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--------------------------------บทคัดย่ อ
งานวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเพิ่มรายได้ค่าบริ การและ
ค่าธรรมเนียม (FBI) และ เพื่อศึกษาหาแนวทางในการปรับปรุ งกลยุทธ์เพื่อเพิม่ รายได้ค่าบริ การและค่าธรรมเนียม
(FBI) ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาลืออานาจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้
ได้แก่ ลูกค้าของ ธ.ก.ส. สาขาลืออานาจ จานวน 385 คน ผูว้ ิจยั ใช้วธิ ี สุ่มตัวอย่างในการทาแบบสอบถามเพือ่ เก็บ
รวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจาก
แบบสอบถาม จานวน 385 คน ลูกค้าส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี จานวน 140 คน ส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกร ลูกค้าต้องการให้เพิ่มช่องทางด่วนในการรับบริ การ และมีลกู ค้าบางรายต้องการยกเลิกประกันอัคคีภยั และ
ประกันชีวิต ส่ งผลให้รายได้ค่าบริ การและค่าธรรมเนียมมีแนวโน้มลงลด แนวทางในการแก้ปัญหาคือเพิ่มช่องทางใน
การใช้บริ การแก่ลกู ค้า โดยการให้การแนะนาในการใช้งานแอพลิเคชัน่ ของทางธนาคารในการทาธุรกรรมทางการเงิน
ด้านต่าง ๆ ลดการรอรับบริ การที่หน้าเคาน์เตอร์ และให้ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับประกันที่ลกู ค้าได้ทาไว้กบั ทาง
ธนาคารจูงใจให้ลกู ค้าตระหนักถึงความสาคัญของกรมธรรม์ประกันภัยที่ลกู ค้ามีอยูเ่ พื่อเป็ นการรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้
คาสาคัญ: รายได้ค่าบริ การและค่าธรรมเนียม (FBI), ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาลือ
อานาจ

ABSTRACT
The objective of this research is to study the factors affecting the increase fee base income (FBI), to study
ways to improve strategies to increase fee base income (FBI) of the Bank for Agriculture and Agricultural
Cooperatives (BAAC), Lue Amnat Branch. The sample group in this research was 385 bank customers, were
selected by sampling using the questionnaire. The statistic used in the analysis is percentage, mean and standard
deviation. The data analysis from the respondents 385 people, most of the customers aged 41-50 years, with 140
people, most of them are farmers. The customer wants to add express service channels to receive the service. And
some customers want to cancel fire and life insurance as a result, increase fee base income to decrease. The solution
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to the problem is to increase the channels of service to customers. By providing advice on how to use the bank's
applications for various financial transactions reduce waiting for service at the counter, and provide knowledge and
understanding about the insurance that customers have made with the bank, motivating customers to realize the
importance of insurance policies that customers have in order to maintain their existing customer base.
Keywords: fee base income, Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC) Lue Amnat branch
1. บทนา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้จัดตั้งขึ้ นตาม พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีวตั ถุประสงค์ให้ความช่วยเหลือ ทางด้านการเงินแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และ
สหกรณ์การเกษตร สาหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรื ออาชีพที่เกี่ยวเนื่ องกับเกษตรกรรม เพื่อเพิ่มรายได้หรื อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรหรื อครอบครัวของเกษตรกร
เนื่องจากปั จจุบนั สถานการณ์การแข่งขันเพื่อแย่งชิงส่ วนแบ่งการตลาดของสถาบันการเงิน (Bank) และไม่ใช่
สถาบันการเงิน (Non Bank) มีแนวโน้มสู งขึ้นมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ การนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ หรื อสร้าง
บริ การในธุรกิจการเงิน (Fin Tech) ซึ่ งให้บริ การที่สะดวก รวดเร็ ว และมีค่าใช้จ่ายที่ถกู กว่า ดังนั้น ธนาคารจึงมีความ
จาเป็ นอย่างยิง่ ในการกาหนดกลยุทธ์ หรื อแนวทางการดาเนินงานส่ งเสริ มและสนับสนุนการสร้างรายได้ FBI เพือ่
กระตุน้ การขับเคลื่อนกลยุทธ์การสร้างรายได้ค่าบริ การและค่าธรรมเนียม ผลกระทบที่เกิดขึ้น ได้แก่
1.ส่ วนแบ่งทางการตลาดลดลง
2.ผลการดาเนินงานด้านรายได้ค่าบริ การและค่าธรรมเนียมของสาขา
ไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายที่ธนาคาร
กาหนด
3. สาขามีตน้ ทุนในการดาเนินงานสู ง เนื่องจากรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของสาขา
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเพิ่มรายได้ค่าบริ การและค่าธรรมเนียม (FBI) ของ ธ.ก.ส.
