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--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาหาสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับปั ญหายอดรายได้เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต
ที่ต่ากว่าเป้ าหมายธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสันติสุข และ 2) กาหนดแนวทางการบริ หาร
ส่ วนประสมการตลาดบริ การเพื่อเพิ่มยอดเงิ นฝากสงเคราะห์ชีวิต กรณี ศึกษา ธ.ก.ส. สาขาสันติสุข เป็ นการศึ กษา
ค้นคว้าเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ โดยเครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่าง
คือ ลูกค้าผูใ้ ช้บริ การด้านเงินฝากและด้านสิ นเชื่อของ ธ.ก.ส. สาขาสันติสุข ที่เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม จานวน 400
คน และ เก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์ จานวน 40 คน ใช้การวิเคราะห์ผลทดสอบค่า Chi – Square และ One-Way
ANOVA ผลการวิจยั พบว่า 1) ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ และรายได้ ที่แตกต่าง
กันส่ งผลให้พฤติกรรมและแรงจูงใจการมาใช้บริ การด้านเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ของ ธ.ก.ส. สาขาสันติสุข ในด้าน
ผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าให้ความสนใจใช้บริ การ ด้านแหล่งการรับรู ้ขอ้ มูลด้านเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต และด้านบุคคลที่มี
อิทธิ พลในการเลือกใช้บริ การ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) พฤติกรรมและแรงจูงใจการมาใช้
บริ การด้านเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ของ ธ.ก.ส. สาขาสันติสุข ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านแหล่งการรับรู ้ขอ้ มูลด้านเงินฝาก
สงเคราะห์ชีวิต และด้านบุคคลที่มีอิทธิ พลในการเลือกใช้บริ การที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปั จจัยส่ วนประสม
การตลาดบริ การ ในด้านการบริ หารผลิตภัณฑ์บริ การ การกาหนดราคางานบริ การ การส่ งเสริ มการตลาดบริ การ การ
บริ หารกระบวนการให้บริ การ การบริ หารสภาพแวดล้อมบริ การ และการบริ หารบุคลากรในส่ วนงานบริ การ แตกต่าง
กัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผลการวิจยั เชิงคุณภาพ พบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่แนะนาให้มีการ
ปรับปรุ งส่ วนประสมทางการตลาดบริ การในทุกด้าน โดยแนะนาให้ปรับปรุ งการบริ การเอาใจใส่ ลูกค้า มนุษย์สัมพันธ์
ของเจ้าหน้าที่ ก่อนเป็ นอันดับแรก จากผลการวิจยั ทั้งเชิงปริ มาณและคุณภาพสามารถสรุ ปได้วา่ สาเหตุหลักที่ส่งผลต่อ
การเลือกใช้บริ การ คื อ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้านการบริ หารบุ คลากรในส่ วนงานบริ การ จึ งได้
กาหนดแนวทางการแก้ไขปั ญหาเพื่อเพิ่มยอดเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตของ ธ.ก.ส. สาขาสันติสุข คือ ด้านการบริ หาร
บุคลากรในส่ วนงานบริ การ ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
คาสาคัญ: การบริ หารส่ วนประสมการตลาดบริ การ, การเพิ่มยอดเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต, การเพิ่มยอดเงิ นฝาก
สงเคราะห์ชีวิตของ ธ.ก.ส.
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ABSTRACT
The objectives of this research were 1) to study the causes related to the problem of the Relief fund
Deposits that is lower than the target of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Santisuk branch;
and 2) to formulate guidelines for managing the service marketing mix to increase the Relief fund Deposits. Case
Study: BAAC, Santisuk Branch is a quantitative and qualitative study. The tools used in the study were
questionnaires and interviews. The sample group is customers who have used deposit and credit services of the
BAAC, Santisuk Branch. The data was collected with a questionnaire of 400 people and an interview form of 40
people. The test results were analyzed with Chi-Square and One-Way ANOVA values. The results showed that 1)
personal factors for different ages, education levels, occupations, status, and income affected behavior and
motivation for using the BAAC's Relief fund Deposits service at Santisuk branch in terms of products that
customers are interested in using the service, the source of information on life allowance and the influencing factors
of the service selection were significantly different at the 0.05 level. 2) Behavior and motivation for using BAAC's
Relief fund Deposit’s service, Santisuk branch in terms of products, information sources Relief fund Deposits, and
influencing people in choosing the services that there are different opinions on the service marketing mix affected
service product management, service pricing, service marketing promotion, service process management, service
environment management, and service personnel management were significantly different at the 0.05 level. The
results of the qualitative research revealed that the majority of users suggested improvement in the service
marketing mix in all aspects. Users recommended improving the customer care service and human relations of the
staff first. From both quantitative and qualitative research results, it can be concluded that the main reason affecting
