
 

ปัจจัยทีม่อีทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสลากออมทรัพย์ ชุดเกษตรมัง่คัง่ 5 
ของลูกค้าธนาคาร (ธ.ก.ส.) ในเขตอ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

Factors Influencing Buying Decision on Special Premium Savings Certificate :  
at the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, (BAAC), In the city of 

Nakhon Si Thammarat 
        ประดิษฐา อนุกูล 

บทคดัย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1.) เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพย์ ชุดเกษตรมัง่คัง่ 5 ของลูกค้าธนาคาร (ธ.ก.ส.) ในเขตอ าเภอเมือง  
จงัหวดันครศรีธรรมราช 2.) เพื่อศึกษาปัจจยัด้านพฤติกรรมของผูซ้ื้อสลากออมทรัพย ์ชุดเกษตร          
มัง่คัง่ 5 ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพยเ์กษตรมัง่คัง่ 5 ของลูกคา้ ธนาคาร (ธ.ก.ส.)                   
ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช  

ผลการศึกษาพบวา่พบ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สลากออมทรัพย ์ชุดเกษตรมัง่คัง่ 5 เม่ือพิจารณาแต่ละดา้นแลว้ พบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์  ปัจจยัดา้น
ราคา ปัจจยัช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัด้านบุคคล ปัจจยัด้านทาง
กายภาพ ปัจจยัดา้นกระบวนการ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และการเปรียบเทียบขอ้มูลประชากรศาสตร์ท่ี
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสลากออมทรัพย ์จ  าแนกตามเพศ อาย ุพบวา่ ลูกคา้ท่ีมีเพศ อายุต่างกนัมี
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการซ้ือสลากออมทรัพย ์และจ าแนกตามระดบัการศึกษา  อาชีพ 
พบว่า ลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษา อาชีพ ต่างกนัไม่มีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการซ้ือสลาก
ออมทรัพย์ และการเปรียบเทียบข้อมูลประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด จ าแนกตามเพศ อายุ  ระดบัการศึกษา อาชีพ พบวา่ ลูกคา้ท่ีมีเพศต่างกนัมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู ้ซ้ือท่ีมีลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ดา้นเพศ อายุ  มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสลากออมทรัพย ์ชุดเกษตรมัง่คัง่ 5 และผู ้
ซ้ือท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ดา้นเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ  มีผลต่อปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด 

ค าส าคัญ : พฤติกรรมของลูกคา้ , ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  
ประดิษฐา อนุกูล หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 



 

Abstract 
 
                    This research aims to 1.) To study demographic factors influencing the decision of 
purchasing a savings lottery. Agriculture Wealthy 5 of Bank customers (BAAC) in Muang district 
Nakhon Si Thammarat Province2.) To study the behavioral factors of the buyers of                                       
the Mahakulamgok 5 lottery lottery which influences the purchasing decision of the 
Mahakulamgok 5 lottery lottery of bank customers (BAAC) in Muang District. Nakhon Si 
Thammarat. 

                  The results of the study found that Marketing Mix Factors Influencing Savings Lottery 
Purchase Decisions A prosperous agricultural suit 5 When considering each aspect, it was found 
that the product factor Price factor Distribution channel factor Marketing promotion factor Personal 
factors Physical factors Process factors At the highest level And the comparison of demographic 
data that influences the purchasing behavior of the savings lottery by gender and age. Different age 
factors influence the purchasing behavior of the savings lottery. And classified by educational 
level, occupation  It was found that customers with different educational levels, occupations, had no 
influencing factors on purchasing behavior of saving lottery tickets. And comparison of 
demographic data that influences marketing mix factors by sex, age, education level, occupation              
It was found that customers of different genders had influencing factors on marketing mix factors. 
The results of the hypothesis testing showed that buyers with demographic characteristics, gender, 
age, had an effect on purchasing behavior of saving lottery tickets. The wealthy agricultural suit               
5 and buyer demographic characteristics, gender, age, education level, occupation affected factors 
of marketing mix. 
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บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

