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บทคัด ย่อ : การนสมนค รนใช้บ รนิการนแอปัลิเ คชน่น A Mobile พองธนาคารนสหกรนณ การนเกษตรนและสหกรนณการนเกษตรน สาพาพาม์ะเลสอ จน งหวนุ นครนรนาชสี มา มี
ปรนิมาณเฉลี่ย ปรนะมาณอา์ิตย ละ 30 รนาย และมี เป้าหมายเมื่อเ์ียบกนบจานวนเป้าหมาย์ี่ตน้งขว้ จานวน 1 ,560 คนจากพ้อมูลพองผู้ใช้บรนิ การนแอปัลิเคชน่น A
Mobile ในเุือนมกรนาคม - สิงหาคม ั.ศ. 2562 มีจานวนผู้สมนค รนใช้บรนิก ารน จานวน 1,020 คน ซึ่งยนงเป็ นจานวน์ี่ค่อนพ้า งน้อย ุ้ วยเหตนี้ ผู้ศึกษาจึ งขุ้ คิ ุ
จนุ์าแผ่นผน บแนะนาการนใช้แ อปัลิ เคชน่น A Mobile พึ้น และหลนงจากผู้ศึก ษาจน ุ์าแผ่นผนบ แนะน าการนใช้แอปัลิเ คชน่น A Mobile และขุ้แจกให้กนบ ลูกค้ า
ธนาคารนสหกรนณการนเกษตรนและสหกรนณการนเกษตรน สาพาพาม์ะเลสอ จน งหวนุนครนรนาชสีมา ์าให้ปรนิ มาณการนสมนครนใช้ บรนิการนแอปัลิเคชน่ น A Mobile เัิ่มพึ้ น
ปรนะมาณ 1-5 คนต่ ออา์ิตย ซึ่งมี ปรนิม าณเฉลี่ย ปรนะมาณ 35 รนายต่ ออา์ิตย และยนง์ าให้ ลูกค้า มีความเพ้ าใจในการนใช้ แอปัลิเ คชน่น A Mobile มากยิ่งพึ้ น
Abstract : Applying for the A Mobile application service of the Cooperative Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives Kham
Thale Soo Branch Nakhon Ratchasima Province With an average amount Approximately 30 people per week and have a target
compared to the set target number of 1,560 people. According to the data of A Mobile Applications in January - August 2019, there
are a number of applicants. 1,020 people
Which is still a relatively small number For this reason, the study Thinking about creating a pub to recommend the use of the A
Mobile application, and after the students create a pub to recommend the A Mobile application and give it to customers of the
Cooperative Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives Kham Thale Soo Branch Nakhon Ratchasima Province As a result, the
number of A Mobile application subscriptions has increased by about 1-5 people per week, an average of 35 people per week. And
also giving customers a better understanding of how to use the A Mobile application
ค าสาคัญ: แอััลิเคชน่นเอโมบาย, การนใช้บรนิการนพองลูกค้า, เปิดบัญชีเงินฝาก
Keywords: A Mobile Application, Customer service use, Open a deposit account

1 บทนา
โลกปัจจุ บันอยู่ใ นยุค 4.0 ซึ่ งเป็นยุ คที่พัฒนาการทางเทคโนโลยีแบบก้า วกระโดดเข้าสู่ สัง คมดิจิทั ล ก ลายเป็ น
สังคมที่ผู้ บริโ ภคใช้รู ปแบบการด าเนิ นชี วิตดิ จิทัล (ปิยะชาติ อิ ศรภิ คดี , 2559) Mobile banking เป็น การทาธุรกรรม
ทางการเงิ นผ่านธนาคารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่ง มีการให้บ ริการทางการเงินที่ หลากหลาย เช่น การโอนเงิ นทั้งภายใน
ธนาคารและระหว่า งธนาคาร การตรวจสอบยอดบั ญชี และธุร กรรมทางการเงิน และการจ่า ยชาระใบแจ้ งหนี้ เป็นอี ก
หนึ่ง ทางเลือ กให้กับ ลูก ค้า ในการทาธุร กรรมทางการเงิน ที่ส ามารถช่ว ยลดระยะเวลาในการเดิน ทางและการรอคิว ที่
สาขา ช่ วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางของลูกค้าไม่ต้องมาทาธุรกรรมทางการเงิน ที่สาขาหรือผ่านเครื่องอั ต โนมัติ
ATM และ CDM เพี ยงแค่ลูก ค้ามี โทรศัพท์ เคลื่ อนที่แบบสมาร์ต โฟน ก็ส ามารถท าธุ รกรรมทางการเงินได้ทุก ที่และทุ ก
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เวลา รวมไปถึ งการลดต้ นทุ นค่ าใช้จ่ า ยค่ าธรรมเนี ยมต่า งๆที่เ กิ ดขึ้ นจากการโอนเงิน เป็ นต้ น รวมไปถึง ในส่ว นของ
ธนาคารเองก็สามารถลดต้ นทุนในการให้บ ริการลูกค้า เนื่ องจากการทาธุร กรรมทางการเงินผ่า นระบบโทรศัพท์ มือถื อ
ซึ่งไม่มีพนักงานธนาคารและเอกสารเข้ามาเกี่ยวข้องจะส่งผลให้ลูก ค้า ได้รับความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
ซึ่งอุต สาหกรรมธนาคารมีการแข่ง ขันในเรื่อง Mobile banking ที่รุน แรงมากขึ้น ธนาคารทุ กแห่ง ต่างพยายาม