service selection is the mix of service marketing and personnel management in the service sector. Therefore, the
researcher has formulated a solution to increase the Relief fund Deposits of the BAAC's life allowance in terms of
personnel management in the service sector to be more efficient.
Keywords: Management of service marketing mix, Increasing the Relief fund Deposits, Increasing the balance of
life support deposits of the BAAC
1. บทนา
ธ.ก.ส. เป็ นสถาบันการเงินเฉพาะกิ จของรั ฐ สังกัดกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร หรื อสหกรณ์การเกษตร สนับสนุ นการประกอบอาชีพของชุมชน สนับสนุ นการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้ รวมทั้งการพัฒนาชุมชนให้ดีข้ ึน และสนับสนุนเงินทุนให้กบั สหกรณ์เพื่อ
ใช้ในการดาเนิ นงานภายใต้ขอบเขตการจัดตั้งสหกรณ์ ตลอดจนสามารถให้บริ การด้านการเงิ นการธนาคาร ภายใต้
วิสัยทัศน์ของธนาคารที่วา่ "เป็ นธนาคารพัฒนาชนบทที่มนั่ คง มีการจัดการที่ทนั สมัย ให้บริ การทางการเงินครบวงจร
เพื่อยกระดับ คุณภาพชี วิตของเกษตรกรอย่างยัง่ ยืน" รายได้จากค่าธรรมเนี ยมและค่าบริ การ ในปี บัญชี 2563 การ
ดาเนิ นงานด้านนี้ ยงั คงขยายตัวได้ค่อนข้างยากลาบาก เนื่ องจากสภาพการแข่งขันของธนาคารพาณิ ชย์และธนาคาร
เฉพาะกิจของรัฐที่ยกเลิกการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมและค่าบริ การในการทาธุ รการต่าง ๆ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิ กส์
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ทาให้ส่งผลกระทบต่อรายได้ของธนาคารอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น ธนาคารจาเป็ นต้องปรับตัวโดยหนึ่ งในวิธีการ
นั้น คือการสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและจาเป็ นต้องกาหนดกลยุทธ์ในการรักษาลูกค้าเดิมและ
ขยายฐานลูกค้าใหม่ ทั้งเกษตรกรประชาชนทัว่ ไป มีการกาหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อสร้ างความได้เปรี ยบในการ
แข่งขัน ในด้านเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต.ธ.ก.ส. เป็ นบริ การด้านการประกันชีวิตของ ธ.ก.ส. เพื่อสร้างหลักประกัน แก่
ลูกค้าเกษตรกรและครอบครัว ส่ งเสริ มการออมอย่างมีแบบแผน เป็ นภูมิคุม้ กันตนเองอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนไปพร้อม
กับการประกันชีวติ ที่ให้ผลประโยชน์ในระยะยาว
ธ.ก.ส. สาขาสันติสุข มี ผลิตภัณฑ์ให้ ลูกค้าเลือกตามความเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า จานวน 3
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ธ.ก.ส. มอบรัก 1/1, ธ.ก.ส. เพิ่มรัก 2 12/10 และ ธ.ก.ส. ทวีรัก 99 และจากปี 2560 - 2562 ที่ผา่ นมา
ผลการดาเนิ นงานรายได้เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตของธ.ก.ส. สาขาสันติสุข ไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายที่ธนาคารกาหนด
ผูว้ จิ ยั จึงได้ทาการศึกษาการกาหนดแนวทางส่ วนประสมการตลาดบริ การที่สร้างยอดรายได้เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ให้
ได้ตามเป้ าหมายของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสันติสุข เพื่อจะได้เป็ นแนวทางในการแก้ไข
ปั ญหายอดรายได้เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตของ ธ.ก.ส. สาขาสันติสุขที่ไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย และเพื่อให้ ธ.ก.ส. สาขา
อื่น ๆ ใช้เป็ นแนวทางในการแก้ปัญหาด้านเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตต่อไป
แนวคิด ทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรื อ
กลุ่มในการจัดหาการ เลือกสรร การซื้ อ การใช้ และการจัดการภายหลังการบริ โภคผลิตภัณฑ์บริ การ เพื่อตอบสนอง
ความ ต้องการของผูบ้ ริ โภคในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ (เหมือนจิต จิตสุ นทรชัยสกุล 2561: 14)
แนวคิดลาดับขั้นความต้องการของ Maslow ว่า มี 5 ลาดับขั้น คือ ลาดับขั้นที่ 1 ความต้องการด้านร่ างกาย
ลาดับขั้นที่ 2 ความต้องการด้านความปลอดภัย ลาดับขั้นที่ 3 ความต้องการด้านสังคม ลาดับขั้นที่ 4 ความต้องการด้าน
อัตตา และลาดับขั้นที่ 5 ความต้องการด้านสมปรารถนาในชีวิต (นภวรรณ คณานุรักษ์ 2563: 64)
แนวคิดและทฤษฎีแรงจูงใจ
แรงจูงใจหมายถึง แรงขับภายในบุคคลที่กระตุน้ หรื อบังคับให้เกิดการกระทาตามแรงขับนั้น ๆ ซึ่ งแรงขับ
เกิ ดจากความกดดันที่ มีผลมาจากความจาเป็ นที่ ไม่ได้รับการตอบสนอง โดยปกติแล้ว บุคคลจะพยายามต่อสู ้กบั
ความรู ้สึกนึ กคิดและจิ ตใต้สานึ กเพื่อลดความกดดันผ่านพฤติกรรมที่ เคย กระทามาก่อนหน้านี้ ที่ช่วยเติมเต็มความ
จาเป็ นและช่วยปลดปล่อยความกดดันที่เกิดขึ้นกับความรู ้สึก ของตนเอง ซึ่ งบุคคลจะมีการเลือกเป้ าหมายและรู ปแบบ
ของการกระทา เพื่อที่จะบรรลุเป้ าหมายของ ตนเองได้น้ นั มีผลมาจากการคิดและการเรี ยนรู ้ ของบุคคลนั้นๆ (นภวรรณ
คณานุรักษ์, 2563: 50)
ส่ วนประสมการตลาดบริ การ ส่ วนประสมการตลาดบริ การ ประกอบด้วย 1. การบริ หารผลิตภัณฑ์บริ การ 2.
การจัดจาหน่ายงานบริ การผ่านช่องทางร้านค้า และช่องทางสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ 3. การกาหนดราคางานบริ การ 4. การ
ส่ งเสริ มการตลาดบริ การ 5. การบริ หารกระบวนการให้บริ การ 6. การบริ หารสภาพแวดล้อมบริ การ และ 7. การบริ หาร
บุคลากรในส่ วนงานบริ การ (Lovelock & Zeithaml, 2018)
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งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
มิ่งขวัญ คะนึ งการ (2562) การแก้ไขปั ญหาการรับฝากเงินสงเคราะห์ชีวิตของ ธ.ก.ส.สาขาบางสะพาน ไม่
