








กติติกรรมประกาศ 
 

การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาอย่างสูงยิ่งของ  รองศาสตราจารย์ 
ดร.ชลลดา  หลวงพิทักษ์  ประธานกรรมการที่ปรึกษา ที่กรุณาให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา ตลอดจน
ให้ความช่วยเหลือแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ  เพื่อให้การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้มีความสมบูรณ์     
ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
 
 ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ที่ให้การดูแลและเป็นก าลังใจ คณาจารย์ทุกท่านที่ได้
ประสิทธิ์ประสาทวิชา ขอขอบคุณธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่ได้ให้ทุนการ
ศึกษและโอกาสในการพัฒนาความรู้ ขอขอบคุณผู้เขียนต ารา เอกสารบทความต่างๆ ที่ผู้ศึกษาได้
ค้นคว้าและน ามาอ้างอิงในงานศึกษาคร้ังนี้ รวมถึงขอขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่ประจ าโครงการทุกท่านที่
คอยให้ค าแนะน าแนวทางการเรียน และขอขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ ทุกท่านที่เป็นก าลังใจและให้ความ
ช่วยเหลือผู้ศึกษาเป็นอย่างดี จนท าให้การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 
 อนึ่งคุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากงานศึกษาฉบับนี้ ขอมอบแด่พระคุณบิดา มารดา ครู 
อาจารย์ สถาบันที่ให้การศึกษา และผู้มีพระคุณทุกท่าน 

 
 
รพีรัตน์  ราชเพ็ชร 
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 1 

สารบัญ 
 

  หน้า 
  
สารบัญตาราง (3) 
  
สารบัญภาพ  ( 11) 
  
บทที่ 1  บทน า 1 
 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 1 
 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 4 
 ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา 4 
 ขอบเขตของการศึกษา 4 
 นิยามศัพท์ 5 
บทที่ 2  การตรวจเอกสาร 7 
 แนวคิดกระบวนการตัดสินใจซื้อ 8 
 ทฤษฎีส่วนประสมการตลาดบริการ 9 
 แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 11 
 ทฤษฎีการให้กู้เพื่อการพาณิชย์ 16 
 ทฤษฎีแห่งการคาดคะเนในรายได้ล่วงหน้า 17 
 หลักการวิเคราะห์สินเชื่อ 17 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 20 
 กรอบแนวคิดในการศึกษา 23 
 สมมติฐานในการศึกษา 25 
 วิธีการศึกษา 25 
 การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 26 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 29 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 31 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 31 



(2) 
 

สารบัญ (ต่อ) 
 

  หน้า 
   
 ความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม 32 

บทที่ 3  ข้อมูลบัตรสินเชื่อเกษตรกร 34 
 ข้อมูลบัตรสินเชื่อเกษตรกร 34 
บทที่ 4  ผลการศึกษา 43 

 ผลการศึกษา 43 
บทที่ 5  สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 97 
 สรุปผลการศึกษา 97 
 ข้อเสนอแนะ 101 
  
เอกสารและสิ่งอ้างอิง 103 
   
ภาคผนวก  105 
 ภาคผนวก ก  แบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษา 106 
 ภาคผนวก ข  การทดสอบความเชื่อถือได้ของเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 118 
  
ประวัติการศึกษาและการท างาน 127 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



(3) 
 

สารบัญตาราง 
 

ตารางที่  หน้า 
   

1.1 จ านวนลูกค้าใช้จ่ายผ่านบัตรคงเหลือ จ าแนกตามภูมิภาค ณ 28 
มีนาคม 2557 

 
3 

   
2.1 จ านวนและร้อยละของลูกค้าใช้จ่ายผ่านบัตรคงเหลือในเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จ าแนกตามจังหวัด ณ 28 มีนาคม 2557 
 

26 
   

2.2 จังหวัดที่จะใช้เป็นตัวแทนกลุ่มตัวอย่าง และขนาดตัวอย่างที่ศึกษา 28 
   

2.3 ระดับความพึงพอใจโดยใช้สเกลวัดแบบไลเคิร์ทสเกล (Likert Scales) 30 
   

2.4 การแปลความหมายระดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการ
บัตรสินเชื่อเกษตรกร 

 
30 

   
2.5 การวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อ

การใช้บริการบัตรสินเชื่อเกษตรกร 
 

33 
   

4.1 จ านวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 44 
   

4.2 จ านวนและร้อยละของพฤติกรรมการใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกรของ
กลุ่มตัวอย่าง 

 
48 

   
4.3  ความพึงพอใจในการใช้บริการบัตรสินเชื่อเกษตรกร ด้านสินค้า

ประเภทปุ๋ย 
 

53 
   

4.4  ความพึงพอใจในการใช้บริการบัตรสินเชื่อเกษตรกร ด้านสินค้า
ประเภทยาปราบศัตรูพืช 

 
54 



(4) 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที่  หน้า 
   

4.5 ความพึงพอใจในการใช้บริการบัตรสินเชื่อเกษตรกร ด้านสินค้า
ประเภทเมล็ดพันธุ์ 

 
54 

   
4.6 ความพึงพอใจในการใช้บริการบัตรสินเชื่อเกษตรกร ด้านสินค้า

ประเภทเคร่ืองมือและเคร่ืองจักรกลทางการเกษตร 
 

55 
   

4.7 ค่าของความพึงพอใจในการใช้บริการบัตรสินเชื่อเกษตรกร ด้าน
สินค้าประเภทน้ ามันเชื้อเพลิง 

 
56 

   
4.8 ความพึงพอใจในการใช้บริการบัตรสินเชื่อเกษตรกร ด้านสินค้า

ประเภทข้าวสาร 
 

56 
   

4.9 ความพึงพอใจในการใช้บริการบัตรสินเชื่อเกษตรกร ด้านร้านค้า/
สถานที่     

 
57 

   
4.10 ความพึงพอใจในการใช้บริการบัตรสินเชื่อเกษตรกร ด้านการ

ให้บริการของร้านค้า 
 

57 
   

4.11 ความพึงพอใจในการใช้บริการบัตรสินเชื่อเกษตรกร ด้านการ
ให้บริการของธนาคาร   

 
58 

   
4.12 ความพึงพอใจในการใช้บริการบัตรสินเชื่อเกษตรกร ด้านการส่งเสริม

การตลาด  
 

59 
   

 
 



(5) 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที่  หน้า 
   

4.13 ความพึงพอใจในการใช้บริการบัตรสินเชื่อเกษตรกร ด้านการ
สื่อสารข้อมูล  

 
59 

   
4.14 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับค่าใช้จ่ายผ่านบัตรในรอบปีที่ผ่านมา 61 

   
4.15 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการเป็นสมาชิกกับค่าใช้จ่ายผ่าน

บัตรในรอบปีที่ผ่านมา 
 

62 
   

4.16 ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่การผลิตกับค่าใช้จ่ายผ่านบัตรในรอบปี
ที่ผ่านมา 

 
63 

   
4.17 ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อปีกับค่าใช้จ่ายผ่านบัตรในรอบปี

ที่ผ่านมา 
 

64 
   

4.18 ความสัมพันธ์ระหว่างวงเงินสินเชื่อกับค่าใช้จ่ายผ่านบัตรในรอบปีที่
ผ่านมา 

 
65 

   
4.19 ความสัมพันธ์ระหว่างวงเงินจ านองกับค่าใช้จ่ายผ่านบัตรในรอบปีที่

ผ่านมา 
 

66 
   

4.20 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับความเพียงพอของวงเงินบัตรสินเชื่อ
เกษตรกร 

 
67 

 
 
 



(6) 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที่  หน้า 
   

4.21 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการเป็นสมาชิกกับความเพียงพอ
ของวงเงินบัตรสินเชื่อเกษตรกรในรอบปีที่ผ่านมา 

 
68 

   
4.22 ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่การผลิตกับความเพียงพอของวงเงินบัตร

สินเชื่อเกษตรกร 
 

69 
   

4.23 ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อปีกับความเพียงพอของวงเงิน
บัตรสินเชื่อเกษตรกร 

 
70 

   
4.24 ความสัมพันธ์ระหว่างวงเงินสินเชื่อกับความเพียงพอของวงเงินบัตร

สินเชื่อเกษตรกร 
 

71 
   

4.25 ความสัมพันธ์ระหว่างวงเงินจ านองกับความเพียงพอของวงเงินบัตร
สินเชื่อเกษตรกร 

 
72 

   
4.26 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับเหตุผล เพราะความสะดวก 73 

   
4.27 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุการเป็นสมาชิกกับเหตุผลเพราะความ

สะดวก   
 

74 
   

4.28 ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่การผลิตกับเหตุผลเพราะความสะดวก 75 
   

4.29 ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อปีกับเหตุผลเพราะความ
สะดวก 

 
76 

 
 



(7) 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที่  หน้า 
   

4.30 ความสัมพันธ์ระหว่างวงเงินสินเชื่อกับเหตุผลเพราะความสะดวก 77 
   

4.31 ความสัมพันธ์ระหว่างวงเงินจ านองกับเหตุผลเพราะความสะดวก 78 
   

4.32 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับเหตุผลเพราะปลอดภัย 79 
   

4.33 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการเป็นสมาชิกกับเหตุผลเพราะ
ปลอดภัย 

 
80 

   
4.34 ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่การผลิตกับเหตุผลเพราะปลอดภัย 81 

   
4.35 ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อปีกับเหตุผลเพราะปลอดภัย 82 

   
4.36 ความสัมพันธ์ระหว่างวงเงินสินเชื่อกับเหตุผลเพราะปลอดภัย 83 

   
4.37 ความสัมพันธ์ระหว่างวงเงินจ านองกับเหตุผลเพราะปลอดภัย 84 

   
4.38 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับเหตุผล เพราะปลอดดอกเบี้ย 30 วัน 85 

   
4.39 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุการเป็นสมาชิกกับเหตุผลเพราะปลอด

ดอกเบี้ย 30 วัน 
 

86 
   

4.40 ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่การผลิตกับเหตุผลเพราะปลอดดอกเบี้ย 
30 วัน 

 
87 

   

 



(8) 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที่  หน้า 
   

4.41 ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อปีกับเหตุผลเพราะปลอด
ดอกเบี้ย 30 วัน 

 
88 

   
4.42 ความสัมพันธ์ระหว่างวงเงินสินเชื่อกับเหตุผลเพราะปลอดภัย 89 

   
4.43 ความสัมพันธ์ระหว่างวงเงินจ านองกับเหตุผลเพราะปลอดดอกเบี้ย 30 

วัน 
 

90 
   

4.44 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับเหตุผล  เพราะมีการประกันชีวิต 91 
   

4.45 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุการเป็นสมาชิกกับเหตุผลเพราะมีการ
ประกันชีวิต 

 
92 

   
4.46 ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่การผลิตกับเหตุผลเพราะมีการประกัน

ชีวิต 
 

93 
   

4.47 ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อปีกับเหตุผลเพราะมีการ
ประกันชีวิต 

 
94 

   
4.48 ความสัมพันธ์ระหว่าวงเงินสินเชื่อกับเหตุผลเพราะมีการประกัน

ชีวิต 
 

95 
   

4.49 ความสัมพันธ์ระหว่างวงเงินจ านองกับเหตุผลเพราะมีการประกัน
ชีวิต 

 
96 

 
 



(9) 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางผนวกที่  หน้า 
   

ข 1 ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของระดับความพึงพอใจในการใช้บริการบัตร
สินเชื่อเกษตรกร ด้านสินค้าที่ขายผ่านบัตร ประเภทปุ๋ย 

 
119 

   
ข 2 ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของระดับความพึงพอใจในการใช้บริการบัตร

สินเชื่อเกษตรกร ด้านสินค้าที่ขายผ่านบัตร ประเภทยาปราบศัตรูพืช 
 

119 
   

ข 3 ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของระดับความพึงพอใจในการใช้บริการบัตร
สินเชื่อเกษตรกร ด้านสินค้าที่ขายผ่านบัตร ประเภทเมล็ดพันธุ์ 

 
120 

   
ข 4 ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของระดับความพึงพอใจในการใช้บริการบัตร

สินเชื่อเกษตรกร ด้านสินค้าที่ขายผ่านบัตร ประเภทเคร่ืองมือและ
เคร่ืองจักรกลทางการเกษตร 

 
 

120 
   

ข 5 ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของระดับความพึงพอใจในการใช้บริการบัตร
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บทที ่1 
 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

เกษตรกรเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ เป็นอาชีพที่มักมีรายได้ต่ ากว่ากลุ่มอาชีพ
อ่ืนๆในสังคม ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรเป็นปัญหาส าคัญของภาคเกษตรที่อยู่กับสังคมไทยมาเป็น
ระยะเวลานาน ซึ่งมูลเหตุแห่งความยากจนของเกษตรกรเกิดจากปัญหาหลายประการ ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาด้านต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในด้านปัจจัยการผลิต การขาดแคลนปัจจัย
การผลิต มีประสิทธิภาพการผลิตต่ า ขาดแคลนที่ดินท ากิน ที่ดินมีความสมบูรณ์ต่ า ขาดความรู้
พื้นฐานในการน าความรู้มาพัฒนาการผลิตให้ดียิ่งขึ้น เกิดปัญหาจากภัยธรรมชาติท าให้ผลผลิตได้รับ
ความเสียหายและปัญหาด้านการตลาดที่ราคาผลผลิตมีการเปลี่ยนแปลงไม่มีเสถียรภาพ ท าให้รายได้
จากการขายผลผลิตทางด้านการเกษตรไม่แน่นอน ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายของเกษตรกร ส่งผลใ ห้
ฐานะการครองชีพของเกษตรกรต่ า ต้องกู้หนี้ยืมจากแหล่งเงินกู้ต่างๆ ในระหว่างปีการเพาะปลูกเพื่อ
ใช้จ่ายในส่วนที่ไม่เพียงพอ และเมื่อปีใดที่มีรายได้ไม่เหลือพอที่จะใช้คืนก็จะเกิดเป็นหนี้สินขึ้น 
รัฐบาลทุกยุคสมัยต่างตระหนักถึงความส าคัญและได้มีมาตรการนโยบายต่างๆ  เพื่อแก้ไขปัญหา
หนี้สินของเกษตร โดยได้จัดตั้งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ขึ้นเมื่อพุทธศักราช 
2509 ตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์ให้
ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่เกษตรกร  ซึ่งปัญหานี้ไม่เพียงส่งกระทบต่อภาคการเกษตร
เท่านั้น แต่ปัญหาส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ เนื่องจากสัดส่วนของอาชีพเกษตรกรมี
สัดส่วนแรงงานร้อยละ 41.10 ของจ านวนผู้มีงานท าทั้งหมด (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2555) 
 

โครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกรเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้เกษตรกรได้มีวงเงิน
สินเชื่อในบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้แทนเงินสด ส าหรับซื้อปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและเคร่ือง
อุปโภคที่จ าเป็นในครัวเรือน ที่มีคุณภาพในราคายุติธรรม อันจะเป็นส่วนช่วยลดต้นทุนทางการผลิต 
ลดภาระทางการเงินโดยเฉพาะวงจรตกเขียวและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกร รัฐบาลได้
มอบหมายให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน 
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และในเดือนธันวาคม 2554 ธนาคารได้ด าเนินงานโครงการน าร่องในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
เชียงใหม่ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี  ทั้งนี้ ธนาคารได้
เปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคม 2555 โดยในวันเปิดตัวโครงการมีเกษตรกร
ลูกค้าขอออกบัตรสินเชื่อเกษตรกร จ านวน 5,522 ราย พร้อมทั้งได้จัดท าและส่งมอบบัตรให้แก่
เกษตรกรที่เป็นชาวนาล าดับแรก ต่อมาได้ขยายไปยังเกษตรกรกลุ่มอาชีพอ่ืนทั่วประเทศ จนสิ้นปี
บัญชี 2553 ณ 31 มีนาคม 2556 ได้จัดท าบัตรและเปิดใช้งานแล้วจ านวน 2 ล้านบัตร มีร้านค้าเข้าร่วม
โครงการจ านวน 4,000 ร้านค้า มีเกษตรกรผู้ถือบัตรได้น าบัตรไปรูดซื้อปัจจัยการผลิตประมาณ 
400,000 ราย เป็นเงินที่ใช้จ่ายผ่านบัตร ประมาณ 3,500 ล้านบัตร โดยในปีบัญชี 2556 (สิ้นสุด 31 
มีนาคม 2557) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีแผนขยายการจัดท าบัตรและส่งมอบ
บัตรให้ครอบคลุมเกษตรกรทุกครอบครัวไม่ต่ ากว่า 4 ล้าน ขยายร้านค้าที่รับบัตรให้ครอบคลุมทุก
พื้นที่ ต าบลละไม่ต่ ากว่าหนึ่งแห่งทั่วประเทศหรือไม่ต่ ากว่า 10,000 ร้านค้า ส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจและส่งเสริมการใช้จ่ายผ่านบัตรให้มียอดขายผ่านบัตรไม่ต่ ากว่า 20,000 ล้านบาท รวมทั้งสร้าง
คุณค่าของบัตรให้เป็นหลักประกันทางการเงินให้แก่เกษตรกร ทั้งมิติของการลดภาระทางการเงินที่
ให้บัตรใช้แทนเงินสด สนับสนุนให้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ได้จัดหาปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ 
ราคายุติธรรม และให้ส่วนลดราคาเพื่อลดภาระดอกเบี้ยแทนเกษตรกรเป็นระยะเวลา 4 เดือน 
ร่วมกับที่ธนาคารปลอดดอกเบี้ยให้ 1 เดือน เป็น 5 เดือน ในมิติเป็นหลักประกันมีเหตุฉุกเฉินใน
ครัวเรือนให้สามารถเบิกเงินสดได้ที่สาขาทั่วประเทศ  มิติเป็นหลักประกันในชีวิตโดยธนาคารจัดท า
ประกันชีวิตให้เจ้าของบัตรรายละไม่เกิน 100,000 บาท และมิติประกันสุขภาพโดยแสดงตัวเพื่อรับ
การตรวจสุขภาพประจ าปีจากโรงพยาบาลของรัฐที่เข้าร่วมโครงการ (แผนธุรกิจส านักบัตรสินเชื่อ
เกษตรกรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2556) 
 

จากผลการด าเนินงาน ณ 28 มีนาคม 2557 มีจ านวนบัตรสินเชื่อเกษตรกรที่ได้รับการอนุมัติ
จ านวน 4,187,281 ราย จ านวนบัตรที่มีการเปิดใช้งานจ านวน 4,069,698 บัตร จ านวนบัตรที่ยังไม่มี
การเปิดใช้งานจ านวน 38,570 บัตร และมีจ านวนลูกค้าใช้จ่ายผ่านคงเหลือ 928,887 ราย แบ่งตาม
ภาคต่างๆของประเทศไทย จะพบว่า  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจ านวนลูกค้าใช้จ่ายผ่านบัตร
คงเหลือมากที่สุด เป็นจ านวนลูกค้า 401,371 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43.00 รองลงมาได้แก่ 
ภาคเหนือ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35.00 ในขณะที่ลูกค้าใช้จ่ายผ่านบัตรของภูมิภาคที่เหลือ ได้แก่ 
ภาคใต้ ภาคตะวันตก ภาคกลาง ภาคตะวันออก มีสัดส่วนเท่ากับ ร้อยละ 7.00  ร้อยละ 6.00           
ร้อยละ 6.00 และ ร้อยละ 4.00 ตามล าดับ ดังแสดงได้ตามตารางที่ 1.1 
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ตารางที ่1.1  จ านวนลูกค้าใช้จ่ายผ่านบัตรคงเหลือ จ าแนกตามภูมิภาค ณ 28 มีนาคม 2557 
 

ล าดับ  ภูมิภาค 
ลูกค้าใช้จ่ายผ่านบัตร 

(คน) 
ลูกค้าใช้จ่ายผ่านบัตร 

(ร้อยละ) 

1 ตะวันออกเฉียงเหนือ 401,371 43 

2 เหนือ 322,430 35 

3 ใต ้ 60,928 7 

4 ตะวันตก 54,735 6 

5 กลาง 53,066 6 

6 ตะวันออก 36,357 4 

รวม 928,887 100 

ที่มา: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
  

ในการที่จะด าเนินโครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกรให้เป็นเคร่ืองมือทางการเงินที่ส าคัญที่จะ
ช่วยให้เกษตรกรสามารถลดปัญหาหนี้สินนอกระบบในการจัดหาปัจจัยการผลิต ซึ่งจะช่วยลดภาระ
ทางการเงิน และสามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตของเกษตรกรได้ อีกทั้ง ในปีบัญชี 2557 ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ก าหนดนโยบายการจัดท าบัตรให้ครอบคลุมเกษตรกรทุกราย 
ดูแลส่งเสริมร้านค้าให้ขายสินค้าอย่างมีคุณภาพ และราคายุติธรรม ส่งเสริมการใช้จ่ายผ่านบัตรให้
เพิ่มขึ้น ทั้งปริมาณและรอบการใช้ เพิ่มประสิทธิภาพระบบและผลิตภัณฑ์ ให้สามารถต่อยอดธุรกิจ
บัตรให้เป็นธุรกิจหลักส าคัญของธนาคารต่อไป  ดังนั้น การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจใน
การใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกรของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีจ านวนลูกค้าใช้จ่ายผ่านบัตรคงเหลือสูงสุด คือ 401,371 คน คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละของลูกค้าใช้จ่ายผ่านบัตรคงเหลือทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 43.00 จะช่วยให้ธนาคารมี
ข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการก าหนดกลยุทธ์การด าเนินโครงการ ให้มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับพฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น 
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วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้ถือบัตรสินเชื่อเกษตรกรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ถือบัตรสินเชื่อเกษตรกรของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการใช้บัตรสินเชื่อ
เกษตรกรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการศึกษา 
 

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและวางแผนการด าเนินงานการให้บริการบัตรสินเชื่อ
เกษตรกร ส าหรับลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ขอบเขตของการศึกษา 
 

การศึกษาในคร้ังนี้ มุ่งเน้นการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจลูกค้าผู้ถือบัตรสินเชื่อ
เกษตรกรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่ง
ประกอบไปด้วย 20 จังหวัด ได้แก่ สุรินทร์ นครราชสีมา ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อุบลราชธานี บุรีรัมย์ 
ขอนแก่น ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ อุดรธานี สกลนคร เลย ยโสธร อ านาจเจริญ นครพนม บึง
กาฬ หนองคาย หนองบัวล าภู และมุกดาหาร ซึ่งมีข้อก าหนดในการศึกษา ดังนี้ 
 

1. ศึกษาโดยการสุ่มตัวอย่างประชากรจากลูกค้าผู้ถือบัตรสินเชื่อเกษตรกร ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยค านวณจากสูตรสถิติของ Taro Yamane (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2542) ซึ่ง
ได้เท่ากับ 400 ราย ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 5.00  
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2. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2557 ถึง วันที่ 30 กันยายน 
พ.ศ.2557 เนื่องจากเป็นช่วงเร่ิมต้นฤดูกาลผลิต เกษตรกรจะเตรียมพื้นที่และปัจจัยการผลิตในการ
เพาะปลูก   
 

นิยามศัพท์ 
 

บัตรสินเช่ือเกษตรกร หมายถึง บัตรที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรออก
ให้แก่เกษตรกรลูกค้า เพื่อเป็นวงเงินสินเชื่อให้ใช้ในการจัดหาปัจจัยการผลิต และเคร่ืองอุปโภค
บริโภคที่จ าเป็นในครัวเรือน จากร้านค้าในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร 

 
ผู้ถือบัตรสินเช่ือเกษตรกร หมายถึง เกษตรกรที่เป็นลูกค้าผู้กู้ของธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตรที่ได้รับมอบบัตรสินเชื่อเกษตรกร 
 
ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการบัตรสินเช่ือเกษตรกร  หมายถึง ร้านค้าที่ยอมรับเงื่อนไขและ

ข้อตกลงในการเข้าร่วมโครงการขายสินค้าผ่านบัตรสินเชื่อเกษตรกร และได้รับอนุญาตจากธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ให้ขายสินค้าตามที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรก าหนดให้แก่เกษตรกรผู้ถือบัตร ซึ่งประกอบด้วย ร้านค้าของสหกรณ์เพื่อการตลาดลูกค้า 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (สกต.) และร้านค้าที่เป็นเครือข่ายของ สกต. ร้านค้า
ของสหกรณ์การเกษตร (สกก.) และร้านค้าที่เป็นเครือข่ายของ สกก. ร้านค้าเอกชน ร้านค้าที่ชุมชน
จัดตั้งขึ้น และสถานีบริการน้ ามัน 

 
ผู้จ าหน่ายสินค้าที่เข้าร่วมโครงการบัตรสินเช่ือเกษตรกร หมายถึง ผู้ผลิต ผู้ประกอบการที่

ได้รับการขึ้นทะเบียนสินค้าขายผ่านโครงการบัตรสินเชื่อเกษตร 
 
สินค้าที่เข้าร่วมโครงการบัตรสินเช่ือเกษตรกร หมายถึง สินค้าที่สามารถขายและช าระค่า

สินค้าผ่านบัตรสินเชื่อเกษตรกรได้ ปัจจุบันประกอบด้วย ปัจจัยการผลิตทุกประเภท ได้แก่ ปุ๋ย 
สารเคมีทางการเกษตร พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ เคร่ืองมือและเคร่ืองจักรกลทางการเกษตรที่มีมูลค่าต่ า
กว่า 10,000 บาท การบริการทางการเกษตร น้ ามันเชื้อเพลิง และข้าวสาร (เฉพาะร้านค้าสหกรณ์
เท่านั้น) 
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ระบบงานบัตรสินเช่ือเกษตรกร หมายถึง ระบบสนับสนุนการด าเนินงานบัตรสินเชื่อ
เกษตรกร ซึ่งประกอบด้วยระบบย่อย 6 ระบบ ได้แก่ ระบบการจัดการข้อมูลลูกค้าผู้ถือบัตร 
(Customer Information Management) ระบบจัดการบัตร (Card Management) ระบบร้านค้า 
(Merchant Management) ระบบกระทบยอดทางบัญชี (Settlement) ระบบการจัดการสินค้า 
(Barcode Management) และระบบรายงาน(Report) 

 
ปีบัญชี  หมายถึง รอบระยะการด าเนินงานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตรใน 1 ปี โดยเร่ิมจาก 1 เมษายนและสิ้นสุด 31 มีนาคมปีถัดไป 
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บทที ่2 
 

การตรวจเอกสาร 
 

ในการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกรของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องน าเสนอ ตามล าดับ
ดังนี ้
 

1. แนวคิดกระบวนการตัดสินใจซื้อ 
 

2. ทฤษฎีส่วนประสมการตลาดบริการ 
 

3. แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 
 

4. ทฤษฎีการให้กู้เพื่อการพาณิชย์ 
 

5. ทฤษฎีแห่งการคาดคะเนในรายได้ล่วงหน้า 
 

6. หลักการวิเคราะห์สินเชื่อ 
 

7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

8. กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
9. สมมติฐานในการศึกษา 
 
10. วิธีการศึกษา 
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แนวคิดกระบวนการตัดสินใจซ้ือ 
 

ในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค พบว่าจะมีกระบวนการในการตัดสินใจซื้อทั้งหมด 5 
ขั้นตอน (สมพร  นันทะชัย และคณะ, 2554) ดังนี ้

 
ขั้นที่ 1 การรับรู้ถึงความต้องการ (Need Recognition) หรือการรับรู้ปัญหา (Problem 

Recognition) การที่บุคคลรับรู้ถึงความต้องการภายในของตนซึ่งอาจเกิดขึ้นเอง หรือเกิดจากสิ่ง
กระตุ้นจากภายในและภายนอก เช่น ความหิว ความเจ็บปวด ความต้องการทางร่างกาย และความ
ต้องการที่เป็นความปรารถนา 

 
ขั้นที่ 2 การค้นหาข้อมูล (Information Search) ถ้าความต้องการถูกกระตุ้นมากพอ และสิ่งที่

สามารถตอบสนองความต้องการอยู่ใกล้กับผู้บริโภค ผู้บริโภคจะค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทาง
สนองความต้องการที่ถูกกระตุ้น โดยแหล่งข้อมูลที่ผู้บริโภคแสวงหาประกอบด้วย 5 กลุ่ม คือ แหล่ง
บุคคล แหล่งการค้า แหล่งประสบการณ์ แหล่งชุมชน แหล่งทดลอง 

 
ขั้นที่ 3 การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เมื่อผู้บริโภคได้ข้อมูลมาแล้ว

จากขั้นที่สอง ผู้บริโภคจะเกิดความเข้าใจและประเมินผลทางเลือกต่างๆ วิธีการที่ผู้บริโภคใช้ในการ
ประเมินทางเลือกสามารถระบุกระบวนการได้ คือผู้บริโภคจะพิจารณาคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ แล้วให้
น้ าหนักความส าคัญส าหรับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ต่างกัน และในการประเมินผลจะได้รับผลกระทบ
จากความเชื่อเกี่ยวกับตราสินค้าและทัศนคติในการเลือกตราสินค้า 

 
ขั้นที่ 4 การตัดสินใจซื้อ (Purchase decision) จากการประเมินผลพฤติกรรมในขั้นที่ 3 จะ

ช่วยให้ผู้บริโภคก าหนดความพอใจระหว่างผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็นทางเลือกโดยทั่วๆ ไป ผู้บริโภค
จะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่เค้าชอบมากที่สุด แต่ทั้งนี้ยังมีปัจจัยที่เกิดขึ้นระหว่างความตั้งใจซื้อและ
การตัดสินใจซื้อ 3 ปัจจัยด้วยกัน คือ ทัศนคติบุคคลอ่ืน ปัจจัยสถานการณ์ที่คาดคะเนไว้ ปัจจัย
สถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคะเน  อย่างไรก็ตามผู้บริโภคจะท าการตัดสินใจซื้อโดยผ่านกระบวนการ
ตัดสินใจย่อย 5 ประการคือ การตัดสินใจในตราสินค้า การตัดสินใจเลือกผู้ขาย การตัดสินใจด้าน
ปริมาณ การตัดสินใจด้านเวลา และการตัดสินใจด้านวิธีการช าระเงิน 
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ขั้นที่ 5 พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post  Purchase  Behavior) หลังจากการซื้อและทดลอง
ใช้ผลิตภัณฑ์ไปแล้ว ผู้บริโภคจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับความพอใจหรือไม่พอใจผลิตภัณฑ์ ซึ่ง
พฤติกรรมภายหลังการซื้อ มีดังนี้  ความพึงพอใจภายหลังการซื้อ พฤติกรรมการใช้และการก าจัด
ภายหลังการซื้อ 

 
ทฤษฎส่ีวนประสมการตลาดบริการ 

 
Philip Kotler (อดุลย์ จาตุรงคกุล,2545: 25-26) ได้กล่าวว่า ทฤษฎีส่วนประสมการตลาด 

(Marketing Mix ) เป็นสิ่งที่จะต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายทางการตลาด คือเกิดความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งมีองค์ประกอบอยู่ 4 ด้าน หรือ 4 P’s คือ 
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด แต่ส่วนประสมการตลาดบริการ
จะมีความแตกต่างจากส่วนประสมการตลาดทั่วไปเพิ่มอีก 3 ด้าน กล่าวคือ จะต้องเน้นถึงพนักงาน 
กระบวนการในการให้บริการ และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ซึ่งทั้งสามส่วนประสมนี้เป็นปัจจัยหลัก
ในการส่งมอบบริการ ดังนั้น ส่วนประสมการตลาดบริการ มีรายละเอียดดังน้ี 
 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่น าเสนอแก่ตลาด เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าและต้องสร้างคุณค่า (Value) ให้เกิดขึ้น โดยผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายแก่ลูกค้าต้องมี
คุณประโยชน์หลัก (Core Benefit) ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าคาดหวัง (Expected Product) หรือเกิน
ความคาดหวัง (Augmented Product) รวมถึงการน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (Potential Product) 
เพื่อความสามารถในการแข่งขันในอนาคต เช่น ความสะดวก ความรวดเร็ว เป็นต้น 
 

