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--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึ กษาครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อหาสาเหตุที่ยอดจ่ ายสิ นเชื่ อบุคคลที่ ใช้เงิ นฝากเป็ นหลักประกัน (เงิ นกู้
ฉ.35) ของสานักกิ จการนครหลวง (สกน.) ลดลง และหาแนวทางการเพิ่มยอดสิ นเชื่ อดังกล่าว กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้
ในการศึกษา ได้แก่ สาขาลาดกระบัง, สาขาบางบอน, สาขาภาษีเจริ ญ และสาขาหนองจอก โดยการศึกษาครั้งนี้
เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ และเชิงคุณภาพ เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์
ที่มีโครงสร้าง ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุที่ยอดจ่ายสิ นเชื่อนี้ ลดลง เนื่ องจาก ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อความสามารถ
ในการออมเงิน ลูกค้าไม่มีเงินฝาก หรื อสลากออมทรัพย์กบั ธนาคาร จึงไม่สามารถกูไ้ ด้ และพฤติกรรมการใช้บริ การ
สิ นเชื่ อที่ มีการรั บทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์สินเชื่ อ และมี พนักงาน ธ.ก.ส. เป็ นบุ คคลที่ มีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจใช้บ ริ การสิ นเชื่ อ แต่ลูกค้าหลายรายกลับไม่ รู้ จักผลิ ตภัณฑ์สิ นเชื่ อ นี้ สะท้อ นปั ญ หาในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ ส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีขอ้ จากัดด้านผลิตภัณฑ์ เนื่ องจากต้องมี เงิ นฝากหรื อสลาก
ออมทรั พย์จึงจะสามารถกูไ้ ด้ ก็ส่งผลต่อการจ่ายสิ นเชื่ อที่ มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่ อง ผูศ้ ึกษาจึ งเสนอทางเลื อก
สาหรั บการแก้ไขปั ญหา ด้านการสื่ อสารการตลาดใช้การขายโดยพนักงานขาย ร่ วมกับการแจกใบปลิ ว/โบว์ชัวร์
ด้านบุ ค คลกาหนดให้มี พนักงานที่ มี ห น้าที่ แ นะนาผลิ ตภัณ ฑ์สิ นเชื่ อ โดยตรง และด้านการจัด จ าหน่ ายมี ช่ อ งทาง
ให้บ ริ การเฉพาะส าหรั บ ลูกค้าที่ ม ายื่นกูส้ ิ นเชื่ อ นี้ และเสนอให้ธ นาคารพัฒนาระบบยื่นกู้ผ่านแอพพลิ เคชันแบบ
ออนไลน์ เพื่อช่วยลดความแออัดในสาขา และเกิดฐานข้อมูลธุ รกรรมของลูกค้า ซึ่ งสามารถนาไปใช้กาหนดกลยุทธ์
ทางการตลาดได้ในอนาคต
คาสาคัญ: สิ นเชื่อบุคคลที่มีเงินฝากเป็ นหลักประกัน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, สานักกิจการ
นครหลวง
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ABSTRACT
This study aimed to determine the reasons for the decrease in the amount of personal loans with deposits
as collateral of the Office of Metropolitan Branch Administration and to explore options in order to increase the
amount of this loan. The sample group in this study was credit customers of Lat Krabang Branch, Bang Bon
Branch, Phasi Charoen Branch and Nong Chok Branch. The data collection tools were questionnaires and
structured interviews. The result of this study showed that the reasons for this decrease in the amount of the
personal loans is personal factors, loan behavior and product restrictions that require a deposit or a savings lottery
to be able to borrow. As the result, the researcher proposed options for solving the problems as personal selling,
leaflet, credit adviser, expressway and online application for this loan.
Keywords: Personal Loans with Deposit Accounts as Collateral, Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives,
Office of Metropolitan Branch Administration
1. บทนา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็ นธนาคารของรัฐที่ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509 มีบทบาท และภารกิจที่สาคัญในการให้บริ การ 4 ด้าน ได้แก่
ด้านสิ นเชื่อ ด้านเงินฝาก ด้านการเงิน และด้านการพัฒนาลูกค้า มีก ารแบ่งพื้นที่การดาเนิ นงานออกเป็ น 9 ฝ่ ายกิจการ
สาขาภาค (ฝสข.) และ 1 สานักกิ จการนครหลวง (สกน.) ซึ่ งประกอบไปด้วย 16 สาขาที่ ให้บริ การลูกค้าในพื้นที่
กรุ งเทพมหานคร โดยสาขาในสังกัด สกน. ส่ วนใหญ่น้ ัน จะมี ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายที่ มิใช่ เกษตรกร และมี ยอดจ่ าย
สิ นเชื่ อบุ คคลที่ ใช้เงิ นฝากเป็ นหลักประกัน (เงิ นกู้ ฉ.35) เป็ นหลัก ซึ่ งมี สัดส่ วนสู งเกิ นกว่าร้ อยละ 70 แต่พบว่ามี