เป็ นไปตามเป้ าหมายที่วางไว้มาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า ปั ญหาหลักคือ การสร้างแรงจูงใจสาหรับพนักงาน รู ปแบบ
การออมแบบเดิ ม ๆ ของลูกค้าผลิตภัณฑ์สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าไม่ครบถ้วน ซึ่ งได้แก่ ความ
คุม้ ครองถึงอายุ 60 ปี ผลิตภัณฑ์มีตวั เลือกและผลตอบแทนทางการตลาดน้อย สาหรับสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อ
การฝากเงินสงเคราะห์ชีวิตของลูกค้า ได้แก่ รายได้ของลูกค้าไม่เพียงพอ เนื่ องจากราคาผลผลิตตกต่า ประกอบกับ
สถานการณ์หนี้สินภาคครัวเรื อนที่เพิม่ ขึ้น และการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุในสัดส่ วนที่เพิม่ มากขึ้น
อภิชา แสนเมือง (2559) กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจออมเงินฝากสงเคราะห์ ชีวิต
ธกส.มอบรัก 1/1 ของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจยั พบว่ากล
ยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการ ตัดสิ นใจออมเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส. มอบรัก 1/1 ด้านผลิตภัณฑ์.คือ.
การสมัครไม่ยุ่งยากซับซ้อน ด้านราคาคือชาระเพียงครั้งเดี ยวและราคาไม่สูง ด้านช่องทางการจัดจาหน่ ายมี หลาย
ช่องทาง ด้านส่ งเสริ มการตลาดมีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์อย่างทัว่ ถึง ด้านกระบวนการการให้บริ การ ไม่ยงุ่ ยาก
รวดเร็ ว ด้านบุคลากรพนักงานมีความรู้ความสามารถในการให้คาปรึ กษาและแนะนา
บุญชู บุญชื่นชม (2558) ได้ศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคและปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจ เลือกใช้เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว แบบออมสิ นคุม้ ทวี ธนาคารออมสิ น สาขาท่าคันโท
จังหวัดกาฬสิ นธุ์ ผลการศึกษาพบว่า ส่ วนใหญ่ไม่รู้จกั ผลิตภัณฑ์เงิ นฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวแบบออมสิ น
คุ ม้ ทวีข องธนาคารออมสิ น ความคิ ด เห็ นต่ อ ส่ วนประสมการตลาดที่ มี ผลต่ อ การตัดสิ นใจซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์เ งิ น ฝาก
สงเคราะห์ชีวิตของ กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม ส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับมาก
กนกวรรณ มาประจง (2558) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของลูกค้าในการใช้
บริ การเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวของธนาคารออมสิ น ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่
มี ผลต่อการตัดสิ นใจของลูกค้าในการใช้บริ การเงินฝาก สงเคราะห์ชีวิตและครอบครั วของธนาคารออมสิ น ใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ น รายด้าน ทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ยมากอันดับแรกคือ ด้านผลิตภัณฑ์
รองลงมา คือ ด้านการจัดจาหน่าย ด้านราคา ด้านกระบวนการ ด้านพนักงาน ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และด้าน
ลักษณะทางกายภาพ
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1) เพื่อศึกษาหาสาเหตุที่เกี่ ยวข้องกับปั ญหายอดรายได้เงิ นฝากสงเคราะห์ชีวิต ที่ต่ากว่าเป้ าหมายธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสันติสุข
2) เพื่อกาหนดแนวทางส่ วนประสมการตลาดบริ การที่สร้างยอดรายได้เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ให้ได้ตาม
เป้ าหมายของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสันติสุข
3. การดาเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการวิจยั แบบผสม โดยเป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) และการวิจยั เชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่ งมีรายละเอียดวิธีการศึกษาดังนี้
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3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ลูกค้าผูใ้ ช้บริ การด้านเงินฝากและด้านสิ นเชื่ อของ ธ.ก.ส. สาขาสันติสุข
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ลูกค้าผูใ้ ช้บริ การด้านเงินฝากและด้านสิ นเชื่อของ ธ.ก.ส. สาขาสันติสุข จานวน
400 คน โดยใช้สูตรคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างกรณี ไม่ทราบจานวนประชากร โดยกาหนดระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95
(ธานินทร์ ศิลป์ จารุ ,2557) การวิจยั เชิงปริ มาณใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างโดยอาศัยความน่าจะเป็ น (Probability Sampling) โดย
การเลือกกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย และกลุ่มตัวอย่างลูกค้าผูใ้ ช้บริ การด้านเงินฝากและด้านสิ นเชื่อของ ธ.ก.ส. สาขาสันติสุขที่
ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก จานวน 40 คน ซึ่ งกาหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์ความอิ่มตัวของข้อมูล (Data Saturation)
และใช้วธิ ี การสุ่ มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience sampling) (Marshall, 1996)
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษานี้ คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก โดย แบบสอบถาม จะประกอบด้วย
คาถามทั้งหมด 4 ส่ วน ได้แก่ 1) คาถามเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม เพศ อายุ ระดับการศึกษาสู งสุ ด
อาชีพ สถานภาพ รายได้ ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามชนิ ดเลือกตอบ (Multiple choices) 2) คาถามเกี่ยวกับข้อมูล
เกี่ยวกับพฤติกรรมและแรงจูงใจการใช้บริ การเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ของ ธ.ก.ส. สาขาสันติสุข เป็ นแบบสอบถามชนิ ด
