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บทที 1 

 

บทนํา 

 

ความสําคญัของปัญหา 

 

 การออม คือ รายไดเ้มือหกัรายจ่ายแลว้มีส่วนทีเหลืออยู่ ซึงไม่ไดถู้กใชส้อยออกไปเรียกว่า 

เงินออม โดยทวัไปการออมจะเกิดขึนก็ต่อเมือบุคคลนันมีรายไดม้ากกว่ารายจ่าย  เงินออมจึงเป็น

ปัจจยัซึงจะทาํใหเ้ป้าหมายทีบุคคลกาํหนดไวใ้นอนาคตบรรลุจุดประสงค์ได ้เช่น กาํหนดเป้าหมาย

ไวว้่าจะตอ้งมีบา้นเป็นของตนเองในอนาคตใหไ้ด ้เงินออมจะเป็นปัจจยัสาํคญัทีกาํหนดเป้าหมายที

วางไวใ้หเ้ป็นจริงขึนมาได ้นอกจากนีเงินออมยงัใชส้าํหรับแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนทางการเงิน 

ทีอาจเกิดขึนอยา่งคาดไม่ถึงของบุคคลไดด้ว้ย ดงันนับุคคลจึงควรมีการออมอยา่งสมาํเสมอในชีวิต 

 

การออมนอกจากจะมีความสาํคญัต่อประชาชนในแง่ ทาํให้เกิดความมนัคงในอนาคตแลว้ 

ยงัมีความสาํคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก เพราะช่วยสนับสนุนการลงทุนและการผลิต

ของประเทศ หากประเทศมีเงินออมและเงินลงทุนทีสมดุล การลงทุนในประเทศก็ไม่ตอ้งอาศยั

เงินทุนจากต่างประเทศมากนกั การแกปั้ญหาความไม่สมดุลของการออมและการลงทุนในประเทศ 

นอกจากการพิจารณาโครงสร้างการลงทุนว่ามีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพหรือไม่แลว้ ดา้น

การออมก็ตอ้งพิจารณาว่าจะสามารถผลกัดนัในส่วนใดใหเ้พิมขึนได ้

 

ธนาคารออมสินเป็นสถาบันการเงินทีได้กาํหนดบทบาทของตัวเองให้มีส่วนร่วมกับ

สังคมไทยอย่างกวา้งขวาง โดยเฉพาะในดา้นการส่งเสริมการออม โดยหนึงในภารกิจหลกัของ

ธนาคารออมสิน คือ การเป็นสถาบนัการเงินทีมนัคงเพือการออม โดยธนาคารตระหนักดีถึงภารกิจ

ดา้นการส่งเสริมและระดมเงินออม ดงันนัธนาคารออมสินจึงมีบริการดา้นการให้บริการรับฝากเงิน

ทวัไปซึง  ไดแ้ก่  เงินฝากเผอืเรียก  เงินฝากเผือเรียกพิเศษ  เงินฝากประจาํ 3 เดือน  เงินฝากประจาํ  

6 เดือน เงินฝากประจาํ 12 เดือน เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว ซึงเป็นเงินฝากทีฝากต่อเนือง
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ตามระยะเวลา และวงเงินทีกาํหนดมีผลคุม้ครองผูฝ้าก รวมไปถึงเงินฝากสลากออมสินพิเศษดว้ย 

นอกจากนีไดส้นับสนุนการออมดว้ยวิธีการอืนๆ เช่น การจดังานวนัออมแห่งชาติ จดัตงัสโมสร

เยาวชนธนาคารออมสิน และโครงการธนาคารโรงเรียนเพือเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนไดรู้้จกัและ

รักการออม ไดเ้รียนรู้ดา้นการเงินการธนาคารตงัแต่เยาวว์ยั เป็นตน้ 

 

ตารางที 1.1  ปริมาณเงินฝากธนาคารออมสิน ปี พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

ปี พ.ศ. 
เงินฝากเผอืเรียก 

และเผอืเรียกพเิศษ 

เงินฝาก

ประจาํ 

เงินฝาก 

สลากออมสิน  

เงินฝาก

สงเคราะห์ชีวติ 
รวม  

2551 251,487.48 198,801.56 193,181.73 59,008.24 702,479.00 

2552 317,010.10 256,188.40 296,736.20 51,606.30 921,541.00 

2553 335,190.43 324,568.20 465,017.71 55,471.66 1,180,248.00 

2554 387,542.02 521,808.55 550,797.92 65,607.51 1,525,756.00 

2555 685,343.71 315,795.63 596,316.22 82,308.44 1,679,764.00 

ทีมา: รายงานประจาํปี 2554 ธนาคารออมสิน (2555: 58) 

 

จากตารางที 1.1 พบว่าธนาคารออมสินมีปริมาณเงินฝากเพิมสูงขึนอย่างต่อเนืองทุกปี 

นับตงัแต่ปี พ.ศ.2551 - พ.ศ. 2555 โดยเฉพาะอย่างยิง ในปี พ.ศ. 2552 มีอตัราการขยายตัวของ

ปริมาณเงินฝากสูงถึง ร้อยละ 31.18 เมือเทียบกับปีก่อน และในปี พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2554 

ธนาคารออมสินมีอตัราการขยายตัวของปริมาณเงินฝาก เพิมขึนร้อยละ 28.07 และ ร้อยละ 29.27  

เมือเทียบกบัปีก่อน ตามลาํดบั จากการออกผลิตภณัฑ์ใหม่ทีมีเงือนไขและอตัราผลตอบแทนทีจูงใจ 

รวมทังมีกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนือง นอกจากนีพบว่า สลากออมสิน เป็นผลิตภัณฑ ์

เงินฝากทีมีปริมาณการฝากสูงทีสุดเป็นอนัดบัหนึง เมือเทียบกับผลิตภณัฑ์เงินฝากประเภทอืนๆ  

ในปี พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2554 คือ 465,017.71 ลา้นบาท และ 550,797.92 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

สลากออมสิน เป็นรูปแบบหนึงของการออมเงินทีมีลกัษณะพิเศษ โดยผูฝ้ากจะได้รับ

ดอกเบียตามอตัราทีกาํหนด พร้อมมีสิทธิลุน้รางวลัทุกเดือน เมือฝากครบกาํหนดจะไดรั้บเงินตน้คืน
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พร้อมดอกเบียแบบคุม้แลว้คุม้อีก ซึงเป็นลกัษณะพิเศษและเอกลกัษณ์เฉพาะของสลากออมสิน ซึง

ธนาคารออมสินไดพ้ฒันาผลิตภณัฑเ์งินฝากสลากออมสินในหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ สลากออมสินพิเศษ 

5 ปี สลากออมสินพิเศษ 3 ปี สลากออมสินกุศล และสลากออมสินลุน้ทองฉลอง 100 ปี โดยในปี 

พ.ศ. 2554 สลากออมสินพิเศษ เป็นผลิตภณัฑ์ทีไดรั้บรางวลันวตักรรมยอดเยียม ดา้นผลิตภณัฑ์ 

เงินฝาก (Financial Insights Innovation Awards (FIIA) 2011-Special Citation Awards for Deposit 

Product) จากคณะกรรมการ IDC Financial Insights ในการประชุมนักการเงินการธนาคารชนันาํ

ของเอเชีย ครังที 6 Asian Financial Services Congress (ธนาคารออมสิน, 2555) 

 

ตารางที 1.2  ปริมาณเงินฝากสลากออมสิน อตัราการขยายตวั และสดัส่วนเมือเทียบกบัปริมาณ 

                      เงินฝากทงัหมด ปี พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2555 

ปี พ.ศ. 
ปริมาณเงินฝากสลากออมสิน

(ล้านบาท)  

อตัราการขยายตวั

(ร้อยละ) 

สัดส่วนเมอืเทยีบกบั 

ปริมาณเงินฝากทงัหมด 

(ร้อยละ) 

2551 193,181.73  - 27.5 

2552 296,736.20  53.60  32.2 

2553 465,017.71  56.71  39.4 

2554 550,797.92  18.45  36.1 

2555 596,316.22  8.26  35.5 

ทีมา: รายงานประจาํปี 2554 ธนาคารออมสิน (2555: 58) 

 

จากตารางที 1.2  พบว่า นับตังแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา สลากออมสินเป็นผลิตภัณฑ ์

เงินฝากทีมีสัดส่วนการฝากสูงกว่าร้อยละ 30 ต่อเนืองทุกปี เมือเทียบกบัปริมาณเงินฝากทังหมด 

ของธนาคารออมสิน นอกจากนันยงัมีอตัราการขยายตวัของปริมาณเงินฝากสลากออมสินทีสูงถึง 

ร้อยละ 53.60 และ ร้อยละ 56.71 ในปี พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2553 ตามลาํดบั อย่างไรก็ตาม ในปี 

พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 พบว่า ปริมาณเงินฝากสลากออมสิน มีอตัราการขยายตัวทีลดลง 

ประกอบกบัในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนัสถาบนัการเงินตอ้งเผชิญกบัสภาพการแข่งขนัทีสูงขึนใน

การดาํเนินธุรกิจ  และเนืองจากสลากออมสินเป็นรูปแบบการฝากเงินทีแตกต่างไปจากรูปแบบการ
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ฝากเงินของธนาคารพาณิชยอื์นๆ ธนาคารออมสินจึงจาํเป็นจะตอ้งพฒันาผลิตภณัฑ์เงินฝากสลาก

ออมสินใหต้รงกบัความตอ้งการของลกูคา้ใหม้ากทีสุด  

 

 ดงันนั การศึกษาถึงปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการออมในรูปแบบสลากออมสินพิเศษ จะทาํให้

ทราบถึงเหตุผลในการตดัสินใจซือสลากออมสินพิเศษของลกูคา้ อนัจะนาํไปสู่การปรับปรุงเงือนไข

ต่างๆ ในการออกสลากออมสินพิเศษ อตัราดอกเบีย รวมไปถึงมลูค่าเงินถกูรางวลัของสลากออมสิน

พิเศษในอนาคตได ้เพือให้ธนาคารออมสินสามารถบรรลุวตัถุประสงค์การเป็นสถาบนัการเงินที

มนัคงเพือการออมของประเทศไทยได ้
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วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 

1. เพือศึกษาลกัษณะทวัไปของสลากออมสินพิเศษรูปแบบต่างๆ  

 

2. เพือศึกษาพฤติกรรมการซือสลากออมสินพิเศษเพือการออมเงินของลกูคา้ 

 

3.  เพือศึกษาปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจออมในรูปแบบสลากออมสินพิเศษของลกูคา้ 

 

ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

 

ธนาคารออมสินสามารถนําผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบการ

ดาํเนินงานในดา้นนโยบายผลิตภณัฑ์เงินฝากประเภทสลากออมสินพิเศษ เพือเพิมปริมาณเงินฝาก

ของธนาคารออมสินใหม้ากขึน และช่วยส่งเสริมการออมของประเทศไดม้ากขึน 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

 

การศึกษาเรืองปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการออมในรูปแบบสลากออมสินพิเศษ กาํหนดขอบเขต

การศึกษาเฉพาะลกูคา้ผูใ้ชบ้ริการเงินฝากสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน สาขาสาํนักพหลโยธิน 

 

นิยามศัพท์ 

 

สลากออมสินพิเศษ คือ ตราสารซึงธนาคารออมสินออกให้แก่ผูฝ้ากเงิน โดยมีขอ้สัญญาว่า 

เมือถูกรางวลั ธนาคารจะจ่ายเงินให้แก่ผูฝ้ากตามจาํนวนเงินทีกาํหนดไว ้และเมือครบกาํหนด

ระยะเวลา ธนาคารออมสินจะจ่ายคืนเงินต้นพร้อมดอกเบียให้แก่ผูฝ้ากตามจาํนวนทีกาํหนดไว ้

ปัจจุบนัธนาคารออมสินไดท้าํการจาํหน่ายสลากออมสินพิเศษ 3 ปี ราคาหน่วยละ 50 บาท  
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บทที 2 

 

การตรวจเอกสาร 

 

ทฤษฎแีละแนวคดิทใีช้ในการศึกษา 

 

สาํหรับทฤษฎีและแนวคิดทีใชใ้นการศึกษาปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการออมในรูปแบบสลาก

ออมสินพิเศษในครังนี ประกอบดว้ย ทฤษฎีและแนวคิดทีเกียวขอ้งกบัการบริโภคและการออม และ

แนวคิดทีเกียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค ดงัต่อไปนี 

 

ทฤษฎกีารบริโภคและการออมของเคนส์ 

 

เนืองจาก จอห์น เมยน์าร์ด เคนส์ (John Maynard Keynes) มองว่าการออมเป็นส่วนทีเหลือ

จากการบริโภคทีนอ้ยกว่ารายไดที้ไดรั้บ ดงันนั หากจะศึกษาพฤติกรรมของการออม ก็อาจกระทาํ

ผา่นการบริโภคไดเ้ช่นเดียวกนั (ชวินทร์, 2551) 

 

เคนส์ เสนอแนวคิดเกียวกบัปัจจยัทีกาํหนดการบริโภคและการออม ไวด้งันี (วนัรักษ,์ 2551) 

 

รายได้พงึใช้จ่าย  คือรายไดที้ภาคครัวเรือนไดรั้บ หักดว้ยภาษีเงินไดส่้วนบุคคล รายไดพึ้ง

ใชจ่้ายเป็นรายได้ทีประชาชนสามารถนาํไปใชจ่้ายในการบริโภคและเก็บออม การเปลียนแปลง

โครงสร้างและอตัราภาษีเงินได้ส่วนบุคคล จะส่งผลกระทบต่อรายไดพึ้งใชจ่้าย หากรัฐบาลเพิม

อตัราภาษีเงินไดส่้วนบุคคล รายไดพึ้งใชจ่้ายก็จะลดลง การบริโภคและการออมก็จะลดลงตามไป

ดว้ย ส่วนการลดอตัราภาษีก็จะมีผลกระทบในทางตรงกนัขา้ม 
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สินทรัพย์ของผู้บริโภค  คือ สินทรัพยที์ครัวเรือนถือครองอยู่มีสภาพคล่องสูงหรือตาํไม่

เท่ากนั ทงันี พิจารณาจากความยากง่ายและอตัราความเสียงดา้นมูลค่าในการเปลียนเป็นเงินสด 

ตามปกติสินทรัพยที์มีสภาพคล่องเรียงตามลาํดบัสูงไปหาตาํ ไดแ้ก่ เงินสด เงินฝากกระแสรายวนั 

เงินฝากประจาํ พนัธบตัร ทองคาํ หุ้น และทีดิน ในกรณีทีผูบ้ริโภคถือสินทรัพยส์ภาพคล่องสูงไว้

มาก ผูบ้ริโภคจะรู้สึกว่าตนมีฐานะทางการเงินทีมนัคง สามารถใชจ่้ายเพือการบริโภคไดม้าก  

 

สินค้าคงทนทีผู้บริโภคมอียู่  พบว่า สินคา้ทีผูบ้ริโภคซือมี 2 ชนิด ไดแ้ก่ สินคา้ประเภทไม่

คงทน (nondurable goods) ไดแ้ก่ อาหาร เครืองนุ่มห่ม และของใชที้หมดเปลืองอืนๆ รายจ่ายส่วนนี

มีระดบัสมาํเสมอและมีจาํนวนค่อนขา้งแน่นอน ส่วนสินคา้ประเภทคงทน (durable goods) เช่น 

รถยนต์ โทรทศัน์ ตูเ้ยน็ และเครืองเรือน เป็นต้น หากช่วงเวลาใดครัวเรือนส่วนใหญ่ครอบครอง

สินคา้คงทนไวม้ากและยงัมีสภาพใชง้านได ้รายจ่ายเพือซือสินคา้เหล่านีจะอยูใ่นระดบัตาํ 

 

การคาดการณ์ของผู้บริโภค  สิงทีผูบ้ริโภคคาดการณ์และส่งผลต่อการตดัสินใจซือมีหลาย

อย่าง อาทิ รายไดใ้นอนาคต ราคาสินคา้ ปริมาณสินคา้ ฯลฯ การคาดการณ์ของผูบ้ริโภคเกียวกบั

รายไดใ้นอนาคตมีผลต่อการบริโภคและการออมในปัจจุบนั หากผูบ้ริโภคคาดการณ์ว่าจะมีรายได้

เพิมขึนในอนาคต เขาอาจจะลดการออมและเพิมการบริโภคในปัจจุบนั ส่วนการคาดการณ์ใน

ทางตรงขา้มจะทาํใหเ้ขาตดัสินใจเพิมการออมและลดการบริโภคในปัจจุบนั 

 

สินเชือเพอืการบริโภคและอตัราดอกเบีย  ณ ระดบัรายไดที้ใชจ่้ายไดเ้ท่ากนั ในกรณีทีสงัคม

นนัมีระบบการใหสิ้นเชือเพือการบริโภคในรูปของการจ่ายเงินดาวน์ตาํและดอกเบียตาํ จะจูงใจให้มี

การใชจ่้ายเพือการบริโภคสูงกว่าในกรณีทีไม่มีระบบการให้สินเชือลกัษณะดงักล่าว อย่างไรก็ตาม

ระบบสินเชือทีเอืออาํนวยต่อการเพิมรายจ่ายเพือการบริโภคในปัจจุบนันัน ขณะเดียวกนัก็ทาํให้

ผูบ้ริโภคมีหนีสินเพิมขึน และมีภาระการชาํระหนีในภายหลงัเพิมขึน ทาํใหค้วามสามารถในการใช้

จ่ายเพือการบริโภคและการออมในอนาคตลดลง นอกจากนนัอตัราดอกเบียเงินฝากทีสูงจะจูงใจให้

ครัวเรือนออมมากขึน และใชจ่้ายเพือการบริโภคนอ้ยลง 
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ค่านิยมทางสังคม  เป็นคุณค่าทีสังคมไดก้าํหนดไวว้่าเป็นสิงทีน่าประพฤติปฏิบติั โดยไม่

คาํนึงถึงความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจและสังคม หากค่านิยมทางสังคมให้

ความสาํคญัยงิต่อวตัถุ จะทาํใหผู้บ้ริโภคบางกลุ่มมุ่งการใชจ่้ายในสินคา้และบริการทีฟุ่มเฟือยและ 

มีราคาสูง ทาํให้สังคมนันมีการบริโภคอยู่ในระดบัสูงและการออมตาํ ส่วนสังคมทียึดค่านิยมการ

ประหยดัพอเหมาะ สังคมนันจะมีการบริโภคและการออมอยู่ในระดบัทีเหมาะสมและมีผลดีทาง

เศรษฐกิจในระยะยาว 

 

อตัราเพมิของประชากรและโครงสร้างอายุของประชากร  ถา้อตัราการเพิมของประชากรอยู่

ในระดบัสูง รายจ่ายเพือการบริโภคจะเพิมในอตัราทีสูง ส่วนกรณีตรงขา้ม รายจ่ายเพือการบริโภค

จะเพิมในอตัราตาํ นอกจากนี โครงสร้างอายุของประชากรก็มีอิทธิพลต่อรายจ่ายเพือการบริโภค

และการออม โดยทวัไปหากจาํนวนประชากรวยัทาํงานเทียบกบัประชากรทงัหมดมีสัดส่วนตาํ การ

ใชจ่้ายเพือการบริโภคจะมีมาก เพราะประชากรทีไม่อยู่ในวยัทาํงานแมจ้ะไม่มีรายไดแ้ต่ก็ยงัตอ้ง 

มีการบริโภค ส่วนในกรณีตรงกนัขา้ม การบริโภคจะนอ้ยและสามารถออมไดม้าก 

 

ฟังก์ชันการบริโภคและการออม 

 

สามารถแสดงความสัมพนัธ์การบริโภคกบัตวักาํหนดต่าง ๆ ดว้ยสัญลกัษณ์ทาง

พีชคณิต ซึงเรียกว่า ฟังกช์นัการบริโภค (Consumption Function) ดงันี (วนัรักษ,์ 2551) 

 

C  =  f (Yd, A1, A2, A3,…………..)  

 

โดยที  C    คือ  รายจ่ายเพือการบริโภค 

Yd    คือ  รายไดพึ้งใชจ่้าย (Disposable Income: DI) 

A1  คือ  สินทรัพยข์องผูบ้ริโภค 

A2  คือ  สินคา้คงทนทีผูบ้ริโภคมีอยู ่

A3  คือ  การคาดการณ์ของผูบ้ริโภค ฯลฯ 
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จากหนังสือ The General Theory เคนส์ระบุว่า รายไดพึ้งใชจ่้ายเป็นตวักาํหนดที

สาํคญัทีสุดในรายจ่ายเพือการบริโภคและการออม ดงันนั รายไดที้ใชจ่้ายไดจึ้งเป็นตวักาํหนดโดยตรง 

(Direct Determinants) ของการบริโภคและการออม ส่วนปัจจยัอืน ๆ ถือเป็นตวักาํหนดโดยออ้ม 

(Indirect Determinants) สมมติว่าปัจจยัอืนๆ อนัเป็นตวักาํหนดโดยออ้มอยูค่งที ฟังกช์นัการบริโภค

จะเป็นดงันี 

C   =   f (Yd)  

 

จากการศึกษาขอ้มลูเชิงประจกัษ ์พบว่า ระดบัการใชจ่้ายเพือการบริโภคย่อมแปร

ผนัโดยตรงกบัระดบัของรายไดที้ใชจ่้ายได ้นั นคือ เมือระดบัรายไดสู้งขึน การบริโภคจะมากขึน 

และเมือระดบัรายไดล้ดลง การบริโภคก็จะลดลงดว้ย มีขอ้สังเกตว่าแมร้ะดบัรายไดจ้ะมีค่าเท่ากบั

ศนูย ์ก็ยงัคงมีการบริโภคอยูร่ะดบัหนึง ทงันีพิจารณาไดจ้ากสงัคมทีประสบภยัธรรมชาติผลผลิตถูก

ทาํลายสิน ประชาชนก็ยงัคงตอ้งบริโภคเพือประทงัชีวิต โดยอาศยัสินคา้และบริการทีสังคมอืน

บริจาคใหม้า อาจแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างการบริโภคกบัรายไดที้ใชจ่้ายไดใ้นรูปสมการเส้นตรง 

(Linear Equation) ดงันี 

C   =   Ca + bYd  

โดยที   Ca   คือ   ระดบัการบริโภคเมือรายไดเ้ท่ากบัศนูย ์

b     คือ   ค่าความชนัของสมการ 

             Yd     คือ   รายไดที้ใชจ่้ายได ้

 

ในกรณีทีระบบเศรษฐกิจมีเพียง 2 ภาคเศรษฐกิจ คือ ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ 

รายไดที้ใชจ่้ายได ้ (Yd) เท่ากบัรายไดป้ระชาชาติ และนาํไปใชจ่้ายเพือการบริโภคและเก็บออม  

นนัคือ 

 Yd = C + S  
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ฟังกช์นัการออม:  S  =  f (Yd) 

สมการการออม:   S  =  Yd – C  

                                               =  Yd – (Ca + bYd) 

                     =  (1-b) Yd – Ca  

 

ความสมัพนัธร์ะหว่างการออมและรายไดก้็เช่นเดียวกบัการบริโภค นั นคือ ระดบั

การออมยอ่มแปรผนัโดยตรงกบัรายไดพึ้งใชจ่้าย 

 

ทฤษฎกีารบริโภคในวงจรชีวติ (Life Cycle Theory of Consumption) (รัตนา, 2544) 

 

ทฤษฎีการบริโภคในวงจรชีวิต ไดพ้ฒันาโดย ฟรังโก มอดดิเกลียนี (Franco Modigliani) 

อลัเบิร์ต แอนโด (Albert Aldo) และริชาร์ด บรูมเบิกร์ (Richard Brumberg) ไดเ้สนอแนวคิดร่วมกนั 

ซึงมีแนวคิดว่า การตดัสินใจของครัวเรือนระหว่างการบริโภคกบัการออมในขณะใดขณะหนึง 

สะทอ้นถึงความพยายามทีจะใหบ้รรลุเป้าหมายของการกระจายการบริโภคตลอดวงจรชีวิต ภายใต้

ขอ้จาํกดัของรายไดห้รือทรัพยากรทีคาดว่าจะไดรั้บตลอดชวัอายุขยั ซึงก็หมายความว่า ระดบัการ

บริโภคของครัวเรือนมิไดขึ้นอยูก่บัระดบัรายไดใ้นงวดเวลาปัจจุบนัเท่านัน แต่ยงัขึนอยู่กบัรายไดที้

เขาคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตอีกดว้ย 

 

ตามสมมติฐานของทฤษฏีการบริโภคในวงจรชีวิต การกระจายของรายไดแ้ละการบริโภค

ของบุคคลในวงจรชีวิตเป็นไปในลกัษณะทีแสดงในภาพที 2.1 
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dissaving 
  dissaving 

saving 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 2.1 การกระจายรายไดแ้ละการบริโภคในวงจรชีวิต 

ทีมา: รัตนา  สายคณิต (2544: 192) 

 

จากภาพสมมติให้อายุขยัของบุคคลคือ OT ในช่วงอายุน้อยๆ บุคคลยงัมีรายไดต้าํ แต่เมือ

บุคคลมีอายุมากขึน (อยู่ในวยักลางคน) เขาจะมีรายไดสู้งขึน และจะมีรายไดล้ดลงเมืออยู่ในวยั

สูงอายุ การกระจายรายไดต้ลอดชั วอายุขยัของบุคคลจึงมีลกัษณะเหมือนเส้นโคง้ YY ส่วนการ

กระจายการบริโภคตลอดชวัอายุขยัจะมีลกัษณะเหมือนดงัเส้น CC ซึงลาดเอียงจากทางซา้ยมือขึน

ไปทางขวามือ แสดงว่า ในช่วงอายนุอ้ย ระดบัการบริโภคของบุคคลจะยงัตาํอยู ่แต่ระดบัการบริโภค

จะสูงขึนไปเรือยๆ เมือบุคคลมีอายมุากขึน 

 

 เมือเปรียบเทียบเส้นรายได ้YY กบัเส้นการบริโภค CC แลว้จะเห็นไดว้่า ในช่วงอายุน้อย 

บุคคลจะมีระดับการบริโภคสูงกว่าระดับรายได้ แสดงว่าในช่วงนัน เขาจะมีการออมเป็นลบ 

(dissaving) หรือมีหนีสินเกิดขึน แต่เมืออยูใ่นวยักลางคน บุคคลจะมีระดบัรายไดสู้งกว่าระดบัการ

บริโภค ทาํใหเ้ขาสามารถออมทรัพยไ์ด ้ส่วนในวยัสูงอายุ รายไดข้องบุคคลจะลดลง ในขณะทีการ

บริโภคยงัคงสูงอยู ่บุคคลจะกลบัมามีระดบัการออมเป็นลบอีกครังหนึง 
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 ถา้แนวคิดตามสมมติฐานนีเป็นจริง ก็หมายความว่า เมือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการ

บริโภคกบัระดบัรายไดข้องครัวเรือนต่างๆ ทีมีระดบัรายไดต่้างกนัในงวดเวลาใดเวลาหนึง ก็จะ

พบว่า ครัวเรือนทีมีรายได้สูงซึงส่วนใหญ่อาจเป็นครัวเรือนทีหัวหน้าครัวเรือนมีอายุอยู่ในวยั

กลางคน สดัส่วนของการบริโภคต่อรายได ้(Average Propensity to Consume: APC) ของครัวเรือน

เหล่านีจะมีค่าค่อนขา้งตาํ ส่วนครัวเรือนทีมีระดับรายได้ตาํ ซึงส่วนใหญ่อาจเป็นครัวเรือนทีมี

หวัหน้าครัวเรือนมีอายุน้อย หรืออยู่ในวยัสูงอายุ สัดส่วนของการบริโภคต่อรายไดข้องครัวเรือน

เหล่านีจะมีค่าค่อนขา้งสูง ดงันนั ทาํใหไ้ดข้อ้สรุปว่า ถา้ระดบัรายไดต้าํ ค่า APC จะสูง แต่เมือระดบั

รายได้สูงขึน ค่า APC จะตําลง แต่ APC สูงกว่าความโน้มเอียงหน่วยสุดท้ายในการบริโภค 

(Marginal Propensity to Consume: MPC) เสน้การบริโภคระยะสนัจึงเป็นเสน้ทีเอียงลาดจากซา้ยไป

ขวา และตดัแกนตงั 

 

แนวคดิเกยีวกบัพฤตกิรรมผู้บริโภค   

 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ (2537) ไดก้ล่าวไวว้่า ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ 

พฤติกรรมซึงผูบ้ริโภคทาํการคน้หา การซือ การใช ้ การประเมินผล การใช้สอยผลิตภณัฑ์และ

บริการซึงคาดว่าจะสนองความตอ้งการของเขา   

 

ดงันัน การศึกษาปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคเพือทีจะทราบถึงลกัษณะความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคในด้านต่างๆ นับเป็นการศึกษาถึงลกัษณะของผูซื้อทีเป็นเป้าหมายและ 

