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--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษาในครั้งนี้ เพื่อหาแนวทางการเพิ่มยอดผูส้ มัครใช้บริ การระบบการเตือนอัตโนมัติ BAAC Connect :
กรณี ศึกษาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตรจังหวัดขอนแก่น วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรม และ
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด เพื่อหาสาเหตุปัญหาของยอดการสมัครผลิตภัณฑ์และบริ การระบบการเตือนอัตโนมัติ
BAAC Connect ซึ่ งเป็ นระบบการแจ้งเตือนอัตโนมัติที่มีอยูใ่ นระบบ BAAC Family โดยปั จจุบนั ธนาคารได้ทา
การตลาดด้วยการประชาสัมพันธ์ผา่ นระบบ Line Official BAAC Family และช่องทาง Youtube ซึ่ งพบว่ายอดการ
สมัครระบบการแจ้งเตือนอัตโนมัติกย็ งั มีจานวนน้อยเมื่อเทียบกับจานวนยอดสมาชิกผูใ้ ช้บริ การ BAAC Family ที่มีอยู่
จานวนมาก และเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมเสนอทางเลือกการแก้ปัญหา การศึกษานี้ ใช้ระเบียบวิธีการ
วิจัยเชิ งปริ มาณ (Quantitative) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 398 คน ด้วยเครื่ องมื อ
แบบสอบถามสารวจลูกค้าที่เข้ามารับบริ การ ธ.ก.ส. จังหวัดขอนแก่น ที่ไม่ใช้บริ การระบบการเตือนอัตโนมัติ BAAC
Connect ผ่าน Line Official:BAAC Family และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการศึกษาพบว่าปั ญหายอดสมัครระบบการเตือนอัตโนมัติที่ไม่เป็ นไปตามเป้ าประสงค์ของ
ธนาคาร สาเหตุส่วนหนึ่ งมาจากลูกค้าส่ วนใหญ่ไม่รู้จกั ระบบ BAAC Connect และเมื่อสอบถามถึงการตัดสิ นใจส่ วน
ประสมทางการตลาดบริ การ (7P’s) ที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจสมัครใช้งาน โดยอิทธิ พลในระดับมากที่สุด ได้แก่
ด้านกระบวนการ ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ และด้านพนักงาน การศึ กษานี้ นาอิทธิ พลทั้ง 3 ด้าน มาใช้เป็ นแนว
ทางการแก้ปัญหา โดยทางเลื อกการแก้ปัญหาเพื่อการเพิ่มยอดผูส้ มัครใช้บริ การระบบการเตื อนอัตโนมัติ BAAC
Connect กาหนดทางเลือกการแก้ปัญหาทั้งกลยุทธ์ระดับองค์กร ระดับธุ รกิจ และระดับหน้าที่ โดยใช้ TOWS Matrix
เพือ่ พิจารณาถึงปัจจัยภายนอกและภายในองค์กร การศึกษานี้จึงเสนอทางเลือกกลยุทธ์ระดับหน้าที่ แบบผสมผสานกล
ยุทธ์ ประกอบด้วย กลยุทธ์ การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion Strategy) กลยุทธ์ความภักดี ในตราสิ นค้า (Brand
Loyalty) และกลยุทธ์การจัดจาหน่าย (Place Strategy) กาหนดกิจกรรมการตลาดให้พนักงานออกไปเปิ ดบริ การรับ
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สมัคร BAAC Connect นอกสถานที่ และประชาสัมพันธ์การรับสมัคร BAAC Connect ผ่านสื่ อช่องทางต่างๆ เช่น
สถานีวิทยุชุมชน สถานีโทรทัศน์ Facebook และ Line เพื่อให้การแก้ปัญหานี้บรรลุผลสาเร็ จ
คาสาคัญ: ระบบการเตือนอัตโนมัติ BAAC Connect, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดขอนแก่น,
พฤติกรรม, ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด, Line Official: BAAC Family

