
  

 

บทที่ 2 

ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวของ 

 

ในการศึกษาศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษลูกคา
ธนาคารออมสินอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในบทนี้จะกลาวถึง แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ี
เกี่ยวของ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 2.1  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวของ 

2.1.1  ความหมายและแนวคิดเก่ียวกับการออม 
การออมเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในทางเศรษฐศาสตรแบงการออมของประเทศ

ออกเปนการออมภาครัฐและการออมภาคเอกชน โดยท่ีการออมภาคเอกชนยังแบงออกเปนการออม

ภาคธุรกิจและการออมภาคครัวเรือน (กรรณิการ เอกเผาพันธุ, 2548: 42) การออมของประชาชน

ท่ัวไปจัดเปนการออมภาคครัวเรือนในทางเศรษฐศาสตร 

ความหมายของคําวา ออม ตามราชบัณฑิตยสถานได หมายถึง เก็บหอมรอมริบ เชน 

ออมทรัพย ออมสิน นอกจากนี้ยังหมายถึง ถนอม, สงวน เชน ออมแรง (พจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน, 2542: 1344) คําวา เก็บหอมรอมริบ นี้ ราชบัณฑิตยสถานใหความหมายวา เก็บ

รวบรวมไวทีละเล็กทีละนอย  สวนคําวา ถนอม มีความหมายถึง คอยระมัดระวังประคับประคองไว

ใหดี, ใชอยางระมัดระวังเพ่ือไมใหเสียหรือหมดเร็ว, เก็บไวอยางดี สําหรับคําวา สงวน หมายถึง 

ถนอมรักษาไว, หวงแหนไว  

นอกจากการใหความหมายคําวาการออมเปนการท่ัวไปดังเชนท่ีพจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 นําเสนอไวขางตนแลว ยังไดมีการใหความหมายของการออมในทาง

เศรษฐศาสตรดังท่ีปรากฏอยูในพจนานุกรมศัพทเศรษฐศาสตรดังนี้ 
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วันรักษ ม่ิงมณีนาคิน (2540: 259) ใหความหมาย การออม (savings) หมายถึง การนํา
เงินออมไปลงทุนเพื่อหาผลประโยชนตอบแทน ในขณะท่ีใหความหมาย เงินออม (saving) หมายถึง 
สวนหนึ่งของรายไดปจจุบันท่ีไมไดใชจายไปเพ่ือการบริโภค หากแตเก็บไวโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
การใชจายตาง ๆ ในอนาคต 

ภราดร ปรีดาศักดิ์ (2549: 368) ใหความหมาย การออม (saving) หมายถึง การกันเงิน

รายไดสวนหนึ่งเอาไวโดยมิไดนําเงินรายไดสวนนี้ออกไปใชจายซ้ือสินคาหรือบริการในชวงเวลา

หนึ่ง รายไดสวนนี้จึงเรียกวา เงินออม (savings) 

การออมท่ีแทจริงตามความหมายทางเศรษฐศาสตรนั้น เจาของเงินออมจะตองไมเก็บ

เงินนั้นไวเฉย ๆ หรือนําไปซ้ือทรัพยสินท่ีไมกอประโยชนใหงอกเงยข้ึน แตจะตองนําเงินดังกลาว

ไปแสวงหาประโยชนหรือดอกผลใหเพิ่มพูนข้ึน เชน นําไปฝากธนาคาร หรือ ใหกู ซ้ือหลักทรัพย

ประเภทตาง ๆ เปนตน การเก็บไวเฉย ๆ ในทางเศรษฐศาสตรเรียกวา การเก็บสะสม (hoarding) 

ดังนั้น เงินออมท่ีเก็บไวเปนเงินสด หรือแปลงสภาพเปนสินทรัพยแตเปนสินทรัพยท่ีไมกอใหเกิด

ผลประโยชนงอกเงยในทางเศรษฐศาสตรไมถือวาเปนการออม (วันรักษ ม่ิงมณีนาคิน, อางแลว) 

วิทยากร เชียงกูล (2546: 344) ใหความหมาย savings วาเปนเงินท่ีออมไวโดยการฝากไวกับ

สถาบันการเงิน 

สําหรับการวิจัยเกี่ยวกับการออมหรือพฤติกรรมการออมในประเทศไทยสวนใหญเปนการ

วิจัยท่ีใชองคความรูทางเศรษฐศาสตร และหากเปนการศึกษาวิจัยการออมของภาคครัวเรือน หรือ

การออมของบุคคล ก็จะเปนการศึกษาท่ีมักใหความหมายการออมวา คือเงินท่ีเปนสวนตางของ

รายไดกับรายจายของบุคคล หรือรายไดท่ีเหลือจากการใชจาย ดังงานวิจัยตอไปนี้ 

วิไลลักษณ ไทยอุตสาห และวลัยภรณ อัตตะนันท (2530: 33 อางถึงใน ธาดา ธํารงอนันตกุล

, 2548: 5) ใหความหมายของ การออม วา เปนรายไดสวนท่ีสามารถใชจายไดจริง แตไมไดจาย

ออกไปเพื่อการบริโภคโดยปจจุบัน 

สุจิตรา บัวใบ (2527: 33) กลาววา เงินออมหมายถึง จํานวนรายไดท่ียังไมไดใชไปในการซ้ือ

สินคาและบริการเพื่ออุปโภคบริโภคในระยะเวลาหน่ึง หรือ หมายถึง สวนแตกตางระหวางรายได
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และรายจายท่ีใชในการอุปโภคบริโภค ซ่ึงในการศึกษาวิจัยของสุจิตรา บัวใบ ไดใหคําจํากัดความ 

เงินออมของครัวเรือนวา เปนเงินออมของครัวเรือนเฉล่ียเปนรายเดือน ซ่ึงไดจากผลลัพธของรายได

หักดวยรายจาย โดยรายจายนี้จะไมนับรวมคาใชจายท่ีมีลักษณะเปนการออมทรัพยไวดวย 

พนม กิติวัง (2543: 6) กลาววา เงินออม หมายถึง ผลตางระหวางรายรับและรายจายตอเดือน

ของครัวเรือน และไดนําไปฝากไวในรูปแบบตาง ๆ เชน สถาบันการเงิน ทรัพยสิน เคร่ืองประดับ 

เปนตน 

เสาวลักษณ ธรรมทีปกุล (2539: 87) ใหความหมายการออมของครัวเรือนเกษตรกรลูกคา  

ธ.ก.ส. วาหมายถึง การออมของครัวเรือน มีหนวยเปนบาท ไดมาจากการนํารายไดของครัวเรือน 

(อางแลว: 119) ซ่ึงหมายถึง รายไดรวมของสมาชิกทุกคนในครัวเรือนและเปนรายไดในรูปตัวเงิน 

