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การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการลดลงของจานวนสมาชิกและการออมไม่ ต่อเนื่องของ
สมาชิกเงินออมทรัพย์ ของธนาคาร ABC จังหวัด123
Investigation and solutions to the decreasing number and discontinuous of saving account
holders of ABC bank in Province 123 Thailand
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--------------------------------บทคัดย่ อ
การวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปั ญหาการลดลงของจานวนสมาชิกและ
การออมไม่ต่อเนื่องของสมาชิกเงินออมทรัพย์ ของธนาคาร ABC จังหวัด123 โดยศึกษาข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างสมาชิก
เงินออมทรัพย์จานวน 455 คน หัวหน้างานหรื อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจานวน 13 คน และเกษตรกรลูกค้า
ผูฝ้ ากเงินออมทรัพย์จานวน 13 คน ซึ่ งใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูล จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์เชิงพรรณนา มาตราส่ วนประมาณค่า และการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ผลการศึกษาพบว่าสาเหตุการลดลงของ
จานวนสมาชิกและการออมไม่ต่อเนื่องของสมาชิกเงินออมทรัพย์ ของธนาคาร ABC จังหวัด123 เนื่ องจากสมาชิกส่ วน
ใหญ่ มีอ ายุม าก มี การศึ กษาต่ า มี ร ายได้ต่ า ท าให้มี ร ายได้น้อ ยกว่ารายจ่ าย จึ งต้อ งการเงิ นออมไปใช้ก่อ นกาหนด
นอกจากนี้ ยงั ไม่ทราบผลประโยชน์และรู ปแบบการออมของเงินออมทรั พย์อีกด้วย ซึ่ งจากการวิจยั มี แนวทางแก้ไข
ปั ญหาการลดลงของจานวนสมาชิกและการออมไม่ต่อเนื่องของสมาชิกเงินออมทรัพย์ ของธนาคาร ABC จังหวัด123
ได้แก่ แนวทางการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ แนวทางปรับเปลี่ยนรู ปแบบการออมเงิน และ แนวทางการรักษาฐานลูกค้า
เดิมและเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ ซึ่ งจะทาให้มีจานวนสมาชิกใหม่เพิ่มมากขึ้น และสมาชิกเดิมก็ยงั สามารถออมเงินได้อย่าง
ต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุดออมหรื อลาออกจากโครงการเงินออมทรัพย์
คาสาคัญ: เงินออมทรัพย์, การออมไม่ต่อเนื่อง, ปัญหาการลดลงของจานวนสมาชิก

ABSTRACT
The objective of this study is to investigate the causes of decreasing number of saving account holders
and discontinuous of saving account holders. In order to examine the objective, randomized of 455 saving account
holders, 13 bank staff from ABC bank Province 123 (anonymous) and 13 farmers from saving account holders
(anonymous) were included in this study. Questionnaire and interview were used as tools in this study. The data
obtained from the questionnaire and the interview were then analyzed in term of rating scale, frequency
distribution, and percentage. The result showed that low level of education and low income are the major causes of
decreasing number of saving account holders and discontinuous of saving account holders. It is suggested that they
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have behavior of spent more money than earn, therefore, they had to withdraw money or cancel their saving
account. In addition, these saving account holders had no knowledge about patterns and benefit from having saving
account. This study suggests solutions to these problems as following 1) reducing expenditure and increasing
income of saving account holders, 2) changing the saving pattern and, 3) maintaining number of old customers and
increase new customers. As a result, there will be more new and at the same time the current customers can
continuously maintain their saving without termination or dismissal from saving program.
Keywords: Saving account, Discontinuous of saving account, Decreasing number of saving account
1. บทนา
การบริ การรั บฝากเงิ นเป็ นหนึ่ งในการดาเนิ นธุ รกิ จหลักที่ สาคัญ ของธนาคาร แสดงถึ งสภาพคล่ องของ
ธนาคาร และเป็ นทุนสาคัญที่นาไปใช้ในการดาเนิ นธุ รกิจด้านสิ นเชื่อ เพื่อปล่อยสิ นเชื่อให้กบั ลูกค้าที่ตอ้ งการ แล้วได้
อัตราผลตอบแทนมาเป็ นดอกเบี้ย ซึ่ งส่ วนต่างระหว่างดอกเบี้ยเงินฝากและดอกเบี้ยเงินกู้ คือรายได้จากดอกเบี้ยซึ่ งเป็ น
ที่มาของรายได้หลักธนาคาร นอกจากนี้จานวนเงินฝากยังมีความเกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การกากับดูแลสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจมีสินทรัพย์สภาพคล่องเพียง
