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--------------------------------บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การที่มีอิทธิ พลต่อการจัดทากลยุทธ์
การตลาดเพื่อเพิ่มการเติบโตของผลิตภัณฑ์บตั รเกษตรสุ ขใจ (กรณี ศึกษา ธ.ก.ส. สาขาคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี )
โดยระเบียบวิธีการศึกษาใช้การศึกษา 2 รู ปแบบได้แก่ การวิจยั เชิงคุณภาพ(Qualitative research) คือ การสัมภาษณ์เชิง
ลึกกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 2 กลุ่ม คือ 1)ลูกค้าเกษตรกร ธ.ก.ส. สาขาคีรีรัฐนิคมที่เคยใช้บริ การผลิตภัณฑ์บตั รเกษตร
สุ ขใจ จานวน 3 ราย และ 2) ร้านค้าที่เข้าร่ วมกับ ธ.ก.ส. สาขาคีรีรัฐนิคม จานวน 2 ราย มาถอดข้อมูลโดยการนา
คาตอบของผูถ้ ูกสัมภาษณ์ มาทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีการจัดกลุ่มข้อมูล(coding) เพื่อหาประเด็น(theme) หรื อ
ประเภท (category) เดียวกัน และการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative research) คือ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ลูกค้า
ผูก้ ู้ ธ.ก.ส. สาขาคีรีรัฐนิคมที่ใช้งานบัตร จานวน 1,141 ราย โดยใช้ตาราง Taro Yamane (1967) คานวณหากลุ่ม
ตัวอย่างที่เหมาะสมจานวน 296 ราย ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างลูกค้าผูเ้ ปิ ดใช้งานบัตร
เกษตรสุ ขใจ ธ.ก.ส. สาขาคีรีรัฐนิคม ผลการศึกษาพบว่าสาเหตุมาจากส่ วนประสมทางการตลาด คือ 1) ด้านผลิตภัณฑ์
ลูกค้ามีความพึงพอใจการใช้งานบัตร อยูใ่ นระดับมากที่สุด และมีความพึงพอใจเรื่ องวงเงินกูท้ ี่ให้กเู้ หมาะสม ต่อการ
ซื้ อปั จจัยการผลิต อยูใ่ นระดับมาก 2) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย จานวนช่องทางในการจาหน่ายอยูใ่ นระดับมาก
และจานวนร้านค้าที่เข้าร่ วม อยูใ่ นระดับปานกลาง 3) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) มีความพึงพอใจ การ
ประชาสัมพันธ์บตั รเกษตรสุ ขใจ อยูใ่ นระดับมาก 4) ด้านกระบวนการในการให้บริ การ (Process) มีความพึงพอใจใน
พนักงานให้บริ การ อยูใ่ นระดับมากที่สุด และมีความพึงพอใจในความสะดวกรวดเร็ วในการให้บริ การ อยูใ่ นระดับ
มาก
ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกลูกค้าที่มีการใช้งานบัตรเกษตรสุ ขใจ จานวน 3 ราย และร้านค้าที่เข้าร่ วม จานวน 2
ร้าน พบว่า ด้านลูกค้ามีความพึงพอใจในการใช้บริ การบัตรเกษตรสุ ขใจเพราะสะดวกไม่ตอ้ งใช้เงินสด ดอกเบี้ยถูก
ลูกค้ามีความต้องการในการเพิ่มยอดวงเงินให้สูงขึ้น ด้านร้านค้า ที่เข้าร่ วม มีความต้องการให้ ธ.ก.ส. สาขาคีรีรัฐนิคม
ส่ งเสริ มด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มยอดจานวนลูกค้าใช้งานบัตร และเพิ่มยอดวงเงินบัตรให้กบั ลูกค้าให้สูงขึ้น
แนวในการแก้ปัญหาการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผูค้ นคว้าได้เสนอแนวทางเลือกในการแก้ปัญหาผ่านกลยุทธ์ทาง
การตลาด ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ คือ 1) ทางเลือกกลยุทธ์ระดับองค์กร ได้กาหนดทางเลือก กลยุทธ์การเจริ ญเติบโต
โดยขยายฐานจานวนลูกค้าที่เปิ ดใช้งานบัตร การประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เกษตรกรเป็ นลูกค้าผูก้ ู้ ธ.ก.ส. ผ่าน
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เครื อข่ายหัวหน้ากลุ่มธ.ก.ส. 2) ทางเลือกกลยุทธ์ระดับธุรกิจ ได้กาหนดทางเลือก กลยุทธ์เน้นกลุ่มลูกค้า โดยเน้นที่
กลุ่มลูกค้าเกษตรกรผูก้ ู้ ขยายฐานจานวนลูกค้าที่เปิ ดใช้งานบัตรโดยมุ่งเน้นที่ลูกค้าเกษตรกรผูก้ ู้ การประชาสัมพันธ์
เชิญชวนให้เกษตรกรเป็ นลูกค้าผูก้ ู้ ธ.ก.ส. ผ่านเครื อข่ายหัวหน้ากลุ่ม 3) ทางเลือกกลยุทธ์ระดับหน้าที่ ได้กาหนด
ทางเลือก กลยุทธ์ช่องทางการจัดจาหน่ายกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และบริ การ และกลยุทธ์การส่ งเสริ มการตลาด โดยทาการ
ดาเนิ นกิจกรรมทั้ง 3 กลยุทธ์ไปพร้อมๆกัน ผสมผสานทั้ง 3 ทางเลือกเข้าด้วยกัน เนื่องจากในแต่ละทางเลือกเป็ นกล
ยุทธ์ที่อยูใ่ นส่ วนประสมการตลาดบริ การ (7 P’s) ซึ่ งจะช่วยให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากขึ้น ให้เกิดการ
ใช้งานบัตรเกษตรสุ ขใจที่เพิ่มมากขึ้นจากเดิม และเป็ นการเพิ่มยอดขายการเติบโตของบัตรเกษตรสุ ขใจของ ธ.ก.ส.
