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--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษาแนวทางเพื่อเพิ่มการรับลูกค้าสิ นเชื่อรายใหม่ของ ธ.ก.ส. สาขาสมุทรปราการ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริ การสิ นเชื่อรายใหม่ ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ และสาเหตุ
ในการตัดสิ นใจสมัครเป็ นลูกค้าสิ นเชื่อของ ธ.ก.ส.สาขาสมุทรปราการ มีการเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data)
จากแบบสอบถาม จานวน 270 ชุดและการสัมภาษณ์เชิงลึก จานวน 13 รายจากเกษตรกรลูกค้า ผูป้ ระกอบการ และ
บุคคลทัว่ ไปในพื้นที่อาเภอเมืองสมุทรปราการ และเก็บข้อมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) จากเอกสารอ้างอิง
งานวิจัยที่ เกี่ ยวข้อง บทความ บทความจากอิ นเตอร์ เน็ ตและข้อมูลจากสื่ อประเภทต่าง ๆ ผลการศึ กษาพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 30-39 ปี สถานภาพโสด ประกอบอาชีพอื่นนอกเหนื อจากการเกษตร มีรายได้
เฉลี่ยอยูท่ ี่ 15,001-20,00 0 บาท มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี รู ้จกั สิ นเชื่อเพื่อเป็ นค่าใช้จ่าย มีเหตุผลที่เลือกใช้บริ การ ธ.
ก.ส. เพราะเป็ นธนาคารของรัฐบาล มีการมาติดต่อขอสิ นเชื่ อด้วยตนเองที่ สาขา 2 ครั้ งต่อปี โดยมีครอบครั วช่วย
ตัดสิ นใจ วงเงินที่ตอ้ งการ 100,001-500,000 บาท ด้านปั จจัยส่ วนผสมการตลาดบริ การพบว่าผลิตภัณฑ์สินเชื่ อต้อง
สามารถเข้าถึงได้ง่ายทุกระดับ ( ̅ = 4.35, S.D.=0.55) เป็ นสิ นเชื่อที่ไม่มีค่าธรรมเนี ยม ( ̅ = 4.39, S.D.=0.56) มีสาขา
ใกล้บา้ นติดต่อสะดวก ( ̅ = 4.44, S.D.=0.60) มี การส่ งเสริ มการขายที่ ช่วยผ่อนปรนด้านหลักประกัน ( ̅ = 4.34,
S.D.=0.64) พนักงานให้บริ การแต่งกายสุ ภาพเหมาะสม ( ̅ = 4.49, S.D.=0.58) มี เอกสารแนะนาขั้นตอนการขอ
สิ นเชื่อที่ชดั เจน ( ̅ = 4.31, S.D.=0.58) และสาขามีความสะดวก ไม่ไกล ( ̅ = 4.41, S.D.=0.63) ด้านการรับรู้ความ
ต้องการ มีความต้องการให้พนักงานแนะนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่เหมาะสมให้ ( ̅ = 4.27, S.D.=0.56) สะดวกที่จะมา
ติดต่อสาขาด้วยตนเอง ( ̅ = 4.28, S.D.=0.56) พนักงานให้คาอธิ บายขั้นตอนการขอและอนุมตั ิสินเชื่อที่ชดั เจน (̅ =
4.23, S.D.=0.54) ด้านการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์สินเชื่อ มีพนักงานให้คาแนะนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อชัดเจน (̅ =
4.36, S.D.=0.60) ภายหลังการใช้บริ การสามารถตรวจสอบยอดสิ นเชื่อได้เองผ่าน Application A-Mobile ของ ธ.ก.ส.
(̅ = 4.23,S.D.=0.60) มีความคาดหวังกับการได้รับบริ การที่ดีและรวดเร็ วจากพนักงาน ( ̅ = 4.44, S.D.=0.61) มี
การชี้แจงรายละเอียดผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนเหมาะสม ( ̅ = 4.32, S.D.=0.58) และเกิดการบอกต่อหากได้รับการ
บริ การที่ดี ( ̅ = 4.24, S.D.=0.61) ข้อมูลจากการศึกษาค้นพบแนวทางการแก้ไขปั ญหาโดยการเพิ่มผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่
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มีความหลากหลายไม่จากัดเฉพาะภาคการเกษตรให้กบั ลูกค้าที่มาติดต่อเพื่อ ธ.ก.ส.สาขาสมุทรปราการสามารถขยาย
สิ นเชื่อและมีจานวนลูกค้าที่ตอ้ งการใช้ผลิตภัณฑ์สินเชื่อประเภทต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นได้
คาสาคัญ: ลูกค้าสิ นเชื่อรายใหม่, ส่ วนประสมการตลาดบริ การ, การตัดสิ นใจ, ความพึงพอใจ