ABSTRACT
This research was conducted to find the guidelines for increasing number of subscribers of BAAC
Connect Automatic Alarm System: Case Study of Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Khon Kaen
Province. The objectives of this research are: to studying on behaviors and marketing mix factors in order to find
the problems on number of subscribing for products and services of BAAC Connect Automatic Alarm System that
is the automatic alarm system in BAAC Family System. Currently, the bank does marketing via Line Official
BAAC Family and Youtube. It was found that number of subscribing for automatic alarm system is low compared
to number of subscribers of BAAC Family; and to find the guidelines for solving such occurred problems as well as
proposing solutions. The methodology of this research is quantitative research conducted by collecting primary data
from 398 samples by using questionnaires to survey customers who used services of Bank for Agriculture and
Agricultural Cooperatives, Khon Kaen Province, who did not use BAAC Connect Automatic Alarm System via
Line Official: BAAC Family. Statistics used for analysis were frequency, percentage, mean, and Standard
Deviation. From the study, it was found that the problem on number of subscribing of automatic alarm system that
failed to meet with the goal of the bank was partially caused by the fact that most customers had no recognition on
BAAC Connect Automatic Alarm System. When asking marketing mix factors (7P’s) influencing on decision
making to subscribe, it was found that factors with the highest level of influence were Process, Product, and People.
In this research, those 3 influential dimensions were applied as the guidelines for solving problem. Alternatives for
solving problem in order to increase number of subscribers of BAAC Connect Automatic Alarm System included
strategies in organization level, business level, and fictional level. TOWS Matrix was applied to consider on
external and internal factors. Therefore, this research proposed alternative of functional mixed strategies including
Promotion Strategy, Brand Loyalty Strategy, and Place Strategy. For marketing activity, staffs were assigned to
provide BAAC Connect subscribing services in the form of onsite service and publicize BAAC Connect
subscribing via various media channels, for example, community radio stations, television stations, Facebook, and
Line in order to solve this problem successfully.
Keywords: BAAC Connect Automatic Alarm System, Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Khon
Kaen Province, behaviors, marketing mix factors, Line Official: BAAC Family
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1. บทนา
ปั จจุ บนั ธ.ก.ส. เปิ ดให้บริ การผลิ ตภัณฑ์ดา้ นการเงิ นจานวนมากขึ้ น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้
ทัดเที ยมกับสถาบันการเงิ นอื่ น ธ.ก.ส. จึ งต้องปรั บเปลี่ ยนบทบาทธนาคารให้มีความทันสมัย ธนาคารได้กาหนด
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถขององค์กรและบุคลากรรองรับภารกิจ มุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถองค์กรสู่
การเป็ นองค์กรประสิ ทธิ ภาพสู ง ปฏิรูปองค์กรในลักษณะ Business Transformation ภายใต้การสนับสนุ นระบบ
สารสนเทศที่ บูรณาการฐานข้อมูลกับเครื อข่ายพันธมิ ตร และเป็ นไปตามแนวทาง Data Governance นาไปเป็ น
นโยบายที่ สาคัญของธนาคาร เพื่อให้เกิ ดประโยชน์ในการพัฒนาธนาคารให้มีความยัง่ ยืนในหลายมิ ติ ซึ่ งปั จจุ บนั
เทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทต่อสังคม ธนาคารจึงเล็งเห็นความสาคัญ จึงจัดทา Application LINE Official:
BAAC Family ขึ้นมาก่อน เพื่อสื่ อสารเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารจากธนาคารไปยังลูกค้าและประชาชนที่มีความสะดวก
รวดเร็ ว ถูกต้อง เชื่อถือได้ และเปิ ดให้บริ การส่ งข้อความแจ้งเตือนความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝาก BAAC Connect
ผ่าน LINE Official: BAAC Family เน้นการแจ้งเตือนเมื่อทาธุ รกรรมผ่านบัญชีเงินฝากและแจ้งยอดเงินฝากคงเหลือ
ระบบดังกล่าวเปิ ดให้สมัครใช้บริ การฟรี ลูกค้าสามารถสมัครใช้บริ การ BAAC Connect ได้ต้ งั แต่วนั ที่ 20 ตุลาคม
2563 เป็ นต้นไป พบว่าปั จจุบนั ผูส้ มัคร BAAC Connect ธ.ก.ส. จังหวัดขอนแก่น ยังมีจานวนน้อย อาจไม่ครอบคลุม
สมาชิก BAAC Family ที่มีสมาชิกอยูจ่ านวนมากได้อย่างรวดเร็ ว ดังนั้นการศึกษานี้ จึงต้องหาแนวทางการเพิ่มยอด
ผูส้ มัครระบบการเตือนอัตโนมัติ BAAC Connect ผ่าน Line Official: BAAC Family: กรณี ศึกษาธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดขอนแก่น
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมที่ ตดั สิ นใจสมัครใช้บริ การระบบการเตือนอัตโนมัติ BAAC Connect ผ่าน Line
Official: BAAC Family กรณี ศึกษา: กรณี ศึกษาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดขอนแก่น
2) เพื่อศึกษาส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่ ตดั สิ นใจสมัครใช้บริ การระบบการเตือนอัตโนมัติ BAAC
Connect ผ่าน Line Official: BAAC Family: กรณี ศึกษาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัด
ขอนแก่น
3) เพื่อศึกษาหาสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับปั ญหายอดการสมัครระบบการเตือนอัตโนมัติ BAAC Connect ผ่าน
Line Official: BAAC Family: กรณี ศึกษาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดขอนแก่น
3. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาครั้งนี้ ได้ศึกษาถึงทฤษฎี ส่วนประสมทางการตลาดเกี่ยวกับงานบริ การ 7P’s (Marketing Mix)
ประกอบด้วย 1. ผลิตภัณฑ์ (Product) 2. ราคา (Price) 3. สถานที่หรื อช่องทางในการจัดจาหน่าย (Place) และ 4. การ
ส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) 5. กระบวนการ (Process) 6. หลักฐานทางกายภาพ (Physical evidence) และ 7. บุคคล
(People) เป็ นกลยุทธ์ที่จาเป็ นสาหรั บธุ รกิ จบริ การที่ จะต้องบูรณาการให้ร่วมกันเพื่อความสาเร็ จในการแข่งขัน
(อรจันทร์ ศิริโชติ, 2556) นอกจากนี้ ได้ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปั ญหาด้วยกล
ยุทธ์ โดยได้ศึกษา ทฤษฎี SWOT Analysis และ TOWS Matrix เพื่อหากลยุทธ์ ซึ่ งการศึกษาทฤษฎี SWOT Analysis
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เป็ นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กร ซึ่ งปั จจัยเหล่านี้ แต่ละอย่างจะช่วยให้เข้าใจได้วา่
มีอิทธิ พลต่อผลการดาเนิ นงานขององค์กรอย่างไร จุดแข็งขององค์กรจะเป็ น ความสามารถภายในที่ถูกใช้ประโยชน์
เพื่อการบรรลุ เป้ าหมาย ในขณะที่ จุดอ่อนขององค์กรจะเป็ นคุ ณลักษณะภายในที่ อาจจะทาลายผลการดาเนิ นงาน
โอกาสทางสภาพแวดล้อมจะเป็ นสถานการณ์ ที่ให้โอกาสเพื่อการบรรลุเป้ าหมายองค์กร ในทางกลับกันอุปสรรคทาง
สภาพแวดล้อมจะเป็ นสถานการณ์ที่ขดั ขวางการบรรลุเป้ าหมายขององค์กร ผลจากการวิเคราะห์ SWOT นี้ จะใช้เป็ น
แนวทางในการก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ การก าหนดกลยุ ท ธ์ เ พื่ อ ให้ อ งค์ ก รเกิ ด การพัฒ นาไปในทางที่ เ หมาะสม
(มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช, 2564) ส่วนทฤษฎี (TOWS Matrix) เป็ นการวิเคราะห์ทางเลือกที่เหมาะสม จากการ
วิเคราะห์ปัจจัยของเครื่ องมือทางธุ รกิจ ด้วยเครื่ องมือ SWOT และ TOWS สาหรับการเตรี ยมการที่จะวิเคราะห์ความ
แตกต่างกันของ จุ ดแข็ง จุ ดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามด้วยการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายนอก (ภัยคุกคามและ
โอกาส) และสภาพแวดล้อมภายใน (จุ ดอ่อนและจุ ดแข็ง) สามารถใช้เทคนิ คเหล่านี้ วิเคราะห์ กลยุท ธ์ ขององค์กร
หน่วยงาน หรื อยังสามารถใช้วิเคราะห์กระบวนการทางานแคมเปญการตลาด (ละเอียด ศิลาน้อย, 2550) นอกจากนี้ ยงั
ได้ศึกษาการวางแผนกลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy) กลยุทธ์ระดับธุ รกิจ (Business-Level Strategy) และ
ในส่ วนของกลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Functional-Level Strategy) หรื อกลยุทธ์ระดับปฏิบตั ิการ หมายถึง วิธีการหรื อ
รู ปแบบที่ อ งค์การนาไปใช้ในการดาเนิ น งานขององค์การ โดยมุ่ งเน้น ไปที่ การใช้ท รั พยากรขององค์การให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ดในทุกกิ จกรรมการดาเนิ นงานของหน่ วยต่างๆ ภายในองค์การโดยต้องก่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด จึ งกล่าวได้ว่าการกลยุทธ์ ระดับหน้าที่ เป็ นกลยุทธ์ ระดับฝ่ ายงานหรื อหน่ วยงานทางธุ รกิ จของ
องค์การในด้านต่างๆ เช่น ด้านการผลิตและดาเนิ นงาน ด้านการตลาด ด้านการเงิน ด้านการจัดทรัพยากรมนุ ษย์และ
ด้านการวิจยั และพัฒนา เป็ นต้น การวางแผนกลยุทธ์ระดับหน้าที่จะอยู่ในความรั บผิดชอบของผูบ้ ริ หารระดับกลาง
โดยอาจดาเนิ นการร่ วมกับผูบ้ ริ หารระดับสู งหรื อผูบ้ ริ หารระดับต้นก็ได้โดยร่ วมกันกาหนดแผนการดาเนิ นงานของ
หน่ วยงานภายในองค์การเพื่อให้เกิดการทางานที่สอดคล้องและเป็ นไปในทิศทางเดียวกันโดยต้องระลึกเสมอว่ากล
ยุทธ์ระดับหน้าที่ที่ถูกต้องและเหมาะสมจะต้องมีส่วนสนับสนุนกลยุทธ์ระดับธุ รกิจและกลยุทธ์ระดับองค์การ (อนิวสั
แก้วจานงค์, 2551)
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาครั้ งนี้ ได้ศึกษางานวิจยั ของกรรณ์ทิยา สังฆะมณี และสุ ทธาวรรณ ซาโต้ (2562) ที่ได้ศึกษาแนว
ทางการเพิ่มยอดผูส้ มัครใช้บริ การแอพพลิเคชัน่ MyMo ของธนาคารออมสิ นสาขาหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจสมัคร คือ ปั จจัยด้านกระบวนการ รองลงมาคือ ปั จจัย
ด้านราคา น้อยที่สุดคือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ และงานวิจยั ของอังคณา ใหม่วงษ์ (2554) ได้ศึกษาการกาหนด
กลยุทธ์การตลาดของธุ รกิจค้าปลีกขนาดเล็ก–กรณี ศึกษาร้านสะดวกซื้ อ 7-Eleven บริ ษทั ซี พีออลล์ จากัด (มหาชน)
พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีความสาคัญ ต่อความพึงพอใจของลูกค้า คื อ ปั จจัยด้านช่ องทางการจัด
จาหน่าย รองลงมาคือ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ น้อยที่สุดคือ ปั จจัยด้านส่ งเสริ มการตลาด สามารถกาหนดกล
ยุทธ์ 3 ระดับ คือ ระดับองค์กร ระดับธุรกิจ และระดับหน้าที่
กรอบแนวคิดการวิจยั
จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องผูศ้ ึกษาได้นามาประยุกต์ใช้และกาหนดกรอบ
แนวคิดของการวิจยั ดังรู ปที่ 1
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ปัจจัยส่ วนบุคคล
/พฤติกรรม

ปัจจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดบริ การ 7P’s

สาเหตุของปัญหา
ที่มีต่อการสมัคร

สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกที่มีผลต่อการสมัคร

พฤติกรรม ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด และแนวทางการเพิ่มยอดผูส้ มัครใช้
บริ การระบบการเตือนอัตโนมัติ BAAC Connect ผ่าน Line Official:BAAC Family
: กรณี ศึกษาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดขอนแก่น

รู ปที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการทาวิจยั
4. การดาเนินการวิจัย
วิธีการเก็บข้อมูล (Data Collection)
การเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) การศึกษานี้ ใช้วิธีแจกแบบสอบถามสารวจลูกค้าผูเ้ ข้ามารับบริ การ
ธ.ก.ส. ที่ไม่ใช้ BAAC Connect ได้แก่ ธ.ก.ส. สาขาขอนแก่น จานวน 215 ชุด, ธ.ก.ส. สาขาตลาดกลางสิ นค้า
การเกษตรขอนแก่น จานวน 113 ชุด, ธ.ก.ส. สาขาศรี จนั ทร์ จานวน 70 ชุด รวมเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม
จานวนทั้งสิ้ น 398 ชุด
การเก็บข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) การศึกษานี้ เก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากเอกสาร ข้อมูลธนาคาร บทความ
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลจากอินเทอร์ เน็ต
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา (Study Instrument)
การศึกษาเชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ใช้การศึกษาเชิงสารวจ (Survey Research) และเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน
ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมที่ตดั สิ นใจสมัครใช้บริ การระบบเตือนอัตโนมัติ BAAC Connect ได้แก่ เหตุผลที่ลูกค้า
ไม่ใช้ระบบการเตือนเงินเข้าออกบัญชีผา่ น Line BAAC Connect ของ ธ.ก.ส.
ส่ วนที่ 3 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่ตดั สิ นใจสมัครใช้บริ การระบบเตือนอัตโนมัติ BAAC
Connect ได้แก่ 1) ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ 2) ด้านราคา 3) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย 4) ด้านการส่ งเสริ มทาง
การตลาด 5) ด้านพนักงาน 6) ด้านกระบวนการ และ 7) ด้านสภาพแวดล้อมกายภาพ
วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล (Data Analysis)
วิเคราะห์ขอ้ มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ด้วยสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) เพื่อใช้อธิ บายข้อมูล
ความสัมพันธ์เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับตัวอย่าง ได้แก่ ความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ขอ้ มูล
ทุติยภูมิ (Secondary Data) เพื่อหาสาเหตุของปั ญหา นาผลที่ได้ สาเหตุของปั ญหา มาสรุ ปจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
อุปสรรค ใช้ทฤษฎี SWOT Analysis หลังจากวิเคราะห์และสรุ ปสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกด้วยการวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคแล้วก็จะนาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ในรู ปแบบความสัมพันธ์แบบเมตริ กซ์โดย
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ใช้ตาราง TOWS Matrix วิเคราะห์ทางเลือกออกมาเป็ นกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาหรื อแนวทางแก้ปัญหาเพื่อการเพิ่มยอด
ผูส้ มัครใช้บริ การระบบการเตือนอัตโนมัติ BAAC Connect
5. ผลการวิจัย
ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ
ตารางที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ สถานภาพสมรส อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
สถานภาพสมรส
โสด
แต่งงาน
หม้าย
รวม
อายุ
15-25 ปี
26-35 ปี
36-50 ปี
มากกว่า 50 ปี
รวม
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี
รวม
อาชีพ

