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บทคัดย่อ 
การศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสลากธกส. ของลูกคา้ในเขตจังหวดัสมุทรปราการ มีวตัถุประสงค ์

เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสลากธกส. ของลูกคา้ในเขตจังหวดัสมุทรปราการ ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะกายภาพ ดา้นกระบวนการ โดยจ าแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน พร้อมทั้ งพิจารณาตาม
พฤติกรรมการซ้ือสลากธกส. ไดแ้ก่ วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ งบประมาณในการซ้ือ ความถี่ในการซ้ือ โอกาสในการซ้ือ 
ระยะเวลาถือครอง  แหล่งศึกษาขอ้มูล ประชากรในงานวิจยัน้ี คือ ผูท่ี้ซ้ือสลากธกส. ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามด าเนินการ
วิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ( SD ) 

ผลการวิจยัพบว่า 1.) มีผูซ้ื้อสลากธกส. ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน  ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 365 คน คิดเป็นร้อยละ 91.25 และเป็นเพศชาย จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.75 ส่วนใหญ่มี
อายุระหว่าง 20 – 29 ปี จ านวน 310 คน คิดเป็นร้อยละ 77.5 รองลงมา คือ 30 - 39 ปี จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.00 
, 40 - 50 ปี จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 ,  50 - 59 ปี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.25 ,ไม่เกิน 20 ปี จ านวน 5 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 1.25 และ 60 ปี ข้ึนไป จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดือน 20,001 – 50,000 บาท จ านวน 317 คน คิดเป็นร้อยละ 79.25 รองลงมาคือ 50,001 - 80,000 บาท จ านวน 42 คน คิด
เป็นร้อยละ 10.50 ,ไม่เกิน 20,000 บาท จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.75 
80,000 – 100,000 บาท จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 และรายได ้150,000 บาท/ข้ึนไป จ านวน 0 คน คิดเป็น  ร้อยละ 
0  ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชนหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 303 คน คิดเป็นร้อยละ 
75.75 รองลงมาคือธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ/คา้ขาย จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 , ขา้ราชการหรือพนักงาน
องค์กรรัฐ จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 และอาชีพนักเรียนหรือนักศึกษา จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.25 
ตามล าดบั  ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 345 คน คิดเป็นร้อยละ 86.25  รองลงมาปริญญาโท จ านวน 
46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.50 , ปวช./ปวส./อนุปริญญา จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.75  และสูงกว่าปริญญาโท จ านวน 
2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 377 คน คิดเป็นร้อยละ 94.50 และ สถานภาพ
สมรส จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.75 ตามล าดบั 

2.) พฤติกรรมการซ้ือสลากธ.ก.ส. ได้แก่ วตัถุประสงค์ในการซ้ือ งบประมาณในการซ้ือ ความถี่ในการซ้ือ 
โอกาสในการซ้ือ ระยะเวลาถือครอง และแหล่งศึกษาขอ้มูล 

3.) ความคิดเห็นของผูซ้ื้อสลากธกส.ท่ีส่งผลกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสลากธ.ก.ส. ของลูกคา้ในเขต
จังหวดัสมุทรปราการ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ ด้านบุคลากร ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นราคา และดา้นกระบวนการ ตามล าดบั 
ค าส าคัญ : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด, สลากธกส., การเลือกซ้ือ, ธนาคารธกส. 

ABSTRACT 

 The research of Factors affecting the purchase of BAAC lottery of customers in Samut Prakan Province.  
The objective is to study Factors affecting on customers’ buying baac lottery in Samut prakan. The factors of research 
Included, Product, Price, Place, Promotion, People, Physical, and Process. That are classified by Personal factors were 
including sex, age, salary, occupation, education, and Status;  by Service Selection and Submission of buying baac 
lottery Behavior were including Purpose of purchase, Purchase budget, Purchase frequency, Opportunity to buy, 
Holding period, and Information source. The population used in this motivation research was BAAC lottery buying. In 
the province of Samut Prakan. The samples used in this research amount of 400 peoples.  The questionnaire was 
instrument of this research. Data was analyzed by using SPSS for Social Science Research. The statistics were 
frequency, percentage, minimum, maximum, mean and standard deviation. 
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 The results found that 1.)  There are buying of BAAC in Samut prakan all respondents 400 people. Most are 

female 365 peoples representing 91.25%, are male 35 peoples representing 8.75%, Most aged 20 – 29 years old 310 

peoples  representing 77.5 % followed by the 30 – 39 years old 52 peoples  representing 13.00 %, 40 – 50 years old 20 

peoples representing 5.00 %, 50 - 59 years old 9 peoples representing 2.25 %, Not over 2 0  years old 5 peoples 

representing 1.25 %, and Under 60 years old 4 peoples representing 1.00 % respectively. Most have average income 

per month 20,001 – 50,000 baht have 317 people representing 79.25 % followed by 50,001  - 80,000 baht 42 people 

