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--------------------------------บทคัดย่ อ
งานวิ จัยเรื่ อ งแนวทางการสนับสนุ น โครงการสิ น เชื่ อ เพื่ อ การปรั บ /เปลี่ ย น/พัฒ นาการผลิ ต ด้วยการใช้
เทคโนโลยีหรื อนวัตกรรม ในเขตท่าตูม มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาหาแนวทางการสนับสนุนสิ นเชื่อโครงการสนับสนุน
สิ นเชื่อเพื่อการปรับ/เปลี่ยน/พัฒนาการผลิตด้วยการใช้เทคโนโลยีหรื อนวัตกรรมที่เป็ นสิ นเชื่อเป้ าหมายของธนาคาร
โดยใช้รูปแบบการวิจยั แบบผสมผสานระหว่างการวิจยั เชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ
ลูกค้าธ.ก.ส.สาขาท่าตูม ซึ่ งปั จจุบนั เป็ นผูใ้ ช้บริ การที่มีการทาธุ รกรรมสิ นเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาท่าตูม จ.สุ รินทร์ มีอายุระหว่าง 20-60 ปี จานวน 355 คน ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์เชิงเนื้อหา หาค่าความถี่
ร้อยละ ใช้สถิติเชิงพรรณนา ค่าเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบว่าลูกค้าผูม้ าใช้บริ การสิ นเชื่อที่
ธ.ก.ส.สาขาท่าตูมส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง มี ช่วงอายุ 41-50 ปี มี สถานภาพสมรส มี การศึกษาน้อยกว่ามัธยมปลาย
ประกอบอาชีพเกษตรกร และมีรายได้เฉลี่ย ต่า ผลของการวิจยั เชิงปริ มาณโดยการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามลูกค้า
พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การสิ นเชื่ อที่ มีผลต่อการใช้บริ การสิ นเชื่ อพบว่าปั จจัยที่ ผลมากที่ สุดคื อ
ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ในเรื่ องความน่ าเชื่ อถือและชื่ อเสี ยงของธนาคารมี คะแนนค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดที่ 4.7 และปั จจัยด้าน
กระบวนการตัดสิ นใจใช้บริ การโครงการนี้ ของ ธ.ก.ส.สาขาท่าตูมพบว่า เมื่อแยกพิจารณาเป็ นรายด้านให้ความคิดเห็น
เกี่ยวกับ พฤติกรรมภายหลังการซื้ อ มากที่สุด มีคะแนนค่าเฉลี่ยสู งสุ ดที่ 4.4 โดยมีความคิดเห็นว่าจะกลับมาใช้บริ การกู้
เงินกับธนาคาร ธ.ก.ส.สาขาท่าตูม การวิจยั เชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกลูกค้าที่เคยใช้บริ การสิ นเชื่อ จานวน 5
ราย และพนักงานพัฒนาธุ รกิ จ 5 ราย พบว่า ส่ วนใหญ่มีความเห็ นเกี่ ยวกับปั จจัยการส่ งเสริ มการตลาด ในเรื่ องการ
ประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์นอ้ ย และลูกค้าเข้าถึงช่องทางข่าวสารได้นอ้ ยซึ่ งส่ งผลต่อการใช้บริ การสิ นเชื่อโครงการนี้
แนวทางการแก้ไขปั ญหาคือ การใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงรุ กโดยเน้นการจัดประชุมและประชาสัมพันธ์นอกสถานที่เพื่อ
เป็ นการเข้าหาลูกค้าที่สะดวกและลูกค้าสามารถรู้จกั และเข้าใจผลิตภัณฑ์
คาสาคัญ: การเติบโตสิ นเชื่อ,ทฤษฏีส่วนประสมการตลาดบริ การ,การตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค, ธ.ก.ส.
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ABSTRACT
By Studying, The Guidelines solve the problems for increasing projects for adjustment / modification /
development of production using technology or innovation loans : Case study Tha Tum branch. The purposes of
this study were finding the solution to increase the effective loan disbursement in Bank for Agriculture and
Agricultural Cooperatives (BAAC), Tha Tum branch. Identify the cause and find effective solutions to achieve the
goal. The study was a quantitative and qualitative methods. The samples used in this research were 355 samples.
The researcher analyzed the content for frequency, percentage and descriptive statistics. find the mean and standard
deviation. From the research, it founded that the majority of customers who’s got the loan were farmer, low
education and low income. The results of the quantitative research by collecting data from customer questionnaires.
it showed that the most important marketing mix 7P’s factors were product factor. it regards to the bank's credibility
reputation. The factors affecting the decision-making to use this credit product. It founded that the post purchase
behavior process was the most important factor that they would come back to service again. The qualitative
research conducted by in-depth interviews with five customers and five business development officers. the most
opinions about public relation was not enough and customers have less access to news channels to use this credit
product. Solution to the problem was aggressive marketing by approaching the community.
Keywords: loan growth, marketing mix, buyer decision process theory, BAAC Bank
1. บทนา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ก่อตั้งขึ้ นมาตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อ
การเกษตรตั้งแต่ปี พ.ศ.2509 เป็ นสถาบันการเงินเฉพาะกิจภายใต้การกากับดูแลของกระทรวงการคลัง ปั จจุบนั ภาค
เกษตรมีความจาเป็ นที่ได้รับความช่วยเหลือถือเป็ นโอกาสในการสนับสนุนสิ นเชื่อเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Valueadded) สร้างความมัน่ คงด้านอาหารของประเทศ สนับสนุ นการปฏิรูปภาคการเกษตรโดยเน้นการสร้าง ปรับ เปลี่ยน
พัฒนามาใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตทางการเกษตร รวมไปถึงการผลิตแบบเดิมไปสู่ การเกษตรสมัยใหม่
(Smart Farmer) การสนับสนุ นสิ นเชื่อให้กบั ผูม้ ีรายได้นอ้ ย เพื่อช่วยลดปั ญหาความยากจนของเกษตร และแนะนา
ผลิตภัณฑ์และบริ การสิ นเชื่อของธนาคารให้แก่ลกู ค้าอย่างทัว่ ถึง
แนวโน้มเศรษฐกิจโลก ประเทศไทย และเศรษฐกิจการเกษตรของไทยในปี 2563 ได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาให้เกิดการหยุดหรื อชะลอการผลิตในบางภาคอุตสาหกรรม ใน