                พ.ศ. 2509 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้จัดตั้ งข้ึนตาม
พระราชบญัญติัธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีวตัถุประสงค์ให้ความ ช่วยเหลือ
ทางด้านการเงินแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร ส าหรับการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมหรืออาชีพท่ีเก่ียวเน่ืองกับเกษตรกรรม เพื่อเพิ่มรายได้หรือพฒันาคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรหรือครองครัวของเกษตร  

 นายจ าเนียร สาระนาค ผูจ้ดัการ (ธ.ก.ส.) คนแรกไดว้างรากฐานการด าเนินงานพร้อมทั้ง
อุดมการณ์การท างานให้พนกังาน (ธ.ก.ส.) ทุกคนละเวน้การอนัควรต่าง ๆ โดยไดอ้บรมสั่งสอนให้
พนกังาน (ธ.ก.ส.) ทุกคนถือปฏิบติั ดงัน้ี 1.การปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความสุจริต 2.ห้ามมีเมียมากกวา่คน
เดียว 3.หา้มกูย้มืเงินจากลูกคา้ 4.หา้มเป็นตั้วโผทอดผา้ป่า 5. หา้มเร่ียไรเงินลูกคา้ซ้ือของใชป้ระจ าท่ีท า
การ 6. ห้ามหาผลประโยชน์จากบรรดาลูกคา้หรือท ามาหากินร่วมกบัลูกคา้ 7.ห้ามรับอามิสสินจา้ง                   
8.หา้มไม่ซ่ือต่องาน 9.หา้มหลบัในท่ีท างาน ซ่ึงพนกังาน (ธ.ก.ส.) ถือปฏิบติัมาจนถึงปัจจุบนั 

 สลากออมทรัพยข์องธนาคาร (ธ.ก.ส.) เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีส าคญัประเภทหน่ึงของธนาคาร ฯ  
ซ่ึงสลากออมทรัพยมี์ก าหนดระยะเวลารับฝาก และอตัราผลตอบแทนท่ีคงท่ี เม่ือผูซ้ื้อถือครบก าหนด
ตามระยะเวลา เป็นผลิตภณัฑ์หน่ึงท่ีสร้างทางเลือกอีกทางให้กบัลูกคา้ โดยให้ผลตอบแทนแก่ผูถื้อ
สลาก เช่น ดอกเบ้ีย และผลตอบแทนจากการถูกรางวลัพิเศษ ซ่ึงเกิดจากการสุ่มจบัหมายเลขประจ า
สลาก ตามชุดหมวดของสลากออมทรัพย ์โดยมีมูลค่าเงินรางวลัแตกต่างกนัไป ตามเง่ือนไขของสลาก 
ณ ตอนนั้นท่ีมีการเปิดจ าหน่ายของธนาคาร ฯ (ธ.ก.ส.) เร่ิมรับเปิดจ าหน่ายสลากออมทรัพย ์คร้ังแรก 
เม่ือปี พ.ศ. 2540 โดยกระจายเปิดจ าหน่ายสลากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขาทัว่ประเทศ โดยก าหนดสลากออมทรัพยเ์ป็นหน่วย มูลค่าต่อสลาก/              
ต่อหน่วย , ระยะเวลาการรับฝากอตัราดอกเบ้ียเม่ือครบก าหนด,การไถ่ถอนสลากก่อนครบก าหนด 
มูลค่าเงินรางวลั จ  านวนคร้ังท่ีมีสิทธิถูกรางวลัตลอดครบก าหนด 3 ปี หรือตามเง่ือนไขท่ีธนาคารฯ ตั้ง
ไว ้ปรับเปล่ียนไปตามสถานการณ์ของเศรษฐกิจ และธนาคารฯ ซ่ึงสลากออมทรัพยใ์นปัจจุบนั คือ 
สลากออมทรัพยชุ์ดเกษตรมัง่คัง่ 5  มูลค่าหน่วยละ 100 บาท  ครบก าหนด 3 ปี ลุน้รางวลัพิเศษตลอด 
36 งวด เปิดรับฝากเม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563  

