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--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมในกลุ่มผูม้ ีรายได้นอ้ ย และปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจออมเงิ น ผ่ า นสลากออมทรั พ ย์เ กษตรยั่ง ยื น เพื่ อ น ามาก าหนดแนวทาง
การเพิ่มยอดการออมเงิ นผ่านสลากออมทรั พย์เกษตรยัง่ ยืน โดยการวิจยั เชิ งปริ มาณ และเก็บแบบสอบถามในกลุ่ม
ตัวอย่างผูใ้ ช้บริ การธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาบางเขน ที่มีบตั รสวัสดิการแห่ งรัฐ
หรื อมีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน จานวน 200 กลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิงวัยทางาน สถานภาพสมรส นิ ยมใช้การออมเงินผ่านธนาคารเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในยามจาเป็ น ชื่นชอบการเสี่ ยงโชค
เพราะมีโอกาสได้ลุน้ รางวัล สนใจสลากออมทรัพย์เกษตรยัง่ ยืน เพราะได้ออมเงินพร้อมกับมีโอกาสลุน้ รางวัล แต่ปัญหาที่
พบในกลุ่มที่ไม่สนใจผลิตภัณฑ์ฯ คือมีข้ นั ตอนการใช้บริ การที่ยงุ่ ยาก สาหรับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด มีผลต่อ
การตัดสิ นใจออมเงิ นผ่านสลากออมทรั พย์เกษตรยัง่ ยืน ซึ่ งราคามี ความสาคัญมากที่ สุด รองลงมาคื อการส่ งเสริ ม
การตลาด ผลิตภัณฑ์ และช่องทางการจัดจาหน่ าย ทั้งนี้ ทางเลือกในการแก้ไขปั ญหาคือการขยายกลุ่มเป้ าหมายไปยัง
กลุ่มเยาวชน นักเรี ยน นักศึกษา โดยนาการส่ งเสริ มการตลาด ช่วยมุ่งเน้นให้กลุ่มเยาวชนเห็นถึงข้อดีของผลิตภัณฑ์
และลงพื้นที่เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย เพื่อลดขั้นตอนที่ยงุ่ ยากก็จะช่วยให้กลุ่มเป้ าหมายสนใจใช้บริ การต่อไป
คาสาคัญ: สลากออมทรัพย์เกษตรยัง่ ยืน, สลาก 20 บาท, ส่ วนประสมทางการตลาด, พฤติกรรมการออม

ABSTRACT
The objectives of this research were to investigate savings behavior among low income people and to study
marketing mix factors affecting savings decision through the purchase of “Kaset Yang Yuen” BAAC Savings Certificate
and to determine the guidelines to stimulate the savings through the purchase of “Kaset Yang Yuen” BAAC Savings
Certificate. This study was a quantitative research. A questionnaire was used as a research instrument for data
collection. The sample was customers of Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC) Bangkhen
Branch holding a government welfare card or earning monthly income not more than 25,000 baht 200 samples.
The results of this study indicated that Most of the respondents were female, working age, had married status,
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the sample saved money by bank for expenses as needed. The sample preferred gambling because there was
a chance to win prizes. The sample was interested in “Kaset Yang Yuen” BAAC Savings Certificate because of
saving money while having a chance to win prizes. The reasons that some people were not interested in the product
were difficult process. Most of them would recommend associates to use the service. Overall marketing mix
factors significantly affecting savings decision through the purchase of “Kaset Yang Yuen” BAAC Savings
Certificate. When individual aspects were considered, an aspect with the highest mean was Price, followed by
Promotion, Product, and Place, respectively. the solution to the problem is to expand the target audience to young
people. By bringing promotion Help focus on the youth group to see the advantages of the product. And go into
the area to reach the target audience To reduce the complicated process, it will help the target audience be interested
in continuing to use the service.
