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--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึ กษาแนวทางการเพิ่มยอดการรั บฝากสลากออมทรั พย์ มี วตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออม
ปั จจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การและปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บริ การ ผูศ้ ึกษาได้ทาการศึกษาข้อมูลเชิงปริ มาณ โดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มที่เป็ นลูกค้าธนาคาร จานวน
200 คน และไม่ได้เป็ นลูกค้าธนาคาร จานวน 200 คน และศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสัมภาษณ์ลูกค้าผูฝ้ าก
สลากออมทรัพย์ จานวน 10 คน และพนักงานธนาคาร จานวน 10 คน ผลการศึกษาข้อมูลเชิงปริ มาณ พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีพฤติกรรรมการออมผ่านธนาคารในรู ปแบบเงินฝากออมทรัพย์ เพื่อใช้ในยามเจ็บป่ วย
มี ความถี่ในการออมทุก 3 เดื อน และออมไม่เกิ นร้ อยละ 20 ของรายได้ กระบวนการตัดสิ นใจใช้บริ การเงิ นฝาก
สลากออมทรัพย์ของกลุ่มที่เป็ นลูกค้าที่สาคัญมากที่สุด คือ การประเมินทางเลือก ด้านชื่ อเสี ยง/ความน่ าเชื่ อถือของ
ธนาคาร และกลุ่มที่ไม่ได้เป็ นลูกค้า คือ พฤติกรรมหลังการใช้บริ การ ด้านการแนะนาบุคคลใกล้ชิดฝากสลากออม
ทรัพย์ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การเงินฝากสลากออมทรัพย์ของ
กลุ่มที่ เป็ นลูกค้ามากที่ สุด คือ ผลิตภัณฑ์ ที่ ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี และกลุ่มที่ไม่ได้เป็ นลูกค้า คือ การให้บริ การ ที่มีการ
ให้บริ การตามลาดับ ผลการศึกษาข้อมูลเชิ งคุณภาพ พบว่าสาเหตุที่ลูกค้าไม่ใช้บริ การเงิ นฝากสลากออมทรัพย์ คือ
ผลิ ตภัณฑ์ยงั ไม่ เป็ นที่ รู้จักและการบริ การล่าช้า แนวทางการแก้ปัญหา คื อ การให้บริ การธนาคารเคลื่ อนที่ เพิ่ม
ช่องทางในการให้บริ การอย่างทัว่ ถึง ปรับปรุ งการให้บริ การด้วยการเพิ่มช่องทางพิเศษสาหรับลูกค้าเงินฝากสลากออม
ทรัพย์ หลังจากดาเนิ นงานตามโครงการแล้วคาดว่ายอดการรับฝากสลากออมทรัพย์จะเพิ่มขึ้น สัดส่ วนเงินให้สินเชื่อ
ต่อเงินรับฝากอยูใ่ นอัตราที่เหมาะสมและกาไรสุ ทธิ เพิ่มขึ้น
คาสาคัญ: สลากออมทรัพย์, พฤติกรรมการออม, กระบวนการตัดสิ นใจ, ส่ วนประสมการตลาด
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ABSTRACT
Studying guideline for increasing the amount of saving lottery deposit of Bank for Agriculture and
Agricultural Cooperatives at Rasi Sali Branch. The objective is to study the behavior of saving. Factors affecting
service decision process and marketing mix factors influencing user satisfaction. The researcher studied quantitative
data by using a questionnaire for 200 customers who are bank customers and 200 who are not bank customers. And
study qualitative data by using the interview form for 10 savings lottery depositors and 10 bank employees. The
results of the study of quantitative data revealed that most of the respondents had a behavior of saving through the
bank in the form of savings for use in times of illness. There is a frequency of saving every 3 months and saving not
more than 20% of income. The process of deciding to use the savings lottery service of the group who is the most
important customer group is the evaluation of alternative reputation or credibility of the bank, and the group who is
not customer group is the behavior after using the service in terms of recommending people close to saving lottery
deposit. The marketing mix factor that most influenced the satisfaction of using the savings deposit service of the
group that was the customer the most was products that were not subject to tax. And the group who is not a
customer group is the service that is provided in order. The results of the study of qualitative data, found that the
reason why customers do not use the savings lottery deposit service is the product is not known spreadly and the
service is delayed. The solutions to the problems are mobile banking services, increase channels of providing
comprehensive service, and improve the service by adding a special channel for savings lottery customers. After the
implementation of the project, it is expected that the deposit of savings lottery tickets will increase, the ratio of
