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แนวทางการเพิม่ การจ่ ายสินเชื่อ ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร
ฝ่ ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
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--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อหาแนวทางเพิ่มการจ่ายสิ นเชื่อ ธนาคาร ธ.ก.ส. ฝ่ ายกิจการสาขาภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนบน (ฝอบ.) โดยมีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปั จจัยที่ทาให้ลูกค้าตัดสิ นใจใช้
บริ การสิ นเชื่อ 2) เพื่อศึกษาส่ วนประสมการตลาดบริ การที่ส่งผลต่อการจ่ายสิ นเชื่อ ธนาคาร ธ.ก.ส. ฝ่ ายกิจการสาขา
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบน และ 3) กาหนดกลยุทธ์ในการเพิ่มการเติบโตสิ นเชื่ อของฝ่ ายกิ จการสาขาภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบน การศึกษานี้ ใช้การศึกษาวิจยั แบบผสมผสาน โดยใช้แบบสอบถามผูใ้ ช้บริ การสิ นเชื่ อ
กลุ่มเป้ าหมาย จานวน 400 ราย และแบบสัมภาษณ์ ผูใ้ ช้บริ การสิ นเชื่อ จานวน 12 ราย และ ผูบ้ ริ หารภายใน ฝอบ. ที่
กากับดูแลด้านสิ นเชื่ อ จานวน 4 ราย ผลการศึกษา พบว่า สาเหตุที่ลูกค้าไม่เลือกใช้บริ การสิ นเชื่ อ คือการส่ งเสริ ม
การตลาดที่ยงั ไม่ทวั่ ถึง กระบวนการให้บริ การมีความซับซ้อน สถานที่ให้บริ การจอดรถไม่เพียงพอ การแก้ปัญหาจึ ง
มุ่งเน้นส่ วนประสมทางการตลาด คือ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านกระบวนการให้บริ การ ด้านสถานที่ให้บริ การ
และวัสดุอุปกรณ์ และด้านบุคลากร ผูศ้ ึกษาได้เลือกกลยุทธ์ในการเพิ่มการจ่ายสิ นเชื่อ โดยใช้กลยุทธ์เชิงรุ ก พัฒนาช่อง
ทางการเข้าถึงลูกค้าในการประชาสัมพันธ์และให้บริ การนอกสถานที่ และ กลยุทธ์เชิงรุ กพัฒนาชุมชนภาคการเกษตร
ตามนโยบายภาครัฐร่ วมกับเครื อข่าย หัวหน้ากลุ่มและองค์กรภาคเอกชนพร้อมสนับสนุนเงินทุน
คาสาคัญ: พฤติกรรม, ส่ วนผสมทางการตลาด, ปัญหาการขยายสิ นเชื่อ

