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--------------------------------บทคัดย่ อ
ปั จจุบนั ธุ รกิจธนาคารมีภาวะการแข่งขันที่สูง ธกส. มีนโยบายต้องการเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนี ยม (FBI) ช่องทาง
ต่าง ๆ เวสเทิร์น ยูเนี่ ยน ก็เป็ นผลิตภัณฑ์หนึ่ งทีสร้างรายได้ให้มาก การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาหาแนวทาง
เพิ่ มความพึ งพอใจในการใช้บริ การรั บ - ส่ งเงิ น เวสเทิ ร์ น ยูเนี่ ยน ของ ธกส. ในเขตจังหวัดสมุ ทรปราการ โดยใช้
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 ตัวอย่าง นาไปวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาด้วยค่าความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 41-50 ปี สถานภาพ
โสด ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. อาชีพรับจ้างทัว่ ไป มีรายได้ต่อเดือนต่ากว่า 15,000 บาท ลูกค้ารู ้สึกพึง
พอใจในการให้บริ การ เนื่ องจาก ธกส.มีบริ การให้เลือกว่าต้องการรั บเป็ นเงินสด หรื อเงิ นโอนเข้าบัญชี ก็ได้ เหตุผลที่
ลูกค้าเลือกมาใช้บริ การรับ – ส่ งเงินเวสเทิร์นยูเนี่ ยนที่ ธกส. เนื่ องจาก ธกส.มีบริ การเวสเทิร์น ยูเนี่ ยน ทุกสาขา ลูกค้าที่มา
ใช้บริ การเวสเทิร์น ยูเนี่ ยนในครั้งแรกเนื่ องจากได้รับการแนะนามาจากบุคคลที่รู้จกั หรื อครอบครัว และสาเหตุที่ลูกค้า
เลือกมาใช้บริ การเวสเทิร์น ยูเนี่ยน ที่ ธกส. เนื่ องจากรู ้สึกผูกพันต่อองค์กร รู ้สึกปลอดภัยในการทาธุ รกรรมกับ ธกส. ผล
การทดสอบพบว่า อายุ วุฒิการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และปั จจัยแรงจูงใจที่ส่งผลให้ลูกค้ามาใช้บริ การเวสเทิร์น ยู
เนี่ยนที่ ธกส. ซึ่ งประกอบด้วยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านเหตุผล ด้านอารมณ์และด้านแรงจูงใจที่เกิดจากการอุปถัมภ์ร้านค้า ล้วน
มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจในการใช้บริ การรับ – ส่ งเงินเวสเทิร์น ยูเนี่ยนที่ ธกส. ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ
คาสาคัญ: เวสเทิร์น ยูเนี่ยน, รายได้ค่าธรรมเนียม (FBI), ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.)

