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แนวทางการเพิม่ ยอดเงินฝากออมทรัพย์ กลุ่มลูกค้ าทีม่ ียอดเงินฝากในบัญชีคงเหลือต่ากว่ า 500 บาท
และทีไ่ ม่ มีการเคลือ่ นไหวบัญชีระยะเวลาเกิน 1 ปี ของลูกค้ า ธ.ก.ส. สาขาสี ดา
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--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้ เป็ นการศึกษาแนวทางเพิ่มยอดเงิ นฝากออมทรั พย์ กลุ่มลูกค้าที่ มียอดเงิ น
ฝากในบัญชีคงเหลือต่ากว่า 500 บาท และที่ไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชีระยะเวลาเกิน 1 ปี ของลูกค้า ธ.ก.ส. สาขาสี ดา
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงปั ญหาและสาเหตุที่ลูกค้าคงยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีต่ากว่า 500 บาท และที่ไม่
มีการเคลื่อนไหวบัญชี เงินฝากระยะเวลาเกิน 1 ปี และเพื่อหาแนวทางในการเพิ่มยอดเงินฝากออมทรัพย์ซ่ ึ งมียอดเงิน
ฝากออมทรั พ ย์ต่ ากว่า เป้ าหมายที่ ธ นาคารกาหนด ซึ่ งมี ผลต่ อ ผลประกอบการและสภาพคล่ อ งของธนาคารโดย
ทาการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างลูกค้า ธ.ก.ส. สาขาสี ดา ด้วยการแจกแบบสอบถามให้กบั กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 ราย
และทาการสัมภาษณ์พนักงานในสาขา จานวน 5 ราย ใช้การวิเคราะห์ดว้ ยสถิติเชิงพรรณนา โดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร
การศึกษาระดับประถมศึกษา ยังขาดความรู ้ความเข้าใจผลิตภัณฑ์ ลูกค้าส่ วนใหญ่เปิ ดบัญชีเพื่อรองรับเงินช่วยเหลือ
จากรั ฐบาล และรั บโอนเงิ นกูจ้ ากธนาคารเท่านั้น โดยผูศ้ ึกษาได้นามาสร้ างแนวทางการเพิ่มยอดเงิ นฝากออมทรั พย์
กลุ่มลูกค้าที่มียอดเงินฝากในบัญชีคงเหลือต่ากว่า 500 บาท และที่ไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชีระยะเวลาเกิน 1 ปี ของ
ลูกค้า ธ.ก.ส. สาขาสี ดา โดยการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ของธนาคาร ให้เป็ นที่รู้จกั ของลูกค้าเพิ่ม
มากขึ้น คาดว่าจะสามารถทาให้ยอดเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มขึ้นได้ตามเป้ าหมาย
คาสาคัญ: แนวทางการเพิ่มยอดเงินฝากออมทรัพย์, บัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหว, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
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ABSTRACT
This independent study was a study of the guidelines to increase the amount in savings accounts for
customers having a deposit balance in their accounts below 500 baht and customers whose savings accounts are left
inactive for more than 1 year of Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC), Sida branch, Nakhon
Ratchasima Province. The objectives of this independent study were to identify the problems and causes of
customers having a deposit balance in their accounts below 500 baht and customers whose savings accounts are left
inactive for more than 1 year and to determine the guidelines to increase the amount in savings accounts for
customers having a deposit balance in their accounts below the target set by the bank, affecting operating results
and liquidity of the bank. The samples were 400 customers at BAAC, Sida branch. A questionnaire was used as a
research instrument for collecting data from the samples. In addition, five employees at BAAC, Sida branch were
interviewed. Data were analyzed by descriptive statistics including frequency, percentage, mean and standard
deviation. The results of the study indicated that most of the respondents were farmers, graduated with elementary
education, lacked product knowledge. Most of them opened accounts to support government subsidies and accepted
bank loan transfers only. The findings would be used to determine guidelines to increase the amount in savings
accounts for customers having a deposit balance in their accounts below 500 baht and customers whose savings
accounts are left inactive for more than 1 year of Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC), Sida
branch as follows: Promotion of savings products of the bank to increase customer awareness. The savings balance
will be expected to increase to meet the bank’s goal.
