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--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การโอนเงิ นด่วนระหว่าง
ประเทศของลูกค้า 2) ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ และ 3) เพื่อกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดในการเพิ่ม
จานวนผูใ้ ช้บริ การโอนเงินด่วนระหว่างประเทศผ่านระบบเวสเทิร์น ยูเนี่ ยน (Western Union) ของลูกค้าธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งมีรายได้จากการให้บริ การโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ
ผ่านระบบ เวสเทิ ร์น ยูเนี่ ยน ยังไม่ เป็ นไปตามเป้ าหมายที่ ธนาคารกาหนดไว้ ผูศ้ ึ กษาได้ทาการเก็บข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์พนักงาน ธ.ก.ส. ในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 10 คน และเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามลูกค้า ธ.ก.ส. ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 90 คน และนาข้อมูลที่ ได้มาวิเคราะห์ เพื่อหาค่าสถิ ติ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน และวัดระดับข้อมูลด้วย Likert Scale ผลการศึกษาด้านข้อมูลทัว่ ไป ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 52.22 มี
อายุระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 43.33 สถานภาพโสด ร้อยละ 42.22 การศึกษาระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี ร้อยละ 41.11
อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน/ลูกจ้าง ร้อยละ 40 มีรายได้มากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป ร้อยละ 26.67 ด้านพฤติกรรมการ
ใช้บริ การของลูกค้า ส่ วนใหญ่ใช้บริ การผ่านหน้าเคาน์เตอร์ บริ การ ร้อยละ 100 เป็ นการใช้บริ การส่ งเงินด่วน ร้อยละ
68.89 ใช้บริ การโดยเฉลี่ยน้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน ร้อยละ 54.44 จานวนเงินต่อครั้งที่ใช้บริ การมากกว่า 50,000 บาทขึ้น
ไป ร้อยละ 32.22 โดยมีวตั ถุประสงค์การใช้บริ การเป็ นรายได้ส่งกลับ ร้อยละ 44.44 ด้านปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด (7Ps) ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ พบว่ามีปัจจัย 5 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านบุคคล ด้าน
ลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ ที่มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ผูว้ ิจยั ได้วางแผนกลยุทธ์สาหรับการเพิ่มยอด
การใช้บริ การโอนเงิ นด่วนระหว่างประเทศผ่านระบบเวสเทิร์น ยูเนี่ ยน (Western Union) โดยการใช้กลยุทธ์การ
ส่ งเสริ มการตลาด เพื่อเป็ นการดึงดูดให้ลกู ค้ามาใช้บริ การเพิ่มมากขึ้น และธนาคารจะมีรายได้เป็ นไปตามเป้ าหมาย
คาสาคัญ: บริ การโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ, เวสเทิร์น ยูเนี่ ยน, ประชากรศาสตร์ , ส่ วนประสมทางการตลาด
(7Ps), พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
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ABSTRACT
This study aims to 1) study the decision behavior in using an international money transfer service 2) study
the factors that affect the decision in service use and 3) determine the marketing strategies for increasing the
number of international money transfer services of WESTERN UNION among customers of the Bank for
Agriculture and Agricultural Cooperatives in Bangkok. The revenue from the international money transfer service
through Western Union has not met the bank's target. The researcher collected data from interviews with 10 BAAC
employees and 90 BAAC customers in the Bangkok area. Data were analyzed to determine the statistics,
percentage, mean, standard deviation. Likert Scale had been conducted for data rating. The results from general
information revealed that most samples were women for 52.22%, age between 41-50 years for 43.33%, marital
status was single for 42.22%, education background was lower than bachelor's degree for 41.11%, occupations
were private company employee /worker for 40% and income was more than 50,000 baht or more for 26.67 %. In
the dimension of behavior for customer service use, most of them received service at counter service for 100%. The
samples used express money transfer service for 68.89% with average service use was less than 1 time per month
for 54.44%, the transfer amount per time was 50,000 baht or more for 32.22%. The objective of the money transfer
service used was income returned to the family for 44.44 percent. The dimension of Marketing Mix Factors (7Ps)
affects service use decisions. It was found that there were 5 factors: product, price, people, physical evidence, and
process that had means at a high level. The researcher has devised a strategy for increasing the usage of
international money transfer service through the WESTERN UNION by using marketing promotion strategies that
these can attract more customers to use the service. And the bank will have income as the target.
Keywords: International money transfer service, Western Union, Demography Characteristic, Marketing Mix
(7Ps), Consumer Behavior
1. บทนา
จากปั ญหาและผลกระทบจากเทคโนโลยีที่เข้ามา ส่ งผลต่อ ภาคธุ ร กิ จธนาคาร ในส่ วนของการโอนเงิ น
ระหว่างประเทศ ธ.ก.ส. ได้ให้ความสาคัญ จึงได้ดาเนิ นการลงนามบันทึกข้อตกลงกับบริ ษทั เวสเทิร์น ยูเนี่ ยน ในการ
เป็ นตัวแทนบริ ษทั ให้บริ การทางการเงิน “โอนเงินด่วนระหว่างประเทศผ่านระบบ เวสเทิร์น ยูเนี่ยน (Western union)”
ธ.ก.ส. จะได้รับส่ วนแบ่งรายได้ค่าธรรมเนี ยมในการให้บริ การโอนเงินระหว่างประเทศ ซึ่ งเป็ นการให้บริ การส่ งเงิน
โอนและรับเงินโอนจากต่างประเทศ โดยลูกค้าผูม้ าใช้บริ การสามารถส่ งเงิ นและรับเงิ นเป็ นเงิ นสดได้อย่างสะดวก
รวดเร็ ว และปลอดภัย นอกจากนี้ ภ ายใต้ยุท ธศาสตร์ การด าเนิ น งานของ ธ.ก.ส. ระยะ 5 ปี (ปี บัญ ชี 2560-2564)
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ว่าด้วยเรื่ องของการพัฒนาการบริ การทางการเงินครบวงจรและทันสมัย มุ่งเน้นการพัฒนาช่องทางการ
ให้บริ การทางการเงิน และการให้บริ การร่ วมกันกับผูใ้ ห้บริ การอื่น โดยการนาเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม เพื่อ
รักษาฐานลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าใหม่ ธ.ก.ส. จึงได้มีการพัฒนาระบบการโอนเงิน รู ปแบบ P2A เป็ นบริ การรับ
เงินโอนผ่านโทรศัพท์ โดยจะทาการโอนเงินเข้าบัญชีให้กบั ลูกค้าโดยที่ลูกค้าไม่ตอ้ งเดินทางมารับเงินที่สาขา บริ การ
โอนเงินด่วนระหว่างประเทศผ่านระบบ เวสเทิร์น ยูเนี่ยน (Western Union) เหมาะกับลูกค้าที่เป็ นเกษตรกร และเป็ น
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กลุ่มผูป้ ระกอบการส่ งออกสิ นค้าเกษตรไปต่างประเทศที่ตอ้ งมีการชาระเงินค่าขนส่ งสิ นค้า หรื อรับเงินโอนค่าสิ นค้า
จากต่างประเทศ ในกลุ่มของแรงงานต่างชาติที่เข้ามาทางานในประเทศไทยที่ตอ้ งการส่ งเงินกลับไปยังครอบครัวก็
เป็ นอีกกลุ่มเป้ าหมาย แต่จากผลการดาเนิ นงานให้บริ การโอนเงินด่วนระหว่างประเทศผ่านระบบ เวสเทิร์น ยูเนี่ ยน
(Western Union) ย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2562 พบว่าการให้บริ การโอนเงินด่วนของ ธ.ก.ส. มี
แนวโน้มรายได้ที่ลดลงอย่างต่อเนื่องในทุกปี และในปี บัญชี 2563 ซึ่ งเป็ นปี บัญชีปัจจุบนั พบว่าผลการดาเนิ นงานที่ผา่ น
มา 6 เดือน (ข้อมูล ตั้งแต่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 - 30 กันยายน พ.ศ. 2563) ธ.ก.ส. มีรายได้จากการให้บริ การไม่ถึงร้อย
ละ 50 ของเป้ าหมายที่ได้กาหนดไว้ โดยมีจานวนลูกค้ามาใช้บริ การจานวนลดลง จากปั ญหาดังกล่าวจาเป็ นต้องมีการ
กาหนดกลยุทธ์ ทางการตลาดสาหรั บบริ การโอนเงิ นด่ วนระหว่างประเทศ ผ่านระบบ เวสเทิ ร์น ยูเนี่ ยน (Western
Union) ของ ธ.ก.ส. เพื่อสามารถให้บริ การโอนเงินได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า เมื่อลูกค้ามาใช้บริ การเพิ่มมาก
ขึ้น รายได้จากค่าธรรมเนี ยมการให้บริ การก็จะเพิ่มขึ้น และเป็ นไปตามที่ธนาคารได้กาหนดไว้ ดังนั้น ผูศ้ ึกษาจึงสนใจ
ที่จะศึกษาค้นคว้าอิสระในหัวข้อ “ศึกษากลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อเพิ่มยอดการใช้บริ การโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ
ผ่านระบบ เวสเทิ ร์น ยูเนี่ ยน (Western Union) กรณี ศึกษาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในเขต
กรุ งเทพมหานคร”
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การโอนเงินด่วนระหว่างประเทศของลูกค้า
2. เพื่อศึกษาถึงปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การโอนเงิ นด่วนระหว่างประเทศผ่านระบบ เวสเทิร์น ยู
เนี่ยน (Western Union) ของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. เพื่อกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดในการเพิ่มจานวนผูใ้ ช้บริ การโอนเงินด่วนระหว่างประเทศผ่านระบบ
เวสเทิร์น ยูเนี่ยน (Western Union) ของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. การดาเนินการวิจัย
การเก็บข้ อมูลแบบปฐมภูมิ
ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริ มาณ และเชิงคุณภาพ ได้แก่
1. ข้อมูลเชิงปริ มาณ ใช้วิธีการตอบแบบสอบถาม
2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสัมภาษณ์
เก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
การเก็บข้ อมูลแบบทุตยิ ภูมิ
ทาการศึกษาและค้นคว้ารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินเงินด่วนระหว่างประเทศ ผ่านระบบ เวส
เทิร์น ยูเนี่ ยน (WESTERN UNION) จากระบบ Intranet ธ.ก.ส. และทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
จากตารา เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างของการศึกษา
- ด้านข้อมูลเชิงปริ มาณ ใช้วิธีการคานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากประชากรที่เป็ นลูกค้าของธนาคาร
เพื่ อการเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร ที่ ใช้บ ริ การโอนเงิ น ด่ วนระหว่า งประเทศ ผ่านระบบ เวสเทิ ร์ น ยูเนี่ ย น
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(WESTERN UNION) กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 873 ราย
(ข้อมูลผูใ้ ช้บริ การตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563) โดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่
(Taro Yamane, 1973) กาหนดค่าความเชื่อมัน่ ที่ร้อยละ 99 และมีค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้เท่ากับร้อยละ 1 จาก
การคานวณ ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจานวน 90 ราย การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบสะดวก พื้นที่ที่
ใช้ใ นการเก็ บ ข้อ มู ล คื อ บริ เ วณที่ ต้ ัง ที่ ท าการสาขาของธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร ในเขต
กรุ งเทพมหานคร จานวน 5 สาขาได้แก่ สาขาบางเขน สาขานางเลิ้ง สาขาจตุจกั ร สาขาลาดพร้าว 101 และสาขาศูนย์
ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร B)
- ด้านข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการคัดเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ โดยการเจาะจงคัดเลือกจากประชากรที่เป็ น
พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตาแหน่งหัวหน้าการเงิน หรื อพนักงานการเงิน ปฏิบตั ิหน้าที่
ให้บริ การโอนเงิ นด่ วนระหว่างประเทศผ่านระบบ เวสเทิ ร์น ยูเนี่ ยน (WESTERN UNION) ในเขตจังหวัด
กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งเป็ นสาขาที่ผวู้ ิจยั ใช้เป็ นพื้นที่สาหรั บการเก็บข้อมูลเชิ งปริ มาณ จานวน 5 สาขา ได้แก่ สาขา
บางเขน สาขานางเลิ้ง สาขาจตุจกั ร สาขาลาดพร้าว 101 และสาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร B) โดยการ
คัดเลือกผูใ้ ห้สัมภาษณ์จานวนสาขาละ 2 คน รวมจานวนทั้งหมด 10 คนเป็ นผูต้ อบแบบสัมภาษณ์จานวน 5 สาขา สาขา
ละ 2 ราย รวมจานวน 10 ราย
วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาได้เลือกใช้วิธีการเก็บข้อมูลเชิงปริ มาณร่ วมกับการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ถกู ต้อง และน่าเชื่อถือ โดยมีรายละเอียดเครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา ดังนี้
ข้ อมูลเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 4 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชี พ
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ลักษณะข้อคาถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) และเป็ นแบบสอบถามแบบปลาย
ปิ ด โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ขอ้ มูล เป็ นรู ปแบบร้อยละ (Percentage)
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ บริ การโอนเงินด่วนระหว่างประเทศผ่านระบบ เวสเทิร์น ยูเนี่ ยน
(Western Union) ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ลักษณะข้อคาถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ
(Checklist) และเป็ นแบบสอบถามแบบปลายปิ ด โดยใช้สถิติ เชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ขอ้ มูล เป็ นรู ปแบบร้อยละ
(Percentage)
ส่ วนที่ 3 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่ อการตัดสิ นใจใช้ บริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศผ่าน
ระบบ เวสเทิร์น ยูเนี่ยน (Western Union) กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ลักษณะข้อคาถามเป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของแต่ละปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตร
ภาคชั้น เป็ นการวัดแบบ Likert Scale กาหนดระดับการให้ความสาคัญกับปั จจัยต่าง ๆ ตามเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง
ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง น้อย ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง น้อยที่สุด
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ส่ วนที่ 4 ข้ อเสนอแนะหรื อความคิดเห็น ของท่านที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การโอนเงิ นด่วนระหว่าง
ประเทศ ผ่านระบบ เวสเทิร์น ยูเนี่ ยน (Western Union) กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในเขต
กรุ งเทพมหานคร โดยลักษณะคาถามเป็ นข้อคาถามที่มีลกั ษณะคาถามปลายเปิ ด
ข้ อมูลเชิ งคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์จากแบบสอบถามจานวน 10 ข้อ ที่เป็ นลักษณะคาถามปลายเปิ ดเกี่ยวกับ
การให้บริ การโอนเงินด่วนระหว่างประเทศผ่านระบบเวสเทิร์น ยูเนี่ ยน (Western Union) ของธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร ในเขตกรุ งเทพมหานคร และทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อนาไปใช้เป็ นแนวทางสาหรับการ
กาหนดกลยุทธ์การตลาด
4. ผลการวิจัย
การศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดการใช้บริ การโอนเงินด่วนระหว่างประเทศผ่านระบบ เวสเทิร์น
ยูเนี่ ยน (WESTERN UNION) ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในเขตกรุ งเทพมหานคร ใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริ มาณ และใช้แบบสัมภาษณ์ในการเก็บรวมรวมข้อมูลเชิง
คุณภาพ ผลการวิจยั ดังนี้
ผลจากแบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน ได้แก่
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 47 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.22
อายุระหว่าง 41-50 ปี จานวน 39 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 43.33 สถานภาพโสด จานวน 38 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 42.22
การศึกษาระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 37 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.11 อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน/ลูกจ้าง จานวน 36
คน คิดเป็ นร้อยละ 40 มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป จานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.67 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ข้ อมูล
จานวน (คน)
1. เพศ
ชาย
43
หญิง
47
2. อายุ
15-20 ปี
0
21-30 ปี
6
31-40 ปี
26
41-50 ปี
39
51-60 ปี
16
ตั้งแต่ 61 ปี ขึ้นไป
3
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ข้ อมูล
3. สถานภาพการสมรส
โสด
สมรส
หม้าย/หย่าร้าง
4. ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโทหรื อสู งกว่า
5. อาชีพ
เกษตรกร
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั เอกชน/ลูกจ้าง
ธุรกิจส่ วนตัว/ค้าขาย
นักเรี ยน/นักศึกษา
ไม่มีอาชีพ
ไม่ระบุ
6. รายได้
ต่ากว่า 10,000 บาท
10,000 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,001 – 50,000 บาท
มากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป

จานวน (คน)

ร้ อยละ

38
37
15

42.22
41.11
16.67

37
33
20

41.11
36.67
22.22

2
24
36
19
4
3
2

2.22
26.67
40.00
21.11
4.44
3.33
2.22

10
10
20
19
7
24

11.11
11.11
22.22
21.11
7.78
26.67

ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ บริ การโอนเงินด่ วนระหว่ างประเทศผ่ านระบบ เวสเทิร์น ยูเนี่ยน
(Western Union) ของธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่างผูต้ อบ
แบบสอบถามคือลูกค้าผูใ้ ช้บริ การโอนเงินด่วนระหว่างประเทศผ่านระบบ เวสเทิร์น ยูเนี่ ยน (Western Union) ของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาเป็ นดังนี้
พฤติกรรมด้านการใช้บริ การกับตัวแทนผูใ้ ห้บริ การ ของผูต้ อบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 90 คน
ส่ วนใหญ่ไม่เคยใช้บริ การกับตัวแทนอื่น จานวน 63 คน คิดเป็ นร้อยละ 70.00 ที่เหลือจานวน 27 คน หรื อคิดเป็ นร้อย
ละ 30.00 เคยใช้บริ การโอนเงิ นระหว่างประเทศกับตัวแทนอื่น คือ เคยใช้บริ การที่ ห้างสรรพสิ นค้าเครื อเซ็นทรั ล
จานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.56 เคยใช้บริ การที่ไปรษณี ยไ์ ทย จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.56 เท่ากับผูท้ ี่เคยใช้
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บริ การที่ธนาคารกรุ งไทย จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.56 และเคยใช้บริ การที่ธนาคารกรุ งเทพน้อยที่สุด จานวน 3
คน คิดเป็ นร้อยละ 3.33 ตามลาดับ
พฤติ ก รรมด้า นสาเหตุ ข องการเลื อ กใช้บ ริ ก ารกับ ตัว แทนผูใ้ ห้ บ ริ ก ารอื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ ธ.ก.ส. ของผูต้ อบ
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 27 คน ที่เคยใช้บริ การกับตัวแทนผูใ้ ห้บริ การอื่น ที่ไม่ใช่ ธ.ก.ส. สาเหตุส่วน
ใหญ่ คือ ประหยัดเวลาในการเดินทางไปทาธุรกรรม จานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.85 รองลงมาคือ ขั้นตอนการใช้
บริ การมีความสะดวก จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.22 มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือ จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ
11.11 พนักงานมีการให้บริ การที่ดี จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.41 และน้อยที่สุด คือ มีของสมนาคุณแจก จานวน 1
คน คิดเป็ นร้อยละ 3.70 เท่ากับใกล้บา้ น จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.70
พฤติ กรรมด้านช่ องทางการใช้บริ การ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) ของผูต้ อบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนใหญ่ใช้บริ การหน้าเคาน์เตอร์ บริ การ จานวน 90 คน คิดเป็ นร้อยละ 100 รองลงมาคือ ใช้บริ การ Mobile
Application จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.67 ใช้บริ การทางโทรศัพท์ จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.56 และน้อยที่สุด
คือ ใช้บริ การทาง Website จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.11
พฤติกรรมด้านประเภทของธุ รกรรมที่ใช้บริ การ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) ของผูต้ อบแบบสอบถามจากกลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 90 คน ส่ วนใหญ่ใช้บริ การธุ รกรรมประเภทบริ การส่ งเงินด่วน จานวน 62 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.89
และใช้บริ การธุรกรรมประเภทรับเงินด่วน จานวน 38 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.22
พฤติกรรมด้านจานวนครั้งที่ใช้บริ การโดยเฉลี่ยต่อเดือนของผูต้ อบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน
90 คน ส่ วนใหญ่ใช้บริ การธุรกรรมโดยเฉลี่ย น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน จานวน 49 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.44 รองลงมาใช้
บริ การธุ รกรรมโดยเฉลี่ย 1 ครั้งต่อเดือน จานวน 33 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.67 ใช้บริ การธุ รกรรมโดยเฉลี่ยมากกว่า 3
ครั้งต่อเดือน จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.44 ใช้บริ การธุรกรรมโดยเฉลี่ย 2 ครั้งต่อเดือน จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 3.33 และน้อยที่สุด ใช้บริ การโดยเฉลี่ย 3 ครั้งต่อเดือน จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.11 ตามลาดับ
พฤติกรรมด้านจานวนเงินต่อครั้งที่ใช้บริ การของผูต้ อบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 90 คน ส่ วน
ใหญ่ใช้บริ การธุ รกรรมจานวนเงินต่อครั้ง มากกว่า 50,000 บาท จานวน 29 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.22 รองลงมาใช้
บริ การธุ รกรรมจานวนเงินต่อครั้ง 10,000 – 20,000 บาท จานวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.11 ใช้บริ การธุ รกรรม
จานวนเงินต่อครั้ง 20,001 – 30,000 บาท จานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.33 ใช้บริ การธุ รกรรมจานวนเงินต่อครั้ง
30,001 – 40,000 บาท จานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.11 จานวนเงินต่อครั้งต่ากว่า 10,000 บาท จานวน 8 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 8.89 และน้อยที่สุด ใช้บริ การจานวนเงินต่อครั้ง 40,001 – 50,000 บาท จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.33
ตามลาดับ
พฤติกรรมด้านวัตถุประสงค์ในการใช้บริ การของผูต้ อบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 90 คน ส่ วน
ใหญ่เป็ นรายได้ส่งกลับ จานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.44 รองลงมาค่าสิ นค้า จานวน 25 คน คิดเป็ น 27.78 ค่าใช้จ่าย
เพื่อการศึกษา จานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.11 รับจาก/โอนให้ครอบครัว จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.89
ค่าใช้จ่ายเพื่อการเดินทาง/ท่องเที่ยว จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.56 และน้อยที่สุด ค่าใช่จ่ายทัว่ ไป/ส่ วนตัว จานวน 2
คน คิดเป็ นร้อยละ 2.22 ตามลาดับ
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ส่ วนที่ 3 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่ อการตัดสิ นใจใช้ บริการโอนเงิน ด่ วนระหว่ างประเทศ ผ่ าน
ระบบ เวสเทิร์น ยูเนี่ยน (Western Union) กับธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร ในเขตกรุ งเทพมหานคร
แสดงผลของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในแต่ละด้านตามตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (7Ps)ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ
̅
4.02
4.06
3.47
3.17
4.05
3.99
4.02
3.83

