ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริ การด้านสิ นเชื่อ
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตรจังหวัดหนองบัวลาภู
Clients’ Satisfaction of Loans Service Given by Bank for Agriculture and
Agricultural Cooperatives in Nongbualamphu Province
จรวยพร อุเหล่า1 จุฑาทิพย์ เดชยางกูร2

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุ ประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดบริการด้าน
สินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดหนองบัวลาภู 2) เพื่อศึกษาระดับ
ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการด้านสินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
จังหวัดหนองบัวล าภู 3) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกค้าต่ อการให้บริการด้านสินเชื่อของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร จังหวัดหนองบัวลาภู จาแนกตามปจั จัยส่วนบุคคล 4)
เพื่อศึกษาปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่ อความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการ
ด้านสินเชื่อ ของธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร จังหวัดหนองบัว ล าภู มีว ิธ ีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุ่มตัวอย่าง โดยกลุ่มตัวอย่างทีศ่ กึ ษาในครัง้ นี้
คือ ลูกค้าของฝ่ายสินเชื่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดหนองบัวลาภู จานวน
400 คน สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ คือ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู
ผลการศึก ษาพบว่ า 1) ปจั จัยส่ ว นประสมทางการตลาดบริก ารด้านสินเชื่อ ของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดหนองบัวลาภู และความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการ
ด้านสินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดหนองบัวลาภู โดยรวมอยู่ในระดับ
มากทีส่ ุด 2) ลูกค้าทีม่ เี พศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการด้านสินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดหนองบัวลาภู
แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 3) ปจั จัยส่วนประสมการตลาดบริการ ด้านลักษณะทาง
กายภาพ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจาหน่ ายและ
ด้านผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่ อความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านสินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร จังหวัดหนองบัวลาภู อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05
คาสาคัญ : ความพึงพอใจ บริการด้านสินเชื่อ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
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ABSTRACT
The objectives of this research were 1) to study the market mix of credit services of the
bank for agriculture and agricultural cooperatives. 2) to study the level of customer satisfaction
towards credit services of the bank for agriculture and agricultural cooperatives Nongbualamphu
province 3) to compare the satisfaction of customers with the credit services of the bank for
agriculture and agricultural cooperatives Nongbualamphu province Classified by personal
factors 4) to study the service marketing mix factors affecting customer satisfaction with the
bank for agriculture and agricultural cooperatives' credit services Nongbualamphu province
there is a way to collect data with questionnaires. (Questionnaire) from the sample group the
samples in this study were customers of the bank for agriculture and agricultural cooperatives
credit department Nongbualamphu province consisted of 400 people. The statistics used in the
analysis were frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, one-way analysis of
