
บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

 การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของลูกคาธนาคารออมสินอําเภอ

เมือง จังหวัดเชียงใหม ในคร้ังนี้ไดเลือกกลุมตัวอยางคือ ลูกคาท่ีซ้ือสลากออมสินพิเศษท่ีธนาคาร

ออมสินในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  การกําหนดกลุมโดย แบงตามสาขาของธนาคารออม

สิน ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยเก็บสาขาละ 30 ตัวอยาง จํานวน 12 สาขา รวมท้ังส้ิน 360 

ตัวอยาง เพ่ือเปนการกระจายตัวของขอมูลโดยใหแตละสาขาเปนตัวแทนของประชากรท่ีใชในการ

เก็บตัวอยาง โดยนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหและนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลไดดังนี้ 

สวนท่ี  1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบ

ไปดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน และระยะเวลาการเปน

ลูกคาของธนาคารออมสิน 

สวนท่ี 2 ศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอการซ้ือสลากออมสิน โดยใชดานกลยุทธการตลาดสําหรับ

องคกร บริการ 7 ดาน ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานท่ี ดานสงเสริมการขาย 

ดานพนักงาน ดานกายภาพและรูปแบบการใหบริการ ดานกระบวนการใหบริการ และคา

ผลตอบแทน 

4.1 ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

การศึกษาปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบไปดวย เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน และระยะเวลาการเปนลูกคาของธนาคาร

ออมสิน 
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4.1.1  เพศ 

  จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางท่ีซ้ือสลากออมสินพิเศษในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม เปนเพศหญิงจํานวน 209 คน คิดเปนรอยละ 58.06 และเพศชายจํานวน 151 คน คิด

เปนรอยละ 41.94 ดังแสดงในตารางท่ี 4.1  

จากการศึกษาพบวา เพศหญิงมีการซ้ือสลากออมสินมากกวาเพศชาย เนื่องจาก

ในชวงท่ีทําการสํารวจมีเพศหญิงเขามาทําธุระกรรมการเงินมากกวาเพศชาย และในปจจุบันเพศ

หญิงไดใหความสนใจในการออมเงินเพิ่มมากข้ึนและสนใจในการเส่ียงโชคมากข้ึน 

ตารางท่ี4.1 ขอมูลกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 

ชาย 151 41.94 
หญิง 209 58.06 
รวม 360 100 

ท่ีมา:จากการศึกษา 

4.1.2   สถานะภาพ 

จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางท่ีซ้ือสลากออมสินพิเศษในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม มีสถานะภาพโสดมากท่ีสุด จํานวน 178 คน คิดเปนรอยละ 49.44 รองลงมามี

สถานะภาพสมรส จํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 40.28 และมีสถานะภาพหยา/หมาย จํานวน 37 

คน คิดเปนรอยละ 10.28 ดังแสดงในตารางท่ี 4.1 

จากการศึกษาพบวา สถานะภาพโสดมีการซ้ือสลากออมสินพิเศษมากท่ีสุด 

เนื่องจากกลุมตัวอยางท่ีมีสถานะภาพโสดตองการออมเงินเพื่อใชในการดําเนินชีวิตมากยิ่งข้ึนและ

เพื่อวางแผนการออมเงินกับสถาบันการเงินท่ีมีความเส่ียงตํ่า และออมเงินเผ่ือยามฉุกเฉิน 

 

 

 



33 

ตารางท่ี4.2 ขอมูลกลุมตัวอยาง จําแนกตามสถานะภาพ 

สถานภาพ จํานวน (คน) รอยละ 

โสด 178 49.44 
สมรส/อยูดวยกัน 145 40.28 

หยา/หมาย 37 10.28 

รวม 360 100 

ท่ีมา:จากการศึกษา 

4.1. 3  อายุ 

 จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางท่ีซ้ือสลากออมสินพิเศษในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม มีอายุนอยกวาหรือเทากับ 30 ป มากท่ีสุด จํานวน 169 คน คิดเปนรอยละ 46.94 

รองลงมามีอายุ 31 – 40 ป จํานวน 136 คน คิดเปนรอยละ 37.78 อายุมากกวา 50 ปข้ึนไป จํานวน 21 

คน คิดเปนรอยละ 5.83 ดังแสดงในตาราง 

กลุมอายุท่ีซ้ือสลากออมสินมากท่ีสุดคือ อายุนอยกวาหรือเทากับ 30 ป เหตุผลเนื่องจาก

กลุมอายุเหลานี้ยังมีงานทําท่ีไมแนนอนและและกลุมอาชีพเหลานี้ตองการลงทุนในการซ้ือสลาก

ออมสินพิเศษท่ีมีการเส่ียงโชคและไดผลตอบแทนท่ีมากกวาการฝากเงินประเภทอื่นๆ  

ตารางท่ี4.3  ขอมูลกลุมตัวอยาง จําแนกตามอายุ 

อายุ จํานวน (คน) รอยละ 

นอยกวาหรือเทากับ 30 ป 169 46.94 
31 – 40 ป 136 37.78 

41 – 50 ป 34 9.44 

มากกวา 50 ปข้ึนไป 21 5.83 

รวม 360 100 

ท่ีมา:จากการศึกษา 
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4.1.4   ระดับการศึกษาสูงสุด 

 จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางท่ีซ้ือสลากออมสินพิเศษในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม สวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 192 คน คิดเปนรอยละ 53.33 

รองลงมามีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี จํานวน 127 คน คิดเปนรอยละ 35.28 และมีระดับ

การศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 11.39 ดังแสดงในตาราง 4.4 

 จะเห็นไดวาผู ท่ีซ้ือสลากออมสินพิเศษ สวนใหญจะมีการศึกษาอยูในระดับ

ปริญญาตรี เนื่องจากการซ้ือสลากออมสินพิเศษนั้นผูลงทุนควรมีความรูและความเขาใจในการ

ลงทุน เพื่อลดขอผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการซ้ือสลากออมสินพิเศษ 

ตารางท่ี4.4  ขอมูลกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด 

ระดับการศึกษาสูงสุด จํานวน (คน) รอยละ 

ต่ํากวาปริญญาตรี 127 35.28 

ปริญญาตรี 192 53.33 

สูงกวาปริญญาตรี 41 11.39 

รวม 360 100 

ท่ีมา:จากการศึกษา 

4.1.5   อาชีพ 

 จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางท่ีซ้ือสลากออมสินพิเศษในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม มีอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจมากท่ีสุด จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 28.33 

รองลงมาคือกิจการสวนตัว/คาขาย จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 24.17 อาชีพพนักงานบริษัท/หาง

ราน จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 15.56 อาชีพวิชาชีพอิสระ จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 8.33 

อาชีพรับจางอิสระ/คนงาน/ลูกจาง จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 6.39 อาชีพนักเรียน/นักศึกษา 

จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 5.83 อาชีพพอบาน/แมบาน จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 5.28 อาชีพ

เกษตรกรรม จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 3.89 และอาชีพอ่ืนๆ จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.22 

ดังแสดงในตารางท่ี 4.5 
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 จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางท่ีซ้ือสลากออมสินพิเศษสวนใหญมีอาชีพ

ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจมากท่ีสุด จากการสํารวจกลุมตัวอยางมีรายไดประจําและตองการลงทุนท่ีมี

ความเส่ียงตํ่า และตองการออมเงินประเภทที่ไดผลตอบแทนมากกวาเงินฝากชนิดอ่ืนๆ 

ตารางท่ี4.5  ขอมูลกลุมตัวอยาง จําแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จํานวน (คน) รอยละ 

นักเรียน/นักศึกษา 21 5.83 
ขาราชการ/รัฐวิสาหกจิ 102 28.33 
พนักงานบริษทั/หางราน 56 15.56 

วิชาชีพอิสระ 30 8.33 
กิจการสวนตัว/คาขาย 87 24.17 

รับจางอิสระ/คนงาน/ลูกจาง 23 6.39 
เกษตรกรรม 14 3.89 

พอบาน/แมบาน 19 5.28 
อ่ืน ๆ 8 2.22 
รวม 360 100 

ท่ีมา:จากการศึกษา 

4.1.6  รายไดเฉล่ียตอเดือน 

 จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางท่ีซ้ือสลากออมสินพิเศษในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม มีรายไดตั้งแต 10,001 – 20,000 บาท มากท่ีสุด จํานวน 134 คน คิดเปนรอยละ 

37.22 รองลงมามีรายไดตั้งแต 20,001 – 30,000 บาท จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 20.83 รายได

ตั้งแต 30,001 – 40,000 บาท จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 15.83 รายไดไมเกิน 10,000 บาท จํานวน 

42 คน คิดเปนรอยละ 11.67 รายไดตั้งแต 40,001 – 50,000 บาท จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 8.61 

รายไดตั้งแต 50,001 – 60,000 บาท จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 3.89 รายไดตั้งแต 60,001 บาทข้ึน

ไป จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 1.94 ดังแสดงในตาราง4.6 
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จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางท่ีซ้ือสลากออมสินพิเศษมากท่ีสุดมีรายไดเฉล่ียตอเดือน

ตั้งแต 10,000-20,000 บาท จากการสํารวจพบวา การซ้ือสลากออมสินพิเศษในแตละคร้ังกลุม

ตัวอยางจะใชเงินในสวนท่ีเหลือจากการหักคาใชจายในการดําเนินชีวิต แลวนํามาเก็บออม ดังนั้นถา

รายไดเฉล่ียตอเดือนของกลุมตัวอยางไมมากพอท่ีจะใชจาย กลุมตัวอยางก็จะไมมีเงินออม 

ตารางท่ี 4.6  ขอมูลกลุมตัวอยางจําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 

รายไดเฉล่ียตอเดือน จํานวน (คน) รอยละ 

ไมเกิน 10,000 บาท 42 11.67 
10,001 – 20,000 บาท 134 37.22 
20,001 – 30,000 บาท 75 20.83 
30,001 – 40,000 บาท 57 15.83 
40,001 – 50,000 บาท 31 8.61 

50,001 – 60,000 บาท 14 3.89 

60,001 บาทข้ึนไป 7 1.94 

รวม 360 100 

ท่ีมา:จากการศึกษา 

4.1.7   เงินออมเฉล่ียในระยะเวลา 1ป 

จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางท่ีซ้ือสลากออมสินพิเศษในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม มีเงินออมโดยเฉล่ียในระยะเวลา 1 ป ตั้งแต 10,000 บาท - 50,000 บาท มากท่ีสุด จํานวน 

143 คน คิดเปนรอยละ 39.72 รองลงมามีเงินออมเฉล่ียในระยะเวลา 1 ป ตั้งแต 50,001 บาท - 

100,000 บาท จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 31.11 เงินออมเฉล่ียในระยะเวลา 1 ป ตั้งแต 100,001

บาท - 500,000 บาท จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 18.06 เงินออมเฉล่ียในระยะเวลา 1 ป ตั้งแต ไม

