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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัครัง้นี้มุ่งศกึษาในการศกึษาเรื่อง “ความพงึพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบรกิารมคีวามสมัพนัธก์บั
พฤตกิรรมการใช้บรกิารบตัรสนิเชื่อเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตพืน้ทีจ่งัหวดั
พระนครศรีอยุธยา โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิจยัครัง้นี้ คือเกษตรกรที่เป็นลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร จงัหวดัพระนครศรอียุธยา จ านวน 400 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมคอื แบบสอบถาม สถติทิีใ่ชใ้น
การวเิคราะห์ขอ้มูลคอื ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะหค์วามแตกต่างโดยใชค้่าที  
การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว การวเิคราะหค์วามสมัพนัธโ์ดยใชส้ถติสิหสมัพนัธอ์ย่างง่าย  
  
 ผลการวจิยัพบว่า 
 1.  ผูใ้ชบ้รกิารบตัรสนิเชื่อเกษตรกรลกูคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตพืน้ทีจ่งัหวดั
พระนครศรีอยุธยา ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 51-60 ปี สถานภาพ สมรส /อยู่ด้วยกนั ระดบัการศึกษา
ประถมศกึษา มรีายได ้100,001-200,000 บาท มพีืน้ทีก่ารผลติ 41 ไร่ขึน้ไป สมาชกิในครวัเรอืนประมาณ 4 คน 
 2.  ผูใ้ชบ้รกิารบตัรสนิเชื่อเกษตรกรลกูคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตพืน้ทีจ่งัหวดั
พระนครศรอียุธยามคีวามพงึพอใจดา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ดา้นสง่เสรมิการตลาด ดา้นพนกังาน ดา้นการสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ 
อยู่ในระดบัความพงึพอใจมาก  
 3.  พฤตกิรรมการใชบ้รกิารบตัรสนิเชื่อเกษตรกรลกูคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขต
พื้นที่จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ส่วนใหญ่ค่าเฉลี่ยความถี่ในการใช้บตัรสนิเชื่อเกษตรกร ประมาณ 2 ครัง้ต่อรอบ            
3 เดอืน มคี่าเฉลีย่จ านวนเงนิทีใ่ชจ้่ายผ่านบตัรสนิเชื่อเกษตรกรเท่ากบั 28,181.25 บาท โดยผูใ้ชบ้รกิารบตัรสนิเชื่อ
เกษตรกรมกีารใชบ้รกิารบตัรสนิเชื่อเกษตรกรต่อไปในระดบัใชแ้น่นอน มกีารแนะน าใหค้นรูจ้กัหรอืเพื่อนใชบ้ตัรสนิเชื่อ
เกษตรกร ในระดบัแนะน า และสิง่ทีม่อีทิธพิลต่อท่านมากทีสุ่ดในการใชบ้ตัรสนิเชื่อเกษตรกรมากทีสุ่ด คอื บตัรสนิเชื่อ
เกษตรกร มคีวามปลอดภยัในการซือ้ปจัจยัการผลติเน่ืองจากไม่ตอ้งพกเงนิสด 
 4.  ผูใ้ชบ้รกิารทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตรด์า้นอายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา รายไดต่้อปี แตกต่างกนั มี
พฤติกรรมการใช้บริการบตัรสนิเชื่อเกษตรกรด้านด้านความถี่ในการใช้บตัรสนิเชื่อเกษตรกรครัง้ต่อรอบ 3 เดอืน 
แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
 
__________________________________ 
1สาขาวชิาการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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 5.  ผูใ้ชบ้รกิารที่มลีกัษณะประชากรศาสตร์ดา้นเพศ สถานภาพ ระดบัการศกึษา รายไดต่้อปี จ านวนพืน้ที่
การผลติ แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารบตัรสนิเชื่อเกษตรกรดา้นจ านวนเงนิทีใ่ชจ้่ายผ่านบตัรสนิเชื่อเกษตรกร
เฉลีย่ แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 6.  ผูใ้ชบ้รกิารทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตรด์า้นเพศ อายุ ระดบัการศกึษา รายไดต่้อปี จ านวนพืน้ทีก่ารผลติ 
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการบตัรสินเชื่อเกษตรกรด้านการใช้บริการบัตรสินเชื่อเกษตรกรต่อไปอีก               
แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 7.  ผู้ใช้บริการที่มีลกัษณะประชากรศาสตร์ด้านอายุ ระดบัการศึกษา รายได้ต่อปี จ านวนพื้นที่การผลิต 
แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารบตัรสนิเชื่อเกษตรกรดา้นการแนะน าใหค้นรูจ้กัหรอืเพื่อนใชบ้ตัรสนิเชื่อเกษตรกร 
แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 8.  ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ด้านส่งเสรมิการตลาด ด้านพนักงาน ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ              
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารบตัรสนิเชื่อเกษตรกร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา ด้านจ านวนเงินที่ใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกร ด้านการใช้บริการบัตรสินเชื่อเกษตรกร  โดยมี
ความสมัพนัธใ์นระดบัต ่า ในทศิทางเดยีวกนัทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 และมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใช้
บรกิารบตัรสนิเชื่อเกษตรกร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ดา้นการแนะน า
ใหใ้ชบ้ตัรสนิเชื่อเกษตรกร ดา้นความถีใ่นการใชต่้อรอบ 3 เดอืน โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่ามาก ในทศิทางเดยีวกนั
ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05  
 

ค าส าคญั: พฤตกิรรม บตัรสนิเชื่อ ลกูคา้ 
 

Abstract 
 
 The objective of this research is to study the Satisfaction On Service Marketing Mix Relating To 
Service Usage Behavior On Famer Credit Card Of Bank For Agriculture And Agricultural Co – Operatives In 
Ayutthaya Province. The sample size in this research is 400 consumers who use the Famer Credit Card. The 
analytical statistics consists of Percentage, Mean, and standard deviation and test statistics includes 
independent t-test, one-way analysis of variance, pair differences analyzed by Least Significant Difference 
and Dennett’s. Pearson Product Moment Correlation Coefficient is employed for correlation analysis. 
 The research results can be revealed as follows: 
 1. The majority of consumers using the Famer Credit Card are males, aged between 51-60 years 
old, are married, have educational background in primary school, have annual income between Baht 
100,001-200,000, and 4 persons household members. 
 2. The consumers using the Famer Credit Card Satisfaction about marketing mix such as product, 
price, place, promotion, people, physical evidence, and process were at the high levels. 
 3. On average, most consumers used the Famer Credit Card with purchase frequency of 2 time a 
3 month, by amount 28,181.25 baht. The consumers using the Famer Credit Card using long term of number 
and telling other people as well. The most influencing to use Famer Credit Card for safety purchasing 
production factor because the consumers don’t want to hold the money.  
 4.  Consumers with different age, marital status, education level and annual income have different 
behavior on frequency using the Famer Credit Card at statistically significant levels of 0.05. 
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 5.  Consumers with different gender, marital status, education level, annual income and production 
areas have different behavior on purchase using the Famer Credit Card at statistically significant levels of 
0.05. 
 6.  Consumers with different gender, age, education level, annual income and production areas 
have different all behavior on using long term of number the Famer Credit Card at statistically significant 
levels of 0.05. 
 7.  Consumers with different age, education level, annual income and production areas have 
different all behavior on telling other people the Famer Credit Card at statistically significant levels of 0.05. 
 8.  Satisfaction On Service Marketing Mix in aspect of product, price, place, promotion, people, 
physical evidence , and process have positively related to service usage behavior on Famer Credit Card of 
Bank for Agriculture and Agricultural Co–Operatives in Ayutthaya Province on the aspect of Purchase using 
and long term of number at the low level with statistical significance levels of 0.05, and had positively related 
to service usage behavior on Famer Credit Card of Bank for Agriculture and Agricultural Co–Operatives in 
Ayutthaya Province on the aspect of frequency using and telling other people at the very-low level with 
statistical significance levels of 0.05. 
 