ส่ วนของธุ รกิจกลุ่มธนาคารมีการเติบโตของสิ นเชื่อลดลง มีการปรับลดสาขาของธนาคารพาณิ ชย์ จึงคาดว่าภาพรวม
การปล่อยสิ นเชื่ อของธนาคารในปี 2563 อาจจะชะลอตัวลงเล็กน้อย ในส่ วนของลูกค้าภาคเกษตรกรรม บุตรหลาน
เกษตรกรได้รับผลกระทบในเรื่ องการประกอบอาชี พทาให้มีการเดินทางกลับถิ่นกาเนิ ด ประกอบกับสถานการณ์ภยั
แล้งที่รุนแรง เพื่อดาเนินงานให้บรรลุเป้ าหมายของทางธนาคารจึงมีการศึกษาแนวทางการสนับสนุนโครงการสิ นเชื่อ
เพื่อการปรับ/เปลี่ยน/พัฒนาการผลิตด้วยการใช้เทคโนโลยีหรื อนวัตกรรม การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาหา
แนวทางการสนับสนุนสิ นเชื่อโครงการสนับสนุนสิ นเชื่อเพื่อการปรับ/เปลี่ยน/พัฒนาการผลิต ด้วยการใช้เทคโนโลยี
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หรื อนวัตกรรมที่เป็ นสิ นเชื่อเป้ าหมายของธนาคาร ซึ่ งเป็ นผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ที่ช่วยเป็ นทุนในการหาแนวทางใหม่
ด้วยการใช้นวัตกรรมในการพัฒนารายได้ให้มีประสิ ทธิภาพมากที่สุดในการเพิ่มการปล่อยสิ นเชื่อโครงการนี้
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
ศึกษาหาแนวทางการสนับสนุนสิ นเชื่อโครงการสนับสนุนสิ นเชื่อเพื่อการปรับ/เปลี่ยน/พัฒนาการผลิตด้วย
การใช้เทคโนโลยีหรื อนวัตกรรมที่เป็ นสิ นเชื่อเป้ าหมายของธนาคาร
3. การดาเนินการวิจัย
การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้มีรูปแบบการวิจยั แบบผสมผสาน (Mixed Method) ระหว่างการวิจยั เชิงปริ มาณ
(Qualitative Research) และการวิจยั เชิงคุณภาพ (Quantitative Research) การวิจยั เชิงปริ มาณมีการเก็บรวบรวมข้อมู
โดยแจกแบบสอบถามให้กบั กลุ่มตัวอย่างลูกค้า ลูกค้า ธ.ก.ส. ที่มีการทาธุรกรรมสิ นเชื่อ สาขาท่าตูม อ.ท่าตูม
จ.สุ รินทร์ และพนักงานประจาสาขาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปล่อยสิ นเชื่อ และการวิจยั เชิงคุณภาพ ประกอบด้วยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
การกาหนดประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้ มีดงั นี้
1. กลุ่มลูกค้าผูใ้ ช้บริ การที่ปัจจุบนั มีการทาธุรกรรมสิ นเชื่อของธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาท่าตูม จ.สุ รินทร์ ซึ่ งมี
อายุระหว่าง 20-60 ปี จานวน 3,159 คน (ข้อมูล ณ 24 พฤศจิกายน 2563) คานวณโดยใช้สูตรของ Taro Yamane (อ้าง
ถึงใน : สมชาย วรกิจเกษมสกุล (2554: 42)) โดยมีระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95 % หลังจากคานวณทาให้ได้ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจานวน 355 คน เป็ นการสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญหรื อตามความสะดวก (Convenience
Sampling)
2. ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญที่ใช้ในการวิจยั เชิงคุณภาพ ประกอบด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
จานวน 10 คน ในการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มลูกค้าที่เคยใช้บริ การสิ นเชื่อกลุ่ม
โครงการสนับสนุนสิ นเชื่อเพื่อการปรับ/เปลี่ยน/พัฒนาการผลิตด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ ธ.ก.ส. สาขา
ท่าตูม จานวน 5 คน โดยใช้วธิ ี เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 2) กลุ่มพนักงานธนาคาร ธ.ก.ส.
สาขาท่าตูม ตาแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจซึ่ งมีหน้าที่ในการพิจารณาสิ นเชื่อ จานวน 5 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้มีรูปแบบการวิจยั แบบผสมผสาน (Mixed Method)
1. การวิจยั เชิงปริ มาณ ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการรวบรวมโดยสัมภาษณ์
เกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคล ความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุ งคุณภาพการให้บริ การสิ นเชื่อของธนาคาร ธ.
ก.ส. สาขาท่าตูม โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน ลักษณะเป็ นคาถามปลายปิ ดที่ให้เลือกตอบเพียงตอบเดียว
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยด้านลักษณะส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ นคาถาม
ปลายปิ ดที่ให้เลือกตอบเพียงตอบเดียว
ส่ วนที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การสิ นเชื่อโครงการสิ นเชื่อเพื่อการปรับ/เปลี่ยน/พัฒนาการ
ผลิตด้วยการใช้เทคโนโลยีหรื อนวัตกรรมมีผลต่อการตัดสิ นใจการให้บริ การ
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ส่ วนที่ 3 ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การโครงการสิ นเชื่อเพื่อการปรับ/เปลี่ยน/พัฒนาการผลิตด้วย
การใช้เทคโนโลยีหรื อนวัตกรรม ของ ธ.ก.ส. สาขาท่าตูม
ส่ วนที่ 4 : ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการให้บริ การซึ่ งในส่ วนที่ 2-3 ลักษณะแบบสอบถาม เป็ นการ
วัดความคิดเห็น 5 ตัวเลือก ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert’s scale) ขอบเขตพื้นที่ศึกษา คือ พื้นที่ให้บริ การของ ธ.ก.ส.
สาขาท่าตูม
2. การวิจยั เชิงคุณภาพ ประกอบด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาในวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative research) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยกาหนดข้อ
คาถามในลักษณะคาถามปลายเปิ ดเกี่ยวกับปั ญหา อุปสรรคในการดาเนิ นงานของธ.ก.ส. สาท่าตูม และหาแนวทางการ
เพิ่มปริ มาณสิ นเชื่อ ร่ วมกับการใช้เครื่ องมือแผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) และการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมการตลาดด้วย SWOT Analysis แล้วนามาวิเคราะห์ในรู ปแบบความสัมพันธ์แบบเมตริ กซ์โดยใช้ตาราง
TOWS Matrix เพื่อหาทางเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการแก้ไขปั ญหา ในรู ปแบบของกลยุทธ์เชิงรุ ก กลยุทธ์เชิงแก้ไข
