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--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่ม New Gen ที่มีผลต่อการให้บริ การ
สิ นเชื่อ เพื่อเปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่ม New Gen ที่มีต่อการให้บริ การด้าน
สิ นเชื่ อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่ามิหรา จังหวัดพัทลุง เป็ นการวิจยั เชิ งสารวจ เก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) จานวน 41 ข้อ มี ค่าความเชื่ อมัน่ 0.976
วิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรม SPSS เพื่อหา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดย
หาค่า Chi–Square, One-way ANOVA, และการทดสอบค่า t-test ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่ม
New Gen ในการให้บริ การด้านสิ นเชื่อของธนาคารในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้าน
สภาพแวดล้อมการให้บริ การ มีความพึงพอใจมากที่สุด และด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีความพึงพอใจน้อยที่สุด ผล
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ปัจจัยส่ วนบุคคลกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริ การด้านสิ นเชื่อ พบว่า อายุ อาชีพ ระดับ
การศึกษา รายได้ต่อเดือน มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การของกลุ่มลูกค้า New Gen ผลการเปรี ยบเทียบ
ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่ม New Gen พบว่า เพศ, อายุ, อาชีพ, ระดับการศึกษา, และ
รายได้ต่อเดือน มีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริ การด้านสิ นเชื่ อของกลุ่มลูกค้า New Gen โดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกัน ส่ วนสถานภาพ ไม่มีผลต่อความพึงพอใจ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: ความพึงพอใจ, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, New Gen

