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--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมเงินกองทุนทวีสุขอย่างต่อเนื่ องของลูกค้า
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชี ยงแสน กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษา ลูกค้าธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงแสน ที่เปิ ดบัญชีเงินฝากในโครงการกองทุนทวีสุข จํานวน 300 ราย ใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าความถี่ เพื่ออธิ บายเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการออม สถิติเชิ งอนุ มาน เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลปั ญหาและ
อุปสรรคของผูฝ้ ากเงิน ตามผลการศึกษาพบว่าสาเหตุที่ลูกค้าโครงการกองทุนทวีสุข ของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรสาขาเชียงแสน ไม่ฝากเงินออมอย่างต่อเนื่อง มีปัจจัยมาจาก มีรายจ่ายในครอบครัวที่สูง และมีภาระ
หนี้สินจํานวนมาก ทําให้ลกู ค้าไม่สามารถฝากเงินโครงการกองทุนทวีสุขอย่างต่อเนื่ องได้ แนวทางในการแก้ไขปั ญหา
จึ งควรมี การนําเงิ นออมในโครงการไปปรั บใช้เพื่อเป็ นเงื่ อนไขสําหรั บการกูเ้ งิ นที่ ให้วงเงิ นสู งขึ้ นหรื อการปรั บลด
ดอกเบี้ ย เงิ นกูท้ ี่ ลูกค้าต้องการกูเ้ งิ น รวมถึ งการขอปรั บ ลดค่าทําเนี ยมเงิ นกู้ สําหรั บ ลูกค้าที่ มี การนําเงิ นมาฝากใน
โครงการกองทุนทวีสุข เพื่อเป็ นแรงจูงใจในการออมเงินต่อไป
คําสํ าคัญ: โครงการกองทุนทวีสุข, พฤติกรรมการออมเงิน

ABSTRACT
The purpose of this research was to study the behavior of saving money in Taweesuk Fund for customers
of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Chiang Saen Branch. The sample used in this study
were 300 deposit accounts in the Thaweesuk Fund Project, The questionnaires have been used as the data collecting
tools and variety of statistical analyses such as percentage, average, standard deviation and frequency in order to
explain demography, Saving behavior and Inferential statistics used to analyze the problems and obstacles data. The
result found that the customers of the Thaweesuk Fund Project of the Bank for Agriculture and Agricultural
Cooperatives, Chiang Saen Branch were not continuous saving. The causes of the problem were the high family
expenses and having a lot of debt, so they were not able to continuously deposit in the Thaweesuk Fund Project.
The solution to this problem should to be applied in the project as giving the higher loan limits or to reduce the
loans interest and including to reduction of loan fees, in order to having an incentive for saving money in the future.
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1. บทนํา
กองทุนทวีสุข คือ กองทุนสําหรับการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. และครอบครัวให้เกษตร
ออมเงิ นไว้ใช้เป็ นสวัสดิ การแก่ ตนเองเมื่ อเข้าสู่ วยั ชรา และไม่ ส ามารถประกอบอาชี พเพื่ อหารายได้มาจุ นเจื อใน
ครัวเรื อนได้ เพื่อคุณภาพชี วิตที่ดียิ่งขึ้น และความยัง่ ยืนของเกษตรกร สร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างธนาคารและ
ลูกค้าเกษตรกร และให้ดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราที่สูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ โดยผูท้ ี่จะเปิ ดบัญชีจะต้องเป็ นสมาชิกของ
ธนาคารและขึ้นทะเบียนเงินกูไ้ ว้แล้ว ซึ่ งสมาชิก 1 คน สามารถเปิ ดได้ 1 บัญชี โดยกองทุนทวีสุขเป็ นการออมเงินแบบ
