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บทคดัย่อ 
การศึกษาในคร้ังน้ีมุ่งเนน้ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของสถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคาร

พาณิชยใ์นเขตจงัหวดัขอนแก่น ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใช้บริการสินเช่ือบัตรกดเงินสดของ บริษัท อิออน ธน
สินทรัพย ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) โดยใชใ้นการซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์เทคโนโลย ีมีความถ่ีในการใช ้1 คร้ังต่อเดือน 
ในช่วงกลางเดือน กดเงินสดเฉล่ีย 1,001 – 1,500 บาทต่อคร้ัง มีเหตุผลในการใชบ้ตัรกดเงินสดคือรายไดป้ระจ าไม่เพียงพอ ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ ดา้นผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ วงเงินสินเช่ือท่ีอนุมติัเพียงพอต่อความตอ้งการ 
ดา้นราคา ได้แก่ อตัราดอกเบ้ียต ่ากว่าผูใ้ห้บริการรายอ่ืน ดา้นสถานท่ี ได้แก่ ช่องทางการช าระสินเช่ือมีหลากหลาย ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ได้แก่ การโฆษณาบริการบัตรกดเงินสดผ่านส่ือต่างๆ ดา้นพนักงานได้แก่ พนักงานมีความช านาญในการ
ให้บริการ  ดา้นกระบวนการให้บริการ ไดแ้ก่ การแจง้ผลอนุมติัสินเช่ือบตัรกดเงินสดท่ีสะดวกรวดเร็ว ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
ไดแ้ก่ ส านกังานมีสาขา มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกท่ีทนัสมยัครบครัน 

 
ABSTRACT 

The purpose of this study was to study the factors related with influences the decision making process of choosing cash card services 

from financial institutions which are not commercial banks in Khon Kaen province. There were 400 sample questionnaires that were collected 

from people who used cash card services from AEON Thana Sinsap (Thailand)  Public Company Limited. People used the cards to buy 

electrical appliances and technological appliances once a month. Around the middle of the month people used their cards to take out cash around 

1,001 – 1,500 baht at one time. One of the main reasons they took their money out was because they did not have sufficient income. The 

influencing marketing mix factors in making the decision to choose these services were ; Product : offering enough financial support that they 

need, Price : lower interest rate than any other financial institution, Place : there are many places to pay their bills, Promotion : advertisement, 

Person : the staff are professional in their services such as quick service in the process of cash card approval, Physical appearance : to present the 

premises of the offices with comfortable and modern appliances. 

 
ค าส าคญั : สถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคารพาณิชย ์ บตัรกดเงินสด 
KeyWords : Non – bank , Cash Card 
* นักศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา การเงิน คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

- 1485 -



  HMP3-2 
 

 

บทน า 
 ประเทศไทยมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงนอกจากรายได้จากการส่งออกสินค้าไป
ต่างประเทศ และรายไดท่ี้มาจากการท่องเท่ียวจากชาวต่างชาติแลว้ การบริโภคภายในประเทศยงัเป็นปัจจยัหลกัท่ีผลกัดนั
ใหเ้กิดความเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคธุรกิจการเงินเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยส่งเสริมจากทั้งการขยายตวัดา้นการผลิต 
และการขยายตวัดา้นการบริโภค นบัตั้งแต่เกิดวกิฤติทางการเงินในปี พ.ศ. 2540 ตลาดสินเช่ือส่วนบุคคลในประเทศไทยมี
การเจริญเติบโต และพฒันาอย่างรวดเร็ว เน่ืองจากนโยบายกระตุ ้นการใช้จ่ายของภาครัฐประกอบกับในภาวะอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีต ่า  ท าให้สถาบนัการเงินต่างๆ ทั้งธนาคารพาณิชย ์ และสถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคารพาณิชยต์่างขยายตลาด 
และเขา้มาแข่งขนัในการปล่อยสินเช่ือส่วนบุคคลกนัอยา่งแพร่หลาย 