รักษาฐานลูกค้ าเดิมและเร่ งขยายฐานลู กค้าใหม่เพื่อ นาไปต่ อยอดในธุรกิ จ ให้ไ ด้มากที่สุด เป็นนโยบายและยุทธศาสตร์
ที่หลายๆ ธนาคารวางไว้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในการ
กากับ ดูแ ลของกระทรวงการคลั ง ที่ใ ห้บ ริก ารเช่ นเดีย วกั บธนาคารพาณิ ชย์ ทุ กประการ เป็ นอี กธนาคารแห่ง หนึ่ ง ที่
พัฒนาประยุกต์เทคโนโลยี เข้ามาตอบสนองความต้อ งการของลูกค้า โดยการ ขยายการให้บริ การผ่านช่องทางดิจิทัลใน
รูป แบบ Mobile Banking ที่เ รี ยกว่ า ธ.ก.ส. เอโมบาย ซึ่ ง เป็ น หนึ่ ง ในพั นธกิ จ หลั กของธนาคาร ที่ ส่ง เสริ มการใช้
นวัต กรรมและเทคโนโลยี เพื่อ เพิ่มประสิทธิ ภาพการให้ บริ การรวมถึงการเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขั นองค์ก ร
จากการที่ รัฐบาลสนั บสนุนและผลักดันแผนยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานระบบการชาระเงิ นแบบอิเล็ กทรอนิก ส์
แห่ง ชาติ (National e-payment) เพื่อ นาประเทศก้ าวไปสู่ ยุค สัง คมไร้ เงิน สด (Cashless) ผ่า นระบบพร้ อมเพย์ หรื อ
การสแกนผ่าน Quick Response Code (QR Code) ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผ ล เพื่อเพิ่มขีด ความสามารถใน
การแข่ง ขัน ของประเทศ ทาให้ธ นาคารๆ ต่ างเร่ง พัฒ นาระบบ Mobile banking ที่ อยู่ ในรู ปแบบแอปพลิเ คชั น ให้ใ ช้
งานได้เสมือนกับการใช้บริการทาธุรกรรมที่สาขา
ดังนั้น ผู้ศึก ษาจึง สนใจในการนาเสนอการใช้ บริก าร A Mobile ในรูปแบบของแผนผับ เพื่อให้ เป็นการอ่า นง่า ย
เข้า ใจง่าย เพราะเนื่อ งจากยั งมีลู กค้ าบางส่ วนที่ยัง ไม่ เข้ าใจเกี่ ยวกั บ แอปพลิ เคชั่น A Mobile สัก เท่ าไร จึ งไม่ กล้ าใช้
บริการแอปพลิเคชั่นนี้
2.วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาแอปพลิเคชั่น A Mobile และการนาเสนอในรูปแบบแผนผับการนาการใช้งานของ A Mobile
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
2. เพื่อจัดทาแผ่นพับ ที่ใช้แนะนาการใช้บริการ A Mobile ให้กับลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
3.แนวคิดและทฤษฎี
ทฤษฎีที่ใ ช้ในการศึกษาการศึกษาเรื่อง คู่มือการแนะน าการใช้ แอปพลิ เคชั่น A mobile ให้กับลูก ค้าธนาคารเพื่ อ
การเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร สาขาขามทะเลสอ จั งหวัด นครราชสีมา ในการศึ กษาครั้ง นี้ไ ด้น าแนวคิด ทฤษฎี
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางในการทาการศึกษา ได้แก่
1.ข้อมูลของ A Mobile
แอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A Mobile บริก ารทางการเงิ นรูป แบบใหม่ ที่ช่ว ยให้ การท าธุร กรรมทางการเงิน เป็น เรื่ อ ง
ง่า ย สะดวก ปลอดภั ย สร้ า งความมั่น ใจในการใช้บ ริ ก าร ทุ ก เวลา ตลอด 24 ชั่ ว โมง โดยการสมั ค รใช้บ ริ ก าร
แอปพลิเ คชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile มี ช่องทางการสมั ครได้ 2ช่องทางมีดังนี้ 1. สมัครที่ ธ.ก.ส. ได้ ทุกสาขาทั่วประเทศ โดย
นาเอกสารสมัครที่ใช้ใ นการสมัครดังนี้ สมุด บัญชีเ งินฝาก บัต รประชาชน และโทรศั พท์มือ ถือ 2. สมั ครใช้ บริการด้ว ย
ตนเองผ่ าน ธ.ก.ส. A-Mobile วิธี การสมัค รด้วยตนเอง ดาวน์โหลด แอปพลิเคชั่ น A-Mobile และท าการลงทะเบีย น
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โดย ระบุ ห มายเลขบั ญ ชี บั ต รประชาชน เบอร์ โ ทรศั พท์ และ e-Mail จนเสร็จ สมบู รณ์ แ ละยื น ยั น ตัว ตนที่เ ครื่ อ ง
ATM/CDM นาบัตร ATM/Debit ธ.ก.ส. ไปยืนยันตัวตนภายใน 24 ชั่วโมง ที่ตู้ ATM/CDM ธ.ก.ส
2.ข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
วัต ถุป ระสงค์ ธ.ก.ส. 1.ให้ค วามช่ วยเหลื อทางการเงิน แก่เ กษตรกร กลุ่มเกษตรกร หรือ สหกรณ์ ก ารเกษตร
สาหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือ อาชีพที่ เกี่ย วเนื่องกับเกษตรกรรมประกอบอาชีพอย่า งอื่น เพื่ อเพิ่ มรายได
พัฒ นาความรู้ใ นด้ า นเกษตรกรรมหรื อ อาชี พอย่ า งอื่ นเพื่ อ เพิ่ มรายได้ ห รือ พั ฒ นาคุ ณภาพ ชี วิต ของเกษตรกรหรื อ
ครอบครัวของเกษตรการดาเนิน กิจการตามโครงการที่ เป็นการส่ งเสริมหรือ สนั บสนุนการประกอบ เกษตรกรรม ซึ่งเป็ น
การด าเนิ น การร่ วมกั บ ผู้ป ระกอบการ เพื่ อเพิ่ ม รายได้ หรื อ พั ฒนาคุ ณภาพชีวิ ต ของ เกษตรกรหรื อ ครอบครั ว ของ