Keywords: “Kaset Yang Yuen” BAAC Savings Certificate, BAAC Savings Certificate 20 Bath, Marketing mix,
savings behavior
1. บทนา
ปั จจุบนั ประเทศไทยกาลังประสบปั ญหาภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ส่ งผลให้อตั ราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจ
ลดลง ประกอบกับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน ทาให้ธนาคารพาณิ ชย์และธนาคารของรัฐมีการแข่งขันที่
สู งมาก สถาบันการเงิ นต่าง ๆ ต้องปรับตัวทั้งด้านกลยุทธ์ และแนวทางการปฏิบตั ิงานในตอบรับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นตลอดเวลา เพื่อจะได้ส่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุด และก่อให้เกิดความยัง่ ยืนขององค์กร ประกอบกับกลุ่มผู ้
มีรายได้นอ้ ยในประเทศไทยมีจานวนมาก ซึ่ งนิ ยมการเสี่ ยงโชคผ่านสลากกินแบ่งรัฐบาล และหวยใต้ดิน ซึ่ งค่าใช้จ่าย
ในการเสี่ ยงโชคมีมูล ค่ามากและเป็ นการลงทุ นที่ เสี ยเปล่า หากสามารถนาเงิ นที่ เสี ยไปกับการเสี่ ยงโชค นามาเป็ น
เงินออมพร้อมกับได้เสี่ ยงโชคไปด้วย อันจะทาให้ผมู ้ ีรายได้นอ้ ยสามารถมีเงินออมเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในยามจาเป็ น และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึนได้ ธ.ก.ส. ได้เล็งเห็นถึงจานวนเงินที่สูญเปล่าไปกับการเสี่ ยงโชค จึงได้ออกผลิตภัณฑ์สลากออม
ทรัพย์ “ชุ ดเกษตรยัง่ ยืน” ซึ่ งเป็ นสลากออมทรัพย์แบบไร้ใบตราสาร ซึ่ งมีราคาเริ่ มต้นขั้นต่าอยูท่ ี่ 20 บาท/หน่วย (สู งสุ ด
ไม่เกิน 200,000 บาท/ครั้ง) ดอกเบี้ย 0.5% ต่อปี เน้นให้คนสะสมเรื่ อย ๆ ในจานวนไม่มาก ใคร ๆ ก็สามารถเก็บออม
ได้ แถมยังได้ลุน้ รางวัลทุกเดือน โดยสลากจะมีภาษาไทย 4 ตัวและตามด้วยตัวเลข 4 ตัว สามารถลุน้ ในมูลค่า 2,000
บาท/รางวัล และยังมีสิทธิ์ ลุน้ รับรางวัลทองคาแท่งมูลค่า 1 ล้านบาท จานวน 2 รางวัล หากคุณออมมาแล้วอย่างน้อย
6 งวดภายในระยะ 1 ปี อัตราดอกเบี้ย 0.5% ต่อปี (ดอกเบี้ยครบอายุสลาก) สลากมีอายุ 2 ปี เพื่อรองรับการออมของ
เกษตรกรผูล้ งทะเบียนสวัสดิการแห่ งรัฐ และผูฝ้ ากรายย่อย เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลงทุนเสี่ ยงโชคสู่ การออมเงิน
สร้างภูมิคุม้ กันแก่เกษตรกรและผูฝ้ ากรายย่อย โดยในปี 2563 มี ผูส้ นใจสมัครใช้บริ การเพียง 16% จากเป้ าหมายที่
คาดการณ์ไว้ หากปล่อยไว้อาจก่อให้เกิ ดความเสี ยหายต่าง ๆ ตามมา เช่น ทาให้ยอดเงินฝากต้นทุนต่าของสาขาลดลง
ส่ งผลต่อการประเมินผลการดาเนิ นงานของสาขา และทาให้ธนาคารเกิดค่าใช้จ่ายของโครงการในขณะที่ยอดเงินฝาก
ไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย เกิ ดการขาดทุ นสะสม และส่ งผลกระทบให้ธนาคารขาดสภาพคล่อง จากปั ญหาดังกล่าว
ข้างต้น จึ งจาเป็ นต้องศึ กษาพฤติ กรรมของกลุ่มเป้ าหมาย เพื่อนามาปรั บกลยุทธ์ และหาแนวทางเพิ่มยอดเงิ นฝาก
เพื่อที่จะรักษาฐานลูกค้าเดิมเอาไว้และขยายฐานลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น
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1.1 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ทิพวรรณ์ เดชะคาภู (2563) ได้ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการซื้ อสลากออมสิ นพิเศษของลูกค้าธนาคารออมสิ น มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการซื้ อสลากออมสิ นพิเศษของลูกค้าธนาคารออมสิ น ได้แก่ ด้านการออม ด้าน
ผลตอบแทน ด้านราคา ด้านความเสี่ ยง ด้านระยะเวลาในการถือครอง ด้านช่องทางการจาหน่ าย โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ
คนทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่ซ้ื อสลากออมสิ นพิเศษของธนาคารออมสิ น จานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม
และวิเคราะห์ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการซื้ อสลาก
