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บทคดัยอ่ 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ ส่วนประสมการตลาดและภาพลกัษณ์
ของธนาคารเพื่อการเกษตรละสหกรณ์การเกษตรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพยท์วสิีน  กลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีใชคื้อ ลูกคา้ผูม้าใชบ้ริการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาวงัท่าชา้ง จงัหวดัปราจีนบุรี 
จ  านวน 400 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยัและวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ
ทดสอบสมมติฐานโดยใช ้ค่าสถิติ T-test  ค่าสถิติ One-way ANOVA และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ  
( Multiple Linear Regression )  
             จากการวจิยัพบวา่ ตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 41-50 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี มี
อาชีพเกษตรกร รายไดเ้ฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 15,001-20,000 บาท สถานภาพสมรส จากการศึกษาส่วนประสมทาง
การตลาดพบวา่ ดา้นบุคลากร และ กระบวนการ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้น
ราคา ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และทา้ยสุดคือดา้นผลิตภณัฑ ์ส่วนภาพลกัษณ์ของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพยท์วสิีน พบวา่ 
ภาพลกัษณ์ของธนาคาร มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากโดยพิจารณาจากความเช่ือมัน่ของลูกคา้ต่อธนาคาร ท่ี
มุ่งเนน้การพฒันาชนบทเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวติของเกษตรกร  ธนาคารไดรั้บรางวลัรัฐวสิาหกิจดีเด่น และการ
เป็นธนาคารเฉพาะกิจของรัฐบาล 
              
 
 
 



Abstract 
 This Research aims to study demographic characteristics , marketing mix and image of The bank for 
agriculture and agricultural cooperatives that affect the decision to buy the Thaweesin Savings Lottery. Use 
service The bank for agriculture and agricultural cooperatives, Wang Tha Chang Branch, Prachinburi 
Province, 400 people use questionnaires as a research tool and analyze data by using percentage statistics, 
average values and hypothesis tesing using T-test statistic , One-way ANOVA and Regression analysis. 
Multiple Linear Regression According to the research , it was found that most of the samples were female, 
aged between 41-50 years old. The average income is between 15,001-20,000 baht. Marital status From the 
study of marketing mix , it was found that the personel and processes had the highest mean , followed by 
marketing promotion , price , physical characteristics , anti-channel. Distribution and , ultimately , in terms of 
products , the image of The bank for agriculture and agricultural cooperatives that affects the decision to buy 
the Thaweesin Savings Lottery shows that the image is the banks influence the decision to buy the lottery, 
based on the confidence of customer to the Bank focused on rural development to improve the lives of farmers 
, the bank was awarded the  Enterprise Award and a bank statement , government. 
บทน า 
  ในปัจจุบนัการตดัสินใจน าเงินไปลงทุนในธุรกิจใดนั้นเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัสูง   ผูล้งทุนตอ้งมี
การศึกษาความคุม้ค่าของการลงทุนอยา่งรอบคอบก่อนตดัสินใจการลงทุน โดยเฉพาะการน าเงินท่ีมีอยูไ่ปซ้ือ
สลากออมสิน พนัธบตัร หลกัทรัพยต่์างๆ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างๆ โดยวตัถุประสงคข์องการลงทุน
ทางการเงินนั้นเพื่อจะไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบ ของดอกเบ้ีย (Interest) เงินปันผล ( Dividen)
ก าไรจากการซ้ือขายหุน้(Capital Gain)และสิทธิ พิเศษอ่ืนๆ กล่าวโดยสรุปก็คือ มุ่งผลตอบแทนจากการใชทุ้นใน
รูปแบบของผลตอบแทนทาง การเงิน (Monetary Return) นัน่เอง ดงันั้น สถาบนัการเงินหลายแห่งในประเทศจึง
มีการแข่งขนักนั ในการน าเสนอผลประโยชน์ผลตอบแทนใหก้บัผูล้งทุนไวอ้ยา่งน่าสนใจ ไม่วา่จะเป็นสลาก
ออมสิน พนัธบตัร และหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างๆ ซ่ึงส่วนมากจะไดรั้บผลตอบแทนในรูปของเงิน 
รางวลั เงินปันผล และดอกเบ้ีย โดยผูล้งทุนจะไดรั้บผลตอบแทนเป็นรายเดือนรายสามเดือน หรือ เป็นรายปีก็
ข้ึนอยูก่บัหลกัเกณฑท่ี์สถาบนัการเงินนั้นๆ ก าหนดไว ้
                  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นหน่ึงในธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ ซ่ึงอยู่
ภายใตก้ารก ากบัของกระทรวงการคลงัและธนาคารแห่งประเทศไทย     จากทั้งหมด 8 ธนาคาร และไดเ้ปิด
ด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.  2509  (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2552)  วสิัยทศัน์(Vision)ของ 