4 สาขาที่มีสัดส่ วนการจ่ายสิ นเชื่อนี้ไม่ถึงร้อยละ 50 ได้แก่ สาขาลาดกระบัง, สาขาบางบอน, สาขาภาษีเจริ ญ และสาขา
หนองจอก อีกทั้งมี การเติบโตของยอดจ่ายสิ นเชื่ อดังกล่าวลดลงจากปี บัญชี 2561 ซึ่ งส่ งผลกระทบโดยตรงต่อดัชนี
ชี้ วดั ผลการดาเนิ นงานด้านสิ นเชื่ อของสาขา และหากยังคงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่ อง ย่อมส่ งผลกระทบเชิ งลบ
ต่อผลการดาเนินงานในภาพรวมของทั้งธนาคาร ทาให้ธนาคารขาดเสถียรภาพทางการเงิน ผูศ้ ึกษาจึงต้องการหาสาเหตุ
และแนวทางแก้ไขเพื่อเพิ่มยอดสิ นเชื่อนี้
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1) เพื่อหาสาเหตุที่ยอดจ่ายสิ นเชื่ อบุคคลที่ใช้เงินฝากเป็ นหลักประกัน (เงินกู้ ฉ.35) ของสานักกิจการนคร
หลวง (สกน.) ลดลง
2) เพื่อหาแนวทางการเพิ่มยอดสิ นเชื่ อบุคคลที่ใช้เงินฝากเป็ นหลักประกัน (เงิ นกู้ ฉ.35) ของสานักกิจการ
นครหลวง (สกน.)
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3. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
นภวรรณ คณานุ รักษ์ (2563) ได้อา้ งถึง Schiffman and Kanuk (2007) ซึ่ งได้ให้ความหมายของคาว่า
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ไว้ดงั นี้ “พฤติกรรมที่ผบู ้ ริ โภคแสดงออกมาในลักษณะของการค้นหา การซื้ อ การใช้ การประเมิน
และการทิ้งผลิตภัณฑ์และบริ การที่ผบู ้ ริ โภคคาดหวังว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้” และสรุ ป
ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคไว้วา่ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค คือ พฤติกรรมที่ผบู ้ ริ โภคแสดงออกมาในลักษณะของ
การค้นหา การซื้ อ การใช้ การประเมิน และการทิ้งผลิตภัณฑ์ บริ การ แนวคิด หรื อประสบการณ์ที่ผบู ้ ริ โภคคาดหวังว่า
สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ ซึ่ งพฤติ กรรมดังกล่าวจะรวมถึ งอิ ทธิ พลที่ ได้รับจากผลิตภัณฑ์
ที่นาไปสู่ พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อหรื อไม่ซ้ื อผลิตภัณฑ์
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อ
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2552) ได้อา้ งถึง โมเดลกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของ Kotler (2003) และ
อธิ บายเกี่ ยวกับกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ ไว้ว่า หมายถึ ง ขั้นตอนการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การของผูบ้ ริ โภค
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ประกอบด้วยขั้นตอนสาคัญ 5 ขั้นตอน คือ การรับรู ้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก
การตัดสิ นใจซื้ อ และพฤติ กรรมหลังการซื้ อ ทั้งนี้ ผูบ้ ริ โภคอาจจะข้ามหรื อย้อนกลับไปเริ่ มต้นขั้นตอนก่อนนี้ ก็ได้
ซึ่ งแสดงให้เห็นว่า กระบวนการซื้ อเริ่ มต้นก่อนการซื้ อจริ งๆ และมีผลกระทบหลังจากการซื้ อ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่ วนประสมการตลาดบริ การ
ธี รกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2563) กล่าวถึง ส่ วนประสมการตลาดบริ การ 7Ps ได้แก่ 1) Product ผลิตภัณฑ์
2) Price ราคา 3) Place การจัดจาหน่าย 4) Promotion / Communication of the Service การสื่ อสารตลาด 5) People
บุคคล 6) Process กระบวนการ 7) Physical Evidence หลักฐานทางกายภาพ และได้เสนอแนวคิดส่ วนประสม
การตลาดบริ การที่มุ่งเน้นในการตอบสนองคุณค่า (Value) ที่ลูกค้าต้องการอย่างแท้จริ ง 7As ได้แก่ 1) Acceptability
การที่ ลูกค้ายอมรั บการบริ การ 2) Affordability ความสามารถในการชาระเงิ นค่าบริ การ 3) Accessibility
ความสามารถในการเข้าถึงบริ การ 4) Awareness การที่ลูกค้ารู้จกั บริ การ 5) Affection การที่ลูกค้าได้รับรู้ถึงความรัก
และความห่ วงใยของกิจการบริ การ 6) Accomplishment ความสาเร็ จในการใช้บริ การ 7) Approach ความรู้สึก
ปรารถนาที่จะ เข้าไปใช้บริ การ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
จักรกฤษ เล็กประสาร (2557) ทาการศึกษาถึงการจาแนกความแตกต่างความพึงพอใจด้านปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดส าหรั บ ธุ ร กิ จ บริ การระหว่ า งกลุ่ ม ผู ้ใ ช้สิ น เชื่ อ บ้า น และกลุ่ ม ผูใ้ ช้สิ น เชื่ อ ส่ ว นบุ ค คลของ บมจ.
