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--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึ กษาเรื่ องแนวทางการเพิ่มยอดเงิ นฝากให้เพียงพอต่อเงิ นให้สินเชื่ อของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาอานาจเจริ ญ เนื่ องจากสาขามียอดเงินฝากต่ากว่าเป้ าหมายที่ธนาคารกาหนด ซึ่ งมีผล
ต่อรายได้และกาไรสุ ทธิ ของธนาคาร เพราะถ้าเงินรับฝากน้อยกว่าเงินให้สินเชื่อ ธนาคารต้องกูเ้ งินจากที่อื่น เพื่อปล่อย
เงินกูใ้ ห้กบั ลูกค้า ทาให้ธนาคารมีตน้ ทุนในการจ่ายสิ นเชื่อเพิ่มขึ้น ส่ งผลต่อกาไรของธนาคาร โดยทาให้กาไรสุ ทธิ ของ
ธนาคารลดลง ผูศ้ ึกษาจึ งได้ทาการศึกษา โดยการใช้เครื่ องมือ แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างคือ ลูกค้าที่มาใช้บริ การที่
ธ.ก.ส. สาขาอานาจเจริ ญ จานวน 400 ราย และการสัมภาษณ์ลูกค้า จานวน 20 ราย มีวตั ถุประสงค์เพื่อหาสาเหตุของ
ปั ญหาและเพื่อหาแนวทางแก้ไขในการเพิ่มยอดเงินฝากให้เพียงพอต่อเงินให้สินเชื่อ ผลของการศึกษาพบว่าลูกค้าส่ วน
ใหญ่ที่ฝากเงินกับ ธ.ก.ส. สาขาอานาจเจริ ญเพราะว่า ธนาคารมีผลิตภัณฑ์เงินฝากที่เหมาะสมตรงกับความต้องการของ
ลูกค้าและมีความปลอดภัยในการใช้บริ การ ลูกค้าสามารถรับ รู ้ผลิตภัณฑ์เงินฝากของธนาคารได้หลากหลายช่องทาง
ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เงินฝาก พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เงินฝาก ผูศ้ ึกษาเลือกแนวทางแก้ปัญหาคือ การจัดกิจกรรมส่ งเสริ ม
การตลาด โดยการจัดทาสัปดาห์ ส่งเสริ มเงิ นออม เพราะสามารถดาเนิ นการได้จริ งตลอดทั้งปี ภายใต้งบประมาณที่
เหมาะสม เห็นผลในระยะยาว และคาดว่าจะทาให้ยอดเงินฝากเพิ่มขึ้นได้ตามเป้ าหมายที่ธนาคารกาหนด
คาสาคัญ : การเพิ่มยอดเงินฝาก, เงินให้สินเชื่อ, ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เงินฝาก

ABSTRACT
A study on guidelines for Increasing Deposit Amount Sufficient for loans of Bank for Agriculture and
Agricultural Cooperatives (BAAC), Amnat Charoen Branch. Because the branch has lower deposit than the target set
by the bank which affects the bank's income and net profit because if the deposit is less than the loan banks have to
borrow money from other places. To release loans to customers this caused the bank to increase the cost of paying
loans. Affect the profit of the bank by reducing the bank's net profit the students therefore studied by using the
questionnaire tool, the sample group was 400 customers who come to use the service at BAAC, Amnat Charoen
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Branch, and interview with 20 customers, aiming to find the cause of the problem and to find a solution to increase the
deposit to be sufficient for loans. The results of the study showed that most of the customers who deposited money
with BAAC Amnat Charoen Branch because the bank offers deposit products that are suitable for customers' needs
and are safe to use. Customers can get to know the bank's deposit products in a variety of ways. Factors affecting the
choice of deposit products found that Products, Prices, Place and Promotion. Affects the decision to choose a deposit
product, the student chose a solution to the problem. Marketing promotion activities by organizing a week to promote
savings because it can actually operate throughout the year under an appropriate budget. See results in the long term
and expected to increase the amount of deposits to meet the goals set by the bank.
