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--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้งนี้ มีเป้ าหมายเพื่อเป็ นการแก้ไขปั ญหายอดเงิ นออมทรัพย์ทวีโชคของธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรที่ ลดลงให้เป็ นที่ รู้จกั อย่างแพร่ หลาย และส่ งผลให้ยอดเงิ นฝากมีจานวนมากขึ้น ผูว้ ิจยั จึ งได้
ศึกษาค้นคว้าพฤติกรรมการออมเงินของลูกค้าผูฝ้ ากเงินประเภทเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ซึ่ งเป็ นผลิตภัณฑ์เงินฝากที่
ได้ดอกเบี้ยและมีรางวัล โดยศึกษาผ่านลูกค้าผูฝ้ ากแบบเฉพาะเจาะจงจานวน 200 คน และศึกษาถึงพฤติกรรมการออม
เงินและความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ซึ่ งผลการศึกษาพบว่า ลูกค้าผูฝ้ ากเงินส่ วนใหญ่นิยมการ
ออมเงินด้วยการฝากเงิน และการฝากสลากออมทรัพย์ ส่ วนเหตุผลในการออมเงินคือเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดที่
อาจเกิดขึ้นในครัวเรื อน และเพื่อเป็ นทุนการศึกษาของสมาชิกในครอบครัว ภาพรวมลูกค้าเงินฝากประเภทออมทรัพย์
ทวีโชคมีความพึงพอใจมากต่อผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคในหลายประเด็น อาทิเช่น เป็ นเงินฝากที่ตอบโจทย์
การออมเงินที่ได้รับทั้งดอกเบี้ยและลุน้ รางวัล, สามารถติดตามข่าวสารได้หลายช่องทาง เมื่อธนาคารมียอดเงินประเภท
เงิ น ฝากออมทรั พ ย์ท วี โ ชคที่ ล ดลง ผูว้ ิจัย จึ ง สนใจศึ กษาพฤติ ก รรมการออมเงิ นและความพึ ง พอใจของลู กค้า ต่ อ
ผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค เพื่อหาแนวทางในการตอบสนองความต้องการและปรับปรุ งผลิตภัณฑ์เพื่อให้
ตรงตามความต้องการและอาจช่วยเพิ่มยอดเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคต่อไป
คาสาคัญ: พฤติกรรมการออมเงิน,การเพิ่มยอดเงินฝาก.เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค
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ABSTRACT
The study of customers saving behavior in the Taweechock saving account. I have a query on variance
200 people. The data were analyzed by Percentage, Mean and Standard Deviation. And make a summary by
assumption of the result will accept or decline. The results of study showed that most people like to save money in
Cash Saving Account, Saving lottery. The main reasons for saving the money are “Dealing with Unexpected
Expenses” and “The Family Scholarship”. The analysis of marketing mix showed that saving in Taweechock is the
most satisfied. But the researcher has to solve the problem of the lower deposit amount that focus on public
relations in all channels to create awareness on an increase in the deposit balance. I sincerely hope that this research
it will be beneficial for Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (Chonburi Branch), and bring the
results of this study to increase deposit balance and make satisfaction of Taweechock saving account.
