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บทคัดย่อ
การวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการซื้ อสลากออมสิ นพิเศษ ของลูกค้า
ธนาคารออมสิ น ได้แก่ ด้านการออม ด้านผลตอบแทน ด้านราคา ด้านความเสี่ ยง ด้านระยะเวลาใน
การถือครอง ด้านช่องทางการจาหน่าย โดยจาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประชากรในงานวิจยั นี้ คือ กลุ่มคนทางานในเขต
กรุ งเทพมหานคร ที่ซ้ื อสลากออมสิ นพิเศษ ของธนาคารออมสิ น กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบสอบถาม
จานวน 400 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล
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โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางคอมพิวเตอร์ ( SPSS Version 26.0 ) หาค่าความถี่ ( Frequency ) ค่า
ร้อยละ( Percentage ) ค่าเฉลี่ย ( ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD )
ผลการวิจยั พบว่า 1.) ผูซ้ ้ื อสลากออมสิ นพิเศษ ตอบแบบสอบถามทั้งมด 400 คน ส่ วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง 273 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.30 มีอายุ 31 – 40 ปี จานวน 274 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.50 มี
สถานภาพสมรส จาวน 181 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.30 มีระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน
274 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.50 มีอาชี พพนักงาบริ ษทั เอกชน/ลูกจ้าง จานวน 283 คน คิดเป็ นร้อยละ
70.80 มีรายได้เฉลี่ย 20,001 – 30,000 บาท จานวน 128 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.00
2.) ปั จจัย ที่ มีผ ลต่อการซื้ อสลากออมสิ นพิเศษของลู ก ค้าธนาคารออมสิ นโดยรวมอยู่ใ น
ระดับมาก เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านที่ อยู่ในระดับมากด้านราคา ด้า นช่ องทางการจัด
จ าหน่ า ย ด้า นการออม ด้า นระยะเวลาในการถื อ ครอง ด้า นผลตอบแทน และด้า นความเสี่ ย ง
ตามลาดับ
คาสาคัญ : ปัจจัยในการตัดสิ นใจ ; สลากออมสิ นพิเศษ
ABSTRACT
The objective is to study Factor Affecting Customer to Purchase Special Government
Saving Bank Lottery. The factors of research include Saving, Expected return, Price, Risk,
Holding period and Distribution channels. That are classified by Personal factors were including
Sex, Age, status, Education, Occupation and Average monthly income. The population used is
was a group of workers in Bangkok. That bought the GSB special GSB lottery. The samples used
in this research mount of 400 peoples. The questionnaire was instrument of this research. Data
was analyzed by using SPSS for Social Science Research ( SPSS Version 26.0 ) . The statistics
were frequencies percentage mean ( ) standard deviation ( SD ).
The results found that 1.) The users all respondents 400 peoples. Most are female 273
peoples representing 68.30 % Most aged 31-40 years old 274 peoples representing 68.50 % Most
are married 181 peoples representing 45.30 % Most are Bachelor’s degree 274 peoples
representing 68.50 % Most are the private employees / employee 283 peoples representing 70.80
% Most are average income per month 20,001-30,000 bath 128 peoples representing 32.00 %
2.) The objective is to study Factor Affecting Customer to Purchase Special Government
Saving Bank Lottery overall is at a high level. Considering each side, then that side is the high
2

