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บทคดัย่อ 

 การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของการใชบ้ริการสินเช่ือบตัรกดเงินสด
ของลูกค้าท่ีใช้บริการบตัรกดเงินสดของบริษทับัตรกรุงไทย จ ากัด (KTC) ในอ าเภอเมือง จงัหวดั
ล าปาง โดยท าการสอบถามกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 ราย ซ่ึงประกอบดว้ย กลุ่มตวัอยา่งท่ีสมคัรผ่าน
สาขาธนาคารกรุงไทย จ านวน 160 ราย และกลุ่มตวัอยา่งท่ีสมคัรผา่นตวัแทนของบริษทั KTC จ านวน 
240 ราย การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนา ส่วนการศึกษาความพึงพอใจของการใชบ้ตัรกดเงิน
สด KTC ใช้ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 7 ดา้น และท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยใช้ Likert Scale 
นอกจากน้ียงัท าการทดสอบความแตกต่างของความพึงพอใจของกลุ่มตวัอย่างท่ีสมคัรผ่านสาขา
ธนาคารกรุงไทยและกลุ่มตวัอยา่งท่ีสมคัรผา่นตวัแทนของบริษทั KTC โดยใชส้ถิติค่า t 

 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีสมคัรผ่านธนาคารกรุงไทยส่วนใหญ่เป็นหญิงโสด มีอายุ
เฉล่ีย 36 ปี ประกอบอาชีพขา้ราชการหรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายได้
เฉล่ียต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท มีวตัถุประสงคใ์นการใช้บตัรกดเงินสดเพื่อใช้จ่ายใน
ยามฉุกเฉิน วงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัเฉล่ียรายละ 62,350 บาท จ านวนคร้ังท่ีกดเงินสดเฉล่ียเดือนละ 1 คร้ัง 
จ านวนเงินท่ีกดแต่ละคร้ังไม่แน่นอน ดอกเบ้ียท่ีตอ้งจ่ายเฉล่ียเดือนละ 453.50 บาท/ราย โดยช าระท่ี
สาขาธนาคารกรุงไทยเป็นส่วนใหญ่ กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในภาพรวมในระดบัมาก โดยมี
ความพึงพอใจอันดับ  1 คือ ความน่าเช่ือถือและภาพลักษณ์ของบริษัท KTC  อนัดับท่ี 2 คือ ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ซ่ึงไดแ้ก่ จ  านวนสถานท่ีและความสะดวกของช่องทางท่ีรับช าระและอนัดบัท่ี 
3 คือดา้นบุคลากร ไดแ้ก่ จิตในการใหบ้ริการและการใหค้  าปรึกษา ช่วยแกปั้ญหาของพนกังาน  
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 ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีสมคัรผ่านตวัแทนบริษทั KTC ส่วนใหญ่เป็นหญิงโสด มีอายุเฉล่ีย 37 ปี 
ประกอบอาชีพขา้ราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายได้เฉล่ียต่อ
เดือนอยู่ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท มีวตัถุประสงค์ในการใช้บัตรกดเงินสดเพื่อใช้จ่ายในยาม
ฉุกเฉิน วงเงินท่ีได้รับอนุมติัเฉล่ียรายละ 65,126 บาท จ านวนคร้ังท่ีกดเงินสดเฉล่ียเดือนละ 1 คร้ัง 
จ านวนเงินท่ีกดแต่ละคร้ังไม่แน่นอน ดอกเบ้ียท่ีตอ้งจ่ายเฉล่ียเดือนละ 519.58 บาท/ราย โดยช าระท่ี
สาขาธนาคารกรุงไทยเป็นส่วนใหญ่ กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในภาพรวมในระดบัมาก โดยมี
ความพึงพอใจอันดับ  1 คือ ความน่าเช่ือถือและภาพลักษณ์ของบริษัท KTC  อนัดับท่ี 2 คือ ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ซ่ึงไดแ้ก่ จ  านวนสถานท่ีรับช าระและความเพียงพอของตู ้ATM และอนัดบัท่ี 
3 คือดา้นผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ ความสะดวกในการใชบ้ตัรกดเงินสดและจ านวนเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บอนุมติั 

 กลุ่มตัวอย่างท่ีสมัครผ่านธนาคารกรุงไทยมีความพึงพอใจทางด้านบุคลากรมากกว่ากลุ่ม
ตวัอย่างท่ีสมคัรผ่านตวัแทนบริษทั KTC อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ส่วนความพึงพอใจท่ีเหลืออีก 6 
ดา้นนั้น กลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่มมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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ABSTRACT 

This independent study aimed to analyze the consumer’s behavior and satisfaction of using 
credit card of Krungthai Card Public Company Limited ( KTC)  in Mueang district, Lampang 
province. The sample size in this research is 400 cash card holders which consisted of 160 people 
who applied through Krungthai Bank and 240 people applied through KTC. The data was analyzed 
through descriptive statistics. The satisfaction service was analyzed by using marketing mix theory 
( 7P’s) . Other data were analyzed by using Likert Scale. Moreover, a test of the difference of 
satisfaction of the sample between sample has applied through Krungthai Bank and sample has 
applied through KTC. 

The result found that the sample who has applied through the Krungthai Bank , were mostly 
single women, with an average age of 36 years, a career government officer or employees of state 
enterprises, holdings bachelor's degree, with an average income per month  between 10,001 - 20,000 
baht.  The objective of using cash credit card is for emergency. The approved average of credit limit 
is 62,350 baht. The number of times of withdrawal per month only one-time cash what it's 
uncertainly. The interest fee per month is 453.50 baht. Payment generally did at Krungthai bank. 
The overview of sample is very satisfied. The first satisfaction is credibility and image of KTC, The 
second is the distribution channels such as the number of location, convenience for payment channel 
and the third is personal for example, service mind, counseling and problem solving skill of staff. 
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For the sample was applied through KTC, were mostly single women, with an average age of 
37 years, a career government officer or employees of state enterprises, holdings bachelor's degree. 
With an average income per month is between 10,001 - 20,000 baht. The objective of using cash 
credit card is for emergency. The approved average credit limit is 65,126 baht. The number of times 
of withdrawal per month only one-time cash what it's uncertainly. The interest fee per month is 
519.58 baht. Payment generally did at Krungthai bank. The Overview of sample is very satisfied. 
The first satisfaction is credibility and image of KTC, The second is distribution channels such as 
the number of payment and adequacy of the ATM and the third is product as convenience to using 
cash credit card, the amount of credit approved. 

Those who applied through the Krungthai Bank were generally more satisfied in people 
section of marketing mix than the sample who applied through the KTC with statistical significance. 
The satisfaction of the remaining ( 6 factor of marketing mix) , the two groups are satisfied, no 
difference with statistical significance. 