Keywords: Taweechock saving account, Behavior, Increase, Deposit amount ,
1. บทนา
สัดส่ วนเงิ นฝากต้นทุ นต่ าตามผลการดาเนิ นงานไตรมาสที่ 1 ของ ธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรสาขาชลบุรี จังหวัดชลบุรี จะมีสัดส่ วนที่สูงขึ้น แต่สัดส่ วนการออมเงินประเภทเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาชลบุรี จังหวัดชลบุรี กลับมีสัดส่ วนที่ลดลง ส่ งผลให้ธนาคาร
มี ค่าใช้จ่ายด้านต้นทุ นเงิ นจานวนมาก เพื่อเป็ นการแก้ไขปั ญหาดังกล่าว ธนาคารจึ งต้องมุ่งเน้นให้ลูกค้าผูฝ้ ากและ
ประชาชนทัว่ ไป เลือกออมเงินฝากต้นทุนต่าโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ที่จะส่ งผลให้ธนาคารไม่
ต้องแบกรับภาระค่าชดเชยเงิน ซึ่ งส่ งผลให้ธนาคารมีภาวะขาดทุนได้ในอนาคต แต่ดว้ ยสถานการณ์การออมของคนใน
ประเทศไทย
จากข้อมูลจากการสารวจภาวะเศรษฐกิ จและสังคมของครั วเรื อน ณ ปี 2562 ของสานักงานสถิติแห่ งชาติ
พบว่าจากจานวนครัวเรื อนไทยกว่า 22 ล้านครัวเรื อน มีครัวเรื อนที่มีการออมร้อยละ 72. 2 เพิ่มขึ้นจากการสารวจในปี
2560 ที่มีเพียงร้อยละ 71.6 สอดคล้องกับข้อมูลจากธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ที่ช้ ีวา่ คน
ไทยสามารถเข้าถึงบริ การเงินฝากของสถาบันการเงินได้เป็ นเทียบเท่ากับประเทศพัฒนาแล้วและสัดส่ วนของครัวเรื อน
ไทยที่มีบญั ชีเงินฝากกับสถาบันการเงินเพิ่มสู งขึ้นทุกปี ทั้งนี้ แม้สัดส่ วนของครัวเรื อนที่มีการเก็บออมเพิ่มขึ้น แต่หาก
พิจารณาสัดส่ วนการออมต่อรายได้ของครั วเรื อนไทยนั้นไม่ได้เพิ่มขึ้นตามโดยอยู่ที่ประมาณร้ อยละ 22 ในปี 2560
และปี 2562 ซึ่ งอาจมีสาเหตุจากหลายปั จจัย เช่น ปั ญหาค่าครองชี พสู ง หรื ออาชี พที่ยงั ไม่มนั่ คงพอที่ จะวางแผนการ
ออม และภาวะหนี้ ครัวเรื อนที่อยูใ่ นระดับสู งซึ่ งเป็ นปั จจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการออมของครัวเรื อน จึงส่ งผลให้ปัจจุบนั
ยอดเงินประเภทเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคของ ธ.ก.ส. สาขาชลบุรีลดลง (เงินฝากแบบได้รับดอกเบี้ยและได้ลุน้ โชค
รางวัลปี ละ 2 ครั้งหากมียอดคงเหลือมากกว่า 2,000 บาท) ส่ งผลให้ปริ มาณและมูลค่าของรางวัลในการจับสลากลุน้
โชคแต่ละรอบลดลง ตามสัดส่ วนเงินฝากคงเหลือของสาขานั้นๆ สาขาชลบุรีตอ้ งแสวงลูกค้าเงินฝากรายใหม่ หรื อ
เพิ่มยอดเงินฝากประเภทนี้ ให้มีสัดส่ วนเพิ่มขึ้นจากลูกค้าผูฝ้ ากรายเดิม โดยรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าผูฝ้ าก
ทราบถึงสิ ทธิ์ ประโยชน์ที่จะได้รับ หากคงยอดในบัญชี 2,000 บาทขึ้นไปเพื่อรับสิ ทธิ์ ในการลุน้ โชครางวัลปี ละ 2 ครั้ง
จากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค หากยอดเงินฝากสาขาเพิ่มขึ้น จะมีผลต่อเม็ดเงินที่จะนามาจัดสรรของรางวัลให้แก่
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ผูฝ้ ากเงินเพิ่มขึ้นตามไปด้วย จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผูศ้ ึกษาจึงมีความสนใจที่จะแก้ไขปั ญหายอดเงินฝากประเภท
