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บทคัดย่อ 

    การวิจยัมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ตัรกรุงศรีเฟิร์สชอ้ยส์  ของพนกังาน  บริษทั  
เดอะมอลลก์รุ๊ป  จ ากดั  สาขาบางกะปิ  ไดแ้ก่  ดา้นวงเงินบตัร  ดา้นค่าธรรมเนียม  ดา้นอตัราดอกเบ้ียและระยะเวลา
ปลอดดอกเบ้ีย  ดา้นอตัราค่าปรับ  ดา้นการซ้ือสินคา้แทนการช าระดว้ยเงินสด  ดา้นการซ้ือสินคา้เงินผ่อน  ดา้นการ
เบิกเงินสดล่วงหนา้  ดา้นการช าระเงินและจุดช าระเงิน  พร้อมทั้งพิจารณาลกัษณะการใชบ้ตัรของผูใ้ชบ้ตัรกรุงศรี
เฟิร์สชอ้ยส์  ของพนกังาน  บริษทั  เดอะมอลลก์รุ๊ป  จ ากดั  สาขาบางกะปิ  ไดแ้ก่  ยอดการใชจ่้ายผ่านบตัรกรุงศรี
เฟิร์สชอ้ยส์ต่อเดือน  จ านวนคร้ังในการใชบ้ตัรกรุงศรีเฟิร์สชอ้ยส์ต่อเดือน  ระยะเวลาในการถือบตัรกรุงศรีเฟิร์ส
ชอ้ยส์  สินคา้และบริการท่ีใชจ่้ายดว้ยบตัรกรุงศรีเฟิร์สชอ้ยส์มากท่ีสุด  โดยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  ไดแ้ก่  เพศ  
อาย ุ สถานภาพสมรส  ระดบัการศึกษา  ต าแหน่งงาน  รายไดต่้อเดือน  ประชากรในงานวิจยัน้ี  คือ  พนกังานบริษทั  
เดอะมอลลก์รุ๊ป  จ ากดั  สาขาบางกะปิ  กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม  จ านวน  300  คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล  คือ  แบบสอบถาม  ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์  
หาค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)  
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    ผลการวิจยัพบว่า  1.)  มีผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน  300  คน  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จ านวน  
231  คน  คิดเป็นร้อยละ  77.0  และเพศชาย  จ านวน  69  คน  คิดเป็นร้อยละ  23.0  ส่วนใหญ่มีอายุ  ไม่เกิน   30  ปี  
จ านวน  114  คน  คิดเป็นร้อยละ  38.0  รองลงมาคือ  31 – 40  ปี  จ านวน  92  คน  คิดเป็นร้อยละ  30.7 , 41 – 50  ปี  
จ านวน  77  คน  คิดเป็นร้อยละ  25.7 , 51  ปีข้ึนไป  จ านวน 17  คน  คิดเป็นร้อยละ  5.7  ตามล าดบั  ส่วนใหญ่มี
สถานภาพโสด  จ านวน  177  คน  คิดเป็นร้อยละ  59.0  และมีสถานภาพสมรส  จ านวน  123  คน  คิดเป็นร้อยละ  
41.0  ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี  จ านวน  264  คน  คิดเป็นร้อยละ  88.0  รองลงมาคือ  ต ่ากว่าปริญญา
ตรี  จ านวน  27  คน  คิดเป็นร้อยละ  9.0 , สูงกว่าปริญญาตรี  จ านวน  9  คน  คิดเป็นร้อยละ  3.0  ตามล าดบั  ส่วน
ใหญ่มีต าแหน่งงาน  คือ  พนกังานระดบัปฏิบติัการ  จ านวน  217  คน  คิดเป็นร้อยละ  72.3  และพนักงานระดบั
หัวหนา้งาน  จ านวน  83  คนคิดเป็นร้อยละ  27.7  ส่วนใหญ่รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  15,001 – 20,000  จ านวน  159  
คน  คิดเป็นร้อยละ  53.0  รองลงมา  คือ  20,001 – 30,000  จ านวน  98  คน  คิดเป็นร้อยละ  32.7 , 10,000 – 15,000  
จ านวน  29  คน  คิดเป็นร้อยละ  9.7  และมากกวา่  30,001  จ านวน  14  คน  คิดเป็นร้อยละ  4.7  ตามล าดบั 

    2.)  ลกัษณะการใชบ้ตัรของผูใ้ชบ้ตัรกรุงศรีเฟิร์สชอ้ยส์  ของพนกังาน  บริษทั  เดอะมอลลก์รุ๊ป  จ ากดั  
สาขาบางกะปิ  ไดแ้ก่  ยอดการใชจ่้ายผ่านบตัรกรุงศรีเฟิร์สชอ้ยส์ต่อเดือน  จ านวนคร้ังในการใชบ้ตัรกรุงศรีเฟิร์ส
ชอ้ยส์ต่อเดือน  ระยะเวลาในการถือบตัรกรุงศรีเฟิร์สชอ้ยส์  สินคา้และบริการท่ีใชจ่้ายดว้ยบตัรกรุงศรีเฟิร์สชอ้ยส์
มากท่ีสุด   

    3.)  ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ตัรกรุงศรีเฟิร์สชอ้ยส์  ของพนกังาน  บริษทั  เดอะมอลลก์รุ๊ป  จ ากดั  สาขา
บางกะปิ  โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  คือ  ดา้นการซ้ือสินคา้เงินผ่อน  ดา้นการช าระเงินและจุดช าระเงิน  ดา้น
วงเงินบตัร  ดา้นการเบิกเงินสดล่วงหนา้  ดา้นการซ้ือสินคา้แทนการช าระดว้ยเงินสด  ดา้นค่าธรรมเนียม  ดา้นอตัรา
ดอกเบ้ียและระยะเวลาปลอดดอกเบ้ีย  ดา้นอตัราค่าปรับ  ตามล าดบั  

 
ค าส าคัญ :  ความพึงพอใจ ; บตัรกรุงศรีเฟิร์สชอ้ยส์ 

ABSTRACT 

    The research of The satisfaction of Krungsri First Choice Card Holders an Employess  of  The Mall 
Group Company Limited Bangkapi Branch aims to study. The satisfaction of the Krungsri First Choice Card 
Holders an Employess of The Mall Group Company Limited Bangkapi Branch , including the credit card of the 
fee. Interest rate and interest free period Fines In the purchase of goods instead of paying by cash In the purchase 
of installment products Cash advance In terms of payment and payment point , as well as considering the nature 
of the card usage of Krungsri First Choice card users Of employees of The Mall Group Company Limited, 
Bangkapi Branch, consisting of spending via Krungsri First Choice Card per month Number of times using 
Krungsri First Choice card per month Period for Krungsri First Choice card Products and services that are used 
with the most Krungsri First Choice cards The population in this research is the staff of The Mall Group Co., Ltd. 



