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--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษาในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุที่มีผลกระทบต่อปริ มาณเงินฝากของธนาคารออมสิ น
เพื่อศึกษาแนวทางในการแก้ไขปั ญหาการระดมเงินฝากของธนาคารออมสิ น โดยนาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
(Marketing Mix : 7P’s) มาศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ ข้อมูลที่ใช้ศึกษาเป็ นข้อมูล
ปฐมภูมิ จากการใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 ชุด และการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างจากหัวหน้า
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับข้อมูลทุติยภูมิ ประเภทอนุกรมเวลา รายเดือน จากข้อมูลปริ มาณเงินเงินฝากของธนาคารออมสิ น
ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2557 - ธันวาคม พ.ศ. 2561 เป็ นจานวน 60 เดือน
ผลการศึกษาพบว่า ปริ มาณเงิ นฝากเผื่อเรี ยกพิ เศษ และเงิ นฝากประจาลดลง เนื่ อ งจากมีการครบกาหนด
ระยะเวลาในการฝากเงิ น และลู ก ค้าไม่ได้นาเงิ นมาฝากกับเงิ นฝากประเภทดังกล่ าวอย่างต่อ เนื่ อ ง จากการที่ไม่มี
ตูเ้ อทีเอ็มและตูฝ้ ากเงิน-ปรับสมุด ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ไม่มีกิจกรรมส่ งเสริ มการขายที่น่าสนใจ บวกกับอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2557-2561 ที่ไม่ได้เพิ่มขึ้น ประกอบกับในปั จจุบนั ลูกค้ามีทางเลือกในการลงทุนที่มากขึ้น
ผูล้ งทุนจึงเลือกที่จะลงทุนกับสถาบันการเงินที่ให้อตั ราดอกเบี้ยที่สูงกว่า ดังนั้น ธนาคารออมสิ นจึงต้องหาแนวทาง
ในการเพิ่มปริ มาณเงินฝากโดยการเลือกจัดทาสื่ อประชาสัมพันธ์ เรื่ อง พรบ.ธนาคารออมสิ น มาตรา 21 หมวดความมัน่ คง
และหลักประกัน ระบุว่า “รัฐบาลจะค้ าประกันเงินฝากของธนาคารออมสิ น 100%” เพื่อเป็ นการสร้างความเชื่อมัน่
ให้กบั ประชาชนผูฝ้ ากเงิน และทาให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจในการนาเงินมาฝากไว้กบั ธนาคารโดยหมดความกังวล
เรื่ องการสู ญหายไปได้ และผูล้ งทุนไม่ต้องแบกรับความเสี่ ยงในการนาเงินมาลงทุนในธนาคารออมสิ น ซึ่ งการจัดทา
สื่ อประชาสัมพันธ์เป็ นการส่ งเสริ มการตลาดที่มีบทบาทสาคัญสาหรับการทาการตลาด เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า
และทาให้ลูกค้ามีทางเลือกในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริ การมากยิ่งขึ้น ซึ่ งจะมีการจัดทาแผนการจัดทาสื่ อประชาสัมพันธ์
และขอความเห็นชอบและอนุ มตั ิจากคณะกรรมการ เพื่อจัดทารายละเอียดในการจัดจ้างและขออนุ มตั ิจดั จ้างบริ ษัทให้
ดาเนินการตามแผน พร้อมทั้งติดตามผลการดาเนินงานและประเมินผลดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
คาสาคัญ: ปริ มาณเงินฝาก, ธนาคารออมสิ น
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ABSTRACT
The purpose of this study to examine the causes that affect the amount of deposits of the Government
Savings Bank. In order to study the guidelines for solving the problem of raising the deposit of the Government
Savings Bank. The factors used are marketing mix (7P’s) to study and analyze data with statistic software programs.
The data used in this study is primary data by questionnaires from a sample of 400 sets and semi-structured interviews
from the head of the relevant department and secondary data which is the monthly time series data, the amount of
money deposits of the Government Savings Bank since January 2014 - December 2018 total amount 60 months.
According to the result of study, the amount of Special Savings Deposit and Fixed Deposit decreased due to
the maturity of the deposit period and customers do not continually deposit money with such types of deposits due to
no ATMs and ADMs - adjust the book that covers all areas, the lack of interesting promotional activities. The interest
rate of deposits since the year 2014-2018 that has not increased. In addition at present, customers have more
investment options and investors choose to invest with financial institutions that provide higher interest rates.
Therefore, the Government Savings Bank must find ways to increase the amount of deposits by choosing to publish
media about the Government Savings Bank Act, Section 2 1 , Security and Security Section. Identified
"The Government will guarantee 100% of the savings deposit of the Government Savings Bank" In order to create
confidence for depositors and causing people to trust in bringing money to deposit with the bank without having to
worry about loss and investors do not have to bear the risk of investing money in the GSB. The public relations media
is a marketing promotion that plays an important role in marketing. To meet the needs of customers and make
customers have more choices in using products and services. And create a plan to create public relations media and
request approval and approval from the board of directors to prepare the details of the employment and request for
approval to hire the company to implement the plan, Along with monitoring the operation results and evaluating the
results continuously.