ABSTRACT
The banking business is currently in a highly competitive environment, Bank for Agriculture and
Agricultural Cooperatives (BAAC) has a policy to increase fee based income (FBI), various channels, Western
Union is one of the products that generates a lot of income. This study aimed to study guidelines to increase
satisfaction in using Western Union remittance service of BAAC in Samut Prakan Province. A questionnaire was
collected from 400 respondents and data analysis by using descriptive statistics with frequency, percentage, mean,
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standard deviation. Most of the respondents were female, 41-50 years old, single status, high school / vocational
education level. General employment with monthly income under 15,000 baht. Customers felt satisfied with BACC
service because of the options to choose whether they want to receive in cash or to be transferred directly to their
accounts. The main reason why customers chose to transfer or receive money with Western Union at BAAC is
because BAAC has Western Union at all of the branches. First time users usually were recommended by friends or
family members and customers also felt committed and safe with the BAAC organization. Study shows that age,
education, monthly income, and motivation factors are the results of why customers choose to use Western Union
at BAAC. With the consistency of the products, the reasons, the emotions, the temperament, the motivation, and the
support from the merchant sponsorship, all have influence in the decision to use the service of transferring and
receiving money with Western Union at BAAC in Samut Prakan Province
Keywords: Western Union, fee based income (FBI), Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives ( BAAC)
1. บทนา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2509 เป็ นสถาบันการเงินเฉพาะ
กิ จในสังกัดกระทรวงการ คลังมี วตั ถุประสงค์เพื่อให้ความช่ วยเหลื อทางการเงิ นแก่ เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และ
สหกรณ์ การเกษตร ในการประกอบอาชี พ เกษตรกรรม อาชี พ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกับ เกษตรกรรม หรื อ อาชี พนอกภาค
เกษตรกรรม อันจะเป็ นการเพิ่มรายได้ พัฒนาคุณภาพชี วิตของเกษตรกร และครอบครั ว ลดบทบาทของเงิ นกูน้ อก
ระบบ และช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน ตลอดจนสามารถให้บริ การด้านการเงินการธนาคารแก่
บุคคลทัว่ ไปได้อย่างสะดวก รวดเร็ ว ปลอดภัยและทันสมัย โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก คือ ผลิตภัณฑ์ดา้ นสิ นเชื่อ และด้าน
เงินฝาก มีช่องทางการให้บริ การที่หลากหลายทั้ง Offline และ Online อาทิ สาขาธนาคาร ที่ครอบคลุมทัว่ ประเทศ
เครื อข่ายทางการเงิน และ A-Mobile Application ควบคู่ไปกับการพัฒนาเกษตรกรให้มีศกั ยภาพในการ ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมอย่างยัง่ ยืนและหลุดพ้นจากความยากจน ปั จจุบนั ทาง ธกส. ได้ตอ้ งการเพิ่มรายได้ FBI ให้แก่ทาง
ธนาคารเพื่อสร้างรายได้ให้แก่องค์กร ซึ่ งปั จจุ บนั การแข่งขันการสร้ างรายได้จากช่องทางบริ การ payment มีการ
แข่งขันกันสู ง และทาง ธกส. ยังไม่สามารถสร้างรายได้แข่งขันกับแบงก์พาณิ ชย์ได้ ทาให้ทาง ธกส. มีนโยบายต้องเพิ่ม
รายได้ FBI ช่องทางต่าง ๆ ทางธนาคารจึงเล็งเห็นว่ารายได้จากการใช้บริ การ รับ-โอนเงินด่วนเวสเทิร์น ยูเนี่ ยน ก็เป็ น
อีกตัวเลือกนึ งในการสามารถเพิ่มยอดรายได้ แต่ทาง ธกส. ยังไม่สามารถครองใจลูกค้าที่มาใช้บริ การได้ เนื่ องจากมี
คู่แข่งขันที่หลากหลาย ไม่วา่ จะเป็ นธนาคารอื่น ๆ ไปรษณี ย ์ หรื อเวสเทิร์น ยูเนี่ ยน ก็เป็ นตัวเลือกนึ งให้ลูกค้าตัดสิ นใจ
ในการไปใช้บริ การทาให้ลกู ค้าบางท่านที่เคยใช้บริ การแล้วไม่กลับมาใช้บริ การกับ ธกส. ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ
อีก การทาวิจยั นี้เพื่อขึ้นมาเพื่อต้องการให้ ธกส.ในจังหวัดสมุทรปราการได้นาไปปรับปรุ ง พัฒนาและทราบถึงปั ญหา
ทั้งข้อดีขอ้ เสี ยในการให้บริ การเวสเทิร์นยูเนี่ ยนนี้ เพื่อให้เป็ นที่พอใจสู งสุ ดแก่ลูกค้าที่มาใช้บริ การ ทาให้ลูกค้ากลับมา
ใช้บริ การรับ - ส่ งเงินโอนเวสเทิร์นยูเนี่ยนกับ ธกส.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการอย่างต่อเนื่อง
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2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อให้ทราบถึงปั จจัยแรงจูงใจที่ส่งผลให้ลกู ค้าที่ตดั สิ นใจใช้บริ การ รับ-โอนเงินด่วนเวสเทิร์น ยูเนี่ยน ที่
ธกส. ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ
2. เพื่อให้ทราบถึงความจงรักภักดีของลูกค้าที่กลับมาใช้บริ การที่ ธกส. ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ
3. เพื่อจะได้ทราบถึงแนวทางในการเพิ่มยอดลูกค้าใช้บริ การโอนเงินด่วนเวสเทิร์น ยูเนี่ยน
3. การดาเนินการวิจัย
1. วิธีการเก็บข้อมูลในการศึกษา
1.1 การเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิ
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยสอบถามจากลูกค้า ธกส. ในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่มาใช้
บริ การ รับ-โอนเงินด่วนเวสเทิร์น ยูเนี่ ยน ธกส. จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่ งเป็ นแบบสัมภาษณ์ แบบกึ่งมีโครงสร้าง โดย
เป็ นลักษณะคาถามแบบปลายเปิ ด (Open-end Question) เพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ
1.2 การเก็บข้อมูลแบบทุติยภูมิ
ศึกษาค้นคว้าจากเว็บไซต์ งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลจากหนังสื อและสอบถามจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
2. จานวนประชากรของการศึกษา
ในจังหวัดสมุทรปราการ มีจานวนประชากร 1,348,876 คน ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ประชากร
ที่มาใช้บริ การที่ ธกส. จังหวัดสมุทรปราการที่ประกอบไปด้วย 5 สาขา คือ สาขาสมุทรปราการ สาขาบางพลี สาขา
บางบ่อ สาขาบางเสาธง และสาขาพระสมุทรเจดีย ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จานวน 400 คน โดยคานวณจาก
สู ตรยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95% ค่าความคาดเคลื่อนที่ 0.05
กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มเป้ าหมายในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ประชากรผูท้ ี่ใช้บริ การ หรื อเคยใช้บริ การ กับ ธกส. ใน
เขตจังหวัดสมุทรปราการ จานวน 400 คน โดยคานวณจากสู ตร taro yamane ที่ระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95% ค่าความคาด
เคลื่อนที่ 0.05 ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบ่งเป็ น ลูกค้าที่มาใช้บริ การ ธกส.สาขาบางเสาธง จานวน 80 คน สาขาบางพลี
จานวน 80 คน สาขาพระประแดง จานวน 80 คน สาขาสมุทรปราการ จานวน 80 คน และสาขาบางบ่อ จานวน 80 คน
𝑁
=
𝑁e
โดยที่
n : คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง หรื อ ขนาดของกลุ่มประชากรตัวอย่าง
N : คือ ขนาดของประชากร
e : คือ ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ มีค่าเท่ากับ 0.05
𝑁
𝑁
ดังนัน่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เท่ากับ 400 คน
การเก็บ รวบรวมข้อ มู ล เก็บ รวบรวมข้อ มู ล ด้ว ยตนเอง โดยใช้วิ ธี ก ารแจกแบบสอบถามปลายปิ ดและ
ปลายเปิ ด (close-ended question) โดยนาแบบ สอบถามให้ลูกค้า ธกส. ในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่ใช้ในการศึกษา
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จานวน 400 คน ตอบแบบสอบถามเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครั้งนี้ คือแบบสอบถาม และ
การสัมภาษณ์ เป็ นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบบุคคลที่มาใช้บริ การรับ – โอนเวสเทิร์น ยูเนี่ยน ที่ ธกส.ในเขต
จังหวัดสมุทรปราการ จานวน 25 คน โดยแบ่งเป็ นลูกค้าสาขาบางเสาธง จานวน 5 คน สาขาบางพลี จานวน 5 คน
สาขาพระประแดง จานวน 5 คน สาขาสมุทรปราการ จานวน 5 คน และสาขาบางบ่อ จานวน 5 คน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล การศึกษาในครั้งนี้ ได้รวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ท้ งั หมด
400 ราย และตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลแล้ว นาข้อมูลมาวิเคราะห์ขอ้ มูลตามระเบียบวิธีการทางสถิติ และใช้
โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS จากนัน่ ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามมาวิเคราะห์แล้วนาไปประมวลผลทางสถิติโดยประมวล
ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป การทดสอบสมมติฐานทดสอบโดยใช้สถิติทดสอบ ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน (Pearson Correlation)
3. การวิเคราะห์เชิงพรรณา
การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล แบบสอบถาม ส่ ว นที่ 1 โดยใช้ส ถิ ติ พ้ื น ฐาน ได้แ ก่ ค่ า เฉลี่ ย และค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน และค่าร้อยละเพื่อวิเคราะห์เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อายุ
เพศ การศึกษา อาชีพ สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไปนี้
3.1 ปั จจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในบริ การรับ – ส่ งเงินเวสเทิร์น
3.2 ความจงรั กภักดี ของลูกค้าที่ จะกลับมาใช้บริ การรั บ – ส่ งเงิ นเวสเทิ ร์น ยูเนี่ ยนที่ ธ.ก.ส. ในเขต
จังหวัดสมุทรปราการ
การพิจารณาระดับของค่าคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรแต่ละตัวทาได้โดยการพิจารณาค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้ โดย
แบ่งระดับค่าเฉลี่ยออกเป็ น 5 ระดับ โดยกาหนดความกว้างของแต่ละอันตรภาคชั้นคานวณได้จากสู ตร
4. วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงอนุมาน
การวิเคราะห์ ขอ้ มูลแบบสอบถามส่ วนที่ 2 วิเคราะห์ ปัจจัยที่ ส่งผลต่อแรงจูงใจในบริ การรั บ – ส่ งเงิ นเวส
เทิร์น และส่ วนที่ 3 ความจงรักภักดีของลูกค้าที่จะกลับมาใช้บริ การรับ – ส่ งเงินเวสเทิร์น ยูเนี่ ยนที่ ธกส. ในเขตจังหวัด
สมุ ท รปราการการ นาไปวิเคราะห์ ข อ้ มู ลโดยใช้ส ถิ ติเชิ งพรรณนาด้วยค่ าความถี่ ร้ อ ยละ ค่ าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ
จากการสัมภาษณ์ เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการพึงพอใจในการใช้บริ การรับ-โอนเงินด่วนเวส
เทิร์น ยูเนี่ ยน วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในบริ การรับ – ส่ งเงินเวสเทิร์น และความจงรักภักดีของลุกค้าที่จะ
กลับมาใช้บริ การรับ – ส่ งเงินเวสเทิร์น ยูเนี่ ยนที่ ธกส. ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ได้ทาการวิเคราะห์แบบเชิงเนื้ อหา
โดยมีกระบวนการวิเคราะห์ขอ้ มูล 3 ข้อ คือ
(1) การจัดระเบียบข้อมูล (Data Organizing)
(2) การแสดงข้อมูล (Data Display)
(3) บรรยายเนื้ อหาของข้อความหรื อเอกสาร โดยใช้วิธีการเชิงปริ มาณอย่างเป็ นระบบ และเน้นความ
เป็ นวัตถุวิสัย (Objectivity)
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4. ผลการวิจัย
ผลการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ แสดงจานวนและร้อยละของข้อมูลส่ วนบุคคล
ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากรที่มาใช้บริ การที่ ธกส. จังหวัดสมุทรปราการ ที่เป็ นประชากร
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ โดยผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน เป็ นลูกค้าธกส. ในเขต
จังหวัดสมุทรปราการที่มาใช้บริ การธนาคารหรื อจากลูกค้าเคยมาใช้บริ การ รับ -โอนเงินด่วนเวสเทิร์น ยูเนี่ ยน ธกส.
จังหวัดสมุทรปราการ
ผลการศึกษาพบว่า ส่ วนใหญ่ผตู ้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศหญิ ง ซึ่ งมี จานวน 236 คน คิดเป็ นร้ อยละ 59.0
และเป็ นเพศชาย จานวน 164 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.0 มีอายุ 41-50 ปี จานวน 150 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.5 สถานภาพ
โสด ซึ่ งมีจานวน 210 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.5 ระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับมัธยมปลายหรื อปวช. จานวน 108 คน คิด
เป็ นร้อยละ 27.0 ประกอบอาชีพรับจ้างทัว่ ไป จานวน 163 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.8 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 15,000
บาท จานวน 194 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.5
ผลการเก็บข้อมูลเชิงปริ มาณจากแบบสอบถาม ปั จจัยแรงจูงใจที่ส่งผลต่อลูกค้าให้มาใช้บริ การรับ – ส่ ง เงิน
เวสเทิร์นยูเนี่ยน ผลการศึกษาพบว่า
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยแรงจูงใจที่ส่งผลต่อลูกค้าให้มาใช้บริ การรับ – ส่ ง เงิน
เวสเทิร์นยูเนี่ยน ด้านผลิตภัณฑ์
แรงจูงใจด้ านผลิตภัณฑ์
1.ท่านรู ้สึกว่าขั้นตอนการทาธุรกรรมมีความสะดวก รวดเร็ ว และปลอดภัย
2.ท่านเลือกใช้บริ การโอนเงินเวสเทิร์น ยูเนี่ ยน เนื่ องจากเป็ นการให้บริ การ
รั บ - ส่ ง เงิ น ที่ ส ามารถรั บ เงิ น สด หรื อรั บ เงิ น โอนเข้า บัญ ชี ผ่ า นทาง
โทรศัพท์
3.ท่านรู ้สึกว่าเดินทางมาใช้บริ การที่ ธกส.ในเขตจังหวัดสมุทร -ปราการ
สามารถทาได้หลากหลายธุรกรรม ไม่ตอ้ งเสี ยเวลาไปทาธุรกรรมที่อื่นอีก
ด้วยการทารายการแบบ ONE STOP SERVICE
รวม

