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บทคัดย่อ
กำรศึกษำในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษำพฤติกรรมและควำมพึงพอใจกำรใช้บริ กำร เพื่อกำหนดแนวทำงใน
กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริ กำรของธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร สำขำอุดรธำนี อำเภอเมือง จังหวัด
อุดรธำนี วิธีกำรศึกษำจำกกำรเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถำมจำกกลุ่มตัวอย่ำงลูกค้ำที่มำใช้บริ กำร จำนวน
400 คน วิเครำะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรม SPSS จำกกำรศึกษำพบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงลูกค้ำส่ วนมำกมีพฤติกรรมในกำรใช้
บริ กำร ฝำก-ถอน เงินโดยมีระดับควำมพึงพอใจของลูกค้ำที่ มีผลต่อกำรใช้บริ กำรโดยรวมที่อยู่ในระดับมำกที่สุด คือ
ด้ำ นบุ ค ลำกร ได้แ ก่ ผูจ้ ัด กำรสำขำ ผูช้ ่ ว ยผูจ้ ัด กำรสำขำ ตลอดจนพนัก งำนและผูช้ ่ ว ยพนัก งำนของธนำคำรเพื่ อ
กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร สำขำอุดรธำนี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี และระดับควำมพึงพอใจของลูกค้ำที่มีผล
ต่อกำรใช้บริ กำรโดยรวมที่อยูใ่ นระดับมำกได้แก่ ด้ำนสถำนที่ ด้ำนผลิตภัณฑ์ ด้ำนรำคำ ด้ำนส่ งเสริ มกำรตลำด ด้ำน
กระบวนกำรให้บริ กำร ด้ำนประสิ ทธิ ภำพและคุณภำพ จึงได้เสนอแนวทำงกำรพัฒนำกำรให้บริ กำรของธนำคำรเพื่อ
กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร สำขำอุดรธำนี อำเภอเมื อง จังหวัดอุดรธำนี จำนวน 2 โครงกำร ได้แก่ โครงกำร
Morning Talk และ โครงกำรฝึ กอบรมหลักสู ตรพัฒนำบุคลิกภำพเพื่อกำรบริ กำรที่ดี
ABSTRACT
The purpose of this study was to study the behavior and satisfaction of service use to determine guidelines
for the development of service quality of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Udon Thani Branch
in Muang District, Udon Thani Province. The method used for data collection in this study was using questionnaires
from a sample consisted of 400 customers, using the services of the Bank for Agriculture and Agricultural
Cooperatives, Udon Thani Branch. The data were analyzed using SPSS software. The results showed that; Most
customers had behavior in using the service of deposit-withdraw money. The level of customer satisfaction affecting
overall service use at the highest level was the personnel, including Branch Manager, Assistant Branch Manager as
well as employees and Staff assistants of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Udon Thani Branch
in Muang District, Udon Thani Province, and the level of customer satisfaction affecting the overall service use was at
a high level, including the location, products, price, marketing promotion, service process, efficiency and quality.
Lastly, researcher suggested the guidelines for developing service quality 2 projects, these were morning talk project
and personality development for service training.
คาสาคัญ: คุณภำพกำรบริ กำร ควำมพึงพอใจ ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
Keywords: Service quality, Satisfaction, Bank for Agriculture, Agricultural Cooperatives
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บทนา
ปั จจุบนั ธนำคำรพำณิ ชย์หรื อสถำบันกำรเงินมีกำรแข่งขันกันอย่ำงรุ นแรงแบบต่อเนื่ อง ธนำคำรจึงต้องมีกำรพัฒนำ
กลยุทธ์ต่ำงๆ เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผูใ้ ช้บริ กำร ซึ่ งส่ วนที่ สำคัญที่ สุดที่ ควรพัฒนำ คือ กำรดึ งดูดลูกค้ำ
มำใช้บริ กำร เพรำะกำรให้บริ กำรของธนำคำร ถ้ำส่ งผลดีต่อผูม้ ำใช้บริ กำร จะทำให้ผูม้ ำใช้บริ กำรเกิดควำมจงรั กภักดี