ABSTRACT
The objectives of this study were to study New Gen clients’ satisfaction toward credit services and to
compare personal factors which had effected on New Gen clients’ satisfaction in credit services of Bank of
Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC), Tamiram Branch, Phatthalung Province. The study was a
survey research which was collected data by a set of 41 items rating scale questionnaires with its reliability was
0.976. SPSS program was used to investigate percentage, mean, and standard deviation. There were Chi-Square,
one-way ANOVA correlation analysis and t-test for correlation analysis. The study indicated that New Gen clients’
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satisfaction in credit services of BAAC Bank was in high level. The most satisfied category was service
environment while marketing promotion was the least satisfied from clients. Results from correlation analysis
between personal factors and credit service choosing behaviors showed that age, career, level of education, and
monthly incomes related to New Gen clients’ service consumption behavior. The comparison between personal
factors revealed that gender, age, career, level of education, and monthly incomes affected personal satisfaction on
credit services for all factors and each part differently, However, neither all satisfaction nor sectional satisfaction
was affected by status in the same way.
Keywords: satisfaction, Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC), New Gen
1. บทนา
ปั จจุบนั ประเทศไทยกาลังอยูใ่ นช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุโดยสมบูรณ์ คาดการณ์วา่ ในปี พ.ศ.
2564 ไทยจะเข้าสู่ สั งคมผูส้ ู งวัย แบบสมบู ร ณ์ สาเหตุ ที่ ท าให้ค นอายุยืนยาวขึ้ น เป็ นผลมาจากความก้าวหน้า ทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการแพทย์ นโยบายการวางแผนครอบครัวหรื อการควบคุมการมีบุตร ทาให้จานวนและ
สัดส่ วนประชากรสู งอายุของไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว ซึ่ งสอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าส่ วนใหญ่ของ ธ.ก.ส. ซึ่ งเป็ นกลุ่ม
ผูส้ ู งอายุเช่นเดียวกันและมีอาชีพเกษตรกรเป็ นหลัก ในปี ที่ผา่ นมาทาให้เกิดปั ญหาในการขยายสิ นเชื่อ เนื่ องจากลูกค้า
กลุ่มผูส้ ู งอายุ มีความต้องการในการใช้สินเชื่ อน้อยลง ไม่มีการเคลื่อนไหวของลูกค้าเดิม ทาให้ทางธนาคารต้องการ
แสวงหากลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ เพื่อมาขยายสิ นเชื่อและการทาธุรกรรมต่าง ๆ กับทางธนาคาร โดยทาง ธ.ก.ส เล็งเห็นแล้ว
ว่ากลุ่มเป้ าหมายที่ตอ้ งการคือ กลุ่มลูกค้าที่มีอายุไม่เกิน 45 ปี และเรี ยกลูกค้ากลุ่มนี้ วา่ New Gen เนื่ องจากปั จจุบนั กลุ่ม
คนรุ่ นใหม่หันมาให้ความสนใจด้านการเกษตรมากยิ่งขึ้น และมีแนวคิดใหม่ ๆ ด้านการเกษตร ทางธนาคารจึงมีการ
พัฒนาระบบและบริ การเพื่อตอบสนองลูกค้ากลุ่มนี้ มากยิ่งขึ้น ทั้งเพิ่มช่ องทางในการให้บริ การ การนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้กบั ทางธนาคารเพิ่มมากยิง่ ขึ้น ไม่วา่ จะเป็ นเครื่ องถอนเงินโดยอัตโนมัติ หรื อ ATM การโอนเงินผ่าน
Mobile Banking การขอสิ นเชื่อผ่านแอพลิเคชัน่ ต่าง ๆ ของธนาคาร เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและมีแนวโน้ม
ที่ จะสามารถขยายฐานลูกค้าได้อีกด้วย นอกจากนี้ ในแต่ละธนาคารต่างเน้นกลยุทธ์ทางการตลาด ด้วยการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่ อออนไลน์ เรี ยกได้ว่าเป็ นการแข่งขันเพื่อแย่งส่ วนแบ่งทางการตลาดอย่างชัดเจน เพื่อสร้ าง
มาตรฐานในการแข่งขันให้ทดั เทียมกันกับคู่แข่ง ทางธนาคารจึงจาเป็ นต้องทราบถึงข้อมูลในเรื่ องความพึงพอใจใน
การให้บริ การด้านสิ นเชื่อ โดยเฉพาะส่ วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์สินเชื่อ, อัตราดอกเบี้ย
และค่าธรรมเนี ยม, ด้านกระบวนการให้บริ การสิ นเชื่อ, ด้านการส่ งเสริ มการตลาด, ด้านพนักงานผูใ้ ห้บริ การ, ด้านการ
จัดจาหน่ายการให้บริ การ, ด้านสภาพแวดล้อมการให้บริ การ เพื่อนามาปรับปรุ ง แก้ไข และพัฒนาการบริ หารงานให้ดี
ยิ่งขึ้น โดยปั จจุบนั ธ.ก.ส.สาขาท่ามิหรา มีลูกค้าที่ใช้บริ การด้านสิ นเชื่อ จานวน 4,177 คน แต่มีกลุ่มลูกค้าที่มีอายุไม่
เกิน 45 ปี จานวน 675 คน ทางธ.ก.ส.สาขาท่ามิหรา จึ งมีนโยบายปี บัญชี พ.ศ.2563 โดยต้องการเพิ่มลูกค้ากลุ่ม New
Gen จานวน 150 คน เพื่อเป็ นการขยายฐานลูกค้า, ขยายสิ นเชื่อ, และเป็ นแหล่งที่มาของรายได้อื่น ๆ ของธนาคารอีก
ด้วย
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แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ทฤษฎีทางด้านประชากรศาสตร์
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2538 : 41) ได้กล่าวไว้ว่าการแบ่งส่ วนตลาดตามตัวแปรด้านประชากรศาสตร์
ประกอบด้วย เพศ, อายุ, สถานภาพ, ครอบครัว, จานวนสมาชิกในครอบครัว , ระดับการศึกษาอาชี พ, และรายได้ต่อ
