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--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการวิจยั รู ปแบบใช้ปัญหาเป็ นฐานด้วยวิธีผสมผสาน มีวตั ถุประสงค์เพื่อหาสาเหตุและ
แนวทางในการเพิ่ ม ยอดลู กค้าสิ น เชื่ อ สานฝั น เกษตรกรรุ่ นใหม่ กลุ่ ม ตัวอย่า งเชิ งปริ ม าณ คื อ ประชากรในพื้ น ที่
การดาเนิ นงาน ธ.ก.ส.สาขาท่ามิหราจานวนสามร้อยเก้าสิ บคน เก็บข้อมูลเชิงปริ มาณด้วยการใช้แบบสอบถาม สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที และวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดี ยว กลุ่ ม ตัวอย่างเชิ งคุ ณภาพ คื อ ผูใ้ ช้บริ การสิ นเชื่ อสานฝั นเกษตรกรรุ่ นใหม่ จานวนเจ็ด คน ผูบ้ ริ หารและ
พนักงานธนาคารจานวนหกคน ด้วยการสัมภาษณ์ เชิ งลึกกึ่ งโครงสร้ าง เพื่อรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ จากนั้นใช้
แผนผังก้างปลาหาสาเหตุของปั ญหาและหาแนวทางแก้ไขปั ญหาด้วยเครื่ องมือการวิเคราะห์องค์กรทั้งภายในภายนอก
ร่ วมกับทาวส์เมตริ ก ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุที่ลูกค้ามีจานวนน้อย เนื่ องจากปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้าน
การบริ การของพนักงาน ซึ่ งมีความสามารถในการให้บริ การที่แตกต่างกัน และพนักงานอาจไม่ได้อยูป่ ระจาที่สาขา
ส่ ง ผลให้ช่ อ งบริ ก ารลดลง มี ผ ลให้ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารทางตรงกับ พนัก งานลดลงตอบสนองได้ไ ม่ เ ต็ม ที่ ในด้า น
พฤติกรรมการใช้สินเชื่อ ลูกค้ามีความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าต้องเป็ นเกษตรกรเท่านั้นจึงจะกูไ้ ด้ โดยความเป็ นจริ งหาก
ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรก็สามารถกูไ้ ด้เช่นกัน แนวทางในการแก้ปัญหา คือ การประชาสัมพันธ์
เชิงรุ ก ผ่านทางการตลาดแบบออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อค้นหาและเจาะกลุ่มคนรุ่ นใหม่ ผ่านแอปพลิเคชันไลน์และ
ประสานความร่ วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ
คาสาคัญ: การเพิ่มยอดลูกค้า, สิ นเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่ นใหม่, ส่ วนประสมทางการตลาด
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ABSTRACT
This study is problem-based research using mixed methodology aims to analyze difficulties and solutions
to increase Young smart farmer loan customer of Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives. The
quantitative sample is three hundred ninety people in operating area of Bank for Agriculture and Agricultural
Cooperatives (BAAC) Thamiram branch. Data collection is done using questionnaires. Quantitative data analysis is
descriptive statistics, frequency, percentages, averages, standard deviations, t-Test and One-way ANOVA.
The qualitative sample is seven Young smart farmer loan customers along with six Bank for Agriculture and
Agricultural Cooperatives (BAAC) Thamiram branch executives and officers. Data collection is done using semistructured in-depth interviews. Qualitative data analysis is done by coding and content analysis. The cause of
problem is identified using Fish bone diagram. The solution is investigated using SWOT Analysis and TOWS
Matrix tools. The result indicates that the service quality in marketing mix factor play an important role in loan
decision due to different service capability of each employee. The absent of branch personnel also affect service
counter performance greatly thus lower direct contact and communication performance. In term of loan inquiry,
customer misunderstand the condition that only farmer can get a loan. In fact, an agricultural-related occupation can
do so. The proposed solution is aggressive public relation strategy in both offline and online channel to identify and
penetrate new generation customers. The use of LINE application and government cooperation is also suggested.
Keywords: Increase Customer base, Young smart farmer loan, Marketing Mix : 7 P’s
1. บทนา
ปั จจุ บนั สังคมไทยได้เริ่ มก้าวเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุ ประชากรที่ ประกอบอาชี พเกษตรกรรมหรื อเกี่ ยวเนื่ อง
กับภาคการเกษตรมีอายุเฉลี่ยเพิ่มสู งขึ้น ส่ งผลให้การผลิตของภาคเกษตรลดลง อีกทั้งคนหนุ่ มสาวที่อยูใ่ นวัยแรงงาน
ไหลออกจากภาคการเกษตรไปสู่ ภาคอุตสาหกรรมหรื อบริ การ โดยในปี พ.ศ. 2563 ธ.ก.ส. มีลูกค้าสิ นเชื่ ออายุเฉลี่ย
ส่ วนใหญ่อยูใ่ นช่วงอายุ 53 – 90 ปี ทาให้ศกั ยภาพในการประกอบการเกษตรลดลง ส่ งผลให้เกิดปั ญหาหนี้ คา้ งชาระ
ธนาคารจึงได้จดั ทาโครงการสิ นเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่ นใหม่ เพื่อสนับสนุนให้ทายาทเกษตรกรหรื อบัณฑิตที่จบใหม่
หรื อเกษตรกรรุ่ นใหม่ที่มีความตั้งใจมุ่งมัน่ ที่จะสื บสานและต่อยอดอาชี พเกษตรกรรม ได้มีเงินทุนในการประกอบ
อาชี พ อีกทั้ง ผลการดาเนิ นของ ธ.ก.ส.สาขาท่ามิหรา มีผใู ้ ช้บริ การสิ นเชื่ อสานฝั นเกษตรกรรุ่ นใหม่ จานวน 13 ราย
เท่านั้น (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2563) ทาให้ผศู้ ึกษาสนใจที่จะศึกษาหาสาเหตุของปั ญหาและ
นาเสนอแนวทางการเพิ่มยอดลูกค้าสิ นเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่ นใหม่ ที่คาดว่าจะเป็ นประโยชน์กบั ธนาคาร
แนวคิดทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
1. ทฤษฎีลกั ษณะประชากร (ยุบล เบญจรงค์กิจ, 2534, น. 32) กล่าวว่า ลักษณะประชากรที่ประกอบด้วย อายุ
เพศ สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม ระดับการศึกษาและระดับรายได้ โดยลักษณะเหล่านี้ ที่แตกต่างกัน บุคคลก็จะมี
พฤติกรรมที่แตกต่างกัน ซึ่ งเป็ นตัวแปรที่สาคัญในการแบ่งส่ วนตลาด สามารถนาไปใช้ในการเพิ่มยอดลูกค้าสิ นเชื่ อ
สานฝันเกษตรกรรุ่ นใหม่
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2. ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ของคอตเลอร์ และเคลเลอร์ (Kotler and Keller, 2012) กล่าวว่า
ส่ วนประสมทางการตลาดประกอบด้วยปั จจัย 7 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ ซึ่ งเป็ นตัวแปรหรื อเครื่ องมือ
ทางการตลาดที่เหมาะสาหรับใช้ในธุรกิจด้านบริ การของธนาคาร
3. ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (อดุลย์ จาตุรงคกุล, ดลยา จาตุรงคกุล และพิมพ์เดือน จาตุรงคกุล, 2543)
เป็ นการค้นหาหรื อวิจยั ที่ เกี่ ยวกับพฤติกรรมการซื้ อและการใช้ของผูบ้ ริ โภค เพื่อให้ทราบถึงลักษณะความต้องการ
โดยใช้กระบวนการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อ คื อ การนาเครื่ องมื อต่าง ๆ หรื อหลักเกณฑ์เพื่อช่ วยในการตัดสิ นใจ ทาให้
โอกาสที่จะตัดสิ นใจผิดพลาดลดน้อยลงและตัดสิ นใจได้ถูกต้องดียิ่งขึ้น ในการตัดสิ นใจแต่ละครั้งอาจเกิดขึ้นภายใต้
สถานการณ์ที่แตกต่างกัน จึงมีกฎเกณฑ์หรื อเครื่ องมือเพื่อใช้ทาการประเมินทางเลือกที่ดีที่สุดในการตัดสิ นใจ ทาให้
พยายามหาสิ่ งที่จะช่วยให้ได้ผลตอบแทนสู งที่สุดจากการตัดสิ นใจ ซึ่ งผูศ้ ึกษานาไปใช้ในการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
ของกลุ่มคนรุ่ นใหม่เกี่ยวกับกระบวนการตัดสิ นใจ การกระทาและการตอบสนองต่อสิ่ งเร้าของผูบ้ ริ โภคในการรับรู ้
ข้อมูลและรับบริ การของธนาคาร
4. ทฤษฎีผงั ก้างปลา (Fish Bone Diagram) (อภิชาติ ชยานุภทั ร์ กุล, 2551) ได้เขียนแผนผังสาเหตุและผลเป็ น
แผนผังที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปั ญหากับสาเหตุท้ งั หมดที่เป็ นไปได้ที่อาจก่อให้เกิดปั ญหานั้น ประกอบด้วย
2 ส่ วนสาคัญ คือ ส่ วนโครงกระดูกที่เป็ นตัวปลา ซึ่ งได้รวบรวมปั จจัยอันเป็ นสาเหตุของปั ญหา ได้แก่ ปั จจัย สาเหตุ
หลัก สาเหตุย่อย และส่ วนหัวของปลา จะเป็ นข้อสรุ ปที่ กลายเป็ นตัวปั ญหา โดยจะนิ ยมเขียนหัวปลาไปทางขวามื อ
โดยผูศ้ ึกษาสามารถนาไปใช้หาสาเหตุและปั ญหาการเติบโตเงินให้สินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่ นใหม่ที่มีจานวนน้อย
