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บทคัดย่อ 

 การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นต่อการใชบ้ตัรเครดิต KTC ธนาคารกรุงไทย 

จาํกดั (มหาชน)  ของบุคลากรกรมพฒันาฝีมือแรงงานส่วนกลาง กระทรวงแรงงาน เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ประชากรท่ี

ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ บุคลากรกรมพัฒนาฝีมือแรงงานส่วนกลาง กระทรวงแรงงานท่ีใช้บัตรเครดิต KTC 

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 385 คน โดยเคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลคือแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้

ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยใชปั้จจยัส่วนประสมทางการตลาด 

7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร 

ดา้นกระบวนการ และดา้นกายภาพ รวมถึงปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ  อายุ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน 

ประเภทตาํแหน่ง และวตัถุประสงคข์องการใชบ้ตัรเครดิต KTC ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 43 – 50 ปี จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี  

ส่วนใหญ่เป็นพนักงานราชการ รายไดต่้อเดือน 25,001 -35,000 บาท และวตัถุประสงคใ์นการใชจ่้ายบตัร

เครดิต KTC เพ่ือชาํระค่าสินคา้และบริการ ความคิดเห็นต่อการใชบ้ตัรเครดิต KTC ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)
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 ของบุคลากรกรมพฒันาฝีมือแรงงานส่วนกลาง กระทรวงแรงงาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์       

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นกายภาพ ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ ดา้นส่งเสริมการตลาด และดา้นราคา 

 

คําสําคัญ : ความคิดเห็น, บตัรเครดิต, ส่วนประสมทางการตลาด, ธนาคารกรุงไทย 

 

ABSTRACT 

 The aim of this research was to study on opinions on the use of KTC credit cards, Krung Thai Bank 

Public Company Limited by personnel from the Central Department of Skill Development, Ministry of Labour.       

This is the quantitative research. A sample of participants was 385 people, from personnel from the Central 

Department of Skill Development, Ministry of Labour, who used KTC credit cards, Krung Thai Bank Public 

Company Limited.  The data were collected in this study were obtained from the questionnaire, the statistics 

used to analyze the data were percentage, mean, and standard deviation. The research conduct was based on 

7 composed factors: a product, price, distribution channel. marketing promotion, personnel, process and 

physical including personal factors in terms of gender, age, education level, monthly income, position and the 

purpose of using KTC credit cards, Krung Thai Bank Public Company Limited.  

 The result of the research found that most of female who are 43 – 50 years old, graduated with 

bachelor degree, mostly government employees and earn monthly around 25,001 -35,000 bahts, use  KTC credit cards 

in the purpose of payment for goods and services and their personnel's opinions on using KTC credit cards, 

Krung Thai Bank Public Company Limited Central Department of Skill Development Ministry of Labor Overall,  

it is at a high level, namely the product aspect. Distribution channels Physical promotion and price. 

Keywords: Opinions, Credit Cards, Marketing Mix 7Ps, Krung Thai Bank 

 

บทนํา 

ปัจจุบนัการใชจ่้ายของผูบ้ริโภคท่ีนิยมใชบ้ริการบตัรเครดิตเพ่ือชาํระสินคา้และบริการเพ่ิมมากข้ึน    

ซ่ึงพิจารณาไดจ้ากแนวโนม้ธุรกิจบตัรเครดิตในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2560 พบว่า จาํนวนบตัรเครดิตสะสมมีทั้งส้ิน 

20.3 ลา้นบตัร ผูบ้ริโภคยุคใหม่ใชจ่้ายผ่านบตัรเครดิตในต่างประเทศมากข้ึน ประมาณ 6.93% เทรนด์การใช้

บตัรเครดิตเม่ือไปท่องเท่ียวต่างประเทศเติบโตสูง ส่งผลให้ตลาดบตัรเครดิตปี  2561 - 2563 มีแนวโน้มดีต่อเน่ือง 

คาดการณ์ไวท่ี้ 6.3% ขณะเดียวกนัผูใ้หบ้ริการบตัรเครดิตเองก็เร่งกระตุน้การใชจ่้ายของผูบ้ริโภคยุคใหม่เพ่ิมข้ึนดว้ย 
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ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นสถาบนัการเงินในประเทศไทย ท่ีกาํไรอยู่ในลาํดบัร้ังทา้ยท่ีสุด 

ในบรรดา 5 ธนาคารขนาดใหญ่ และมีสาขามากเป็นลาํดบัท่ี 3 ของประเทศไทยถึงแมจ้ะปิดสาขาไปแลว้

จาํนวนมาก  นอกจากน้ียงัมีผลิตภณัฑแ์ละบริการหลากหลายทาํผูบ้ริโภคสามารถเลือกใชบ้ริการไดอ้ย่าง

เหมาะสม เช่น ผลิตภณัฑสิ์นเช่ือสาํหรับธุรกิจขนาดเลก็และขนาดกลาง บริการสินเช่ือรถยนต ์สินเช่ือส่วนบุคคล 

ประกนัภยั บตัรเครดิต KTC และบตัรเดบิต เป็นตน้ 

บุคลากรของกรมพฒันาฝีมือแรงงานไดรั้บเงินเดือนผ่านบญัชีธนาคารกรุงไทย  จึงทาํให้การสมคัร

สินเช่ือบตัรเครดิต KTC ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ไดรั้บการอนุมติัรวดเร็ว ซ่ึงการใชบ้ริการบตัรเครดิต 

KTC ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) มีความคิดเห็นท่ีหลากหลายทั้งดา้นบวกและดา้นลบ  

จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ ทาํให้ผูวิ้จยัเกิดความสนใจท่ีจะศึกษาถึงความเห็นต่อการใชบ้ตัรเครดิต 