ABSTRACT
This research is the solution guidelines for increase the number of new loan members of Bank for
Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC), Samut Prakan Branch. The purpose to study behavior of new
customers on the use of loan service, service marketing mix factors influencing decision making, and causes to
apply as loan customer of BAAC, Samut Prakan Branch. Primary data were collected by using 270 questionnaires
and in-depth interview conducted with 13 samples who were farmers, customers, entrepreneurs, and general people
in Muang District of Samut Prakan Province. Secondary data were collected from references, related researches,
articles, internet articles, and information from various types of media. The results revealed that most samples were
female with the age ranged from 30-39 years. They were single and had other occupations besides farming. Their
average income was ranged from 15,001-20,000 baht. They graduated in Bachelor Degree and they acknowledged
on loan for spending as their expenses. They chose BAAC because it was a government bank and they contacted
the bank to apply for loans at the branch twice a year. They made decision by consulting with their families. Their
required credit limit was ranged from 100,001-500,000 baht. For service marketing mix factors, it was found that
loan products must be able to be approached easily in all levels (̅= 4.35, S.D. = 0.55), there must be no fee (̅=
4.39, S.D. = 0.56), there must be near branches that could be contacted conveniently (̅= 4.44, S.D. = 0.60), there
must be promotions that helped to reduce amount of security (̅= 4.34, S.D. = 0.64), service employees should
dress politely and appropriately (̅= 4.49, S.D. = 0.58), there must be explicit documents for suggesting procedures
of loan application (̅= 4.31, S.D. = 0.58), and there must be near branches that were convenient for customers (̅=
4.41, S.D. = 0.63). For perception on demands, they demanded staffs to suggest appropriate loan products ( ̅= 4.27,
S.D. = 0.56), it must be convenient for them to contact the bank by themselves (̅= 4.28, S.D. = 0.56), and staffs
must provide explicit explanation on procedures of loan application and approval ( ̅= 4.23, S.D. = 0.54). For
decision making to buy loan products, there must be staffs for providing explicit suggestions on loan products ( ̅=
4.36, S.D. = 0.60), and they must be able to check their own balance via Application A-Mobile of BAAC after
using service (̅= 4.23,S.D. = 0.60), they expected good and rapid services from staffs (̅= 4.44, S.D. = 0.61); there
must be clarification on details of products clearly and appropriately ( ̅= 4.32, S.D. = 0.58), and there would be
word of mouth if they received good services ( ̅= 4.24, S.D. = 0.61). From the study, it was found that the
guidelines for solving problem was adding loan products with diversity that were not limited to agricultural field to
customers who contacted with the branch in order to enable BAAC, Samut Prakan Branch, to expand its loan
products with increased number of customers who demanded to use various types of loan products.
Keywords: New loan member, Marketing mix, Decision, Satisfaction
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1. บทนา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดตั้งขึ้ นเพื่อให้ความช่ วยเหลื อทางการเงิ นแก่
เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร หรื อสหกรณ์การเกษตรสาหรับการประกอบอาชี พเกษตรกรรมหรื ออาชี พที่เกี่ ยวเนื่ องกับ
เกษตรกรรม การประกอบอาชีพอย่างอื่นเพื่อเพิ่มรายได้ การพัฒนาความรู ้ในด้านเกษตรกรรมหรื ออาชีพอย่างอื่นเพื่อ
เพิ่มรายได้หรื อพัฒนาคุ ณภาพชี วิตของเกษตรกรหรื อครอบครั วของเกษตรกร การประกอบธุ รกิ จอื่ นอันเป็ นการ
ส่ งเสริ มหรื อสนับสนุนการประกอบเกษตรกรรม เป็ นสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาชนบท โดยให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินหรื อการบริ หารจัดการแก่บุคคล กลุ่มบุคคล ผูป้ ระกอบการกองทุนหมู่บา้ นหรื อชุมชน และให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่สหกรณ์ เพื่อใช้ดาเนิ นงานภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสหกรณ์ (รายงานกิจการประจาปี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2562, น. 46)
ในปี บัญ ชี 2562 เป็ นปี ที่ เ ศรษฐกิ จ ไทยได้รั บ ผลกระทบจากสถานการณ์ เ ศรษฐกิ จ โลกที่ ช ะลอตัว และ
มาตรการกี ดกันทางการค้า ค่าเงิ นบาทแข็งค่าและความล่าช้าของกระบวนการงบประมาณรวมถึงภาคการเกษตรที่
ได้รับผลกระทบจากภาวะภัยธรรมชาติต่าง ๆ ที่กระทบต่อการผลิต เช่น ภัยแล้งและอุทกภัยในหลายพื้นที่ ส่ งผลให้
การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจอยูท่ ี่ร้อยละ 2.4 เทียบกับร้อยละ 4.2 ในปี ที่ผา่ นมา ตลอดจนสถานการณ์การแพร่ ระบาด
ของไวรั สโคโรน่ า (Covid-19) ในช่ วงต้นปี พ.ศ. 2563 ส่ งผลกระทบต่อภาคการเกษตรทั้งทางตรงและทางอ้อม
ต่อเนื่องมาจนถึงปั จจุบนั นอกจากนี้ เพื่อเป็ นการแก้ไขปั ญหาภาระหนี้ สินของเกษตรกรในระยะยาวได้ดาเนินการสอบ
ทานศักยภาพลูกค้า และทาการบริ หารจัดการหนี้ ให้แก่ลูกค้า ตลอดจนให้ความสาคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิ จระดับ
ฐานรากด้ว ยการพัฒ นาให้เ กษตรกรเป็ นผูป้ ระกอบการภาคการเกษตร สนับ สนุ น เกษตรกรยุค ใหม่ ด้ว ยการน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ เชื่อมโยงเครื อข่ายความร่ วมมือตลอดห่วงโซ่มูลค่าสิ นค้าเกษตร เพื่อเพิ่มโอกาสในการ
สร้างรายได้ให้กบั เกษตรกร และลดความเสี่ ยงด้วยการทาประกันภัยพืชผล ส่ งผลต่อการวางแผนการดาเนิ นงานในปี
บัญชี 2563 (รายงานกิจการประจาปี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2562, น. 6) ซึ่ ง ธ.ก.ส. จะเดินหน้า
ตามนโยบายธนาคารที่จะเป็ นธนาคารพัฒนาชนบทที่ยงั่ ยืนอย่างเต็มรู ปแบบ มีการวางวิสัยทัศน์ที่เน้นเรื่ องเศรษฐกิจ
ฐานราก (Local Economy) และขยายกลุ่มเป้ าหมายจากการดูแลเกษตรกร เป็ นดูแลคนในครอบครัวเกษตรกรและคน
ในชนบท ธนาคารจึงได้วางยุทธศาสตร์ ในการดาเนินงานขององค์กรในระยะ 5 ปี โดยมียทุ ธศาสตร์ ดา้ นการสร้างและ
พัฒนาเกษตรกรให้เป็ น Smart Farmer และผูป้ ระกอบการธุ รกิจ (SMAEs) เป็ นยุทธศาสตร์ หนึ่ งในยุทธศาสตร์ ท้ งั หมด
ซึ่ งต้องการสร้างทายาททางการเกษตรทดแทนเกษตรกรผูส้ ู งอายุ สร้างเกษตรกรรุ่ นใหม่เพื่อก้าวสู่ Smart Farmer/
Young Smart Farmer/ New Gen และผูป้ ระกอบการธุรกิจเกษตร (SMAEs) เพื่อพัฒนาคนในชนบทให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดีข้ ึนและจากผลการดาเนิ นงานของ ธ.ก.ส. สาขาสมุทรปราการที่ผา่ นมาพบว่าในส่ วนของเป้ าหมายการรับลูกค้าด้าน
สิ นเชื่อรายใหม่มีการอัตราการเติบโตเฉลี่ยที่ร้อยละ 1.5 ต่อปี โดยใช้ขอ้ มูลในช่วงเวลาเดียวกันตั้งแต่ปีบัญชี 2561 ถึง
2563 ซึ่ งต่ากว่าเป้ าหมายที่ธนาคารกาหนด เป็ นการเติบโตในอัตราที่เท่าเดิม โดยการดาเนิ นงานได้ประสบกับปั ญหา
ต่าง ๆ ส่ งผลให้ไม่บรรลุตามเป้ าหมายที่ธนาคารกาหนด ในปี พ.ศ. 2563 ธ.ก.ส. สาขาสมุทรปราการจึงได้ให้ความ
สนใจกับการรับลูกค้าสิ นเชื่อรายใหม่เป็ นอย่างยิ่งเพราะถือได้วา่ เป็ นจุดเริ่ มต้นของการสร้างรายได้ให้กบั ธนาคารและ
กระทบต่อผลการดาเนิ นงานด้านอื่น ๆ ของธนาคาร ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจในปั จจุบนั และปั ญหาการรับลูกค้า
สิ นเชื่อในอดีตส่ งผลให้ ธ.ก.ส.สาขาสมุทรปราการได้มีการศึกษาแนวทางในการเพิ่มยอดการรับลูกค้าสิ นเชื่อรายใหม่
ที่มีประสิ ทธิ ภาพ ผูว้ ิจยั จึงได้นาปั ญหาดังกล่าวมาเพื่อศึกษาแนวทางโดยการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริ การสิ นเชื่อราย