ธ.ก.ส. คือ เป็นธนาคารพฒันาชนบทท่ีมัน่คง มีการจดัการท่ีทนัสมยั ใหบ้ริการทางการเงินครบวงจร เพื่อ
ยกระดบัคุณภาพชีวติของเกษตรกรอยา่งย ัง่ยนื  
            สลากออมทรัพย ์เป็นผลิตภณัฑเ์งินฝากประเภทหน่ึง ซ่ึงก าหนดระยะเวลารับฝากและอตัราผลตอบแทน
ท่ี แน่นอน เป็นการสร้างทางเลือกใหก้บัประชาชน   ธ.ก.ส. เร่ิมรับฝากเงินในรูปแบบของสลากออมทรัพยค์ร้ัง
แรกเม่ือปี พ.ศ.  2540  โดยกระจายเปิดรับฝาก จากทุกสาขา ซ่ึงมีการก าหนดจ านวนสลากออกเป็นหน่วย มูลค่า
สลากต่อหน่วย ระยะเวลาการรับฝาก อตัราดอกเบ้ีย เม่ือครบก าหนดไถ่ถอน มูลค่าเงินรางวลั จ  านวนคร้ังท่ีมีสิทธิ
ถูกรางวลั ตลอดจนเง่ือนไขพิเศษข้ึนอยูก่บัแต่ละประเภท สลาก โดยมีผลิตภณัฑเ์งินฝากประเภทสลากออม
ทรัพยใ์นปัจจุบนัอยู ่ 2  ประเภท คือ สลากออมทรัพยท์วสิีน และ บตัรเพิ่มทรัพย ์ และก าลงัมีนโยบายเปิดขาย
สลากออมทรัพย ์หน่วยละ20  บาท ผา่นระบบแอปพลิเคชัน่ของธนาคารในช่วงเดือนมิถุนายน  2562  น้ีดว้ย เพื่อ
เป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุนของผูท่ี้สนใจการออมในรูปแบบสลากออมทรัพย ์
           ส่วนประสมทางการตลาดและภาพลกัษณ์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสลากหรือไม่ จึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจเป็นอยา่งยิง่ โดยการวจิยัน้ีจะส ารวจเก็บขอ้มูลจากลูกคา้ผูม้าใช้
บริการเงินฝากประเภทสลากออมทรัพยท์วสิีน ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีคาดวา่จะเป็นประโยชน์ต่อการใหบ้ริการลูกคา้
รวมถึงปรับปรุงผลิตภณัฑ์เงินฝากของ ธ.ก.ส.สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการวางแผน ปรับปรุงกลยทุธ์ทาง
การตลาด เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และเกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนผูส้นใจ ไดน้ าไปใชพ้ฒันา
ปรับปรุงผลิตภณัฑท์างการเงินอ่ืนๆต่อไป 
 

 
 
ค าส าคญั  ส่วนประสมทางการตลาด , ภาพลกัษณ์ของธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร,สลากออมทรัพยท์วสิีน 