เดื อน ลักษณะทางประชากรศาสตร์ เป็ นลักษณะที่ สาคัญ และสถิ ติที่วดั ได้ของประชากร ช่ วยในการกาหนดตลาด
เป้ าหมาย ในขณะที่ลกั ษณะด้านจิตวิทยาและสังคมวัฒนธรรม ช่วยอธิ บายถึงความคิดและความรู ้สึกของกลุ่มเป้ าหมาย
นั้น ข้อ มู ล ด้า นประชากรจะสามารถเข้า ถึ ง และมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลต่ อ การก าหนดตลาดเป้ าหมาย คนที่ มี ล ัก ษณะ
ประชากรศาสตร์ ต่างกันจะมีลกั ษณะทางจิตวิทยาต่างกัน
แนวคิดทฤษฎีความพึงพอใจ
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2541) ได้อธิ บายแนวคิด Philip Kotler เกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าไว้ดงั นี้ ความพึง
พอใจเป็ นความรู ้ สึกหลังการซื้ อหรื อรั บบริ การของบุ คคล ซึ่ งเป็ นผลจากการเปรี ยบเที ยบระหว่างการรั บรู ้ ต่อการ
ปฏิบตั ิงานของผูใ้ ห้บริ การ หรื อประสิ ทธิ ภาพของสิ นค้า ถ้าผลที่ได้รับ หรื อการบริ การต่ากว่าความหวัง ทาให้ลูกค้า
เกิดความไม่พอใจ แต่ถา้ ระดับของผลที่ได้รับจากสิ นค้าหรื อบริ การตรงกับความคาดหวังลูกค้า ก็จะทาให้ลูกค้าเกิ ด
ความพึงพอใจ และถ้าผลที่ได้รับจากสิ นค้าหรื อบริ การที่สูงกว่า ความคาดหวังที่ลูกค้าตั้งไว้ ก็จะทาให้ลูกค้าเกิดความ
ประทับใจ
แนวคิดส่ วนประสมทางการตลาด (Service Marketing Mix)
Kotler (1997 : 92) ได้กล่าวไว้ว่า ส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตัวแปรหรื อ
เครื่ องมื อทางการตลาดที่ สามารถควบคุ มได้ บริ ษทั มักจะนามาใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจและความ
ต้องการของลูกค้าที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมาย แต่เดิมส่ วนประสมการทางตลาดจะมีเพียงแค่ 4 ตัวแปรเท่านั้น (4Ps) ได้แก่
ผลิตภัณฑ์ (Product) , ราคา (Price) , สถานที่หรื อช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ (Place) , การส่ งเสริ มการตลาด
(Promotion) ,ต่อมามีการคิดตัวแปรเพิ่มเติมขึ้นมาอีก 3 ตัวแปร ได้แก่ บุคคล (People) , ลักษณะทางกายภาพ (Physical
Evidence) , และกระบวนการ (Process) เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดที่สาคัญทางการตลาดสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ กับธุรกิจทางด้านการบริ การ ดังนั้นจึงรวมเรี ยกได้วา่ เป็ นส่ วนประสมทางการตลาดแบบ 7Ps
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
ศุภร เสรี รัตน์ (2540 : 6) ได้ให้ความหมายไว้ว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที่
เกี่ ยวข้องกับการซื้ อและการใช้สินค้าและบริ การ (ผลิ ตภัณฑ์) โดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ ยนที่ บุคคลต้องมี การ
ตัดสิ นใจทั้งก่อนและหลังการกระทาดังกล่าว
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ดลพร รุ่ งปั จฉิ ม (2556) จากการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการบริ การของธนาคารออม
สิ น ในจังหวัดระนอง พบว่า ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการบริ การของธนาคารออม
สิ น ในจังหวัดระนอง จาแนกตาม เพศ, อายุ, อาชี พ, ระดับการศึกษา, สถานภาพสมรส, รายได้เฉลี่ยต่อเดื อน, และ
ประเภทการใช้บริ การ พบว่า ลูกค้าที่มาใช้บริ การที่มีสถานภาพสมรส ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การ
ของธนาคารออกสิ นไม่แตกต่างกัน ส่ วนลูกค้าที่ มาใช้บริ การที่ มีเพศ, อายุ, อาชี พ, ระดับการศึกษา, รายได้เฉลี่ยต่อ
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เดือน, และประเภทการใช้บริ การ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การของธนาคารออกสิ นแตกต่างกัน อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อัมพกา ไชยชะนะ (2561) ผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจต่อ
การใช้สินเชื่อธนาคารประชาชนของลูกค้าธนาคารออมสิ น สาขาเทิง จังหวัดเชียงราย พบว่าโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก เมื่ อจาแนกเป็ นราย ปั จจัยพบว่า ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ ายผลิตภัณฑ์, ด้านบุคคล, ด้านกระบวนการ, อยู่ใน
ระดับมากที่ สุด นอกนั้นด้านอื่น ๆ อยู่ในระดับมาก และปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อความพงึ พอใจต่อการใช้ บริ การ
สิ นเชื่อธนาคารประชาชนของลูกค้าธนาคารออมสิ น สาขาเทิง จังหวัดเชียงราย รายสรุ ปผลโดยภาพรวมและรายด้าน
พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านระดับการศึกษา, และด้านรายได้ต่อเดือนมีผลต่อความพึงพอใจต่อการใช้บริ การสิ นเชื่ อ
ธนาคารประชาชนของลูกค้าธนาคารออมสิ น สาขาเทิ ง จังหวัดเชี ยงราย ในด้านกระบวนการในเชิ งบวก อย่างมี
นัยสาคัญทางสถติที่ระดับ 0.05 ส่ วนปั จจัยด้านอื่น ๆ ไม่มีผลต่อความพึงพอใจ
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่ม New Gen ที่มีผลต่อการให้บริ การสิ นเชื่อของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่ามิหรา จังหวัดพัทลุง
2. เพื่อเปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่ม New Gen ที่มีต่อการให้บริ การ
ด้านสิ นเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่ามิหรา จังหวัดพัทลุง
3. การดาเนินการวิจัย