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

หน้า 826

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔

ใหม่ ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ และสาเหตุในการตัดสิ นใจสมัครเป็ นลูกค้าสิ นเชื่อของ
ธ.ก.ส.สาขาสมุทรปราการ เพื่อ ธ.ก.ส. สาขาสมุทรปราการสามารถแก้ไขปั ญหาด้านการรับลูกค้าสิ นเชื่อรายใหม่และมี
ผลการดาเนินงานเป็ นไปตามเป้ าหมายด้วยความรวดเร็ ว
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
การศึกษาแนวทางเพิ่มการรั บลูกค้าสิ นเชื่ อรายใหม่ของ ธ.ก.ส. สาขาสมุทรปราการ โดยมี วตั ถุประสงค์
ดังต่อไปนี้
1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของพฤติกรรมการเข้ารับบริ การของลูกค้าสิ นเชื่อรายใหม่ของ ธ.ก.ส. สาขา
สมุทรปราการ
2. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การต่อการตัดสิ นใจและความพึงพอใจ
ในการสมัครเป็ นลูกค้าสิ นเชื่อของ ธ.ก.ส. สาขาสมุทรปราการ
3. เพื่อทราบสาเหตุในการตัดสิ นใจสมัครเป็ นลูกค้าสิ นเชื่อของ ธ.ก.ส. สาขาสมุทรปราการ
3. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
1. ทฤษฎีเกี่ยวกับส่ วนประสมการตลาดสาหรับธุ รกิจบริ การ (Marketing Mix '7Ps Theory) ส่ วนประสมทาง
การตลาด (Marketing mix) ถือเป็ นหัวใจสาคัญของการบริ หารการตลาดการจะทาให้การดาเนิ นงานของกิจกรรม
ประสบความส าเร็ จ ได้ ขึ้ นอยู่กับ การปรั บ ปรุ งความสั ม พันธ์ ที่ เหมาะสมของส่ วนประสมทางการตลาด (ค านาย
อภิปรัชญาสกุล, 2558, น. 3) ส่ วนประสมการตลาดบริ การ (Service Marketing Mix) หมายถึงตัวแปรทางการตลาดที่
ควบคุ มได้ ที่ บริ ษทั ใช้ร่วมกันเพื่อใช้ตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย ซึ่ งส่ วนประสมดังกล่าวนี้
เปรี ยบเสมือนเครื่ องมื อหรื อวิธีการต่าง ๆ ในการบริ หารการตลาดที่ จะทาให้การปฏิ บตั ิงานเป็ นไปตามกลยุทธ์ทาง
การตลาดที่ได้วางไว้ เนื่ องจากการบริ การมีลกั ษณะที่แตกต่างจากสิ นค้าโดยทัว่ ไป คือ การบริ การเป็ นสิ่ งที่ไม่มีตวั ตน
ไม่ ส ามารถจับ ต้อ งได้ และที่ ส าคัญ บริ ก ารยัง ขึ้ น อยู่กับ ระยะเวลาเป็ นหลัก ดัง นั้น ส่ ว นประสมการตลาดบริ ก าร
ประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ เพิ่มขึ้นจากสิ นค้าโดยทัว่ ไป ซึ่ งส่ วนประสมการตลาดดั้งเดิ ม หรื อ 4P ได้แก่
ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจาหน่ าย (Place) การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) รวมกับ
องค์ประกอบที่เพิ่มมาอีก 3 ส่ วน คือ บุคคล (People) กระบวนการ (Process) และด้านสภาพแวดล้อมที่ให้บริ การ
(Physical evidence) (ธี รกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2557)
2. ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค (Purchase Decision Theory) Armstrong and Kotler (2560,
น. 90) ได้กล่าวถึงการตัดสิ นใจซื้ อว่า ในขั้นตอนของการประเมินผลนั้น ผูบ้ ริ โภคจะลาดับยีห่ อ้ และกาหนดความตั้งใจ
ที่จะซื้ อ (Purchase Intention)โดยทัว่ ไปแล้วการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคจะซื้ อตราสิ นค้าที่ตนเองชื่นชอบมากที่สุด
แต่กอ็ าจเกิดปั จจัย 2 ปั จจัยเข้ามามีผลต่อความตั้งใจที่จะซื้ อและการตัดสิ นใจซื้ อ ปั จจัยที่ 1 คือ ทัศนคติจากคนอื่นปั จจัย
ที่ 2 คือ ปั จจัยที่ เกี่ ยวกับสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดหวังมาก่อน ผูบ้ ริ โภคอาจจะกาหนดความตั้งใจที่ จะซื้ อ โดยอ้างอิง
ปั จจัยต่างๆ เช่น รายได้ที่คาดหวัง ราคาที่คาดหวัง และประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ที่
ไม่ได้คาดหวังอาจเปลี่ยนแปลงความตั้งใจในการซื้ อได้ เช่น สภาพเศรษฐกิจแย่ลง คู่แข่งอาจลดราคา หรื อคาบอกเล่า
จากเพื่อนที่เคยใช้บริ การแล้วรู้สึกผิดหวัง เพราะฉะนั้นความชอบและความตั้งใจที่จะซื้ อนั้น ไม่ได้ส่งผลต่อการเลือก
ซื้ อที่แท้จริ งเสมอไป การตัดสิ นใจซื้ อ เมื่อผ่านขั้นตอนของการประเมินทางเลือกต่าง ๆ แล้ว ผูบ้ ริ โภคจะได้สินค้าตรา
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ยีห่ ้อที่ตรงกับความต้องการของตนเองมากที่สุด นัน่ คือ ผูบ้ ริ โภคจะเกิดความตั้งใจที่จะซื้ อ (Purchase Intention) ขึ้น
แต่อย่างไรก็ตามเมื่อถึงเวลาที่จะทาการซื้ อจริ ง อาจมีปัจจัยอื่น เข้ามามีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคได้
อีก ได้แก่ ปั จจัยทางด้านสังคม (Social Factors) และปั จจัยทางด้านสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อ (Anticipated
Situation Factors) (คานาย อภิปรัชญาสกุล, 2558, น. 79-80) ขั้นตอนของกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ พบว่ามี 5 ขั้นตอน
ได้แก่ การรับรู ้ถึงความต้องการหรื อปั ญหา (Problem/Needs Awareness) การค้นหาข้อมูล (Information Search) การ
ประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) การตัดสิ นใจซื้ อ (Purchase Decision) และพฤติกรรมภายหลังการซื้ อ
(Post Purchase Behavior) (คานาย อภิปรัชญาสกุล, 2558, น. 66-67)
3. ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค (Consumer Satisfaction Theory) Armstrong and Kotler
(2560: 4) กล่าวถึงความพึงพอใจว่า ลูกค้าที่เกิดความพึงพอใจจะซื้ อซ้ าและบอกต่อถึงประสบการณ์ที่ดีในการใช้สินค้า
นั้น ในขณะที่ลูกค้าที่ไม่พอใจจะเปลี่ยนไปใช้สินค้าของคู่แข่งและวิจารณ์สินค้าให้ผอู ้ ื่นได้ทราบ นักการตลาดจะต้อง
ระมัดระวังในเรื่ องการกาหนดระดับของความคาดหวัง ถ้าตั้งระดับความคาดหวังไว้ต่าเกินไปอาจทาให้ผซู ้ ้ื อพอใจแต่
ไม่สามารถดึงดูดจานวนผูซ้ ้ื อได้มากพอ แต่ถา้ กาหนดระดับความคาดหวังสู งเกินไป ผูซ้ ้ื ออาจผิดหวังได้ คุณค่าและ
ความพอใจของลูกค้าเป็ นตัวแปรสาคัญในการพัฒนาและจัดการความสัมพันธ์กบั ลูกค้า ชูชยั สมิทธิ ไกร (2561, น.
108-111) กล่าวว่า ความรู ้ สึกพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่ มีต่อสิ นค้าหรื อบริ การ มิ ได้เป็ นผลมาจากประสิ ทธิ ภาพการ
ทางานของผลิตภัณฑ์ (Product Performance) แต่เพียงอย่างเดี ยวเท่านั้น แต่ยงั เป็ นผลมาจากความคาดหวังของ
ผูบ้ ริ โภค (Expectation) ตามแนวคิดของ แบบจาลองการปฏิเสธความคาดหวัง (Expectancy Disconfirmation Model)
ผูบ้ ริ โภคจะมีความเชื่ อหรื อความคาดหวังล่วงหน้าเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพการทางานของผลิตภัณฑ์หนึ่ งๆ ก่อนที่จะมี
การซื้ อ ความคาดหวังในที่น้ ี หมายถึง สิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคได้กาหนดไว้ในใจก่อนที่จะซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การต่างๆ ว่าสิ นค้า
หรื อบริ การนั้นควรจะให้ผลลัพธ์อะไรอย่างไรแก่ผบู ้ ริ โภค โดยความหวังนี้ เกิดขึ้นจากประสบการณ์เดิม หรื อจากการ
ได้รับข้อมูลต่างๆ ผ่านการโฆษณาการบอกเล่าจากผูอ้ ื่น
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การดาเนินการวิจัยและกรอบแนวความคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. อาชีพ
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
6. ระดับการศึกษา

7.

ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดบริการ
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
ปัจจัยด้านราคา
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ปัจจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ปัจจัยด้านบุคลากร
ปัจจัยด้านการสร้างและนาเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ
ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริ การ

1.
2.
3.
4.
5.

การตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการที่ ธ.ก.ส.
รับรู้ความต้องการ
แสวงหาข้อมูล
ประเมินทางเลือก
ตัดสิ นใจซื้อ
หลังการซื้ อ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ความพึงพอใจในการสมัครเป็ นลูกค้ าสิ นเชื่อ
รายใหม่ ของ ธ.ก.ส. สาขาสมุทรปราการ
1. ด้านความคาดหวังในผลิตภัณฑ์
และบริ การ
2.

ความพึงพอใจก่อนและหลังการ
สมัครเป็ นลูกค้า

3.

การบอกต่อหรื อเชิญชวนให้
บุคคลอื่นเข้ามาใช้บริ การ

การศึกษาแนวทางเพื่อเพิ่มการรับลูกค้าสิ นเชื่อรายใหม่ของ ธ.ก.ส. สาขาสมุทรปราการ ในครั้งนี้ ผศู ้ ึกษาได้
กาหนดวิธีการเก็บข้อมูล ดังนี้
การเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) ข้อมูลของการศึกษาในครั้ งนี้ มาจากการเก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ ของเกษตรกรลูกค้า และบุ คคลทัว่ ไป ที่ ประกอบอาชี พเกษตรกรรม หรื ออาชี พที่
เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร ในพื้นที่อาเภอเมืองสมุทรปราการ ซึ่ งผูศ้ ึกษาได้ดาเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยการ
สุ่ มตัวอย่างแบบกลุ่ม จานวน 270 ราย (จากจานวนเกษตรกรอาเภอเมืองสมุทรปราการจานวน 824 ครัวเรื อน จาก
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ฐานข้อมูลการเกษตรจังหวัดสมุทรปราการปี พ.ศ. 2558/ 2559 นามากาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทา
โร่ ยามาเน่) และจากการสัมภาษณ์แบบรายบุคคลจานวน 13 ราย (จากพื้นที่ทาการศึกษาจานวน 13 ตาบล)
การเก็บข้อมูลแบบทุ ติยภูมิ (Secondary Data) ผูศ้ ึ กษาได้ทาการค้นคว้าเพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติ มจาก
เอกสารอ้างอิง งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง บทความ บทความจากอินเตอร์ เน็ตและข้อมูลจากสื่ อประเภทต่าง ๆ
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
จากการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือเพื่อใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ที่ประกอบด้วย 6
ส่ วน ได้แก่
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพการสมรส ภูมิลาเนา อาชีพ รายได้
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมในการเลือกใช้บริ การสิ นเชื่ อกับ ธ.ก.ส. เปรี ยบเทียบกับสถาบัน
การเงินอื่น ได้แก่ ประเภทสิ นเชื่อ เหตุผลในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อ ผูม้ ีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การสิ นเชื่อ โอกาสในการเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อ ความถี่ในการใช้บริ การสิ นเชื่อ ช่องทางในการติดต่อขอใช้บริ การ
สิ นเชื่อ วงเงินการขอสิ นเชื่อแต่ละครั้ง
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
สิ นเชื่อ ธ.ก.ส. สาขาสมุทรปราการ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์(Product ) ด้านราคา (Price) ด้านการจาหน่าย (Place) ด้าน
การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion ) ด้านบุคคล (People)ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และด้าน
กระบวนการ (Process)
ส่ วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ ยวกับการตัดสิ นใจสมัครเป็ นสมาชิ กใหม่เพื่อขอใช้ผลิตภัณฑ์สินเชื่ อกับ ธ.ก.ส.
สาขาสมุทรปราการ ได้แก่ ด้านการรับรู ้ความต้องการ ด้านการแสวงหาข้อมูล และด้านการประเมินทางเลือก
ส่ วนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการสมัครขอใช้ผลิตภัณฑ์สินเชื่อกับ
ธ.ก.ส. สาขาสมุทรปราการ ได้แก่ ด้านความคาดหวังในผลิตภัณฑ์และบริ การ ด้านความพึงพอใจก่อนและหลังการ
สมัครสมาชิกใหม่ และด้านการบอกต่อหรื อเชิญชวนบุคคลอื่นมาใช้บริ การ
โดยในส่ วนที่ 3-5 มีเกณฑ์การวัดความพึงพอใจเป็ น 5 ระดับตามวิธีการ Summated Rating Scale โดยแบบ