ความถี(่ คน)

ร้ อยละ

161
237
398

40.5
59.5
100

104
259
35
398

26.1
65.1
8.8
100

69
81
129
119
398

17.3
20.4
32.4
29.9
100

258
131
9
398

64.8
32.9
2.3
100

นักเรี ยน/นักศึกษา
เจ้าของธุรกิจ/อาชีพส่ วนตัว
พนักงานบริ ษทั เอกชน
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการ
อื่นๆ
รวม
รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน

66
135
50
40
107
398

16.6
33.9
12.6
10.1
26.9
100

ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท
15,001- 30,000บาท

225
145

56.5
36.4
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ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
30,001- 50,000บาท
มากกว่า 50,000 บาท
รวม

ความถี(่ คน)
24
4
398

ร้ อยละ
6.0
1.0
100

จากตารางที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 59.5 มี
สถานภาพแต่งงานเป็ นส่ วนใหญ่ คิดเป็ นร้อยละ 65.1 รองลงมาคือ มีสถานภาพโสด คิดเป็ นร้อยละ 26.1 และส่ วนใหญ่
มีอายุ 36-50 ปี คิดเป็ นร้อยละ 32.4 รองลงมาคือ มีอายุมากกว่า 50 ปี คิดเป็ นร้อยละ 29.9 และน้อยที่สุดคือ มีอายุ 1525 ปี คิดเป็ นร้อยละ 17.3 ส่ วนใหญ่ มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 64.8 รองลงมาคือ ระดับ
ปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 32.9 และส่ วนใหญ่เป็ นเจ้าของธุ รกิจ/อาชีพส่ วนตัว คิดเป็ นร้อยละ 33.9 รองลงมาคือ
ประกอบอาชีพอื่นๆ คิดเป็ นร้อยละ 26.9 และน้อยที่สุดคือ ประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการ คิดเป็ นร้อย
ละ 10.1 ส่ วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 56.5 รองลงมา มีรายได้ เฉลี่ย
ต่อเดือน 15,001-30,000บาท คิดเป็ นร้อยละ 36.4 และน้อยที่สุดคือ มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาทคิดเป็ น
ร้อยละ 1.0
ตารางที่ 2 ข้อมูลด้านพฤติกรรมการตัดสิ นใจสมัครใช้บริ การระบบการเตือนอัตโนมัติ BAAC Connect ผ่าน Line
Official: BAAC Family
เหตุผลที่ลูกค้าไม่ใช้ระบบการเตือนเงินเข้าออกบัญชีผา่ น Line BAAC Connect ความถี่(คน)
ของ ธ.ก.ส.

ร้อยละ

ไม่รู้จกั BAAC Connect

224

56.3

กลัวการใช้ระบบออนไลน์
มีความรู้สึกไม่ปลอดภัย กลัวข้อมูลหลุด
ไม่มีความมัน่ ใจในระบบ BAAC Connect
มีความเชื่อว่าการสมัครใช้งานยุง่ ยาก
การประชาสัมพันธ์นอ้ ยเกินไป
อื่นๆ
รวม

29
9
24
57
46
9
398

7.3
2.3
6.0
14.3
11.6
2.3
100

จากตารางที่ 2 ข้อมูลด้านพฤติกรรมการตัดสิ นใจสมัครใช้บริ การระบบการเตือนอัตโนมัติ BAAC Connect
เกี่ยวกับเหตุผลที่ลูกค้าไม่ใช้ระบบการเตือนเงินเข้าออกบัญชีผา่ น Line BAAC Connect ของ ธ.ก.ส. ส่ วนใหญ่คือ ไม่
รู้จกั BAAC Connect คิดเป็ นร้อยละ 56.3 รองลงมาคือ มีความเชื่อว่าการสมัครใช้งานยุง่ ยาก คิดเป็ นร้อยละ 14.3 และ
น้อยที่สุดคือ มีความรู ้สึกไม่ปลอดภัย กลัวข้อมูลหลุด และอื่นๆ คิดเป็ นร้อยละ 2.3 เท่ากัน
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ตารางที่ 3 สรุ ปปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่ตดั สิ นใจสมัครใช้บริ การระบบการเตือนอัตโนมัติ BAAC
Connect ผ่าน Line Official: BAAC Family โดยภาพรวม
̅

ส่ วนประสมการตลาด (7P’s)
ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ (Product)
ด้านราคา (Price)
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด (Promotion)
ด้านพนักงาน (People)
ด้านกระบวนการ (Process)
ด้านสภาพแวดล้อมกายภาพ (Physical Environment)
รวม