การศึ กษาความพึงพอใจการให้บริ การด้านสิ นเชื่ อของกลุ่มลูกค้า New Gen กรณี ศึกษา ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่ามิหรา จังหวัดพัทลุง เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ ซึ่ งเป็ นการสารวจกลุ่มตัวอย่าง
ที่ เป็ นลูกค้ากลุ่ม New Gen ที่ ใช้บริ การด้านสิ นเชื่ อกับทางธนาคาร ฯ มี เครื่ องมื อในการเก็บรวบรวมข้อมูล คื อ
แบบสอบถามและนาข้อมูลเชิงประจักษ์มาตรวจสอบกับกรอบแนวคิดเชิ งทฤษฎี ที่ผวู ้ ิจยั กาหนดขึ้นจากหลักแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ประชากรในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ลูกค้าที่มาใช้บริ การด้านสิ นเชื่ อที่ ธ.ก.ส.สาขา ท่ามิหรา ที่มีอายุ 20-45 ปี
จานวน 675 คน เนื่ องจากลักษณะของประชากรมีความคล้ายคลึงกัน จึ งได้กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (sampling
size) โดยคิดจานวนจากสถิติตามแบบของ Yamane ได้กาหนดความคลาดเคลื่อน 0.05 ดังนั้นจึงสามารถคานวณขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างจากประชากรที่จะทาการวิจยั ประมาณ 252 คน
การศึ กษาครั้ งนี้ เป็ นการวิจัย เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) เครื่ อ งมื อในการเก็บ ข้อ มูลด้วย
แบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ลูกค้ากลุ่ม New Gen ที่ใช้บริ การ
ด้านสิ นเชื่อ ระหว่างอายุ 20-45 ปี ทั้งแบบออนไลน์ และแบบเอกสาร ประกอบด้วยแบบสอบถาม 1 ชุด แบ่งออกเป็ น
4 ตอน 1. ส่ วนของปั จจัยส่ วนบุคคล 2. แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริ การด้านสิ นเชื่ อ 3. แบบสอบถาม
เกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การด้านสิ นเชื่อ 4.เป็ นคาถามปลายเปิ ด
เกี่ยวข้อเสนอแนะต่าง ๆ ระยะเวลาดาเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม–กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
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การวิเคราะห์ขอ้ มูลของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด จานวน 252 คน ด้วยการจัดระบบข้อมูลแต่ละข้อด้วย
โปรแกรม Microsoft Excel และนาไปใช้ในการวิเคราะห์สถิติดว้ ยโปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS เพื่อหาค่าร้ อยละ
ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าสถิติ Chi–Square ทดสอบค่า t-test Independent และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ One-Way ANOVA มีการกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยการคานวณค่าร้อยละ สรุ ปผล ดังนี้ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ น
เพศหญิ งมากกว่าเพศชาย คิดเป็ นร้ อยละ 51.19 อายุ 31-40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 45.24 สถานภาพสมรส คิดเป็ นร้อยละ
41.67 ประกอบอาชีพธุรกิจส่ วนตัว/ค้าขาย คิดเป็ นร้อยละ 24.60 ระดับการศึกษาอนุปริ ญญา/ปวส.คิดเป็ นร้อยละ 30.55
มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 65.88
2. วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บริ การของกลุ่มลูกค้า New Gen ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาท่ามิหรา จังหวัดพัทลุง โดยการคานวณหาร้ อยละ สรุ ปผล ดังนี้ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เข้ามาใช้
บริ การ 3 ครั้ ง/ปี คิ ดเป็ นร้ อยละ 32.10 ใช้ระยะเวลาในการมาติ ดต่อ 30 นาที –1 ชม.คิดเป็ นร้ อยละ 46.40 บุคคลที่ มี
อิทธิ พลมากที่สุดในการตัดสิ นใจใช้บริ การ คือ ตนเอง คิดเป็ นร้อยละ 71.00 มีวตั ถุประสงค์ในการใช้บริ การสิ นเชื่ อ
ส่ วนใหญ่ คือ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น เพื่อใช้อุปโภคบริ โภค สร้างบ้านอาศัย สิ นเชื่อสวัสดิการภาครัฐ คิดเป็ นร้อย
ละ 36.50 ผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ลูกค้าเคยใช้บริ การมากที่สุด คือ สิ นเชื่อเพื่อเป็ นที่อยูอ่ าศัย คิดเป็ นร้อยละ 20.20 และการ
เป็ นลูกค้าเดิมของธนาคาร มีผลต่อการเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อ คิดเป็ นร้อยละ 77.00
3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดกับความพึงพอใจในการให้บริ การ จากผลการวิจยั พบว่า
ผูใ้ ช้บริ การมีระดับความพึงพอใจในการให้บริ การด้านสิ นเชื่อของลูกค้ากลุ่ม New Gen ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร สาขาท่ามิหรา จังหวัดพัทลุง โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (̅=4.41 , S.D.=0.518) มากที่สุด คือ ด้าน
สภาพแวดล้อมการให้บริ การ (̅=4.49 , S.D.=0.570) รองลงมา คือ ด้านการจัดจาหน่ายการให้บริ การ (̅=4.48 ,
S.D.=0.566) และน้อยที่สุด คือ ด้านพนักงานผูใ้ ห้บริ การ (̅=4.32 , S.D.=0.582)
ตารางที่ 1 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริ การด้านสิ นเชื่อของลูกค้ากลุ่ม
New Gen ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่ามิหรา จังหวัดพัทลุง
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
ด้านกระบวนการให้บริ การสิ นเชื่อ
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ด้านพนักงานผูใ้ ห้บริ การ
ด้านการจัดจาหน่ายการให้บริ การ
ด้านสภาพแวดล้อมการให้บริ การ
รวม
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̅
4.38
4.35
4.39
4.32
4.43
4.48
4.49
4.41
หน้า 1917