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด (7Ps)
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
ด้านราคา (Price)
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
ด้านส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
ด้านบุคคล (People)
ด้านกระบวนการ (Process)
ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)
รวม

S.D.
0.70
0.57
0.85
1.14
0.59
0.69
0.65
0.74

การแปลผล
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก

ลาดับที่
3
1
6
7
2
5
4

จากตารางที่ 2 พบว่า ปั จจัยส่ วนส่ วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การโอนเงิน
ด่วนระหว่างประเทศ ผ่านระบบ เวสเทิ ร์น ยูเนี่ ยน (Western Union) กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ในเขตกรุ งเทพมหานคร ระดับความสาคัญในภาพรวมเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ( ̅=3.83 , S.D. =0.74) และ
เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้านจะพบว่า มี ปัจจัย 5 ด้านที่ มีค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก เรี ยงตามลาดับปั จจัยที่ มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจใช้บริ การ ได้แก่ ด้านราคา ( ̅=4.06 , S.D. =0.57) ด้านบุคคล ( ̅=4.05 , S.D. =0.59) ด้านผลิตภัณฑ์
(̅=4.02, S.D. =0.70) ด้านลักษณะทางกายภาพ ( ̅=4.02 , S.D. =0.65) และด้านกระบวนการ ( ̅=3.99 , S.D. =0.69)
ตามลาดับ ส่ วนปั จจัยอีก 2 ด้าน มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ( ̅=3.47 , S.D.
=0.85) และด้านส่ งเสริ มการตลาด (̅=3.17 , S.D. =1.14)
และจากการเก็บข้อมูลผูต้ อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นในตัวแปรอิสระแต่ละข้อตามปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาด โดยสามารถสรุ ปตัวแปรอิสระที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่มีค่าสู งสุ ด และน้อย
สุ ดในปั จจัยแต่ละด้าน ได้ดงั นี้
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ตัวแปรอิสระที่ มีความคิดเห็ นสู งสุ ด ได้แก่ “มีความปลอดภัยในการใช้บริ การ”
โดยมีค่าเฉลี่ย 4.19 ส่ วน มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54 มีระดับความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ในขณะที่ตวั แปร
อิสระที่ มีความคิดเห็ นน้อยที่ สุด ได้แก่ “มี การปรับปรุ งข้อมูลและรู ปแบบการให้บริ ก ารที่ ทนั สมัยอยู่เสมอ” โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.91 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.80 มีระดับความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก
ด้านราคา (Price) ตัวแปรอิ ส ระที่ มี ความคิ ดเห็ นสู งสุ ด ได้แก่ “การคานวณอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตรา
ต่างประเทศมีความถูกต้อง” โดยมีค่าเฉลี่ย 4.12 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 มีระดับความสาคัญอยูใ่ นระดับ
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มาก ในขณะที่ตวั แปรอิสระที่มีความคิดเห็ นน้อยที่ สุด ได้แก่ “อัตราค่าบริ การมีความเหมาะสมเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
บริ การที่ได้รับ” โดยมีค่าเฉลี่ย 4.00 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61 มีระดับความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) ตัวแปรอิสระที่มีความคิดเห็นสู งสุ ด ได้แก่ “ช่องทางการใช้บริ การมี
ความสะดวก” โดยมีค่าเฉลี่ย 3.94 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74 มีระดับความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ในขณะที่
ตัวแปรอิสระที่มีความคิดเห็นน้อยที่สุด ได้แก่ “สามารถทารายการได้ตลอด 24 ชัว่ โมง” โดยมีค่าเฉลี่ย 1.84 มีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.18 มีระดับความสาคัญอยูใ่ นระดับน้อย
ด้า นส่ ง เสริ ม การตลาด (Promotion)
ตัว แปรอิ ส ระที่ มี ค วามคิ ด เห็ น สู ง สุ ด ได้แ ก่ “มี ก ารโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ด้วยการจัดทาสื่ อต่างๆ เช่น แผ่นพับ ป้ ายโฆษณา” โดยมีค่าเฉลี่ย 3.61 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.96 มีระดับความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ในขณะที่ตวั แปรอิสระที่มีความคิดเห็นน้อยที่สุด ได้แก่ “มีการจัดกิจกรรม
เพื่อประชาสัมพันธ์บริ การ เช่น การออกบูธ” โดยมี ค่าเฉลี่ย 2.50 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.30 มีระดับ
ความสาคัญอยูใ่ นระดับน้อย
ด้านบุคคล (People) ตัวแปรอิสระที่มีความคิดเห็นสู งสุ ด ได้แก่ “พนักงานมีความเต็มใจ กระตือรื อร้นที่จะ
ให้บริ การกับลูกค้าด้วยความรวดเร็ ว”และ“พนักงานมีความสุ ภาพ อ้อนน้อม ยิม้ แย้มแจ่มใสและมีมนุ ษยสัมพันธ์ที่ดี”
โดยมีค่าเฉลี่ย 4.12 มีระดับความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 ในขณะที่ตวั แปรอิสระ
ที่มีความคิดเห็นน้อยที่สุด ได้แก่ “จานวนพนักงานที่ให้บริ การมีจานวนที่เพียงพอและเหมาะสม” โดยมีค่าเฉลี่ย 3.97 มี
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.69 มีระดับความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก
ด้านกระบวนการ (Process) ตัวแปรอิสระที่มีความคิดเห็ นสู งสุ ด ได้แก่ “ข้อมูลในการให้บริ การมีความ
ถูกต้อง แม่นยา”และ “ระบบการให้บริ การโอนเงินฯ มีความปลอดภัย เชื่อถือได้” โดยมีค่าเฉลี่ย 4.17 มีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.54 มีระดับความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ในขณะที่ตวั แปรอิสระที่มีความคิดเห็นน้อยที่สุด ได้แก่
“ระบบการให้บริ การมีความทันสมัย” โดยมีค่าเฉลี่ย 3.80 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.85 มีระดับความสาคัญอยู่
ในระดับมาก
ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ตัวแปรอิสระที่มีความคิดเห็นสู งสุ ด ได้แก่ “ภาพลักษณ์ของ
ธ.ก.ส. มีความน่าเชื่อถือ” โดยมีค่าเฉลี่ย 4.16 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54 มีระดับความสาคัญอยูใ่ นระดับ
มาก ในขณะที่ ตวั แปรอิ สระที่ มีความคิดเห็ นน้อยที่ สุด ได้แก่ “สถานที่ ให้บริ การ ที่ ต้ งั ที่ ทาการสาขา อยู่ในพื้นที่ ที่
เหมาะสม” โดยมีค่าเฉลี่ย 3.89 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75 มีระดับความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก
ส่ วนที่ 4 ข้ อเสนอแนะหรื อความคิดเห็ นของท่ านที่มีผลต่ อ การตัดสิ นใจใช้ บริ การโอนเงินด่ วนระหว่ าง
ประเทศ ผ่ านระบบ เวสเทิร์น ยูเนี่ยน (Western Union) กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร ในเขต
กรุ งเทพมหานคร โดยมีผตู้ อบแบบสอบถามได้ให้ความคิดเห็นจานวน 3 ราย ได้แก่ น่าจะมีการให้บริ การบนมือถือจะ
ได้สะดวกขึ้นไม่ตอ้ งไปรอที่สาขา ของชาร่ วยเหมือนเดิม น่าจะเปลี่ยนบ้าง และรู ปแบบการให้บริ การไม่ทนั สมัย ต้อง
ไปทาที่สาขา
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ผลจากการสั มภาษณ์
ด้านข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ เป็ นพนักงานสาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่
ทาหน้าที่ให้บริ การโอนเงินด่วนระหว่างประเทศผ่านระบบ เวสเทิร์น ยูเนี่ ยน (WESTERN UNION) ซึ่ งปฏิบตั ิงานที่
สาขาในเขตจังหวัดกรุ งเทพมหานคร ที่ผวู ้ ิจยั ใช้เป็ นพื้นที่สาหรับทาการเก็บข้อมูลเชิงปริ มาณ จานวน 5 สาขา ได้แก่
