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--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาครั้ งนี้ เป็ นการวิ จัย บนพื้ น ฐานการแก้ปั ญ หาผ่ า นหลัก การและเครื่ องมื อ การบริ หารธุ ร กิ จ
ในด้านการขยายฐานผูใ้ ช้บริ การสิ นเชื่อเงินเบิกเกินบัญชี ด้วยวิธีการวิจยั ผสมผสานเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ โดยมี
วัตถุประสงค์สามข้อ ได้แก่ เพื่อระบุปัญหาการไม่ใช้บริ การสิ นเชื่อเงินเบิกเกินบัญชี เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความ
ต้องการใช้สินเชื่ อเงินเบิกเกินบัญชี และเพื่อนาเสนอทางเลือกเชิงกลยุทธ์พร้อมแผนปฏิบตั ิ กลุ่มตัวอย่างเชิ งปริ มาณ
คือ ลูกค้าที่เคยใช้บริ การสิ นเชื่อประเภทธุ รกิจการค้า จานวน 88 ราย และผูป้ ระกอบธุ รกิจที่จดทะเบียนพาณิ ชย์ที่ไม่
เคยใช้บริ การสิ นเชื่อ จานวน 39 ราย วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เชิ ง
อนุ มานใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและการทดสอบสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ กลุ่มตัวอย่างเชิ งคุณภาพ
คือ พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาดอนไชย จานวนหกราย วิเคราะห์ตีความและสร้าง
ข้อสรุ ปแบบอุปนัย ผลการศึกษาพบว่าส่ วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจาหน่ าย บุคคล
การสร้างและนาเสนอทางกายภาพ ส่ งผลต่อความต้องการใช้บริ การสิ นเชื่อเงินเบิกเกินบัญชีอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 โดยปั ญหาหลักคือส่ วนประสมทางการตลาดดังกล่าว เนื่ องจากด้านผลิตภัณฑ์และราคาเป็ นการกาหนด
จากสานักงานใหญ่ซ่ ึ งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ผูศ้ ึกษาจึงเสนอทางเลือกกลยุทธ์เชิงรุ กโดยการประชาสัมพันธ์สร้าง
การรับรู ้ และกลยุทธ์เชิ งแก้ไข พัฒนาพนักงาน เพิ่มประสิ ทธิ ภาพงาน กาหนดเป้ าหมาย พัฒนาปรับปรุ งด้านสถานที่
และการให้บริ การ
คาสาคัญ: สิ นเชื่อเงินเบิกเกินบัญชี, การขยายฐานลูกค้า, ส่ วนประสมทางการตลาด
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ABSTRACT
This study is problem-based research aims to identify and propose alternative solutions through analysis
of business principles and tools in overdraft customer base expansion area. The study is mixed method of
quantitative and qualitative research. The purpose of this study is threefold, to determine the root cause of the
problem, to study factor affecting overdraft loan decision and to provide purposed and practice solutions. The
samples of quantitative research are eighty-eight customers who previously used commercial credit services and
thirty nine registered commercial business operators who did not use credit services. The quantitative analysis is
done in descriptive statistic, frequency, mean, percentage and standard deviation, and inferential statistics, OneWay ANOVA and correlation coefficient test. The sample of qualitative research are six employees of Bank for
agriculture and agricultural cooperatives Donchai branch. The qualitative analysis is done by coding, keyword
summary and content interpretation. The results revealed that the cause of the problem is marketing mix factor
place, people, physical evidence and overdraft loan perception, five factors, product, price, place, people and
physical evidence, are affecting overdraft loan decision at 0.05 confidential level. Since the product and price
marketing mix are determined by the Bank for agriculture and agricultural cooperatives head office, they cannot be
adjusted. Researchers propose a strategic alternative of aggressive strategy (SO Strategy) through public relations
marketing and corrective strategies (WO strategy) employee development training job optimization set a goal target
customers improve the place and service.
Keywords: Overdraft, Customer base expansion, Marketing Mix: 7P’s
1. บทนา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาดอนไชย เป็ นส่ วนงานที่อยูภ่ ายใต้ สานักงาน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดพะเยา เป็ นสาขา ธ.ก.ส. 1 ใน 16 สาขา ของพื้นที่ ดาเนิ นการ
จังหวัดพะเยา รับผิดชอบ 3 ตาบล ในเขตพื้นที่ 4 เขตองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาลตาบลงิม องค์การ
บริ หารส่ วนตาบลงิม องค์การบริ หารส่ วนตาบลออย องค์การบริ หารส่ วนตาบลผาช้างน้อย จากปั ญหาสิ นเชื่อวงเงินกู้
เบิ กเกิ นบัญชี ของ ธ.ก.ส. สาขาดอนไชย มีฐานจานวนผูใ้ ช้บริ การน้อยมากเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับต้นเงิ นคงเหลื อของ