มีประโยชน์สาํหรับนักการตลาด กล่าวคือ จะทราบความตอ้งการและลกัษณะของลูกคา้เพือทีจะ

กระตุน้ใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ทีเป็นเป้าหมายไดอ้ยา่งถกูตอ้งสาํหรับปัจจยัที

มีอิทธิพลในการกาํหนดพฤติกรรมการซือทีแตกต่างกนัของผูบ้ริโภคแต่ละคนจะประกอบไปดว้ย 

 

ปัจจัยด้านวัฒนธรรม ซึงเป็นสิงทีกาํหนดความตอ้งการและพฤติกรรมของบุคคล ซึงจะ

ประกอบไปดว้ย  วฒันธรรมพืนฐาน  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ชนชนัของสังคม  ซึงแต่ละอย่างมี

อิทธิพลต่อผูซื้อดงันี 
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วัฒนธรรมพืนฐาน (Culture) เป็นสิงทีกาํหนดความต้องการของผูซื้อและ

พฤติกรรมการซือ รูปแบบการดาํเนินชีวิต ทีเรียนรู้และสามารถสืบทอดต่อกนัมา โดยผ่านการหล่อ

หลอมและขดัเกลาทางสงัคม ดงันนัวฒันธรรมจึงเป็นสิงทีกาํหนดความตอ้งการและพฤติกรรมของ

บุคคล 

 

วฒันธรรมย่อย (Subculture) พฤติกรรมของบุคคลในแต่ละวฒันธรรมยงัสามารถ

แยกยอ่ยลงไปอีก โดยจะพิจารณาจากความแตกต่างกนัทงัในดา้นเชือชาติ ศาสนา สีผิว และพืนที

ทางภูมิศาสตร์ ซึงปัจจยัต่างๆ เหล่านีจะมีบทบาทในดา้นการก่อตวัขึนเป็นทศันะคติของบุคคลในแต่

ละเชือชาติ ศาสนา สีผวิ และพืนทีทางภูมิศาสตร์ 

 

ชนชันทางสังคม (Social Group) มนุษยที์อยูร่วมกนัในสังคมจะมีการแบ่งชนชนั 

และสิงทีนาํมาแบ่งชนชนัของสงัคม คือ อาชีพ ฐานะ รายได ้ชาติตระกลู ตาํแหน่งหนา้ทีการงาน ซึง

โดยทวัๆไปการแบ่งชนชนัทางสงัคมแบ่งไดเ้ป็น 3 ระดบั คือ 

 

ระดับสูง (Upper Class) ไดแ้ก่ ผูดี้เก่า ผูบ้ริหารระดบัสูง เศรษฐี เนืองจาก

กลุ่มนีมีอาํนาจในการซือมาก สินคา้กลุ่มเป้าหมายไดแ้ก่ สินคา้ฟุ่มเฟือย เช่น เพชร รถยนตร์าคาแพง 

บา้นราคาแพง 

 

ระดับกลาง (Middle Class) ไดแ้ก่ พนักงานขา้ราชการระดบัปฏิบติังาน

หรือผูที้ไดรั้บความสาํเร็จทางอาชีพพอสมควร สินคา้ทีเป็นเป้าหมายของกลุ่มนีคือ บา้น เสือผา้ ของ

ใชใ้นครัวเรือนและสินคา้ทีจาํเป็นในชีวิตประจาํวนั 

 

ระดับตํา (Lower Class) ไดแ้ก่ กลุ่มผูใ้ชแ้รงงานและมีทกัษะพอสมควร 

สินคา้ทีเป็นเป้าหมายของกลุ่มนีคือ สินคา้ทีจาํเป็นในการครองชีพ และสินคา้ราคาประหยดันักการ

ตลาดยงัพบว่า ชนชนัทางสังคมมีประโยชน์อย่างมากในการแบ่งสัดส่วนทางการตลาดในการ
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กาํหนดการใหบ้ริการการโฆษณา และกิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ ของแต่ละชนชนัทางสังคมซึง

จะแสดงความแตกต่างกนัทงัในดา้นการตดัสินใจซือสินคา้และการบริโภคสินคา้ 

 

ปัจจยัด้านสังคม เป็นปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อผูซื้อ ซึงประกอบไปดว้ยกลุ่มอา้งอิงและครอบครัว 

 

กลุ่มอ้างอิง (Reference Group) เป็นกลุ่มทีมีอิทธิพลต่อความคิดเห็น ทศันะคติ

และค่านิยม 

ครอบครัว (Family) บุคคลในครอบครัวถือว่ามีอิทธิพลมากทีสุดต่อทศันคติ ความ

คิดเห็นและค่านิยมของบุคคล ซึงสิงเหล่านีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือของครอบครัว 

 

ปัจจยัด้านตวับุคคล ลกัษณะภายนอกของตวับุคคลทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ ไดแ้ก่ 

อาย ุและวฎัจกัรของชีวิต อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษา และแบบการดาํเนินชีวิต 

 

อายุและวัฎจักรของชีวิต (Family Life Cycle) เป็นขันตอนการดาํรงชีวิตของ

บุคคลในครอบครัว การดาํรงชีวิตในแต่ละขนัตอนเป็นสิงทีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการทศันคติและ

ค่านิยมของบุคคลทาํใหเ้กิดความตอ้งการในตวัผลิตภณัฑ ์และพฤติกรรมการซือทีแตกต่างกนั 

 

อาชีพ (Occupation) อาชีพของแต่ละบุคคลจะนําไปสู่ความจาํเป็นและความ

ตอ้งการในตวัสินคา้และบริการทีแตกต่างกนัไป 

 

โอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstances) โอกาสทีผูบ้ริโภคซือสินคา้จะ

ขึนอยูก่บัระดบัรายได ้การออม อาํนาจการซือและทศันคติการจ่ายเงิน 

 

การศึกษา (Education) ผูที้มีการศึกษาสูงจะมีแนวโน้มในการบริโภคสินคา้ทีมี

คุณภาพมากกว่าผูมี้การศึกษาตาํ 

 



15 
 

รูปแบบการดําเนินชีวิต (Life Style) รูปแบบการดาํเนินชีวิตขึนอยู่กบัวฒันธรรม 

ชนชนัทางสงัคม และกลุ่มอาชีพของแต่ละบุคคล นกัการตลาดเชือว่าการเลือกผลิตภณัฑ์ของแต่ละ

บุคคลขึนอยูก่บั รูปแบบอยา่งการดาํเนินชีวิต 

 

จากทฤษฎีและแนวคิดของ จอห์น เมยน์าร์ด เคนส์ (John Maynard Keynes) ทีมองว่าการ

ออมเป็นส่วนทีเหลือจากการบริโภค ทาํใหส้ามารถศึกษาพฤติกรรมของการออมผา่นการบริโภค ได้

จากปัจจยัทีมีผลต่อการออม รวมไปถึงฟังกช์นัการบริโภคและการออม และจากทฤษฎีและแนวคิด

ของฟรังโก มอดดิเกลียนี (Franco Modigliani) อลัเบิร์ต แอนโด (Albert Aldo) และริชาร์ด บรูม

เบิกร์ (Richard Brumberg) ทีเป็นการบอกถึงลกัษณะการออมของช่วงอายุประชากรว่าจะออมมาก

และน้อยในช่วงใด นอกจากนัน ยงัมีแนวคิดทีเกียวขอ้งกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค ในการทาํการซือ 

การใชส้อยผลิตภณัฑแ์ละบริการ ซึงคาดว่าจะสนองความตอ้งการของเขา สามารถนาํมาประยุกต์ใช้

กบัการศึกษาปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการออมในรูปแบบสลากออมสินพิเศษให้เกิดประสิทธิภาพ 

โดยเฉพาะอยา่งยงิในดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของลกูคา้ผูใ้ชบ้ริการเงินฝากสลากออมสินพิเศษได ้
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งานวจิยัทีเกยีวข้อง 

 

ภูวดล อยูจ่นัทร์ (2543)  ศึกษาเรืองปัจจยักาํหนดการออมระยะยาว ศึกษากรณีสลากออมสิน

พิเศษ มีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาถึงปัจจยัทีมีผลกระทบต่อเงินฝากสลากออมสินพิเศษ และเพือศึกษา

ถึงความยดืหยุน่ของปัจจยัทีกาํหนดปริมาณเงินฝากและพฤติกรรมการตอบสนองของเงินฝากสลาก

ออมสินพิเศษ ต่อผลตอบแทนจากการฝากสลากออมสินพิเศษ และอตัราดอกเบียเงินฝากประจาํ 12 เดือน 

โดยวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนาและเชิงปริมาณ โดยสร้างแบบจาํลองเพือแสดงความสัมพนัธ์

ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม โดยใช้วิธีการทางสถิติของแบบจาํลองรูปสมการถดถอย

เชิงซอ้น (Multiple Liner Regression) เพือวเิคราะห์ว่าตวัแปรแต่ละตวัมีความสมัพนัธก์นัในลกัษณะ

ใดและมีขนาดเท่าใด 

 

ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณเงินฝากสลากออมสินพิเศษเปลียนแปลงผกผนักบัอตัราดอกเบีย

เงินฝากประจาํ 12 เดือน ค่อนขา้งสูง คือมีค่าความยืดหยุ่นเท่ากบั 2.19 ส่วนตวัแปรทีมีอิทธิพล

รองลงมาคือ อตัราผลตอบแทนจากการฝากสลากออมสินพิเศษ ส่งผลกระทบต่อปริมาณเงินฝาก

สลากออมสินพิเศษในทิศทางเดียวกนั มีค่าความยดืหยุน่เท่ากบั 1.79 ซึงทงัสองตวัแปรทีไดก้ล่าวมา 

เป็นตวัแปรทีธนาคารสามารถควบคุมได ้หากสามารถกาํหนดนโยบายทีเหมาะสมในการควบคุม 

ตวัแปรดงักล่าว จะทาํใหธ้นาคารออมสินสามารถเพิมปริมาณเงินฝากสลากออมสินพิเศษได ้

 

วรชยั สิงหฤกษ ์(2549) ศึกษาเรืองปัจจยัทีมีผลต่อพฤติกรรมการออมของสมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพย ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จาํกดั มีวตัถุประสงค์เพือศึกษาถึงพฤติกรรมการออม และ

เพือศึกษาถึงปัจจยัทีเกียวขอ้งกบัการออมของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

เครืองมือทีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ การใชแ้บบสอบถาม และใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเป็นสัดส่วน 

การวิเคราะห์ขอ้มลูในเชิงสถิติ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ค่าไคสแควร์ และ

ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ ทีส่งผลต่อพฤติกรรมการออม โดยกาํหนดระดบันัยสาํคญัทางสถิติที

ระดบั 0.05  
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ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งสมาชิกส่วนใหญ่มีรายไดจ้ากเงินเดือน ร้อยละ 84.71 และ

มีรายได้เฉลียเท่ากบั 22,217.01 บาท ด้านรายจ่ายมีการจ่ายชาํระหนีสหกรณ์ออมทรัพย ์ร้อยละ 

26.43 และมีรายจ่ายเฉลียเท่ากบั 21,566.77 บาท โดยเปรียบเทียบระหว่างรายไดแ้ละรายจ่ายอยู่ใน

ภาวะเกินดุล ส่วนพฤติกรรมการออมของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า มีหุ้นและเงินฝากเฉลียรายละ 

196,759.91 บาท และ 1,027,849.33 บาท ตามลาํดบั สาํหรับจุดประสงคก์ารออม พบว่า เพือไวใ้ชจ่้าย

ในยามชราและเมือเจ็บป่วยมากทีสุด การทดสอบสมมติฐานเพือหาความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม 

การออม พบว่า อายุ ระดบัรายได ้ค่าใชจ่้ายในการบริโภค มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการออม 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 สาํหรับ เพศ ระดบัการศึกษา สถานภาพการสมรส สถานภาพ

การเป็นบุคลากรมหาวิทยาลยั ระยะเวลาในการเป็นสมาชิก จาํนวนสมาชิกในครัวเรือนและค่านิยม

ในการบริโภค ไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการออม 

 

สุดาพร อุดมพรพฤฒิ (2550) ศึกษาเรืองปัจจยัทางเศรษฐกิจทีมีอิทธิพลต่อปริมาณเงินฝาก

สลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน โดยมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อปริมาณ

เงินฝากสลากออมสินพิเศษ โดยใชข้อ้มลูทุติยภูมิเป็นรายไตรมาส ระหว่างปี พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2548  

 

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อปริมาณเงินฝากสลากออมสินพิเศษมี 2 ปัจจยั ปัจจยั

แรกคือ เงินออมภาคครัวเรือนในประเทศ โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัปริมาณเงินฝาก

สลากออมสินพิเศษ กล่าวคือเมือเงินออมภาคครัวเรือนในประเทศเพิมสูงขึน ปริมาณเงินฝากสลาก

ออมสินพิเศษก็จะสูงขึนด้วย ปัจจัยทีสองคือ อตัราดอกเบียเงินฝากประจาํของธนาคาร โดยมี

ความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกบัปริมาณเงินฝากสลากออมสินพิเศษ กล่าวคือเมืออตัราดอกเบียเงิน

ฝากประจาํของธนาคารเพิมสูงขึน ปริมาณเงินฝากสลากออมสินพิเศษก็จะสูงขึนด้วย ซึงผล

การศึกษาครังนีอาจขดัแยง้กับผลการศึกษาปัจจัยทีมีผลกระทบต่อปริมาณเงินฝากของสถาบัน

การเงินอืน เพราะสลากออมสิน เป็นการออมทรัพยล์กัษณะพิเศษ ทีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ ดงันนัจึงมี

ปัจจยัอืนๆ นอกเหนือจากปัจจยัทางการเงินทีมีอิทธิพลต่อปริมาณเงินฝากสลากออมสินพิเศษ 
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ศราวดี เมฆทบั (2554) ศึกษาเรืองปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซือสลากออมสิน

พิเศษในเขตพืนทีดูแล ธนาคารออมสินสาขาพิบูลมงัสาหาร มีวตัถุประสงค์เพือศึกษาปัจจยัทีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซือสลากออมสินพิเศษ และเพือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นเกียวกับ 

การตดัสินใจซือสลากออมสินพิเศษ จาํแนกตาม เพศ อาย ุอาชีพ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได ้

โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบสัดส่วน (Proportionate Stratified Sampling) ทาํการเก็บรวบรวม

ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ส่วนเบียงเบน

มาตรฐาน การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ การทดสอบค่า F-test และ t-test ณ ระดบัความเชือมนั

ทางสถิติร้อยละ 95 

 

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลของลูกคา้ทีเลือกซือสลากออมสินพิเศษ ส่วนใหญ่ 

เป็นเพศหญิง อาย ุ41 ปีขึนไป มีอาชีพขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ สถานภาพสมรส การศึกษา

ระดับปริญญาตรี รายได้ 10,000 - 20,000 บาท สําหรับการเปรียบเทียบปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อ 

การตดัสินใจซือสลากออมสินพิเศษ ซึงหากจาํแนกตามอาย ุและการศึกษา พบว่า ปัจจยัดา้นเทคนิค 

กระบวนการ บุคลากรและดา้นสถานที มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

สาํหรับดา้นผลตอบแทนไม่แตกต่างกนั แต่หากจาํแนกตามรายได ้พบว่า ปัจจยัทุกดา้นทีกล่าวมา  

มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 

 

จากการตรวจเอกสารขา้งตน้ พบว่า ภูวดล อยูจ่นัทร์ สุดาพร อุดมพรพฤฒิ และศราวดี เมฆทบั

ได้ทาํการศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ทีมีอิทธิพลต่อปริมาณเงินฝากสลากออมสินพิเศษ รวมไปถึง

พฤติกรรมการซือสลากออมสินพิเศษ ซึงเป็นรูปแบบหนึงของการออมเงิน งานวิจยัดงักล่าวสามารถ

นาํมาอา้งอิงแนวคิดทางทฤษฏีทีใชอ้ธิบายความสมัพนัธข์องปัจจยัต่างๆ ทีมีผลต่อการตดัสินใจออม

ในรูปแบบสลากออมสินพิเศษได ้และสามารถประยุกต์วิธีการศึกษาร่วมกบั วรชยั สิงหฤกษ์ เพือ

เป็นแนวทางในการศึกษาปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการออมในรูปแบบสลากออมสินพิเศษได ้
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วธิีการศึกษา 

 

วธิีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

แหล่งทีมาของขอ้มลูในการศึกษาครังนี ใชข้อ้มลูจาก 2 แหล่ง คือ 

 

1.  ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากเว็บไซต์ธนาคาร

ออมสิน และรายงานประจาํปี ของธนาคารออมสิน 

 

  2.  ข้อมูลปฐมภูม ิ(primary data) ไดจ้ากการสมัภาษณ์ดว้ยแบบสอบถาม (questionnaire) 

จากลกูคา้ของธนาคารออมสิน สาขาสาํนกัพหลโยธิน 

 

การกาํหนดขนาดตวัอย่าง 

 

จากการคาํนวณ ดว้ยสูตรของ Yamane (บุญธรรม, 2531) ดงันี 

  n = N 

             1 + Ne2 

เมือ  n = จาํนวนตวัอยา่ง 

  N = จาํนวนประชากรทงัหมด ซึงกคื็อ ลกูคา้ทีซือสลากออมสินพิเศษ  

                                                       ของธนาคารออมสิน สาขาสาํนกัพหลโยธิน จาํนวน 97,231 คน  

                                                       (ขอ้มลูจากฝ่ายสลากออมสิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556) 

e = ค่าความผดิพลาดจากจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง  

              (ในทีนีใชก้ารทดสอบทีระดบัความเชือมนั ร้อยละ 95  

              คือ ใหมี้ความผดิพลาดได ้ร้อยละ 0.05  ดงันนั  e  =  0.05) 
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ดงันนั ในการศึกษาครังนีมีจาํนวนตวัอยา่งดงันี 

 

  n =           97,231 

       1 + (97,231)(0.05)2 

  n =              97,231 

            244.0775 

  n =          398.3612 

             400    ราย 

 

วธิีสุ่มตวัอย่าง 

 

ในการศึกษาครังนี ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive หรือ Judgment Sampling) 

โดยเลือกจากกลุ่มลกูคา้ทีซือสลากออมสินพิเศษกบัธนาคารออมสิน สาขาสาํนกัพหลโยธิน 

 

วธิีการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

จากขอ้มลูทีผูศึ้กษาไดท้าํการเก็บรวบรวม จะทาํการประมวลผลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

และวิเคราะห์ขอ้มลูเพือใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ดงันี 

 

1. เพือให้บรรลุวตัถุประสงค์ขอ้ที 1 คือ เพือศึกษาลกัษณะทวัไปของสลากออมสินพิเศษ

รูปแบบต่างๆ จะทาํการศึกษาคน้ควา้ขอ้มลูจากเวบ็ไซตธ์นาคารออมสิน ตงัแต่ประวติัความเป็นมา

ของสลากออมสินประเภทต่างๆ อตัราดอกเบีย ระยะเวลาในการฝาก เงือนไขการออกรางวลั รวมไป

ถึงระเบียบคาํสั งต่างๆ ภายในธนาคารออมสิน ทีเกียวข้องกบัสลากออมสินพิเศษ และรายงาน

ประจาํปี ของธนาคารออมสิน 
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2. เพือให้บรรลุวตัถุประสงค์ขอ้ที 2 คือ เพือศึกษาพฤติกรรมการออมเงินของลูกคา้ใน

รูปแบบสลากออมสินพิเศษนนั จะใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ประกอบกบัสถิติเชิง

ปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยทาํการทดสอบสมมติฐาน เพือหาความสัมพนัธ์ของตวัแปรที

ตอ้งการศึกษา โดยใชค่้าไคสแควร์ อธิบายไดด้งันี 

 

ค่าไคสแควร์ (Chi-Square) ใชเ้พือทดสอบความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคลทีมีผลต่อ 

พฤติกรรมการออมในรูปแบบสลากออมสินพิเศษ ไดแ้ก่ เพศ อายุ รายได ้ระดบัการศึกษา อาชีพ 

สถานภาพ ระยะเวลาในการเป็นลกูคา้ธนาคารออมสิน  

 

สูตรค่าไคสแควร์ (χ 2 ) (กลัยา, 2546) 

 

ค่าไคสแควร์  (χ 2 )  =        ∑ ∑  ( )
 

 

กาํหนดให ้  χ 2  =  ค่าไคสแควร์ 

Oij    =  ขอ้มลูทีไดจ้ากการสงัเกตุ 

Eij      =  ขอ้มลูทีคาดการณ์ 

r      =  จาํนวนแถวในตาราง 

c  =  จาํนวนคอลมัน์ในตาราง 

 

โดยทีค่าคาดการณ์ (Expected Value) คาํนวณไดต้ามสูตร 

 

Eij  =   

 

หลกัเกณฑ์การตดัสินใจ คือ เปรียบเทียบระดบันัยสาํคญัทีต้องการกับค่า Sig ทีไดจ้าก

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ถา้ค่า Sig จากคอมพิวเตอร์ทีคาํนวณไดน้้อยกว่าค่า α ทีกาํหนดคือ 0.05  

จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (Reject Ho) ซึงหมายถึง ตวัแปรอิสระมีความสมัพนัธก์บัตวัแปรตาม และ

( ri )( ci )           

      n 
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ในทางตรงกันข้ามหากค่า Sig จากคอมพิวเตอร์คาํนวณได้มากกว่าค่า α ทีกาํหนดคือ 0.05  

จะยอมรับสมมติฐานหลกั (Accept Ho) ซึงหมายถึง ตวัแปรอิสระไม่มีความสมัพนัธก์บัตวัแปรตาม 

 

3. เพือใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์อ้ที 3 คือ เพือศึกษาปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการออมในรูปแบบ

สลากออมสินพิเศษของลูกค้า จะทาํการวิเคราะห์ทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 

ไดแ้ก่ ค่าความถี (Frequency) อตัราส่วนร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย (Mean) และค่าเบียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลูทวัไปเกียวกบัสมาชิกและการกระจายของ

ขอ้มูล โดยนาํเสนอในรูปของตารางค่าความถี ค่าร้อยละ และการบรรยายประกอบ เพือศึกษาถึง

พฤติกรรมการออม จาํแนกตามเพศ อายุ รายได ้ระดบัการศึกษา อาชีพ สถานภาพการสมรส และ

ระยะเวลาในการเป็นลกูคา้ธนาคารออมสิน 

 

เกณฑ์ทีใชใ้นการประเมิน ค่าเฉลีย (Mean) เพืออธิบายถึงความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่าง

เกียวกบัปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจออมในรูปแบบสลากออมสินพิเศษ โดยจะมีขอ้คาํถาม 

ในรูปแบบเรียงลาํดบัระดบัความคิดเห็นจากมากทีสุดไปนอ้ยทีสุด ดงันี 

 

ระดบั 5    หมายถึง    มีผลต่อการตดัสินใจออมมากทีสุด 

ระดบั 4    หมายถึง    มีผลต่อการตดัสินใจออมมาก 

ระดบั 3    หมายถึง    มีผลต่อการตดัสินใจออมปานกลาง 

ระดบั 2    หมายถึง    มีผลต่อการตดัสินใจออมนอ้ย 

ระดบั 1    หมายถึง    มีผลต่อการตดัสินใจออมนอ้ยทีสุด 

 

เมือไดค้ะแนนของระดบัความคิดเห็นแลว้ จะนาํมาหาค่าคะแนนเฉลียแบบถ่วงนําหนัก 

และจดัระดบัความคิดเห็นในการให้ความสาํคญัของปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจออมในรูปแบบ

สลากออมสินพิเศษ 
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ค่าคะแนนถ่วงนาํหนกัเฉลีย (กานดา, 2530) 

 

ค่าเฉลีย    =  

 

โดยที   x = คะแนนของระดบัความคิดเห็น 

   f = ความถีของค่าคะแนน 

   n = จาํนวนของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

การพิจารณาระดับของค่าคะแนนเฉลียของตัวแปรแต่ละตัวทาํได้โดยการพิจารณาค่า

คะแนนเฉลียทีได้ โดยแบ่งระดับค่าเฉลียออกเป็น 5 ระดบั โดยกาํหนดความกวา้งของแต่ละ 

อนัตรภาคชนัคาํนวณไดจ้ากสูตรดงันี  

 

ความกวา้งของแต่ละอนัตรภาคชนั        =      

 

                      =                          =      0.8 

 

ระดบัคะแนนเฉลียทีไดจ้ากการแบ่งระดบัขา้งตน้ มีดงันี 

  คะแนนเฉลียระหว่าง 4.21-5.00       จดัระดบัความสาํคญัมากทีสุด 

คะแนนเฉลียระหว่าง 3.41-4.20 จดัระดบัความสาํคญัมาก 

คะแนนเฉลียระหว่าง 2.61-3.40 จดัระดบัความสาํคญัปานกลาง 

  คะแนนเฉลียระหว่าง 1.81-2.60 จดัระดบัความสาํคญันอ้ย 

  คะแนนเฉลียระหว่าง 1.00-1.80 จดัระดบัความสาํคญันอ้ยทีสุด 

 

 

 

 

 fx 
n 

คะแนนสูงสุด – คะแนนตาํสุด 

            จาํนวนชนั 

 (5-1) 

    5 
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กรอบแนวคดิในการศึกษา 

 

จากการตรวจเอกสารและศึกษาแนวคิดทฤษฎีทีเกียวขอ้ง  ทาํให้สามารถกาํหนดกรอบ

แนวคิดทีใช้ในการศึกษาปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการออมในรูปแบบสลากออมสินพิเศษ ของลูกค้า

ธนาคารออมสิน สาขาสาํนกัพหลโยธิน ไดด้งันี 

 

     ตวัแปรอสิระ             ตวัแปรตาม 

 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพที 2.2  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

สมมตฐิานในการศึกษา 

 

พฤติกรรมการออมในรูปแบบสลากออมสินพิเศษ ของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขาสาํนัก

พหลโยธินมีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนบุคคล  ได้แก่  อายุ  รายได้ ระดับการศึกษา อาชีพ 

สถานภาพ  และระยะเวลาในการเป็นลกูคา้ธนาคารออมสิน 

 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. รายได ้

4. ระดบัการศึกษา 

5. อาชีพ 

6. สถานภาพ 

7. ระยะเวลาในการเป็น 

    ลกูคา้ธนาคารออมสิน 

พฤตกิรรมการออมในรูปแบบสลากออมสินพเิศษ 

1. วตัถุประสงคใ์นการซือสลากออมสินพิเศษ 

2. บุคคลทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือสลากออมสินพิเศษ 

3. ความถีในการซือสลากออมสินพิเศษ 

4. มลูค่าทีซือสลากออมสินพิเศษ 

5. ช่องทางการซือสลากออมสินพิเศษ 

6. วิธีการชาํระเงินในการซือสลากออมสินพิเศษ 
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บทที 3 

 

ลักษณะทัวไปของสลากออมสินพเิศษ 

 

ประวตัคิวามเป็นมาของสลากออมสิน (ธนาคารออมสิน, 2557) 

 

สลากออมสิน การออมทรัพยล์กัษณะพิเศษทีธนาคารออมสินให้บริการติดต่อกนัมากว่า  

60 ปี มีลกัษณะเด่นทีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ ไม่เพียงแต่เป็นการสร้างความมนัคงในอนาคตให้กบั 

ผูฝ้ากเท่านนั แต่ยงัสามารถทวีเงินออมของประชาชนทีมีโชคให้สูงขึน โดยผูฝ้ากมีสิทธิถูกรางวลั

ตามทีธนาคารกาํหนด 

 

สลากออมสินไดอ้อกจาํหน่ายครังแรก ในรูปแบบของ "สลากออมสินสามญั" โดยธนาคาร

ออมสินไดอ้อกให้บริการรับฝากรวมทงัสิน จาํนวน 6 งวด ตงัแต่ พ.ศ. 2485 ถึง พ.ศ. 2490 ต่อมา

ธนาคารไดท้าํการพฒันาปรับปรุง โดยการออกจาํหน่าย "สลากออมสินพิเศษ" โดยเริมให้บริการรับ

ฝากสลากออมสินพิเศษ งวดที 1 เมือวนัที 3 มิถุนายน พ.ศ. 2486 จนถึงปัจจุบนั ซึงตลอดระยะเวลา 

ธนาคารไดป้รับปรุงเงือนไข เงินรางวลั ราคา และอายขุองสลากออมสินพิเศษ เพือให้เหมาะสมกบั

สภาวะการณ์ปัจจุบนัใหม้ากทีสุด 

 

สลากออมสินสามญั 

 

เป็นกุศโลบายเพือจูงใจให้ผูช้อบการเสียงโชคหันมาออมเงินมากขึน ผูฝ้ากมี

โอกาสลุน้รางวลั เมือฝากครบอายุจะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบีย ทาํให้ผูฝ้ากมีเงินเก็บออม 

ซึงดีกว่าการเสียงโชคประเภทอืนๆ  สลากออมสินสามญั เริมรับฝากงวดที 1 เมือวนัที 1 สิงหาคม  