Keywords: Deposit, Government Savings Bank
1. บทนา
จากพันธกิจของธนาคาร “ส่ งเสริ มการออมและสร้างวินยั ทางการเงิน สนับสนุ นการลงทุนและการพัฒนาประเทศ
ส่ งเสริ มและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและวิส าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อ มให้มีศกั ยภาพอย่างยัง่ ยืน” จึงทาให้
ธนาคารออมสิ นเป็ นฟันเฟื องที่สาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจการเงินของประเทศ ในฐานะที่เป็ นแหล่งเงินทุนขนาดใหญ่
ของภาครัฐ ด้วยเหตุน้ ี ทาให้ธนาคารจาเป็ นต้องให้ความสาคัญกับปริ มาณเงินฝากซึ่งถือเป็ นแหล่งเงินทุนขนาดใหญ่
ของธนาคาร เพื่อรองรับการดาเนิ นกิจกรรมต่าง ๆ ของธนาคาร ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องของการตอบสนองต่อนโยบายของภาครัฐ
หรื อการปล่อยสิ นเชื่อให้กบั ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ เป็ นต้น จากข้อมูลปริ มาณเงินฝากของธนาคารออมสิ นในช่วง 5 ปี
ที่ผา่ นมา พบว่ามีอตั ราการเติบโต (Growth) ที่ลดลง และจากข้อมูลงบการเงินปี 2561 จะเห็นว่า อัตราการเติบโตเงิ นฝาก
เพิ่มขึ้นในสัดส่ วนที่น้อยกว่าอัตราการเติบโตเงินให้สินเชื่อ โดยเท่ากับ 1.91% เทียบกับ 4.85% แสดงถึงสภาพคล่อง
ของธนาคารที่ปรับตัวด้อยลง เนื่องจากธนาคารมีการปล่อยสิ นเชื่อเพิ่มมากขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ในขณะที่
เงินฝากส่ วนใหญ่เป็ นเงินฝากออมทรั พย์ (เผื่อเรี ยก) และเงินฝากเผื่อเรี ยกพิเศษที่ทยอยครบก าหนด ซึ่ งธนาคารได้
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มุ่งเน้นปรับโครงสร้ างเงินฝากเพื่อการบริ หารจัดการต้นทุน จึงทาให้ไม่มีการแข่งขันระดมเงิ นฝากมากนัก ดังนั้น
ธนาคารต้องรักษาระดับเงินฝากให้สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้ นของสิ นเชื่อ เพื่อไม่ให้ธนาคารประสบปั ญหาการขาด
สภาพคล่อง ประกอบกับสัดส่ วนเงินให้สินเชื่อ ต่อเงินฝากของธนาคารออมสิ นในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 –
ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น แสดงให้เห็ นถึง สภาพคล่องของธนาคารมีแนวโน้มที่จะลดลง เนื่ องจาก
สัดส่ วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก สะท้อนให้เห็ นถึงความสามารถในการปล่อยสิ นเชื่อของธนาคาร ถ้าสัดส่ วนมีค่า
มากกว่า 1 แสดงว่ามีก ารปล่ อ ยสิ นเชื่อ มากกว่าการรั บ ฝากเงิ น ธนาคารก็จ ะมีรายได้เ พิ่ม ขึ้ น แต่ ท างตรงกันข้าม
ถ้าสัดส่ วนมีค่าน้อยกว่า 1 แสดงว่าธนาคารมีก ารปล่อยสิ นเชื่อ น้อยกว่าเงิ นฝาก ธนาคารจะมีรายได้น้อย ลง เพราะ
ธนาคารต้องแบกรับต้นทุนดอกเบี้ยเงินฝากที่ไม่ได้นาไปหาประโยชน์ตอบแทน ยิ่งถ้าสัดส่ วนนี้ มีค่าสู งมาก ๆ หรื อ
เพิ่มขึ้ น จะแสดงถึ งสภาพคล่ อ งของธนาคารที่มีระดับลดลง
วัตถุประสงค์การวิจยั
1. เพื่อศึกษาสาเหตุที่มีผลกระทบต่อปริ มาณเงินฝากของธนาคารออมสิ น
2. เพื่อศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการระดมเงินฝากของธนาคารออมสิ นต่อไป
2. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ทฤษฎีอตั ราดอกเบี้ยของสานักคลาสสิ ค (ดร.เพลินพิศ สัตย์สงวน, 2554: 136-138)
ตามทฤษฎีอตั ราดอกเบี้ยของสานักคลาสสิ ค อธิบายว่า อัตราดอกเบี้ยมีบทบาทสาคัญต่อการตัดสิ นใจและ
การเลือกบริ โภคหรื อเลือกที่จะเก็บออมเงินสาหรับใช้ในอนาคต ซี่งปัจจุบนั บุคคลพอใจที่จะบริ โภคมากกว่าการบริ โภค
ในอนาคต ดังนั้น การที่จะทาให้ผบู ้ ริ โภคลดลงและมีผอู ้ อมมากขึ้น ต้องเพิ่มอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้น ซึ่ งถือว่าการจ่าย
ดอกเบี้ยนั้น เป็ นการให้รางวัลต่อการรอคอย
ทฤษฎีความพึงพอใจในสภาพคล่องของจอห์น เมย์นาร์ด เคนส์ (กฤษฎา สังขมณี , 2550: 96-98)
ตามแนวคิดทฤษฎีของจอห์น เมย์นาร์ ด เคนส์ อธิ บายว่า อัตราดอกเบี้ยดุลยภาพในตลาดถูกกาหนดขึ้น
จากเส้นอุปสงค์ที่ตอ้ งการถือเงิน ตัดกับเส้นอุปทานของเงิน ด้านความต้องการถือเงินนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็ น 3
ประเภท คือ 1) ความต้องการถือเงินเพื่อจับจ่ายใช้สอย เกิดขึ้นจากบุคคลทัว่ ไปในสังคมต่างก็มีความจาเป็ นที่จะถือเงิน
เพื่อ เก็บไว้ใช้สอยในชีวิตประจาวัน รวมถึงการถือเงิน เพื่อ ดาเนิ นธุรกิจ ในแต่ละวัน ดังนั้น ปั จ จัยที่เ ป็ นตัวกาหนด
ความต้อ งการถื อ เงิ น ที่ส าคัญ คื อ รายได้ เมื่อ รายได้เ พิ่มสู งขึ้ น ความต้อ งการถื อ เงิ นก็ยิ่งเพิ่ มสู ง ขึ้ น ด้ว ยเช่ น กัน
นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยระดับที่สูงมาก ๆ อาจส่ งผลกระทบให้การถือเงินเพื่อจับจ่ายใช้สอยนี้มีลกั ษณะความสัมพันธ์
ที่ตรงกันข้ามกัน 2) ความต้องการถือเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉิ น เกิดขึ้นจากความจาเป็ นของสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด ซึ่งเป็ น
ความไม่แน่ นอนของรายจ่ายในอนาคตที่มีค วามจาเป็ นที่ตอ้ งการถือเงินขณะนั้น สาหรับบุคคลที่ถือสิ นทรัพย์อื่น
