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--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและรู ปแบบการใช้สินเชื่อ ปั จจัยที่ทาให้ตดั สิ นใจเลือกใช้
บริ การสิ นเชื่ อ และส่ วนประสมทางการตลาดบริ การเลื อ กใช้บ ริ การสิ นเชื่ อของลูกค้ารายใหญ่ เพื่อนามาใช้
ปรั บเปลี่ยนวิธีการเพิ่มยอดสิ นเชื่ อลูกค้ารายใหญ่ หรื อเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง โดยนาทฤษฎี
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ความต้องการของผูบ้ ริ โภค ส่ วนประสมทางการตลาด 7P’s โดยการศึกษานี้
ใช้การศึกษาวิจยั แบบผสมผสาน (Mixed methods) การวิจยั เชิงปริ มาณใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ลู ก ค้า รายใหญ่ เ ดิ ม ที่ มี ว งเงิ น กู้ ต้ ัง แต่ 6 ล้า นบาท ขึ้ นไป ในพื้ น ที่ ก ารด าเนิ น งาน ธ.ก.ส. ฝ่ ายกิ จ การสาขา
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบน (ฝอบ.) และการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ โดยการสัมภาษณ์ผูบ้ ริ หารและพนักงานธุ รกิ จ
สิ น เชื่ อ ที่ มี ห น้า ที่ แ สวงหาและวิ เ คราะห์ สิ น เชื่ อ ลู ก ค้า รายใหญ่ ใน ฝอบ. เพื่ อ หาแนวความคิ ด ต่ อ การให้บ ริ ก าร
ผลิตภัณฑ์ ปั ญหาอุปสรรคที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของการใช้บริ การของลูกค้ารายใหญ่ และแนวทางหรื อกลยุทธ์ที่จะ
ใช้เป็ นแนวทางในการเพิ่มยอดสิ นเชื่อลูกค้ารายใหญ่ ผลการศึกษา พบว่าส่ วนประสมทางการตลาดที่กลุ่มตัวอย่างให้
ความสนใจและตอบสนองอย่างมาก ได้แก่ ปั จจัยด้านการจัดจาหน่ายงานบริ การ ปั จจัยด้านพนักงานบริ การ ปั จจัยด้าน
ผลิ ตภัณฑ์ และสาเหตุ ที่ลูกค้ารายใหญ่ ไม่ เลื อกใช้บริ การสิ นเชื่ อลูกค้ารายใหญ่ คื อ กระบวนการทางาน และการ
ส่ งเสริ มการตลาดที่ยงั ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งแนวทางแก้ปัญหา ควรมีการ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินเชื่อลูกค้าราย
ใหญ่ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้พนักงานประชาสัมพันธ์ผลิ ตภัณฑ์สินเชื่ อแก่ลูกค้าเดิ มและรายใหม่รับทราบ
ผลิตภัณฑ์และการบริ การของธนาคารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
คาสาคัญ: สิ นเชื่อลูกค้ารายใหญ่, พฤติกรรมและรู ปแบบการใช้สินเชื่อ, ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ, ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนบน
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ABSTRACT
This research aims to study Loan Utilization Behaviors and Styles and Factors Influencing
Decision Making to Use Loan Service and Service Marketing Mix on Decision Making to Use Loan
Service of Large-Level Business Customers behaviors, in order to be applied to adjust the approach
to increase the number of large-level business customer or to approach demands of customers
correctly by using related theories, for example, consumer behaviors, consumer demands, and service
marketing mix 7P’s. The methodology of this research is mixed method. For quantitative research,
data were collected from the sample group consisted of the existing large-level business customers
with loan credit of 6 million baht and over in the area of Upper Northeast Branch department of the
Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC) by using questionnaires. For qualitative
research, it was conducted by interviewing with executives and employees of Loan Business
Department with the duty to seek for and analyze on loans of large-level business customers in Upper
Northeast Branch Department. In order to find the ideas on services, products, problems, and
obstacles influencing decision making to use service of large-level business customers and find the
guidelines or strategies for using as the approach to increase number of large-level business
customer. The results revealed that marketing mix that was highly interested and responded by the
sample group included Place, People, and Product. Causes hindering large-level business customers
from using loan service were inefficient Process and Promotion. The guideline for solving problems
was that there should public relation on loan products for large-level business customers inside and
outside the bank in order to enable employees to publicize loan products and services to existing and
new customers efficiently.
Keywords: Large-Level Business Customer, Loan Utilization Behaviors and Styles, Service Marketing
Mix, Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC), Upper Northeast