มาตราส่ วนประมาณค่า (Likert Scale) 5 ระดับ ได้แก่ 5 = ระดับความพึงพอใจสู งที่สุด, 4 = ระดับความพึงพอใจมาก,
3 = ระดับความพึงพอใจปานกลาง, 2 = ระดับความพึงพอใจน้อย และ 1 = ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
ส่ วนที่ 6 แบบสอบถามปลายเปิ ด เป็ นการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ข้อมูลเชิงลึกจากการสัมภาษณ์ (Interview)
โดยวิธีสัมภาษณ์ร ายบุคคลจานวน 13 ราย เพื่อให้ได้ขอ้ มูลในเชิ งลึกจากข้อคาถามดังกล่าวเกี่ ยวกับปั จจัย
ส่ วนประสมการตลาดบริ การที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่ อ ธ.ก.ส. สาขาสมุทรปราการ ได้แก่ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ (Product ) ด้านราคา (Price) ด้านการจาหน่าย (Place) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion ) ด้านบุคคล
(People) ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และด้านกระบวนการ (Process)
โทรศัพท์มือถือ/ เครื่ องบันทึกเสี ยง เพื่อใช้เป็ นอุปกรณ์ช่วยในการบันทึกข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และป้ องกันความผิดพลาด หรื อคลาดเคลื่อนของข้อมูล
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วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล (Data Analysis) ใช้วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
Statistic) วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ
4. ผลการวิจัย
การศึกษาแนวทางเพิ่มการรับลูกค้าสิ นเชื่อรายใหม่ของ ธ.ก.ส. สาขาสมุทรปราการในครั้งนี้ ได้ดาเนิ นการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากการเก็บแบบสอบถามจานวน 270 คน ดาเนิ นการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
นาไปลงรหัส บันทึกข้อมูล และวิเคราะห์ขอ้ มูล ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ
ปั จจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 145 คน (ร้อยละ
53.7) มีอายุระหว่าง 30-39 ปี จานวน 92 คน (ร้อยละ 34.1) มีสถานภาพโสด จานวน 110 คน (ร้อยละ 40.7) ส่ วนใหญ่
ประกอบอาชีพอื่นๆ นอกเหนือจากการทาการเกษตรจานวน 69 คน (ร้อยละ 25.6) มีรายได้เฉลี่ยอยูท่ ี่ 15,001-20,00 0
บาท จานวน 94 คน (ร้อยละ 34.8) มีการศึกษาอยูใ่ นช่วงระดับปริ ญญาตรี จานวน 98 คน (ร้อยละ 36.3)
ตารางที่ 1 แสดงผลการศึกษาพฤติกรรมในการเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อกับ ธ.ก.ส. สาขาสมุทรปราการ (จานวน 270 คน)
พฤติกรรมทีเ่ ลือกใช้ สินเชื่อ ธ.ก.ส. สาขาสมุทรปราการ
จานวนตัวอย่าง (คน)
ร้ อยละ
ประเภทสิ นเชื่อ ธ.ก.ส. ที่รู้จกั
สิ นเชื่อเพื่อเป็ นค่าใช้จ่าย
171
63.30
เหตุผลในการเลือกใช้สินเชื่อ ธ.ก.ส.
เป็ นธนาคารของรัฐบาล
175
64.80
ผูม้ ีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
บุคคลในครอบครัว
117
43.30
โอกาสหรื อความจาเป็ นในการเลือกใช้สินเชื่อ ธ.ก.ส.
มีการวางแผนการใช้สินเชื่อ
111
41.10
ความถี่ในการขอใช้บริ การสิ นเชื่อกับ ธ.ก.ส. ต่อปี
ปี ละ 2 ครั้ง
120
44.40
ช่องทางในการติดต่อขอใช้บริ การสิ นเชื่อกับ ธ.ก.ส.
ติดต่อด้วยตนเองที่สาขา
187
69.30
วงเงินที่ตอ้ งการขอสิ นเชื่อกับ ธ.ก.ส.
100,001-500,00 บาท
105
38.90
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ตารางที่ 2 แสดงผลการศึกษาด้านปั จ จัยส่ วนประสมการตลาดบริ การต่อการตัดสิ นใจสมัครใช้สินเชื่ อกับ ธ.ก.ส.
สาขาสมุทรปราการ
ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดบริการต่ อการตัดสิ นใจสมัครใช้ สินเชื่อกับ
ธ.ก.ส.สาขาสมุทรปราการ
ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ
เป็ นสิ นเชื่อที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายทุกระดับ
ด้านราคา
มีโครงการพิเศษลดค่าธรรมเนียมการขอสิ นเชื่อ
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
สามารถติดต่อขอใช้บริ การสิ นเชื่อได้ที่สาขาใกล้บา้ น
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
มีเงื่อนไขพิเศษช่วยผ่อนปรนด้านหลักประกัน
ด้านพนักงาน
พนักงานแต่งกายสุ ภาพเหมาะสมแก่การให้บริ การ
ด้านกระบวนการให้บริ การ
มีการชี้แจงเอกสารสาหรับขอสิ นเชื่อที่ชดั เจน
ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
การเดินทางมาติดต่อที่สาขามีความสะดวก ไม่ไกล