สาขาบางเขน สาขานางเลิ้ง สาขาจตุจกั ร สาขาลาดพร้าว 101 และสาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร B)
โดยการคัดเลือกผูใ้ ห้สัมภาษณ์จานวนสาขาละ 2 คน รวมจานวนทั้งหมด 10 คน ผลการสัมภาษณ์ สรุ ปจากคาสาคัญ
ของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ตามข้อคาถาม ดังนี้
1. รู ปแบบการให้ บริ การ ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ให้ความเห็นว่ามีรูปแบบการให้บริ การทั้งการรับและการส่ งเงิน ที่
สะดวกต่อการให้บริ การ มีความสะดวกขึ้น มีบริ การรับเงินด่วนทางโทรศัพท์ (P2A) ที่เหมาะกับลูกค้าของธนาคาร แต่
ยังไม่มีรูปแบบที่ลกู ค้าสามารถทารายการได้เอง
2. ขั้นตอนการให้ บริ การ ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ให้ความเห็นว่าขั้นตอนการให้บริ การนั้นต้องเข้าไปทารายการที่
ระบบของเวสเทิ ร์น ยูเนี่ ยน ซึ่ งมี ความสะดวกกับลูกค้าเพราะพนักงานเป็ นผูท้ ารายการให้ ถ้าลูกค้ารั บเงิ นแค่มีเลข
MTCN กับหลักฐานแสดงตนก็รับเงินได้สะดวก ไม่ยงุ่ ยาก และรวดเร็ ว
3. ด้ านความเหมาะสมต่ อการให้ บริการของระบบเทคโนโลยีของธนาคาร ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ให้ความเห็นว่าการ
ใช้งานระบบต้องเข้าที่ เครื่ องคอมพิวเตอร์ อื่นที่ ไม่ใช่ หน้าจอที่ ใช้บริ การลูกค้าที่ หน้าเคาน์เตอร์ ซึ่ งในบางครั้ งที่ ไม่
สามารถเข้าใช้งานระบบได้ตอ้ งให้ทางสานักงานใหญ่ ทารายการให้ ซึ่ งระบบการให้บริ การมีความปลอดภัย แต่ยงั ไม่
ค่อยทันสมัย
4. ด้ านการพัฒนารู ปแบบการให้ บริ การ ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ให้ความเห็นว่ารู ปแบบการให้บริ การ โอนเงินด่วน
ระหว่างประเทศ ผ่านระบบผ่านระบบ เวสเทิ ร์น ยูเนี่ ยน (WESTERN UNION) ของธนาคารสามารถที่ จะพัฒนา
รู ปแบบให้ทนั สมัยได้ เช่น ให้สามารถทารายการโอนทาง ATM, ผ่านแอพพลิเคชัน่ A-Mobile โดยให้สามารถทา
รายการได้ 24 ชัว่ โมง เพื่อให้ทนั กับยุคสมัยและเทียบเท่ากับการให้บริ การของธนาคารพาณิ ชย์
5. ด้ านการประชาสั มพันธ์ ผูใ้ ห้สั มภาษณ์ ให้ค วามเห็ นว่ามี การประชาสั ม พันธ์ โ ดยการติ ดป้ ายเพื่ อ
ประชาสัมพันธ์ที่จุดบริ การที่สาขา แต่ไม่ค่อยมีการประชาสัมพันธ์ตามสื่ อออนไลน์ต่าง ๆ
6. ด้ านรู ปแบบในการประชาสั มพันธ์ เพือ่ การดึงดูดใจลูกค้ าให้ มาใช้ บริการ ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ให้ความเห็นว่าควร
มีการประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อออนไลน์ต่าง ๆ เช่น ผ่าน Line Official มีการออกบูธตามงานต่าง ๆ และที่สาขา มีการทา
ป้ ายประชาสัมพันธ์หลาย ๆ ภาษาเผือ่ ลูกค้าชาวต่างชาติ
7. ด้ านพนักงาน ธ.ก.ส. ผู้ให้ บริ การลูกค้ าที่มีผลต่ อการมาใช้ บริการ ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ให้ความเห็นว่า พนักงาน
ธ.ก.ส. ผูใ้ ห้ บ ริ การนั้นมี ผลต่ อ การมาใช้บ ริ การของลูกค้า หากพนักงานให้บ ริ การดี มี ค วามรู ้ มี ท ักษะด้านภาษา
สามารถให้บริ การ แก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ให้กบั ลูกค้าได้ รวมถึงมีการให้บริ การลูกค้าด้วยความยิม้ แย้มแจ่มใส ก็จะทาให้
ลูกค้ามาใช้บริ การเพิ่มมากขึ้น
8. ด้ านสถานที่ต้งั จุดบริการของสาขาธนาคาร มีความเหมาะสมเพียงพอต่ อการให้ บริการ ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ให้
ความเห็ นว่า สถานที่ ต้ งั จุ ดบริ การของสาขาธนาคาร ในเขตกรุ งเทพมหานครมี ค วามเหมาะสมเพี ย งพอต่ อ การ
ให้บริ การ แต่หากจะมีการเพิ่มจุดบริ การอาจจะเพิ่มตามห้างสรรพสิ นค้า
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9. ผลกระทบต่ อการให้ บริการ จากสภาวการณ์ COVID-19 ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ให้ความเห็นว่าจากสภาวการณ์
ดังกล่าว ส่ งผลกระทบต่อปริ มาณการใช้บริ การโดยมี จานวนลูกค้ามาใช้บริ การลดลง เนื่ องจากการส่ งออก นาเข้า
ชะลอตัว ลูกค้าไม่มีการส่ งออกสิ นค้า และไม่มีการนาเข้าสิ นค้าจากต่างประเทศ ไม่มีรายได้ส่งกลับ
10. การส่ งเสริมการตลาดเกีย่ วกับการให้ บริการ ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ให้ความเห็นว่าควรมีการส่ งเสริ มการตลาด
เพื่อดึงดูดใจให้ลูกค้ามาใช้บริ การด้วยการแจกของให้ลูกค้า การสะสมแต้มจากการใช้บริ การเพื่อแลกรับของ การจัด
โปรโมชัน่ ลดค่าธรรมเนียมในการโอน และการจัดบูธที่สาขาเพื่อการประชาสัมพันธ์
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการศึ ก ษาข้อ มูล ปฐมภู มิ จ ากผลของแบบสอบถาม ผลการสั มภาษณ์ และจากข้อ มู ลทุ ติ ยภู มิ น ามา
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยสรุ ปเป็ นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยใช้เครื่ องมือ SWOT ในการวิเคราะห์ ดังนี้
จุดแข็ง (S-Strengths)
1. เป็ นธนาคารของรัฐที่มีภาพลักษณ์ธนาคารที่ดี มีความน่าเชื่อถือ
2. ธนาคารมีจุดให้บริ การสาขาในเขตกรุ งเทพมหานคร และกระจายอยูท่ วั่ กรุ งเทพมหานคร
3. ธนาคารมีพนักงานรุ่ นใหม่ ๆ ที่มีความรู ้ ความสามารถ มีใจรักในการบริ การ มาร่ วมงานกับธนาคาร
4. บริ การโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ ผ่านระบบ เวสเทิร์น ยูเนี่ยน (WESTERN UNION) มีความปลอดภัย
จุดอ่ อน (W-Weakness)
1. ระบบการให้บริ การโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ ผ่านระบบ เวสเทิร์น ยูเนี่ ยน (WESTERN UNION) ไม่
สามารถให้บริ การลูกค้าได้ 24 ชัว่ โมง
2. ธนาคารยังไม่มีบริ การโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ ผ่านระบบ เวสเทิร์น ยูเนี่ ยน (WESTERN UNION)
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เช่น ช่องทาง ATM, ช่องทางแอพพลิเคชัน่ A-Mobile
3. ธนาคารมีการประชาสัมพันธ์การบริ การต่างๆของธนาคารยังไม่ทวั่ ถึง การออกบูธประชาสัมพันธ์
4. การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดยังไม่เพียงพอ
โอกาส (O-Opportunities)
1. ธนาคารมี บริ ษทั เวสเทิร์น ยูเนี่ ยน เป็ นเครื อข่ายทางการเงิน ที่จะช่วยสนับสนุ นการดาเนิ นงานด้านการ
ให้บริ การโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ
2. ธนาคารมีการส่ งเสริ มและสนับสนุนให้มีการใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิ กส์ต่างๆ ในการดาเนิ นงานธนาคาร
เพิ่มขึ้น เพื่อให้ทนั ต่อเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมทางการเงินในยุคดิจิทลั
อุปสรรค (T-Threats)
1. คู่แข่งที่เป็ นตัวแทนผูใ้ ห้บริ การโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ ผ่านระบบ เวสเทิร์น ยูเนี่ ยน (WESTERN
UNION) มีเทคโนโลยีการให้บริ การที่ทนั สมัย
2. ความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ ว
3. ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19
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จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค แล้ว จึงได้ใช้เครื่ องมือ TOWS Matrix ในการกาหนด
กลยุทธ์ สาหรับเป็ นแนวทางในการแก้ไขปั ญหาการให้บริ การโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ ผ่านระบบ เวสเทิร์น ยู
เนี่ยน (WESTERN UNION) ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในเขตกรุ งเทพมหานคร ดังนี้
ตารางที่ 3 ตารางแสดง TOWS Matrix
(S-Strengths)
- มีภาพลักษณ์ธนาคารที่ดี มีความน่าเชื่อถือ
- มีจุดให้บริ การสาขาในเขต
กรุ งเทพมหานคร และกระจายอยูท่ วั่
กรุ งเทพมหานคร
- มีพนักงานรุ่ นใหม่ ๆ ที่มีความรู ้
ความสามารถ มีใจรักในการบริ การ
- บริ การโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ ผ่าน
ระบบ เวสเทิร์น ยูเนี่ยน (WESTERN
UNION) มีความปลอดภัย