 การท่ีตลาดสินเช่ือส่วนบุคคลมีการเติบโตอยา่งรวดเร็ว ท าให้ธุรกิจน้ียงัมีท่ีวา่งในการเขา้มายึดครองตลาดส่วน
แบ่งทางการตลาดจากสถาบันการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคารพาณิชย ์เน่ืองจากการปล่อยสินเช่ือบุคคลธรรมดาของธนาคาร
พาณิชย ์ซ่ึงเป็นผูค้รองตลาดอยู่ก่อนนั้นยงัมีจุดอ่อนในเร่ืองความยุ่งยากในการอนุมติัสินเช่ือ ระยะเวลาในการอนุมติั
สินเช่ือ และประเด็นส าคญัคือ รายไดข้ั้นต ่าท่ีทางธนาคารพาณิชยก์ าหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นลูกคา้ท่ีเป็นผูมี้รายไดป้ระจ า
เกิน 10,000 บาทข้ึนไป เน่ืองจากจะมีความเส่ียงต ่ากวา่ส าหรับการปล่อยสินเช่ือบุคคลท่ีไม่มีหลกัประกนั ซ่ึงหากพิจารณา
จากภาพท่ี 1 ซ่ึงแสดงจ านวนของผูท่ี้มีรายไดป้ระจ าท่ีมีรายไดต้่อเดือนต ่ากวา่ 10,000 บาท มีจ านวนถึง ร้อยละ 84 ท าให้คน
เหล่าน้ีเป็นลูกคา้กลุ่มเป้าหมายของสถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคารพาณิชย ์เน่ืองจากยงัมีช่องวา่งอีกมากท่ีจะเติบโตได ้ 

 
ภาพที ่1   โครงสร้างรายไดข้องประชากรผูมี้รายไดป้ระจ า 

ท่ีมา : ส านกังานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (2554) 