S.D.
0.556
0.602
0.601
0.582
0.630
0.566
0.570
0.518

ระดับความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ตารางที่ 2 โดยการทดสอบค่าสถิ ติ Chi–Square
ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเลือกใช้บริ การด้านสิ นเชื่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่ามิ
หรา จังหวัดพัทลุง มีผลการวิเคราะห์ดงั นี้
1. อายุมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การของกลุ่มลูกค้า New Gen ของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์ การเกษตร สาขาท่ามิ หรา จังหวัดพัทลุง ด้านความถี่ ในการมาใช้บริ การในแต่ละปี (
= 19.341 ,
Sig = 0.013*) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. อายุมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การของกลุ่มลูกค้า New Gen ของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์ การเกษตร สาขาท่ ามิ หร า จังหวัดพัทลุ ง ด้านระยะเวลาในการมาติ ดต่ อบริ การด้านสิ นเชื่ อในแต่ละครั้ ง
( = 24.561 , Sig = 0.000*) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. อายุมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การของกลุ่มลูกค้า New Gen ของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์ ก ารเกษตร สาขาท่ า มิ ห ร า จัง หวัด พัท ลุ ง ด้า นบุ ค คลที่ มี อิ ท ธิ พ ลมากที่ สุ ด ในการตัด สิ น ใจใช้บ ริ การ
( = 12.699 , Sig = 0.048*) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. อาชีพมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การของกลุ่มลูกค้า New Gen ของธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร สาขาท่ามิหรา จังหวัดพัทลุง ด้านวัตถุประสงค์ในการใช้บริ การสิ นเชื่ อ (
= 85.728 ,
Sig = 0.000*) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5. อาชีพมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การของกลุ่มลูกค้า New Gen ของธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร สาขาท่ามิหรา จังหวัดพัทลุง ด้านผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ลูกค้าเคยใช้บริ การ (
= 1.978E2 ,
Sig = 0.000*) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
6. ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การของกลุ่มลูกค้า New Gen ของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร สาขาท่ า มิ ห ร า จัง หวัด พัท ลุ ง ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ สิ น เชื่ อ ที่ ลู ก ค้า เคยใช้บ ริ ก าร
( = 1.510E2 , Sig = 0.000*) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
7. รายได้ต่อเดือนมี ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การของกลุ่มลูกค้า New Gen ของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร สาขาท่ า มิ ห ร า จัง หวัด พัท ลุ ง ด้า นความถี่ ใ นการมาใช้บ ริ การในแต่ ล ะปี
( = 28.209 , Sig = 0.030*) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
8. รายได้ต่อเดือนมี ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การของกลุ่มลูกค้า New Gen ของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่ามิหรา จังหวัดพัทลุง ด้านระยะเวลาในการมาติดต่อบริ การด้านสิ นเชื่อใน
แต่ละครั้ง ( = 26.693 , Sig = 0.001*) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
9. รายได้ต่อเดือนมี ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การของกลุ่มลูกค้า New Gen ของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร สาขาท่ า มิ ห ร า จัง หวัด พัท ลุ ง ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ สิ น เชื่ อ ที่ ลู ก ค้า เคยใช้บ ริ ก าร
( = 1.170E2 , Sig = 0.001*) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ปัจจัยส่ วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเลือกใช้บริ การด้านสิ นเชื่อ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่ามิหรา จังหวัดพัทลุง
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พฤติกรรมการใช้บริ การของกลุ่มลูกค้า New Gen ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
สาขาท่ามิหรา จังหวัดพัทลุง
ความถี่ใน ระยะเวลา
บุคคลที่มี
วัตถุประสงค์ ผลิตภัณฑ์ การเป็ นลูกค้า
การมาใช้
ในการมา อิทธิ พลต่อการ
ในการใช้
สิ นเชื่อที่
เดิมของ
บริ การใน
ติดต่อ
ตัดสิ นใจใช้ บริ การสิ นเชื่อ ลูกค้าเคยใช้ ธนาคาร มีผล
แต่ละปี
บริ การ
บริ การ
ต่อการ
เลือกใช้
บริ การสิ นเชื่อ






เพศ






อายุ






สถานภาพ






อาชีพ






ระดับการศึกษา






รายได้ต่อเดือน
หมายเหตุ :  หมายถึง มีความสัมพันธ์กนั  หมายถึง ไม่มีความสัมพันธ์กนั
ปั จจัยส่ วน
บุคคล