loans to deposits will be at a reasonable rate, and net profit will increase.
Keywords: Saving lottery, Savings Behavior, Buying decision process, Marketing mix.
1. บทนา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรื อ ธ.ก.ส. เป็ นธนาคารของรัฐ มีฐานะเป็ นรัฐวิสาหกิจ
และเป็ นสถาบันการเงินเฉพาะกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ ธ.ก.ส. พ.ศ. 2509 บทบาท
และภารกิจที่สาคัญมี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ นเชื่อ ด้านเงินฝาก ด้านการเงิน และด้านการพัฒนาลูกค้า มีสาขาให้บริ การ
ครอบคลุมทัว่ ประเทศ 1,272 แห่ง ธ.ก.ส.สาขาราษีไศล ให้บริ การครอบคลุมพื้นที่ 3 อาเภอ ได้แก่ อาเภอราษีไศล
อาเภอบึงบูรพ์ และอาเภอศิลาลาดของจังหวัดศรี สะเกษ มีพนักงาน จานวน 43 คน ข้อมูลสิ้ นปี บัญชี 2562 ณ 31
มีนาคม 2563 มียอดเงินรับฝากคงเหลือ 1,999.88 ล้านบาท ยอดเงินให้สินเชื่อ 4,011.87 ล้านบาท เงินให้สินเชื่อต่อ
เงินรับฝากคิดเป็ นอัตราร้อยละ 200.61 ค่าใช้จ่ายดาเนิ นงานต่อรายได้สุทธิ คิดเป็ นอัตราร้อยละ 16.08 และกาไรสุ ทธิ
หลังชดเชยเงินโอน 31.41 ล้านบาท (แผนปฏิบตั ิการประจาปี บัญชี 2563 ธ.ก.ส. สาขาราษีไศล, ระบบงานบัญชีเพื่อ
การบริ หาร ธ.ก.ส., 2563)
พื้นที่จงั หวัดศรี สะเกษมี 22 อาเภอ มีสาขาของ ธ.ก.ส. เปิ ดให้บริ การทั้งสิ้ น 20 สาขา ธ.ก.ส. สาขาราษี
ไศล ซึ่ งรับผิดชอบพื้นที่ 3 อาเภอ มีลกู ค้าจานวน 22,037 คน จากจานวนลูกค้าทั้งสิ้ น 230,548 คน คิดเป็ นร้อยละ
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9.56 นับเป็ นสาขาที่มีลกู ค้ามากเป็ นอันดับที่สอง รองจาก ธ.ก.ส. สาขาขุขนั ธ์ที่มีลกู ค้าจานวน 23,735 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 10.30 (ระบบสารสนเทศข้อมูลลูกค้า ธ.ก.ส. , 2563)
ข้อมูลยอดการรับฝากสลากออมทรัพย์ชุดเกษตรมัง่ คัง่ 5 ซึ่ งเปิ ดรับฝากวันที่ 20 สิ งหาคม 2563 ถึงวันที่ 30
กันยายน 2563 ภาพรวมจังหวัดศรี สะเกษ เท่ากับ 1,025.93 ล้านบาท ธ.ก.ส.สาขาราษีไศล มียอดการรับฝาก 30.81
ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 3 (ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร ธ.ก.ส. , 2563) ธ.ก.ส.สาขาราษีไศล ซึ่ งเป็ นสาขาขนาด
ใหญ่ แต่พบว่าสัดส่ วนการรับฝากสลากออมทรัพย์อยูใ่ นระดับต่ามาก เมื่อเปรี ยบเทียบกับสาขาอื่น ๆ อีก 19 สาขา
ซึ่ งมีเขตพื้นที่รับผิดชอบเพียงสาขาละ 1 อาเภอ นอกจากนั้นยังพบว่าสัดส่ วนเงินให้กยู้ มื ต่อเงินรับฝาก มีอตั ราสู งมาก
ส่ งผลต่อการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายชดเชยเงินโอน ยังผลให้กาไรสุ ทธิ ลดลงอย่างต่อเนื่อง
เงินฝากสลากออมทรัพย์เป็ นผลิตภัณฑ์เงินฝากประเภทหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มยอดเงินฝากภาพรวมของสาขา
เพือ่ ให้สัดส่ วนเงินให้กยู้ มื ต่อเงินรับฝากอยูใ่ นอัตราส่ วนที่เหมาะสม ค่าใช้จ่ายชดเชยเงินโอนลดลง และกาไรสุ ทธิ มาก
ขึ้น รวมทั้งเพิ่มจานวนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การให้มากขึ้น ทาให้ผลิตภัณฑ์เป็ นที่นิยมของลูกค้าในเขตพื้นที่ดาเนิ นงาน
ของสาขา ส่ งผลต่อความยัง่ ยืนของผลประกอบการทางการเงินขององค์กร จึงนามาซึ่ งการศึกษาในครั้งนี้
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การ ธ.ก.ส. สาขาราษีไศล
2) เพื่อศึกษาปั จจัยกระบวนการตัดสิ นใจที่ส่งผลต่อผูใ้ ช้บริ การ ธ.ก.ส. สาขาราษีไศล
3) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ ธ.ก.ส. สาขา
ราษีไศล
3. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค
โมเดลการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค 3 ขั้น คือ 1) ขั้นนาเข้า เป็ นขั้นที่ผบู ้ ริ โภคได้รับผลกระทบจากกิจกรรมทาง
การตลาด (4P’s) และสภาพแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรม 2) ขั้นกระบวนการ เป็ นขั้นที่ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อจาก
ปัจจัยด้านจิตวิทยาที่ประกอบด้วยแรงจูงใจ การรับรู ้ การเรี ยนรู ้ บุคลิกภาพ และทัศนคติ ร่ วมกับอิทธิ พลจากขั้น
นาเข้า ส่ งผลต่อการตระหนักถึงความต้องการ การค้นหาก่อนการซื้ อ และการประเมินทางเลือก ส่ วนประสบการณ์ที่
เกิดจากการประเมินผลจะมีอิทธิ พลต่อปั จจัยด้านจิตวิทยาต่อไป และ 3) ขั้นผลลัพธ์ ประกอบด้วย พฤติกรรมการซื้ อ
และการประเมินหลังการซื้ อ (Schiffman, Kanuk and Lazar. 2007)
กระบวนการตัดสิ นใจซื้อของผู้บริโภค
เป็ นกระบวนการที่มีความสาคัญในการกาหนดกลยุทธ์การตลาด มี 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นการรับรู ้ การ
ตระหนักถึงปั ญหา หรื อความต้องการ 2) ขั้นการเสาะแสวงหาข้อมูล 3) ขั้นการประเมินทางเลือก 4) ขั้นการตัดสิ นใจ