และมำใช้บ ริ ก ำรที่ ธ นำคำรอย่ำ งต่ อ เนื่ อ ง อี ก ทั้ง ยัง สำมำรถท ำให้ธ นำคำรขยำยฐำนลู ก ค้ำ เป้ ำ หมำยที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของ
ผูใ้ ช้บริ กำรอีกด้วย
ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร จัดตั้งขึ้นเมื่ อวันที่ 1 พฤศจิ กำยน พ.ศ.2509 ในชื่ อ “ธนำคำรเพื่อ
กำรเกษตร” เพื่อทำหน้ำที่เป็ นแหล่งเงินทุนแก่สหกรณ์ในประเทศไทย และต่อมำจึงได้มีกำรจัดตั้งธนำคำรใหม่ข้ ึนแทน
เพื่อให้ครอบคลุมถึงเกษตรกรด้วย โดยใช้ชื่อว่ำ “ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์ ” ทำหน้ำที่ อำนวยสิ นเชื่ อทำง
กำรเกษตรอย่ำงกว้ำงขวำง สู่ ส ถำบันเกษตรกรโดยตรง โดยมุ่ งให้ค วำมช่ วยเหลื อ ทำงกำรเงิ น เพื่ อ ส่ งเสริ ม อำชี พ
กำรเกษตรหรื อกำรดำเนิ นงำนของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร หรื อสหกรณ์ กำรเกษตร ตลอดจนส่ งเสริ มให้เกษตรกร
กลุ่มเกษตรกร หรื อสหกรณ์กำรเกษตร สำมำรถประกอบอำชี พอย่ำงอื่นที่เกี่ยวเนื่ องในกำรเกษตรได้ เพื่อเป็ นกำรเพิ่ม
รำยได้ให้แก่ครอบครั วเกษตรกร รวมทั้งให้บริ กำรรั บฝำกเงิ น และในโอกำสที่ ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์
กำรเกษตร (ธ.ก.ส.) ก้ำวเข้ำสู่ ปีที่ 50 กับภำรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปตำมกำรพัฒนำประเทศ รวมถึงกำรพัฒนำของลูกค้ำ
เกษตรกรที่มีควำมต้องกำรหลำกหลำย ที่แตกต่ำงจำกตอนเริ่ มก่อตั้ง (ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร,
2561)
ธนำคำรเพื่ อ กำรเกษตรและสหกรณ์ ก ำรเกษตรเป็ นธนำคำรพำณิ ช ย์ที่ เ ป็ นสถำบัน กำรเงิ น ที่ ป ฏิ บัติ ง ำน
ด้ำนกำรบริ กำร จึ งทำให้ในบำงครั้งที่ทำให้ผูใ้ ช้บริ กำรหรื อลูกค้ำ เกิดควำมไม่พึงพอใจในกำรให้บริ กำรของพนักงำน
สู่ ผู ใ้ ช้บ ริ ก ำร ยกตัว อย่ำ งเช่ น เมื่ อ ผู ใ้ ช้บ ริ ก ำรมำใช้บ ริ ก ำรฝำก/ถอนเป็ นจ ำนวนมำก แต่ พ นัก งำนไม่ เ พี ย งพอใน
กำรให้บริ กำร อีกทั้งทำให้สถำนที่ เกิ ดควำมคับแคบ กำรบริ กำรเต็มไปด้วยควำมล่ำช้ำ ซึ่ งจำกปั ญหำเหล่ำนี้ ที่เกิ ดขึ้ น
ทำให้พนักงำนบริ กำรได้ไม่เต็มประสิ ทธิ ภำพ ส่ งผลให้ผูใ้ ช้บริ กำรเกิ ดควำมไม่พอใจ อันเนื่ องมำจำกกำรบริ กำรของ
ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร สำขำอุดรธำนี อำเภอเมื อง จังหวัดอุดรธำนี ดังนั้น จึ งต้องกำรศึกษำ
ควำมพึงพอใจของลูกค้ำที่ มีผลต่อกำรใช้บริ กำร โดยประยุกต์ใช้ทฤษฏี ส่วนประสมกำรตลำดบริ กำร 7 ด้ำน คือ ด้ำน
สถำนที่ ด้ำนผลิตภัณฑ์ ด้ำนรำคำ ด้ำนส่ งเสริ มกำรตลำด ด้ำนกระบวนกำรให้บริ กำร ด้ำนประสิ ทธิ ภำพและคุณภำพ
ด้ำนบุคลำกร (Lovelock & Wirtz, 2011)
ผูศ้ ึกษำจึ งมีควำมสนใจที่จะศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริ กำรของธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์
กำรเกษตร สำขำอุดรธำนี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี เพื่อสำมำรถนำข้อมูลที่ได้มำปรับปรุ งคุณภำพกำรให้บริ กำรที่
จะส่ ง ผลให้ ผู ใ้ ช้บ ริ ก ำรเกิ ด ควำมพึ ง พอใจและเกิ ด ภำพลัก ษณ์ ที่ ดี ท้ ัง ของพนัก งำนและธนำคำรในกำรให้บ ริ ก ำร
อีกด้วย
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษำพฤติกรรมของลูกค้ำในกำรใช้บริ กำรของธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร สำขำอุดรธำนี
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี
2. เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจของลูกค้ำที่มีผลต่อกำรใช้บริ กำรของธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
สำขำอุดรธำนี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี
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3. เพื่อกำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริ กำรของธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร สำขำ
อุดรธำนี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี
วิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการศึกษา
1.1 ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำ
ประชำกรที่ใช้ศึกษำ คือ ประชำกรในธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร สำขำอุดรธำนี อำเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธำนี จำนวน 10,215 คน (ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร สำขำอุดรธำนี , 2561)
1.2 กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำ
กลุ่มตัวอย่ำงที่นำมำใช้ในกำรศึกษำในครั้งนี้ ผูศ้ ึกษำได้กำหนดกลุ่มตัวอย่ำงโดยใช้สูตร Yamane (1973)
ดังนี้
N
n =
1 + N(e)2
กำหนดให้ n = จำนวนกลุ่มตัวอย่ำง
N = จำนวนประชำกร
e = ควำมคลำดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นซึ่ งกำหนดให้ระดับควำมเชื่อมัน่ อยูท่ ี่ 95% หรื อระดับ
นัยสำคัญที่ 0.05
แทนสมกำร
10,215
n =
1 + 10,215(0.05)2
= 384.93
จำกกำรคำนวณผูศ้ ึกษำได้ทรำบถึงขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง คือ 384.93 ผูว้ ิจยั จึงเก็บแบบสอบถำมเพิ่มเป็ น
จำนวน 400 ชุด เพื่อควำมเหมำะสมและสะดวกในกำรแจกแบบสอบถำม
2. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
เครื่ องมือที่นำมำใช้ในกำรตั้งคำถำมเพื่อสอบถำมกลุ่มตัวอย่ำง คือ แบบสอบถำมที่จดั ทำขึ้น แบ่งออกได้เป็ น 3 ส่ วน
ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลประชำกรทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถำม ได้แก่ เพศ อำยุ อำชีพ ระดับกำรศึกษำ รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน
ซึ่ งเป็ นลักษณะคำถำมปลำยปิ ดที่มีคำตอบไว้ให้เลือกเพียงคำตอบเดียว
ส่ วนที่ 2 สำรวจพฤติกรรมของผูม้ ำใช้บริ กำรที่ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร สำขำอุดรธำนี อำเภอ
เมื อง จังหวัดอุ ดรธำนี โดยเป็ นคำถำมปลำยปิ ดที่ มีค ำตอบไว้ให้เลื อกค ำตอบเดี ยว ซึ่ งวัตถุ ประสงค์ คื อ บันทึ กข้อมู ล
พฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ กำร ประกอบไปด้วย 4 ข้อ ได้แก่ ประเภทกำรใช้บริ กำร ควำมถี่ในกำรใช้บริ กำร ช่วงวันที่มำใช้บริ กำร
ในแต่ละเดือน ช่วงเวลำที่มำใช้บริ กำร
ส่ วนที่ 3 สำรวจควำมพึงพอใจของผูม้ ำใช้บริ กำรที่ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร สำขำอุดรธำนี
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี ซึ่ งจะสร้ำงมำเพื่อทำให้ครอบคลุมไปทั้ง 7 ด้ำน คือ ด้ำนสถำนที่ ด้ำนผลิตภัณฑ์ ด้ำนรำคำ ด้ำน
ส่ งเสริ มกำรตลำด ด้ำนกระบวนกำรให้บริ กำร ด้ำนประสิ ทธิ ภำพและคุณภำพ ด้ำนบุคลำกร ซึ่ งคำถำมเป็ นคำถำมปลำยปิ ด มี
เกณฑ์กำรให้คะแนน 5 ระดับตำมมำตรำส่ วนของ ลิเกิลท์ (Likert) ได้แก่
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มำกที่สุด
5 คะแนน
มำก
4 คะแนน
ปำนกลำงง
3 คะแนน
น้อย
2 คะแนน
น้อยที่สุด
1 คะแนน
กำรให้ขอ้ มูลคะแนนทั้ง 5 ช่วง ได้มีเกณฑ์ควำมหมำยของคะแนนเฉลี่ยในแต่ละระดับชั้น (สมศักดิ์, 2550)
คะแนน
ค่ำเฉลี่ย
ระดับควำมพึงพอใจ
5
4.21-5.00
พึงพอใจมำกที่สุด
4
3.41-4.20
พึงพอใจมำก
3
2.61-3.40
พึงพอใจปำนกลำง
2
1.81-2.60
พึงพอใจน้อย
1
1.00-1.80
พึงพอใจน้อยที่สุด
3. การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม
กำรวิเครำะห์คุณภำพเครื่ องมือที่ใช้ในกำรศึกษำด้วยวิธีกำรหำค่ำดัชนี ควำมสอดคล้องของแบบสอบถำม (Index of
Item-Objective Congruence: IOC) โดยให้ผเู ้ ชี่ยวชำญ 3 รำย เพื่อตรวจวิจำรณ์ ควำมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
ซึ่ งได้ค่ำ IOC รำยข้ออยูร่ ะหว่ำง 0.67-1.00 หลังจำกนั้นกำรนำแบบสอบถำมไปเก็บลูกค้ำผูใ้ ช้บริ กำร จำนวน 30 รำย และหำ
ควำมเชื่ อมั่นของแบบสอบถำมด้วยวิ ธี หำสั มประสิ ทธิ์ แอลฟำ (Cronbach alpha Coefficient) ซึ่ งค่ ำสั มประสิ ทธิ์ แอลฟำ
ของครอนบัค ของข้อคำถำมทั้งฉบับมี ค่ำเท่ำกับ 0.89 ซึ่ งอยู่ในเกณฑ์ที่นำไปใช้เก็บแบบสอบถำมได้ (Sekaran & Bougie,
2010)
4. การกาหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร สาขาอุดรธานี
อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
