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บทคัดย่อ 

การวจิยัมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือสลากออมสินพิเศษ ของลูกคา้

ธนาคารออมสิน ไดแ้ก่ ดา้นการออม ดา้นผลตอบแทน ดา้นราคา ดา้นความเส่ียง ดา้นระยะเวลาใน

การถือครอง ดา้นช่องทางการจ าหน่าย โดยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ประชากรในงานวจิยัน้ี คือ กลุ่มคนท างานในเขต

กรุงเทพมหานคร ท่ีซ้ือสลากออมสินพิเศษ ของธนาคารออมสิน กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบสอบถาม 

จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม ด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล
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โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ( SPSS Version 26.0 ) หาค่าความถ่ี ( Frequency ) ค่า

ร้อยละ( Percentage ) ค่าเฉล่ีย (   )  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( SD ) 

ผลการวิจยัพบวา่ 1.) ผูซ้ื้อสลากออมสินพิเศษ ตอบแบบสอบถามทั้งมด 400 คน ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง 273 คน คิดเป็นร้อยละ 68.30 มีอาย ุ31 – 40 ปี จ  านวน 274 คน คิดเป็นร้อยละ 68.50 มี
สถานภาพสมรส จ าวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 45.30 มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 
274 คน คิดเป็นร้อยละ 68.50 มีอาชีพพนกังาบริษทัเอกชน/ลูกจา้ง จ านวน 283 คน คิดเป็นร้อยละ 
70.80 มีรายไดเ้ฉล่ีย 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00  

2.) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือสลากออมสินพิเศษของลูกคา้ธนาคารออมสินโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านท่ีอยู่ในระดบัมากด้านราคา ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย ด้านการออม ด้านระยะเวลาในการถือครอง ด้านผลตอบแทน และด้านความเส่ียง 
ตามล าดบั 

ค าส าคัญ : ปัจจยัในการตดัสินใจ ; สลากออมสินพิเศษ  

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 
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level of Price, Distribution channels, Saving, Holding period, Expected return and Risk 
respectively. 

Keywords : Decision factor ; Special Government Saving Bank Lottery 

บทน า 

จากปัญหาของการแพร่กระจายของเช้ือไวรัสโควิด2019 ท าให้เศรษฐกิจไทยในไตรมาส
สองปี 2563 รวมคร่ึงแรกของปี 2563 เศรษฐกิจประเทศไทยปรับตวัลดลง ส่งผลกระทบดา้นการใช้
จ่าย การส่งออกสินคา้ การท่องเท่ียว การบริการ การบริโภคและการลงทุนของภาคเอกลดลง ในเขต
กรุงเทพมหานครหน่วยงานทั้ งภาครัฐและภาคเอกชนเกิดปัญหาการว่างงานท่ีเพิ่มข้ึน จาก
สถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมท่ีมีความไม่แน่นอนในปัจจุบนัการวางแผนทางการเงินจึงเป็นปัจจยั
ส าคญัในการด าเนินชีวติเพราะเป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยน าชีวิตไปสู่ความมัน่คงทางการเงินในอนาคต 
เป็นค่าใช้จ่ายในยามฉุกเฉินหรือให้รางวลักับชีวิตหรือเก็บไวเ้ป็นมรดกลูกหลานและคนใน
ครอบครัวและมีความส าคญัมากข้ึนในสถานการณ์ปัจจุบนัซ่ึงโดนผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจท่ี
รุนแรง 

ดงันั้นการออมเพื่อหวงัผลตอบแทนและการลงทุนจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีทุกคนตอ้งตระหนกั
เพื่อวางแผนทางการเงินให้มีความสมดุลไดรั้บผลตอบแทนสูงกวา่การฝากเงินประจ าสลากออมสิน
พิเศษจึงเป็นทางเลือกในการออมเพื่อผลตอบแทนและการลงทุนท่ีดีท่ีมีความเส่ียงต ่ามากกว่าการ
ลงทุนในพนัธบตัรลงทุนในกองทุนรวมการซ้ือประกนัชีวติเป็นตน้ 