ธนาคารกรุ งไทย (ภายใต้การดูแลของ ธนาคารกรุ งไทย สานักงานเขตบางบอน) เพื่อศึกษาความพึงพอใจด้านปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดสาหรับธุ รกิจบริ การของกลุ่มผูใ้ ช้สินเชื่ อบ้าน และกลุ่มผูใ้ ช้สินเชื่ อส่ วนบคุคล และศึกษา
ความพึงพอใจด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดสาหรับธุ รกิจบริ การที่ใช้ในการจาแนกกลุ่มผูใ้ ช้สินเชื่ อบ้าน และ
กลุ่มผูใ้ ช้สินเชื่อส่ วนบุคคล ผลการศึกษาพบว่า ในการจาแนกกลุ่มลูกค้าผูท้ ี่มาใช้บริ การสิ นเชื่อบ้าน และผูท้ ี่ใช้บริ การ
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สิ นเชื่ อส่ วนบุคคลนั้นแตกต่างกัน คือ ปั จจัยทางด้านส่ วนประสมด้านการตลาด ด้านของราคา ส่ งผลให้ระดับความ
พึงพอใจที่เข้ามาใช้บริ การนั้น แตกต่างกัน ส่ วนปั จจัยในด้านของช่องทางการจัดจาหน่ าย และทางด้านของขั้นตอน
การดาเนินงาน มีความคิดเห็นที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
พีรนันท์ ฉัตรธนาธรรม (2557) ทาการศึกษาถึงความแตกต่างด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่มีความสาคัญ
ต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่ อเพื่อคนมีรถยนต์จงั หวัดอุบลราชธานี ของพนักงานเอกชนและข้าราชการ เพื่อ
ศึ กษาความแตกต่างด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การสิ นเชื่ อเพื่อคน
มีรถยนต์จงั หวัดอุบลราชธานี จากกลุ่มพนักงานเอกชนและกลุ่มข้าราชการ และค้นหาความแตกต่างด้านส่ วนประสม
ทางการตลาดที่ ใช้ในการจ าแนกกลุ่ ม ระหว่างกลุ่ ม พนักงานเอกชนกับ กลุ่ ม ข้าราชการ ผลการศึ กษาพบว่า กลุ่ ม
พนัก งานเอกชนส่ ว นใหญ่ มี เหตุ ผลในการเลื อ กใช้บ ริ ก ารเพราะอัต ราดอกเบี้ ย ถูก กว่า สิ น เชื่ อ ด้านอื่ น ส่ วนกลุ่ ม
ข้า ราชการส่ ว นใหญ่ เลื อ กใช้บ ริ การเพราะการเดิ น ทางสะดวกติ ด ถนนใหญ่ และพบว่ า พนั ก งานเอกชนจะ
ให้ความสาคัญกับอัตราดอกเบี้ ยต่า การเดิ นทางสะดวกติดถนนใหญ่ มี ส่วนลดในการปิ ดยอดก่อนกาหนดมากกว่า
กลุ่มข้าราชการ ในทางตรงกันข้ามข้าราชการจะให้ความสาคัญกับปั จจัยด้านสามารถติดต่อกับบริ ษทั ได้หลายช่องทาง
มีการประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อต่างๆ คาแนะนาจากผูท้ ี่เคยใช้บริ การ การให้รางวัลสาหรับการแนะนาลูกค้าใหม่ การแจก
ของชาร่ วยตามเทศกาลต่างๆ พนักงานมีความกระตือรื อร้นในการให้บริ การ ห้องน้ าสะอาด มากกว่าพนักงานเอกชน
4. การดาเนินการวิจัย
การศึกษาครั้ งนี้ ใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบผสมผสาน (Mixed method) คือ วิธีเชิ งปริ มาณ (Quantitative
method) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) จานวน 350 ชุด กับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การสิ นเชื่อเงินกู้ ฉ.35 และ
กลุ่มที่ ใช้บริ การสิ นเชื่ อประเภทอื่ นที่ มาใช้บริ การสิ นเชื่ อกับสาขาในสังกัด สกน. และวิธีเชิ งคุณภาพ (Qualitative
method) โดยการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก กับกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม จานวน 16 ราย โดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้ าง
(Structured Interview)
ประชากร
ประชากรในการศึกษาครั้ งนี้ ได้แก่ ลูกค้าที่ ใช้บริ การสิ นเชื่ อกับสาขาในสังกัด สกน. ที่ มีสัดส่ วนการจ่าย
สิ นเชื่อเงินกู้ ฉ.35 ไม่ถึงร้อยละ 50 ได้แก่ สาขาลาดกระบัง, สาขาบางบอน, สาขาภาษีเจริ ญ และสาขาหนองจอก รวม
จานวนประชากรทั้งสิ้ น 2,830 ราย
กลุ่มตัวอย่าง
การกาหนดกลุ่มตัวอย่างใช้สูตรคานวณของ Taro Yamane (1973) ซึ่ งได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 350 ราย โดย
ทาการสุ่ มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) โดยมีข้ นั ตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 การคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) โดยเลือกกลุ่มเป้ าหมายจากสาขาในสังกัด
สกน. ที่มีสัดส่ วนการจ่ายสิ นเชื่อเงินกู้ ฉ.35 ไม่ถึงร้อยละ 50 จานวน 4 สาขา ได้แก่ สาขาลาดกระบัง, สาขาบางบอน,
สาขาภาษีเจริ ญ และสาขาหนองจอก
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ขั้นที่ 2 การคัดเลือกแบบกาหนดโควต้า (Quota Selection) โดยกาหนดสัดส่ วนตัวอย่างให้สอดคล้องกับ
สัดส่ วนประชากรของสาขาที่คดั เลือกไว้แล้วทั้ง 4 สาขา คือ สาขาลาดกระบัง 76 ราย สาขาบางบอน 92 ราย สาขาภาษี
เจริ ญ 66 ราย และสาขาหนองจอก 116 ราย
ตารางที่ 1 ตารางการกาหนดโควต้าของกลุ่มตัวอย่าง
ขนาด
ประชากร
(N)