Keywords: Guidelines to increase the amount in savings accounts, inactive account, Bank for Agriculture and
Agricultural Cooperatives (BAAC)
1. บทนา
ธุ รกิจธนาคารในประเทศไทยปั จจุบนั มีการแข่งขันกันอย่างรุ นแรง ทั้งคู่แข่งใน ประเทศ และคู่แข่งจาก
ธนาคารต่างประเทศจานวนไม่นอ้ ยที่เข้ามาดาเนิ นธุ รกิจในประเทศไทย และมีแนวโน้มจะมีคู่แข่งจากต่างประเทศเข้า
มาอีกจานวนมากภายหลังจากการเปิ ดเสรี ประชาคมอาเซี่ ยน นอกจากนี้ ยงั ต้องเพิ่ม ประสิ ทธิ ภาพการแข่งขันกันมาก
ขึ้นในด้านการให้บริ การ ความสะดวกรวดเร็ ว และการให้ผลตอบแทน ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และยังมีการสร้าง
ภาพลักษณ์ใหม่ที่ทนั สมัยมากขึ้น เพื่อที่จะระดมเงินฝาก จากบุคคลทัว่ ไป และเพิ่มจานวนเงินฝาก เพื่อรักษาสภาพ
คล่องให้คงไว้ในระดับที่เหมาะสม จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 และสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยในปั จจุบนั ธนาคารแห่ งประเทศไทยจึงได้ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน ทั้ง
ในส่ วนของดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลง ทาให้ไม่เกิดแรงจูงใจแก่ประชาชนที่จะ
เก็บออมหรื อลงทุนในเงินฝาก ทาให้ประชาชนออมเงินในรู ปของเงินฝากน้อยลง มีผลกระทบทาให้ธนาคารระดมเงิน
ฝากได้ยากยิ่งขึ้น ส่ งผลกระทบกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสี ดา จังหวัดนครราชสี มา ทา
ให้มียอดเงินฝากต่ากว่าเป้ าหมายที่ธนาคารกาหนด ส่ งผลต่อผลประกอบการและสภาพคล่องของธนาคาร ถึงแม้
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ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจะเป็ นธนาคารของรัฐบาลที่มีฐานลูกค้าเกษตรกรจานวนมาก แต่กต็ อ้ ง
ปรับตัวเพื่อให้ยงั คงสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้ เนื่องจากแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการดาเนิ นงานส่ วนใหญ่มาจาก
เงินฝากที่ได้มาจากบุคคลทัว่ ไป องค์กรของรัฐบาล และองค์กรเอกชน เพื่อนาไปปล่อยกูใ้ ห้แก่ลูกค้าเกษตรกรอันเป็ น
ภารกิจหลักของธนาคาร
ในการจ่ายเงินช่วยเหลือของโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาลที่โอนเงินให้กบั เกษตรกรและประชาชนทัว่ ไป
โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในแต่ละครั้งพบว่ามีบญั ชีเงินฝาก
จานวนมากที่ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชี เงินฝากของลูกค้าได้ สาเหตุจากบัญชีเงินฝากที่ลูกค้าแจ้งกับรัฐบาลถูกปิ ด
บัญชี โดยอัตโนมัติ เนื่ องจากลูกค้ามี ยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชี ต่ากว่า 500 บาท และไม่ได้มีการเคลื่อนไหวบัญชี
ติดต่อกันระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี ซึ่ งลูกค้าจะถูกคิดค่าธรรมเนี ยมรักษาบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกาหนด และทา
ให้ลูกค้าถูกปิ ดบัญชีไปโดยอัตโนมัติ ผูศ้ ึกษาจึงต้องการศึกษาสาเหตุ และหาแนวทางเพื่อเพิ่มยอดเงินฝากออมทรัพย์
กลุ่มลูกค้าที่มียอดเงินฝากในบัญชีคงเหลือต่ากว่า 500 บาท และที่ไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชีระยะเวลาเกิน 1 ปี ของ
