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บทที่ 1
บทนา
ความสาคัญของการวิจัย
จากสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ทาให้สถาบันการเงินแต่ละแห่งต่างสร้างกลยุทธ์เพื่อดึงดูดลูกค้า
ให้ ม าใช้ บ ริ ก ารกั บ สถาบั น การเงิ น ของตนเอง ซึ่ ง ประเทศไทยมี ส ถาบั น การเงิ น ที่ เ ปิ ด ให้ บ ริ ก าร
ประชาชนทั่วไปเป็นจานวนมาก สถาบันการเงินแต่ละแห่งจาเป็นต้องมีการแข่งขันเพื่อสร้างความ
แตกต่างให้เหนือกว่าคู่แข่ง โดยทาการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการ เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด โดยธนาคารแต่ละแห่งได้นากลยุทธ์และนาเทคนิควิธีต่างๆ มาใช้
เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยนาหลักการตลาด การขาย และการบริการ มาใช้ในการ
บริหารจัดการโดยการปรับเปลี่ยนระบบการทางาน เพื่อสร้างความประทับใจ และสร้างแรงดึงดูดให้
ลูกค้ามาใช้บริการฝากเงินกับสถาบันการเงินของตนเอง
ธนาคารออมสินเป็นสถาบันการเงินของของรัฐที่ เติบโตเคียงคู่กับสังคมไทยและมีบ ทบาทต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่ง ที่ผ่านมาธนาคารออมสินได้เปลี่ยนแปลงปรับปรุงพัฒนาระบบ
การด าเนิ น งานการบริ ก ารภาพลั ก ษณ์ รู ป แบบการให้ บ ริ ก ารที่ ทั น สมั ย และครบวงจรมากยิ่ ง ขึ้ น
เพื่ อ รองรั บ การให้ บ ริ ก ารที่ ส อดคล้ อ งต่ อ ความต้ อ งการของลู ก ค้ า และเพื่ อ ปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ
การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ซึ่งผลิตภัณฑ์ของธนาคารออมสินมีทั้งหมด 5 ประเภท ได้แก่ เงินฝาก
ประจา เงินฝากประจาระยะยาว เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากเผื่อเรียก และเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ
โดยที่เงิน ฝากแต่ละประเภทจะให้ผลตอบแทนหรืออัตราการให้ ดอกเบี้ย ระยะเวลาการฝากเงินที่
แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการกาหนดอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินในแต่ละแห่ง แต่จะการอ้างอิงกับ
อัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศไทย จากผลการดาเนินในปี 2556 นั้น ธนาคารออมสินมีทรัพย์
รวมเป็น 2.18 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 215,000 ล้านบาทเงินฝากเพิ่มขึ้นกว่า 200,000
ล้านบาท ซึ่งธนาคารออมสินสาขาสองนั้นเป็นสาขาส่วนหนึ่งของธนาคาร จากข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การบริหารของธนาคารออมสิน (2557) มีจานวนเงินฝากรวมของธนาคารออมสินสาขาสอง อาเภอ
สอง จังหวัดแพร่ ดังตาราง 1
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ตาราง 1 แสดงข้อมูลจานวนเงินฝากรวมของธนาคารออมสินสาขาสอง อาเภอสอง จังหวัดแพร่
ปี
2552
2553
2554
2555
2556

จานวนเงินฝาก (ล้านบาท)
580.29
655.98
706.47
796.83
749.54

ซึ่งการระดมเงินออมของธนาคารจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับความอยู่รอดของระบบ
ธนาคารพาณิชย์ ดังนั้นในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันย่อมมีการแข่งขันการระดมเงินฝากของธนาคาร
จึ งมีค่ อนข้ างสู งในรู ป แบบหลากหลาย การจู งใจให้ ประชาชนหั นมาฝากเงิน กับธนาคารพาณิช ย์
ในเชิงนโยบายต้องอาศัยปัจจัยหลายประการมาประกอบกัน เพื่อจูงใจลูกค้าให้ตัดสินใจมาใช้บริการ
ฝากเงิน กับ ธนาคาร ปั จ จั ย เหล่ า นี้ ได้แ ก่ ความมั่นคงของธนาคาร ความมีชื่อเสี ยงภาพพจน์ของ
ธนาคารและผู้ บ ริ ห าร ท าให้ ธ นาคารพาณิ ช ย์ ต้ อ งพั ฒ นาตนเองให้ เ กิ ด ภาพความเชื่ อ มั่ น
ความประทับ ใจของลู กค้าที่มาใช้บริการ ความมั่นคงของสถาบันการเงิน จึง เป็นสาเหตุห นึ่งของ