representing 10.50 % , Not over  20,000 baht 39 people representing 9.75 %, 80,000 – 100,000  baht 2 people 
representing 0.05 %, and 150,000 baht 0 people representing 0.00 % respectively. Most are the private employees 303 
peoples representing 75.75 % followed by self-employed/owner 64 peoples representing 16.00 % , government/state 
enterprise 32 peoples  representing 8.00 %, and student 1 peoples  representing 0.25 % respectively. Most are bachelor’s 
degree level 345 peoples representing 86.25 % followed by master degree level 46 peoples representing 11.50 % , less 
than a bachelor’s degree level 7 peoples representing 1.75 % , and over than master degree level 2 peoples representing 
0.50 % respectively. Most are single status level 37 peoples representing 94.50 % and marital status level 23 peoples 
representing 5.75 % respectively.  
 2.) BAAC lottery buying behavior were Purpose of purchase, Purchase budget, Purchase frequency, 
Opportunity to buy, Holding period, and Information source. 
 3.) The opinions of the BAAC lottery buyers affecting the factors affecting the buying of the BAAC lottery  
of customers in Samut Prakan overall highest level. Considering eachside, then that side is the highest level of  
People Promotion  Place Product Physical Price Process respectively. 
KEY WORDS : MARKETING MIX ; BAAC lottery,Buying, Bank for Agriculture and Agricultural 
Cooperatives. 

บทน า 
 ในอดีตการออมเงินและการลงทุนของประชาชนไทยนิยมออมและลงทุนผ่านการฝากเงินกบัธนาคารหลาย
แห่งมากข้ึน โดยเฉพาะธนาคารของรัฐบาลท่ีผูฝ้ากเห็นว่ามีความมัน่คงมากกว่า เน่ืองจากรัฐบาลมีหุ้นส่วนอยู่ดว้ยเป็น
ส่วนใหญ่ ซ่ึงรูปแบบการออมเงินเป็นประเภทออมทรัพยห์รือฝากประจ า เพราะ มีความเส่ียงค่อนขา้งต ่า และได้รับ
ผลตอบแทนท่ีแน่นอน ไม่ส่งผลกระทบต่อเงินลงทุนเร่ิมแรก แต่เม่ือพฤติกรรมปัจจุบันของประชาชนไทยได้
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เปลี่ยนแปลงไป โดยประชาชนไทยส่วนใหญ่นิยมการลงทุนและไดเ้ส่ียงโชคมากข้ึนดงันั้นธนาคารจึงไดศ้ึกษาแนวทาง 
เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ผลิตภณัฑ์ให้ตอบสนองความตอ้งการของประชนไทย ซ่ึงสามารถตอบสนองลูกคา้เงินฝากในกลุ่มท่ี
มีความชอบในการเส่ียงโชค แต่ยงัตอ้งการออมเงิน และสามารถออมเงินไดใ้นระยะยาวได ้ซ่ึงผลตอบแทนของเงินฝาก
ในรูปแบบน้ีจะประกอบดว้ย ดอกเบ้ียเงินฝาก และรางวลั ซ่ึงปัจจุบนัธนาคาร ได้แก่ สลากออมทรัพยท์วีสิน และบตัร
เพ่ิมทรัพย ์เป็นตน้ 
ด้วยเหตุน้ี ผู ้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสลากธกส.ของลูกค้าในเขตจังหวัด

สมุทรปราการ เน่ืองจากปัจจุบนัสลากธกส ออกสลากมาหลายรุ่นและในแต่ละรุ่นมีความแตกต่างกนั โดยศึกษาลกัษณะ

ทางประชากรไดแ้ก่  เพศ  อายุ  สถานภาพ  ระดบัการศึกษา  อาชีพ   รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั  ความไวว้างใจ

ของผู ้บริโภคและความภักดีของผู ้บริโภค ท่ีมีผลต่อกระบวนการเลือกซ้ือสลาก ธกส. ของลูกค้าในเขตจังหวัด

สมุทรปราการ และศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อกระบวนการเลือ

ซ้ือสลาก ธกส. ของลูกคา้ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ เพ่ือทราบแนวโน้มและความตอ้งการในอนาคตของผูบ้ริโภคท่ีมี

ผลต่อการซ้ือสลากธกส.ของลูกคา้ โดยหวงัว่าขอ้มูลจากการวิจยัจะเป็นประโยชน์แลว้ เป็นแนวทางในการปรับปรุง 

พฒันาสลากธกส. ของลูกคา้ เพ่ือให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างเหมาะสม  และมี
ประสิทธิภาพรวมถึงการน าส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอ่กระบวนการตดัสินใจซ้ือสลากธกส. ไปเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงแกไ้ขวางแผนและก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย   
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสลากธกส. ของลูกคา้ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ  
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสลากธกส.ของลูกคา้ในเขตจังหวดั

สมุทรปราการ   
3. เพ่ือศกึษาความสัมพนัธร์ะหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการซ้ือสลากธกส. ของลูกคา้

ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ 

สมมติฐานการวิจัย 

ในการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลอืกซ้ือสลากธกส. ของลกูคา้ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ สามารถก าหนด

สมมติฐาน การวิจยัไดด้งัน้ี 
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1.พฤติกรรมของผูซ้ื้อสลากธกส. ประกอบไปดว้ย วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ งบประมาณในการซ้ือ ความถี่ในการซ้ือ 

โอกาสในการซ้ือ ระยะเวลาถอืครอง แหล่งศกึษาขอ้มูลท่ีแตกต่างกนัมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือสลากธกส.ของลูกคา้

ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการท่ีแตกต่างกนั 

2. ลูกคา้มีลกัษณะส่วนประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ 

รายได ้ท่ีแตกต่างกนั ซ้ือสลากธกส.ของลูกคา้ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการท่ีแตกต่าง 

ขอบเขตการวิจัย     

 ในการวิจยัครั้ งน้ีเป็นการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสลากธกส. ของลูกคา้ในเขตจงัหวดั
สมุทรปราการผูวิ้จยัไดก้ าหนดขอบเขตของการศึกษา ดงัน้ี  

ขอบเขตด้านเนื้อหา 
1.ขอบเขตดา้นเน้ือหาการศกึษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสลากธกส. ของลูกคา้ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ 

โดยผูวิ้จยัไดศ้ึกษาเกี่ยวกบัแนวคิดและทฤษฎี ไดแ้ก่ ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการซ้ือสลากธกส.และปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด 

ขอบเขตดา้นตวัแปรประกอบดว้ย 2 ตวัแปร มีรายละเอียดดงัน้ี     
ตวัแปรอสิระ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสลากธกส. มีรายละเอยีดดงัต่อไปน้ี     
 1. ตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่  เพศ อายุ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ ระดบัการศึกษา และสถานภาพ
ทางการสมรส  
2. พฤติกรรมการซ้ือสลากธกส. ไดแ้ก่  วตัถุประสงคใ์นการซ้ือสลากธกส. งบประมาณในการซ้ือต่อครั้ ง ความถี่ในการ
ซ้ือสลาก ธ.ก.ส. ใน 1 ปี โอกาสใดท่ีซ้ือสลาก  
ธ.ก.ส. ระยะเวลาถอืครองสลาก ธ.ก.ส. และแหล่งท่ีศึกษาขอ้มูลในการออมและการลงทุน  
  ตวัแปรตาม ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสลากธกส. มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี     
 1 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา การจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด 
บุคลากร ลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการให้บริการ 

ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรในการศึกษาครั้งน้ี ไดแ้ก่ ผูท่ี้เลือกซ้ือสลาก ธกส. ของลูกคา้ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ ซ่ึงไม่ทราบ

จ านวนประชากรท่ีแน่นอนจึงก าหนดค่าความเช่ือมัน่ท่ี 95% ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณไม่เกนิ 5% ดงันั้น
กลุ่มตวัอย่างของการศึกษาในครั้ งน้ีมีทั้งส้ิน 400 ตวัอย่าง 
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ขอบเขตด้านระยะเวลา 
การวิจยัครั้ งน้ีจะท าการวิจยั ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2563 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   
1. ประโยชนเ์ชิงวิชาการ เพ่ือให้ไดร้ับความรู้ว่าปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ตวัแปรใดบา้งท่ีเป็นตวัแปรส าคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากธกส. ซ่ึงนบัว่าเป็นการสร้างประโยชน์แกง่านดา้น
วิชาการ  

2. ประโยชน์ต่อธุรกิจ เพ่ือให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สามารถน าองคค์วามรู้ท่ี
ไดไ้ปปรับใชเ้พ่ือพฒันาการด าเนินงานและการกระตุน้การเลือกซ้ือของผูท่ี้สนใจสลากธกส. นอกจากนั้นธุรกิจท่ี
เกี่ยวขอ้งยงัสามารถน าองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากงานวิจยัน าไปปรับใชใ้ห้เกิดประโยชนแ์ก่ธุรกิจอกีดว้ย 

กรอบแนวคิด 
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แนวคิดและทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552: 80-81) ไดก้ล่าวไวว่้า ส่วนประสมการตลาด หมายถึง ตวัแปรทางการตลาด
ท่ีควบคุมได้ ซ่ึงบริษทัท่ีใช้ร่วมกัน เพ่ือสนองความพึงพอใจแก่ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เคร่ืองมือดัง 7 ตวั ได้แก่ 
สินคา้ราคาช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการขาย บุคคล ลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการ   

ดังน้ี ผู ้วิจัยให้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได้ เพ่ือ
ตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย โดยมีส่วนประสมทางการตลาดเป็นตวัส่ือสารขอ้มูลระหว่างผู ้ขายและผูซ้ื้อ 
ซ่ึงประกอบดว้ย 7 ตวัดงัน้ี 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)  หมายถึง ส่ิงท่ีบริษทัน าเสนอออกขาย เพ่ือก่อให้เกิดความสนใจ โดยการบริโภค

หรือการใชบ้ริการนั้นสามารถท าให้ลกูคา้เกิดความพึงพอใจ   

2. ด้านราคา (Price)  หมายถึง จ านวนเงินตราท่ีตอ้งจ่าย เพ่ือให้ไดร้้บผลิตภณัฑ์สินคา้หรือบริการของกิจการ 

หรืออาจเป็นคุณค่าทั้งหมดท่ีลูกคา้รับรู้ เพ่ือให้ไดร้ับผลประโยชน์จากการใชผ้ลิตภณัฑ์สินคา้หรือ บริการนั้นๆ อยา่ง

คุม้ค่ากบัจ านวนเงินที่จ่ายไป    

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย หมายถึง ชอ่งทางการจ าหน่ายสินคา้และบริการ รวมถงึวิธีการท่ีจะน า สินคา้