สลากออมสินพิเศษเป็นผลิตภณัฑ์ของธนาคารออมสินซ่ึงเป็นสถาบนัการเงินของรัฐโดย
เป็นรัฐวิสาหกิจในกระทรวงการคลงัมีวตัถุประสงค์ในการจดัตั้งธนาคารออมสินเพื่อการออมเป็น
การลงทุนท่ีมีความเส่ียงต ่าเม่ือเทียบกบัการลงทุนประเภทอ่ืนๆเหมาะกับผูท่ี้ตอ้งการลงทุนใน
รูปแบบการออมท่ีเงินตน้ยงัคงอยู ่

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือสลากออม

สินพิเศษของลูกคา้ธนาคารออมสินพิเศษของลูกคา้ธนาคารออมสินส าหรับน าขอ้มูลท่ีได้รับไป

ปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาสลากออมสินพิเศษอตัราดอกเบ้ียผลตอบแทนและเงินรางวลัของธนาคาร

ออมสินในอนาคต ใหมี้ความเหมาะสม และตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ในยคุปัจจุบนัมากยิง่ข้ึน 
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วตัถุประสงค์การวจัิย 

เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือสลากออมสินพิเศษ ของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือสลากออมสินพิเศษ ของลูกคา้ธนาคารออมสิน เป็นการ
วจิยัเชิงปริมาณ โดยก าหนดขอบเขตในการวิจยัดงัน้ี 

 
 ขอบเขตด้านเนือ้หา 
ตัวแปรอสิระ คือ 
1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้

เฉล่ียต่อเดือน 
ตัวแปรตาม คือ 
1. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือสลากออมสินพิเศษ ของลูกคา้ธนาคารออมสิน ไดแ้ก่  

ดา้นการออม ดา้นผลตอบแทน ดา้นราคา ดา้นความเส่ียง ดา้นระยะเวลาในการถือครอง ดา้น
ช่องทางการจ าหน่าย 
 

ขอบเขตด้านประชากร 
กลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีซ้ือสลากออมสินพิเศษ ของธนาคารออมสิน  
 
ขอบเขตด้านระยะเวลา 
การเก็บรวบรวมขอ้มูล และการวเิคราะห์ขอ้มูลระหวา่งเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 

2563 
 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจัิย 
 1. ท าใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือสลากออมสินพิเศษ ของลูกคา้ธนาคารออมสิน  

2. สามารถน าผลการวจิยัไปปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาสลากออมสินพิเศษ ของธนาคารออม
สิน ใหมี้ความเหมาะสม และตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้มากยิง่ข้ึน 

3. สามารถน าผลการวจิยัไปเป็นแนวทางในการวางแผนก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดของ
ธนาคารออมสิน เพื่อเป็นการขยายกลุ่มลูกคา้ธนาคารออมสินไดม้ากยิง่ข้ึน 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 

ตวัแปรอิสระ                     ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 

แนวคิดทฤษฎด้ีานการออม 
การออมคือ รายไดเ้ม่ือหกัรายจ่ายแลว้จะมีส่วนซ่ึงเหลืออยู่ ส่วนของรายไดท่ี้เหลืออยู่ ซ่ึง

ไม่ไดถู้กใช้สอยออกไป โดยเร่ิมจากการพิจารณารายไดต่้อเดือนและประมาณการรายจ่ายต่อเดือน 
เพื่อเตรียมการจดัท าแผนออมเงินไว ้ 

ธีรพฒัน์ มีอ าพล ( 2557 ) การออม หมายถึง การแบ่งรายไดส่้วนหน่ึงเก็บสะสมไวส้ าหรับ

วตัถุประสงค์ต่างๆ เช่น เพื่อไวใ้ช้ในอนาคต เผื่อเวลาฉุกเฉิน เพื่อใช้ในส่ิงท่ีอยากไดห้รืออยากท า 

การออมส่วนใหญ่มกัอยูใ่นรูปแบบท่ีมีความเส่ียงต่อการสูญเสียเงินตน้ต ่า และไดรั้บผลตอบแทนไม่

สูงนกัเม่ือเทียบกบัการลงทุน เช่น การฝากออมทรัพย ์การฝากประจ า การซ้ือสลากออมทรัพย ์ 

แนวคิดทฤษฎด้ีานผลตอบแทน 

ผลตอบแทนจากการลงทุน คือ ดอกเบ้ีย, ก าไรจากส่วนต่างของราคา (Capital  Gain)  คือ 
ก าไรท่ีเกิดจากการขายหุน้ไดใ้นราคาท่ีสูงกวา่ราคาท่ีซ้ือมา  

