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บทคัดย่ อ
การศึกษาส่ วนประสมการตลาดบริ การเพื่อเพิ่มยอดผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส. เพิ่มรัก2 12/10
กรณี ศึกษา: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่าสัก จังหวัดอุตรดิตถ์ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษา
สาเหตุที่ลูกค้าใช้บริ การไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย 2) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ปั จจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการลูกค้า ประชากรที่ใช้ในศึกษา คือ ลูกค้าธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่าสัก จังหวัดอุตรดิตถ์ จานวน 3,262 ราย กลุ่มตัวอย่างเชิงปริ มาณ คือ ลูกค้า
เงินกูแ้ ละอาศัยอยูใ่ นเขตสาขาท่าสัก จังหวัดอุตรดิตถ์ จานวน 400 คน กาหนดขนาดตัวอย่างด้วยสู ตร Taro Yamane
กลุ่มตัวอย่างเชิ งคุณภาพ คือ ลูกค้าเงิ นกูแ้ ละอาศัยอยูใ่ นเขตสาขาท่าสัก จังหวัดอุตรดิ ตถ์ จานวน 40 คนหรื อจนกว่า
ข้อมูลอิ่มตัว ใช้วธิ ี สุ่มแบบเฉพาะเจาะจง เครื่ องมือที่ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์
เชิงลึก ผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การมีอิทธิ พลในการเลือกใช้บริ การเงินฝากสงเคราะห์
ชีวิตภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ผลวิเคราะห์ T-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)
พบว่า สถานภาพ ระดับการศึกษา จานวนสมาชิกครอบครัว ประเภทพืชเพาะปลูก และรายได้ของครัวเรื อนเฉลี่ยต่อปี
ต่างกัน ส่ งผลต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส. เพิ่ม
รัก2 12/10 ต่างกัน ผลจากแบบสัมภาษณ์ พบว่า การส่ งเสริ มการตลาดบริ การไม่เพียงเพียงพอ ควรประชาสัมพันธ์
เพิม่ ขึ้น มีของสมนาคุณที่หลากหลาย ลดขั้นตอนการบริ การ และปรับปรุ งสภาพแวดล้อมการบริ การ
คาสาคัญ: ส่ วนประสมการตลาดบริ การเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส. เพิ่มรัก
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ABSTRACT
This research was study service marketing mix to increase savings deposits product balance of BAAC
Life's Permrak 2 12/10: A case study of Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Thasak Branch,
Uttaradit province. The aims of the research were study reasons of customers use service doesn’t achieve of goals
and study service marketing mix of demographic factors for improving product with customer needs. The
populations of this study were 3,262 customers of Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Thasak
Branch, Uttaradit province. The Sample of quantitative research was 400 Loan customers who residential in Thasak
district, Uttaradit Province by Taro Yamane formula. The sample of qualitative research was 40 Loan customers by
purposive sampling who residential in Thasak district, Uttaradit Province or data saturation. Data were collected
with questionnaires and in-depth interviews form. The result of quantitative research study were service marketing
mix factors (7Ps) had an influence on customer’s decision for choose a life support deposit service in overall was
high level. The results of Independent-sample t-test and One-Way ANOVA analysis showed that status, educational
level, number of family members, planted type and average household income per year were different effect to
marketing mix factors for customer’s selection of life support deposit products of BAAC Life's Permrak 2 12/10 at
statistically significant level of 0.05. The results of qualitative research showed that the service marketing
promotion was not sufficient. There should be more publicity advertising and giving a variety of attractive products.
Moreover, Bank should be reducing service process and improving environment for services.
Keywords: Service marketing mix of savings deposits product balance of BAAC Life's Permrak
1. บทนา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็ นธนาคารประเภทรัฐวิสาหกิจที่ให้บริ การทาง
การเงินและสิ นเชื่ออย่างครบวงจร โดยเฉพาะสิ นเชื่อทางด้านการเกษตร รวมถึงการส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
ด้วยมุ่งมัน่ กับภารกิจพัฒนาชนบทภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกษตรกรลูกค้ามีฐานะและความเป็ นอยู่
ที่ดี โดยธนาคารมีผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส. เพิ่มรัก2 12/10 ซึ่ งเป็ นกรมธรรม์การฝากเงินสงเคราะห์
ชีวิต เพื่อการคุม้ ครองชีวิตและออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา โดยมีระยะเวลาการส่ งฝาก 10 ปี ระยะเวลาการคุม้ ครอง 12
ปี ได้รับเงินทุนสงเคราะห์เมื่อครบกาหนดสัญญา ซึ่ งข้อมูลรายงานผลการดาเนิ นงานจากระบบงานด้านเงินฝาก
สงเคราะห์ชีวติ ของสาขาท่าสัก จังหวัดอุตรดิตถ์ มีประชากรที่อาศัยอยูใ่ นเขตสาขาท่าสัก จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่ งเคยมาใช้
บริ การต่าง ๆ ของธนาคาร ได้แก่ ฝากเงิน ถอนเงิน เปิ ดบัญชีใหม่ กูเ้ งิน ซึ่ งรวมถึงการซื้ อผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์
ชีวิตของธนาคารด้วย จานวน 3,262 ราย พบปั ญหา คือ ยอดลูกค้าใช้บริ การผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส.