level of Price, Distribution channels, Saving, Holding period, Expected return and Risk
respectively.
Keywords : Decision factor ; Special Government Saving Bank Lottery
บทนา
จากปั ญหาของการแพร่ กระจายของเชื้ อไวรัสโควิด2019 ทาให้เศรษฐกิ จไทยในไตรมาส
สองปี 2563 รวมครึ่ งแรกของปี 2563 เศรษฐกิจประเทศไทยปรับตัวลดลง ส่ งผลกระทบด้านการใช้
จ่าย การส่ งออกสิ นค้า การท่องเที่ยว การบริ การ การบริ โภคและการลงทุนของภาคเอกลดลง ในเขต
กรุ ง เทพมหานครหน่ ว ยงานทั้ง ภาครั ฐ และภาคเอกชนเกิ ด ปั ญ หาการว่ า งงานที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จาก
สถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมที่มีความไม่แน่นอนในปั จจุบนั การวางแผนทางการเงินจึงเป็ นปั จจัย
สาคัญในการดาเนินชีวติ เพราะเป็ นเครื่ องมือที่จะช่วยนาชี วิตไปสู่ ความมัน่ คงทางการเงินในอนาคต
เป็ นค่ า ใช้จ่ า ยในยามฉุ ก เฉิ น หรื อ ให้ ร างวัล กับ ชี วิ ต หรื อ เก็ บ ไว้เ ป็ นมรดกลู ก หลานและคนใน
ครอบครัวและมีความสาคัญมากขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบนั ซึ่ งโดนผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจที่
รุ นแรง
ดังนั้นการออมเพื่อหวังผลตอบแทนและการลงทุนจึงเป็ นสิ่ งสาคัญที่ทุกคนต้องตระหนัก
เพื่อวางแผนทางการเงินให้มีความสมดุลได้รับผลตอบแทนสู งกว่าการฝากเงินประจาสลากออมสิ น
พิเศษจึงเป็ นทางเลือกในการออมเพื่อผลตอบแทนและการลงทุนที่ดีที่มีความเสี่ ยงต่ ามากกว่าการ
ลงทุนในพันธบัตรลงทุนในกองทุนรวมการซื้ อประกันชีวติ เป็ นต้น
สลากออมสิ นพิเศษเป็ นผลิตภัณฑ์ของธนาคารออมสิ นซึ่ งเป็ นสถาบันการเงินของรัฐโดย
เป็ นรัฐวิสาหกิ จในกระทรวงการคลังมีวตั ถุ ประสงค์ในการจัดตั้งธนาคารออมสิ นเพื่อการออมเป็ น
การลงทุ นที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ า เมื่ อเที ย บกับ การลงทุ นประเภทอื่ นๆเหมาะกับ ผูท้ ี่ ตอ้ งการลงทุ นใน
รู ปแบบการออมที่เงินต้นยังคงอยู่
จากที่กล่าวมาข้างต้นผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจในการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการซื้ อสลากออม
สิ นพิเศษของลูกค้าธนาคารออมสิ นพิเศษของลูกค้าธนาคารออมสิ นสาหรับนาข้อมูลที่ได้รับไป
ปรับปรุ งแก้ไขและพัฒนาสลากออมสิ นพิเศษอัตราดอกเบี้ยผลตอบแทนและเงินรางวัลของธนาคาร
ออมสิ นในอนาคต ให้มีความเหมาะสม และตรงกับความต้องการของลูกค้าในยุคปั จจุบนั มากยิง่ ขึ้น
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วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการซื้ อสลากออมสิ นพิเศษ ของลูกค้าธนาคารออมสิ น
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการซื้ อสลากออมสิ นพิเศษ ของลูกค้าธนาคารออมสิ น เป็ นการ
วิจยั เชิงปริ มาณ โดยกาหนดขอบเขตในการวิจยั ดังนี้
ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
ตัวแปรอิสระ คือ
1. ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน
ตัวแปรตาม คือ
1. ปั จจัยที่มีผลต่อการซื้ อสลากออมสิ นพิเศษ ของลูกค้าธนาคารออมสิ น ได้แก่
ด้านการออม ด้านผลตอบแทน ด้านราคา ด้านความเสี่ ยง ด้านระยะเวลาในการถือครอง ด้าน
ช่องทางการจาหน่าย
ขอบเขตด้ านประชากร
กลุ่มคนทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่ซ้ื อสลากออมสิ นพิเศษ ของธนาคารออมสิ น
ขอบเขตด้ านระยะเวลา
การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ขอ้ มูลระหว่างเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน พ.ศ.
2563
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการวิจัย
1. ทาให้ทราบถึงปั จจัยที่มีผลต่อการซื้ อสลากออมสิ นพิเศษ ของลูกค้าธนาคารออมสิ น
2. สามารถนาผลการวิจยั ไปปรับปรุ งแก้ไขและพัฒนาสลากออมสิ นพิเศษ ของธนาคารออม
สิ น ให้มีความเหมาะสม และตรงกับความต้องการของลูกค้ามากยิง่ ขึ้น
3. สามารถนาผลการวิจยั ไปเป็ นแนวทางในการวางแผนกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดของ
ธนาคารออมสิ น เพื่อเป็ นการขยายกลุ่มลูกค้าธนาคารออมสิ นได้มากยิง่ ขึ้น
4

