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--------------------------------บทคัดย่ อ
จากผลการด าเนิ น งานโครงการกองทุ น ทวี สุ ข ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร จัง หวัด
หนองคายที่มีอตั ราการออมต่อเนื่ องที่ลดลงสะท้อนปั ญหาการดาเนิ นงาน โดยวัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ คือ
เพื่อเพิ่มอัตราการออมต่อเนื่ อง ที่จะส่ งผลต่อเงินทุนระยะยาวและเพื่อพิจารณาสาเหตุที่ทาให้ลูกค้าขาดฝาก ลดจานวน
การขาดฝากโครงการกองทุนทวีสุข โดยที่ กาหนดประชากรกลุ่มตัวอย่าง 400 คน วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีสุ่ม
เลือกแบบไม่เป็ นระบบจากทั้งหมดจานวน 8 สาขาในจังหวัดหนองคายสาขาละ 50 คน เครื่ องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม
และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการ ใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาและสถิติพ้ืนฐานในการหาค่าร้อยละ การวัด
ค่ากลางของข้อมูล ใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุ เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรหลายตัว จาก
การศึกษาพบว่า ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 400 คน มีความรู ้จกั และเข้าใจเงื่อนไขโครงการปี ที่ 1 ถึง 3 อยูใ่ นระดับมาก
เงื่อนไขปี ที่ 4 ถึง 6 รวมถึงเงื่อนไขทัว่ ไปของโครงการมีความเข้าใจอยูใ่ นระดับปานกลาง ส่ วนระยะเวลาฝากที่นาน
เกินไปอยูใ่ นระดับมากหมายความว่าส่ วนใหญ่เห็นว่าระยะเวลาฝากจนครบอายุ 75 ปี นั้นนานเกินไปอาจไม่เหมาะสม
สาเหตุ ที่ทาให้ขาดฝากเกิ ดจากการลื มกาหนดฝากไม่ ได้รับใบแจ้งเตื อน และระยะเวลาฝากนานเกิ นไปทาให้ไม่
น่าสนใจ หรื อบางคนไม่ทราบว่าต้องฝากอย่างต่อเนื่ องจึงจะได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นในทุกปี ที่มีการฝาก จากนี้
ยังพบว่าสมาชิ กมี ค วามคาดหวังต่ อ โครงการอยู่ในระดับมากที่ สุ ดในเรื่ อ งของทุ นประกันชี วิต อุ บ ัติเหตุ และค่ า
รักษาพยาบาล ผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าทัว่ ไป ทุนการศึกษาบุตร ของสมนาคุณ ซึ่ งเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ผลิตภัณฑ์เงินฝากอื่นก็เป็ นที่น่าพอใจในระดับมาก สาหรับแนวทางแก้ไขแนะนามอบหมายให้มีพนักงานที่ทาหน้าที่
ในการติดตามสาหรับลูกค้าโครงการทวีสุขโดยเฉพาะในระดับสาขาจัดทาสื่ อประชาสัมพันธ์ให้โดดเด่นสะดุดตาต่อผู ้
ที่เข้ามาติดต่อทาธุ รกรรมเป็ นการสร้างความสนใจในตัวโครงการทั้งต่อบุคคลทัว่ ไปและต่อผูท้ ี่เป็ นสมาชิก พิจารณา
เพิ่มเติ มสิ ทธิ ประโยชน์ในด้านความคุ ม้ ครองชี วิต การชดเชยค่ารั กษาพยาบาล การตั้งหักบัญชี อตั โนมัติเมื่ อครบ
กาหนดอาจเป็ นอีกหนึ่ งทางเลือกที่ จะเสนอให้กบั ลูกค้าเพื่อป้ องกันการขาดฝากและรักษาสิ ทธิ ประโยชน์และความ
คุม้ ครองอย่างสู งสุ ดที่จะได้รับตามโครงการ
คาสาคัญ: การออมเงินต่อเนื่อง, ผลตอบแทน, ความคาดหวัง, พฤติกรรมการออม
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ABSTRACT
The result of the performance of the Thaweesuk Fund Project, Bank for Agriculture and Agricultural
Cooperatives at Nong Khai province, which has a declining rate of ongoing savings, reflects operational problems.
The objective to increase the rate of continuous saving that will affect long-term capital and to consider causes of
saving discontinuity of the customers, or the decrease of saving in Taweesuk Fund Program. 400 samples were
randomly and unsystematically selected from 8 branches in Nong Khai Province, for 50 persons from each branch.
The descriptive and basic statistical analysis was conducted to find percentage and median, and the multiple
regression statistics were employed to analyze the causal relation of several variables. According to the study, it
was found that The 400 samples of population had a high level of understanding of the thaweesuk fund conditions
for the 1st to 3rd year programs. The conditions for the 4th to 6th year programs and general conditions are at a
moderate level. As for the deposit time that is so long that is at the high level, it means that most of them agree that
the deposit time until the age of 75 is so long and may not be appropriate. The reason for discontinuing deposit is
due to forgetting a deadline, unreceiving any notification, the deposit time is so long, and some people don't know
that they have to keep depositing in order to receive more benefits every year. In addition, there is the highest level
of expectations for the project in terms of capital, accident and medical expenses, and a higher return on interest
rates. The solution, it is the staff responsible for monitoring the customers, especially at the branches level,
