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บทคดัย่อ 

การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาถงึปจัจยัที่มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้สลากออมสนิของ

ลกูคา้ธนาคารออมสนิในเขตกรุงเทพมหานคร ทีแ่สดงออกทางดา้นการรบัรูถ้งึความต้องการ ดา้นการคน้หาขอ้มูล 

ด้านการประเมินผลทางเลือก ด้านการตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลังการซื้อ โดยจําแนกตามลักษณะของ

ประชากรศาสตร์ ที่กลุ่มตวัอย่างเท่ากบั  400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ค่าสถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล คอื ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์ความแปรปรวน           

ทางเดยีว และการวเิคราะหค์วามสมัพนัธโ์ดยใชส้ถติคิา่สมัประสทิธส์มัพนัธแ์บบเพยีรส์นั 

ผลการวจิยัพบวา่ 

 1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงม ีอายุ 50-59 ปี มรีะดบัการศกึษาสูง กว่าปรญิญาตร ี

อาชพีพนกังานบรษิทั และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,001 – 20,000 และ 25,001 บาท   

 2. ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคญักบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา 

ดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย ดา้นสง่เสรมิการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพและดา้นกระบวนการ

ใหบ้รกิาร อยูใ่นระดบัมาก 

 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบวา่ 

 1.  ลกูคา้ทีม่อีายแุละระดบัการศกึษาแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้สลากออมสนิของลกูคา้ธนาคารออม

สนิดา้นการรบัรูถ้งึความตอ้งการแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และ 0.01 ตามลาํดบั 

 2. ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านผลติภณัฑ์ มคีวามสมัพนัธ์กบัการรบัรู้ความต้องการและ

พฤตกิรรมหลงัการซือ้อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 และ 0.01 ตามลําดบัโดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทาง

เดยีวกนัระดบัตํ่า 

 3. สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นราคามคีวามสมัพนัธก์บัการรบัรูค้วามตอ้งการ  การประเมนิผล

ทางเลอืก การตดัสนิใจซือ้ และพฤตกิรรมหลงัการซือ้อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และ 0.01 ตามลาํดบั

โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัระดบัตํ่า 

                                                           
1สาขาวชิาการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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 4. ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านช่องทางการจดัจําหน่าย มคีวามสมัพนัธ์กบัการรบัรู้ความ

ตอ้งการ   การคน้หาขอ้มลู การประเมนิผลทางเลอืก   และพฤตกิรรมหลงัการซือ้อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัระดบัตํ่า 

 5. สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นการสง่เสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัการรบัรูค้วามต้องการ   

การคน้หาขอ้มูล การประเมนิผลทางเลอืก การตดัสนิใจซือ้ และพฤตกิรรมหลงัการซือ้อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัระดบัตํ่า 

 6. สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นบคุลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร 

มีความสมัพนัธ์กบัการรับรู้ความต้องการ   การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และ

พฤตกิรรมหลงัการซือ้อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัระดบัตํ่า 

 

คาํสาํคญั: การตดัสนิใจซือ้ สลากออมสนิ ธนาคารออมสนิ 

  

Abstract 

 

 This purpose of this research was to study factors relating to consumers’ buying decision on 

premium savings deposit of Government Savings Bank in Bangkok Metropolis that performed in term of 

need recognition, information search, evaluation of alternatives, purchase decision, and post purchase 

behavior dividing by demographic characteristics. The samples of this research consisted of 400 

respondents. The instrument for data collection was a questionnaire. The statistical procedures for data 

analysis were percentage, mean, standard deviation, one-way analysis of variance, and Pearson product 

moment correlation coefficient. 

 The research findings were as follows: 

 1.  . The majority of respondents was female, aged between 50-59 years old, holding higher 

than bachelor’s degree, working as employees in private companies, and having monthly income 

between THB 15,001 to 20,000 and THB 25,001. 

 2.  . The majority of the respondents had attitude toward services marketing mix in terms of 

product, price, place, promotion, people, physical evidence and process aspects at a high level. 

 The research hypotheses testing were as follows: 

 1.  . Customers with different age and education level had different in buying decision on 

premium savings deposit of Government Savings Bank in the aspect of need recognition at statistical 

significant of 0.05 and 0.01 levels, respectively. 

 2.  . The services marketing mix in term of product had related to customers’ buying decision on 

premium deposit of Government Savings Bank in the aspects of need recognition and post purchase 

decision in the same direction at a low level with statistical significant levels of 0.05 and 0.01 

respectively. 
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 3. The services marketing mix in term of price had related to customers’ buying decision on 

premium deposit of Government Savings Bank in the aspects of need recognition, purchase decision, 

and post purchase decision in the same direction at a low levels with statistical significant level of 0.05 

and 0.01 respectively. 

 4. The services marketing mix in term of place had related to customers’ buying decision on 

premium deposit of Government Savings Bank in the aspects of need recognition, information search, 

evaluation of alternatives, and post purchase feeling in the same direction at a low level with statistical 

significant level of 0.01. 

 5. The services marketing mix in term of promotion had related to customers’ buying decision 

on premium deposit of Government Savings Bank in the aspects of need recognition, information search, 

evaluation of alternatives, purchase decision, and post purchase feeling in the same direction at a low 

level with statistical significant level of 0.01. 

 6. The services marketing mix in terms of people, physical evidence, and process had related 

to customers’ buying decision on premium deposit of Government Savings Bank in the aspects of need 

recognition, information search, evaluation of alternatives, purchase decision, and post purchase feeling 

in the same direction at a low level with statistical significant level of 0.01. 

 

Keywords: BUYING DECISION, PREMIUM SAVINGS DEPOSIT, GOVERNMENT SAVINES BANK  

 

บทนํา 

ธนาคารออมสนิเป็นสถาบนัการเงนิของรฐัโดยเป็นรฐัวสิาหกจิในกระทรวงการคลงัมวีตัถุประสงคใ์นการ

จดัตัง้ธนาคารออมสนิเพือ่การสรา้งความเป็นอยูท่ีด่ขี ึน้ มคีวามมัน่คงเขม็แขง็ในชวีติและครอบครวัของประชาชน

อนัเป็นนโยบายของรฐับาล และเป็นเจตนารมณ์พืน้ฐานของธนาคารออมสนิ “ธนาคารของปวงชน ซึง่ดาํเนินงาน

เพื่อปวงชน เพื่อชมุชนและสงัคม “ ตลอดระยะเวลา ทีผ่า่นมาธนาคารออมสนิไดเ้ปลีย่นแปลงปรบัปรุงพฒันาระบบ

การดาํเนินงานและการบรกิารในทกุดา้นอยา่งเป็นพลวตัร ธนาคารจงึไดป้รบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ เพือ่รกัษา

ฐานลกูคา้ โดยระดมทรพัยากรในทกุดา้นเตรยีมการเพือ่ปรบัปรุงภาพลกัษณ์รปูแบบใหบ้รกิารทีท่นัสมยัและครบ

วงจรยิง่ขึน้ เพือ่รองรบัการใหบ้รกิารทีส่อดคลอ้งต่อความตอ้งการและครอบคลุมทกุกลุ่มทกุอาชพีและทกุชว่งวยั 

โดยปจัจบุนัธนาคารออมสนิมฐีานะเป็นนิตบิคุคลเป็นรฐัวสิาหกจิในรปู ของสถาบนัการเงนิทีม่รีฐับาลเป็นประกนัอยู่

ภายใตก้ารกาํกบัดแูลกระทรวงการคลงั (ธนาคารออมสนิ,2551) 
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ความมุ่งหมายของการวิจยั 

 ในการวจิยัครัง้น้ีผูจ้ยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งัน้ี 

1. เพือ่ศกึษาการตดัสนิใจซือ้สลากออมสนิของลกูคา้ธนาคารออมสนิในเขตกรุงเทพมหานคร จาํแนก