Keywords: Behavior, Credit Card, Customers 

บทน า 
 โครงการบตัรสนิเชื่อเกษตรกรหรอืบตัรเครดติชาวนา เป็นหนึ่งในนโยบายของรฐับาลทีต่้องการใหเ้กษตรกร
เขา้ถงึแหล่งเงนิทุนไดง้่าย ไม่ต้องกูย้มืเงนินอกระบบมาลงทุน โดยรฐับาลไดม้อบหมายใหธ้นาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นผูด้ าเนินการขบัเคลื่อนโครงการดงักล่าว โดยไดม้กีารทดลองน าร่องในพืน้ที ่5 จงัหวดั 
ไดแ้ก่ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา จงัหวดัสระบุร ีจงัหวดัเชยีงใหม่ จงัหวดัอุดรธานี และจงัหวดัลพบุร ีซึง่ในช่วงแรกบตัร
สนิเชื่อเกษตรกรทดลองใช้กบัเกษตรกรลูกค้าที่ปลูกขา้ว ปรากฏว่ามีเกษตรกรลูกค้าขอออกบตัรสนิเชื่อเกษตรกร
จ านวนมาก นับเป็นกา้วแรกในการด าเนินงานบตัรสนิเชื่อเกษตรกรของธนาคาร ทัง้นี้ ธ.ก.ส. จงึไดม้เีป้าหมายในการ
ด าเนินงานใหค้รอบคลุมทุกพืน้ที ่และตอบสนองความตอ้งการของเกษตรกรไดต้รงตามความตอ้งการ 
 จากการทดลองน าร่องในพืน้ทีด่งักล่าว พบว่า จงัหวดัพระนครศรอียุธยา  มภีูมปิระเทศเป็นทีร่าบลุ่มแม่น ้า 
อยู่ในภาคกลางของประเทศไทย พื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะกบัการท านาเพาะปลูกขา้ว และเป็นแหล่งการเกษตรของ
ประเทศไทย มีครัวเรือนผู้ถือครองท าการเกษตรทัง้สิ้น 39,088 ครัวเรือน (ที่มา: ส านักงานเกษตรจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ณ วนัที่ 9 ธนัวาคม 2554 จากข้อมูลพื้นฐานของประชากร) การคมนาคมสะดวก ไม่ไกลจาก
กรุงเทพมหานคร ระยะทางประมาณ 76 กโิลเมตร ประกอบกบัในระยะแรกของโครงการบตัรสนิเชื่อเกษตรกรนัน้ ผูท้ี่
สามารถมีบัตรสินเชื่อเกษตรกรต้องเป็นเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพปลูกข้าวเท่านัน้ และเกษตรกรของจังหวัด
พระนครศรอียุธยามเีกษตรกรสมคัรท าบตัรสนิเชื่อเกษตรกรจ านวนทัง้สิน้ 32,551 คน (ทีม่า: รายงานผลการด าเนินงาน
บตัรสนิเชื่อเกษตรกร ประจ าเดอืนมถุินายน 2556 ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) เกษตรกร
สามารถมบีตัรสนิเชื่อได1้ บตัรต่อ 1 ครวัเรอืน ซึง่คดิเป็น 83.28% ของครวัเรอืนผูถ้อืครองท าการเกษตร ถอืไดว้่าเกอืบ
ทุกครวัเรอืนมบีตัรสนิเชื่อเกษตรกร จงึท าใหผู้ว้จิยัเลอืกจงัหวดัพระนครศรอียุธยา ในการท าวจิยัครัง้นี้ 
 โครงการบตัรสนิเชื่อเกษตรกรเป็นโครงการที่ด ีเป็นการจ่ายสนิเชื่อผ่านบตัรสนิเชื่อเกษตรกรช่วยอ านวย
ความสะดวก รวดเรว็ ใหก้บัเกษตรกรลกูคา้ รวมทัง้ช่วยลดขัน้ตอนในเรื่องการท าเอกสารการกูเ้งนิและการรบัเงนิกูด้า้น
วสัดุอุปกรณ์การเกษตร ซึง่ต่อไป ธ.ก.ส. ไดม้นีโยบายทีจ่ะออกบตัรใหแ้ก่เกษตรกรลูกค้า เพื่อเพิม่สภาพคล่องในการ
ลงทุนซือ้ปจัจยัการผลติผ่านบตัรสนิเชื่อเกษตรกร และยงัเป็นการสรา้งความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิจากมจิฉาชพี 
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และจะไดร้บัสทิธปิระโยชน์จากโครงการนี้ อย่างไรกต็ามบตัรสนิเชื่อเกษตรกรกเ็ช่นเดยีวกบับตัรเครดติทัว่ไปทีม่ที ัง้ขอ้ดี
และขอ้เสยี ผูใ้ชจ้ะไดป้ระโยชน์ถา้รูจ้กัใชอ้ย่างสมดุลและสมเหตุสมผล  
 จากการที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกรไดด้ าเนินการออกบตัรสนิเชื่อเกษตรกรซึง่ถือ
เป็นบรกิารรปูแบบใหม่ในการใหส้นิเชื่อแก่เกษตรกรลกูคา้เกษตรกรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ทีส่ามารถน าไปใชใ้นการซือ้ปจัจยัการผลติ ทัง้น้ีตอ้งการขยายฐานบตัรสนิเชื่อเกษตรกรใหค้รอบคลุมเกษตรกรทัว่ไปทุก
คนและกระตุ้นให้เกดิการใช้จ่ายผ่านบตัรสนิเชื่อเกษตรกรเพิม่มากขึน้ ได้กลายมาเป็นปจัจยัส าคญัของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกร ทีต่้องพฒันาและสรรหากลยุทธใ์หม่ๆ ในการทีจ่ะพฒันาบตัรสนิเชื่อเกษตรกรให้
ตอบสนองความต้องการแก่ลูกคา้ในการใชบ้ตัรสนิเชื่อเกษตรกรในดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ประกอบดว้ย 
ดา้นผลติภณัฑ)์ Product) ดา้นราคา) Price) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย) Place) ดา้นส่งเสรมิการตลาด) Promotion) 
ดา้นพนกังาน (People) ดา้นการสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ) Physical Evidence and Presentation) และ
ดา้นกระบวนการ (Process) เพื่อใชเ้ป็นแผนทีจ่ะต่อยอดบตัรสนิเชื่อเกษตรกรเป็นบตัรเครดติเพื่อใชใ้นการซือ้สนิคา้ได้
ทุกประเภท และจะพฒันาเป็นบตัรกดเงนิสดไดอ้กีต่อไปในอนาคต 
 ดังนัน้ ในการศึกษาวิจัยครัง้นี้  ผู้วิจ ัยสนใจศึกษาความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการมี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บรกิารบัตรสนิเชื่อเกษตรกรของเกษตรกร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร จงัหวดัพระนครศรอียุธยา โดยเหตุผลทีเ่ลอืกจงัหวดัพระนครศรอียุธยา มภีูมปิระเทศเป็นทีร่าบลุ่มแม่น ้าอยู่
ในภาคกลางของประเทศไทย ซึ่งเป็นแหล่งการเกษตรของประเทศไทย มคีรวัเรือนผู้ถือครองท าการเกษตรทัง้ สิ้น 
39,088 ครวัเรอืน (ทีม่า: ส านกังานเกษตรจงัหวดัพระนครศรอียุธยา ณ วนัที ่9 ธนัวาคม 2554 จากขอ้มูลพืน้ฐานของ
ประชากร) ประกอบกบัจงัหวดัพระนครศรอียุธยาเป็นหนึ่งในจงัหวดัโครงการน าร่องบตัรสนิเชื่อเกษตรกร ของธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งในระยะแรกผู้ที่สามารถใช้บตัรสนิเชื่อเกษตรกรได้นัน้ต้องเป็นเกษตรกร             
ผู้ปลูกข้าวเท่านัน้ ทัง้นี้เพื่อให้น าข้อมูลของผู้ท าวิจยัมาประกอบการวางแผน และปรบัปรุงกลยุทธ์ทางการตลาด            
ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของเกษตรกรในการใชบ้รกิารบตัรสนิเชื่อเกษตรกร 
 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 1.  เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการใชบ้รกิารบตัรสนิเชื่อเกษตรกรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
จงัหวดัพระนครศรอียุธยา โดยจ าแนกตาม ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชพี สถานภาพ การศกึษา 
ระดบัรายได ้จ านวนสมาชกิในครวัเรอืน และจ านวนพืน้ทีใ่นการผลติ 
 2.  เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร กบั พฤติกรรมการ
ตดัสนิใจใชบ้รกิารบตัรสนิเชื่อเกษตรกร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
 

 กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 1. ตวัแปรอสิระ (Independent Variables)  
  1.1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ 
    1.1.1  เพศ  
    1.1.1.1 ชาย 
    1.1.1.2 หญงิ 
    1.1.2  อายุ 
      1.1.2.1 21 – 30 ปี 
     1.1.2.2 31 – 40 ปี 
      1.1.2.3 41 – 50 ปี 
     1.1.2.4 51 – 60 ปี 
      1.1.2.5 61 ปีขึน้ไป  