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1. บทนา
จากแนวโน้มธุ รกิจธนาคารปี 2563 เติบโตในอัตราที่ลดลง จากปั จจัยความท้าทายและความไม่แน่นอนของ
เศรษฐกิจที่ตอ้ งเผชิญ และ การเกิดโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่ตน้ ปี 2563 จนถึงปั จจุบนั ส่ งผล
ให้เกิดการชะลอตัวของสภาวะทางเศรษฐกิจ กระทบต่อการตัดสิ นใจลงทุนของนักลงทุนและการจับจ่ายใช้สอยของ
ผูบ้ ริ โภค ซึ่ งมีผลโดยตรงต่อความต้องการสิ นเชื่อ ส่ งผลกระทบให้ภาพรวมการปล่อยสิ นเชื่อของธนาคารในปี 2563
ชะลอตัวลง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ฝ่ ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบน (ฝอบ.)
มีสาขาอาเภอ และ สานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดในท้องที่ให้บริ การ ให้บริ การทางการเงินครอบคลุมพื้นที่ท้ งั 12 จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ตอนบน ได้แก่ จังหวัดอุ ดรธานี ขอนแก่ น ร้ อยเอ็ด มหาสารคาม สกลนคร หนองคาย
นครพนม เลย กาฬสิ นธุ์ มุกดาหาร หนองบัวลาภู และบึงกาฬ เป็ นการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าเกษตรกรรายคน ลูกค้าบุคคล
และผูป้ ระกอบการ ที่มีวงเงินกูท้ ี่ขอสิ นเชื่อของธนาคาร อานาจอนุ มตั ิสินเชื่อเกินอานาจอนุ มตั ิของผูจ้ ดั การสาขา คือ
มีวงเงิ นกูต้ ้ งั แต่ 3 ล้านบาท ขึ้นไป รวมถึงลูกค้าสถาบันเกษตรกร สถาบันนอกภาคการเกษตร โดยในการวิเคราะห์
สิ น เชื่ อ ลู ก ค้ารายใหญ่ ธ.ก.ส. ได้มี ก ารมอบหมายและมอบอ านาจในการวิ เคราะห์ ว งเงิ น สิ นเชื่ อ ลูก ค้า รายใหญ่
ตามระเบียบวิธีปฏิบตั ิของธนาคาร ดังนี้
1) ลูกค้ารายใหญ่ที่มีวงเงินกู้ 3 – 6 ล้านบาท พนักงานพัฒนาธุ รกิจประจาสาขาทาหน้าที่นาเสนอสิ นเชื่อ และ
วิเคราะห์สินเชื่อ
2) ลูกค้ารายใหญ่ ที่มีวงเงิ นกู้ ตั้งแต่ 6 ล้านบาท ขึ้ นไป พนักงานธุ รกิ จสิ นเชื่ อประจาฝ่ ายกิ จการสาขา
ทาหน้าที่แสวงหาลูกค้า นาเสนอสิ นเชื่อ และวิเคราะห์สินเชื่อ
ปั จจุ บนั ธ.ก.ส. ฝ่ ายกิ จการสาขาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบน มี คู่แข่งทางตรงที่ เป็ นธนาคารพาณิ ชย์
และธนาคารเฉพาะกิจของรัฐบาล ที่ให้การสนับสนุนสิ นเชื่อเพื่อสนับสนุนธุ รกิจของลูกค้ารายใหญ่ที่เป็ นเป้ าประสงค์
ของ ธ.ก.ส. และยังมีคู่แข่งทางอ้อมที่เป็ นคู่แข่งจาก Non-Bank ที่เป็ นผูป้ ระกอบการที่ให้สินเชื่ อรายย่อย เข้ามาแบ่ง
ส่ วนแบ่งตลาด ในขณะที่ ธ.ก.ส. เป็ นธนาคารที่ มีภารกิ จต้องให้ความช่วยเหลือและพัฒนาเกษตรกร แต่ไม่สามารถ
อานวยสิ นเชื่อได้ เนื่ องจากปั ญหาจากระบบการอานวยสิ นเชื่อของธนาคาร ความเชี่ยวชาญและความชานาญในการ
อานวยสิ นเชื่อลูกค้ารายใหญ่
ด้ว ยเหตุ ดัง กล่ า วจึ ง ส่ ง ผลต่ อ ยอดการจ่ า ยสิ น เชื่ อ ลู ก ค้า รายใหญ่ ของ ธ.ก.ส. ฝ่ ายกิ จ การสาขาภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบน ไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย KPI อันส่ งผลกระทบต่อการดาเนิ นงานของธนาคารที่ตอ้ ง
แสวงหารายได้จากการปล่อยสิ นเชื่ อ ที่ เป็ นรายได้หลักของธนาคาร และส่ งผลกระทบต่อผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยของ
ธนาคาร ดังนั้น ผูศ้ ึกษาจึ งสนใจการศึกษาพฤติกรรมและรู ปแบบการใช้สินเชื่ อของลูกค้ารายใหญ่ในการขอสิ นเชื่ อ
ของ ธ.ก.ส. ฝ่ ายกิ จการสาขาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบน ปั จจัยที่ ทาให้ตดั สิ นใจเลื อกใช้บริ การสิ นเชื่ อของ
ธ.ก.ส. ฝ่ ายกิ จการสาขาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบน และปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่เลือกใช้
บริ การสิ นเชื่ อของ ธ.ก.ส. ฝ่ ายกิ จการสาขาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบน เพื่อใช้ในการปรั บปรุ งผลิตภัณฑ์
กระบวนการของธนาคาร และการประชาสัมพันธ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และการเลื อกการให้บริ การ
สิ นเชื่อของธนาคาร
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2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมและรู ปแบบการใช้สินเชื่ อของลูกค้ารายใหญ่ในการขอสิ นเชื่อของ ธ.ก.ส. ฝ่ าย
กิจการสาขาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนบน
2.2 เพื่อศึกษาปั จจัยที่ทาให้ตดั สิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่ อ ของ ธ.ก.ส. ฝ่ ายกิ จการสาขาภาคตะวันออก
เฉี ยงเหนือตอนบน
2.3 เพือ่ ศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่เลือกใช้บริ การสิ นเชื่อรายใหญ่ของ ธ.ก.ส. ฝ่ ายกิจการ
สาขาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนบน
3. การดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ ใช้ในการศึกษาครั้ งนี้ คื อ ลูกค้ารายใหญ่ที่ใช้บริ การสิ นเชื่ อของ ธ.ก.ส. ฝ่ ายกิ จการสาขาภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบน ที่มีวงเงินกู้ ตั้งแต่ 6 ล้านบาทขึ้นไป มีจานวน 308 ราย และผูบ้ ริ หาร พนักงานวิเคราะห์