ออมสิ นพิเศษโดยรวมอยู่ใน ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านที่ อยู่ในระดับมาก คือ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการออม ด้านระยะเวลาในการถือครอง ด้านผลตอบแทน และด้านความเสี่ ยง ตามลาดับ
ปรารถนา หลีกภัย (2563) ได้ศึกษาพฤติกรรมการออมของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในจังหวัดตรัง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออม และปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ใน
จังหวัดตรัง กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในจังหวัดตรัง จานวน 384 คน โดยใช้แบบสอบถาม และ
วิเคราะห์ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และไคสแควร์ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างออมเงิน
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้จ่ายในยามฉุ กเฉิ น ซึ่ งปั จจัยที่มีผลต่อการออม คือ รายได้และรายจ่ายในปั จจุบนั ปั จจัยที่มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการออม คือ ปั จจัยรายได้ต่อเดือนซึ่ งสัมพันธ์กบั จานวนเงินออมรวมของที่ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติ 0.00 และรายจ่ายต่อเดือนมีความสัมพันธ์กบั จานวนเงินออมรวมที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
พิมพ์ลภัส สุ ขสวัสดิ์ (2561) ได้ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออมของกลุ่มคนวัยทางานในจังหวัด
ปทุมธานี วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออม และปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออมของกลุ่มคนวัยทางาน
ในจังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนวัยทางาน จานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามและวิเคราะห์ขอ้ มูล
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติวิเคราะห์ การถดถอยพหุ คูณแบบขั้นตอน ผลการวิจยั พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีพฤติกรรมการออมอยูใ่ นระดับปานกลาง และปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออมมี 6 ปั จจัย คือ ปั จจัยด้าน
ราคา ปัจจัยด้านสิ นค้า ปัจจัยด้านรายจ่าย ปั จจัยด้านสถานที่ ปั จจัย ด้านโปรโมชัน่ และปั จจัยด้านการศึกษา ตามลาดับ
ปิ ยพิชาพร ประกอบสุ ข (2559) ได้ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การเงินฝากสลากออมทรัพย์ของ
ลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยในการตัดสิ นใจใช้บริ การ
เงิ นฝากสลากออมทรั พย์ของลูกค้า ธ.ก.ส. ในเขตกรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างคื อลูกค้าที่ ใช้บริ การ ธ.ก.ส. ในเขต
กรุ งเทพมหานคร จานวน 400 ราย โดยใช้แบบสอบถาม และวิเคราะห์ ขอ้ มูลด้วยวิธีทางสถิติเชิ งพรรณนา ค่าความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 45 ปี
การศึ กษาระดับ ปริ ญ ญาตรี สาเหตุ อาจเป็ นกลุ่ม คนกลุ่ มนี้ มี ความพร้ อมทางรายได้ มี วุฒิภาวะที่ เหมาะสมในการ
พิจารณาเพื่อวางแผนการดารงชี พเพื่อตนเองและครอบครั ว และด้วยสภาพสังคมไทยส่ วนใหญ่ที่จะให้ผหู ้ ญิ งหรื อ
แม่บา้ นเป็ นผูด้ ูแลทางการเงินของครอบครัว
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมในกลุ่มผูม้ ีรายได้นอ้ ย
2) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจออมเงินผ่านสลากออมทรัพย์เกษตรยัง่ ยืน
3) เพื่อกาหนดแนวทางในการเพิ่มยอดการออมเงินผ่านสลากออมทรัพย์เกษตรยัง่ ยืน
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3. การดาเนินการวิจัย
การศึ กษานี้ เป็ นการวิจัย เชิ งปริ มาณ โดยมี กลุ่ม ตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย ได้แ ก่ ผูใ้ ช้บ ริ การ ธ.ก.ส. สาขา
บางเขนที่มีบตั รสวัสดิการแห่ งรั ฐหรื อมีรายได้ไม่เกิ น 25,000 บาทต่อเดือน จานวน 200 คน (โดยปั จจุบนั ผูถ้ ือบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ มีจานวน 14,000,000 คน (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2563)