Keywords: deposit increase, Loans, factors affecting the choice of deposit products
1. บทนา
ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้จัด ตั้ง ขึ้ นตามพระราชบัญ ญัติ ธ นาคารเพื่ อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยมีวตั ถุประสงค์หลักคือ ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่เกษตรกร กลุ่ม
เกษตรกร บุคคล กลุ่มบุคคล ผูป้ ระกอบการ กองทุนหมู่บา้ นหรื อชุมชน และสหกรณ์การเกษตร สาหรับการประกอบ
อาชี พเกษตรกรรมหรื ออาชี พที่ เกี่ยวเนื่ องกับเกษตรกรรม ธ.ก.ส. สาขาอานาจเจริ ญภายใต้ความดูแลของ สานักงาน
ธ.ก.ส. จังหวัดอานาจเจริ ญ จาเป็ นจะต้องดาเนิ นงานตามนโยบายสิ นเชื่ อของธนาคาร และจัดหาแหล่งเงิ นทุ นให้
พอเพียงต่อการจ่ายสิ นเชื่อที่เพิ่มขึ้นทุกปี เพราะถ้าเงินรับฝากน้อยกว่าเงินให้สินเชื่อสาขาจะต้องกูเ้ งินจากที่อื่นเพื่อมา
ปล่อยสิ นเชื่อให้กบั ลูกค้า ส่ งผลกระทบทาให้รายได้และกาไรสุ ทธิ ของธนาคารลดลง เนื่ องจากค่าใช้จ่ายในส่ วนของ
ต้นทุนเงินให้กยู้ ืมเพิ่มสู งขึ้น ซึ่ งในปี ที่ผ่านมาปริ มาณเงิ นให้สินเชื่ อของสาขาเพิ่มขึ้นทุกปี ในขณะที่ปริ มาณเงินรั บ
ฝากมียอดลดลงอย่างต่อเนื่อง
จากสถานการณ์ การแพร่ ร ะบาดของไวรั ส โควิด 19 และสภาวะเศรษฐกิ จ ของประเทศในปั จจุ บนั การ
ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่ งประเทศไทย มีผลทาให้อตั ราดอกเบี้ยในตลาดเงินปรับลดลง
ทั้งอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ เมื่ออัตราดอกเบี้ยเงินฝากลดลงลูกค้าส่ วนใหญ่จึงไม่นิยมนาเงินมาฝากที่ธนาคาร
รวมถึงการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในภาคธุ รกิจเดียวกัน จึงเป็ นสาเหตุของปั ญหาที่ทาให้ผลประกอบการของธนาคารไม่
เป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาหนด ผูว้ ิจยั จึงมีแนวคิดในการเพิ่มปริ มาณเงินฝากให้เพียงพอต่อเงินให้สินเชื่อของธนาคาร
โดยอาศัยกรอบแนวคิ ดปั จจัยคัดสรรส่ วนผสมทางการตลาด เพื่อกระตุน้ การฝากเงิ นของลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้ นและ
รักษาฐานเงินฝากของธนาคารให้มีความมัน่ คงควบคู่กบั การส่ งเสริ มการออมเงินของลูกค้า และเพื่อเป้ าหมายสู งสุ ดคือ
เพิ่มยอดเงินฝากให้เป็ นไปตามที่ธนาคารกาหนด
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสาเหตุที่ทาให้เงินรับฝากไม่เพียงพอต่อเงินให้สินเชื่อ
2. เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปั ญหาให้เงินรับฝากเพียงพอต่อเงินให้สินเชื่อ
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3. การดาเนินการวิจัย
ผูศ้ ึ ก ษาออกแบบการศึ ก ษา โดยการใช้แ บบสอบถาม เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากกลุ่ ม ลู ก ค้า ธนาคารเพื่ อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาอานาจเจริ ญ จังหวัดอานาจเจริ ญ ซึ่ งประกอบด้วย ลูกค้าเงินฝากทัว่ ไป ลูกค้า
ที่เป็ นเกษตรกร บุคคล กลุ่มบุคคล กลุ่มลูกค้ารายใหญ่ที่เป็ นร้านค้าขนาดใหญ่ในเขตตัวจังหวัดอานาจเจริ ญ และ
กลุ่มลูกค้าที่เป็ นสหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์นอกภาคการเกษตร และกลุ่มลูกค้าที่เป็ นหน่วยงานราชการ อย่างเช่น
อบต. อบจ. โรงพยาบาล จานวน 400 คน และการสัมภาษณ์ลูกค้าเงินฝากที่มาใช้บริ การที่ ธ.ก.ส. สาขาอานาจเจริ ญ
จานวน 20 คน การสุ่ มตัวอย่างลูกค้าที่มาใช้บริ การที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาอานาจเจริ ญ
จังหวัดอานาจเจริ ญ โดยการแจกแบบสอบถามให้กบั ลูกค้ากลุ่มตัวอย่างและให้กลุ่มตัวอย่างกรอกแบบสอบถามด้วย
ตัวเอง แล้วนามาตรวจสอบความสมบูรณ์ ความครบถ้วนในเนื้ อหาที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดรวมถึงการรวบรวม
ข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์ ลูกค้า ดาเนิ นการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามและข้อมูลจากการสัม ภาษณ์ มา
วิเคราะห์ขอ้ มูลและแปลผลต่อไป
กลุ่มตัวอย่าง
เลือกกลุ่มตัวอย่างจากลูกค้าที่มาใช้บริ การที่ ธ.ก.ส. สาขาอานาจเจริ ญ ซึ่ งประกอบด้วย ลูกค้าเงินฝากทัว่ ไป