สั ดส่ ว
น

ลูกค้าที่ใช้บริ การสิ นเชื่อเงินกู้ ฉ.35

967

ลูกค้าที่ใช้บริ การสิ นเชื่อประเภท
อื่น
รวม

กลุ่มตัวอย่ าง

ขนาดตัวอย่ าง (n)
ลาดกระบัง

บางบอน

ภาษีเจริญ

หนองจอก

รวม

21.73

26.29

18.90

33.08

100

34.17

26

32

22

40

120

1,863

65.83

50

60

44

76

230

2,830

100

76

92

66

116

350

ขั้นที่ 3 การคัดเลือกแบบบังเอิญ (Accidental Selection) หลังจากกาหนดโควต้าของกลุ่มตัวอย่างแต่ละสาขา
เรี ยบร้อยแล้ว จะใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยคัดเลือกจากลูกค้าที่เข้ามาติดต่อใช้บริ การสิ นเชื่อที่สาขาในลักษณะ
บังเอิญพบ หรื อไม่เฉพาะเจาะจง จนครบตามจานวนโควต้าที่กาหนดไว้
การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบเผชิญหน้า (Face to face Interview) โดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้างกับ
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 16 ราย ที่ ใช้บริ การสิ นเชื่ อเงิ นกู้ ฉ.35 สาขาละ 2 ราย รวม 8 ราย และกลุ่มที่ ใช้บริ การสิ นเชื่ อ
ประเภทอื่น สาขาละ 2 ราย รวม 8 ราย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เชิ งลึกโดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง ประกอบไปด้วย 3 ส่ วนหลัก
ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง เป็ นคาถามที่ตอบได้เพียงคาตอบเดียว
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริ การสิ นเชื่อ เป็ นคาถามที่ตอบได้เพียงคาตอบเดียว
ส่ วนที่ 3 ทัศนคติดา้ นส่ วนประสมการตลาดบริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่อเงินกู้ ฉ.35 โดย
ใช้มาตรวัดแบบ Rating Scale 5 ระดับ มีเกณฑ์การให้คะแนนเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย ตั้งแต่ระดับความสาคัญ
มากที่สุด = 5 ไปจนถึง น้อยที่สุด = 1
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ข้อมูลจากการวิจยั เชิงปริ มาณ มีข้ นั ตอนการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