ซื้ อ และ 5) ขั้นพฤติกรรมหลังการซื้ อ (P. Kotler. 2003)
ส่ วนประสมการตลาดบริการ
เป็ นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ให้บริ การ ต้องใช้ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) 7 อย่าง หรื อ
7P’s ในการกาหนดกลยุทธ์การตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) การ
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ส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) บุคคล/พนักงาน (People) กายภาพและการนาเสนอ (Physical Evidence and
Presentation) และกระบวนการ (Process) (ศิริวรรณ เสรี รัตน์, ปริ ญ ลักษิตานนท์ และศุภร เสรี รัตน์, 2552)
ทฤษฎี SWOT Analysis
การวิเคราะห์สภาพการณ์แวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร (อภิชยั ศรี เมือง (2555); พิบูล ทีปะปาล
และธนวัฒน์ ทีปะปาล (2559)) ได้แก่ จุดแข็ง (Strengths) เป็ นข้อดีที่เกิดจากปั จจัยภายในองค์กร จุดอ่อน
(Weaknesses) เป็ นข้อด้อยที่เกิดจากปั จจัยภายในองค์กร โอกาส (Opportunities) เป็ นปัจจัยภายนอกองค์กรที่
ส่ งเสริ มและสนับสนุนการดาเนิ นงานขององค์กรให้ดีข้ ึน และอุปสรรค (Threats) เป็ นภัยคุกคามจากปัจจัยภายนอก
องค์กร ซึ่ งเป็ นข้อจากัดในการดาเนินธุรกิจ
ทฤษฎีผงั ก้างปลา
เป็ นแผนผังที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปั ญหากับสาเหตุท้ งั หมดที่เป็ นไปได้ที่ประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ
ส่ วนหัว จะเป็ นการระบุปัญหา และส่ วนก้างปลา จะเป็ นระบุสาเหตุของปั ญหา ซึ่ งสามารถกาหนดเป็ นก้างรอง คือ
สาเหตุหลักของปั ญหา และก้างย่อย เป็ นสาเหตุของก้างรอง (วันรัตน์ จันทกิจ (2556)) วัตถุประสงค์ของการใช้แผนผัง
ก้างปลา 1) เพื่อค้นหาสาเหตุแห่งปั ญหา 2) เพื่อทาความเข้าใจ หรื อทาความรู ้จกั กับกระบวนการอื่น ๆ 3) เพื่อ
ต้องการให้เป็ นแนวทางในการระดมสมอง ซึ่ งจะช่วยให้ทุก ๆ คนให้ความสนใจในปั ญหาของกลุ่ม
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ปวีณา พันธ์นอ้ ย และจรัชวรรณ จันทรัตน์ (2562) ได้ศึกษาแนวทางการเพิ่มยอดผลิตภัณฑ์เงินฝากออม
ทรัพย์ไม่ใช้สมุด กรณี ศึกษา ธ.ก.ส. สาขาบุณฑริ ก เพื่อหาสาเหตุที่ลกู ค้าไม่ใช้ผลิตภัณฑ์และหาแนวทางในการเพิ่ม
ยอดเงินฝาก พบว่าสาเหตุ คือ พนักงานมีนอ้ ย ขาดการประชาสัมพันธ์ กระบวนการ ช่องทางการให้บริ การจากัด
ผลิตภัณฑ์ไม่มีจุดเด่น ไม่เหมาะกับลูกค้าเกษตรกรและผูส้ ู งอายุ ตู ้ ATM มีนอ้ ย ไม่มีเครื่ องฝากเงิน (CDM) และ
พื้นที่ให้บริ การไม่เพียงพอ แนวทางแก้ไข ได้แก่ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ บริ การรับเปิ ดบัญชีนอกสถานที่ และเพิ่ม
ตู ้ ATM CDM
ชิตวรรณ ดวงพัตร และฐิติวรรณ ศรี เจริ ญ (2558) ได้ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสลากออม
ทรัพย์ของ ธ.ก.ส. สาขากาฬสิ นธุ์ พบว่าส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลในการตัดสิ นใจซื้ อมากที่สุด คือ ผลิตภัณฑ์
และอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ การส่ งเสริ มการตลาด ราคา กระบวนการให้บริ การ การสร้างและนาเสนอลักษณะทาง
กายภาพ บุคลากร และช่องทางการจัดจาหน่าย
กรอบแนวคิด
ผูศ้ ึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ได้แก่ รู ปแบบการออม วัตถุประสงค์การออม ความถี่ในการออม
ปริ มาณการออม และสถาบันการเงินที่ใช้บริ การ กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ ได้แก่ การรับรู ้ความต้องการ การค้นหา
ข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสิ นใจใช้บริ การ และพฤติกรรมหลังการใช้บริ การ ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการตัดสิ นใจใช้บริ การเงินฝากสลากออมทรัพย์ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านพนักงานผูใ้ ห้บริ การ ด้านกายภาพ และด้านการ
ให้บริ การ การประเมินศักยภาพ ธ.ก.ส. สาขาราษีไศล จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค
(SWOT Analysis) การวิเคราะห์สาเหตุและผลหรื อผังก้างปลา เพื่อจัดทาแนวทางการเพิ่มยอดการรับฝากสลากออม
ทรัพย์ ธ.ก.ส. สาขาราษีไศล สามารถสรุ ปได้ดงั ภาพต่อไปนี้
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ปั จจัยด้านประ ากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. สถานภาพ
5. อาชีพ
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
(7Ps) ที่ส่งผลต่ อความพ งพอใจใน
การใ ้ บริการเงินฝากสลากออม
ทรัพ ย์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจั ดจาหน่าย
ด้านการส่งเสริ มการตลาด
ด้านพนักงานผูใ้ ห้บริ การ
ด้านกายภาพ
ด้านการให้บริ การ