3.1 กลุ่มตัวอย่ างและการสุ่ มตัวอย่ าง ผูว้ ิจัย ได้ออกแบบสอบถามเพื่ อเก็บรวรวมข้อมู ลจากผูใ้ ช้บริ การ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่ งรัฐ หรื อมีรายได้นอ้ ยกว่า 25,000 บาทต่อ
เดือน โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่ งกาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคานวณค่าสัดส่ วนประชากรตาม
แนวทาง Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน ร้อยละ 5 จากจานวนผูถ้ ือบัตร
สวัสดิ การแห่ งรั ฐ จานวน 14,000,000 คน (ข้อมูล ณ เดื อนธันวาคม 2563) จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 399.98 คน แต่
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ Corona Virus (COVID-19) เพื่อป้ องกันการติดเชื้อ จึงทาให้ประชาชนเก็บตัว ไม่
ออกจากบ้าน และไม่หยิบจับสิ่ งของร่ วมกัน ส่ งผลให้ผวู ้ ิจยั ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ตามเป้ าหมาย ผูว้ ิจยั จึ งทาการเก็บ
ข้อมูล จานวน 200 ชุด โดยใช้แบบสอบถามกระจายตามเกณฑ์ประชากรศาสตร์ในด้านเพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ ซึ่ งมี
ความน่าเชื่อถือตามสถิติอย่างมีนยั สาคัญ
3.2 เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษา การวิจยั ครั้งนี้ ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่ งประกอบด้วย 4 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไป ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ
สมรส อาชีพและรายได้ต่อเดือน โดยเป็ นคาถามแบบปิ ด )Close – Ended Questions) จานวน ข้อ 7
ส่ วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการออมและการเสี่ ยงโชค โดยเป็ นคาถามแบบปิ ด (Close – Ended
Questions) จานวน 12 ข้อ
ส่ วนที่ 3 คาถามเกี่ ยวกับพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค โดยเป็ นคาถามแบบปิ ด (Close – Ended
Questions) จานวน 3 ข้อ
ส่ วนที่ 4 ค าถามเกี่ ย วกับ ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจออมเงิ น กับ สลาก
ออมทรั พย์เกษตรยัง่ ยืน โดยใช้คาถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) จานวน 25 ข้อ และกาหนดระดับ
ความสาคัญ 5 ระดับ ได้แก่
ระดับความสาคัญมากที่สุด
= 5 คะแนน
ระดับความสาคัญมาก
= 4 คะแนน
ระดับความสาคัญปานกลาง
= 3 คะแนน
ระดับความสาคัญน้อย
= 2 คะแนน
ระดับความสาคัญน้อยที่สุด
= 1 คะแนน
3.3 การเก็บ รวบรวมข้ อมู ล ผูว้ ิ จัย ได้ท าการเก็บ รวบรวมข้อ มู ลแบบสอบถามจากลูกค้าธนาคารเพื่ อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาบางเขน ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่ งรัฐ หรื อมีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาท
จ านวน 200 คน โดยแจกแบบสอบถามให้ กับ ลู ก ค้า ที่ ม าใช้บ ริ ก าร ธ.ก.ส. สาขาบางเขน ระหว่า งวัน ที่ 1 – 14
กุมภาพันธ์ 2564 โดยในแบบสอบถามได้ระบุวา่ ใช้เพื่อการศึกษาวิจยั และจะเก็บข้อมูลของผูต้ อบแบบสอบถามเป็ น
ความลับ ไม่เผยแพร่ ไม่วา่ กรณี ใดๆ
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3.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา (Descriptive statistics)
เพื่อแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ดังนี้
1) ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
2) พฤติกรรมการออมของกลุ่มผูม้ ีรายได้นอ้ ย
3) พฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค
4) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจออมเงินกับสลากออมทรัพย์เกษตรยัง่ ยืน
4. ผลการวิจัย
4.1 ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์ ผลจากแบบสอบถาม จานวน 200 ชุด พบว่ากลุ่มตัวอย่าง ส่ วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง จานวน 118 คน คิดเป็ นร้ อยละ 59 อยูใ่ นช่วงอายุ 31-40 ปี จานวน 66 คน คิดเป็ นร้อยละ 33 มีสถานภาพ
