
บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษา และขอเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของลูกคา

ธนาคารออมสิน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  กําหนดกลุมโดย แบงตามสาขาของธนาคาร

ออมสิน ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยเก็บสาขาละ 30 ตัวอยาง จํานวน 12 สาขา รวมท้ังส้ิน 

360 ตัวอยาง เพ่ือเปนการกระจายตัวของขอมูลโดยใหแตละสาขาเปนตัวแทนของประชากรท่ีใชใน

การเก็บตัวอยาง และทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบไมใชหลักความ

นาจะเปน  (Non probability Sampling) และสุมแบบโควตา (Quota Sampling) มีวัตถุประสงคเพื่อ

ศึกษาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ รวมถึงการศึกษาความสัมพันธ

ระหวางปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล กับปจจัยการซ้ือสลากออมสินพิเศษของลูกคาธนาคารออมสิน 

ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลและนํามาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนาเพื่ออธิบายถึงขอมูลท่ัวไปของ

ผูตอบแบบสอบถามและปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ ใชมาตรวัดของลิเคิรท 

(Likert’s Scale) เพื่อศึกษาปจจัยดานกลยุทธการตลาดสําหรับองคกรท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือ

สลากออมสินพิเศษ เปนเคร่ืองมือในการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษ ซ่ึง

ผลการศึกษาสรุปไดดังตอไปนี้ 

จากการสํารวจขอมูลปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลของกลุมตัวอยางท้ัง 360 ตัวอยาง พบวา

กลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศหญิงจํานวน 209 คน คิดเปนรอยละ 58.06 มีอายุนอยกวาหรือเทากับ 

30 ป จํานวน 169 คน คิดเปนรอยละ 46.94 มีสถานะภาพโสด จํานวน 178 คน คิดเปนรอยละ 49.44 

มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 192 คน คิดเปนรอยละ 53.33 มีอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 28.33 มีรายไดตั้งแต 10,001 – 20,000 บาท จํานวน 134 คน คิดเปน
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รอยละ 37.22 มีเงินออมโดยเฉล่ียในระยะเวลา 1 ป ตั้งแต 10,000 บาท - 50,000 บาท จํานวน 143 

คน คิดเปนรอยละ 39.72 สัดสวนเงินออมตอเดือนไมไดกําหนดไวแนนอน ออมตามที่เหลือมาก

ท่ีสุด จํานวน 196 คน คิดเปนรอยละ 54.44 มีระยะเวลาในรูปแบบการออมระยะปานกลาง (1 – 5ป) 

จํานวน 217 คน คิดเปนรอยละ 60.3 มีเหตุผลหลักในการออมเงินเพื่อซ้ือทรัพยสินตางๆมากท่ีสุด 

จํานวน 250 คน คิดเปนรอยละ 25.2 มีรูปแบบการออมท่ีถือ ณ ปจจุบันมากท่ีสุดคือ นําฝากกับ

สถาบันการเงิน จํานวน 134 คน คิดเปนรอยละ 37.22 มีบัญชีเงินฝากของธนาคารออมสินประเภท

เผ่ือเรียก จํานวน 232 คน คิดเปนรอยละ 33.20 มีระยะเวลาในการเปนลูกคาธนาคารออมสินมากกวา 

5 ป จํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 43.33 มีการเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษประเภท 3 ป จํานวน 

181 คน คิดเปนรอยละ 50.28 มีวัตถุประสงคในการซ้ือสลากออมสินพิเศษเพื่อการออมเงินมากท่ีสุด 

จํานวน 195 คน คิดเปนรอยละ 38.2 กลุมตัวอยางเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษมูลคาต้ังแต 10,001 - 

20,000 บาท มากท่ีสุด จํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 33.61 บุคคลท่ีกลุมตัวอยางเลือกซ้ือสลาก

ออมสินพิเศษให คือ ตนเอง จํานวน 276 คน คิดเปนรอยละ 76.70 โอกาสที่กลุมตัวอยางเลือกซ้ือ

สลากออมสินพิเศษคือซ้ือเม่ือสะสมเงินไดมากพอ จํานวน 230 คน คิดเปนรอยละ 54.30 ท่ีมีอิทธิพล

ในกาตัดสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษคือ ตนเอง จํานวน 142 คน คิดเปนรอยละ 39.44 มีวิธีการซื้อ