สาขาคีรีรัฐนิคม
คาสาคัญ: ผลิตภัณฑ์บตั รเกษตรสุ ขใจ, ธ.ก.ส. สาขาคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี

ABSTRACT
This research aims to study the service marketing mix factors influencing marketing strategies to increase
the growth of Kaset Sukjai (Happy Farming) card (A Case Study of BAAC, Khiri Rat Nikhom Branch, Surat Thani
Province). This study adopted both two research approaches. The qualitative research part included the in-depth
interview of two groups including 1) three agricultural customers of Khiri Rat Nikhom BAAC who used Kaset
Sukjai card service and 2) two shops participating in Khiri Rat Nikhom BAAC project. The respondents’ answers
were analyzed with the data clustering method to explore their theme or category. The quantitative research part
involved with 1,141 borrowers, who are study population, of Khiri Rat Nikhom BAAC. The Taro Yamane (1967)
formula was applied to seek 296 ideal samples. According to the questionnaire replied by customers of Kaset Sukjai
card, it was found the results of the marketing mix factors as follows. 1) Product, the customers had a very good
level of satisfaction for use and a good level for suitable loan for buying production factor. 2) Distribution channel,
the customers had a high level of satisfaction of distribution channel and a medium level for number of shop. 3)
Promotion, the customers had a good level of satisfaction of public relations of Kaset Sukjai card. 4) Service
process, the customers had a very good level of satisfaction of service and a good level for fast service.
According to the in-depth interview of three customers and two shops using Kaset Sukjai card, it was found that the
customers were satisfied with the service of Kaset Sukjai card due to convenience, no-cash required and low
interest. The customers wished to increase more credit limit. On the part of shops, they wished Khirirat Nikhom
BAAC to promote the service to increase the number of customers using the card and increase the credit limit.
In this research, the author suggests the alternative solution with three marketing strategies as follows. 1. Corporate
Strategy determines the growth strategy to expand customer base using Kaset Sukjai card and to promote the
service so that farmers become BAAC loan customers through BAAC team leaders. 2. Business Strategy
determines the customer-centric strategy by underlining agricultural borrower group for expanding customer base
using the card. 3. Operational Strategy determines the channel of distribution strategy, product and service strategy
and marketing strategy. These three marketing strategies should be applied jointly. Each strategy is the 7P’s
วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔
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Marketing Mix responding to higher customer needs, using of the card and sale of Kaset Sukjai card of Khirirat
Nikhom BAAC.
Keyowrds: BAAC Agricultural Credit Card, Bank for Agriculture and Agricultural Cooperative, Khiri Rat
Nikhom District branch Suratthani Province
1. บทนา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ ธ.ก.ส. พ.ศ.2509 มี
ฐานะเป็ นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีวตั ถุประสงค์ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่เกษตรกร กลุ่ม
เกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร สาหรับ การประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรื ออาชีพที่เกี่ยวเนื่ องกับเกษตรกรรม เพื่อ
เพิ่มรายได้หรื อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรหรื อครอบครัวของเกษตรกร ธนาคาร ธ.ก.ส. มีจานวนสาขา 1,272
สาขา จานวนพนักงาน ปั จจุบนั มีพนักงานและผูช้ ่วยพนักงานจานวน 22,684 คน ( ณ เดือนธันวาคม 2562) ธ.ก.ส.
สาขาคีรีรัฐนิ คมเป็ นสาขาในสังกัดของ สานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ฝ่ ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนบน ธ.ก.ส.
สาขาคี รีรัฐนิ คมได้สนับสนุ นสิ นเชื่ อให้แก่ลูกค้า บัตรเกษตรสุ ขใจ เป็ นอี กมิ ติหนึ่ งในการให้บริ การ ที่ ธนาคารได้
พัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มี คุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ โครงการบัตรเกษตรสุ ขใจ เป็ นการ
สนับสนุนสิ นเชื่อเพื่อลดทุนปั จจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการซื้ อปั จจัยการ
ผลิตผ่านบัตรเกษตรสุ ขใจที่มี QR Code แทนการใช้เงินสดจากร้านจาหน่ายปั จจัยการผลิตของสหกรณ์การเกษตร ร้าน
จาหน่ ายปั จจัยการผลิตที่ข้ ึนทะเบียนไว้กบั โครงการบัตรสิ นเชื่ อเกษตรกร (เดิม) ร้านจาหน่ายปั จจัยการผลิตคุณภาพ