กลยุทธ์เชิงป้ องกัน และกลยุทธ์เชิงรับ เพื่อหากลยุทธ์ที่เหมาะสมสาหรับการเพิ่มปริ มาณสิ นเชื่อ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่
1) การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม และ ข้อมูลการใช้บริ การสิ นเชื่อ โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistic) โดยนาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาแบ่งกลุ่ม จาแนกประเภท นามาแปลงเป็ นค่า
ร้อยละ (Percentage) และนาเสนอข้อมูลในรู ปแบบของตารางแจกแจงความถี่ (Frequency Table)
2) ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความสาคัญต่อปั จจัยต่างๆที่มีผลต่อการพิจารณาเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อ และความ
ตั้งใจจะใช้บริ การสิ นเชื่อ ใช้การประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) วิเคราะห์ทางสถิติเพื่อหาค่าเฉลี่ย ( ̅ ) ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และกาหนดเกณฑ์ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การสิ นเชื่อทีมีผลต่อ
การใช้บริ การโดยกาหนดเกณฑ์การวัดเป็ น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ตามลาดับ โดย
ใช้เกณฑ์การแปลผลจากค่าเฉลี่ย ( ̅ ) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
ส่ วนการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้วธิ ี การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการตลาดด้วย SWOT
Analysis และเครื่ องมือผังแสดงสาเหตุและผล เพื่อการหาแนวทางและกลยุทธ์ในการเพิ่มปริ มาณสิ นเชื่อ รวมทั้ง
กาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสม
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4. ผลการวิจัย
ผลจากสารวจข้อมูลพบว่าด้านปั จจัยส่ วนบุคคลกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (55.49%) มีช่วงอายุ 4150 ปี (39.8%) มีสถานภาพสมรส (88.45%) มีการศึกษาระดับน้อยกว่าหรื อเท่ากับม.ปลาย/ปวช. (92.96%) มีอาชีพ
เกษตรกร (94.93%) และมีรายได้เฉลี่ยต่อปี 50,001 – 100,000 บาท (71.83%)
ผลจากการสารวจเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การสิ นเชื่ อที่ มีผลต่อการใช้บริ การสิ นเชื่ อ
พบว่า ส่ วนประสมทางการตลาดในการใช้บริ การสิ นเชื่อ ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย ( ̅ ) เท่ากับ 4.32 และมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.73 ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การมากที่สุดคือปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ในเรื่ องความ
น่าเชื่อถือและชื่อเสี ยงของธนาคาร ( ̅ = 4.7, S.D. = 0.9) ปั จจัยด้านราคา ค่าธรรมเนี ยมในการใช้บริ การ มี ( ̅ = 4.06,
S.D. = 0.56) ปั จจัยด้านช่องทางการให้บริ การ ที่ต้ งั ของธนาคารใกล้แหล่งชุมชน ( ̅ = 4.82 , S.D. = 0.96) ปั จจัยด้าน
การส่ งเสริ มการตลาดภาพลักษณ์ การให้ขอ้ มูลข่าวสารของธนาคารผ่านสื่ อต่างๆ เช่น สื่ อออนไลน์ แผ่นพับ ใบปลิว
และการแจกของกานัลและของที่ระลึกของธนาคารให้กบั ลูกค้า ( ̅ = 4.53 , S.D. = 0.79) ปั จจัยด้านการให้บริ การ
ของพนักงาน พนักงานมีจรรณยาบรรณและความซื่ อสัตย์ ( ̅ = 4.5 , S.D. = 0.81) ปั จจัยด้านกระบวนการขอสิ นเชื่อ
เอกสารประกอบการขอสิ นเชื่อ ไม่ยงุ่ ยาก ซับซ้อน และหนังสื อสัญญากูอ้ ่านเข้าใจง่าย ( ̅ = 4.17 , S.D. = 0.74) ปั จจัย
ด้านลักษณะทางกายภาพ พื้นที่ให้บริ การมีความสะอาด สวยงาม กว้างขวางและมี ความปลอดภัย ( ̅ = 4.51 , S.D. =
0.81) (แสดงผลดังตารางที่ 1 ข้อ 1 - 7)
ตารางที่ 1 แสดงผลการศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การสิ นเชื่อทีมีผลต่อการใช้บริ การ (n=355)
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริการสิ นเชื่อ
Mean
S.D.
แปลผล
1.ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์
4.7
0.9
มากที่สุด
ความน่าเชื่อและชื่อเสี ยงของธนาคาร
4.3
0.67
มาก
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ดา้ นสิ นเชื่อ
4.3
0.67
มาก
วงเงินกูม้ ีเพียงพอต่อความต้องการ
4.6
0.74
มากที่สุด
เงื่อนไขในการขอกูช้ ดั เจน เข้าใจง่าย
4.4
0.73
มาก
สิ นเชื่อตรงความต้องการของลูกค้า
4.5
0.7
มาก
ผลรวมค่ าเฉลีย่
2.ปัจจัยด้ านราคา
3.94
0.53
มาก
อัตราดอกเบี้ยเหมาะสม
4.06
0.56
มาก
ค่าธรรมเนียมเหมาะสม
3.89
0.58
มาก
ค่าเบี้ยประกันชีวติ / อัคคีภยั มีความเหมาะสม
3.96
0.56
มาก
ผลรวมค่ าเฉลีย่
3.ปัจจัยด้ านช่ องทางการให้ บริการ
4.82
0.96
มากที่สุด
สถานที่ต้ งั ของธนาคารใกล้แหล่งชุมชน
4.25
0.58
มาก
สถานที่จอดรถเพียงพอ
4.41
0.67
มาก
ช่องทางเคาเตอร์ เพียงพอต่อการให้บริ การ
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ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริการสิ นเชื่อ
3.ปัจจัยด้ านช่ องทางการให้ บริการ
ช่องทางในการติดต่อข่าวสาร
การเดินทางมาธนาคารสะดวก
ผลรวมค่ าเฉลีย่
4.ปัจจัยด้ านการส่ งเสริมการตลาด
มีป้ายประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินเชื่อของธนาคาร
มีการให้ขอ้ มูลข่าวสารของธนาคารผ่านสื่ อต่างๆ
เช่น สื่ อออนไลน์ แผ่นพับ ใบปลิว
มีการแจกของกานัลและของที่ระลึกของธนาคาร
ให้กบั ลูกค้า
ผลรวมค่ าเฉลีย่
5.ปัจจัยด้ านการให้ บริการของพนักงาน
มีจานวนพนักงานเพียงพอในการให้บริ การ
พนักงานมีความรู้สามารถแนะนาข้อมูลบริ การ
แก่ลกู ค้าได้เป็ นอย่างดี ชัดเจน เข้าใจง่าย
พนักงานมีจรรณยาบรรณและความซื่ อสัตย์
พนักงานให้ความรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
ผลรวมค่ าเฉลีย่
6.ปัจจัยด้ านกระบวนการขอสิ นเชื่อ
เอกสารประกอบการขอสิ นเชื่อ ไม่ยงุ่ ยาก ซับซ้อน
ระยะเวลาในการอนุมตั ิสินเชื่อมีความเหมาะสม
หนังสื อสัญญากูอ้ ่านเข้าใจง่าย
เงื่อนไขในการทาประกันภัยเหมาะสม
ผลรวมค่ าเฉลีย่
7.ปัจจัยด้ านลักษณะทางกายภาพ
พื้นที่ให้บริ การมีความสะอาด สวยงาม กว้างขวางและมี
ความปลอดภัย
สถานที่ที่จดั ให้ลกู ค้ารอรับบริ การเพียงพอสะดวกสบาย
เครื่ องมือ อุปกรณ์ในธนาคารมีความทันสมัย
ผลรวมค่ าเฉลีย่