ระดับความคิดเห็น
S.D.
แปลผล
x
3.86
0.24
มาก
3.91

0.25

มาก

3.84

0.21

มาก

3.87

0.23

มาก

ด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญ
ต่อปั จจัยที่มีผลต่อลูกค้าให้มาใช้บริ การรับ – ส่ ง เงินเวสเทิร์นยูเนี่ ยน ด้านผลิตภัณฑ์ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก ( x = 3.87, S.D = 0.23) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า สิ่ งที่มีผลต่อลูกค้าให้มาใช้บริ การรับ – ส่ ง เงินเวสเทิร์นยู
เนี่ ยนเป็ นอันดับแรก คื อ การเลื อกใช้บริ การโอนเงิ น เวสเทิ ร์นยูเนี่ ยน เนื่ องจากเป็ นการให้บริ การรั บ - ส่ งเงิ น ที่
สามารถรับเงินสด หรื อรับเงินโอนเข้าบัญชีผา่ นทางโทรศัพท์ ( x = 3.91 , S.D = 0.25)
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยแรงจูงใจที่ส่งผลต่อลูกค้าให้มาใช้บริ การรับ – ส่ ง เงิน
เวสเทิร์น ยูเนี่ยน ด้านเหตุผล
แรงจูงใจด้ านเหตุผล