ประเภทสิ นเชื่ออื่น ๆ ซึ่ งมีเพียง 5 ราย จานวนต้นเงิน 3.97 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 0.79 เป็ นอัตราส่ วนต้นเงินสิ นเชื่อ
เบิกเกินบัญชีต่อต้นเงินสิ นเชื่อรวมต่า อีกทั้งมีอตั ราเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝากต่า ทาให้ปัญหาอัตราการเติบโตเงินให้
สิ นเชื่อไม่เป็ นไปตามตัวชี้วดั ผลกระทบทาให้ผลดาเนิ นงานไม่เป็ นตามเป้ าหมายที่ธนาคารกาหนด การค้นคว้าอิสระ
ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สาเหตุปัญหาการเติบโตเงินให้สินเชื่อ ไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายของตัวชี้วดั และศึกษา
แนวทางในการแก้ไขปั ญหาการเติบโตสิ นเชื่อ ศึกษาแนวทางและกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดในการขยายฐานลูกค้า
สิ นเชื่อเงินเบิกเกินบัญชีและศึกษาการรับรู ้สินเชื่อเงินเบิกเกินบัญชีของผูใ้ ช้บริ การและผูท้ ี่ไม่เคยใช้บริ การด้านสิ นเชื่อ
ของ ธ.ก.ส. สาขาดอนไชย จังหวัดพะเยา (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาดอนไชย, แผนปฏิบตั ิ
การสาขาประจาปี บัญชี, 2563: 1-3)
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แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดส่ วนประสมการตลาด (Marketing Mix) ที่เรี ยกว่า 4P’s คือ ผลิตภัณฑ์ (Product) การกาหนดราคา
(Price) การจัดจาหน่าย (Place) การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ซึ่ งส่ วนประสมการตลาดบริ การจะต้องใช้ส่วน
ประสมทางการตลาด 7P’s ที่เพิ่มขึ้นจากส่ วนประสมการตลาดของสิ นค้าโดยทัว่ ไป คือ บุคคล (People) หมายถึง
ปั จจัยทางด้านบุคคลทั้งหมดที่มีส่วนร่ วมในการส่ งมอบบริ การ กระบวนการในการให้บริ การ (Process) หมายถึง
ขั้นตอนหรื อกระบวนการในการให้บริ การ หลักฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง สิ่ งแวดล้อมที่เกี่ยวกับ
การให้บริ การ สถานที่ที่ลูกค้าและกิจการมีปฏิสัมพันธ์กนั และองค์ประกอบต่าง ๆ ที่จบั ต้องได้ ซึ่ งทาหน้าที่อานวย
ความสะดวกในการบริ การ (ธี รกิติ นวรัตน์ ณ อยุธยา, 2557)
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคว่า กระบวนการตัดสิ นใจจะเริ่ มขึ้นเมื่อบุคคล ได้รับการกระตุน้ ที่นกั การตลาดจัดให้ ซึ่ ง
การตัดสิ นใจต่าง ๆ ของบุคคลที่ ปรากฏออกมาจะเป็ นผลอิทธิ พลของปั จจัยภายในตัวบุคคลและอิทธิ พลของปั จจัย
ภายนอกซึ่ งเป็ นปั จจัยทางสังคม ปั จจัยภายใน คื อ ตัวกระตุน้ (Stimulus) เป็ นจุดเริ่ มต้นของกระบวนการพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภค ตัวกระตุน้ จะเป็ นตัวที่ ทาให้เกิ ดการตอบสนองของผูร้ ั บ (Receiver) ซึ่ งในที่ น้ ี ก็คือผูบ้ ริ โภค (ศิริวรรณ
เสรี รัตน์ และคณะ, 2563)
นภวรรณ คณานุรักษ์ (2554: 7) กล่าวถึง ชิฟแมน, คานุก และ ลาซาร์ (Schiffman, Kanuk and Lazar) ซึ่ งได้
ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) เป็ นการรับรู ้ส่วนบุคคลเกี่ยวกับผลการปฏิบตั ิงาน
ของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่เชื่อมโยงกับความคาดหวังของลูกค้า
ทฤษฎีแผนผังแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) แผนผังสาเหตุและเหตุผล หรื อผังก้างปลา คือ
แผนผัง ที่ ใ ช้แ สดงความสั ม พัน ธ์ อ ย่ า งเป็ นระบบระหว่ า งสาเหตุ ที่ เ ป็ นไปได้ที่ จ ะส่ ง ผลกระทบให้ เ กิ ด ปั ญ หา
กระบวนการในการสร้างผังแสดงเหตุและผลมีข้ นั ตอน คือ ระบุปัญหาการตรวจสอบ ระบุสาเหตุหลักที่สาคัญ ระบุ
สาเหตุรองเฉพาะที่เจาะจง วงจรสาเหตุของปัญหา และพิสูจน์สาเหตุของปัญหา (ปรี ยาวดี ผลอเนก, 2556)
การแก้ไขปั ญหาการให้สินเชื่อประเภทวงเงินเบิกเกินบัญชี (OD) ของ ธ.ก.ส. สาขาโชคชัย วัตถุประสงค์เพื่อ
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริ การสิ นเชื่อ พบว่า ส่ วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่อ
แนวทางที่ ส ามารถแก้ไขปั ญ หามี 2 แนวทางคื อ การส่ งเสริ ม ให้เกษตรกรมี ค วามรู ้ ทางด้านการเงิ น และการ
ประชาสัมพันธ์สินเชื่อ ตามความต้องการของลูกค้า และติดตามผลหลังการให้สินเชื่ อ (ประเสริ ฐศักดิ์ ไชจารุ วณิ ช,
2563)
แนวทางการเพิ่มยอดสิ นเชื่อรายย่อยธนาคารออมสิ นเขตราชวัตร พบว่าจากสาเหตุของปั ญหาที่เกิดจากปั จจัย
ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก าร 4 ด้า น คื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ การส่ ง เสริ ม การตลาด ช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย และ
กระบวนการมี ค วามส าคัญต่ อการกาหนดกลยุท ธ์ ท างการตลาด และสาเหตุ ข องปั ญ หาเกิ ดจากความไม่ พึงพอใจ
คุณภาพการบริ การ แนวทางแก้ไขปั ญหา ได้ทางเลือกกลยุทธ์ดา้ นการตลาดใช้หลัก 7P’s ที่เน้นให้ความสาคัญการ
ปรับปรุ งงานบริ การเพื่อเพิ่มยอดสิ นเชื่อ (สิ ทธิ พล เพ็งแจ่ม, 2562)
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กรอบแนวคิดการวิจัย