เลือกตอบ (Multiple choices) 3) คาถามเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การในการเลือกใช้บริ การเงินฝาก
สงเคราะห์ชีวิต ของ ธ.ก.ส. สาขาสันติสุข เป็ นคาถามปลายปิ ด (Closed – end Question) มีคาตอบแบบเลือกตอบ (Check
List) แบบมาตราลาดับความสาคัญ 5 ระดับ (Likert Scale-5) และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ประกอบด้วย คาถามทั้งหมด 2
ส่ วน ได้แก่ 1) คาถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสัมภาษณ์ได้แก่ ชื่ อ – นามสกุล เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ
รายได้ เป็ นลักษณะคาถามปลายเปิ ด และพฤติกรรมและแรงจูงใจการใช้บริ การเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต และ 2) คาถาม
เกี่ยวกับส่ วนประสมการตลาดบริ การ เป็ นลักษณะคาถามปลายเปิ ด (Open–Question)
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูล โดย 1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) มีการเก็บรวบรวมข้อมูลผูใ้ ช้บริ การเงินฝาก
สงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส. สาขาสันติสุข จากการรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน และแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก จานวน 40 คน และ 2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริ หาร ของ ธ.ก.ส. ทฤษฎี งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง บทความ รายงานวิชาการ หนังสื อ สื่ อความรู ้ออนไลน์ต่าง ๆ
เป็ นต้น เพื่อเป็ นข้อมูลในการศึกษาวิเคราะห์ นามาประมวลผลสรุ ปข้อมูล
3.4 วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามผูว้ ิจยั จะนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS for
Windows โดยใช้วิธีการ การวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติเชิ งพรรณนา โดยหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้ อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบสมมติฐานด้วยการ
วิเคราะห์ผลทางสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ One-Way ANOVA โดยรายงานผลตามหลักเกณฑ์ของ APA
6th ซึ่ งรายงานผลค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่มและ
ระหว่างกลุ่ม (Source of Variance) ค่าสถิติ F-value ค่าองศาอิสระ (Degree of freedom) และผลของการทดสอบ
สมมติฐาน (p-value) และการทดสอบค่า Chi – Square
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ข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์ ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการ สรุ ปประเด็นปั ญหาแล้วนาเสนอด้วยการ
บรรยาย
4. ผลการวิจัย
4.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติเชิงพรรณนา
1) ข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 204 คน คิด
เป็ นร้อยละ 51.0 มีอายุ 41 – 50 ปี จานวน 142 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.5 ระดับการศึกษา อนุปริ ญญา/ปวส. จานวน 164
คน คิดเป็ นร้อยละ 41.0 อาชีพเกษตรกร จานวน 150 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.5 มีสถานภาพโสด จานวน 218 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 54.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ากว่า 10,000 บาท จานวน 171 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.7
2) ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและแรงจูงใจการใช้บริ การเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ของ ธ.ก.ส. สาขาสันติสุข
พฤติกรรมและแรงจูงใจการใช้บริ การเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตของ ธ.ก.ส. สาขาสันติสุข ส่ วนใหญ่ทราบข้อมูลเงินฝาก
สงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส. จากพนักงาน ธ.ก.ส. มากที่สุด จานวน 159 คน คิดเป็ น ร้อยละ 39.7 มีความสนใจในผลิตภัณฑ์
ธ.ก.ส. มอบรัก 1/1 มากที่สุด จานวน 196 คน คิดเป็ นร้อยละ 49 มีวตั ถุประสงค์ในการใช้บริ การผลิตภัณฑ์เพื่อสร้าง
หลักประกันสิ นเชื่อมากที่สุด จานวน 233 คน คิดเป็ น ร้อยละ 58.3 ผูท้ ี่มีอิทธิ พลในการเลือกใช้บริ การผลิตภัณฑ์มาก
ที่สุด คือ คนในครอบครัว/ญาติ จานวน 220 คน คิดเป็ นร้อยละ 55 ปั จจัยที่ส่งผลต่อการใช้บริ การมากที่สุด คือ ได้รับ
การบริ การที่สะดวก สบาย รวดเร็ ว จานวน 224 คน คิดเป็ นร้อยละ 56 โดยความคุม้ ครองที่เป็ นแรงจูงใจลูกค้ามาก
ที่สุด คือ การคุม้ ครองการเสี ยชี วิต จานวน 312 คน คิดเป็ นร้ อยละ 78 และส่ วนใหญ่คิดว่าจะยังใช้บริ การต่อไปใน
อนาคต จานวน 202 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.5
3) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การในการเลือกใช้บริ การเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ของ ธ.ก.ส.สาขา
สันติสุข ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การในการเลือกใช้บริ การเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตของ
ธ.ก.ส. สาขาสันติสุข ทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การในการเลือกใช้บริ การเงิ น
ฝากสงเคราะห์ชีวิตของ ธ.ก.ส. สาขาสันติสุข
ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่ อการเลือกใช้ บริการ
1. ปัจจัยด้านการบริ หารผลิตภัณฑ์บริ การ
2. ด้านการจัดจาหน่ายงานบริ การผ่านช่องทางสาขาของธนาคารและช่องทาง
สื่ ออิเล็กทรอนิกส์
3. ด้านการกาหนดราคางานบริ การ
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาดบริ การ
5. ด้านการบริ หารกระบวนการให้บริ การ
6. ด้านการบริ หารสภาพแวดล้อมบริ การ
7. ด้านการบริ หารบุคลากรในส่ วนงานบริ การ
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̅
4.27
3.97

