บทที่ 1
บทนำ
1.1 ปัญหำและควำมสำคัญของปัญหำ
ในปัจจุบนั การตัดสินใจนาเงินไปลงทุนในธุรกิจใดนั้นเป็ นเรื่ องที่มีความสาคัญสูง ผูล้ งทุน
ต้องมีการศึกษาความคุม้ ค่าของการลงทุนอย่างรอบคอบก่อนตัดสิ นใจการลงทุน โดยเฉพาะการนา
เงินที่มีอยูไ่ ปซื้อสลากออมสิ น พันธบัตร หลักทรัพย์ต่างๆ หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมต่างๆ โดย
วัตถุประสงค์ของการลงทุนทางการเงินนั้น เพื่อจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรู ปแบบของ
ดอกเบี้ย (Interest) เงิน ปั น ผล (Dividend) กาไรจากการซื้อขายหุ ้น (Capital Gain) และสิ ทธิ พิเศษ
อื่น ๆ กล่าวโดยสรุ ปก็คื อ มุ่งผลตอบแทนจากการใช้ทุน ในรู ปแบบของผลตอบแทนทางการเงิ น
(Monetary Return) นั่นเอง ดังนั้น สถาบัน การเงินหลายแห่ งในประเทศจึงมีการแข่งขันกันในการ
น าเสนอผลประโยชน์ ผลตอบแทนให้ก ับ ผูล้ งทุ น ไว้อย่างน่ าสนใจ ไม่ว่าจะเป็ นสลากออมสิ น
พันธบัตร และหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมต่างๆ ซึ่งส่ วนมากจะได้รับ ผลตอบแทนในรู ปของเงิน
ปันผลหรื อดอกเบี้ย โดยผูล้ งทุนจะได้รับผลตอบแทนเป็ นรายเดือน รายสามเดือน หรื อเป็ นรายปี ก็
ขึ้นอยูก่ บั หลักเกณฑ์ที่สถาบันการเงินนั้นๆ กาหนดไว้ (วิชิต, 2550)
ธุรกิจด้านเงินฝากประเภทสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิ นก็เป็ นอีกทางเลือกหนึ่ ง
ในการลงทุ นของผูล้ งทุนที่น่าสนใจโดยธนาคารออมสิ นได้จดั ให้มีการออกสลากออมสิ นพิเศษมา
ตั้งแต่ พ.ศ.2486ซึ่งการลงทุนออมเงินด้วยการซื้อสลากออมสินพิเศษเป็ นการลงทุนที่เงินลงทุนคงอยู่
และได้รับผลตอบแทนในรู ปดอกเบี้ยตามอัตราที่กาหนดในขณะเดียวกันผูล้ งทุนยังมีโอกาสได้รับ
รางวัลในการออก สลากออมสิ น พิเศษในแต่ ละเดื อนนานถึง 36 งวดด้ว ย ส่ งผลผลตอบแทนที่
แท้จริ งที่ได้รับจากการลงทุนซื้อสลากออมสิ นพิเศษจึงค่อนข้างสู ง โดยมีอตั ราดอกเบี้ยดังแสดงใน
ตารางที่ 1.1
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ตำรำงที่ 1.1 ดอกเบีย้ ครบอำยุและเงื่อนไขกำรถอนคืน

ระยะเวลำฝำก

ดอกเบีย้ (บำท/หน่ วย)

ถอนคืนได้ รับ (บำท/หน่ วย)