ABSTRACT
The objective of this research is to find ways to increase credit payments of The Bank for Agriculture and
Agricultural Cooperatives, Upper Northeastern Branch Affairs Department. The objectives of the study are study
the behavior and factors that make customers decide to use credit services, to study service marketing mix affecting
Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Upper Northeastern Branch Affairs Department credit
payments and establish strategies for increasing credit payments of The Bank for Agriculture and Agricultural
Cooperatives, Upper Northeastern Branch Affairs Department. Mixed methods are used by using questionnaires
for customers registered loan users. Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Upper Northeastern
Branch Affairs Department, with the target group of 400 persons and interview form for customers registered loan
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service of The Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Upper Northeastern Branch Affairs Department
12 cases and 4 internal executives, who supervise loans. The results of the study found that the reason of not
choosing the credit services of the Upper Northeastern Branch Affairs Department are Marketing promotion is not
thorough, the process of credit approval ineffectively and not enough parking space. The solution to this problem
should be focus on marketing mix, marketing promotion, service process, Service location and equipment, and
personnel. The study proposed 2 strategies to increase credit payments 1) Develop the channels to reach the
customer in public relations and providing off-site service. 2) Develop community in the agricultural sector
according to government policy with network partners with the network Group heads and private organizations
with funding.
Keywords: Behavior, Marketing mix, Problems of loan expansion
1. บทนา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ฝ่ ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบน
(ฝอบ.) มีหน้าที่ในการดูแลดาเนิ นการจ่ายสิ นเชื่อควบคู่ไปกับการระดมเงินฝากเพื่อรักษาสมดุลด้านสภาพคล่องทาง
การเงิน ซึ่ งฝ่ ายกิจการภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนบน จะดาเนินงาน จัดสรรเป้ าหมายการเติบโตสิ นเชื่อให้แก่ ธ.ก.ส.
สานักงานจังหวัดในสังกัด จานวน 12 จังหวัด โดยการจัดสรรจากเป้ าหมายสานักงานใหญ่ เพื่อรักษาสมดุลด้านสภาพ
คล่องทางการเงิน
ยอดการจ่ายสิ นเชื่อของฝ่ ายกิจการสาขา คิดเป็ นสัดส่ วนเทียบกับการให้สินเชื่อของ ธ.ก.ส. ฝ่ ายกิจการสาขา
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบน ถือว่าเป็ นส่ วนงานที่มีสัดส่ วนในการให้สินเชื่อมากที่สุดในสังกัดฝ่ ายกิจการสาขา
ภาคจากทั้งหมด 9 กิจการสาขาภาค โดยมีสัดส่ วนสิ นเชื่อคิดเป็ นร้อยละ ในปี บัญชี 2560 ร้อยละ 21 ปี บัญชี 2561 ร้อย
ละ 22 ปี บัญชี 2562 ร้อยละ 22 ดังนั้น การให้สินเชื่อภายในฝ่ ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบน จึงจะมี
ผลกระทบต่อธนาคารมากที่สุด เนื่องจากถือครองสัดส่ วนสู งที่สุด
การเติบโตของเงินให้สินเชื่อของ ฝอบ. ปั จจุบนั อยูใ่ นภาวการณ์ ขยายตัวแบบชะลอตัว หากพิจารณาอัตรา
การเติบโตของเงินให้สินเชื่อจะพบว่า หลังจากปี 2560 เป็ นต้นมา อัตราการเติบโตสิ นเชื่อ ธ.ก.ส. อยูใ่ นภาวะชะลอตัว
ลงอย่างต่อเนื่ อง ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ปี บัญชี 2560 (1 เมษายน 2560 - 31 มีนาคม 2561) อัตราการเติบโตเงินให้สินเชื่อ
ร้อยละ 11 ปี บัญชี 2561 (1 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2562) อัตราการเติบโตเงินให้สินเชื่อ ร้อยละ 9.9 และในปี บัญชี
2562 (1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2563) อัตราการเติบโตเงินให้สินเชื่อ ร้อยละ 4.5 ผูศ้ ึกษาจึงมีแ นวความคิดที่จะ
ศึกษาแนวทางเพิ่มการเติบโตเงินให้สินเชื่อ ธ.ก.ส. ฝ่ ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนบน
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่ทาให้ลกู ค้าตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่อ
2) เพื่ อ ศึ กษาส่ วนประสมการตลาดบริ การที่ ส่ งผลต่ อ การจ่ ายสิ นเชื่ อ ธ.ก.ส.
ตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนบน
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3) กาหนดกลยุทธ์ในการเพิ่มการเติบโตสิ นเชื่ อของธ.ก.ส. ฝ่ ายกิ จการสาขาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ตอนบน
3. การดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ใช้เครื่ องมือแบบผสมผสานในการศึกษาจานวน 2 รู ปแบบ ดังนี้
1) การวิจยั เชิงปริ มาณ โดยใช้แบบสอบถาม
2) การวิจยั เชิ งคุณภาพ เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง แบ่งการเก็บ
ข้อมูลออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 คือ ผูใ้ ช้บริ การสิ นเชื่อที่ข้ ึนทะเบียนเป็ นลูกค้า ธ.ก.ส. ในสังกัดฝ่ ายกิจการสาขาภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนบน และกลุ่มที่ 2 คือ ผูบ้ ริ หารภายใน ฝอบ. ที่กากับดูแลด้านสิ นเชื่อ
กลุ่มตัวอย่าง
1) การวิจยั เชิงปริ มาณ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลผูใ้ ช้บริ การสิ นเชื่อที่ข้ ึนทะเบียนเป็ นลูกค้า ธ.ก.ส. ในสังกัด
ฝ่ ายกิ จการสาขาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบน แบบโควตาตามสัดส่ วนยอดเงิ นกู้ จานวน 12 จังหวัด กาหนด
โควตาให้สาขาในสังกัด อย่างน้อยสาขาละ 2 ราย รวมทั้งสิ้ น 400 ราย โดยกาหนดจานวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละพื้นที่
การดาเนิ นงานตามสัดส่ วนของประชากร ซึ่ งกาหนดเป็ นเครื่ องมือแบบสารวจเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยให้กลุ่มตัวอย่างกรอกแบบสอบถามด้วยตนเอง
2) การวิจยั เชิ งคุณภาพ โดยการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง แบ่ง
การเก็บข้อมูลออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่ ม ที่ 1 คื อ ผูใ้ ช้บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ ที่ ข้ ึ น ทะเบี ย นเป็ นลู ก ค้า ธ.ก.ส.
ในสั ง กัด ฝ่ ายกิ จ การสาขาภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนบน จานวน 12 จังหวัด จังหวัดละ 1 คน
กลุ่มที่ 2 คือ ผูบ้ ริ หารภายใน ฝอบ. ที่กากับดูแลด้านสิ นเชื่อ จานวน 4 ราย
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาและวิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิจัยเชิ งปริ มาณ การศึ กษาในครั้ งนี้ ผูว้ ิจัยสร้ างแบบสอบถามจากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง
กาหนดกรอบแนวคิดการวิจยั และศึกษาข้อมูลจากหนังสื อ วารสาร สิ่ งพิมพ์ เอกสาร งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องจากห้องสมุด
เว็บ ไซต์ต่ าง ๆ และรวบรวมจากส่ ว นงานของธนาคารที่ เ กี่ ย วข้อ งเพื่ อ เป็ นแนวทางในการนามาสร้ างข้อ คาถาม
แบบสอบถาม
โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 4 ส่ วน ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ย วกับ ปั จ จัย ด้า นประชากรศาสตร์ ข องผูต้ อบแบบสอบถาม เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพสมรส ซึ่ งผูต้ อบแบบสอบถามทาการเลือกตอบ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
ใช้ความถี่และร้อยละ
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ยวกับพฤติ กรรมการใช้บริ การสิ นเชื่ อ เกี่ ยวกับประสบการณ์ ในการใช้บริ การ
สิ นเชื่อ ความถี่ในการใช้บริ การสิ นเชื่อ ผูท้ ี่มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่อ ช่องทางการสื บค้นข้อมูลในการ
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ขอสิ นเชื่ อ และวัตถุประสงค์ในการใช้บริ การสิ นเชื่ อ เป็ นคาถามปลายปิ ดและคาตอบเป็ นแบบเลือกตอบ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ความถี่และร้อยละ
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อ ซึ่ งครอบคลุม
เนื้ อหาประกอบด้วย 7 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ให้บริ การ ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด ด้าน
บุคลากร ด้านกระบวนการให้บริ การ และด้านลักษณะทางกายภาพ เป็ นคาถามปลายปิ ดและคาตอบแบบเลือกตอบ
การวิจยั เชิงคุณภาพ การศึกษาในครั้งนี้ ใช้การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ โดยใช้คาถามการสัมภาษณ์เป็ น
แบบกึ่งมีโครงสร้างและคาถามแบบปลายเปิ ด เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทาให้ได้
ข้อมูลหลากหลายแง่มุม รวมถึงความสนใจ ความคิดเห็น และทัศนคติ ในเรื่ องต่าง ๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่ ง
ผูว้ ิจยั สร้างแบบสอบถามจากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ ยวข้อง กาหนดกรอบแนวคิดการวิจยั และศึกษาข้อมูลจาก
หนังสื อ วารสาร สิ่ งพิมพ์ เอกสาร งานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องจากห้องสมุด เว็บไซต์ต่าง ๆ และรวบรวมจากส่ วนงานของ
ธนาคารที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็ นแนวทางในการนามาสร้างข้อคาถามและแบ่งการเก็บข้อมูลออกเป็ น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่ ม ที่ 1 คื อ ผูใ้ ช้บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ ที่ ข้ ึ น ทะเบี ย นเป็ นลู ก ค้า ธ.ก.ส.
ในสั ง กัด ฝ่ ายกิ จ การสาขาภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบน จานวน 12 คน จากผูใ้ ช้บริ การสิ นเชื่ อที่ ข้ ึนทะเบี ยนเป็ นลูกค้า ธ.ก.ส. ในสังกัดฝ่ าย
กิจการสาขาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบนจานวน 12 จังหวัด จังหวัดละ 1 คน โดยแบ่งแบบสัมภาษณ์ออกเป็ น 3
ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ของผูต้ อบแบบสัมภาษณ์ ได้แก่ ชื่ อ-นามสกุล
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพสมรส
ส่ วนที่ 2 แบบสัมภาษณ์ เกี่ ยวกับพฤติ กรรมการใช้บริ การสิ นเชื่ อ ประสบการณ์ ในการใช้บริ การสิ นเชื่ อ
ความถี่ในการใช้บริ การสิ นเชื่ อ ผูท้ ี่ มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่ อ ช่องทางการสื บค้นข้อมูลในการขอ
สิ นเชื่อ และวัตถุประสงค์ในการใช้บริ การสิ นเชื่อ
ส่ วนที่ 3 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อ ซึ่ งครอบคลุม
เนื้ อหาประกอบด้วย 7 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ให้บริ การ ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด ด้าน
บุคลากร ด้านกระบวนการให้บริ การ และด้านลักษณะทางกายภาพ
กลุ่มที่ 2 คือ ผูบ้ ริ หารภายใน ฝอบ. ที่กากับดูแลด้านสิ นเชื่อ จานวน 4 ราย โดยมีการจดบันทึกการสัมภาษณ์
แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ของผูต้ อบ ได้แก่ ชื่อ-สกุล ตาแหน่งงาน และอายุ
การทางาน
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ยวกับพฤติ กรรมการใช้บริ การสิ นเชื่ อของลูกค้าในสังกัดฝ่ ายกิ จการสาขาภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบน ได้แก่ ลักษณะการใช้บริ การสิ นเชื่อของลูกค้าในสังกัด ผูท้ ี่มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจใช้
บริ การสิ นเชื่อ ช่องทางการสื บค้นข้อมูลในการขอสิ นเชื่อ เป็ นคาถามปลายเปิ ด
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ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ ใช้ในการบริ การสิ นเชื่ อ ซึ่ งครอบคลุม
เนื้ อหาประกอบด้วย 7 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ให้บริ การ ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด ด้าน
บุคลากร ด้านกระบวนการให้บริ การ และด้านลักษณะทางกายภาพ เป็ นคาถามปลายเปิ ด
ผูศ้ ึกษาจะนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ มาทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการจัดกลุ่มข้อมูล (Coding) เพื่อหา
ประเด็น (theme) หรื อประเภท (category) เดียวกัน เพื่อเป็ นการเปรี ยบเทียบข้อมูลและพิจารณาข้อมูลนามาจัดกลุ่ม
หรื อแยกออกจากกลุ่ม และเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างกลุ่มที่เป็ นสาเหตุของแต่ละปั จจัยเพื่อวิเคราะห์หาปั จจัย
ที่แท้จริ งที่ส่งผลต่อการจ่ายสิ นเชื่อธ.ก.ส. ฝ่ ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบน และเหตุผลที่นาวิธีเชิง
คุ ณภาพใช้รวมกับวิธีเชิ งปริ มาณ เนื่ องจากผูว้ ิจยั ต้องการข้อมูลเชิ งลึกเพื่อให้ทราบถึงปั จจัยที่ แท้จริ งในการนาไป
พัฒ นาปรั บ ปรุ ง การให้ บ ริ การสิ น เชื่ อ และเพิ่ ม การเติ บ โตการให้ สิ น เชื่ อ ธ.ก.ส.
ฝ่ ายกิ จ การสาขาภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบน โดยขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งคุ ณภาพ ผูว้ ิจัยจะนาข้อมูลที่ รวบรวมมาทาการ
coding หรื อจัดกลุ่มเป็ นประเภทขั้นแรก (First-order category) เท่านั้น
ส่ ว นที่ 4 แบบสอบถามส าหรั บ ความคิ ด เห็ น และข้อ เสนอแนะ เป็ นค าถามปลายเปิ ด เพื่ อ ให้ ผู้ต อบ
แบบสอบถามได้แสดงความคิ ดเห็ นและข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะใช้การวิเคราะห์ เนื้ อหา และสรุ ปออกมาเป็ น
รู ปแบบเชิงพรรณนา
4. ผลการวิจัย
ผลจากการการศึ ก ษาวิ จัย ครั้ งนี้ ใช้เ ครื่ อ งมื อ แบบผสมผสานในการศึ ก ษา จ านวน 3 กลุ่ ม ตัว อย่า ง มี
รายละเอียด ดังนี้
1) การวิจัย เชิ งปริ มาณ โดยใช้แบบสอบถามผลจากการเก็บข้อ มูลแบบสอบถามจากผูใ้ ช้บริ การสิ นเชื่ อ
จานวน 400 คน
ผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ที่ใช้บริ การสิ นเชื่อ ธ.ก.ส. เป็ นเพศ
ชาย จานวน 354 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 88.5 อยู่ในช่ วงอายุ 50 ปี ขึ้ นไป จานวน 179 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 44.75 ระดับ
การศึ กษาสู งสุ ด อยู่ในระดับมัธยมศึ กษาตอนต้นหรื อต่ ากว่า จานวน 124 คน คิดเป็ นร้ อยละ 31 มี อาชี พเกษตรกร
จานวน 344 คน คิดเป็ นร้อยละ 86 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท จานวน 155 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.75
พฤติกรรมการใช้บริ การสิ นเชื่อของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า มีพฤติกรรมการใช้บริ การสิ นเชื่อ ธ.ก.ส. ใช้
บริ การ 1 ครั้งต่อปี มากที่สุด จานวน 251 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.75 บุคคลที่ มีอิทธิ พลในการเลือกใช้บริ การสิ นเชื่ อ คือ
พนักงานธนาคารมากที่สุด จานวน 131 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.75 ทราบข้อมูลสิ นเชื่อของธ.ก.ส. จากพนักงานธนาคาร
มากที่สุด จานวน 168 คิดเป็ นร้อยละ 42 มีวตั ถุประสงค์ในการใช้บริ การสิ นเชื่อเพื่อการเกษตรมากที่สุด จานวน 285
คน คิดเป็ นร้อยละ 72.25 มีลกั ษณะการขอสิ นเชื่อเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนมากที่สุด จานวน 374 คน คิดเป็ นร้อยละ
93.5 วงเงินสิ นเชื่อที่ใช้บริ การมากที่สุด คือ ต่ากว่า 1,000,0000 บาท จานวน 286 คน คิดเป็ นร้อยละ 71.25
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อของ ธ.ก.ส. ของผูต้ อบแบบสอบถาม ดังแสดง
ในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้ บริการสิ นเชื่อ
ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดในการเลือกใช้ บริการสิ นเชื่อ ด้ านผลิตภัณฑ์
1. ผลิตภัณฑ์สินเชื่อของ ธ.ก.ส. ที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั สามารถ ตอบสนองความ
ต้องการของท่าน
2. ผลิตภัณฑ์สินเชื่อของ ธ.ก.ส. มีความหลากหลาย
3. วงเงินการให้สินเชื่อของ ธ.ก.ส. เพียงพอต่อความต้องการของท่าน
ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดในการเลือกใช้ บริการสิ นเชื่อ ด้ านราคา
4. อัตราดอกเบี้ยสิ นเชื่อของ ธ.ก.ส. มีความเหมาะสม
5. อัตราค่าธรรมเนียมสิ นเชื่อของ ธ.ก.ส. เช่น ค่าวิเคราะห์วงเงินกู้
ค่าตรวจสอบหลักประกัน มีความเหมาะสม
6. ธ.ก.ส. มีการลดอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริ การสิ นเชื่อ ที่มีความเหมาะสม
ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดในการเลือกใช้ บริ การสิ นเชื่อ ด้ านสถานที่ให้ บริการ
7. ธ.ก.ส. มีจานวนสาขาเพียงพอต่อการใช้บริ การสิ นเชื่อของท่าน
8. ทาเลที่ต้ งั ของ ธ.ก.ส. มีความสะดวกต่อการเดินทางมาใช้บริ การสิ นเชื่อของ
ท่าน
9. ธ.ก.ส. มีช่วงเวลาทาการ เปิ ด – ปิ ด ที่เหมาะสม
10. ธ.ก.ส. มีช่องทางการให้บริ การที่สะดวกต่อการใช้บริ การ
ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดในการเลือกใช้ บริการสิ นเชื่อ ด้ านการส่ งเสริม
การตลาด
11. ธ.ก.ส. มีพนักงานให้คาแนะนาและให้ขอ้ มูลการบริ การสิ นเชื่อ
12. ธ.ก.ส. มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และกิจกรรมส่ งเสริ มการขาย จัดบูท
แนะนาผลิตภัณฑ์
13. ธ.ก.ส. มีโครงการสิ นเชื่อสนับสนุนตามสถานการณ์ที่เหมาะสม
ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดในการเลือกใช้ บริการสิ นเชื่อ ด้ านบุคลากร
14. พนักงานให้บริ การด้านสิ นเชื่อของ ธ.ก.ส. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ สามารถ
ให้คาแนะนาได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
15. พนักงานให้บริ การด้านสิ นเชื่อของ ธ.ก.ส. มีความกระตือรื อร้นในการ
ให้บริ การ
16. พนักงานของ ธ.ก.ส. สามารถให้บริ การด้านสิ นเชื่อได้รวดเร็ วตามระยะเวลา
ที่กาหนด
17. ธ.ก.ส. มีจานวนพนักงานให้คาแนะนาและให้ขอ้ มูลการบริ การสิ นชื่อที่
วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

หน้า 986

ส่ วน
การแปล
ค่ าเฉลีย่ เบี่ยงเบน
ผล
มาตรฐาน
4.815 0.415 มากทีส่ ุ ด
4.845 0.376 มากที่สุด
4.768
4.833
4.642
4.508
4.760

0.463
0.400
0.497
0.515
0.456

มากที่สุด
มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.748
4.726
4.718
4.628

0.479
0.467
0.472
0.509

มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.790
4.768
4.756

0.420
0.446
0.454

มากที่สุด
มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด

4.800
4.643

0.419
0.510

มากที่สุด
มากที่สุด

4.825
4.759
4.803

0.406
0.454
0.423

มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด
มากที่สุด

4.763

0.465

มากที่สุด

4.788

0.428

มากที่สุด

4.680

0.488

มากที่สุด
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ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้ บริการสิ นเชื่อ
เพียงพอ
ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดในการเลือกใช้ บริการสิ นเชื่อ ด้ านกระบวนการ
บริการ
18. การตรวจรับเอกสารของ ธ.ก.ส. มีความถูกต้องและแม่นยา
19. ขั้นตอนการพิจารณาสิ นเชื่อของ ธ.ก.ส. ไม่ซบั ซ้อน มีความยืดหยุน่
20. ธ.ก.ส. มีความรวดเร็ วในการให้บริ การด้านสิ นเชื่อ
21. ธ.ก.ส. มีความรวดเร็ วในการพิจารณาอนุมตั ิสินเชื่อ
ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดในการเลือกใช้ บริการสิ นเชื่อ ด้ านลักษณะ
ทางกายภาพ
22. อุปกรณ์สานักงานของ ธ.ก.ส. มีความทันสมัยและมีความพร้อมในการ
ให้บริ การ
23. ธ.ก.ส. มีการจัดพื้นที่การให้บริ การสิ นเชื่อที่ชดั เจน

ส่ วน
การแปล
ค่ าเฉลีย่ เบี่ยงเบน
ผล
มาตรฐาน
4.644

0.529

มากทีส่ ุ ด

4.830
4.593
4.505
4.648
4.821

0.408
0.502
0.621
0.509
0.419

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด

4.773

0.465

มากที่สุด

4.868

0.361

มากที่สุด

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริ การ
สิ นเชื่อของ ธ.ก.ส. ฝ่ ายกิจการสาขาภาตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบน โดยรวมพบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
บริ การที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อรายใหญ่ฝ่ายกิจการสาขาภาตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบน อยูใ่ นระดับเห็น
ด้วยมากที่สุด (x = 4.738 , S.D. = 0.462) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านโดยเรี ยงลาดับความสาคัญจากค่าเฉลี่ยได้ดงั นี้
ปั จจัยด้านลักษณะกายภาพ (x = 4.821, S.D. = 0.419) ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ (x = 4.815, S.D. = 0.415) ปั จจัยด้าน
บุคลากร (x = 4.759, S.D. = 0.454) ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด (x = 4.756, S.D. = 0.454) ปั จจัยด้านสถานที่
ให้บริ การ (x = 4.726, S.D. = 0.467) ปั จจัยด้านกระบวนการบริ การ (x 4.644, S.D. = 0.529) และ ปั จจัยด้านราคา (x =
4.642 , S.D. = 0.497)
2) การวิจยั เชิ งคุณภาพ เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง กลุ่มที่ 1 คือ
ผูใ้ ช้บริ การสิ นเชื่อที่ข้ ึนทะเบียนเป็ นลูกค้า ธ.ก.ส. ในสังกัดฝ่ ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนบน
ผลการศึกษา พบว่า พฤติกรรมการใช้บริ การสิ นเชื่ อกับ ธ.ก.ส. เลือกใช้บริ การเนื่ องจาก มีการบริ การให้
คาแนะนาที่ดี มีผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามวัตถุประสงค์ ส่ งเสริ มการประกอบอาชีพและพัฒนาอาชีพ และเป็ นธนาคารของ
รัฐ ซึ่ งการรับรู ้ผลิตภัณฑ์ สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสิ นเชื่อและเป็ นผูท้ ี่มีอิทธิ พลในการใช้บริ การสิ นเชื่อจะเป็ นพนักงาน
ธนาคารเป็ นส่ วนใหญ่ บุ คคลในครั วเรื อน ผูน้ าชุ มชนและช่ องทางออนไลน์ของธนาคาร วัตถุประสงค์ในการใช้
บริ การมีท้ งั เพื่อการลงทุนในกิจการ เป็ นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพ และเป็ นสิ นเชื่อฉุ กเฉิ นโควิด ที่วงเงินกูไ้ ม่เกิน
1,000,000 บาท
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ส่ วนผสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อ ธ.ก.ส. ที่ส่งผลทาให้ไม่สามารถจ่ายสิ นเชื่อและแสดง
ความต้องการของผูใ้ ช้บริ การสิ นเชื่อ สามารถสรุ ปผลเรี ยงจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ในการประชาสัมพันธ์ หรื อกิ จกรรมส่ งเสริ มการขายโดยการลดดอกเบี้ ยและ
ค่าธรรมเนียม การบริ การแนะนาผลิตภัณฑ์นอกสถานที่ และเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ในรู ปแบบใหม่ๆ เพิ่มเติม
ด้านบุคลากร ลูกค้ามี ความพึงพอในการให้บริ การและมี ความรู ้ ความเชี่ ยวชาญเพียงพอแล้ว แต่ยงั ต้องลง
รายละเอียดในผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ด้านกระบวนการให้บริ การ มี ความพึงพอใจ แต่ควรพัฒนาในเรื่ องของความรวดเร็ วในการพิจารณาเงินกู้
และช่องทางการชาระหนี้ผา่ นช่องทางออนไลน์เพิ่มเติม
ด้านผลิตภัณฑ์ สามารถตอบสนองความต้องการได้ ควรปรับปรุ งเพิ่มการดาเนิ นการเครื อข่ายในกลุ่มธุ รกิจ
ตลอดห่ วงโซ่ ปรับเปลี่ยนรู ปแบบการส่ งชาระ และให้มีการส่ งเสริ มพัฒนาอาชีพเพิ่มมากขึ้น ด้านอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
และค่าธรรมเนียมมีลกู ค้าที่คิดว่าอัตราดอกเบี้ยยังคงสู ง
ด้านสถานที่ให้บริ การและวัสดุอุปกรณ์ มีความเหมาะสม แต่ควรปรับปรุ งพื้นที่การให้บริ การที่มีความคับ
แคบ พื้นที่สาหรับจอดรถไม่เพียงพอ
ด้านสถานที่ให้บริ การและวัสดุอุปกรณ์ มีความต้องการให้ปรับปรุ งพื้นที่ บริ การ สถานที่จอดรถ หรื อเพิ่ม
การให้บริ การนอกสถานที่หรื อให้บริ การผ่านรถเคลื่อนที่ ความพึงพอใจในภาพรวมในการใช้บริ การสิ นเชื่อ เนื่ องจาก
ธ.ก.ส. เข้าถึงได้ง่าย การให้บริ การดี เป็ นกันเองกับลูกค้า มีพนักงานที่คอยให้คาแนะนาดี
ข้อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม จากการสั ม ภาษณ์ มี ค วามต้อ งการให้ พ ฒ
ั นาในด้า นกระบวนการสิ น เชื่ อ ตั้ง แต่
กระบวนการยืน่ เอกสาร ตรวจสอบคุณสมบัติ การพิจารณาเงินกู้ ให้มีช่องทางเพิ่มเติมและดาเนินการให้มีความรวดเร็ ว
มากยิง่ ขึ้น
3) การวิจยั เชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง กลุ่มที่ 2 คือ
ผูบ้ ริ หารภายใน ฝอบ. ที่กากับดูแลด้านสิ นเชื่อ
ผลการศึ กษา พบว่า ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ มีความเข้าใจว่าลูกค้าส่ วนใหญ่เป็ นสิ นเชื่ อหมุ นเวียนเพื่อการผลิ ตที่ มี
วงเงินไม่มาก และลูกค้าส่ วนใหญ่ยงั คงยินดีที่จะใช้บริ การสิ นเชื่อกับ ธ.ก.ส. แต่สาหรับคนรุ่ นใหม่ยงั มีการเข้ามาใช้
สิ นเชื่อของ ธ.ก.ส. ไม่มากนัก บุคคลที่จะมีอิทธิ พลส่ วนมาก คือ พนักงานพัฒนาธุ รกิจเนื่ องจากเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลให้คา
แนะนา เสนอทางเลือกในการตัดสิ นใจ รวมทั้งการเจรจาต่อรองเงื่อนไขในเบื้องต้นให้กบั ลูกค้าได้โดยตรง สาหรับ
สาเหตุที่จะทาให้ลกู ค้าไม่เลือกใช้บริ การ สามารถสรุ ปผลเรี ยงจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้
ด้านกระบวนการให้บริ การ ความรวดเร็ วในการให้บริ การ ขั้นตอนในการอานวยสิ นเชื่อมีหลายขั้นตอนที่มี
ความล่าช้า
ด้านกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาด ช่องทางการประชาสัมพันธ์ไม่ถึงตัวลูกค้า และการเข้าถึงข้อมูลยังไม่ทวั่ ถึง
ด้านบุ คลากร พนักงานมี ความรู ้ ความเชี่ ยวชาญ แต่ขาดการส่ งต่อความรู ้ ให้กบั พนักงานรุ่ นใหม่ ทาให้
พนักงานบางกลุ่มยังไม่มีความเชี่ยวชาญเพียงพอต่อการให้บริ การ
ด้านสถานที่ให้บริ การและวัสดุอุ ปกรณ์ เนื่ องจากมีจานวนลูกค้าที่มาใช้บริ การทางด้านการเงินและสิ นเชื่อ
จานวนมาก ส่ งผลให้การบริ การพื้นที่จอดรถไม่มีเพียงพอ
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จากการศึกษาวิจยั โดยใช้เครื่ องมือแบบผสมผสานในการศึกษาทั้ง 3 กลุ่มตัวอย่าง จะเห็นได้วา่ การวิจยั เชิง
คุณภาพของกลุ่มตัวอย่างจานวน 2 กลุ่ม มีความสอดคล้องกัน ไปในทิศทางเดียวกัน ส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผล
ต่อการเลือกใช้บริ การสิ นเชื่ อ ธ.ก.ส. คือ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริ การ ด้าน
สถานที่ให้บริ การ และด้านสถานที่ให้บริ การและวัสดุอุปกรณ์ แต่ไม่สอดคล้องกับการวิจยั เชิงปริ มาณซึ่ งพบว่า ส่ วน
ประสมทางการตลาดที่ ส่งผลต่อการเลือกใช้บริ การสิ นเชื่ อ ธ.ก.ส. คือ ด้านลักษณะกายภาพ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
บุคลากร ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านสถานที่ให้บริ การ
ซึ่ งผลการวิจยั เชิงคุณภาพ มีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ ภาวดี หลีเฮง (2562) ศึกษาเรื่ อง การแก้ปัญหา
การเพิ่มยอดสิ นเชื่อลูกค้าประเภทบุคคล ธ.ก.ส.จังหวัดภูเก็ต ผลการศึกษาพบว่า ลูกค้าที่มาใช้บริ การของธนาคาร ให้
ความสาคัญด้านการให้บริ การของพนักงาน มี จานวนพนักงานเพียงพอในการให้บริ การ และพนักงานมี ความรู้ ที่
สามารถแนะนาข้อมูลบริ การแก่ลูกค้าได้เป็ นอย่างดี ชัดเจน เข้าใจง่าย รวมถึงการให้บริ การมี ความถูกต้อง รวดเร็ ว
และสอดคล้องกับงานวิจยั ของขวัญวรา เพชรชมพูพนั ธ์ (2560) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการใช้สินเชื่อธุ รกิจ
ของผูป้ ระกอบการธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเพชรบุรี ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการใช้
สิ นเชื่อของผูป้ ระกอบการเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านส่ งเสริ มการตลาดมาเป็ นลาดับแรก และ ด้านช่องทางการ
ให้บริ การ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการสร้างและเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้านบุคคล และด้านกระบวนการ
ตามลาดับ
5. การอภิปรายผล
จากผลการศึกษา ส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อด้านลักษณะทางกายภาพ
สาขาในสังกัด ธ.ก.ส. มีขอ้ จากัดในเรื่ องพื้นที่ รู ปแบบอาคารและแบบแปลนซึ่ งเป็ นไปตามมาตรฐานของสานักงาน
ใหญ่ ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ไขได้ และด้านผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็ นประเภทสิ นเชื่อ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงื่อนไขการให้สินเชื่อ และกระบวนการให้สินเชื่อ เป็ นไปตามระเบียบ คาสั่งที่ออกมาโดยสานักงานใหญ่ ไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้
ดังนั้น เพื่อให้ธ.ก.ส. ฝ่ ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนบนแก้ไขปั ญหาและกาหนดแนวทางเพิ่ม
การจ่ายสิ นเชื่อ จึ งมุ่งเน้นส่ วนประสมทางการตลาด คือ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านกระบวนการให้บริ การ ด้าน
สถานที่ให้บริ การและวัสดุอุปกรณ์ และด้านบุคลากร
6. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึกษา ทาให้เห็ นว่า การดาเนิ นการของธนาคารยังต้องมีการปรับปรุ งกระบวนการทางานและ
กาหนดกลยุทธ์ใหม่ เพื่อเพิ่มการจ่ายสิ นเชื่อ ธ.ก.ส. ฝ่ ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบน ในการวิจยั ครั้ง
นี้ ทาให้เกิดข้อค้นพบปั ญหาที่ทาให้ไม่สามารถให้บริ การสิ นเชื่อเป็ นไปตามเป้ าหมาย ผูว้ ิจยั จึงได้ศึกษาหาแนวทางที่
สามารถนามาสู่ การแก้ไขปั ญหาของธนาคาร โดยเสนอแนวทางในการดาเนิ นงาน 2 กลยุทธ์ คือ 1) กลยุทธ์เชิ งรุ ก
พัฒนาช่องทางการเข้าถึงลูกค้าในการประชาสัมพันธ์และให้บริ การนอกสถานที่ เพื่อเป็ นการพัฒนาช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์ ให้บริ การทาธุ รกรรม และเป็ นการลดความแออัดด้านสถานที่ให้บริ การซึ่ งมีขอ้ จากัด โดยการพัฒนา
พนักงานเพื่อให้บริ การนอกสถานที่ บริ หารจัดการกระบวนการทางานด้านประชาสัมพันธ์ให้ขอ้ มูลผลิตภัณฑ์และ
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ให้บริ การเบ็ดเสร็ จเพื่ออานวยความสะดวกแก่ ลูกค้า โดยการให้บริ การนอกสถานที่ แบบครบวงจร ผ่านอุ ปกรณ์
อิเล็กทรอนิ กส์ และเครื อข่ายสัญญาณอินเตอร์ เน็ตความเร็ วสู ง กาหนดให้มีการกาหนดสถานที่ ในการบริ การนอก
สถานที่รายตาบล ตามหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานสิ นเชื่อระดับสาขา โดยสลับสับเปลี่ ยนหมุนเวียนกับการ
ให้บริ การในสานักงานสาขา เพื่อเป็ นการเข้าถึ งลูกค้าในแต่ละพื้นที่ ที่ห่างไกลและสร้ างความสะดวกในการเป็ นที่
ปรึ กษาในการอานวยสิ นเชื่อให้กบั ผูใ้ ช้บริ การที่ไม่สะดวกเดินทางไปยังสานักงานสาขา และ 2) กลยุทธ์เชิงรุ กพัฒนา
ชุมชนภาคการเกษตรตามนโยบายภาครัฐร่ วมกับเครื อข่าย หัวหน้ากลุ่มและองค์กรภาคเอกชนพร้อมสนับสนุนเงินทุน
โดยการส่ งเสริ มพัฒนาความรู ้และเทคโนโลยีดา้ นเกษตรกรกรรมใหม่ ๆ ให้แก่พนักงานเพื่อสามารถนาเสนอให้แก่
หัวหน้ากลุ่มลูกค้าและองค์กรภาคเอกชนด้านเกษตร ให้เป็ นกระบอกเสี ยงในการสื่ อประชาสัมพันธ์การพัฒนาอาชีพ
และการอานวยสิ นเชื่ อที่ ธนาคารมี ซึ่ งเป็ นแนวทางที่ มีการประเมิ นมาแล้วว่าสามารถแก้ไขปั ญหาได้ดีที่สุด หาก
ธนาคารสามารถดาเนิ นการในการปรับปรุ ง พัฒนาตามกลยุทธ์ดงั กล่าวได้ จะเป็ นการสร้างโอกาสในธุ รกิจและแก้ไข
ปัญหาการเติบโตสิ นเชื่อ ธ.ก.ส. ฝ่ ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนบนได้
ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาในครั้งต่อไป
1. ควรมีการเก็บกลุ่มตัวอย่างที่ มากขึ้นและกว้างขึ้น เนื่ องจากระยะเวลาในการเก็บแบบสอบถามค่อนข้าง
จากัด อาจทาให้ผลคลาดเคลื่อนในการนาไปอ้างอิงกับกลุ่มประชากรได้ เพราะกลุ่มประชากรไม่กระจายตัวเท่าที่ควร
เช่น กระจายพื้นที่ของกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษาเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่หลากหลายและมีความชัดเจนในแต่ละกลุ่มมากขึ้น
2. ควรมีการศึกษาเชิ งลึกเกี่ ยวกับการเลือกใช้บริ การสิ นเชื่ อของกลุ่มผูใ้ ช้บริ การแต่ละกลุ่ม เพื่อให้เห็ นถึง
ความต้องการผลิตภัณฑ์ทางด้านสิ นเชื่อที่แตกต่างกัน และต้องอาศัยการวิจยั เชิงคุณภาพในการเก็บข้อมูลรู ปแบบอื่นๆ
เพิ่มเติม เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ตรงกับความเป็ นจริ งมากยิง่ ขึ้น เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) การสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) เป็ นต้น
3. กลุ่มตัวอย่างเป็ นข้อมูลการสารวจในเดื อนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ.2564 ผู้ที่จะนาข้อมูลวิจยั ชุ ดนี้ ไปใช้ควร
ระมัดระวังการนาข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ และข้อมูลสถิ ติอื่นๆ ที่ จะเชื่ อมโยงไปสู่ ผลิ ตภัณฑ์และบริ การอาจ
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและเพื่อให้ได้ขอ้ มูลในเชิงลึก เกี่ยวกับแนวทางการเพิ่มการจ่ายสิ นเชื่อ
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