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บทคัดย่อ  
 การศึกษาในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษา 1) เพื่อศึกษาระดบัคุณภาพการใช้บริ
การบตัรเครดิตของธนาคารกรุงศรีอยุธยาของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาเปรียบเทียบ
ประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อคุณภาพการให้บริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงศรีอยุธยา 3) การ
เปรียบเทียบระดับพฤติกรรมของผูใ้ช้บริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงศรีอยุธยา 4) เพื่อหา
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านประชากรศาสตร์กบัพฤติกรรมของผูใ้ช้บริการบตัรเครดิตของ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด โดย
ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งตามหลกัการค านวณของ W.G. Cochran จากผูม้าใชบ้ริการธนาคาร
กรุงศรีอยุธยาในกรุงเทพมหานคร สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสถิติเชิงอนุมานท่ีใชใ้นการทดสอบสมมุติฐานคือ t-test  F- test  และ 
Chi Square ผลการศึกษาท่ีพบมี ดงัน้ี 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 31 – 40 ปี ท่ีมีสถานภาพ สมรส  
มีระดบัการศึกษาขั้นสูงสุดปริญญาตรี มีอาชีพเป็นขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ มีรายไดต่้อเดือน 
30,001 – 50,000 บาท เลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของ ธนาคารออมสินมากท่ีสุด ประเภท บตัรเครดิต
ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาท่ีใช้คือ สยามทาคาชิมายะวีซ่าเจซีบี, บตัรเครดิต เอไอเอวีซ่า อีกทั้งยงัมี
ระยะเวลาในการถือครองบตัรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยธุยา  ระยะเวลา 3 – 5 ปี การใชเ้ฉล่ียต่อเดือน 
7 – 10 คร้ัง โดยส่วนใหญ่ใชเ้ป็นค่ารักษาพยาบาล ในวงเงินต่อเดือน 5,001 – 10,000 บาท มากท่ีสุด  

คุณภาพการบริการบตัรเครดิต ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  ในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลางจ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมี เพศ ระดบัการศึกษา 
อาชีพท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการบริการไม่แตกต่างกัน แต่ในด้านอายุ 
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สถานภาพ รายได้ต่อเดือน มีความแตกต่างกนั และมีพฤติกรรมของผูใ้ช้บริการบตัรเครดิตของ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา พบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไม่มีความสัมพนัธ์กนั พฤติกรรมของ
ผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงศรีอยธุยาอยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05 
ค าส าคัญ : คุณภาพการบริการ, พฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิต, บตัรเดรดิตกรุงศรีอยธุยา 
 

1. บทน า 
ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

การใชบ้ตัรเครดิตถือเป็นความสะดวกสบายอยา่งหน่ึง เพราะเป้าหมายหลกั ของบตัรเครดิต
คือ ไม่จ  าเป็นตอ้งถือเงินสดจ านวนมากในการซ้ือสินคา้และบริการ เพียงถือบตัรเครดิตก็สามารถช า 
ระค่าซ้ือสินคา้และบริการได้แล้ว หรือเรียกอย่างเป็นทางการว่า สังคมไร้เงินสด ซ่ึงได้มีการน า
เทคโนโลยมีาใชใ้นการท า ธุรกรรมต่าง ๆ ใหส้ะดวกยิง่ข้ึน ส่งผลท าใหเ้งินสดถูกลด ความส าคญัลง 
เพราะบตัรเครดิตเปรียบเสมือนเงินสดเคล่ือนท่ีซ่ึงผูบ้ริโภคส่วนใหญ่นิยมใชม้ากกวา่ อีกทั้งยงัมีไว้
เพื่อเป็นเงินฉุกเฉินในยามจ าเป็นอีกดว้ย  ดงันั้นธนาคารพาณิชยท์ั้ง ภายในประเทศและต่างประเทศ 
จึงใชว้ธีิการส่งเสริมการตลาดท่ีหลากหลายเพื่อเป็นตวัเลือกในการ ท าบตัรเครดิตใหก้บัคนไทย เช่น 
การผอ่นสินคา้ การซ้ือสินคา้ปลอดดอกเบ้ีย  หรือส่วนลดตาม ร้านอาหารชั้นน า  เป็นตน้ 