เมื่ อได้ขอ้ มูลควำมพึงพอใจของลู กค้ำที่ มีผลต่อกำรใช้บริ กำรแล้วนำระดมควำมคิดด้วยกำรแสดงควำมคิ ดเห็ น
ร่ วมกันกับผูจ้ ดั กำรสำขำ ผูช้ ่วยผูจ้ ดั กำรสำขำและพนักงำนของธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร สำขำอุดรธำนี
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี รวมทั้งสิ้ นจำนวน 18 คน เพื่อทำกำรวิเครำะห์โดยใช้เครื่ องมือ กำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกำส และอุปสรรค (SWOT Analysis) พร้อมกำหนดแนวทำงเลือก ซึ่ งเป็ นกำรพัฒนำองค์กรที่จะนำทำงไปสู่ กำรหำแนวทำง
ในกำรพัฒนำคุ ณภำพกำรบริ กำรของธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์ กำรเกษตร สำขำอุดรธำนี อำเภอเมื อง จังหวัด
อุดรธำนี เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผูใ้ ช้บริ กำรให้เกิดควำมพึงพอใจสู งสุ ด
ผลการวิจัย
1. พฤติกรรมของลูกค้ าในการใช้ บริการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร สาขาอุดรธานี อาเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี
จำกกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูท้ ี่ทำกำรตอบแบบสอบถำม พบว่ำ ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชำย คิดเป็ นร้อยละ
50.75 อยูใ่ นช่วงอำยุ 51 - 60 ปี คิดเป็ นร้อยละ 22.75 มีสถำนภำพสมรส คิดเป็ นร้อยละ 63.75 มีกำรศึกษำระดับ
ประถมศึกษำมำกที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 30.50 ประกอบอำชีพเกษตรกรรมคิดเป็ นร้อยละ 34.25 และมีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่ำกว่ำ 10,000 บำท คิดเป็ นร้อยละ 39.50
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จำกข้อมูลพฤติกรรมกำรใช้บริ กำรของผูท้ ี่มำใช้บริ กำรของธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
สำขำอุดรธำนี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี พบว่ำ ผูต้ อบแบบสอบถำมใช้บริ กำรทำงธนำคำรประเภทฝำก - ถอนเงินเป็ น
หลัก คิดเป็ นร้อยละ 46.75 มีควำมถี่ในกำรใช้บริ กำร 1 - 2 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 60.50 มีกำรใช้บริ กำรช่วงวันที่ไม่แน่นอน
คิดเป็ นร้อยละ 42.75 และช่วงเวลำที่ไม่แน่นอนมำกที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 34.50
2. ความพึงพอใจของลูกค้ าที่มีผลต่ อการใช้ บริ การของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร สาขาอุดรธานี
อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ควำมพึงพอใจของลูกค้ำที่มีผลต่อกำรใช้บริ กำรของธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร สำขำอุดรธำนี
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี พบว่ำ
ด้ำนสถำนที่ ผูต้ อบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจระดับมำก ได้แก่ ควำมสะดวกในกำรใช้บริ กำรตู ้ ATM, CDM และ
ตูป้ รับสมุด ( X =3.99) ควำมชัดเจนของป้ ำยประกำศแนะนำทั้งภำยในและภำยนอกธนำคำร ( X =3.99) ควำมสะดวกในกำร
เดินทำงมำธนำคำร ( X =3.94) ควำมเพียงพอของบริ เวณที่นง่ั รอขณะให้บริ กำร ( X =3.90) ทำเลที่ต้ งั ธนำคำรเหมำะสม ( X =
3.86) ควำมเพียงพอของที่จอดรถ ( X =3.86) ตำมลำดับ
ด้ำนผลิตภัณฑ์ ผูต้ อบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจระดับมำก ได้แก่ ควำมทันสมัยของอุปกรณ์เครื่ องมือตลอดจน
ควำมทันสมัยของระบบคอมพิวเตอร์ ( X =4.07) มีประเภทผลิตภัณฑ์ท้ งั ด้ำนเงินฝำกและด้ำนสิ นเชื่อที่หลำกหลำย (ค่ำเฉลี่ย
4.06) มีผลิตภัณฑ์และบริ กำรใหม่เสนอให้ท่ำน ( X =4.05) มีเคำน์เตอร์ให้บริ กำรเพียงพอ ( X =4.02) ตำมลำดับ
ด้ำนรำคำ ผูต้ อบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจระดับมำก ได้แก่ ควำมเหมำะสมของอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำก ( X =4.09)
ควำมเหมำะสมของอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรฝำก – ถอนเงิน รวมถึงค่ำบริ กำรต่ำงๆ ( X =4.07) ตำมลำดับ