รายปี ซึ่ งลูกค้ามี ระยะเวลาในการวางแผนการออมเงิ น โดยกําหนดระยะเวลาฝากอย่างน้อย 5 ปี และได้รับดอกเบี้ ย
อัตราพิเศษ ทบต้นปี ละ 2 ครั้ง รวมถึงสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลกรณี อุบตั ิเหตุ เจ็บป่ วย เสี ยชี วิต รวมถึงบุตร
หลานมีโอกาสได้รับทุนการศึกษา ทําให้ลกู ค้ามีโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการข้างต้นได้โดยเป็ นการออมเงินระยะยาว
กับทางธนาคาร จากการดําเนินโครงการที่ผา่ นมามีเกษตรและบุคคลทัว่ ไปให้ความสนใจ นโยบายในการส่ งเสริ มและ
สนับสนุนให้เกษตรกรและลูกค้าของธนาคารเข้าถึงผลิตภัณฑ์โครงการกองทุนทวีสุขทัดเทียมกับสาขาอื่นทัว่ ประเทศ
ปั ญหาที่เกิดขึ้นในโครงการกองทุนทวีสุข ของธ.ก.ส.สาขาเชียงแสน ที่พบ คือ ลูกค้าที่เปิ ดบัญชีในโครงการ
กองทุนทวีสุข ของ ธ.ก.ส.สาขาเชียงแสน ในช่วงปี 2557 – 2562 รวม 902 บัญชี พบบัญชีที่ฝากไม่ต่อเนื่ องจํานวน 342
บัญชี คิดเป็ นร้อยละ 37.92 ของบัญชีเงินออมในโครงการกองทุนทวีสุข ของ ธ.ก.ส สาขาเชียงแสน (รายงานกองทุน
ทวีสุขสาขาเชียงแสน ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 , ธ.ก.ส. สาขาเชียงแสน, 2562)
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาสภาพปั ญหาการฝากเงินที่ไม่มีความต่อเนื่ องของลูกค้าในโครงการกองทุนทวีสุข ของ ธ.ก.ส.
สาขาเชียงแสน
2.2 เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปั ญหา การฝากเงินที่ไม่มีความต่อเนื่ องของลูกค้าในโครงการกองทุนทวีสุข
ของ ธ.ก.ส. สาขาเชียงแสน
3. การดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาได้กาํ หนดประชากร (Sampling Frame) คือ ลูกค้าธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงแสนที่เปิ ดบัญชีเงินฝากในโครงการออมเงินกองทุนทวีสุข จํานวน 902
ราย (รายงานกองทุนทวีสุขสาขาเชียงแสน ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 , ธ.ก.ส. สาขาเชียงแสน, 2562)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาได้กาํ หนดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) จํานวน 300 ราย โดยใช้
สู ตรการกําหนดกลุ่มตัวอย่าง (Sampling Method) ของทาโรยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) กําหนดค่าความเชื่อมัน่ ที่
ร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5
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โดยที่ n หมายถึง ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
e หมายถึง ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้
N หมายถึง จํานวนประชากรทั้งหมด
จากจํานวนลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงแสนที่ได้ทาํ การเปิ ดบัญชีเงินฝาก
ในโครงการออมเงินกองทุนทวีสุขทั้งสิ้ น 902 ราย กําหนดให้มีความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างที่ยอมให้เกิดขึ้น
เท่ากับ 0.05 หรื อร้อยละ 5 สามารถแทนค่าในสู ตรได้ดงั นี้
.

n = 286
เพื่อป้ องกันความผิดพลาดจากแบบสอบถามไม่สมบูรณ์ ผูศ้ ึกษาจึงเก็บแบบสอบถามเผื่อไว้จาํ นวน
หนึ่ ง รวมเป็ นกลุ่มตัวอย่างที่เก็บแบบสอบถาม จํานวน 300 ราย ทําการแจกแบบสอบถามตามสะดวก(Convenience
Sampling)
ผูศ้ ึกษาได้กาํ หนดตัวแปรอิสระไว้ 3 ปั จจัย ได้แก่
1) ปั จจัยส่ วนบุคคล (ปาริ ฉตั ร บุญตันดี, 2550) ได้แก่ (1) เพศ (2) สถานภาพสมรส (3) อายุ (4) ระดับ
การศึกษา (5) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (6) รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน (7) จํานวนสมาชิกในครัวเรื อน
2) ปั จจัยพฤติกรรมการออม (Saving Behavior) (ปาริ ฉตั ร บุญตันดี, 2550) ได้แก่ (1) ผูม้ ีอิทธิ พลในการ