ประชารัฐ และร้าน Q-Shop ผ่าน แอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Shop ผูท้ าการศึกษาค้นคว้าอิสระได้ต้ งั ข้อสังเกตของยอด
การจ่ายสิ นเชื่อระบบบัตร (บัตรเกษตรสุ ขใจ) ยังมีมูลค่าน้อยเมื่อเทียบกับจานวนสิ นเชื่อรวม คิดเป็ นร้อยละ 0.35 ของ
สิ นเชื่อรวม ธ.ก.ส. สาขาคีรีรัฐนิ คม โดยนาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเป็ นแนวทางในการศึกษาดังนี้ แนวคิดและ
ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค P.Kotler and K.L.Keller (2012) แนวคิดและทฤษฎีแรงจูงใจ แนวคิดและทฤษฎี ทฤษฎี
ลาดับขั้นของความต้องการของมาสโลว์(Maslow need hierarchy)อับราฮัมมาสโลว์(Abraham Maslow, 1943) แนวคิด
และทฤษฎีการตัดสิ นใจซื้ อ แนวคิดส่ วนประสมทางการตลาด P.Kotler and K.L.Keller (2012) แนวคิดและทฤษฎีดา้ น
ประชากรศาสตร์ แนวคิดและทฤษฎีดา้ นกลยุทธ์ทางการตลาด (ระดับองค์กร ระดับธุ รกิจ ระดับหน้าที่) แนวคิดและ
ทฤษฎีดา้ นความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ และแนวคิด ทฤษฎี การเพิ่มการเติบโตของผลิตภัณฑ์
งานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง ดังนี้ ธาริ นี เหล็กกล้า (2559) การศึกษาพฤติกรรมการใช้บตั รสิ นเชื่ อเกษตรกรของ
ลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาไชยา อาเภอไชยา จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ฐิ ฏิญา จิ ตร์ ปลื้ม
(2562) แนวทางการเพิ่มยอดการสมัครใช้บริ การบัตรเครดิต ของธนาคารออมสิ นภาค 14
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. ศึกษาปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อเพิ่มการเติบโตของ
ผลิตภัณฑ์บตั รเกษตรสุ ขใจ ธ.ก.ส. สาขาคีรีรัฐนิคม
2. ศึกษาแนวทางการในการกาหนดกลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มการเติบโตผลิตภัณฑ์บตั รเกษตรสุ ขใจ
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3. การดาเนินการวิจัย
3.1 กรอบแนวคิด
ตัวแปรต้น
1.ข้อมูลทัว่ ไปของลูกค้าที่เปิ ดใช้งานบัตร
2.พฤติกรรมการใช้บริ การ
3.แรงจูงใจและการตัดสิ นใจ
4.ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด 7 ด้าน

ตัวแปรตาม

การเติบโตผลิตภัณฑ์บตั รเกษตรสุ ขใจ
ความพึ ง พอใจของ
ลู ก ค้า ที่ ใ ช้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์
บัตรเกษตรสุ ขใจ

3.2 วิธีการศึกษา
การเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิ ได้มาจากการเก็บข้อมูลจาก ระบบสารสนเทศ ของ ธ.ก.ส. และใช้แบบสอบถาม
เชิงปริ มาณ (Quantitative research) กับกลุ่มตัวอย่างจานวน 296 ราย และเชิงคุณภาพ(Qualitative research) โดยการ
สัมภาษณ์เชิ งลึกกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 5 ราย การเก็บข้อมูลแบบทุติยภูมิ ข้อมูลแบบทุติยภูมิ ได้มาจากการศึกษา
ค้นคว้าเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในลักษณะที่เป็ นบทความ บทวิเคราะห์ บทวิจารณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสาร
นิ ตยสาร สิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ สิ่ งพิมพ์อิเล็กทรอนิ กส์ ตารางงานวิจยั และวิทยานิ พนธ์อื่นๆ ในการศึกษาครั้งนี้ มีการกาหนด
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ลูกค้าผูก้ ู้ ธ.ก.ส. สาขาคีรีรัฐนิ คมที่ใช้งานบัตร จานวน 1,141 ราย (ข้อมูลสารสนเทศ
ลูกค้า ธ.ก.ส.) ผูศ้ ึกษาใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากรตัวอย่างแล้วนาข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุ ปจากการศึกษา
3.3 กลุ่มตัวอย่ าง
วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผูศ้ ึกษาได้กาหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ตาราง Taro Yamane (1967) ที่มีระดับ
ความเชื่ อมัน่ 95% โดยยอมให้มีค่าความคลาดเคลื่ อนที่ 0.05 โดยนาขนาดประชากร คือ 1,141 ราย (ธ.ก.ส.) มา
คานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ เหมาะสมสาหรั บการศึกษาครั้ งนี้ จะมี จานวน 296 หรื อแบบสอบถาม 296 ชุ ด
การศึกษาครั้ งนี้ โดยมี ข้ นั ตอนการเลือกใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่าง ดังนี้ วิธีการสุ่ มตัวอย่างที่ใช้แบบสอบถามเชิ งปริ มาณ
(Quantitative research) วิธีการเลือกหน่วยตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็ นเท่ากัน ( equal probability sampling ) กับ
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 296 ราย โดยการสุ่ มจากลูกค้าผูก้ ู้ ธ.ก.ส. สาขาคีรีรัฐนิ คม ที่ใช้งานบัตรในแต่ละตาบลจานวนที่
เท่าๆกัน ธ.ก.ส. สาขาคีรีรัฐนิ คมมี ท้ งั หมด 8 ตาบล คือ ท่าขนอน กะเปา น้ าหัก ย่านยาว ท่ากระดาน บ้านยาง บ้าน
ทาเนี ยบ ถ้ าสิ งขร ตาบลๆละ 37 ราย รวม 296 ราย และสัมภาษณ์ลูกค้าเกษตรกร ธ.ก.ส. สาขาคีรีรัฐนิ คมที่เคยใช้
บริ การผลิตภัณฑ์บตั รเกษตรสุ ขใจ จานวน 3 ราย และร้านค้าที่เข้าร่ วมกับ ธ.ก.ส. สาขาคีรีรัฐนิ คม จานวน 2 ราย โดย
ทาการเก็บข้อมูลในช่วงวันที่ 4 – 31 มกราคม 2564
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3.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
แบบสอบถามเชิงปริ มาณ (Quantitative research) กับกลุ่มตัวอย่างจานวน 296 ราย เพื่อทราบถึงส่ วนประสม
ทางการตลาดที่สาคัญและประเด็นปั ญหาอื่นๆที่ส่งผลต่อการเพิ่มการเติบโตผลิตภัณฑ์บตั รเกษตรสุ ขใจ กรณี ศึกษา ธ.