 บริษทัท่ีให้บริการสินเช่ือส่วนบุคคลของสถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคารพาณิชยมี์บทบาทส าคญัในการปล่อย
สินเช่ือส่วนบุคคลให้แก่ลูกคา้รายย่อย และประชาชนทัว่ไป อนัเน่ืองมาจากวิกฤติเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 ธนาคารพาณิชย์
ส่วนใหญ่ไดมี้ความระมดัระวงัในการปล่อยสินเช่ือ ซ่ึงขอ้จ ากดัของธนาคารพาณิชยเ์หล่าน้ี จึงเป็นการเปิดโอกาสให้กบั
บริษทัท่ีประกอบธุรกิจสถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคารพาณิชยเ์ติบโตไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยให้บริการดา้นสินเช่ือแข่งกบั
ธนาคารพาณิชย ์ซ่ึงมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผูท่ี้มีรายไดป้านกลางจนถึงผูท่ี้มีรายไดต้  ่า ท าให้ฐานลูกคา้ธุรกิจสถาบนัการเงินท่ี
ไม่ใช่ธนาคารพาณิชยมี์เป็นจ านวนมาก และนอกจากน้ีธุรกิจสถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคารพาณิชยย์งัมีอตัราการขยายตวั
อยูใ่นระดบัสูง ถึงแมจ้ะมีความเส่ียงสูง เน่ืองจากการท่ีลูกคา้ไม่ตอ้งใชห้ลกัประกนัใดๆ และเพียงแต่ใชเ้อกสารประจ าตวั
บุคคล และเอกสารท่ีแสดงรายไดใ้นการสมคัรขออนุมติัสินเช่ือ จึงท าให้อ านวยความสะดวก และเพ่ิมสภาพคล่องให้แก่
ผูใ้ชบ้ริการยามฉุกเฉินไดท้นัที จนท าให้ธุรกิจน้ีไดรั้บความนิยม และมีผูใ้ชบ้ริการเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงจากการเรียก
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เก็บอตัราดอกเบ้ียท่ีสูงกวา่ธนาคารจึงส่งผลให้สถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคารพาณิชยมี์ผลประกอบการท่ีเติบโต และก าไร
ท่ีสูง (จิโรจน์, 2552)  
 ปัจจุบนัมีสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึนหลายแห่ง โดยมีสถาบนัการเงินภายใตก้ารก ากบัของธนาคารแห่งประเทศไทย
ทั้งหมด 25 แห่ง ซ่ึงมีสถาบนัการเงินท่ีใหบ้ริการสินเช่ือบตัรกดเงินสดทั้งส้ิน 6 แห่ง ไดแ้ก่ บริษทั อีซ่ีบาย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั อยธุยา แคปปิตอล เซอร์วสิเซส จ ากดั บริษทั อิออน  ธนสินทรัพย ์(ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน)  บริษทั แคปปิคอล 
โอเค จ ากดั บริษทั เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จ ากดั และบริษทั เทสโก ้คาร์ด เซอร์วิซเซส จ ากดั (ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย, 2557) ซ่ึงบริษทั แคปปิคอล โอเค จ ากดั บริษทั เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จ ากดั และบริษทั เทสโก ้คาร์ด เซอร์วิซ
เซส จ ากดั นั้นมีเกณฑข์ั้นต ่าของรายไดใ้นการยืน่ขออนุมติัสินเช่ือบตัรกดเงินสดท่ีสูงกวา่ 10,000 บาท ซ่ึงอาจไม่สะดวกกบั
การเลือกใชบ้ริการของลูกคา้ท่ีมีรายไดต้  ่า ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงไดพิ้จารณาท าการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการสินเช่ือบตัรกดเงินสดของ บริษทั อีซ่ีบาย จ ากดั (มหาชน) บริษทั อยธุยา แคปปิตอล เซอร์วสิเซส จ ากดั และบริษทั 
อิออน  ธนสินทรัพย ์(ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน)  เพียง 3 บริษทั โดยจะท าการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการ
เลือกใช้สินเช่ือบัตรกดเงินสดของสถาบันการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคารพาณิชยท์ั้ ง 3 บริษัท ภายในเขตจังหวดัขอนแก่น 
เน่ืองจากจงัหวดัขอนแก่นมีการประกอบธุรกิจและมีแหล่งลงทุนมาก ส่งผลใหมี้ประชากรหนาแน่นประกอบกบัขอนแก่น
มีผูใ้ห้บริการสินเช่ือบตัรกดเงินสดท่ีจะท าการเก็บแบบสอบถามทั้ง 3 บริษทัให้บริการอยู ่ดงันั้น หากสามารถท าความ
เขา้ใจถึงความตอ้งการ และพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือบตัรกดเงินสดของสถาบนั
การเงินท่ีไม่ใช่ธนาคารพาณิชยใ์นเขตจงัหวดัขอนแก่น จะสามารถเป็นแนวทางในการสร้างความพึงพอใจ และสามารถ
ตอบสนองไดต้รงตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการไดม้ากข้ึน 

 
วตัถุประสงค์การวจิยั 
 2.1 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือบตัรกดเงินสดของสถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่
ธนาคารพาณิชยใ์นเขตจงัหวดัขอนแก่น 

2.2 เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส าหรับการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือบตัรกดเงินสดของสถาบนั
การเงินท่ีไม่ใช่ธนาคารพาณิชยใ์นเขตจงัหวดัขอนแก่น 
 
วธีิการวจิยั 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ ผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือบตัรกดเงินสดของบริษทั อีซ่ีบาย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั อยธุยา แคปปิตอล เซอร์วสิเซส จ ากดั และบริษทั อิออน ธนสินทรัพย ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) ภายในจงัหวดั
ขอนแก่น รวมทั้งส้ิน 400 คน โดยก าหนดกลุ่มตวัอยา่งแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน
ของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือส่วนบุคคลกบัสถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคารพาณิชย ์ในเขตจงัหวดัขอนแก่น ดงันั้น จึงค านวณ
ตามสูตรของ W.G.cochran (อภินนัท ์จนัตะนี, 2550) 

  สูตร                                                      
     

   เม่ือ n คือ  จ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 
    P คือ  สดัส่วนของประชากรท่ีผูว้จิยัตอ้งการสุ่ม   

2
d

2
P)ZP(1

n
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    Z  คือ  ระดับความมั่นใจท่ีก าหนด  หรือระดับนัยส าคญัทางสถิติ  (แทนความ
เช่ือมัน่ท่ีก าหนดไว ้95 % มีค่าเท่ากบั 1.96)  

    d  คือ  สัดส่วนความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้เกิดข้ึนได้ (ระดับความเช่ือมัน่ 95 % 