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์

ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการซื้อสลากออมสิ นพิเศษ ของ

ลูกค้ าธนาคารออมสิ น

เพศ

- ด้านการออม

อายุ

- ด้านผลตอบแทน

สถานภาพ

- ด้านราคา

ระดับการศึกษา

- ด้านความเสี่ ยง

อาชีพ

- ด้านระยะเวลาในการถือครอง

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

- ด้านช่องทางการจาหน่าย

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดทฤษฎีด้านการออม
การออมคือ รายได้เมื่อหักรายจ่ายแล้วจะมีส่วนซึ่ งเหลื ออยู่ ส่ วนของรายได้ที่เหลืออยู่ ซึ่ ง
ไม่ได้ถูกใช้สอยออกไป โดยเริ่ มจากการพิจารณารายได้ต่อเดื อนและประมาณการรายจ่ายต่อเดือน
เพื่อเตรี ยมการจัดทาแผนออมเงินไว้
ธี รพัฒน์ มีอาพล ( 2557 ) การออม หมายถึง การแบ่งรายได้ส่วนหนึ่ งเก็บสะสมไว้สาหรับ
วัตถุ ประสงค์ต่างๆ เช่ น เพื่อไว้ใช้ในอนาคต เผื่อเวลาฉุ กเฉิ น เพื่อใช้ในสิ่ งที่อยากได้หรื ออยากทา
การออมส่ วนใหญ่มกั อยูใ่ นรู ปแบบที่มีความเสี่ ยงต่อการสู ญเสี ยเงินต้นต่า และได้รับผลตอบแทนไม่
สู งนักเมื่อเทียบกับการลงทุน เช่น การฝากออมทรัพย์ การฝากประจา การซื้ อสลากออมทรัพย์
แนวคิดทฤษฎีด้านผลตอบแทน
ผลตอบแทนจากการลงทุน คือ ดอกเบี้ย, กาไรจากส่ วนต่างของราคา (Capital Gain) คือ
กาไรที่เกิดจากการขายหุ น้ ได้ในราคาที่สูงกว่าราคาที่ซ้ื อมา
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สุ ขใจ ตอนปั ญญา ( 2554 ) ผลตอบแทนคือ สิ่ งที่ผลู ้ งทุนมุ่งหวังจะได้จากการลงทุนไม่วา่
จะเป็ นการลงทุ นในธุ รกิ จ ในหลักทรั พย์หรื อในอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่ งคาว่า อัตราผลตอบแทนนี้ มี
ความหมายกว้างขวางมาก อาจหมายถึงอัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์รวม อัตราผลตอบแทนจาก
การเงิ นลงทุ นระยะยาว อัตราผลตอบแทนจากส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นสามัญ อัตราผลตอบแทนจากเงิ น
ลงทุน ( Return on Investment หรื อ ROI ) เป็ นเกณฑ์ในการวัด
แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับกระบวนการตัดสิ นใจซื้อ
กระบวนการการตัดสิ นใจ คือ ขั้นตอนการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์จากสองทางเลือกขึ้นไป โดย
เริ่ มจากการรับรู ้ ถึงความต้องการของตนเอง จากนั้นค้นหาข้อมูลต่างๆเกี่ ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การ
แล้วพิจารณาจากทางเลื อกทุกทางที่มีอยู่ แล้วตัดสิ นใจเลือกทางเลือก ผูต้ ดั สิ นใจซื้ อหรื อบริ การจะ
พิจารณาในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสิ นใจทั้งด้านจิตใจ (ความรู ้สึกนึกคิด)
สลากออมสิ นพิเศษ
สลากออมสิ นพิเศษเป็ นผลิ ตภัณฑ์ทางการเงิ นประเภทหนึ่ ง ที่ธนาคารออมสิ นนาเสนอต่อ
ผูบ้ ริ โภค เพื่อเป็ นทางเลื อกในการออมและการลงทุน ลูกค้าสามารถซื้ อสลากออมสิ นพิเศษได้ที่
ธนาคารออมสิ นทุ กสาขา โดยเปิ ดบัญชี สลากออมสิ นพิเศษ และช่ องทางอื่ นผ่า นระบบ Internet
Banking, Mobile Banking (MyMo), ATM พร้อมมีสิทธิ์ ลุน้ รางวัลทุกเดือน
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
อัฐ สรางค์ แย้ม คลี่ (2557) ได้ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการออมของคนวัย ท างานในเขต
กรุ งเทพมหานคร ผลการศึ ก ษาวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง ช่ วงอายุ
ระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพโสด การศึกษาอยูร่ ะดับปริ ญญาตรี มีอาชีพพนักงาน/ลูกจ้างเอกชน และ
ส่ วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 15,001- 20,000 บาท ความต้องการด้านการออม จากกวิจยั พบว่า
โดยภาพรวมมีความสาคัญในระดับมาก และกลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญด้านความมัน่ คงมากที่สุด
โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 3.80 ( S.D.=0.893 )พฤติกรรมการออมของคนวัยทางาน ประกอบด้วย ลักษณะการ
ออมเงินส่ วนใหญ่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า จานวนเงิ นออม ออมจานวนไม่แน่ นอน ระยะเวลาใน
การออม ออมทุกเดือน เหตุผลในการออม เพื่อไว้ในยามฉุ กเฉิ น รู ปแบบการออม ออมกับธนาคาร
พาณิ ชย์ เหตุผลในการเลือกรู ปแบบในการออม เลือกผลตอบแทนที่ได้รับ ผูม้ ีอิ ทธิ พลในการออม
ออมเพื่อตัวเอง
รัฐนันท์ วิริยะอ่องศรี ( 2557 ) ได้ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสลากออมสิ น
พิเศษในเขตกรุ งเทพมหานคร ในการวิจยั ครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ลูกค้าที่ซ้ื อสลาก