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

เพศ 

อาย ุ

สถานภาพ 

ระดบัการศึกษา 

อาชีพ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการซ้ือสลากออมสินพเิศษ ของ

ลูกค้าธนาคารออมสิน 

- ดา้นการออม 

- ดา้นผลตอบแทน 

- ดา้นราคา 

- ดา้นความเส่ียง 

- ดา้นระยะเวลาในการถือครอง 

- ดา้นช่องทางการจ าหน่าย 
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สุขใจ ตอนปัญญา ( 2554 ) ผลตอบแทนคือ ส่ิงท่ีผูล้งทุนมุ่งหวงัจะไดจ้ากการลงทุนไม่วา่
จะเป็นการลงทุนในธุรกิจ ในหลกัทรัพยห์รือในอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงค าว่า อตัราผลตอบแทนน้ีมี
ความหมายกวา้งขวางมาก อาจหมายถึงอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม อตัราผลตอบแทนจาก
การเงินลงทุนระยะยาว อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้นสามญั อตัราผลตอบแทนจากเงิน
ลงทุน ( Return on Investment หรือ ROI ) เป็นเกณฑใ์นการวดั 

แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบักระบวนการตัดสินใจซ้ือ 
กระบวนการการตดัสินใจ คือ ขั้นตอนการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์จากสองทางเลือกข้ึนไป โดย

เร่ิมจากการรับรู้ถึงความตอ้งการของตนเอง จากนั้นคน้หาขอ้มูลต่างๆเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการ 
แลว้พิจารณาจากทางเลือกทุกทางท่ีมีอยู่ แลว้ตดัสินใจเลือกทางเลือก ผูต้ดัสินใจซ้ือหรือบริการจะ
พิจารณาในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการตดัสินใจทั้งดา้นจิตใจ (ความรู้สึกนึกคิด)  

สลากออมสินพเิศษ 
สลากออมสินพิเศษเป็นผลิตภณัฑ์ทางการเงินประเภทหน่ึง ท่ีธนาคารออมสินน าเสนอต่อ

ผูบ้ริโภค เพื่อเป็นทางเลือกในการออมและการลงทุน ลูกคา้สามารถซ้ือสลากออมสินพิเศษได้ท่ี
ธนาคารออมสินทุกสาขา โดยเปิดบญัชีสลากออมสินพิเศษ และช่องทางอ่ืนผ่านระบบ Internet 
Banking, Mobile Banking (MyMo), ATM พร้อมมีสิทธ์ิลุน้รางวลัทุกเดือน  

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
อัฐสรางค์  แย ้มค ล่ี  (2557) ได้ศึกษาพฤติกรรมการออมของคนวัยท างานในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอายุ
ระหวา่ง 31-40 ปี สถานภาพโสด การศึกษาอยูร่ะดบัปริญญาตรี มีอาชีพพนกังาน/ลูกจา้งเอกชน และ
ส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 15,001- 20,000 บาท ความตอ้งการดา้นการออม จากกวิจยัพบวา่ 
โดยภาพรวมมีความส าคญัในระดบัมาก และกลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัดา้นความมัน่คงมากท่ีสุด
โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 3.80 ( S.D.=0.893 )พฤติกรรมการออมของคนวยัท างาน ประกอบดว้ย ลกัษณะการ
ออมเงินส่วนใหญ่มีการวางแผนไวล่้วงหน้า จ  านวนเงินออม ออมจ านวนไม่แน่นอน ระยะเวลาใน
การออม ออมทุกเดือน เหตุผลในการออม เพื่อไวใ้นยามฉุกเฉิน รูปแบบการออม ออมกบัธนาคาร
พาณิชย ์เหตุผลในการเลือกรูปแบบในการออม เลือกผลตอบแทนท่ีไดรั้บ ผูมี้อิทธิพลในการออม 
ออมเพื่อตวัเอง 