สดัส่วนความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.05) 
 ดงันั้น ขนาดตวัอยา่งท่ีควรจะไดใ้นงานศึกษาคร้ังน้ี จ านวน 385 ตวัอยา่ง และผูศึ้กษาไดเ้พ่ิมขนาดตวัอยา่งเป็น 400 

ตวัอยา่ง โดยเก็บตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience sampling) คือเลือกกลุ่มตวัอยา่งตามความสะดวกของผูแ้จกแบบสอบถาม 
โดยผูศึ้กษาเป็นผูด้  าเนินการ และเก็บแบบสอบถาม โดยเลือกเก็บขอ้มูลจากลูกคา้ของทั้ง 3 บริษทัท่ีเตม็ใจ และยนิดีใหข้อ้มูล
พร้อมทั้งใหผู้ต้อบแบบสอบถามเป็นผูก้รอกขอ้มูลดว้ยตนเอง เพื่อท่ีจะท าใหผ้ลการศึกษามีความเช่ือถือมากท่ีสุด 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดส้ร้างเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล คือแบบสอบถาม(Questionnaire) โดยแบบสอบถาม
ท่ีใช้ส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ีได้มาจากการศึกษาจากเอกสารต่างๆ ทฤษฎีแนวความคิดงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถามให้เป็นเคร่ืองมือวดัส่ิงท่ีตอ้งการศึกษา โดยมีขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือแบ่งเป็น 3 
ส่วน  ดงัน้ี  
 ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามโดยการใชแ้บบสอบ ถามชนิดค าถาม ท่ีมี
ตวัเลือกหลากหลาย (multiple choice questions) เป็นค าถามเก่ียวกับขอ้มูลส่วนบุคคล ประกอบด้วยค าถาม เช่น เพศ อาย ุ
รายได ้ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส และอาชีพ 
 ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือบตัรกดเงินสด ของสถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคาร
พาณิชยใ์นเขตจงัหวดัขอนแก่น เช่น สถาบนัการเงินท่ีเป็นสมาชิก ประเภทสินคา้และบริการท่ีใชบ้ริการสินเช่ือบตัรกดเงิน
สด จ านวนคร้ังท่ีใช้บริการสินเช่ือบัตรกดเงินสด ช่วงเวลาท่ีใช้บริการสินเช่ือบัตรกดเงินสด จ านวนเงินท่ีกดใชบ้ริการ
สินเช่ือบตัรกดเงินสด และเหตุผลท่ีใชบ้ริการสินเช่ือบตัรกดเงินสด 
 ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือบตัรกดเงินสด
ของสถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคารพาณิชยใ์นจงัหวดัขอนแก่น ในแต่ละดา้น  ทั้ งดา้นผลิตภณัฑ์  ดา้นราคา  ดา้นสถานท่ี  
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านลักษณะทางกายภาพ เป็นต้น โดย
แบบสอบถามมีลกัษณะค าถามแบบปลายปิด 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจ
เลือกใชสิ้นเช่ือบัตรกดเงินสดของสถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคารพาณิชยใ์นเขตจงัหวดัขอนแก่น ผูศึ้กษาด าเนินการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลเพื่อน ามาวเิคราะห์ตามขั้นตอน  ดงัน้ี 
 3.1 ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บแบบสอบถามจากผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือบตัรกดเงินสด
ของสถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคารพาณิชยท์ั้ง 3 บริษทั โดยก าหนดกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 ตวัอยา่ง ซ่ึงเลือกเก็บขอ้มูลจาก
ลูกคา้ท่ีเตม็ใจใหข้อ้มูล และใหผู้ต้อบแบบสอบ ถามเป็นผูก้รอกดว้ยตวัเอง 
 3.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) โดยศึกษาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ ต ารา วารสาร ส่ิงพิมพ ์
บทความวทิยานิพนธ์ รายงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต 
 3.3 ผูศึ้กษาท าการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามทั้ งหมด แล้วท าการตรวจสอบความถูกต้อง เพ่ือท าการ
วเิคราะห์ขอ้มูลตามขั้นตอนต่อไป 