ลูกค้าที่เป็ นเกษตรกร บุคคล กลุ่มบุคคล กลุ่มลูกค้ารายใหญ่ที่เป็ นร้านค้าขนาดใหญ่ในเขตตัวจังหวัดอานาจเจริ ญ
และกลุ่มลูกค้าที่เป็ นสหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์นอกภาคการเกษตร กลุ่มลูกค้าที่เป็ นหน่วยงานราชการ อย่างเช่น
อบต. อบจ. โรงพยาบาล ซึ่ งมีท้ งั หมดจานวน 31,676 บัญชี ( รายงานสรุ ปเงินฝากคงเหลือรวมทุกกลุ่มประเภทเงิน
ฝาก ณ วันที่ 7 มกราคม 2564 ) โดยใช้สูตรการกาหนดกลุ่มตัวอย่าง ( Sampling Method ) ของทาโรยามาเน่ ( Taro
Yamane, 1973 ) กาหนดค่าความเชื่อมัน่ ที่ร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5 จะได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง
จานวนทั้งสิ้ น 400 ราย
สูตร
โดย
N
e

= จานวนกลุม่ ตัวอย่าง
= จานวนประชากร 31,676 ราย
= ความคลาดเลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้น 5% = 0.05

แทนค่าสู ตร

400 ราย
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ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างสาหรับงานวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
คื อ กลุ่ ม ประชากรที่ เ ป็ นผูท้ ี่ ใ ช้บ ริ ก ารเงิ น ฝากกับ ธ.ก.ส. สาขาอ านาจเจริ ญ โดยเก็บ ตัว อย่า งในระหว่า งเดื อ น
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564 จากการแจกแบบสอบถามให้กับลูกค้าที่ มาใช้บ ริ การในวันทาการของสาขาคื อ ช่ วง
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลาระหว่าง 8.30 - 16.30 น. โดยให้พนักงานการเงินที่บริ การลูกค้าหน้าเคาน์เตอร์ เป็ นคนแจก
แบบสอบถาม ส่ วนการสัมภาษณ์ ผูว้ ิจยั เป็ นผูส้ ัมภาษณ์ลูกค้าเงินฝากที่มาใช้บริ การที่ ธ.ก.ส. สาขาอานาจเจริ ญจานวน
20 คน ด้วยตัวเอง
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครั้งนี้ แบ่งออกเป็ น 2 อย่างคือ
1. การใช้แบบสอบถาม ( Questionnaires) เป็ นเครื่ องมือ ซึ่ งแบบสอบถามมีคาถามทั้งแบบคาถามปลายปิ ด
และค าถามปลายเปิ ดใช้กับ ลู ก ค้า ที่ ม าใช้บ ริ ก ารฝากเงิ น ที่ ธ.ก.ส. สาขาอ านาจเจริ ญ จ านวน 400 คนโดยแบ่ ง
แบบสอบถามออกเป็ น 4 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมู ลทัว่ ไปเกี่ ย วกับ สถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นข้อ มูลพื้ นฐานของผูต้ อบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน
ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้บริ การเงินฝากผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ ประเภทเงินฝาก ระยะเวลาที่ลูกค้า
ฝากเงิ นกับ ธ.ก.ส. สาขาอานาจเจริ ญ ช่ วงระยะเวลาที่ ใช้บริ การ ความถี่ ที่ใช้บริ การ และช่ องทางการรั บข้อมูล
ข่าวสารด้านเงินฝาก
ส่ วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ เลือกใช้บริ การ
ด้า นเงิ น ฝาก โดยแบ่ ง ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี อิ ท ธิ พ ล เป็ น 7 ด้า น ได้แ ก่ ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้า นราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านพนักงาน ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ
รวมถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการให้บริ การพนักงาน และคุณภาพในการให้บริ การ
ส่ วนที่ 4 ข้อเสนอแนะสาหรับการให้บริ การด้านเงินฝากของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขาอานาจเจริ ญ
2. การใช้แบบสัมภาษณ์เชิ งลึก (Structured interviews) ในการเก็บข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์แบบ
มีโครงสร้างซึ่ งมีการกาหนดคาถามในการสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้า เป็ นคาถามที่กาหนดไว้แน่นอน โดยผูท้ าการวิจยั ได้
ทาการกาหนดคาถามในการสัมภาษณ์อย่างกว้างในการสัมภาษณ์ ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ทุกคนจะตอบคาถามชุดเดียวกันและ
ผูส้ ัมภาษณ์จะจดบันทึกคาตอบลงในแบบสัมภาษณ์น้ นั โดยการสัมภาษณ์ลูกค้าเงินฝากที่มาใช้บริ การที่ ธ.ก.ส. สาขา
อานาจเจริ ญจานวน 20 คน แบบสัมภาษณ์จะประกอบไปด้วย 3 ส่ วน แบ่งออกเป็ น