เพิ่มรัก2 12/10 ไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย ซึ่ งในปี บัญชีน้ ี สาขาท่าสักได้รับเป้ าหมายเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตรวมจานวน
760,000 บาท จากสถานการณ์ดงั กล่าว ส่ งผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาว กล่าวคือ ผลกระทบระยะสั้น
ธนาคารมีลูกค้าที่ใช้บริ การผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส. เพิ่มรัก2 12/10 ไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย ทาให้
ได้รับรายได้ FBI อยูใ่ นเกณฑ์ต่า และไม่สามารถบรรลุเป้ าหมายของปี บัญชีปัจจุบนั ที่ทางธนาคารได้ต้ งั ไว้ได้ สาหรับ
ผลกระทบระยะยาว ส่ งผลให้ธนาคารมีรายได้ FBI ลดลง และมีผลสื บเนื่องทาให้ผลประกอบการของธนาคารไม่ดี
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เท่าที่ควร จากสาเหตุดงั กล่าวข้างต้น จึงศึกษาการศึกษาส่ วนประสมการตลาดบริ การเพื่อเพิ่มยอดผลิตภัณฑ์เงินฝาก
สงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส. เพิ่มรัก2 12/10 กรณี ศึกษา: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่าสัก จังหวัด
อุตรดิตถ์ เพื่อเป็ นแนวทางแก้ไขปั ญหาการขาดการรับรู ้และความสนใจใช้บริ การผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต
ธ.ก.ส. เพิ่มรัก2 12/10 ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาท่าสัก จังหวัดอุตรดิตถ์
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
แนวคิดส่ วนประสมการตลาด (Marketing Mix) เป็ นแนวคิดของฟิ ลลิปป์ คอตเลอร์ Philip Kotler (1997,
p.92) ได้ให้ความหมายและอธิ บายองค์ประกอบของส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ไว้วา่ ส่ วนประสม
ทางการตลาด หมายถึง ปั จจัยหรื อเครื่ องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ ในวงการธุ รกิจมักใช้ส่วนประสมทาง
การตลาดเพื่อตอบสนองความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้าที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายในธุ รกิจ ดังนั้น แวดวงธุ รกิจ
จึงให้ความสาคัญกับเรื่ องของการดาเนินธุรกิจที่ประกอบไปด้วยส่ วนประสมทางการตลาด ซึ่ งเป็ นทฤษฎีที่พฒั นาจาก
4P’s เพิ่มขึ้นเป็ น 7P’s ในการกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ประกอบไปด้วยเครื่ องมือ ดังนี้ ผลิตภัณฑ์ (Product),
ราคา (Price), การจัดจาหน่าย (Place), การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion), ด้านบุคคลหรื อพนักงาน (People), ด้านการ
สร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence Presentation) และด้านกระบวนการ (Process) ซึ่ งเป็ นกล
ยุทธ์ทางการตลาดที่จะใช้ในการบริ การลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการใช้บริ การ
นักวิชาการหลายคน ให้แนวคิดเกี่ ยวกับ คุณภาพการบริ การที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่ งมีผล
เกี่ ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริ การและราคา ตลอดจนปั จจัยสภาพแวดล้อมและปั จจัยส่ วนบุคคล
(Zeithaml et al. 2009) งานบริ การมีคุณลักษณะที่สาคัญซึ่ งไม่สามารถเก็บรักษาไว้ใช้ในภายหลังได้ (Perishable) จึงไม่
สามารถผลิตออกมาเพื่อเก็บรั กษาไว้เหมื อนสิ นค้าทัว่ ไป หากแต่การบริ การเป็ นส่ วนประกอบกลักในการขายและ
เกิดขึ้นเวลาเดียวกันกับการรับสิ นค้าของลูกค้า ยกตัวอย่างเช่น โรงแรม สายการบิน โรงภาพยนตร์ ร้านอาหาร ร้านล้าง
ทาความสะอาดรถ และอุ ตสาหกรรมการท่ องเที่ ยว การบริ การจะมี ความต้องการหรื ออุ ปสงค์ (Demand) ที่ มีการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นและลดลงตลอดเวลา มีความผันผวนและไม่คงที่ (Lovelock and Wirtz. 2018) การเปลี่ยนแปลง
ระบบการให้บริ การสามารถทาได้ยุ่งยาก เนื่ องจากมี ปัจจัยหลายประการที่ เกี่ ยวข้อง เช่ น ระยะเวลาการให้บริ การ
อุปกรณ์ บุคลากร หรื อสถานที่ให้บริ การ เป็ นต้น (Zeithaml et al. 2018)
แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพงานบริ การ (Service quality) เป็ นสิ่ งสาคัญในการประกอบธุ รกิ จบริ การ เป็ น
มาตรฐานความพึงพอใจของการทาธุ รกิ จที่ ส่งมอบให้แก่ผูร้ ั บบริ การหรื อลูกค้า ซึ่ งมี ความจาเป็ นที่ มาตรฐานการ
ให้บริ การจะต้องสอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า ผูป้ ระกอบการจึงต้องส่ งมอบบริ การที่มี
คุณภาพ (Delivering service quality) เพื่อตอบสนองต่อผูร้ ับบริ การบนพื้นฐานความคาดหวังของผูร้ ับบริ การ เมื่อเกิด
ความพึงพอใจต่อการรั บบริ การ ก็จะเกิ ดการซื้ อซ้ า ซึ่ งถือเป็ นหัวใจสาคัญของการดาเนิ นธุ รกิ จ สาหรั บกลยุทธ์การ
กาหนดราคาที่เน้นคุณค่าบริ การที่ส่งมอบให้กบั ลูกค้า ซี ธมั ล์และคณะ (Zeithaml et al. 2018) ได้ให้ความหมายของ
คุณค่าและแบ่งองค์ประกอบของคุณค่าบริ การที่ ส่งมอบให้กบั ลูกค้าที่ ไม่ใช่ตวั เงิ นในการรั บรู ้ ของลูกค้าออกเป็ น 4
ประเภท ได้แก่ ราคาถูก ระดับคุณภาพของงานบริ การที่ ลูกค้าต้องการ งานบริ การที่ ตรงกับความต้องการของลูกค้า
และงานบริ การที่สมราคาที่ลกู ค้าจ่าย
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ทฤษฎีการวิเคราะห์ จุดแข็งจุ ดอ่ อนทางธุ รกิจ โดยใช้เทคนิ ค SWOT Analysis ของนักการจัดการ
อัลเบิร์ต เอส. ฮัมฟรี ย ์ (Albert S. Humphrey) โดย อัลเบิร์ต ได้ระบุวา่ เทคนิ ค SWOT Analysis เป็ นการประเมิน
สภาพแวดล้อมทางธุ รกิจ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยพิจารณาในประเด็น 4 ด้าน ในการดาเนินงานขององค์กร
ได้แก่ จุดแข็ง (Strengths), จุดอ่อน (Weaknesses), โอกาส (Opportunities) และ อุปสรรค (Threats) ซึ่ งส่ งผลต่อการ