สาขาลืออานาจ
2. เพื่ อ ศึ ก ษาหาแนวทางในการปรั บ ปรุ งกลยุ ท ธ์ แ ละการให้ บ ริ การเพื่ อ เพิ่ ม รายได้ค่ า บริ การและ
ค่าธรรมเนียม (FBI) ธ.ก.ส. สาขาลืออานาจ
3. การดาเนินการวิจัย
ในการศึกษาเรื่ อง “การเพิ่มยอดรายได้ค่าบริ การและค่าธรรมเนี ยม (FBI) ของ ธ.ก.ส. สาขาลืออานาจ”
ผูศ้ ึกษาได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริ การและปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การด้านต่าง ๆของลูกค้า
โดยการใช้แบบสอบถามเพือ่ เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริ การที่ ธ.ก.ส. สาขาลืออานาจ จานวน 385 คน
ซึ่ งในการทาแบบสอบถามจะเป็ นการสุ่ มตัวอย่างจากลูกค้าที่ มาใช้บริ การ ในการตอบแบบสอบถามลูกค้าจะเป็ นผู ้
กรอกแบบสอบถามด้วยตนเอง แล้วผูศ้ ึ กษาจะนาแบบสอบถามนั้นมาตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ พร้ อม
ดาเนิ นการรวบรวมข้อมูลเพื่อนาไปวิเคราะห์และแปรผลข้อมูล โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย
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ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ทฤษฎี SWOT Analysis ร่ วมกับ TOWS Matrix ในการปรับปรุ ง
กลยุทธ์เพื่อเพิ่มรายได้ค่าบริ การและค่าธรรมเนียม (FBI) ของ ธ.ก.ส. สาขาลืออานาจ
กลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ลูกค้าที่มาใช้บริ การ ธ.ก.ส. สาขาลืออานาจ ในระหว่าง วันที่ 11 มกราคม
– 10 กุมภาพันธ์ 2564 เนื่ องจากไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่ นอนจึ งคานวณจากสู ตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ
W.G. Cochran โดยกาหนดระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ95 และระดับความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5
สูตรการคานวณ
n = P (1 -P) Z2
e2
โดย
n = จานวนกลุ่มตัวอย่าง
P = สัดส่ วนของกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการศึกษาจากประชากรทั้งหมดให้แทน P = 0.5
e = ค่าความคลาดเคลื่อนอยูท่ ี่ระดับ 0.05
Z = คะแนนมาตรฐานจากการคานวณระดับความเชื่อมัน่
ความเชื่อมัน่ 95 % คะแนนมาตรฐาน =1.96
เมื่อแทนค่าในสู ตรได้ดงั นี้
n = P (1-P) Z2
e2
n = 0.5 (1-0.5) (1.96)2
(0.05)2
n =384.16 คน
ในการวิจยั กลุ่มตัวอย่างต้องไม่นอ้ ยกว่า 384.16 คน ดังนั้นผูว้ จิ ยั ใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 385 คน
เครื่ องมือทีใช้ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครั้งนี้การทาแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้
บริ การและปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การด้านต่าง ๆของลูกค้า ธ.ก.ส. สาขาลืออานาจ กาหนดเนื้อหาไว้
4 ส่ วน
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคล เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน เป็ นการตอบคาถาม
แบบเลือกตอบ (Check List)
ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้บริ การของลูกค้าที่มาติดต่อทาธุรกรรมทางการเงินที่ ธ.ก.ส. สาขาลืออานาจ โดย
ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับประเภทของธุรกรรมที่มาติดต่อขอรับบริ การระยะเวลาลูกค้าติดต่อทาธุรกรรม