(W-Weakness)
- ระบบการให้บริ การโอนเงินด่วนระหว่าง
ประเทศ ผ่านระบบ เวสเทิร์น ยูเนี่ยน
(WESTERN UNION) ไม่สามารถ
ให้บริ การลูกค้าได้ 24 ชัว่ โมง
- ยังไม่มีบริ การโอนเงินด่วนระหว่าง
การกาหนดกลยุทธ์
ประเทศ ผ่านระบบ เวสเทิร์น ยูเนี่ยน
(WESTERN UNION) ผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
- มีการประชาสัมพันธ์การบริ การต่างๆของ
ธนาคารยังไม่ทวั่ ถึง การออกบูธประชา
สัมพันธ์
- การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดยังไม่
เพียงพอ
SO กลยุทธ์เชิงรุ ก
WO กลยุทธ์เชิงแก้ไข
(O-Opportunities)
- บริ ษทั เวสเทิร์น ยูเนี่ยน เป็ นเครื อข่ายทาง - การร่ วมมือกับเครื อข่ายทางการเงินในการ - การพัฒนาช่องทางการให้บริ การโอนเงิน
การเงิน ที่จะช่วยสนับสนุนการดาเนินงาน สร้างความน่าเชื่อถือ ในบริ การโอนเงินให้ ด่วนระหว่างประเทศเพื่อให้มีรูปแบบการ
เพิ่มมากขึ้น
ให้บริ การผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น
ด้านการให้บริ การโอนเงินด่วนระหว่าง
การให้บริ การผ่านช่องทาง ATM , Aประเทศ
Mobile
- ธนาคารมีการส่ งเสริ มและสนับสนุนให้
- การประชาสัมพันธ์การบริ การผ่าน
ใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในการดาเนินงาน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
ธนาคารเพิ่มขึ้น
- การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดให้มาก
ขึ้นโดยการร่ วมมือกับเครื อข่ายทางการเงิน
ในการสนับสนุนการทากิจกรรม
ST กลยุทธ์เชิงป้ องกัน
WT กลยุทธ์เชิงรับ
(T-Threats)
- สนับสนุนให้พนักงานมีการศึกษาหา
- ต้องดาเนินการปรับปรุ งเทคโนโลยีการ
- คู่แข่งที่เป็ นตัวแทนผูใ้ ห้บริ การโอนเงิน
ให้บริ การให้ทนั ต่อความก้าวหน้าและการ
ด่วนระหว่างประเทศ ผ่านระบบ เวสเทิร์น ความรู ้เพิ่มเติมเพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงาน
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
ยูเนี่ยน (WESTERN UNION) มีเทคโนโลยี ธนาคารและปรับตัวให้ทนั กับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
การให้บริ การที่ทนั สมัย
- ความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ ว
- ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19
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ผูศ้ ึกษาเลือกใช้แนวทางกลยุทธ์เชิงแก้ไข คือกลยุทธ์การส่ งเสริ มการตลาด ด้วยการจัดกิจกรรม “ธ.ก.ส. เวส
เทิร์น ยูเนี่ยน รับ-ส่ งเงินด่วน ลุน้ ดวง 3 ต่อ” ซึ่ งเป็ นการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาด เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กบั ลูกค้ามา
ใช้บริ การโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ ผ่านระบบ เวสเทิร์น ยูเนี่ ยน (WESTERN UNION) กับ ธ.ก.ส. เพิ่มมากขึ้น
สร้างการรับรู้และความสนใจในบริ การ โดยเมื่อลูกค้ามาใช้บริ การจะได้รับของสมนาคุณ และได้ลุน้ สะสมคะแนน
จากการใช้บริ การเพื่อแลกรั บของรางวัลตามแต้มคะแนนที่ สะสมได้ นอกจากนี้ ยงั มี โอกาสได้ลุน้ โชคใหญ่ระดับ
จังหวัด จากการจัดงานจับรางวัล “BAAC & Western Union รับ-ส่ งเงินด่วน ลุน้ ดวง ระดับจังหวัด” เป็ นการกระตุน้ ให้
ลูกค้าเกิ ดความสนใจที่ จะมาใช้บริ การมากขึ้ น เมื่ อมี จานวนลูกค้ามาใช้บริ การเป็ นจานวนที่ มากขึ้ นธนาคารก็จะมี
รายได้จ ากค่ า บริ ก ารเพิ่ ม ขึ้ น โดยแนวทางเลื อ กการใช้ก ลยุ ท ธ์ ก ารส่ ง เสริ ม การตลาดนี้ ผูศ้ ึ ก ษาได้พิ จ าณาจาก
งบประมาณ ระยะเวลาในการดาเนิ นงาน และผลกระทบที่ จะเกิด ซึ่ งจากกลยุทธ์การส่ งส่ งเสริ มการตลาดนี้ ธนาคาร
สามารถขอความอนุ เคราะห์ของรางวัล ของสมนาคุณจากบริ ษทั เวสเทิร์น ยูเนี่ ยน เพื่อใช้สาหรับจัดกิจกรรมส่ งเสริ ม
การตลาดดังกล่าวนี้ได้ ซึ่ งจะทาให้มีการลดการใช้งบประมาณดาเนินการจัดกิจกรรมได้
5. การอภิปรายผล
จากการศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดการใช้บริ การโอนเงินด่วนระหว่างประเทศผ่านระบบ เวส
เทิร์น ยูเนี่ยน (Western Union) ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในเขตกรุ งเทพมหานคร อภิปราย
ผลการศึกษาได้ดงั นี้
1. ผลการศึกษาด้านประชากรศาสตร์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง มีอายุระหว่าง 41-50 ปี
สถานภาพโสด การศึกษาระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน/ลูกจ้าง มีรายได้มากกว่า 50,000 บาท
ขึ้นไป ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของภัทรวัฒน์ พรมมาเหล็ก (2550) ที่ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การธุ รกิจ
แลกเปลี่ยนและเงินโอนต่างประเทศกับธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึ่ง ในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยพบว่าลูกค้าที่ใช้
บริ การส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อาชีพพนักงาน ลูกจ้างบริ ษทั เอกชน
2. ด้านพฤติกรรมการใช้บริ การโอนเงินด่วนระหว่างประเทศผ่านระบบ เวสเทิร์น ยูเนี่ ยน (Western Union)
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ใช้บริ การโอนเงินด่วนผ่านหน้าเคาน์เตอร์ บริ การ ประเภทธุรกรรมที่ใช้บริ การเป็ นการใช้
บริ การส่ งเงินด่วน ใช้บริ การโดยเฉลี่ยจานวนน้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน จานวนเงินต่อครั้งที่ใช้บริ การมากกว่า 50,000