KTC ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ของบุคลากรกรมพฒันาฝีมือแรงงานส่วนกลาง กระทรวงแรงงาน 

นอกจากจะทาํใหท้ราบถึงความคิดเห็นต่อบตัรเครดิตดงักล่าวแลว้ ธนาคารสามารถนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยั

มาคิดคน้กลยทุธ์ทางการตลาดและขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั เพ่ือปรับปรุงและพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑข์อง

ธนาคารไดอ้ยา่งเหมาะสม ครอบคลุม และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดดี้ 

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นต่อการใชบ้ตัรเครดิต KTC ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)  ของบุคลากรกรมพฒันา

ฝีมือแรงงานส่วนกลาง กระทรวงแรงงาน 
 

ขอบเขตของการวจัิย 

 ขอบเขตด้านเน้ือหา 

 ศึกษาความคิดเห็นต่อการใชบ้ตัรเครดิต KTC ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)  ของบุคลากรกรมพฒันาฝีมือ

แรงงานส่วนกลาง กระทรวงแรงงาน 

ตวัแปรที่ใช้ในการศึกษา 

ตวัแปรอิสระ (X) คือ ปัจจยัส่วนบุคคลของผูท่ี้ใชบ้ตัรเครดิต KTC ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)  

ของบุคลากรกรมพฒันาฝีมือแรงงานส่วนกลาง กระทรวงแรงงาน ประกอบดว้ย เพศ อายุ รายไดต่้อเดือน 

ระดบัการศึกษา ประเภทตาํแหน่ง และวตัถุประสงคห์ลกัในการใชจ่้ายบตัรเครดิต KTC 

  ตวัแปรตาม (Y) คือ ความคิดเห็นต่อการใชบ้ตัรเครดิต KTC ธนาคารกรุงไทย จาํกดั  (มหาชน) ของบุคลากร

กรมพฒันาฝีมือแรงงานส่วนกลาง กระทรวงแรงงาน ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริม

การตลาด ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ และดา้นกายภาพ 
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  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ บุคลากรกรมพฒันาฝีมือแรงงานส่วนกลาง กระทรวงแรงงาน     

ท่ีใชบ้ตัรเครดิต KTC ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงผูว้ิจยัไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน ดงันั้น

ผูวิ้จยัจึงกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยคาํนวณจากสูตรของ W.G. Cochran ระดบัสดัส่วนของประชากรท่ีผูวิ้จยั

สุ่มอยู่ท่ีร้อยละ 50 ระดบันยัสาํคญั 0.05 ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ค่า Z เท่ากบั 1.96 ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างไม่ตํ่ากว่า 

384 คน และไดท้าํการเกบ็แบบสอบถามทั้งหมด จาํนวน 385 คน  

 ขอบเขตด้านระยะเวลา 

 ดาํเนินการศึกษาตั้งแต่เดือนมีนาคม - เดือนเมษายน 2565 

 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการทาํวจัิย 

1. เพ่ือทราบถึงความคิดเห็นต่อการใชบ้ตัรเครดิต KTC ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ของบุคลากร 

พฒันาฝีมือแรงงานส่วนกลาง กระทรวงแรงงาน  

 2. เพ่ือนําข้อมูลจากผลการวิจัยมาคิดค้นกลยุทธ์ทางการตลาดและข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน         

เพ่ือปรับปรุงและพฒันาคุณภาพไดอ้ยา่งเหมาะสม ครอบคลุมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดดี้ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดก้าํหนดกรอบแนวคิด เพ่ือใชใ้น

การศึกษา เร่ือง ความคิดเห็นต่อการใช้บัตรเครดิต KTC ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ของบุคลากร            

กรมพฒันาฝีมือแรงงาน ส่วนกลาง  กระทรวงแรงงาน  ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 ตวัแปรอสิระ (X)                                          

  ปัจจยัส่วนบุคคล 

1. เพศ  

2. อาย ุ 

3. ระดบัการศึกษา 

4. รายไดต่้อเดือน  

5. ประเภทตาํแหน่งงาน 

6. วตัถุประสงคห์ลกัในการใชจ่้าย 

บตัรเครดิต KTC  

ความคิดเห็นต่อการใช้บัตรเครดติ KTC 

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ของบุคลากรกรม

พฒันาฝีมือแรงงานส่วนกลาง กระทรวงแรงงาน 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 

2. ดา้นราคา  

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  

4. ดา้นส่งเสริมการตลาด  

5. ดา้นบุคลากร  

6. ดา้นกระบวนการ  

7. ดา้นกายภาพ  

 ตวัแปรตาม (Y)                                          
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แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิดเกีย่วกบัความคิดเห็น 

  ชนนาถ  เจริญรักษ ์(2556, หนา้ 10) ไดใ้หแ้นวคิดเก่ียวกบัความคิดเห็นไวว้า่ ความคิดเห็น คือ การแสดงออก

ของบุคคลแต่ละบุคคล เก่ียวกบัความรู้สึก ความคิด ความเช่ือ  การประเมินผล และการตดัสินใจเก่ียวกบัส่ิงหน่ึงส่ิงใด  

มีผลมาจากอารมณ์ พ้ืนฐานความรู้ ภูมิหลงัทางสังคมและสภาพความเป็นจริง ในขณะนั้น อาจจะถูกหรือผิด 

อาจจะไดรั้บการยอมรับหรือปฏิเสธจากคนอ่ืนกไ็ด ้ ความคิดเห็นของบุคคลมีการเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา 