ปจัจยัสว่นบุคคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุ สถานภาพ ระดบัการศกึษาสงูสดุ อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน เงนิออมเฉลีย่ต่อ

เดอืน มลูคา่รวมของสลากออมสนิพเิศษ 

 2. เพือ่ศกึษาสว่นประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้สลากออมสนิของ

ลกูคา้ธนาคารออมสนิในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตของการวิจยั   

 งานวจิยัน้ี ผูท้าํการวจิยัทาํการศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้สลากออมสนิของลกูคา้ธนาคาร

ออมสนิในเขตกรุงเทพมหานคร ไดก้าํหนดขอบเขตไว ้4 ดา้น ดงัรายละเอยีดดต่อไปน้ี 

1. ดา้นเน้ือหาขอบเขตงานวจิยัน้ี ผูท้าํการวจิยัมุง่ศกึษาถงึประเดน็ของปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์าร

ตดัสนิใจต่อการซือ้สลากออมสนิของลกูคา้ธนาคารออมสนิในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ขอบเขตดา้นประชากร ไดแ้ก่ ผูใ้ชบ้รกิารซือ้สลากออมสนิพเิศษในธนาคารออมสนิในเขต

กรุงเทพมหานคร  

3. ขอบเขตดา้นระยะเวลาของการศกึษาวจิยั 

4. ขอบเขตดา้นพืน้ทีใ่นการศกึษาจากผูท้ีใ่ชบ้รกิารธนาคารออมสนิทีซ่ือ้สลากออมสนิในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

ประชากรและการสุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

 ประชากรที่ทําการศกึษาวจิยั คอืผู้ที่อาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานครฯ ที่มาใช้บรกิารธนาคารออมสนิใน

จาํนวน 4 สาขา ไดแ้ก่ สาขาเซน็ทรลัเวลิด ์สาขาพรอ้มพงษ์ สาขาออซซีัน่และสาขาราชประสงศ ์ทัง้น้ีกต็อ้งเป็นผูท้ี่

ซือ้สลากออมสนิพเิศษของธนาคารออมสนิ และธนาคารออมสนิในจงัหวดักรุงเทพมหานครมจีํานวนสาขาทัง้หมด 

196 สาขา (ขอ้มลู ณ 20/10/2557) แต่จะทาํการวจิยัเฉพาะผูท้ีม่าใชบ้รกิารใน 4 สาขา เน่ืองจากเป็นสาขาทีอ่ยู่ใน

ยา่นธรุกจิมลีกูคา้ทีม่าใชบ้รกิารเป็นจาํนวนมาก ซึง่ไมท่ราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นนอน 

 

สมมติฐานการวิจยั 

 1.ลกูคา้ทีม่ปีจัจยัสว่นบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน เงนิออมเฉลีย่

ต่อเดอืน มูลค่ารวมของสลากออมสนิพเิศษที่ซื้อเกบ็ออมแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซื้อสลากออมสนิของลูกค้า

ธนาคารออมสนิ ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 2. ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้สลากออมสนิของลูกคา้ธนาคาร

ออมสนิ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 ภูวดล อยู่จนัทร์ (2543) ศกึษาเรื่องปจัจยัทีก่ําหนดการออมระยะยาวศกึษากรณีสลากออมสนิพเิศษ 

โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปจัจยัทีม่ผีลกระทบต่อเงนิฝากและสลากออมสนิพเิศษและศกึษาการตอบสนองของ

เงนิฝากออมสนิพเิศษต่อผลตอบแทนจากการฝากสลากออมสนิพเิศษอตัราดอกเบี้ยเงนิฝากประจํา 12 เดอืน 

รายได้และอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์โดยศกึษาจากขอ้มูลอนุกรมเวลาทีเ่กีย่วขอ้งกบั

ปรมิาณเงนิฝากสลากออมสนิพเิศษดอกเบีย้ครบอายุสลากออมสนิพเิศษ อตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจํา 12 เดอืน

และวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยวธิเีชงิพรรณนาและเชงิปรมิาณ 

 ผลการศกึษาพบว่าปรมิาณเงนิฝากสลากออมสนิพเิศษเปลีย่นแปลงผูกผนักบัดอกเบีย้เงนิฝากประจํา 

12 เดอืนค่อนขา้งสงูมค่ีาความยดืหยุน่เทา่กบั 2.19 คอื ถา้อตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจาํ 12 เดอืน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 

จะทําให้ปรมิาณเงนิฝากสลากออมสนิพเิศษลดลงสงูถึงรอ้ยละ 2.19 ส่วนตวัแปรทีม่อีทิธพิล รองลงมาคอื อตัรา

ผลตอบแทนจากการฝากสลากออมสนิพิเศษ ส่งผลกระทบต่อปริมาณเงินฝากสลากออมสนิพิเศษในทิศทาง

เดยีวกนัมคี่าความยดืหยุ่น เท่ากบั 1.79 หมายความว่าถ้าอตัราผลตอบแทนจากการฝากสลากออมสนิพเิศษ

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 จะทาํใหป้รมิาณเงนิฝากสลากออมสนิพเิศษเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.79 

 จากผลการศกึษายงัพบว่า ปรมิาณเงนิฝากสลากออมสนิพเิศษช่วงเวลาที่ผ่านมา 1 ปีมอีทิธพิลต่อ

ปรมิาณเงนิฝากสลากออมสนิพเิศษของปีถดัมาดว้ย โดยทีป่รมิาณเงนิฝากสลากออมสนิพเิศษช่วงเวลาทีผ่่านมา 1 

ปี มคีวามสมัพนัธก์บัปรมิาณเงนิฝากสลากออมสนิพเิศษปีถดัมาในทศิทางเดยีวกนั มคีา่ความยดืหยุ่นเท่ากบั 0.65 

นัน่คอื ถ้าปรมิาณเงนิฝากสลากออมสนิพเิศษช่วงเวลาทีผ่่านมา 1 ปี เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 จะทําใหป้รมิาณเงนิฝาก

สลากออมสนิพเิศษเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.65 ดงันัน้การจะกําหนดกลยุทธท์ีจ่ะเพิม่หรอืลดปรมิาณเงนิฝากสลากออมสนิ

พเิศษธนาคารใชเ้ครื่องมอืดงักล่าวมาขา้งต้นกค็อืการใหผ้ลตอบแทนของการฝากสลากออมสนิพเิศษส่วนตวัแปร

ธนาคารไมส่ามารถควบคุมได ้คอื ปรมิาณเงนิฝากสลากออมสนิพเิศษชว่งเวลาทีผ่า่นมา 1 ปี 

 จติตมิา ศรวีรวทิย ์(2546) ศกึษาเรือ่งปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สลากออมสนิพเิศษ: กรณีศกึษา

ธนาคารออมสนิภาค 2 วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสลากออมสนิพเิศษ และปจัจยัที่มผีลต่อ

พฤตกิรรมการซือ้สลากออมสนิพเิศษของลูกคา้ทีใ่ชบ้รกิารสาขาในสงักดัธนาคารออมสนิภาค 2 โดยใชข้อ้มูลทุตยิ

ภูมแิละขอ้มลูปฐมภูม ิวเิคราะหด์ว้ยสถติพิรรณนาคอื ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่และทดสอบสมมตฐิานดว้ยค่าไคสแควร ์ณ 

ระดบัความเชือ่มัน่รอ้ยละ 95 

 ผลการศกึษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี

ประกอบอาชพีพนกังาน / ลกูจา้งเอกชน รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,000-19,999 บาท สว่นใหญ่มวีตัถุประสงคใ์นการ

ซือ้สลากออมสนิพเิศษเพื่อการเสีย่งโชคโดยซื้อเฉลีย่ปีละ 1-2 ครัง้มูลค่าการซือ้สลากออมสนิพเิศษเฉลีย่ครัง้ละ 

5,001-10,000 บาทการชําระเงนิส่วนใหญ่ชําระดว้ยเงนิสดส่วนประสมการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจ ซือ้สลาก