Mean

S.D.

แปลผล

4.11
4.56
4.43

0.62
0.82
0.73

มาก
มากที่สุด
มาก

4.28
4.53

0.72
0.79

มาก
มากที่สุด

4.53

0.79

มากที่สุด

4.45

0.77

มาก

4.29
4.44

0.73
0.78

มาก
มาก

4.50
4.44
4.42

0.81
0.80
0.78

มาก
มาก
มาก

4.17
4.06
4.17
3.94
4.08

0.74
0.69
0.74
0.73
0.72

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.50

0.81

มาก

4.28
4.56
4.44

0.76
0.85
0.81

มาก
มากที่สุด
มาก

ผลการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การโครงการสิ นเชื่อเพื่อการปรับ/เปลี่ยน/พัฒนาการผลิตด้วย
การใช้เทคโนโลยีหรื อนวัตกรรมของ ธ.ก.ส.สาขาท่าตูมพบว่า ̅ = 4.26 , S.D. = 0.82 มีระดับความสาคัญต่อการ
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ตัดสิ นใจมาก เมื่อแยกพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า พฤติกรรมภายหลังการซื้ อ (Post Purchase Behavior) ( ̅ = 4.44 ,
S.D. = 0.81) มีระดับความสาคัญต่อการตัดสิ นใจมาก โดยมีความคิดเห็นว่าจะกลับมาใช้บริ การกูเ้ งินกับธนาคารธ.ก.ส.
สาขาท่าตูม รองลงมา ได้แก่ การตัดสิ นใจใช้หรื อซื้ อผลิตภัณฑ์ (Purchase Decision) ( ̅ = 4.43 , S.D. = 0.8) มีระดับ
ความสาคัญต่อการตัดสิ นใจมาก โดยให้ความคิดเห็นว่าคนในครอบครัวหรื อบุคคลอื่นมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใน
การกูเ้ งินกับธนาคาร อันดับสุ ดท้าย คือด้านการค้นหาข้อมูล ( ̅ = 4.01 , S.D. = 0.76) มีระดับความสาคัญต่อการ
ตัดสิ นใจมาก (แสดงผลดังตารางที่ 2 )
ตารางที่ 2 ผลการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การโครงการสิ นเชื่ อเพื่อการปรับ/เปลี่ยน/พัฒนาการผลิต
ด้วยการใช้เทคโนโลยีหรื อนวัตกรรมของ ธ.ก.ส.สาขาท่าตูม
ปัจจัยที่มีผลต่ อการตัดสิ นใจใช้ บริการโครงการสิ นเชื่อเพือ่ การปรับ/
เปลีย่ น/พัฒนาการผลิตด้ วยการใช้ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
Mean
S.D.
แปลผล
ของ ธ.ก.ส.
การรับรู้ ถึงความต้ องการหรือปัญหา (Problem/Needs Awareness)
ท่านรู ้จกั หรื อมีขอ้ มูลเกี่ยวกับโครงการสิ นเชื่อกลุ่มนี้ของ
4.12
0.86
มาก
ธนาคารธ.ก.ส.
ท่านมีความต้องการขอสิ นเชื่อโครงการกลุ่มนี้ของ
4.17
0.81
มาก
ธนาคารธ.ก.ส.
ท่านต้องการทราบข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสิ นใจ
4.39
0.80
มาก
เกี่ยวกับสิ นเชื่อโครงการกลุ่มนี้ของธนาคารธ.ก.ส.
ผลรวมค่ าเฉลีย่
การค้ นหาข้ อมูล (Information Search)
ท่านหาข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อด้วยตนเองก่อนเข้าพบ
พนักงานเพื่อปรึ กษาขอกูเ้ งิน
ท่านหาข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อจากผูอ้ ื่นก่อนเข้าพบ
พนักงานเพื่อปรึ กษาขอกูเ้ งิน
ท่านหาข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อจากช่องทางออนไลน์ก่อน
เข้าพบพนักงานเพื่อปรึ กษาขอกูเ้ งิน
ผลรวมค่ าเฉลีย่
การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives)
ท่านใช้ความรู ้ เหตุผล และทัศนคติของตนเองในการ
ประเมินทางเลือกในการกูเ้ งิน
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4.22