สิ นเชื่อรายใหญ่ ธ.ก.ส. ในสังกัดฝ่ ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนบน จานวน 16 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างคานวณจากสู ตรทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 % โดยใช้
ความคลาดเคลื่อนในการสุ่ ม 5% ซึ่ งได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 174 คน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจยั เชิงปริ มาณ เก็บข้อมูลจากประชากรกลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นลูกค้ารายใหญ่ในพื้นที่ฝ่ายกิจการสาขาภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนบน 174 คน การเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิ ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่ ธ.ก.ส. ในพื้นที่การดาเนิ นงานฝ่ ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบน โดยให้กลุ่มตัวอย่างกรอก
แบบสอบถามด้วยตัวเอง โดยให้พนักงานธุ รกิจสิ นเชื่ อสังกัดฝ่ ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบนที่ทา
หน้าที่ วิเคราะห์ วงเงิ นลูกค้ารายใหญ่ ที่ มีวงเงิ นกูม้ ากกว่า 6 ล้านบาท ขึ้ นไป เป็ นผูแ้ จกแบบสอบถาม หรื อ ใช้การ
สอบถามตามแบบสอบถามทางโทรศัพท์กบั ลูกค้ากลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากกรอบ แนวความคิดและตัวแปรต่างๆ
เพื่อนามาสร้างเป็ นแบบสอบถาม โดยลักษณะโครงสร้างประกอบไปด้วยคาถามชนิ ดปลายปิ ด (Closed End) และ
ปลายเปิ ด (Opened End) โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน
ส่ วนที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ จังหวัดที่ ประกอบกิ จการ ประเภทลูกค้า เพศ
ระดับการศึกษา อาชีพ วัตถุประสงค์การใช้สินเชื่อ และลักษณะการขอสิ นเชื่อ
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมและรู ปแบบการใช้สินเชื่ อของผูต้ อบแบบสอบถาม มีรายละเอียดเกี่ยวกับช่อง
ทางการรู้จกั ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร การทราบข้อมูลสิ นเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร การใช้สินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ความต่อเนื่ องในการใช้สินเชื่ อ
บุ คคลที่ มีอิทธิ พลในการเลื อกใช้บริ การสิ นเชื่ อ การให้บริ การของพนักงานที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้สินเชื่ อของ
ธนาคาร การให้บริ การและการเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อตรงกับความต้องการ
ส่ วนที่ 3 ปั จจัยที่ทาให้ตดั สิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อของ ธ.ก.ส. ฝ่ ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ตอนบน
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ส่ วนที่ 4 ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ 7P’s ได้แก่ ปั จ จัย ด้านการจัดจ าหน่ ายงานบริ การ
ด้านพนักงานบริ การ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านราคา ด้านกระบวนการบริ การ และด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด
การวิจัยเชิ ง คุ ณ ภาพ ใช้แบบสั มภาษณ์ ที่มี โครงสร้ างในการสั มภาษณ์ ผูบ้ ริ ห ารและพนัก งานที่ มีห น้า ที่
วิเคราะห์ สินเชื่ อลูกค้ารายใหญ่ ในฝ่ ายกิ จการสาขาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบน จานวน 16 คน โดยใช้การ
สัมภาษณ์เชิงลึก
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์เชิงปริ มาณ การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) มาใช้อธิ บายข้อมูลเบื้องต้น
ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation: SD) ในการอธิ บายข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคลและพฤติกรรมและรู ปแบบการใช้สินเชื่อ
ของลูกค้ารายใหญ่ของ ธ.ก.ส. ฝ่ ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนบน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ ผูว้ ิจยั นาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผบู้ ริ หาร และพนักงานวิเคราะห์สินเชื่อ
รายใหญ่ ธ.ก.ส. ในสังกัดฝ่ ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบน จานวน 16 คน โดยใช้การสัมภาษณ์เชิง
ลึก และแบบสอบถามผูบ้ ริ หารและพนักงานธุรกิจสิ นเชื่อ มาถอดข้อมูลโดยการนาคาตอบของผูถ้ ูกสัมภาษณ์มาทาการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีการจัดกลุ่มข้อมูล (Coding) เพื่อหาประเด็น (Theme) หรื อประเภท (Category) เดียวกัน เพื่อนา
ข้อมูลที่รวบรวมมาทาการ coding หรื อจัดกลุ่มเป็ นประเภทขั้นแรก (First-order category) เท่านั้น
4. ผลการวิจัย
การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงปริมาณ ผลการศึกษาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถาม ดังต่อไปนี้
ส่ วนที่ 1ปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 แสดงปั จจัยส่ วนบุคคล
รายการ