ด้ำนกำรส่ งเสริ มกำรตลำด ผูต้ อบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจระดับมำก ได้แก่ มี กำรแจกของชำร่ วยในโอกำส
พิเศษต่ำงๆ ( X =3.99) กำรโฆษณำ/กำรประชำสัมพันธ์/กำรให้ขอ้ มูลข่ำวสำรของธนำคำรมีควำมน่ ำสนใจและเข้ำถึงลูกค้ำ
อย่ำงรวดเร็ ว ( X =3.93) ตำมลำดับ
ด้ำนกระบวนกำรให้บริ กำร ผูต้ อบแบบสอบถำมมี ควำมพึงพอใจระดับมำก ได้แก่ พนักงำนให้คำปรึ กษำและให้
ควำมช่ วยเหลื อทันที ที่ลูกค้ำมี ปัญหำ ( X =4.10) มี กระบวนกำรที่ เป็ นขั้นตอนเข้ำใจง่ ำย ( X =4.02) ควำมรวดเร็ วในกำร
ให้บริ กำร ( X =3.99) กำรให้บริ กำรบัตรคิวและกำรจัดลำดับกำรให้บริ กำรตำมบัตรคิว ( X =3.95) ตำมลำดับ
ด้ำนประสิ ทธิ ภำพ ผูต้ อบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด ได้แก่ ควำมถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนในกำร
ให้บริ กำร ( X =4.22) และควำมพึงพอใจระดับมำก ได้แก่ กำรบริ กำรที่เป็ นมำตรฐำนเดียวกัน ( X =4.15) ตำมลำดับ
ด้ำ นบุ ค ลำกร ผูต้ อบแบบสอบถำมมี ค วำมพึ ง พอใจระดับ มำกที่ สุ ด ได้แ ก่ ควำมถู ก ต้อ งแม่ น ย ำในกำรให้
บริ กำร ( X =4.43) กำรแต่งกำยสุ ภำพ สะอำดและเหมำะสม ( X =4.40) มำรยำทในกำรบริ กำรที่สุภำพเป็ นมิตร ยิม้ แย้ม
แจ่ มใส ( X =4.38) ควำมรู ้ ในผลิตภัณฑ์และงำนที่ ให้บริ กำร ( X =4.35) ควำมซื่ อสัตย์สุจริ ตของพนักงำน ( X =4.34)
จำนวนพนักงำนที่ให้บริ กำรมีควำมเพียงพอ ( X =4.25) ตำมลำดับ ดังตำรำงที่ 1
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ตารางที่ 1 ควำมพึงพอใจของลูกค้ำที่มีผลต่อกำรใช้บริ กำรของธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
สำขำอุดรธำนี
ความพึงพอใจ
การใช้ บริการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร
สาขาอุดรธานี
S.D.
แปลผล
X
1. ด้ านสถานที่
3.92
0.68
มาก
1.1 ทำเลที่ต้ งั ธนำคำรเหมำะสม
3.86
0.66
มำก
1.2 ควำมสะดวกในกำรเดินทำงมำธนำคำร
3.94
0.65
มำก
1.3 ควำมเพียงพอของที่จอดรถ
3.86
0.76
มำก
1.4 ควำมเพียงพอของบริ เวณที่นง่ั รอขณะให้บริ กำร
3.90
0.64
มำก
1.5 ควำมชัดเจนของป้ำยประกำศแนะนำทั้งภำยในและภำยนอกธนำคำร
3.99
0.62
มำก
1.6 ควำมสะดวกในกำรใช้บริ กำรตู ้ ATM, CDM และตูป้ รับสมุด
3.99
0.72
มำก
2. ด้ านผลิตภัณฑ์
4.05
0.67
มาก
2.1 มีประเภทผลิตภัณฑ์ท้ งั ด้ำนเงินฝำกและด้ำนสิ นเชื่อที่หลำกหลำย
4.06
0.63
มำก
2.2 มีเคำน์เตอร์ให้บริ กำรเพียงพอ
4.02
0.64
มำก
2.3 มีผลิตภัณฑ์และบริ กำรใหม่เสนอให้ท่ำน
4.05
0.69
มำก
2.4 ควำมทันสมัยของอุปกรณ์เครื่ องมือตลอดจนควำมทันสมัยของระบบ
4.07
0.69
มำก
คอมพิวเตอร์
3. ด้ านราคา
4.08
0.61
มาก
3.1 ควำมเหมำะสมของอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรฝำก – ถอนเงิน รวมถึงค่ำบริ กำร
4.07
0.63
มำก
ต่ำงๆ
3.2 ควำมเหมำะสมของอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำก
4.09
0.58
มำก
4. ด้ านส่ งเสริมการตลาด
3.96
0.57
มาก
4.1 กำรโฆษณำ/กำรประชำสัมพันธ์/กำรให้ขอ้ มูลข่ำวสำรของธนำคำรมีควำม
3.93
0.54
มำก
น่ำสนใจและเข้ำถึงลูกค้ำอย่ำงรวดเร็ ว
4.2 มีกำรแจกของชำร่ วยในโอกำสพิเศษต่ำงๆ
3.99
0.60
มำก
5. ด้ านกระบวนการให้ บริการ
4.02
0.72
มาก
5.1 กำรให้บริ กำรบัตรคิวและกำรจัดลำดับกำรให้บริ กำรตำมบัตรคิว
3.95
0.71
มำก
5.2 ควำมรวดเร็ วในกำรให้บริ กำร
3.99
0.76
มำก
5.3 มีกระบวนกำรที่เป็ นขั้นตอน เข้ำใจง่ำย
4.02
0.68
มำก
5.4 พนักงำนให้คำปรึ กษำและให้ควำมช่วยเหลือทันทีที่ลูกค้ำมีปัญหำ
4.10
0.71
มำก
6. ด้ านประสิ ทธิภาพและคุณภาพ
4.19
0.63
มาก
6.1 กำรบริ กำรที่เป็ นมำตรฐำนเดียวกัน
4.15
0.63
มำก
6.2 ควำมถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนในกำรให้บริ กำร
4.22
0.63 มำกที่สุด
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HMP19-7
ตารางที่ 2 ควำมพึงพอใจของลูกค้ำที่มีผลต่อกำรใช้บริ กำรของธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
สำขำอุดรธำนี (ต่อ)
ความพึงพอใจ
การใช้ บริการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร
สาขาอุดรธานี
S.D.