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพือ่ หาสาเหตุและปัญหาการเติบโตเงินให้สินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่ นใหม่ที่มีจานวนน้อย
2. เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปั ญหาการเติบโตสิ นเชื่อและเพิ่มยอดลูกค้าสิ นเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่ นใหม่
3. การดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษา
1. ประชากรเชิงปริ มาณ คือ ประชากรทีมีอายุระหว่าง 20 - 45 ปี ในเขตการดาเนิ นงาน ธ.ก.ส.สาขาท่ามิหรา
อาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เนื่ องจากประชากรดังกล่าวเป็ นกลุ่มเป้ าหมายของสิ นเชื่ อสานฝั นเกษตรกรรุ่ นใหม่
ซึ่ งมีโอกาสใช้บริ การสิ นเชื่อกับธนาคาร จากข้อมูลประชากรจากสานักงานทะเบียนกรมการปกครอง 7 ตาบล ได้แก่
ท่ามิหรา, เขาเจียก, โคกชะงาย, ร่ มเมือง, นาท่อม, ท่าแค และนาโหนด มีประชากรจานวน 15,312 คน (สานักบริ หาร
การทะเบียนกรมการปกครอง, 2563)
2. ประชากรเชิ งคุณภาพ คือ ผูใ้ ช้บริ การสิ นเชื่ อเกษตรกรสานฝั นคนรุ่ นใหม่ ธ.ก.ส.สาขาท่ามิหรา จานวน
7 คน ผูบ้ ริ หารและพนักงานของ ธ.ก.ส.สาขาท่ามิหรา จานวน 6 คน (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร,
2563)
กลุ่มตัวอย่ าง
1. เชิ งปริ มาณ ทาการเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรที่มีอายุระหว่าง 20 – 45 ปี ในเขตการดาเนิ นงาน ธ.ก.ส.
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สาขาท่ามิ หรา จานวน 390 ราย ใช้วิธีการกาหนดขนาดตัวอย่างด้วยสู ตร ทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1973)
ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
2. เชิงคุณภาพ ทาการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 13 ราย คือ ผูเ้ คยใช้บริ การสิ นเชื่อสานฝันเกษตรกร
รุ่ นใหม่ ธ.ก.ส.สาขาท่ามิหรา จานวน 7 ราย และผูบ้ ริ หารพนักงาน ธ.ก.ส.สาขาท่ามิหรา จานวน 6 ราย กาหนดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยวิธีเจาะจง
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
1. เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจัยเชิ งปริ มาณ คื อ แบบสอบถาม ซึ่ งประกอบด้วย 4 ส่ วน ดังนี้ 1) ปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่ นใหม่ 2) ความพึงพอใจ
ต่อส่ วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่ นใหม่ 3) ข้อมูลพฤติกรรมการใช้
บริ การธุรกรรมด้านสิ นเชื่อทัว่ ไป 4) ข้อมูลด้านลักษณะประชากร
2. เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ใ นการวิจัย เชิ งคุ ณภาพ คื อ แบบสั ม ภาษณ์ แ บบกึ่ งโครงสร้ า ง เพื่อ ค้นหาความจริ งจาก
เหตุการณ์ สภาพแวดล้อมตามความเป็ นจริ ง เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่าง
ถ่องแท้ แบ่งคาถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ผูใ้ ช้บริ การสิ นเชื่ อสานฝั นเกษตรกรรุ่ นใหม่ โดยแบบสอบถามที่ ใช้ในสัมภาษณ์ ประกอบด้วย
4 ส่ วน คือ 1) ข้อมูลทางด้านลักษณะประชากร 2) กระบวนการตัดสิ นใจผูบ้ ริ โภคที่ใช้บริ การสิ นเชื่อสานฝันเกษตรกร
รุ่ นใหม่ 3) ข้อมูลเกี่ ยวกับส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่ อสานฝั นเกษตรกรรุ่ นใหม่
4) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
กลุ่มที่ 2 ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ธ.ก.ส.สาขาท่ามิหรา โดยแบบสอบถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ประกอบด้วย
4 ส่ วน คือ 1) ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม 2) สภาวการณ์ปัจจุบนั ที่ส่งผลกระทบต่อการจ่ายสิ นเชื่อ 3) ข้อมูล
เกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่ นใหม่ 4) ข้อเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ไขปั ญหาการเติบโตสิ นเชื่อและเพิ่มยอดลูกค้าสิ นเชื่อเกษตรกรสานฝันคนรุ่ นใหม่
3. เครื่ องมื อผังก้างปลา นาข้อมูลจากการศึ กษาทั้งเชิ งปริ มาณและเชิ งคุณภาพ นามาระบุ หาสาเหตุของ
ปัญหา เพื่อหาแนวทางการเพิ่มการเติบโตสิ นเชื่อและเพิ่มยอดลูกค้าสิ นเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่ นใหม่
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ข้อมูลเชิ งปริ มาณ ทาการเก็บข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามกลุ่มเป้ าหมายผ่านทางออนไลน์ โดยใช้
กูเกิลฟอร์ ม (Google Form) และทางออฟไลน์ ด้วยการแจกแบบสอบถามแก่ผใู ้ ช้บริ การธนาคารในวันทาการ และ
ลงพื้นที่หลังเวลาเลิกงานและวันเสาร์ -อาทิตย์ รวบรวมแบบสอบถามให้ครบ 390 ตัวอย่าง
2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ ทาการสัมภาษณ์ผใู้ ช้บริ การสิ น เชื่ อสานฝั นเกษตรกรรุ่ นใหม่ ทั้งทางโทรศัพท์และลง
พื้นที่ เก็บข้อมูลจริ งด้วยตนเอง สาหรั บผูบ้ ริ หารและพนักงานธนาคาร ได้ทาการสัมภาษณ์ และเก็บรวมรวมข้อมูล
ณ ธ.ก.ส.สาขาท่ามิหรา พร้อมจดบันทึกและอัดเสี ยง
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งปริ มาณ รวบรวมข้อมูลแบบสอบถามจากนั้นนามาแปรผล เลือกใช้สถิติอย่างง่าย
ได้แ ก่ ค่ าเฉลี่ ย การแจกแจงความถี่ ค่ าร้ อ ยละ ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่ าที แ ละการวิเคราะห์ ค วาม
แปรปรวนทางเดี ยว นามาวิเคราะห์ เกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนบุ คคล และพฤติ กรรมการใช้บริ การสิ นเชื่ อ และปั จจัยด้าน
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ส่ วนประสมทางการตลาด
2. การวิเคราะห์ เชิ งคุ ณ ภาพ นาข้อมูลที่ ได้จากการถอดความจากเครื่ องบัน ทึ กเสี ยงสั มภาษณ์ และการ
จดบันทึ ก นามาทบทวนวิเคราะห์ซ้ า ๆ เพื่อให้เข้าใจข้อมูล และพิจารณาได้ตรงประเด็น และจัดทากลุ่มของข้อมูล
นาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทั้งเชิ งปริ มาณและเชิ งคุณภาพ มาใช้เป็ นข้อมูลในการสร้ างผังก้างปลา ที่แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุหรื อองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ก่อให้เป็ นปั ญหา และนามาวิเคราะห์เพื่อเสนอแนวทางในการ
แก้ไขปั ญหาในการเพิ่มยอดลูกค้าสิ นเชื่อโครงการเกษตรสานฝันคนรุ่ นใหม่ ของ ธ.ก.ส.สาขาท่ามิหรา
4. ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาข้อมูลเชิงปริ มาณ จากแบบสอบถาม จานวน 390 ตัวอย่าง วิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติ ค่าร้อยละ
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง ร้ อยละ 71.50 มี อายุระหว่าง 31–35 ปี ร้ อยละ 34.40 มี สถานภาพโสด
ร้ อยละ 47.20 นับ ถื อ ศาสนาพุทธ ร้ อ ยละ 97.40 จบการศึ ก ษาระดับปริ ญ ญาตรี ร้ อ ยละ 69.20 อาชี พข้าราชการ
พนักงาน ลูกจ้างของรั ฐ/รั ฐวิส าหกิ จ ร้ อ ยละ 39.70 มี ร ายได้ 20,001 – 30,000 บาทต่ อ เดื อ น และข้อ มู ลเกี่ ย วกับ
พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกรรมด้านสิ นเชื่อทัว่ ไป วิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติ ค่าร้อยละ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีการ
ใช้บริ การธุรกรรมด้านสิ นเชื่อ ร้อยละ 59.70 โดยใช้บริ การสิ นเชื่อ ธ.ก.ส. ร้อยละ 77.68 ประเภทสิ นเชื่อเพื่อการเกษตร
ร้อยละ 52.36 วงเงินสิ นเชื่อมากกว่า 1 ล้านบาท ร้อยละ 27.90 โดยความถี่ที่ใช้ในการบริ การด้านสิ นเชื่อต่อปี จานวน
2 - 4 ครั้ง ร้ อยละ 53.22 ผูท้ ี่มีส่วนร่ วมตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่ อ ส่ วนใหญ่เป็ น สามี–ภรรยา ร้อยละ 23.30 มีงวด
กาหนดชาระแบบรายเดือน ร้อยละ 57.94 ซึ่ งไม่มีปัญหาการชาระหนี้ ร้อยละ 69.53 มีเงินออมต่อเดือน 1,001 - 5,000
บาท ร้อยละ 46.40 มีความสนใจและความประสงค์ใช้บริ การสิ นเชื่ อสานฝันเกษตรกรรุ่ นใหม่ ร้อยละ 59.50 เพื่อใช้
เป็ นเงินลงทุนในการประกอบอาชี พเกษตรหรื อเกี่ยวเนื่ องกับภาคเกษตร ร้อยละ 67.70 รับรู ้สินเชื่อสานฝันเกษตรกร
รุ่ นใหม่ จากพนักงาน ธ.ก.ส. สู งสุ ด ร้อยละ 51.30
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและความพึงพอใจของส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ส่ วนประสมทางการตลาด
ความพึงพอใจต่ อส่ วนประสมทาง
ทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจ
การตลาดที่มีผลต่ อการตัดสิ นใจ
ส่ วนประสมการตลาด
x
S.D.
แปลผล
x S.D.
แปลผล
1. ด้ านผลิตภัณฑ์ โดยรวม