จานวน (ราย)

1. จังหวัดที่ประกอบกิจการ
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอื่น ๆ
2. ประเภทลูกค้า
วงเงินสิ นเชื่อ น้อยกว่า 6,000,000 บาท
วงเงินสิ นเชื่อ มากกว่า 6,000,000 บาท
3. เพศ
ชาย
หญิง
4. ระดับการศึกษา
วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

หน้า 961

ร้อยละ

44
31
106

24.31
17.13
58.56

9
172

4.97
95.03

144
37

79.56
20.44
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รายการ
มัธยมศึกษาตอนต้นหรื อต่ากว่า
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
ปริ ญญาตรี
อื่นๆ
5. อาชีพ
เกษตรกร
ผูป้ ระกอบการ/ประกอบธุรกิจส่ วนตัว
6. วัตถุประสงค์การใช้สินเชื่อ
เพื่อการเกษตร
อื่น ๆ
7. ลักษณะการขอสิ นเชื่อ
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในกิจการ
เพื่อเป็ นค่าลงทุนในกิจการ
อื่น ๆ

จานวน (ราย)
68
44
40
29

ร้อยละ
37.57
24.31
22.10
16.02

115
66

63.54
36.46

108
73

59.67
40.33

80
97
4

44.20
53.59
2.21

จากตารางที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม จานวน 181 คน พบว่า จังหวัดที่ ประกอบกิจการ
มากที่ สุด คื อ จังหวัดขอนแก่น ประเภทลูกค้าส่ วนใหญ่มีวงเงิ นสิ นเชื่ อมากกว่า 6 ล้านบาท ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย
ระดับการศึ กษามัธยมศึ กษาตอนต้นหรื อต่ ากว่า อาชี พเกษตรกร มี วตั ถุประสงค์การใช้สินเชื่ อเพื่อการเกษตร และ
ลักษณะการขอสิ นเชื่อเพื่อเป็ นค่าลงทุนในกิจการ
ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมและรู ปแบบการใช้ สินเชื่อของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 2 แสดงพฤติกรรมและรู ปแบบการใช้สินเชื่อของผูต้ อบแบบสอบถาม
รายการ
ช่ องทางการรู้ จักธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร
พนักงานธนาคาร
อื่นๆ
การทราบข้ อมูลสิ นเชื่อของธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร
พนักงานธนาคาร
อื่น ๆ
การใช้ สินเชื่อของธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร
เคยใช้ ปัจจุบนั ยังใช้สินเชื่อ
ไม่เคยใช้ และ อื่น ๆ
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105
76