หน้า 1146

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔

ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริ การสิ นเชื่ อ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ และค่า
ร้อยละ
ส่ วนที่ 3 ทัศ นคติ ดา้ นส่ วนประสมการตลาดบริ การที่ มี ผลต่ อ การตัดสิ นใจใช้บ ริ การสิ นเชื่ อ เงิ นกู้ ฉ.35
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้การทดสอบ
สมมติฐานของกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นอิสระจากกัน (Independent Sample T-Test) ระหว่างกลุ่มที่กสู้ ิ นเชื่อเงินกู้ ฉ.35 และ
กลุ่มที่กสู้ ิ นเชื่อประเภทอื่น
ข้อมูลจากการวิจยั เชิงคุณภาพ มีข้ นั ตอนการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ
ส่ ว นที่ 2 ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมการใช้บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล โดยใช้ก ารแจกแจงความถี่
(Frequency) ของตัวแปรแจงนับ (Categorical Variable)
ส่ วนที่ 3 ทัศนคติดา้ นส่ วนประสมการตลาดบริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การเงินกูส้ ิ นเชื่อบุคคลที่ใช้
เงินฝากเป็ นหลักประกัน (เงินกู้ ฉ.35) วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) ของตัวแปรแจงนับ
(Categorical Variable) และนาผลที่ได้มาทาการเปรี ยบเทียบกันระหว่างกลุ่มที่กสู้ ิ นเชื่อเงินกู้ ฉ.35 และกลุ่มที่กสู้ ิ นเชื่อ
ประเภทอื่น
5. ผลการวิจัย
ผลการวิจยั เชิงปริ มาณ
ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 52.9 มีอายุระหว่าง 40-49
ปี คิดเป็ นร้อยละ 30.0 สถานภาพสมรส และมีบุตร คิดเป็ นร้อยละ 50.3 มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ
52.3 เป็ นเกษตรกร คิดเป็ นร้อยละ 59.1 และมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 20,000-29,999 บาท คิดเป็ นร้อยละ 39.7
พฤติกรรมการใช้บริ การสิ นเชื่อ พบว่า ส่ วนใหญ่ไม่ได้ใช้บริ การสิ นเชื่อกับธนาคารอื่น คิดเป็ นร้อยละ 91.1
ใช้เ งิ น ฝาก/สลากออมทรั พ ย์เ ป็ นหลัก ประกัน ในการกู้เ งิ น คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 34.3 วัต ถุ ป ระสงค์ ก ารกู้เ งิ น เพื่ อ
อเนกประสงค์/บริ โภคอุปโภค คิดเป็ นร้อยละ 34.3 ได้รับอนุมตั ิวงเงินกูร้ ะหว่าง 250,001-300,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ
15.7 ยอดผ่อนชาระเงินกูต้ ่อเดือนตั้งแต่ 20,001 บาทขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 45.4 ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
สิ นเชื่อจากพนักงาน ธ.ก.ส. คิดเป็ นร้อยละ 30.3 และบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่อกับ ธ.ก.ส.
มากที่สุด คือ พนักงาน ธ.ก.ส. คิดเป็ นร้อยละ 36.3
ปั จจัยที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่ อของผูต้ อบแบบสอบถาม ด้านปั จจัยส่ วนประสมการตลาด
บริ การ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์, ราคา, การจัดจาหน่าย, การสื่ อสารการตลาด, บุคคล, กระบวนการ และหลักฐานทางกายภาพ
พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การในภาพรวมมีระดับความสาคัญอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.37
โดยปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่อสู งที่สุด คือ ด้ านราคา อยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.48
รองลงมา ได้แก่ ด้านบุคคลอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.47 ด้านการสื่ อสารการตลาดอยูใ่ นระดับมากที่สุด
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มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.42 ด้านกระบวนการอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.40 ด้านผลิตภัณฑ์อยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.38 ด้านหลักฐานทางกายภาพอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.27 และด้านการจัด
จาหน่ายอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.15 ตามลาดับ
ตารางที่ 2 ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่อด้านปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ส่ วนประสมการตลาดบริการ
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้ านราคา
ด้านการจัดจาหน่าย
ด้านการสื่ อสารการตลาด
ด้านบุคคล
ด้านกระบวนการ
ด้านหลักฐานทางกายภาพ
รวม

̅
4.38
4.48
4.15
4.42
4.47
4.40
4.27

S.D.
0.41
0.34
0.51
0.34
0.39
0.41
0.52

ระดับ
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.37

0.27

มากที่สุด

ลาดับ
5
1
7
3
2
4
6

หากพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่อสู งที่สุด คือ
วงเงินกูท้ ี่อนุมตั ิสมเหตุสมผล มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.49 ด้านราคามีปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่อสู งที่สุด
คือ ค่าธรรมเนี ยมต่างๆ สมเหตุสมผล มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.56 ด้านการจัดจาหน่ ายมี ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้
บริ การสิ นเชื่อสู งที่สุด คือ ความกว้างขวางของสาขา สามารถรองรับลูกค้าจานวนมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.33 ด้านการ
สื่ อสารการตลาดมี ปัจจัยที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่ อสู งที่ สุด คื อ เงื่ อนไขพิเศษ เช่ น การชาระเฉพาะ
ดอกเบี้ ยแล้วเลื่อนงวดชาระอัตโนมัติ เป็ นต้น มี ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.49 ด้านบุคคลมี ปัจจัยที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้
บริ การสิ นเชื่อสู งที่สุด คือ พนักงานมีความเชี่ยวชาญชานาญในการให้บริ การ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.55 ด้านกระบวนการ
มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่อสู งที่สุด คือ กระบวนการพิจารณาอนุมตั ิไม่ซบั ซ้อน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ
4.45 ด้านหลักฐานทางกายภาพมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่อสู งที่สุด คือ อาคารสถานที่ต้ งั สาขาเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อยทั้งภายในและภายนอก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.32
การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบปั จจัยด้านส่ วนประสมการตลาดบริ การที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่ อ
ของผูต้ อบแบบสอบถาม ระหว่างกลุ่มที่ กสู้ ิ นเชื่ อเงินกู้ ฉ.35 และกลุ่มที่กสู้ ิ นเชื่ อประเภทอื่น พบว่า ในภาพรวมของ
ส่ วนประสมการตลาดบริ การ, ด้านผลิตภัณฑ์, ด้านการจัดจาหน่าย, ด้านการสื่ อสารการตลาด, ด้านกระบวนการ และ
ด้านหลักฐานทางกายภาพ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ แต่ ด้ านราคา และด้ านบุคคล แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติ โดยกลุ่มที่กูส้ ิ นเชื่ อเงิ นกู้ ฉ.35 ให้ความสาคัญด้านราคา และด้านบุคคล สู งกว่ากลุ่มที่ กสู้ ิ นเชื่ อ
ประเภทอื่นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 3 เปรี ยบเทียบปั จจัยด้านส่ วนประสมการตลาดบริ การที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่อ ระหว่างกลุ่มที่
กูส้ ิ นเชื่อเงินกู้ ฉ.35 และกลุ่มที่กสู้ ิ นเชื่อประเภทอื่น
สิ นเชื่ออื่น
S.D.
̅
4.36
0.42