เกิน 10,000 บาท จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 8.61 เงินออมเฉล่ียในระยะเวลา 1 ป มากกวา

500,001 บาท จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 2.50 ดังแสดงในตาราง 4.7 

  จากการสํารวจพบวากลุมตัวอยางมีการออมเงินเฉล่ียในระยะเวลา 1 ปตั้งแต 

10,000-50,000 บาทมากท่ีสุด เนื่องจากกลุมตัวอยางมีรายไดเฉล่ียตอเดือนเพียง 10,000-20,000 บาท 
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เนื่องจากรายไดตอเดือนไมมากพอ และในปจจุบันคาครองชีพในดานตางๆเพิ่มมากข้ึน จึงทําให

กลุมตัวอยางงสามารถเก็บเงินออมในระยะ 1 ปไดไมมากเทาไรนัก  

ตารางท่ี 4.7  ขอมูลกลุมตัวอยางจําแนกตามรายไดเฉล่ียในระยะเวลา 1 ป 

เงินออมเฉล่ียตอป จํานวน (คน) รอยละ 

ไมเกิน 10,000 บาท 31 8.61 
10,000 บาท - 50,000 บาท 143 39.72 
50,001 บาท - 100,000บาท 112 31.11 
100,001บาท - 500,000บาท 65 18.06 

มากกวา500,001 บาท  9 2.50 

รวม 360 100 

ท่ีมา:จากการศึกษา 

4.1.8   การจัดสัดสวนเงินออมตอเดือน 

จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางท่ีซ้ือสลากออมสินพิเศษในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหมสวนใหญ ไมไดกําหนดไวแนนอน ออมตามท่ีเหลือมากท่ีสุด จํานวน 196 คน คิดเปนรอย
ละ 54.44 รองลงมาคือเก็บออมไวประมาณ 1- 10% ของรายได จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 24.72 
เก็บออมไวประมาณ 11 - 20% ของรายได จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 14.17 และเก็บออมไว
ประมาณ 21 - 30% ของรายได จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 6.67 ดังแสดงในตารางท่ี 4.8 

สัดสวนการออมการออมของกลุมตัวอยางไมไดกําหนดแนนอน ออมเงินตามจํานวน
ท่ีเหลือในแตละเดือน เนื่องจากคาใชจายในแตละเดือนอาจจะไมกําหนดไดแนนอน สัดสวนการ
ออมเงินจึงเก็บออมไดเทาท่ีเหลืออยู 
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ตารางท่ี 4.8  ขอมูลกลุมตัวอยางจําแนกตามการจัดสัดสวนเงินออตอเดือน 

การจัดสัดสวนเงินออมตอเดือน จํานวน (คน) รอยละ 

ไมไดกําหนดไวแนนอน ออมตามท่ีเหลือ 196 54.44 
เก็บออมไวประมาณ 1- 10% ของรายได 89 24.72 
เก็บออมไวประมาณ 11 - 20% ของรายได 51 14.17 
เก็บออมไวประมาณ 21 - 30% ของรายได 24 6.67 

รวม 360 100 

ท่ีมา:จากการศึกษา 

4.1.9  ระยะเวลาในรูปแบบการออมเงิน 

จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางท่ีซ้ือสลากออมสินพิเศษในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม มีระยะเวลาในรูปแบบการออมระยะปานกลาง (1 – 5ป)มากท่ีสุด จํานวน 217 คน คิดเปน

รอยละ 60.3 รองลงมาคือระยะส้ัน (ต่ํากวา 1 ป) จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 21.4 ระยะเวลาใน

รูปแบบการออมระยะยาว ( 5 ปข้ึนไป) จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 18.3 ดังแสดงในตารางท่ี 4.9  

เนื่องจากกลุมตัวอยางมีอายุนอยกวาหรือเทากับ 30 ป และมีรายไดไมมากเทาไรนัก 

ระยะเวลารูปแบบการออมจึงอยูในระยะปานกลาง และเนื่องจากกลุมตัวอยางมีอายุไมเกิน 30 ป 

กลุมตัวอยางเหลานี้จึงมีเปาหมายในการออมเงินในระยะกลาง มีการออมเงินเพื่อตอบสนองความ

ตองการของตนเองเพิ่มมากข้ึน อาทิเชน รถยนต บาน เทคโนโลยีตางๆท่ีมีการปรับเปล่ียนและ

พัฒนามากข้ึน 
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ตารางท่ี 4.9  ขอมูลกลุมตัวอยางจําแนกตามระยะเวลาในรูปแบบการออม 

ระยะเวลาในรูปแบบการออม จํานวน (คน) รอยละ 

ระยะส้ัน (ต่ํากวา 1 ป)  77 21.4 
ระยะปานกลาง (1 – 5ป) 217 60.3 
ระยะยาว ( 5 ปข้ึนไป) 66 18.3 

รวม 360 100 

ท่ีมา:จากการศึกษา 

4.1.10   เหตุผลหลักในการออมเงิน 

จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางท่ีซ้ือสลากออมสินพิเศษในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม เลือกออมเงินเพื่อซ้ือทรัพยสินตางๆมากท่ีสุด จํานวน 250 คน คิดเปนรอยละ 25.2 

รองลงมาคือเพื่อไวใชรักษาพยาบาล จํานวน 243 คน คิดเปนรอยละ 24.4 เพื่อแผนการลงทุน 

จํานวน 139 คน คิดเปนรอยละ 14.0 เพื่อการแผนการศึกษาของบุตร จํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 

12.6 เพื่อแผนการศึกษาของตนเอง จํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 11.1 เพื่อไวใชในยามเกษียณ 

จํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 10.0 เพื่อการทองเท่ียว จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 2.8 ดังแสดงใน

ตารางท่ี 4.10 

จากการศึกษากลุมตัวอยางมีเหตุผลหลักในการออมเงินเพื่อซ้ือทรัพยสินตางๆ มาก

ท่ีสุด จากการสํารวจพบวา ทรัพยสินในดานตางๆมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา และมีการพัฒนาให

มีความหลากหลายมากข้ึนกอใหเกิดความตองการท่ีอยากจะครอบครองไวเปนของตนเอง และ

เหตุผลรองลงมาไดแก เพื่อไวใชรักษาพยาบาล เผ่ือใชในยามฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีไมคาดคิด 
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ตารางท่ี 4.10  ขอมูลกลุมตัวอยางจําแนกตาเหตุผลหลักในการออมเงิน 

เหตุผลหลักในการออมเงิน จํานวน (คน) รอยละ 

เพื่อไวใชรักษาพยาบาล 243 24.4 

เพื่อไวใชในยามเกษียณ 99 10. 0 

เพื่อแผนการลงทุน 139 14.0 

เพื่อการแผนการศึกษาของบุตร 125 12.6 

เพื่อแผนการศกึษาของตนเอง 110 11.1 

เพื่อซ้ือทรัพยสินตางๆ 250 25.2 

เพื่อการทองเท่ียว 28 2.8 

หมายเหตุ : ผูตอบแบบสอบถามสามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ 

ท่ีมา:จากการศึกษา 

 

4.1.11   รูปแบบเงินออมที่ถือ ณ ปจจุบัน 

 จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางท่ีซ้ือสลากออมสินพิเศษในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม มีรูปแบบการออมท่ีถือ ณ ปจจุบันมากท่ีสุดคือ นําฝากกับสถาบันการเงิน จํานวน 

134 คน คิดเปนรอยละ 37.22 รองลงมาคือถือเงินออมในรูปแบบเงินสด จํานวน 107 คน คิดเปนรอย

ละ 29.72 ถือเงินออมในรูปแบบทองคํา จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 16.94 ถือเงินออมในรูปแบบ

หลักทรัพย จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 11.39 ถือเงินออมในรูปแบบหุน จํานวน 17 คน คิดเปน

รอยละ 4.72 ดังแสดงในตารางท่ี 4.11 

รูปแบบเงินออมท่ีถืออยูในปจจุบันมากท่ีสุดคือ นําฝากกับสถานบันการเงิน

เนื่องจากไดรับผลตอบแทนคือดอกเบ้ีย และรูปแบบเงินออมท่ีถือไวในลําดับตอมาคือเงินสด 

เนื่องจากเงินสดมีสภาพคลองสูงสามารถนําไปลงทุนและใชจายดานอ่ืนๆไดงาย 
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ตารางท่ี 4.11  ขอมูลกลุมตัวอยางจําแนกตามรูปแบบเงินออมท่ีถือ ณ ปจจุบัน 

รูปแบบเงินออมท่ีถือ ณ ปจจุบัน จํานวน (คน) รอยละ 

เงินสด 107 29.72 

นําฝากกับสถาบันการเงิน 134 37.22 

ทองคํา 61 16.94 

หลักทรัพย 41 11.39 

หุน 17 4.72 

รวม 360 100 
ท่ีมา:จากการศึกษา 

 

4.1.12   ประเภทบัญชีเงินฝากของธนาคารออมสิน 

 จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางท่ีซ้ือสลากออมสินพิเศษในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม มีบัญชีเงินฝากของธนาคารออมสินประเภทเผ่ือเรียกมากท่ีสุด จํานวน 232 คน คิด

เปนรอยละ 33.20 รองลงมาคือบัญชีเงินฝากประเภทประจํา จํานวน 198 คน คิดเปนรอยละ 26.30 

บัญชีเงินฝากประเภทสลากออมสิน จํานวน 176 คน คิดเปนรอยละ 24.30 บัญชีเงินฝากประเภท

ประกันชีวิต จํานวน 129 คน คิดเปนรอยละ 16.20 

 จากการศึกษาพบวา บัญชีเงินฝากของธนาคารออมสินประเภทเผ่ือเรียกมากท่ีสุด 

จากการสํารวจพบวา กลุมตัวอยางเปนลูกคาท่ีมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารออมสินอยูแลวแตเดิม และ

บัญชีเงินฝากประเภทนี้ไมไดกําหนดระยะเวลาไถถอน สามารถถอนเงินออกมาใชในระยะเวลาไหน

ก็ไดตามสะดวก และในปจจุบันทางธนาคารยังมี ATM ท่ีมีคูกับบัญชีเงินฝากเผ่ือเรียก ซ่ึงสามารถ

ถอนเงินไดตลอดเวลา และไดท้ังวันหยุดท่ีธนาคารไมไดทําการ ทําใหกลุมตัวอยางมีบัญชีประเภทนี้

มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4.12  ขอมูลกลุมตัวอยางจําแนกตามประเภทบัญชีเงินฝากของธนาคารออมสิน 

ประเภทบัญชีเงินฝาก จํานวน (คน) รอยละ 

เผ่ือเรียก 232 33.20 

ประจํา 198 26.30 

สลากออมสิน 176 24.30 

ประกันชีวิต 129 16.20 

อ่ืนๆ 0 0.00 
หมายเหตุ : ผูตอบแบบสอบถามสามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ 

ท่ีมา:จากการศึกษา 

 