58.01
41.99

101
80

55.80
44.20

172
9

95.03
4.97
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รายการ

จานวน (ราย)

ความต่ อเนื่องในการใช้ สินเชื่อ
1 ครั้งต่อปี
2 ครั้งต่อปี
3 ครั้งต่อปี
บุคคลทีม่ อี ทิ ธิพลในการเลือกใช้ บริการสิ นเชื่อ
ตนเอง
อื่น ๆ
การให้ บริการของพนักงานที่มีผลต่ อการตัดสิ นใจใช้ สินเชื่อของธนาคาร
การอานวยความสะดวกในการขอสิ นเชื่อ
อื่น ๆ
การให้ บริการและการเสนอผลิตภัณฑ์ สินเชื่อตรงกับความต้ องการ
พึงพอใจ ตรงกับความต้องการ และระยะเวลาที่จะใช้สินเชื่อ
อื่น ๆ

ร้อยละ

61
60
60

33.70
33.15
33.15

135
46

74.59
25.41

135
46

74.59
25.41

107
74

59.12
40.88

จากตารางที่ 2 แสดงพฤติกรรมและรู ปแบบการใช้สินเชื่อของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ช่องทางการรู ้จกั
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรคือ พนักงานธนาคาร การทราบข้อมูลสิ นเชื่ อธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรคือ พนักงานธนาคาร การใช้สินเชื่ อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรคือ
เคยใช้ ปั จจุ บนั ยังใช้สินเชื่ อ ความต่อเนื่ องในการใช้สินเชื่ อ คือ 1 ครั้ งต่อปี บุคคลที่ มีอิทธิ พลในการเลือกใช้บริ การ
สิ นเชื่ อคื อ ตนเอง การให้บริ การของพนักงานที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้สินเชื่ อของธนาคารคื อ การอานวยความ
สะดวกในการขอสิ นเชื่อ และการให้บริ การและการเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อตรงกับความต้องการคือ พึงพอใจ ตรงกับ
ความต้องการ และระยะเวลาที่จะใช้สินเชื่อ
ส่ วนที่ 3 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเกี่ย วกั บ ปั จ จั ย ที่ ท าให้ ตั ด สิ น ใจเลือ กใช้ บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ ของ ธ.ก.ส.
ฝ่ ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ตารางที่ 3 แสดงระดับความคิดเห็นและสัดส่ วนระดับความคิดเห็นของปั จจัยที่ทาให้ตดั สิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อ
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ฝ่ ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนบน
ระดับความคิดเห็น : สัดส่ วน
ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ)
ปัจจัยที่ทาให้ตดั สิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อของธนาคาร
ระดับความ
ร้อยละ
คิดเห็น
1. การบริ การจากพนักงานของธนาคารมี ผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
5
81.77
สิ นเชื่อ ธ.ก.ส. ฝอบ.
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ปัจจัยที่ทาให้ตดั สิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อของธนาคาร
2. ผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่ งผลให้ตดั สิ นใจเลือกใช้บริ การ ธ.ก.ส.
3. อัตราดอกเบี้ยของผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่ งผลให้ตดั สิ นใจเลือกใช้บริ การ ธ.ก.ส.
4. การบริ การที่สะดวกรวดเร็ วมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ ธ.ก.ส. ฝอบ.
5. การให้ความเชื่อมัน่ ต่อลูกค้ามีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ ธ.ก.ส. ฝอบ.