t

Sig

1. ด้านผลิตภัณฑ์

สิ นเชื่อ ฉ.35
S.D.
̅
4.42
0.39

1.13

0.26

2. ด้านราคา

4.54

0.32

4.45

0.35

2.21

0.03*

3. ด้านการจัดจาหน่าย

4.22

0.46

4.12

0.52

1.70

0.09

4. ด้านการสื่ อสารการตลาด

4.45

0.35

4.40

0.33

1.19

0.24

5. ด้านบุคคล

4.53

0.34

4.44

0.40

2.18

0.03*

6. ด้านกระบวนการ

4.39

0.41

4.40

0.41

0.13

0.89

7. ด้านหลักฐานทางกายภาพ

4.26

0.49

4.27

0.53

0.22

0.82

4.40

0.23

4.35

0.28

1.70

0.09

ส่ วนประสมการตลาดบริ การ

รวม
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

หากพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านราคา กลุ่มที่ กสู้ ิ นเชื่ อเงิ นกู้ ฉ.35 ให้ความสาคัญด้านอัตราดอกเบี้ ย
สมเหตุสมผล สู งกว่ากลุ่มที่กสู้ ิ นเชื่ อประเภทอื่นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ และด้านบุคคล กลุ่มที่กสู้ ิ นเชื่ อเงินกู้ ฉ.35
ให้ความสาคัญด้านพนักงานมี ความรู ้ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์สินเชื่ อ สามารถแนะนาและให้ขอ้ มูลได้อย่างชัดเจน
สู งกว่ากลุ่มที่กสู้ ิ นเชื่อประเภทอื่นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิจยั เชิงคุณภาพ
พฤติ กรรมการใช้บริ การสิ นเชื่ อ พบว่า กลุ่มที่ กูส้ ิ นเชื่ อเงิ นกู้ ฉ.35 รู ้ จักผลิ ตภัณฑ์สินเชื่ อเงิ นกู้ ฉ.35 จาก
พนักงาน ธ.ก.ส. ความถี่เท่ากับ 5 มีวงเงินกู้ 270,000 บาท ความถี่เท่ากับ 4 ชาระเฉพาะดอกเบี้ยปี ละครั้ง ความถี่เท่ากับ
6 บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจในการใช้บริ การสิ นเชื่อกับ ธ.ก.ส. คือ ครอบครัว ความถี่เท่ากับ 3 และพนักงาน
ธ.ก.ส. ความถี่เท่ากับ 3 และพบว่า กลุ่มที่กสู้ ิ นเชื่อประเภทอื่น ส่ วนใหญ่ไม่รู้จกั ผลิตภัณฑ์สินเชื่ อเงินกู้ ฉ.35 ความถี่
เท่ากับ 5 ส่ วนคนที่รู้จกั รู ้จกั เพราะพนักงาน ธ.ก.ส. ความถี่เท่ากับ 2 เว็บไซต์ธนาคาร ความถี่เท่ากับ 1 เหตุผลที่ไม่ใช้
ผลิตภัณฑ์สินเชื่ อเงิ นกู้ ฉ.35 เพราะไม่รู้จกั ความถี่เท่ากับ 3 ไม่มีเงิ นฝาก/สลากออมทรั พย์ ความถี่เท่ากับ 3 และใช้
หลักประกันอื่นในการกู้ ความถี่เท่ากับ 2
ทัศนคติที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่อ พบว่า กลุ่มที่กสู้ ิ นเชื่อเงินกู้ ฉ.35 ส่ วนใหญ่มีทศั นคติดา้ น
ผลิ ตภัณฑ์ ไม่ตอ้ งถอนเงิ น/สลากออมทรั พย์ ด้านราคา ดอกเบี้ ยไม่แพง/ไม่สูง ด้านการจัดจาหน่ าย สะดวกในการ
เดิ นทาง/หาง่าย ด้านการสื่ อสารการตลาด ควรแนะนา/ประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้ น ด้านบุ คคล บริ การรวดเร็ ว ด้าน
กระบวนการ ไม่ ยุ่งยากซับซ้อน ด้านหลักฐานทางกายภาพ เครื่ องคอมพิวเตอร์ /อุ ปกรณ์ สานักงาน โดยด้านที่ ให้
ความสาคัญมากที่สุด คือ ด้านราคา ดอกเบี้ยไม่แพง/ไม่สูง และพบว่า กลุ่มที่กสู้ ิ นเชื่อประเภทอื่น ส่ วนใหญ่มีทศั นคติ
ด้านผลิตภัณฑ์ ต้องมีเงินฝาก/เหมาะสาหรับคนมีเงินฝาก ด้านราคา ดอกเบี้ยไม่แพง/ไม่สูง ด้านการจัดจาหน่าย สะดวก
ในการเดิ นทาง/หาง่ าย ด้านการสื่ อสารการตลาด ควรแนะนา/ประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้ น ด้านบุ คคล ควรแนะนา/
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ประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น ด้านกระบวนการ สะดวก/รวดเร็ ว ด้านหลักฐานทางกายภาพ ที่ นั่งรอคิ ว โดยด้านที่ ให้
ความสาคัญมากที่สุด คือ ด้านการจัดจาหน่าย กูแ้ บบออนไลน์/กูผ้ า่ นโทรศัพท์/กูผ้ า่ นแอพพลิเคชันได้
ตารางที่ 4 เปรี ยบเทียบทัศนคติที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่อมากที่สุด ระหว่างกลุ่มที่กสู้ ิ นเชื่อเงินกู้ ฉ.35
และกลุ่มที่กสู้ ิ นเชื่อประเภทอื่น
ทัศนคติทสี่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจใช้ บริการสิ นเชื่อมากทีส่ ุ ด