ปัจจุบนัธนาคารทุกแห่งมีการแข่งขนัท่ีทวีความรุนแรงข้ึนอนัเน่ืองมาจากความตอ้งการ 
ก าไรสูงสุด ธนาคารต่าง ๆ จึงออกนโยบายเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้ไดม้ากท่ีสุด 
ทั้งการ บริการด้านเงินฝากหรือด้านสินเช่ือ และการบริการในรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะของแต่ ละธนาคารนั้น ๆ ปัจจุบนัการแข่งขนัทางดา้นบตัรเครดิตท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งมาก 
เน่ืองจากเป็น ธุรกิจท่ีมีผลตอบแทนสูง ท าให้สถาบนัการเงินต่าง ๆ เปิดให้บริการสินเช่ือดา้นบตัร
เครดิตกนัอยา่ง แพร่หลาย ดงันั้นเพื่อท่ีจะรักษาส่วนแบ่งการตลาดเดิมท่ีมีอยูแ่ละการขยายส่วนแบ่ง
การตลาดใหม่ให ้เพิ่มข้ึนนั้นจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีกลยทุธ์ต่าง ๆ เช่น การยกเวน้ค่าธรรมเนียมในส่วนใด
ส่วนหน่ึง หรือมี โปรโมชัน่สะสมคะแนนแลกของต่าง ๆ การถือบตัรเครดิตนั้น ผูถื้อจะไดรั้บสิทธิ
ประโยชน์มากมาย เช่น การมีอิสระและความคล่องตวัในการใช้จ่าย สามารถซ้ือสินคา้และบริการ
ในส่ิงท่ีตอ้งการไดท้นัที รักษา ระดบัเงินสดในมือของผูถื้อบตัรไดต้ามตอ้งการลดปัญหาความเส่ียง
ต่อการน าเงินติดตวัไปจ านวนมาก หากเกิดการโจรกรรม ลดปัญหาความเม่ือตอ้งการซ้ือสินคา้หรือ
บริการเตรียมเงินสดมาไม่พอ การจ่าย ช าระผูถื้อบตัรจะระยะเวลาเครดิตในการใช้จ่ายประมาณ     
45 วนั ธนาคารตอ้งกระตุน้ให้ผูถื้อบตัรเครดิตนั้นใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตของตนให้มากข้ึนและใช้ 
อย่างสม ่าเสมอ เพราะหากลูกคา้ท่ีไดม้าไม่มีความจงรักภกัดีในการใช้บตัรเครดิตของสถาบนันั้น 
เช่น สมคัรบตัรเครดิตทิ้งไวโ้ดยไม่ไดใ้ช้จะท าให้องค์กรตอ้งเสียตน้ทุนส าหรับลูกคา้รายนั้นโดย



เปล่า ประโยชน์ ดังนั้ น ผูป้ระกอบการจึงควรหันมาให้ความส าคญัถึงวิธีท่ีจะช่วยสร้างความ
จงรักภกัดีใหเ้กิด แก่ลูกคา้ผูท่ี้ถือบตัรเครดิตของตนไม่วา่เป็นลูกคา้เก่าหรือใหม่ท่ีจะขยายในอนาคต 
(สินีนาฏ  คุรุกิจวาณิชย,์ 2558) 

 
ภาพท่ี 1.1 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2559 : ออนไลน์ 
 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ก็ถือวา่เป็นธนาคารชั้นน าท่ีเป็นท่ีไวว้างใจจากลูกคา้
ท่ีไดใ้หเ้กียรติมาฝากเงินและลงทุนกบัเราธุรกิจของธนาคารไดรุ้ดหนา้อยา่งต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั 
มีความมุ่งมัน่ท่ีจะตอบสนองทุกโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้ ท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ดว้ยการ
ใหบ้ริการทางการเงิน อยา่งครบวงจรและน าเสนอผลิตภณัฑท่ี์หลากหลายแก่ลูกคา้ กลุ่มเป้าหมายทั้ง
สามกลุ่ม คือ ลูกคา้ธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกคา้ธุรกิจ SME และลูกคา้บุคคลเราเป็นผูน้ าในธุรกิจสินเช่ือ
บุคคลและบตัรเครดิต กรุงศรียงัคงให้บริการสินเช่ือกบักลุ่ม micro lending ผ่านบริษทั เงินติดล้อ 
จ ากดัซ่ึงเป็นกิจการร่วมคา้ โดยด าเนินธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ ท่ีให้บริการกลุ่มลูกคา้ท่ียงัเขา้ไม่ถึง
การให้บริการทางการเงิน และเป็นหน่ึงในกลุ่มสถาบนัการเงินท่ีใหญ่ท่ีสุดระดบัโลก ธนาคารกรุง
ศรีไดรั้บการคดัเลือกจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้เป็นหน่ึงในสถาบนัการเงินท่ีมีความส าคญัเชิง
ระบบ ในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจและมีบทบาทต่อระบบการเงินโดยรวมของประเทศไทย 

ปัจจัยน้ีจะเห็นได้ว่าคุณภาพการบริการมีความส าคัญ  มีปัจจัยหลายอย่างท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการนั้นๆ บตัรเครดิตก็เช่นกนั มีปัจจยัหลายอย่างท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้
บริการบตัร ไม่วา่จะเป็น สังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการบริการก็เป็นอีกหน่ึงปัจจยัส าคญัอีก
ประการหน่ึงท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการให้บริการบตัรคุณภาพของการบริการมีความส าคัญและ
ส่งผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค โดยท่ีผูบ้ริโภคท่ีมีความพึงพอใจจากการได้รับการบริการท่ีมี
คุณภาพนั้น มกัจะกลบัมาใชบ้ริการอีกคร้ัง และเขา้รับการบริการอยา่งต่อเน่ือง หากผูใ้หบ้ริการยงัคง
สามารถรักษามาตรฐานและใหค้วามส าคญักบัการบริการท่ีดีต่อผูบ้ริโภค อีกทั้งผูบ้ริโภคเหล่าน้ียงัมี
การชกัชวนคนรู้จกัหรือแนะน าการบริการดงักล่าวใหก้บัคนใกลชิ้ดใหเ้ขา้รับการบริการอีกดว้ย 