สลากออมสินดวยตนเอง มากท่ีสุด จํานวน 322 คน คิดเปนรอยละ 89.40 เม่ือครบระยะเวลาไถถอน

สลากออมสินพิเศษแลวกลุมตัวอยางยังไมไดวางแผนมากท่ีสุด จํานวน 158 คน คิดเปนรอยละ 

43.90  

ดานปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ โดยวิเคราะหจากดานกลยุทธ

การตลาดสําหรับองคกร ประกอบไปดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานท่ี ดานสงเสริมการ

ขาย ดานพนักงาน ดานกายภาพและรูปแบบการใหบริการ ดานกระบวนการใหบริการ พบวาปจจัย

ท่ีมีอิทธิพล ลําดับหนึ่ง คือ ปจจัยดานสงเสริมการขาย ลําดับสองคือ ปจจัยดานกระบวนการ

ใหบริการ ลําดับสาม คือ ปจจัยดานราคา ลําดับส่ีคือ ปจจัยดานพนักงาน ลําดับหา คือ ปจจัยดาน

ดานผลิตภัณฑ ลําดับหก คือ ปจจัยดานสถานท่ี ลําดับสุดทาย คือ ปจจัยดานกายภาพและรูปแบบการ

ใหบริการ ตามลําดับ 
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ปจจัยดานดานผลิตภัณฑ 

จากการศึกษา สาเหตุท่ีกลุมตัวอยางตัดสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ ปจจัยดาน

ผลิตภัณฑพบวา ลําดับหนึ่งคือ ลําดับหนึ่งคือ ความมั่นคงและช่ือเสียงของธนาคารออมสิน มี

ความสําคัญท่ีมีเฉล่ียเทากับ 3.99 ในระดับความสําคัญมาก ลําดับสองคือ ความสามารถคํ้าประกัน

การกูเงินได มีความสําคัญท่ีมีเฉล่ียเทากับ 3.67 ในระดับความสําคัญมาก ลําดับสามคือ 

ความสามารถไถถอนคืนกอนกําหนดได มีความสําคัญท่ีมีเฉล่ียเทากับ 3.63 ในระดับความสําคัญ

มาก ลําดับส่ีคือ ความนาจะเปนท่ีจะมีโอกาสถูกรางวัล มีความสําคัญท่ีมีเฉล่ียเทากับ 2.83 ในระดับ

ความสําคัญปานกลาง 

จากการสํารวจพบวา กลุมตัวอยางเปนลูกคาของธนาคารออมสินมากกวา 5 ป แสดง

ใหเห็นวากลุมตัวอยางมีความม่ันคงและความมีช่ือเสียงของธนาคารออมสิน และสลากออมสิน

พิเศษยังสามารถนํามาคํ้าประกันเงินกูได  

ปจจัยดานราคา 

จากการศึกษา สาเหตุท่ีกลุมตัวอยางตัดสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ ปจจัยดานราคา

พบวา ลําดับหนึ่งคือ ความเหมาะสมของจํานวนเงินท่ีถูกหักในกรณีถอนสลากกอนถึงอายุครบ

กําหนด มีความสําคัญท่ีมีเฉล่ียเทากับ 3.76 ในระดับความสําคัญมาก ลําดับสองคือ ผลตอบแทนเม่ือ

ถือสลากครบกําหนดมีคาเทากับ 2.75 บาทตอหนวย และ 10.50 บาทตอหนวย มีความสําคัญท่ีมี

เฉล่ียเทากับ 3.65 ในระดับความสําคัญมาก ลําดับสามคือ สลากออมสินพิเศษราคาหนวยละ 50 บาท 

และหนวยละ 100 บาท มีความสําคัญท่ีมีเฉล่ียเทากับ 3.58 ในระดับความสําคัญมาก ลําดับส่ีคือ 

ผลตอบแทนโดยรวมสูงกวาเม่ือเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 12 เดือน มีความสําคัญ

ท่ีมีเฉล่ียเทากับ 3.38 ในระดับความสําคัญปานกลาง  

จากการสํารวจพบวากลุมตัวอยางท่ีซ้ือสากออมสินพิเศษไดรับความเหมาะสมของ

จํานวนเงินท่ีถูกหักในกรณีถอนสลากกอนถึงอายุครบกําหนด โดยท่ีกลุมตัวอยางสวนมากเลือกซ้ือ

