การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔

แนวทางการแก้ปัญหาผลการดาเนินงานด้ านรายได้ ค่าบริการและค่ าธรรมเนียมของ ธ.ก.ส.
สาขาแม่ ขะจาน ในสั งกัด สานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงราย
Guidelines for solving the problem of service income and fees of Bank for Agriculture and
Agricultural Cooperatives, Mae Khachan Branch under the Office of the, Bank for Agriculture
and Agricultural Cooperatives Chiang Rai
อารีรัตน์ จันทร์ เปี ย1 และ วรรณรพี บานชื่นวิจิตร2
1

บัณฑิตวิทยาลัย กลุ่มวิชาการเงิน คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย,
Email: namtarn_aj@hotmail.com
2
กลุ่มวิชาการเงิน, คณะบริ หารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, Email: dr.wanrapee@gmail.com

--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาหาปั ญหาและสาเหตุที่ส่งผลกระทบทาให้ผลการดาเนิ นงานด้าน
รายได้ค่าบริ การและค่าธรรมเนี ยมของ ธ.ก.ส. สาขาแม่ขะจาน ไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย เพื่อหาแนวทางการแก้ไข
ปั ญหา กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน ลูกค้าที่สัมภาษณ์ จานวน 20 คน และพนักงาน ธ.ก.ส. สาขาแม่ขะจาน จานวน 14
คน ใช้แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ เป็ นเครื่ องมือ การวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้สถิติเชิ งพรรณนา รวมถึงใช้ผงั
ก้างปลา เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า ผลการดาเนิ นงานด้านรายได้ค่าบริ การและค่าธรรมเนี ยมของ ธ.ก.ส.
สาขาแม่ขะจาน ไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย กลุ่มลูกค้าที่เคยเข้ามาใช้บริ การยังไม่ได้รับความพึงพอใจในการให้บริ การ
ด้านพนักงานให้บริ การมีไม่เพียงพอ ด้านเครื่ องอัตโนมัติมีจานวนที่นอ้ ย และขัดข้องบ่อย ทาให้ผศู ้ ึกษาได้เสนอแนว
ทางเลื อ กในการแก้ไขปั ญ หาโดยได้เลื อ กใช้ 2 แนวทางด้วยกัน คื อ แนวทางการพัฒนาตลาดโดยสาขาจะจัดที ม
พนักงานเดินตลาดลงพื้นที่ เพื่อทาให้สาขาเป็ นที่รู้จกั มากขึ้น รวมถึงมีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดในรู ปแบบต่าง
ๆ เพื่อช่วยให้สาขาขยายฐานลูกค้าให้ได้มากขึ้น ซึ่ งจะส่ งผลให้สาขามีรายได้ค่าธรรมเนี ยมและบริ การมากขึ้น และ
แนวทางการปรับปรุ งพัฒนาการให้บริ การให้มีคุณภาพดีข้ ึน มาใช้ควบคู่กบั แนวทางพัฒนาตลาดเพื่อแก้ไขปั ญหาด้าน
คุณภาพการให้บริ การ โดยปรั บปรุ งคุ ณภาพบริ การ ด้านพนักงานและเครื่ องอัตโนมัติที่ลูกค้ายังไม่ได้รับความพึง
พอใจ ส่ วนด้านอื่น ๆ ก็พฒั นาให้ดียงิ่ ขึ้นมีการรับประกันคุณภาพการให้บริ การ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและ
กลับมาใช้บริ การอีก
คาสาคัญ: รายได้ค่ าบริ การและค่ าธรรมเนี ย ม, กิ จกรรมส่ งเสริ มการตลาด, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
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This study aimed to explore problems and causes having an effect on operation of the Bank for
Agriculture and Agricultural Cooperatives, Maekhachan branch for finding problems solving guidelines. It is on the
basis of incomes earned from service charge and fees which did not meet the goal as set. A set of questionnaires
and an interview schedule were used for data collection administered with a sample group of 400 clienteles of the
bank and 20 interviewed clients and Questionnaire and interview were Used for data collection conducted with 14
administrators. Obtained data were analyzed by using descriptive statistics. Besides, fishbone diagram was also
used for data analysis. Findings showed that causes of the problems were as follows: 1) the clienteles were not
satisfied with services of the bank; 2) the bank had few personnel which were not enough; 3) there were few
automatic teller machines and it was often out of order; and 4) incomes earned from service charge and fees did not
meet the goal. The following use were guidelines for problem solving: 1) Market development by target area visit
of market personnel of the banks. This included various forms of market promotion activities to attract more
clienteles which would result in increased service charge and fees. 2) Improvement of quality services focusing on
personnel and automatic teller machines of the bank to impress clienteles.
Keywords: Service charge and fees, Market promotion activities, Bank for Agriculture and Agricultural
Cooperatives
1. บทนา
ในสถานการณ์ปัจจุบนั การแข่งขันของธุ รกิจธนาคาร มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ที่สาคัญคือ การเข้ามาแทนที่
ของ การนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในธุ รกิจการเงิ น เช่น การโอนเงิ น ด้วย แอพพลิเคชัน่ ของแต่ละธนาคาร ด้วย
วิธีการออนไลน์ เป็ นการเปลี่ ยนแปลงวิธีการดาเนิ นชี วิต เนื่ องด้ วยเทคโนโลยีที่เปลี่ ยนแปลงไป โดยเฉพาะการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทางการเงิ น และการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ที่มีการยอมรั บเทคโนโลยี
เพิ่ ม ขึ้ น ทั้งนี้ เป็ นเพราะ ความสะดวก รวดเร็ ว อี กทั้ง นโยบายของรั ฐบาล ที่ ส่ งเสริ ม ให้มี ก ารโอนเงิ น แบบฟรี
ค่าธรรมเนี ยม ด้วยบริ การ พร้ อมเพย์ และแต่ละธนาคารก็มีการแข่งขันในด้านการลดค่าธรรมเนี ยม บางรายการลง
เพื่อจูงใจให้ลูกค้าใหม่มาใช้บริ การ และยังต้องรักษาลูกค้าเดิมของธนาคารไว้ อีกทั้ง ปั จจุบนั ประเทศไทยกาลังก้าว
เข้าสู่ ยุค 4.0 ซึ่ งจะทาให้การบริ การด้านการเงิน เข้าสู่ ยคุ สังคมไร้เงินสดอย่างเต็มรู ปแบบในอนาคตข้างหน้า
การเปลี่ ย นแปลงทางด้า นเทคโนโลยี ท างการเงิ น ที่ ส นับ สนุ น การรั บ ช าระด้ว ยระบบออนไลน์ และ
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่ เลื อกใช้บริ การทางการเงิ น แบบออนไลน์ เพิ่มมากขึ้นในปั จจุ บนั นั้น เป็ นปั จจัยสาคัญที่
ส่ งผลกระทบ ต่ อ ผลการดาเนิ นงานด้า นรายได้ค่ า บริ การและค่ าธรรมเนี ย มของ ธ.ก.ส. สาขาแม่ ข ะจาน ต่ ากว่า
เป้ าหมายที่ได้รับ เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคได้รับความสะดวก รวดเร็ ว ประหยัดค่าใช้จ่าย ดังนั้น จึงต้องการศึกษาหาสาเหตุ
ที่แท้จริ งของปั ญหาดังกล่าว และหาแนวทางในการในการแก้ไขปั ญหา เพื่อเพิ่มรายได้ค่าบริ การและค่าธรรมเนี ยม
ให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย ซึ่ งจะทาให้ผลการดาเนินงานของสาขา มีผลการดาเนินงานที่ดีข้ ึน ซึ่ งในปี บัญชี 2562 ณ วันที่
31 มี นาคม 2563 ผลการดาเนิ นงานด้านรายได้ค่าบริ การและค่าธรรมเนี ยมของ ธ.ก.ส. สาขาแม่ขะจาน ซึ่ งได้รับ
เป้ าหมาย 2.08 ล้านบาท แต่สามารถทาได้เพียง 1.84 ล้านบาท ซึ่ งน้อยกว่าเป้ าหมาย 0.24 ล้านบาท ทาให้สาขาพลาด
โอกาสที่ จะได้รับคะแนนเต็มจากการประเมิ น ของสานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดเชี ยงราย มี ผลต่อการจัดอันดับภายใน
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จังหวัด ทาให้การบริ หารสาขาแม่ขะจาน ในภาพรวม ยังทาได้ไม่เพียงพอ ซึ่ งการศึกษาสาเหตุ และแนวทางการแก้ไข
ของปั ญหานี้ จะช่วยเพิ่มผลการดาเนินงานด้านรายได้ค่าบริ การและค่าธรรมเนียม ให้ได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นได้
ตารางที่ 1 แสดงรายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การในแต่ละปี
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการใน
แต่ ละปี
ปี พ.ศ. 2559
ปี พ.ศ. 2560
ปี พ.ศ. 2561
ปี พ.ศ. 2562
ปี พ.ศ. 2563