ออมทรั พย์ทวีโชคลดลง และหาแนวทางสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าผูฝ้ ากเงิ นประเภทออมทรั พย์ทวีโชค เพื่อเพิ่ม
ยอดเงินฝากให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชลบุรี จังหวัดชลบุรีต่อไป
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อเป็ นศึกษาความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคและพฤติกรรมการออมเงินประเภท
เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชลบุรี จังหวัดชลบุรี
2. เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการฝากเงินเพิ่มขึ้นและมีการคงยอดในบัญชีออมทรัพย์ทวี
โชค จานวน 2,000 บาทขึ้นไป
3.เพื่อเป็ นแนวทางเพิ่มยอดเงิ นฝากประเภทออมทรั พย์ทวีโชคให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาชลบุรี จังหวัดชลบุรี
3. การดาเนินการวิจัย
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา เป็ นข้อมูลทุติยภูมิ ดังนี้
1. ด้านเอกสารจากบทความ รายงานผลการดาเนิ นงาน ตัวเลขทางสถิ ติ จากธนาคารแห่ งประเทศไทย
สานักงานสถิติแห่งชาติ รวมทั้งข้อมูลที่ได้คน้ คว้าผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตตามข้อมูลอ้างอิง
2. ด้านเอกสารที่ เกี่ ยวข้องกับแนวคิด ทฤษฎี หลักการ เช่น บทความวิจยั หรื อวิทยานิ พนธ์ที่ได้มีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลไม่เกิน 5 ปี และเอกสารประกอบการศึกษาอื่นๆที่ได้ทาการค้นคว้าด้วยตนเอง
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ข้อมูลทัว่ ไปของประชากรผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรสระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ค่าใช้จ่าย ทรัพย์สิน และภาระหนี้สิน
ตัวแปรตาม ได้แก่ ข้อมูลพฤติกรรมและรู ปแบบการออมเงินประเภทเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคของผูต้ อบ
แบบสอบถาม ประกอบไปด้วย วัตถุประสงค์ของการออม รู ปแบบวิธีการออม จานวนเงินที่สามารถออมได้ในแต่ละ
ครั้ ง รู ปแบบการออมอื่ นๆ ความถี่ในการออมเงิ น แนวโน้มการออมเงิ นในอนาคต ความเข้าใจด้านผลิตภัณฑ์และ
บริ การ รวมถึงการส่ งเสริ มการขายของการออมเงินประเภทฝากออมทรัพย์ทวีโชค
3.1 วิธีการเลือกสุ่ มตัวอย่าง
จานวนกลุ่มตัวอย่างได้แก่ ลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชลบุรี จังหวัดชลบุรี ที่
มีการเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค และมียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีต่ากว่า 2,000 บาท โดยเลือกเฉพาะเจาะจง
จากระบบฐานข้อ มู ล เงิ น ฝาก ณ วัน ที่ 30 พฤศจิ ก ายน 2563 จ านวน 200 คน และส่ ง จดหมายปิ ดผนึ ก ถึ ง ลู ก ค้า
กลุ่มเป้ าหมาย และทาแบบสอบถามซึ่ งหน้าเมื่อลูกค้าเข้าใช้บริ การที่สาขา
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
การวิจยั เชิงปริ มาณ การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ใช้เครื่ องมือ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) มี 4 ส่ วน
ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึ กษา รายได้
ค่าใช้จ่าย ทรัพย์สิน และหนี้สิน