(cash income) เทานั้น โดยจะไมครอบคลุมถึงรายไดท่ีไมเปนตัวเงิน (in-kind income) หักออกดวย 

รายจายของครัวเรือน (อางแลว: 120) ไดแก รายจายรวมของสมาชิกทุกคนในครัวเรือนซ่ึง

ครอบคลุมเฉพาะรายจายท่ีเปนตัวเงิน (current expenditure) 

ปรารถนา หลีกภัย (2551: 323) ใหความหมายของการออม หมายถึง การเก็บสะสมเงินทีละ

เล็กทีละนอยใหพอกพูนข้ึนเม่ือเวลาผานไป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการสะสมเงินเพื่อใหพอก

พูนในระยะส้ัน เผ่ือไวใชจายยามฉุกเฉิน โดยมีวิธีการสะสมเปนเงินฝากธนาคารและบริษัทเงินทุน 

ซ่ึงการออมจะมีความเส่ียงตํ่ามีสภาพคลองสูง และมีผลตอบแทนเปนดอกเบ้ีย 

องอาจ รังสิโรดมโกมล (2543: 3) นิยามการออม หมายถึง สวนของรายไดท่ีเหลือจากการใช

จายแลว โดยจะนําผลตอบแทนท่ีไดรับท้ังหมดรวมเปนรายไดและหักลบดวยรายจายท่ีผูใชแรงงาน

มีความจําเปนตองใชสวนท่ีเหลือเปนการออม 

โสภณ โรจนธํารง (2528: 10) เงินออม หมายถึง ผลตางระหวางรายไดกับรายจาย วัดเปน

ยอดเฉล่ียตอเดือน 

จิระ บุรีคํา (2544: 80) ใหความหมายการออม หมายถึง ปริมาณการออมของครัวเรือน มี

หนวยเปนบาท ซ่ึงการออมแบงออกเปน 2 แบบ คือ 1) การออมในรูปแบบเปนทางการในรูปตัวเงิน
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หรือตราสารหนี้อ่ืนใดกับสถาบันการเงินท่ีอยูในระบบรวมถึงภาระหนี้สินผูกพันท่ีมีตอสถาบัน

การเงิน 2) การออมในรูปแบบไมเปนทางการในรูปการเลนแชร การปลอยเงินกู รวมถึงการเปน

สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห 

จิตรา โมธินา (2547: 3) ใหความหมายการออม หมายถึง จํานวนเงินออมตอเดือน มีหนวย

เปนบาท 

ไตรรงค วันอารีย (2546: 88) ใหความหมายการออม หมายถึง การออมของผูฝาก (ลูกคา

สถาบันการเงินอิสลาม) มีหนวยเปนบาทตอป 

สิรินทร เศรษฐีธร (2536: 52) ใหความหมาย เงินออม หมายถึง จํานวนเงินออมในแตละ

เดือน 

พลโทอุดม โพพี (2536: 58-59) นิยามให เงินออม หมายถึง การออมรวมในสถาบันการออม 

9 แหง คือ ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน ธนาคารออมสิน บริษัทประกัน สหกรณออมทรัพย 

สหกรณการเกษตร บริษัทเครดิตฟองซิเอร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร และ

ธนาคารอาคารสงเคราะห 

 

นอกจากนี้ ยังมีการวิจัยเกี่ยวกับการออมที่ใชขอมูลทุติยภูมิของปริมาณการออมภาค

ครัวเรือนซ่ึงเปนขอมูลระดับมหาภาคที่นํามาจากหนวยงานทางเศรษฐกิจ เชน ธนาคารแหงประเทศ

ไทย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพื่อนํามาวิเคราะหปจจัยท่ี

สงผลตอการออมในระดับมหาภาคดวย แตดวยเหตุท่ีการวิจัยคร้ังนี้ใหความสนใจตอการศึกษาการ

ออมในระดับบุคคลหรือหนวยครัวเรือน จึงไมไดนําเสนอรายละเอียดการนิยามความหมายการออม

ในลักษณะดังกลาวไวในงานวิจัยนี้ 

สําหรับการวิจัยท่ีศึกษาถึงพฤติกรรมการออมมักใหความหมายพฤติกรรมการออมวา เปน

การกระทําท่ีแสดงถึงความมุงหวังของผูกระทําท่ีมุงหวังใหมีเงินเก็บสะสมโดยการเก็บรักษาเงิน

หรือสงวนการใชจายเงินรายไดท่ีตนไดรับ ไดแกงานวิจัยตอไปนี้ 

ไพโรจน เงาวิจิตร (2543: 7) ใหความหมาย พฤติกรรมการออม หมายถึง พฤติกรรมของ

บุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ีจะทําการคน ทําการเลือก และตัดสินใจท่ีจะมีการออมทรัพย โดยสนองความ
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ตองการหรือความพึงพอใจของตนเองได และใหความหมายการออมทรัพย หมายถึง เงินสดสวนท่ี

เหลือจากการใชจายในชีวิตประจําวันท่ีตองการจะเก็บออมไวในรูปแบบตาง ๆ เชน ฝากไวกับ

สถาบันการเงิน ซ้ือสินทรัพย ซ้ือกรมธรรมประกันชีวิต ซ้ือพันธบัตร หรือนําไปลงทุนในหลักทรัพย

ตาง ๆ เพ่ือหวังผลตอบแทนในรูปของดอกเบ้ีย เงินปนผล ตลอดจนการเพ่ิมข้ึนของสินทรัพย เปน

ตน 

บุษบง ศรีสันต (2542: 8) ใหความหมาย พฤติกรรมการออม หมายถึง การแสดงออกของ 

บุคคลในการเก็บรายไดสวนท่ีเหลือเม่ือหักรายจายแลว ซ่ึงสามารถจําแนกออกเปนปริมาณการออม

และรูปแบบการออม ซ่ึงปริมาณการออมหมายถึง ปริมาณเงินออมโดยเฉล่ียตอเดือน และรูปแบบ

การออมหมายถึงลักษณะการออมทรัพยท่ีจําแนกไดเปน 2 ประเภทคือ การออมในรูปสินทรัพยทาง

การเงินท้ังในระบบและนอกระบบ และการออมในรูปของสินทรัพยถาวร 

สรรเกียรติ กุลเจริญ (2539: 41) ใหความหมายพฤติกรรมการออมของครูประถมศึกษา 

หมายถึง การเก็บรักษาเงินโดยวิธีการตาง ๆ ของครูประถมศึกษา 

กวินวุฒิ กลั่นไพฑูรย (2546: 34) ใหความหมาย พฤติกรรมการออมของนักศึกษา หมายถึง 

นักศึกษาไดมีการกระทําจริงท่ีจะทําใหตนเองไดใชจายเงินใหพอเพียงหรือเหลือจากสวนท่ีไดรับ 

