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บทคดัย่อ 
 การวิจัยค ร้ัง น้ี มี จุดประสงค์  (1) เพื่ อ ศึกษาปัจจัยด้านประชากรของผู ้บ ริโภคใน เขต
กรุงเทพมหานครท่ีซ้ือสลากออมทรัพยข์องธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (2) เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการซ้ือสลากออมทรัพยข์องธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร (3) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสลากออมทรัพย์ของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ ประชากรท่ีเคยซ้ือสลากออมทรัพยข์องธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน การเกบ็ขอ้มูลท าโดยใชแ้บบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวม ขอ้มูลทางสถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ไดแ้ก่ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) และใชส้ถิติไค-สแควร์ (Chi – square) 
 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี มีการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน รายไดต่้อเดือน 20,000-40,000 บาท และสถานภาพโสด 
กลุ่มตวัอยา่งซ้ือสลากออมทรัพยเ์พื่อการออม จ านวนหน่วยสลากออมทรัพยท่ี์ถือครองอยู่ระหว่าง 101 – 
1,000 หน่วย ถือครองสลากประเภทสลากออมทรัพยท์วีสิน หน่วยละ 500 บาทและสลากออมทรัพย ์ธ.
ก.ส. หน่วยละ 100 บาท ทศันคติของผูบ้ริโภคต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านราคา ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นบุคคล และดา้นกระบวนการ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาย ุ
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ดา้นการศึกษา ดา้นอาชีพ ดา้นรายได ้และดา้นสถานภาพท่ีแตกต่างกนัส่งผลพฤติกรรมการซ้ือสลากออม
ทรัพยแ์ตกต่างกนั และปัจจยัส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ อาชีพ และรายได้ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการให้
ความส าคญักบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ค าส าคญั : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, สลากออมทรัพย ์
 
ABSTRACT 
 The purpose of this research is (1) to study the demographic characteristics of consumers in 
Bangkok who purchase lottery savings from the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (2) 
to study lottery savings from the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives buying behavior of 
consumers in Bangkok (3) to study the factors affecting the purchase of the bank for agriculture and 
agricultural cooperatives lottery savings of consumers in Bangkok.  
The sample used for this research was 400 consumers who bought lottery savings from the Bank for 
Agriculture and Agricultural Cooperatives in Bangkok. Data was collected by using questionnaires as a 
tool for the collection. The statistical data used in the analysis were frequency, percentage, mean and 
standard deviation. The hypothesis was tested by t-test, one-way ANOVA and using Chi – square 
statistics. 
 The results revealed that sample group mainly are single women who aged 31 - 40 years old 
with educational background of bachelor’s degree, employed by private companies with average 
monthly income of 20,000-40,000 THB. The samples mostly bought  lottery for savings with units 
purchased of 101 – 1,000 unit and lottery’s type of 500 and 100 THB in value. Consumer's attitudes 
towards the most important marketing mix factors in descending order: Product, place, price, promotion, 
people and process. The difference personal factors of age, education, occupation, income and status in 
difference of purchasing behavior of consumer. The difference personal factors of gender, age, 
occupation, different of income statements, had significant influence on the importance of marketing 
mix factors at the 0.05 level. 
Keywords : Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Lottery savings 
 
บทน า 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นธนาคารเฉพาะกิจของรัฐบาล ภายใต้
การก ากบัดูแลของกระทรวงการคลงั ก่อตั้งเม่ือ พ.ศ. 2509 มีวตัถุประสงค์หลกัคือ เป็นแหล่งเงินทุนให้
ความช่วยเหลือแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์การเกษตร ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
หรืออาชีพอ่ืนท่ีเก่ียวกบัเกษตรกรรม เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้หรือพฒันาคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรหรือ
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ครอบครัวของเกษตรกรให้ดีข้ึน รวมทั้งให้บริการดา้นการเงินการธนาคารเช่นเดียวกบัธนาคารพาณิชย์
ทัว่ไป (สุกฤตา สังขแ์กว้, 2556, หนา้1) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ไดพ้ฒันา
ผลิตภณัฑ์และบริการให้ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ทั้งดา้นเงินฝากและสินเช่ือเพื่อให้สอดคลอ้ง
กบัวิสัยทศัน์ท่ีว่า “เป็นธนาคารเพื่อการพฒันาชนบทท่ีมัน่คง มีการจดัการท่ีทนัสมยั ให้บริการทางการเงิน
ครบวงจร เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอยา่งย ัง่ยืน”   ปัจจุบนั ธ.ก.ส. มีผลิตภณัฑ์ทางการเงินท่ี
หลากหลาย อาทิเช่น เงินฝากประจ าปลอดภาษี 24 เดือน เงินฝากออมทรัพยท์วีโชค  โครงการเงินฝาก
เกษียณ โครงการเงินฝากดอกเบ้ียทนัใจ เงินฝากSenior saving สลากออมทรัพย ์เป็นตน้ 