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ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมและรู ปแบบของการออมของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ วัตถุประสงค์ของการออมเงิน
จานวนเงินที่ออมในแต่ละครั้ง ความถี่ในการออมเงิน รู ปแบบการออมเงิน และอื่นๆ ซึ่ งสามารถเลือกตอบได้มากกว่า
1 ข้อในบางคาถาม
ส่ วนที่ 3 ปั จจัยที่ผลต่อการออมของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยเน้นปั จจัยด้านแรงจูงใจและความพึงพอใจใน
ผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ที่ได้สิทธิ์ ในการลุน้ โชคปี ละ 2 ครั้งสาหรับลูกค้าเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคที่มี
ยอดเงินฝาก 2,000 บาทขึ้นไป ซึ่ งรวมไปถึงมูลค่า ปริ มาณของรางวัล และความคาดหวังต่อการจับรางวัล
ส่ วนที่ 4 คาถามปลายเปิ ด เรื่ อง ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อส่ งเสริ มให้เกิดพฤตกรรมการออมเงินเพิ่มขึ้น การ
วิจยั เชิ งคุณภาพ จากการศึกษาข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ค่าใช้จ่าย ทรัพย์สิน และหนี้ สิน รวมถึงพฤติกรรมการออมเงิน ความถี่ในการ
ออมเงิน และจานวนเงิ นออมในแต่ละครั้ง รวมถึงความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรั พย์ทวีโชค ของกลุ่ม
ตัวอย่าง 10 คน โดยคัดเลือกจากลูกค้าที่มียอดฝากเงินในวันที่ตอบแบบสอบถามเพิ่มขึ้นจากฐานข้อมูล ณ วันที่ 30
พฤศจิกายน 2563
4. ผลการวิจัย
จากผลการศึ กษาบทวิจัยที่ เกี่ ยวข้อง และการศึ กษาข้อมูลของผูว้ ิจัยสามารถสรุ ปพฤติ กรรมการออมเงิ น
เชื่ อ มโยงกับ ผลการศึ ก ษาข้อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ ผลการวิ เ คราะห์ ต ามหลัก ประชากรศาสตร์ แ บบเฉพาะเจาะจง ผูต้ อบ
แบบสอบถาม จานวน 200 คน ที่มียอดเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคต่ากว่า 2,000 บาท พบว่าเป็ นเพศหญิงจานวน 115
ราย คิดเป็ นร้อยละ 57.5 และเป็ นเพศชายจานวน 85 ราย คิดเป็ นร้อยละ 42.5 อาจสรุ ปได้วา่ จานวนประชากรที่ตอบ
กลับแบบสอบถามและเข้าใช้บริ การธนาคาร มีสัดส่ วนเพศหญิงสู งกว่าเพศชาย
จากตารางต่อไปนี้ แสดงให้เห็นถึงการออมเงินผ่านบัญชีธนาคารประเภทเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคกับบัญชี
ของธนาคารอื่น โดยผูต้ อบแบบสอบถามเลือกออมกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคเพียงอย่างเดียว จานวน 97 ราย
คิดเป็ นร้อยละ 48.5 และออมบัญชีออมทรัพย์ทวีโชคร่ วมกับบัญชีธนาคารอื่นจานวน 83 ราย คิดเป็ นร้อยละ 41.5 และ
ออมเฉพาะบัญชี ของธนาคารอื่นจานวน 20 ราย คิดเป็ นร้อยละ 10 จึ งสรุ ปได้ว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เลือก
ออมเฉพาะบัญชี เงิ นฝากออมทรั พย์ทวีโชค ซึ่ งถือเป็ นโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การให้ตรงตามความ
ต้องการของผูฝ้ าก
ตารางที่ 4.1
การมีบัญชีเงินฝาก
ออมเฉพาะบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค
ออมทั้งบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคและบัญชีธนาคารอื่น
ออมเฉพาะบัญชีของธนาคารอื่นๆ