4.21
4.19
4.04
4.06
4.21
4.30
4.16
4.17

S.D.
0.811
0.844
0.877
0.829
0.793
0.793
0.879
0.832

ระดับการตัดสิ นใจ
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก

จากตารางที่ 3 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่ตดั สิ นใจสมัครใช้บริ การระบบการเตือนอัตโนมัติ
BAAC Connect โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก (X=4.17) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ ด้าน
กระบวนการ (X=4.30) รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ และด้านพนักงาน (X=4.21) เท่ากัน และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุ ดคือ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (X=4.04)
จากการศึกษานี้ ทาให้ทราบว่าสาเหตุหลักคือการที่ลูกค้าส่ วนใหญ่ไม่รู้จกั ระบบการเตือนอัตโนมัติ BAAC
Connect ดังนั้นจึงต้องนาข้อมูลทั้งด้านปฐมภูมิและด้านทุติยภูมิมาประกอบกัน เพื่อหาสาเหตุของปั ญหาและแนวทาง
แก้ปัญหา
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทุติยภูมิ
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ SWOT ระดับหน้าที่ (Functional Level) ของ ธ.ก.ส.
จุดแข็ง (Strengths)
1. มีสาขาใกล้แหล่งชุมชน ลูกค้าเข้าถึงได้ง่าย
2. พนักงานมีความผูกพันกับลูกค้าที่ดี
3. ผลิตภัณฑ์ที่นาเสนอ เป็ นที่ตอ้ งการและมีประโยชน์ต่อ
ลูกค้า
4. ให้บริ การฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
โอกาส (Opportunities)
1. ปั จจุบนั ลูกค้าเปิ ดรับข้อมูลได้หลายช่องทาง จึงสามารถ
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ได้มากขึ้น
2. แหล่งชุมชนอยูใ่ กล้สาขา ทาให้สามารถเพิ่มการรับสมัคร
ได้ โดยออกให้บริ การนอกพื้นที่ได้
3. เทคโนโลยีดา้ นสื่ อมีความทันสมัยและมีตน้ ทุนต่าสามารถ
ทาได้หลายช่องทาง เช่น วิทยุชุมชน Facebook ,Line
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จุดอ่ อน (Weaknesses)
1. ลูกค้ารับรู้ขอ้ มูลในการรับสมัครได้นอ้ ย
2. แอปพลิเคชัน่ Line Connect ยังเป็ นเรื่ องใหม่
3. ลูกค้ายังติดภาพลักษณ์ในอดีตด้านเทคโนโลยีของ
ธ.ก.ส. ที่ไม่ทนั สมัย
4. ธนาคารเริ่ มนาระบบแอปพลิเคชัน่ บนมือถือมาใช้ได้ไม่นาน
อุปสรรค (Threats)
1. คู่แข่งมีผลิตภัณฑ์ในระบบออนไลน์ที่หลากหลายและมีความ
ชานาญมากกว่า
2. ผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งอาศัยระบบออนไลน์เข้าถึงได้เฉพาะลูกค้าบาง
กลุ่มที่ทนั กับเทคโนโลยี
3.
ความเชื่ อ มั่น ในระบบความปลอดภัย ด้า นเทคโนโลยี
สารสนเทศของลูกค้ายังน้อย
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แนวทางเลือกการแก้ปัญหา
จากการศึกษาข้อมูลทั้งด้านปฐมภูมิและด้านทุติยภูมิมาประกอบ พบว่าด้านปฐมภูมิมีสาเหตุหลักของ
ปั ญหาคือการที่ลูกค้าส่ วนใหญ่ไม่รู้จกั ระบบการเตือนอัตโนมัติ BAAC Connect และจากข้อมูลทุติยภูมิโดยการ
วิเคราะห์ SWOT เพื่อกาหนดกลยุทธ์โดย TOWS Matrix สามารถกาหนดแนวทางเลือกในการแก้ปัญหาดังนี้
ตารางที่ 5 กาหนดกลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Functional Level) โดยใช้ TOWS Matrix
ปัจจัยภายใน

ปัจจัยภายนอก
โอกาส (Opportunities)
O1. ปั จจุบนั ลูกค้าเปิ ดรั บข้อมูลได้
ห ล า ย ช่ อ ง ท า ง จึ ง ส า ม า ร ถ
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ได้
มากขึ้น
O2. แหล่ ง ชุ ม ชนอยู่ใ กล้ส าขา ท า
ให้สามารถเพิ่มการรับสมัครได้โดย
ออกให้บริ การนอกพื้นที่ได้
O3. เทคโนโลยี ด ้ า นสื่ อมี ค วาม
ทันสมัยและมีตน้ ทุนต่าสามารถทา
ได้ห ลายช่ องทาง เช่ น วิ ทยุชุ มชน
Facebook , Line

อุปสรรค (Threats)
T1. คู่ แ ข่ ง มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นระบบ
ออนไลน์ที่หลากหลายและมีความ
ชานาญมากกว่า
T2. ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ต้อ งอาศัย ระบบ
ออนไลน์เข้าถึงได้เฉพาะลูกค้าบาง
กลุ่มที่ทนั กับเทคโนโลยี
T3. ความเชื่ อ มั่น ในระบบความ
ป ล อ ด ภั ย ด้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศของลูกค้ายังน้อย

จุดแข็ง (Strengths)
S1. มี สาขาใกล้แหล่งชุ มชน ลูกค้าเข้าถึงได้
ง่าย
S2. พนักงานมีความผูกพันกับลูกค้าที่ดี
S3. ผลิตภัณฑ์ที่นาเสนอ เป็ นที่ตอ้ งการและ
มีประโยชน์ต่อลูกค้า
S4. BAAC Connect ให้บริ การฟรี
1. กลยุทธ์ SO Strategy

จุดอ่ อน (Weaknesses)
W1. ลูกค้ารับรู ้ขอ้ มูลในการรับสมัครได้นอ้ ย
W2. แอปพลิเคชัน่ Line Connect เป็ นเรื่ องใหม่
W3. ลูกค้ายังติดภาพลักษณ์ในอดีตด้านเทคโนโลยีของ
ธ.ก.ส. ที่ไม่ทนั สมัย
W4. ธนาคารเริ่ ม น าระบบแอปพลิ เ คชั่น บนมื อ ถื อ มา
ใช้ได้ไม่นาน
2. กลยุทธ์ WO Strategy

กลยุทธ์ การส่ งเสริมการตลาด (Promotion
Strategy)
- เพื่อสร้ างความสัมพันธ์และสร้ างความ
เชื่ อ มั่น ให้ก ับ ลู ก ค้า ในการตัด สิ น ใจสมัค ร
บริ การ BAAC Connect หรื อผลิตภัณฑ์และ
บริ การอื่ น ๆของธนาคาร ธ.ก.ส. มี ค วาม
ได้เ ปรี ยบสถาบัน การเงิ น อื่ น เนื่ อ งจากมี
สาขาอยู่ใกล้แหล่ งชุ มชน พนักงานมี ค วาม
ผูกพันกับลูกค้ามานานทาให้เข้าถึงลูกค้าได้
ง่ า ยในการที่ จ ะน าเสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
บริ การใหม่ๆ ได้หลายช่ องทางทั้งออนไลน์
และออฟไลน์ ซึ่ งบริ การ BAAC Connect
ให้ บ ริ ก ารฟรี จึ ง ส่ ง เสริ ม การตัด สิ น ใจให้
ลู ก ค้ า ใ น ก า ร ส มั ค ร ไ ด้ ง่ า ย ขึ้ น
(S1,S2,S3,S4,O1,O2,O3)
3. กลยุทธ์ ST Strategy