สลากออมทรัพย ์เป็นผลิตภณัฑ์ดา้นเงินฝากประเภทหน่ึง มีรูปแบบการฝากท่ีก าหนดระยะเวลา
ฝากและอตัราผลตอบแทนท่ีแน่นอน โดยผูฝ้ากเงินจะไดรั้บดอกเบ้ียจากทางธนาคาร (เม่ือฝากตามเง่ือนไข) 
และสามารถลุน้เงินรางวลัพิเศษจากหมายเลขบนสลาก ซ่ึงสลากจะมีการก าหนดราคาต่อหน่วย ระยะเวลา
การฝาก และอตัราดอกเบ้ีย แตกต่างกนัตามเง่ือนไขของสลากแต่ละชุด ปัจจุบนัมีธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ
จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน และ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธ.อ.ส.) ท่ีไดรั้บอนุญาตใหร้ะดมเงินฝากจากการจ าหน่ายสลากออมทรัพย ์

อย่างไรก็ตามในปัจจุบนัผูบ้ริโภคมีทางเลือกในการลงทุนท่ีหลากหลายมากข้ึน ทั้งในรูปแบบ
สลากออมทรัพย ์อาทิ สลากออมสิน หรือในรูปแบบการลงทุนผ่านประกนัแบบออมทรัพย ์กองทุนรวม 
ตราสารหน้ี และพนัธบตัรรัฐบาล เป็นตน้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จึงควร
ท าความเขา้ใจความตอ้งการ พฤติกรรมรวมถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการลงทุนเพื่อ
น ามาพิจารณาประกอบการพฒันาผลิตภณัฑ์ของธนาคารและปรับกลยุทธ์การตลาดท่ีมีประสิทธิผลและ
สามารถสร้างแรงจูงใจใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจเลือกลงทุนกบัธนาคารไดดี้ข้ึน 

 ดว้ยเหตุผลขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงเลือกศึกษาของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นเร่ือง
ท่ีน่าสนใจและมีประโยชน์ต่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  ซ่ึงสามารน าขอ้มูล
มาปรับปรุงการบริการ วางแผนกลยทุธ์ทางตลาด พฒันาผลิตภณัฑส์ลากและผลิตภณัฑอ่ื์น ๆของธนาคาร 
เพื่อใหต้อบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1.เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีซ้ือสลากออมทรัพยข์อง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสลากออมทรัพยข์องธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพยข์องธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ขอบเขตของงานวจิัย 
1. ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูใ้ชบ้ริการดา้นเงินฝากประเภทสลากออมทรัพย์

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. ระยะเวลาในการเกบ็ขอ้มูลคร้ังน้ีอยูใ่นช่วงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2564  
 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
 1. ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นประชากร ประกอบไปดว้ย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได ้
และสถานภาพ และปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ประกอบไปดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน ด้านลกัษณะทางกายภาพ และด้าน
กระบวนการ 
 2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ พฤติกรรมการซ้ือสลากออมทรัพยข์องธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และความคิดเห็นต่อปัจจยัในการเลือกซ้ือสลากออม
ทรัพยข์องธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.ทราบถึงลกัษณะประชากรและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสลากออมทรัพยข์องธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.ทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพยข์องธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.ขอ้มูลท่ีไดจ้ากขอ้ 1 และ 2 สามารถน าไปเป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงผลิตภณัฑ์
สลากออมทรัพยข์องธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อสถาบัน
การเงินอ่ืนท่ีจะพฒันาแหล่งระดมเงินทุนของตนเองไดต่้อไป 
 
บททวนวรรณกรรม 
แนวคดิและทฤษฎีเกีย่วกบัประชากรศาสตร์ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) และ อดุลย ์จาตุรงคกุล (2554) อา้งใน ศศิพร  บุญชู (2560) ไดใ้ห้ค า
จ ากดัความของลกัษณะทางประชากรศาสตร์วา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์นั้นประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา รายได ้ขนาดครอบครัว สถานภาพ อาชีพ ซ่ึงองคป์ระกอบท่ีกล่าวมาเป็นเกณฑท่ี์น ามาใช้
ในการแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาด ลักษณะประชากรศาสตร์เป็นส่ิงท่ีส าคัญ และสถิติท่ีวดัได้ของ
ประชากรท่ีจะสามารถช่วยก าหนดตลาดของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งท า ให้ง่ายข้ึน การวดัมากกว่าตวัแรก
ทางดา้นอ่ืน ๆ ตวัแปรทางดา้นประชากรท่ีส าคญั ประกอบดว้ย อายุ เพศ รายได ้การศึกษา อาชีพ  รายได้
เฉล่ียต่อเดือน 