ร้ อยละ
48.5
41.5
10

คิดเป็ นจานวนราย
97
83
20

สาหรับความถี่ในการออมเงินของผูต้ อบแบบสอบถามเลือกออมเงินเมื่อมีโอกาสร้อยละ 52.5 และร้อยละ
45 มีการออมเป็ นประจาทุกเดือน และร้อยละ 7.5 จะมีการออมเงินทุกวัน ในส่ วนตัวเลือกการออมเป็ นรายปี มีสัดส่ วน
ร้ อยละ 5 เท่านั้น ซึ่ งอาจะสรุ ปได้ว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่อาจจะออมเป็ นรายเดื อนร่ วมกับการออมเมื่ อมี
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โอกาส เช่น การได้รับเงินปั นผล เงินโบนัส จึงเกิดการออมเมื่อมีโอกาสขึ้นได้ และจานวนเงินที่ออมในแต่ละครั้งของ
ผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 97 ราย คิดเป็ นร้อยละ 48.5 จะมีการออมเงินแต่ละครั้ง 1,001-3,000 บาทเป็ นสัดส่ วนที่สูง
ที่สุด รองลงมาคือการออมไม่เกินครั้งละ 1,000 บาท ร้อยละ 33.5 คิดเป็ นจานวน 67 ราย และออมตั้งแต่ 3,001-5,000
บาท ร้อยละ 9.5 คิดเป็ นจานวน 19 ราย สุ ดท้ายคือการออมมากกว่า 5,000 บาทขึ้นไป ร้อยละ 8.5 คิดเป็ นจานวน 17
ราย และเป้ าหมายของการออมที่ สาคัญที่ สุด คื อ เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายยามฉุ กเฉิ นในครั วเรื อน รองลงมาคื อเพื่อเป็ น
ทุนการศึกษาของตนเองและครอบครั ว สอดคล้องกับผลการศึ กษาพฤติ กรรมการออมของ ซานี ยะห์ ช่ างวัฒนกุล
(2559) ที่วา่ ประชาชนส่ วนใหญ่นิยมออมเงินเป็ นรายเดือน และออมแต่ละครั้งไม่เกิน 10,000 บาท ผลการศึกษาพบว่า
ยอดเงินออมแต่ละครั้งของประชากรตัวอย่างไม่เกิน 10,000 บาทเช่นกัน
ตารางที่ 4.2
แบบแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค
และส่วนประสมทางการตลาด

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อย
ที่สุด
N

5

4

3

2

ค่าเฉลี่ย

S.D.

1

เกณฑ์
การ
ประเมิน

1. เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคเป็นเงินฝากที่ตอบโจทย์การ
ออมเงินของท่านที่ได้รับทั้งดอกเบี้ยและการลุ้นรางวัลปีละ
2 ครั้ง

42

93

58

2

5

200

3.825

0.85696

มาก

2. ท่านสามารถรับรู้ข่าวสารข้อมูลด้านเงินฝากออมทรัพย์
ทวีโชคได้หลายช่องทาง สะดวก รวดเร็วในการค้นหาข้อมูล

48

93

51

0

8

200

3.865

0.91475

มาก

3. ของรางวั ล ส าหรั บลู ก ค้ าเงิ นฝากออมทรัพ ย์ ท วีโ ชคมี
ความเหมาะสม น่าสนใจ และดึงดูดให้ท่านฝากเงินเพิ่มขึ้น
เพื่อรับสิทธิ์จับรางวัล

42

109

39

4

6

200

3.885

0.86126

มาก

4. การบริการของพนักงานธนาคารมีผลต่อการตัดสินใจใน
การฝากเงินเพิ่มในสมุดบัญชีออมทรัพย์ทวีโชคของท่าน

81

78

36

4

1

200

4.17

0.82529

มาก

5. ยอดเงินออมตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไปติดต่อกับ 3 เดือน
เป็นเงื่อนไขที่เหมาะสมกับการได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลแต่ละ
ครั้ง

50

103

38

7

2

200

3.96

0.81756

มาก

6. ท่านมีความคาดหวังในการได้รับของรางวัลจากการจับ
รางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคในแต่ละครั้ง

72

81

39

7

1

200

4.08

0.8565

มาก

7. ท่ า นคิ ด ว่า การออมผ่ านบัญ ชี เ งิ น ฝากออมทรั พ ย์ ข อง
สถาบั น การเงิ น อื่ น ให้ ผ ลตอบแทนที่ ดี ก ว่ า เงิ น ฝากออม
ทรัพย์ทวีโชค

61

78

47

11

3

200

3.915

0.94222

มาก

8. หากมีความจาเป็นที่จะใช้เงิน ท่านจะถอนเงินจากสมุด
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคออกมาใช้จ่าย โดยคานึงถึง
เงื่อนไขการได้รับสิทธิ์ลุ้นของรางวัล