4.1.13   ระยะเวลาของการเปนลูกคาธนาคารออมสิน 

 จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางท่ีซ้ือสลากออมสินพิเศษในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม  สวนใหญมีระยะเวลาในการเปนลูกคาธนาคารออมสินมากกวา 5 ป มากท่ีสุด 

จํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 43.33 รองลงมาไดแกระยะเวลา 4-5 ป จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 

22.22 ระยะเวลา 2-3 ป จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 18.06 ระยะเวลา 1-2 ป จํานวน 36 คน คิดเปน

รอยละ 10.00 ระยะเวลาไมเกิน 1 ป จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 6.39 ดังแสดงในตาราง 4.13  

จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางมีระยะเวลาการเปนลูกคาธนาคารออมสินมากกวา 

5 ป กลุมตัวอยางที่ซ้ือสลากออมสินสวนมากเปนกลุมลูกคาเดิมท่ีมีระยะเวลาการเปนลูกคาของ

ธนาคารออมสินมาในระยะเวลาหน่ึง และเกิดจากการชักชวนของพนักงาน และการศึกษาเก่ียวกับ

สลากออมสินพิเศษจนมีความเขาใจ จึงตัดสินใจซ้ือ เพราะถาเปนกลุมลูกคาท่ีมีระยะเวลาไมมากพอ

ก็จะไมเขาใจเกี่ยวกับการซ้ือสลากออมสิน กลุมตัวอยางสวนใหญจึงมีประเภทบัญชีเงินฝากเผ่ือเรียก

มากกวาการซ้ือสลากออมสิน 
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ตารางท่ี 4.13  ขอมูลกลุมตัวอยางจําแนกตามระยะเวลาของการเปนลูกคาธนาคารออมสิน 

ระยะเวลา จํานวน (คน) รอยละ 

ไมเกิน 1 ป 23 6.39 
1 - 2 ป 36 10.00 
2 - 3 ป 65 18.06 
4 - 5 ป 80 22.22 

มากกวา 5 ป 156 43.33 
รวม 360 100 

ท่ีมา:จากการศึกษา 

 

4.1.14   ประเภทสลากออมสินพิเศษท่ีเลือกซ้ือ 

 จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางท่ีซ้ือสลากออมสินพิเศษในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม  เลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษประเภท 3 ป มากท่ีสุด จํานวน 181 คน คิดเปนรอยละ 

50.28 รองลงมาคือเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษประเภท 5 ป จํานวน 126 คน คิดเปนรอยละ 35.00 

และเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษท้ัง 3 ปและ 5 ป จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 14.72 ดังแสดงใน

ตารางท่ี 4.14 

 เนื่องจากกลุมตัวอยางสวนมากมีรูปแบบการออมในระยะเวลา 1-5 ป การซ้ือสลาก

ออมสินจึงเปนประเภท 3 ป และระยะเวลาในการไถถอนเร็วกวา 5 ป และหนวยลงทุนในการซ้ือ

สลากออมสินพิเศษ 3 ป มีราคาถูกกวาสลากออมสินพิเศษ 5 ป ซ่ึงเหมาะกับผูท่ีมีเงินเดือนไมมากพอ

แตตองการออมเงินในบัญชีเงินฝากประเภทสลากออมสินนี้ 
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ตารางท่ี 4.14  ขอมูลกลุมตัวอยางจําแนกตามประเภทสลากออมสินพิเศษท่ีเลือกซ้ือ 

ประเภทสลากออมสินพิเศษท่ีเลือกซ้ือ จํานวน (คน) รอยละ 

3 ป 181 50.28 
5 ป 126 35.00 

ท้ัง 3 ป และ 5 ป 53 14.72 
รวม 360 100 

ท่ีมา:จากการศึกษา 

 

4.1.15   วัตถุประสงคในการเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษ 

 ทางเลือกหนึ่งในการออมเงินท่ีไดรับผลตอบแทนมากกวาการนําเงินไปฝากกับ

สถาบันการเงิน คือการออมเงินโดยซ้ือสลากออมสินพิเศษเปนทางเลือกหนึ่งในการออมโดยผูซ้ือ

สลากออมสินพิเศษมีวัตถุประสงคในการเลือกซ้ือท่ีแตกตางกัน จากการศึกษา พบวากลุมตัวอยางท่ี

ซ้ือสลากออมสินพิเศษในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  มีวัตถุประสงคในการซ้ือสลากออมสิน

พิเศษเพื่อการออมเงินมากท่ีสุด จํานวน 195 คน คิดเปนรอยละ 38.2 รองลงมาคือมีวัตถุประสงคเพื่อ

การเส่ียงโชค จํานวน 178 คน คิดเปนรอยละ 29.4 ผลตอบแทนโดยรวมสูงกวาเงินฝากประเภทอ่ืนๆ 

จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 20.3 และมีวัตถุประสงคเพื่อลดความเส่ียง จํานวน 64 คน คิดเปนรอย

ละ 12.10 ดังแสดงในตารางท่ี 14.15 

 จากการสํารวจ พบวา กลุมตัวอยางมีวัตถุประสงคในการซ้ือสลากออมสินพิเศษ

เพื่อการออมเงินมากท่ีสุด เนื่องการออมเงินประเภทสลากออมสินพิเศษไดรับผลตอบแทนในรูป

ของดอกเบ้ียมากกวาเงินฝากประเภทอ่ืนๆ รองลงมาไดแก เพื่อการเส่ียงโชค เงินรางวัลจากการเส่ียง

โชคในแตละคร้ังมีมูลคาสูงและมีหลักทรัพยท่ีใหเปนรางวัลมีหลายอยาง ทําใหเปนส่ิงดึงดูดใจ

ใหแกกลุมตัวอยางไดเปนอยางดี 
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ตารางท่ี 4.15  ขอมูลกลุมตัวอยางจําแนกตามวัตถุประสงคในการเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษ 

วัตถุประสงคในการเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษ จํานวน (คน) รอยละ 

เพื่อการออมเงิน 195 38.20 

เพื่อการเส่ียงโชค 178 29.40 

ผลตอบแทนโดยรวมสูงกวาเงินฝากประเภทอ่ืนๆ 78 20.30 

เพื่อลดความเส่ียง 64 12.10 
หมายเหตุ : ผูตอบแบบสอบถามสามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ 

ท่ีมา:จากการศึกษา 

 

4.1.16   มูลคาในการซ้ือสลากออมสินพิเศษ 

 มูลคาการซ้ือสลากออมสินสามารถซ้ือไดตามจํานวนเงินท่ีตองการออมและไมมี

มูลคาข้ันตํ่า โดยมูลคาของสลากออมสินพิเศษ 3 ป มีมูลคาหนวยละ 50 บาท และมูลคาสลากออม

สินพิเศษ 5 ป มีมูลคาหนอยละ 100 บาท จากผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางท่ีซ้ือสลากออมสิน

พิเศษในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  จํานวน 360 คน กลุมตัวอยางเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษ

มูลคาต้ังแต 10,001 - 20,000 บาท มากท่ีสุด จํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 33.61 รองลงมาไดแก

มูลคาต้ังแต 5,001 - 10,000 บาท จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 30.28 มูลคาไมเกิน 5,000 บาท 

จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 15.56 มูลคาต้ังแต 20,001 - 50,000 บาท จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 

12.78 มูลคาต้ังแต 50,001 - 100,000 บาท จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 7.78 ดังแสดงในตารางท่ี 

4.16 

 เนื่องจากกลุมตัวอยางมีรายไดเฉล่ียตอเดือนไมมากนัก มูลคาสลากจึงมีมูลคาเพียง 

10,000-20,000 บาท และกลุมตัวอยางสวนใหญ เปนกลุมลูกคามีบัญชีเงินฝากประเภทอ่ืนๆของ

ธนาคารออมสินแตเดิมอยูแลว ทําใหมูลคาท่ีซ้ือสลากออมสินพิเศษไมมากเทาไร 
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ตารางท่ี 4.16  ขอมูลกลุมตัวอยางจําแนกตามมูลคาในการซ้ือสลากออมสินพิเศษ 

มูลคาของสลากออมสิน จํานวน (คน) รอยละ 

ไมเกิน 5,000 บาท 56 15.56 
5,001 - 10,000 บาท 109 30.28 
10,001 - 20,000 บาท 121 33.61 
20,001 - 50,000 บาท 46 12.78 
50,001 - 100,000 บาท 28 7.78 

รวม 360 100 
ท่ีมา:จากการศึกษา 

 

4.1.17   การซ้ือสลากออมสินใหกับบุคคลอ่ืน 

 จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางท่ีซ้ือสลากออมสินพิเศษในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม สวนใหญบุคคลท่ีกลุมตัวอยางเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษให คือ ตนเอง จํานวน 

276 คน คิดเปนรอยละ 76.70 รองลงมาคือซ้ือสลากออมสินในบุคคลอื่น ไดแก บิดา/มารดา , คู

สมรส และ บุตร จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 23.30 ดังแสดงในตาราง 4.17  

 จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางจะซ้ือสลากออมสินใหกับตนเอง และจากการ

สํารวจกลุมตัวอยางมีสถานะภาพโสดมากท่ีสุด กลุมตัวอยางจึงซ้ือสลากใหกับตนเองมากกวาท่ีจะ

ซ้ือสลากใหกับบุคคลอ่ืน 

ตารางท่ี 4.17  ขอมูลกลุมตัวอยางจําแนกตามการซ้ือสลากออมสินใหกับบุคคลอ่ืน 

การซ้ือสลากออมสินใหกับบุคคลอ่ืน จํานวน (คน) รอยละ 

ตนเอง 276 76.70 
ใหบุคคลอ่ืน 84 23.30 

รวม 360 100 
ท่ีมา:จากการศึกษา 
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4.1.18   โอกาสท่ีซ้ือสลากออมสิน 

 จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางท่ีซ้ือสลากออมสินพิเศษในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม โอกาสที่กลุมตัวอยางเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษคือซ้ือเม่ือสะสมเงินไดมากพอ 

มากท่ีสุด จํานวน 230 คน คิดเปนรอยละ 54.30 รองลงมาคือซ้ือเปนปกติ/ซ้ือประจํา จํานวน 123 คน 

คิดเปนรอยละ 23.10 และซ้ือเม่ือมีโอกาสพิเศษ/วันสําคัญ จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 22.60 ดัง

แสดงในตารางท่ี 4.18 

 จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางท่ีซ้ือสลากออมสินพิเศษจะซ้ือเม่ือสะสมเงินได

มากพอ เนื่องจากกลุมตัวอยางมีรายไดเฉล่ียตอเดือนไมมากพอนัก เมื่อหักคาใชจายจากการดําเนิน

ชีวิตแลว ทําใหไมสามารถระบุจํานวนเงินท่ีจะออมในแตละเดือนได จึงจะซ้ือสลากออมสินพิเศษก็