3 
 

 

Bangkapi sample survey of 300 people was used to collect data was a questionnaire conducted the data analysis. 
Using computer software to find frequency, percentage, average ( ) Standard  deviation  (SD)           

    The results showed that: 1.)  The respondents were 300 people, mostly female , 231 people 
representing 77.0 and a male of  69 people representing 23.0 , most no older than 30 year , 114 people 
representing 38.0 followed by 31 - 40 years of 92 percent , 30.7 , 41 - 50 years of 77 people as a percentage of 
25.7 , 51 and over 17 accounted for. percentage 5.7 , respectively , mostly single number 177 people, 
representing 59.0 and marital status, number 123 people, representing 41.0 most of the degree Bachelor of 264 
people representing 88.0 inferior subconsciously. the lower degree of 27 people , representing 9.0 , Postgraduate 
of 9 people representing 3.0 respectively , most jobs are operation workers number 217 people, representing 72.3 
and staff supervisors. the number of 83 people representing 27.7 of the average income per month, 15,001 - 
20,000 total 159 percent of 53.0 , followed by a 20,001 - 30,000 of 98 people as a percentage of 32.7 , 10,000 -
15,000 of 29 people , representing 9.7 and more than  30,001 e. Water of 14 people , representing 4.7 
respectively.   

    2.)  Characteristics of Card Usage of Krungsri First Choice Card Holders an Employess  of  The Mall 
Group Company Limited Bangkapi Branch, namely Krungsri First Choice Card per month Number of times 
using Krungsri First Choice card per month Period for Krungsri First Choice card Products and services that are 
used with the most Krungsri First Choice cards                        

    3.)  The satisfaction of Krungsri First Choice Card Holders an Employess  of  The Mall Group 
Company Limited Bangkapi Branch , in the highest level , was the purchase of installment products. Payment 
and Payment Points Card limit Cash advance In the purchase of goods instead of paying by cash Fees Interest 
rate and interest free period The rate of fines respectively                              

Keywords : Satisfaction ; Krungsri First Choice card 

 
บทน า 

                  ในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบนัคนส่วนใหญ่ตอ้งเผชิญกบัปัญหารายจ่าย  ภาระหน้ีสิน  ทั้งผอ่นบา้น  ผ่อนรถ  
คงปฏิเสธไม่ว่าสถาบันการเงินมีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินชีวิตประจ าวนัของประชาชนและเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยมากเพียงใด  ดงันั้นธนาคารหลายแห่งทั้งท่ีเป็นธนาคารพาณิชยเ์อกชนและธนาคารของภาครัฐและ
รัฐวิสาหกิจ  จึงตอ้งพยายามปรับเปล่ียนนโยบายในการพฒันากลยุทธ์การแข่งขนัเพ่ือใหส้ามารถแข่งขนัไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลอีกยงัตอ้งใชค้วามพยายามมากข้ึนในการรักษาสถานภาพธุรกิจของธนาคารใหอ้ยูใ่น
ระดบัท่ีเหนือกว่าคู่แข่งขนั  กลยทุธ์หน่ึงท่ีธนาคารต่าง ๆ  ใชใ้นการสร้างและรักษาความเจริญความกา้วหนา้ในการ
ด าเนินงาน  คือ  กลยุทธ์ในการเพ่ือสร้างความพึงพอใจและความประทบัใจใหแ้ก่ลูกคา้  โดยมุ่งเนน้ไปท่ีการแข่งขนั
ในเร่ืองของการใหบ้ริการเป็นหลกั 
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                   ปัจจุบนัธุรกิจบตัรเครดิต  เป็นธุรกิจท่ีใหสิ้นเช่ือเพ่ือการบริโภค  (Consumer credit)  แก่ลูกคา้ผา่นวงเงิน
ท่ีได้อนุมติัไวล่้วงหน้า  โดยผูถื้อบัตรจะใช้บตัรเครดิตซ่ึงเป็นบตัรอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสดเพ่ือซ้ือสินค้าและ
สามารถใชบ้ตัรเพ่ือเบิกถอนเงินสดล่วงหนา้  บตัรเครดิตเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีในการช าระสินคา้และบริการ  ท่ี
ไดรั้บความนิยมกนัอย่างแพร่หลายโดยผูค้นเร่ิมหนัมาใชบ้ตัรเครดิตกนัมากข้ึน  ซ่ึงบตัรเครดิตจะใหสิ้นเช่ือในระยะ
สั้นแก่ผูถื้อบตัรโดยผูใ้ชบ้ตัรไม่เพียงแต่เพ่ือซ้ือสินคา้และเพ่ือจ่ายค่าบริการเท่านั้น  แต่บตัรเครดิตยงัสามารถถอน
เงินสดล่วงหนา้ใชเ้พ่ือจ่ายยามฉุกเฉิน   

                   จากแนวโนม้ของสถานการณ์ในตลาดบตัรเครดิตภายใตส้ภาวะการแข่งขนัท่ีรุนแรงข้ึนจากผูใ้หบ้ริการ
เดิมและการเขา้มาแข่งขนัของตลาดของผูใ้หบ้ริการรายใหม่ท าใหค้าดวา่การพฒันาบริการโดยใชน้วตักรรมและ

เทคโนโลยีในดา้นต่าง ๆ  เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้  และศึกษาพฤติกรรมลูกคา้และปรับปรุงการ 
ใหบ้ริการจะเป็นปัจจยัส าคญัในการรักษาความสามารถ  ในการแข่งขนัส าหรับธุรกิจบตัรเครดิตในอนาคต  จึงเป็น
ผลท าใหธ้นาคารต่าง ๆ  แข่งขนักนัออกโปรโมชัน่เพ่ือท่ีสามารถดึงดูดใหลู้กคา้ตดัสินใจใชบ้ริการบตัรเครดิต  ไม่วา่
จะส่วนลด  เงินคืน คะแนนสะสมพิเศษ  และของก านลั  โดยเฉพาะท่ีร้านอาหาร  หา้งสรรพสินคา้  และซ้ือสินคา้
ออนไลน ์  ดงันั้นการเพ่ือสร้างความพึงพอใจและความประทบัใจใหแ้ก่ลูกคา้  สร้างใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจใน
ตวัสินคา้และบริการของธนาคาร  โดยมุ่งเนน้ไปท่ีการแข่งขนัในเร่ืองของการใหบ้ริการเป็นหลกัและมีความ
ตอ้งการก าไรสูงสุดเช่นเดียวกนั  จึงถือเป็นเร่ืองท่ีตอ้งใหค้วามส าคญั  ท าใหผู้วิ้จยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาในเร่ือง
ของ  ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ตัรกรุงศรีเฟิร์สชอ้ยส์  ของพนกังาน  บริษทั  เดอะมอลลก์รุ๊ป  จ ากดั  สาขาบางกะปิ 

 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

               เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ตัรกรุงศรีเฟิร์สชอ้ยส์  ของพนกังาน  บริษทั  เดอะมอลลก์รุ๊ป  จ ากดั  
สาขาบางกะปิ 

ขอบเขตของการวจิยั 

                  การศึกษาวิจยัเร่ือง  ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ตัรกรุงศรีเฟิร์สชอ้ยส์  ของพนกังาน  บริษทั  เดอะมอลล์
กรุ๊ป  จ ากดั  สาขาบางกะปิ  ก าหนดขอบเขตของการวิจยั  ดงัน้ี  

           ขอบเขตด้านเน้ือหา 

           1.  ตวัแปรอสิระ  คือ  ปัจจยัส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ตัรกรุงศรีเฟิร์สชอ้ยส์  ของพนกังาน  บริษทั  เดอะมอลล์
กรุ๊ป  จ ากดั  สาขาบางกะปิ  ไดแ้ก่ 
                  1.1)  ปัจจยัส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ตัรกรุงศรีเฟิร์สชอ้ยส์  ประกอบดว้ย      
                  -  เพศ 
                  -  อาย ุ
                  -  สถานภาพสมรส 
                  -  ระดบัการศึกษา 
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                  -  ต าแหน่งงาน 
                  - รายไดต่้อเดือน 

