
 
 

บทที่ 1  
บทนํา 

 

1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

ในปจจุบันการตัดสินใจออมเปนเร่ืองท่ีประชาชนสวนใหญใหความสําคัญเปนอยางมาก 
จากรายงานพบวาสถาบันการเงินมีการรับฝากเงินขยายตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 12.6 เพิ่มข้ึนจากในรอยละ 
10.9 ในไตรมาสแรกของป 2554 เนื่องจากสถาบันการเงินเรงระดมเงินฝากเพื่อรองรับการขยายตัว
ของสินเช่ือ ในการออมมีหลายรูปแบบ เชน การฝากเงินประจํา ฝากแบบออมทรัพย การซ้ือ
พันธบัตร การซื้อสลากออมสิน การซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนรวมตาง ๆ รวมท้ังการออมเงินโดย
วิธีซ้ือกรมธรรมประกันชีวิต ซ่ึงสถาบันการเงินแตละแหงก็ไดมีการนําเสนอผลประโยชน
ผลตอบแทนท่ีผูลงทุนจะไดรับ สวนมากจะไดรับผลตอบแทนในรูปของเงินปนผลหรือดอกเบ้ีย ซ่ึง
อาจกําหนดจายดอกเบ้ียใหเปนรายเดือนรายสามเดือน หรือเปนรายปก็ข้ึนอยูกับสถาบันการเงินจะ
กําหนด 

 ธนาคารออมสินจัดวาเปนธนาคารท่ีมีฐานเปนรัฐวิสาหกิจ โดยมีรัฐบาลเปนประกัน มี
จํานวน 597 สาขาท่ัวประเทศทําใหประชาชนเลือกท่ีจะใชผลิตภัณฑของธนาคารออมสินมากข้ึน 
เห็นไดจากผลของการประกอบการของธนาคารออมสิน ดังตารางท่ี 1.1 
 
ตารางท่ี 1.1 งบดุลของธนาคารออมสิน 

หนวย:ลานบาท 
รายการ 2549 2550 2551 2552 2553 

สินทรัพยรวม 711,298 756,766 808,628 1,080,226 1,461,189 
เงินลงทุนในหลักทรัพยสุทธิ 208,481 239,895 208,303 221,714 204,233 
เงินใหสินเช่ือ 431,946 469,717 545,398 781,497 1,111,755 
หน้ีสินรวม 634,824 669,835 728,878 984,777 1,343,259 
เงินฝาก 614,233 643,946 702,479 921,541 1,180,248 
รวมเงินฝากทั้งหมด 2,677,256 2,867,090 3,073,436 4,085,204  5,418,614 

ท่ีมา: รายงานประจําปธนาคารออมสิน
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จากตารางท่ี 1.1 พบวาธนาคารออมสินมีผลประกอบการท่ีดีมีเสถียรภาพและมียอดเงินฝาก
เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ แตในปจจุบันแนวทางการดําเนินชีวิตของลูกคาเร่ิมเปล่ียนแปลงไป โดยมีผูท่ีได
ทําการศึกษาและการกําหนดกลยุทธเพื่อวางตําแหนงทางการแขงขันของธนาคารออมสิน( ธิติ
นันทน นิยมไทย และเอกชัย อภิศักดิ์กุล ,2551)จากการศึกษาการวิเคราะหเพื่อกําหนดกลยุทธการ
วางตําแหนงทางการแขงขันของธนาคารออมสินเปรียบเทียบระหวางธนาคารออมสินกับธนาคาร
พาณิชยช้ันนํา 4 ธนาคาร อันไดแก ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และ
ธนาคารไทยพาณิชย พบวาความสามารถในการแขงขันอยูในระดับตํ่า ไมวาจะพิจารณาจากสวน
แบง การตลาดท้ังดานเงินฝากและดานสินเช่ือ ภาพลักษณขององคกรในสายตาของผูใชบริการ ซ่ึง
ไมอาจสามารถแขงขันกับธนาคารพาณิชยท่ีทําการเปรียบเทียบท้ัง 4 ธนาคารไดเลย โดยเฉพาะสวน
แบงการตลาดดานเงินฝากอยูในลําดับท่ี 5(ARIPขาวไอที, 2554 : ระบบออนไลน) ทําใหธนาคาร
ออมสินจําเปนตองปรับกลยุทธ และกําหนดแผนการตลาดดานเงินฝากใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากข้ึน จากการที่สลากออมสินพิเศษเปนรูปแบบการออมทรัพยท่ีแตกตางจากธนาคาร
พาณิชยอ่ืน สําหรับธุรกิจสลากออมสิน ธนาคารเปดสลากออมสินพิเศษ 5 ป ตอเนื่องจากป 2552 
จนถึงเมษายน 2554 รวม 4 งวด พรอมจัดกิจกรรมสงเสริมการขายพิเศษ ลุน รถ Mercedes Benz 
จํานวน 10 คัน รวม10 รางวัล มูลคา 24 ลานบาท โดยมียอดรับฝากสลากออมสินพิเศษ 5 ป ท้ังส้ิน 
225,508 ลานบาท จากน้ันในเดือนพฤษภาคม ธนาคารออมสินไดออกสลากออมสินพิเศษ 3 ป ลุน
รางวัลพิเศษไดตามใจ และใหไดสิทธิลุนคอนโดมีเนียม หรือรถยนตดัดแปลงเพื่อการพาณิชย หรือ 
ทองคํา โดยมียอดรับฝากสลากออมสินพิเศษ 3 ป ท้ังส้ิน 124,587 ลานบาท 