การแข่งขันด้านการฝากเงินเพิ่มความรุนแรงในการแข่งขันหาเงินฝากของระบบสาขาธนาคารพาณิชย์
มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการระดมเงินฝากของธนาคารพาณิชย์หลาย
ประการ เช่น ชื่ อเสี ย ง ทาเลที่ตั้ งของสาขาธนาคาร จ านวนสาขาของธนาคารที่มีใ นพื้นที่ อัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝาก ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ฝากเงิน ลักษณะการให้บริการของธนาคาร เหล่านี้ เป็นต้น
ดังนั้นผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัย ส่วนประสมทางการตลาดที่ผลต่อพฤติกรรม
การเลือกใช้บริการเงินฝากของลูกค้าธนาคารออมสินสาขาสอง อาเภอสอง จังหวัดแพร่ และเพื่อทาให้
ทราบถึง ปัจ จั ยส่ ว นประสมทางการตลาดที่ผลต่อพฤติกรรมการเลื อกใช้บริการเงินฝากของลู กค้า
ธนาคารออมสินสาขาสอง ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจในแนวทางในการระดมเงินฝากภายในท้องถิ่น
และกาหนดเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดสาหรับธนาคารออมสินสาขาสอง และเพื่อให้ธนาคารได้นามา
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประเภทของเงินฝากให้เหมาะสม และตรงกับความต้องการของลูกค้า
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการใช้บริการเงินฝากของ
ลูกค้าธนาคารออมสินสาขาสอง อาเภอสอง จังหวัดแพร่
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2. เพื่อ ศึก ษาพฤติ กรรมการเลื อกใช้บ ริก ารเงิน ฝากของลู กค้ าธนาคารออมสิ น สาขาสอง
อาเภอสอง จังหวัดแพร่
สมมุติฐานของการวิจัย
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการเงินฝากของ
ลูกค้าธนาคารออมสินสาขาสอง อาเภอสอง จังหวัดแพร่
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผลการศึ กษาครั้ งนี้ เ ป็ น ประโยชน์ต่อ ธนาคารออมสิ น สาขาสอง อาเภอสอง จัง หวัด แพร่
สาหรับเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝากของธนาคารออมสินเพื่อให้ตรงกับ
ความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด
ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัย ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ
เงินฝากของลูกค้าธนาคารออมสินสาขาสอง อาเภอสอง จังหวัดแพร่ ประกอบด้วย ปัจจัยลักษณะ
ส่วนบุคคล พฤติกรรมในการเลือกใช้เงินฝากธนาคารออมสิน และปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการเงิน
ฝากของลูกค้าธนาคารออมสิน เป็นการศึกษาด้วยวิธีการศึกษาเชิงปริมาณ โดยทาการสารวจโดยใช้
แบบสอบถาม กลุ่มประชากร ได้แก่ ลูกค้าของธนาคารออมสินที่ใช้บริการเงินฝากกับธนาคารออมสิน
สาขาสอง อาเภอสอง จังหวัดแพร่ จานวน 9,604 คนการสุ่มกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบสะดวก
(Convenience Sampling) โดยเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 รายทาการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในช่วงระยะเวลา 4 เดือน ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน 2557
นิยามศัพท์เฉพาะ
พฤติกรรมบริโ ภค หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลแต่ล ะบุคคลในการค้นหา
การเลื อกซื้อ การใช้ การประเมิน ผล หรือการจัดการกับสินค้าและบริการ ซึ่งผู้ บริโ ภคคาดว่าจะ
สามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้
พฤติ ก รรมการใช้ บ ริ ก าร หมายถึ ง พฤติ ก รรมซึ่ ง บุ ค คลท าการค้ น หา ซื้ อ การใช้ ก าร
ประเมิน ผล และการใช้จ่ ายในผลิตภัณฑ์และบริการ ประกอบด้ว ย ระยะเวลาการเป็นลู กค้าของ
ธนาคารออมสิน ประเภทของเงินฝาก จานวนเงินฝากในปัจจุบัน วัตถุประสงค์ในการใช้บริการฝากเงิน
ความถี่ในการใช้บริการฝากเงิน การมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารอื่นๆ บริการที่ใช้ควบคู่ไปกับการฝาก