รัฐนนัท ์วิริยะอ่องศรี ( 2557 ) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสิน
พิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร ในการวิจยัคร้ังน้ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ลูกคา้ท่ีซ้ือสลาก
ออมสินพิเศษของธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งเป็นประชากรแบบนบั
ไม่ไดจ้านวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล และใช้การวิเคราะห์ขอ้มูล
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โดยใชเ้ชิงสถิติพรรณนา หาค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน หาค่า t-test (independent t-test) ค่า F-test แบบการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ (Correlation 
Analysis : r)โดยผลการวิจยัปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ พบว่า เพศ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ผลการวิจยัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้น
สถานท่ี ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านลักษณะทาง
กายภาพ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และผลการวจิยัปัจจยัภายนอก พบวา่ ดา้นความไวว้างใจ และ
ด้านความภักดี  มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสลากออมสินพิ เศษของผู ้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ทองร้อย รอดกอง ( 2557 )   ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสลากออม
สินของลูกคา้ธนาคารออมสินเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ
ซ้ือสลากออมสินของลูกคา้ธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีแสดงออกทางดา้นการรับรู้ถึง
ความต้องการ ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินผลทางเลือก ด้านการตัดสินใจซ้ือ และ
พฤติกรรมหลงัการซ้ือ โดยจ าแนกตามลกัษณะของประชากรศาสตร์ ท่ีกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 400 คน 
โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ค่าสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์โดยใช้สถิติค่าสัมประสิทธ์สัมพนัธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจยัพบว่า (1) ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมี อายุ 50-59 ปี มีระดบัการศึกษาสูง กว่าปริญญาตรี อาชีพ
พนักงานบริษทั และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 และ 25,001 บาท(2)  ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ด้านลกัษณะทางกายภาพและด้าน
กระบวนการใหบ้ริการ อยูใ่นระดบัมาก 

ธนบูรณ์ นาคทิม ( 2563 ) ไดศึ้กษาปัจจยัทีมีผลต่อการซ้ือสลากออมสินพิเศษของลูกคา้ 
ธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานครเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลประชากรท่ีใชใ้น
การศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ กลุ่มผูท้  างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีซ้ือสลากออมสินพิเศษธนาคารออม
สิน คือ แบบสอบถาม ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอ ร์ หา
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  (   ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)ผลการวิจยัพบว่า 1.)ลูกคา้สลาก
ออมสิน ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน400  คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 245 คน คิด
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เป็นร้อยละ 61.25  และ เพศชาย จ านวน  155 คน คิดเป็นร้อยละ 38.75 ส่วนใหญ่ มีอายุ 30-39 ปี 
จ  านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.25 รองลงมาคือ ต ่ากวา่ 30 ปี จ  านวน 117  คน ความคิดเห็นของ
ลูกค้าสลากออมสินพิเศษ ธนาคารออม ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นความหนา้เช่ือถือหรือความปลอดภยัของ
เงินทุน ดา้นจ านวนเงินในการลงทุน ดา้นผลตอบแทนท่ีคาดหวงัจากการลงทุน ดา้นระยะเวลาใน
การลงทุน ด้านกระบวนการในการให้บริการและด้านระดับความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได ้
ตามล าดบั 

วรินดา แกว้พิจิตร ( 2556 ) ไดศึ้กษาปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษของ
ธนาคารออมสินสาขานครชยัศรี จงัหวดันครปฐมการศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ท่ีเนน้
ขอ้มูลเชิงตวัเลข มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการส ารวจซ่ึงเป็น การส ารวจแบบวดัคร้ังเดียว โดย
มีแบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการศึกษา กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ลูกคา้ท่ีซ้ือสลาก
ออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน สาขานครชัยศรีจงัหวดันครปฐม จ านวน 240 คนโดยการสุ่ม
แบบอย่างง่าย และก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างสูตรการค านวณกลุ่มตัวอย่างของทาโรยามาเน่ 
เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั โดยแบ่งออกเป็น 7 ดา้น คือ ดา้น
ผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้าน
ลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ค่าความถ่ี ค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบความแตกต่างโดยใชส้ถิติทดสอบท่ี ( t-
test ) และสถิติทดสอบเอฟ ( F-test ) ผลการศึกษา พบวา่ (1) ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อ
ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสินมากท่ีสุด คือ ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย รองลงมาคือดา้นบุคลากร (2) ลูกคา้ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั มีปัจจยัใน
การตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสินแตกต่างกนัและลูกคา้ท่ีมีพฤติกรรม
ในการเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษต่างกนัมี ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของ
ธนาคารออมสินแตกต่างกนั 