เกษตรกร 2) ประกอบธุรกิจอื่น อันเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการประกอบเกษตรกรรม 3) ดาเนินงานเป็นสถาบั น
การเงิ น เพื่ อ การพัฒ นาชนบท โดยให้ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ นหรื อ การบริ ห ารจั ด การแก่ บุ ค คล กลุ่ มบุ ค คล
ผู้ประกอบการ กองทุนหมู่บ้าน หรือชุมชน รวมทั้ งองค์กรที่ จัดตั้งขึ้นในรูปแบบใด ที่มีวัต ถุประสงค์ ในการสนั บสนุนการ
ประกอบอาชี พของเกษตรกรหรื อชุ มชน ทั้ง นี้เ พื่อ ส่ง เสริมให้มีการพั ฒนาผลผลิต หรือผลิต ภัณฑ์ข องเกษตรกร หรื อ
ชุมชนให้มีป ระสิท ธิภาพทั้ งในด้า นการลงทุ น การผลิ ต การแปรรู ป และการตลาด หรือเพื่อ ส่ง เสริ มให้ชุ มชนมีค วาม
เข้ มแข็ งในด้ า นเศรษฐกิจ หรื อ เพื่อ การพัฒ นาคุ ณภาพชี วิ ต 4) ให้ค วามช่ว ยเหลื อทางการเงิ น แก่ส หกรณ์ เพื่ อ ใช้
ด าเนิ น งานภายใต้ ข อบเขตวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการ จั ด ตั้ ง สหกร ณ์ แนวนโยบายผู้ ถื อ หุ้ น ภาครั ฐ ( Statement of
Directions : SODs)กระทรวงการคลั ง โดยส านั ก งานคณะกรรมกา รนโยบายรั ฐ วิ ส าหกิ จ (สคร.) ได้ ก าหนดให้
รัฐวิสาหกิจจัดท าแผนงานรายปีและแผนวิสาหกิจระยะ 5 ปี ให้สอดคล้อ งกับแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจภาพรวมและ
รายสาขา เพื่อ ให้เกิดการพัฒนารัฐวิสาหกิจ อย่างเป็นระบบและสอดคล้องกั บยุทธศาสตร์ชาติ ที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนให้
นาไปปฏิบั ติและประเมิน ผลการดาเนิ นงาน ดัง นี้ 1.ยุท ธศาสตร์รั ฐวิ สาหกิจ ภาพรวม “รัฐ วิสาหกิ จมี บทบาทในการ
ขับเคลื่ อนยุท ธศาสตร์ชาติ โดยสามารถเร่ง การลงทุนที่ส อดคล้ องกับยุ ทธศาสตร์แ ละมีความแข็ งแกร่ งทางการเงิ น โดย
เน้น การน านวัต กรรมและเทคโนโลยีมาพัฒ นางานและเพิ่ มประสิท ธิภ าพ ภายใต้ร ะบบธรรมาภิบ าลที่โ ปร่ งใสและมี
คุณธรรม และการน้อ มนาหลั กปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพีย งมาใช้ 2.ยุทธศาสตร์รั ฐวิส าหกิจสาขาสถาบันการเงิน “เป็ น
สถาบั นการเงิ นเพื่ อการพัฒ นา ในการสร้ างโอกาสให้ ประชาชนเข้า ถึงแหล่ง เงิน ทุนอย่างทั่ วถึง ควบคู่กับ การให้ค วามรู้
ทางการเงินเพื่อสนั บสนุนความเข้มแข็ง เศรษฐกิจ ฐานราก พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และลด
ความเหลื่ อมล้าในสั งคมภายใต้ก ารบริห ารจัด การองค์ กรที่มั่นคง โปร่ ง ใส และยั่ งยื น โดยการนาเทคโนโลยีแ ละ
นวัต กรรมมาประยุกต์ ใช้ใ นการบริหารจัด การและให้ บริก ารทางการเงิน ” วิสั ยทั ศน์ (Vision) “เป็นธนาคารพั ฒนา
ชนบทที่มั่นคง มี การจัด การที่ทัน สมั ย ให้บริ การทางการเงินครบวงจร เพื่อยกระดับ คุณภาพชีวิต ของเกษตรกรอย่า ง
ยั่ง ยืน พัน ธกิจ (Mission) 1) บริ การทางการเงิ น ครบวงจรเพื่ อตอบสนองควา มต้อ งการของลูก ค้ า มุ่ งเน้ นการเพิ่ ม
ประสิ ท ธิภ าพของห่ วงโซ่คุ ณค่ า สิน ค้ าเกษตร โดยความร่ ว มมื อ กับ เครื อข่ า ย 2) พัฒ นาการบริห ารและการจั ดการ
ทรัพยากรร่ วมกั บเครือ ข่าย เพื่อเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของเกษตรกร ชุมชน สถาบันเกษตรกร และองค์ กรการเงิ น
ชุมชน อย่า งเกื้อ กูล แบ่งปัน เป็น ธรรม 3) บริหารจัดการเงิ นทุนให้เพีย งพอ และมี ต้นทุน ที่ เหมาะสมต่อลูก ค้าและการ
ดาเนินงาน 4) ส่ง เสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่ มประสิท ธิภาพการบริหาร และการให้บริการรวมถึงการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขั นของลู กค้า 5) มุ่ งมั่น หลัก การกากั บดูแ ลกิ จการที่ดี และยึด มั่นในการสร้ างคุ ณค่ า
ร่วมที่สมดุลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมั่นคง ยั่งยืน
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3. ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่เกี่ยวข้อ งกับ A-Mobile
โดยทางธนาคารมีผลิตภัณฑ์และบริการ1) เงินฝากออมทรัพย์ 2) เงิ นฝากออมทรัพย์ท วีโชค 3) เงินฝากออม
ทรัพย์พิเศษ 4) สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 5) สลากออมทรั พ ย์ เ กษตรยั่ ง ยื น 6) บั ต รเดบิ ต ธ.ก.ส.
