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--------------------------------บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุของปั ญหาที่ทาให้เงินฝากต้นทุนต่าภาคเกษตรกรของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาพยุห์ไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการใช้แบบสอบถาม
จากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน และการสัมภาษณ์ผบู้ ริ หารและพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขา
พยุห์ ผลการศึกษาพบว่าที่มาใช้บริ การส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจานวน 247 คน คิดเป็ นร้อยละ 61.75 % และอยูใ่ นช่วง
อายุ 40-49 ปี จานวน 145 คน ร้อยละ 36.25% มีอาชีพเกษตรกร จานวน 273 คนคิดเป็ นร้อยละ 72.25 % มีรายได้ต่อ
เดือนต่ากว่า 5,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 33.755% จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 205 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.25 ผล
จากการวิจยั พบว่าสาเหตุที่ทาให้เงินฝากต้นทุนต่าภาคเกษตรกรไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย ได้แก่ ลูกค้าต้องการความ
สะดวกรวดเร็ วในการให้บริ การ ต้องการเพิ่มจานวนตู ้ A.T.M เครื่ องรับฝากเงินอัตโนมัติ เครื่ องปรับสมุด ปั จจัยเหล่านี้
ส่ งผลกระทบต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การของลูกค้าที่มีต่อ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขา
พยุห์ได้และอีกหนึ่ งสาเหตุได้แก่ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ด้านคู่แข่งขัน ด้านพนักงานและด้านลูกค้า จากการวิเคราะห์
ด้ว ยแผนผัง ก้า งปลาเพื่ อ น ามาก าหนดแนวทางแก้ไ ขปั ญ หา คื อ การจัด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม เงิ น ออม การเดิ น ตลาด
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เงินฝากที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า จัดกิจกรรมส่ งเสริ มการออมเงินให้กบั
ลูกค้า เพื่อเพิ่มยอดเงินฝากต้นทุนต่าภาคเกษตรกรให้เติบโตเป็ นไปตามเป้ าหมายที่ได้กาหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
คาสาคัญ: เงินฝากต้นทุนต่า, ลูกค้าเกษตรกร

ABSTRACT
The objectives of this research was to study the caused of uneypected CASA (current and saving account
to total deposit). Of Bank for Agriculture and Agriculture Cooperatives, Phayu Branch,Sisaket. This was a
questionnaire surver 400 samples and personal interview executives and staff of Bank for Agricuture and
Agriculture Cooperatives, Phayu Branch, Sisaket. The results showed that the must of customers was 247
female,61.75%. There were 145 of age 40-49,36.25%. There were 273 agriculturist, 72.25%. The percentage of
under 5000 baht monthly income was 33.75%. There was 250 of primary school graduated. This research found
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that caused of unexpected CASA were, customers needed fast service. Increasing of Automatic Teller Machine,
Automatic Deposit Machine, Automatic Book Adjuster. These ware effect to customer satisfaction on Bank for
Agriculture and Agriculture Cooperatives. And others were, economics, competitor, staff and customers.
According to fishbone diagram analysis shown that the solutions is making up activities, saving promotion, deposit
products, money saving to increase CASA deposit amout to be expected continually.