 
วธีิด าเนินการวจัิย 

เป็นการวิจยัโดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ ( Quantitative Research Approach ) โดยใช้
การวจิยัเชิงส ารวจ ( Survey Research ) และใชว้ธีิการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม ( Questionnaire ) 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีท าการศึกษาวจิยั คือ กลุ่มผูท้  างานในกรุงเทพมหานคร ท่ีซ้ือสลากออมสินพิเศษ

ของธนาคารออมสินกลุ่มตวัอยา่งท่ีผูว้จิยัท าการเก็บแบบสอบถามจ านวนรวมทั้งส้ิน 400 ชุด โดยใช้
สูตรไม่ทราบประชากรท่ีแน่นอนของ W.G.Cochran (1953) โดยก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ 95 %ท่ี
ความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่ง + 5 %  

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. แจกแบบสอบถามใหแ้ก่ประชากรท่ีก าหนดไวโ้ดยแจกแบบสอบถามท่ีเป็นแบบกระดาษ

และสอบถามผา่นออนไลน์ โดยใช ้Google From 
2. เก็บรวมรวมแบบสอบถามท่ีไดข้อ้มูลครบถว้นแล้วรวบรวมเพื่อด าเนินการวิเคราะห์

ขอ้มูลทางสถิต 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูว้จิยัท  าการประมวลผลวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป

ทางคอมพิวเตอร์ ( SPSS Version 26.0 ) 

 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. ค่าร้อยละ ( Percentage ) ส าหรับการวเิคราะห์เพื่อบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล  
2. ค่าเฉล่ีย (   ) 

3. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( SD) ในการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือสลากออมสินพิเศษ 
ของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนท่ี 1 ดา้นเพศ พบวา่ ผูซ้ื้อสลากออมสินพิเศษ ผูท่ี้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 68.30 
และเพศชายจ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.80 ดา้นอาย ุพบวา่ผูซ้ื้อสลากออมสินพิเศษ ผูท่ี้ตอบ 
ส่วนใหญ่มีอาย ุ31 – 40 ปี จ  านวน 274 คน คิดเป็นร้อยละ 68.50 รองลงมาคือ 25 – 30 ปี จ  านวน 64 
คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 , 41 ปีข้ึนไป จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.20 และต ่ากวา่ 25 ปี จ  านวน 
5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.30 ตามล าดบั ดา้นสถานภาพ พบวา่ ผูซ้ื้อสลากออมสินพิเศษ ผูท่ี้ตอบส่วน
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ใหญ่สถานภาพสมรส จ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 45.30 และ โสด จ านวน 178 คน คิดเป็นร้อย
ละ 44.50 ดา้นระดบัการศึกษา พบวา่ ผูซ้ื้อสลากออมสินพิเศษ ผูท่ี้ตอบส่วนส่วนใหญ่มีระดบั
การศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 274 คน คิดเป็นร้อยละ 68.50 รองลงมาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี 
จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 18.80, ระดบัปริญญาโท จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.80 และ
ระดบัสูงกวา่ปริญญาโท จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 ตามล าดบั ดา้นอาชีพ พบวา่ ผูซ้ื้อสลาก
ออมสินพิเศษ ผูท่ี้ตอบส่วนส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน/ลูกจา้ง จ  านวน 283 คน คิดเป็น
ร้อยละ 70.80 รองลงมาคือ ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00, ขา้ราชการ/
พนกังานรัฐวสิาหกิจ จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.80 และวา่งงาน จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 
4.50 ตามล าดบั ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบวา่ ผูซ้ื้อสลากออมสินพิเศษ ผูท่ี้ตอบส่วนส่วนใหญ่มี
รายไดเ้ฉล่ีย 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 รองลงมาคือ 30,001 – 
40,000 บาท จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.50 บาท, 10,000 – 20,000 บาท จ านวน 94 คน คิดเป็น
ร้อยละ 23.50, มากกวา่ 40,000 บาท จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.50 และต ่ากวา่ 10,000 บาท 
จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.50 ตามล าดบั  

