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บทคัดย่อ 
 
 การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีมีอิทธิพลต่อ
การเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเงินด่วน A-Cash ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเลิงนกทา
กลุ่มตวัอยา่ง คือ ลูกคา้ชั้น AA, AAA, AAA+ ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเลิงนกทา 
จ านวน 355 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม เก็บข้อมูลและน ามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าเอฟ (F - test) ชนิดการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ผลการศึกษาในคร้ังน้ีพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้าน
กระบวนการจดัการความสัมพนัธ์ในเชิงบวกมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเงินด่วน A-Cash  
 
ค าส าคัญ: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7Ps, การเลือกใชบ้ริการ, สินเช่ือเงินด่วน A-Cash 

 
 
 



 

 

Abstract 
 The purpose of this research is to study Study of marketing mix factors (7Ps) influencing the selection 
of A-Cash loan service of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Loengnoktha Branch. 355 
persons. The research instruments were questionnaires, data collection and statistical analysis. Standard 
deviation One-way ANOVA analysis F (F-test) type. The results of this study found that Marketing mix 
factor. The relationship management process positively influenced the choice of A-Cash express service. 
Keywords: Marketing Mix Factors, Customer Satisfaction, A-Cash loan. 
 
 

ค าน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 จากการรายงานของ นิตยสารธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉ. 5/ต.ค.2563) กล่าวถึงทิศทางเศรษฐกิจไทยปี 
2563 ว่าในปี 2563 ยงัคงเป็นอีกปีท่ีเติบโตต ่ากว่าระดบัศกัยภาพโดยมีปัจจยัฉุดร้ังส าคญัเป็นปัจจยัชั่วคราวแต่
รุนแรง ไดแ้ก่ การระบาดของไวรัสโควดิ 19 ปัญหาภยัแลง้ และ พ.ร.บ. งบประมาณฯ ท่ีล่าชา้ นอกจากน้ีประเทศ
ไทยยงัมีปัจจยัเชิงโครงสร้างท่ีเป็นปัญหาเร้ือรังมานาน 
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นธนาคารของรัฐสังกดักระทรวงการคลงั
ภายใตว้ิสัยทศัน์ “เป็นธนาคารพฒันาชนบทท่ีย ัง่ยืน มุ่งสนับสนุนการพฒันาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนในชนบท” มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ความช่วยเหลือดา้นแหล่งเงินทุนแก่เกษตรกรทัว่ไป กลุ่ม
เกษตรกร สถาบนัเกษตรกร กลุ่มบุคคล/ผูป้ระกอบการดว้ยการออกผลิตภณัฑ์สินเช่ือหลากหลายผลิตภณัฑ์เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ ตามวตัถุประสงค์ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรรม และอาชีพท่ีเก่ียวเน่ือง
เกษตรกรรม ธนาคารไดอ้อกผลิตภณัฑ์สินเช่ือเงินด่วน (A-Cash) เป็นวงเงินสินเช่ือฉุกเฉินเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกค้าและเป็นการอ านวยความสะดวกรวดเร็วให้กบัลูกคา้ท่ีมีประวติัการช าระหน้ีดี ซ่ึงมีความ
จ าเป็นตอ้งใชเ้งินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินในครัวเรือน ไม่ตอ้งไปก่อหน้ีสินภายนอกท่ีมีดอกเบ้ียสูงและไม่เป็น
ธรรม (ธ.ก.ส., 2548) 
 
 
 
 
 



 

 

 
ภาพ 1 จ านวนเกษตรกรลูกคา้ท่ีใชบ้ริการสินเช่ือเงินด่วน(A-Cash) 

 
ท่ีมา. จาก สารสนเทศข้อมลูลูกค้าธ.ก.ส.,2563 
 มีผูว้ิจยัหลายท่านได้ท าการวิจยัด้านปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือเก่ียวกบัธนาคาร เช่น 

ทิพชญาณ์ อคัรพงศ์โสภณ, 2558 ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารไทย พาณิชย ์จ  ากดั 
(มหาชน) ชนิสรา แกว้สวรรค์,2558. ไดศึ้กษาการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการดา้นสินเช่ือ ของสหกรณ์ออม
ทรัพยค์รูชลบุรี จ  ากดั และอนุรักษ์ เพ็ชรอินทร์,2558 ได้ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือส่วน
บุคคลของผูใ้ชบ้ริการ สินเช่ือส่วนบุคคลธนาคารยโูอบี จ  ากดั (มหาชน)  

 ในส่วนของ ธ.ก.ส. พบว่ายงัไม่มีผูท้  าการศึกษา ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจศึกษาปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด (7Ps) ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเงินด่วน (A-Cash) ของเกษตรกรลูกค้า 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเลิงนกทา เพื่อน าผลการวิจยัท่ีได ้ไปใช้เป็นขอ้มูลส าหรับ
การปรับปรุงและพฒันาแนวทางการให้บริการสินเช่ือเงินด่วน (A-Cash) ของ ธ.ก.ส.ให้ตรงความตอ้งการของ
ลูกคา้ผูกู้ต่้อไป 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1.  เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเงินด่วน A-Cash ของธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเลิงนกทา 
 2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7PS)ท่ี มีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเงินด่วน A-
Cash ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเลิงนกทา 
 
 



 

 