ออมสนิพเิศษมากทีส่ดุ คอืผลติภณัฑเ์น่ืองจากสลากออมสนิพเิศษ สามารถถอนคนืก่อนกาํหนดได ้รองลงมา ไดแ้ก่ 

ชอ่งทางการจดัจาํหน่าย ราคาและการสง่เสรมิการตลาด ตามลาํดบั ผลจากการทดสอบสมมตฐิานพบวา่จาํนวนครัง้

ที่ซื้อสลากออมสนิพิเศษ มีความสมัพนัธ์กบั อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพสาขาที่ซื้อสลากออมสนิพิเศษมี
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ความสมัพนัธก์บั เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดแ้ละระยะเวลาการเป็นลูกคา้ ส่วนมูลค่าทีซ่ือ้สลากออม

สนิพเิศษ มคีวามสมัพนัธก์บั อาย ุระดบั การศกึษา อาชพี รายไดแ้ละระยะเวลาการเป็นลกูคา้ 

 รุง่ววิา ลาวณัย์รตันากุล (2549) ศกึษาเรื่องปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซื้อ

สลากออมสนิพเิศษ โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาพฤตกิรรมการซือ้สลากออมสนิพเิศษเพื่อศกึษาปจัจยัส่วนประสม

ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสิน จําแนกตามปจัจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการซื้อ           

สลากออกสนิ 

 ผลการศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นหญงิมรีะดบัการศกึษาปรญิญาตรขีึน้ไปสมรสแลว้อายุ 

45 ปีขึน้ไป เป็นพนกังานรฐั / รฐัวสิาหกจิ ในสว่นของพฤตกิรรมการซือ้สลากออมสนิพเิศษพบว่ากลุ่มตวัอย่างสว่น

ใหญ่เคยซือ้สลากออมสนิพเิศษ โดยมลีกัษณะการซือ้เป็นครัง้คราววธิกีารชาํระเงนิในการซือ้ชาํระดว้ยเงนิสด / เชค็

ถอนจากธนาคารพาณิชย์และวตัถุประสงคท์ี่ซื้อเพื่อการออมเงนิปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่คีวามสาํคญั

ระดบัมาก 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นราคา ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นการใหบ้รกิารของพนักงานและ

ด้านขัน้ตอนการให้บริการ ความสําคญัระดบัปานกลาง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย และด้าน

สง่เสรมิการตลาด 

 ทพิยฤ์ทยั ตระการศกัดิกุ์ล (2545) ไดศ้กึษาภาพลกัษณ์ขององคก์ารกบัการรบัรูค้ณุภาพการบรกิารของ

ลูกคา้ธนาคารออมสนิ ในเขตจงัหวดัเชยีงใหม่ มวีตัถุประสงค ์เพื่อศกึษาคุณภาพการบรกิารของธนาคารออมสนิ 

ตามการรบัรู้ของลูกค้าธนาคารออมสนิในจงัหวดัเชียงใหม่รวมทัง้ศกึษาความ สมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัเกี่ยวกบั

ภาพลกัษณ์ขององคก์ร กบัลําดบัการรบัรูป้จัจยัคุณภาพการบรกิารของธนาคารออมสนิผลการศกึษาพบว่า ลูกคา้

ธนาคารส่วนใหญ่มีการรบัรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการให้บริการของธนาคารออมสินจากโทรทัศน์มากที่สุด ส่วน

แหล่งขอ้มลูขา่วสารทีเ่ป็นสือ่บคุคลสว่นใหญ่รบัรูจ้ากพนกังานธนาคารออมสนิมากทีส่ดุ ในสว่นของภาพลกัษณ์ของ

องค์กร พบว่าลูกค้ารบัรู้ว่าธนาคารออมสนิมภีาพลกัษณ์ขององค์กรที่ด ีอนัดบัแรกคอื ภาพลกัษณ์ด้านบุคลากร 

รองลงมาคอืนโยบายการดาํเนินงานและดา้นสถานที ่ในสว่นของปจัจยักาํหนดคณุภาพการบรกิารของธนาคารออม

สนิตามการรบัรู้ของลูกค้า สามารถจดัอนัดบัความสําคญัมากที่สุดคือ ปจัจยัด้านความปลอดภัย รองลงมา คือ 

ความสภุาพ ลกัษณะภายนอก ความน่าเชือ่ถอื ตามลาํดบั 

 พิสชา  โสมดี (2544) ได้ศึกษาเรื่อง ปจัจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้เครื่องทํารายการทางบัญชี

อตัโนมัติของลูกค้าธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร วตัถุประสงค์หลักของการศึกษา เพื่อทราบถึง

สถานการณ์ของตลาด ATM ทัว่ไป และปจัจยัที่มผีลต่อการตัดสนิใจใช้บรกิารจากเครื่อง ATM และเขา้ถึง

พฤตกิรรมผูบ้รโิภค ผลการศกึษาพบวา่ สถานการณ์การใหบ้รกิาร ATM ของธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่มแีนวโน้ม

การแข่งขนัเพิม่สงูขึน้ โดยปจัจยัทีท่ําใหก้ลุ่มตวัอย่างตดัสนิใจใชบ้รกิาร ATM คอื ต้องการความสะดวก รวดเรว็ 

และประหยดัค่าใช้จ่ายในการเดนิทางส่วนปจัจยัที่ช่วยส่งเสรมิให้กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยใช้บริการจะตัดสนิใจใช้

บรกิารเพิม่ขึน้คอืการปรบัลดค่าธรรมเนียมโดยการส่งเสรมิการขายและการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ของธนาคาร

ผ่านสื่อต่างๆมีส่วนกระตุ้นให้ลูกค้าเพศหญิงหรือกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนในระดบัตํ่า ถึงปานกลาง

ตดัสนิใจใชบ้รกิาร ATM เพิ่มขึน้ 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครัง้น้ีคือ แบบสอบถามซึ่งมีขัน้ตอนการสร้างเครื่องมือ

ตามลาํดบัต่อไปน้ี 

 1. ศกึษาทฤษฎ ีเอกสาร และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งของปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์ารตดัสนิใจซือ้สลากออม

สนิของลกูคา้ธนาคารออมสนิในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. สร้างแบบสอบถาม โดยอาศัยกรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องกบัปจัจยัทางด้านประชากรศาสตร์ ที่มี

อทิธพิลต่อการซือ้สลากออมสนิของลกูคา้ธนาคารออมสนิในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3. นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้น เสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อพิจารณาตรวจสอบและให้

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเกี่ยวกับสํานวนภาษาให้เข้าใจง่าย เพื่อให้ได้ข้อคําถามที่มีข้อความตรงตาม

วตัถุประสงคแ์ละครอบคลุมของการวจิยัมากทีส่ดุ 

 4. นําแบบสอบถามมาปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท์ีป่รกึษา 

 5. นําแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเน้ือหา (Content 

Validity) และตรวจสอบความถูกตอ้งของภาษา 

 6. นําแบบสอบถามทีไ่ดไ้ปทดลองใช ้(Try out) โดยการนําแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์นัน้ไปทดลองใช้

กบักลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) จํานวน 50 คน โดยใช้สูตรครอนบคัแอลฟ่า 

(Crombach’s alpha) เพื่อนําไปหาค่าความเชื่อมัน่โดยค่าอลัฟ่าทีไ่ดจ้ะแสดงถงึระดบัความคงทีข่องแบบสอบถาม 

โดยจะมคี่าระหว่าง 0 < α < 1 ค่าทีใ่กลเ้คยีง 1 มากแสดงว่ามคีวามเชื่อมัน่สงูการวจิยัครัง้น้ีไดใ้ชค้่าทีย่อมรบัได ้           

ที ่0.70 (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2545: 449) 

 

 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 การวจิยัในครัง้น้ีเป็นการศกึษา ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์ารตดัสนิใจซือ้สลากออมสนิของลูกคา้ธนาคาร

ออมสนิในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมแีหล่งขอ้มลูในการศกึษาคน้ควา้ประกอบดว้ย 2 สว่น ดงัน้ี 

 1. ขอ้มลูปฐมภูม ิเป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามในการเกบ็ขอ้มูลจากผูท้ีม่าใชบ้รกิาร

ธนาคารออมสนิใน 4 สาขา จาํนวน 400 ชดุ ซึง่จะเกบ็ตามพืน้ทีท่ีไ่ดก้าํหนดไวจ้นครบตามจาํนวน 

 2. ขอ้มูลทุติยภูม ิเป็นการค้นควา้หาขอ้มูลจากเอกสาร วารสารทีส่ามารถอ้างองิได้ผลงานวจิยัต่างๆ         

ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึแหล่งขอ้มลูของทางธนาคารออมสนิ เพือ่ประกอบการสรา้งแบบสอบถาม 

  

อภิปรายผล 

 จากการศกึษาวจิยัเรื่องปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้สลากออมสนิของลูกคา้ธนาคารออม

สนิในเขตกรุงเทพมหานคร 

 1. ผลการทดสอบสมมติฐานข้อมูลด้านประชากรศาสตรข์องผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 

อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และเงนิออมเฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนัมพีฤตกิรรม

การซือ้สลากออมสนิของลกูคา้ธนาคารออมสนิทีแ่ตกต่างกนั 
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    1.1. จากผลการศกึษาทีไ่ด้คอื ลูกคา้ที่มเีพศแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้สลากออมสนิของลูกค้า

ธนาคารออมสนิในเขตกรุงเทพมหานครในดา้นการรบัรูถ้งึความตอ้งการ ดา้นการคน้หาขอ้มลู ดา้นการประเมนิผล

ทางเลอืก ด้านการตดัสนิใจซื้อ และด้านพฤติกรรมหลงัการซื้อไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 

0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ทัง้น้ีอันเน่ืองมาจากการซื้อสลากออมสนิมีความคุ้มค่า เพราะ

เปรยีบเสมอืนกบัการเสีย่งโชคแต่ว่าแทนทีเ่งนิต้นจะสูญ แต่การซื้อสลากออมสนิต้นทุนจะยงัคงอยู่และมสีทิธิลุ์้น

รางวลัได ้36 ครัง้และเมื่อครบกําหนดกย็งัจะไดร้บัดอกเบีย้อกีครัง้ ซึง่ความหลากหลายเหล่าน้ีสามารถครอบคลุม

ถงึความตอ้งการของลกูคา้ไดเ้ป็นอย่างด ีดงันัน้จงึไม่มผีลต่อการตดัสนิใจในทุกดา้น ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิเรื่อง

สนิคา้บรโิภคและบทบาทของเพศ ของ ศริวิรรณ  เสรรีตัน์ (2538: 304) ทีก่ล่าวว่าปจัจุบนัมสีนิคา้จํานวนมากที่

ใชไ้ดท้ัง้เพศหญงิและเพศชายโดยมแีนวโน้มในการใชส้นิคา้เหมอืนกนั จงึทาํใหพ้ฤตกิรรมการซือ้ของเพศหญงิและ

เพศชายไมแ่ตกต่างกนัขึน้  

    1.2. จากผลการศกึษาทีไ่ด้คอื ลูกคา้ที่มอีายุแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้สลากออมสนิของลูกค้า

ธนาคารออมสนิ ในเขตกรุงเทพมหานครในด้านการรบัรูถ้ึงความต้องการอย่างมนีัยสาํคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 

โดยอายุ 50-59 ปี มกีารรบัรูม้ากทีสุ่ด เน่ืองจากลูกคา้ธนาคารออมสนิทีม่อีายุ 50-59 ปี เป็นกลุ่มลกูคา้ทีนิ่ยมซือ้

สลากกนิแบ่งรฐับาล เพื่อการเสีย่งโชคอยู่แลว้ รวมทัง้เป็นกลุ่มบุคคลทีม่รีายไดส้งูกาํลงัซือ้ค่อนขา้งสงู จงึนิยมซือ้

สลากออมสนิเพื่อการเสีย่งโชคดว้ย ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของศริวิรรณ  เสรรีตัน์และคณะ (2550: 204-206) ที่

กล่าวไวว้า่ปจัจยัสว่นบคุคลทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมผูบ้รโิภค การตดัสนิใจของผูซ้ือ้ไดร้บัอทิธพิลจากลกัษณะส่วน

บุคคลของคนทางด้านต่างๆ ส่งผลให้เกดิความแตกต่าง เช่น ด้านอายุ ซึ่งบุคคลที่มอีายุแตกต่างกนัจะมีความ

ตอ้งการในสนิคา้และบรกิารทีแ่ตกต่างกนัไป 

    1.3. จากการศกึษาทีไ่ดค้อื ลกูคา้ทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้สลากออมสนิของ

ลูกค้าธนาคารออมสนิในเขตกรุงเทพมหานครในด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินผลทางเลือก ด้านการ

ตดัสนิใจซื้อ และดา้นพฤตกิรรมหลงัการซือ้ไม่แตกต่างกนั ที่ระดบันัยสําคญัทางสถติ ิ0.05 แต่มกีารตดัสนิใจซื้อ

สลากออมสนิในดา้นการรบัรูถ้งึความตอ้งการแตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยทีล่กูคา้ระดบั

การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีการรบัรู้มากที่สุดมี เน่ืองจากผู้ที่มีการศึกษาในระดบัสูงกว่าปริญญาตรี ย่อมมี

วสิยัทศัน์ในดา้นการวเิคราะหก์ารลงทนุ ปจัจยัเสีย่งดา้นเศรษฐกจิและความมัน่คงในระดบัประเทศและต่างประเทศ 

จงึมคีวามเชือ่มัน่ ในสถาบนัการเงนิของธนาคารออมสนิ วา่มศีกัยภาพและความมัน่คงในการลงทุนทีคุ่ม้ค่ากบัการ

เกง็ผลกําไรในระยะยาว ประกอบกบัการซื้อสลากออมสนิทีม่รีางวลัในการเสีย่งโชคซึ่งไม่ว่าการศกึษาระดบัใดก็

อยากจะมสีทิธิลุ์น้รางวลั เพราะการซือ้สลากออมสนิกเ็หมอืนกบัการซือ้ลอตเตอรี ่แต่วา่ถา้เป็นลอตเตอรี ่หากไมถ่กู

กถ็อืว่าทิง้เงนิในส่วนทีซ่ือ้ไปเลยแต่การซือ้สลากออมสนินัน้เงนิต้นจะยงัคงอยู่ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ มลัลกิา  

มงคลเทพ (2546) ศกึษาเรื่อง พฤตกิรรมการฝากเงนิสลากออมสนิธนโชคของผูใ้ชบ้รกิารธนาคารออมสนิ ในเขต

อาํเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม ่ผลการศกึษาพบวา่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชพี และรายได ้ไม่มคีวามสมัพนัธ์

ต่อพฤติกรรมการฝากเงนิสลากออมสนิ และสอดคลอ้งกบังานของ วนิัย  รําพรรณ์  (2546) ศกึษาเรื่องความพงึ

พอใจของผูใ้ชบ้รกิารธนาคารออมสนิ กรณีศกึษาสาํนกังานใหญ่ ผลการวจิยัพบวา่ ระดบัการศกึษามผีลต่อความพงึ

พอใจแตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.5 
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     1.4. จากผลการศกึษาทีไ่ดค้อื ลูกคา้ทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้สลากออมสนิของลูกคา้

ธนาคารออมสนิ ในเขตกรุงเทพมหานครในด้านการรบัรูถ้ึงความต้องการ ด้านค้นหาขอ้มูล ด้านการประเมนิผล

ทางเลือก ด้านการตดัสนิใจซื้อ และด้านพฤติกรรมหลงัการซื้อ ไม่แตกต่างกนั ที่ระดบันัยสําคญัทางสถิติ 0.05 