พอที่จะรองรับการไหลออกของแหล่งเงินจากประชาชน (กลุ่มสารนิ เทศการคลัง สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง,
2561)
ธนาคาร ABC ในอดีตและปั จจุบนั ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการออมเงิน จึ งมีโครงการต่าง ๆ ออกมา
มากมายเพื่อสนับสนุ นการออมเงินของเกษตรกร ซึ่ งเกษตรกรในประเทศไทยยังเป็ นประชากรส่ วนใหญ่ของประเทศ
ไทย คือประมาณร้อยละ 35 และยัง มีอตั ราการออมเงิ นที่ ค่อนข้างต่า (สานักงานสถิติแห่ งชาติ, 2561) โดยโครงการ
หนึ่งที่สาคัญสาหรับการส่ งเสริ มเงินออมให้กบั ลูกค้าเกษตรกร ได้แก่ โครงการเงินออมทรัพย์ ซึ่ งเริ่ มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่
31 กรกฎาคม 2551 โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ส่ งเสริ มให้เกษตรกรมี เงิ นออมไว้ใช้จ่ายยามชรา เพื่อ ให้เกษตรกรมี
สวัสดิการและการคุม้ ครองต่าง ๆ กรณี เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน และเพื่อส่ งเสริ มสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่น
และมัน่ คง พร้อมทั้งมอบสิ ทธิ ประโยชน์ต่าง ๆ ในระหว่างการออมอีกด้วย แต่จากระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปั จจุบนั
การดาเนิ นโครงการเงินออมทรัพย์ยงั ไม่ประสบผลสาเร็ จเท่าที่ควร โดยศึกษาจากรายงานผลการดาเนินงานโครงการ
เงินออมทรัพย์ปีบัญชี 2561-2562 พบว่าสมาชิกคงเหลือน้อยกว่าสมาชิกยกมาต้นปี บัญชี เนื่ องจากมีจานวนสมาชิกที่
ตายและลาออกเป็ นจานวนมากกว่าสมาชิกที่รับเพิ่มใหม่ในปี บัญชี และมีการออมเงินของสมาชิกต่อเนื่ องเป็ นจานวน
น้อยมากไม่ถึงร้อยละ 50 ถ้าหากธนาคารไม่ดาเนินการแล้วปล่อยให้สถานการณ์เป็ นเช่นนี้ ไปเรื่ อย ๆ ก็จะส่ งผลต่อการ
รับฝากเงินของธนาคาร ทาให้ปริ มาณเงินฝากลดลงหรื อเพิ่มขึ้นไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย และยังส่ งผลต่อเงินทุนที่จะ
นาไปใช้ในกิจการปล่อยสิ นเชื่อต่อไป นอกจากนี้ จานวนเงินฝากคงเหลือยังเป็ นหนึ่ งในเป้ าหมาย (KPI) ของเงินออม
เกษตรกรปี บัญชี 2561-2562 และการเพิ่มจานวนสมาชิกเงินออมทรัพย์กเ็ ป็ นเป้ าหมาย (KPI) ของปี บัญชี 2561 อีกด้วย
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รู ปที่ 1 แสดงผลการดาเนินงานโครงการเงินออมทรัพย์ ของธนาคาร ABC จังหวัด123 ปี บัญชี 2561-2562
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสาเหตุของปัญหาการลดลงของจานวนสมาชิกเงินออมทรัพย์ ของธนาคาร ABC จังหวัด123
2. เพื่อศึกษาสาเหตุของปั ญหาการออมไม่ต่อเนื่องของสมาชิกเงินออมทรัพย์ ของธนาคาร ABC จังหวัด123
3. เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปั ญหาการลดลงของจานวนสมาชิกและการออมไม่ต่อเนื่ องของสมาชิกเงินออม
ทรัพย์ ของธนาคาร ABC จังหวัด123
3. การดาเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใช้ศึกษาเป็ นผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับโครงการเงิ นออมทรั พย์ ได้แ ก่ หัวหน้างานหรื อเจ้าหน้าที่ ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรลูกค้าผูฝ้ ากเงินออมทรัพย์ ของธนาคาร ABC จังหวัด123 จานวน 12,569 คน โดย
มีวธิ ี การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
1. วิธีการเลื อ กกลุ่ มตัวอย่างโดยการเก็บ ข้อมู ลด้วยแบบสอบถาม โดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro
Yamane) เนื่ องจากทราบจานวนประชากรที่แน่ นอน ค่าความคลาดเคลื่อนที่ระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95 (กลุ่ม
ระเบียบวิธีสถิติสานักนโยบายและวิชาการสถิต สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2563) ตามสู ตร ดังนี้
n =
เมื่อ
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n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการ
N = จานวนประชากร
e = ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่ มตัวอย่างร้อยละ 0.05
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ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมต้องไม่นอ้ ยกว่า 388 คน ซึ่ งมีจานวนสาขาใน จังหวัด123 จานวน 13 สาขา จึง
เท่ากับสาขาละไม่นอ้ ยกว่า 30 คน แต่เพื่อป้ องกันความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามไม่สมบูรณ์อีกสาขาละ 5
คน ดังนั้นจึงรวมแบบสอบถามทั้งสิ้ นจานวน 455 คน
2. วิธี การเลื อ กกลุ่ม ตัวอย่างโดยการสั มภาษณ์ โดยเลื อกจานวนตัวอย่างหัวหน้างานหรื อเจ้าหน้าที่ ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรลูกค้าผูฝ้ ากเงินออมทรัพย์ ของธนาคาร ABC จังหวัด123 จานวน 13 สาขา โดย