ลูกค้า ธ.ก.ส. สาขาสี ดา จังหวัดนครราชสี มา กอปรกับธนาคารได้กาหนดนโยบายสาคัญ โดยมุ่งเน้นการดูแลลูกค้าเชิง
รุ ก ( Customer Centric ) กาหนดให้เป็ นบทบาทหน้าที่หลักของพนักงานทุกคน ส่ งเสริ มการเพิ่มเงินออมของเกษตรกร
เพื่อเป็ นการส่ งมอบความปรารถนาดีในการสร้างภูมิคุม้ กันในการดารงชีพให้กบั เกษตรกรและครอบครัว เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ของธนาคารในการพัฒนาคุณภาพชี วิตของเกษตรกรและสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว สังคม
และประเทศชาติต่อไป
ในการศึกษาแนวทางการเพิ่มยอดเงินฝากออมทรัพย์กลุ่มลูกค้าที่มียอดเงินฝากในบัญชีคงเหลือต่ากว่า 500
บาท และที่ไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชี ระยะเวลาเกิน 1 ปี ของลูกค้า ธ.ก.ส. สาขาสี ดา จังหวัดนครราชสี มา สามารถ
แสดงให้เห็นเป็ นกรอบแนวคิด ดังนี้

รู ปที่ 1 กรอบแนวคิด
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2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อให้ทราบถึงปั ญหาและสาเหตุที่ลูกค้าคงยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีต่ากว่า 500 บาท และที่ไม่มีการ
เคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากระยะเวลาเกิน 1 ปี
2. เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มยอดเงินฝากของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาสี ดา
จังหวัดนครราชสี มา
3. การดาเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาสี ดา จังหวัดนครราชสี มา ที่ มีเงิ น
คงเหลือในบัญชีเงินฝากต่ากว่า 500 บาท และ ที่มีบญั ชีแต่ไม่ได้เคลื่อนไหวรายการเกินกว่า 1 ปี รวมจานวน 12,577
บัญชี โดยจานวนกลุ่มตัวอย่างได้มีการคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง จากสู ตรทาโร ยามาเน (Yamane, 1973) ที่มี
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับให้เกิดขึ้นไม่เกินร้อยละ 5 หรื อระดับนัยสาคัญในทางสถิติ 0.05
คานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็ นตัวแทนประชากร จากสูตรทาโร ยามาเน (Yamane, 1973) ดังนี้
จากสูตร
N
n=
1+N(e)2
โดยกาหนดให้
n แทน ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
N แทน จานวนบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาสี ดา
จังหวัดนครราชสี มา
e แทน ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับให้เกิดขึ้นไม่เกินร้อยละ 5
แทนค่าสู ตร
12,577
n=

1+12,577(0.05)2

n = 388
จากขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่คานวณได้เท่ากับ 388 เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วนไม่ต่ากว่าจานวนขั้นต่าของ
กลุ่มตัวอย่าง จึ งกาหนดกลุ่มตัวอย่างในการศึ กษาครั้ งนี้ จานวน 400 ตัวอย่าง โดยการสุ่ มตัวอย่างเพื่อตอบ
แบบสอบถาม โดยการสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยการเก็บข้อมูลจากกลุ่มลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรสาขาสี ดา จังหวัดนครราชสี มา จานวน 400 คน โดยให้กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูต้ อบแบบสอบถามโดยตรง
การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการจดบันทึกจากการให้สัมภาษณ์ จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ คือ
ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาสี ดา จังหวัดนครราชสี มา รวมจานวน 5 คน
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เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
การวิจยั นี้ ได้ใช้เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา 2 อย่างคือ แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เป็ นเครื่ องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล รายละเอียดดังนี้
แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในการเลือกใช้บริ การบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ส่ วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
ด้านเงินฝากออมทรัพย์กบั ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยใช้มาตรวัดแบบอันตรภาคชั้นตามระดับ
ความคิดเห็น
ส่ วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
แบบสัมภาษณ์การสัมภาษณ์ โดยใช้แนวคาถามสัมภาษณ์ประกอบด้วยคาถาม 3 ข้อ ดังนี้
1. ท่านคิดว่าอะไรเป็ นสาเหตุให้ลกู ค้าคงยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ต่ากว่า 500 บาท
2. ท่านได้มีการพูดคุยหรื อโน้มน้าวลูกค้าให้มีการฝากเงินเพิ่มเติม หรื อคงยอดเงินคงเหลือในบัญชีให้
มากกว่า 500 บาท หรื อไม่
3. ท่านคิดว่าสาขาควรจะมีวธิ ี การหรื อแนวทางอย่างไรในการส่ งเสริ มให้ลกู ค้าคงยอดเงินฝากในบัญชีเงิน
ฝากออมทรัพย์ให้มากว่า 500 บาท หรื อใช้บริ การบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กบั ธ.ก.ส. ต่อไป
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ข้อมูลจากการวิจยั มีข้ นั ตอนการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคล วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการใช้ค่าความถี่และค่าร้อยละ
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในการเลือกใช้บริ การบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการใช้
ค่าความถี่และค่าร้อยละ
ส่ วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
ด้านเงินฝากออมทรัพย์กบั ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน โดยใช้มาตรวัดแบบระดับความสาคัญ
ส่ วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ใช้การวิเคราะห์ในเชิงบรรยาย และพรรณนาวิเคราะห์ และสรุ ปประเด็น
แบบสัมภาษณ์ เมื่ อเก็บข้อมูลเรี ยบร้ อยแล้วนาข้อมูลดังกล่าวมาตรวจสอบข้อมูล จัดระเบี ยบ และนามา
วิเคราะห์ในเชิงบรรยาย และพรรณนาวิเคราะห์ และสรุ ปประเด็น
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ทฤษฎี SWOT Analysis ร่ วมกับการวิเคราะห์ TOWS Matrix เพื่อหาสาเหตุของ
ปั ญหา และนามาจัดกลุ่มเพื่อกาหนดความสาคัญของสาเหตุ และหาแนวทางในการแก้ปัญหา
4. ผลการวิจัย
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ น เพศหญิ ง ร้อยละ 55 มี อายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 30 ระดับ
การศึกษาประถมศึกษา ร้อยละ 36 มีสถานะภาพสมรส ร้อยละ 56 ประกอบอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 51 มีรายได้ไม่เกิน