ช่วง
ระยะเวลาที่ใช้บริ การ ความถี่ที่ใช้บริ การ และช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริ การของ ธ.ก.ส. สาขา
ลืออานาจ
ส่ วนที่ 3 ความคิ ดเห็ นเกี่ ย วกับ ปั จ จัย ที่ มี ผลต่ อ การตัดสิ นใจเลื อ กใช้บ ริ การที่ ธ.ก.ส. สาขาลื ออานาจ
ประกอบด้วย ด้านแรงจูงใจในการเลือกใช้บริ การ ด้านคุณภาพในการให้บริ การ ด้านการตลาดผ่านช่องทางดิจิทลั
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โดยแบบสอบถามมี ลกั ษณะเป็ นคาถามปลายปิ ด และมี เกณฑ์ การให้คะแนนแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating
Scale) ของลิเคอร์ (Likert)
ส่ วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ/ปรั บปรุ งเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริ การของธ.ก.ส.สาขาลืออานาจ เป็ นคาถาม
ปลายเปิ ด
วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม มีข้ นั ตอนการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคล วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ
ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้บริ การของลูกค้าที่มาติดต่อทาธุรกรรมทางการเงิน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการแจกแจง
ความถี่และค่าร้อยละ
ส่ วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การด้านแรงจูงใจในการเลือกใช้บริ การ ด้าน
คุณภาพในการให้บริ การ ด้านการตลาดผ่านช่องทางดิจิทลั ใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
โดยใช้มาตรวัดแบบระดับความสาคัญ
ส่ วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ ใช้การวิเคราะห์ในเชิงบรรยาย พรรณนาวิเคราะห์และสรุ ปประเด็น
วิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามโดยใช้ทฤษฎี SWOT Analysis ร่ วมกับ TOWS Matrix เพื่อปรับปรุ งกลยุทธ์ในการ
เพื่อเพิ่มรายได้ค่าบริ การและค่าธรรมเนียม (FBI)
4. ผลการวิจัย
จากการสุ่ มตัวอย่างในการทาแบบสอบถามลูกค้าที่มาติดต่อขอรับบริ การที่ ธ.ก.ส. สาขาลือออานาจ จานวน
385 คน ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ของผูต้ อบแบบสอบถาม จากผลการวิจยั ครั้งนี้พบว่าส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย คิด
เป็ นร้อยละ 54 ส่ วนใหญ่มีอายุอยูร่ ะหว่าง 41-50 ปี คิดเป็ นร้อยละ 36 ส่ วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็ นร้อยละ 51
ส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิดเป็ นร้อยละ 45 โดยส่ วนใหญ่มีการประกอบอาชีพ
เกษตรกร คิดเป็ นร้อยละ 72 และส่ วนใหญ่มีรายได้ต่ากว่า 15,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 84 พฤติกรรมการใช้บริ การ
ของลูกค้าประเภทของธุรกรรมที่ลกู ค้ามาติดต่อขอรับบริ การที่ ธ.ก.ส. สาขาลืออานาจ มากที่สุดคือ ฝาก – ถอนเงิน
และชาระหนี้/ชาระค่าสิ นค้าและบริ การ คิดเป็ นร้อยละ 32 ช่วงระยะเวลาที่ลกู ค้ามักจะมาใช้บริ การที่ ธ.ก.ส. สาขาลือ
อานาจ มากที่สุดคือ ช่วงกลางเดือน คิดเป็ นร้อยละ 28 ช่วงเวลาที่ลกู ค้ามักมาใช้บริ การที่ ธ.ก.ส. สาขาลืออานาจ มาก