ดงันั้นการให้บริการอยา่งมีคุณภาพจึงมีความส าคญัเป็นอยา่งมากในการรักษาฐานผูบ้ริโภค
เดิมและเพิ่มฐานผูบ้ริโภคใหม่ๆ ใหก้บัองคก์ร 



พฤติกรรมในการเลือกใช้บริการบตัรเครดิตมีปัจจยัหลายอย่าง การบริการก็เป็นอีกหน่ึง
ปัจจยัส าคญัเพราะปัจจุบนัการแข่งขนัทางการตลาดค่อยขา้งสูงในทุกๆดา้นลูกคา้มกัเลือกใชบ้ริการ
ธนาคารท่ีมีคุณภาพการบริการเหนือกว่าเสมอ และการท่ีธนาคารมีการบริการท่ีดี เขา้ถึงลูกคา้ ก็
ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่ีลูกค้าจะเลือกใช้บริการค่อยข้างสูง ดังนั้นผูว้ิจยัจึงอยากศึกษา ปัจจยั
คุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยธุยา 

จะเห็นไดว้่าธุรกิจบตัรเครดิตไดรั้บการตอบสนองอย่างดี และมีแนวโน้มในการขยายตวั
อยา่งต่อเน่ือง จากสภาวะการแข่งขนัท่ีรุนแรงในตลาดบตัรเครดิต ผูป้ระกอบการธุรกิจบตัรเครดิต
จ าเป็นตอ้งมีการพฒันาผลิตภณัฑ์และเพื่อให้ไดคุ้ณภาพการบริการ (Service Quality) บตัรเครดิต
ธนาคารกรุงศรี ให้เป็นท่ีพึงพอใจของลูกคา้ธนาคารและให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา ปัจจยัท่ีคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิต 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีผูว้ิจยัไดป้ฏิบัติในขณะน้ี เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การศึกษามาใชเ้ป็นแนวทางในการ ก าหนดกลยทุธ์ต่างๆ ในการเพิ่มปริมาณผูใ้ชบ้ตัรเครดิตธนาคาร
กรุงศรีอยธุยาใหม้ากยิง่ข้ึน 

 

2.วตัถุประสงค์การวจิัย  
1. เพื่อศึกษาระดบัคุณภาพการใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงศรีอยธุยาของผูบ้ริโภค

ในกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดบัคุณภาพการให้บริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงศรีอยุธยา

จ าแนกตามคุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูใ้ชบ้ริการ 
 3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
 4. เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์กบัพฤติกรรมของผูใ้ช้บริการ
บตัรเครดิตของธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
 

3. สมมุติฐานการวจิัย 
1. ผูบ้ริโภคท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัมีความคิดเห็นต่อคุณภาพบริการบตัรเครดิตธนาคาร

กรุงศรีอยธุยาแตกต่างกนั 
2. ประชากรศาสตร์มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคบตัรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
 
 
 



4. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจิัย 
1. ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการศึกษาจะเป็นแนวทางในการขยายฐานลูกคา้และรักษาฐานลูกคา้

ของบตัรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยธุยาใหค้งอยู ่
2. ท  าให้ทราบขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงและแก้ไขงานบริการให้สอดคล้องกบัความ

ตอ้งการและเป็นท่ีพึงพอใจของผูม้าใช้บริการ ตลอดจนเป็นขอ้มูลในการน าไปพฒันาระบบการ 
ใหบ้ริการใหผู้ท่ี้มาใชบ้ริการเกิดความประทบัใจมากยิง่ข้ึน 
 3. น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัเป็นแนวทางในการปรับปรุงการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท างานเพื่อใหเ้กิดประโยชน์อนัสูงสุด 
 

5. ขอบเขตของการวจิัย  
1. ขอบเขตเน้ือหางาน วิจยัน้ีศึกษาคุณภาพการบริการและพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิต 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในเขตกรุงเทพมหานคร  ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นพฤติกรรม
การใชบ้ตัรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยธุยาของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและคุณภาพการบริการ 

2. ขอบเขตประชากร ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ลูกคา้ท่ีเลือกใช้บริการบตัร
ธนาคารกรุงศรีอยธุยาของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร  

3. ขอบเขตตวัแปร ตวัแปรอิสระ คือ   
5.3.1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการใช่บตัรเครดิต ธนาคาร

กรุงศรีอยธุยา  ไดแ้ก่   
5.3.1.1. เพศ  
5.3.1.2. อาย ุ 
5.3.1.3. ระดบัการศึกษา  
5.3.1.4. อาชีพ  
5.3.1.5. รายไดต่้อเดือน  
5.3.1.6. สถานภาพสมรส  

5.3.2  คุณภาพการใหบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยธุยาไดแ้ก่   
5.3.2.1. ดา้นการเขา้ถึงลูกคา้  
5.3.2.2. ดา้นความน่าเช่ือถือ  
5.3.2.3. ดา้นความไวว้างใจ  
5.3.2.4. ดา้นการตอบสนองลูกคา้  
5.3.2.5. ดา้นการสร้างบริการใหเ้ป็นท่ีรู้จกั   



4. ขอบเขตระยะเวลา ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูล คือ 1-31 สิงหาคม พ.ศ.2563 
 