ตัดสิ นใจ (2) ระดับรายได้ (3) ระดับค่าใช้จ่าย (4) ภาระหนี้ สินความรับผิดชอบ (5) การส่ งเสริ มการตลาดจากสถาบัน
การเงิน (6) ผลตอบแทนจากการออม (7) วัตถุประสงค์การออม (8) รู ปแบบการออม
3) ปั จจัยที่มีผลต่อการฝากเงินอย่างต่อเนื่ อง (7Ps Kotler, 2003) ได้แก่ (1) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) (2) ด้าน
ราคา (Price) (3) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) (4) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) (5) ด้านการนําเสนอ
(Physical Evidence and Presentation) (6) ด้านการบริ การ (Process) (7) ด้านบุคลากร (People)
ซึ่ งทั้ง 3 ปั จจัย ส่ งผลให้เกิด พฤติกรรมการออมเงิน ในกองทุนทวีสุขของลูกค้าธนาคาร เพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงแสน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูศ้ ึกษาทําการรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ต่อจากนั้นทํา
การจัดหมวดหมู่และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปเพื่อการวิจยั ทางสังคม (Statistical package for the
Social Science for Windows :SPSS) โดย
1) ข้อมูลเกี่ ยวกับประชากรศาสตร์ ข้อมูลเกี่ ยวกับปั จจัยที่ มีผลต่อการฝากเงิ นอย่างต่อเนื่ อง ผูศ้ ึ กษา
กําหนดให้ทาํ การวิเคราะห์ทางสถิติโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean)
และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) นําเสนอในรู ปแบบของการพรรณนา
2) ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการออม และปั จจัยที่มีผลต่อการฝากเงินอย่างต่อเนื่ อง ผูศ้ ึกษากําหนดให้ทาํ การ
วิเคราะห์ทางสถิติโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean)
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ข้อมูลปั ญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของผูฝ้ ากเงินต่อโครงการออมเงินกองทุนทวีสุข ผูศ้ ึกษากําหนดการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
4. ผลการวิจัย
ลักษณะประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่าง
ผูศ้ ึกษาดําเนิ นการเก็บข้อมูลจากลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงแสนที่ได้ทาํ
การเปิ ดบัญชีเงินฝากในโครงการออมเงินกองทุนทวีสุข จํานวน 300 ราย โดยทําการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple
Random Sampling) (เอมอร จังศิริพรปกรณ์, 2562)
โดยการเลือกแจกแบบสอบถามให้กบั กลุ่มตัวอย่างที่ทาํ การเปิ ดบัญชีเงินออมในโครงการระดับตัวแปรต้น
และตัวแปรตาม
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการออมรายด้าน
รายการ
S.D.
1. บุคคลที่ส่งผลต่อการออม
2.96
0.79
2. รายจ่ายที่มีผลต่อการออม
3.81
0.68
3. ภาระหนี้สินของท่านที่มีผลต่อการออม
3.93
0.66
4. รู ปแบบการส่ งเสริ มการตลาด
3.56
0.59
5. ระยะเวลาในการรับผลตอบแทน
3.62
0.59
6. ระดับอัตราผลตอบแทน
3.30
0.73
7. วัตถุประสงค์ในการออม
3.74
0.97
8. รู ปแบบการออมเงิน
3.16
0.72

แปลผล
ระดับปานกลาง
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับปานกลาง
ระดับมาก
ระดับปานกลาง

จากตารางพบว่า การวิเคราะห์ ระดับความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับพฤติ กรรมการออม ของลูกค้าธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงแสน ที่ทาํ การเปิ ดบัญชีในโครงการกองทุนทวีสุขส่ วนมากลูกค้าออมเงิน
เพราะภาระหนี้ สินของท่านที่มีผลต่อการออม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 มีพฤติกรรมการออมอยูใ่ นระดับมาก รองลงมา
ได้แก่รายจ่ายที่มีผลต่อการออมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 มีพฤติกรรมการออมอยูใ่ นระดับมาก และพฤติกรรมการออมที่