เงินกับธนาคารออมสิน และบุคคลที่เป็นผู้แนะนาให้เลือกใช้บริการฝากเงินกับธนาคารออมสิน เป็นต้น
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ระยะเวลาการเป็นลูกค้าของธนาคารออมสิน หมายถึง ระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี 11-15 ปี
16-20 ปี 21-25 ปี และมากกว่า 25 ปี
ประเภทเงินฝาก หมายถึง ประเภทเงินฝากที่มีอยู่ปัจจุบันกับธนาคารออมสิน เช่น บัญชีเงิน
ฝากประจา บัญชีเงินฝากประจาระยะยาว บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกหรือออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากแบบ
เผื่อเรียกพิเศษ เงินฝากกระแสรายวัน และสลากออมสิน
จานวนเงินฝากในปัจจุบัน หมายถึง จานวนเงินฝากที่มีอยู่ในธนาคารออมสิน ณ ปัจจุบัน
วัตถุประสงค์ในการใช้บริการฝากเงิน หมายถึง วัตถุประสงค์ในการใช้บริการฝากเงิน กับ
ธนาคารออมสินเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการดาเนินการ เพื่อเป็นบัญชีในการรับเงินเดือน/การหักบัญชี
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ และเพื่อการออมเงิน
ความถี่ในการใช้บริการฝากเงิน หมายถึง จานวนครั้งที่ใช้บริการธนาคารออมสิน 1-2 ครั้งต่อ
เดือน 3-4 ครั้งต่อเดือน 5-6 ครั้งต่อเดือน และ7 ครั้งขึ้นไป
การมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารอื่นๆ หมายถึง นอกจากการมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารออมสิน
แล้ว ยังมีเงินฝากกับธนาคารอื่นๆ หรือไม่
บริ การที่ใช้ควบคู่ไปกับ การฝากเงินกับธนาคารออมสิ น หมายถึง นอกจากการใช้บริการ
ฝากเงินกับธนาคารออมสินแล้ว มีการใช้บริการอื่นๆ หรือไม่ เช่น การกู้เงิน การโอนเงิน การใช้บริการ
บั ตรเครดิ ต การช าระค่าสาธารณูปโภคต่างๆ อิ นเตอร์เน็ ตแบงค์กิ้ง และการทาธุรกรรมการเงิ น
ต่างประเทศ
บุคคลที่เป็นผู้แนะนาให้เลือกใช้บริการฝากเงินกับธนาคารออมสิน หมายถึง กลุ่มคนหรือ
บุคคลที่เป็นผู้แนะนาให้เลือกใช้บริการฝากเงินกับธนาคารออมสิน เช่น ตนเอง บิดา มารดา คู่สมรส
บุตรหลาน ญาติพี่น้อง พนักงานธนาคาร
การฝากเงิน หมายถึง การนาเงินไปฝากไว้กับสถาบันการเงิน เพื่อเป็นการออมเงิน สามารถ
ถอนมาใช้ได้ ซึ่งสามารถฝากหรือถอนเมื่อไหร่ก็ได้
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ งิ น ฝาก หมายถึ ง ประเภทของเงิ น ฝากตามแต่ ล ะสถาบั น การเงิ น จะก าหนด
ซึ่ง บริ ก ารฝากเงิน ที่ มีค วามหลากหลาย เพื่อ ให้ ประชาชนเลื อ กใช้ บ ริก ารได้ ต ามความเหมาะสม
โดยประเภทของการฝากเงินที่ ธนาคารออมสินเปิดให้บริการ มีดังนี้ เงินฝากประจา เงินฝากประจา
ระยะยาว เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากเผื่อเรียก และเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ
เงินฝากกระแสรายวัน หมายถึง การฝากเงินเป็นบัญชีกระแสรายวันที่ให้ดอกเบี้ยเหมือนเงิน
ฝากเผื่อเรียกสามารถเบิกถอนเงินสด เงื่อนไขการถอนจะเช็คในการถอน ได้ทันทีทุกสาขาทั่วประเทศ
และไม่มีระยะเวลากาหนดในการฝากเงินซึ่งเหมาะสาหรับการนักธุรกิจ นักลงทุน
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เงินฝากประจา หมายถึง การออมเงินหรือ การฝากแบบมีระยะเวลาการให้อัตราดอกเบี้ย
สามารถถอนมาใช้ได้ แต่จ ะไม่ได้รั บดอกเบี้ยจากเงินที่ ตามที่กาหนดไว้ หรื ออาจจะมีค่าปรับตาม
ระเบียบของธนาคาร การฝากเงินฝากประจานี้ โดยทั่วไปมีลักษณะการฝากอยู่สองแบบคือ ฝากทั้ง
จานวนจนครบระยะเวลาและทยอยฝากจานวนเท่าๆกันจนครบระยะเวลา ซึ่งการคิดดอกเบี้ยของสอง
แบบนี้จะแตกต่างกัน ซึ่งการใช้บัญชีเงินฝากประเภทนี้ เหมาะสาหรับการออมเงิน และดอกเบี้ยของ
เงินฝากประจาจะสูงกว่าดอกเบี้ยของเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือเผื่อเรียก