อาจไม่มีความคล่องตัวที่จะสามารถใช้เงินได้ในทันที เมื่อเทียบกับการที่มีเงินสดอยู่ในมือ เพราะเงินสดนั้นมีสภาพคล่อง
ที่สูงกว่า ดังนั้น รายได้จึงมีความสัมพันธ์โดยตรง และอัตราดอกเบี้ย มีความสัมพันธ์ตรงกันข้ามกัน 3) ความต้องการ
ถือเงินไว้เพื่อเก็งกาไร เป็ นการกักตุนเงินไว้เฉย ๆ หรื อเป็ นผูท้ ี่ตอ้ งการแสวงหากาไรจากการซื้ อขายหลักทรัพย์ทาง
การเงิน เนื่องมาจากความไม่แน่ นอนเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ซึ่งเป็ นเงื่อนไขจาเป็ นของการถือเงินประเภทนี้
โดยความต้องการถือเงินเพื่อการเก็งกาไรนั้น มีความสัมพันธ์ตรงกันข้ามกับอัตราดอกเบี้ย ถ้าอัตราดอกเบี้ยเพิ่มสู งขึ้น
บุคคลจะถือเงินเพื่อการเก็งกาไรจะลดลง แต่ถา้ อัตราดอกเบี้ยลดลง บุคคลจะถือเงินเพื่อการเก็งกาไรจะสู งขึ้น
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ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2546: 437-439)
แนวคิ ดทฤษฎี ส่ว นประสมทางการตลาดสาหรั บธุ รกิ จบริ การ ได้อ ธิ บายถึง แนวคิ ดที่เ กี่ ยวข้องกับธุ รกิจ
ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารซึ่ ง จะได้ส่ ว นประสมการตลาด (Marketing Mix : 7P’s) ในการกาหนดกลยุท ธ์ ท างการตลาด
ซึ่ งประกอบด้วย 1) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็ นสิ่ งซึ่ งสนองความจาเป็ นและความต้องการของมนุ ษย์ได้คือ สิ่ งที่
ผูข้ ายต้องมอบให้แก่ลูกค้า และลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ 2) ด้านราคา (Price) คือ
คุ ณ ค่ า ของผลิ ตภัณ ฑ์ใ นรู ป ตัว เงิน และเป็ นต้น ทุน ของลูก ค้า โดยลู ก ค้า จะเปรี ย บเทียบระหว่างคุ ณ ค่ า กับราคา
หากผลิตภัณฑ์มีคุณค่าสู งกว่าราคาเขาจะตัดสิ นใจซื้อ 3) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) เป็ นช่องทางการจาหน่าย
สิ นค้าหรื อบริ การ รวมถึงวิธีการที่จะนาสิ นค้าหรื อบริ การนั้นจากองค์กรไปยังผูบ้ ริ โภค เพื่อให้ทนั ต่อความต้องการ
4) ด้านส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็ นเครื่ องมือที่เป็ นหัวใจสาคัญในการสื่ อสารทางการตลาด เพื่อสร้างความจู งใจ
ความรู ้สึก ความต้องการ และความพึงพอใจในสิ นค้าและบริ การ โดยจะประกอบด้วย 5 เครื่ องมือหลัก คือ การโฆษณา
การขายโดยพนักงานขาย การส่ งเสริ มการขาย การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ และการตลาดทางตรง 5) ด้านบุคคล
(People) ถือว่ามีความสาคัญต่อธุ รกิจบริ การเป็ นอย่างมาก เนื่ องจากธุ รกิจบริ การต้องอาศัยคนเป็ นเครื่ องมือ ในการ
ทางาน 6) ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) เป็ นนาเสนอให้ลูกค้า
ได้เห็นในเชิงรู ปธรรม ทั้งในด้านการแต่งกายสะอาดเรี ยบร้อย การเจรจาด้วยวาจาสุ ภาพอ่อนโยน และการให้บริ การที่
รวดเร็ ว อาจรวมถึ ง สภาพแวดล้อ ม ซึ่ ง เป็ นการสร้ า งคุ ณ ภาพโดยรวมของการให้บ ริ ก ารให้ภาพลัก ษณ์อ งค์ก ร
7) ด้านกระบวนการ (Process) เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบตั ิในด้านการบริ การที่นาเสนอ
ให้ผใู ้ ช้บริ การเพื่อมอบการให้บริ การอย่างถูกต้องรวดเร็ ว และทาให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความประทับใจ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
วริ นทร ทองปานดี (2552) ได้ทาการศึก ษาเรื่ อ ง “ปั จ จัยกาหนดปริ มาณเงินฝากของธนาคารออมสิ น ”
จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่กาหนดปริ มาณเงินฝากเผื่อเรี ยกของธนาคารออมสิ นอย่างมีนัยสาคัญ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเผือ่ เรี ยกของธนาคารออมสิ น และปริ มาณสิ นเชื่อรวมของธนาครารออมสิ น สาหรับ
ปั จจัยที่กาหนดปริ มาณเงินฝากประจาของธนาคารออมสิ นอย่างมีนัยสาคัญ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
อัตราเงินเฟ้อ ปริ มาณเงินในระบบเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจาของธนาคารออมสิ น และจานวนสาขาของ
ธนาคารออมสิ น
กรรณิ ก าร์ จะกอ (2555) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง “ปั จ จัยทางเศรษฐกิจ ที่มีผลกระทบต่ อการเปลี่ยนแปลง
ปริ มาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย”จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยทาง
เศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ ยนแปลงปริ มาณเงิ นฝากของธนาคารพาณิ ชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพ ย์
แห่ งประเทศไทยในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ คือ อัตราดอกเบี้ย ค่าเงินบาท และดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภค
สาหรับปั จจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงปริ มาณเงิ นฝากของธนาคารพาณิ ชย์ที่จดทะเบีย นใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยในทิศทางตรงกันข้ามอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ คือ อัตราเงินเฟ้อ
อภันตรี แจ่มแจ้ง (2556) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกผลิตภัณฑ์เงินฝาก