ตอเม่ือสะสมเงินไดมากพอเทานั้น 

ตารางท่ี 4.18  ขอมูลกลุมตัวอยางจําแนกตามโอกาสท่ีซ้ือสลากออมสิน 

โอกาสท่ีซ้ือสลากออมสิน จํานวน (คน) รอยละ 

ซ้ือเปนปกติ / ซ้ือประจํา 123 23.10 

ซ้ือเม่ือสะสมเงินไดมากพอ 230 54.30 

ซ้ือเม่ือมีโอกาสพิเศษ / วนัสําคัญ 97 22.60 
หมายเหตุ : ผูตอบแบบสอบถามสามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ 

ท่ีมา:จากการศึกษา 

 

4.1.19   บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ 

 จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางท่ีซ้ือสลากออมสินพิเศษในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม สวนใหญบุคคลท่ีมีอิทธิพลในกาตัดสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษคือ ตนเอง 

จํานวน 142 คน คิดเปนรอยละ 39.44 รองลงมาคือ พนักงานออมสิน จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 

27.22 ครอบครัว จํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 19.72 และเพื่อน จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 

13.61 ดังแสดงในตารางท่ี 4.19 
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 จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางท่ีซ้ือสลากออมสินพิเศษมีอิทธิพลในการซ้ือจาก

ตนเองมากท่ีสุด จากการสํารวจพบวา ตนเองจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการซ้ือมากกวาบุคคล

อ่ืน เนื่องจากตนเองจะทราบคาใชจายของตนเอง แลวคอยตัดสินใจนําจํานวนเงินท่ีเหลือจากการ

ดําเนินชีวิตวามากพอท่ีจะซ้ือหรือไม 

ตารางท่ี 4.19  ขอมูลกลุมตัวอยางจําแนกตามบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ 

บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการเลือกซ้ือ จํานวน (คน) รอยละ 

พนักงานธนาคารออมสิน 98 27.22 
ครอบครัว 71 19.72 
เพื่อน 49 13.61 
อ่ืนๆ 142 39.44 
รวม 360 100 

ท่ีมา:จากการศึกษา 

 
4.1.20   วิธีการซ้ือสลากออมสินพิเศษ 

 จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางท่ีซ้ือสลากออมสินพิเศษในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม  มีวิธีการซ้ือสลากออมสินดวยตนเอง มากท่ีสุด จํานวน 322 คน คิดเปนรอยละ 

89.40 รองลงมาคือ ซ้ือผานอินเตอรเน็ต จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 10.60 ดังแสดงในตาราง 4.20 

 จะเห็นไดวากลุมตัวอยางมีวิธีการเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษดวยตนเองมากท่ีสุด 

เนื่องจากธนาคารออมสินมีการส่ือสารใหนักลงทุนทราบถึงการจําหนายสลากออมสินผานหลาย

ชองทาง ไดแก ทางโทรทัศน อินเตอรเน็ต โปสเตอรโฆษณา เปนตน เม่ือนักลงทุนทราบขอมูลก็จะ

ทําการซ้ือสลากออมสินดวยตนเอง และวิธีการซ้ือสลากออมสินพิเศษผานอินเตอรเน็ตไมเปนท่ีนิยม

มากเทาไหรนัก เนื่องจากไมไววางใจวาจะทําถูกตองและสําเร็จหรือไม 

 

 



49 

ตารางท่ี 4.20  ขอมูลกลุมตัวอยางจําแนกตามวิธีการซ้ือสลากออมสินพิเศษ 

วิธีการซ้ือสลากออมสิน จํานวน (คน) รอยละ 

ซ้ือดวยตนเอง 322 89.40 
ซ้ือผานอินเตอรเน็ต 38 10.60 

รวม 360 100 
ท่ีมา:จากการศึกษา 

 
4.1.21   การวางแผนเมื่อครบระยะเวลาไถถอนสลากออมสินพิเศษ 

 จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางท่ีซ้ือสลากออมสินพิเศษในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม  เม่ือครบระยะเวลาไถถอนสลากออมสินพิเศษแลวกลุมตัวอยางยังไมไดวางแผน

มากท่ีสุด จํานวน 158 คน คิดเปนรอยละ 43.90 รองลงมาคือใชในการดําเนินชีวิต จํานวน 90 คน คิด

เปนรอยละ 25.00 ลงทุนอยางอ่ืน 80 จํานวน คน คิดเปนรอยละ 22.20 ซ้ือสลากออมสินเชนเดิม 

จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 8.90 ดังแสดงในตารางท่ี 4.21 

 จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางไมไดวางแผนเม่ือครบระยะเวลาในการไถถอน

สลาก เหตุผลหลักในการออมสวนมากคือเพื่อซ้ือทรัพยสินตางๆ เม่ือครบระยะเวลาไถถอนกลุม

ตัวอยางอาจนําเงินเหลานั้นไปซ้ือหลักทรัพยตางๆหรืออาจจะเอาไปลงทุนในดานตางๆ ซ่ึงยังไมมี

การกําหนดแนนอน 

ตารางท่ี 4.21  ขอมูลกลุมตัวอยางจําแนกตามการวางแผนเม่ือครบระยะเวลาไถถอนสลากออมสิน

พิเศษ 

การวางแผนเม่ือครบระยะเวลาไถถอนสลากออมสินพิเศษ จํานวน (คน) รอยละ 

ซ้ือสลากออมสินเชนเดิม 32 8.90 
ลงทุนอยางอ่ืน 80 22.20 

ใชในการดําเนนิชีวิต 90 25.00 
ยังไมไดวางแผน 158 43.90 

รวม 360 100 
ท่ีมา:จากการศึกษา 
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4.2   ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ 

ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการซ้ือสลากออมสิน โดยใชดานกลยุทธการตลาดสําหรับองคกร 

บริการ 7 ดาน ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานท่ี ดานสงเสริมการขาย ดาน

พนักงาน ดานกายภาพและรูปแบบการใหบริการ ดานกระบวนการใหบริการ และคาผลตอบแทน 

4.2.1 ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ 

จากผลการศึกษาปจจัยโดยรวมที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษในเขต

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา ลําดับท่ีหนึ่ง คือ ปจจัยดานสงเสริมการขาย มีคาเฉลี่ยท่ีมี

ความสําคัญเทากับ 3.74 ในระดับความสําคัญมาก ลําดับสองคือ ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ มี

คาเฉลี่ยท่ีมีความสําคัญเทากับ 3.73 ในระดับความสําคัญมาก ลําดับสามคือ ปจจัยดานราคา มี

คาเฉล่ียท่ีมีความสําคัญเทากับ 3.60 ในระดับความสําคัญมาก ลําดับส่ี คือ ปจจัยดานพนักงาน มี

คาเฉล่ียท่ีมีความสําคัญเทากับ 3.58 ในระดับความสําคัญมาก ลําดับหา คือ ปจจัยดานดานผลิตภัณฑ

มีคาเฉล่ียท่ีมีความสําคัญเทากับ 3.53 ในระดับความสําคัญมาก ลําดับหก คือ ปจจัยดานสถานท่ี มี

คาเฉล่ียที่มีความสําคัญเทากับ 3.39 ในระดับความสําคัญมาก และลําดับสุดทายคือ ปจจัยดาน

กายภาพและรูปแบบการใหบริการ มีคาเฉล่ียท่ีมีความสําคัญเทากับ 3.31 ในระดับความสําคัญมาก 

ดังแสดงในตารางท่ี 4.22 

จากการศึกษาพบวาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือสลากออมสินมากท่ีสุดคือ ปจจัยดาน

สงเสริมการขาย จะเห็นไดวา โดยมีผูท่ีไดทําการศึกษาและการกําหนดกลยุทธเพื่อวางตําแหนง

ทางการแขงขันของธนาคารออมสิน( ธิตินันทน นิยมไทย และเอกชัย อภิศักดิ์กุล ,2551)จาก

การศึกษาการวิเคราะหเพื่อกําหนดกลยุทธการวางตําแหนงทางการแขงขันของธนาคารออมสิน

เปรียบเทียบระหวางธนาคารออมสินกับธนาคารพาณิชยช้ันนํา 4 ธนาคาร อันไดแก ธนาคาร

กรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย พบวาความสามารถในการ

แขงขันอยูในระดับตํ่า ไมวาจะพิจารณาจากสวนแบง การตลาดท้ังดานเงินฝากและดานสินเช่ือ 

ภาพลักษณขององคกรในสายตาของผูใชบริการ ทําใหธนาคารออมสินใหความสําคัญทางดานการ

สงเสริมการขายเพิ่มมากขึ้น เพื่อขยายสวนแบงการตลาดเพ่ิมจากเดิม โดยเร่ิมตนจากการพัฒนา

พนักงานใหมีความรูความชํานาญมากข้ึนเพื่อสามารถเปนผูชักชวนใหกลุมลูกคาซ้ือสลากออมสิน
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พิเศษเพิ่มมากข้ึนเพื่อพัฒนาสวนแบงการตลาดใหเพิ่มมากข้ึนกวาเดิม สามารถท่ีจะแขงขันกับ

ธนาคารช้ันนําอ่ืนๆได ลําดับสองคือ ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ คือ สามารถซ้ือสลากออมสิน

ไดท่ีธนาคารออมสินทุกสาขา เปนการปรับกลยุทธท่ีกอใหเกิดความสะดวกสลาบและความรวดเร็ว

ใหแกลูกคา ทําใหปจจัยนี้มีระดับนัยความสําคัญเปนลําดับรองลงมา 

ตารางท่ี 4.22 คาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับความสําคัญของปจจัยท้ัง 7 ดานท่ีมีอิทธิพล

ตอการตัดสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ 

ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสลากออมสิน

พิเศษ 

คาเฉล่ีย ระดับความสําคัญ ลําดับ

ความสําคัญ 

1. ปจจัยดานดานผลิตภัณฑ 3.53 มาก 5 

2. ปจจัยดานราคา 3.60 มาก 3 

3. ปจจัยดานสถานท่ี 3.39 มาก 6 

4. ปจจัยดานสงเสริมการขาย 3.74  มาก 1 

5. ปจจัยดานพนักงาน 3.58 มาก 4 

6. ปจจัยดานกายภาพและรูปแบบการใหบริการ 3.31 มาก 7 

7. ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 3.73 มาก 2 

ท่ีมา:จากการศึกษา 

 เม่ือพิจารณาแตละปจจัยท่ีมีคาเฉล่ียความสําคัญและระดับความสําคัญของแตละปจจัยท่ีมี

ผลตอการตัดสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ ไดผลการศึกษา ดังตอไปนี้ 

1. ปจจัยดานดานผลิตภัณฑ 

ผลการศึกษาระดับความสําคัญของปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ

สลากออมสินพิเศษพบวา ลําดับหนึ่งคือ ความม่ันคงและช่ือเสียงของธนาคารออมสิน มีความสําคัญ

ท่ีมีเฉล่ียเทากับ 3.99 ในระดับความสําคัญมาก ลําดับสองคือ ความสามารถคํ้าประกันการกูเงินได มี

ความสําคัญท่ีมีเฉล่ียเทากับ 3.67 ในระดับความสําคัญมาก ลําดับสามคือ ความสามารถไถถอนคืน