ก.ส. สาขาคี รีรัฐนิ คม เพื่อใช้เป็ นแนวทางสาหรั บการตัดสิ นใจวางแผนแก้ไขปั ญหาและการนาเสนอกลยุทธ์ทาง
การตลาดเพื่อเพิ่มการเติบโตผลิตภัณฑ์บตั รเกษตรสุ ขใจ กรณี ศึกษา ธ.ก.ส. สาขาคีรีรัฐนิ คม โดยแบบสอบถาม จะ
แบ่งเป็ น 4 ส่ วน คือ ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริ การ
ผลิตภัณฑ์บตั รเกษตรสุ ขใจ ส่ วนที่ 3 แรงจูงใจและการตัดสิ นใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บตั รเกษตรสุ ขใจ ส่ วนที่ 4 ปั จจัย
ด้านส่ วนประสมทางการตลาด 7 ด้าน ที่มีผลต่อการใช้บริ การบัตรเกษตรสุ ขใจ นามาแบบประเมินค่า (Rating scale)
ตามแบบลิเคิร์ท (Likert scale ) โดยมี 5 ระดับ อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ (2541,167) การสัมภาษณ์เชิงลึก
เชิงด้านคุณภาพ(Qualitative research) กับกลุ่มตัวอย่างจานวน 5 ราย การสัมภาษณ์เป็ นการสัมภาษณ์เชิงลึก เป็ นการ
สัมภาษณ์ลูกค้าเกษตรกร ธ.ก.ส. สาขาคีรีรัฐนิ คมที่เคยใช้บริ การผลิตภัณฑ์บตั รเกษตรสุ ขใจ จานวน 3 ราย หัวข้อใน
การสัมภาษณ์น้ นั เป็ นคาถามปลายเปิ ดและมีการอัดเทปและจดบันทึกการสัมภาษณ์ คาถามการสัมภาษณ์ประกอบด้วย
10 คาถาม ดังนี้
1. ให้ท่านแนะนาตัว ชื่อ – นามสกุล อายุ สถานภาพ และอาชีพ
2. ท่านเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บตั รเกษตรสุ ขใจ เพราะเหตุใด
3. ความจาเป็ นในการใช้บตั รเกษตรสุ ขใจของท่านมีอะไรบ้าง
4. ท่านรู ้จกั /ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเกษตรสุ ขใจ ได้อย่างไร จากแหล่งใด
5. ข้อดีของผลิตภัณฑ์บตั รเกษตรสุ ขใจ มีอะไรบ้าง
6. ท่านพึงพอใจในบริ การผลิตภัณฑ์บตั รเกษตรสุ ขใจ ในด้านใด เพราะเหตุใด
7. ท่านเคยกูย้ มื เงินจากบุคคลอื่นหรื อธนาคารอื่นหรื อไม่ จากแหล่งใด สิ นเชื่อประเภทใด เพราะเหตุใด
8. ปั จจัยใดที่ทาให้ท่านไม่เลือกใช้บริ การผลิตภัณฑ์บตั รเกษตรสุ ขใจ เพราะเหตุใด
9. ท่านอยากให้บริ การสิ นเชื่อเงินด่วน A-Cash ปรับปรุ งในด้านใดบ้าง เพราะเหตุใด
10. ท่านยินดีที่จะบอกต่อแนะนาให้คนอื่นใช้ผลิตภัณฑ์บตั รเกษตรสุ ขใจ อย่างไร
ทาการสัมภาษณ์ร้านค้าที่เข้าร่ วมกับ ธ.ก.ส. สาขาคีรีรัฐนิ คม จานวน 2 ราย หัวข้อในการสัมภาษณ์น้ นั เป็ น
คาถามปลายเปิ ดและมีการอัดเทปและจดบันทึกการสัมภาษณ์ คาถามการสัมภาษณ์ประกอบด้วย 7 คาถาม ดังนี้
1. กรุ ณาแนะนาตัว และร้านค้าของท่าน
2. ท่านคิดว่าลูกค้ารู ้จกั บัตรเกษตรสุ ขใจมากน้อยเพียงใด /จากแหล่งใด
3. ท่านคิดว่าวิธีการใด/ช่องทางใด ทาให้ลกู ค้ารู ้จกั บัตรเกษตรสุ ขใจมากขึ้น
4. ท่านคิดว่าปั จจัยที่ทาให้ลกู ค้ามีความต้องการใช้งานบัตรเกษตรสุ ขใจมีอะไรบ้าง
5. ท่านคิดว่าปั จจัยที่ทาให้ยอดการใช้งานบัตรเกษตรสุ ขใจ ลดลงมีอะไรบ้าง
6. ท่านคิดว่าวิธีที่จะช่วยเพิ่มการเติบโตการใช้บตั รเกษตรสุ ขใจ ควรทาอย่างไรบ้าง
7. ท่านคิดว่าผลิตภัณฑ์บตั รเกษตรสุ ขใจ ควรทาพัฒนาปรับปรุ งในด้านใดบ้าง
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3.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการศึกษาค้นคว้าอิสระครั้ งนี้ ผศู ้ ึกษาจะนาเสนอการวิเคราะห์ขอ้ มูลออกเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้ การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริ มาณจะใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา โดยรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม และตรวจสอบความสมบูรณ์
ของแบบสอบถาม แล้วนามาคานวณหาค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยจะใช้วิเคราะห์เกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลและพฤติกรรมการใช้บริ การสิ นเชื่อ สาเหตุของ
การขอสิ นเชื่อ และปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด และการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูล
จากที่ผทู ้ าการศึกษาได้รวบรวมข้อมูลที่ได้ทาการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม คือ 1.ลูกค้าเกษตรกร ธ.