รายได้ / ปี (ล้ านบาท)
รายได้
2.31
1.55
1.44
1.84
1.33

เป้ าหมาย
2.04
2.11
2.11
2.08
1.86
ที่มา : สานักบริ หารจัดการหนี้ (สบจ.) กลุ่มงานวิเคราะห์ขอ้ มูล

2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาหาปั ญ หาและสาเหตุ ที่ ส่ ง ผลกระทบท าให้ ผ ลการด าเนิ น งานด้า นรายได้ค่ า บริ ก ารและ
ค่าธรรมเนียมของ ธ.ก.ส. สาขาแม่ขะจาน ไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย
2. เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปั ญหา และแนวทางในการเพิ่มรายได้ค่าบริ การและค่าธรรมเนี ยมของ ธ.ก.ส.
สาขาแม่ขะจาน ให้เป็ นไปตามเป้ าหมายที่ได้รับระบุวตั ถุประสงค์หลักของการทางานวิจยั เรื่ องนี้
3. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
การวิเคราะห์ ปัจจัยทางธุรกิจ (SWOT Analysis) และความเสี่ ยง
SWOT Analysis เป็ นเครื่ องมือสาหรับการวางแผนกลยุทธ์เบื้องต้น เพื่อใช้วิเคราะห์สถานการณ์ขององค์กร
และกระบวนการทางานของธุ รกิจในปั จจุบนั รวมทั้งสร้างโอกาสทางธุ รกิจใหม่ๆ ในอนาคต ผ่านการวิเคราะห์ปัจจัย
4 ประการ ได้แก่ Strength (จุดแข็ง), Weakness (จุดอ่อน), Opportunities (โอกาส) และ Threats (ความเสี่ ยง) สาหรับ
พัฒนาความสามารถในการแข่งขันเพื่อหาข้อได้เปรี ยบในตลาด ไม่วา่ จะเป็ นการปิ ดจุดอ่อน การลงทุนเพื่อส่ งเสริ มจุด
แข็ง ไปจนถึงการหยุดลงทุน (พิชยั ยุทธ์ วงศ์สุกฤติ, 2562)
Tows Matrix Analysis
TOWS Matrix เป็ นเครื่ องมือในการวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบ เพื่อเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมให้บรรลุเป้ าหมาย
และวัตถุประสงค์โดยรวมของบริ ษทั เช่ น ยอดขายที่ สูงขึ้ น ผลกาไรที่ เพิ่มขึ้ น และมูลค่าแบรนด์ที่เพิ่มขึ้ น TOWS
Matrix มาจากพื้นฐานของ SWOT Analysis ที่ใช้สาหรับการตรวจสอบ วิเคราะห์ ธุ รกิจของคุณ ซึ่ งเป็ นขั้นตอนแรก
ของการทาธุ รกิจต่าง ๆ ส่ วน TOWS Matrix ก็เป็ นกระบวนการวางแผนธุ รกิจในลาดับต่อไป (พิชยั ยุทธ์ วงศ์สุกฤติ,
2562)
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ทฤษฎีก้างปลา
หรื อเรี ยกเป็ นทางการว่า แผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram)แผนผังสาเหตุและผลเป็ น
แผนผังที่ แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปั ญหา (Problem) กับสาเหตุท้ งั หมดที่เป็ นไปได้ที่อาจก่อให้เกิดปั ญหานั้น
(Possible Cause) เราอาจคุน้ เคยกับแผนผังสาเหตุและผล ในชื่อของ "ผังก้างปลา (Fish Bone Diagram)" เนื่องจาก
หน้าตาแผนภูมิ มีลกั ษณะคล้ายปลาที่ เหลื อ แต่ กา้ ง หรื อหลายๆ คนอาจรู ้ จักในชื่ อของแผนผังอิ ชิกาว่า (Ishikawa
Diagram) ซึ่ งได้รับการพัฒนาครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1943 โดย ศาสตราจารย์คาโอรุ อิชิกาว่า แห่ งมหาวิทยาลัยโตเกียว
(วันรัตน์ จันทกิจ, 2556)
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
สนัน่ ธรรมขันธา (2562) ได้ศึกษากลยุทธ์การแก้ไขปั ญหารั บขึ้นทะเบียนลูกค้าใหม่เกษตรกรมีแนวโน้ม
ลดลง : กรณี ศึกษา ธ.ก.ส. สาขาพาน ในสังกัดสานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดเชียงราย มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาปั ญหาการ
รับขึ้นทะเบียนลูกค้าใหม่เกษตรกรลดลง ในเขตพื้นที่บริ การของ ธ.ก.ส. สาขาพาน ในสังกัด สานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด
เชียงราย และเพื่อหาแนวทางการรับขึ้นทะเบียนลูกค้าเกษตรกรรายใหม่เพิ่มขึ้น ในเขตพื้นที่บริ การของ ธ.ก.ส. สาขา
พาน ในสังกัด สานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดเชี ยงราย ผลการศึกษาพบว่า ปั ญหาการรับขึ้นทะเบียนลูกค้าใหม่เกษตรกร
ลดลง เป็ นทิศทางเดียวกันกับการเติบโตด้านสิ นเชื่ อมีการเติบโตลดลง จากการระดมสมอง พนักงาน ธ.ก.ส. เพื่อหา
สาเหตุ ปั ญ หาการรั บ ขึ้ นทะเบี ย นลูกค้าใหม่ เกษตรกรของสาขาลดลง พบว่าสาเหตุ ข องปั ญ หาที่ ท าให้การรั บ ขึ้ น
ทะเบียนลูกค้าใหม่ลดลง เกิดจาก 3 สาเหตุ ได้แก่ 1. ด้านบุคลากร 2. กระบวนการทางาน 3. ด้านผลิตภัณฑ์/วัตถุดิบ
ภัทตราภรณ์ ยิ่งยอด (2561) ได้ศึกษาปั ญหารายได้ค่าธรรมเนี ยมและบริ การไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายของ
ธนาคารออมสิ นเขตน่าน จังหวัดน่าน มีวตั ถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อรายได้ค่าธรรมเนี ยมและบริ การไม่
เป็ นไปตามเป้ าหมายของธนาคารออมสิ น เขตน่ า นจัง หวัด น่ า น 2. เพื่ อ ศึ ก ษาที่ ม าของปั ญ หาที่ ส่ ง ผลต่ อ รายได้
ค่าธรรมเนี ยมและบริ การไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายของธนาคารออมสิ นเขตน่ านจังหวัดน่ าน และ 3. เพื่อศึ กษาแนว
ทางการแก้ไขปั ญหาอุปสรรคและการปรั บปรุ งการทางานให้เป็ นไปตามเป้ าหมายที่ กาหนดไว้ผลการศึ กษาพบว่า
ปั ญหารายได้ค่าธรรมเนี ยมและบริ การของธนาคารลดลงโดยเกิดจากสาเหตุของพนักงานมีการปฏิบตั ิงานไม่เป็ นไป
ตามขั้นตอนที่ ธนาคารกาหนดไว้ซ่ ึ งผูว้ ิจัยได้ศึ กษาแนวทางแก้ไขปั ญ หาจากแนวทางเลื อกที่ 1 ให้พนักงานมี การ
ปฏิบตั ิงานตามขั้นตอนที่ธนาคารกาหนดในการบริ การลูกค้าเพื่อให้ลกู ค้าเกิดความประทับใจและสามารถมาใช้บริ การ
ใหม่ ใ นอนาคตแผนปฏิ บ ัติ ง านของธนาคารโดยมี ก ารประเมิ น การปฏิ บ ัติ ง านของพนัก งานทุ ก เดื อ นและมี ก าร
ประเมินผลการให้ความรู้รายละเอียดการบริ การของลูกค้าทุกสัปดาห์
วราริ น ทร์ มุ่ ง นคร (2561) ได้ศึ ก ษาแนวทางแก้ไ ขปั ญ หาผลการด าเนิ น งานด้า นรายได้ค่ า บริ ก ารและ
ค่าธรรมเนี ยมของธนาคารไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสาเหตุของปั ญหาและอุปสรรคที่ส่งผล
กระทบทาให้ผลการดาเนินงานด้านรายได้ค่าบริ การและค่าธรรมเนี ยมของธนาคารไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายและเพื่อหา
แนวทางในการแก้ไขปั ญหาและเครื่ องมือที่เหมาะสมกับการดาเนิ นธุ รกิจของธนาคาร จากผลการศึกษาพบว่าปั จจัยที่
ส่ งผลกระทบทาให้รายได้ค่าบริ การและค่าธรรมเนี ยมของธนาคารมีแนวโน้มลดลงประกอบด้วยการกาหนดเป้ าหมาย
ของธนาคารที่ขาดการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึกและขาดเครื่ องมือสนับสนุ นในการปฏิบตั ิงานพฤติกรรมการใช้บริ การ
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ทางการเงินของผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไปโดยนิยมใช้บริ การผ่านช่องทางออนไลน์และการพัฒนาด้านเทคโนโลยีทาง
การเงินของธนาคารที่ล่าช้ากว่าคู่แข่งขันรายอื่นภายในอุตสาหกรรมการเงิน
ธี ระวัฒน์ ขวัญพงษ์ดี (2561) ได้ศึกษาแนวทางการแก้ปัญหารายได้จากค่าธรรมเนี ยมจากการขายกองทุนของ
ธนาคารออมสิ นไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายที่ ธนาคารกาหนด มี วตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปั ญหาและแนวทางการแก้ไข
ปั ญหารายได้ค่าธรรมเนี ยมของกองทุนไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย ผลการวิจยั พบว่า สาเหตุของปั ญหาคือ 1. ปั ญหาด้าน
การกาหนดเป้ าหมายของรายได้ค่าธรรมเนี ยม 2. ปั ญหาด้านรายได้ค่าธรรมเนี ยม 3. ปั ญหาด้านยอดขายกองทุนที่
ธนาคารออมสิ น 4. ปั ญหาด้านการบริ หารจัดการ และ 5. ปั ญหาด้านกลยุทธ์การขายกองทุน และกาหนดแนวทางการ
แก้ปัญหาที่เหมาะสม คือ การแก้ไขปั ญหาด้านกลยุทธ์การขายกองทุนสามารถทาให้มีกลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์การ
เติบโต กลยุทธ์ระดับธุ รกิจ กลยุทธ์ดา้ นต้นทุนและกลยุทธ์ระดับหน้าที่ มุ่งเน้นกลยุทธ์ผสมผสานกันระหว่างกลยุทธ์
การบริ หารลูกค้าสัมพันธ์กบั กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดบริ การที่เหมาะสม
3. การดาเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
3.1.1 ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งกลุ่มประชากรออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่
3.1.1.1 พนักงาน ธ.ก.ส. สาขาแม่ขะจาน ได้แก่ พนักงานการเงิน 4-7 พนักงานพัฒนาธุ รกิจ 4-7
พนักงานธุรการ 4-7 ผูช้ ่วยพนักงานธุรการ รวม 14 คน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ โดยใช้
แผนผังก้างปลา
3.1.1.2 ลูกค้าเงินฝาก ธ.ก.ส. สาขาแม่ขะจาน จานวน 3,389 ราย
3.1.2 กลุ่มตัวอย่ าง
การเลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ใ นการเก็ บ แบบสอบถามครั้ งนี้ ได้แ ก่ ลู ก ค้า เงิ น ฝาก ธ.ก.ส.
สาขาแม่ขะจาน เกณฑ์ในการสุ่ มตัวอย่าง ใช้วิธีคานวณโดยใช้สูตร W.G Cochran (1953) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
ที่ความคลาดเคลื่อน 5% ดังนี้
สูตร n =