สมมติฐานของการวจัิย 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเงินด่วน A-Cash ของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาเลิงนกทา 
 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเงินด่วน A-
Cash ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาเลิงนกทา 
ขอบเขตของการวจัิย 
 กลุ่มตวัอยา่ง ท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ลูกคา้ชั้น AA, AAA, AAA+ ของธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร สาขาเลิงนกทา คนจากการใช้สูตรการค านวณของยามาเน่ Yamane 1973 (อา้งถึงใน
สุรินทร์  นิยมชางกูร, 2541: 222-223) ความคลาดเคล่ือนท่ี 0.05 ไดจ้  านวนของขนาดตวัอยา่ง 355 คน 
  

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 

แนวคิดประชากรและปัจจัยส่วนบุคล 
 สุคนธ์ ประสิทธ์ิวฒันเสรี, (ม.เชียงใหม่น.7-12)ไดก้ล่าวถึงความหมายของประชากรศาสตร์ท่ีเป็นค ามา
จากภาษากรีก 2 ค าคือ Demography มาจากค าวา่ Demos = people ประชากร  Graphite = describing  
การพรรณนาหรือการบรรยาย ดงันั้น เม่ือน าสองค ามารวมกนั ค าวา่ ประชากรศาสตร์(Demography) จึงเป็นการ
พรรณนา หรือบรรยายเก่ียวกบัคนหรือประชากร ในการศึกษาประชากรศาสตร์มีหลกัในการศึกษาดงัน้ี  
 1. เพื่อหาขนาดหรือจ านวนประชากรในแต่ละพื้นท่ี และรูปแบบการเปล่ียนแปลงขนาดประชากรมี
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงขนาดเช่น ภาวการณ์เกิด ภาวการณ์ตาย และการยา้ยถ่ิน 
 2. การกระจายของประชากร ศึกษาถึงความหนาแน่นของประชากรในแต่ละพื้นท่ี 
 3. องคป์ระกอบทางประชากร คือการศึกษาขอ้มูลประชากรภายใตอ้งคป์ระกอบต่างๆเช่น อายุ เพศ เช้ือ
ชาติ ศาสนา สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้เป็นตน้ 
 
ทฤษฎแีละแนวคิดเกีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 
 Kotler (1997, p. 92) ได้กล่าวไวว้่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตวัแปรหรือ
เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได้ บริษทัมกัจะน ามาใช้ร่วมกนัเพื่อตอบสนอง ความพึงพอใจและ
ความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย แต่เดิมส่วนประสมการทางตลาดจะมี เพียงแค่ 4 ตวัแปรเท่านั้น 
(4Ps) ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานท่ีหรือช่องทางการ จดัจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ (Place) การ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) ต่อมามีการคิดตวัแปรเพิ่มเติมข้ึนมา อีก 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ บุคคล (People) ลกัษณะ



 

 

ทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ (Process) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิดท่ีส าคญัทางการตลาด
สมยัใหม่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่กบัธุรกิจ ทางดา้นการบริการ ดงันั้นจึงรวมเรียกไดว้า่เป็นส่วนประสมทางการตลาด
แบบ 7Ps 
 
แนวคิดและทฤษฎใีนการตัดสินใจ 
 1. ปัจจัยทีจ่ะมีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค  

ผูบ้ริโภคแต่ละคนจะมีความแตกต่างกนัในดา้นต่าง ๆ ซ่ึงมีผลมาจากความแตกต่างกนัของลกัษณะทาง
กายภาพ และสภาพแวดลอ้มของแต่ละบุคคล ท าใหก้ารตดัใจซ้ือและใชบ้ริการของ แต่ละบุคคลมีความแตกต่าง
กนั ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งศึกษาถึงปัจจยัต่าง ๆ โดยท่ีเราสามารถแบ่งปัจจยัท่ีจะมีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
ออกเป็น 2 ประการ ไดแ้ก่  
 1. ปัจจยัภายใน (Internal Factors) ปัจจยัภายในเป็นปัจจยัท่ีเกิดข้ึนจากตวับุคคล  

ในด้านความคิดและการแสดงออก ซ่ึงมีพื้นฐานมาจากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ โดยท่ีปัจจยั ภายใน 
ประกอบดว้ยองค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่ ความจ าเป็น ความตอ้งการ หรือความปรารถนาแรงจูงใจ บุคลิกภาพ
ทศันคติการรับรู้  

1) ความจ าเป็น (Needs) ความตอ้งการ (wants) และความปรารถนา (Desires) ความจ าเป็น ความตอ้ง 
การ และความปรารถนา เป็นค าท่ีมีความหมายใกลเ้คียงกนัและสามารถใช้ ความตอ้งการของมนุษย ์หรือความ
ตอ้งการของ ผูบ้ริโภคเป็นเกณฑ์ส าหรับการตลาดยุคใหม่ และเป็นปัจจยัส าคญัของแนวความคิดทางการตลาด 
(Market concepts)  

2) แรงจูงใจ (Motive) เม่ือบุคคลเกิดปัญหาทางกายหรือในจิตใจข้ึน และหากปัญหานั้นไม่รุนแรงเขา
อาจจะปล่อยวาง ไม่คิด ไม่ใส่ใจ หรือไม่ท าการตดัสินใจใด ๆ แต่หากปัญหา นั้น ๆ ขยายตวั หรือเกิดความ
รุนแรงยิ่งข้ึน เขาก็จะเกิดแรงจูงใจในการพยายามท่ีจะแกไ้ขปัญหาท่ี เกิดข้ึนนั้น ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญัเราตอ้งศึกษา
ถึงความตอ้งการและความคิดของผุบ้ริโภคเพื่อท่ีจะสร้างแรงจูงใจในการซ้ือสินคา้ หรือบริการแก่ผูบ้ริโภคใหไ้ด ้ 