  อรสา  หนูกระแส (2557, หนา้ 9) ไดใ้หแ้นวคิดเก่ียวกบัความคิดเห็นไวว้่า ความคิดเห็นเป็นการแสดงออก

ทางอารมณ์ ความรู้สึก ของบุคคล ความเช่ือต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง โดยไม่ตอ้งมีหลกัฐานยืนยนั

เสมอไป นาํไปสู่การแปลความหมาย การคาดคะเน โดยอาศยัความรู้  อารมณ์  ประสบการณ์  และสภาพแวดลอ้มขณะนั้น 

  จากแนวคิดและทฤษฎีขา้งตน้ ผูวิ้จยัจึงไดน้าํแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวความคิดเห็นขา้งตน้ สรุปไดว้่า 

ความคิดเห็น หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด ทั้งดา้นดีและไม่ดี ความชอบ ความเช่ือ ตลอดจนค่านิยมเก่ียวกบั

เร่ืองหน่ึงเร่ืองใด 
 

  แนวคิดเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 

  ศาสตราจารยฟิ์ลลิป ค็อตเล่อร์ (Philip Kotler) ให้แนวคิดไวว้่า เป็นเร่ืองของการท่ีทาํใหสิ้นคา้และ   

การบริการเป็นธุรกิจท่ีแตกต่างจากคู่แข่งทั้ งในเร่ืองของสินค้าอุปโภค บริโภคทัว่ไป โดยใช้แนวคิดทาง

การตลาด 7 อย่าง ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  ดา้นส่งเสริมการตลาด  

ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ และดา้นกายภาพ เพ่ือนาํมากาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาดใหเ้หนือกวา่คู่แข่งขนั 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ คือ การหาส่ิงท่ีต้องการมาตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและสร้าง

ประโยชน์ให้กบัธุรกิจ นาํเสนอเพ่ือออกขายสินคา้และบริการทาํให้ลูกคา้เกิดความอยากซ้ือสินคา้ หรือเกิด

ความพึงพอใจในสินคา้จนนาํไปสู่กระบวนการตดัสินใจซ้ือ  

2. ด้านราคา หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน ท่ีลูกคา้ใชเ้ปรียบเทียบระหว่างคุณค่าของสินคา้

กบัราคาของบริการนั้น ถา้คุณค่าสูงและมีประโยชนม์ากกวา่ราคาลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือสินคา้ไดง่้ายข้ึน       

3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  เป็นการเลือกช่องทางการขายสินคา้หรือบริการท่ีตอบโจทยก์ลุ่มเป้าหมายได้

อยา่งสะดวก รวดเร็ว และทนัต่อความตอ้งการของลูกคา้ เช่าน ผอ่นช่องทางออนไลน ์

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด  เป็นชกัจูงให้เกิดทศันคติและพฤติกรรมการใชบ้ริการและเพ่ือให้เกิด                     

ความตอ้งการ และการตัดสินใจซ้ือสินค้าหรือบริการ นอกจากน้ียงัเป็นวิธีการท่ีจะบอกให้ลูกค้าทราบถึง

ผลิตภณัฑท่ี์เราจะนาํเสนอเพ่ือการขายและบริการ เป็นการพยายามชกัชวนใหลู้กคา้ซ้ือผลิตภณัฑข์องเรา  
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5.  ด้านบุคลากร หรือพนักงาน บุคลากรมีความสาํคญัอย่างยิ่งในการท่ีจะทาํใหอ้งคก์รบรรลุวตัถุประสงค์

ตามกลยุทธ์ท่ีวางไวห้รือไม่ องคก์รตอ้งอาศยัการคดัเลือกพนกังาน การฝึกอบรมใหพ้นกังานมีความรู้และทกัษะใน

การปฏิบติัหนา้ท่ี การจูงใจใหพ้นกังานเกิดความรักในองคก์ร เพ่ือใหส้ามารถสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้  

6.  ด้านกายภาพและการนําเสนอ เป็นแสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะทางกายภาพและการนาํเสนอใหก้บัลูกคา้ 

ให้เห็นเป็นรูปธรรม การตกแต่งและสร้างสรรค์ประสบการณ์ท่ีทาํให้กลุ่มเป้าหมาย มีประสบการณ์ท่ีดีท่ีสุด 

เช่น การแต่งกาย การพูดจาดว้ยถอ้ยคาํสุภาพอ่อนโยน เป็นตน้ 

7.  ด้านกระบวนการ เป็นขั้นตอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการงานปฏิบติังานในดา้นการบริการท่ีนาํเสนอใหก้บั 

ผูใ้ชบ้ริการเพ่ือมอบการใหบ้ริการอยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว และทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ 
   

  ข้อมูลกรมพฒันาฝีมือแรงงาน 

กรมพฒันาฝีมือแรงงาน เป็นหน่วยงานภายใตส้ังกดัของกระทรวงแรงงาน ตั้งอยูท่ี่ เลขท่ี 4613 ถ.มิตรไมตรี 

แขวงดินแดง  เขตดินแดง จงัหวดักรุงเทพมหานคร มีภารกิจท่ีสาํคญัคือ พฒันาศกัยภาพคนทาํงานทุกระดบัใหมี้

ผลิตภาพแรงงานสูง สอดคลอ้งกบัความตอ้งการตลาดแรงงาน และกา้วทนัเทคโนโลยี 4.0 มีการแบ่งส่วนราชการ

ออกเป็น 2 ส่วน คือ ราชการราชการบริหารส่วนกลางและบริหารส่วนภูมิภาค 77  จงัหวดั 

งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

  รัตนาภรณ์  บุญแต่ง (2557) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกถือบตัรเครดิตของธนาคารพาณิชย ์

กรณีศึกษา : ประชาชนในเขตอาํเภอเมืองจงัหวดัสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกถือบัตรเครดิตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้ ง 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา              

ดา้นช่องทางในการจดัจาํหน่าย และดา้นส่งเสริมการตลาด ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ในส่วนของรายขอ้ดา้นพบว่า

ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด  

  สุภคัวี คาํมณี (2559) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชสิ้นเช่ืออเนกประสงคข์องขา้ราชการ 

และลูกจา้งประจาํ จากธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาถนนนางล้ินจ่ี ผลการศึกษา ภาพรวมทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ อยูใ่นระดบัมาก  รองลงมาคือ ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 

ดา้นพนกังานใหบ้ริการ ดา้นช่องการใหบ้ริการกบัดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ และดา้นราคา ตามลาํดบั 

ปุญญาภา  นาคสินธ์ุ (2559) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ท่ีมีความสําคญัต่อการ

เลือกใช้บริการธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาท่าเรือแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า    

ภาพรวมมีความสําคญัอยู่ในระดบัมาก ดา้นผลิตภณัฑธ์นาคารและบริการ ดา้นกระบวนการ  ดา้นสถานท่ี/ 

การจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี/การจดัจาํหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด 

ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ และดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพ  
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  พรประภา โกตถา, ปรีชา ปาโนรัมย ์และสุริยา รักการศิลป์ (2561) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกถือ

บตัรเครดิตของบริษทั บตัรกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) กรณีศึกษา : ประชาชนในเขตอาํเภอคูเมือง จงัหวดั ผลการศึกษา

พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้านลักษณะทางกายภาพ รองลงมา คือ                  

ดา้นกระบวนการ ดา้นผลิตภณัฑ์และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามลาํดบั มากข้ึน 

เพ่ือท่ีจะไดอ้าํนวยความสะดวกใหลู้กคา้ สามารถแกปั้ญหาลูกคา้ไดส้ะดวก รวดเร็ว พนกังานใหบ้ริการล่าชา้ 

  เสาวณีย ์แกว้พลอย (2563) ศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการเลือกถือบตัรเครดิต 

ของธนาคารพาณิชย ์ในเขต อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

(7Ps) ท่ีส่งผลต่อการเลือกถือบตัรเครดิตของธนาคารพาณิชยใ์นเขตอาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดยภาพรวมอยู่

ในระดบัมาก และ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ เป็นดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ รองลงมา

คือ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นบุคลากร  ดา้นผลิตภณัฑ์  ดา้นกระบวนการ และดา้นส่งเสริมการตลาด     

ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียลาํดบัสุดทา้ย คือ ดา้นราคา  

 ฑิฆมัพร พวัอมรพงศ ์และ ปัญญา ศรีสิงห์ (2563) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิต 

ภายในศูนยก์ารคา้ กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ทั้งในดา้นการส่งเสริม

การตลาด ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นราคา ตามลาํดบั ส่วนใหญ่มีช่องทางการรับรู้

ข่าวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต และโปรโมชั่น ผ่านทางส่ือออนไลน์  

สมัพนัธ์  เงินเหรียญ (2564) ศึกษาเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดและกระบวนการตดัสินใจเลือกใช ้

บตัรเครดิตอิออน ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการตดัสินใจเลือกใช ้ และดา้นการตดัสินใจซ้ือ      

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ในเร่ืองความหลากหลายของช่องทางในการขอใช้บริการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด  

รองลงมาคือ ในเร่ืองของการรับของแถม ของสมนาคุณเม่ือมีการใชบ้ตัรเครดิต ส่วนดา้นกระบวนการตดัสินใจเลือกใช ้

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด 

คือ เร่ืองการตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตอิออน รองลงมาคือ ดา้นการตดัสินใจซ้ือ อยูใ่นระดบัมาก  

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

  เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยใชก้ารวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) และใชวิ้ธีการ

เกบ็ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ บุคลากรกรมพฒันาฝีมือแรงงานส่วนกลาง กระทรวงแรงงาน        

ท่ีใชบ้ตัรเครดิต KTC ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 
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  กลุ่มตวัอยา่ง ผูวิ้จยัทาํการคาํนวณหากลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรไม่ทราบจาํนวนประชากรของ W.G. Cochran 

ผลจากการคาํนวณ ขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ียอมรับไดต้อ้งไม่ตํ่ากว่า 384 คน ผูวิ้จยัจึงจะเก็บกลุ่มตวัอย่าง       

ในการศึกษาคร้ังน้ีอยูท่ี่ จาํนวน 385 คน ใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ 

  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม โดยประกอบไปดว้ย 2 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ  อายุ ระดบัการศึกษา  

รายไดต่้อเดือน ประเภทตาํแหน่งงาน และวตุัประสงคห์ลกัในการใชจ่้ายบตัรเครดิต KTC  มีจาํนวน 6 ขอ้ 

 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามวดัความคิดเห็นการใชบ้ริการบตัรเครดิต KTC ธนาคารกรุงไทย จาํกดั 

(มหาชน) 7 ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร

ดา้นกระบวนการ และดา้นกายภาพ โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด = 5, มาก = 4, ปานกลาง = 3,    

นอ้ย = 2, นอ้ยท่ีสุด = 1 

 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

  สร้างแบบสอบถามศึกษาแนวคิดทฤษฎี  และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองความคิดเห็นต่อการใชบ้ตัร

เครดิต KTC ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ของบุคลากรกรมพฒันาฝีมือแรงงานส่วนกลาง กระทรวงแรงงาน 

และตรวจสอบเน้ือหาของแบบสอบถามว่าครอบคลุมวตัถุประสงคห์รือไม่ จากนั้นนาํไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ จาํนวน 2 ท่าน 

พิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงและความถูกตอ้งของเน้ือหา ตลอดจนไปถึงความชัดเจนและการใช้ภาษาท่ี

เหมาะสมของขอ้คาํถาม ซ่ึงมีเกณฑใ์นการพิจารณาใหค้ะแนนแต่ละขอ้คาํถาม ดงัน้ี 

วดัผลโดยพิจารณาจากคะแนน IOC ดงัน้ี 

1. ขอ้คาํถามท่ีมีคะแนน IOC ตั้งแต่ 0.50 – 1.00 มีความเท่ียงตรงใชไ้ด ้

2. ขอ้คาํถามท่ีมีคะแนน IOC ตํ่ากวา่ 0.50 ตอ้งปรับปรุง ยงัใชไ้ม่ได ้
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูวิ้จยัไดท้าํการเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง จากการใหก้ลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถาม

ออนไลน ์ผา่นทาง Google Form 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูวิ้จยัทาํการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร์ (SPSS Version 26.0)  
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สถิตติทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

1.  ค่าร้อยละ (Percentage) สาํหรับวิเคราะห์เพ่ือบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล 

2.  ค่าเฉล่ีย (𝑋𝑋�) 

3.  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) สาํหรับวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการใช้บตัรเครดิต KTC  

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ของบุคลากรกรมพฒันาฝีมือแรงงานส่วนกลาง กระทรวงแรงงาน 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 385 คน 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 61.60 และเพศชาย จาํนวน 148 คน  คิดเป็นร้อยละ 38.40 

ตามลาํดบั ส่วนใหญ่ มีอายุ 43 - 50 ปี จาํนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 31.20 รองลงมาคือ 37 – 42 ปี จาํนวน 109 คน 

คิดเป็นร้อยละ 28.30, 26 – 36 ปี จาํนวน 98 คน   คิดเป็นร้อยละ 25.50, 51 ปีข้ึนไป จาํนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 

10.10 และ 18 – 25 ปี จาํนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.90 ตามลาํดบั ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

จาํนวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 63.40 รองลงมาคือสูงกว่าปริญญาตรี จาํนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24.90, 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จาํนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.90, ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 

จาํนวน 7 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.80 และมธัยมศึกษา ไม่มีผูต้อบขอ้คาํถาม ตามลาํดบั ส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน 

25,001 -35,000 บาท จาํนวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 40.30 รองลงมาคือ 10,001 -25,000 บาท จาํนวน 136 คน  

คิดเป็นร้อยละ 35.30, 35,001 บาทข้ึนไป จาํนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 24.40 และตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท 

ไม่มีผูต้อบขอ้คาํถาม ตามลาํดบั ส่วนใหญ่เป็นพนกังานราชการ จาํนวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 46.80 รองลงมาคือ

ขา้ราชการ จาํนวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 40.50, ลูกจา้งประจาํ จาํนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.30  และลูกจา้งกองทุน 

จาํนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.50 ตามลาํดบั มีวตัถุประสงคใ์นการใชจ่้ายบตัรเครดิต KTC ธนาคารกรุงไทย จาํกดั 

(มหาชน) เพ่ือชาํระค่าสินคา้และบริการ จาํนวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 51.20 รองลงมาคือ ถอนเงินสดล่วงหน้า 

จาํนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 13.00, ใชเ้ป็นส่วนลดในการชาํระค่าสินคา้และบริการ จาํนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 

10.10, ชาํระค่าสาธารณูปโภค จาํนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 9.10, ชาํระค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม จาํนวน 17 คน คิดเป็น

ร้อยละ 4.40, ชาํระค่ารักษาพยาบาลจาํนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.40, อ่ืน ๆ  จาํนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.40 และ

ชาํระค่าการศึกษา จาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.40 ตามลาํดบั 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 2 ความคิดเห็นต่อการใชบ้ตัรเครดิต KTC ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ของ 

บุคลากรกรมพฒันาฝีมือแรงงานส่วนกลาง กระทรวงแรงงาน พบว่าความคิดเห็นต่อการใชบ้ตัรเครดิต KTC 

ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ของบุคลากรกรมพฒันาฝีมือแรงงานส่วนกลาง กระทรวงแรงงาน โดยรวม

อยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นกายภาพ ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ 

ดา้นส่งเสริมการตลาด และดา้นราคา 
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สรุปผลการวจัิย 

 การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นต่อการใชบ้ตัรเครดิต KTC ธนาคารกรุงไทย 

จาํกดั (มหาชน)  ของบุคลากรกรมพฒันาฝีมือแรงงานส่วนกลาง กระทรวงแรงงาน เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ประชากรท่ี

ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ บุคลากรกรมพัฒนาฝีมือแรงงานส่วนกลาง กระทรวงแรงงานท่ีใช้บัตรเครดิต KTC 

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 385 คน โดยเคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลคือแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้

ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยใชปั้จจยัส่วนประสมทางการตลาด 

7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร 

ดา้นกระบวนการ และดา้นกายภาพ รวมถึงปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ  อายุ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน 

ประเภทตาํแหน่ง และวตัถุประสงคข์องการใชบ้ตัรเครดิต KTC ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 43 – 50 ปี จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี  

ส่วนใหญ่เป็นพนักงานราชการ รายไดต่้อเดือน 25,001 -35,000 บาท และวตัถุประสงคใ์นการใชจ่้ายบตัร

เครดิต KTC เพ่ือชาํระค่าสินคา้และบริการ ความคิดเห็นต่อการใชบ้ตัรเครดิต KTC ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