0.82

มาก

4.31

0.76

มาก

3.82

0.80

มาก

3.89

0.71

มาก

4.01

0.76

มาก

4.11

0.85

มาก
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ปัจจัยที่มีผลต่ อการตัดสิ นใจใช้ บริการโครงการสิ นเชื่อเพือ่ การปรับ/
เปลีย่ น/พัฒนาการผลิตด้ วยการใช้ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
ของ ธ.ก.ส.
การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives)
ท่านมักเปรี ยบเทียบข้อดีขอ้ เสี ยสิ นเชื่อของแต่ละสถาบัน
การเงินก่อนขอกู้
ท่านมักได้รับอิทธิ พลจากผูอ้ ื่นในการเปรี ยบเทียบ
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อของสถาบันการเงินต่างๆ
ผลรวมค่ าเฉลีย่
การตัดสิ นใจใช้ หรือซื้อผลิตภัณฑ์ (Purchase Decision)
ท่านตัดสิ นใจใช้บริ การกูเ้ งินทุกครั้งเมื่อมีความต้องการ
กูเ้ งิน
ท่านตัดสิ นใจกูเ้ งินตามความต้องการหรื อความจาเป็ น
ท่านเป็ นผูต้ ดั สิ นใจกูเ้ งินกับธนาคาร
คนในครอบครัวหรื อบุคคลอื่นมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใน
การกูเ้ งินกับธนาคาร
ผลรวมค่ าเฉลีย่
พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior)
ท่านมักบอกต่อข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
ธนาคาร
ท่านกลับมาใช้บริ การกูเ้ งินกับธนาคารธ.ก.ส.สาขาท่าตูม
ผลรวมค่ าเฉลีย่

Mean

S.D.

แปลผล

4.29

0.82

มาก

4.23

1.01

มาก

4.21

0.9

มาก

4.33

0.74

มาก

4.33
4.44
4.60

0.81
0.80
0.87

มาก
มาก
มากที่สุด

4.43

0.8

มาก

4.22

0.72

มาก

4.67
4.44

0.89
0.81

มากที่สุด
มาก

ผลของการสัมภาษณ์
ในการสัมภาษณ์เชิงลึกผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญที่ใช้ในการวิจยั เชิงคุณภาพเพื่อนาไปวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหา
โดยใช้ทฤษฎี TOWS Matrix จากการสัมภาษณ์แบ่งสาเหตุมาจากปั จจัยจากส่ วนประสมการตลาดสาหรับธุ รกิจบริ การ
หลัก 4 สาเหตุ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านกายภาพ ปั จจัยการส่ งเสริ มการตลาด และปั จจัยด้านพนักงาน ซึ่ งอธิ บายได้
ดังนี้
1. ปั จจัยด้านราคา มี สาเหตุย่อย คื อ เงื่ อนไขอัตราดอกเบี้ ย ต้องการอัตราดอกเบี้ ยที่ ต่าและมี การพักชาระ
ดอกเบี้ยในโครงการพิเศษ
2. ปั จจัยด้านกายภาพ มีสาเหตุยอ่ ย คือ พื้นที่รอรับบริ การแคบ สถานที่จอดรถไม่เพียงพอ ลูกค้าให้ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสถานที่ในการรองรับลูกค้าให้เพียงพอ
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3. ปั จจัยการส่ งเสริ มการตลาด มีสาเหตุยอ่ ย คือ การประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์นอ้ ยและลูกค้าเข้าถึงช่องทาง
ข่าวสารได้น้อย จึ งมี ความคิ ดเห็ นในเรื่ องการสื่ อสาร มี การจัดประชุ มเป็ นประจาเกี่ ยวกับโครงการพิเศษของทาง
ธนาคาร
4. ปั จจัยด้านพนักงาน มีสาเหตุยอ่ ย คือ จานวนพนักงานน้อย พนักงานใหม่ขาดความชานาญ

ปั จจัยด้านราคา

เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ย

ปัจจัยด้านกายภาพ
พื้นที่รอรับบริ การแคบ
สถานที่จอดรถไม่เพียงพอ

การประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์นอ้ ย

จานวนพนักงานน้อย

ลูกค้าเข้าถึงช่องทางการติดต่อข่าวสารน้อย

ปั จจัยการส่ งเสริ มการตลาด

สาเหตุที่ทาให้การ
จ่ายสิ นเชื่อโครงการ
สิ นเชื่อเพื่อการปรับ/
เปลี่ยน/พัฒนาการ
ผลิตด้วยการใช้
เทคโนโลยีหรื อ
ไม่เป็ นไป นวัตกรรม
ตามเป้ าหมาย

พนักงานใหม่ขาดความชานาญ

ปัจจัยด้านพนักงาน

รู ปที่ 1 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุที่ทาให้สินเชื่อโครงการสิ นเชื่อเพื่อการปรับ/เปลี่ยน/พัฒนาการผลิตด้วยการใช้
เทคโนโลยีหรื อนวัตกรรมไม่เติบโต
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ตารางที่ 3 ตารางแสดงการวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหาโดยใช้ทฤษฎี TOWS Matrix
จุดแข็ง (S)
S1 ธนาคารมี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ และมี
ชื่อเสี ยง
S2 พนักงานมีความผูกพันกับลูกค้า
S3 อัตราดอกเบี้ยเงินกูเ้ หมาะสม

จุดอ่ อน (W)
W1 พนักงานมีจานวนน้อย
W2 พื้นที่ในการให้บริ การแคบ มี
บริ เวณจ ากัด เนื่ อ งจากลู ก ค้า มี
ปริ มาณมาก
W3 วงเงินกูจ้ ากัด
W4 การประชาสัมพันธ์โครงการ
ดังกล่าวน้อย จึงทาให้ยงั ไม่เป็ นที่
รู้จกั

โอกาส (O)
O1 นโยบายของธนาคารในการเพิ่ม
จ านวนการจ่ า ยสิ น เชื่ อ เพื่ อ ให้ บ รรลุ
เป้ าหมาย
O2 ภาวะเศรษฐกิ จ และการประสบ
ปั ญหาภัยแล้งส่ งผลให้ลูกค้าเกษตรกร
และครอบครัวต้อองการเงินเพื่อสารอง
เลี้ยงชีพหรื อเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพ
มากขึ้น