6. กรอบแนวคดิการวจิัย 
กรอบแนวคิดในการศึกษาท่ีคุณภาพการบริการและพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิต ธนาคาร

กรุงศรีอยธุยา ดงัน้ี 
                     ตวัแปรอิสระ                                 ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.7 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  
 
 
 
 
ประชากรและตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใชศึ้กษา คือ กลุ่มลูกคา้บตัรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยธุยาในกรุงเทพมหานคร 
 
 
 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ 
 เพศ 
 อาย ุ
 ระดบัการศึกษา 
 อาชีพ 
 รายไดต่้อเดือน 
 สถานภาพสมรส 

 

     พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 สมาชิกบตัรเครดิตธนาคารกรุงศรี

อยธุยา 
 ระยะเวลาในการถือครองบตัรเครดิต

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
 จ านวนคร้ังท่ีใชบ้ตัรเครดิตธนาคารกรุง

ศรีอยธุยาโดยเฉล่ียต่อเดือน 
 วตัถุประสงคใ์นการใชจ่้ายผา่นบตัร

เครดิตธนาคารกรุงศรีอยธุยาเพื่อส่ิงใด 
 มูลค่าการใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิต

ธนาคารกรุงศรีอยธุยาโดยเฉล่ียต่อ
เดือน 

 ผูท่ี้มีอิทธิผลต่อการตดัสินใจใช่บตัร
เครดิตธนาคารกรุงศรีอยธุยา 

คุณภาพการบริการ 
 ดา้นการเขา้ถึงลูกคา้ 
 ดา้นความน่าเช่ือถือ 
 ดา้นความไวใ้จ 
 ดา้นการตอบสนองลูกคา้ 
 ดา้นการบริการให้เป็นท่ี

รู้จกั 



เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
เน่ืองจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดังนั้นขนาด

ตวัอยา่งสามารถค านวณไดจ้ากสูตรไม่ทราบขนาดตวัอยา่ง 
 
  วธีิการสุ่มตัวอย่าง  

ใช้การสุ่มตวัอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยการออกแบบสอบถาม 
เพื่อสอบถามผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยธุยาในกรุงเทพมหานคร 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ แบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ไดแ้ก่  

ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามเก่ียวกับข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อ โดยทั้งหมดเป็นค าถามปลายปิดหลายตวัเลือก  

ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมของลูกคา้ในการใช้บริการบตัรเครดิต โดยมี
ลกัษณะเป็นค าถามแบบปลายปิดหลายตวัเลือก  

ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามเก่ียวกบัปัจจยัระดบัคุณภาพการให้บริการบตัรเครดิตธนาคารกรุงศรี
อยุธยาของผูต้อบแบบสอบถาม โดยเป็นแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะการประมาณค่า 5 ระดบัของ
ลิเคอร์ท (Likert Scale) ดงัน้ี 

ระดบัความคิดเห็น 5 = เห็นดว้ยมากท่ีสุด  
ระดบัความคิดเห็น 4 = เห็นดว้ยมาก 
ระดบัความคิดเห็น 3 = เห็นดว้ยปานกลาง  
ระดบัความคิดเห็น 2 = เห็นดว้ยนอ้ย  
ระดบัความคิดเห็น 1 = เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
 

7. สรุปผลการวจิัย 
 การวิจยัเร่ือง ปัจจยัคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิต ธนาคารกรุง
ศรีอยธุยา ในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี  
 1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล 
 จากการศึกษากลุ่มตวัอยา่ง 400 คน และวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคล พบวา่มีรายละเอียดดงัน้ี 

1.1  เพศ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52.0 และเพศ
ชาย จ านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 48.0 ตามล าดบั 



1.2 อาย ุกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 31 – 40 ปี จ  านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 
รองลงมา 41 – 50 ปี จ  านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 อายุระหวา่ง 20 - 30 ปีจ านวน 70 คน คิด
เป็นร้อยละ 17.5 และ 51 ข้ึนไป จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 ตามล าดบั 

1.3 สถานภาพ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพ สมรส จ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 
43.5 รองลงมา โสด จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.5 และ หยา่ร้าง/หมา้ย/แยกกนัอยู ่จ  านวน 112 
คน คิดเป็นร้อยละ 28.0 ตามล าดบั 

1.4 ระดบัการศึกษาขั้นสูงสุด กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาขั้นสูงสุด ปริญญาตรี 
หรือเทียบเท่า จ  านวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 49.2 รองลงมา สูงกวา่ปริญญาตรี จ  านวน107 คน คิด
เป็นร้อยละ 26.8 และต ่ากวา่ปริญญาตรี จ  านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 ตามล าดบั 

1.5 อาชีพ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอาชีพ ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 196 คน 
คิดเป็นร้อยละ 49.0 รองลงมา ธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ  จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3 และ
พนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.8 ตามล าดบั 

1.6 รายไดต่้อเดือน กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน 30,001 – 50,000 บาท จ านวน 
193 คน คิดเป็นร้อยละ 48.2 รองลงมา มากกว่า 50,000 บาท จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 36.3 
และ15,000 – 30,000 บาท จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5 ตามล าดบั 

2. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิตของธนาคารกรุงศรีอยุธยาของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