การสุ่ มแบบอิสระจานวนสาขาละ 1 คน ดังนั้นจึงมีหวั หน้าหรื อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจานวน 13 คน และ
เกษตรกรลูกค้าผูฝ้ ากเงินออมทรัพย์จานวน 13 คน รวมเป็ นทั้งสิ้ นจานวน 26 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
1. แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกษตรกรลูกค้าผูฝ้ ากเงินออมทรัพย์ ของธนาคาร ABC จังหวัด
123 โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน ได้แก่ ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์เงิน
ออมทรัพย์ ปั จจัยที่มีผลต่อการออมเงินออมทรัพย์ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
2. แบบสัมภาษณ์เกษตรกรลูกค้าผูฝ้ ากเงินออมทรัพย์ ของธนาคาร ABC จังหวัด123 โดยแบบสัมภาษณ์แบ่ง
ออกเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสัมภาษณ์ และ ประเด็นคาถามด้านผลิตภัณฑ์และด้านการบริ การ
เงินออมทรัพย์
3. แบบสัมภาษณ์หัวหน้างานหรื อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ของธนาคาร ABC จังหวัด123 โดย
แบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่ ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสัมภาษณ์ ประเด็นคาถามด้านการบริ การเงิน
ออมทรัพย์ และประเด็นคาถามด้านการใช้บริ การของสมาชิกเงินออมทรัพย์
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ ิจยั เข้าพบกลุ่มตัวอย่าง อธิ บายความเป็ นมาของการศึกษา อธิ บายแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ส่ ง
แบบสอบถามให้ก ลุ่ ม ตัว อย่า ง จากนั้น ท าการรวบรวมข้อ มู ล ทั้งหมดที่ ไ ด้จ ากแบบสอบถามและแบบสั ม ภาษณ์
ตรวจสอบความสมบูรณ์ และความถูกต้อง เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาทาการวิเคราะห์
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. การวิเคราะห์ ขอ้ มูลเชิ งพรรณนา เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ รายได้
สาขาของลูกค้า และรู ปแบบการออมต่อปี โดยใช้วธิ ี การแจกแจงความถี่ และร้อยละ ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลความเข้าใจในผลิตภัณฑ์เงิ นออมทรั พย์ เป็ นคาถามที่ เลือกแบบคาตอบโดยการให้
คะแนน
3. การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการออมเงินออมทรัพย์ โดยเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale)
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบตรวจสอบรายการ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยการใช้วิธีการหาความถี่
และสรุ ปเป็ นร้อยละ
5. วิเคราะห์คาให้สัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่างที่เลือกมาวิเคราะห์ร่วมกับแนวคิด ทฤษฎี และวิเคราะห์ SWOT
เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปั ญหาการลดลงของจานวนสมาชิกและการออมไม่ต่อเนื่ องของสมาชิก
เงินออมทรัพย์ ของธนาคาร ABC จังหวัด123
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4. ผลการวิจัย
ผูต้ อบแบบสอบถามมี จานวนเพศชายและเพศหญิ งใกล้เคี ยงกัน มี อายุค่อนข้างมากอยู่ในช่วง 41-60 ปี มี
การศึกษาค่อนข้างต่าอยูใ่ นระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 3-อนุ ปริ ญญาตรี มีสถานภาพสมรส มีรายได้ค่อนข้างต่าอยูใ่ นช่วง
10,000-30,000 บาท/เดือน มีรูปแบบการออมเงินโครงการเงินออมทรัพย์ 1,200 บาท/ปี และมีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์
เงิ นออมทรั พย์ แต่ยงั ไม่ทราบว่าอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น (อสม.) สามารถเข้าร่ วมโครงการได้ ส่ วน
วิธีการออมเงินออมทรัพย์ทราบว่ามีรูปแบการออม 1,200 / 6,000 / 12,000 บาท/ปี และต้องออมต่อเนื่ องทุกปี แต่ยงั ไม่
ทราบว่ามีรูปแบบการออมในจานวนน้อยที่ 365 / 600 บาท/ปี และสามารถออมเงินล่วงหน้าได้ 1 ปี นอกจากนี้ ยงั ทราบ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 และมีวงเงินคุม้ ครองการเสี ยชีวิต แต่ยงั ไม่ทราบว่ามีเงินรับขวัญบุตร
แรกเกิ ด มีเงินช่วยเหลืองานศพ มี เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาล และสามารถใช้เงินออมเป็ นหลักประกันได้ ส่ วนด้าน
ปั จจัยที่มีผลต่อการออมเงิ นออมทรัพย์ ผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมดยังคงจะออมเงินอย่างต่อเนื่ อง เนื่ องจากมี อตั รา
ดอกเบี้ยสู ง ต้องการออมเงินไว้ใช้ในยามชรา มีสวัสดิการและการคุม้ ครองต่าง ๆ และมีจานวนเงินออมต่อปี น้อย แต่
สาเหตุที่จะทาให้หยุดการออมเงิ น เนื่ องจากมี รายได้น้อยกว่ารายจ่าย และสาเหตุที่จะลาออกจากโครงการเงิ นออม
ทรั พย์ เนื่ องจากต้องการเงิ นออมไปใช้ก่อนกาหนด ซึ่ งผูต้ อบแบบสอบถามทุ กคนมี ความพึงพอใจในการเข้าร่ วม