2. ราคา (Price) หมายถึง ต้นทุนทั้งหมดที่ลูกค้าต้องจ่ายในการแลกเปลี่ยนกับสินค้าหรือ
บริการ รวมถึงเวลา ความพยายามในการใช้ความคิดและการก่อพฤติกรรม ซึ่งจะต้องจ่ายพร้อมราคา
ของสินค้าที่เป็นตัวเงิน ดังนั้น ราคา จึงเป็นตัวก าหนดว่า ลูกค้าจะซื้อผลิตภัณฑ์หรือไม่ รวมทั้งมี
อิทธิพลต่อความสามารถในการท าก าไรของผลิตภัณฑ์ด้วย กล่าวคือ การตั้งราคาสูงก็จะท าให้ธุรกิจ
มีรายได้สูงขึ้น การตั้งราคาต่ าก็จะท าให้รายได้ของธุรกิจนั้นต่ า แต่หากตั้งราคาสูงกว่าคู่แข่งขันมาก
แต่การให้บริการไม่ได้มีคุณภาพสูงกว่าคู่แข่งขันมากเท่าราคาที่ตั้งไว้  ย่อมท าให้ลูกค้าไม่มาใช้
บริการกับธุรกิจนั้นต่อไป 
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3. การจัดจ าหน่าย หรือช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) หมายถึง กระบวนการท างานที่จะ
ให้สินค้าหรือบริการไปสู่ตลาด เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าหรือบริการตามต้องการ 
 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การสื่อสารการตลาดเพื่อให้เป้าหมาย
เข้าใจและให้คุณค่าแก่สิ่งที่เสนอขาย ประกอบด้วย การโฆษณา (Advertising) การส่งเสริมการขาย 
(Sale Promotion) การประชาสัมพันธ์และการพิมพ์เผยแพร่ (Public Relations) การขายโดยพนักงาน
ขาย (Personal Selling) 
 

5. พนักงานให้บริการ (People) หมายถึง พนักงานธนาคาร ประกอบด้วยบุคคลทั้งหมดใน
องค์การที่ให้บริการ มีผลต่อคุณภาพการให้บริการ 
 

6. กระบวนการ (Process) หมายถึง ขั้นตอนในการให้บริการ เป็นส่วนประสมการตลาดที่
มีความส าคัญ ซึ่งต้องอาศัยพนักงานที่มีประสิทธิภาพ หรือเคร่ืองมือที่ทันสมัยในการท าให้เกิด
กระบวนการที่สามารถส่งมอบบริการที่มีคุณภาพได้ 
 

7. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เช่น 
เคาน์เตอร์ให้บริการ การตกแต่งสถานที่ ลานจอดรถ ห้องน้ า เป็นต้น สิ่งต่างๆเหล่านี้ เป็นสิ่งที่ลูกค้า
ใช้เป็นเคร่ืองหมายแทนคุณภาพของการให้บริการ กล่าวคือ ลูกค้าจะอาศัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
เป็นปัจจัยหนึ่งในการเลือกใช้บริการ ซึ่งสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในแต่ละธุรกิจไม่เหมือนกัน สิ่งที่
ผู้บริหารต้องท า คือ การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าว่าลูกค้าค านึงถึงสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพสิ่งใดก่อน เนื่องจากต้องไม่ลืมว่าสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเป็นสิ่งประทับใจสิ่งแรก 
(First Impression) ส าหรับลูกค้าที่มาใช้บริการในคร้ังแรก 

 
ส่วนประสมการตลาดทั้ง 7 P’s ดังกล่าวข้างต้นนั้น ล้วนมีความส าคัญอย่างยิ่งจะขาดสิ่งใด

สิ่งหนึ่งไปไม่ได้ พนักงานที่ให้บริการจะท าหน้าที่ส าคัญในการเชื่อมโยงส่วนประสมการตลาด 
บริการในด้านอ่ืนๆ ให้กลมเกลียวเป็นเนื้อเดียวกัน ในการส่งมอบบริการให้แก่ลูกค้า 
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แนวคิดและทฤษฎพีฤติกรรมผู้บริโภค 
 
 พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซึ่งผู้บริโภคท าการค้นหา
การซื้อ การใช้ การประเมินผล การใช้สอยผลิตภัณฑ์ และการบริการ ซึ่ งคาดว่าจะสนองความ
ต้องการของเขา หรือหมายถึง การศึกษาพฤติกรรม การตัดสินใจ และการกระท าของผู้บริโภคที่
เกี่ยวกับการซื้อและการใช้สินค้า (สมพร นันทะชัย และคณะ, 2554)   
 

การศึกษาถึงพฤติกรรมผู้บริโภคต้องมีการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อค้นหาหรือวิจัย
เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภคเพื่อทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรม
การซื้อและการใช้ของผู้บริโภคค าตอบที่ได้จะช่วยให้นักการตลาดสามารถจัดกลยุทธ์การตลาดที่
สามารถสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม ค าถามที่ใช้เพื่อค้นหาลักษณะ
พฤติกรรมผู้บริโภคคือ 6Ws และ 1H ซึ่งประกอบด้วย WHO? WHAT? WHY? WHO? WHEN? 
WHERE? และ HOW? เพื่อค้นหาค าตอบ 7 ประการ ซึ่งประกอบด้วย 
 

1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market ?) เป็นค าถามเพื่อทราบลักษณะ
ของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเกี่ยวกับด้านประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการซื้อ 
 

2. ผู้บริโภคซื้ออะไร (What does the consumer buy ?) เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการซื้อ
ต้องการได้จากสินค้า ซึ่งเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือประโยชน์ของสินค้า 
 

3. ท าไมผู้บริโภคจึงซื้อ (Why does the consumer buy ?) วัตถุประสงค์ในการซื้อของ
ผู้บริโภคว่าจะซื้อเพื่ออะไร เช่น ต้องการรักษาสุขภาพ บริโภคตามญาติหรือเพื่อนๆ 
 

4. ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ (Who participates in the buying ?) บทบาทของ
กลุ่มต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ ประกอบด้วย ผู้ริเร่ิม ผู้มีอิทธิพล ผู้ตัดสินใจซื้อ ผู้ซื้อ ผู้ใช้ 
 

5. ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด (When does the consumer buy ?) โอกาสในการซื้อ เช่น ช่วงวันใด
ของเดือน ช่วงเวลาใดของวัน 
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6. ผู้บริโภคซื้อที่ไหน (Where does the consumer buy ?) ช่องทางหรือแหล่งที่ผู้บริโภค
ไปท าการซื้อ เช่น ร้านสะดวกซื้อ 
 

7. ผู้บริโภคซื้ออย่างไร (How does the consumer buy ?) ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ
ประกอบด้วย การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก ตัดสินใจซื้อ ความรู้สึก
ภายหลัง 
 

โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Model) เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ท าให้
เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดเร่ิมต้นจากการที่เกิดสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ที่ท าให้เกิดความ
ต้องการ 

 

 
 
ภาพที ่2.1  รูปแบบพฤติกรรมการซื้อและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค 
ทีม่า: Kotler (1997) 
  

จากภาพที่ 2.1 แสดงให้เห็นว่าจุดเร่ิมต้นของโมเดลนี้อยู่ที่สิ่งกระตุ้น (Stimulus) ให้เกิด
ความต้องการก่อน แล้วท าให้เกิดการตอบสนอง (Response) ดังนั้นโมเดลนี้จึงอาจเรียกว่า S-R 
Theory โดยมีรายละเอียดของทฤษฎีดังนี้ 
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1. สิ่งกระตุ้น (Stimulus) สิ่งกระตุ้นอาจเกิดขึ้นเองจากภายในร่างกายและสิ่งกระตุ้นจาก
ภายนอกนักการตลาดจะต้องสนใจและจัดสิ่งกระตุ้นภายนอก เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการ
ผลิตภัณฑ์ สิ่งกระตุ้นถือว่าเป็นเหตุจูงใจให้เกิดการซื้อสินค้าซึ่งอาจใช้เหตุจูงใจซื้อด้านเหตุผล และ
ใช้เหตุจูงใจให้ซื้อด้านจิตวิทยา(อารมณ์) ก็ได้ สิ่งกระตุ้นภายนอกประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
 

1.1 สิ่งกระตุ้นทางการตลาด (Marketing stimulus) เป็นสิ่งกระตุ้นที่นักการตลาด
สามารถควบคุมและต้องจัดให้มีขึ้น เป็นสิ่งกระตุ้นที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด 
ประกอบด้วย 

1.1.1 สิ่งกระตุ้นด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เช่น ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สวยงาม
เพื่อกระตุ้นความต้องการ 
 

1.1.2 สิ่งกระตุ้นด้านราคา (Price) เช่น การก าหนดราคาสินค้าให้เหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณาลูกค้าเป้าหมาย 
 

1.1.3 สิ่งกระตุ้นด้านการจัดช่องทางการจ าหน่าย (Distribution หรือ place) เช่น 
การจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ทั่วถึงเพื่อให้ความสะดวกแก่ผู้บริโภคถือว่าเป็นการกระตุ้นความ
ต้องการซื้อ 
 

1.1.4 สิ่งกระตุ้นด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เช่น การโฆษณา
สม่ าเสมอ การใช้ความพยายามของพนักงานขาย การลด แลก แจก แถม การสร้างความสัมพันธ์อัน
ดีกับบุคคลทั่วไปเหล่านี้ ถือว่าเป็นสิ่งกระตุ้นความต้องการซื้อ 
 

1.2 สิ่งกระตุ้นอ่ืนๆ (Other Stimulus) เป็นสิ่งกระตุ้นความต้องการผู้บริโภคที่อยู่
ภายนอกองค์การซึ่งบริษัทควบคุมไม่ได้ สิ่งกระตุ้นเหล่านี้ ได้แก่ 
 

1.2.1 สิ่งกระตุ้นทางเศรษฐกิจ (Economic) เช่น ภาวะเศรษฐกิจ รายได้ของ
ผู้บริโภคมีอิทธิพลต่อความต้องการของบุคคล 
 

1.2.2 สิ่งกระตุ้นทางเทคโนโลยี (Technological) 
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1.2.3 สิ่งกระตุ้นทางกฎหมายและการเมือง (Law and political) 
 

1.2.4 สิ่งกระตุ้นทางวัฒนธรรม (Cultural) 
 

1.3 ลักษณะของผู้ซื้อ (Buyer’s characteristics) ลักษณะของผู้ซื้อมีอิทธิพลจากปัจจัย
ต่างๆ คือ ปัจจัยด้านวัฒนธรรม ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านจิตวิทยา 
 

1.4 กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อ (Buyer decision process) ประกอบด้วย 
ขั้นตอนการรับรู้ความต้องการ (ปัญหา) การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือด การตัดสินใจซื้อ 
และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ 
 

2. กล่องด าหรือความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ (Buyer’s black box) ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ
ที่เปรียบเสมือนกล่องด า (Black box) ซึ่งผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถทราบได้ จึงต้องพยายามค้นหา
ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อได้รับอิทธิพลจากลักษณะของผู้ซื้อ และ
กระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ 
 

3. การตอบสนอง (Buyer’s Response) การตอบสนองหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
หรือ ผู้ซื้อ ผู้บริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
 

3.1 การเลือกผลิตภัณฑ์ เช่น การเลือกผลิตภัณฑ์อาหารเช้า มีทางเลือกคือ นมสด
กล่อง บะหมี่ส าเร็จรูป ขนมปัง 
 

3.2 การเลือกตราสินค้า เช่น ถ้าผู้บริโภคเลือกนมสดกล่อง จะเลือกยี่ห้อโฟร์โมสต์ 
มะลิ  
 

3.3 การเลือกผู้ขาย เช่น ผู้บริโภคจะเลือกห้างสรรพสินค้าใดหรือร้านค้าใกล้บ้านร้าน
ใด 
 

3.4 การเลือกเวลาในการซื้อ เช่น ผู้บริโภคจะเลือกเวลา เช้า กลางวัน หรือเย็น ในการ
ซื้อนมสดกล่อง 
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3.5 การเลือกปริมาณการซื้อ เช่น ผู้บริโภคจะเลือกว่าจะซื้อหนึ่งกล่อง คร่ึงโหล  
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค 
 

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อทราบถึงลักษณะความต้องการของ
ผู้บริโภคทางด้านต่างๆ และเพื่อที่จะจัดสิ่งกระตุ้นทางการตลาดให้เหมาะสม เมื่อผู้ซื้อได้รับสิ่ง
กระตุ้นทางการตลาดหรือสิ่งกระตุ้นอ่ืนๆ ผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ ซึ่งเปรียบเสมือน
กล่องด า ที่ผู้ขายไม่สามารถคาดคะเนได้ งานของผู้ขายและนักการตลาด คือ ค้นหาว่าลักษณะของผู้
ซื้อและความรู้สึกนึกคิดได้รับอิทธิพลสิ่งใดบ้าง การศึกษาถึงลักษณะของผู้ซื้อที่เป็นเป้าหมายจะมี
ประโยชน์ส าหรับนักการตลาด คือ ทราบความต้องการและลักษณะของลูกค้า เพื่อที่จะจัดส่วน
ประสมทางการตลาดต่างๆ กระตุ้นและสนองความต้องการของผู้ซื้อที่เป็นเป้าหมายได้ถูกต้อง 

 

 
 
ภาพที ่2.2  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค 
ทีม่า: Kotler (1997) 
 

จากภาพที่ 2.2 แสดงถึงปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคซึ่งมี 4ประการ
ได้แก่ ปัจจัยด้านวัฒนธรรม ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านจิตวิยา 
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ทฤษฎกีารให้กู้เพือ่การพาณชิย์ 
 

ทฤษฎีการให้กู้เพื่อการพาณิชย์ หรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่า “real bill doctrine” ได้ปรากฏอยู่ใน
หนังสือ The Wealth of Nations ของ อดัม สมิท ซึ่งพิมพ์คร้ังแรกในปี พ.ศ.2319 ทฤษฎีนี้เน้นว่าการ
ให้กู้ของธนาคารพาณิชย์ควรให้กู้ในระยะสั้น และการให้กู้ยืมนั้นมีคุณสมบัติที่จะช าระหนี้ในตัว
ของมันเอง (Self Liquidating) การให้กู้ระยะสั้นนี้ หมายถึง การช าระหนี้คืนต้องไม่เกินหนึ่งปี เป็น
การให้กู้เพื่อตอบสนองความต้องการตามฤดูกาลของธุรกิจ ส่วน “Self Liquidating” นั้น หมายถึง 
การให้กู้นี้มีคุณสมบัติในการช าระหนี้ในตัวมันเอง ยกตัวอย่างเช่น มีร้านขายของเด็กเล่นแห่งหนึ่ง 
ในเดือนกันยายนได้ขอกู้เงินจากธนาคารมาห้าแสนบาท เพื่อซื้อของเด็กเล่นเข้ามาในร้าน ระหว่าง
เดือนตุลาคม พฤศจิกายน จนถึงเดือนธันวาคม และในวันขึ้นปีใหม่ ร้านขายของเด็กเล่น สามารถ
ขายสินค้าของตนออกไปได้ จึงสามารถน าเงินที่ได้จากการขายของเด็กเล่นไปช าระหนี้เงินกู้แก่
ธนาคารที่ตนกู้มาตอนเดือนกันยายน การให้กู้ของธนาคารลักษณะนี้เรียกว่า เงินกู้นั้นสามารถช าระ
หนี้ในตัวของมันเอง (Repaid Itself) 

 
ทฤษฎีการให้กู้เพื่อการพาณิชย์นี้ไม่สนับสนุนการให้กู้ระยะยาว เช่น การให้กู้เพื่อซื้อที่ดิน 

สร้างโรงงาน และซื้อเคร่ืองจักร เพราะการให้กู้ประเภทเหล่านี้ขาดสภาพคล่อง (Illiquid) นอกจากนี้ 
ทฤษฎีนี้ยังมีความเห็นว่าการให้กู้ในระยะสั้นนั้นยังมีเงื่อนไขว่า จะต้องกู้เพื่อการค้าของสินค้าที่จับ
ต้องได้ (Tangible Goods) ยิ่งกว่านั้นการให้กู้เพื่อเก็งก าไรในการซื้อหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
จึงเป็นการไม่สมควร เพราะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้แก่ธนาคาร จุดมุ่งหมายที่ส าคัญของทฤษฎีการ
กู้ยืมเพื่อการพพาณิชย์นั้นก็เพื่อที่จะให้ระบบธนาคารมีเสถียรภาพ โดยธนาคารแต่ละแห่งจะต้อง
บริหารให้ได้มาซึ่งสภาพคล่อง ความมั่นคงและความสามารถที่จะหาก าไรด้วยตัวของมันเอง โดย
ปราศจากซึ่งหน่วยงานหน่วยงานของรัฐบาลที่จะให้ความช่วยเหลือในกรณีที่เกิดปัญหา อย่างไรก็
ตาม ทฤษฎีการให้กู้ยืมเพื่อการพาณิชย์นั้นยังมีจุดอ่อนเกี่ยวกับว่า “อะไรเป็นของจริง (Real)” ตัว
สินค้าคงเหลือที่เป็นของเด็กเล่นสามารถมองเห็นและจับต้องได้ การให้กู้ของธนาคารพาณิชย์มิใช่
ให้แก่ “ตัวของเด็กเล่นโดยตรง” แต่เป็นการให้กู้ในมูลค่าของเด็กเล่น ในกรณีที่ราคาของเด็กเล่นตก
ต่ าลงเป็นอย่างมาก แม้ตัวของเด็กเล่นยังมีสภาพเหมือนเดิมทุกประการ แต่ธนาคารอาจจะไม่
สามารถเรียกหนี้คืนก็เป็นได้ 
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ทฤษฎีแห่งการคาดคะเนในรายได้ล่วงหน้า 
 

ในราวปี พ.ศ.2483 เกิดมีทฤษฎีการธนาคารใหม่ขึ้นเรียกว่า ทฤษฎีแห่งการคาดคะเนใน
รายได้ล่วงหน้าขึ้นในสหรัฐอเมริกา ทฤษฎีแห่งการคาดคะเนในรายได้ล่วงหน้าสนใจในปัญหาการ
ให้กู้เช่นเดียวกับทฤษฎีการให้กู้ยืมเพื่อการพาณิชย์ แต่มีข้อสรุปที่แตกต่างโดยสนับสนุนธนาคารให้
กู้ระยะยาว ทฤษฎีแห่งการคาดคะเนในรายได้ล่วงหน้าปฏิเสธว่าไม่มีการให้กู้ในลักษณะใดที่จะ
สามารถช าระหนี้ในตัวมันเองได้ (Self Liquidating) ดังนั้น ถ้ารายได้ที่คาดคะเนจะได้ในอนาคตเป็น
แหล่งรายได้ที่จะสามารถช าระหนี้เงินกู้คืนที่แท้จริงแล้วจึงไม่มีเหตุผลที่จะให้กู้ตามหลักทฤษฎีการ
ให้กู้ยืมเพื่อการพาณิชย์เท่านั้น ดังนั้น ทฤษฎีแห่งการคาดคะเนรายได้ล่วงหน้า จึงเป็นที่ยอมรับของ
ผู้บริหารธนาคาร ท าให้มีการขยายการให้กู้ออกไปกว้างขวางยิ่งขึ้น ดังเช่นการให้กู้ เพื่อซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ในลักษณะจ านอง ตลอดจนการให้กู้เพื่อการบริโภค เป็นต้น  
 

หลกัการวเิคราะห์สินเช่ือ 
 

สินเชื่อ (Credit) ในด้านการค้าหมายถึง ความเชื่อถือของผู้ขายต่อผู้ซื้อ และยอมมอบสินค้า
หรือบริการให้แก่ผู้ซื้อไปก่อนโดยไม่ต้องช าระเงินสด แต่มีสัญญาการช าระสินค้าหรือบริการนั้นใน
วันข้างหน้า ตามการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งก่อให้เกิดภาระความเป็นลูกหนี้และเจ้าหนี้
ตามมา  (สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย, 2553)   
 

สินเชื่อในด้านผู้บริโภค หมายถึง ความสามารถที่จะได้สินค้าหรือบริการไปใช้ก่อนโดยตก
ลงว่าจะน าเงินมาช าระสินค้าหรือบริการภายหน้า 
 

สินเชื่อในด้านสถาบันการเงิน หมายถึง บริการชนิดหนึ่งของสถาบันการเงินที่ก่อให้เกิด
รายได้หลักแก่สถาบันการเงิน โดยเป็นความไว้วางใจของบุคคล (นิติบุคคล) ฝ่ายหนึ่งที่มีต่อบุคคล
(นิติบุคคล) อีกฝ่ายหนึ่ง ความไว้วางใจดังกล่าว ท าให้เกิดความสามารถในการกู้ยืมเงินหรือซื้อ
สินค้าเป็นเงินเชื่อ โดยมีสัญญาว่าจะช าระหนี้หรือช าระค่าสินค้านั้นในอนาคต ซึ่งผู้ให้สินเชื่อ ได้แก่ 
ธนาคาร บริษัทเงินทุน บรรษัทเงินทุน เป็นต้น และผู้ได้รับสินเชื่อ ได้แก่ บุคคลทั่วไป บริษัทจ ากัด 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เป็นต้น 
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การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ หมายถึง การอนุมัติให้ผู้ขอสินเชื่อได้รับเงินกู้ตามที่ได้ขอไว้กับ
สถาบันการเงิน โดยสถาบันการเงินจะท าการพิจารณาวิเคราะห์ความสามารถในการช าระคืนของผู้กู้
หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงของการให้สินเชื่อ การอนุมัติสินเชื่อที่ดีจะท าให้หนี้มีปัญหาของสถาบัน
การเงินลดลง และการอนุมัติสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพรวดเร็ว จะเป็นที่ถูกใจลูกค้า โดยมีผลให้
ธนาคารมีลูกค้ามากขึ้น ดังนั้น จึงนับได้ว่าการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อมีความส าคัญมากต่อการเพิ่ม
รายได้ของสถาบันการเงิน  ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาสินเชื่อ ได้แก่ 
 

1. วัตถุประสงค์ของการกู้ยืม (Purpose of Credit) ลูกค้าที่จะกู้ยืมเงินต้องเปิดเผย
วัตถุประสงค์ของการกู้ยืมให้ธนาคารได้รู้ โดยวัตถุประสงค์นั้นต้องมีความชัดเจน สามารถน ามา
ปฏิบัติได้และผู้กู้ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เช่น ต้องการเงินกู้ยืมประเภทเงินเบิกเกินบัญชีเพื่อ
ซื้อวัตถุดิบ ก็ต้องน าเงินกู้ไปใช้ในการซื้อวัตถุดิบเท่านั้น 

 
2. ตารางช าระคืนเงินกู้ (Repayment List)  คือ ก าหนดเวลาในสัญญาเงินกู้ที่ผู้กู้ยืมจะต้อง

ช าระดอกเบี้ย หรือดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ได้สัญญาไว้กับสถาบันการเงิน ตารางเวลาช าระคืน
เงินกู้ควรก าหนดให้สอดคล้องกับงวดของรายได้ของผู้กู้ตามงบกระแสเงินสด ผู้กู้จะต้องมี
ความสามารถในการช าระหนี้คืนเมื่อถึงก าหนดสัญญา ธนาคารจะท าการตรวจสอบแหล่งที่มาของ
รายได้โดยการออกไปเยี่ยมเยียนกิจการและท างบกระแสเงินสด (Cash Flow) อย่างสม่ าเสมอ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนครบก าหนดเวลาช าระคืนเงินกู้ เพื่อพิจารณาว่ากิจการมีรายได้เพียงพอตาม
สัญญาที่จะช าระคืนให้แก่ธนาคาร แหล่งข้อมูลที่ธนาคารใช้ท าการตรวจสอบและวิเคราะห์ เป็น
ข้อมูลที่ธนาคารได้มาจากผู้กู้ 
 

3. จ านวนเงินที่ให้กู้ (Amount of the Loan Granted)  นอกจากจะขึ้นอยู่กับจ านวนเงินที่
ต้องการใช้ตามวัตถุประสงค์แล้ว ยังขึ้นอยู่กับความสามารถในการท ารายได้ของธุรกิจที่จะสามารถ
ช าระคืนให้กับธนาคารในระยะเวลาที่เหมาะสม ธนาคารจะต้องท าการวิเคราะห์งบการเงิน
โดยเฉพาะงบกระแสเงินสดอย่างระมัดระวัง เพื่อก าหนดจ านวนเงินที่เหมาะสมซึ่งจะต้องพอดีต่อ
ความต้องการตามวัตถุประสงค์และสามารถน ามาช าระคืนให้กับธนาคารได้ ในทางปฏิบัติ ธนาคาร
ไม่ควรปล่อยเงินกู้เกินกว่าสองเท่าของเงินทุนของผู้กู้หรืออัตราส่วนหนี้สินต่อทุน น้อยกว่า 2 ต่อ 1 
(Debt : Equity ≤  2 : 1) 
 



19 

 

4. การประเมินความเสี่ยง (Credit Risk Assessment) เป็นการวิเคราะห์ความสามารถใน
การช าระหนี้คืนของผู้กู้ยืมว่ามีความสามารถหรือไม่ ผลที่ได้จากการประเมิน คือ ความน่าเชื่อถือ
ของผู้กู้ยืม การที่ธนาคารต้องประเมินความเสี่ยงก็เพื่อให้รู้ถึงความน่าเชื่อถือ (Credit Worthiness) 
ของผู้กู้ เช่น ความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง (Economic and Political Risk) ที่มี
ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผู้กู้ยืม ส าหรับการประเมินความเสี่ยงของโอกาสที่จะเกิดผิด
นัดช าระหนี้ซึ่งจะต้องประเมินความเสี่ยงควบคู่กันไปกับจ านวนของสินเชื่อและหลักประกัน  
 

5. การวิเคราะห์ตลาด (Marketing Analysis) ก่อนที่ธนาคารจะอนุมัติสินเชื่อธนาคาร 
จะต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ทางการตลาดของลูกค้า ซึ่งอาจได้แก่ อุปสงค์ อุปทานของสินค้า
ในปัจจุบัน ความสามารถในการแข่งขัน และอัตราการเจริญเติบโตของอุปสงค์และอุปทานของ
สินค้า ทั้งนี้เพื่อให้การอนุมัติสินเชื่อของธนาคารเป็นไปได้โดยมีความเสี่ยงน้อยที่สุด เพราะความ
เสี่ยงทางด้านการตลาดจะมีผลกระทบโดยตรงต่อยอดขายและรายได้ธุรกิจ 

 
6. หลักประกัน (Collateral) คือ หลักทรัพย์ของผู้กู้ยืมที่ท านิติกรรมสัญญาไว้ให้ธนาคาร 

โดยธนาคารสามารถหักกลบลบหนี้ได้  ถ้าผู้กู้ยืมไม่สามารถช าระหนี้ได้ตามเงื่อนไข และ
หลักประกันจะมีความจ าเป็นมากขึ้น ส าหรับสินเชื่อที่มีโอกาสผิดนัดช าระหนี้ (Default) สูง อย่างไร
ก็ตาม หลักประกันท าให้สินเชื่อมีความปลอดภัยขึ้นแต่ไม่จ าเป็นที่จะท าให้คุณภาพหนี้ของสินเชื่อดี
ขึ้น ดังนั้น หลักประกันควรจะถูกพิจารณาให้เป็นการป้องกันมากกว่าที่จะเป็นแหล่งที่มาของการ
ช าระหนี้ ซึ่งจะท าให้หลักประกันเป็นสิ่งสุดท้ายในการพิจารณาสินเชื่อ 
 

7. ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะผู้กู้ (Character) หมายถึง ลักษณะบางอย่างที่แสดงถึงพฤติกรรม
ในการช าระหนี้ของผู้กู้ ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของผู้กู้จะช่วยให้การพิจารณาหาความสามารถใน
การจะช าระหนี้ได้ตามก าหนดของลูกค้า มีความถูกต้องและแม่นย ามากยิ่งขึ้น 
 

8. ความสามารถของผู้กู้ ในการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้  (Capacity) หมายถึง 
ความสามารถของผู้กู้ในการปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Capacity) และความสามารถในการปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้จะท าให้ธนาคารมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นว่า ผู้กู้จะมีความสามารถในการ
ช าระเงินกู้คืนได ้
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9. เงินทุน (Capital) หมายถึง เงินในส่วนที่เป็นของลูกค้า (ผู้ถือหุ้นของกิจการที่ขอกู้) ที่
ลงทุนในธุรกิจควบคู่กันไปกับเงินกู้ที่ได้รับจากธนาคาร โดยอัตราส่วนระหว่างเงินทุนและเงินกู้นี้
จะถูกก าหนดโดยธนาคาร สาเหตุหลักที่ธนาคารก าหนดอัตราส่วนระหว่างเงินทุนและเงินกู้นี้ 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความผูกพันกับธุรกิจของตนและมีโอกาสน้อยที่จะทิ้งกิจการเนื่องจากมีเงินทุน
ส่วนของตนลงทุนไว้มาก นอกจากนั้นเงินทุนของลูกค้ายังเป็นส่วนส ารองเผื่อเหลือเผื่อขาดจ่าย
ช าระหนี้ให้กับธนาคารไปก่อนในกรณีที่ผู้กู้อยู่ในสภาพที่มีปัญหา ดังนั้น การที่ผู้กู้มีเงินทุนสูงเป็น
พื้นฐาน นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการช าระหนี้แล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงความ
ผูกพันของผู้ร่วมทุนในการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้เกิดรายได้ในอนาคตอีกด้วย 
 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(2557) ได้ท าการวิจัยประเมินผล
โครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร ใน 4 ประเด็น ได้แก่ 1) เนื้อหาทางวิชาการของโครงการบัตรสินเชื่อ
เกษตรกร 2) การประเมินปัจจัยน าเข้า 3) การประเมินผลผลิต 4) การประเมินผลกระทบของ
โครงการ ผลการศึกษาพบว่า  ความคุ้มค่าทางการเงินของโครงการ มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ของ
รายได้สุทธิมากกว่าต้นทุนตลอดโครงการ ด้านผลตอบแทนการลงทุน  (IRR) คิดเป็นร้อยละ 4.12 
ซึ่งมากกว่าต้นทุนเงินเฉลี่ย 5 ปี (ร้อยละ 2.08) และระยะเวลาการคืนทุน(Payback Period) อยู่ใน
ขอบเขตระยะเวลาของโครงการ คือ 7.22 ปี  และความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ด้านการไหลเวียน
ของกระแสเงินระบบเศรษฐกิจ โครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกรก่อให้เกิดการหมุนเวียนของกระแส
เงินสดโดยตรงในระบบเศรษฐกิจจากการจ่ายเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ไปยังร้านค้า และระหว่างปี พ.ศ. 2555 – 2556 มีกระแสเงินสดหมุนเวียนมากกว่า 28 เท่าของต้นทุน
รวมตลอดโครงการ ด้านการสนับสนุนเงินทุนให้เพียงพอต่อการจัดหาปัจจัยการผลิต พบว่า
เกษตรกรมีวงเงินคงเหลือสามารถใช้ได้อีกโดยเฉลี่ยต่อเดือนคิดเป็นร้อยละ 85.99 ของวงเงินอนุมัติ 
และด้านการบริหารความเสี่ยงทางกลยุทธ์ ทางการเงิน ทางการปฏิบัติงานและทางภาพพจน์ พบว่า
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ อีกทั้ง ได้จัดท าแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเพื่อรองรับกรณีเกิด
เหตุวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นได้ จากการศึกษางานวิจัยนี้ ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาข้อมูลบัตร
สินเชื่อเกษตรกร 

 
 วิไลลักษณ์  นุระธนะ (2556) ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้บัตรเครดิต   
เดอะวิสดอมของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อ
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พฤติกรรม ความพึงพอใจ ปัญหาและอุปสรรคของผู้ถือบัตรบัตรเครดิตเดอะวิสดอมของธนาคาร
กสิกรไทย จากกลุ่มตัวอย่าง 300 คน โดยวิธีการศึกษาแบบเก็บข้อมูลปฐมภูมิด้วยแบบสอบถาม
จ านวน 400 ชุด ในช่วงเดือนมีนาคม 2555 และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิง
อนุมาน (Inferertive statistics) โดยการทดสอบ Chi -  square (χ2) มีผลการศึกษาดังนี้ ด้าน
พฤติกรรมของผู้ถือบัตรบัตรเครดิตเดอะวิสดอมพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเจ้าของธุรกิจ รู้จัก
บัตรจากการแนะน าของพนักงาน  เหตุผลที่ถือบัตรเนื่องจากได้รับความสะดวกสบายในการรับ
บริการจากการท าธุรกรรม มีความถี่จากการใช้บัตร 3 คร้ังต่อเดือน ด้านความพึงพอใจพบว่า  ปัจจัย
ด้านราคามีผลต่อความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือทางด้านผลิตภัณฑ์  ด้านบุคลากร ด้าน
กระบวนการ  ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย/บริการ ตามล าดับ  จากการศึกษา
งานวิจัยนี้ ใช้วิธีการศึกษาของงานวิจัยมาประยุกต์ใช้การศึกษา 
 