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10,000 บาท ร้อยละ 79.50 และมีรายได้ไม่ต่อเนื่ องตลอดทั้งปี ร้อยละ 82 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ใช้บริ การการ
ถอนเงิน การชาระค่าสิ นค้าและบริ การมากที่สุด ร้อยละ 72 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ใช้บริ การส่ วนใหญ่เป็ นบัญชีเงิน
ฝากออมทรั พ ย์ท วี โ ชค คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 88 และยัง มี ก ารใช้บ ริ ก ารบัญ ชี เ งิ น ฝากออมทรั พ ย์กับ ธนาคารอื่ น ได้แ ก่
ธนาคารกรุ งไทย ธนาคารออมสิ นและธนาคารกสิ กรไทย วัตถุประสงค์ในการออมส่ วนใหญ่ เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายยาม
ฉุ กเฉิ น ร้อยละ 100 ความถี่ในการใช้บริ การทาธุ รกรรมที่ธนาคารต่อเดือน ส่ วนใหญ่ใช้บริ การ 1 ครั้งต่อเดือน ร้อยละ
62 และจะใช้บริ การในช่วงต้นเดือน ร้อยละ 62 เหตุผลที่ลูกค้าเลือกใช้บริ การเงินฝากออมทรัพย์กบั ธ.ก.ส. คือความ
สะดวกสบายในการใช้บริ การ และทางธนาคารมีผลิตภัณฑ์เงินฝากประเภทออมแบบได้ลุน้ โชค ร้อยละ 100 รองลงมา
คือ รองรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล ร้อยละ 92 ระยะเวลาที่ผใู ้ ช้บริ การบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กบั ธ.ก.ส. ส่ วนใหญ่ใช้
บริ การเป็ นระยะเวลามากกว่า 6 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 45
ระดับความคิ ดเห็ นของลูกค้าเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.03 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านระดับความสาคัญอยูใ่ นระดับมากที่สุดคือ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยสู ง
ที่สุด4.36 รองลงมาคือ ปั จจัยด้านพนักงาน มี ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.25 ตามลาดับ ระดับความสาคัญมาก คือ ปั จจัย ด้าน
กระบวนการ ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.20 ปั จจัยด้านราคา ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.14 ปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.93
ปั จจัยด้านช่ องทางการจาหน่ าย ค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 3.68 ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 3.67 อยู่ในระดับ
ความสาคัญมาก ตามลาดับ ดังนั้นสรุ ปได้วา่ เหตุของปั ญหาจากปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด พิจารณาจาก ค่าเฉลี่ย
ต่าสุ ด และระดับความสาคัญ อยูใ่ นระดับปานกลาง เรี ยงลาดับ คือ ด้านช่องทางการจาหน่าย ประเด็นเรื่ อง สถานที่จอด
รถเพียงพอ จานวนตูเ้ อที เอ็มมี เพียงพอและสะดวกในการใช้บริ การ มี บริ การรั บฝากนอกสถานที่ ด้านพนักงาน
ประเด็นเรื่ อง จานวนพนักงานเพียงพอในการให้บริ การ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ประเด็นเรื่ อง มี พนักงานออก
ประชาสัมพันธ์และเยีย่ มลูกค้า เพื่อชี้แจงให้ขอ้ มูลและคาแนะนานอกสถานที่ ด้านลักษณะทางกายภาพ ประเด็นเรื่ อง
มีที่นงั่ รอสาหรับลูกค้าอย่างเพียงพอ
ผลการสัมภาษณ์พนักงาน พบว่า ลูกค้าส่ วนใหญ่เปิ ดบัญชี โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อรองรับเงินช่วยเหลือจาก