 การตดัสินใจใชเ้งินฝากมีความส าคญัต่อธนาคารหลายประการ โดยเฉพาะในดา้นการระดม
เงินทุนท่ีจะส่งผลต่อเสถียรภาพและฐานะการเงินซ่ึงจะเป็นตวัแทนก าหนดทิศทาง และแผนธุรกิจของ
ธนาคารในการจดัสรรเงินทุน เพื่อขบัเคล่ือนภารกิจของธนาคารตามพนัธกิจหลกั เพื่อสนองนโยบาย



 
รัฐบาลรัฐบาลตามบทบาทในฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจสังกดักระทรวงการคลงัช่วยให้การสนับสนุน
เงินทุนในการประกอบอาชีพของเกษตรลูกคา้ ซ่ึงเป็นประชากรส่วนใหญ่ของ ประเทศ  ให้มีอย่าง
พอเพียง และช่วยยกระดบัรายได ้ 

 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลาก
ออมทรัพย ์ชุดเกษตรมัง่คัง่ 5 ของลูกคา้ธนาคาร (ธ.ก.ส.)ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช 
การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีจะเก็บขอ้มูลจากลูกคา้ผูม้าใชบ้ริการเงินฝากประเภทสลากออมทรัพยข์องธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช ซ่ึงคาดวา่
การศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีความเหมาะสมตรงกบัความ
ตอ้งการของลูกคา้ การตดัสินใจในการซ้ือแรงจูงใจสามารถรักษาฐานลูกคา้เดิมและการขยายฐาน
ลูกคา้รายใหม่ รวมถึงเป็นการส่งเสริมการออมเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชนตรงตามการ
จุดประสงคก์ารจดัตั้งธนาคาร (ธ.ก.ส.) 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพย ์                     
ชุดเกษตรมัง่คัง่ 5 ของลูกคา้ธนาคาร (ธ.ก.ส.) ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 2. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นพฤติกรรมของผูซ้ื้อสลากออมทรัพยชุ์ดเกษตรมัง่คัง่ 5 ท่ีมีอิทธิพล 
ต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพยเ์กษตรมัง่คัง่ 5 ของลูกคา้ ธนาคาร (ธ.ก.ส.) ในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 

ขอบเขตของการวจัิย 

 การศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพย ์ชุดเกษตรมัง่คัง่ 5 
ของลูกคา้ธนาคาร (ธ.ก.ส.) ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช ซ่ึงไดมี้การก าหนดขอบเขต
ปัจจยัดงัน้ี ขอบเขตเน้ือหา ประกอบด้วย ประชากรท่ีใช้ศึกษาเป็นลูกคา้ท่ีมาใช้บริการกบัธนาคาร              
(ธ.ก.ส.) ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ศึกษาเลือกจากประชากร               
กลุ่มลูกค้า ท่ี มีความสนใจในการซ้ือสลากออมทรัพย์ธนาคาร (ธ.ก.ส.)ในเขตอ า เภอเมือง                    
จงัหวดันครศรีธรรมราช จ านวน 400 คน ส่วนพื้นท่ีท่ีใช้ในการศึกษา เป็นพื้นท่ีของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (ธ.ก.ส.) โดยอยูใ่นเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช  

 

 

 



 
สมมติฐานของการวจัิย 

 1. สมมติฐานงานวิจยัประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสลากออมทรัพย ์             
ชุดเกษตรมัง่คัง่ 5 ของลูกคา้ธนาคาร (ธ.ก.ส.) ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช สามารถ
ก าหนดสมมติฐานการวิจัยได้ ดังน้ี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือสลากออมทรัพย ์ท่ีแตกต่างกนั 
 2. สมมติฐานงานวิจยัประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ของ
ลูกคา้ธนาคาร (ธ.ก.ส.) ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช สามารถก าหนดสมมติฐานการ
วจิยัได ้ดงัน้ี เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
 ท่ีแตกต่างกนั 

วรรณกรรมและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัหลกัการและคุณภาพการบริการ 
การบริการ คือ งานท่ีไม่มีตัวตนสัมผัสไม่ได้แต่สามารถสร้างความพึงพอใจในการ

ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคหรือผูใ้ช้ในตลาดธุรกิจได้ บริการไม่ได้แตกต่างจากสินค้า 
จุดมุ่งหมายหลกัคือ การตอบสนองความตอ้งการของผูซ้ื้อ ท าให้เกิดความพึงพอใจจากการซ้ือบริการ
เหล่านั้น โดยมีแนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด ส าหรับธุรกิจบริการ (Service Mix) ของ 
Philip Kotler ไวว้่าเป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีให้บริการซ่ึงจะไดส่้วน ประสมการตลาด 
(Marketing Mix) หรือ 7Ps ในการก าหนดกลยุทธ์การตลาดซ่ึงประกอบดว้ย 1. ผลิตภณัฑ์(Product) 
เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของมนุษยไ์ด ้ 2. ราคา (Price) คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูป
ตวัเงินลูกคา้จะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า ของ บริการกบัราคาของบริการนั้น 3. การจดัจ าหน่าย 
(Place) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศส่ิงแวดลอ้ม ในการน าเสนอบริการให้แก่ลูกคา้ ซ่ึงมีผล
ต่อการรับรู้ของลูกคา้ในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการท่ีน าเสนอ 4. การส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความส าคญัในการติดต่อ ส่ือสารใหผู้ใ้ชบ้ริการ โดยมีวตัถุประสงค์
ท่ีแจง้ข่าวสารหรือชกัจูงใหเ้กิดทศันคติและพฤติกรรม 5. พนกังาน (People) ซ่ึงตอ้งอาศยัการคดัเลือก
การฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อใหส้ามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนัเป็น
ความ สัมพนัธ์ระหว่างเจา้หน้าท่ีผู ้ให้บริการและผูใ้ช้บริการต่าง ๆ ขององค์กร 6. กระบวนการ 
(Process) คือ ระเบียบวิธีกลไก และการโยกยา้ยท่ีเกิดข้ึนในระบบการปฏิบติังาน เน่ืองจากขั้นตอน
ของการบริการมีความยากง่ายแตกต่าง 7. ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 
เป็นการสร้างและน าเสนอลกัษณะดา้นกายภาพใหก้บัลูกคา้ ทั้งทางดา้นรูปแบบการให้บริการไม่วา่จะ
เป็นดา้นการแต่ง กายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาตอ้งสุภาพอ่อนโยน 

 



 
แนวคิดและทฤษฎกีารออม  

 การออม (Savings) หมายถึง รายไดสุ้ทธิ เป็นส่วนท่ีเหลือจากการใช้จ่ายหรือการบริโภค                       
ถ้ารายได้สุทธิอยู่ในเกณฑ์ต ่ าการออมย่อมต ่าไปด้วย และการออมจะเพิ่มสูงข้ึนเม่ือรายได้สูง
วตัถุประสงค์ในการออม สามารถจัดสรรวตัถุประสงค์หลกัไดเ้ป็น 4 ส่วน 1.) ออมเผื่อกรณีฉุกเฉิน 
ควรมีจ านวนเท่ากบัรายจ่ายประจ า 6 2.) ออมเพื่อเติมฝัน เป็นการออมระยะสั้นถึงปานกลาง 1-5 ปี            
3. ) ออมเพื่อวยัเกษียณ เป็นการออมระยะยาว 4.) ออมเพื่อการลงทุน เป็นการน าเงินออมไปลงทุนให้
งอกเงย  