ทําให้ออมน้อยที่สุดได้แก่บุคคลที่ส่งผลต่อการออม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.96 มีพฤติกรรมการออมอยูใ่ นระดับปานกลาง
วัตถุประสงค์ในการออมเงิ นนั้น เพื่อนําเงิ นออมไปใช้จ่ายในอนาคตด้านใดด้านหนึ่ ง เช่ น ใช้จ่ายในยาม
ฉุ กเฉิ น ใช้จ่ายในชรา เก็บไว้เป็ นมรดกแก่ลูกหลาน ใช้จ่ายเพื่อที่อยูอ่ าศัย เป็ นต้น วัตถุประสงค์ในการออม มีค่าเฉลี่ย
3.74 มีพฤติกรรมแรงจูงใจระดับมาก หมายความว่าลูกค้ามีแรงจูงใจเป็ นอย่างมากในการออมเงินเพื่อนําเงินนั้นเก็บไว้
ใช้ในอนาคต
รู ปแบบการออมเงิน คือการนําเงินไปลงทุนเพื่อให้เกิดผลตอบแทน อาจเป็ นในรู ปของดอกเบี้ย เงินปั นผล
หรื อรู ปแบบอื่นๆ รู ปแบบการออมเงิน มีค่าเฉลี่ย 3.16 มีพฤติกรรมแรงจูงใจระดับปานกลาง หมายความว่าลูกค้ามี
แรงจูงใจในการนําเงินไปลงทุน เพื่อให้ได้ผลตอบแทนกลับคืนมาสู ง ยิง่ ผลตอบแทนมากแรงจูงใจยิง่ สู งตามไปด้วย
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการฝากเงินอย่างต่อเนื่ อง ของลูกค้าธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงแสนรายด้าน
รายการ
S.D.
แปลผล
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
3.86
0.50
ระดับมาก
ด้านราคา (Price)
3.10
0.48
ระดับปานกลาง
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place)
3.57
0.49
ระดับมาก
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
3.82
0.55
ระดับมาก
ด้านบุคลากร (People)
3.62
0.59
ระดับมาก
ด้านขั้นตอนการทํางาน (Process)
3.70
0.55
ระดับมาก
ด้านภาพลักษณ์
3.88
0.65
ระดับมาก
(Physical Evidence and Presentation)
จากตารางผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็ นเกี่ยวกับปั จจัยที่ มีผลต่อการฝากเงิ นอย่างต่อเนื่ อง ของลูกค้า
ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร สาขาเชี ย งแสนรายด้า นส่ ว นมากเกิ ด จากปั จ จัย ด้า นภาพลัก ษณ์
(Physical Evidence and Presentation) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 อยูใ่ นระดับมาก รองลงมาได้แก่ดา้ นผลิตภัณฑ์ (Product)
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 อยูใ่ นระดับมาก และน้อยที่สุดได้แก่ดา้ นราคา (Price) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.10 อยูใ่ นระดับปานกลาง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
จากการศึกษาสาเหตุของปั ญหา (Causes of the Problem) โดยผูศ้ ึกษาได้ทาํ การศึกษาจากผลการวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ซึ่ งสามารถรวบรวมข้อมูลมาจาก 3 ส่ วนของแบบสอบถาม ประกอบด้วย 1) ข้อมูลด้าน
ประชากรศาสตร์ 2) ข้อมูลด้านพฤติกรรมการออมของลูกค้า 3) ข้อมูลด้านปั จจัยที่มีผลต่อการฝากเงินอย่างต่อเนื่อง
1) สาเหตุดา้ นประชากรศาสตร์
1.1) สาเหตุดา้ นเพศ พบว่า เพศชายมี การออมมากกว่าเพศหญิ ง ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
สถาบันวิจยั ป๋ วย อึ๊งภากรณ์ และสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก (2562) ศึกษาพฤติกรรมการออมของคนไทย พบว่า เพศหญิง
มีวนิ ยั ในการออมมากกว่าเพศชาย และสุ ริยาพร จันทร์ เจริ ญ (2555) ศึกษาเรื่ องการออมเงินของแรงงานวัยก่อนสู งอายุ
และวัยสู งอายุทาํ งานในระบบและนอกระบบ พบว่า เพศชายวัยก่อนสู งอายุมีสัดส่ วนไม่ออมมากกว่าเพศหญิง
1.2) สาเหตุดา้ นวิธีการออมเงินตามยอดที่เปิ ดบัญชี พบว่า ส่ วนมากไม่ออมเงินตามยอดที่เปิ ดบัญชี
สื บเนื่ อ งมาจากสาเหตุ ด้านเพศที่ ลูกค้าในโครงการกองทุ นทวีสุข มี จ าํ นวนเพศชายมากกว่าเพศหญิ ง จึ งทําให้ไม่