เติบโตและการดาเนิ นธุ รกิจ นาไปสู่ การพัฒนาเป็ นวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรและพัฒนาจุดอ่อนขององค์กรให้
เกิดการเติบโต
การสร้างกลยุทธ์ทางการแข่งขันด้วย ทฤษฎีการวิเคราะห์ TOWS Matrix เป็ นเครื่ องมือที่ต่อยอดมาจากการ
วิเคราะห์ SWOT Analysis เพื่อกาหนดกลยุทธ์ขององค์กรธุ รกิจและสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน วิธีการ
กาหนดกลยุทธ์โดยใช้เทคนิ ค TOWS Matrix สามารถทาได้โดยการจับคู่ระหว่างปั จจัยภายนอกกับปั จจัยภายในซึ่ ง
ได้มาจากการวิเคราะห์ SWOT เมื่อจับคู่กนั แล้วจะได้ออกมา 4 คู่ ที่สามารถสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันได้ 4
กลยุทธ์ ได้แก่
1) กลยุทธ์เชิงรุ ก (SO Strategy) วิเคราะห์จากการจับคู่ระหว่างจุดแข็ง (S) กับโอกาส (O) เพื่อนาไปสู่ การ
พัฒนาและสร้างการเติบโตทางธุรกิจ
2) กลยุทธ์เชิงป้ องกัน (ST Strategy) วิเคราะห์จากการจับคู่ระหว่างจุดแข็งภายใน (S) กับอุปสรรค (T)
เพื่อป้ องกันปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและกาจัดอุปสรรคในการดาเนินธุรกิจ
3) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) วิเคราะห์จากการจับคู่ระหว่างจุดอ่อน (W) กับโอกาส (O) เพื่อกาจัด
จุดอ่อนในการดาเนินธุรกิจให้ลดลงหรื อหมดไป
4) กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) วิเคราะห์จากการจับคู่ระหว่างจุดอ่อน (W) กับอุปสรรค (T) เพื่อหาแนว
ทางการปัญหาหรื อความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนินธุรกิจ ลดการสู ญเสี ยในมิติต่างๆ
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
พัชรี พุ่มโรจน์ และสุ ทธาวรรณ จีระพันธุ์ (2558). ได้ศึกษาเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาดในการใช้
บริ การสิ นเชื่ อของผูบ้ ริ โภคโครงการธนาคารประชาชน กรณี ศึกษา: ธนาคารออมสิ น สาขาบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั ญหาและแนวทางเพื่อกาหนดกลยุทธ์ของธุ รกิจสิ นเชื่ อ
ประเภทโครงการธนาคารประชาชนสาหรับลูกค้าธนาคารออมสิ น กรณี ศึกษาพฤติกรรมลูกค้าธนาคารออมสิ น สาขา
บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผูท้ ี่ใช้บริ การสิ นเชื่อธนาคารประชาชน ของธนาคารออมสิ น
สาขาบางสะพาน จังหวัดประจวบคี รี ข นั ธ์ จานวน 339 คน โดยใช้แ บบสอบถามแบ่ งเป็ น 3 ตอน ซึ่ งได้แ ก่ ด้าน
ประชากรศาสตร์ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการตลาด โดยมีการวิเคราะห์ 4 ด้าน คือด้านผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่และ
การส่ งเสริ มการตลาด ผลการวิจยั พบว่า ด้านที่ มีค่าเฉลี่ยสู งที่ สุด ได้แก่ ด้านสถานที่ รองลงมา ได้แก่ ด้านส่ งเสริ ม
ทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด ได้แก่ ด้านราคา สาหรับการวิเคราะห์ผลทางสถิติค่า T-test
และ F-test เพื่อวิเคราะห์หาความแตกต่างที่มีผลต่อระดับของความพึงพอใจในการใช้บริ การ ที่จาแนกตามลักษณะ
ส่ วนปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า ผลการศึกษาวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐานจานวน 5 ข้อ จาก 8 ตัวแปร
บุศรอ นิแซ (2560) ได้ทาการศึกษา เรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อ
การใช้บริ การสิ นเชื่อของธนาคารอิสลามแห่ งประเทศไทยในจังหวัดยะลา มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาลักษณะของ
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ผูบ้ ริ โภค ส่ วนประสมทาง การตลาด และพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่ มีต่อการใช้บริ การสิ นเชื่ อของธนาคารอิสลามแห่ ง
ประเทศไทยใน จังหวัดยะลา 2) หาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของผูบ้ ริ โภค ส่ วนประสมทางการตลาดกับ
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการใช้บริ การสิ นเชื่ อของธนาคารอิสลามแห่ งประเทศไทยในจังหวัดยะลา 3) ศึกษา
ปั ญหาและข้อเสนอแนะของผูบ้ ริ โภคในการใช้บริ การสิ นเชื่อของธนาคารอิสลามแห่ งประเทศไทยใน จังหวัดยะลา
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคที่ใช้บริ การธนาคารอิสลามแห่ งประเทศ ไทยในจังหวัดยะลา สาขา
ยะลา สาขายะหา สาขาเบตง และสาขาบันนังสตา ที่ได้รับอนุ มตั ิสินเชื่ อ และยังคงมี ภาระหนี้ กบั ธนาคารอิสลาม
จานวน 310 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบข้อมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป
สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์โดยใช้ค่า Chi Square ( 2 ) วิธีเพียร์ สัน
(Pearson Chi Square) ผลการศึกษาพบว่า ผลการศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยทางการตลาดปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ใช้บริ การ สิ นเชื่อของธนาคารอิสลามแห่ งประเทศไทยในจังหวัดยะลาโดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้าน พบว่า ด้านที่ มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ รองลงมาคือด้านส่ งเสริ มการตลาด และด้านบุ คลากร
ตามลาดับ ส่ วนด้านที่มี ค่าเฉลี่ยต่าสุ ดคือ ด้านกายภาพหรื อสิ่ งแวดล้อม ผลการหาความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์
ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการใช้บริ การสิ นเชื่อของธนาคารอิสลาม
แห่ งประเทศไทยในจังหวัดยะลา โดยภาพรวมปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ โภค เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า การได้รับอนุมตั ิวงสิ นเชื่อจากธนาคารตามที่ขอมีความสัมพันธ์กบั ทุกด้าน