                  1.2)  ลกัษณะการใชบ้ตัรของผูถื้อบตัรกรุงศรีเฟิร์สชอ้ยส์  ของพนกังาน  บริษทั  เดอะมอลลก์รุ๊ป  จ ากดั  
สาขาบางกะปิ  ประกอบดว้ย 
                  -  ยอดการใชจ่้ายผา่นบตัร 
                  -  จ านวนคร้ังในการใชบ้ตัรอาย ุ
                  -  ระยะเวลาในการถือบตัร 
                  -  สินคา้และบริการท่ีใชจ่้ายผา่นบตัรกรุงศรีเฟิร์สชอ้ยส์  
           2.  ตวัแปรตาม  คือ  ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ตัรกรุงศรีเฟิร์สชอ้ยส์  ของพนกังาน  บริษทั เดอะมอลลก์รุ๊ป 
จ ากดั  สาขาบางกะปิ  ประกอบดว้ย 
                  -  ดา้นวงเงินบตัร     
                  -  ดา้นค่าธรรมเนียม  
                  -  ดา้นอตัราดอกเบ้ียและระยะเวลาปลอดดอกเบ้ีย 
                  -  ดา้นอตัราค่าปรับ  
                  -  ดา้นการซ้ือสินคา้แทนการช าระดว้ยเงินสด 
                  -  ดา้นการซ้ือสินคา้เงินผอ่น  
                  -  ดา้นการเบิกเงินสดล่วงหนา้  
                  -  ดา้นการช าระเงินและจุดช าระเงิน 

           ขอบเขตด้านประชากร  

           ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  พนกังานบริษทั  เดอะมอลลก์รุ๊ป  จ ากดั  สาขาบางกะปิ   

           ขอบเขตด้านระยะเวลาในการวจิยั 

           ระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  โดยไดด้ าเนินการแจกแบบสอบถามและรวบรวมขอ้มูลในช่วง  เดือน 
พฤษภาคม - มิถุนายน  2563 
 
ประโยชน์ที่จะได้รับ 

           1.  ท าใหท้ราบถึงระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ตัรกรุงศรีเฟิร์สชอ้ยส์  ของพนกังาน  บริษทั เดอะมอลลก์รุ๊ป 
จ ากดั สาขาบางกะปิ 
           2.  ผลการศึกษาท่ีไดรั้บสามารถน ามาใชเ้ป็นแนวทางพฒันาและปรับปรุงปัจจยัต่าง ๆ  ท่ีส่งผลต่อความพึง
พอใจของผูใ้ชบ้ตัรกรุงศรีเฟิร์สชอ้ยส์  ของพนกังาน  บริษทั เดอะมอลลก์รุ๊ป จ ากดั สาขาบางกะปิ 
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แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจยัที่เกีย่วข้อง 

                   แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัความพงึพอใจ 

           Kotler and  Armstrong  (2002)  รายงานวา่  พฤติกรรมของมนุษยเ์กิดข้ึนตอ้งมีส่ิงจูงใจ (motive)  หรือแรงขบั
ดนั (drive)  เป็นความตอ้งการท่ีกดดนัจนมากพอท่ีจะจูงใจใหบุ้คคลเกิดพฤติกรรมเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของ
ตนเอง  ซ่ึงความต้องการของแต่ละคนไม่เหมือนกัน  ความต้องการบางอย่างเป็นความต้องการทางชีววิทยา  
(biological)  เกิดข้ึนจากสภาวะตึงเครียด  เช่น  ความหิวกระหายหรือความล าบากบางอย่าง  เป็นความตอ้งการทาง
จิตวิทยา  (psychological)  เกิดจากความต้องการการยอมรับ (recognition)  การยกย่อง  (esteem)  หรือการเป็น
เจา้ของทรัพยสิ์น  (belonging) ความตอ้งการส่วนใหญ่อาจไม่มากพอท่ีจะจูงใจให้บุคคลกระท าในช่วงเวลานั้น  
ความตอ้งการกลายเป็นส่ิงจูงใจ  เม่ือไดรั้บการกระตุน้อยา่งเพียงพอจนเกิดความตึงเครียด  โดยทฤษฎีท่ีไดรั้บความ
นิยมมากท่ีสุด  มี 2 ทฤษฎี  คือ  ทฤษฎีของอบัราฮมั  มาสโลว ์ และทฤษฎีของซิกมนัด ์ ฟรอยด์ 

 
1. ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์  (Maslow’s theory motivation) 
อบัราฮัม  มาสโลว ์ (A.H.Maslow)  ค้นหาวิธีท่ีจะอธิบายว่าท าไมคนจึงถูกผลักดันโดยความต้องการ

บางอยา่ง  ณ เวลาหน่ึง  ท าไมคนหน่ึงจึงทุ่มเทเวลาและพลงังานอย่างมากเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงความปลอดภยัของตนเอง
แต่อีกคนหน่ึงกลบัท าส่ิงเหล่านั้น  เพ่ือใหไ้ดรั้บการยกย่องนบัถือจากผูอ่ื้น  ค าตอบของมาสโลว ์ คือ  ความตอ้งการ
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ของมนุษยจ์ะถูกเรียงตามล าดบัจากส่ิงท่ีกดดนัมากท่ีสุดไปถึงน้อยท่ีสุด  ทฤษฎีของมาสโลว ์ ไดจ้ดัล าดบัความ
ตอ้งการตามความส าคญั  คือ 

1.1  ความตอ้งการทางกาย  (physiological needs)  เป็นความตอ้งการพ้ืนฐาน  คือ  อาหาร  ท่ีพกั  อากาศ  
ยารักษาโรค 

1.2  ความตอ้งการความปลอดภยั  (safety needs)  เป็นความตอ้งการท่ีเหนือกว่า  ความตอ้งการเพ่ือความ
อยูร่อด  เป็นความตอ้งการในดา้นความปลอดภยัจากอนัตราย 

1.3  ความตอ้งการทางสงัคม  (social needs)  เป็นการตอ้งการการยอมรับจากเพ่ือน 
1.4  ความตอ้งการการยกย่อง  (esteem needs)  เป็นความตอ้งการการยกย่องส่วนตวั  ความนับถือและ

สถานะทางสงัคม 
1.5  ความตอ้งการใหต้นประสบความส าเร็จ  (self – actualization needs)  เป็นความตอ้งการสูงสุดของแต่

ละบุคคล  ความตอ้งการท าทุกส่ิงทุกอยา่งไดส้ าเร็จ 
บุคคลพยายามท่ีสร้างความพึงพอใจให้กับความต้องการท่ีส าคญัท่ีสุด  เป็นอนัดบัแรกก่อนเม่ือความ

ตอ้งการนั้นไดรั้บความพึงพอใจ  ความตอ้งการนั้นก็จะหมดลงและเป็นตวักระตุน้ให้บุคคลพยายามสร้างความพึง
พอใจให้กบัความตอ้งการท่ีส าคญัท่ีสุดล าดบัต่อไป  ตวัอย่าง  เช่น  คนท่ีอดอยาก (ความตอ้งการทางกาย)  จะไม่
สนใจต่องานศิลปะช้ินล่าสุด  (ความตอ้งการสูงสุด)  หรือไม่ตอ้งการยกยอ่งจากผูอ่ื้น  หรือไม่ตอ้งการแมแ้ต่อากาศท่ี
บริสุทธ์ิ  (ความปลอดภยั)  แต่เม่ือความตอ้งการแต่ละขั้นไดรั้บความพึงพอใจแลว้ก็จะมีความตอ้งการในขั้นล าดบั
ต่อไป 