ความคิดเห็น
S.D.
0.70
0.34

แปลผล
มาก
มาก

4.31
4.27
4.29
4.20
4.26

0.72
0.67
0.69
0.81
0.76

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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4.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสู งสุ ด อาชีพ สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดื อ นมี ค วามสั ม พันธ์ กับ พฤติ กรรมและแรงจู งใจการมาใช้บ ริ การด้านเงิ นฝากสงเคราะห์ ชี วิต ของธนาคารเพื่ อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสันติสุข
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1) เพศไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมและแรงจูงใจการมาใช้บริ การด้าน
เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ของ ธ.ก.ส. สาขาสันติสุข 2) อายุมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมและแรงจูงใจการมาใช้บริ การ
ด้านเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ของ ธ.ก.ส. สาขาสันติสุข ด้านแหล่งการรับรู ้ขอ้ มูลด้านเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ด้านบุคคล
ที่มีอิทธิ พลในการเลือกใช้บริ การและไม่มีความสัมพันธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าให้ความสนใจใช้บริ การ 3) ระดับ
การศึกษามี ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมและแรงจูงใจการมาใช้บริ การด้านเงิ นฝากสงเคราะห์ชีวิต ของ ธ.ก.ส.สาขา
สันติสุข 4) อาชีพมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมและแรงจูงใจการมาใช้บริ การด้านเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ของ ธ.ก.ส.
สาขาสันติสุข ด้านแหล่งการรับรู ้ขอ้ มูลด้านเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต และด้านบุคคลที่มีอิทธิ พลในการเลือกใช้บริ การ
และไม่มีความสัมพันธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าให้ความสนใจใช้บริ การ 5) สถานภาพมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมและ
แรงจูงใจการมาใช้บริ การด้านเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ของ ธ.ก.ส.สาขาสันติสุข 6) รายได้มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
และแรงจูงใจการมาใช้บริ การด้านเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ของ ธ.ก.ส.สาขาสันติสุข อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลกับพฤติกรรมและแรงจูงใจการมาใช้บริ การด้านเงิน
ฝากสงเคราะห์ชีวิต ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสันติสุข โดยใช้ Chi – Square
ความสั มพันธ์ ระหว่ าง
ปัจจัยส่ วนบุคคลกับพฤติกรรมและแรงจูงใจการมาใช้ บริการ
ปัจจัยด้ านเพศ
1.เพศกับผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าให้ความสนใจใช้บริ การ
2.เพศกับแหล่งการรับรู้ขอ้ มูล
3. เพศกับบุคคลที่มีอิทธิพลในการเลือกใช้บริ การ
ปัจจัยด้ านอายุ
1.อายุกบั ผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าให้ความสนใจใช้บริ การ
2.อายุกบั แหล่งการรับรู้ขอ้ มูล
3. อายุกบั บุคคลที่มีอิทธิพลในการเลือกใช้บริ การ
ปัจจัยด้ านระดับการศึกษา
1.ระดับการศึกษากับผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าให้ความสนใจใช้บริ การ
2.ระดับการศึกษากับแหล่งการรับรู ้ขอ้ มูล
3. ระดับการศึกษากับบุคคลที่มีอิทธิพลในการเลือกใช้บริ การ
ปัจจัยด้ านอาชีพ
1.อาชีพกับผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าให้ความสนใจใช้บริ การ
2.อาชีพกับแหล่งการรับรู้ขอ้ มูล
3. อาชีพกับบุคคลที่มีอิทธิพลในการเลือกใช้บริ การ
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𝑥2

p-value

ความหมาย

5.194
1.193
2.445

0.074
0.760
0.491

ไม่มีความสัมพันธ์กนั
ไม่มีความสัมพันธ์กนั
ไม่มีความสัมพันธ์กนั

16.136
68.259
35.160

0.096
0.000*
0.002*

ไม่มีความสัมพันธ์กนั
มีความสัมพันธ์กนั
มีความสัมพันธ์กนั

19.557
84.480
36.166

0.010*
0.000*
0.000*

มีความสัมพันธ์กนั
มีความสัมพันธ์กนั
มีความสัมพันธ์กนั

20.888
44.398
32.494

0.052
0.001*
0.019*

ไม่มีความสัมพันธ์กนั
มีความสัมพันธ์กนั
มีความสัมพันธ์กนั
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ความสั มพันธ์ ระหว่ าง
ปัจจัยส่ วนบุคคลกับพฤติกรรมและแรงจูงใจการมาใช้ บริการ
ปัจจัยด้ านสถานภาพ
1.สถานภาพกับผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าให้ความสนใจใช้บริ การ
2.สถานภาพกับแหล่งการรับรู้ขอ้ มูล
3. สถานภาพกับบุคคลที่มีอิทธิพลในการเลือกใช้บริ การ
ปัจจัยด้ านรายได้
1.รายได้กบั ผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าให้ความสนใจใช้บริ การ
2.รายได้กบั แหล่งการรับรู ้ขอ้ มูล
3. รายได้กบั บุคคลที่มีอิทธิพลในการเลือกใช้บริ การ