ปวิตรา ภูลสนอง (2561) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการใช้บริ การ
สิ นเชื่อธนาคารกรุ งไทย สาขาซี คอนบางแค มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อ
การใช้บริ การสิ นเชื่อของธนาคารกรุ งไทย สาขาซี คอนบางแค จากการสุ่ มตัวอย่างลูกค้าสิ นเชื่อ ธนาคารกรุ งไทย สาขา
ซี คอนบางแค จานวน 400 ราย โดยใช้เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
สถิ ติค่าความถี่ ค่าสถิ ติร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิ ติการวิเคราะห์ แบบถดถอยพหุ คูณ เพื่อ
ทดสอบสมมติ ฐ าน ผลการวิ จัย พบว่ า ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การใช้บ ริ การสิ น เชื่ อ
ธนาคารกรุ งไทย สาขาซี คอนบางแค เป็ นรายด้าน ด้านที่ มากที่ สุด ได้แก่ ด้านกระบวนการบริ การ ด้านราคา ด้าน
บุคคล ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ และด้านช่องทาง
การจัดจาหน่าย สาหรับผลการวิเคราะห์ สมการการถดถอยเชิงพหุ คูณ ระหว่างการใช้บริ การสิ นเชื่อธนาคารกรุ งไทย
สาขาซี คอนบางแคกับปั จจัยทั้ง 7 ตัว พบว่า มีตวั แปรอิสระอย่างน้อยหนึ่ งตัวมีความสัมพันธ์กบั การใช้บริ การสิ นเชื่ อ
ธนาคารกรุ งไทย สาขาซี คอนบางแค
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กรอบแนวคิด

รู ปที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจยั ที่ได้จากการสังเคราะห์ตวั แปร
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาสาเหตุที่ลกู ค้าใช้บริ การผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส. เพิ่มรัก2 12/10 ไม่เป็ นไปตาม
เป้ าหมายของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาท่าสัก จังหวัดอุตรดิตถ์
2.2 เพื่อศึกษาแนวคิดส่ วนประสมทางการตลาดเพื่อเป็ นแนวทางแก้ไขปั ญหาที่ลูกค้าไม่ให้ความสนใจใช้
บริ การผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส. เพิ่มรัก2 12/10 ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.) สาขาท่าสัก จังหวัดอุตรดิตถ์
3. การดาเนินการวิจัย
การศึกษา เรื่ อง การศึกษาส่ วนประสมการตลาดบริ การเพื่อเพิ่มยอดผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส.
เพิ่มรัก2 12/10 กรณี ศึกษา: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่าสัก จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็ นการวิจยั
เชิงผสมผสาน (Mixed Methods Research) เพื่อศึกษาแนวทางและกระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ โดยอาศัย
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อสารวจข้อมูลส่ วนประสมทางการตลาด (7Ps) และ
ปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ เพื่อเป็ นข้อมูลให้แก่ธนาคารไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุ ง แก้ไขผลิตภัณฑ์ และแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อวิเคราะห์สาเหตุที่ลกู ค้าใช้บริ การไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย
กลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.) สาขาท่าสัก จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แก่ ประชากรที่อาศัยอยูใ่ นเขตสาขาท่าสัก จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่ งเคยมาใช้
บริ การต่าง ๆ ของธนาคาร ได้แก่ ฝากเงิน ถอนเงิน เปิ ดบัญชีใหม่ กูเ้ งิน ซึ่ งรวมถึงการซื้ อผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์
ชีวิตของธนาคารด้วย อย่างไรก็ดี ผูว้ ิจยั อ้างอิงจานวนประชากรจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้จากสารสนเทศข้อมูลลูกค้า
ของสาขา ณ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เท่ากับ 3,262 ราย
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั เชิงปริ มาณ ได้แก่ ลูกค้าเงินกูแ้ ละอาศัยอยูใ่ นเขตสาขาท่าสัก จังหวัดอุตรดิตถ์
จานวน 400 คน โดยใช้การคานวณขนาดตัวอย่างของ Taro Yamane ใช้วธิ ี การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะ
เป็ น (Non-probability Sampling) โดยประเภทการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญหรื อตามสะดวก
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั เชิงคุณภาพ ลูกค้าเงินกูแ้ ละอาศัยอยูใ่ นเขตสาขาท่าสัก จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วย
วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบลูกโซ่ จานวน 40 คนหรื อจนกว่าข้อมูลจะอิ่มตัว
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. เก็บรวบรวมข้อมูลแบบปฐมภูมิ แบ่งเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่
1.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั เชิงปริ มาณ ได้จากแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผูว้ ิจยั เก็บ
รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากกลุ่มตัวอย่างที่เข้ามาใช้บริ การที่สาขาและจากการออกไปประชุมกลุ่มลูกค้านอกพื้นที่สาขา
ซึ่ งทาการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่ มจากการทาแบบสอบถามโดยตรง
1.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั เชิ งคุณภาพ ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
เป็ นการรวบรวมข้อมูลแบบเผชิญหน้า (Face-to-face) อาศัยการสนทนาซักถามระหว่างผูส้ ัมภาษณ์และลูกค้าผูถ้ ูก
สัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่างที่เข้ามาใช้บริ การที่สาขาและจากการออกไปประชุมกลุ่มลูกค้านอกพื้นที่สาขา
2. เก็บรวบรวมข้อมูลแบบทุติยภูมิ โดยรวบรวมข้อมูลผลงานสะสมยอดเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส.