และบริการนั้น ๆ ไปยงัผูบ้ริโภค เพ่ือให้ทนัต่อความตอ้งการ 

4.การส่งเสริมการตลาด  หมายถึง  เคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาด เพ่ือสร้างความจูงใจ ความคิด ความรู้สึก 

ความตอ้งการ และ ความพึงพอใจ ในสินคา้หรือบริการ โดยส่ิงน้ีจะใชใ้นการจูงใจลูกคา้กลุ่มเป้าหมายให้เกิดความ

ตอ้งการหรือเพ่ือเตือนความทรงจ า (Remind) ในตวัผลิตภณัฑ์ โดยคาดว่าการส่งเสริมการตลาดนั้นจะมีอิทธิพลต่อ

ความรู้สึก (Feeling) ความเช่ือ (Belief) และพฤติกรรม (Behavior) 

 5.ด้านบุคคล หรือบุคลากร  หมายถึง พนกังานท่ีท างาน เพ่ือกอ่ประโยชน์ใหกแ่องคก์รต่างๆ ซ่ึงนบัรวมตั้งแต่

เจา้ของกิจการ ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหารระดบักลาง ผูบ้ริหารระดบัลา่ง พนกังานทัว่ไป แม่บา้น เป็นตน้ 

6.ด้านลักษณะทางกายภาพ  หมายถงึ ส่ิงท่ีลกูคา้สามารถสัมผสัไดจ้ากการเลือกใชสิ้นคา้หรือบริการขององคก์ร

เป็นการสร้างความแตกต่างอยา่งโดดเด่น และมีคณุภาพ 

7.ด้านกระบวนการ หมายถงึ เป็นกิจกรรมท่ีเกี่ยวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงานปฏิบติัในดา้นการบริการท่ี

น าเสนอให้กบัผูใ้ชบ้ริการ เพ่ือมอบการให้บริการอย่างถกูตอ้งรวดเร็ว 
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ข้อมูลเกี่ยวกับเร่ืองสลากธกส. 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (2555:บทคดัย่อ ) ธกส. คือ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร (ธ.ก.ส.) ไดจ้ดัตั้งข้ึนตาม พระราชบญัญติั ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตรเม่ือ พ.ศ. 2509 โดย

มีวตัถุประสงคใ์ห้ความช่วยเหลอืทางดา้นการเงินแก่เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรให้ไดร้ับการ

ประกอบอาชีพ เกษตรกรรมหรืออาชีพท่ีเกีย่วเน่ืองกบัเกษตรกรรม ผลิตภณัฑ์เงนิฝากประเภทออมทรัพย ์อยู่ 2 ประเภท 

คือ สลากออมทรัพยท์วีสินและบตัรเพ่ิมทรัพย ์โดยมีรายละเอียดดงัน้ี สลากออมทรัพยท์วีสินเป็นสลากท่ีธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพ่ือมุ่งเน้นและสรา้งวินยัในการออมเงนิให้กบัเกษตรกรรายย่อย 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
สุกฤตา สงัขแ์กว้ (2556)ท าการวิจยั เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการเงนิฝากสลากออมทรัพยข์อง

ธนาคาร เพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร (ธ.ก.ส.) จงัหวดัระนอง ผลการวิจยัพบว่าส่วนใหญ่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 
มีระดบัการตดัสินใจมากท่ีสุด เป็นอนัดบัท่ี 1 รองลงมา คอื ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และ
อนัดบัสุดทา้ย คือ ปัจจยัดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย และผลการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการเงนิฝาก
ประเภทสลากออมทรัพย ์จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ผูท่ี้ใชบ้ริการท่ีมีเพศ ระดบั การศึกษา และอาชีพ ต่างกนั มี
การใชบ้ริการเงินฝากประเภทสลากออมทรัพย ์ไม่แตกต่างกนั ส่วนผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายุ สถานภาพสมสร และรายไดเ้ฉลี่ย
ต่อเดือน ต่างกนั มีการใชบ้ริการเงินฝาก ประเภทสลากออมทรพัย ์แตกต่างกนั 

นางสาวกิตติยา ป่ันกลาง (2558) ท าการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษ ของ

ลูกคา้ธนาคารออมสิน  ในเขตธนาคารออมสินภาค 3 กรุงเทพมหานคร เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นลูกคา้ท่ีเลือกซ้ือ

สลากออมสินพิเศษของกบัสาขาธนาคารออมสินในสังกดัธนาคารออมสินภาค 3 กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดย

ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือการวิจยั วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้า่ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ

ที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และทดสอบความสัมพนัธ์โดยการทดสอบสถิติไค-สแควร์ ผลการศึกษาพบว่า 

1) ลูกคา้ตดัสินใจซ้ือสลากออมสินเพ่ือการออมทรัพย ์ดว้ยงบประมาณซ้ือเฉลี่ยต่อครั้งไม่เกิน 5,000 บาท โดยซ้ือปีละ 1 

ครั้ ง เม่ือสะสมเงินไดม้ากพอ มีระยะเวลาถือครองสลากก าหนด 3 ปี และศกึษาขอ้มูลในการซ้ือทางอินเตอร์เน็ต 2) 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออยู่ในระดบัมาก โดยดา้นกระบวนการให้บริการ 

ดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้นราคา ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดบัมาก 

ส่วนดา้นผลิตภณัฑ์ อยู่ในระดบัปานกลาง 3) เพศ อายุ อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการ
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ตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 4) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ทุกดา้น มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือสลากออมสินพิเศษของลูกคา้ โดยดา้นราคาและดา้นการส่งเสริมการตลาด

มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมมากท่ีสุด ส่วนดา้นกระบวนการให้บริการ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมน้อยท่ีสุด อยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ชิตวรรณ ดวงพตัร , ฐิติวรรณ ศรีเจริญ (2558) ท าการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลอืกซ้ือสลากออม

ทรัพยธ์.ก.ส.ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา กาฬสินธุ์ จงัหวดักาฬสินธุ์ ผลการวิจยัพบว่า 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ 41 – 50 ปี สถานภาพ สมรส ระดบัการศึกษาต ่ากว่ามธัยมศึกษาอาชีพ 

เกษตรกร/รับจา้ง รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท จากการทดสอบความสัมพนัธ์ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลอืกซ้ือสลากออมทรัพย ์ธ.ก.ส. พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายแุตกต่างกนัมีความ

คิดเห็นในการตดัสินใจ เลือกซ้ือสลากออมทรัพยธ์.ก.ส.แตกต่างกนั ส าคญั :การตดัสินใจสลากออมทรัพยธ์นาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

วิธีด าเนินการวิจัย 

เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชก้ารวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) และใชวิ้ธีการ

เก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัครั้ งน้ี คือ ประชากรท่ีใชใ้นการศกึษาครั้ งน้ี ไดแ้ก่ กลุ่มลูกคา้ท่ีซ้ือสลากออมทรัพย์

ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร (ธ.ก.ส.) ซ่ึงอยู่ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ กลุ่มตวัอย่างท่ีผูวิ้จยัท า

การเก็บแบบสอบถามจ านวนรวมทั้งส้ิน 400 ชุด โดยใชสู้ตรการค านวณหาขนาดตวัอย่างในกรณีท่ีไม่ทราบสัดส่วน

ประชากรท่ีแน่นอน ของ W.G.Cochran ในระดบัความเช่ือมัน่ 95% และยอมรับความคลาดเคลือ่นจากการสุ่มตวัอย่าง 

0.05 หรือ 5%  ดงันั้น ทางผูวิ้จยัใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างโดยไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Nonprobability sampling) ซ่ึงทางผูวิ้จยั

จะเลอืกใชวิ้ธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental sampling) 
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การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

1. แจกแบบสอบถามให้แก่ลกูคา้ประชากรเป้าหมายท่ีก าหนดท่ีก าหนดไว ้ทั้งในรูปแบบเอกสาร  
และแบบเอกสารอเิลก็ทรอนิกส ์

2. ตอบขอ้ซักถามบางประการท่ีผูต้อบแบบสอบถามอาจจะตอ้งการค าอธิบายเพ่ิมเติม 
3. เก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีไดข้อ้มูลครบถว้นแลว้ เพ่ือน าไปจดัท าและเตรียมขอ้มูลส าหรับกา 
วิเคราะห์ให้ทนัระยะเวลาตามท่ีก าหนดไวใ้นขอบเขตดา้นระยะเวลา 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ การแจกแจง ความถี่ (Frequency) ค่า

ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean)  

 2. การเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน กับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อ

การเลือกซ้ือสลากธกส.ในเขตจังหวดัสมุทรปราการ ใช้สถิติการทดสอบ t-test และ ANOVA (One-Way Analysis of 

Variance)   

3. การทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรทั้งสองตวัแปร ได้แก่ ตวัแปรด้านปัจจัยส่วน ประสมทางการตลาด 

และตวัแปรดา้นพฤติกรรมการซ้ือสลากธกส.ในเขตจังหวดัสมุทรปราการ โดยใชส้ถิติไค-สแควร์ (Chi-Square) เพ่ือหา

ความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีเป็นอิสระต่อกนั โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ผลการวเิคราะห์ข้อมลู 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 1 ดา้นเพศ พบว่า เป็นเพศหญงิ จ านวน 365 คน คิดเป็นร้อยละ 91.25 และเป็นเพศ

ชาย จ านวน 35 คน คิดเป็นรอ้ยละ 8.75  ดา้นอายุ พบว่า ส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 20 – 29  ปี จ านวน 310 คน คิดเป็นร้อย

ละ 77.5 รองลงมามี อายุระหว่าง 30 - 39 ปี จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.00 อายุ 40 - 50 ปี จ านวน 20 คน คิดเป็น

ร้อยละ 5.00 อายุ 50 - 59 ปี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.25 อายุ ไม่เกนิ 20 ปี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.25 และ 

60 ปี ข้ึนไป จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 ตามล าดบั  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดือน พบว่า ส่วนใหญ่มีรายได ้20,001 - 50,000 

บาท จ านวน 317 คน คิดเป็นร้อยละ 79.25 รองลงมาคือ รายได ้50,001 - 80,000 บาท จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 