ส่ วนประสม
การตลาดบริการ
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านการจัดจาหน่าย
4. ด้านการสื่ อสารการตลาด
5. ด้านบุคคล
6. ด้านกระบวนการ
7. ด้านหลักฐานทางกายภาพ
ด้ านทีใ่ ห้ ความสาคัญมากทีส่ ุ ด

สิ นเชื่อ เงินกู้ ฉ. 35
ไม่ตอ้ งถอนเงิน/สลากออมทรัพย์ก่อนกาหนด
ดอกเบี้ยไม่แพง/ไม่สูง
สะดวกในการเดินทาง/หาง่าย
ควรแนะนา/ประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น
บริ การรวดเร็ว
ไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน
เครื่ องคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์สานักงาน
ด้ านราคา : ดอกเบี้ยไม่แพง/ไม่สูง

สิ นเชื่อประเภทอืน่
ต้องมีเงินฝาก/เหมาะสาหรับคนมีเงินฝาก
ดอกเบี้ยไม่แพง/ไม่สูง
สะดวกในการเดินทาง/หาง่าย
ควรแนะนา/ประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น
ควรแนะนา/ประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น
สะดวก/รวดเร็ว
ที่นงั่ รอคิว
ด้ านการจัดจาหน่ าย : กูแ้ บบออนไลน์/กูผ้ า่ น
โทรศัพท์/กูผ้ า่ นแอพพลิเคชันได้