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนท่ี 2 พบวา่ระดบัความส าคญัของลูกคา้ท่ีซ้ือสลากออมสินพิเศษ 
ของธนาคารออมสิน มีองคป์ระกอบ 6 ดา้น โดยผูว้จิยัจะท าการวเิคราะห์ดว้ยค่าเฉล่ีย  (   )  และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ( SD ) พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือสลากออมสินพิเศษ ของลูกคา้ธนาคารออม
สิน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (     = 4.01) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นท่ีอยู่ในระดบั
ความส าคญัมาก คือดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการออม ดา้นระยะเวลาในการถือ
ครอง ดา้นผลตอบแทน และ ดา้นความเส่ียง (   = 4.14,    = 4.08,      = 4.05,    = 3.93,    = 3.67 ) 
ตามล าดบั 

 
สรุปผลการวจัิย   

ปัจจัยส่วนบุคคล 
การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือสลากออมสินพิเศษ ของลูกคา้ธนาคารออมสิน มี

ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 

68.30 และเพศชายจ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.80 ส่วนใหญ่มีอายุ 31 – 40 ปี จ  านวน 274 คน 

คิดเป็นร้อยละ 68.50 รองลงมาคือ 25 – 30 ปี จ  านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 , 41 ปีข้ึนไป 

จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.20 และต ่ากว่า 25 ปี จ  านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.30 ตามล าดบั 

ส่วนใหญ่สถานภาพสมรส จ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 45.30 และ โสด จ านวน 178 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 44.50 ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ  านวน 274 คน คิดเป็นร้อยละ 68.50 

รองลงมาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี จ  านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 18.80, ระดบัปริญญาโท จ านวน 47 

คน คิดเป็นร้อยละ 11.80 และระดบัสูงกวา่ปริญญาโท จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 ตามล าดบั 

ส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน/ลูกจา้ง จ  านวน 283 คน คิดเป็นร้อยละ 70.80 รองลงมาคือ 

ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00, ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 

43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.80 และวา่งงาน จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มี

รายไดเ้ฉล่ีย 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 รองลงมาคือ 30,001 – 

40,000 บาท จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.50 บาท, 10,000 – 20,000 บาท จ านวน 94 คน คิดเป็น

ร้อยละ 23.50, มากกวา่ 40,000 บาท จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.50 และต ่ากวา่ 10,000 บาท 

จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.50 ตามล าดบั  

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการซ้ือสลากออมสินพเิศษ ของลูกค้าธนาคารออมสิน 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดา้นท่ีอยู่ในระดบัมาก ดา้นราคา ดา้น

ช่องทางการจ าหน่าย ดา้นการออม ดา้นระยะเวลาในการถือครอง ดา้นผลตอบแทน และดา้นความ

เส่ียง ตามล าดบั  

 

อภิปรายผล 

1. ด้านการออม 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ดา้นการออมโดยรวมอยู่ในระดบั
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ขอ้ท่ีมีระดบัความส าคญัมากท่ีสุดคือ เพื่อออมเงินใช้ระยะยาว 
เพื่อไว้ยามฉุกเฉินและยามเจ็บป่วย ตามล าดับ ส่วนข้อท่ีมีระดับความส าคัญมาก คือ สร้าง
หลกัประกนัชีวิตในระหวา่งท างานและความมัน่คงทางการเงิน เพื่อไวเ้ป็นมรดกลูกหลานและคน
ในครอบครัว เพื่อเป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพหรือเปล่ียนอาชีพ เพื่อไวเ้ป็นค่าใชจ่้ายประจ าท่ี
เป็นเงินกอ้นเช่น ค่าเบ้ียประกนัชีวิต ค่าประกนัภยัรถยนต์ ค่าส่วนกลางหมู่บา้น เพื่อใช้ในเทศกาล
ต่างๆใช้หาความบนัเทิงและให้รางวลักบัชีวิต ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ อฐัสรางค ์
แยม้คล่ี ( 2557 ) ศึกษาพฤติกรรมการออมของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  
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2. ด้านผลตอบแทน 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือสลากออมสินพิเศษ ของลูกคา้ธนาคารออมสิน โดยรวมอยูใ่นระดบั

มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีระดบัความส าคญัมาก คือ เงินรางวลัของสลากออมสิน
พิเศษของธนาคารออมสิน จ านวนเงินรางวลัของการออกสลากออมสินพิเศษ อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 
และมีสิทธ์ิลุ้นรางวลัตลอดอายุของสลากออมสินพิเศษ เงินรางวลัและดอกเบ้ียไม่หักภาษี ความ
เหมาะสมในส่วนลดในการถอนสลากออมสินพิเศษก่อนก าหนด ผลตอบแทนขั้นต ่าท่ีน่าพอใจ 
จ านวนคร้ังของการออกรางวลัสลากออมสินพิเศษ ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ รัฐนนัท ์
วิริยะอ่องศรี ( 2557 ) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษในเขต
กรุงเทพมหานคร  

3. ด้านราคา 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือสลากออมสินพิเศษ ของลูกคา้ธนาคารออมสินโดยรวมอยูใ่นระดบั

มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีระดบัความส าคญัมากท่ีสุด คือ การซ้ือสลากออมสินพิเศษ
ไม่มีการก าหนดจ านวนขั้นต ่า  เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนมีโอกาสซ้ือได้อย่างเท่าเทียมกัน 
สามารถซ้ือไดไ้ม่จ  ากดัหน่วย และสามารถซ้ือไดต้ลอด สามารถเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกูก้บั
ธนาคารออมสินไดต้ามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีระดบัความส าคญัมาก คือ การซ้ือสลากออมสินพิเศษมี
กระบวนการซ้ือและการถอนเงินคืนท่ีสะดวก รวดเร็ว ราคาต่อหน่วยของสลากออมสินยุติธรรมกบั
ลูกคา้ ราคาสลากออมสินพิเศษต่อหน่วย  ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ทองร้อย รอดกอง 
( 2557 )  ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินของลูกคา้ธนาคารออม
สินเขตกรุงเทพมหานคร  

4. ด้านความเส่ียง 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือสลากออมสินพิเศษ ของลูกคา้ธนาคารออมสินโดยรวมอยูใ่นระดบั

มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีระดบัความส าคญัมาก คือ ภาพลกัษณ์ของธนาคารออมสิน
ในการเป็นสถาบนัการเงินท่ีมัน่คง มุ่งเนน้การออม การลงทุนซ้ือสลากออมสินพิเศษมีความเส่ียงต ่า 
เม่ือเทียบการลงทุนประเภทอ่ืนๆ สลากออมสินพิเศษมีความถูกตอ้งครบถว้น ลูกคา้มีความตอ้งการ
เส่ียงโชคแต่เงินตน้ยงัคงอยู่ ขั้นตอนการซ้ือสลากออมสินพิเศษไม่ซับซ้อน ธนาคารออมสิน เป็น
หน่วยงานธนาคารของรัฐ ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ธนบูรณ์ นาคทิม ( 2563 ) ศึกษา
เร่ือง ปัจจยัทีมีผลต่อการซ้ือสลากออมสินพิเศษของลูกคา้ ธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

5. ด้านระยะเวลาในการถือครอง 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือสลากออมสินพิเศษ ของลูกคา้ธนาคารออมสินโดยรวมอยูใ่นระดบั

มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีระดบัความส าคญัมาก คือ จ านวนอายุของสลากออมสิน
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พิเศษของธนาคารออมสิน สลากออมสินพิเศษ สามารถถอนคืน ก่อนอายุสลาก สลากออมสินพิเศษ
สามารถถอนเงินคืนได้ โดยได้รับผลตอบแทนตามสัดส่วนของระยะเวลาท่ีลงทุน ตามล าดบั ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ธนบูรณ์ นาคทิม ( 2563 ) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัทีมีผลต่อการซ้ือสลากออมสิน
พิเศษของลูกคา้ ธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

6. ด้านช่องทางการจ าหน่าย 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือสลากออมสินพิเศษ ของลูกคา้ธนาคารออมสินโดยรวมอยูใ่นระดบั

มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีระดบัความส าคญัมากท่ีสุด คือ การรับรางวลัทางธนาคาร

ออมสินสามารถโอนเขา้บญัชีธนาคารออมสินท่ีเป็นบญัชีคู่โอน หลงัการออกรางวลัในวนัถดัไป 

