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กติตกิรรมประกาศ 

การค้นควา้แบบอิสระฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาของ รศ.พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์
ประธานท่ีปรึกษาการคน้ควา้แบบอิสระ ท่ีไดเ้สียสละเวลาในการใหค้วามรู้ ค  าแนะน า และค าปรึกษาท่ี
มีประโยชน์ต่อการศึกษา อีกทั้งให้ความช่วยเหลือและการให้สนบัสนุนในทุกๆ ดา้นอยา่งดียิ่ง รวมถึง
การตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ซ่ึงผูเ้ขียนขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาส น้ี 

ขอกราบขอบพระคุณ ผศ.ดร.วรลกัษณ์ หิมะกลสั กรรมการท่ีปรึกษาการคน้ควา้แบบอิสระ และ
รศ.สุรภร วิศิษฎ์สุวรรณ  ประธานกรรมการสอบการค้นควา้แบบอิสระน้ี ท่ีได้กรุณาให้ความรู้
ค าแนะน า ค  าปรึกษา ตรวจสอบแกไ้ข ขอ้บกพร่องต่างๆ จนการคน้ควา้แบบอิสระน้ีเสร็จสมบูรณ์ 

ขอขอบพระคุณคณาจารยค์ณะเศรษฐศาสตร์ และรวมทั้ง คุณณัฐ ตนานนท ์ส าหรับความรู้และ
ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับการจดัท าการคน้ควา้แบบอิสระไดเ้ป็นอยา่งดี 

ทา้ยท่ีสุดขอขอบพระคุณ คุณพ่อมานิต เปียงบุญยืน ท่ีให้ชีวิต โอกาส ค าปรึกษา ก าลงัใจ ก าลงั
ทรัพย ์ซ่ึงผลกัดนัให้เกิดแรงกระตุน้ในการเรียน และการจดัท าการคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ีส าเร็จลง
ดว้ยดี 

หากมีส่ิงใดขาดตกบกพร่องหรือผดิพลาดประการใด ผูเ้ขียนขออภยัเป็นอยา่งสูงในขอ้บกพร่อง
และผดิพลาดนั้น และหวงัวา่การคน้ควา้แบบอิสระน้ีคงมีประโยชน์บา้งไม่มากก็นอ้ยส าหรับผูท่ี้สนใจ 
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คณะกรรมการทีป่รึกษา   รศ.พรทิพย ์ เธียรธีรวทิย ์  อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 
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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. 
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ท่ีมาและความส าคญัของปัญหา 

  ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบนั มีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง และมีความซับซ้อน
มากยิ่งข้ึน ประกอบกบัค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนัมีแนวโน้มท่ีเพิ่มสูงข้ึนอยา่งรวดเร็ว ท าให้มี
ผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตประจ าวนัและกิจกรรมต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจให้มีความตอ้งการใชเ้งินเป็น
จ านวนมาก ซ่ึงบางคร้ังความตอ้งการใช้เงินนั้นอาจจะเกิดข้ึนในช่วงท่ีรอรายไดห้รือเงินเดือน ท าให้
รายไดมี้ไม่เพียงพอกบัรายจ่าย  ผูบ้ริโภคบางคนตอ้งอาศยัเงินกูน้อกระบบท่ีมีอตัราดอกเบ้ียสูงมากจน
ผูกู้ห้ลายรายไม่สามารถจะช าระคืนได ้และตอ้งเส่ียงต่อการโดนติดตามทวงหน้ีท่ีรุนแรงหากเกิดการ
ผิดนดัช าระหน้ี สถาบนัการเงินต่าง ๆ ไดเ้ล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจหรือโอกาสในการแกไ้ขปัญหาหน้ี
นอกระบบ จึงไดมี้การออกแบบบริการชนิดหน่ึงท่ีให้บริการเงินสดด่วนและมีอตัราดอกเบ้ียท่ีต ่ากว่า
การกูย้มืเงินนอกระบบ ซ่ึงเรียกวา่บริการบตัรกดเงินสด 

  ธุรกิจสินเช่ือบตัรกดเงินสดนบัเป็นธุรกิจหน่ึงของการให้บริการกบัผูบ้ริโภคในยุคปัจจุบนั โดย
ให้บริการสินเช่ือส่วนบุคคล  เม่ือไดรั้บการอนุมติับตัรกดเงินสดและจดัส่งไปยงัลูกคา้ผูส้มคัร  ลูกคา้
สามารถน าบตัรดงักล่าวไปเบิกถอนเงินสดไดต้ลอด 24 ชัว่โมงท่ีเคร่ืองถอนเงินอตัโนมติั (ATM) โดย
ไม่มีค่าธรรมเนียมในการเบิกเงินสดต่างตู ้และไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมคัร  เม่ือถึงรอบบิลการช าระ  
ลูกค้าสามารถช าระได้ท่ีเคาน์เตอร์ธนาคารทุกสาขาทัว่ประเทศ  โดยธุรกิจสินเช่ือบตัรกดเงินสดจะ
ค านวณดอกเบ้ียจากยอดเงินท่ีเบิกถอนและระยะเวลาท่ีเบิกถอนถึงวนัท่ีช าระ ธุรกิจบตัรกดเงินสดจึง
กลายเป็นตวักระตุน้ระบบเศรษฐกิจให้เติบโตอยา่งรวดเร็ว และส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของ
ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของประเทศ ดงันั้นสถาบนัการเงินท่ีให้บริการบตัรกดเงินสดจึง
เกิดข้ึนมากมาย  

  จากขอ้มูลของธนาคารแห่งประเทศไทย พบวา่ ผูป้ระกอบการธุรกิจบตัรกดเงินสด แบ่งออกไดเ้ป็น 
2 ประเภท คือ 1) ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย ประกอบด้วย ธนาคารพาณิชยไ์ทย เช่น ธนาคารกสิกร
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ไทย ธนาคารไทยพาณิชย ์เป็นตน้ และสาขาของธนาคารพาณิชยต่์างประเทศท่ีตั้งอยู่ในประเทศไทย เช่น 
ธนาคารซิต้ีแบงก์ ธนาคารแห่งประเทศจีน เป็นตน้ และ 2) สถาบนัการเงินท่ีมิใช่ธนาคารพาณิชย ์(non-
bank) ท่ีด าเนินธุรกิจบตัรกดเงินสด เช่น บริษทั อีซ่ีบาย จ ากดั (มหาชน) บริษทั อิออนธนสินทรัพย ์จ  ากดั 
(มหาชน) และบริษทับตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) หรือ KTC เป็นตน้  

  เม่ือพิจารณามูลค่าการใช้บตัรกดเงินสดของประเทศไทย พบว่าเพิ่มข้ึนจาก 257,132 ลา้นบาท ในปี 
2555 เป็น 299,142 ล้านบาท ณ ส้ินปี 2556 หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 16.3 เน่ืองจากสถาบันการเงินต่าง ๆ ให้
ความส าคญัแก่ตลาดบตัรกดเงินสด ผูป้ระกอบการแต่ละรายยงัคงขยายตลาดไปสู่กลุ่มลูกคา้เป้าหมายซ่ึง
เป็นผูมี้คุณสมบติัรองลงมาจากกลุ่มลูกคา้ของบตัรเครดิต และมุ่งเนน้การสร้างวินยัทางการเงินในการช าระ
หน้ีของลูกค้าสินเช่ือบุคคลเพื่อสนองนโยบายลดภาระหน้ีครัวเรือนของภาครัฐ แต่การแข่งขนัการท า
การตลาดยงัคงเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองเช่น การปรับลดอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ เป็นตน้ 

  เม่ือพิจารณาจ านวนลูกคา้ท่ีใช้บริการสินเช่ือบตัรกดเงินสด ในปี 2553-2556 พบว่า จ  านวนลูกคา้
ของธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินท่ีมิใช่ธนาคารพาณิชยมี์แนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง และในปี 
พ.ศ.2556 ลูกคา้บตัรกดเงินสดของธนาคารพาณิชยมี์จ านวน 2.9 ล้านราย  ส่วนจ านวนลูกคา้ของสถาบนั
การเงินท่ีมิใช่ธนาคารพาณิชย ์8.5 ลา้นราย ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 13.29  ท าให้ภาพรวมของ
ทั้งประเทศเพิ่มข้ึนร้อยละ 12.48  ทั้งน้ี การท่ีสัดส่วนของลูกคา้ของสถาบนัการเงินท่ีมิใช่ธนาคารพาณิชยมี์
สัดส่วนท่ีมากกว่าลูกค้าของธนาคารพาณิชย์  เน่ืองจากเง่ือนไขการสมัครบัตรกดเงินสดของสถาบัน
การเงินท่ีมิใช่ธนาคารพาณิชยมี์ความสะดวกมากกว่าของธนาคารพาณิชย ์เช่น เง่ือนไขด้านรายได้ของ
ผูส้มคัรท่ีสถาบนัการเงินท่ีมิใช่ธนาคารพาณิชยก์ าหนดเพียง 8,000 – 10,000 บาทต่อเดือน แต่ธนาคาร
พาณิชย์ก าหนดท่ี 10,000-15,000 บาทข้ึนไป เง่ือนไขการอนุมติั เช่น เอกสารประกอบการสมัครน้อย 
อนุมติัสินเช่ือไดร้วดเร็วกวา่ (ตารางท่ี 1.1) 

ตำรำงที่ 1.1 จ  านวนลูกค้าของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินท่ีมีใช่ธนาคารพาณิชย์ท่ีใช้บริการ
สินเช่ือบตัรกดเงินสดทั้งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2553 – 2556  

จ านวนลูกคา้ของ
ธุรกิจสินเช่ือบตัร

กดเงินสด 

2553 
(ราย) 

2554 2555 2556 

ราย 
อตัราการ

เปล่ียนแปลง 
(%) 

ราย 
อตัราการ

เปล่ียนแปลง 
(%) 

ราย 
อตัราการ

เปล่ียนแปลง 
(%) 

ธนาคารพาณิชย ์ 1,906,017 2,097,245 10.03 2,655,997 26.64 2,926,616 10.19 
สถาบนัการเงินท่ี
มิใช่ธนาคาร
พาณิชย ์

6,670,369 6,824,549 2.31 7,543,283 10.53 8,545,672 13.29 

รวมทั้งหมด 8,576,386 8,921,794 4.03 10,199,280 14.32 11,472,288 12.48 

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2556 
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  บริษทับตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) หรือ KTC เป็นกลุ่มสถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคารพาณิชย ์
(Non-Bank) จดัตั้ งข้ึนในปี พ.ศ.2539 เพื่อบริหารงานด้านธุรกิจบตัรเครดิตให้กับ ธนาคารกรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน) หรือ KTB โดยให้บริการสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภคแบบไม่มีหลกัประกนัส าหรับผูบ้ริโภค
ทัว่ประเทศ ประกอบดว้ย ธุรกิจบตัรเครดิต และธุรกิจสินเช่ือบุคคล 

  สินเช่ือพร้อมใช ้หรือบตัรกดเงินสด (KTC Cash Revolve) จดัเป็นสินเช่ือบุคคลประเภทหน่ึงซ่ึง
เป็นสินเช่ือท่ีอนุมติัวงเงินประเภทหมุนเวียนไวส้ ารองใชใ้นยามฉุกเฉิน หรือโอกาสพิเศษต่าง ๆวงเงิน
อนุมติัขั้นต ่า 10,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยไม่มีหลกัทรัพยห์รือผู ้
ค  ้ าประกนั ผูข้อสินเช่ือสามารถยื่นใบค าขอสินเช่ือไดท่ี้สาขาของธนาคารกรุงไทย และตวัแทนของ 
KTC ท่ีตั้งส านกังานอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ส่วนในเขตภูมิภาคมีล านกังานท่ีเชียงใหม่แห่ง
เดียว โดยตวัแทนของ KTC จะมีการกระจายหาลูกคา้ไปตามจงัหวดัต่างๆทัว่ประเทศ เช่น การตั้งบูธ
ในหา้งสรรพสินคา้  หรือการเขา้ไปหาลูกคา้สถานท่ีท างานต่าง ๆ จากการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีฝ่ายลูกคา้
สัมพนัธ์ของบริษทับตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  พบวา่ในปี 2556 สถิติผูข้อสินเช่ือบตัรกดเงินสดท่ี
สมคัรผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทยคิดเป็นร้อยละ 40 ส่วนท่ีเหลือเป็นตวัแทนของKTC คิดเป็นร้อย
ละ 60 

  ณ ส้ินปี 2555 บริษทับตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) มีส่วนแบ่งการตลาดของจ านวนลูกคา้บตัร
กดเงินสดทั้งประเทศอยูท่ี่ร้อยละ 6.1 ต่อมาลดลงเหลือ ร้อยละ 5.6 ในปี 2556 ในส่วนของมูลค่าการใช้
บตัรกดเงินสดของลูกคา้ เพิ่มจากปี 2555 ท่ี 13,242 ลา้นบาท เป็น 15,121 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2556 โดย
มีส่วนแบ่งการตลาดเท่ากบัร้อยละ 5.1 ของจ านวนเงินท่ีใชบ้ตัรกดเงินสดทัว่ประเทศ (ตารางท่ี 1.2) 

ตำรำงที ่1.2 จ านวนลูกคา้และจ านวนเงินท่ีใชบ้ตัรกดเงินสดของ KTC เปรียบเทียบกบัสถาบนัการเงิน
ท่ีไม่ใช่ธนาคาร (non-bank) ทั้งหมดท่ีใหบ้ริการบตัรกดเงินสด ในปี 2555-2556 

 
2555 2556 

KTC ทั้งประเทศ KTC ทั้งประเทศ 

จ านวนลูกคา้ (ราย) 626,326 10,199,280 638,959 11,472,288 

ร้อยละของลูกคา้  6.10 100.00 5.60 100.00 

จ านวนเงินท่ีใชบ้ตัรกดเงินสด (ลา้นบาท) 13,242 257,132 15,121 299,142 

ร้อยละของจ านวนเงินท่ีใชบ้ตัรกดเงินสด  5.10 100.00 5.10 100.00 

ท่ีมา: บริษทับตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน), 2556 
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  จากตารางท่ี 1.2 จะเห็นว่ามูลค่าการกู้เงินผ่านบตัรกดเงินสดของ บริษทับตัรกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) ปี พ.ศ. 2555-2556 มีแนวโนม้ท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงบริษทับตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)
ไดเ้ล็งเห็นถึงช่องทางการหาผลประโยชน์จากความตอ้งการใชเ้งินของผูบ้ริโภคทั้งภาคครัวเรือนและ
ภาคธุรกิจ เน่ืองจากดอกเบ้ียจากการให้สินเช่ือประเภทดงักล่าวสามารถเรียกเก็บไดสู้งสุดถึงร้อยละ 28 
ต่อปี ซ่ึงเม่ือเทียบกับดอกเบ้ียเงินฝากต่าง ๆ แล้วสูงสุดอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 7 ต่อปี ซ่ึงส่วนต่าง
ดงักล่าวน้ีถือเป็นก าไรขั้นตน้ของกิจการ ดงันั้นจึงเป็นสาเหตุให้เกิดการแข่งขนัเพื่อขยายส่วนแบ่งทาง
การตลาดของธุรกิจน้ี โดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาดต่าง ๆ เพื่อเจาะกลุ่มผูบ้ริโภคให้มาเป็นลูกคา้ของ
ตนเอง สร้างแนวคิดกระตุน้ความต้องการเงินสดเพื่อการอุปโภคบริโภคท่ีอ านวยความสะดวกใน
ชีวติประจ าวนัหรือการเสนอตวัเป็นทางออกของความตอ้งการใชเ้งินยามฉุกเฉิน 

  ล าปางถือเป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีส าคญัของภาคเหนือ เน่ืองจากเป็นจงัหวดัท่ีมีประชากรมากถึง 
518,607 คน เป็นอนัดับสองรองจากจงัหวดัเชียงใหม่ และยงัมีพื้นท่ีรอการพฒันาอีกมากมาย ซ่ึง
จงัหวดัล าปางมีพื้นท่ีครอบคลุมทั้งส้ิน 12,533 ตร.กม. ใหญ่เป็นอนัดบั 10 ของประเทศ แบ่งเป็น 13 
อ าเภอ ซ่ึงอ าเภอเมืองล าปาง เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจของจงัหวดัโดยมีอุตสาหกรรมต่าง ๆ ด าเนิน
กิจการอยู่ในพื้นท่ีดังกล่าว เช่น ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ โรงพยาบาล และศูนย์ราชการประจ า
จงัหวดั เป็นตน้ 

  บริษทับตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) เล็งเห็นความส าคญัของการสมคัรบตัรกดเงินสดผา่นทาง
สาขาหรือพนกังานของธนาคารกรุงไทย ท่ีมีสาขาครอบคลุมทัว่ประเทศกว่า 1,000 สาขา โดยบริษทั
บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ให้ค่าตอบแทนแก่พนกังานและสาขาท่ีสามารถหาลูกคา้ใหม่ ๆ ให้กบั
บริษทั โดยจ่ายค่าตอบแทนตามจ านวนบตัรท่ีไดรั้บการอนุมติั ซ่ึงในจงัหวดัล าปางนั้น ช่องทางการรับ
สมคัรสามารถสมคัรผา่นตวัแทนของ KTC ท่ีตั้งส านกังานในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยดูแลครอบคลุม 17 
จงัหวดัในภาคเหนือ และสมคัรผา่นพนกังานของธนาคารกรุงไทย โดยช่องทางธนาคารแบ่งออกเป็น 6 
สาขา ไดแ้ก่ สาขาล าปาง สาขาประตูชยั สาขาเขลางคน์คร สาขาศูนยร์าชการล าปาง สาขาเทสโกโ้ลตสั
ล าปาง และสาขาเซ็นทรัลพลาซ่าล าปาง 

  จากการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีฝ่ายธุรกิจสัมพนัธ์ของบริษทับตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) พบวา่ใน
ปี 2557 ลูกคา้ท่ีใช้บริการบตัรกดเงินสด KTC ของอ าเภอเมืองจงัหวดัล าปาง มีจ านวน 11,585 ราย 
แบ่งเป็นลูกคา้ท่ีสมคัรผา่นสาขาธนาคารกรุงไทยคิดเป็นร้อยละ 40 หรือจ านวน 4,634 ราย  และท่ีเหลือ
เป็นผา่นตวัแทนของ KTC ร้อยละ 60 หรือจ านวน 6,951 ราย 

  เม่ือพิจารณาจ านวนลูกคา้ท่ีไดรั้บอนุมติับตัรสินเช่ือพร้อมใช้ หรือบตัรกดเงินสด (KTC Cash 
Revolve) โดยสมคัรผ่านทางสาขาหรือพนักงานธนาคารกรุงไทย ปี พ.ศ.2557 มีจ  านวนบตัรใหม่ 
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1,109 บตัร เพิ่มข้ึนจากปี 2556 ร้อยละ 44.6 โดยสาขาล าปางมีจ านวนการอนุมติับตัรใหม่มากท่ีสุด 
เน่ืองจาก เป็นสาขาขนาดใหญ่ และมีจ านวนพนักงานสาขาจ านวนมากท่ีสุด ประกอบกับเปิด
ให้บริการมานาน มีลูกคา้จ านวนมากทั้งส่วนราชการและเอกชนท่ีมีบญัชีเงินเดือนผ่านสาขา ส่วน
สาขาเช็นทรัลพลาซ่าล าปางมีอัตราการเพิ่มข้ึนของยอดอนุมัติบัตรใหม่มากท่ีสุดถึงร้อยละ 89.2 
เน่ืองจากเป็นสาขาท่ีเปิดให้บริการใหม่ และเป็นสาขาท่ีเปิดท าการทุกวนั ลูกค้ามีปริมาณการท า
ธุรกรรมสูง เจาะกลุ่มลูกคา้เป้าหมายกลุ่มใหม่เช่น วยัก าลงัท างานมีความตอ้งการใชจ่้ายสูง (ตารางท่ี1.3) 
อยา่งไรก็ตาม ส าหรับลูกคา้ KTC ท่ีสมคัรบตัรกดเงินสด รายใหม่ผา่นตวัแทน  KTC ในจงัหวดัล าปาง
ไม่สามารถหาขอ้มูลได ้  

ตำรำงที่ 1.3 จ านวนลูกคา้รายใหม่ท่ีใชสิ้นเช่ือบตัรกดเงินสดอนุมติัผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยในเขต
เมืองล าปาง ปี พ.ศ.2556 – 2557 

สาขา ปี 2556 ปี 2557 อตัราการเพิ่ม (%) 
ล าปาง 202 329 62.9 
ประตูชยั 116 136 17.2 
เขลางคน์คร 107 158 47.6 
ศูนยร์าชการล าปาง 84 127 51.2 
เทสโกโ้ลตสัล าปาง 156 166 6.4 
เซ็นทรัลพลาซ่าล าปาง 102 193 89.2 
รวมสำขำในเมืองล ำปำง 767 1,109 44.6 