ของบุคลากรกรมพฒันาฝีมือแรงงานส่วนกลาง กระทรวงแรงงาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก คือ คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์        

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นกายภาพ ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ ดา้นส่งเสริมการตลาด และดา้นราคา 

 

อภิปรายผล 

การศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นต่อการใชบ้ตัรเครดิต KTC ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ของบุคลากร

กรมพฒันาฝีมือแรงงานส่วนกลาง กระทรวงแรงงาน เม่ือพิจารณา เป็นรายดา้น พบว่า ทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก คือ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นกายภาพ ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ ดา้นส่งเสริมการตลาด 

และดา้นราคา โดยมีประเดน็อภิปรายเพ่ิมเติม ดงัน้ี 

ด้านผลิตภัณฑ์  

  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ 

ธนาคารผูใ้หบ้ริการเป็นสถาบนัการเงินท่ีมีช่ือเสียง ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ ผลิตภณัฑบ์ตัร

เครดิตมีความหลากหลายเหมาะสมกบัการใชง้าน มีบตัรเครดิตหลกัและบตัรเสริมเพียงพอ บตัรเครดิตมีความ

ทนัสมยั ขนาดกะทดัรัด สวยงา บตัรเครดิตมีความแข็งแรง คงทน และวงเงินบตัรเครดิตท่ีไดรั้บอนุมติัจาก

ธนาคารมีจาํนวนเพียงพอ ตามลาํดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของรัตนาภรณ์  บุญแต่ง (2557) ศึกษาเร่ือง 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกถือบตัรเครดิตของธนาคารพาณิชย ์กรณีศึกษา : ประชาชนในเขตอาํเภอเมืองจงัหวดั

สมุทรปราการ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกถือบตัรเครดิตในภาพ

รวมอยู่ในระดบัมาก ทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา   ดา้นช่องทางในการจดัจาํหน่าย และดา้นส่งเสริมการตลาด 
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ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ในส่วนของรายขอ้ดา้นพบว่าดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์และ

ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด  

ด้านราคา 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ  

ค่าธรรมเนียมรายปีมีความเหมาะสม ค่าธรรมเนียมแรกเขา้มีความเหมาะสม  และอตัราดอกเบ้ียในการชาํรคืนตํ่า 

ตามลาํดบั ส่วนข้อท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง คือ มีการมีการปรับเปล่ียนค่าธรรมเนียมให้ทันต่อ

สถานการณ์ปัจจุบนั เช่น ลดค่าธรรมเนียมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 และอตัราดอกเบ้ีย

ในการชาํระคืนล่าชา้ตํ่ากว่ากาํหนด ตามลาํดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเสาวณีย์ แก้วพลอย (2563) ศึกษาเร่ือง

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการเลือกถือบตัรเครดิตของธนาคารพาณิชย ์ในเขต อาํเภอหาดใหญ่ 

จงัหวดัสงขลา ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีส่งผลต่อการเลือกถือบตัรเครดิตของ

ธนาคารพาณิชยใ์นเขตอาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 

พบว่า ดา้นลกัษณะทางกายภาพ เป็นดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ รองลงมาคือ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นบุคลากร  

ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นกระบวนการ และดา้นส่งเสริมการตลาด ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียลาํดบัสุดทา้ย คือ ดา้นราคา  

ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ทุกขอ้มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ     

มีช่องทางในการชาํระหน้ีท่ีหลากหลาย เช่น ผ่านสาขา  ผ่านตูA้TM ผ่านแอปพลิเคชนั เป็นตน้ จาํนวนร้านคา้ท่ีรับ

ขาํระผ่านบตัรเครดิตมีจาํนวนมาก เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ มีช่องทางในการให้บริการขอ้มูลข่าวสารท่ี

หลากหลาย เช่น ผ่าน Line  ผ่าน Facebook ผ่านเวบ็ไซต ์ผ่านตวัแทนของธนาคาร เป็นตน้ มีตูก้ดเงินสดท่ีใหบ้ริการ

เพียงพอ เหมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้, และการใชง้านบตัรเครดิตในต่างประเทศทาํไดง่้าย สะดวก รวดเร็ว 

ตามลาํดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของฑิฆัมพร พวัอมรพงศ์ และ ปัญญา ศรีสิงห์ (2563) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิต ภายในศูนยก์ารคา้ กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ โดยภาพรวม

อยู่ในระดบัมาก ทั้งในดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นราคา 

ตามลาํดบั ส่วนใหญ่มีช่องทางการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑบ์ตัรเครดิต และโปรโมชัน่ ผา่นทางส่ือออนไลน ์

ด้านส่งเสริมการตลาด 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ  

มีโปรโมชัน่ท่ีหลากหลายน่าสนใจ สาํหรับสมาชิกท่ีสมคัรบตัรแลว้ เช่น  ผอ่นสินคา้ 0% หรือ รับเครดิตเงินคืนเม่ือ

ใช้จ่ายผ่านบตัรฯ ครบตามจาํนวนท่ีธนาคารระบุไว ้มีการประชาสัมพนัธ์โปรโมชั่นต่าง ๆ อย่างทั่วถึง เช่น 

โฆษณาผา่นระบบออนไลน ์แผน่พบั ป้ายประกาศ โฆษณาทางโทรทศัน,์ มีโปรโมชัน่ท่ีหลากหลายน่าสนใจ สาํหรับ

ผูท่ี้สมคัรบตัรใหม่ เช่น  ฟรีค่าธรรมเนียมปีแรก มีส่วนลดในการใชจ่้ายคร้ังแรกสาํหรับลูกคา้ใหม่, มีโปรโมชัน่
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ท่ีหลากหลายน่าสนใจ สําหรับผูท่ี้สมคัรบตัรใหม่ เช่น  ฟรีค่าธรรมเนียมปีแรก  มีส่วนลดในการใชจ่้ายคร้ังแรก