2.1 การใช้บริการบตัรเครดิตของสถาบนัการเงิน กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใช้บริการบตัร
เครดิตของสถาบนัการเงินใดบา้ง ธนาคารออมสิน จ านวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 22.9 รองลงมา 
ธนาคารกสิกรไทย จ านวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 21.4 อนัดบัสุดทา้ยธนาคารยโูอบี ไม่มีผูใ้ชบ้ริการ 
ตามล าดบั 

2.2 สมาชิกบตัรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยธุยาประเภทใด กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่สมาชิกบตัร
เครดิตธนาคารกรุงศรีอยธุยาประเภทใดบา้ง บตัรเครดิต สยามทาคาชิมายะวซ่ีาเจซีบี, บตัรเครดิต เอ
ไอเอวีซ่า จ  านวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 13.6  รองลงมา บตัรเครดิต กรุงศรี แพลทินมัมาสเตอร์
การ์ด จ านวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 12.7 อันดับสุดท้ายบัตรเครดิต กรุงศรี แพลทินัม ไม่มี
ผูใ้ชบ้ริการ ตามล าดบั 

2.3 ระยะเวลาในการถือครองบตัรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยา กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่
ระยะเวลาในการถือครองบตัรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยา  ระยะเวลา 3 – 5 ปี จ  านวน 166 คน คิด
เป็นร้อยละ 41.5  รองลงมา ระยะเวลา 1 – 2 ปี จ  านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.3 และมากกวา่ 5 ปี 
จ  านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 ตามล าดบั  



2.4 จ านวนคร้ังท่ีใชบ้ตัรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยาโดยเฉล่ียต่อเดือน กลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่จ านวนคร้ังท่ีใชบ้ตัรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยธุยาโดยเฉล่ียต่อเดือน 7 – 10 คร้ัง จ  านวน 138 คน 
คิดเป็นร้อยละ 34.5  รองลงมา 1 – 3 คร้ัง จ  านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 23.8 และน้อยกว่า 1 คร้ัง 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 ตามล าดบั 

2.5 การใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยาเพื่อส่ิงใดมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่การใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยาเพื่อส่ิงใดมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก 
ค่ารักษาพยาบาล จ านวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 25.1  รองลงมา ช าระค่าสาธารณูปโภค และ ค่า
โทรศพัท ์จ านวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5 อนัดบัสุดทา้ยบตัรเครดิต เคร่ืองส าอาง และครีมบ ารุง
ผวิต่างๆ ไม่มีผูใ้ชบ้ริการ ตามล าดบั 

2.6 การใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยาโดยเฉล่ียต่อเดือน กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่จ ามูลค่าการใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยธุยาโดยเฉล่ียต่อเดือน 5,001 – 10,000 บาท 
จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 รองลงมา 10,001 – 15,000 บาท จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.7 และ15,001 – 20,000 บาท  จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 ตามล าดบั 

2.7 การใชบ้ตัรเครดิตของธนาคารกรุงศรีอยธุยา กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เหตุผลใดถึงใชบ้ตัร
เครดิตของธนาคารกรุงศรีอยธุยา ปลอดภยัในการพกพาและความสะดวกสบาย  จ  านวน 226 คน คิด
เป็นร้อยละ 42.7 รองลงมา เหมือนมีเงินไวส้ ารองใชใ้นกรณีฉุกเฉิน จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 
23.6 และอ่ืนๆ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 ตามล าดบั 

2.8 ผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยา กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่
ผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยา ตนเอง จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อย
ละ 30.8 รองลงมา เพื่อน จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.2 และครอบครัว จ านวน 79 คน คิดเป็น
ร้อยละ 19.8 ตามล าดบั  

3. ผลการวิเคราะห์ระดับคุณภาพการใช้บริการบัตรเครดิตของธนาคารกรุงศรีอยุธยาของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย 
คือ การใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ (assurance)  อยูใ่นปานกลาง รองลงมา คือ การตอบสนองต่อลูกคา้ 
(responsiveness) อยู่ในระดบัปานกลาง และการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ (empathy) อยู่ในระดบัปาน
กลาง ตามล าดบั 
 
 
  



4. ผลการทดสอบสมมติฐาน  
  4.1 คุณภาพการบริการบตัรเครดิต ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  ในกรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมี เพศ ระดบัการศึกษาขั้นสูงสุด  อาชีพ 
แตกต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการบริการไม่แตกต่างกัน และผูใ้ช้บริการท่ีมี อายุ 
สถานภาพ รายไดต่้อเดือน แตกต่างกนัเน่ืองจากมีความคิดเห็นแตกต่างกนั ค่า Sig น้อยกว่า 0.05 
ตามล าดบั 

 4.2 จากการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์กบัพฤติกรรม
ของผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงศรีอยุธยา พบวา่ พฤติกรรมของผูใ้ช้บริการบตัรเครดิต
ของธนาคารกรุงศรีอยธุยา มีผลดงัน้ี 