̅

ความคิดเห็น
S.D.
แปลผล

4.35

0.55

มาก

4.39

0.56

มาก

4.44

0.60

มาก

4.34

0.64

มาก

4.49

0.58

มาก

4.31

0.58

มาก

4.41

0.63

มาก

ตารางที่ 3 แสดงผลการศึกษาด้านการตัดสิ นใจสมัครเป็ นสมาชิก ใหม่เพื่อขอใช้ผลิตภัณฑ์สินเชื่ อกับ ธ.ก.ส. สาขา
สมุทรปราการ
การตัดสิ นใจสมัครเป็ นสมาชิกใหม่ เพือ่ ขอใช้ ผลิตภัณฑ์ สินเชื่อกับ ธ.ก.ส.
สาขาสมุทรปราการ
ด้านการรับรู้ความต้องการ
พนักงานสอบถามข้อมูลเพื่อแนะนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม
ด้านการแสวงหาข้อมูล
มาติดต่อขอทราบข้อมูลที่สาขาด้วยตนเอง
ด้านการประเมินทางเลือก
มีการอธิ บายขั้นตอนการเสนอขอและอนุมตั ิสินเชื่อที่ชดั เจน
ด้านการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
พนักงานให้คาแนะนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อชัดเจน
ด้านบริ การหลังการขอสิ นเชื่อ
ตรวจสอบยอดสิ นเชื่อได้เองผ่าน Application A-Mobile
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̅