x

1. ท่านเลือกใช้บริ การโอนเงินเวสเทิร์น ยูเนี่ ยน ที่ ธกส.ใน เขตจังหวัด
สมุทรปราการเนื่องเปิ ดให้บริ การที่ ธกส. ทุกสาขา
2. ท่านเลือกใช้บริ การ เนื่ องจากค่าธรรมเนี ยมในการทาธุ รกรรมมีความ
เหมาะสม
3. ท่านเลือกใช้บริ การโอนเงินเวสเทิร์น ยูเนี่ ยน ที่ ธกส.ใน เขตจังหวัด
สมุทรปราการเนื่องจากสามารถรับเงินสดที่สาขาได้ภายใน 15 นาที
4. ท่านเลือกใช้บริ การโอนเงินเวสเทิร์น ยูเนี่ ยน ที่ ธกส.ใน เขตจังหวัด
สมุทรปราการเนื่ องจากท่านต้องการสะสมคะแนนแลกของชาร่ วยที่ทาง
ธนาคารจัดหาให้
5. ท่านเลือกใช้บริ การโอนเงินเวสเทิร์น ยูเนี่ ยน ที่ ธกส.ใน เขตจังหวัด
สมุ ทรปราการเนื่ องจากมี บริ การที่ ดี และพนักงานมี ความรู้ ที่ดีในการ
ตอบข้อสงสัยของลูกค้าได้อย่างชัดเจน
รวม

ระดับความคิดเห็น
S.D.
แปลผล

3.88

0.22

มาก

3.84

0.26

มาก

3.11

0.36

ปานกลาง

3.07

0.28

ปานกลาง

3.08

0.28

ปานกลาง

3.40

0.28

ปานกลาง

ด้านเหตุผล พบว่า ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( x = 3.40 , S.D = 0.28 ) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า
สิ่ งที่มีผลต่อลูกค้าให้มาใช้บริ การรับ – ส่ ง เงินเวสเทิร์นยูเนี่ ยนเป็ นอันดับแรก คือ เลือกใช้บริ การโอนเงินเวสเทิร์น ยู
เนี่ยน ที่ ธกส.ใน เขตจังหวัดสมุทรปราการเนื่องเปิ ดให้บริ การที่ ธกส. ทุกสาขา ( x = 3.88 , S.D = 0.22)
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยแรงจูงใจที่ส่งผลต่อลูกค้าให้มาใช้บริ การรับ – ส่ ง เงิน
เวสเทิร์น ยูเนี่ยน ด้านอารมณ์
แรงจูงใจด้ านอารมณ์

x
1.คนรู้จกั หรื อคนในครอบครัวแนะนาให้มาใช้บริ การโอนเงินเวสเทิร์น ยู
เนี่ยน ที่ ธกส.ใน เขตจังหวัดสมุทรปราการ
2.ท่านเลื อกใช้บริ การโอนเงิ นเวสเทิ ร์น ยูเนี่ ยน ที่ ธกส.ใน เขตจังหวัด
สมุทรปราการเนื่องจากพบเห็นโฆษณา หรื อเห็นผูอ้ ื่นมาใช้บริ การ
3.ท่านรู ้สึกชื่นชอบบริ การที่ท่านสามารถเลือกเองได้วา่ จะรับเงินสด หรื อ
โอนเข้าบัญชี โดยไม่มีขอ้ จากัด
รวม
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ระดับความคิดเห็น
S.D.
แปลผล

3.87

0.17

ปานกลาง

3.15

0.21

ปานกลาง

3.16

0.22

ปานกลาง

3.39

0.20

ปานกลาง
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ด้านอารมณ์ พบว่า ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( x = 3.39 , S.D = 0.20 ) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า
สิ่ งที่มีผลต่อลูกค้าให้มาใช้บริ การรับ – ส่ ง เงินเวสเทิร์นยูเนี่ ยนเป็ นอันดับแรก คือ คนรู ้จกั หรื อคนในครอบครัวแนะนา
ให้มาใช้บริ การโอนเงินเวสเทิร์น ยูเนี่ยน ที่ ธกส.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ( x = 3.87 , S.D = 0.17)
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยแรงจูงใจที่ส่งผลต่อลูกค้าให้มาใช้บริ การรับ – ส่ ง เงิน
เวสเทิร์น ยูเนี่ยน ด้านแรงจูงใจที่เกิดจากการอุปถัมภ์ร้านค้า
แรงจูงใจทีเ่ กิดจากการอุปถัมภ์ ร้านค้ า
1.ท่านรู ้สึกคุน้ เคยต่อ ธกส. ในเขตจังหวัดสมุทรปราการจึงเลือกใช้บริ การ
โอนเงินเวสเทิร์น ยูเนี่ยน ที่ ธกส.ใน เขตจังหวัดสมุทรปราการ
2.ท่ านเลื อ กใช้บ ริ ก ารโอนเงิ น เวสเทิ ร์ น ยูเนี่ ย น ที่ ธกส.ในเขตจัง หวัด
สมุทรปราการเนื่องจากค่าธรรมเนียมถูกกว่าคู่แข่ง
3.ท่ านเลื อ กใช้บ ริ ก ารโอนเงิ น เวสเทิ ร์ น ยูเนี่ ย น ที่ ธกส.ในเขตจัง หวัด
สมุทรปราการเนื่องจากอยูใ่ กล้บา้ น และที่จอดรถสะดวกสบาย
4.ท่ านเลื อ กใช้บ ริ ก ารโอนเงิ น เวสเทิ ร์ น ยูเนี่ ย น ที่ ธกส.ในเขตจัง หวัด
สมุทรปราการเนื่ องจากธนาคารมีชื่อเสี ยงที่ดี ทาให้ท่านรู ้สึกปลอดภัยทุก
ครั้งที่ได้ใช้บริ การ
รวม