ตัวแปรต้ น
1.ผลิตภัณฑ์ (Product)
2.ราคา (Price)
3.การจัดจาหน่าย (Place)
4.การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
5.บุคคล (People)
6.กระบวนการ (Process)
7.หลักฐานทางกายภาพ (Physical Evidence)
พฤติกรรมการใช้บริ การของผูใ้ ช้บริ การด้านสิ นเชื่อ

ตัวแปรตาม
H1
H2

ความต้องการใช้บริ การ
สิ นเชื่อเงินเบิกเกินบัญชี

H3

ประชากรศาสตร์

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์สาเหตุปัญหาการเติบโตเงิ นให้สินเชื่ อ ไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายของตัวชี้ วดั และศึกษา
แนวทางในการแก้ไขปั ญหาการเติบโตสิ นเชื่ อของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาดอนไชย
จังหวัดพะเยา
2. เพื่อศึกษาแนวทางและกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดในการขยายฐานลูกค้าสิ นเชื่อเงินเบิกเกินบัญชีของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาดอนไชย จังหวัดพะเยา
3. เพื่อศึกษาการรับรู ้สินเชื่อเงินเบิกเกินบัญชีของผูใ้ ช้บริ การและผูท้ ี่ไม่เคยใช้บริ การด้านสิ นเชื่อของธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาดอนไชย จังหวัดพะเยา
3. การดาเนินการวิจัย
ผูศ้ ึกษาใช้วิธีการศึกษาค้นคว้าอิสระแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) และได้กาหนดระเบียบวิธี
การศึกษา ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ศึกษาการวิจยั ในครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างเชิงปริ มาณ ได้แก่ ลูกค้าเดิม ผูใ้ ช้บริ การสิ นเชื่อประเภท
ธุ รกิจการค้า คือ ประเภทธุ รกิจพาณิ ชยกรรม อุตสาหกรรมนอกภาคการเกษตร บริ การนอกภาคการเกษตร โครงการ
สิ นเชื่อ 1 ตาบล 1 SME โครงการสิ นเชื่อ SME เกษตร สิ นเชื่อวงเงินกูเ้ บิกเกินบัญชี ของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร สาขาดอนไชย จานวน 129 ราย ผูป้ ระกอบการที่จดทะเบียนพาณิ ชย์ในเขตพื้นที่และยังไม่เคยใช้
บริ การสิ นเชื่ อ ธ.ก.ส. สาขาดอนไชย ซึ่ งได้รับความร่ วมมื อสารวจจาก สานักงานเทศบาลตาบลงิม 23 ราย องค์การ
บริ หารส่ วนตาบลงิม 7 ราย องค์การบริ หารส่ วนตาบลออย 6 ราย และองค์การบริ หารส่ วนตาบลตาบลผาช้างน้อย 21
ราย รวมทั้งสิ้ น 57 ราย ใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยสุ่ มตัวอย่างและกาหนดจานวนจากการคานวณค่าสัดส่ วน
ประชากรตามแนวทางของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง 127 ราย กลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพ
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ได้แก่ พนักงาน ธ.ก.ส. สาขาดอนไชย จานวน 14 ราย โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ได้
จานวนกลุ่มตัวอย่าง 6 ราย
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาการวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณ ใช้แ บบสอบถามที่ ผูศ้ ึ ก ษาสร้ า งขึ้ น ตามแนวทางของ
วัตถุประสงค์ เพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการทางสถิติวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ป
แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน ดังนี้ 1) ส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อความต้องการใช้บริ การสิ นเชื่ อเงิ น
เบิ กเกิ นบัญชี ของ ธ.ก.ส. สาขาดอนไชย จังหวัดพะเยา ประกอบด้วย ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางการ
จาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคคลหรื อพนักงาน ด้านกระบวนการให้บริ การ ด้านการสร้างและนาเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ เป็ นคาถามปลายปิ ดโดยได้กาหนดการให้คะแนนแบบเกณฑ์มาตราส่ วนประมาณค่า (Rating
Scale) 5 ระดับ ประกอบด้วย 5 คะแนนหมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 4 คะแนนหมายถึง เห็นด้วยมาก 3 คะแนนหมายถึง
เห็นด้วยปานกลาง 2 คะแนนหมายถึง เห็นด้วยน้อย 1 คะแนนหมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 2) แบบสอบถามพฤติกรรม
การใช้บริ การด้านสิ นเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาดอนไชย จังหวัดพะเยา เป็ นลักษณะ
คาถามปลายปิ ด แบบมีหลายคาตอบให้เลือก โดยมีระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ เรี ยงลาดับ 3) ข้อมูลความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะ 4) ข้อมูลประชากรศาสตร์ ได้แ ก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพและรายได้ เป็ น
ลักษณะคาถามปลายปิ ด (Close-ended Questions) แบบมีหลายคาตอบให้เลือก โดยมีระดับการวัดข้อมูลประเภทนาม
บัญญัติ เรี ยงลาดับ
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาการวิจยั เชิงคุณภาพใช้แบบสัมภาษณ์ก่ ึงโครงสร้าง โดยแบ่งแบบสอบถามเป็ น 4
ส่ วน ดังนี้ 1) ข้อมูลเกี่ยวกับผูใ้ ห้สัมภาษณ์ 2) คาถามปลายเปิ ดเกี่ยวกับปั ญหาการเติบโตเงินให้สินเชื่อ ไม่เป็ นไปตาม
เป้ าหมายของตัวชี้ วดั ที่ ส่งผลกระทบต่อแนวทางการขยายฐานลูกค้าสิ นเชื่ อเงิ นเบิ กเกิ นบัญชี 3) คาถามปลายเปิ ด
เกี่ยวกับข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการขยายฐานลูกค้าสิ นเชื่ อเงินเบิกเกินบัญชี 4) ส่ วนประสม
การตลาดบริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่อเงินเบิกเกินบัญชีของ ธ.ก.ส. สาขาดอนไชย จังหวัดพะเยา
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ดาเนินการเก็บข้อมูลเชิงปริ มาณด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างโดยลงพื้นที่
สารวจข้อมูลในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ ธ.ก.ส. สาขาดอนไชย ได้แก่ พื้นที่สานักงานเทศบาลตาบลงิม องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลงิ ม องค์การบริ หารส่ วนตาบลออย และองค์การบริ หารส่ วนตาบลตาบลผาช้างน้อย รวมจานวน 127 ชุ ด
และเก็บข้อมูลเชิ งคุณภาพด้วยแบบสัมภาษณ์พนักงาน ธ.ก.ส. สาขาดอนไชย จานวน 6 ชุด ดาเนิ นงานระหว่างเดือน
ธันวาคม 2563 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2564 และศึกษาค้นคว้าจากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี นิ ยามศัพท์
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาใช้ประกอบในการศึกษาครั้งนี้
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้
ในการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปในการวิเคราะห์ดว้ ยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่
ค่าร้ อ ยละ ใช้วิเคราะห์ ข อ้ มู ลประชากรศาสตร์ พฤติ กรรมในการใช้บ ริ การ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ใช้
วิเคราะห์ ขอ้ มูลส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อความต้องการใช้บริ การสิ นเชื่ อเงิ นเบิ กเกิ นบัญชี การทดสอบ
สมมติฐานที่ 1 และ 2 ใช้การวิเคราะห์ดว้ ยสถิติเชิ งอนุ มาน F-test ค่าแปรปรวนทางเดี ยว (One-Way ANOVA)
สมมติฐานที่ 3 ใช้การวิเคราะห์โดยการเปรี ยบเทียบความความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยวิธี Pearson Chi-square
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(สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน หรื อ เพียร์ สันไคสแควร์ ) การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ ในการศึกษาครั้งนี้ ได้
รวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์ ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการตีความและสร้างข้อสรุ ปแบบอุปนัย (สุ ภาวดี
ขุนทองจันทร์ , 2560: 120) การหาสาเหตุของปั ญหาใช้ทฤษฎี แผนผังแสดงเหตุและผล นามาวิเคราะห์ SWOT
Analysis (การวิเคราะห์สวอต) สร้างทางเลือกด้วย TOWS Matrix (เครื่ องมือสร้างกลยุทธ์ใหม่ตามสภาพแวดล้อม
ปั จจุบนั ขององค์กร หรื อ เมททริ กซ์ทาวซ์ ) ประเมินทางเลือกใช้ความสอดคล้องและความเป็ นไปได้ แล้วนาไปปฏิบตั ิ
ตามหลักการ 5W2H ดังแสดงในภาพที่ 2

ขั้นตอนและผลการศึกษา

เครื่องมือในการศึกษาวิเคราะห์
ทฤษฎีแผนผัง
แสดงเหตุและผล

SWOT

1.ปัญหาการ
เติบโตเงินให้
สิ นเชื่อ
2.ปัญหาการขยาย
ฐานลูกค้าสิ นเชื่อเงิน
เบิกเกินบัญชี

ปัจจัยภายใน
1.7P’s
ปัจจัยภายนอก
1.ภาวะเศรษฐกิจ
2.สังคมผูส้ ูงอายุ
3.โรคระบาดโควิด

- ความสอดคล้ อง
- ความเป็ นไปได้

Tows Matrix
สร้ างทางเลือก
การแก้ไขปัญหา
1.กลยุทธ์เชิงรุ ก
2.กลยุทธ์เชิงรับ
3.กลยุทธ์เชิงแก้ไข
4.กลยุทธ์เชิงป้ องกัน

1.วิเคราะห์ขอ้ ดี
และข้อเสี ย
2.การประเมิน
ทางเลือกกลยุทธ์

5W2H
แนวทาง/กลยุทธ์
การแก้ปัญหา
ทางเลือกที่ 1
- กลยุทธ์เชิงรุ ก
ทางเลือกที่ 3
- กลยุทธ์เชิงแก้ไข