เงินฝากประจาระยะยาว หมายถึง การออมเงินหรือการฝากแบบมีระยะเวลาการให้อัตรา
ดอกเบี้ย ซึ่งระยะเวลาจะนานกว่าฝากประจา สามารถถอนมาใช้ ได้ แต่จะไม่ได้รับดอกเบี้ยจากเงินที่
ตามที่กาหนดไว้ หรืออาจจะมีค่าปรับตามระเบียบของธนาคาร การฝากเงินฝากประจานี้ โดยทั่วไปมี
ลักษณะการฝากอยู่สองแบบคือ ฝากทั้งจานวนจนครบระยะเวลาและทยอยฝากจานวนเท่าๆ กัน
จนครบระยะเวลา ซึ่งการคิดดอกเบี้ยของสองแบบนี้จ ะแตกต่างกัน ซึ่งการใช้บัญชีเงินฝากประเภทนี้
เหมาะสาหรับการออมเงิน และดอกเบี้ยของเงินฝากประจาจะสูงกว่าดอกเบี้ยของเงินฝากประเภท
ออมทรัพย์หรือเผื่อเรียก
เงินฝากเผื่ อเรี ยกพิเศษ หมายถึง การออมเงินหรือการฝากแบบมีระยะเวลาการให้ อัตรา
ดอกเบี้ย สามารถถอนมาใช้ได้ แต่จะไม่ได้รับดอกเบี้ยจากเงินที่ตามที่กาหนดไว้ หรืออาจจะมีค่าปรับ
ตามระเบี ย บของธนาคาร การฝากเงิ นฝากประจานี้ โดยทั่ว ไปมีลั กษณะการฝากอยู่ส องแบบคื อ
ฝากทั้งจานวนจนครบระยะเวลาและทยอยฝากจานวนเท่าๆ กันจนครบระยะเวลา ซึ่งการคิดดอกเบี้ย
จะนับตั้งแต่วันที่ฝากจนถึงครบระยะเลาที่กาหนดฝาก จึงจะโอนเงินต้นที่ฝากและจานวนเงินดอกเบี้ย
ไปยั งบัญชีเงินฝากเผื่อเรีย กหรือออมทรัพย์ ซึ่งการใช้บัญชีเงินฝากประเภทนี้ เหมาะสาหรับการ
ออมเงิน และดอกเบี้ยของเงินฝากสูงประจาและไม่เสียภาษี
ปัจ จัย ส่ วนประสมการตลาดบริการ หมายถึง สิ่ งแวดล้ อมต่าง ๆ ที่ มี ผลต่อการเลื อกใช้
บริ ก ารเงิ น ฝากของลู ก ค้ า ธนาคารออมสิ น สาขาสอง อ าเภอสอง จั ง หวั ด แพร่ ประกอบด้ ว ย
ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ
ให้บริการ และด้านลักษณะทางกายภาพ
ปั จ จั ย ด้านผลิ ตภัณฑ์ และบริการ หมายถึง ประเภทเงินฝากของธนาคาร มีความ
หลากหลาย คื อ ทั้ง ระยะสั้ น ระยะกลาง และระยะยาว มี การบริการทางการเงิ นครบวงจร เช่ น
ฝาก ถอน โอน ชาระค่าสินค้า แลกเปลี่ยนเงินตรา ฯลฯ มีตู้ ATM บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วทั้ง
จังหวัด มีบริการตู้ฝากเงิน-ปรับสมุดเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า มีการรับประกันเงินฝากเต็ม
จานวน และธนาคารมีความมั่นคง น่าเชื่อถือ
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ปัจจัยด้านราคา หมายถึง การให้อัตราผลตอบแทนดอกเบี้ยในอัตราที่สูง มีการกาหนด
จ านวนเงิน ฝากขั้ น ต่าในอัตราที่เหมาะสม มีอัตราค่าธรรมในการฝากเงิ นข้ามจังหวัดที่เหมาะสม
มี อั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มในการโอนที่ เ หมาะสม และมี อั ต ราค่ า ธรรมการหั ก บั ญ ชี เ พื่ อ ช าระค่ า
สาธารณูปโภคเหมาะสม
ปัจจัยด้านสถานที่ หมายถึง ทาเลที่ตั้งธนาคารอยู่ใกล้ที่ทางาน/ที่พัก สะดวกต่อ
การติดต่อ มีที่จอดรถเพียงพอ และมีสาขาของธนาคารจานวนมากสามารถรองรับความต้องการใช้
บริการของลูกค้า
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด หมายถึง มีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
สม่าเสมอ และทันสมัย มีการแจกของขวัญ ของกานัลในโอกาสพิเศษในเทศกาลต่างๆ และมีพนักงาน
ของธนาคารออกไปพบลูกค้าอย่างสม่าเสมอ
ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ หมายถึง พนักงานมีความรู้และให้คาแนะนาในการใช้
บริการ พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและเต็มใจในการให้บริการ พนักงานมีการตอบสนองในการแก้ไข
ปัญหาที่รวดเร็ว และมีจานวนพนักงานให้บริการเพียงพอ
ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ หมายถึง ขั้นตอนในการใช้บริการการฝากเงินง่ายและ
สะดวก การให้บริการมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และมีการให้บริการลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน

