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-------------------------------------บทคัดย่ อ
การศึ กษาวิจัย ครั้ งนี้ มี จุ ดมุ่ งหมายเพื่ อหาแนวทางการเพิ่ม จ านวนลูกค้ารุ่ นใหม่ กรณี ศึ กษาธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเวียงสา เนื่ องจากปั จจุบนั ลูกค้าหลักของธนาคารเป็ นลูกค้าเกษตรกรรายย่อยที่
มี อ ายุม าก อาจส่ งผลกระทบต่ อ การเติ บ โตของธนาคารในระยะยาวหากไม่ มี การขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่ ม ใหม่
งานวิจยั นี้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปั จจัยในการตัดสิ นใจของกลุ่มลูกค้ารุ่ นใหม่ที่มีต่อธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และ 2. เพื่อกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มจานวนกลุ่มลูกค้ารุ่ นใหม่ ผล
การศึกษาจากการเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถาม 320 ราย และการประชุมกลุ่มย่อย 20 ราย พบว่า ปั ญหาการเข้ามาเป็ น
ลูกค้าเงินกูข้ องกลุ่มลูกค้ารุ่ นใหม่ คือ ด้านกฎระเบียบข้อบังคับของธนาคาร รองลงมาคือปั ญหาการประชาสัมพันธ์
และปั ญหาด้านภาพลักษณ์องค์กร ซึ่ งด้านกฎระเบียบข้อบังคับของธนาคารนั้นไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ทนั ที
จึงต้องใช้วิธีการส่ งเสริ มการตลาดและการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น โดยเฉพาะช่วงเดือน ตุลาคม ปี
พ.ศ. 2564 ไปจนถึงถึงเดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2565 ที่ปริ มาณความต้องการสิ นเชื่อสู ง แต่ยงั ขาดช่องทางการให้ขอ้ มูลการ
รับลูกค้าใหม่ อีกทั้งยังไม่มีการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ตรงกับความต้องการให้ลูกค้ารุ่ นใหม่ จึงได้กาหนด
แนวทางในการแก้ปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาด โดยจะเป็ นการประชาสัมพันธ์ผา่ น
สื่ อออนไลน์ จัดทาการส่ งเสริ มการตลาดแบบทางตรง โดยการสร้างรหัสคิวอาร์ โค้ด เพื่อการสมัครเข้ามาเป็ นลูกค้า
รวมไปถึงการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารหรื อโปรโมชัน่ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่ อง หรื อจัดทาการส่ งเสริ มการขาย
โดยมีการจัดโปรโมชัน่ มีของแถม ของสมนาคุณให้กบั ลูกค้าให้มากขึ้นเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้าให้ตอ้ งการเข้า
มาเป็ นลูกค้ากับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเวียงสา
คาสาคัญ: ลูกค้ารุ่ นใหม่, แนวทางการเพิ่มจานวนลูกค้ารุ่ นใหม่, กลยุทธ์ทางการตลาด, ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
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ABSTRACT
This research aims to find the guidelines for increasing new generation customers: case study of Bank
for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Wiang Sa Branch. Since major customers of the bank were farmers
classified as retail customers and most of them were also older persons, it may affect to the growth of the bank in
long term if there was no expansion of customer base to new customer groups. The objectives of this research are as
follows: 1) to study the behaviors and factors on decision making of new generation groups affecting Bank for
Agriculture and Agricultural Cooperatives; and 2) to establish marketing strategy in order to increase new
generation customer groups. The results obtained from questionnaires responded by 320 samples and a focus group
with 20 samples split into two groups revealed that the problem hindering them from becoming loan customers of
new generation customer group was rules and regulations of the bank, followed by problem on public relations, and
problem on corporate image. The problem on rules and regulations of the bank was unable to be solved or changed
immediately therefore it was necessary to enhance efficiency of promotion and public relations, especially from
October 2021 to March 2022 when the demand on loans was high but there was a lack of public relations and
channels for providing information to customers. In addition, there was no public relations on loan products that
met with demands to new generation customers therefore the guidelines for resolving problems on public relations
and promotion activities were established, i.e., public relations via online media, direct marketing promotion by
creating QR code for applying as customers, notification on news and information or promotion on products or
promotion with premiums, in order to attract new groups of people to become customers of Bank for Agriculture
and Agricultural Cooperatives, Wiang Sa Branch.
Keywords: New generation customers, The guidelines for increasing new generation customers, Marketing
Strategy, Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives.
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1. บทนา
ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็ นสถาบัน การเงิ น เฉพาะกิ จ ของรั ฐ สั ง กัด
กระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงิ นแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร หรื อสหกรณ์การเกษตร
สนับสนุ นการประกอบอาชีพของชุมชน สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้ รวมทั้งการพัฒนา
ชุ ม ชนให้ดีข้ ึ น และสนับ สนุ นเงิ นทุ น ให้กับ สหกรณ์ เพื่ อ ใช้ใ นการด าเนิ น งานภายใต้ข อบเขตการจัดตั้ง สหกรณ์
ตลอดจนสามารถให้บริ การด้านการเงินการธนาคาร ภายใต้วิสัยทัศน์ของธนาคารที่ว่า "เป็ นธนาคารพัฒนาชนบทที่
มัน่ คง มี การจัดการที่ ทนั สมัย ให้บริ การทางการเงิ นครบวงจร เพื่อยกระดับ คุณภาพชี วิตของเกษตรกรอย่างยัง่ ยืน"
ปั จจุบนั ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีลูกค้าหลักที่เป็ นลูกค้าเกษตรกรรายย่อย ได้รับผลกระทบจาก
ภาคเกษตรไทยที่กาลังเผชิญกับปั ญหาสู งวัยของแรงงาน ซึ่ งเร็ วกว่าภาพรวมของประเทศไทยที่กาลังก้าวสู่ สังคมผูส้ ู ง
วัยอย่างเต็มรู ปแบบ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของแรงงานเกษตรข้างต้นจะมีนยั สาคัญต่อการปรับตัวและพัฒนาผลิต
ภาพของภาคเกษตรไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จากงานศึกษาของ Tauer (1995) ซึ่ งพบว่าเกษตรกรอายุนอ้ ยจะค่อย ๆ
สะสมประสบการณ์และความสามารถในการทาการเกษตร โดยระดับของผลิตภาพจะค่อย ๆ เพิ่มสู งขึ้นเมื่ออายุเพิ่ม
มากขึ้น จนถึงช่วงอายุ 35 – 44 ซึ่ งถือเป็ นช่วงเวลาเกษตรกรมีท้ งั สมรรถภาพและประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดในการสร้างผลิต
ภาพ จากนั้นระดับของผลิตภาพจะค่อย ๆ ลดลงเรื่ อย ๆ เมื่ออายุเกษตรกรเข้าสู่ ช่วงสู งวัยความสัมพันธ์อย่างถดถอย
ของผลิตภาพกับอายุของหัวหน้าครั วเรื อนข้างต้นน่ าจะสามารถสะท้อนถึงผลกระทบของการเข้าสู่ สังคมสู งวัยของ
ครั วเรื อนเกษตรไทยได้เป็ นอย่างดี ซึ่ งความสัมพันธ์ขา้ งต้นก็อาจเป็ นผลมาจากความสามารถและแนวโน้มในการ
เรี ยนรู ้ การใช้เทคโนโลยี และการขยายการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพที่ลดลง (สถาบันวิจยั เศรษฐกิจป๋ วย อึ๊งภากรณ์, 2562,
ออนไลน์) นอกจากจะเป็ นอุปสรรคสาคัญต่อการปรับตัว การเพิ่มผลิตภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแล้ว ยังจะ
ส่ งผลกระทบต่อธนาคารที่ไม่สามารถรักษาฐานลูกค้า ไม่มีการเติบโตของยอดสิ นเชื่ อ ไม่สามารถพัฒนาลูกค้าไปสู่
ความยัง่ ยืน อาจส่ งผลต่อผลการดาเนินงานของธนาคารได้ในอนาคต
ธ.ก.ส. สาขาเวียงสา ปั จจุบนั ตั้งอยูท่ ี่ อาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน มีพนักงาน 25 คน แบ่งเป็ นตาแหน่งผูจ้ ดั การ
สาขา ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การสาขา ฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป พนักงานธุ รการ พนักงานการเงิน พนักงานพัฒนาธุ รกิจเป็ นตาแหน่ งที่
ต้องดูแลลูคา้ เงินกูแ้ ละเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในการศึกษานี้ ซึ่ งปั จจุบนั สาขาเวียงสามีลูกค้าเป็ นกลุ่มสู งอายุ มีรุ่นค้า
รุ่ นใหม่ในสัดส่ วนน้อย และยังไม่มีนโยบายกาหนดในเรื่ องการเพิ่มลูกค้ารุ่ นใหม่ที่ชดั เจน จึ งได้ทาการศึ กษาแนว
ทางการเพิ่มจานวนลูกค้ารุ่ นใหม่ กรณี ศึกษา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร สาขาเวียงสา โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปั จจัยในการตัดสิ นใจ ของกลุ่มลูกค้ารุ่ นใหม่ ที่ มีต่อ ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร และเพื่อกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มจานวนลูกค้ากลุ่มลูกค้ารุ่ นใหม่
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปั จจัยในการตัดสิ นใจของกลุ่มลูกค้ารุ่ นใหม่ที่มีต่อธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
2. เพื่อกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มจานวนกลุ่มลูกค้ารุ่ นใหม่
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3. การดาเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการวิจยั แบบผสม ซึ่ งแบ่งเป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) กาหนด
เครื่ องมือแบบสารวจโดยการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยทา
การสัมภาษณ์ในลักษณะของการประชุมกลุ่ม (Focus Groups) ประชากรของการศึกษาครั้งนี้ คือ ลูกค้าเงินกูใ้ นเขต
พื้นที่ ธ.ก.ส. สาขาเวียงสา เขตอาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ช่วงเวลาเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2564
3.1 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้กลุ่มที่ตอ้ งตอบแบบสอบถาม คือ ลูกค้าเงินกูข้ อง ธ.ก.ส. สาขาเวียงสา ที่
มี อายุระหว่าง 20 -45 ปี โดยใช้สูตรคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ ตอ้ งการตาม สู ตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (สุ ภาวดี
ขุนทองจันทร์ , 2562, น. 124) ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เท่ากับ 320 ใช้
วิธีการสุ่ มตัวอย่างโดยอาศัยความน่าจะเป็ น (Probability Sampling) โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย และกลุ่มที่
ต้องประชุ มกลุ่มย่อย คือ เกษตรกรอายุระหว่าง 20 -45 ปี ที่ ข้ ึนทะเบี ยนกับสานักงานเกษตรและยังไม่ได้เป็ นลูกค้า
เงินกูก้ บั ธ.ก.ส. ทาการสุ่ มตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย นาเสนอในรู ปแบบของแผนผังก้างปลา
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
การวิจยั เชิงปริ มาณ คือ แบบสอบถามโดยจะประกอบด้วย คาถามทั้งหมด 4 ส่ วน ได้แก่ 1) คาถามเกี่ยวกับ
ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม เพศ อายุ ระดับการศึกษาสู งสุ ด อาชีพ สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ซึ่ งมี
ลักษณะเป็ นแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ (Multiple choices) 2) ข้อมูลเกี่ยวกับแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมและ
แรงจู งใจการใช้ผลิ ตภัณฑ์สินเชื่ อของ ธ.ก.ส. เป็ นแบบสอบถามชนิ ดตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 3) ข้อมูลเกี่ ยวกับ
แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีปัจจัยส่ วนประสมการตลาด ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สินเชื่อของ ธ.ก.ส. เป็ น
คาถามปลายปิ ด (Closed – end Question) มีคาตอบแบบเลือกตอบ (Check List) ทั้งนี้ ในแต่ละคาถามจะเป็ นแบบ
มาตราลาดับความสาคัญ 5 ระดับ 4) เป็ นคาถามสาหรับความเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่ งเป็ นคาถามปลายเปิ ด (Opening
– ended Question) เพื่อให้ผตู ้ อบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
สิ นเชื่อของ ธ.ก.ส. สาขาเวียงสา
การวิจยั เชิงคุณภาพ ใช้การประชุมกลุ่มย่อย แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 10 ราย มีผวู้ ิจยั เป็ นผูด้ าเนินการประชุม
กลุ่ม ประชุมต่างช่วงเวลา โดยประชุมกลุ่มละ 2 ชัว่ โมง ใช้อุปกรณ์ในการช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการบันทึกเสี ยง
สมาชิ กของแต่ละกลุ่มคือ เกษตรกรอายุระหว่าง 20 -45 ปี ที่ข้ ึนทะเบียนกับสานักงานเกษตรและยังไม่ได้เป็ นลูกค้า
เงิ นกูก้ บั ธ.ก.ส. สาขาเวียงสา โดยแบบสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้ ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบ
สัมภาษณ์ได้แก่ ชื่ อ – นามสกุล เพศ อายุ ลักษณะการเกษตรที่ทา สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อปี พฤติกรรม และความ
ต้องการเข้ามาเป็ นลูกค้าสิ นเชื่ อของ ธ.ก.ส. สาขาเวียงสา ส่ วนที่ 2 ประชุมโดยช่วยกันคิด หรื อเสนอปั ญหาต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับปั ญหาการเข้ามาเป็ นลูกค้าของธนาคารในหลากหลายมิติ นาเสนอผ่านแผนภูมิกา้ งปลา เช่น ด้านลูกค้า ด้าน
พนักงาน ด้านผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ด้านกฎระเบียบข้อบังคับของธนาคาร ด้านการตลาด
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3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูล โดย 1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถาม จานวน 320
ราย และเก็บข้อมูลโดยการประชุมกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม กลุ่มละ 10 ราย สมาชิกในกลุ่ม 2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
โดยการศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริ หาร ของ ธ.ก.ส.ทฤษฎี งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง บทความ รายงาน
วิชาการ หนังสื อ สื่ อความรู้ออนไลน์ต่าง ๆ เป็ นต้น เพื่อเป็ นข้อมูลในการศึกษาวิเคราะห์ นามาประมวลผลสรุ ปข้อมูล
3.4 วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อย
ละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส่ วนของข้อมูลที่ได้จากข้อมูลที่ได้
จากการประชุมกลุ่มย่อย นาเสนอในรู ปแบบของผังก้างปลา จากการระดมความคิดของแต่ละกลุ่มที่ได้ประชุม เพื่อ
เป็ นการสรุ ปหาสาเหตุของปั ญหา เสนอวิธีการปรั บปรุ งแก้ไข และทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีการจัดกลุ่มข้อมูล
(coding) เพื่อหาประเด็น หรื อประเภท เพื่อทาการเปรี ยบเทียบข้อมูลและจัดรวมกลุ่ม หรื อแยกกลุ่มออกจากกัน และ
พิจารณาความเชื่อมโยงของกลุ่มที่เป็ นสาเหตุของแต่ละปั จจัย ที่นาไปสู่ การแก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั นี้
4. ผลการวิจัย
ปั จจัยส่ วนบุคคลของลูกค้า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน 220 ราย คิ ดเป็ นร้ อยละ 61.8 มี อายุ 31 – 40 ปี
จานวน 167 ราย คิ ดเป็ นร้ อยละ 52.2 มี ส ถานะภาพสมรสจดทะเบี ยน จานวน 156 ราย คิ ดเป็ นร้ อยละ 48.8 จบ
การศึกษาในระดับปริ ญญาตรี จานวน 129 ราย คิดเป็ นร้อยละ 40.3 ทาไร่ จานวน 169 ราย คิดเป็ นร้อยละ 52.8 และมี
รายได้เฉลี่ยต่อปี 100,001 – 200,000 บาท จานวน 147 ราย คิดเป็ นร้อยละ 45.9
พฤติ กรรมและแรงจู งใจการใช้ผลิ ตภัณฑ์สิ นเชื่ อ ธ.ก.ส. สาขาเวีย งสา ส่ วนใหญ่ ใช้สิ นเชื่ อ เพื่ อเป็ นทุ น
หมุนเวียน จานวน 262 ราย คิดเป็ นร้อยละ 28.3 ใช้สินเชื่อเนื่องจากเป็ นเกษตรกร จานวน 265 ราย คิดเป็ นร้อยละ 18.5
ส่ วนใหญ่กเู้ งิน 50,001 - 150,000 บาท จานวน 217 ราย คิดเป็ นร้อยละ 60.2 กูเ้ งินโดยตัดสิ นใจด้วยตนเอง จานวน 187
ราย คิดเป็ นร้อยละ 37.8 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ขอสิ นเชื่อในช่วงเดือน ม.ค. - มี.ค. จานวน 242 ราย คิดเป็ นร้อยละ 46.6
ติ ดต่ อ ขอสิ นเชื่ อ ที่ สาขาใกล้บ ้าน จ านวน 248 ราย คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 52.52 ติ ดต่ อ สอบถามพนัก งานผ่านช่ อ งทาง
ออนไลน์ จานวน 147 ราย คิดเป็ นร้อยละ 30.1 และนาไปใช้จ่ายหมุนเวียนในชีวิตประจาวันระหว่างการรอขายผลผลิต
จานวน 209 ราย คิดเป็ นร้อยละ 36.2
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ตางรางที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีปัจจัยส่ วนประสมการตลาดในการเลือกใช้บริ การผลิตภัณฑ์สินเชื่อธ.ก.ส. สาขาเวียงสา
ทฤษฎีปัจจัยส่ วนประสมการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการติดต่อ
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ด้านพนักงาน
ด้านสภาพแวดล้อม
ด้านกระบวนการการ

Mean
4.47
4.17
4.75
3.94
4.44
4.28
3.94

ความคิดเห็น
S.D.
แปลผล
0.50
มาก
0.54
มาก
0.47
มากที่สุด
0.62
มาก
0.45
มาก
0.37
มาก
0.64
มาก

จากตารางที่ 1 ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านพนักงาน ด้านสภาพแวดล้อมและ
ด้านกระบวนการ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ส่ วน ด้านช่องทางการติดต่อ
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ผลจากการสัมภาษณ์แบบประชุมกลุ่มย่อย
การประชุ มกลุ่มย่อย เกษตรกรอายุระหว่าง 20 -45 ปี ที่ ข้ ึนทะเบี ยนกับสานักงานเกษตรและยังไม่ได้เป็ น
ลูกค้าเงิ นกูก้ บั ธ.ก.ส. จานวน 20 ราย พบปั ญหาที่ มาจากสาเหตุดงั นี้ 1.กฎระเบี ยบข้อบังคับของธนาคาร เนื่ องจาก
ลูกค้าเป็ นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรแล้ว มีสมาชิกในครัวเรื อนเป็ นลูกค้าแล้ว และไม่ได้อาศัยอยูใ่ นพื้นที่ 2.ปั ญหาการ
ประชาสัมพันธ์ ไม่มีการประชาสัมพันธ์ผา่ นช่องทางออนไลน์ ไม่เข้าถึงการประชาสัมพันธ์ผา่ นคลื่นวิทยุ ไม่เข้าถึงการ
ประชาสัมพันธ์ผา่ นรถโมไบล์ 3.ปั ญหาด้านภาพลักษณ์องค์กร ไม่ทนั สมัย เหมาะสาหรับผูส้ ู งอายุ ต้องเป็ นเกษตรกร 4.
ปั ญ หาด้านผลิ ตภัณฑ์ ไม่ มี ผลิ ตภัณ ฑ์ที่ ตอ้ งการ ไม่ ท ราบเงื่ อ นไขการขอสิ นเชื่ อ สิ นเชื่ อ ที่ ตอ้ งการจ าเป็ นต้อ งใช้
หลักประกันจานอง 5.ปั ญหาแอปพลิ เคชัน มักพบปั ญหาขัดข้อง ไม่สามารถชาระหนี้ ได้ 6.ปั ญหากระบวนการขอ
สิ นเชื่ อ หลากหลายขั้นตอน ใช้เอกสารประกอบเยอะ 7.ปั ญหากระบวนการให้บริ การ การให้บริ การล่าช้า จานวน
พนักงานไม่เพียงพอในการให้บริ การ 8.ปั ญหาด้านพนักงาน พนักงานไม่เข้าถึงลูกค้า ไม่พบตัวพนักงานเวลาเข้ามา
ติดต่อธนาคาร
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รู ปที่ 1 นาเสนอความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อยในกลุ่มที่ 1

รู ปที่ 2 นาเสนอความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อยในกลุ่มที่ 2
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5. การอภิปรายผล
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในภาพรวม อยูใ่ นระดับมากสอดคล้องกับทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด
ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือทางการตลาดที่สามารถทางานร่ วมกันทาให้เกิดผลในตลาดเป้ าหมายและเมื่อนาแต่ละด้านมาพิจารณา
ถึงปั ญหาที่ควรนามาปรับปรุ ง ได้แก่ 1) ด้านการบริ หารผลิตภัณฑ์ ควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย
เพื่อจะได้ครอบคลุมกับความต้องการของลูกค้า 2) ด้านการจัดจาหน่ายผ่านช่องทางสาขาของธนาคารและช่องทางสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ ควรมีช่องทางให้ครอบคลุมทุกรู ปแบบ ทั้งทางด้านออนไลน์ และออฟไลน์ 3) ด้านการกาหนดราคา
ควรกาหนดให้เหมาะสม ซึ่ งกาหนดโดย ธ.ก.ส. สานักงานใหญ่ 4) ด้านการส่ งเสริ มการตลาดต้องมีการประชาสัมพันธ์
เพิ่มมากขึ้น เช่น การโฆษณา โดยเฉพาะสื่ อสังคมออนไลน์ และการจัดให้มีโปรโมชัน่ ของแถม ของสมนาคุณให้กบั
ลูกค้ามากขึ้ นเพื่ อ ดึ งดู ดความสนใจของลูกค้าให้ตอ้ งการเข้ามาเป็ นลูกค้ากับ ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 5) ด้านการบริ หารกระบวนการ ลดขั้นตอนการให้บริ การให้ไม่ซับซ้อน รวมถึงขั้นตอนในการสื บข้อมูล
ลูกค้า และการจัดทาเอกสารประกอบการสมัครให้รวดเร็ วมากยิง่ ขึ้น 6) ด้านการบริ หารสภาพแวดล้อมธนาคาร สะดวก
ต่อการทาธุรกรรม เพียงพอต่อลูกค้าที่มาใช้บริ การ และ 7) ด้านความเพียงพอของบุคลากร จานวนพนักงานไม่เพียงพอ
ต่อลูกค้าที่เข้ามารับบริ การ ทาให้การบริ การมีความล่าช้า และพนักงานมีประสบการณ์และความรู ้เรื่ องผลิตภัณฑ์นอ้ ย
ทาให้การตอบคาถามหรื อการเชิ ญชวนลูกค้าให้สนใจในการสมัครเข้าเป็ นลูกค้า ยังไม่มากพอ ทาให้ความเชื่อถือของ
ลูกค้าที่มีต่อพนักงานลดลง
6. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
6.1 บทสรุ ป
จากผลการศึ กษา ทาให้ทราบว่า สาเหตุหลักที่ ส่งผลต่อการเลื อกใช้บริ การผลิตภัณฑ์สินเชื่ อ ธ.ก.ส. ของ
ลูกค้ารุ่ นใหม่ สาขาเวียงสา ในครั้ งนี้ คื อ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดซึ่ งมี ความคิ ดเห็ นอยู่ในระดับมาก เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน โดยเรี ยงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านช่องทางการติดต่อในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มากที่สุด รองลงมาด้านผลิตภัณฑ์ ด้านพนักงาน ด้านสภาพแวดล้อม ด้านราคา กระบวนการการให้บริ การ และด้าน
การส่ งเสริ มการตลาด
จากการประชุมกลุ่มย่อย สามารถจัดหมวดหมู่ของปั ญหาได้ออกมาเป็ น 8 ด้านหลัก ซึ่ งจาแนกได้ออกมาเป็ น 20 ข้อ
ย่อย ซึ่ งได้นาเข้ามารวมและแสดงเป็ นแผนภูมิกา้ งปลาดังกล่าว พบว่า ปั ญหากฎระเบี ยบข้อบังคับของธนาคาร เป็ น
อุปสรรคในการเข้ามาเป็ นลูกค้าเงิ นกูท้ ี่ สุด รองลงมาคื อ ปั ญหาการประชาสัมพันธ์ ปั ญหาด้านภาพลักษณ์ องค์กร
ปัญหาด้านผลิตภัณฑ์ ปัญหาแอปพลิเคชัน ปั ญหากระบวนการขอสิ นเชื่ อ ปั ญหากระบวนการให้บริ การ และน้อยที่สุด
คือ ปัญหาด้านพนักงาน
6.2 ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งนี้
1. ธนาคารควรเลือกใช้เครื่ องมือในการประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงการนาเสนอผลิตภัณฑ์ และทาการส่ งเสริ ม
การตลาดให้กบั กลุ่มลูกค้ารุ่ นใหม่ เช่น ทางออนไลน์
2.ธนาคารควรให้ความสาคัญกับการพัฒนาแอปพลิเคชัน A – Mobile ให้สามารถทาธุ รกรรมได้ครบทุก
ประเภทเพื่อจูงใจกลุ่มลูกค้ารุ่ นใหม่ ให้ใช้บริ การ
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การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔

3. ธนาคารควรสร้างทัศนคติที่ดีต่อภาพลักษณ์ของธนาคารต่อกลุ่มลูกค้ารุ่ นใหม่ จากเดิมที่มีมาตรฐานและ
คุณภาพในด้านงานบริ การอยูแ่ ล้ว จะต้องปรับให้เข้ากับกลุ่มเป้ าหมายมากขึ้น เช่น มีภาพลักษณ์ทนั สมัย มีนวัตกรรม
ทางการเงินที่สามารถอานวยความสะดวกครบครัน
6.3 ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาในครั้งต่อไป
1. ศึกษาถึงพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคสาหรับการทาการตลาดกับกลุ่มลูกค้าคนรุ่ นใหม่ในยุคดิจิทลั
2. ศึกษากลยุทธ์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อที่จะสามารถดึงดูดกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ได้
3. ธนาคารควรมี การแก้ไขกฎระเบี ยบข้อบังคับเพื่อลดหย่อนปั จจัยต่าง ๆ ที่ จะทาให้ลูกค้ารุ่ นใหม่เข้าถึง
แหล่งเงินทุนได้มากขึ้น ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และสร้างองค์กรให้มีความเข้มแข็งได้อย่างยัง่ ยืนใน
อนาคต
กิตติกรรมประกาศ
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