นาไปปฏิบัติ
1.ประชาสัมพันธ์
สิ นเชื่อ OD
2.กาหนดเป้ าหมายจ่าย
สิ นเชื่อ OD
3.การจัดอบรมพนักงาน

ภาพที่ 2 ภาพรวมขั้นตอนและเครื่ องมือในการหาสาเหตุและเสนอแนวทางแก้ปัญหา
4. ผลการวิจัย
1. ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 74.80 สถานภาพสมรส คิดเป็ นร้อยละ 92.90
ช่วงอายุระหว่าง 51 - 60 ปี คิดเป็ นร้อยละ 36.20 ระดับการศึกษาต่ากว่าประถมศึกษา - ประถมศึกษา คิดเป็ นร้อยละ
52.80 อาชีพเกษตรกร คิดเป็ นร้อยละ 33.90 ประเภทธุ รกิจบริ การรับจ้างขนของ และขนส่ งสิ นค้าเกษตรต่าง ๆ คิดเป็ น
ร้อยละ 30.71 รายได้ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท ต่อเดือน คิดเป็ นร้อยละ 38.60
2. พฤติกรรมการใช้บริ การสิ นเชื่อ พบว่า ส่ วนใหญ่เคยใช้บริ การสิ นเชื่อ คิดเป็ นร้อยละ 89.80 และไม่เคย
ใช้บริ การสิ นเชื่อ คิดเป็ นร้อยละ 10.20 ใช้บริ การธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คิดเป็ นร้อยละ 88.98
จานวนอายุการเป็ นลูกค้า มากกว่า 21 ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 55.90 ประเภทสิ นเชื่ อและวัตถุประสงค์ในการกูเ้ งินที่
ลูกค้าใช้บริ การมากที่สุด คือ เงินกูเ้ พื่อเป็ นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการประกอบอาชี พภาคการเกษตร คิดเป็ นร้อยละ
52.76 จานวนสัญญาเงินกูค้ งเหลือ จานวน 1 สัญญา คิดเป็ นร้อยละ 28.30 หนี้ เงินกูค้ งเหลือ 400,001 บาท ขึ้นไป คิด
เป็ นร้อยละ 37.80 จานวนครั้งในการชาระหนี้ ในรอบปี จานวนการชาระหนี้ 1 ครั้งต่อปี คิดเป็ นร้อยละ 38.60 บุคคลที่
มี ส่วนร่ วมตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่ อของ ธ.ก.ส. คื อสามี หรื อภรรยา คิ ดเป็ นร้ อยละ 82.70 การรั บรู ้ ว่าสิ นเชื่ อเงิ น
เบิกเกินบัญชี เป็ นสิ นเชื่อที่ให้ผกู ้ เู้ บิกเงินเกินจานวนที่มีอยูใ่ นบัญชีกระแสรายวันของผูก้ ไู้ ด้ ผูท้ ี่ไม่ทราบ คิดเป็ นร้อยละ
76.40 การรับรู ้วา่ ธ.ก.ส. มีสินเชื่ อเงินเบิกเกินบัญชี ผูท้ ี่ไม่ทราบ คิดเป็ นร้อยละ 84.30 การรับรู ้ว่าสิ นเชื่อเงินเบิกเกิน
บัญชีตอ้ งชาระดอกเบี้ยทุกเดือน ผูท้ ี่ไม่ทราบ คิดเป็ นร้อยละ 76.40 การรับรู ้การใช้หลักค้ าประกันสิ นเชื่อเงินเบิกเกิน
บัญชี ผูท้ ี่ไม่ทราบ คิดเป็ นร้อยละ 71.70 ความต้องการใช้บริ การสิ นเชื่ อเงินเบิกเกินบัญชี มีผทู ้ ี่ตอ้ งการใช้บริ การ คิด
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เป็ นร้ อ ยละ 35.40 และผูท้ ี่ ไ ม่ ตอ้ งการใช้บ ริ ก าร คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 64.60 เหตุ ผ ลที่ ลูก ค้าต้อ งการใช้บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ
เงินเบิกเกินบัญชี อันดับที่ 1 ต้องการเงินหมุนเวียนในอาชีพ คิดเป็ นร้อยละ 25.98 เหตุผลที่ลูกค้าไม่ตอ้ งการใช้บริ การ
สิ นเชื่อเงินเบิกเกินบัญชี อันดับที่ 1 ไม่ตอ้ งการเงินหมุนเวียนในอาชีพ คิดเป็ นร้อยละ 46.46
3. ส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความต้องการใช้บริ การสิ นเชื่ อเงิ นเบิกเกินบัญชี ผลการวิเคราะห์
พบว่า มากที่สุด คือ ด้านบุคคลหรื อพนักงาน ( ̅= 4.02) รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ ( ̅= 3.96) ด้านส่ งเสริ ม
การตลาด ( ̅= 3.89) ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ( ̅= 3.81) ด้านช่องทางการจาหน่าย ( ̅= 3.59)
ด้านราคา (̅= 3.34) และด้านผลิตภัณฑ์ (̅= 3.08) ตามลาดับ ในภาพรวมอยูท่ ี่ระดับมากทุกด้าน
4. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ธนาคารควรปรั บปรุ งสถานที่ ให้บริ การทั้งภายในและภายนอก ขยายพื้นที่ เพื่อ
รองรับการให้บริ การลูกค้า และเพื่อให้ลูกค้าประเภทธุ รกิจได้เข้ามาใช้บริ การได้สะดวกมากยิ่งขึ้น เนื่ องจาก ธ.ก.ส.
เป็ นธนาคารของรัฐที่รองรับนโยบายจ่ายเงินช่วยเหลือต่าง ๆ ทาให้มีลกู ค้าเข้ามาใช้บริ การเป็ นจานวนมาก
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบ
สมมติฐาน
ค่ า Sig
สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ส่ วนประสมการตลาดมีผลต่อความต้องการใช้บริ การสิ นเชื่อเงินเบิกเกินบัญชี
(1) ด้านผลิตภัณฑ์
(2) ด้านราคา
(3) ด้านช่องทางการจาหน่าย
(4) ด้านส่ งเสริ มการตลาด
(5) ด้านบุคคล หรื อพนักงาน
(6) ด้านกระบวนการ
(7) ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการใช้บริ การของผูใ้ ช้บริ การด้านสิ นเชื่อมีผลต่อความต้องการใช้
บริ การสิ นเชื่อเงินเบิกเกินบัญชี
(1) สถาบันการเงินหรื อบริ ษทั ที่ใช้บริ การด้านสิ นเชื่อในปัจจุบนั
(2) จานวนอายุการเป็ นลูกค้าสถาบันการเงินหรื อบริ ษทั ที่ใช้บริ การด้านสิ นเชื่อ
(3) ประเภทสิ นเชื่อและวัตถุประสงค์ในการกูเ้ งินที่ใช้บริ การ
(4) จานวนสัญญาเงินกูค้ งเหลือ
(5) จานวนหนี้เงินกูค้ งเหลือ
(6) จานวนครั้งในการเบิกกูเ้ งินและชาระหนี้ในรอบปี
(7) บุคคลที่มีส่วนร่ วมตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่อของ ธ.ก.ส.
สมมติฐานที่ 3 ปั จจัยประชากรศาสตร์ มีผลต่อความต้องการใช้บริ การสิ นเชื่อเงินเบิกเกินบัญชี
(1) ปัจจัยประชากรศาสตร์ดา้ นเพศ
(2) ปัจจัยประชากรศาสตร์ดา้ นสถานภาพ
(3) ปัจจัยประชากรศาสตร์ดา้ นอายุ
(4) ปัจจัยประชากรศาสตร์ดา้ นระดับการศึกษา
(5) ปัจจัยประชากรศาสตร์ดา้ นอาชีพ
(6) ปัจจัยประชากรศาสตร์ดา้ นประเภทธุรกิจ
(7) ปัจจัยประชากรศาสตร์ดา้ นรายได้
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ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ปฏิเสธ
ยอมรับ