3) บุคลิกภาพ (Personality) เป็นลกัษณะนิสัยโดยรวมของบุคคลท่ีพฒันาข้ึนมา จากความคิด ความเช่ือ 
อุปนิสัย และส่ิงจูงใจต่าง ๆ ระยะยาวและแสดงออกมาในดา้นต่าง ๆ ซ่ึงมีผล ต่อการก าหนดรูปแบบในการสนอง 
(Reaction) ของแต่ละบุคคลแตกต่างกนัซ่ึงจะเป็นลกัษณะการ ตอบสนองในรูปแบบท่ีคงท่ีต่อตวักระตุน้ทาง
สภาพแวดลอ้ม  
  4) ทศันคติ (Attitude) เป็นการประเมินความรู้สึกหรือความคิดเห็นต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงของบุคคล โดยทศั 
นคติจะมีผลต่อพฤติกรรมต่าง ๆ ของบุคคล ดงันั้น เม่ือเราตอ้งการให้บุคคล ใด ๆ เปล่ียนแปลงพฤติกรรม เรา
จะต้องพยายามท่ีจะเปล่ียนทัศนคติของเขาก่อน แต่ในความเป็นจริง ทัศนคติเป็นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงได้ยาก 



 

 

เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีถูกสร้างข้ึนในจิตใจ ดงันั้น การปรับตวัให้ เขา้กบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ย่อมกระท าไดง่้าย
กว่าการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ซ่ึงต้องใช้ความเข้าใจแรงพยายามและระยะเวลาด าเนินการท่ี
ยาวนาน  

5) การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการของบุคคลในการยอมรับความคิดหรือ การกระท าของบุคคล
อ่ืน กา้วแรกของการเขา้สู่ความคิดในการสร้างความตอ้การแก่ผูบ้ริโภค คือ ตอ้งการใหเ้กิด การรับรู้ก่อน โดยการ
สร้างภาพพจน์ของสินคา้ หรือองค์การให้มีคุณค่าในสายตาของ ผูบ้ริโภคซ่ึงจะเป็นการสร้างการยอมรับได้
เท่ากบัเป็นการสร้างยอดขายนัน่เอง  

6) การเรียนรู้ (Learning) เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลทั้ งท่ี เกิดจาก  การรับรู้และ
ประสบการณ์ของบุคคลซ่ึงจะเป็นการเปล่ียนแปลงและคงอยู่ในระยะยาวดงันั้นหากมีการรับรู้ แต่ยงั ไม่มีการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม หรือไม่เกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งค่อนขา้งคงท่ี ก็ยงัไม่ถือวา่เป็นการเรียนรู้  
 2. ปัจจยัภายนอก (External Factors) หมายถึง ปัจจยัท่ีเกิดจากส่ิงแวดล้อม รอบตวัของบุคคลซ่ึงจะมี
อิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค โดยปัจจยัแบ่งออกเป็น องคป์ระกอบท่ีส าคญั 6ประการไดแ้ก่  

1) สภาพเศรษฐกิจ (Economy) เป็นส่ิงท่ีก าหนดอ านาจซ้ือ (purchasing power) ของผูบ้ริโภคทั้งในรูป
ของตวัเงินและปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  

2) ครอบครัว (Family) การเล้ียงดูในสภาพครอบครัวท่ีแตกต่างกนัส่งผลให้ บุคคลมีความแตกต่างกนั 
เช่น การตอบสนองต่อความตอ้งการผลิตภณัฑ์ของบุคคลจะไดรั้บอิทธิพล จากครอบครัว ซ่ึงครอบครัวจะมีผล
ต่อพฤติกรรมบุคคลได้สูงกว่าสถาบนัอ่ืน ๆ เน่ืองจากบุคคลจะใช้ ชีวิตในวยัเด็ก ซ่ึงเป็นวยัซึมซับ และเรียนรู้
ลกัษณะอนัจะก่อใหเ้ป็นนิสัยประจ า (Habits) ของบุคคลไปตลอดชีวติ เป็นตน้  

3) สังคม (Social) กลุ่มสังคมรอบ ๆ ตวัของบุคคลมีผลต่อการปรับพฤติกรรมของ บุคคลให้เป็นใน
ทิศทางเดียวกันเพื่อการยอมรับเขา้เป็นส่วนหน่ึงของสังคมหรือท่ีเรียกว่า กระบวน- การขดั เกลาทางสังคม 
(Socialization) ประกอบดว้ยรูปแบบการด ารงชีวติ (Lifestyles) ค่านิยมของ สังคม (Social Values) และความเช่ือ 
(Believes) ท าให้ต้องศึกษาถึงลกัษณะของสังคม เพื่อจะทราบ  ถึงปัจจยั ท่ีมีอิทธิพลของสังคมท่ีมีต่อการอยู่
ร่วมกนัของมนุษย ์โดยเฉพาะบรรทดัฐาน (Norms) ท่ี สังคมก าหนด  

4) วฒันธรรม (Culture) เป็นวิถีการดาเนินชีวิตท่ีสังคมเช่ือถือว่า เป็นส่ิงดีงาม และยอมรับปฏิบติัมา 
เพื่อให้สังคมด าเนินและมีพฒันาการไปไดด้ว้ยดี บุคคลในสังคมเดียวกนัจึง ตอ้งยึดถือและปฏิบติัตามวฒันธรรม
เพื่อการอยู่เป็นส่วนหน่ึงของสังคมโดยวฒันธรรมเป็นกลุ่มของ ค่านิยมพื้นฐาน  (Basic values) การรับรู้ 
(Perception) ความตอ้งการ (Wants) และพฤติกรรม (Behaviors) จึงเป็นรูปแบบหรือวิถีทางในการด าเนินชีวิต 
(Lifestyles) ท่ีคนส่วนใหญ่ในสังคม ยอมรับประกอบด้วยค่านิยมการแสดงออกค่านิยมในการใช้วตัถุหรือ
ส่ิงของหรือแมก้ระทัง่วธีิคิด ก็เป็นวฒันธรรมดว้ย  