P(1-P)Z2
D2
n แทน จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการ
p แทน สัดส่ วนของประชากรที่ผวู ้ จิ ยั ต้องการ (0.5)
z แทน ความมัน่ ใจที่ผวู ้ จิ ยั กาหนดไว้ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
z ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 มีค่าเท่ากับ 1.96 (มัน่ ใจ 95%)
d แทน สัดส่ วนของความ คลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ (0.05)
แทนค่าในสู ตร
n = 0.5 (1-0.5)(1.96)2
(0.05) 2
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n = 0.25(3.8416)
0.0025
n = 0.9604
0.0025
n = 384.16
n = 385
ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งเก็บข้อมูลคือ 385 คน แต่ผศู ้ ึกษาจะทาการเก็บข้อมูลจานวน 400 คน เพื่อความ
สะดวกในการวิเคราะห์ผล แล้วจึงทาการสุ่ มตัวอย่างแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) และทาการแจก
แบบสอบถามให้กบั ลูกค้าเงินฝาก ธ.ก.ส. สาขาแม่ขะจาน
การเลื อกกลุ่ ม ตัวอย่างที่ ใช้ในการสั มภาษณ์ ครั้ งนี้ ได้แ ก่ การเลื อ กแบบเจาะจง โดยกาหนดเป็ นเกณฑ์/
คุ ณสมบัติว่าเป็ นผูท้ ี่ มีประสบการณ์ มี ความรู ้ ความเข้าใจและสามารถให้ขอ้ มูลได้ลึกซึ้ งดี ที่สุด จานวนลูกค้าที่ จะ
สัมภาษณ์ มีจานวน 20 คน
3.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
การวิจยั ในครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณและเชิ งคุ ณภาพ โดยใช้แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ เป็ น
เครื่ องมือใช้ในการรวบรวมข้อมูลของการวิจยั ในครั้งนี้ ซึ่ งมีดงั นี้
1. แบบสอบถาม ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน โดย
ลักษณะคาถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับข้อมูลการเข้ารับบริ การธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาแม่ขะจาน จังหวัดเชียงราย จานวน 4
ข้อ โดยลักษณะของข้อคาถามเป็ นแบบเลือกตอบ
ตอนที่ 3 ค าถามเกี่ ย วกับ ข้อ มู ลเกี่ ย วกับ พฤติ กรรมของลูกค้าที่ ม าใช้บ ริ การกับ ธ.ก.ส. สาขาแม่ ข ะจาน
จังหวัดเชียงราย จานวน 6 ข้อ โดยลักษณะของข้อคาถามเป็ นแบบเลือกตอบ
ตอนที่ 4 คาถามเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริ การของ ธ.ก.ส. สาขาแม่ขะจาน
จานวน 18 ข้อ โดยลักษณะของข้อคาถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า
2. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก หัวหน้าและเจ้าหน้าที่ โดยแบ่งแบบสัมภาษณ์ ออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป จานวน 5 ข้อ
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การของ ธ.ก.ส. สาขาแม่ขะจาน
ส่ วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
3. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ลูกค้า โดยแบ่งแบบสัมภาษณ์ ออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป จานวน 4 ข้อ
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การของ ธ.ก.ส. สาขาแม่ขะจาน
ส่ วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
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3.3 วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็ นสถิติพ้ืนฐานที่ใช้บรรยายข้อมูลทัว่ ไป ดังนั้นผูว้ ิจยั
ใช้สถิติการแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้ อยละ (Percentage) และบรรยายเกี่ ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบ
แบบสอบถามและแบบสั ม ภาษณ์ การวิเคราะห์ ปั จ จัย ที่ ส่ งผลต่ อ รายได้ค่ า ธรรมเนี ย มและบริ การไม่ เป็ นไปตาม
เป้ าหมายของ ธ.ก.ส. ความพึงพอใจที่ มีต่อการบริ การลูกค้าและปั ญหาและอุปสรรคของรายได้ค่าธรรมเนี ยมและ
บริ การไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายกาหนดของ ธ.ก.ส. สาขาแม่ขะจาน ตามความคิดเห็นของผูบ้ ริ การและกลุ่มลูกค้าที่มา
ใช้บริ การ ธ.ก.ส. ผูว้ ิจยั ใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติเชิงอนุมาน
(Inferential Statistics) ที่ ใช้วิเคราะห์ความแตกต่างของการทดสอบสมมติฐาน ผูว้ ิจยั ใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอย
พหุ คูณ (Regression Analysis) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่ งส่ งผลต่อปั จจัยต่าง ๆ ของรายได้ค่าธรรมเนี ยมและ
บริ การของ ธ.ก.ส. สาขาแม่ขะจาน รวมถึงใช้ผงั ก้างปลา เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
4. ผลการวิจัย
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างจานวน 400 ตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 56.00 มีอายุ
ระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 32.00 มี ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี มากที่ สุดคิดเป็ นร้ อยละ 54.50 ส่ วน
ใหญ่ประกอบอาชี พเกษตรกร คิดเป็ นร้อยละ 38.50 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 10,001-20,000 บาทมากที่สุด คิด
เป็ นร้อยละ 36.00
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลการเข้ ารับบริการของธนาคารธ.ก.ส. สาขาแม่ ขะจาน ในสั งกัด สานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงราย
จากผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เคยใช้บริ การของธนาคารธ.ก.ส. สาขา แม่ขะจาน ในสังกัด
สานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงรายคิดเป็ นร้อยละ 90.50 ซึ่ งใช้บริ การกับธนาคารออมสิ น มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 41.47
โดยปัจจัยที่ใช้ในการตัดสิ นใจในการเข้าใช้บริ การธนาคารส่ วนใหญ่ คือทาเลที่ต้ งั ใกล้สถานที่พกั อาศัย คิดเป็ นร้อยละ
32.63
ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมลูกค้ าทีเ่ ข้ ามาใช้ บริการกับธ.ก.ส. สาขาแม่ ขะจาน ในสั งกัด สานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด
เชียงราย
จากผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ที่มาใช้บริ การกับธ.ก.ส. สาขาแม่ขะจาน ใน
สังกัด สานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงราย ใช้บริ การด้านเงินฝากมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 43.13 ซึ่ งส่ วนใหญ่จะเข้ามาใช้
บริ การน้อยกว่า 3 ครั้ งต่อเดื อน คิ ดเป็ นร้ อยละ 59.04 และไม่สามารถระบุ ช่วงเวลารวมถึ งวันที่ เข้ามาใช้บริ การกับ
ธนาคารได้คิดเป็ นร้อยละ 43.65 สาหรับช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างเข้ามาใช้บริ การมากที่สุดคือ ไม่แน่นอน คิดเป็ นร้อยละ
39.50 และเหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างเข้ามาใช้บริ การกับธ.ก.ส. สาขาแม่ขะจาน ในสังกัด สานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงราย
คือ ทาเลที่ต้ งั ใกล้สถานที่พกั อาศัย คิดเป็ นร้อยละ 37.02
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ส่ วนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้ าในการเข้ ามาใช้ บริ การกับธ.ก.ส. สาขาแม่ ขะจาน ในสั งกัด สานักงาน
ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงราย
จากผลการศึกษาพบว่าความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างในการใช้บริ การกับธ.ก.ส. สาขาแม่ขะจาน ในสังกัด
สานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงราย สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ความพึงพอใจด้านพนักงาน พบว่าโดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากโดยหัวข้อพนักงานแต่งกาย
สะอาดสุ ภาพและเรี ยบร้ อยมี ค่าเฉลี่ยมากที่ สุดเท่ากับ 4.17 ส่ วนหัวข้อพนักงานมีจานวนเพียงพอในการให้บริ การมี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 3.40
ความพึงพอใจด้านอาคารสถานที่ ให้บริ การ พบว่าโดยภาพรวมมี ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากโดยหัว
ข้อความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของสถานที่ให้บริ การมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.14 ส่ วนหัวข้อสถานที่จอดรถสาหรับ
ลูกค้าที่เพียงพอมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 3.67
ความพึงพอใจด้านเครื่ องอัตโนมัติ พบว่าโดยภาพรวมมี ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากโดยหัวข้อความ
รวดเร็ วและถูกต้องในการทารายการของเครื่ องอัตโนมัติมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 3.67 ส่ วนหัวข้อจานวนเครื่ องฝากถอนเงินอัตโนมัติและเครื่ องปรับสมุดมีเพียงพอมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 3.39
ความพึงพอใจด้านการให้บริ การโดยรวม พบว่าโดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากโดยหัวข้อการ
ให้บ ริ การที่ ถูกต้อ งและครบถ้วนมี ค่ าเฉลี่ ย มากที่ สุ ดเท่ ากับ 3.98 ส่ วนหัวข้อ การให้บริ การที่ ร วดเร็ วทันต่ อ ความ
ต้องการของลูกค้ามีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 3.52
จากการสั มภาษณ์ เชิ งลึกผู้บริ หารภายในส่ วนงาน พบว่า ผูบ้ ริ หารให้ความเห็นที่ตรงกันว่า พนักงานมีภาระ
งานที่มากเกินไปทาให้ขาดความกระตือรื อร้นในการแนะนาผลิตภัณฑ์ของธนาคาร ที่ก่อให้เกิดรายได้ค่าธรรมเนี ยม
และบริ การ ด้วยปริ มาณลูกค้าที่ พนักงานต้องเร่ งบริ การให้รวดเร็ ว ถูกต้อง จึ งทาให้ไม่สามารถใช้เวลาที่ จะแนะนา
ผลิตภัณฑ์ของธนาคารได้ และด้วยกระบวนการทางานที่ซบั ซ้อนมากเกินไปในการให้สินเชื่อของธนาคาร จึงทาให้ไม่
สามารถสร้างรายได้จากค่าธรรมเนียมสิ นเชื่อได้
การวิเคราะห์ แผนผังก้างปลา (Cause and Effect Diagram)
จากแบบสอบถามและผลการสั มภาษณ์ ผูบ้ ริ หารเชิ งลึ ก พบว่าสาเหตุ ที่ท าให้ธ นาคารมี แนวโน้ม รายได้
ค่าธรรมเนียมและบริ การลดลง โดยการวิเคราะห์แผนผังก้างปลา พบสาเหตุดงั นี้
สาเหตุหลัก
1. ผูใ้ ช้บริ การธนาคารส่ วนใหญ่ใช้บริ การสาขาของธนาคารโดยเฉลี่ยน้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน
2. ด้านความเชื่ อมัน่ ความน่ าเชื่ อถือของธนาคารมีความเชื่อถือน้อยและได้คะแนนจากแบบสอบถามน้อย
ที่สุดเมื่อเทียบกับด้านอื่น ๆ
3. สิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆระหว่างการรอรับบริ การมีนอ้ ยไม่เพียงพอและความสะดวกในการติดต่อทา
ธุรกรรมที่สาขาของธนาคาร
4. สาขาธนาคารมีจานวนไม่เพียงพอ
สาเหตุย่อย
1. ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่ใช้บริ การธุรกรรมการเงินออนไลน์
2. ไม่สะดวกเรื่ องการเดินทางมาติดต่อสาขาโดยเฉพาะสาขาต่างจังหวัดมีสาขาน้อยมาก
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จานวนครั้งการใช้ บริการสาขาน้ อย