สลากออมทรัพย์ ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 

 สิทธิประโยชน์ เพื่อใหผู้ฝ้ากมีสภาพคล่องทางการเงินยกเวน้ภาษีส าหรับบุคคลทัว่ไปใชเ้ป็น 
หลกัทรัพย์ค  ้ าประกันเงินกู้กับธนาคาร (ธ.ก.ส.) ได้ร้อยละ 90 ของมูลค่าสลาก ฝากครบ 1 เดือน                 
มีสิทธิกูไ้ด ้  อตัราดอกเบ้ียการกูเ้งินเพื่อค ้าประกนั อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.75 ต่อปี สลากออมทรัพย ์
ชุดเกษตรมัง่คัง่ 5สามารถใชเ้ป็นหลกัประกนัผูต้อ้งหาในชั้นสอบสวนของต ารวจ อยัการ และประกนั
ตวัจ าเลยในชั้นศาล โดยมีค่าธรรมเนียมการท าหนงัสือรับรองการประกนัตวัผูต้อ้งหา 100 บาทต่อ
สลาก  

วธีิด าเนินการวจิยั 

 การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพย์ ชุดเกษตรมัง่คัง่ 5                                  
ของลูกคา้ ธนาคาร (ธ.ก.ส.) ในเขต อ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช ผูว้ิจยัใช้วิธีการวิจยัเชิง
ส ารวจ (Survey method) ซ่ึงใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหา
ความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่าง ๆ 

การก าหนดประชากรเป้าหมาย 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี  คือ ลูกค้าธนาคาร (ธ .ก.ส.) ในเขตอ า เภอเมือง                                 
จงัหวดันครศรีธรรมราช ลูกคา้ท่ีเลือกซ้ือสลากออมทรัพย ์ชุดเกษตรมัง่คัง่ 5 กบัธนาคาร (ธ.ก.ส.)                           
ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช  

ประชากรท่ีมีผลต่อการตดัการตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมทรัพย์ ชุดเกษตรมัง่คัง่ 5 กับ
ธนาคาร (ธ.ก.ส.) ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช จ านวน 400 คน โดยมีการก าหนดขนาด
ของกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชว้ิธีการค านวณจากสูตรของ W.G. Cochran ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % โดย
ใชค้วามคลาดเคล่ือนในการสุ่ม 5% 

 
 



 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใช้แบบสอบถามท่ีสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ใน
การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพย ์ชุดเกษตรมัง่คัง่ 5 ของลูกคา้ ธนาคาร 
(ธ.ก.ส.) ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช ซ่ึงผูว้ิจยัสร้างแบบสอบถามข้ึนโดยคน้ควา้จาก
หนังสือ และเอกสาร ต่าง ๆ รวมทั้งผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งน ามาทดสอบและปรับปรุง เป็นค าถาม
ประเภท (Self-Administer Questionnaire) ซ่ึงประกอบ 4 ส่วนต่าง ๆ ดงัน้ี ส่วนท่ี 1 แบบสอบถาม
ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ของลูกคา้ท่ีตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมทรัพย ์ชุดเกษตรมัง่คัง่ 5 ของ
ลูกคา้ ธนาคาร (ธ.ก.ส.) ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช มีลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด
จ านวน 4 ขอ้ ในแต่ละขอ้ใหเ้ลือกตอบเพียงค าตอบเดียว ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ ส่วนท่ี 
2 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือสลากออมทรัพยข์องลูกคา้ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือก
ซ้ือสลากออมทรัพย์ ชุดเกษตรมัง่คัง่ 5 ของลูกค้า ธนาคาร (ธ.ก.ส.) ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
นครศรีธรรมราช ลกัษณะค าถามแบบปลายปิดโดยมีค าตอบให้เลือกหลายค าตอบ มีลักษณะเป็น
ค าถามปลายปิดจ านวน 5 ขอ้ ไดแ้ก่  วตัถุประสงค์ในการซ้ือ งบประมาณในการซ้ือ ช่องทางการซ้ือ 
ระยะเวลาถือครองสลาก บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามปัจจยัดา้นส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมทรัพย ์ชุดเกษตรมัง่คัง่ 5 ของ
ลูกคา้ ธนาคาร (ธ.ก.ส.) ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประกอบดว้ย 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
ผลิตภณัฑ์ (Product) , ดา้นราคา (Price) , ดา้นการจดัจ าหน่าย (Place) , ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) , ดา้นพนักงาน (People) , ดา้นกระบวนการ (Process) , ดา้นกายภาพ (Physical 
Evidence) โดยมีลกัษณะค าถามปลายปิด ซ่ึงมีเกณฑ์วดัเฉล่ียคะแนน ตามวิธีของ ลิเคิร์ท ส่วนท่ี 4 
แบบสอบถามส าหรับแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม มีลกัษณะเป็นค าถามปลายเปิด 
ลูกคา้สามารถเสนอความเห็นตามความตอ้งการ เพื่อให้ธนาคารปรับปรุงผลิตภณัฑ์และบริการ ดา้น
สลากออมทรัพย ์