แปลผล
X
7. ด้ านบุคลากร
4.36
0.65 มากทีส่ ุ ด
7.1 ควำมซื่ อสัตย์สุจริ ตของพนักงำน
4.34
0.65 มำกที่สุด
7.2 ควำมรู ้ในผลิตภัณฑ์และงำนที่ให้บริ กำร
4.35
0.61 มำกที่สุด
7.3 มำรยำทในกำรบริ กำรที่สุภำพ เป็ นมิตร ยิม้ แย้มแจ่มใส
4.38
0.67 มำกที่สุด
7.4 กำรแต่งกำยสุ ภำพ สะอำด และเหมำะสม
4.40
0.60 มำกที่สุด
7.5 ควำมถูกต้องแม่นยำในกำรให้บริ กำร
4.43
0.62 มำกที่สุด
7.6 จำนวนพนักงำนที่ให้บริ กำรมีควำมเพียงพอ
4.25
0.75 มำกที่สุด
3. การกาหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริ การของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร สาขา
อุดรธานี อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
3.1 การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่ อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)
3.1.1 จุดแข็ง (Strengths)
1. เป็ นธนำคำรเพื่อพัฒนำชนบท มีผลิตภัณฑ์ที่เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มลูกค้ำภำคกำรเกษตรโดยตรง
2. เป็ นธนำคำรที่ ช่ ว ยในกำรขับ เคลื่ อ นนโยบำยของภำครั ฐ กลุ่ ม ลู ก ค้ำ จึ ง ให้ค วำมเชื่ อ ใจ และ
ไว้วำงใจ
3. ธนำคำรอยูภ่ ำยใต้กำรกำกับดูแลของกระทรวงกำรคลัง มีควำมมัน่ คง มีควำมน่ำเชื่อถือ
4. มีผลิตภัณฑ์ที่หลำกหลำย สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้
5. พนักงำนมีควำมใกล้ชิด และให้ควำมเป็ นกันเองแก่ลูกค้ำ
3.1.2 จุดอ่อน (Weaknesses)
1. ระบบอิเล็กทรอนิกส์ยงั ไม่มีควำมทันสมัย เมื่อเทียบกับสถำบันกำรเงินอื่น
2. พนักงำนมีจำนวนค่อนข้ำงน้อย ไม่เพียงพอต่อกำรให้บริ กำร
3. สถำนที่มีควำมคับแคบ เมื่อเทียบกับจำนวนลูกค้ำที่มำใช้บริ กำร
3.1.3 โอกำส (Opportunities)
1. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์ กำรเกษตร สำขำอุ ดรธำนี อำเภอเมื อง จังหวัดอุดรธำนี
มีทำเลที่ต้ งั อยูใ่ นตัวเมือง จึงมีลูกค้ำมำใช้บริ กำรจำนวนมำก
2. นโยบำยภำครั ฐเอื้ อประโยชน์ต่อลูกค้ำกลุ่มเป้ ำหมำยของธนำคำรเป็ นอย่ำงมำก ธนำคำรเป็ น
ตัวกลำงในกำรช่วยขับเคลื่อนนโยบำยให้เกิดขึ้นจริ ง เพื่อช่วยเหลือลูกค้ำ
3. ธนำคำรเปิ ดให้บริ กำรมำยำวนำน มีชื่อเสี ยง สร้ำงควำมเชื่อมัน่ ให้แก่กลุ่มลูกค้ำได้
3.1.4 อุปสรรค (Threats)
1. ผลกระทบจำกภำวะเศรษฐกิ จและภัยธรรมชำติ ส่ งผลให้กลุ่ ม ลู กค้ำเกษตรได้รั บผลกระทบ
ทำงด้ำนรำยได้ ขำดสภำพคล่อง ทำให้ธนำคำรมีควำมเสี่ ยงจำกภำวะหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้
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2. ธนำคำรคู่แข่ง มีผลิตภัณฑ์ที่ให้ประโยชน์ และให้ผลตอบแทนที่มีควำมคล้ำยคลึงกัน
3. ธนำคำรคู่แข่งมี กำรพัฒนำระบบให้บริ กำรทำงอิเล็กทรอนิ กส์ อย่ำงรวดเร็ ว หรื อแม้แต่กำรให้
บริ กำรโดยพนักงำนก็ไม่มีได้ควำมยุง่ ยำก
3.2 ผลการศึกษาการระดมความคิด
หลังจำกที่มีกำรวิเครำะห์ผลกำรศึกษำด้ำนต่ำงๆ แล้ว จึงมีกำรประชุมเพื่อระดมควำมคิดจำกพนักงำนทั้งหมดใน