บาทขึ้นไป โดยมีวตั ถุประสงค์การใช้บริ การเป็ นรายได้ส่งกลับ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ มาลิณี เจริ ญทอง (2559)
ศึกษารู ปแบบการทาธุรกรรมโอนเงินกลับประเทศของแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาในจังหวัดระยองผ่านระบบธนาคาร
พาณิ ชย์ โดยพบว่าแรงงานชาวกัมพูชาต้องการโอนเงิ นเป็ นวัตถุประสงค์เพื่อเป็ นการส่ งรายได้กลับประเทศ และ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พจพร จุลอุล (2558) ศึกษาเงินส่ งกลับและความตั้งใจกลับประเทศของแรงงานไทยใน
ออสเตรเลีย ที่ตอ้ งการจะส่ งเงินกลับด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเป็ นการส่ งเงินรายได้กลับประเทศ
3. ด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ
ผ่านระบบ เวสเทิ ร์ น ยูเนี่ ย น (Western Union) กับ ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าด้านผลิตภัณฑ์ ระดับความสาคัญมากสุ ด ได้แก่ มีความปลอดภัยในการใช้บริ การ
และระดับความสาคัญน้อยสุ ด ได้แก่ มี การปรั บปรุ งข้อมูลและรู ปแบบการให้บริ การที่ ทนั สมัยอยู่เสมอ ด้านราคา
ระดับ ความส าคัญ มากสุ ด ได้แ ก่ การค านวณอัต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่ า งประเทศมี ค วามถู ก ต้อ ง และระดับ
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ความสาคัญน้อยสุ ด ได้แก่ อัตราค่าบริ การมี ความเหมาะสมเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับบริ การที่ ได้รับ ด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย ระดับความสาคัญมากสุ ด ได้แก่ ช่องทางการใช้บริ การมีความสะดวก และระดับความสาคัญน้อยสุ ด ได้แก่
สามารถท ารายการได้ต ลอด 24 ชั่ว โมง ด้า นส่ งเสริ ม การตลาด ระดับ ความส าคัญ มากสุ ด ได้แ ก่ มี ก ารโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ด้วยการจัดทาสื่ อต่างๆ เช่ น แผ่นพับ ป้ ายโฆษณา และระดับความสาคัญ น้อยสุ ด ได้แก่ มี การจัด
กิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์บริ การ เช่น การออกบูธ ด้านบุคคล ระดับความสาคัญมากสุ ด ได้แก่ พนักงานมีความเต็ม
ใจ กระตือรื อร้นที่จะให้บริ การกับลูกค้าด้วยความรวดเร็ ว ซึ่ งเท่ากับ พนักงานมีความสุ ภาพ อ้อนน้อม ยิม้ แย้มแจ่มใส
และมี มนุ ษยสัมพันธ์ที่ดี และระดับความสาคัญ น้อยสุ ด ได้แก่ จานวนพนักงานที่ให้บริ การมีจานวนที่เพียงพอและ
เหมาะสม ด้านกระบวนการ (Process) ระดับความสาคัญมากสุ ด ได้แก่ ข้อมูลในการให้บริ การมีความถูกต้อง แม่นยา
ซึ่ งเท่ากับ ระบบการให้บริ การโอนเงินฯ มีความปลอดภัย เชื่อถือได้ และระดับความสาคัญน้อยสุ ด ได้แก่ ระบบการ
ให้บริ การมีความทันสมัย ด้านลักษณะทางกายภาพ ระดับความสาคัญมากสุ ด ได้แก่ ภาพลักษณ์ของ ธ.ก.ส. มีความ
น่ าเชื่ อถื อ และระดับความสาคัญน้อยสุ ด ได้แก่ สถานที่ ให้บริ การ ที่ ต้ งั ที่ ทาการสาขา อยู่ในพื้นที่ ที่เหมาะสม ซึ่ งมี
ความสอดคล้องกับงานวิจยั ของภัทรวัฒน์ พรมมาเหล็ก (2550) ที่ ศึกษาปั จจัยที่ มีผลต่อการเลือกใช้บริ การธุ รกิ จ
แลกเปลี่ยนและเงินโอนต่างประเทศกับธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหนึ่ ง ในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าปั จจัยที่มีผล
ต่อการเลือกใช้บริ การมากที่สุด ได้แก่ ด้านบุคคล ด้านราคา และด้านผลิตภัณฑ์
6. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดการใช้บริ การโอนเงินด่วนระหว่างประเทศผ่านระบบ เวส
เทิร์น ยูเนี่ยน (Western Union) ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในเขตกรุ งเทพมหานคร สรุ ปได้
ดังนี้
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการศึกษาครั้งนี้
1. ผลการศึกษาข้อมูลส่ วนบุคคลด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา
อาชี พ และรายได้ ส่ งผลต่อการพฤติกรรมการใช้บริ การโอนเงิ นด่วนระหว่างประเทศผ่านระบบ เวสเทิ ร์น ยูเนี่ ยน
(Western Union) ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในเขตกรุ งเทพมหานคร ดังนั้น ธนาคารจึงควร
ศึกษาความต้องการใช้บริ การของแต่ละกลุ่ม ว่าลูกค้าต้องการได้รับบริ การแบบใด และจะนาเสนอบริ การอย่างไรจึงจะ
สร้างแรงจูงใจเพื่อให้ลกู ค้ามาใช้บริ การ
2. ผลการศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การโอนเงินด่วนระหว่าง
ประเทศ ผ่านระบบ เวสเทิร์น ยูเนี่ ยน (Western Union) กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในเขต
กรุ งเทพมหานคร มีขอ้ เสนอแนะในแต่ละด้าน ดังนี้
ด้านราคา ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การโอนเงิ นด่วนระหว่างประเทศ ผ่านระบบ เวสเทิ ร์น ยูเนี่ ยน
(Western Union) กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในเขตกรุ งเทพมหานคร อยูใ่ นระดับมาก ดังนั้น
ธนาคารจึ งควรนาเสนอบริ การให้กบั ลูกค้าด้วยการตั้งอัตราค่าบริ การที่ มีความเหมาะสม คานวณอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศได้อย่างถูกต้อง และเป็ นธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ลูกค้า
ด้านบุคคล ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การโอนเงิ นด่วนระหว่างประเทศ ผ่านระบบ เวสเทิ ร์น ยูเนี่ ยน
(Western Union) กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในเขตกรุ งเทพมหานคร อยูใ่ นระดับมาก ดังนั้น