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

            การวจิยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมทรัพย ์ชุดเกษตรมัง่คัง่ 5 ของ
ลูกคา้ ธนาคาร (ธ.ก.ส.) ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานวิจยั โดยให้แบบสอบถามผ่านทางระบบออนไลน์ การกระจายแบบสอบถามผ่าน
เครือข่ายออนไลน์ต่างๆ เช่น แอพพลิเคชัน่ผา่น Facebook  และผา่นช่องทาง แอพพลิเคชัน่ Line  และ
สแกน Qr code  เน่ืองจากวธีิน้ีเป็นวธีิท่ีท าใหไ้ดข้อ้มูลรวดเร็ว มีตน้ทุนในการด าเนินงานท่ีค่อนขา้งต ่า 
และยงัสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดเ้ป็นจ านวนมาก 

 



 
การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 

             เม่ือผูว้ิจยัไดต้รวจสอบความถูกตอ้ง และความครบถว้นของขอ้มูลในแบบสอบถามท่ีไดจ้าก
การส ารวจขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน น ามาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติ โดยวิเคราะห์ 2 ส่วน ดงัน้ี 1.สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบไปดว้ย ความถ่ี 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation               
2.สถิติเชิงอนุมาณ (Inferential Statistics) โดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป (SPSS)  ทางสถิติมาใช้ใน
การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรต่าง ๆ ท่ีเป็น
องค์ประกอบของปัจจัยในงานวิจัยน้ี  และพิจารณาว่าตัวแปรเหล่านั้ นสามารถพิจารณาเป็น
องค์ประกอบ ร่วมหรือไม่ร่วม ส าหรับตวัแปรอิสระท่ีมากกวา่ 1 ตวัแปรท่ีส่งผลต่อตวัแปรตาม และ          
มีการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง 2 ตัวแปรท่ีเป็นอิสระ จากกันด้วยการวิ เคราะห์                          
แบบ (Independent Sample T-Test) และในส่วนของการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว                  
(One-way ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกต่างของระดบัความเห็นของลูกคา้ ธนาคาร(ธ.ก.ส.)                 
ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผลการศึกษาดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 400 คน มี ดงัน้ี เพศ พบวา่ เป็น
เพศหญิง จ านวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 51.20 และเป็นเพศชาย จ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 48.80 
อายุ พบวา่ ส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 21-30 ปี จ  านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 41.50 รองลงมามีอายุ
ระหวา่ง 31-40 ปีจ านวน 86  คน คิดเป็นร้อยละ 21.50  อายุ 41-50 ปีจ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 
19.00 อายุ 61 ปีข้ึนไป จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00  อายุไม่เกิน 20 ปี จ  านวน 23 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.80 และ 51-60 ปี จ  านวน 17 คน  คิดเป็นร้อยละ 4.30 ตามล าดบั ระดบัการศึกษาสูงสุด 
พบวา่ ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ  านวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 58.30 รองลงมาจบ
การศึกษาระดบัไม่เกิน ม. 6 หรือเทียบเท่า จ  านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.20 จบการศึกษา
อนุปริญญา หรือ ปวส. จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.80 ซ่ึง มีจ  านวนเท่ากบัจบการศึกษาระดบัสูง
กว่าปริญญาตรี จ  านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.80 ตามล าดบั อาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่มีอาชีพ
ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 39.80 รองลงมาคืออาชีพพนักงาน
บริษทัเอกชน จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.30 อาชีพเกษตรกร จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.80 อาชีพขา้ราชการบ านาญ/เกษียณอาย ุจ  านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.50 และนกัเรียน/นกัศึกษา 
จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.80 ตามล าดบั 