สอดคล้องกับ สถาบันวิจยั ป๋ วย อึ๊งภากรณ์ และสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก (2562) ศึกษาพฤติกรรมการออมของคนไทย
พบว่า ผูห้ ญิงมีสัดส่ วนของคนที่มีบญั ชีเงินฝากสู งกว่าเพศชายและมีเงินในบัญชีมากกว่าผูช้ ายถึงสองเท่าของทุกช่วง
อายุ ซึ่ งสามารถสะท้อนถึ งความมี วินัยทางการเงิ นหรื อทักษะการบริ หารจัดการเงิ นของผูห้ ญิ งที่ มากกว่า รวมถึ ง
บทบาทของผูห้ ญิงที่สาํ คัญในการดูแลการเงินของครัวเรื อน
1.3) สาเหตุดา้ นช่วงอายุของลูกค้า พบว่า ลูกค้าส่ วนมากมีช่วงอายุ 51 – 60 ปี ซึ่ งเป็ นช่วงที่ใกล้วยั
เกษียณและความสามารถในการทํางานค่อนข้างตํ่ากว่าช่วงอายุที่ต่าํ กว่า 51 ปี สอดคล้องกับ กรัณฑรัตน์ ดวงสื บใจ
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(2555) ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการออมของครัวเรื อนในประเทศไทย พบว่า ช่วงอายุมีผลต่อการออม ช่วงอายุที่สูงขึ้นมี
ผลต่อการออมที่ลดลง
1.4) สาเหตุดา้ นระดับการศึกษา พบว่า ผูอ้ อมส่ วนมากมีระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับประถมศึกษา ไม่
สอดคล้องกับ สุ ริยาพร จันทร์ เจริ ญ (2555) ศึกษาเรื่ อง การออมเงินของแรงงานวัยก่อนสู งอายุและวัยสู งอายุทาํ งานใน
ระบบและนอกระบบ พบว่า แรงงานที่มีการศึกษาอยูใ่ นระดับประถมศึกษาไม่มีเงินออม
1.5) สาเหตุดา้ นสถานภาพ พบว่า ลูกค้าที่มีสถานภาพสมรสและมีบุตรจํานวน 206 ราย คิดเป็ นร้อยละ
68.70 มีการเปิ ดบัญชีเงินออมสู งกว่าสถานภาพหม้ายหรื อย่าร้าง และสถานภาพโสด ซึ่ งหมายความว่าผูท้ ี่มีความภาระเลี้ยง
ดูบุตรจะมีแนวโน้มในการออมมากกว่าผูท้ ี่ไม่มีบุตรและไม่มีภาระเลี้ยงดูบุตร สอดคล้องกับ ณภัทร กันทะวงค์ (2553)
ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การเงินฝากประเภทสลากออมทรัพย์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ลูกค้าที่มีสถานภาพสมรสมีพฤติกรรมการบอกต่อและใช้บริ การอย่างต่อเนื่ อง
ในออมเงิน
2) สาเหตุดา้ นพฤติกรรมการออมของลูกค้า
ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการออม พบว่า การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการออม ของลูกค้าธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชี ยงแสน ที่ทาํ การเปิ ดบัญชี ในโครงการกองทุนทวีสุขส่ วนมากลูกค้ามี
พฤติกรรมการออมเงินเพราะภาระหนี้ สินของท่านที่มีผลต่อการออมอยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับ กรัณฑรัตน์ อวง
ใจสื บ (2555) ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการออมของครัวเรื อในประเทศไทย พบว่าภาระหนี้ ของครัวเรื อนมีความสัมพันธ์
กับการออมเงิน หมายความว่า ครัวเรื อนที่มีภาระหนี้ สูงมีแนวโน้มในการออมเงินมาก รองลงมาได้แก่รายจ่ายที่มีผล
ต่อการออมมีพฤติกรรมการออมอยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับ ไกรวิชญ์ ประชุมพันธ์ (2551) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผล
ต่อพฤติกรรมการออมของผูบ้ ริ โภคเพื่อใช้จ่ายในอนาคตของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า รายจ่ายของ
ลูกค้ามีผลต่อพฤติกรรมการออมเงิ น ผูอ้ อมที่มีรายจ่ายสู งกว่ารายได้จะออมเงินน้อยกว่าผูท้ ี่ มีรายได้มากกว่ารายจ่าย
และพฤติกรรมการออมที่ทาํ ให้ออมน้อยที่สุดได้แก่บุคคลที่ส่งผลต่อการออม มีพฤติกรรมการออมอยูใ่ นระดับปาน
กลาง โดยพบว่าคําบอกกล่าวของผูน้ าํ ชุมชน (หัวหน้ากลุ่ม ผูใ้ หญ่บา้ น) มีผลต่อพฤติกรรมการออม
3) สาเหตุดา้ นปั จจัยที่มีผลต่อการฝากเงินอย่างต่อเนื่อง
ผูศ้ ึกษาได้ทาํ การวิเคราะห์ปัจจัยโดยภาพ พบว่า
ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) พบว่า อยูใ่ นระดับมาก โดยพบว่าผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าให้ความสําคัญมากคือ