4.04

0.820

ส่ งผลมาก

4.46 0.617

พึงพอใจมากที่สุด

2. ด้ านราคาโดยรวม

4.04

0.842

ส่ งผลมาก

4.33 0.720

พึงพอใจมากที่สุด

3. ด้ านช่ องทางการให้ บริการโดยรวม

4.22

0.807 ส่ งผลมากที่สุด

4.51 0.605

พึงพอใจมากที่สุด

4. ด้ านการส่ งเสริมการตลาดโดยรวม

4.08

0.914

4.34 0.736

พึงพอใจมากที่สุด

5. ด้ านพนักงานบริการโดยรวม

4.32

0.794 ส่ งผลมากที่สุด

4.59 0.564
4.37 0.662

พึงพอใจมากที่สุด

4.57 0.545
4.45 0.555

พึงพอใจมากที่สุด

6. ด้ านกระบวนการด้ านสิ นเชื่อโดยรวม 4.18

0.832

ส่ งผลมาก
ส่ งผลมาก

7. ด้ านลักษณะทางกายภาพโดยรวม

4.33

0.759 ส่ งผลมากที่สุด

รวม

4.17

0.732
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ตารางที่ 1 แสดงปั จจัยทางส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่ อ ด้วยการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความเห็นว่าปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดส่ งผลมากต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่ นใหม่ โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 4.17 เมื่อจาแนก
รายหัวข้อ พบว่า ด้านลักษณะกายภาพโดยรวม ส่ งผลมากที่ สุด มี ค่าเฉลี่ย 4.33 รองลงมา ด้านการพนักงานบริ การ
โดยรวม มีค่าเฉลี่ย 4.32 รองลงมา ด้านช่องทางการให้บริ การโดยรวม มีค่าเฉลี่ย 4.22 รองลงมา ด้านกระบวนการด้าน
สิ นเชื่ อโดยรวม ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.18 รองลงมา ด้านการส่ งเสริ มการตลาดโดยรวม มี ค่าเฉลี่ ย 4.08 รองลงมา ด้าน
ผลิตภัณฑ์โดยรวมและด้านราคาโดยรวม มี ค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ 4.04 และความพึงพอใจต่อส่ วนประสมทางการตลาด
ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่ นใหม่ ธ.ก.ส.สาขาท่ามิหรา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มี
ความพึงพอใจมากที่ สุดต่อส่ วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่ อสานฝั นเกษตรกรรุ่ นใหม่
โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 4.45 เมื่อจาแนกรายหัวข้อ พบว่า ด้านพนักงานบริ การโดยรวม มีความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
4.59 รองลงมา ด้านลักษณะทางกายภาพโดยรวม มี ค่าเฉลี่ย 4.57 รองลงมา ด้านช่ องทางการให้บริ การโดยรวม มี
ค่าเฉลี่ ย 4.51 รองลงมา ด้านผลิตภัณฑ์โดยรวม มี ค่าเฉลี่ ย 4.46 รองลงมา ด้านกระบวนการด้านสิ นเชื่ อ โดยรวม มี
ค่าเฉลี่ย 4.37 ด้านการส่ งเสริ มการตลาดโดยรวม มีค่าเฉลี่ย 4.34 รองลงมา ด้านราคาโดยรวม มีค่าเฉลี่ย 4.33 ตามลาดับ
ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ทางด้านลักษณะประชากร กับช่องทางการรับรู ้และเหตุผลไม่ประสงค์ใช้บริ การสิ นเชื่อ
ลักษณะ
ช่ องทางการรับรู้
เหตุผลไม่ ประสงค์ ใช้ บริการ
ประชากร
ประเภท
ร้ อยละ
สาเหตุ
ร้ อยละ
เพศ
พนักงาน ธ.ก.ส.
51.3 ไม่ได้ประกอบอาชีพเกษตรกรหรื อ
21.3
อายุ
เกี่ยวเนื่องกับภาคเกษตร
ระดับ
การศึกษา
รายได้
ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ทางด้านลักษณะประชากร โดยด้านเพศ อายุ ระดับการศึ กษา และรายได้
กับช่องทางการรั บรู ้ สินเชื่ อมากที่ สุด ผ่านช่ องทางพนักงาน ธ.ก.ส. ร้ อยละ 51.3 และเหตุผลไม่ประสงค์ใช้บริ การ
สิ นเชื่อมากที่สุดเนื่องจากไม่ได้ประกอบอาชีพเกษตรกรหรื อเกี่ยวเนื่องกับภาคเกษตร ร้อยละ 21.3
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ตารางที่ 3 ผลการเปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและความพึงใจที่มีผลกับการตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่อ
ส่ วนประสม ด้ านผลิตภัณฑ์
ด้ านราคา
ด้ านช่ องทาง
ด้ านส่ งเสริม
ด้ านการ
ด้ าน
ด้ านลักษณะ
ทางการตลาด
บริการ
การตลาด
พนักงาน
กระบวนการ
ทางกายภาพ
ที่มีผลต่ อ
สิ นเชื่อ
การตัดสิ นใจ ปัจจัยที่ ความ ปัจจัยที่ ความ ปัจจัยที่ ความ ปัจจัยที่ ความ ปัจจัยที่ ความ ปัจจัยที่ ความ ปัจจัยที่ ความ
ใช้ บริการ มีผลต่ อ พึง มีผลต่ อ พึง มีผลต่ อ พึง มีผลต่ อ พึง มีผลต่ อ พึง มีผลต่ อ พึง มีผลต่ อ พึง
สิ นเชื่อ
การ พอใจ การ พอใจ การ พอใจ การ พอใจ การ พอใจ การ พอใจ การ พอใจ
ลักษณะ ตัดสิ นใจ
ตัดสิ นใจ
ตัดสิ นใจ
ตัดสิ นใจ
ตัดสิ นใจ
ตัดสิ นใจ
ตัดสิ นใจ
ประชากร