5 
 

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 
 ณภทัร กนัทะวงค ์(2553,หน้า 12-13) ไดร้วบรวมความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภคจากผูว้ิจยั
อ่ืนไว ้ดงัน้ี 

อดุลย ์และ ดลยา จาตุรงคกุล(2550) ใหค้วามหมายวา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภคนั้น เป็นกิจกรรมต่าง ๆ 
ท่ีบุคคลกระท าเม่ือได้รับสินค้าหรือบริการ รวมไปถึงบริการหลังการบริโภค หรือกล่าวโดยง่ายว่า
พฤติกรรมบริโภคเป็นเร่ืองเก่ียวกบั "ท าไมคนจึงตอ้งซ้ือ" 

Riniehart and Winston ให้ความหมายว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าของแต่ละ
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาใหไ้ดข้องสินคา้และบริการ รวมถึงกระบวนการตดัสินใจท่ีมีส่วนท าในการ
ก าหนดใหมี้การกระท าดงักล่าว 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546) ให้ความหมายว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นการศึกษาถึง
พฤติกรรมการตัดสินใจ และการกระท าท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ือ การใช้สินค้า กล่าวคือพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคมีผลต่อกลยทุธ์การตลาดของธุรกิจ และมีผลท าใหธุ้รกิจประสบความส าเร็จ 

ยทุธนา ธรรมเจริญ และคณะ(2546) ให้ความหมายว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึงพฤติกรรมท่ี
ผูบ้ริโภค ท าการซ้ือ การใช้ ประเมินผล การใช้ผลิตภณัฑ์ และการบริการ ซ่ึงเป็นการตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค หรือเป็นการศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจและการกระท าเก่ียวกบัการซ้ือและใช้
สินคา้ของบุคคล 

ดารา ทีปะปาล (2542) ใหค้วามหมายวา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การศึกษากระบวนการต่าง 
ๆ ท่ีบุคคลเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบักระบวนการซ้ือ การใช ้การบริโภค ซ่ึงเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ บริการ ความคิด
หรือประสบการณ์เพื่อตอบสนองความตอ้งการใหไ้ดรั้บความพอใจ 

ความหมายท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้า่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าของแต่ละบุคคล
ท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการตัดสินใจ การค้นหา การเลือกสรร การซ้ือ การใช้สินค้าและบริการเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของบุคคลนั้นเพื่อใหไ้ดรั้บความพอใจ 
แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ปริญ ลกัษิตานนทแ์ละศุภร เสรีรัตน์ (2541) อา้งใน  สุกฤตา สังขแ์กว้ (2556) 
ไดส้รุปเก่ียวกบัแนวความคิดกลยุทธ์การตลาดส าหรับธุรกิจการบริการ (Market Mix) ไวใ้นหนังสือการ
บริหารการตลาดยุคใหม่ว่า ขั้นตอนในการตัดสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคจะผ่านกระบวนการ 7 ขั้นตอน 
กล่าวคือธุรกิจท่ีให้บริการจะใช้ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (Marketing Mix’s) หรือ 7Ps มี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

ผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นส่ิงท่ีผูข้ายมอบให้ลูกคา้และลูกคา้ไดรั้บประโยชน์จากผลิตภณัฑ์ ซ่ึง
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ โดยทั่วไปแล้วผลิตภัณฑ์แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ 
ผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถจบัตอ้งได้ท่ีเป็นได้ทั้งสินคา้และบริการ และผลิตภณัฑ์ท่ีไม่สามารถจบัตอ้งไม่ได ้
โดยทัว่ไปการผลิตผลิตภณัฑต์อ้งมีการพิจารณาคุณภาพสินคา้ ลกัษณะการออกแบบ ขนาด การรับประกนั 
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เป็นตน้ เพื่อสร้างความมัน่ใจและท าสามารถสนองตอบความตอ้งการของลูกคา้ท าให้ลูกคา้เกิดความพึง
พอใจในการใชบ้ริการ  

ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปของตวัเงิน ราคาเป็นตน้ทุนของ (Cost) ลูกคา้ ลูกคา้
จะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า (Value) ผลิตภณัฑก์บัราคา (Price) ของผลิตภณัฑด์งันั้น การก าหนดกลยทุธ์
ดา้นราคาจะตอ้งค านึงถึงคุณค่าของผลิตภณัฑ ์เพราะในการก าหนดราคา ผูจ้  าหน่ายจะตอ้งค านึงถึงคุณค่าท่ี
รับรู้ (Perceived Value) ในมุมมองของลูกค้า ซ่ึงต้องพิจารณาว่าการยอมรับจากลูกค้าในคุณค่าของ
ผลิตภณัฑน์ั้น ๆ สูงกวา่ราคาของผลิตภณัฑ ์

ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) หมายถึง สถานท่ีให้บริการในส่วนเร่ิมตน้ โดยการเลือกท าเล 
ท่ีตั้ง(Location) ของธุรกิจบริการนั้นมีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ ดงันั้นท าเลท่ีตั้งจึงเป็นตวัก าหนดกลุ่มลูกคา้
เป้าหมายท่ีจะเข้ามาใช้บริการ สถานท่ีให้บริการจึงต้องสามารถครอบคลุมพื้นท่ีในการให้บริการ
กลุ่มเป้าหมายให้ไดม้ากท่ีสุด และตอ้งพิจารณาถึงท าเลท่ีตั้งของคู่แข่งดว้ย ซ่ึงความส าคญัของท าเลท่ีตั้งจะ
มากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กบัลกัษณะเฉพาะของธุรกิจบริการแต่ละประเภท ธุรกิจบริการนั้นช่องทางการ
ให้บริการ การก าหนดช่องทางการจดัจ าหน่ายต้องค านึงองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ ลกัษณะของการ
บริการ ความจ าเป็นในการใชค้นกลางในการจหน่ายและลูกคา้เป้าหมายของธุรกิจบริการนั้น ถือเป็นหน่ึง
ในยทุธศาสตร์ส าคญัของการวางกลยทุธ์ทางการตลาด เพราะหากสามารถหาช่องทางเขา้ถึงลูกคา้ไดม้าก
เท่าไร ผลก าไรกจ็ะเพิ่มสูงข้ึนมากเท่านั้น  

การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นช่องทางการติดต่อส่ือสารทางขอ้มูลระหว่างผูข้ายกบัผู ้
ซ้ือเพื่อสร้างทศันคติและพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกบัลูกคา้ 
โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการส่ือสารการตลาดบริการในการส่งเสริมทางการตลาดอาจท าได้4 แบบดว้ยกนั 
ประกอบดว้ย การโฆษณา (Advertising) การขายโดยใชพ้นกังาน (Personal Selling) การส่งเสริมการขาย 
(Sales Promotion) และการประชาสมัพนัธ์ (Publicity and Public Relation)  

บุคคล (People) หรือ พนักงาน (Employee) หมายถึง บุคคลท่ีท าหน้าท่ีรับผิดชอบในการติดต่อ
แสวงหาลูกคา้ การเสนอขาย เพื่อกระตุน้ใหลู้กคา้เกิดความตั้งใจและตดัสินใจซ้ือ พนกังานผูใ้หบ้ริการเป็น
องค์ประกอบท่ีส าคญั ซ่ึงต้องผ่านการคดัเลือก การฝึกอบรม และการจูงใจพนักงานเพื่อให้สามารถ
ให้บริการตอบสนองความตอ้งการลูกคา้และท าให้ลุกคา้เกิดความพึงพอใจ ดงันั้นองค์กรจึงตอ้งมีการ
อบรมพนักงาน มีการสนับสนุน เพื่อสร้างพนักงานท่ีมีความรู้ความสามารถ มีความรับผิดชอบ สามารถ
แกปั้ญหาได ้เพื่อท าใหเ้กิดคุณภาพในการบริการ 

สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) หมายถึง ส่ิงท่ีท า
ให้ลูกค้ารับรู้ถึงภาพลักษณ์และคุณภาพการบริการ  โดยการสร้างคุณภาพโดยรวม (Total Quality 
Management: TQM) หรือตอ้งแสดงให้เห็นคุณภาพของบริการ เช่น ความรวดเร็วในการบริการ ความ
สะอาด นอกจากน้ีลักษณะทางกายภาพอาจ ได้แก่ การตกแต่งภายใน วสัดุตกแต่ง โครงสร้างทาง
สถาปัตยกรรม เฟอร์นิเจอร์และการวางผงัร้าน สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีให้บริการ การออกแบบตกแต่ง
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และแบ่งสัดส่วนของพื้นท่ีภายในอาคาร และลกัษณะกายภาพอ่ืน ๆ ท่ีสามารถดึงดูดลูกคา้ท าให้ลูกคา้
มองเห็นภาพการให้บริการไดอ้ยา่งชดัเจน รวมถึงอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้าง ๆ ท่ีมีไวใ้ห้บริการต่าง ๆ 
เป็นตน้  