 5 

     1.1.3  สถานภาพ 
      1.1.3.1 โสด 
      1.1.3.2 สมรส / อยู่ดว้ยกนั 
      1.1.3.3 หมา้ย / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่ 
    1.1.4  ระดบัการศกึษา 
     1.1.4.1 ต ่ากว่าประถมศกึษา 
      1.1.4.2 ประถมศกึษา 
      1.1.4.3 มธัยมศกึษาตอนตน้ 
      1.1.4.4 มธัยมศกึษาตอนปลาย 
      1.1.4.5 อนุปรญิญา  
     1.1.4.6 ปรญิญาตร ี
    1.1.4.7 สงูกว่าปรญิญาตร ี
     1.1.5  รายไดต่้อปี 
     1.1.5.1 ต ่ากว่าหรอืเทยีบเท่า 100,000 บาท 
     1.1.5.2 100,001 – 200,000 บาท 
     1.1.5.3 200,001 – 300,000 บาท  
     1.1.5.4 300,001 – 400,000 บาท 
     1.1.5.5 ตัง้แต่ 400,001 บาทขึน้ไป 
    1.1.6 จ านวนสมาชกิในครวัเรอืน ........... คน 
    1.1.7  จ านวนพืน้ทีก่ารผลติ 
     1.1.7.1 ไม่เกนิ 10 ไร ่
     1.1.7.2 11 – 20 ไร ่
     1.1.7.3 21 – 30 ไร ่
     1.1.7.4 31 – 40 ไร ่
     1.1.7.5 41 ไร่ขึน้ไป 
  1.2 ความพงึพอใจดา้นสว่นประสมทางการตลาด 
    1.2.1  ดา้นผลติภณัฑ ์ 
     1.2.2  ดา้นราคา  
     1.2.3  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  
     1.2.4  ดา้นสง่เสรมิการตลาด  
     1.2.5  ดา้นพนกังาน  
     1.2.6  ดา้นการสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  
     1.2.7  ดา้นกระบวนการ  
 2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable)  พฤตกิรรมการใชบ้รกิารบตัรสนิเชื่อเกษตรกร 
 

สมมติฐานการวิจยั  
 1.  ผู้ใช้บริการบตัรสนิเชื่อเกษตรกรมลีกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดบัการศกึษา ระดบัรายได ้จ านวนสมาชกิในครวัเรอืน และจ านวนพืน้ทีใ่นการผลติ ต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
บตัรสนิเชื่อเกษตรกร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัพระนครศรอียุธยา แตกต่างกนั 
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 2.  ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ด้านส่งเสรมิการตลาด ด้านพนักงาน ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ            
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารบตัรสนิเชื่อเกษตรกร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จงัหวดั
พระนครศรอียุธยา 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดด้านธุรกิจบริการ คอตเลอร ์(Kotler. 1999: 11)[1] ไดใ้ห้
ความหมายของการบรกิาร ว่าเป็นกจิกรรมหรอืประโยชน์ในลกัษณะที่จบัต้องไม่ได้ ที่ผู้หนึ่งเสนอใหก้บัอกีผู้หนึ่ง             
โดยไม่ไดม้กีารโอนกรรมสทิธิห์รอืความเป็นเจา้ของกจิกรรมหรอืประโยชน์นัน้  และชยัสมพล ชาวประเสรฐิ (2546:       
18-19)[2] ไดใ้ห้ความหมายของการบรกิาร ว่าเป็นกจิกรรมของกระบวนการส่งมอบสนิคา้ทีไ่ม่มตีวัตน (Intangible 
Good) ของธุรกจิใหก้บัผูร้บับรกิาร โดยสนิคา้ทีไ่ม่มตีวัตนนัน้จะตอ้งตอบสนองความต้องการของผูร้บับรกิารจนน าไปสู่
ความพงึพอใจได ้
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค  เสร ีวงษ์มณฑา (2542: 30)[3] กล่าวว่า พฤตกิรรม
ผูบ้รโิภค (Consumer Behavior) เป็นการศกึษาเรื่องการตอบสนองความต้องการและความจ าเป็น (Needs) ของ
ผูบ้รโิภคใหเ้กดิความพอใจ (Satisfaction) นกัการตลาดจะตอบสนองผูบ้รโิภคใหเ้กดิความพอใจไดน้ัน้ จงึจ าเป็นต้องท า
ความเข้าใจผู้บริโภค เพราะถ้าไม่เข้าใจว่าผู้บริโภคคือใคร ไม่เข้าใจว่าเขาต้องการอะไร ชอบสิง่ใด ไม่ชอบสิง่ใด              
กไ็ม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคได ้
  

วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื เกษตรกรทีเ่ป็นลกูคา้ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ทีใ่ชบ้รกิารบตัรสนิเชื่อเกษตรกร จ านวน 32,551 คน (ทีม่า: รายงาน
ผลการด าเนินงานบตัรสนิเชื่อเกษตรกร ประจ าเดอืนมิถุนายน  2556 ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร)  
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ คอื เกษตรกรที่เป็นลูกค้าธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ทีใ่ช้บรกิารบตัรสนิเชื่อเกษตรกร เนื่องจากผูว้จิยัทราบ
จ านวนประชากร จงึสามารถค านวณกลุ่มตวัอย่างไดจ้ากสตูร ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) (เพญ็แข แสงแกว้. 2540: 
59-61)[4] จากจ านวนประชากร 32,551 คน ก าหนดระดบั ความเชื่อมัน่ 95% และก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนขนาด
กลุ่มตวัอย่าง 5% ไดข้นาดตวัอย่าง จ านวน 400 ตวัอย่าง  
 วิธีการการสุ่มตวัอย่าง 
 ขัน้ท่ี 1 ใช้วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ไดแ้ก่ สาขาพระนคร ศรอียุธยา สาขาบางปะอนิ สาขาบางปะหนั สาขา
เสนา สาขาบางไทร สาขาอุทยั สาขาเรอื สาขาภาช ีสาขาลาดบวัหลวง สาขาผกัไห่ 
 ขัน้ท่ี 2 การสุ่มตวัอย่างโดยมกีารก าหนดโควตา (Quota Sampling) ของกลุ่มตวัอย่างเพื่อใหไ้ดส้ดัส่วน               
ทีเ่ท่ากนัในแต่ละสาขา ภายในจงัหวดัพระนครศรอียุธยา ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ านวน
สาขาละ 40 คน ไดแ้ก่ สาขาพระนครศรอียุธยา สาขาบางปะอนิ สาขาบางปะหนั สาขาเสนา สาขาบางไทร สาขาอุทยั 
สาขาเรอื สาขาภาช ีสาขาลาดบวัหลวง สาขาผกัไห่ 
 ขัน้ท่ี 3 การสุม่ตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) กลุ่มเกษตรกรลูกคา้ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ทีใ่ชบ้รกิารบตัรสนิเชื่อเกษตรกร 
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ผลการวิจยั  
 1.  ผูใ้ชบ้รกิารบตัรสนิเชื่อเกษตรกรลกูคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตพืน้ทีจ่งัหวดั
พระนครศรีอยุธยา ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 51-60 ปี สถานภาพ สมรส /อยู่ด้วยกนั ระดบัการศึกษา
ประถมศกึษา มรีายได ้100,001-200,000 บาท มพีืน้ทีก่ารผลติ 41 ไร่ขึน้ไป สมาชกิในครวัเรอืนประมาณ 4 คน 
 2.  ผูใ้ชบ้รกิารบตัรสนิเชื่อเกษตรกรลกูคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตพืน้ทีจ่งัหวดั
พระนครศรอียุธยามคีวามพงึพอใจดา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ดา้นสง่เสรมิการตลาด ดา้นพนกังาน ดา้นการสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ 
อยู่ในระดบัความพงึพอใจมาก  
 3.  พฤตกิรรมการใชบ้รกิารบตัรสนิเชื่อเกษตรกรลกูคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขต
พื้นที่จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ส่วนใหญ่ค่าเฉลี่ยความถี่ในการใช้บตัรสนิเชื่อเกษตรกร ประมาณ 2 ครัง้ต่อรอบ            
3 เดอืน มคี่าเฉลีย่จ านวนเงนิทีใ่ชจ้่ายผ่านบตัรสนิเชื่อเกษตรกรเท่ากบั 28,181.25 บาท โดยผูใ้ชบ้รกิารบตัรสนิเชื่อ
เกษตรกรมกีารใชบ้รกิารบตัรสนิเชื่อเกษตรกรต่อไปในระดบัใชแ้น่นอน มกีารแนะน าใหค้นรูจ้กัหรอืเพื่อนใชบ้ตัรสนิเชื่อ
เกษตรกร ในระดบัแนะน า และสิง่ทีม่อีทิธพิลต่อท่านมากทีสุ่ดในการใชบ้ตัรสินเชื่อเกษตรกรมากทีสุ่ด คอื บตัรสนิเชื่อ
เกษตรกร มคีวามปลอดภยัในการซือ้ปจัจยัการผลติเน่ืองจากไม่ตอ้งพกเงนิสด 
 4.  ผูใ้ชบ้รกิารทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตร์ดา้นอายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา รายได้ต่อปี แตกต่างกนั            
มพีฤติกรรมการใช้บรกิารบตัรสนิเชื่อเกษตรกรด้านด้านความถี่ในการใช้บตัรสนิเชื่อเกษตรกรครัง้ต่อรอบ 3 เดอืน 
แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 5.  ผูใ้ชบ้รกิารที่มลีกัษณะประชากรศาสตร์ดา้นเพศ สถานภาพ ระดบัการศกึษา รายไดต่้อปี จ านวนพืน้ที่
การผลติ แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารบตัรสนิเชื่อเกษตรกรดา้นจ านวนเงนิทีใ่ชจ้่ายผ่านบตัรสนิเชื่อเกษตรกร
เฉลีย่ แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 6.  ผูใ้ชบ้รกิารทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตรด์า้นเพศ อายุ ระดบัการศกึษา รายไดต่้อปี จ านวนพืน้ทีก่ารผลติ 
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการบตัรสินเชื่อเกษตรกรด้านการใช้บริการบัตรสินเชื่อเกษตรกรต่อไปอีก            
แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 7.  ผู้ใช้บริการที่มีลกัษณะประชากรศาสตร์ด้านอายุ ระดบัการศึกษา รายได้ต่อปี จ านวนพื้นที่การผลิต 
แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารบตัรสนิเชื่อเกษตรกรดา้นการแนะน าใหค้นรูจ้กัหรอืเพื่อนใชบ้ตัรสนิเชื่อเกษตรกร 
แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 8.  ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ด้านส่งเสรมิการตลาด ด้านพนักงาน ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ            
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารบตัรสนิเชื่อเกษตรกร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา ด้านจ านวนเงินที่ใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกร ด้านการใช้บริการบัตรสินเชื่อเกษตรกร  โดยมี
ความสมัพนัธใ์นระดบัต ่า ในทศิทางเดยีวกนัทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 และมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใช้
บรกิารบตัรสนิเชื่อเกษตรกร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ดา้นการแนะน า
ใหใ้ชบ้ตัรสนิเชื่อเกษตรกร ดา้นความถีใ่นการใชต่้อรอบ 3 เดอืน โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่ามาก ในทศิทางเดยีวกนั
ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05  
 

สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากการวิจยัในเรื่อง ความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบรกิารมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้
บรกิารบตัรสนิเชื่อเกษตรกรลกูคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัพระนครศรอียุธยา 
สามารถอภปิรายผลไดด้งันี้ 
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 1. ข้อมูลลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผู้ใช้บริการบตัรสินเช่ือเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตพืน้ท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบว่า 
  เพศ เกษตรกรลกูคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทีม่เีพศ แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมใช้
บริการบตัรสนิเชื่อเกษตรกร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตพื้นที่จงัหวดัพระนครศรอียุธยา              
ในด้านจ านวนเงินที่ใช้จ่ายผ่านบตัรสนิเชื่อเกษตรกรเฉลี่ย  (บาท) และการใช้บริการบตัรสนิเชื่อเกษตรกรต่อไป          
แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.05 โดยพบว่า เพศชาย มพีฤตกิรรมในดา้นจ านวนเงนิทีใ่ชจ้่ายผ่านบตัรสนิเชื่อ
เกษตรกรเฉลีย่ (บาท) และการใชบ้รกิารบตัรสนิเชื่อเกษตรกรต่อไปมากกว่าเพศหญงิ เนื่องจาก วถิกีารด าเนินชวีติของ
เกษตรกร เพศชาย เป็นผูน้ าครอบครวัและมหีน้าทีห่ารายไดใ้ห้แก่ครอบครวัเป็นหลกั ส่วนเพศหญงินัน้จะมหีน้าทีเ่ป็น
ผูใ้หก้ารสนบัสนุน จากการวจิยัจงึท าใหเ้พศชายมจี านวนเงนิทีใ่ชจ้่ายผ่านบตัรสนิเชื่อเกษตรกรเฉลีย่ (บาท) และการใช้
บรกิารบตัรสนิเชื่อเกษตรกรต่อไป ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัพระนครศรอียุธยา 
มากกว่าเพศหญงิ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เศกสรรค ์สอนโส (2553: 129) พบว่า เพศชายมคีวามสนใจและความ
จ าเป็นทีจ่ะน าเงนิไปใชจ้่ายในเรื่องทีแ่ตกต่างกนั จงึท าใหย้อดเงนิทีก่ดมาใชแ้ตกต่างกนั 
  อายุ เกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่มอีายุ แตกต่างกนั มพีฤติกรรม
ดา้นความถี่ในการใชบ้ตัรสนิเชื่อเกษตรกรครัง้ต่อรอบ 3 เดอืน แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั 0.05 โดยพบว่า 
เกษตรกรลกูคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทีม่อีายุ 21-30 ปี มพีฤตกิรรมดา้นความถี่ในการใชบ้ตัร
สนิเชื่อเกษตรกรครัง้ต่อรอบ 3 เดอืนมากทีสุ่ด เนื่องจากเกษตรกรทีม่อีายุน้อยจะเป็นลูกคา้ใหม่ของธนาคารเพื่อการ
เกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร เมื่อมีการขอวงเงินสินเชื่อในบัตรสินเชื่อเกษตรกรจึงได้รับอนุมัติวงเงินจาก              
ธนาคารน้อย ท าให้ไม่เพยีงพอต่อการจดัหาปจัจยัการผลติครัง้ละปรมิาณมาก จงึส่งผลให้มพีฤติกรรมใชบ้รกิารบตัร
สนิเชื่อเกษตรกรถีก่ว่าผูบ้รโิภคกลุ่มอายุมาก สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538: 298) กล่าวว่า อายุมี
ผลต่อพฤติกรรมการแสดงออกและพฤติกรรมการซื้อ อายุเป็นปจัจยัที่ท าให้คนมคีวามแตกต่างกนัในเรื่องความคิด
พฤตกิรรม อกีทัง้ยงัเป็นสิง่ทีก่ าหนดความแตกต่างในดา้นของความยากง่ายในการชกัจงูใจดว้ย 
  เกษตรกรลกูคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทีม่อีายุ แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมดา้นการ
ใชบ้รกิารบตัรสนิเชื่อเกษตรกรต่อไป แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.05 โดยพบว่า เกษตรกรลกูคา้ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่มอีายุ 61 ปีขึน้ไป มพีฤติกรรมด้านการใช้บริการบตัรสนิเชื่อเกษตรกรต่อไป 
มากกว่าทีสุ่ด เนื่องจากเกษตรกรลูกคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใชบ้รกิารบตัรสนิเชื่อเกษตรกร
แล้วรู้สกึพอใจและสทิธปิระโยชน์จากการใชบ้รกิาร ความสะดวกสบายและลดขัน้ตอนการตดิต่อธนาคารในการกูเ้งนิ 
เพื่อจดัหาปจัจยัการผลติ ประกอบกบัสภาพสงัคมในปจัจุบนัไม่ปลอดภยัในการพกพาเงนิสดเพื่อจดัหาปจัจยัการผลติ          
จงึส่งผลมพีฤติกรรมด้านการใช้บรกิารบตัรสนิเชื่อเกษตรกรต่อไป ซึ่งสอดคล้องกบั ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538: 298) 
กล่าวว่า อายุมผีลต่อพฤติกรรมการแสดงออกและพฤติกรรมการซื้อ อายุเป็นปจัจยัที่ท าใหค้นมคีวามแตกต่างกนัใน
เรื่องความคดิพฤตกิรรม อกีทัง้ยงัเป็นสิง่ทีก่ าหนดความแตกต่างในดา้นของความยากง่ายในการชกัจงูใจดว้ย 
  เกษตรกรลกูคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทีม่อีายุ แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมดา้นการ
แนะน าให้คนอื่นรู้จกับตัรสนิเชื่อเกษตรกร แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั 0.05 โดยพบว่า เกษตรกรลูกค้า
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทีม่อีายุ 61 ปีขึน้ไป มพีฤตกิรรมดา้นการแนะน าใหค้นอื่นรูจ้กับตัรสนิเชื่อ
เกษตรกร มากกว่า เกษตรกรทีม่อีายุ 31-40 ปี ทัง้นี้อาจเป็นเพราะพฤตกิรรมดา้นการแนะน าใหค้นอื่นรูจ้กับตัรสนิเชื่อ
เกษตรกรนัน้ เมื่อผู้ทีม่อีายุสูงใช้แล้วรู้สกึถงึประโยชน์ที่ไดร้บัและเป็นกลุ่มลูกคา้ที่มเีป็นจ านวนมากของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกรจะเป็นลกูคา้ทีม่คีวามจงรกัภกัด ีและช่วยแนะน าบอกต่อกบัเพื่อนบา้น หรอืผูท้ีรู่จ้กั
เพื่อใหไ้ดร้บัสทิธปิระโยชน์เหมอืนทีต่นไดร้บั ซึง่สอดคลอ้งกบักบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์และคณะ (2538: 41-42) 
โดยกล่าวว่าผลติภณัฑจ์ะสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัได ้
 