เพศ
อายุ
สถานภาพ
ศาสนา
การศึกษา
อาชีพ
รายได้
เงินออม

0.129
0.000*
0.147
0.029
0.004*
0.000*
0.007*
0.185

0.180
0.042*
0.620
0.846
0.000*
0.000*
0.001*
0.065

0.875
0.003*
0.998
0.127
0.008*
0.000*
0.000*
0.599

0.873
0.049*
0.092
0.955
0.012*
0.000*
0.000*
0.106

0.700
0.000*
0.217
0.000*
0.013*
0.000*
0.000*
0.608

0.831
0.000*
0.085
0.188
0.000*
0.000*
0.000*
0.011*

0.991
0.002*
0.363
0.297
0.000*
0.000*
0.002*
0.401

0.549
0.009*
0.000*
0.011*
0.000*
0.001*
0.000*
0.000*

0.557 0.557
0.000* 0.000*
0.006* 0.539
0.423 0.000*
0.002* 0.015*
0.000* 0.001*
0.000* 0.000*
0.010* 0.005*

0.364 0.491
0.000* 0.001*
0.180 0.050*
0.496 0.226
0.000* 0.041*
0.000* 0.000*
0.000* 0.000*
0.087 0.070

0.618
0.000*
0.121
0.140
0.000*
0.000*
0.000*
0.307

0.330
0.001*
0.404
0.277
0.000*
0.000*
0.000*
0.185

*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 3 พบว่า อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลกับการตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่ นใหม่ ธ.ก.ส.สาขาท่ามิหรา แตกต่างกันทั้ง 7 ด้าน
สถานภาพและเงิ นออมจะมี ความเห็ นแตกต่างในด้านพนักงานบริ การ ศาสนามี ความเห็ นแตกต่างกันด้านช่องทาง
บริ การ สาหรั บความพึงพอใจปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้สินเชื่ อสานฝั นเกษตรกร
รุ่ นใหม่ ธ.ก.ส.สาขาท่ามิหรา พบว่า อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ มีความพึงพอใจเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดแตกต่างกันทั้ง 7 ด้าน สถานภาพมีความพึงพอใจแตกต่างกันในด้านการส่ งเสริ มการตลาดและด้าน
กระบวนการด้านสิ นเชื่อ ศาสนามีความพึงพอใจแตกต่างกันในด้านการส่ งเสริ มการตลาดและด้านการพนักงานบริ การ
เงินออมมี ความพึงพอใจแตกต่างกันในด้านช่องทางบริ การ ด้านการส่ งเสริ มการตลาดและด้านการพนักงานบริ การ
2. ผลการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์ผใู้ ช้บริ การสิ นเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่ นใหม่ จานวน 7
คน กลุ่มตัวอย่างมีความรู ้ในการประกอบอาชีพเกษตรมาจากครอบครัว อีกทั้งมีการศึกษาด้วยตนเองผ่านทางออนไลน์
และเคยได้รับการอบรมจากหน่วยงานของรัฐ มักจะนึ กถึง ธ.ก.ส. เป็ นลาดับแรกเมื่อประสงค์กู้ เนื่ องจากเป็ นธนาคาร
ของรัฐ มีความน่าเชื่อถือ ซึ่ งได้รับการแนะนาการกูจ้ ากคนในครอบครัวที่เคยกู้ และสื บหาข้อมูลเพิ่มเติมจากช่องทาง
อื่นด้วย เหตุผลที่ตดั สิ นใจกูส้ ิ นเชื่อนี้ เนื่ องจากผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมกับการประกอบอาชีพ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ถูกกว่าแหล่งเงินกูอ้ ื่น และพนักงานได้เสนอให้เข้าเป็ นลูกค้าแทนคนในครอบครัวที่เป็ นผูก้ เู้ ดิม ซึ่ งได้รับอัตราดอกเบี้ย
ที่ถูกกว่าการเข้าเป็ นลูกค้าปกติ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มีการกาหนดคุณสมบัติ อายุ ของผูก้ ู้
และวงเงินสู งสุ ดไม่เกิน 1 ล้านบาท จึ งทาให้เกิดข้อจากัดในการกู้ ซึ่ งบางรายมีความต้องการวงเงินสิ นเชื่อสู งกว่าที่
กาหนดไว้ ธนาคารควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายครอบคลุมความต้องของลูกค้าทุกกลุ่ม ด้านราคามีความ
พึงพอใจ หากสามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนี ยมก็จะส่ งผลดีต่อผูใ้ ช้บริ การมากยิ่งขึ้น ด้านช่องทางการ
วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔
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บริ การมีความพึงพอใจ ตั้งอยูใ่ กล้แหล่งชุมชน เข้าถึงได้ง่าย มีสถานที่จอดรถเพียงพอ และภายในสาขามีจุดบริ การ
เหมาะสม ด้านการพัฒนาช่องทางบริ การ ต้องการให้พฒั นาปรับปรุ งระบบแจ้งเตือนการชาระหนี้ ก่อนครบกาหนด
ผ่านทางข้อความ (SMS) หรื อทางไลน์ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ ได้รับข้อมูลโบรชัวร์ ที่
สาขาในวันที่ ขอกู้ และจากภายนอกที่ ต้ งั สาขา คือ การประชุมหัวหน้ากลุ่มลูกค้าและจากพนักงานที่ ออกพื้นที่ ด้าน
พนักงานบริ การ ต้องการให้ปรับปรุ งคุณภาพบริ การ เนื่ องจากพนักงานบางรายไม่อธิ บายรายละเอียดสิ นเชื่อ และไม่
สามารถตอบคาถามได้ โดยส่ วนใหญ่ ผูใ้ ช้บริ การจะคุ น้ ชิ นกับการพบพนักงานประจาเขต หากพนักงานไม่ ได้อยู่
ให้บริ การ ก็ไม่อยากที่จะติดต่อทาธุรกรรม ด้านลักษณะทางกายภาพ ต้องการให้มีหอ้ งน้ าสาหรับบริ การลูกค้าแยกเป็ น
สัดส่ วน
และจากการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารและพนักงาน ธ.ก.ส.สาขาท่ามิหรา จานวน 6 คน สรุ ปประเด็นที่มีความเห็น
ไปในทางเดียวกัน คือ การแข่งขันทั้งจากที่สถาบันการเงินและไม่ใช่สถาบันการเงินมีเพิ่มสู งขึ้น ทาให้เกิดการแย่งชิง
ลูกค้า ประกอบกับสังคมผูส้ ู งอายุ ธนาคารจึงมีโครงการสร้างทายาทเกษตรกร โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อจูงใจให้กลุ่มคน
รุ่ นใหม่ให้มาเป็ นลูกค้าธนาคาร และจากสภาวะเศรษฐกิ จและโรคไวรั สระบาด ส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคระมัดระวังและ
รอบคอบในการเรื่ องการใช้จ่าย จึงส่ งผลกระทบต่อการจ่ายสิ นเชื่อของธนาคาร ในส่ วนของปั จจัยด้านส่ วนประสม
ทางการตลาด พบจุ ดอ่อนของผลิ ตภัณฑ์ คื อ ลูกค้าส่ วนใหญ่ที่เป็ นคนรุ่ นใหม่ไม่ได้ประกอบอาชี พเกษตรกรหรื อ
เกี่ ยวข้องกับภาคเกษตร จึ งไม่สามารถขอสิ นเชื่ อนี้ ได้ ซึ่ งธนาคารควรเพิ่มความหลากหลายของผลิ ตภัณฑ์เพื่อให้
ตอบสนองความต้องของลูกค้ากลุ่มคนรุ่ นใหม่ และควรเปิ ดการอบรมสัมมนาหรื อร่ วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อให้
ความรู ้ดา้ นการการเกษตร พร้อมกับสนับสนุนสิ นเชื่อ ด้านราคา หากสามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนี ยม
ก็จะสามารถจูงใจให้กบั ผูใ้ ช้บริ การมากยิ่งขึ้น ด้านช่องทางการให้บริ การ หากสามารถเพิ่มอัตรากาลังพนักงาน จะทา
ให้ภายในสาขามี จุดบริ การเพิ่มขึ้ นเพียงพอต่อการรั บลูกค้าใหม่ และพัฒนาช่ องทางการบริ การผ่านทางออนไลน์
เพื่อให้ยื่นกูผ้ ่านช่องทางออนไลน์ได้ครบวงจร ด้านการส่ งเสริ มการตลาดการประชาสัมพันธ์ ภายในสาขาควรดูแล
โบรชัวร์ ป้ ายประชาสัมพันธ์ให้เป็ นปั จจุบนั และเพียงพอ ภายนอกสาขา ควรมีการติดตามผลการรับรู ้ของสมาชิกกลุ่ม
เพิ่มเติมผ่านหัวหน้ากลุ่มช่วยงาน ส่ วนพนักงานที่ออกพื้นที่ ควรมีการอบรมการใช้งานแท็บเล็ต เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือ
ช่วยงาน เนื่ องจากพนักงานยังไม่นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด ด้านการให้บริ การพนักงานควรมีการจัดอบรมเพื่อ
พัฒนาทักษะด้านผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี ตลอดจนทักษะการขายและบริ การ ด้านกระบวนการด้านสิ นเชื่อ และด้าน
ลักษณะทางกายภาพโดยรวมมีความเหมาะสม สาหรับข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ไขปั ญหาการเติบโตสิ นเชื่อ
และเพิ่มยอดลูกค้าสิ นเชื่ อเกษตรกรสานฝั นคนรุ่ นใหม่ ธนาคารควรมี การอบรมพัฒนาความรู ้ ดา้ นผลิ ตภัณฑ์และ
บริ การ รวมไปถึงหลักสูตรการขายแบบสมาร์ ตเซล (Smart Sale) และควรมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุ ก ทั้งทางออนไลน์
และออฟไลน์ บูรณาการร่ วมกับส่ วนงานราชการ อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่หรื อสถาบันการศึกษา
เพื่อให้ความรู ้ดา้ นการเกษตรแก่กลุ่มคนรุ่ นใหม่ เพื่อให้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และสามารถขอกูส้ ิ นเชื่อสานฝั น
เกษตรกรรุ่ นใหม่ได้
3. การวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหา ผูศ้ ึกษานาข้อมูลทั้งเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ จึงนาเอาข้อมูลข้างต้นมา
ใช้เป็ นข้อมูลในการสร้างผังก้างปลา ที่แสดงให้เห็นสาเหตุของปั ญหาผูใ้ ช้บริ การสิ นเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่ นใหม่ที่มี
จานวนน้อย ซึ่ งเกิดจากส่ วนประสมทางการตลาด 7 ด้าน คือ 1) ผลิตภัณฑ์ สาเหตุจากคู่แข่งจานวนมาก วงเงินกูแ้ ละ
ระยะเวลาชาระเงิ นกูไ้ ม่ตรงความต้องการ 2) ราคา มีสาเหตุจากค่าธรรมเนี ยมในการประเมินหลักประกันสู ง อัตรา
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ดอกเบี้ ยปรั บเมื่ อชาระหนี้ ล่าช้าสู ง 3) ช่ องทางการให้บริ การ มี สาเหตุจากช่ องทางการให้บริ การไม่เพียงพอ ยังไม่
หลากหลาย 4) การส่ งเสริ มการตลาด มีสาเหตุจากการประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อต่าง ๆ ไม่เพียงพอ การประชาสัมพันธ์
ภายนอกสถานที่ต้ งั ไม่เพียงพอ อาทิ การประชุมหัวหน้าส่ วนงานราชการ หัวหน้ากลุ่มลูกค้า 5) พนักงาน มีสาเหตุจาก
มาตรฐานการให้บริ การของพนักงาน และพนักงานไม่เพียงพอ 6) กระบวนการ มีสาเหตุจากวิธีการ ขั้นตอนเอกสารมี
ความยุ่งยาก ซับซ้อน และการตรวจประเมิ นหลักประกันล่าช้า 7) ลักษณะทางกายภาพ มีสาเหตุจากเครื่ องมือและ
อุปกรณ์ในการให้บริ การล่าช้าเมื่อมีผใู ้ ช้จานวนมาก และบริ การเสริ มด้านอื่น ๆ เช่น น้ าดื่ม สัญญาณไวไฟ (WIFI) ไม่
เพียงพอ ให้ดงั แสดงรู ปที่ 1

รู ปที่ 1 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุปัญหาสิ นเชื่อเกษตรกรสานฝันรุ่ นใหม่ที่มีจานวนน้อย
จากนั้นใช้เครื่ องมือการวิเคราะห์องค์กรทั้งภายในภายนอก (SWOT Analysis) และเครื่ องมือทาวส์เมตริ ก
(TOWS Matrix) เพื่อสร้ างทางเลือกสาหรับแก้ไขปั ญหาสิ นเชื่ อสานฝั นเกษตรกรรุ่ นใหม่ ธ.ก.ส.สาขาท่ามิหรา
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ทางเลือกในการแก้ไขปั ญหาสิ นเชื่อ
ปัจจัยภายใน

ปัจจัยภายนอก
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จุดแข็ง
S1. เป็ นธนาคารของรัฐ
S2. พนักงานส่ วนใหญ่เป็ นคนในพื้นที่ รู ้จกั ตัว
ลู ก ค้า เป็ นอย่ า งดี ท าให้ ต ัด สิ น ใจในการให้
สิ นเชื่อลูกค้าได้ง่าย
S3. มีความใกล้ชิด และมีสัมพันธ์อนั ดีต่อกลุ่ม
ลูกค้าเกษตรกรมาอย่างยาวนาน
S4. เป็ นผูน้ าในตลาดสิ นเชื่อเกษตรกรรายย่อย
ธ.ก.ส.
S5. มีทีมงานที่เข้มแข็ง
S6. มีเครื อข่ายการให้บริ การครอบคลุม อาทิ
สาขาหลัก สาขาย่อ ย หัว หน้า กลุ่ ม ช่ ว ยงาน
ช่ ว ยประชาสั ม พัน ธ์ และให้ ค วามรู ้ ลู ก ค้ า
เกี่ยวกับโครงการสิ นเชื่อต่าง ๆ
S7. อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนี ยมในการขอ
สิ นเชื่อต่ากว่าธนาคารอื่น