ก.ส. สาขาคีรีรัฐนิ คมที่เคยใช้บริ การผลิตภัณฑ์บตั รเกษตรสุ ขใจ จานวน 3 ราย และ 2. ร้านค้าที่เข้าร่ วมกับ ธ.ก.ส.
สาขาคีรีรัฐนิ คม จานวน 2 ราย มาถอดข้อมูลโดยการนาคาตอบของผูถ้ ูกสัมภาษณ์ มาทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
วิธีการจัดกลุ่มข้อมูล(coding) เพื่อหาประเด็น(theme) หรื อประเภท (category) เดี ยวกัน เพื่อเปรี ยบเที ยบข้อมูลและ
พิจารณาแยกประเด็นและความเชื่ อมโยงระหว่างกันถึงสาเหตุที่เป็ นปั จจัยเพื่อวิเคราะห์หาปั จจัยที่แท้จริ งที่ส่งผลต่อ
การเพิ่มการเติบโตผลิตภัณฑ์บตั รเกษตรสุ ขใจกรณี ศึกษา ธ.ก.ส. สาขาคีรีรัฐนิ คม และนาข้อมูลข้อมูลเชิงปริ มาณที่ได้
จากการสารวจมาร่ วมในการวิเคราะห์ให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกที่แท้จริ ง เพื่อนามาปรับปรุ งในการให้บริ การผลิตภัณฑ์บตั ร
เกษตรสุ ขใจ
4. ผลการวิจัย
ในการศึ กษาจานวนและร้ อยละของผูต้ อบแบบสอบถามเพื่อนามาวิเคราะห์ ในการนาเสนอกลยุทธ์ทาง
การตลาดเพื่อเพิม่ การเติบโตผลิตภัณฑ์บตั รเกษตรสุ ขใจ ได้ผลการศึกษาดังนี้
1.ด้านข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศผูช้ าย มี อ ายุอ ยู่
ในช่วง 46-60 ปี มีระดับการศึกษา มัธยมศึกษา สถานภาพสมรส มีอาชีพทาสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ ามัน มีที่ดิน
ทากิน 11-30 ไร่ มีรายได้ 150,001 -250,000 บาท มีหนี้สิน ธ.ก.ส. อยูใ่ นช่วง 150,001 -250,000 บาท
2.ด้านข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริ การผลิตภัณฑ์บตั รเกษตรสุ ขใจ
ผู ้ต อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่ มีวงเงินบัตรเกษตรสุ ขใจ 10,001 - 20,000 บาท มีหนี้ บตั รคงเหลือ 10,001 - 20,000 บาท มีจานวนครั้งที่จ่ายผ่าน
บัตรเกษตรสุ ขใจเฉลี่ยต่อเดื อน 1 ครั้ ง มี มูลค่าการใช้จ่ายผ่านบัตรเกษตรสุ ขใจเฉลี่ยต่อเดื อน น้อยกว่า 10,000 บาท
สิ นค้าที่เลือกซื้ อผ่านบัตรเกษตรสุ ขใจ คือ ปุ๋ ยและสารเคมีทางการเกษตร มีร้านค้าเลือกใช้บตั รเกษตรสุ ขใจ คือ ร้าน
กรรณิ การ์ เคมีเกษตรและร้านเอี้ยงการเกษตร ลูกค้ามี การตรวจสอบการใช้งานบัตรเกษตรสุ ขใจและยอดคงเหลือ มี
ความสามารถชาระหนี้ บตั รเกษตรสุ ขใจได้ตรงตาม มีพฤติกรรมการชาระหนี้ บตั รเกษตรสุ ขใจสามารถชาระตามใบ
แจ้งหนี้ และผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ไม่มีความต้องการยกเลิกการใช้บริ การ
3.ด้านแรงจูงใจและการตัดสิ นใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บตั รเกษตรสุ ขใจ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีระดับ
ความพึงพอใจ อยูใ่ นระดับมากสุ ด
4.ด้านปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด 7 ด้าน ที่มีผลต่อการใช้บริ การบัตรเกษตรสุ ขใจ
ด้ า น
ผลิตภัณฑ์ (Product) มีความพึงพอใจเงื่อนไขการใช้งานเหมาะสม ความน่าเชื่อถือของ ธ.ก.ส. ระยะเวลาการชาระคืน
ตัวบัตรสวยงาม คงทน พกพาง่าย อยูใ่ นระดับมากที่สุด และมีความพึงพอใจเรื่ องวงเงินกูท้ ี่ให้กเู้ หมาะสม ต่อการซื้ อ
ปั จจัยการผลิต อยูใ่ นระดับมาก ด้านราคา (Price) มีความพึงพอใจ อยูใ่ นระดับมากที่สุด ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
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(Place) มีความพึงพอใจเรื่ องช่องทางจาหน่ายที่ ธ.ก.ส. สาขาคีรีรัฐนิ คม ความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริ การ อยู่
ในระดับ มากที่สุด จานวนช่องทางในการจาหน่ายอยูใ่ นระดับมาก และจานวนร้านค้าที่เข้าร่ วม อยูใ่ นระดับปานกลาง
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) มีความพึงพอใจ อยูใ่ นระดับมาก ด้านบุคลากร (People) มีความพึงพอใจ อยู่
ในระดับมากที่สุด ด้านกระบวนการในการให้บริ การ (Process) มีความพึงพอใจ อยูใ่ นระดับมากที่สุด และมีความพึง
พอใจในความสะดวกรวดเร็ วในการให้บริ การ อยูใ่ นระดับมาก ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical) มีความพึงพอใจ
อยูใ่ นระดับมากที่สุด
สรุ ปผลแบบสัมภาษณ์เชิงลึก(In-Depth Interview) ลูกค้าที่มีการใช้งานบัตรเกษตรสุ ขใจ จานวน 3 ราย และ
ร้านค้าที่เข้าร่ วม จานวน 2 ร้าน พบว่า ด้านปั จจัยในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บตั รเกษตรสุ ขใจ คือ ลูกค้าสะดวกไม่ตอ้ งใช้