พฤติกรรมผู้บริโภค
และการตัดสิ นใจซื้ อ
พฤติกรรมการออม
1. รู ปแบบการออม
2. วัตถุประสงค์ในการออม
3. ความถี่ในการออม
4. ปริ มาณการออม
5. สถาบันการเงิ นที่ใช้บริ การ
กระบวนการตัดสิ นใจใ ้ บริการ
เงินฝากสลากออมทรัพ ย์
1. การรับรู ้ความต้องการ
2. การค้นหาข้อมูล
3. การประเมินทางเลือก
4. การตัดสิ นใจใช้บริ การ
5. พฤติกรรมหลังการใช้บริ การ

ประเมินองค์กร
วิเคราะห์ SWOT Analysis
1. จุดแข็ง (Strengths)
2. จุดอ่อน (Weaknesses)
3. โอกาส (Opportunities)
4. อุปสรรค (Threats)
วิเคราะห์สาเหตุและผล
หรื อผังก้ างปลา
1. ด้านบุคลากร
2. ด้านกระบวนการทางาน
3. ด้านเทคโนโลยี
4. ด้านสภาพแวดล้อม

แนวทางการเพิ่ มยอดการรับฝากสลากออมทรัพ ย์
ธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตรสาขาราษีไศล

รู ปที่ 1 กรอบแนวคิด
4. การดาเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่ าง
ข้อมูลเชิงปริ มาณ ประชากรแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือ ลูกค้า ธ.ก.ส. สาขาราษีไศล และบุคคลทัว่ ไปที่ไม่ได้เป็ น
ลูกค้า จานวน 110,980 ราย คานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรตามทฤษฎี ของทาโร่ ยามาเน่ ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างเท่ากับ 400 คน โดยแบ่งเป็ นกลุ่มที่เป็ นลูกค้า จานวน 200 คน และกลุ่มที่ไม่ได้เป็ นลูกค้า จานวน 200 คน
ข้อมูลเชิงคุณภาพ กาหนดขนาดตัวอย่างตามแนวทางของ Miles and Huberman โดยการสัมภาษณ์ (ประไพ
พิมพ์ สุ ธีวสิ นนนท์ และ ประสพชัย พสุ นนท์. 2559) เก็บข้อมูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ (Key Informants) จานวน 20
คน คือ ลูกค้าผูใ้ ช้บริ การเงินฝากสลาก จานวน 10 คน และพนักงาน จานวน 10 คน
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ข้อมูลเชิงปริ มาณ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้ผตู ้ อบแบบสอบถามกรอกข้อมูลในกระดาษแบบสอบถามและ
นาข้อมูลมาบันทึกผ่านโปรแกรม Excel และประมวลผลเป็ นค่าทางสถิติ แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบด้วย
5 ส่ วน ดังนี้ 1) ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ 2) ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการออม 3) ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการ
ตัดสิ นใจใช้บริ การ 4) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจ และ 5) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ข้อมูลเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์และผูศ้ ึกษาสรุ ปประเด็นสาคัญเพื่อนามาวิเคราะห์
ข้อมูลด้วย SWOT Analysis และแผนผังก้างปลา แบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 4 ส่ วน ดังนี้ 1) ข้อมูลทัว่ ไปของ
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ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ 2) การวิเคราะห์ SWOT Analysis 3) การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหายอดการรับฝากสลากออมทรัพย์ที่
ไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย ด้วยแผนผังก้างปลา และ 4) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณโดยการใช้สถิติเชิงพรรณนา
สถิติพ้ืนฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ประกอบด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x̅) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
การวิเคราะห์การสัมภาษณ์ โดยใช้แผนผังก้างปลา สรุ ปปั ญหาและปั จจัยต่าง ๆ ที่เป็ นแหล่งที่มาของปั ญหา
ประกอบด้วย 4 ปั จจัย ได้แก่ ปั จจัยด้านบุคลากร ปั จจัยด้านกระบวนการทางาน ปั จจัยด้านเทคโนโลยี และปั จจัย
ด้านสภาพแวดล้อม และวิเคราะห์การสัมภาษณ์ดว้ ย SWOT Analysis เพื่อนามากาหนดกลยุทธ์โดยใช้ TOWS
Matrix
5. ผลการวิจัย
ข้ อมูลด้ านประ ากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 สรุ ปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
ปัจจัย

กลุ่มทีเ่ ป็ นลูกค้ า
หญิง
135 คน ร้อยละ 44
เพศ
26–38ปี
88 คน ร้อยละ 44
อายุ
ม.ปลาย/ปวช.
117 คน ร้อยละ 58.50
ระดับการศกษา
สมรส
172 คน ร้อยละ 86
สถานภาพ
เกษตรกร
160 คน ร้อยละ 80
อา ีพ
รายได้ ต่อเดือน(บาท) น้อยกว่า 10,000 142 คน ร้อยละ 71

กลุ่มผู้ทไี่ ม่ ได้ เป็ นลูกค้ า
หญิง
107 คน
ร้อยละ 53.50
26–38ปี
107 คน
ร้อยละ 53.50
ม.ปลาย/ปวช.
73 คน
ร้อยละ 36.50
สมรส
128 คน ร้อยละ 64
รับจ้าง
66 คน
ร้อยละ 33
10,000– 15,000 80 คน
ร้อยละ 40

จากตารางที่ 1 ผลการศึกษาพบว่า 1) กลุม่ ที่เป็ นลูกค้า จานวน 200 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน
135 คน อายุ 26–38 ปี จานวน 88 คน คิดเป็ นร้อยละ 44 การศึกษาระดับม.ปลาย/ ปวช. จานวน 117 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 58.50 สถานภาพสมรส จานวน 172 คน คิดเป็ นร้อยละ 86 อาชีพเกษตรกร จานวน 160 คน คิดเป็ นร้อยละ 80
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท จานวน 142 คน คิดเป็ นร้อยละ 71 และ 2) กลุ่มผูท้ ี่ไม่ได้เป็ นลูกค้า
จานวน 200 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 107 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.50 อายุ 26–38 ปี จานวน 107 คน
คิดเป็ นร้อยละ 53.50 การศึกษาระดับม.ปลาย/ ปวช. จานวน 73 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.50 สถานภาพสมรส จานวน
128 คน คิดเป็ นร้อยละ 64 อาชีพรับจ้าง จานวน 66 คน คิดเป็ นร้อยละ 33 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 –
15,000 บาท จานวน 80 คน คิดเป็ นร้อยละ 40
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ข้ อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมการออมของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 2 สรุ ปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามปัจจัยด้านพฤติกรรมการออม
ปัจจัย
รูปแบบการออม

กลุ่มทีเ่ ป็ นลูกค้ า
เงินฝากออมทรัพย์
79 คน

กลุ่มผู้ทไี่ ม่ ได้ เป็ นลูกค้ า
ร้อยละ 39.50 เงินฝากออมทรัพย์ 92 คน
ร้อยละ 46

วัตถุประสงค์ การออม

เจ็บป่ วย/ ฉุกเฉิ น

71 คน

ร้อยละ 35.50 เจ็บป่ วย/ ฉุกเฉิ น

75 คน

ร้อยละ 37.50

ความถี่ในการออม

ค่อนข้างบ่อย

70 คน

ร้อยละ 35

90 คน

ร้อยละ 45

ปริมาณการออม

น้อยกว่าร้อยละ 10

111 คน

ร้อยละ 55.50 ร้อยละ 10 – 20

92 คน

ร้อยละ 46

สถาบันการเงินทีใ่ ้

ธ.ก.ส.

200 คน

ร้อยละ 100

89 คน

ร้อยละ 44.50

ค่อนข้างบ่อย
ธ.ออมสิ น

จากตารางที่ 2 ผลการศึกษาพบว่า 1) กลุม่ ที่เป็ นลูกค้า ส่ วนใหญ่มีการออมรู ปแบบเงินฝากออมทรัพย์
จานวน 79 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.50 วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในยามเจ็บป่ วย จานวน 71 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.50 มี
ความถี่ในการออมค่อนข้างบ่อย (ทุก 3 เดือน) จานวน 70 คน คิดเป็ นร้อยละ 35 ปริ มาณการออมน้อยกว่าร้อยละ 10
ของรายได้ จานวน 111 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.50 และ 2) กลุ่มที่ไม่ได้เป็ นลูกค้า ส่ วนใหญ่มีการออมรู ปแบบเงิน
ฝากออมทรัพย์ จานวน 92 คน คิดเป็ นร้อยละ 46 มีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ในยามเจ็บป่ วย จานวน 75 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 37.50 มีความถี่ในการออมค่อนข้างบ่อย (ทุก 3 เดือน) จานวน 90 คน คิดเป็ นร้อยละ 45 มีปริ มาณการออมร้อย
ละ 10 – 20 ของรายได้ จานวน 92 คน คิดเป็ นร้อยละ 46 ใช้บริ การฝากเงินที่ธนาคารออมสิ น จานวน 89 คน คิด
เป็ นร้อยละ 44.50
ข้ อมูลเกีย่ วกับกระบวนการตัดสิ นใจใ ้ บริการเงินฝากสลากออมทรัพย์
ตารางที่ 3 สรุ ปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามด้านกระบวนการตัดสิ นใจใช้บริ การ
กระบวนการตัดสิ นใจ
1. การรับรู้ความต้ องการ
- ต้องการถูกรางวัล
- ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
2. การค้ นหาข้ อมูล
- คานึงถึงประสบการณ์
- สอบถามพนักงาน
3. การประเมินทางเลือก
- ชื่อเสี ยง/ความน่าเชื่อถือ
- ดอกเบี้ยและเงินรางวัลสูง
4. การตัดสิ นใจใ ้ บริการ
- เดินทางสะดวก
- รับฝากนอกสถานที่
5. พฤติกรรมหลังใ ้ บริการ
- พึงพอใจกับการฝากสลาก
- แนะนาบุคคลใกล้ชิดฝาก
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x̅
3.828
4.115
3.901
4.070
4.136
4.190
3.958
4.175
3.728
3.795