ของธนาคารออมสิ นในเขตกรุ งเทพมหานคร” จากการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการ
เลือกผลิตภัณฑ์เงินฝากของธนาคารออมสิ นไม่มีล ักษณะแตกต่างกันเมื่อเปรี ยบเทียบกับธนาคารพาณิ ชย์อื่ นในเขต
กรุ งเทพมหานคร และปัญหาหลักของธนาคารออมสิ นที่เห็ นได้ชดั คือเรื่ องการประชาสัมพันธ์และการให้บริ การที่ไม่
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ทัว่ ถึง จึงส่ งผลให้ผลิตภัณฑ์เผือ่ เรี ยกพิเศษของธนาคารออมสิ นไม่เป็ นที่รู้จกั แม้จะให้ผลตอบแทนที่ดีและไม่ดอ้ ยกว่า
ธนาคารพาณิชย์อื่น ซึ่งธนาคารออมสิ นควรมีการปรับปรุ งช่องทางการบริ การและการประชาสัมพันธ์ให้ทวั่ ถึง
วริ ษา ประดับชัยมงคล (2558) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การเงินฝากผ่านธนาคาร
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล” จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ และรายได้ ที่
แตกต่างกันมีผลต่อการเลือกใช้บริ การเงินฝากผ่านธนาคารที่แตกต่างกัน และมี 2 กลุ่มปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้
บริ การเงินฝากผ่านธนาคาร ซึ่ งได้แก่ ปั จจัยด้านพนักงานและกระบวนการให้บริ การ และปั จจัยด้านการอานวยความ
สะดวกและการส่ งเสริ มการตลาด
3. การดาเนินการวิจัย
วิธีการเก็บข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อ มูล โดยใช้แหล่ งข้อ มูล จาก 2 แหล่ ง ดังนี้ 1) ข้อ มูล ปฐมภู มิ (Primary Data) จากการใช้
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 ชุด
ทั้งนี้ ได้แบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 2 กลุ่ม สาหรับกลุ่มลูกค้าที่มีบญั ชีเงินฝากธนาคารออมสิ น จานวน 200 ชุด และ
กลุ่มลูกค้าที่ไม่มีบญั ชีเงินฝากธนาคารออมสิ น จานวน 200 ชุด โดยนาส่ วนประสมทางการตลาดมาเป็ นปั จจัยที่จะ
กาหนดสาเหตุที่ทาให้ส่งผลกระทบต่อ ปริ มาณเงิ นฝากของธนาคารออมสิ น และการสัมภาษณ์แบบกึ่ งโครงสร้าง
จากหัวหน้าหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง 2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารงานวิจัย
หนัง สื อ รายงาน บทความต่ าง ๆ ที่เ กี่ ยวข้อ งจากหน่ ว ยงานต่ าง ๆ รวมถึ งแหล่ งข้อ มูล ทางอิ นเตอร์ เ น็ ต เพื่อ ใช้
ประกอบการอภิปรายผลและจัดทาข้อมูลในส่ วนต่าง ๆ
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลมีดงั นี้ 1) แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร และแบบสอบถามสามารถแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้ ส่ วนที่ 1 เป็ นข้อมูลทัว่ ไป
เกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ ส่ วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมของผูท้ ี่ใช้และผูท้ ี่ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์เงินฝากของธนาคารออมสิ น
ส่ วนที่ 3 เป็ นข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด 7P’s ที่ส่งผลกระทบต่อปริ มาณเงินฝากของธนาคารออมสิ น
โดยใช้การวัดข้อมูลประเภทช่วงเป็ นการวัดแบบมาตรส่ วน ประมาณค่าของลิเคิร์ท 2) การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง
(Semi-structured Interview) โดยประชากรที่ใ ช้ใ นการศึก ษา คื อ หัว หน้าหน่ ว ยงานที่เ กี่ยวข้อ งกับ เงินฝากและ
การสั มภาษณ์เป็ นแบบสัมภาษณ์ปลายเปิ ดโดยสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ข องผูศ้ ึก ษาคือ เพื่อ ศึก ษาถึงสาเหตุที่มี
ผลกระทบต่อปริ มาณเงินฝากของธนาคารออมสิ น และแนวทางในการแก้ไขปัญหาการระดมเงินฝากของธนาคารออมสิ น
วิธีการวิเคราะห์
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพซึ่ งเป็ นข้อมูลปฐมภูมิที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ประกอบกับข้อมูล ทุติยภูมิ
ที่ได้รับจากการค้นคว้าเอกสารต่าง ๆ โดยแบ่งออกเป็ น 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 นาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาจัดลาดับความสาคัญและคุณลักษณะของข้อมูล
ขั้นที่ 2 นาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ที่จดั ลาดับความสาคัญแล้ว นามาเปรี ยบเทียบกับข้อมูลทางเอกสารต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะทราบถึงลักษณะที่คล้ายคลึงกันและความแตกต่างกันของข้อมูล
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณซึ่ งเป็ นข้อมูลปฐมภูมิที่ได้รับจากแบบสอบถามจานวน 400 ชุด นามาทา
การประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป ด้วยวิธีการทางสถิติ โดยแบ่งออกเป็ น 2 ขั้นตอน ดังนี้
วันศุกร์ ที่ 2 สิ งหาคม พ.ศ.2562

หน้า 1113

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครั้ งที่ 14 ปี การศึกษา 2562

ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา 1) การวิเคราะห์ขอ้ มูลในด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ของกลุ่ ม