สาขาของธนาคารมีน้อย

ใช้บริ การออนไลน์มากขึ้น

ไม่สะดวกเรื่ องการเดินทาง
ค่าธรรมเนี ยมและบริ การลดลง

ความเชื่อมั่นน้ อย

สิ่ งอานวยความสะดวกไม่ เพียงพอ
รู ปที่ 1 แผนผังก้างปลาแสดงปั ญหาของธนาคาร

จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามนั้น การที่ ธ.ก.ส. สาขา แม่ขะจาน ใน
สังกัด สานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงราย ยังมีรายได้จากค่าธรรมเนี ยมน้อยนั้น เนื่ องมาจากลูกค้าส่ วนใหญ่ที่เคยเข้ามา
ใช้บริ การกับสาขาก็ไม่ค่อยพึงพอใจกับการให้บริ การในบางด้าน เช่น ด้านพนักงานที่มีพนักงานให้บริ การน้อย หรื อ
ด้านเครื่ องอัตโนมัติที่มีจานวนเครื่ องที่ให้บริ การน้อยและขัดข้องบ่อย ซึ่ งสาเหตุเหล่านี้ ทาให้เกิดผลเสี ยต่อภาพลักษณ์
ของธนาคารและสาขาได้ทาให้สาขามีรายได้ค่าธรรมเนี ยมต่า ดังนั้นสาขาจึ งควรต้องมีการปรับปรุ งและพัฒนา เพื่อ
ดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริ การกับสาขาให้มากขึ้น โดยผูศ้ ึกษาได้เสนอแนวทางการแก้ไขปั ญหาดังนี้
แนวทางเลือกที่ 1 แนวทางการพัฒนาตลาด
จากผลการศึกษาทีไ่ ด้ จากการสารวจกลุ่มตัวอย่ างพบว่ า ธ.ก.ส. สาขาแม่ขะจาน ในสังกัด สานักงาน ธ.ก.ส.
จังหวัดเชียงราย ต้องมีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดในรู ปแบบต่าง ๆ เช่นเปิ ดบัญชีพร้อมทาบัตร ATM หรื อ บัตร
Debit สมัครใช้บริ การแจ้งเตือน SMS Alert สมัคร Application ธ.ก.ส. A-mobile เชิญชวนลูกค้าลงทะเบียนพร้อมเพย์
รวมถึงการซื้ อผลิตภัณฑ์สงเคราะห์ชีวิต ของ ธ.ก.ส. ซึ่ งได้แก่ ธ.ก.ส.มอบรัก 1/1 ธ.ก.ส.เพิ่มรัก 12/10 ธ.ก.ส.ทวีรัก 99
และธ.ก.ส. รั กคุ ณ เป็ นต้น นอกจากนี้ ธ.ก.ส.สาขาแม่ ขะจาน สามารถเชิ ญชวนผูป้ ระกอบการรายย่อย เปิ ดบัญชี
E-wallet พร้อมสมัคร Application น้องหอมจัง เพื่อใช้รับชาระค่าสิ นค้าและบริ การผ่าน QR Code และที่สาคัญต้องจัด
พนักงานเดินตลาดลงพื้นที่ให้มากขึ้น เพื่อให้สาขาเป็ นที่รู้จกั อีกทั้งทาให้ลูกค้าได้ทราบถึงผลิตภัณฑ์และบริ การทาง
การเงินของธนาคารด้วย ควรมีการกาหนดความรับผิดชอบเป้ าหมายรายได้จากผลิตภัณฑ์และบริ การของธนาคารที่
ขายให้กบั กลุ่มลูกค้าแก่พนักงาน เพื่อเป็ นการกระตุน้ ให้พนักงานขายผลิตภัณฑ์และบริ การได้มากขึ้น ก็จะส่ งผลให้
สาขามีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วย
แนวทางเลือกที่ 2 แนวทางการปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพการให้บริ การ
จากผลการศึกษาที่ได้จากการสารวจกลุ่มตัวอย่างลูกค้าทาให้ทราบถึงความพึงพอใจของลูกค้าในการเข้ามา
ใช้บริ การที่ ธ.ก.ส. สาขาแม่ขะจาน ในสังกัด สานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเชี ยงราย ว่าลูกค้ามี ความพึงพอใจหรื อไม่พึง
พอใจในด้านใดบ้าง ซึ่ งจากผลการศึกษาที่ได้พบว่าลูกค้ารู ้สึกไม่ค่อยพึงพอใจในด้านพนักงานที่มีจานวนพนักงานที่
ให้บริ การน้อยเกินไป และด้านเครื่ องอัตโนมัติที่ให้บริ การแก่ลูกค้ามีนอ้ ยเกินไป อีกทั้งยังขัดข้องบ่อยแนวทางเลือกนี้
จะเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งคุณภาพการให้บริ การให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสู งสุ ดในการเข้ามาใช้
บริ การที่สาขา
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แนวทางเลือกที่ 3 แนวทางการปรั บปรุ งด้ านรายได้ ควรให้ความสาคัญกับรายได้ค่าธรรมเนี ยมและบริ การ
ของธนาคารและกาหนดดัชนี วดั ผลสาเร็ จ (KPI) อย่างชัดเจนซึ่ งทาให้ทราบถึงข้อดี คือเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานเป็ นระบบ
สามารถประเมินการทางานจากรายได้ที่ได้รับในแต่ละปี เพื่อเปรี ยบเทียบเป้ าหมายได้ขอ้ เสี ยคือรายได้ที่ได้จะมีเฉพาะ
รายได้และค่าธรรมเนี ยมในการใช้บริ การของลูกค้าที่มาใช้บริ การ ธ.ก.ส. สาขาแม่ขะจาน ในสังกัด สานักงาน ธ.ก.ส.
จังหวัดเชียงราย เท่านั้น ซึ่ งรายได้น้ นั จะมีการใช้บริ การในส่ วนเฉพาะที่จึงทาให้รายได้อาจจะไม่ตรงตามเป้ าหมายได้
ดังนั้น ธ.ก.ส. สาขาแม่ขะจาน ในสังกัด สานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงราย เลือกแนวทางหลักขององค์กร
คือ แนวทางเลือกที่ 1 แนวทางการพัฒนาตลาดในการจัดทีมพนักงานเดินตลาดลงพื้นที่ เพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์ทา
ให้สาขาเป็ นที่รู้จกั มากขึ้น รวมถึงการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดในรู ปแบบ ต่าง ๆ เพื่อเป็ นการกระตุน้ ให้ลูกค้าเข้า
มาใช้บริ การมากขึ้น อีกทั้งยังทาให้สาขามีรายได้จากการขยายฐานลูกค้าให้กว้างขวางมากขึ้นด้วย และแนวเลือกที่ 2
แนวทางการปรั บ ปรุ ง และพัฒ นาคุ ณ ภาพการให้บ ริ ก ารควบคู่ ไ ปกับ แนวทางเลื อ กที่ 1 เนื่ อ งจากธนาคารได้ใ ห้
ความสาคัญ ในการให้บ ริ การที่ มี คุ ณภาพเป็ นมาตรฐานเดี ย วกัน เพื่ อ สร้ างความประทับ ใจให้กบั ลูกค้าและสร้ าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั ธนาคาร โดยสาขาจะต้องมีการปรับปรุ งคุณภาพการให้บริ การ ในด้านที่ ลูกค้ายังไม่ค่อยได้รับ
ความพึงพอใจ เช่น ด้านพนักงานจะต้องมีการจัดให้มีพนักงานมากขึ้น ในช่วงที่มีลูกค้าเข้ามาใช้บริ การมากหรื อด้าน
เครื่ องอัตโนมัติที่จะต้องมีการปรับปรุ งระบบการทางานให้ดียงิ่ ขึ้น ลดการขัดข้องของเครื่ อง เป็ นต้น สิ่ งเหล่านี้ สาขา
จะต้องให้ความสาคัญเป็ นอย่างมาก การให้บริ การที่มีคุณภาพจะทาให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริ การกับสาขาอย่างยัง่ ยืน และ
เมื่อลูกค้าได้รับความพึงพอใจในการเข้ารับบริ การ ก็จะทาให้สาขาสามารถนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การทางการเงิน
อื่น ๆ ได้ง่ายขึ้น ส่ งผลให้สาขาก็จะได้รับรายได้จากค่าธรรมเนียมและค่าบริ การมากขึ้นด้วย
5. การอภิปรายผล
จากการศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาผลการดาเนิ นงานด้านรายได้ค่าบริ การและค่าธรรมเนี ยมของ ธ.ก.ส.