กระบวนการ (Process) หมายถึง กระบวนการให้บริการเพื่อส่งมอบการบริการอย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว และมีคุณภาพท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ กระบวนการเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบ 
วิธีการและงานท่ีปฏิบติัในดา้นการบริการ ตอ้งอาศยัพนกังานท่ีมีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการ
ท างาน รวมถึงเคร่ืองมือการให้บริการท่ีทนัสมยัจึงจะก่อให้เกิดการบริการท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงทุกขั้นตอนใน
การบริการจะตอ้งเช่ือมโยงกนัหากมีขั้นตอนหรือส่วนใดผิดพลาดก็จะท าให้ลูกคา้ไม่พึงพอใจ ดงันั้น
กระบวนการเป็นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคัญมาก จึงต้องมีการปรับปรุงการบวนกร
ใหบ้ริการอยา่งสม ่าเสมอ 
 
งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

ณภทัร กนัทะวงค ์(2553) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการเงินฝากประเภทสลาออมทรัพย์
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยั
ท่ีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเงินฝากประเภทสลากออมทรัพย์ ของผู ้ใช้บริการทั้ งส้ิน 10 สาขา 
ผลการวิจยัพบวา่ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการเงินฝากประเภทสลาก
ออมทรัพยข์องธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยดา้นพนกังานมี
ผลต่อการตดัสินใจมากท่ีสุด รองลงมาเป็นรูปแบบการบริการ กระบวนการให้บริการ ช่องทางการจดั
จ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด ผลิตภณัฑ์ และดา้นราคามีผลต่อการตดัสินใจนอ้ยท่ีสุด ในส่วนปัจจยัทาง
ทศันคติ ดา้นความเขา้ใจและพฤติกรรมท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นการลงทุน ทั้งจากผลตอบแทนการ
ลงทุน และความเส่ียงจากการลงทุน มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการ นอกจากน้ีพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่เป็นผูห้ญิงอายุ 45 ปีข้ึนไป มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพธุรกิจส่วนตวัหรือรับจา้ง รายไดต่้อ
เดือนต ่ากว่า 20,000บาท สถาภาพสมรสและมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 3 คนข้ึนไป มีพฤติกรรมการ
บอกต่อเก่ียวกบัผลิตภณัฑด์งักล่าวและจะมาใชบ้ริการในอนาคตอยา่งแน่นอน 
 ณัฐ ยงวฒันา. (2562). ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสลากดิจิทลัของธนาคารออมสินใน
กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสลากดิจิทลัของธนาคาร
ออมสินใน กรุงเทพมหานคร จากการสุ่มตวัอยา่งประชากรทัว่ไปท่ีเคยซ้ือสลากดิจิทลัของธนาคารออมสิน 
จ านวน 400 ราย ผลการวิจยั พบว่าผูซ้ื้อสลากดิจิทลัของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง อายุ 31 – 40 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี สถานภาพสมรส มีอาชีพเป็นพนักงาน/ลูกจา้ง
บริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือสลากดิจิทลัของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร มากท่ีสุด คือ ดา้นกระบวนการ 
รองลงมาคือ ดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
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ดา้นบุคคล และดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั ส าหรับปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการ
เลือกใชบ้ริการระบบดิจิทลัแบงกก้ิ์งในเขตกรุงเทพมหานคร มากท่ีสุด คือ การรับรู้ประโยชน์ รองลงมาคือ 
การตั้งใจท่ีจะใชง้าน และการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน ตามล าดบั พฤติกรรมการซ้ือสลากดิจิทลัของ
ธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร มากท่ีสุด คือ สามารถไถ่ถอนสลากดิจิทลัผ่านแอพพลิเคชัน่ไดเ้ม่ือ
ครบก าหนดโดยไม่ตอ้งไปธนาคาร รองลงมาคือ ไดสิ้ทธ์ิลุน้รางวลัในการซ้ือสลากดิจิทลั สามารถซ้ือสลาก
ดิจิทลัเพิ่มเม่ือตอ้งการไดทุ้กเม่ือโดยไม่ตอ้งไปยงัสาขาธนาคาร ตามล าดบั  ส่วนการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสลาก
ดิจิทลัของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และไม่มีปัจจยัการ
ยอมรับเทคโนโลยีใดเลยท่ีมี อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสลากดิจิทัลของธนาคารออมสินใน
กรุงเทพมหานคร 