ระดับความคิดเห็น : สัดส่ วน
ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ)
ระดับความ
ร้อยละ
คิดเห็น
5
75.14
5
75.69
5
61.88
5
74.59

จากตารางที่ 3 ปั จ จัยที่ ท าให้ตดั สิ นใจเลื อกใช้บ ริ การสิ นเชื่ อ ของธนาคาร พบว่า ทุ กปั จจัยมี ร ะดับ ความ
คิดเห็ น เห็ นด้วยอย่างยิ่งในระดับ 5 โดยปั จจัยที่ ทาให้ตดั สิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่ อของธนาคารที่มีสัดส่ วนระดับ
ความคิดเห็ นมากที่ สุดคื อ การบริ การจากพนักงานของธนาคารมี ผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การสิ นเชื่ อ ธ.ก.ส.
ฝอบ. คิดเป็ นร้อยละ 81.77 รองลงมาคือ อัตราดอกเบี้ยของผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่ งผลให้ตดั สิ นใจเลือกใช้บริ การ ธ.ก.ส.
คิดเป็ นร้อยละ 75.69 และปั จจัยที่ทาให้ตดั สิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อของธนาคารน้อยที่สุดคือ การบริ การที่สะดวก
รวดเร็ วมีผลต่อการเลือกใช้บริ การ ธ.ก.ส. ฝอบ. คิดเป็ นร้อยละ 61.88
ส่ วนที่ 4 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ที่เลือกใช้ บริ การสิ นเชื่ อรายใหญ่ ของ ธ.ก.ส. ฝ่ ายกิจการสาขาภา
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ที่ เลือกใช้บริ การสิ นเชื่ อ
รายใหญ่ของ ธ.ก.ส. ฝ่ ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนบน
ปัจจัยด้ านส่ วนประสมการตลาดบริการ
1. ปั จจัยด้านการจัดจาหน่ายงานบริ การ
2. ปัจจัยด้านพนักงานบริ การ
3. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
4. ปัจจัยด้านลักษณะกายภาพ
5. ปัจจัยด้านราคา
6. ปัจจัยด้านกระบวนการบริ การ
7. ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด
รวม
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Mean
4.57
4.47
4.43
4.40
4.36
4.33
3.88
4.35
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S.D.
0.70
0.74
0.89
0.72
0.88
0.77
1.19
0.84

ระดับความสาคัญ
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 4 ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารที่ เ ลื อ กใช้บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ รายใหญ่ ข อง ธ.ก.ส.
ฝ่ ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบน พบว่า โดยภาพรวมมีระดับความสาคัญมาก (x = 4.35 , S.D. =
0.84) เมื่อพิจารณาเป็ นรายปั จจัย พบว่า ปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ ปั จจัยด้านการจัดจาหน่ายงานบริ การ (x = 4.57 ,
S.D. = 0.70) รองลงมาคือ ปั จจัยด้านพนักงานบริ การ (x = 4.47 , S.D. = 0.74) และปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดคือ
ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด (x̄ = 3.88 , S.D. = 1.19)
การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพ
จากการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หาร และพนักงานวิเคราะห์สินเชื่ อรายใหญ่ ธ.ก.ส. ในสังกัดฝ่ ายกิ จการสาขาภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบน จานวน 16 คน โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบสอบถามผูบ้ ริ หารและพนักงาน
ธุ รกิ จสิ นเชื่ อ มาถอดข้อมูลโดยการนาคาตอบของผูถ้ ูกสัมภาษณ์มาทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีการจัดกลุ่มข้อมูล
(Coding) เพื่อหาประเด็น (Theme) หรื อประเภท (Category) เดียวกัน พบว่า ผลการศึกษาสามารถนามาสรุ ป ดังนี้
กระบวนการ