 

 

 
 2. อทิธิพลทางเศรษฐกจิ และทางประชากรทีม่ีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค  

อิทธิพลเหล่าน้ีต่างก็มีผลกระทบต่อ พฤติกรรมผูบ้ริโภคทั้งส้ิน นกัการตลาดจึงตอ้งศึกษาและท าความ
เขา้ใจถึงอิทธิพลดงักล่าว สภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตั้งใจและทางเลือกของผูบ้ริโภค ในการท่ีผูบ้ริโภคจะมีความ
ตั้งใจซ้ือและมีทางเลือกซ้ือสินคา้นั้นยอ่มข้ึนอยูก่บัสภาพท่ีมุ่งหวงัและสภาพท่ีไม่ไดมุ้่งหวงั โดยท่ีสภาพท่ีมุ่งหวงั
จะไดแ้ก่ การมีงานท าเพื่อมีรายได ้การมีอายุซ่ึงหมายถึงรายไดป้ระจาเดือนจะสูงข้ึน และอ่ืน ๆ ท่ีจะส่งผลให้การ
ตั้งใจซ้ือสินคา้ ของผูบ้ริโภค ประสบผลไดใ้นทางตรงขา้ม สภาพท่ีไม่มุ่งหวงั จะเป็นสภาพท่ีท าให้ผูบ้ริโภคไม่
สามารถจะเกิดความตั้งใจซ้ือและทางเลือกได ้
 3. กลุ่มอ้างองิและครอบครัว 
 1. ความหมายและลกัษณะของครอบครัว ครอบครัวมีความหมายกวา้งหลายดา้น แต่ถา้จะขอแบ่ง
ครอบครัวในลกัษณะท่ีเป็นครอบครัววงในและวงนอก ซ่ึงครอบครัววงในหมายถึง พอ่ แม่ และลูก ส่วน
ครอบครัววงนอก หมายถึง ปู่ ยา่ ตา ยาย หลาน ครอบครัวเป็นกลุ่มสากลท่ีมีมาชา้นาน และมีลกัษณะท่ีพิเศษตรง
ท่ีวา่เป็นสถาบนัสากลท่ีทุกหนแห่งตอ้งมี เป็นกลุ่มเบ้ืองตน้ของคนทุกคน  
 2.โครงสร้างของบทบาทในครอบครัวมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ ในครอบครัวหน่ึง ๆ ยอ่มจะมี
โครงสร้างแตกต่างกนัโดยท่ีบทบาทในครอบครัวก็จะมีความ แตกต่างกนัตามไปดว้ย จากการศึกษาโครงสร้าง
บทบาทในครอบครัวจะมีอยู ่5 ชนิดดว้ยกนั คือ 1) ลกัษณะอิสระสามีภรรยามีอ านาจการตดัสินใจซ้ือเป็นอิสระ
ต่อกนั 2) สามีครอบครอง สามีมีอ านาจในการตดัสินใจซ้ือ3) ภรรยาครอบครอง ภรรยามีอ านาจในการตดัสินใจ
ซ้ือ4) ลกัษณะร่วมกนั สามีภรรยามีอ านาจในการตดัสินใจซ้ือร่วมกนั 5) บุตรมีส่วนร่วม บุตรมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจซ้ือของครอบครัว 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 
 
 
     
 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. ระดบัการศึกษา 
5. รายไดเ้ฉล่ีย 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ( 7Ps) 
1. ผลิตภณัฑ ์(Product) 
2. ราคา(Price) 
3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย(Place) 
4. การส่งเสริมการตลาด(Promotion) 
5. พนกังานขาย(People) 
6. ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ(Physical) 
7. กระบวนการจดัการ(Process) 

การเลือกใช้บริการสินเช่ือเงนิด่วน A-Cash 
1. วงเงินกูข้องสินเช่ือเงินด่วน A-Cash 
2. ค่าธรรมเนียมการกูข้องสินเช่ือเงินด่วน 
A-Cash 
3. ระยะเวลาอนุมติัและรับเงินกู ้
ของสินเช่ือเงินด่วน  A-Cash 
 



 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ลูกค้าชั้น AA, AAA, AAA+ ของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร สาขาเลิงนกทา จ านวนทั้งส้ิน 3.172 คน (ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจหลกั, 2563) 
 จากการใช้สูตรการค านวณของยามาเน่ Yamane 1973 (อา้งถึงสุรินทร์  นิยมชางกูร, 2541: 222-223) 
ความคลาดเคล่ือนท่ี 0.05 ไดจ้  านวนของขนาดตวัอยา่ง 355 คน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) ซ่ึงผูว้ิจยัได้ท าการศึกษาทฤษฎี 
เอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูศึ้กษาไดใ้ชแ้บบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว ระดบัการศึกษา 
อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เป็นลกัษณะค าถามปลายเปิดแบบตรวจรายการ (Check List) 
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบั 7Ps จ านวน 21 ขอ้ เป็นค าถามลกัษณะแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดบั (ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2550)  ดงัน้ี 5 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด, 4 หมายถึง 
เห็นดว้ยมาก, 3 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง, 2 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย, 1 หมายถึง เห็นดว้ยอยูน่อ้ยท่ีสุด 
 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัสินเช่ือเงินด่วน A cash จ านวน 3 ขอ้ เป็นค าถามลกัษณะ
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดบั (ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2550)   
การหาค่าความเช่ือมั่น  
 น าแบบสอบถามท่ีไดไ้ปปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้(Try out) กบักลุ่มท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 
35 คน แล้วน าผลท่ีได้ไปวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบ ถามทั้งฉบบั ด้วยการหาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Co efficiency) (กลัยา  วานิชยบ์ญัชา, 2545: 449) ท่ีระดบั
ค่าความเช่ือมัน่ท่ียอมรับไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 0.70         