สําหรับลูกคา้ใหม่ และมีของสมนาคุณเมื่อสมคัรเป็นผูถ้ือบตัรท่ีมีความน่าสนใจ ตามลาํดบั ส่วนขอ้ท่ีมี

ความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง คือ มีสิทธิพิเศษสาํหรับเทศกาลสาํคญัต่าง ๆ  เช่น วนัเกิด วนัครบรอบการสมคัรบตัร 

ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสัมพันธ์  เงินเหรียญ (2564) ศึกษาเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดและกระบวนการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิตอิออน ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการตดัสินใจเลือกใช ้ และ      

ด้านการตัดสินใจซ้ือเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ในเร่ืองความหลากหลายของช่องทางในการขอใช้บริการ                 

อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  รองลงมาคือ ในเร่ืองของการรับของแถม ของสมนาคุณเม่ือมีการใชบ้ตัรเครดิต ส่วนดา้นกระบวนการ

ตดัสินใจเลือกใช ้โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการ        

อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  คือ  เร่ืองการตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตอิออน รองลงมาคือ ดา้นการตดัสินใจซ้ือ อยูใ่นระดบัมาก  

ด้านบุคลากร 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ทุกขอ้มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ  

พนกังานมีความรับผิดชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ี พนกังานมีความรับผิดชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ี พนกังานมี

ความรู้ ความสามารถ ในการใหบ้ริการ เช่น สามารถตอบคาํถาม ช้ีแจงขอ้สงสยั ใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบับตัรได ้พนกังาน

ผูใ้หบ้ริการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนใหแ้ก่ลูกคา้อย่างรวดเร็ว พนกังานใหบ้ริการดว้ยความสุภาพเรียบร้อย พนกังานใส่ใจ

ในความตอ้งการของลูกคา้เป็นอย่างดี พนกังานให้บริการรวดเร็ว และจาํนวนพนกังานมีเพียงพอต่อการให้บริการ 

ตามลาํดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุภัควี คํามณี (2559) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

สินเช่ืออเนกประสงค์ของขา้ราชการและลูกจา้งประจาํ จากธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาถนนนางล้ินจ่ี ผล

การศึกษา ภาพรวมทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ อยู่ในระดบัมาก  

รองลงมาคือ ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ดา้นพนกังานใหบ้ริการ ดา้นช่องการใหบ้ริการกบัดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ และดา้นราคา ตามลาํดบั  

ด้านกระบวนการ 

   โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ทุกขอ้มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก  คือ 

รายละเอียดขอ้มูลในใบแจง้หน้ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และมีขั้นตอนการสมคัรไม่ยุ่งยาก การอนุมติับตัรรวดเร็ว    

การประสานงานติดต่อเจา้หนา้ท่ีไดง่้าย นอกจากน้ียงัมีสาขาการใหบ้ริการท่ีหลากหลายทั้งในกรุงเทพ ปริมณฑล

และต่างจงัหวดั พนักงานมีการแกไ้ขปัญหาท่ีสะดวก รวดเร็ว ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของปุญญาภา  นาคสินธ์ุ 

(2559) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ท่ีมีความสาํคญัต่อการเลือกใชบ้ริการธนาคารกรุงไทย 

จาํกดั (มหาชน) สาขาท่าเรือแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมมีความสําคญัอยู่ในระดบัมาก      

ด้านผลิตภัณฑ์ธนาคารและบริการ ด้านกระบวนการ ด้านสถานท่ี/ การจัดจาํหน่าย ด้านการส่งเสริมทาง
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การตลาด ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี/การจดัจาํหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ และ                 

ดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพ  

ด้านกายภาพ 

   โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  คือ  การแต่งกายของพนกังานมีความเหมาะสม  มีระบบรักษาความปลอดภยัของ 

สถานท่ีใหบ้ริการ สถานท่ีใหบ้ริการมีความสะอาด การตกแต่งทั้งภายในและภายนอกสถานท่ีใหบ้ริการมีความ

ทนัสมยั และมีท่ีนั่งในการรอใช้บริการท่ีเพียงพอ ตามลาํดบัซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจยัของพรประภา โกตถา,    

ปรีชา ปาโนรัมย์ และสุริยา รักการศิลป์ (2561) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกถือบตัรเครดิตของบริษทั        

บตัรกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) กรณีศึกษา : ประชาชนในเขตอาํเภอคูเมือง จงัหวดั ผลการศึกษาพบว่า โดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ รองลงมา คือ ดา้นกระบวนการ ดา้นผลิตภณัฑ์

และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามลาํดบั มากข้ึน เพ่ือท่ีจะไดอ้าํนวยความสะดวกให้

ลูกคา้ สามารถแกปั้ญหาลูกคา้ไดส้ะดวก รวดเร็ว พนกังานใหบ้ริการล่าชา้  
 

ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยั 

1. ด้านผลิตภัณฑ์  ธนาคารควรมีผลิตภณัฑบ์ตัรเครดิตมีความหลากหลายเหมาะสมกบัการใชง้าน 

ในแต่ละประเภทสร้างเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นและแตกต่าง ทาํให้บตัรมีความน่าสนใจ น่าใช้ และควรมีบตัร

เครดิตหลกัและบตัรเสริมเพียงพอหรือธนาคารกรุงไทยสามารถผลิตบตัรเสริมใหแ้ก่ลูกคา้ไดต้ามความตอ้งการ