7) เครื่องบริการธุรกรรมอัตโนมัติ (ATM/CDM/PAM) 8) QR Code ธ.ก.ส. "น้องหอมจังตังค์เยอะ" 9) ธ.ก.ส. A-Shop
4. ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์
ความหมายของการพิมพ์ คือ จาลองต้ นฉบับอันหนึ่งซึ่งจะเป็นภาพหรือเป็นตัว หนังสือก็ ตามออกเป็นจานวน
มาก ๆ หลายสาเนาเหมือ น ๆ กัน บนวัตถุที่เป็นพื้นแบนหรือใกล้เ คียงกับพื้นแบนด้วยการใช้เ ครื่องมือกล ประเภทของ
สื่อสิ่งพิมพ์ 1. หนังสือพิมพ์ (newspaper) 2. นิตยสารและวารสาร ( magazine / journal) 3. หนัง สือเล่ม (book) 4.
สิ่งพิมพ์เ ฉพาะกิ จ ความหมายของ"สื่อ " พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต ยสถาน ได้ให้ ความหมายคาว่ า "สื่อ " ว่า หากเป็ น
คากริยา หมายถึ ง การท าการติด ต่อให้ถึง กัน ชักน าให้รู้จัก กัน ในกรณีที่เป็น คานาม หมายถึง ผู้หรือสิ่ งของที่ท าให้การ
ติดต่อให้ ถึงกันหรือชักน าให้รู้จั กกัน ความหมายของสื่ อสิ่งพิมพ์ พระราชบัญ ญัติการพิ มพ์ พ.ศ. 2484 ได้ให้ความหมาย
ไว้ว่า สิ่ง พิมพ์ หมายถึง สมุด แผ่ นกระดาษ หรือ วัตถุ ใด ๆ ที่พิมพ์ขึ้ น รวมตลอดทั้ง บทเพลง แผนที่ แผนผัง แผนภาพ
ภาพระบายสี ใบประกาศ แผ่นเสียง หรือสิ่ง อื่นใดอันมีลัก ษณะเช่นเดีย วกัน สื่อสิ่งพิ มพ์ประเภทหนังสือ 1)หนังสื อ
สารคดี ตารา แบบเรี ยน เป็ น สื่อ สิ่ งพิ มพ์ ที่แ สดงเนื้อ หาวิช าการในศาสตร์ ความรู้ ต่ า ง ๆ เพื่ อสื่ อ ให้ผู้ อ่ าน เข้ า ใจ
ความหมาย ด้ วยความรู้ที่เ ป็นจริง จึงเป็ นสื่ อ สิ่งพิ มพ์ที่ เน้น ความรู้อ ย่างถูกต้อ ง 2) หนั งสือ บันเทิงคดี เป็นสื่ อสิ่ง พิมพ์ ที่
ผลิต ขึ้น โดยใช้ เรื่อ งราวสมมติ เพื่อ ให้ ผู้อ่ านได้รั บความ เพลิด เพลิน สนุ กสนาน มั กมีข นาดเล็ ก เรี ยกว่ า หนัง สือ ฉบั บ
กระเป๋ า หรื อ Pocket Book ได้ สื่ อสิ่ งพิ มพ์ เพื่อ เผยแพร่ ข่า วสาร 1) หนัง สือ พิมพ์ (Newspapers) เป็ นสื่ อสิ่ งพิ มพ์ ที่
ผลิตขึ้นโดยนาเสนอเรื่อ งราว ข่าวสารภาพและความคิ ดเห็น ในลักษณะของแผ่นพิมพ์ แผ่นใหญ่ ที่ใช้วิ ธีการพั บรวมกั น
ซึ่งสื่อสิ่งพิมพ์ชนิ ดนี้ ได้พิมพ์ออกเผยแพร่ทั้งลัก ษณะ หนังสือพิมพ์รายวัน , รายสั ปดาห์ และรายเดือน
2) วารสาร,
นิตยสาร เป็นสื่ อสิ่ง พิมพ์ที่ผ ลิต ขึ้นโดยน าเสนอสาระ ข่าว ความบันเทิง ที่มีรูป แบบการนาเสนอ ที่โดดเด่ น สะดุ ดตา
และสร้ างความสนใจให้กับ ผู้อ่ าน ทั้ งนี้ก ารผลิ ตนั้ น มี การ กาหนดระยะเวลาการออกเผยแพร่ ที่แ น่น อน ทั้ง ลัก ษณะ
วารสาร, นิ ตยสารรายปั กษ์ (15 วั น) และ รายเดื อน 3) จุ ลสาร เป็ นสื่อ สิ่งพิ มพ์ที่ ผลิต ขึ้นแบบไม่มุ่ง หวัง ผลก าไร เป็ น