𝑥2

p-value

ความหมาย

11.945
49.927
36.086

0.020*
0.000*
0.000*

มีความสัมพันธ์กนั
มีความสัมพันธ์กนั
มีความสัมพันธ์กนั

26.203
36.542
61.354

0.010*
0.000*
0.000*

มีความสัมพันธ์กนั
มีความสัมพันธ์กนั
มีความสัมพันธ์กนั

สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมและแรงจูงใจการมาใช้บริ การด้านเงิ นฝากสงเคราะห์ชีวิต ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่
ลูกค้าให้ความสนใจใช้บริ การ แหล่งการรับรู ้ขอ้ มูลด้านเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต และบุคคลที่มีอิทธิ พลในการเลือกใช้
บริ การด้านเงิ นฝากสงเคราะห์ ชีวิต ที่ แตกต่างกัน มี ความคิ ดเห็ นปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การมี ผลต่อ ของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสันติสุข แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่ มีพฤติ กรรมและแรงจูงใจการมาใช้บริ การด้านเงิ นฝาก
สงเคราะห์ชีวิต ของ ธ.ก.ส. สาขาสันติสุข ด้านผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าให้ความสนใจ แตกต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบว่าด้านที่ผใู ้ ช้บริ การ
มีความคิดเห็นแตกต่างกัน คือ ด้านการบริ หารผลิตภัณฑ์บริ การ ด้านการกาหนดราคางานบริ การ ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาดบริ การ ด้านการบริ หารกระบวนการให้บริ การ ด้านการบริ หารสภาพแวดล้อมบริ การ และด้านการบริ หาร
บุคลากรในส่ วนงานบริ การ
ผูใ้ ช้บริ การที่มีพฤติกรรมและแรงจูงใจการมาใช้บริ การด้านเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตของ ธ.ก.ส. สาขาสันติ
สุ ข ด้านแหล่งการรับรู ้ขอ้ มูลด้านเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปั จจัยส่ วนประสมการตลาด
บริ การ โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบว่าด้านที่ผใู ้ ช้บริ การมีความคิดเห็นแตกต่าง
กัน คือ ด้านการบริ หารผลิตภัณฑ์บริ การ ด้านการกาหนดราคางานบริ การ ด้านการส่ งเสริ มการตลาดบริ การ
ผูใ้ ช้บริ การที่มีพฤติกรรมและแรงจูงใจการมาใช้บริ การด้านเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตของ ธ.ก.ส. สาขาสันติ
สุ ข ด้านบุคคลที่มีอิทธิ พลในการเลือกใช้บริ การ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การ
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบว่าด้านที่ผใู ้ ช้บริ การมีความคิดเห็นแตกต่างกัน คือ ด้านการ
บริ หารผลิตภัณฑ์บริ การ ด้านการกาหนดราคางานบริ การ ด้านการส่ งเสริ มการตลาดบริ การ และด้านการบริ หาร
กระบวนการให้บริ การ ดังแสดงในตารางที่ 3

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

หน้า 952

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔

ตารางที่ 3 ค่าสถิติ One Way ANOVA ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การ และผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าให้ความสนใจ
ผลิตภัณฑ์ ทลี่ ูกค้ าให้ ความสนใจ
1. การบริ หารผลิตภัณฑ์บริ การ
2. การจัดจาหน่ายงานบริ การผ่านช่องทางสาขาของธนาคารและช่องทางสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์
3. การกาหนดราคางานบริ การ
4. การส่ งเสริ มการตลาดบริ การ
5. การบริ หารกระบวนการให้บริ การ
6. การบริ หารสภาพแวดล้อมบริ การ
7. การบริ หารบุคลากรในส่ วนงานบริ การ
รวม
แหล่ งการรับรู้ข้อมูล
1. การบริ หารผลิตภัณฑ์บริ การ
2. การจัดจาหน่ายงานบริ การผ่านช่องทางสาขาของธนาคารและช่องทางสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์
3. การกาหนดราคางานบริ การ
4. การส่ งเสริ มการตลาดบริ การ
5. การบริ หารกระบวนการให้บริ การ
6. การบริ หารสภาพแวดล้อมบริ การ
7. การบริ หารบุคลากรในส่ วนงานบริ การ
รวม
บุคคลที่มีอทิ ธิพลในการเลือกใช้ บริการ
1. การบริ หารผลิตภัณฑ์บริ การ
2. การจัดจาหน่ายงานบริ การผ่านช่องทางสาขาของธนาคารและช่องทางสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์
3. การกาหนดราคางานบริ การ
4. การส่ งเสริ มการตลาดบริ การ
5. การบริ หารกระบวนการให้บริ การ
6. การบริ หารสภาพแวดล้อมบริ การ
7. การบริ หารบุคลากรในส่ วนงานบริ การ
รวม
*มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05

F-Value
2.169
1.064

p-value
0.01*
0.39

ความหมาย
แตกต่าง
ไม่แตกต่าง

2.264
3.554
1.850
3.106
1.907
2.273
F-Value
1.999
1.369

0.01*
0.00*
0.03*
0.00*
0.03*
0.01*
p-value
0.02*
0.20

แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง
ความหมาย
แตกต่าง
ไม่แตกต่าง