ผลจากตารางที่ 3 การทดสอบค่าสถิติ One–Way ANOVA พบว่า ความพึงพอใจในการให้บริ การด้านสิ นเชื่อ
ของลูกค้ากลุ่ม New Gen ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่ามิหรา จังหวัดพัทลุง เมื่อจาแนกตาม
ปั จจัยส่ วนบุคคล เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน มีผลดังนี้
1. กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริ การด้านสิ นเชื่อของลูกค้ากลุ่ม New Gen
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่ามิหรา จังหวัดพัทลุง โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริ การด้านสิ นเชื่อของลูกค้ากลุ่ม New Gen
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่ามิหรา จังหวัดพัทลุง โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพต่างกัน มีความพึงพอใจในการให้บริ การด้านสิ นเชื่อของลูกค้ากลุ่ม New Gen
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่ามิหรา จังหวัดพัทลุง โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญ
4. กลุ่มตัวอย่างที่ มีอาชี พต่างกัน มี ความพึงพอใจในการให้บริ การด้านสิ นเชื่ อของลูกค้ากลุ่ม New Gen
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่ามิหรา จังหวัดพัทลุง โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญ
เมื่ อ พิจ ารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านผลิ ตภัณฑ์สินเชื่ อและด้านการจัดจาหน่ ายการให้บริ การ แตกต่ างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วนในด้านอื่น ๆ แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญ
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5. กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริ การด้านสิ นเชื่อของลูกค้ากลุ่ม
New Gen ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่ามิหรา จังหวัดพัทลุง โดยรวมและรายด้านแตกต่าง
กันมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
6. กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริ การด้านสิ นเชื่อของลูกค้ากลุ่ม
New Gen ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่ามิหรา จังหวัดพัทลุง โดยรวมและรายด้านแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 3 ตารางเปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจในการให้บริ การด้านสิ นเชื่อของลูกค้ากลุ่ม New Gen ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่ามิหรา จังหวัดพัทลุง โดยจาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล
ปั จจัยส่ วน ความพึงพอใจในการให้บริ การด้านสิ นเชื่อของลูกค้ากลุ่ม New Gen ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
บุคคล
สหกรณ์การเกษตร สาขาท่ามิหรา จังหวัดพัทลุง
ด้าน
อัตรา
ด้าน
ด้านการ
ด้าน
ด้านการจัด
ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ดอกเบี้ย กระบวนการ
ส่ งเสริ ม
พนักงาน จาหน่ายการ สภาพแวด
สิ นเชื่อ
และ
ให้บริ การ
การตลาด ผูใ้ ห้บริ การ ให้บริ การ ล้อมการ
ค่าธรรม
สิ นเชื่อ
ให้บริ การ
เนียม