แบบให้เปล่าโดยให้ผู้อ่ านได้ศึกษาหาความรู้ มีกาหนดการออกเผยแพร่เ ป็นครั้ ง ๆ หรือลาดับต่ าง ๆ ในวาระพิ เศษ4)
สิ่งพิมพ์โฆษณา โบร์ชัวร์ (Brochure) เป็ นสื่อสิ่ งพิมพ์ ที่มีลัก ษณะเป็นสมุ ดเล่มเล็ก ๆ เย็ บติดกั นเป็น เล่มจ านวน 8 หน้ า
เป็น อย่างน้อ ย มี ปกหน้า และปกหลั ง ซึ่ งในการแสดงเนื้ อหาจะเกี่ย วกั บโฆษณาสิน ค้า ใบปลิว (Leaflet, Handbill)
เป็ นสื่ อสิ่ งพิ มพ์ใ บเดีย ว ที่ เน้ นการประกาศหรือ โฆษณา มั กมี ข นาด A4 เพื่อ ง่ ายในการแจกจ่ าย ลั กษณะการแสดง
เนื้อหาเป็นข้ อความที่ผู้อ่า น อ่านแล้ว เข้าใจง่าย แผ่นพับ (Folder) เป็ นสื่อสิ่งพิมพ์ที่ ผลิตโดยเน้ นการนาเสนอเนื้อหา ซึ่ ง
เนื้ อหาที่ นาเสนอนั้ นเป็น เนื้อ หา ที่ สรุ ป ใจความสาคั ญ ลัก ษณะมี ก ารพับ เป็ นรู ป เล่ มต่ าง ๆ ใบปิ ด (Poster) เป็น สื่ อ
สิ่งพิมพ์โฆษณา โดยใช้ปิดตามสถานที่ต่า ง ๆ มีขนาดใหญ่เป็ นพิเศษ ซึ่ งเน้นการนาเสนออย่างโดดเด่น ดึงดูด ความสนใจ
สิ่ง พิมพ์เ พื่อ การบรรจุ ภั ณฑ์ เป็ นสื่ อ สิ่ง พิมพ์ที่ ใ ช้ใ นการห่ อหุ้ มผลิต ภัณฑ์ การค้ าต่ า ง ๆ แยกเป็ นสิ่ งพิ มพ์ ห ลัก ได้แ ก่
สิ่งพิมพ์ ที่ใช้ปิ ดรอบขวด หรือ กระป๋อ งผลิต ภัณฑ์การค้า สิ่งพิมพ์รอง ได้แก่ สิ่งพิ มพ์ที่เ ป็นกล่ องบรรจุ หรื อลังสิ่ งพิมพ์ มี
ค่า เป็น สื่อสิ่งพิมพ์ที่เน้นการนาไปใช้เป็นหลักฐานส าคัญต่า ง ๆ ซึ่ง เป็นกาหนดตามกฎหมาย เช่น ธนาณัติ , บัตรเครดิต ,
เช็ คธนาคาร, ตั๋ว แลกเงิ น, หนั งสื อเดิ นทาง, โฉนด เป็ น ต้น สิ่ ง พิมพ์ลั กษณะพิ เศษ เป็น สื่ อสิ่ งพิ มพ์ มีการผลิ ตขึ้ นตาม
ลักษณะพิ เศษแล้ วแต่ การใช้ งาน ได้แก่ นามบั ตร, บั ตรอวยพร, ปฎิทิ น,บัต รเชิญ,ใบส่ง ของ,ใบเสร็จรั บเงิ น,สิ่ งพิมพ์บ น
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แก้ ว ,สิ่ง พิมพ์บ นผ้ า เป็น ต้น สิ่ งพิ มพ์ อิ เล็ กทรอนิก ส์ เป็ น สื่อ สิ่ง พิมพ์ที่ ผลิ ตขึ้ น เพื่ อใช้ง านในคอมพิ ว เตอร์ หรือ ระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ได้แก่ Docum
4.วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจั ยครั้ง นี้เป็น การวิ จัยเชิ งสารวจ (survey research) ซึ่งมีวั ตถุประสงค์ เพื่อศึ กษาถึ งพฤติ กรรมรูปแบบ
การออมและปั จจัยที่มีผลต่อรู ปแบบการออมของลู กค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร สาขาขามทะเล
สอ จั งหวั ดนครราชสีมา ซึ่ง เก็บข้ อมูล โดยใช้แบบสอบถามเป็น เครื่ องมื อ โดยมีร ายละเอีย ดเกี่ ยวกั บวิธีด าเนิ นการวิจั ย
ดังนี้
1. ศึกษาภาพรวมของการใช้ A Mobile ของธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส.