พ.ศ. 2485 ราคาฉบบัละ 5 บาท จาํนวน 40,000 ฉบบั ออกรางวลัทุกเดือน เมืออายุครบ 3 เดือน หาก

ประสงคจ์ะถอนคืน จ่ายคืนให้ฉบบัละ 3.50 บาท เมือฝากครบกาํหนด 5 ปี ไดรั้บดอกเบียฉบบัละ 
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0.25 บาท และในงวดต่อๆมา มีการพฒันาปรับเปลียนราคาต่อหน่วย เงินรางวลั รวมทงัระยะเวลา

ครบอาย ุเพือจูงใจมากขึน จนถึงงวดที 6 จึงระงบัการจาํหน่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 3.1 สลากออมสินสามญั 

ทีมา: ธนาคารออมสิน (2557) 

 

สลากออมสินพเิศษ  

 

   ไดพ้ฒันาจากสลากออมสินสามญั โดยปรับปรุงเงือนไข ราคา อายแุละดอกเบีย ให้

เหมาะสมกบัสถานการณ์ดา้นการเงิน และเป็นสลากทีระบุชือเจา้ของเป็นครังแรก และสามารถถอน

เงินตน้คืนไดเ้ต็มมูลค่าทีฝาก จนทาํให้ประชาชนรู้จกัสลากออมสินในลกัษณะ “สลากออมสินไม่ 

กินทุน” และกลายเป็นเอกลกัษณ์ของสลากออมสินมาจนถึงปัจจุบนั โดยสลากออมสินพิเศษงวดที 1 

ราคาฉบบัละ 2.00 บาท มีอายุ 5 ปี เมือฝากครบอายุ ไดด้อกเบียฉบบัละ 0.10 บาท เริมรับฝากเมือ

วนัที 3 มิถุนายน พ.ศ. 2486 
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ภาพที 3.2 สลากออมสินพิเศษงวดต่างๆ  

ทีมา: ธนาคารออมสิน (2557) 

 

  งวดที 1  ระยะเวลาจาํหน่ายตงัแต่วนัที 3 มิถุนายน พ.ศ. 2486 ถึงวนัที 1 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2492 หมายเลขสลาก 1000000 - 9999999 (ไม่มีหมวดอกัษรนาํหนา้) ราคาหน่วยละ 2.00 บาท 

กาํหนดอายสุลาก 5 ปี สิทธิการถกูรางวลั 30 ครัง ฝากครบอายุ 5 ปี ไดด้อกเบียหน่วยละ 0.10 บาท  

ผูฝ้ากจะถอนเงินคืนไดห้น่วยละ 2.10 บาท 

 

 งวดที 2  ระยะเวลาจาํหน่ายตงัแต่วนัที 2 กนัยายน พ.ศ. 2492 ถึงวนัที 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2500 หมายเลขสลาก 7 หลกั (ไม่มีหมวดอกัษรนาํหนา้) ราคาหน่วยละ 10.00 บาท กาํหนดอายุ

สลาก 5 ปี สิทธิการถกูรางวลั 60 ครัง ฝากครบอาย ุ5 ปี ไดด้อกเบียหน่วยละ 0.50 บาท ผูฝ้ากจะถอน

เงินคืนไดห้น่วยละ 10.50 บาท 

 

 งวดที 3  ระยะเวลาจาํหน่ายตงัแต่วนัที 2 กนัยายน พ.ศ. 2498 ถึงวนัที 7 มิถุนายน 

พ.ศ. 2519 หมายเลขสลากเริมมีหมวดอกัษรนาํหน้า ราคาหน่วยละ 20.00 บาท กาํหนดอายุสลาก  

3 ปี สิทธิการถกูรางวลั 36 ครัง ฝากครบอาย ุ3 ปี ไดด้อกเบียหน่วยละ 0.60 บาท ผูฝ้ากจะถอนเงินคืน

ไดห้น่วยละ 20.60 บาท 
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 งวดที 4  ระยะเวลาจาํหน่ายตงัแต่วนัที 8 มิถุนายน พ.ศ. 2519 ถึงวนัที 31 มกราคม 

พ.ศ. 2527 ราคาหน่วยละ 20.00 บาท กาํหนดอายสุลาก 3 ปี สิทธิการถกูรางวลั 36 ครัง ฝากครบอาย ุ

3 ปี ไดด้อกเบียหน่วยละ 0.60 บาท ผูฝ้ากจะถอนเงินคืนไดห้น่วยละ 20.60 บาท โดยตงัแต่วนัที 1 

ตุลาคม พ.ศ. 2524 ปรับดอกเบียเป็นหน่วยละ 1.00 บาท ผูฝ้ากจะถอนเงินคืนไดห้น่วยละ 21.00 บาท 

 

 งวดที 5  ระยะเวลาจาํหน่ายตังแต่วนัที 21 ธันวาคม พ.ศ. 2526 ถึงวนัที 20 

กนัยายน พ.ศ. 2529 จาํหน่ายหมวด ก - ฮ, A - Z ยกเวน้ ฃ ฅ  ราคาหน่วยละ 20.00 บาท กาํหนดอายุ

สลาก 3 ปี สิทธิการถกูรางวลั 36 ครัง ฝากครบอาย ุ3 ปี ไดด้อกเบียหน่วยละ 1.00 บาท ผูฝ้ากจะถอน

เงินคืนไดห้น่วยละ 21.00 บาท 

 

 งวดที 6  ระยะเวลาจาํหน่ายตงัแต่วนัที 21 กนัยายน พ.ศ. 2529 ถึงวนัที 16 มกราคม 

พ.ศ. 2530 จาํหน่ายหมวด ก - ฮ, A - P ยกเวน้ ฃ ฅ ฆ ซ ฌ ฏ ฑ  ราคาหน่วยละ 20.00 บาท กาํหนด

อายสุลาก 3 ปี สิทธิการถูกรางวลั 36 ครัง ฝากครบอายุ 3 ปี ไดด้อกเบียหน่วยละ 1.00 บาท ผูฝ้าก 

จะถอนเงินคืนไดห้น่วยละ 21.00 บาท 

 

 งวดที 7  ระยะเวลาจาํหน่ายตังแต่วนัที 11 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2530 ถึงวนัที 20 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 จาํหน่ายหมวด ก - ฮ  ยกเวน้ ฃ ฅ ฆ ซ ฌ ฏ ฑ  ราคาหน่วยละ 30.00 บาท 

กาํหนดอายสุลาก 3 ปี สิทธิการถกูรางวลั 35 ครัง ฝากครบอายุ 3 ปี ไดด้อกเบียหน่วยละ 1.00 บาท  

ผูฝ้ากจะถอนเงินคืนไดห้น่วยละ 31.00 บาท 

 

 งวดที 8  ระยะเวลาจาํหน่ายตังแต่วนัที 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 ถึงวนัที 20 

มิถุนายน พ.ศ. 2533 จาํหน่ายหมวด ก - ฮ  ยกเวน้ ฃ ฅ ฆ ซ ฌ ฏ ฐ ฑ  ราคาหน่วยละ 30.00 บาท 

กาํหนดอายสุลาก 3 ปี สิทธิการถกูรางวลั 35 ครัง ฝากครบอายุ 3 ปี ไดด้อกเบียหน่วยละ 1.00 บาท  

ผูฝ้ากจะถอนเงินคืนไดห้น่วยละ 31.00 บาท 
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 งวดที 9  ระยะเวลาจาํหน่ายตังแต่วนัที 21 มิถุนายน พ.ศ. 2533 ถึงวนัที 20 

กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2535 จาํหน่ายหมวด ก - ฮ, A – C  ยกเวน้ ฃ ฅ ฆ ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ  ราคาหน่วยละ 

30.00 บาท กาํหนดอายสุลาก 3 ปี สิทธิการถกูรางวลั 35 ครัง ฝากครบอาย ุ3 ปี ไดด้อกเบียหน่วยละ 

1.00 บาท ผูฝ้ากจะถอนเงินคืนไดห้น่วยละ 31.00 บาท 

 

 งวดที 10  ระยะเวลาจาํหน่ายตงัแต่วนัที 21 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2535 ถึงวนัที 20 

กนัยายน พ.ศ. 2536 จาํหน่ายหมวด ก - อ ยกเวน้ ฃ ฅ ฆ ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ราคาหน่วยละ 30.00 บาท 

กาํหนดอายสุลาก 3 ปี สิทธิการถกูรางวลั 35 ครัง ฝากครบอายุ 3 ปี ไดด้อกเบียหน่วยละ 1.00 บาท  

ผูฝ้ากจะถอนเงินคืนไดห้น่วยละ 31.00 บาท 

 

 งวดที 11  ระยะเวลาจาํหน่ายตังแต่วนัที 21 กันยายน พ.ศ. 2536 ถึงวนัที 20 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 จาํหน่ายหมวด ก - ฮ ยกเวน้ ฃ ฅ ฆ ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ  ราคาหน่วยละ 30.00 

บาท กาํหนดอายสุลาก 3 ปี สิทธิการถกูรางวลั 35 ครัง ฝากครบอายุ 3 ปี ไดด้อกเบียหน่วยละ 1.00 

บาท ผูฝ้ากจะถอนเงินคืนไดห้น่วยละ 31.00 บาท 

 

 งวดที 12  ระยะเวลาจาํหน่ายตังแต่วนัที 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 ถึงวนัที 20 

มีนาคม พ.ศ. 2539 จาํหน่ายหมวด ก - ฎ ยกเวน้ ฃ ฅ ซ ฏ ฑ  ราคาหน่วยละ 30.00 บาท กาํหนดอายุ

สลาก 3 ปี สิทธิการถกูรางวลั35 ครัง ฝากครบอาย ุ3 ปี ไดด้อกเบียหน่วยละ 1.00 บาท ผูฝ้ากจะถอน

เงินคืนไดห้น่วยละ 31.00 บาท 

 

 งวดที 13  ระยะเวลาจาํหน่ายตงัแต่วนัที 21 มีนาคม พ.ศ. 2539 ถึงวนัที 20 เมษายน 

พ.ศ. 2540 จาํหน่ายหมวด ก - ฮ ยกเวน้ ฃ ฅ ฆ ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ  ราคาหน่วยละ 30.00 บาท กาํหนด

อายสุลาก 3 ปี สิทธิการถูกรางวลั 35 ครัง ฝากครบอายุ 3 ปี ไดด้อกเบียหน่วยละ 1.00 บาท ผูฝ้าก 

จะถอนเงินคืนไดห้น่วยละ 31.00 บาท 

 



30 
 

 งวดที 14  ระยะเวลาจาํหน่ายตังแต่วนัที 21 เมษายน พ.ศ. 2540 ถึงวนัที 20 

กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2541 จาํหน่ายหมวด ก - ฮ ยกเวน้ ฃ ฅ ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ราคาหน่วยละ 30.00 บาท 

กาํหนดอายสุลาก 3 ปี สิทธิการถกูรางวลั 35 ครัง ฝากครบอายุ 3 ปี ไดด้อกเบียหน่วยละ 1.00 บาท 

 ผูฝ้ากจะถอนเงินคืนไดห้น่วยละ 31.00 บาท 

 

 งวดที 15  ระยะเวลาจาํหน่ายตงัแต่วนัที 21 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2541 ถึงวนัที 26 

ตุลาคม พ.ศ. 2541 จาํหน่ายหมวด ก - ฮ, A - Y ยกเวน้ ฃ ฅ ฏ ราคาหน่วยละ 30.00 บาท กาํหนดอายุ

สลาก 3 ปี สิทธิการถกูรางวลั 35 ครัง ฝากครบอาย ุ3 ปี ไดด้อกเบียหน่วยละ 1.00 บาท ผูฝ้ากจะถอน

เงินคืนไดห้น่วยละ 31.00 บาท 

 

 งวดที 16  ระยะเวลาจาํหน่ายตงัแต่วนัที 27 ตุลาคม พ.ศ. 2541 ถึงวนัที 16 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2541 จาํหน่ายหมวด ก - ฮ, A - R ยกเวน้ ฃ ฅ ฏ  ราคาหน่วยละ 30.00 บาท กาํหนดอายุสลาก  

3 ปี สิทธิการถกูรางวลั 35 ครัง ฝากครบอายุ 3 ปี ไดด้อกเบียหน่วยละ 1.00 บาท ผูฝ้ากจะถอนเงิน

คืนไดห้น่วยละ 31.00 บาท 

 

 งวดที 17  ระยะเวลาจาํหน่ายตังแต่ว ันที 17 ธันวาคม พ.ศ. 2541 ถึงวนัที 20 

กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2542 จาํหน่ายหมวด ก - ฮ, A - W ยกเวน้ ฃ ฅ ฏ ราคาหน่วยละ 30.00 บาท กาํหนด

อายสุลาก 3 ปี สิทธิการถกูรางวลั 35 ครัง ฝากครบอาย ุ3 ปี ไดด้อกเบียหน่วยละ 1.00 บาท ผูฝ้ากจะ

ถอนเงินคืนไดห้น่วยละ 31.00 บาท 

 

 งวดที 18  ระยะเวลาจาํหน่ายตังแต่วนัที 21 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2542 ถึงวนัที 27 

พฤษภาคม พ.ศ. 2542 จาํหน่ายหมวด ก - ฮ, A - P  ยกเวน้ ฃ ฅ ฏ ราคาหน่วยละ 30.00 บาท กาํหนด

อายสุลาก 3 ปี สิทธิการถกูรางวลั 35 ครัง ฝากครบอาย ุ3 ปี ไดด้อกเบียหน่วยละ 1.00 บาท ผูฝ้ากจะ

ถอนเงินคืนไดห้น่วยละ 31.00 บาท 
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 งวดที 19  ระยะเวลาจาํหน่ายตงัแต่วนัที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2542 ถึงวนัที 9 ตุลาคม 

พ.ศ. 2542 จาํหน่ายหมวด ก - ฮ, A - Z ยกเวน้ ฃ ฅ ฏ  ราคาหน่วยละ 50.00 บาท กาํหนดอายุสลาก  

3 ปี สิทธิการถกูรางวลั 35 ครัง ฝากครบอายุ 3 ปี ไดด้อกเบียหน่วยละ 2.00 บาท ผูฝ้ากจะถอนเงิน

คืนไดห้น่วยละ 52.00 บาท 

 

 งวดที 20  ระยะเวลาจาํหน่ายตังแต่วนัที 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 ถึงวนัที 18 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 จาํหน่ายหมวด ก - ฮ, A - X ยกเวน้ ฃ ฅ ฏ ราคาหน่วยละ 50.00 บาท กาํหนด

อายสุลาก 3 ปี สิทธิการถกูรางวลั 35 ครัง ฝากครบอาย ุ3 ปี ไดด้อกเบียหน่วยละ 2.00 บาท ผูฝ้ากจะ

ถอนเงินคืนไดห้น่วยละ 52.00 บาท 

 

 งวดที 21  ระยะเวลาจาํหน่ายตงัแต่วนัที 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 ถึงวนัที 27 

มกราคม พ.ศ. 2545 จาํหน่ายหมวด ก - ฮ, A - V ยกเวน้ ฃ ฅ ฏ ราคาหน่วยละ 50.00 บาท กาํหนดอายุ

สลาก 3 ปี สิทธิการถกูรางวลั 35 ครัง ฝากครบอาย ุ3 ปี ไดด้อกเบียหน่วยละ 2.00 บาท ผูฝ้ากจะถอน

เงินคืนไดห้น่วยละ 52.00 บาท 

 

 งวดที 22  ระยะเวลาจาํหน่ายตังแต่วนัที 28 มกราคม พ.ศ. 2545 ถึงวนัที 20 

พฤษภาคม พ.ศ. 2545 จาํหน่ายหมวด ก - ฮ, A - Z ยกเวน้ ฅ ฏ ราคาหน่วยละ 50.00 บาท กาํหนดอายุ

สลาก 3 ปี สิทธิการถกูรางวลั 35 ครัง ฝากครบอาย ุ3 ปี ไดด้อกเบียหน่วยละ 1.00 บาท ผูฝ้ากจะถอน

เงินคืนไดห้น่วยละ 51.00 บาท 

 

 งวดที 23  ระยะเวลาจําหน่ายตังแต่ว ันที 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 ถึงว ันที 20 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 จาํหน่ายหมวด ก - ฮ, A - U ยกเวน้ ฃ ฅ ฏ ราคาหน่วยละ 50.00 บาท กาํหนด

อายสุลาก 3 ปี สิทธิการถกูรางวลั 35 ครัง ฝากครบอาย ุ3 ปี ไดด้อกเบียหน่วยละ 1.00 บาท ผูฝ้ากจะ

ถอนเงินคืนไดห้น่วยละ 51.00 บาท 
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 งวดที 24  ระยะเวลาจาํหน่ายตงัแต่วนัที 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ถึงวนัที 20 

เมษายน พ.ศ. 2546 จาํหน่ายหมวด ก - ฮ, A - M ยกเวน้ ฃ ฅ ฏ ราคาหน่วยละ 50.00 บาท กาํหนดอายุ

สลาก 3 ปี สิทธิการถกูรางวลั 35 ครัง ฝากครบอาย ุ3 ปี ไดด้อกเบียหน่วยละ 0.50 บาท ผูฝ้ากจะถอน

เงินคืนไดห้น่วยละ 50.50 บาท 

 

 งวดที 25  ระยะเวลาจาํหน่ายตังแต่วนัที 21 เมษายน พ.ศ. 2546 ถึงวนัที 31 

พฤษภาคม พ.ศ. 2546 จาํหน่ายหมวด ก - ท, ยกเวน้ ฃ ฅ ฏ ราคาหน่วยละ 50.00 บาท กาํหนดอายุ

สลาก 3 ปี สิทธิการถกูรางวลั 35 ครัง ฝากครบอาย ุ3 ปี ไดด้อกเบียหน่วยละ 0.50 บาท ผูฝ้ากจะถอน

เงินคืนไดห้น่วยละ 50.50 บาท 

 

 งวดที 26  ระยะเวลาจาํหน่าย 3 ช่วงเวลา ไดแ้ก่ วนัที 1 เมษายน พ.ศ. 2547 ถึงวนัที 

2 เมษายน พ.ศ. 2547  วนัที 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ถึงวนัที 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2547  และวนัที 

21 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ถึงวนัที 20 ธนัวาคม พ.ศ. 2547 จาํหน่ายหมวด ก - ฮ, A - Z ราคาหน่วยละ 

50.00 บาท กาํหนดอายสุลาก 3 ปี สิทธิการถกูรางวลั 35 ครัง ถอนก่อนกาํหนดมีส่วนลด 

 

 งวดที 27  ระยะเวลาจาํหน่ายตังแต่วนัที 21 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ถึงวนัที 20 

มิถุนายน พ.ศ. 2548 จาํหน่ายหมวด ก - ฮ, A - L ยกเวน้ ฃ ฅ ฏ ราคาหน่วยละ 50.00 บาท กาํหนด

อายสุลาก 3 ปี สิทธิการถกูรางวลั 35 ครัง 

 

 งวดที 28  ระยะเวลาจาํหน่ายตังแต่วนัที 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ถึงวนัที 20 

กนัยายน พ.ศ. 2548 จาํหน่ายหมวด ก - ฮ, A - Z  (ขาย ฃ แลว้หยุด) ยกเวน้ ฅ ฏ  ราคาหน่วยละ 

50.00 บาท กาํหนดอายสุลาก 3 ปี สิทธิการถกูรางวลั 35 ครัง ฝากครบอาย ุ3 ปี ไดด้อกเบียหน่วยละ 

1.00 บาท ผูฝ้ากจะถอนเงินคืนไดห้น่วยละ 51.00 บาท 
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 งวดที 29  ระยะเวลาจาํหน่ายตงัแต่วนัที 17 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ถึงวนัที 30 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2548 จาํหน่ายหมวด ก - ฮ ยกเวน้ ฃ ฅ ฏ (ขายถึง ฮ แลว้หยุด)  ราคาหน่วยละ 50.00 บาท 

กาํหนดอายสุลาก 3 ปี สิทธิการถกูรางวลั 35 ครัง ฝากครบอายุ 3 ปี ไดด้อกเบียหน่วยละ 2.00 บาท  

ผูฝ้ากจะถอนเงินคืนไดห้น่วยละ 52.00 บาท 

 

 งวดที 30  ระยะเวลาจาํหน่ายตังแต่วนัที 14 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2549 ถึงวนัที 9 

พฤษภาคม พ.ศ. 2549 จาํหน่ายหมวด ก - ฬ, A - I ยกเวน้ ฃ ฅ ฏ ราคาหน่วยละ 50.00 บาท กาํหนด

อายสุลาก 3 ปี สิทธิการถกูรางวลั 35 ครัง ฝากครบอาย ุ3 ปี ไดด้อกเบียหน่วยละ 3.50 บาท ผูฝ้ากจะ

ถอนเงินคืนไดห้น่วยละ 53.50 บาท 

 

 งวดที 31  ระยะเวลาจาํหน่ายตงัแต่วนัที 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึงวนัที 10 

มกราคม พ.ศ. 2550 จาํหน่ายหมวด ก - ฮ, A - Z ราคาหน่วยละ 50.00 บาท กาํหนดอายุสลาก 3 ปี 

สิทธิการถกูรางวลั 35 ครัง ฝากครบอาย ุ3 ปี ไดด้อกเบียหน่วยละ 4.25 บาท ผูฝ้ากจะถอนเงินคืนได้

หน่วยละ 54.25 บาท 

 

 งวดที 32  ระยะเวลาจาํหน่ายตงัแต่วนัที 11 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึงวนัที 23 มีนาคม 

พ.ศ. 2550 จาํหน่ายหมวด ก - ว ราคาหน่วยละ 50.00 บาท กาํหนดอายสุลาก 3 ปี สิทธิการถูกรางวลั 

35 ครัง ฝากครบอาย ุ3 ปี ไดด้อกเบียหน่วยละ 4.25 บาท ผูฝ้ากจะถอนเงินคืนไดห้น่วยละ 54.25 บาท 

 

 งวดที 33  ระยะเวลาจําหน่ายตังแต่วนัที 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึงวนัที 27 

กรกฎาคม พ.ศ. 2550 จาํหน่ายหมวด ก - ฟ ยกเวน้ ฃ ฅ ฏ  ราคาหน่วยละ 50.00 บาท กาํหนดอายุ

สลาก 3 ปี สิทธิการถกูรางวลั 35 ครัง ฝากครบอาย ุ3 ปี ไดด้อกเบียหน่วยละ 2.25 บาท ผูฝ้ากจะถอน

เงินคืนไดห้น่วยละ 52.25 บาท 
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 งวดที 34  ระยะเวลาจาํหน่ายตงัแต่วนัที 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึงวนัที 11 

เมษายน พ.ศ. 2551 จาํหน่ายหมวด ก - ฮ, A - V ยกเวน้ ฃ ฅ ฏ ราคาหน่วยละ 50.00 บาท กาํหนดอายุ

สลาก 3 ปี สิทธิการถกูรางวลั 35 ครัง ฝากครบอาย ุ3 ปี ไดด้อกเบียหน่วยละ 1.50 บาท ผูฝ้ากจะถอน

เงินคืนไดห้น่วยละ 51.50 บาท 

 

 งวดที 35  ระยะเวลาจาํหน่ายตังแต่วนัที 21 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึงวนัที 25 

มิถุนายน พ.ศ. 2551 จาํหน่ายหมวด ก - ร (0847023) ยกเวน้ ฃ ฅ ฏ ราคาหน่วยละ 50.00 บาท 

กาํหนดอายสุลาก 3 ปี สิทธิการถกูรางวลั 35 ครัง ฝากครบอายุ 3 ปี ไดด้อกเบียหน่วยละ 2.00 บาท  

ผูฝ้ากจะถอนเงินคืนไดห้น่วยละ 52.00 บาท 

 

 งวดที 36  ระยะเวลาจาํหน่ายตังแต่วนัที 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึงวนัที 28 

สิงหาคม พ.ศ. 2551 จาํหน่ายหมวด ก - ฮ, A - Z (ขาย ฃ บางส่วน) ยกเวน้ ฅ ฏ ราคาหน่วยละ 50.00 

บาท กาํหนดอายสุลาก 3 ปี สิทธิการถกูรางวลั 35 ครัง ฝากครบอายุ 3 ปี ไดด้อกเบียหน่วยละ 2.50 

บาท ผูฝ้ากจะถอนเงินคืนไดห้น่วยละ 52.50 บาท 

 

 งวดที 37  ระยะเวลาจาํหน่ายตังแต่วนัที 29 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึงวนัที 31 

ธนัวาคม พ.ศ. 2551 จาํหน่ายหมวด ก - ฮ, A - B (7013773) ยกเวน้ ฃ ฅ ฏ ราคาหน่วยละ 50.00 บาท 

กาํหนดอายสุลาก 3 ปี สิทธิการถกูรางวลั 35 ครัง ฝากครบอายุ 3 ปี ไดด้อกเบียหน่วยละ 2.50 บาท  

ผูฝ้ากจะถอนเงินคืนไดห้น่วยละ 52.50 บาท 

 

 งวดที 38  ระยะเวลาจาํหน่ายตงัแต่วนัที 26 มกราคม พ.ศ. 2552 ถึงวนัที 25 มีนาคม 

พ.ศ. 2552 จาํหน่ายหมวด ก - ฮ, A - Z  ยกเวน้ ฃ ฅ ฏ  ราคาหน่วยละ 50.00 บาท กาํหนดอายุสลาก  

3 ปี สิทธิการถกูรางวลั 35 ครัง ฝากครบอายุ 3 ปี ไดด้อกเบียหน่วยละ 1.00 บาท ผูฝ้ากจะถอนเงิน

คืนไดห้น่วยละ 51.00 บาท 
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 งวดที 39  ระยะเวลาจาํหน่ายตังแต่ว ันที 26 มีนาคม พ.ศ. 2552 ถึงวนัที 10 

พฤษภาคม พ.ศ. 2552  จาํหน่ายหมวด ก - ฮ, A - D (1107660)  ยกเวน้ ฃ ฅ ฏ ราคาหน่วยละ 50.00 

บาท กาํหนดอายสุลาก 3 ปี สิทธิการถกูรางวลั 35 ครัง ฝากครบอายุ 3 ปี ไดด้อกเบียหน่วยละ 1.00 

บาท ผูฝ้ากจะถอนเงินคืนไดห้น่วยละ 51.00 บาท 

 

 งวดที 40  ระยะเวลาจาํหน่ายตงัแต่วนัที 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ถึงวนัที 9 

ตุลาคม พ.ศ. 2552 จาํหน่ายหมวด ก - ฮ, A - K ยกเวน้ ฃ ฅ ฏ  ราคาหน่วยละ 50.00 บาท กาํหนดอายุ

สลาก 3 ปี สิทธิการถกูรางวลั 35 ครัง ฝากครบอาย ุ3 ปี ไดด้อกเบียหน่วยละ 0.50 บาท ผูฝ้ากจะถอน

เงินคืนไดห้น่วยละ 50.50 บาท 

 

 งวดที 41  ระยะเวลาจาํหน่ายตังแต่วนัที 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ถึงวนัที 4 

กรกฎาคม พ.ศ. 2553 จาํหน่ายหมวด ก - ฮ, A - X (0920275) ราคาหน่วยละ 50.00 บาท กาํหนดอายุ

สลาก 3 ปี สิทธิการถูกรางวลั 36 ครัง ฝากครบอายุ 3 ปี ไดด้อกเบียหน่วยละ 1.875 บาท ผูฝ้ากจะ

ถอนเงินคืนไดห้น่วยละ 51.875 บาท 

 

 งวดที 42  ระยะเวลาจาํหน่ายตังแต่วนัที 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ถึงวนัที 10 

สิงหาคม พ.ศ. 2553 จาํหน่ายหมวด ก - ฮ, A – Z  ราคาหน่วยละ 50.00 บาท กาํหนดอายุสลาก 3 ปี 

สิทธิการถกูรางวลั 36 ครังฝากครบอายุ 3 ปี ไดด้อกเบียหน่วยละ 1.875 บาท ผูฝ้ากจะถอนเงินคืน 

ไดห้น่วยละ 51.875 บาท 

 

 งวดที 43  ระยะเวลาจาํหน่ายตังแต่วนัที 11 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ถึงวนัที 15 

กนัยายน พ.ศ. 2553 จาํหน่ายหมวด ก – ฬ  ราคาหน่วยละ 50.00 บาท กาํหนดอายุสลาก 3 ปี สิทธิ

การถูกรางวลั 36 ครัง ฝากครบอายุ 3 ปี ไดด้อกเบียหน่วยละ 1.875 บาท ผูฝ้ากจะถอนเงินคืนได้

หน่วยละ 51.875 บาท 

 



36 
 

 งวดที 44  ระยะเวลาจําหน่ายตังแต่วนัที 17 กันยายน พ.ศ. 2553 ถึงวนัที 11 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 จาํหน่ายหมวด ก - ฮ, A - Y (8305989) ราคาหน่วยละ 50.00 บาท กาํหนด

อายสุลาก 3 ปี สิทธิการถกูรางวลั 36 ครัง ฝากครบอายุ 3 ปี ไดด้อกเบียหน่วยละ 2.375 บาท ผูฝ้าก