10.50 รายไดไ้ม่เกิน 20,000 บาท จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.75 รายได ้80,000 – 100,000 บาท จ านวน 2 คน คิด
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เป็นรอ้ยละ 0.50 และรายได ้150,000 บาท/ข้ึนไป จ านวน 0 คน คิดเป็น  ร้อยละ 0  ตามล าดบั อาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่มี

อาชีพพนกังานบริษทัเอกชนหรือพนกังานรฐัวิสาหกิจ จ านวน 303 คน คิดเป็นรอ้ยละ 75.75 รองลงมาคืออาชีพธุรกิจ

ส่วนตวั/อาชีพอิสระ/คา้ขาย จ านวน 64 คน คดิเป็นร้อยละ 16.00 อาชีพขา้ราชการหรือพนกังานองคก์รรัฐ จ านวน 32 คน 

คิดเป็นรอ้ยละ 8.00 และอาชีพนกัเรียนหรือนกัศึกษา จ านวน 1 คน คิดเป็นรอ้ยละ 0.25 ตามล าดบั  ระดบัการศึกษา

สูงสุด พบว่า ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 345 คน คิดเป็นร้อยละ 86.25 รองลงมาจบการศึกษาระดบั

ปริญญาโท จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.50 จบการศึกษาระดบัปวช./ปวส./อนุปริญญา จ านวน 7 คน คิดเป็นรอ้ยละ 

1.75  และจบการศึกษาสูงกว่าปริญญาโท จ านวน 2คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 ตามล าดบั สถานภาพ พบว่า ส่วนใหญ่มี

สถานภาพโสด จ านวน 377 คน คิดเป็นร้อยละ 94.50 และ สถานภาพสมรส จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.75 

ตามล าดบั  

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 2 วิเคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการเลอืกซ้ือสลากธกส.  มีองคป์ระกอบ

ทั้งหมด 7 ดา้น โดยใชส้ถิติค่ารอ้ยละ (Percentage) และการแจกแจงความถี่ (Frequency) พบว่า วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ

สลากธกส. พบว่า ส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคเ์พ่ือการออมทรัพย ์จ านวน 211 คน คิดเป็นรอ้ยละ 23.75 รองลงมาคือเพ่ือ

การเส่ียงโชค จ านวน 192 คน คิดเป็นรอ้ยละ 21.60  เพ่ือส ารองค่าใชจ่้าย จ านวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 21.37 เพ่ือรับ

ผลตอบแทนท่ีแน่นอน จ านวน 176 คน คิดเป็นรอ้ยละ 19.80  วางแผนวยัเกษยีญ จ านวน 102 คน คิดเป็นรอ้ยละ 11.47 

และวตัถุประสงคใ์นการซ้ือสลากออมสินน้อยท่ีสุดคือ เพ่ือเป็นของขวญั จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 2.02   

งบประมาณในการซ้ือเฉลีย่ต่อครั้ ง พบว่า ส่วนใหญ่มีงบประมาณในการซ้ือเฉลีย่ต่อครั้ ง 5,001 – 30,000 บาท 

จ านวน 227 คน คิดเป็นรอ้ยละ 56.75 รองลงมาคือ งบประมาณ ไม่เกิน 5,000 บาท จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 38.75 

งบประมาณ30,000 – 50,000 บาท จ านวน 17 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4.25 เฉลี่ยต่อครั้ งน้อยท่ีสุดคือ งบประมาณ มากกว่า 

50,000 บาทข้ึนไป จ านวน 1 คน คิดเป็นรอ้ยละ 0.25  

ความถี่ในการซ้ือสลากธกส.เฉลีย่ใน 1 ปี พบว่า ส่วนใหญ่มีความถี่ในการซ้ือ 2 – 3 ครั้ งต่อปี จ านวน 216 คน   

คิดเป็นรอ้ยละ 54.00  รองลงมาคือ 4 -5 ครั้ ง/ปี จ านวน 92 คน   คิดเป็นร้อยละ 23.00 ความถี่ในการซ้ือ 1 ครั้ง/ปี จ านวน 

75 คน   คิดเป็นรอ้ยละ 18.75   และความถี่ในการซ้ือนอ้ยท่ีสุดคือ มากกว่า 5 ครั้งข้ึนไป จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 

4.25 
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โอกาสในการซ้ือสลากธกส. พบว่า ส่วนใหญซ้ื่อเม่ือสะสมเงินไดม้ากพอ จ านวน 256 คน คดิเป็นรอ้ยละ 64.00 

รองลงมาคือ ซ้ือเป็นปกติหรือซ้ือประจ า จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 และโอกาสในการซ้ือสลากธกส.น้อย

ท่ีสุดคือ ซ้ือในโอกาสพิเศษ เช่น วนัเกิด จ านวน 24 คน คิดเป็น ร้อยละ 6.00  

ระยะเวลาถือครองสลากธกส. พบว่า ส่วนใหญ่ถือครองสลากครบก าหนด 3 ปี จ านวน 353 คน คิดเป็นร้อยละ 

88.25 รองลงมาคือระยะเวลา 1 ปี จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 น้อยกว่า 3 เดือน จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 

1.00 และระยะเวลาถือครองสลากธกส. พิเศษน้อยท่ีสุดคอื ระยะเวลา 2 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็นรอ้ยละ 0.75 