กิตติยา ป่ันกลางิ (2558) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษ ของลูกค้า
ธนาคารออมสินในเขตธนาคารออมสินภาค 3 กรุงเทพมหานคร วตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษาพฤติกรรมการ
ซ้ืออสลากออมสินพิเศษของลูกคา้ ศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก
ซ้ือสลากออมสินพิเศษ และศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการ
เลือกซ้ืออสลากออมสินพิเศษ เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง 400 คน ผลการศึกษาพบว่า ลูกคา้ตดัสินใจซ้ือ
สลากออมสินดว้ยงบประมาณซ้ือเฉล่ียต่อคร้ังไม่เกิน 5,000 บาท โดยซ้ือปีละ 1 คร้ัง เม่ือสะสมเงินไดม้าก
พอมีวตัถุประสงคใ์นการซ้ือสลากออมสินเพื่อการออมทรัพย ์มีระยะเวลาถือครองสลากก าหนด 3 ปี โดย
ลูกคา้ศึกษาขอ้มูลในการซ้ือทางอินเตอร์เน็ต ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ืออยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้นราคา ดา้นบุคลากร ดา้น
ลกัษณะทางกายภาพ และดา้นการส่งเสริมการตลาดอยูใ่นระดบัมาก ส่วนดา้นผลิตภณัฑ์อยูใ่นระดบัปาน
กลาง ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายอุาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษแตกต่างกนั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทุกดา้น มีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการซ้ือสลากออมสินพิ เศษของลูกค้า โดยด้านราคาและด้านการส่งเสริมการตลาดมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมมากท่ีสุดส่วนดา้นกระบวนการให้บริการ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมน้อย
ท่ีสุด อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
วธิีด าเนินการวจิัย 

ในการ ศึกษาวิ จัยค ร้ั ง น้ี เป็ นการ ศึกษ าวิ จัย เชิ งป ริม าณ (Quantitative Research) โดยใช้
แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการ
วิเคราะห์ขอ้มูลมางสถิติ 

ประชากรท่ีใช้ศึกษา คือ ผูใ้ช้บริการเงินฝากสลากออมทรัพยข์องธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากประชากรมีขนาดใหญ่ ดงันั้นจึงก าหนดขนาดตวัอยา่ง
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แบบไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนจากสูตรของ W.G Cochran (1953) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 
95 ระดบัความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 385 คน เพื่อป้องกนัความผิดพลาด
จากการตอบแบบสอบถาม จึงเพิ่มจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 15 คน รวมจ านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 400 คน 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย ประกอบดว้ย 

1. แบบสอบถามแบบปลายเปิดและปิด โดยมีรายละเอียดประกอบดว้ย 
  1.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นค าถามเก่ียวกบัประชากรศาสตร์ 
ซ่ึงจะประกอบไปด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และสถานภาพ มีจ านวนข้อค าถาม
ทั้งหมด 6 ขอ้ 
  1.2 พฤติกรรมการซ้ือสลากออมทรัพย์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีจ านวนข้อค าถามทั้ งหมด 4 ข้อ ก าหนดให้ผูต้อบ
แบบสอบถามเลือกตอบเพียงค าตอบเดียว ประกอบไปดว้ย วตัถุประสงคก์ารซ้ือสลากออมทรัพย ์จ านวน
หน่วยสลากออมทรัพยท่ี์ถือครองอยู ่ประเภทสลากออมทรัพยท่ี์ถือครองอยู ่และการวางแผนเม่ือฝากสลาก
ครบระยะเวลาไถ่ถอน  

1.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) มีจ านวนข้อค าถามรวมทั้ งหมด 26 ข้อ
ก าหนดให้ 5 = ระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด, 4 = ระดบัเห็นดว้ยมาก, 3 = ระดบัเห็นดว้ยปานกลาง, 2 = ระดบั
เห็นดว้ยนอ้ย, 1 = ระดบัเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด  

1.4 ช่วงเกณฑค่์าเฉล่ียความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีส่งผลต่อ
การซ้ือสลากออมทรัพย์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรของผู ้บริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานคร ก าหนดใหค่้าเฉล่ียท่ี 4.21 - 5.00 มีระดบัความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด, ค่าเฉล่ียท่ี 3.41 - 
4.20 มีระดบัความคิดเห็นในระดบัมาก, ค่าเฉล่ียท่ี2.61 - 3.40 มีระดบัความคิดเห็นในระดบัปานกลาง, 
ค่าเฉล่ียท่ี 1.81 - 2.60, มีระดบัความคิดเห็นในระดบัน้อย, ค่าเฉล่ียท่ี 1.00 - 1.80 มีระดบัความคิดเห็นใน
ระดบันอ้ยท่ีสุด 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล  
 1. สถิติพรรณนา (descriptive statistics) ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี  
  1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถ่ี (Frequency) ในการวิเคราะห์ตัวแปร
ลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบดว้ย ดว้ย เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน และสถานภาพ 
  1.2 ใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะห์
ตวัแปรด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลการตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพยข์องธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้น
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ราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกายภาพ และด้าน
กระบวนการ  
 2. สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี  
  2.1 ใช้สถิติ t-test ในการวิเคราะห์ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ด้านเพศท่ีแตกต่างกัน
ส่งผลต่อการซ้ือสลากออมทรัพยข์องธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
  2.2 ใชส้ถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ในการวิเคราะห์
ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาย ุดา้นการศึกษา ดา้นอาชีพ ดา้นรายไดแ้ละดา้นสถานภาพกบัปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด(7Ps)  หากพบความแตกต่างจะน าไปตรวจสอบหาความแปรปรวนระหว่างกลุ่มดว้ย Test 
Homogeneity of Variances หากพบว่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่มเท่ากนัจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่
โดยใชว้ิธี LSD แต่หากพบวา่ความแปรปรวนระหวา่งกลุ่มไม่เท่ากนัจะน าไปทดสอบซ ้าวา่ค่าเฉล่ียระหวา่ง
กลุ่มต่างกนัจริงหรือไม่ โดยท าการทดสอบความแขง็แกร่งซ ้ าดว้ย Brown Forsythe หากพบว่าค่าระหว่าง
กลุ่มแตกต่างกนัจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใชว้ิธี Dunnett T3   