กลยุทธ์ ความภักดีในตราสิ นค้ า(Brand Loyalty)
- บริ การ BAAC Connect ลูกค้ารับรู ้ขอ้ มูลในการรับ
สมัค รได้น้อ ย เนื่ อ งจากเพิ่ ง เปิ ดให้บ ริ ก ารได้ไ ม่ น าน
และลูก ค้า ยัง ติ ด ภาพลักษณ์ ใ นอดี ต ด้า นเทคโนโลยี ที่
ล้าสมัยกว่าธนาคารพาณิ ชย์ทวั่ ไป ซึ่ งปั จจุบนั ไม่ได้เป็ น
เช่ น นั้ น ปั จจุ บ ั น ธ.ก.ส. สามารถพั ฒ นาระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศให้ท ัน สมัย ทั ด เที ย มธนาคาร
พาณิ ชย์ทวั่ ไป โดย ธ.ก.ส. สามารถใช้ขีดความสามารถ
ที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในการประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้ารั บรู ้
ถึงผลิตภัณฑ์และบริ การ โดยการออกไปให้บริ การนอก
พื้นที่ ให้เข้าถึงแหล่งชุมชนหรื อผ่านช่องทาง ต้นทุนต่า
เช่น วิทยุชุมชน Facebook, Line เพื่อเพิ่มยอดการสมัคร
ผลิตภัณฑ์และบริ การได้ (W1,W2, W3,O1,O2,O3)

กลยุทธ์ การส่ งเสริมการตลาด (Promotion
Strategy)
- เนื่ องจาก ธ.ก.ส. มีสาขาจานวนมาก และ
ส่ วนใหญ่ อ ยู่ ใ นแหล่ ง ชุ ม ชนที่ ห่ า งไกล
พนัก งานอยู่ใ กล้ชิ ด ลูก ค้า จึ ง มี ค วามผูก พัน
ถึ ง แม้ว่า คู่แ ข่ งจะมี ผลิ ตภัณ ฑ์ที่ หลากหลาย
และมี ค วามช านาญในการท าการตลาด
ออนไลน์มากกว่า แต่ลกู ค้าส่ วนใหญ่ของ
ธ.ก.ส. เป็ นเกษตรกร ดัง นั้น การเข้า ถึ ง ตัว
ลูกค้าโดยตรงยังมีความสาคัญกว่า
(S1,S2,S3,T1,T3)

กลยุทธ์ การจัดจาหน่ าย (Place Strategy)
- แอปพลิเคชัน่ Line Connect ยังเป็ นเรื่ องใหม่ ทาให้
BAAC Connect ของ ธ.ก.ส. ลูกค้ารับรู ้ขอ้ มูลได้นอ้ ย
ตามไปด้วย เพราะติดภาพภาพลักษณ์ในอดีต ของ
ธ.ก.ส. ด้า นเทคโนโลยี ที่ ไ ม่ ท ัน สมัย แต่ เ นื่ อ งจาก
แอปพลิเคชัน่ BAAC Connect เป็ นระบบการเตือนเงิน
เข้ า อ อก บั ญ ชี อั ต โ นมั ติ ที่ มี ป ร ะ โ ย ชน์ ต่ อ ลู ก ค้ า
โดยเฉพาะลูก ค้า กลุ่ ม ใหญ่ เช่ น เกษตรกร ที่ ต ้อ งการ
ทราบเงินสิ นเชื่อเข้าบัญชี โดยไม่ตอ้ งเดินทางมาที่สาขา
เพื่อทาการปรับสมุดบัญชี ดังนั้นพนักงานสิ นเชื่อจึงต้อง
ทาหน้าที่สื่อสารให้กบั ลูกค้าได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว
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ส่ วนลูกค้าอื่นๆ เช่น ผูป้ ระกอบธุ รกิจ หรื อลูกค้าทัว่ ไป
ธ.ก.ส. ต้องจัดพนักงานเพื่อทาการประชาสัมพันธ์ผ่าน
ช่องทางต่างๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ให้ ธ.ก.ส. มี
ความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งที่มีความชานาญ
ใ น ก า ร ท า ก า ร ต ล า ด อ อ น ไ ล น์ ม า ก ก ว่ า
(W1,W2,W3,T1,T3)

ปัจจัยภายใน

ปัจจัยภายนอก

แนวทางเลือกการแก้ปัญหา ใช้การกาหนดกลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Functional Level) โดย TOWS Matrix ได้
ทางเลือก 3 แนวทาง ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 แนวทางเลือกการแก้ปัญหา ข้อดีและข้อเสี ย แต่ละแนวทางเลือก
แนวทางเลือกการแก้ปัญหา
1. กลยุทธ์การจัดจาหน่าย
(Place Strategy)
2. กลยุทธ์การส่ งเสริ มการตลาด
(Promotion Strategy)
3. กลยุทธ์ความภักดีในตราสิ นค้า
(Brand Loyalty)

มีขอ้ ดี
1) เข้าถึงลูกค้าได้โดยตรงและทัว่ ถึง
2) ประหยัดต่อขนาด
1) ลูกค้าเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริ การได้ง่าย
2) ลูกค้าเห็นคุณค่าในตัวผลิตภัณฑ์และบริ การ
3) ลูกค้าเกิดความภักดีในตราสิ นค้ามากยิง่ ขึ้น
1) ลูกค้าเกิดความภักดีในตราสิ นค้ามากยิง่ ขึ้น
2) เพิ่มยอดสมัครใช้งานผลิตภัณฑ์และบริ การ

มีขอ้ เสี ย
1) ใช้เวลามากในการเข้าถึงลูกค้าได้หมด
1) ใช้เวลามากในการเข้าถึงลูกค้าได้หมด
2) มีตน้ ทุนมากในการจัดกิจกรรม
1) มีตน้ ทุนมากในการจัดกิจกรรม