เพศ







อายุ







สถานภาพ







อาชีพ







ระดับ
การศึกษา







รายได้ต่ อ
เดือน
หมายเหตุ :  หมายถึง แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ  หมายถึง แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญ
5. การอภิปรายผล
1. จากการศึกษาวิจยั เรื่ องความพึงพอใจในการให้บริ การด้านสิ นเชื่อของลูกค้ากลุ่ม New Gen ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่ามิหรา จังหวัดพัทลุง พบว่า ลูกค้าให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดซึ่ งมีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริ การด้านสิ นเชื่อของลูกค้ากลุ่ม New Gen ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร สาขาท่ามิ หรา จังหวัดพัทลุง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เพราะผูใ้ ช้บริ การก่อนที่ จะเลือกใช้
บริ การกับทางธนาคาร ต้องมีการประเมินทางเลือกที่ดีที่สุดให้กบั ตนเองที่จะตัดสิ นใจในการใช้บริ การ ซึ่ งผูใ้ ช้บริ การ
คานึ งที่ความสาคัญด้านผลิตภัณฑ์สินเชื่ อ , อัตราดอกเบี้ ยเงิ นกูแ้ ละค่าธรรมเนี ยม, ขั้นตอนในการรั บบริ การมี ความ
สะดวก, รวดเร็ ว, ไม่ยงุ่ ยาก, พนักงานผูใ้ ห้บริ การมีความกระตือรื อร้น, เอาใจใส่ ลกู ค้า, สถานที่ในการให้บริ การมีความ
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เหมาะสม ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของอัมพกา ไชยชะนะ (2561) ผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ที่ มีผลต่อความพึงพอใจต่อการใช้สินเชื่ อธนาคารประชาชนของลูกค้าธนาคารออมสิ น สาขาเทิ ง จังหวัดเชี ยงราย
พบว่าโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อจาแนกเป็ นรายปั จจัยพบว่า ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์, ด้านบุคคล,
ด้านกระบวนการ อยูใ่ นระดับมากที่สุด
2. ปั จจัยส่ วนบุคคลมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเลือกใช้บริ การด้านสิ นเชื่อธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์ การเกษตร สาขาท่ามิ หรา จังหวัดพัทลุง พบว่า อายุมีความสัมพันธ์กบั พฤติ กรรมการเลื อกใช้บริ การด้าน
สิ นเชื่ อในด้านความถี่ในการมาใช้บริ การในแต่ละปี , ด้านระยะเวลาในการมาติดต่อบริ การด้านสิ นเชื่อในแต่ละครั้ง,
และด้านบุคคลที่มีอิทธิ พลมากที่สุดในการตัดสิ นใจใช้บริ การ อาชีพมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเลือกใช้บริ การ
ด้านสิ นเชื่ อ ในด้า นวัต ถุ ประสงค์ใ นการใช้บ ริ การสิ นเชื่ อ และด้านผลิ ตภัณฑ์สิ น เชื่ อที่ ลูกค้าเคยใช้บริ การ ระดับ
การศึกษามีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเลือกใช้บริ การด้านผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ลูกค้าเคยใช้บริ การ และรายได้ต่อ
เดือน มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเลือกใช้บริ การด้านสิ นเชื่อในด้านความถี่ในการมาใช้บริ การในแต่ละปี , ด้าน
ระยะเวลาในการมาติดต่อบริ การด้านสิ นเชื่อในแต่ละครั้ง, และด้านผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ลูกค้าเคยใช้บริ การ เนื่ องจาก
พฤติกรรมการเลือกใช้บริ การเป็ นตัวนาทาให้เกิดความพึงพอใจที่จะใช้บริ การและส่ งผลให้เกิดการตัดสิ นใจใช้บริ การ
กับทางธนาคาร เมื่อบริ การของธนาคารสามารถตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริ การได้ ก็จะส่ งผลให้ผใู ้ ช้บริ การ
อยากกลับมาใช้บริ การซ้ า ซึ่ งสอดคล้องกับศุภร เสรี รัตน์ (2540 : 6) ได้ให้ความหมายไว้วา่ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อและการใช้สินค้าและบริ การ (ผลิตภัณฑ์) โดยผ่านกระบวนการ
แลกเปลี่ยนที่บุคคลต้องมีการตัดสิ นใจทั้งก่อนและหลังการกระทาดังกล่าว
3. ผลการเปรี ยบเที ยบความพึงพอใจในการให้บริ การด้านสิ นเชื่ อของลูกค้ากลุ่ม New Gen ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่ามิ หรา จังหวัดพัทลุง จาแนกปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า เพศ, อายุ, ระดับ
การศึกษา, รายได้ต่อเดื อน ซึ่ งมี ความพึงพอใจในการให้บริ การด้านสิ นเชื่ อของลูกค้ากลุ่ม New Gen ของธนาคาร
โดยรวมและรายด้า นแตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 ในส่ ว นอาชี พ มี ค วามแตกต่ า งในด้า น
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อและด้านการจัดการจาหน่ายการให้บริ การ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วนสถานภาพ มี
ความพึงพอใจในการให้บริ การด้านสิ นเชื่อของลูกค้ากลุ่ม New Gen ของธนาคารไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั
ของดลพร รุ่ งปั จฉิ ม (2556) จากการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการบริ การของธนาคารออมสิ น ใน
จังหวัดระนอง พบว่า ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการบริ การของธนาคารออมสิ น ใน
จังหวัดระนอง จาแนกตาม เพศ, อายุ, อาชีพ, ระดับการศึกษา, สถานภาพสมรส, รายได้เฉลี่ยต่อเดือน, และประเภท
การใช้บริ การ พบว่า ลูกค้าที่ มาใช้บริ การที่ มีสถานภาพสมรส ต่างกัน มี ความพึงพอใจต่อคุ ณภาพการบริ การของ
ธนาคารออกสิ นไม่แตกต่างกัน ส่ วนลูกค้าที่มาใช้บริ การที่มีเพศ, อายุ, อาชีพ, ระดับการศึกษา, รายได้เฉลี่ยต่อเดือน,