ท่ีลูกคา้กาํหนด เช่น ออกแบบบตัรเป็นรูปเจา้ของผูถื้อบตัรเอง ลูกคา้สามารถเลือกสีบตัรเครดิตไดต้ามความตอ้งการ 

หรือลูกคา้สามารถออกแบบบตัรไดต้ามตอ้งการ เป็นตน้ 

2. ด้านราคา  ธนาคารควรเนน้กลุ่มลูกคา้รายยอ่ยท่ีมีฐานเงินเดือนตํ่าใหส้ามารถสมคัรบตัรเครดิต  KTC  ได ้ 

เพ่ือเพ่ิมประโยชน์ในการใชจ่้ายผ่านบตัรเครดิต เช่น ผูท่ี้มีรายไดต้ํ่ากว่า 10,000 บาท ใหส้ามารถสมคัรบตัรเครดิต 

KTC ได้ เป็นต้น ไม่มีค่าธรรมเนียมแรก หรือฟรีค่าธรรมเนียมตลอดชีวิต และสามารถปรับเปล่ียนอตัรา

ดอกเบ้ียไดเ้ม่ือเกิดสถานการณ์ท่ีกระทบต่อรายได ้  เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19  

3. ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย  ควรปรับเปล่ียนรูปแบบการใหบ้ริการในชาํระหน้ีท่ีทนัสมยั  สามารถ           

ทาํรายการไดต้ลอด 24 ชัว่โมง  เพ่ิมจาํนวนร้านคา้ท่ีรับชาํระผ่านบตัรเครดิตมีจาํนวนมาก เพียงพอต่อความตอ้งการ

ของลูกคา้ หรือมีโปรโมชัน่ส่งเสริมการขายท่ีร่วมกบัร้านคา้ท่ีรับบตัรเครดิต เช่น เม่ือชาํระค่าบตัรเครดิต KTC 

ผา่นเคาทเ์ตอร์เซอร์วิสของ 7-11 รับแตม้สะสมสองเท่า  

4. ด้านส่งเสริมการตลาด ธนาคารควรหาพนัธมิตรเพ่ือเขา้มาร่วมมือกนัในการจดัโปรโมชัน่ส่งเสริม 

การตลาด เช่น สายการบินต่าง ๆ สถานพยาบาล มีส่วนลดในการใชจ้่ายคร้ังแรกสําหรับลูกคา้ใหม่หรือมี

ของสมนาคุณใหเ้ม่ือสมคัรบตัรเครดิต  
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5.  ด้านบุคลากร  ควรจดัอบรมพนกังานใหมี้ความพร้อมอยูต่ลอดเวลา  โดยการอบรมหลกัสูตรท่ีทนัสมยั  

อบรมตามสายงานเพ่ือพฒันาปรับปรุงการทาํงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน เช่น หลกัสูตรดา้นเทคโนโลยี

ดิจิทลัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการธนาคาร  

6. ด้านกระบวนการ  ธนาคารควรขยายสาขาพ้ืนท่ีการใหบ้ริการใหค้รอบคลุม   และหลากหลายสาขาใน 

พ้ืนท่ีต่างจงัหวดั เพ่ือใหลู้กคา้สามารถเขา้ถึงสินเช่ือบตัรเครดิตไดง่้ายข้ึน มีโปรแกรมในการตรวจสอบเอกสารการ

สมคัรสินเช่ือและสามารถทราบผลไดภ้ายใน 24 ชัว่โมง และมีบริการรับส่งเอกสารฟรีในการสมคัรบตัรเครดิต  เช่น   

มีพนักงาน รับ – ส่ง เอกสารมารับเอกสารในการสมัครถึงบ้านหรือสถานท่ีทาํงาน หรือมีบริการยื่นเอกสาร             

การสมคัรผา่นแอปพลิเคชนัหรือผ่านอินเตอร์เน็ต เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายในการ

เดินทางไปธนาคาร 

7.  ด้านกายภาพ  ธนาคารกรุงไทยอาจปรับปรุงชุดฟอร์มของพนกังานเพ่ิมเติมได ้เพ่ือใหเ้กิดความน่าสนใจ 

และคล่องตวัในการปฏิบติัหนา้ท่ี มีระบบรักษาความปลอดภยัของสถานท่ีให้บริการ  เช่น เคร่ืองจบัสัญญาณ

เม่ือมีคนนาํอาวุธเขา้มาใน ควรมีหอ้งนํ้าสาํหรับผูม้าใชบ้ริการได ้เพราะในการทาํธุรกรรมท่ีธนาคารบางรายการอาจ

ใชเ้วลานาน  

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาพฤติกรรมการใชจ่้ายบตัรเครดิตของผูบ้ริโภคทั้งประเทศในการใช ้

จ่ายบตัรเครดิตของประชาชนปัจจุบนัท่ีสามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายไดเ้ฉพาะเจาะจง เพ่ือทราบ ถึงทิศทางทาง

และแนวโนม้ธุรกิจบตัรเครดิต และแนวโนม้การ ทาํการตลาดเก่ียวกบับตัรเครดิต และการวางแผน วางกลยุทธ์

ของธนาคารกรุงไทยในอนาคต  

2. ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรศึกษาในรูปแบบเชิงคุณภาพกบักลุ่มตวัอย่างท่ียงัไม่ตดัสินใจสมคัร 

บตัรเครดิต KTC  เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลในเชิงลึกแลว้นาํมาวิเคราะห์ถึงเหตุผลว่าทาํไมถึงยงัไม่ตดัสินใจสมคัรบตัร

เครดิต KTC เพ่ือใหท้ราบถึงส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการอยา่งแทจ้ริง 
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