 9 

  สถานภาพ เกษตรกรลูกคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่มสีถานภาพ แตกต่างกนั         
มพีฤตกิรรมดา้นความถี่ในการใชบ้ตัรสนิเชื่อเกษตรกรครัง้ต่อรอบ 3 เดอืน แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั 0.05 
โดยพบว่าเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่มีสถานภาพครอบครวัสมรส /อยู่ด้วยกนั          
มพีฤติกรรมด้านความถี่ในการใชบ้ตัรสนิเชื่อเกษตรกรครัง้ต่อรอบ 3 เดอืนมากกว่า เกษตรกรที่มสีถานภาพหมา้ย/            
หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ เน่ืองจาก วถิกีารด าเนินชวีติของเกษตรกร เป็นลกัษณะครอบครวัใหญ่และมกีารอยู่กนิกนัอย่างถูก
จารีตประเพณี มีการประกอบอาชีพและน ามาใช้จ่ายผ่านในครอบครัว ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส /อยู่ด้วยกัน 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วสุทตัต์ รตันนาคนิทร ์(2554: 127) ไดท้ าการศกึษาวจิยัเรื่องการรบัรูต้ราสนิคา้ทีม่อีทิธพิล
ต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของลูกคา้ทีม่าใชบ้รกิารรา้นบุญถาวร ในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า ลูกคา้ทีม่สีถานภาพ
แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิาร ดา้นจ านวนครัง้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารบุคคลทีม่อีทิธพิลในการตดัสนิใจซือ้  
  เกษตรกรลูกคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทีม่สีถานภาพ แตกต่างกนั มพีฤตกิรรม
ดา้นจ านวนเงนิที่ใชจ้่ายผ่านบตัรสนิเชื่อเกษตรกร แตกต่างกนั  อย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั 0.05 โดยพบว่า เกษตรกร
ลูกคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่มสีถานภาพโสด มพีฤติกรรมด้านจ านวนเงนิที่ใชจ้่ายผ่านบตัร
สนิเชื่อเกษตรกรมากกว่า เกษตรกรที่มสีถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกนั/หม้าย/หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ เนื่องจาก การด าเนิน
ชวีติในสงัคมต่างจงัหวดัมลีกัษณะแบบครอบครวัใหญ่ ซึง่ในครอบครวัประกอบดว้ย พ่อ แม่ พีน้่อง จะมภีาระค่าใชจ้่าย
ทีส่งู และสิง่ส าคญับตัรสนิเชื่อเกษตรกรสามารถขอมบีตัรไดน้ัน้ไดเ้พยีง 1 ครวัเรอืนหรอืทะเบยีนบา้น 1 หลงั ต่อ 1 ใบ 
ดงันัน้เมื่อมกีารใชบ้ตัรสนิเชื่อเกษตรกรในการจดัหาปจัจยัการผลติ จงึต้องมกีารใชใ้นจ านวนเงนิทีส่งูเพื่อใหค้รอบคลุม
การท ากนิของครอบครวั ดงันัน้ดา้นจ านวนเงนิทีใ่ชจ้่ายผ่านบตัรสนิเชื่อเกษตรกรส่งผลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารบตัร
สนิเชื่อเกษตรกร ไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สมเกยีรติ ์สภุคัไพศาล (2553: 161) ทศันคตต่ิอคุณค่าตราสนิคา้ ทีม่ผีล
ต่อพฤติกรรมการใช้บรกิารธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ของลูกค้าในกรุงเทพมหานคร พบว่าลูกค้าที่มี
สถานภาพสมรสแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการใช้บรกิารธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกนั โดยลกูคา้ทีม่สีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
ในกรุงเทพมหานครมากทีส่ดุ จงึมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารมากกว่าลกูคา้ทีม่สีถานภาพอื่น 
  ระดบัการศึกษา เกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่มรีะดบัการศกึษา 
แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมดา้นความถีใ่นการใชบ้ตัรสนิเชื่อเกษตรกรครัง้ต่อรอบ 3 เดอืน แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัที่
ระดบั 0.05 โดยพบว่าเกษตรกรลูกคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทีม่รีะดบัการศึกษามธัยมศกึษา
ตอนต้น มพีฤติกรรมด้านความถี่ในการใช้บตัรสนิเชื่อเกษตรกรครัง้ต่อรอบ 3 เดือนมากกว่า เกษตรกรที่มีระดบั
การศกึษาต ่ากว่าประถมศกึษา ประถมศกึษา และมธัยมศกึษาตอนปลาย เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่จบการศกึษา
ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น และเป็นผู้ประกอบอาชพีเกษตรกรรมเป็นหลกั และขาดเงนิทุนหมุนเวยีนในการประกอบ
อาชพี จงึมพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรสนิเชื่อเกษตรกรถีใ่นการใชบ้ตัร สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศานต ิถาวรสวุรรณ (2546: 
93) ไดท้ าการศกึษาวจิยัเรื่องสว่นประสมทางการตลาดทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในการใชบ้ตัรเดบติ 
Easy Card ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่าง
กนัมพีฤตกิรรมในการใชบ้ตัรเดบติ Easy Card ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
  เกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกัน                  
มพีฤตกิรรมดา้นจ านวนเงนิทีใ่ชจ้่ายผ่านบตัรสนิเชื่อเกษตรกร แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั 0.05 โดยพบว่า 
เกษตรกรลูกคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมรีะดบัการศกึษามธัยมศกึษาตอนปลาย มพีฤติกรรม
ดา้นจ านวนเงนิทีใ่ชจ้่ายผ่านบตัรสนิเชื่อเกษตรกรมากกว่า เกษตรกรทีม่รีะดบัการศกึษาประถมศกึษา และอนุปรญิญา/
ปริญญาตรี เน่ืองจากเกษตรกรระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย มีการวางแผนจัดหาปจัจยัการผลิตครัง้ละ 
จ านวนมากๆ เพื่อลดต้นทุนในการขนส่งและป้องกนัสนิคา้ขาดตลาด จงึมพีฤตกิรรมการใช้บตัรสนิเชื่อเกษตรกรดา้น
จ านวนเงนิมากกว่า สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธรรมรงค ์บุญประเสรฐิ (2550) ไดศ้กึษาเรื่อง ภาพพจน์และการสื่อสาร
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ทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของลูกคา้ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) พบว่าลูกคา้ทีม่รีะดบั
การศกึษาต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั 
  เกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกัน                  
มพีฤติกรรมด้านการใช้บรกิารบตัรสนิเชื่อเกษตรกรต่อไป แตกต่างกนั  อย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั 0.05 โดยพบว่า 
เกษตรกรลูกคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมรีะดบัการศกึษามธัยมศกึษาตอนปลาย มพีฤติกรรม
ด้านจ านวนเงนิที่ใช้จ่ายผ่านบตัรสนิเชื่อเกษตรกรต่อไปมากกว่า เกษตรกรที่มีระดบัการศกึษาระดบัประถมศึกษา 
เน่ืองจากกลุ่มเกษตรกรลูกคา้ธนาคารเป็นผูท้ีร่ะดบัการศกึษามธัยมศกึษาตอนปลาย เมื่อไดร้บับรกิารรูปแบบใหม่เกดิ
ความสะดวกและคล่องตัวในการจดัหาปจัจยัการผลิต ส่งผลให้เกดิพฤติกรรมใช้บริการบตัรสนิเชื่อเกษตรกรต่อไป 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วชัร ีศรรีกัษา (2552: 124) ไดศ้กึษาเรื่องแนวโน้มพฤตกิรรมในอนาคตของลูกคา้ในการใช้
บรกิารธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ พบว่าลูกค้าที่ระดบัการศกึษาสงูสุด ทีแ่ตกต่างกนัมแีนวโน้ม
พฤตกิรรมในอนาคตในการใชบ้รกิารธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 
  เกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกัน            
มพีฤตกิรรมดา้นการแนะน าใหค้นอื่นรูจ้กับตัรสินเชื่อเกษตรกร แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั 0.05 โดยพบว่า
เกษตรกรลกูคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมรีะดบัการศกึษาต ่ากว่าประถมศกึษา มพีฤตกิรรมดา้น
การแนะน าให้คนอื่นรู้จกับตัรสนิเชื่อเกษตรกรมากกว่าเกษตรกรมรีะดบัการศกึษาประถมศกึษา เนื่องจากลูกค้ากลุ่ม
ดงักล่าวมคีวามจงรกัภกัดแีละเป็นกลุ่มส่วนใหญ่ของลูกคา้ ธ.ก.ส. ดว้ยลกัษณะพืน้ฐานการด าเนินชวีติจะเป็นลกัษณะ
อยู่ด้วยกนัแบบพึ่งพาอาศยักนั และจะสื่อสารโดยการบอกต่อกนัเพื่อใหผู้้อื่นได้มบีตัรสนิเชื่อเกษตรกร สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ คณิตศร จนัททนะเวส (2552: 161) ไดศ้กึษาเรื่อง การสื่อสารทางการตลาดทีม่แีนวโน้มพฤตกิรรมการใช้
บรกิารของธนาคารออมสนิ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มลูกคา้ของธนาคารส่วนใหญ่มอีาชพีรบัจา้ง ค้าขาย  
เป็นสว่นใหญ่ซึง่อาจมรีะดบัการศกึษาอยู่ในเกณฑต์ ่ากว่าปรญิญาตร ี
  รายได้ต่อปี เกษตรกรลกูคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทีม่รีายไดต่้อปี แตกต่างกนั 
มพีฤตกิรรมดา้นความถี่ในการใชบ้ตัรสนิเชื่อเกษตรกรครัง้ต่อรอบ 3 เดอืน แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั 0.05 
โดยพบว่าเกษตรกรลกูคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทีม่รีายไดต่้อปีต ่ากว่าหรอืเทยีบเท่า 100,000 
บาท มพีฤติกรรมดา้นความถี่ในการใช้บตัรสนิเชื่อเกษตรกรครัง้ต่อรอบ 3 เดอืนมากกว่า เกษตรกรทีม่รีายได้ต่อปี 
300,001-400,000 บาท เนื่องจากผู้มรีายได้น้อยมภีาระค่าใช้จ่ายต่อครอบครวัสูงเมื่อเทยีบกบัรายได้ และอาจขาด
เงนิทุนหมุนเวยีนในการประกอบอาชพีหรอืด าเนินชวีติ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วสุทตัต์ รตันนาคนิทร ์(2554: ได้
ศกึษาเรื่อง การรบัรู้ตราสนิค้าที่มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการใช้บรกิาร ของลูกค้าที่มาใช้บริการร้านบุญถาวร ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ลกูคา้ทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิาร ดา้นจ านวนครัง้ทีเ่ขา้มา
ใช้บรกิารสาเหตุที่มาใช้บรกิาร แตกต่างกนั จะเหน็ได้ว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนของลูกค้า เป็นสิง่ที่มอีทิธพิลต่อความ
ตอ้งการของบุคคล 
  เกษตรกรลกูคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทีม่รีายไดต่้อปี แตกต่างกนั มพีฤตกิรรม
ดา้นจ านวนเงนิทีใ่ชจ้่ายผ่านบตัรสนิเชื่อเกษตรกร แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.05 โดยพบว่าเกษตรกรลูกคา้
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทีม่รีายไดต้ัง้แต่ 400,001 บาทขึน้ไป มพีฤตกิรรมดา้นจ านวนเงนิทีใ่ช้
จ่ายผ่านบตัรสนิเชื่อเกษตรกรมากทีส่ดุ เนื่องจากมรีายไดจ้ านวนมากท าใหม้ศีกัยภาพพอในการใชจ้่ายผ่านบตัรสนิเชื่อ
เกษตรกร โดยมติ้องกงัวลจากรายไดท้ีไ่ดร้บั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วสุทตัต์ รตันนาคนิทร ์(2554) ไดศ้กึษาเรื่อง 
การรบัรูต้ราสนิคา้ทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร ของลกูคา้ทีม่าใชบ้รกิารรา้นบุญถาวร ในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ลูกค้าที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้บริการ ด้านค่าใช้จ่ายการซื้อสนิคา้แตกต่างกนั            
จะเหน็ไดว้่ารายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนของลกูคา้ เป็นสิง่ทีม่อีทิธพิลต่อความตอ้งการของบุคคล 
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  เกษตรกรลกูคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทีม่รีายไดต่้อปี แตกต่างกนั มพีฤตกิรรม
ดา้นการใช้บรกิารบตัรสนิเชื่อเกษตรกรต่อไปแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั 0.05 โดยพบว่าเกษตรกรลูกค้า
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทีม่รีายไดม้ากกว่า 400,001 บาทขึน้ไป มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารบตัร
สนิเชื่อเกษตรกรต่อไปมากที่สุด เน่ืองจากไม่ต้องน าเงนิสดมาเพื่อใชจ้่ายในการจดัหาปจัจยัการผลติในรอบการผลติ
ถดัไป และส่งผลใหม้พีฤตกิรรมใชบ้รกิารบตัรสนิเชื่อเกษตรกรต่อไป สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  วชัร ีศรรีกัษา (2552: 
124) แนวโน้มพฤตกิรรมในอนาคตของลูกคา้ในการใชบ้รกิาร ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ พบว่า 
รายไดข้องลกูคา้มอีทิธพิลต่อแนวโน้มในการใชบ้รกิารธนาคารในอนาคต 
  เกษตรกรลกูคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทีม่รีายไดต่้อปี แตกต่างกนั มพีฤตกิรรม
ดา้นการแนะน าใหค้นรูจ้กัหรอืเพื่อนใชบ้ตัรสนิเชื่อเกษตรกร  แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั 0.05 โดยพบว่า
เกษตรกรลกูคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทีม่รีายไดม้ากกว่า 400,001 บาทขึน้ไป มพีฤตกิรรมการ
แนะน าใหค้นรูจ้กัหรอืเพื่อนใชบ้ตัรสนิเชื่อเกษตรกรมากทีสุ่ด เนื่องจากผูบ้รโิภคมกีารใชจ้่ายผ่านบตัรและมองเหน็สทิธิ
ประโยชน์ทีไ่ดร้บั ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2538: 41-42) โดยกล่าวว่ารายไดจ้ะเป็น 
ตวับ่งชีก้ารมหีรอืไม่มคีวามสามารถในการจ่ายสนิคา้ 
  