แนวทางเชิงรุ ก (SO Strategy)
SO1 ใช้กลยุทธ์ดา้ นการตลาดพัฒนาส่ วน
ประสมทางการตลาดบริ การ 7P เพื่ อ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อโครงการดังกล่าว
SO2
มี ก ารเจาะการตลาด )Market
penetration) โดยให้พนักงานพัฒนาธุรกิจ
มี ก ารออกประชุ ม ลู ก ค้า ทุ ก ต าบลและ
ป ร ะ ชุ ม หั ว ห น้ า ก ลุ่ ม ป ร ะ จ า ปี เ พื่ อ
ประชาสัมพันธ์โครงการให้ทวั่ ถึง

อุปสรรค (T)
T1
ประสบสภาวะโรคระบาด
(COVID-19) ทาให้ลูกค้ากับพนักงาน
ข า ด ก า ร ติ ด ต่ อ ส่ ง ผ ล ถึ ง ก า ร
ประชาสัมพันธ์ไม่ทวั่ ถึง
T2 ภาระหนี้ สินในครัวเรื อน ทาให้
ลู ก ค้า ขาดคุ ณ สมบัติ ใ นการกู้เ งิ น ใน
โครงการนี้
T3 ลูกค้าไม่มีหลักประกันที่มนั่ คง

แนวทางเชิงป้ องกัน
(ST Strategy)
ST1 ใช้กลยุทธ์ดา้ นการตลาดพัฒนาส่ วน
ประสมทางการตลาดบริ การ 7P เพื่ อ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่ อโครงการดังกล่าว
โ ด ย ใ ช้ ช่ อ ง ท า ง อ อ น ไ ล น์ ใ น ก า ร
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ โ ค ร ง ก า ร เ ช่ น
แอพพลิเคชัน่ BAAC A-Mobile ,ช่องทาง
LINE BAAC รวมทั้งการตั้งกลุ่ม LINE
ของสาขาเพื่ อ พู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นกั น
ระหว่างพนักงานและลูกค้า

แ น ว ท า ง เ ชิ ง แ ก้ ไ ข (WO
Strategy)
WO1 ให้พนักงานมีการอบรมเพื่อ
เ พิ่ ม พู น ค ว า ม รู ้ ใ น มี ก า ร จั ด
สัดส่ วนในการต้อนรับลูกค้าและ
ปรั บ ปรุ ง พื้ น ที่ ภ ายในส านัก งาน
เพื่อรองรับลูกค้าเพียงพอ
WO2 มีการใช้ช่องทางออนไลน์
ในการลงทะเบี ย นขอกู้เ งิ น เพื่ อ
ก า ร ล ด ขั้ น ต อ น เ ช่ น ก า ร
ลง ทะ เ บี ย นใ น กา รพิ จ าร ณ า
เ บื้ อ ง ต้ น ใ ห้ ลู ก ค้ า ไ ด้ ท ร า บ
คุณสมบัติและเงื่อนไข
แนวทางเชิงรับ
(WT Strategy)
WT1 มี ก ารจัด งบประมาณที่
เพี ย งพอ เหมาะสมและสามารถ
ลดหย่อนหลักเกณฑ์สาหรับลูกค้า
ที่มีคุณสมบัติที่ดีต่อธนาคาร

จุดแข็ง (S)
จุดอ่ อน (W)