0.000*
0.002*
0.041*
0.246
0.008*
0.335
0.009*

ยอมรับ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ

0.000*
0.408
0.246
0.002*
0.002*
0.001*
0.009*

ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ยอมรับ

0.318
2.893
0.380
0.000*
0.117
0.001*
0.049*
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จากตารางที่ 1 พบว่า สมมติฐานที่ 1 (H1) ส่ วนประสมการตลาดมีผลต่อความต้องการใช้บริ การสิ นเชื่อเงิน
เบิกเกินบัญชี คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจาหน่าย บุคคล การนาเสนอลักษณะทางกายภาพ มีค่า Sig น้อยกว่า
0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน และด้านส่ งเสริ มการตลาด ด้านกระบวนการ มีค่า Sig มากกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน
ไม่ มี ผ ลต่ อ ความต้อ งการใช้บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ เงิ น เบิ ก เกิ น บัญ ชี สมมติ ฐ านที่ 2 (H2 ) พฤติ ก รรมการใช้บ ริ ก ารของ
ผูใ้ ช้บริ การด้านสิ นเชื่ อมี ผลต่อความต้องการใช้บริ การสิ นเชื่ อเงิ นเบิ กเกิ นบัญชี คือ สถาบันการเงินที่ใช้บริ การด้าน
สิ นเชื่ อ จานวนสัญญาและจานวนหนี้ คงเหลือ จานวนครั้ งในการเบิ กเงิ นกู้ บุคคลที่ ร่วมตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่ อ
มีค่า Sig น้อยกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน และจานวนอายุการเป็ นลูกค้าสถาบันการเงินหรื อบริ ษทั ที่ใช้บริ การด้าน
สิ นเชื่อ ประเภทสิ นเชื่อและวัตถุประสงค์ในการกูเ้ งินที่ใช้บริ การ มีค่า Sig มากกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน ไม่มีผล
ต่อความต้องการใช้บริ การสิ นเชื่อเงินเบิกเกินบัญชี สมมติฐานที่ 3 (H3) ปั จจัยประชากรศาสตร์ มีผลต่อความต้องการ
ใช้บริ การสิ นเชื่ อเงินเบิกเกิ นบัญชี คือ ระดับการศึกษา ประเภทธุ รกิจ และรายได้ ค่า Sig น้อยกว่า 0.05 จึ งยอมรั บ
สมมติฐาน และเพศ สถานภาพ อายุ อาชีพ มีค่า Sig มากกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน ไม่มีผลต่อความต้องการใช้
บริ การสิ นเชื่อเงินเบิกเกินบัญชี
การวิ เ คราะห์ ส าเหตุ ข องปั ญ หาใช้ท ฤษฎี แ ผนผัง แสดงเหตุ แ ละผล โดยน าผลการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล
แบบสอบถาม นามาสร้างผังแสดงเหตุและผล จากแนวคิดและทฤษฎี ส่วนประสมทางการตลาด การสร้างทางเลือก
สาหรับการแก้ไขปั ญหา นาผลมาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้เครื่ องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์สวอต จากนั้นใช้เครื่ องมือช่วย
สร้างกลยุทธ์ (TOWS Matrix) เพื่อกาหนดกลยุทธ์การดาเนินงาน 4 รู ปแบบ ดังนี้
ตารางที่ 2 วิเคราะห์และสร้างทางเลือกเพื่อกาหนดกลยุทธ์ในการแก้ไขปั ญหาโดยใช้ TOWS Matrix
ปัจจัยภายใน
ปัจจัยภายนอก
โอกาส Opportunities – O
O1- ลูกค้าส่ วนใหญ่ ไม่
ทราบว่า ธ.ก.ส. มีสินเชื่อ OD
O2-ลูกค้าเดิ มยังใช้สินเชื่ อ
หมุนเวียนอาชีพกับ ธ.ก.ส.
O3-ลู ก ค้า ส่ ว นใหญ่ ย ัง ไม่
เคยใช้สินเชื่อ OD
O4-แรงงานกลับถิ่นฐาน
อุปสรรค Threats - T
T1-ลูกค้ามีอาชี พเกษตรกร
ไม่เหมาะสมกับสิ นเชื่อ OD
T2-ลูกค้าประกอบธุ รกิจราย
ย่อย ไม่ได้จดั ทางบการเงิน
T3-ภาวะสั ง คมผู้ สู งอายุ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