 
 
วตัถุประสงคข์องการวจิยั  
             1 .เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการซ้ือสลากออมทรัพยท์วสิีนท่ีธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาวงัท่าชา้ง จงัหวดัปราจีนบุรี  
             2 .เพื่อศึกษาระดบัการความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดสลากออมทรัพยท์วสิีนของลูกคา้ท่ีมา
ใชบ้ริการท่ีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาวงัท่าชา้ง จงัหวดัปราจีนบุรี  
             3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของลูกคา้ผูต้ดัสินใจซ้ือสลากของธนาคารท่ีผลสืบเน่ืองมาจากภาพลกัษณ์ของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 



             4.เพื่อศึกษาการตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพยท์วสิีนของของลูกคา้ผูม้าใชบ้ริการท่ีธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรสาขาวงัท่าชา้ง จงัหวดัปราจีนบุรี 
            5.เพื่อศึกษาการตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพยท์วสิีน จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ของลูกคา้
ผูใ้ชบ้ริการท่ีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาวงัท่าชา้ง จงัหวดัปราจีนบุรี 
            6 .เพื่อศึกษาอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ,์ราคา,ช่องทางการจดัจ าหน่าย,การ
ส่งเสริมโปรโมชัน่,บุคลากร,กระบวนการ และลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพย์
ทวสิีนของลูกคา้ผูม้าใชบ้ริการท่ีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาวงัท่าชา้ง จงัหวดัปราจีนบุรี 
           7 .เพื่อศึกษาอิทธิพลภาพลกัษณ์ของธนาคารท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพยท์วสิีนของลูกคา้ผู ้
มาใชบ้ริการท่ีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาวงัท่าชา้ง จงัหวดัปราจีนบุรี 

 
 
สมมติฐานของการวจิยั 
 1. ความคิดเห็นของลูกคา้ในการตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพยท์วสิีน จ าแนกตามลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ท่ีแตกด่างกนั  
             สมมติฐานท่ี 1 ลูกคา้ผูท่ี้ตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพยท์วสิีนเพศชายและเพศหญิงมีการตดัสินใจลงทุน
ในสลากออมทรัพยท์วสิีนแตกต่างกนั 
             สมมติฐานท่ี  2 ลูกคา้ผูท่ี้ตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพยท์วสิีนช่วงอายท่ีุต่างกนัมีการตดัสินใจลงทุนใน
สลากออมทรัพยท์วสิีนแตกต่างกนั 
             สมมติฐานท่ี  3 ลูกคา้ผูท่ี้ตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพยท์วสิีนระดบัการศึกษาท่ีต่างกนัมีการตดัสินใจ
ลงทุนในสลากออมทรัพยท์วีสินแตกต่างกนั 
             สมมติฐานท่ี  4  ลูกคา้ผูท่ี้ตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพยท์วสิีนอาชีพท่ีต่างกนัมีการตดัสินใจลงทุนใน
สลากออมทรัพยท์วสิีนแตกต่างกนั 
             สมมติฐานท่ี  5 ลูกคา้ผูท่ี้ตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพยท์วสิีนมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกนัมีการ
ตดัสินใจลงทุนในสลากออมทรัพยท์วสิีนแตกต่างกนั 
             สมมติฐานท่ี  6 ลูกคา้ผูท่ี้ตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพยท์วสิีนสถานภาพท่ีต่างกนัมีการตดัสินใจลงทุนใน
สลากออมทรัพยท์วสิีนแตกต่างกนั 
 
            2.ส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพยท์วสิีน 
             สมมติฐานท่ี  7 ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑมี์ผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพยท์วสิีน 