ออมสิ นพิเศษของธนาคารออมสิ นในเขตกรุ งเทพมหานครซึ่ งกลุ่มตัวอย่างเป็ นประชากรแบบนับ
ไม่ได้จานวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล และใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูล
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โดยใช้เชิงสถิติพรรณนา หาค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าสู งสุ ด ค่าต่าสุ ด ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติเชิ งอนุ มาน หาค่า t-test (independent t-test) ค่า F-test แบบการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation
Analysis : r)โดยผลการวิจยั ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ พบว่า เพศ และรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสลากออมสิ นพิเศษในเขตกรุ งเทพมหานครอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ผลการวิจยั ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด พบว่า ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
สถานที่ ด้า นส่ ง เสริ ม การตลาด ด้า นบุ ค คล ด้า นกระบวนการให้บ ริ ก าร และด้า นลัก ษณะทาง
กายภาพ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสลากออมสิ นพิเศษของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผลการวิจยั ปั จจัยภายนอก พบว่า ด้านความไว้วางใจ และ
ด้ า นความภัก ดี มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ นใจซื้ อสลากออมสิ นพิ เ ศษของผู ้ใ ช้ บ ริ การในเขต
กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ทองร้อย รอดกอง ( 2557 ) ได้ศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อสลากออม
สิ นของลูกค้าธนาคารออมสิ นเขตกรุ งเทพมหานคร ศึกษาถึงปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจ
ซื้ อสลากออมสิ นของลูกค้าธนาคารออมสิ นในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่แสดงออกทางด้านการรับรู ้ถึง
ความต้อ งการ ด้า นการค้นหาข้อ มู ล ด้า นการประเมิ นผลทางเลื อ ก ด้า นการตัดสิ น ใจซื้ อ และ
พฤติกรรมหลังการซื้ อ โดยจาแนกตามลักษณะของประชากรศาสตร์ ที่กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 400 คน
โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ
ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยว และการวิเคราะห์
ความสั ม พันธ์ โดยใช้ส ถิ ติค่ า สั ม ประสิ ท ธ์ สัม พันธ์ แบบเพี ย ร์ สั น ผลการวิจยั พบว่า (1) ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ งมี อายุ 50-59 ปี มี ระดับการศึ กษาสู ง กว่าปริ ญญาตรี อาชี พ
พนักงานบริ ษทั และมี รายได้เฉลี่ ย ต่อเดื อน 15,001 – 20,000 และ 25,001 บาท(2) ผูต้ อบ
แบบสอบถามให้ความสาคัญกับส่ วนประสมทางการตลาดบริ การด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่ องทางการจัดจาหน่ าย ด้านส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุ คลากร ด้านลักษณะทางกายภาพและด้าน
กระบวนการให้บริ การ อยูใ่ นระดับมาก
ธนบูรณ์ นาคทิม ( 2563 ) ได้ศึกษาปั จจัยทีมีผลต่อการซื้ อสลากออมสิ นพิเศษของลูกค้า
ธนาคารออมสิ น ในเขตกรุ งเทพมหานครเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประชากรที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มผูท้ างานในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่ซ้ื อสลากออมสิ นพิเศษธนาคารออม
สิ น คือ แบบสอบถาม ดาเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางคอมพิวเตอร์ หา
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)ผลการวิจยั พบว่า 1.)ลูกค้าสลาก
ออมสิ น ผูท้ ี่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจานวน400 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 245 คน คิด
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เป็ นร้อยละ 61.25 และ เพศชาย จานวน 155 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.75 ส่ วนใหญ่ มี อายุ 30-39 ปี
จานวน 121 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.25 รองลงมาคือ ต่ากว่า 30 ปี จานวน 117 คน ความคิดเห็นของ
ลู ก ค้า สลากออมสิ นพิ เศษ ธนาคารออม ในเขตกรุ ง เทพมหานคร โดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่อยูใ่ นระดับมาก คือ ด้านความหน้าเชื่อถือหรื อความปลอดภัยของ
เงินทุน ด้านจานวนเงินในการลงทุน ด้านผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุน ด้านระยะเวลาใน
การลงทุ น ด้า นกระบวนการในการให้บ ริ ก ารและด้า นระดับ ความเสี่ ย งที่ ส ามารถยอมรั บ ได้