compensation for medical expenses and benefits.Setting up an automatic debit at maturity from the savings account
when the customer agrees may also be an option to offer to the client to prevent forgetting and keep the benefits and
maximum coverage that will be received under the project
Keywords: Saving, Benefit, Expectation, Saving behavior
1. บทนา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรื อ ธ.ก.ส. เป็ นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในการกากับดูแลของ
กระทรวงการคลัง ทาหน้าที่อานวยสิ นเชื่อทางการเกษตรทั้งโดยตรงและสู่ สถาบันเกษตรกร มุ่งให้ความช่วยเหลือทาง
การเงิ น เพื่ อ ส่ งเสริ ม อาชี พการเกษตรหรื อ การดาเนิ นงานของเกษตรกร กลุ่ ม เกษตรกร หรื อ สหกรณ์ การเกษตร
ตลอดจนส่ งเสริ มให้ เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร หรื อ สหกรณ์การเกษตร สามารถประกอบอาชีพอย่างอื่นที่เกี่ยวเนื่ องใน
การเกษตร เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวเกษตรกร รวมทั้งให้บริ การรับฝากเงิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรให้บริ การอย่างครบวงจรทั้งด้านการให้สินเชื่ อ ด้านเงิ นฝาก และบริ การด้านการเงิ นอื่นๆ ในกลุ่มธุ รกิ จ
ธนาคารเป็ นสถาบันการเงิ นที่ มีการแข่งขันสู ง จานวนสถาบันการเงิ นเพิ่มมากขึ้ น มี การดาเนิ นธุ รกิ จเพื่อเพิ่มฐาน
ลูกค้าและเพิ่มรายได้ กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายคือบุคคลทัว่ ไป นิ ติบุคล บุคคลตามกลุ่มอาชีพ ขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขที่ธนาคาร
กาหนดไว้ในการให้บริ การ ดังนั้นการที่ จะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันจึ งจาเป็ นที่ ตอ้ งพัฒนาการให้บริ การอยู่
เสมอ เห็นชัดเจนจากการที่ธนาคารเริ่ มมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการให้บริ การมากขึ้น เข้าถึงการบริ การ
ได้เร็ วขึ้น ลูกค้ามีตวั เลือกมากขึ้นสาหรับการใช้บริ การ ซึ่ งคู่แข่งทางตรงของธุ รกิจนั้นรวมถึงธนาคารพาณิ ชย์ทวั่ ไป
ด้วย และในปั จจุบนั การให้บริ การทางการเงินในปั จจุบนั ไม่ได้มีเพียงธนาคารเท่านั้น ธนาคารจึงต้องเผชิญกับความท้า
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ทายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จึงจาเป็ นต้องมีการบริ หารจัดการเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มฐานลูกค้าใหม่อยูต่ ลอดเวลา
ด้วยเหตุน้ ีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็ นที่น่าสนใจแก่ลูกค้าจึงเป็ น
จากข้อมูลผลการดาเนินงาน ปี 2562 และ ปี แล้วนั้น 3652พบว่าอัตราการออมเงินต่อเนื่ องของลูกค้ามีอตั ราที่
ต่ าและลดลงอย่างมี นัยสาคัญ ประเด็นนี้ จึงทาให้โครงการระดมเงิ นฝากได้น้อยกว่าที่ ควรจะเป็ น อาจกล่าวได้ว่า
กองทุ นทวีสุขเป็ นแหล่งเงิ นทุ นระยะยาวที่ ธนาคารสามารถระดมได้จากฐานลูกค้าเพื่อนามาบริ หารจัดการในการ
ดาเนิ นธุ รกิจ ซึ่ งการขาดฝากที่ต่อเนื่ องมีอตั ราสู งอย่างมีนยั สาคัญเมื่อเปรี ยบเทียบกับจานวนสมาชิกโครงการ อาจเกิด
จากหลายสาเหตุ หรื อลูกค้าอาจไม่เข้าใจในสิ ทธิ ประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อฝากตามเงื่อนไขจึ งไม่ได้ให้ความสาคัญใน
การส่ งเงินฝากเท่าที่ควร ดังนั้นเพื่อให้ผลการดาเนิ นของโครงการเป็ นไปตามเป้ าหมายในการระดมเงินทุน จาเป็ นต้อง
มีการวิเคราะห์หาสาเหตุโดยละเอียดอย่างรอบคอบ เพื่อพิจารณาแนวทางในการเพิ่มอัตราการฝากต่อเนื่ องของลูกค้า
ในโครงการลดผลกระทบที่จะเกิดกับธนาคารทั้งในระยะสั้นคือการดาเนิ นงานภายในปี ไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย และ
ระยะยาวคือองค์กรขาดโอกาสที่จะมีเงินทุนระยะยาวเพื่อนามาบริ หารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อองค์กร ซึ่ งหาก
ระดมเงินฝากได้ไม่เพียงพอต่อการให้สินเชื่อจะส่ งผลให้องค์กรมีตน้ ทุนเงินทุนที่สูงขึ้นเมื่อต้องจัดหาเงินทุนจากแหล่ง
อื่น เช่น การกูย้ มื ระหว่างสถาบันการเงิน การออกพันธบัตร ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพิจารณาสาเหตุ
ที่ทาให้ลูกค้าขาดฝาก และลดจานวนการขาดฝากโครงการกองทุนทวีสุขเพิ่มอัตราการออมต่อเนื่ องของสมาชิ กใน
โครงการ และสมาชิกเองมีเงินทุนเพื่อเก็บออมไว้ใช้จ่ายเมื่อจาเป็ น เป็ นการรักษาสิ ทธิ ประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อฝาก
ครบตามเงื่อนไขของโครงการให้กบั ลูกค้าที่เป็ นสมาชิ กโครงการ และเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการกองทุนทวีสุข
ให้กบั ลูกค้าทราบอย่างทัว่ ถึ ง กระตุน้ ให้มีการออมต่อเนื่ องที่ เพิ่มขึ้ น ควบคู่กบั การเพิ่มจานวนของสมาชิ กใหม่ใน
โครงการกองทุนทวีสุขเพื่อความยัง่ ยืน
ตารางที่ 1 ผลการดาเนินงาน พ.ศ. 2562 (ข้อมูลจากฝ่ ายเงินฝากทีมกองทุนทวีสุข สานักงานใหญ่)
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10,368.00 6,596.00 3,665.00 63,347,337.77 64,090,230.38 เฉลีย่ 37.68