- 1488 -



  HMP3-5 
 

 

 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ 
 เม่ือท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลครบถว้นแลว้ ผูศึ้กษาจะท าการส ารวจความถูกตอ้งสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื่อ
ค านวณค่าสถิติในการศึกษา การลงรหัส (Coding) น าแบบสอบถามท่ีตรวจถูกตอ้งมาลงรหัส ประมวลผลขอ้มูลน าขอ้มูลท่ี
ลงรหสัมาบนัทึก และประมวลผลเพื่อวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS 
 4.1 สถิติท่ีน ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive  Analysis) ประกอบด้วยความถ่ี 
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard diviation) ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล
พ้ืนฐานของผูต้อบแบบสอบถามขอ้มูลในแบบสอบถามส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม และส่วนท่ี 2 
พฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือบตัรกดเงินสดของสถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคารพาณิชย ์  
 4.2 เกณฑก์ารให้คะแนนในปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือบตัรกด
เงินสดของสถาบันการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคารพาณิชยท์ั้ ง ซ่ึงเป็นขอ้มูลจากแบบสอบถามส่วนท่ี 3 ลกัษณะค าถามเป็นแบบ
ประเมินค่าแบ่งเป็น 5 ระดบั การวดัระดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือบตัรกดเงินสด จะใช้
เกณฑ์ในการให้คะแนนแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale) ของลิเคอร์  (Likert) โดยก าหนดกฎเกณฑ์การให้
คะแนนดงัน้ีคือ 
                 คะแนน          การแปลความหมาย 
   5  หมายถึง  มีผลต่อระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 
   4  หมายถึง  มีผลต่อระดบัความคิดเห็นมาก 
   3  หมายถึง  มีผลต่อระดบัความคิดเห็นปานกลาง 
   2  หมายถึง  มีผลต่อระดบัความคิดเห็นนอ้ย 
   1  หมายถึง  มีผลต่อระดบัความคิดเห็นนอ้ยสุด   
 คะแนนท่ีไดจ้ากการประมาณค่าตามแบบ Likert Scale มาท าการวเิคราะห์โดยใชค้่าเฉล่ีย  ดงัต่อไปน้ี 
       ค่าเฉล่ีย           การแปลความหมาย 
  4.50 -5.00   หมายถึง  มีผลต่อระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 
  3.50 – 4.49  หมายถึง  มีผลต่อระดบัความคิดเห็นมาก 
  2.50 – 3.49  หมายถึง  มีผลต่อระดบัความคิดเห็นปานกลาง 
  1.50 – 2.49  หมายถึง  มีผลต่อระดบัความคิดเห็นนอ้ย 
  1.00 – 1.49  หมายถึง  มีผลต่อระดบัความคิดเห็นนอ้ยสุด  
 

4.3 การวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน (inferential Statistics) เพ่ือทดสอบสมมติฐานแต่ละขอ้ สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ 
สถิติ Chi-Square ANOVA  และ Independent Sample t-test โดยก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.50 

4.3.1 ใชส้ถิติ Chi – Square ทดสอบสมมติฐาน ปัจจยัส่วนบุคคลมีผลกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือบตัรกด
เงินสด ก าหนดให้มีระดบันัยส าคญัท่ี 0.05 ถา้ค่านัยส าคญัท่ีค  านวณไดมี้ค่าน้อยกวา่ 0.05 จะปฏิเสธสมมติฐานท่ี และ
ยอมรับสมมติฐานท่ี  หรือจะเกิดนัยส าคญัทางสถิติ (Sig) ถ้าค่านัยส าคัญท่ีค านวณได้มีค่ามากกว่า 0.05 จะยอมรับ
สมมติฐาน  และปฏิเสธสมมติฐาน  หรือไม่เกิดนยัส าคญัทางสถิติ 
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ผลการวจิยั 
ตารางที ่1 พฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือบตัรกดเงินสดสถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคารพาณิชย ์

พฤตกิรรมการใช้บริการสินเช่ือ 
บัตรกดเงนิสดทีไ่ม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