ท่ีมา: ธนาคารกรุงไทยส านกังานเขตล าปาง, 2557  

  จากข้อมูลข้างต้นซ่ึงพบว่าลูกค้าใช้สินเช่ือบตัรกดเงินสดในเขต อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง
เพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วประกอบกบันโยบายบริษทัท่ีใหค้วามส าคญัในการขยายฐานผลิตภณัฑบ์ตัรกดเงิน
สด เพื่อการเติบโตอย่างต่อเน่ืองและสร้างความจงรักภกัดีในระยะยาวให้กบัลูกคา้ ผูศึ้กษาจึงสนใจท่ี
จะศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของการใช้บริการสินเช่ือบตัรกดเงินสดของผูบ้ริโภคท่ีสมคัร
ผา่นสาขาธนาคารกรุงไทยและผ่านตวัแทนของ KTC ในอ าเภอเมืองจงัหวดัล าปาง เพื่อน ามาใช้เป็น
ขอ้มูลประกอบในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดในการท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค
ใหไ้ดดี้ท่ีสุดเพื่อท่ีจะใชเ้ป็นขอ้มูลให้กบัทางธนาคารกรุงไทยในจงัหวดัล าปางและตวัแทน KTC น าไป
พฒันาและขยายสัดส่วนทางการตลาด เพิ่มกลุ่มเป้าหมายใหม่ และเพื่อเป็นการพฒันาคุณภาพชีวติทาง
การเงินของผูบ้ริโภคในจงัหวดัล าปางให้หลีกเล่ียงการกูเ้งินจากนอกระบบท่ีอตัราดอกเบ้ียสูงและมี
วธีิการในการติดตามหน้ีท่ีรุนแรงต่อไปในอนาคต 
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1.2   วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

 1. เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้บริการสินเช่ือบตัรกดเงินสดของลูกคา้ บริษทั บตัรกรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน) ในอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 

 2. เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือบตัรกดเงินสดท่ีเป็นลูกคา้ของ บริษทั บตัร
กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 

1.3  ประโยชน์ทีจ่ะได้รับจำกกำรศึกษำ 

 ผลการศึกษาน้ีจะเป็นแนวทางส าหรับบริษทับตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) เพื่อรักษาฐานลูกคา้
และขยายฐานลูกคา้ให้กบับริษทัประกอบกบัการพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์ และบริการใหม่ ๆ รวมทั้ง 
ธนาคารกรุงไทยยงัสามารถน าไปวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพิ่มรายได้ให้กบัธนาคารและการ
ให้บริการเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายใน
อนาคต ทั้งน้ีพนกังานของธนาคารกรุงไทยและตวัแทน KTC สามารถน าขอ้มูลท่ีศึกษาเก่ียวกบัเร่ือง
ความพึงพอใจในการใชบ้ริการบตัรกดเงินสดของบริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ไปประยกุตใ์ช้
ในการแนะน าหรือการเสนอบริการบตัรกดเงินสดของบริษทับตัรกรุงไทยฯ แก่ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย
รายอ่ืน ๆ ในอนาคตได ้

1.4  ขอบเขตของกำรศึกษำ 

 ขอบเขตการศึกษาในคร้ังน้ี ไดท้  าการศึกษากบัลูกคา้ท่ีใช้บริการสินเช่ือพร้อมใช้หรือบตัรกด
เงินสด ของบริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ซ่ึงประกอบดว้ย ลูกคา้
ท่ีสมคัรผ่านพนกังานสาขาของธนาคารกรุงไทย จ านวน 6 สาขา ซ่ึงประกอบดว้ย สาขาล าปาง สาขา
ประตูชัย สาขาเขลางค์นคร และสาขาศูนยร์าชการล าปาง สาขาเทสโก้โลตสัล าปาง สาขาเซ็นทรัล
พลาซ่าล าปาง และลูกคา้ท่ีสมคัรผา่นตวัแทนของ KTC ในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2558 

1.5  นิยำมศัพท์ 

   สถำบันกำรเงินที่มิใช่ธนำคำร (non-bank) หมายถึง สถาบนัการเงินท่ีจดัตั้งเพื่อด าเนินธุรกิจ
เฉพาะสาขาของเศรษฐกิจท่ีระบุไวใ้นกฎหมายควบคุม การด าเนินงานของสถาบนัการเงินนั้น ๆ 
จดัเป็นสถาบนัการเงินนอกเหนือจากธนาคารพาณิชยแ์ละธนาคารกลางท่ีด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัด้าน
สินเช่ือ โดยมีอยูม่ากมายหลายประเภททั้งท่ีเป็นของรัฐและเอกชน สถานบนัการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคารท่ี
ส าคญั  
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   สินเช่ือบัตรกดเงินสด หมายถึง เป็นสินเช่ือหมุนเวยีนท่ีตอ้งใชบ้ตัรกดเงินสดเป็นตวัเบิกเงินจาก
ตู ้ATM โดยผูข้อสินเช่ือซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาจะสามารถเบิกเงินจากตู ้ATM เม่ือไรก็ได้ แต่ตอ้งไม่
เกินวงเงินท่ีก าหนด ดอกเบ้ียจะเร่ิมคิดเม่ือมีการกดเงินจากตู้ ATM และผูใ้ห้บริการสินเช่ือหรือ
ธนาคารจะแจง้รายการเบิกเงินให้ผูข้อสินเช่ือทราบทุกเดือน โดยสามารถช าระคืนไดท้ั้งจ  านวนหรือ
ช าระเพียงบางส่วน  
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บทที ่2 
 

ทฤษฎแีละงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

2.1  ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง 

   2.1.1  ทฤษฎอีุปสงค์ (Demand) 

     ได้อธิบายว่าอุปสงค์ (demand) คือ ปริมาณสินค้าหรือบริการชนิดใดชนิดหน่ึง ท่ี
ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ ณ ระดบัราคาต่างๆ กนัของสินคา้และบริการนั้นภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ความ
ตอ้งการซ้ือหรืออุปสงคน้ี์แตกต่างจากความตอ้งการซ้ือในความหมายทัว่ไป เพราะวา่ผูท่ี้ซ้ือสินคา้และ
บริการไดน้ั้นจะตอ้งมีความเตม็ใจท่ีจะซ้ือ (willingness) และความสามารถท่ีจะจ่ายเงิน (ability to pay) 
เพื่อให้ไดเ้ป็นเจา้ของของส่ิงท่ีตนตอ้งการ ดงันั้นความตอ้งการซ้ือเพียงอยา่งเดียวโดยไม่มีรายไดห้รือ
รายไดไ้ม่เพียงพอไม่ถือวา่เป็นอุปสงค ์(วนัรักษ ์ม่ิงมณีนาคิน, 2545) 

     กฎของอุปสงค ์(low of demand) โดยทัว่ไปกฎของอุปสงคจ์ะสมมติใหปั้จจยัอ่ืนๆท่ีมีผล
ต่อการเปล่ียนแปลงของอุปสงคค์งท่ี แลว้ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการชนิดใดข้ึนอยูก่บั
ราคาสินคา้นั้นเป็นหลกั ทั้งน้ีอุปสงค์จะมากหรือน้อยข้ึนอยูก่บักฎของอุปสงค์ท่ีว่า “ปริมาณสินคา้ท่ี
ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือในขณะใดขณะหน่ึงจะเพิ่มข้ึนถา้ราคาสินคา้นั้นลดลง และตรงกนัขา้มกบัปริมาณ
สินคา้ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือจะลดลงถา้ราคาสินคา้นั้นเพิ่มข้ึน” 

     ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อจ านวนสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือหรือปัจจยัท่ีก าหนดอุปสงค์มี
ดงัน้ี 
    1. ราคาสินค้าชนิดนั้น เช่น เม่ือราคาของบ้านเด่ียวเพิ่มสูงข้ึนปริมาณซ้ือบ้านเด่ียวจะ
ลดลง แต่ถา้ราคาของบา้นเด่ียวลดลงปริมาณซ้ือบา้นเด่ียวจะมีมากข้ึน 

    2. ราคาสินคา้อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ความสัมพนัธ์ของปริมาณซ้ือนอกจากจะข้ึนอยู่กบัราคา
สินคา้ชนิดนั้นแล้วยงัข้ึนกบัราคาสินคา้อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย ซ่ึงแบ่งความสัมพนัธ์ของสินคา้ไดเ้ป็น 2 
ชนิด คือ   
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     2.1 สินคา้ท่ีใช้ทดแทนกนั (substitution goods) เช่น บา้นเด่ียวกบัคอนโดมิเนียม เน้ือ
หมูกบัเน้ือไก่ ชากบักาแฟ ปากกาลูกล่ืนกบัปากกาหมึกซึม เป็นตน้ การท่ีผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้ชนิดใด
มากนอ้ยเพียงใดจะตอ้งพิจารณาถึงราคาสินคา้อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย เช่น ถา้ราคาบา้นเด่ียวสูงข้ึน ในขณะ
ท่ีราคาคอนโดมิเนียมคงเดิม ผูบ้ริโภคจะซ้ือบ้านเด่ียวลดลงแล้วหันไปซ้ือคอนโดมีเนียมเพิ่มข้ึน 
ในทางกลบักนัถา้ราคาบา้นเดียวลดลงในขณะท่ีราคาคอนโดมิเนียมคงเดิม ผูบ้ริโภคจะซ้ือบา้นเดียว
เพิ่มข้ึนแลว้จะซ้ือคอนโดมิเนียมลดลงดว้ย 

     2.2 สินค้าท่ีใช้ประกอบกันหรือใช้ร่วมกัน (complementary goods) เช่น บ้านกับ
เฟอร์นิเจอร์ ปืนกบัลูกปืน ถุงเทา้กบัรองเทา้ กาแฟกบัครีมเทียม เป็นตน้ เม่ือราคาบา้นแพงข้ึนนอกจาก
ปริมาณซ้ือบา้นจะลดลงแลว้ปริมาณความตอ้งการซ้ือเฟอร์นิเจอร์ก็ลดลงดว้ย ทั้งๆท่ีราคาเฟอร์นิเจอร์
ไม่เปล่ียนแปลง ดงันั้นความสัมพนัธ์ของราคาและปริมาณซ้ือของสินคา้ต่างชนิดท่ีใช้ประกอบกนัจะ
เป็นในทิศทางตรงกนัขา้ม 

    3. รายไดข้องผูบ้ริโภค รายไดข้องผูบ้ริโภคเป็นปัจจยัส าคญัอยา่งหน่ึงในการก าหนดอุป
สงค ์การพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งรายไดข้องผูบ้ริโภคกบัปริมาณความตอ้งการซ้ือสินคา้สามารถ
แบ่งสินคา้ออกเป็น 2 ชนิดคือ 

     3.1 สินค้าปกติ (normal goods) ปริมาณซ้ือสินค้าปกติทั่วไปจะมีความสัมพันธ์
โดยตรงกบัระดบัรายไดข้องผูบ้ริโภค กล่าวคือ ถา้ผูบ้ริโภคมีรายไดม้ากความตอ้งการซ้ือสินคา้ปกติ
เพิ่มข้ึน แต่ถา้ผูบ้ริโภคมีรายไดล้ดลงความตอ้งการซ้ือสินคา้ปกติจะลดลงดว้ย 

     3.2 สินค้าด้อยคุณภาพ (inferior goods) สินค้าบางชนิดเป็นสินค้าด้อยคุณภาพใน
สายตาของผูบ้ริโภค ปริมาณซ้ือสินคา้ประมาณน้ีจะมีความสัมพนัธ์ตรงกนัขา้มกบัระดบัรายไดข้อง
ผูบ้ริโภคกล่าวคือ เม่ือผูบ้ริโภคมีรายได้เพิ่มข้ึนอุปสงค์ในสินค้าประเภทน้ีลดลง แต่ถ้าผูบ้ริโภคมี
รายไดล้ดลงอุปสงค์ในสินค้าประเภทน้ีจะเพิ่มข้ึน สินคา้เหล่าน้ี ไดแ้ก่ เคร่ืองส าอางราคาถูก ขา้วสาร
คุณภาพต ่าและเส้ือโหล เป็นตน้ 

    4. รสนิยมของผูบ้ริโภค รสนิยมเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีก าหนดอุปสงค์รสนิยมของบุคคล
โดยทัว่ไปจะมีลกัษณะแตกต่างกนัตามอายุ อาชีพ ขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นตน้ โดยปกติรสนิยม
ในสินคา้ต่างๆ จะเปล่ียนแปลงตามยุคสมยัและกาลเวลา รสนิยมของสินคา้บางชนิดเปล่ียนแปลงได้
ง่าย เช่นเคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองประดบั เป็นตน้ ดงันั้น ถา้สินคา้ชนิดใดอยูใ่นสมยันิคมอุปสงคใ์นสินคา้
นั้นจะเพิ่มข้ึนแต่ถา้สินคา้ชนิดใดลา้สมยัอุปสงคใ์นสินคา้ชนิดนั้นจะลดลง 
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    5. จ  านวนประชากร โดยทัว่ไปเม่ือประชากรของสังคมหรือของประเทศมีจ านวนมากข้ึน
ความตอ้งการในสินคา้และบริการจะเพิ่มข้ึนดว้ย แต่ประชากรท่ีเพิ่มข้ึนน้ีจะตอ้งมีอ านาจซ้ือเพิ่มข้ึน
ดว้ยจึงจะก่อใหเ้กิดอุปสงคใ์นสินคา้นั้น 

    6. การคาดคะเนราคาและปริมาณสินคา้ในอนาคต เป็นปัจจยัอยา่งหน่ึงท่ีท าให้อุปสงคใ์น
สินคา้เปล่ียนแปลงไป เช่น ผูบ้ริโภคคาดคะเนวา่ราคาบา้นในอนาคตจะสูงข้ึนผูบ้ริโภคจะรีบซ้ือบา้น
ในขณะน้ีอุปสงค์ของบา้นในปัจจุบนัจึงเพิ่มข้ึน ในทางตรงกนัขา้มถ้าผูบ้ริโภคคาดว่าราคาบ้านใน
อนาคตจะลดลงผูบ้ริโภคจะชะลอการซ้ือบา้นไวก่้อนอุปสงคข์องบา้นในปัจจุบนัจึงลดลง 

    7. ฤดูกาลความตอ้งการซ้ือสินคา้ต่างๆ ในแต่ละช่วงเวลาจะแตกต่างกนัตามฤดูกาล เช่น 
ในฤดูร้อนอุปสงค์ของพดัลมจะเพิ่มสูงข้ึน ฤดูฝนปริมาณความตอ้งการร่มจะมีมากข้ึน ฤดูหนาวอุป
สงคข์องเส้ือกนัหนาวจะมีมากข้ึน 

     8. สภาพการกระจายรายได ้ในระบบเศรษฐกิจแมว้า่รายไดเ้ฉล่ียต่อหวัของแต่ละประเทศ
จะเท่ากนั แต่ถา้โครงสร้างการกระจายรายไดข้องประเทศแตกต่างกนั ปริมาณความตอ้งการในสินคา้ก็
จะแตกต่างกนัดว้ย ตวัอยา่งเช่น ประเทศซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอเมริกามีรายไดเ้ฉล่ียต่อหัวสูงและ
ใกลเ้คียงกนั แต่สภาพการกระจายรายไดแ้ตกต่างกนัมาก กล่าวคือ ประชากรของซาอุดีอาระเบียส่วน
ใหญ่ยงัยากจน มีคนกลุ่มน้อยเท่านั้ นท่ีร ่ ารวยจากการเป็นเจา้ของบ่อน ้ ามัน ขณะท่ีประชากรของ
สหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่เป็นคนชนชั้นกลาง รายไดไ้ม่แตกต่างกนัมากนกั ดงันั้น ปริมาณความตอ้งการ
ซ้ือสินคา้ชนิดใดชนิดหน่ึงของทั้ง 2 ประเทศยอ่มแตกต่างกนั 

  2.1.2 ทฤษฎคีวามต้องการถือเงินของเคนส์ (Keyne’s Theory of Demand for Money) 

     ความตอ้งการถือเงินตามแนวคิดน้ีสามารถแบ่งออกเป็น  3 ประเภท คือ ความตอ้งการถือ
เงินไวส้ าหรับจบัจ่ายใช้สอยในชีวิตประจ าวนั ความตอ้งการถือเงินเพื่อไวใ้ช้ยามฉุกเฉิน และความ
ตอ้งการถือเงินเพื่อแสวงหาก าไร 

     1. ความตอ้งการถือเงินไวส้ าหรับจบัจ่ายใชส้อยในชีวติประจ าวนั (Transaction Demand 
for Money) บุคคลจ าเป็นตอ้งถือเงินไวจ้  านวนหน่ึงส าหรับการจบัจ่ายใชส้อยประจ าวนัให้เพียงพอใน
ระยะเวลาหน่ึง ๆ ซ่ึงเงินตราท่ีถือไวน้ั้นเป็นเพียงส่ือกลางในการแลกเปล่ียนเท่านั้น โดยทัว่ไปบุคคล
มกัจะได้รับรายได้เพียงเดือนละคร้ัง ดังนั้ นจึงจ าเป็นต้องถือเงินไวใ้ช้จ่ายในช่วงเวลาดังกล่าว ยิ่ง
ระยะเวลาท่ีได้รับรายได้แต่ละคร้ังห่างกนัเท่าใด ปริมาณเงินโดยเฉล่ียท่ีจะต้องถือไวใ้ช้จ่ายก็ต้อง
เพิ่มข้ึนเท่านั้น นอกจากระยะเวลาแลว้ ยงัข้ึนอยู่กบัรายไดอี้กดว้ย กล่าวคือ ปริมาณความตอ้งการถือ



 

11 

เงินนั้นจะสูงข้ึนหากรายได้ของบุคคลเพิ่มข้ึน เช่นเดียวกนัหากบุคคลมีรายได้ต ่าลง ปริมาณความ
ตอ้งการถือเงินเพื่อการใชจ่้ายก็จะลดลง 

     2. ความต้องการถอืเงนิเพื่อใช้ในยามฉุกเฉิน (Precaution Demand for Money) ความ
ตอ้งการถอืเงนิประเภทนี้เกดิจากเหตุการณ์ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ได ้หรอือาจเกดิขึน้โดยบงัเอญิ 
อาจกล่าวได้ว่าเป็น การใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด เช่น กรณีเกิดการเจ็บป่วย เป็นต้น ความต้องการ
ประเภทน้ีขึน้อยู่กบัรายได ้เพราะหากมรีายไดสู้ง บุคคลสามารถทีจ่ะกนัเงนิบางส่วนส าหรบัเกบ็ไว้
ใช้ในยามฉุกเฉินได้มาก นอกจากนี้อัตราดอกเบี้ยยงัมีส่วนเกี่ยวข้องต่อการถือเงนิประเภทนี้ 
กล่าวคอืเพราะความจ าเป็นทีจ่ะต้องใชเ้งนินัน้ไม่มกี าหนดเวลาแน่นอน ดงันั ้นหากอตัราดอกเบีย้ที่
จะได้จากการลงทุนสูง พอที่จะได้ผลก าไรจากการลงทุนแล้ว เงนิส่วนนี้อาจถูกน าไปลงทุนใน
หลกัทรพัย์หรอืเงนิฝากประจ าไว้ชัว่คราว  จนกว่าจะเกิดความจ าเป็นที่จะต้องใช้เงนิจงึจะขาย
หลกัทรพัยน์ัน้ 

    3. ความต้องการถือเงินเพื่อแสวงหาก าไร (Speculative Demand for Money) ความ
ตอ้งการถือเงินประเภทน้ี เคนส์ จ ากดัความสนใจต่อตวัแปรเดียว คือ อตัราดอกเบ้ียตลอดจนผลการ
คาดคะเนอตัราดอกเบ้ียในอนาคต ซ่ึงบุคคลมีทางเลือกถือสินทรัพย์สองประเภท คือ เงินสดและ
พนัธบัตร ซ่ึงการจะถือเงินสดหรือพนัธบัตรนั้นข้ึนอยู่กับการคาดคะเนอัตราดอกเบ้ียในอนาคต 
กล่าวคือ ถา้ผูถื้อพนัธบตัรคาดคะเนวา่ อตัราดอกเบ้ียในอนาคตมีแนวโนม้จะสูงข้ึนเขาจะถือเงินสดไว ้
ในทางกลบักนัถา้คาดคะเนวา่ อตัราดอกเบ้ียในอนาคตจะมีแนวโนม้ลดต ่าลง เขา้จะถือเป็นพนัธบตัร 
ทั้งน้ีเพราะการถือพนัธบตัรในอตัราดอกเบ้ียท่ีสูงยอ่มใหผ้ลตอบแทนสูง  

  2.1.3 ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด 

     ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ของสินคา้นั้น ๆ โดยพื้นฐานจะมีอยู่ 4 P’s 
ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการขาย แต่ส่วนประสมทางการตลาด
ของการบริการนั้นจะมีความแตกต่างจากส่วนประสมทางการตลาดของสินคา้ทัว่ไป กล่าวคือจะตอ้งมี
การเน้นถึงพนักงาน กระบวนการในการให้บริการ และส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ซ่ึงทั้ งสามส่วน
ประสมเป็นปัจจยัหลักในการส่งมอบบริการ ดังนั้ นส่วนประสมทางการตลาดของการบริการจึง
ประกอบไปดว้ย 7 P’s ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคาช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการขาย พนกังาน 
กระบวนการในการใหบ้ริการ และส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ  

     ส่วนประสมทางการบริการ (Service Marketing Mix) หมายถึงตวัแปรทางการตลาดท่ี
ควบคุมได้ ซ่ึงใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยเคร่ืองมือ
ดงัต่อไปน้ี (ธีรกิติ นวรัตน์ ณ อยธุยา, 2549) 
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     1. ผลิตภัณฑ์  (Product) หมายถึง แนวความคิดโดยรวมของวัตถุ  (Object) และ
กระบวนการ (Processes) ซ่ึงให้คุณค่าแก่ลูกคา้ ค  าวา่ผลิตภณัฑ์น้ีมกัจะนิยมใช้กนัในความหมายอยา่ง
กวา้งเพื่อส่ือความหมายถึงผลิตภัณฑ์ 2 ประเภท คือ สินค้า (Manufactured Goods/Product) และ
บริการ (Services) 

     2. ราคา (Price) มีความส าคญัเป็นอย่างยิ่งต่อความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมทาง
การตลาดบริการของบริษทัในหลาย ๆ ประเด็น ดงัต่อไปน้ี 

      2.1 ราคาเป็นส่วนประสมทางการตลาดบริการเพียงประเภทเดียวท่ีสามารถสร้าง
รายไดใ้หก้บับริษทัได ้

      2.2 ราคามีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการรับรู้ของลูกค้าในเร่ืองคุณค่า และคุณภาพของ
บริการท่ีบริษทัน าเสนอ 

      2.3 ราคามีผลกระทบต่อการสร้างภาพลกัษณ์ของบริการ 
     3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึงการตดัสินใจเก่ียวกบัการ
จดัจ าหน่ายบริการ และจะตอ้งค านึกถึงหลกัเกณฑท่ี์ส าคญั 2 ประการ ดงัน้ี 
      3.1 การเขา้ถึงได ้(Accessibility) หมายถึง ความง่ายและความสะดวกสบายในการซ้ือ
หรือรับบริการ 

      3.2 ความพร้อมท่ีจะให้บริการ (Availability) หมายถึง ระดับความพร้อมในการ
ใหบ้ริการผูบ้ริโภค ซ่ึงจะท าใหผู้บ้ริโภคสามารถซ้ือหรือรับบริการได ้

      นอกจากน้ี ยงัตอ้งค านึงถึงการเลือกท าเลท่ีตั้งส าหรับการให้บริการ (Location) และ
ช่องทางในการน าเสนอบริการ (Channels) อีกดว้ย 

     4. การส่งเสริมการตลาด หรือการส่ือสารการตลาดบริการ (Promotion) หมายถึง การ
ส่ือสารทางการตลาดท่ีมีบทบาทส าคญัหลายประการ 

      4.1 ใหข้อ้มูลท่ีจ  าเป็นต่าง ๆ แก่ลูกคา้ (To Inform) 

      4.2 ใหค้วามรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์(To Educate) 

      4.3 ชกัจูงใหลู้กคา้ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์(To Persuade) 

      4.4 ช่วยเตือนความจ าแก่ลูกคา้ (To Remind) 
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      ส าหรับการบริการซ่ึงไม่สามารถจบัตอ้งได ้(Intangibility) บทบาทของการส่ือสาร
ดงักล่าวขา้งตน้ยิ่งจะมีมากข้ึน เน่ืองจากการส่ือสารจะช่วยท าให้ลูกคา้เขา้ใจถึงบริการได้อย่างเป็น
รูปธรรมมากยิ่งข้ึน และยงัช่วยในการให้ขอ้มูลกบัลูกคา้ถึงบทบาทของลูกคา้ในกระบวนการน าเสนอ
บริการไดอี้กดว้ย เคร่ืองมือส าคญัของการส่ือสารทางการตลาดประกอบดว้ย 
      การโฆษณา (Advertising) เป็นการส่งเสริมการตลาดท่ีท าให้ผูบ้ริโภครู้จกัสินคา้และ
บริการและช่วยใหผู้บ้ริโภคมองเห็นความแตกต่างระหวา่งบริการของบริษทักบัคู่แข่งดว้ย 
      การขายโดยใช้พนกังานขาย (Personal Selling) วิธีน้ีจะเก่ียวขอ้งกบัการปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างผูใ้ห้บริการกบัลูกคา้ ซ่ึงมีส่วนเสริมสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัจึงถือว่ามีความส าคญัและ
เป็นอีกส่วนหน่ึงของบริการ 
      การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) สามารถท าไดห้ลายไดว้ธีิ เช่น การแจกสินคา้
ตวัอยา่ง การใหบ้ตัรส่งเสริมการขาย การใหส่้วนลด การใหร้างวลั 
      การประชาสัมพนัธ์ (Public Relations) หมายถึง แผนงานและความพยายามท่ีจะท า
อย่างต่อเน่ืองเพื่อสร้างภาพลักษณ์ รักษาภาพลักษณ์ และความเข้าใจอันดีระหว่างองค์กรและ
สาธารณชน เคร่ืองมือท่ีส าคญัของการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ได้แก่ ส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ เช่น รายงาน
ประจ าปี แผน่พบั โปสเตอร์ การใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ การใชส้ัญลกัษณ์ หรือตรา
องคก์ร 
      การส่ือสารแบบปากต่อปาก (Word of Mouth Communication) เป็นการส่ือสารท่ี
ผูบ้ริโภคจะถ่ายทอดไปถึงผูบ้ริโภคคนอ่ืน ๆ ซ่ึงเกิดได้ทั้ งในแง่บวกเม่ือได้รับความพอใจในการ
บริการ และในแง่ลบเม่ือรู้สึกไม่พอใจในบริการดงักล่าว 
      สรุปได้ว่า การส่งเสริมการตลาดเป็นการติดต่อส่ือสารข้อมูลระหว่างผู ้ขายกับ
ผูบ้ริโภคเพื่อสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจใชพ้นกังาน หรือติดต่อโดยไม่
ใชค้น 

     5. บุคคล (People) หมายถึง บุคคลทุก ๆ คนท่ีมีส่วนร่วมในกระบวนการให้บริการซ่ึง
รวมถึงพนักงานทุกระดบัชั้น ลูกคา้ท่ีมาใช้บริการและบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีมาร่วมอยู่ในส่ิงแวดล้อมของ
บริการนั้นดว้ย ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการรับรู้และส่งต่อขอ้มูลของผูบ้ริโภค 

     6. กระบวนการ (Processes) หมายถึง ขั้นตอน วิธีการ งานประจ า และงานต่าง ๆ ท่ีตอ้ง
ปฏิบติัตามก าหนดเวลา รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ในการน าเสนอผลิตภณัฑแ์ละบริการใหก้บัลูกคา้ 

     7. หลักฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง ส่ิงท่ี เป็นรูปธรรมต่าง ๆ ท่ี
สามารถมองเห็นหรือรับรู้ได ้เป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึงคุณภาพบริการ ซ่ึงประกอบดว้ย 
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      7.1. ส่ิงแวดลอ้มทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการ 

      7.2. สถานบริการหรือสถานท่ีในการใหบ้ริการ 

     7.3. ส่ิงต่าง ๆ ท่ีจบัตอ้งไดช่้วยอ านวยความสะดวกในการบริการ 

   2.1.4 หลกัการวเิคราะห์เครดิตตามหลกั 6 C (6C’s Policy) 

     การวิเคราะห์เครดิตตามหลัก 6 C โดยวิธีน้ีมีมากว่า 50 ปี แล้วโดยพฒันามาจาก 3C 
ได้แก่  Character, Capital และ Capacity ก่อน ซ่ึงต่อมาเพิ่ ม  Condition Collateral และControl ซ่ึ ง
เรียกวา่ หลกัการวเิคราะห์เครดิต 6C  ประกอบดว้ย (วาสนา สิงหโกวนิท,์ 2557) 

     1. Character เป็นการพิจารณาถึงคุณสมบัติของผูข้อสินเช่ือ วิเคราะห์ถึงอุปนิสัยและ
พฤติกรรมของผูข้อสินเช่ือ ว่ามีความรับผิดชอบในการช าระหน้ีเพียงใดโดยแบ่งพิจารณาได้ 2 
ประการ ดงัน้ี 

      1.1 คุณสมบติัและประวติัส่วนตวั เช่น อุปนิสัยทัว่ไปของลูกหน้ีประวติัการช าระหน้ี
ท่ีอยูแ่ละภูมิล าเนา (ตอ้งไม่เปล่ียนบ่อย) ขอ้มูลดา้นครอบครัวอายฐุานะทางสังคมช่ือเสียง การศึกษา 

      1.2 คุณสมบัติเฉพาะด้าน เช่น หน้าท่ีการงานอาชีพและประสบการณ์ในอาชีพ 
ความสามารถหรือความช านาญพิเศษ 

     2. Capacity เป็นการพิจารณาถึงความสามารถในการช าระหน้ี ถึงแม้ว่าผูกู้ ้จะมีความ
ซ่ือสัตยแ์ต่หากไม่สามารถช าระหน้ีไดต้ามขอ้ตกลงก็มีความเส่ียงอยา่งมากในการใหสิ้นเช่ือโดยดูจาก
เงินเดือนและรายไดอ่ื้นๆ หน้ีสินเดิมท่ีมีอยูร่ะดบัการครองชีพสุขภาพ 

     3. Capital เป็นการพิจารณาถึงทรัพยสิ์นเงินทองท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของผูกู้ ้ฐานะการเงิน
ของผูกู้ ้เพื่อดูความเขม้แข็งทางการเงิน (Financial Strength) เช่น บญัชีเงินฝากธนาคารท่ีดินรถยนต ์
เป็นตน้   

     4. Collateral เป็นการพิจารณาถึงหลกัประกัน ซ่ึงอาจจะเป็นส่วนหน่ึงของ Capital ซ่ึง
น ามาค ้าประกนัสินเช่ือหลกัประกนัเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยลดความเส่ียงของการให้สินเช่ือ กรณีท่ี
ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของลูกหน้ีไม่เป็นไปตามแผนงานท่ีคาดคะเน หลกัประกนัท่ี
นิยมใชค้  ้าประกนัในการสินเช่ือ เช่น ท่ีดิน อาคาร พนัธบตัรเงินฝากในธนาคารหรือบุคคลท่ีมีช่ือเสียง
เป็นท่ีน่าเช่ือถือในสังคม ซ่ึงตอ้งพิจารณาถึงสภาพคล่องของแต่ละหลกัประกนัวา่มีสภาพคล่องเพียงใด 
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     5. Condition เป็นการพิจารณาถึงสภาวการณ์ทัว่ไปท่ีอยู่นอกเหนือจากการควบคุมของ
ลูกหน้ี เช่น ภาวะทางเศรษฐกิจสถานการณ์ของตลาดเงิน นโยบายของรัฐบาลปัญหาแรงงานการ
เปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียและอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการช าระหน้ีเงินกูคื้น 

     6. Control เป็นการพิจารณาถึงการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพของผูกู้ ้ไม่ใช่วา่ผูกู้ทุ้กคน
จะมีระบบการเงินและการบริหารงานภายในดี เช่น บริหารแบบครอบครัวซ่ึงอาจจะใช้ไดดี้ในธุรกิจ
หน่ึงแต่อีกธุรกิจหน่ึงอาจจะไม่ดีเท่าท่ีควรไดซ่ึ้งอาจก่อใหเ้กิดปัญหาทางการเงินแก่ผูกู้ไ้ด ้

   2.1.5 หลกัเกณฑ์เง่ือนไขและวธีิปฏิบัติในการขอสินเช่ือบัตรกดเงินสดของ บริษัทบัตรกรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน) 

     1. คุณสมบติัของผูส้มคัร 

      1.1 ผูมี้รายไดป้ระจ า เช่น เจา้หนา้ท่ีบริษทั ขา้ราชการ หรือพนกังานรัฐวสิาหกิจ 

      1.2 รายไดข้ั้นต ่า 10,000 บาทต่อเดือน  

      1.3 มีอายงุานในสถานท่ีท างานปัจจุบนัอยา่งนอ้ย 4 เดือน 

      1.4 ผูมี้สัญชาติไทย อาย ุ21-65 ปีบริบูรณ์ 

      1.5 เป็นเจา้ของกิจการหรือผูป้ระกอบธุรกิจส่วนตวัท่ีมีอายุกิจการตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไป 
และมีเงินหมุนเวยีนอยา่งต ่า 100,000 บาทต่อเดือน 

     2. เอกสารประกอบการสมคัร 

      2.1.ส าหรับพนกังานประจ า 

       2.1.1. ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น 

       2.1.2. สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด หรือ หนงัสือรับรองรายได ้

       2.1.3. ส าเนาบญัชีธนาคารยอ้นหลงั 3 เดือนพร้อมหนา้สมุดท่ีระบุช่ือและเลขท่ีบญัชี 

2.2. ส าหรับผูป้ระกอบกิจการส่วนตวั 

       2.2.1. ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น 

       2.2.2. หนงัสือรับรองการจดทะเบียนหา้งหุน้ส่วน/บริษทั หรือ ทะเบียนการคา้ 
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       2.2.3. ส าเนาบญัชีธนาคารยอ้นหลงั 6 เดือนพร้อมหนา้สมุดท่ีระบุช่ือและเลขท่ีบญัชี 

       2.2.4. รายช่ือผูถื้อหุน้ล่าสุดไม่เกิน 6 เดือน 

     3. วงเงินและระยะเวลาการกูย้มื 

      3.1. วงเงินอนุมติัขั้นต ่า 10,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
ซ่ึงจ านวนเงินสูงสุดสามารถเบิกถอนไดใ้นแต่ละคราวนั้น จะเท่ากบัส่วนต่าง ระหว่างวงเงินท่ีไดรั้บ
อนุมติั กบัยอดรวมของจ านวนเงินกูท่ี้ไดเ้บิกถอนไปและยงัมิไดช้ าระคืนใหแ้ก่ KTC  

      3.2. ระยะเวลาการกูย้ืม ข้ึนอยูก่บัยอดเงินในการผอ่นช าระในแต่ละงวด โดยสามารถ
เลือกช าระตามยอดเงินช าระขั้นต ่า 3% ของยอดท่ีเรียกเก็บหรือ 300 บาทแลว้แต่จ านวนใดจะสูงกวา่ 

     4. อตัราดอกเบ้ียเงินกูแ้ละค่าธรรมเนียม 

      อตัราดอกเบ้ียเงินกูร้้อยละ 15 ต่อปี ค่าธรรมเนียมใชว้งเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 13 ต่อ
ปี และไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเขา้และค่าธรรมเนียมรายปี ส่วนอตัราดอกเบ้ียเงินกูก้รณีผิดนดัช าระหน้ี
ใหเ้ป็นไปตามท่ีประกาศของ บริษทับตัรกรุงไทย (มหาชน) จ ากดั 

2.2   อกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

   พรพฒัน์ โสตถิเสาวรภย์ (2549) ท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
สินเช่ือหมุนเวียน ส่วนบุคคลของลูกค้าจากธนาคารพาณิชย์แห่งหน่ึง ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ โดยใช้แบบสอบถามซ่ึงสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจงจ านวน 305 ราย พบว่า ตวัอย่างส่วนใหญ่ 
เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 20-29 มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรีมี อาชีพเป็นพนกังานบริษทั ซ่ึงมี
รายไดเ้ฉล่ีย 10,000 -20,000 บาท มีวตัถุประสงค์ในการใช ้เพื่อใชใ้นกรณีฉุกเฉิน ได้รับวงเงินสินเช่ือ
ระหว่าง 10,000 – 20,000 บาท และยงัใช้บริการสินเช่ือส่วนบุคคลของสถาบันการเงินอ่ืนอีกด้วย 
ควบคู่กนั 1 บตัร ซ่ึงนิยมใช้สินเช่ือเรดด้ีเครดิตของธนาคารซิต้ีแบงค ์และมีสินเช่ือบตัรเครดิตอยูด่ว้ย 
ลูกคา้ส่วนใหญ่ไม่เคยใชสิ้นเช่ือนอกระบบ และเม่ือใช ้บริการสินเช่ือส่วนบุคคลแลว้จะไม่กลบัไปใช้
สินเช่ือนอกระบบอีก ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการมากท่ีสุดคือ ปัจจยัดา้นสถานท่ี 
เช่น สถานท่ีตั้งตูเ้อทีเอ็ม เช่น มีตูเ้อทีเอ็มให้บริการอยา่งทัว่ถึงทุกท่ี อนัดบัสองคือปัจจยัดา้นบุคลากร 
เช่น ความเอาใจใส่ของพนักงาน  และอันดับสามเป็น ปัจจัยด้านราคา เช่น การไม่ คิดอัตรา
คา่ธรรมเนียมแรกเขา้และรายปี  
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   สมพล วิสมิตะนันทน์ (2550) ท าการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อ
ผูใ้ชบ้ริการในการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือส่วนบุคคลภายใตก้ ากบัธนาคารแห่งประเทศไทยของสถาบนั
การเงินท่ีไม่ใช่ธนาคารในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยท าการสอบถาม จ านวน 324 ตวัอยา่ง ผล
การศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20-29 ปี มีสถานภาพโสด อาชีพ
พนักงานหรือลูกจา้ง มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ระหว่าง 5,000-
10,000 บาท ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกสินเช่ือส่วนบุคคลกบั บริษทั อิออน ธนสินทรัพย ์(ประเทศไทย) 
จ ากดั ใช้เพื่อผอ่นช าระสินคา้ ถือบตัรสมาชิกเพียง 1 บตัร ในดา้นการใชป้ระโยชน์ของวงเงินสินเช่ือ
ใชซ้ื้ออุปกรณ์ส่ือสารและใชซ้ื้อสินคา้ในห้างสรรพสินคา้ ส าหรับเหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการสินเช่ือนั้น มี
เหตุผลเพื่อท่ีจะสามารถแบ่งจ่ายได้หลายงวด ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อ
ผูใ้ชบ้ริการในการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือส่วนบุคคลมากท่ีสุดคือ ปัจจยัดา้นราคา ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ีย
เงินกูไ้ม่สูงมาก อนัดบัสองคือปัจจยัดา้นบุคลากร เช่น พนกังานท่ีให้บริการมีความรู้และช้ีแจงขอ้มูล
ไดอ้ยา่งครบถว้น  

   วัชรพล น้อยวินิจ (2551) ท าการศึกษาพฤติกรรมการใช้บตัรสินเช่ือหมุนเวียนส่วนบุคคลของ
ลูกค้าธนาคารพาณิชย์แห่งหน่ึงในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอย่าง 300  
ตวัอยา่ง และแยกออกเป็นกลุ่มราชการและกลุ่มเอกชน กลุ่มละ 150 ตวัอยา่ง ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่ม
ตวัอยา่งผูใ้ชบ้ริการทั้งกลุ่มราชการและกลุ่มเอกชน มีสัดส่วนชายเละหญิงท่ีใกลเ้คียงกนั อายอุยูใ่นช่วง 
31-40 ปี สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาปริญญาตรี และรายไดส่้วนใหญ่อยูร่ะหวา่ง 10,001-20,000 
บาท ซ่ึงมีพฤติกรรมการใช้บัตรท่ีเหมือนกัน ดังต่อไปน้ี คือ มีจ านวนการถือครองบัตรสินเช่ือ
หมุนเวียนส่วนบุคคลของธนาคารไทยพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินอ่ืน ๆ อีก 1 บตัร มีวตัถุประสงคใ์น
การเปิดใชบ้ริการ เพื่อส ารองการใชจ่้าย มีความถ่ีในการกดใชบ้ริการผา่นบตัรเฉล่ียต่อเดือน นอ้ยกวา่ 3 
คร้ัง มีจ  านวนเงินท่ีกดใชเ้ฉล่ียต่อคร้ัง ไม่เกิน 3,000 บาท มีระยะเวลาเฉล่ียในการถือเงินก่อนการช าระ
หน้ีอยูร่ะหวา่ง 15-30 วนั มีการช าระหน้ีคืนในลกัษณะช าระบางส่วนและช าระหน้ีคืนผา่นจุดรับช าระ
ของธนาคารไทยพาณิชย ์ในขณะท่ีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ วงเงินสูงสุดท่ีไดรั้บซ่ึงกลุ่มราชการ
ได้รับวงเงินสูงสุดในช่วง 30,000-60,000 บาท ขณะท่ีกลุ่มเอกชนได้รับวงเงินสูงสุดในช่วงต ่ากว่า 
30,000 บาท  

   พชัรี สุทธิพงศ์วรัิช (2554) ท าการศึกษาพฤติกรรมการใชสิ้นเช่ือบตัรกดเงินสดของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยเลือกเขตท่ีจะท าการศึกษาจากวิธีสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage 
sampling) จ  านวน 10 เขต ไดแ้ก่ เขตบางแค เขตธนบุรีเขตปทุมวนั เขตวฒันา เขตจตุจกัร เขตราชเทว ี
เขตลาดพร้าว เขตพญาไท เขตบางรัก และเขตสาทร จ านวน 400 ตวัอย่าง ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม
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ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 25-30 ปี สถานภาพโสด ประกอบอาชีพเป็นลูกจา้ง/พนักงาน
บริษทัเอกชน การศึกษาระดบัปริญญาตรี และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ี 10,001-20,000 บาท  

   กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใชบ้ริการสินเช่ือบตัรกดเงินสดของธนาคารซิต้ีแบงก์ ถือบตัรกดเงินสด
จ านวน 1 บตัร มีระยะเวลาการถือครองและใชบ้ตัรประมาณ 1 ปี ความถ่ีในการใชบ้ตัร 2คร้ังต่อเดือน 
วงเงินในการถอนต่อคร้ังไม่เกิน 10,000 บาท สมคัรสมาชิกด้วยช่องทางจุดบริการท่ีรับสมคัรตาม
สถานท่ีต่าง ๆ และเป็นการตดัสินใจด้วยตวัเอง โดยส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์ในการใช้เพื่อเป็นเงิน
ส ารองในยามฉุกเฉิน และแหล่งข้อมูลเก่ียวกับบัตรกดเงินสดท่ีได้รับส่วนใหญ่มาจากพนักงาน
ใหบ้ริการ 