โอกาส (O)
อุปสรรค (T)
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แนวทางเลือกที่เสนอพร้อมเหตุผล
แนวทางเลือกที่จะนามาแก้ไขสาเหตุดงั กล่าว ได้แก่ แนวทางที่ 1 การให้พนักงานเป็ นตัวหลักในการสื่ อสาร
ประชาสัมพันธ์ ร่ วมกับแนวทางที่ 3 การให้ลูกค้าที่ ใช้บริ การสิ นเชื่ อในโครงการนี้ และเครื อข่ายหัวหน้ากลุ่มเป็ น
สื่ อกลางหรื อตัวแทนในการประชาสัมพันธ์โครงการ
เนื่ องจาก แนวทางที่ 1 การให้พนักงานเป็ นสื่ อกลางในการประชาสัมพันธ์ เป็ นแนวทางที่สอดคล้องกับการ
ผลการศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การสิ นเชื่ อที มีผลต่อการใช้บริ การ ในด้านปั จจัยด้านการให้บริ การ
ของพนักงาน พนักงานมีจรรณยาบรรณและความซื่ อสัตย์ จึ งมีส่วนในการสร้ างความน่ าเชื่ อของการให้ขอ้ มูลต่างๆ
ของธนาคาร ส่ วนแนวทางที่ 3 การให้ลูกค้าที่ใช้บริ การสิ นเชื่ อในโครงการนี้ และเครื อข่ายหัวหน้ากลุ่มเป็ นสื่ อกลาง
หรื อตัวแทนในการประชาสัมพันธ์โครงการ เป็ นแนวทางที่สอดคล้องกับผลการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้
บริ การโครงการสิ นเชื่อนี้ ของ ธ.ก.ส.สาขาท่าตูม ในขั้นตอนการตัดสิ นใจใช้หรื อซื้ อผลิตภัณฑ์ โดยให้ความคิดเห็นว่า
คนในครอบครัวหรื อบุคคลอื่นมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจในการกูเ้ งินกับธนาคาร ดังนั้นผูน้ าชุมชนเป็ นผูม้ ีส่วนในการ
ประชาสัมพันธ์จะทาให้การประชาสัมพันธ์ของโครงการเป็ นที่สนใจและน่าเชื่อถือ
5. การอภิปรายผล
จากผลการศึ กษาสามารถอภิ ปรายได้ว่าจากสาเหตุ ของปั ญหาที่ เกิ ดจากปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
บริ การพบว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การสิ นเชื่อมีผลต่อการตัดสิ นใจมากโดยปั จจัยที่ผลมากที่สุดคือปั จจัย
ด้านผลิตภัณฑ์ในเรื่ องความน่าเชื่อถือและชื่อเสี ยงของธนาคารสอดคล้องกับแนวคิดของ Armstrong and Kotler (นัน
ทสารี สุ ขโต และคนอื่นๆ) (2017: p. 90) ได้กล่าวถึงแนวคิดการตัดสิ นใจซื้ อไว้วา่ ในขั้นตอนของการประเมินผลนั้น
ผูบ้ ริ โภคจะลาดับยี่ห้อและกาหนดความตั้งใจที่จะซื้ อโดยทัว่ ไปแล้วการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคจะซื้ อตราสิ นค้าที่
ตนเองชื่นชอบมากที่สุด แต่ก็อาจเกิดปั จจัย 2 ปั จจัยเข้ามาแทรกแซงระหว่าง ความตั้งใจที่จะซื้ อและการตัดสิ นใจซื้ อ
ปั จจัยแรก คื อ ทัศนคติ จากคนอื่ นๆ ปั จจัยที่ 2 คื อ ปั จจัยที่ เกี่ ยวกับสถานการณ์ ที่ไม่ ได้ค าดหวังมาก่ อน เห็ นได้ว่า
ชื่อเสี ยงหรื อตราสิ นค้ามีผลต่อการใช้บริ การหรื อซื้ อผลิตภัณฑ์
ในส่ วนของผลการศึกษาปั จจัยด้านกระบวนการตัดสิ นใจใช้บริ การโครงการสิ นเชื่อเพื่อการปรับ/เปลี่ยน/
พัฒนาการผลิ ตด้ว ยการใช้เทคโนโลยีหรื อนวัตกรรมของธ.ก.ส.สาขาท่ าตูม พบว่ามี การให้ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับ
พฤติกรรมภายหลังการซื้ อมากที่สุดโดยมีความคิดเห็นว่าจะกลับมาใช้บริ การกูเ้ งินกับธนาคารธ.ก.ส.สาขาท่าตูม แสดง
ให้เห็นถึงความภักดีต่อตราสิ นค้าของผูใ้ ช้บริ การ หากลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการใช้บริ การส่ งผลต่อการใช้บริ การ
ซ้ า ดังนั้นแนวทางเลือกที่นามาใช้เพื่อเป็ นแนวทางในการสนับสนุนโครงการนี้ ในเขตท่าตูม อ.ท่าตูม
จ.สุ รินทร์ คือการให้พนักงานเป็ นตัวหลักในการสื่ อสารประชาสัมพันธ์ร่วมกับการให้ลูกค้าที่เคยใช้บริ การ
สิ นเชื่อในโครงการนี้และใช้เครื อข่ายหัวหน้ากลุ่มเป็ นสื่ อกลางหรื อตัวแทนในการประชาสัมพันธ์โครงการซึ่ งเป็ นการ
ใช้กลยุทธ์ตลาดเชิงรุ ก ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกมีการใช้เครื่ องมือที่นามาใช้ในการ
สร้างกลยุทธ์สาหรับการเพิ่มจานวนการจ่ายสิ นเชื่ อคือ การวิเคราะห์ SWOT Analysis และนามาวิเคราะห์โดยใช้
เครื่ องมือตาราง TOWS Matrix เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปั ญหาเพื่อเพิ่มยอดจ่ายสิ นเชื่อโครงการสิ นเชื่อโครงการนี้
ได้ผลว่าการใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงรุ กมีการเจาะการตลาด (Market penetration) โดยให้พนักงานพัฒนาธุ รกิจมีการ
ออกประชุมลูกค้าทุกตาบลและประชุมหัวหน้ากลุ่มประจาปี เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการให้ทวั่ ถึง
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6. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
บทสรุ ป
1. ผลการสารวจข้อมูลด้านปั จจัยส่ วนบุคคลกลุ่มตัวอย่างพบว่าลูกค้าผูม้ าใช้บริ การสิ นเชื่อที่ ธ.ก.ส.สาขา
ท่าตูมส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง มี ช่วงอายุ 41-50 ประกอบอาชี พเกษตรกร และมี รายได้เฉลี่ ยต่อปี ต่า จากข้อมูลทาง
ธนาคารควรรับลูกค้าที่มีอายุนอ้ ยเพิ่มมากขึ้นเพื่อเพิ่มฐานลูกค้าทายาทเกษตรและสนับสนุ นโครงการที่ สร้างรายได้
ให้แก่ทายาทเกษตรกร
2. ผลการสารวจเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การสิ นเชื่อที่มีผลต่อการใช้บริ การสิ นเชื่อพบว่า
ปั จจัยที่ผลมากที่สุดคือ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ในเรื่ องความน่าเชื่อถือและชื่อเสี ยงของธนาคาร ในส่ วนของผลการศึกษา
ปั จจัยด้านกระบวนการตัดสิ นใจใช้บริ การโครงการสิ นเชื่อเพื่อการปรับ/เปลี่ยน/พัฒนาการผลิตด้วยการใช้เทคโนโลยี