A
Mobile
2. วางแผน ปรับปรุงรูปแบบการนาเสนอให้สอดคล้องกับกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ ศึ ก ษาได้ เ ข้ า ฝึ ก สหกิ จ ที่ ธ นาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร สาขาขามทะเลสอ จั ง หวั ด
นครราชสีมา และได้พบปั ญหาการแนะน าการใช้ งานเกี่ย วกั บแอปพลิ เคชั่น A Mobile เนื่อ งจากผู้ศึ กษาเองยัง ไม่ มี
ความรู้ใ นเรื่องนี้ที่เ พีย งพอ และลู กค้า ส่ว นใหญ่ที่ ยังไม่รู้จั กแอปพลิเ คชั่น A Mobile ด้ว ยเหตุนี้ ผู้ศึ กษาจึงได้ คิดจั ดท า
แผ่น ผับแนะน าการใช้แอปพลิ เคชั่ น A Mobile ขึ้น โดยผู้ศึก ษาได้เ สนอปัญหาที่พบและวิ ธีการดาเนิ นการให้ แก่ นาง
ละออ ศิริปรุ หัวหน้าการเงินและผู้นิเทศในสถานประกอบการได้ทราบถึงปัญหาที่ได้พบ
3. การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาครั้ งนี้ กลุ่ มตัว อย่า ง คือ กลุ่มลูกค้ าฐานรากทั่ วไปที่มาใช้ บริก ารของธนาคารเพื่อ การเกษตรและ
สหกรณ์ การเกษตร สาขาขามทะเลสอ จั งหวัด นครราชสีมา จากข้อ มูล ของผู้ใ ช้บ ริก ารแอปพลิ เคชั่ น A Mobile ใน
เดือนมกราคม - สิง หาคม พ.ศ. 2562 มีจานวนผู้สมัครใช้ บริการ จานวน 1,020 คน ซึ่งยังเป็น จานวนที่ค่ อนข้างน้อ ย
เมื่อเทียบกับจานวนเป้าหมายที่ตั้งไว้ จานวน 1,560 คน
เป้าหมายผู้ใช้บริการแอปพลิเคชั่น A Mobile พ.ศ. 2562
1,560 คน
ผู้ใช้บริการแอปพลิเคชั่น A Mobile ในเดือนมกราคม - สิงหาคม พ.ศ. 2562
1,020 คน
ตารางที่ 1 : ข้อมูลผู้ใช้บริการแอปพลิเคชั่น A Mobile ของสาขาขามทะเลสอ
จากข้ อมู ล ผู้ ใ ช้บ ริ ก ารแอปพลิ เ คชั่ น A Mobile ท าให้ ท ราบข้ อ มู ลที่ ท างธนาคารเพื่ อ การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ของสาขาขามทะเลสอ จัง หวัดนครราชสีมา ยังไม่ บรรลุเป้าหมาย โดยทางผู้ศึกษาได้ จัดทาแผ่นพั บ
การแนะนาการใช้ A Mobile ตัดสิ นใจเลือกเรื่องวิ ธีการสมัครใช้ A Mobile บริ การธ.ก.ส. A-Mobile การถอนเงินไม่
ใช้ บัต ร (Cardless) ผ่า น ธ.ก.ส. A-Mobile ช่อ งทางการใช้บ ริ การถอนเงิ นการถอนเงิ น ไม่ ใ ช้บั ตร (Cardless) และ
วิธีก ารใช้ บริ การ ช่อ งทางการดาวน์ โหลดแอปพลิเ คชั่น A Mobile ซึ่ งการจัด ทาจัด ทาแผ่น พับ การแนะนาการใช้ A
Mobile นี้ให้มีความน่าสนใจและให้ลูก ค้าเข้ าใจง่าย เพื่อ เป็น การเพิ่มยอดการใช้ บริการแอปพลิเ คชั่น A Mobile ของ
ธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์ก ารเกษตร สาขาขามทะเลสอ จั งหวัดนครราชสีมา จนส่ งผลให้ บรรลุเ ป้ าหมาย
ตามที่ธนาคารได้ตั้งไว้
4. ดาเนินการจัดทาแผ่นพับการแนะนาการใช้ A Mobile
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ดาเนิ นการจัด ทาแผ่น พับ แนะน าการใช้ A Mobile โดยการใช้ โปรแกรม Adobe Photoshop โดยมี
ขั้นตอนและรายละเอีย ดในการจัดทาดังนี้ ขั้น ตอนที่ 1 ร่างแบบผลงานแผ่น พับแนะนาการใช้ A Mobile ด้ วยดินสอ
ขั้น ตอนที่ 2 ออกแบบโดยใช้ โปรแกรม Adobe Photoshop ขั้ นตอนที่ 3 ตรวจสอบความถู กต้ องของเนื้ อหา เพื่ อ
ไม่ใ ห้เกิ ดความผิดพลาดในการแนะนาการใช้ A Mobile ที่ ไม่ถู กต้อ งจึ งต้อ งมี การขั้นตอนการตรวจสอนเนื้อ หารที่จ ะ
นาเสนอ โดยจะตรวจสอบด้วยตนเองในรอบแรก และให้หัวหน้างา นตรวจสอบอี กครั้ง และเมื่อขั้น ตอนการตรวจสอบ
สาเร็จ ก็จะทาการผลิตในขั้นตอนต่อไป ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนการผลิต
5. ผลการทาการดาเนินงาน
การจัดทาแผ่นพับแนะนาการใช้ A Mobile เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ แอปพลิเคชั่น A Mobile ของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ด้วยผู้ศึกษาได้เลือกหัวข้อที่จะทาการนาเสนอซึ่งได้แก่ ช่องทางการ
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น A Mobile วิธีการสมัครใช้ A Mobile บริการธ.ก.ส. A-Mobile การถอนเงินไม่ใช้บัตร