กลุ่มทีเ่ ป็ นลูกค้ า
S.D.
ระดับความ
ต้ องการ
0.645
มาก
0.689
มากที่สุด
0.650
0.676
0.675
0.690
0.661
0.645
0.621
0.644

มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
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กลุ่มผู้ทไี่ ม่ ได้ เป็ นลูกค้ า
x̅
S.D.
ระดับความ
ต้ องการ
2.586
0.691
น้อย
2.640
2.526

0.680
0.704

มากที่สุด
น้อย

2.900
2.468

0.666
0.828

มากที่สุด
น้อย

2.550
2.403

0.83
0.754

มากที่สุด
น้อย

2.545
2.604

0.671
0.622

มากที่สุด
น้อย

2.655

0.572

มากที่สุด
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จากตารางที่ 3 ผลการศึกษาพบว่า 1) กลุม่ ที่เป็ นลูกค้าให้ความสาคัญต่อกระบวนการตัดสิ นใจ ด้านการ
รับรู้ความต้องการในระดับมาก (x̅ = 3.828, S.D.= 0.645) สิ่ งที่มีผลต่อการตัดสิ นใจมากที่สุด คือ ต้องการถูกรางวัล
(x̅ = 4.115, S.D.= 0.689) ด้านการค้นหาข้อมูลในระดับมาก (x̅ = 3.901, S.D.= 0.650) สิ่ งที่มีผลต่อการตัดสิ นใจมาก
ที่สุด คือ ก่อนฝากคานึงถึงประสบการณ์ในอดีต (x̅ = 4.070, S.D.= 0.676) ด้านการประเมินทางเลือกในระดับมาก (x̅
= 4.136, S.D.= 0.675) สิ่ งที่มีผลต่อการตัดสิ นใจมากที่สุด คือ ชื่อเสี ยงและความน่าเชื่อถือ (x̅ = 4.190, S.D.= 0.690)
ด้านการตัดสิ นใจใช้บริ การในระดับมาก (x̅ = 3.958, S.D.= 0.661) สิ่ งที่มีผลต่อการตัดสิ นใจมากที่สุด คือ การ
เดินทางสะดวก (x̅ = 4.175, S.D.= 0.645) ด้านพฤติกรรมหลังการใช้บริ การในระดับมาก (x̅ = 3.728, S.D. = 0.621)
สิ่ งที่มีผลต่อการตัดสิ นใจมากที่สุด คือ ความพึงพอใจการฝากเงินประเภทสลากออมทรัพย์ (x̅ = 3.795, S.D.= 0.644)
และ 2) กลุ่มที่ไม่ได้เป็ นลูกค้าให้ความสาคัญต่อกระบวนการตัดสิ นใจด้านการรับรู ้ความต้องการในระดับน้อย (x̅ =
2.586, S.D.= 0.691) สิ่ งที่มีผลต่อการตัดสิ นใจมากที่สุด คือ ไม่เสี ยภาษี (x̅ = 2.640, S.D.= 0.680) ด้านการค้นหา
ข้อมูลในระดับน้อย (x̅ = 2.526, S.D.= 0.704) สิ่ งที่มีผลต่อการตัดสิ นใจมากที่สุด คือ ก่อนฝากสอบถามพนักงาน (x̅
= 2.900, S.D.= 0.666) ด้านการประเมินทางเลือกในระดับน้อย (x̅ = 2.468, S.D.= 0.828) สิ่ งที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
มากที่สุด คือ อัตราดอกเบี้ยและเงินรางวัลสู ง (x̅ = 2.550, S.D.= 0.830) ด้านการตัดสิ นใจใช้บริ การในระดับน้อย (x̅
= 2.403, S.D.= 0.754) สิ่ งที่มีผลต่อการตัดสิ นใจมากที่สุด คือ รับฝากนอกสถานที่ (x̅ = 2.545, S.D.= 0.671) ด้าน
พฤติกรรมหลังการใช้บริ การในระดับน้อย (x̅ = 2.604, S.D.= 0.622) สิ่ งที่มีผลต่อการตัดสิ นใจมากที่สุด คือ แนะนา
ให้บุคคลใกล้ชิดฝาก (x̅ = 2.655, S.D.= 0.572)
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อความพงพอใจในการใ ้ บริการ
ตารางที่ 4 สรุ ปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจ
ส่ วนประสมทางการตลาด
1. ผลิตภัณฑ์
- เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เสี ยภาษี
- ระยะเวลาฝากเหมาะสม
2. ราคา
- รางวัลคุม้ ค่ากับการลงทุน
- อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
3. ่ องทางการจัดจาหน่ าย
- ฝากได้ทุกสาขาทัว่ ประเทศ
- รับฝากนอกสถานที่
4. การส่ งเสริมการตลาด
- รางวัลพิเศษ
- แผ่นพับ/ โบรชัวร์
5. พนักงานผู้ให้ บริการ
- แต่งกายสุ ภาพเรี ยบร้อย
- แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
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x̅
4.124
4.180
3.827
3.935
4.028
4.120
3.809
3.920
3.743
3.765

กลุ่มทีเ่ ป็ นลูกค้ า
S.D.
ระดับความพง
พอใจ
0.718
มาก
0.721
มากที่สุด
0.650
0.627
0.657
0.654
0.646
0.660
0.609
0.593

มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
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กลุ่มผู้ทไี่ ม่ ได้ เป็ นลูกค้ า
x̅
S.D.
ระดับความพง
พอใจ
2.273
0.738
น้ อย
2.300
2.455