ไม่ได้ดอกเบี้ย

50

ฝากครบ 1 ปี ไม่ครบ 2 ปี

0.50

50.50

ฝากครบ 2 ปี ไม่ครบ 3 ปี

1.125

51.125

ฝากครบ 3 ปี

3.00

53.00

ฝากครบ 3 เดือน ไม่ครบ 1 ปี

ที่มา: ธนาคารออมสิน (2556)
สลากออมสินพิเศษเป็ นตราสารซึ่งธนาคารออมสินออกให้แก่ผฝู ้ าก ซึ่งธนาคารออมสิ นได้
เริ่ มให้บริ ก ารรั บฝากสลากออมสิ น พิ เศษมาตั้งแต่ ว นั ที่ 3 มิถุน ายน พ.ศ. 2486 เป็ นต้น มา โดย
ธนาคารได้ปรับปรุ งผลิตภัณฑ์สลากออมสินพิเศษมาเรื่ อยๆ มีการเพิ่มเงินรางวัล เพิ่มอัตราดอกเบี้ย
เมื่อสลากออมพิเศษครบกาหนดอายุ สลากออมสิ นพิเศษที่เปิ ดจาหน่ าย ในปั จ จุบนั เป็ นงวดที่ 61
เริ่ มจาหน่ ายตั้งแต่วนั ที่ 22 สิ งหาคม พ.ศ. 2556 กาหนดอายุสลากออมสิ นพิเศษ 3 ปี ราคาจาหน่ าย
หน่วยละ 50 บาท ปั จจุบนั นี้ธนาคารมีการออกรางวัลทุกวันที่ 16 ของเดือน มีเงินรางวัลดังแสดงใน
ตารางที่ 1.2
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ตำรำงที่ 1.2 เงินรำงวัล
รำงวัล

จำนวนครั้งที่หมุน

เงินรำงวัลละ

รางวัลที่ 1

3

10,000,000 บาท

รางวัลพิเศษ

1

1,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

1

100,000 บาท

รางวัลที่ 3

2

20,000 บาท

รางวัลที่ 4

5

10,000 บาท

รางวัลที่ 5

10

5,000 บาท

รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1
แต่ต่างงวดและหมวดอักษรรางวัลละ

10,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

2

400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

2

300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

2

150 บาท

ที่มา: ธนาคารออมสิน (2556)
ธนาคารออมสิ น ในเขตจังหวัดนครปฐม เป็ นเขตที่ มียอดการจ าหน่ ายสลากออมสิ นพิเศษ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยยอดการจาหน่ายสลากออมสินพิเศษในครึ่ งปี แรกของปี 2556 มีอตั ราสู งกว่า
ช่วงปี เดียวกันของปี 2555 มากกว่า 50% โดยมียอดการจาหน่ายให้กบั ลูกค้าเฉลี่ยเดือนละ 200 ราย มูลค่า
รวมกว่า 2 พันล้านบาท (ธนาคารออมสิน, 2556) ซึ่งคาดว่าเหตุผลที่ทาให้ยอดจาหน่ายสลากออมสิ น
พิเศษเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องนั้น อาจเกิดจากผลตอบแทนที่ได้จากการฝากเงินกับสลากออมสิ นพิเศษมี
อัตราที่ สูงขึ้น และการได้สิทธิ์ ร่ วมลุน้ รางวัลสลากออมสิ น พิเศษ แต่เหตุ ผลทั้ง 2 ข้อนี้ อาจไม่ใช่
เหตุผลที่ แท้จริ งของลูกค้าที่ เลือกน าเงิน มาลงทุ นกับธนาคารออมสิ น ในเขตจังหวัดนครปฐม ซึ่ ง
ลูกค้าอาจมีเหตุผลอื่นๆ ที่เป็ นปั จจัยสนับสนุนการตัดสิ นใจซื้อสลากออมสินพิเศษของธนาคารออม
สินของลูกค้าด้วย ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาว่าปัจจัยใดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสิน
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พิเศษของธนาคารออมสิน ในเขตจังหวัดนครปฐม เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปเป็ นแนวทางในการปรับปรุ ง
และพัฒ นาแผนการด าเนิ น งานและปั จ จัยทางการตลาด รวมถึงแผนกลยุทธ์ท างการตลาดของ
ธนาคารออมสินให้มีความเหมาะสม มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น และตรงกับความต้องการของลูกค้า
อย่างแท้จริ งด้วย

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจยั
1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าธนาคารออมสินในการเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ
2) เพือ่ ศึกษาความคิดเห็นของลูกค้าธนาคารออมสินที่มีต่อการลงทุนในสลากออมสินพิเศษ
3) เพื่อศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษของลูกค้าธนาคารออมสิน