ปัจจัย Cronbach Alpha 
ปัจจยัส่วนบุคคล 0.965 
ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 0.956 
 
 
 
สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 



 

 

 การประมวลผลและการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถามดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
โดยแบ่งการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
 1.  การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยน า
ขอ้มูลมาแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ 
 2.  การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรโดยใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient) การใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สันมีวตัถุประสงค์ 2 
ประการคือ 1. เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้กบัตวัแปรตามว่ามีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ ถา้มี
ความสัมพนัธ์กันสามารถท่ีจะน าไปวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ตามข้อสมมุติฐานต่อไปได้ 2. เพื่อทดสอบ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้วา่มีความสัมพนัธ์สูงหรือไม่ถา้ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้สูงเกินกวา่ 0.8 
มีโอกาสเกิด Multicollinearity การค านวณค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson Correlation) 

 
ผลการวจัิย 

 ในการศึกษาในคร้ังน้ีใชเ้ทคนิคการวเิคราะห์ขอ้มูลในการหาความสัมพนัธ์โดยการวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product moment Correlation Coefficient) 
ตาราง 2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของส่วนประสมทางการตลาด ( 7Ps )ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการเงินด่วน A-Cash 

ผลติภัณฑ์ (Product) 
ระดบัความคดิเห็น 

 S.D. แปลผล 
1.การไดรั้บเงินกูภ้ายในวนัมีผลตอ่การเลือกใชบ้ริการ  4.35 .858 มากท่ีสุด 
2. วงเงินกูสู้งสุดไม่เกิน 50,000 บาทมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ  4.56 .692 มากท่ีสุด 
3. การก าหนดชั้นลูกคา้ตั้งแต่ชั้น AA ข้ึนไปมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ  4.25 .946 มากท่ีสุด 

ราคา (Price)    
1.ค่าธรรมเนียมเงินกูไ้ม่เกิน 500 บาทมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ  4.16 .990 มาก 
2. การคิดดอกเบ้ียเงินกูต้ามชั้นลูกคา้มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ  4.53 .714 มากท่ีสุด 
3. การโอนเงินกูเ้ขา้บญัชีเงินฝากมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ  4.55 .646 มากท่ีสุด 

ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place)    

1.การมาท าสญัญาและรับเงินกูท่ี้สาขา มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ  4.60 .618 มากท่ีสุด 
2. การมาท าสญัญาและรับเงินกูท่ี้ต่างสาขามีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ  4.65 .613 มากท่ีสุด 
3. ต าแหน่งท่ีตั้งของสาขาเลิงนกทามีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ  4.59 .615 มากท่ีสุด 

ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ (Physical)    



 

 

1. การจดัการพ้ืนท่ีใหบ้ริการของธนาคารมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ  4.71 .495 มากท่ีสุด 
2. การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีดีภายในพ้ืนท่ีของธนาคารมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ 4.69 .573 มากท่ีสุด 
3. การจดัใหมี้พ้ืนท่ีพกัคอยส าหรับลูกคา้ขณะรอใชบ้ริการมีผลต่อใชบ้ริการ 4.65 .569 มากท่ีสุด 

กระบวนการจดัการ (Process)    
1.การจดัการดา้นเตรียมเอกสารสญัญากูมี้ผลต่อการเลือกใชบ้ริการ  4.63 .578 มากท่ีสุด 
2.กระบวนการจดัการดา้นระบบคิวมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ  4.55 .651 มากท่ีสุด 
3. การจดัการดา้นการบริการลูกคา้ท่ีดีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ  4.63 .584 มากท่ีสุด 

 ด้านผลติภัณฑ์ ( Product )ไดแ้ก่ 1.วงเงินกูสู้งสุดไม่เกิน 50,000 บาทมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ (  = 

4.56 ) 2.การไดรั้บเงินกูภ้ายในวนัมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ (  = 4.35 )  3.การก าหนดชั้นลูกคา้ตั้งแต่ชั้น AA ข้ึน
ไปมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ(  = 4.25 ) 
 ด้านราคา ( Price ) ไดแ้ก่ 1. การโอนเงินกูเ้ขา้บญัชีเงินฝากมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ (  = 4.55) 2.การ
คิดดอกเบ้ียเงินกูต้ามชั้นลูกคา้มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ (  = 4.53 ) 
  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย( Place ) ไดแ้ก่ 1.การมาท าสัญญาและรับเงินกูท่ี้ต่างสาขามีผลต่อการ
เลือกใช ้(  = 4.65 ) 2.การมาท าสัญญาและรับเงินกูท่ี้สาขา มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ (  = 4.60 )3.ต าแหน่งท่ีตั้ง
ของสาขาเลิงนกทามีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ (  = 4.59 ) 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด ( Promotion) ได้แก่ 1.การใช้รูปแบบจดหมายเชิญใช้บริการ มีผลต่อการ
เลือกใชบ้ริการ (  = 4.66 ) 2. การส่งขอ้ความผ่าน Line BAAC เพื่อแนะน าผลิตภณัทมี์ผลต่อการเลือกใช้บริการ
(  = 4.64 ) 3.การใชรู้ปแบบการประชุมกลุ่มลูกคา้เพื่อแนะน าผลิตภณัทมี์ผลต่อการเลือกใชบ้ริการ(  = 4.63 ) 
 ด้านพนักงานขาย ( People ) ไดแ้ก่ 1.การบริการท่ีมีคุณภาพและเอาใจใส่ลูกคา้ของพนกังานมีผลต่อการ
เลือกใช้บริการ(  = 4.71 ) 2. . ความรู้และทกัษะเฉพาะดา้นสินเช่ือของพนกังานมีผลต่อการเลือกใช้บริการ (  = 