3.026
2.425
1.434

0.00*
0.01*
0.14

แตกต่าง
แตกต่าง
ไม่แตกต่าง

2.328
2.425
1.985

0.01
0.01*
0.01*

ไม่แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง

2.491
1.366

0.01*
0.20

แตกต่าง
ไม่แตกต่าง

1.969
3.140
1.831
1.117
1.739
1.950

0.03*
0.00*
0.03*
0.34
0.57
0.01*

แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
แตกต่าง

4.3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างจานวน 40 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 30 - 50 ปี การศึกษาอยูใ่ นระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย – ปริ ญญาตรี และมีอาชีพเกษตรกร ค้าขาย รับจ้างทัว่ ไป และพนักงานราชการ มีสถานภาพทั้ง
สมรสและโสด และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 15,000 – 40,000 บาท และเมื่อได้นาแบบสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยการสรุ ปประเด็นปั ญหา พบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่แนะนาให้มีการปรับปรุ งส่ วนประสมทางการตลาดบริ การใน
ทุกด้าน โดยแนะนาให้ธนาคารปรับปรุ งการบริ การ เอาใจใส่ ลูกค้า มนุษย์สัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ เป็ นอันดับแรก และมี
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ความคิดเห็นด้านอื่นๆ ดังนี้ ด้านการพัฒนาการบริ การฝากเงินสงเคราะห์ชีวิต ควรมีผลิตภัณฑ์ฝากเงินสงเคราะห์ชีวิต
ที่หลากหลายแบบให้เลือก ฝากสั้นแต่ระยะเวลาคุม้ ครองยาว มีการผ่อนชาระทั้งแบบรายเดือนและรายปี ด้านการ
พัฒนาการจัดจาหน่ายงานบริ การผ่านช่องทางสาขาของธนาคารและช่องทางสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ควรมีความหลากหลาย
ผ่านออนไลน์ ด้านการกาหนดราคาการบริ การฝากเงินสงเคราะห์ชีวิต ยังมีความคิดเห็นว่าราคามีความเหมาะสม แต่ก็
ยังมีกลุ่มผูต้ อบแบบสัมภาษณ์บางคนยังมีความคิดเห็นว่าราคาเบี้ยประกันค่อนข้างสู ง ด้านการส่ งเสริ มการตลาดการ
บริ ก ารการฝากเงิ น สงเคราะห์ ชี วิ ต ผูใ้ ช้บ ริ ก ารแนะน าให้มี ก ารประชาสั ม พัน ธ์ ม ากขึ้ น เนื่ อ งจากไม่ เ คยเห็ น การ
ประชาสัมพันธ์หรื อการโฆษณา ด้านกระบวนการให้บริ การของบุคลากรเกี่ยวกับบริ การการฝากเงินสงเคราะห์ชีวิต
ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่แนะนาให้มีการปรับปรุ งในเรื่ องของการบริ การให้มีความรวดเร็ วขึ้น ด้านสภาพแวดล้อมการ
ให้บริ การการฝากเงิ นสงเคราะห์ ชีวิต ควรขยายพื้นที่ สาหรั บจอดรถให้เพียงพอต่อจานวนผูม้ าใช้บริ การ และด้าน
บุคลากรในการให้บริ การ ควรมีจานวนบุคลากรในการบริ การให้เพียงพอต่อลูกค้าที่เข้ามารับบริ การ
5. การอภิปรายผล
จากผลการศึกษา พบว่า ด้านปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ ระดับการศึกษา สถานภาพและรายได้ มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมและแรงจูงใจการมาใช้บริ การด้านเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ของ ธ.ก.ส. สาขาสันติสุข ในด้านผลิตภัณฑ์ที่
ลูกค้าให้ความสนใจใช้บริ การ ด้านแหล่งการรับรู ้ขอ้ มูลด้านเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต และด้านบุคคลที่มีอิทธิ พลในการ
เลือกใช้บริ การ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และส่ วนปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ อายุ และอาชีพมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมและแรงจูงใจการมาใช้บริ การด้านเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ของ ธ.ก.ส. สาขาสันติสุข ในด้านแหล่งการ
รับรู ้ขอ้ มูลด้านเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ด้านบุคคลที่มีอิทธิ พลในการเลือกใช้บริ การ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 สอดคล้องกับงานวิจยั ของอนงนาฎ ศุภกิจวณิ ชกุล และประสพชัย พสุ นนท์ (2559) ที่ศึกษาการเปรี ยบเทียบ
พฤติกรรมการออมกับการบริ หารการเงิ นก่อนเกษียณอายุ กรณี ศึกษาบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ พบว่า อายุ และระดับการศึกษามีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการออม สอดคล้องกับงานวิจยั
ของญานิกา ศรี ทอง (2562) ที่ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการออมในรู ปแบบของสลากออมทรัพย์ ธอส. ของประชากรใน
เขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ต่างกัน ทาให้มีผลพฤติกรรมการออมใน
รู ปแบบของสลากออมทรัพย์ ธอส. แตกต่างกัน
ผูใ้ ช้บริ การที่มีพฤติกรรมและแรงจูงใจการมาใช้บริ การด้านเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ของ ธ.ก.ส.สาขาสันติสุข
ด้านผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าให้ความสนใจใช้บริ การ ด้านแหล่งการรับรู ้ขอ้ มูลด้านเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต และด้านบุคคลที่
มีอิทธิ พลในการเลือกใช้บริ การ ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การ แตกต่างกัน อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจยั ของญานิกา ศรี ทอง (2562) ที่ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการออมใน
รู ปแบบของสลากออมทรัพย์ ธอส. ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้าน
ช่องการจัด จาหน่าย ด้านกระบวนการให้บริ การ ด้านบุคคล ด้านการส่ งเสริ มการขาย มีผลต่อพฤติกรรมการออมใน
รู ปแบบสลากออมทรัพย์ ธอส. ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร ขัดแย้งกับงานวิจยั ของกนกวรรณ มาประจง
(2558) ที่ศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจของลูกค้าในการใช้บริ การเงินฝากสงเคราะห์