กอนกําหนดได มีความสําคัญท่ีมีเฉล่ียเทากับ 3.63 ในระดับความสําคัญมาก ลําดับส่ีคือ ความนาจะ
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เปนท่ีจะมีโอกาสถูกรางวัล มีความสําคัญท่ีมีเฉล่ียเทากับ 2.83 ในระดับความสําคัญปานกลาง ดัง

แสดงในตารางท่ี 4.23 

จะเห็นวา ระดับความสําคัญของปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสลาก

ออมสินพิเศษ คือ ความม่ันคงและช่ือเสียงของธนาคารออมสิน ซ่ึงแสดงไดถึงความเช่ือม่ันในการ

ลงทุนกับธนาคารออมสินของกลุมตัวอยางไดเปนอยางดี และการซ้ือสลากออมสินพิเศษสามารถ

นํามาคํ้าประกันเงินกูได ซ่ึงถือวาเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ 

ตารางท่ี 4.23 จํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับความสําคัญของปจจัย

ดานผลิตภัณฑท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ 

 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

ระดับความสําคัญ  

คาเฉล่ีย 

 

ความหมาย 

 

ลําดับ

ท่ี 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

1.1 ความมั่นคงและ
ช่ือเสียงของธนาคาร
ออมสิน 

144 
(40.0) 

102 
(28.3) 

82 
(22.8) 

32 
(8.9) 

0 
(0.0) 3.99 มาก 1 

1.2 ความนาจะเปนที่จะ

มีโอกาสถูกรางวัล 

43 

(11.9) 

52 

(14.4) 

98 

(27.2) 

133 

(36.9) 

34 

(9.4) 

 

2.83 ปานกลาง 4 

1.3 ความสามารถค้ํา
ประกันการกูเงินได 
 

87 

(24.2) 

142 

(39.4) 

75 

(20.8) 

38 

(10.6) 

18 

(5.0) 

 

3.67 มาก 2 

1.4 ความสามารถไถ

ถอนคืนกอนกําหนดได 

เปนตน 

69 

(19.2) 

132 

(36.7) 

 

114 

(31.7) 

45 

(12.5) 

0 

(0.0) 

 

3.63 มาก 3 

รวม 343 

(12.4) 

428 

(28.1) 

369 

(21.4) 

248 

(7.8) 

52 

(2.6) 
3.53 มาก  

หมายเหตุ: จํานวน หนอยเปน คน, ตัวเลขในวงเล็บคือคารอยละ 
ท่ีมา: จากการศึกษา 
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2. ปจจัยดานราคา 

ผลการศึกษาระดับความสําคัญของปจจัยดานราคาท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสลาก

ออมสินพิเศษพบวา ลําดับหนึ่งคือ ความเหมาะสมของจํานวนเงินท่ีถูกหักในกรณีถอนสลากกอนถึง

อายุครบกําหนด มีความสําคัญท่ีมีเฉล่ียเทากับ 3.76 ในระดับความสําคัญมาก ลําดับสองคือ 

ผลตอบแทนเม่ือถือสลากครบกําหนดมีคาเทากับ 2.75 บาทตอหนวย และ 10.50 บาทตอหนวย มี

ความสําคัญท่ีมีเฉล่ียเทากับ 3.65 ในระดับความสําคัญมาก ลําดับสามคือ สลากออมสินพิเศษราคา

หนวยละ 50 บาท และหนวยละ 100 บาท มีความสําคัญท่ีมีเฉล่ียเทากับ 3.58 ในระดับความสําคัญ

มาก ลําดับส่ีคือ ผลตอบแทนโดยรวมสูงกวาเม่ือเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 12 

เดือน มีความสําคัญท่ีมีเฉล่ียเทากับ 3.38 ในระดับความสําคัญปานกลาง ดังแสดงในตารางท่ี 4.24 

จะเห็นไดวาระดับความสําคัญของปจจัยดานราคาท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสลาก

ออมสินพิเศษ คือ ความเหมาะสมของจํานวนเงินท่ีถูกหักในกรณีถอนสลากกอนถึงอายุครบกําหนด 

และผลตอบแทนเม่ือถือสลากครบกําหนดมีคาเทากับ 2.75 บาทตอหนวย และ 10.50 บาทตอหนวย 

นั่นแสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางพึ่งพอใจกับจํานวนเงินท่ีถกหักและผลตอบแทนท่ีไดรับเม่ือครบ

ระยะเวลาไถถอนสลากออมสินพิเศษ 
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ตารางท่ี 4.24 จํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับความสําคัญของปจจัย

ดานราคาท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ 

 

ปจจัยดานราคา 

ระดับความสําคัญ  

คาเฉล่ีย 

 

ความหมาย 

 

ลําดับ

ท่ี 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

2.1 สลากออมสินพิเศษ

ราคาหนวยละ 50 บาท 

และหนวยละ 100 บาท 

98 
(27.2) 

113 
(31.4) 

78 
(21.7) 

43 
(11.9) 

28 
(7.8) 

3.58 มาก 3 

2.2 ผลตอบแทนเมื่อถือ

สลากครบกําหนดมีคา

เทากับ 2.75 บาทตอ

หนวย และ 10.50 บาท

ตอหนวย 

87 

(21.4) 

142 

(39.4) 

85 

(23.6) 

38 

(10.6) 

18 

(5.0) 
3.65 มาก 2 

2.3 ผลตอบแทนโดยรวม
สูงกวาเมื่อเปรียบเทียบ
กับอัตราดอกเบ้ียเงินฝาก
ประจํา 12 เดือน 

54 

(15.0) 

89 

(24.7) 

165 

(45.8) 

45 

(12.5) 

7 

(1.9) 
3.38 ปานกลาง 4 

2.4 ความเหมาะสมของ

จํานวนเงินที่ถูกหักใน

กรณีถอนสลากกอนถึง

อายุครบกําหนด เปนตน 

89 
(24.7) 

161 
(44.7) 

61 
(16.9) 

32 
(8.9) 

17 
(4.7) 

3.76 มาก 1 

รวม 318 

(16.8) 

505 

(22.8) 

389 

(18.5) 

158 

(9.3) 

70 

(4.6) 
3.60 มาก  

หมายเหตุ: จํานวน หนอยเปน คน, ตัวเลขในวงเล็บคือคารอยละ 
ท่ีมา: จากการศึกษา 
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3. ปจจัยดานสถานท่ี 

ผลการศึกษาระดับความสําคัญของปจจัยดานสถานท่ีท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสลาก

ออมสินพิเศษพบวา ลําดับหนึ่งคือ สามารถซ้ือสลากออมสินไดท่ีธนาคารออมสินทุกสาขา มี

ความสําคัญท่ีมีเฉล่ียเทากับ 3.99 ในระดับความสําคัญมาก ลําดับสองคือ การรับรางวัลผูฝาก

สามารถขอรับรางวัลไดท่ีสาขาใดก็ไดท่ัวประเทศ  มีความสําคัญท่ีมีเฉล่ียเทากับ 3.83 ในระดับ

ความสําคัญมาก  ลําดับสามคือ  ความการซื้อสลากออมสินพิเศษโดยผานระบบ  Internet มี

ความสําคัญท่ีมีเฉล่ียเทากับ 2.98 ในระดับความสําคัญปานกลาง ลําดับส่ีคือ การรับรางวัลสลากออม

สินพิเศษสามารถโอนเงินรางวัลเขาบัญชีเงินฝากประเภทตางๆ มีความสําคัญท่ีมีเฉล่ียเทากับ 2.76 

ในระดับความสําคัญปานกลาง ดังแสดงในตารางท่ี 4.25 

จะเห็นไดวาระดับความสําคัญของปจจัยดานสถานท่ีท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสลาก

ออมสินพิเศษ คือ สามารถซ้ือสลากออมสินไดท่ีธนาคารออมสินทุกสาขากอใหเกิดความสะดวกใน

การซ้ือสลากออมสินพิเศษในแตละครั้ง และการรับรางวัล ผูฝากสามารถขอรับรางวัลไดท่ีสาขาใดก็

ไดท่ัวประเทศ 
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ตารางท่ี 4.25  จํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับความสําคัญของปจจัย

ดานสถานท่ีท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ 

 

ปจจัยดานสถานท่ี 

ระดับความสําคัญ  

คาเฉล่ีย 

 

ความหมาย 

 

ลําดับ

ท่ี 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

3.1 สามารถซ้ือสลาก
ออมสินไดท่ีธนาคาร
ออมสินทุกสาขา 

105 
(29.2) 

178 
(49.4) 

65 
(18.1) 

12 
(3.3) 

0 
(0.0) 

3.99 มาก 1 

3.2 การซ้ือสลากออม

สินพิเศษโดยผานระบบ 

Internet  

89 

(24.7) 

151 

(41.9) 

61 

(16.9) 

32 

(8.9) 

27 

(7.5) 
2.98 มาก 3 

3.3 การรับรางวัล ผูฝาก
สามารถขอรับรางวัลได
ท่ีสาขาใดก็ไดท่ัว
ประเทศ 

112 

(31.1) 

147 

(40.8) 

45 

(12.5) 

38 

(10.6) 

18 

(5.0) 
3.83 มาก 2 

3.4 การรับรางวัลสลาก

ออมสินพิเศษสามารถ

โอนเงินรางวัลเขาบัญชี

เงินฝากประเภทตางๆ 

66 

(18.3) 

75 

(20.8) 

165 

(45.8) 

47 

(13.1) 

7 

(1.9) 
2.76 ปานกลาง 4 

รวม 372 

(25.8) 

551 

(38.2) 

336 

(23.3) 

129 

(8.9) 

52 

(4.8) 
3.39 มาก  

หมายเหตุ: จํานวน หนอยเปน คน, ตัวเลขในวงเล็บคือคารอยละ 
ท่ีมา: จากการศึกษา 
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4. ปจจัยดานสงเสริมการขาย 

ผลการศึกษาระดับความสําคัญของปจจัยดานสงเสริมการขายท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

ซ้ือสลากออมสินพิเศษพบวา ลําดับหนึ่งคือ พนักงานออมสินเปนผูชักชวนใหซ้ือสลากออมสิน

พิเศษ มีความสําคัญท่ีมีเฉล่ียเทากับ 4.04 ในระดับความสําคัญมาก ลําดับสองคือ การโฆษณาสลาก

ออมสินพิเศษผานส่ือตางๆ มีความสําคัญท่ีมีเฉล่ียเทากับ 3.83 ในระดับความสําคัญมาก ลําดับสาม

คือ การแจกของขวัญพิเศษเม่ือซ้ือสลากออมสิน มีความสําคัญท่ีมีเฉล่ียเทากับ 3.68 ในระดับ

ความสําคัญมาก ลําดับส่ีคือ ออกบูธเพื่อแสดงผลิตภัณฑของธนาคารออม มีความสําคัญท่ีมีเฉล่ีย

เทากับ 3.41 ในระดับความสําคัญปานกลาง ดังแสดงในตารางท่ี 4.26 

จะเห็นไดวาระดับความสําคัญของปจจัยดานสงเสริมการขายที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