variance (F-test) and multiple regression analysis.
The results of the study showed that 1) the credit service marketing mix of the bank for
agriculture and agricultural cooperatives Nongbualamphu and customer satisfaction with the
Bank for agriculture and Agricultural Cooperatives' credit services. Nongbualamphu province.
2) customers with different gender, age, education level, occupation and monthly income
Satisfaction with the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives' credit services
Nongbualamphu province is different at the statistical significance level of 0.05 3) the service
marketing mix factor physical appearance service process marketing promotion in terms of
distribution channels and products, this affects the satisfaction of the Bank for agriculture and
agricultural cooperatives' credit services. Nongbualamphu province with a statistically significant
level of 0.05
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บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ท่า มกลางสถานการณ์ ท่ีมคี วามท้า ทายสูง ตามความเสี่ย งเศรษฐกิจ ที่เ พิ่ม ขึ้น ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์ยงั คงดาเนินธุรกิจ ตามหลักการของการเป็ นธนาคารแห่งความยังยื
่ น เพื่อ
เสริม สร้า งความสมดุ ล ทัง้ 3 มิติ อัน ได้แก่ เศรษฐกิจ สัง คม และ สิ่ง แวดล้อ ม ควบคู่ไ ปกับ
การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี การบริ ห ารความเสี่ ย งและการบริ ห ารจั ด การต้ น ทุ น ที่ เ หมาะสม

รวมทั ้ง การยึ ด ลู ก ค้ า เป็ นศู น ย์ ก ลาง ธนาคารจึ ง ด าเนิ น มาตรการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ลู ก ค้ า
ทุกกลุ่มทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากวิกฤติโควิด 19 ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย ควบคู่ไปกับ
การพั ฒ นาเทคโนโล ยี ดิ จ ิ ท ั ล ทั ้ง บริ ก ารด้ า นการเงิ น และไม่ ใ ช่ ก ารเงิ น เพื่ อ ให้ เ ท่ า ทั น กั บ
การเปลี่ยนแปลงพฤติก รรมการใช้ชีว ิต วิถีใ หม่ และเสริมสร้างโอกาสทางธุ รกิจ ใหม่ ๆ เพื่อ เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันภายใต้บริบทธุรกิจใหม่ทไ่ี ร้ขอบเขต ภายใต้การบริหารจัดการความเสีย่ งเชิง
รุกแบบบูรณาการ โดยกาหนดหลักการและนโยบายการบริหารความเสี่ยงทุกด้าน และสร้างวัฒนธรรม
ให้ตระหนักถึงความเสี่ยงทัวทั
่ ง้ องค์กร เพื่อรักษาความมันคงในฐานะสถาบั
่
นการเงินชัน้ นาที่มคี วาม
พร้อมรับมือ กับความผันผวนของเศรษฐกิจทัง้ ในภาวะปกติและภาวะวิกฤติได้อย่างทันท่วงที
ปจั จุบนั ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์มบี ริการที่หลากหลายมากขึน้ บริการทางด้านเงิน
ฝาก ด้านสินเชื่อ และบริการด้านการเงินอื่น ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวติ ของประชาชนทัวไป
่ ทัง้
ข้าราชการ พนักงานรายได้ประจา ตลอดจนผูป้ ระกอบอาชีพอิสระ เพื่อส่งเสริมอาชีพและการอุปโภค
บริโภค จึงเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนสามารถถึงแหล่งเงินทุนในระบบ เพื่อการยกระดับคุณภาพ
ชีวติ ของตนเองให้สามารถช่วยเหลือและพึง่ พาตนเองได้ และไปสู่การแก้ไขปญั หาความยากจนในระดับ
ชุมชน และประเทศชาติสนิ เชื่อธนาคารประชาชน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ให้บริการให้
คาปรึกษาสาหรับผูป้ ระกอบการรายย่อย ผูม้ รี ายได้ประจา และผูท้ ย่ี งั ไม่ได้ประกอบอาชีพมีความตัง้ ใจที่
จะประกอบอาชีพอิสระรายย่อย เพื่อสนับสนุ นให้ประชาชนประกอบอาชีพ หรือมีธุรกิจขนาดย่อมเป็ น
ของตนเอง โดยให้สนิ เชื่อเพื่อเป็ นเงินทุนหรือ ใช้ในการหมุนเวียนในการใช้จ่ายและชาระหนี้ต่าง ๆ
มีว ัต ถุ ป ระสงค์ เ ป็ น เงิน ทุ น เป็ น ทุ น หมุ น เวีย นในกิจ การ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยจ าเป็ น ในการด ารงชีว ิต
และชาระหนี้สนิ อื่น ๆ
ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะทาการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการด้านสินเชื่อของธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดหนองบัวลาภู เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงแก้ไข ข้อเสนอแนะให้กบั ผูบ้ ริหาร เป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ านของพนักงาน เพื่อให้
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สามารถพัฒนาการเป็นผูน้ าด้านบริการทางการเงินแก่ลกู ค้าทุก
ระดับอย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจให้ผมู้ าใช้บริการมีความประทับใจ
วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อศึกษาปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านสินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร จังหวัดหนองบัวลาภู
2. เพื่อ ศึก ษาระดับ ความพึง พอใจของลูก ค้า ต่ อ การให้บ ริก ารด้า นสิน เชื่อ ของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดหนองบัวลาภู
3. เพื่อ เปรียบเทียบความพึง พอใจของลูกค้า ต่ อ การให้บ ริก ารด้า นสินเชื่อ ของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดหนองบัวลาภู จาแนกตามปจั จัยส่วนบุคคล
4. เพื่อศึกษาปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าต่อการ
ให้บริการด้านสินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดหนองบัวลาภู

สมมติ ฐานของการวิ จยั
1. ลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดหนองบัวลาภูทม่ี ปี จั จัยส่วนบุคคล
แตกต่างกันจะมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านสินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร จังหวัดหนองบัวลาภูแตกต่างกัน
2. ปจั จัยส่วนประสมการตลาดบริการส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านสินเชื่อของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดหนองบัวลาภู
ขอบเขตของการวิ จยั
การศึกษาครัง้ นี้ มุง่ ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการด้านสินเชื่อของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดหนองบัวลาภู ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดขอบเขตการวิจยั ดังนี้
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ตัวแปรต้น ได้แก่ ปจั จัยส่วนประสมการตลาดบริการ ตามแนวคิดของ Kotler (1997 อ้างถึงใน
บรรจบ จึงสมานุกูล, 2560, หน้า 7 - 9) ประกอบด้วย 7 ตัวแปร คือ
1) ผลิตภัณฑ์
2) ราคา
3) ช่องทางการจัดจาหน่าย
4) การส่งเสริมทางการตลาด
5) บุคลากร
6) กระบวนการให้บริการ
7) ลักษณะทางกายภาพ
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจของลูกค้าตามแนวคิดของ Parasuraman et al. (1988 อ้างถึง
ใน เมทินี นาคมิตร, 2560, หน้า 35 - 37) ประกอบด้วย 5 ตัวแปร คือ 1) ความเป็ นรูปธรรมของการ
บริการ 2) ความน่ าเชื่อถือ 3) การตอบสนองต่อลูกค้า 4) การให้ความมันใจแก่
่
ลูกค้า และ 5) การรูจ้ กั
และเข้าใจลูกค้า
2. ขอบเขตด้านพืน้ ทีใ่ นการศึกษา ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัด
หนองบัวลาภู
3. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรในการศึกษาครัง้ นี้ ได้แก่
1) ประชากรในการศึกษาครัง้ คือ ลูกค้าของฝา่ ยสินเชื่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร จังหวัดหนองบัวลาภู
2) กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี้ จานวน 400 ราย ได้มาจากการคานวณของกลุ่มตัวอย่าง
ในกรณีทไ่ี ม่ทราบจานวนประชากร จากสูตรประชากรมีจานวนไม่แน่นอน โดยใช้สตู รของ คอแครน
(Cochran, 1953)

แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ด ทฤษฎี เกี่ยวกับการให้บริ การสิ นเชื่อ
กฤษฎา สังขมณี (2558, หน้า 2-8) ได้ให้ความหมายของสินเชื่อว่าสินเชื่อมีความหมายคล้าย
เงินตราทีเ่ ราใช้เป็ นตัวแทนวัดมูลค่าสิง่ ของทีจ่ ะซือ้ หาแลกเปลีย่ นระหว่างกันโดยมีสมมุตฐิ านว่า เมื่อฝ่าย
หนึ่งส่งมอบสินค้าหรือบริการให้ฝ่ายหนึ่งซึ่งก็คอื ลูกหนี้แล้วส่งมอบหรือเจ้าหนี้ย่อมคาดหวังว่าลูกหนี้จะ
ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงต่อกันว่าจะชาระหนี้ให้ตามวัน เวลา สถานทีแ่ ละจานวนตามทีต่ กลงกันไว้ซ่งึ ลึกลึก