1.3 สมมติฐำนกำรวิจยั
1) ลูกค้าที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการลงทุนในสลากออมสินพิเศษ
ของธนาคารออมสินแตกต่างกัน
2) ลูกค้าที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกัน
มีผลต่อปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสินแตกต่างกัน
3) ลูกค้าที่มีพฤติกรรมในการเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษด้านวัตถุประสงค์ ความถี่
งบประมาณ และช่วงเวลาที่แตกต่างกัน มีผลต่อปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษของ
ธนาคารออมสินแตกต่างกัน
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1.4 กรอบแนวคิดกำรวิจยั
รู ปที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจยั
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตำม

(Independent variables)
ปัจจัยส่ วนบุคคล ได้ แก่
1) เพศ
2) อายุ
3) ระดับการศึกษา
4) อาชีพ
5) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

(Dependent variables)
H1

ความคิดเห็นต่ อการลงทุนใน
สลากออมสิ นพิเศษ

H2
พฤติ กรรมในการเลื อ กซื้ อสลากออมสิ น
พิเศษ ได้ แก่

1) วัตถุประสงค์ใ นการซื้ อ สลากออมสิ น
พิเศษ
2) ความถี่ในการซื้ อสลากออมสิ นพิเศษ
3) งบประมาณในการซื้ อสลากออมสิ น
พิเศษต่อครั้ง
4) ช่ ว งเวลาที่ นิ ย มไปซื้ อสลากออมสิ น
พิเศษ

H3

ปัจจัยในการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสลากออม
สิ นพิเศษของลูกค้ าธนาคารออมสิ น ได้ แก่
1) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
2) ด้านราคา (Price)
3) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
4) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
5) ด้านบุคลากร (Personal)
6) ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical
Evidence and Presentation)
7) ด้านกระบวนการให้บริ การ (Process)
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1.5 ขอบเขตของกำรวิจยั และวิธีดำเนินกำรวิจยั
1.5.1 ขอบเขตของกำรวิจยั
ผูว้ ิจยั ได้กาหนดขอบเขตของการวิจยั ไว้ 3 ด้าน ดังนี้
1.5.1.1 ขอบเขตด้ ำนตัวแปร
ตัวแปรสาหรับการวิจยั ในครั้งนี้ ประกอบด้วย
1) ปัจจัยส่วนบุคคล ศึกษาเฉพาะ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน
2) พฤติกรรมในการเลือกซื้อสลากออมสิ นพิเศษ ศึกษาเฉพาะวัตถุประสงค์ในการ
ซื้อสลากออมสิ นพิเศษ ความถี่ในการซื้อสลากออมสิ นพิเศษ งบประมาณในการซื้ อสลากออมสิ น
พิเศษต่อครั้ง และช่วงเวลาที่นิยมไปซื้อสลากออมสินพิเศษ
3) ความคิดเห็นต่อการลงทุนในสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน ศึกษาจาก
แนวคิด เกี่ ยวกับการลงทุน ของสถาบันพัฒนาความรู ้ต ลาดทุน (2554) และชัวร์ แทค แอคเคาน์ติ้ ง
(2554)
4) ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษของลูกค้าธนาคารออมสิน ซึ่ง
ประยุกต์มาจากแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริ การของศิริวรรณ เสรี รัตน์
และคณะ (2546, หน้า 130-141) แบ่งเป็ น 7 ด้าน ได้แก่
1) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
2) ด้านราคา (Price)
3) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
4) ด้านการส่งเสริ มการตลาด (Promotion)
5) ด้านบุคลากร (Personal)
6) ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation)
7) ด้านกระบวนการให้บริ การ (Process)