Keywords: Current and saving account to total deposit, Farmer’s customer
1.บทนา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาพยุห์ ดาเนิ นกิ จการให้บริ การตามวัตถุประสงค์และ
อานาจหน้าที่ไว้ในพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509 คลอบคลุมพื้นที่
ดาเนินงานในเขตอาเภอพยุห์จงั หวัดศรี สะเกษ โดยดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและโนบายธนาคาร เพื่อการบริ การ
ด้านเงินฝากต้นทุนต่าให้มีคุณภาพและสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ลูกค้า การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ ว
ส่ งผลให้ลูกค้ามีทางเลือกเพิ่มขึ้นในการใช้บริ การ ด้านเงินฝากธนาคารประสบปั ญหาเกี่ยวกับการเติบโตด้านเงินฝาก
การระบาดของไวรัสโควิด -19 สร้างความเสี ยหายต่อระบบเศรษฐกิ จ ธุ รกิ จขาดการจ้างงาน ปั ญหาภัยแล้งที่รุนแรง
คุกคามเกิดผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสี ยหาย ราคาสิ นค้าทางการเกษตรตกต่าต้นทุนการผลิตสู ง
ทาให้รายได้ที่เกิดจากการผลิตสิ นค้าทางการเกษตรลงลง ส่ งผลต่อเกษตรกรมีรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายเป็ น
สาเหตุที่ทาให้ลูกค้านาเงินมาฝากกับธนาคารลดลง กระทบต่อการบริ หารต้นทุนเงินของธนาคาร ขาดสมดุลและขาด
ประสิ ทธิ ภาพการบริ หารต้นทุนทางการเงิน การบริ หารทรัพย์สินและหนี้ สินของธนาคาร มีแหล่งเงินทุนไม่เพียงพอ
ต่อการดาเนิ นงานและมีตน้ ทุนที่สูงขึ้น ขาดความมัน่ คงและยัง่ ยืนด้านเงินทุนของธนาคาร ผลกระทบต่อสาขาทาให้มี
ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อเงินโอนเพิ่มขึ้น ส่ งผลต่อรายได้ดอกเบี้ยลดลงและผลการดาเนิ นงานไม่เป็ นไปเป้ าหมายที่ได้รับ
มอบหมาย
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค
ราช ศิ ริ วฒ
ั น์ (2560) กล่ า วว่า พฤติ กรรมผูบ้ ริ โ ภคในการตัดสิ น ใจในการใช้บ ริ การการซื้ อ สิ น ค้า การ
เปลี่ยนแปลงการซื้ อมีความสาคัญต่อการวางแผนการบริ หารทางการตลาด
ดารงศักดิ์ ชัยสนิ ท (2538) กล่าวว่า พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคเป็ นการแสดงออกของแต่ละบุ คคลที่ เกี่ ยวข้อง
โดยตรงกับการใช้สินค้าและบริ การทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการในการตัดสิ นใจที่มีผลต่อการแสดงออก
ทฤษฎีความพึงพอใจ
ดิเรก ฤกษ์สาหร่ าย (2528) กล่าวว่า เป็ นความรู ้สึกหรื อทัศนคติในทางบวกที่มีต่องานที่ทาและความสุ ขอัน
เกิ ด จากการท างานผลงานที่ ไ ด้เ ป็ นที่ พึ ง พอใจ มี ค วามภาคภู มิ ใ จในความส าเร็ จ ของงาน ปั จ จัย เหล่ า นี้ ส่ ง ผลต่ อ
ความก้าวหน้าและความสาเร็ จขององค์กร
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กาญจนา อรุ ณสอนศรี (2546) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็ นการแสดงออกที่ไม่สามารถมองเห็นเป็ นรู ปร่ างได้
การที่จะรู ้ว่าบุคคลนั้นมีความพึงพอใจหรื อไม่ตอ้ งมีสิ่งเร้าที่ตรงต่อความต้องการของบุคคลนั้นจึงทาให้เกิดความพึง
พอใจในสิ่ งนั้น
นภารัตน์ เสื อจงพรู (2544) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็ นความรู้สึกทางบวกความรู้สึกทางลบและความสุ ขที่มี
ความสัมพันธ์กนั อย่างซับซ้อน โดยความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความรู ้สึกทางบวกมากกว่าทางลบ
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ชนิ ตสิ รี อินทร์ เสนและธฤตพน อู่สวัสดิ์ (2562) ศึกษาแนวทางการเพิ่มยอดเงินฝากต้นทุนต่าธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเซกา พบว่า ลูกค้าต้องการได้รับความสะดวกรวดเร็ วในการให้บริ การและเพิ่ม
จุดบริ การนอกสถานที่และจุดบริ การอิเล็กทรอนิ กส์ และลูกค้าต้องการให้พนักงานช่วยเหลือในด้านการให้คาแนะนา
เกี่ยวกับการใช้บริ การต่างๆ ปั จจัยเหล่านี้ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การของลูกค้า
พัชราวดี ชมพูวิเศษและนงนภัส แก้วพลอย (2562) ศึกษาแนวทางการเพิ่มยอดผลิตภัณฑ์เงินฝากต้นทุนต่า
ของธ.ก.ส. สาขาร้อยเอ็ด พบว่า สาเหตุที่ทาให้เงินฝากต้นทุนต่าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขาร้อยเอ็ดลดลงจากสาเหตุดงั กล่าวนามาวิเคราะห์ดว้ ยแผนผังแสดงเหตุผลและนามากาหนดแนวทางแก้ไขปั ญหา
ด้านลูกค้าหรื อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและแนวทางแก้ไขปั ญหาด้านส่ งเสริ มการตลาดเป็ นแนวทางแก้ไขปั ญหาที่สาคัญ
ซึ่ งสามารถดาเนิ นการไปพร้อมกันได้ เพื่อเป็ นการพัฒนาและส่ งเสริ มให้ลูกค้ามีความรู ้ความเข้าใจในการใช้จ่าย รู ้จกั
การออม การจัดกิ จกรรมส่ งเสริ การตลาดเพื่ อกระตุ น้ ความต้องการของลูกค้าโดยการเดิ นตลาด ประชาสั มพันธ์
ผลิตภัณฑ์เงิ นฝากที่ สามารถสนองความต้องการลูกค้าได้ตรงจุ ดและรวดเร็ ว เพิ่มยอดเงิ นฝากต้นทุนต่าของ ธ.ก.ส.