เพศ พบวา่ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงศรี
อยธุยา ไดแ้ก่ การใชบ้ริการบตัรเครดิตของสถาบนัการเงิน  สมาชิกบตัรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยา  
ระยะเวลาในการถือครองบตัรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยธุยา  จ  านวนคร้ังท่ีใชบ้ตัรเครดิตธนาคารกรุง
ศรีอยุธยาโดยเฉล่ียต่อเดือน  การใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยาเพื่อส่ิงใดมากท่ีสุด 3 
อนัดบัแรก   มูลค่าการใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยาโดยเฉล่ียต่อเดือน   เหตุผลใดถึง
ใชบ้ตัรเครดิตของธนาคารกรุงศรีอยุธยา  ผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตธนาคารกรุงศรี
อยธุยา ทั้ง 8 ตวั มีพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงศรีอยธุยา  

อายุ พบวา่ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงศรี
อยธุยา ไดแ้ก่ การใชบ้ริการบตัรเครดิตของสถาบนัการเงิน  สมาชิกบตัรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยา  
ระยะเวลาในการถือครองบตัรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยธุยา  จ  านวนคร้ังท่ีใชบ้ตัรเครดิตธนาคารกรุง
ศรีอยุธยาโดยเฉล่ียต่อเดือน  การใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยาเพื่อส่ิงใดมากท่ีสุด 3 
อนัดบัแรก   มูลค่าการใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยาโดยเฉล่ียต่อเดือน   เหตุผลใดถึง
ใชบ้ตัรเครดิตของธนาคารกรุงศรีอยุธยา  ผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตธนาคารกรุงศรี
อยธุยา ทั้ง 8 ตวั มีพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงศรีอยธุยา  

สถานภาพ พบวา่ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา ไดแ้ก่ การใชบ้ริการบตัรเครดิตของสถาบนัการเงิน  สมาชิกบตัรเครดิตธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา  ระยะเวลาในการถือครองบตัรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยา  จ  านวนคร้ังท่ีใชบ้ตัรเครดิต
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาโดยเฉล่ียต่อเดือน  การใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยาเพื่อส่ิงใด
มากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก   มูลค่าการใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยาโดยเฉล่ียต่อเดือน   
เหตุผลใดถึงใช้บตัรเครดิตของธนาคารกรุงศรีอยุธยา  ผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บตัรเครดิต
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา ทั้ง 8 ตวั มีพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงศรีอยธุยา  



ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด พบว่า ไม่มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมของผูใ้ช้บริการบตัร
เครดิตของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ไดแ้ก่ การใชบ้ริการบตัรเครดิตของสถาบนัการเงิน  สมาชิกบตัร
เครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยา  ระยะเวลาในการถือครองบตัรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยา  จ  านวน
คร้ังท่ีใชบ้ตัรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยธุยาโดยเฉล่ียต่อเดือน  การใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตธนาคารกรุง
ศรีอยุธยาเพื่อส่ิงใดมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก   มูลค่าการใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยา
โดยเฉล่ียต่อเดือน   เหตุผลใดถึงใช้บตัรเครดิตของธนาคารกรุงศรีอยุธยา  ผูมี้อิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทั้ง 8 ตวั มีพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิตของ
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา  

อาชีพ พบวา่ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมของผูใ้ช้บริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา ไดแ้ก่ การใช้บริการบตัรเครดิตของสถาบนัการเงิน  สมาชิกบตัรเครดิตธนาคารกรุงศรี
อยุธยา  ระยะเวลาในการถือครองบตัรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยา  จ  านวนคร้ังท่ีใช้บตัรเครดิต
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาโดยเฉล่ียต่อเดือน  การใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยาเพื่อส่ิงใด
มากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก   มูลค่าการใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยาโดยเฉล่ียต่อเดือน   
เหตุผลใดถึงใช้บตัรเครดิตของธนาคารกรุงศรีอยุธยา  ผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บตัรเครดิต
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา ทั้ง 8 ตวั มีพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงศรีอยธุยา  

รายได้ต่อเดือน พบว่า ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมของผูใ้ช้บริการบตัรเครดิตของ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ได้แก่ การใช้บริการบตัรเครดิตของสถาบนัการเงิน  สมาชิกบตัรเครดิต
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา  ระยะเวลาในการถือครองบตัรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยธุยา  จ  านวนคร้ังท่ีใช้
บตัรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยธุยาโดยเฉล่ียต่อเดือน  การใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยา
เพื่อส่ิงใดมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก   มูลค่าการใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยาโดยเฉล่ีย
ต่อเดือน   เหตุผลใดถึงใชบ้ตัรเครดิตของธนาคารกรุงศรีอยธุยา  ผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัร
เครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทั้ง 8 ตวั มีพฤติกรรมของผูใ้ช้บริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงศรี
อยธุยา 

 

8. อภิปรายผลการศึกษา 
จากวตัถุประสงค์ของการวจัิย สามรถอภิปรายผลได้ดังนี ้

 1.  คุณภาพการใช้บริการบัตรเครดิตของธนาคารกรุงศรีอยุธยาของผู ้บ ริโภคใน
กรุงเทพมหานคร พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ เรียงล าดบัจากมาก
ไปหาน้อย คือ การให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ (assurance)  อยู่ในระดบัปานกลาง รองลงมา คือ การ
ตอบสนองต่อลูกคา้ (responsiveness) อยูใ่นระดบัปานกลางการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ (empathy) อยู่