76

80

35

7

2

200

4.105

0.87976

มาก
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จากตารางที่ 4.2 ผลการศึกษาเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาดและความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์เงินฝาก
ออมทรัพย์ทวีโชค พบว่าผูฝ้ ากส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ในระดับ “มาก” โดยจากผลการศึกษาพบว่า การ
บริ การของพนักงานธนาคารมีผลต่อการตัดสิ นใจในการฝากเงินเพิ่ม แต่ปัญหาการลดลงของยอดเงินฝากคือหากผูฝ้ าก
มีความจาเป็ นจะถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคโดยไม่คานึ งถึงเงื่อนไขระยะเวลาการรับสิ ทธิ์ ลุน้ รางวัล
และความคาดหวังการได้รับรางวัลจากการฝากเงินออมทรัพย์ทวีโชคที่ผฝู้ ากมีความคาดหวังสู ง รวมถึงความต้องการ
ให้ธนาคารจัดสรรของรางวัลให้มีจานวนมากยิ่งขึ้ น เพื่อดึ งดูดความสนใจ และกระตุน้ ความต้องการอยากได้ของ
รางวัลโดยฝากเงินเพิ่มขึ้นของลูกค้าในแต่ละรอบ ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาวิจยั ของ ฉัตราภรณ์ เมฆรัตน์ (2558)ที่วา่
ธนาคารควรหาผลิตภัณฑ์การออมรู ปแบบใหม่ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกที่หลากหลายให้แก่ลูกค้า แต่ปัญหาที่พบจากการ
สอบถามความพึงพอใจของผูฝ้ ากที่ผวู ้ ิจยั จะนาไปต่อยอดเพื่อการแก้ไขปั ญหาระยะยาว นัน่ คือผูต้ อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นที่วา่ ผลิตภัณฑ์ดา้ นเงินฝากของธนาคารอื่นมีความสนใจมากกว่าเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคของธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่ งถือเป็ นจุดอ่อนและอุปสรรคที่ธนาคารจะต้องวางแผนกลยุทธ์ในการบริ หาร
ผลิตภัณฑ์ให้เป็ นที่ตอ้ งการของลูกค้าผูฝ้ ากต่อไป
5. การอภิปรายผล
จากการศึกษาพบว่าทฤษฎี การบริ โภคสัมพันธ์กบั รายได้สัมบูรณ์ (Absolute income hypothesis of
consumption) กล่าวว่า เมื่อผูบ้ ริ โภคมีรายได้เพิ่มขึ้น การออมจะเพิ่มขึ้นตามสัดส่ วนของรายได้น้ นั อาจไม่เป็ นจริ ง
เสมอไปจากผลการศึกษาค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ จานวนผูต้ อบแบบสอบถาม 2 ราย ที่มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 50,001
บาทขึ้นไป มีการออมเงินต่อครั้งไม่เกิน 1,000 บาท และเป็ นการออมเงินเมื่อมีโอกาส แต่ผตู ้ อบแบบสอบถามจานวน
24 ราย ที่มีรายได้ต่อเดือนต่ากว่า 10,000 บาท มีการออมเงินต่อครั้งไม่เกิน 1,000 บาท โดยเป็ นการเลือกออมทุกวัน 1
ราย ออมทุกเดือน 9 ราย ออมทุกปี 1 ราย ออมเมื่อมีโอกาส 12 ราย และเลือกออมทุกเดือนและออมเมื่อมีโอกาสอีก 1
ราย จึงไม่อาจชี้ให้เห็นได้ชดั เจนว่า เมื่อผูบ้ ริ โภคมีรายได้เพิ่มขึ้น การออมจะเพิ่มขึ้นตามรายได้ แต่สมมติฐานนี้ อาจไม่
เป็ นความจริ ง เนื่ องจากผูต้ อบแบบสอบถาม 2 รายที่ รายได้มากว่า 50,000 บาทต่อเดื อนเลือกรู ปแบบการออมผ่าน