จะถอนเงินคืนไดห้น่วยละ 52.375 บาท 

 

 งวดที 45  ระยะเวลาจาํหน่ายตงัแต่วนัที 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ถึงวนัที 10 

มกราคม พ.ศ. 2554 จาํหน่ายหมวด ก - ฮ, A - R ราคาหน่วยละ 50.00 บาท กาํหนดอายุสลาก 3 ปี 

สิทธิการถกูรางวลั 36 ครัง ฝากครบอาย ุ3 ปี ไดด้อกเบียหน่วยละ 2.375 บาท ผูฝ้ากจะถอนเงินคืนได้

หน่วยละ 52.375 บาท 

 

 งวดที 46  ระยะเวลาจําหน่ายตังแต่ว ันที 11 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึงว ันที 15 

กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2554 จาํหน่ายหมวด ก - ฮ, A - J ราคาหน่วยละ 50.00 บาท กาํหนดอายุสลาก 3 ปี 

สิทธิการถกูรางวลั 36 ครัง ฝากครบอาย ุ3 ปี ไดด้อกเบียหน่วยละ 2.75 บาท ผูฝ้ากจะถอนเงินคืนได้

หน่วยละ 52.75 บาท 

 

 งวดที 47  ระยะเวลาจาํหน่ายตงัแต่วนัที 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ถึงวนัที 15 

สิงหาคม พ.ศ. 2554 จาํหน่ายหมวด ก - ฮ, A - Z, ฃ, ฅ ยกเวน้ ฏ ราคาหน่วยละ 50.00 บาท กาํหนด

อายสุลาก 3 ปี สิทธิการถกูรางวลั 36 ครัง ฝากครบอาย ุ3 ปี ไดด้อกเบียหน่วยละ 3.75 บาท ผูฝ้ากจะ

ถอนเงินคืนไดห้น่วยละ 53.75 บาท 

 

 งวดที 48  ระยะเวลาจาํหน่ายตังแต่วนัที 17 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ถึงวนัที 22 

กนัยายน พ.ศ. 2554 จาํหน่ายหมวด ก - ฮ, A - V (9943852)  ราคาหน่วยละ 50.00 บาท กาํหนดอายุ

สลาก 3 ปี สิทธิการถกูรางวลั 36 ครัง ฝากครบอาย ุ3 ปี ไดด้อกเบียหน่วยละ 3.75 บาท ผูฝ้ากจะถอน

เงินคืนไดห้น่วยละ 53.75 บาท 
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 งวดที 49  ระยะเวลาจําหน่ายตังแต่วนัที 23 กันยายน พ.ศ. 2554 ถึงวนัที 13 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 จาํหน่ายหมวด ก - ฮ, A - U (7440770) ราคาหน่วยละ 50.00 บาท กาํหนด

อายสุลาก 3 ปี สิทธิการถกูรางวลั 36 ครัง ฝากครบอาย ุ3 ปี ไดด้อกเบียหน่วยละ 3.75 บาท ผูฝ้ากจะ

ถอนเงินคืนไดห้น่วยละ 53.75 บาท 

 

 งวดที 50  ระยะเวลาจาํหน่ายตงัแต่วนัที 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ถึงวนัที 31 

มกราคม พ.ศ. 2555 จาํหน่ายหมวด ก - ฮ, A - Z, ฃ, ฅ, ฏ, AA (4578938) ราคาหน่วยละ 50.00 บาท 

กาํหนดอายสุลาก 3 ปี สิทธิการถกูรางวลั 36 ครัง ฝากครบอายุ 3 ปี ไดด้อกเบียหน่วยละ 3.75 บาท  

ผูฝ้ากจะถอนเงินคืนไดห้น่วยละ 53.75 บาท 

 

 งวดที 51  ระยะเวลาจาํหน่ายตงัแต่วนัที 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 ถึงวนัที 15 

มีนาคม พ.ศ. 2555 จาํหน่ายหมวด ก - ฮ, A - Y (0832980) ราคาหน่วยละ 50.00 บาท กาํหนดอายุ

สลาก 3 ปี สิทธิการถกูรางวลั 36 ครัง ฝากครบอาย ุ3 ปี ไดด้อกเบียหน่วยละ 3.00 บาท ผูฝ้ากจะถอน

เงินคืนไดห้น่วยละ 53.00 บาท 

 

 งวดที 52  ระยะเวลาจําหน่ายตังแต่ว ันที 17 มีนาคม พ.ศ. 2555 ถึงว ันที 7 

พฤษภาคม พ.ศ. 2555 จาํหน่ายหมวด ก - ฮ, A - Z (8241314) ราคาหน่วยละ 50.00 บาท กาํหนดอายุ

สลาก 3 ปี สิทธิการถกูรางวลั 36 ครัง ฝากครบอาย ุ3 ปี ไดด้อกเบียหน่วยละ 3.00 บาท ผูฝ้ากจะถอน

เงินคืนไดห้น่วยละ 53.00 บาท 

 

 งวดที 53  ระยะเวลาจาํหน่ายตังแต่วนัที 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ถึงวนัที 1 

กรกฎาคม พ.ศ. 2555 จาํหน่ายหมวด ก - ฮ, A - Y (3241819) ราคาหน่วยละ 50.00 บาท กาํหนดอายุ

สลาก 3 ปี สิทธิการถกูรางวลั 36 ครัง ฝากครบอาย ุ3 ปี ไดด้อกเบียหน่วยละ 3.00 บาท ผูฝ้ากจะถอน

เงินคืนไดห้น่วยละ 53.00 บาท 
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 งวดที 54  ระยะเวลาจาํหน่ายตังแต่วนัที 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ถึงวนัที 26 

สิงหาคม พ.ศ. 2555 จาํหน่ายหมวด ก - ฮ, A - Z (3323660) ราคาหน่วยละ 50.00 บาท กาํหนดอายุ

สลาก 3 ปี สิทธิการถกูรางวลั 36 ครัง ฝากครบอาย ุ3 ปี ไดด้อกเบียหน่วยละ 3.50 บาท ผูฝ้ากจะถอน

เงินคืนไดห้น่วยละ 53.50 บาท 

 

 งวดที 55  ระยะเวลาจาํหน่ายตงัแต่วนัที 27 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ถึงวนัที 31 ตุลาคม 

พ.ศ. 2555 จาํหน่ายหมวด ก - ฮ, A - Z (6378637) ราคาหน่วยละ 50.00 บาท กาํหนดอายุสลาก 3 ปี 

สิทธิการถกูรางวลั 36 ครัง ฝากครบอาย ุ3 ปี ไดด้อกเบียหน่วยละ 3.25 บาท ผูฝ้ากจะถอนเงินคืนได้

หน่วยละ 53.25 บาท 

 

 งวดที 56  ระยะเวลาจาํหน่ายตังแต่วนัที 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึงวนัที 24 

มกราคม พ.ศ. 2556 จาํหน่ายหมวด ก - ฮ, A - S (4575084) ราคาหน่วยละ 50.00 บาท กาํหนดอายุ

สลาก 3 ปี สิทธิการถกูรางวลั 36 ครัง ฝากครบอาย ุ3 ปี ไดด้อกเบียหน่วยละ 2.75 บาท ผูฝ้ากจะถอน

เงินคืนไดห้น่วยละ 52.75 บาท 

 

 งวดที 57  ระยะเวลาจาํหน่ายตงัแต่วนัที 25 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึงวนัที 24 มีนาคม 

พ.ศ. 2556 จาํหน่ายหมวด ก - ฮ (5111026) ราคาหน่วยละ 50.00 บาท กาํหนดอายุสลาก 3 ปี สิทธิ

การถูกรางวลั 36 ครัง ฝากครบอายุ 3 ปี ได้ดอกเบียหน่วยละ 2.75 บาท ผูฝ้ากจะถอนเงินคืนได้

หน่วยละ 52.75 บาท 

 

 งวดที 58  ระยะเวลาจาํหน่ายตังแต่ว ันที 25 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึงวนัที 21 

พฤษภาคม พ.ศ. 2556 จาํหน่ายหมวด ก - ฮ, A - Z, ฃ ฅ ฏ  ราคาหน่วยละ 50.00 บาท กาํหนดอายุ

สลาก 3 ปี สิทธิการถกูรางวลั 36 ครัง ฝากครบอาย ุ3 ปี ไดด้อกเบียหน่วยละ 3.00 บาท ผูฝ้ากจะถอน

เงินคืนไดห้น่วยละ 53.00 บาท 
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 งวดที 59  ระยะเวลาจาํหน่ายตังแต่วนัที 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึงวนัที 7 

กรกฎาคม พ.ศ. 2556 จาํหน่ายหมวด ก - ฮ, A - Y (9935905) ราคาหน่วยละ 50.00 บาท กาํหนดอายุ

สลาก 3 ปี สิทธิการถกูรางวลั 36 ครัง ฝากครบอาย ุ3 ปี ไดด้อกเบียหน่วยละ 3.00 บาท ผูฝ้ากจะถอน

เงินคืนไดห้น่วยละ 53.00 บาท 

 

 งวดที 60  ระยะเวลาจาํหน่ายตังแต่วนัที 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ถึงวนัที 21 

สิงหาคม พ.ศ. 2556 จาํหน่ายหมวด ก - ฮ, A - Z (9181223) ราคาหน่วยละ 50.00 บาท กาํหนดอายุ

สลาก 3 ปี สิทธิการถกูรางวลั36 ครัง ฝากครบอาย ุ3 ปี ไดด้อกเบียหน่วยละ 3.00 บาท ผูฝ้ากจะถอน

เงินคืนไดห้น่วยละ 53.00 บาท 

 

 งวดที 61  ระยะเวลาจาํหน่ายตังแต่วนัที 22 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ถึงวนัที 30 

กนัยายน พ.ศ. 2556 จาํหน่ายหมวด ก - ฮ, A - O (6700265) ราคาหน่วยละ 50.00 บาท กาํหนดอายุ

สลาก 3 ปี สิทธิการถกูรางวลั 36 ครัง ฝากครบอาย ุ3 ปี ไดด้อกเบียหน่วยละ 3.00 บาท ผูฝ้ากจะถอน

เงินคืนไดห้น่วยละ 53.00 บาท 

 

 งวดที 62  ระยะเวลาจําหน่ายตังแต่ว ันที 4 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึงว ันที 27 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 จาํหน่ายหมวด ก - ฮ, A - X (6607733) ราคาหน่วยละ 50.00 บาท กาํหนด

อายสุลาก 3 ปี สิทธิการถกูรางวลั 36 ครัง ฝากครบอาย ุ3 ปี ไดด้อกเบียหน่วยละ 3.00 บาท ผูฝ้ากจะ

ถอนเงินคืนไดห้น่วยละ 53.00 บาท 

 

 งวดที 63  ระยะเวลาจาํหน่ายตงัแต่วนัที 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ถึงวนัที 27 

มกราคม พ.ศ. 2557 จาํหน่ายหมวด ก - ฮ, A - Z, ฃ (1857473) ราคาหน่วยละ 50.00 บาท กาํหนดอายุ

สลาก 3 ปี สิทธิการถกูรางวลั 36 ครัง ฝากครบอาย ุ3 ปี ไดด้อกเบียหน่วยละ 3.00 บาท ผูฝ้ากจะถอน

เงินคืนไดห้น่วยละ 53.00 บาท 
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 งวดที 64  ระยะเวลาจาํหน่ายตงัแต่วนัที 7 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 ถึงวนัที 12 

เมษายน พ.ศ. 2557 จาํหน่ายหมวด ก - ฮ, A - W (7254619) ราคาหน่วยละ 50.00 บาท กาํหนดอายุ

สลาก 3 ปี สิทธิการถกูรางวลั 36 ครัง ฝากครบอาย ุ3 ปี ไดด้อกเบียหน่วยละ 2.75 บาท ผูฝ้ากจะถอน

เงินคืนไดห้น่วยละ 52.75 บาท 

 

 งวดที 65  ระยะเวลาจําหน่ายตังแต่วนัที 17 เมษายน พ.ศ. 2557 ถึงวนัที 8 

กรกฎาคม พ.ศ. 2557 จาํหน่ายหมวด ก - ฮ, A - Z, ฃ, ฅ (9445241), ฅ (9445243 - 9999999),  

ฏ (3749843) ราคาหน่วยละ 50.00 บาท กาํหนดอายสุลาก 3 ปี สิทธิการถูกรางวลั 36 ครัง ฝากครบ

อาย ุ3 ปี ไดด้อกเบียหน่วยละ 2.25 บาท ผูฝ้ากจะถอนเงินคืนไดห้น่วยละ 52.25 บาท 

 

 งวดที 66  ระยะเวลาจาํหน่ายตังแต่วนัที 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึงวนัที 15 

สิงหาคม พ.ศ. 2557 จาํหน่ายหมวด ก - ฮ, A - Z, ฃ (4169851)  ราคาหน่วยละ 50.00 บาท กาํหนด

อายสุลาก 3 ปี สิทธิการถกูรางวลั 36 ครัง ฝากครบอาย ุ3 ปี ไดด้อกเบียหน่วยละ 2.25 บาท ผูฝ้ากจะ

ถอนเงินคืนไดห้น่วยละ 52.25 บาท 

 

 งวดที 67  ระยะเวลาจาํหน่ายตังแต่วนัที 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ถึงวนัที 24 

กนัยายน พ.ศ. 2557 ราคาหน่วยละ 50.00 บาท กาํหนดอายุสลาก 3 ปี สิทธิการถูกรางวลั 36 ครัง 

ฝากครบอาย ุ3 ปี ไดด้อกเบียหน่วยละ 2.25 บาท ผูฝ้ากจะถอนเงินคืนไดห้น่วยละ 52.25 บาท 

 

 งวดที 68  ระยะเวลาจําหน่ายตังแต่ว ันที 25 กันยายน พ.ศ. 2557 ถึงว ันที 4 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ราคาหน่วยละ 50.00 บาท กาํหนดอายสุลาก 3 ปี สิทธิการถูกรางวลั 36 ครัง 

ฝากครบอาย ุ3 ปี ไดด้อกเบียหน่วยละ 2.25 บาท ผูฝ้ากจะถอนเงินคืนไดห้น่วยละ 52.25 บาท  
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ปัจจุบนัธนาคารออมสิน ไดเ้ปิดรับฝากสลากออมสินพิเศษอายุ 3 ปี งวดที 69 โดยใชส้ลาก

รูปภาพกาํไลทอง “ทองคาํลาํเลอค่าเหนือสมยั”  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 3.3 สลากออมสินพิเศษ 3 ปี งวดที 69  “ทองคาํลาํเลอค่าเหนือสมยั” 

ทีมา: ธนาคารออมสิน (2557) 

 

หลกัเกณฑ์ เงือนไข และรายละเอยีดต่างๆ ของสลากออมสินพเิศษ 3 ปี  

 

คุณสมบัตผิู้ฝาก       บุคคลทีมีอายตุงัแต่ 7 ปีขึนไป หรือนิติบุคคลทุกประเภท 

 

ระยะเวลารับฝาก  ตงัแต่วนัพุธที 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป  

 

อายุสลาก   3 ปี (สิทธิการถกูรางวลั 36 ครัง) 

 

ราคาต่อหน่วย   50 บาท 

 

ดอกเบยีครบอาย ุ - ฝากครบ 3 ปี ไดด้อกเบีย 2.250 บาท ต่อหน่วย 

- ฝากครบ 2 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี ไดด้อกเบีย 1.125 บาทต่อหน่วย 

- ฝากครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 2 ปี ไดด้อกเบีย 0.500 บาทต่อหน่วย 

- ฝากครบ 3 เดือนแต่ไม่ครบ 1 ปี ไม่ไดรั้บดอกเบีย 
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ผลตอบแทนผู้ฝากขันตาํ  ตาํกว่า 5 แสนบาท  ร้อยละ 1.500  ต่อปี 

5 แสนบาท   ร้อยละ 2.220  ต่อปี 

5 ลา้นบาท   ร้อยละ 2.364  ต่อปี 

 

ค่าส่วนลดถอนก่อนกาํหนด  หกัส่วนลด 1 บาทต่อหน่วย หากถอนก่อนครบ 3 เดือน 

 

การออกรางวลั    ทุกวนัที 16 ของเดือน (หยดุจาํหน่ายทุกวนัที 16 ของเดือน) 

 

เงินรางวลั  รางวลัที 1  หมุน 3 ครัง ๆ ละ       10,000,000 บาท 

รางวลัที 2  หมุน 2 ครัง ๆ ละ         1,000,000 บาท 

รางวลัที 3 หมุน 2 ครัง ๆ ละ              20,000 บาท 

รางวลัที 4  หมุน 5 ครัง ๆ ละ   10,000 บาท 

รางวลัที 5  หมุน 10 ครัง ๆ ละ     5,000 บาท 

  รางวลัเลขสลากตรงกบัรางวลัที 1 แต่ต่างงวดและหมวดอกัษรรางวลัละ 10,000 บาท 

เลขทา้ย 6 ตวั  หมุน 2 ครัง ๆ ละ        400 บาท 

เลขทา้ย 5 ตวั  หมุน 2 ครัง ๆ ละ                   300 บาท 

เลขทา้ย 4 ตวั  หมุน 2 ครัง ๆ ละ        150 บาท 

 

หมายเหตุ   - กาํหนดงวดและหมวดอกัษรเฉพาะรางวลัที 1 และรางวลัที 2 

       - รางวลันีจะเริมตงัแต่การออกรางวลั ครังที 5/2557 วนัที 16 พฤษภาคม 2557   

                                   เป็นตน้ไป มีผลกบัสลากออมสินพิเศษ 3 ปี ทุกงวดทียงัไม่ครบกาํหนด 
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สิทธิประโยชน์ของสลากออมสินพเิศษ 

 

 - มีสิทธิถกูรางวลั 36 ครัง ตลอดระยะเวลาการฝาก 

- ดอกเบียเงินฝากและรางวลั ยกเวน้ภาษีสาํหรับบุคคลทวัไป 

- ใชเ้ป็นหลกัทรัพยค์าํประกนัการกูเ้งินกบัธนาคารออมสินได ้ร้อยละ 95  

ของมลูค่าสลาก โดยฝากครบ 1 วนัมีสิทธิกูไ้ด ้

- ใชเ้ป็นหลกัทรัพยป์ระกนัผูต้อ้งหาในชนัสอบสวนของตาํรวจ และอยัการในการ

ประกนัตวัจาํเลยในชนัศาล 

- ใชเ้ป็นหลกัประกนัการออกหนงัสือคาํประกนั (L/G) 

- สามารถโอนกรรมสิทธิใหก้นัได ้

 

ช่องทางการซือสลากออมสินพเิศษ  

 

ขนัแรกลกูคา้จะตอ้งมีเลขทะเบียนสลากออมสิน โดยสามารถติดต่อไดที้ธนาคาร

ออมสินทุกสาขาพร้อมบตัรประจาํตวัประชาชน และทาํการเปิดบญัชีเผือเรียกกบัธนาคารออมสิน 

เพือรับเงินโอนเขา้บญัชีอตัโนมติั (กรณีถกูรางวลั) หลงัจากนนัสามารถติดต่อซือสลากออมสินพิเศษ 

ไดจ้าก 3 ช่องทางต่อไปนี 

 

1. ซือโดยตรงผา่นหนา้เคาน์เตอร์ธนาคารออมสินทุกสาขา 

2. ซือผา่นตู ้ATM ธนาคารออมสิน (ทะเบียนสลากละไม่เกิน 100,000 บาทต่อวนั) 

3. ซือผา่นระบบ GSB Internet Banking (ทะเบียนสลากละไม่เกิน 500,000 บาทต่อวนั) 

 

สาํหรับลกูคา้ทีทาํการซือสลากออมสินพิเศษผา่นช่องทางตู ้ATM ธนาคารออมสิน 

และซือผ่านระบบ GSB Internet Banking ทางธนาคารออมสินจะดาํเนินการจดัส่งสลากออมสิน

พิเศษ ใหล้กูคา้ทางไปรษณียต์ามทีอยู่ทีไดล้งทะเบียนไว ้ภายใน 7 วนัทาํการ หลงัทาํรายการ โดย 

คิดค่าธรรมเนียมในการจดัส่งฉบบัละ 40 บาททวัประเทศ 
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ตวัอย่างสลากออมพเิศษ 3 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 3.4  ตวัอยา่งสลากออมสินพิเศษ 3 ปี งวดที 60 

ทีมา: ธนาคารออมสิน (2557) 

 

สิงทีลกูคา้จะไดรั้บ ในสลากออมสินพิเศษ 1 ฉบบั ไดแ้ก่ 

 

1. งวดทีของสลากออมสินพิเศษ 

2. หมวดอกัษร 

3. หมายเลขสลากออมสินพิเศษ ไวส้าํหรับลุน้รับรางวลั 

 

สลากออมสินพิเศษ 1 ฉบบั สามารถซือไดไ้ม่จาํกดัจาํนวนหน่วย ถา้ซือ 1 หน่วย จะได้

หมายเลขสลากจากและถึงเป็นหมายเลขเดียวกนั 
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การออกรางวลั 

 

ธนาคารออมสินจะทาํการออกรางวลัสลากออมสินพิเศษ 3 ปี ณ ธนาคารออมสิน 

สาํนกังานใหญ่ ทุกวนัที 16 ของเดือน โดยจะทาํการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทศัน์โมเดิร์นไนน์ทีวี 

และถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพนัธ์ ระบบ AM 

ความถี 891 กิโลเฮิรตช ์ในเดือนมกราคม ถึงเดือนธนัวาคม ตงัแต่เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 13.50 น. 

 

การตรวจสอบผลการออกรางวลัสลากออมสินพเิศษ 

 

ลกูคา้สามารถตรวจสอบผลการออกรางวลัสลากออมสินพิเศษ ไดด้งันี 

 

1. เว็บไซต์ของธนาคารออมสิน คือ  http://www.gsb.or.th/ โดยสามารถทาํการ

ตรวจสอบผลการออกรางวลัของสลากออมสินยอ้นหลงัไดทุ้กงวด และทุกประเภทสลากออมสิน 

 

2. บริการแจง้ผลรางวลัทาง SMS พร้อมแจง้เลขทะเบียนผูถื้อสลาก โดยระบบจะ

ส่ง SMS แจ้งผลการตรวจรางวลัสลากออมสินพิเศษ ในวนัทีมีการประกาศผลให้ทันที โดยมี

ขนัตอนการใชบ้ริการ ดงันี 

 

- กรอกใบสมคัรขอใชบ้ริการไดที้ธนาคารออมสินทุกสาขา 

- ยืนใบสมัคร พร้อมแนบบัตรทะเบียนผูถื้อสลาก หรือสําเนาบัตร

ประชาชนแก่เจา้หนา้ที 

- ธนาคารออมสินจะแจง้ผลการตรวจสลากออมสินพิเศษของลูกคา้ ผ่าน 

SMS โดยเริมตงัแต่งวดถดัไป (กรณีทียนืใบสมคัร หลงัวนัที 10 ของเดือน) โดยคิดอตัราค่าบริการ

ครังละ 3 บาท ต่อ 1 ขอ้ความ 
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สิทธิการรับรางวลัและถอนคนืสลาก 

 

ผูฝ้ากมีสิทธิรับเงินรางวลัและถอนคืนเงินตน้พร้อมดอกเบียได ้ภายในระยะเวลา 

10 ปี นบัแต่วนัทีสลากออมสินพิเศษครบกาํหนด เงินรางวลัและดอกเบียของบุคคลธรรมดาไม่เสีย

ภาษี และสามารถทีจะโอนเงินรางวลัเข้าบญัชีเผือเรียกทีเป็นบญัชีคู่โอนของผูฝ้ากสลากออมสิน

พิเศษไดโ้ดยอตัโนมติั 
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บทที 4 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

การศึกษาเรืองปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการออมในรูปแบบสลากออมสินพิเศษ: กรณีศึกษา

ลกูคา้ธนาคารออมสิน สาขาสาํนกัพหลโยธิน จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน

ทงัสิน 400 ราย และนาํมาวิเคราะห์ขอ้มลู ไดเ้ป็น 3 ส่วนดงันี 

 

ส่วนที 1  ขอ้มลูทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนที 2  พฤติกรรมการซือสลากออมสินพิเศษของผูบ้ริโภคและการทดสอบสมมติฐาน 

ส่วนที 3  ระดบัความสาํคญัของปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือสลากออมสินพิเศษ 

 

ข้อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

จากการศึกษาข้อมูลทั วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และระยะเวลาการเป็นลกูคา้ธนาคารออมสิน ดงัตารางที 4.1 

 

ตารางที 4.1 ขอ้มลูทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

   
(N = 400) 

  ข้อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จาํนวน (คน) ร้อยละ 

เพศ ชาย 146 36.50 

 
หญิง 254 63.50 

อาย ุ ตาํกว่าหรือเท่ากบั 20 ปี 39 9.80 

 
21-40 ปี 149 37.20 

 
41-60 ปี 160 40.00 

 
61ปีขึนไป 52 13.00 
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ตารางที 4.1 (ต่อ) 

 

 

   
(N = 400) 

  ข้อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จาํนวน (คน) ร้อยละ 

สถานภาพ โสด 213 53.20 

 
สมรส 170 42.50 

 
หยา่ร้าง 17 4.20 

ระดับการศึกษา ตาํกว่าปริญญาตรี 47 11.80 

 
ปริญญาตรี 237 59.20 

 
ปริญญาโท 111 27.80 

 
สูงกว่าปริญญาโท 5 1.20 

อาชีพ นกัเรียน/นกัศึกษา 44 11.00 

 
ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 150 37.50 

 
พนกังาน/ลกูจา้งเอกชน 163 40.80 

 
ประกอบธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 43 10.80 

รายได้เฉลยีต่อเดือน ตาํกว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท 31 7.80 

 
10,001-20,000 บาท 108 27.00 

 
20,001-30,000 บาท 79 19.80 

 
30,001-40,000 บาท 80 20.00 

 
40,001-50,000 บาท 37 9.20 

 
50,000 บาทขึนไป 65 16.20 

ระยะเวลาการเป็น ตาํกว่า 1 ปี 70 17.50 

ลูกค้าธนาคารออมสิน 1-5 ปี 212 53.00 

 
6-10 ปี 98 24.50 

  11 ปีขึนไป 20 5.00 

ทีมา: จากการสาํรวจ 
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จากขอ้มลูในตารางที 4.1 ผลการสาํรวจ มีดงันี 

 

เพศ  พบว่า เป็นเพศชาย ร้อยละ 36.50 และเพศหญิง ร้อยละ 63.50 ทงันีอาจเนืองมาจากเพศ

หญิงมีความละเอียดอ่อนและรอบคอบมากกว่าในการทาํหน้าทีวางแผนทางการเงินทงัในดา้นการ

ใชจ่้ายและการออมเงิน 

 

อาย ุ พบว่า จาํนวนผูที้มีอายรุะหว่าง 41-60 ปี สูงถึงร้อยละ 40 ทงันีอาจเนืองมาจากธนาคาร

ออมสินก่อตังมาเป็นระยะเวลายาวนานถึง 102 ปี กลุ่มลูกค้าทีนิยมซือสลากออมสินพิเศษจึงอยู่

ในช่วงวยักลางคนซึงมีเงินเก็บออมมากระดบัหนึงแลว้ รองลงมาคืออายุระหว่าง 21-40 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 37.20  สาํหรับผูที้มีอายตุาํกว่าหรือเท่ากบั 20 ปี และอายุตงัแต่ 61 ปีขึนไป มีจาํนวนร้อยละ 

9.80 และร้อยละ 13 ตามลาํดบั 

 

สถานภาพ  พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีสภาพภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 53.20  รองลงมา

คือสมรสแลว้ คิดเป็นร้อยละ 42.50  และหยา่ร้าง คิดเป็นร้อยละ 4.20  

 

ระดับการศึกษา  พบว่า ส่วนใหญ่ลกูคา้มีการศึกษาทีระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 59.20 

รองลงมาคือระดบัปริญญาโท ตาํกว่าปริญญาตรี และระดบัสูงกว่าปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 27.80 

ร้อยละ 11.80 และร้อยละ 1.20 ตามลาํดบั 

 

อาชีพ  พบว่า ผูที้ซือสลากออมสินพิเศษโดยส่วนใหญ่ คือ อาชีพพนักงาน/ลูกจา้งเอกชน 

คิดเป็นร้อยละ 40.80 ใกล้เคียงกับอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ทีมีร้อยละ 37.50 ทังนีอาจ

เนืองมาจากเป็นผูที้มีรายไดม้นัคงแน่นอนในแต่ละเดือน ต่างกบันักเรียน/นักศึกษา ทีมีร้อยละ 11 

และผูป้ระกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย ทีมีร้อยละ 10.80  
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รายได้เฉลยีต่อเดือน  พบว่า มีผูที้มีรายไดเ้ฉลียต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท สูงสุดคิดเป็น

ร้อยละ 27  รองลงมาคือ ผูที้มีรายไดร้ะหว่าง 30,001 - 40,000 และ 20,001 - 30,000 บาท คิดเป็น 