เงินสด ดอกเบี้ยถูก ระยะเวลาให้ผอ่ นชาระ วงเงินบัตร ด้านการประชาสัมพันธ์และด้านการเข้าถึงบัตรเกษตรสุ ขใจ
ส่ วนใหญ่มาจากพนักงาน ธ.ก.ส. การประชุมกลุ่มลูกค้า ด้านข้อดีของผลิตภัณฑ์บตั รเกษตรสุ ขใจ คือ ลูกค้าไม่ตอ้ งใช้
เงินสด ด้านข้อเสนอแนะผลิตภัณฑ์บตั รเกษตรสุ ขใจ ควรขยายวงเงิน เพิ่มช่องทางการใช้บริ การบัตรขยายร้านค้าให้
หลากหลายมากขึ้น
5. การอภิปรายผล
การศึกษาครั้งนี้ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับผลการศึกษามีความสอดคล้องกัน สามารถนา
ผลของการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและพฤติกรรมการใช้งานบัตรนามาพัฒนาผลิตภัณฑ์บตั รเกษตรสุ ขใจในการ
ตอบสนองความต้องการการใช้งานของลูกค้าได้โดยการขยายวงเงินให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าและขยาย
ร้านค้าที่เข้าร่ วม สามารถนาแนวคิดและทฤษฎีแรงจูงใจจากลาดับขั้นของความต้องการของมาสโลว์)Maslow need
hierarchy)เพื่อนาไปเป็ นแรงจูงใจในการอานวยความสะดวกปั จจัยพื้นฐานความต้องการของมนุ ษย์นาไปสู่ การจูงใจ
ในการเปิ ดใช้งานบัตรเกษตรสุ ขใจ สามารถนาแนวคิดและทฤษฎีการตัดสิ นใจซื้ อโดยนาแนวคิดลาดับขั้นตอนในการ
ตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคผ่านกระบวนการ 5 ขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้ อ คือ การรับรู ้ถึงความต้องการ การค้นหา
ข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสิ นใจซื้ อ และความรู ้สึกภายหลังการซื้ อมาปรับใช้ในตัวผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าที่
ต้องการใช้งานบัตรเกษตรสุ ขใจได้รับรู ้ถึงคุณค่าและตัดสิ นใจเปิ ดใช้งานบัตรเกษตรสุ ขใจ สามารถนาแนวคิดส่ วน
ประสมทางการตลาด )Marketing mix) 7 P’s โดยนาความคาดหวังของลูกค้าในด้านด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริ การ และด้านการกายภาพ มา
ปรับปรุ งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การ ให้ตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้าที่แท้จริ งเพื่อขยายการเติบโตของการ
ใช้งานบัตรเกษตรสุ ขใจ
6. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
6.1 บทสรุ ป
จากการศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา การนาเสนอกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิม่ การเติบโตผลิตภัณฑ์
บัตรเกษตรสุ ขใจ ทั้งระดับองค์กร ระดับธุรกิจ และระดับหน้าที่ ( ธ.ก.ส. สาขาคีรีรัฐนิคม) ซึ่ งจากการศึกษาตาม
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management Process) สามารถนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยผังก้างปลา พบว่า
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สาเหตุหลักของปั ญหาที่มีส่วนทาให้ยอดการเติบโตบัตรเกษตรสุ ขใจไม่เพิ่มขึ้น มาจากการส่ วนประสมทางการตลาด
คือ
1. ด้านผลิตภัณฑ์ลกู ค้ามีความต้องการเพิ่มวงเงินบัตรเกษตรสุ ขใจ
2. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย จานวนร้านค้าที่เข้าร่ วมลูกค้ามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
3. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด สาขาคีรีรัฐนิคมควรให้ความสาคัญกับการประชาสัมพันธ์บตั รเกษตรสุ ขใจ
4. ด้านกระบวนการในการให้บริ การ ลูกค้าต้องการความสะดวกรวดเร็ วในการให้บริ การ
โดยนาข้อมูลที่ได้ศึกษามาทาการวิเคราะห์ SWOT ทั้งระดับองค์กร ระดับธุ รกิจ และระดับหน้าที่ โดยใช้
TOWS Matrix เป็ นเครื่ องมือใน การกาหนดกลยุทธ์ นาเสนอกลยุทธ์และแนวทางเลือกวิเคราะห์ขอ้ ดีและข้อเสี ยของ
แต่ละแนวทางเลือก การกาหนดงบประมาณในแต่ละแนวทางเลือก การประเมินทางเลือกในแต่ละแนวทางสาหรั บ
การแก้ไขปั ญหา ทั้งระดับองค์กร ระดับธุรกิจ และระดับหน้าที่ โดยใช้หลักเกณฑ์ในการประเมินทางเลือกกลยุทธ์ คือ
1. ธ.ก.ส.สาขาคีรีรัฐนิคมสามารถทาได้เอง
2. ธ.ก.ส.สาขาคีรีรัฐนิคมสามารถดาเนินการได้จริ ง
3. ระยะเวลาในการดาเนินงานเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ
4. งบประมาณในการดาเนินงาน
สามารถสรุ ปผลการศึกษาและประเมินทางเลือกกลยุทธ์ เพื่อแก้ไขปั ญหาทั้ง 3 ระดับ ดังนี้
1. กลยุทธ์องค์กร (Corporate Level Strategy) ปั ญหาระดับองค์กรที่พบ คือ การเติบโตผลิตภัณฑ์บตั รเกษตร