จุดแข็ง Strengths –S
S1-อัตราดอกเบี้ยถูก
S2-มีพนักงานบริ การทุกตาบลใกล้ชิดกับลูกค้า
S3-ที่ต้งั สาขาใกล้บา้ น สะดวก
SO Strategies กลยุทธ์ เชิงรุ ก การเติบโต
(S1O4, S3O1, S2O2)
S1O4-อัตราดอกเบี้ยถูก ทาให้ผทู ้ ี่กลับถิ่ นฐาน
เลือกใช้บริ การ
O1S3-ที่ ต้ ัง สาขาใกล้บ ้า นลู ก ค้า ส่ ว นใหญ่ ไ ม่
ทราบว่า ธ.ก.ส. มีสินเชื่อ OD ควรนาเสนอลูกค้า
S2O2-มีพนักงานให้บริ การทุกตาบล นาเสนอ
สิ นเชื่อ OD หมุนเวียนอาชีพแก่ลูกค้าเดิม
ST Strategies กลยุทธ์ เชิงป้ องกัน
(S1T2, S2T2)
S1T2-รักษาฐานลูกค้า OD เดิม
S2T2-วางกลยุทธ์ให้พนักงานแนะนาลูกค้าที่
ใช้สินเชื่อระยะสั้นและประกอบธุรกิจการค้า
ขอกู้ OD อบรมให้ความรู้ทางการเงิน
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จุดอ่ อน Weaknesses – W
W1-สถานที่คบั แคบ ไม่มีที่จอดรถ ไม่สะดวก W2-ไม่
มีการประชาสัมพันธ์สินเชื่อ OD
W3-พนักงานไม่แสวงหาลูกค้า ไม่เสนอสิ นเชื่อ OD
WO Strategies กลยุทธ์ เชิงแก้ ไข การปรับตัว
(W1O4, W2O2, W3O1)
W1O4-พัฒนาปรับปรุ งด้านสถานที่ เพิ่มช่องทางการ
ขอใช้บริ การสิ นเชื่อออนไลน์
W2O2-ปรับกลยุทธ์ ส่ งเสริ มการตลาดประชาสัมพันธ์
W3O1-อบรมพัฒนาพนักงาน การเพิม่ ประสิ ทธิภาพการ
ทางาน กาหนดเป้ าหมายชัดเจน เจาะกลุ่มเป้ าหมาย
WT Strategies กลยุทธ์ เชิงรับ
(W2T2, W3T3)
W2T2-ส่ งเสริ มพัฒนาความรู้พนักงาน จัดระบบข้อมูล
ฐานลูกค้าในการขยายสิ นเชื่อ OD
W3T3-สร้ า งความตระหนั ก ในการแสวงหาลู ก ค้า
นาเสนอสิ นเชื่อ OD
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จากตารางที่ 2 การวิเคราะห์ตามตาราง TOWS Matrix สร้างทางเลือกได้ 4 แบบ คือ กลยุทธ์เชิงรุ ก (SO
Strategy) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) กลยุทธ์เชิงป้ องกัน (ST Strategy) และกลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) ทาให้
ได้แนวทางเลื อกในการแก้ไขปั ญหา ออกเป็ น 4 ทางเลือก คือ แนวทางแก้ไขที่ 1 ใช้กลยุทธ์ระดับองค์กรเพื่อสร้าง
กลยุทธ์การเติบโต โดยใช้กลยุทธ์เจาะตลาดยกระดับการให้บริ การมุ่งสร้ างอัตราการเติบโตสิ นเชื่ อวงเงินกูเ้ บิกเกิ น
บัญชี กบั ตลาดเดิ ม รวมถึ งกลยุทธ์การพัฒนาตลาด แนวทางแก้ไขที่ 2 ใช้กลยุทธ์ ป้องกัน โดยการรั กษาฐานลูกค้า
สิ นเชื่ อ วงเงิ นกู้เบิ กเกิ นบัญ ชี ร ายเดิ ม แนวทางแก้ไขที่ 3 กลยุท ธ์ เชิ งแก้ไ ข ใช้ก ลยุท ธ์ ร ะดับ หน้าที่ ประกอบด้ว ย
แผนการตลาด แผนการผลิต แผนการเงิน แผนทรัพยากรมนุษย์ และแผนหน้าที่อื่นๆ เพื่อวางแผนด้านประชาสัมพันธ์
อบรมพัฒนาพนักงาน การเพิ่มประสิ ท ธิ ภาพการท างาน แนวทางแก้ไขที่ 4 ใช้กลยุทธ์ ขนาบข้างเชิ งรั บ โดยการ
ส่ งเสริ มพัฒนาความรู ้ พนักงาน สร้ างความตระหนักในการหาลูกค้าใหม่ รั กษาลูกค้าเดิ ม ผูศ้ ึกษาเลือกแนวทางการ
ขยายฐานลูกค้า คื อ ทางเลื อกที่ 1 และ 3 เนื่ องจากข้อมูลผลการศึ กษาการรั บรู ้ สินเชื่ อเงิ นเบิ กเกิ นบัญชี ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ยงั ไม่ ทราบข้อมูลผลิ ตภัณฑ์สินเชื่ อเงิ นเบิ กเกิ นบัญชี ไม่ ทราบว่า ธ.ก.ส. สาขาดอนไชยมี
บริ การสิ นเชื่ อเงิ นเบิ กเกิ นบัญชี โดยช่องทางการรั บรู ้ ว่า ธ.ก.ส. มี สินเชื่ อเงิ นเบิ กเกิ นบัญชี ของลูกค้า จากพนักงาน
ธ.ก.ส. มีเพียงร้อยละ 13.40 จึงต้องมีการปรับกลยุทธ์ดา้ นประชาสัมพันธ์ อบรมพัฒนาพนักงาน การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
การทางาน กาหนดเป้ าหมายชัดเจน พัฒนาปรับปรุ งด้านสถานที่และการให้บริ การ ปฏิบตั ิหน้าที่สนับสนุนตัวชี้วดั และ
เป้ าหมายของสาขา
5. การอภิปรายผล
จากวัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ เพื่อวิเคราะห์สาเหตุปัญหาการเติบโตเงินให้สินเชื่ อไม่
เป็ นไปตามเป้ าหมายของตัวชี้ วดั ศึกษาแนวทางในการแก้ไขปั ญหาการเติบโตสิ นเชื่ อ แนวทางและกาหนดกลยุทธ์
ทางการตลาดในการขยายฐานลูกค้าสิ นเชื่อเงินเบิกเกินบัญชี ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา
ดอนไชย จังหวัดพะเยา อภิปรายผลการศึกษา ดังนี้
จากผลการวิเคราะห์ส่วนประสมการตลาดที่ มีผลต่อความต้องการใช้บริ การสิ นเชื่ อเงิ นเบิ กเกิ นบัญชี ของ
ธ.ก.ส. สาขาดอนไชย จังหวัดพะเยา พบว่า ส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อความต้องการใช้บริ การสิ นเชื่อเงินเบิกเกิน
บัญชี ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุ กด้าน สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎี ส่วนประสมทางการตลาด และแนวคิ ด
เกี่ยวกับความพึงพอใจ สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ พฤติกรรมการใช้บริ การของกลุ่มตัวอย่าง ส่ วนประสมทาง
การตลาดที่ส่งผลต่อความต้องการใช้บริ การสิ นเชื่ อเงินเบิกเกินบัญชี คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จาหน่ าย ด้านบุ คคลหรื อพนักงาน ด้านการสร้ างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ พฤติ กรรมการใช้บริ การของ
ผูใ้ ช้บริ การด้านสิ นเชื่ อที่ แตกต่างกันมี ผลต่อความต้องการใช้บริ การสิ นเชื่ อเงิ นเบิ กเกิ นบัญชี ที่แตกต่างกัน ปั จจัย
ประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันมีผลต่อความต้องการใช้บริ การสิ นเชื่อเงินเบิกเกินบัญชีแตกต่างกัน คือ ระดับการศึกษา
ประเภทธุ รกิจ และรายได้ สอดคล้องกับ ประเสริ ฐศักดิ์ ไชจารุ วณิ ช (2563) ในการศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่ องการแก้ไข
ปั ญหาการให้สินเชื่อประเภทวงเงินเบิกเกินบัญชี (OD) ของ ธ.ก.ส. สาขาโชคชัย สรุ ปผลการศึกษาพบว่าส่ วนประสม
ทางการตลาดทุ กด้านมี ผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่ อประเภทวงเงิ นเบิ กเกิ นบัญชี ด้านผลิตภัณฑ์สินเชื่ อ จัด
จาหน่ ายงานบริ การ มี ระดับเห็นด้วยมากที่สุด ด้านราคา ด้านการให้บริ การและกระบวนการให้บริ การ มีระดับเห็ น
ด้วยมาก ด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีระดับเห็นด้วยปานกลาง และสิ ทธิ พล เพ็งแจ่ม (2562) ในการศึกษาแนวทางการ