6. การอภิปรายผล
จากผลการศึ ก ษาสามารถอภิ ป รายได้ว่า พฤติ ก รรมที่ ต ัด สิ น ใจสมัค รระบบการเตื อ นอัต โนมัติ BAAC
Connect ผ่าน Line Official: BAAC Family ที่ เกิดจากพฤติกรรมการตัดสิ นใจสมัคร โดยลูกค้าส่ วนใหญ่ไม่รู้จกั
ระบบ BAAC Connect รองลงมา มีความเชื่อว่าการสมัครใช้งานยุง่ ยาก แสดงให้เห็นว่าการส่ งเสริ มการตลาดบริ การ
มาใช้เป็ นเครื่ องมื อในการส่ งเสริ มการตลาดด้วยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อช่ องทางต่างๆ สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของกรรณ์ทิยา สังฆะมณี และสุ ทธาวรรณ ซาโต้ (2562) ที่ว่าพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคมีผลต่อการตัดสิ นใจใช้
บริ การและการเพิ่มยอดการสมัครใช้บริ การระบบ MyMo ของธนาคารออมสิ น ได้แก่ พนักงานออกให้บริ การนอก
สถานที่ และการสร้ างการรั บรู ้ และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่ อง จากส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่ ตดั สิ นใจ
สมัครระบบการเตือนอัตโนมัติ BAAC Connect ผ่าน Line Official: BAAC Family ส่ วนใหญ่เกิดจากปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดบริ การ ด้านกระบวนการ รองลงมา ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ และด้านพนักงาน สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของกรรณ์ทิยา สังฆะมณี และสุ ทธาวรรณ ซาโต้ (2562) ที่วา่ ลูกค้าให้ความสาคัญในเรื่ องการแจ้งผลการโอน
เงินที่รวดเร็ ว ทาให้เกิดความมัน่ ใจ ส่ วนด้านผลิตภัณฑ์และบริ การที่เน้นให้ความสาคัญในเรื่ องความสะดวกต่อการใช้
งาน ส่ วนด้านพนักงานให้ความสาคัญในเรื่ องความกระตือรื อร้ นของพนักงานในการช่วยแก้ปัญหา ส่ วนสาเหตุที่
เกี่ยวข้องกับปั ญหายอดการสมัครระบบการเตือนอัตโนมัติ BAAC Connect ผ่าน Line Official: BAAC Family เกิด
จากปัจจัยส่ วนบุคคล พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ในส่ วนปั จจัยส่ วนบุคคล สอดคล้อง
กับแนวคิดของศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2538) ที่วา่ คนที่มีลกั ษณะประชากรศาสตร์ ต่างกันจะมีลกั ษณะทางจิตวิทยาต่างกัน
ในส่ วนพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคสอดคล้องกับแนวความคิ ดของสุ ดาดวง เรื องรุ จิระ (2543) ที่ ว่าผลิ ตภัณฑ์หรื อการ
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ให้บริ การสามารถเลือกประยุกต์ให้สอดคล้องกับแรงจูงใจและพฤติกรรมการการเลือกใช้บริ การของตลาดเป้ าหมาย
ทาให้ลูกค้าเป้ าหมายพอใจถึงคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์และบริ การที่จะได้รับ ด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
บริ การสอดคล้องกับงานวิจยั ของกรรณ์ทิยา สังฆะมณี และสุ ทธาวรรณ ซาโต้ (2562) ที่วา่ พฤติกรรมและปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาด (7 P’s) ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การระบบ Mobile Banking ส่ วนเหตุผลที่เลือกใช้กลยุทธ์
ระดับหน้าที่ แบบผสมผสานกลยุทธ์ ประกอบด้วย กลยุทธ์การส่ งเสริ มการตลาด กลยุทธ์ความภักดีในตราสิ นค้า และ
กลยุทธ์การจัดจาหน่ าย แสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์แบบผสมผสานสามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างรวดเร็ วและทัว่ ถึงในทุก
ช่องทาง รวมถึงสร้างความยัง่ ยืนให้กบั องค์กร สอดคล้องกับงานวิจยั ของอังคณา ใหม่วงษ์ (2554) ที่วา่ การผสมผสาน
กลยุทธ์ทุกทางเลือกเข้าด้วยกัน เนื่องจากในแต่ละทางเลือกเป็ นกลยุทธ์ที่อยูใ่ นส่ วนประสมการตลาดบริ การ (7P’s) ซึ่ ง
จะช่วยทาให้ลกู ค้ามี Brand Loyalty
7. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
การศึ กษาค้นคว้าข้อมูลปฐมภูมิ พบว่าเหตุ ผลที่ ลูกค้าไม่ ใช้ระบบการเตื อนเงิ นเข้าออกบัญ ชี ผ่าน BAAC
Connect ธ.ก.ส. มีสาเหตุจากลูกค้าไม่รู้จกั บริ การดังกล่าว มากที่สุด จานวน 224 คน ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
บริ การที่ตดั สิ นใจสมัครใช้บริ การ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านกระบวนการ (Process) ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ
(Product) และด้านพนักงาน (People) เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 และ 4.21
ตามลาดับ และจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทุติยภูมิจากแหล่งต่างๆ ทาการสรุ ปและประมวลผลโดยใช้การวิเคราะห์
สถานการณ์ (Situational Analysis: SWOT) เพื่อกาหนดกลยุทธ์การแก้ปัญหา (Strategic Alternative) และตัดสิ นใจ
เลือกกลยุทธ์เพื่อแก้ไขปั ญหา (Strategic Choice) แบ่งกลยุทธ์เป็ น 3 ระดับ คือระดับองค์กร ระดับธุ รกิจ และระดับ
หน้าที่ โดยใช้ TOWS Matrix เป็ นเครื่ องมือในการกาหนดกลยุทธ์ นามาสร้างทางเลือกสาหรับแก้ปัญหา ซึ่ งปั ญหาใน
ครั้งนี้ คือแนวทางการเพิ่มยอดผูส้ มัครใช้บริ การระบบการเตือนอัตโนมัติ BAAC Connect: กรณี ศึกษาธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้สอดคล้องกับบริ บทการแก้ปัญหา การศึกษานี้ จึงตัดสิ นใจ
เลือกเฉพาะกลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Functional Level) แก้ปัญหาแบบผสมผสานกลยุทธ์ ประกอบด้วย กลยุทธ์การ
ส่ งเสริ มการตลาด (Promotion Strategy) กลยุทธ์ความภักดีในตราสิ นค้า (Brand Loyalty) และกลยุทธ์การจัดจาหน่าย
(Place Strategy) เนื่ องจากกลยุทธ์ดงั กล่าวมีความสอดคล้องกับนโยบายธนาคาร แต่ยงั ขาดการนาไปปฏิบตั ิอย่าง