ตามลาดับ
วริ นดา แก้วพิจิตร ( 2556 ) ได้ศึกษาปั จจัยในการตัดสิ นใจซื้ อสลากออมสิ นพิเศษของ
ธนาคารออมสิ นสาขานครชัยศรี จังหวัดนครปฐมการศึกษาในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ ที่เน้น
ข้อมูลเชิงตัวเลข มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสารวจซึ่ งเป็ น การสารวจแบบวัดครั้งเดียว โดย
มีแบบสอบถาม เป็ นเครื่ องมือในการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ลูกค้าที่ซ้ื อสลาก
ออมสิ นพิเศษของธนาคารออมสิ น สาขานครชัยศรี จงั หวัดนครปฐม จานวน 240 คนโดยการสุ่ ม
แบบอย่า งง่ า ย และก าหนดขนาดกลุ่ ม ตัว อย่า งสู ตรการค านวณกลุ่ ม ตัว อย่า งของทาโรยามาเน่
เครื่ องมือที่ใช้เป็ นแบบสอบถามมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยแบ่งออกเป็ น 7 ด้าน คือ ด้าน
ผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุ คลากร ด้าน
ลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการให้บริ การ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ค่าความถี่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรี ยบเทียบความแตกต่างโดยใช้สถิติทดสอบที่ ( ttest ) และสถิติทดสอบเอฟ ( F-test ) ผลการศึกษา พบว่า (1) ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญต่อ
ปั จจัยในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสลากออมสิ นพิเศษของธนาคารออมสิ น ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
โดยปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสลากออมสิ นพิเศษของธนาคารออมสิ นมากที่สุด คือ ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย รองลงมาคือด้านบุคลากร (2) ลูกค้าที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลต่างกัน มีปัจจัยใน
การตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสลากออมสิ นพิเศษของธนาคารออมสิ นแตกต่างกันและลูกค้าที่มีพฤติกรรม
ในการเลือกซื้ อสลากออมสิ นพิเศษต่างกันมี ปั จจัยในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสลากออมสิ นพิเศษของ
ธนาคารออมสิ นแตกต่างกัน
วิธีดาเนินการวิจัย
เป็ นการวิจยั โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงปริ มาณ ( Quantitative Research Approach ) โดยใช้
การวิจยั เชิงสารวจ ( Survey Research ) และใช้วธิ ี การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ( Questionnaire )
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ทาการศึกษาวิจยั คือ กลุ่มผูท้ างานในกรุ งเทพมหานคร ที่ซ้ื อสลากออมสิ นพิเศษ
ของธนาคารออมสิ นกลุ่มตัวอย่างที่ผวู ้ จิ ยั ทาการเก็บแบบสอบถามจานวนรวมทั้งสิ้ น 400 ชุด โดยใช้
สู ตรไม่ทราบประชากรที่แน่นอนของ W.G.Cochran (1953) โดยกาหนดระดับความเชื่ อมัน่ 95 %ที่
ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่ มตัวอย่าง + 5 %
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. แจกแบบสอบถามให้แก่ประชากรที่กาหนดไว้โดยแจกแบบสอบถามที่เป็ นแบบกระดาษ
และสอบถามผ่านออนไลน์ โดยใช้ Google From
2. เก็บรวมรวมแบบสอบถามที่ได้ขอ้ มูลครบถ้วนแล้ว รวบรวมเพื่อดาเนิ นการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิต
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ทาการประมวลผลวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป
ทางคอมพิวเตอร์ ( SPSS Version 26.0 )
สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ค่าร้อยละ ( Percentage ) สาหรับการวิเคราะห์เพื่อบรรยายปัจจัยส่ วนบุคคล
2. ค่าเฉลี่ย ( )
3. ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD) ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้ อสลากออมสิ นพิเศษ
ของลูกค้าธนาคารออมสิ น
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนที่ 1 ด้านเพศ พบว่า ผูซ้ ้ื อสลากออมสิ นพิเศษ ผูท้ ี่ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมดจานวน 400 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 273 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.30
และเพศชายจานวน 127 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.80 ด้านอายุ พบว่าผูซ้ ้ื อสลากออมสิ นพิเศษ ผูท้ ี่ตอบ
ส่ วนใหญ่มีอายุ 31 – 40 ปี จานวน 274 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.50 รองลงมาคือ 25 – 30 ปี จานวน 64
คน คิดเป็ นร้อยละ 16.00 , 41 ปี ขึ้นไป จานวน 57 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.20 และต่ากว่า 25 ปี จานวน