2.3 ใชส้ถิติไค-สแควร์ (Chi – square) ในการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือสลากออมทรัพยธ์นาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
ผลการวจิัย 
 1. ผลการศึกษาขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 
220 คน คิดเป็นร้อยละ 55.00 มีอายรุะหวา่ง 31 – 40 ปี จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42.00 จบการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี จ านวน 333 คน คิดเป็นร้อยละ 83.30 อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 140 คน คิด
เป็นร้อยละ 35 มีรายได้ต่อเดือน 20,000-40,000 บาท จ านวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 59.00 และมี
สถานภาพโสด จ านวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 48.50 
 2. ผลการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสลากออมทรัพย์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคเ์พื่อการออม 
จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.80 ถือครองสลาก 101 – 1,000 หน่วย จ านวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 
60.50 ถือครองสลากประเภทสลากออมทรัพยท์วีสิน หน่วยละ 500 บาทและสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. 
หน่วยละ 100 บาท จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.30 และการวางแผนเม่ือถือครองครบระยะเวลาไถ่
ถอนสลากส่วนใหญ่จะน าเงินไปซ้ือสลากออมทรัพยใ์หม่ จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.80 
 3. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการซ้ือสลากออมทรัพยข์องธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครผูบ้ริโภคให้ความส าคญัเรียงมาก
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ท่ีสุดไปน้อยท่ีสุด คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นบุคคล และดา้นกระบวนการ 

4. ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลต่อพฤติกรรมการซ้ือสลากออมทรัพยธ์นาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ 

 4.1 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสลากออมทรัพย์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั 

 4.2 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาย ุดา้นการศึกษา ดา้นอาชีพ ดา้นรายได ้และดา้นสถานภาพ
ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสลากออมทรัพยธ์นาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

5. ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลต่อท่ีส่งผลต่อการซ้ือสลากออมทรัพยข์องธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ 

 5.1 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ อาชีพ และรายได้ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการให้
ความส าคญักบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกนั  

5.2 ปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นการศึกษา และสถานภาพท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อการ
ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดไม่แตกต่างกนั 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจยัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการซ้ือสลากออมทรัพยข์องธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลอภิปรายไดด้งัน้ี ไดด้งัน้ี 
 1. ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 31 – 40 
ปี จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดต่้อเดือน 20,000-40,000 บาท และมี
สถานภาพโสด ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐ ยงวฒันา (2562) ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือสลากดิจิทลัของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานครพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง อาย ุ31 – 40 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังาน/ลูกจา้งบริษทัเอกชน นอกจากน้ี
ยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณภทัร กนัทะวงค ์(2553) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ
เงินฝากประเภทสลาออมทรัพยข์องธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตกรุงเทพมหานคร
พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิงอาย ุ45 ปีข้ึนไป มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี รายไดต่้อเดือนต ่ากวา่ 
20,000บาท 
 2. ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือสลากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบวา่ สอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค คือ ผูบ้ริโภคแต่ละคนมีลกัษณะทางกายภาพและสภาพแวดลอ้มของแต่ละบุคคลแตกต่างกนั 
ส่งผลท าให้การตดัสินใจซ้ือของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกนั โดยปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกท่ีมี