ตารางที่ 2 ผลการดาเนินงาน พ.ศ. 2563 (ข้อมูลจากฝ่ ายเงินฝากทีมกองทุนทวีสุข สานักงานใหญ่)
สมาชกิ
สาขา

คงเหลือ

การออมเงินของสมาชกิ เงินฝากคงเหลือ
ยังไม่ออม

ออม

ยกมาตน้ ปี

%การ
คงเหลือ

ออมต่อเนือ่ ง

สาขาหนองคาย
สาขาโพนพิสยั

1,769.00 1,276.00

492.00 13,237,385.48 13,239,785.48

27.81

1,670.00 1,123.00

540.00 11,631,585.36 11,632,833.56

32.34

สาขาท่าบ่อ
สาขาสงั คม

1,108.00

773.00

332.00

8,600,988.88

8,611,788.88

29.96

696.00

438.00

232.00

4,521,909.96

4,530,081.09

33.33

สาขาเฝ้าไร่

1,442.00 1,146.00

294.00

8,573,056.83

8,586,256.83

20.39

สาขาศรีเชยี งใหม่
สาขารัตนวาปี
สาขาเซมิ
ณ31 มีนาคม 2563

748.00

411.00

335.00

5,092,735.32

5,284,831.87

44.79

1,632.00

816.00

745.00

6,261,136.44

6,629,198.03

45.65

1,690.00 1,140.00

549.00

9,290,639.14

9,451,244.78

32.49

10,755.00 7,123.00 3,519.00 67,209,437.41 67,966,020.52 เฉลีย่ 33.34

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
แนวคิ ด และทฤษฎี ค วามคาดหวัง ชิ ษ ณุ ก ร พรภาณุ วิ ช ญ์ (2540:6) อธิ บ ายว่า ความคาดหวัง หมายถึ ง
ความรู ้ สึก ความคิดเห็ น การรั บรู ้ การตีความ หรื อการคาดการณ์ต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่ ยงั ไม่เกิ ดขึ้นของบุคคลอื่น ที่
คาดหวังในบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน โดยคาดหวังหรื อต้องการให้บุคคลนั้นประพฤติปฏิบตั ิในสิ่ งที่ตนต้องการ หรื อ
คาดหวังเอาไว้ พาราสุ มาน, ไซแธมอล และ แบรรี ( Parasuraman , Zeithmal and Berry, 1990 ) ได้ระบุถึงปั จจัยหลัก
ที่มีผลต่อความคาดหวังของผูบ้ ริ การแบ่งออกเป็ น 5 ประการ ได้แก่ การได้รับการบอกเล่า คาแนะนาจากบุคคลอื่น
ความต้องการของแต่ละบุคคล ประสบการณ์ในอดีต ข่าวสารจากสื่ อ และ จากผูใ้ ห้บริ การ ราคา สรุ ปได้ว่า ความ
คาดหวังเป็ นการคาดคะเนถึงสิ่ งที่จะมากระทบต่อ การรับรู ้ของคนเรา โดยใช้ประสบการณ์การเรี ยนรู ้เป็ นตัวบ่งบอก
วูม (Vroom1964) ได้มีคติฐานความเชื่อว่าพฤติกรรมของบุคคลเป็ นผลมาจากการตัดสิ นใจเลือกระหว่างทางเลือกต่างๆ
โดยพฤติกรรมเหล่านั้นมีระบบ มีความสัมพันธ์กบั กระบวนการทางจิตใจได้แก่ การรับรู ้ ความเชื่อ เจคติ โดยเกิดจาก
แรงจูงใจ พัชรี มหาลาภ กล่าวว่าปั จจัยที่ กาหนดความคาดหวังได้แก่ ลักษณะความแตกต่างของแต่ละบุคคล และ
สภาพแวดล้อม ขึ้นอยูก่ บั ความยากง่ายและประสบการณ์ กล่าวได้วา่ ถ้าบุคคลเคยประสบความสาเร็ จในการทางานนั้น
มาก่อน ก็จะทาให้มีการกาหนดระดับความคาดหวังในการทางานในคราวต่อไปสู งขึ้น และใกล้เคียงสภาพความเป็ น
จริ งมากขึ้น ขึ้นอยูก่ บั การประเมินความเป็ นไปได้ และการประเมินค่าของแต่ละ
แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนทางการเงิน ซึ่ งหมายถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจากเรื่ องเงิน และกิ จกรรมจัดหาเงิ นทุนของ
กิจการตัวอย่างของ ต้นทุนทางการเงิน ที่ง่ายที่สุด คือ ดอกเบี้ยเงินกู้ และค่าธรรมเนี ยมต้นทุนทางการเงินทั้งหมดจะถูก
บันทึกลงบัญชีและสามารถนาไปใช้หักค่าใช้จ่ายในการคานวนภาษี ต้นทุนทางการเงินอื่นนอกจากดอกเบี้ยจากการกู้
เงิ นแล้ว ยังรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ ยวข้องกับเรื่ องเงิ นเช่น ค่าธรรมเนี ยมทางการเงิ น และค่าธรรมเนี ยมต่างๆของ
ธนาคารที่เกิดจากการกูเ้ งิน อาทิ ค่าธรรมเนี ยมในการทา L/C หรื อ Litter of Credit เพื่อการชาระเงินระหว่างประเทศ
ของกิจการที่ทาการค้าระหว่างประเทศ และค่าธรรมเนียมในการประเมินวงเงินกูข้ องธนาคารที่กิจการขอเงินกู้
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ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ Kotler and Armstrong (3003) รายงานว่า พฤติกรรมของมนุษย์เกิดขึ้นต้องมี
สิ่ งจูงใจหรื อแรงขับดัน เป็ นความต้องการที่กดดันจนมากพอที่จะจูงใจให้บุคคลเกิดพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของตนเอง ซึ่ งความต้องการของแต่ละคนต่างกัน บางอย่างเป็ นความต้องการทางชีววิทยาเกิดขึ้นจากสภาวะ
ตึงเครี ยดเป็ นความต้องการทางจิตวิทยาเกิดจากความต้องการการยอมรับ การยกย่อง หรื อการเป็ นเจ้าของทรัพย์สิน
ความต้องการส่ วนใหญ่อาจไม่มากพอที่จะจูงใจให้บุคคลกระทาในช่วงเวลานั้น ความต้องการกลายเป็ นสิ่ งจูงใจ เมื่อ
ได้รับการกระตุน้ อย่างเพียงพอจนเกิดความตึงเครี ยด ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ )Maslow’s theory motivation)
อับราฮัม มาสโลว์ความต้องการของมนุ ษย์จะถูกเรี ยงตามลาดับจากสิ่ งที่ กดดันมากที่ สุดไปถึ งน้อยที่ สุด คื อ ความ
ต้องการทางกายเป็ นความต้องการพื้นฐาน คือ อาหาร ที่พกั อากาศ ยารักษาโรค ความต้องการความปลอดภัย เป็ น
ความต้องการที่เหนื อกว่าความต้องการเพื่อความอยูร่ อด เป็ นความต้องการใน ด้านความปลอดภัยจากอันตราย ความ
ต้องการทางสังคมเป็ นการต้องการการยอมรั บจากเพื่อน ความต้องการการยกย่อง เป็ นความต้องการการยกย่อง
ส่ วนตัว ความนับถือ และสถานะทางสังคม ความต้องการให้ตนประสบความสาเร็ จ เป็ นความต้องการสู งสุ ดของแต่
ละบุคคล ทฤษฎีความต้องการถือเงินความหมายของความต้องการถือเงินโดย John Maynard Keynes กล่าวว่า
สามารถแบ่งความต้องการถื อเงิ นออกเป็ น 3 ประเภท คื อ ความต้องการถื อเงิ นเพื่อใช้จ่ายในชี วิตประจาวัน ความ
ต้องการถือเงินเพื่อใช้จ่ายเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดไว้ล่วงหน้า และความต้องการถือเงินเพื่อแสวงหากาไร
ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของผูบ้ ริ โภคเพื่อใช้จ่ายในอนาคตของประชาชน ในเขตกรุ งเทพมหานคร