(Cardless) ผ่าน ธ.ก.ส. A-Mobile ช่องทางการใช้บริการถอนเงินการถอนเงินไม่ใช้บัตร (Cardless) และวิธีการใช้
บริการ มานาเสนอต่อลูกค้าที่มาใช้บริการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาขามทะเลสอ
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อมุ่งหวังเชิญชวนลูกค้าของธนาคารได้เข้ามาสมัครเข้าใช้บริการธ.ก.ส. A-Mobile มากยิ่งขึ้น
1. ผลที่ได้จากการจัดทาแผ่นพับการแนะนาการใช้ A-Mobile

ภาพที่ 1 : การจัดทาแผ่นพับการแนะนาการใช้ A-Mobile
2. ทดสอบแจกแผ่นพับการแนะนาการใช้ A Mobile และปรับปรุงแก้ไขผลงาน
ขั้นตอนในการทดสอบแจกแผ่นพับการแนะนาการใช้ A Mobile
ขั้นตอนที่ 1 ทดสอบการใช้ งานโดยการสัมภาษณ์ ผู้ศึ กษาท าการทดสอบผลของการทดสอบการใช้
แผ่ น พับ แนะน าการใช้ A Mobile ในธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ก ารเกษตร สาขาขามทะเลสอ จัง หวั ด
นครราชสีมา โดยการสัมภาษณ์อย่ างไม่เป็ นทางการ เพื่อ สอบถามความคิด เห็นของพนักงานที่ได้ใช้แ ผ่นพับแนะนาการ
ใช้ A Mobileในการแนะนา A Mobile ให้กับ ลูกค้า จากค าถาม 3 ข้อ 1. การแนะนาแอปพลิเ คชั่น A Mobile หากใช้
แผ่ นพั บแนะน าการใช้ A Mobile ประกอบการแนะน าแอปพลิ เ คชั่ น A Mobile สามารถช่ว ยลดระยะเวลาในการ
แนะน าให้ลู กค้า เข้าใจได้ เร็วขึ้ นหรื อไม่ 2. การใช้แผ่น พับแนะนาการใช้ A Mobile ประกอบการแนะนาแอปพลิ เคชั่ น
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A Mobile ในลั กษณะนี้ เป็น ประโยชน์ต่ อพนักงานหรือ ไม่ อย่ างไร 3. การใช้แ ผ่นพั บแนะน าการใช้ A Mobile ท าให้
จานวนลูกค้าที่มาใช้บริการเพิ่มขึ้นได้หรือไม่
ขั้นตอนที่ 2 ดาเนินการทดสอบ ผู้ศึกษาได้ ดาเนิ นการทดสอบโดยการสัมภาษณ์ พนัก งานเมื่อท าการ
แนะนาลูกค้าในการใช้แอปพลิเคชั่น A Mobile และสังเกตว่าลูกค้าเข้าใจหรือไม่ เมื่อพนักงานแนะนาเสร็จแล้ว
ขั้นตอนที่ 3 จานวนครั้ง ที่ทดสอบ และจานวนพนักงานที่ ทดสอบ ผู้ศึกษาได้ ดาเนินการทดสอบโดย
การสัมภาษณ์ พนัก งานโดยมีการทดสอบทั้งหมด 4 ครั้ ง และทาการแก้ไขให้ดี ขึ้นเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภ าพในการทางาน
ของพนัก งานโดยจานวนพนักงานที่ทดสอบที่ร่วมการทดสอบในครั้ง มีจานวน 4 คน ซึ่ งเป็นหั วหน้าการเงิน 1 คน และ
พนักงานการเงิน 3 คน
3. ผลทดสอบการใช้งานแผ่นพับแนะนาการใช้ A Mobile
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้จั ดทาได้ ทาการศึกษาและรวบรวมข้อ มูล เพื่อ ประเมิ นผล ซึ่ งเป็นการให้พนัก งานภายใน
องค์กรที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน ทดลองค้นหาเอกสารคาขอเปิดบัญชี สามารถสรุปได้ดังนี้
1. เพศ
พนักงานที่ได้ทาการทดสอบเป็น เพศหญิง จานวน 4 คน คิดเป็น 100%
2. อายุ
พนักงานที่ทาการทดสอบจะอยู่ในช่วงอายุ 20-30 ปี จานวน 2 คน คิดเป็น 50%
อยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปี จานวน 2 คน คิดเป็น 50%
3. ตาแหน่งการปฏิบัติงาน
พนักงานตาแหน่งหัวหน้าการเงิน จานวน 1 คน คิดเป็น 25%
พนักงานตาแหน่งการเงิน
จานวน 3 คน คิดเป็น 75%
4. ผลจากการสัมภาษณ์ การใช้แ ผ่นพั บแนะนาการใช้ A Mobile ประกอบการแนะนาแอปพลิเคชั่น A
Mobile จากคาถามดังนี้
4.1 การแนะนาแอปพลิเคชั่น A Mobile หากใช้แ ผ่น พับแนะนาการใช้ A Mobile ประกอบการ
แนะนาแอปพลิเคชั่น A Mobile สามารถช่วยลดระยะเวลาในการแนะนาให้ลูกค้าเข้าใจได้เร็วขึ้นหรือไม่
- ตอบมาก
2 คน คิดเป็น 50%
- ตอบมากที่สุด
2 คน คิดเป็น 50%
4.2 การใช้แ ผ่ น พั บแนะนาการใช้ A Mobile ประกอบการแนะน าแอปพลิ เ คชั่ น A Mobile ใช้
ลักษณะนี้เป็นประโยชน์ต่อพนักงานหรือไม่ อย่างไร
- ตอบมาก
3 คน คิดเป็น 75%
- ตอบมากที่สุด
1 คน คิดเป็น 25%
4.3 การใช้แผ่นพับแนะนาการใช้ A Mobile ทาให้จานวนลูกค้าที่มาใช้บริการเพิ่มขึ้นได้หรือไม่
-ตอบมากที่สุด
5 คน คิดเป็น 100%
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6. สรุปผลการดาเนินงาน