นนันท์  เตมีศักดิ์ (2550) ศึกษาพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์
แห่งหนึ่ง ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จากกลุ่มตัวอย่าง 200 ราย ในช่วงเดือนกรกฎาคม 
2549 และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติ เชิงอนุมาน (Inferertive statistics) โดย
การทดสอบ Chi -  square (χ2) โดยมีผลการศึกษา ดังนี้ พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตพบว่า  ผู้ที่มี
บัตรเครดิตส่วนใหญ่ถือครองบัตรจ านวน 2 บัตร โดยบัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ที่กลุ่ม
ตัวอย่างถือครองมากที่สุด คือ ธนาคารไทยพาณิชย์  บัตรเครดิตที่ไม่ได้ออกโดยธนาคารพาณิชย์ที่
ลูกค้าถือครองมากที่สุดคือ บัตรของอิออนธนสินทรัพย์ วงเงินสูงสุดของบัตรอยู่ในช่วง 10,000 – 
50,000 บาท มีความถี่ในการใช้บริการผ่านบัตรน้อยกว่า 5 คร้ังต่อเดือน ใช้บริการกับ
ห้างสรรพสินค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ตมากที่สุด ส าหรับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บัตรมากที่สุดคือ เงื่อนไขการสมัครเป็นสมาชิก ปัจจัยด้านราคาที่มีอิทธิพลมาก
ที่สุดคือ ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีฟรี ปัจจัยด้านส่งเสริมการขายที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือ ความ
รวดเร็วในการอนุมัติบัตร จากการศึกษางานวิจัยนี้ ใช้วิธีการศึกษาของงานวิจัยมาประยุกต์ใช้
การศึกษา 

 
Arvind Sharma (2013) ศึกษาผลกระทบของโครงการบัตร Kisan Credit Card ที่มีต่อ

เกษตรกรผู้ได้รับประโยชน์ ในเขตอ าเภอ Sehore รัฐ Madhya Pradesh  ประเทศอินเดีย ผลการศึกษา
พบว่า เกษตรกรผู้ใช้บัตรมีรายได้ประจ าปีสูงขึ้น ผลผลิตของพืชและรายได้ขั้นต้นจากการปลูกพืช
เพิ่มสูงขึ้น โดยเกษตรกรใช้เงินที่ได้จาก Kisan Credit Card ใช้เงินเครดิตในการซื้อปัจจัยการผลิตที่
คุณภาพสูงขึ้นและมีการลงทุนซื้อเคร่ืองจักรกลการเกษตร เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเทคโนโลยี
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และการใช้งานปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม จากการศึกษางานวิจัยนี้ ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษา
ข้อมูลบัตรสินเชื่อเกษตรกร 

 
Meena (2013) ศึกษาการเจริญเติบโตของผลการด าเนินงานและผลกระทบของบัตรเครดิต 

Kisan กับรายได้เกษตรกรในรัฐ Rajasthan ประเทศอินเดีย ผลการศึกษาพิจารณาการเติบโตของบัตร
สินเชื่อ และพิจารณาความสัมพันธ์กับการให้สินเชื่อเกษตรกร ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้เกษตรกร
และการด ารงชีวิตของผู้ถือบัตร ในเขตอ าเภอ Karauli รัฐ Rajasthan  การศึกษาในคร้ังนี้ใช้ข้อมูล
ปฐมภูมิและทุติยภูมิ ตั้งแต่ปี ค.ศ.2001 – 2011 ทั้งนี้ได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจ านวน 120 คน ด้วยวิธี 
Stratified random sampling เพื่อตอบแบบสอบถาม จากข้อมูลการศึกษาใน 10 ปีที่ผ่านมาการเติบโต
ของสินเชื่อเกษตรกร เติบโตในทิศทางที่เป็นบวก โดยเพิ่มขึ้นในธนาคารพาณิชย์ ร้อยละ 29.80 และ
เพิ่มขึ้นในธนาคารท้องถิ่น ร้อยละ 19.57 แต่ในส าหรับธนาคารเพื่อการสหกรณ์กับกลับมีค่าการ
เติบโตที่ลดลง แสดงถึงการใช้บริการธนาคารเพื่อการสหกรณ์ลดลง และจากการศึกษาคร้ังนี้พบว่า 
ธนาคารพาณิชย์เป็นแหล่งเงินทุนของเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 77.23 ในขณะที่ธนาคารท้องถิ่นและ
ธนาคารเพื่อการสหกรณ์ มียอดการให้สินเชื่อคิดเป็นร้อยละ 10.53 และร้อยละ 8.84 ตามล าดับ และ
จากการศึกษาพบว่ามีแหล่งเงินทุนจากผู้ให้กู้นอกระบบ คิดเป็น 3.39% นอกจากนี้จากผลการศึกษา
ข้อมูลพบว่ารายได้ของผู้ถือบัตร Kisan Credit มีรายได้สูงกว่าผู้ถือบัตรอ่ืนๆ ประมาณร้อยละ          
25 – 30 สาเหตุที่มากกว่าเนื่องจาก ผู้ถือบัตร Kisan Credit จะมีการใช้ปัจจัยการผลิตและวัสดุ
อุปกรณ์การเกษตรที่มีคุณภาพส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตที่สูงกว่า แต่จากการส ารวจ
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างพบว่าร้อยละ 61.67 คิดว่าอัตราดอกเบี้ยของบัตร Kisan Credit มีอัตรา
ดอกเบี้ยที่สูง และร้อยละ 93.33 คิดว่าบัตรอ่ืนๆมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่า ซึ่งข้อเสนอแนะจากกลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษาคร้ังนี้พบว่า นอกจากจ านวนวงเงินกู้ของบัตรแล้ว เกษตรกรต้องการให้มีการ
จัดกิจกรรมหรือโปรโมชั่นที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตควบคู่ไปด้วย จากการศึกษางานวิจัยนี้ ใช้เป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาข้อมูลบัตรสินเชื่อเกษตรกร 

 
A.M.SAJANE (2010) ศึกษาการประเมินโครงการบัตรเครดิต Kisan โดยบัตรเครดิต Kisan 

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นวงเงินค่าใช้จ่ายให้เกษตรกรสามารถจัดหาปัจจัยการผลิตได้ทันเวลา เพียงพอ 
มีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่น การศึกษานี้จะวิเคราะห์การเจริญเติบโตของจ านวนผู้ใช้บัตร
เครดิต Kisan วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของบัตรเครดิตและความเพียงพอของวงเงินกู้ของบัตรเครดิต Kisan 
เปรียบเทียบกับสินเชื่อที่ไม่ใช้บัตรเครดิต การศึกษาคร้ังนี้ได้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่
ออกโดย Kisan  ปริมาณ ข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงิน เช่น อัตราดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายใน
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การกู้ยืม เป็นต้น และใช้ข้อมูลปฐมภูมิจากการสุ่มเลือกเกษตรผู้ถือบัตรเครดิต Kisan จ านวน 60 คน 
และเกษตรกรผู้ไม่ได้ถือบัตรเครดิต จ านวน 60 คน ผลการศึกษาพบว่า ในปีเพาะปลูกที่ 2008 -2009 
การเติบโตของจ านวนผู้ใช้บัตรเครดิต Kisan ในเขต Belgaum เป็นลบ (-393.38%) และในทาง
กลับกันการเติบโตในเขต Sangli เป็นบวก (36.18%) เมื่อพิจารณาผลการศึกษาด้านต้นทุน พบว่า
ต้นทุนรวมการผลิตของเกษตรกรที่ไม่ได้ใช้บัตรเครดิต Kisan สูงขึ้นร้อยละ 11.06 ต้นทุนรวมการ
ผลิตของเกษตรกรที่ใช้บัตรเครดิต Kisan เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 4.77 
 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้ถือบัตรสินเชื่อเกษตรกร และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมของลูกค้าผู้ใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกร 
 
 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการพิจารณาสินเชื่อมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
ของลูกค้าที่ใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกร โดยใช้ค่าสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  ได้แก่  Chi -  
square (χ2)  และสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่  ร้อยละ 
 
 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการพิจารณาสินเชื่อที่แตกต่างกันมีผลพฤติกรรม
ของลูกค้าที่ใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกร ใช้ค่าสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่Contingency 
Coefficient 
 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าผู้ใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกรที่มีต่อส่วนประสมทาง
การตลาด 
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 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้ถือบัตรสินเชื่อเกษตรกร และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วน

บุคคลกับพฤติกรรม      

   ตัวแปรต้น              ตัวแปรตาม 

     

 

 

 

  

  

 
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าผู้ใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกรที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่2.3  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

ส่วนประสมทางการตลาด 

1. สินค้าที่ขายผ่านบัตร   
2. ราคา   
3. สถานที่   
4. การให้บริการของร้านค้า  
5. การให้บริการของ ธ.ก.ส.  
6. การส่งเสริมการตลาด   
7. การสื่อสารข้อมูล   
 

ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อ
บัตรสินเชื่อเกษตรกร 

 

พฤติกรรมการใช้บริการบัตรสินเช่ือ
เกษตรกรของลูกค้า 

1. จ านวนครั้งที่ใช้ต่อปี 
2. ค่าใชจ้่ายผ่านบัตรต่อปี 
3. ความเพียงพอของวงเงินกู ้
4. เหตุผลการใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกร 
5. บริการเพิ่มที่ต้องการ 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
 

1. อายุ 
2. พ้ืนที่การผลิต 
3. รายได้เฉลี่ยต่อปี   
4.วงเงินสินเชื่อบัตรสินเชื่อเกษตรกร  
5.วงเงินสินเชื่อที่ไม่รวมวงเงินบัตร
สินเชื่อ 
6. วงเงินจ านอง 

สมมติฐานที่  1   
χ2  และ 

Descriptive 

สมมติฐานที่  2   
Contingency 
Coefficient 
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สมมติฐานในการศึกษา 

 
ตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 
 
 ตัวแปรต้น คือ ตัวแปรอิสระโดยจะใช้ปัจจัยส่วนบุคคลที่ธนาคารใช้ในการพิจารณาสินเชื่อ 
ประกอบด้วย อายุลูกค้า ระยะเวลาการเป็นลูกค้า พื้นที่การผลิต พืชที่ปลูก  รายได้เฉลี่ยต่อปี วงเงิน
สินเชื่อบัตรสินเชื่อเกษตรกร วงเงินสินเชื่อที่ไม่รวมวงเงินบัตรสินเชื่อ วงเงินจ านอง  
 
 ตัวแปรตาม  คือ  ตัวแปรในด้านพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้า และตัวแปรตามในด้าน
ความพึงพอใจ ได้แก่  1)  ตัวแปรในด้านพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้า ได้แก่ แหล่งข้อมูลที่ท า
ให้ลูกค้ารู้จักบัตรสินเชื่อเกษตรกร ประเภทร้านค้าที่ใช้บริการผ่านบัตรสินเชื่อเกษตรกร ประเภท
สินค้าที่ใช้บริการผ่านบัตรสินเชื่อเกษตรกร จ านวนคร้ังที่ใช้จ่ายผ่านบัตรสินเชื่อเกษตรกร ค่าใช้จ่าย
ผ่านบัตรสินเชื่อเกษตรกร ช่วงเวลาการใช้บริการบัตรสินเชื่อเกษตรกร จ านวนคร้ังที่ใช้ต่อปี 
ค่าใช้จ่ายผ่านบัตรสินเชื่อเกษตรกรต่อปี เหตุผลในการใช้บริการบัตรสินเชื่อเกษตรกร แหล่งข้อมูลที่
ลูกค้าใช้ในกรณีพบปัญหา บริการเพิ่มเติมที่ลูกค้าต้องการจากบัตรสินเชื่อ ความเพียงพอของวงเงิน
บัตรสินเชื่อเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติ  2)  ตัวแปรตามในด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลความ
พึงพอใจในการใช้บัตรสินเชื่อ ได้แก่  สินค้าที่ขายผ่านบัตร  ราคา  สถานที่  การให้บริการของ
ร้านค้า การให้บริการของ ธ.ก.ส. การส่งเสริมการตลาด  และการสื่อสารข้อมูล   
 

วธีิการศึกษา 
 

การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกรของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีการศึกษาตามขั้นตอนดังน้ีใน 
 

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
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4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 

5. ความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม 
 

การก าหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

ประชากรที่ศึกษาคือ ลูกค้าผู้ใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกรของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยขนาด 401,371 คน (ธ.ก.ส: รายงาน
สถานะบัตรสินเชื่อเกษตรกร 28 มีนาคม 2556) 
  
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ ลูกค้าผู้ใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกรของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากประชากรขนาด 
401,371 คน โดยเมื่อเรียงล าดับตามจ านวนลูกค้าใช้จ่ายผ่านบัตร ณ  28 มีนาคม 2556 จะปรากฏดัง
ตารางที่ 2.1 
 
ตารางที ่2.1  จ านวนและร้อยละของลูกค้าใช้จ่ายผ่านบัตรคงเหลือในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จ าแนกตามจังหวัด ณ 28 มีนาคม 2557 
 

ล าดับ จังหวดั 
จ านวนลูกค้า 
ใช้จ่ายผ่านบัตร 

(คน) 

สัดส่วนต่อลูกค้าใช้จ่าย
ผ่านบัตรทั้งหมด 

(ร้อยละ) 
1 ร้อยเอ็ด 43,797 11 
2 สุรินทร์ 43,693 11 
3 นครราชสีมา 40,409 10 
4 ศรีสะเกษ 33,227 8 
5 อุบลราชธานี 29,370 7 



27 

 

ตารางที ่2.1  (ต่อ) 
 

ล าดับ จังหวดั 
จ านวนลูกค้า 
ใช้จ่ายผ่านบัตร 

(คน) 

สัดส่วนต่อลูกค้าใช้จ่าย
ผ่านบัตรทั้งหมด 

(ร้อยละ) 
6 บุรีรัมย์ 25,116 6 
7 มหาสารคาม 23,439 6 
8 ขอนแก่น 22,892 6 
9 กาฬสินธุ ์ 21,290 5 

10 ชัยภูมิ 20,665 5 
11 อุดรธานี 15,274 4 
12 สกลนคร 14,063 4 
13 เลย 13,860 3 
14 ยโสธร 13,097 3 
15 อ านาจเจริญ 8,171 2 
16 นครพนม 8,022 2 
17 บึงกาฬ 7,668 2 
18 หนองบัวล าภู 7,165 2 
19 หนองคาย 6,348 2 
20 มุกดาหาร 3,805 1 

รวม 401,371 100 
ที่มา  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (2557) 
 

ค านวณจ านวนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางก าหนดขนาดตัวอย่างของ Taro Yamane ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% และก าหนดขนาดความเคลื่อนที่ + 5% เมื่อเทียบจากตาราง Taro Yamane จะได้
กลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง 

 
การศึกษาคร้ังนี้สุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 

จากประชากรแต่ละจังหวัด โดยค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนประชากร ด้วยวิธีการ
ค านวณจากการก าหนดประชากรโดยใช้เกณฑ์ ซึ่งค านวณได้ดังนี้ 
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           จ านวนตัวอย่าง = จ านวนลูกค้าใช้จ่ายผ่านบัตรฯของแต่ละจังหวัด X  กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
               จ านวนลูกค้าใช้จ่ายผ่านบัตรฯทั้งหมดของเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 แทนค่าจ านวนลูกค้าใช้จ่ายผ่านบัตรของแต่ละจังหวัดแล้ว จะได้จ านวนตัวอย่าง ปรากฏได้
ดังตารางที่ 2.2 
 
ตารางที่ 2.2  จังหวัดที่จะใช้เป็นตัวแทนกลุ่มตัวอย่าง และขนาดตัวอย่างที่ศึกษา 
 

ล ำดับ จังหวัด 
จ ำนวนลูกค้ำ 

ใช้จ่ำยผ่ำนบัตร (คน) 
จ ำนวนตัวอย่ำง  

(ตัวอย่ำง) 
1 ร้อยเอ็ด 43,797 44 
2 สุรินทร์ 43,693 44 
3 นครราชสีมา 40,409 40 
4 ศรีสะเกษ 33,227 33 
5 อุบลราชธานี 29,370 29 
6 บุรีรัมย์ 25,116 25 
7 มหาสารคาม 23,439 23 
8 ขอนแก่น 22,892 23 
9 กาฬสินธุ ์ 21,290 21 

10 ชัยภูมิ 20,665 21 
11 อุดรธานี 15,274 15 
12 สกลนคร 14,063 14 
13 เลย 13,860 14 
14 ยโสธร 13,097 13 
15 อ านาจเจริญ 8,171 8 
16 นครพนม 8,022 8 
17 บึงกาฬ 7,668 8 
18 หนองบัวล าภู 7,165 7 
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ตารางที ่2.2  (ต่อ) 
 

ล ำดับ จังหวัด 
จ ำนวนลูกค้ำ 

ใช้จ่ำยผ่ำนบัตร (คน) 
จ ำนวนตัวอย่ำง  

(ตัวอย่ำง) 
19 หนองคาย 6,348 6 
20 มุกดาหาร 3,805 4 

รวม 401,371 400 
ที่มา  จากการค านวณ 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา  
 

การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ เป็น
แบบสอบถามแบบปลายปิด (close – ended question) และแบบสอบถามปลายเปิดโดย
แบบสอบถาม 1 ชุด แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี ้

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุลูกค้า ระยะเวลาการเป็นลูกค้า 

พื้นที่การผลิต พืชที่ปลูก รายได้เฉลี่ยต่อปี วงเงินสินเชื่อบัตรสินเชื่อเกษตรกร วงเงินสินเชื่อที่ไม่รวม
วงเงินบัตรสินเชื่อ วงเงินจ านอง 

 
ส่วนที่ 2  ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกร ลักษณะแบบสอบถามแบบ Choice 

technique คือ การให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกในข้อที่ต้องการทั้งแบบที่เลือกได้เพียง 1 ข้อ และ
เลือกโดยไม่จ ากัดจ านวน  

 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการบัตรสินเชื่อเกษตรกร เป็นลักษณะ

แบบสอบถาม โดยใช้สเกลวัดแบบไลเคิร์ทสเกล (Likert Scales) จากตัวเลือก 5 ระดับ ให้ค าตอบใน
ลักษณะแสดงความคิดเห็น 5 ระดับ  ปรากฏตามตารางที่ 2.3 ดังนี ้
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ตารางที ่2.3  ระดับความพึงพอใจโดยใช้สเกลวัดแบบไลเคิร์ทสเกล (Likert Scales) 
 

ระดับความพึงพอใจ ค าถามที่แสดงทัศนคติทางบวก 
มากที่สุด 5 
มาก 4 

ปานกลาง 3 
น้อย 2 

น้อยที่สุด 1 
 
 เมื่อได้เกณฑ์การให้คะแนนดังกล่าวแล้ว จะใช้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวมา
พิจารณาระดับความส าคัญตามเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
 
 อันตรภาคชั้น   = (คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด) / จ านวนชั้น 
 
    = (5 – 1) / 5 
 
    = 0.80 
 

ดังนั้น สามารถแปลความหมายของค่าระดับคะแนนได้ ดังตารางที่ 2.4 
 
ตารางที่ 2.4  การแปลความหมายระดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการบัตรสินเชื่อ

เกษตรกร 
 

ระดับค่าเฉลีย่ ความหมาย 
1.00 - 1.80 ความพึงพอใจมากที่สุด 
1.81 - 2.60 ความพึงพอใจมาก 
2.61 - 3.40 ความพึงพอใจปานกลาง 
3.41 - 4.20 ความพึงพอใจน้อย 
4.21 - 5.00 ความพึงพอใจน้อยที่สุด 
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ส่วนที่ 4  เป็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เป็นค าถามปลายเปิดและสัมภาษณ์ลูกค้าในพื้นที่ 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 การรวบรวมข้อมูลการวิจัย ได้รวบรวมจากแหล่งข้อมูล 2 แหล่ง ได้แก่ 
 

1. ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบสอบถาม (Questionnaire)  ซึ่งผู้
ศึกษาได้ออกแบบขึ้นมาเพื่อท าการเก็บข้อมูลในภาคสนาม (Field Data Collection) จากกลุ่มตัวอย่าง 
400 ตัวอย่าง 
 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้มาจากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารการวิจัย หนังสือ 
รายงาน บทความต่างๆ และจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) ที่เกี่ยวข้องกับบัตรสินเชื่อเกษตรกร
และบัตรเครดิต 
 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 
 

การศึกษาคร้ังนี้ ได้น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ โดยสถิติที่ใช้วิเคราะห์ในแต่ละส่วนของแบบ
สอบ ดังนี้ 
 

1. แบบสอบถามส่วนที่ 1 ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่ออธิบายลักษณะ
ข้อมลูทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย อายุลูกค้า ระยะเวลาการเป็นลูกค้า พื้นที่การผลิต พืชที่
ปลูก รายได้เฉลี่ยต่อปี วงเงินสินเชื่อบัตรสินเชื่อเกษตรกร วงเงินสินเชื่อที่ไม่รวมวงเงินบัตรสินเชื่อ 
วงเงินจ านอง ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) อัตราส่วนร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

2. แบบสอบถามส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้บริการจากบัตรสินเชื่อเกษตรกร วิเคราะห์โดย
ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) อัตราส่วนร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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3. แบบสอบถามส่วนที่ 3 ความพึงพอใจในการใช้บริการจากบัตรสินเชื่อเกษตรกร 
วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) อัตราส่วนร้อยละ (Percentage) 
 

4. การวิเคราะห์สมมติฐานโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferertive statistics) โดยการทดสอบ 
Chi -  square (χ2)  และท าการทดสอบค่าเข้มข้นของความสัมพันธ์ (Contingency Coefficient) 
  

ความเช่ือถือได้ของแบบสอบถาม 
 

การศึกษาคร้ังนี้ได้มีการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) 
ของแบบสอบถามดังนี ้(ภาคผนวก ข) 

 
1. ความเที่ยงตรง (Validity) ได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาตามวัตถุประสงค์  น าเสนอ

ให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาและตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity)  และความ
เหมาะสมของภาษาที่ใช้ และน าไปปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นก่อน
น าไปสอบถามในการเก็บข้อมูลจริง 
 

2. ความเชื่อมั่น (Reliability) ได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาและปรับปรุงแก้ไขแล้ว
ตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา ไปท าการทดสอบ (Pre-test) จ านวน 30 ชุด กับกลุ่มประชากรที่
มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบว่าค าถามแต่ละข้อในแบบสอบถามที่สร้าง
ขึ้นมานัน้ สามารถสื่อความหมายตรงตามวัตถุประสงค์ มีความเหมาะสมและความยากง่ายมากน้อย
เพียงใด จากนั้นจึงน ามาทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม จากสูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์ 
Cronbach’s Alpha โดยใช้เกณฑ์สัมประสิทธิ์แอลฟา Alpha Coefficient (กัลยา  วานิชย์บัญชา, 
2549: 449) วิธีการค านวณของ Cronbach แอลฟาที่ได้จะแสดงถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถาม
ที่สร้างขึ้นมา ซึ่งจะมีค่าระหว่าง 0  ≤  α ≤ 1 โดยค่าที่ใกล้เคียงกับ 1 มาก แสดงว่ามีความเชื่อมั่นสูง 
เกณฑ์การยอมรับความเชื่อมั่นของแบบสอบถามส าหรับงานวิจัยเชิงส ารวจ (Exploratory research) 
เมือ่ค่า α มากกว่าและเท่ากับ 0.700 แสดงว่า แบบสอบถามชุดนั้นมีความเชื่อมั่นได้ระดับที่สูง 
 

จากการศึกษาข้อมูลพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกรของลูกค้า
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 400 ตัวอย่าง จากประชากรขนาด 401,371 คน ระดับความเชื่อมั่น 95% ก าหนดขนาดความ
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เคลื่อนที่ +/- 5%  และได้น าแบบสอบถามที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่ม
ลูกค้า ธ.ก.ส. ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในคร้ังนี้ แล้วน าผลที่ได้มาวิเคราะห์หาความ
เชื่อมั่น (Reliability) แบบสัมประสิทธิ์แอลฟา โดยวิธีของครอนบัค (Cronbach)  ข้อค าถามใน
แบบสอบถามแต่ละส่วนสามารถสรุปได้ ดังนี้ 

 
ตารางที ่2.5  การวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการบัตร

สินเชื่อเกษตรกร 
 

ข้อค าถาม N of Items Cronbach’s alpha 
ด้านสินค้าที่ขายผ่านบัตร     
 ปุ๋ย 4 0.796 
 ยาปราบศัตรูพืช 4 0.876 
 เมล็ดพันธุ์ 4 0.772 
 เคร่ืองมือและเคร่ืองจักรกลทางการเกษตร 4 0.813 
 น้ ามันเชื้อเพลิง 4 0.813 
 ข้าวสาร 4 0.865 
ด้านร้านค้า/สถานที่ 3 0.853 
ด้านการให้บริการของร้านค้า 3 0.782 
ด้านการให้บริการของธนาคาร 6 0.890 
ด้านการส่งเสริมการตลาด   3 0.641 
ด้านการสื่อสารข้อมูล   5 0.685 

รวม 43 0.965 
N of cases = 30 
 

สรุปเมื่อท าการทดสอบค่าความเชื่อมั่น (Reliability Test) ของแบบสอบถามระดับความพึง
พอใจในการใช้บริการบัตรสินเชื่อเกษตรกร โดยรวม พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach 
เท่ากับ 0.965 ซึ่งมากกว่า 0.700 แสดงว่าแบบสอบถามมีความเชื่อมั่นในระดับที่สูง 
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บทที ่3 
 

ข้อมูลบัตรสินเช่ือเกษตรกร 
 

โครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร เป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลในสมัยพรรคเพื่อไทยเป็น
แกนน าในการจัดตั้งรัฐบาลโดยมี นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยเป็น
นโยบายที่ต้องการให้เกษตรกรมีบัตรสินเชื่อเพื่อใช้แทนเงินสดในการซื้อปัจจัยการผลิต เคร่ือง
อุปโภคบริโภคและบริโภคในครัวเรือน อันท าให้เกิดความสะดวก ความปลอดภัย สามารถลด
ต้นทุนการผลิต ช่วยแบ่งเบาภาระด้านการเงินของเกษตรกร และเพิ่มวงเงินหมุนเวียนแก่ระบบ
เศรษฐกิจในภาคชนบท โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(ธ.ก.ส.) เป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน และในเดือนธันวาคม 2554 ธนาคารได้ด า เนินงาน
โครงการน า ร่องในพื้นที่  5 จั งหวัด  ได้แก่  จั งหวัด เชีย งใหม่  จั งหวัด อุดรธานี  จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี  ทั้งนี้ ธนาคารได้เปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการ
ในเดือนกรกฎาคม 2555 โดยในวันเปิดตัวโครงการมีเกษตรกรลูกค้าขอออกบัตรสินเชื่อเกษตรกร 
จ านวน 5,522 ราย พร้อมทั้งได้จัดท าและส่งมอบบัตรให้แก่เกษตรกรที่เป็นชาวนาล าดับแรก ต่อมา
ได้ขยายไปยังเกษตรกรกลุ่มอาชีพอ่ืนทั่วประเทศ จนสิ้นปีบัญชี 2555 ณ 31 มีนาคม 2556 ได้จัดท า
บัตรและเปิดใช้งานแล้วจ านวน 2 ล้านบัตร มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการจ านวน 4,000 ร้านค้า มี
เกษตรกรผู้ถือบัตรได้น าบัตรไปรูดซื้อปัจจัยการผลิตประมาณ 400,000 ราย เป็นเงินที่ใช้จ่ายผ่าน
บัตร ประมาณ 3,500 ล้านบัตร โดยในปีบัญชี 2556 (สิ้นสุด 31 มีนาคม 2557) ธ.ก.ส. มีแผนขยาย
การจัดท าบัตรและส่งมอบบัตรให้ครอบคลุมเกษตรกรทุกครอบครัวไม่ต่ ากว่า 4 ล้าน ขยายร้านค้าที่
รับบัตรให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ต าบลละไม่ต่ ากว่าหนึ่งแห่งทั่วประเทศหรือไม่ต่ ากว่า 10,000 ร้านค้า 
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมการใช้จ่ายผ่านบัตรให้มียอดขายผ่านบัตรไม่ต่ ากว่า 20 ,000 
ล้านบาท ธนาคารได้ด าเนินการโครงการฯ โดยการสร้างความพึงพอใจให้แก่เกษตรกรลูกค้าที่ใช้
บริการสินเชื่อ อ านวยความสะดวกรวดเร็วในการจัดซื้อปัจจัยการผลิตด้วยบัตรสินเชื่อเกษตรกรของ
ธนาคารซึ่งธนาคารจะก าหนดวงเงินบัตรสินเชื่อให้แก่เกษตรกรลูกค้า และเกษตรกรลูกค้าน าบัตร
สินเชื่อเกษตรกรดังกล่าวไป ใช้ช าระค่าสินค้าหรือบริการกับทางร้านค้าที่ขึ้นทะเบียนไว้กับธนาคาร
ได้ทุกวันตามที่ต้องการใช้จริงผ่านระบบหักตัดวงเงินตามบัตรสินเชื่อเกษตรกรแทนการช าระด้วย
เงินสดเกษตรกรจึงไม่ต้องน าเงินสดจ านวนมากติดตัวไปเพื่อช าระค่าสินค้าให้แก่ทางร้านค้า อีกทั้ง
ยังเป็นการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเกษตรกรลูกค้าจากมิจฉาชีพได้อีกทางหนึ่ง 
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คุณสมบัติของเกษตรกรตามโครงการ 
 

1. ต้องเป็นเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
 

2. ต้องเป็นเกษตรกรลูกค้าผู้กู้โดยมีวัตถุประสงค์การกู้ เงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เพาะปลูกพืช 
 

3. ไม่เป็นเกษตรกรลูกค้าที่มีหนี้ค้างช าระ  
 
 เงื่อนไขในการให้บริการบัตรสินเช่ือเกษตรกร 
 

1. บัตรสินเชื่อเกษตรกรใช้ได้เฉพาะภายในวงเงินที่ธนาคารก าหนดเพื่อช าระค่าปัจจัยการ
ผลิตข้าว 4 ประเภท ได้แก่ ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าปุ๋ย ค่าเคมีการเกษตร และน้ ามันเชื้อเพลิงจากสถานี
บริการที่เข้าร่วมตามความจ าเป็นในการผลิตของเกษตรกรลูกค้าแต่ละรายเท่านั้น ไม่สามารถช าระ
เป็นค่าปัจจัยผลิตอ่ืนๆ หรือเบิกเป็นเงินสด 
 

2. บัตรสินเชื่อเกษตรกรใช้ได้กับร้านค้าที่ขึ้นทะเบียนไว้กับธนาคารทุกแห่งภายในเขต
ด าเนินงานที่ธนาคารก าหนดเท่านั้น  
 

3. บัตรสินเชื่อเกษตรกรเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะตัว ห้ามมิให้บุคคลอ่ืนที่มิใช่เจ้าของบัตรน า
บัตรดังกล่าวมาใช้โดยพลการ 

 
การก าหนดวงเงินบัตรสินเช่ือเกษตรกร 
 

ธนาคารผ่อนผันหลักเกณฑ์การพิจารณาก าหนดวงเงินกู้วัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การผลิตข้าวเฉพาะเกษตรกร ลูกค้ารายที่ประสงค์ขอจัดท าบัตรสินเชื่อเกษตรกรให้ไม่เกินร้อยละ 70 
ของมูลค่าผลผลิตข้าวส่วนเหลือเพื่อขาย และไม่เกินรายละ 50,000 บาท (ในระยะแรกของโครงการ) 
ก าหนดช าระคืนหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกร 
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โดยปกติธนาคารจะตัดยอดการใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกรในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี และ
ก าหนดช าระคืนภายในวันที่ 31 มีนาคมของทุกปีกรณีเกษตรกร ลูกค้าใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกรจ่าย
เป็นค่าปัจจัยการผลิต ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง มีนาคม ให้ก าหนดช าระคืนภายใน
วันที่ 31 มีนาคม ของปีถัดไป 
 
อตัราดอกเบีย้ส าหรับการซ้ือปัจจัยการผลติโดยผ่านบัตรสินเช่ือเกษตรกร  
 

ธนาคารเรียกดอกเบี้ยส าหรับการซื้อปัจจัยการผลิต โดยผ่านบัตรสินเชื่อเกษตรกรในอัตรา 
MRR (ปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 7.00 ต่อปี) โดยมีระยะเวลา ปลอดดอกเบี้ย 30 วัน 
 
ค่าธรรมเนียมออกบัตรสินเช่ือเกษตรกร   
  

ธนาคารไม่คิดค่าธรรมเนียมในการออกบัตรสินเชื่อเกษตรกรจากเกษตรกรลูกค้า ส าหรับ
สิทธิประโยชน์ของผู้ถือบัตรสินเชื่อเกษตรกรในปัจจุบัน มีอยู่ 4 ล าดับชั้น ได้แก่ 
 

1. ได้รับวงเงินกู้เป็นพิเศษ จากร้อยละ 60 ของส่วนเหลือเพื่อขาย เป็นร้อยละ 70 และ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปี 
 

2. มีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย 30 วัน  
 

3. ได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ โดยธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยต่ าที่สุดที่ธนาคารถือใช้อยู่ 
ปัจจุบันเท่ากับ MRR (ร้อยละ 70) ในกรณีเกษตรกรเชื่อมโยงช าระหนี้บัตรสินเชื่อผ่านระบบจ าน า
ผลผลิต จะพิจารณาดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5.5  

 
4. ธนาคารได้จัดท าข้อตกลงกับบริษัทผู้ผลิตปุ๋ย เคมีเกษตร และเมล็ดพันธุ์ บริษัท ปตท. 