สำขำ จำนวน 18 ท่ำน จำกผลกำรศึกษำข้ำงต้น ควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด คือ ด้ำนบุคลำกร ซึ่ งแสดงให้เห็นว่ำ
ผูใ้ ช้บริ กำรธนำคำรส่ วนใหญ่มีควำมพึงพอใจในกำรให้บริ กำรของพนักงำน จึงได้มีควำมคิดเห็นร่ วมกันว่ำ ควรมุ่งเน้น
ควำมสำคัญกำรพัฒนำบุคลำกรที่ส่งผลต่อควำมพึงพอใจของลูกค้ำ จึงเสนอโครงกำร 2 โครงกำร ดังนี้
1. โครงการ Morning Talk
วัตถุประสงค์
1) เพื่อเปิ ดโอกำสให้พนักงำนได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกัน มีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู ้ต่ำงๆ ร่ วมกัน
2) เพื่อเป็ นกำรติดตำมกำรดำเนินงำนตำมภำระงำนที่ได้รับมอบหมำย
3) เพื่อนำข้อข้อคิดเห็นจำกกำรแลกเปลี่ยนควำมรู ้ต่ำงๆ มำปรับใช้ในกำรบริ กำรครั้งต่อไป
วิธีการดาเนินงาน
ให้พนักงำนทุกคนร่ วมแลกเปลี่ยนควำมรู ้ต่ำงๆ ร่ วมกัน นำเหตุกำรณ์และปั ญหำที่พบในระหว่ำงปฏิบตั ิงำน
ในช่วงแรกของสัปดำห์มำพูดคุยและหำทำงแก้ไขปั ญหำร่ วมกันในช่วงเช้ำของทุกวันพุธก่อนธนำคำรเปิ ดทำกำร
ผลทีค่ าดว่ าจะได้ รับ
1. พนักงำนได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกัน มีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู ้ต่ำงๆ ร่ วมกัน
2. สำมำรถติดตำมกำรดำเนินงำนตำมภำระงำนที่ได้รับมอบหมำย
3. สำมำรถนำข้อข้อคิดเห็นจำกกำรแลกเปลี่ยนควำมรู ้ต่ำงๆ มำปรับใช้ในกำรบริ กำรครั้งต่อไป
2. โครงการฝึ กอบรมหลักสู ตรพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการบริการทีด่ ี
หลักการและเหตุผล
จำกผลกำรศึกษำพบว่ำลูกค้ำมีควำมพึงพอใจในด้ำนบุคลำกรมำกที่สุด ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงควำมสำคัญของ
บุคลำกรที่เป็ นหัวใจสำคัญช่วยให้เกิดภำพลักษณ์ที่ดีให้กบั ธนำคำร ดังนั้นพนักงำนทุกคนจึงมีควำมคิดเห็นว่ำธนำคำร
ควรให้ควำมสำคัญกับกำรบริ กำรมำกขึ้น เนื่องจำกหำกพนักงำนมีกำรบริ กำรที่ไม่ดี อำจทำให้ลูกค้ำมีทศั นคติดำ้ นลบกับ
ธนำคำรและอำจไม่เลือกใช้บริ กำรกับธนำคำรในครั้งต่อไป ส่ งผลกระทบในกำรรักษำฐำนลูกค้ำเดิมและกำรเพิ่มกลุ่ม
ลูกค้ำใหม่ เพื่อกำรบริ กำรที่ ดีอย่ำงต่อเนื่ อง จึ งเห็ นควรจัดกำรฝึ กอบรมเพื่อพัฒนำบุ คลิ กภำพของพนักงำนโดยกำร
ถ่ำยทอดควำมรู ้ จำกผูม้ ี ควำมรู ้ ทักษะ ควำมชำนำญ และประสบกำรณ์ให้กบั พนักงำนเพื่อช่วยส่ งเสริ มให้พนักงำนมี
บุ ค ลิ ก ภำพที่ ดี เพรำะกำรที่ พ นัก งำนมี บุ ค ลิ ก ภำพที่ ดี เ ป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของกำรให้บ ริ ก ำรที่ ดี แ ละเป็ นกำรสร้ ำ งควำม
ประทับใจแรกให้กบั ลูกค้ำรู ้สึกประทับใจตั้งแต่เข้ำรับบริ กำร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผเู ้ ข้ำรับกำรฝึ กอบรมมีควำมรู ้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรพัฒนำบุคลิกภำพที่ดีตลอดจนสำมำรถนำมำ
ปฏิบตั ิในกำรให้บริ กำรเพื่อตอบสนองควำมพึงพอใจในกำรให้บริ กำรแก่ลูกค้ำเพิ่มขึ้น
2. เพื่อสร้ำงควำมตระหนักให้ผเู ้ ข้ำรับกำรอบรมให้เห็นควำมสำคัญของกำรมีบุคลิกภำพที่ดี เป็ นส่ วนหนึ่ ง
ในกำรบริ กำรที่ดี