ระดับความคิดเห็น
S.D.
x

แปลผล

3.94

0.28

มาก

3.26

0.32

3.23

0.25

3.24

0.25

ปาน
กลาง

3.41

0.28

มาก

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

ด้านแรงจูงใจที่เกิดจากการอุปถัมภ์ร้านค้า พบว่า ด้านแรงจูงใจที่เกิดจากการอุปถัมภ์ร้านค้าในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับปานกลาง ( x = 3.41 , S.D = 0.28 ) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า สิ่ งที่มีผลต่อลูกค้าให้มาใช้บริ การรับ – ส่ ง เงิน
เวสเทิร์น ยูเนี่ ยนเป็ นอันดับแรก คือ ความรู ้สึกคุน้ เคยต่อ ธกส. ในเขตจังหวัดสมุทรปราการจึงเลือกใช้บริ การโอนเงิน
เวสเทิร์น ยูเนี่ยน ที่ ธกส.ใน เขตจังหวัดสมุทรปราการ (

x = 3.94 , S.D = 0.28)

ปัจจัยความจงรักภักดีของลูกค้าที่กลับมาใช้บริ การรับ - ส่ งเงิน เวสเทิร์น ยูเนี่ยนที่ ธกส.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ
ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยความจงรักภักดีของลูกค้าที่กลับมาใช้บริ การรับ - ส่ ง
เงิน เวสเทิร์น ยูเนี่ยนที่ ธกส.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ
ความจงรักภักดีของลูกค้ า

x
1. ลูกค้าต้องการกลับมาใช้บริ การรับ - ส่ งเงิน เวสเทิร์น ยูเนี่ ยนที่ ธกส.ใน
3.86
เขตจังหวัดสมุทรปราการอีกในคราวต่อไป
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ความจงรักภักดีของลูกค้ า

x
2. ลูกค้ามีความเชื่อมัน่ ในการให้บริ การรับ - ส่ งเงิน เวสเทิร์น ยูเนี่ ยน ของ
ธกส. ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ
3. ลู ก ค้า เลื อ กใช้บ ริ ก ารรั บ - ส่ ง เงิ น เวสเทิ ร์ น ยูเ นี่ ย นที่ ธกส. ในเขต
จังหวัดสมุทรปราการ เพราะลูกค้ารู ้สึกคุน้ เคยกับพนักงาน
4. ลูกค้ารู้ สึกสบายใจที่ ได้มาใช้บริ การรั บ - ส่ งเงิ น เวสเทิ ร์ น ยูเนี่ ย นที่
ธกส. ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ
รวม