โดยวัดจากความคิดเห็นของนักศึกษาไดกระทําจริงในพฤติกรรมดังกลาว 

ปยดา สมบัติวัฒนา (2550: 7) ใหความหมาย พฤติกรรมการออมของนิสิต หมายถึง การ

กระทําหรือการแสดงออกท่ีเกี่ยวของกับการออม ประกอบดวย 1) การจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงิน

ออมกอนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค 2) การใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความจําเปน

สอดคลองกับรายไดและฐานะของตน 3) การจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจํา 

อัจฉรา ผองอุดม (2546: 33) ใหความหมายพฤติกรรมการออม หมายถึง ความคิดเห็นของ

นิสิตท่ีเห็นวา ตนมีการกระทําท่ีแสดงใหรูวา มีการวางแผนการใชจายเงินใหเหมาะสมกับฐานะและ

เงินท่ีมีอยู ใชจายเงินอยางประหยัดและมีการเก็บเงินไดในรูปแบบตาง ๆ เก็บออมรายไดและ/หรือ

รูจักหารายไดเพิ่ม 
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รสนันท ณ นคร (2550: 37) ใหความหมายพฤติกรรมการออมเงินของนักเรียน หมายถึง 

การท่ีนักเรียนรูจักวางแผนใชจายเงิน ใชเงินใหเกิดประโยชนคุมคามากท่ีสุด เหมาะสมกับรายรับ 

และมีการเก็บออมยับยั้งความตองการของตนอันมีผลทําใหใชเงินอยูในขอบเขตท่ีพอเหมาะพอควร 

รูจักใชจายในส่ิงท่ีจําเปน รูจักประหยัดคาใชจายตาง ๆ ไมสุรุยสุราย ไมฟุมเฟอย นําเงินท่ีเหลือจาก

คาขนมมาฝากเก็บไวกับผูปกครองหรือธนาคารดวยตนเอง และมีวินัยในตนเองในเร่ืองการเก็บออม

เงิน 

ณัฐพล บุญฤทธ์ิและคณะ (2549: 36) ใหความหมาย พฤติกรรมการออมของขาราชการ

สมาชิก กบข. หมายถึง ความถ่ีในการเก็บเงินออมตอป ความสม่ําเสมอในการออม และจํานวนเงิน 

ท่ีเก็บออม คิดเปนรอยละของรายได 

สุนันทา คูบอทอง (2541: 36) ใหความหมายของพฤติกรรมการออมวา หมายถึง การมีเงิน

ออม ความถ่ีในการออม ประเภทของการออม 

จากความหมาย การออม และพฤติกรรมการออมขางตน จะเห็นไดวา คําวา การออมในทาง

วิชาการ หมายถึง การเก็บเงินรายไดไว โดยไมไดนําไปใชจายเพื่อการบริโภค ซ่ึงคือการซ้ือสินคา

หรือบริการในชวงเวลาหน่ึง ท้ังนี้ การเก็บเงินรายไดไวนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อนําไปใชจายในอนาคต 

พฤติกรรมท่ีแสดงถึงการออมคือการเก็บหอมรอมริบ หรือ “กัน” เงินรายได หรือ นําไปใชอยาง

ระมัดระวัง ในทางเศรษฐศาสตร การเก็บออมเงินไว เฉย ๆ หรือนําไปซ้ือทรัพยสินท่ีไมกอ

ผลประโยชนใหงอกเงย ยังไมนับเปนการออมที่แทจริง ตองนําเงินท่ีเก็บออมไดไปแสวงหา

ผลประโยชน ดังนั้น การวัดการออมในงานวิจัยตางๆ ท่ีผานมา จึงวัดการออมในหลายระดับ 

นับตั้งแต จํานวนเงินออมซ่ึงหมายถึงผลตางระหวางรายไดกับคาใชจายท่ีสะสมไดสําหรับรอบ

ระยะเวลาหนึ่ง เชน สัปดาห เดือน ป เปนตน จํานวนเงินในลงทุนในสินทรัพยทางการเงินรูปแบบ

ตาง ๆ เชน เงินฝากธนาคาร ตราสารหน้ี กรมธรรมประกันชีวิต เปนตน โดยมุงหวังผลตอบแทนใน

รูปของดอกเบ้ีย เงินปนผล รวมถึงการเพิ่มข้ึนของมูลคาสินทรัพย สวนการวัดพฤติกรรมการออม 

มุงสูการวัดการแสดงออกหรือการกระทําท่ีเกิดข้ึนจริง ท่ีตองการใหมีเงินออม เชน การวางแผนการ

ใชจายใหเหมาะสมกับฐานะและเงินท่ีไดรับ การจัดสรรเงินรายไดกอนนําไปใชจาย การใชเงินอยาง

คุมคา การยับยั้งช่ังใจในการใชจาย การคํานึงถึงความจําเปนในการซ้ือสินคาและบริการ การวินัยใน

การเก็บออม 
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นอกจากนี้ การสํารวจเบ้ืองตนในงานวิจัย 1 เร่ือง ปจจัยทางจิตสังคมที่ เกี่ยวของกับ

พฤติกรรมการออมของนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการบริหารธุรกิจภาคสมทบ คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ของผูวิจัย พบวา การกระทําท่ีแสดงถึงการออมตามความเห็นของ

ผูใหขอมูลมีหลากหลายกิจกรรม เชน การแบงเงินไดใหเปนสัดสวนสําหรับเปนเงินเก็บ การ

ประหยัด การเก็บหอมรอมริบ การลดคาใชจายท่ีไมจําเปน การไมฟุมเฟอย การวางแผนการใชเงิน

อยางคุมคา การใชเงินแบบมีสติ รูคุณคา การใชเงินเทาท่ีจําเปน การนําเงินเขาบัญชีธนาคาร การ

ตั้งเปาหมายจํานวนเงินท่ีจะเก็บ การใชเงินใหสอดคลองกับรายได เปนตน กิจกรรมตาง ๆ ท่ีกลาวถึง

นี้ จัดไดวา เปนองคประกอบยอยของการออมในภาพรวม ดังนั้น นอกจากความหมายของการออม

ตามเอกสารตาง ๆ ท่ีไดคนความา ผูวิจัยจะนํามาประมวลรวมกับผลการสํารวจเบ้ืองตนในงานวิจัย 1 

ดวย 

ดังนั้น การวิจัยคร้ังนี้ จึงมุงศึกษาเพ่ือทําความเขาใจตอปจจัยของบุคคลท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจออม ผูวิจัยจึงใหความหมายของพฤติกรรมการออมในการวิจัยคร้ังนี้ วาหมายถึง การ

กระทําของบุคคลท่ีจะทําใหบรรลุความต้ังใจท่ีจะเก็บสะสม รักษา สงวนเงินรายไดท่ีไดรับตลอดป