   มัณฑิตา สกุลรัตนศักดิ์ (2556)  ท าการศึกษาพฤติกรรมและปัญหาการใช้บริการบตัรเครดิต 
ของผูถื้อบตัรเครดิต  บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครโดยศึกษากลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 400 คน ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีสถานภาพเป็นเพศหญิง อายุ 41-
50 ปี สมรสแลว้ วุฒิการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน และมีรายไดต่้อเดือนระหว่าง 
25,001-35,000 บาท โดยปัจจุบันถือบัตรเครดิตประเภท KTC Visa Platinum, Visa gold, Master 
titanium ส าหรับจ านวนบัตรเครดิตท่ีถือจ านวน 2 ใบ และได้รับวงเงินสินเช่ือบตัรเครดิตระหว่าง 
60,001-80,000 บาท ความถ่ีในการใชบ้ตัรเครดิต 2-5 คร้ังต่อเดือน เพื่อซ้ือสินคา้หรือบริการโดยเฉล่ีย
ต่อเดือนระหว่าง 10,001-15,000 บาท โดยการใช้บริการบตัรเครดิตเพื่อซ้ือสินฟุ่มเฟือย สถานท่ีท่ีใช้
โรงแรม  รูปแบบการให้บริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการมากท่ีสุด คือความกระตือรือร้น
ของพนกังาน การให้อตัราดอกเบ้ียต ่า มีสิทธิประโยชน์หลายอยา่ง ทราบขอ้มูลผ่านทางส่ือออนไลน์  
มีความพึงพอใจกบัการไดรั้บอตัราดอกเบ้ียพิเศษ และจะแนะน าให้เพื่อนมาสมคัรเป็นสมาชิก หาก
บัตรท่ีใช้อยู่หมดอายุจะต่ออายุสมาชิก ส่วนปัญหาการใช้บริการมากท่ีสุดในด้านกระบวนการ
ใหบ้ริการ คือเร่ืองการขออนุมติับตัรเครดิตใชเ้วลามากกวา่ 1 เดือน  
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บทที ่3 
 

ระเบียบวธีิวจิยั 

3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

  การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาพฤติกรรมของลูกคา้ บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในอ าเภอ
เมือง จงัหวดัล าปาง ซ่ึงประกอบดว้ย พฤติกรรมการใช้บริการบตัรกดเงินสด และความพึงพอใจของ
ลูกคา้ โดยใชท้ฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด ดงัภาพท่ี 3.1 

 
ภาพที ่3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
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3.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการศึกษา 

   3.2.1 ประชากร  

     จ านวนประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ ลูกค้าท่ีใช้บริการสินเช่ือบัตรกดเงินสดของ 
บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง โดยใช้จาก จ านวนลูกคา้บตัรกด
เงินสดท่ีสมคัรผ่านพนกังานธนาคารกรุงไทย จ านวน 4,634 ราย และลูกคา้ท่ีสมคัรผ่านตวัแทนของ 
KTC จ  านวน 6,951 ราย รวมเป็นจ านวน 11,585 ราย (ตารางท่ี 4) 

   3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง 

     กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ี ท าการสุ่มตวัอยา่งโดยใชห้ลกัการของ ทาโร่ ยา
มาเน (Taro Yamane) ท่ีค่าความคลาดเคล่ือนท่ีร้อยละ 5 ซ่ึงมีสูตรดงัน้ี  

     n = 
𝑁

1+𝑁(𝑒)2    

   n คือ จ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 
   N คือ จ านวนประชากร 
   e คือ ค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 

n   =  11,585

1+11,585 (0.05)2 

       =  386.65 

     ในท่ีน้ีจะใช้จ  านวนตวัอย่าง 400 ราย โดยเลือกกลุ่มตวัอย่างตามสัดส่วนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
ลูกคา้ท่ีสมคัรผา่นพนกังานธนาคารกรุงไทย จ านวน 160 ราย และ ลูกคา้ท่ีสมคัรผา่นตวัแทนของ KTC จ  านวน 
240 ราย (ตารางท่ี 3.1) โดยจะท าการสอบถามกลุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ ณ สาขาของธนาคารกรุงไทยในอ าเภอ
เมืองล าปาง จ านวน 6 สาขา และในห้างสรรพสินคา้ ไดแ้ก่ เซ็นทรัล พล่าซ่า ล าปาง และ เทสโก ้โลตสั ล าปาง 
จ านวน 2 แห่ง รวมเป็น 8 แห่ง ซ่ึงแต่ละแห่งจะสอบถามกลุ่มตวัอยา่งแห่งละ 50 ตวัอยา่ง รวมเป็น 400 ราย 
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ตารางที ่3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา 

 
ประชากรทั้งหมด 

กลุ่มตวัอยา่ง 
(ราย) 

จ านวน 
(ราย) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

1. ลกูคา้ท่ีสมคัรผา่นพนกังานธนาคารกรุงไทย 4,634 40.00 160 
2. ลกูคา้ท่ีสมคัรผา่นตวัแทนของ KTC 6,951 60.00 240 

รวม 11,585 100.00 400 

3.3   ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 

  ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี รวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล 2 แหล่ง ไดแ้ก่ 

  3.3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซ่ึงเป็นข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่ม
ตวัอยา่ง เก่ียวกบั ขอ้มูลทัว่ไป พฤติกรรมรวมถึงความพึงพอใจในการใชบ้ริการสินเช่ือบตัรกดเงินสด
ของบริษทับตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

   3.3.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลจากเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น จ านวน
ลูกค้าท่ีใช้บริการสินเช่ือบตัรกดเงินสดทั้ งประเทศไทยปี 2553 -2556 เป็นข้อมูลจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ขอ้มูลจากแบบฟอร์มใบสมคัรสินเช่ือบตัรกดเงินสด เร่ืองหลกัเกณฑ์เง่ือนไข คุณสมบติั 
เอกสารท่ีใชใ้นการสมคัรบตัรกดเงินสด KTC เป็นขอ้มูลจากบริษทับตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และ
ขอ้มูลจ านวนลูกค้าท่ีใช้บริการสินเช่ือบตัรกดเงินสด ผ่านสาขาธนาคารกรุงไทย และผ่านตวัแทน
ภายนอก ในปี 2557 เป็นขอ้มูลจากธนาคารกรุงไทย ส านกังานเขตล าปาง เป็นตน้ ตลอดจนขอ้มูลท่ีได้
จากการศึกษาส่ิงพิมพ์ต่างๆ เช่น เอกสารงานวิจัยท่ี เก่ียวข้อง ข้อมูลท่ีมีการเผยแพร่ในระบบ
อินเตอร์เน็ตเพื่อน ามาประกอบการศึกษา 

3.4   วธีิการศึกษาและการวเิคราะห์ข้อมูล 

   ในการศึกษาน้ีจะใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

  3.4.1 การศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือบตัรกดเงินสดของลูกคา้ บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) ในอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ประกอบดว้ยวตัถุประสงค์ในการถือบตัรกดเงินสด วงเงินท่ีไดรั้บ
อนุมติั ระยะเวลาในการถือครองบตัร จ านวนเงินสดท่ีกดเฉล่ียต่อคร้ัง จ  านวนคร้ังท่ีใช้บริการต่อเดือน 
วิธีการช าระเงิน และการผิดนัดช าระ การวิเคราะห์ในหัวข้อน้ีใช้สถิติพรรณนาค่าความถ่ี ร้อยละ และ
ค่าเฉล่ีย 
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  3.4.2 การศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการสินเช่ือบตัรกดเงินสดท่ีเป็นลูกคา้ของ บริษทับตัร
กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง โดยใช้ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7 
ด้าน คือ 1) ด้านผลิตภณัฑ์ 2) ด้านราคา 3) ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 4) ด้านการส่งเสริมการตลาด 5) 
ดา้นบุคคลากร 6) ดา้นกระบวนการ และ 7) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ซ่ึงในการวิเคราะห์หัวขอ้น้ีใช้มาตร
วดัแบบ Likert Scale โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี.- 

ระดับความพงึพอใจ คะแนน 
มากท่ีสุด 5 
มาก 4 

ปานกลาง 3 
นอ้ย 2 

นอ้ยท่ีสุด 1 

น าผลท่ีไดม้าหาค่าเฉล่ียและท าการแปลผลระดบัความพึงพอใจ โดยเกณฑใ์นการแปลความหมาย ดงัน้ี 

คะแนนเฉลีย่ การแปลผล 
4.51 – 5.00 พอใจมากท่ีสุด 
3.51 – 4.50 พอใจมาก 
2.51 – 3.50 พอใจปานกลาง 
1.51 – 2.50 พอใจนอ้ย 
1.00 – 1.50 พอใจนอ้ยท่ีสุด 

นอกจากน้ียงัท าการทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจในการใช้บริการ
บตัรกดเงินสดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีสมคัรบตัรกดเงินสดผา่นพนกังานธนาคารกรุงไทย และกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีสมคัรผา่นตวัแทนของ KTC โดยใชส้ถิติค่า t (t-test) 
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บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 

 การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกคา้บริษทับตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ต่อการใชสิ้นเช่ือ
บตัรกดเงินสดในอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง โดยการสอบถามลูกคา้ท่ีใชบ้ริการบตัรกดเงินสดของบริษทับตัร
กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) จ านวน 400 ราย แบ่งเป็นลูกคา้ท่ีสมคัรผา่นพนกังานธนาคารกรุงไทย จ านวน 160 ราย 
และลูกคา้ท่ีสมคัรผา่นตวัแทนของ KTC จ านวน 240 ราย ผลการศึกษาเป็นดงัน้ี 

4.1 ข้อมูลทัว่ไป 
 ขอ้มูลทัว่ไปประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ ระดบัการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน ลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั และภูมิล าเนาผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงการศึกษามีดงัน้ี 

 4.1.1 เพศ 
  กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 66.75 ซ่ึงสอดคลอ้งกบักลุ่ม
ตวัอย่างท่ีสมคัรผ่านพนักงานธนาคารกรุงไทยและผ่านตวัแทนของ KTC ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง   
ร้อยละ 71.25 และ 63.75 ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.1) 

ตารางที ่4.1 จ านวนและร้อยละของลูกคา้ท่ีใช้บริการบตัรกดเงินสดของบริษทับตัรกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) จ าแนกตามเพศ 

เพศ 

ลูกค้าทีส่มัครผ่านพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย 

ลูกค้าทีส่มัครผ่านตัวแทน
ของ KTC 

รวมทั้งหมด 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

ชาย 46 28.75 87 36.25 133 33.25 
หญิง 114 71.25 153 63.75 267 66.75 

รวม 160 100.00 240 100.00 400 100.00 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
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 4.1.2 อายุ 
  กลุ่มตวัอย่างทั้งหมดมีอายุอยู่ระหว่าง 31 – 40 ปี มากท่ีสุดถึงร้อยละ 35.50 รองลงมามี
อายุระหวา่ง 24 – 30 ปี และอายุระหวา่ง 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.25 และ 20.00  ตามล าดบั และมี
อายตุ  ่าสุด 24 ปี อายสูุงสุด 60 ปี และอายเุฉล่ีย 37 ปี (ตารางท่ี 4.2) 

  กลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ท่ีสมคัรผา่นพนกังานธนาคารกรุงไทยทั้งหมดมีอายุอยูร่ะหวา่ง 24 – 30 
ปี มากท่ีสุดถึงร้อยละ 36.25 รองลงมามีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี และอายุ 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 
35.00 และ 18.13ตามล าดบั และมีอายตุ  ่าสุด 24 ปี อายสูุงสุด 60 ปี และอายเุฉล่ีย 36 ปี (ตารางท่ี 4.2) 

  ส่วนกลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ท่ีสมคัรผา่นตวัแทนของ KTC ทั้งหมดมีอายอุยูร่ะหวา่ง 31 – 40 ปี 
มากท่ีสุดถึงร้อยละ 35.83 รองลงมามีอายุระหวา่ง 24 – 30 ปี และอายุ 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.25 
และ 21.24 ตามล าดบั และมีอายตุ  ่าสุด 24 ปี อายสูุงสุด 60 ปี และอายเุฉล่ีย 37 ปี (ตารางท่ี 4.2) 

  กลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ท่ีสมคัรผา่นพนกังานธนาคารกรุงไทยและสมคัรผา่นตวัแทนของ KTC 
มีอายโุดยเฉล่ียใกลเ้คียงกนั  

ตารางที ่4.2 จ านวนและร้อยละของลูกคา้ท่ีใช้บริการบตัรกดเงินสดของบริษทับตัรกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) จ าแนกตามอาย ุ

อายุ 

ลูกค้าทีส่มัครผ่านพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย 

ลูกค้าทีส่มัครผ่านตัวแทน
ของ KTC 

รวมทั้งหมด 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

24 - 30 ปี 58 36.25 75 31.25 133 33.25 
31 – 40 ปี 56 35.00 86 35.83 142 35.50 
41 – 50 ปี 29 18.13 51 21.24 80 20.00 
51 ปี ข้ึนไป 17 10.62 28 11.66 45 11.25 

รวม 160 100.00 240 100.00 400 100.00 
ต ่าสุด (ปี) 24 24 24 
สูงสุด (ปี) 60 60 60 
เฉล่ีย (ปี) 36 37 37 

ท่ีมา : จากการศึกษา 
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 4.1.3 สถานภาพสมรส 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดมากถึงร้อยละ 52.50 ซ่ึงสอดคล้องกับกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีสมคัรผา่นพนกังานธนาคารกรุงไทยและผา่นตวัแทนของ KTC ท่ีส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด
ร้อยละ 55.63 และ 50.42 ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.3)  

ตารางที ่4.3 จ านวนและร้อยละของลูกคา้ท่ีใช้บริการบตัรกดเงินสดของบริษทับตัรกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) จ าแนกตามสถานภาพสมรส 

สถานภาพสมรส 

ลูกค้าทีส่มัครผ่าน
พนักงาน

ธนาคารกรุงไทย 

ลูกค้าทีส่มัครผ่าน
ตัวแทนของ KTC 

รวมทั้งหมด 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

โสด 89 55.63 121 50.42 210 52.50 
สมรส 60 37.50 96 40.00 156 39.00 
แยกกนัอยู/่หมา้ย/หยา่ร้าง 11 6.87 23 9.58 34 8.50 

รวม 160 100.00 240 100.00 400 100.00 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

 4.1.4 อาชีพ 
  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจเป็นสัดส่วนร้อยละ 
74.75 และท่ีเหลือเป็นกลุ่มท่ีประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชนร้อยละ 28.13 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
กลุ่มตวัอยา่งท่ีสมคัรผา่นพนกังานธนาคารกรุงไทยและผา่นตวัแทนของ KTC ท่ีส่วนใหญ่มีอาชีพเป็น
ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจร้อยละ 71.87 และ 76.67 ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.4) 

  สังเกตไดว้า่การท่ีกลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
เน่ืองจากเป็นอาชีพท่ีมีความมั่นคงและสามารถได้รับอนุมัติได้ง่ายกว่ากลุ่มท่ี เป็นพนักงาน
บริษทัเอกชน ท าให้พนักงานธนาคารกรุงไทยหรือตวัแทน KTC ท่ีตอ้งการเพิ่มลูกค้าท่ีตอ้งการใช้
สินเช่ือบตัรกดเงินสดต่างพยายามน าเสนอบตัรกบักลุ่มลูกคา้ท่ีประกอบอาชีพเป็นขา้ราชการ/พนกังาน
รัฐวสิาหกิจมากกวา่กลุ่มท่ีประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน  
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ตารางที ่4.4 จ านวนและร้อยละของลูกคา้ท่ีใช้บริการบตัรกดเงินสดของบริษทับตัรกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) จ าแนกตามอาชีพ 

 
อาชีพ 

ลูกค้าทีส่มัครผ่าน
พนักงานธนาคารกรุงไทย 

ลูกค้าทีส่มัครผ่าน
ตัวแทนของ KTC 

รวมทั้งหมด 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 115 71.87 184 76.67 299 74.75 
ลูกจา้ง/พนกังานบริษทัเอกชน 45 28.13 56 23.33 101 25.25 

รวม 160 100.00 240 100.00 400 100.00 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

 4.1.5 ระดับการศึกษา 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีเป็นสัดส่วนร้อยละ 63.50 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบักลุ่มตวัอย่างท่ีสมคัรผ่านพนกังานธนาคารกรุงไทยและผ่านตวัแทนของ KTC ท่ีส่วน
ใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีท่ีสัดส่วนร้อยละ 69.37 และ 59.58 ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.5)  

ตารางที ่4.5 จ านวนและร้อยละของลูกคา้ท่ีใช้บริการบตัรกดเงินสดของบริษทับตัรกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดับการศึกษา 

ลูกค้าทีส่มัครผ่าน
พนักงานธนาคารกรุงไทย 

ลูกค้าทีส่มัครผ่าน
ตัวแทนของ KTC 

รวมทั้งหมด 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 10 6.25 26 10.84 36 9.00 
ปริญญาตรี 111 69.37 143 59.58 254 63.50 
สูงกวา่ปริญญาตรี 39 24.37 71 29.58 110 27.50 

รวม 160 100.00 240 100.00 400 100.00 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
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 4.1.6 รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  
  กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูใ่นช่วง 10,001 – 20,000 บาท มากท่ีสุด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 31.75 รองลงมาคือช่วง 20,001 – 30,000  และ 50,001 ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 29.75 
และ 17.00 ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.6) 
  กลุ่มตวัอยา่งท่ีผา่นธนาคารกรุงไทยทั้งหมดมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูใ่นช่วง 10,001 
– 20,000 บาท มากท่ีสุดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34.38 รองลงมาคือช่วง 20,001 – 30,000  และ 50,001 ข้ึน
ไป คิดเป็นร้อยละ 31.88 และ 14.37 ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.6) 
  ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีผ่านตวัแทน KTC ทั้ งหมดมีระดับรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ในช่วง 
10,001 – 20,000 บาท มากท่ีสุดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.00 รองลงมาคือช่วง 20,001 – 30,000  และ 
50,001 ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 28.33 และ 18.75 ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.6) 
  เม่ือพิจารณาช่วงระดบัรายได้ของกลุ่มตวัอย่างทั้งหมดท่ีถือครองบตัรกดเงินสด KTC 
แลว้พบว่า อยู่ในช่วง 10,001 – 20,000 และช่วง 20,001 - 30,000 เป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงรวมกนัไดม้ากถึง
ร้อยละ 61.50 เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีเร่ิมท างานและมีรายไดย้งัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการใชจ่้ายทัว่ไป
ในชีวิตประจ าวนั ประกอบกบัเป็นกลุ่มท่ีมีบญัชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทยเป็นส่วนใหญ่ท าให้
พนักงานธนาคารกรุงไทยและพนกังานตวัแทน KTC มีขอ้มูลเพื่อน าเสนอบริการบตัรกดเงินสดกบั
กลุ่มดงักล่าวไดม้ากกวา่ 

ตารางที ่4.6 จ านวนและร้อยละของลูกคา้ท่ีใช้บริการบตัรกดเงินสดของบริษทับตัรกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

ลูกค้าทีส่มัครผ่าน
พนักงานธนาคารกรุงไทย 

ลูกค้าทีส่มัครผ่าน
ตัวแทนของ KTC 

รวมทั้งหมด 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

ไม่เกิน 10,000 บาท 3 1.87 6 2.50 9 2.25 
10,001 – 20,000 บาท 55 34.38 72 30.00 127 31.75 
20,001 – 30,000 บาท 51 31.88 68 28.33 119 29.75 
30,001 – 40,000 บาท 16 10.00 24 10.00 40 10.00 
40,001 – 50,000 บาท 12 7.50 25 10.42 37 9.25 
50,001 บาทข้ึนไป 23 14.37 45 18.75 68 17.00 

รวม 160 100.00 240 100.00 400 100.00 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
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 4.1.7 จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 3 - 4 คน เป็นสัดส่วนร้อยละ 61.00 
รองลงมามีจ านวน 1 - 2 คน และ 5 -6 คน คิดเป็นร้อยละ 19.75 และ 16.00 ตามล าดับ ซ่ึงมีจ านวน
ต ่าสุด 1 คน สูงสุดท่ี 8 คน และมีจ านวนเฉล่ีย 4 คน  (ตาราง 4.7) 
  กลุ่มตัวอย่างท่ีสมัครผ่านพนักงานธนาคารกรุงไทยส่วนใหญ่มีจ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือน 3 - 4 คน  เป็นสัดส่วนร้อยละ 55.00 รองลงมามีจ านวน 5 - 6 คน และ 1 - 2 คน คิดเป็นร้อย
ละ 21.88 และ 19.38 ตามล าดบั ซ่ึงมีจ านวนต ่าสุด 1 คน สูงสุดท่ี 8 คน และมีจ านวนเฉล่ีย 4 คน  
(ตาราง 4.7) 
  ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีสมคัรผา่นตวัแทน KTC ส่วนใหญ่มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 3 - 4 
คน เป็นสัดส่วนร้อยละ 65.00 รองลงมามีจ านวน 1 - 2 คน และ 5 -6 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 และ 
12.08 ตามล าดบั ซ่ึงมีจ านวนต ่าสุด 1 คน สูงสุดท่ี 7 คน และมีจ านวนเฉล่ีย 3 คน (ตาราง 4.7)  