ที่สุดคือ ช่วง 10.01–12.00น. คิดเป็ นร้อยละ 33 ความถี่ที่ลูกค้ามาใช้บริ การต่อเดือนคือ 3 – 4 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 45
ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริ การของ ธ.ก.ส. สาขาลืออานาจ คือ พนักงาน คิดเป็ น ร้อยละ 25
ในส่ วนของปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกใช้บริ การที่ ธ.ก.ส. สาขาลืออานาจ ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการ
เลือกใช้บริ การ พบว่าลูกค้าให้ความสาคัญในส่ วนของสถานที่ ของ ธ.ก.ส.สาขาลืออานาจ มีสิ่งอานวยความสะดวก
อย่างครบครัน
ค่าธรรมเนียมในการให้บริ การมีความเหมาะสมเมื่อเปรี ยบเทียบกับบริ การที่ได้รับและมีผลิตภัณฑ์
หลากหลายประเภทในการเลือกใช้บริ การ อยูใ่ นระดับมากที่สุด ทาให้ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการเลือกใช้บริ การโดย
รวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ปัจจัยด้านคุณภาพในการให้บริ การ พบว่าลูกค้าให้ความสาคัญในส่ วนของการได้รับการ
บริ การที่มีมาตรฐานอย่างดีโดยสม่าเสมอ อยูใ่ นระดับมากที่สุด และในส่ วนอื่น ๆอยูใ่ นระดับมาก ทาให้ปัจจัยด้าน
คุณภาพในการให้บริ การ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ปัจจัยด้านการตลาดผ่านช่องทางดิจิทลั พบว่าลูกค้าให้ความสาคัญ
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โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 385 คน ลูกค้าที่มาติดต่อทา
ธุรกรรมมีขอ้ เสนอแนะสาหรับการให้บริ การ 2 ประเด็น ได้แก่
การเพิ่มช่องทางด่วนสาหรับการรับชาระ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และลูกค้ามีความต้องการยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต ประกันอัคคีภยั ที่ทาไว้กบั ทางธนาคาร
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ทฤษฎี SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
S1 สถานที่ ของ ธ.ก.ส.สาขาลืออานาจ มีสิ่งอานวยความสะดวกอย่างครบครัน
S2 ค่าธรรมเนียมในการให้บริ การมีความเหมาะสมเมื่อเปรี ยบเทียบกับธนาคารอื่น
S3 ผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทในการเลือกใช้บริ การ
S4 พนักงานมีทกั ษะความรู้ความสามารถในการให้บริ การ
S5 มีช่องทางในการให้บริ การที่หลากหลาย
จุดอ่ อน (Weaknesses)
W1 การประชาสัมพันธ์ไม่ทวั่ ถึงลูกค้ายังไม่รู้วา่ ธนาคารมีบริ การอะไรบ้าง
W2 พนักงานยังใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศของธนาคารไม่เต็มที่
W3 พนักงานมีไม่เพียงพอต่อลูกค้าที่มาใช้บริ การ
โอกาส (Opportunities)
O1 สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ง่าย เนื่องจากพนักงานมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้า เป็ นอีกช่องทางหนึ่ งในการสื่ อสาร
ผลิตภัณฑ์และบริ การธนาคารให้ลกู ค้าได้รับรู้
O2 มีตู ้ CDM และ ATM เพื่อให้บริ การลูกค้า โดยลูกค้าสามารถใช้บริ การชาระค่าสิ นค้าและบริ การได้ที่ตู ้ CDM และ
ATM
O3 ธนาคารมีการจัดกิจกรรมร่ วมกับชุมชน หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทาให้สามารถ
สื่ อสารผลิตภัณฑ์และบริ การแก่บุคคลภายนอกได้มากขึ้น
O4 มีการพัฒนาแอพลิเคชัน่ A-Mobile เพื่อให้ลูกค้ามีความสะดวกในการทาธุรกรรมต่าง ๆ