จ ากัด บริษัท บางจาก จ ากัด เมื่อ 28 มิถุนายน 2555 เพื่อสนับสนุนเงินชดเชยดอกเบี้ยให้เกษตรกรผู้
ซื้อปัจจัยการผลิตผ่านบัตรสินเชื่อเกษตรกร จ านวนร้อยละ 7 เป็นเวลา ไม่เกิน 120 วัน หรือส่วนลด
การซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง ทุกๆ 100 บาท จ านวน 52 สตางค์ รอบการผลิตละไม่เกิน 3,000 บาท 
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การส่งมอบและเปิดใช้งานบัตรสินเช่ือเกษตรกร 
 
เมื่อลูกค้าติดต่อขอรับบัตรสินเชื่อเกษตรกรที่สาขา ให้สาขาโดยพนักงานการเงิน 

ด าเนินการดังนี้ 
 

1. ตรวจสอบบัตรประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่มีรูปถ่ายซึ่งหน่วยงานราชการออกให้ของลูกค้า
เจ้าของบัตรสินเชื่อเกษตรกร 
 

2. ให้พนักงานเบิกบัตรจากพนักงานที่รับผิดชอบ 
 

3.  พนักงานการเงินด าเนินการเปิดการใช้งานบัตร (Activate)  ซึ่งลูกค้าสามารถใช้บัตรเพื่อ
รูดซื้อสินค้าได้ทันที่ 

 
วธีิการช าระเงิน 

 
1. ช าระด้วยเงินสดที่เคาน์เตอร์  ธ.ก.ส. ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. ในวันท าการปกติของ

ธนาคาร ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการช าระเงิน 
 

2. ช าระด้วยเช็ค จะตัดช าระเมื่อเช็คเรียกเก็บเงินได้แล้วและอาจต้องมีค่าธรรมเนียมในการ
เรียกเก็บเช็คตามประกาศของธนาคาร 
 

3. ช าระโดยยินยอมให้ธนาคารหักช าระจากเงินกู้โครงการรับจ าน าข้าวเปลือก โดยสามารถ
แจ้งความจ านงกับพนักงาน ธ.ก.ส. 
 

คุณสมบัติของร้านค้า 
 

1. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและมีชื่อเสียงดี 
 

2. มีความมั่นคงโดยต้องด าเนินกิจการจ าหน่ายสินค้าหรือบริการมาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
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3. ต้องได้รับอนุญาตการจ าหน่ายสินค้าหรือบริการตาม พ.ร.บ. ที่ เกี่ยวข้อง จากทาง
ราชการ เช่น พ.ร.บ.ปุ๋ย พ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ร.บ.วัตถุอันตราย  พ.ร.บ. ควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง เป็นต้น 

 
4. ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือถูกศาลพิพากษาลงโทษเกี่ยวกับความผิดตาม พ.ร.บ.

ปุ๋ย  พ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ร.บ.ควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิงระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ป ี
 

5. มีสถานที่ เคร่ืองมืออุปกรณ์เพียงพอและเหมาะสมต่อการด าเนินธุรกิจหรือบริการ 
 

การขึน้ทะเบียนร้านค้า 
 
ร้านค้า (ผู้จ าหน่ายสินค้าหรือบริการ) สามารถยื่นความประสงค์ขอขึ้นทะเบียนได้ที่ ธ.ก.ส.

สาขาในพื้นที่ที่ร้านค้าตั้งอยู่ โดยเตรียมเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียน ตามประเภทของผู้
จ าหน่ายสินค้าหรือบริการดังนี้ 
 

1. กรณีผู้จ าหน่ายสินค้าหรือบริการเป็นบุคคลธรรมดา 
 

1.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน 
 

1.2 ส าเนาใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าหรือบริการตาม พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้อง 
 

1.3 แผนที่ ที่ตั้งสถานประกอบการ 
 

2. กรณีผู้จ าหน่ายสินค้าหรือบริการเป็นนิติบุคคล (ไม่รวมสถาบันเกษตรกร) 
 

2.1 หนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือการจัดตั้งนิติบุคคลจากหน่วยงานราชการที่
รับผิดชอบอายุไม่เกิน 1 เดือน 
 

2.2 กรณีมอบอ านาจให้ผู้ อ่ืนท าการแทนใช้หนังสือมอบอ านาจ และส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอ านาจแนบด้วย 
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2.3 ส าเนาใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าหรือบริการตาม พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้อง 
 

2.4 แผนที่ ที่ตั้งสถานประกอบการ 
 

3. กรณีผู้จ าหน่ายสินค้าหรือบริการเป็นสถาบันเกษตรกร เช่น สหกรณ์การเกษตร (สกก. ) 
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.) เป็นต้น 
 

3.1 ส าเนาการจดทะเบียนสหกรณ์ 
 

3.2 หนังสือมอบอ านาจและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน
ของผู้รับมอบอ านาจ 
 

3.3 รายงานการประชุมที่มีมติของคณะกรรมการฯ อนุมัติเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้
จ าหน่ายสินค้าหรือบริการ 
 

3.4 ส าเนาใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าหรือบริการตาม พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้อง 
 

3.5 แผนที่ ที่ตั้งสถานประกอบการ 
 

สิทธิประโยชน์ 
 
1. รับเงินค่าสินค้าภายใน 1 วันท าการนับจากวันที่ส่งสรุปยอดขายสิ้นวัน (Settlement) ใน

กรณีไม่มีเหตุผิดปกติ 
 

2. ฟรีค่าธรรมเนียม การโอนเงินค่าสินค้าเข้าบัญชีเงินฝาก 
 

3. ฟรีค่าเช่า เคร่ืองอ่านบัตร (EDC) ยกเว้น สถานีบริการน้ ามัน (ยอดจ าหน่ายสินค้าหรือ
บริการโดยเฉลี่ยต้องไม่น้อยกว่า 100,000 บาทต่อเดือน ในระยะเวลา 6 เดือน) 
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4. ได้รับการประชาสัมพันธ์การเป็นร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร เช่น 
แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ไวนิล อะครีลิค สติ๊กเกอร์ป้ายแบบตั้ง (Rollup)  เป็นต้น 
 

เงื่อนไขและข้อปฏิบัติร้านค้าทีเ่ข้าร่วมโครงการ 
 

1. ร้านค้าต้องปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงการจ าหน่ายสินค้าหรือบริการผ่านบัตรสินเชื่ อ
เกษตรกรที่ได้จัดท าไว้กับธนาคารโดยเคร่งครัด 
 

2. ร้านค้าต้องขายสินค้าที่มีคุณภาพดี เป็นไปตามมาตรฐาน ไม่ขายสินค้าด้อยคุณภาพและ
ปลอมปน ให้กับผู้ใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกร 
 

3. ร้านค้าต้องตรวจบัตรประชาชนควบคู่กับบัตรสินเชื่อเกษตรกรของผู้ซื้อสินค้าทุกราย
เพื่อพิสูจน์ตัวตน ก่อนขายสินค้าผ่านเคร่ืองอ่านบัตร (EDC) 
 

4. การขายสินค้าผ่านเคร่ืองอ่านบัตร (EDC) ต้องพิมพ์ใบบันทึกรายการขาย (Sale Slip)  2 
ฉบับ ต้นฉบับให้ลูกค้าลงลายมือชื่อและร้านค้าเก็บไว้ฉบับส าเนามอบให้ลูกค้าเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
 

5. ร้านค้าต้องส่งมอบสินค้าโดยทันทีและออกใบเสร็จรับเงินทุกรายการที่ขายสินค้าผ่าน
เคร่ืองอ่านบัตร (EDC) 
 

6. ร้านค้าต้องท าการส่งสรุปยอดขายสิ้นวัน (Settlement) ผ่านเคร่ืองอ่านบัตร (EDC) ทุก
วันภายใน เวลา 20.00 น. 
 

7. ร้านค้ารวบรวมต้นฉบับใบบันทึกรายการขาย (Sale Slip) การขายสินค้าประจ าวัน เก็บ
เข้าแฟ้มเรียงตามวันที่ เพื่อไว้เป็นหลักฐานตรวจสอบหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น 
 

8. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือบัญชีเงินฝากคู่โอนค่าสินค้าของร้านค้าทุกกรณี ต้องแจ้ง
เป็นหนังสือไปยัง ธ.ก.ส. สาขาในเขตพื้นที่เพื่อพิจารณาเสนอส านักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดอนุมัติและ
ส่งไปยังส านักงานใหญ่เพื่อแก้ไขข้อมูลในระบบต่อไป 
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ข้อห้าม 
 
1. ห้ามเก็บบัตรสินเชื่อเกษตรกรของลูกค้าไว้ในครอบครองของร้านค้า 
 
2. ห้ามร้านค้ายินยอมหรือแนะน าให้ลูกค้าใช้บัตรเพื่อแลกเป็นเงินสดโดยไม่รับเป็นสินค้า

หรือรับสินค้าแต่น ามาขายคืนในราคาต่ ากว่าราคาที่ลูกค้าซื้อ 
 
3. ห้ามร้านค้าเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายอ่ืนใดนอกเหนือจากค่าสินค้าจากลูกค้ าที่ซื้อสินค้า

ผ่านบัตรสินเชื่อเกษตรกร ทั้งนี้สินค้าชนิด ยี่ห้อเดียวกันจะต้องมีราคาเท่ากันทั้งการขายผ่านบัตร
และขายเงินสด 

 
4. ห้ามร้านค้าใช้เคร่ืองอ่านบัตร (EDC) ผิดประเภทร้านค้า คือ เคร่ืองอ่านบัตร (EDC) 

ของร้านขายปัจจัยการผลิตห้ามใช้เพื่อขายน้ ามัน หรือ เคร่ืองอ่านบัตร (EDC) ของสถานีบริการ
น้ ามันห้ามใช้ขายปัจจัยการผลิตอ่ืน 

 
5. ห้ามใช้เคร่ืองอ่านบัตร (EDC) ผิดประเภทสินค้า คือ ขายสินค้าด้วยบาร์โค้ดของสินค้า

ประเภทหนึ่งแต่จ่ายสินค้าประเภทอ่ืนให้ลูกค้า เช่นอ่านบัตรด้วยบาร์โค้ดปุ๋ยสูตร 15-15-15 ยี่ห้อ A 
แต่จ่าย ปุ๋ยสูตร 46-0-0 ยี่ห้อ B ให้แทน 

 
การท างานของเคร่ืองอ่านบัตร (EDC) 
 
เคร่ืองอ่านบัตร (EDC) หรือเคร่ืองอ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (Eletronic Data Capture :EDC) 

เป็นเคร่ืองประมวลผลข้อมูล Electronic ใช้ส าหรับอ่านบัตรสินเชื่อเกษตรกรแบบไร้สาย (Mobile 
EDC) ซึ่งใช้กับระบบไฟฟ้าภายในบ้าน โดยจะท าการส่งข้อมูลการใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกรผ่าน
เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ซึ่งธนาคารจะติดตั้งเคร่ืองอ่านบัตร (EDC) พร้อมระบบให้แก่ผู้จ าหน่าย
สินค้าหรือบริการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับธนาคารและด าเนินธุรกิจผ่านบัตรสินเชื่อเกษตรกร โดยเคร่ือง
อ่านบัตร (EDC) สามารถท างานได้ในพื้นที่ที่มีไฟฟ้าและสัญญาณโทรศัพท์ของเครือข่าย AIS  
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อุปกรณ์เคร่ืองอ่านบัตร (EDC) ของธนาคาร ประกอบด้วย 
 
ตัวเคร่ืองอ่านบัตร (EDC) และเคร่ืองอ่านรหัสแท่ง (Barcode Scanner) ติดตั้งให้กับบริการ

ที่สถานประกอบการของผู้จ าหน่ายสินค้าหรือบริการที่ขึ้นทะเบียนกับธนาคาร ซึ่งผู้จ าหน่ายสินค้า
หรือบริการมีหมายเลขทะเบียน (MID) เฉพาะแห่ง ผู้จ าหน่ายไม่สามารถใช้เคร่ืองอ่านบัตร (EDC) 
แทนกันได้เพราะจะมีผลกระทบถึงข้อมูลที่ส าคัญของผู้จ าหน่ายสินค้าและบริการ เช่น เลขที่บัญชี
เงินฝากที่ธนาคารใช้โอนเงินค่าสินค้าบริการให้แก่ผู้จ าหน่ายสินค้าหรือบริการ การคิดค่าธรรมเนียม
การใช้เคร่ืองอ่านบัตร (EDC) เป็นต้น 
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บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกรของลูกค้า
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ศึกษาได้ด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่
ถือบัตรสินเชื่อเกษตรกร ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีการใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกรอย่างน้อย 
1 คร้ัง ในปี พ.ศ. 2557 โดยขอน าเสนอผลการศึกษา ดังนี้ 
 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

2. พฤติกรรมการใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกร 
 

3. ความพึงพอใจในการใช้บริการบัตรสินเชื่อเกษตรกร 
 

4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการสัมภาษณ์ลูกค้าในพื้นที่ 
 

5. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ผลการศึกษา 
 
ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแสดงให้เห็นถึงลักษณะข้อมูลทั่วไป

ส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ 1) อายุ 2) ระยะเวลาการเป็นลูกค้าของธนาคาร 3) พื้นที่
การผลิต 4) พืชที่ปลูก 5) รายได้เฉลี่ยต่อปี 6) วงเงินสินเชื่อบัตรสินเชื่อเกษตรกร 7) วงเงินสินเชื่อที่
ไม่รวมวงเงินบัตรสินเชื่อเกษตรกร และ 8) วงเงินจ านองกับ ธ.ก.ส. รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ตารางที ่4.1  จ านวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ข้อมูลส่วนบุคล จ านวน ร้อยละ 

อายุ 
 ไม่เกิน 40 ปี 64 16.00 

 41- 50 ปี 91 22.75 

 51 – 60 ปี 198 49.50 

 มากกว่า 60 ปีขึน้ไป 47 11.75 

รวม 400 100.00 

ระยะเวลาการเป็นลูกค้าของธนาคาร   
 ต่ ากว่า 5 ป ี 65 16.25 

  6 - 10 ปี 56 14.00 

  11 - 15 ปี 145 36.25 

 16 ปีขึ้นไป 134 33.50 

รวม 400 100.00 

พืน้ทีก่ารผลติ   
 ต่ ากว่า 10 ไร่ 115 28.75 
 10 - 19 ไร่ 157 39.25 
 20 - 29 ไร่ 75 18.75 
 30 ไร่ขึ้นไป 53 13.25 

รวม 400 100.00 

พชืทีป่ลูก    
 ข้าว 192 48.00 
 อ้อย 107 26.75 
 มันส าปะหลังและอืน่ๆ 101 25.25 
 รวม 400 100.00 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

ข้อมูลส่วนบุคล จ านวน ร้อยละ 

รายได้เฉลีย่ต่อปี   
 ไม่เกิน 100,000 บาท 108 27.00 

 100,001 – 150,000 บาท 156 39.00 

 150,001 – 200,000 บาท 56 14.00 

 200,001 บาทขึ้นไป 80 20.00 

รวม 400 100.00 

วงเงินบัตรสินเช่ือเกษตรกร   
 ไม่เกิน 20,000 บาท 179 44.75 

 20,001 – 30,000 บาท 147 36.75 

 30,001 บาทขึน้ไป 74 18.50 

รวม 400 100.00 

วงเงินสินเช่ือไม่รวมบัตรสินเช่ือเกษตรกร   
 ต่ ากว่า 50,000 บาทต่อป ี 101 25.25 

 50,000 – 100,000 บาท 56 14.00 

 100,001 – 150,000 บาท 148 37.00 

 150,001 บาทขึ้นไป 95 23.75 

 รวม 400 100.00 

วงเงินจ านองกบั ธ.ก.ส.   
 ไม่ได้จ านองกับ ธ.ก.ส. 68 17.00 

 ไม่เกิน 100,000 บาท 90 22.50 

 10,001 – 200,000 บาท 113 28.25 

 200,001 บาทขึ้นไป 129 32.25 

รวม 400 100.00 
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จากตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง มีรายละเอียด
ดังนี ้
 
อายุ 
 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 51 – 60 ปี จ านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 49.50 รองลงมา คือ 
อายุ 41 – 50 ปี จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.75 และล าดับสุดท้าย คือ อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป 
จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.75 ตามล าดับ 
 
 ระยะเวลาการเป็นลูกค้าของธนาคาร 
 

ระยะเวลาการเป็นลูกค้าของธนาคาร พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นลูกค้าของธนาคาร ธ.ก.ส. มาก
เป็นล าดับที่หนึ่ง คือ ระยะเวลา 11 – 15 ปี จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 36.25 รองลงมาเป็นล าดับ
ที่สอง คือ ระยะเวลา 16  ปีขึ้นไป จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 33.50 และล าดับสุดท้าย คือ 
ระยะเวลา  6 – 10 ปี จ านวน 56  คน คิดเป็นร้อยละ 14.00 ตามล าดับ 

 
พืน้ทีก่ารผลติ 

 
พื้นที่การผลิตในการเพาะปลูก พบว่า กลุ่มตัวอย่างครอบครองพื้นที่ในการเพาะปลูกมาก

เป็นล าดับที่หนึ่ง คือ พื้นที่ 10 – 19 ไร่ จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.25 รองลงมาเป็นล าดับที่
สอง คือ พื้นที่เพาะปลูกต่ ากว่า 10 ไร่ จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.75 และล าดับสุดท้าย คือ มี
พื้นที่เพาะปลูก 30 ไร่ขึ้นไป จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.25 ตามล าดับ 
 
พชืทีป่ลูก 
 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ปลูกข้าวมากที่สุด จ านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00 รองลงมา 
คือ ปลูกอ้อย จ านวน 107 คน คิดเป็นเป็นร้อยละ 26.75 และล าดับสุดท้าย คือ ปลูกมันส าปะหลัง
และอ่ืนๆ จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.25 ตามล าดับ 
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รายได้เฉลีย่ต่อปี 
 
 รายได้เฉลี่ยต่อปี พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีรายได้เฉลี่ยต่อปีมากเป็นล าดับที่หนึ่ง คือ มีรายได้
เฉลี่ย 100,001 – 150,000 บาท จ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 39.00 รองลงมาล าดับที่สอง คือ มี
รายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ  27.00 และล าดับสุดท้าย คือ 
มีรายได้เฉลี่ย 150,001 – 200,000 บาทต่อปี จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00 ตามล าดับ 
 
วงเงินบัตรสินเช่ือเกษตรกร 

 
วงเงินบัตรสินเชื่อเกษตรกร พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีวงเงินบัตรสินเชื่อเกษตรกรมากเป็นล าดับ

ที่หนึ่ง คือ มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 20,000  บาท จ านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.75 รองลงมาล าดับ
ที่สอง คือ มีวงเงินสินเชื่อ 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 36.75  และล าดับ
สุดท้าย คือ วงเงินสินเชื่อ 30,001 บาทขึ้นไป จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.50 ตามล าดับ 

 
วงเงินสินเช่ือไม่รวมบัตรสินเช่ือเกษตรกร 

 
วงเงินสินเชื่อไม่รวมบัตรสินเชื่อเกษตรกร พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีวงเงินสินเชื่อไม่รวมบัตร

สินเชื่อเกษตรกร มากเป็นล าดับที่หนึ่ง คือ มีวงเงินสินเชื่อ 100,001 – 150,000 บาทต่อปี จ านวน 148 
คน คิดเป็นร้อยละ 37.00 รองลงมาล าดับที่สอง คือ ต่ ากว่า 50,000 บาทต่อปี จ านวน 101 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25.25 และล าดับสุดท้าย คือ วงเงิน 50,000 – 100,000 บาทต่อปี จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อย
ละ 14.00 ตามล าดับ 
 
วงเงินจ านองกบั ธ.ก.ส. 

 
วงเงินจ านองกับ ธ.ก.ส. พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีวงเงินจ านองกับ ธ.ก.ส. มากเป็นล าดับที่หนึ่ง 

คือ วงเงินจ านอง 200,001 บาทต่อปีขึ้นไป จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 32.25 รองลงมาล าดับที่
สอง คือ วงเงินจ านอง 100,001 – 200,000 บาทต่อปี จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.25 และ
ล าดับสุดท้าย ไม่ได้จ านองกับ ธ.ก.ส.  จ านวน 68  คน คิดเป็นร้อยละ 17.00  ตามล าดับ 
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พฤติกรรมการใช้บัตรสินเช่ือเกษตรกร 
 

ผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกร ได้แก่ 1) แหล่งข้อมูลการรับรู้ข้อมูล
บัตรสินเชื่อเกษตรกร 2) ประเภทร้านค้าที่ใช้บริการผ่านบัตรสินเชื่อเกษตรกร 3) ประเภทสินค้าที่ใช้
บริการผ่านบัตรสินเชื่อเกษตรกร 4) จ านวนคร้ังที่ใช้จ่ายผ่านบัตรสินเชื่อเกษตรกรในรอบปีที่ผ่านมา 
5) ค่าใช้จ่ายผ่านบัตรในรอบปีที่ผ่านมา 6) ช่วงเวลาที่ใช้บริการบัตรสินเชื่อเกษตรกร 7) เหตุผลใน
การใช้บริการบัตรสินเชื่อเกษตรกร 8) กรณีพบปัญหาติดต่อสอบถามหรือหาข้อมูลจากแหล่งใด 9) 
บริการเพิ่มเติมที่ต้องการจากบัตรสินเชื่อเกษตรกร และ 10) ความเพียงพอของวงเงินบัตรสินเชื่อ
เกษตรกรที่ได้รับอนุมัติ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที ่4.2  จ านวนและร้อยละของพฤติกรรมการใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกรของกลุ่มตัวอย่าง 
 

พฤติกรรมการใช้บัตรสินเช่ือเกษตรกร จ านวน ร้อยละ 

แหล่งข้อมูลการรับรู้ข้อมูลบัตรสินเช่ือเกษตรกร 
 พนักงานธนาคารแนะน า 231 57.75 
 หัวหน้ากลุ่มลูกค้า ผู้ใหญ่บ้านและอ่ืนๆ 83 20.75 
 โฆษณาทางโทรทัศน์  และอ่ืนๆ 86 21.50 

รวม 400 100.00 

ประเภทร้านค้าทีใ่ช้บริการผ่านบัตรสินเช่ือเกษตรกร 
 สกต. และสหกรณ์อ่ืนๆ 178 44.50 
 ร้านค้าเอกชน 167 41.75 
 สถานีบริการน้ ามัน 55 13.75 

รวม 400 100.00 

ประเภทสินค้าทีใ่ช้บริการผ่านบัตรสินเช่ือเกษตรกร 
 ปุ๋ย 152 38.00 
 ยาปราบศัตรูพืช 56 14.00 
 เมล็ดพันธุ์ 88 22.00 
 เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรกล 104 26.00 
 ข้าวสาร และน้ ามัน 0 0.00 

รวม 400 100.00 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการใช้บัตรสินเช่ือเกษตรกร จ านวน ร้อยละ 

จ านวนคร้ังทีใ่ช้จ่ายผ่านบัตรในรอบปีทีผ่่านมา   
 2 คร้ัง 171 42.75 
 3 คร้ัง 101 25.25 
 มากกว่า 3 คร้ัง 128 32.00 

รวม 400 100.00 

ค่าใช้จ่ายผ่านบัตรสินเช่ือเกษตรกรในรอบปีทีผ่่านมา   
 ต่ ากว่า 10,000 บาท   53 13.25 
 10,000 – 20,000 บาท 181 45.25 
 20,001 – 30,000 บาท 69 17.25 
 30,001 – 40,000 บาท 51 12.75 
 มากกว่า 40,000 บาท 46 11.50 

รวม 400 100.00 

ช่วงเวลาทีใ่ช้บริการบัตรสินเช่ือเกษตรกร 
 มกราคม – มีนาคม     40 10.00 
 เมษายน – มิถุนายน 159 39.75 
 กรกฎาคม – กันยายน  165 41.25 
 ตุลาคม – ธันวาคม 36 9.00 

รวม 400 100.00 

เหตุผลในการใช้บริการบัตรสินเช่ือเกษตรกร  
 มีความสะดวกรวดเร็วในการจัดซื้อปัจจัยการผลิตและอุปกรณ์ 192 48.07 
 มีความปลอดภัยและไม่ต้องพกเงินสด 104 25.96 
 มีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย 30 วันและมีการคุ้มครอง 104 26.00 
 มีการประกันชีวิตให้ 100,000 บาท 3 0.75 

รวม 400 100.00 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการใช้บัตรสินเช่ือเกษตรกร จ านวน ร้อยละ 

กรณพีบปัญหาติดต่อสอบถามหรือหาข้อมูลจากแหล่งใด 
 พนักงานธนาคาร 265 66.25 
 ผู้ใหญ่บ้าน 53 13.25 
 รายการวิทยุ ธ.ก.ส. 34 8.50 
 หัวหน้ากลุ่มลูกค้าและ 48 12.00 
 อ่ืนๆ 0 0.00 

รวม 400 100.00 

บริการเพิม่เติมทีต้่องการจากบัตรสินเช่ือเกษตรกร 
 กดเงินสดได้ 175 43.75 
 เพิ่มสินค้าให้ใช้จ่าย 126 31.50 
 ใช้กับห้างสรรพสินค้า  42 10.50 
 แจ้ง SMS และเพิ่มวงเงิน 57 14.25 

รวม 400 100.00 

ความเพยีงพอของวงเงินบัตรสินเช่ือเกษตรกรทีไ่ด้รับอนุมัติ   
 เพียงพอ 268 67.00 
 ไม่เพียงพอ 132 33.00 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกร มีรายละเอียดดังน้ี 
 
แหล่งข้อมูลการรับรู้ข้อมูลบัตรสินเช่ือเกษตรกร 
 

แหล่งข้อมูลการรับรู้ข้อมูลบัตรสินเกษตรกร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับรู้ข้อมูลบัตร
สินเชื่อจาก การแนะน าของพนักงานธนาคาร จ านวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 57.75 รองลงมาล าดับ
ที่สอง คือ โฆษณาทางโทรทัศน์ จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.50 และล าดับสุดท้าย คือ หัวหน้า
กลุ่มลูกค้า ผู้ใหญ่บ้านและอ่ืนๆ จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.75 ตามล าดับ 
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ประเภทร้านค้าทีใ่ช้บริการผ่านบัตรสินเช่ือเกษตรกร 

 
ประเภทร้านค้าที่ใช้บริการผ่านบัตรสินเชื่อเกษตรกร พบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้บัตรสินเชื่อ

เกษตรกรกับสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต) และสหกรณ์อ่ืนๆ มากที่สุด 
จ านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 44.50  รองลงมาล าดับที่สอง คือ ร้านค้าเอกชน จ านวน 167 คน คิด
เป็นร้อยละ 41.75 และล าดับสุดท้าย คือ สถานีบริการน้ ามัน จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.75 
ตามล าดับ 
 
ประเภทสินค้าทีใ่ช้บริการผ่านบัตรสินเช่ือเกษตรกร 
 

ประเภทสินค้าที่ใช้บริการผ่านบัตรสินเชื่อเกษตรกร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้บัตร
สินเชื่อเกษตรกรเพื่อซื้อปุ๋ย มากที่สุด จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38.00 รองลงมาล าดับที่สอง 
คือ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรกล ข้าวสารและน้ ามัน จ านวน 104  คน คิดเป็นร้อยละ 26.00 และล าดับ
สุดท้าย คือ ยาปราบศัตรูพืช จ านวน 56  คน คิดเป็นร้อยละ 14.00 ตามล าดับ 
 
จ านวนคร้ังทีใ่ช้จ่ายผ่านบัตรสินเช่ือเกษตรกรในรอบปีทีผ่่านมา 
 

จ านวนคร้ังที่ใช้จ่ายผ่านบัตรในรอบปีที่ผ่านมา พบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้จ่ายผ่ายบัตรสินเชื่อ
เกษตรกรมากเป็นล าดับที่หนึ่ง คือ จ านวน 2 คร้ังในรอบปีที่ผ่านมา มีจ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.75 รองลงมาล าดับที่สอง คือ มากกว่า 3 คร้ังขึ้นไป จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 และ
ล าดับสุดท้าย คือ จ านวน 2 คร้ังในรอบปีที่ผ่านมาก จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.25 ตามล าดับ 
 
ค่าใช้จ่ายผ่านบัตรสินเช่ือเกษตรกรในรอบปีทีผ่่านมา 
 

ค่าใช้จ่ายผ่านบัตรสินเชื่อเกษตรกรในรอบปีที่ผ่านมา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าใช้จ่ายในการ
ใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกรมากเป็นล าดับที่หนึ่ง คือ จ านวนเงิน  10,000 – 20,000 บาท จ านวน 181 คน 
คิดเป็นร้อยละ 45.25 รองลงมาล าดับที่สอง คือ จ านวนเงินมากกว่า 30,000 บาทขึ้นไป  จ านวน 97 
คน คิดเป็นร้อยละ 24.25 และล าดับสุดท้าย คือ จ านวนเงินต่ ากว่า 10,000 บาท จ านวน 53 คน คิด
เป็นร้อยละ 13.25  ตามล าดับ 
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ช่วงเวลาทีใ่ช้บริการบัตรสินเช่ือเกษตรกร 
 

ช่วงเวลาที่ใช้บริการบัตรสินเชื่อเกษตรกร พบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกร
ในช่วงเดือน กรกฎาคม – กันยายน มากที่สุด จ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 41.25 รองลงมาล าดับ
ที่สอง คือ ช่วงเดือน เมษายน – มิถุนายน จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 39.75 และล าดับสุดท้าย 
คือ ช่วงเดือน ตุลาคม – ธันวาคม จ านวน 36 ตน คิดเป็นร้อยละ 9.00 ตามล าดับ 
 
เหตุผลในการใช้บริการบัตรสินเช่ือเกษตรกร 
 

เหตุผลในการใช้บริการบัตรสินเชื่อเกษตรกร พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้เหตุผลในการใช้
บริการบัตรสินเชื่อเกษตรกรว่าบัตรสินเชื่อเกษตรกรมีความสะดวกรวดเร็วในการจัดซื้อปัจจัยการ
ผลิตและอุปกรณ์ มากเป็นล าดับที่หนึ่ง จ านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 48.07 รองลงมาล าดับที่สอง 
คือ ความปลอดภัยและไม่ต้องพกเงินสด จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 25.96 และล าดับสุดท้าย คือ 
การคุ้มครองประกันชีวิตให้ 100,000 บาท จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.75 ตามล าดับ 
 
กรณพีบปัญหาติดต่อสอบถามหรือหาข้อมูลจากแหล่งใด 
 

กรณีพบปัญหาติดต่อสอบถามหรือหาข้อมูลจากแหล่งใด พบกว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
มักจะสอบถามเกี่ยวกับปัญหาที่พบหรือหาข้อมูลจากพนักงานธนาคาร มากที่สุดเป็นล าดับที่หนึ่ง 
จ านวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 66.25 รองลงมาล าดับที่สอง คือ ผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 53 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.25 และล าดับสุดท้าย คือ รายการวิทยุ ธ.ก.ส. จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.50 
ตามล าดับ 
 
บริการเพิม่เติมทีต้่องการจากบัตรสินเช่ือเกษตรกร 
 

บริการเพิ่มเติมที่ต้องการจากบัตรสินเชื่อเกษตรกร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการให้
มีบริการกดเงินสด มากเป็นล าดับที่หนึ่ง จ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 43.75 รองลงมาล าดับที่สอง 
คือ เพิ่มสินค้าอ่ืนให้สามารถใช้จ่ายผ่านบัตรได้ จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.50 และล าดับ
สุดท้าย คือ บริการแจ้งยอดผ่านทาง SMS เมื่อมีการใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกร จ านวน 18 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14.25 ตามล าดับ 