ส่ วนที่ 1 เป็ นข้อมูลทัว่ ไปของผูถ้ กู สัมภาษณ์ ได้แก่ ชื่อ-สกุล เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ
ส่ วนที่ 2 เป็ นส่ วนที่เป็ นคาถามตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการเพิ่มยอดเงินรับฝาก
ส่ วนที่ 3 เป็ นปัญหาและข้อเสนอแนะจากผูใ้ ห้สัมภาษณ์
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การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ และข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าเอกสาร ผูศ้ ึกษาใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูล ในเชิ ง
บรรยายและพรรณนา โดยนาข้อมูลดังกล่าวมาจัดระเบียบ วิเคราะห์ส่วนประกอบ โดยสรุ ปข้อมูลในเรื่ อง แนวทางการ
เพิ่มยอดเงินรับฝาก ความเป็ นไปได้ ผลกระทบ ข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ เพื่อสรุ ปและประเมินผล
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม มีข้ นั ตอนการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคล วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ
ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้บริ การเงินฝากผูต้ อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ
ส่ วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ เลือกใช้บริ การด้านเงินฝาก
ใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้มาตรวัดแบบระดับความสาคัญ
ส่ วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ ใช้การวิเคราะห์ในเชิงบรรยาย และพรรณนาวิเคราะห์ และสรุ ปประเด็น นาเสนอในรู ปแบบ
ของการพัฒนาข้อมูลปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของผูฝ้ ากเงินที่มาใช้บริ การฝากเงิน
4. ผลการวิจัย
จากการสารวจกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน พบว่ามีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ โดยแบ่งเป็ นเพศหญิง
ร้อยละ 58 และเพศชายร้อยละ 42 ตามลาดับ ส่ วนใหญ่อยูใ่ นช่วงอายุ 26-35 ปี ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 30.25 ส่ วนใหญ่มี
ระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับชั้นต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็ นร้อยละ 40.75 ส่ วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็ น
ร้อยละ 56.75 โดยมีอาชีพส่ วนใหญ่เป็ นเกษตรกรรม อยูท่ ี่ร้อยละ 36.50 มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่าเดือนละ 15,000 บาท
หรื อ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 69.25 ประเภทบัญ ชี เ งิ น ฝากออมทรั พ ย์เ ป็ นบัญ ชี เ งิ น ฝากที่ ลู ก ค้า ฝากไว้กับ ธ.ก.ส. สาขา
อานาจเจริ ญมากที่ สุด คิดเป็ นร้ อยละ 100 เมื่ อ เที ยบกับผลิ ตภัณฑ์เงิ นฝากตัวอื่ น และมี บญ
ั ชี เงิ นฝากประเภทอื่ นๆ
ร่ วมด้วย และพบว่าช่วงเวลาที่ลูกค้ามักมาใช้บริ การมากที่สุดคือ แล้วแต่ความสะดวกไม่ได้กาหนดระยะเวลาตายตัวที่
แน่ นอน เนื่ องจากลูกค้าส่ วนใหญ่เป็ นเกษตรกร จึ งสามารถมาติดต่อธนาคารได้ตลอดเวลา โดยคิดเป็ นร้ อยละ 32
ช่วงเวลาในแต่ละวันที่ลูกค้ามาใช้บริ การมากที่สุดคือช่วงเวลา 14.01 น. – 15.30 น. โดยคิดเป็ นร้อยละ 30 ความถี่ที่
ลูกค้ามาใช้บริ การต่อเดือนมากที่สุดคือ 1-2 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 84 ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารของลูกค้าส่ วนใหญ่
จะเป็ นช่ อ งทางสื่ อ สั ง คมออนไลน์ โดยคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 70 เหตุ ผ ลที่ ลู ก ค้า มาใช้บ ริ ก ารฝากเงิ น ที่ ธ.ก.ส. สาขา
อานาจเจริ ญเพราะมีของขวัญของชาร่ วยให้กบั ลูกค้า และมีผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยคิด
เป็ นร้อยละ 100
จากผลการสัมภาษณ์ ผูศ้ ึกษาพบว่า สาเหตุที่ทาให้ลูกค้าไม่ออมเงิ นกับธนาคาร เนื่ องจาก ธนาคารมีการ
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทวั่ ถึง ลูกค้าบางกลุ่มยังไม่เข้าใจในผลิตภัณฑ์เงินฝากของธนาคารว่ามีอะไรบ้าง การ
บริ การลูกค้าที่มาใช้บริ การ ลูกค้ามองว่าจานวนพนักงานมีไม่เพียงพอต่อการให้บริ การลูกค้า สื บเนื่ องมาจาก ธ.ก.ส.