อุปสรรค (Threats)
T1 ลูกค้าส่ วนใหญ่เป็ นเกษตรกร ผูส้ ู งอายุ ยังขาดความรู ้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
T2ลูกค้าบางกลุ่มยังไม่มีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีทาให้ไม่สามารถเข้าถึงบริ การของธนาคารได้อย่าง
สมบูรณ์
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สรุ ปผลการศึกษาปัจจัยด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์
ปัจจัยภายใน จุดแข็ง(S)
S1 สถานที่ ของ ธ.ก.ส.สาขาลืออานาจ
มีสิ่งอานวยความสะดวกอย่างครบครัน
S2 ค่าธรรมเนียมในการให้บริ การมี
ความเหมาะสมเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ธนาคารอื่น
S3 ผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทในการ
เลือกใช้บริ การ
S4
พนักงานมีทกั ษะความรู้
ความสามารถในการให้บริ การ
ปัจจัยภายนอก
S5
มีช่องทางในการให้บริ การที่
หลากหลาย
กลยุทธ์ เชิงรุ ก (SO)
-ธ.ก.ส.สาขาลืออานาจ
มีสิ่งอานวย
โอกาส (O)
ความสะดวกอย่างครบครัน มีตู้ CDM
O1 สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ง่าย เนื่องจาก
พนักงานมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้า เป็ น และ ATM เพื่อให้บริ การลูกค้า โดย
อีกช่องทางหนึ่งในการสื่ อสารผลิตภัณฑ์และ ลูกค้าสามารถใช้บริ การชาระค่าสิ นค้า
และบริ การได้ที่ตู้ CDM และ ATM
บริ การธนาคารให้ลูกค้าได้รับรู้
O2 มีตู้ CDM และ ATM เพื่อให้บริ การลูกค้า - พนักงานแนะนาช่องทางในการใช้
แอพลิเคชัน่ A-Mobile เพื่อความสะดวก
โดยลูกค้าสามารถใช้บริ การชาระค่าสิ นค้า
ในการทาธุรกรรมของทางธนาคาร
และบริ การได้ที่ตู้ CDM และ ATM
O3 ธนาคารมีการจัดกิจกรรมร่ วมกับชุมชน
หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นต่าง ๆ ทาให้สามารถสื่ อสาร
ผลิตภัณฑ์และบริ การแก่บุคคลภายนอก
ได้มากขึ้น
O4 มีการพัฒนาแอพลิเคชัน่ A-Mobile
เพื่อให้ลูกค้ามีความสะดวกในการทา
ธุรกรรมต่าง ๆ
กลยุทธ์ เชิงป้ องกัน (ST)
-พัฒนาศักยภาพของพนักงานเพื่อให้เกิด
อุปสรรค (T)
T1 ลูกค้าส่ วนใหญ่เป็ นเกษตรกร ผูส้ ูงอายุ ยัง ความชานาญในการให้บริ การและ
สามารถนาเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆใน
ขาดความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของ
การให้บริ การลูกค้าอย่างทัว่ ถึง
ธนาคาร
T2 ลูกค้าบางกลุ่มยังไม่มีความเชี่ยวชาญใน
การใช้เทคโนโลยีทาให้ไม่สามารถเข้าถึง
บริ การของธนาคารได้อย่างสมบูรณ์
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จุดอ่ อน(W)
W1 การประชาสัมพันธ์ไม่ทวั่ ถึงลูกค้า
ยังไม่รู้วา่ ธนาคารมีบริ การอะไรบ้าง
W2 พนักงานยังใช้ประโยชน์จากระบบ
สารสนเทศของธนาคารไม่เต็มที่
W3 พนักงานมีไม่เพียงพอต่อลูกค้าที่มา
ใช้บริ การ

กลยุทธ์ เชิงแก้ ไข (WO)
-พนักงานมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้า
เป็ นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่ อสาร
ผลิตภัณฑ์และบริ การธนาคารให้ลูกค้า
ได้รับรู้
-ลูกค้ามีทางเลือกในการทาธุรกรรมต่าง
ๆโดยไม่ตอ้ งรอรับบริ การหน้า
เคาน์เตอร์ เช่น ตู ้ CDM และ ATM
หรื อแอพลิเคชัน่ A-Mobile

กลยุทธ์ เชิงรับ (WT)
-พัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มี
ความรู ้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
ของธนาคาร
และสามารถโน้มน้าวจูงใจลูกค้าสนใจ
ในผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
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5. การอภิปรายผล
ผลการศึ กษาครั้ งนี้ พบว่าปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลื อกใช้บริ การ ซึ่ งมี ผลกระทบต่อการเพิ่ม
รายได้ค่าบริ การและค่าธรรมเนียม (FBI) ของ ธ.ก.ส. สาขาลืออานาจ ที่ผทู้ าการศึกษาแบ่งเป็ น 3 ด้านดังนี้
1) ด้านแรงจูงใจในการเลือกใช้บริ การ การที่ธนาคารมีสถานที่ต้ งั ที่เหมาะสม บรรยากาศดี มีที่จอดรถและสิ่ ง
อานวยที่ครบครัน มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกใช้บริ การที่หลากหลาย ค่าธรรมเนี ยมในการใช้บริ การที่เหมาะสม จะส่ งผลให้
ลูกค้ามีแรงจูงใจในการตัดสิ นใจที่จะมาใช้บริ การที่ ธ.ก.ส. สาขา ลืออานาจ นอกจากการแจกของชาร่ วยแก่ลูกค้าที่มา
ใช้บริ การก็เป็ นอีกทางเลือกหนึ่งที่จูงใจลูกค้าให้มาติดต่อขอรับบริ การ
2) ด้านคุณภาพในการให้บริ การ การที่ได้รับการบริ การที่มีมาตรฐานอย่างดีโดยสม่าเสมอ เป็ นปั จจัยที่มี
ความสาคัญต่อการตัดสิ นเลือกใช้บริ การที่ ธ.ก.ส. สาขาลืออานาจ รองลงมาคือความพร้อมและความเต็มใจให้บริ การ
ของพนักงาน
3) ด้านการตลาดผ่านช่องทางดิจิทลั ลูกค้ามีความสนใจที่จะเลือกใช้ช่องทางการรับบริ การผ่านแอพลิเคชัน่
แต่ลูกค้ายังไม่มีความชานาญในการใช้เทคโนโลยี จึงทาให้ลูกค้าใช้ประโยชน์จากช่องทางการบริ การช่องทางนี้ ได้ไม่
สมบูรณ์
มีความสอดคล้องกับงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังนี้
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของชัยบดินทร์ ศรี นาม ( 2563 ) ซึ่ งศึกษาเกี่ยวข้องกับแนว
ทางการเพิ่มยอดรายได้ค่าบริ การและค่าธรรมเนี ยมของ ธ.ก.ส. สาขาร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยที่มีผลกระทบ
ต่อผลการดาเนิ นงานรายได้ค่าบริ การและค่าธรรมเนี ยมของ ธ.ก.ส. สาขาร้อยเอ็ด เนื่ องจากปั จจัยด้านบุคลากร ด้าน
ลูกค้า และด้านการส่ งเสริ มการตลาด
6. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
บทสรุ ปผลการวิจยั
จากการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ พบว่าลูกค้าที่มาใช้บริ การส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย ส่ วนใหญ่มีอายุอยูร่ ะหว่าง 41-50
ปี ส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. โดยส่ วนใหญ่มีการประกอบอาชี พเกษตรกร และส่ วน
ใหญ่มีรายได้ต่ากว่า 15,000 บาท สาเหตุที่ทาให้ผลการดาเนิ นงานรายได้ค่าบริ การและค่าธรรมเนี ยม (FBI) ไม่เป็ นไป
ตามเป้ าหมายที่ธนาคารกาหนด เนื่ องจากพนักงานมีไม่เพียงพอต่อลูกค้าที่มาติดต่อของรับบริ การ ทาให้พนักงานมี
การให้บริ การอย่างเร่ งรี บส่ งผลให้พนักงานให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไม่ครบถ้วนทาให้ลูกค้าขาดความรู้ความเข้าใจ
ในผลิตภัณฑ์ของธนาคารรวมถึงไม่รู้ถึงผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากการที่มาใช้บริ การที่ธนาคาร ด้านช่องทาง