2.  ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด์ 
ซิกมนัด ์ ฟรอยด ์ ( S. M. Freud)  ตั้งสมมุติฐานว่าบุคคลมกัไม่รู้ตวัมากนกัว่าพลงัทางจิตวิทยามีส่วนช่วย

สร้างให้เกิดพฤติกรรม  ฟรอยด์  พบว่าบุคคลเพ่ิมและควบคุมส่ิงเร้าหลายอย่าง  ส่ิงเร้าเหล่าน้ีอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมอย่างส้ินเชิง  บุคคลจึงมีความฝัน  พูดค าท่ีไม่ตั้งใจพูด  มีอารมณ์อยู่เหนือเหตุผลและมีพฤติกรรมหลอก
หลอนหรือเกิดอาการวิตกจริตอย่างมาก  ขณะท่ี ชาริณี  (2535)  ไดเ้สนอทฤษฎีการแสวงหาความพึงพอใจไวว้่า  
บุคคลพอใจจะกระท าส่ิงใด ๆ  ท่ีใหมี้ความสุขและจะหลีกเล่ียงไม่กระท าในส่ิงท่ีเขาจะไดรั้บความทุกขห์รือความ
ยากล าบาก   

 

งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

                  จินดา  เข่ือนพนัธ์  ( 2553)  จากการศึกษา  การตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิตของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาล

นครเชียงใหม่  จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีใชบ้ตัรเครดิตส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  อายุระหว่าง 31-40 ปี  

สถานภาพสมรส  ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี  อาชีพรับราชการ/ลูกจา้งหน่วยงานราชการ  รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือนท่ี 10,000 - 20,000 บาท  และถือครองบตัรเครดิตจ านวน 1 ใบต่อคน  ผูถื้อครองบตัรเครดิตธนาคารพาณิชย์

ส่วนใหญ่ถือครองบตัรเครดิตธนาคารกรุงไทย  จ ากดั  และขณะท่ีผูถื้อครองบตัรเครดิตสถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่

ธนาคารพาณิชย ์ ส่วนใหญ่ถือครองบตัรเครดิตของ บริษทั  อิออนธนสินทรัพย ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั  โดยบตัรเครดิต
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ท่ีใชบ่้อยท่ีสุดคือ  บตัรเครดิตวีซ่า  เหตุผลในการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิต  ส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัการช าระ

ค่าสินคา้และบริการท่ีห้างสรรพสินคา้และซุปเปอร์มาร์เก็ต  ปัจจยัดา้ยการตลาด  กลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญัดา้น  

ราคา  คือ  มีการอนุมติัวงเงินของบตัรเครดิตสูง  ปัญหาและอุปสรรค  กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้น 

ราคาเช่นกนั  คือ  ค่าธรรมเนียมในการเบิกเงินสดล่วงหนา้สูง 

                  สุพรรณิกา  สาธุภาค  (2554)  ไดท้ าการศึกษาวิจยัในหัวขอ้เร่ือง  “ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ตัรเดบิต  GSB  VISA  ELECTRON  ของธนาคารออมสิน  ในจงัหวดัอุบลราชธานี ”  เกบ็รวบรวมขอมู้ล
โดยใชแ้บบสอบถามจากประชากรท่ีมีบญัชีออมทรัพยก์บัธนาคารออมสินและมีบตัร  GSB  VISA  ELECTRON  
จ านวน  380  คน  โดยใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิเป็นสัดส่วน  พบว่า  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ตัรเดบิต  GSB VISA  ELECTRON  ของธนาคารออมสินในจงัหวดัอุบลราชธานี  มี 5 ปัจจยัท่ีส าคญั  คือ  
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม  ทางกายภาพ  ดา้นกระบวนการ  ดา้นราคา  ดา้นการส่งเสริมการตลาดและดา้นผลิตภณัฑ ์ จากผล
การ  วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ  และปัจจยัทั้ง 5 ดา้น สามารถร่วมกนัพยากรณ์การตดัสินใจ
เลือกใชบ้ตัรเดบิต  GSB  VISA  ELECTRON  ไดร้้อยละ 73.6 