สลากออมสินพิเศษประเภท 3 ป ระยะเวลาในการไถถอนและจํานวนเงินท่ีถูกหักไมมากนัก ทําให

กลุมตัวอยางมีระดับนัยความสําคัญตอปจจัยดานราคา ในระดับมาก 
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ปจจัยดานสถานท่ี 

จากการศึกษา สาเหตุท่ีกลุมตัวอยางตัดสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ ปจจัยดานสถานท่ี

พบวา ลําดับหนึ่งคือ สามารถซ้ือสลากออมสินไดท่ีธนาคารออมสินทุกสาขา มีความสําคัญท่ีมีเฉล่ีย

เทากับ 3.99 ในระดับความสําคัญมาก ลําดับสองคือ การรับรางวัล ผูฝากสามารถขอรับรางวัลไดท่ี

สาขาใดก็ไดท่ัวประเทศ  มีความสําคัญท่ีมีเฉล่ียเทากับ 3.83 ในระดับความสําคัญมาก ลําดับสามคือ 

ความการซ้ือสลากออมสินพิเศษโดยผานระบบ Internet มีความสําคัญท่ีมีเฉล่ียเทากับ 2.98 ในระดับ

ความสําคัญปานกลาง ลําดับส่ีคือ การรับรางวัลสลากออมสินพิเศษสามารถโอนเงินรางวัลเขาบัญชี

เงินฝากประเภทตางๆ มีความสําคัญท่ีมีเฉล่ียเทากับ 2.76 ในระดับความสําคัญปานกลาง 

จากการสํารวจพบวากลุมตัวอยาง มีระดับความสําคัญตอปจจัยดานสถานท่ีมาก และ

ลําดับหนึ่งคือ สามารถซ้ือสลากออมสินไดท่ีธนาคารออมสินทุกสาขา จากการสํารวจกลุมตัวอยางมี

บัญชีประเภทเงินฝากเผ่ือเรียกของธนาคารออมสินอยูแตเดิม ทําใหการซ้ือสลากออมสินพิเศษกลุม

ตัวอยางสามารถซ้ือไดทุกสาขา ทําใหเกิดความสะดวกในการออมเงินกับสลากออมสินพิเศษ 

ปจจัยดานสงเสริมการขาย 

จากการศึกษา สาเหตุท่ีกลุมตัวอยางตัดสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ ปจจัยดาน

สงเสริมการขายพบวา ลําดับหนึ่งคือ พนักงานออมสินเปนผูชักชวนใหซ้ือสลากออมสินพิเศษ มี

ความสําคัญท่ีมีเฉล่ียเทากับ 4.04 ในระดับความสําคัญมาก ลําดับสองคือ การโฆษณาสลากออมสิน

พิเศษผานส่ือตางๆ มีความสําคัญท่ีมีเฉล่ียเทากับ 3.83 ในระดับความสําคัญมาก ลําดับสามคือ การ

แจกของขวัญพิเศษเม่ือซ้ือสลากออมสิน มีความสําคัญท่ีมีเฉล่ียเทากับ 3.68 ในระดับความสําคัญ

มาก ลําดับส่ีคือ ออกบูธเพ่ือแสดงผลิตภัณฑของธนาคารออม มีความสําคัญท่ีมีเฉล่ียเทากับ 3.41 ใน

ระดับความสําคัญปานกลาง 

จากการสํารวจพบวากลุมตัวอยางเปนลูกคาของธนาคารออมสินและมีบัญชีเงินฝาก

ของธนาคารอยูแลวแตเดิม ทําใหปจจัยดานการสงเสริมการขายของธนาคารออมสินสามารถเขาถึง

กลุมลูกคาไดงาย และสามารถชักชวนใหซ้ือสลากออมสินพิเศษจากกลุมลูกคาเดิมได 
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ปจจัยดานพนักงาน 

จากการศึกษา สาเหตุท่ีกลุมตัวอยางตัดสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ ปจจัยดาน

พนักงาน พบวา ลําดับหนึ่งคือ พนักงานสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับสลากออมสินไดเปนอยางดี มี

ความสําคัญท่ีมีเฉล่ียเทากับ 4.00 ในระดับความสําคัญมาก ลําดับสองคือ เอกสารประกอบท่ีใชใน