แล้ว เจ้าหนี้ต้อ งพิจารณาว่าลูกหนี้จะต้องมีความสามารถจากการประกอบอาชีพการงานและมีค วาม
ซื่อสัตย์ต่อกันอีกทัง้ กรณีมเี หตุสุดวิสยั เกิดขึน้ ลูกหนี้ต้องร่วมมือในการแก้ปญั หาภาระหนี้สนิ ด้วยความ
เต็ม ใจซึ่ง แน่ น อนว่ า เมื่อ เจ้า หนี้ ม ีค วามเสี่ย งจึง ต้ อ งเรีย กร้อ ง ผลตอบแทนในรูป แบบของดอกเบี้ย
ค่าธรรมเนียม ส่วนลดรับ รวมกระทังถึ
่ งเรียกร้องสิง่ ของทีม่ คี ่า เพื่อไว้ประกันกรณีทฝ่ี ่ายเจ้าหนี้ทาธุรกิจ
หรือ อาชีพ ให้ส ินเชื่อ เช่น ธนาคารหรือ กิจการค้าส่ งปลีก ก็ต้อ งพิจารณาสินเชื่อ กับลูกหนี้ทุก ๆราย
เพื่อให้กจิ การมีกาไรดารงอยู่ในระยะยาว มีสภาพคล่อง เพียงพอต่อการหมุนเวียนเงินทุน มีความเสีย่ ง
ต่าไม่เอาเปรียบลูกหนี้เกินสมควรและจรรโลงสังคม และภาวะเศรษฐกิจชุมชนด้วย
แนวคิ ดเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดบริ การ
Armstrong and Kotler (2009) ได้กล่าวไว้ว่า ธุรกิจให้บริการจะใช้ปจั จัยส่วนประสมการตลาด
บริการ (The Service Marketing Mix) หรือ 7P’s เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่ง
ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจาหน่ าย (Place) การส่งเสริมการตลาด
(Promotion) บุคลากร (People) หรือพนักงาน (Employee) สิง่ นาเสนอทางกายภาพ (Physical
Evidence and Presentation) และกระบวนการ (Process) ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์ (product) หมายถึง สิง่ ทีบ่ ริษทั นาเสนอออกขายเพื่อก่อให้เกิดความสนใจ โดยการ
บริโภคหรือการใช้บริการนัน้ สามารถทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ โดยความพึงพอใจนัน้ อาจจะมาจาก
สิง่ ทีส่ มั ผัสได้และ/หรือสัมผัสไม่ได้
2. ราคา (price) หมายถึง จานวนเงินตราทีต่ ้องจ่ายให้กบั สินค้าหรือบริการนัน้ ๆ อย่างคุม้ ค่า
นอกจากนี้ยงั อาจหมายถึง คุณค่าของสินค้าซึ่งลูกค้าใช้ในการเปรียบเที ยบระหว่างราคาที่ต้องจ่ายเงิน
ออกไป กับคุณค่าทีจ่ ะได้รบั กลับมา
3. การจัดจาหน่าย (place) หมายถึง ช่องทางการจาหน่ ายสินค้าและ/หรือบริการรวมถึงวิธกี ารที่
จะนาสินค้าและ/หรือ บริก ารนัน้ ๆ ไปยังผู้บริโภคเพื่อ ให้ทนั ต่ อ ความต้อ งการ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ท่ตี ้อ ง
พิจารณาว่า กลุ่มเป้าหมายคือใคร และควรกระจายสินค้าและ/หรือบริการสู่ผบู้ ริโภคผ่านช่องทางใดจึงจะ
เหมาะสมมากทีส่ ุด
4. การส่งเสริมทางการตลาด (promotion) หมายถึง เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาด เพื่อ
สร้า งความจูง ใจให้เ กิด ความต้ อ งการหรือ เพื่อ เตือ นความทรงจ า หรือ อาจเป็ น การติด ต่ อ สื่อ สาร
(communication) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ขายกับผู้ซ้อื ก็เป็ นได้ ทัง้ นี้จะต้องมีการใช้เครื่องมือ

สื่อสารทางการตลาดในรูปแบบต่างๆ อย่างผสมผสานกัน หรือเรียกได้ว่าเป็ น เครื่องมือสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ
5. บุคลากร (people) พนักงานทีท่ างานเพื่อก่อประโยชน์ให้แก่องค์กรต่าง ๆ ซึ่งนับรวมตัง้ แต่
เจ้าของกิจการ ผูบ้ ริหารระดับสูง ผูบ้ ริหารระดับกลาง ผูบ้ ริหารระดับล่างพนักงานทัวไป
่ แม่บา้ น เป็ นต้น
โดยบุค ลากรนับ ได้ว่าเป็ น ส่ ว นผสมทางการตลาดที่มคี วามสาคัญ เนื่ อ งจากเป็ นผู้ค ิด วางแผน และ
ปฏิบตั งิ าน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปในทิศทางทีว่ างกลยุทธ์ไว้นอกจากนี้บทบาทอีกอย่างหนึ่งของ
บุคลากรทีม่ คี วามสาคัญ คือ การมีปฏิสมั พันธ์และสร้างมิตรไมตรีต่อลูกค้า เป็ นสิง่ สาคัญทีจ่ ะทาให้ลูกค้า
เกิดความพึงพอใจ และเกิดความผูกพันกับองค์กรในระยะยาว
6. กระบวนการจัดการ/บริการ (process) หมายถึง กิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับระเบียบวิธกี ารและ
งานปฏิบตั ใิ นด้านการบริการทีน่ าเสนอให้กบั ผูใ้ ช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว โดย
ในแต่ละกระบวนการสามารถมีได้หลายกิจกรรม ตามแต่รูปแบบและวิธกี ารดาเนินงานขององค์กร ซึ่ง
หากว่ากิจกรรมต่างๆ ภายในกระบวนการมีความเชื่อมโยงและประสานกัน จะทาให้กระบวนการโดยรวม
มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ลกู ค้าเกิดความพึงพอใจ
7. ลักษณะทางกายภาพ (physical evidence) หมายถึง สิง่ ทีล่ ูกค้าสามารถสัมผัสได้จากการ
เลือกใช้สนิ ค้าและ/หรือบริการขององค์กร เป็ นการสร้างความแตกต่างอย่างโดดเด่น และมีคุ ณภาพ เช่น
การตกแต่งร้าน รูปแบบของการจัดจานอาหาร การแต่งกายของพนักงานในร้าน การพูดจาต่อลูกค้าการ
บริการที่รวดเร็ว เป็ นต้น สิง่ เหล่านี้จาเป็ นต่อการดาเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ธุรกิจทางด้านการ
บริการ ที่ควรจะต้องสร้างคุณภาพในภาพรวม ซึ่งก็คอื ในส่วนของสภาพทางกายภาพที่ลูกค้าสามารถ
มองเห็นได้
แนวคิ ดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ไสว ชัยบุญเรือง (2555) หัวใจของการบริการประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ๆ รวม 4 เป็ นปจั จัย
กล่าวคือ ส่วนแรก เป็ นส่วนของ ผูใ้ ห้บริการซึง่ สะท้อนถึงลักษณะการให้บริการ และส่วนทีส่ องเป็ นส่วน
ของผู้ร บั บริก ารโดยให้ค วามส าคัญ กับ ความพึงพอใจของผู้รบั บริการ ดังนัน้ กลยุทธ์ใ นการบริหาร
คุณภาพบริการของ ผู้บริหารคือการถ่ายทอดองค์ประกอบหลักของคุณภาพ บริการดังกล่าวให้เป็ น
รูปธรรม เพื่อให้ ผู้ให้บริการเกิดความเข้าใจและสามารถเห็นแนวทางในการปฏิบตั ไิ ด้โดยเริม่ ด้วยการ
กาหนดประเด็น หรือจุดเน้นเพื่อผู้ให้บริการตระหนักและเข้าใจว่า การให้บริการที่มคี ุณภาพจะต้อง
เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามเทคนิควิธมี คี วามรวดเร็ว ตรงตามเวลา เป็ นมิตรและเป็ นกันเองกับผูร้ บั บริการ
เสริมสร้างทักษะ และความรูใ้ นการให้บริการเพื่อให้เกิดความมันใจแก่
่
ผรู้ บั บริการว่าตัวผู้ ให้บริการเป็ นผู้
ทีม่ ที กั ษะและ ความเชีย่ วชาญ มีการพัฒนาปรับปรุงสถานทีใ่ ห้เป็ นทีป่ ระทับใจของผูม้ ารับบริการ พัฒนา
มาตรฐาน และทักษะในการให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ทุกคนให้ขอ้ มูลข่าวสารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบตั ติ น ของผูร้ บั บริการภายหลังจากการรับบริการ กาหนดหรือให้ทางเลือกต่าง ๆ แก่ผมู้ ารับบริการ
เพื่อให้ ผูร้ บั บริการเป็ นผูต้ ดั สินใจว่าจะรับบริการหรือไม่และถ้าต้องการรับจะรับบริการชนิดใด สรุปการ

พัฒนา คุณภาพการให้บริการจะต้องมีการเพิม่ เติมหรือการเปลีย่ นแปลงในทิศทางเพื่อสอดคล้องกับการ
กิจด้วย ความสะดวก รวดเร็วปลอดภัยและเป็นธรรม เพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผูร้ บั บริการ
วิ ธีดาเนิ นวิ จยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ ลูกค้าของฝ่ายสินเชื่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร จังหวัดหนองบัวลาภู ซึง่ ไม่ทราบจานวนประชากรทีแ่ น่นอน
โดยทาการค านวน ขนาดตัว อย่างในกรณีท่ีไม่ท ราบจ านวนประชากร จากสูต รประชากรมี
จานวนไม่แน่ นอน โดยใช้สูตรของ Cochran (1953) ได้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี้ ทัง้ หมดจานวน
384 คน เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อน ผู้วจิ ยั จึงเลือกขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้ จานวน
400 ตัวอย่าง ผู้วจิ ยั ได้เลือกใช้การสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยทฤษฎีความน่ าจะเป็ น (Non-Probability
sampling) โดยใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่างอาศัยตามความสะดวก (Convenience sampling) เพื่อใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่อ งมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อ มูล การวิจยั ครัง้ นี้ คือ แบบสอบถาม สร้างขึ้นจากกรอบ
แนวคิดทีพ่ ฒ
ั นาจากวรรณกรรมและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง โดยคานึงถึงวัตถุประสงค์ของการวิจยั เป็ นหลัก
เนื้อหาของแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้คอื
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกีย่ วกับปจั จัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการให้บริการสินเชื่อ ตามปจั จัยส่ว นประสมการตลาดบริการ
ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกีย่ วกับความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านสินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
การวิ เคราะห์ข้อมูล
เพื่อให้การดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ผูว้ จิ ยั ใช้สถิตใิ นการ
วิจยั ดังนี้
3.1 การแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ เพื่อใช้อธิบายข้อมูลทีไ่ ด้จากแบบสอบถามส่วนที่
1 เกีย่ วกับปจั จัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
3.2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อใช้อธิบายข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 และ 3 เกีย่ วกับปจั จัยส่วนประสมการตลาด และความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านสินเชื่อของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

3.3 วิเคราะห์ขอ้ มูลเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อการ
ให้บริการด้านสินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดหนองบัวลาภู จาแนก
ตามปจั จัยส่วนบุคคล ใช้วธิ กี ารเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรมากกว่า 2 ตัวแปร ด้วยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-way ANOVA: F-test
3.4 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อตัวแปรตาม
ผลการวิ จยั
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลปจั จัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ
ระหว่าง 41 – 50 ปี มีการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี ประกอบอาชีพเกษตรกร และมีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท
2. การวิเคราะห์ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านสินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร จังหวัดหนองบัวลาภู พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อปจั จัย
ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านสินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัด
หนองบัวลาภูโดยรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านกระบวนการมีค่าเฉลี่ย
สูงทีส่ ุด ( ̅ = 4.61) รองลงมาคือ ด้านบุคลากร ( ̅ = 4.55) และน้อยทีส่ ุดคือ ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย
( ̅ = 4.41) ดังตารางที่ 1
ตาราง 1
แสดงค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านสินเชือ่ ของธนาคาร
เพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดหนองบัวลาภู โดยรวม
ระดับความคิดเห็น
ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ
S.D.
แปลผล
̅
1. ด้านผลิตภัณฑ์
4.43
0.734
มากทีส่ ุด
2. ด้านราคา
4.45
0.792
มากทีส่ ุด
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
4.41
0.729
มากทีส่ ุด
4. ด้านการส่งเสริมทางการตลาด
4.50
0.736
มากทีส่ ุด
5. ด้านบุคลากร
4.61
0.646
มากทีส่ ุด
6. ด้านกระบวนการให้บริการ
4.55
0.740
มากทีส่ ุด
7. ด้านลักษณะทางกายภาพ
4.52
0.635
มากทีส่ ุด
โดยรวม
4.50
0.665
มากทีส่ ุด

3. การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการด้านสินเชื่อของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดหนองบัวลาภู พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อ
การให้บริก ารด้านสินเชื่อ ของธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร จังหวั ดหนองบัว ล าภู
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.58) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านการให้ความมันใจแก่
่
ลูกค้ามีค่าเฉลีย่ สูงทีส่ ุด ( ̅ = 4.65) รองลงมาคือ ด้านการรูจ้ กั และเข้าใจลูกค้า ( ̅ = 4.63) และน้อยทีส่ ุด
คือ ด้านรูปธรรมของการบริการ และด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ( ̅ = 4.54) ดังตารางที่ 2
ตาราง 2
แสดงค่ าเฉลีย่ และค่ าเบีย่ งเบนมาตรฐานความพึงพอใจของลูกค้าต่ อ การให้บริการด้านสินเชือ่ ของ
ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดหนองบัวลาภู โดยรวม
ระดับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจของลูกค้า
S.D.