หน้า 1873

จุดอ่ อน
W1. กระบวนการด้านการทางานสิ นเชื่อยัง
ไม่ ส ามารถตอบสนองความต้อ งการในยุค
ปั จจุบนั ที่ตอ้ งการความรวดเร็ ว
W2. ระบบเทคโนโลยีไม่ ค รอบคลุมการ
บริ ก ารทั้ง กระบวนการสิ น เชื่ อ ขาดความ
เสถียร เครื อข่ายสัญญาณขัดข้องบ่อย
W3.
ผลิ ต ภัณ ฑ์ และบริ การขาดสื่ อ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุ ก
W4. ช่องทางการให้บริ การยังไม่สอดคล้อง
กับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ โภคใน
ยุคปั จจุบนั ที่ตอ้ งการความสะดวกรวดเร็ ว
W5. พนักงานขาดความเข้าใจวิธีปฏิบตั ิ เกิด
จากศักยภาพในการทางานที่แตกต่างกัน ด้วย
ช่วงอายุวยั ที่ต่างกันทาให้ลูกค้าไม่ได้ขอ้ มูลที่
ถูกต้องชัดเจน
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โอกาส
O1. ทิ ศ ทางนโยบายภาครั ฐ มุ่ ง พัฒ นาภาค
การเกษตร นวัต กรรมทางการเกษตร การ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกร
O2 . มี ก า ร พั ฒ น า ใ น ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศมากขึ้ นโดยเฉพาะ โซเชี ยลมี เดี ย
สามารถรองรับการทางานของสิ นเชื่อ
O3. ฐานลูกค้าหรื อเครื อข่ายลูกค้าที่ มีอยู่เดิ ม
เชื่อมโยงลูกค้าใหม่เกิดการขยายฐานลูกค้า
O4. ยุ ท ธศาสตร์ จ ัง หวัด พัท ลุ ง เป็ นจัง หวัด
ท่ องเที่ ยวเมื องรอง การท่ องเที่ ย วเชิ งนิ เวศน์
และเมืองเกษตรอินทรี ย ์
O5. สถานการณ์ แ พร่ ระบาดของไวรั ส
โคโรนา แรงงานย้ายกลับถิ่นฐาน บ้านเกิด
อุปสรรค
T1. มีคู่แข่งในตลาดเพิ่มมากขึ้นเกิดจากการที่
ธนาคารรั ฐ และเอกชนอื่ น ๆ สนใจตลาด
สิ นเชื่อเกษตรมากยิง่ ขึ้น
T2. แรงงานภาคการเกษตรของไทยกาลังเข้าสู่
ช่วงสังคมผูส้ ู งอายุ
T3. ห้วงเวลาเป็ นอุปสรรคต่อการจัดกิจกรรม/
ประชุม (เช้าต้องเข้าสวนกรี ดยาง,บ่ายต้องไป
ลูกหลาน)

SO (กลยุทธ์ เชิงรุก)
WO (กลยุทธ์ เชิงแก้ ไข)
SO1 สนับ สนุ น สิ น เชื่ อ เกษตรกรสานฝั น รุ่ น WO1 ปรั บปรุ งเทคโนโลยีระบบการทางาน
ใหม่แก่ลูกค้าใหม่ที่เป็ นทายาทลูกค้าผูส้ ู งอายุ และกระบวนการท างานภายใน เพื่ อ เพิ่ ม
แ ล ะ แ ร ง ง า น ที่ ต ก ง า น ย้ า ย ถิ่ น ฐ า น ประสิ ทธิ ภาพในการให้บริ การ
กลับภูมิลาเนา
(W1,W2,O2,O3)
(S1,S2,S3,S4,S5,S7,O1,O3,O4,O5)
WO2 พั ฒ นาศั ก ยภาพพนั ก งานในการ
SO2 ประชาสัมพันธ์โครงการ ผ่านเทคโนโลยี แสวงหาลูก ค้าและคุ ณ ภาพการบริ การ เพิ่ ม
โดยเฉพาะโซเซี ย ลมี เ ดี ย แอปพลิ เ คชัน ไลน์ การเข้า ถึ ง แหล่ ง เงิ น ทุ น แก่ ลู ก ค้า ในชนบท
ของกลุ่มผูน้ า/เครื อข่าย ให้มีส่วนร่ วมในการ (W1,O3,O1)
ดูแลคุณภาพสิ นเชื่อ
ขยายฐานลูกค้า (S4,S5,S6,S7,O1,O2,O3,O4)

ST (กลยุทธ์ เชิงป้ องกัน)
ST1 ใช้เครื อข่ายและหัวหน้ากลุ่มที่เป็ นฐาน
ลูกค้าเดิมถ่ายทอดความผูกพัน ข้อดีของ
ธ.ก.ส. สู่ ทายาทเกษตรกรหรื อคนรุ่ นใหม่
(S3,S4,S6,T2,T3)
ST2 สนับสนุนและส่ งเสริ มความรู ้ดา้ น
การเกษตร สนับสนุนสิ นเชื่อ ครอบคลุมธุรกิจ
ทั้งในภาคและนอกภาคการเกษตร (S1,S2,T1)

WT (กลยุทธ์ เชิงรับ)
WT1 ปรั บรู ปแบบกระบวนการ รองรั บการ
เปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน
(W1,W2,W5,T1)
WT2 กิ จ กรรมบริ ห ารรั ก ษาความสั ม พัน ธ์
ลูกค้า CRM สร้างการรับรู ้ประสบการณ์ที่ดี
แก่ลกู ค้า (W3,W4,T3)

ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะห์ทางเลือกในการแก้ไขปั ญหาสิ นเชื่ อสานฝันเกษตรกรรุ่ นใหม่ ธ.ก.ส.สาขา
ท่ามิหรา ซึ่ งผูศ้ ึกษาได้มุ่งเน้นและนาเอาทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดและทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค เนื่ องจาก
มี ความสาคัญกับธุ รกิ จในอุตสาหกรรมเกษตร ดังจะเห็ นได้จากงานวิจยั เรื่ องพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าเกษตรของ
ผูใ้ ช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์และลักษณะเฉพาะของเครื อข่ายสังคมออนไลน์ กลุ่มผูซ้ ้ื อสิ นค้าพืชสมุนไพร
แปรรู ป ให้ความสาคัญกับส่ วนประสมทางการตลาด คือ ด้านราคาสิ นค้าเกษตรต้องมี คุณภาพเหมาะสมกับราคา
ด้านกระบวนการมี การจดทะเบี ยนใบรั บรองสิ นค้าหรื อช่องทางการชาระเงิ นที่ ปลอดภัย และด้านกายภาพมี การ
อัพเดทข่าวสาร โดยพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่จะซื้ อสิ นค้าพืชสมุนไพรแปรรู ปผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)
ส่ วนกลุ่มผูซ้ ้ื อสิ นค้าผ้าพันคอพื้นบ้าน ให้ความสาคัญกับส่ วนประสมทางการตลาด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ตอ้ งมีความ
หลากหลาย ด้านกายภาพมี การอัพเดตข่าวสาร และด้านราคามี การเปรี ยบเที ยบกับสิ นค้าเกษตร โดยพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่จะซื้ อสิ นค้าผ้าพันคอพื้นบ้านผ่านช่ องทางอินสตาแกรม (Instagram) (ปุณยวีร์ อิ่ มแก้ว และ
สรวัฒน์ วิศาลาภรณ์, 2561) ซึ่ งในอุตสาหกรรมเกษตรที่อยูบ่ นสังคมออนไลน์เดียวกัน แต่มีชนิ ดของผลิตภัณฑ์ที่
ต่างกัน ย่อมให้ความสาคัญต่อส่ วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน ดังนั้น ธ.ก.ส. ในฐานะผูใ้ ห้บริ การด้านเงินทุน
แก่อุตสาหกรรมเกษตร ก็ควรมีการกาหนดส่ วนประสมทางการตลาดที่เหมาะสมและเพื่อตอบสนองกับพฤติกรรม
ของผูบ้ ริ โภคในอุตสาหกรรมเกษตร จากการวิเคราะห์ดงั กล่าวข้างต้น ได้แนวทางในการแก้ไขปั ญหาสิ นเชื่อสานฝัน
เกษตรกรรุ่ นใหม่ ธ.ก.ส.สาขาท่ามิหรา 4 ทางเลือก คือ 1) กลยุทธ์เชิงรุ ก มุ่งเน้นสนับสนุ นสิ นเชื่อเกษตรกรสานฝัน
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รุ่ นใหม่แก่ กลุ่มคนรุ่ นใหม่ที่เป็ นทายาทลูกค้าผูส้ ู งอายุ และแรงงานที่ ตกงานย้ายถิ่ นฐานกลับภูมิลาเนา ด้วยการ
ประชาสัมพันธ์โครงการสิ นเชื่ อผ่านเทคโนโลยีโซเซี ยลมีเดี ย ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ของกลุ่มผูน้ า/เครื อข่าย ให้มี
ส่ วนร่ วมในการดูแลคุณภาพสิ นเชื่ อบูรณาการความร่ วมมือและขยายฐานลูกค้า 2) กลยุทธ์เชิ งรับ โดยใช้เครื อข่าย
และหัวหน้ากลุ่มที่ เป็ นฐานลูกค้าเดิ มถ่ายทอดความผูกพันเสนอข้อดี ของ ธ.ก.ส.สู่ คนรุ่ นใหม่ และส่ งเสริ มความรู ้
ด้านการเกษตรตลอดจนสนับสนุ นสิ นเชื่ อที่ ครอบคลุมทั้งในภาคและนอกภาคการเกษตร 3) กลยุทธ์เชิ ง ป้ องกัน
ด้วยการปรับปรุ งเทคโนโลยีกระบวนการทางานภายใน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการให้บริ การ และพัฒนาพนักงาน
ในการหาลูกค้าและคุณภาพการบริ การ เพิ่มแหล่งเงินทุนแก่ลูกค้าในชนบท 4) กลยุทธ์เชิงรับ ปรับกระบวนการ เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน และกิจกรรมบริ หารรักษาความสัมพันธ์ลกู ค้า
5. การอภิปรายผล
ผลการศึ กษา พบว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมี ผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การสิ นเชื่ อสานฝั น
เกษตรกรรุ่ นใหม่ ทั้ง 7 ด้าน ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของคอตเลอร์ และเคลเลอร์ (Kotler and Keller, 2012) ที่กล่าวว่า
ส่ วนประสมทางการตลาดประกอบด้วยปั จจัย 7 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้าน
การส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพและด้านกระบวนการ ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือทางการตลาดที่
เหมาะสมในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดธุ รกิ จบริ การธนาคาร ประกอบด้วยปั จจัย 7 ด้าน ในด้านผลิ ตภัณฑ์ ต้อง
นาเสนอขายเพื่อให้เกิ ดความสนใจ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทนั ต่อยุคสมัย และปรั บปรุ งให้ดียิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นไป ด้านราคา คือ ความคุม้ ค่าต่อจานวนเงินที่ผบู ้ ริ โภคต้องจ่ายเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์หรื อ
บริ การนั้น ด้านช่ องทางการให้บริ การ ต้องจัดให้เหมาะสมต่อผูบ้ ริ โภคมากที่ สุด ด้านส่ งเสริ มการตลาด ที่ ตอ้ งใช้
เครื่ อ งมื อ เพื่ อให้เกิ ดความต้อ งการและแรงจู งใจต่ อ กลุ่ มเป้ าหมาย ด้านบุ คคล โดยเฉพาะกลุ่ ม ที่ มี ปฏิ สั มพันธ์ กับ
ผูบ้ ริ โภค ต้องสร้ างความพึงพอใจและประทับใจ ด้านกระบวนการ ขั้นตอนในการปฏิ บตั ิ งานอยู่ในระเบี ยบวิธีที่
ถูกต้องมีหลายขั้นตอนอาจเกิดความล่าช้า ด้านลักษณะทางกายภาพ สิ่ งที่ ลูกค้าสามารถจับต้องได้ในขณะใช้บริ การ
เนื่ องจากมีผใู ้ ช้บริ การจานวนมากจึงต้องเพิ่มการอานวยความสะดวก เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการรับบริ การ
โดยกลุ่มตัวอย่างมี ความเห็ นว่า ปั จจัยที่ ส่งผลระดับมาก คือ ด้านช่ องทางการให้บริ การ พนักงานบริ การและด้าน
ลักษณะทางกายภาพ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ด้านกระบวนการด้านสิ นเชื่อ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจมาก ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั เรื่ อง แนวทางการเพิ่มยอดสิ นเชื่ อ
นวัตกรรมการเกษตร กรณี ศึกษา ธ.ก.ส.จังหวัดพระนครศรี อยุธยา พบว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พล
ต่อการใช้สินเชื่อนวัตกรรมการเกษตร คือ ด้านบุคลากรมากที่สุด ทั้งนี้ สถานภาพที่แตกต่างกันมีผลตัดสิ นใจต่างกันใน
ด้านการให้บริ การ ศาสนาของกลุ่มตัวอย่างที่ แตกต่างกันมี ผลตัดสิ นใจต่างกันในด้านช่องทางการให้บริ การ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกันมีผลตัดสิ นใจต่างกันในทุกด้าน เงินออมต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลตัดสิ นใจ
ต่างกันในด้านการให้บริ การพนักงาน (รงค์ ประสานศักดิ์, 2562) โดยความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่างด้านลักษณะ
ประชากรกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ที่มี อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และเงินออมต่อเดือน
ต่างกัน ตอบสนองด้วยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับทฤษฎีลกั ษณะประชากร (ยุบล เบญจรงค์กิจ, 2534:
32) ที่กล่าวว่า ลักษณะประชากรด้าน อายุ สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม ระดับการศึกษาและระดับรายได้ที่แตกต่าง
กัน บุคคลก็จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน
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ด้านความพึงพอใจต่อส่ วนประสมทางการตลาด ในการใช้บริ การสิ นเชื่อสานฝั นเกษตรกรรุ่ นใหม่ ธ.ก.ส.