6. การอภิปรายผล
ผลการศึกษาเรื่ อง “การจาแนกความแตกต่างความพึงพอใจด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดสาหรั บ
ธุรกิจบริ การระหว่างกลุ่มผูใ้ ช้สินเชื่อบ้าน และกลุ่มผูใ้ ช้สินเชื่อส่ วนบุคคลของ บมจ.ธนาคารกรุ งไทย (ภายใต้การดูแล
ของธนาคารกรุ งไทย สานักงานเขตบางบอน)” ของ จักรกฤษ เล็กประสาร (2557) พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด ด้ านราคา ส่ งผลให้ระดับความพึงพอใจของผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การนั้นแตกต่างกัน และผลการศึกษาเรื่ อง “ความ
แตกต่างด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่มีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อเพื่อคนมีรถยนต์จงั หวัด
อุบลราชธานี ของพนักงานเอกชนและข้าราชการ” ของ พีรนันท์ ฉัตรธนาธรรม (2557) พบว่า กลุ่มพนักงานเอกชน
ส่ วนใหญ่ มีเหตุผลในการเลือกใช้บริ การเพราะอัตราดอกเบีย้ ถูกกว่ าสิ นเชื่ อด้ านอื่น ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาใน
ครั้งนี้ ซึ่ งพบว่า กลุ่มที่กสู้ ิ นเชื่อเงินกู้ ฉ.35 ให้ความสาคัญ ด้ านราคา ได้แก่ อัตราดอกเบีย้ สมเหตุสมผล สู งกว่ากลุ่มที่กู้
สิ นเชื่อประเภทอื่นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ และให้ความสาคัญ ด้ านราคา มากที่สุด คือ ดอกเบีย้ ไม่ แพง/ไม่ สูง
7. การสรุ ปผล
จากการศึกษา สามารถสรุ ปได้ว่า สาเหตุที่ยอดจ่ายสิ นเชื่ อเงิ นกู้ ฉ.35 ของสานักกิจการนครหลวง (สกน.)
ลดลง เนื่องจาก
1) ปั จจัยส่ วนบุคคล ผูก้ สู้ ่ วนมากเป็ นเกษตรกร มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 20,000-29,999 บาท มีอายุระหว่าง
40-49 ปี ซึ่ งเป็ นวัยทางาน สถานภาพสมรส และมีบุตร เมื่อพิจารณาจากรายได้ และภาระค่าใช้จ่าย เนื่ องจากส่ วนใหญ่
มีบุตร ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจในปั จจุบนั ที่ชะลอตัว อาจส่ งผลต่อสภาพคล่องในครัวเรื อน และความสามารถใน
การลงทุนหรื อออมเงิน ทาให้ผกู ้ ไู้ ม่มีเงินฝากหรื อสลากออมทรัพย์ จึงไม่สามารถกูส้ ิ นเชื่อเงินกู้ ฉ.35 ได้
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2) พฤติกรรมการใช้บริ การสิ นเชื่อ ผูก้ สู้ ่ วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อจากพนักงาน
ธ.ก.ส. นอกจากนี้ พนักงาน ธ.ก.ส. ยังเป็ นบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่อกับ ธ.ก.ส. มากที่สุดอีก
ด้วย แต่จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า มีผกู ้ หู้ ลายรายที่ไม่เคยรู ้จกั ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเงินกู้ ฉ.35 มาก่อน แสดงให้เห็น
ถึงจุ ดอ่อนในด้านการสื่ อสารการตลาด ขาดการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเนื่ องจากช่ องทางการยื่นกูผ้ ลิตภัณฑ์
สิ นเชื่อเงินกู้ ฉ.35 นี้ คือ เคาน์เตอร์ ธนาคาร ซึ่ งให้บริ การฝาก-ถอน และทาธุ รกรรมทางการเงิน จึงส่ งผลให้ไม่มีเวลา
มากนักในการพูดคุ ย และแนะนาให้ลูกค้าที่ มาติดต่อรับบริ การหน้าเคาน์เตอร์ ได้รู้จกั หรื อเชิญชวนให้ใช้ผลิตภัณฑ์
สิ นเชื่อเงินกู้ ฉ.35 นี้
3) ส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่อ เนื่ องจากสิ นเชื่อเงินกู้ ฉ.35 มีขอ้ จากัด
ด้านผลิตภัณฑ์ เนื่ องจากต้องมีเงินฝากหรื อสลากออมทรัพย์ จึ งจะสามารถกูไ้ ด้ กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายจึงเป็ นกลุ่มลูกค้า
เงินฝาก ซึ่ งส่ วนมากให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การด้านราคา โดยเฉพาะอย่างยิง่ อัตราดอกเบี้ย
สมเหตุสมผล และด้านบุคคลจะให้ความสาคัญด้านพนักงานมีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์สินเชื่อ สามารถแนะนา
และให้ขอ้ มูลได้อย่างชัดเจน สู งกว่ากลุ่มที่ กสู้ ิ นเชื่ อประเภทอื่นอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติ แต่ในปั จจุ บนั พนักงานที่
ให้บริ การหน้าเคาน์เตอร์ ธนาคาร มีขอ้ จากัดในการพูดคุย แนะนา หรื อเชิญชวนลูกค้าเงินฝากให้ใช้บริ การ จึงส่ งผลให้
ยอดจ่ายสิ นเชื่อเงินกู้ ฉ.35 ของสานักกิจการนครหลวง (สกน.) มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
8. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
ผูศ้ ึกษาเสนอทางเลือกสาหรับการแก้ไขปั ญหา ดังนี้
1) ด้านการสื่ อสารการตลาด เสนอทางเลือกโดยใช้การขายโดยพนักงานขาย ได้แก่ พนักงานเคาน์เตอร์ ซ่ ึ ง
ให้บริ การสิ นเชื่อเงินกู้ ฉ.35 อยูแ่ ล้วในปั จจุบนั เนื่ องจากมีความเชี่ยวชาญ มีความรู ้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ สามารถ
ให้คาแนะนาหรื อเชิญชวนให้ใช้บริ การ อีกทั้งยังมีความสัมพันธ์และคุน้ เคยกับลูกค้าเงินฝากของสาขาเป็ นอย่างดี จึ ง
เป็ นทางเลือกที่ มีป ระสิ ทธิ ภาพสู ง และลดข้อจากัดเรื่ องระยะเวลาในการให้บริ การหน้าเคาน์เตอร์ ลง โดยการแจก
ใบปลิว/โบรชัวร์ ประกอบการแนะนา เพื่อให้ลกู ค้าเกิดความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ได้ง่ายยิง่ ขึ้น
2) ด้านบุคคล แต่ละสาขาควรมี พนักงานที่ มีหน้าที่ แนะนาผลิ ตภัณฑ์สินเชื่ อโดยตรง ซึ่ งเป็ นพนักงานที่ มี
ความรู ้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์สินเชื่อ สามารถแนะนาและให้ขอ้ มูลแก่ลูกค้าได้อย่างชัดเจน โดยสามารถสับเปลี่ยน
หมุนเวียนได้ตามความเหมาะสม
3) ด้านการจัดจ าหน่ าย ธนาคารควรกาหนดช่ องทางให้บ ริ การเฉพาะ แต่ ในช่ วงที่ ยงั ไม่ มี ลูกค้ามายื่นกู้
ก็สามารถให้บริ การธุ รกรรมทางการเงิ นอื่ นๆ ได้ อี กทั้ง ควรพัฒนาระบบให้สามารถยื่นกูผ้ ่านแอพพลิ เคชันแบบ
ออนไลน์ ช่ วยลดความแออัดในสาขา และเกิ ดฐานข้อมูลธุ รกรรมของลูกค้า สามารถนาไปใช้กาหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาดได้ในอนาคต
ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป
1) การศึกษาในครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาให้ครอบคลุมทั้ง 16 สาขา ซึ่ งอยูใ่ นสังกัด สกน. เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่
ครอบคลุมมากกว่านี้
2) ควรมีการศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริ การสิ นเชื่อเงินกู้ ฉ.35 เพิ่มเติมด้วย เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการ
ปรับปรุ ง และพัฒนาการให้บริ การ ตลอดจน สามารถกาหนดกลยุทธ์ หรื อวางแผนการตลาดที่เหมาะสมต่อไป
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