แปลผล
̅
1. ด้านรูปธรรมของการบริการ
4.54
0.593
มากทีส่ ุด
2. ด้านความน่าเชื่อถือ
4.61
0.666
มากทีส่ ุด
3. ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า
4.54
0.699
มากทีส่ ุด
4. ด้านการให้ความมันใจแก่
่
ลกู ค้า
4.65
0.605
มากทีส่ ุด
5. ด้านการรูจ้ กั และเข้าใจลูกค้า
4.63
0.663
มากทีส่ ุด
โดยรวม
4.58
0.614
มากทีส่ ุด
4. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการด้านสินเชื่อ ของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดหนองบัวลาภู จาแนกตามปจั จัยส่วนบุคคล พบว่า ลูกค้าที่ม ี
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ด้านสินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดหนองบัวลาภูแตกต่างกัน ทีร่ ะดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05
5. ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดบริการทีส่ ่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการ
ด้านสินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดหนองบัวลาภู พบว่า มีค่า R
เท่ากับ 0.935 และค่า R2 เท่ากับ 0.873 แสดงว่า ปจั จัยส่วนประสมการตลาดบริการส่งผลต่อความพึง
พอใจต่ อ การให้ บ ริก ารด้ า นสิน เชื่อ ของธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร จัง หวัด
หนองบัวลาภู ร้อยละ 87.3 อีกร้อยละ 12.7 เป็ นผลจากปจั จัยอื่น โดยเรียงลาดับจากด้านทีม่ ผี ลสูงสุด คือ
ด้านลักษณะทางกายภาพ (Sig = 0.000) โดยค่าสัมประสิทธิ ์ถดถอยเท่ากับ 0.296 ด้านกระบวนการ
ให้บริการ (Sig = 0.000) โดยค่าสัมประสิทธิ ์ถดถอยเท่ากับ 0.163 ด้านการส่งเสริมทางการตลาด (Sig =
0.007) โดยค่าสัมประสิทธิ ์ถดถอยเท่ากับ 0.147 ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย (Sig = 0.017) โดยค่า
สัมประสิทธิ ์ถดถอยเท่ากับ 0.092 และด้านผลิตภัณฑ์ (Sig = 0.029) โดยค่าสัมประสิทธิ ์ถดถอยเท่ากับ
0.086 อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ดังตารางที่ 3

ตาราง 3
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณปจั จัยส่วนประสมการตลาดบริการส่งผลต่อความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการด้านสินเชือ่ ของธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดหนองบัวลาภู
ปจั จัยด้านส่วนประสมการตลาด
Unstandardized
Standardized
บริการ
Coefficients
Coefficient
t
Sig.
B
Std. error
Beta
ค่าคงที่
.616
.084
7.338
.000
1. ด้านผลิตภัณฑ์
.086
.039
.103
2.192
.029*
2. ด้านราคา
.037
.043
.048
.873
.383
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
.092
.038
.110
2.398
.017*
4. ด้านการส่งเสริมทางการตลาด
.147
.039
.176
3.778
.000*
5. ด้านบุคลากร
.059
.045
.062
1.306
.192
6. ด้านกระบวนการให้บริการ
.163
.045
.196
3.608
.000*
7. ด้านลักษณะทางกายภาพ
.296
.048
.306
6.166
.000*
2
2
R = 0.935; R = 0.873; Adjusted R = 0.871; F = 386.304; Sig. = 0.000
* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
อภิ ปรายผล
การศึกษาในครัง้ นี้มปี ระเด็นทีน่ ามาอภิปรายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการศึกษาดังนี้
1. ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านสินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร จังหวัดหนองบัวลาภู พบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด ด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ มากทีส่ ุด คือ ด้าน
กระบวนการ รองลงมาคือด้านบุคลากร เนื่องจากกระบวนการให้บริการสามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าฝ่ายสินเชื่อของธนาคารได้เป็ นอย่างดี สอดคล้องกับชญาภา บุญมีพพิ ธิ (2556) ศึกษาเรื่อง
พฤติกรรมและปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดที่มผี ลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อเคหะของ
ผูใ้ ช้บริการธนาคารออมสินเขตบางแค พบว่า โดยภาพรวมลูกค้าให้ความสาคัญระดับมากทีส่ ุด
2. ระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการด้านสินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์ก ารเกษตร จังหวัดหนองบัวล าภู พบว่า โดยรวมอยู่ใ นระดับมากที่สุ ด เนื่อ งจากพนักงานที่
ให้บ ริก ารมีค วามน่ า เชื่อ ถือ สามารถให้ข้อ มูล เกี่ยวกับสินเชื่อ ได้เ ป็ นอย่างดี สอดคล้อ งกับ ปรเมษฐ์