สาขาร้อยเอ็ดให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
2.วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาหาสาเหตุที่ทาให้เงินฝากต้นทุนต่าภาคเกษตรกรลดลงไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย
2. เพื่อศึกษาหาแนวทางในการแก้ไขปั ญหาเพื่อเพิ่มยอดเงินฝากภาคเกษตรกร
3.การดาเนินการวิจัย
งานวิจยั เรื่ องเงิ นฝากต้นทุ นต่ าภาคเกษตรกรไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรสาขาพยุห์ การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงสารวจและศึกษาจากรายงานการวิจยั และเอกสารอื่น ๆ โดยใช้
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
ข้อมูลเชิงปริ มาณ เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)
ข้อมูลเชิ งคุณภาพ เป็ นการสัมภาษณ์เชิ งลึกใช้คาถามแบบปลายเปิ ดเพื่อให้ผใู ้ ห้ขอ้ มูลตอบคาถามได้อย่าง
อิสระที่อยูใ่ นขอบเขตที่ผวู ้ จิ ยั ศึกษากับผูใ้ ช้บริ การ
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จานวนประชากรของการศึกษา ข้อ มูลของลูกค้าที่ บญ
ั ชี เงิ นฝากและมาใช้บริ การธุ รกรรมทางการเงิ นกับ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตรสาขาพยุห์ จานวน 6,660 ราย ผูบ้ ริ หารและพนักงานธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาพยุห์ จานวน 18 คน
กลุ่มตัวอย่ าง
ข้อมูลเชิงปริ มาณ การเลือกลุ่มตัวอย่างจากลูกค้าที่มีบญ
ั ชีเงินฝากประเภทเงินฝากต้นทุนต่าที่เป็ นเกษตรกร
ในพื้นที่ดาเนินงานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาพยุห์ จานวน 400 คน
ข้อมูลเชิ งคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างคือลูกค้าผูม้ าใช้บริ การจานวน 30 คน ผูบ้ ริ หารและพนักงานธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาพยุห์ จานวน 18 คน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งประมาณ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิ งพรรณาในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้แผนผังก้างปลาเพื่อหาสาเหตุของปั ญหาและหาแนว
ทางแก้ไขปั ญหา
4. ผลการวิจัย
ผลการวิจยั จากผูต้ อบแบบสอบถามด้านปั จจัยประชากรศาสตร์ ของลูกค้าที่มาใช้บริ การส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิงจานวน 247 คน คิดเป็ นร้อยละ 61.75 % และอยูใ่ นช่วงอายุ 40-49 ปี จานวน 145 คน ร้อยละ 36.25% มีอาชีพ
เกษตรกร จานวน 273 คนคิดเป็ นร้อยละ 72.25 % มีรายได้ต่อเดือนต่ากว่า 5,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 33.755% จบ
การศึกษาระดับประถมศึกษา 205 คน คิดเป็ นร้อยละ51.25
ผลการวิจยั พฤติกรรมของผูม้ าใช้บริ การของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาพยุห์ พบว่า
ความถี่ในการมาใช้บริ การ 1– 5 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 81.50 จานวนเงินที่นาเงินมาฝากมากที่สุดตั้งแต่ 1,000 – 5,000