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

หน้า 890

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔

ธนาคารจึงควรเตรี ยมความพร้อมให้กบั พนักงานที่ทาหน้าที่ในการให้บริ การลูกค้าให้มีจานวนพนักงานที่เพียงพอและ
เหมาะสมต่อการให้บริ การ โดยคุณสมบัติของพนักงานจะต้องมีความเต็มใจ กระตือรื อร้นที่จะให้บริ การกับลูกค้าด้วย
ความรวดเร็ ว มีความสุ ภาพ อ่อนน้อม ยิม้ แย้มแจ่มใส และต้องเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริ การเป็ น
อย่างดี สามารถให้คาแนะนา ตอบคาถาม และแก้ไขปั ญหาให้กบั ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
ด้านผลิตภัณฑ์ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ ผ่านระบบ เวสเทิร์น ยูเนี่ ยน
(Western Union) กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในเขตกรุ งเทพมหานคร อยูใ่ นระดับมาก ดังนั้น
ธนาคารจึ ง ควรน าเสนอบริ ก ารให้ มี รู ป แบบการให้ บ ริ ก ารที่ ต รงกับ ความต้อ งการของลู ก ค้า มี ก ารให้ บ ริ ก ารที่
หลากหลาย ใช้งานง่าย ต้องมีการปรับปรุ งรู ปแบบบริ การให้ทนั สมัย เพื่อให้ลูกค้าเกิดความต้องการที่จะมาใช้บริ การ
และที่สาคัญคือต้องมีความปลอดภัยในการใช้บริ การ เป็ นการสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ลูกค้าผูม้ าใช้บริ การ
ด้านลักษณะทางกายภาพ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ ผ่านระบบ เวสเทิร์น
ยูเนี่ยน (Western Union) กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในเขตกรุ งเทพมหานคร อยูใ่ นระดับมาก
ดังนั้น ธนาคารจึงควรสร้างภาพลักษณ์ของธนาคารให้มีความน่าเชื่อถือ มีการจัดสภาพแวดล้อมของสถานที่ หรื อสาขา
ที่ให้บริ การตั้งอยูใ่ นพื้นที่ที่เหมาะสม มีความสะดวกสบาย สะอาด มีอุปกรณ์และเครื่ องมือในการให้บริ การที่มีความ
ทันสมัย พร้อมสาหรับการให้บริ การ
ด้านกระบวนการ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ ผ่านระบบ เวสเทิร์น ยูเนี่ ยน
(Western Union) กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในเขตกรุ งเทพมหานคร อยูใ่ นระดับมาก ดังนั้น
ธนาคารจึงควรมีระบบการให้บริ การที่มีความทันสมัย มีข้ นั ตอนในการให้บริ การที่สะดวก ไม่ยงุ่ ยาก ไม่ซบั ซ้อน การ
ให้บริ การเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว และมีความปลอดภัย เชื่อถือได้
ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
1. ควรขยายขอบเขตกลุ่มเป้ าหมายของผูต้ อบแบบสอบถาม และผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ให้ครบทุกสาขาในเขต
กรุ งเทพมหานคร หรื อ ควรขยายขอบเขตกลุ่มเป้ าหมายไปยังกลุ่มลูกค้าผูใ้ ช้บริ การจากตัวแทนอื่น เพื่อให้ทราบถึง
พฤติกรรมและปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การได้มากยิง่ ขึ้น
2. ควรเลือกศึกษาข้อมูลเชิ งคุณภาพให้สอดคล้องกับข้อมูลเชิ งปริ มาณ เพื่อให้การวิเคราะห์ขอ้ มูล มีความ
เชื่อมโยงสัมพันธ์กนั
3. ควรทาสมมติฐานการวิจยั โดยนาค่าสถิติต่างๆ มาใช้วิเคราะห์และทดสอบสมมติฐาน เช่น T-test F-test
Chi Square เพื่อให้ได้ผลการวิจยั ที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคล พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค และปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดอย่างแท้จริ ง
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