53 

 

ความเพยีงพอของวงเงินบัตรสินเช่ือเกษตรกรทีไ่ด้รับอนุมัติ 
 

ความเพียงพอของวงเงินบัตรสินเชื่อเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เห็นว่าวงเงินสินเชื่อบัตรเกษตรกรที่ได้รับอนุมัตินั้น มีความเพียงพอต่อการใช้บริการสินเชื่อผ่าน
บัตรสินเชื่อเกษตรกร จ านวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 67.00 และเห็นว่าเงินที่ได้รับอนุมัติไม่เพียงพอ 
จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00   
 
ความพงึพอใจในการใช้บริการบัตรสินเช่ือเกษตรกร 
 

ผลการศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการบัตรสินเชื่อเกษตรกร จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
เกษตรกรที่มีบัตรสินเชื่อเกษตรกร จ านวน 400 คน แสดงดังตารางที่ 4.3 – 4.14 
 
ตารางที ่4.3  ความพึงพอใจในการใช้บริการบัตรสินเชื่อเกษตรกร ด้านสินค้าประเภทปุ๋ย                                                                                       

(n = 400) 

ด้านสินค้า 
ประเภทปุ๋ ย 

ระดบัความพงึพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

คุณภาพของปุ๋ยและคุณภาพหีบหอ่ 281 
(70.25) 

98 
(24.50) 

8 
(2.00) 

13 
(3.25) 

0 
(0.00) 

การมียี่ห้อให้เลือกหลาก 
หลาย 

96 
(24.00) 

268 
(67.00) 

23 
(5.75) 

13 
(3.25) 

0 
(0.00) 

จ านวนปุ๋ยมปีริมาณเพียง 
พอทันกับความต้องการ 

147 
(36.75) 

135 
(33.75) 

105 
(26.25) 

13 
(3.25) 

0 
(0.00) 

ราคาของปุ๋ยมีราคาเหมาะ 
สม  

81 
(20.25) 

167 
(41.75) 

1 
(0.25) 

12 
(3.00) 

0 
(0.00) 

 
จากตารางที่ 4.3 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจด้านสินค้าประเภทปุ๋ย  

อยู่ในระดับมากที่สุด ในประเด็นคุณภาพและปริมาณที่มีเพียงพอทันความต้องการ และมีระดับ
ความพึงพอใจในระดับมาก ในประเด็นความหลากหลายของยี่ห้อและความเหมาะสมของราคา 
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ตารางที ่4.4  ความพึงพอใจในการใช้บริการบัตรสินเชื่อเกษตรกร ด้านสินค้าประเภทยาปราบ
ศัตรูพืช              

(n = 400) 

ด้านสินค้าประเภท 
ยาปราบศัตรูพชื 

ระดบัความพงึพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

คุณภาพของยาปราบศัตรูพืช และคุณภาพหีบห่อ 188 
(47.00) 

163 
(40.75) 

36 
(9.00) 

13 
(3.25) 

0 
(0.00) 

การมียี่ห้อให้เลือกหลากหลาย 88 
(22.00) 

260 
(65.00) 

39 
(9.75) 

13 
(3.25) 

0 
(0.00) 

จ านวนยาปราบศัตรูพืชมีปริมาณเพียงพอทันกับ
ความต้องการ 

141 
(35.25) 

212 
(53.00) 

34 
(8.50) 

9 
(2.25) 

4 
(1.00) 

ราคาของยาปราบศัตรูพืชมีราคาเหมาะสม 113 
(28.25) 

182 
(45.50) 

90 
(22.50) 

2 
(0.50) 

13 
(3.25) 

 
จากตารางที่ 4.4 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจด้านสินค้าประเภทยา

ปราบศัตรูพืชระดับมากที่สุดในประเด็นคุณภาพ และมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก ใน
ประเด็นความหลากหลายของยี่ห้อ การมีปริมาณเพียงพอทันกับความต้องการ และความเหมาะสม
ของราคา 
 
ตารางที ่4.5  ความพึงพอใจในการใช้บริการบัตรสินเชื่อเกษตรกร ด้านสินค้าประเภทเมล็ดพันธุ์ 

(n = 400) 

ด้านสินค้าประเภท 
เมลด็พนัธ์ุ 

ระดบัความพงึพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

คุณภาพของเมล็ดพันธ์ และคุณภาพหีบห่อ 180 
(45.00) 

155 
(38.75) 

52 
(13.00) 

10 
(2.50) 

3 
(0.75) 

การมียี่ห้อให้เลือกหลากหลาย 
 

37 
(9.25) 

199 
(49.75) 

148 
(37.00) 

13 
(3.25) 

3 
(0.75) 

จ านวนเมล็ดพนัธ์มีปริมาณเพียงพอทันกับความ
ต้องการ 

146 
(36.50) 

187 
(46.75) 

54 
(13.50) 

12 
(3.00) 

1 
(0.25) 

ราคาของเมล็ดพันธ์มีราคาเหมาะสม  87 
(21.75) 

215 
(53.75) 

85 
(21.25) 

9 
(2.25) 

4 
(1.00) 
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จากตารางที่ 4.5 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจด้านสินค้าประเภทเมล็ดพันธุ์
โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุดในประเด็นคุณภาพ และมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก ใน
ประเด็นความหลากหลายของยี่ห้อ การมีปริมาณเพียงพอทันกับความต้องการ และความเหมาะสม
ของราคา 
 
ตารางที ่4.6  ความพึงพอใจในการใช้บริการบัตรสินเชื่อเกษตรกร ด้านสินค้าประเภทเคร่ืองมือและ

เคร่ืองจักรกลทางการเกษตร                        
(n = 400) 

ด้านสินค้าประเภท 
เคร่ืองมอืและเคร่ืองจกัรกลทางการเกษตร 

ระดบัความพงึพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

คุณภาพของเครือ่งมือและเครื่องจกัรกลทางการ
เกษตร 

148 
(37.00) 

212 
(53.00) 

27 
(6.75) 

13 
(3.25) 

0 
(0.00) 

เครื่องมือและเครื่องจักรกลฯ มียีห่้อใหเ้ลือก
หลากหลาย 

112 
(28.00) 

219 
(54.75) 

64 
(16.00) 

5 
(1.25) 

0 
(0.00) 

จ านวนเครื่องมือและเครื่องจักรกลฯ 
มีปริมาณเพียงพอทันกบัความต้องการ 

64 
(16.00) 

267 
(66.75) 

62 
(15.50) 

5 
(1.25) 

2 
(0.50) 

ราคาของเครื่องมือและเครื่องจักรกลฯ มีราคา
เหมาะสม  

100 
(25.00) 

216 
(54.00) 

71 
(17.75) 

10 
(2.50) 

3 
(0.75) 

 
จากตารางที่ 4.6 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจด้านสินค้าประเภทเคร่ืองมือและ

เคร่ืองจักรกลทางการเกษตร ในระดับมากในทุกประเด็นทั้ง คุณภาพ ความหลากหลายของยี่ห้อ การ
มีปริมาณเพียงพอทันกับความต้องการ และความเหมาะสมของราคา 
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ตารางที ่4.7  ความพึงพอใจในการใช้บริการบัตรสินเชื่อเกษตรกร ด้านสินค้าประเภทน้ ามัน
เชื้อเพลิง  

                 (n = 400) 

ด้านสินค้าประเภท 
น า้มนัเช้ือเพลงิ 

ระดบัความพงึพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

คุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิง 231 
(57.75) 

144 
(36.00) 

12 
(3.00) 

3 
(0.75) 

10 
(2.50) 

น้ ามันเชื้อเพลิงมปีริมาณเพียงพอทันกับความ
ต้องการ 

228 
(57.00) 

108 
(27.00) 

51 
(12.75) 

5 
(1.25) 

8 
(2.00) 

ราคาของน้ ามันเชื้อเพลิงมีราคาเหมาะสม 79 
(19.75) 

238 
(59.50) 

65 
(16.25) 

15 
(3.75) 

3 
(0.75) 

 
จากตารางที่ 4.7 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจด้านสินค้าประเภทน้ ามันเชื้อเพลิง

อยู่ในระดับมากที่สุดในประเด็นคุณภาพ และการมีปริมาณเพียงพอทันกับความต้องการ และมี
ระดับความพึงพอใจในระดับมาก ในประเด็นความเหมาะสมของราคา 
 
ตารางที ่4.8  ความพึงพอใจในการใช้บริการบัตรสินเชื่อเกษตรกร ด้านสินค้าประเภทข้าวสาร 

                 (n = 400) 

ด้านสินค้าประเภท 
ข้าวสาร 

ระดบัความพงึพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

คุณภาพของข้าวสาร 118 
(29.50) 

197 
(49.25) 

72 
(18.00) 

13 
(3.25) 

0 
(0.00) 

การมียี่ห้อให้เลือกหลากหลาย 49 
(12.25) 

267 
(66.75) 

71 
(17.75) 

6 
(1.50) 

7 
(1.75) 

จ านวนข้าวสารมีปริมาณเพียงพอทันกับความ
ต้องการ 

80 
(20.00) 

220 
(55.00) 

87 
(21.75) 

7 
(1.75) 

6 
(1.50) 

ราคาของข้าวสารมีราคาเหมาะสม  34 
(8.50) 

210 
(52.50) 

143 
(35.75) 

13 
(3.25) 

0 
(0.00) 
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จากตารางที่ 4.8 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจด้านสินค้าประเภทข้าวสาร อยู่ใน
ระดับมากในทุกประเด็นทั้ง คุณภาพ ความหลากหลายของยี่ห้อ การมีปริมาณเพียงพอทันกับความ
ต้องการ และความเหมาะสมของราคา 
 
ตารางที ่4.9  ความพึงพอใจในการใช้บริการบัตรสินเชื่อเกษตรกร ด้านร้านค้า/สถานที่                                                                                              

(n = 400) 

ด้านร้านค้า/สถานที ่
ระดบัความพงึพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

จ านวนร้านค้ามีปริมาณเพียงพอ 130 
(32.50) 

136 
(34.00) 

121 
(30.25) 

13 
(3.25) 

0 
(0.00) 

ร้านหาง่าย อยู่ใกลแ้หล่งชุมชน/สะดวกต่อการ
เดินทาง 

118 
(29.50) 

137 
(34.25) 

132 
(33.00) 

12 
(3.00) 

1 
(0.25) 

ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  111 
(27.75) 

183 
(45.75) 

93 
(23.25) 

10 
(2.50) 

3 
(0.75) 

 

จากตารางที่ 4.9 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจในระดับมากในทุกประเด็น
ทั้งประเด็น จ านวนร้านค้ามีปริมาณเพียงพอ  ร้านหาง่าย อยู่ใกล้แหล่งชุมชน/สะดวกต่อการเดินทาง 
และความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 
 
ตารางที ่4.10  ความพึงพอใจในการใช้บริการบัตรสินเชื่อเกษตรกร ด้านการให้บริการของร้านค้า 

                 (n = 400) 

ด้านการให้บริการของร้านค้า 

ระดบัความพงึพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

พนักงานของร้าน มคีวามสุภาพ เต็มใจให้บริการ 186 
(46.50) 

139 
(34.75) 

62 
(15.50) 

13 
(3.25) 

0 
(0.00) 

คุณภาพในการให้บริการ เช่น รวดเร็ว ถูกต้อง 126 
(31.50) 

214 
(53.50) 

47 
(11.75) 

13 
(3.25) 

0 
(0.00) 

จ านวนพนักงานของร้านมปีริมาณเพียงพอในการ
ให้บริการ 

80 
(20.00) 

292 
(73.00) 

15 
(3.75) 

13 
(3.25) 

0 
(0.00) 
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จากตารางที่ 4.10 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดใน
ประเด็นพนักงานของร้านมีความสุภาพ เต็มใจให้บริการ และมีความพึงพอใจในระดับมาก ใน
ประเด็นจ านวนร้านค้า ความสะดวกในการเดินทาง และความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก 
 

ตารางที ่4.11  ความพึงพอใจในการใช้บริการบัตรสินเชื่อเกษตรกร ด้านการให้บริการของธนาคาร            
(n = 400) 

ด้านการให้บริการของธนาคาร 

ระดบัความพงึพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

พนักงานธนาคาร มีความสุภาพ เต็มใจให้บริการ 205 
(51.25) 

155 
(38.75) 

27 
(6.75) 

10 
(2.50) 

3 
(0.75) 

คุณภาพในการให้บริการของพนกังาน เช่น รวดเร็ว 
ถูกต้อง 

110 
(27.50) 

256 
(64.00) 

21 
(5.25) 

13 
(3.25) 

0 
(0.00) 

จ านวนพนักงานของธนาคารมปีรมิาณเพียงพอ 150 
(37.50) 

219 
(54.75) 

18 
(4.50) 

1 
(0.25) 

12 
(3.00) 

กระบวนการสมัคร รับบตัร และเปิดใช้ มีความ
สะดวก รวดเร็ว 

116 
(29.00) 

254 
(63.50) 

17 
(4.25) 

6 
(1.50) 

7 
(1.75) 

กระบวนการแจ้งหนี้ มีความรวดเร็ว ถูกต้อง 
เหมาะสม 

118 
(29.50) 

237 
(59.25) 

32 
(8.00) 

9 
(2.25) 

4 
(1.00) 

กระบวนการรับช าระหนี้ มีความสะดวก รวดเร็ว 202 
(50.50) 

173 
(43.25) 

12 
(3.00) 

13 
(3.25) 

0 
(0.00) 

 

จากตารางที่ 4.11  พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดใน
ประเด็นพนักงานธนาคารมีความสุภาพ เต็มใจให้บริการ และกระบวนการรับช าระหนี้มีความ
สะดวก รวดเร็ว  และกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับมาก ในประเด็นคุณภาพการให้บริการ
เช่น ความรวดเร็ว ความถูกต้อง ในประเด็นความเพียงพอของจ านวนพนักงาน ในประเด็น
กระบวนการสมัคร รับบัตรและเปิดใช้บริการมีความสะดวก รวดเร็ว และประเด็นกระบวนการแจ้ง
หนี้ มีความรวดเร็ว ถูกต้องและเหมาะสม 
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ตารางที ่4.12  ความพึงพอใจในการใช้บริการบัตรสินเชื่อเกษตรกร ด้านการส่งเสริมการตลาด   
(n = 400) 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ระดบัความพงึพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

การมีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย 30 วัน 199 
(49.75) 

160 
(40.00) 

28 
(7.00) 

10 
(2.50) 

3 
(0.75) 

การจ่ายดอกเบี้ย ที่อตัรา MRR 202 
(50.50) 

166 
(41.50) 

19 
(4.75) 

6 
(1.50) 

7 
(1.75) 

มีการคุ้มครองประกันชีวิต 198 
(49.50) 

140 
(35.00) 

62 
(15.50) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

 

จากตารางที่ 4.12 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดทุก
ประเด็นทั้งการมีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย 30 วัน ประเด็นการจ่ายดอกเบี้ยที่อัตรา MRR และ
ประเด็นการมีการคุ้มครองประกันชีวิต 
 

ตารางที ่4.13  ความพึงพอใจในการใช้บริการบัตรสินเชื่อเกษตรกร ด้านการสื่อสารข้อมูล                
(n = 400) 

ด้านการส่ือสารข้อมูล 

ระดบัความพงึพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

การส่ือสารประชาสัมพันธ์ผ่านโทรทศัน์ มีเนื้อหา
เข้าใจง่าย เวลาเหมาะสม  

149 
(37.25) 

244 
(61.00) 

7 
(1.75) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

การส่ือสารประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุ มีเนื้อหาเข้าใจ
ง่าย เวลาเหมาะสม 

106 
(26.50) 

260 
(65.00) 

34 
(8.50) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

การส่ือสารประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายประชาสัมพันธ์
ของธนาคาร มีเนื้อหาเข้าใจง่าย เวลาเหมาะสม 

67 
(16.75) 

295 
(73.75) 

38 
(9.50) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 
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ตารางที ่4.13  (ต่อ)         
(n = 400) 

ด้านการส่ือสารข้อมูล 

ระดบัความพงึพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

การติดต่อส่ือสารข้อมูลจากพนักงานสาขา มีความ
สะดวก ถูกต้อง เข้าใจง่าย 

129 
(32.25) 

230 
(57.50) 

41 
(10.25) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

การติดต่อส่ือสารข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ เช่น Call 
Center Website  ความสะดวก ถูกต้อง เข้าใจง่าย 

74 
(18.50) 

218 
(54.50) 

106 
(26.50) 

2 
(0.50) 

0 
(0.00) 

 

จากตารางที่ 4.13   พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากทุกประเด็น 
ได้แก่ การสื่อสารผ่านโทรทัศน์ การสื่อสารผ่านทางวิทยุ การสื่อสารผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ของ
ธนาคาร การสื่อสารผ่านทางพนักงานสาขา และการสื่อสารผ่านแหล่งอ่ืนๆ เช่น Call Center 
Website ธนาคาร 

 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

การทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการพิจารณาสินเช่ือมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมของลูกค้าทีใ่ช้บัตรสินเช่ือเกษตรกร 

 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลกับค่าใช้จ่ายผ่านบัตรในรอบปีที่ผ่านมา 

 
สมมติฐานที่ 1.1 อายุกับค่าใช้จ่ายผ่านบัตรในรอบปีที่ผ่านมา 

 
H0: อายุไม่มีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายผ่านบัตร (เป็นอิสระต่อกัน) 

 
H1: อายุมีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายผ่านบัตร (ไม่เป็นอิสระต่อกัน) 
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ตารางที ่4.14  ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับค่าใช้จ่ายผ่านบัตรในรอบปีที่ผ่านมา 
 

อายุปัจจุบัน 

ค่าใช้จ่ายผ่านบัตร 

รวม 
 

ค่า 
Pearson  

Chi-Square 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Nominal by 
Nominal 

Contingency 
Coefficient 

ต า่กว่า 
10,000 
บาท 

10,000  
ถึง 

20,000 
บาท 

20,001  
ถึง 

30,000 
บาท 

30,001  
ถึง 

40,000 
บาท 

มากกว่า 
40,000 
บาท 

20-30 ป ี 2 43 0 0 0 45 .000170 .547 
31-40 ป ี 0 7 9 0 3 19 
41-50 ป ี 3 61 2 25 0 91 
51-60 ป ี 37 53 55 23 30 198 
61 ขึ้นไป 11 17 3 3 13 47 
รวม 53 181 69 51 46 400 

a  4 cells (16.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.19. 
 

จากการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์อายุกับค่าใช้จ่ายผ่านบัตร  พบว่า ค่า 
Asymp. Sig. (2-side) ของ Pearson Chi-Square เท่ากับ .000170 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% จึงปฏิเสธ H0 (ยอมรับ H1)  สรุปได้ว่า อายุมีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายผ่านบัตร 
โดยวัดระดับความสัมพันธ์ด้วยค่า Contingency Coefficient ได้เท่ากับ 0.676 

 
สมมติฐานที่ 1.2 ระยะเวลาการเป็นสมาชิกกับค่าใช้จ่ายผ่านบัตรในรอบปีที่ผ่านมา 
 
H0: ระยะเวลาการเป็นสมาชิกไม่มีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายผ่านบัตร (เป็นอิสระต่อกัน) 
 
H1: ระยะเวลาการเป็นสมาชิกมีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายผ่านบัตร (ไม่เป็นอิสระต่อกัน) 
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ตารางที ่4.15  ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการเป็นสมาชิกกับค่าใช้จ่ายผ่านบัตรในรอบปีที่ผ่าน
มา 

 

อายุการเป็น
ลูกค้า 

ค่าใช้จ่ายผ่านบัตร 

รวม 

ค่า 
Pearson  

Chi-Square 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Nominal by 
Nominal 

Contingency 
Coefficient 

ต า่กว่า 
10,000 
บาท 

10,000  
ถึง 

20,000 
บาท 

20,001  
ถึง 

30,000 
บาท 

30,001  
ถึง 

40,000 
บาท 

มากกว่า 
40,000 
บาท 

ต่ ากว่า 5 ป ี 2 56 4 0 3 65 .000336 .676 
6-10 ปี 1 37 7 8 3 56 
11-15 ป ี 10 70 28 37 0 145 
16-20 ป ี 6 11 4 6 3 30 
21-25 ป ี 21 7 26 0 7 61 
26-30 ป ี 13 0 0 0 30 43 
รวม 53 181 69 51 46 400 

a  4 cells (13.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.45. 
 

จากการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์อายุการเป็นสมาชิกกับค่าใช้จ่ายผ่านบัตร 
พบว่า ค่า Asymp. Sig. (2-side) ของ Pearson Chi-Square = .000336 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% จึงปฏิเสธ H0 (ยอมรับ H1)  สรุปได้ว่า อายุการเป็นสมาชิกมีความสัมพันธ์
กับค่าใช้จ่ายผ่านบัตร โดยวัดระดับความสัมพันธ์ด้วยค่า Contingency Coefficient ได้เท่ากับ 0.214 
 

สมมติฐานที่ 1.3 พื้นที่การผลิตกับค่าใช้จ่ายผ่านบัตรในรอบปีที่ผ่านมา 
 

H0: พื้นที่การผลิตไม่มีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายผ่านบัตร (เป็นอิสระต่อกัน) 
 

H1: พื้นที่การผลิตมีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายผ่านบัตร (ไม่เป็นอิสระต่อกัน) 
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 ตารางที ่4.16  ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่การผลิตกับค่าใช้จ่ายผ่านบัตรในรอบปีที่ผ่านมา 
 

พืน้ที ่
การผลติ 

ค่าใช้จ่ายผ่านบัตร 

รวม 
 

ค่า 
Pearson  

Chi-Square 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Nominal by 
Nominal 

Contingency 
Coefficient 

ต า่กว่า 
10,000 
บาท 

10,000  
ถึง 

20,000 
บาท 

20,001  
ถึง 

30,000 
บาท 

30,001  
ถึง 

40,000 
บาท 

มากกว่า 
40,000 
บาท 

ต่ ากว่า 10 ไร ่ 33 37 22 23 0 115 .000167 .544 
10 - 19 ไร ่ 18 96 29 14 0 157 
20 - 29 ไร ่ 2 35 11 3 24 75 
30 ไร่ขึ้นไป 0 13 7 11 22 53 
รวม 53 181 69 51 46 400 

a  0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.10. 
 

จากการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์พื้นที่การผลิตกับค่าใช้จ่ายผ่านบัตร  พบว่า 
ค่า Asymp. Sig. (2-side) ของ Pearson Chi-Square = .000167 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% จึงปฏิเสธ H0 (ยอมรับ H1)  สรุปได้ว่า พื้นที่การผลิตมีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายผ่าน
บัตร โดยวัดระดับความสัมพันธ์ด้วยค่า Contingency Coefficient ได้เท่ากับ 0.544 
 

สมมติฐานที่ 1.4 รายได้เฉลี่ยต่อปีกับค่าใช้จ่ายผ่านบัตรในรอบปีที่ผ่านมา 
 

H0: รายได้เฉลี่ยต่อปีไม่มีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายผ่านบัตร (เป็นอิสระต่อกัน) 
 

H1: รายได้เฉลี่ยต่อปีมีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายผ่านบัตร (ไม่เป็นอิสระต่อกัน) 
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ตารางที ่4.17  ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อปีกับค่าใช้จ่ายผ่านบัตรในรอบปีที่ผ่านมา 
 

รายได้เฉลีย่ต่อปี 
(บาท) 

ค่าใช้จ่ายผ่านบัตร 

รวม 
 

ค่า 
Pearson  

Chi-
Square 
Asymp. 

Sig. 
(2-sided) 

Nominal 
by 

Nominal 
Contingen

cy 
Coefficient 

ต า่กว่า 
10,000 
บาท 

10,000  
ถึง 

20,000 
บาท 

20,001  
ถึง 

30,000 
บาท 

30,001  
ถึง 

40,000 
บาท 

มากกว่า 
40,000 
บาท 

ต่ ากว่า 50,000 บ. 30 5 0 0 0 35 .000464 .733 
50,000 - 100,000 บ.   18 31 24 0 0 73 
100,001 - 150,000  บ. 3 107 23 23 0 156 
150,001 - 200,000  บ. 2 29 13 6 6 56 
200,001 - 250,000 บ. 0 3 4 14 24 45 
250,001 - 300,000  บ. 0 6 5 8 4 23 
300,000 บาทขึ้นไป 0 0 0 0 12 12 
รวม 53 181 69 51 46 400 

a  11 cells (31.4%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.38. 
 

จากการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์รายได้เฉลี่ยต่อปีกับค่าใช้จ่ายผ่านบัตร  
พบว่า ค่า Asymp. Sig. (2-side) ของ Pearson Chi-Square = .000464 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% จึงปฏิเสธ H0 (ยอมรับ H1)  สรุปได้ว่า รายได้เฉลี่ยต่อปีมีความสัมพันธ์กับ
ค่าใช้จ่ายผ่านบัตร โดยวัดระดับความสัมพันธ์ด้วยค่า Contingency Coefficient ได้เท่ากับ 0.733 
 

สมมติฐานที่ 1.5 วงเงินสินเชื่อกับค่าใช้จ่ายผ่านบัตรในรอบปีที่ผ่านมา 
 

H0: วงเงินสินเชื่อไม่มีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายผ่านบัตร (เป็นอิสระต่อกัน) 
 

H1: วงเงินสินเชื่อมีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายผ่านบัตร (ไม่เป็นอิสระต่อกัน) 
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ตารางที ่4.18  ความสัมพันธ์ระหว่างวงเงินสินเชื่อกับค่าใช้จ่ายผ่านบัตรในรอบปีที่ผ่านมา 
 

 
วงเงนิสินเช่ือไม่รวม

บัตร 
(บาท) 

ค่าใช้จ่ายผ่านบัตร 

รวม 

ค่า 
Pearson  

Chi-
Square 
Asymp. 

Sig. 
(2-sided) 

Nominal 
by 

Nominal 
Contingen

cy 
Coefficien

t 

ต า่กว่า 
10,000 
บาท 

10,000  
ถึง 

20,000 
บาท 

20,001  
ถึง 

30,000 
บาท 

30,001  
ถึง 

40,000 
บาท 

มากกว่า 
40,000 
บาท 

ต่ ากว่า 50,000 บ. 37 42 2 20 0 101 .000426 .718 
50,000 - 100,000 บ. 8 41 3 0 4 56 
100,001 - 150,000 บ. 8 74 29 25 12 148 
150,001 - 200,000 บ. 0 24 8 6 6 44 
200,001 - 250,000 บ. 0 0 25 0 0 25 
250,001 - 300,000 บ. 0 0 0 0 24 24 
300,000 บาทขึ้นไป 0 0 2 0 0 2 
รวม 53 181 69 51 46 400 

a  13 cells (37.1%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .23 
 

จากการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์วงเงินสินเชื่อกับค่าใช้จ่ายผ่านบัตร  พบว่า 
ค่า Asymp. Sig. (2-side) ของ Pearson Chi-Square = .000426 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% จึงปฏิเสธ H0 (ยอมรับ H1)  สรุปได้ว่า วงเงินสินเชื่อมีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายผ่าน
บัตร โดยวัดระดับความสัมพันธ์ด้วยค่า Contingency Coefficient ได้เท่ากับ 0.718 
 

สมมติฐานที่ 1.6 วงเงินจ านองกับค่าใช้จ่ายผ่านบัตรในรอบปีที่ผ่านมา 
 

H0: วงเงินจ านองไม่มีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายผ่านบัตร (เป็นอิสระต่อกัน) 
 

H1: วงเงินจ านองมีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายผ่านบัตร (ไม่เป็นอิสระต่อกัน)  
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ตารางที ่4.19 ความสัมพันธ์ระหว่างวงเงินจ านองกับค่าใช้จ่ายผ่านบัตรในรอบปีที่ผ่านมา 
 

วงเงนิจ านอง 
(บาท) 

ค่าใช้จ่ายผ่านบัตร 

รวม 

ค่า 
Pearson  

Chi-
Square 
Asymp. 

Sig. 
(2-sided) 

Nominal by 
Nominal 

Contingency 
Coefficient 

ต า่กว่า 
10,000 
บาท 

10,000  
ถึง 

20,000 
บาท 

20,001  
ถึง 

30,000 
บาท 

30,001  
ถึง 

40,000 
บาท 

มากกว่า 
40,000 
บาท 

ไม่มีจ านองกับ ธ.ก.ส. 43 25 0 0 0 68 .000538 .757 
ต่ ากว่า 50,000 บ. 4 20 4 0 0 28 
50,000 - 100,000 บ. 2 37 3 20 0 62 
100,001 - 150,000 บ. 4 50 24 3 3 84 
150,001 - 200,000 บ. 0 21 5 0 3 29 
200,001 - 250,000 บ. 0 28 31 20 0 79 
250,001 - 300,000 บ. 0 0 0 0 3 3 
300,000 บาทขึ้นไป 0 0 2 8 37 47 
รวม 53 181 69 51 46 400 

a  12 cells (30.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .35. 
 

จากการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์วงเงินจ านองกับค่าใช้จ่ายผ่านบัตร พบว่า 
ค่า Asymp. Sig. (2-side) ของ Pearson Chi-Square = .000538 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% จึงปฏิเสธ H0 (ยอมรับ H1)  สรุปได้ว่า วงเงินจ านองมีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายผ่าน
บัตร โดยวัดระดับความสัมพันธ์ด้วยค่า Contingency Coefficient ได้เท่ากับ 0.757 
 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนบุคคลกับความเพียงพอของวงเงินบัตรสินเชื่อเกษตรกร 
 
สมมติฐานที่ 2.1 อายุกับความเพียงพอของวงเงินบัตรสินเชื่อเกษตรกร 
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H0: อายุไม่มีความสัมพันธ์กับความเพียงพอของวงเงินบัตรสินเชื่อเกษตรกร 
(เป็นอิสระต่อกัน) 

 
H1: อายุมีความสัมพันธ์กับความเพียงพอของวงเงินบัตรสินเชื่อเกษตรกร 

(ไม่เป็นอิสระต่อกัน) 
 
 ตารางที ่4.20  ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับความเพียงพอของวงเงินบัตรสินเชื่อเกษตรกร 
 

อายุปัจจุบัน 

วงเงนิเพยีงพอหรือไม่ 

รวม 

ค่า 
Pearson  

Chi-Square 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Nominal by 
Nominal 

Contingency 
Coefficient 

เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ 

20-30 ป ี 43 2 45 .000044 .316 
31-40 ป ี 13 6 19 
41-50 ป ี 47 44 91 
51-60 ป ี 121 77 198 
61 ขึ้นไป 44 3 47 
รวม 268 132 400 

a  0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.27. 
 

จากการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์อายุกับความเพียงพอของวงเงินบัตรสินเชื่อ
เกษตรกร พบว่า ค่า Asymp. Sig. (2-side) ของ Pearson Chi-Square = .000044 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
ดังนั้น ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จึงปฏิเสธ H0 (ยอมรับ H1)  สรุปได้ว่า อายุมีความสัมพันธ์กับความ
เพียงพอของวงเงินบัตรสินเชื่อเกษตรกร โดยวัดระดับความสัมพันธ์ด้วยค่า  Contingency 
Coefficient ได้เท่ากับ 0.316 
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สมมติฐานที่ 2.2 ระยะเวลาการเป็นสมาชิกกับความเพียงพอของวงเงินบัตรสินเชื่อ
เกษตรกรในรอบปีที่ผ่านมา 

 
H0: ระยะเวลาการเป็นสมาชิกไม่มีความสัมพันธ์กับความเพียงพอของวงเงินบัตรสินเชื่อ

เกษตรกร (เป็นอิสระต่อกัน) 
 

H1: ระยะเวลาการเป็นสมาชิกมีความสัมพันธ์กับความเพียงพอของวงเงินบัตรสินเชื่อ
เกษตรกร (ไม่เป็นอิสระต่อกัน) 
 
 ตารางที ่4.21  ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการเป็นสมาชิกกับความเพียงพอของวงเงินบัตร

สินเชื่อเกษตรกรในรอบปีที่ผ่านมา 
 

อายุการเป็นลูกค้า 

วงเงนิเพยีงพอหรือไม่ 

รวม 

ค่า 
Pearson  

Chi-Square 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Nominal by 
Nominal 

Contingency 
Coefficient 

เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ 

ต่ ากว่า 5 ปี 57 8 65 .000038 .297 

6-10 ปี 26 30 56 
11-15 ป ี 105 40 145 
16-20 ป ี 24 6 30 
21-25 ป ี 37 24 61 
26-30 ป ี 19 24 43 
รวม 268 132 400 

a  0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9.90. 
  

จากการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์อายุการเป็นสมาชิกกับความเพียงพอของ
วงเงินบัตรสินเชื่อเกษตรกร พบว่า ค่า  Asymp. Sig. (2-side) ของ Pearson Chi-Square = .000038 
ซึ่งน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จึงปฏิเสธ H0 (ยอมรับ H1)  สรุปได้ว่า อายุการ
เป็นสมาชิกมีความสัมพันธ์กับความเพียงพอของวงเงินบัตรสินเชื่อเกษตรกร  โดยวัดระดับ
ความสัมพันธ์ด้วยค่า Contingency Coefficient ได้เท่ากับ 0.297 
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สมมติฐานที่ 2.3 พื้นที่การผลิตกับความเพียงพอของวงเงินบัตรสินเชื่อเกษตรกร 
 

H0: พื้นที่การผลิตไม่มีความสัมพันธ์กับความเพียงพอของวงเงินบัตรสินเชื่อเกษตรกร  
(เป็นอิสระต่อกัน) 

 
H1: พื้นที่การผลิตมีความสัมพันธ์กับความเพียงพอของวงเงินบัตรสินเชื่อเกษตรกร  

(ไม่เป็นอิสระต่อกัน) 
 
ตารางที ่4.22  ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่การผลิตกับความเพียงพอของวงเงินบัตรสินเชื่อเกษตรกร 
 

พืน้ทีก่ารผลติ 

วงเงนิเพยีงพอหรือไม่ 

รวม 

ค่า 
Pearson  

Chi-Square 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Nominal by 
Nominal 

Contingency 
Coefficient 

เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ 

ต่ ากว่า 10 ไร่ 110 5 115 .000080 .408 
10-19 ไร ่ 71 86 157 
20-29 ไร ่ 46 29 75 
30 ไร่ขึ้นไป 41 12 53 
รวม 268 132 400 

a  0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 17.49. 
 

จากการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์พื้นที่การผลิตกับความเพียงพอของวงเงิน
บัตรสินเชื่อเกษตรกร พบว่า ค่า Asymp. Sig. (2-side) ของ Pearson Chi-Square = .000080 ซึ่งน้อย
กว่า 0.05 ดังนั้น ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จึงปฏิเสธ H0 (ยอมรับ H1)  สรุปได้ว่า พื้นที่การผลิตมี
ความสัมพันธ์กับความเพียงพอของวงเงินบัตรสินเชื่อเกษตรกร โดยวัดระดับความสัมพันธ์ด้วยค่า 
Contingency Coefficient ได้เท่ากับ 0.408 
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สมมติฐานที่ 2.4 รายได้เฉลี่ยต่อปีกับความเพียงพอของวงเงินบัตรสินเชื่อเกษตรกร 
 

H0: รายได้เฉลี่ยต่อปีไม่มีความสัมพันธ์กับความเพียงพอของวงเงินบัตรสินเชื่อเกษตรกร 
(เป็นอิสระต่อกัน) 

 
H1: รายได้เฉลี่ยต่อปีมีความสัมพันธ์กับความเพียงพอของวงเงินบัตรสินเชื่อเกษตรกร  

(ไม่เป็นอิสระต่อกัน) 
 

ตารางที ่4.23  ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อปีกับความเพียงพอของวงเงินบัตรสินเชื่อ
เกษตรกร 

 

รายได้เฉลีย่ต่อปี 

วงเงนิเพยีงพอหรือไม่ 

รวม 

ค่า 
Pearson  

Chi-Square 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Nominal by 
Nominal 

Contingency 
Coefficient 

เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ 

ต่ ากว่า 50,000 บาท 34 1 35 .00088 .425 
50,000 - 100,000 บาท 46 27 73 

100,001- 150,000 บาท 123 33 156 
150,001 - 200,000 บาท 31 25 56 

200,001- 250,000 บาท 7 38 45 
250,001- 300,000 บาท 15 8 23 
300,000 บาทขึ้นไป 12 0 12 
รวม 268 132 400 

a  1 cells (7.1%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.96. 
 
 จากการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์รายได้เฉลี่ยต่อปีกับความเพียงพอของ
วงเงินบัตรสินเชื่อเกษตรกร พบว่า ค่า Asymp. Sig. (2-side) ของ Pearson Chi-Square = .00088 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.05 ดังนั้น ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จึงปฏิเสธ H0 (ยอมรับ H1)  สรุปได้ว่า รายได้เฉลี่ย
ต่อปีมีความสัมพันธ์กับความเพียงพอของวงเงินบัตรสินเชื่อเกษตรกร โดยวัดระดับความสัมพันธ์
ด้วยค่า Contingency Coefficient ได้เท่ากับ 0.425 
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สมมติฐานที่ 2.5 วงเงินสินเชื่อกับความเพียงพอของวงเงินบัตรสินเชื่อเกษตรกร 
 

H0: วงเงินสินเชื่อไม่มีความสัมพันธ์กับความเพียงพอของวงเงินบัตรสินเชื่อเกษตรกร  
(เป็นอิสระต่อกัน) 

 
H1: วงเงินสินเชื่อมีความสัมพันธ์กับความเพียงพอของวงเงินบัตรสินเชื่อเกษตรกร  

(ไม่เป็นอิสระต่อกัน) 
 

ตารางที ่4.24  ความสัมพันธ์ระหว่างวงเงินสินเชื่อกับความเพียงพอของวงเงินบัตรสินเชื่อเกษตรกร 
 

วงเงนิสินเช่ือ 

วงเงนิเพยีงพอหรือไม่ 

รวม 

ค่า 
Pearson Chi-

Square 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Nominal by 
Nominal 

Contingency 
Coefficient 

เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ 

ต่ ากว่า 50,000 บาท 97 4 101 .000125 .488 
50,000 - 100,000 บาท 31 25 56 
100,001 - 150,000 บาท 76 72 148 
150,001 - 200,000 บาท 38 6 44 
200,001 - 250,000 บาท 24 1 25 
250,001 - 300,000 บาท 0 24 24 
300,000 บาทขึ้นไป 2 0 2 
รวม 268 132 400 

a  2 cells (14.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .66. 
 

จากการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์วงเงินสินเชื่อกับความเพียงพอของวงเงิน
บัตรสินเชื่อเกษตรกร พบว่า ค่า Asymp. Sig. (2-side) ของ Pearson Chi-Square = .000125 ซึ่งน้อย
กว่า 0.05 ดังนั้น ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จึงปฏิเสธ H0 (ยอมรับ H1)  สรุปได้ว่า วงเงินสินเชื่อมี
ความสัมพันธ์กับความเพียงพอของวงเงินบัตรสินเชื่อเกษตรกร  โดยวัดระดับความสัมพันธ์ด้วยค่า 
Contingency Coefficient ได้เท่ากับ 0.488 
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สมมติฐานที่ 2.6 วงเงินจ านองกับความเพียงพอของวงเงินบัตรสินเชื่อเกษตรกร 
 

H0: วงเงินจ านองไม่มีความสัมพันธ์กับความเพียงพอของวงเงินบัตรสินเชื่อเกษตรกร  
(เป็นอิสระต่อกัน) 

 
H1: วงเงินจ านองมีความสัมพันธ์กับความเพียงพอของวงเงินบัตรสินเชื่อเกษตรกร  

(ไม่เป็นอิสระต่อกัน) 
 
ตารางที ่4.25  ความสัมพันธ์ระหว่างวงเงินจ านองกับความเพียงพอของวงเงินบัตรสินเชื่อเกษตรกร 
 

วงเงนิจ านอง 

วงเงนิเพยีงพอหรือไม่ 

รวม 

ค่า 
Pearson Chi-

Square 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Nominal by 
Nominal 

Contingency 
Coefficient 

เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ 

ไม่มีจ านองกับ ธ.ก.ส. 68 0 68 .000082 .413 
ต่ ากว่า 50,000 บาท 8 20 28 
50,000 - 100,000 บาท 39 23 62 
100,001 - 150,000 บาท 56 28 84 
150,001 - 200,000 บาท 21 8 29 
200,001 - 250,000 บาท 58 21 79 
250,001 - 300,000 บาท 3 0 3 
300,000 บาทขึ้นไป 15 32 47 
รวม 268 132 400 

a  2 cells (12.5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .99. 
 

 จากการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์วงเงินจ านองกับความเพียงพอของวงเงิน
บัตรสินเชื่อเกษตรกร พบว่า ค่า Asymp. Sig. (2-side) ของ Pearson Chi-Square = .000082 ซึ่งน้อย
กว่า 0.05 ดังนั้น ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จึงปฏิเสธ H0 (ยอมรับ H1)  สรุปได้ว่า วงเงินจ านองมี
ความสัมพันธ์กับความเพียงพอของวงเงินบัตรสินเชื่อเกษตรกร โดยวัดระดับความสัมพันธ์ด้วยค่า 
Contingency Coefficient ได้เท่ากับ 0.413 
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การทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการพิจารณาสินเช่ือมีความสัมพันธ์กับ
เหตุผลในการใช้บริการบัตรสินเช่ือเกษตรกร 

 
สมมติฐานที่ 3.1 เหตุผลในการใช้บริการบัตรสินเชื่อเกษตรกร เพราะความสะดวก 
 
สมมติฐานที่ 3.1.1 อายุกับเหตุผลเพราะความสะดวก 

 
H0: อายุไม่มีความสัมพันธ์กับเหตุผลเพราะความสะดวก (เป็นอิสระต่อกัน) 

 
H1: อายุมีความสัมพันธ์กับเหตุผลเพราะความสะดวก (ไม่เป็นอิสระต่อกัน) 

 
ตารางที ่4.26  ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับเหตุผล เพราะความสะดวก 
 

อายุปัจจุบัน 

สะดวกรวดเร็ว 

รวม 

ค่า 
Pearson  

Chi-Square 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Nominal by 
Nominal 

Contingency 
Coefficient 

ใช่ ไม่ใช่ 

20-30 ป ี 45 0 45 .000023 .236 
31-40 ป ี 19 0 19 
41-50 ป ี 89 2 91 
51-60 ป ี 194 4 198 
61 ขึ้นไป 40 7 47 
รวม 387 13 400 

a  4 cells (40.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .62. 
 

จากการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์อายุกับเหตุผลเพราะความสะดวก พบว่า ค่า 
Asymp. Sig. (2-side) ของ Pearson Chi-Square = .000023 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% จึงปฏิเสธ H0 (ยอมรับ H1)  สรุปได้ว่า อายุมีความสัมพันธ์กับเหตุผลฯ เพราะความ
สะดวก โดยวัดระดับความสัมพันธ์ด้วยค่า Contingency Coefficient ได้เท่ากับ 0.236 
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สมมติฐานที่ 3.1.2 อายุการเป็นสมาชิกกับเหตุผลเพราะความสะดวก   
 

H0: อายุการเป็นสมาชิกไม่มีความสัมพันธ์กับเหตุผลเพราะความสะดวก (เป็นอิสระต่อกัน) 
 

H1 : อายุการเป็นสมาชิกมีความสัมพันธ์กับเหตุผลเพราะความสะดวก (ไม่เป็นอิสระต่อกัน) 
 
ตารางที ่4.27  ความสัมพันธ์ระหว่างอายุการเป็นสมาชิกกับเหตุผลเพราะความสะดวก   
 

อายุการเป็นสมาชิก 

สะดวกรวดเร็ว 

รวม 

ค่า 
Pearson  

Chi-Square 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Nominal by 
Nominal 

Contingency 
Coefficient 

ใช่ ไม่ใช่ 

ต่ ากว่า 5 ปี 63 2 65 .002 .214 
6-10 ปี 56 0 56 
11-15 ป ี 143 2 145 
16-20 ป ี 28 2 30 
21-25 ป ี 54 7 61 
26-30 ป ี 43 0 43 
รวม 387 13 400 

a  6 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .98. 
 
 จากการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์อายุการเป็นสมาชิกกับเหตุผลเพราะความ
สะดวก พบว่า ค่า Asymp. Sig. (2-side) ของ Pearson Chi-Square = .002 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% จึงปฏิเสธ H0 (ยอมรับ H1)  สรุปได้ว่า อายุการเป็นสมาชิกมีความสัมพันธ์
กับเหตุผลเพราะความสะดวก โดยวัดระดับความสัมพันธ์ด้วยค่า Contingency Coefficient ได้
เท่ากับ 0.214 
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สมมติฐานที่ 3.1.3 พื้นที่การผลิตกับเหตุผลเพราะความสะดวก 
 

H0: พื้นที่การผลิตไม่มีความสัมพันธ์กับเหตุผลในการใช้บริการบัตรสินเชื่อเกษตรกร 
เพราะความสะดวก  (เป็นอิสระต่อกัน) 

 
H1: พื้นที่การผลิตมีความสัมพันธ์กับเหตุผลในการใช้บริการบัตรสินเชื่อเกษตรกร  

เพราะความสะดวก (ไม่เป็นอิสระต่อกัน) 
 
ตารางที ่4.28  ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่การผลิตกับเหตุผลเพราะความสะดวก 
 

 พืน้ทีก่ารผลติ 

สะดวกรวดเร็ว 

รวม  

ค่า 
Pearson  

Chi-Square 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Nominal by 
Nominal 

Contingency 
Coefficient 

ใช่ ไม่ใช่ 

ต่ ากว่า 10 ไร ่ 113 2 115 .00019 .216 
10 - 19 ไร ่ 155 2 157   
20 - 29 ไร ่ 73 2 75   
30 ไร่ขึ้นไป 46 7 53   

รวม 387 13 400   

a  3 cells (37.5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.72. 
 

จากการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์พื้นที่การผลิตกับเหตุผลเพราะความสะดวก 
พบว่า ค่า Asymp. Sig. (2-side) ของ Pearson Chi-Square = .00019 ซึ่งน้อยกว่า  0.05 ดังนั้น ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% จึงปฏิเสธ H0 (ยอมรับ H1)  สรุปได้ว่า พื้นที่การผลิตมีความสัมพันธ์กับเหตุผล
เพราะความสะดวก โดยวัดระดับความสัมพันธ์ด้วยค่า Contingency Coefficient ได้เท่ากับ 0.216 
 
 
 
 
 



76 

 

สมมติฐานที่ 3.1.4 รายได้เฉลี่ยต่อปีกับเหตุผลเพราะความสะดวก 
 

H0: รายได้เฉลี่ยต่อปีไม่มีความสัมพันธ์กับเหตุผลเพราะความสะดวก (เป็นอิสระต่อกัน) 
 

H1: รายได้เฉลี่ยต่อปีมีความสัมพันธ์กับเหตุผลเพราะความสะดวก (ไม่เป็นอิสระต่อกัน) 
 

ตารางที ่4.29  ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อปีกับเหตุผลเพราะความสะดวก 
 

รายได้เฉลีย่ต่อปี 

สะดวกรวดเร็ว 

รวม 

ค่า 
Pearson  

Chi-Square 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Nominal by 
Nominal 

Contingency 
Coefficient 

ใช่ ไม่ใช่ 

ต่ ากว่า 50,000 บาท 35 0 35 .00026 .248 
50,000 - 100,000 บาท 73 0 73 
100,001- 150,000 บาท 152 4 156 
150,001 - 200,000 บาท 51 5 56 
200,001- 250,000 บาท 45 0 45 
250,001- 300,000 บาท 19 4 23 
300,000 บาทขึ้นไป 12 0 12 
รวม 387 13 400 

a  6 cells (42.9%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .39. 
 

จากการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์รายได้เฉลี่ยต่อปีกับเหตุผลเพราะความ
สะดวก พบว่า ค่า Asymp. Sig. (2-side) ของ Pearson Chi-Square = .00026 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น 
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จึงปฏิเสธ H0 (ยอมรับ H1)  สรุปได้ว่า รายได้เฉลี่ยต่อปีมีความสัมพันธ์กับ
เหตุผลเพราะความสะดวก โดยวัดระดับความสัมพันธ์ด้วยค่า Contingency Coefficient ได้เท่ากับ 
0.248 
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สมมติฐานที่ 3.1.5 วงเงินสินเชื่อกับเหตุผลเพราะความสะดวก 
 

H0: วงเงินสินเชื่อไม่มีความสัมพันธ์กับเหตุผลเพราะความสะดวก (เป็นอิสระต่อกัน) 
 

H1: วงเงินสินเชื่อมีความสัมพันธ์กับเหตุผลเพราะความสะดวก (ไม่เป็นอิสระต่อกัน) 
 

ตารางที ่4.30  ความสัมพันธ์ระหว่างวงเงินสินเชื่อกับเหตุผลเพราะความสะดวก 
 

วงเงนิสินเช่ือไม่รวมบัตร 

สะดวกรวดเร็ว 

รวม 

ค่า 
Pearson  

Chi-Square 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Nominal by 
Nominal 

Contingency 
Coefficient 

ใช่ ไม่ใช่ 

ต่ ากว่า 50,000 บาท 101 0 101 .00917 .203 
50,000 - 100,000 บาท 52 4 56 
100,001- 150,000 บาท 144 4 148 
150,001 - 200,000 บาท 39 5 44 
200,001- 250,000 บาท 25 0 25 
250,001- 300,000 บาท 24 0 24 
300,000 บาทขึ้นไป 2 0 2 
รวม 387 13 400 

a  8 cells (57.1%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .07 
 

จากการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์วงเงินสินเชื่อกับเหตุผลเพราะความสะดวก 
พบว่า ค่า Asymp. Sig. (2-side) ของ Pearson Chi-Square = .00917 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% จึงปฏิเสธ H0 (ยอมรับ H1)  สรุปได้ว่า วงเงินสินเชื่อมีความสัมพันธ์กับเหตุผล
เพราะความสะดวก โดยวัดระดับความสัมพันธ์ด้วยค่า Contingency Coefficient ได้เท่ากับ 0.203 
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สมมติฐานที่ 3.1.6 วงเงินจ านองกับเหตุผลเพราะความสะดวก 
 

H0: วงเงินจ านองไม่มีความสัมพันธ์กับเหตุผลเพราะความสะดวก (เป็นอิสระต่อกัน)   
 

H1: วงเงินจ านองมีความสัมพันธ์กับเหตุผลเพราะความสะดวก (ไม่เป็นอิสระต่อกัน) 
 
ตารางที ่4.31  ความสัมพันธ์ระหว่างวงเงินจ านองกับเหตุผลเพราะความสะดวก 
 

วงเงนิจ านอง 

สะดวกรวดเร็ว 

รวม 

ค่า 
Pearson  

Chi-Square 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Nominal by 
Nominal 

Contingency 
Coefficient 

ใช่ ไม่ใช่ 

ไม่มีจ านองกับ ธ.ก.ส. 68 0 68 .00719 .214 
ต่ ากว่า 50,000 บาท 28 0 28 
50,000 - 100,000 บาท 56 6 62 
100,001- 150,000 บาท 81 3 84 
150,001 - 200,000 บาท 29 0 29 
200,001- 250,000 บาท 79 0 79 
250,001- 300,000 บาท 3 0 3 
300,000 บาทขึ้นไป 43 4 47 
รวม 387 13 400 

a  9 cells (56.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .10. 
 

จากการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์วงเงินจ านองกับเหตุผลเพราะความสะดวก 
พบว่า ค่า Asymp. Sig. (2-side) ของ Pearson Chi-Square = .00719 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% จึงปฏิเสธ H0 (ยอมรับ H1)  สรุปได้ว่า วงเงินจ านองมีความสัมพันธ์กับเหตุผล
เพราะความสะดวก โดยวัดระดับความสัมพันธ์ด้วยค่า Contingency Coefficient ได้เท่ากับ 0.214 
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สมมติฐานที่ 3.2 เหตุผลในการใช้บริการบัตรสินเชื่อเกษตรกร เพราะปลอดภัย ไม่ต้องพก
เงินสด 

 
สมมติฐานที่ 3.2.1 อายุกับเหตุผลเพราะปลอดภัย 

 
H0: อายุไม่มีความสัมพันธ์กับเหตุผลเพราะปลอดภัย  (เป็นอิสระต่อกัน) 

 
H1: อายุมีความสัมพันธ์กับเหตุผลเพราะปลอดภัย  (ไม่เป็นอิสระต่อกัน) 

 
ตารางที ่4.32  ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับเหตุผลเพราะปลอดภัย 
 

 อายุปัจจุบัน 

ปลอดภัย 

รวม 

ค่า 
Pearson  

Chi-Square 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Nominal by 
Nominal 

Contingency 
Coefficient 

ใช่ ไม่ใช่ 

20-30 ป ี 25 20 45 .03710 .158 

31-40 ป ี 9 10 19 
41-50 ป ี 48 43 91 
51-60 ป ี 93 105 198 
61 ขึ้นไป 34 13 47 
รวม 209 191 400 

a  0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9.07. 
 

จากการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์อายุกับเหตุผลเพราะปลอดภัย พบว่า ค่า 
Asymp. Sig. (2-side) ของ Pearson Chi-Square = .03710ซึ่งน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% จึงปฏิเสธ H0 (ยอมรับ H1)  สรุปได้ว่า อายุมีความสัมพันธ์กับเหตุผลฯ เพราะปลอดภัย
โดยวัดระดับความสัมพันธ์ด้วยค่า Contingency Coefficient ได้เท่ากับ 0.158 
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สมมติฐานที่ 3.2.2 ระยะเวลาการเป็นสมาชิกกับเหตุผลเพราะปลอดภัย 
 

H0: ระยะเวลาการเป็นสมาชิกไม่มีความสัมพันธ์กับเหตุผลเพราะปลอดภัย  
(เป็นอิสระต่อกัน) 
 

H1 : ระยะเวลาการเป็นสมาชิกมีความสัมพันธ์กับเหตุผลเพราะปลอดภัย 
(ไม่เป็นอิสระต่อกัน) 
 
ตารางที ่4.33  ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการเป็นสมาชิกกับเหตุผลเพราะปลอดภัย 
 

อายุการเป็นลูกค้า 

ปลอดภัย 

รวม 

ค่า 
Pearson  

Chi-Square 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Nominal by 
Nominal 

Contingency 
Coefficient 

ใช่ ไม่ใช่ 

ต่ ากว่า 5 ปี 41 24 65 .00318 .210 

6-10 ปี 33 23 56 

11-15 ป ี 81 64 145 

16-20 ป ี 17 13 30 

21-25 ป ี 25 36 61 

26-30 ป ี 12 31 43 

รวม 209 191 400 

a  0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14.33. 
 

จากการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์อายุการเป็นสมาชิกกับเหตุผลเพราะ
ปลอดภัย พบว่า ค่า Asymp. Sig. (2-side) ของ Pearson Chi-Square = 0.00318 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
ดังนั้น ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จึงปฏิเสธ H0 (ยอมรับ H1)  สรุปได้ว่า อายุการเป็นสมาชิกมี
ความสัมพันธ์กับเหตุผลเพราะปลอดภัย โดยวัดระดับความสัมพันธ์ด้วยค่า Contingency Coefficient 
ได้เท่ากับ 0.210 
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สมมติฐานที่ 3.2.3 พื้นที่การผลิตกับเหตุผลเพราะปลอดภัย 
 

H0: พื้นที่การผลิตไม่มีความสัมพันธ์กับเหตุผลเพราะปลอดภัย (เป็นอิสระต่อกัน) 
 

H1: พื้นที่การผลิตมีความสัมพันธ์กับเหตุผลเพราะปลอดภัย (ไม่เป็นอิสระต่อกัน) 
 

ตารางที ่4.34  ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่การผลิตกับเหตุผลเพราะปลอดภัย 
 

พืน้ทีก่ารผลติ 

ปลอดภัย 

รวม 

ค่า 
Pearson  

Chi-Square 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Nominal by 
Nominal 

Contingency 
Coefficient 

ใช่ ไม่ใช่ 

ต่ ากว่า 10 ไร่ 84 31 115 .00072 .393 

10-19 ไร ่ 66 91 157 

20-29 ไร ่ 16 59 75 

30 ไร่ขึ้นไป 43 10 53 

รวม 209 191 400 

a  0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 25.31. 
 

จากการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์พื้นที่การผลิตกับเหตุผลเพราะปลอดภัย 
พบว่า ค่า Asymp. Sig. (2-side) ของ Pearson Chi-Square = 0.00072  ซึ่งน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% จึงปฏิเสธ H0 (ยอมรับ H1)  สรุปได้ว่า พื้นที่การผลิตมีความสัมพันธ์กับ
เหตุผลเพราะปลอดภัย โดยวัดระดับความสัมพันธ์ด้วยค่า Contingency Coefficient ได้เท่ากับ 0.393 
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สมมติฐานที่ 3.2.4 รายได้เฉลี่ยต่อปีกับเหตุผลเพราะปลอดภัย 
 

H0 : รายได้เฉลี่ยต่อปีไม่มีความสัมพันธ์กับเหตุผลเพราะปลอดภัย (เป็นอิสระต่อกัน) 
 

H1 : รายได้เฉลี่ยต่อปีมีความสัมพันธ์กับเหตุผลเพราะปลอดภัย (ไม่เป็นอิสระต่อกัน) 
 

 ตารางที ่4.35  ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อปีกับเหตุผลเพราะปลอดภัย 
 

รายได้เฉลีย่ต่อปี 

ปลอดภัย 

รวม 

ค่า 
Pearson  

Chi-Square 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Nominal by 
Nominal 

Contingency 
Coefficient 

ใช่ ไม่ใช่ 

ต่ ากว่า 50,000 บาท 22 13 35 .00059 .361 

50,000 - 100,000 บาท 15 58 73 
100,001- 150,000 บาท 86 70 156 
150,001 - 200,000 บาท 34 22 56 
200,001- 250,000 บาท 19 26 45 
250,001- 300,000 บาท 21 2 23 
300,000 บาทขึ้นไป 12 0 12 

รวม 209 191 400 

a  0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.73 
 

จากการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์รายได้เฉลี่ยต่อปีกับเหตุผลเพราะปลอดภัย 
พบว่า ค่า Asymp. Sig. (2-side) ของ Pearson Chi-Square = 0.00059  ซึ่งน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% จึงปฏิเสธ H0 (ยอมรับ H1)  สรุปได้ว่า รายได้เฉลี่ยต่อปีมีความสัมพันธ์กับ
เหตุผลเพราะปลอดภัย โดยวัดระดับความสัมพันธ์ด้วยค่า Contingency Coefficient ได้เท่ากับ 0.361 
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สมมติฐานที่ 3.2.5 วงเงินสินเชื่อกับเหตุผลเพราะปลอดภัย 
 

H0 : วงเงินสินเชื่อไม่มีความสัมพันธ์กับเหตุผลเพราะปลอดภัย (เป็นอิสระต่อกัน) 
 

H1 : วงเงินสินเชื่อมีความสัมพันธ์กับเหตุผลเพราะปลอดภัย (ไม่เป็นอิสระต่อกัน) 
 

ตารางที ่4.36  ความสัมพันธ์ระหว่างวงเงินสินเชื่อกับเหตุผลเพราะปลอดภัย 
  

วงเงนิสินเช่ือ 

ปลอดภัย 

รวม 

ค่า 
Pearson  

Chi-Square 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Nominal by 
Nominal 

Contingency 
Coefficient 

ใช่ ไม่ใช่ 

ต่ ากว่า 50,000 บาท 61 40 101 .00072 .392 
50,000 - 100,000 บาท 43 13 56 
100,001- 150,000 บาท 74 74 148 
150,001 - 200,000 บาท 30 14 44 
200,001- 250,000 บาท 1 24 25 
250,001- 300,000 บาท 0 24 24 
300,000 บาทขึ้นไป 0 2 2 
รวม 209 191 400 

a  2 cells (14.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .96 
 

จากการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์วงเงินสินเชื่อกับเหตุผลเพราะปลอดภัย 
พบว่า ค่า Asymp. Sig. (2-side) ของ Pearson Chi-Square = 0.00072  ซึ่งน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% จึงปฏิเสธ H0 (ยอมรับ H1)  สรุปได้ว่า วงเงินสินเชื่อมีความสัมพันธ์กับ
เหตุผลเพราะปลอดภัย โดยวัดระดับความสัมพันธ์ด้วยค่า Contingency Coefficient ได้เท่ากับ 0.392 
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สมมติฐานที่ 3.2.6 วงเงินจ านองกับเหตุผลเพราะปลอดภัย 
 

H0 : วงเงินจ านองไม่มีความสัมพันธ์กับเหตุผลเพราะปลอดภัย (เป็นอิสระต่อกัน) 
 

H1 : วงเงินจ านองมีความสัมพันธ์กับเหตุผลเพราะปลอดภัย (ไม่เป็นอิสระต่อกัน) 
 
 ตารางที ่4.37  ความสัมพันธ์ระหว่างวงเงินจ านองกับเหตุผลเพราะปลอดภัย 
 

วงเงนิจ านอง 

ปลอดภัย 

รวม 

ค่า 
Pearson  

Chi-Square 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Nominal by 
Nominal 

Contingency 
Coefficient 

ใช่ ไม่ใช่ 

ไม่มีจ านองกับ ธ.ก.ส. 27 41 68 .00030 .265 
ต่ ากว่า 50,000 บาท 19 9 28 
50,000 - 100,000 บาท 41 21 62 
100,001- 150,000 บาท 30 54 84 
150,001 - 200,000 บาท 17 12 29 
200,001- 250,000 บาท 51 28 79 
250,001- 300,000 บาท 3 0 3 
300,000 บาทขึ้นไป 21 26 47 
รวม 209 191 400 

a  2 cells (12.5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.43. 
 

จากการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์วงเงินจ านองกับเหตุผลเพราะปลอดภัย  
พบว่า ค่า Asymp. Sig. (2-side) ของ Pearson Chi-Square = 0.00030  ซึ่งน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% จึงปฏิเสธ H0 (ยอมรับ H1)  สรุปได้ว่า วงเงินจ านองมีความสัมพันธ์กับ
เหตุผลเพราะปลอดภัย โดยวัดระดับความสัมพันธ์ด้วยค่า Contingency Coefficient ได้เท่ากับ 0.265 
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สมมติฐานที่ 3.4 เหตุผลในการใช้บริการบัตรสินเชื่อเกษตรกร เพราะปลอดดอกเบี้ย 30 วัน 
 

สมมติฐานที่ 3.4.1 อายุกับเหตุผลเพราะปลอดดอกเบี้ย 30 วัน 
 

H0 : อายุไม่มีความสัมพันธ์กับเหตุผลเพราะปลอดดอกเบี้ย 30 วัน (เป็นอิสระต่อกัน) 
 

H1 : อายุมีความสัมพันธ์กับเหตุผลเพราะปลอดดอกเบี้ย 30 วัน (ไม่เป็นอิสระต่อกัน) 
 

ตารางที ่4.38   ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับเหตุผล เพราะปลอดดอกเบี้ย 30 วัน 
 

อายุปัจจุบัน 

ปลอดดอกเบีย้ 30 วนั 

รวม 

ค่า 
Pearson  

Chi-Square 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Nominal by 
Nominal 

Contingency 
Coefficient 

ใช่ ไม่ใช่ 

20-30 ป ี 1 44 45 .00066 .378 

31-40 ป ี 14 5 19 
41-50 ป ี 44 47 91 
51-60 ป ี 105 93 198 
61 ขึ้นไป 39 8 47 
รวม 203 197 400 

a  0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9.36. 
 

จากการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์อายุกับเหตุผลเพราะปลอดดอกเบี้ย 30 วัน 
พบว่า ค่า Asymp. Sig. (2-side) ของ Pearson Chi-Square = 0.00066 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% จึงปฏิเสธ H0 (ยอมรับ H1)  สรุปได้ว่า อายุมีความสัมพันธ์กับเหตุผลฯ 
เพราะปลอดดอกเบี้ย 30 วัน โดยวัดระดับความสัมพันธ์ด้วยค่า Contingency Coefficient ได้เท่ากับ 
0.378 
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สมมติฐานที่ 3.4.2 อายุการเป็นสมาชิกกับเหตุผลเพราะปลอดดอกเบี้ย 30 วัน 
 

H0 : อายุการเป็นสมาชิกไม่มีความสัมพันธ์กับเหตุผลเพราะปลอดดอกเบี้ย 30 วัน 
 (เป็นอิสระต่อกัน) 
 

H1 : อายุการเป็นสมาชิกมีความสัมพันธ์กับเหตุผลเพราะปลอดดอกเบี้ย 30 วัน 
 (ไม่เป็นอิสระต่อกัน) 
 
ตารางที ่4.39  ความสัมพันธ์ระหว่างอายุการเป็นสมาชิกกับเหตุผลเพราะปลอดดอกเบี้ย 30 วัน 
  

อายุการเป็นลูกค้า 

ปลอดดอกเบีย้ 30 วนั 

รวม  

ค่า 
Pearson  

Chi-Square 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Nominal by 
Nominal 

Contingency 
Coefficient 

ใช่ ไม่ใช่ 

ต่ ากว่า 5 ปี 19 46 65 .00065 .375 

6-10 ปี 50 6 56 
11-15 ป ี 53 92 145 
16-20 ป ี 16 14 30 
21-25 ป ี 34 27 61 
26-30 ป ี 31 12 43 
รวม 203 197 400 

a  0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14.78. 
 

จากการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์อายุการเป็นสมาชิกกับเหตุผลเพราะปลอด
ดอกเบี้ย 30 วัน พบว่า ค่า Asymp. Sig. (2-side) ของ Pearson Chi-Square = 0.00065 ซึ่งน้อยกว่า 
0.05 ดังนั้น ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จึงปฏิเสธ H0 (ยอมรับ H1)  สรุปได้ว่า อายุการเป็นสมาชิกมี
ความสัมพันธ์กับเหตุผลเพราะปลอดดอกเบี้ย 30 วัน โดยวัดระดับความสัมพันธ์ด้วยค่า 
Contingency Coefficient ได้เท่ากับ 0.375 
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สมมติฐานที่ 3.4.3 พื้นที่การผลิตกับเหตุผลเพราะปลอดดอกเบี้ย 30 วัน 
 

H0:  พื้นที่การผลิตไม่มีความสัมพันธ์กับเหตุผลเพราะปลอดดอกเบี้ย 30 วัน 
(เป็นอิสระต่อกัน) 
 

H1:  พื้นที่การผลิตมีความสัมพันธ์กับเหตุผลเพราะปลอดดอกเบี้ย 30 วัน 
(ไม่เป็นอิสระต่อกัน) 
 
ตารางที ่4.40  ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่การผลิตกับเหตุผลเพราะปลอดดอกเบี้ย 30 วัน 
  

พืน้ทีก่ารผลติ 

ปลอดดอกเบีย้ 30 วนั 

รวม 

ค่า 
Pearson  

Chi-Square 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Nominal by 
Nominal 

Contingency 
Coefficient 

ใช่ ไม่ใช่ 

ต่ ากว่า 10 ไร ่ 11 104 115 .000112 .468 
10-19 ไร ่ 112 45 157 
20-29 ไร ่ 45 30 75 
30 ไร่ขึ้นไป 35 18 53 
รวม 203 197 400 

a  0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 26.10. 
 

จากการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์พื้นที่การผลิตกับเหตุผลเพราะปลอด
ดอกเบี้ย 30 วัน พบว่า ค่า Asymp. Sig. (2-side) ของ Pearson Chi-Square = 0.000112 ซึ่งน้อยกว่า 
0.05 ดังนั้น ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จึงปฏิเสธ H0 (ยอมรับ H1)  สรุปได้ว่า พื้นที่การผลิตมี
ความสัมพันธ์กับเหตุผลเพราะปลอดดอกเบี้ย 30 วัน โดยวัดระดับความสัมพันธ์ด้วยค่า 
Contingency Coefficient ได้เท่ากับ 0.468 
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สมมติฐานที่ 3.4.4 รายได้เฉลี่ยต่อปีกับเหตุผลเพราะปลอดดอกเบี้ย 30 วัน 
 

H0 : รายได้เฉลี่ยต่อปีไม่มีความสัมพันธ์กับเหตุผลเพราะปลอดดอกเบี้ย 30 วัน 
 (เป็นอิสระต่อกัน) 
 

H1 : รายได้เฉลี่ยต่อปีมีความสัมพันธ์กับเหตุผลเพราะปลอดดอกเบี้ย 30 วัน 
   (ไม่เป็นอิสระต่อกัน)  
 
ตารางที ่4.41  ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อปีกับเหตุผลเพราะปลอดดอกเบี้ย 30 วัน 
 

รายได้เฉลีย่ต่อปี 

ปลอดดอกเบีย้ 30 วนั 

รวม 

ค่า 
Pearson  

Chi-Square 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Nominal by 
Nominal 

Contingency 
Coefficient 

ใช่ ไม่ใช่ 

ต่ ากว่า 50,000 บาท 10 25 35 .00060 .363 
50,000 - 100,000 บาท 45 28 73   
100,001- 150,000 บาท 51 105 156   
150,001 - 200,000 บาท 41 15 56   
200,001- 250,000 บาท 29 16 45   
250,001- 300,000 บาท 21 2 23   
300,000 บาทขึ้นไป 6 6 12   
รวม 203 197 400   

a  0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.91 
  

จากการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์รายได้เฉลี่ยต่อปีกับเหตุผลเพราะปลอด
ดอกเบี้ย 30 วัน พบว่า ค่า Asymp. Sig. (2-side) ของ Pearson Chi-Square = 0.00060  ซึ่งน้อยกว่า 
0.05 ดังนั้น ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จึงปฏิเสธ H0 (ยอมรับ H1)  สรุปได้ว่า รายได้เฉลี่ยต่อปีมี
ความสัมพันธ์กับเหตุผลเพราะปลอดดอกเบี้ย 30 วัน โดยวัดระดับความสัมพันธ์ด้วยค่า 
Contingency Coefficient ได้เท่ากับ 0.363 
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สมมติฐานที่ 3.4.5 วงเงินสินเชื่อกับเหตุผลเพราะปลอดภัย 
 

H0 : วงเงินสินเชื่อไม่มีความสัมพันธ์กับเหตุผลเพราะปลอดดอกเบี้ย 30 วัน 
 (เป็นอิสระต่อกัน) 
 

H1 : วงเงินสินเชื่อมีความสัมพันธ์กับเหตุผลเพราะปลอดดอกเบี้ย 30 วัน 
(ไม่เป็นอิสระต่อกัน) 
 
ตารางที ่4.42  ความสัมพันธ์ระหว่างวงเงินสินเชื่อกับเหตุผลเพราะปลอดภัย 
 

 วงเงนิสินเช่ือ 

ปลอดดอกเบีย้ 30 วนั 

รวม  

ค่า 
Pearson  

Chi-Square 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Nominal by 
Nominal 

Contingency 
Coefficient 

ใช่ ไม่ใช่ 

ต่ ากว่า 50,000 บาท 19 82 101 .000108 .461 

50,000 - 100,000 บาท 49 7 56 
100,001- 150,000 บาท 86 62 148 
150,001 - 200,000 บาท 19 25 44 
200,001- 250,000 บาท 6 19 25 
250,001- 300,000 บาท 24 0 24 
300,000 บาทขึ้นไป 0 2 2 
รวม 203 197 400 

a  2 cells (14.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .99. 
  

จากการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์วงเงินสินเชื่อกับเหตุผลเพราะปลอด
ดอกเบี้ย 30 วัน พบว่า ค่า Asymp. Sig. (2-side) ของ Pearson Chi-Square = 0.000108 ซึ่งน้อยกว่า 
0.05 ดังนั้น ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จึงปฏิเสธ H0 (ยอมรับ H1)  สรุปได้ว่า วงเงินสินเชื่อมี
ความสัมพันธ์กับเหตุผลเพราะปลอดดอกเบี้ย 30 วัน โดยวัดระดับความสัมพันธ์ด้วยค่า 
Contingency Coefficient ได้เท่ากับ 0.461 
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สมมติฐานที่ 3.4.6 วงเงินจ านองกับเหตุผลเพราะปลอดดอกเบี้ย 30 วัน 
 

H0 : วงเงินจ านองไม่มีความสัมพันธ์กับเหตุผลเพราะปลอดดอกเบี้ย 30 วัน 
 (เป็นอิสระต่อกัน) 
 

H1 : วงเงินจ านองมีความสัมพันธ์กับเหตุผลเพราะปลอดดอกเบี้ย 30 วัน 
(ไม่เป็นอิสระต่อกัน) 
 
ตารางที ่4.43   ความสัมพันธ์ระหว่างวงเงินจ านองกับเหตุผลเพราะปลอดดอกเบี้ย 30 วัน 
 

วงเงนิจ านอง 

ปลอดภัย 

รวม 

ค่า 
Pearson  

Chi-Square 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Nominal by 
Nominal 

Contingency 
Coefficient 

ใช่ ไม่ใช่ 

ไม่มีจ านองกับ ธ.ก.ส. 19 49 68 .00059 .359 
ต่ ากว่า 50,000 บาท 18 10 28 
50,000 - 100,000 บาท 20 42 62 
100,001- 150,000 บาท 40 44 84 
150,001 - 200,000 บาท 24 5 29 
200,001- 250,000 บาท 40 39 79 
250,001- 300,000 บาท 3 0 3 
300,000 บาทขึ้นไป 39 8 47 
รวม 203 197 400 

  
จากการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์วงเงินจ านองกับเหตุผลเพราะปลอด

ดอกเบี้ย 30 วัน พบว่า ค่า Asymp. Sig. (2-side) ของ Pearson Chi-Square = 0.00059  ซึ่งน้อยกว่า 
0.05 ดังนั้น ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จึงปฏิเสธ H0 (ยอมรับ H1)  สรุปได้ว่า วงเงินจ านองมี
ความสัมพันธ์กับเหตุผลเพราะปลอดดอกเบี้ย 30 วัน โดยวัดระดับความสัมพันธ์ด้วยค่า 
Contingency Coefficient ได้เท่ากับ 0.359 
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สมมติฐานที่ 3.5 เหตุผลในการใช้บริการบัตรสินเชื่อเกษตรกร เพราะมีการประกันชีวิต 
 

สมมติฐานที่ 3.5.1 อายุกับเหตุผลเพราะมีการประกันชีวิต 
 

H0 : อายุไม่มีความสัมพันธ์กับเหตุผลเพราะมีการประกันชีวิต (เป็นอิสระต่อกัน) 
 

H1 : อายุมีความสัมพันธ์กับเหตุผลเพราะมีการประกันชีวิต (ไม่เป็นอิสระต่อกัน) 
 
ตารางที ่4.44  ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับเหตุผล  เพราะมีการประกันชีวิต 
 

อายุปัจจุบัน 

ประกนัชีวติ 100,000 บาท 

รวม 

ค่า 
Pearson  

Chi-Square 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Nominal by 
Nominal 

Contingency 
Coefficient 

ใช่ ไม่ใช่ 

20-30 ป ี 0 45 45 .1846 .124 

31-40 ป ี 0 19 19 

41-50 ป ี 0 91 91 

51-60 ป ี 6 192 198 

61 ขึ้นไป 0 47 47 

รวม 6 394 400 

a  5 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .28 
  

จากการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์อายุกับเหตุผลเพราะมีการประกันชีวิต 
พบว่า ค่า Asymp. Sig. (2-side) ของ Pearson Chi-Square = 0.1846  ซึ่งมากกว่า 0.05 ดังนั้น ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% จึงยอมรับ H0 (ปฏิเสธ H1)  สรุปได้ว่า อายุไม่มีความสัมพันธ์กับเหตุผลฯ เพราะมี
การประกันชีวิต โดยวัดระดับความสัมพันธ์ด้วยค่า Contingency Coefficient ได้เท่ากับ 0.124 
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สมมติฐานที่ 3.5.2 อายุการเป็นสมาชิกกับเหตุผลเพราะมีการประกันชีวิต 
 

H0 : อายุการเป็นสมาชิกไม่มีความสัมพันธ์กับเหตุผลเพราะมีการประกันชีวิต  
 (เป็นอิสระต่อกัน) 
 

H1 : อายุการเป็นสมาชิกมีความสัมพันธ์กับเหตุผลเพราะมีการประกันชีวิต  
(ไม่เป็นอิสระต่อกัน) 
 
ตารางที ่4.45  ความสัมพันธ์ระหว่างอายุการเป็นสมาชิกกับเหตุผลเพราะมีการประกันชีวิต 
  

อายุการเป็นลูกค้า 

ประกนัชีวติ 100,000 บาท 

รวม 

ค่า 
Pearson  

Chi-Square 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Nominal by 
Nominal 

Contingency 
Coefficient 

ใช่ ไม่ใช่ 

ต่ ากว่า 5 ปี 0 65 65 .1108 .148 

6-10 ปี 3 53 56 

11-15 ป ี 3 142 145 

16-20 ป ี 0 30 30 

21-25 ป ี 0 61 61 

26-30 ป ี 0 43 43 

รวม 6 394 400 

a  6 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .45 
 

จากการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์อายุการเป็นสมาชิกกับเหตุผลเพราะมีการ
ประกันชีวิต พบว่า ค่า Asymp. Sig. (2-side) ของ Pearson Chi-Square = 0.1108  ซึ่งมากกว่า 0.05 
ดังนั้น ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จึงยอมรับ H0 (ปฏิเสธ H1)  สรุปได้ว่า อายุการเป็นสมาชิกไม่มี
ความสัมพันธ์กับเหตุผลเพราะมีการประกันชีวิต โดยวัดระดับความสัมพันธ์ด้วยค่า Contingency 
Coefficient ได้เท่ากับ 0.148 
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สมมติฐานที่ 3.5.3 พื้นที่การผลิตกับเหตุผลเพราะมีการประกันชีวิต 
 

H0 : พื้นที่การผลิตไม่มีความสัมพันธ์กับเหตุผลเพราะมีการประกันชีวิต (เป็นอิสระต่อกัน) 
 

H1 : พื้นที่การผลิตมีความสัมพันธ์กับเหตุผลเพราะมีการประกันชีวิต (ไม่เป็นอิสระต่อกัน) 
 
ตารางที ่4.46    ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่การผลิตกับเหตุผลเพราะมีการประกันชีวิต 
  

พืน้ทีก่ารผลติ 
 

ประกนัชีวติ 100,000 บาท 

รวม 

ค่า 
Pearson  

Chi-Square 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Nominal by 
Nominal 

Contingency 
Coefficient 

ใช่ ไม่ใช่ 

ต่ ากว่า 10 ไร่ 0 115 115 .00039 .301 
10-19 ไร ่ 0 157 157   
20-29 ไร ่ 0 75 75   
30 ไร่ขึ้นไป 6 47 53   

รวม 6 394 400   

a  4 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .80 
 

จากการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์พื้นที่การผลิตกับเหตุผลเพราะมีการ
ประกันชีวิต พบว่า ค่า Asymp. Sig. (2-side) ของ Pearson Chi-Square = 0.00039 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
ดังนั้น ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จึงปฏิเสธ H0 (ยอมรับ H1)  สรุปได้ว่า พื้นที่การผลิตมี
ความสัมพันธ์กับเหตุผลเพราะมีการประกันชีวิต โดยวัดระดับความสัมพันธ์ด้วยค่า Contingency 
Coefficient ได้เท่ากับ 0.301 
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สมมติฐานที่ 3.5.4 รายได้เฉลี่ยต่อปีกับเหตุผลเพราะมีการประกันชีวิต 
 

H0 : รายได้เฉลี่ยต่อปีไม่มีความสัมพันธ์กับเหตุผลเพราะมีการประกันชีวิต 
(เป็นอิสระต่อกัน) 
 

H1 : รายได้เฉลี่ยต่อปีมีความสัมพันธ์กับเหตุผลเพราะมีการประกันชีวิต  
(ไม่เป็นอิสระต่อกัน) 
 
ตารางที ่ 4.47  ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อปีกับเหตุผลเพราะมีการประกันชีวิต 
  

รายได้เฉลีย่ต่อปี 

ประกนัชีวติ 100,000 บาท 

รวม 

ค่า 
Pearson  

Chi-Square 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Nominal by 
Nominal 

Contingency 
Coefficient 

ใช่ ไม่ใช่ 

ต่ ากว่า 50,000 บาท 0 35 35 .00071 .389 
50,000 - 100,000 บาท 0 73 73 
100,001 - 150,000 บาท 0 156 156 
150,001 - 200,000 บาท 0 56 56 
200,001 - 250,000 บาท 0 45 45 
250,001 - 300,000 บาท 3 20 23 
300,000 บาทขึ้นไป 3 9 12 

รวม 6 394 400 

a  7 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .18 
  

จากการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์รายได้เฉลี่ยต่อปีกับเหตุผลเพราะมีการ
ประกันชีวิต พบว่า ค่า Asymp. Sig. (2-side) ของ Pearson Chi-Square = 0.00071  ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
ดังนั้น ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จึงปฏิเสธ H0 (ยอมรับ H1)  สรุปได้ว่า รายได้เฉลี่ยต่อปีมี
ความสัมพันธ์กับเหตุผลเพราะมีการประกันชีวิต โดยวัดระดับความสัมพันธ์ด้วยค่า Contingency 
Coefficient ได้เท่ากับ 0.389 
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สมมติฐานที่ 3.5.5 วงเงินสินเชื่อกับเหตุผลเพราะมีการประกันชีวิต 
 

H0 : วงเงินสินเชื่อไม่มีความสัมพันธ์กับเหตุผลเพราะมีการประกันชีวิต (เป็นอิสระต่อกัน) 
 

H1 : วงเงินสินเชื่อมีความสัมพันธ์กับเหตุผลเพราะมีการประกันชีวิต (ไม่เป็นอิสระต่อกัน) 
 
ตารางที ่4.48  ความสัมพันธ์ระหว่าวงเงินสินเชื่อกับเหตุผลเพราะมีการประกันชีวิต 
 

วงเงนิสินเช่ือ 

ประกนัชีวติ 100,000 บาท 

รวม 

ค่า 
Pearson  

Chi-Square 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Nominal by 
Nominal 

Contingency 
Coefficient 

ใช่ ไม่ใช่ 

ต่ ากว่า 50,000 บาท 0 101 101 .1798 .148 
50,000 - 100,000 บาท 3 53 56 
100,001 - 150,000 บาท 3 145 148 
150,001 - 200,000 บาท 0 44 44 
200,001 - 250,000 บาท 0 25 25 
250,001 - 300,000 บาท 0 24 24 
300,000 บาทขึ้นไป 0 2 2 
รวม 6 394 400 

a  8 cells (57.1%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .03 
  

จากการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์วงเงินสินเชื่อกับเหตุผลเพราะมีการประกัน
ชีวิต พบว่า ค่า Asymp. Sig. (2-side) ของ Pearson Chi-Square = 0.1798 ซึ่งมากกว่า 0.05 ดังนั้น ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% จึงยอมรับ H0 (ปฏิเสธ H1)  สรุปได้ว่า วงเงินสินเชื่อไม่มีความสัมพันธ์กับ
เหตุผลเพราะมีการประกันชีวิต โดยวัดระดับความสัมพันธ์ด้วยค่า Contingency Coefficient ได้
เท่ากับ 0.148 
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สมมติฐานที่ 3.5.6 วงเงินจ านองกับเหตุผลเพราะมีการประกันชีวิต 
 

H0 : วงเงินจ านองไม่มีความสัมพันธ์กับเหตุผลเพราะมีการประกันชีวิต (เป็นอิสระต่อกัน) 
 

H1 : วงเงินจ านองมีความสัมพันธ์กับเหตุผลเพราะมีการประกันชีวิต (ไม่เป็นอิสระต่อกัน) 
 
ตารางที ่4.49  ความสัมพันธ์ระหว่างวงเงินจ านองกับเหตุผลเพราะมีการประกันชีวิต 
 

วงเงนิจ านอง 

ประกนัชีวติ 100,000 บาท 

รวม 

ค่า 
Pearson  

Chi-Square 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Nominal by 
Nominal 

Contingency 
Coefficient 

ใช่ ไม่ใช่ 

ไม่มีจ านองกับ ธ.ก.ส. 0 68 68 .000204 .582 
ต่ ากว่า 50,000 บาท 0 28 28 
50,000 - 100,000 บาท 0 62 62 
100,001 - 150,000 บาท 0 84 84 
150,001 - 200,000 บาท 0 29 29 
200,001 - 250,000 บาท 3 76 79 
250,001 - 300,000 บาท 3 0 3 
300,000 บาทขึ้นไป 0 47 47 
รวม 6 394 400 

  
จากการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์วงเงินจ านองกับเหตุผลเพราะมีการประกัน

ชีวิต พบว่า ค่า Asymp. Sig. (2-side) ของ Pearson Chi-Square = 0.000204  ซึ่งน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น 
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จึงปฏิเสธ H0 (ยอมรับ H1)  สรุปได้ว่า วงเงินจ านองมีความสัมพันธ์กับ
เหตุผลเพราะมีการประกันชีวิต โดยวัดระดับความสัมพันธ์ด้วยค่า Contingency Coefficient ได้
เท่ากับ 0.582 
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บทที ่5 
 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผลการศึกษา 
 

โครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้เกษตรกรได้มีวงเงิน
สินเชื่อในบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้แทนเงินสด ส าหรับซื้อปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและเคร่ือง
อุปโภคที่จ าเป็นในครัวเรือน ที่มีคุณภาพในราคายุติธรรม อันจะเป็นส่วนช่วยลดต้นทุนทางการผลิต 
ลดภาระทางการเงินโดยเฉพาะวงจรตกเขียวและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกร รัฐบาลได้
มอบหมายให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นผู้รับผิดชอบในการ
ด าเนินงาน 

 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรตระหนักถึงความส าคัญในการด าเนิน

โครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกรให้เป็นเคร่ืองมือทางการเงินที่ส าคัญที่จะช่วยให้เกษตรกรสามารถลด
ปัญหาหนี้สินนอกระบบในการจัดหาปัจจัยการผลิต ซึ่งจะช่วยลดภาระทางการเงิน และสามารถเพิ่ม
คุณภาพชีวิตของเกษตรกรได้ อีกทั้ง ในปีบัญชี 2557 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ได้ก าหนดนโยบายการจัดท าบัตรให้ครอบคลุมเกษตรกรทุกราย ดูแลส่งเสริมร้านค้าให้ขายสินค้า
อย่างมีคุณภาพ และราคายุติธรรม ส่งเสริมการใช้จ่ายผ่านบัตรให้เพิ่มขึ้น ทั้งปริมาณและรอบการใช้ 
เพิ่มประสิทธิภาพระบบและผลิตภัณฑ์ ให้สามารถต่อยอดธุรกิจบัตรให้เป็นธุรกิจหลักส าคัญของ
ธนาคารต่อไป   

 
ในการพิจารณาก าหนดวงเงินกู้บัตรสินเชื่อเกษตรกร ธนาคารก าหนดวงเงินกู้ให้ได้ไม่เกิน

ร้อยละ 70 ของมูลค่าผลผลิตส่วนเหลือเพื่อขาย และไม่เกินรายละ 50,000 บาท สิทธิประโยชน์ของผู้
ถือบัตรสินเชื่อเกษตรกรในปัจจุบัน ธนาคารจะยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าและไม่คิดค่าธรรมเนียม
รายปี มีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย 30 วัน ได้อัตราดอกเบี้ยพิเศษส าหรับการซื้อปัจจัยการผลิตผ่าน
บัตรสินเชื่อเกษตรกรเท่ากับ MRR (ปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 7.00 ต่อปี) ในกรณีเกษตรกรเชื่อมโยง
ช าระหนี้บัตรสินเชื่อผ่านระบบจ าน าผลผลิต ธนาคารจะพิจารณาดอกเบี้ยในอัตรา 5.5%  มี
ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย 30 วัน ได้รับเงินชดเชยดอกเบี้ยให้เกษตรกรผู้ซื้อปัจจัยการผลิตผ่านบัตร
สินเชื่อเกษตรกรจ านวน 7 % เป็นเวลา ไม่เกิน 120 วัน หรือส่วนลดการซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง ทุกๆ 100 
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บาท จ านวน 52 สตางค์ รอบการผลิตละไม่เกิน 3,000 บาท และมีการจัดท าประกันชีวิตให้เจ้าของ
บัตรรายละไม่เกิน 100,000 บาท  

 
จากการศึกษางานวิจัยที่ เกี่ยวข้องพบว่าโครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร จะมีลักษณะ

ใกล้เคียงกับโครงการบัตร Kisan Credit Card ในประเทศอินเดีย โดยมีการก าหนดวงเงินเครดิตให้
เกษตรกรซื้อปัจจัยการผลิตและลงทุนซื้อเคร่ืองจักรกลการเกษตรผ่านบัตร Kisan Credit Card ซึ่งใน
การศึกษาผลกระทบโครงการบัตร Kisan Credit Card พบว่าเกษตรกรผู้ใช้บัตรมีรายได้ประจ าปี
สูงขึ้นและรายได้ขั้นต้นจากการปลูกพืชเพิ่มขึ้นสูงขึ้น และจากการศึกษายังพบว่า นอกจากจ านวน
วงเงินกู้ของบัตรแล้ว เกษตรกรต้องการให้มีการจัดกิจกรรมหรือโปรโมชั่นที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิต
ควบคู่ไปด้วย  

 
ผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างพบว่า ด้านปัจจัยส่วนบุคคลกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ      

51 – 60 ปี มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกลูกค้าผู้ ธ.ก.ส. เท่ากับ 11 – 15 ปี มีพื้นที่การผลิต เท่ากับ      
10 -19 ไร่ รายได้เฉลี่ยต่อปี อยู่ที่ระดับ 100,001 – 150,000 บาท มีวงเงินบัตรสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ 
เท่ากับ 20,001 – 30,000 บาท มีวงเงินสินเชื่อไม่รวมวงเงินบัตร เท่ากับ 100,001 – 150,000 บาท 
และมีวงเงินจ านองกับ ธ.ก.ส.เท่ากับ 100,001 – 150,000 บาท  

 
ผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างพบว่า  ด้านพฤติกรรมการใช้บริการ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรสินเชื่อเกษตรกรในช่วงเร่ิมต้นโครงการจากการที่พนักงานแนะน า ส่วน
ใหญ่ใช้บริการผ่านร้านค้าเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ ประเภทสินค้าที่ใช้ส่วนใหญ่ ได้แก่ ปุ๋ย มี
จ านวนคร้ังที่ใช้จ่ายผ่านบัตรในรอบปีที่ผ่านมาเท่ากับ 2 คร้ังต่อปี มีค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเท่ากับ 10,000 
-20,000 บาท ส่วนใหญ่ใช้บริการในช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน เหตุผลในการเลือกใช้บริการ
ผ่านบัตรส่วนใหญ่มีความเห็นว่ามีความสะดวกรวดเร็วในการจัดหาปัจจัยการผลิต ในกรณีพบ
ปัญหาในการใช้บัตรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะติดต่อสอบถามข้อมูลจากพนักงาน ส าหรับบริการ
เพิ่มเติมที่ต้องการจากบัตรสินเชื่อเกษตรกร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการให้มีบริการกดเงินสด
จากบัตรสินเชื่อเกษตรกรได้ และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าวงเงินบัตรที่ได้รับอนุมัติ
ในปัจจุบันมีความเพียงพอต่อความต้องการใช้ 

 
ผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างพบว่า ด้านความพึงพอใจในการใช้บริการจากบัตรสินเชื่อ  

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับพึงพอใจในสินค้าที่ให้บริการอยู่ในระดับมากในเกือบทุกประเด็น
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และมีระดับความพึงพอใจมากที่สุดในประเด็นคุณภาพของปุ๋ย เมล็ดพันธ์ และน้ ามันเชื้อเพลิง 
ส าหรับการให้บริการของร้านค้า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจในระดับมากในเกือบ
ทุกประเด็นและมีระดับความพึงพอใจมากที่สุดในประเด็นพนักงานของร้านมีความสุภาพ เต็มใจ
ให้บริการ ส าหรับการให้บริการของธนาคาร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจในระดับ
มากในเกือบทุกประเด็นและมีระดับความพึงพอใจมากที่สุดในประเด็นพนักงานธนาคารมีความ
สุภาพเต็มใจให้บริการและกระบวนการรับช าระหนี้มีความสะดวก รวดเร็ว ในด้านการส่งเสริม
การตลาด กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจมากที่สุดในการการใช้บริการบัตรแล้วมีระยะเวลา
ปลอดดอกเบี้ย 30 วัน และมีระดับความพึงพอใจในรายการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับมาก  ด้าน
การสื่อสารข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจระดับมากในทุกสื่อ 

 
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการพิจารณาสินเชื่อ ได้แก่ อายุ 

ระยะเวลาการเป็นสมาชิก พื้นที่การผลิต รายได้เฉลี่ยต่อปี วงเงินสินเชื่อ และวงเงินจ านอง กับ
พฤติกรรมของลูกค้า สรุปได้ดังนี้ 

 
จากการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับค่าใช้จ่ายผ่านบัตร 

พบว่าทุกปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายผ่านบัตร ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยเมื่อ
ระดับความสัมพันธ์ด้วยค่า Contingency Coefficient จะพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลในด้านวงเงินจ านอง
จะมีค่าระดับความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายผ่านบัตรมากที่สุด เท่ากับ 0.757 และปัจจัยส่วนบุคคลใน
ด้านระยะเวลาการเป็นสมาชิก มีค่าระดับความสัมพันธ์น้อยที่สุดเท่ากับ 0.214 

 
จากการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความเพียงพอของ

วงเงินบัตร พบว่าทุกปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับความเพียงพอของวงเงินบัตร ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% โดยเมื่อระดับความสัมพันธ์ด้วยค่า Contingency Coefficient จะพบว่า ปัจจัยส่วน
บุคคลในด้านวงเงินสินเชื่อจะมีค่าระดับความสัมพันธ์กับความเพียงพอของวงเงินบัตรมากที่สุด 
เท่ากับ 0.488 และปัจจัยส่วนบุคคลในด้านระยะเวลาการเป็นสมาชิก มีค่าระดับความสัมพันธ์น้อย
ที่สุดเท่ากับ 0.297 

 
จากการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับเหตุผลการใช้บริการ 

มีการพิจาณา 4 เหตุผล ได้แก่ ความสะดวกในการจัดหาปัจจัยการผลิต ความปลอดภัยไม่ต้องพกเงิน
สด การได้บริการปลอดดอกเบี้ย 30 วัน และการได้รับประกันชีวิต 100,000 บาท พบว่า 1) ทุกปัจจัย
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ส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับเหตุผลมีความสะดวกในการจัดหาปัจจัยการผลิตที่ระดับความเชื่อมั่น 
95% โดยเมื่อระดับความสัมพันธ์ด้วยค่า Contingency Coefficient จะพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลใน
ด้านรายได้เฉลี่ยต่อปีจะมีค่าระดับความสัมพันธ์กับเหตุผลมีความสะดวกในการจัดหาปัจจัยการผลิต
มากที่สุด เท่ากับ 0.248  และปัจจัยส่วนบุคคลในด้านวงเงินสินเชื่อมีค่าระดับความสัมพันธ์น้อย
ที่สุดเท่ากับ 0.203   2) ทุกปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับเหตุผลความปลอดภัยไม่ต้องถือเงิน
สด ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยเมื่อระดับความสัมพันธ์ด้วยค่า Contingency Coefficient จะ
พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลในด้านพื้นที่การผลิตจะมีค่าระดับความสัมพันธ์กับเหตุผลความปลอดภัยไม่
ต้องถือเงินสด มากที่สุด เท่ากับ 0.393  และปัจจัยส่วนบุคคลในด้านอายุปัจจุบันมีค่าระดับ
ความสัมพันธ์น้อยที่สุดเท่ากับ 0.158  3) ทุกปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับเหตุผลการได้รับ
ปลอดดอกเบี้ย 30 วัน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยเมื่อระดับความสัมพันธ์ด้วยค่า Contingency 
Coefficient จะพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลในด้านพื้นที่การผลิตจะมีค่าระดับความสัมพันธ์กับเหตุผล
การได้รับปลอดดอกเบี้ย 30 วัน มากที่สุด เท่ากับ 0.468  และปัจจัยส่วนบุคคลในด้านวงเงินจ านองมี
ค่าระดับความสัมพันธ์น้อยที่สุดเท่ากับ 0.158  4) ปัจจัยส่วนบุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์กับเหตุผล
การได้รับประกันชีวิต 100,000 บาท ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (ยอมรับ H0 ) ได้แก่ อายุปัจจุบัน อายุ
การเป็นสมาชิก วงเงินสินเชื่อบัตร ส าหรับปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับเหตุผลการได้รับ
ประกันชีวิต 100,000 บาท ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้แก่ พื้นที่การผลิต รายได้เฉลี่ยต่อปี วงเงิน
จ านอง โดยเมื่อระดับความสัมพันธ์ด้วยค่า Contingency Coefficient จะพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลใน
ด้านวงเงินจ านองจะมีค่าระดับความสัมพันธ์กับเหตุผลการได้รับประกันชีวิต 100 ,000 บาท มาก
ที่สุด เท่ากับ 0.582  และปัจจัยส่วนบุคคลในด้านพื้นที่การผลิตมีค่าระดับความสัมพันธ์น้อยที่สุด
เท่ากับ 0.301 

 
ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ลูกค้าในพื้นที่เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ลูกค้าที่ให้