ความคิดเห็น
S.D.
แปลผล

4.27

0.56

มาก

4.28

0.56

มาก

4.23

0.54

มาก

4.36

0.60

มาก

4.23

0.60

มาก
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ตารางที่ 4 แสดงผลการศึกษาด้านความพึงพอใจในการสมัครขอใช้ผลิตภัณฑ์สินเชื่อกับ ธ.ก.ส. สาขาสมุทรปราการ
ความพึงพอใจในการสมัครขอใช้ ผลิตภัณฑ์ สินเชื่อกับ
ความคิดเห็น
ธ.ก.ส. สาขาสมุทรปราการ
S.D.
แปลผล
̅
ด้านความคาดหวังในผลิตภัณฑ์และบริ การ
ได้รับการบริ การที่ดีและรวดเร็ วจากพนักงาน
4.44
0.61
มาก
ด้านความพึงพอใจก่อนและหลังการสมัครสมาชิกใหม่
พนักงานมีการประสานชี้แจงรายละเอียดผลิตภัณฑ์
4.32
0.58
มาก
ด้านการบอกต่อหรื อเชิญชวนบุคคลอื่นมาใช้บริ การ
ท่านมีการบอกต่อหากท่านได้รับบริ การที่ดี
4.24
0.61
มาก
ข้อมูลจากผูต้ อบแบบสัมภาษณ์จานวน 13 ราย เป็ นเพศหญิงจานวน 10 ราย เพศชาย จานวน 3 ราย มีอายุ
ระหว่าง 30-60 ปี ประกอบอาชีพธุรกิจส่ วนตัว และอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร ผูเ้ ข้ารับสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความ
พึงพอใจในผลิตภัณฑ์สินเชื่อและบริ การของ ธ.ก.ส.สาขาสมุทรปราการ ซึ่ งเคยใช้สินเชื่อเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน
ในกิจการเนื่ องจากมีอตั ราดอกเบี้ยถูกและมีการลดอัตราดอกเบี้ยตามประวัติการชาระหนี้ ผูเ้ ข้ารับสัมภาษณ์มีความพึง
พอใจในด้านค่าธรรมเนี ยมซึ่ งถูกกว่าธนาคารทัว่ ไป ในด้านช่องทางการติดต่อมีความต้องการที่จะมาใช้บริ การที่สาขา
แต่หากเพิ่มสาขาที่เปิ ดดาเนินการตามห้างสรรพสิ นค้าให้ครอบคลุมในช่วงวันหยุดจะเพิ่มการให้บริ การได้สะดวกมาก
ขึ้ น ส่ วนของการส่ งเสริ มการตลาดต่างๆ มี ความเหมาะสมกับแต่ละผลิ ตภัณฑ์สินเชื่ อ พนักงานด้านสิ นเชื่ อ และ
ทางด้านการเงิ นให้มีการให้บริ การที่ ดี มี ความเต็มใจ อธิ บายข้อมูลต่าง ๆ ได้ชัดเจน มี อธั ยาศัยที่ ดี เป็ นกันเอง ให้
คาปรึ กษาปั ญหาต่าง ๆได้ตลอดเวลา ด้านกระบวนการให้บริ การมี ความล่าช้าบ้างในขั้นตอนการอนุ มตั ิสินเชื่ อราย
ใหญ่ แต่ผเู ้ ข้ารั บสัมภาษณ์ แสดงความเข้าใจเนื่ องจากมี ปริ มาณงานและลูกค้าที่ มากสามารถติ ดตามสถานะในการ
อนุ มตั ิ ได้ตลอด สถานที่ ให้บริ การมี ความสะดวก สะอาดเรี ยบร้ อยดี แต่มีความคับแคบหากลูกค้าเข้ามาใช้บริ การ
พร้อมๆกัน รวมถึงสถานที่จอดรถยนต์ไม่เพียงพอส่ งผลทาให้บางครั้งไม่อยากเข้ามาติดต่อที่สาขาเพราะกลัวว่าจะไม่
สามารถหาที่จอดรถยนต์ได้
5. การอภิปรายผล
จากการศึกษาแนวทางเพื่อเพิ่มการรับลูกค้าสิ นเชื่อรายใหม่ของ ธ.ก.ส. สาขาสมุทรปราการในครั้งนี้ สามารถ
สรุ ปผลของการศึกษาจากแบบสอบถามด้านปั จจัยส่ วนผสมการตลาดบริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
สิ นเชื่ อของ ธ.ก.ส. ด้านผลิ ตภัณฑ์และบริ การ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญ ต่อ ผลิ ตภัณฑ์สินเชื่ อ ที่
สามารถเข้าถึงได้ง่ายทุกระดับมากที่สุดเป็ นอันดับแรก ด้านราคาผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญต่อการสมัครเข้า
เป็ นลูกค้าสิ นเชื่ อที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเป็ นอันดับแรก ด้านช่องทางการจัดจาหน่ ายผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญต่อ
ช่องทางที่ สามารถติดต่อขอใช้บริ การสิ นเชื่ อได้ที่สาขาใกล้บา้ น ด้านการส่ งเสริ มการตลาดผูต้ อบแบบสอบถามให้
ความส าคัญ ต่ อ การส่ ง เสริ ม การขายที่ มี เ งื่ อ นไขพิ เ ศษที่ ช่ ว ยผ่อ นปรนด้า นหลัก ประกัน เป็ นอัน ดับ แรก ด้า นการ
ให้บริ การของพนักงานผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญต่อพนักงานที่ แต่งกายสุ ภาพเหมาะสมแก่การให้บริ การ
ด้านกระบวนการให้บริ การผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญกับการมีเอกสารชี้ แจงสาหรับการขอสิ นเชื่อที่ชดั เจน
ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญกับการเดินทางมาติดต่อที่สาขามีความสะดวก ไม่
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ไกลเป็ นอันดับแรก ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎีเกี่ยวกับส่ วนประสมการตลาดสาหรับธุ รกิจบริ การ (Marketing Mix '7Ps
Theory) ส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) ถือเป็ นหัวใจสาคัญของการบริ หารการตลาดการจะทาให้การ
ดาเนิ นงานของกิจกรรมประสบความสาเร็ จได้ ขึ้นอยูก่ บั การปรับปรุ งความสัมพันธ์ที่เหมาะสมของส่ วนประสมทาง