สุ ขใจ กรณี ศึกษา ธ.ก.ส. สาขาคีรีรัฐนิ คม มียอดการเติบโตที่ต่า ดังนั้นการประเมินทางเลือกแนวทางกลยุทธ์ระดับ
องค์กรที่ใช้ในการแก้ไขปั ญหา คือ กลยุทธ์การเจริ ญเติบโต (Growth strategies) เนื่ องจากแนวโน้มธุ รกิจการเติบโต
บัตรเครดิตมีแนวโน้มเติบโตสู ง ประกอบกับ ธ.ก.ส. สาขาคีรีรัฐนิ คมต้องการขยายฐานจานวนลูกค้าที่เปิ ดใช้งานบัตร
เกษตรสุ ขใจ ผ่านกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ เชิ ญชวนให้เกษตรกรลูกค้าผูก้ ู้ ธ.ก.ส สาขาคีรีรัฐนิ คมและเปิ ดใช้งาน
บัตรเกษตรสุ ขใจเพิม่ มากขึ้น ผ่านการประชาสัมพันธ์ ปิ ดโอกาสของคู่แข่ง บริ ษทั บัตรเครดิตที่จะเข้าถึงผูบ้ ริ โภคที่เป็ น
เกษตรกรได้มากยิง่ ขึ้นจากเดิม เพื่อรองรับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่ เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ในอนาคต
2. กลยุทธ์ระดับธุ รกิจ (Business Level Strategy) ปั ญหาระดับธุ รกิจที่พบ คือ ธ.ก.ส. สาขาคีรีรัฐนิ คม ลูกค้า
บางรายไม่สามารถเข้าถึ งการใช้งานผลิ ตภัณฑ์บตั รเกษตรสุ ขใจ ขาดแรงจูงใจในการเปิ ดใช้งานบัตรเกษตรสุ ขใจ
ดังนั้นกลยุทธ์ระดับธุ รกิจที่ใช้ในการแก้ไขปั ญหา คือ กลยุทธ์เน้นกลุ่มลูกค้า (Focus Strategy) เนื่องจากธ.ก.ส. สาขา
คีรีรัฐนิ คมมีลูกค้าจานวนมากที่ ยงั ไม่เปิ ดใช้งานบัตรเกษตรสุ ขใจ จึ งเน้นกลุ่มลูกค้าเป็ นลูกค้าผูก้ ู้ ธ.ก.ส. สาขาคีรีรัฐ
นิ คมและลูกค้าทัว่ ไปที่เป็ นเกษตรกรที่ตอ้ งการความสะดวก สบาย และรวดเร็ วในการซื้ อปั จจัยการผลิตที่มีคุณภาพ
มาตรฐานในราคาที่เป็ นธรรม โดยผ่าน การประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เกษตรกรลูกค้าเปิ ดใช้งานบัตรเกษตรสุ ขใจและ
เกษตรกรที่ยงั ไม่เป็ นลูกค้าผูก้ ู้ เป็ นลูกค้าผูก้ ู้ ธ.ก.ส. สาขาคีรีรัฐนิ คม ผ่านเครื อข่ายหัวหน้ากลุ่ม และเปิ ดใช้งานบัตร
เกษตรสุ ขใจ
3. กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Function Level Strategy) ปั ญหาระดับหน้าที่ที่พบ คือ ลูกค้าไม่สามารถเห็นถึง
ประโยชน์ของการใช้ผลิตภัณฑ์บตั รเกษตรสุ ขใจผลิตภัณฑ์ ลูกค้ามีความต้องการเพิ่มวงเงินการใช้บริ การบัตรเกษตร
สุ ขใจ เพิ่มจานวนช่องทางในการจาหน่ ายให้ครอบคลุ่ม ด้านร้านค้าที่เข้าร่ วม ต้องการให้ ธ.ก.ส. สาขาคีรีรัฐนิ คมให้
ความสาคัญกับการประชาสัมพันธ์ บ ัตรเกษตรสุ ขใจ ดังนั้นกลยุทธ์ ระดับหน้าที่ ที่ใช้ในการแก้ไขปั ญหา คื อ การ
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ผสมผสานระหว่างกลยุทธ์ช่องทางการจัดจาหน่ าย (Place Strategy) กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และบริ การ (Product and
Service Strategy)และ กลยุทธ์การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion Strategy ) เข้าด้วยกัน โดยกลยุทธ์ช่องทางการจัด
จาหน่าย (Place Strategy) เพิ่มจานวนร้านที่เข้าร่ วม กับ ธ.ก.ส. ออกเดินตลาดชักชวนร้านค้า กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และ
บริ การ (Product and Service Strategy) ขยายวงเงินบัตรเกษตรสุ ขใจจาก 20,000 บาท เป็ นเงิน 50,000 ตามค่าใช้จ่าย
การผลิตทางการเกษตรและ กลยุทธ์การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion Strategy) จัดทาโฆษณาประชาสัมพันธ์ จัดทา
แผ่นไวนิลโฆษณา จัดออกโฆษณาวิทยุ อสมท.สุ ราษฎร์ ธานี ออกบูทงานนิ ทรรศการต่างๆ ประชาสัมพันธ์บตั รเกษตร
ผ่านการประชุมหัวหน้ากลุ่มและกลุ่มลูกค้า ส่ งเสริ มให้ลูกค้าผูก้ ู้ ธ.ก.ส. ที่ เข้าใหม่ทาบัตรเกษตรสุ ขใจทุกคน จัดทา
โฆษณา Facebook เพจ ธ.ก.ส. สาขาคีรีรัฐนิ คม เพื่อเป็ นการเพิ่มการเติบโตผลิตภัณฑ์บตั รเกษตรสุ ขใจเพื่อรองรั บ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่ เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ในอนาคต
6.2 ข้ อเสนอแนะ
เนื่องจาก ธ.ก.ส. เป็ นธนาคารเฉพาะกิจของรัฐขนาดใหญ่ มีชื่อเสี ยงทางด้านสถาบันการเงินด้านการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร ซึ่ งนโยบายของ ธ.ก.ส. และผลิตภัณฑ์ ของธนาคารเน้นการดูแลลูกค้าเกษตรกรของประเทศ
แต่เนื่ องจากปั จจุบนั ธุ รกิจด้านบัตรเครดิตมีแนวโน้มการเติบโตสู ง การทา Brand Loyalty มีความสาคัญกับ