แหล่งศึกษาขอ้มูลในการซ้ือสลากธกส. พบว่า ส่วนใหญศ่ึกษาขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต จ านวน 275 คน คิดเป็น

ร้อยละ 68.75 รองลงมาคือ ญาติหรือเพ่ือน จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.25 เจา้หน้าท่ีธนาคารธกส. จ านวน 21 คน 

คิดเป็นรอ้ยละ 5.25 และแหลง่ศกึษาขอ้มูลในการซ้ือสลากธกส.น้อยท่ีสุดคอื ส่ือวิทยุ โทรทศัน์ จ านวน 15 คน คิดเป็น

ร้อยละ 3.75   

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 3 วิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ

สลากธกส. ของลูกคา้ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ พบว่า อยู่ในระดบัมากท่ีสุด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.71 (S.D. = 0.32) เม่ือ

พิจารณาแต่ละดา้นแลว้พบว่าค่าเฉลีย่ของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลอืกซ้ือสลากธกส.มากท่ีสุด 

คือ  ดา้นการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.77 (S.D. = 0.35) รองลงมา คือ ดา้นการบุคลากร 

อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.77 (S.D. = 0.34) ดา้นการจดัจ าหน่าย อยู่ในระดบั มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 

4.75 (S.D. = 0.38) ดา้นผลิตภณัฑ์ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.72 (S.D. = 0.37) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.71 (S.D. = 0.38)   ดา้นราคา อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.67  (S.D. 

= 0.41) และปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลอืกซ้ือสลากออมสินพิเศษนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้น

กระบวนการให้บริการ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.61 (S.D. = 0.45) 

สรุปผลการวิจัย 

ปัจจัยด้านบุคคล  พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 365 คน คิดเป็นรอ้ยละ 91.25 ส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 

20 – 29 ปี จ านวน 310 คน คิดเป็นร้อยละ 77.5 ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 50,000 บาท จ านวน 317 คน 

คิดเป็นรอ้ยละ 79.25 ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชนหรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 303 คน คิดเป็นร้อย
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ละ 75.75 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 345 คน คิดเป็นรอ้ยละ 86.25  ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด 

จ านวน  377 คน คิดเป็นร้อยละ 94.50 

วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือสลากธกส. 

พบว่าลูกคา้ท่ีเลือกซ้ือสลากธกส. ของลูกคา้ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ ส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคเ์พ่ือการออม

ทรัพย ์จ านวน 211 คน ส่วนใหญ่มีงบประมาณในการซ้ือเฉลีย่ต่อครั้ ง 5,001 – 30,000 บาท จ านวน 227 คน  ส่วนใหญ่มี

ความถี่ในการซ้ือสลากธกส. เฉลีย่ 2 – 3 ครั้งต่อปี จ านวน 216 คน ส่วนใหญ่มีโอกาสในการซ้ือสลากธกส. เม่ือสะสม

เงินไดม้ากพอคิด เป็น 64.00 ส่วนใหญ่มีระยะเวลาถอืครองสลากธกส. ครบก าหนด 3 ปี จ านวน 353 คน ส่วนใหญ่มี

แหล่งศึกษาขอ้มูลในการซ้ือสลากธกส. ทางอินเตอร์เน็ต จ านวน 275 คน  

วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซ้ือสลากธกส . ของลูกค้าในเขตจังหวัด

สมุทรปราการ ภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นความดา้นการส่งเสริมการตลาด อยู่ใน

ระดบัมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นการบุคลากร ดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นราคา 

และปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสลากธกส.น้อยท่ีสุด คือ ด้านกระบวนการ

ให้บริการ  

อภิปรายผล 
ด้านประชากรศาสตร์  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุดผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์พบว่า

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 20 – 29 ปี ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดือน 20,001 – 50,000 บาท 
จ านวน 317 คน ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชนหรือพนกังานรัฐวสิาหกิจ ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของชิตวรรณ ดวงพตัร , ฐิติวรรณ ศรีเจริญ (2558) ท่ีได้
ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมทรัพยธ์.ก.ส.ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขา กาฬสินธุ์ จงัหวดักาฬสินธุ์  
ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือ 

โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเกีย่วกบัพฤติกรรมการซ้ือสลากธกส.พบว่าลูกคา้ท่ี
เลือกซ้ือสลากธกส. ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ ส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคเ์พ่ือการออมทรัพย ์ส่วนใหญ่มีงบประมาณใน
การซ้ือเฉลีย่ต่อครั้ ง 5,001 – 30,000 บาท ส่วนใหญ่มีความถี่ในการซ้ือสลากธกส. เฉลี่ย 2 – 3 ครั้ งต่อปี ส่วนใหญ่มี
โอกาสในการซ้ือสลากธกส. เม่ือสะสมเงินไดม้ากพอ ส่วนใหญ่มีระยะเวลาถือครองสลากธกส. ครบก าหนด 3 ปี ส่วน
ใหญ่มีแหล่งศกึษาขอ้มูลในการซ้ือสลากธกส. ทางอนิเตอร์เน็ต ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุกฤตา สังขแ์กว้ (2556) 
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เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจใชบ้ริการเงินฝากสลากออมทรัพยข์องธนาคาร เพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 
(ธ.ก.ส.) จงัหวดัระนอง 