ในระดบั ปานกลาง และความเป็นรูปธรรมของบริการ (tangibility) อยู่ในระดบัน้อยตามล าดับ 
สอดคลอ้งในท านองเดียวกนักบังานวิจยัของ   ชลธิชา ศรีบ ารุง (2557) ไดศึ้กษาเร่ือง คุณภาพการ
ให้บริการของธนาคารกรุงเทพ สาขาดอนหัวฬ่อ จงัหวดัชลบุรี ผลการศึกษา พบว่า ผูรั้บบริการมี
ความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของธนาคารกรุงเทพสาขาดอนหัวฬ่อ จงัหวดัชลบุรี ใน
ภาพรวม อยู่ในระดบั ปานกลาง และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สินีนาฏ  คุรุกิจวาณิชย ์ (2558)  
ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อคุณภาพบริการของธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาสะเมิง จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม มีความตั้งใจใน
การใชบ้ริการในระดบัปานกลางในทุกดา้น ไดแ้ก่ ความเช่ือมัน่ไวว้างใจ ดา้น ความสามารถในการ
ให้บริการ ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นความมีอธัยาศยั ดา้นการตอบสนองความ ตอ้งการของลูกคา้ 
ดา้นการเขา้ใจลูกคา้ ดา้นการติดต่อส่ือสาร ดา้นความปลอดภยั ดา้นการสร้าง บริการให้เป็นท่ีรู้จกั 
และด้านการเขา้ถึงลูกคา้ ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่า การใช้บริการของพนักงานของธนาคารกรุงศรี
อยุธยามีการแต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย อีกทั้งยงัมีอุปกรณ์การให้บริการท่ีทนัสมยั มีความ
เช่ือถือไวว้างใจได้  ในส่วนของการให้บริการพนักงานของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยาสามารถให้ 
ค  าแนะน าและตอบขอ้สงสัยของลูกคา้ได ้อยา่งถูกตอ้งทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูใ้ชบ้ริการในปัจจุบนักลา้
แสดงออกมากกวา่แต่ก่อน 

ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูมี้รายไดสู้งมีความคาดหวงัเก่ียวกบัการบริการท่ีสูงกวา่ผูท่ี้มีรายไดต้  ่า 
ผูท่ี้มีอายุมากย่อมมีประสบการณ์มากกว่าผูมี้อายุน้อยจึงส่งผลต่อความคิดเห็นในการเลือกใช้
บริการบตัรเครดิตสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นิติพฒัน์ สกูลเกรียงไก (2557) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารพาณิชย ์ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างท่ีผูว้ิจยั
เลือกในคร้ังน้ี คือผูใ้ชบ้ริการธนาคารพาณิชยท์ัว่ไป จ านวน 400 คน ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วน
บุคคลทั้งทางด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ต่อเดือนต่างกันให้ความส าคญักับปัจจัย
ทางการตลาดต่างกนั โดยมีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 ส่วนปัจจยัดา้นเพศ ท่ีใชบ้ริการไม่ต่างกนั ส่วน
ปัจจยัดา้น เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้เหตุผลท่ีใชบ้ริการ ธนาคารพาณิชยมี์ความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการเขา้ใช้บริการธนาคารพาณิชย ์ดา้นความถ่ี ดา้น ช่วงเวลา และดา้นประเภทบริการ 
ด้านลักษณะการใช้บริการ ด้านเหตุผลท่ีใช้ธนาคารพาณิชย์น้ี ส่วน ปัจจยัด้านเพศและระดับ
การศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์กนั และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สินีนาฏ  คุรุกิจวาณิชย ์ (2558) 
ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมี อิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือ SME ของธนาคารกสิกรไทย
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ เป็นผูช้ายจ านวนร้อยละ 52.50 และ เพศหญิง จ านวนร้อยละ 47.50 
มีช่วงอายุระหวา่ง 46-50 ปี มากท่ีสุด ส่วนมากสมรสแลว้ วุฒติการศึกษาระดบัปริญญาตรีร้อยละ 
51.75 ลกัษณะธุรกิจส่วนมาก เป็นบริษทัจ ากดั ประเภทธุรกิจดา้นการผลิตเป็นส่วนมาก ปัญหาท่ี



ประสบในการยื่นกูสิ้นเช่ือส่วนมาก ประสบปัญหา อตัราดอกเบ้ียสูง ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
รายได ้และการบริการ มีผลต่อการ ตดัสินใจใช้บริการดา้นสินเช่ือ SME ของธนาคารกสิกรไทย
แตกต่างกนัอยูใ่นระดบัสูง ดา้นแนวโนม้การ ใชบ้ริการในอนาคตส่วนมากมีแนวโนม้จะใชบ้ริการ
สินเช่ือของธนาคารกสิกรไทยมากข้ึน ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นวา่ การให้บริการของพนกังานธนาคาร
กรุงศรีอยุธยามีความพร้อมท่ี จะให้บริการแก่ลูกค้าได้ทันท่วงที มีความ กระตือรือร้นท่ีจะ
ให้บริการแก่ลูกคา้ ท่ีรวดเร็ว ทนั ตามก าหนดเวลา ท าให้ลูกคา้มีความเช่ือมัน่ในธนาคาร และ
พนกังานให้บริการเป็นผูท่ี้มีความรู้ ท่ีสามารถให้ค  าแนะน าและตอบขอ้สงสัย ของลูกคา้ไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งเหมาะสม 
 2. พฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงศรีอยธุยา พบวา่ สถาบนัการเงินท่ี