รัฐบาล และรับโอนเงินกูจ้ ากธนาคารเท่านั้น ลูกค้าประกอบอาชีพเกษตรกร มีรายได้ที่ไม่แน่นอน มีภาระหนี้ สินจาก
การกูย้ ืมเพื่อใช้เป็ นทุนในการทาเกษตรกรรม ทาให้มีรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายประจาวัน จึ งไม่มีการเก็บออม
หรื อมีการเก็บออมเป็ นเงินสดไว้ในมือมากกว่า ลูกค้าชอบการลุน้ รางวัล และเสี่ ยงโชค ดังนั้นการแนะนาลูกค้าในการ
ฝากเงินกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ แบบได้ลุน้ โชค จะเป็ นที่ชื่นชอบของลูกค้ามากที่สุด ลูกค้าไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
บัญชี เงินฝากและเงิ นช่วยเหลือที่ได้รับจากรัฐบาลที่โอนเข้าบัญชี เงิ นฝาก ว่าเงินที่ได้รับโอนเข้าบัญชี คือเงินที่ ได้รับ
แล้วรัฐบาลจะไม่เรี ยกเงินคืน ถ้าหากลูกค้าไม่มาถอนเงินออกจากบัญชี
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ทฤษฎี SWOT Analysis
จุดแข็ง คือ มีผลิตภัณฑ์ท้ งั สิ นเชื่ อและเงินฝากที่หลากหลายให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริ การได้ มีความ
ใกล้ชิดกับลูกค้ามีความเข้าใจและมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้ามายาวนาน
จุดอ่อน คือ มีเครื่ องบริ การถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) น้อย ไม่มีเครื่ องบริ การรับฝากเงินอัตโนมัติ (CDM)
บุคลากรขาดความชานาญในการโน้มน้าวจูงใจลูกค้า
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โอกาส คือ ลูกค้าต้องการผลิตภัณฑ์เงินฝากที่สามารถออมเงินและได้ลุน้ โชค มาตรการสนับสนุนเกษตรกร
ผูม้ ีรายได้นอ้ ยของรัฐบาล โครงการเงินช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐบาล
อุปสรรค คือ ลูกค้าส่ วนใหญ่เป็ นเกษตรกร ผูส้ ู งอายุ ที่ยงั ขาดความรู ้ ความเข้าใจ ในผลิตภัณฑ์ สถานการณ์
โรคระบาดโควิด 19 ทาให้ลกู ค้ามีการเก็บเงินสดไว้กบั ตัวมากขึ้น
ตารางที่ 1 ตาราง TOWS Matrix
ปัจจัยภายใน

ปัจจัยภายนอก

จุดแข็ง (Strength : S)
- มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อและเงินฝากที่
หลากหลายให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้
บริ การได้
- มีความใกล้ชิดและมีความสัมพันธ์
อันดีกบั ลูกค้ามายาวนาน

จุดอ่ อน (Weakness : W)
- เครื่ องบริ การทางการเงิน
อัตโนมัติมีไม่เพียงพอ
- บุคลากรขาดความชานาญใน
การโน้มน้าวจูงใจลูกค้า

กลยุทธ์ SO
- ธนาคาร ทาหน้าที่เป็ นตัวกลางในการ
โอกาส (Opportunities : O)
- ลูกค้าต้องการผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ โอนเงินช่วยเหลือตามโครงการต่าง ๆ
ของรัฐบาลให้กบั ลูกค้า ในขณะที่
สามารถออมเงินและได้ลุน้ โชค
- มาตรการสนับสนุนเกษตรกรผูม้ ี โอกาสจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ
ลูกค้ามีรายได้จากเงินช่วยเหลือตาม
รายได้นอ้ ยของรัฐบาล
นโยบายรัฐ ซึ่ งจะส่ งผลให้ลกู ค้า
- โครงการเงินช่วยเหลือตาม
สามารถนาเงินมาออมได้ เดือนละ
นโยบายของรัฐบาล
ไม่เกิน 500 บาท
กลยุทธ์ ST
- ธนาคารมีผลิตภัณฑ์การเงินฝากที่
อุปสรรค (Threats : T)
หลากหลายให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้
- ลูกค้าส่ วนใหญ่เป็ นเกษตรกร
บริ การได้ เพื่อเสนอให้กบั ลูกค้าที่
ผูส้ ูงอายุ ขาดความรู้ ความเข้าใจ