ระดับความคิดเห็น
S.D.
แปลผล

3.91

0.26

มาก

3.84

0.21

มาก

3.88

0.22

มาก

3.87

0.24

มาก

ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญต่อความจงรักภักดีของลูกค้าที่กลับมาใช้บริ การรับ ส่ งเงิน เวสเทิร์น ยูเนี่ ยนที่ ธกส.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.87 , S.D = 0.24 )
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า สิ่ งที่มีผลต่อลูกค้าให้มาใช้บริ การรับ – ส่ ง เงินเวสเทิร์น ยูเนี่ ยนเป็ นอันดับแรก คือลูกค้ามี
ความเชื่อมัน่ ในการให้บริ การรับ - ส่ งเงิน เวสเทิร์น ยูเนี่ ยน ของธกส. ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ( x = 3.91, S.D
= 0.26)
ผลการเก็บข้ อมูลเชิงคุณภาพ
ผลจากการสัมภาษณ์ของผูต้ อบแบบสัมภาษณ์
ด้านข้อมูลทัว่ ไปของผูถ้ ูกสัมภาษณ์ จานวน 25 คน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
จานวน 18 คน คิดเป็ น ร้อยละ 72 เพศชาย จานวน 7 คน คิดเป็ น ร้อยละ 28 มีสถานะภาพสมรส จานวน 13 คน คิด
เป็ น ร้อยละ 52 มีอายุ 31 – 40 ปี จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 32 จบการศึกษาระดับ ปริ ญญาตรี จานวน 8 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 32 และมีการรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท จานวน 19 คน คิดเป็ น ร้อยละ 76
ด้านระดับความพึงพอใจในการใช้บริ การรั บ – ส่ งเงิ นเวสเทิ ร์น ยูเนี่ ยน ของผูต้ อบแบบสัมภาษณ์ พบว่า
ลูกค้าส่ วนใหญ่พอใจมากในการให้บริ การเนื่ องจากเชื่อมัน่ ในบริ การของ ธกส. มีพนักงานดูแล แนะนาที่ดี บริ การเร็ ว
มีการแนะนาที่ดี มีค่าบริ การที่ถูก และมีสาขาใกล้บา้ นทาให้เดินทางสะดวก และจากการสัมภาษณ์พบว่าลูกค้าที่พอใจ
ในการบริ การน้อย หรื อปานกลางเนื่ องจากมีลูกค้ามาใช้บริ การเป็ นจานวนมาก ทาให้ลูกค้าที่ มาใช้บริ การเวสเทิร์นยู
เนี่ยน ต้องรอคิวนาน
ด้านการกลับมาใช้บริ การรั บ – ส่ งเงิ นเวสเทิ ร์น ยูเนี่ ยนของผูต้ อบแบบสัมภาษณ์ พบว่าลูกค้าส่ วนใหญ่
ต้องการกลับมาใช้บริ การอีกครั้ง เนื่ องจากมีสาขาใกล้บา้ น เดินทางสะดวก และรู ้สึกคุน้ เคยกับพนักงาน แต่และพบว่า
เหตุผลที่ลูกค้าไม่ประสงค์กลับมาใช้บริ การอีก เนื่ องจากอยูใ่ กล้จากบ้านพัก รอคิวนาน และที่จอดรถไม่เพียงพอต่อ
การใช้บริ การของลูกค้า
ด้านการแนะนาให้บุคคลอื่นมาใช้บริ การรับ – ส่ งเงินเวสเทิร์น ยูเนี่ ยน ของผูต้ อบแบบสัมภาษณ์ พบว่าลูกค้า
ส่ วนใหญ่เลือกจะแนะนาให้บุคคลอื่นมาใช้บริ การรับ – ส่ งเงินเวสเทิร์น ยูเนี่ ยนที่ ธกส.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ
เนื่ องจาก บริ การรับเงินโอนภายใน 15 นาที รู ้สึกผูกพันกับพนักงานและองค์กร และมีค่าธรรมเนี ยมที่ถูกกว่าคู่แข่ง มี
สาขาใกล้บา้ น เดินทางสะดวก มีบริ การให้สามารถเลือกรับเป็ นเงินสด หรื อเงินโอนก็ได้ และของชาร่ วยที่มีให้สะสม
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มากมาย และจากการสัมภาษณ์พบว่าเหตุผลที่ลูกค้าไม่แนะนาให้บุคคลอื่นมาใช้บริ การที่ ธกส. เนื่ องจากมีการรอคิว
นาน ที่จอดรถไม่สะดวก
5. อภิปรายผลของการศึกษา
จากผลการวิจยั สามารถสรุ ปปั ญหาของแนวทางการเพิ่มยอดลูกค้าใช้บริ การโอนเงินด่วนเวสเทิร์น ยูเนี่ ยน
กรณี ศึกษาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ได้ดงั นี้
ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า การใช้บริ การโอนเงินด่วนเวสเทิร์น ยูเนี่ ยนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ มี บริ การ 2 รู ปแบบ โดยวิธีที่ 1 คือติดต่อหน้าเคาว์เตอร์ ธนาคาร ซึ่ งวิธีน้ ี จะใช้
สาหรับลูกค้าที่ไม่มีบญ
ั ชี ธกส. แต่ตอ้ งกรอกเอกสารการรับ – ส่ งเงินเวสเทริ น์ ยูเนี่ ยน ซึ่ งวิธีการนี้ จะใช้เวลาค่อนข้าง
นาน วิธีที่ 2 จะมีข้ นั ตอนที่ง่าย เพียงแค่มีบญั ชีกบั ธกส. เมื่อต้องการรับเงิน ก็โทรแจ้ง Call Center แจ้งเลข MTCN รอ
ไม่เกิ น 15 นาที เงิ นก็สามารถโอนเข้าบัญชี ได้อย่างง่ายดาย ผูบ้ ริ โภคไม่จาเป็ นต้องใช้เวลาหรื อลงทุนในการค้นหา
ข้อมูลเมื่อต้องการซื้ อสิ นค้าหรื อ สอดคล้องกับงานวิจยั ของชัญญาพัทธ์ จงทวี (2558) ปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ในการใช้บริ การธุรกรรมทางการเงิน Mobile Banking คือ 1) ปั จจัยด้านการอานวยความสะดวก 2) ปั จจัยการรับรู้ถึง
ประโยชน์และความง่ายของการใช้งาน และ 3) ปั จจัยด้านความปลอดภัย
ด้านเหตุผล พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีทศั นคติที่ดีต่อการใช้บริ การโอนเงินด่วนเวสเทิร์น ยูเนี่ ยน ของ ธกส. ในเขต
จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่ งหากระบบการทารายการมี ปัญหาบ่อย ก่อให้เกิ ดความล่าช้าทาให้ลูกค้ารอทารายการเป็ น
เวลานาน ลูกค้าก็จะมีทศั นคติที่ไม่ดีต่อธนาคาร ตรงกันข้ามหากครั้งต่อไปเมื่อลูกค้าใช้บริ การหากลูกค้ามาใช้บริ การ
แล้วเกิดความเชื่อมัน่ ไม่เสี ยเวลาในการค้นหาข้อมูลต่อไป สามารถเชื่อมโยงกับระบบความเชื่อของผูบ้ ริ โภคได้และทา
ให้ผบู ้ ริ โภคเชื่อและประทับตราสิ นค้าอยูใ่ นใจ และทาให้มีการบอกต่อกับคนใกล้ชิด สอดคล้องกับงานวิจยั ของอลิษา
