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การส่งเสริมธุรกิจธนาคารเขตชายแดนติดต่อประเทศกัมพูชา 
เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
Promoting Border Banking Business Tributary to Cambodia to Enter ASEAN 
Economic Community

สุดาพร  สาวม่วง1

บทคัดย่อ
  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาสถานการณ์การเตรียมความพร้อมของธุรกิจ
ธนาคาร 2) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของธุรกิจธนาคารในด้านสินเชื่อ ด้านเงินฝาก และด้านบริการ
เสริม และ 3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินงานของธุรกิจธนาคาร ประชากรที่ศึกษา คือลูกค้าของ ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาย่อยบ้านแหลม จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นสาขาที่ติดพรมแดนประเทศกัมพูชา 
จ�านวนทั้งสิ้น 360 คน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ประกอบการร้านค้าชายแดน ผู้ประกอบการน�าเข้าและส่งออกสินค้า
เกษตร เกษตรกรรายย่อย และผู้ประกอบอาชีพนอกภาคและเกี่ยวเนื่องการเกษตร เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และการประชุม การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา 
ซึ่งประกอบด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา 
ผลการวิจัยพบว่า สถานการณ์การเตรียมความพร้อมของธุรกิจธนาคาร ต้องค�านึงถึง จุดผ่านแดนการค้า การออกหนังสือ
ส�าคัญ ระบบศุลกากร กฎระเบียบและมาตรการทางการค้า ระบบเงิน ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน การเดินรถ และพบว่า
ลูกค้าเป้าหมายทั้ง 4 กลุ่ม ส่วนใหญ่รู้จักประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแต่ยังไม่มีการเตรียมความพร้อมเท่าที่ควร แนวทาง 
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของธุรกิจธนาคารเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินงานของธุรกิจธนาคาร แนะน�าให้ใช้ AEC 
4P MODEL

ค�ำส�ำคัญ: การส่งเสริมธุรกิจการธนาคาร, เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Abstract
  This is a qualitative research aims to (1) study the preparedness of the banking business, 2) to 
provide guidance on the development of the banking business to include loan, saving, and services, 
and 3) to enhance the operation of the banking business. The population was Bank for Agriculture and 
Agricultural Cooperative (BAAC) clients. Ban Laem brance, Chantaburi Province. Which is a tributary to 
the border with Cambodia. A total of 360 people were divided into 4 groups: entrepreneurs border 
shops. Who engage in import and export of agricultural products.Small farmers and workers outside 
agriculture and related sectors. The instrument used for data collection including interviews, focus 
group and meetings. Data analysis and statistical procedures. Include descriptive statistics Which con-
tain the arithmetic average The standard deviation Frequency, percentage, and content analysis. The 
results showed that The readiness of banks to take into account the border trade. The issuance of the 

1อาจารย์ประจ�าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขต   
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ตาราง 1 สถิติการตรวจอนุญาตบุคคลผ่านเข้า - ออกราชอาณาจักร ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี

 หนังสือเดินทางไทย หนังสือเดินทาง
 พ.ศ.

 
หนังสือผ่านแดน

 ต่างชาติ ไทย 
หนังสือผ่านแดนกัมพูชา

 
รวม

 เข้า ออก เข้า ออก เข้า ออก เข้า ออก เข้า ออก

 2551 185,949 186,180 57,282 56,538 81,188 82,315 781,835 780,202 1,106,254 1,105,235

 2552 118,233 118,336 57,258 56,174 74,110 74,548 1,048,765 1,024,368 1,298,366 1,243,426

 2553 100,936 101,547 87,556 85,546 54,976 56,224 1,263,570 1,244,629 1,507,038 1,487,946

 2554 82,874 83,033 183,350 181,984 42,085 43,932 1,488,013 1,464,083 1,796,322 1,773,032

ที่มา: ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี, 2556

customs rules and trade measures in the infrastructure and train operations, and founded that target 
the 4 groups are known for the ASEAN Economic Community (AEC), but did not prepare enough. The 
development of the banking business and products for increasing efficiency in the operations of the 
Bank recommended AEC 4P MODEL.

Key words: Promoting border banking business, to enter ASEAN Economic Community

ความจ�าเป็นและความส�าคัญของปัญหา
  การเปิดตัวอย่างเป็นทางการของประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในปี 
ค.ศ. 2015 ท�าให้ภูมิภาคนี้ถูกจับตามองจากนักลงทุน จาก
ขนาดพื้นที่โดยรวมของทั้ง 10 ประเทศที่มีพื้นที่ท้ังหมด
ประมาณ 4,435,670 ตารางกิโลเมตร จ�านวนประชากร
รวมกันประมาณ 600 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 8.57 ของ
ประชากรโลก ท�าให้ตลาดสินค้าและบริการมีขนาดใหญ่ขึ้น 
เกดิธรุกจิการค้า การลงทนุ และความต้องการแรงงานทีเ่พิม่ 
มากขึ้นตามไปด้วย ภายใต้การเปิดเสรีทางการค้าการเป็น
ตลาดเดียวและฐานการผลิตร่วม อาจส่งผลให้เกิดการ
เคลื่อนย้ายฐานการผลิต และการเคลื่อนย้ายแรงงาน ไปยัง
ประเทศที่มีปัจจัยการผลิตท่ีมีต้นทุนต�่าส่งผลให้เกิดความ
ต ้องการสินค ้าและบริการท่ีหลากหลายเพ่ิมมากขึ้น 
สถาบันการเงินจึงเข้ามามีบทบาทในการเชื่อมโยงด้วยการ
ให้บรกิารและอ�านวยความสะดวก ทางการเงนิในการด�าเนนิ 
ธุรกิจมากขึ้น อาทิ การโอนเงินระหว่างประเทศ การแลก
เปลี่ยนเงินตรา และก่อให้เกิดความร่วมมือทางด้านการเงิน
ของอาเซียนที่มีสาระส�าคัญ 4 ด้านคือ 1) ระบบการช�าระ
เงินที่เชื่อมโยงกัน 2) การเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรี 

3) การเปิดเสรีภาคธนาคาร และ 4) การพัฒนาตลาดทุน 
(กรมอาเซียน, 2556)
  ประเทศไทยมีดินแดนที่เป็นแผ่นดินซึ่งมีเขตติดต่อ
กับประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนหลายประเทศ และ 
มีการเปิดจุดผ่านแดนถาวร รวมทั้งจุดผ่อนปรน มากมาย
ในหลายจังหวัดท่ีมีพรมแดนติดต่อกัน ซ่ึงเป็นท่ีมาของ
การค้าชายแดน โดยจังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่ติดกับประเทศ
กัมพูชาซึ่งมีการเปิดจุดผ่านแดนถาวร 2 แห่ง ที่บ้านผักกาด
และบ้านแหลม และจุดผ่อนปรนจ�านวน 3 จุด ที่บ้านบึง
ชนังล่าง บ้านสวนส้ม และบ้านซับตารี ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยว 
นักธุรกิจตลอดจนประชาชนทั่วไปเดินทางเข้า-ออกเป็น
จ�านวนมาก โดยเฉพาะด่านบ้านแหลม ต�าบลเทพนิมิต 
อ�าเภอโป่งน�้าร้อน จังหวัดจันทบุรี มีแรงงานต่างด้าวที่ต้อง
ผ่านเข้า - ออก กว่า 42,000 คน โดยแบ่งเป็นรายวัน 
รายสัปดาห์และราย 14 วัน มีร้านค้ามากกว่า 100 ร้าน 
มีผู้ประกอบการส่งล�าไยออกต่างประเทศกว่า 50 แห่ง และ
มีธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศนับหม่ืนล้านบาท 
ต่อปี ฯลฯ ตาราง 1 แสดงสถิติการตรวจอนุญาตบุคคลผ่าน
เข้า - ออกราชอาณาจักรตม.จังหวัดจันทบุรี ช่วงปี พ.ศ.
2551-2554 (ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี, 2556)
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  ในฐานะที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (Bank for Agriculture and Agricultural 
Cooperative: BAAC) ที่มีชื่อย่อว่า ธ.ก.ส. มีการด�าเนินงาน 
ธุรกิจในพื้นชายแดนมีวิสัยทัศน์เป็นธนาคารพัฒนาชนบทท่ี
มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย ให้บริการทางการเงินครบวงจร 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร (ธ.ก.ส., 2556) 
กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นของการเปิดด่านบ้านแหลม 
สิ่งเหล่านี้ หากมีการวิเคราะห์ วิจัย จะสามารถน�าไปสู่การ
สร้างธุรกรรมของธนาคารด้านสินเชื่อ ด้านเงินฝาก และ
ด้านบริการเสริมอื่นๆ ท่ีสามารถตอบสนองลูกค้าได้ทัน
เหตุการณ์ และหาก ธ.ก.ส. จะท�าธุรกรรมกับลูกค้าเฉพาะ
ในพื้นที่ประเทศไทยก็อาจไม่เพียงพอแล้ว ประชาคม
เศรษฐกิจอาเชียน (AEC) จึงถือเป็นเรื่องส�าคัญท่ี ธ.ก.ส. 
ต้องปรับตัว และเตรียมความพร้อมรองรับ 
  จากข ้อมูลเบื้องต ้นผู ้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
สถานการณ์การเตรียมความพร้อม พฤติกรรมของกลุ่ม 
เป้าหมาย คุณลักษณะของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายว่ามีความ
ต้องการผลิตภัณฑ์ทางการเงินรูปแบบใดเพื่อใช้ในการ
ด�าเนินธุรกิจในอันที่จะได้แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินงานของธุรกิจธนาคาร 
ธ.ก.ส. สาขาย่อยบ้านแหลม อ�าเภอโป่งน�้าร้อน จังหวัด
จันทบุรี ที่สามารถตอบสนองความต้องการใช้บริการทาง 
การเงินของลูกค้ากลุ ่มเป้าหมาย ที่เป็นลูกค้าตามแนว
ชายแดนไทยและกัมพูชาต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
  1. เพื่อศึกษาสถานการณ์การเตรียมความพร้อม
ของธุรกิจธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขาย่อยตลาดบ้านแหลมอ�าเภอโป่งน�า้ร้อน จงัหวดัจนัทบรุ ี
  2. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของธุรกิจธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขาย่อยตลาดบ้านแหลม อ�าเภอโป่งน�้าร้อน จังหวัดจันทบุร ี
  3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินงานของธุรกิจ 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาย่อย
ตลาดบ้านแหลมอ�าเภอโป่งน�้าร้อน จังหวัดจันทบุรี

ขอบเขตการวิจัย 
  ขอบเขตของการวิจัยครั้งนี้แยกออกเป็น 4 ประเด็น
ดังนี้
  1. ขอบเขตเนื้อหา: ได้แก่ การด�าเนินธุรกิจของ
ธ.ก.ส. สาขาย่อยตลาดบ้านแหลม อ�าเภอโป่งน�้าร้อน จังหวัด 
จันทบุรีซึ่งมีพื้นที่ติดต่อประเทศกัมพูชา เพื่อเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ AEC ในผลิตภัณฑ์ 3 ด้าน
 1.1 ด้านสินเชื่อ
 1.2 ด้านเงินฝาก
 1.3 ด้านบริการเสริม
  2. ขอบเขตประชากร: ประชากรที่ศึกษาจ�านวน 
360 คน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
 2.1 เกษตรกรท้ังในและนอกภาคการเกษตร 
จ�านวน 30 คน
 2.2 ผู ้ประกอบการร้านค้าชายแดนจ�านวน 
100 คน
 2.3 ผู้ประกอบการน�าเข้าและส่งออกสินค้า
เกษตร จ�านวน 30 คน
 2.4 เกษตรกรจ�านวน 200 คน
  3. ขอบเขตพื้นที่: ธ.ก.ส. สาขาย่อยตลาดบ้านแหลม 
ต�าบลเทพนิมิต อ�าเภอโป่งน�้าร้อน จังหวัดจันทบุรี ติดกับ
เขตพรมแดนประเทศกัมพูชา
  4. ขอบเขตด้านระยะเวลา: 1 ปี ระยะการศึกษา
วิจัยจากเดือนสิงหาคม 2556 ถึงเดือน กรกฎาคม 2557

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  1. ท�าให้ทราบสถานการณ์การเตรียมความพร้อม
ของธุรกิจ ธ.ก.ส. สาขาย่อยตลาดบ้านแหลม อ�าเภอ
โป่งน�้าร้อน จังหวัดจันทบุรี
  2. ท�าให้ได้แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
ธุรกิจ ธ.ก.ส. สาขาย่อยตลาดบ้านแหลม อ�าเภอโป่งน�้าร้อน 
จังหวัดจันทบุรี
  3. ผลการศึกษาเพื่อน�าไปไช้ กับ ธ.ก.ส. สาขาอื่นๆ
ที่มีพื้นที่ติดชายแดนกับประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจ และเตรียมความ
พร้อมในการเข้าสู่ AEC
  4. ธนาคารอื่นๆ ในที่ด�าเนินธุรกิจในลักษณะ
เดียวกัน สามารถน�าผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การด�าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 



Journal of the Association of Researchers   Vol.20 No.2 May - August 2015 117

และนิสิตนักศึกษาตลอดจนผู้สนใจสามารถน�าข้อมูลไป 
ใช้ประโยชน์ต่อไป

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  งานวิจัยนี้ได้ศึกษาข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี ประวัติ
ธ.ก.ส. (Bank for Agriculture and Agricultural Coope- 
rative: BAAC) ธ.ก.ส. สาขาย่อยตลาดบ้านแหลม ต�าบล
เทพนิมิตร อ�าเภอโป่งน�้าร้อน จังหวัดจันทบุรี รูปแบบการ
ด�าเนินธุรกิจการธนาคารตามแนวชายแดน แนวคิด AEC  
ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ 8P’s  และผลงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ โดยมีรายละเอียดพอสังเขปดังต่อไปนี้

ประวัติ ธ.ก.ส. และ ธ.ก.ส. สำขำย่อยตลำดบ้ำนแหลม 
ต�ำบลเทพนิมิตร อ�ำเภอโป่งน�้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
  ธ.ก.ส.ได้จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติธนาคาร 
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเมื่อปี พ.ศ. 2509 
มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 
แก่เกษตรกร กลุ ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตร 
2) ประกอบธุรกิจอื่นอันเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการ
ประกอบเกษตรกรรม 3) ด�าเนินงานเป็นสถาบันการเงิน
เพื่อการพัฒนาชนบทโดยให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
หรือการบริหารจัดการแก่บุคคล กลุ่มบุคคล ผู้ประกอบการ 
กองทุนหมู่บ้าน หรือชุมชน รวมทั้งองค์กรที่จัดตั้งขึ้นใน 
รูปแบบใดที่มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการประกอบ
อาชีพของเกษตรกรหรือชุมชนท้ังน้ีเพื่อส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาผลผลิต หรือผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรหรือชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพทั้งในด้านการลงทุน การผลิต การแปรรูป 
และการตลาดหรือเพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
ในด้านเศรษฐกิจหรือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ 
4) ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์เพื่อใช้ด�าเนินงาน 
ภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสหกรณ์ (ธ.ก.ส.,
2556)
  ในส่วนของ ธ.ก.ส. สาขาย่อยตลาดบ้านแหลมต�าบล
เทพนิมิตร อ�าเภอโป่งน�้าร้อน จังหวัดจันทบุรีนั้น ในการ
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของธนาคาร 
ณ โรงแรมสอยดาวไฮน์แลนด์ กอล์ฟคลับ อ.โป่งน�้าร้อน 
จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2555 คณะกรรมการ
อุทธรณ์โดย คุณศุภชัย ผุดผ่อง ได้เสนอให้ธนาคารเปิด

สาขาบ ้านแหลมซ่ึงอยู ่บริ เวณด ่านถาวรบ ้านแหลม 
ต.เทพนิมิต อ.โป่งน�้าร้อน จ.จันทบุรี ชายแดนประเทศ
กัมพูชา บริเวณ อ.ก็อมเวียง จ.พระตะบอง พร้อมได้น�า
คณะกรรมการของธนาคารประกอบด้วย นายจุลยุทธ
หิรัณยวสิต, นายวศิน ธีรเวชญาณ และนายธนรัชต ์
วิเชียรรัตน์ พร้อมผู้จัดการธนาคาร และคณะผู้บริหารจาก
ฝ่ายบริหารกลาง  ฝ่ายกฎหมาย  ฝ่ายกิจการสาขาภาค
ตะวันออก เยี่ยมชมบริเวณด่านชายแดน ไทย-กัมพูชา และ
ในการประชุม MC ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 
2555 ที่ประชุมได้มอบหมายให้ สนจ.จันทบุรี ด�าเนินการ
ขอจัดตั้งสาขาย่อยบ้านแหลม บริเวณตลาด ด่านถาวร
บ้านแหลม ต.เทพนิมิต อ.โป่งน�้าร้อน จ.จันทบุรี เพื่อเป็น
สาขาต้นแบบในการให้บริการทางการเงินครบวงจร 
ประกอบด้วยการฝากเงิน - ถอนเงินการให้บริการ ATM 
เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่เกษตรกรและรองรับผู้ใช้แรงงาน 
ต่างด้าว รวมทั้งประชาชนทั่วไปในเขตด�าเนินงานดังกล่าว
เน่ืองจากบริเวณดังกล่าวมีสถานที่รวบรวมผลไม้เพื่อส่งไป
เวียดนามและจีนจ�านวนมากขยายธุรกิจด้านการเงินการ
ธนาคารแก่ลูกค้าทั้ง 3 ต�าบล และแรงงานต่างด้าวที่มา
รับจ้างแรงงานในบริเวณใกล้เคียง ประมาณ 42,000 คน
และสร้างโอกาสในการขยายงานของธนาคาร (บันทึกการ
ประชุม ธ.ก.ส., 2555)

  แนวคิด AEC
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เป็นการพัฒนา
มาจากการเป็น สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (ASEAN) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 8 สิงหาคม 2510 โดย 
มีประเทศผู้ก่อตั้งแรกเริ่ม 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมาในปี 2527 
บรูไน ก็ได้เข้าเป็นสมาชิก ตามด้วย 2538 เวียดนาม 
ก็เข้าร่วมเป็นสมาชิก ต่อมา 2540 ลาวและพม่า เข้าร่วม 
และปี 2542 กัมพูชา ก็ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกล�าดับที่ 10 
ท�าให้ปัจจุบันอาเซียนเป็นกลุ่มเศรษฐกิจภูมิภาคขนาดใหญ่ 
มีประชากร รวมกันเกือบ 600 ล้านคน จากนั้นในการ
ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่  9 ที่อินโดนีเซีย เมื่อ 7 ต.ค.  
2546 ผู้น�าประเทศสมาชิกอาเซียนได้ตกลงกันที่จะจัดตั้ง
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ซึ่งประกอบด้วย 
3 เสาหลัก คือ 1) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEANE 
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conomic Community: AEC) 2) ประชาคมสังคมและ 
วัฒนธรรมอาเซียน (Socio-CulturalPillar) 3) ประชาคม 
ความม่ันคงอาเซียน (Political and SecurityPillar)  
(องค์ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, 2556).

  รูปแบบกำรด�ำเนินธุรกิจกำรธนำคำรตำมแนว
ชำยแดน
  ปัจจุบันการค้าชายแดนมีความส�าคัญเพิ่มมากขึ้น
ใน AEC โดยเฉพาะเมื่อมีการพัฒนาระบบการคมนาคม
ขนส่งเชื่อมโยงระหว่าง AEC โดยมีไทยตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร ์
ที่ช่วยสนับสนุนให้ไทยมีบทบาทในการค้าและการลงทุน
ระหว่างประเทศเพือ่นบ้าน ส�าหรบัเส้นทางส�าคญัทีเ่ชือ่มโยง 
ระหว่าง AEC หรือที่รู้จักในนามของ GMS Economic 
Corridors (ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง) เป็น
โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการค้าขาย 
การลงทุนทั้งในภาคอุตสาหกรรมบริการ และเกษตรกรรม
ระหว่างประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในพื้นที่ดังกล่าวให้ดีขึ้น จากการมีงานท�า อันเน่ืองจาก
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้น ส�าหรับเส้นทาง
คมนาคมที่เชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคนี้ เชื่อมต่อระหว่าง
เมืองส�าคัญในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น�้าโขง ซึ่งประกอบด้วย 6 
ประเทศ คือ ไทย จีนตอนใต้ (มณฑลยูนนาน) เวียดนาม 
กัมพูชา ลาว และพม่า ส�าหรับเส้นทางคมนาคมที่พัฒนา
ตามแผน GMS Economic Corridors แบ่งออกเป็น 3 
ส่วนใหญ่ๆ ตามภูมิภาค ได้แก่ (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2556)
1) North-South Economic Corridor (พื้นที่เศรษฐกิจ
เหนือ-ใต้) เส้นทางเชื่อมโยงประเทศจีน-พม่า-ลาว-ไทย 
โดยเส้นทางนี้จะเน้นการเชื่อมต่อจีนตอนใต้ (มณฑลยูนนาน) 
เข้ากับไทยผ่าน ถนนในแนวเหนือ-ใต้ และสามารถลงไปสู่
มาเลเซียและสิงคโปร์ 2) East-West Economic Corridor 
(พื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก) เส้นทางเชื่อมโยง
ประเทศพม่า-ไทย-ลาว-เวียดนาม โดยเป็นการเชื่อมระหว่าง 
สองมหาสมุทรคือ มหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันออก และ
มหาสมุทรอินเดียทางตะวันตก และ 3) Southern Eco-
nomic Corridor (พื้นที่เศรษฐกิจตอนใต้) เส้นทางเชื่อมโยง 
ประเทศไทย-กัมพูชา-เวียดนาม 
  ทั้งนี้ ภายหลังจากที่เส้นทางเช่ือมโยงระหว่าง
ภูมิภาคเหล่านี้ได้มีการพัฒนาให้เสร็จเป็นรูปธรรมมากขึ้น

นั้น กิจกรรมทางเศรษฐกิจตามแนวการค้าชายแดน ที่มี 

เส้นทางเหล่านี้พาดผ่านก็มีปริมาณการขนส่ง และกิจกรรม
เศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่องด้านอื่นเพิ่มขึ้น 
  จากสถิติของกรมศุลกากรตามด่านที่ส�าคัญ พบว่า 
กิจกรรมการค้าผ่านชายแดนมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้น 
โดยด่านการค้าชายแดนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นับ
ได้ว่ามีความคึกคักอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อสะพานข้าม
แม่น�้าโขงแห่งที่ 3 ได้เปิดให้ใช้บริการเมื่อปลายปี 2554 
ที่ผ่านมา ประกอบกับภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ได้มีความร่วมมือ ในการอ�านวยความสะดวกและการ 
ประชาสัมพันธ์เส ้นทางเช่ือมโยงภูมิภาคแนวระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (เส้นทาง R8 R9 และ R12) 
รวมทั้งเป้าหมายการรวมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ในปี 2558 ยิ่งท�าให้ผู้ประกอบการที่ด�าเนินธุรกิจเกี่ยวข้อง
กับการค้าตามแนวชายแดนมีการคึกคักมากขึ้นเป็นพิเศษ 
(กรมอาเชียน, 2555)

  ทฤษฎีส่วนประสมทำงกำรตลำดบริกำร 8P’s  
  ธุรกิจการธนาคาร เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับการให้บริการ 
โดยเฉพาะในด้าน ผลิตภัณฑ์ทางการเงินด้านสินเชื่อ ด้าน
เงินฝาก และด้านบริการเสริม ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรมี
การน�าทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ 8P’s ของ    
Lovelock and Wirtz (2007) (2008) มาปรับใช้ดังนี้ 
1) องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ (Product Element) บริการ
เป็นผลิตภัณฑ์อย่างหน่ึง แต่เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีไม่มีตัวตน 
(Intangible Product) ไม่สามารถจับต้องได้ มีลักษณะ
เป็นอาการนาม บริการจะต้องมีคุณภาพเดียวกับสินค้า 
แต่คุณภาพของบริการต้องประกอบมาจากหลายปัจจัย 
ที่ประกอบกันทั้งความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
ของพนักงาน ความทันสมัยของอุปกรณ์ ความรวดเร็วและ
ความต่อเนื่องของขั้นตอนการส่งมอบบริการ 2) รำคำและ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นของผู้ใช้บริกำร (Price) ได้แก่ ค่าห้องพัก 
ค่าอาหาร ค่าบริการเสริมอื่นๆ องค์ประกอบนี้ชี้ให้เห็นถึง
การบริหารค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เพื่อสร้างราคาขายแก่ลูกค้า 
เพื่อหาวิธีลดต้นทุนและส่ิงอื่นที่ลูกค้าและราคาของบริการ
เป็นปัจจัยที่ส�าคัญในการบ่งบอกถึงคุณภาพที่จะได้รับ 
กล่าวคือ ถ้าราคาสูงน่าจะบ่งบอกถึงบริการที่มีคุณภาพสูง
ตามไปด้วย ท�าให้มโนภาพของลูกค้าที่มารับบริการสูง 
ตามไปด้วย และที่ส�าคัญบริการต้องตอบสนองความต้องการ 

ที่คาดหวังของลูกค้าได้เป็นอย่างดี 3) ช่องทำงกำรจัด 



Journal of the Association of Researchers   Vol.20 No.2 May - August 2015 119

จ�ำหน่ำย (Place) สามารถให้บริการผ่านช่องทางการจัด
จ�าหน่ายได้ 4 วิธี คือ การให้บริการผ่านร้าน (Outlet) 
ให้บริการด้วยการเปิดร้านตามย่านชุมชนหรือห้างสรรพสินค้า 
โดยประเภทนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริการตามมาพบกัน 
ณ สถานท่ีแห่งหนึ่งโดยการเปิดร้านค้าข้ึน, การให้บริการ
ถึงที่บ้านลูกค้าหรือสถานท่ีท่ีลูกค้าต้องการ, การให้บริการ
ผ่านตัวแทน การบริการแบบนี้เป็นการขยายธุรกิจด้วยการ
ขายแฟรนไชส์หรือการจัดตัวแทนให้บริการ, การให้บริการ
ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ มาช่วยลดต้นทุนจากการจ้างพนักงาน 
เพื่อท�าให้การบริการเป็นไปอย่างสะดวกตลอด 24 ชั่วโมง 
4) กำรส่งเสริมกำรตลำด (Promotion) องค์ประกอบนี้ 
มีบทบาทส�าคัญ 3 ประการ คือ ให้ข่าวสารและการแนะน�า 
ที่จะเป็น จูงใจกลุ่มเป้าหมายให้เห็นถึงความดีของผลิตภัณฑ ์
และส่งเสริมลูกค้าให้ก่อเกิดปฏิกิริยาเมื่อถึงเวลาอันควร 
5) กระบวนกำร (Process) ได้แก่ กระบวนการต้อนรับ 
การสอบถามข้อมูล ซึ่งในการสร้างและส่งมอบสินค้าองค์
ประกอบของผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้านั้น ต้องมีการออกแบบ
และจัดขบวนการในเชิ งปฏิบัติ อย ่ า ง มีประสิทธิภาพ 
กระบวนการนั้นสามารถอธิบายได้ว่าเป็นวิธีการและล�าดับ
ขั้นตอนซึ่งเป็นระบบการบริการต้องด�าเนินไป 6) บุคคล 
(People) เจ้าของธุรกิจและพนักงานทุกระดับ ถือว่าเป็น
บุคลากรในธุรกิจโรงแรม ซึ่งผลิตภัณฑ์การบริการทั้งหลาย
ขึ้นอยู่กับการที่บุคคลปฏิบัติต่อกันทั้งสองฝ่าย มีอิทธิพลต่อ
การรับรู้ของลูกค้าในด้านคุณภาพของบริการเป็นอย่างมาก 
ลูกค้ามักตัดสินใจเกี่ยวกับคุณภาพของบริการที่เขารับจาก
การประเมินบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ 7) สิ่งแวดล้อมทำง
กำยภำพ (Physical Evidence) เป็นหลักฐานเสริม 
ท่ีมองเห็นได้และแสดงถึงรูปแบบคุณภาพบริการของบริษัท 
เช่น รูปร่างของตัวตึก สวนหย่อม พาหนะ เฟอร์นิเจอร์ 
เป็นต้น ซึ่งจะมีผลกระทบอย่างแรงต่อความประทับใจและ
ความรู้สึกของลูกค้า 8) ผลผลิตและคุณภำพ (Produc- 
tivity and Quality) ผู ้บริโภคสามารถมองเห็นได ้
จากห้องพัก การบริการ สิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ 
ซึ่งการปรับปรุงผลผลิตเป็นสิ่งจ�าเป็นที่ท�า ให้การควบคุม
ต้นทุนมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างให้ผู ้บริโภคพอใจและ 
เกิดความภักดีในการใช้บริการ

  งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  สุดาพร สาวม่วง และมงคล กลิ่นกระจาย (2551) 
ได้ท�าการวิจัยความจงรักภักดีของลูกค้าชาวไทยโดยใช้
แนวคิดของ Richard L. Oliver พบว่า ความจงรักภักดี 
ของลูกค้ามีพัฒนาการมาจาก ขั้นที่ 1 การรับรู้ในตัวสินค้า 
ขั้นที่ 2 การเกิดความพึงพอใจในตัวสินค้า ขั้นที่ 3 
มีการบอกต่อ ขั้นที่ 4 การใช้บริการซ�้า ซึ่งมักเกิดเมื่อลูกค้า 
ได้รับความพอใจอย่างต่อเนื่อง ความพอใจเพียงครั้งเดียว 
หรือ สองครั้ง อาจยังไม่น�าไปสู่ความจงรักภักดีก็ได้ ลูกค้า
แต่ละคนย่อมมีความพอใจที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับความ
ต้องการและประสบการณ์ในการใช้บริการ อย่างไรก็ตาม 
ลูกค้าในยุคปัจจุบันเอาใจยากขึ้น ลูกค้ามีความจงรักภักดี
ในตราสินค้าน้อยลง พร้อมเปล่ียนแปลงไปใช้บริการที่อื่น
เสมอ หากมีสิ่งล่อใจที่เหมาะสม สิ่งที่นักการตลาดต้องท�า 
คือ สร้างความพอใจให้เกิดประจ�าและพัฒนาไปสู่ความ
จงรักภักดี ซึ่งจะช่วยเพิ่มความจงรักภักดี หรือลดการไปใช้
บริการที่อื่น ดังน้ัน การวิจัยในครั้งน้ีส่วนหน่ึงจึงได้ศึกษา 
ความต้องการความพึงพอใจของลูกค้าว่ามีผลิตภัณฑ ์
ใดบ้างที่ลูกค้าใช้บริการแล้วสร้างความพึงพอใจ และควรมี
ผลิตภัณฑ์ใดอีกบ้างที่ควรปรับปรุงเพ่ือให้ลูกค้า เกิดความ
พึงพอใจและกลับมาใช้บริการซ�้า
 กิตติชัย นวลทอง และ สุดาพร สาวม่วง (2556) 
ได้ศึกษาเรื่องนวัตกรรมสถาบันการเงินและการตลาด
ผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบบูรณาการ ผลการวิจัยพบว่า ผลส�าเร็จ 
นวัตกรรมสถาบันการเงินและการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
แบบบูรณาการ โดยปัจจัยนวัตกรรมจ�าเป็นต้องมีระบบ
เทคโนโลยี/อุปกรณ์ท่ีทันสมัย มีระบบบัญชี/การเงินที่
มาตรฐาน มีการใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
(IMC) การด�าเนินการต้องมีความสะดวก ง่ายต่อการใช้
บริการ ดังนั้น การวิจัยในครั้งนี้ส่วนหนึ่งจึงได้ศึกษา การ 
ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ ว่าควรมีด้านใดบ้างที่
ต้องพัฒนา
  จากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ 
ที่ศึกษามาดังข้างต้น การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้บูรณาการ
เข้าด้วยกันท�าให้ได้ข้อเสนอรูปแบบที่พัฒนาเพื่อเข้าสู่ AEC 
ดังภาพ 1
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ภาพ 1 การส่งเสริมการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ ธ.ก.ส. ด้านเงินฝาก ด้านสินเชื่อ และ ด้านบริการเสริม
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วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจยัน้ีเปนการวิจยัเชิงคุณภาพ ประชากรท่ีศึกษามีจาํนวน 360 คนซ่ึงเปนลูกคาของธ.ก.ส. สา
ยอยบานแหลม อําเภอโปงนํ้ารอน จังหวัดจันทบุรี ท่ีมีท่ีตั้งตดิชายแดนประเทศกัมพชูา เคร่ืองมือท่ีใชในการ
วิจัยไดแกแบบสัมภาษณ การสนทนากลุม (Focus Groups discussion) และ การประชุม การหาคุณภาพของ
เคร่ืองมือวิจัย (แบบสัมภาษณ) ใชคาความตรง (Validity) โดยใชเทคนิค IOC โดยใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 
ทาน เปนผูพิจารณาคาความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับประเดน็สัมภาษณท่ีใชในการวิจัย 

 
สรุปผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

1. ผลการศึกษาสถานการณการเตรียมความพรอมของธุรกิจธนาคารธ.ก.ส.สาขายอยบานแหลมอําเภอ
โปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุรี 

 

การสงเสริมการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑของธ.ก.ส. 

เงินฝาก สินเช่ือ บริการเสริม 

วิธีด�าเนินการวิจัย
  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรท่ี
ศึกษามีจ�านวน 360 คนซึ่งเป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. สาขาย่อย
บ้านแหลม อ�าเภอโป่งน�้าร้อน จังหวัดจันทบุรี ที่มีที่ตั้งติด
ชายแดนประเทศกัมพูชา เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่
แบบสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม (Focus Groups discus-
sion) และ การประชุม การหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย 
(แบบสัมภาษณ์) ใช้ค่าความตรง (Validity) โดยใช้เทคนิค 
IOC โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 3 ท่าน เป็นผู้พิจารณาค่า
ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับประเด็นสัมภาษณ์
ที่ใช้ในการวิจัย

สรุปผลกำรวิจัยและกำรอภิปรำยผล
  1. ผลกำรศึกษำสถำนกำรณ์กำรเตรียมควำม
พร้อมของธุรกิจธนำคำร ธ.ก.ส. สำขำย่อย บ้ำนแหลม 
อ�ำเภอโป่งน�้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
 1.1 ผลสรุปจากการประชุมในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการร่วมระหว่าง ศจว. และส�านักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด
จันทบุรี ภายใต้โครงการวิจัยนี้เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 
มีผู้เข้าร่วมประชุม จ�านวน 17 คน ประกอบด้วย ผู้แทน
จากส่วนราชการ ภาคเอกชน นักวิชาการ พนักงานและ 
ผู้บริหารของส�านักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดจันทบุรี ได้มีข้อสรุป

องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับ การค้าชายแดนไทย-กัมพูชา ไว้ดังนี้ 
  1) จุดผ่านแดนการค้าจุดผ่านแดนถาวร
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ปัจจุบันมีความหนาแน่นของ 
ประชาชนและรถบรรทุกสินค้า ท�าให้เกิดความล่าช้าและ
ไม่สะดวกในการขนส่งสินค้าระหว่างกัน
  2) การออกหนังสือส�าคัญการน�าเข้า- 
ส่งออกสินค้า ต้องออกหนังสือส�าคัญที่กระทรวงพาณิชย์
กัมพูชา กรุงพนมเปญ ท�าให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายกับ 
ผู้ประกอบการ
  3) ระบบศุลกากรยังมีปัญหาการตีความ
พิกัดและการเก็บค่าธรรมเนียม รวมทั้งวิธีการนอกระบบ 
โดยเฉพาะพิธีการขาเข้าของประเทศกัมพูชา จึงกระทบ
การส่งวัตถุดิบจากอุตสาหกรรมต้นน�้าในประเทศไทย 
ไปผลิตในกัมพูชาซึ่งควรได้รับการยกเว้นภาษีขาเข้า
  4) กฎระเบียบและมาตรการทางการค้า
กฎระเบียบทางการค้าของกัมพูชามีการเปล่ียนแปลงบ่อย
และแตกต่างกันตามพื้นที่ในส่วนภูมิภาคต่างๆ เป็นปัญหา
ในการตัดสินใจทางด้านการค้าการลงทุนของผู้ประกอบการ 
  5) ระบบเงิน เงินเรียล เป็นเงินสกุลหลัก
ของกัมพูชายังไม่เป็นท่ียอมรับในผู ้ประกอบการการค้า
ระหว่างไทย-กัมพูชา ท�าให้ต้องใช้เงินสกุลหลักของโลกใน
การช�าระเงินค่าสินค้า ได้แก่ เงินเหรียญสหรัฐฯ เงินบาทไทย 
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หรือทองค�า และท�าให้ยังคงมีการท�าการค้าโดยไม่มีการท�า
สัญญาซึ่งเพิ่มความเสี่ยงให้ผู้ประกอบการ
  6) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในบาง
พื้นท่ีของกัมพูชาระบบไฟฟ้าและประปา รวมถึงเส้นทาง
คมนาคม ยังไม่พร้อม และไม่เพียงพอ ซึ่งกัมพูชาก�าลังเร่ง
พัฒนาเพื่อรองรับการค้าการลงทุนจากต่างประเทศ
  7) การเดินรถปัจจุบันมี MOU แลกเปลี่ยน 
สิทธิการเดินรถระหว่างกันฝ่ายละ 40 คัน เริ่มใช้เมื่อวันที่ 
14 มิถุนายน พ.ศ. 2555 โดยฝ่ายไทยจัดสรรโควต้า 
รถบรรทุก 30 คัน รถโดยสาร 10 คัน แต่ในทางปฏิบัติ 
รถที่จดทะเบียนและเดินรถจริง ประกอบด้วยรถบรรทุก 
12 คัน รถโดยสาร 6 คัน สาเหตุที่มีรถมาจดทะเบียนน้อย
เนื่องจากสินค้าขนกลับมีน้อย ไม่คุ้มทุน
 1.2  คุณลักษณะ และความรู้เกี่ยวกับประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียนของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายต่างๆ ทั้ง 4 กลุ่ม
  1) ผลการสัมภาษณ์พบว่ากลุ่มเกษตรกร
รายย่อยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย โดยอายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 
41-50 ปี เป็นบุคคลเชื้อชาติไทยและสัญชาติไทยรู ้จัก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแต่ยังไม่มีการเตรียมความ
พร้อมรองรับ และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีผลกระทบ
ในอนาคตโดยเฉพาะด้านคู ่แข่งทางการค้าเพิ่มมากขึ้น 
มีความต้องการขยายตลาดรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ทั้งนี้มีความต้องการขยายตลาดการรับซื้อ-
ส่งออกมากขึ้น 
  2) ผลการสัมภาษณ์พบว่ากลุ่มผู้ประกอบ 
การร้านค้าชายแดน 100 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
ช่วงอายุอยู่ระหว่าง 20-40 ปี สถานภาพสมรสแล้วเป็นเชื้อ
ชาติกัมพูชาและสัญชาติกัมพูชา รู้จัก AEC แต่ไม่มีการ 
เตรียมความพร้อมมีผลกระทบเพียงเล็กน้อย ด้านแรงงาน 
มีการเคลื่อนย้ายของแรงงานและค่าจ้างแรงงานสูงขึ้น 
และมีความต้องการขยายตลาดรองรับ AEC โดยวิธีการ
ขยายร้านค้า
  3) ผลการสัมภาษณ์พบว่าผู้ประกอบการ 
น�าเข้าส่งออกชายแดน จ�านวน 30 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 20-40 ปี  มีเชื้อชาติไทย 24 คน
เชื้อชาติจีน 6 คน และเป็นสัญชาติไทยรู ้จักประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน มีวิธีการเตรียมความพร้อมโดยมีความ
ต้องการหาแหล่งเงินทุนเพิ่ม มีผลกระทบ ในด้านคู่แข่ง
ทางการค้าเพ่ิมมากขึ้นมีความต้องการขยายตลาดรองรับ 

AEC โดยวิธีการเปิดตลาดการค้าใหม่ในประเทศในกลุ่ม 
AEC เป็นอันดับแรก
  4) ผลการสัมภาษณ์พบว ่า ผู ้ประกอบอาชีพ 
นอกภาคการเกษตรและเกี่ยวเน่ืองการเกษตร 30 คน 
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ช่วงอายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 41- 
50 ปี เป็นเชื้อชาติและสัญชาติไทยทั้งหมดรู้จักประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน มีวิธีการเตรียมความพร้อมโดยการ
ปรับปรุงคุณภาพด้านผลผลิต เป็นล�าดับแรก ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนมีผลกระทบ ด้านคู่แข่งทางการค้าเพิ่มขึ้น 
เข้ามาตีตลาดมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านราคาผลผลิตล�าไย
ตกต�่า มีผลกระทบด้านสังคม มีความต้องการขยายตลาด
รองรับ AEC โดยการขยายตลาดการรับซื้อ-ส่งออกมากขึ้น
เป็นล�าดับแรก การขยายก�าลังการผลิตเพิ่มขึ้น และการ
แปรรูปผลผลิตเพิ่มมูลค่า และลดต้นทุน เป็นล�าดับรองลงมา 
  สรุปผลการสัมภาษณ์พบว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้ง 
4 กลุ่ม ส่วนใหญ่รู้จัก AEC แต่ยังไม่มีการเตรียมความพร้อม 
เท่าที่ควรเพราะยังไม่ทราบผลกระทบที่ชัดเจน ดังนั้น องค์กร 
ภาครัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งประชาสัมพันธ์ 
ให้ทราบถึงผลกระทบต่างๆ และเร่งด�าเนินการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ เพ่ือรองรับ AEC หากไม่มีการเตรียมความพร้อม 
มารองรับการด�าเนินงานธุรกิจการธนาคารก็อาจจะไม่มี
ประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับ Lovelock and Wirtz (2007) 
กล่าวว่าธุรกิจบริการ ถือเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตสูง โดยดูได ้
จากผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP ประเทศใน
แถบเอเชียน้ัน ธุรกิจบริการก็มีความส�าคัญเพิ่มขึ้น การที่
มีนโยบายของรัฐบาลมาสนับสนุน เช่น การแก้ไขกฎหมาย
ต่างๆ การเจรจาข้อตกลงทางการค้า การที่สังคมของผู้บริโภค 
เปล่ียนไป แนวทางการด�าเนินงานของธุรกิจต่างๆ มีการ
เปลี่ยนแปลง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการรับส่ง
แลกเปลี่ยนข่าวสาร มีการลงทุน ร่วมทุน และเป็นพันธมิตร
กับต่างประเทศ ก็เป็นสาเหตุที่ท�าให้ธุรกิจบริการมีการ
ขยายตัวมากขึ้นด้วย 

  2. แนวทำงในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ของธุรกิจ 
ธ.ก.ส. สำขำย่อยบ้ำนแหลม อ�ำเภอโป่งน�้ำร้อน จังหวัด
จันทบุรี
  ผลจากการสัมภาษณ์ พบว่า ความต้องการใช้แบบ
ผลิตภัณฑ์ของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
ต่างๆ ทั้ง 4 กลุ่ม ดังแสดงในตาราง 2 
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ตาราง 3 ข้อเสนอแนะของการเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจธนาคารของลูกค้าทั้ง 4 ประเภท

 ประเภทลูกค้ำ ข้อเสนอแนะ

 เกษตรรายย่อย ควรปรับปรุง ด้านการประชาสัมพันธ์พื้นที่จอดรถให้มากขึ้น ควรเพิ่มช่องทางการช�าระหน้ี 
  และควรมีพนักงานให้ค�าแนะน�าแก่ลูกค้า
 ผู้ประกอบการ ควรปรับปรุงยอดการถอน ATM ต้องมากกว่าเดิม พื้นที่จอดรถให้มากขึ้น
 ร้านค้าชายแดน และการเพิ่มวงเงินฉุกเฉินให้กับลูกค้าและ การลดค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
 ผู้ประกอบการ ควรปรับปรุง ด้านการบริการกระชับรวดเร็ว ณ จุดให้บริการมากขึ้น ความหลากหลาย
 น�าเข้าส่งออก ในการให้บริการ การเพิ่มตู้บริการ ATM/ เครื่องปรับสมุดการลดค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
 ผู้ประกอบอาชีพ ควรปรับปรุงด้าน การประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ด้านต่างๆ พื้นที่จอดรถให้มากขึ้น
 นอกภาคการเกษตร เพิ่มช่องทางการช�าระหนี้/เพิ่มสาขา ควรมีพนักงานให้ค�าแนะน�าแก่ลูกค้า
 และเกี่ยวเนื่อง และการลดค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
 การเกษตร 

ตาราง 2  อัตราร้อยละของความต้องการใช้รูปแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินจ�าแนกตามประเภทของลูกค้า

 รูปแบบผลิตภัณฑ์/ เกษตรกรรายย่อย ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการน�าเข้า ผู้ประกอบอาชีพ
 ประเภทลูกค้า  ร้านค้าชายแดน ส่งออก นอกภาคการเกษตร
     และเกี่ยวเนื่อง
     การเกษตร

 ด้านสินเชื่อ 94.00 95.00 93.00 83.00
 ด้านเงินฝาก 93.50 63.00 90.00 90.00
 ด้านบริการเสริม 74.50 92.00 90.00 57.00

  ข้อมูลจากตาราง 2 พบว่า ผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อ 
ผู้ที่ต้องการใช้มากที่สุด ได้แก่ ผู้ประกอบการร้านค้าชายแดน 
ร้อยละ 95.00 รองลงมาได้แก่ เกษตรกรรายย่อย ร้อยละ 
94.00 และผู้ที่ต้องการใช้น้อยที่สุด ได้แก่ ผู้ประกอบอาชีพ
นอกภาคการเกษตรและเก่ียวเนื่องการเกษตร ร้อยละ 
83.00 ผลิตภัณฑ์ด้านเงินฝากพบว่าผู้ที่ต้องการใช้มากที่สุด
ได้แก่ เกษตรกรรายย่อย ร้อยละ 93.50 รองลงมา ได้แก่ 
ผู้ประกอบการน�าเข้าส่งออกและผู้ประกอบอาชีพนอกภาค
การเกษตรและเกี่ยวเนื่องการเกษตรเท่ากัน ร้อยละ 90.00  
มีความต้องการน้อยที่สุด ได้แก่ ผู้ประกอบการร้านค้า
ชายแดน ร้อยละ 63.00 ในส่วนของผลิตภัณฑ์ด้านบริการ
เสริม ผู้ประกอบการร้านค้าชายแดน มีความต้องการมาก

ที่สุด ร้อยละ 92.00 รองลงมา ได้แก่ ผู้ประกอบการน�าเข้า
ส่งออก ร้อยละ 90.00 น้อยที่สุดได้แก่ผู้ประกอบอาชีพ
นอกภาคการเกษตรและเกี่ยวเนื่องการเกษตร ร้อยละ 57.00

  3. กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำนของ 
ธุรกิจ ธ.ก.ส. สำขำย่อยบ้ำนแหลม อ�ำเภอโป่งน�้ำร้อน 
จังหวัดจันทบุรี
  ผลการศึกษาโดยการสนทนากลุ ่มย่อย (focus 
groupdiscussions) พบว่าลูกค้าทั้ง 4 ประเภท มีข้อเสนอ
แนะให้ธนาคารมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน
โดยต้องปรับปรุงในประเด็นต่างๆ ดังแสดงในตาราง 3
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พูดถึงอยู่เสมอเม่ือได้ใช้สินค้าหรือบริการ ที่ตรงกับความ
ต้องการ อีกทั้งยังสอดคล้องกับข้อค้นพบ ของกิตติชัย 
นวลทอง และ สุดาพร สาวม่วง (2556) ที่ระบุว่าสถาบัน
การเงินจ�าเป็นต้องมีระบบเทคโนโลยี/อุปกรณ์ที่ทันสมัย 
มีระบบบัญชี/การเงินที่มาตรฐาน มีการใช้เครื่องมือสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ (IMC) การด�าเนินการต้องมีความ
สะดวก ง่ายต่อการใช้บริการของลูกค้า จะท�าให้ลูกค้าเกิด
ความพึงพอใจ

ข้อเสนอแนะของการวิจัย
  จากการวิเคราะห์การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
ที่สามารถตอบสนองความต้องการใช้ของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 
ต่างๆ ทั้ง 4 กลุ่ม ได้มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาหรือ
ข้อด้อยของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งแนวทางส�าคัญในการเพิ่มความ 
สามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น 
และแก้ไขปรับปรุงข้อด้อยให้มีความได้เปรียบขึ้นแทน 
รายละเอียดดังตาราง 3 ท้ังนี้ ธ.ก.ส. ควรเน้นการ
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายในทุกระดับ
จะต้องปรับตัวให้เข้ากับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
โดยการติดตามข้อมูลทางการตลาด พฤติกรรมการบริโภค
ของผู้บริโภค ข้อมูลการผลิตของประชาคมในต่างประเทศ 
เพื่อน�ามาประกอบการพิจารณาบริหารจัดการผลิตภัณฑ์
ให้เหมาะสมและหลากหลายสนองตอบต่อความต้องการ
ของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย การสร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ ์
การให้ความรู ้ในกระบวนการการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ผลิต ที่ส�าคัญการปรับตัวเข้าสู่ระบบ การรับรองมาตรฐาน
กระบวนการผลิตและมาตรฐานสินค้า และระบบการตรวจ
สอบย้อนกลับข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการการน�าผลการ
วิจัย/รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ค้นพบไปประยุกต์ใช้ท้ังน้ีผู้วิจัย 
ได้ก�าหนดรูปแบบเชิงปฏิบัติเรียกว่า AEC 4P MODEL 
ดังแสดงตามภาพ 2

  จากผลการวิจัย และข้อเสนอแนะในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน 
ของลูกค้าทั้ง 4 ประเภท ดังแสดงในตาราง 2-3 พบว่า 
ธนาคาร ควรเน้นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ของลูกค้า 
ในทุกกลุ่มเป้าหมาย ควรปรับปรุงยอดการถอนเงินอัตโนมัต ิ
(ATM) โดยการเพ่ิมวงเงินให้มากกว่าเดิม พื้นท่ีจอดรถให้
มากขึ้น และการเพ่ิมวงเงินฉุกเฉินให้กับลูกค้า การลดค่า
ธรรมเนียมการโอนเงิน รวมถึง ควรมีพนักงานให้ค�าแนะน�า
แก่ลูกค้า ชึ่งสอดคล้องกับ  Lovelock and Wirtz  (2007)    
ที่กล่าวว่า ลักษณะของธุรกิจบริการธนาคารโดยทั่วไป คือ 
ผลผลิตของการบริการนั้นมีลักษณะจับต้องได้ยาก มีความ
หลากหลายในตัวเอง เป็นงานท่ีต้องการการตอบสนอง 
ในทันที ไม่อาจก�าหนดความต้องการท่ีแน่นอนได้ ขึ้นกับ
ผู้รับบริการว่าต้องการเมื่อใด และต้องการอะไร มีการส่งมอบ 
หรือใช้ประโยชน์จากลูกค้าหรือผู้รับบริการทันทีที่ผลิตออกมา 
ดังนั้น สถาบันทางการเงินหรือ ธ.ก.ส. จะต้องปรับการบริการ 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า โดย และอีกนัยหนึ่ง 
โดยการน�าหลักการของ Kotler and keller (2012) มาใช้ 
วิเคราะห์ว่า การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการค้นหา 
หรือวิจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือและบริโภคเพื่อทราบ
ถึง ลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซื้อและการใช้
ของผู ้บริโภคค�าตอบท่ีได้จะช่วยให้สามารถจัดกลยุทธ์ 
การตลาดที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภค
ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้ง โดยการติดตามข้อมูลทางการตลาด 
พฤติกรรมความต้องการของลูกค้า เพื่อน�ามาประกอบการ
พิจารณาบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม และหลาก
หลายสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 
ให้เกิดความพึงพอใจ มาใช้บริการซ�้า มีการบอกต่อ และ
เกิดความจงรักภักดีในที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
สุดาพร สาวม่วง และมงคล กลิ่นกระจาย (2551) ซึ่งพบว่า 
การให้บริการที่ดีมีคุณภาพ ลูกค้าจะรู ้สึกพึงพอใจและ 
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ภาพ 2 รูปแบบเชิงปฏิบัติการ AEC4P MODEL ที่แนะน�าไปประยุกต์ใช้

  โดยรูปแบบเชิงปฏิบัติการ AEC4P MODEL ที่แนะน�า 
ไปประยุกต์ใช้มีความหมาย ดังนี้
  1. Plublic Relation หมายถึง การประชาสัมพันธ์
เป็นการด�าเนินความพยายามขององค์การ  ในการแสวงหา
ความร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้สื่อต่างๆ เช่น ป้าย
โฆษณา โทรทัศน์ วิทยุ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ สื่อออนไลน์ 
ต่างๆ ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ (image) และรักษา
ทัศนคติที่ดีของกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายยอมรับ 
การประกอบธุรกิจนั้นต้องเก่ียวข้องกับกลุ ่มเป้าหมาย
หลายกลุ่ม หากได้รับความร่วมมือ และมีความสัมพันธ์ที่ดี
กับกลุ่มเป้าหมายก็จะท�าให้ธุรกิจประสบผลส�าเร็จ 
  2. Progressive หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์อย่างไม่หยุดนิ่ง การจัดการศึกษาวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ (research and development) ด้านสินเชื่อ 
ด้านเงินฝาก บริการเสริมต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับความ 
เปลี่ยนแปลงและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
  3. Product Variety หมายถึง ความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ์ปัจจัยในการพิจารณาความหลากหลาย 

มีปัจจัยที่ต้องน�ามาพิจารณา เช่น วัตถุประสงค์ พฤติกรรม 
ผู้บริโภคความยากง่ายในการสอนผู้บริโภคคู่แข่งขันการ
พิจารณาความหลากหลายของสินค้า ต้องค้นหา “ความ
พอดี” ให้พบซึ่งต้องใช้ปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น เป็น
แนวทางในการพิจารณา และต้องใช้หลายๆ ปัจจัยพิจารณา 
ร่วมกัน การมุ่งหวังที่จะสร้างความหลากหลาย เพื่อสนอง
ตอบทุกความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
  4. Pleasure หมายถึง ความพึงพอใจ (satisfac-
tion) เน้นคุณค่า (value) ที่มอบให้แก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
ในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ และมีความยินดีที่จะกลับมา 
ใช้บริการอีก (loyalty)

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อองค์กร (ธ.ก.ส.)
  1. ธนาคารควรสนับสนุนการเข้าไปให้ความรู ้
การช่วยวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
(SWOT ANALYSIS) ให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเห็นอย่างชัดเจน 
  2. ธนาคารควรก�าหนดกลยุทธ์การเข้าถึงกลุ่ม 
เป้าหมายเพื่อให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายรับรู้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
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ที่ธนาคารมี
  3. ควรปรับปรุงการบริการความคาดหวัง ได้แก่ 
สินเชื่อด้านการพาณิชย์ สินเชื่อธุรกิจต่างประเทศ ATM 
บริการเสริมมีความหลากหลาย งดหรือลดค่าธรรมเนียม 
ธนาคารควรวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ธุรกิจการธนาคารใหม่ 
เพื่อการแข่งขันที่จะเกิดขึ้น
  4. ควรให้บริการเสริมอื่นๆ เช่น สินเชื่อดอกเบี้ยต�่า 
ขยายวงเงินกู้เพิ่มราคาประเมินสินเช่ือขยายงานธุรกิจ 
ต่างประเทศ เพื่อการพาณิชย์ มีสาขาในต่างประเทศ บริการ 
แลกเปลี่ยนเงินทุกสกุลเงินสินเช่ือผู้ประกอบการร้านค้า
ชายแดน เพิ่มตู้ ATM ให้บริการหลายจุดเงินฝากโอนเงิน
ข้ามประเทศแบบง่ายๆ  บริการตู้ฝากเงินสด  ขยายวงเงินกด 
ATM บริการเสริม ลดหรืองดเว้นจ่ายค่าธรรมเนียมและ
ประชาสัมพันธ์มากขึ้น

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อภาครัฐ
          ส่วนงานราชการควรเร่งการประชาสัมพันธ์สร้าง
การรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายในทุกระดับจะต้องปรับตัวให้
เข้ากับ AEC กระตุ ้นโดยการให้ข้อมูลทางการตลาด 
พฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภค ข้อมูลการผลิตของ
ประเทศสมาชิก AEC แก่ประชาชน เพื่อน�ามาประกอบการ
พิจารณาบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ให ้ เหมาะสมและ 
หลากหลายสนองตอบต ่อความต ้องการของตลาด 
การสร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ การให้ความรู ้ใน
กระบวนการให้บริการ
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