เน่ืองจากทกุอาชพีต่างตอ้งการออมเงนิ เพือ่ความมัน่คงในชวีติและกต็อ้งการมรีายไดเ้พิม่ขึน้เหมอืนๆกนั จงึมกีาร

ตดัสนิใจซือ้สลากออมสนิไมแ่ตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณัฐพงศ ์ ศริธรานนท ์(2546) เรื่องปจัจยัใน

การตดัสนิใจซือ้สลากออมสนิพเิศษของธนาคารออมสนิ สาขาออ้มใหญ่ จงัหวดันครปฐม  ผลการวจิยัพบว่า ปจัจยั

สว่นบุคคลในดา้น เพศ อายุ รายได ้อาชพี แตกต่างกนั ไม่มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้สลากออมสนิของลูกคา้ธนาคาร

ออมสนิ 

    1.5. จากผลการศกึษาทีไ่ดค้อื ลกูคา้ทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้สลากออม

สนิของลกูคา้ธนาคารออมสนิ ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้งึความต้องการ ดา้นคน้หาขอ้มูล ดา้นการ

ประเมนิผลทางเลอืก ดา้นการตดัสนิใจซือ้ และดา้นพฤตกิรรมหลงัการซือ้ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ

0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จติตมิา  ศรวีรวทิย ์(2546) พบวา่ ลกูคา้ที่

มีรายได้ระดับปานกลางมีวัตวุประสงค์ที่ซื้อสลากออมสินเพื่อการเสี่ยงโชค  และสอดคล้องกับแนวคิดตาม

แบบจาํลองพฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Model of Consumer Behavior) ของ Phillip Kotler (2009) ทีก่ล่าววา่ รายไดข้อง

ผูบ้รโิภค มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค 

 2. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ประกอบดว้ย ดา้ผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ

จดัจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ ด้านลกัษณะทางกายภาพ ที่มีผลต่อ

ความสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้สลากออมสนิของลกูคา้ธนาคารออมสนิในเขตกรุงเทพมหานคร  

 ผลการศกึษาพบว่า ผลติภณัฑ์มคีวามสมัพนัธ์ต่อการตดัสนิใจซื้อสลากออมสนิในด้านการรบัรู้ความ

ตอ้งการและพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.05 และ 0.01 ความสาํคญัโดยมคีวามสมัพนัธ์

ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่า เพราะสลากออมสนิสามารถตอบสนองความต้องการของลูกคา้ทีต่้องการเสีย่งโชค

แบบเงนิต้นยงัคงอยู่และยงัไดร้บัดอกเบีย้เมื่อครบกําหนด ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของศริวิรรณ เสรรีตัน์(2541: 

79) ทีไ่ดก้ล่าวถงึแนวคดิพฤตกิรรมผูบ้รโิภคไวว้่า พฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีม่กีารรบัรูถ้งึความต้องการ การซือ้ การใช ้

การประเมนิ การใชส้อยผลติภณัฑ ์และการบรกิาร ซึง่คาดวา่จะสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคทีเ่กีย่วกบัการซือ้

และการใชส้นิคา้เป็นสาํคญั  นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กนกวรรณ เมอืงอนิทร ์(2543) พบว่าสลาก

ออมสนิทีม่จีาํนวนการออกรางวลัมากทีส่ดุ มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สลากออมสนิ 

 ผลการศึกษาพบว่า ปจัจัยที่มีความสมัพนัธ์ด้านราคากบัการตัดสินใจซื้อสลากออมสินในด้านการ

ประเมินทางเลือก ด้านการตัดสนิใจซื้อด้านการรบัรู้ถึงความต้องการและพฤติกรรมภายหลงัการซื้อ ที่ระดับ

นยัสาํคญัทางสถติ ิที ่0.05 และ 0.01 ความสาํคญัโดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัระดบัตํ่า หมายความว่าถ้า

ลกูคา้ใหค้วามสาํคญักบัราคาเพิม่ขึน้จะมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้สลากออมสนิมากยิง่ขึน้ในระดบัตํ่า เน่ืองจากราคา

ต่อหน่วยของสลากออมสนินัน้มรีาคาไม่สูงมากจึงมผีลเพยีงเล็กน้อยในการที่ลูกค้าจะพจิารณาตัดสนิใจซื้อ ซึ่ง

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พมิพพ์นินัท ์รุจจนพนัธุ ์(2547) พบว่าราคาต่อหน่วยของสลากออมสนิพเิศษ มอีทิธพิล
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ต่อการเลือกซื้อสลากออมสิน เพราะมีราคาที่ถูกกว่าการลงทุนด้านอื่น ๆ อีกทัง้สามารถไถ่ถอนคืนได้พร้อม

ดอกเบีย้ และยงัพบวา่ราคาเป็นปจัจยัทีส่าํคญั ทีม่คีวามสมัพนัธต่์อการตดัสนิใจซือ้สลากออมสนิ 

 ผลการศกึษาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นช่องทางการจดัจําหน่ายมคีวามสมัพนัธ์กบั

การตดัสนิใจซือ้ในดา้นการรบัรูค้วามตอ้งการ การคน้หาขอ้มูล ดา้นการประเมนิผลทางเลอืกทีร่ะดบันัยสาํคญัทาง

สถติ ิ0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่า เน่ืองจากการใหบ้รกิารแก่ลูกคา้ธนาคารออมสนิโดย

ลกูคา้สามารถเลอืกซือ้สลากออมสนิไดท้ีธ่นาคารออมสนิตามสาขาไดทุ้กสาขาโดยไม่จําเป็นต้องเป็นสาขาทีลู่กคา้

เปิดทะเบยีนสลากครัง้แรก จงึทาํใหช้อ่งทางการจดัจาํหน่ายมคีวามสมัพนัธใ์นการตดัสนิใจซือ้สลากออมสนิ เพราะ

ในปจัจุบนัการติดต่อ สื่อสารต่างๆ มคีวามเจรญิก้าวหน้าไปมากทําให้การรบัรู้ข้อมูลข่าวสารนัน้มคีวามทัว่ถึง 

ประกอบกบัการใชบ้รกิารสามารถกระทาํไดท้กุสาขาจงึสะดวกสบายในการใชบ้รกิาร สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ฐติิ

พร พุ่มตระกูล (2544) ลูกคา้ทีซ่ือ้สลากออมสนิใหค้วามสาํคญักบัจาํนวนสาขาทีม่มีากของธนาคารออมสนิ และ

นโยบายการเพิม่สาขาของธนาคารออมสนิ 

 ผลการศกึษาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านส่งเสริมการตลาดมีความสมัพนัธ์กบัการ

ตดัสนิใจศือ้สลากออมสนิในดา้นการรบัรูถ้งึความต้องการ การคน้หาขอ้มูล การประเมนิทางเลอืก การตดัสนิใจซือ้

และพฤติกรรมหลงัการซื้อ ที่ระดบันัยสําคญัทางสถิติ 0.01 โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัระดบัตํ่า 

หมายความว่าถ้าลูกค้าให้ความสําคญักบั ด้านผลติภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย ดา้นบุคลากร 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นส่งเสรมิการตลาด ด้านกระบวนการใหบ้รกิาร เพิม่ขึน้ จะมกีารตดัสนิใจซื้อสลาก

ออมสนิในดา้นการรบัรูถ้งึความตอ้งการเพิม่ขึน้เพราะการสง่เสรมิการตลาดจะเป็นสิง่ทีก่ระตุน้ลกูคา้เป็นอย่างด ีซึง่

ปจัจบุนัน้ีธนาคารออมสนิมกีารโฆษณาผ่านสือ่โทรทศัน์ ทาํใหลู้กคา้ไดร้บัรูใ้นวงกวา้ง สอดคลอ้งกบังานวจิยัของศิ

รวิรรณ เสรรีตัน์และคณะ (2546: 53) ทีไ่ด้กล่าวว่าการส่งเสรมิการตลาดเป็นเครื่องมอืที่มคีวามสมัคญัในการ