โครงการเงินออมทรัพย์ และจะแนะนาให้ลูกค้าคนอื่น ๆ เข้าร่ วมโครงการเงินออมทรัพย์ดว้ ยเช่นกัน นอกจากนี้ ยงั มี
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ได้แก่ ปี ที่ไม่ได้ออมเงินยังคงได้รับผลประโยชน์ตามปกติ สามารถถอนเงินก่อน
ครบกาหนดได้ สามารถทยอยออมเงินได้โดยไม่ตอ้ งออมเงินครั้งเดียวเต็มจานวน รู ปแบบการออมสามารถเปลี่ยนได้
ตลอดเวลาตามความต้องการ และสามารถออมเงินแต่ละปี จานวนเงินแตกต่างกันได้
ผูต้ อบแบบสัมภาษณ์เกษตรกรลูกค้าผูฝ้ ากเงินออมทรัพย์ มีจานวนเพศชายและเพศหญิงใกล้เคียงกัน มีอายุ
ค่อนข้างมากอยูใ่ นช่วง 41-60 ปี มีการศึกษาค่อนข้างต่าอยูใ่ นระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 6/ปวช. มีสถานภาพสมรส มีรายได้
ค่อนข้างต่าอยู่ในช่วง 10,000-30,000 บาท/เดือน มีรูปแบบการออมเงินโครงการเงินออมทรัพย์ 1,200 บาท/ปี ด้าน
ผลิตภัณฑ์และด้านการบริ การเงินออมทรัพย์ ผูต้ อบแบบสัมภาษณ์รู้จกั ผลิตภัณฑ์เงินออมทรั พย์ ว่าเป็ นการออมเงิ น
อย่างหนึ่ งเพื่อไว้ใช้สาหรับในยามชรา และยังมี ความคุม้ ครองต่าง ๆ ให้ดว้ ย อีกทั้งยังทราบคุณสมบัติของผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการเงินออมทรัพย์ตอ้ งเป็ นเกษตรกรลูกค้า ธนาคาร ABC ต้องมีอายุ 20 ปี ขึ้นไป และสามารถเปิ ดบัญชีได้ 1 คน
ต่อ 1 บัญชี แต่ไม่ทราบว่าอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น (อสม.) สามารถเข้าร่ วมโครงการเงินออมทรัพย์ได้
ด้านรู ปแบบการออมเงินออมทรัพย์ทราบว่ามีการออมเป็ นรายปี ๆ ละ 1 ครั้ง ตามจานวนเงินออมของแต่ละคน ได้แก่
600 / 1,200 / 6,000 / 12,000 บาท/ปี โดยไม่ทราบว่ามีรูปแบบการออม 365 บาท/ปี ด้วย ด้านผลประโยชน์ของการ
ออมทราบว่าได้ดอกเบี้ ยสู งร้ อยละ 3 ต่อปี และมี วงเงิ นคุ ม้ ครองกรณี เสี ยชี วิต แต่ไม่ทราบว่าสามารถเบิ กค่าชดเชย
รักษาพยาบาล และสามารถใช้เงินออมเป็ นหลักประกันได้ ส่ วนการออมเงินที่ไม่ต่อเนื่ อง เนื่ องจากมีรายได้นอ้ ยกว่า
รายจ่าย และบางครั้งลืมวันครบกาหนดการออมเงิน แต่ก็ไม่เคยคิดจะลาออกจากโครงการเงินออมทรัพย์ เนื่ องจากมี
ผลประโยชน์จากการออมเงินจานวนมาก และต้องการเก็บเงินไว้ใช้ในยามชรา นอกจากนี้ ยงั มีความยินดีที่จะแนะนา
ให้ผอู ้ ื่นเข้าร่ วมโครงการเงินออมทรัพย์ดว้ ยเช่นกัน
ผูต้ อบแบบสัมภาษณ์หัวหน้างานหรื อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุอยู่
ในช่วง 31-40 ปี มีการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ปฏิบตั ิงานในตาแหน่งพนักงานสิ นเชื่อ ด้านการบริ การเงินออมทรัพย์
มีการเชิญชวนหรื อให้คาแนะนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เงินออมทรัพย์กบั ลูกค้าเก่าและลูกค้ารายใหม่อย่างครบถ้วน มีการ
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แจ้ง เตื อ นเมื่ อ ครบก าหนดออมเงิ น โดยการส่ ง ไปรษณี ย ์ก่ อ นครบก าหนด 1 เดื อ น และมี ก ารโทรแจ้ง หากเลย
กาหนดการออมเงิน ด้านการใช้บริ การของสมาชิกเงินออมทรัพย์ สาเหตุที่มีจานวนสมาชิกลดลงเพราะลูกค้ามีรายได้
น้อยกว่ารายจ่าย ลูกค้าเสี ยชีวิต และลูกค้าลาออกจากโครงการเพื่อนาเงินออมออกไปใช้จ่ายก่อนกาหนด นอกจากนี้ ยงั
มีการประชาสัมพันธ์ลูกค้ารายใหม่ยงั ไม่ทวั่ ถึง ทาให้มีลูกค้ารายใหม่จานวนน้อย ส่ วนการออมไม่ต่อเนื่ องของสมาชิก
เงินออมทรัพย์ เพราะรายได้ของลูกค้าลดลง มีค่าใช้จ่ายในครัวเรื อนสู ง มี ภาระหนี้ สินที่ ตอ้ งชาระ และลูกค้าอาจจะ
ไม่ได้รับเอกสารการแจ้งเตือนเมื่อครบกาหนด แต่สมาชิกทุกคนมีความพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์เงินออมทรัพย์ เพราะ
มี ส วัส ดิ การต่ าง ๆ ในระหว่า งการออม เช่ น ดอกเบี้ ย สู ง ประกันอุ บ ัติเหตุ เงิ นขวัญ ถุ ง บุ ตร และชดเชยการนอน
โรงพยาบาล
การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
สาเหตุของปั ญหาการลดลงของจานวนสมาชิ กเงินออมทรัพย์ ของธนาคาร ABC จังหวัด123 เนื่ องจาก
สมาชิกลาออกจากโครงการเพราะต้องการเงินออมไปใช้ก่อนกาหนด และมีบางส่ วนที่เสี ยชีวิต ส่ วนสาเหตุของปั ญหา
การออมไม่ต่อเนื่ องของสมาชิ กเงินออมทรัพย์ ของธนาคาร ABC จังหวัด123 เนื่ องจากสมาชิ กเงินออมทรัพย์ส่วน
ใหญ่มีอายุค่อนข้างมาก มีการศึกษาค่อนข้างต่า และมีรายได้ค่อนข้างต่า จึ งส่ งผลให้สมาชิกมีรายน้อยไม่เพียงพอต่อ
รายจ่าย ไม่มีเงินเหลือสาหรับการนามาออม และยังต้องนาเงินที่จะออมเพื่อมาใช้จ่ายในชีวิตประจาวันอีกด้วย จึงทาให้
สมาชิกต้องหยุดการออมหรื อออมไม่ต่อเนื่ อง ส่ วนความเข้าใจในผลิตภัณฑ์เงินออมทรัพย์ของสมาชิก ยังคงไม่ทราบ
ว่าอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น (อสม.) สามารถเข้าร่ วมโครงการได้ ไม่ทราบว่ามีรูปแบบการออมในจานวน