4.70) 3.การแต่งกายและความสุภาพของพนกังานมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ(  = 4.57 ) 
 ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ( Physical ) ไดแ้ก่ 1.การจดัการพื้นท่ีให้บริการของธนาคารมีผลต่อการ
เลือกใช้บริการ (  = 4.71) 2.การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีดีภายในพื้นท่ีของธนาคารมีผลต่อการเลือกใช้บริการ 
(  = 4.69 ) 3.การจดัใหมี้พื้นท่ีพกัคอยส าหรับลูกคา้ขณะรอใชบ้ริการมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ (  = 4.65 ) 
 ด้านกระบวนการจัดการ ( Process ) ไดแ้ก่ 1.การจดัการดา้นการบริการลูกคา้ท่ีดีมีผลต่อการเลือกใช้
บริการ (  = 2. การจดัการดา้นเตรียมเอกสารสัญญากูมี้ผลต่อการเลือกใชบ้ริการ(  = 4.63 ) 3. กระบวนการจดัการ
ดา้นระบบคิวมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ (  = 4.55 ) 
 ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps อยู่ในระดับมาก มีหน่ึงปัจจยัคือ 1. ค่าธรรมเนียมเงินกูไ้ม่เกิน 500 บาทมี
ผลต่อการเลือกใชบ้ริการ (  = 4.16 ) 



 

 

 ผลการวเิคราะห์แบบทดสอบสมมติฐานการวิจยัของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 355 ตวัอยา่ง ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 95% เท่ากบั 354 ตวัอยา่ง 
ตาราง 3 ค่าเฉล่ียกบัการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเงินด่วน A-Cash ของผูต้อบแบบสอบถาม 

 
t Mean df Sig. 

1. ท่านมีความสนใจในวงเงินกูข้องสินเช่ือ A-cash มากนอ้ยเพียงใด 176 4.69 354 .000 
2. ท่านมีความสนใจในค่าธรรมเนียมการกูข้องสินเช่ือ มากนอ้ยเพียงใด 137 4.63 354 .000 
3. ท่านมีความสนใจในระยะเวลาอนุมติัและรับเงินกู ้มากนอ้ยเพียงใด 143 4.59 354 .000 
*นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ผลการวเิคราะห์โดยรวมท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 ยอมรับท่ี H1 มีผลต่อการเลือกใช้
บริการเงินเช่ือเงินด่วน A-Cash ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแตกต่างกนั เรียงล าดบัความส าคญั
ท่ี ค่า t จากมากไปหานอ้ยดงัน้ี ล าดบัท่ีหน่ึง มีความสนใจในวงเงินกูข้องสินเช่ือ A-cash( t=176 ) รองลงมาคือ มี
ความสนใจในระยะเวลาอนุมติัและรับเงินกู ้(t=143 ) และล าดบัสุดทา้ย มีความสนใจในค่าธรรมเนียมการกูข้อง
สินเช่ือ (t=137 ) 
 
สมมติฐาน  
 ผลการวิเคราะห์ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั ของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 355 ตวัอย่าง 
จ าแนกตาม ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือ A-Cash ของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาเลิงนกทา และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7Ps มีผลต่อการเลือกใช้
บริการสินเช่ือ A-Cash ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาเลิงนกทา ดงัตารางต่อไปน้ี 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัทางด้านประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว ระดบัการศึกษา 
อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเงินด่วน A-Cash แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 1.1 เพศ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเงินด่วน A-Cash ของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาเลิงนกทา แตกต่างกนั 

H0 : เพศ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือเงินด่วน A-Cash ของธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรสาขาเลิงนกทา ไม่แตกต่างกนั 

H1 : เพศ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือเงินด่วน A-Cash ของธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรสาขาเลิงนกทา แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด( 7Ps ) ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ (Product)  ราคา (Price) ช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) พนกังานขาย (People) ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 



 

 

(Physical) กระบวนการจดัการ (Process)   มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเงินด่วน A-Cash ไดแ้ก่ ความสนใจ
ในวงเงินกูข้องสินเช่ือ A-Cash ความสนใจในค่าธรรมเนียมการกูข้องสินเช่ือ และความสนใจในระยะเวลาอนุมติั
และรับเงินกู ้แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 2.1 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด( 7Ps ) มีผลต่อความสนใจในวงเงินกูข้องสินเช่ือ A-
Cash ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาเลิงนกทา แตกต่างกนั 

H0 : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด( 7Ps )  ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความสนใจในวงเงินกูข้องสินเช่ือเงิน
ด่วน A-Cash ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาเลิงนกทา ไม่แตกต่างกนั 

H1 : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด( 7Ps )  ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความสนใจในวงเงินกูข้องสินเช่ือ A-
Cash ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาเลิงนกทา แตกต่างกนั 

สมมติฐานที ่2.2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด( 7Ps ) มีผลต่อความสนใจในค่าธรรมเนียมการกูข้อง
สินเช่ือ A-Cash ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาเลิงนกทา แตกต่างกนั 