การทดสอบสมมติฐานที่ 1 สรุปผลไดว้า่การเปรียบเทียบขอ้มูลประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการซ้ือสลากออมทรัพย ์จ  าแนกตามเพศ พบวา่ ลูกคา้ท่ีมีเพศต่างกนัมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมในการซ้ือสลากออมทรัพย์ จ  าแนกตามอายุ พบว่า ลูกค้าท่ีมีอายุต่างกันมีปัจจยัท่ีมี



 
อิทธิพลต่อพฤติกรรมในการซ้ือสลากออมทรัพย ์จ  าแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่ ลูกคา้ท่ีมีระดบั
การศึกษาต่างกนั ไม่มีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการซ้ือสลากออมทรัพย ์จ  าแนกตามอาชีพ 
พบวา่ ลูกคา้ท่ีมีอาชีพต่างกนัไม่มีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการซ้ือสลากออมทรัพย ์

การทดสอบสมมติฐานที่ 2 สรุปผลได้ว่าการเปรียบเทียบข้อมูลประชากรศาสตร์ท่ีมี
อิทธิพลต่อปัจจยัประสมทางการตลาด จ าแนกตามเพศ พบวา่ ลูกคา้ท่ีมีเพศต่างกนัมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อปัจจยัประสมทางการตลาด  จ  าแนกตามอายุ พบว่า ลูกคา้ท่ีมีอายุต่างกนัมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
ปัจจยัประสมทางการตลาด  จ  าแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า ลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมี
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อปัจจยัประสมทางการตลาด จ าแนกตามอาชีพ พบว่า ลูกคา้ท่ีมีอาชีพต่างกนัมี
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อปัจจยัประสมทางการตลาด  

อภปิรายผลการวจิยั 

การวจิยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมทรัพย ์ชุดเกษตรมัง่คัง่  
5 ของลูกคา้ธนาคาร (ธ.ก.ส.) ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช สามารถน าผลการวิเคราะห์
ขอ้มูลมาอภิปราย ผลไดด้งัน้ี 

 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน           
205 คน คิดเป็นร้อยละ 51.20 ส่วนใหญ่มีอายุ ระหวา่ง 21-30 ปี จ  านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 41.50  
ส่วนใหญ่มี ระดบัการศึกษาจบปริญญาตรี จ  านวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 58.30 ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 39.80 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั ของ 
กิตติยา ป่ันกลาง (2558) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษ ของ
ลูกคา้ธนาคารออมสิน ในเขตธนาคารออมสินภาค 3 กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 292 คน คิดเป็นร้อยละ 73.00 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21 - 30 ปี 
จ  านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.75 ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 278 คน คิดเป็นร้อยละ 
69.50 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบั ปริญญาตรี จ านวน 271 คน คิดเป็นร้อยละ 67.75 ส่วนใหญ่ มี
อาชีพพนกังานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ จ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 46.25 ส่วนใหญ่รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 10,001 - 20,000 บาท จ านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.75 

2. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือสลากออมทรัพย ์ชุดเกษตรมัง่คัง่ 5 ไดแ้ก่ 
วตัถุประสงค์ในการซ้ือสลากออมทรัพย ์ งบประมาณในการซ้ือสลากออมทรัพย ์ชุดเกษตรมัง่คัง่ 5 
เฉล่ียต่อคร้ัง ช่องทางการซ้ือสลากออมทรัพย ์ ระยะเวลาถือครองสลากออมทรัพย ์บุคคลท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพย ์พบว่าส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค ์เพื่อการออมทรัพย ์จ  านวน 138 
คน คิดเป็นร้อยละ 34.50 ส่วนใหญ่มีงบประมาณในการซ้ือเฉล่ียต่อคร้ัง อยู่ท่ีไม่เกิน 5,001-30,000 
บาท จ านวน 280 คน ส่วนใหญ่ซ้ือสลากออมทรัพย ์ผา่นหนา้เคาน์เตอร์ จ  านวน 291 คนคิดเป็นร้อย



 
ละ 72.80 ส่วนใหญ่มีแหล่งศึกษาขอ้มูลในการซ้ือสลากออมทรัพย ์ทางเจา้หนา้ท่ีพนกังาน (ธ.ก.ส.) 
จ  านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 35.50 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  

3. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สลากออมทรัพย ์ชุดเกษตรมัง่คัง่ 5 พบว่า ในภาพรวมของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพย ์ชุดเกษตรมัง่คัง่ 5 เม่ือพิจารณาแต่ละด้านแล้ว พบว่า 
ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.68 (S.D.= .454 ) ปัจจยัด้านราคา        
อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.79 (S.D.= .411 ) ปัจจยัช่องทางการจดัจ าหน่าย อยู่ใน             
ระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.66 (S.D.= .376) ปัจจยัการส่งเสริมการตลาด อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.74 (S.D.= .368 ) ปัจจยัดา้นบุคคล อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.72 
(S.D.= .384) ปัจจยัดา้นทางกายภาพอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.81 (S.D.= .327 )               
ปัจจยัดา้นกระบวนการ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.75 (S.D.= .349 )  

4. ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสลาก
ออมทรัพย ์ชุดเกษตรมัง่คัง่ 5 พบวา่ การเปรียบเทียบขอ้มูลประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การซ้ือสลากออมทรัพย ์ตามเพศ พบวา่ ลูกคา้ท่ีมีเพศต่างกนัมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการ
ซ้ือสลากออมทรัพย ์ตามอายุ พบวา่ ลูกคา้ท่ีมีอายุต่างกนัมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการซ้ือ
สลากออมทรัพย ์ตามระดบัการศึกษา พบว่า ลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั ไม่มีปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมในการซ้ือสลากออมทรัพย ์ ตามอาชีพ พบว่า ลูกคา้ท่ีมีอาชีพต่างกนั ไม่มีปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมในการซ้ือสลากออมทรัพย ์ 

5. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อปัจจยัประสมทาง
การตลาด พบว่าการเปรียบเทียบขอ้มูลประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อปัจจยัประสมทางการตลาด 
ตามเพศ พบวา่ ลูกคา้ท่ีมีเพศต่างกนัมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อปัจจยัประสมทางการตลาด ตามอายุ พบวา่ 
ลูกคา้ท่ีมีอายุต่างกนัมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อปัจจยัประสมทางการตลาด ตามระดบัการศึกษา พบว่า 
ลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อปัจจยัประสมทางการตลาด ตามอาชีพ พบว่า 
ลูกคา้ท่ีมีอาชีพต่างกนัมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อปัจจยัประสมทางการตลาด  

ข้อเสนอแนะจากการวจิยั 

1. กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายุเฉล่ีย 20-30 ปี เป็นวยัเรียนและท างาน ซ่ึงมี ความสามารถ
เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ทางการเงินไดอ้ยา่งหลากหลาย ดงันั้นธนาคารควรก าหนดกลยุทธ์ ทางการตลาด
เพิ่ม เพื่อตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ ท าใหเ้ป็นการรักษาลูกคา้เดิม และเพิ่มฐานลูกคา้ใหม่
ไดใ้นอนาคต  



 
2. ดา้นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสลาก

ออมทรัพย ์ชุดเกษตรม่งคัง่ 5 ธนาคารสามารถน าขอ้มูลไปใชป้รับปรุง พฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ์และ
บริการ  
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