 
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ เลือกซ้ือสลากธกส. 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ เลือกซ้ือสลากธกส.พบว่าในภาพรวม

อยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 โดยปัจจัยท่ีมีผล ต่อการเลือกซ้ือสลากธกส.มากท่ีสุด คือ ด้านการส่งเสริม
การตลาด อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.77  รองลงมา คือ ด้านการบุคลากร อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.77 ด้านการจัดจ าหน่าย อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 ด้านผลิตภณัฑ์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72  ด้านลกัษณะทางกายภาพ อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.71 ด้านราคา อยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.67 และด้านกระบวนการให้บริการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 ตามล าดับ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนางสาวกิตติยา ป่ันกลาง (2558) เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษ 
ของลูกคา้ธนาคารออมสิน  ในเขตธนาคารออมสินภาค 3 กรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซ้ือธกส. 
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือธกส. ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ระหว่าง

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั พบว่าปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างดา้นสถานภาพและระดบัการศึกษา 
มีผลต่อการเลือกซ้ือสลากธกส. ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมไม่แตกต่างกนั ส่วนปัจจยัดา้น
ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างดา้นเพศ อายุ อาชีพ และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดือน มีผลต่อการเลือกซ้ือสลากธกส. ดา้นปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดในภาพรวมแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั งานวิจยัของนางสาวกิตติยา ป่ันกลาง (2558) เร่ืองปัจจยั
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลอืกซ้ือสลากออมสินพิเศษ ของลูกคา้ธนาคารออมสิน  ในเขตธนาคารออมสินภาค 3 
กรุงเทพมหานคร 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

ด้านผลิตภัณฑ์  

ส่ิงท่ีควรปรับปรุง คือ ธนาคารธกส. ควรก าหนดระยะเวลาในการรับฝาก ให้  เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพ

เศรษฐกิจ รวมถึงการประชาสัมพนัธ์ถึงเกณฑ์การถอนคืนสลากก่อนครบอายุสลากธกส . และเพ่ิมผลตอบแทนจ านวน

การถูกฉลากธกส. เพ่ือให้ผูซ้ื้อสลากและผูท่ี้สนใจซ้ือสลากธกส. ความสนใจในการลงทุนมากยิ่งข้ึน  
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ด้านการจัดจ าหน่าย  

ส่ิงท่ีควรปรับปรุง คือ จากกลุ่มตวัอย่างอยู่ในช่วงอายุเฉลี่ยน้อย แนวโน้มการใชร้ะบบมีอิเล็กทรอนิกส์มีคามส าคญั

มากข้ึน ดังนั้นจึงตอ้งพฒันาระบบ A-Mobile ให้สามารถใชง้านไดง้่าย มีรูปแบบธุรกรรมครบถว้น การแจง้เตือนความ

เคลื่อนไหวบญัชีรวดเร็วและแม่นย า เพ่ือเขา้ถึงลูกคา้กลุ่มคนรุ่นใหม่ไดง้่ายข้ึน  

การส่งเสริมการตลาด 
ส่ิงท่ีควรปรับปรุง คือ ควรพฒันาเวบ็ไซคใ์ห้มีความสวยงามใชง้านไดง้่ายและมีรายละเอียดเกีย่วกบัผลิตภณัฑ์ของ

ธนาคารธกส.อยา่งครบถว้น หรือค านวณอตัราดอกเบ้ียท่ีไดร้ับ เพ่ือความสะดวกในการคน้ควา้ขอ้มูลประกอบการ
ตดัสินใจของลูกคา้ในการตดัสินใจซ้ือสลากธกส. 

ด้านบุคลากร 
ส่ิงท่ีควรปรับปรุง คือ พนกังานตอ้งมีบุคลกิภาพท่ีดี มารยาท และแต่งกายให้มีความน่าเช่ือถอื ธนาคารควรจดัให้

พนกังานทุกคนอบรมเกีย่วกบัธุรกิจ ผลิตภณัฑ์ กระบวนการท างาน การแต่งกายของธนาคาร และการเขา้ใจถึงงาน

บริการก่อน การปฏิบติังานจริง เพ่ือให้ลกูคา้พึงพอใจในการท าธุรกรรม ประทบัใจและ กลบัมาใชบ้ริการซ ้าอีก 

ด้านลักษณะทางกายภาพ 
ส่ิงท่ีควรปรับปรุง คือ ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มของแต่ละสาขาให้มีความปลอดโปร่ง เยน็สบาย และรกัษาความ

สะอาดภายในสาขาฆ่าเช้ือโรคทุกๆ 3 ชัว่โมง และใส่หน้ากากและลา้งมือดว้ยแอลกฮอร์สม ่าเสมอทั้งพนกังานและลูกคา้ 

ด้านกระบวนการให้บริการ 
ส่ิงท่ีควรปรับปรุง คือ ระยะเวลาควรบริการอย่างรวดเร็ว และให้บริการเท่าเทียมกนั เพ่ือให้ความสะดวกสบายแก่

ลูกคา้และความประทบัใจในการรับบริการ 

บรรณานุกรม 
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