ผลิ ตภัณฑ์เงิ นออมที่ ทาํ ให้มีเงิ นใช้จ่ายในช่ วงวัยชรา สอดคล้องกับ กรั ณฑรั ตน์ อวงใจสื บ (2555) ศึ กษาเรื่ อง
พฤติกรรมการออมของครัวเรื อในประเทศไทย พบว่า วัตถุประสงค์ของการออมเงินที่ครัวเรื อนส่ วนใหญ่ นิ ยมออม
เงินคือการออมเงินเพื่อเก็บไว้ใช้เวลาเจ็บป่ วยหรื อชรา
ปั จจัยด้านราคา (Price) พบว่า อยูใ่ นระดับปานกลาง โดยพบว่าราคาที่ลูกค้าให้ความสําคัญน้อยที่สุดได้แก่
สวัสดิการที่ได้รับด้านการคุม้ ครองประกันอุบตั ิเหตุมีความคุม้ ค่ากับการลงทุนในระยะเวลา 1 ปี เมื่อเทียบกับธนาคาร
อื่น ๆ ที่เปิ ดให้บริ การด้านกองทุนเช่นเดียวกัน สอดคล้องกับ ณภัทร กันทะวงค์ (2553) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการ
ตัด สิ น ใจใช้บ ริ ก ารเงิ น ฝากประเภทสลากออมทรั พ ย์ข องธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตรในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การเงินฝากประเภทสลากออม

วันพฤหัสบดีท ี ่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓

หน้า 593

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ ๑๕ ปี การศึกษา ๒๕๖๓

ทรัพย์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตกรุ งเทพมหานครให้ความสําคัญด้านราคาในระดับที่
น้อยที่สุด
5. การอภิปรายผล
1) สภาพปั ญหาการฝากเงินที่ไม่มีความต่อเนื่ องของลูกค้าในโครงการกองทุนทวีสุขของ ธ.ก.ส. สาขาเชียง
แสน พบว่า เพศชาย สถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับประถมศึกษา มีพฤติกรรมการออมมากกว่าเพศหญิง ส่ วนใหญ่
จะออมเงินในปริ มาณตํ่าและไม่ออมเงินตามยอดที่เปิ ดบัญชี เนื่องจากมีรายจ่ายสู ง และภาระหนี้ สิน อภิปรายได้วา่ โดย
ปกติเพศชายจะเป็ นเพศที่มีความรู ้ดา้ นการลงทุนมากกว่าเพศหญิง จึงเห็นว่าโครงการกองทุนทวีสุขเป็ นโครงการที่น่า
ลงทุน เป็ นกองทุนสําหรับการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. และครอบครัวให้เกษตรออมเงินไว้ใช้เป็ น
สวัสดิการแก่ตนเองเมื่อเข้าสู่ วยั ชรา และไม่สามารถประกอบอาชี พเพื่อหารายได้มาจุนเจื อในครัวเรื อนได้ จึงหันมา
สนใจการออมมากขึ้น แต่ขณะเดียวกันก็ไม่สามารถทําได้อย่างต่อเนื่ องเพราะปั จจัยอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในครัวเรื อน
และภาระหนี้ สิน ดังนั้น ทางธนาคาร จึ งควรมี น โยบายสร้ างแรงจู งใจในการ ออมมากยิ่งขึ้ น เช่ น การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลตอบแทนสู งขึ้นในระยะเวลาสั้น เพื่อให้ลูกค้าสามารถนําดอกเบี้ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์และมีดอก
ผลนํากลับมาเป็ นเงินออมได้เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ ณภัทร กันทะวงค์ (2553) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผล
ต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การเงินฝากประเภทสลากออมทรัพย์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การเงินฝากประเภทสลากออม
ทรัพย์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตกรุ งเทพมหานคร เรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อย คือ
ด้านพนักงาน รู ปแบบการบริ การ กระบวนการให้บริ การ ช่องทางจัดจําหน่ าย การส่ งเสริ มการตลาด ผลิตภัณฑ์และ
ราคา ปั จจัยทางทัศนคติดา้ นความเข้าใจ และพฤติกรรม ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านการลงทุน ทั้งจากผลตอบแทนจาก
การลงทุน และความเสี่ ยงจากการลงทุน มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ
2) แนวทางในการแก้ไขปั ญหา การฝากเงินที่ไม่มีความต่อเนื่ องของลูกค้าในโครงการกองทุนทวีสุขของ ธ.