0.730
0.659

มากที่สุด
น้ อย

2.495
2.430

0.634
0.693

มากที่สุด
น้ อย

2.530
2.521

0.625
0.659

มากที่สุด
น้ อย

2.560
2.692

0.639
0.649

มากที่สุด
ปานกลาง

2.730

0.607

มากที่สุด
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ส่ วนประสมทางการตลาด
6. กายภาพ
- สะดวกในการเดินทาง
7. การให้ บริการ
- มีการให้บริ การตามลาดับ

x̅
3.728
3.945
3.438
3.702

กลุ่มทีเ่ ป็ นลูกค้ า
S.D.
ระดับความพง
พอใจ
0.639
มาก
0.666
มากที่สุด
0.627
มาก
0.703
มากที่สุด

x̅
2.673
2.790
2.908
3.585

กลุ่มผู้ทไี่ ม่ ได้ เป็ นลูกค้ า
S.D.
ระดับความพง
พอใจ
0.602
ปานกลาง
0.590
มากที่สุด
0.734
ปานกลาง
0.765
มากที่สุด

จากตารางที่ 4 ผลการศึกษาพบว่า 1) กลุม่ ที่เป็ นลูกค้าให้ความสาคัญต่อปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ในระดับมาก
(x̅ = 4.124, S.D.= 0.718) ปัจจัยที่มีอิทธิ พลมากที่สุด คือ ไม่เสี ยภาษี (x̅ = 4.180, S.D.= 0.721) ด้านราคาในระดับ
มาก (x̅ = 3.827, S.D.= 0.650) ปั จจัยที่มีอิทธิ พลมากที่สุด คือ เงินรางวัลคุม้ ค่ากับการลงทุน (x̅ = 3.935, S.D.= 0.627)
ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายในระดับมาก (x̅ = 4.028, S.D.= 0.657) ปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ ฝากได้ทุกสาขา
(x̅ = 4.120, S.D.= 0.654) ด้านการส่ งเสริ มการตลาดในระดับมาก (x̅ = 3.809, S.D.= 0.646) ปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุด
คือ รางวัลพิเศษ (x̅ = 3.920, S.D.= 0.660) ด้านพนักงานผูใ้ ห้บริ การในระดับมาก (x̅ = 3.743, S.D.= 0.609) ปัจจัยที่มี
อิทธิ พลมากที่สุด คือ พนักงานแต่งกายสุ ภาพ (x̅ = 3.765, S.D.= 0.593) ด้านกายภาพในระดับมาก (x̅ = 3.728, S.D.=
0.593) ปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ การเดินทางสะดวก (x̅ = 3.945, S.D.= 0.666) ด้านการให้บริ การในระดับมาก
(x̅ = 3.438, S.D.= 0.627) ปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ ให้บริ การตามลาดับ (x̅ = 3.702, S.D.= 0.703) และ 2)
กลุ่มที่ไม่ได้เป็ นลูกค้าให้ความสาคัญต่อปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ในระดับน้อย (x̅ = 2.273, S.D.= 0.738) ปัจจัยที่มีอิทธิพล
มากที่สุด คือ เวลาฝากสอดคล้องกับเงินลงทุน (x̅ = 2.300, S.D.= 0.730) ด้านราคาในระดับน้อย (x̅ = 2.455, S.D.=
0.659) ปั จจัยที่มีอิทธิ พลมากที่สุด คือ อัตราดอกเบี้ย (x̅ = 2.495, S.D.= 0.634) ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายในระดับ
น้อย (x̅ = 2.430, S.D.= 0.693) ปั จจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ รับฝากนอกสถานที่ (x̅ = 2.530, S.D.= 0.625) ด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาดในระดับน้อย (x̅ = 2.521, S.D.= 0.659) ปั จจัยที่มีอิทธิ พลมากที่สุด คือ แผ่นพับ/ โบรชัวร์ (x̅ =
2.560, S.D.= 0.639) ด้านพนักงานในระดับปานกลาง (x̅ = 2.692, S.D.= 0.649) ปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ
ความสามารถในการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า (x̅ = 2.730, S.D.= 0.607) ด้านกายภาพในระดับปานกลาง (x̅ = 2.673,
S.D.= 0.602) ปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ เดินทางสะดวก (x̅ = 2.790, S.D.= 0.590) ด้านการให้บริ การในระดับ
ปานกลาง (x̅ = 2.908, S.D.= 0.734) ปั จจัยที่มีอิทธิ พลมากที่สุด คือ ให้บริ การตามลาดับก่อน-หลัง (x̅ = 3.585, S.D.=
0.765)
การวิเคราะห์ ผงั ก้างปลา
การวิเคราะห์การสัมภาษณ์ดว้ ยผังก้างปลา พบว่า ปั จจัยที่ทาให้เกิดปั ญหา 4 ปั จจัย ได้แก่ 1) พนักงาน
สาเหตุเกิดจากพนักงานส่ วนใหญ่เป็ นคนต่างถิ่น โยกย้ายบ่อย ดูแลลูกค้าไม่ต่อเนื่อง ขาดความเชี่ยวชาญในการขาย
ผลิตภัณฑ์ 2) กระบวนการทางาน สาเหตุเกิดจากสลากมีหลายชุดและมีเงื่อนไขต่างกัน ขั้นตอนปฏิบตั ิซบั ซ้อน เกิด
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน พนักงานแต่ละคนปฏิบตั ิงานหลายหน้าที่ ทาให้การบริ การล่าช้า 3) เทคโนโลยี สาเหตุเกิด
จาก ระบบ Mobile Banking ไม่เสถียร/ปิ ดปรับปรุ งบ่อย ระบบขัดข้องบ่อยครั้งในช่วงที่มีการโอนเงินรางวัลเข้าบัญชี
และ 4) สภาพแวดล้อม สาเหตุเกิดจากไม่มีสถานที่รองรับลูกค้าเงินฝาก ปริ มาณลูกค้ามาใช้บริ การมากสรุ ปได้ดงั นี้
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(Method)