ต้องการเก็บออมในช่วงสภาวะ
ในผลิตภัณฑ์
- สถานการณ์โรคระบาดโควิด19 เศรษฐกิจในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19
ทาให้ลกู ค้ามีการเก็บเงินสดไว้กบั
ตัวมากขึ้น
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กลยุทธ์ WO
- มาตรการสนับสนุนเกษตรกรผู้
มีรายได้นอ้ ยของรัฐบาล
โครงการเงินช่วยเหลืออื่นตาม
นโยบายของรัฐบาลซึ่ งเป็ น
ช่องทางในการเพิ่มเงินฝากของ
ธนาคารได้อีกทางหนึ่ง
- เพิ่มจุดบริ การตูถ้ อนเงิน ฝาก
เงินอัตโนมัติ
กลยุทธ์ WT
- พัฒนาศักยภาพพนักงาน
ธนาคารให้เกิดความชานาญใน
ทักษะการโน้มน้าวจูงใจและขาย
ผลิตภัณฑ์งานฝาก
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5. การอภิปรายผล
จากการศึกษา พบว่า สาเหตุของปั ญหาจากปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด พิจารณาจาก ค่าเฉลี่ยต่าสุ ด เรี ยง
ตามลาดับ ได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย พบว่า สถานที่จอดรถ จานวนตูเ้ อทีเอ็ม ไม่เพียงพอต่อจานวนลูกค้าที่มา
ใช้บริ การ ด้านพนักงาน พบว่า จานวนพนักงานในการให้บริ การไม่ เพียงพอต่อการให้บ ริ การ ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด พบว่า ไม่มีพนักงานออกประชาสัมพันธ์และเยีย่ มลูกค้า เพื่อชี้แจงให้ขอ้ มูลและคาแนะนานอกสถานที่ ทา
ให้ลูกค้าบางกลุ่มยังไม่เข้าใจผลิตภัณฑ์เงินฝากของธนาคาร ด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่า ที่นงั่ รอสาหรับลูกค้าไม่
เพียงพอสาหรับรองรับลูกค้า ซึ่ งปั จจัยในด้านต่าง ๆ มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจของลูกค้าที่จะมาใช้บริ การเงินฝาก
ออมทรัพย์กบั ธนาคาร ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎีกระบวนการตัดสิ นใจ กล่าวคือ ขั้นตอนในการเลือกซื้ อหรื อการเลือกใช้
บริ การจากสองทางเลือกขึ้นไป พฤติกรรมของลูกค้าจะพิจารณาในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสิ นใจ ซึ่ งลูกค้า
มักจะต้องตัดสิ นใจในทางเลือกต่าง ๆ ของสิ นค้าและบริ การอยู่เสมอ โดยที่ ลูกค้าจะเลือกบริ การนั้นตามข้อมูลและ
ข้อจากัด (วิศิษฏ์พงศ์ พยัตตานนท์, 2559 )
วัตถุประสงค์ในการเปิ ดบัญชี เงินฝากออมทรัพย์กบั ธ.ก.ส. ส่ วนใหญ่เพื่อรองรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล
และรับโอนเงินกูจ้ ากธนาคารเท่านั้น เมื่อมีเงินโอนเข้าลูกค้าจะทาการถอนเงินออกจนหมดหรื อมีเงินคงเหลือในบัญชี
ต่ากว่า 500 บาท ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศูนย์วิจยั ธ.ก.ส. ได้ทาการศึกษาความคาดหวังของผูใ้ ช้บริ การเงิน
ฝากออมทรัพย์ตน้ ทุนต่า กรณี ศึกษา เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค พบว่า เนื่ องมาจากบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค
เป็ นบัญชีที่ใช้เป็ นคู่โอนเงินกูท้ ้ งั เงินกูป้ กติ และเงินกูโ้ ครงการต่าง ๆ ซึ่ งจะทาให้ยอดเงินฝากในช่วงที่มีการจ่ายเงินกู้
หรื อเงินโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาลจะสู งชัว่ ระยะเวลาหนึ่ งเท่านั้น และจะลดลงเมื่อมีการถอนเงินกูอ้ อกจากบัญชี แต่
ทั้งนี้จะมีบางส่ วนที่ยงั คงเหลือเงินฝากไว้เพื่อลุน้ รางวัลซึ่ งอาจมีจานวนเงินที่ไม่สูงมากนัก