12 
 

อิทธิพลต่อการพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ปัจจยัทางวฒันธรรม ปัจจยัทางสังคม ปัจจยัส่วน
บุคคล ปัจจยัทางจิตวิทยา ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภค จะเห็นไดว้า่กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญั
กบัการออมทรัพยแ์ละมีการวางแผนจะน าเงินไปซ้ือสลากออมทรัพยใ์หม่เม่ือถือครองครบระยะเวลาไถ่
ถอนสลาก   
 3. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการซ้ือสลากออมทรัพยข์องธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครผูบ้ริโภคให้ความส าคญัเรียงมาก
ท่ีสุดไปน้อยท่ีสุด คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นบุคคล และดา้นกระบวนการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุกฤตา สังขแ์กว้ 
(2556) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการเงินฝากประเภทสลากออมทรัพยข์องธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จงัหวดัระนองพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ผลิตภณัฑ์ มีระดบัการตดัสินใจมากท่ีสุด เป็นอนัดับท่ี 1 และขดัแยง้กบังานวิจยัของ กิตติยา ป่ันกลางิ 
(2558) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษ ของลูกคา้ธนาคารออมสินใน
เขตธนาคารออมสินภาค 3 กรุงเทพมหานคร  พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ผูบ้ริโภคให้
ความส าคญัดา้นกระบวนการมากสุดและใหค้วามส าคญัดา้นผลิตภณัฑน์อ้ยสุด 
 4. ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสลากออมทรัพยธ์นาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั ส่วนปัจจยัส่วน
บุคคลดา้นอายุ ดา้นการศึกษา ดา้นอาชีพ ดา้นรายได ้และดา้นสถานภาพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรม
การซ้ือสลากออมทรัพย์ธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรของผู ้บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
 5. ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อาย ุอาชีพ และรายไดท่ี้แตกต่างกนัส่งผลต่อการให้ความส าคญักบั
ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกนั ส่วนปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นการศึกษา และสถานภาพ
ท่ีแตกต่างกันไม่ส่งผลต่อการให้ความส าคญักับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดไม่แตกต่างกัน 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของกิตติยา ป่ันกลางิ (2558) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสลาก
ออมสินพิเศษ ของลูกคา้ธนาคารออมสินในเขตธนาคารออมสินภาค 3 กรุงเทพมหานครพบว่า ปัจจยัดา้น
ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัดา้นสถานภาพและระดบัการศึกษามีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออม
สินพิเศษไม่แตกต่างกนั ส่วนปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัดา้นเพศ อาย ุอาชีพ และรายได ้มีผล
ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษแตกต่างกนั 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการซ้ือสลากออมทรัพยข์องธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 



13 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล  
จากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีแสดงให้เห็นว่าปัจจยัส่วนบุคคล โดยแบ่งเป็น เพศ อายุ อาชีพ และ

รายได้ท าให้การตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพยข์องธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ธนาคารควรใหค้วามส าคญั เน่ืองจากผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ อาชีพ 
และรายได้จะมีการวางแผนคิดรอบครอบและให้ความส าคญักบัการออม ดังนั้นธนาคารควรวางแผน
ก าหนดกลยทุธ์ในการพฒันาผลิตเพื่อรักษาลูกคา้รายเดิม และเพิ่มลูกคา้รายใหม่ 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  

จากการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีพบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ เป็นปัจจยัท่ีลูกคา้ให้ความส าคญัมากสุด 
ธนาคารควรก าหนดเง่ือนไขของผลิตภณัฑ์ให้สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและความตอ้งการของลูกคา้ 
รวมถึงควรให้ขอ้มูลข่าวสาร การน าเสนอ การโฆษณาเพื่อให้สามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่ม เช่น การ
โฆษณา ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลและเง่ือนไขต่าง ๆของสลากให้ลูกคา้ทราบ เช่น ระยะเวลาการฝาก การน า
สลากมาเป็นหลกัค ้าประกนัการกูเ้งิน ผลตอบแทนท่ีลูกคา้จะไดรั้บเม่ือฝากสลาก เพื่อท าให้ลูกคา้เขา้ใจใน
ผลิตภณัฑแ์ละตดัสินใจซ้ือสลาก  
 
ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ที่ท าการวจิัยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาปัจจยัด้านอ่ืน ๆ เช่น ปัจจยัทางทศันคติ ปัจจยัการลงทุน ปัจจยัด้านการรับรู้ของ
สินคา้ ปัจจยัดา้นความพึงพอใจ ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ เพื่อท่ีจะไดน้ ามาปรับปรุงผลิตภณัฑ ์ใหมี้ความตรงต่อ
ความตอ้งการของลูกคา้และสามารถเขา้ถึงลูกคา้ไดห้ลายกลุ่มเป้าหมายมากยิง่ข้ึน 

2. ควรขยายขอบเขตการศึกษา เพื่อให้ทราบถึงความแตกต่างของผูใ้ชบ้ริการในแต่ละพื้นท่ี และ
ควรศึกษาต่อวา่เหตุใดจึงแตกต่างกนั เพื่อน าขอ้มูลไปก าหนดกลยทุธและสร้างผลิตภณัฑใ์ห้ตรงตามความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค 
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