ซ้ือสลากออมสินพิเศษ คือ พนักงานออมสินเปนผูชักชวนใหซ้ือสลากออมสินพิเศษ เนื่องจากกลุม

ตัวอยางท้ังหมดเปนลูกคาของธนาคารออมสินแตเดิม ทําใหพนักงานสามารถเชิญชวนไดงาย และ

การโฆษณาสลากออมสินพิเศษผานส่ือตางๆ อาทิเชน โทรทัศน ปายประกาศตางๆ ทําใหกลุม

ตัวอยางเห็นไดชัดเจน โฆษณาเชิญชวนใหลงทุนทางดานสลากออมสินพิเศษ 
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ตารางท่ี 4.26  จํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับความสําคัญของปจจัย

ดานสงเสริมการขายท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ 

 

ปจจัยดานดาน

สงเสริม 

การขาย 

ระดับความสําคัญ  

คาเฉล่ีย 

 

ความหมาย 

 

ลําดับ

ท่ี 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

4.1 พนักงานออมสิน
เปนผูชักชวนใหซ้ือ
สลากออมสินพิเศษ 

135 

(37.5) 

128 

(35.6) 

61 

(16.9) 

32 

(8.9) 

4 

(1.1) 
4.04 มาก 1 

4.2 การโฆษณาสลาก
ออมสินพิเศษผานส่ือ
ตางๆ 

62 

(17.2) 

193 

(53.6) 

97 

(26.9) 

8 

(2.2) 

0 

(0.0) 
3.83 มาก 2 

4.3 การแจกของขวัญ
พิเศษเม่ือซ้ือสลาก
ออมสิน 

44 

(12.2) 

78 

(21.7) 

95 

(26.4) 

114 

(31.7) 

29 

(8.1) 
3.68 มาก 3 

4.4 ออกบูธเพื่อแสดง
ผลิตภัณฑของธนาคาร
ออม 

22 

(6.1) 

51 

(14.2) 

148 

(41.1) 

96 

(26.7) 

43 

(11.9) 
3.41 ปานกลาง 4 

รวม 263 

(18.3) 

450 

(31.3) 

401 

(27.8) 

250 

(17.4) 

76 

(7.0) 
3.74 มาก  

หมายเหตุ: จํานวน หนอยเปน คน, ตัวเลขในวงเล็บคือคารอยละ 
ท่ีมา: จากการศึกษา 
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5. ปจจัยดานพนักงาน 

ผลการศึกษาระดับความสําคัญของปจจัยดานสงเสริมการขายท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

ซ้ือสลากออมสินพิเศษพบวา ลําดับหนึ่งคือ พนักงานสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับสลากออมสินไดเปน

อยางดี มีความสําคัญท่ีมีเฉล่ียเทากับ 4.00 ในระดับความสําคัญมาก ลําดับสองคือ เอกสารประกอบ

ท่ีใชในการซ้ือสลากออมสินพิเศษมีเพียงสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน มีความสําคัญท่ีมีเฉล่ีย

เทากับ 3.95 ในระดับความสําคัญมาก ลําดับสามคือ มีพนักงานใหบริการสอบถามดานรางวัลสลาก

ออมสิน มีความสําคัญท่ีมีเฉล่ียเทากับ 3.27 ในระดับความสําคัญปานกลาง ลําดับส่ีคือ ไดรับความ

สะดวกและรวดเร็วในการซ้ือสลากออมสินพิเศษ  มีความสําคัญท่ีมีเฉล่ียเทากับ 3.09 ในระดับ

ความสําคัญปานกลาง ดังแสดงในตารางท่ี 4.27 

จะเห็นไดวาระดับความสําคัญของปจจัยดานพนักงานท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ

สลากออมสินพิเศษ ไดแก พนักงานสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับสลากออมสินไดเปนอยางดี ทําให

กลุมตัวอยางมีความมั่นใจและเชื่อม่ันในการลงทุนดานสลากออมสินมากข้ึน และเอกสารประกอบ

ท่ีใชในการซ้ือสลากออมสินพิเศษมีเพียงสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ทําใหงายตอการซ้ือในแต

ละคร้ังและไมกอใหเกิดความยุงยากในการซ้ือสลากออมสินพิเศษ 
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ตารางท่ี 4.27  จํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับความสําคัญของปจจัย

ดานสงเสริมการขายท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ 

 

ปจจัยดานดาน

พนักงาน 

ระดับความสําคัญ  

คาเฉล่ีย 

 

ความหมาย 

 

ลําดับ

ท่ี 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

5.1 พนักงานสามารถ

ใหขอมูลเกีย่วกับสลาก

ออมสินไดเปนอยางด ี

98 

(27.2) 

187 

(51.9) 

54 

(15.0) 

19 

(5.3) 

2 

(0.6) 
4.00 มาก 1 

5.2 ไดรับความสะดวก

และรวดเร็วในการซ้ือ

สลากออมสินพิเศษ 

43 

(11.9) 

54 

(15.0) 

163 

(45.3) 

93 

(25.8) 

7 

(1.9) 
3.09 ปานกลาง 4 

5.3 มีพนักงาน

ใหบริการสอบถามดาน

รางวัลสลากออมสิน 

44 

(12.2) 

123 

(34.2) 

94 

(26.1) 

83 

(23.1) 

16 

(4.4) 
3.27 ปานกลาง 3 

5.4 เอกสารประกอบท่ี

ใชในการซ้ือสลากออม

สินพิเศษมีเพยีงสําเนา

บัตรประจําตัว

ประชาชน  

99 

(27.5) 

177 

(49.2) 

52 

(14.4) 

32 

(8.9) 

0 

(0.0) 
3.95 มาก 2 

รวม 284 

(19.7) 

541 

(37.6) 

363 

(25.5) 

227 

(15.7) 

25 

(2.3) 
3.58 มาก  

หมายเหตุ: จํานวน หนอยเปน คน, ตัวเลขในวงเล็บคือคารอยละ 
ท่ีมา: จากการศึกษา 
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6. ปจจัยดานกายภาพและรูปแบบการใหบริการ 

ผลการศึกษาระดับความสําคัญของปจจัยดานกายภาพและรูปแบบการใหบริการที่มี

อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษพบวา ลําดับหนึ่งคือ รูปแบบสลากสวยงามมีการ

ปรับเปล่ียนอยูเสมอ มีความสําคัญท่ีมีเฉล่ียเทากับ 3.58 ในระดับความสําคัญมาก ลําดับสองคือ 

ภายในสาขามีเคานเตอรบริการเพียงพอสะดวกสําหรับบริการลูกคา มีความสําคัญท่ีมีเฉล่ียเทากับ 

3.50 ในระดับความสําคัญมาก  ลําดับสามคือ  ภายในสาขามีอุปกรณเคร่ืองมือท่ีทันสมัย  มี

ความสําคัญท่ีมีเฉล่ียเทากับ 3.10 ในระดับความสําคัญปานกลาง ลําดับส่ีคือ มีการจัดงานสลากออม

สินสัญจรตามภูมิภาคตางๆ มีความสําคัญท่ีมีเฉล่ียเทากับ 3.05 ในระดับความสําคัญปานกลาง ดัง

แสดงในตารางท่ี 4.28 

จะเห็นไดวาระดับความสําคัญของปจจัยดานกายภาพและรูปแบบการใหบริการที่มีอิทธิพล

ตอการตัดสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ ไดแก รูปแบบสลากสวยงามมีการปรับเปล่ียนอยูเสมอ 

สามารถดึงดูดความสนใจใหกลุมตัวอยางไดเปนอยางดี ทําใหกลุมตัวอยางอยากซ้ือเก็บไวเปนท่ี

ระลึกในการออกสลากในแตละคร้ัง และภายในสาขามีเคานเตอรบริการเพียงพอสะดวกสําหรับ

บริการลูกคา ทําใหเกิดความรวดเร็วในการใชบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

ตารางท่ี 4.28  จํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับความสําคัญของปจจัย

ดานกายภาพและรูปแบบการใหบริการท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ 

 

ปจจัยดานดานกายภาพ

และรูปแบบการ

ใหบริการ 

ระดับความสําคัญ  

คาเฉล่ีย 

 

ความหมาย 

 

ลําดับ

ท่ี 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

6.1 รูปแบบสลาก

สวยงามมีการ

ปรับเปล่ียนอยูเสมอ 

73 

(20.3) 

134 

(37.2) 

96 

(26.7) 

44 

(12.2) 

13 

(3.6) 
3.58 มาก 1 

6.2  ภายในสาขามี

เคานเตอรบริการ

เพียงพอสะดวกสําหรับ

บริการลูกคา 

89 

(24.7) 

97 

(25.9) 

91 

(25.3) 

71 

(19.7) 

12 

(3.3) 
3.50 มาก 2 

6.3 ภายในสาขามี

อุปกรณเคร่ืองมือท่ี

ทันสมัย 

41 

(11.4) 

76 

(21.1) 

138 

(38.3) 

89 

(24.7) 

16 

(4.4) 
3.10 ปานกลาง 3 

6.4 มีการจัดงานสลาก

ออมสินสัญจรตาม

ภูมิภาคตางๆ 

31 

(8.6) 

51 

(14.2) 

186 

(51.7) 

88 

(24.4) 

4 

(1.1) 
3.05 ปานกลาง 4 

รวม 234 

(16.3) 

358 

(24.6) 

511 

(35.5) 

292 

(20.3) 

45 

(3.1) 
3.31 มาก  

หมายเหตุ: จํานวน หนอยเปน คน, ตัวเลขในวงเล็บคือคารอยละ 
ท่ีมา: จากการศึกษา 
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7. ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 

ผลการศึกษาระดับความสําคัญของปจจัยดานกระบวนการใหบริการที่มีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษพบวา ลําดับหนึ่งคือ สามารถซ้ือสลากออมสินไดท่ีธนาคารออมสิน

ทุกสาขา มีความสําคัญท่ีมีเฉล่ียเทากับ 3.81 ในระดับความสําคัญมาก ลําดับสองคือ ชองทางการ

บริการมีหลากหลาย มีความสําคัญท่ีมีเฉล่ียเทากับ 3.77 ในระดับความสําคัญมาก ลําดับสามคือ การ

ปฏิบัติงานท่ีกอใหเกิดความพึงพอใจแกลูกคาท่ีซ้ือสลากออมสิน มีความสําคัญท่ีมีเฉล่ียเทากับ 3.51 

ในระดับความสําคัญมาก ลําดับส่ีคือ ความรวดเร็วในการใหบริการ มีความสําคัญท่ีมีเฉล่ียเทากับ 

3.21 ในระดับความสําคัญปานกลาง ลําดับท่ีหาคือ พนักงานมีความรูความสามารถและ ความ

ชํานาญ เปนตน มีความสําคัญท่ีมีเฉล่ียเทากับ 3.19 ในระดับความสําคัญปานกลาง ลําดับท่ีหกคือ 

การใหบริการไมเกิดขอผิดพลาด มีความสําคัญท่ีมีเฉล่ียเทากับ 3.16 ในระดับความสําคัญปานกลาง 