ดีสุดในเร่ืองบัตรเครดิต คือ ธนาคารออมสิน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะธนาคารออมสิน เสนออตัรา
ดอกเบ้ียบตัรเครดิตท่ีถูกสุดเม่ือเทียบกบัธนาคารอ่ืนๆนั้นแสดงว่าอตัราดอกเบ้ียมีผลต่อการท่ีผูค้น
เลือกใช้บริการบตัรเครดิต ซ่ึงมีผลต่อการตดัสินใจใช้บตัรเครดิต ท าให้สอดคล้องกบัขอ้มูลจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย (2563) ซ่ึงส ารวจพบวา่ธนาคารออมสินมีอตัราดอกเบ้ียถูกสุดเม่ือเทียบกบั
ธนาคารอ่ืนๆและจากการศึกษาการใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตของธนาคารกรุงศรีอยุธยาคือค่าใชจ่้ายใน
การรักษาพยาบาล เพราะจากการแจกแบบสอบถามคิดเป็นอตัราส่วนร้อยละ 25.1% พบวา่ผูบ้ริโภค
ส่วนใหญ่ใชบ้ตัรเครดิตในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลสูงสุด เน่ืองจากเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนนอกเหนือ
การควบคุมและค่อนขา้งสูง 

 

9. ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 
1.1 จากการศึกษาพบว่าคุณภาพการให้บริการบตัรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยา พบว่า

คุณภาพการให้บริการด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ( tangibility) ความเช่ือถือไว้วางใจ 
(reliability) การตอบสนองต่อลูกคา้ (responsiveness) การให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ (assurance) การ
รู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ (empathy) โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ดงันั้นผูบ้ริหารธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ควรท่ีจะปรับการให้บริการ 2 ดา้นคือ ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ (tangibility) เช่น การแต่ง
การของพนกังาน อุปกรณ์ในการให้บริการ และความเช่ือถือไวว้างใจ (reliability) เช่น สามารถให้
ค  าแนะน าใหก้บัลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและทนัท่วงที  

1.2 จากการศึกษาพฤติกรรมการบริการพบว่าลูกค้าให้บริการ บตัรเครดิตทางด้านค่า
รักษาพยาบาลมากท่ีสุด ดงันั้นธนาคารกรุงศรีอยุธยาควรท่ีจะให้ความสนใจและตระหนกัถึงการ



บริการตรงจุดน้ีเพื่อให้ผูม้าใชบ้ริการเช่ือมัน่ใน เพราะการท าบตัรเครดิตบมีการให้ค่ารักษาพยาบาล
ท่ีดีและการคุม้ครองในค่าใชจ่้ายท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัค่ารักษาพยาบาลท่ีทั้งหมด 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในอนาคต 
2.1 ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาการตดัสินใจในการท าบตัรเครดิตธนาคาร กรุง

ศรีอยธุยา เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ โดยใชท้ฤษฎีของมาสโลว ์เพื่อมาประกอบในการ
ประเมินพฤติกรรมผูบ้ริโภคต่อไป 

2.2 ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อให้ได้
ขอ้มูลเชิงลึกในดา้นต่างๆ ท่ีสะทอ้นศกัยภาพของการให้บริการ และเพิ่มธนาคารกรุงศรีอยุธยา น า
ขอ้มูลท่ีไดม้าประยกุตใ์ชส้ าหรับการวา่นแผนในการตลาดต่อไป  

 

10. กติติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์ โดยได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจาก 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อดิลล่า พงศย์ี่หลา้ ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ ซ่ึงไดใ้ห้ความกรุณาให้ค  าปรึกษา 
แนะน า ตรวจสอบแกไ้ข ขอ้บกพร่องต่างๆ เพื่อให้สารนิพนธ์ฉบบัน้ีถูกตอ้ง มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
ผูว้จิยัรู้ซ้ึงในความอนุเคราะห์ท่ีไดรั้บ จึงขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณ อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาวิทยาบริหารธุรกิจนวตักรรมและการบญัชีทุกท่าน
ท่ีไดประสิทธ์ิประสานวิชาความรู้ สติปัญญา ถ่ายทอดความรู้ตลอดจนประสบการณ์ต่างๆให้แก่
ผูว้จิยั 

ขอขอบคุณเจา้ของเอกสาร บทความ ต ารา หนงัทุกทุกท่านท่ีผูว้ิจยัใชใ้นการสิบคน้ขอ้มูลที
ไม่ไดก้ล่าวนามไว ้ณ ท่ีน้ี 
ขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือช่วยเหลือ ใหข้อ้มูล ใหข้อ้เสนอแนะ ใน
การตอบแบบสอบถามดว้ยความเตม็ใจและขอขอบพระคุณเจา้หนา้ท่ีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีท า
ใหส้ารนิพนธ์ส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
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