การซ้ือสลากออมสินพิเศษมีเพียงสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน มีความสําคัญท่ีมีเฉล่ียเทากับ 3.95 

ในระดับความสําคัญมาก ลําดับสามคือ มีพนักงานใหบริการสอบถามดานรางวัลสลากออมสิน มี

ความสําคัญท่ีมีเฉล่ียเทากับ 3.27 ในระดับความสําคัญปานกลาง ลําดับส่ีคือ ไดรับความสะดวกและ

รวดเร็วในการซ้ือสลากออมสินพิเศษ  มีความสําคัญท่ีมีเฉล่ียเทากับ 3.09 ในระดับความสําคัญปาน

กลาง 

จากการสํารวจพบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยดานพนักงาน พบวา ลําดับ

หนึ่งคือ พนักงานสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับสลากออมสินไดเปนอยางดี เนื่องจากกลุมตัวอยางสวน

สวนมีระดับการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี แตมีกลุมอาชีพหลายอยาง ซ่ึงในบางกลุมอาชีพยังไม

มีความรูความเขาใจเกี่ยวสลากออมสิน ทําใหปจจัยดานพนักงานมีความสําคัญตอการซ้ือสลากออม

สินมาก 

ปจจัยดานกายภาพและรูปแบบการใหบริการ 

จากการศึกษา สาเหตุท่ีกลุมตัวอยางตัดสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ ปจจัยดาน

กายภาพและรูปแบบการใหบริการ พบวา ลําดับหนึ่งคือ รูปแบบสลากสวยงามมีการปรับเปล่ียนอยู

เสมอ มีความสําคัญท่ีมีเฉล่ียเทากับ 3.58 ในระดับความสําคัญมาก ลําดับสองคือ ภายในสาขามี

เคานเตอรบริการเพียงพอสะดวกสําหรับบริการลูกคา มีความสําคัญท่ีมีเฉล่ียเทากับ 3.50 ในระดับ

ความสําคัญมาก ลําดับสามคือ ภายในสาขามีอุปกรณเคร่ืองมือท่ีทันสมัย มีความสําคัญท่ีมีเฉล่ีย

เทากับ 3.10 ในระดับความสําคัญปานกลาง ลําดับส่ีคือ มีการจัดงานสลากออมสินสัญจรตามภูมิภาค

ตางๆ มีความสําคัญท่ีมีเฉล่ียเทากับ 3.05 ในระดับความสําคัญปานกลาง  

จากการสํารวจพบวากลุมตัวอยางท่ีซ้ือสลากออมสินพิเศษใหความสําคัญกับปจจัย

ดานกายภาพและรูปแบบการใหบริการ พบวา หนึ่งคือ รูปแบบสลากสวยงามมีการปรับเปล่ียนอยู
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เสมอ จากการสํารวจพบวากลุมตัวอยางท่ีซ้ือสลากออมสินพิเศษมากท่ีสุดคือ เพศหญิง การ

ปรับเปล่ียนรูปแบบท่ีมีความสวยงามสามารถดึงดูดใจเพศหญิงมากกวา เพศชาย 

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 

จากการศึกษา สาเหตุท่ีกลุมตัวอยางตัดสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ ปจจัยดาน

กายภาพและรูปแบบการใหบริการ พบวา ลําดับหนึ่งคือ สามารถซ้ือสลากออมสินไดท่ีธนาคารออม

สินทุกสาขา 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 

ลําดับที่เจ็ดคือ จํานวนพนักงานท่ีใหบริการมีเพียงพอ มีความสําคัญท่ีมีเฉล่ียเทากับ 3.09 ในระดับ

ความสําคัญปานกลาง 

จากการสํารวจพบวาปจจัยดานกายภาพและรูปแบบการใหบริการ พบวา ลําดับหนึ่ง

คือ สามารถซ้ือสลากออมสินไดท่ีธนาคารออมสินทุกสาขา และเปนการบริการของธนาคารออมสิน

ท่ีทําใหลูกคาเกิดความสะดวกสบายในการซ้ือสลากออมสินพิเศษ และชองทางการบริการมี

หลากหลาย เกิดความรวดเร็วในการซ้ือสลากออมสินพิเศษในแตละคร้ัง 

การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล กับปจจัยการซ้ือ

สลากออมสินพิเศษของลูกคาธนาคารออมสินอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลและปจจัยท่ีมีผล