โดย นายไกรวิชญ์ ประชุมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร สุ คนธ์ .ธนสุ วิทย์ ทับหิ รัญรั กษ์ และ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร .
เครื อน้ าคาจากการศึกษาพบว่าประชาชนที่มีสถานภาพต่างกันมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการออมเพื่อใช้จ่ายในอนาคต
แตกต่างกัน ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการออม ได้แก่ รายได้ และค่าใช้จ่าย มีผลต่อพฤติกรรม การออมเพื่อใช้จ่ายในอนาคต
ของประชาชนในกรุ งเทพมหานคร ปั จ จัย ที่ มี ผลต่อ การออมเพื่อ เตรี ย มความพร้ อ มการเกษี ยณอายุของพนักงาน
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด สานักงานใหญ่ โดย เนษพร นาคสี เหลื อง (มหาชน ) มี วตั ถุประสงค์เพื่อศึกษารู ปแบบและ
พฤติกรรมการออม พบว่ามีความถี่ในการออมต่อปี 4 ครั้ งขึ้นไป มี การออมในรู ปแบบเงินฝากประจา และการออม
ประเภทอื่น เช่น กองทุนสารองเลี้ยงชี พ ปั จจัยที่ มีผลต่อการออมมากที่ สุด คือ ทัศนคติการออม รองลงมาคือ อัตรา
ผลตอบแทน การยอมรั บ ความเสี่ ย งและปั จ จัย ด้านเศรษฐกิ จ ปั จจัยที่ มีผลต่ อการออมเพื่ อเตรี ย มความพร้ อ มการ
เกษียณอายุ พฤติกรรมและปั จจัยที่มีผลต่อการออมของผูส้ ู งอายุในอาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดย วิโรจน์ เจษฎา
ลักษณ์ และ ธนภรณ์ เนื่องพลี พบว่าผูส้ ู งอายุมีการออมในรู ปแบบทรัพย์สินถาวร และมีทรัพย์สินทางการเงิน ปั จจัยที่
มีผลต่อการออมของผูส้ ู งอายุดอกเบี้ยจากการฝากเงินในธนาคารไม่ใช่สิ่งจูงใจ แต่เพราะสถาบันการเงินมีความมัน่ คง
เชื่ อถือได้ ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติ กรรมการออมที่ ส่งผลต่อความรู ้ ความเข้าใจเรื่ องการออมของลูกค้าธนาคาร
กรุ งเทพ สาขาบ้านโป่ ง จังหวัดราชบุ รี โดย นางสาวพิริยา บุ ญประเทื องรั ตนะ เพื่อศึ กษาความสัมพันธ์ ระหว่าง
พฤติกรรมการออมและความรู้ ความเข้าใจเรื่ องการออมของลูกค้าธนาคารกรุ งเทพ สาขาบ้านโป่ ง จังหวัดราชบุ รี
พบว่าลูกค้าไม่ได้กาหนดสัดส่ วนเงินออมที่แน่นอน ระยะเวลาในการออมเงินปานกลาง )1-5 ปี ( มีการออมเงินบ้างแต่
ไม่สม่าเสมอ ขึ้นอยูก่ บั รายได้ที่ได้รับ เหตุผลหลักในการออมเพื่อเป็ นหลักประกันให้ครอบครัว และออมเงินใน
รู ปแบบฝากธนาคาร สถาบันการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พฤติกรรมการออมเงินด้าน
สัดส่ วนเงินออม และด้านรู ปแบบการออม มีความสัมพันธ์ในระดับสู งกับความรู ้ความเข้าใจเรื่ องการออม พฤติกรรม
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การออมเงิ นด้านระยะเวลาในการออม ด้านความสม่าเสมอในการออม และด้านเหตุผลหลักในการออม มี
ความสัมพันธ์ระดับปานกลางกับความรู ้ความเข้าใจเรื่ องการออมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติระดับที่ 0.05
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
2.1 เพื่อเพิ่มอัตราการออมต่อเนื่อง ที่จะส่ งผลต่อเงินทุนระยะยาวของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อ
การเกษตร จังหวัดหนองคาย
2.2 เพื่อพิจารณาสาเหตุที่ทาให้ลกู ค้าขาดฝาก และลดจานวนการขาดฝากโครงการกองทุนทวีสุข
3. การดาเนินการวิจัย
คานวณจานวนกลุ่มตัวอย่างจากแนวคิด Taro Yamane ที่ระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95 และยอมรับความ
คลาดเคลื่อนได้ไม่เกินร้อยละ 5 เมื่อประชากรที่เป็ นสมาชิกโครงการกองทุนทวีสุขของแต่ละสาขาจานวน 10,755 คน
ให้ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% (e เท่ากับ 0.05) กลุ่มตัวอย่างที่สามารถยอมรับได้มี 385.66 คน แต่เพื่อความสมบูรณ์
ของการศึกษา จึงกาหนดกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ศึกษาโดยการเก็บข้อมูลแบบปฐม และแบบทุติยภูมิ ปฐมภูมิคือคือการ
รวบรวมข้อมูลจากฐานกาลังคนโดยใช้ชุดเแบบ สอบถาม แบบสอบถามออนไลน์ และการสัมภาษณ์โดยตรงแบบไม่
เป็ นทางการจากลูกค้าที่เป็ นสมาชิกโครงการที่มาใช้บริ การหน้าเคาเตอร์ จานวน 25 คนจาก 50 คนซึ่ งอยูใ่ นพื้นที่สาขา
เซิ ม โดยที่รายละเอียดแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 5 ส่ วน ดังนี้ ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่
อายุ เพศ ระดับการศึกษา รายได้ ค่าใช้จ่าย ส่ วนที่ 2 ความรู ้เกี่ยวกับการออม ส่ วนที่ 3 ความรู ้จกั และเข้าใจในโครงการ
กองทุนทวีสุขโดยมีรายละเอียดเงื่ อนไขโครงการให้ผูต้ อบแบบสอบถามเลือกระดับความเข้าใจ สาเหตุใดที่ ทาให้
ผูต้ อบแบบสอบถามขาดส่ งเงิน ส่ วนที่ 4 ความคาดหวังที่ตอ้ งการได้รับจากโครงการทวีสุข สิ ทธิ ประโยชน์ส่วนอื่น
ได้แก่ ทุนประกันชี วิต ทุนการศึกษาบุตร เป็ นต้น ส่ วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ เพื่อส่ งเสริ มให้มีการออมเงินไว้ใช้ในระยะ
ยาวอย่างต่อเนื่ องหรื อข้อเสนอแนะอื่ น ประชากรคื อสมาชิ กโครงการกองทุนทวีสุขโดยสุ่ มกลุ่มตัวอย่างจานวน 8
สาขาสาขาละ 50 คนรวมเป็ นจานวน 400 คน จากทั้งหมด 10,755 คน จากนั้นจึงเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง
เพื่อนามาวิเคราะห์และสรุ ปผลข้อมูลทุติยภูมิคือการศึกษาข้อมูลที่มีการรวบรวมไว้แล้วจากผลการดาเนินงานย้อนหลัง
กองทุนทวีสุข ปี 2562 และ ปี 2563 ภาพรวมระดับจังหวัดที่แสดงรายละเอียดจานวนสมาชิกในโครงการ ทั้งจานวน
สมาชิกที่ฝากต่อเนื่ อง และขาดฝาก คู่มือการปฏิบตั ิงานตามโครงการ เอกสารแนวคิดและหลักการอื่นที่เกี่ยวข้องและ
ได้มีการเก็บรวบรวมไว้แล้ว เช่น แนวคิดเกี่ยวกับการออมเงิ นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎี การเงิ นอื่น
ผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต
จากการศึกษาครั้งนี้ จะใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาซึ่ งเป็ นรู ปแบบพื้นฐานของการวิเคราะห์ขอ้ มูล เช่น
การหาสัดส่ วนหรื อร้อยละ การวัดค่ากลางของข้อมูล สถิติ การวัดการกระจายของข้อมูล และการหาความสัมพันธ์ของ
ชุดข้อมูล เพื่อพิจารณาภาพรวมของข้อมูลที่สนใจ นาเข้าข้อมู ลจากแบบสอบถามที่ รวบรวมได้เข้าสู่ เข้าโปรแกรม
สาเร็ จรู ปเพื่อวิเคราะห์สถิติค่าเฉลี่ยและพิจารณาสมมติฐาน ซึ่ งสมมติฐานสาหรับการศึกษาครั้งนี้ กาหนดให้ตวั แปรต้น
คือ ความเข้าใจของลูกค้าในประโยชน์ที่จะได้รับตามเงื่ อนไขโครงการเมื่ อฝากต่อเนื่ อง และความคุ ม้ ครองชี วิตที่
สู งขึ้นจากการเป็ นลูกค้าโครงการทวีสุข ตัวแปรตามคือการฝากต่อเนื่ องเพิ่มขึ้น ในการวิเคราะห์ผลศึกษามีการใช้
สถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุ เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรหลายตัว และพิจารณาค่า Durbinวันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔
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Watson ในการทดสอบว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์ภายในตัวเองหรื อไม่ โดยมีเกณฑ์ในการวัดค่า Durbin-Watson
หากมีค่าอยูใ่ นช่วง 1.5 – 2.5 แสดงว่ามีความเป็ นอิสระ มีค่าอยูใ่ นช่วง 2.6 – 4.0 แสดงว่ามีความสัมพันธ์กนั ในทิศทาง
ลบมีค่าอยูใ่ นช่วง 0 – 1.4 แสดงว่ามี ความสัมพันธ์กนั ในทิ ศทางบวก หาก Durbin-Watson มี ค่าน้อยกว่า 1.5 และ
มากกว่า 2.5 แสดงว่าเกิด Autocorrelation หรื อตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์ภายในตัวเองซึ่ งจะทาให้การคานวณใน
สมการการวิเคราะห์ความถดถอยพหุเชิงเส้นมีปัญหาส่ งผลให้การทดสอบนัยสาคัญทางสถิติอาจให้ผลไม่ถูกต้อง
4. ผลการวิจัย
จากข้อมูลอัตราการออมต่อเนื่องได้มีแนวโน้มลดลงสะท้อนถึงผลการดาเนินงานของโครงการกองทุนทวีสุข
ที่ไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย จึงมีความจาเป็ นที่ตอ้ งวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางในการแก้ไขโดยเริ่ มต้นจากการศึกษา
เงื่อนไขและสิ ทธิ ประโยชน์ของโครงการกองทุนทวีสุขเนื่ องจากกองทุนทวี สุขเป็ นกองทุนที่เปิ ดให้สาหรับลูกค้าที่
เป็ นผูก้ ขู้ องธนาคารและ อสม.ทัว่ ประเทศ ที่มีอายุต้ งั แต่ 20 ปี ขึ้นไปโดยเปิ ดบัญชีได้หนึ่ งคนต่อหนึ่ งบัญชีฝากเงินเป็ น
รายปี จานวนเงินขึ้นอยูก่ บั รู ปแบบที่เลือกเริ่ มต้นที่ 365 / 600 / 1,200 / 6,000 / 12,000 บาทซึ่ งจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากร้ อยละ 3 ต่อปี และเงื่อนไขการพ้นสภาพการเป็ นสมาชิ ก ได้แก่กรณี เสี ยชี วิต หรื อครบกาหนดการฝากเงิ นตาม
เงื่อนไขของโครงการ หรื อลูกค้าลาออกจากโครงการ หรื อถอนเงินฝากจากโครงการ หรื อเมื่อลูกค้ามีอายุครบ 75 ปี
บริ บูรณ์ สิ ทธิ ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ เพิ่มขึ้นในลักษณะขั้นบันได ตามอายุการเป็ นสมาชิ กออมปี ที่ 1 คุม้ ครอง
ประกันอุบตั ิเหตุ ออมปี ที่ 2 เพิ่มเงินรับขวัญบุตรแรกเกิดคนละ 500 บาท กรณี ออมเงิน 365 บาท และ 600 บาทต่อปี จะ
ได้รับเงินรับขวัญบุตรแรกเกิด 1 คน ออมปี ที่ 3 เพิ่มเงินช่วยเหลืองานศพกรณี เสี ยชีวิตด้วยโรคภัยไข้เจ็บตามรู ปแบบ
การออม ออมปี ที่ 4 เพิ่มเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลคนไข้ในกรณี อุบตั ิเหตุเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล วันละ 300
บาท สู งสุ ดต่อปี ไม่เกิน 1 วัน 2 วัน 3 วัน 5 วัน และ 7 วัน ตามจานวนเงินออม ออมปี ที่ 5 เพิ่มการใช้เงินออมกองทุน
ทวีสุขเป็ นหลักประกันในการกูเ้ งินของธนาคารได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝาก ออมตั้งแต่ปี
ที่ 6 เป็ นต้นไปเพิ่มเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลคนไข้ในกรณี เจ็บป่ วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บเท่านั้นและเข้าพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาลวันละ 300 บาท สู งสุ ดต่อปี ไม่เกิ น 1 วัน 2 วัน 3 วัน 5 วัน และ 7 วัน ตามจานวนเงิ นออม จากข้อมูล
แบบสอบถามที่ ได้มีการรวบรวมจากประชากรกลุ่มตัวอย่าง 400 คนจากสมาชิ กจานวน 10,755 คนพบว่าผูต้ อบ
แบบสอบถามเป็ นเพศชายคิดเป็ นร้อยละ 44 เพศหญิงร้อยละ 56 ช่วงอายุที่ตอบแบบสอบถาม 20 ถึง 30 ปี คิดเป็ น
ร้อยละ 14 อายุ 31 ถึง 40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 24.5 อายุ 41 ถึง 50 ปี คิดเป็ นร้อยละ 29.5 อายุ 51 ถึง 60 ปี คิดเป็ นร้อย
ละ 28.5 และอายุ 61 ปี ขึ้นไปคิดเป็ นร้อยละ 3.5 อายุการเป็ นลูกค้า ธ.ก.ส. มากกว่า 3 ปี ไม่เกิน 7ปี คิดเป็ นร้อยละ
42.5 เป็ นลูกค้า 1-3 ปี ร้อยละ 23.0 มากกว่า 7 ปี ไม่เกิน 10 ปี ร้อยละ 21.0 และมากกว่า 10 ปี คิดเป็ นร้อยละ 13.5 ใน
ส่ วนของข้อมูลด้านการออมเงินจากผูต้ อบแบบสอบถามพบว่าร้ อยละ 97.5 มี การออม ส่ วนใหญ่แล้วมี การออมเงิ น
หลายรู ปแบบต่อผูต้ อบแบบสอบถามหนึ่ งคน มากที่สุดเป็ นการฝากสถาบันการเงินในรู ปแบบบัญชี เงินฝาก ร้อยละ
88.2 เก็บเป็ นเงินสดร้อยละ 78.0 ซื้ อสลากออมทรัพย์ร้อยละ 41.0 ประกันชีวิตร้อยละ 30.0 วัตถุประสงค์การออมเงิน
คือเพื่อใช้ในเวลาเจ็บป่ วย และยามฉุ กเฉิ นร้อยละ 80.8 เพื่อเป้ าหมายบางอย่าง เช่นซื้ อสิ่ งของหรื อบริ การที่ตอ้ งการ
หรื อเพื่อสร้างครอบครัวร้อยละ 57.0 เป็ นทุนการศึ กษาให้บุตรร้อยละ 49.5 เพื่อใช้ในวัยเกษียณ บั้นปลายชีวิตร้อยละ
48.2 เป็ นหลักประกันความมัน่ คงในชี วิต ไม่เป็ นภาระให้กบั ลูกหลานร้อยละ 33.8 และน้อยที่สุดคือออมเพื่อ เก็ง
กาไร หรื อหวังผลตอบแทนทั้งในรู ปแบบดอกเบี้ยและของรางวัล หรื อลดหย่อนภาษีมีเพียงร้อยละ 11.8 เมื่อสอบถาม
วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