ฐิ ติมานะกุล (2558) ได้ศึกษาความพึงพอใจในคุณภาพบริ การของผูบ้ ริ โภคที่มีผลต่อการเปลี่ยนผูใ้ ห้บริ การเครื อข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยคงสิ ทธิ เลขหมายเดิ มในจังหวัดกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลทราบว่าเครื อข่ายที่ผบู ้ ริ โภค
นิยมใช้มากที่สุดคือ dtac โดยเหตุผลที่ยา้ ยคือคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์และอินเตอร์ เน็ตที่ดีกว่าเครื อข่ายอื่น
ด้านแรงจูงใจที่เกิดจากการอุปถัมภ์ร้านค้า สิ่ งที่มีผลต่อลูกค้าให้มาใช้บริ การรับ – ส่ ง เงินเวสเทิร์นยูเนี่ ยนมากที่สุดคือ
ความรู ้ สึกคุน้ เคยต่อ ธกส. ในเขตจังหวัดสมุทรปราการจึ งเลือกใช้บริ การโอนเงิ นเวสเทิร์น ยูเนี่ ยน ที่ ธกส.ใน เขต
จังหวัดสมุทรปราการ เนื่ องจาก ธกส. เป็ นธนาคารของรัฐ ทางธนาคารจะได้รับโอกาสดี ๆ ในการให้บริ การลูกค้า
อย่างต่อเนื่ อง ไม่วา่ จะเป็ นโครงการผูม้ ีรายได้นอ้ ย สิ นเชื่อเพื่อการเกษตร หรื อแม้กระทัง่ เงินเยียวยาโควิด ทาให้ลูกค้า
จานวนมากรู ้จกั ธกส.มากขึ้น จากการบริ การหรื อการเข้าถึงลูกค้าได้อย่างวงกว้าง ทาให้ลูกค้ารู ้สึกคุน้ เคยต่อพนักงาน
และทางธนาคารเองไม่มากก็นอ้ ย ในทางตรงข้ามหากพนักงานบริ การไม่ดี ทาให้ลูกค้าไม่ประทับใจลูกค้าก็จะไม่กลับ
ใช้บริ การอีก ไม่วา่ จะเป็ นโอนเงินด่วน เวสเทิร์นยูเนี่ ยน หรื อแค่บริ การฝาก- ถอน ก็ตามและปั จจัยความจงรักภักดีของ
ลูกค้าที่กลับมาใช้บริ การรับ - ส่ งเงิน เวสเทิร์น ยูเนี่ ยนที่ ธกส.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
ให้ความสาคัญต่อความจงรั กภักดี ของลูกค้าที่ กลับมาใช้บริ การรั บ - ส่ งเงิ น เวสเทิ ร์น ยูเนี่ ยนที่ ธกส.ในเขตจังหวัด
สมุทรปราการ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก สิ่ งที่มีผลต่อลูกค้าให้มาใช้บริ การรับ – ส่ ง เงินเวสเทิร์นยูเนี่ ยนมากที่สุดคือ
คือลูกค้ามีความเชื่ อมัน่ ในการให้บริ การรับ - ส่ งเงิน เวสเทิร์น ยูเนี่ ยน ของ ธกส. ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ คล้อง
กับงานวิจยั ของ วาสิ นี เสถียรกาล (2559) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การธนาคารกรุ งเทพ จากัด
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(มหาชน) มี วตั ถุประสงค์เพื่อ ทาการศึ กษาปั จจัยและแนวโน้มในการตัดสิ นใจใช้บริ การธนาคารกรุ งเทพ จากัด
(มหาชน)โดยศึกษาจากปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (7Ps) และจากปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ ด้านอาชี พ
และรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนของผูใ้ ช้บริ การที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
งานวิจยั นี้ เป็ นงานวิจยั เชิ งปริ มาณโดยมี วิธีวิจยั ในรู ปแบบของการสารวจ ซึ่ งเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่ องมื อที่
แบบสอบถาม จากกลุ่มเป้ าหมาย 385 คนผลการศึกษาพบว่า ประชากรที่ใช้บริ การธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
นัน่ เนื่ องจากเป็ นธนาคารที่ชื่อเสี ยง ความโปร่ งใส และมีบริ การที่ดี อัตราดอกเบี้ยเป็ นที่พึงพอใจ ที่จอดรถสะดวก มี
บริ การหลายสาขา และขั้นตอนการทาธุ รกรรมไม่ยงุ่ ยากทาให้ประชากรเลือกมาใช้บริ การที่ธนาคารกรุ งเทพ จากัด
(มหาชน)
6. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
ผลการศึ กษา แนวทางการเพิ่มยอดลูกค้าใช้บริ การโอนเงิ นด่วนเวสเทิ ร์น ยูเนี่ ยน กรณี ศึกษาธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร ในเขตจังหวัดสมุ ทรปราการ ผลจากแบบสอบถามลูกค้า ธกส. ในเขตจังหวัด
สมุทรปราการ จานวน 400 สรุ ปได้ดงั นี้
1. ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นลูกค้าที่มาใช้บริ การธนาคารหรื อจากลูกค้าที่เคยมาใช้
บริ การ รับ-โอนเงินด่วนเวสเทิร์น ยูเนี่ ยน ธกส. จังหวัดสมุทรปราการ เป็ นเพศหญิง ซึ่ งมีจานวน 236 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 59.0 อยูใ่ นช่วงอายุ 41-50 ปี จานวน 150 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.5 มีสถานภาพโสด จานวน 210 คน คิดเป็ นร้อยละ
52.5 มีการศึกษาในระดับมัธยมปลายหรื อ ปวช. จานวน 108 คน คิดเป็ นร้ อยละ 27.0 ประกอบอาชี พรั บจ้างทัว่ ไป
จานวน 163 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.8 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 15,000 บาท จานวน 194 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.5
2. ปั จจัยแรงจูงใจที่ส่งผลต่อลูกค้าให้มาใช้บริ การรับ – ส่ ง เงินเวสเทิร์น ยูเนี่ยน
จากการศึ กษาการศึ กษาแนวทางการเพิ่ มยอดลูกค้าใช้บ ริ การโอนเงิ นด่ วนเวสเทิ ร์น ยูเนี่ ยน กรณี ศึกษา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่ ง ประกอบด้วย
2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ เป็ นแรงจูงใจที่เกิดขึ้นกับผูบ้ ริ โภคที่ตอ้ งการจะซื้ อสิ นค้าและบริ การอย่างใดอย่างหนึ่ ง
เพื่อตอบสนองความต้องการของตน ให้ได้รับความพอใจ ผลการวิจยั พบว่า สิ่ งที่มีผลต่อลูกค้าให้มาใช้บริ การรับ – ส่ ง