H0 : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด( 7Ps )  ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความสนใจในค่าธรรมเนียมการกูข้อง
สินเช่ือเงินด่วน A-Cash ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาเลิงนกทา ไม่แตกต่างกนั 

H1 : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด( 7Ps )  ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความสนใจในค่าธรรมเนียมการกูข้อง
สินเช่ือ A-Cash ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาเลิงนกทา แตกต่างกนั 

สมมติฐานที ่2.3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด( 7Ps ) มีผลต่อความสนใจในระยะเวลาอนุมติัและรับ
เงินกู ้ของสินเช่ือ A-Cash ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาเลิงนกทา แตกต่างกนั 

H0 : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด( 7Ps )  ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความสนใจในระยะเวลาอนุมติัและรับ
เงินกู ้ของสินเช่ือเงินด่วน A-Cash ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาเลิงนกทา ไม่แตกต่าง
กนั 

H1 : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด( 7Ps )  ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความสนใจในระยะเวลาอนุมติัและรับ
เงินกู ้ของสินเช่ือ A-Cash ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาเลิงนกทา แตกต่างกนั 

 
สรุปผลการวจัิย 

 
 1 ข้อมูลด้านลกัษณะประชากรศาสตร์ทีม่ีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือเงินด่วน (A-Cash ) ของลูกค้า 
ธ.ก.ส.สาขาเลงินกทา 
 จากผลการวจิยัดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 355 คน พบวา่ เป็น 



 

 

เพศชาย ร้อยละ 49.3 และเพศหญิง ร้อยละ 50.7 ส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 46 ถึงมากกวา่ 55 ปีรวมกนัคิดเป็น ร้อย
ละ 83.1 กลุ่มตวัอยา่งมีสถานภาพครอบครัวสมรสเป็นส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 62.3 ส่วนมากจบการศึกษาระดบั
มธัยมศึกษาคิดเป็น ร้อยละ 83.9 ประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 45.6 ซ่ึงมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 
35,001 บาทข้ึนไปเป็นกลุ่มใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 41.4 ของกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. ข้อมูลความแตกต่างด้านประชากรศาสตร์ทีม่ีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือเงินด่วน A-Cash ของ
ลูกค้า ธ.ก.ส.สาขาเลงินกทา 
 จากผลการวจิยัพบวา่ ความแตกต่างดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม พบวา่ 
เพศท่ีแตกต่างกนั อายท่ีุต่างกนั สถานภาพครอบครัวท่ีต่างกนั ระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั อาชีพคนละอาชีพ มีผล
ต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเงินด่วน A-Cash ไม่แตกต่างกนั โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั มากกวา่ 0.05 แต่
กลบัพบวา่ รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเงินด่วน A-Cash แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือสนใจท่ีวงเงินกูข้องผลิตภณัฑสิ์นเช่ือเงินด่วน A-Cash ท่ีจ  ากดัวงเงินไวไ้ม่เกิน 50,000 
บาทมากกวา่ท่ี( F = 24.589 )รองลงมาคือ มีความสนใจในค่าธรรมเนียมการกูข้องสินเช่ือ ( F=24.069)และล าดบั
สุดทา้ยคือมีความสนใจในระยะเวลาอนุมติัและรับเงินกู(้ F=17.479 ) 
 3. ข้อมูลด้านสมประสมทางการตลาด ( 7Ps ) ทีม่ีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือเงินด่วน A-Cash ของ
ลูกค้า ธ.ก.ส.สาขาเลงินกทา 
 ผลท่ีได้รับจากการวิเคราะห์การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด ( 
7Ps )ท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเงินด่วน A-Cash ของลูกคา้ ธ.ก.ส.สาขาเลิงนกทานั้น พบวา่ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดแต่ละปัจจยัส่งผลต่อการเลือกใช้บริการท่ีแตกต่างกนั -ใอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 มีผลแตกต่างซ่ึงเรียงล าดบัตามค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สันจากมากไปหาน้อย ซ่ึงมีผลต่อตวัแปร
ตามแยกตามปัจจยัแต่ละปัจจยัดงัต่อไปน้ี 
 3.1 ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาด ( 7Ps ) กบั ความสนใจในวงเงินกู้ของสินเช่ือเงินด่วน A-Cash ของ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาเลงินกทา 
 จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ เรียงล าดบัตามค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สันจากมากไปหาน้อย
พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ( 7Ps )  ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความสนใจในวงเงินกู้ของสินเช่ือเงินด่วน A-
Cash แตกต่างกัน ดังน้ี  ระดับสูงได้แก่  กระบวนการจัดการ (Process)(.769) ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 
(Physical)(.650 ) การส่งเสริมการตลาด (Promotion)( .638) พนักงานขาย (People)(.590 ) ช่องทางการจัด
จ าหน่าย (Place)(.546) ราคา (Price)(.522) และระดบัปานกลางไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์(Product)(.441 ) แสดงใหเ้ห็นวา่
ลูกค้ามีความสนใจในผลิตภณัฑ์ ซ่ึง ธ.ก.ส.สาขาเลิงนกทา จะต้องมีการปรับกระบวนการจดัการให้มีความ
พอเหมาะพอดีเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอยา่งราบร่ืน สามารถบริการลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว พนกังานมี



 

 