หรื อนวัตกรรมของ ธ.ก.ส.สาขาท่าตูมพบว่า เมื่อแยกพิจารณาเป็ นรายด้านให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ พฤติกรรมภายหลัง
การซื้ อมากที่สุด ซึ่ งเป็ นข้อได้เปรี ยบที่ธนาคาร ธ.ก.ส. มีมากกว่าธนาคารอื่น ที่ได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าและมีการ
กลับมาใช้บริ การ การใช้ช่องทางในการติดต่อลูกค้าและเก็บข้อมูลติดต่อลูกค้าเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการใหม่ของ
ทางธนาคารเพื่อให้มีปฏิสัมพันธ์กบั ลูกค้าส่ งผลต่อความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
3. การวิเคราะห์การแสดงความคิดเห็ นด้วยวิธีการสัมภาษณ์ เชิ งลึ กเกี่ ยวกับการเลื อกใช้บริ การสิ นเชื่ อ
โครงการสิ นเชื่อเพื่อการปรับ/เปลี่ยน/พัฒนาการผลิตด้วยการใช้เทคโนโลยีหรื อนวัตกรรม ในเขตท่าตูม อ.ท่าตูม
จ.สุ รินทร์ พบว่าลูกค้ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยด้านราคาในเรื่ องเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยและลูกค้าเข้าถึงช่องทาง
ข่าวสารได้นอ้ ยซึ่ งสอดคล้องกับความคิดเห็นของพนักงานที่ร่วมการสัมภาษณ์ ส่ วนปั จจัยด้านพนักงาน คือ จานวน
พนัก งานน้อ ย พนัก งานใหม่ ข าดความ ดัง นั้น การจัด ประชุ ม ประชาสั ม พัน ธ์ เ กี่ ย วกับ รายละเอี ย ดโครงการจึ ง มี
ความสาคัญ เพื่อให้พนักงานได้ศึกษาหาข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อที่จะนาไปสื่ อสารกับลูกค้า พร้อมทั้งเน้นย่าให้ลูกค้า
ทราบถึงสิ ทธิ ประโยชน์จากโครงการที่มีอตั ราดอกเบี้ยต่ากว่าโครงการปกติ
4. การนาเสนอแนวทางการสนับสนุ นโครงการสิ นเชื่ อเพื่อการปรับ/เปลี่ยน/พัฒนาการผลิตด้วยการใช้
เทคโนโลยีหรื อนวัตกรรม ในเขตท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุ รินทร์ คือ แนวทางที่ 1 การให้พนักงานเป็ นตัวหลักในการ
สื่ อสารประชาสัมพันธ์ ร่ วมกับแนวทางที่ 3 การให้ลูกค้าที่ใช้บริ การสิ นเชื่อในโครงการนี้ และเครื อข่ายหัวหน้ากลุ่ม
เป็ นสื่ อ กลางหรื อ ตัวแทนในการประชาสั ม พันธ์ โครงการ เนื่ องจากพนักงานมี ส่ วนใหญ่ มี ความชานาญ ร่ วมกับ
เครื อข่ายหัวหน้ากลุ่ม กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น
ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษานี้ มีขอ้ เสนอแนะแนวทางการสนับสนุ นโครงการสิ นเชื่อเพื่อการปรับ/เปลี่ยน/พัฒนาการ
ผลิตด้วยการใช้เทคโนโลยีหรื อนวัตกรรม ในเขตท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุ รินทร์ จึงขอเสนอแนวทางการแก้ไขปั ญหา ดังนี้
1. การประชาสัมพันธ์เสนอขายผลิตภัณฑ์สินเชื่อโครงการใหม่ ควรมีการเปรี ยบเทียบอัตราดอกเบี้ยในการ
เสนอขายให้เห็นถึงข้อดีหรื อสิ ทธิประโยชน์ในการขอสิ นเชื่อโครงการสิ นเชื่อเพื่อการปรับ/เปลี่ยน/พัฒนาการผลิตด้วย
การใช้เทคโนโลยีหรื อนวัตกรรม ที่ มีขอ้ ดี ในเรื่ องของอัตราดอกเบี้ ยซึ่ งมี อตั ราดอกเบี้ ยที่ ต่ ากว่าผลิ ตภัณฑ์สินเชื่ อ
โครงการปกติของธนาคาร
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2. การวางแผนการปฏิบตั ิงานเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายควรมีการกาหนดเป้ าหมายของแต่ละเขตรับผิดชอบของ
พนักงานธุรกิจให้มีความชัดเจน ตามปริ มาณของลูกค้า เป้ าหมาย เพื่อให้การวัดผลและการประเมินผลงานในส่ วนของ
การจ่ายสิ นเชื่อเป็ นไปตามเป้ าหมาย
3. ปั จจัยเรื่ องช่องทางในการประชาสัมพันธ์ ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าที่มี Smart phone มีการใช้
แอพพลิเคชัน่ ของธนาคาร และเพิ่มเพื่อนในกลุ่มไลน์ BAAC Family เพื่อได้รับข่าวสารเกี่ยวกับธนาคาร
4. ปั จจัยเกี่ยวกับพนักงาน ควรมีการจัดอบรมเกี่ยวกับโครงการสิ นเชื่อประจาปี 2564 หรื อมีการทาบทเรี ยน
เกี่ยวกับโครงการสิ นเชื่อใหม่ใน E-Learning เพื่อสะดวกในการเรี ยนรู้ เสริ มสร้างทักษะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป
สาหรั บ ผูท้ ี่ ส นใจศึ กษาวิจัย ต่ อ ไปเกี่ ย วกับ แนวทางการสนับ สนุ นโครงการสิ นเชื่ อ เพื่ อ การปรั บ /เปลี่ ย น/
พัฒนาการผลิตด้วยการใช้เทคโนโลยีหรื อนวัตกรรม พบว่างานวิจยั ครั้งต่อไปอาจมีการศึกษาเพิ่มเติมดังนี้
1. แบบสอบถามควรให้ลกู ค้าได้มีเวลาในการทาแบบทดสอบทั้งในกรณี ที่เป็ นลูกค้าที่
เคยกูเ้ งิ นกับ ธ.ก.ส.สาขาท่าตูม และ ลูกค้าที่ ไม่เคยกูเ้ งิ นกับ ธ.ก.ส. สาขาท่าตูม ซึ่ งมี ความสนใจเกี่ ยวกับโครงการ
สิ นเชื่ อกลุ่มนี้ เพื่อให้มีความคิ ดเห็ นที่ หลากหลายมากขึ้ น และการออกแบแบบสอบถามควรให้เข้าใจได้ง่าย สั้น
กระชับ เนื่องจากผูร้ ับการสอบถามเป็ นเกษตรกร
2. มีการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครใช้บริ การสิ นเชื่อโครงการนี้
จนถึงขั้นตอนในการพิจารณาอนุมตั ิสินเชื่อ เพื่อศึกษาขั้นตอนการวิเคราะห์สินเชื่อเพิ่มเติมให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกมาก
3. การสัมภาษณ์ควรมีการสัมภาษณ์พนักงานหลากหลายตาแหน่งและมีการสัมภาษณ์พนักงานจากสาขาอื่นๆ
ทั้งในจังหวัดเดี ยวกันและต่ างจังหวัดเพื่อ ให้ได้ขอ้ มูลและแนวความคิ ดที่ แ ตกต่างกัน หลากหลาย และนาปั ญหา
อุปสรรคต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการดาเนินงาน
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