ติดต่อสื่อสารเกี่ยวกบัขอ้มูลระหว่างผู้ให้บริการกบัผู้ใช้บรกิารมีวตัถุประสงค์เพื่อแจ้งข่าวสาร หรือจูงใจให้เกิด

ทศันคต ิและพฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร โดยพจิารณาถงึความเหมาะสมกบัผูใ้ชบ้รกิาร    

 ผลการศกึษาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านบุคลากรมคีวามสมัพธั์กบัการตดัสนิใจซื้อ

สลากออมสนิดา้นการรบัรู ้ถงึความตอ้งการ การคน้หาขอ้มลู การประเมนิทางเลอืก การตดัสนิใจซือ้และพฤตกิรรม

หลงัการซือ้ ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัระดบัตํ่า หมายความว่า

ถา้ลูกคา้ใหค้วามสาํคญักบัปจัจยัดา้นบุคลากรเพิ่มขึน้ จะมกีารตดัสนิในซือ้สลากออมสนิในดา้นการรบัรูถ้งึความ

ตอ้งการเพิม่ขึน้ เพราะธนาคารออมสนิควรมอีบรมพนกังานทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นการใหบ้รกิารลกูคา้ใหม้คีวามรูใ้นเรือ่ง

สลากออมสนิและเป็นผูม้มีนุษย์สมัพนัธท์ีด่ ีในการบรกิารต่อลูกคา้ใหเ้กดิสมัฤทธิผ์ลและลูกค้าเกดิความพงึพอใจ

มากทีส่ดุ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์และคณะ(2546: 53) กล่าววา่บคุลากรหรอืผูใ้หบ้รกิาร คอื

บุคคลทีท่าํหน้าทีร่บัผดิชอบในการตดิต่อสือ่สาร แสวงหาผูใ้ชบ้รกิารและทําการเสนอขายกระตุ้นใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิ

ความตอ้งการและตดัสนิใจใชบ้รกิาร และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของเรอืงอุไร วรรณโก (2547) ซึง่ผลการศกึษา

พบว่าผู้ใช้บรกิารมทีศันะในภาพรวมของการให้บรกิารของธนาคารยู่ในเกณฑด์ ีโดยการบรกิารด้านเจา้หน้าที่ผู้

ใหบ้รกิารและดา้นอาคารสถานทีใ่หบ้รกิารอยู่ในเกณฑด์ ีการใหบ้รกิารกระบวนการใหบ้รกิารและสิง่อํานวยความ

สะดวกอยูใ่นเกณฑพ์อใช ้
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 ผลการศกึษาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นลกัษณะทางกายภาพมคีวามสมัพนัธก์บัการ

ตดัสนิใจซือ้สลากออมสนิในด้านการรบัรู้ ถงึความต้องการ ดา้นการคน้หาขอ้มูล ดา้นการประเมนิทางเลอืก ดา้น

การตดัสนิใจซื้อและด้านพฤติกรรมหลงัการซื้อ ที่ระดบันัยสําคญัทางสถติิ 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทาง

เดยีวกนัระดบัตํ่า หมายความวา่ถา้ลกูคา้ใหค้วามสาํคญักบัดา้นลกัษณะทางกายภาพเพิม่ขึน้ จะมกีารตดัสนิใจซึอ้ส

ลากออมสนิในดา้นการรบัรูถ้งึความตอ้งการ เพิม่ขึน้ในระดบัตํ่า เพราะธนาคารออมสนิควรมกีารใหบ้รกิารกบัลกูคา้

อย่างเป็นเต็มใจ และรวมไปถึงในเรื่องของความสะอาดของสถานที่ความสะดวกและสถานที่นัง่รอแบบลูกค้า

มองเหน็ป้ายควิไดง้า่ยบรรยากาศทีด่ภีายในธนาคารตลอดจนความรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร จงึทาํใหม้คีวามมคีวาม

พงึพอใจในการซือ้สลากออมสนิ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  ศริวิรรณ เสรรีตัน์และคณะ (2546: 53) ทีก่ล่าวว่า

การสรา้งและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ โดยการสรา้งคุณภาพโดยรวม (Total quality management: TQM) 

หรอืแสดงใหเ้หน็คุณภาพของการบรกิารโดยผา่นการใชห้ลกัฐานทีม่องเหน็ได ้เชน่ ธรุกจิโรงภาพยนตร ์ตอ้งพฒันา

ลกัษณะทางกายภาพและรปูแบบการใหบ้รกิาร เพือ่สรา้งคณุคา่ใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารไมว่า่จะเป็นเรื่องของความสะอาด 

ความสะดวกและความรวดเรว็ 

 ผลการศกึษาพบว่า สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นกระบวนการใหบ้รกิารมคีวามสมัพนัธก์บัการ

ตดัสนิใจซือ้สลากออมสนิในด้านการรบัรู้ ถงึความต้องการ ดา้นการคน้หาขอ้มูล ดา้นการประเมนิทางเลอืก ดา้น

การตดัสนิใจซื้อและด้านพฤติกรรมหลงัการซื้อ ที่ระดบันัยสําคญัทางสถติิที่ระดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์ใน

ทศิทางเดยีวกนัระดบัตํ่า หมายความว่าถ้าลูกค้าใหค้วามสําคญักบัปจัจยัดา้นกระบวนการใหบ้รกิารเพิม่ขึน้ จะมี

การตดัสนิใจซือ้สลากออมสนิในดา้นการรบัรูถ้งึความต้องการเพิม่ขึน้ เพราะผูใ้ชบ้รกิารทีม่าซือ้สลากออมสนิได้รบั

การบรกิารทีด่จีากพนกังาน มกีระบวนการใหบ้รกิารไมยุ่ง่ยากมลีาํดบัขัน้ตอน รวมถงึคณุภาพในการบรกิารทีด่แีลว้

กจ็ะสง่ผลใหผู้ใ้ชบ้รกิารมแีนวโน้มพฤตกิรรมในการใชบ้รกิารในอนาคตจะกลบัมาใชบ้รกิารซือ้สลากออมสนิเพิม่ขึน้ 

ซึง่สอดคลองกบังานวจิยัของ ฐติพิร พุ่มตระกูล (2544) พบว่าลกูคา้ทีซ่ือ้สลากออมสนิใหค้วามสาํคญั ดา้นบรกิาร

เรื่องความสะดวก รวดเรว็ในการซื้อสลากออมสนิ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของพมิพ์พนิันท์ รุจจนพนัธุ ์(2547) 

พบว่ากระบวนการทํางาน ซึง่ไดแ้ก่ ความรวดเรว็ ความน่าเชื่อถือ มอีทิธพิลต่อการซือ้สลากออมสนิ ซึง่ปจัจุบนั

ระบบการบรกิารของธนาคารออมสนิใหค้วามสะดวกรวดเรว็มากขึน้ 

 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 

 ผลจากการศกึษาในเรือ่งปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้สลากออมสนิของลกูคา้ธนาคารออม

สนิในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

 1. กลุ่มลกูคา้เป้าหมายของธนาคารออมสนิ คอื กลุ่มลกูคา้อาย ุ50 -59 ปี และการศกึษาสงูกวา่ปรญิญา

ตร ีเน่ืองจากผลการวจิยัพบวา่มกีารรบัรูถ้งึความตอ้งการมากทีส่ดุ 

 2. ธนาคารออมสนิควรใหค้วามสําคญัในด้านการรบัรูถ้งึความต้องการสลากออมสนิ ดา้นการบุคลกร

และกระบวนการ เช่น การพฒันาพนักงานและผูบ้รหิารในดา้นความซื่อสตัย ์ดา้นความยุตธิรรม ดา้นความจรงิใจ

ในการบรกิาร และธนาคารควรมุง่เน้นในการเพิม่ปรมิาณสาขาและธุรกรรมด้านการเงนิ ใหค้รอบคลุมทุกบรกิาร 
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เพือ่สรา้งความสามารถในการแขง่ขนั และสรา้งความประทบัใจในการบรกิาร เพือ่ใหธ้นาคารเป็นทีรู่จ้กัและยอมรบั