เงินเวสเทิร์น ยูเนี่ยนมากที่สุดคือ การเลือกใช้บริ การโอนเงิน เวสเทิร์น ยูเนี่ยน เนื่องจากเป็ นการให้บริ การรับ - ส่ งเงิน
ที่ ส ามารถรั บ เงิ น สดหรื อ รั บ เงิ น โอนเข้า บัญ ชี ผ่า นทางโทรศัพ ท์ จากการศึ ก ษาพบว่ า หากทางธนาคารมี ก าร
ประชาสัมพันธ์ให้แก่ลูกค้าทัว่ ไปอย่างกว้างขวาง จุดเด่นด้านการบริ การนี้ จะทาให้ลูกค้าสนใจมากขึ้น เนื่ องจากลูกค้า
ไม่ตอ้ งเดินทางมาหน้าเคาว์เตอร์ เพียงแค่ยกหู โทรศัพท์โทรแจ้งรหัสการรับเงิน เงินก็สามารถโอนเข้าบัญชีได้ ภายใน
15 นาที ไม่ ตอ้ งเสี ยเวลามารอหน้าเคาว์เตอร์ และไม่ ตอ้ งเสี่ ยงออกนอกบ้านมาเผชิ ญไวรั ส โควิด -19 อี กด้วย แต่
ปั จจุบนั ลูกค้าส่ วนใหญ่ของธนาคาร มักอายุ 41-50 ปี อาจจะไม่ค่อยกล้าเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีมากหนัก จึงเลือกมา
หน้าเคาว์เตอร์ มากกว่ารับเงินโอนเข้าบัญชี ผ่านทางโทรศัพท์ ซึ้ งการบริ การหน้าเคาว์เตอร์ นนั่ ต้องเสี ยเวลาในกรอก
เอกสาร และด้วยจานวนลูกค้าที่มีอยูจ่ านวนมาก อาจจะทาให้ลูกค้ารอเวลานาน แล้วรู ้สึกว่าเกิดความไม่สะดวกในการ
ใช้บริ การ
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2.2 ด้านเหตุผล เป็ นแรงจูงใจที่ เกิดจากการ ใคร่ ครวญพินิจพิจารณาของผูซ้ ้ื ออย่างมีเหตุผลก่อนว่า ทาไมจึง
ซื้ อสิ นค้าชนิ ดนั้น ผลการวิจัยพบว่า สิ่ งที่ มีผลต่ อลูกค้าให้มาใช้บริ การรั บ – ส่ ง เงิ นเวสเทิ ร์นยูเนี่ ยนมากที่ สุดคื อ
เลือกใช้บริ การโอนเงินเวสเทิร์น ยูเนี่ยน ที่ ธกส.ใน เขตจังหวัดสมุทรปราการเนื่ องเปิ ดให้บริ การที่ ธกส. ทุกสาขา ทา
ให้ผวู ้ ิจยั พบว่า หาก ธกส.มีสาขาที่ขยายเวลาเปิ ด - ปิ ดให้เทียบเท่าแบงก์พาณิ ชย์ หรื อขยายสาขาให้ห้างสรรพสิ นค้า
มากขึ้น ลูกค้าจะสามารถติดต่อธนาคารได้อย่างไม่จากัดเวลา
2.3 ด้านอารมณ์ เป็ นแรงจูงใจที่สามารถแบ่งออกได้เป็ นความต้องการจุดเด่น เป็ นเอกเทศ (Individuality)
ต้องการอนุโลมคล้อยตามผูอ้ ื่น (Conformity) ต้องการความ สะดวกสบาย (Comfort) ต้องการความสาราญเพลิดเพลิน
ใจ (Entertainment and Pleasure)ความ ทะเยอทะยานมักใหญ่ใฝ่ สู ง (Ambition) ผลการวิจยั พบว่า สิ่ งที่มีผลต่อลูกค้าให้
มาใช้บริ การรับ – ส่ ง เงินเวสเทิร์น ยูเนี่ ยนมากที่สุดคือ คนรู้จกั หรื อคนในครอบครัวแนะนาให้มาใช้บริ การโอนเงิน
เวสเทิร์น ยูเนี่ ยน ที่ธกส. ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ เนื่ องจากลูกค้ามีรู้จกั บริ การโอนเงินเวสเทิร์น ยูเนี่ ยนส่ วนใหญ่
เป็ นมักรู ้จกั กันแบบปากต่อปาก เนื่ องจากขาดการประชาสัมพันธ์เรื่ องการบริ การเวสเทิร์น ยูเนี่ ยน ลูกค้าบางท่านไม่รู้
ว่า ธกส. เปิ ดบริ การโอนเงินเวสเทิร์น ยูเนี่ยนอยู่ บางท่านทราบจากสัญญาลักษณ์ที่ติดไว้หน้าแบงก์แต่ไม่เคยใช้บริ การ
2.4 ด้านแรงจูงใจ เกิ ดจากให้บริ การดี เป็ นที่ พอใจ (Satisfactory Services) ราคาย่อมเยาสมเหตุสมผล
(Reasonable Prices) ทาเลที่ต้ งั ของร้านสะดวกในการไปซื้ อ (Good Access to Location) มีสินค้าให้ได้เลือกหลาย
อย่าง (Abundant to Assortment) ชื่อเสี ยงของร้าน (Goodwill or image) ความเคยชินเกี่ยวกับนิ สัย การซื้ อ (Buying
Habits) ผลการวิจยั พบว่า สิ่ งที่มีผลต่อลูกค้าให้มาใช้บริ การรับ – ส่ งเงินเวสเทิร์น ยูเนี่ยนมากที่สุดคือ ความรู้สึกคุน้ เคย
ต่อ ธกส. ในเขตจังหวัดสมุทรปราการจึงเลือกใช้บริ การโอนเงินเวสเทิร์น ยูเนี่ ยน ที่ธกส.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ
ปั จจัยความจงรักภักดีของลูกค้าที่กลับมาใช้บริ การรับ - ส่ งเงิน เวสเทิร์น ยูเนี่ ยนที่ ธกส.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ
ความภักดี ของผูบ้ ริ โภคนั้นเป็ นหัวใจสาคัญของตราสิ นค้า เป็ นสิ่ งกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคซื้ อสิ นค้าอย่างต่อเนื่ องและมี
ปริ มาณมากขึ้น อีกทั้งมี ความคิดเชิ งบวกจากประสบการณ์ที่ได้รับจากสิ นค้า และบริ การนั้น ๆ เช่นเดี ยวกับตลาดผู ้
ให้บริ การของสถาบันการเงิ น เมื่ อลูกค้ามี ความภักดี ต่อผู ้ ให้บริ การจะเป็ นผลดี เนื่ องจากลูกค้าจะไม่เปลี่ ยนไปใช้
บริ การผูใ้ ห้บริ การรายอื่น ๆ และความภักดีของลูกค้านี้ คู่แข่งทาลายได้ยากเนื่ องจากมีตน้ ทุนสู ง ผลการวิจยั พบว่า ใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก สิ่ งที่มี ผลต่อลูกค้าให้มาใช้บริ การรับ – ส่ ง เงินเวสเทิร์น ยูเนี่ยนมากที่สุดคือ คือลูกค้ามีความ
เชื่อมัน่ ในการให้บริ การรับ - ส่ งเงิน เวสเทิร์น ยูเนี่ ยน ของธกส. ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ เนื่ องจากทาง ธกส. เป็ น
ธนาคารของรัฐ ได้รับความเชื่อมัน่ จากลูกค้ามาเป็ นระยะเวลานาน
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ คุณเรื องอรุ ณ ราวเรื อง และคุณวรรณภา ทองธนพรรณภา ที่ช่วยเหลือในการสอนวิเคราะห์โดย
ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS for Windows ยอมเสี ยสละเวลาการทางานมาให้คาแนะนาต่าง ๆขอขอบพระคุณ บิดา
มารดา และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่ ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรี ยน และการทาวิจยั ใน
ครั้งนี้
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