บาท คิดเป็ นร้อยละ 44.50 ธุรกรรมทางการเงินที่มาใช้บริ การบ่อยที่สุดคือด้านฝากถอน คิดเป็ นร้อยละ 59.75
ผลการวิจยั ความพึงพอใจในการใช้บริ การของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาพยุห์
พบว่าลูกค้ามีความพึงพอใจในการใช้บริ การดังนี้ ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายตอบสนองความต้องการค่าเฉลี่ย 3.89
เงิ นฝากออมทรั พย์ทวีโชคมี รางวัลพิเศษ ค่าเฉลี่ย 4.17 อัตราดอกเบี้ ยค่าเฉลี่ย 4.18 อัตราค่าธรรมเนี ยมของธนาคาร
ค่าเฉลี่ย 4.06 กิ จกรรมส่ งเสริ มการออมเงิ น ค่าเฉลี่ย 3.47 บริ การฝาก-ถอนเงิ นนอกสถานที่ เมื่ อลูกค้าไม่สามารถมา
ธนาคารได้ ค่าเฉลี่ย 4.29 ระยะเวลาและขั้นตอนในการให้บริ การ ค่าเฉลี่ย 3.39 พนักงานบริ การและให้คาแนะนาเป็ น
อย่างดี ค่าเฉลี่ย 3.55 การให้บริ การเสร็ จสรรพ ณ จุดเดียว ค่าเฉลี่ย 4.15 สภาพแวดล้อมและสิ่ งอานวยความสะดวก
ค่าเฉลี่ย 3.90 เครื่ องกดเงินสด(ATM)เครื่ องปรับสมุด เครื่ องรับฝากเงินอัตโนมัติ มีเพียงพอต่อความต้องการ ค่าเฉลี่ย
3.05
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การวิเคราะห์ ส าเหตุ ข องปั ญ หาเงิ นฝากต้นทุ นต่ าภาคเกษตรกรไม่ เป็ นไปตามเป้ าหมาย ข้อ มู ลจากการ
สัมภาษณ์ลกู ค้าผูม้ าใช้บริ การธนาคาร ผูบ้ ริ หารและพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาพยุห์
พบว่าสาเหตุของปั ญหาที่ทาให้เงินฝากต้นทุนต่าภาคเกษตรกรไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายมีสาเหตุ ดังนี้
ด้ านพนักงาน เกิ ดจากปริ มาณลูกค้าที่ มาใช้บริ การในแต่วนั ละวันจานวนมาก ปริ มาณงานที่ ทามี มากไม่
เพียงแต่ให้บริ การลูกค้าเพียงอย่างเดี ยว ทาให้ขาดมนุ ษย์สัมพันธ์ กบั ลูกค้าผูม้ าติ ดต่อก่ อให้เกิ ดปั ญหาในเรื่ องการ
สื่ อสารให้คาแนะนาไม่ละเอียดถี่ถว้ น ขาดการเอาใจใส่ ลูกค้าจึงทาให้ลูกค้าผูม้ าติดต่อเกิดความไม่พึงพอใจในอีกทั้ง
บริ การระบบงานที่ล่าช้า ทาให้ผมู ้ าใช้บริ การรอคอยนานซึ่ งเป็ นปัญหาที่สาคัญ
ด้ านคู่แข่ งขัน สถาบันการเงินคู่แข่งขันได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ วในรู ปแบบสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารเปิ ด
ให้บริ การอานวยความความสะดวกกับบริ การ เช่นการโอนเงิน การรับฝากเงิน ถอนเงิน จ่ายชาระค่าบริ การอื่น ๆ ใช้
เวลาไม่นานในการใช้บริ การ สะดวก รวดเร็ ว ประหยัดค่าใช้จ่ายประหยัดเวลา ด้วยเทคโนโลยีให้บริ การทางเงิ น
ทันสมัย ตู้ ATM CDM เครื่ องปรับสมุดมีเพียงพอต่อความต้องการ ผูใ้ ช้บริ การจึงหันไปใช้บริ การสถาบันการเงินอื่นๆ
ที่ได้รับความสะดวก รวดเร็ ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายคุม้ ค่ากับเงินที่ได้จ่ายและบริ การที่ได้รับ
ด้ านเศรษฐกิจ เศรษฐกิจไทย มีแนวโน้ม จะชะลอตัวและต่ากว่าระดับศักยภาพ เนื่ องจากผลกระทบจากโรค
ไวรัสโคโรน่าหรื อโควิด-19 (COVID-19) ปั ญหาภัยแล้งที่รุนแรงกว่าที่คาด ภาพรวมเศรษฐกิจโดยคาดการณ์ว่า