             สมมติฐานท่ี  8 ส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคามีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพยท์วสิีน 
             สมมติฐานท่ี  9 ส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลาก
ออมทรัพยท์วสิีน 
             สมมติฐานท่ี  10 ส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออม
ทรัพยท์วสิีน 
             สมมติฐานท่ี  11 ส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคลากรมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพยท์วสิีน 
             สมมติฐานท่ี  12 ส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการใหบ้ริการมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลาก
ออมทรัพยท์วสิีน 
             สมมติฐานท่ี  13  ส่วนประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออม
ทรัพยท์วสิีน 
            3 .ภาพลกัษณ์ของธนาคาร ธ.ก.ส.ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพยท์วีสิน 
             สมมติฐานท่ี  14 ภาพลกัษณ์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สลากออมทรัพยท์วสิีน 
 
ขอบเขตการวจิยั 

               1.ลูกคา้ผูท่ี้มาใชบ้ริการท่ีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวงัท่าชา้ง จงัหวดั
ปราจีนบุรี 

               2. ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ อาชีพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และ
สถานภาพ 

               3.ตวัแปรท่ีศึกษาดา้นส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร  ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

                4.ภาพลกัษณ์โดยรวมของธนาคารท่ีมีผลต่อความเช่ือมัน่ของลูกคา้ในการตดัสินใจลงทุนดา้นสลาก
ออมทรัพยท์วสิีน 

           4.1  ความไวว้างใจของผูใ้ชบ้ริการ 

           4.2  ความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการ 



ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ ลูกคา้ผูเ้ขา้มาใชบ้ริการ ท่ีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาวงัท่าชา้ง จงัหวดัปราจีนบุรี      จ  านวน 400 คน (ขอ้มูล ณ เดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2562) 

 
 
กรอบแนวคดิในการศึกษา 
     ตัวแปรอสิระ(Independent variables)                                 ตัวแปรตาม (Dependent variables) 

 

 

1.ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
   1.1 เพศ 
   1.2 อาย ุ
   1.3 ระดบัการศึกษา 
   1.4 อาชีพ 
   1.5 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
   1.6 สถานภาพ 

2.ปัจจัยด้านการตลาด 
  2.1 ดา้นผลิตภณัฑ ์
  2.2 ดา้นราคา 
  2.3 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
  2.4 ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 2.5 ดา้นบุคลากร 
 2.6 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
 2.7 ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

3.ปัจจัยภายนอก 
   ภาพลกัษณ์ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 

การตดัสินใจซ้ือ สลากออมทรัพย์ทวสิีน 



เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
           ผูศึ้กษาไดใ้ชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบดว้ย 
ส่วนท่ี 1: ลกัษณะขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบขอ้มูลแบบสอบถาม  ส่วนท่ี 2 : เป็นการถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด  ส่วนท่ี 3 :เป็นการถามเก่ียวกบัปัจจยัภายนอก ภาพลกัษณ์ของธนาคาร ส่วนท่ี 4 :การซ้ือสลากออม
ทรัพยท์วสิีน 

 
 
สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั  
               การทดสอบความเท่ียงตรง (validity)  โดยวธีิการหาค่า IOC (item-objective congruence index) ดชันี
ความสอดคลอ้งท่ี 0.5  ข้ึนไป หลงัจากนั้นน ามาปรับปรุงแกไ้ข 
                  หาความเช่ือมัน่ (reliability) โดยผูว้ิจยัจะน าแบบสอบถามไปทดลองใช ้(try-out) กบักลุ่มประชากรท่ี
มีลกัษณะคลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีจะวจิยั จ  านวน 400 คนหลงัจากนั้นน าแบบสอบถามมาวเิคราะห์เพื่อหาค่า
ความเช่ือมัน่ โดยใชว้ธีิหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach (Cronbach Alpha coefficient) ซ่ึงค่าแอลฟาท่ีได ้
แสดงถึงระดบัความคงท่ีของแบบสอบถามโดยมีค่าระหวา่ง 0 <  <1 ถา้มีค่าใกลเ้คียงกบั 1 มาก แสดงวา่ มี
ความเช่ือมัน่มาก ผลการหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั เท่ากบั  0.911 โดยค่าความเช่ือมัน่ของ
ค าถามแต่ละดา้น มีดงัน้ี 
                        1.ผลิตภณัฑ ์(Product) เท่ากบั  0.847  
                        2.ราคา (Price) เท่ากบั  0.832 
                        3.ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) เท่ากบั  0.697 
                        4.การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เท่ากบั  0.584 
                        5.บุคลาการ (People) เท่ากบั  0.766 
                        6.กระบวนการ (Process) เท่ากบั  0.909 
                        7.ลกัษณะทางกายภาพ (Physical) เท่ากบั  0.909 