พ.ศ. 2552 สําหรับการใชจายในอนาคต ประกอบดวย การวางแผนการใชจายใหเหมาะสมกับฐานะ

และเงินท่ีมีอยู การจัดสรรรายไดเพ่ือเก็บสะสมไวใชจายในอนาคตกอนการนําไปใชซ้ือสินคาและ

บริการเพื่อการบริโภค การกําหนดวงเงินการใชจายแบงออกตามประเภทคาใชจาย การเก็บรักษาเงิน

ท่ีจะใชจายในอนาคตไวแยกตางหากจากเงินท่ีใชจายประจําวัน การลงทุนในสินทรัพยทางการเงิน 

ในท่ีนี้คือสลากออมสิน  

2.1.2  การรับรูความสามารถของตนในการออม 

การรับรูความสามารถของตนเปนปจจัยสําคัญตอการตั้งเปาหมายของบุคคล ในฐานะท่ีเปน

แรงกระตุนภายในตนของบุคคล ซ่ึงแรงกระตุนภายในตนนี้จะทําใหบุคคลกําหนดเปาหมายท่ีทา

ทายยกระดับมาตรฐานการกระทําของตนเองใหสูงข้ึน โดยที่ความตองการเอาชนะมาตรฐานการ

กระทําของตนเปนแรงจูงใจอยางสําคัญตอการต้ังเปาหมาย ถาหากบุคคลประเมินความสามารถของ

ตนเองสูง ก็จะต้ังเปาหมายสูงและจะสรางพันธะท่ีผูกพันตนเองใหเปล่ียนแปลงไดยากข้ึน เปาหมาย

ท่ีทาทายจะเพิ่มระดับแรงจูงใจและระดับการทําพฤติกรรมท่ีทําใหบรรลุเปาหมาย (Bandura. 2000) 
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การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยเห็นวา การรับรูความสามารถของตนในการออม นาจะเปนปจจัยท่ี

สําคัญปจจัยหนึ่งในการต้ังเปาหมายการออมของบุคคล เนื่องจากการวิจัยท่ีผานมา (ปยดา สมบัติ

วัฒนา. 2550) ช้ีใหเห็นวา การรับรูความสามารถในการควบคุมการทําพฤติกรรมการออม 

(Perceived Behavioral Control) เปนปจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติมากท่ีสุดตอการทํา

พฤติกรรมการออม จากการศึกษาพฤติกรรมการออมตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of 

planned behavior) ของไอเซน (Ajzen) โดยเปนปจจัยท่ีมีผลตอการทําพฤติกรรมการออมท้ัง

โดยตรงและโดยออมผานความต้ังใจในการทําพฤติกรรมการออม ซ่ึงการรับรูความสามารถของตน

เปนสวนประกอบหนึ่งของการรับรูความสามารถในการควบคุมการทําพฤติกรรมการออม (Ajzen. 

2006) 

ผูวิจัยใหความหมาย การรับรูความสามารถของตนในการออม หมายถึง ความเชื่อมั่นใน

ตนเองของบุคคลวา มีความสามารถท่ีจะทํากิจกรรมท่ีทําใหตนเองมีเงินออมและกิจกรรมท่ีเกี่ยวของ

ไดเปนผลสําเร็จตามท่ีตั้งใจไว  

2.1.3  การตั้งเปาหมายในการออม 

เปาหมายประกอบดวย 2 มิติ (dimension) (Locke; & Latham. 1990: 25 – 26) คือ สาระ 

และ ความเขม  

สาระของเปาหมาย หมายถึง ส่ิงของหรือผลที่ตองการไดรับ เชน ซ้ือบาน, ชนะการแขงขัน

กีฬา, สอบไดคะแนนไมนอยกวา 80 % เปนตน บุคคลทั่วไปมักมีการตั้งเปาหมาย ไมวาเปาหมาย

อาชีพ เปาหมายการงานรวมถึงเปาหมายชีวิตอ่ืนๆ ซ่ึงการต้ังเปาหมายทางการเงินจัดเปนการ

ตั้งเปาหมายชีวิตดานหน่ึง เปาหมายจึงเปนการกําหนดขีดข้ันตํ่าสุดท่ีบุคคลตองการบรรลุดวย ความ

พยายามระดับหนึ่งภายในชวงเวลาใดชวงเวลาหน่ึง 

ความเขมของเปาหมายประกอบดวยขอบเขตและกระบวนการการตั้งเปาหมาย ความ

พยายามท่ีตองใชในการบรรลุเปาหมาย การตระหนักวาเปาหมายท่ีตั้งไวเปนลําดับข้ันใดของ

เปาหมายตลอดชีวิตของบุคคลนั้น ความรูสึกผูกพันตอเปาหมายท่ีตั้งไว และความสําคัญของ

เปาหมาย 
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อารมณ ร้ิวอินทร (2548) กลาววา การกําหนดเปาหมายการเงินตองมีความชัดเจน 

(Specific) วัดคาได (Measurable) อยูในความรับผิดชอบของผูกําหนด (Accountable) สามารถทําได 

(Realistic) และกําหนดเวลาบรรลุเปาหมาย (Time) ซ่ึงเปนหลักท่ีเรียกอยางยอวา “SMART” ท้ังนี้ 

เปาหมายทางการเงินแบงออกเปน 2 แบบ คือ เปาหมายระยะส้ัน และเปาหมายระยะยาว เปาหมาย

เงินออมระยะส้ันสวนใหญเปนการออมไวสําหรับรายจายประเภทฟุมเฟอย (สุพพตา ปยะเกศิน, 

2546) เชน การทองเท่ียวพักผอนหยอนใจ การซ้ือเคร่ืองประดับ การตกแตงบาน (อารมณ ร้ิวอินทร, 

2548) สวนเปาหมายเงินออมระยะยาวมักมีวัตถุประสงคเพื่อการเกษียณอายุ เพื่อการศึกษาของ

ตนเองหรือของบุตร เพื่อการลงทุนในสินทรัพยตาง ๆ รวมถึงการลงทุนเพื่อทําอาชีพเสริม (สุพพตา 

ปยะเกศิน, 2546) 

การวิจัยคร้ังนี้ ศึกษาการตั้งเปาหมายการออมในอดีตท่ีเปนเปาหมายเงินออม การออมนี้อาจ

มีวัตถุประสงคจําเพาะหรือไมมีวัตถุประสงคจําเพาะก็ได ดังนั้น ผูวิจัยจึงใหความสําคัญกับการ