หน้า 1821

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔

เรื่ องความสาคัญของการออมเงินผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญมากเพราะถือเป็ นภูมิคุม้ กันยามฉุ กเฉิ น
คิดเป็ นร้อยละ 94
สาหรั บความรู ้ และความเข้าใจเกี่ ยวกับโครงการกองทุ นทวีสุขของสมาชิ กจากการรวบรวมข้อมูลพบว่า
สมาชิกทราบว่าโครงการทวีสุขเป็ นโครงการที่ตอ้ งออมเงินรายปี เงื่อนไขและสิ ทธิ ประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อฝากปี ที่ 13 สมาชิกทราบและข้าใจอยูใ่ นระดับมาก รวมถึงระยะเวลาฝากตามโครงการที่นานเกินไปส่ วนนี้ สมาชิกค่อนข้างเห็น
ด้วยอยูใ่ นระดับที่มาก เงื่อนไขและสิ ทธิ ประโยชน์ ปีที่ 4 ถึงปี ที่ 6 เป็ นต้นไป รวมถึงอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าเงินฝาก
ทัว่ ไปสมาชิกมีความเข้าใจอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยรวมสมาชิกต้องการที่จะแนะนาโครงการนี้ ให้กบั คนรู ้จกั ต่อไป
อยูใ่ นระดับมาก จากสมมติฐานความรู ้จกั และเข้าใจในโครงการกองทุนทวีสุขมีผลต่อความคาดหวังในการออมเงิน
ต่อ เนื่ องในโครงการกองทุ นทวีสุ ข แสดงผลวิเคราะห์ ความรู้ จักและเข้าใจในโครงการกองทุ นทวีสุ ข กับ ความ
คาดหวังในการออมเงินโครงการกองทุนทวีสุขดังนี้
(n. = 400)
Model
Unstandardized
Standardized
(ความรู้จกั และเข้าใจ)
Coefficients
Coefficients
t
Sig.
B
SEE.
Beta
(ค่าคงที่)
3.939
0.204
19.316 0.000
ความรู้จกั และเข้าใจในโครงการกองทุนทวี
สุ ข
0.131
0.060
0.109
2.196 0.029
2
R Square Adjusted (R ) = 9.0% (0. 009) F-statistics = 4.822 Sig. = 0.029 Durbin-Watson = 1.578
* อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลวิเคราะห์ความรู้ จกั และเข้าใจในโครงการกองทุนทวีสุข กับความคาดหวังในการออมเงิ น ต่อเนื่ องกับ
โครงการกองทุนทวีสุข ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ มีค่าสัมประสิ ทธิ์ มี อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจที่ มีการปรั บแก้ให้
เหมาะสม ร้อยละ 9.00% (Adjusted R Square = 0.009) ผลทดสอบค่าสถิติค่า F-statistics เท่ากับ 4.822 ค่า Sig. เท่ากับ
0.000 < 0.05 ค่าความคลาดเคลื่อน Durbin-Watson เท่ากับ 1.578 > 1.50 แสดงว่ามีความคลาดเคลื่อนที่เป็ นอิสระต่อ
กันในระดับสู งไม่มีปัญหาสหสัมพันธ์ในตัวแปร (Autocorrelation) ค่าคงที่ 3.939 ค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.204
ผลวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นมีค่า t = 19.316 Sig. 0.000 ผลการถดถอยเชิงเส้นพบว่าความรู้จกั และเข้าใจในโครงการ
กองทุนทวีสุข มีค่า Sig. < 0.05 ได้แก่ ความรู ้จกั และเข้าใจในโครงการกองทุนทวีสุข
สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน ได้ว่า ความรู้จกั และเข้าใจในโครงการกองทุนทวีสุข มีอิทธิ พลเชิงบวกต่อ
ความคาดหวังในการออมเงินโครงการกองทุนทวีสุข โดยผลทดสอบแสดงให้เห็นว่าความรู ้จกั และเข้าใจในโครงการ
กองทุนทวีสุขมีอิทธิ พลต่อความคาดหวังในการออมเงิ นต่อเนื่ องในโครงการกองทุนทวีสุขได้ร้อยละ 9.0 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ในส่ วนของความคาดหวังที่ สมาชิ กมี ต่อโครงการกองทุนทวีสุขในเรื่ องทุ นประกันชี วิต
อุบตั ิเหตุ และค่ารักษาพยาบาล ผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าทัว่ ไป ทุนการศึกษาให้บุตร ของรางวัล/ของ
สมนาคุณ การยกย่องชมเชยเมื่ อฝากตามเงื่ อนไข การติดตามแจ้งเตือนเมื่ อครบกาหนดฝาก ต้องการให้โครงการ
กองทุนทวีสุขดาเนิ นการต่อเนื่ อง เหล่านี้ ความคาดหวังของสมาชิกอยูใ่ นระดับมากที่สุด แสดงถึงความคาดหวังที่สูง
ต่อโครงการเมื่ อเป็ นสมาชิ กและฝากครบตามเงื่อนไข ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการจานวน 25 คน
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สามารถสรุ ปได้ดงั นี้ มีคนที่ให้ความคิดเห็นว่าระยะเวลาในการฝากเงินของโครงการมีระยะเวลาที่ นานเกิ นไปขาด
ความจูงใจในการฝากควรมีการปรั บเงื่ อนไขเรื่ องระยะเวลาให้เหมาะสมกว่านี้ สาหรับสาเหตุที่ทาให้ขาดฝากส่ วน
ใหญ่จาไม่ได้วา่ ต้องฝากในช่วงใด หรื อในปี นั้นได้ฝากแล้วหรื อไม่ ไม่ได้รับหนังสื อแจ้งเตือนจากธนาคาร บางราย
ลืมกาหนดทาให้เกิ นกาหนดการฝาก และท้ายสุ ดผูต้ อบสัมภาษณ์ ยินดี ที่จะแนะนาคนใกล้ชิดให้สมัครโครงการ
กองทุนทวีสุขกับทาง ธ.ก.ส. เพราะมีความเชื่อมัน่ ในสิ ทธิ ประโยชน์ที่จะได้รับ และหากมองว่าเป็ นการฝากเงินทัว่ ไป
แต่ได้รับความคุม้ ครองชีวติ เพิม่ เติมถือว่าคุม้ ค่าเลย
5. บทสรุ ป ข้ อเสนอแนะ และการอภิปรายผล
จากการศึ กษาทาให้ทราบสาเหตุ และปั ญหาการขาดฝากว่าเกิ ดจากการลื มวันครบกาหนด การไม่ ทราบ
เงื่ อนไขโครงการ และเงื่ อนไขโครงการที่ ค่อนช้างซับซ้อนลูกค้ายังขาดความเข้าใจ ระยะเวลาฝากนานเกินไปขาด
แรงจูงใจ ซึ่ งจากผลการศึ กษาอาจกล่าวได้ว่าความรู ้ ความเข้าใจในเงื่ อนไขและวิธีการฝากของโครงการสาคัญต่อ
พฤติกรรมการฝากของลูกค้า และเมื่อทราบถึงสาเหตุของการขาดฝากแล้วนั้นสามารถนามาวิเคราะห์เพื่อเป็ นแนวทาง
ในการแก้ไขเพื่อให้ลูกค้าในโครงการมีอตั ราการออมต่อเนื่ องที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเพราะหากว่าสัดส่ วนการออมต่อเนื่ อง
มากขึ้นเท่าใดธนาคารก็จะมีเงินทุนระยะยาวเพิ่มขึ้นเท่านั้นจากฐานลูกค้าเดิม
สาหรับแนวทางที่สามารถดาเนิ นการได้คือการมอบหมายให้มีพนักงานที่ทาหน้าที่ในการติดตามสาหรับ
ลูกค้าโครงการทวีสุขโดยเฉพาะในระดับสาขาและทางฝ่ ายเงินฝากเองต้องมีการจัดกิจกรรมกระตุน้ การฝากทุกๆ ปี