น้อยที่ 365 / 600 บาท/ปี และสามารถออมเงินล่วงหน้าได้ 1 ปี นอกจากนี้ยงั ไม่ทราบผลประโยชน์ของเงินออมทรัพย์ที่
จะได้รับเพิ่มอย่างต่อเนื่องหากมีการออมอย่างต่อเนื่อง จึงทาให้สมาชิกไม่สนใจในโครงการเงินออมทรัพย์เท่าที่ควร
การสร้างทางเลือกสาหรับการแก้ไขปั ญหา
นาข้อมูลจากผลการศึกษาทั้งหมดมาทาการวิเคราะห์ SWOT เพื่อสร้างทางเลือกสาหรับการแก้ไขปั ญหา 3
แนวทาง ดังนี้
1. แนวทางการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ โดยการสนับสนุ นให้เกษตรกรลูกค้าผูฝ้ ากเงินออมทรัพย์จดั ทาบัญชี
ครัวเรื อน เพื่อจะได้ทราบรายได้และรายจ่ายที่แท้จริ ง สามารถลดการใช้จ่ายที่ไม่จาเป็ นออกไป และหาแนวทางเพิ่ม
รายได้ดว้ ยการประกอบอาชีพเสริ มเมื่อว่างเว้นจากฤดูกาลทาเกษตร หากสามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ก็จะมีเงินออม
เหลือเก็บมากขึ้น ทาให้สามารถนาเงินมาออมได้ตามโครงการ และป้ องกันไม่ให้ลูกค้าต้องลาออกจากโครงการเพื่อนา
เงินออมออกไปใช้ก่อนกาหนด
2. แนวทางปรับเปลี่ยนรู ปแบบการออมเงิน ให้สามารถทยอยการออมได้ จากรู ปแบบการออมเงินแบบเดิม
สามารถออมเงินล่วงหน้าได้ 1 ปี และต้องออมเงินเต็มจานวนตามรู ปแบบที่ออมไว้ โดยมีการปรับรู ปแบบการออมเงิน
ให้ทยอยออมได้ ใน 1 ปี สามารถทยอยฝากกี่ครั้งก็ได้ จานวนเท่าใดก็ได้ โดยรวมกันภายในระยะเวลา 1 ปี จะต้องไม่
น้อยกว่ารู ปแบบการออมที่เลือกไว้
3. แนวทางการรักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ การรักษาฐานลูกค้าเดิม โดยการคัดเลือกสมาชิกเงิน
ออมทรัพย์ที่ขาดการออมมากกว่า 1 ปี เพื่อให้กลับมาออมใหม่ โดยการเข้าให้ถึงตัวลูกค้า เพื่อให้ขอ้ มูลถึงผลประโยชน์
ของเงินออมทรัพย์ให้เข้าใจอย่างครบถ้วน มีการเชิญชวนและจูงใจด้วยข้อเสนอพิเศษต่าง ๆ เพื่อให้มีการกลับมาออมเงิน
ใหม่ ส่ วนการเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ คุณสมบัติหนึ่ งของสมาชิกที่สามารถสมัครเข้าร่ วมโครงการเงินออมทรัพย์ได้ คือการ
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เป็ นอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น (อสม.) แต่ส่วนใหญ่ยงั ไม่ทราบคุณสมบัติส่วนนี้ เนื่ องจากธนาคารยังมีการ
ประชาสัมพันธ์ไม่ทวั่ ถึงทุกกลุ่มเป้ าหมาย ดังนั้นจึงจะมีการเจาะกลุ่มเป้ าหมายด้วยการไปให้ขอ้ มูลถึงตัวในช่วงที่มีการ
ประชุม อสม. ประจาเดือนทุกเดือน และมีการมอบของขวัญให้ลกู ค้าที่เข้าร่ วมเป็ นสมาชิกใหม่ดว้ ย
การวิเคราะห์ขอ้ ดีและข้อเสี ยของแต่ละแนวทางเลือก
1. แนวทางการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้
ข้อดี การจัดทาบัญชีครัวเรื อนเป็ นวิธีที่ง่าย สามารถทาได้ทุกเพศทุกวัย และเสี ยค่าใช้จ่ายน้อยมาก ส่ วนการ
หาอาชีพเสริ มสร้างรายได้จะเป็ นการเพิ่มรายได้ให้เพิ่มมากขึ้นอีกทางหนึ่ง
ข้อเสี ย การขาดวินยั และไม่มีความต่อเนื่ องในการจัดทาบัญชี ครัวเรื อน ทาให้ไม่ทราบรายได้และรายจ่ายที่
แท้จริ ง ส่ วนการหาอาชีพเสริ มสร้างรายได้ยงั ขาดการสนับสนุนจากทางส่ วนงานภาครัฐอย่างจริ งจัง
2. แนวทางปรับเปลี่ยนรู ปแบบการออมเงิน
ข้อดี สามารถลดจานวนการออมไม่ต่อเนื่ องของลูกค้าได้ และทาให้ลูกค้าที่ มีรายได้น้อยหรื อช่ วงที่ ขาด
รายได้ยงั คงสามารถออมเงินต่อในโครงการได้
ข้อเสี ย ลูกค้าอาจขาดวินยั ในการออม เพราะเห็นว่าออมเมื่อใดก็ได้ ไม่มีความจาเป็ นต้องรี บออม และทาให้
สาขามีจานวนเงินออมในช่วงต้นปี น้อย เนื่องจากลูกค้าส่ วนใหญ่จะออมช่วงปลายปี
3. แนวทางการรักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มฐานลูกค้าใหม่
ข้อดี สมาชิ กรายเดิมจะสามารถเชิญชวนให้กลับมาใช้บริ การใหม่อีกครั้ งค่อนข้างง่ายกว่าสมาชิ กรายใหม่
เนื่องจากเคยมีความสนใจในการเข้าร่ วมโครงการมาก่อน และการเพิ่มฐานลูกค้ารายใหม่จาก อาสาสมัครสาธารณสุ ข
ประจาหมู่บา้ น (อสม.) เป็ นการเจาะกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายที่ตรงจุด และทาให้ผลิตภัณฑ์เงินออมทรัพย์เป็ นที่รู้จกั ในวง
กว้างมากขึ้น
ข้อเสี ย ต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนิ นงานค่อนข้างนาน เนื่ องจากต้องมี การติดตามให้พบตัวลูกค้า และมี
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานนอกสถานที่
ตารางที่ 1 การกาหนดระยะเวลาในการแก้ไขปั ญหาและงบประมาณในแต่ละทางเลือก
ระยะเวลาในการ
แนวทางเลือก
กิจกรรม
แก้ไขปั ญหา
การจัดทาบัญชีครัวเรื อน
3 เดือน
1. การลดรายจ่ายเพิ่มรายได้
การสร้างอาชีพเสริ ม
6 เดือน
2. ปรับเปลี่ยนรู ปแบบการออมเงิน
ทยอยการออมเงิน
1 ปี
ออกพบสมาชิกที่ขาดการ
3 เดือน
ออมมากกว่า 1 ปี
3. การรักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่ม
ร่ วมประชุมกับ อสม.