เป็ นธนาคารของรั ฐ และรองรั บ นโยบายต่ า งๆ ของรั ฐ บาล ท าให้ บ างวัน ลู ก ค้า ที่ ม าใช้บ ริ การมี ป ริ มาณมาก
ลูกค้าบางกลุ่มจะเป็ นลูกค้าเงินฝากเฉพาะ บางกลุ่มจะเป็ นลูกค้าที่มาติดต่อทาธุ รกรรมตามโครงการนโยบายรัฐ รับเงิน
ช่วยเหลือโครงการต่างๆของรัฐบาล เช่น โครงการบัตรสวัสดิการภาครัฐ โครงการแก้ไขปั ญหาหนี้นอกระบบ เป็ นต้น
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ทฤษฎี SWOT Analysis
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จุดแข็ง (Strengths)
S1 มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย
S2 เป็ นธนาคารของรัฐมีชื่อเสี ยงยาวนาน มีความน่าเชื่อถือและไม่อยูภ่ ายใต้ พ.ร.บ. คุม้ ครองเงินฝาก ลูกค้าได้รับ
ความคุม้ ครองเต็มจานวนเงินที่ฝาก
S3 พนักงานมีความคุน้ เคยกับลูกค้า บริ การลูกค้าด้วยอัธยาศัยไมตรี สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
S4 ลูกค้ามีความผูกพันกับธนาคารสู ง และใช้บริ การอย่างต่อเนื่ อง
S5 วัฒนธรรมองค์กรที่เสริ มสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
S6 สานักงานตั้งอยูใ่ นแหล่งชุมชน ลูกค้าสามารถมาใช้บริ การได้ง่าย
จุดอ่ อน (Weaknesses)
W1 สถานที่จอดรถคับแคบไม่เพียงพอต่อปริ มาณลูกค้าที่มาทาธุ รกรรม
W2 ผลิตภัณฑ์ของธนาคารมีหลากหลายมาก ทาให้พนักงานไม่มีความรู ้ในตัวผลิตภัณฑ์เท่าที่ควร
W3 พนักงานยังใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศของธนาคารไม่เต็มที่
W4 พนักงานมีจากัดไม่เพียงพอต่อลูกค้าที่มาใช้บริ การ
โอกาส (Opportunities)
O1 สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ง่าย เนื่องจากพนักงานมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้า เป็ นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่ อสาร
ผลิตภัณฑ์ธนาคารให้ลกู ค้าได้รับรู้
O2 มีช่องทางด่วนในการให้บริ การรับฝากเงิน และยังมีตู ้ CDM และ ATM เพื่อให้บริ การลูกค้า โดยลูกค้าสามารถ
ฝาก ถอนที่ตไู ้ ด้โดยไม่ตอ้ งรอคิว
O3 ธนาคารมีการจัดกิจกรรมร่ วมกับชุมชน หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต่างๆ ทาให้สามารถ
สื่ อสารผลิตภัณฑ์แก่บุคคลภายนอกได้มากขึ้น
O4 รองรับเงินอุดหนุนนโยบายรัฐต่างๆ ทั้งเงินคืนภาษี เงินเดือน อสม. เงินเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ ทาให้สามารถเป็ นอีก
ช่องทางหนึ่ งในการขยายฐานลูกค้า
อุปสรรค (Threats)
T1 ยังไม่ตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่จะมีพฤติกรรมแตกต่างกันมากขึ้น
T2 การแข่งขันของกลุ่มธนาคารทวีความรุ นแรงขึ้น
T3 ลูกค้าบางกลุ่มยังไม่มีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีทาให้ไม่สามารถเข้าถึงบริ การของธนาคารได้อย่าง
สมบูรณ์
T4 สภาพแวดล้อมการลงทุนมีการปรับเปลี่ยนไป นอกจากการฝากเงินที่ธนาคารเพื่อรับดอกเบี้ยแล้ว ลูกค้ายังนิยม
ลงทุนกับตราสารทางการเงินอย่างอื่นด้วย เช่น กองทุนเปิ ด ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และการเก็งกาไรจากทองคา
T5 ลูกค้าประสบปั ญหาทางธรรมชาติ ภัยแล้ง ปัญหาจากโรคระบาดโควิด -19 ทาให้ลกู ค้าได้รับผลกระทบเป็ น
อย่างมาก รายได้จากการประกอบอาชีพลดลง ทาให้มีเงินออมน้อยลงด้วย
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ตารางที่ 1 ตาราง TOWS Matrix

ปัจจัยภายใน

ปัจจัยภายนอก

โอกาส (O)
O1 สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ง่าย เนื่ องจากพนักงานมี
ความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้า เป็ นอีกช่องทางหนึ่งในการ
สื่ อสารผลิตภัณฑ์ธนาคารให้ลูกค้าได้รับรู ้
O2 มีช่องทางด่วนในการให้บริ การรับฝากเงิน และยัง
มีตู ้ CDM และ ATM เพื่อให้บริ การลูกค้า โดยลูกค้า
สามารถฝาก ถอนที่ตูไ้ ด้โดยไม่ตอ้ งรอคิว