ตั้งเปาหมายการออม 

ในดานสาระของเปาหมาย ในสวนของความเขมของเปาหมายจะวัดจากความผูกพันกับ

เปาหมายและความต้ังใจท่ีจะออม 

 2.1.4  ทฤษฎีการออมทรัพยและการลงทุน 

 นักเศรษฐศาสตรสํานักคลาสสิค ไดอธิบายถึงทฤษฎีออมทรัพยและการลงทุน (อางถึงใน 

รัตนา สายคณิต , 2536) วาเงินทําหนาท่ีเปนเพียงส่ือกลางในการแลกเปล่ียนเทานั้น แสดงวาไมมี

การออมใดๆท้ังส้ิน เพราะเงินถูกใชจายจนหมด แตถามีการออมเกิดข้ึน ก็แสดงวาเงินจะทําหนาท่ี

เพิ่มข้ึนคือ ทําหนาท่ีเปน“ แหลงสะสมมูลคา”  ดวย และมองวาการออมข้ึนอยูกับอัตราดอกเบ้ีย โดย

จะมีความสัมพันธในเชิงบวกคือระดับเงินออมจะแปรผันตามระดับอัตราดอกเบ้ีย กลาวคือ ถาระดับ

อัตราดอกเบ้ียสูงข้ึนบุคคลหรือผูบริโภคก็จะยินดีหรือพอใจท่ีจะออมเงินเพิ่มมากข้ึนโดยลดการ

บริโภคลง ท้ังนี้เพื่อตองการไดรับดอกเบ้ียซ้ึงเปนผลตอบแทนจากการออมท่ีเพิ่มสูงข้ึน ดังนั้นอัตรา

ดอกเบ้ียท่ีสูงข้ึนจึงทําใหคนตองการออมเพ่ิมมากข้ึนและทําใหเงินออมเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงสามารถเขียน

ในรูปของฟงกช่ันการออมไดดังนี้ 
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S = f(R) 

S คือ ปริมาณเงินออมท้ังหมด (saving) 

R คือ อัตราดอกเบ้ีย (rate of interest) 

 โดยทฤษฎีการออมทรัพยและการลงทุนแสดงใหเห็นวา อัตราดอกเบ้ียมีผลตอการออม

ทรัพย คือปริมาณเงินออมจะมีความสัมพันธในเชิงแปรผันตามระดับอัตราดอกเบ้ีย 

2.1.5   การออมกับทฤษฎีการบริโภค 
เคนสไดอธิบายพฤติกรรมการบริโภควา โดยเฉล่ียแลวคนจะบริโภคเพ่ิมข้ึนเม่ือ

รายไดเพิ่มข้ึน แตไมมากเทากับการเพิ่มข้ึนของรายได ดังนั้นเม่ือรายไดสูงข้ึน จะทําใหชองวาง
ระหวางรายไดและการบริโภคมีมากข้ึนเนื่องจากครอบครัวมีปจจัยพื้นฐานสําหรับการดํารงชีวิต
เพียงพอแลว ซ่ึงในระยะส้ันเคนสไดกลาววา รายไดปจจุบันของผูบริโภคยังสงผลตอการตัดสินใจ
ตอการออม แตการออมอาจจะข้ึนอยูกับทฤษฎีการบริโภคท่ีมีความสัมพันธกับรายไดในรูปแบบ
ตางๆ ดังนี้ 

1.  ทฤษฎีการบริโภคท่ีสัมพนัธกับรายไดสมบูรณ (Absolute Income Theory of 

Consumption)   ของ John Maynard Keynes   

Keynes ไดอธิบายพฤตกรรมการบริโภควา โดยเฉล่ียแลวคนจะเพ่ิมการบริโภค

เม่ือมีรายไดเพ่ิมข้ึนแตการบริโภคจะไมมากเทากับการเพ่ิมของรายได หมายความวาเม่ือคนมีระดับ

ของรายไดสูงข้ึนจะทําใหชองวางระหวางรายไดกับการบริโภคมีมากข้ึน การออมจะเกิดข้ึนเม่ือ

บุคคลนั้นและครอบครัวมีส่ิงของเพื่อการอุปโภคและบริโภคเพียงพอ ดวยเหตุผลเชนนี้ เม่ือคนมี

รายไดเพิ่มข้ึนสัดสวนการออมก็จะสูงข้ึน 

2.  ทฤษฎีการบริโภคแบบรายไดเปรียบเทียบ (Relative Income Theory of  

Consumption) ของ James S. Duesenberry  

  Duesenberry  มีแนวคิดวา การบริโภคไมไดมีความสัมพันธกับระดับรายได

สมบูรณเทานั้น แตมีความสัมพันธกับรายไดเปรียบเทียบกับบุคคลอ่ืนดวย ผูบริโภคจะสนใจมอง

รายไดเปรียบเทียบกับบุคคลอ่ืนๆในสังคม จึงมีความพยายามรักษามาตรฐานการครองชีพของ

ตนเองใหไดใกลเคียงกับมาตรฐานโดยเฉล่ียของสังคม หรือเพื่อนบาน ขณะเดียวกันการบริโภคยัง
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ข้ึนอยูกับระดับการบริโภคในงวดกอนๆ โดยผูบริโภคพยายามจะรักษามาตรฐานการครองชีพของ

ตนเองใหสูงเทาท่ีเคยมีในชวงท่ีผานมา 

3.  ทฤษฎีการบริโภคท่ีสัมพนัธกับรายไดถาวร (Permanent Income Theory of 

Consumption) ของ Milton Friedman 

Friedman  มีแนวคิดวาเม่ือบุคคลมีรายไดท่ีเกิดข้ึนจริงและการบริโภคที่เกิดข้ึนจริง ซ้ึง

รายไดนั้นสามารถ แบงออกเปน 2 สวน เปนรายไดถาวรท่ีเกิดจากผลตอบแทนของทรัพยสินซ่ึง

รายไดสวนนี้สามารถไปใชจายเพื่ออุปโภคและบริโภคได โดยไมกระทบตอทรัพยสินท่ีสะสมไว 

สวนรายไดช่ัวคราวเปนรายไดท่ีเกิดข้ึนโดยมิไดคาดหมาย หรือ เกิดข้ึนช่ัวคร้ังช่ัวคราว ประกอบกับ

การใชจายเพื่อการบริโภค สามารถแบงออกเปน 2 สวนเชนกัน คือ การบริโภคถาวรจะเปนการ

บริโภคท่ีข้ึนอยูกับรายไดถาวร สวนการบริโภคชั่วคราวเปนการบริโภคท่ีไมสามารถทราบได

ลวงหนา 

4. ทฤษฎีการบริโภคตลอดวงจรชีวิต  (Life Cycle Theory of Consumption) ของ Franco 

Modigliani, Albert Ando และ Richard Brumberg  

Modigliani และคณะมีแนวคิดวาการตัดสินใจในการบริโภคของบุคคลคอนขางมีเสถียรภาพ

ตลอดวงจรชีวิต เม่ือเปรียบเทียบกับรายไดท่ีคาดวาจะไดรับตลอดชีวิต เพราะเช่ือวาการบริโภค