3 เดือน
ฐานลูกค้าใหม่
ประจาเดือน
ส่ งเสริ มการออมด้วยการ
3 เดือน
มอบของที่ระลึก
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ตารางที่ 2 การประเมินทางเลือกในแต่ละแนวทางสาหรับการแก้ไขปั ญหา
1. การลดรายจ่าย
2. ปรับเปลี่ยน
3. การรักษาฐานลูกค้าเดิม
ค่า
เพิม่ รายได้
รู ปแบบการออมเงิน และเพิม่ ฐานลูกค้าใหม่
หัวข้อการประเมินทางเลือก น้ า
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน
คะแนน
หนัก
(เต็ม 10) ที่ได้ (เต็ม 10) ที่ได้
(เต็ม 10)
ที่ได้
ความเป็ นไปได้
30
5
1.50
10
3.00
8
2.40
ศักยภาพในการแก้ปัญหา
25
8
2.00
9
2.25
6
1.50
งบประมาณที่ใช้
20
7
1.40
10
2.00
5
1.00
ระยะเวลาที่ใช้
15
7
1.05
5
0.75
9
1.35
การยอมรับจากผูท้ ี่เกี่ยวข้อง 10
6
0.60
9
0.90
7
0.70
ผลรวม
100
33
6.55
43
8.90
35
6.95
การประเมินทางเลือกในแต่ละแนวทางสาหรับการแก้ไขปั ญหา แนวทางเลือกที่ได้คะแนนมากที่สุด ได้แก่
ทางเลือกที่ 2 ปรับเปลี่ยนรู ปแบบการออมเงิน 8.90 คะแนน รองลงมาได้แก่ ทางเลือกที่ 3 การรักษาฐานลูกค้าเดิมและ
เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ 6.95 คะแนน และแนวทางเลื อกที่ ได้คะแนนน้อยที่ สุดได้แก่ ทางเลื อกที่ 1 การลดรายจ่ ายเพิ่ม
รายได้ 6.55 คะแนน
การกาหนดทางเลือกที่เสนอสาหรับการแก้ไขปั ญหา
ทางเลือกที่เสนอสาหรับการแก้ไขปั ญหาการลดลงของจานวนสมาชิ กและการออมไม่ต่อเนื่ องของสมาชิ ก
เงินออมทรัพย์ ของธนาคาร ABC จังหวัด123 คือแนวทางปรับเปลี่ยนรู ปแบบการออมเงิน จากรู ปแบบการออมเงิน
แบบเดิมสามารถออมเงินล่วงหน้าได้ 1 ปี และต้องออมเงินเต็มจานวนตามรู ปแบบที่ออมไว้ ได้แก่ 365 / 600 / 1,200 /
6,000 และ 12,000 บาท/ปี โดยมีการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการออมเงินให้สามารถทยอยออมเงินได้ใน 1 ปี สามารถ
ทยอยฝากกี่ครั้งก็ได้ จานวนเท่าใดก็ได้ โดยรวมกันภายในระยะเวลา 1 ปี จะต้องไม่นอ้ ยกว่ารู ปแบบการออมที่เลือกไว้
สาเหตุในการเลือกแนวทางปรับเปลี่ยนรู ปแบบการออมเงินเพื่อใช้สาหรับการแก้ไขปั ญหา เนื่ องจากเป็ นทางเลือกที่มี
ศักยภาพและมีความเป็ นไปได้ในการแก้ไขปั ญหา ไม่ตอ้ งมี การใช้งบประมาณในการดาเนิ นการ เนื่ องจากเป็ นการ
ดาเนิ นการในเวลาการทางานปกติ เพียงแต่มีการเพิ่มความถี่ในการดาเนิ นการให้เพิ่มมากขึ้นเท่านั้น แต่กม็ ีขอ้ เสี ยบ้าง
เล็กน้อยในด้านระยะเวลาที่ ตอ้ งมี การใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานในการดาเนิ นการเพื่อใช้ในการแก้ไขปั ญหา แต่
แนวทางปรับเปลี่ยนรู ปแบบการออมเงินก็ยงั เป็ นแนวทางที่เหมาะสมสาหรับสมาชิกเงินออมทรัพย์ เนื่ องจากสมาชิก
ส่ วนใหญ่ที่หยุดการออมหรื อออมไม่ต่อเนื่ อง เพราะมีรายได้นอ้ ยกว่ารายจ่ายหรื อไม่มีเงินจานวนมากมาออมในครั้ง
เดี ยว หากให้สามารถทยอยออมเงิ นได้จะทาให้จานวนเงินออมที่ออมแต่ละครั้ งมีจานวนน้อย ก็จะส่ งผลให้สมาชิ ก
สามารถออมเงินได้อย่างต่อเนื่ องและไม่ตอ้ งหยุดการออมเงิน นอกจากนี้ ยงั สามารถเชิญชวนให้สมาชิกเดิมที่หยุดการ
ออมหรื อออมไม่ต่อเนื่องกลับมาเริ่ มออมเงินใหม่ได้อีกด้วย
การควบคุมและการประเมินผลของแนวทางเลือก
การควบคุมแนวทางเลือกปรับเปลี่ยนรู ปแบบการออมเงิน จะมีพนักงานทาหน้าที่ติดต่อโดยตรงกับสมาชิ ก
เงินออมทรัพย์ที่จะครบกาหนดการออมล่วงหน้า 1 เดือนทุกราย โดยมีการแจ้งการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการออมเงินให้
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ทยอยออมเงินได้ ใน 1 ปี สามารถทยอยฝากกี่ครั้งก็ได้ จานวนเท่าใดก็ได้ โดยรวมกันภายในระยะเวลา 1 ปี จะต้องไม่
น้อยกว่ารู ปแบบการออมที่เลือกไว้ ซึ่ งในแต่ละเดือนจะต้องมีการออมต่อเนื่ องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 และมีหัวหน้า
ควบคุมดูแลการทางานของพนักงาน ส่ วนการประเมินผลจะติดตามผลการออมเงินของสมาชิ กทุก ๆ เดือน ว่ามีการ