พนักงาน

การบริ การ

สถานที่รับรอง

การอานวยสินเชื่อ

ความสะดวก
ประเภทสินเชื่อ

พฤติกรรม

จ่ายสินเชื่อลูกค้ า
รายใหญ่ไม่ได้

อัตราดอกเบี ้ย

การประชาสัมพันธ์

ประเภทสินเชื่อ

ผลิตภัณฑ์

การรับรู้
ผลลัพธ์

สาเหตุ

ภาพที่ 1 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุปัญหาการจ่ายสิ นเชื่อลูกค้ารายใหญ่ไม่ได้
ผลจากการรวบรวมข้อมูลแบบสัมภาษณ์ พบว่า มี ปัจจัยหลักที่ ส่งผลทาให้การจ่ ายสิ นเชื่ อลูกค้ารายใหญ่
ไม่ได้ตามเป้ าหมาย มีสาเหตุดงั นี้
พนักงาน การบริ การ ความรวดเร็ ว,ความชานาญ, ขั้นตอนการบริ การ และพฤติกรรมของพนักงาน ที่มาจาก
ความสัมพันธ์,ความน่าเชื่อถือ,ความชัดเจน
กระบวนการทางาน การอานวยสิ นเชื่ อ ที่ มี ความล่าช้าและขั้นตอนการบริ การสิ นเชื่ อ หลายขั้นตอน
ขาดความคล่ องตัว เครื่ อ งมื อ ไม่ ตอบสนองการท างาน และประเภทสิ นเชื่ อ ที่ ส อดคล้อ งธุ ร กิ จ มี กฎระเบี ย บและ
ขั้นตอนมาก
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ผลิต ภั ณ ฑ์ อัต ราดอกเบี้ ย ที่ ไ ม่ ส ามารถแข่ ง ขัน ประเภทสิ น เชื่ อ ที่ ส อดคล้อ งธุ ร กิ จ ขาดความคล่ อ งตัว
มีกฎระเบียบมาก และนโยบายสิ นเชื่อที่จะสนับสนุน
การรับรู้ การประชาสัมพันธ์ ชื่อเสี ยง การเผยแพร่ ขอ้ มูล ที่ไม่ทวั่ ถึง
สถานที่รับรอง ความสะดวก จากพื้นที่ไม่เพียงพอ มีลูกค้ารายย่อยมาใช้บริ การเยอะ ที่จอดรถไม่เพียงพอ
แออัด
จากการศึกษา พบว่าผลการสัมภาษณ์มีความสอดคล้องกับ การวิจยั เชิงปริ มาณ ผูบ้ ริ หารและพนักงานธุ รกิจ
สิ นเชื่ อให้ความสาคัญกับ พนักงาน กระบวนการทางาน ผลิตภัณฑ์ การประชาสัมพันธ์ และสถานที่ รับรอง ซึ่ งเป็ น
ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ การที่ ส่ ง ผลต่ อ การเลื อ กใช้ บ ริ การสิ นเชื่ อ รายใหญ่ ฝ่ ายกิ จ การสาขา
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนบน
5. การอภิปรายผล
ผลการศึกษา
พฤติกรรมและรู ปแบบการใช้สินเชื่อของลูกค้ารายใหญ่ ปั จจัยที่ทาให้ตดั สิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อ และ
ส่ ว นประสมการตลาดบริ ก าร ที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กใช้บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ รายใหญ่ ข อง ธ.ก.ส. ฝ่ ายกิ จ การสาขาภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบน ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการจัดจาหน่ ายงาน
บริ การ เห็นด้วยมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านพนักงานบริ การ
ปั จจัยที่ทาให้ตดั สิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อของ ธ.ก.ส. ฝ่ ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบน
พบว่า ปั จ จัย ที่ ท าให้ ต ัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ ของธนาคารที่ มี สั ด ส่ ว นระดับ ความคิ ด เห็ น มากที่ สุ ด คื อ
การบริ การจากพนักงานของธนาคารมี ผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่ อ ธ.ก.ส. ฝอบ. รองลงมาคือ อัตรา
ดอกเบี้ยของผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่ งผลให้ตดั สิ นใจเลือกใช้บริ การ ธ.ก.ส.
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่เลือกใช้บริ การสิ นเชื่ อรายใหญ่ของ ธ.ก.ส. ฝ่ ายกิจการสาขาภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบน พบว่า โดยภาพรวมมีระดับความสาคัญมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายปั จจัย พบว่า ปั จจัยที่มี
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ ปั จจัยด้านการจัดจาหน่ายงานบริ การ รองลงมาคือ ปัจจัยด้านพนักงานบริ การ
อภิปรายผลการวิจยั
จากผลการศึกษา พบว่าทฤษฎี ผบู ้ ริ โภค การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค แนวคิดเกี่ ยวกับความพึงพอใจ ความ
คาดหวังของลูกค้า (Customer expectation) ความภักดีของลูกค้า (Customer loyalty) กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภค และส่ วนประสมการตลาดบริ การและแนวคิดเกี่ยวกับการบริ การ นั้นสอดคล้องกัน โดย จรัสพร รุ มชเนาว์
(2561) ศึกษาส่ วนประสมการตลาดบริ การเพื่อการแก้ไขปั ญหายอดสิ นเชื่อที่มีหลักประกัน พบว่าปั จจัยส่ วนประสม
การตลาดมีผลต่อการเลือกใช้บริ การสิ นเชื่ อ และปั จจัยส่ วนบุคคลทุกด้านมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเลือกใช้