                  ธารินี  แกว้จนัทรา  (2556)  ศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการใหบ้ริการ  ของ  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา  
จ ากดั  (มหาชน)  สาขารัชดาภิเษก  (ท่าพระ-ตากสิน)  การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพ่ือส ารวจความพึง
พอใจของลูกคา้ต่อการใหบ้ริการ ของ  ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจ ากดั  (มหาชน)  สาขารัชดาภิเษก  (ท่าพระ-ตากสิน)  
โดยผูวิ้จยัท าการเลือกกลุ่มตวัอย่างจากลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการทางธุรกรรมทางการเงินท่ีสาขา  ดว้ยวิธีการสุ่ม
ตวัอย่างแบบ  สะดวก  (Conveniencesampling)  จ านวน 400 ตวัอย่าง  และใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล  ผลการวิจยัพบวา่  เพศหญิงเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีมาใชบ้ริการกบั  ธนาคารกรุงศรีอยธุยาสาขา  รัชดาภิเษก  (ท่า
พระ-ตากสิน)  เป็นส่วนใหญ่  (55.75%) ส่วนใหญ่  มีอายุระหว่าง 20-30 ปี  (32.25%)  จบการศึกษาระดบัปริญญา
ตรี/สูงกว่า (40.75%)  ท าธุรกิจส่วนตวั  (21.75%)  มีรายไดร้ะหวา่ง  10,001-15,000  บาท  (25.25%) มีความถ่ีในการ
ใชบ้ริการนาน ๆ  คร้ัง  (50%)  ช่วงเวลาท่ีมาใชบ้ริการไม่แน่นอน  (53%) และในภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมีความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัมาก  ทั้งดา้นอาคารสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นความไวว้างใจในการปฏิบติังาน  ทั้งยงั
เป็นจุดช าระค่าบริการกับตู้อัตโนมัติบริการความสะดวกให้กับลูกค้า  ทั้ งด้านช่องทางการช าระ  ให้บริการ
หลากหลายรองรับ  ไดแ้ก่  รับเร่ืองร้องเรียน  ยื่นขอสินเช่ือและใหค้ าปรึกษาแนะน าเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ในความรู้  
และความถูกตอ้งของขอ้มูล  รวมทั้งจากการศึกษาพบว่า  ระดบัการศึกษาความถ่ีในการใชบ้ริการและช่วงเวลาท่ี
ติดต่อกบัทางธนาคารต่างกนั  ลูกคา้จะมีความพึงพอใจแตกต่างกนั  ส่วนปัจจยัดา้นเพศ  อาย ุ อาชีพ  รายไดท่ี้ต่างกนั  
ลูกคา้จะมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั 
                  นิติพฒัน์  สกูลเกรียงไกร  (2557 )  ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชบ้ตัรเครดิตของธนาคาร  ซี
ไอเอ็มบีไทย  ของผูบ้ริโภคในเขต  กรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มี
ช่วงอายรุะหวา่ง 31-40 ปี  มีสถานภาพโสด  มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี  มีรายไดต่้อเดือนท่ี 15,001 - 30,000 
บาท  และประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน  โดยเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตผา่นช่องทางสาขาของทาง  ธนาคาร 
และใชบ้ริการบตัรเครดิตจ านวน 1-5 คร้ังต่อเดือน  ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัดา้นการรับรู้ของ
ผูบ้ริโภคและปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการ  มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชบ้ตัรเครดิตของธนาคาร  ซีไอเอม็บีไทย  
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จ ากัด  (มหาชน)  ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ส่วนปัจจัยด้าน
ภาพลกัษณ์ตรา สินคา้และปัจจยัดา้นบทบาทประเทศตน้ก าเนิด  ไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บัตรเครดิตของ
ธนาคาร  ซีไอเอม็บีไทย  จ ากดั  (มหาชน)  ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร   
                  รัตนาภรณ์  บุญแต่ง  (2557)  ไดท้ าการศึกษา  เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกถือบตัรเครดิตของ  ธนาคาร
พาณิชย ์ กรณีศึกษา  ประชาชนในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ สามารถสรุปไดว้่า  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกถือบตัร
เครดิตของธนาคารพาณิชย ์ กรณีศึกษา ประชาชนในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ  ไดแ้ก่  ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา   
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายและดา้นส่งเสริมการตลาด  โดยดา้นท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด  คือ  
ดา้นผลิตภณัฑ ์ รองลงมาคือ  ดา้นราคา   ดา้นช่องทางการ  จดัจ าหน่ายและดา้นส่งเสริมการตลาด  ตามล าดบั 
                  กนกวรรณ  ปัญญธนพฒนั์  (2558)  ไดท้ าการศึกษาวิจยั  เร่ือง  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัร
เครดิตธนาคารพาณิชย์ไทย  ในเขตกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล ได้สรุปผลการศึกษาวิจัยไวว้่า  ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์และพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ตัรเครดิตธนาคารพาณิชยไ์ทย  มีระดบัการศึกษาอยู่ท่ี  ระดบัปริญญาตรี  
ซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน / ลูกจา้ง  มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  อยู่ท่ี 15,000 – 30,000 บาท  
บตัรเครดิตท่ีกลุ่มตวัอยา่งใชบ้ตัรท่ีสุด  คือ  บตัรเครดิตของธนาคารกสิกรไทย ซ่ึงจ านวนบตัรเครดิตท่ีถือครองส่วน
ใหญ่  คือ 1 ใบ  มีการใชบ้ตัรเครดิตต่อเดือน  คือ 1 – 3 คร้ัง  โดยกิจกรรมท่ีกลุ่มตวัอย่างใชจ่้ายผ่านบตัรมากท่ีสุด 3 
อนัดบัแรก  ก็คือ  สินคา้อุปโภคบริโภคในหา้งสรรพสินคา้ / ซุปเปอร์มาร์เก็ต  รองลงมาคือ  ร้านอาหาร / ภตัตาคาร 
และค่าเดินทาง  (ค่าน ้ามนั)  ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียต่อเดือนท่ีใชจ่้ายผ่านบตัรเครดิตส่วนใหญ่อยู่ท่ี 5,001 – 10,000 บาท  
โดยมีพฤติกรรมการช าระเงินคืนท่ีเกิดจากบตัรมากท่ีสุด  คือ การช าระแบบเตม็จ านวน 
                  จุฑามาศ  กิจจรัส  (2560)  ได้สรุปผลการวิจัยว่า  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิต
ธนาคารกรุงเทพ ของ ลูกคา้ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล  โดยเรียงล าดบัตามอิทธิพลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจจาก
มากไปนอ้ย ไดแ้ก่  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละการส่งเสริมการตลาด  ปัจจยัดา้นบุคลากร  ปัจจยัดา้นกระบวนการและ
ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ  ส่วนปัจจยัดา้นราคาและปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  ไม่มี อิทธิพลต่อความ
พึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ  ในส่วนของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ผลการวิจยัพบว่าอายุ  และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพแตกต่างกนั โดยลูกคา้ ท่ีมีอายมุากกวา่ 39 
ปีข้ึนไป  และเป็นกลุ่มท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียในช่วง 30,001 – 50,000 บาท มีแนวโนม้ท่ีจะใชบ้ตัรเครดิตมากกวา่กลุ่มอ่ืน ๆ  
ส่วนทางดา้นอาชีพพบว่าอาชีพท่ีแตกต่างกนั  จะมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพไม่
แตกต่างกนั                   

วธีิด าเนินการวจิยั 

           เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ  (Quantitative Research)  โดยใชก้ารวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research)  และใช้

วิธีการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) 

                  ประชากรและกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยั 

    ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี  คือ  พนักงานบริษทั  เดอะมอลล์กรุ๊ป  จ ากดั  สาขาบางกะปิ  กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีผูวิ้จยัท าการเกบ็แบบสอบถามจ านวนทั้งส้ิน  300  ชุด  ซ่ึงไดก้ าหนดขนาดตวัอยา่งโดยใชสู้ตรการค านวณ
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ของ (Taro Yamane) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 หรือ ท่ีระดบัความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 (Taro Yamane,1973)  
ซ่ึงผูว้ิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยเลือกวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)  เฉพาะพนักงาน
บริษทั เดอะมอลลก์รุ๊ป จ ากดั สาขาบางกะปิ  ท่ีเป็นผูถื้อครองบตัรกรุงศรีเฟิร์สชอ้ยส์   

                  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
   1.  แจกแบบสอบถามให้แก่  พนักงาน  บริษัท  เดอะมอลล์กรุ๊ป  จ ากัด  สาขาบางกะปิ ซ่ึงเป็นกลุ่ม

ตวัอยา่ง จ านวน 300 คน โดยใช้วิธีการแจกแบบสอบถามท่ีเป็นกระดาษ   
    2.  เก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีไดข้อ้มูลครบถว้นแลว้  เพ่ือน าไปจดัท าและเตรียมส าหรับการวิเคราะห์

ขอ้มูล 
                  การวเิคราะห์ข้อมูล 

    ท าการวิเคราะห์ขอ้มูล  โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป (SPSS Version 23.0)  

                  สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
                  1. ค่าร้อยละ ( Percentage)  ส าหรับการวิเคราะห์เพ่ือการบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล 
      2. ค่าเฉล่ีย (Mean) ใชใ้นการแปลความหมายของขอ้มูลต่าง ๆ 

    3. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ส าหรับวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัความพึงพอใจของผูใ้ช้
บตัรกรุงศรีเฟิร์สชอ้ยส์  ของพนกังาน  บริษทั  เดอะมอลลก์รุ๊ป  จ ากดั  สาขาบางกะปิ 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