ธ.ก.ส. มาก เพราะลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้นทั้งจากสถาบันการเงินและที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ประกอบกับการใช้กล
ยุทธ์ทางการตลาดของคู่แข่งมากมายเพื่อดึ งดูดใจให้ลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ ดังนั้นส่ วนประสมทาง
การตลาดทั้ง 7 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย (Place) ด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ด้านบุคลากร (People) ด้านกระบวนการในการให้บริ การ (Process) ด้านลักษณะทาง
กายภาพ (Physical) เป็ นสิ่ งที่สาคัญมากทางการตลาดเป็ นการสร้างความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และบริ การ การสร้าง
ความภักดีในตราสิ นค้า หรื อ Brand Loyalty เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมัน่ ใน ธ.ก.ส. และเข้าไปอยูใ่ นใจของลูกค้า
ตลอดไป
6.3 ข้ อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่ อไป
ในการทา วิจยั ครั้ง ต่อไป หากมีผสู ้ นใจที่จะทาการนาเสนอกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มการเติบโต
ผลิตภัณฑ์บตั รเกษตรสุ ขใจ กรณี ศึกษา ธ.ส.ก. สาขาคีรีรัฐนิคม สามารถศึกษาในเรื่ องเกี่ยวกับ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
แรงจูงใจและการตัดสิ นใจซื้ อ ส่ วนประสมทางการตลาด ควรให้ความสาคัญกับการเก็บข้อมูล เพื่อให้ได้ความคิดเห็น
ที่มีความหลากหลายมากยิง่ ขึ้น เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่แท้จริ งและทราบถึงความต้องการของลูกค้าที่แท้จริ ง
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาในครั้ งนี้ สาเร็ จได้ดว้ ยความกรุ ณาของ ดร.อารดา มหามิ ตร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ หลักสู ตร
บริ หารธุ รกิ จมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการตลาดบัณฑิ ตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุ ณแม่ พี่ๆและเพื่อนๆ
พนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาคีรีรัฐนิ คม ที่ให้ความรู้ คอยช่วยเหลือและอานวยความ
สะดวกแก่ผศู ้ ึกษา และผูท้ าตอบแบบสอบถามทุกท่านที่สละเวลาของท่านในการตอบแบบสอบถามทาให้การศึกษา
ครั้งนี้สาเร็ จไปได้ดว้ ยดีเสร็ จสมบูรณ์ ผูศ้ ึกษาขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ โอกาสนี้
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การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔

เอกสารอ้ างอิง
ฐิ ฏิญา จิ ตร์ ปลื้ม. (2562). แนวทางการเพิ่มยอดการสมัครใช้ บริ การบัตรเครดิต ของธนาคารออมสิ นภาค 14. (การ
ค้นคว้าอิสระปริ ญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย).
ธาริ นี เหล็กกล้า. (2559). การศึ กษาพฤติกรรมการใช้ บัตรสิ นเชื่ อเกษตรกรของลูกค้ าธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์ การเกษตรสาขาไชยา อาเภอไชยา จั งหวัดสุ ราษฎร์ ธานี (การค้นคว้าอิสระปริ ญญามหาบัณฑิ ต ,
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ).
พรประภา โกตถา และคณะ.(2561). ปั จจัยที่ มีผลต่ อการเลือกถือบัตรเครดิตของบริ ษัท บัตรกรุ งไทย จากัด (มหาชน).
กรณี ศึ ก ษา : ประชาชนในเขตอ าเภอคู เ มื อ ง จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ (การค้น คว้า อิ ส ระปริ ญ ญามหาบัณ ฑิ ต ,
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์).
ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ. (2541). การบริ หารการตลาดยุคใหม่ . กรุ งเทพฯ : บริ ษทั ธีระฟิ ลม์และไซเท็ก จากัด.
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร(ธ.ก.ส.). (2564). สื บค้นจาก https://www.baac.or.th/th/
ธนาคารแห่ งประเทศไทย (ธปท.). (2564). สื บค้นจาก https://www.bot.or.th/
Kotler, P. and Keller, K. L. (2012). Marketing management (14th ed.). Upper Saddle River, New Jersey: Prentice
Hall
Maslow, A. H. (1943). A Theory of Human Motivation. Psychological Review, 50(4), 370-396.
Yamane, Taro. (1976). Statistics : an Introductory Analysis. (3rd ed.). New York: Harper & Row.

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

หน้า 1013

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