ตัวอย่าง โดยจะนาเสนอในรู ปแบบของตารางแจกแจง ความถี่ และค่าร้อยละ 2) การวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมในการ
เลือกใช้บริ การผลิตภัณฑ์เงินฝากและไม่เลือกใช้บริ การผลิตภัณฑ์เงิ นฝากของธนาคารออมสิ น และข้อมูลเกี่ยวกับ
ปั จ จัยส่ ว นประสมทางการตลาดที่เ ป็ นสาเหตุ ทาให้ส่ งผลกระทบต่ อ ปริ มาณเงิ นฝากของธนาคารอ อมสิ น โดยจะ
นาเสนอในรู ปแบบของค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงอนุมาน เป็ นการศึกษาข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ
เพื่อช่วยในการทดสอบสมมติ ฐาน ซึ่ งเครื่ องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ ผลทางสถิติ คือ การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างส่ วนประสมทางการตลาดซึ่งประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจาหน่าย
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ กับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เงินฝาก
ของธนาคารออมสิ น เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการแก้ไขปั ญหาการระดมเงินฝากของธนาคารออมสิ น ใช้การวิเคราะห์
สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ ค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-Square : χ2 )
3. นาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และจากการศึกษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาทาการวิเคราะห์
ข้อมูลร่ วมกันอย่างเป็ นระบบและนาไปสู่ การเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกัน โดยข้อมูล เชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริ มาณที่ได้
จากการตอบประเด็นสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และข้อ มูล จากเอกสารต่ าง ๆ ที่เ กี่ ยวข้อ งจะถูกนามาวิเคราะห์และ
ประมวลผลโดยเชื่ อมโยงความสัมพันธ์ในแง่ต่าง ๆ ตามข้อเท็จจริ ง ทั้งในเชิงเหตุและผลซึ่ งการวิเคราะห์จะออกมา
ในลักษณะของการพรรณนาที่นาไปสู่ คาตอบในการศึกษาและสรุ ปผลประกอบการเขียนรายงานตามวัตถุประสงค์
และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของการศึกษาวิจยั ต่อไป
4. ผลการวิจัย
สาเหตุของปัญหา
จากผลการศึก ษาพบว่า ในปี พ.ศ. 2557-2561 ปริ มาณเงิ นฝากเผื่อ เรี ยกพิเ ศษ และเงิ นฝากประจาลดลง
เนื่ อ งจากข้อ มูล เชิง พรรณนา สาหรับ ผูใ้ ช้บ ริ ก ารจากเหตุผ ลที่ผูใ้ ช้ถ อนเงิน ออกจากบัญ ชีเ งิน ฝากของธนาคาร
เพราะมีก ารครบก าหนดระยะเวลาในการฝากเงิ นคิ ดเป็ นร้ อยละ 93.00 และลู ก ค้าไม่ได้นาเงินมาฝากกับเงิ นฝาก
ประเภทดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง จากการที่ผไู ้ ม่ใช้บริ การเห็นว่า ตามเหตุผลที่ไม่ใช้บริ การผลิตภัณฑ์เงินฝากของธนาคาร
เพราะไม่มีตูเ้ อทีเอ็มและตูฝ้ ากเงิน-ปรับสมุด ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ คิดเป็ นร้อยละ 27.50 ไม่มีกิจกรรมส่ งเสริ มการขาย
ที่น่าสนใจคิดเป็ นร้อยละ 32.50 ซึ่ งเป็ นหัวใจสาคัญในการสื่ อสารทางการตลาด เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค
กระตุน้ การขายให้เพิ่มมากขึ้น และสร้างความจงรักภักดีให้กบั ตราสิ นค้า ซึ่ งถือว่ามีบทบาทสาคัญมากสาหรับการทา
การตลาด ประกอบด้วย การโฆษณา การขายโดยพนักงานขาย การส่ งเสริ มการขาย การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์
และการตลาดทางตรง ประกอบกับมีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นไม่ว่าจะเป็ นการเสนอผลิตภัณฑ์ เพื่อสนองความต้องการ
พื้นฐานหรื อสนองความต้องการด้านจิตวิทยาของลูกค้า จะทาให้ลูกค้ามีทางเลือกในการซื้อสิ นค้ามากยิง่ ขึ้น บวกกับ
ปั จ จัยส่ วนประสมทางการตลาดที่เป็ นสาเหตุทาให้ส่งผลกระทบต่อปริ มาณเงินฝากของธนาคารออมสิ น ในระดับ
มากที่สุด คือ ด้านราคา ซึ่ งให้ความสาคัญกับปั จจัย อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 เนื่ องจาก
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากตั้งแต่ช่ว งปี พ.ศ. 2557-2561 ที่ไม่ได้เพิ่มขึ้น โดยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารออมสิ น
อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่ งประเทศไทย ซึ่งจากปี 2557-2561 อัตราดอกเบี้ยนโยบายลดลง จากการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ ยงสู งขึ้น และมีความจาเป็ นที่นโยบายการเงินต้องดูแลให้ภาวะการเงินมีความ
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ผ่อนคลาย เพื่อลดความเสี่ ยงด้านเสถียรภาพระบบการเงิน เสริ มสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั สาธารณชน จึงส่ งผลให้อตั รา
ดอกเบี้ยเงินฝากเผือ่ เรี ยกพิเศษ และเงินฝากประจาลดลง ประกอบกับในปั จจุบนั ลูกค้ามีทางเลือกในการลงทุนที่มากขึ้น
ผูล้ งทุนจึงเลือกที่จะลงทุนกับสถาบันการเงินที่ให้ อตั ราดอกเบี้ยที่สูงกว่า ตามทฤษฎีอตั ราดอกเบี้ยของสานักคลาสสิ ค
(ดร.เพลินพิศ สัตย์สงวน, 2554: 136-138) ที่มองว่าอัตราดอกเบี้ยมีบทบาทสาคัญต่อการตัดสิ นใจและการเลือกบริ โภค