ร้อยละ 20 และร้อยละ 19.80 ตามลาํดบั ทงันีอาจเนืองมาจากเป็นช่วงรายไดป้านกลางทีพอจะมีเงิน

เหลือจากการใชจ่้ายแลว้เริมมองหาช่องทางในการออมเงินทีใหผ้ลตอบแทนเหมาะสม 

 

ระยะเวลาการเป็นลูกค้าธนาคารออมสิน  พบว่า ส่วนมากผูที้ซือสลากออมสินพิเศษจะมี

ระยะเวลาการเป็นลกูคา้ธนาคารออมสินนาน 1-5 ปี โดยคิดเป็นร้อยละ 53 ซึงสูงกว่าช่วงระยะเวลา 

6-10 ปี   ตาํกว่า 1 ปี   และ 11 ปีขึนไป  โดยคิดเป็นร้อยละ 24.50  ร้อยละ 17.50  และร้อยละ 5 

ตามลาํดับ ทงันีอาจเนืองมาจากในช่วงหลงั ธนาคารออมสินมีการประชาสัมพนัธ์ผ่านสือต่างๆ 

ในการออมเงินผา่นรูปแบบสลากออมสินพิเศษ เพือดึงดูดลกูคา้รายใหม่เพิมมากขึน 
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พฤตกิรรมการซือสลากออมสินพเิศษของผู้บริโภคและการทดสอบสมมตฐิาน 

 

พฤตกิรรมการซือสลากออมสินพเิศษของผู้บริโภค 

 

การศึกษาพฤติกรรมการซือสลากออมสินพิเศษของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย วตัถุประสงค์

ในการซือสลากออมสินพิเศษ  บุคคลทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือสลากออมสินพิเศษ  ความถี 

ในการซือสลากออมสินพิเศษ  มลูค่าทีซือสลากออมสินพิเศษ  ช่องทางการซือสลากออมสินพิเศษ  

และวิธีการชาํระเงินในการซือสลากออมสินพิเศษ แสดงรายละเอียดดงัตารางที 4.2 

 

ตารางที 4.2  พฤติกรรมการซือสลากออมสินพิเศษของผูบ้ริโภค 

 

 (N = 400)  

พฤตกิรรมการซือสลากออมสินพเิศษของผู้บริโภค จาํนวน (คน) ร้อยละ 

วตัถุประสงค์ในการซือสลากออมสินพเิศษ   
 

 
เพือการออมเงิน 203          50.75  

 
เพือการเสียงโชค 158          39.50  

 
เพือเป็นของขวญั 34            8.50  

 
เพือคาํประกนัการกูเ้งิน 5            1.25  

บุคคลทีมอีทิธพิลต่อการตดัสินใจซือสลากออมสินพเิศษ 

 
พนกังานธนาคารออมสิน 8            2.00  

 
ครอบครัว 30            7.50  

 
ญาติ / เพือน 18            4.50  

 
ตนเอง 344          86.00  

ความถีในการซือสลากออมสินพเิศษเฉลยีต่อปี 
 

 
1 - 5 ครัง 319          79.75  

 
6 - 10 ครัง 62          15.50  

 
มากกว่า 10 ครัง 19            4.75  



52 
 

ตารางที 4.2  (ต่อ) 

 

 (N = 400)  

พฤตกิรรมการซือสลากออมสินพเิศษของผู้บริโภค จาํนวน (คน) ร้อยละ 

มูลค่าทีซือสลากออมสินพเิศษเฉลยีต่อครัง 
 

 
ตาํกว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท 221          55.25  

 
10,001 - 50,000 บาท 63          15.75  

 
50,001 - 100,000 บาท 31            7.75  

 
100,001 - 500,000 บาท 30            7.50  

 
500,001 - 1,000,000 บาท 41          10.25  

 
1,000,000 บาทขึนไป 14            3.50  

ช่องทางการซือสลากออมสินพเิศษ 
  

ซือโดยตรงผา่นหนา้เคาน์เตอร์ธนาคาร 385          96.25  

ซือผา่นระบบ GSB Internet Banking 7            1.75  

ซือผา่นตู ้ATM ธนาคารออมสิน  8            2.00  

วธิีการชําระเงินในการซือสลากออมสินพเิศษ   
 

เงินสด 359          89.75  

เช็คออมสิน 22            5.50  

  เช็คต่างธนาคาร 19            4.75  

ทีมา: จากการสาํรวจ 
 

 

ผลการศึกษาจากตารางที 4.2 มีดงันี 

 

วตัถุประสงค์ในการซือสลากออมสินพิเศษ  พบว่า วตัถุประสงค์ทีลูกคา้ซือสลากออมสิน

พิเศษมากทีสุด คือเพือการออมเงิน สูงถึงร้อยละ 50.75 ของกลุ่มตัวอย่าง รองลงมาคือเพือการ 

เสียงโชค ร้อยละ 39.50 สาํหรับการซือเพือเป็นของขวญัและเพือคาํประกนัการกูเ้งิน คิดเป็นร้อยละ 

8.50 และร้อย 1.25 ตามลาํดบั ทงันีอาจเนืองมาจากสลากออมสินพิเศษเป็นรูปแบบการออมเงินทีมี
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ความเสียงตํา และมีลกัษณะพิเศษกว่าการออมเงินในรูปแบบอืน คือสามารถมีโอกาสได้รับ

ผลตอบแทนเพิมจากการถูกรางวลั จึงทาํให้ผูที้มีวตัถุประสงค์ดา้นการออม และการเสียงโชคมี

สดัส่วนทีสูงกว่าวตัถุประสงคใ์นดา้นอืนๆ  

 

บุคคลทีมอีทิธิพลต่อการตดัสินใจซือสลากออมสินพิเศษ  พบว่า บุคคลทีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซือสลากออมสินพิเศษของลกูคา้มากทีสุด  คือ  ตนเอง  สูงถึงร้อยละ 86  รองลงมา ไดแ้ก่

ครอบครัว  ญาติ/เพือน  และพนักงานธนาคารออมสิน ร้อยละ 7.50  ร้อยละ 4.50  และ ร้อยละ 2 

ตามลาํดบั ทังนีอาจเนืองมาจากการตัดสินใจในเรืองการออมหรือการลงทุนในดา้นต่างๆ ผูอ้อม

มกัจะเป็นผูที้ต้องศึกษาข้อมูลให้ดีและทาํการตดัสินใจบริหารจดัการเงินของตนให้งอกเงยดว้ย

ตนเองมากกว่าทีจะใหผู้อื้นมามีอิทธิพล 

 

ความถีในการซือสลากออมสินพเิศษเฉลยีต่อปี  พบวา่ ลกูคา้จะซือสลากออมสินพิเศษเฉลีย 

1-5 ครังต่อปี ซึงคิดเป็น ร้อยละ 79.75  รองลงมาคือ 6-10 ครังต่อปี คิดเป็นร้อยละ 15.50  และทาํการ

ซือมากกว่า 10 ครังต่อปี คิดเป็นร้อยละ 4.75 ทงันีอาจเนืองมาจากสลากออมสินพิเศษ เป็นการ 

ออมเงินทีตอ้งใชร้ะยะเวลานานถึง 3 ปี จึงจะไดรั้บดอกเบียตามทีกาํหนด จึงทาํให้ลูกคา้ไม่สามารถ

ซือไดบ่้อยจนเกินไป 

 

มูลค่าทีซือสลากออมสินพิเศษเฉลียต่อครัง  พบว่า ลูกคา้ส่วนใหญ่จะซือสลากออมสิน

พิเศษ ครังละตาํกว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท โดยคิดเป็นร้อยละ 55.25  มูลค่าทีซือรองลงมาคือ 

ครังละ 10,001 - 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.75  และครังละ 500,001 - 1,000,000 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 10.25 ทงันีอาจเนืองมาจากจาํนวนเงินในการซือทีไม่เกิน 10,000 บาทต่อครัง เป็นจาํนวน

เงินทีไม่สูงมาก จึงทาํใหล้กูคา้ตดัสินใจไดง่้าย ไม่ตอ้งทาํการเปรียบเทียบผลตอบแทนกบัการออม

ในรูปแบบอืนมากนกั อีกทงัยงัมีสิทธิในการลุน้รับรางวลัทุกเดือนอีกดว้ย 
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ช่องทางการซือสลากออมสินพเิศษ  พบว่า การซือสลากออมสินพิเศษโดยตรงผา่นทางหนา้

เคาน์เตอร์ธนาคารออมสิน เป็นช่องทางทีลูกคา้นิยมมากทีสุด คือร้อยละ 96.25 โดยทีการซือผ่าน 

ตู ้ATM ธนาคารออมสิน และซือผา่นระบบ GSB Internet Banking นนัมีเพียงร้อยละ 2 และร้อยละ 

1.75 ตามลาํดบั ทงันีอาจเนืองมาจากการซือผ่านหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารออมสินจะทาํให้ลูกคา้เกิด

ความสบายใจทีได้รับสลากออมสินพิเศษในทันที โดยไม่จาํเป็นต้องรอการจัดส่งไปรษณีย์

เหมือนกบัวิธีอืน  

 

วธิีการชําระเงินในการซือสลากออมสินพเิศษ  พบว่า วิธีการชาํระเงินทีลกูคา้ใชม้ากทีสุดคือ 

ชาํระโดยใชเ้งินสด คิดเป็นร้อยละ 89.75 สูงกว่าวิธีการชาํระดว้ยเช็คออมสิน และเช็คต่างธนาคารที

มีเพียงร้อยละ 5.50 และร้อยละ 4.75 ตามลาํดบั ทงันีอาจเนืองมาจากการใชเ้งินสดในการชาํระเงินมี

ความสะดวกสบายและง่ายกว่า โดยทีผูซื้อไม่จาํเป็นจะตอ้งมีบญัชีกระแสรายวนัทีสงัจ่ายโดยเช็ค  
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การทดสอบสมมตฐิาน 

 

เพือศึกษาปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการออมในรูปแบบสลากออมสินพิเศษของลูกคา้ โดยใช้

สถิติเชิงพรรณนา ประกอบกับสถิติเชิงปริมาณ คือการทดสอบสมมติฐาน เพือหาความสัมพนัธ์

ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล  ได้แก่  เพศ  อายุ  รายได้  ระดับการศึกษา  อาชีพ  สถานภาพ  และ

ระยะเวลาการเป็นลูกค้าธนาคารออมสิน  กับพฤติกรรมการออมในรูปแบบสลากออมสินพิเศษ  

ไดแ้ก่  วตัถุประสงคใ์นการซือสลากออมสินพิเศษ  บุคคลทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือสลากออม

สินพิเศษ  ความถีในการซือสลากออมสินพิเศษ  มูลค่าทีซือสลากออมสินพิเศษ  ช่องทางการซือ

สลากออมสินพิเศษ  และวิธีการชาํระเงินในการซือสลากออมสินพิเศษโดยใชค่้าไคสแควร์ ซึงมี

นยัสาํคญัทางสถิติ ทีระดบั 0.05  ผลการศึกษา มีรายละเอียดดงันี 

 

ตารางที 4.3  การทดสอบความสมัพนัธข์องวตัถุประสงคใ์นการซือสลากออมสินพิเศษจาํแนกตามเพศ 

 

 

 

 

 

 

  

 

การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างเพศกับวตัถุประสงค์ในการซือสลากออมสินพิเศษ  

พบว่า เพศไม่มีความสมัพนัธก์บัวตัถุประสงคใ์นการซือสลากออมสินพิเศษ 

 

 (หน่วย : ร้อยละ) 

  วตัถุประสงค์ทีท่านซือสลากออมสินพเิศษ   

จาํนวน 

(คน) 
เพศ 

เพอืการ

ออมเงิน 

เพอืการ

เสียงโชค 

เพอืเป็น

ของขวญั 

เพอืคาํ

ประกนัเงนิกู้ 
รวม 

ชาย 50.00 38.36 10.27 1.37 100.00 146 

หญิง 51.18 40.16 7.48 1.18 100.00 254 

Chi-Square = 0.979 ,  df = 3 ,  Sig. = 0.806,  n = 400 

ทีมา: จากการคาํนวณ 
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ตารางที 4.4  การทดสอบความสมัพนัธข์องบุคคลทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือสลากออมสินพิเศษ  

                      จาํแนกตามเพศ 

   (หน่วย : ร้อยละ) 

  

บุคคลใดทีมอีทิธิพลต่อการตดัสินใจซือ

สลากออมสินพเิศษของท่าน     

เพศ 

พนักงาน

ธนาคาร

ออมสิน 

ครอบครัว 
ญาต/ิ

เพอืน 
ตนเอง รวม 

จาํนวน 

(คน) 

ชาย 2.05 6.85 5.48 85.62 100.00 146 

หญิง 1.97 7.87 3.94 86.22 100.00 254 

Chi-Square = 0.627 ,  df = 3 ,  Sig. = 0.890,  n = 400 

ทีมา: จากการคาํนวณ 

 

การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างเพศกบับุคคลทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือสลากออมสิน

พิเศษ พบว่า เพศไม่มีความสมัพนัธก์บับุคคลทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือสลากออมสินพิเศษ 

 

ตารางที 4.5  การทดสอบความสมัพนัธข์องความถีในการซือสลากออมสินพิเศษจาํแนกตามเพศ 

     (หน่วย : ร้อยละ) 

ท่านซือสลากออมสินพเิศษโดยเฉลยีปีละกคีรัง     

เพศ 
1-5 ครัง 

ต่อปี 

6-10 ครัง

ต่อปี 

มากกว่า 10 ครัง

ต่อปี 
รวม 

จาํนวน 

(คน) 

ชาย 78.77 16.44 4.79 100.00 146 

หญิง 80.31 14.96 4.72 100.00 254 

Chi-Square = 0.159 ,  df = 2 ,  Sig. = 0.923,  n = 400 

ทีมา: จากการคาํนวณ 

 

การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างเพศกบัความถีในการซือสลากออมสินพิเศษต่อปี 

พบว่า เพศไม่มีความสมัพนัธก์บัความถีในการซือสลากออมสินพิเศษต่อปี 
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ตารางที 4.6  การทดสอบความสมัพนัธข์องมลูค่าทีซือสลากออมสินพิเศษจาํแนกตามเพศ 

 

       

(หน่วย : ร้อยละ) 

  ท่านซือสลากออมสินพิเศษโดยเฉลียครังละเท่าใด     

เพศ 

ตํากว่าหรือ

เท่ากับ 

10,000 บาท 

10,001-

50,000 

บาท 

50,001-

100,000 

บาท 

100,001-

500,000 

บาท 

500,001-

1,000,000 

บาท 

1,000,000 

บาท 

ขึนไป 

รวม 
จํานวน 

(คน) 

ชาย 52.74 16.44 5.48 8.90 13.01 3.42 100.00 146 

หญิง 56.69 15.35 9.06 6.69 8.66 3.54 100.00 254 

Chi-Square = 4.182 ,  df = 5 ,  Sig. = 0.523,  n = 400 

ทีมา: จากการคาํนวณ 

 

การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างเพศกบัมลูค่าทีซือสลากออมสินพิเศษในแต่ละครัง 

พบว่า เพศไม่มีความสมัพนัธก์บัมลูค่าทีซือสลากออมสินพิเศษในแต่ละครัง 

 

ตารางที 4.7  การทดสอบความสมัพนัธข์องช่องทางการซือสลากออมสินพิเศษจาํแนกตามเพศ 

 

    

     (หน่วย : ร้อยละ) 

  

ส่วนใหญ่ท่านซือสลากออมสินพิเศษ 

ผ่านช่องทางใดมากทีสุด     

เพศ 

ซือโดยตรงผ่าน

หน้าเคาน์เตอร์

ธนาคาร 

ซือผ่านระบบ GSB 

Internet Banking 

ซือผ่านตู้ ATM 

ธนาคารออมสิน 
รวม 

จํานวน 

(คน) 

ชาย 96.58 0.68 2.74 100.00 146 

หญิง 96.06 2.36 1.57 100.00 254 

Chi-Square = 2.122 ,  df = 2 ,  Sig. = 0.346,  n = 400 

ทีมา: จากการคาํนวณ 

 

การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างเพศกบัช่องทางในการซือสลากออมสินพิเศษ 

พบว่า เพศไม่มีความสมัพนัธก์บัช่องทางในการซือสลากออมสินพิเศษ 
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ตารางที 4.8  การทดสอบความสมัพนัธข์องวิธีการชาํระเงินในการซือสลากออมสินพิเศษ 

                     จาํแนกตามเพศ 

 

 (หน่วย : ร้อยละ) 

  

ส่วนใหญ่ท่านชําระเงินในการซือ 

สลากออมสินพเิศษด้วยวธิีใดมากทีสุด     

เพศ เงินสด เช็คออมสิน เช็คต่างธนาคาร รวม 
จาํนวน 

(คน) 

ชาย 91.10 5.48 3.42 100.00 146 

หญิง 88.98 5.51 5.51 100.00 254 

Chi-Square = 0.897 ,  df = 2 ,  Sig. = 0.639,  n = 400 

ทีมา: จากการคาํนวณ 

 

การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างเพศกบัวิธีการชาํระเงินในการซือสลากออมสินพิเศษ 

พบว่า เพศไม่มีความสมัพนัธก์บัวิธีชาํระเงินในการซือสลากออมสินพิเศษ 
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ตารางที 4.9  การทดสอบความสมัพนัธข์องวตัถุประสงคใ์นการซือสลากออมสินพิเศษ 

                     จาํแนกตามอาย ุ

 

 

(หน่วย : ร้อยละ) 

  วตัถุประสงค์ทีท่านซือสลากออมสินพเิศษ     

อาย ุ
เพอืการ

ออมเงิน 

เพอืการ

เสียงโชค 

เพอืเป็น

ของขวญั 

เพอืคาํ

ประกนั

เงินกู้ 

รวม 
จาํนวน 

(คน) 

ตาํกว่าหรือเท่ากบั 20 ปี 56.41 43.59 0.00 0.00 100.00 39 

21-40 ปี 44.30 33.56 19.46 2.68 100.00 149 

41-60 ปี 56.88 41.88 1.25 0.00 100.00 160 

61ปีขึนไป 46.15 46.15 5.77 1.92 100.00 52 

Chi-Square = 45.040,  df = 9 ,  Sig. = 0.000,  n = 400     

ทีมา: จากการคาํนวณ 
   

การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างอายกุบัวตัถุประสงคใ์นการซือสลากออมสินพิเศษ พบว่า 

อายมีุความสมัพนัธก์บัวตัถุประสงคใ์นการซือสลากออมสินพิเศษ กล่าวคือ หากเป็นลกูคา้ทีมีอายตุาํ

กว่าหรือเท่ากบั 20 ปี วตัถุประสงคใ์นการซือสลากออมสินพิเศษนนัมีเพียงเพือการออมเงิน ร้อยละ 

56.41 และเพือเสียงโชค ร้อยละ 43.59 แต่จะไม่มีการซือเพือเป็นของขวญัหรือคาํประกนัเงินกู ้ทงันี

อาจเนืองมาจากอายทีุนอ้ยยงัไม่บรรลุนิติภาวะจึงไม่สามารถทีจะกูเ้งินได ้
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ตารางที 4.10  การทดสอบความสมัพนัธข์องบุคคลทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือสลากออมสินพิเศษ 

                        จาํแนกตามอาย ุ

 

     

     (หน่วย : ร้อยละ) 

  

บุคคลใดทีมอีทิธิพลต่อการตดัสินใจซือ 

สลากออมสินพเิศษของท่าน 
    

อาย ุ

พนักงาน

ธนาคาร

ออมสิน 

ครอบครัว ญาต/ิเพอืน ตนเอง รวม 
จาํนวน 

(คน) 

ตาํกว่าหรือเท่ากบั 20 ปี 0.00 41.03 5.13 53.85 100.00 39 

21-40 ปี 2.68 6.71 5.37 85.23 100.00 149 

41-60 ปี 1.25 1.88 3.75 93.13 100.00 160 

61ปีขึนไป 3.85 1.92 3.85 90.38 100.00 52 

Chi-Square = 76.235,  df = 9 ,  Sig. = 0.000,  n = 400 

ทีมา: จากการคาํนวณ 

 

การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างอายุกับบุคคลทีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือสลาก 

ออมสินพิเศษ พบว่า อายุมีความสัมพนัธ์กับบุคคลทีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือสลากออมสิน

พิเศษ กล่าวคือ ผูที้มีอายุตาํกว่าหรือเท่ากบั 20 ปี ครอบครัวจะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือสลาก

ออมสินพิเศษมากกว่าผูที้อายุมากกว่า โดยส่วนใหญ่บุคคลทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือสลาก 

ออมสินพิเศษ คือตนเอง ทงันีอาจเนืองมาจากในวยัทียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ครอบครัวจะมีบทบาท

สาํคญัในการปลกูผงัดา้นการออมเงิน 
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ตารางที 4.11  การทดสอบความสมัพนัธข์องความถีในการซือสลากออมสินพิเศษจาํแนกตามอาย ุ

 

    

     (หน่วย : ร้อยละ) 

  ท่านซือสลากออมสินพเิศษโดยเฉลยีปีละกคีรัง     

อาย ุ
1-5 ครัง 

ต่อปี 

6-10 ครัง 

ต่อปี 

มากกว่า  

10 ครังต่อปี 
รวม 

จาํนวน 

(คน) 

ตาํกว่าหรือเท่ากบั 20 ปี 71.79 23.08 5.13 100.00 39 

21-40 ปี 76.51 18.12 5.37 100.00 149 

41-60 ปี 81.88 14.38 3.75 100.00 160 

61ปีขึนไป 88.46 5.77 5.77 100.00 52 

Chi-Square = 7.086,  df = 6 ,  Sig. = 0.313,  n = 400   

ทีมา: จากการคาํนวณ 
  

การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างอายกุบัความถีในการซือสลากออมสินพิเศษต่อปี พบว่า 

อายไุม่มีความสมัพนัธก์บัความถีในการซือสลากออมสินพิเศษต่อปี 
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ตารางที 4.12  การทดสอบความสมัพนัธข์องมลูค่าทีซือสลากออมสินพิเศษจาํแนกตามอาย ุ

 

       

(หน่วย : ร้อยละ) 

  ท่านซือสลากออมสินพเิศษโดยเฉลยีครังละเท่าใด     

อาย ุ

ตาํกว่า

หรือ

เท่ากบั 

10,000 

บาท 

10,001-

50,000 

บาท 

50,001-

100,000 

บาท 

100,001-

500,000 

บาท 

500,001-

1,000,000 

บาท 

1,000,000 

บาท 

ขึนไป 

รวม 
จาํนวน 

(คน) 

ตาํกว่าหรือ 

เท่ากบั 20 ปี 
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 39 

21-40 ปี 69.13 16.11 4.70 4.03 5.37 0.67 100.00 149 

41-60 ปี 41.88 20.63 13.13 10.63 10.00 3.75 100.00 160 

61ปีขึนไป 23.08 11.54 5.77 13.46 32.69 13.46 100.00 52 

Chi-Square = 1.169,  df = 15 ,  Sig. = 0.000,  n = 400     

ทีมา: จากการคาํนวณ 
   

การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างอายกุบัมลูค่าทีซือสลากออมสินพิเศษในแต่ละครัง พบว่า 

อายมีุความสมัพนัธก์บัมลูค่าทีซือสลากออมสินพิเศษในแต่ละครัง กล่าวคือ ผูที้มีอายมุากมีแนวโนม้

ซือสลากออมสินพิเศษในแต่ละครังในจาํนวนเงินทีมากกว่าผูที้อายุน้อย โดยส่วนใหญ่ผูที้มีอายุ 

ไม่เกิน 60 ปี ซือสลากออมสินพิเศษโดยเฉลียครังละไม่เกิน 10,000 บาท ในขณะทีผูที้มีอายุ 61 ปี 

ขึนไป ส่วนมากจะซือสลากออมสินพิเศษโดยเฉลียครังละ 500,001 - 1,000,000 บาท ทงันีอาจ

เนืองมาจากผูที้มีอายมุากมีรายไดที้มากกว่า และในวยัเกษียณ ลกูคา้อาจจะไดรั้บเงินบาํเหน็จเป็นเงิน

จาํนวนมากจึงนาํมาออมในรูปแบบสลากออมสินพิเศษทีมีความเสียงตาํ 
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ตารางที 4.13  การทดสอบความสมัพนัธข์องช่องทางการซือสลากออมสินพิเศษจาํแนกตามอาย ุ

 

    

     (หน่วย : ร้อยละ) 

  

ส่วนใหญ่ท่านซือสลากออมสินพเิศษ 

ผ่านช่องทางใดมากทีสุด 
    

อาย ุ

ซือโดยตรงผ่าน

หน้าเคาน์เตอร์

ธนาคาร 

ซือผ่านระบบ 

GSB Internet 

Banking 

ซือผ่านตู้ 

ATM ธนาคาร

ออมสิน 

รวม 
จาํนวน 

(คน) 

ตาํกว่าหรือ 

เท่ากบั 20 ปี 
100.00 0.00 0.00 100.00 39 

21-40 ปี 95.30 4.70 0.00 100.00 149 

41-60 ปี 95.00 0.00 5.00 100.00 160 

61ปีขึนไป 100.00 0.00 0.00 100.00 52 

Chi-Square = 23.965 ,  df = 6 ,  Sig. = 0.001,  n = 400 

ทีมา: จากการคาํนวณ 

 

การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างอายกุบัช่องทางในการซือสลากออมสินพิเศษ พบว่า อายุ

มีความสมัพนัธก์บัช่องทางในการซือสลากออมสินพิเศษ กล่าวคือ ผูที้มีอายุระหว่าง 21 - 40 ปี เป็น

ช่วงอายุทีมีการซือสลากออมสินพิเศษผ่านระบบ GSB Internet Banking มากทีสุด ทังนีอาจ

เนืองมาจากเป็นวยัทีเขา้ถึงและกา้วทนัเทคโนโลยีสมยัใหม่ ทีช่วยอาํนวยความสะดวกไดม้ากขึน  

จึงมกัจะมีการทาํธุรกรรมทางการเงินผา่นระบบออนไลน ์
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ตารางที 4.14  การทดสอบความสมัพนัธข์องวิธีการชาํระเงินในการซือสลากออมสินพิเศษ 

                       จาํแนกตามอาย ุ

 

    

   (หน่วย : ร้อยละ) 

  
ส่วนใหญ่ท่านชําระเงินในการซือ

สลากออมสินพเิศษด้วยวธิีใดมากทีสุด 
    

อาย ุ เงินสด เช็คออมสิน 
เช็คต่าง

ธนาคาร 
รวม 

จาํนวน 

(คน) 

ตาํกว่าหรือเท่ากบั 20 ปี 100.00 0.00 0.00 100.00 39 

21-40 ปี 86.58 8.05 5.37 100.00 149 

41-60 ปี 86.88 6.25 6.88 100.00 160 

61ปีขึนไป 100.00 0.00 0.00 100.00 52 

Chi-Square = 14.279,  df = 6 ,  Sig. = 0.027,  n = 400 

ทีมา: จากการคาํนวณ 

 

การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างอายุกบัวิธีการชาํระเงินในการซือสลากออมสินพิเศษ 

พบว่า อายมีุความสมัพนัธก์บัวิธีชาํระเงินในการซือสลากออมสินพิเศษ กล่าวคือ ผูที้มีอายไุม่เกิน 20 

ปี และอายตุงัแต่ 61 ปีขึนไป จะชาํระเงินในการซือสลากออมสินพิเศษดว้ยเงินสด ในขณะทีผูที้อาย ุ

21 - 40 ปี และ 41 - 60 ปี บางส่วนจะชาํระเงินในการซือสลากออมสินพิเศษดว้ยเช็คออมสิน และ

เช็คต่างธนาคาร ทังนีอาจเนืองมาจาก ผูที้ยงัไม่บรรลุนิติภาวะไม่สามารถทีจะเปิดบัญชีกระแส

รายวนัเพือถอนเงินดว้ยเช็คได ้และในผูเ้กษียนอายนุ่าจะมีการฝากเงินในบญัชีเผอืเรียกมากกว่าบญัชี

กระแสรายวนั จึงไม่มีการชาํระเงินดว้ยเช็ค 
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ตารางที 4.15  การทดสอบความสมัพนัธข์องวตัถุประสงคใ์นการซือสลากออมสินพิเศษ 

                       จาํแนกตามรายได ้

 

 

 (หน่วย : ร้อยละ) 

  วตัถุประสงค์ทีท่านซือสลากออมสินพเิศษ     

รายได้เฉลยีต่อเดือน 
เพอืการ

ออมเงิน 

เพอืการ

เสียงโชค 

เพอืเป็น

ของขวญั 

เพอืคาํ

ประกนั

เงินกู้ 

รวม 
จาํนวน 

(คน) 

ตาํกว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท 54.84 41.94 0.00 3.23 100.00 31 