5 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.30 ตามลาดับ ด้านสถานภาพ พบว่า ผูซ้ ้ื อสลากออมสิ นพิเศษ ผูท้ ี่ตอบส่ วน
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ใหญ่สถานภาพสมรส จานวน 181 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.30 และ โสด จานวน 178 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 44.50 ด้านระดับการศึกษา พบว่า ผูซ้ ้ื อสลากออมสิ นพิเศษ ผูท้ ี่ตอบส่ วนส่ วนใหญ่มีระดับ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 274 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.50 รองลงมาระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี
จานวน 75 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.80, ระดับปริ ญญาโท จานวน 47 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.80 และ
ระดับสู งกว่าปริ ญญาโท จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.00 ตามลาดับ ด้านอาชีพ พบว่า ผูซ้ ้ื อสลาก
ออมสิ นพิเศษ ผูท้ ี่ตอบส่ วนส่ วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน/ลูกจ้าง จานวน 283 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 70.80 รองลงมาคือ ธุ รกิจส่ วนตัว/ค้าขาย จานวน 56 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.00, ข้าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 43 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.80 และว่างงาน จานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ
4.50 ตามลาดับ ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผูซ้ ้ื อสลากออมสิ นพิเศษ ผูท้ ี่ตอบส่ วนส่ วนใหญ่มี
รายได้เฉลี่ย 20,001 – 30,000 บาท จานวน 128 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.00 รองลงมาคือ 30,001 –
40,000 บาท จานวน 98 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.50 บาท, 10,000 – 20,000 บาท จานวน 94 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 23.50, มากกว่า 40,000 บาท จานวน 54 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.50 และต่ากว่า 10,000 บาท
จานวน 26 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.50 ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนที่ 2 พบว่าระดับความสาคัญของลูกค้าที่ซ้ื อสลากออมสิ นพิเศษ
ของธนาคารออมสิ น มีองค์ประกอบ 6 ด้าน โดยผูว้ จิ ยั จะทาการวิเคราะห์ดว้ ยค่าเฉลี่ย ( ) และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD ) พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการซื้ อสลากออมสิ นพิเศษ ของลูกค้าธนาคารออม
สิ น โดยรวมอยู่ในระดับมาก (
= 4.01) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านที่อยู่ในระดับ
ความสาคัญมาก คือด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจาหน่าย ด้านการออม ด้านระยะเวลาในการถื อ
ครอง ด้านผลตอบแทน และ ด้านความเสี่ ยง ( = 4.14, = 4.08, = 4.05, = 3.93, = 3.67 )
ตามลาดับ
สรุ ปผลการวิจัย
ปัจจัยส่ วนบุคคล
การศึ กษาเรื่ อง ปั จจัยที่ มีผลต่อการซื้ อสลากออมสิ นพิเศษ ของลู กค้าธนาคารออมสิ น มี
ผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 400 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 273 คน คิดเป็ นร้อยละ
68.30 และเพศชายจานวน 127 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.80 ส่ วนใหญ่มีอายุ 31 – 40 ปี จานวน 274 คน
คิดเป็ นร้อยละ 68.50 รองลงมาคือ 25 – 30 ปี จานวน 64 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.00 , 41 ปี ขึ้นไป
จานวน 57 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.20 และต่ากว่า 25 ปี จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.30 ตามลาดับ
ส่ วนใหญ่สถานภาพสมรส จานวน 181 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.30 และ โสด จานวน 178 คน คิดเป็ น
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ร้อยละ 44.50 ส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 274 คน คิดเป็ นร้ อยละ 68.50
รองลงมาระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 75 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.80, ระดับปริ ญญาโท จานวน 47
คน คิดเป็ นร้อยละ 11.80 และระดับสู งกว่าปริ ญญาโท จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.00 ตามลาดับ
ส่ วนใหญ่มีอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน/ลูกจ้าง จานวน 283 คน คิดเป็ นร้อยละ 70.80 รองลงมาคือ