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

สวนบุคคลท่ีมีความสัมพันธกับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือสลากออมสินคือ สถานภาพ อาชีพ และ

รายไดเฉล่ียตอเดือน โดยแสดงใหเห็นวา สถานภาพ อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน ที่แตกตางกันมี

ผลตอการเลือกซ้ือสลากออมสิน เนื่องจากแตละอาชีพมีรายไดท่ีตางกันสงผลใหกลุมท่ีมีรายได
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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 ในดานของสลากออมสินท่ีมีการเสียงโชคเพื่อลุนรางวัลท่ีมีมูลคาสูง สําหรับ เพศและอายุ 

ท่ีอิสระตอกันกับปจจัยการเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของลูกคาไมแตกตางกัน เนื่องจากเพศและ

อายุไมมีความสัมพันธกับปจจัยการเลือกซ้ือสลากออมสิน 

มูลคาปจจุบัน 

จากการคํานวณมูลคาปจจุบันกลุมตัวอยางซ้ือสลากออมสินพิเศษประเภท 3 ป มาก

ท่ีสุด และมีมูลคาในการซ้ือแตละคร้ังต้ังแต 10,000-20,000 บาท เม่ือนํามาคิดมูลคาปจจุบัน มูลคา

ในปท่ี 3 (V3)  เทากับ 10,000 บาท อัตราคิดลด  ( r )  เทากับ 0.0275  (หรือ 2.75%)  ไดมูลคาปจจุบัน

เทากับ 9,218.38 บาท ซ่ึงหมายความวา มูลคาสลากออมสินพิเศษ 10,000 บาท ในปท่ี 3 จะมีมูลคา

ปจจุบันเทากับ 9,218.38 บาท และเม่ือคํานวณมูลคาปจจุบันของสลากออมสินพิเศษประเภท 5 ป 

มูลคา 10,000-20,000 บาท เม่ือนํามาคิดมูลคาปจจุบัน มูลคาในปท่ี 5 (V5)  เทากับ 10,000 บาท อัตรา

คิดลด  ( r )  เทากับ 0.105  (หรือ 10.50%) ไดมูลคาปจจุบันเทากับ 6,070.00 บาท ซ่ึงหมายความวา 

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

วามูลคาปจจุบันของสลากออมสินพิเศษ 3 ป มีมูลคามากกวา สลากออมสินพิเศษ 5 ป สอดคลองกับ

กลุมตัวอยางท่ีซ้ือสลากออมสินพิเศษประเภท 3 ป มากท่ีสุด 

  จากการศึกษามูลคาปจจุบันและผลตอบแทน พบวา มูลคาในปจจุบันของสลาก

ออมสินประเภท 3 ป มีมูลคามากกวา สลากออมสินพิเศษประเภท 5 ป เม่ือซ้ือในมูลคาเทากัน ตาม
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อัตราดอกเบ้ียท่ีกําหนดไวขางตน และผลตอบแทนที่ไดรับจะมีมูลคามากก็ตอเม่ือซ้ือสลากออมสิน

พิเศษในจํานวนหนวยท่ีมาก เพื่อใหรับผลตอบแทนท่ีเพิ่มข้ึน 

5.2  ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

ซ้ือสลากออมสินพิเศษ ผูวิจัยจึงไดสรุปขอเสนอแนะท่ีคาดวาจะเปนประโยชนตอผูประกอบการใน

การหาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการของนักลงทุนและเพื่อขยายกลุม

ลูกคาจากฐานลูกคากลุมเดิมสูฐานลูกคากลุมใหม ของธนาคาร ไดดังนี้  

1. นักลงทุนสวนมากท่ีเคยซ้ือสลากออมสินมากอนแลวเม่ือครบระยะเวลาไถถอน 

จะไมลงทุนกับสลากออมสินเชนเดิม เนื่องนักลงทุนมองวาโอกาสของการถูกรางวัลนอยมาก ซ่ึง

กลุมลูกคามองวาจํานวนหนอยของสลากออมสินท่ีออกในแตละงวดมีมากเกินไปทําใหโอกาสที่จะ

ถูกรางวัลมีนอย รางวัลท่ีจะไดรับก็มีจํานวนนอยเกินไป การสงเสริมการตลาดไมท่ัวถึง ดังนั้น