หรื อเลือกที่จะเก็บออมเงิ นสาหรั บใช้ในอนาคต เมื่ออัตราดอกเบี้ยอยู่ ณ ระดับสู ง จะทาให้ปริ มาณการออมมีมากขึ้ น
เนื่องจากได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น และตามทฤษฎีความพึงพอใจในสภาพคล่องของจอห์น เมย์นาร์ด เคนส์ (กฤษฎา
สังขมณี , 2550: 96-98) ที่มองว่า ถ้าอัตราดอกเบี้ยเพิ่มสู งขึ้น ทาให้ความต้องการถือเงินไว้เพื่อการเก็งกาไรจะลดลง
ซึ่งธนาคารกลางเป็ นผูท้ ี่ควบคุมโดยการใช้นโยบายการเงินที่เหมาะสม และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วริ นทร ทองปานดี
(2552) ที่พบว่า อัตราดอกเบี้ยเงิ นฝากประจ าของธนาคารออมสิ นมีค วามสัมพันธ์กบั ปริ มาณเงิ นฝากประจาของ
ธนาคารออมสิ นในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสาคัญ และงานวิจยั ของ กรรณิ การ์ จะกอ (2555) ที่พบว่า อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากเป็ นปั จจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงปริ มาณเงินฝากของธนาคารพาณิ ชย์ที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยในทิศทางเดียวกันอย่างมีนยั สาคัญ
5. การอภิปรายผล
แนวทางเลือกการแก้ไขปัญหา
การกาหนดแนวทางเลือกในการแก้ไขปั ญหาอัตราการเติบโตที่ลดลงของปริ มาณเงินฝากธนาคารออมสิ น
โดยนาทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ซึ่ งเป็ นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ให้บริ การ เพื่อ ใช้เป็ นแนวทาง
ในการกาหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาการระดมเงินฝากของธนาคารออมสิ น (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2546:
437-439) โดยพบว่า ผลการศึกษาจากข้อมูลเชิงพรรณนา ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดในด้านราคามากที่สุด รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ ด้านบุค ลากร ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และ
ด้านผลิตภัณฑ์ ตามลาดับ ซึ่ งผูศ้ ึก ษาได้กาหนดแนวทางเลือกการแก้ไขปั ญ หาให้สอดคล้องกับสาเหตุของปั ญหา
โดยเลื อ กก าหนดจากข้อ มูลเชิ งอนุ มาน พบว่า ปั จ จัยส่ ว นประสมทางการตลาดที่มีค วามสั มพันธ์ก ับ การเลื อ กใช้
ผลิตภัณฑ์ฝากเงินกับธนาคาร ได้แก่ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด เรื่ อง การประชาสัมพันธ์และสื่ อสารแก่ลูกค้าอย่าง
สม่าเสมอ และด้านผลิตภัณฑ์ เรื่ อง ประเภทเงินฝากของธนาคารมีความหลากหลาย ซึ่งสามารถกาหนดแนวทางเลือก
การแก้ไขปัญหาได้ดงั นี้
ทางเลือกที่ 1 การจัดทาสื่ อประชาสัมพันธ์ เรื่ อง พรบ.ธนาคารออมสิ น มาตรา 21 ระบุว่า “รัฐบาลจะค้ าประกัน
เงินฝากของธนาคารออมสิ น 100%” ซึ่งกฎหมายจัดตั้งของธนาคารรัฐอื่นไม่มีการเขียนเรื่ องการค้ าประกันโดยรัฐบาล
ไว้อย่างชัดเจน
ทางเลือกที่ 2 การปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์เงินฝากกระแสรายวัน (Current Account) โดยเปลี่ยนชื่อเป็ นเงินฝาก
กระแสรายวันพิเศษ (Current Plus Account) และปรับวิธีการคานวณอัตราดอกเบี้ยให้เป็ นเงื่อนไขเดียวกันกับเงินฝาก
เผื่อเรี ยก จากเดิม การคานวณดอกเบี้ยให้ผฝู ้ ากในอัตราเดี ยวกับเงินฝากเผื่อเรี ยก โดยคานวณจากยอดคงเหลือ เป็ น
รายวัน แต่จะให้ดอกเบี้ยในกรณี ที่มียอดเงินคงเหลือในบัญชีต้ งั แต่ 10,000 บาทขึ้นไป และหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
15% เปลี่ยนเป็ น การคานวณดอกเบี้ยให้เป็ นเงื่อนไขเดียวกันกับเงินฝากเผื่อเรี ยก โดยคานวณจากยอดคงเหลือเป็ น
รายวัน และไม่หักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก 15%
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ทางเลือกที่ 3 การนาผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต (GSB Life) มาพัฒนาใหม่ เพื่อ เป็ นการส่ งเสริ มให้
ประชาชนมีการออมเงินและเสริ มสร้างหลักประกันทางการเงิน และสามารถนามาหักลดหย่อนภาษีได้ ซึ่ งเงินฝาก
สงเคราะห์ชีวิตเป็ นอีกรู ปแบบหนึ่ งของการทาประกันชีวิต และเป็ นการ รับฝากเงินโดยมีขอ้ ตกลงว่าจะจ่ายเงินทุน
สงเคราะห์ห รื อ เงินครบกาหนดสัญ ญา โดยอาศัยการมรณกรรมหรื อ การมีชีวิตของผูฝ้ ากเงิ นสงเคราะห์เ พื่อ ให้
ความคุม้ ครองชีวิตหรื อการมีชีวิตอยูจ่ นครบกาหนดอายุของสัญญาตามสิ ทธิประโยชน์และระยะเวลาของสงเคราะห์ชีวิต
ข้อดีและข้อเสี ยแต่ละแนวทางเลือก
ทางเลือกที่ 1
ข้อดี - มีปริ มาณเงินฝากเพิ่มมากขึ้น
- ขยายฐานลูกค้ารายใหม่ได้มากยิง่ ขึ้น
- สามารถสร้างความเชื่อมัน่ ให้ลูกค้ารายเก่า และรายใหม่ได้
- เหมาะสาหรับผูล้ งทุนที่ไม่ตอ้ งการความเสี่ ยง
ข้อเสี ย - ธนาคารอาจต้องมีการอธิบายการค้ าประกันเงินฝากของธนาคารให้กบั ลูกค้าหลายท่านได้ทราบ
ถึงความชัดเจนดังกล่าว
- มีค่าใช้จ่ายในการจัดทาสื่ อประชาสัมพันธ์
ทางเลือกที่ 2
ข้อดี - เพิ่มช่องทางในการระดมเงินฝาก
- ขยายฐานลูกค้ารายใหม่ได้มากยิง่ ขึ้น ทั้งลูกค้าบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล
- สามารถสร้างความเชื่อมัน่ ให้ลูกค้ารายเก่าได้