ธุ รกิจส่ วนตัว/ค้าขาย จานวน 56 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.00, ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน
43 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.80 และว่างงาน จานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.50 ตามลาดับ ส่ วนใหญ่มี
รายได้เฉลี่ย 20,001 – 30,000 บาท จานวน 128 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.00 รองลงมาคือ 30,001 –
40,000 บาท จานวน 98 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.50 บาท, 10,000 – 20,000 บาท จานวน 94 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 23.50, มากกว่า 40,000 บาท จานวน 54 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.50 และต่ากว่า 10,000 บาท
จานวน 26 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.50 ตามลาดับ
ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการซื้อสลากออมสิ นพิเศษ ของลูกค้ าธนาคารออมสิ น
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ด้านที่อยู่ในระดับมาก ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจาหน่าย ด้านการออม ด้านระยะเวลาในการถือครอง ด้านผลตอบแทน และด้านความ
เสี่ ยง ตามลาดับ
อภิปรายผล
1. ด้ านการออม
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ด้านการออมโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่มีระดับความสาคัญมากที่สุดคือ เพื่อออมเงิ นใช้ระยะยาว
เพื่ อ ไว้ย ามฉุ ก เฉิ น และยามเจ็ บ ป่ วย ตามล าดับ ส่ ว นข้อ ที่ มี ร ะดับ ความส าคัญ มาก คื อ สร้ า ง
หลักประกันชี วิตในระหว่างทางานและความมัน่ คงทางการเงิ น เพื่อไว้เป็ นมรดกลูกหลานและคน
ในครอบครัว เพื่อเป็ นเงินทุนในการประกอบอาชี พหรื อเปลี่ ยนอาชี พ เพื่อไว้เป็ นค่าใช้จ่ายประจาที่
เป็ นเงิ นก้อนเช่ น ค่าเบี้ยประกันชี วิต ค่าประกันภัยรถยนต์ ค่าส่ วนกลางหมู่บา้ น เพื่อใช้ในเทศกาล
ต่างๆใช้หาความบันเทิงและให้รางวัลกับชี วิต ตามลาดับ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิ ดของ อัฐสรางค์
แย้มคลี่ ( 2557 ) ศึกษาพฤติกรรมการออมของคนวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร
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2. ด้ านผลตอบแทน
ปั จจัยที่มีผลต่อการซื้ อสลากออมสิ นพิเศษ ของลูกค้าธนาคารออมสิ น โดยรวมอยูใ่ นระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่มีระดับความสาคัญมาก คือ เงิ นรางวัลของสลากออมสิ น
พิเศษของธนาคารออมสิ น จานวนเงิ นรางวัลของการออกสลากออมสิ นพิเศษ อัตราดอกเบี้ยคงที่
และมีสิทธิ์ ลุ ้นรางวัลตลอดอายุของสลากออมสิ นพิเศษ เงิ นรางวัลและดอกเบี้ ยไม่หักภาษี ความ
เหมาะสมในส่ วนลดในการถอนสลากออมสิ นพิเศษก่ อนกาหนด ผลตอบแทนขั้นต่ าที่ น่าพอใจ
จานวนครั้งของการออกรางวัลสลากออมสิ นพิเศษ ตามลาดับ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ รัฐนันท์
วิริย ะอ่องศรี ( 2557 ) ศึก ษาปั จจัยที่ มี อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสลากออมสิ นพิเศษในเขต
กรุ งเทพมหานคร
3. ด้ านราคา
ปั จจัยที่มีผลต่อการซื้ อสลากออมสิ นพิเศษ ของลูกค้าธนาคารออมสิ นโดยรวมอยูใ่ นระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่มีระดับความสาคัญมากที่สุด คือ การซื้ อสลากออมสิ นพิเศษ
ไม่ มี ก ารก าหนดจานวนขั้น ต่ า เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ทุ ก คนมี โ อกาสซื้ อ ได้อย่า งเท่ า เที ย มกัน
สามารถซื้ อได้ไม่จากัดหน่ วย และสามารถซื้ อได้ตลอด สามารถเป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกันเงิ นกูก้ บั
ธนาคารออมสิ นได้ตามลาดับ ส่ วนข้อที่มีระดับความสาคัญมาก คือ การซื้ อสลากออมสิ นพิเศษมี
กระบวนการซื้ อและการถอนเงินคืนที่สะดวก รวดเร็ ว ราคาต่อหน่วยของสลากออมสิ นยุติธรรมกับ
ลูกค้า ราคาสลากออมสิ นพิเศษต่อหน่วย ตามลาดับ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ ทองร้อย รอดกอง
( 2557 ) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อสลากออมสิ นของลูกค้าธนาคารออม
สิ นเขตกรุ งเทพมหานคร
4. ด้ านความเสี่ ยง
ปั จจัยที่มีผลต่อการซื้ อสลากออมสิ นพิเศษ ของลูกค้าธนาคารออมสิ นโดยรวมอยูใ่ นระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่มีระดับความสาคัญมาก คือ ภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ น
ในการเป็ นสถาบันการเงินที่มนั่ คง มุ่งเน้นการออม การลงทุนซื้ อสลากออมสิ นพิเศษมีความเสี่ ยงต่า