(Man)
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รู ปที่ 2 การวิเคราะห์แผนผังก้างปลา
การวิเคราะห์ SWOT Analysis
จากการวิเคราะห์การสัมภาษณ์ดว้ ย SWOT Analysis พบว่า 1) จุดแข็ง ได้แก่ เป็ นธนาคารของรัฐ ฐานะ
ทางการเงินมัน่ คง มีสาขาให้บริ การคลอบคลุม มีผลิตภัณฑ์หลากหลายตอบสนองพฤติกรรมกลุ่มลูกค้าเสี่ ยงโชค
รางวัลสูง ไม่เสี ยภาษี และถอนก่อนครบกาหนดได้ มีการพัฒนาพนักงาน มีฐานลูกค้าจานวนมาก มีการให้บริ การ
ผ่าน Mobile Banking 2) จุดอ่อน ได้แก่ ขาดอัตราพนักงาน จึงไม่สามารถทางานเชิงรุ กได้ เทคโนโลยีตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงช้า ขาดนวัตกรรมใหม่ ๆ ภาพลักษณ์ไม่ทนั สมัย เปิ ดรับฝากเป็ นบางช่วงไม่ต่อเนื่ อง ขั้นตอนยุง่ ยาก
ซับซ้อน ฝากสลากครั้งแรกต้องไปที่สาขาของธนาคาร 3) โอกาส ได้แก่ เป็ นธนาคารที่รองรับนโยบายของรัฐบาล
มีประชาชนหลากหลายอาชีพมาใช้บริ การ การกระตุน้ เศรษฐกิจผ่านการใช้จ่ายโครงการของรัฐ พฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ โภคเปลี่ยนเป็ นออนไลน์มากขึ้น พ.ร.บ.คุม้ ครองเงินฝาก และ 4) อุปสรรค ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจตกต่า ความ
ไม่แน่นอนทางการเมือง ภัยธรรมชาติ โรคระบาด COVID – 19 ธปท. เข้ามากากับอย่างเคร่ งครัด การเข้าสู่ สังคม
ผูส้ ู งอายุ ความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรไทยน้อยลง คู่แข่ง Bank และ Non bank มากขึ้น
การวิเคราะห์ TOWS Matrix
จากการวิเคราะห์การสัมภาษณ์ดว้ ย SWOT Analysis จับคู่โดยใช้ TOWS Matrix เพื่อสร้างกลยุทธ์ ดังนี้
1. SO – Strategies กลยุทธ์เชิงรุ ก ได้แก่ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ให้เกิดการ
รับรู ้อย่างต่อเนื่อง เจาะตลาดใหม่ดว้ ยพันธมิตรทางธุรกิจ และจ้างบุคลากรภายนอกเป็ นทีมเฉพาะกิจประชาสัมพันธ์
เชิงรุ ก
2. ST – Strategies กลยุทธ์เชิงป้ องกัน ได้แก่ การบริ หารความสัมพันธ์ลกู ค้า (CRM) อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
รักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ และจัดกิจกรรม CSR เพื่อช่วยเหลือสังคมและสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ชุมชน
3. WO – Strategies กลยุทธ์เชิงแก้ไข ได้แก่ พัฒนาศักยภาพพนักงานอย่างต่อเนื่อง และ สร้างภาพลักษณ์
ใหม่ พัฒนาคุณภาพการให้บริ การให้เป็ นมาตรฐานและทันสมัย
4. WT – Strategies กลยุทธ์เชิงรับ ได้แก่ การจัดการข้อร้องเรี ยนลูกค้า เพื่อปรับปรุ งการบริ การอย่าง
ต่อเนื่อง
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6. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
สรุ ปผลการวิจัย
1) ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มี พฤติ กรรรมการออมผ่านธนาคารในรู ป แบบเงิ นฝากออมทรั พย์ มี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในยามเจ็บป่ วย มีความถี่ในการออมทุก 3 เดือน และออมไม่เกินร้อยละ 20 ของรายได้
2) กระบวนการตัดสิ นใจใช้บริ การเงินฝากสลากออมทรัพย์ของกลุ่มที่เป็ นลูกค้าที่สาคัญมากที่สุด คือ การ
ประเมินทางเลือก ด้านชื่ อเสี ยง/ความน่ าเชื่ อถือของธนาคาร และกลุ่มที่ไม่ได้เป็ นลูกค้า คือ พฤติกรรมหลังการใช้
บริ การ ด้านการแนะนาบุคคลใกล้ชิดฝากสลากออมทรัพย์
3) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การเงินฝากสลากออมทรัพย์
ของกลุ่มที่เป็ นลูกค้ามากที่สุด คือ ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี และกลุ่มที่ไม่ได้เป็ นลูกค้า คือ การให้บริ การ ที่มีการ
ให้บริ การตามลาดับ
4) สาเหตุที่ลูกค้าไม่ใช้บริ การเงิ นฝากสลากออมทรั พย์ คื อ ผลิ ตภัณฑ์ยงั ไม่เป็ นที่ รู้จกั เนื่ องจากขาดการ
ประชาสัมพันธ์ การให้บริ การล่าช้า ปริ มาณลูกค้าหนาแน่น เกิดความแออัด ซึ่ งแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวจึงควร
ให้มีการเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่าย ควรมีการจัดจาหน่ายแบบเชิงรุ ก ให้บริ การธนาคารเคลื่อนที่ หรื อเปิ ดบูธ เพื่อ
เพิ่มช่องทางในการให้บริ การได้อย่างทัว่ ถึง ปรับปรุ งกระบวนการให้บริ การด้วยการเพิ่มช่องทางพิเศษสาหรับลูกค้า
เงิ นฝากสลากออมทรั พย์ เพื่ อ จะไม่ ได้ไปรวมกับ ลูกค้า ที่ ม าใช้บ ริ การในด้านอื่ น ๆ ของธนาคาร มี การวางแผน
ปฏิบตั ิงาน รายงานผลการปฏิบตั ิงาน เป็ นรายไตรมาส
การอภิปรายผล
1) ผลการศึ กษาข้อมูลทัว่ ไป ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง อยู่ในช่ วงอายุ 26 – 38 ปี การศึ กษาสู งสุ ดอยู่ใน
ระดับ ม.ปลาย/ ปวช. สถานภาพสมรส อาชี พเกษตรกรและรั บจ้าง รายได้เฉลี่ ยต่ อ เดื อนไม่ เกิ น 15,000 บาท
สอดคล้องกับงานวิจยั ของธี ระวัฒน์ เจริ ญราษฎร์ และนารา กิตติเมธี กุล (2560) ซึ่ งได้ศึกษาสมการโครงสร้างส่ วน
ประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการออมของลูกค้า ธ.ก.ส. จังหวัดหนองคาย พบว่าส่ วนใหญ่มีเงินเดือน