O3 ธนาคารมีการจัดกิจกรรมร่ วมกับชุมชน หน่วยงาน
ราชการ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต่างๆ ทาให้
สามารถสื่ อสารผลิตภัณฑ์แก่บุคคลภายนอกได้มากขึ้น
O4 รองรับเงินอุดหนุนนโยบายรัฐต่างๆ ทั้งเงินคืน
ภาษีเงินเดือน อสม. เงินเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ ทาให้
สามารถเป็ นอีกช่องทางหนึ่งในการขยายฐานลูกค้า
อุปสรรค (T)
T1 ยังไม่ตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่จะมีพฤติกรรมแตกต่าง
กันมากขึ้น
T2 การแข่งขันของกลุ่มธนาคารทวีความรุ นแรงขึ้น
T3 ลูกค้าบางกลุ่มยังไม่มีความเชี่ยวชาญในการใช้
เทคโนโลยีทาให้ไม่สามารถเข้าถึงบริ การของธนาคาร
ได้อย่างสมบูรณ์
T4 สภาพแวดล้อมการลงทุนมีการปรับเปลี่ยนไป
นอกจากการฝากเงินที่ธนาคารเพื่อรับดอกเบี้ยแล้ว
ลูกค้ายังนิยมลงทุนกับตราสารทางการเงินอย่างอื่นด้วย
เช่น กองทุนเปิ ด ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และการเก็ง
กาไรจากทองคา
T5 ลูกค้าประสบปั ญหาทางธรรมชาติ ภัยแล้ง ปั ญหา
จากโรคระบาด โควิด -19 ทาให้ลูกค้าได้รับผลกระทบ
เป็ นอย่างมาก รายได้จากการประกอบอาชีพลดลง ทา
ให้มีเงินออมน้อยลงด้วย
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จุดแข็ง (S)
S1 มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย
S2 เป็ นธนาคารของรัฐมีชื่อเสี ยงยาวนาน มีความ
น่าเชื่อถือและไม่อยูภ่ ายใต้ พรบ.คุม้ ครองเงินฝาก
ลูกค้าได้รับความคุม้ ครองเต็มจานวนเงินที่ฝาก
S3 พนักงานมีความคุน้ เคยกับลูกค้า บริ การลูกค้า
ด้วยอัธยาศัยไมตรี สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้
S4 ลูกค้ามีความผูกพันกับธนาคารสู ง และใช้
บริ การอย่างต่อเนื่อง
S5 วัฒนธรรมองค์กรที่เสริ มสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
S6 สานักงานตั้งอยูใ่ นแหล่งชุมชน ลูกค้าสามารถ
มาใช้บริ การได้ง่าย
กลยุทธ์เชิงรุ ก (SO)
SO1 การขับเคลื่อนกลยุทธ์เชิงรุ ก
(S1,S2,S3,S4, O 1-4)

กลยุทธ์เชิงป้ องกัน (ST )
ST1 กลยุทธ์พฒั นาระบบการติดตามผล การ
ดาเนินงาน
(S1,S2,S3,S4,S5,S6 T1-4)

หน้า 1939

จุดอ่อน (W)
W1 สถานที่จอดรถคับแคบไม่
เพียงพอต่อปริ มาณลูกค้าที่มาทา
ธุรกรรม
W2 ผลิตภัณฑ์ของธนาคารมี
หลากหลายมาก ทาให้พนักงานไม่
มีความรู ้ในตัวผลิตภัณฑ์เท่าที่ควร
W3 พนักงานยังใช้ประโยชน์จาก
ระบบสารสนเทศของธนาคารไม่
เต็มที่
W4 พนักงานมีจากัดไม่เพียงพอ
ต่อลูกค้าที่มาใช้บริ การ

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO)
WO1 กลยุทธ์ยกระดับขีดความ
สามารถพนักงานเพื่อการเติบโต
ของธุรกิจ
( W 1-4
O1-4 )

กลยุทธ์เชิงรับ (WT)

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔

5. การอภิปรายผล
ผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า แนวทางการเพิ่มยอดเงินรับฝากให้เพียงพอต่อเงินให้สินเชื่อของ ธ.ก.ส. สาขา
อานาจเจริ ญ มีทศั นคติเชิงบวกต่อปั จจัยที่มีผลต่อการใช้บริ การฝากเงินของลูกค้า และมีความสอดคล้องกับทฤษฎีดงั นี้
1) ด้านผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมไปถึงมีความปลอดภัย
ในการใช้บริ การ สอดคล้องกับทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ ที่วา่ ความรู ้สึกที่ดีหรื อทัศนคติที่ดีของบุคคลมักเกิดจาก
การได้รับการตอบสนองตามที่ตนต้องการ
2) ด้านราคา ผลิตภัณฑ์เงินฝากของ ธ.ก.ส. ไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย รวมไปถึงการได้รับของขวัญของ
ชาร่ วยต่างๆ มีผลต่อการตัดสิ นใจฝากเงินของลูกค้า สอดคล้องกับทฤษฎีส่วนผสมทางการตลาด ด้านราคา ซึ่ งหมายถึง
คุณค่าของผลิตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิน ลูกค้าจะเปรี ยบเทียบระหว่าง คุณค่าและบริ การกับราคาของบริ การ ถ้าคุณค่าสู งกว่า
ราคาลูกค้าจะตัดสิ นใจซื้ อ
3) ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
ลูกค้าต้องการความสะดวกสบายของอาคารสาขา และความ
สะดวกสบายของที่จอดรถ การบริ การของพนักงานให้เพียงพอต่อปริ มาณลูกค้าที่มาใช้บริ การ สอดคล้องกับทฤษฎี
ส่ วนผสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ซึ่ งเป็ นกิ จกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับบรรยากาศสิ่ งแวดล้อมในการ
นาเสนอบริ การให้กบั ลูกค้า และช่องทางในการนาเสนอบริ การ
4) ด้านพนักงาน ด้านกระบวนการและด้านความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริ การ พนักงานมีการกล่าว
ต้อ นรั บ และใช้ว าจาสุ ภ าพในการให้บ ริ ก าร มี ร ะบบคิ ว เพื่ อ รอรั บ การบริ ก าร และการบริ ก ารของพนัก งานที่ มี
มาตรฐาน บริ การที่เท่าเทียมกัน มีการประเมินหลังการใช้บริ การของลูกค้า สอดคล้องกับทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการ
บริ การ เพราะการบริ การเป็ นการปฏิบตั ิรับใช้เพื่อตอบสนองความต้องการและความจาเป็ นของลูกค้าหรื อคนที่มา
ขอรับบริ การ บริ การเป็ นสิ่ งที่ไม่สามารถสัมผัสจับต้องได้หรื อแสดงความเป็ นเจ้าของได้ แต่สามารถที่จะถูกรับรู ้ใน
เชิงความพึงพอใจและสามารถรักษาลูกค้าไว้ได้
5) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด การมีป้ายเอกสารแสดงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร สอดคล้องกับ
ทฤษฎี ส่ วนผสมทางการตลาดด้านการส่ งเสริ ม การตลาด เป็ นเครื่ องมื อ ที่ มี ค วามสาคัญ ในการติ ดต่ อ สื่ อ สารกับ
ผูใ้ ช้บริ การ มีวตั ถุประสงค์เพื่อแจ้งข่าวสารหรื อชักจูงให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริ การ
6) ด้านลักษณะทางกายภาพ การที่ ธนาคารมี บรรยากาศที่ ดี อากาศถ่ายเทได้สะดวก อาคารสถานที่
สะอาดเรี ยบร้อย เครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริ การมีความทันสมัย สอดคล้องกับทฤษฎี ส่วนผสมทาง
การตลาดด้านการสร้ างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ซึ่ งเป็ นการสร้ างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพให้กบั
ลูกค้า โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางด้านกายภาพและรู ปแบบการให้บริ การเพื่อสร้างคุณค่าให้กบั ลูกค้า
มีความสอดคล้องกับงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังนี้
1) งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การ สอดคล้องกับงานวิจยั ของบุศรากร วงษ์มงคล ( 2557 ) ซึ่ งศึกษา
เกี่ ย วกับ ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การใช้บ ริ ก ารด้า นเงิ น ฝากของลู ก ค้า ธนาคารออมสิ น สาขาฝางจัง หวัด เชี ย งใหม่
ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่มีผลมากที่สุดในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ ด้านเงินฝากของลูกค้าคือ ปั จจัยด้านการ
ส่ งเสริ มทางการตลาดและพบว่าลูกค้าที่มีเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันจะมีความ
พึงพอใจต่อปั จจัยการใช้บริ การแตกต่างกันด้วย
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2) งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการบริ การ สอดคล้องกับงานวิจยั ของศูนย์วจิ ยั ธ.ก.ส. (2558) ซึ่ งศึกษา
เกี่ยวกับปั จจัยในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การด้านเงินฝากของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขต
จังหวัดสกลนคร ผลการศึกษาพบว่าผูร้ ับบริ การให้ความสาคัญในเรื่ องคุณภาพการให้บริ การ ด้านความเอาใจใส่ ต่อผู ้
มาใช้บริ การ การบริ การของพนักงาน พนักงานมี อธั ยาศัยดี อ่อนน้อม สุ ภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส ด้านกระบวนการคือ
ขั้นตอนการเปิ ดบัญชีใหม่มีความรวดเร็ ว และด้านลักษณะทางกายภาพ คือมีที่นงั่ รอสาหรับลูกค้าอย่างเพียงพอ
6. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
จากการศึ ก ษา ผูท้ าการวิ จัย พบว่ า ลู ก ค้า ของธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร สาขา
อานาจเจริ ญ ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอาชี พเกษตรกร ลูกค้าส่ วนใหญ่มีศกั ยภาพในการฝากลดลง เนื่ องจากประสบ
ปั ญหาจากเศรษฐกิจ และโรคระบาด ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อรายได้ลูกค้า แต่กย็ งั มีลูกค้าบางกลุ่มที่มีศกั ยภาพในการออม
และสาเหตุที่ทาให้ลูกค้าไม่ออมเงิ นกับธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาอานาจเจริ ญ เนื่ องจาก ธนาคารมี การประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทวั่ ถึง ลูกค้าบางกลุ่มยังไม่เข้าใจในผลิตภัณฑ์เงินฝากของธนาคารว่ามีอะไรบ้าง การบริ การลูกค้าที่มา
ใช้บริ การ ลูกค้ามองว่าจานวนพนักงานมีไม่เพียงพอต่อการให้บริ การลูกค้า สื บเนื่ องมาจาก ธ.ก.ส. เป็ นธนาคารของ
รั ฐและรองรั บนโยบายต่างๆ ของรั ฐบาล ทาให้บางวันลูกค้าที่ ม าใช้บริ การมี ปริ มาณมาก ส่ วนลูกค้าบางกลุ่มที่ มี
ศักยภาพในการออมแต่ไม่ออมสาเหตุที่ทาให้ลกู ค้าไม่ออมเงินกับธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาอานาจเจริ ญ เนื่ องจาก ธนาคาร
มี การประชาสัมพันธ์ ผลิ ตภัณฑ์ที่ไม่ ทวั่ ถึ ง ลูกค้ามองว่าจานวนพนักงานมี ไม่ เพียงพอต่อ การให้บริ การลูกค้า สื บ
เนื่ องมาจาก ธ.ก.ส. เป็ นธนาคารของรั ฐและรองรั บนโยบายต่างๆ ของรั ฐบาล ทาให้บางวันลูกค้าที่ มาใช้บริ การมี
ปริ มาณมาก
ผูท้ าการวิจยั จึงมีขอ้ เสนอแนะคือ ธ.ก.ส. สาขาอานาจเจริ ญ ควรดาเนินการวางแผนสาหรับการรับลูกค้าใน
แต่ละวัน โดยมีบริ การตู ้ ATM และ CDM เพื่อให้ลูกค้าที่มาใช้บริ การฝากถอน สาหรับทารายการได้ที่ตูอ้ ตั โนมัติ โดย
ไม่ตอ้ งมาติดต่อที่สานักงาน เป็ นการลดจานวนลูกค้าที่มาติดต่อที่สานักงาน ลดการแออัดลง รวมถึงด้านอาคารสถานที่
ที่ ยงั ไม่เอื้ ออานวยต่อการมาใช้บริ การของลูกค้า สาขาควรมี การตั้งงบประมาณเพื่อใช้สาหรั บการปรั บปรุ งอาคาร
สานักงาน รวมไปถึงที่จอดรถของลูกค้า ให้ลูกค้าได้รับความสะดวกมากที่สุด ด้ านผลิตภัณฑ์เงินฝาก ควรมีการจัด
กิ จ กรรมสั ป ดาห์ ส่ ง เสริ ม เงิ น ฝาก เพื่ อ ประชาสั ม พัน ธ์ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ข องธนาคารให้ เ ป็ นที่ รู้ จัก ของบุ ค คลทั่ว ไป
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการทาธุ รกรรมอื่นๆ โดยไม่ตอ้ งมาติดต่อที่ สาขา พร้อมทั้งให้คาแนะนาแก่ลูกค้าที่มาติดต่อ
ด้านช่องทางประชาสัมพันธ์ติดต่อสอบถาม ธนาคารควรมี ช่องทางต่างๆให้เลือกมากมาย เช่น สื่ อสังคมออนไลน์
Call Center, Facebook,Line Official ส่ วนลูกค้าบางกลุ่มที่เป็ นผูส้ ู งอายุ และยังไม่เข้าถึงเทคโนโลยี ทางธนาคารควรมี
การประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อวิทยุกระจายเสี ยงภายในหมู่บา้ น ประชาสัมพันธ์ผา่ นผูน้ าชุมชน รวมไปถึงการบริ การนอก
สถานที่สาหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกในการมาติดต่อทาธุ รกรรมที่ธนาคาร ทั้งลูกค้าที่เป็ นบุคคลธรรมดา และหน่วยงาน
ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจต่างๆ
ดัง นั้น จึ ง ได้ข ้อ สรุ ป ว่า ธนาคารควรจัด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม เงิ น ออม กิ จ กรรมรั บ ฝากเงิ น นอกสถานที่
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร รวมไปถึงกิจกรรมปรับปรุ งภาพลักษณ์สาขา เพื่อเป็ นการเพิ่มยอดเงินฝากของสาขา
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การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔
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