- เพิ่มช่องทางในการลงทุน โดยเงินฝากกระแสรายวันพิเศษสามารถนาไปค้ าประกันเงินกู้ เงินกู้
เบิกเกินบัญชี (OD) หรื อค้ าประกันบุคคลได้
- ไม่มีการกาหนดยอดคงเหลือขั้นต่าในการคานวณอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
- มีผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า
ข้อเสี ย - มีค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าทราบถึงผลิตภัณฑ์เงินฝากนี้
ทางเลือกที่ 3
ข้อดี - เพิ่มช่องทางในการระดมเงินฝาก
- มีปริ มาณเงินฝากเพิ่มมากขึ้น
- ขยายฐานลูกค้ารายใหม่ได้มากยิง่ ขึ้น
- สามารถสร้างความเชื่อมัน่ ให้ลูกค้ารายเก่าได้
- มีผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า
- ลูกค้าสามารถนามาหักลดหย่อนภาษีได้
- มีรายได้ค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น
ข้อเสี ย - มีความเสี่ ยงที่ตอ้ งสารองเงินไว้ให้ลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าเสี ยชีวิต
- มีการแข่งขันกับสถาบันการเงินอื่น
- อาจมีตน้ ทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
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งบประมาณแต่ละแนวทางเลือก
ตารางที่ 1 ทางเลือกที่ 1 รายละเอียดงบประมาณมีดงั นี้
กิจกรรม
1. ค่าจัดทาสื่ อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เช่น
โปสเตอร์ วิทยุ เป็ นต้น
รวมทั้งสิ้น

จานวนเงิน (ทาบ)
000,5,000
5,000,000

ตารางที่ 2 ทางเลือกที่ 2 รายละเอียดงบประมาณมีดงั นี้
กิจกรรม
1 . ค่ า โฆษณาและประชาสั ม พัน ธ์ เช่ น แผ่ น พับ
โปสเตอร์ เป็ นต้น
2. ค่าพัฒนาและปรับปรุ งระบบงานสาหรับผลิตภัณฑ์
เดิม
รวมทั้งสิ้น

จานวนเงิน (ทาบ)
1,100,000
1,000,000
2,200,000

ตารางที่ 3 ทางเลือกที่ 3 รายละเอียดงบประมาณมีดงั นี้
กิจกรรม
1 . ค่ า ท าสื่ อ โฆษณา ประชาสั ม พัน ธ์ เช่ น แผ่น พับ
โปสเตอร์ วิทยุ โทรทัศน์ เป็ นต้น
2. ค่าพัฒนาและปรับปรุ งระบบงานสาหรับผลิตภัณฑ์
เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต
รวมทั้งสิ้น

จานวนเงิน (ทาบ)
10,000,000
1,000,000
11,000,000

6. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
แนวทางเลือกที่เสนอพร้อมเหตุผล
แนวทางเลื อ กที่ใช้ในการแก้ไขปั ญ หาอัตราการเติ บโตที่ล ดลงของปริ มาณเงินฝากธนาคารออมสิ น คือ
ทางเลือกที่ 1 การจัดทาสื่ อประชาสัมพันธ์ เรื่ อง พรบ.ธนาคารออมสิ น มาตรา 21 หมวดความมัน่ คงและหลักประกัน
ระบุว่า “รัฐบาลจะค้ าประกันเงินฝากของธนาคารออมสิ น 100%” เนื่ องจาก พรบ.สถาบันคุม้ ครองเงินฝากนั้น ไม่ได้
ครอบคลุมธนาคารรัฐ ได้แก่ธนาคารออมสิ น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารอิสลามแห่ งประเทศไทย ซึ่ งหมายถึงว่าสถาบันคุม้ ครองเงินฝากจะไม่รับผิดชอบเงินฝากของประชาชน
ถ้าธนาคารรัฐเหล่านี้ ปิ ดกิจการหรื อล้มละลาย แต่ในระหว่างธนาคารรั ฐด้ว ยกันเองนั้น สิ่ งหนึ่ งที่ธนาคารออมสิ น
แตกต่างจากธนาคารรั ฐอื่น ๆ ในแง่กฎหมายก็คือ ในตัวกฎหมายจัดตั้งธนาคารออมสิ น คือ พรบ.ธนาคารออมสิ น
(มาตรา 21) มีการระบุไว้ชดั เจนว่า รัฐบาลไทยจะค้ าประกันเงินฝากของธนาคารออมสิ นโดยไม่มีขอ้ จากัดเรื่ องจานวน
และเวลา กล่าวคือ ลูกค้าของธนาคารออมสิ นจะได้รับความคุม้ ครองและได้เงินคืนเต็มจานวนไม่ว่าธนาคารออมสิ น
จะล้มละลายหรื อถูกปิ ดกิจการเมื่อใดก็ตาม ในขณะที่กฎหมายจัดตั้งของธนาคารรัฐอื่นไม่มีการเขียนเรื่ องการค้ าประกัน
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โดยรัฐบาลไว้อย่างชัดเจนแบบของธนาคารออมสิ นประกอบกับในปี 2563 เป็ นต้นไป พรบ.สถาบันคุม้ ครองเงินฝาก
จะให้การคุม้ ครองเหลือเพียง 1 ล้านบาท หมายความว่า ไม่ว่าคุณจะฝากเงินไว้เท่าไหร่ แต่หากธนาคารเกิดถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตขึ้นมา ก็จะได้เงินคืนเพียง 1 ล้านบาทเท่านั้น ใครที่มีเงินสดเก็บไว้เกิน 1 ล้านบาท/บัญชี/ธนาคาร ก็อาจจะมี
การกระจายเงินส่ วนที่เกินโยกไปฝากไว้กบั ธนาคารอื่น เพื่อที่จะยังได้รับการคุม้ ครองเงินฝากทั้งจานวนเหมือนเดิม
ดัง นั้ น ธนาคารออมสิ น จึ ง สามารถใช้โ อกาสนี้ ในการเพิ่ ม ปริ มาณเงิ น ฝากโดยการเลื อ กจัด ทา
สื่ อประชาสัมพันธ์ เรื่ อง พรบ.ธนาคารออมสิ น มาตรา 21 หมวดความมัน่ คงและหลัก ประกัน ระบุว่า “รัฐบาลจะ
ค้ าประกันเงินฝากของธนาคารออมสิ น 100%” เพื่อเป็ นการสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ประชาชนผูฝ้ ากเงิน และทาให้
ประชาชนเกิ ดความไว้ว างใจในการนาเงิ นมาฝากไว้ก ับธนาคารโดยหมดความกังวลเรื่ องการสู ญหายไปได้ และ
ผูล้ งทุนไม่ตอ้ งแบกรับความเสี่ ยงในการนาเงินมาลงทุนในธนาคารออมสิ น ซึ่ งการจัดทาสื่ อประชาสัมพันธ์เป็ นการ
ส่ งเสริ มการตลาดที่มีบทบาทสาคัญ สาหรั บการทาการตลาด เพื่อสนองความต้องการของลูก ค้า และทาให้ลูก ค้ามี
ทางเลือกในการใช้ผลิ ตภัณฑ์และบริ การมากยิ่งขึ้ น ตามแนวคิดทฤษฎี ส่ว นประสมทางการตลาด ในด้านส่ งเสริ ม
การตลาด เป็ นเครื่ อ งมือ ที่เ ป็ นหัว ใจสาคัญในการสื่ อสารทางการตลาด เพื่อ สร้ างความจู งใจ ความคิ ด ความรู ้สึก