ตารางที ่4.7 จ านวนและร้อยละของลูกคา้ท่ีใช้บริการบตัรกดเงินสดของบริษทับตัรกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) จ าแนกตามจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 

จ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือน 

ลูกค้าทีส่มัครผ่าน
พนักงานธนาคารกรุงไทย 

ลูกค้าทีส่มัครผ่าน
ตัวแทนของ KTC 

รวมทั้งหมด 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

1 - 2 คน 31 19.38 48 20.00 79 19.75 
3 – 4 คน 88 55.00 156 65.00 244 61.00 
5 – 6 คน 35 21.88 29 12.08 64 16.00 
7 คน ข้ึนไป 6 3.75 2 0.83 8 2.00 

รวม 160 100.00 240 100.00 400 100.00 
ต ่าสุด (คน) 1 1 1 
สูงสุด (คน) 8 7 8 
เฉล่ีย (คน) 4 3 4 

ท่ีมา : จากการศึกษา 
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 4.1.8 จ านวนสมาชิกในครัวเรือนทีไ่ม่ได้ท างาน 
  กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดท่ีสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมดมีงานท ามีสัดส่วนมากถึงร้อยละ 34.25 
รองลงมามีจ านวนสมาชิกท่ีไม่ไดท้  างาน 2 คน และ 1 คน ร้อยละ 32.25 และ 23.25 ตามล าดบั และมี
จ านวนสมาชิกท่ีไม่ท างานเฉล่ียครัวเรือนละ 1 คน (ตารางท่ี 4.8) 

  กลุ่มตวัอยา่งท่ีสมคัรผา่นพนกังานธนาคารกรุงไทยท่ีมีสมาชิกในครัวเรือนไม่ไดท้  างาน 2 
คน มีสัดส่วนท่ีเท่ากนักบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมดมีงานท า ท่ีร้อยละ 33.13 
รองลงมามีจ านวนสมาชิกท่ีไม่ได้ท  างาน 1 คน เป็นร้อยละ 25.63 และมีจ านวนสมาชิกท่ีไม่ท างาน
เฉล่ียครัวเรือนละ 1 คน (ตารางท่ี 4.8) 

  กลุ่มตวัอยา่งท่ีสมคัรผ่านตวัแทน KTC ท่ีสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมดมีงานท าสูงถึงร้อย
ละ 35.00 รองลงมามีจ านวนสมาชิกท่ีไม่ได้ท  างาน 2 คน และ 1 คน เป็นร้อยละ 31.67 และ 21.67 
ตามล าดบั และมีจ านวนสมาชิกท่ีไม่ท างานเฉล่ียครัวเรือนละ 1 คน (ตารางท่ี 4.8) 

ตารางที ่4.8 จ านวนและร้อยละของลูกคา้ท่ีใช้บริการบตัรกดเงินสดของบริษทับตัรกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) จ าแนกตามจ านวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีไม่ไดท้  างาน 

จ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือนทีไ่ม่ได้ท างาน 

ลูกค้าทีส่มัครผ่าน
พนักงานธนาคารกรุงไทย 

ลูกค้าทีส่มัครผ่าน
ตัวแทนของ KTC 

รวมทั้งหมด 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

ไม่มี 53 33.13 84 35.00 137 34.25 
1 คน 41 25.63 52 21.67 93 23.25 
2 คน 53 33.13 76 31.67 129 32.25 
3 ค น ข้ึนไป 13 8.13 28 11.67 41 10.25 

รวม 160 100.00 240 100.00 400 100.00 
ต ่าสุด (คน) 0 0 0 
สูงสุด (คน) 4 5 5 

สมาชิกท่ีไม่ไดท้  างานโดย
เฉล่ีย 

1 คน 1 คน 1 คน 

ท่ีมา : จากการศึกษา 
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 4.1.9 ลกัษณะทีอ่ยู่อาศัย 
  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่อาศยัอยูบ่า้นตวัเอง  เป็นสัดส่วนร้อยละ 64.00 รองลงมาอาศยัอยู่
บา้นพอ่แม่/ญาติ และบา้นเช่าเป็นร้อยละ 23.75 และ 4.75 ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.9) 
  กลุ่มตวัอย่างท่ีสมคัรผ่านพนักงานธนาคารกรุงไทยส่วนใหญ่อาศยัอยู่บ้านตวัเอง เป็น
สัดส่วนร้อยละ 59.38 รองลงมาอาศยัอยู่บ้านพ่อแม่/ญาติ และบ้านเช่าเป็นร้อยละ 28.75 และ 5.00 
ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.9) 
  ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีสมคัรผ่านตวัแทน KTC ส่วนใหญ่อาศยัอยู่บา้นตวัเอง เป็นสัดส่วน
ร้อยละ 67.08 รองลงมาอาศยัอยู่บ้านพ่อแม่/ญาติ เป็นสัดส่วนร้อยละ 20.42  บ้านเช่า และหอพกั/
คอนโดมิเนียม เป็นสัดส่วนเท่ากนัร้อยละ 4.58 (ตารางท่ี 4.9) 

ตารางที ่4.9 จ านวนและร้อยละของลูกคา้ท่ีใช้บริการบตัรกดเงินสดของบริษทับตัรกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) จ าแนกตามลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั 

ลกัษณะทีอ่ยู่อาศัย 

ลูกค้าทีส่มัครผ่าน
พนักงานธนาคารกรุงไทย 

ลูกค้าทีส่มัครผ่าน
ตัวแทนของ KTC 

รวมทั้งหมด 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

บา้นตวัเอง 95 59.38 161 67.08 256 64.00 
บา้นพอ่แม่/ญาติ 46 28.75 49 20.42 95 23.75 
บา้นเช่า 8 5.00 11 4.58 19 4.75 
หอพกั/คอนโดมิเนียม 7 4.37 11 4.58 18 4.50 
บา้นพกัสวสัดิการ 4 2.50 8 3.34 12 3.00 

รวม 160 100.00 240 100.00 400 100.00 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
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 4.1.10  ภูมิล าเนา 
  กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยูจ่งัหวดัล าปาง เป็นสัดส่วนร้อยละ 88.50 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบักลุ่มตวัอย่างท่ีสมคัรผ่านพนกังานธนาคารกรุงไทยและผ่านตวัแทนของ KTC ท่ีส่วน
ใหญ่มีภูมิล าเนาอยูจ่งัหวดัล าปาง ท่ีสัดส่วนร้อยละ 90.00 และ 87.50 ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.10) 

ตารางที่ 4.10 จ านวนและร้อยละของลูกคา้ท่ีใช้บริการบตัรกดเงินสดของบริษทับตัรกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) จ าแนกตามภูมิล าเนา 

ภูมิล าเนา 

ลูกค้าทีส่มัครผ่าน
พนักงานธนาคารกรุงไทย 

ลูกค้าทีส่มัครผ่าน
ตัวแทนของ KTC 

รวมทั้งหมด 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

เชียงใหม ่ 10 6.25 15 6.25 25 6.25 
ล าพนู 3 1.875 7 2.92 10 2.50 
ล าปาง 144 90.00 210 87.50 354 88.50 
เชียงราย 3 1.875 8 3.33 11 2.75 

รวม 160 100.00 240 100.00 400 100.00 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

4.2 พฤติกรรมการใช้บริการสินเช่ือบัตรกดเงินสด KTC 
 การศึกษาในหัวข้อพฤติกรรมการใช้บริการบตัรกดเงินสด KTC ซ่ึงประกอบไปด้วย การใช้
บริการของธนาคารกรุงไทยนอกเหนือจากบริการบตัรกดเงินสด KTC วตัถุประสงค์ของการถือบตัร
กดเงินสด KTC วงเงินท่ีไดรั้บอนุมติั ระยะเวลาท่ีถือครองบตัร KTC จ านวนคร้ังท่ีกดเงินสดเฉล่ียต่อ
เดือน จ านวนเงินสดท่ีกดใช้เฉล่ียต่อคร้ัง จ  านวนดอกเบ้ียท่ีช าระเฉล่ียต่อเดือน วิธีการช าระเงินจาก
สินเช่ือบตัร KTC ผูแ้นะน าให้ถือบตัร KTC การรับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบับตัร KTC การถือครองบตัรกดเงิน
สดสถาบนัการเงินอ่ืน การแนะน าให้บุคคลท่ีรู้จกัใชบ้ริการบตัร KTC และการผิดนดัช าระหน้ีบตัรกด
เงินสดในปีท่ีผา่นมา ผลการศึกษามีดงัน้ีคือ  

 4.2.1 การใช้บริการจากธนาคารกรุงไทย นอกเหนือจากการใช้บริการบัตรกดเงินสด KTC 
  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใช้บริการจากธนาคารกรุงไทยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 89.50 ซ่ึง
บริการของธนาคารกรุงไทยท่ีกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้บริการจากธนาคารกรุงไทยใช้บริการมากท่ีสุดสาม
อนัดบัแรกคือ บริการฝากเงิน ไดแ้ก่ เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจ า บริการสินเช่ือบตัรเครดิต 
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และเงินกู้กรุงไทย ได้แก่ เงินกู้ธนวฏัและเงินกูเ้อนกประสงค์ เป็นสัดส่วนร้อยละ 93.30 74.58 และ 
61.45 ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.11) 

  ส าหรับกลุ่มตัวอย่างท่ีสมัครผ่านพนักงานธนาคารกรุงไทยส่วนใหญ่ใช้บริการจาก
ธนาคารกรุงไทยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 94.68 ซ่ึงบริการของธนาคารกรุงไทยท่ีกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็น
ลูกคา้ของธนาคารกรุงไทยใช้บริการมากท่ีสุดสามอนัดบัแรกคือ บริการฝากเงิน บริการสินเช่ือบตัร
เครดิต และเงินกูก้รุงไทย เป็นสัดส่วนร้อยละ 90.07 79.47 และ 60.26 ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.11) 

  ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีสมคัรผ่านตวัแทน KTC ส่วนใหญ่ใช้บริการจากธนาคารกรุงไทยคิด
เป็นสัดส่วน ร้อยละ 86.25 ซ่ึ งบ ริการของธนาคารกรุงไทยท่ีก ลุ่มตัวอย่างท่ี เป็น ลูกค้าของ
ธนาคารกรุงไทยใชบ้ริการมากท่ีสุดสามอนัดบัแรกคือ บริการฝากเงิน บริการสินเช่ือบตัรเครดิต และ
เงินกูก้รุงไทย เป็นสัดส่วนร้อยละ 95.65 71.04 และ 62.32 ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.11) 

  เม่ือพิจารณาแลว้กลุ่มตวัอยา่งท่ีสมคัรผ่านพนกังานธนาคารกรุงไทยจะใช้บริการทางการเงิน
จากธนาคารกรุงไทยมากกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีสมคัรผ่านตวัแทน KTC เน่ืองจากพนักงานธนาคารกรุงไทย
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการธนาคารกรุงไทยไดง่้ายกวา่และสามารถเสนอบริการทางการเงิน
อ่ืนๆได ้เช่น สินเช่ือบตัรเครดิต อินเตอร์เน็ตแบงคก้ิ์ง การซ้ือกองทุนรวม เป็นตน้ ท าให้ลูกคา้มาใชบ้ริการ
ท่ีธนาคารไดน้อกเหนือจากบตัรกดเงินสด  แต่ส าหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีสมคัรผา่นตวัแทน KTC จะมีสัดส่วน
ท่ีไม่ไดเ้ป็นลูกคา้ของธนาคารกรุงไทยมากกวา่เน่ืองจากตวัแทน KTC จะมีการออกตั้งบูธและเดินหาลูกคา้
ตามส านกังานต่าง ๆ มากกวา่  
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ตารางที่ 4.11 การใชบ้ริการจากธนาคารกรุงไทยของกลุ่มตวัอยา่ง นอกเหนือจากใชบ้ริการบตัรกดเงิน
สด KTC 

การใช้บริการทางการเงิน
จากธนาคารกรุงไทย 

ลูกค้าทีส่มัครผ่าน
พนักงานธนาคารกรุงไทย 

ลูกค้าทีส่มัครผ่าน
ตัวแทนของ KTC 

รวมทั้งหมด 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

ไม่ใช ้ 9 5.62 33 13.75 42 10.50 
ใช*้ 151 94.68 207 86.25 358 89.50 
      การฝากเงิน 136 (90.07) 198 (95.65) 334 (93.30) 
      สินเช่ือบตัรเครดิต 120 (79.47) 147 (71.04) 267 (74.58) 
      ใชเ้งินกูก้รุงไทย 91 (60.26) 129 (62.32) 220 (61.45) 
      การประกนัชีวติ 87 (57.62) 116 (56.04) 203 (56.70) 
      อินเตอร์เน็ตแบงคก้ิ์ง 75 (49.67) 94 (45.41) 169 (47.21) 
      การโอนเงิน 71 (47.02) 96 (46.38) 167 (46.65) 
      การซ้ือกองทุนรวม 60 (39.74) 73 (35.27) 133 (37.15) 

รวม 160 100.00 240 100.00 400 100.00 
หมายเหตุ :  * สามารถเลือกไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ 
  ตวัเลขในวงเล็บ คือ ค่าร้อยละของผูท่ี้ใชบ้ริการจากธนาคารกรุงไทย 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

 4.2.2 วตัถุประสงค์ของการถือบัตรกดเงินสด KTC  
  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์เพื่อใช้จ่ายในยามฉุกเฉินคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
72.25 รองลงมามีวตัถุประสงคเ์พื่อน าไปซ้ือสินคา้และบริการ และเพื่อเป็นทุนหมุนเวยีนธุรกิจ คิดเป็น
ร้อยละ 55.75 และ 11.00 ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.12) 
  กลุ่มตวัอยา่งท่ีสมคัรผ่านพนกังานธนาคารกรุงไทยส่วนใหญ่เป็นมีวตัถุประสงค์เพื่อใช้
จ่ายในยามฉุกเฉินคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 74.38 รองลงมามีวตัถุประสงคเ์พื่อน าไปซ้ือสินคา้และบริการ 
และเพื่อเป็นเป็นทุนหมุนเวยีนธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 52.50 และ 13.12 ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.12) 
  ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีสมคัรตวัแทน KTC ส่วนใหญ่เป็นมีวตัถุประสงค์เพื่อใช้จ่ายในยาม
ฉุกเฉินคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70.83 รองลงมามีวตัถุประสงค์เพื่อน าไปซ้ือสินคา้และบริการ และเพื่อ
เป็นเป็นทุนหมุนเวยีนธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 57.91 และ 9.58 ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.12) 
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ตารางที ่4.12 วตัถุประสงคใ์นการถือบตัรกดเงินสด KTC 

วตัถุประสงค์ 

ลูกค้าทีส่มัครผ่าน
พนักงานธนาคารกรุงไทย 

ลูกค้าทีส่มัครผ่าน
ตัวแทนของ KTC 

รวมทั้งหมด 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

ใชจ่้ายยามฉุกเฉิน 119 74.38 170 70.83 289 72.25 
น าไปช าระหน้ี 16 10.00 23 9.58 39 9.75 
น าเงินไปซ้ือสินคา้/บริการ 84 52.50 139 57.91 223 55.75 
เป็นทุนหมุนเวยีนธุรกิจ 21 13.12 23 9.58 44 11.00 

รวม 160 100.00 240 100.00 400 100.00 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

 4.2.3 วงเงินทีไ่ด้รับอนุมัติ 
  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไดรั้บอนุมติัวงเงินอยูใ่นช่วง 25,001 – 50,000 บาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 54.25 รองลงมาคือช่วง 75,001 – 100,000 บาท และมากกวา่ 100,000 ข้ึนไป เป็นร้อยละ 17.25 
และ 11.50 ตามล าดบั โดยมีค่าเฉล่ียวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัอยูท่ี่ 64,016 บาท (ตารางท่ี 4.13) 
  กลุ่มตวัอยา่งท่ีสมคัรผา่นธนาคารกรุงไทยส่วนใหญ่ไดรั้บอนุมติัวงเงินอยูใ่นช่วง 25,001 
– 50,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55.00 รองลงมาคือช่วง 75,001 – 100,000 บาท และไม่เกิน 
25,000 บาท เป็นร้อยละ 16.87 และ 10.00 ตามล าดบั โดยมีค่าเฉล่ียวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัอยู่ท่ี 62,350
บาท (ตารางท่ี 4.13) 
  ส่วนกลุ่มตัวอย่างท่ีสมัครผ่านตัวแทน KTC ส่วนใหญ่ได้รับอนุมัติวงเงินอยู่ในช่วง 
25,001 – 50,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 53.75 รองลงมาคือช่วง 75,001 – 100,000 บาท และ
มากกวา่ 100,000 ข้ึนไป เป็นร้อยละ 17.50 และ 12.91 ตามล าดบั โดยมีค่าเฉล่ียวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัอยู่
ท่ี 65,126บาท (ตารางท่ี 4.13) 
  จากขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างทั้งหมดจะพบว่าขอ้มูลท่ีมีค่าต ่าท่ีสุด 10,000 บาท เน่ืองจาก
เง่ือนไขในการอนุมติับตัรกดเงินสด KTC นั้นจะมีวงเงินต ่าสุดท่ีสามารถอนุมติัไดท่ี้ 10,000 บาท และ
สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ ทั้ งน้ีจากกลุ่มตวัอย่างทั้งหมดมีบางตวัอย่างท่ีได้รับวงเงินสูงสุดถึง 
400,000 บาท และอาจจะท าให้ค่าเฉล่ียของกลุ่มสูงข้ึน ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากขอ้มูลส่วนอ่ืนแลว้พบว่า
เป็นตวัอยา่งท่ีมีอายุอยู่ในช่วง 52 ปี ข้ึนไป ประกอบอาชีพเป็นขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจและมี
รายไดอ้ยูใ่นช่วงท่ีมากกวา่ 50,001 ข้ึนไป  
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  เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัของกลุ่มตวัอย่างจากทั้ง 2 กลุ่มแลว้พบว่า 
กลุ่มตวัอย่างท่ีสมคัรผ่านตวัแทน KTC จะมีค่าเฉล่ียวงเงินท่ี 65,126 บาท ซ่ึงมากกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ี
สมคัรผ่านพนกังานธนาคารกรุงไทยท่ีไดรั้บวงเงินอนุมติัโดยเฉล่ียเท่ากบั 62,350 บาท เน่ืองจากกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีสมคัรผา่นพนกังานตวัแทน KTC มีระดบัรายไดต้ั้งแต่ 40,001 บาทข้ึนไป มีสัดส่วนมากกวา่
จึงท าใหไ้ดรั้บวงเงินอนุมติัท่ีสูงกวา่  

ตารางที ่4.13 วงเงินท่ีไดรั้บอนุมติั 

วงเงินทีไ่ด้รับอนุมัติ 

ลูกค้าทีส่มัครผ่าน
พนักงานธนาคารกรุงไทย 

ลูกค้าทีส่มัครผ่าน
ตัวแทนของ KTC 

รวมทั้งหมด 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

ไม่เกิน 25,000 บาท 16 10.00 22 9.17 38 9.50 
25,001 – 50,000 บาท 88 55.00 129 53.75 217 54.25 
50,001 – 75,000 บาท 14 8.75 16 6.67 30 7.50 
75,001 – 100,000 บาท 27 16.87 42 17.50 69 17.25 
มากกวา่ 100,000 ข้ึนไป 15 9.38 31 12.91 46 11.50 

รวม 160 100.00 240 100.00 400 100.00 
ต ่าสุด (บาท) 10,000 10,000 10,000 
สูงสุด (บาท) 400,000 400,000 400,000 
เฉล่ีย (บาท) 62,350 65,126 64,016 

ท่ีมา : จากการศึกษา 

 4.2.4 ระยะเวลาทีถ่ือครองบัตร KTC 
  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ถือครองบตัร KTC มาเป็นระยะเวลา 1 - 5 ปี คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 73.50 รองลงมาคือ 6 - 10 ปี และ 11 – 15 ปี เป็นร้อยละ 18.25 และ 8.25 ตามล าดบั โดยมีค่าเฉล่ีย
ระยะเวลาในการถือครองบัตร KTC อยู่ท่ี  5 ปี โดยมีกลุ่มตัวอย่างท่ีถือครองบัตรสูงสุดถึง 15 ปี 
เน่ืองจากเป็นผู ้ท่ีสมัครใช้บริการบัตรกดเงินสดตั้ งแต่บริษัทบัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เร่ิม
ใหบ้ริการในปี พ.ศ.2539 (ตารางท่ี 4.14)  
  กลุ่มตวัอยา่งท่ีสมคัรผา่นธนาคารกรุงไทยส่วนใหญ่ถือครองบตัร KTC มาเป็นระยะเวลา 
1 - 5 ปี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 73.75 รองลงมาคือ 6 - 10 ปี และ 11 – 15 ปี เป็นร้อยละ 16.88 และ 
9.37 ตามล าดบั โดยมีค่าเฉล่ียระยะเวลาในการถือครองบตัร KTC อยูท่ี่ 5 ปี (ตารางท่ี 4.14) 
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  ส่วนกลุ่มตัวอย่างท่ีสมัครผ่านตัวแทน KTC ส่วนใหญ่ถือครองบัตร KTC มาเป็น
ระยะเวลา 1 - 5 ปี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 73.33 รองลงมาคือ 6 - 10 ปี และ 11 – 15 ปี เป็นร้อยละ 
19.17 และ 7.50 ตามล าดบั โดยมีค่าเฉล่ียระยะเวลาในการถือครองบตัร KTC อยูท่ี่ 5 ปี (ตารางท่ี 4.14)  