 
 
สรุปอภิปราย 
                  1 . ลูกคา้ผูม้าใชบ้ริการท่ีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาวงัท่าชา้ง จงัหวดั
ปราจีนบุรี จากผลการศึกษาตามลกัษณะประชากรศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ประกอบอาชีพเกษตรกร และ
มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี อายชุ่วง  41-50  ปี  กลุ่มลูกคา้บางส่วนประกอบอาชีพพนกังาน



บริษทัเอกชน และในปัจจุบนัลูกคา้ในเขตนอกเมืองมีการศึกษาท่ีสูงข้ึนจึงมีการพิจารณาศึกษาขอ้มูลของสลาก
ออมทรัพยท์วสิีนมากข้ึนซ่ึงบุคคลท่ีมีพฤติกรรมคลา้ยคลึงกนัมกัจะอยูใ่นกลุ่มเดียวกนั ดงันั้น บุคคลท่ีอยู ่ใน
ล าดบัชั้นทางสังคมเดียวกนัจะเลือกรับ และตอบสนองต่อขอ้มูลข่าวสารในแบบเดียวกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวความคิด การตดัสินใจของมนุษยใ์นการแสดงพฤติกรรมใดๆนั้นไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะส่วนบุคคล
ทางดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ อาย ุขั้นตอนวฏัจกัรชีวิตของครอบครัว อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษา และรูปแบบ
การด ารงชีวติ ( Philip Kotler อา้งถึงใน สุกลัย ์ตั้งนิรันดร์สราญ , 2549 : 27) 
                2. ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้น
ส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการและดา้นลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลาก
ออมทรัพยท์วสิีนของลูกคา้ผูม้าใชบ้ริการท่ีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาวงัท่าชา้ง จงัหวดั
ปราจีนบุรี จากการศึกษาพบวา่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และลกัษณะทางกายภาพ มี
ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพยท์วสิีน  
                 2.1 ลกัษณะของผลิตภณัฑแ์ละราคาคลา้ยคลึงกนักบัสลากกินแบ่งรัฐบาล แต่ต่างกนัท่ีสลากออม
ทรัพยท์วสิีนไดรั้บเงินตน้คืนพร้อมดอกเบ้ียเม่ือครบก าหนด  3  ปี มูลค่าสลากต่อหน่วย  100  บาทเป็นราคาท่ี
เหมาะสมต่อการลงทุน  การฝากสลากออมทรัพยต์ลอดระยะเวลา 3 ปี มีสิทธ์ิในการถูกรางวลัทั้งหมด 36 คร้ัง 
และการซ้ือสลากออมทรัพยเ์ม่ือซ้ือจ านวน 1,000  หน่วย ถูกรางวลัเลขทา้ย 3 ตวัทุกงวด จ านวน  36  คร้ัง จึงเป็น
แนวทางเลือกอีกทางส าหรับกลุ่มลูกคา้ผูช้อบลงทุนทางการเส่ียงโชคซ่ึงสอดคลอ้งกบับทความของ (แสน วชิา
ชาญ, 2553 )ท่ีกล่าววา่ส าหรับประเทศไทย สลากเพื่อการเส่ียงโชคของไทยซ่ึงมกัเรียกวา่ “หวย” เร่ิมมีข้ึนในสมยั
ตน้ รัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 3 โดยโปรดเกลา้ฯใหเ้อกชนตั้งโรงหวยในรูปสัมปทานอยา่งถูกกฎหมายเรียกวา่ 
“หวย ก ข” ซ่ึงเป็นท่ีนิยมเล่นในหมู่คนไทยอยา่งแพร่หลาย ส่งผลใหป้ระเทศมีรายไดจ้ากการจดัเก็บอากรหวย
เป็น จ านวนมากและนบัเป็นรายไดท่ี้ส าคญัของประเทศ ต่อมาในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้
เจา้อยูห่วั ทรงมีพระราชด าริใหย้กเลิกการพนนัทุกชนิดรวมทั้งยกเลิกการใหส้ัมปทานหวยดว้ย การเล่นหวยจึง
เป็น ส่ิงผดิกฎหมายตั้งแต่นั้นมา สลากเส่ียงโชคไดก้ลบัมาเป็นเคร่ืองมือในการระดมเงินอีกคร้ังหน่ึงในปี 2417  
เรียกสลากกินแบ่งรัฐบาล ซ่ึงยงัคงอยูจ่วบเท่าทุกวนัน้ี  
             2.2 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ส่งเสริมการตลาด กระบวนการ บุคลากร และลกัษณะทางกายภาพ 
สลากออมทรัพยส์ามารถซ้ือไดทุ้กสาขาของธนาคาร สลากออมทรัพย ์สามารถซ้ือไดท้าง Application ของ
ธนาคาร  ซ้ือสลากช่วงโปรโมชัน่ มีสิทธ์ิร่วมลุน้ชิงโชครางวลัพิเศษ  พนกังานของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรมีความรู้ความสามารถและความช านาญเก่ียวกบัสลากออมทรัพย ์และมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี  
มีการใหบ้ริการไม่ยุง่ยาก ไม่ซบัซอ้น สะดวก รวดเร็ว และท าเลท่ีตั้งของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรมีความเหมาะสมและสะดวกในการมาติดต่อธนาคารดงักล่าวขา้งตน้ลว้นแต่มีความสัมพนัธ์กบัการ



ตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพยท์วสิีนซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด (วารุณี ตนัติวงศว์านิช และคณะ ( 2546 )ส่วน
ประสมทางการตลาด วา่ หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมไดซ่ึ้งกิจการผสมผสานเคร่ืองมือ 
เหล่าน้ีใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่กลุ่มลูกคา้ เป้าหมาย ส่วนประสมทาง
การตลาดประกอบดว้ยทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีกิจการใชเ้พื่อใหมี้ อิทธิพลโนม้นา้วความตอ้งการผลิตภณัฑข์องกิจการ  
(Kotler (1997, p. 92)ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตวัแปรหรือเคร่ืองมือทางการตลาดท่ี
สามารถควบคุมได ้มกัจะน ามาใชร่้วมกนัเพื่อตอบสนอง ความพึง พอใจและความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเป็น
กลุ่มเป้าหมาย เดิมส่วนประสมการทางตลาดมีเพียงแค่ 4 ตวั แปร (4Ps) ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) 
สถานท่ีหรือช่องทางการ จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์(Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ต่อมามีการคิด
เพิ่มเติมข้ึนมา อีก 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ บุคคล (People) ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ 
(Process) เพื่อให ้สอดคลอ้งกบัแนวคิดท่ีส าคญัทางการตลาดสมยัใหม่ ดงันั้นจึงรวมเรียกไดว้า่เป็นส่วนประสม
ทาง การตลาดแบบ 7Ps  
 