สาขาท่ามิหราในทุกด้าน โดยรวมมีความพึงพอใจมากที่สุด พบว่า อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ที่แตกต่าง
กัน มี ความพึงพอใจต่างกันในทุ กด้าน ส่ วนสถานภาพที่ แตกต่ างกัน มี ความพึ งพอใจต่างกันในด้านการส่ งเสริ ม
การตลาดและกระบวนการด้านสิ นเชื่อ ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรต่อความพึงพอใจด้านส่ วนประสมทาง
การตลาด กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญในการใช้บริ การสิ นเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่ นใหม่ ธ.ก.ส.สาขาท่ามิหรา คือ ด้าน
พนัก งานบริ ก าร มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ที่ 4.59 อยู่ใ นระดับ พึ งพอใจมากที่ สุ ด สอดคล้อ งกับ ขั้นตอนระหว่างการประเมิ น
ทางเลือกและการตัดสิ นใจซื้ อ (อดุลย์ จาตุรงคกุล และคณะ, 2543) ที่ กล่าวว่า ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคส่ งผลต่อ
ความคาดหวังของผูบ้ ริ โภคเสมอ เมื่ อผูบ้ ริ โภคพิจารณาจากประสบการณ์ ที่ตดั สิ นใจในอดี ตเปรี ยบเที ยบกับความ
คาดหวังที่ได้รับ เพื่อสร้างความมัน่ ใจเมื่อถึงการประเมินค่าภายหลังการซื้ อ พยายามสร้างความมัน่ ใจว่าตัดสิ นใจได้
ถูกต้อง
ส่ วนสาเหตุ ส่ วนใหญ่ ดา้ นเพศ อายุ รายได้ ที่ ไม่ ป ระสงค์ใช้โ ครงการสิ นเชื่ อ สานฝั นเกษตรกรรุ่ นใหม่
เนื่ องจากไม่ได้ประกอบอาชี พเกษตรกรหรื อที่เกี่ยวเนื่ องกับภาคการเกษตร ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั เรื่ อง แนวทาง
สนับสนุ นการเข้าร่ วมโครงการสร้างทายาททดแทนลูกค้าผูก้ สู้ ู งอายุ กรณี ศึกษา ธ.ก.ส. พบว่ามีกรณี ทายาทที่สมัครใจ
เข้าร่ วมโครงการดังกล่าว แต่ยงั ไม่ได้เข้าร่ วมโครงการ มี สาเหตุมาจากการขาดคุณสมบัติการเป็ นลูกค้า เช่น ไม่ได้
ประกอบอาชีพเกษตรกร (พระนาง สุ รชิต, 2563)
6. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
ผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถสรุ ปตามวัตถุประสงค์การศึกษา ดังนี้
1. สาเหตุของปั ญหาสิ นเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่ นใหม่ ของ ธ.ก.ส.สาขาท่ามิหรา ที่มีจานวนน้อย เกิดจากปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน คื อ 1) ด้านผลิ ตภัณฑ์ ซึ่ งปั จจุ บนั ธนาคารมี คู่แข่งจานวนมาก ควรมี การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ทั้งในด้านการกาหนดวงเงินกู้ ระยะเวลาการชาระหนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มคน
รุ่ นใหม่ และข้อจากัดที่ ส่วนใหญ่เข้าใจว่าการใช้บริ การสิ นเชื่ อกับ ธ.ก.ส. จะต้องเป็ นเกษตรกรเท่ านั้น แท้จริ งหาก
ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร ก็สามารถขอสิ นเชื่อโครงการสิ นเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่ นใหม่ได้เช่นกัน 2)
ด้านราคา จากการคิดอัตราค่าธรรมเนี ยมในการประเมินหลักประกันและอัตราดอกเบี้ยปรับเมื่อชาระหนี้ ล่าช้าที่สูง 3)
ด้านช่องทางการให้บริ การ ณ ที่ต้ งั สาขามีจากัด ไม่สามารถให้บริ การลูกค้าได้เต็มศักยภาพตามอัตรากาลังของพนักงาน
และการพัฒนาช่องทางการให้บริ การยังไม่ครอบคลุม 3) ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด คือ เรื่ องการประชาสัมพันธ์
สิ นเชื่อสานฝันเกษตรรุ่ นใหม่ ทั้ง ณ ที่ต้ งั สาขาและภายนอกสาขา ขาดการติดตามและการนาสื่ อดิจิทลั เข้ามาประยุกต์ใช้
4) ด้านพนักงานบริ การ คือ พนักงานไม่เพียงพอ และมาตรฐานการให้บริ การที่มีความแตกต่างกัน 5) ด้านกระบวนการ
ด้านสิ นเชื่ อ คือ วิธีการขั้นตอนการจัดทาเอกสารยุ่งยากซับซ้อน และการตรวจประเมิ นหลักประกันมี ความล่าช้ากว่า
ความต้องการของลูกค้า 7) ด้านลักษณะทางกายภาพ คือ ระบบงานตลอดจนเครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการบริ การ มัก
มีปัญหาเมื่ อมีผเู ้ ข้าใช้งานจานวนมากส่ งผลให้การบริ การล่าช้า และการอานวยความสะดวกด้านอื่น ๆ เช่น เครื่ องดื่ ม
หรื อสัญญาณไวไฟ (WIFI) เมื่อมีผใู ้ ช้งานจานวนมากก็ไม่เพียงต่อความต้องการ
2. แนวทางในการเพิ่มยอดลูกค้าสิ นเชื่ อสานฝั นเกษตรกรรุ่ นใหม่ ของ ธ.ก.ส.สาขาท่ามิ หรา ซึ่ งผูศ้ ึกษาได้
เลือกใช้กลยุทธ์เชิ งรุ กและกลยุทธ์เชิ งป้ องกัน เนื่ องจากสามารถปฏิบตั ิได้ทนั ที มีค่าใช้จ่ายต่า ด้วยเป้ าหมาย คือ การ
เพิม่ ยอดผูใ้ ช้บริ การสิ นเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่ นใหม่ โดยการใช้เครื อข่ายและหัวหน้ากลุ่มที่เป็ นฐานลูกค้าเดิมถ่ายทอด
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ความผูก พัน และข้อ ดี ข อง ธ.ก.ส. สู่ ท ายาทเกษตรกรหรื อ คนรุ่ น ใหม่ พร้ อ มประชาสั ม พัน ธ์ ผ่า นทางออนไลน์
ในโซเชี ยลมี เดี ยหรื อแอปพลิเคชันไลน์ เพื่อตอบสนองกับพฤติกรรมของคนรุ่ นใหม่ อานวยความสะดวกและเพิ่ม
โอกาสการเข้าถึงข่าวสารธนาคาร อีกทั้งยังลดต้นทุนในการดาเนิ นงาน ควบคู่กบั การประชาสัมพันธ์แบบออฟไลน์
โดยร่ วมมือกับหน่ วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ด้วยการสนับสนุ นและส่ งเสริ มความรู ้ดา้ นการเกษตร สนับสนุ น
สิ นเชื่อครอบคลุมธุ รกิจทั้งในภาคและนอกภาคการเกษตร ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้ความรู ้และแนะนา
โครงการ พร้อมเก็บรวบรวมข้อมูลเกษตรกรหรื อผูป้ ระกอบการภาคการเกษตรหรื อเกี่ยวเนื่ องกับภาคการเกษตร เพื่อ
ติดตามกลุ่มเป้ าหมายให้เข้าร่ วมโครงการ สามารถขยายฐานลูกค้าและเพิ่มยอดสิ นเชื่อของธนาคาร
ข้ อเสนอแนะ
1. ธนาคารควรให้ความสาคัญด้านประชาสัมพันธ์เชิ งรุ กผ่านสื่ อทั้งออนไลน์และออฟไลน์อย่างต่อเนื่ อง
รวมถึงการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มกิจกรรมการตลาด อาทิ สนับสนุนและส่ งเสริ มความรู ้ดา้ นการเกษตร เพื่อสร้างการรับรู้
ผลิตภัณฑ์และบริ การของธนาคาร ให้ได้ทราบถึงข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสิ นใจใช้บริ การ
2. การบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ ด้านอัตรากาลังพนักงาน ควรจัดสรรพนักงานให้เพียงพอต่อการบริ การ
รวมไปถึงการจัดอบรมพัฒนาขีดความสามารถพนักงานผูใ้ ห้บริ การทั้งด้านผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี ตลอดจนทักษะ
การขายและบริ การ เพื่อให้สามารถให้บริ การให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน
ข้ อเสนอแนะสาหรับการศึกษาในครั้งต่ อไป
ในการศึกษาครั้ งต่อไป ควรกาหนดกลุ่มตัวอย่างมากขึ้น โดยสัมภาษณ์ผทู ้ ี่ไม่เคยใช้บริ การสิ นเชื่ อสานฝั น
ของธนาคารเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ครบถ้วนและครอบคลุมปั ญหาและสาเหตุ รวมไปถึงควรมีการเปรี ยบเทียบทัศนคติของ
ผูก้ ทู้ ี่ตดั สิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อธนาคารคู่แข่งเพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่าง อันจะนาไปสู่ การวิจยั ที่สมบูรณ์
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