ออมต่อเนื่ องร้ อยละเท่าใด ครบตามเป้ าหมายที่ ต้ งั ไว้หรื อไม่ เพื่อหากเกิ ดปั ญหาจะได้หาทางแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ได้
ทันที และสุ ดท้ายมีการประเมินผลในระยะเวลา 1 ปี ซึ่ งมีเป้ าหมายว่าต้องมีการออมต่อเนื่องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 ของ
ลูกค้าในโครงการเงินออมทรัพย์ท้ งั หมด
5. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปั ญหาการลดลงของจานวนสมาชิกและการออมไม่ต่อเนื่ องของ
สมาชิกเงินออมทรัพย์ ของธนาคาร ABC จังหวัด123 ผลการศึกษาพบว่าสาเหตุการลดลงของจานวนสมาชิกเงินออม
ทรั พย์ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ มีส่วนสาคัญอย่างยิ่ง โดยที่ สมาชิ กส่ วนใหญ่ มีอายุค่อนข้างมาก มี การศึ กษา
ค่อนข้างน้อย และมี รายได้ค่อนข้างต่ า จึ งส่ งผลให้มีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ าย สมาชิ กจึ งต้องการเงิ นออมเพื่อ
นาไปใช้จ่ายในชี วิตประจาวัน ทาให้ตอ้ งลาออกจากโครงการเงิ นออมทรั พย์ เพื่อนาเงิ นออมไปใช้ก่อนกาหนด ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีลกั ษณะประชากรศาสตร์ นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับการวิจยั เรื่ องพฤติกรรมการออม
และรู ปแบบการออมของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ซึ่ ง
พบว่าปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการออมที่ส่งผลให้แต่ละบุคคลมีการออมเพิ่มขึ้น คือปั จจัยด้านผลตอบแทนมีผลต่อการออม
มากที่สุด (ศิริมา วิทยา, 2558)
สมาชิกเงินออมทรัพย์ท้ งั หมด มีความรู ้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์เงินออมทรัพย์เป็ นอย่างดี แต่ยงั คงไม่ทราบ
ว่าอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น (อสม.) สามารถเข้าร่ วมโครงการได้ ไม่ทราบว่ามีรูปแบบการออมในจานวน
น้อยที่ 365 / 600 บาท/ปี ไม่ทราบว่าสามารถออมเงินล่วงหน้าได้ 1 ปี ไม่ทราบผลประโยชน์ของเงินออมทรัพย์ที่จะ
ได้รั บ เงิ น รั บ ขวัญ บุ ต รแรกเกิ ด เงิ น ช่ ว ยเหลื อ งานศพ เงิ น ชดเชยค่ า รั ก ษาพยาบาล และสามารถใช้เ งิ น ออมเป็ น
หลัก ประกัน ได้ ซึ่ งเป็ นอี ก หนึ่ งปั ญ หาหลัก ๆ ของการที่ ท าให้ ส มาชิ ก ไม่ ท ราบผลประโยชน์ ต่ า ง ๆ นี้ ไม่ เ ห็ น
ความสาคัญของการมีเงินออมทรัพย์ จึงขอลาออกจากโครงการเงินออมทรัพย์อีกส่ วนหนึ่งด้วย
ส่ วนสาเหตุการออมไม่ต่อเนื่องของสมาชิกเงินออมทรัพย์ พบว่าเนื่ องมาจากสมาชิกมีรายได้นอ้ ยกว่ารายจ่าย
ทาให้ไม่มีเงินเหลือเพื่อนามาเก็บออม ซึ่ งเงินที่จะนามาออมคือเงินที่เป็ นส่ วนแตกต่างระหว่างรายได้และรายจ่าย ถ้ายิง่
มีความแตกต่างกันมากเท่าไร ก็จะยิ่งส่ งผลให้มีเงินออมมากขึ้นเท่านั้น ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฏีการออม
เงิน นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับการวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของผูบ้ ริ โภคเพื่อใช้จ่ายในอนาคตของ
ประชาชนในเขตกรุ ง เทพมหานคร ซึ่ งพบว่า ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การออม ได้แ ก่ รายได้แ ละค่ า ใช้จ่ า ย มี ผ ลต่ อ
พฤติกรรมการออมเพื่อใช้จ่ายในอนาคตของประชาชนในกรุ งเทพมหานคร ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 (ไกรวิชญ์ ประชุม
พันธ์ และคณะ, 2561) แต่สมาชิกเงินออมทรัพย์ท้ งั หมดก็ยงั คงมีความพึงพอใจในการเข้าร่ วมโครงการเงินออมทรัพย์
และจะยังคงแนะนาให้ลูกค้าคนอื่น ๆ เข้าร่ วมโครงการเงินออมทรัพย์ ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าถ้าหากมีการประชาสัมพันธ์
เชิ ญชวนลูกค้าเข้าร่ วมโครงการด้วยความกระตือรื อร้ น ความมุ่งมัน่ ที่ จะทาให้เกิ ดความสาเร็ จของโครงการเพื่อให้
สมาชิ กยังคงออมอย่างต่อเนื่ อง ก็น่าส่ งผลต่อถึ งความก้าวหน้าและความสาเร็ จของโครงการได้ ซึ่ งสอดคล้องกับ
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ
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จากการศึกษาจึงต้องการหาแนวทางแก้ไขปั ญหาการลดลงของจานวนสมาชิกและการออมไม่ต่อเนื่ องของ
สมาชิกเงินออมทรัพย์ ของธนาคาร ABC จังหวัด123 โดยการใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ เข้ามาช่วย ได้แก่ กลยุทธ์เชิงรับ กลยุทธ์
เชิงแก้ไข และกลยุทธ์เชิงรุ ก
แนวทางที่ได้จากกลยุทธ์เชิงรับ คือแนวทางการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ โดยการจัดทาบัญชี ครัวเรื อนเพื่อลด
รายจ่ายในส่ วนที่ไม่จาเป็ นลง และมีการสร้างอาชี พเสริ มเพื่อให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่ งจะทาให้มีเงินออมเหลือเก็บ
มากขึ้น ส่ งผลให้ลูกค้าสามารถนาเงินมาออมได้ตามโครงการและไม่ตอ้ งลาออกจากโครงการเพื่อนาเงินออมทรัพย์
ออกไปใช้จ่ายก่อนกาหนด
แนวทางที่ได้จากกลยุทธ์เชิงแก้ไข คือแนวทางปรับเปลี่ยนรู ปแบบการออมเงิน โดยการให้สมาชิ กสามารถ
ทยอยการออมเงินได้ในระยะเวลา 1 ปี โดยที่ไม่ตอ้ งออมเงินเต็มจานวนตามรู ปแบบการออมที่เลือกไว้เพียงครั้งเดียว
ซึ่ งจะสามารถป้ องกันปั ญหาการลดลงของจานวนสมาชิกและการออมไม่ต่อเนื่ องของสมาชิกโครงการเงินออมทรัพย์
ลงได้
แนวทางที่ ได้จากกลยุทธ์ เชิ งรุ ก คื อแนวทางการรั กษาฐานลูกค้าเดิ ม และเพิ่ม ฐานลูกค้าใหม่ โดยการดึ ง
สมาชิ ก เก่ าที่ ข าดการออมเงิ น ให้ก ลับ มาเริ่ ม ออมเงิ น กองทุ น ทวี สุ ข ใหม่ อี ก ครั้ ง และการเพิ่ ม ฐานลู กค้า ใหม่ จ าก
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น (อสม.) ซึ่ งจะมีการให้ขอ้ มูลถึงผลประโยชน์ของเงินออมทรัพย์ให้เข้าใจอย่าง
ครบถ้วน มีการเชิญชวนและจูงใจด้วยข้อเสนอต่าง ๆ เช่น มีของสมนาคุณมอบให้เป็ นของขวัญที่ระลึก เป็ นต้น
ข้อเสนอแนะ
1. การประชาสั ม พัน ธ์ โ ครงการเงิ น ออมทรั พ ย์ย ัง ไม่ ท ั่ว ถึ ง ท าให้ โ ครงการไม่ เ ป็ นที่ รู้ จัก ของลู ก ค้า
กลุ่มเป้ าหมาย ซึ่ งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุ กให้เพิ่มมากขึ้น
2. การใช้ QR Code ในการทาแบบสอบถามค่อนข้างลาบาก เนื่ องจากสมาชิกส่ วนใหญ่อายุมาก ไม่มี Smart
Phone พนักงานต้องเป็ นผูก้ รอกแบบสอบถามให้ ทาให้เกิดความล่าช้าในการเก็บข้อมูล จึงควรจะมีแบบทดสอบที่เป็ น
กระดาษคาตอบสาหรับลูกค้าที่ไม่มี Smart Phone ด้วย
3. ระยะเวลาในการเก็บ ข้อ มูลจากกลุ่ม ตัวอย่างค่อนข้างน้อย ควรมี การเก็บข้อมู ลและศึ กษาพฤติ กรรม
เพิ่มเติมจากการออมของสมาชิก เป็ นระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน
4. ด้านพฤติกรรมการออมของสมาชิกเงินออมทรัพย์ ส่ วนใหญ่จะใช้ก่อนออม ทาให้มกั ไม่มีเงินเหลือในการ
เก็บออม ควรจะต้องส่ งเสริ มและปลูกฝังให้รู้จกั การออมก่อนการใช้จ่าย
5. คุณสมบัติของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการเงินออมทรัพย์ไม่ควรกาหนดเฉพาะเกษตรกรลูกค้าธนาคาร ABC และ
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น (อสม.) เท่านั้น ควรมีการขยายให้กบั ประชาชนทัว่ ไปด้วย
ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจยั เพิ่มเติมเกี่ยวกับรู ปแบบการออมเงิน ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงให้สามารถทยอยออม
เงินได้ และไม่จากัดจานวนเงินออมตามรู ปแบบการออม จะส่ งผลต่อปั ญหาการลดลงของจานวนสมาชิกและการออม
ไม่ต่อเนื่องของสมาชิกเงินออมทรัพย์หรื อไม่อย่างไร
2. ควรมีการศึกษาวิจยั เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลประโยชน์และสวัสดิการจากโครงการเงิ นออมทรัพย์ ว่าสมาชิ ก
ต้องการแบบใดที่จะได้รับความพึงพอใจสูงสุ ด
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3. ควรมี การศึกษาวิจยั เพิ่มเติมเกี่ยวกับพนักงานหรื อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ว่ามีผลต่อการลดลงของจานวน
สมาชิกและการออมไม่ต่อเนื่องของสมาชิกเงินออมทรัพย์หรื อไม่อย่างไร
เอกสารอ้างอิง
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