การให้บริ การยังไม่มีช่องบริ การด่วนสาหรั บลูกค้าที่มาใช้บริ การเกี่ ยวกับการชาระค่าสิ นค้าและบริ การที่ ก่อให้เกิ ด
รายได้ค่าบริ การแลค่าธรรมเนี ยมเนื่ องจากจานวนพนักงานจากัด และลูกค้ามีความต้องการการบริ การที่รวดเร็ ว ทาให้
ลูกค้าเลือกใช้บริ การผ่านผูป้ ระกอบการอื่น ส่ งผลให้รายได้ค่าบริ การและค่าธรรมเนียมมีแนวโน้มลดลง
ข้อเสนอแนะสาหรับ ธ.ก.ส. สาขาลืออานาจ คือควรมีการปรับรู ปแบบการให้บริ การลูกค้า โดยพนักงาน
ควรมีการนาเสนอทางเลือกในการทาธุรกรรมของธนาคารผ่านการใช้งานแอพลิเคชัน่ เพราะการที่ลูกค้าชาระค่าสิ นค้า
และบริ การผ่านแอพลิ เคชัน่ ของทางธนาคารจะส่ งผลธนาคารได้รับรายได้ค่าบริ การและค่าธรรมเนี ยมจากการทา
ธุ รกรรมของลูกค้า อีกทั้งยังเป็ นการรั กษาฐานลูกค้าเดิ มให้คงอยู่ ด้านการส่ งเสริ มการขาย ควรมี การจัดกิ จกรรม
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การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔

ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของธนาคารให้เป็ นที่รู้จกั แก่บุคคลทัว่ ไป เช่น จัดกิจกรรมจ่ายดีมีโชค สาหรับลูกค้าที่มาใช้
บริ ก ารมอบของช าร่ ว ยให้แ ก่ ลู กค้า ที่ ม าใช้บ ริ ก าร รวมถึ ง การประชาสั ม พัน ธ์ ผ่านสื่ อ ต่ าง ๆ รวมทั้ง พนัก งานที่
ให้บริ การหน้าเคาน์เตอร์ ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Facebook, Line และผ่านเครื อข่ายลูกค้า
เช่น หัวหน้ากลุ่ม ผูน้ าชุมชน ผ่านสื่ อวิทยุกระจายเสี ยงในหมู่บา้ น ซึ่ งเป็ นอีกช่องทางหนึ่ งในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าทุก
กลุ่มเป้ าหมาย ส่ วนลูกค้ารายเดิ มที่ จัดทาประกันภัยและประกันชี วิตผ่านธนาคารสาขาต้องทาให้ลูกค้ารั บรู ้ สิทธิ
ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากการทาประกันโดยทาเป็ นจดหมายแจ้งสิ ทธิ ประโยชน์ให้ลูกค้ารับรู ้ เปรี ยบเทียบทุน
ประกันและเบี้ยประกันที่ลูกค้าจ่าย ให้ลูกค้ารับรู ้ถึงความคุม้ ค่าของกรมธรรม์ และในปี ต่ออายุกรมธรรม์ มีการมอบ
ของชาร่ วยให้แก่ลกู ค้า ด้านการบริ การ ควรให้มีการจัดอบรมวัฒนธรรมการบริ การ เพื่อให้เกิดการบริ การที่ดี โดยใช้
หลักบริ การด้วยใจ มีการจัดทาแบบประเมินการใช้บริ การ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ อยากมาใช้บริ การและมี
การบอกต่อ อันเป็ นที่มาแห่งการเพิม่ รายได้ค่าบริ การและค่าธรรมของธนาคาร
ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป
เนื่องจากงานศึกษาครั้งนี้มีการเก็บข้อมูลจากการสอบถามลูกค้าในจานวน 385 คน ในช่วงเวลาที่จากัด อาจ
ทาให้เกิดความคลาดเคลื่อนจากสถานการณ์ที่ลูกค้ามาใช้บริ การกับทางธนาคารในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีระยะเวลา
ในการทาแบบสอบให้เหมาะสมกับจานวนแบบสอบถามเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่สมบูรณ์
เอกสารอ้ างอิง
ชัยบดินทร์ ศรี นาม ( 2563 ). ศึกษาเรื่ องแนวทางการเพิ่มยอดรายได้ ค่าบริ การและค่ าธรรมเนียมของ ธ.ก.ส.สาขา
ร้ อยเอ็ด. บัณฑิตวิทยาลัย กลุ่มวิชาการเงิน คณะบริ หารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.
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