จริ ง จัง การศึ ก ษานี้ จึ ง แนะน ากลยุ ท ธ์ แ ก่ ส่ ว นงานที่ เ กี่ ย วข้อ งเพื่ อ น าไปปฏิ บ ัติ เช่ น ส านัก สื่ อ สารการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ และ ธ.ก.ส. สาขาในพื้นที่ บริ การ ซึ่ งกิ จกรรมการตลาด คือ การให้พนักงานออกไปเปิ ดบริ การรั บ
สมัคร BAAC Connect นอกสถานที่ และการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร BAAC Connect ผ่านสื่ อช่องทางต่างๆ โดย
มีการควบคุมและการประเมินผลแนวทางเลือก เพื่อให้กิจกรรมการตลาดในการเพิ่มยอดผูส้ มัครใช้บริ การระบบการ
เตือนอัตโนมัติ BAAC Connect มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลมากที่สุด
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประโยชน์ในการประยุกต์ผลการวิจยั
1) การออกผลิตภัณฑ์และบริ การใหม่ๆ ศูนย์วิจยั และพัฒนานวัตกรรมต้องศึกษาลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย ศึกษา
ความต้องการของลูกค้า ตาแหน่งทางการตลาด ศึกษาข้อมูลลูกค้าทั้งด้านประชากรศาสตร์ ด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
และส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ
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2) สานักสื่ อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ควรวางกลยุทธ์การตลาดในการนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การ
ให้ตรงกับกลุ่มเป้ าหมายลูกค้าให้มากที่ สุด และสร้ างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าให้มากขึ้ น เพื่อสร้ างความยัง่ ยืนของ
องค์กร
3) ธ.ก.ส. ควรนากลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดบริ การ (7P’s) มาใช้ปรับปรุ งคุณภาพการให้บริ การ
แอปพลิเคชัน่ บนมือถือ ดังนี้
- ด้านสิ นค้าและบริ การ (Product) ลูกค้าต้องได้รับบริ การอย่างต่อเนื่องไม่ติดขัดตลอด 24 ชัว่ โมง
- ด้านราคา (Price) ลูกค้าต้องได้รับบริ การฟรี หรื อมีการแจ้งค่าธรรมเนียมให้ลกู ค้าทราบอย่างชัดเจน
- ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) ลูกค้าต้องสมัครบริ การได้หลายช่องทางทั้งออนไลน์และออฟไลน์
- ด้านการส่ งเสริ มการขาย (Promotion) ลูกค้าต้องได้รับของสมนาคุณเมื่อสมัครใช้บริ การแอปพลิเคชัน่ หรื อ
มีเกมส์ชิงรางวัลเมื่อต้องการส่ งเสริ มการขายสิ นค้าใหม่ๆ
- ด้านพนักงาน (People) ลูกค้าต้องได้รับบริ การที่ดีจากพนักงาน Call Center และสามารถแก้ไขปั ญหาการ
ใช้งานได้ตลอด 24 ชัว่ โมง
- ด้านกระบวนการ (Process) ลูกค้าต้องเข้าถึงการใช้งานแอปพลิเคชัน่ ที่ไม่ยงุ่ ยากซับซ้อนเข้าใจได้ง่าย
- ด้านสภาพแวดล้อมกายภาพ (Physical Environment) มีการออกแบบแอปพลิเคชัน่ ให้มีความน่าสนใจ
ทันสมัย สี สันสวยงาม น่าดึงดูด ไม่สลับซับซ้อน
ข้อเสนอแนะแนวทางการวิจยั ครั้งต่อไป
1) หากสามารถดาเนินการเก็บข้อมูลด้วยวิธีออนไลน์ได้ จะทาให้ประหยัดเวลาในการเก็บข้อมูลการทาวิจยั
2) งานวิจยั ที่ เกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์และบริ การด้านระบบธุ รกรรมออนไลน์ ยังมี อีกหลากหลายผลิ ตภัณฑ์ที่
น่ าสนใจ ผูท้ ี่ ทาการวิจัยครั้ งต่อไปควรนามาศึ กษาให้ทราบถึ งความต้องการของลูกค้า เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การออนไลน์ให้ดียงิ่ ขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าในครั้ งนี้ ขา้ พเจ้าขอกราบขอบพระคุณ ท่าน ดร.อารดา มหามิ ตร อาจารย์ที่ปรึ กษากลุ่ม
วิชาการตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ได้ให้ความกรุ ณาแนะนาตรวจตราและแก้ไขเนื้ อหา ขอขอบพระคุณท่าน
ผูบ้ ริ หารส่ วนงานของข้าพเจ้าและผูบ้ ริ หารส่ วนงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเพื่อนๆ พนักงานที่ให้การสนับสนุนข้อมูล ใน
การศึกษาค้นคว้า ขอขอบคุณธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา
เอกสารอ้ างอิง
กรรณ์ทิยา สังฆะมณี และ สุ ทธาวรรณ ซาโต้. (2562). แนวทางการเพิ่มยอดผูส้ มัครใช้บริ การแอพพลิเคชัน่ MyMo
ของธนาคารออมสิ นสาขาหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ด. วารสารบริ หารธุ รกิ จ มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย.
สื บค้นจาก http://utccmbaonline.com/ijbr/doc/(Edit)Id1150-25-11-2019_20:51:25.pdf
มหาวิ ทยาลัยสุ โขทัย ธรรมมาธิ ร าช. (2563). การวิ เคราะห์ SWOT (SWOT Analysis). สื บค้นจาก
http://www.stou.ac.th/Offices/rdec/headquater/upload/การวิเคราะห์%20SWOT.pdf

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

หน้า 860

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔

ละเอียด ศิลาน้อย. (2550). TOWS Matrix. กรุ งเทพฯ: [ม.ป.ท.].
ศิริวรรณ เสรี รัตน์. (2538). ทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ . กรุ งเทพฯ: พัฒนาการศึกษา.
สุ ดาดวง เรื องรุ จิระ. (2543). หลักการตลาด. กรุ งเทพฯ: ประกายพรึ ก.
อนิวสั แก้วจานงค์. (2551). การจัดการเชิ งกลยุทธ์ . สงขลา: นาสิ นโฆษณา.
อรจันทร์ ศิริโชติ. (2556). การตลาดบริ การ. สงขลา: ศูนย์หนังสื อมหาวิทยาลัยทักษิณ.
อังคณา ใหม่วงษ์. (2554). การกาหนดกลยุทธ์ การตลาดของธุ รกิ จค้ าปลี กขนาดเล็ก -กรณี ศึกษาร้ านสะดวกซื ้อ 7Eleven บริ ษัท ซี พีออลล์ จากัด (มหาชน) (ปริ ญญาบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย).

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

หน้า 861

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