7

1.5.1.2 ขอบเขตด้ ำนประชำกร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ประชาชนที่ใช้บริ การต่างๆ ของธนาคารออม
สินในเขตจังหวัดนครปฐม 2 เขต จานวน 13 สาขา แบ่งเป็ นเขตนครปฐม 1 ได้แก่ สาขานครปฐม
สาขาสนามจันทร์ สาขากาแพงแสน สาขาบางเลน สาขาดอนตูม และสาขาโฮมโปร เขตนครปฐม 2
ได้แก่ สาขาสามพราน สาขาอ้อมใหญ่ สาขานครชัยศรี สาขาบิ๊กซีออ้ มใหญ่ สาขาพุทธมณฑล สาขา
พุทธมณฑลสาย 4 และสาขาดอนหวาย ซึ่ งมีประชาชนที่ ใช้บริ ก ารรวมทุ ก สาขาประมาณ 3,100
คนต่อวัน (ธนาคารออมสินในเขตจังหวัดนครปฐม; 2557)
1.5.1.3 กลุ่มตัวอย่ำง
จากจ านวนผูใ้ ช้บริ การของธนาคารออมสิ น ในเขตจังหวัด นครปฐมจ านวน 13
สาขา มีผูใ้ ช้บริ การรวมโดยประมาณ 3,100 คนต่อวัน (ธนาคารออมสิ นในเขตจังหวัด นครปฐม,
2557) เนื่ องจากตัวเลขผูใ้ ช้บริ การในแต่ละสาขาและแต่ละวันมีจานวนไม่เท่ ากัน ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงทา
การเก็บตัวอย่างประชากรสาหรับการวิจยั ในครั้งนี้เท่ากับ 400 ตัวอย่าง
1.5.2 วิธีดำเนินกำรวิจยั
การวิจยั เรื่ อง ปั จจัย ในการตัดสิ นใจซื้อสลากออมสิ น พิเศษของธนาคารออมสิ น
พิเศษในเขตจังหวัด นครปฐม มีว ตั ถุประสงค์เพื่ อศึก ษาความคิ ด เห็ น และพฤติ ก รรมของลูก ค้า
ธนาคารออมสินในการเลือกซื้อสลากออมสิ นพิเศษ และปั จจัยในการตัดสิ นใจเลือกซื้อสลากออม
สินพิเศษของลูกค้าธนาคารออมสิ น รวมถึงข้อเสนอแนะในการให้บริ การแก่ลูกค้าในการซื้อสลาก
ออมสินพิเศษ ซึ่งผูว้ ิจยั ได้กาหนดวิธีการดาเนินงานวิจยั ไว้ ดังนี้
1) ประเภทของการวิจยั เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) มีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสารวจ (Survey Method)
2) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ลูกค้าที่ซ้ือ
สลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิ นในเขตจังหวัดนครปฐม กลุ่มตัวอย่างสาหรับการวิจยั ครั้งนี้
เท่ากับ 400 คน มีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีจบั ฉลาก
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3) เครื่ องมือและการสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในงานวิจยั คือ แบบสอบถาม ผูว้ ิจยั ได้
แจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 ชุด ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาคิดเป็ นร้อยละ 100
4) การเก็บรวบรวมข้อมูล
5) การวิเคราะห์ขอ้ มูล ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็ จรู ป SPSS for Windows
โดยใช้ ส ถิ ติ เชิ งพ รรณ น า (Descriptive Statistics) ด้ ว ยสถิ ติ ค่ าความ ถี่ (Frequency) ร้ อ ยละ
(Percentage) ค่ าเฉลี่ ย (Mean) และค่ าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบ
สมมุติฐานใช้การวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Analysis) ด้วยสถิติที (t-test) สาหรับการ
เปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ยของ ตัวแปรระหว่าง 2 กลุ่ม และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (Oneway ANOVA) สาหรับ เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่ม และการเปรี ยบเทียบความ
แตกต่างเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธี Scheff’s Test ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05

1.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
1) พิจารณาผลศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าธนาคารออมสินในการเลือกซื้อสลากออมสิน
พิเศษจากแบบสอบถามนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติดว้ ยโปรแกรม SPSS for Windows
2) พิจารณาผลการศึกษาความคิดเห็นของลูกค้าธนาคารออมสินที่มีต่อการลงทุนในสลาก
ออมสิ น พิ เศษจากแบบสอบถาม ใช้มาตราวัด แบบมาตรประมาณค่ า (Range Scale) 5 ระดับ คื อ
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด จากนั้นนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติดว้ ยโปรแกรม SPSS for
Windows
3) พิจารณาผลการศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษของลูกค้า
ธนาคารออมสิ น จากแบบสอบถามใช้มาตราวัด แบบมาตรประมาณค่ า (Range Scale) 5 ระดับ คื อ
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด จากนั้นนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติดว้ ยโปรแกรม SPSS for
Windows
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1.7 ระยะเวลำในกำรศึกษำวิจยั
ระยะเวลาในการวิจ ัยครั้งนี้ ตั้งแต่ เดื อนพฤศจิ กายน พ.ศ 2556 ถึงเดือนพฤษภาคม 2557
โดยมี รายละเอียด ดังนี้
Action Plan
ขั้นตอน