เพิ่มรัก2 12/10 ระหว่างเดือนเมษายน ถึง เดือนตุลาคม 2563 จากรายงานผลการดาเนินงานด้านเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาท่าสัก จังหวัดอุตรดิตถ์
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้
ต่อเดือน ระดับการศึกษา สถานภาพ และพฤติกรรมการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส. เพิ่มรัก2
12/10 ของกลุ่มประชากร โดยใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean)
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (7Ps) ในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เงินฝาก
สงเคราะห์ชีวิตของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่าสัก จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยใช้สถิติค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. การวิเคราะห์แบบ Independent-sample t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way
ANOVA) เพื่อทดสอบว่า ปั จจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ดา้ นเพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อปี ระดับการศึกษา และ
สถานภาพที่แตกต่างกันส่ งผลถึงการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส. เพิ่มรัก2 12/10 ของลูกค้า
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่าสัก จังหวัดอุตรดิตถ์ที่แตกต่างกันหรื อไม่
4. ผลการวิจัย
การศึกษา เรื่ อง การศึกษาส่ วนประสมการตลาดบริ การเพื่อเพิ่มยอดผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส.
เพิ่มรัก2 12/10 กรณี ศึกษา: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่าสัก จังหวัดอุตรดิตถ์สามารถ
แบ่งผลการศึกษาได้จาก 2 ส่ วน คือ ผลการวิเคราะห์เชิงปริ มาณและผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ดังนี้
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4.1 ผลการวิเคราะห์ เชิงปริมาณ
มีผตู ้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน 212 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.00 อายุระหว่าง 41 – 50 ปี
จานวน 135 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.75 มีสถานภาพสมรส จานวน 296 คน คิดเป็ นร้อยละ 74.00 ส่ วนใหญ่ระดับ
การศึกษาประถมศึกษาหรื อต่ากว่า จานวน 166 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.50 เป็ นหัวหน้าครอบครัว จานวน 200 คน
คิดเป็ นร้อยละ 50.00 และเป็ นสมาชิกในครอบครัว จานวน 200 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.00 ส่ วนใหญ่มีสมาชิกใน
ครอบครัว 3 -5 คน จานวน 227 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.75 ส่ วนใหญ่มีบุตร 2 คน จานวน 150 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.50
ปลูกข้าวจานวน 253 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.25 มีที่ดินทากินเป็ นของตนเองหรื อคู่สมรส จานวน 156 คน คิดเป็ นร้อยละ
39.00 และมีรายได้เฉลี่ยต่อปี 150,001 – 300,000 บาท จานวน 124 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.00
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่ มีผลกระทบต่อการใช้บริ การผลิตภัณฑ์เงิ นฝาก
สงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส. เพิ่มรัก2 12/10 ของสาขาท่าสัก จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( ̅ = 3.63,
S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ ( ̅ = 3.69, S.D. =
0.60) และด้านบุคลากรผูใ้ ห้บริ การ ( ̅ = 3.69, S.D. = 0.57) อยูใ่ นระดับมากเท่ากัน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่
ด้านการจัดจาหน่ายงานบริ การของธนาคาร ( ̅ = 3.33, S.D. = 0.76)
ผลการวิเคราะห์แบบ Independent-sample t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way
ANOVA) เพื่อทดสอบปั จจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ดา้ นเพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อปี ระดับการศึกษา และ
สถานภาพที่แตกต่างกันส่ งผลถึงการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส. เพิ่มรัก2 12/10 ของลูกค้า
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่าสัก พบว่า สถานภาพ ระดับการศึกษา จานวนสมาชิกใน
ครอบครัว ประเภทพืชที่ทาการเพาะปลูกต่างกัน และรายได้ของครัวเรื อนเฉลี่ยต่อปี ต่างกัน ส่ งผลต่อปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดบริ การในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส. เพิ่มรัก2 12/10 ของลูกค้าธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่าสัก จังหวัดอุตรดิตถ์ การจัดจาหน่ายงานบริ การของธนาคารแตกต่าง
กัน
4.2 ผลการวิเคราะห์ เชิงคุณภาพ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในเชิงคุณภาพ เรื่ อง การศึกษาแนวทางการเพิ่มยอดผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์