 2.  ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จดัจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ด้าน
กระบวนการ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการบตัรสินเช่ือเกษตรกร ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
  จากผลการวจิยัสามารถสรุปไดด้งันี้ 
  ด้านผลิตภณัฑ์  ผูใ้ช้บรกิารบตัรสนิเชื่อเกษตรกร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
จงัหวดัพระนครศรอียุธยา มคีวามพงึพอใจต่อสว่นประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ
ใช้จ านวนเงนิที่ใช้จ่ายผ่านบตัรสนิเชื่อเกษตรกรเฉลี่ย ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า อย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั 0.05 
เน่ืองจากผลิตภัณฑ์ที่เกษตรกรเลือกใช้ เป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นในการประกอบอาชีพและมีความเฉพาะ เช่น ปุ๋ย             
ยา สารเคม ีและขึน้อยู่กบัวงเงนิทีไ่ดร้บัการอนุมตัวิงเงนิในบตัรสนิเชื่อเกษตรกร 
  พฤตกิรรมการใชบ้รกิารบตัรสนิเชื่อเกษตรกรต่อไป โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า และมคีวามสมัพนัธ์
ไปในทิศทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั 0.05 เนื่องจากซึ่งบตัรสนิเชื่อเกษตรกรสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการต่างๆ เหล่าน้ีได้ ท าใหเ้กษตรกรส่วนใหญ่หนัมาใช้บรกิารบตัรสนิเชื่อเกษตรกรเพื่อจดัหาปจัจยัการผลติเป็น
ล าดบัแรก 
  พฤตกิรรมการแนะน าใหค้นรูจ้กัหรอืเพื่อนใชบ้ตัรสนิเชื่อเกษตรกร โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่ามาก 
และมคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทางเดยีวกนั อย่างมีนัยส าคญัที่ระดบั 0.05 เนื่องจากซึ่งบตัรสนิเชื่อเกษตรกรสามารถ
ตอบสนองต่อความตอ้งการต่างๆ ได ้ท าใหเ้กษตรกรสว่นใหญ่หนัมาใชบ้รกิารบตัรสนิเชื่อเกษตรกรเพื่อจดัหาปจัจยัการ
ผลติเป็นล าดบัแรก  
  ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ (พชิญาภคั บุญจนัทร์.  2554: 149) พบว่าเมื่อเกษตรกรมรีะดบัความ           
พงึพอใจทีด่ขี ึน้ จะมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑไ์คโตซานในดา้นมลูค่าในการซือ้ผลติภณัฑไ์คตุซานในภาคการเกษตร
เพิม่ขึน้ โดยความพงึพอใจโดยรวมจะส่งผลใหเ้กษตรกรเหน็ถงึความคุม้ค่าในการจ่ายเงนิ และการรบัรูผ้ลติภณัฑแ์ละ
กบัความคาดหวงัของผลิตภัณฑ์ไคโตซาน ส่งผลให้มีการตัดสินใจซื้อได้ง่าย ซื้อซ ้า และมีการบอกต่อ เนื่องจาก
เกษตรกรจะมคีวามเชื่อจากการบอกเล่าของเพื่อนบา้น ถ้าเกษตรกรใชผ้ลติภณัฑไ์หนแลว้ไดผ้ลดจีะมกีารแนะน า หรอื
บอกต่อกบัเพื่อนบา้นดว้ยกนั โดยยดึตดิกบัผลติภณัฑท์ีต่นเชื่อถอื และพงึพอใจในระยะยาว ท าใหเ้กดิการซือ้ซ ้าอย่าง
ต่อเนื่อง 
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  ด้านราคา ผู้ใช้บรกิารบตัรสนิเชื่อเกษตรกร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จงัหวดั
พระนครศรอียุธยา มคีวามพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคามคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชจ้ านวน
เงนิทีใ่ชจ้่ายผ่านบตัรสนิเชื่อเกษตรกรเฉลีย่ ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า อย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั 0.05 เนื่องจากใน
การจดัหาปจัจยัการผลติทางการเกษตรกร ผ่านบตัรสนิเชื่อเกษตรกรจะค านึงราคาของปจัจยัการผลติทีเ่ขา้ร่วมโครงการ 
และระยะเวลาทีธ่นาคารปลอดดอกเบีย้ พรอ้มทัง้อตัราดอกเบีย้ทีจ่ะตอ้งจ่ายช าระ 
  ซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า (ศิรวิรรณ เสรรีตัน์; และคณะ.  
2541: 81) คุณค่าทีลู่กคา้จะไดร้บั (Customer Value) ลูกคา้จะเลอืกใชบ้รกิารอะไรหรอืกบัใคร สิง่ทีลู่กคา้ใชพ้จิารณา
เป็นหลักคือ คุณค่าหรือคุณประโยชน์ต่างๆที่จะได้รับเมื่อเทียบกบัเงินที่จ่าย ดงันัน้ธุรกิจต้องเสนอเฉพาะบริการ             
ทีต่อบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างแทจ้รงิ 
  ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูใ้ช้บรกิารบตัรสนิเชื่อเกษตรกร ธนาคารเพื่อการ เกษตรและสหกรณ์
การเกษตร จงัหวดัพระนครศรอียุธยา มคีวามพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายมี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้ด้านความถี่ในการใช้ต่อรอบ 3 เดอืน ในทศิทางเดียวกนัในระดบัต ่ามาก อย่างมี
นยัส าคญัทีร่ะดบั 0.05เน่ืองจากช่องทางการบรกิารมจี านวนทีเ่พยีงพอต่อความต้องการ และการเดนิทางทีส่ะดวกใกล้
กบัแหล่งชุมชนหรอืพื้นทีท่ ากนิ ท าให้เกษตรกรสามารถจดัหาปจัจยัการผลติไดต้ามเวลาทีต่้องการ และไม่ต้องซือ้มา
เกบ็ตุนไว ้
  พฤติกรรมการใช้จ านวนเงนิที่ใช้จ่ายผ่านบตัรสนิเชื่ อเกษตรกรเฉลี่ย (บาท) โดยมคีวามสมัพนัธ์ใน          
ระดบัต ่า และมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.05 เน่ืองจากช่องทางการบรกิารมจี านวน           
ทีเ่พยีงพอต่อความตอ้งการ ท าใหผู้บ้รโิภคสามารถใชบ้ตัรไดบ้่อยสง่ผลต่อจ านวนเงนิทีใ่ชจ้่ายผ่านบตัรสนิเชื่อเกษตรกร 
  พฤตกิรรมการใชบ้รกิารบตัรสนิเชื่อเกษตรกรต่อไป โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า และมคีวามสมัพนัธ์
ไปในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.05 เนื่องจากช่องทางการบรกิารมจี านวนทีเ่พยีงพอต่อความต้องการ 
และการเดนิทางที่สะดวกใกล้กบัแหล่งชุมชนหรอืพื้นทีท่ ากนิ เพราะการจดัหาปจัจยัการผลติของเกษตรกรส่วนใหญ่ 
รา้นคา้สามารถเดนิทางไปและกลบัสะดวก ไม่เพิม่ภาระในการขนสง่สนิคา้ จะสง่ผลใหเ้กษตรกรมพีฤตกิรรมการใชบ้ตัร
ต่อไปอกีในอนาคต 
  พฤตกิรรมการแนะน าใหค้นรูจ้กัหรอืเพื่อนใชบ้ตัรสนิเชื่อเกษตรกร โดยมคีวามสมัพันธใ์นระดบัต ่า และมี
ความสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั 0.05 เนื่องจากช่องทางการบรกิารมจี านวนทีเ่พยีงพอต่อ
ความตอ้งการ และการเดนิทางทีส่ะดวกใกลก้บัแหล่งชุมชนหรอืพืน้ทีท่ ากนิ ส่งผลใหเ้กษตรกรมพีฤตกิรรมการแนะน า
ใหค้นอื่นรูจ้กั 
  สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ (เมธ ีโสภณโพธวิฒัน์ 2548: 72) พบว่า ผูบ้รโิภคต้องการความคล่องตวั และ
ความสะดวกรวดเรว็ในการใชบ้ตัร ตดิต่อขอท าบตัร และสามารถช าระเงนิไดห้ลายแห่ง  
  ด้านส่งเสริมการตลาด ผู้ใช้บริการบัตรสนิเชื่อเกษตรกร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร จงัหวดัพระนครศรอียุธยา มคีวามพงึพอใจต่อสว่นประสมทางการตลาดดา้นสง่เรมิการตลาดมคีวามสมัพนัธ์
กบัพฤติกรรมการใช้ด้านจ านวนเงินที่ใช้จ่ายผ่านบตัรสนิเชื่อเกษตรกรเฉลี่ยในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า อย่างมี
นยัส าคญัทีร่ะดบั 0.05 เนื่องจากเกษตรกรผูใ้ชบ้ตัรสนิเชื่อเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นผู้สงูอายุ จงึไม่เหน็ถงึสทิธปิระโยชน์         
ทีต่นไดร้บัทีเ่กดิประโยชน์กบัตนอย่างแทจ้รงิ เช่น ประกนัอุบตัเิหตุ การสะสมคะแนน และเป็นสิง่ทีต่นไดร้บัอยู่แลว้ 
  พฤติกรรมการใช้บริการบัตรสินเชื่อเกษตรกรต่อไป โดยมีความสัมพันธ์ในระดับต ่ ามาก และมี
ความสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั 0.05 เนื่องจากผู้บรโิภคยงัไม่เหน็ถึงสทิธปิระโยชน์การ
สง่เสรมิการตลาด ควรมกีารสง่เสรมิการตลาดใหผู้บ้รโิภคพงึพอใจมากขึน้ เพื่อจะสง่ผลใหผู้บ้รโิภคใชบ้รกิารบตัรสนิเชื่อ
เกษตรกรต่อไป 
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  พฤตกิรรมการแนะน าใหค้นรูจ้กัหรอืเพื่อนใชบ้ัตรสนิเชื่อเกษตรกร โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่ามาก 
และมคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั 0.05 เนื่องจากอตัราดอกเบี้ยที่ไดร้บัจากธนาคาร
ก าหนด เป็นอตัราทีไ่ดร้บัเป็นปกต ิและกจิกรรมสง่เสรมิการตลาดต่างๆ อาจไม่ใช่สิง่ทีผู่ใ้ชบ้ตัรสนิเชื่อเกษตรกรตอ้งการ 
เพราะเกษตรกรผูใ้ชบ้ตัรสนิเชื่อเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นผูส้งูอายุ จงึไม่เหน็ถงึสทิธปิระโยชน์ทีต่นไดร้บัทีเ่กดิประโยชน์