การตลาด (คานาย อภิปรัชญา-สกุล, 2558, น. 3) และส่ วนประสมการตลาดบริ การ (Service Marketing Mix) หมายถึง
ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ ที่บริ ษทั ใช้ร่วมกันเพื่อใช้ตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย ซึ่ งส่ วน
ประสมดังกล่าวนี้ เปรี ยบเสมือนเครื่ องมือหรื อวิธีการต่าง ๆ ในการบริ หารการตลาดที่จะทาให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไป
ตามกลยุทธ์ทางการตลาดที่ได้วางไว้ เนื่ องจากการบริ การมีลกั ษณะที่แตกต่างจากสิ นค้าโดยทัว่ ไป คือ การบริ การเป็ น
สิ่ งที่ไม่มีตวั ตน ไม่สามารถจับต้องได้ และที่สาคัญบริ การยังขึ้นอยูก่ บั ระยะเวลาเป็ นหลัก (ธี รกิติ นวรัตน ณ อยุธยา,
2557) ด้านการตัดสิ นใจเป็ นไปตามทฤษฎี เกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค (Purchase Decision Theory)
Armstrong and Kotler (2560, น. 90) ได้กล่าวถึงการตัดสิ นใจซื้ อว่า ในขั้นตอนของการประเมินผลนั้น ผูบ้ ริ โภคจะ
ลาดับยีห่ อ้ และกาหนดความตั้งใจที่จะซื้ อ (Purchase Intention)โดยทัว่ ไปแล้วการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคจะซื้ อตรา
สิ นค้าที่ตนเองชื่นชอบมากที่สุด แต่กอ็ าจเกิดปั จจัย 2 ปั จจัยเข้ามามีผลต่อความตั้งใจที่จะซื้ อและการตัดสิ นใจซื้ อ ปั จจัย
ที่ 1 คื อ ทัศนคติจากคนอื่นปั จจัยที่ 2 คือ ปั จจัยที่ เกี่ ยวกับสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดหวังมาก่อน จากผลการศึกษาเมื่ อ
ได้รับบริ การจากพนักงานสิ นเชื่ อของธนาคาร ตัวลูกค้าจะตัดสิ นใจใช้หรื อไม่ใช้บริ การต่อขึ้นอยูก่ ารแนะนาอธิ บาย
และเงื่ อนไขต่างๆของผลิตภัณฑ์สินเชื่ อที่ พนักงานได้อธิ บาย รวมถึงช่องทางการให้บริ การผ่าน Application บน
โทรศัพท์มือถือที่ส่งผลต่อความคาดหวังในการตัดสิ นใจของลูกค้า ด้านความพึงพอใจต่อการสมัครเป็ นสมาชิกใหม่
เพื่อขอใช้ผลิ ตภัณฑ์สินเชื่ อกับ ธ.ก.ส. สาขาสมุ ทรปราการเป็ นไปตามทฤษฎี เกี่ ยวกับความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค
(Consumer Satisfaction Theory) โดย Armstrong and Kotler (2560, น. 4) ได้กล่าวถึงความพึงพอใจว่า ลูกค้าที่เกิด
ความพึงพอใจจะซื้ อซ้ าและบอกต่อถึงประสบการณ์ที่ดีในการใช้สินค้านั้น ในขณะที่ลูกค้าที่ไม่พอใจจะเปลี่ยนไปใช้
สิ นค้าของคู่แข่งและวิจารณ์สินค้าให้ผอู ้ ื่นได้ทราบ ซึ่ งจากการศึกษาผูต้ อบแบบสอบถามจะมีการแนะนาและบอกต่อ
ผลิตภัณฑ์ของธนาคารเมื่อตัวผูต้ อบแบบสอบถามเองต้องให้รับบริ การที่รวดเร็ ว พนักงานสามารถแนะนาผลิตภัณฑ์
ได้ชดั เจนตรงกับความคาดหวังก่อน
6. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาแนวทางเพื่อเพิ่มการรับลูกค้าสิ นเชื่อรายใหม่ของ ธ.ก.ส. สาขาสมุทรปราการในครั้งนี้ สามารถ
นาผลจากการศึกษาพฤติกรรมการใช้สินเชื่อ การศึกษาส่ วนผสมการตลาดบริ การ และสาเหตุในการตัดสิ นใจสมัคร
เป็ นลูกค้าสิ นเชื่อของ ธ.ก.ส. สาขาสมุทรปราการมาเป็ นข้อมูลเพื่อปรับการให้บริ การและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อของ
ธนาคารให้มีความหลากหลาย เหมาะสมกับในแต่ละพื้นที่ของธนาคาร โดยในพื้นที่ของ ธ.ก.ส. สาขาสมุทรปราการ
เองเป็ นชุมชนเมืองและภาคการเกษตร ในสัดส่ วนของชุมชนเมืองที่เป็ นภาคอุตสาหกรรมมากกว่าภาคการเกษตร ธ.
ก.ส. สาขาสมุ ท รปราการ จึ ง ต้อ งพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ ร องรั บ ความต้อ งการของลู ก ค้าที่ เ ป็ นประชาชนทั่ว ไปและ
ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการออกประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ ให้มากขึ้น เพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์ ธ.ก.ส.
ให้เป็ นที่ รู้จกั และลูกค้าเกิ ดความต้องการที่ จะมาใช้กบั บริ การกับธนาคาร ขณะเดี ยวกันในการศึ กษาพบปั ญหาใน
ช่วงเวลาการเก็บแบบสอบถามซึ่ งเป็ นช่วงที่ยงั มีการระบาดของโคโรน่าไวรัส (Covid 19) ส่ งผลให้การเก็บข้อมูลต้อง
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มีการวางแผนที่มากยิง่ ขึ้น ประชากรในพื้นที่อาเภอเมืองสมุทรปราการ ยังมีความเป็ นชุมชนเมืองสู ง ผลจากการศึกษา
จึงสามารถใช้อา้ งอิงได้กบั สาขาที่มีสภาพสังคมที่มีความคล้ายคลึงกันกับ ธ.ก.ส.สาขาสมุทรปราการ
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