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

หน้า 1909

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔

เพิ่มยอดสิ นเชื่อรายย่อยธนาคารออมสิ นเขตราชวัตร พบว่าสาเหตุของปั ญหายอดสิ นเชื่อรายย่อยไม่บรรลุเป้ าหมายที่
กาหนดไว้ มาจากสาเหตุหลักคือ ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การในด้านผลิตภัณฑ์ที่เกิ ดจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สิ นเชื่ อ ที่ ไม่ ส มารถตอบสนองความต้อ งการของลูกค้าให้ท ัดเที ย มกับ ธนาคารอื่ น ประกอบกับ ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาดไม่ประชาสัมพันธ์เรื่ องสิ นเชื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปั จจุบนั นอกจากนี้ ในด้านช่องทางการ
จัดจาหน่ายก็เป็ นสาเหตุ สถานที่ให้บริ การไม่พียงพอในการให้บริ การลูกค้า ดังนั้นต้องปรับกลยุทธ์ส่วนประสมทาง
การตลาดบริ การ
การศึกษาวิเคราะห์สาเหตุปัญหาการเติบโตเงินให้สินเชื่อ ไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายของตัวชี้วดั พบว่า อัตรา
เงินให้สินเชื่อต่อเงินฝากของสาขาดอนไชย ร้อยละ 85.12 มีอตั ราที่ต่า การบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพต้องมีอตั รา
ที่ใกล้เคียงหรื อไม่เกินร้อยละ 100 ตามแนวคิดทฤษฎีแผนผังแสดงเหตุและผล แสดงให้เห็นว่าสาขานาเงินรับฝากมา
จ่ายสิ นเชื่อไม่มีประสิ ทธิ ภาพ อาจมีสาเหตุจากกลยุทธ์การตลาดของสาขาสะท้อนให้เห็นถึงทรัพยากร ภายในองค์กร
เช่น แรงงาน วิธีการทางาน วัตถุดิบ เครื่ องจักร ซึ่ งทรัพยากรดังกล่าวนี้ เป็ นจุดเริ่ มต้นของปั ญหา และปั ญหาปั จจัยอื่น ๆ
อาทิ ภาวะเศรษฐกิจตกต่า การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และภาวะสังคมผูอ้ ายุของลูกค้า เป็ น
ปั จจัยทรั พยากรภายนอกองค์กร ทาให้มีพฤติ กรรมไม่ประสงค์ทาสัญญากูเ้ งิ นใหม่และไม่กูเ้ งิ นเพิ่ม สอดคล้องกับ
จานวนร้อยละของความต้องการใช้บ ริ การสิ นเชื่อเงินเบิกเกินบัญชี ผูท้ ี่ตอ้ งการใช้บริ การ จานวน 45 ราย คิดเป็ นร้อย
ละ 35.4 และผูท้ ี่ไม่ตอ้ งการใช้บริ การ มีจานวน 82 ราย คิดเป็ นร้อยละ 64.6 การรับรู้รายละเอียดผลิตภัณฑ์สินเชื่อเงิน
เบิกเกินบัญชี การรับรู ้วา่ ธ.ก.ส. มีสินเชื่ อเงินเบิกเกินบัญชี รับรู ้ในอัตราร้อยละที่ต่า เป็ นปั จจัยทาให้เกิดปั ญหาอัตรา
เติบโตของสิ นเชื่อ โดยช่องทางการรับรู ้จากพนักงาน ธ.ก.ส. ร้อยละ 13.40 ซึ่ งเป็ นสัดส่ วนที่นอ้ ย ผูศ้ ึกษาจึงเสนอแนว
ทางแก้ไขในด้านช่องทางการให้บริ การและด้านพนักงานบริ การ มีความสอดคล้องกันแนวคิดและทฤษฎีการตัดสิ นใจ
ของผูบ้ ริ โภคพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคมีลกั ษณะเป็ นกระบวนการที่ตอ้ งใช้เวลาและความพยายาม ปั จจัยภายนอกและภายใน
จะเป็ นสิ่ งที่ มีอิทธิ พลต่อกระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค ผูใ้ ช้บริ การจะมี การตอบสนอง ตัดสิ นใจ เป็ นสิ่ งที่ มี
อิทธิ พลต่อกระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค นามาเป็ นแนวทางเพื่อสร้างการรับรู ้ของลูกค้าให้มากขึ้นและกาหนด
กลยุทธ์การตลาดในการขยายฐานลูกค้า
ผลการศึกษาสาเหตุของปั ญหาที่ได้จากการสร้างผังแสดงเหตุและผล สาเหตุปัญหาการขยายฐานลูกค้า
สิ นเชื่อเงินเบิกเกินบัญชี จากแนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ คือ ไม่มีความเหมาะสมกับ
ลูก ค้า เนื่ อ งจากลู ก ค้า ส่ วนใหญ่ มี อ าชี พเกษตรกร และมี ธุ ร กิ จ ร้ า นค้า เป็ นผูป้ ระกอบการรายย่อ ย ด้า นราคา คื อ
ค่าธรรมเนี ยมวิเคราะห์ ร้อยละ 1 ของวงเงิ นกูแ้ ละค่าต่ออายุสัญญา 1,000 บาท ต่อปี ด้านช่ องทางการจาหน่ าย คื อ
สถานที่ภายนอกไม่มีที่จอดรถ พื้นที่ภายในคับแคบ ไม่มีช่องทางขอสิ นเชื่อออนไลน์ ด้านส่ งเสริ มการตลาด คือ ไม่มี
การประชาสัมพันธ์ ด้านบุคคลหรื อพนักงาน คือ พนักงานไม่นาเสนอสิ นเชื่อเงินเบิกเกินบัญชี ด้านกระบวนการ คือ
เอกสารประกอบการทาสัญญากูห้ ลายรายการ ลูกค้ารายย่อยไม่มีความรู ้ ในการจัดทางบการเงินเพื่อประกอบการทา
สัญญากู้ ด้านสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ คือ ภาพลักษณ์ธนาคารยังเป็ นธนาคารเพื่อเกษตรกร ผูใ้ ช้บริ การ
ไม่ทราบว่ามีบริ การสิ นเชื่ อเงินเบิกเกินบัญชี ด้านอื่น ๆ คือ ภาวะเศรษฐกิจตกต่า ภาวะสังคมผูอ้ ายุของลูกค้าและการ
แพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การสร้างทางเลือกสาหรับการแก้ไขปั ญหา โดยนาข้อมูลมาวิเคราะห์ SWOT Analysis (การวิเคราะห์
สวอต) และสร้างทางเลือกเพื่อกาหนดกลยุทธ์โดยใช้ TOWS Matrix (เครื่ องมือสร้างกลยุทธ์ใหม่ตามสภาพแวดล้อม