ชีวิต ธ.ก.ส. เพิ่มรัก2 12/10 กรณี ศึกษา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่าสัก จังหวัดอุตรดิตถ์
ในครั้งนี้ ทาการเก็บข้อมูลที่รวบรวมจากการสัมภาษณ์เชิงลึกทั้งหมด 40 คน หรื อจนกว่าข้อมูลจะอิ่มตัว สามารถเสนอ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ดงั นี้
 กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก มีระยะเวลาที่รู้จกั ผลิตภัณฑ์ ธ.ก.ส. เพิ่มรัก2 12/10 โดยส่ วนใหญ่รู้จกั นาน
1 ปี ส่ วนใหญ่ทราบจากป้ ายหน้าสาขา และมีความต้องการให้สาขามีโปรโมชัน่ ใหม่ ๆ ต้องการให้เพิ่มการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ท้ งั ในและนอกสาขาทั้งจากทางโซเชียลมีเดียหรื อพนักงาน รวมไปถึงต้องการให้มีการจัดจาหน่ายผ่าน
พนักงานธนาคารดีอยูแ่ ล้ว ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้
“รู ้จกั สิ นเชื่อนี้ จากโปสเตอร์ ที่แปะหน้าธนาคารนัน่ แหละ เพราะว่าไม่ได้มีแปะที่อื่น น่าจะมีเจ้าหน้าที่เดิน
ให้ขอ้ มูล หรื อโพสต์เฟสเพราะอ่านเองก็เข้าใจยาก ไม่มีเวลามาธนาคารบ่อยๆ”
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์คนที่ 7 (สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564)
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 สาหรั บจานวนเงิ นที่ การใช้บริ การผลิ ตภัณฑ์เงิ นฝากสงเคราะห์ ชีวิตมี ความเหมาะสมกลุ่มผูใ้ ห้
สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าราคาถูก ไม่แพง ราคาไม่สูงมาก แต่การส่ งเสริ มการตลาดบริ การยังไม่เพียงเพียงพอ
และคิดว่าควรมีการปรับปรุ งกระบวนการให้บริ การของพนักงานในการให้บริ การผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต
โดยควรลดขั้นตอน เพิ่มความรวดเร็ ว และลดเวลาให้นอ้ ยลง สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้
“จ่ายเบี้ยวันละ 10 บาทก็ไม่แพงหรอกพอจ่ายได้ แต่ถา้ จ่ายรายเดือนเดือนละ 300 มันก็ดูเยอะ เพราะค่าใช้จ่าย
เยอะแต่กไ็ ม่ได้สูงมากแบบจ่ายไม่ได้ จะทาก็คิดว่าเอกสารมันเยอะ วุน่ วาย ไม่ค่อยรู ้เรื่ องต้องรอลูกพามาก็มาไม่ได้
ก็ไม่ได้ทา ถ้าทาก็น่าจะมีของแถมจูงใจให้อยากทานะ”
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์คนที่ 21 (สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564)
 ด้า นจ านวนบุ ค ลากรที่ เ พี ย งพอต่ อ การให้ บ ริ ก าร
แต่ มี ค วามต้อ งการให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง
สภาพแวดล้อมในการให้บริ การต่าง ๆ โดยให้เหตุผลประกอบ เช่น สถานที่คบั แคบ ไม่มีที่จอดรถ ควรเปลี่ยนที่ทาการ
สาขาใหม่ เมื่อแจ้งข้อมูลแก่พนักงานไม่มีความเป็ นส่ วนตัว ไม่มีหอ้ งน้ าให้ลูกค้าที่มาใช้บริ การ บริ เวณที่นงั่ รับรอง
น้อยเกินไป มีกลิ่นจากตลาดสดเมื่อต้องนัง่ รออยูบ่ ริ เวณนอกสาขา และที่ต้ งั สาขาไม่อานวยความสะดวกแก่ลูกค้า
ดังบทสัมภาษณ์น้ ี
“เวลามาธนาคารหาที่จอดรถลาบาก จะปรึ กษาอะไรกับเจ้าหน้าที่ก็ไม่กล้า บางทีกอ็ ายจะเป็ นหนี้ มันเป็ น
ส่ วนตัว นัง่ รอก็กลิ่นในตลาดมันเข้ามา ปวดหัวเลยบางที เลยไม่ค่อยอยากจะมาที่ธนาคาร”
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์คนที่ 15 (สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564)
จากผลการศึกษา พบว่า ผลการวิจยั เชิงปริ มาณ แสดงปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีผลกระทบ
ต่อการใช้บริ การผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส. เพิ่มรัก2 12/10 ของสาขาท่าสัก จังหวัดอุตรดิตถ์ คือ
ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ ซึ่ งเป็ นไปในทิศทางเดียวกันการผลการวิจยั คุณภาพ ซึ่ งลูกค้ามีความคิดเห็นว่าผลิตภัณฑ์
เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตมีความเหมาะสมกลุ่มผูใ้ ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าราคาถูก ไม่แพง ราคาไม่สูงมาก
รองลงมา ได้แก่ ด้านบุ คลากร ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจัยเชิ งคุ ณภาพที่ กลุ่มผูใ้ ห้ข อ้ มูลระบุ ว่าจานวนบุ คลากรที่
เพียงพอต่อการให้บริ การ ส่ วนด้านการจัดจาหน่ายงานบริ การของธนาคาร ซึ่ งเป็ นไปในทิศทางเดียวกับการวิจยั เชิง
คุณภาพ เนื่ องจากมีเพียงการติดโปสเตอร์ และการขายผ่านพนักงานเพียงช่องทางเดี ยว รวมไปถึ งต้องการให้มีการ
ปรับปรุ งการส่ งเสริ มทางการตลาดและการปรับสภาพแวดล้อมในการให้บริ การให้ดียงิ่ ขึ้น
5. การอภิปรายผล
ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การของผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส. เพิ่มรัก2 12/10 ที่ลูกค้าใช้
ในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อกรมธรรม์ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การมีความเหมาะสมเนื่ องจากให้ผลตอบแทนแก่ลูกค้าคุม้ ค่า ในราคาที่ลูกค้าสามารถจ่ายเบี้ยได้