ไมไดข้ึนกับรายไดในขณะนั้นเทานั้น แตยังข้ึนอยูกับการคาดคะเนรายไดตลอดอายุขัยท้ังหมด คือ

ตั้งแตอดีต ปจจุบัน และอนาคตอีกดวย  บุคคลมักจะเก็บออมเงินไวขณะท่ีทํางานเพ่ือใหไดเงินออม

เพียงพอตอแผนการบริโภค ซ่ึงวางไวสําหรับตอนเกษียณอายุ  เม่ือบุคคลวางแผนจะบริโภคใน

ระดับท่ีคงตัวตลอดวงจรชีวิต ขณะท่ีรายไดตอปของบุคคลเม่ือมีอายุนอยมักจะมีอยูในระดับตํ่าและ

จะเพ่ิมข้ึนเม่ืออายุมากข้ึน ทําใหมีรายไดสูงสุดตอนกลางชีวิต จนกระท่ังเม่ือเขาสูวัยสูงอายุก็จะมี

รายไดลดลงอีกคร้ัง จึงทําใหการออมนั้นตํ่าในชวงปแรกท่ีเร่ิมงานและจะสูงข้ึนในปหลังๆ  เหตุผล

ท่ีนํามาอธิบายคือประสิทธิภาพในการผลิต โดยในตอนตนของชีวิตบุคคลจะมีประสิทธิภาพในการ

ผลิตตํ่าแลวจะคอย ๆสูงข้ึนในตอนกลางของชีวิต และกลับมีประสิทธิภาพในการผลิตตํ่าลงในตอน

ปลายชีวิต บุคคลที่เขาสูตลาดแรงงานซ่ึงคาดวารายไดของตนจะสูงข้ึนตลอดเวลานั้น มักมีความ

โนมเอียงในการบริโภคเฉล่ีย (APC: Average Propensity to Consume) มีคามากกวา 1   ในขณะท่ี 
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APC ของผูท่ีใกลเกษียณจะมีคานอยกวา 1  ซ่ึงพฤตกรรมนี้สอดคลองกับการศึกษาแบบภาคตัดขวาง

ท่ีพบวา บุคคลท่ีมีรายไดตามแนวโนมท่ีจะไมออม แตบุคคลท่ีมีรายไดสูงก็มีแนวโนมท่ีจะออม  

ดังนั้นจึงคาดวาความโนมเอียงในการบริโภคเฉล่ีย (APC)  จะคงตัวตลอดเวลา ถากําลังแรงงาน

ประกอบไปดวยสัดสวนของวัยหนุมสาว  วัยกลางคน และวัยชราเทาๆกัน 

2.1.6  มูลคาปจจุบัน 

 ในการแปลงมูลคาในอนาคตใหเปนมูลคาในปจจุบัน  นักเศรษฐศาสตรใชสูตรในการ

คํานวณ   

 1
t

t

V
PV

r



 

   PV  =  มูลคาปจจุบัน ( Present  value ) 

   Vt     =   มูลคาในปท่ี t 

    r    =    อัตราคิดลด  แสดงการลดคาของอนาคต  

    

เชน  ถามูลคาของปาปท่ี 5 (V5)   เทากับ 12  ลานบาท  อัตราคิดลด ( r )  เทากับ 0.1  

(หรือ 10%)  จะได     
 5

12
7.5

1 0.1
PV  


  ลานบาท    หมายความวามูลคาปา 12 ลานบาทในป

ท่ี 5  จะมีมูลคาปจจุบันเทากับ 7.5  ลานบาท   หากอัตราคิดลดเพิ่มข้ึน (ลดคาของอนาคตมากข้ึน)  

เปน 0.15 (หรือ 15%)  มูลคาปจจุบันของปาในปท่ี 5 จะเหลือเพียง    
 5

12
6

1 0.15
PV  


   ลาน

บาท   แตหากอัตราคิดลดเทากับ  0  (ปจจุบันและอนาคตมีความสําคัญเทากัน  มูลคาปจจุบันของ 12 

ลานบาทในปท่ี 5  ก็ยังคงเปน 12 ลานบาทเทาเดิม 

ถาปาธรรมชาติแหงนี้ใหผลประโยชนทุกป  ปละ 12  ลานบาทเปนเวลา 20 ป (รวมป

ปจจุบัน)  เราสามารถหาผลประโยชนรวมจากปาแหงนี้คิดเปนมูลคาปจจุบันไดจากสูตร 

         
19

0 191 2
0 1 2 19

0

......
1 1 1 1 1

t
t

t

V V VV V
TPV

r r r r r
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      เมื่อ  t = 0  คือปปจจุบันกําหนดให  r = 0.1 

 

 จะไดมูลคาปจจุบันของปารวมท้ังส้ิน  (TPV : total  Present  value) 

   

  
   2 19

12 12 12
12 ........

1.10 1.10 1.10
TPV       

                    =      110.42     ลานบาท 

       ในทํานองเดียวกัน  หากกิจกรรมนั้นมีท้ังตนทุนและผลประโยชน  เราสามารถ

คํานวณหามูลคาปจจุบันของผลประโยชนสุทธิได  ( NPV : Net  Present  Value )  ไดจากสูตร 

 0 1

T
t t

t
t

B C
NPV

r





  

เม่ือ  Bt และ Ct   คือประโยชนและตนทุนในปท่ี  t  ตามลําดับ 

t = 0  สําหรับปปจจุบัน  และ t =T    เม่ือ T  เปนปสุดทายของโครงการจะตัดสินใจ    

ดําเนินโครงการนี้ถา   NPV  0    
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สลากออมสิน 
สลากออมสิน เปนการออมทรัพยลักษณะพิเศษท่ีธนาคารออมสินใหบริการติดตอกันมา

กวา 60 ป มีลักษณะเดนท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะ ไมเพียงแตเปนการสรางความม่ันคงในอนาคต
ใหกับผูฝากเทานั้น แตยังสามารถทวีเงินออมของประชาชนท่ีมีโชคใหสูงข้ึน โดยผูฝากมีสิทธ์ิถูก
รางวัลตามท่ีธนาคารกําหนด  

สลากออมสินพิเศษ สลากออมสินไดออกจําหนายคร้ังแรก ในรูปแบบของ "สลากออม
สินสามัญ" โดยธนาคารออมสินไดออกใหบริการ รับฝากรวมทั้งส้ิน จํานวน 6 งวด ตั้งแต พ.ศ. 
2485 ถึง พ.ศ. 2490 ตอมาธนาคารไดทําการพัฒนาปรับปรุง โดยการออกจําหนาย "สลากออมสิน
พิเศษ" โดยเร่ิมใหบริการรับฝากสลากออมสินพิเศษ งวดที่ 1 เม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 2486 จนถึง
ปจจุบัน ซ่ึงตลอดระยะเวลา ธนาคารไดปรับปรุงเง่ือนไข เงินรางวัล ราคา และอายุของสลากออม
สินพิเศษ เพื่อใหเหมาะสมกับสภาวการณ  