ความต้อ งการ และความพึงพอใจในสิ นค้าและบริ ก าร มีว ตั ถุ ประสงค์เ พื่อ จู งใจกลุ่ มลู กค้าเป้ าหมายให้เ กิดความ
ต้องการในตัวผลิตภัณฑ์ โดยเครื่ องมือในการติดต่อสื่ อสารมีหลายประเภท ซึ่ งจะประกอบด้วย 5 เครื่ องมือหลัก คือ
การโฆษณา การขายโดยพนักงานขาย การส่ งเสริ มการขาย การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ และการตลาดทางตรง
(ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2546: 437-439) และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วริ ษา ประดับชัยมงคล (2558) พบว่า
ปัจจัยด้านการอานวยความสะดวกและการส่ งเสริ มการตลาดมีผลต่อการเลือกใช้บริ การเงินฝากผ่า นธนาคาร ประกอบ
กับงานวิจยั ของ อภันตรี แจ่มแจ้ง (2556) พบว่า ปั ญหาหลักมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกผลิตภัณฑ์เงินฝากของ
ธนาคารออมสิ นที่เห็นได้ชดั คือเรื่ องการประชาสัมพันธ์และการให้บริ การที่ไม่ทวั่ ถึง จึงส่ งผลให้ผลิตภัณฑ์เผือ่ เรี ยก
พิเศษของธนาคารออมสิ นไม่เป็ นที่รู้จกั แม้จะให้ผลตอบแทนที่ดีและไม่ดอ้ ยกว่าธนาคารพาณิ ชย์อื่น ซึ่งธนาคารออมสิ น
ควรปรับปรุ งช่องทางการบริ การและการประชาสัมพันธ์ให้ทวั่ ถึง
ดัชนีช้ ีวดั ความสาเร็ จ
ตัวชี้วดั
1. จานวนปริ มาณเงินฝากจากการจัดกิจกรรม
2. จานวนบัญชีใหม่จากการจัดกิจกรรม
3. จานวนลูกค้ารายใหม่จากการจัดกิจกรรม
4. จานวนลูกค้าที่เปิ ดใช้ Internet banking ของธนาคารออมสิ น

หน่ วย
ล้านบาท
บัญชี
ราย
ราย

ปัจจัยความสาเร็ จ
1. มีการกาหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบขอบเขตของการทางานที่ชดั เจน
2. หน่วยงานที่ดูแลลูกค้าสามารถนาเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากที่เหมาะสมตรงกับความต้องการของลูกค้า
3. ความผันผวนในด้านอัตราดอกเบี้ยและภาวะเศรษฐกิจ
4. สภาพคล่องของธนาคาร
5. ภาวการณ์การแข่งขันในตลาด
6. การติดตามผลการดาเนินงานเป็ นระยะและประเมินผลดาเนินการ
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แผนการปฏิบตั ิงาน
กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1. จัดทาแผนการจัดทาสื่ อประชาสัมพันธ์
2. ขอความเห็นชอบและอนุมตั ิ
3. จัดทา TOR และขออนุมตั ิจดั จ้างบริ ษทั
4. ดาเนินการตามแผนฯ
5. ติดตามผลการดาเนินงานและประเมินผล
ดาเนินการ
แผนสารอง
1. ปริ มาณเงินฝากไม่ถึงเป้าหมายที่กาหนดไว้ แก้ไขโดยการเพิ่มการส่ งเสริ มการขายมากขึ้น เช่น การแจก
ของขวัญ ของกานัลในโอกาสพิเศษและในเทศกาลต่าง ๆ เพื่อจูงใจให้เกิดการฝากเงินที่เพิ่มมากขึ้น และการขยายฐาน
ลูกค้าไปยังกลุ่มอื่นๆ ให้มากขึ้น
2. การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีประสิ ทธิภาพ แก้ไขโดยการเน้นโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิด
การรับรู ้ของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ที่ดี และเน้นการสร้างความตระหนักในแบรนด์ เพื่อให้คนรู ้จกั และยิง่ การสื่ อสารที่ดี
จะทาให้แบรนด์ถูกพบเห็นบ่อยๆ สามารถที่จะส่ งสารไปถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด และทาให้แบรนด์น้ นั อยู่ใน
ความทรงจาของลูกค้า
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่ องนี้ สาเร็ จได้ดว้ ยความกรุ ณาจากท่านอาจารย์ ผศ.ดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิ ตร
อาจารย์ที่ปรึ กษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ที่ได้ให้ความกรุ ณาแนะนา ตรวจสอบและแก้ไขข้อ บกพร่ องของเนื้ อ หา
คณะอาจารย์หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงินทุกท่านที่ให้กาลังใจในการจัดทารายงานฉบับนี้
ขอขอบคุณพี่ ๆ น้อง ๆ ธนาคารออมสิ น เพื่อน ๆ ที่ศึกษาในสาขาการเงิน GSB MBA Online รุ่ นที่ 6 และ
ครอบครัวของข้าพเจ้า ที่คอยให้ความช่วย ให้คาปรึ กษา และเป็ นกาลังใจที่ ดีในการทาการศึกษาค้นคว้าอิสระตลอดมา
และที่สาคัญยิ่งขอขอบคุณธนาคารออมสิ นที่ได้ให้การสนับสนุ นการศึกษาและอานวยความสะดวกในเรื่ องเวลาที่ใช้
ในการศึก ษาหลัก สู ตรนี้ และสุ ดท้ายขอกราบขอบพระคุ ณมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ทาให้ผูศ้ ึก ษาได้มีโอกาส
ทาการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับ นี้ จนเสร็ จสมบูรณ์ และเอื้อเฟื้ อสถานที่ อุปกรณ์ และอานวยความสะดวกด้านต่าง ๆ
ด้วยดี หากมีขอ้ ผิดพลาดประการใด ผูศ้ ึกษาต้องกราบขออภัยมา ณ ที่น้ ีดว้ ย หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าการศึกษาค้นคว้าอิสระ
ฉบับนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อธนาคารออมสิ น เพื่อใช้เป็ นแนวทางประกอบการวางแผน เพื่อหามาตรการที่เหมาะสมใน
การกาหนดกลยุทธ์ รวมถึงจัดทานโยบายในการสิ งเสริ มการออมรวมทั้งระดมเงินฝากให้กบั ธนาคารต่อไป
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การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครั้ งที่ 14 ปี การศึกษา 2562
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