สมรส จานวน 97 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.5 การศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 63 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.5 ประก อบ
อาชีพพนักงานบริ ษทั จานวน 52 คน คิดเป็ นร้อยละ 26 มีรายได้ต่อเดือน จานวน 10,001- 15,000 บาท จานวน 74 คน
คิดเป็ นร้อยละ 37 ไม่มีบตั รสวัสดิการแห่งรัฐ จานวน 139 คน คิดเป็ นร้อยละ 69.5
4.2 พฤติกรรมการออมและการเสี่ ยงโชค ผลจากแบบสอบถาม จานวน 200 ชุด พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วน
ใหญ่ มี การออมเงิน จานวน 196 คน คิดเป็ นร้อยละ 98 โดยการฝากธนาคาร (บัญชี ออมทรัพย์) จานวน 123 คน
คิดเป็ นร้อยละ 43 เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในยามจาเป็ น จานวน 168 คน คิดเป็ นร้อยละ 50 จากรายได้ประจา จานวน 154 คน
คิดเป็ นร้อยละ 67 ออมเงิ นเดือนละ 1 ครั้ ง เป็ นจานวน 107 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.5 ออมเงินครั้งละ 500 บาทขึ้นไป
จานวน 118 คน คิดเป็ นร้อยละ 59 ชื่นชอบการเสี่ ยงโชคเพราะมีโอกาสลุน้ รางวัล จานวน 99 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.5
นิ ยมเสี่ ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาล (ล็อตเตอรี่ ) จานวน 119 คน คิดเป็ นร้อยละ 43 ส่ วนใหญ่นิยมเสี่ ยงโชคเดื อนละ
2 ครั้ง จานวน 92 คน คิดเป็ นร้อยละ 46 ส่ วนใหญ่เสี่ ยงโชค ครั้งละ 100 – 300 บาท จานวน 62 คน คิดเป็ นร้อยละ 31
ส่ วนใหญ่สนใจผลิตภัณฑ์ที่สามารถออมเงินและเสี่ ยงโชค จานวน 154 คน คิดเป็ นร้อยละ 77 ส่ วนใหญ่เห็นด้วยกับ
การเก็บเงิ น 20 บาท ทุ กวันจะสามารถมี เงิ นก้อนได้ จานวน 190 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 95 เป็ นลูกค้าด้านผลิ ตภัณฑ์
เงินฝาก จานน 154 คน คิดเป็ นร้อยละ 77 ส่ วนใหญ่ทราบว่า ธ.ก.ส. มีผลิตภัณฑ์เงินฝากสลากออมทรัพย์เกษตรยัง่ ยืน
จานวน 140 คน คิดเป็ นร้อยละ 70
4.3 พฤติกรรมการซื้อของผู้บริ โภค ผลจากแบบสอบถาม จานวน 200 ชุด พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มี
ความสนใจผลิตภัณฑ์เงิ นฝากสลากออมทรั พย์เกษตรยัง่ ยืน จานวน 143 คน คิดเป็ นร้อยละ 71.5 เพราะได้ออมเงิ น
พร้อมกับลุน้ รางวัล จานวน 116 คน คิดเป็ นร้อยละ 41 และส่ วนใหญ่จะแนะนาให้คนรู ้จกั มาใช้บริ การเงินฝากสลาก
ออมทรัพย์เกษตรยัง่ ยืน จานวน 143 คน คิดเป็ นร้อยละ 71.5
4.4 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด ผลจากแบบสอบถาม จานวน 200 ชุด พบว่าปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การเงินฝากสลากออมทรัพย์เกษตรยัง่ ยืน มีความสาคัญมากทุกปั จจัย โดยเรี ยงลาดับ
ความสาคัญมากที่สุด คือ ปัจจัยด้านราคา ( = 4.10, S.D. = 0.002) เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่า ราคาสลากฯ ต่อหน่วย
มีราคาถูกสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้นอ้ ยได้จริ ง ( = 4.19, S.D. = 0.739) รองลงมาคือ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์
( = 3.93, S.D. = 0.064) เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่า ระยะเวลาการฝากสลากออมทรัพย์เกษตรยัง่ ยืนมีความเหมาะสม
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( = 4.04, S.D. = 0.0674) รองลงมาคือ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ( = 3.94, SD = 0.03) เมื่อพิจารณารายประเด็น
การโฆษณาผ่านสื่ อโทรทัศน์/วิทยุ ชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย ( = 3.99, S.D. = 0.792) และปั จจัยด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย ( = 3.69, S.D. = 0.243) เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่า ซื้ อผ่านพนักงานขายของ ธ.ก.ส. ซึ่ งให้ขอ้ มูลของ
สลากฯ ได้อย่างครบถ้วน ราคา ( = 4.00, S.D. = 0.743)
5. การอภิปรายผล
การศึ กษาแนวทางการเพิ่มยอดเงิ นฝากสลากออมทรั พย์เกษตรยัง่ ยืน ผลจากแบบสอบถามผูใ้ ช้บริ การ
ของธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ านวน 200 คน พบว่า พฤติ กรรมการซื้ อของผูต้ อบ
แบบสอบถามมี ความสนใจใช้บริ การผลิ ตภัณฑ์เงิ นฝากสลากออมทรั พย์เกษตรยัง่ ยืน เพราะได้ออมเงิ นพร้ อมกับ
ได้ลุน้ รางวัล และผูท้ ี่ ไม่ สนใจใช้บริ การ เพราะมี ข้ นั ตอนที่ ยุ่งยาก ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎี พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคที่ ว่า
ความแตกต่างกันอย่างมากทั้งอายุ รายได้ ระดับการศึกษา และรสนิ ยมของผูบ้ ริ โภคจะส่ งผลกระทบต่อทางเลือกต่าง ๆ
ในการซื้ อสิ นค้า รวมทั้งเหตุการณ์หรื อสิ่ งกดในสภาพแวดล้อม เช่น เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง และวัฒนธรรมก็จะ
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปิ ยพิชาพร ประกอบสุ ข (2559) ที่ได้ศึกษาปั จจัยที่
มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การเงินฝากสลากออมทรัพย์ของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มี อายุ 45 ปี ขึ้นไปมากที่สุด มีสถานภาพสมรสมากกว่าโสด มี
การศึกษาสูงสุ ดระดับปริ ญญาตรี มากที่สุด และงานวิจยั ของปรารถนา หลีกภัย (2563) ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมการออมของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในจังหวัดตรัง ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์ในการออมคือเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในยามฉุ กเฉิ น และยังพบว่า
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริ การเงินฝากสลากออมทรัพย์เกษตรยัง่ ยืน ภาพรวมอยูใ่ นระดับสาคัญ
ปั จจัยที่ มีผลมากที่ สุด คือ ด้านราคา รองลงมาคือ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านช่องทางการจัด
จาหน่ าย สอดคล้องกับทฤษฎี ส่วนประสมทางการตลาด ที่ ว่าส่ วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ปั จจัย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
ราคา ช่องทางการจัดจาหน่ าย และการส่ งเสริ มการตลาดเป็ นเครื่ องมือทางการตลาดที่ใช้ตอบสนองความต้องการและ
สร้างความพึงพอใจให้กบั ผูบ้ ริ โภค และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ทิพวรรณ์ เดชะคาภู (2563) ได้ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อ
การซื้ อสลากออมสิ นพิเศษของลูกค้าธนาคารออมสิ น โดยรวมอยูใ่ น ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านที่อยู่
ในระดับมากด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการออม ด้านระยะเวลาในการถือครอง ด้านผลตอบแทน และ
ด้านความเสี่ ยง ตามลาดับ และ พิมพ์ลภัส สุ ขสวัสดิ์ (2561) ได้ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออมของกลุ่มคนวัย
ทางาน จังหวัดปทุมธานี ที่วา่ ปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออมมี 6 ปั จจัย คือ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านสิ นค้า ปั จจัย
ด้านรายจ่าย ปั จจัยด้านสถานที่ ปั จจัย ด้านโปรโมชัน่ และปั จจัยด้านการศึกษา เป็ นต้น
6. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
6.1 สรุ ปผลการศึ กษา จากการศึกษาแนวทางการเพิ่มยอดเงินฝากสลากออมทรั พย์เกษตรยัง่ ยืนในกลุ่มผูม้ ี
รายได้นอ้ ยที่เป็ นลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยมีวตั ถุประสงค์
(1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมในกลุ่มผูม้ ีรายได้นอ้ ย
(2) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจออมเงินผ่านสลากออมทรัพย์เกษตรยัง่ ยืน
(3) เพื่อกาหนดแนวทางในการเพิ่มยอดการออมเงินผ่านสลากออมทรัพย์เกษตรยัง่ ยืน
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ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการวิจยั โดยใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร กาหนดตัวอย่าง จานวน 200 คน ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และ
ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ นิยมใช้บริ การ เป็ นเพศหญิ ง วัยกลางคน สถานภาพสมรส
ประกอบอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน นิ ยมการออมเงิ นโดยการฝากธนาคาร เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในยามจาเป็ น และ
ชื่นชอบการเสี่ ยง เพราะมีโอกาสในการลุน้ รางวัล กลุ่มเป้ าหมายมีความสนใจผลิตภัณฑ์เงินฝากสลากออมทรัพย์เกษตร
ยัง่ ยืน เพราะได้ออมเงิ นพร้ อมกับได้ลุน้ รางวัล และทราบว่า ธ.ก.ส. มี ผลิ ตภัณฑ์น้ ี สาหรั บคนที่ ไม่สนใจผลิตภัณฑ์ ฯ
เนื่ องจากมี ข้ ันตอนที่ ยุ่งยาก ส าหรั บปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจออมเงิ น ผ่า นสลาก
ออมทรั พย์เกษตรยัง่ ยืน พบว่ากลุ่ ม ตัวอย่างที่ ใช้วิ จัย ในครั้ งนี้ เ ห็ นว่าปั จ จัย ส่ วนประสมทางการตลาด โดยรวมมี
ความสาคัญ มากต่อการตัดสิ นใจออมเงิ นผ่านสลากออมทรั พย์เกษตรยัง่ ยืน เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า กลุ่ ม
ตัวอย่างให้ความสาคัญในระดับมากทุกด้าน โดยเรี ยงจากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านราคา ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด ด้านผลิ ตภัณฑ์ และด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ตามลาดับ เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้
ความสาคัญด้านราคาในระดับมากที่สุด คือ ราคาสลากต่อหน่วยมีราคาถูกสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้นอ้ ยได้จริ ง
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญในระดับมากที่สุด คือ การโฆษณาผ่านสื่ อโทรทัศน์/วิทยุ ชัดเจน
และเข้าใจได้ง่าย ด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญในระดับมากที่สุด คือ ระยะเวลาการฝากสลากออมทรัพย์
เกษตรยัง่ ยืนมีความเหมาะสม ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญในระดับมากที่สุด คือ ซื้ อผ่าน
พนักงานขายของ ธ.ก.ส. ซึ่ งให้ขอ้ มูลของสลากฯ ได้อย่างครบถ้วน
จากผลการศึกษานามาวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้เครื่ องมือ SWOT Analysis สรุ ปเป็ นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
อุปสรรค ดังนี้
จุดแข็ง (Strengths) ธ.ก.ส. เป็ นผูน้ าด้านผลิตภัณฑ์เงินฝากสลากออมทรัพย์ และเป็ นองค์กรที่มีความมัน่ คง
น่าเชื่อถือ และ สลากฯ มีราคาต่า เหมาะสมกับทุกวัย ซึ่ งกลุ่มผูม้ ีรายได้นอ้ ยสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้
จุดอ่ อน (Weaknesses) ราคาของสลากฯ มีความเหมาะสมกับผูม้ ีรายได้นอ้ ยเท่านั้น ซึ่ งไม่นิยมกับผูม้ ีรายได้
ปานกลางถึงสู ง ทาให้รางวัลมีมูลค่าน้อยไม่ดึงดูดใจ และมีข้ นั ตอนการเปิ ดบัญชีมีความยุง่ ยาก
โอกาส (Opportunities)
สลากฯ สามารถขยายไปยัง กลุ่ ม ผูม้ ี ร ายได้น้อ ยในวัย อื่ น ได้อี ก และการ
ประชาสัมพันธ์สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้จริ ง
อุปสรรค (Threats) ปัจจุบนั มีผลิตภัณฑ์สลากออมทรัพย์ในตลาดมากขึ้น และมีคู่แข่งจากสถาบันการเงินเพิ่ม
มากขึ้น
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ SWOT Analysis สามารถนามากาหนดกลยุทธ์ในการแก้ไขปั ญหาโดยใช้
เครื่ องมือ TOWS Matrix จานวน 3 กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้
1) ใช้ จุดแข็งร่ วมกับโอกาสโดยการขยายกลุ่มเป้ าหมายใหม่ (SO) จากผลการตอบแบบสอบถามพบว่า
นอกจากกลุ่มที่ใช้บริ การส่ วนมากอยูใ่ นวัยกลางคน ช่วงอายุ 31 – 40 ปี นอกจากนั้นยังพบว่า กลุ่มลูกค้าในวัยอื่นที่
ใช้บริ การ เช่น กลุ่มเยาวชน นักเรี ยน/นักศึกษา ช่วงอายุ ต่ากว่า 20 และ 20 – 30 ปี เริ่ มหันมาใช้บริ การ ดังนั้น จึงควร
ใช้จุดแข็ง (สลากมีราคาถูก) ร่ วมกับโอกาส (ขยายไปยังผูม้ ีนอ้ ยในวัยอื่น) โดยการขยายกลุ่มเป้ าหมายโดยเน้นที่กลุ่ม
เยาวชน เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มให้กลุ่มเยาวชน นักเรี ยน/นักศึกษาหันมาออมเงินผ่านสลากออมทรัพย์เกษตรยัง่ ยืนต่อไป