    ผลการวิเคราะห์ส่วนท่ี  1  ขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม  โดยจ าแนกตามเพศ  อายุ  ระดับ
การศึกษา  ต าแหน่งงาน  รายไดต่้อเดือน  พบวา่  ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน  300  คน  ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง  จ านวน  231  คน  คิดเป็นร้อยละ  77.0  และเพศชาย  จ านวน  69  คน  คิดเป็นร้อยละ  23.0  ส่วนใหญ่  มีอาย ุ 
ต ่ากว่า  31  ปี  จ านวน  114  คน  คิดเป็นร้อยละ  38.0  รองลงมาคือ  31 – 40 ปี  จ านวน  92  คน  คิดเป็นร้อยละ  
30.7 , 41 – 50 ปี  จ านวน  77  คน  คิดเป็นร้อยละ  25.7 , 51 ปีข้ึนไป  จ านวน 17  คน  คิดเป็นร้อยละ  5.7  ตามล าดบั  
มีสถานภาพโสด  จ านวน  177  คน  คิดเป็นร้อยละ  59.0  และมีสถานภาพสมรส  จ านวน  123  คน  คิดเป็นร้อยละ  
41.0  ส่วนใหญ่  มีระดบัการศึกษา  ปริญญาตรี  จ านวน  264  คน  คิดเป็นร้อยละ  88.0  รองลงมา  คือ  ต ่ากว่า
ปริญญาตรี  จ านวน  27  คน  คิดเป็นร้อยละ9.0 , สูงกว่าปริญญาตรี  จ านวน  9  คน  คิดเป็นร้อยละ  3.0  ตามล าดบั
ส่วนใหญ่  มีต าแหน่งงาน  คือ  พนกังานระดบัปฏิบติัการ  จ านวน  217  คน  คิดเป็นร้อยละ  72.3  และพนักงาน
ระดบัหวัหนา้งาน  จ านวน  83  คนคิดเป็นร้อยละ  27.7  ส่วนใหญ่  มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  15,001 – 20,000  จ านวน  
159  คน  คิดเป็นร้อยละ  53.0  รองลงมา  คือ  20,001 – 30,000  จ านวน  98  คน  คิดเป็นร้อยละ  32.7 , 10,000 – 
15,000  จ านวน  29  คน  คิดเป็นร้อยละ  9.7  และมากกวา่ 30,001  จ านวน  14  คน  คิดเป็นร้อยละ  4.7  ตามล าดบั 

    ผลการวิเคราะห์ส่วนท่ี  2  ลกัษณะการใชบ้ตัรของผูใ้ชบ้ตัรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์  ของพนักงาน  บริษทั  
เดอะมอลลก์รุ๊ป  จ ากดั  สาขาบางกะปิ  พบว่า  ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  มียอดการใชจ่้ายผ่านบตัรกรุงศรี
เฟิร์สชอ้ยส์ต่อเดือน  5,001  บาทข้ึนไป  จ านวน  119  คน  คิดเป็นร้อยละ  39.7  รองลงมา  คือ  3,001 – 5,000  บาท  
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จ านวน  117  คิดเป็นร้อยละ  39.0 , นอ้ยกวา่  3,000  บาท  จ านวน  64  คิดเป็นร้อยละ    21.3  ตามล าดบั  ส่วนใหญ่  
มีจ านวนคร้ังในการใช้บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ต่อเดือน  1 – 2  คร้ัง  จ านวน  118  คน  คิดเป็นร้อยละ  39.3  
รองลงมา  คือ  มากกวา่  5  คร้ังจ านวน  113  คน  คิดเป็นร้อยละ  37.7  และ3 – 4  คร้ัง  จ านวน  69  คน  คิดเป็นร้อย
ละ  23.0 
ตามล าดบั  ส่วนใหญ่  มีระยะเวลาในการถือบตัรกรุงศรีเฟิร์สชอ้ยส์  มากกว่า  3  ปี  จ านวน  173  คน  คิดเป็นร้อย
ละ  57.7  รองลงมา  คือ  1 – 2  ปี  จ านวน  104  คน  คิดเป็นร้อยละ  34.7  และนอ้ยกว่า  1  ปี  จ านวน  23  คน  คิด
เป็นร้อยละ  7.7  ตามล าดบั  ส่วนใหญ่  ซ้ือสินคา้และบริการท่ีใชจ่้ายดว้ยบตัรกรุงศรีเฟิร์สชอ้ยส์มากท่ีสุด  ดงัน้ี  
ร้านอาหาร  เคร่ืองด่ืม  บนัเทิง  จ านวน  124  คน  คิดเป็นร้อยละ  41.3  รองลงมา  คือ  เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและสินคา้
เทคโนโลยี  เช่น  เคร่ืองปรับอากาศ  คอมพิวเตอร์  มือถือ  จ านวน  104  คน  คิดเป็นร้อยละ  34.7 ,  เฟอร์นิเจอร์  
ของแต่งบา้น  จ านวน  47   คิดเป็นร้อยละ  15.7 , ความงามเคร่ืองประดบั  จ านวน  22  คิดเป็นร้อยละ  7.3  และ
ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว  เช่น  ค่าท่ีพกั  ค่าตัว๋เคร่ืองบิน  จ านวน  3  คิดเป็นร้อยละ  1.0  ตามล าดบั 

                  ผลการวิเคราะห์ส่วนท่ี  3  ขอ้มูลความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ตัรกรุงศรีเฟิร์สชอ้ยส์  ของพนกังาน  บริษทั 
เดอะมอลลก์รุ๊ป  จ ากดั  สาขาบางกะปิ  มีองค์ประกอบ  6  ดา้น  ไดแ้ก่  ดา้นวงเงินบตัร    ดา้นค่าธรรมเนียม  ดา้น
อตัราดอกเบ้ียและระยะเวลาปลอดดอกเบ้ีย  ดา้นอตัราค่าปรับ  ดา้นการซ้ือสินคา้แทนการช าระดว้ยเงินสด  ดา้นการ
ซ้ือสินคา้เงินผ่อน  ดา้นการเบิกเงินสดล่วงหน้า  ดา้นการช าระเงินและจุดช าระเงิน  ดว้ยค่าเฉล่ีย  ( )  และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)  ความพึงพอใจของผูใ้ช้บตัรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์  ของพนักงาน  บริษทั เดอะมอลล์กรุ๊ป  
จ ากดั  สาขาบางกะปิ  โดยรวมอยูในระดบั  (  = 3.94)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบว่า  ดา้นท่ีอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด  คือ  ดา้นการซ้ือสินคา้เงินผ่อน  ดา้นการช าระเงินและจุดช าระเงิน  (  = 4.34 , = 4. 33)  ตามล าดบั  ส่วนดา้น
ท่ีอยู่ในระดบัมาก  คือ  ดา้นวงเงินบตัร  ดา้นการเบิกเงินสดล่วงหนา้  ดา้นการซ้ือสินคา้แทนการช าระดว้ยเงินสด  
ดา้นค่าธรรมเนียม  ( = 4.18 ,  = 4. 06 ,    = 4. 03 ,   = 3. 96  ) ตามล าดบั   และดา้นท่ีมีความพึงพอใจปาน
กลาง  คือ  ดา้นอตัราดอกเบ้ียและระยะเวลาปลอดดอกเบ้ีย  ดา้นอตัราค่าปรับ  ( = 3.94)  ตามล าดบั   

   
สรุปผลการวจิยั 

                  ปัจจยัส่วนบุคคล 

                  การศึกษาเร่ือง  ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ตัรกรุงศรีเฟิร์สชอ้ยส์  ของพนกังาน  บริษทั เดอะมอลลก์รุ๊ป  

จ ากดั  สาขาบางกะปิ  มีผูท่ี้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน  300  คน  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จ านวน  231  คน  