เศรษฐกิ จไทยจะเติบโตที่ 4% อยู่ในช่วงระดับศักยภาพแต่ผลกระทบภาวะกี ดกันทางการค้าสหรัฐ-จี น ทาให้การ
ส่ งออกขยายตัวต่ากว่าระดับศักยภาพคาดว่าจะขยายตัวดีข้ ึน แต่เมื่อเกิดภาวะระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่ งผลต่อการ
ดาเนิ นธุ รกิจการจ้างงานของภาคเอกชนและภาคการท่องเที่ยว ทาให้เกิดการว่างงาน ราคาสิ นค้าทางการเกษตรตกต่า
ราคาสิ นค้าอุปโภคบริ โภคมีราคาสู งขึ้นส่ งผลต่อการดารงชีวิต
ด้ านลูกค้ า จากปั ญหาทางด้านเศรษฐกิ จที่ เกิ ดขึ้ นส่ งผลกระทบกับลูกค้า ขาดการจ้างงาน ราคาสิ นค้าทาง
การเกษตรตกต่า ไม่มีรายได้เพิ่ม ราคาสิ นค้าที่ใช้ในการดารงชีพเพิ่มสู งขึ้นสวนทางการกับภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย สิ่ ง
เหล่านี้กระทบโดยตรงกับลูกค้าเมื่อไม่มีรายได้จากการจ้างงาน ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่าตรงกันข้ามกับต้นทุน
การผลิตสิ นทางการเกษตรสู งขึ้น เมื่อราคาสิ นค้าทางเกษตรไม่เป็ นไปตามต้นทุนที่ผลิต เกิดปั ญหารายจ่ายที่มากกว่า
รายรั บส่ งผลกระทบต่อลูกค้าทาให้เกิดภาระหนี้ สิน ค่าใช้จ่ายในครัวเรื อนสู งขึ้น ค่าใช้จ่ายสู งกว่ารายรับจึ งไม่มีเงิ น
เหลือเพื่อการออม
5. การอภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจยั เรื่ องเงินฝากต้นทุนต่าภาคเกษตรกรไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรสาขาพยุห์ นามาอภิปรายได้ดงั นี้
ความพึงพอใจในการมาใช้บริ การของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาพยุห์ ความพึง
พอใจในที่มีต่อการบริ การตูก้ ดเงินสด (ATM) เครื่ องรับฝากเงิน เครื่ องปรับสมุดเงินฝาก ในระดับปานกลาง ความพึง
พอใจที มีต่อระยะเวลาและขั้นตอนในการให้บริ การ อยู่ในระดับปานกลาง กล่าวคือ ผูม้ าใช้บริ การในการ ฝากเงิ น
ถอนเงิน โอนเงินโดยใช้บริ การของตูก้ ดเงินสด (ATM) เครื่ องรับฝากเงิน เครื่ องปรับสมุดเงินฝาก ใช้เวลานานเพราะมี
ลูกค้าจานวนมาก ทาให้เกิ ดปั ญหาตูก้ ดเงิ นสด (ATM) เครื่ องรั บฝากเงิ น เครื่ องปรั บสมุดเงิ นฝาก มี ไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของลูก ค้า ลูกค้าจึ งมาใช้บริ การเคาน์เตอร์ เพื่อฝากเงิ น ถอนเงิ นและโอนเงิ นและยังมี ลูกค้าผูส้ ู งอายุ

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

หน้า 2009

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔

จานวนหนึ่ ง ไม่สามารถให้บริ การของตูก้ ดเงินสด (ATM) ได้ รอรับบริ การผ่านเคาน์เตอร์ จึงเกิดปั ญหารอใช้บริ การ
นาน สร้างความไม่ประทับในการมาใช้บริ การ
ผลการวิจยั ที่ได้จากการสัมภาษณ์ผมู้ าใช้บริ การ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาพยุห์
ผูบ้ ริ หารและพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาพยุห์ พบว่าปั จจัยที่ส่งผลต่อเงินฝากต้นทุน
ต่ าภาคเกษตรกรไม่ เป็ นไปตามเป้ าหมาย คื อ ด้านสภาพเศรษฐกิ จ ด้านลูก ค้า ด้านพนัก งาน คู่ แ ข่ ง ขัน คื อระบบ
เศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากโรคระบาดไวรัสโคโรน่าหรื อโควิด-19 ผูป้ ระกอบการธุ รกิจได้รับผลกระทบ ไม่การจ้าง
งาน ผลผลิตทางการเกษตรตกต่า ค่าครองชีพที่สูงขึ้น ภาระหนี้ ในครัวเรื อนส่ งผลให้ลูกค้าไม่มีการออมเงิน สถาบัน
การเงินคู่แข่งขันเกิดขึ้นอย่างมากเทคโนโลยีที่ให้บริ การมีความทันสมัยเข้าถึงลูกค้าได้ง่าย สะดวกในการใช้บริ การมี
ส่ วนให้ลูกค้าตัดสิ นใจไปใช้บริ การของสถาบันการเงิ นอื่น ๆ ด้านพนักงานที่ มีอย่างจากัด ปริ มาณงานที่ เพิ่มขึ้นทา
ให้บริ การลูกค้าไม่ทนั ต่อความต้องการ
6.ข้ อเสนอแนะ
1.ผลจากการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีรายได้ไม่เพียงพอ มีภาระหนี้ สิน ไม่มีการวางแผนทางการเงิน ดังนั้น
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาพยุห์ ควรดาเนิ นการส่ งเสริ มให้ความรู ้ทางการเงินให้แก่เกษตรกร
เพื่อส่ งเสริ มให้ลกู ค้าเกษตรกรมีวนิ ยั ทางการเงิน
2.จัดกิจกรรมส่ งเสริ มการออมเงินให้กบั ลูกค้า มอบของชาร่ วยให้กบั ลูกค้าที่มาฝากเงิน เพื่อเป็ นแรงจูงใจให้
ลูกค้ามาใช้บริ การฝากเงินเพิ่มขึ้น
3..ผลการวิจัย พบว่า เครื่ อ งกดเงิ น สด (ATM) เครื่ อ งปรั บ สมุ ด เงิ นฝาก เครื่ อ งรั บ ฝากเงิ น อัต โนมัติ มี ไ ม่
เพียงพอต่อการให้บริ การ ดังนั้นธนาคารประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าใช้บริ การผ่านระบบโทรศัพท์มือถือใช้แอบพลิเคชัน่
A Mobile ในการโอนเงินเงิน จ่ายค่าบริ การสิ นค้าต่าง ๆ และใช้บริ การ SMS Alert เป็ นการแจ้งเตือนเงินเข้า – ออก
ผ่านบัญชี เพื่อเป็ นข้อมูลให้ลกู ค้าใช้ประกอบการตัดสิ นใจใช้บริ การผลิตภัณฑ์ของธนาคารต่อไป
4. จัด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การขายที่ ส าขา พร้ อ มทั้ง จัด กิ จ กรรมประชาสั ม พัน ธ์ ร่ ว มกับ งานเทศกาลต่ า งๆ
ประชาสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เป็ นเครื อข่ายของธนาคารในพื้นที่ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
โดยการเดินตลาด เช่น ตลาดนัด ตลาดสด ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ธนาคารผ่านหอกระจายข่าว เครื อข่ายหัวหน้ากลุ่ม
ลูกค้า เครื อข่าย อสม. เครื อข่ายดีเจ ธ.ก.ส. เพื่อสร้างการรับรู ้ในการให้บริ การของธนาคาร ส่ งเสริ มและสนับสนุนการ
ออมเงินของเกษตรกร ประชาชนในภาคชนบทและเยาวชนอย่างต่อเนื่ องเพื่อสร้างวินยั ในการออมเงินโดยการจัดให้
สวัสดิการและผลตอบแทนที่เหมาะสม
ข้ อเสนอแนะสาหรับการศึกษาในครั้งต่ อไป
1.ควรมี การศึ กษาปั จจัย ที่ มี ผลต่ อการตัดสิ นใจใช้บ ริ การของธนาคารอื่ น เพื่อ นามากาหนดกลยุทธ์ และ
ปรับปรุ งการให้บริ การให้ดียงิ่ ขึ้น
2.ควรมี การศึ กษาผลิ ตภัณฑ์เงิ นฝากอื่ นๆของธนาคาร เพื่อการนาเสนอผลิ ตภัณฑ์เงิ นฝากได้ ตรงความ
ต้องการของลูกค้า
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การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔
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