10,001-20,000 บาท 41.67 45.37 10.19 2.78 100.00 108 

20,001-30,000 บาท 64.56 27.85 7.59 0.00 100.00 79 

30,001-40,000 บาท 42.50 53.75 3.75 0.00 100.00 80 

40,001-50,000 บาท 62.16 29.73 5.41 2.70 100.00 37 

50,000 บาทขึนไป 50.77 30.77 18.46 0.00 100.00 65 

Chi-Square = 36.423,  df = 15 ,  Sig. = 0.002,  n = 400     

ทีมา: จากการคาํนวณ 
   

การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างรายไดก้บัวตัถุประสงค์ในการซือสลากออมสินพิเศษ 

พบว่า รายไดมี้ความสมัพนัธก์บัวตัถุประสงคใ์นการซือสลากออมสินพิเศษ กล่าวคือผูที้มีรายไดต้าํ

กว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท นันจะไม่ซือสลากออมสินพิเศษเพือเป็นของขวญัให้ผูอื้น ทงันีอาจ

เนืองมาจากรายไดที้นอ้ยจึงทาํใหซื้อเพือวตัถุประสงคอื์นมากกว่า คือเพือการออมเงิน ร้อยละ 54.84 

เพือการเสียงโชค ร้อยละ 41.94 และเพือคาํประกนัเงินกู ้ร้อยละ 3.23  
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ตารางที 4.16  การทดสอบความสัมพนัธข์องบุคคลทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือสลากออมสินพิเศษ 

                         จาํแนกตามรายได ้

 

     

      (หน่วย : ร้อยละ) 

  บุคคลใดทีมอีทิธิพลต่อการตดัสินใจซือ 

สลากออมสินพเิศษของท่าน 
    

รายได้เฉลยีต่อเดือน 

พนักงาน

ธนาคาร

ออมสิน 

ครอบครัว 
ญาต/ิ

เพอืน 
ตนเอง รวม 

จาํนวน 

(คน) 

ตาํกว่าหรือเท่ากบั  

10,000 บาท 
3.23 22.58 9.68 64.52 100.00 31 

10,001-20,000 บาท 1.85 11.11 3.70 83.33 100.00 108 

20,001-30,000 บาท 1.27 5.06 3.80 89.87 100.00 79 

30,001-40,000 บาท 3.75 5.00 1.25 90.00 100.00 80 

40,001-50,000 บาท 0.00 8.11 2.70 89.19 100.00 37 

50,000 บาทขึนไป 1.54 0.00 9.23 89.23 100.00 65 

Chi-Square = 29.579,  df = 15 ,  Sig. = 0.014,  n = 400     

ทีมา: จากการคาํนวณ 
   

การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างรายไดก้บับุคคลทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือสลาก

ออมสินพิเศษ พบว่า รายไดมี้ความสัมพนัธ์กบับุคคลทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือสลากออมสิน

พิเศษ กล่าวคือ ผูที้มีรายไดต้าํกว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท ครอบครัวจะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ในการซือสลากออมสินพิเศษมากกว่าผูที้มีรายไดสู้งกว่า ทงันีอาจเนืองมาจากผูที้มีรายไดต้าํอาจเป็น

ผูที้มีอายนุอ้ยดว้ย จึงทาํใหก้ารตดัสินใจออมเงินตอ้งปรึกษาครอบครัว 
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ตารางที 4.17  การทดสอบความสมัพนัธข์องความถีในการซือสลากออมสินพิเศษจาํแนกตามรายได ้

 

    

       (หน่วย : ร้อยละ) 

  ท่านซือสลากออมสินพเิศษ 

โดยเฉลยีปีละกคีรัง 
    

รายได้เฉลยีต่อเดือน 
1-5 ครัง

ต่อปี 

6-10 ครัง

ต่อปี 

มากกว่า 

10 ครัง 

ต่อปี 

รวม 
จาํนวน 

(คน) 

ตาํกว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท 93.55 6.45 0.00 100.00 31 

10,001-20,000 บาท 61.11 26.85 12.04 100.00 108 

20,001-30,000 บาท 87.34 12.66 0.00 100.00 79 

30,001-40,000 บาท 87.50 12.50 0.00 100.00 80 

40,001-50,000 บาท 72.97 16.22 10.81 100.00 37 

50,000 บาทขึนไป 89.23 7.69 3.08 100.00 65 

Chi-Square = 45.968,  df = 10 ,  Sig. = 0.000,  n = 400   

ทีมา: จากการคาํนวณ 
  

การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างรายไดก้ับความถีในการซือสลากออมสินพิเศษต่อปี 

พบว่า รายได้มีความสัมพนัธ์กบัความถีในการซือสลากออมสินพิเศษต่อปี กล่าวคือ ผูที้มีรายได้

เฉลียต่อเดือนมาก มีแนวโนม้ทีจะมีจาํนวนครังในการซือสลากออมสินพิเศษเฉลียต่อปีมากกว่าผูที้มี

รายไดน้อ้ย ซึงผูที้มีรายไดเ้ฉลียต่อเดือนตาํกว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท ส่วนมากจะมีความถีในการ

ซือสลากออมสินพิเศษโดยเฉลียปีละ 1-5 ครัง ทงันีอาจเนืองมาจากรายไดที้มากขึนทาํให้มีความ

ตอ้งการในการออมและเสียงโชคจากการซือสลากออมสินพิเศษมากขึน 
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ตารางที 4.18  การทดสอบความสมัพนัธข์องมลูค่าทีซือสลากออมสินพิเศษจาํแนกตามรายได ้

 

       

(หน่วย : ร้อยละ) 

  ท่านซือสลากออมสินพิเศษโดยเฉลียครังละเท่าใด     

รายได้เฉลีย 

ต่อเดือน 

ตํากว่า

หรือ

เท่ากับ 

10,000 

บาท 

10,001-

50,000 

บาท 

50,001-

100,000 

บาท 

100,001-

500,000 

บาท 

500,001-

1,000,000 

บาท 

1,000,000 

บาท 

ขึนไป 

รวม 
จํานวน 

(คน) 

ตํากว่าหรือเท่ากับ  

10,000 บาท 
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 31 

10,001-20,000 บาท 71.30 8.33 6.48 2.78 8.33 2.78 100.00 108 

20,001-30,000 บาท 60.76 16.46 8.86 6.33 6.33 1.27 100.00 79 

30,001-40,000 บาท 40.00 23.75 10.00 7.50 16.25 2.50 100.00 80 

40,001-50,000 บาท 32.43 24.32 10.81 29.73 0.00 2.70 100.00 37 

50,000 บาทขึนไป 32.31 20.00 7.69 7.69 21.54 10.77 100.00 65 

Chi-Square = 1.099,  df = 25 ,  Sig. = 0.000,  n = 400         

ทีมา: จากการคาํนวณ 
     

การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างรายไดก้ับมูลค่าทีซือสลากออมสินพิเศษในแต่ละครัง 

พบว่า รายไดมี้ความสัมพนัธ์กบัมูลค่าทีซือสลากออมสินพิเศษในแต่ละครัง กล่าวคือ ผูที้มีรายได้

มากจะมีมูลค่าการซือสลากออมสินในแต่ละครังมากกว่าผูที้มีรายไดน้้อย โดยผูที้มีรายไดต้าํกว่า

หรือเท่ากบั 10,000 บาท จะมีมลูค่าการซือสลากออมสินพิเศษในแต่ละครัง ไม่เกิน 10,000 บาท แต่

ผูที้มีรายได ้40,001 - 50,000 บาท มีมลูค่าการซือสลากออมสินพิเศษต่อครังเฉลีย 100,001 - 500,000 

บาท คิดเป็นร้อยละ 29.73 เมือเทียบกบัผูที้มีรายไดเ้ฉลียเท่ากนั สาํหรับผูที้มีรายไดเ้ฉลียต่อเดือน

ตงัแต่ 50,000 บาทขึนไป มีการซือสลากออมสินพิเศษเฉลียครังละ 1,000,000 บาทขึนไป คิดเป็น 

ร้อยละ 10.77 เมือเทียบกบัผูที้มีรายไดเ้ฉลียต่อเดือนในระดบัเดียวกนั ทงันีอาจเนืองมาจากมูลค่า 

การซือจะเพิมสูงขึนตามรายไดที้เพิมขึน แต่ค่าใชจ่้ายเท่าเดิมจึงทาํใหมี้เงินเหลือสาํหรับการเก็บออม

และลงทุนมากขึนนนัเอง 
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ตารางที 4.19  การทดสอบความสมัพนัธข์องช่องทางการซือสลากออมสินพิเศษจาํแนกตามรายได ้

 

    

      (หน่วย : ร้อยละ) 

  ส่วนใหญ่ท่านซือสลากออมสินพเิศษ 

ผ่านช่องทางใดมากทีสุด 
    

รายได้เฉลยีต่อเดือน 

ซือโดยตรงผ่าน

หน้าเคาน์เตอร์

ธนาคาร 

ซือผ่านระบบ 

GSB Internet 

Banking 

ซือผ่านตู้ 

ATM ธนาคาร

ออมสิน 

รวม 
จาํนวน 

(คน) 

ตาํกว่าหรือเท่ากบั  

10,000 บาท 
100.00 0.00 0.00 100.00 31 

10,001-20,000 บาท 93.52 2.78 3.70 100.00 108 

20,001-30,000 บาท 98.73 0.00 1.27 100.00 79 

30,001-40,000 บาท 97.50 1.25 1.25 100.00 80 

40,001-50,000 บาท 89.19 5.41 5.41 100.00 37 

50,000 บาทขึนไป 98.46 1.54 0.00 100.00 65 

Chi-Square = 12.021,  df = 10 ,  Sig. = 0.284,  n = 400   

ทีมา: จากการคาํนวณ 
  

การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างรายไดก้บัช่องทางในการซือสลากออมสินพิเศษ พบว่า 

รายไดไ้ม่มีความสมัพนัธก์บัช่องทางในการซือสลากออมสินพิเศษ  
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ตารางที 4.20  การทดสอบความสมัพนัธข์องวิธีการชาํระเงินในการซือสลากออมสินพิเศษ 

                       จาํแนกตามรายได ้

 

    

    (หน่วย : ร้อยละ) 

  ส่วนใหญ่ท่านชําระเงินในการซือ 

สลากออมสินพเิศษด้วยวธิีใดมากทีสุด 
    

รายได้เฉลยีต่อเดือน เงินสด เช็คออมสิน 
เช็คต่าง

ธนาคาร 
รวม 

จาํนวน 

(คน) 

ตาํกว่าหรือเท่ากบั  

10,000 บาท 
100.00 0.00 0.00 100.00 31 

10,001-20,000 บาท 85.19 9.26 5.56 100.00 108 

20,001-30,000 บาท 87.34 6.33 6.33 100.00 79 

30,001-40,000 บาท 88.75 3.75 7.50 100.00 80 

40,001-50,000 บาท 100.00 0.00 0.00 100.00 37 

50,000 บาทขึนไป 90.77 6.15 3.08 100.00 65 

Chi-Square = 13.673,  df = 10 ,  Sig. = 0.188,  n = 400   

ทีมา: จากการคาํนวณ 
  

การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างรายไดก้บัวิธีการชาํระเงินในการซือสลากออมสินพิเศษ 

พบว่า รายไดไ้ม่มีความสมัพนัธก์บัวิธีชาํระเงินในการซือสลากออมสินพิเศษ  
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ตารางที 4.21  การทดสอบความสมัพนัธข์องวตัถุประสงคใ์นการซือสลากออมสินพิเศษ 

                       จาํแนกตามระดบัการศึกษา 

 

      (หน่วย : ร้อยละ) 

  วตัถุประสงค์ทีท่านซือสลากออมสินพเิศษ     

ระดับการศึกษา 
เพอืการ

ออมเงิน 

เพอืการ

เสียงโชค 

เพอืเป็น

ของขวญั 

เพอืคาํ

ประกนั

เงินกู้ 

รวม 
จาํนวน 

(คน) 

ตาํกว่าปริญญาตรี 59.57 40.43 0.00 0.00 100.00 47 

ปริญญาตรี 48.10 38.82 11.39 1.69 100.00 237 

ปริญญาโท 52.25 40.54 6.31 0.90 100.00 111 

สูงกว่าปริญญาโท 60.00 40.00 0.00 0.00 100.00 5 

Chi-Square = 9.754 ,  df = 9 ,  Sig. = 0.371,  n = 400 

ทีมา: จากการคาํนวณ 

 

การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างระดบัการศึกษากบัวตัถุประสงคใ์นการซือสลากออมสิน

พิเศษ พบว่า ระดบัการศึกษาไม่มีความสมัพนัธก์บัวตัถุประสงคใ์นการซือสลากออมสินพิเศษ  
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ตารางที 4.22  การทดสอบความสมัพนัธข์องบุคคลทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือสลากออมสินพิเศษ  

                          จาํแนกตามระดบัการศึกษา 

 

    (หน่วย : ร้อยละ) 

  บุคคลใดทีมอีทิธิพลต่อการตดัสินใจ 

ซือสลากออมสินพเิศษของท่าน     

ระดับการศึกษา 
พนักงาน

ธนาคารออมสิน 
ครอบครัว 

ญาต/ิ

เพอืน 
ตนเอง รวม 

จาํนวน 

(คน) 

ตาํกว่าปริญญาตรี 0.00 38.30 4.26 57.45 100.00 47 

ปริญญาตรี 2.53 3.38 3.80 90.30 100.00 237 

ปริญญาโท 1.80 2.70 6.31 89.19 100.00 111 

สูงกว่าปริญญาโท 0.00 20.00 0.00 80.00 100.00 5 

Chi-Square = 77.072,  df = 9 ,  Sig. = 0.000,  n = 400 

ทีมา: จากการคาํนวณ 

 

การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างระดบัการศึกษากบับุคคลทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ

สลากออมสินพิเศษ  พบว่า ระดบัการศึกษามีความสมัพนัธก์บับุคคลทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ

สลากออมสินพิเศษ กล่าวคือ ผูที้มีระดบัการศึกษาตาํกว่าปริญญาตรี จะมีสัดส่วนการตดัสินใจซือ

ดว้ยตนเอง ร้อยละ 57.45 ซึงหากเป็นผูที้มีระดบัการศึกษาตังแต่ปริญญาตรีขึนไป จะมีสัดส่วน

อิทธิพลของการตดัสินใจซือสลากออมสินพิเศษจากตนเอง สูงตังแต่ร้อยละ 80 ขึนไป ทงันีอาจ

เนืองมาจากระดบัการศึกษาทีสูงจะทาํใหผู้ซื้อมีความรู้ ความสามารถในการพิจารณาผลตอบแทนได้

ดว้ยตนเองมากกว่า ซึงไม่จาํเป็นตอ้งปรึกษาครอบครัว หรือญาติพีนอ้ง 
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ตารางที 4.23  การทดสอบความสมัพนัธข์องความถีในการซือสลากออมสินพิเศษจาํแนก 

                       ตามระดบัการศึกษา 

 

   (หน่วย : ร้อยละ) 

  ท่านซือสลากออมสินพเิศษ 

โดยเฉลยีปีละกคีรัง     

ระดับการศึกษา 
1-5 ครัง

ต่อปี 

6-10 ครัง

ต่อปี 

มากกว่า  

10 ครังต่อปี 
รวม 

จาํนวน 

(คน) 

ตาํกว่าปริญญาตรี 74.47 21.28 4.26 100.00 47 

ปริญญาตรี 76.79 16.88 6.33 100.00 237 

ปริญญาโท 88.29 9.91 1.80 100.00 111 

สูงกว่าปริญญาโท 80.00 20.00 0.00 100.00 5 

Chi-Square = 8.581 ,  df = 6 ,  Sig. = 0.199,  n = 400 

ทีมา: จากการคาํนวณ 

 

การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างระดบัการศึกษากบัความถีในการซือสลากออมสินพิเศษ

ต่อปี พบว่า ระดบัการศึกษาไม่มีความสมัพนัธก์บัความถีในการซือสลากออมสินพิเศษต่อปี  
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ตารางที 4.24  การทดสอบความสมัพนัธข์องมลูค่าทีซือสลากออมสินพิเศษจาํแนกตามระดบั  

                       การศึกษา 

 

(หน่วย : ร้อยละ) 

  ท่านซือสลากออมสินพิเศษโดยเฉลียครังละเท่าใด     

ระดับการศึกษา 

ตํากว่า

หรือ

เท่ากับ 

10,000 

บาท 

10,001-

50,000 

บาท 

50,001-

100,000 

บาท 

100,001-

500,000 

บาท 

500,001-

1,000,000 

บาท 

1,000,000 

บาท 

ขึนไป 

รวม 
จํานวน 

(คน) 

ตํากว่าปริญญาตรี 85.11 8.51 4.26 2.13 0.00 0.00 100.00 47 

ปริญญาตรี 56.12 16.46 6.75 6.33 11.81 2.53 100.00 237 

ปริญญาโท 38.74 18.02 11.71 12.61 11.71 7.21 100.00 111 

สูงกว่าปริญญาโท 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 5 

Chi-Square = 40.801,  df = 15 ,  Sig. = 0.000,  n = 400 

ทีมา: จากการคาํนวณ 

 

การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างระดบัการศึกษากบัมูลค่าทีซือสลากออมสินพิเศษในแต่

ละครัง พบว่า ระดับการศึกษามีความสัมพนัธ์กับมูลค่าทีซือสลากออมสินพิเศษในแต่ละครัง 

กล่าวคือ ผูที้มีระดบัการศึกษาไม่สูง จะมีปริมาณการซือเฉลียต่อครัง ตาํกว่าผูที้มีระดบัการศึกษาที

สูงขึน โดยผูที้มีการศึกษาตาํกว่าระดบัปริญญาตรี มีปริมาณการซือสลากออมสินพิเศษเฉลียครังละ 

ตาํกว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท สูงถึงร้อยละ 85.11 แต่ผูที้การศึกษาระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท 

มีปริมาณการซือสลากออมสินพิเศษในจาํนวนทีเท่ากนั ลดลงเหลือร้อยละ 56.12 และ ร้อยละ 38.74 

ตามลาํดบั ทงันีอาจเนืองมาจากระดบัการศึกษาทีสูงทาํใหผู้ซื้อมีรายไดที้สูงขึน จึงทาํให้มีเงินมาซือ

สลากออมสินพิเศษไดม้ากขึนนนัเอง 
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ตารางที 4.25  การทดสอบความสมัพนัธข์องช่องทางการซือสลากออมสินพิเศษจาํแนกตาม 

                       ระดบัการศึกษา 

 

    (หน่วย : ร้อยละ) 

  ส่วนใหญ่ท่านซือสลากออมสินพเิศษ 

ผ่านช่องทางใดมากทีสุด     

ระดับการศึกษา 

ซือโดยตรงผ่าน

หน้าเคาน์เตอร์

ธนาคาร 

ซือผ่านระบบ 

GSB Internet 

Banking 

ซือผ่านตู้ ATM 

ธนาคารออมสิน 
รวม 

จาํนวน 

(คน) 

ตาํกว่าปริญญาตรี 100.00 0.00 0.00 100.00 47 

ปริญญาตรี 95.36 2.53 2.11 100.00 237 

ปริญญาโท 96.40 0.90 2.70 100.00 111 

สูงกว่าปริญญาโท 100.00 0.00 0.00 100.00 5 

Chi-Square = 3.619,  df = 6 ,  Sig. = 0.728,  n = 400   

ทีมา: จากการคาํนวณ 

 

การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างระดบัการศึกษากบัช่องทางในการซือสลากออมสินพิเศษ 

พบว่า ระดบัการศึกษาไม่มีความสมัพนัธก์บัช่องทางในการซือสลากออมสินพิเศษ 
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ตารางที 4.26  การทดสอบความสมัพนัธข์องวิธีการชาํระเงินในการซือสลากออมสินพิเศษ 

                       จาํแนกตามระดบัการศึกษา 

 

    

      (หน่วย : ร้อยละ) 

  ส่วนใหญ่ท่านชําระเงินในการซือสลากออม

สินพเิศษด้วยวธิใีดมากทีสุด 

 ระดับการศึกษา 
เงินสด เช็คออมสิน 

เช็คต่าง

ธนาคาร 
รวม 

จาํนวน 

(คน) 

ตาํกว่าปริญญาตรี 95.74 4.26 0.00 100.00 47 

ปริญญาตรี 88.19 7.17 4.64 100.00 237 

ปริญญาโท 90.99 2.70 6.31 100.00 111 

สูงกว่าปริญญาโท 80.00 0.00 20.00 100.00 5 

Chi-Square = 8.770,  df = 6 ,  Sig. = 0.187,  n = 400 

ทีมา: จากการคาํนวณ 

 

การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างระดบัการศึกษากบัวิธีการชาํระเงินในการซือสลากออมสิน

พิเศษ พบว่า ระดบัการศึกษาไม่มีความสมัพนัธก์บัวิธีชาํระเงินในการซือสลากออมสินพิเศษ 
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ตารางที 4.27  การทดสอบความสมัพนัธข์องวตัถุประสงคใ์นการซือสลากออมสินพิเศษ 

                       จาํแนกตามอาชีพ 

 

 

       (หน่วย : ร้อยละ) 

  วตัถุประสงค์ทีท่านซือสลากออมสินพเิศษ     

อาชีพ 
เพอืการ

ออมเงิน 

เพอืการ

เสียงโชค 

เพอืเป็น

ของขวญั 

เพอืคาํ

ประกนั

เงินกู้ 

รวม 
จาํนวน 

(คน) 

นักเรียน/นักศึกษา 59.09 40.91 0.00 0.00 100.00 44 

ข้าราชการ/รัฐวสิาหกจิ 46.00 40.00 12.00 2.00 100.00 150 

พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน 54.60 39.88 4.29 1.23 100.00 163 

ประกอบธุรกจิส่วนตวั/

ค้าขาย 
44.19 34.88 20.93 0.00 100.00 43 

Chi-Square = 21.254,  df =9 ,  Sig. = 0.012,  n = 400     

ทีมา: จากการคาํนวณ 
   

การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างอาชีพกบัวตัถุประสงค์ในการซือสลากออมสินพิเศษ 

พบว่า อาชีพมีความสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงค์ในการซือสลากออมสินพิเศษ กล่าวคือผูที้มีอาชีพ

นกัเรียน/นกัศึกษา จะมีวตัถุประสงค์ในการซือสลากออมสินพิเศษเพือการออมเงิน ร้อยละ 59.09 

และเพือการเสียงโชคร้อยละ 40.91 แต่จะไม่มีการซือเพือเป็นของขวญัและคาํประกนัเงินกู ้ทงันีอาจ

เนืองมาจากยงัมีรายไดน้อ้ยเมือเทียบกบับุคคลอาชีพอืน รวมไปถึงยงัไม่สามารถทีจะทาํธุรกรรมการ

กูย้มืเงินได ้
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ตารางที 4.28  การทดสอบความสมัพนัธข์องบุคคลทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือสลากออมสิน  

                       พิเศษจาํแนกตามอาชีพ 

 

     

     (หน่วย : ร้อยละ) 

  

บุคคลใดทีมอีทิธิพลต่อการตดัสินใจซือ 

สลากออมสินพเิศษของท่าน 
    

อาชีพ 

พนักงาน

ธนาคาร 

ออมสิน 

ครอบครัว 
ญาต/ิ

เพอืน 
ตนเอง รวม 

จาํนวน 

(คน) 

นักเรียน/นักศึกษา 0.00 36.36 4.55 59.09 100.00 44 

ข้าราชการ/รัฐวสิาหกจิ 2.67 2.00 5.33 90.00 100.00 150 

พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน 1.84 3.07 2.45 92.64 100.00 163 

ประกอบธุรกจิส่วนตวั/

ค้าขาย 
2.33 13.95 9.30 74.42 100.00 43 

Chi-Square = 72.282,  df = 9 ,  Sig. = 0.000,  n = 400     

ทีมา: จากการคาํนวณ 
   

การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างอาชีพกบับุคคลทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือสลากออม

สินพิเศษ พบว่า อาชีพมีความสมัพนัธก์บับุคคลทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือสลากออมสินพิเศษ 

กล่าวคือ ผูที้มีอาชีพนกัเรียน/นักศึกษา ครอบครัวจะเป็นผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจซือสลากออม

สินพิเศษสูงกว่าอาชีพอืน คือ ร้อยละ 36.36 แต่หากเป็นอาชีพอืน ตนเองจะเป็นผูที้มีอิทธิพลสูงสุด

ในการไดสิ้นใจซือสลากออมสินพิเศษ ไดแ้ก่ อาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนักงาน/ลูกจา้งเอกชน 

ประกอบธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย มีสดัส่วนทีตนเองมีอิทธิพลในการตดัสินใจซือสูงร้อยละ 90   92.64  

และ 74.42 ตามลาํดบั ซึงทงันีอาจเนืองมาจากนักเรียน/นักศึกษา เป็นผูที้ยงัไม่มีรายได ้ตอ้งขอเงิน

จากผูป้กครองทาํใหก้ารตดัสินใจออมก็จะไดรั้บคาํปรึกษาจากผูป้กครองดว้ย 
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ตารางที 4.29  การทดสอบความสมัพนัธข์องความถีในการซือสลากออมสินพิเศษจาํแนกตามอาชีพ 

 

    

       (หน่วย : ร้อยละ) 

  

ท่านซือสลากออมสินพเิศษ 

โดยเฉลยีปีละกคีรัง 
    

อาชีพ 
1-5 ครังต่อ

ปี 

6-10 ครัง

ต่อปี 

มากกว่า 

10 ครัง

ต่อปี 

รวม 
จาํนวน 

(คน) 

นักเรียน/นักศึกษา 75.00 20.45 4.55 100.00 44 

ข้าราชการ/รัฐวสิาหกจิ 78.00 18.67 3.33 100.00 150 

พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน 82.82 11.66 5.52 100.00 163 

ประกอบธุรกจิส่วนตวั/ค้าขาย 79.07 13.95 6.98 100.00 43 

Chi-Square = 4.955,  df = 6 ,  Sig. = 0.550,  n = 400   

ทีมา: จากการคาํนวณ 
  

การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างอาชีพกับความถีในการซือสลากออมสินพิเศษต่อปี 

พบว่า อาชีพไม่มีความสมัพนัธก์บัความถีในการซือสลากออมสินพิเศษต่อปี 
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ตารางที 4.30  การทดสอบความสมัพนัธข์องมลูค่าทีซือสลากออมสินพิเศษจาํแนกตามอาชีพ 

 

      

(หน่วย : ร้อยละ) 

  ท่านซือสลากออมสินพิเศษโดยเฉลียครังละเท่าใด     

อาชีพ 

ตํากว่า

หรือ

เท่ากับ 

10,000 

บาท 

10,001-

50,000 

บาท 

50,001-

100,000 

บาท 

100,001-

500,000 

บาท 

500,001-

1,000,000 

บาท 

1,000,000 

บาท 

ขึนไป 

รวม 
จํานวน 

(คน) 

นักเรียน/นักศึกษา 88.64 4.55 4.55 2.27 0.00 0.00 100.00 44 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 53.33 14.67 10.67 11.33 7.33 2.67 100.00 150 

พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน 46.63 15.34 7.36 6.75 17.79 6.13 100.00 163 

ประกอบธุรกิจส่วนตัว/

ค้าขาย 
60.47 32.56 2.33 2.33 2.33 0.00 100.00 43 

Chi-Square = 56.835,  df = 15 ,  Sig. = 0.000,  n = 400     

ทีมา: จากการคาํนวณ 
   

การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างอาชีพกับมูลค่าทีซือสลากออมสินพิเศษในแต่ละครัง

พบว่า อาชีพมีความสมัพนัธก์บัมลูค่าทีซือสลากออมสินพิเศษในแต่ละครัง กล่าวคือ โดยส่วนมาก

ทุกอาชีพจะมีปริมาณการซือสลากออมสินพิเศษเฉลียต่อครัง อยู่ทีมูลค่าตาํกว่าหรือเท่ากบั 10,000 

บาท ไดแ้ก่ นกัเรียน/นกัศึกษา ร้อยละ 88.64  ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 53.33  พนกังาน/ลกูจา้ง

เอกชน ร้อยละ 46.63  และประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย ร้อยละ 60.47 ทังนีอาจเนืองมาจาก 

ในแต่ละอาชีพนิยมซือสลากในปริมาณไม่มากแต่จะทยอยซือเรือยๆ เมือมีเงินออมเพิมขึน 
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ตารางที 4.31  การทดสอบความสมัพนัธข์องช่องทางการซือสลากออมสินพิเศษจาํแนกตามอาชีพ 

 

    

       (หน่วย : ร้อยละ) 

  

ส่วนใหญ่ท่านซือสลากออมสินพเิศษ 

ผ่านช่องทางใดมากทีสุด 
    

อาชีพ 

ซือโดยตรง

ผ่านหน้า

เคาน์เตอร์

ธนาคาร 

ซือผ่าน

ระบบ GSB 

Internet 

Banking 

ซือผ่าน

ตู้ ATM 

ธนาคาร

ออมสิน 

รวม 
จาํนวน 

(คน) 