สาหรับด้านบุคลากรผูใ้ ห้บริ การ มีจานวนเพียงพอต่อการให้บริ การและมีความคุน้ เคยกับลูกค้าเป็ นอย่างดี เนื่องจาก
เป็ นสาขาย่อยที่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ง่าย สาหรับด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ด้านการจัดจาหน่ายงานบริ การของ
ธนาคาร ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ทั้งนี้ เพราะไม่มีการทาการประชาสัมพันธ์เชิงรุ กกับโครงการนี้ โดยเฉพาะ
มีเพียงการประชาสัมพันธ์ในภาพรวมและติดโปสเตอร์ ที่ธนาคารเท่านั้น จึงทาให้ลูกค้าขาดการเข้าถึงข้อมูลและการ
รับทราบถึงการดาเนินโครงการ ธ.ก.ส. เพิม่ รัก2 12/10 ซึ่ งผลการวิเคราะห์ในเชิงปริ มาณสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์
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ในเชิงคุณภาพและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ บุศรอ นิแซ (2560) ได้ทาการศึกษา เรื่ อง
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคที่ มีต่อการใช้บริ การสิ นเชื่ อของธนาคารอิ สลามแห่ ง
ประเทศไทยในจังหวัดยะลา พบว่า ผลการศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยทางการตลาดปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้
บริ การ สิ นเชื่อของธนาคารอิสลามแห่ งประเทศไทยในจังหวัดยะลาโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือด้านส่ งเสริ มการตลาด และด้านบุคลากร
ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ จาแนกตามด้านเพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อปี ระดับ
การศึกษา และสถานภาพที่แตกต่างกัน ส่ งผลถึงการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส. เพิ่มรัก2 12/10
ของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่าสัก แตกต่างกัน เนื่องจาก เกษตรกรขายผลผลิตใน
ปริ มาณที่สามารถผลิตได้ในแต่ละครัวเรื อนไม่เท่ากัน ส่ งผลให้มีรายได้ที่แตกต่างกัน ผนวกกับมีสมาชิกในครัวเรื อน
มาก ส่ งผลให้มีการใช้จ่ายในระดับสู งและไม่สามารถปั นเงินเพื่อเก็บออมได้ สอดคล้องกับแนวคิดของศิริวรรณ
เสรี รัตน์ (2543, น. 53 - 55) กล่าวว่า รายได้ และระดับการศึกษา เป็ นตัวแปรที่สาคัญในการกาหนดส่ วนของตลาด
มีแนวโน้มความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันในเชิ งเหตุและผล ส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มที่มีระดับการศึกษาสู งมีโอกาสที่จะได้งาน
ระดับสู ง และมีรายได้ที่สูงตามมาด้วยเช่นกัน
6. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
สรุ ปผลจากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ พบว่า ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ
ที่มีผลกระทบต่อการใช้บริ การผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส. เพิ่มรัก2 12/10 ของสาขาท่าสัก จังหวัด
อุตรดิตถ์ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( ̅ = 3.63, S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด
ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ ( ̅ = 3.69, S.D. = 0.60) และด้านบุคลากรผูใ้ ห้บริ การ ( ̅ = 3.69, S.D. = 0.57) อยูใ่ น
ระดับมากเท่ากัน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านการจัดจาหน่ายงานบริ การของธนาคาร ( ̅ = 3.33, S.D. = 0.76)
สาหรับ ผลการวิเคราะห์แบบ Independent-Sample t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way
ANOVA) พบว่า สถานภาพ ระดับการศึกษา จานวนสมาชิกในครอบครัว ประเภทพืชที่ทาการเพาะปลูกต่างกัน และ
รายได้ของครัวเรื อนเฉลี่ยต่อปี ต่างกัน ส่ งผลต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เงิน
ฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส. เพิ่มรัก2 12/10 ของลูกค้าธนาคารเพื่อการะ-หะเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่าสัก
จังหวัดอุตรดิตถ์ แตกต่างกัน
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ พบว่า กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักรู ้จกั ผลิตภัณฑ์ ธ.ก.ส. เพิ่มรัก2 12/10 โดยส่ วน
ใหญ่รู้จกั นาน 1 ปี ส่ วนใหญ่ทราบจากป้ ายหน้าสาขา และมีความต้องการให้สาขามีโปรโมชัน่ ใหม่ๆ ต้องการให้เพิ่ม
การโฆษณาประชาสัมพันธ์ท้ งั ในและนอกสาขาทั้งจากทางโซเชียลมีเดียหรื อพนักงาน รวมไปถึงต้องการให้มีการจัด
จาหน่ายผ่านพนักงานธนาคารมีความเหมาะสม จานวนเงินที่การใช้บริ การผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตมีราคาที่
สามารถเข้าถึงได้ แต่ขาดการส่ งเสริ มการตลาดบริ การที่ยงั ไม่เพียงเพียงพอและคิดว่าควรมีการปรับปรุ งกระบวนการ
ให้บริ การของพนักงานโดยควรลดขั้นตอน เพิ่มความรวดเร็ ว และลดเวลาในการทางานให้นอ้ ยลง ด้านจานวน
บุคลากรที่เพียงพอต่อการให้บริ การ แต่มีความต้องการให้มีการปรับปรุ งสภาพแวดล้อมในการให้บริ การต่าง ๆ และ
ที่ต้ งั สาขาไม่อานวยความสะดวกแก่ลกู ค้า