บัญชี รวมถึงติดตามแจ้งวันครบกาหนดการฝากให้แก่ลูกค้าทราบก่อนถึงวันที่ครบกาหนด ทบทวนและหาแนวทาง
ในการพิจารณาระยะเวลาฝากเงิ นของโครงการให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า มี การประชาสัมพันธ์จัด
กิจกรรมลุน้ รางวัล พร้อมกับสร้างการรับรู ้จากพนักงานส่ งต่อถึงลูกค้าในด้านสิ ทธิ ประโยชน์ของโครงการที่ลูกค้าจะ
ได้รับเมื่อเป็ นสมาชิกในทุกช่องทางเช่นผ่านเวทีประชุมหัวหน้ากลุ่มที่มีการจัดขึ้นเพื่อกระจายข่าวสารได้อย่างทัว่ ถึง
เนื่ องจากโดยปกติมีการเรี ยกประชุมกลุ่มลูกค้าในทุกๆปี บัญชีอยูเ่ ดิมแล้ว รวมถึงจัดทาสื่ อประชาสัมพันธ์ให้โดดเด่น
สะดุ ดตาต่อผูท้ ี่ เข้ามาติ ดต่อทาธุ รกรรมเป็ นการสร้ างความสนใจในตัวโครงการทั้งต่อบุ คคลทัว่ ไปและต่อผูท้ ี่ เป็ น
สมาชิกพิจารณาเพิ่มเติมสิ ทธิ ประโยชน์ในด้านความคุม้ ครองชีวิต การชดเชยค่ารักษาพยาบาลกรณี นอนโรงพยาบาล
และสิ ทธิ ประโยชน์อื่น ในการที่จะลดอัตราการขาดฝากเงินตามโครงการนี้ การตั้งหักบัญชีอตั โนมัติเมื่อครบกาหนด
จากบัญชีออมทรัพย์ทวั่ ไปก็อาจเป็ นอีกหนึ่ งทางเลือกที่จะเสนอให้กบั ลูกค้าเพื่อป้ องกันการลืมและเพื่อจะได้รับสิ ทธิ
ประโยชน์และความคุม้ ครองอย่างสู งสุ ดตามโครงการ ลดขั้นตอนการฝากให้ง่ายมากขึ้นโดยที่ไม่ตอ้ งติดต่อหน้าเค้าเต
อร์บริ การ
ข้อดีของการติดตามแจ้งใบเตือนการฝากที่ดาเนิ นการโดยฝ่ ายเงินฝากคือแบ่งเบาภาระการติดตามสมาชิกที่
ครบกาหนดฝากให้กบั สาขา ส่ วนข้อเสี ยจะไม่สามารถประเมินผลและติดตามได้วา่ ลูกค้าได้รับเอกสารการแจ้งเตือน
และได้มีการฝากเงินตามระยะเวลา และข้อดีของการปรับระยะเวลาการฝากให้เหมะสมตามความต้องการของลูกค้าก็
จะสามารถทาให้ลกู ค้ามองว่าเข้าถึงได้ง่าย เช่น จากการฝากจนครบอายุ 75 ปี อาจปรับเป็ นฝากครบ 10 ปี 15 ปี หรื อ 20
ปี แล้ว สามารถถอนได้ห รื อ เลื อ กที่ จ ะฝากต่ อ ได้เ พิ่ ม ความยืด หยุ่น ซึ่ งข้อ เสี ย อาจเพิ่ ม ขั้น ตอนการท างานท าให้มี
รายละเอียดย่อยที่เพิ่มขึ้น ในส่ วนการจัดกิจกรรมกระตุน้ การฝากข้อเสี ยอาจจาเป็ นต้องใช้งบประมาณที่เพิ่มขึ้นจากการ
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จัดกิจกรรมที่เคยมีการดาเนิ นงานมา แต่ขอ้ ดีเมื่อลูกค้ามีสิ่งจูงใจในการฝากเงินจะทาให้ลูกค้าให้ความสนใจโครงการ
มากขึ้นสร้างความเคยชินในการฝากเงิน และกระตุน้ ให้มีการสมัครเข้าเป็ นสมาชิกใหม่
จากการพิจารณาแนวทางเลือกในทุกทางเลือกมีโอกาสสาเร็ จในการแก้ไขปั ญหา โดยปั จจัยสาคัญที่จะทาให้
บรรลุเป้ าหมายคือ จุดเด่นและสิ ทธิ ประโยชน์ต่าง ๆ ของโครงการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด
รองลงมาคื อ พนัก งานที่ ใ ห้ บ ริ การลู ก ค้า ต้อ งมี ก ารติ ด ตามการฝากเมื่ อ ถึ ง ก าหนดของลู ก ค้า ที่ เ ป็ นสมาชิ ก และ
ประชาสัมพันธ์โครงการให้สมาชิกทราบอย่างต่อเนื่ อง และท้ายสุ ดที่สาคัญคือการสนับสนุนการจัดกิจกรรมแคมเปญ
จากสานักงานใหญ่ฝ่ายเงิ นฝากในการจัดสรรงบประมาณและของรางวัลในการกระตุน้ การออมให้เพิ่มขึ้นสาหรั บ
โครงการกองทุนทวีสุขจาเป็ นต้องได้รับความร่ วมมือจากทุกส่ วนที่เกี่ยวข้องเพื่อการสร้างการรับรู ้แบรนด์หรื อสร้าง
ความเชื่ อมโยงผลิตภัณฑ์กบั กิจกรรมอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพนักงานการเงินในสาขาเนื่ องจากมีความใกล้ชิดกับ
ลูกค้านอกเหนือจากประชาสัมพันธ์เมื่อมีการให้บริ การภายในสถานที่แล้ว นอกสถานที่เมื่อมีการนัดประชุมกลุ่มลูกค้า
พนักงานพัฒนาธุ รกิ จเองก็ตอ้ งมีการแจ้งสิ ทธิ ประโยชน์ของโครงการให้ลูกค้าทราบด้วยทุกครั้ งที่มีการประชุมเพื่อ
สร้างการรับรู ้ให้แก่ลกู ค้าซึ่ งจะนามาสู่ ความเชื่อมันและความไว้วางใจต่อผลิตภัณฑ์ ในส่ วนของการออกใบเตือนครบ
กาหนดฝากนั้น สานักงานใหญ่ฝ่ายเงินฝากงานกองทุนทวีสุขก็ตอ้ งมีการส่ งใบเตือนแจ้งลูกค้าก่อนถึงวันครบกาหนด
ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนซึ่ งส่ วนนี้ ก็ได้มีการดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง นอกเหนื อจากการการสร้างการรับรู ้แล้วควร
มีกลยุทธ์การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการขายเป็ นการกระตุน้ การฝากเงินโดยใช้เครื่ องมือต่างๆในการสร้างแรงจูงใจ อาจมี
การจัดโปรโมชัน่ ลุน้ รางวัลเพื่อจูงใจหากฝากเงินในช่วงที่จดั กิจกรรม ส่ วนนี้ อาจจัดเป็ นภาพรวมระดับประเทศและ
รางวัลควรเป็ นสิ่ งที่ น่าสนใจ อาทิ เช่ น ทองคา เครื่ องใช้ไฟฟ้ า เป็ นต้น ในส่ วนระยะเวลาแก้ไขปั ญหาต้องมี การ
ดาเนิ นกิ จ กรรมกระตุ น้ การฝากเงิ นในทุ ก ๆ ปี บัญ ชี อ าจแบ่ งเป็ นปี ละสองครั้ ง งบประมาณสามารถจัดสรรเป็ น
ภาพรวมรายจังหวัดได้ตามจานวนลูกค้าที่ เป็ นสมาชิ กโครงการเช่ นในปี 2563 มี สมาชิ กโครงการ 10,755 ราย
สามารถกาหนดงบประมาณที่สามารถเป็ นไปได้คือรายละ 50 บาทรวมเป็ น 537,750 บาทต่อหนึ่ งปี บัญชีเพื่อนามาจัด
กิจกรรมกระตุน้ เงินฝากในการประชาสัมพันธ์โครงการและจัดหาของสมนาคุณ
อภิปรายผลการศึกษาจากทฤษฎีความต้องการถือเงินโดย John Maynard Keynes กล่าวว่าสามารถแบ่งความ
ต้องการถือเงินออกเป็ น 3 ประเภท คือ ความต้องการถือเงินเพื่อใช้จ่ายในชี วิตประจาวัน ความต้องการถือเงินเพื่อใช้
จ่ายเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดไว้ล่วงหน้า และความต้องการถือเงินเพื่อแสวงหากาไร ซึ่ งผลที่ได้การศึกษาใน
ครั้งนี้ พบว่ามีส่วนที่สอดคล้องกับทฤษฎีเนื่ องจากพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการถือเงินเพื่อค่าใช้จ่ายรายเดือนในจานวนเงิน
ไม่เกิน 10,000 บาทสู งถึงร้อยละ 76 รองลงมาคือ เพื่อค่าใช้จ่ายรายเดือน 10,001-15,000 บาทร้อยละ 15.5 ในขณะที่มี