สาขาแม่ขะจาน ในสังกัด สานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงราย พบว่าปั ญหา คือลูกค้าส่ วนใหญ่ที่เคยเข้ามาใช้บริ การกับ
สาขาก็ไม่ค่อยพึงพอใจกับการให้บริ การในบางด้าน เช่น ด้านพนักงานที่ มีพนักงานให้บริ การน้อย หรื อด้านเครื่ อง
อัตโนมัติที่มีจานวนเครื่ องที่ ให้บริ การน้อยและขัดข้องบ่อย ซึ่ งมี ความแตกต่างกับงานวิจยั ของสนั่น ธรรมขันธา
(2562) เรื่ องกลยุทธ์การแก้ไขปั ญหารับขึ้นทะเบียนลูกค้าใหม่เกษตรกรมี แนวโน้มลดลง : กรณี ศึกษา ธ.ก.ส. สาขา
พาน ในสั ง กัด ส านัก งาน ธ.ก.ส. จัง หวัด เชี ย งราย ซึ่ งพบว่า ปั ญ หา เกิ ด จาก 3 สาเหตุ ได้แ ก่ 1. ด้า นบุ ค ลากร 2.
กระบวนการทางาน 3. ด้านผลิ ตภัณฑ์/วัตถุดิบ และงานวิจยั ของ ภัทตราภรณ์ ยิ่งยอด (2561) เรื่ อง ปั ญหารายได้
ค่าธรรมเนี ยมและบริ การไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายของธนาคารออมสิ นเขตน่ าน จังหวัดน่ าน พบว่า พนักงานมีการ
ปฏิบตั ิงานไม่เป็ นไปตามขั้นตอนที่ธนาคารกาหนดไว้ และงานวิจยั ของวราริ นทร์ มุ่งนคร (2561) เรื่ องแนวทางแก้ไข
ปั ญหาผลการดาเนิ นงานด้านรายได้ค่าบริ การและค่าธรรมเนี ยมของธนาคารไม่ เป็ นไปตามเป้ าหมาย พบว่า การ
กาหนดเป้ าหมายของธนาคารที่ขาดการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึกและขาดเครื่ องมือสนับสนุนในการปฏิบตั ิงานพฤติกรรม
การใช้บริ การทางการเงินของผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไปโดยนิ ยมใช้บริ การผ่านช่องทางออนไลน์และการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีทางการเงินของธนาคารที่ล่าช้ากว่าคู่แข่งขันรายอื่นภายในอุตสาหกรรมการเงิน และงานวิจยั ของธี ระวัฒน์
ขวัญพงษ์ดี (2561) เรื่ องแนวทางการแก้ปัญหารายได้จากค่าธรรมเนี ยมจากการขายกองทุนของธนาคารออมสิ นไม่
เป็ นไปตามเป้ าหมายที่ ธนาคารกาหนด พบว่า สาเหตุของปั ญหาคือ 1. ปั ญหาด้านการกาหนดเป้ าหมายของรายได้
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ค่าธรรมเนี ยม 2. ปั ญหาด้านรายได้ค่าธรรมเนี ยม 3. ปั ญหาด้านยอดขายกองทุนที่ธนาคารออมสิ น 4. ปั ญหาด้านการ
บริ หารจัดการ และ 5. ปัญหาด้านกลยุทธ์การขายกองทุน
แนวทางการแก้ไขปั ญหาผลการดาเนิ นงานด้านรายได้ค่าบริ การและค่าธรรมเนี ยมของ ธ.ก.ส. สาขาแม่ขะ
จาน ในสังกัด สานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเชี ยงราย ได้แก่ แนวทางการพัฒนาตลาดในการจัดทีมพนักงานเดินตลาดลง
พื้นที่ เพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์ทาให้สาขาเป็ นที่รู้จกั มากขึ้น รวมถึงการจัดกิ จกรรมส่ งเสริ มการตลาดในรู ปแบบ
ต่าง ๆ เพื่อเป็ นการกระตุน้ ให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริ การมากขึ้น อีกทั้งยังทาให้สาขามี รายได้จากการขยายฐานลูกค้าให้
กว้างขวางมากขึ้นด้วย และ แนวทางการปรั บปรุ งและพัฒนาคุณภาพการให้บริ การควบคู่ไปกับแนวทางการพัฒนา
ตลาด ซึ่ งมีความ แตกต่างจากงานวิจยั ของภัทตราภรณ์ ยิง่ ยอด (2561) เรื่ องปั ญหารายได้ค่าธรรมเนี ยมและบริ การไม่
เป็ นไปตามเป้ าหมายของธนาคารออมสิ นเขตน่าน จังหวัดน่าน พบว่า แนวทางแก้ไขปั ญหาจากแนวทางเลือกที่ 1 ให้
พนักงานมี การปฏิ บตั ิ งานตามขั้นตอนที่ ธนาคารกาหนดในการบริ การลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิ ดความประทับใจและ
สามารถมาใช้บริ การใหม่ในอนาคตแผนปฏิบตั ิงานของธนาคารโดยมีการประเมินการปฏิบตั ิงานของพนักงานทุก
เดือนและมีการประเมินผลการให้ความรู้รายละเอียดการบริ การของลูกค้าทุกสัปดาห์ และงานวิจยั ของธี ระวัฒน์ ขวัญ
พงษ์ดี (2561) เรื่ องแนวทางการแก้ปัญหารายได้จากค่าธรรมเนี ยมจากการขายกองทุนของธนาคารออมสิ นไม่เป็ นไป
ตามเป้ าหมายที่ ธนาคารกาหนด พบว่า แนวทางการแก้ปัญหาที่ เหมาะสม คือ การแก้ไขปั ญหาด้านกลยุทธ์การขาย
กองทุนสามารถทาให้มีกลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์การเติบโต กลยุทธ์ระดับธุ รกิจ กลยุทธ์ดา้ นต้นทุนและกลยุทธ์
ระดับ หน้าที่ มุ่ งเน้นกลยุท ธ์ ผสมผสานกันระหว่างกลยุท ธ์ การบริ ห ารลูกค้าสั ม พันธ์ กับ กลยุท ธ์ ส่ วนประสมทาง
การตลาดบริ การที่เหมาะสม
ปัจจัยแห่ งความสาเร็จ
การแก้ไขปั ญหาโดยการพัฒนาที มงานและเครื่ องมือเพื่อแก้ปัญหาผลการดาเนิ นงานด้านรายได้ค่าบริ การ
และค่าธรรมเนียมไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย ประกอบด้วยปั จจัยความสาเร็ จดังนี้
1. พนักงานมีความรู ้ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลรายได้ค่าบริ การและค่าธรรมเนี ยมแบบเชิงลึก
และด้านสภาพแวดล้อมทางธุรกิจธนาคาร
2. มีการพัฒนาเครื่ องมื อช่วยงานในการวางแผนการปฏิ บตั ิงานและการปฏิ บตั ิงานที่เหมาะสมอย่างเป็ น
ขั้นตอน
3. มีการวางแผนการประเมินและติดตามผลการการปฏิบตั ิงาน
4. หากพบปั ญ หาหรื ออุปสรรคควรมี การหารื อเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปั ญ หาร่ วมกันระหว่าง
ผูป้ ฏิบตั ิงานและผูบ้ ริ หาร
5. พนักงานให้ความร่ วมมือปฏิบตั ิตามวิธีปฏิบตั ิของธนาคารอย่างเคร่ งครัดมีประสิ ทธิ ภาพ
แผนการปฏิบัตงิ าน
จากการศึกษาแก้ไขปั จจัยที่ ส่งผลต่อรายได้ค่าธรรมเนี ยมและบริ การไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายของ ธ.ก.ส.
สาขาแม่ขะจาน ในสังกัด สานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงราย มีการประเมินการปฏิบตั ิงานของพนักงานเพื่อเพิ่มรายได้
ให้กบั ธนาคารซึ่ งมีการปฏิบตั ิงานาดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 2 แสดงแผนการประเมินการปฏิบตั ิงานของพนักงานในการบริ การลูกค้า
การปฏิบตั ิงาน
ระยะเวลา
1. กาหนดตารางการปฏิ บตั ิการให้กบั พนักงานพนักงาน
1 วัน
ธนาคารทุกตาแหน่ง
2. จัดข้อกาหนดในการปฏิบตั ิงานเพื่อให้ 1 วันพนักงานที่
1 วัน
ธนาคารพนักงานมีการปฏิบตั ิงานตามที่กาหนด
3. มีการประเมิ นการปฏิบตั ิงานของพนักงานพนักงาน
ทุก 1 เดือน
ธนาคาร
4. มีประเมินผลการให้ความรู้รายละเอียดการเพนักงาน
ทุก 1 สัปดาห์
ธนาคารบริ การของลูกค้า