       3. ภาพลกัษณ์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ผูม้าใช้
บริการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นธนาคารเฉพาะกิจของรัฐบาล  มุ่งเนน้การพฒันา
ชนบทเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวติของเกษตรกร ส่งผลใหเ้กิดความภกัดีของลูกคา้ผูม้าใชบ้ริการเน่ืองจากเช่ือมัน่ใน
ตวัองคก์รและการท่ีธนาคารไดรั้บรางวลัรัฐวสิาหกิจดีเด่น ยิง่ส่งผลต่อภาพลกัษณ์ท่ีน่าเช่ือถือและในปัจจุบนั
สลากออมทรัพยท์วสิีนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจ าหน่ายหมดทุกคร้ังท่ีท าการออกขาย 
นัน่แสดงวา่ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ ผลิตภณัฑส์ลากสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคได ้ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิด  
 
ขอ้เสนอแนะ 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรควรใหค้วามส าคญัดา้นกระบวนการให้มากข้ึน เน่ืองจาก
เป็นท่ีทราบกนัดีวา่ธนาคารของรัฐบาลมกัใหบ้ริการล่าชา้ เน่ืองจากขั้นตอน อุปกรณ์ บุคลากรท่ีไม่สัมพนัธ์กบั
ปริมาณงาน และในปัจจุบนัธนาคารปฏิบติังานรองรับนโยบายของรัฐบาลทั้งทางดา้นการช่วยเหลือชดเชยรายได้
ใหแ้ก่เกษตรกร และนโยบายประชารัฐต่างๆ เป็นกระทบต่อการใหบ้ริการดา้นธุรกรรมเงินฝาก ธนาคารควร
มุ่งเนน้การเพิ่มปริมาณสาขา และธุรกรรมดา้นการเงิน ให้ครอบคลุม เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขนั และ
สร้างความประทบัใจในการบริการ เพื่อใหธ้นาคารเป็นท่ีรู้จกัและยอมรับต่อกลุ่มเป้าหมายมากยิง่ข้ึน 



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรควรใหค้วามส าคญัในดา้นการคน้หาขอ้มูลของสลากออม
ทรัพยท์วสิีน ใหลู้กคา้สามารถคน้ขอ้มูลและตรวจสอบรางวลัไดเ้อง ซ่ึงปัจจุบนัมีแลว้ทางApplication แต่ยงัไม่
สามารถครอบคลุมลูกคา้ไดทุ้กกลุ่ม 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรควรให้ความส าคญักบัพฤติกรรมหลงัการซ้ือสลากออม
ทรัพย ์เช่นมีการแจง้เตือนเม่ือสลากครบก าหนด มีการแจง้การถูกรางวลัทุกคร้ังไม่วา่จะมากหรือนอ้ย  
 
ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
             จากผลการวจิยัในเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดและภาพลกัษณ์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพยท์วสิีนของลูกคา้ผูม้าใชบ้ริการท่ีสาขาวงัท่าชา้ง 
จงัหวดัปราจีนบุรี ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
             1. ควรท าวิจยัควรท าการวจิยักลุ่มลูกคา้ท่ีท างานเอกชนใหม้ากข้ึน เพราะลูกคา้กลุ่มน้ีมีรายไดจ้ากโบนสั 
ซ่ึงเหมาะสมต่อการช้ีชวนมาลงทุนดา้นสลากออมทรัพยซ่ึ์งใหผ้ลตอบแทนดีกวา่เงินฝากประจ า 
            2. การท าวจิยัคร้ังต่อไปควรเปรียบเทียบกบัปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการซ้ือสลากจากกลุ่มตวัอยา่งแต่
ละพื้นท่ี ท่ีมีสภาพแวดลอ้มต่างกนั 
            3. การวจิยัคร้ังต่อไปควรมีการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม เพื่อศึกษาทศันคติของลูกคา้ท่ีมีต่อ ราคาสลาก 
ลกัษณะรางวลัท่ีลูกคา้ตอ้งการวา่เป็นเช่นไร เพื่อการพฒันาผลิตภณัฑข์องธนาคารต่อไป 
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