ลําดับท่ีเจ็ดคือ จํานวนพนักงานท่ีใหบริการมีเพียงพอ มีความสําคัญท่ีมีเฉล่ียเทากับ 3.09 ในระดับ

ความสําคัญปานกลาง  ดังแสดงในตารางท่ี 4.29 

จะเห็นไดวาระดับความสําคัญของปจจัยดานกระบวนการใหบริการที่มีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ ไดแก  สามารถซ้ือสลากออมสินไดท่ีธนาคารออมสินทุกสาขา ถือ

เปนการบริการของธนาคารออมสินท่ีทําใหลูกคาเกิดความสะดวกสบายในการซ้ือสลากออมสิน

พิเศษ และชองทางการบริการมีหลากหลาย เกิดความรวดเร็วในการซ้ือสลากออมสินพิเศษในแตละ

คร้ัง 
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ตารางท่ี 4.29  จํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับความสําคัญของปจจัย
ดานกายภาพและรูปแบบการใหบริการท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ 

 

ปจจัยดานดาน

กระบวนการใหบริการ 

ระดับความสําคัญ  

คาเฉล่ีย 

 

ความหมาย 

 

ลําดับ

ท่ี 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

7.1 จํานวนพนกังานท่ี
ใหบริการมีเพยีงพอ 

45 
(12.5) 

80 
(22.2) 

119 
(33.1) 

93 
(25.8) 

23 
(6.4) 

3.09 ปานกลาง 7 

7.2  สามารถซ้ือสลาก
ออมสินไดท่ีธนาคาร
ออมสินทุกสาขา 

31 

(8.6) 

60 

(16.7) 

56 

(15.6) 

129 

(35.8) 

84 

(23.3) 
3.81 มาก 1 

7.3 พนักงานมีความรู
ความสามารถและ 
ความชํานาญ เปนตน 

42 

(11.7) 

92 

(25.6) 

138 

(38.3) 

70 

(19.4) 

18 

(5.0) 
3.19 ปานกลาง 5 

7.4 ความรวดเร็วใน
การใหบริการ 

49 

(13.6) 

69 

(19.2) 

143 

(39.7) 

89 

(24.7) 

10 

(2.8) 
3.21 ปานกลาง 4 

7.5 การใหบริการไม
เกิดขอผิดพลาด 

66 

(18.3) 

78 

(21.7) 

97 

(26.9) 

84 

(23.3) 

35 

(9.7) 
3.46 ปานกลาง 6 

7.6 ชองทางการ
บริการมีหลากหลาย 

89 
(24.7) 

104 
(28.9) 

96 
(26.7) 

64 
(17.8) 

7 
(1.9) 

3.77 มาก 2 

7.7 การปฏิบัติงานท่ี
กอใหเกิดความพึง
พอใจแกลูกคาท่ีซ้ือ
สลากออมสิน เปนตน 

54 

(15.0) 

110 

(30.6) 

104 

(28.9) 

76 

(21.1) 

16 

(4.4) 
3.51 มาก 3 

รวม 225 
(14.9) 

372 
(24.6) 

475 
(29.1) 

316 
(23.9) 

52 
(7.4) 

3.73 มาก  

หมายเหตุ: จํานวน หนอยเปน คน, ตัวเลขในวงเล็บคือคารอยละ 
ท่ีมา: จากการศึกษา 
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4.3 วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล กับปจจัยการซ้ือสลากออมสิน

พิเศษของลูกคาธนาคารออมสินอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

เปนการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลกับปจจัยการซ้ือสลาก

ออมสินพิเศษของกลุมตัวอยางท้ังหมด  จํานวน 360 ตัวอยาง โดยทําการวิเคราะหระหวางปจจัยที่มี

ผลตอการซ้ือสลากออมสินท้ัง 7 ดานและปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลซ่ึงประกอบไปดวย เพศ 

สถานะภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน ซ่ึงจะทําการทดสอบโดยใชวิธี

ทดสอบไค – สแควร (Chi-square Test) 

จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือสลากออมสินพิเศษ 

กับ เพศ คาท่ีคํานวณได 2 เทากับ 35.380 คา (Sig) เทากับ 0.0175  มีระดับนัยสําคัญนอยกวาระดับ

นัยสําคัญท่ี 0.05 ดังนั้นแสดงวา เพศท่ีแตกตางกันมีอิสระตอปจจัยการเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษ

ของลูกคาไมแตกตางกัน นั่นคือไมวาจะเปนเพศชายหรือเพศหญิงมีความสัมพันธกับปจจัยในการ

ตัดสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ ดังแสดงในตาราง 4.30 

จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือสลากออมสินพิเศษ 
กับ ระดับการศึกษาสูงสุด คาท่ีคํานวณได 2 เทากับ 65.672 คา (Sig) เทากับ 0.0292 มีระดับ
นัยสําคัญนอยกวาระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 แสดงใหเห็นวาระดับการศึกษาสูงสุดท่ีแตกตางกันมีอิสระ
ตอปจจัยการเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของลูกคาไมแตกตางกัน 

จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือสลากออมสินพิเศษ 
กับ สถานะภาพ คาท่ีคํานวณได 2 เทากับ 86.453 คา (Sig) เทากับ 0.0924 มีระดับนัยสําคัญนอย
กวาระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 สถานภาพท่ีแตกตางกันมีอิสระตอปจจัยการเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษ
ของลูกคาแตกตางกัน สถานภาพของกลุมตัวอยางแตละสถานะภาพมีอิทธิพลท่ีแตกตางกันตอปจจัย
ในการซื้อสลากออมสิน สถานะภาพโสดจะซ้ือสลากออมสินมากท่ีสุดเนื่องจากการดําเนินชีวิตใน
แตละสถานภาพแตกตางกัน 

จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือสลากออมสินพิเศษ 

กับ อาชีพ คาท่ีคํานวณได 2 เทากับ 74.036 คา (Sig) เทากับ 0.0526   มีระดับนัยสําคัญนอยกวา

ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 อาชีพท่ีแตกตางกันมีอิสระตอปจจัยการเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของ

ลูกคาแตกตางกัน นั่นคืออาชีพที่มีรายไดประจําไดแก ขาราชการ รัฐวิสาหกิจ มีโอกาสท่ีจะซ้ือสลาก

ออมสินพิเศษมากกวาอาชีพอ่ืนๆ 
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จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือสลากออมสินพิเศษ 
กับ รายไดเฉล่ียตอเดือน คาท่ีคํานวณได 2 เทากับ 83.842 คา (Sig) เทากับ 0.0718  มีระดับ
นัยสําคัญนอยกวาระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 รายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกันมีอิสระตอปจจัยการ
เลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของลูกคาแตกตางกัน นั่นคือ รายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีมากกวา 10,000 จะ
มีโอกาสที่จะตัดสินใจซ้ือสลากออมสินมากกวาระดับรายไดอ่ืนๆ 

จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลและปจจัยท่ีมีผลตอ

การซ้ือสลากออมสินพิเศษโดยการทดสอบ ไค – สแควร (Chi-square Test) พบวา ปจจัยพื้นฐาน

สวนบุคคลท่ีมีความสัมพันธกับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือสลากออมสินคือ สถานภาพ อาชีพ และ

รายไดเฉล่ียตอเดือน โดยแสดงใหเห็นวา สถานภาพ อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน ท่ีแตกตางกันมี

ผลตอการเลือกซ้ือสลากออมสิน เนื่องจากแตละอาชีพมีรายไดท่ีตางกันสงผลใหกลุมท่ีมีรายได

ประจําเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษมากกวา ดังจะเห็นไดจากการสํารวจในสวนท่ี 1 พบวา อาชีพท่ี

ซ้ือสลากออมสินมากท่ีสุดคือ ขาราชการ รัฐวิสาหกิจ เนื่องจากกลุมอาชีพนี้มีรายไดประจํา สามารถ

คํานวณมูลคาท่ีจะซ้ือสลากออมสินพิเศษไดแนนอน และรายไดเฉล่ียตอเดือนของกลุมตัวอยางมี

รายไดเฉล่ีตอเดือนต้ังแต 10,000-20,000 บาท มากท่ีสุด จากการสํารวจการออมเงินในแตละเดือน

ของกลุมตัวอยางจะเก็บออมจากจํานวนท่ีเหลือซ่ึงไมไดกําหนดแนนอน หากในแตละเดือนกลุม

ตัวอยางมีรายไดเฉล่ียตอเดือนนอย จะทําใหไมสามารถเก็บออมเงินได ทําใหไมสามารถออมเงินกับ

สลากออมสินพิ เศษได  และสถานะภาพ  กลุมตัวอยางสวนมากมีสถานะภาพโสด  และมี

ความสัมพันธกับปจจัยในการเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษ จากการสํารวจกลุมตัวอยางท่ีมี

สถานะภาพโสด มักจะตองการออมเงินและตองการเสียงโชค ซ่ึงมีความสัมพันธกับปจจัยดาน

ผลิตภัณฑ ในดานของสลากออมสินท่ีมีการเสียงโชคเพ่ือลุนรางวัลท่ีมีมูลคาสูง สําหรับ เพศและอายุ 

ท่ีอิสระตอกันกับปจจัยการเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของลูกคาไมแตกตางกัน เนื่องจากเพศและ

อายุไมมีความสัมพันธกับปจจัยการเลือกซ้ือสลากออมสิน 
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ตารางท่ี 4.30 วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลและปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ

ซ้ือสลากออมสินพิเศษ 

ขอมูลสวนบุคคล 
กลุมตัวอยาง 

2 
ระดับ

นัยสําคัญ จํานวน(คน) รอยละ 

เพศ 

 ชาย 

 หญิง 

รวม 

 

151 

209 

360 

 

(41.94) 

(58.06) 

100 

35.380  0.0175 * 

สถานะภาพ 

 โสด 

 สมรส/อยูดวยกัน 

 หยา/หมาย 

รวม 

 

178 

145 

37 

360 

 

(49.44) 

(40.28) 

(10.28) 

100 

86.453 0.0924 

ระดับการศึกษาสูงสุด 

    ต่ํากวาปริญญาตรี 

    ปริญญาตรี 

    สูงกวาปริญญาตรี 

รวม 

 

127 

192 

41 

360 

 

(35.28) 

(53.33) 

(11.39) 

100 

65.672 0.0292 * 
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ตารางท่ี 4.30 (ตอ) 

ขอมูลสวนบุคคล 
กลุมตัวอยาง 

2 
ระดับ

นัยสําคัญ จํานวน(คน) รอยละ 

อาชีพ 

    นักเรียน/นกัศึกษา 

     ขาราชการ/รัฐวิสาหกจิ 

    พนักงานบริษัท/หางราน 

    วิชาชีพอิสระ 

    กิจการสวนตัว/คาขาย 

    รับจางอิสระ/คนงาน/
ลูกจาง 

   เกษตรกรรม                       

   พอบาน/แมบาน 

   อ่ืน ๆ 

รวม 

 