สลากออมทรัพย์/พันธบัตรรัฐบาล และออมในรู ปแบบอื่นๆ เช่น การซื้ อหุ น้
กรณี ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ (Maslow’s General Theory of Human & Motivation) กล่าวว่า ความต้องการ
ที่ได้รับการตอบสนองแล้ว จะไม่เป็ นสิ่ งจูงใจของพฤติกรรมอีกต่อไป ความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนองนั้นที่
เป็ นแรงจูงใจของพฤติกรรม ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาค้นคว้าอิสระที่ ผวู ้ ิจยั ได้เลือกแนวทางแก้ไขปั ญหา กลับ
พบว่า เมื่ อตอบสนองความต้องการผูบ้ ริ โภคแล้ว พฤติ กรรมการออมเงิ นกลับเพิ่ มขึ้ น โดยดูจ ากการประมวลผล
ยอดเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคเพิ่มขึ้น ในระยะเวลาเพียง 18 วัน นับจากการประชาสัมพันธ์ของรางวัล
6. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
จากการศึ กษาค้นคว้าอิ สระเกี่ ยวกับพฤติ กรรมการออมเงิ นของลูกค้าเงิ นฝากประเภทออมทรั พย์ทวีโชค
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชลบุรี อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพื่อแก้ไขปั ญหายอดเงินฝาก
สะสมลดลง และศึกษาความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค เพื่อนามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปรับปรุ ง
กระบวนการทางาน การบริ การ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทาให้ผูว้ ิจยั ได้ทราบถึ งปั ญหาที่ ส่งผลให้
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ยอดเงินฝากลดลง นัน่ คือการจัดสรรของรางวัลไม่ตรงกับความต้องการของผูฝ้ ากเงิน อีกทั้งการเลือกของรางวัลที่มี
มูลค่าสู ง แต่ได้จานวนชิ้นน้อยเกินไป ส่ งผลให้แรงจูงใจในการฝากเงินลดลง แต่หากได้นาแนวทางแก้ไขไปปรับใช้
ด้วยการลดมูลค่าของรางวัลลง แต่ได้จานวนมากขึ้น กลับส่ งผลให้ยอดเงิ นฝากเพิ่มขึ้นในระยะเวลาเพียงแค่ 14 วัน
ทั้งนี้ ผูว้ ิจัย มุ่ งเน้น การแก้ไขปั ญ หาจากการศึ ก ษาด้ว ยการสื่ อสารประชาสั มพันธ์ เชิ ง รุ ก เพื่อกระตุ น้ การรั บ รู้ ข อง
ประชาชนในเขตพื้นที่จงั หวัดชลบุรีที่มีต่อธนาคารและผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค เพื่อสร้างการรับรู ้คุณค่า
ผลิตภัณฑ์และบริ การอย่างทัว่ ถึง
ในการศึกษาค้นคว้าอิสระสาหรับหัวข้อพฤติกรรมการออมเงินประเภทเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ของลูกค้า
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชลบุรี และความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ทวี
โชคของ ธ.ก.ส.พบว่า กลุ่มตัวอย่างผูต้ อบแบบสอบถามต้องการให้เพิ่มปริ มาณของรางวัลให้มีจานวนเพิ่มขึ้น เพื่อ
สร้ างแรงจูงใจในการฝากเงิ น และมี สัดส่ วนจานวนคนที่ ได้รับรางวัลเพิ่มมากขึ้ น นอกจากนี้ ยงั มี ความคิ ดเห็ นเชิ ง