ต่อกลุ่มเป้าหมายมากยิง่ขึน้  

 3. ธนาคารออมสนิควรใหค้วามสาํคญัในดา้นการคน้หาขอ้มูลสลากออมสนิ เช่น ควรมคีอมพวิเตอรไ์ว้

ให้ลูกค้าค้นขอ้มูลสลากออมสนิได้เองและตรวจสอบขอ้มูลการถูกรางวลัสลากออมสนิได้ที่ด้านหน้าสาขา และมี

พนักงานที่ปฏบิตัหิน้าทีด่้านขอ้มูลสลากออมสนิโดยตรงมาไว้ใหบ้รกิาร มกีารตอนรบัเป็นเหมอืนญาติคนน่ึงและ

ภายในสาขาควรมีความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ทําให้บรรยากาศน่าใช้บรกิาร เน่ืองจาก

ผลการวจิยัพบว่า การคน้หาขอ้มูลของลูกคา้ธนาคารออมสนิมคีวามสมัพนัธ์กบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร

ดา้นลกัษณะทางกายภาพมากทีส่ดุ รองลงมาดา้นบคุลากร  

 4. ธนาคารออมสนิควรใหค้วามสาํคญักบัการประเมนิทางเลอืก เช่น สลากออมสนิมหีลายแบบในการ

ลงทุน รปูแบบการลงทุนแตกต่างกนัระยะเวลาการคนืแตกต่างกนั ผลตอบแทนเพิม่ขึน้ตามจํานวนเงนิทีล่งทุน ซือ้

ผ่านทางอนิเทอร์เน็ตไดเ้พื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มคีวามพงึพอใจสูงสุดและส่งผลให้

ลกูคา้กบัมาใชบ้รกิารอยา่งต่อเน่ือง  รวมทัง้การเพิม่จาํนวนสาขาธนาคารออมสนิบรเิวณแหล่งเศรษฐกจิและบรเิวณ

ชุมชน เน่ืองจากผลการวจิยัพบว่าการประเมนิทางเลอืกของลูกคา้ธนาคารออมสนิมคีวามสมัพนัธก์บัส่วนประสม

ทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพมากทีส่ดุ รองลงมาในดา้นบคุลากร 

 5. ธนาคารออมสินควรให้ความสําคัญกับการตัดสนิใจซื้อสลากออมสนิ เช่น การซื้อได้ในสาขา

ต่างจงัหวดัโดยไมเ่สยีค่าธรรมเนียมในกรณีทีล่กูคา้เปิดบญัชเีป็นของกรุงเทพฯ มกีารซือ้ผา่นระบบอนิเทอรเ์น็ตแลว้

ไม่ตอ้งเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมค่าจะสง่ และมกีารแจง้ถา้ถกูรางวลัโดยสง่เป็นขอ้ความแจง้ เพือ่ใหล้กูคา้เกดิความพงึ

พอใจมากยิง่ขึน้ เน่ืองจากผลการวจิยัพบวา่การตดัสนิใจซือ้มคีวามสมัพนัธก์บัสว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้น

ลกัษณะทางกายภาพมคีวามสมัพนัธม์ากทีส่ดุรองลงมาดา้นบคุลากร  

 6. ธนาคารออมสนิควรใหค้วามสาํคญักบัพฤตกิรรมหลงัการซือ้สลากออมสนิ เช่น ควรมขีอ้ความแจง้

เตอืนเวลาสลากครบกาํหมดถอน มกีารสง่ขอ้ความแจง้เมื่อถูกรางวลัทุกครัง้ไม่ว่าจะมากหรอืน้อย มกีารตัง้ราคาที่

เหมาะสม จะตอ้งทาํใหล้กูคา้นัน้รูส้กึถงึความคุม้คา่กบัการลงทนุ รวมถงึดอกเบีย้ทีจ่ะไดร้บัหรอืรางวลัทีจ่ะไดใ้นแต่

ละเดอืน และมกีารเสีย่งโชคโดยทีส่ามารถลุน้รางวลัไดเ้ดอืนละ 2 ครัง้ มรีางวลัพเิศษ เช่น ทองคาํ และรถยนต ์เป็น

ต้น รวมทัง้มูลค่าของรางวลัใหญ่ๆ เพื่อกระจายมูลค่าไปยงัของรางวลัรองลงมา เพื่อที่จะใหผู้้ซื้อสลากออมสนิมี

โอกาสได้รบัของรางวลัมากขึน้ เน่ืองจากผลการวจิยัพบว่าพฤตกิรรมหลงัการซือ้มคีวามสมัพนัธ์กบัส่วนประสม

การตลาดบรกิารดา้นกระบวนการบรกิารมากทีส่ดุ รองลงมาเป็นเรือ่งราคา 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 จากผลการศกึษาในเรือ่งปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้สลากออมสนิของลกูคา้ธนาคารออม

สนิในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

 1. ควรทําการวจิยักลุ่มลูกคา้เพราะกลุ่มวยัรุ่นเป็นเคนรุ่นใหม่ที่มาใชบ้รกิารธนาคารออมสนิ เพื่อเพิม่

ฐานลูกคา้ในกลุ่มวยัรุ่นใหม้ากขึน้ ซึง่จะเป็นการประชาสมัพนัธโ์ดยใช ้Celebrity คนรุ่นใหม่ผ่านทางโทรทศัน์และ 

Social Media จดั Event Marketing เพื่อใหค้นรุ่นใหม่ไดส้มัผสักบัผลติภณัฑ ์การบรกิารและสรา้งตํานานของ
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ธนาคารออมสนิเป็นการ์ตูนําเสนอ การส่งเสริมกจิกรรมทางการตลาดโดยเน้นเรื่องภาพลกัษณ์การออม ขยาย

ธนาคารโรงเรยีน การจดันิทรรศการ การประกวดและกจิกรรมทางการตลาดตามโรงเรยีนต่างๆ การพฒันาระบบ 

Online payment ร่วมกบัมหาวทิยาลยัและโรงเรยีนรวมทัง้การพฒันาระบบ  

 2. การวจิยัครัง้ต่อควรไปมาเปรยีบเทยีบกบัปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการซือ้สลากออมสนิพเิศษจากกลุ่ม

ตวัอย่างแต่ละพืน้ที ่ทีม่สีภาวะและสภาพแวดลอ้มทีต่่างกนั 

 3. การวจิยัครัง้ต่อไปควรมกีารวจิยัเชงิคุณภาพ เช่นการสมัภาษณ์ การสนทนากลุ่ม เพื่อศกึษาทศันคติ

ของลกูคา้ธนาคารออมสนิทีม่ต่ีอ ราคาต่อหน่วยทีล่ดลงของสลากออมสนิพเิศษ จะสง่ผลต่อปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์

กบัการซือ้สลากออมสนิพเิศษอยา่งไร และ ลกัษณะของรางวลัทีล่กูคา้ธนาคารออมสนิตอ้งการอย่างไร 

 

ประกาศคณูุปการ 

 สารนิพนธ์ฉบบัน้ีสําเรจ็ได้ด้วยความอนุเคราะหจ์าก รศ. ดร.ณักษ์  กุลสิร์ ที่ไดส้ละเวลาให้คําปรกึษา 

ขอ้เสนอแนะต่างๆ และช่วยเหลอืในการตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่อง อนัเป็นประโยชน์ในงานวจิยัฉบบัน้ี  จนงานวจิยั

ฉบบัน้ีสาํเรจ็ลุล่วงดว้ยด ีผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณา จงึขอกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูไว ้ณ โอกาสน้ี 

 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ รศ.สพุาดา  สริกุิตตา และอาจารย ์ดร.วรนิทรา ศริสิทุธกุิล ทีก่รุณาใหค้วาม

อนุเคราะหเ์ป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพของเครื่องมอื รวมทัง้ได้กรุณามาเป็นคณะกรรมการสอบเค้าโครงและ 