ต่ากว่า 15,000 บาท และชิ ตวรรณ ดวงพัตร และฐิ ติวรรณ ศรี เจริ ญ (2558) ได้ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกซื้ อสลากออมทรัพย์ของ ธ.ก.ส. สาขากาฬสิ นธุ์ พบว่าส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง สถานภาพสมรส อาชีพ เกษตรกร/
รับจ้าง
2) ผลการศึกษาพฤติกรรมการออม ส่ วนใหญ่มีการออมรู ปแบบเงินฝากออมทรัพย์ วัตถุประสงค์เพื่อใช้ใน
ยามเจ็บป่ วย/ ฉุ กเฉิ น ความถี่ในการออมค่อนข้างบ่อย (ทุก 3 เดือน) ออมไม่เกินร้อยละ 20 ของรายได้ สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของธี ระวัฒน์ เจริ ญราษฎร์ และนารา กิ ตติเมธี กุล (2560) ซึ่ งได้ศึกษาสมการโครงสร้างส่ วนประสมทาง
การตลาดที่ มีอิทธิ พลต่อพฤติ กรรมการออมของลูกค้า ธ.ก.ส.จังหวัดหนองคาย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี เงิ นฝากออม
ทรัพย์ทวีโชคเฉลี่ย 1 คนต่อบัญชี ฝากเฉลี่ย 12 ครั้งต่อปี หรื อเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง
3) ผลการศึกษากระบวนการตัดสิ นใจใช้บริ การที่สาคัญมากที่สุดเรี ยงจากมากไปน้อ ยของกลุ่มที่ใช้บริ การ
คือ การประเมินทางเลือก การตัดสิ นใจใช้บริ การ การค้นหาข้อมูล พฤติกรรมหลังการใช้บริ การ และการรับรู้ความ
ต้องการ และกลุ่มที่ ไม่ใช้บริ การ คือ พฤติกรรมหลังการใช้บริ การ การรั บรู ้ ความต้องการ การประเมินทางเลือก
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การค้นหาข้อมูล และการตัดสิ นใจใช้บริ การ สอดคล้องกับทฤษฎีโมเดลการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค ของ Schiffman,
Kanuk and Lazar ซี่ งพบว่าปั จจัยทางการตลาดมีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ
4) ผลการศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การมากที่สุดเรี ยง
จากมาไปน้อ ยของกลุ่ มที่ ใช้บริ การ คื อ ผลิ ตภัณฑ์ ช่ องทางการจัดจ าหน่ าย ราคา ส่ งเสริ มการตลาด พนักงาน
กายภาพ และการให้บริ การ สอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ กฤตา สังข์แก้ว (2556) ซึ่ งได้ศึกษาปั จจัยที่ มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจใช้บริ การเงินฝากสลากออมทรัพย์ของ ธ.ก.ส. จังหวัดระนอง พบว่า ปั จจัยที่มีผลมากที่สุด คือ ผลิตภัณฑ์
และกลุ่มที่ ไม่ได้ใช้บริ การ คื อ การให้บริ การ พนักงาน กายภาพ การส่ งเสริ มการตลาด ราคา ช่ องทางการจัด
จ าหน่ า ย และผลิ ต ภัณฑ์ ขัดแย้งกับ งานวิ จัย ของสุ กฤตา สั งข์แ ก้ว (2556) ที่ พ บว่า ปั จ จัย ที่ มี ผลมากที่ สุ ด คื อ
ผลิตภัณฑ์ เนื่ องจากกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาของสุ กฤตา สังข์แก้ว (2556) เป็ นผูท้ ี่เคยใช้บริ การผลิตภัณฑ์เงินฝากสลาก
ออมทรัพย์อยูแ่ ล้ว
5) ผูศ้ ึกษาจึ งได้นาผลการศึกษาที่ได้และนาแนวคิดทฤษฎี พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ
ส่ วนประสมการตลาดบริ การ ทฤษฎี SWOT Analysis และทฤษฎีกา้ งปลา มากาหนดเป็ นกลยุทธ์เชิงรุ ก เพื่อเพิ่มยอด
รับฝากสลากออมทรัพย์ โดยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการประชาสัมพันธ์ เจาะตลาดใหม่ดว้ ยพันธมิตรทางธุ รกิจ และการจัด
จ้างบุคลากรภายนอกเพื่อจัดตั้งทีมเฉพาะกิจบริ การเชิงรุ ก ปรับปรุ งกระบวนการให้บริ การด้วยการเพิ่มช่องทางพิเศษ
สาหรับลูกค้าเงินฝากสลากออมทรัพย์ เพื่อจะไม่ได้ไปรวมกับลูกค้าที่มาใช้บริ การในด้านอื่น ๆ ของธนาคาร โดยใช้
งบประมาณในการส่ งเสริ มการตลาด 244,000 บาทต่อปี
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ 1) ช่องทางการจัดจาหน่าย ควรมีการจัดจาหน่ายแบบเชิงรุ ก
ประชาสัมพันธ์และบริ การรับฝากนอกสถานที่ 2) พนักงาน ควรมีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ส่ งเสริ มเพิ่ม
ความรู้สม่าเสมอและมุ่งเน้นให้มีจิตใจรักการบริ การ ดูแลเอาใจใส่ ลกู ค้า ให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ 3) กายภาพ มีการ
พัฒนาระบบบริ การรับฝากสลากให้สอดคล้องกับความต้องการและปรับปรุ งภาพลักษณ์สม่าเสมอ 4) ประสิ ทธิภาพ
และคุณภาพของการบริ การ ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้มากที่สุด เกิดความประทับใจ กลับมาใช้บริ การอีกครั้ง
และแนะนาผูอ้ ื่น 5) กระบวนการให้บริ การ ควรเพิ่มช่องทางพิเศษสาหรับลูกค้าเงินฝาก 6) การส่ งเสริ มการตลาด
การแจกของชาร่ วยแก่ผฝู ้ าก และ 7) ผลิตภัณฑ์ เพิ่มความถี่ของการออกรางวัล มูลค่ารางวัล และเปิ ดรับฝากอย่าง
ต่อเนื่อง เสนอข่าวผูถ้ ูกรางวัล สร้างความมัน่ ใจ กระตุน้ สร้างแรงจูงใจ นอกจากพิจารณาจากปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดทั้ง 7 ด้านแล้ว ควรศึกษาถึงคู่แข่งขันในธุรกิจที่มีผลิตภัณฑ์เงินฝากประเภทสลากและการพัฒนาด้านความ
พึงพอใจของลูกค้าเพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจให้สูงขึ้น ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรให้ดียงิ่ ขึ้นไป
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การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔
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