บริ การสิ นเชื่อ และยุทธศักดิ์ สี บุญเรื อง (2558) ได้ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การสิ นเชื่อ โดยนา
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดสาหรั บสิ นค้าบริ การ ศึ กษาความพึงพอใจในการใช้บริ การสิ นเชื่ อธุ รกิ จธนาคาร
กรุ งเทพ ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การสิ นเชื่อธุ รกิจ มีท้ งั หมด 6 ปั จจัย คือ
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ปั จ จัย ด้า นกระบวนการ ปั จ จัย ด้านช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย ปั จ จัย ด้า นบุ ค ลากร ปั จ จัย ด้า นการน าเสนอลัก ษณะ
ทางกายภาพ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ และปั จจัยด้านราคาและการส่ งเสริ มทางการตลาด ตามลาดับ
การศึกษาครั้งนี้ พบว่าความพึงพอใจในการเลือกใช้สินเชื่ อรายใหญ่ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม
มีกระบวนการตัดสิ นใจ ผ่านการตัดสิ นใจ คัดเลือกผูใ้ ห้บริ การ โดยมี การคาดหวังต่อการให้บริ การของผูใ้ ห้บริ การ
จนถึงเมื่อใช้บริ การไปแล้วจนก่อเกิดความภักดีต่อการให้บริ การของผูใ้ ห้บริ การ เห็นได้จากผลการศึกษากลุ่มตัวอย่าง
เห็นด้วยต่อส่ วนประสมทางการตลาดบริ การของ ธ.ก.ส. ฝ่ ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบน ในระดับ
เห็นด้วยอย่างมาก ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
6. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ทาให้ทราบข้อมูลทัว่ ไป และข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริ การสิ นเชื่อของลูกค้ารายใหญ่
ของ ธ.ก.ส. ฝ่ ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบน ซึ่ งเป็ นส่ วนช่วยในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
และปั จจัยที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้สินเชื่ อลูกค้ารายใหญ่ ธ.ก.ส. ฝ่ ายกิ จการสาขาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ตอนบน พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมการด้านสถานที่ (Place) มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อรายใหญ่
โดยพบว่ามี ช่วงเวลาปิ ด – เปิ ดที่ เหมาะสม มีทาเลที่ต้ งั ธนาคารมีความสะดวกง่ายต่อการเดินทางมาใช้บริ การ และมี
ช่องทางการให้บริ การที่สะดวกต่อการใช้บริ การ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่ อในระดับมากที่สุด
แต่อย่างไรก็ดีเนื่ องจาก ธ.ก.ส. มีลูกค้ารายย่อยมาใช้บริ การจานวนมาก ใช้ระยะเวลาในการให้บริ การ กระทบต่อพื้นที่
การให้บริ การ รวมถึงที่จอดรถ ส่ งผลต่อการให้บริ การลูกค้ารายใหญ่ลดลง และไม่มีพ้ืนที่ ให้บริ การลูกค้ารายใหญ่
โดยเฉพาะ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจในการใช้บริ การ ควรมีช่องทางและพื้นที่ในการดูแลโดยเฉพาะ ให้ลูกค้าตัดสิ นใจมา
เลือกใช้บริ การสิ นเชื่อลูกค้ารายใหญ่ของ ธ.ก.ส. ฝ่ ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนบนให้ได้มากที่สุด
ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป
1) จากผลการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเฉพาะกรณี ศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบน
จานวน 12 จังหวัด อาจจะไม่ครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อทั้งหมด ซึ่ งมีผลต่อพฤติกรรม
การบริ โภค มีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกใช้บริ การ อันมีความแตกต่างจากการใช้สินเชื่อของแต่ละกลุ่มตัวอย่าง
ตามพื้นที่การประกอบอาชีพ ธุรกิจ
2) จากผลการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเฉพาะกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ที่มีวงเงิ นสิ นเชื่ อ มากกว่า 6 ล้าน
บาทขึ้นไปของ ธ.ก.ส. ฝ่ ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบน อาจจะไม่ครอบคลุมธุ รกิจที่มีความแตกต่าง
กันของแต่ละของแต่ละธุ รกิจ และวงเงินสิ นเชื่อ ซึ่ งมีผลต่อพฤติกรรมการบริ โภค มีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกใช้
บริ การ อันมีความแตกต่างจากการใช้สินเชื่อของแต่ละธุรกิจ และวงเงินสิ นเชื่อ
เพื่อให้การศึ กษาวิจยั ในครั้ งต่อไป มี มุมมองที่ แตกต่าง หรื อมี คุณภาพต่อการตัดสิ นใจและนาไปกาหนด
กลยุทธ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ควรกาหนดกลุ่มเป้ าหมายในภาคอื่นๆ หรื อกลุ่มเป้ าหมายอื่นๆ เป็ นต้น
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