ตารางที ่4.14 ระยะเวลาท่ีถือครองบตัร KTC 

ระยะเวลาในการถือครอง 

ลูกค้าทีส่มัครผ่าน
พนักงานธนาคารกรุงไทย 

ลูกค้าทีส่มัครผ่าน
ตัวแทนของ KTC 

รวมทั้งหมด 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

1 - 5 ปี 118 73.75 176 73.33 294 73.50 
6 - 10 ปี 27 16.88 46 19.17 73 18.25 
11 - 15 ปี 15 9.37 18 7.50 33 8.25 

รวม 160 100.00 240 100.00 400 100.00 
ต ่าสุด (ปี) 1 1 1 
สูงสุด (ปี) 13 15 15 
เฉล่ีย (ปี) 5 5 5 

ท่ีมา : จากการศึกษา 

 4.2.5 จ านวนคร้ังทีก่ดเงินสดเฉลีย่ต่อเดือน 
  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่กดเงินสดโดยเฉล่ียไม่เกิน 1 คร้ังต่อเดือน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
64.25 รองลงมาเป็น 2 คร้ังต่อเดือน และ 3 คร้ังต่อเดือน ร้อยละ 22.75 และ 10.00 ตามล าดบั และมี
ค่าเฉล่ียในการกดใชอ้ยูท่ี่ 1 คร้ังต่อเดือน โดยกลุ่มตวัอยา่งบางรายท่ีกดใชเ้งินสด 15 คร้ังต่อเดือน  ซ่ึง
ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีระดบัรายไดต้ั้งแต่ 50,001 บาทข้ึนไป ซ่ึงอาจมีภาระค่าใชจ่้าย
ต่อเดือนสูง  (ตารางท่ี 4.15) 
  กลุ่มตวัอยา่งท่ีสมคัรผา่นพนกังานธนาคารกรุงไทยส่วนใหญ่กดเงินสดโดยเฉล่ียไม่เกิน 1 
คร้ังต่อเดือน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65.00 รองลงมาเป็น 2 คร้ังต่อเดือน และ 3 คร้ังต่อเดือน ร้อยละ 
25.00 และ 9.38 ตามล าดบั และมีค่าเฉล่ียในการกดใชอ้ยูท่ี่ 1 คร้ังต่อเดือน (ตารางท่ี 4.15) 
  ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีสมคัรผ่านตวัแทน KTC ส่วนใหญ่กดเงินสดโดยเฉล่ียไม่เกิน 1 คร้ัง
ต่อเดือน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 63.75 รองลงมาเป็น 2 คร้ังต่อเดือน และ 3 คร้ังต่อเดือน ร้อยละ 21.25 
และ 10.42 ตามล าดบั และมีค่าเฉล่ียในการกดใชอ้ยูท่ี่ 1 คร้ังต่อเดือน (ตารางท่ี 4.15) 
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ตารางที ่4.15 จ านวนคร้ังท่ีกดเงินสดใชเ้ฉล่ียต่อเดือน 

จ านวนคร้ังที่กดใช้เงินสด
ต่อเดือน 

ลูกค้าทีส่มัครผ่าน
พนักงานธนาคารกรุงไทย 

ลูกค้าทีส่มัครผ่าน
ตัวแทนของ KTC 

รวมทั้งหมด 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

 ไม่เกิน 1 คร้ัง 104 65.00 153 63.75 257 64.25 
2 คร้ัง 40 25.00 51 21.25 91 22.75 
3 คร้ัง 15 9.38 25 10.42 40 10.00 
4 คร้ัง 1 0.62 0 0.00 1 0.25 
5 คร้ัง ข้ึนไป 0 0.00 11 4.58 11 2.75 

รวม 160 100.00 240 100.00 400 100.00 
ต ่าสุด (คร้ัง) 1 1 1 
สูงสุด (คร้ัง) 4 15 15 
เฉล่ีย (คร้ัง) 1 1 1 

ท่ีมา : จากการศึกษา 

 4.2.6 จ านวนเงินสดทีก่ดใช้เฉลีย่ต่อคร้ัง 
  กลุ่มตวัอย่างทั้งหมดกดใช้เงินสดต่อคร้ังเป็นจ านวนเงินท่ีไม่แน่นอนมากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 30.25 รองลงมาคือช่วง 3.001 – 6,000 บาทต่อคร้ัง และช่วงไม่เกิน 3,000 บาทต่อคร้ังเป็นร้อย
ละ 28.25 และ 26.25 (ตารางท่ี 4.16) 
  กลุ่มตัวอย่างท่ีสมัครผ่านพนักงานธนาคารกรุงไทยทั้ งหมดกดใช้เงินสดต่อคร้ังเป็น
จ านวนเงินท่ีไม่แน่นอนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 30.00 รองลงมาคือไม่เกิน 3,000 บาทต่อคร้ัง และช่วง 
3.001 – 6,000 บาทต่อคร้ัง เป็นร้อยละ 28.13 และ 26.88 (ตารางท่ี 4.16) 
  ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีสมคัรผา่นตวัแทน KTC ทั้งหมดกดใชเ้งินสดต่อคร้ังเป็นจ านวนเงินท่ี
ไม่แน่นอนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 30.42 รองลงมาคือช่วง 3.001 – 6,000 บาทต่อคร้ัง และช่วงไม่เกิน 
3,000 บาทต่อคร้ังเป็นร้อยละ 29.17 และ 25.00 (ตารางท่ี 4.16) 
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ตารางที ่4.16 จ านวนเงินสดท่ีกดใชเ้ฉล่ียต่อคร้ัง 

จ านวนเงินสดทีก่ดใช้ 
เฉลีย่ต่อคร้ัง 

ลูกค้าทีส่มัครผ่าน
พนักงานธนาคารกรุงไทย 

ลูกค้าทีส่มัครผ่าน
ตัวแทนของ KTC 

รวมทั้งหมด 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

ไม่แน่นอน 48 30.00 73 30.42 121 30.25 
ไม่เกิน 3,000 บาท 45 28.13 60 25.00 105 26.25 
3,001 – 6,000 บาท 43 26.88 70 29.17 113 28.25 
6,001 – 9,000 บาท 11 6.88 15 6.25 26 6.50 
9,001 – 12,000 บาท 12 7.50 17 7.08 29 7.25 
12,001 บาท ข้ึนไป 1 0.63 5 2.08 6 1.50 

รวม 160 100.00 240 100.00 400 100.00 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

 4.2.7  จ านวนดอกเบีย้ทีช่ าระเฉลีย่ต่อเดือน 
  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ช าระดอกเบ้ียเฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 300 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 70.50 รองลงมาคือช าระดอกเบ้ียเฉล่ียต่อเดือนอยู่ในช่วง 301 – 600 บาท และตั้งแต่ 901 บาทข้ึน
ไปคิดเป็นร้อยละ 17.75 และ 10.75 โดยค่าเฉล่ียซ่ึงอยูท่ี่ 493.15 บาทต่อเดือน (ตารางท่ี 4.17) 
  กลุ่มตวัอย่างท่ีสมคัรผ่านพนักงานธนาคารกรุงไทยช าระดอกเบ้ียเฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 
300 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67.50 รองลงมาคือช าระดอกเบ้ียเฉล่ียต่อเดือนอยู่ในช่วง 301 – 600 
บาท และตั้งแต่ 901 บาทข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ 21.88 และ 9.38 โดยค่าเฉล่ียซ่ึงอยู่ท่ี 453.50 บาทต่อ
เดือน (ตารางท่ี 4.17) 
  ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีสมคัรผา่นตวัแทน KTC ช าระดอกเบ้ียเฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 300 บาท 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 72.50 รองลงมาคือช าระดอกเบ้ียเฉล่ียต่อเดือนอยู่ในช่วง 301 – 600 บาท และ
ตั้ งแต่ 901 บาทข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ 15.00 และ 11.67 โดยค่าเฉล่ียซ่ึงอยู่ท่ี  519.58 บาทต่อเดือน 
(ตารางท่ี 4.17) 
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ตารางที ่4.17 จ านวนดอกเบ้ียท่ีช าระเฉล่ียต่อเดือน 

จ านวนดอกเบีย้ทีช่ าระ 
เฉลีย่ต่อเดือน 

ลูกค้าทีส่มัครผ่าน
พนักงานธนาคารกรุงไทย 

ลูกค้าทีส่มัครผ่าน
ตัวแทนของ KTC 

รวมทั้งหมด 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

ไม่เกิน 300 บาท 108 67.50 174 72.50 282 70.50 
301 – 600 บาท 35 21.88 36 15.00 71 17.75 
601 – 900 บาท 2 1.25 2 0.83 4 1.00 
901 บาทข้ึนไป 15 9.38 28 11.67 43 10.75 

รวม 160 100.00 240 100.00 400 100.00 
ต ่าสุด (เดือน) 100 120 100 
สูงสุด (เดือน) 5,000 7,000 7,000 
เฉล่ีย (เดือน) 453.50 519.58 493.15 

ท่ีมา : จากการศึกษา 

 4.2.8 วธีิการช าระเงินจากสินเช่ือบัตรกดเงินสด KTC 
  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ช าระเงินจากสินเช่ือบตัรกดเงินสด KTC ผ่านช่องทางสาขาของ
ธนาคารกรุงไทย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 82.00 รองลงมาเป็นช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส และ หักผ่าน
บญัชีธนาคารกรุงไทย คิดเป็นร้อยละ 14.75 และ 2.00 ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีสมคัร
ผา่นพนกังานธนาคารกรุงไทยและผา่นตวัแทนของ KTC ท่ีส่วนใหญ่ท่ีช าระเงินจากสินเช่ือบตัรกดเงิน
สด KTC ผ่านช่องทางสาขาของธนาคารกรุงไทยเช่นกัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 81.25 และ 82.08 
ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.18) 
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ตารางที ่4.18 วธีิการช าระเงินจากสินเช่ือบตัรกดเงินสด KTC 

วธีิการช าระเงินจาก
สินเช่ือบัตรกดเงินสด 

ลูกค้าทีส่มัครผ่าน
พนักงานธนาคารกรุงไทย 

ลูกค้าทีส่มัครผ่าน
ตัวแทนของ KTC 

รวมทั้งหมด 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

สาขาของธนาคารกรุงไทย 131 81.88 197 82.08 328 82.00 
เคาน์เตอร์เซอร์วสิ 24 15.00 35 14.58 59 14.75 
หกัผา่นบญัชีธนาคารกรุงไทย 4 2.50 4 1.67 8 2.00 
สาขาของธนาคารอ่ืน ๆ 1 0.63 4 1.67 5 1.25 

รวม 160 100.00 240 100.00 400 100.00 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

 4.2.9 ผู้แนะน าให้ถือบัตรกดเงินสด KTC 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับค าแนะน าให้ ถือบัตรกดเงินสด KTC โดยพนักงาน
ธนาคารกรุงไทยหรือตวัแทนของ KTC คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.00 รองลงมาคือเป็นการตดัสินใจ
ดว้ยตวัเอง คิดเป็นร้อยละ 23.50 และ อ่ืน ๆ เช่น เพื่อน/พอ่แม่/ญาติ ร้อยละ 5.50 (ตารางท่ี 4.19) 
  กลุ่มตวัอยา่งท่ีสมคัรผา่นพนกังานธนาคารกรุงไทยส่วนใหญ่ไดรั้บค าแนะน าให้ถือบตัร
กดเงินสด KTC โดยพนักงานธนาคารกรุงไทยหรือตวัแทนของ KTC คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 72.50 
รองลงมาคือเป็นการตดัสินใจดว้ยตวัเอง และอ่ืน ๆ เช่น เพื่อน/พ่อแม่/ญาติ ร้อยละ 24.38 และ 3.12 
ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.19) 
  ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีสมคัรผา่นตวัแทน KTC ส่วนใหญ่ไดรั้บค าแนะน าให้ถือบตัรกดเงิน
สด KTC โดยพนกังานธนาคารกรุงไทยหรือตวัแทนของ KTC คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70.00 รองลงมา
คือเป็นการตดัสินใจดว้ยตวัเอง และอ่ืน ๆ เช่น เพื่อน/พ่อแม่/ญาติ ร้อยละ 22.92 และ 7.08 ตามล าดบั
(ตารางท่ี 4.19) 
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ตารางที ่4.19 ผูแ้นะน าใหถื้อบตัรกดเงินสด KTC 

ผู้แนะน าให้ถือบัตร 
กดเงินสด KTC 

ลูกค้าทีส่มัครผ่าน
พนักงานธนาคารกรุงไทย 

ลูกค้าทีส่มัครผ่าน
ตัวแทนของ KTC 

รวมทั้งหมด 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

พนกังานธนาคารกรุงไทย
หรือตวัแทนของ KTC 

116 72.50 168 70.00 284 71.00 

ตดัสินใจดว้ยตวัเอง 39 24.38 55 22.92 94 23.50 
อ่ืน ๆ (เพื่อน/พอ่/แม่/ญาติ) 5 3.12 17 7.08 22 5.50 

รวม 160 100.00 240 100.00 400 100.00 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

 4.2.10  การรับรู้ข้อมูลเกีย่วกบับัตรกดเงินสด KTC 
  ก ลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ รับ รู้ข้อมู ล เก่ี ยวกับบัตรกดเงินสด KTC จากพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 74.50 รองลงมาคือตวัแทนของบริษทับตัร KTC และ แผน่พบั/
โปรชวัร์ของธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 9.25 และ 7.00 (ตารางท่ี 4.20) 
  กลุ่มตวัอยา่งท่ีสมคัรผ่านพนกังานธนาคารกรุงไทยส่วนใหญ่รับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบับตัรกด
เงินสด KTC จากพนักงานธนาคารกรุงไทย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 78.75 รองลงมาคือตวัแทนของ
บริษทับตัร KTC และ แผน่พบั/โปรชวัร์ของธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 8.13 และ 6.88 (ตารางท่ี 4.20) 
  ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีสมคัรผา่นตวัแทน KTC ส่วนใหญ่รับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบับตัรกดเงินสด 
KTC จากพนกังานธนาคารกรุงไทย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.67 รองลงมาคือตวัแทนของบริษทับตัร 
KTC และ แผน่พบั/โปรชวัร์ของธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 10.00 และ 7.08 (ตารางท่ี 4.20) 
  เม่ือพิจารณาแล้วสาเหตุท่ีกลุ่มตวัอย่างท่ีสมคัรผ่านตวัแทน KTC ส่วนใหญ่รับรู้ขอ้มูล
เก่ียวกบับตัรกดเงินสด KTC จากพนกังานธนาคารกรุงไทย เน่ืองจากผูใ้ช้บริการเกือบทั้งหมดจะพบ
เจอตวัแทนของบริษทับตัร KTC เพียงคร้ังแรกท่ีสมคัรบตัรเท่านั้น ส่วนหลงัจากนั้นผูใ้ชบ้ริการจะพบ
กบัพนกังานธนาคารกรุงไทยจากการติดต่อช าระค่าบริการต่าง ๆ ท่ีธนาคารกรุงไทย ซ่ึงท าให้สามารถ
ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบับตัรกดเงินสด KTC จากพนกังานกรุงไทยมากท่ีสุด 
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ตารางที ่4.20 การรับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบับตัรกดเงินสด KTC 

การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกบั 
บัตรกดเงินสด KTC 

ลูกค้าทีส่มัครผ่าน
พนักงานธนาคารกรุงไทย 

ลูกค้าทีส่มัครผ่าน
ตัวแทนของ KTC 

รวมทั้งหมด 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

พนกังานธนาคารกรุงไทย 126 78.75 172 71.67 298 74.50 
ตวัแทนของบริษทับตัร KTC 13 8.13 24 10.00 37 9.25 
แผน่พบั/โปรชวัร์ของธนาคาร 11 6.88 17 7.08 28 7.00 
โฆษณาทางทีวี/วทิยุ 4 2.50 16 6.67 20 5.00 
เวบ็ไซต ์ 6 3.75 11 4.58 17 4.25 

รวม 160 100.00 240 100.00 400 100.00 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

 4.2.11 การถือครองบัตรกดเงินสดของสถาบันการเงินอืน่ 
  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ถือครองบตัรกดเงินสดของ KTC เพียงบตัรเดียว คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 57.00 และรองลงมาเป็นถือบตัรกดเงินสดของสถาบนัการเงินอ่ืน ๆ อีก 2 บตัร และ 1 บตัร คิด
เป็นร้อยละ 16.00 และ 12.75 ตามล าดบั และมีค่าเฉล่ียจ านวนบตัรกดเงินสดของสถาบนัการเงินอ่ืนท่ี 
1 บตัร โดยมีบางตวัอยา่งท่ีถือครองบตัรกดเงินสดของสถาบนัการเงินอ่ืนสูงถึง 7 บตัร ม่ือพิจารณาจาก
ขอ้มูลทัว่ไป พบว่าเป็นกลุ่มท่ีมีอายุไม่เกิน 30 ปี ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีอยู่ในวยัเร่ิมท างาน และท างานเป็น
ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ ซ่ึงมีรายไดไ้ม่มากในช่วงแรก (ตารางท่ี 4.21)  
  กลุ่มตวัอยา่งท่ีสมคัรผา่นพนกังานธนาคารกรุงไทยส่วนใหญ่ถือครองบตัรกดเงินสดของ 
KTC เพียงบตัรเดียว คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 56.25 และรองลงมาเป็นถือบตัรกดเงินสดของสถาบนั
การเงินอ่ืน ๆ อีก 2 บตัร และ 1 บตัร คิดเป็นร้อยละ 18.13 และ 11.88 ตามล าดบั โดยมีค่าเฉล่ียจ านวน
บตัรกดเงินสดของสถาบนัการเงินอ่ืนท่ี 1 บตัร (ตารางท่ี 4.21) 
  กลุ่มตวัอยา่งท่ีสมคัรผา่นตวัแทน KTC ส่วนใหญ่ถือครองบตัรกดเงินสดของ KTC เพียง
บตัรเดียว คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57.50 และรองลงมาเป็นถือบตัรกดเงินสดของสถาบนัการเงินอ่ืน ๆ 
อีก 2 บตัร และ 1 บตัร คิดเป็นร้อยละ 14.58 และ 13.33 ตามล าดบั โดยมีค่าเฉล่ียจ านวนบตัรกดเงินสด
ของสถาบนัการเงินอ่ืนท่ี 1 บตัร (ตารางท่ี 4.21)  
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ตารางที ่4.21 การถือครองบตัรกดเงินสดของสถาบนัการเงินอ่ืน 

การถือครองบัตรกดเงิน
สดของสถาบันการเงินอืน่ 

ลูกค้าทีส่มัครผ่าน
พนักงานธนาคารกรุงไทย 

ลูกค้าทีส่มัครผ่าน
ตัวแทนของ KTC 

รวมทั้งหมด 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

ไม่ถือ 90 56.25 138 57.50 228 57.00 
 1 บตัร 19 11.88 32 13.33 51 12.75 
2 บตัร 29 18.13 35 14.58 64 16.00 
3 บตัร 14 8.75 20 8.33 34 8.50 
4 บตัรข้ึนไป 8 5.00 15 6.25 23 5.75 

รวม 160 100.00 240 100.00 400 100.00 
ต ่าสุด (บตัร) 0 0 0 
สูงสุด (บตัร) 7 7 7 
เฉล่ีย (บตัร) 1 1 1 

ท่ีมา : จากการศึกษา 

 4.2.12 การแนะน าให้บุคคลทีรู้่จักใช้บริการสินเช่ือบัตรกดเงินสด KTC 
  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จะแนะน าบุคคลท่ีรู้จกัให้ใช้บริการบตัรกดเงินสด KTC คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 93.25 ซ่ึงสอดคลอ้งกบักลุ่มตวัอย่างท่ีสมคัรผ่านพนักงานธนาคารกรุงไทยและผ่าน
ตวัแทนของ KTC ท่ีส่วนใหญ่จะแนะน าบุคคลท่ีรู้จกัให้ใชบ้ริการบตัรกดเงินสด KTC เช่นกนั คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 92.50 และ 93.75 ตามล าดบั โดยสาเหตุท่ีแนะน าคือ สามารถกดใชไ้ด้สะดวกทุกท่ี ไม่
มีค่าธรรมเนียมรายปี และสาเหตุหลกัท่ีไม่แนะน า คือ อตัราดอกเบ้ียผดินดัช าระหน้ีสูง (ตารางท่ี 4.22) 