กบัตนอย่างแทจ้รงิ ควรพฒันาการสง่เสรมิการตลาดเพื่อใหผู้บ้รโิภคพงึพอใจเพิม่มากขึน้ สง่ผลใหแ้นะน าใหค้นรูจ้กัหรอื
เพื่อนใชบ้ตัรสนิเชื่อเกษตรกร 
  สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ (เมธ ีโสภณโพธวิฒัน์. 2548: 72) พบว่า ปจัจุบนัมผีูอ้อกบตัรเครดติหลาย
ยีห่อ้ สภาพตลาดมกีารแขง่ขนักนัอย่างรุนแรง ท าใหผู้อ้อกบตัรพยายามแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดใหไ้ดม้ากทีสุ่ด โดย
การใหส้ทิธิพ์เิศษต่างๆในการซือ้สนิคา้หรอืบรกิาร 
  ด้านพนักงาน ผูใ้ชบ้รกิารบตัรสนิเชื่อเกษตรกร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จงัหวดั
พระนครศรอียุธยา มคีวามพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านพนักงานมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้
บรกิารบตัรสนิเชื่อเกษตรกรต่อไป ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่ามาก อย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั 0.05 เนื่องจากพนักงาน
เป็นเพยีงผูใ้หค้วามรูค้วามเขา้ใจในการใชบ้รกิารบตัรสนิเชื่อเกษตรกรถ้าส่งเสรมิใหพ้นักงานมคีวามรูม้ากขึน้สามารถ
ตอบปญัหา ข้อสงสยัได้อย่างครอบคลุมทุกปญัหา ท าให้ผู้บริโภคเข้าใจยิ่งขึ้นไปกว่าเดิม จะส่งผลให้เกษตรกรมี
พฤตกิรรมใชบ้ตัรสนิเชื่อเกษตรกรดา้นความถีใ่นการใชต่้อรอบ 3 เดอืน เพิม่มากขึน้ 
  พฤตกิรรมการแนะน าใหค้นรูจ้กัหรอืเพื่อนใชบ้ตัรสนิเชื่อเกษตรกร โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่ามาก 
และมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.05 เน่ืองจากพนกังานมสี่วนในการใหค้วามรูค้วาม
เขา้ใจในการใชบ้รกิารบตัรสนิเชื่อเกษตรกร จงึสง่ผลใหพ้ฤตกิรรมการใชบ้รกิารต่อไป 
  สอดคลอ้งกบัแนวคดิคอตเลอร ์(Philip Kotler. 1997) กล่าวว่าปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น
พนกังานเป็นตวัแปรทางการตลาดทีค่วบคุมได ้ซึง่บรษิทัใชร่้วมกนัเพื่อสนองความพงึพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย 
  ด้านกายภาพ ผูใ้ชบ้รกิารบตัรสนิเชื่อเกษตรกร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จงัหวดั
พระนครศรอียุธยา มคีวามพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านกายภาพมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้
บรกิารบตัรสนิเชื่อเกษตรกรต่อไป ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่ามาก อย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั 0.05 เนื่องจากด้าน
กายภาพเป็นสว่นทีร่า้นคา้ทัว่ไปพงึม ีเช่น การจดัวางสิง่ของใหเ้ป็นระเบยีบ มกีารตดิป้ายอธบิายขัน้ตอนการใชบ้รกิาร 
สิง่ต่างๆ เหล่าน้ีสง่ผลใหผู้บ้รโิภคมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารบตัรสนิเชื่อเกษตรกรต่อไป 
  สอดคลอ้งกบัแนวคดิคอตเลอร ์(Philip Kotler. 1997) กล่าวว่าปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น
กายภาพ เป็นตวัแปรทางการตลาดทีค่วบคุมได ้ซึง่บรษิทัใชร่้วมกนัเพื่อสนองความพงึพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย 
  ด้านกระบวนการ ผู้ใช้บริการบตัรสนิเชื่อเกษตรกร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
จงัหวดัพระนครศรอียุธยา มคีวามพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
ด้านการใช้บริการบัตรสนิเชื่อเกษตรกรต่อไป ในทิศทางเดียวกันในระดบัต ่ามาก อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
เน่ืองจากผูท้ีส่ามารถขอมบีตัรได ้ตอ้งเป็นลกูคา้ธนาคารและเป็นเกษตรกรเท่านัน้ ขัน้ตอนการใชไ้ม่ซบัซอ้นท า สง่ผลให้
พฤตกิรรมใชบ้ตัรสนิเชื่อเกษตรกรต่อไปมากขึน้ 
  สอดคลอ้งกบัแนวคดิคอตเลอร ์(Philip Kotler. 1997) กล่าวว่าปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น
กระบวนการ เป็นตวัแปรทางการตลาดทีค่วบคุมได ้ซึง่บรษิทัใชร้่วมกนัเพื่อสนองความพงึพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1.  ในการวจิยัครัง้ต่อไป ควรมกีารศกึษาความต้องการของผูบ้รโิภคในการใช้บรกิารบตัรสนิเชื่อเกษตรกร
ลกูคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัพระนครศรอียุธยา เช่น ในดา้นการใหค้วามรูใ้น
ขัน้ตอนการใช ้สทิธปิระโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการใชบ้รกิาร อตัราดอกเบีย้ เป็นตน้ 
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 2.  ในการวิจัยครัง้ต่อไป ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกบัเหตุจูงใจของลูกค้าในการเลือกใช้บริการบัตรสินเชื่อ
เกษตรกรลูกคา้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัพระนครศรอียุธยา และกลุ่มลูกค้า
รายภาคเพื่อมาใชป้ระโยชน์เชงิเปรยีบเทยีบกบัผลการศกึษาในครัง้นี้ เพื่อวางแผนการพฒันาใหป้ระสบผลส าเรจ็ในดา้น
บตัรสนิเชื่อเกษตรกรลกูคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
 3.  ในการวจิยัครัง้ต่อไป ควรมกีารศกึษาความคดิเหน็ของผู้ใช้บรกิารบตัรสนิเชื่อเกษตรกรลูกคา้ ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดต่างๆทัว่ประเทศ โดยวิจัยเป็นรายภาค เพื่อจะท าให้ทราบถึง
พฤตกิรรมของผูใ้ชบ้รกิาร เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการบรหิารจดัการบตัรสนิเชื่อเกษตรกรลูกคา้ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลกูคา้ในแต่ละภาคต่อไป 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลุล่วงไดด้ ีเนื่องจากความกรุณาและความช่วยเหลอืเป็นอย่างยิง่ ใหค้ าปรกึษา และ
เปิดโอกาสให้ไดท้ าหวัขอ้วจิยัที่มปีระโยชน์ต่อองค์กร จาก รองศาสตราจารย์ สุพาดา สริกิุตตา อาจารยท์ี่ปรกึษา            
สารนิพนธ์ ซึ่งได้สละเวลาอนัมีค่าในการให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษา ตัง้แต่เริ่มต้นด าเนินการจนเสร็จเรียบร้อย
สมบูรณ์ ผู้วิจ ัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณา ความเอาใจใส่รวมถึงก าลังใจที่อาจารย์ได้มอบให้เสมอมาจึงขอกราบ
ขอบพระคุณอาจารยเ์ป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.ณักษ์ กุลสิร ์และอาจารย ์ดร.วรนิทรา  ศริสิุทธกิุล ทีก่รุณาเป็น
คณะกรรมการพจิารณาเคา้โครงสารนิพนธ ์พรอ้มทัง้ใหค้ าปรกึษาและขอ้เสนอแนะต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการท าวจิยั 
รวมถงึการเป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบถามงานวจิยั เพื่อใหง้านวจิยันี้มคีุณภาพและออกมาสมบรูณ์ 
 นอกจากนี้ผูว้จิยัขอขอบพระคุณคณาจารยท์ุกท่านในภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร์ ในโครงการ
บรหิารธุรกจิมหาบณัฑิตทุกท่านที่อบรมสัง่สอนประสทิธิป์ระสาทวชิาความรู้ที่เป็นประโยชน์ และให้ความให้ความ
ช่วยเหลอืแก่ผู้วจิยั รวมถึงเจ้าหน้าที่ในโครงการทุกท่านที่ใหค้วามช่วยเหลอืและประสานงานต่างๆ ที่ท าให้งานวจิยั
ออกมาเสรจ็สมบรูณ์ 
 ขอขอบพระคุณ คุณพรพรรณ รื่นยาน และพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขต
พื้นที่จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาบรรพตทุกท่าน ที่กรุณาเอื้อเฟ้ือสถานที่ในการเก็บข้อมูลท าการวิจยั ตลอดจนผู้ตอบ
แบบสอบถามและผูส้มัภาษณ์ทุกท่านทีไ่ดเ้สยีสละเวลาและช่วยท าใหส้ารนิพนธฉ์บบันี้เสรจ็สมบรูณ์ 
 ทา้ยสุดน้ีผู้วจิยัขอกราบขอบคุณพระคุณ บดิา มารดา และพี่ๆน้องๆ ทุกคนที่เป็นก าลงัใจและคอยช่วยเหลอื 
รวมถึงการสนับสนุนให้ได้รบัการศึกษาเป็นอย่างดีตลอดมา ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดาที่คอยเป็นก าลงัใจและ      
คอยสัง่สอนในเรื่องการด าเนินชวีติ ขอขอบพระคุณครู อาจารยท์ุกท่านในอดตีทีอ่บรมสัง่สอนประสทิธิป์ระสาทวชิาความรู้
อนัเป็นพืน้ฐาน และขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคน รวมถงึพี่ๆ  น้องๆ ทีท่ างานและผู้ปรารถนาด ีที่คอยใหก้ าลงัใจและช่วยเหลอื 
ก่อใหเ้กดิผลส าเรจ็ในการท าสารนิพนธฉ์บบันี้ 
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