รายได้ไม่เกิน 10,000 บาทร้อยละ 41.5 และรายได้ 10,001-15,000 ร้อยละ 23.3 จากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน นอกจากนี้
จากข้อมูลยังพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความรู ้เกี่ยวกับการออมเงินเพื่อจะนาไปใช้จ่ายใช้ในเวลาเจ็บป่ วย และยาม
ฉุ กเฉิ นร้อยละ 80.8 รองลงมาคือเพื่อเป้ าหมายบางอย่าง เช่นซื้ อสิ่ งของหรื อบริ การที่ตอ้ งการหรื อเพื่อสร้างครอบครัว
ร้อยละ 57.0 และน้อยสุ ดคือเพื่อเก็งกาไร หรื อหวังผลตอบแทนทั้งในรู ปแบบดอกเบี้ยและของรางวัล หรื อลดหย่อน
ภาษีร้อยละ 11.8 ของผูต้ อบแบบสอบถามอย่างไรก็ดีนอกเหนื อจากนี้ ยงั มีเหตุผลอื่นอาทิ เพื่อใช้ในวัยเกษียณ เป็ น
ทุนการศึกษาให้บุตร เป็ นหลักประกันความมัน่ คงในชีวิต ซึ่ งก็มีความสอดคล้องกับงานวิจยั พฤติกรรมและปั จจัยที่มี
ผลต่อการออมของผูส้ ู งอายุในอาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดย วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ และ ธนภรณ์ เนื่ องพลี ที่พบว่า
พฤติกรรมการออมของผูส้ ู งอายุ มีการออมในรู ปแบบทรัพย์สินถาวร ได้แก่ บ้านหรื อที่ดิน และทรัพย์สินทางการเงิน
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เช่น เงิ นฝากในธนาคาร อีกทั้งยังมี การออมโดยการซื้ อสลากออมสิ น การทาประกันชี วิตและการออมผ่านสหกรณ์
ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ ปั จจัยที่มีผลต่อการออมของผูส้ ู งอายุ พบว่า ดอกเบี้ยจากการฝากเงินในธนาคารไม่ใช่
สิ่ งจูงใจ แต่ที่ออมก็เพราะ สถาบันการเงินมีความมัน่ คง เชื่อถือได้ ส่ วนการทาประกันชีวิตจะได้รับความคุม้ ครองหรื อ
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ที่ตนทาไว้ เป็ นหนึ่ งในการวางแผนการเงินเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงส่ วนบุคคลทั้งในเรื่ อง
ชีวิต สุ ขภาพและ ทรัพย์สิน ส่ วนผูส้ ู งอายุที่ออมในสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถาน ประกอบการจะได้รับผลตอบแทนใน
รู ปของเงิ นปั นผลหรื อเงิ นอัตราดอกเบี้ ยของเงินฝาก การที่ผสู้ ู งอายุมีการวางแผนสาหรับการออมในอนาคต เพราะ
ต้องการให้ลูกหลานสบายแม้ว่าจะเสี ยชี วิตไป และออมไว้ใช้ยามฉุ กเฉิ นหรื อเจ็บป่ วยเพื่อให้ตนสามารถใช้ชีวิตบั้น
ปลายได้อย่างมีความสุ ข ในด้านการพฤติกรรมการออมเงินจากข้อมูลที่รวบรวมมาพบว่ามีการออมเงินหลายรู ปแบบ
ทั้งรายเดื อน รายปี ออมตามโอกาส หรื อตามที่ สะดวกร้ อยละ ซึ่ งผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เก็บเป็ นเงิ นฝาก
สถาบันการเงิ นในรู ปแบบบัญชี เงิ นฝาก รองลงมาคือเงิ นสด สลากออมทรัพย์ ประกันชี วิตกองทุน หุ ้น พันธบัตร
รัฐบาล ทองคา หรื อสิ นทรัพย์อื่นเช่น ที่ดิน รถยนต์ บ้าน ตามลาดับ
จากข้อมูลที่กล่าวมามีความสอดคล้องกับงานวิจยั ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการออมที่ส่งผลต่อความรู ้
ความเข้าใจเรื่ องการออมของลูกค้าธนาคารกรุ งเทพ สาขาบ้านโป่ ง จังหวัดราชบุรี โดย นางสาวพิริยา บุญประเทือง
รัตนะ ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการออมและความรู ้ความเข้าใจเรื่ องการออมของ
ลูกค้าธนาคารกรุ งเทพ สาขาบ้านโป่ ง จังหวัดราชบุรี ที่ พบว่า ลูกค้าธนาคารกรุ งเทพ สาขาบ้านโป่ ง จังหวัดราชบุรี
ไม่ได้กาหนดสัดส่ วนเงินออมที่แน่นอน มีการออมเงินบ้างแต่ไม่สม่าเสมอ ขึ้นอยูก่ บั รายได้ที่ได้รับ เหตุผลหลักในการ
ออมเพื่อเป็ นหลักประกันให้ครอบครั ว ซึ่ งการออมเงินในรู ปแบบฝากธนาคาร สถาบันการเงิ น ลูกค้ามีความรู ้ความ
เข้าใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด การเงินฝากแบบประจา และการเงินฝากในสหกรณ์ออมทรัพย์มีความรู ้ความเข้าใจอยูใ่ น
ระดับมาก การทาประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ การซื้ อสลากออมสิ น/ธกส. และเงินสะสมในกองทุนสารองเลี้ยงชีพมี
ความรู ้ความเข้าใจอยูใ่ นระดับปานกลาง ส่ วนการลงทุนในหุ ้นได้แก่การซื้ อกองทุนรวม การซื้ อกองทุนเพื่อการเลี้ยง
ชีพและการลงทุนในตราสารหนี้เหล่านี้มีความเข้าใจอยูใ่ นระดับน้อย
ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งนี้มีขอ้ จากัดในเงื่อนเวลาที่มีระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพียงหนึ่ ง
เดื อ นซึ่ งกลุ่ มประชากรมี พ้ื นที่ ที่ อยู่อาศัยกระจายกันทั่วจังหวัดหนองคายครอบคลุ มทุ กพื้ นที่ ท าให้ผูศ้ ึ กษาเองไม่
สามารถพูดคุยกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลนอกพื้นที่ได้ อีกทั้งเนื่ องจากการแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนาทาให้การออกพื้นที่เพื่อ
เก็บข้อมูลด้วยตนเองมี ขอ้ จากัด อาจทาให้ได้ขอ้ มูลมาประกอบงานวิจยั ได้ไม่เพียงพอส่ งผลต่อความน่ าเชื่ อถือ ใน
การศึกษาคร้ั งต่อไปควรมี การเก็บตัวอย่างแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างด้วยตัวเอง มากไปกว่านี้ การใช้คาถามใน
แบบสอบถามควรค านึ ง ถึ ง ผู้ต อบแบบสอบถามและควรแบ่ ง ส่ ว นให้ ชัด เจนเพื่ อ ป้ องกัน การสั บ สนเวลาตอบ
แบบสอบถามอันจะส่ งผลต่อข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ
กิตติกรรมประกาศ
การศึ กษาค้นคว้าอิ สระเรื่ องนี้ สาเร็ จได้ดว้ ยความกรุ ณาจากอาจารย์ ดร.ประสิ ทธิ์ มะหะหมัด อาจารย์ที่
ปรึ ก ษาการค้น คว้า อิ ส ระ ที่ ไ ด้ใ ห้ ค วามกรุ ณ าแนะน า ตรวจตราและแก้ไ ขเนื้ อ หาตลอดจนให้ ก าลัง ใจในการ
ทาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ขอขอบคุ ณธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตรที่ ได้สมทบทุ นการศึ กษาต่อ
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