ธนาคารควรปรับปรุงจุดดอย เพื่อทําใหนักลงทุนซ้ือสลากออมสินเพิ่มมากข้ึนเพื่อเปนการขยาย

ลูกคารายใหมใหมีความสนใจมากยิ่งข้ึน และเพิ่มโอกาสของการถูกรางวัลมากข้ึน 

2.   จากการศึกษาพบวา นักลงทุนไมมีเงินเหลือเก็บออมในชวงเวลาท่ีเปดขายสลาก

ออมสินพิเศษ ดังนั้นธนาคารควรวางแผนทางดานการตลาดและหาชวงเวลาท่ีเหมาะสมในการจัด

จําหนาย 

3.  จากการศึกษาพบวา นักลงทุนท่ีซ้ือสลากออมสินพิเศษมากท่ีสุด คือ ขาราชการ/

รัฐวิสาหกิจ  เนื่องจากบุคคลในกลุมอาชีพเหลานี้เปนนักลงทุนท่ีมีรายไดประจํา ดังนั้นการสงเสริม

ทางดานการตลาดควรเร่ิมจากกลุมเปาหมายกลุมนี้กอน 

4. จากการคํานวณมูลคาปจจุบันมูลคาปจจุบันพบวา มูลคาสลากออมสินพิเศษประเภท 

3 ป มีมูลคาปจจุบันมากกวามูลคาสลากออมสินพิเศษ 5 ป ดังนั้นทางธนาคารออมสินควรนําเสนอ

สลากออมสินพิเศษประเภท 3 ป มากกวาเดิม เพื่อดึงดูดใหกลุมลูกคาหันมาลงทุนมากข้ึน เม่ือกลุม

ลูกคาลงทุนเพิ่มมากข้ึน มูลคาในการซ้ือสลากออมสินพิเศษก็จะมากข้ึน สงผลใหมูลคาเงินฝากของ

ธนาคารออมสินเพิ่มมากข้ึน  
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5. การขยายชองทางการจัดจําหนาย ควรแสดงใหเห็นมูลคาผลตอบแทนท่ีจะไดรับเม่ือ

เปรียบเทียบกับบัญชีเงินฝากประเภทอ่ืนๆ อาทิเชน บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก บัญชีเงินฝากประจํา เพ่ือ

เปนแนวทางใหแกบุคคลท่ีสนใจและกลับมาออมเงินกับสลากออมสินพิเศษเพ่ิมมากข้ึน 

6. การซ้ือสลากออมสินในแตละคร้ัง ควรซ้ือจํานวนหนวยท่ีมากเพ่ือจะไดรับผลตอบ

และเม่ือลูกคาซ้ือหนวยสลากออมสินพิเศษในจํานวนท่ีมาก จะทําใหปริมาณเงินในการลงทุนเขาสู

ธนาคารออมสินในปริมาณท่ีมากเชนกัน ดังนั้นธนาคารออมสินควรชักชวนและแนะนําใหกลุม

ลูกคาซ้ือจํานวนหนวยสลากออมสินในวงเงินท่ีสูงข้ึนกวาเดิม 

5.3  ขอเสนอแนะในการทําการศึกษาในคร้ังตอไป 

1. การศึกษาคร้ังตอไปควรสํารวจกลุมลูกคาท่ีไมซ้ือสลากออมสินเพื่อเปรียบเทียบ

ปจจัยท่ีสงผลใหกลุมตัวอยางไมซ้ือสลากออมสินพิเศษ เพื่อความหลากหลายในการวิเคราะหขอมูล 

2. ควรคํานวณผลตอบแทนของแตละผลิตภัณฑเพ่ือใหเห็นมูลคาท่ีจะไดรับเม่ือครบ

ระยะเวลาไถถอนจากการออมเงินในประเภทตางๆชัดเจนมาก 

3. จากการคํานวณมูลคาปจจุบัน ควรแสดงใหเห็นในกรณีท่ีอัตราดอกเบ้ียมีการ

เปล่ียนแปลงและจํานวนหนวยในการซ้ือจะกอใหเกิดความคุมคาในการลงทุนแตละคร้ัง 

 

 

 