ยอดเครือ วัล ย์ (2561) ได้ศึก ษาเรื่อ งความพึงพอใจของผู้ใ ช้บ ริการด้านสินเชื่อ ของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) สาขาภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูใ้ ช้บริการมีระดับความพึง
พอใจในการบริการโดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด
3. 3. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการด้านสินเชื่อของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดหนองบัวลาภู จาแนกตามปจั จัยส่วนบุคคล พบว่า ลูกค้าที่ม ี
เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้าน

สินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดหนองบัวลาภูแตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 สอดคล้องกับอุษณีย์ สุธรรมมาภรณ์ (2563) ได้ศกึ ษาเรื่อง ปจั จัยทีต่ ดั สินใจใช้
บริการและความพึงพอใจของลูกค้าทีม่ ตี ่อการบริหารจัดการ ด้านสินเชื่อของธนาคารอาคารสงเคราะห์
กรุงเทพมหานคร พบว่า ลูกค้าทีม่ อี ายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายได้เฉลีย่ ต่อเดือนต่างกันมีระดับ
ความพึงพอใจแตกต่างกัน
4. ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดบริการทีส่ ่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการ
ด้านสินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดหนองบัวลาภู พบว่า ปจั จัยส่วน
ประสมการตลาดบริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านการส่งเสริมทาง
การตลาด ด้านช่องทางการจัดจาหน่ ายและด้านผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการให้บริการด้าน
สินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดหนองบัวลาภู สอดคล้องกับกนกพร
จันทร (2561) ได้ทาการศึกษา ปจั จัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจของ
ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กธนาคารกรุ งไทย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ปจั จัยส่วนประสม
การตลาดบริการทุกด้านมีผลต่อความ พึงพอใจของลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กธนาคารกรุงไทย ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข้อเสนอแนะ
1. ด้านผลิตภัณฑ์ ธนาคารควรมีนโยบายในการเพิม่ วงเงินสินเชื่อให้กบั ลูกค้าโดยอาจจะกาหนด
เพิม่ สิทธิให้กบั ลูกค้าชัน้ ดีของธนาคาร เช่น การออกนโยบายวงเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาท ไม่ต้องใช้
บุคคลค้าประกัน เป็นต้น
2. ด้านราคา ธนาคารควรเสนอผลประโยชน์สงู สุดให้กบั ลูกค้าธนาคารโดยให้ความสาคัญกับการ
การใช้ดอกเบีย้ ในอัตราต่ าเป็ นเครื่องมือในการจูงใจ เพื่อให้ลูกค้าใช้บริการ และควรขยายวงเงินสินเชื่อ
เพิม่ ขึน้ ให้กบั ลูกค้า การเพิม่ ระยะเวลาผ่อนชาระเพิม่ ขึน้ กับลูกค้าชัน้ ดีของธนาคาร
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ธนาคารควรเพิม่ ช่องทางในการติดต่อให้มคี วามหลากหลาย
มากขึน้ โดยเฉพาะช่องทางออนไลน์เนื่องจากเป็นช่องทางทีล่ กู ค้าสามารถติดต่อสอบถามได้ตลอดเวลา
4. ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ควรมีการเพิม่ ช่องทางกในการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา
ของธนาคารให้มากขึน้ เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ การประชาสัมพันธ์กบั
ชุมชน เป็นต้น
5. ด้านบุคลากร ธนาคารควรกาหนดแผนดาเนินการพัฒนาการให้บริการโดยการอบรมความรู้
แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานมีการบริการที่ดี มีมาตรฐาน สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการลูกค้าได้เป็นอย่างดี
6. ด้านกระบวนการให้บริก าร ธนาคารควรพัฒนากระบวนการให้บริการให้มมี าตรฐาน ลด
ขัน้ ตอน พร้อมทัง้ ระบุระยะเวลาดาเนินการอย่างชัดเจน และควรสื่อสารให้ลูกค้าเข้าใจในกระบวนการ
เพื่อสร้างความประทับใจต่อลูกค้าทีม่ าใช้บริการ

7. ด้านลักษณะทางกายภาพ ธนาคารมีการรักษาความสะอาดของสถานทีภ่ ายนอกที่ให้บริการ
เช่น ทีจ่ อดรถ ทีน่ งพั
ั ่ ก สิง่ แวดล้อมต่าง ๆ และสะอาดของสถานทีภ่ ายในธนาคาร เช่น อุปกรณ์เครื่องมือ
เคาน์เตอร์ ป้ายแนะนาการให้บริการ เพื่อให้ลกู ค้าเกิดความประทับใจเมือ่ มาใช้บริการ
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