สามารถซ้ือผา่นทางแอพพลิเคชัน่ MyMo ( Mobile Banking ) ของธนาคารออมสิน สามารถซ้ือได้

ทุกสาขาของธนาคารออมสิน สามารถรับสลากออมสินไดท้นัทีหลงัการซ้ือ ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมี

ระดบัความส าคญัมาก คือ สามารถซ้ือผา่น Internet Banking จ านวนสาขาเยอะ ท าเล ท่ีตั้งสะดวก  

ตามล าดบั ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดของ วรินดา แกว้พิจิตร ( 2556 ) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัในการ

ตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสินสาขานครชยัศรี จงัหวดันครปฐม  

ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 

 ด้านการออม 
 ธนาคารออมสินควรมีการแนะน า ให้ความรู้ และประชาสัมพนัธ์ ถึงความส าคญัของการ

ซ้ือสลากออมสินพิเศษ ทั้งในดา้นส่งเสริมพฤติกรรมการออมเงินส่วนบุคคลเพื่อเตรียมตวัเขา้สู่วยั
เกษียณ การออมเงินเพื่อระยะยาวในอนาคต และสามารถน ามาใชจ่้ายในยามฉุกเฉินได ้ 

ด้านผลตอบแทน 
ธนาคารออมสินควรให้ความส าคญักบัลูกคา้ท่ีตอ้งการซ้ือสลากออมสินพิเศษ ควรมีการ

แนะน าให้ขอ้มูล ท่ีชดัเจน ในเร่ืองผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการลงทุนซ้ือสลากออมสินพิเศษ ซ่ึงจะ
ท าใหลู้กคา้ท่ีตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ รู้สึกถึงความคุม้ค่าในการลงทุน  

ด้านราคา  
ธนาคารออมสินควรมีการประชาสัมพนัธ์ หรือ การให้ขอ้มูลแก่ผูท่ี้ตอ้งการซ้ือสลากออม

สินพิเศษเพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจ ในการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษในเร่ืองการไม่มีการ
ก าหนดจ านวนขั้นต ่าในการซ้ือและเปิดโอกาสใหทุ้กคนมีโอกาสซ้ือไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั 
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 ด้านความเส่ียง  
ธนาคารออมสินควรให้ความส าคญัในดา้นการรับรู้ถึงภาพลกัษณ์ของธนาคารออมสินใน

การเป็นสถาบนัการเงินท่ีมัน่คง มุ่งเนน้การออม  เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัลูกคา้มากยิ่งข้ึน ควรมี
การให้ขอ้มูลท่ีชดัเจน และให้ค  าแนะน าในการลงลงทุนซ้ือสลากออมสินพิเศษ ในเร่ืองความเส่ียง
ในการลงทุน  
  ด้านระยะเวลาในการถือครอง 

ธนาคารออมสินควรให้ความส าคญักบัลูกคา้ท่ีตอ้งการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ ใน

เร่ืองจ านวนอายุของสลากออมสินพิเศษ การไถ่ถอนก่อนอายุสลากออมสินพิเศษ และ การไดรั้บ

ผลตอบแทนตามสัดส่วนของระยะเวลาในการลงทุน เช่น ควรมีเจา้หน้าท่ีอธิบายและให้ขอ้มูลกบั

ลูกคา้ไดรั้บทราบและเขา้ใจเร่ืองระยะเวลาของอายสุลากออมสิน  

ด้านช่องทางการจ าหน่าย 

 ธนาคารออมสิน ควรมีการบริการหลงัการขายโดยธนาคารออมสินควรมีช่องทาง

ตรวจสอบการรับเงินรางวลั เช่น ตรวจสอบผา่น แอพพลิเคชัน่ MyMo ( Mobile Banking ) หรือมีส่ง

ขอ้ความแจง้เตือนผา่นทางมือถือของลูกคา้ ทนัทีหลงัจากท่ีทางธนาคารออมสินมีการโอนเงินรางวลั

เขา้บญัชีธนาคารของลูกคา้ และเวปไซคข์องธนาคารออมสิน ควรมีรูปแบบของแอพพลิเคชัน่

และเวปไซค ์ใหดู้สวยงาม ดึงดูด และดูง่ายในการซ้ือสลากออมสินพิเศษ 
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