ก.ส. สาขาเชียงแสน จากผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการฝากเงินอย่างต่อเนื่ องของลูกค้าที่ทาํ การเปิ ดบัญชีใน
โครงการกองทุนทวีสุขเรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อยได้ดงั นี้ ปั จจัยด้านภาพลักษณ์ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด ปั จจัยด้านขั้นตอนการทํางาน ปั จจัยด้านบุคลากร ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และปั จจัยด้าน
ราคา อภิปรายได้วา่ ลูกค้าขาดความเชื่อมัน่ ในการออม เช่น ด้านราคา ระยะเวลาในการออม รวมทั้งผลตอบแทนที่ควร
ได้รับจากการออม ซึ่ งปั จจุบนั ดอกเบี้ยเงินฝากอยูใ่ นระดับตํ่ามาก ดังนั้น ทางธนาคารจึ งควรส่ งเสริ มด้านภาพลักษณ์
สร้างเชื่อมัน่ ในความมัน่ คงและปลอดภัยของเงินเมื่อนําเงินไปออมไว้กบั สถาบันการเงิน (ธ.ก.ส.) รวมถึงการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้มีเงื่ อนไขการออม เช่ น การกําหนดอัตราดอกเบี้ ยเงิ นฝาก และระยะเวลาการออมที่ เหมาะสม รวมถึ ง
พนักงานควรเข้าถึงลูกค้ามากขึ้น โดยติดตามการออมแบบรายวัน ขณะเดี ยวกันทางธนาคารก็ควรมี แผนการนําเงิ น
ออมในโครงการไปปรับใช้เพื่อเป็ นเงื่อนไขสําหรับการกูเ้ งินที่ให้วงเงินสู งขึ้นหรื อการปรับลดดอกเบี้ยเงินกูท้ ี่ลูกค้า
ต้องการกูเ้ งิน รวมถึงการขอปรับลดค่าทําเนียบเงินกู้ สําหรับลูกค้าที่มีการนําเงินมาฝากในโครงการกองทุนทวีสุข เป็ น
ต้น สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ จารุ ภทั ร จันทนเรื องชัย (2552) ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการระดมเงินฝาก และผลการ
ดําเนิ นงานของธนาคารพาณิ ชย์ที่จัดตั้งใหม่ กรณี ศึกษา ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) พบว่า ธนาคารประสบ
ความสําเร็ จในการระดมเงิ นฝาก จากการใช้กลยุทธ์การกําหนดอัตราดอกเบี้ ยเงิ นฝาก เสนออัตราดอกเบี้ ยที่ สูงทั้ง
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ประเภทฝากประจําและออมทรั พย์ ด้วยการกําหนดอัตราดอกเบี้ ยตามระดับวงเงิ นฝาก ขยายฐานลูกค้าออมทรั พย์
ควบคู่กบั ฐานลูกค้าเงินฝากประจํา
6. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการออมของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงแสน
ที่ทาํ การเปิ ดบัญชีในโครงการกองทุนทวีสุข
1) ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการออม พบว่า การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการออม ของลูกค้า
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงแสน ที่ทาํ การเปิ ดบัญชีในโครงการกองทุนทวีสุขส่ วนมาก
ลูกค้ามีพฤติกรรมการออมเงินเพราะภาระหนี้ สินของท่านที่มีผลต่อการออม โดยมีพฤติกรรมการออมอยูใ่ นระดับมาก