ธันวำคม
1

นาเสนอหัวข้อ
การศึกษา
จัดทาข้อมูลส่ วนที่ 1
นาส่ งข้อมูลส่ วนที่ 1
ปรับแก ้ข้อมูลส่ วนที่ 1
เก็บข้อมูลส่ วนที่ 2
รวบรวม จัดทาข้อมูล
ส่ วนที่ 2 และนาส่ ง
ปรับแก ้ข้อมูลส่ วนที่ 2
รวบรวม จัดทาข้อมูล
ส่ วนที่ 3 และนาส่ ง
ปรับแก ้ข้อมูลส่ วนที่ 3
รวบรวม จัดทาข้อมูล
ส่ วนที่ 4 และนาส่ ง
ปรับแก ้ข้อมูลส่ วนที่ 4
รวบรวม จัดทาข้อมูล
ส่ วนที่ 5 และนาส่ ง
ปรับแก ้ข้อมูลส่ วนที่ 5
ตรวจสอบรู ปแบบและ
โครงสร้าง
จัดทารู ปเล่มฉบับ
สมบูรณ์

2

3

มกรำคม
4

1

2

3

กุมภำพันธ์
4

1

2

3

มีนำคม
4

1

2

3

เมษำยน
4

1

2

3

พฤษภำคม
4

1

2

3

4
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1.8 ประโยชน์ ที่คำดว่ำจะได้ รับ
1. ข้อมูลที่ได้จากการวิจยั ในครั้งนี้ สามารถนาไปเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งและพัฒนา
แผนการดาเนินงานและปัจจัยทางการตลาดของสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสินให้มีความ
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของลูกค้ามากยิง่ ขึ้น
2. ข้อมูลที่ ได้จากการวิจ ัยในครั้ งนี้ สามารถน าไปใช้เป็ นแนวทางการก าหนดกลยุทธ์และ
แผนงานทางการตลาดในการจัด จาหน่ ายสลากออมสิ นพิเศษของธนาคารออมสิ น เพื่อขยายกลุ่ม
ลูกค้าเพิ่มมากขึ้น

1.9 นิยำมศัพท์
สลำกออมสิ นพิเศษ หมายถึง หนังสื อตราสารซึ่งธนาคารออมสิ นออกให้แก่ผฝู ้ ากเงิน ซึ่ ง
เป็ นสลากออมสิ น พิเศษ งวดที่ 61 มีราคาขายหน่ วยละ 50 บาท อายุสลาก 3 ปี โดยมีขอ้ สัญญาว่ า
เมื่อถูก รางวัลธนาคารจะจ่ ายเงิน ให้แก่ ผฝู ้ ากตามจ านวนเงิน ที่ ก าหนด และเมื่อครบก าหนดเวลา
ธนาคารจะจ่ายเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย ให้แก่ผฝู ้ ากตามจานวนที่กาหนดไว้
ธนำคำร หมายถึง ธนาคารออมสิน ในเขตจังหวัดนครปฐม
ลูกค้ำ หมายถึง ประชาชนที่เข้ามาซื้อสลากออมสิ นพิเศษของธนาคารออมสิน ในเขตจังหวัด
นครปฐม
ควำมคิดเห็นต่อกำรลงทุนในสลำกออมสินพิเศษ หมายถึง แนวความคิดของลูกค้าซึ่งเกิดจาก
การศึกษาข้อมูล การคิด วิเคราะห์ก่อนตัดสินใจการลงทุนในสลากออมสินพิเศษ
พฤติก รรมในกำรเลื อ กซื้ อ สลำกออมสิ น พิเศษ หมายถึง การแสดงออกของลูกค้าในการ
ตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน ในเขตจังหวัดนครปฐม
กำรตัดสิ นใจเลือกซื้ อ สลำกออมสิ นพิเศษ หมายถึง กระบวนการคิด วิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆ
ก่ อนที่ ลูก ค้าจะแสดงพฤติ ก รรมการซื้ อสลากออมสิ น พิเศษของธนาคารออมสิ น ในเขตจังหวัด
นครปฐม