ชีวติ และครอบครัวของธนาคารออมสิ น พบว่า พฤติกรรมของลูกค้าในการใช้บริ การที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อปั จจัยส่ วน
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ประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจของลูกค้าในการใช้บริ การเงิ นฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครั วของ
ธนาคารออมสิ นในพื้นที่จงั หวัดบุรีรัมย์ ไม่แตกต่างกัน
6. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
6.1 บทสรุ ป
จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ด้านปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ ระดับการศึกษา สถานภาพและรายได้ มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมและแรงจูงใจการมาใช้บริ การด้านเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ของ ธ.ก.ส. สาขาสันติสุข ใน
ด้านผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าให้ความสนใจใช้บริ การ ด้านแหล่งการรับรู ้ขอ้ มูลด้านเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต และด้านบุคคลที่
มีอิทธิ พลในการเลือกใช้บริ การ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วนปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ อายุ และอาชีพมี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมและแรงจูงใจการมาใช้บริ การด้านเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ของ ธ.ก.ส. สาขาสันติสุข ใน
ด้านแหล่งการรับรู ้ขอ้ มูลด้านเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ด้านบุคคลที่มีอิทธิ พลในการเลือกใช้บริ การ อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้ ผูใ้ ช้บริ การที่มีพฤติกรรมและแรงจูงใจการมาใช้บริ การด้านเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ของ
ธ.ก.ส. สาขาสันติสุข ด้านผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าให้ความสนใจใช้บริ การ ด้านแหล่งการรับรู ้ขอ้ มูลด้านเงินฝากสงเคราะห์
ชีวิต และด้านบุคคลที่มีอิทธิ พลในการเลือกใช้บริ การ ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปั จจัยส่ วนประสมการตลาด
บริ การ แตกต่างกัน อย่างมี นยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผลการวิจยั เชิ งคุณภาพ พบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่
แนะนาให้มีการปรั บปรุ งส่ วนประสมทางการตลาดบริ การในทุกด้าน โดยแนะนาให้ปรั บปรุ งการบริ การเอาใจใส่
ลูกค้า มนุ ษย์สัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ กระบวนการให้บริ การของบุคลากรเกี่ ยวกับบริ การการฝากเงิ นสงเคราะห์ชีวิต
ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่แนะนาให้มีการปรั บปรุ งในเรื่ องของการบริ การให้มีความรวดเร็ วขึ้ น เป็ นอันดับแรก จาก
ผลการวิจยั ทั้งเชิ งปริ มาณและคุ ณภาพสามารถสรุ ปได้ว่าสาเหตุหลักที่ ส่งผลต่อการเลือกใช้บริ การ คื อ ปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดบริ การในด้านการบริ หารบุคลากรในส่ วนงานบริ การ โดยเมื่อพิจารณาพฤติกรรมและแรงจูงใจ
การมาใช้บริ การด้านเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ของ ธ.ก.ส. สาขาสันติสุข ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าให้ความสนใจใช้
บริ การ ด้านแหล่งการรับรู ้ขอ้ มูลด้านเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต และด้านบุคคลที่มีอิทธิ พลในการเลือกใช้บริ การ นั้น
พนักของธนาคารเองก็มีส่วนให้เกิดความพึงพอใจใน ทั้ง 3 ด้าน ด้วยเช่นกัน ซึ่ งหาก ธ.ก.ส. มีการแก้ไขปั ญหาในด้าน
ของการบริ หารบุคลากรในส่ วนงานบริ การ ก็จะทาให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความพึงพอใจและใช้บริ การในการด้านเงินฝาก
สงเคราะห์ชีวิต ของ ธ.ก.ส. สาขาสันติสุขได้
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึ งได้กาหนดแนวทางในการแก้ไขปั ญหา คื อ แนวทางด้านการบริ หารบุ คลากรในส่ วนงาน
บริ การ ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น โดยมีวิธีดาเนิน คือ 1) จัดอบรมพนักงาน ไตรมาสละ 1 ครั้ง 2) จัดประชุมสาขา
เดื อนละ 1 ครั้ ง และ 3) มี โบนัสหรื อของขวัญให้กบั พนักงานกรณี ทายอดขายได้สูงสุ ด เนื่ องจาก พนักงาน
เปรี ยบเสมือนกุญแจสาคัญสู่ คุณภาพบริ การ หลายครั้งที่ลูกค้าตัดสิ นคุณภาพบริ การที่ได้รับจากพนักงาน ดังนั้นการ
ฝึ กอบรมพนักงานเป็ นสิ่ งสาคัญในหลายๆ ด้าน ซึ่ งจะเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางานมากขึ้น จากการศึกษาลูกค้าใน
งานวิจยั นี้ ส่ วนใหญ่แนะนาให้มีการปรั บปรุ งในส่ วนของการบริ การที่ ตวั บุ คลากร ดังนั้นหากพนักงานได้รับการ
ฝึ กอบรม ในเรื่ องเกี่ ยวกับหลักการบริ การที่ ดี เทคนิ คการเปิ ดและปิ ดการขาย เทคนิ คการเจรจาต่อรอง และความรู ้
เกี่ยวกับการบริ การธุรกรรมธนาคารออนไลน์ เป็ นต้น เข้าใจกระบวนการขาย รู ้เทคนิ คการขาย เอาใจใส่ ดูแลลูกค้าเป็ น
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การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔

อย่างดี แม้ลกู ค้าจะไม่รู้จกั ผลิตภัณฑ์มาก่อน แต่หากพนักงานสามารถอธิ บายให้ลูกค้าเข้าใจในผลิตภัณฑ์ เชื่อมัน่ ในตัว
พนักงานได้ ก็จะส่ งผลให้สามารถขายได้ตามเป้ าหมายอย่างแน่นอน
6.2 ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาในครั้งต่อไป
1) ศึกษาถึงปั จจัยต่างๆ เพื่อเป็ นการส่ งผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์
ชีวิต ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2) ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตอย่างต่อเนื่อง
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