และประเภทการใช้บริ การ ต่างกัน มี ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การของธนาคารออกสิ นแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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6. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
บทสรุ ป
1. จากผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 252 คน กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ งมากกว่าเพศชาย ช่วงอายุ
31-40 ปี สถานภาพสมรส ประกอบอาชีพธุ รกิจส่ วนตัว/ค้าขาย ระดับการศึกษาอนุปริ ญญา/ปวส.และมีรายได้ต่อเดือน
ไม่เกิน 15,000 บาท
2. พฤติกรรมการใช้บริ การของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เข้ามา
ใช้บริ การ 3 ครั้ง/ปี ใช้ระยะเวลาในการมาติดต่อ 30 นาที–1 ชม. บุคคลที่มีอิทธิ พลมากที่สุดในการตัดสิ นใจใช้บริ การ
คือ ตนเอง มีวตั ถุประสงค์ในการใช้บริ การสิ นเชื่อส่ วนใหญ่ คือ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ลูกค้าเคย
ใช้บริ การมากที่สุด คือ สิ นเชื่อเพื่อเป็ นที่อยูอ่ าศัย และการเป็ นลูกค้าเดิมของธนาคาร มีผลต่อการเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อ
3. ระดับความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่ม New Gen ที่มีผลต่อการให้บริ การสิ นเชื่อ ผูต้ อบแบบสอบถามมีความ
พึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาดบริ การในระดับมากทุกด้าน แต่มากที่สุดในด้านสภาพแวดล้อมการให้บริ การ
เนื่ องจากธนาคารมีอุปกรณ์เครื่ องใช้สานักงานที่ ทนั สมัยและพร้อมต่อการทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และน้อยที่สุด
ในด้านการส่ งเสริ มการตลาด โดยเฉพาะเรื่ องการเข้าถึงลูกค้าโดยตรงผ่านสื่ อที่ทนั สมัย เช่น เว็บไซต์, Line, Facebook,
YouTube เป็ นต้น
4. ปั จจัยส่ วนบุคคลมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเลือกใช้บริ การด้านสิ นเชื่อธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร สาขาท่ามิ หรา จังหวัดพัทลุง อายุ, อาชี พ, ระดับการศึกษา, รายได้ต่อเดื อน, มี ความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการเลือกใช้บริ การด้านสิ นเชื่อในด้านความถี่ในการมาใช้บริ การในแต่ละปี , ด้านระยะเวลาในการมาติดต่อ
บริ การด้านสิ นเชื่อในแต่ละครั้ง, ด้านบุคคลที่มีอิทธิ พลมากที่สุดในการตัดสิ นใจใช้บริ การ, ด้านวัตถุประสงค์ในการ
ใช้บริ การสิ นเชื่อ, ด้านผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ลกู ค้าเคยใช้บริ การ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5. เปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่ม New Gen ที่มีต่อการให้บริ การด้าน
สิ นเชื่อ พบว่า เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, รายได้ต่อเดือนที่ต่างกันส่ งผลต่อระดับความพึงพอใจต่างกันด้านผลิตภัณฑ์
สิ นเชื่อ, อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนี ยม, ด้านกระบวนการให้บริ การสิ นเชื่อ , ด้านการส่ งเสริ มการตลาด, ด้าน
พนักงานผูใ้ ห้บริ การ, ด้านการจัดจาหน่ายการให้บริ การ, ด้านสภาพแวดล้อมการให้บริ การ, ส่ วนอาชีพที่ต่างกันส่ งผล
ต่อระดับความพึงพอใจต่างกันด้านผลิตภัณฑ์สินเชื่อ และด้านการจัดจาหน่ายการให้บริ การ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการศึ กษา กลุ่มตัวอย่างมี ความพึงพอใจในการให้บริ การด้านสิ นเชื่ อของลูกค้ากลุ่ม
New Gen ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่ามิ หรา จังหวัดพัทลุง ด้านสภาพแวดล้อมการ
ให้บริ การมากที่สุด จึงควรมีการจัดพื้นที่การให้บริ การสิ นเชื่อที่มีความสะอาด, ความสะดวก, และมีความทันสมัย มี
การเตรี ยมอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมก่อนที่จะให้บริ การลูกค้า เพื่อเพิ่มการทางานที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่ อง เพื่อทางาน
ลูกค้าที่มาใช้บริ การด้านสิ นเชื่อเกิดความพึงพอใจสู งสุ ด และด้านการส่ งเสริ มการตลาดมีความพึงพอใจน้อยที่สุด จึง
ได้เสนอแนวทางเพื่อแก้ไขปั ญหาที่ เป็ นไปได้มากที่ สุด คือ การใช้กลยุทธ์เชิ งแก้ไข ควรมีการเพิ่มช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์และการโฆษณาของสาขาให้มากกว่านี้ นอกจากการประชาสัมพันธ์ทวั่ ไปของทางธนาคาร เช่น ผ่าน
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เว็บไซต์, Line, Facebook, YouTube ควรมีการประชาสัมพันธ์วิทยุชุมชน, ออกประชาสัมพันธ์กบั ชุมชน, หรื อการ
ประชาสัมพันธ์ผา่ นรถแห่ ฯลฯ
ข้ อเสนอแนะสาหรับการศึกษาในครั้งต่ อไป
1.ควรมีการศึกษากลุ่มลูกค้าทุกกลุ่ม เพื่อนามาเปรี ยบเทียบความพึงพอใจในการให้บริ การด้านสิ นเชื่อของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่ามิหรา จังหวัดพัทลุง ทางธนาคารมีการศึกษาข้อมูลของลูกค้า
เป็ นจานวนมากและมี ความหลากหลาย สามารถนาไปสู่ การคิดต่อยอดหากลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อนามาตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้ทุกกลุ่ม
2.ศึกษาความพึงพอใจในการให้บริ การด้านสิ นเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา
ท่ามิ หรา จังหวัดพัทลุง กับธนาคารพาณิ ชย์ในหัวข้อเดี ยวกัน เพื่อเปรี ยบเที ยบความพึงพอใจของลูกค้า และนาผล
การศึกษามาเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งในการบริ หารจัดการต่อไป
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