และพบว่าหนี้ สินของผูอ้ อมมี ผลต่อการออม สอดคล้องกับ กรั ณฑรั ตน์ อวงใจสื บ (2555) พบว่าภาระหนี้ ของ
ครั วเรื อนมี ความสัมพันธ์ กบั การออมเงิ น หมายความว่า ครั วเรื อนที่ มีภาระหนี้ สูงมี แนวโน้มในการออมเงิ นมาก
รองลงมาได้แก่รายจ่ ายที่ มีผลต่อการออมอยู่ในระดับมาก โดยพบว่ารายจ่ายของผูอ้ อมมี ผลต่อพฤติ กรรมการออม
สอดคล้องกับ และพฤติกรรมการออมที่ ทาํ ให้ออมน้อยที่ สุดได้แก่บุคคลที่ส่งผลต่อการออม อยู่ในระดับปานกลาง
โดยพบว่าคําบอกกล่าวของผูน้ าํ ชุมชน (หัวหน้ากลุ่ม ผูใ้ หญ่บา้ น) มีผลต่อพฤติกรรมการออม
2) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการฝากเงินอย่างต่อเนื่ องของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาเชียงแสน ที่ทาํ การเปิ ดบัญชีในโครงการกองทุนทวีสุข
ผลปั จจัยที่มีผลต่อการฝากเงินอย่างต่อเนื่ องของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา
เชียงแสน ที่ทาํ การเปิ ดบัญชีในโครงการกองทุนทวีสุขส่ วนมากเกิดจากปั จจัยด้านภาพลักษณ์ (Physical Evidence and
Presentation) อยูใ่ นระดับมาก โดยพบว่าภาพลักษณ์ที่ลูกค้าให้ความสําคัญมากที่สุดได้แก่ ภาพลักษณ์ของธนาคารทํา
ให้ลูกค้ารู ้สึกเชื่อมัน่ ในการดําเนิ นงาน และความชัดเจนของการจ่ายผลตอบแทน การดูแลและให้บริ การของสถาบัน
การเงิน สอดคล้องกับผลการศึกษาของสาวิตรี แสงสวัสดิ์ และ อัตรนันท์ คิดสม (2561) พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
ให้ความสําคัญในเรื่ องของการให้บริ การที่มีความถูกต้อง เชื่ อถือได้ มี การจัดระบบคิวที่ชดั เจน พนักงาน มี ความ
น่าเชื่อถือและธนาคารมีภาพลักษณ์ที่ดีและมีชื่อเสี ยง และการศึกษาของปุญญาภา นาคสิ นทธุ์ (2559) พบว่า ปั จจัยด้าน
ด้านภาพลักษณ์ในภาพรวมมีความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก รองลงมาได้แก่ดา้ นผลิตภัณฑ์ (Product) อยูใ่ นระดับมาก
โดยพบว่าผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าให้ความสําคัญมากคือผลิตภัณฑ์เงินออมที่ทาํ ให้มีเงินใช้จ่ายในช่วงวัยชรา สอดคล้องกับ
กรัณฑรัตน์ อวงใจสื บ (2555) พบว่า วัตถุประสงค์ของการออมเงินที่ครัวเรื อนส่ วนใหญ่ นิ ยมออมเงินคือการออมเงิน
เพื่อเก็บไว้ใช้เวลาเจ็บป่ วยหรื อชรา และน้อยที่สุดได้แก่ดา้ นราคา (Price) อยูใ่ นระดับปานกลาง
ข้ อเสนอแนะ
1) ควรมี การนําข้อมูลไปใช้ในการเปรี ยบเที ยบค่าความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่างเกี่ ยวเกี่ ยวกับอายุ เพศ
รายได้ ค่าใช้จ่าย เป็ นต้น
2) ควรมีการเก็บข้อมูลเชิงลึกประกอบการวิจยั เพื่อให้ได้ขอ้ มูลในทางลึกประกอบการวิเคราะห์ผล
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