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ข้ อเสนอแนะจากการศึกษา
จากผลการศึกษาในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั สามารถเสนอแนะแนวทางการปรับปรุ ง แก้ไข เพิ่มเติมรายละเอียดของ
ผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ดังนี้
1. ปัจจัยด้ านบุคลากรผู้ให้ บริ การ มีจานวนเพียงพอต่อการให้บริ การ แต่ยงั ขาดทักษะการขายและนาเสนอ
ผลิตภัณฑ์ โดยกาหนดเป็ นนโยบายจากเป้ าหมายหรื อวัตถุประสงค์ของธนาคารจากผูบ้ ริ หารลงมายังพนักงานทุก
ระดับ โดยเฉพาะอย่างยิง่ คือพนักงานสาขา ซึ่ งต้องมีการพัฒนาความรู ้และทักษะในการขายให้เป็ นเสมือนเพื่อนคู่คิด
หรื อนักวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลให้กบั ลูกค้า
2. ปัจจัยด้ านกระบวนการใช้ บริการผลิตภัณฑ์ ธนาคารควรให้ความสาคัญกับกระบวนการทางธุ รกิจที่มอบ
ให้กบั ลูกค้า ควรมีการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการทาประกันให้แก่ลูกค้าที่ควรเป็ นระบบ ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้
และใช้เวลาไม่นาน ซึ่ งปั จจุบนั นิยมใช้ระบบคอมพิวเตอร์ โมบายแอพพลิเคชัน่ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการโต้ตอบ
หรื อพูดคุยกับลูกค้าเข้ามาช่วยในการใช้งานมากขึ้นด้วย
3. ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ และบริ การ ควรเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตให้มีความ
หลากหลาย สอดรับกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยที่ได้เข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุ และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตให้มีความหลากหลายสอดรับกับความต้องการของลูกค้า
4. ปัจจัยด้ านการส่ งเสริมการตลาด ควรสร้างการรับรู ้ให้ลูกค้า เพิ่มการประชาสัมพันธ์และการให้ขอ้ มูล
ผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น ให้ความสาคัญอย่างต่อเนื่ องกับการอานวยความสะดวกในการชาระค่าบริ การ โดยเฉพาะใน
ปั จจุ บนั ที่ มีการชาระเงิ นได้หลายช่องทางโดยไม่ตอ้ งไปทาธุ รกรรมทางการเงิ นที่ ธนาคารเพียงอย่างเดี ยวอีกต่อไป
รวมถึงการเข้าถึงลูกค้าให้ครอบคลุมพื้นที่ทวั่ ประเทศ
5. ปัจจัยด้ านการสร้ างและนาเสนอสภาพแวดล้อมบริการ ควรปรับปรุ งสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการ
ให้บริ การลูกค้า ธนาคารจึ งควรมีสิ่งอานวยความสะดวกด้านต่าง ๆ เพิ่มเติม เช่น ที่นงั่ รอ จุดบริ การน้ าดื่มเป็ นต้น
รวมถึงการกาจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์จากตลาด เพื่อรองรับให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริ การอย่างครบถ้วนและสร้างความ
ประทับใจเมื่อเข้ามาใช้บริ การ
6. ปัจจัยด้ านราคา ควรมีการปรับอัตราค่าเบี้ยประกันราคามีความหลากหลายในแต่ละความคุม้ ครอง เพื่อให้
ผูบ้ ริ โภคสามารถเลือกแผนความคุม้ ครองตามกาลังรายได้และผลตอบแทนที่พึงพอใจ
7. ปัจจัยด้ านการจัดจาหน่ ายงานบริการของธนาคาร ควรเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์และการ
นาเสนอผลิตภัณฑ์เชิงรุ กในชุมชน โดยสนับสนุนให้พนักงานให้บริ การข้อมูลแก่ลูกค้าเพื่อประกอบการตัดสิ นใจและ
อานวยความสะดวกในการซื้ อผลิตภัณฑ์ รวมถึงอานวยความสะดวกในการชาระค่าบริ การ เช่น การทารถโมบายรับ
ชาระเงินเคลื่อนที่ เป็ นต้น เพื่อลดอัตราหนี้เสี ยที่อาจจะเกิดขึ้นและเป็ นการอานวยความสะดวกแก่ลกู ค้า
ข้ อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาในลักษณะการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของผูถ้ ือกรมธรรม์กบั ปั จจัยส่ วนบุคคลเพื่อ
ทราบความแตกต่างความพึงพอใจในการใช้บริ การผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส. เพิ่มรัก 2 12/10 และนา
ข้อมูลที่ได้มาปรับปรุ งความพึงพอใจ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผูถ้ ือกรมธรรม์ที่ใช้บริ การอย่างแท้จริ ง
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การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔

2. ควรศึกษาถึงตัวแปรอื่น ๆ ที่อาจจะส่ งผลต่อการใช้บริ การผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส.
เพิ่มรัก2 12/10 เช่น ช่องทางการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร ปั ญหาในการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน เป็ นต้น เพื่อนาปั ญหา
ของลูกค้ามากาหนดแผนและนโยบายในการปรับปรุ งรู ปแบบผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของลูกค้ามากยิง่ ขึ้น
3. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริ การผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส.
เพิ่มรั ก2 12/10 เพื่อนาข้อมูลที่ ได้จากการศึกษามาเป็ นข้อมูลในการเพิ่มช่องทางการให้ความรู ้ เกี่ ยวกับเงิ นฝาก
สงเคราะห์ชีวติ แก่ลกู ค้ามากยิง่ ขึ้น
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