นักเรียน/นักศึกษา 100.00 0.00 0.00 100.00 44 

ข้าราชการ/รัฐวสิาหกจิ 96.67 2.00 1.33 100.00 150 

พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน 96.32 0.00 3.68 100.00 163 

ประกอบธุรกจิส่วนตวั/ค้าขาย 90.70 9.30 0.00 100.00 43 

Chi-Square = 22.272,  df = 6 ,  Sig. = 0.001,  n = 400   

ทีมา: จากการคาํนวณ 
  

การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างอาชีพกบัช่องทางในการซือสลากออมสินพิเศษ พบว่า 

อาชีพมีความสัมพนัธ์กบัช่องทางในการซือสลากออมสินพิเศษ กล่าวคือ โดยส่วนใหญ่ทุกกลุ่ม

อาชีพจะนิยมซือสลากออมสินพิเศษโดยตรงผา่นทางหนา้เคาน์เตอร์ธนาคารออมสิน สูงกว่าร้อยละ 

90 แต่ก็อาจจะมีบางส่วนทีใชช่้องทางอืน เช่น พนกังาน/ลกูจา้งเอกชน มีสดัส่วนการซือผา่นตู ้ATM 

ธนาคารออมสิน ร้อยละ 3.68 หรือกลุ่มอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย มีการซือผ่านระบบ 

GSB Internet Banking ร้อยละ 9.30 ทงันีอาจเนืองมาจากผูที้ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 

อาจจะไม่มีเวลามาทาํธุรกรรมโดยตรงผา่นทางหนา้เคาน์เตอร์ธนาคาร 
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ตารางที 4.32  การทดสอบความสมัพนัธข์องวิธีการชาํระเงินในการซือสลากออมสินพิเศษ 

                       จาํแนกตามอาชีพ 

 

    

    (หน่วย : ร้อยละ) 

  

ส่วนใหญ่ท่านชําระเงินในการซือ 

สลากออมสินพเิศษด้วยวธิีใดมากทีสุด 
    

อาชีพ เงินสด 
เช็ค 

ออมสิน 
เช็คต่างธนาคาร รวม 

จาํนวน 

(คน) 

นักเรียน/นักศึกษา 97.73 2.27 0.00 100.00 44 

ข้าราชการ/รัฐวสิาหกจิ 91.33 2.67 6.00 100.00 150 

พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน 88.96 6.13 4.91 100.00 163 

ประกอบธุรกจิส่วนตวั/ค้าขาย 79.07 16.28 4.65 100.00 43 

Chi-Square = 15.731,  df = 6 ,  Sig. = 0.015,  n = 400   

ทีมา: จากการคาํนวณ 
  

การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างอาชีพกบัวิธีการชาํระเงินในการซือสลากออมสินพิเศษ 

พบว่า อาชีพมีความสัมพนัธ์กับวิธีชาํระเงินในการซือสลากออมสินพิเศษ กล่าวคือ กลุ่มอาชีพ

ประกอบธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย มีสดัส่วนการชาํระเงินในการซือสลากออมสินพิเศษดว้ยเช็คออมสิน 

ร้อยละ 16.28 ทังนีอาจเนืองมาจากมีความสะดวกและคล่องตัวมากกว่า ซึงผูที้ประกอบธุรกิจ

ส่วนตวัมกัจะมีโอกาสใชเ้ช็คในการทาํธุรกรรมทางการเงินเป็นปกติ มากกว่าผูที้มีงานประจาํอย่าง

ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ หรือพนกังาน/ลกูจา้งเอกชนอยูแ่ลว้  

 

 

 

 

 



83 
 

ตารางที 4.33  การทดสอบความสมัพนัธข์องวตัถุประสงคใ์นการซือสลากออมสินพิเศษจาํแนก 

                       ตามสถานภาพ 

 

 

(หน่วย : ร้อยละ) 

  วตัถุประสงค์ทีท่านซือสลากออมสินพเิศษ     

สถานภาพ 
เพอืการ

ออมเงิน 

เพอืการ

เสียงโชค 

เพอืเป็น

ของขวญั 

เพอืคาํ

ประกนั

เงินกู้ 

รวม 
จาํนวน 

(คน) 

โสด 46.95 43.66 7.98 1.41 100.00 213 

สมรส 53.53 37.06 8.82 0.59 100.00 170 

หย่าร้าง 70.59 11.76 11.76 5.88 100.00 17 

Chi-Square = 10.543,  df = 6 ,  Sig. = 0.104,  n = 400 

ทีมา: จากการคาํนวณ 

 

การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างสถานภาพกบัวตัถุประสงคใ์นการซือสลากออมสินพิเศษ 

พบว่า สถานภาพไม่มีความสมัพนัธก์บัวตัถุประสงคใ์นการซือสลากออมสินพิเศษ 
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ตารางที 4.34  การทดสอบความสมัพนัธข์องบุคคลทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือสลากออมสินพิเศษ 

                        จาํแนกตามสถานภาพ 

 

     

     (หน่วย : ร้อยละ) 

  บุคคลใดทีมอีทิธิพลต่อการตดัสินใจซือ 

สลากออมสินพเิศษของท่าน 
    

สถานภาพ 

พนักงาน

ธนาคาร

ออมสิน 

ครอบครัว ญาต/ิเพอืน ตนเอง รวม 
จาํนวน 

(คน) 

โสด 1.88 11.74 4.69 81.69 100.00 213 

สมรส 2.35 2.94 4.71 90.00 100.00 170 

หย่าร้าง 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 17 

Chi-Square = 13.509,  df = 6 ,  Sig. = 0.036,  n = 400 

ทีมา: จากการคาํนวณ 

 

การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างสถานภาพกับบุคคลทีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ 

สลากออมสินพิเศษ  พบว่า สถานภาพมีความสมัพนัธก์บับุคคลทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือสลาก

ออมสินพิเศษ กล่าวคือผูที้มีสถานภาพโสด ครอบครัวจะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือสลากออมสิน

พิเศษ ร้อยละ 11.74 สูงกว่าสถานภาพสมรสและหย่าร้าง ทงันีอาจเนืองมาจากผูที้สถานภาพโสด

รวมบุคคลทีอายนุอ้ยดว้ย ซึงยงัคงตอ้งการคาํปรึกษาในดา้นการออมจากบุคคลในครอบครัว 
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ตารางที 4.35  การทดสอบความสมัพนัธข์องความถีในการซือสลากออมสินพิเศษจาํแนกตาม 

                       สถานภาพ 

 

    

       (หน่วย : ร้อยละ) 

  ท่านซือสลากออมสินพเิศษ 

โดยเฉลยีปีละกคีรัง 
    

สถานภาพ 
1-5 ครัง

ต่อปี 

6-10 ครัง

ต่อปี 

มากกว่า 

10 ครัง 

ต่อปี 

รวม 
จาํนวน 

(คน) 

โสด 71.36 20.19 8.45 100.00 213 

สมรส 89.41 10.59 0.00 100.00 170 

หย่าร้าง 88.24 5.88 5.88 100.00 17 

Chi-Square = 24.965,  df = 4 ,  Sig. = 0.000,  n = 400 

ทีมา: จากการคาํนวณ 

 

การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างสถานภาพกบัความถีในการซือสลากออมสินพิเศษต่อปี 

พบว่า สถานภาพมีความสัมพนัธ์กับความถีในการซือสลากออมสินพิเศษต่อปี กล่าวคือ ผูที้มี

สถานภาพโสด จะมีจาํนวนครังในการซือสลากออมสินพิเศษโดยเฉลียต่อปีสูงกว่าผูที้สมรสและ

หยา่ร้าง จะเห็นไดจ้ากผูที้สถานภาพโสดซือสลากออมสินพิเศษโดยเฉลียปีละ 6-10 ครังต่อปี สูงถึง 

ร้อยละ 20.19 ในขณะทีผูที้สมรสและหย่าร้าง มีเพียงร้อยละ 10.59 และ ร้อยละ 5.88 ตามลาํดับ  

ทงันีอาจเนืองมาจากลกูคา้ทีมีสถานภาพโสดไม่มีภาระในการเลียงดูบุตรหลานเหมือนผูที้สมรสและ

หย่าร้าง จึงทาํให้มีเงินเหลือมาไวส้าํหรับการเก็บออมได้มากกว่า และสามารถทาํการซือสลาก 

ออมสินพิเศษไดจ้าํนวนครังต่อปีมากกว่า 
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ตารางที 4.36  การทดสอบความสมัพนัธข์องมลูค่าทีซือสลากออมสินพิเศษจาํแนกตามสถานภาพ 

 

       

  (หน่วย : ร้อยละ) 

  ท่านซือสลากออมสินพเิศษโดยเฉลยีครังละเท่าใด     

สถานภาพ 

ตาํกว่า

หรือ

เท่ากบั 

10,000 

บาท 

10,001-

50,000 

บาท 

50,001-

100,000 

บาท 

100,001-

500,000 

บาท 

500,001-

1,000,000 

บาท 

1,000,000 

บาท 

ขึนไป 

รวม 
จาํนวน 

(คน) 

โสด 61.50 14.55 6.10 5.63 9.86 2.35 100.00 213 

สมรส 48.82 17.06 9.41 10.59 11.18 2.94 100.00 170 

หย่าร้าง 41.18 17.65 11.76 0.00 5.88 23.53 100.00 17 

Chi-Square = 30.871,  df = 10 ,  Sig. = 0.001,  n = 400 

ทีมา: จากการคาํนวณ 

 

การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างสถานภาพกบัมลูค่าทีซือสลากออมสินพิเศษในแต่ละครัง 

พบว่า สถานภาพมีความสัมพนัธ์กับมูลค่าทีซือสลากออมสินพิเศษในแต่ละครัง กล่าวคือ ผูที้มี

สถานภาพโสดส่วนมากจะนิยมซือสลากออมสินพิเศษโดยเฉลียครังละไม่เกิน 10,000 บาท สูงถึง

ร้อยละ 61.50 ทงันีอาจเนืองมาจากมีจาํนวนความถีในการซือ มากกว่าลกูคา้ทีมีสถานภาพสมรสและ 

หยา่ร้าง  
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ตารางที 4.37  การทดสอบความสมัพนัธข์องช่องทางการซือสลากออมสินพิเศษจาํแนกตาม 

                       สถานภาพ 

 

    

       (หน่วย : ร้อยละ) 

  ส่วนใหญ่ท่านซือสลากออมสินพเิศษ 

ผ่านช่องทางใดมากทีสุด 
    

สถานภาพ 

ซือโดยตรงผ่าน

หน้าเคาน์เตอร์

ธนาคาร 

ซือผ่านระบบ 

GSB Internet 

Banking 

ซือผ่านตู้ 

ATM ธนาคาร

ออมสิน 

รวม 
จาํนวน 

(คน) 

โสด 95.31 2.82 1.88 100.00 213 

สมรส 97.65 0.59 1.76 100.00 170 

หย่าร้าง 94.12 0.00 5.88 100.00 17 

Chi-Square = 4.400,  df = 4 ,  Sig. = 0.355,  n = 400 

ทีมา: จากการคาํนวณ 

 

การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างสถานภาพกบัช่องทางในการซือสลากออมสินพิเศษ 

พบว่า สถานภาพไม่มีความสมัพนัธก์บัช่องทางในการซือสลากออมสินพิเศษ 
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ตารางที 4.38  การทดสอบความสมัพนัธข์องวิธีการชาํระเงินในการซือสลากออมสินพิเศษจาํแนก   

                       ตามสถานภาพ 

 

    

       (หน่วย : ร้อยละ) 

  ส่วนใหญ่ท่านชําระเงินในการซือ 

สลากออมสินพเิศษด้วยวธิีใดมากทีสุด 
    

สถานภาพ เงินสด เช็คออมสิน เช็คต่างธนาคาร รวม 
จาํนวน 

(คน) 

โสด 89.67 7.04 3.29 100.00 213 

สมรส 88.82 4.12 7.06 100.00 170 

หย่าร้าง 100.00 0.00 0.00 100.00 17 

Chi-Square = 6.338,  df = 4 ,  Sig. = 0.175,  n = 400 

ทีมา: จากการคาํนวณ 

 

การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างสถานภาพกบัวิธีการชาํระเงินในการซือสลากออมสิน

พิเศษ พบว่า สถานภาพไม่มีความสมัพนัธก์บัวิธีชาํระเงินในการซือสลากออมสินพิเศษ 
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ตารางท ี4.39  การทดสอบความสมัพนัธข์องวตัถุประสงคใ์นการซือสลากออมสินพิเศษจาํแนก 

                       ตามระยะเวลาการเป็นลกูคา้ธนาคารออมสิน 

 

 

     (หน่วย : ร้อยละ) 

  วตัถุประสงค์ทีท่านซือสลากออมสินพเิศษ     

ระยะเวลาการเป็น

ลูกค้าธนาคาร 

ออมสิน 

เพอืการ

ออมเงิน 

เพอืการ

เสียงโชค 

เพอืเป็น

ของขวญั 

เพอืคาํ

ประกนั

เงินกู้ 

รวม 
จาํนวน 

(คน) 

ตาํกว่า 1 ปี 50.00 47.14 2.86 0.00 100.00 70 

1-5 ปี 50.47 37.26 10.38 1.89 100.00 212 

6-10 ปี 55.10 37.76 7.14 0.00 100.00 98 

11 ปีขึนไป 35.00 45.00 15.00 5.00 100.00 20 

Chi-Square = 12.632 ,  df = 9 ,  Sig. = 0.180,  n = 400 

ทีมา: จากการคาํนวณ 

 

การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างระยะเวลาการเป็นลกูคา้ธนาคารออมสินกบัวตัถุประสงค์

ในการซือสลากออมสินพิเศษ พบว่า ระยะเวลาการเป็นลกูคา้ธนาคารออมสินไม่มีความสัมพนัธ์กบั

วตัถุประสงคใ์นการซือสลากออมสินพิเศษ 

 

 

 

 

 

 



90 
 

ตารางที 4.40  การทดสอบความสมัพนัธข์องบุคคลทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือสลากออมสินพิเศษ  

                        จาํแนกตามระยะเวลาการเป็นลกูคา้ธนาคารออมสิน 

 

     

    (หน่วย : ร้อยละ) 

  
บุคคลใดทีมอีทิธิพลต่อการตดัสินใจซือ

สลากออมสินพเิศษของท่าน 
    

ระยะเวลาการ

เป็นลูกค้า

ธนาคาร 

ออมสิน 

พนักงาน

ธนาคาร

ออมสิน 

ครอบครัว 
ญาต/ิ

เพอืน 
ตนเอง รวม 

จาํนวน 

(คน) 

ตาํกว่า 1 ปี 0.00 21.43 4.29 74.29 100.00 70 

1-5 ปี 2.36 6.60 6.13 84.91 100.00 212 

6-10 ปี 3.06 0.00 1.02 95.92 100.00 98 

11 ปีขึนไป 0.00 5.00 5.00 90.00 100.00 20 

Chi-Square = 34.553,  df = 9 ,  Sig. = 0.000,  n = 400 

ทีมา: จากการคาํนวณ 

 

การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างระยะเวลาการเป็นลูกคา้ธนาคารออมสินกบับุคคลทีมี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจซือสลากออมสินพิเศษ  พบว่า ระยะเวลาการเป็นลูกค้าธนาคารออมสิน 

มีความสมัพนัธก์บับุคคลทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือสลากออมสินพิเศษ กล่าวคือ ระยะเวลาการ

เป็นลกูคา้ธนาคารออมสินทีมากขึน จะทาํใหพ้นกังานธนาคารออมสินมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใน

การซือสลากออมสินพิเศษของลูกค้าสูงขึน โดยระยะเวลาการเป็นลูกค้าธนาคารออมสิน ตังแต่ 

ตาํกว่า 1 ปี   1-5 ปี   และ 6-10 ปี  นนั  พนกังานธนาคารออมสินมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือสลาก 

ออมสินพิเศษ  ร้อยละ 0.00   ร้อยละ 2.36  และร้อยละ 3.06  ตามลาํดบั ทงันีอาจเนืองมาจากความ

ผกูพนัธแ์ละใกลชิ้ดลกูคา้ทีมีเพิมขึนตามระยะเวลา ระหว่างลูกคา้กบัพนักงานธนาคารออมสินใน

สาขาใกลบ้า้น  ทาํใหล้กูคา้มีความเชือมนัในคาํแนะนาํของพนกังานธนาคารออมสินมากขึน 
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ตารางที 4.41  การทดสอบความสมัพนัธข์องความถีในการซือสลากออมสินพิเศษจาํแนกตาม  

                       ระยะเวลาการเป็นลกูคา้ธนาคารออมสิน 

 

    

       (หน่วย : ร้อยละ) 

  ท่านซือสลากออมสินพเิศษ 

โดยเฉลยีปีละกคีรัง 
    

ระยะเวลาการ

เป็นลูกค้า

ธนาคารออมสิน 

1-5 ครัง

ต่อปี 

6-10 ครัง

ต่อปี 

มากกว่า 

10 ครัง

ต่อปี 

รวม 
จาํนวน 

(คน) 

ตาํกว่า 1 ปี 74.29 24.29 1.43 100.00 70 

1-5 ปี 77.36 15.57 7.08 100.00 212 

6-10 ปี 87.76 12.24 0.00 100.00 98 

11 ปีขึนไป 85.00 0.00 15.00 100.00 20 

Chi-Square = 21.645,  df = 6 ,  Sig. = 0.001,  n = 400 

ทีมา: จากการคาํนวณ 

 

การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างระยะเวลาการเป็นลูกคา้ธนาคารออมสินกบัความถีใน

การซือสลากออมสินพิเศษต่อปี  พบว่า ระยะเวลาการเป็นลกูคา้ธนาคารออมสินมีความสัมพนัธ์กบั

ความถีในการซือสลากออมสินพิเศษต่อปี กล่าวคือ ระยะเวลาการเป็นลูกค้าธนาคารออมสินที

ยาวนานขึนทาํให้ลูกคา้ซือสลากออมสินพิเศษสูงขึน เห็นไดจ้ากระยะเวลาการเป็นลูกคา้ธนาคาร

ออมสิน ไดแ้ก่ ตาํกว่า 1 ปี   1-5 ปี   และ 6-10 ปี  มีจาํนวนความถีในการซือโดยเฉลียปีละ 1-5 ครัง 

ร้อยละ 74.29  ร้อยละ 77.36 และร้อยละ 87.76 ตามลาํดบั ทงันีอาจเนืองมาจากความเชือมนัใน

ภาพลกัษณ์ความมนัคงของธนาคารออมสินในการเป็นสถาบนัการเงินทีมนัคงเพือการออม และ

สลากออมสินพิเศษเป็นรูปแบบการออมเงินทีชือว่าสลากออมสินไม่กินทุน 
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ตารางที 4.42  การทดสอบความสมัพนัธข์องมลูค่าทีซือสลากออมสินพิเศษจาํแนกตามระยะเวลา 

                       การเป็นลกูคา้ธนาคารออมสิน 

 

      

(หน่วย : ร้อยละ) 

  ท่านซือสลากออมสินพเิศษโดยเฉลยีครังละเท่าใด     

ระยะเวลา

การเป็น

ลูกค้า

ธนาคาร

ออมสิน 

ตาํกว่า

หรือ

เท่ากบั 

10,000 

บาท 

10,001-

50,000 

บาท 

50,001-

100,000 

บาท 

100,001-

500,000 

บาท 

500,001-

1,000,000 

บาท 

1,000,000 

บาท 

ขึนไป 

รวม 
จาํนวน 

(คน) 

ตาํกว่า 1 ปี 64.29 14.29 4.29 4.29 12.86 0.00 100.00 70 

1-5 ปี 58.96 15.57 7.08 7.55 8.02 2.83 100.00 212 

6-10 ปี 46.94 18.37 11.22 8.16 10.20 5.10 100.00 98 

11 ปีขึนไป 25.00 10.00 10.00 15.00 25.00 15.00 100.00 20 

Chi-Square = 29.171,  df = 15 ,  Sig. = 0.015,  n = 400 

ทีมา: จากการคาํนวณ 

 

การทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างระยะเวลาการเป็นลูกคา้ธนาคารออมสินกบัมูลค่าทีซือ

สลากออมสินพิเศษในแต่ละครัง  พบว่า ระยะเวลาการเป็นลกูคา้ธนาคารออมสินมีความสมัพนัธ์กบั

มูลค่าทีซือสลากออมสินพิเศษในแต่ละครัง กล่าวคือ ระยะเวลาการเป็นลูกคา้ธนาคารออมสินที

ยาวนานขึน ทาํใหจ้าํนวนการซือสลากออมสินพิเศษครังละ 1,000,000 บาทขึนไป มีสดัส่วนทีสูงขึน

โดยระยะเวลาการเป็นลกูคา้ 1-5 ปี  6-10 ปี และ 11 ปีขึนไป มีร้อยละ 2.83  ร้อยละ 5.10 และร้อยละ 

15.00 ตามลาํดบั ทงันีอาจเนืองมาจากการตดัสินใจซือสลากออมสินพิเศษในมูลค่าทีสูง ลูกคา้ตอ้ง 

มีความเชือมนัในความมนัคงทางการเงินของธนาคารออมสินทีมีมานาน 
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ตารางที 4.43  การทดสอบความสมัพนัธข์องช่องทางการซือสลากออมสินพิเศษจาํแนกตาม 

                       ระยะเวลาการเป็นลกูคา้ธนาคารออมสิน 

 

    

    (หน่วย : ร้อยละ) 

  ส่วนใหญ่ท่านซือสลากออมสินพเิศษ 

ผ่านช่องทางใดมากทีสุด     

ระยะเวลาการ

เป็นลูกค้าธนาคาร

ออมสิน 

ซือโดยตรงผ่าน

หน้าเคาน์เตอร์

ธนาคาร 

ซือผ่านระบบ 

GSB Internet 

Banking 

ซือผ่านตู้ ATM 

ธนาคารออมสิน 
รวม 

จาํนวน 

(คน) 

ตาํกว่า 1 ปี 95.71 2.86 1.43 100.00 70 

1-5 ปี 94.81 2.36 2.83 100.00 212 

6-10 ปี 98.98 0.00 1.02 100.00 98 

11 ปีขึนไป 100.00 0.00 0.00 100.00 20 

Chi-Square = 4.872,  df = 6 ,  Sig. = 0.560,  n = 400   

ทีมา: จากการคาํนวณ 
  

การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างระยะเวลาการเป็นลูกคา้ธนาคารออมสินกบัช่องทางใน

การซือสลากออมสินพิเศษ พบว่า ระยะเวลาการเป็นลูกคา้ธนาคารออมสินไม่มีความสัมพนัธ์กบั

ช่องทางในการซือสลากออมสินพิเศษ 
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ตารางที 4.44  การทดสอบความสมัพนัธข์องวิธีการชาํระเงินในการซือสลากออมสินพิเศษจาํแนก 

                       ตามระยะเวลาการเป็นลกูคา้ธนาคารออมสิน 

 

    

      (หน่วย : ร้อยละ) 

  ส่วนใหญ่ท่านชําระเงินในการซือ 

สลากออมสินพเิศษด้วยวธิีใดมากทีสุด     

ระยะเวลาการเป็น

ลูกค้าธนาคาร 

ออมสิน 

เงินสด เช็คออมสิน 
เช็คต่าง

ธนาคาร 
รวม 

จาํนวน 

(คน) 

ตาํกว่า 1 ปี 91.43 4.29 4.29 100.00 70 

1-5 ปี 88.21 7.55 4.25 100.00 212 

6-10 ปี 89.80 3.06 7.14 100.00 98 

11 ปีขึนไป 100.00 0.00 0.00 100.00 20 

Chi-Square = 6.552,  df = 6 ,  Sig. = 0.364,  n = 400 

ทีมา: จากการคาํนวณ 

 

การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างระยะเวลาการเป็นลกูคา้ธนาคารออมสินกบัวิธีการชาํระ

เงินในการซือสลากออมสินพิเศษ  พบว่า ระยะเวลาการเป็นลกูคา้ธนาคารออมสินไม่มีความสมัพนัธ์

กบัวิธีการชาํระเงินในการซือสลากออมสินพิเศษ 
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จากผลการทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับ

พฤติกรรมการออมเงินในรูปแบบสลากออมสินพิเศษ ไดด้งันี 

 

วัตถุประสงค์ในการซือสลากออมสินพิเศษ  พบว่า  มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคล  

ไดแ้ก่  อาย ุ รายได ้ และอาชีพ 

 

 บุคคลทีมอีทิธิพลต่อการตดัสินใจซือสลากออมสินพเิศษ  พบว่า  มีความสมัพนัธ์กบัปัจจยั

ส่วนบุคคล  ไดแ้ก่  อาย ุ รายได ้ ระดบัการศึกษา  อาชีพ  สถานภาพ  และระยะเวลาในการเป็นลกูคา้

ธนาคารออมสิน 

 

ความถีในการซือสลากออมสินพเิศษโดยเฉลียต่อปี  พบว่า  มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วน

บุคคล  ไดแ้ก่  รายได ้ สถานภาพ  และระยะเวลาในการเป็นลกูคา้ธนาคารออมสิน 

 

มูลค่าทีซือสลากออมสินพเิศษโดยเฉลยีต่อครัง  พบว่า  มีความสมัพนัธก์บัปัจจยัส่วนบุคคล 

ไดแ้ก่  อายุ  รายได ้ ระดบัการศึกษา  อาชีพ  สถานภาพ  และระยะเวลาในการเป็นลูกคา้ธนาคาร

ออมสิน 

 

ช่องทางการซือสลากออมสินพิเศษ  พบว่า  มีความสัมพนัธ์กับปัจจยัส่วนบุคคล  ไดแ้ก่  

อาย ุ และอาชีพ 

 

วธิีการชําระเงินในการซือสลากออมสินพเิศษ  พบว่า  มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคล  

ไดแ้ก่  อาย ุ และอาชีพ 

 

นอกนนัไม่มีความสมัพนัธก์นัตามตารางที 4.45 
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ตารางที 4.45  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรม   

           การออมในรูปแบบสลากออมสินพิเศษ 

 

หมายเหตุ:   √ แทนมีความสมัพนัธก์นั และ X แทนไม่มีความสมัพนัธก์นั 
 

 

 

พฤตกิรรมการออมใน

รูปแบบสลากออมสิน

พเิศษ 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

เพศ อาย ุ รายได้ ระดับ

การ 

ศึกษา 

อาชีพ สถาน 

ภาพ 

ระยะเวลาการ 

เป็นลูกค้า 

ธนาคารออมสิน 

วตัถุประสงคใ์นการซือ 

สลากออมสินพิเศษ 

X 

 

√ √ X √ X X 

บุคคลทีมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจซือ 

สลากออมสินพิเศษ 

X √ √ √ √ √ √ 

ความถีในการซือ 

สลากออมสินพิเศษ

โดยเฉลียต่อปี 

X X √ X X √ √ 

มลูค่าทีซือสลาก 

ออมสินพิเศษ 

โดยเฉลียต่อครัง 

X √ √ √ √ √ √ 

ช่องทางการซือ 

สลากออมสินพิเศษ 

X √ X X √ X X 

วิธีการชาํระเงินในการ

ซือสลากออมสินพิเศษ 

X √ X X √ X X 
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ระดับความสําคญัของปัจจยัทีมอีทิธิพลต่อการตดัสินใจซือสลากออมสินพเิศษ 

 

 ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือสลากออมสินพิเศษ ผูศึ้กษาไดแ้บ่งออกเป็น 10 ดา้น 

ได้แก่  ด้านภาพลกัษณ์ของธนาคารออมสินในการเป็นสถาบันการเงินทีมั นคงเพือการออม   

ด้านอัตราผลตอบแทนทีได้มีความคุ้มค่า  ด้านราคาขายต่อหน่วยของสลากมีความเหมาะสม  

ดา้นการมีโอกาสในการถกูรางวลัทุกเดือน  ดา้นสามารถไถ่ถอนคืนก่อนครบกาํหนดได ้ ดา้นการ

ส่งเสริมการขาย  ด้านการสามารถใช้เป็นของขวัญในโอกาสพิเศษได้  ด้านการมีโฆษณา

ประชาสมัพนัธผ์า่นช่องทางต่างๆ  ดา้นธนาคารมีความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ  และดา้น

พนกังานของธนาคารสามารถใหค้าํแนะนาํและใหค้วามรู้เกียวกบัสลากออมสินไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

โดยทาํการวิเคราะห์ทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ได้แก่ ค่าความถี 

(Frequency)  อตัราส่วนร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลีย (Mean)  และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) จากการสาํรวจ พบว่าปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือสลากออมสินพิเศษ โดยมี

ระดับความสําคัญมากทีสุด คือ ปัจจัยด้านภาพลกัษณ์ของธนาคารออมสินในการเป็นสถาบัน

การเงินทีมนัคงเพือการออม โดยมีคะแนนเฉลีย 4.26 รองลงมาคือปัจจยัทีมีระดบัความสาํคญัมาก 

ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการมีโอกาสในการถูกรางวลัทุกเดือน ดา้นราคาขายต่อหน่วยของสลากมีความ

เหมาะสม  ดา้นพนกังานของธนาคารสามารถใหค้าํแนะนาํและให้ความรู้เกียวกบัสลากออมสินได้

เป็นอย่างดี  ดา้นการมีโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านช่องทางต่างๆ  ดา้นการส่งเสริมการขาย  ดา้น

อตัราผลตอบแทนทีไดมี้ความคุ้มค่า และดา้นทีสลากออมสินพิเศษสามารถไถ่ถอนคืนก่อนครบ

กาํหนดได ้โดยมีคะแนนเฉลีย 4.06  4.05  3.84  3.64  3.57  3.53  และ 3.43 ตามลาํดบั สาํหรับปัจจยั

ดา้นทีสลากออมสินพิเศษสามารถใช้เป็นของขวญัในโอกาสพิเศษ และธนาคารออมสินมีความ

สะดวกรวดเร็วในการใหบ้ริการ มีระดบัความสาํคญัปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลีย 3.29 และ 3.26 

ตามลาํดบั ซึงแสดงไดด้งัตารางที 4.46 
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ตารางที 4.46  ระดบัความสาํคญัของปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือสลากออมสินพิเศษ 

 

 

ปัจจัยทีมีอิทธิพล 

ต่อการตัดสินใจ 

ซือสลากออมสินพิเศษ 

ระดับความสําคญัทีมีผลต่อการตัดสินใจ 

คะแนน

รวม 

คะแนน

เฉลีย 
S.D. 