คิดเป็นร้อยละ  77.0  และเพศชาย  จ านวน  69  คน  คิดเป็นร้อยละ  23.0  ส่วนใหญ่  มีอายุ  ต ่ากว่า  31  ปี  จ านวน  

114  คน  คิดเป็นร้อยละ  38.0  รองลงมาคือ  31 – 40 ปี  จ านวน  92  คน  คิดเป็นร้อยละ  30.7 , 41 – 50 ปี  จ านวน  

77  คน  คิดเป็นร้อยละ  25.7 , 51 ปีข้ึนไป  จ านวน 17  คน  คิดเป็นร้อยละ  5.7  ตามล าดับ  มีสถานภาพโสด  

จ านวน  177  คน  คิดเป็นร้อยละ  59.0  และมีสถานภาพสมรส  จ านวน  123  คน  คิดเป็นร้อยละ  41.0   ส่วนใหญ่  

มีระดบัการศึกษา  ปริญญาตรี  จ านวน  264  คน  คิดเป็นร้อยละ  88.0  รองลงมา  คือ  ต ่ากวา่ปริญญาตรี  จ านวน  27  

คน  คิดเป็นร้อยละ9.0 , สูงกว่าปริญญาตรี  จ านวน  9  คน  คิดเป็นร้อยละ  3.0  ตามล าดบัส่วนใหญ่  มีต าแหน่งงาน  
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คือ  พนกังานระดบัปฏิบติัการ  จ านวน  217  คน  คิดเป็นร้อยละ  72.3  และพนกังานระดบัหวัหนา้งาน  จ านวน  83  

คนคิดเป็นร้อยละ  27.7  ส่วนใหญ่  มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  15,001 – 20,000  จ านวน  159  คน  คิดเป็นร้อยละ  53.0  

รองลงมา  คือ  20,001 – 30,000  จ านวน  98  คน  คิดเป็นร้อยละ  32.7 , 10,000 – 15,000  จ านวน  29  คน  คิดเป็น

ร้อยละ  9.7  และมากกวา่ 30,001  จ านวน  14  คน  คิดเป็นร้อยละ  4.7  ตามล าดบั 

    ลกัษณะการใช้บัตรของผู้ใช้บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์  ของพนักงาน  บริษทั  เดอะมอลล์กรุ๊ป  จ ากดั  สาขา
บางกะปิ   

ภาพรวมส่วนใหญ่  มียอดการใชจ่้ายผ่านบตัรกรุงศรีเฟิร์สชอ้ยส์ต่อเดือน  5,001  บาทข้ึนไป  จ านวน  119  
คน  คิดเป็นร้อยละ  39.7  รองลงมา  คือ  3,001 – 5,000  บาท  จ านวน  117  คิดเป็นร้อยละ  39.0 , นอ้ยกว่า  3,000  
บาท  จ านวน  64  คิดเป็นร้อยละ    21.3  ตามล าดบั  ส่วนใหญ่  มีจ านวนคร้ังในการใชบ้ตัรกรุงศรีเฟิร์สชอ้ยส์ต่อ
เดือน  1 – 2  คร้ัง  จ านวน  118  คน  คิดเป็นร้อยละ  39.3  รองลงมา  คือ  มากกวา่  5  คร้ังจ านวน  113  คน  คิดเป็น
ร้อยละ  37.7  และ3 – 4  คร้ัง  จ านวน  69  คน  คิดเป็นร้อยละ  23.0  ตามล าดบั  ส่วนใหญ่  มีระยะเวลาในการถือ
บตัรกรุงศรีเฟิร์สชอ้ยส์  มากกวา่  3  ปี  จ านวน  173  คน  คิดเป็นร้อยละ  57.7  รองลงมา  คือ  1 – 2  ปี  จ านวน  104  
คน  คิดเป็นร้อยละ  34.7  และนอ้ยกวา่  1  ปี  จ านวน  23  คน  คิดเป็นร้อยละ  7.7  ตามล าดบั  ส่วนใหญ่  ซ้ือสินคา้
และบริการท่ีใชจ่้ายดว้ยบตัรกรุงศรีเฟิร์สชอ้ยส์มากท่ีสุด  ดงัน้ี  ร้านอาหาร  เคร่ืองด่ืม  บนัเทิง  จ านวน  124  คน  คิด
เป็นร้อยละ  41.3  รองลงมา  คือ  เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและสินคา้เทคโนโลยี  เช่น  เคร่ืองปรับอากาศ  คอมพิวเตอร์  มือถือ  
จ านวน  104  คน  คิดเป็นร้อยละ  34.7 ,  เฟอร์นิเจอร์  ของแต่งบา้น  จ านวน  47   คิดเป็นร้อยละ  15.7 , ความงาม
เคร่ืองประดบั  จ านวน  22  คิดเป็นร้อยละ  7.3  และค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียว  เช่น  ค่าท่ีพกั  ค่าตัว๋เคร่ืองบิน  
จ านวน  3  คิดเป็นร้อยละ  1.0  ตามล าดบั 

                  ความพงึพอใจของผู้ใช้บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์  ของพนักงาน  บริษทั เดอะมอลล์กรุ๊ป  จ ากดั   
สาขาบางกะปิ 
                  ภาพรวมอยูในระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่  ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  คือ  ดา้นการซ้ือ
สินคา้เงินผอ่น  ดา้นการช าระเงินและจุดช าระเงิน  ส่วนดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมาก  คือ  ดา้นวงเงินบตัร  ดา้นการเบิกเงิน
สดล่วงหนา้  ดา้นการซ้ือสินคา้แทนการช าระดว้ยเงินสด  ดา้นค่าธรรมเนียม  ตามล าดบั   และดา้นท่ีมีความพึงพอใจ
ปานกลาง  คือ  ดา้นอตัราดอกเบ้ียและระยะเวลาปลอดดอกเบ้ีย  ดา้นอตัราค่าปรับ  ตามล าดบั 

อภิปรายผลการวจิยั 

1. ด้านวงเงินบัตร   

                  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่  ขอ้ท่ีมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  คือ  

วงเงินท่ีไดรั้บอนุมติักบัรายได ้  ส่วนขอ้ท่ีมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  คือ  วงเงินท่ีไดรั้บอนุมติักบัการใชจ่้าย  

ความสะดวกในการขออนุมติัวงเงินเพ่ิมเติมตามล าดบั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  จินดา  เข่ือนพนัธ์  ( 2553)  ท า

การวิจยัเร่ือง  การตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิตของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่  จงัหวดัเชียงใหม่ 
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2. ด้านค่าธรรมเนียม   

                  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก   เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่  ขอ้ท่ีมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  คือ  

การไม่เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมแรกเขา้  ความเหมาะสมของจ านวนเงินค่าธรรมเนียมรายปีท่ีเรียกเกบ็  ความเหมาะสม

ของอตัราค่าธรรมเนียมในการเบิกเงินสดล่วงหนา้  ตามล าดบั   ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  รัตนาภรณ์  บุญแต่ง  

(2557)  ท าการวิจยั  เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกถือบตัรเครดิตของ  ธนาคารพาณิชย ์ กรณีศึกษา  ประชาชนในเขต

จงัหวดัสมุทรปราการ 

3. ด้านอตัราดอกเบีย้และระยะเวลาปลอดดอกเบีย้   

                  โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่  ขอ้ท่ีมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปาน

กลาง  คือ  อตัราดอกเบ้ียในการซ้ือสินคา้เงินผอ่น  อตัราดอกเบ้ียในการเบิกถอนเงินสดล่วงหนา้  อตัราดอกเบ้ียกรณี

ช าระเงินค่าใชจ่้ายบตัร ตามล าดบั  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สุพรรณิกา  สาธุภาค  (2554)  ท าการวิจยัเร่ือง  “ 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเดบิต  GSB  VISA  ELECTRON  ของธนาคารออมสิน  ในจงัหวดั

อุบลราชธานี ” 

4. ด้านอตัราค่าปรับ   

                  โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่  ขอ้ท่ีมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปาน

กลาง  คือ  อตัราค่าปรับกรณีช าระเงินค่าใชจ่้ายบตัรล่าชา้  อตัราค่าปรับกรณีช าระคืนก่อนก าหนดของสินเช่ือ   

ตามล าดบั  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  จุฑามาศ  กิจจรัส  (2560)  ท าการวิจยัเร่ือง  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ตัรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ของ ลูกคา้ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล   

5. ด้านการซ้ือสินค้าแทนการช าระด้วยเงนิสด   

                  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่  ขอ้ท่ีมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  คือ  

ส่วนลดจากการซ้ือสินคา้ การสะสมคะแนนจากการซ้ือสินคา้  การจดัชิงโชคจากการซ้ือสินคา้  ตามล าดบั  ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  กนกวรรณ  ปัญญธนพฒนั ์ (2558)  ท าการวิจยั  เร่ือง  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ตัรเครดิตธนาคารพาณิชยไ์ทย  ในเขตกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล 

6. ด้านการซ้ือสินค้าเงินผ่อน   

                  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่  ขอ้ท่ีมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  คือ  

จ านวนร้านคา้ท่ีใหบ้ริการซ้ือเงินผอ่น  ประเภทของสินคา้ท่ีใหบ้ริการซ้ือเงินผอ่น  การแบ่งงวดช าระเงินท่ีใหบ้ริการ

ซ้ือเงินผอ่น  ตามล าดบั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  นิติพฒัน ์ สกลูเกรียงไกร  (2557 )  ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

ความตั้งใจใชบ้ตัรเครดิตของธนาคาร  ซีไอเอม็บีไทย  ของผูบ้ริโภคในเขต  กรุงเทพมหานคร   

7. ด้านการเบิกเงนิสดล่วงหน้า  

                  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่  ขอ้ท่ีมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  คือ  

ความสะดวกรวดเร็วในการเบิกเงิน  จ านวนเคร่ืองเบิกถอนเงินสดอตัโนมติัของกรุงศรีเฟิร์สชอ้ยส์  ตามล าดบั  ซ่ึง
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สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  รัตนาภรณ์  บุญแต่ง  (2557)  ไดท้ าการศึกษา  เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกถือบตัร

เครดิตของ  ธนาคารพาณิชย ์ กรณีศึกษา  ประชาชนในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ 

8. ด้านการช าระเงนิและจุดช าระเงนิ   

                  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่  ขอ้ท่ีมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  คือ  

ช่องทางในการช าระเงินท่ีหลากหลาย  ความสะดวกรวดเร็วในการช าระเงิน  ตามล าดบั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด

ของ  ธารินี  แกว้จนัทรา  (2556)  ท าการวิจยัเร่ือง  ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการใหบ้ริการ  ของ  ธนาคารกรุงศรี

อยธุยา  จ ากดั  (มหาชน)  สาขารัชดาภิเษก  (ท่าพระ-ตากสิน)   

ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยั 

1.  ด้านวงเงินบัตร   
                  ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง  คือ  กรุงศรีเฟิร์สชอ้ยส์ควรมีการเพ่ิมวงบตัรใหลู้กคา้ท่ียอดการใชจ่้ายท่ีสูงในแต่ะละ
เดือนอตัโนมติั  เพ่ือเพ่ิมความสะดวกโดยท่ีลูกคา้ไม่ตอ้งน าเอกสารมาติดต่อขอเพ่ิมวงเงิน       
                  2.  ด้านค่าธรรมเนียม   
                  ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง  คือ  กรุงศรีเฟิร์สชอ้ยส์ควรปรับลดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เพ่ือท าใหลู้กคา้พอใจในการ
ใชบ้ริการ  เน่ืองจากปัจจุบนัมีการแข่งขนัดา้นค่าธรรมเนียมบตัรเครดิตสูง  เพ่ือดึงดูดลูกคา้ใหม้าใชบ้ริการ       

3 .  ด้านอตัราดอกเบีย้และระยะเวลาปลอดดอกเบีย้   
    ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง  คือ  กรุงศรีเฟิร์สชอ้ยส์ควรปรับลดอตัราดอกเบ้ียลงจากเดิม  และเพ่ิมระยะเวลา

ปลอดดอกเบ้ีย  โดยมีการส่งเสริมหรือจดัโปรโมชัน่พิเศษ  เพ่ือดึงดูดใหผู้ใ้ชบ้ตัรช าระค่าบริการตามก าหนดเวลา     

    4.  ด้านอตัราค่าปรับ   
    ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง  คือ  กรุงศรีเฟิร์สชอ้ยส์ควรเพ่ิมระยะเวลาในการจ่ายเงินคืน  และลดค่าปรับดา้นต่าง 

ๆ  เพ่ือใหลู้กคา้สามารถจ่ายค่าปรับในราคาท่ียอมรับได ้ 

    5.  ด้านการซ้ือสินค้าแทนการช าระด้วยเงนิสด   
    ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง  คือ  กรุงศรีเฟิร์สชอ้ยส์  ควรพฒันาและส่งเสริมข่าวสารดา้นโปรโมชัน่ตลอดเวลา  

โดยการส่งขอ้ความแจง้เตือนทางโทรศพัทมื์อถือ  เพ่ือความรวดเร็วในการรับขอ้มูลข่าวสาร  และดึงดูดความสนใจ

ใหอ้ยากซ้ือสินคา้และบริการต่าง ๆ      

    6.  ด้านการซ้ือสินค้าเงนิผ่อน   
    ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง  คือ  บตัรกรุงศรีเฟิร์สชอ้ยส์  ควรมีการลงโฆษณาในหนา้เวบ็ไซดห์รือช่องทางส่ือ

ออนไลนต่์าง ๆ เพ่ือกระตุน้ใหผู้ใ้ชบ้ตัรมีความสนใจในการซ้ือสินคา้เงินผอ่นและใชบ้ริการผา่นบตัรกรุงศรีเฟิร์ส

ชอ้ยส์  

    7.  ด้านการเบิกเงินสดล่วงหน้า   
    ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง  คือ  บตัรกรุงศรีเฟิร์สชอ้ยส์ควรมีวงเงินในการเบิกเงินสดล่วงหนา้เพ่ิมมากข้ึน  ใน

กรณีท่ีผูใ้ชบ้ตัรมีความจ าเป็นอยา่งเร่งด่วนและปริมาณเงินท่ีมาก     
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    8. ด้านการช าระเงนิและจุดช าระเงนิ   
    ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง  คือ  บตัรกรุงศรีเฟิร์สชอ้ยส์ควรเพ่ิมช่องทางในการช าระเงินคืนดว้ยแอปพลิเคชนั

ทางโทรศพัทมื์อถือ  เพ่ืออ านวยความสะดวกในการจ่ายเงินได ้24 ชัว่โมง 
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