จากเดิมการสมั ครใช้ บริก ารแอปพลิ เคชั่น A Mobile ของธนาคารสหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร
สาขาขามทะเลสอ จั งหวัด นครราชสีมา มีป ริมาณเฉลี่ย ประมาณอาทิต ย์ล ะ 30 ราย และมีเ ป้า หมายเมื่ อเทีย บกั บ
จานวนเป้า หมายที่ตั้ งไว้ จานวน 1,560 คนจากข้ อมู ลของผู้ใ ช้บ ริก ารแอปพลิเ คชั่ น A Mobile ในเดื อนมกราคม สิงหาคม พ.ศ. 2562 มีจานวนผู้ สมัครใช้บ ริการ จานวน 1,020 คน ซึ่งยั งเป็นจานวนที่ค่อนข้า งน้อย หลัง จากผู้ศึกษา
ได้มาปฏิบั ติในงานในแผนกการเงินได้รับ หน้า ที่ในการเปิดบั ญชี ATM สมัค รแอปพลิเ คชั่น A Mobileให้ กับลู กค้า ได้
พบปั ญหาการแนะน าการใช้ งานเกี่ย วกั บแอปพลิ เ คชั่น A Mobile เนื่ อ งจากผู้ ศึก ษาเองยั งไม่ มีความรู้ใ นเรื่อ งนี้ ที่
เพียงพอ และลูกค้ าส่วนใหญ่ที่ ยังไม่ รู้จักแอปพลิ เคชั่น A Mobile ด้วยเหตุนี้ ผู้ศึกษาจึงได้ คิด จัดทาแผ่นผั บแนะนาการ
ใช้แอปพลิเคชั่น A Mobile ขึ้ น และหลัง จากผู้ ศึกษาจัดทาแผ่นผั บแนะนาการใช้แ อปพลิ เคชั่น A Mobile และได้แจก
ให้กับลู กค้าธนาคารสหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ทาให้ ปริมาณ
การสมัครใช้บริ การแอปพลิเคชั่ น A Mobile เพิ่มขึ้น ประมาณ 1-5 คนต่ ออาทิตย์ ซึ่งมีป ริมาณเฉลี่ย ประมาณ 35 ราย
ต่ออาทิตย์ และยังทาให้ลูกค้ามีค วามเข้าใจในการใช้ แอปพลิเคชั่น A Mobile มากยิ่ง ขึ้น หลังจากทาการจั ดทาแผ่นพั บ
แนะน าการใช้ A Mobile ช่ วยให้ พนักงานการเงิน สามารถลดระยะเวลาในการปฏิบั ติงานลงได้ และเพิ่มประสิท ธิภาพ
ในการทางานมากขึ้น ดังนั้นการจัดทาแผ่นพั บแนะนาการใช้ A Mobile ลดระยะเวลาในการค้นหาได้ 8 นาที คิดเป็ น
ร้อยละ 26.66%
7.ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึก ษา
1. ทาให้เข้าใจถึงการใช้งานของแอปพลิเคชั่น A Mobile และของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สามารถนาแอปพลิเคชั่น A Mobile ไปใช้ได้จริง เพื่อ
สะดวกในการทาธุรกรรมทางการเงินของลูกค้า
2. จานวนปริมาณการสมัครใช้บริการแอปพลิเคชั่น A Mobile ของธนาคารสหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณที่เพิ่มขึ้น
3. ได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบการทางานในสถานการณ์จริงของธนาคาร การรับมือกับลูกค้าในรูปแบบต่างๆที่ผู้
ศึกษาเองต้องเรียนรู้เพิ่มเติม
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กิตติกรรมประกาศ
การที่ ข้าพเจ้า ได้มาปฎิ บัติง านสหกิจ ศึกษา ณ สถานประกอบการ ธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรสาขาขามทะเลสอ จั งหวัด นครราชสีมา ตั้ง แต่ วัน จัน ทร์ ที่ 24 มิ ถุน ายน พ.ศ. 2562 ถึง วั นศุ กร์ ที่ 11
ตุลาคม พ.ศ. 2562 ส่ งผลให้ข้ าพเจ้ าได้ รับความรู้ และประสบการณ์ต่ างๆ ที่มีคุณค่า และมีประโยชน์มากมาย ส าหรั บ
รายงานสหกิจศึกษาฉบับนี้สาเร็จลงได้ด้วยดีจากความร่วมมือ และการสนับสนุนจากหลายฝ่าย ดังนี้
1. นางสาววิรัศมิ์ศยา เดชาพิพัฒนสกุล (ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตรสาขา
ขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมา)
2. นางละออ ศิริปรุ
(หัวหน้าการเงิน) ผู้นิเทศนักศึกษาในสถานประกอบการ
3. นางชาลินี เพชรไกล
(พนักงานการเงิน)
4. นางสาวศินีนุช โชติสกุล
(พนักงานการเงิน) ที่ปรึกษาในงาน Project
5. อาจารย์กัลยา นารีจันทร์
(อาจารย์นิเทศ)
6. อาจารย์พรสวัสดิ์ สิงห์ยาม
(อาจารย์นิเทศ)
นอกจากนี้ยั งมี บุค คลท่ านอื่น ๆ ที่ไ ม่ ได้ กล่ าวไว้ ณ ที่ นี้ ซึ่ งท่ านเหล่า นั้ นได้ก รุณาให้ค าแนะน าในการจัด ท า
รายงานฉบั บนี้ จึงขอขอบพระคุ ณทุกท่ านที่มีส่วนร่ว มในการให้ข้ อมูล คาแนะนา และวิธีก ารปฎิ บัติงาน รวมถึง เป็น ที่
ปรึกษาในการจัดทารายงานฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ์
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