ผูพ้ ิจารณา
พนักงานธนาคาร
พนักงานธนาคาร
พนักงานธนาคาร
พนักงานธนาคาร

จากสารวจขั้นตอนในการปฏิบตั ิงานของพนักงานธนาคาร โดยมีการประเมินการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
ทุกเดือน และมีการประเมินผลการให้ความรู้รายละเอียดการบริ การของลูกค้าทุกสัปดาห์ เพื่อให้พนักงานได้ตระหนัก
ถึงการให้บริ การและสามารถเพิ่มรายได้ให้กบั ธนาคารได้อีกด้วย
แผนฉุกเฉิน
ในกรณี ที่ประเมินผลการปฏิบตั ิงานแล้วพบว่า ผลการดาเนิ นงานไม่เป็ นไปตามดัชนี ช้ ีวดั ความสาเร็ จจึงต้อง
มีการจัดทาแผนสารองซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
1. การสร้ างพันธมิ ตรทางธุ รกิ จเพื่อเป็ นการขยายช่องทางการให้บริ การทางการเงิ น เพื่อให้ลูกค้าสามารถ
เข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริ การของธนาคารได้ง่ายขึ้น
2. การจัดโปรโมชัน่ และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ Facebook, Line,
YouTube และ Google เป็ นต้น เพื่อดึงดูดลูกค้าใช้บริ การของธนาคารเพิ่มขึ้น
3. การจ้างที่ ปรึ กษาที่ มีความรู ้ ความสามารถมาช่ วยวิเคราะห์ สถานการณ์ อุตสาหกรรมการเงิ น และช่ วย
วิเคราะห์แผนการปฏิบตั ิงาน เพื่อที่จะนามาแก้ไขให้สามารถปฏิบตั ิและสาเร็ จตามเป้ าหมาย
6. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
จากปั ญหาที่ ส่งผลกระทบต่อผลการดาเนิ นงานด้านรายได้ค่าบริ การและค่าธรรมเนี ยมของธนาคาร การ
แก้ไขปั ญหาจาเป็ นต้องมีการศึกษาสภาพแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นงานของธนาคารและอุตสาหกรรมทางการ
เงิน ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อรายได้ค่าบริ การและค่าธรรมเนี ยมของธนาคาร อาทิ การแข่งขันของอุตสาหกรรมทางการเงิน
ที่คู่แข่งขันไม่ได้มีเพียงแค่ธุรกิจธนาคารเท่านั้น แต่ยงั มีคู่แข่งรายอื่น ๆ ที่เข้ามาเพื่อแย่งส่ วนแบ่งทางการตลาดหรื อการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีทางการเงิน ที่ธนาคารที่ยงั ต้องพัฒนาเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคที่ มีพฤติ กรรมเปลี่ ยนแปลงไป ด้วยเหตุน้ ี การกาหนดแนวทางในการแก้ไขปั ญหาและเครื่ องมื อช่วยงานที่
เหมาะสม จึงเป็ นส่ วนสาคัญ ทั้งนี้ ในการดาเนิ นงานตามแผนปฏิบตั ิงานการแก้ไขปั ญหานอกจากจะทราบสาเหตุหรื อ
ปั จจัยที่ ส่งผลกระทบ ผลการดาเนิ นงานด้านรายได้และค่าธรรมเนี ยมของธนาคารแล้ว ยังสามารถนาข้อมูลจากการ
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การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔

วิเคราะห์นาไปพัฒนาเครื่ องมื อช่วยงานและกาหนดกระบวนการในการปฏิ บตั ิงาน พร้ อมทั้งนาไปประยุกต์ใช้เพื่อ
ประกอบการกาหนดเป้ าหมาย ผลการดาเนิ นงานรายได้ค่าบริ การและค่าธรรมเนี ยม เพื่อให้เป้ าหมายมีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับการดาเนินงานปั จจุบนั ของธนาคาร
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่ องนี้ สาเร็ จได้ดว้ ยความช่วยเหลืออย่างดียงิ่ ด้วยความกรุ ณาจาก ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร อาจารย์ที่ปรึ กษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ซึ่ งได้ให้ความกรุ ณาสละเวลาให้คาแนะนา ตรวจ
ตรา และแก้ไขข้อบกพร่ องต่าง ๆ ตลอดจนให้กาลังใจในการทาการศึ กษาค้นคว้าอิ สระ จึ งขอขอบพระคุ ณมา ณ
โอกาสนี้
เอกสารอ้ างอิง
ธีระวัฒน์ ขวัญพงษ์ดี. (2561). ศึกษาแนวทางการแก้ ไขปั ญหารายได้ จากค่ าธรรมเนียมจากการขายกองทุนของธนาคาร
ออมสิ นไม่ เป็ นไปตามเป้ าหมายที่ธนาคารกาหนด (การศึกษาอิสระ, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย).
พิชยั ยุทธ์ วงศ์สุกฤติ. (2562). SWOT คื ออะไรการวิเคราะห์ SWOT ทาอย่ างไร. สื บค้น 8 เมษายน 2564, จาก
https://www.tereb.in.th/erp/swot/#content
พิชยั ยุทธ์ วงศ์สุกฤติ. (2562). TOWS Matrix กับการกาหนดกลยุทธ์ ขององค์ กร. สื บค้น 8 เมษายน 2564, จาก
https://www.tereb.in.th/erp/tows-matrix/#content
ภัทตราภรณ์ ยิ่งยอด. (2561). ปั ญหารายได้ ค่าธรรมเนียมและบริ การไม่ เป็ นไปตามเป้ าหมายของ ธนาคารออมสิ นเขต
น่ าน จังหวัดน่ าน (การค้นคว้าอิสระ, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย).
วราริ นทร์ มุ่งนคร. (2561). แนวทางการแก้ ไขปั ญหาผลการดาเนิ นงานด้ านรายได้ ค่าบริ การและ ค่ าธรรมเนี ยมของ
ธนาคารไม่ เป็ นไปตามเป้ าหมาย (การค้นคว้าอิสระ, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย).
วันรัตน์ จันทกิจ. (2556). แผนผังก้ างปลา 17 เครื่ องมือนักคิด. กรุ งเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ. โรงพิมพ์ ซี เอ็ด
สนัน่ ธรรมขันธา. (2562). กลยุทธ์ การแก้ ไขปั ญหารั บขึน้ ทะเบียนลูกค้ าใหม่ เกษตรกรมีแนวโน้ มลดลง : กรณี ศึกษา
ธ.ก.ส. สาขาพาน ในสั งกัดสานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดเชี ยงราย (การค้นคว้าอิสระ, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย).
Cochran, W.G. (1953). Sampling Techiques. New York: John Wiley & Sons. Inc.

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

หน้า 1900

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