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กำรบรรยำยควำมรู ้ดำ้ นหลักกำรและวิธีสร้ ำงบุคลิกภำพที่ ดีพร้อมกับกำรฝึ กปฏิบตั ิดำ้ นกำรปฏิบตั ิตวั ด้ำน
บุคลิกภำพ เทคนิคกำรรับมือและแก้ไขปั ญหำเฉพำะหน้ำ รวมถึงกำรสร้ำงทัศนคติเชิงบวกให้กบั พนักงำน
ผลทีค่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ผูเ้ ข้ำรับกำรฝึ กอบรมมีควำมรู ้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรพัฒนำบุคลิกภำพที่ดีตลอดจนสำมำรถนำมำปฏิบตั ิ
ในกำรให้บริ กำรเพื่อตอบสนองควำมพึงพอใจในกำรให้บริ กำรแก่ลูกค้ำเพิ่มขึ้น
2. ผูเ้ ข้ำรับกำรอบรมตระหนักและเห็นควำมสำคัญของกำรมีบุคลิกภำพที่ดีเป็ นส่ วนหนึ่งในกำรบริ กำรที่ดี
อภิปรายและสรุ ปผลการวิจัย
ข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำควำมพึงพอใจของลูกค้ำที่มำใช้บริ กำรของธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
สำขำอุดรธำนี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี พบว่ำ ภำพรวมทั้ง 7 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนสถำนที่ ด้ำนผลิตภัณฑ์ ด้ำนรำคำ ด้ำน
ส่ งเสริ มกำรตลำด ด้ำนกระบวนกำรให้บริ กำร ด้ำนประสิ ทธิ ภำพและคุณภำพ ด้ำนบุคลำกร ลูกค้ำมีควำมพึงพอใจอยูใ่ น
ระดับมำก ซึ่ งมีผลกำรศึกษำที่สอดคล้องกับกำรศึกษำของ รัชนิ ดำ (2559) ที่ได้พบว่ำ ลูกค้ำส่ วนใหญ่มีควำมพึงพอใจใน
ด้ำนผลิตภัณฑ์ ในเรื่ องประเภทของผลิตภัณฑ์ที่มี ควำมหลำกหลำย และมีควำมทันสมัยของระบบคอมพิวเตอร์ ที่นำมำ
ให้บริ กำร และมีผลิตภัณฑ์ใหม่นำเสนอให้กบั ลูกค้ำเสมอ ซึ่ งเป็ นปั จจัยสำคัญที่ทำให้ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์
กำรเกษตร ได้ทำกำรคิดและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลำกหลำยเพื่อให้ตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำทุกกลุ่มมำกที่สุด
และด้ำนรำคำ ลูกค้ำมีควำมพึงพอใจในด้ำนควำมเหมำะสมของรำคำค่ำธรรมเนี ยมในกำรฝำก - ถอน เช่นเดียวกัน และ
สอดคล้องกับงำนวิจยั ของ ภำคภูมิ (2560) ที่พบว่ำลูกค้ำมีควำมพึงพอใจอยูใ่ นระดับมำก ในด้ำนกำรบริ กำรเช่นเดียวกัน
ซึ่ งก็นำผลที่ได้มำเป็ นแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพทำงด้ำนกำรบริ กำรให้ดียง่ิ ขึ้น
จำกผลกำรศึกษำได้แ นวทำงกำรพัฒนำกำรให้บริ กำรของธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร สำขำ
อุดรธำนี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี ประกอบด้วยโครงกำรจำนวนทั้งหมด 2 โครงกำร ได้แก่ โครงกำร Morning Talk
และ โครงกำรฝึ กอบรมหลักสู ตรพัฒนำบุคลิกภำพเพื่อกำรบริ กำรที่ดี
กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณเจ้ำหน้ำที่และลูกค้ำผูใ้ ช้บริ กำรธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร สำขำอุดรธำนี
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี ที่สละเวลำในกำรให้ควำมร่ วมมือในกำรทำกำรวิจยั จนสำเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยดี
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