ทกัษะ มีความช านาญ มีความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ของธนาคารเป็นอยา่งดี มีช่องทางเลือกให้ลูกคา้เขา้ถึงบริการ
ได้ง่ายหลายช่องทาง โดยใช้บริการท่ีสาขาเลิงนกทาเองหรือใช้บริการท่ีต่างสาขาก็ได้ เลือกวงเงินท่ีลูกค้า
สามารถช าระหน้ีไดต้ามก าลงัแห่งตน 
 3.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด( 7Ps ) มีผลต่อความสนใจในค่าธรรมเนียมการกู้ของสินเช่ือ A-
Cash ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาเลงินกทา 
 แสดงผลการวิเคราะห์การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่าง ส่วนประสมทางการตลาด ( 7Ps ) กบั ความ
สนใจในค่าธรรมเนียมการกู้ของสินเช่ือเงินด่วน A-Cash ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขาเลิงนกทา โดยภาพรวมแลว้พบวา่ ส่วนประสมทางการตลาด ( 7Ps ) กบั ความสนใจในค่าธรรมเนียมการกู้
ของสินเช่ือเงินด่วน A-Cash ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาเลิงนกทา ท่ีแตกต่างกนัมี
ผลต่อความสนใจในค่าธรรมเนียมการกู้ของสินเช่ือเงินด่วน A-Cash แตกต่างกัน โดยให้ความส าคัญไปท่ี 
กระบวนการจดัการ (Process)(.741) เป็นอนัดบัสูงมาก แสดงให้เห็นถึงการจดัการกระบวนของ ธ.ก.ส.สาขาเลิง
นกทามีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของลูกคา้เป็นอนัดบัตน้ๆ  
 3.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด( 7Ps ) มีผลต่อความสนใจในระยะเวลาอนุมัติและรับเงินกู้ ของ
สินเช่ือ A-Cash ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาเลงินกทา 
 แสดงผลการวิเคราะห์การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่าง ส่วนประสมทางการตลาด ( 7Ps ) กบั ความ
สนใจในระยะเวลาอนุมติัและรับเงินกู้ของสินเช่ือเงินด่วน A-Cash ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรสาขาเลิงนกทา โดยภาพรวมแลว้พบวา่ กระบวนการจดัการ (Process)(.644) ยงัมีความส าคญัเป็นดบั
ตน้ๆของการส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของลูกคา้ ธ.ก.ส.เช่นเดียวกนั 
 

ข้อเนอแนะส าหรับองค์กร 
 จากผลการศึกษาวิจยัท าให้ทราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ( 7Ps ) และปัจจยัประชากรศาสตร์
ดา้นรายได้ ท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือเงินด่วน A-Cash ของลูกคา้ ธ.ก.ส. สาขาเลิงนกทา ซ่ึงองค์กร
สามารถน าขอ้มูลเหล่าน้ีไปปรับใช้ในการวิเคราะห์ SWOT เพื่อก าหนดแผนกลยุทธ์องค์กร ด าเนินการพฒันา
และปรับปรุงแกไ้ขการบริการให้ลูกคา้ไดรั้บการตอบสนองท่ีตรงกบัความตอ้งการและเหมาะสมกบัศกัยภาพ
ของลูกคา้อยา่งแทจ้ริง ดงัน้ี 
 1. ธ.ก.ส.สาขาเลิงนกทา ควรจะมีการฝึกอบรมพนักงานเพื่อเป็นการให้ความรู้แก่พนักงานอย่าง
สม ่าเสมอ ทั้งเร่ืองความรู้ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการบริการตอบขอ้ซกัถาม การจดัเตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ์ใหพ้ร้อม
ส าหรับการใชง้าน หยิบง่าย ใชส้ะดวก แบบพิมพเ์ป็นปัจจุบนั ให้ความใส่ใจในดา้นบริการดว้ยความสุภาพเป็น
กนัเองกบัผูม้าใชบ้ริการ มีการวางแผนงานเป็นระบบ ไม่มีการเล่ือนนดัอยูเ่นือง ๆ สถานท่ีพกัคอยของลูกคา้ควร



 

 

จดัให้แลดูสะดวก สะอาด ถูกสุขอนามยั เพื่อให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ พึงพอใจท่ีจะเลือกใชบ้ริการกบั
ธ.ก.ส.สาขาเลิงนกทา 
 2. ธ.ก.ส.สาขาเลิงนกทา มีเป้าหมายตาม KPI ในการหารายได้จากค่าบริการและค่าธรรมเนียม
เช่นเดียวกบัสาขาอ่ืนทัว่ไปประเทศ แต่ตอ้งดูท่ีศกัยภาพของผูใ้ชบ้ริการเป็นหลกั ไม่มุ่งแต่เป้าหมายในการท าตาม 
KPI อย่างเดียวเพราะ อาจจะท าให้ลูกคา้ผูใ้ช้บริการเกิดความรู้สึกท่ีไม่ดีต่อการท่ีจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียม เป็น
ภาระท่ีเพิ่มข้ึนแก่ตวัลูกคา้ อย่างไรก็ตาม หากลูกคา้ได้รับบริการท่ีดี รวดเร็ว ถูกตอ้ง ประทบัใจ ปัญหาในส่ิง
เหล่าน้ีก็จะหมดไปและเตม็ใจท่ีจะจ่ายค่าธรรมเนียมใหก้บัธนาคารอีกดว้ย 
 3. ธ.ก.ส.สาขาเลิงนกทา ควรจะมีก าหนดนดัหมายลูกคา้ท่ีเขา้มาติดต่อเพื่อใชบ้ริการอยา่งเป็นระบบ มี
ระยะเวลาก าหนดท่ีแน่นอน และตรงตามก าหนดนดัหมาย ไม่เล่ือนนดับ่อยจนลูกคา้เกิดความรู้สึกไม่พอใจ อาจ
ส่งผลเสียต่อองคก์รในภาพรวมได ้
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