สลากออมสิน Internet เปนการใหบริการรับฝากเงินสลากออมสินผานระบบ Internet ซ่ึง
ถือเปนชองทางใหมในการใหบริการของธนาคารฯ ท่ีตองการตอบสนองตอวิถีชีวิตของคนรุนใหม
โดยมุงเนนเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูท่ีประสงคจะฝากเงินแตไมมีเวลามาติดตอท่ีธนาคารฯ ให
สามารถฝากเงินได และยังสามารถเลือกเลขสลากท่ีชอบได หรือใหระบบจัดสรรเลขใหโดยไมถูก
จํากัดดวยเวลาอีกตอไป เปดใหบริการตลอด 24(คลังปญญาไทย, 2554 : ระบบออนไลน) 
 

2.2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
    วินัย ชมภู (2553) ไดศึกษาถึง การศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสลากออมสินพิเศษ 5 ป ของ

นักลงทุนในจังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคในการศึกษา 3 ขอ คือ 1. ศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ 5 ป ของนักลงทุนในจังหวัดเชียงใหม 2.ศึกษาพฤติกรรมการซ้ือ

สลากออมสินพิเศษ 5 ป ของนักลงทุนในจังหวัดเชียงใหม 3. ศึกษาผลตอบแทนของเงินฝากสลาก

ออมสิน พิเศษ 5 ป โดยศึกษาจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 ราย เลือกตัวอยางแบบกําหนดโควตา

กลุมละ 200 ราย 2 กลุม คือ กลุมท่ีซ้ือสลากออมสินพิเศษ 5 ป และกลุมท่ีไมซ้ือสลากออมสินพิเศษ  

5 ป โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม วิเคราะห ขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา  

ผลการศึกษา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอสาเหตุของการไมเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษ 5 ป ของ

ผูไมเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษ 5 ป ลําดับแรกคือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ไดแก ระยะเวลาการฝาก

นานเกินไป 5 ป จึงจะไดดอกเบ้ีย 7.50 บาทตอป ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือสลากออมสินพิเศษ 5 



19 
 

ปของกลุมตัวอยางท่ีซ้ือสลากออมสินพิเศษ 5 ป ลําดับแรก คือ ปจจัยดานการจัดจําหนาย ไดแก 

สามารถซ้ือไดท่ีธนาคารออมสิน ทุกสาขาท่ัวประเทศ ในการศึกษาลักษณะของนักลงทุนท่ีมีผลตอ

การตัดสินใจในการซ้ือสลากออมสินพิเศษ 5 ป พบวา มีเพียง 2 ปจจัย คือ อาชีพ และ รายได โดย

อาชีพท่ีมีรายไดประจําจะมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ 5 ป มากกวา ผูท่ีมีอาชีพท่ีมี

รายไดไมประจํา และผูมีรายไดตั้งแต 30,000 บาท ลงมาจะมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสลากออมสิน

พิเศษ 5 ป มากกวาผูท่ีมีรายไดมากกวา 30,000 บาท พฤติกรรมการซ้ือสลากออมสินพิเศษ 5 ปของ

กลุมตัวอยางพบวาวัตถุประสงคการเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษ 5 ป คือเพื่อเปนการออมเงิน และ

การเส่ียงโชคในสัดสวนท่ีใกลเคียงกันมูลคาของสลากออมสินพิเศษ 5 ป ท่ีซ้ือ 5,001-10,000 บาท มี

การซ้ือสลากออมสินพิเศษ 5 ป เองใหตนเองและตนเองจะมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือเอง  วิธีการ

ซ้ือสลากออมสินพิเศษ 5 ป ท่ีใชบริการมากท่ีสุด คือซ้ือดวยตนเองและแหลงขอมูลของสลากออม

สินพิเศษ 5 ป ท่ีไดรับมากท่ีสุด คือ พนักงานธนาคารออมสิน และ ส่ือโทรทัศนและวิทยุ สวนใหญ

ไมไดตั้งงบประมาณสําหรับการซ้ือสลากออมสิน และหากมีการวางแผนต้ังงบประมาณจะซ้ือสลาก

ออมสินมูลคาเฉล่ียประมาณ 50,000 บาทตอป  

วิชิต ชอบพานิช (2550)  ไดศึกษาถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษ งวดท่ี31 ของผูบริโภค โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสลากออมสินงวดท่ี 31 ของผูบริโภคในจังหวัด

นนทบุรี กลุมประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ลูกคาท่ีเคยซ้ือสลากออมสินพิเศษ งวดท่ี 31 ใน

จังหวัดนนทบุรี จํานวนท้ังสิน 300 คน กําหนดตัวอยางแบบโควตา การเก็บรวบรวมขอมูล

แบบสอบถามวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา และคาสถิติตางๆ ไดแก ความถ่ี คารอยละ และ

คาเฉล่ีย ผลการศึกษาในคร้ังนี้ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมาก ใหความสําคัญกับปจจัยดาน

ชองทางการใหบริการเปนอันดับแรกโดยเฉพาะการรับรางวัลสลากออมสินพิเศษ ไดท่ีธนาคารออม

สินทุกสาขาท่ัวประเทศ รองลงมาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัย สําหรับดาน

กระบวนการใหบริการในเร่ืองท่ีพนักงานสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับสลากออมสินพิเศษไดเปนอยาง

ดี การซ้ือสลากออมสินพิเศษสะดวกและรวดเร็วเปนตนและการใหความสําคัญเกี่ยวกับปจจัยดาน

กายภาพและรูปแบบการใหบริการนอยท่ีสุดจากงานวิจัยในสวนนี้ไดนํามาตรวัดดานปจจัยจํานวน7 
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ปจจัยมาใชเพื่อตองการเปรียบเทียบผลของแตละปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือสลากออมสินของกลุม

คาคาจากเขตของธนาคารท่ีแตกตางกันคือระหวางจังหวัดนนทบุรีกับจังหวัดเชียงใหม 

ธิตินันทน นิยมไทย และ คณะ (2551) ไดทําการศึกษาและการกําหนดกลยุทธเพื่อวาง

ตําแหนงทางการแขงขันของธนาคารออมสิน  เปนการศึกษาเพื่อใหทราบถึงโอกาสในการแขงขัน 

จุดแข็ง และจุดออนของธนาคารออมสิน  เนื่องจากกระแสโลกาภิวัฒนท่ีเปล่ียนไป จากธนาคารที่ทํา

ธุรกรรมเพียงการฝากหรือถอนเงินเทานั้น เปนการใหบริการท่ีครบวงจรดวยผลิตภัณฑหลากหลาย 

ซ่ึงผูทําการศึกษาไดทําการรวบรวมขอมูลจากเอกสารภายในและภายนอกธนาคาร และนําเสนอโดย

การพรรณนา ผลการศึกษาพบวา ธนาคารออมสินมีความสามารถในการแขงขันอยูในระดับต่ํา ไม

วาจะพิจารณาจากสวนแบง การตลาดท้ังดานเงินฝากและดานสินเช่ือ ภาพลักษณขององคกรใน

สายตาของผูใชบริการ ซ่ึงไมอาจสามารถแขงขันกับธนาคารพาณิชยท่ีทําการเปรียบเทียบท้ัง 4 

ธนาคารไดเลย ดังนั้นธนาคารออมสิน จึงตองมีการคิดกลยุทธทางการพัฒนาเทคโนโลยีของ

ธนาคารใหมีความทันสมัย คลองตัวในการ ดําเนินงานเพ่ือเปนการปูพื้นฐานของโครงสรางในการ

ทําธุรกรรมทางการเงินใหเขมแข็ง กอนท่ีจะปรับปรุงในเร่ืองอ่ืน ๆ ตอไปในอนาคตไดนําขอมูลจาก

งานวิจัยในสวนนี้นํามาสนับสนุนเพื่อช้ีใหเห็นถึงความสําคัญในการท่ีจะทําการศึกษาดานปจจัยที่มี

อิทธิตอการซ้ือสลากออมสินเพื่อนําผลที่ไดไปพัฒนาปรับปรุงเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน 

วาท่ีร.ต. วินัย รําพรรณ. (2546) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการธนาคารออมสิน : 

กรณีศึกษาสํานักงานใหญ การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการ

ธนาคารออมสิน : กรณีศึกษาสํานักงานใหญโดยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจ

ของผูใชบริการ ธนาคารออมสิน ตามองคประกอบของความพึงพอใจ 4 ดาน คือ ดานบุคลิกภาพ

การใหบริการของ พนักงาน ดานกระบวนการใหบริการ ดานสถานที่และสภาพแวดลอม ดาน

ประเภทท่ีใหบริการ และศึกษา เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชบริการ จําแนกตามปจจัยภูมิหลัง

ของลูกคาไดแก เพศ อายุระดับการศึกษา อาชีพ ระยะเวลาของการใชบริการ รายไดตอเดือน

ประเภทของบริการท่ีใช ผลการศึกษาเปรียบเทียบพบวา ผูใชบริการธนาคารออมสินสํานักงานใหญ

มีความ พึงพอใจอยูในระดับมากท้ัง 4 ดานคือ ดานบุคลิกภาพการใหบริการของพนักงาน ดาน

กระบวนการให บริการ ดานสถานท่ีและสภาพแวดลอม และดานประเภทท่ีใหบริการ  
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สวนผลการศึกษาเปรียบเทียบสภาพความพึงพอใจดานบุคลิกภาพการใหบริการของ

พนักงานพบ วา ดานกระบวนการใหบริการ ดานสถานท่ีและสภาพแวดลอม และดานประเภทท่ี

ใหบริการ ผูใชบริการที่จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ระยะเวลาของการใชบริการ 

รายไดตอเดือน ประเภทของบริการที่ใชพบวามีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ 0.05 อยาง ไรก็ตามผลการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธีของ Scheffe พบวาบางคู

ไมมีความแตกตางกัน จากงานวิจัยนี้นํามาเพ่ือศึกษาความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอ

ความพึงพอใจในการใชบริการธนาคารออมสิน 

อํานาจ ฤทธ์ิเดช(2549) การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสลากออม

สินพิเศษของลูกคาธนาคารออมสินสาขาติวานนท และศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยพื้นฐาน

สวนบุคคลกับพฤติกรรมการซ้ือสลากออมสินพิเศษของลูกคาธนาคารออมสินสาขาติวานนท กลุม

ตัวอยาง คือ ลูกคาท่ีซ้ือสลากออมสินพิเศษท่ีธนาคารออมสินสาขาติวานนท ในระหวางเดือน

มกราคม 2549  ถึงเดือนมิถุนายน 2549 จํานวน 225 ราย เคร่ืองมือท่ีใชเปนแบบสอบถามท่ีมีคาความ

เช่ือม่ัน 0.8766 สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูลปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล คือ สถิติเชิงพรรณนา เพื่อใช

บรรยายลักษณะขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง ทําการวิเคราะหโดยการแจกแจงความถ่ี และใชคา

รอยละ สําหรับการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล กับพฤติกรรมการซ้ือสลาก

ออมสินพิเศษของลูกคาธนาคารออมสินสาขาติวานนท วิเคราะหเชิงปริมาณ ทดสอบโดย chi-

square  

 ผลจากการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 31-40 ป 

สถานภาพโสดระดับการศึกษาต้ังแตปริญญาตรีข้ึนไป ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขายลูกคาซ้ือ

สลากออมสินพิเศษโดยรับรูจากการประชาสัมพันธของธนาคารผานส่ือตางๆ มีวัตถุประสงคในการ

ซ้ือสลากออมสินพิเศษเพ่ือการอมทรัพย บุคคลที่มีอิทธิพลตอการซ้ือสลากออมสินพิเศษมีอิทธิพล

ตอการซ้ือนอยลง การถูกรางวัลสลากออมสินมีผลตอการซ้ือเพิ่มข้ึน นิยมซ้ือท่ีสาขาใกลบาน มี

วิธีการซ้ือดวยตนเองและวิธีการชําระเงินเพื่อซ้ือสลากออมสินพิเศษท่ีตองการใหธนาคารออมสิน

นํามาใหบริการ คือการหักเงินจากบัตรเครดิตของสถาบันการเงินอ่ืน เม่ือทดสอบสมมติฐาน พบวา 

เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน และระยะเวลาการเปนลูกคา มี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือสลากออมสินพิเศษของลูกคาธนาคารออมสินสาขาติวานนท
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ตางกัน กลาวคือเพศมีความสัมพันธ กับโอกาสท่ีซ้ือสูงสุด อายุ อาชีพ และระยะเวลาการเปนลูกคามี

ความสัมพันธกับมูลคาท่ีซ้ือสูงสุด สําหรับสถานภาพ ระดับการศึกษา และรายไดเฉล่ียตอเดือนมี

ความสัมพันธกับเหตุผลในการซื้อสูงสุดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจากงานวิจัยนี้ประเด็นท่ีสนใจ

นํามาศึกษาคือเร่ืองของปจจัยสวนบุคคลในดานตางๆมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือสลากออมสินตางกัน

เพียงใด 

 