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2) แก้ ไขจุดอ่ อนร่ วมกับโอกาส โดยการเสริมสร้ างความผูกพันและรักษาความสั มพันธ์ ที่ดีให้ กบั ลูกค้ า (WO)
จากผลการตอบแบบสอบถามพบว่า ลูกค้าที่ มาใช้บริ การส่ วนใหญ่ เป็ นลูกค้าผลิ ตภัณฑ์ดา้ นเงิ นฝากถึงร้ อยละ 77
ซึ่ งสลากออมทรั พย์เกษตรยัง่ ยืน มี การเปิ ดขายมาตั้งแต่ปี 2562 ปั จจุ บนั อยู่ในช่วงอิ่มตัว จึ งควรใช้กลยุทธ์การรั กษา
ส่ ว นแบ่ งตลาด โดยการแก้ไขจุ ดอ่ อน (ราคาและรางวัลมี มู ลค่ าน้อย) ร่ วมกับโอกาส (การประชาสั มพันธ์ เข้าถึ ง
กลุ่มเป้ าหมายได้จริ ง ซึ่ งการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้าเก่าที่ซ้ื อสลากออมทรัพย์เกษตรยัง่ ยืน ให้ยงั คงถือสลากฯ
ไว้ และสามารถแนะนาผลิ ตภัณฑ์ดา้ นเงิ นฝากใหม่ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ทาให้เกิ ดความพึงพอใจ และ
แนะนาบุคคลใกล้ชิดให้มาใช้ผลิตภัณฑ์เงินฝากสลากออมทรัพย์เกษตรยัง่ ยืนต่อไป โดยเน้นการส่ งเสริ มการตลาดใน
รู ปแบบการมอบของชาร่ วยของที่ระลึก
3) ใช้ จุดแข็งร่ วมกับโอกาส โดยการมุ่งเน้ นการส่ งเสริ มการตลาด ธ.ก.ส. เป็ นผู้นาตลาดผลิตภัณฑ์ เงินฝาก
สลากออมทรัพย์ (SO) ซึ่ งได้ออกผลิตภัณฑ์สลากออมทรัพย์มาแล้วหลากหลายชุด ราคาตั้งแต่ หน่วยละ 100 ถึงหน่วย
ละ 500 บาท ปั จจุบนั ธ.ก.ส. ได้ออกผลิตภัณฑ์เงินฝากสลากออมทรัพย์เกษตรยัง่ ยืน ซึ่ งมีราคาต่อหน่วยที่ 20 บาท เน้น
กลุ่มเป้ าหมายคือผูท้ ี่มีรายได้นอ้ ยและนิ ยมเสี่ ยงโชค ให้ปรับพฤติกรรมการเสี่ ยงโชคในช่องทางต่างๆ ให้หนั มาออมเงิน
ในสลากออมทรัพย์ จึงควรใช้จุดแข็ง (ธ.ก.ส. เป็ นผูน้ าตลาด) ร่ วมกับโอกาส (การประชาสัมพันธ์เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้
จริ ง) โดยเน้นการส่ งเสริ มการตลาดโดยการประชาสัมพันธ์ทางสื่ อให้มากขึ้นทั้งทาง Online และ Offline เพื่อประชาชน
ทัว่ ไปทั้งที่เป็ นลูกค้าและไม่เป็ นลูกค้าได้รับทราบผลิตภัณฑ์เงินฝากสลากออมทรัพย์เกษตรยัง่ ยืนได้อย่างทัว่ ถึง
6.2 ข้ อเสนอแนะสาหรับการศึกษานี้
1) ธนาคารควรให้ความสาคัญกับกลุ่มเยาวชนมากขึ้น เนื่ องจากเป็ นอนาคตของชาติ การส่ งเสริ มการออมจึง
เป็ นวิธีที่สามารถดึงดูดให้กลุ่มเยาวชนหันมาสนใจผลิตภัณฑ์มากขึ้น
2) ธนาคารควรเน้นการประชาสัมพันธ์ในช่องทาง Online มากขึ้น เนื่ องจากปั จจุบนั ประชาชนนิ ยมการใช้
สื่ อสังคม Social Media ดังนั้นการประชาสัมพันธ์ในช่องทาง Online จะสามารถเข้าถึงประชาชนทั้งที่เป็ นลูกค้า และ
ไม่เป็ นลูกค้าได้อย่างทัว่ ถึง
3) ธนาคารควรลดขั้นตอนและกระบวนการของการเปิ ดบัญชีสลากออมทรัพย์ในง่ายขึ้น
6.3 ข้ อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่ อไป
1) ควรทาการศึกษาในกลุ่มเป้ าหมายอื่น ๆ ด้วย เช่น กลุ่มข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ซึ่ งเป็ นกลุ่มที่มีความมัน่ คง
ทางอาชีพการงาน เพื่อให้ทราบพฤติกรรมการใช้บริ การทางการเงิ นของกลุ่มเป้ าหมายนี้ และนามาพัฒนา ปรับปรุ ง
ผลิตภัณฑ์ และวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้ าหมาย เพิ่มรายได้ให้กบั ธนาคาร
และสร้างความยัง่ ยืนให้กบั องค์กรต่อไป
2) ควรทาการศึกษาผลิตภัณฑ์ทางการเงินชนิ ดอื่น ๆ ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.) เพื่อที่จะได้รับทราบพฤติกรรมการตัดสิ นใจใช้บริ การผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรื อสิ นเชื่ออื่น ๆ ของ ธ.ก.ส.
เพื่อประโยชน์ในการนามาพัฒนา ปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ และวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับพฤติกรรม
ของลูกค้า เป็ นการเพิ่มรายได้ให้กบั ธนาคาร และสร้างความยัง่ ยืนให้กบั องค์กรต่อไป
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การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔
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