สัมภาษณ์มีความคิดเห็นตรงกันว่า บัตรสินเชื่อเกษตรกรช่วยในการจัดหาปัจจัยการผลิต ไม่ต้องรอ
ท าสัญญากู้เงินเพื่อน ามาซื้อปัจจัยการผลิต สามารถไปซื้อกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ทั้งวันท า
การและวันหยุด  ช่วยลดปัญหาหนี้นอกระบบในการจัดปัจจัยการผลิตได้ และการซื้อปัจจัยการผลิต
ผ่านบัตรสินเชื่อเกษตรกรโดยมีระยะเวลาการปลอดดอกเบี้ย 30 วัน ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ในอีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ ลูกค้าที่มีวงเงินจ านองกับธนาคารมีความคิดเห็นว่าควรเพิ่มวงเงิน
บัตรสินเชื่อเกษตรกรให้มากขึ้น โดยวงเงินที่ลูกค้าผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่าเหมาะสมจะอยู่ที่ระดับ 
100,000 บาท นอกจากนี้ จากการที่ลูกค้ามีการรวมกลุ่มในรูปวิสาหกิจชุมชน ธนาคารควรมีการ
พิจาณาออกบัตรสินเชื่อในนามกลุ่มวิสาหกิจ เพื่อความสะดวกในการจัดหาปัจจัยการผลิตของกลุ่ม 
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ผลการศึกษาจากการสอบถามพนักงานและผู้บริหารในพื้นที่ พบว่า การด าเนินโครงการ
บัตรสินเชื่อเกษตรกรจัดได้ว่ามีประโยชน์ต่อธนาคารทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยทางตรงลูกค้าผู้กู้
ของธนาคารสามารถจัดหาปัจจัยการผลิตได้สะดวกรวดเร็วขึ้น และธนาคารสามารถให้ความ
ช่วยเหลือด้านเงินทุนให้กับลูกค้าได้ดีขึ้น ช่วยลดปัญหาหนี้สินนอกระบบจากการจัดหาปัจจัยการ
ผลิต และประโยชน์โดยทางอ้อม ช่วยให้ร้านค้าเอกชนในพื้นที่ซึ่งก็คือลูกค้าเงินฝากของธนาคาร
ได้รับเงินค่าปัจจัยการผลิตได้เร็วขึ้น เศรษฐกิจในพื้นที่ดีขึ้น ส าหรับข้อเสนอแนะจากการสอบถาม
พนักงานและผู้บริหารในพื้นที่ พบว่าในปัจจุบันนอกจากลูกค้าเกษตรกรจะประกอบอาชีพทาง
เกษตรแล้ว ลูกค้ายังได้มีการประกอบอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร เช่น ค้าขาย ก่อสร้าง เป็นต้น 
ดังนั้น หากธนาคารเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายผ่านบัตรให้สามารถซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค
ได้ จะเป็นการช่วยลูกค้าอีกทางหนึ่งด้วย 
 

ข้อเสนอแนะ 
 
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการศึกษา 
 

1. จากการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการจะพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้บริการจาก
ร้านค้าเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อพิจาณาระดับความพึงพอใจที่ระดับค่าน้อยที่สุดของลูกค้าที่มี
ต่อร้านค้า ประเด็นที่จะต้องมีการพิจารณาปรับปรุงได้แก่ ความเพียงพอของจ านวนร้านค้าในพื้นที่
และความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ เป็นต้น 
 

2. จากการศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการของธนาคาร เมื่อพิจารณาความพึงพอใจ
ระดับค่าน้อยที่สุดประเด็นที่จะต้องมีการพิจารณาปรับปรุง ได้แก่ ความเพียงพอของจ านวน
พนักงาน และจากศึกษาในด้านแหล่งข้อมูลที่ลูกค้ามีการติดต่อสอบถามและรับรู้ข้อมูลต่างๆคือ 
แหล่งข้อมูลจากพนักงานธนาคาร ดังนั้น การพิจารณาปรับปรุงจ านวนพนักงานให้เพียงพอกับความ
ต้องการของลูกค้า ถือเป็นประเด็นส าคัญ 
 

3. จากการศึกษาด้านความสัมพันธ์ปัจจัยส่วนบุคคลกับค่าใช้จ่ายผ่านบัตร จะพบว่าปัจจัย
ที่มีระดับความสัมพันธ์สูงสุดคือปัจจัยด้านวงเงินจ านอง ดังนั้น หากธนาคารจะมีแผนในการเพิ่ม
ยอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตร ธนาคารอาจก าหนดกลยุทธ์กระตุ้นยอดใช้จ่ายในส่วนของลูกค้าที่มีวงเงิน
จ านองก่อนได ้
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4. จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับเหตุผลการใช้บัตร พบว่าลูกค้ าที่มีอายุ
ระหว่าง 51 – 60 ปี ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่าง เลือกใช้บัตรเนื่องจากมีความสะดวกรวดเร็ว 
ปลอดภัย และมีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย อยู่ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ประมาณร้อยละ 45 – 52 
ในขณะที่การได้รับประกันชีวิตกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ใช้เป็นเหตุผลในการเลือกใช้บัตรเพียง 6  คน 
แสดงให้เห็นถึงการสื่อสารถึงประโยชน์ของการมีประกันชีวิตซึ่งจะเป็นการช่วยลดความเสี่ยงทั้งใน
ส่วนของลูกค้าผู้บัตรและในส่วนของธนาคารยังมีการสื่อสารได้ 
 

5. จากการศึกษาด้านความสัมพันธ์ปัจจัยส่วนบุคคลกับความเพียงพอของวงเงินบัตร จะ
พบว่าปัจจัยที่มีระดับความสัมพันธ์สูงสุดคือปัจจัยด้านวงเงินสินเชื่อ และเมื่อพิจารณาวงเงินสินเชื่อ 
100,001 – 150,000 บาท ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่าง มีสัดส่วนความเพียงพอของวงเงินอนุมัติ
กับความไม่เพียงพอวงเงินอนุมัติบัตร ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน  ดังนั้น หากธนาคารจะมีแผนในการ
ขยายวงเงินบัตร ธนาคารอาจก าหนดกลยุทธ์ขยายวงเงินบัตรในส่วนของลูกค้าที่มีวงเงินสินเชื่อ
ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการในการใช้วงเงินบัตรสินเชื่อ
เกษตรกรได ้
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

 
1. การศึกษาคร้ังนี้จ ากัดอยู่เฉพาะลูกค้าผู้ใช้จ่ายผ่านบัตรสินเชื่อเกษตรกรเท่านั้น ดังนั้น

ควรขยายขอบเขตการศึกษาไปยังลูกค้าธนาคารที่มิได้สมัครขอวงเงินกู้บัตรสินเชื่อเกษตรกรหรือขอ
วงเงินกู้บัตรสินเชื่อแล้วแต่ไม่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรหรือลูกค้าผู้ใช้จ่ายผ่านบัตรสินเชื่อเกษตรกร
ภูมิภาคอ่ืนๆ เพื่อให้ธนาคารมีฐานข้อมูลใช้ในการก าหนดกลยุทธ์เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น 
 

2. การศึกษาคร้ังนี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าผู้ใช้บัตร
สินเชื่อเกษตรกร ซึ่งจะเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการบริการ ดังนั้น เพื่อให้โครงการบัตรสินเชื่อ
เป็นเคร่ืองทางการเงินที่จะช่วยให้เกษตรกรลดภาระหนี้นอกระบบ ควรพัฒนาขอบเขตการศึกษาใน
การพัฒนาจากบัตรสินเชื่อเกษตรกรสู่การเป็น Credit Card 
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แบบสอบถาม 
การศึกษาพฤติกรรมและความพงึพอใจในการใช้บัตรสินเช่ือเกษตรกรของลูกค้า 
ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 
 แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งแบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระตาม
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
พฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกรของลูกค้าธนาคารเพื่ อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 

นางสาวรพีรัตน์  ราชเพ็ชร 
นิสิตปริญญาโท  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

 
ค าช้ีแจง: แบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 
ส่วนที่ 2  พฤติกรรมการใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกร 
ส่วนที ่3  ความพึงพอใจในการใช้บริการบัตรสินเชื่อเกษตรกร 
ส่วนที่ 4  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 

ผู้ศึกษาจึงขอความกรุณาจากท่านในการตอบแบบสอบถามนี้ โดยขอยืนยันว่าการตอบ
แบบสอบถามครั้งนี้ ข้อมูลจะถูกน ามาใช้ประโยชน์ในการศึกษาเชิงวิชาการเท่านั้น จะไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหายหรือมีผลต่อเนื่องใดติดตามมา และขอขอบคุณท่านที่กรุณาสละเวลาในการตอบ
แบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้ด้วย 
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ส่วนที ่1  ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 
ค าชี้แจง: โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง    ที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุดเพียง

ค าตอบเดียวเท่านั้น และ/หรือเติมค าตอบลงในช่องว่างที่ก าหนดให้ 
 

1. อายุปัจจุบัน 
  อายุ 20 - 30 ปี      อายุ 31 - 40 ปี 
  อายุ 41 -50 ปี      อายุ 51 -50 ปี 
  อายุ  61 ปี ขึ้นไป        

 
2. อายุการเป็นลูกค้า ธ.ก.ส. 
  ต่ ากว่า 5 ปี      6 – 10 ป ี
  11 – 15 ปี      16 – 20 ป ี
  21 – 25 ปี      25 – 30 ป ี
  มากกว่า 30  ปี 

 
3. พื้นที่การผลิต 
  ต่ ากว่า 10 ไร่      10 – 19 ไร ่
  20 – 29 ไร่      30 ไร ่ขึ้นไป 

 
4. พืชที่ท่านทางเพาะปลูก โดยใช้พื้นที่การผลิตมากทีสุ่ด  
  ข้าว       อ้อย   
  มันส าปะหลัง      ข้าวโพด    
  ยางพารา      ไม้ผล 
  อ่ืนๆ โปรดระบุ ................................................................ 
 

5. รายได้เฉลี่ยต่อปี 
  ต่ ากว่า 50,000 บาท     50,000 – 100,000 บาท 
  100,001 – 150,000 บาท     150,001 – 200,000 บาท 
  200,001 – 250,000 บาท     250,001 – 300,000 บาท 
  300,000 บาท ขึ้นไป 
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ส่วนที ่1  ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล (ต่อ) 
ค าชี้แจง: โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง    ที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุดเพียง

ค าตอบเดียวเท่านั้น และ/หรือเติมค าตอบลงในช่องว่างที่ก าหนดให้ 
 

6. วงเงินสินเชื่อบัตรสินเชื่อเกษตรกร 
  5,000 – 10,000 บาทต่อปี     10,001 – 20,000 บาทต่อปี 
  20,001 – 30,000 บาทต่อปี    30,001 – 40,000 บาทต่อปี 
  40,001 – 50,000 บาทต่อปี 

 
7. วงเงินสินเชื่อที่ไม่รวมวงเงินบัตรสินเชื่อ 
  ต่ ากว่า 50,000 บาทต่อปี     50,000 – 100,000 บาทต่อปี         
  100,001 – 150,000 บาทต่อปี    150,001 – 200,000 บาทต่อปี 
  200,001 – 250,000 บาทต่อปี    250,001 – 300,000 บาทต่อปี 
  300,000 บาทขึ้นไป 

 
8. วงเงินจ านองกับ ธ.ก.ส. 
  ไม่มีการจ านองกับ ธ.ก.ส.    มี วงเงินต่ ากว่า 50,000 บาท 
  มี วงเงิน 50,000 – 100,000 บาทต่อปี           มี วงเงิน 100,001 – 150,000 บาท 
  มี วงเงิน 150,001 – 200,000 บาท    มี วงเงิน 200,001 – 250,000 บาท  
  มีวงเงิน 250,001 – 300,000 บ    มี วงเงินต้ังแต่ 300,000 บาทขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



110 

 

ส่วนที ่2  พฤติกรรมการใช้บัตรสินเช่ือเกษตรกร 
ค าชี้แจง: โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง    ที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุดเพียง

ค าตอบเดียวเท่านั้น และ/หรือเติมค าตอบลงในช่องว่างที่ก าหนดให้ 
 

9. ท่านรู้จักบัตรสินเชื่อเกษตรกรจากแหล่งใดมากทีสุ่ด 
  พนักงานธนาคารแนะน า     หัวหน้ากลุ่มลูกค้าแนะน า 
  ผู้ใหญ่บ้านแนะน า     เพื่อน/คนรู้จักแนะน า 
  โฆษณาทางโทรทัศน์     รายการวิทยุ ธ.ก.ส.สัมพนัธ์ 
  โฆษณาทางหนังสือพิมพ์     ป้ายประชาสัมพันธ ์
  Website ธ.ก.ส.      อ่ืนๆ โปรดระบุ ......................................... 

 
10. ประเภทร้านค้าที่ท่านใช้บริการผ่านบัตรสินเชื่อเกษตรกรเป็นประจ าและบ่อยมากทีสุ่ด 
  สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.) 
  ร้านค้าเอกชน 
  สหกรณ ์
  สถานีบริการน้ ามัน 

 
11. ประเภทสินค้าที่ท่านใช้บริการจ่ายผ่านบัตรสินเชื่อเกษตรกรมากทีสุ่ด 
  ปุ๋ย       ยาปราบศัตรูพืช   
  เมล็ดพันธ์      เคร่ืองมือและเคร่ืองจักรกลทางการเกษตร 
  น้ ามันเชื้อเพลิง      ข้าวสาร 

 
12. จ านวนคร้ังที่ใช้จ่ายผ่านบัตรสินเชื่อเกษตรกร ในรอบปีที่ผ่านมา 
  1 คร้ัง       2 คร้ัง   
 3 คร้ัง       มากกว่า 3 คร้ัง 

 
13. ค่าใช้จ่ายผ่านบัตรสินเชื่อเกษตรกร ในรอบปีที่ผ่านมา 
  ต่ ากว่า 10,000 บาท     10,000 – 20,000 บาท 
  20,001 – 30,000 บาท     30,001 – 40,000 บาท 
  มากกว่า 40,000 บาท 
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ส่วนที ่2  พฤติกรรมการใช้บัตรสินเช่ือเกษตรกร (ต่อ) 
ค าชี้แจง: โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง    ที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุดเพียง

ค าตอบเดียวเท่านั้น และ/หรือเติมค าตอบลงในช่องว่างที่ก าหนดให้ 
 

14. ช่วงเดือนใดที่ท่านใช้บริการผ่านบัตรสินเชื่อเกษตรกรมากทีสุ่ด 
  มกราคม – มีนาคม     เมษายน – มิถุนายน 
  กรกฎาคม – กันยายน     ตุลาคม – ธันวาคม 

 
15. เหตุผลหลกัทีส่ าคัญทีสุ่ดที่ท าให้ท่านใช้บริการผ่านบัตรสินเชื่อเกษตรกร (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ) 
  มีความสะดวกรวดเร็วในการจัดซื้อปัจจัยการผลิตและอุปกรณ์การเกษตร 
  มีความปลอดภัย ไม่ต้องพกเงินสด 
  มีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย 30 วัน 
  มีการคุ้มครองประกันชีวิตให้ 100,000 บาท 

 
16. หากท่านพบปัญหาในการใช้บริการบัตรสินเชื่อเกษตรกร และ/หรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

ท่านติดต่อ/หาข้อมูลจากแหล่งใดมากทีสุ่ด (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ) 
  พนักงานธนาคาร      หัวหน้ากลุ่มลูกค้า  
  ผู้ใหญ่บ้าน       เพื่อน/คนรู้จัก  
  Call Center 0-2555-0555     ศูนย์บริการลูกค้า 1593  
  รายการวิทยุ ธ.ก.ส.สัมพนัธ์    Website ธ.ก.ส.  
 

17. บริการเพิ่มเติมที่ท่านต้องการจากบัตรสินเชื่อเกษตรกรมากทีสุ่ด 
  กดเงินสดได้  
  เพิ่มสินค้าอ่ืนให้สามารถใช้จ่ายผ่านบัตรได้ เช่น สินค้าอุปโภค บริโภค   
  ใช้กับห้างสรรพสินค้า เช่น Tesco Lotus ได้ 
  มีบริการแจ้งยอดผ่านทาง SMS เมื่อมีการใช้บัตร 
  เพิ่มวงเงินให้มากกว่านี้ 
  อ่ืนๆ โปรดระบุ ......................................... 
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ส่วนที ่2  พฤติกรรมการใช้บัตรสินเช่ือเกษตรกร (ต่อ) 
ค าชี้แจง: โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง    ที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุดเพียง

ค าตอบเดียวเท่านั้น และ/หรือเติมค าตอบลงในช่องว่างที่ก าหนดให้ 
 

17. วงเงินบัตรสินเชื่อเกษตรกรที่ท่านได้รับอนุมัติ เพียงพอหรือไม่ 
  เพียงพอแล้ว 
  ไม่เพียงพอ   ควรเพิ่มเป็น ………………………………..บาท 

 
ส่วนที ่3  ความพงึพอใจในการใช้บริการบัตรสินเช่ือเกษตรกร  
ค าชี้แจง: กรุณาท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด                 

โดยเลือกตอบข้อเดียวเท่านั้น 
 

ประเด็น 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

ปุ๋ย มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. คุณภาพของปุ๋ย และคุณภาพหีบห่อ      
2. การมียี่ห้อให้เลือกหลากหลาย      
3. จ านวนปุ๋ยมีปริมาณเพียงพอทันกับ

ความต้องการ 
     

4. ราคาของปุ๋ยมีราคาเหมาะสม       
ยาปราบศัตรูพชื มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

5. คุณภาพของยาปราบศัตรูพืช และ
คุณภาพหีบห่อ 

     

6. การมียี่ห้อให้เลือกหลากหลาย      
7. จ านวนยาปราบศัตรูพืชมีปริมาณ

เพียงพอทันกับความต้องการ 
     

8. ราคาของยาปราบศัตรูพืชมีราคา
เหมาะสม  
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ส่วนที ่3  ความพงึพอใจในการใช้บริการบัตรสินเช่ือเกษตรกร (ต่อ) 
ค าชี้แจง: กรุณาท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด                 

โดยเลือกตอบข้อเดียวเท่านั้น 
 

ประเด็น 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

เมลด็พนัธ์ุ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

9. คุณภาพของเมล็ดพันธ์ และคุณภาพ
หีบห่อ 

     

10. การมียี่ห้อให้เลือกหลากหลาย      
11. จ านวนเมล็ดพันธ์มีปริมาณเพียงพอ

ทันกับความต้องการ 
     

12. ราคาของเมล็ดพันธ์มีราคาเหมาะสม       
เคร่ืองมือและเคร่ืองจักรกลทางการเกษตร มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

13. คุณภาพของเคร่ืองมือและ
เคร่ืองจักรกลทางการเกษตร 

     

14. เคร่ืองมือและเคร่ืองจักรกลฯ มียี่ห้อ
ให้เลือกหลากหลาย 

     

15. จ านวนเคร่ืองมือและเคร่ืองจักรกลฯ มี
ปริมาณเพียงพอทันกับความต้องการ 

     

16. ราคาของเคร่ืองมือและเคร่ืองจักรกลฯ 
มีราคาเหมาะสม  

     

น า้มันเช้ือเพลงิ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

17. คุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิง      
18. น้ ามันเชื้อเพลิงมีปริมาณเพียงพอทัน

กับความต้องการ 
     

19. ราคาของน้ ามันเชื้อเพลิงมีราคา
เหมาะสม 
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ส่วนที ่3  ความพงึพอใจในการใช้บริการบัตรสินเช่ือเกษตรกร (ต่อ) 
ค าชี้แจง: กรุณาท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด                 

โดยเลือกตอบข้อเดียวเท่านั้น 
 

ประเด็น 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

ข้าวสาร มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

20. คุณภาพของข้าวสาร      
21. การมียี่ห้อให้เลือกหลากหลาย      
22. จ านวนข้าวสารมีปริมาณเพียงพอทัน

กับความต้องการ 
     

23. ราคาของข้าวสารมีราคาเหมาะสม       
ด้านร้านค้า/สถานที่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

24.  จ านวนร้านค้ามีปริมาณเพียงพอ      
25. ร้านหาง่าย อยู่ใกล้แหล่งชุมชน/

สะดวกต่อการเดินทาง 
     

26. ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความ
สะดวกตา่งๆ  เช่น ที่จอดรถ  การจัด
หมวดหมู่สินค้าให้สามารถหาได้ง่าย 

     

ด้านการให้บริการของร้านค้า มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

27. พนักงานของร้าน มีความสุภาพ เต็ม
ใจให้บริการ 

     

28. คุณภาพในการให้บริการ เช่น รวดเร็ว 
ถูกต้อง 

     

29. จ านวนพนักงานของร้านมีปริมาณ
เพียงพอในการให้บริการ 
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ส่วนที ่3  ความพงึพอใจในการใช้บริการบัตรสินเช่ือเกษตรกร (ต่อ) 
ค าชี้แจง: กรุณาท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด                 

โดยเลือกตอบข้อเดียวเท่านั้น 
 

ประเด็น 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

ด้านการให้บริการของธนาคาร มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

30. พนักงานธนาคาร มีความสุภาพ เต็มใจ
ให้บริการ 

     

31. คุณภาพในการให้บริการของพนักงาน 
เช่น รวดเร็ว ถูกต้อง 

     

32. จ านวนพนักงานของธนาคารมีปริมาณ
เพียงพอ 

     

33. กระบวนการสมัคร รับบัตร และเปิด
ใช้ มีความสะดวก รวดเร็ว 

     

34. กระบวนการแจ้งหน้ี มีความรวดเร็ว 
ถูกต้อง เหมาะสม 

     

35. กระบวนการรับช าระหนี้ มีความ
สะดวก รวดเร็ว 

     

ด้านการส่งเสริมการตลาด   มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

36. การมีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย 30 วัน      
37. การจ่ายดอกเบี้ย ที่อัตรา MRR 

(ปัจจุบันใช้ MRR = 7%) 
     

38. มีการคุ้มครองประกันชีวิต      
ด้านการส่ือสารข้อมูล   มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

39. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่าน
โทรทัศน์ มีเน้ือหาเข้าใจง่าย ช่วงเวลา
เหมาะสม 

     

40. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุ มี
เน้ือหาเข้าใจง่าย ช่วงเวลาเหมาะสม 
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ส่วนที ่3  ความพงึพอใจในการใช้บริการบัตรสินเช่ือเกษตรกร (ต่อ) 
ค าชี้แจง: กรุณาท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด                 

โดยเลือกตอบข้อเดียวเท่านั้น 
 

ประเด็น 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

ด้านการส่ือสารข้อมูล   มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

41. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านป้าย
ประชาสัมพันธ์ของธนาคาร มีเนื้อหา
เข้าใจง่าย ช่วงเวลาเหมาะสม 

     

42. การติดต่อสื่อสารข้อมูลจากพนักงาน
สาขา มีความสะดวก ถูกต้อง เข้าใจ
ง่าย 

     

43. การติดต่อสื่อสารข้อมูลจากแหล่งอ่ืนๆ 
เช่น Call Center Website  มีความ
สะดวก ถูกต้อง เข้าใจง่าย 

     

 
ส่วนที ่4  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ค าชี้แจง: โปรดแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะลงในช่องว่างที่ก าหนดไว้ 
 
ด้านสินค้าที่ขายผ่านบัตร …………………………………………………………………................ 
 

............................................................................................................................................................. 
 

ด้านร้านค้า/สถานที่………….……………………………………………………………................. 
 

............................................................................................................................................................. 
 

ด้านการให้บริการของร้านค้า………………………………………………………………. ……….. 
 

............................................................................................................................................................. 
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ส่วนที ่4  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (ต่อ) 
ค าชี้แจง: โปรดแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะลงในช่องว่างที่ก าหนดไว้ 
 
ด้านการให้บริการของธนาคาร……………………………………………………………................ 
 

............................................................................................................................................................. 
 

ด้านการส่งเสริมการตลาด.…………………………………………………………………………... 
 

............................................................................................................................................................. 
 

ด้านการสื่อสารข้อมูล  ……………………………………………………………………………… 
 

............................................................................................................................................................. 
 
อ่ืนๆ  ………………………………………………………………………………………………... 
 

............................................................................................................................................................. 
 

 
 

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถามในคร้ังนี ้
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ภาคผนวก ข 
การทดสอบความเชื่อถือได้ของเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
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ตารางผนวก ข 1  ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของระดับความพึงพอใจในการใช้บริการบัตรสินเชื่อ
เกษตรกร ด้านสินค้าที่ขายผ่านบัตร ประเภทปุ๋ย 

 

 
ข้อ 

Scale 
Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance 
if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Alpha 
if Item 
Deleted 

1 11.917 3.459 .812 .655 

2 12.417 4.229 .515 .788 

3 12.495 3.509 .533 .790 

4 12.775 3.242 .629 .738 

Alpha = 0.796 
 
ตารางผนวก ข 2  ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของระดับความพึงพอใจในการใช้บริการบัตรสินเชื่อ

เกษตรกร ด้านสินค้าที่ขายผ่านบัตร ประเภทยาปราบศัตรูพืช 
 

 
ข้อ 

Scale 
Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance 
if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Alpha 
if Item 
Deleted 

1 12.200 3.970 .827 .802 

2 12.425 4.912 .773 .835 

3 12.290 4.643 .736 .841 

4 12.532 4.385 .643 .884 

Alpha = 0.876 
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ตารางผนวก ข 3  ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของระดับความพึงพอใจในการใช้บริการบัตรสินเชื่อ
เกษตรกร ด้านสินค้าที่ขายผ่านบัตร ประเภทเมล็ดพันธุ์ 

 

 
ข้อ 

Scale 
Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance 
if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Alpha 
if Item 
Deleted 

1 11.728 3.101 .686 .652 

2 12.340 3.588 .609 .701 

3 11.812 3.877 .420 .795 

4 12.045 3.462 .595 .705 

Alpha = 0.772 
 
ตารางผนวก ข 4  ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของระดับความพึงพอใจในการใช้บริการบัตรสินเชื่อ

เกษตรกร ด้านสินค้าที่ขายผ่านบัตร ประเภทเคร่ืองมือและเคร่ืองจักรกลทางการ
เกษตร 

 

 
ข้อ 

Scale 
Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance 
if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Alpha 
if Item 
Deleted 

1 12.060 2.974 .665 .749 

2 12.203 2.984 .692 .737 

3 12.333 3.290 .614 .775 

4 12.298 3.007 .569 .799 

Alpha = 0.813 
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ตารางผนวก ข 5  ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของระดับความพึงพอใจในการใช้บริการบัตรสินเชื่อ
เกษตรกร ด้านสินค้าที่ขายผ่านบัตร ประเภทน้ ามันเชื้อเพลิง 

 

 
ข้อ 

Scale 
Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance 
if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Alpha 
if Item 
Deleted 

1 8.295 2.023 .764 .639 

2 8.395 1.864 .725 .680 

3 8.815 2.582 .525 .872 

Alpha = 0.813 
 
ตารางผนวก ข 6  ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของระดับความพึงพอใจในการใช้บริการบัตรสินเชื่อ

เกษตรกร ด้านสินค้าที่ขายผ่านบัตร ประเภทข้าวสาร 
 

 
ข้อ 

Scale 
Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance 
if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Alpha 
if Item 
Deleted 

1 11.427 3.438 .757 .813 

2 11.583 3.973 .779 .804 

3 11.542 4.028 .644 .856 

4 11.782 4.241 .705 .834 

Alpha = 0.865 
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ตารางผนวก ข 7  ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของระดับความพึงพอใจในการใช้บริการบัตรสินเชื่อ
เกษตรกร ด้านร้านค้า/สถานที่ 

 

 
ข้อ 

Scale 
Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance 
if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Alpha 
if Item 
Deleted 

1 7.870 2.434 .705 .819 

2 7.898 2.634 .730 .789 

3 7.823 2.743 .746 .778 

Alpha = 0.853 
 
ตารางผนวก ข 8  ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของระดับความพึงพอใจในการใช้บริการบัตรสินเชื่อ

เกษตรกร ด้านการให้บริการของร้านค้า 
 

 
ข้อ 

Scale 
Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance 
if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Alpha 
if Item 
Deleted 

1 8.230 1.481 .576 .777 

2 8.343 1.654 .598 .730 

3 8.378 1.799 .734 .624 

Alpha = 0.782 
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ตารางผนวก ข 9  ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของระดับความพึงพอใจในการใช้บริการบัตรสินเชื่อ
เกษตรกร ด้านการให้บริการของธนาคาร 

 

 
ข้อ 

Scale 
Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance 
if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Alpha 
if Item 
Deleted 

1 21.108 8.773 .692 .874 

2 21.323 9.512 .650 .880 

3 21.245 8.451 .746 .865 

4 21.315 8.983 .709 .871 

5 21.340 9.047 .681 .875 

6 21.070 8.827 .777 .860 

Alpha = 0.782 
 
ตารางผนวก ข 10  ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของระดับความพึงพอใจในการใช้บริการบัตรสินเชื่อ

เกษตรกร ด้านการส่งเสริมการตลาด   
 

 
ข้อ 

Scale 
Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance 
if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Alpha 
if Item 
Deleted 

1 8.715 1.292 .676 .194 

2 8.695 1.506 .496 .478 

3 8.730 2.082 .230 .808 

Alpha = 0.641 
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ตารางผนวก ข 11  ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของระดับความพึงพอใจในการใช้บริการบัตรสินเชื่อ
เกษตรกร ด้านการสื่อสารข้อมูล   

 

 
ข้อ 

Scale 
Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance 
if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Alpha 
if Item 
Deleted 

1 16.383 2.583 .527 .602 

2 16.558 2.543 .476 .619 

3 16.665 2.674 .473 .624 

4 16.518 2.701 .316 .690 

5 16.828 2.334 .443 .637 

Alpha = 0.685 
 
ตารางผนวก ข 12  ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของระดับความพึงพอใจในการใช้บริการบัตรสินเชื่อ

เกษตรกร โดยรวม 
 

 
ข้อ 

Scale 
Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance 
if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Alpha 
if Item 
Deleted 

1 172.427 405.589 .799 .964 

2 172.927 414.749 .496 .965 

3 173.005 404.712 .647 .964 

4 173.285 404.515 .647 .964 

5 172.762 400.708 .757 .964 

6 172.987 410.108 .652 .964 

7 172.852 406.998 .669 .964 

8 173.095 398.673 .793 .963 

9 172.797 403.666 .715 .964 
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ตารางผนวก ข 12  (ต่อ) 
 

 
ข้อ 

Scale 
Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance 
if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Alpha 
if Item 
Deleted 

10 173.410 408.979 .635 .964 

11 172.882 408.906 .587 .965 

12 173.115 406.623 .667 .964 

13 172.807 406.296 .740 .964 

14 172.950 413.486 .503 .965 

15 173.080 417.001 .412 .965 

16 173.045 405.883 .697 .964 

17 172.587 403.586 .736 .964 

18 172.687 401.268 .728 .964 

19 173.107 408.036 .639 .964 

20 173.027 400.533 .765 .964 

21 173.182 407.598 .703 .964 

22 173.142 403.581 .761 .964 

23 173.382 408.713 .693 .964 

24 173.120 398.838 .743 .964 

25 173.147 403.850 .673 .964 

26 173.072 405.025 .678 .964 

27 172.800 406.652 .621 .964 

28 172.912 406.245 .718 .964 

29 172.947 413.108 .604 .964 
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ตารางผนวก ข 12  (ต่อ) 
 

 
ข้อ 

Scale 
Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance 
if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Alpha 
if Item 
Deleted 

30 172.672 408.687 .598 .964 

31 172.887 411.153 .621 .964 

32 172.810 403.864 .732 .964 

33 172.880 408.647 .649 .964 

34 172.905 413.109 .488 .965 

35 172.635 408.227 .682 .964 

36 172.690 404.069 .748 .964 

37 172.670 402.432 .788 .964 

38 172.705 426.063 .052 .967 

39 172.690 418.686 .438 .965 

40 172.865 420.699 .309 .965 

41 172.972 422.498 .260 .966 

42 172.825 425.087 .107 .966 

43 173.135 422.483 .187 .966 

Alpha = 0.965 
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ประวตัิการศึกษาและการท างาน 

 
ช่ือ-นามสกุล      นางสาวรพีรัตน์  ราชเพ็ชร 
วนั เดือน ปีทีเ่กดิ     20  เมษายน  2520    
สถานทีเ่กดิ      จังหวัดขอนแก่น    
ประวติิการศึกษา     บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) 
      มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต าแหน่งหน้าทีก่ารงานปัจจุบัน ผู้บริหารทีมกลุ่มงานพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์

ส านักเงินฝากเพื่อสงเคราะห์ชีวิต   
สถานทีท่ างาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
 
 