สอบปากเปล่าสารนิพนธ ์โดยไดใ้หก้ารพจิารณาและคาํแนะนําซึง่เป็นประโยชน์ยิง่ 

 ขอกราบขอบพระคุณมารดาและครอบครวัของผูว้จิยัทีใ่หก้ารสนับสนุนและเป็นกําลงัใจใหแ้ก่ผูว้จิยัมา

โดยตลอด ขอขอบพระณคณาจารย์ทุกๆ ท่านที่ได้ประสทิธิป์ระสาทวชิาการต่างๆ แก่ผู้วจิยั ขอขอบคุณเพื่อนๆ  

ซึ่งคอยให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ รวมถึงผู้ตอบแบบสอบถามงานวิจยัน้ีทุกท่าน ที่ให้ความกรุณาตอบ

แบบสอบถามจนไดข้อ้มลูทีเ่พยีงพอสาํหรบัการวจิยั 

 ผู้วจิยัขอกราบขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ภาควิชาบริหารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร์และเจ้าหน้าที่บณัฑิต

วทิยาลยัทุกท่านที่ได้แนะนําใหค้ําปรกึษาในขัน้ตอนการดําเนินงานต่างๆ ตลอดจนผู้ตอบแบบสอบถามงานวจิยั 

ครัง้น้ีทุกท่าน ซึง่มสีว่นทาํใหส้ารนิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ลุล่วงดว้ยด ี

 คุณค่าและประโยชน์ของสารนิพรธ์ฉบบัน้ี ผู้วจิยัขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณอนัยิ่งใหญ่ของบิดา 

มารดา และคนในครอบครัวทุกคน ผู้ให้ความรัก กําลังใจ ความเมตตา ความห่วงใย และสนับสนุนให้ได้รับ

การศกึษาเป็นอยา่งด ีรวมทัง้พระคุณของคร ูอาจารยท์กุทา่นทีไ่ดอ้บรมสัง่สอนประสทิธิป์ระสาทวชิาความรูอ้นัเป็น

พืน้ฐานสาํคญั ทาํใหเ้กดิผลสาํเรจ็ในการทาํสารนิพนธค์รัง้น้ี 

 

เอกสารอ้างอิง 

กลัยา วาณิชยบ์ญัชา. (2550). สถติสิาํหรบังานวจิยั. พมิพค์รัง้ที ่3. กรุงเทพฯ:  

        ศนูยห์นงัสอืจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

จติตมิา ศรวีรวทิย.์ (2546). ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซื้อสลากออมสนิกรณีศกึษาธนาคารออมสนิภาค 2.  

        การคน้ควา้แบบอสิระ ศ.ม. (เศรษฐศาสตรธ์รุกจิ) กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์  

ฉตัยาพร เสมอใจ. (2545). การตลาดอุตสาหกรรมบรกิาร. กรุงเทพฯ: เอก็ซเปอรเ์น็ท. 

ชศูร ีวงศร์ตันะ. (2541). เทคนิคการใชส้ถติเิพือ่การวจิยั. กรุงเทพฯ: ศนูยห์นงัสอืจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

 



14 
 

ดลนภา หวงสวุรรณณากร. (2544). ปจัจยัดา้นสว่นประสมการตลาดบรกิารทีม่อีทิธพิลต่อการ ตดัสนิใจใชบ้รกิาร 

        ดา้นสนิเชือ่เคหะของลกูคา้ธนาคารออมสนิ ในเขตอาํเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่. การคน้ควา้แบบอสิระ  

        บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ. บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่. 

ธนวรรณ แสงสวุรรณและคณะ. (2547). การจดัการการตลาด. กรุงเทพฯ: เพยีรส์นัเอด็ดเูคชัน่ อนิโดไชน่า. 

ธนาคารออมสนิ. (2546). เล่าขานธนาคารออมสนิ. กรุงเทพฯ: ธนาคารออมสนิสาํนกังานใหญ่. 

ธนาคารออมสนิ. (2557). สลากออมสนิพเิศษ. (Online) Avaliable : http//www.gsb.or.th คน้เมือ่ (2557 เมษายน). 

ธานินทร ์ศลิป์จารุ. (2548). การวจิยัและวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติดิว้ย SPSS. กรุงเทพฯ: ว.ีอนิเตอร ์

รุ่งววิา ลาวณัยร์ตันากุล. (2538). ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซื้อสลากออมสนิพเิศษ.  

        การศกึษาคน้ควา้อสิระ บธ.ม. (การจดัการ) กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์ 

ศริวิรรณ เสรรีตัน์. (2538). พฤตกิรรมผูบ้รโิภค กรุงเทพฯ: วสิทิธิพ์ฒันา. 

ศริวิรรณ เสรรีตัน์. และคณะ. (2546). การบรหิารการตลาดยคุใหม่. กรุงเทพฯ: ธรรมสาร 

------------. (2550). กลยทุธก์ารตลาดและการบรกิารเชงิกลยทุธโ์ดยมุง่ทีต่ลาด. กรุงเทพฯ: ธนรชัการพมิพ.์ 

อดุลย ์จาตุรงคกุล. (2543). พฤตกิรรมผูบ้รโิภค. กรุงเทพฯ: โรงพมิพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 

กนกวรรณ เมอืงอนิทร.์ (2543). พฤตกิรรมการซื้อสลากออมสนิของลกูคา้ธนาคารออมสนิในเขตอาํเภอเมอืง  

        จงัหวดัเชยีงใหม่. การคน้ควา้แบบอสิระ. ศ.ม. (เศรษฐศาสตร)์ เชยีงใหม:่ บณัฑติวทิยาลยั  

        มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่. 

พมิพพ์นินัท ์รุจจนพนัธุ.์ (2547). ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกซื้อสลากออมสนิพเิศษของลกูคา้ธนาคารออมสนิ 

        สาขาวงัเหนือจงัหวดัลาํปาง. การศกึษาคน้ควา้อสิระ บธ.ม. (การจดัการ) เชยีงใหม:่ บณัฑติวทิยาลยั  

        มหาวทิยาลยัแมโ่จ.้  

Aday ,Lu Ann; & Ronald, Anderson. (1971). Access to Medical Care, Ann Arbon:  

        Mealth Administration Press. 

Engle, jame F.; Kollat, David T.; & Blackwel, Roger D. (1968). Consumer Behavior. New York:  

        Holt, Rinehart and Winston. 

Good, Shirley Ruth. (1973). Analysis for Action: Nursing Care of the Eldery, Prentice-Hill,  

        Englewood Cliffs. 

Johns, G. (1996). Organization behavior. (4th ed.). New York : Harper Collins. 

Kotler, Phili.; & Armstrong, Gary. (2000). Marketing Management. New York: Prentice-Hell, Inc. 

Lovelock, Christopher. (1996). Managing Services. New York: McGraw-Hill.  

Morse, Edward L. (1955). Alternative to Monetary Disoder.  McGraw-Hill. New York. 

Porter; Lawler. (1967). Perspectives on Behavior in Organizations.  McGraw-Hill. New York.  

Robbins, S.P.; & Barnwell, N. (1994). Organization theory in Australia. (2nd ed.).  

        Englewood, NJ : Perntice-Hall. 

 



15 
 

Robbin, S. P., & Cenzo, D. A. (1998). Fundamentals of management, (2nd ed.). 

        Englewood, NJ : Perntice-Hall. 

Simon, H. A. (1978). The new science of management decision. New York: Willy.  

Schiffman, Leon G.; & Kanuk, Leslie Lazer. (2006). Consumer Behavior.  5th ed. New Jersey:  

        Prentice-Hall, lnc. 

Vroom, W. H. (1964). Working and Motivation. New York: John Wiley and Sons, Inc. 

Zeithaml, V. A.; Parsauraman, A.; & Berry, L. (1990). Delivering Quality Service Balancing  

        Customer Perceptions and Expection. New York: The Free Press. 