ระดับ

ความ 

สําคญั 

น้อย

ทีสุด 
น้อย 

ปาน

กลาง 
มาก 

มาก

ทีสุด 

หน่วย: คน  (ร้อยละ) 

ภาพลกัษณ์ของธนาคาร  7 25 46 103 219 1,702 4.26 1.00 มาก 

ออมสินในการเป็น

สถาบนัการเงินทีมนัคง 

(1.75) (6.25) (11.5) (25.75) (54.75)    ทีสุด 

อตัราผลตอบแทนทีได ้ 22 42 120 135 81 1,411 3.53 1.09 มาก 

มีความคุม้ค่า (5.5) (10.5) (30) (33.75) (20.25)     

ราคาขายต่อหน่วยของ 12 14 82 125 167 1,621 4.05 1.02 มาก 

สลากมีความเหมาะสม (3) (3.5) (20.5) (31.25) (41.75)     

มีโอกาสในการถูกรางวลั 3 28 70 140 159 1,624 4.06 0.96 มาก 

ทุกเดือน (0.75) (7) (17.5) (35) (39.75)     

สามารถไถ่ถอนคืนก่อน 23 56 125 120 76 1,370 3.43 1.12 มาก 

ครบกาํหนด (5.75) (14) (31.25) (30) (19)     

มีการส่งเสริมการขาย  16 47 118 131 88 1,428 3.57 1.08 มาก 

 (4) (11.75) (29.5) (32.75) (22)     

สามารถใชเ้ป็นของขวญั 42 65 104 115 74 1,314 3.29 1.24 ปาน 

ในโอกาสพิเศษได ้ (10.5) (16.25) (26) (28.75) (18.5)    กลาง 

มีการโฆษณา  19 45 107 119 110 1,456 3.64 1.14 มาก 

ประชาสัมพนัธ์ผ่าน 

ช่องทางต่างๆ 

(4.75) (11.25) (26.75) (29.75) (27.5)     

ธนาคารมีความสะดวก 25 78 130 102 65 1,304 3.26 1.13 ปาน 

รวดเร็วในการใหบ้ริการ (6.25) (19.5) (32.5) (25.5) (16.25)    กลาง 

พนกังานของธนาคาร 5 37 87 160 111 1,535 3.84 0.98 มาก 

สามารถใหค้วามรู้

เกียวกบัสลากออมสิน 

ไดอ้ยา่งดี 

(1.25) (9.25) (21.75) (40) (27.75)     

ทีมา: จากการคาํนวณ 
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ผลการศึกษาตารางที 4.46 มีดงันี 

 

ด้านภาพลกัษณ์ของธนาคารออมสินในการเป็นสถาบันการเงินทีมนัคงเพอืการออม  พบว่า 

มีคะแนนเฉลีย 4.26  ซึงจากเกณฑ์ทีใชก้ารประเมินค่าเฉลีย นับว่าเป็นปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจออมในรูปแบบสลากออมสินพิเศษ ทีมีระดบัความสาํคญัมากทีสุด ทงันีอาจเนืองมาจาก

ภาพลกัษณ์ทีมนัคงของธนาคารมีผลต่อความเชือมนัของลูกคา้ โดยลูกคา้สามารถมนัใจไดว้่าเมือ

ออมโดยการซือสลากออมสินพิเศษ แลว้จะสามารถทาํให้ลูกคา้ไดรั้บผลตอบแทนและเงินรางวลั

อยา่งแน่นอน 

 

ด้านอตัราผลตอบแทนทีได้มคีวามคุ้มค่า  พบว่า มีคะแนนเฉลีย 3.53  ซึงจากเกณฑที์ใชก้าร

ประเมินค่าเฉลีย นบัว่าเป็นปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจออมในรูปแบบสลากออมสินพิเศษ ทีมี

ระดบัความสาํคญัมาก ทงันีอาจเนืองมาจากผลตอบแทนทีไดคุ้ม้ค่าน่าลงทุนจะเป็นสิงทีดึงดูดให้

ลกูคา้หนัมาออมเงินในรูปแบบสลากออมสินมากขึนได ้

 

ด้านราคาขายต่อหน่วยของสลากมคีวามเหมาะสม พบว่า มีคะแนนเฉลีย 4.05 ซึงจากเกณฑ์

ทีใชก้ารประเมินค่าเฉลีย นบัว่าเป็นปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจออมในรูปแบบสลากออมสิน

พิเศษ ทีมีระดบัความสาํคญัมาก ทงันีอาจเนืองมาจากราคาขายต่อหน่วยเปรียบเสมือนตน้ทุนของ

ลกูคา้ และหากซือสลากออมสินพิเศษในจาํนวนหน่วยทีมากขึนก็จะทาํให้ลูกคา้จะมีโอกาสในการ

ถกูรางวลัทีสูงขึน ดงันนัราคาขายต่อหน่วยจึงควรมีความเหมาะสมเพือดึงดูดให้ลูกคา้ตดัสินใจซือ

สลากออมสินพิเศษมากขึน 

 

ด้านการมโีอกาสในการถูกรางวัลทุกเดือน  พบว่า มีคะแนนเฉลีย 4.06 ซึงจากเกณฑ์ทีใช้

การประเมินค่าเฉลีย นบัว่าเป็นปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจออมในรูปแบบสลากออมสินพิเศษ 

ทีมีระดบัความสาํคญัมาก อาจเนืองมาจากโอกาสในการถูกรางวลัทุกเดือนนัน คือลกัษณะพิเศษที

สาํคญัของสลากออมสินพิเศษ ทีดึงดูดใหล้กูคา้และผูฝ้ากทวัไปหนัมาออมเงินมากขึน 
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ด้านสามารถไถ่ถอนคนืก่อนครบกาํหนดได้  พบว่า มีคะแนนเฉลีย 3.43 ซึงจากเกณฑ์ทีใช้

การประเมินค่าเฉลีย นบัว่าเป็นปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจออมในรูปแบบสลากออมสินพิเศษ 

ทีมีระดบัความสาํคญัมาก ทงันีอาจเนืองมาจากการไถ่ถอนคืนก่อนครบกาํหนดได ้มีผลทาํให้ลูกคา้

รู้สึกว่าไม่มีความแตกต่างกบัการฝากเงินในรูปแบบอืน เช่น การฝากเงินในบญัชีเผือเรียก เป็นตน้ 

เพราะหากลกูคา้มีความจาํเป็นตอ้งใชเ้งิน ก็สามารถไถ่ถอนสลากออกมาเป็นเงินสดได ้

 

ด้านการส่งเสริมการขาย  พบว่า มีคะแนนเฉลีย 3.57 ซึงจากเกณฑที์ใชก้ารประเมินค่าเฉลีย 

นับว่าเป็นปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออมในรูปแบบสลากออมสินพิเศษ ทีมีระดับ

ความสาํคญัมาก ทงันีอาจเนืองมาจากการส่งเสริมการขายจะช่วยกระตุน้ให้ลูกคา้ทีมีเงินออมหันมา

สนใจซือสลากออมสินมากขึน เช่น รายการส่งเสริมการขาย “สลากออมสิน ลุน้ทอง ฉลอง 100 ปี” 

ในช่วงทีมีการส่งเสริมการขายนันลูกคา้จะไดผ้ลตอบแทนทงัในรูปอตัราดอกเบีย มีสิทธิในการ 

ลุน้รางวลั และไดลุ้น้รับทองคาํเป็นรางวลัเพิมเติมอีกดว้ย 

 

ด้านการสามารถใช้เป็นของขวัญในโอกาสพิเศษได้  พบว่า มีคะแนนเฉลีย 3.29 ซึงจาก

เกณฑที์ใชก้ารประเมินค่าเฉลีย นับว่าเป็นปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจออมในรูปแบบสลาก

ออมสินพิเศษ ทีมีระดับความสําคัญปานกลาง ทังนีอาจเนืองมาจากคนส่วนใหญ่นิยมซือสลาก 

ออมสินพิเศษใหต้นเองมากกว่า  

 

ด้านการมีโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ  พบว่า มีคะแนนเฉลีย 3.64 ซึงจาก

เกณฑที์ใชก้ารประเมินค่าเฉลีย นับว่าเป็นปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจออมในรูปแบบสลาก

ออมสินพิเศษ ทีมีระดับความสําคัญมาก ทังนีอาจเนืองมาจากการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ช่วย

กระตุ้นการรับรู้ของลูกค้าให้ทราบถึงผลตอบแทนและรายการส่งเสริมการขายต่างๆ ของ 

สลากออมสินพิเศษ 

 

 

 



101 
 

ด้านธนาคารมีความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ  พบว่า มีคะแนนเฉลีย 3.26 ซึงจาก

เกณฑที์ใชก้ารประเมินค่าเฉลีย นับว่าเป็นปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจออมในรูปแบบสลาก

ออมสินพิเศษ ทีมีระดบัความสาํคญัปานกลาง ทงันีอาจเนืองมาจากลูกคา้น่าจะให้ความสาํคญักบั

ผลตอบแทนทีคุม้ค่าน่าลงทุนมากกว่า 

 

ด้านพนักงานของธนาคารสามารถให้คาํแนะนําและให้ความรู้เกียวกับสลากออมสินพิเศษ

ได้เป็นอย่างดี พบว่า มีคะแนนเฉลีย 3.84 ซึงจากเกณฑที์ใชก้ารประเมินค่าเฉลีย นบัว่าเป็นปัจจยัทีมี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจออมในรูปแบบสลากออมสินพิเศษ ทีมีระดบัความสําคัญมาก ทงันีอาจ

เนืองมาจากการใหบ้ริการทีดีของพนกังานจะช่วยใหล้กูคา้มีความเขา้ใจเกียวกบัสลากออมสินพิเศษ

มากขึน ทงัในดา้นหลกัเกณฑ ์เงือนไข อตัราผลตอบแทน รวมถึงสิทธิประโยชน์ในดา้นต่างๆ ของ

สลากออมสินพิเศษ อนัจะช่วยทาํใหธ้นาคารมียอดเงินฝากในรูปแบบสลากออมสินพิเศษเพิมขึน 
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บทที 5 

 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 

สรุป 

 

 การศึกษาเรืองปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการออมในรูปแบบสลากออมสินพิเศษ มีวตัถุประสงค์

เพือศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจออมเงินในรูปแบบสลากออมสินพิเศษ

ของลกูคา้ มีการกาํหนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะลกูคา้ธนาคารออมสิน สาขาสาํนกัพหลโยธิน และ

สมัภาษณ์ดว้ยแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวนทงัสิน 400 คน โดยทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลทาง

สถิติ ได้แก่ ค่าความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน ประกอบกับการทดสอบ

สมมติฐานดว้ยค่าไคสแควร์ โดยมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 

ผลการศึกษาพบว่า ขอ้มูลทวัไปของกลุ่มตวัอย่างผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิงมากกว่าเพศชาย อายรุะหว่าง 41-60 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเป็น

พนกังาน/ลกูจา้งเอกชน รายไดเ้ฉลียต่อเดือนอยูร่ะหว่าง 10,001 - 20,000 บาท และมีระยะเวลาการ

เป็นลกูคา้ของธนาคารออมสินมานาน 1-5 ปี  พฤติกรรมการซือสลากออมสินพิเศษของผูบ้ริโภค

ส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคเ์พือการออมเงิน บุคคลทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือคือตนเอง โดยเฉลีย

ซือสลากออมสินพิเศษ 1-5 ครังต่อปี มลูค่าการซือตาํกว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาทต่อครัง โดยใชช่้อง

ทางการซือผา่นหนา้เคาน์เตอร์ธนาคารออมสินโดยตรงและชาํระเป็นเงินสด 

 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า วตัถุประสงค์ในการซือสลากออมสินพิเศษของลูกค้า  

มีความสมัพนัธก์บั อาย ุรายได ้และอาชีพ  บุคคลทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือสลากออมสินพิเศษ 

มีความสมัพนัธก์บัปัจจยัส่วนบุคคลเช่นเดียวกนักบัมลูค่าทีซือสลากออมสินพิเศษโดยเฉลียต่อครัง   

ซึงไดแ้ก่ อาย ุ รายได ้ ระดบัการศึกษา  อาชีพ  สถานภาพ และระยะเวลาในการเป็นลูกคา้ธนาคาร

ออมสิน สําหรับความถีในการซือสลากออมสินพิเศษโดยเฉลียต่อปี มีความสัมพนัธ์กับ รายได ้
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สถานภาพ และระยะเวลาในการเป็นลูกคา้ธนาคารออมสิน   ช่องทางการซือสลากออมสินพิเศษ  

มีความสมัพนัธก์บั อาย ุและอาชีพ เช่นเดียวกบัวิธีการชาํระเงินในการซือสลากออมสินพิเศษ 

 

ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือสลากออมสินพิเศษ ระดับความสําคญัมากทีสุดคือ 

ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของธนาคารออมสิน  ปัจจยัทีมีระดบัความสาํคญัมาก ไดแ้ก่ ดา้นการมีโอกาส

ในการถกูรางวลั  ดา้นราคาขายต่อหน่วยทีเหมาะสม  ดา้นพนกังานของธนาคารในการใหค้าํแนะนาํ

และใหค้วามรู้เกียวกบัสลากออมสินพิเศษแก่ลกูคา้  ดา้นการมีโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านช่องทาง

ต่างๆ  ดา้นการส่งเสริมการขาย  ดา้นอตัราผลตอบแทนทีไดมี้ความคุม้ค่า  และดา้นทีสลากออมสิน

พิเศษสามารถไถ่ถอนคืนไดก่้อนครบกาํหนด  สาํหรับปัจจยัดา้นทีสลากออมสินพิเศษสามารถใช้

เป็นของขวญัในโอกาสพิเศษ และธนาคารออมสินมีความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ มีระดบั

ความสาํคญัปานกลาง 
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ข้อเสนอแนะ 

 

จากการศึกษาในครังนี สามารถนาํผลการวิเคราะห์ระดบัความสาํคญัของปัจจยัทีมีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจซือสลากออมสินพิเศษ มาสรุปเป็นขอ้เสนอแนะเพือสามารถใชแ้นวทางในการ

พฒันาผลิตภัณฑ์เงินฝากประเภทสลากออมสินพิเศษ และปรับปรุงการให้บริการของธนาคาร 

ออมสินใหมี้ประสิทธิภาพมากขึน โดยมีขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปนี 

 

ด้านภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิน  พบว่า กลุ่มตัวอย่างผูต้อบแบบสอบถามได้ให้

ความสาํคญัอยูใ่นระดบัมากทีสุด เพราะภาพลกัษณ์ในการเป็นสถาบนัการเงินทีมนัคงเพือการออม 

และมีรัฐบาลเป็นประกนั ทาํให้ลูกคา้เกิดความเชือมนัว่าการฝากเงินกบัธนาคารออมสินจะไดรั้บ

ผลตอบแทนทีคุม้ค่าอยา่งแน่นอน ดงันนั ธนาคารจึงควรรักษาภาพลกัษณ์ทีดีใหป้ระชาชนเกิดความ

เชือมั น สร้างความใกล้ชิดกับลูกค้าในทุกระดับ และมีการจัดกิจกรรมช่วยเหลือสงัคมและ

สิงแวดลอ้ม (Corporate Social Responsibility: CSR) เพือส่งเสริมภาพลกัษณ์ทีดีทาํให้องค์กรมีการ

พฒันาอยา่งยงัยนื 

 

ด้านอตัราผลตอบแทนทีได้มคีวามคุ้มค่า  พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความสาํคญัในระดบัมาก

ดงันัน ธนาคารออมสินจึงควรมีการพิจารณาปรับเพิมอตัราผลตอบแทนของสลากออมสินพิเศษ 

ใหมี้ความเหมาะสมและเป็นไปไดต้ามสภาวะเศรษฐกิจ เพือจูงใจลกูคา้ผูฝ้ากมากยงิขึน  

 

ด้านการส่งเสริมการขายและด้านการมีโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ  พบว่า 

กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก ดงันนั ธนาคารออมสินจึงควรจดัรายการส่งเสริมการขาย

ในโอกาสพิเศษต่างๆ อยา่งต่อเนือง โดยทาํควบคู่ไปกบัการประชาสัมพนัธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เพือ

กระตุน้การรับรู้ของผูบ้ริโภค รวมไปถึงมีการจา้งพรีเซนเตอร์ทีเป็นทีรู้จกัของประชาชนเพือเชิญ

ชวนใหล้กูคา้หนัมาฝากเงินในรูปแบบสลากออมสินพิเศษมากขึน  
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ด้านพนักงานของธนาคารสามารถให้คาํแนะนําและให้ความรู้เกียวกับสลากออมสินพิเศษ

ได้เป็นอย่างดี พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคญัในระดับมาก ธนาคารออมสินจึงควรมีการจัด

อบรมเพิมความรู้ของพนกังานเกียวกบัผลิตภณัฑเ์งินฝากประเภทต่างๆ ซึงรวมไปถึงสลากออมสิน

พิเศษดว้ย และมีการพฒันาศกัยภาพในการใหบ้ริการของพนกังานทุกดา้น เพือตอบสนองกบัความ

ตอ้งการของลกูคา้ไดทุ้กระดบั  

 

ด้านทีสลากออมสินพเิศษสามารถใช้เป็นของขวญัในโอกาสพเิศษได้ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งให้

ความสาํคญัในระดบัปานกลาง ดงันนั ธนาคารออมสินจึงควรปรับปรุงเงือนไขการซือสลากออมสิน

พิเศษ ทีเอือประโยชน์ต่อการซือเพือการใชเ้ป็นของขวญัในโอกาสพิเศษใหมี้ความสะดวกสบายมาก

ขึน แมจ้ะไม่มีการจาํหน่ายสลากออมสินพิเศษประเภทเฉพาะผูถื้อแลว้ก็ตาม  

 

ด้านธนาคารมคีวามสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความสาํคญัใน

ระดบัปานกลาง ดงันนั ธนาคารออมสินจึงควรปรับปรุงกระบวนการและขนัตอนในการให้บริการ

แก่ลูกค้าผูใ้ช้บริการสลากออมสินพิเศษ ให้มีความกระชับและรัดกุมเพือลดระยะเวลาในการ 

ใชบ้ริการและทาํใหล้กูคา้เกิดความพึงพอใจมากขึน 

 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครังต่อไป 

 

การศึกษาครังนีเป็นการศึกษาเฉพาะลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการเงินฝากประเภทสลากออมสินพิเศษ 

สาขาสาํนักพหลโยธินเท่านัน ดังนัน ผูที้สนใจจะทาํการศึกษาในครังต่อไป ควรทาํการศึกษาใน

ขอบเขตพืนทีทีกวา้งขึน อาทิเช่น ธนาคารออมสินเขต หรือธนาคารออมสินภาคต่างๆ ทีกระจายอยู่

ทั วประเทศ เพือให้ได้ข้อมูลพฤติกรรมการตัดสินใจออมเงินในรูปแบบสลากออมสินพิเศษที

หลากหลายและแตกต่างกนัตามสภาพแวดลอ้ม ทีอาจจะมีผลกระทบต่อปัจจยัส่วนบุคคลทีแตกต่าง

กนั ซึงอาจสามารถทาํใหไ้ดผ้ลการศึกษาทีแตกต่างกนั 
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แบบสอบถาม 

 

ปัจจยัทีมอีทิธพิลต่อการออมในรูปแบบสลากออมสินพเิศษ 

 : กรณศึีกษาลกูค้าธนาคารออมสิน สาขาสํานักพหลโยธิน 

 

คาํชีแจง : แบบสอบถามฉบับนี เป็นส่วนหนึงของการศึกษาค้นคว้า อิสระ ตามหลักสูตร

เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มีวตัถุประสงค์

เพือศึกษาพฤติกรรมการซือสลากออมสินพิเศษ และเพือศึกษาปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจออม

ในรูปแบบสลากออมสินพิเศษของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขาสาํนักพหลโยธิน ผูจ้ดัทาํใคร่ขอ

ความร่วมมือจากท่านผูต้อบแบบสอบถามในการให้ขอ้มูลทีตรงตามความเป็นจริง โดยจะนาํผล

การศึกษาทีไดไ้ปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการดาํเนินงานดา้นนโยบายผลิตภณัฑ์เงินฝากใน

รูปแบบสลากออมสินพิเศษ เพือเพิมปริมาณเงินฝากของธนาคารออมสินให้มากขึน และช่วย

ส่งเสริมการออมของประเทศไดม้ากขึน 

   

แบบสอบถามฉบบันี ประกอบดว้ย 4 ส่วน ดงันี 

 

ส่วนที 1 ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

ส่วนที 2 พฤติกรรมการซือสลากออมสินพิเศษของผูบ้ริโภค 

 

ส่วนที 3 ระดบัความสาํคญัของปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือสลากออมสินพิเศษ 

 

 ส่วนที 4 ขอ้เสนอแนะ 
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ส่วนที 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

คาํชีแจง  กรุณาทาํเครืองหมาย  √ ลงใน (   ) ตรงตามความเป็นจริงของท่านหรือเติมขอ้ความใน  

               ช่องว่างทีกาํหนด  

1.  เพศ 

  (  )   ชาย     (   )   หญิง 

 

2.  อาย ุ

 (   )  ตาํกว่าหรือเท่ากบั 20 ปี   (   )  21 - 40 ปี             

              (   )  41 - 60 ปี                  (   )  61 ปีขึนไป    

 

3.  สถานภาพ  

 (   )  โสด     (   )  สมรส 

 (   )  หยา่ร้าง     (   )  อืน ๆ (โปรดระบุ)……………. 

 

4.  ระดบัการศึกษา 

(   )  ตาํกว่าปริญญาตรี    (   )  ปริญญาตรี 

(   )  ปริญญาโท        (   )  สูงกว่าปริญญาโท  

  

5.  อาชีพ 

 (   )  นกัเรียน/ นกัศึกษา    (   )  ขา้ราชการ/ รัฐวิสาหกิจ 

 (   )  พนกังาน / ลกูจา้งเอกชน   (   )  ประกอบธุรกิจส่วนตวั / คา้ขาย 

 (   )  อืน ๆ (โปรดระบุ)……………. 
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6.  รายไดเ้ฉลียต่อเดือนของท่าน 

 (   )  ตาํกว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท  (   )  10,001 - 20,000 บาท 

 (   )  20,001 - 30,000 บาท   (   )  30,001 - 40,000 บาท 

 (   )  40,001 - 50,000 บาท   (   )  50,000 บาทขึนไป 

 

7.  ระยะเวลาในการเป็นลกูคา้ธนาคารออมสิน 

 (   )  ตาํกว่า 1 ปี     (   )  1 - 5 ปี  

 (   )  6 - 10 ปี     (   )  11 ปีขึนไป  

 

ส่วนที 2 พฤตกิรรมการซือสลากออมสินพเิศษของผู้บริโภค 

 

คาํชีแจง กรุณาทาํเครืองหมาย  √ ลงใน (   ) ตรงตามความเป็นจริงของท่านมากทีสุดเพยีงข้อเดียว  

 

8.  วตัถุประสงคที์ท่านซือสลากออมสินพิเศษ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 (   )  เพือการออมเงิน    (   )  เพือการเสียงโชค 

 (   )  เพือเป็นของขวญั    (   )  เพือคาํประกนัการกูเ้งิน 

   

9.  บุคคลใดทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือสลากออมสินพิเศษของท่าน 

 (   )  พนกังานธนาคารออมสิน   (   )  ครอบครัว 

 (   )  ญาติ / เพือน     (   )  ตนเอง   

  

10. ท่านซือสลากออมสินพิเศษโดยเฉลียปีละกีครัง 

 (   )  1 - 5 ครังต่อปี    (   )  6 - 10 ครังต่อปี  

 (   )  มากกว่า 10 ครังต่อปี 
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11. ท่านซือสลากออมสินพิเศษโดยเฉลียครังละเท่าใด 

 (   )  ตาํกว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท  (   )  10,001 - 50,000 บาท 

(   )  50,001 - 100,000 บาท   (   )  100,001 - 500,000 บาท 

(   )  500,001 - 1,000,000 บาท   (   )  1,000,000 บาทขึนไป 

 

12. ส่วนใหญ่ท่านซือสลากออมสินพิเศษผา่นช่องทางใดมากทีสุด 

(   )  ซือโดยตรงผา่นหนา้เคาน์เตอร์ธนาคาร  

(   )  ซือผา่นระบบ GSB Internet Banking 

(   )  ซือผา่นตู ้ATM ธนาคารออมสิน    

   

13. ส่วนใหญ่ท่านชาํระเงินในการซือสลากออมสินพิเศษดว้ยวธีิใดมากทีสุด 

(   )  เงินสด     (   )  เช็คออมสิน  

(   )  เช็คต่างธนาคาร    (   )  อืน ๆ (โปรดระบุ)……………. 

 

ส่วนที 3 ระดับความสําคญัของปัจจยัทีมอีทิธิพลต่อการตดัสินใจซือสลากออมสินพเิศษ 

 

คาํชีแจง  กรุณาทาํเครืองหมาย √ ลงในช่องว่างแต่ละขอ้เพียงช่องเดียว โดยใหร้ะดบัความสาํคญัของ  

               ปัจจยัต่อไปนีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซือสลากออมสินพิเศษของท่านมากนอ้ยเพียงใด  

 

 

 

 

ปัจจยัทีมอีทิธพิลต่อการตดัสินใจซือ 

สลากออมสินพเิศษ 

ระดับความสําคญัทีมผีลต่อการตดัสินใจ 

น้อย

ทีสุด 

น้อย ปาน

กลาง 

มาก มาก

ทีสุด 

1. ภาพลกัษณ์ของธนาคารออมสินในการเป็น

สถาบนัการเงินทีมนัคงเพือการออม 

     

2. อตัราผลตอบแทนทีไดมี้ความคุม้ค่า      

3. ราคาขายต่อหน่วยของสลากมีความเหมาะสม      
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ปัจจยัทีมอีทิธพิลต่อการตดัสินใจซือ 

สลากออมสินพเิศษ 

ระดับความสําคญัทีมผีลต่อการตดัสินใจ 

น้อย

ทีสุด 

น้อย ปาน

กลาง 

มาก มาก

ทีสุด 

4. มีโอกาสในการถกูรางวลัทุกเดือน      

5. สามารถไถ่ถอนคืนก่อนครบกาํหนดได ้      

6. มีการส่งเสริมการขาย เช่น สลากออมสินพิเศษ 

ลุน้ทอง ฉลองครบรอบ 100 ปี เป็นตน้ 

     

7. สามารถใชเ้ป็นของขวญัในโอกาสพิเศษได ้      

8. มีการโฆษณาประชาสมัพนัธผ์า่นช่องทางต่างๆ       

9. ธนาคารมีความสะดวกรวดเร็วในการใหบ้ริการ      

10. พนกังานของธนาคารสามารถใหค้าํแนะนาํ

และใหค้วามรู้เกียวกบัสลากออมสิน 

ไดเ้ป็นอยา่งดี 

     

 

ส่วนที 4 ข้อเสนอแนะ 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

*****ขอขอบคุณทุกท่านทีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม***** 
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ประวตักิารศึกษา และการทํางาน 

 

ชือ-นามสกุล     นางสาววิไลพร  ทดัเทียม 

วนั เดอืน ปี ทีเกดิ    วนัที 23 เดือนกนัยายน พ.ศ. 2531 

สถานทีเกดิ     กรุงเทพมหานคร 

ประวตักิารศึกษา    เศรษฐศาสตรบณัฑิต (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ตาํแหน่งหน้าทกีารงานปัจจุบัน   พนกังานปฏิบติัการระดบั 6  

สถานทีทํางานปัจจุบัน    ธนาคารออมสิน สาํนกังานใหญ่ 

 

 

 