ตารางที ่4.22 การแนะน าใหบุ้คคลท่ีรู้จกัใชบ้ริการสินเช่ือบตัรกดเงินสด KTC 

การแนะน าบุคคลทีรู้่จัก 

ลูกค้าทีส่มัครผ่าน
พนักงานธนาคารกรุงไทย 

ลูกค้าทีส่มัครผ่าน
ตัวแทนของ KTC 

รวมทั้งหมด 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

แนะน า 148 92.50 225 93.75 373 93.25 
ไม่แนะน า 12 7.50 15 6.25 27 6.75 

รวม 160 100.00 240 100.00 400 100.00 
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 4.2.13 การผดินัดช าระหนีบ้ัตรกดเงินสดในปีทีผ่่านมา 
  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จะไม่เคยผิดนดัช าระหน้ีบตัรกดเงินสด KTC ในรอบปีท่ีผ่านมา 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 94.75 ซ่ึงสอดคลอ้งกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีสมคัรผา่นพนกังานธนาคารกรุงไทยและ
ผ่านตวัแทนของ KTC ท่ีส่วนใหญ่จะไม่เคยผิดนัดช าระหน้ีบตัรกดเงินสด KTC ในรอบปีท่ีผ่านมา
เช่นกนั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 96.25 และ 93.75 ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.23) 

ตารางที ่4.23 การผดินดัช าระหน้ีบตัรกดเงินสดในปีท่ีผา่นมา 

การผดินัดช าระหนี้ 
ในปีทผ่ีานมา 

ลูกค้าทีส่มัครผ่าน
พนักงานธนาคารกรุงไทย 

ลูกค้าทีส่มัครผ่าน
ตัวแทนของ KTC 

รวมทั้งหมด 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

ไม่เคย 154 96.25 225 93.75 379 94.75 
เคย 6 3.75 15 6.25 21 5.25 
    1 คร้ัง 1 (16.67) 7 (46.67) 8 (38.10) 
    2 คร้ัง 2 (33.33) 2 (13.33) 4 (19.05) 
    ตั้งแต่ 3 คร้ังข้ึนไป 3 (50.00) 6 (40.00) 9 (42.85) 

รวม 160 100.00 240 100.00 400 100.00 
เฉล่ีย (คร้ัง) 3 2 3 

หมายเหตุ : ตวัเลขในวงเล็บ คือ ค่าร้อยละของผูท่ี้เคยผดินดัช าระหน้ีในปีท่ีผา่นมา 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

4.3 ความพึงพอใจของลูกค้าของบริษัทบัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ต่อการใช้บริการสินเช่ือบัตร
กดเงินสดในอ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง 

 การศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจน้ี เป็นการศึกษาว่าลูกค้าของบริษัทบัตรกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) มีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการบตัรกดเงินสด KTC น้ีในระดบัใด ซ่ึงในท่ีน้ีประกอบดว้ย
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ โดยให้ลูกคา้
บริษทับตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) จ านวน 400 ราย ตอบค าถามขา้งตน้ว่าความพึงพอใจต่อการใช้
บริการบัตรกดเงินสด KTC ทั้ ง 7 ด้าน อยู่ในระดับใด จากนั้ นน าคะแนนท่ีหาได้มาหาค่าเฉล่ีย 
นอกจากนั้นยงัท าการทดสอบความแตกต่างของความพึงพอใจของกลุ่มลูกคา้ทั้ง 2 กลุ่มคือ กลุ่มท่ี
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สมัครผ่านธนาคารกรุงไทย และ กลุ่มท่ีสมัครผ่านตัวแทน KTC โดยใช้สถิติค่า t (t-test) ซ่ึงผล
การศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 

 4.3.1 ความพึงพอใจต่อการใช้บริการบัตรกดเงินสด KTC ของลูกค้าบริษัทบัตรกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) ในภาพรวม 

  เม่ือพิจารณาภาพรวมของลูกคา้บริษทับตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ต่อการใชบ้ริการบตัร
กดเงินสด KTC พบว่า มีความพึงพอใจในภาพรวมเท่ากบั 3.82 (ระดบัมาก) โดยความพึงพอใจของ
ลูกคา้บริษทับตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ต่อการใช้บริการบตัรกดเงินสด KTC สูงสุดเป็นอนัดบัท่ี 1 
ไดแ้ก่ ความพึงพอใจดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีคะแนนเฉล่ีย 4.23 (ระดบัมาก) ซ่ึงประกอบไปดว้ย
ปัจจัยย่อย คือความน่าเช่ือถือของบริษัทบัตรกรุงไทย (จ ากัด) มหาชน มีคะแนนเฉล่ีย 4.24 และ
ภาพลกัษณ์ของบริษทับตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) มีคะแนนเฉล่ีย 4.21 อนัดบั 2 คือ ความพึงพอใจ
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีคะแนนเฉล่ีย 4.15 (ระดบัมาก) ซ่ึงประกอบไปดว้ยปัจจยัยอ่ย คือจ านวน
สถานท่ีรับช าระค่าบริการ มีคะแนนเฉล่ีย 4.20 และความสะดวกของช่องทางท่ีรับช าระ มีคะแนน
เฉล่ีย 4.14 อนัดบั 3 คือ ความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ์ มีคะแนนเฉล่ีย 3.83 (ระดบัมาก) ซ่ึงประกอบไป
ดว้ยปัจจยัยอ่ย  คือความสะดวกในการใชบ้ตัรกดเงินสด มีคะแนนเฉล่ีย 4.11 และขั้นตอนและวิธีการ
สมคัร มีคะแนนเฉล่ีย 3.79 โดยความพอใจต ่าท่ีสุดคือ ความพึงพอใจด้านราคา มีคะแนนเฉล่ีย 3.37 
(ระดบัปานกลาง) ซ่ึงประกอบไปดว้ยปัจจยัยอ่ย  คือ อตัราดอกเบ้ียเงินกูข้องบตัรกดเงินสด มีคะแนน
เฉล่ีย 3.40 และ ค่าปรับในการช าระหน้ีชา้กวา่ก าหนด มีคะแนนเฉล่ีย 3.34 (ตารางท่ี 4.24) 

 4.3.2 ความพึงพอใจต่อการใช้บริการบัตรกดเงินสด KTC ของลูกค้าบริษัทบัตรกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) กลุ่มตัวอย่างทีส่มัครผ่านพนักงานธนาคารกรุงไทย 

  เม่ือพิจารณาภาพรวมของลูกคา้บริษทับตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) กลุ่มตวัอยา่งท่ีสมคัร
ผ่านพนักงานธนาคารกรุงไทยต่อการใช้บริการบัตรกดเงินสด KTC  พบว่า มีความพึงพอใจใน
ภาพรวมเท่ากบั 3.83 (ระดบัมาก) โดยความพึงพอใจของลูกคา้บริษทับตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
กลุ่มตวัอย่างท่ีสมคัรผา่นพนกังานธนาคารกรุงไทยฯ สูงสุดเป็นอนัดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ ความพึงพอใจดา้น
ลักษณะทางกายภาพ มีคะแนนเฉล่ีย 4.25 (ระดับมาก) ซ่ึงประกอบไปด้วยปัจจัยย่อย คือความ
น่าเช่ือถือของบริษทับตัรกรุงไทย (จ ากดั) มหาชน มีคะแนนเฉล่ีย 4.26  และภาพลกัษณ์ของบริษทั
บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) มีคะแนนเฉล่ีย 4.24  อนัดบั 2 คือ ความพึงพอใจด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย มีคะแนนเฉล่ีย 4.18 (ระดบัมาก) ซ่ึงประกอบไปดว้ยปัจจยัยอ่ย  คือจ านวนสถานท่ีรับช าระ
ค่าบริการ มีคะแนนเฉล่ีย 4.22 และความสะดวกของช่องทางท่ีรับช าระ มีคะแนนเฉล่ีย 4.19 อนัดบั 3 
คือ ความพึงพอใจดา้นบุคลากร มีคะแนนเฉล่ีย 3.86 (ระดบัมาก) ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัยอ่ย คือจิตใน
การใหบ้ริการของพนกังาน มีคะแนนเฉล่ีย 3.89 และการให้ค  าปรึกษาและความสามารถในการแกปั้ญหา
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ของพนกังาน มีคะแนนเฉล่ีย 3.85 โดยความพอใจต ่าท่ีสุดคือ ความพึงพอใจดา้นราคา มีคะแนนเฉล่ีย 
3.33 (ระดับปานกลาง) ซ่ึงประกอบไปด้วยปัจจยัย่อย  คืออตัราดอกเบ้ียเงินกู้ของบตัรกดเงินสด มี
คะแนนเฉล่ีย 3.39 และ ค่าปรับในการช าระหน้ีชา้กวา่ก าหนด มีคะแนนเฉล่ีย 3.26 (ตารางท่ี 4.24) 

 4.3.3 ความพึงพอใจต่อการใช้บริการบัตรกดเงินสด KTC ของลูกค้าบริษัทบัตรกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) กลุ่มตัวอย่างทีส่มัครผ่านตัวแทน KTC 

  เม่ือพิจารณาภาพรวมของลูกคา้บริษทับตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) กลุ่มตวัอยา่งท่ีสมคัร
ผ่านตวัแทน KTC ต่อการใช้บริการบตัรกดเงินสด KTC  พบว่า มีความพึงพอใจในภาพรวมเท่ากบั 
3.81 (ระดบัมาก) โดยความพึงพอใจของลูกคา้บริษทับตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) กลุ่มตวัอย่างท่ี
สมคัรผา่นตวัแทน KTC สูงสุดเป็นอนัดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ ความพึงพอใจดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีคะแนน
เฉล่ีย 4.20 (ระดับมาก) ซ่ึงประกอบไปด้วยปัจจยัย่อย คือความน่าเช่ือถือของบริษัทบตัรกรุงไทย 
(จ ากัด) มหาชน มีคะแนนเฉล่ีย 4.22  และภาพลักษณ์ของบริษัทบตัรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) มี
คะแนนเฉล่ีย 4.18  อันดับ 2 คือ ความพึงพอใจด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มีคะแนนเฉล่ีย 4.14 
(ระดบัมาก) ซ่ึงประกอบไปดว้ยปัจจยัยอ่ย  คือจ านวนสถานท่ีรับช าระค่าบริการ มีคะแนนเฉล่ีย 4.19
และความเพียงพอของตู ้ATM ในการให้บริการ มีคะแนนเฉล่ีย 4.13 อนัดบั 3 คือ ความพึงพอใจดา้น
ผลิตภณัฑ์ มีคะแนนเฉล่ีย 3.84 (ระดบัมาก) ซ่ึงประกอบด้วยปัจจยัย่อย คือความสะดวกในการใช้
บริการบตัรกดเงินสด มีอิทธิพลสูงสุดท่ี คะแนนเฉล่ีย 4.09 และจ านวนสินเช่ือท่ีไดรั้บอนุมติั มีคะแนน
เฉล่ีย 3.79 โดยความพอใจต ่าท่ีสุดคือ ความพึงพอใจดา้นราคา มีคะแนนเฉล่ีย 3.40 (ระดบัปานกลาง) 
ซ่ึงประกอบไปดว้ยปัจจยัยอ่ย  คืออตัราดอกเบ้ียเงินกูข้องบตัรกดเงินสด และค่าปรับในการช าระหน้ีชา้
กวา่ก าหนด มีคะแนนเฉล่ียเท่ากนัท่ี 3.40 (ตารางท่ี 4.24) 
  เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจของลูกคา้บริษทั
บตัรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีสมคัรผ่านพนักงานธนาคารกรุงไทยและกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีสมคัรผา่นตวัแทน KTC มีความพึงพอใจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติเพียงดา้นเดียว 
คือ ดา้นบุคลากร กล่าวคือ กลุ่มตวัอยา่งท่ีสมคัรผา่นพนกังานธนาคารกรุงไทยมีความพึงพอใจมากกวา่
กลุ่มตวัอย่างท่ีสมคัรผ่านตวัแทน KTC อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 0.1 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านความ
เพียงพอของพนกังานท่ีให้บริการ ส่วนปัจจยัอีก 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพนั้น กลุ่ม
ตวัอย่างทั้ ง 2 กลุ่มมีความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 
(ตารางท่ี 4.24)  
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ตารางที่ 4.24  คะแนนเฉล่ียของความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการบตัรกดเงินสด KTC ของลูกคา้บริษทั
บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

ปัจจยั 
สมคัรผา่นธนาคารกรุงไทย สมคัรผา่นตวัแทน KTC รวม 

ค่า t 
(p-value) 

คะแนนเฉล่ีย 
(การแปรผล) 

อนัดบั 
คะแนนเฉล่ีย 
(การแปรผล) 

อนัดบั 
คะแนนเฉล่ีย 
(การแปรผล) 

อนัดบั 

ดา้นผลิตภณัฑ ์        

1. ความสวยงามและ
ความทนัสมยัของบตัร
กดเงินสด 

3.71 
(มาก) 

3 
3.70 
(มาก) 

4 
3.71 
(มาก) 

4 
-0.147 
(0.883) 

2. ความสะดวกในการ
ใชบ้ตัรกดเงินสด 

4.14 
(มาก) 

1 
4.09 
(มาก) 

1 
4.11 
(มาก) 

1 
-0.768 
(0.4428) 

3. ขั้นตอนและวิธีการ
ในการสมคัร 

3.81 
(มาก) 

2 
3.78 
(มาก) 

3 
3.79 
(มาก) 

2 
-0.456 
(0.648) 

4. จ านวนเงินสินเช่ือท่ี
ไดรั้บอนุมติั 

3.63 
(มาก) 

4 
3.79 
(มาก) 

2 
3.73 
(มาก) 

3 
1.629 
(0.104) 

คะแนนเฉลีย่ 
3.82 
(มาก) 

4 
3.84 
(มาก) 

3 
3.83 
(มาก) 

3 
0.175 
(0.861) 

ดา้นราคา        

1. อตัราดอกเบ้ียเงินกู้
ของบตัรกดเงินสด 

3.39 
(ปานกลาง) 

1 
3.40 

(ปานกลาง) 
1 

3.40 
(ปานกลาง) 

1 
0.173 
(0.863) 

2. ค่าปรับในการช าระ
หน้ีชา้กวา่ก าหนด 

3.26 
(ปานกลาง) 

2 
3.40 

(ปานกลาง) 
1 

3.34 
(ปานกลาง) 

2 
1.430 

(0.1535) 

คะแนนเฉลีย่ 
3.33 

(ปานกลาง) 
7 

3.40 
(ปานกลาง) 

7 
3.37 

(ปานกลาง) 
7 

0.586 
(0.5581) 

ดา้นช่องทางการ
จ าหน่าย 

       

1. ความเพียงพอของตู ้
ATM ในการให้บริการ 

4.13 
(มาก) 

3 
4.13 
(มาก) 

2 
4.13 
(มาก) 

3 
-0.029 
(0.9766) 

2. จ านวนสถานท่ีรับ
ช าระค่าบริการ 

4.22 
(มาก) 

1 
4.19 
(มาก) 

1 
4.20 
(มาก) 

1 
-0.398 
(0.6911) 

3. ความสะดวกของ
ช่องทางท่ีรับช าระ 

4.19 
(มาก) 

2 
4.11 
(มาก) 

3 
4.14 
(มาก) 

2 
-1.079 
(0.2811) 

คะแนนเฉลีย่ 
4.18 
(มาก) 

2 
4.14 
(มาก) 

2 
4.15 
(มาก) 

2 
-0.541 
(0.5888) 
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ตารางที ่4.24 (ต่อ) 

ปัจจยั 
สมคัรผา่นธนาคารกรุงไทย สมคัรผา่นตวัแทน KTC รวม 

ค่า t 
(p-value) 

คะแนนเฉล่ีย 
(การแปรผล) 

อนัดบั 
คะแนนเฉล่ีย 
(การแปรผล) 

อนัดบั 
คะแนนเฉล่ีย 
(การแปรผล) 

อนัดบั 

ดา้นการส่งเสริมตลาด        

1. รางวลัท่ีไดรั้บเม่ือสมคัร
ใชบ้ริการบตัรกดเงินสด 

3.17 
(ปานกลาง) 

5 
3.39 

(ปานกลาง) 
5 

3.30 
(ปานกลาง) 

5 
2.357 

(0.0189)** 
2. การสะสมคะแนน
เพื่อแลกรับของรางวลั 

3.49 
(ปานกลาง) 

4 
3.51 
(มาก) 

4 
3.50 
(มาก) 

4 
0.263 

(0.7929) 
3. การยกเวน้
ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 
หรือค่าธรรมเนียมรายปี 

4.09 
(มาก) 

1 
4.01 
(มาก) 

1 
4.05 
(มาก) 

1 
-0.895 
(0.3711) 

4. การให้สิทธ์ิเลือก
ช าระขั้นต ่า 

3.93 
(มาก) 

2 
3.88 
(มาก) 

2 
3.90 
(มาก) 

2 
-0.609 
(0.5427) 

5. ระยะเวลาผอ่นช าระ 
3.84 
(มาก) 

3 
3.83 
(มาก) 

3 
3.84 
(มาก) 

3 
-0.053 
(0.9571) 

คะแนนเฉลีย่ 
3.70 
(มาก) 

5 
3.72 
(มาก) 

4 
3.72 
(มาก) 

5 
0.316 

(0.7518) 

ดา้นบุคลากร        

1. การให้ค  าปรึกษาและ
ความสามารถในการ
แกปั้ญหาของพนกังาน 

3.85 
(มาก) 

2 
3.73 
(มาก) 

2 
3.78 
(มาก) 

2 
-1.532 
(0.1262) 

2. ความเพียงพอของ
พนกังานท่ีให้บริการ 

3.83 
(มาก) 

3 
3.64 
(มาก) 

3 
3.72 
(มาก) 

3 
-1.972 

(0.0493)** 
3. จิตในการให้บริการ
ของพนกังาน 

3.89 
(มาก) 

1 
3.75 
(มาก) 

1 
3.81 
(มาก) 

1 
-1.729 
(0.085)* 

คะแนนเฉลีย่ 
3.86 
(มาก) 

3 
3.71 
(มาก) 

5 
3.77 
(มาก) 

4 
-1.898 

(0.0584)* 

ดา้นกระบวนการ        

1. ความรวดเร็วในการ
สมคัรใชบ้ริการ 

3.80 
(มาก) 

1 
3.73 
(มาก) 

1 
3.76 
(มาก) 

1 
-0.773 
(0.4403) 

2. ความรวดเร็วในการ
อนุมติัสินเช่ือ 

3.61 
(มาก) 

3 
3.58 
(มาก) 

3 
3.59 
(มาก) 

3 
-0.421 
(0.6737) 

3. ความรวดเร็วและ
ตรงเวลาในการจดัส่ง
ใบแจง้หน้ี 

3.64 
(มาก) 

2 
3.69 
(มาก) 

2 
3.67 
(มาก) 

2 
0.546 

(0.5851) 

คะแนนเฉลีย่ 
3.68 
(มาก) 

6 
3.67 
(มาก) 

6 
3.68 
(มาก) 

6 
-0.231 
(0.8178) 
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ตารางที ่4.24 (ต่อ) 

ปัจจยั 
สมคัรผา่นธนาคารกรุงไทย สมคัรผา่นตวัแทน KTC รวม 

ค่า t 
(p-value) 

คะแนนเฉล่ีย 
(การแปรผล) 

อนัดบั 
คะแนนเฉล่ีย 
(การแปรผล) 

อนัดบั 
คะแนนเฉล่ีย 
(การแปรผล) 

อนัดบั 

ดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ 

       

1. ความน่าเช่ือถือของ
บริษทับตัรกรุงไทย จ ากดั 

4.26 
(มาก) 

1 
4.22 
(มาก) 

1 
4.24 
(มาก) 

1 
-0.628 
(0.5306) 

2. ภาพลกัษณ์ของบริษทั
บตัรกรุงไทย จ ากดั 

4.24 
(มาก) 

2 
4.18 
(มาก) 

2 
4.21 
(มาก) 

2 
-0.786 
(0.4322) 

คะแนนเฉลีย่ 
4.25 
(มาก) 

1 
4.20 
(มาก) 

1 
4.23 
(มาก) 

1 
-0.721 
(0.4713) 

คะแนนเฉลีย่ใน
ภาพรวม 

3.83 
(มาก) 

3.81 
(มาก) 

3.82 
(มาก) 

-0.273 
(0.785) 

หมายเหตุ : *, ** คือ มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.1, 0.05 ตามล าดบั 
ท่ีมา : จากการค านวณ  
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บทที ่5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวเิคราะห์พฤติกรรมและความพึงพอใจของการใชบ้ริการสินเช่ือบตัร
กดเงินสดของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการบตัรกดเงินสดของบริษทับตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในอ าเภอเมือง
จงัหวดัล าปาง โดยแบ่งกลุ่มตวัอย่างเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มตวัอย่างท่ีสมคัรผ่านสาขาธนาคารกรุงไทย
และกลุ่มตวัอยา่งท่ีสมคัรผา่นตวัแทนของ KTC ใชข้อ้มูลปฐมภูมิจากการตอบแบบสอบถามกบัลูกคา้ท่ี
ใชบ้ริการสินเช่ือพร้อมใชห้รือบตัรกดเงินสด ของบริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในอ าเภอเมือง 
จงัหวดัล าปาง ซ่ึงประกอบดว้ย ลูกคา้ท่ีสมคัรผา่นพนกังานสาขาของธนาคารกรุงไทย จ านวน 6 สาขา 
ไดแ้ก่ สาขาล าปาง สาขาประตูชยั สาขาเขลางคน์คร และสาขาศูนยร์าชการล าปาง สาขาเทสโกโ้ลตสั
ล าปาง สาขาเซ็นทรัลพลาซ่าล าปาง และลูกคา้ท่ีสมคัรผา่นตวัแทนของ KTC ในช่วงเดือนพฤษภาคม – 
มิถุนายน 2558 โดยในส่วนของพฤติกรรมการใชบ้ตัรกดเงินสด KTC ใชส้ถิติเชิงพรรณนาค่าความถ่ี 
ค่าเฉล่ีย ร้อยละ และการศึกษาในส่วนความพึงพอใจของการใชบ้ตัรกดเงินสด KTC ใช้มาตรวดัแบบ 
Likert Scale และน าผลท่ีไดม้าหาค่าเฉล่ียและท าการแปลผลระดบัความพึงพอใจ พร้อมทั้งทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉล่ียของความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่ม ซ่ึงผลการศึกษามีดงัน้ี 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 5.1.1  กลุ่มตัวอย่างทีส่มัครผ่านธนาคารกรุงไทย  