 
ตารางท่ี 1.2 รายการเงินฝากสลากออมสิน 

หนวย:ลานบาท 
รายการเงินฝาก 2549 2550 2551 2552 2553 
สลากออมสินพิเศษและ
พันธบัตร 
1.มูลคา(ลานบาท)                      
2.รอยละ 
3.อัตราการเจริญเติบโต(%) 

 
 
187,687.83 
28.03 
- 

 
 
204,463.31 
26.73 
8.94 

 
 
212,412.28 
25.70 
3.89 

 
 
304,431.95 
18.23 
43.32 

 
 
459,830 
28.1 
51.04 

ท่ีมา : รายงานประจําปธนาคารออมสิน 
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จากตารางท่ี 1.2 พบวาในส้ินป 2553 ธนาคารมียอดรวมฝากสลากออมสินพิเศษ คงเหลือ
กวา 459,830 ลานบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากป 2552 ท่ีมียอดรวมฝากสลากออมสินพิเศษเทากับ 
304,431.95 ลานบาท  โดยเงินฝาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 มีจํานวน 1,180,248 ลานบาท เพิ่มข้ึน
จากส้ินป 2552 จํานวน 258,707 ลานบาท หรือรอยละ 28.1 สวนใหญมาจากเงินฝากสลากออมสิน
พิเศษท่ีเปนจุดแข็งของธนาคารและการออมทรัพยลักษณะพิเศษเพื่อจูงใจใหแกผูท่ีชอบการเส่ียง
โชค และมีการจัดแคมเปญสงเสริมการขายอยางตอเนื่อง ซ่ึงสามารถดึงดูดใจลูกคาไดอยางตอเนื่อง
(ธนาคารออมสิน 2553) 

ดังนั้นการทราบถึงพฤติกรรมการซ้ือสลากออมสินพิเศษของลูกคา สงผลทําใหธนาคาร
ออมสินสามารถบริการธุรกิจประเภทสลากออมสินพิเศษไดตรงกับความตองการของลูกคา อัน
นํามาซ่ึงการเพิ่มผลการดําเนินงานดานเงินฝากของธนาคารออมสิน ทําใหสามารถเพ่ิมศักยภาพใน
การแขงขัน และเพิ่มสวนแบงตลาดดานเงินฝากไดมากข้ึน สงผลใหบรรลุเปาหมายดานเงินฝากตาม
นโยบายท่ีธนาคารกําหนดดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพล
การซ้ือสลากออมสินพิเศษของลูกคาธนาคารออมสิน เพื่อทําใหสามารถทราบถึงเหตุผลในการ
ตัดสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษของผูฝากอันนําไปสูการพัฒนาปรับปรุงผลการดําเนินงานดาน
สลากออมสินพิเศษใหดียิ่งข้ึน สงผลใหธุรกิจของธนาคารออมสินสามารถดํารงอยูไดภายใตการ
แขงขันท่ีรุนแรงในปจจุบัน 

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการซ้ือสลากออมสินพิเศษของลูกคาธนาคารออมสินอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล กับปจจัยการซ้ือสลากออมสิน
พิเศษของลูกคาธนาคารออมสินอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
 

1.3 ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 
1. เพื่อใหทราบและเขาใจเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือสลากออมสิน เพื่อนําไปปรับปรุง

และแกไขเพื่อเพิ่มความพึงพอใจใหลูกคาอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
2. เพ่ือใหทราบความสัมพันธระวางปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลท่ีมีผลตอปจจัยการซ้ือสลากออม

สินเพื่อเปนแนวทางสําหรับธนาคารในการวางแผนดานนโยบายเงินฝากออมสิน 
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1.4  ขอบเขตการศึกษา 
 ในการศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสลากออมสิน
พิเศษลูกคาธนาคารออมสินอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยกลุมตัวอยางท่ีทําการศึกษา คือ ลูกคาท่ี
ซ้ือสลากออมสินพิเศษที่ธนาคารออมสิน ในอําเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม  เนื่องจากไมทราบ
จํานวนประชากรที่แนนอน จึงกําหนดกลุมโดย แบงตามสาขาของธนาคารออมสิน ในอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม โดยเก็บสาขาละ 30 ตัวอยาง จํานวน 12 สาขา รวมท้ังส้ิน 360 ตัวอยาง รวมถึง
ทําการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล กับปจจัยการซ้ือสลากออมสินพิเศษ
ของลูกคาธนาคารออมสินอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม   
 
1.5 นิยามศัพท 

การออม หมายถึง สวนหนึ่งของรายไดปจจุบันท่ีไมไดใชจายไปเพื่อการบริโภคหากแต
เก็บไวโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการใชจายตางๆในอนาคต การใชเงินออมอาจทําไดหลายรูปแบบ เชน 
ถือไวเปนเงินสด นําเงินออมไปฝากธนาคาร หรือนําเงินออมไปซ้ือหลักทรัพย ในการวิจัยนี้หมายถึง
การออมโดยการซ้ือสลากออมสิน และ สลากทวีสิน 

สลากออมสิน หมายถึง  เปนรูปแบบหน่ึงของการออมทรัพย ท่ีใหคุณฝากเงินกับทาง
ธนาคาร รับดอกเบ้ียตามอัตราที่กําหนด พรอมมีสิทธ์ิลุนรางวัลตางๆมากมายแบบคุมแลวคุมอีก ซ่ึง
เปนลักษณะพิเศษเปนเอกลักษณ เฉพาะของธนาคารออมสิน 

  
 

 

 