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

หน้า 1910

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔

ปั จจุบนั ขององค์กร หรื อ เมททริ กซ์ทาวซ์ ) ซึ่ งด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา เป็ นระเบี ยบและวิธีปฏิ บตั ิที่กาหนดจาก
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสานักงานใหญ่ ซึ่ งอยู่ภายใต้การกากับดูแลของธนาคารแห่ งประเทศ
ไทย จึงไม่สามารถแก้ไขระเบียบหรื อเงื่อนไขในการจ่ายสิ นเชื่อ อัตราดอกเบี้ยเงินกูแ้ ละค่าธรรมเนี ยมได้ จึงไม่เสนอ
แนวทางแก้ไข จะนาเสนอมุ่งเน้นด้านช่องทางการให้บริ การ การส่ งเสริ มการตลาดและด้านพนักงานบริ การ ใช้การ
ประเมินทางเลือกกลยุทธ์แบบริ ชาร์ ด รู เมลท์ (Richard Rumelt) คือ ความสอดคล้อง ความเป็ นไปได้ โดยใช้กลยุทธ์
การเติบโต เป็ นกลยุทธ์เชิ งรุ ก เพื่อยกระดับการให้บริ การมุ่งสร้ างอัตราการเติบโตสิ นเชื่ อเงิ นเบิ กเกิ นบัญชี และใช้
กลยุทธ์ระดับหน้าที่ เป็ นกลยุทธ์เชิงแก้ไข ปรับกลยุทธ์ดา้ นประชาสัมพันธ์ ส่ งเสริ มการตลาด พัฒนาเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
การทางาน กาหนดเป้ าหมาย เจาะกลุ่มลูกค้า รวมถึ งปรั บปรุ งด้านสถานที่ ในการนาไปปฏิ บตั ิ ผูศ้ ึ กษาได้นาการ
วิ เ คราะห์ ต ามหลัก การ 5W2H ในการก าหนดระยะเวลาในการแก้ไ ขปั ญ หาและงบประมาณ จั ด กิ จ กรรม
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเงินเบิกเกินบัญชี ธ.ก.ส. สาขาดอนไชย สามารถดาเนิ นการได้ทนั ที โดยดาเนิ นการ
ประชุ มระดมสมอง วางกลยุทธ์ วางแผนดาเนิ นการ ดาเนิ นการตามแผน การวัดประเมิ นผล ธนาคารและสาขามี
แผนพัฒนาบุคลากรประจาปี มีงบประมาณอบรมศึกษาดูงานของพนักงาน และมีงบประมาณเพื่อการประชาสัมพันธ์
6. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
การศึกษาวิเคราะห์สาเหตุปัญหาการเติบโตเงินให้สินเชื่อ ไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายของตัวชี้ วดั พบว่า อัตรา
เงิ น ให้สิ น เชื่ อ ต่ อ เงิ น ฝากของสาขาดอนไชยมี อ ัต ราที่ ต่ า แสดงให้เ ห็ น ว่า สาขาน าเงิ น รั บ ฝากมาจ่ า ยสิ น เชื่ อ ไม่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ มี สาเหตุจากกลยุทธ์การตลาดของสาขา และปั ญหาปั จจัยอื่ น ๆ อาทิ ภาวะเศรษฐกิ จตกต่ า การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และภาวะสังคมผูอ้ ายุของลูกค้า เป็ นปั จจัยทรัพยากรภายนอกองค์กร ทาให้
มี พฤติ กรรมไม่ ประสงค์ทาสัญญากูเ้ งิ นใหม่และไม่ กูเ้ งิ นเพิ่ม สอดคล้องกับผลการศึ กษาจานวนร้ อยละของความ
ต้องการใช้บริ การสิ นเชื่อเงินเบิกเกินบัญชี การรับรู ้รายละเอียดผลิตภัณฑ์สินเชื่อเงินเบิกเกินบัญชี การรับรู ้วา่ ธ.ก.ส. มี
สิ นเชื่ อเงิ นเบิ กเกิ นบัญชี รั บรู ้ ในอัตราร้ อยละที่ ต่า เป็ นปั จจัยทาให้เกิ ดปั ญหาอัตราเติ บโตของสิ นเชื่ อ ผลการศึ กษา
สาเหตุของปั ญหาที่ได้จากการสร้างผังแสดงเหตุและผล จากแนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด พบว่าปั จจัย
สาคัญในการแก้ไขปั ญหาคือส่ วนประสมทางการตลาดด้านประชาสัมพันธ์ ด้านบุคคล และด้านการสร้างและนาเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ
การศึกษาครั้งนี้ มีขอ้ เสนอแนะแนวทางสาหรับการศึกษา คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขาดอนไชย เป็ นสาขาขนาดเล็ก (สาขาระดับตาบล) การศึกษาครั้งต่อไปควรเพิ่มกลุ่มตัวอย่างให้หลากหลายเพื่อให้
สามารถใช้อา้ งอิงทางสถิติได้มากยิง่ ขึ้น ในส่ วนการดาเนิ นงานด้านธุ รกิจธนาคาร สรุ ปจากแบบสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ
ได้ดงั นี้ 1) พนักงานควรมี ความรู ้ ความสามารถและเชี่ ยวชาญในด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการทางานการบริ การ
2) การที่พนักงานธนาคารจะทุ่มเทให้กบั องค์น้ นั จะต้องมี การสร้างแรงผลักดัน ส่ งเสริ มและสร้ างแรงจูงใจในการ
ทางาน 3) ผูบ้ ริ หารและหัวหน้างานควรส่ งเสริ มให้มีการซักซ้อมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของธนาคาร ทั้งผลิตภัณฑ์
สิ นเชื่ อและผลิตภัณฑ์เงิ นฝาก ให้พนักงานมี ความเข้าใจผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ ควรนาทฤษฎี การเปรี ยบเที ยบ
ความสามารถอย่างเป็ นระบบ (Benchmarking) มาเป็ นเครื่ องมือในการกาหนดกลยุทธ์การศึกษาแนวทางการขยายฐาน
ลูกค้าสิ นเชื่อเงินเบิกเกินบัญชี กรณี ศึกษา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาดอนไชย จังหวัดพะเยา
ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป เพื่อให้หาแนวทางแก้ไขปั ญหาการเติบโตเงินให้สินเชื่อวงเงินกูเ้ บิกเกินบัญชี
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ได้ตรงจุดทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อทาแผนปฏิบตั ิงาน ควรศึกษาถึงความจาเป็ นของลูกค้าเพื่อนาเสนอให้ตรง
กลุ่มเป้ าหมาย อีกทั้งคานึ งถึงปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ (7P’s) อันจะส่ งผลให้เกิดการตัดสิ นใจใช้บริ การ
ที่อาจจะเกิดขึ้น ควรศึกษาสาเหตุของปั ญหาอย่างต่อเนื่ อง รวมถึงการเพิ่มจานวนกลุ่มตัวอย่าง ควรศึกษาปริ มาณการ
ให้สินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอื่น ๆ ในเขตจังหวัดพะเยา เพื่อเปรี ยบเทียบผลการ
ดาเนิ นงานที่ผา่ นมา โดยนาข้อมูลที่ได้มาวางแผนกลยุทธ์และนโยบายการให้พนักงานสิ นเชื่อ สร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน การให้บริ การที่ดีตรงตามความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างความจงรักภักดีให้กบั ธนาคาร
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