ลูกค้าส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร มีรายได้ที่ไม่แน่นอน มีภาระหนี้ สินจากการกูย้ ืมเพื่อใช้เป็ นทุนใน
การทาเกษตรกรรม ทาให้มีรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายประจาวัน จึ งไม่มีการเก็บออม ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฏี
พฤติกรรมการออม กล่าวคือจานวนรายได้ ถ้าบุคคลมีรายได้เพิ่มขึ้น การออมก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย การคาดการณ์
เกี่ยวกับรายได้ในอนาคต ถ้าผูม้ ีรายได้คาดว่าในอนาคตจะมีรายได้มาก ก็อาจจะเก็บออมในปั จจุบนั น้อยลง อัตรา
ดอกเบี้ย ถ้าอัตราดอกเบี้ยในปั จจุบนั อยูใ่ นระดับสู งจะจูงใจให้คนเก็บเงินออมมากขึ้น
6. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาพบว่า ลูกค้าส่ วนใหญ่มีรายได้ที่ไม่แน่นอน แต่มีศกั ยภาพเพียงพอสาหรับการออม แต่สาเหตุที่
ลูกค้าไม่ทาการออม หรื อคงยอดคงเหลือในบัญชี เงินฝากต่ากว่า 500 บาท เนื่ องจากลูกค้าขาดความเข้าใจในการใช้
บริ การบัญชี เงิ นฝากออมทรั พย์ ไม่เข้าใจในผลิ ตภัณฑ์เงิ นฝากของธนาคาร ลูกค้าส่ วนใหญ่ของธนาคารประกอบ
อาชีพเกษตรกร นิ ยมเก็บเป็ นเงินสดไว้กบั ตัวมากกว่าการมาฝากกับไว้กบั ธนาคาร ลูกค้าส่ วนใหญ่เป็ นลูกค้าผูส้ ู งอายุ
การเดินทางมาติดต่อกับธนาคารค่อนข้างลาบากต้องรอลูกหลานหรื อให้ผนู ้ าหมู่บา้ น พามาติดต่อ ดังนั้นลูกค้าจึ งไม่
นิ ยมนาเงินมากไว้กบั ธนาคาร ลูกค้าผูส้ ู งอายุที่รับเบี้ยยังชีพ หรื อลูกค้าประชาชนทัว่ ไปที่รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล
เมื่อมีเงินเข้าบัญชี ก็จะถอนออกไปจนหมด ลูกค้าส่ วนใหญ่ไม่ทราบถึงการต้องคงยอดเงินคงเหลือไว้ในบัญชี ข้ นั ต่า
500 บาท ทาให้ลูกค้าบางรายบัญชีถูกปิ ดไปโดยอัตโนมัติ พนักงานควรตรวจสอบยอดเงินคงเหลือของลูกค้าหลังจาก
ทารายให้กบั ลูกค้าและเชิ ญชวนลูกค้าให้ฝากเงินเพิ่มหรื อคงยอดเงินฝากขั้นต่า 500 บาท พนักงานพัฒนาธุ รกิจเมื่อ
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ออกพื้นที่พบลูกค้า ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าทราบถึงความสาคัญของการรักษาบัญชีเงินฝากเพื่อรองรับเงิน
ช่วยเหลือต่าง ๆ จากรั ฐบาล บัญชี จะได้ไม่ถูกปิ ดและไม่ตอ้ งเสี ยเวลาในการดาเนิ นการเปิ ดบัญชี ใหม่ ซึ่ งเหตุการณ์
ดังกล่าวเกิดขึ้นทุกครั้งเมื่อมีการโอนเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล
ข้อเสนอแนะ
ควรมีการติดตามผลการดาเนินงานการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารให้
ลูกค้าทราบถึงประโยชน์ของการออมและการคงยอดเงินคงเหลือในบัญชีข้ นั ต่า 500 บาท อย่างต่อเนื่อง
ควรกาหนดให้พนักงานหาแนวทางในการเพิ่มยอดเงินฝากในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของธนาคารให้พนักงานมี
ส่ วนร่ วมในการระดมแนวคิด สร้างการมีส่วนร่ วมในการทางาน
ควรมี การศึ กษาเรื่ อ งความคาดหวังของลูกค้า ในพื้นที่ อาเภอสี ดา จังหวัดนครราชสี มา ว่าลูกค้ามี ค วาม
คาดหวังต่อธนาคารทั้งเรื่ องผลิตภัณฑ์ และการให้บริ การอย่างไรบ้าง เพื่อนามาพัฒนา การให้บริ การและนาเสนอ
ผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามความต้องการมากขึ้น
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