21 

102 

56 

30 

87 

23 

 
14 

19 

8 

360 

 

(5.83) 

(28.33) 

(15.56) 

(8.33) 

(24.17) 

(6.39) 

 
(3.89) 

(5.28) 

(2.22) 

100 

74.036 0.0526 
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ตารางท่ี 4.30 (ตอ) 

ขอมูลสวนบุคคล กลุมตัวอยาง 
2 

ระดับ
นัยสําคัญ จํานวน(คน) รอยละ 

รายไดเฉล่ียตอเดือน 
ไมเกิน 10,000 บาท 

 
10,001 – 20,000 บาท 

 
20,001 – 30,000 บาท 

 
30,001 – 40,000 บาท 

 
40,001 – 50,000 บาท 

 
50,001 – 60,000 บาท 

 
60,001 บาทข้ึนไป 

 
รวม 

 
42 
 

134 
 

75 
 

57 
 

31 
 

14 
 
7 
 

360 

 
(11.67) 

 
(37.22) 

 
(20.83) 

 
(15.83) 

 
(8.61) 

 
(3.89) 

 
(1.94) 

 

100 

 

83.842 
 

0.0718 

หมายเหตุ: จํานวน หนวยเปน คน, ตัวเลขในวงเล็บคือคารอยละ 
 :* ความเช่ือม่ัน ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 
ท่ีมา: จากการศึกษา 
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4.4 มูลคาปจจุบัน 

 จากการศึกษาพบวามูลคาของกลุมตัวอยางเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษท่ีมีมูลคาตั้งแต 

10,001-20,000  บาท มากท่ีสุดและมีประเภทในการเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษ 3 ป มากท่ีสุด ซ่ึง

สลากออมสินพิเศษราคาหนวยละ 50 บาท และผลตอบแทนเม่ือถือสลากครบกําหนดมีคาเทากับ 

2.75 บาทตอหนวย เมื่อนํามูลคาดังกลาวมาคํานวณหามูลคาปจจุบันไดดังนี้ 

 1
t

t

V
PV

r



 

PV  =  มูลคาปจจุบัน ( Present  value ) 

   Vt     =   มูลคาในปท่ี t 

    r    =    อัตราคิดลด  แสดงการลดคาของอนาคต 

 

 จากการสํารวจพบวากลุมตัวอยางซ้ือสลากออมสินมากท่ีสุดท่ีมูลคา 10,000-20,000 บาท 

เม่ือนํามาคิดมูลคาปจจุบัน มูลคาในปท่ี 3 (V3)  เทากับ 10,000 บาท อัตราคิดลด  ( r )  เทากับ 0.0275  

(หรือ 2.75%)  จะได   ,

.
   ไดมูลคาปจจุบันเทากับ 9,218.38 บาท ซ่ึงหมายความ

วา มูลคาสลากออมสินพิเศษ 10,000 บาท ในปท่ี 3 จะมีมูลคาปจจุบันเทากับ 9,218.38 บาท และ

ผลตอบแทนท่ีจะไดรับเม่ือถือสลากครบระยะเวลา 3 ป จะไดรับเงินท้ังส้ิน 10,275 บาท แตเม่ือกลุม

ตัวอยางไถถอนกอนครบกําหนดเวลา 3 ป จะไดรับอัตราดอกเบ้ียในปท่ี 1,2 เทากับ 0.50 และ 1.125 

ตามลําดับ เม่ือกลุมตัวอยางซ้ือสลากในมูลคาอ่ืน จะมีมูลคาปจจุบันและผลตอบแทน ดังแสดงใน

ตารางท่ี 4.31 

  จากการคํานวณมูลคาปจจุบัน พบวา ถากลุมตัวอยางซ้ือสลากออมสินพิเศษมูลคานอยจะ

ไดรับผลตอบแทนนอย ไมคุมกับการลงทุน ทําใหกลุมตัวอยางไมกลับมาซ้ือสลากออมสินเชนเดิม
เม่ือครบระยะเวลาไถถอน ดังนั้นนักลงทุนควรซ้ือสลากออมสินพิเศษในจํานวนหนวยท่ีเพิ่มข้ึน 

เพื่อท่ีจะไดรับผลตอบแทนท่ีมากข้ึน เพื่อจะไดกลับมาลงทุนกับสลากออมสินเชนเดิม 
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ตาราง 4.31 แสดงมูลคาปจจุบันและผลตอบแทนเม่ือซ้ือสลากออมสินประเภท 3 ป 

มูลคาของ
สลากออมสิน 

(บาท) 

มูลคาปจจุบัน 
ณ ปท่ี 1 
(บาท) 

มูลคาปจจุบัน 
ณ ปท่ี 2 
(บาท) 

มูลคาปจจุบัน 
ณ ปท่ี 3 
(บาท) 

ผลตอบแทน 
ณ ปท่ี 1 
(บาท) 

ผลตอบแทน 
ณ ปท่ี 2 
(บาท) 

ผลตอบแทน 
ณ ปท่ี 3 
(บาท) 

5,000 4,975 4,889 4,609 5,025 5,056 5,138 
10,000 9,950 9,779 9,218 10,050 10,113 10,275 
20,000 19,900 19,557 18,437 20,100 20,225 20,550 
30,000 29,851 29,336 27,655 30,150 30,338 30,825 
40,000 39,801 39,115 36,874 40,200 40,450 41,100 
50,000 49,751 48,894 46,092 50,250 50,563 51,375 
60,000 59,701 58,672 55,310 60,300 60,675 61,650 
70,000 69,652 68,451 64,529 70,350 70,788 71,925 
80,000 79,602 78,230 73,747 80,400 80,900 82,200 
90,000 89,552 88,009 82,965 90,450 91,013 92,475 
100,000 99,502 97,787 92,184 100,500 101,125 102,750 

 

จากการสํารวจประเภทในการเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษ 5 ป มากท่ีสุด ซ่ึงสลากออมสิน

พิเศษราคาหนวยละ 100 บาท และผลตอบแทนเม่ือถือสลากครบกําหนดมีคาเทากับ 10.50 บาทตอ

หนวย เม่ือนํามูลคาดังกลาวมาคํานวณหามูลคาปจจุบันไดดังนี้ 

 1
t

t

V
PV

r



 

PV  =  มูลคาปจจุบัน ( Present  value ) 

   Vt     =   มูลคาในปท่ี t 

    r    =    อัตราคิดลด  แสดงการลดคาของอนาคต 

 

 จากการสํารวจพบวากลุมตัวอยางซ้ือสลากออมสินมากท่ีสุดท่ีมูลคา 10,000-20,000 บาท 

เม่ือนํามาคิดมูลคาปจจุบัน มูลคาในปท่ี 5 (V5)  เทากับ 10,000 บาท อัตราคิดลด  ( r )  เทากับ 0.105 
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  (หรือ 10.50%) จะได    
,

.
  ไดมูลคาปจจุบันเทากับ 6,070.00 บาท ซ่ึง

หมายความวา มูลคาสลากออมสินพิเศษ 10,000 บาท ในปท่ี 5 จะมีมูลคาปจจุบันเทากับ 6,070.00 

บาท และผลตอบแทนท่ีจะไดรับเม่ือถือสลากครบระยะเวลา 3 ป จะไดรับเงินท้ังส้ิน 11,050 บาท แต

เม่ือกลุมตัวอยางไถถอนกอนครบกําหนดเวลา 5 ป จะไดรับอัตราดอกเบ้ียในปท่ี 1,2,3,4 เทากับ 

1.40, 2.85, 4.75 และ 8.00 ตามลําดับ เม่ือกลุมตัวอยางซ้ือสลากในมูลคาอ่ืน จะมีมูลคาปจจุบันและ

ผลตอบแทน ดังแสดงในตารางท่ีเม่ือกลุมตัวอยางซ้ือสลากในมูลคาอ่ืน มีมูลคาปจจุบัน ดังแสดงใน

ตารางท่ี 4.32 และ 4.33 

ตาราง 4.32 แสดงมูลคาปจจุบันเม่ือซ้ือสลากออมสินประเภท 5 ป 

มูลคาของสลาก
ออมสิน 
(บาท) 

มูลคาปจจุบัน 
ณ ปท่ี 1 
(บาท) 

มูลคาปจจุบัน 
ณ ปท่ี 2 
(บาท) 

มูลคาปจจุบัน 
ณ ปท่ี 3 
(บาท) 

มูลคาปจจุบัน 
ณ ปท่ี 4 
(บาท) 

มูลคาปจจุบัน 
ณ ปท่ี 5 
(บาท) 

5,000 4,931 4,727 4,350 3,675 3,035 

10,000 9,862 9,453 8,700 7,350 6,070 

20,000 19,724 18,907 17,401 14,701 12,140 

30,000 29,586 28,360 26,101 22,051 18,210 

40,000 39,448 37,814 34,801 29,401 24,280 

50,000 49,310 47,267 43,502 36,751 30,350 

60,000 59,172 56,721 52,202 44,102 36,420 

70,000 69,034 66,174 60,903 51,452 42,490 

80,000 78,895 75,628 69,603 58,802 48,560 

90,000 88,757 85,081 78,303 66,153 54,630 

100,000 98,619 94,535 87,004 73,503 60,700 
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ตาราง 4.33 แสดงผลตอบแทนเม่ือซ้ือสลากออมสินประเภท 5 ป 

มูลคาของสลาก
ออมสิน 
(บาท) 

ผลตอบแทน     
ณ ปท่ี 1 
(บาท) 

ผลตอบแทน    
ณ ปท่ี 2 
(บาท) 

ผลตอบแทน   
ณ ปท่ี 3 
(บาท) 

ผลตอบแทน  
ณ ปท่ี 4 
(บาท) 

ผลตอบแทน  
ณ ปท่ี 5 
(บาท) 

5,000 5,070 5,143 5,238 5,400 5,525 

10,000 10,140 10,285 10,475 10,800 11,050 

20,000 20,280 20,570 20,950 21,600 22,100 

30,000 30,420 30,855 31,425 32,400 33,150 

40,000 40,560 41,140 41,900 43,200 44,200 

50,000 50,700 51,425 52,375 54,000 55,250 

60,000 60,840 61,710 62,850 64,800 66,300 

70,000 70,980 71,995 73,325 75,600 77,350 

80,000 81,120 82,280 83,800 86,400 88,400 

90,000 91,260 92,565 94,275 97,200 99,450 

100,000 101,400 102,850 104,750 108,000 110,500 

 

 จากการศึกษามูลคาปจจุบันและผลตอบแทน พบวา มูลคาในปจจุบันของสลากออมสิน

ประเภท 3 ป มีมูลคามากกวา สลากออมสินพิเศษประเภท 5 ป เม่ือซ้ือในมูลคาเทากัน ตามอัตรา

ดอกเบ้ียท่ีกําหนดไวขางตน และผลตอบแทนท่ีไดรับจะมีมูลคามากก็ตอเมือซ้ือสลากออมสินพิเศษ

ในจํานวนหนวยท่ีมาก เพื่อใหรับผลตอบแทนท่ีเพิ่มข้ึน 

 

 

 