เมื่อเทียบการลงทุนประเภทอื่นๆ สลากออมสิ นพิเศษมีความถูกต้องครบถ้วน ลูกค้ามีความต้องการ
เสี่ ยงโชคแต่เงิ นต้นยังคงอยู่ ขั้นตอนการซื้ อสลากออมสิ นพิเศษไม่ซับซ้อน ธนาคารออมสิ น เป็ น
หน่วยงานธนาคารของรัฐ ตามลาดับ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ ธนบูรณ์ นาคทิม ( 2563 ) ศึกษา
เรื่ อง ปั จจัยทีมีผลต่อการซื้ อสลากออมสิ นพิเศษของลูกค้า ธนาคารออมสิ น ในเขตกรุ งเทพมหานคร
5. ด้ านระยะเวลาในการถือครอง
ปั จจัยที่มีผลต่อการซื้ อสลากออมสิ นพิเศษ ของลูกค้าธนาคารออมสิ นโดยรวมอยูใ่ นระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่มีระดับความสาคัญมาก คือ จานวนอายุของสลากออมสิ น
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พิเศษของธนาคารออมสิ น สลากออมสิ นพิเศษ สามารถถอนคืน ก่อนอายุสลาก สลากออมสิ นพิเศษ
สามารถถอนเงิ นคืนได้ โดยได้รับผลตอบแทนตามสัดส่ วนของระยะเวลาที่ ลงทุน ตามลาดับ ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ ธนบูรณ์ นาคทิม ( 2563 ) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยทีมีผลต่อการซื้ อสลากออมสิ น
พิเศษของลูกค้า ธนาคารออมสิ น ในเขตกรุ งเทพมหานคร
6. ด้ านช่ องทางการจาหน่ าย
ปั จจัยที่มีผลต่อการซื้ อสลากออมสิ นพิเศษ ของลูกค้าธนาคารออมสิ นโดยรวมอยูใ่ นระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่มีระดับความสาคัญมากที่สุด คือ การรับรางวัลทางธนาคาร
ออมสิ นสามารถโอนเข้าบัญชี ธนาคารออมสิ นที่ เป็ นบัญชี คู่โอน หลังการออกรางวัลในวันถัดไป
สามารถซื้ อผ่านทางแอพพลิเคชัน่ MyMo ( Mobile Banking ) ของธนาคารออมสิ น สามารถซื้ อได้
ทุกสาขาของธนาคารออมสิ น สามารถรับสลากออมสิ นได้ทนั ทีหลังการซื้ อ ตามลาดับ ส่ วนข้อที่มี
ระดับความสาคัญมาก คือ สามารถซื้ อผ่าน Internet Banking จานวนสาขาเยอะ ทาเล ที่ต้ งั สะดวก
ตามลาดับ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิ ดของ วริ นดา แก้วพิจิตร ( 2556 ) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยในการ
ตัดสิ นใจซื้ อสลากออมสิ นพิเศษของธนาคารออมสิ นสาขานครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย
ด้ านการออม
ธนาคารออมสิ นควรมีการแนะนา ให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์ ถึงความสาคัญของการ
ซื้ อสลากออมสิ นพิเศษ ทั้งในด้านส่ งเสริ มพฤติกรรมการออมเงินส่ วนบุคคลเพื่อเตรี ยมตัวเข้าสู่ วยั
เกษียณ การออมเงินเพื่อระยะยาวในอนาคต และสามารถนามาใช้จ่ายในยามฉุ กเฉิ นได้
ด้ านผลตอบแทน
ธนาคารออมสิ นควรให้ความสาคัญกับลูกค้าที่ตอ้ งการซื้ อสลากออมสิ นพิเศษ ควรมีการ
แนะนาให้ขอ้ มูล ที่ชดั เจน ในเรื่ องผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนซื้ อสลากออมสิ นพิเศษ ซึ่ งจะ
ทาให้ลูกค้าที่ตดั สิ นใจซื้ อสลากออมสิ นพิเศษ รู ้สึกถึงความคุม้ ค่าในการลงทุน
ด้ านราคา
ธนาคารออมสิ นควรมีการประชาสัมพันธ์ หรื อ การให้ขอ้ มูลแก่ผทู ้ ี่ตอ้ งการซื้ อสลากออม
สิ นพิเศษเพื่อสร้ างความรู ้ ความเข้าใจ ในการตัดสิ นใจซื้ อสลากออมสิ นพิเศษในเรื่ องการไม่มีการ
กาหนดจานวนขั้นต่าในการซื้ อและเปิ ดโอกาสให้ทุกคนมีโอกาสซื้ อได้อย่างเท่าเทียมกัน
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ด้ านความเสี่ ยง
ธนาคารออมสิ นควรให้ความสาคัญในด้านการรับรู้ถึงภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ นใน
การเป็ นสถาบันการเงินที่มนั่ คง มุ่งเน้นการออม เพื่อสร้างความเชื่ อมัน่ ให้กบั ลูกค้ามากยิ่งขึ้น ควรมี
การให้ขอ้ มูลที่ชดั เจน และให้คาแนะนาในการลงลงทุนซื้ อสลากออมสิ นพิเศษ ในเรื่ องความเสี่ ยง
ในการลงทุน
ด้ านระยะเวลาในการถือครอง
ธนาคารออมสิ นควรให้ความสาคัญกับลูกค้าที่ตอ้ งการตัดสิ นใจซื้ อสลากออมสิ นพิเศษ ใน
เรื่ องจานวนอายุของสลากออมสิ นพิเศษ การไถ่ถอนก่อนอายุสลากออมสิ นพิเศษ และ การได้รับ
ผลตอบแทนตามสัดส่ วนของระยะเวลาในการลงทุน เช่น ควรมีเจ้าหน้าที่อธิ บายและให้ขอ้ มูลกับ
ลูกค้าได้รับทราบและเข้าใจเรื่ องระยะเวลาของอายุสลากออมสิ น
ด้ านช่ องทางการจาหน่ าย
ธนาคารออมสิ น ควรมีการบริ การหลังการขายโดยธนาคารออมสิ นควรมีช่องทาง
ตรวจสอบการรับเงินรางวัล เช่น ตรวจสอบผ่าน แอพพลิเคชัน่ MyMo ( Mobile Banking ) หรื อมีส่ง
ข้อความแจ้งเตือนผ่านทางมือถือของลูกค้า ทันทีหลังจากที่ทางธนาคารออมสิ นมีการโอนเงินรางวัล
เข้าบัญชีธนาคารของลูกค้า และเวปไซค์ของธนาคารออมสิ น ควรมีรูปแบบของแอพพลิเคชัน่
และเวปไซค์ ให้ดูสวยงาม ดึงดูด และดูง่ายในการซื้ อสลากออมสิ นพิเศษ
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