   กลุ่มตัวอย่างท่ีสมัครผ่านธนาคารกรุงไทยส่วนใหญ่เป็นหญิงโสด มีอายุเฉล่ีย 36 ปี 
ประกอบอาชีพขา้ราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายได้เฉล่ียต่อ
เดือนอยูร่ะหวา่ง 10,001 – 20,000 บาท 

   จากการศึกษาพฤติกรรมการใช้บ ริการบัตรกดเงินสดกลุ่มตัวอย่างท่ีสมัครผ่าน
ธนาคารกรุงไทยพบวา่ ส่วนใหญ่ใชบ้ริการทางการเงินจากธนาคารกรุงไทยนอกเหนือจากบริการบตัร
กดเงินสด โดยบริการท่ีใชม้ากท่ีสุดไดแ้ก่ บริการฝากเงิน เช่น เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจ า มี
วตัถุประสงคใ์นการใชบ้ตัรกดเงินสด KTC เพื่อใชจ่้ายในยามฉุกเฉินเป็นส่วนใหญ่ โดยวงเงินท่ีไดรั้บ
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อนุมติัต ่าสุดคือ 10,000 บาท สูงสุด 400,000 บาท เฉล่ีย 62,350 บาท จ านวนคร้ังท่ีกดเงินสดต่อเดือน
เฉล่ียเดือนละ 1 คร้ัง จ านวนเงินท่ีกดแต่ละคร้ังไม่แน่นอน ดอกเบ้ียท่ีตอ้งจ่ายเฉล่ียเดือนละ 453.50 
บาท/ราย โดยจะช าระค่าบริการท่ีธนาคารกรุงไทยเป็นส่วนใหญ่ 

   เม่ือพิจารณาความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งท่ีสมคัรผา่นธนาคารกรุงไทยพบวา่ มีความพึง
พอใจในภาพรวมในระดบัพอใจมาก คะแนนเฉล่ีย 3.83 ซ่ึงความพึงพอใจอนัดบั 1 คือ ดา้นกายภาพ 
(physical) ประกอบดว้ย ความน่าเช่ือถือของบริษทับตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และภาพลกัษณ์ของ
บริษทับตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) อนัดบัท่ี 2 คือ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ประกอบดว้ย 
จ านวนสถานท่ีรับช าระค่าบริการ และความสะดวกของช่องทางท่ีรับช าระ และอันดับท่ี 3 ด้าน
บุคลากร (People) ประกอบด้วย จิตในการให้บริการของพนักงาน และการให้ค  าปรึกษาและ
ความสามารถในการแกปั้ญหาของพนกังาน 

 5.1.2  กลุ่มตัวอย่างทีส่มัครผ่านตัวแทน KTC 

   กลุ่มตวัอยา่งท่ีสมคัรผา่นตวัแทน KTC ส่วนใหญ่เป็นหญิงโสด มีอายุเฉล่ีย 37 ปี ประกอบ
อาชีพข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่
ระหวา่ง 10,001 – 20,000 บาท 

   จากการศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรกดเงินสดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีสมคัรผา่นตวัแทน 
KTC พบวา่ ส่วนใหญ่ใช้บริการทางการเงินจากธนาคารกรุงไทยนอกเหนือจากบริการบตัรกดเงินสด 
โดยบริการท่ีใช้มากท่ีสุดได้แก่ บริการฝากเงิน เช่น เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ า มี
วตัถุประสงคใ์นการใชบ้ตัรกดเงินสด KTC เพื่อใชจ่้ายในยามฉุกเฉินเป็นส่วนใหญ่ โดยวงเงินท่ีไดรั้บ
ต ่าสุดคือ 10,000 บาท สูงสุด 400,000 บาท เฉล่ีย 65,126 บาท จ านวนคร้ังท่ีกดเงินสดต่อเดือนเฉล่ีย
เดือนละ 1 คร้ัง จ านวนเงินท่ีกดแต่ละคร้ังไม่แน่นอน ดอกเบ้ียท่ีตอ้งจ่ายเฉล่ียเดือนละ 519.58 บาท/ราย 
โดยจะช าระค่าบริการท่ีธนาคารกรุงไทยเป็นส่วนใหญ่ 

   เม่ือพิจารณาความพึงพอใจของกลุ่มตวัอย่างท่ีสมคัรผ่านตวัแทน KTC พบวา่ มีความพึง
พอใจในภาพรวมในระดบัพอใจมาก คะแนนเฉล่ีย 3.81 ซ่ึงความพึงพอใจอนัดบั 1 คือ ดา้นกายภาพ 
(physical) ประกอบดว้ย ความน่าเช่ือถือของบริษทับตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และภาพลกัษณ์ของ
บริษทับตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) อนัดบัท่ี 2 คือ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ประกอบดว้ย 
จ านวนสถานท่ีรับช าระค่าบริการ และความสะดวกของช่องทางท่ีรับช าระ และอันดับท่ี 3 ด้าน
ผลิตภณัฑ์ (Product) ประกอบด้วย ความสะดวกในการใช้บตัรกดเงินสด และจ านวนเงินสินเช่ือท่ี
ไดรั้บอนุมติั 
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   เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจของลูกคา้บริษทั
บตัรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีสมคัรผ่านพนักงานธนาคารกรุงไทยและกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีสมคัรผา่นตวัแทน KTC มีความพึงพอใจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติเพียงดา้นเดียว 
คือ ดา้นบุคลากร กล่าวคือ กลุ่มตวัอยา่งท่ีสมคัรผา่นพนกังานธนาคารกรุงไทยมีความพึงพอใจมากกวา่
กลุ่มตวัอย่างท่ีสมคัรผ่านตวัแทน KTC อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 0.1 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านความ
เพียงพอของพนกังานท่ีให้บริการ ส่วนปัจจยัอีก 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพนั้น กลุ่ม
ตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่มมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

5.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 1.  จากการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีวธีิการช าระเงินจากสินเช่ือบตัรกดเงินสดท่ีสาขา
ของธนาคารกรุงไทย ดงันั้นธนาคารกรุงไทยควรจะมีการเพิ่มพนกังานธนาคารเพื่อรองรับการช าระ
เงิน นอกจากน้ีควรพฒันาวธีิการและเพิ่มช่องทางการรับช าระเงินใหม้ากยิง่ข้ึน 

 2.  จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่สามารถรับรู้ข้อมูลเก่ียวกับบัตร KTC ได้จาก
พนกังานธนาคารกรุงไทย ดงันั้นธนาคารกรุงไทยควรท่ีจะมีการพฒันาความรู้และทกัษะของพนกังาน
เก่ียวกบับตัรกดเงินสด KTC อย่างต่อเน่ือง เพื่อท่ีพนักงานธนาคารกรุงไทยจะให้ขอ้มูลกบัลูกคา้ได้
อยา่งถูกตอ้งและเพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ท่ีมาสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบับตัรกดเงิน
สด KTC มากยิง่ข้ึน 

 3.  จากการศึกษาพบวา่ทั้งกลุ่มตวัอยา่งท่ีสมคัรผา่นพนกังานธนาคารกรุงไทยและกลุ่มตวัอยา่งท่ี
สมัครผ่านตัวแทน KTC มีความพึงพอใจในด้านความน่าเช่ือถือของบริษัทบัตรกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) และภาพลกัษณ์ของบริษทัฯ มากท่ีสุด ทั้งน้ีส่วนหน่ึงมีผลมาจากการท่ีบริษทับตัรกรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นโดยธนาคารกรุงไทย ซ่ึงเป็นธนาคารท่ีมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจและมีความ
มัน่คง น่าเช่ือถือ ดงันั้น ธนาคารกรุงไทยควรมีการประชาสัมพนัธ์อย่างต่อเน่ืองถึงความมัน่คงของ
องคก์ร และความน่าเช่ือถือของบริษทัฯ อีกทั้งการประชาสัมพนัธ์หรือโฆษณาจะเป็นการช่วยให้เกิด
การสร้างแบรนท่ีประทบัในจิตใจลูกคา้และเกิดการบอกต่อมากยิง่ข้ึน 

 4.  จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีสมัครผ่านตัวแทนบริษัท KTC มีความพึงพอใจด้าน
บุคลากรน้อยกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีสมคัรผ่านพนักงานธนาคารกรุงไทย เช่น จิตในการให้บริการของ
พนักงาน และความเพียงพอของพนักงานท่ีให้บริการ เป็นตน้ ส่วนหน่ึงเน่ืองมาจากพนักงานท่ีเป็น
ตวัแทนบริษทั KTC จะมีเป้าหมายในการด าเนินงานเพียงเพื่อหาลูกคา้ท่ีสมคัรบตัรกดเงินสด KTC จึง
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ไม่ได้ให้ความส าคัญกับการบริการหลังการขายแก่ลูกค้าเท่ าท่ีควร ซ่ึงแตกต่างกับพนักงาน
ธนาคารกรุงไทยท่ีตอ้งมีความใส่ใจในการให้บริการลูกคา้ทั้งก่อนและหลงัการขายอยา่งเสมอ ดงันั้น
บริษทัฯ ควรมีการวางแผนเพื่อพฒันาและฝึกอบรมพนกังานซ่ึงเป็นตวัแทนบริษทั KTC ให้มีความใส่
ใจในการบริการลูกคา้ทั้งก่อนและหลงัการขายอย่างสม ่าเสมอและเพิ่มพนักงานท่ีเป็นตวัแทนของ 
KTC ใหม้ากข้ึนเพียงพอต่อการใหค้  าปรึกษาและแกปั้ญหาหลงัการขายใหแ้ก่ลูกคา้ได ้

 5.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

  การศึกษาคร้ังต่อไปควรท าการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของการใชบ้ริการบตัรกด
เงินสด KTC ในจงัหวดัต่าง ๆ ทัว่ประเทศ หรือศึกษาโดยจ าแนกกลุ่มตวัอยา่งตามอาชีพหรือรายไดเ้พื่อ
น ามาเปรียบเทียบเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายในการวางแผนพฒันาในภาพรวมทัว่ประเทศ
ต่อไปและสามารถน าผลการศึกษาไปใชต่้อไดใ้นอนาคต 
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 แบบสอบถาม 
พฤติกรรมและความพงึพอใจของลูกค้าบริษทับัตรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ต่อการใช้

สินเช่ือบัตรกดเงินสดในอ าเภอเมอืง จังหวดัล าปาง 

ค าช้ีแจง แบบสอบถามน้ีจดัท าข้ึนเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการคน้ควา้อิสระของนกัศึกษาปริญญาโท 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจ
ของลูกคา้บริษทับตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ต่อการใช้สินเช่ือบตัรกดเงินสดในอ าเภอเมือง จงัหวดั
ล าปาง ทั้งน้ีขอ้มูลท่ีไดจ้ะน าไปวิเคราะห์ในภาพรวมโดยไม่ระบุว่าเป็นของบุคคลใด หรือสถาบนัใด 
เพื่อเป็นประโยชน์ในเชิงวชิาการแก่ผูท่ี้สนใจต่อไป  
 ผูศึ้กษาจึงขอความกรุณาท่านสละเวลาตอบแบบสอบถาม และขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีให้ความ
อนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามเป็นอยา่งดี 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้กรอกแบบสอบถาม 
กรุณาใส่เคร่ืองหมาย ( √ ) หน้าขอ้ความท่ีตรงกบัท่านมากท่ีสุด เพียงขอ้ความเดียว หรือเติมขอ้ความ
ลงในช่องท่ีวา่งไว ้
1. เพศ 
 (   ) ชาย      (   ) หญิง 
2. อาย ุ…………ปี 
3. สถานภาพสมรส 
 (   ) โสด      (   ) สมรส 
 (   ) แยกกนัอยู/่หมา้ย/หยา่ร้าง 
4. อาชีพ 
 (   ) ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 
 (   ) ลูกจา้ง/พนกังานบริษทัเอกชน 
 (   )  ประกอบธุรกิจส่วนตวั ไดแ้ก่ ……………………………….. 
 (   ) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ................................................) 
5. ระดบัการศึกษา 
 (   ) ต ่ากวา่ปริญญาตรี    (   ) ปริญญาตรี 
 (   ) สูงกวา่ปริญญาตรี 
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6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของท่าน 
 (   ) ไม่เกิน 10,000 บาท   (   ) 10,001 – 20,000 บาท 
 (   ) 20,001 – 30,000 บาท  (   ) 30,001 – 40,000 บาท 
 (   ) 40,001 – 50,000 บาท  (   ) 50,001 บาทข้ึนไป 
7. จ านวนสมาชิกในครัวเรือน …………. คน 
    จ  านวนสมาชิกท่ีไม่ท างาน……………คน 
8. ลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั  
 (   ) บา้นตวัเอง    (   ) บา้นพอ่แม่/ญาติ 
 (   ) บา้นเช่า     (   ) หอพกั/คอนโดมิเนียม 
 (   ) บา้นพกัสวสัดิการ   (   ) อ่ืนๆ ……………………………. 
9. ภูมิล าเนาเดิมอยูจ่งัหวดั……………………… 
 
ส่วนที ่2 ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการสินเช่ือบัตรกดเงินสด KTC 
กรุณาใส่เคร่ืองหมาย ( √ ) หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัท่านมากท่ีสุด เพียงขอ้ความเดียว หรือเติมขอ้ความ
ลงในช่องท่ีวา่งไว ้
1. ท่านเป็นลูกคา้ของ ธนาคารกรุงไทย หรือไม่ 
 (   ) ไม่เป็น 
 (   ) เป็น ประเภทบริการทางการเงินท่ีใช ้(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
   (   ) เงินฝาก   (   ) เงินกูก้รุงไทย 
   (   ) การโอนเงิน   (   ) การประกนัชีวติ 
   (   ) การซ้ือกองทุนรวม  (   ) บตัรเครดิต 
   (   ) อินเตอร์เน็ตแบงคก้ิ์ง  (   ) อ่ืนๆ…………………………….. 
2. วตัถุประสงคข์องการถือบตัรกดเงินสด KTC  
 (   ) ใชจ่้ายยามฉุกเฉิน    (   ) น าไปช าระหน้ี 
 (   ) น าเงินไปซ้ือสินคา้และบริการ  (   ) ใชเ้ป็นทุนหมุนเวยีนธุรกิจ 
 (   ) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ.......................) 
3. วงเงินท่ีไดรั้บอนุมติั…………………..บาท 
4. ระยะเวลาในการถือครองบตัร KTC ...............ปี 
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5. จ านวนเงินสดท่ีกดใชเ้ฉล่ียต่อคร้ัง 
 (   ) ไม่เกิน 3,000 บาท    (   ) 3,001 – 6,000 บาท 
 (   ) 6,001 – 9,000 บาท    (   ) 9,001 – 12,000 บาท 
 (   ) 12,001 – 15,000 บาท   (   ) 15,001 บาทข้ึนไป 
 (   ) ไม่แน่นอน  
6. จ านวนคร้ังเฉล่ียท่ีกดเงินสด....................คร้ัง/เดือน 
7. ท่านเสียดอกเบ้ียเฉล่ียเดือนละ…………………บาท 
8. วธีิการช าระเงินจากสินเช่ือบตัรกดเงินสด KTC 
 (   ) สาขาของธนาคารกรุงไทย  (   ) สาขาของธนาคารอ่ืน ๆ 
 (   ) เคาน์เตอร์เซอร์วสิ    (   ) หกัผา่นบญัชีธนาคาร 
 (   ) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ.....................) 
9. ผูท่ี้แนะน าใหถื้อบตัรกดเงินสด KTC 
 (   ) พนกังานธนาคารกรุงไทย   (   ) สามี/ภรรยา 
 (   ) ตดัสินใจดว้ยตวัเอง    (   ) เพื่อน 
 (   ) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ.......................) 
10. การรับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบับตัรกดเงินสด KTC 
 (   ) จากพนกังานธนาคารกรุงไทย  (   ) จากตวัแทนของบริษทับตัร KTC 
 (   ) โฆษณาทางทีว/ีวทิย ุ   (   ) ผา่นเวบ็ไซต ์
 (   ) แผน่พบั/โปรชวัร์ของธนาคาร  (   ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ.....................) 
11. นอกจากท่านจะถือบตัรกดเงินสดของ KTC แลว้ยงัมีบตัรกดเงินสดของสถาบนัการเงินอ่ืนหรือไม่ 
 (   ) ไม่มี 
 (   ) มี   จ  านวนบตัร…….ใบ 
12. ท่านจะแนะน าใหบุ้คคลท่ีรู้จกัใชบ้ริการสินเช่ือบตัรกดเงินสด KTC หรือไม่ 
 (   ) แนะน า       เพราะ………………………………………………………………..   

(   ) ไม่แนะน า   เพราะ……………………………………………………………….. 
13. ในปีท่ีผา่นมาท่านเคยผิดนดัช าระหน้ีบตัรกดเงินสดหรือไม่ 
    (   ) เคย....................คร้ัง /ปี  (   ) ไม่เคย 
14. ในอนาคตอีก 5 ปี ขา้งหนา้ ท่านจะใชบ้ตัรกดเงินสด KTC หรือไม่  
 (   ) ใช ้เพราะ…………………………………………………….. 
 (   ) ไม่ใช ้เพราะ…………………………………………………. 
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ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจของลูกค้าของบริษัทบัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ต่อการใช้บริการสินเช่ือ
บัตรกดเงินสดในอ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง 
ใส่เคร่ืองหมาย ( √ ) ลงในช่องวา่งของแต่ละขอ้ใหต้รงกบัระดบัความพึงพอใจของท่านเพียงช่องเดียว 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ระดับความพงึพอใจ 

มากทีสุ่ด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

ด้านผลติภัณฑ์ (Product)      
1. ความสวยงามและความทนัสมยัของ    
บตัรกดเงินสด 

     

2. ความสะดวกในการใชบ้ตัรกดเงินสด      
3. ขั้นตอนและวธีิการในการสมคัร      
4. จ านวนเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บอนุมติั      

ด้านราคา (Price)      
1. อตัราดอกเบ้ียเงินกูข้องบตัรกดเงินสด      
2. ค่าปรับในการช าระหน้ีชา้กวา่ก าหนด      

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place)      
1. ความเพียงพอของตู ้ATM ในการ
ใหบ้ริการ 

     

2. จ านวนสถานท่ีรับช าระค่าบริการ      
3. ความสะดวกของช่องทางการรับช าระ 
เช่น อินเทอร์เน็ต หรือ โทรศพัท ์เป็นตน้ 

     

ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)      
1. รางวลัท่ีไดรั้บเม่ือสมคัรใชบ้ริการ 
บตัรกดเงินสด 

     

2. การสะสมคะแนนเพื่อแลกรับของรางวลั      
3. การยกเวน้ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ หรือ
ค่าธรรมเนียมรายปี 

     

4. การใหสิ้ทธ์ิเลือกช าระขั้นต ่า      
5. ระยะเวลาผอ่นช าระ      
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ระดับความพงึพอใจ 

มากทีสุ่ด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

ด้านบุคลากร (People)      
1. การใหค้  าปรึกษาและความสามารถใน
การแกปั้ญหาของพนกังาน 

     

2. ความเพียงพอของพนกังานท่ีใหบ้ริการ      
3. จิตในการใหบ้ริการของพนกังาน      

ด้านกระบวนการ (Process)      
1. ความรวดเร็วในการสมคัรใชบ้ริการ      
2. ความรวดเร็วในการอนุมติัสินเช่ือ      
3. ความรวดเร็วและตรงเวลาในการจดัส่ง
ใบแจง้หน้ี 

     

ด้านลกัษณะทางกายภาพ (Physical)      
1. ความน่าเช่ือถือของบริษทับตัรกรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน)  

     

2. ภาพลกัษณ์ของบริษทับตัรกรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน) 

     

 
ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.......................................................................................................... 

ขอบคุณท่านท่ีกรุณาสละเวลาใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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ประวติัผู้เขียน 

ช่ือ – สกลุ นางสาวธดิารตัน์  เปียงบุญยนื 

วนั เดือน ปี เกิด 13 สงิหาคม พ.ศ.2530 

ประวติัการศึกษา ส าเรจ็การศกึษามธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรยีนล าปางกลัยาณี จ.ล าปาง 

 ปีการศกึษา 2548 

 ส าเรจ็การศกึษาปรญิญาตร ีวทิยาศาสตรบ์ณัฑติ ภาควชิาเศรษฐศาตรเ์กษตร 

 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ปีการศกึษา 2552 

ประสบการณ์  2554 – ปจัจบุนั ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) 

สาขาเทสโกโ้ลตสั ล าปาง 
 ต าแหน่ง เจา้หน้าทีซุ่ปเปอรไ์วเซอรธ์ุรกจิการขาย 

 

 