คุณภาพที่ตอ้ งการให้มีการประกาศรายชื่อผูโ้ ชคดีในทันทีที่มีการจับรางวัลแต่ละชิ้น ซึ่ งผูว้ ิจยั เห็นด้วยกับความคิดเห็น
ในข้อนี้ เพื่อแสดงความโปร่ งใสต่อผูฝ้ ากเงิน แต่การเพิ่มจานวนของรางวัลมากขึ้น ส่ งผลให้ตอ้ งใช้ระยะเวลาการจับ
รางวัลเพิ่มขึ้น และการประกาศรายชื่อผูโ้ ชคดีทุกรายในทัน จะส่ งผลให้เกิดความล่าช้าในการจัดงานจับรางวัลเงินฝาก
ออมทรัพย์ทวีโชค
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาพฤติกรรมการออมเงินของผูฝ้ ากเงินออมทรัพย์ทวีโชคเพื่อค้นหาประเด็นปั ญหาแนวโน้มการ
ลดลงของยอดเงินฝาก ซึ่ งเป็ นประเภทเงินฝากต้นทุนต่า ที่จะช่วยให้สาขาชลบุรี มีรายจ่ายการดอกเบี้ยเงินฝากต้นทุน
สู งลดลง การเพิ่มปริ มาณยอดเงินฝากจะส่ งผลให้รายจ่ายสาขาลดลงตามไปด้วย เมื่อรายจ่ายลดลงสาขาก็จะไม่ประสบ
ผลขาดทุน หรื อมีแรงกระทบด้านอื่นที่ทาให้ผลการดาเนินงานของสาขาชลบุรีดา้ นเงินฝากลดลง
ในส่ วนของข้อเสนอนะจากผูต้ อบแบบสอบถามที่มีประเด็นและความสาคัญที่ส่งผลให้ผวู ้ ิจยั นามาขบคิดถึง
เหตุและผลของข้อเสนอแนะนั้น มี 2 ข้อดังนี้
1. ข้อเสนอแนะให้ยกเลิกการจับรางวัลเงิ นฝากประเภทออมทรั พย์ทวีโชค เนื่ องจากเป็ นความเสี่ ยงที่ นา
รายได้ดอกเบี้ยของตนเองมาลงทุน และถือเป็ นการพนันชนิ ดหนึ่ ง จะเห็นได้วา่ ความคิดเห็นนี้ น้ นั มีทางเลือกอื่น โดยที่
ผูฝ้ ากเงิ นมองว่าอัตราดอกเบี้ ยที่ ได้รั บประเภทเงิ นฝากออมทรั พย์ลดลงจากเดิ ม เนื่ องจากธนาคารต้องนามาเป็ น
งบประมาณจัดสรรรางวัล ส่ งผลให้ได้รับอัตราดอกเบี้ยต่ากว่าเงินฝากออมทรัพย์ประเภทอื่น หรื อของสถาบันการเงิน
อื่น ซึ่ งจุดนี้ ผฝู ้ ากสามารถเลือกที่จะถอนเงินและไปฝากบัญชี ออมทรัพย์ปกติ หรื อเงินฝากของสถาบันการเงินอื่นได้
หากผูฝ้ ากมีความคาดหวังเรื่ องรายได้ดอกเบี้ยประเภทเงินฝากออมทรัพย์
2. ข้อเสนอแนะการจัดงานเคยจัดได้ดีกว่านี้ ส่ งผลให้เห็นถึงความคาดหวังของผูฝ้ าก ที่อยากให้มีการจัดงาน
ที่ยิ่งใหญ่ หรื อประชาสัมพันธ์การจัดงานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคให้เป็ นที่รู้จกั อย่างแพร่ หลายมากกว่านี้
และเนื่ องจากตลอด 1 ปี ที่ผา่ นมา ประเทศไทยและพื้นที่จงั หวัดชลบุรี ประสบปั ญหาผลกระทบจากโรคระบาด ไวรัส
โควิด-19 จึ งต้องมี การเว้นระยะห่ างและงดการจัดกิ จรรมที่ มีการชุ มนุ มคนจานวนมาก ส่ งผลให้การจัดงานตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2563 จนถึงปั จจุบนั รวม 3 ครั้ง เป็ นการจัดงานในรู ปแบบที่เรี ยบง่าย โดยสื่ อสารผ่าน Social Media Facebook
Live ซึ่ งเหล่านี้ อาจส่ งผลต่อความรู ้ สึกต่อผูบ้ ริ โภค หรื อแรงกระตุ น้ ในการฝากเงิ น ซึ่ งผูว้ ิจัยจะนาปั ญหาและ
ข้อเสนอแนะนี้ นาเสนอผูบ้ ริ หารธนาคารและคณะกรรมการธนาคาร ในการวางแผนจัดงานครั้งต่อไปให้แตกต่าง และ
สร้างการรับรู ้อย่างชัดเจนต่อผูบ้ ริ โภคอย่างทัว่ ถึง
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