ิงท่ีไม่มีผลกระทบหรือมีผลในการตดัสินใจท าธุรกรรมของลูกคา้ โดย
น าไปเป็นแนวทางปฏิบติัของทางส านกังานใหญ่ได ้เพื่อเป็นการวิเคราะห์โดยภาพรวมของธนาคารเอกสารอา้งอิง 
กิตติยา ป่ันกลาง. (2558). ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของ ลูกค้าธนาคารออมสินในเขต 
            ธนาคารออมสินภาค 3 กรุงเทพมหานคร,วิทยานิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยัศิลปากร. 
จุรีพร อินทรานุรักษ ์(2554), ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษธนาคารออมสิน  
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