สถาบันการเงนิ    
บริษทั อิออน ธนสินทรัพย ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 310 77.5 
บริษทั อีซ่ี บาย จ ากดั (มหาชน) 214 53.5 
บริษทั อยธุยา แคปปิตอล เซอร์วสิเซส จ ากดั 155 38.5 

* หมายเหตุ (เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) จากจ านวนผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน 
ประเภทสินค้าและบริการทีช่ าระด้วยบัตรกดเงนิสด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

ซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า / อุปกรณ์เทคโนโลย ีเช่น โทรศพัทมื์อถือ 284 71.0 
ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน ้ า ค่าไฟ 250 62.5 
เช่าซ้ือรถ / ผอ่นรถจกัรยานยนต ์ 103 25.8 
ค่าใชจ่้ายเพ่ือการพกัผอ่นท่องเท่ียว 91 22.8 
ช าระบตัรเครดิต / หน้ีสินอ่ืนๆ 86 21.5 

* หมายเหตุ (เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) จากจ านวนผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน 
 

จ านวนการใช้บัตรเงนิสด / เดือน   
ไม่ใชเ้ลย 14 3.5 
1 คร้ัง 221 55.3 
2 คร้ัง 107 26.7 
3 คร้ัง 28 7.0 
4 คร้ัง 30 7.5 
รวม 400 100 

ช่วงระยะเวลา   
ช่วงตน้เดือน (ช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 – 0 ) 149 37.3 
ช่วงกลางเดือน (ช่วงระหวา่งวนัท่ี 11 - 20 ) 162 40.5 
ช่วงส้ินเดือน (ช่วงระหวา่งวนัท่ี 21 - 30 ) 89 22.2 
รวม 400 100 

จ านวนเงนิโดยเฉลีย่ / คร้ัง   
นอ้ยกวา่ 1,000 บาท 37 9.3 

1,001 - 1,500 บาท 140 35.0 
1,501 - 2,000 บาท 44 11.0 
2, 501 - 3,000 บาท 71 17.7 
3,001 บาทข้ึนไป 66 16.5 
รวม 400 100 
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ตารางที ่1 พฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือบตัรกดเงินสดสถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคารพาณิชย ์(ต่อ) 
พฤตกิรรมการใช้บริการสินเช่ือ 

บัตรกดเงนิสดทีไ่ม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ 
จ านวน (คน) ร้อยละ 

เหตุผลในการใช้บัตรเงนิสด   
รายไดป้ระจ าไม่เพียงพอ 261 65.3 
เพ่ือความสะดวกสบายในการใชจ่้าย 260 65.0 
เพื่อความปลอดภยัจากการพกเงินสด 71 17.8 
ค่านิยมทางสงัคม 37 9.3 
มีความจ าเป็นทางครอบครัว 87 21.8 
รวม 400 100 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใชบ้ริการสินเช่ือบัตรกดเงินสดของ บริษทั อิออน ธน
สินทรัพย ์(ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) โดยใชใ้นการซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์เทคโนโลยี มีความถ่ีในการใช ้1 
คร้ังต่อเดือน ในช่วงกลางเดือน กดเงินสดเฉล่ีย 1,001 - 1,500 บาทต่อคร้ัง มีเหตุผลในการใชบ้ตัรกดเงินสดคือรายได้
ประจ าไม่เพียงพอ 
 
ตารางที ่2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีมีผลต่อระดบัความคิดเห็นในการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือบตัรกดเงินสด 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด �̅� S.D. แปลผล 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.39 0.569 มาก 
ดา้นราคา 3.55 0.750 มาก 
ดา้นสถานท่ี 3.54 0.643 มาก 
ดา้นการส่งเสริมการขาย 3.32 0.806 ปานกลาง 
ดา้นพนกังาน 3.71 0.628 มาก 
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 3.74 0.576 มาก 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 3.77 0.652 มาก 

รวม 3.58 0.491 มาก 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อระดับความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการ
สินเช่ือบตัรกดเงินสดของสถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคารพาณิชย ์ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66 เม่ือ
พิจารณาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดรายดา้นพบวา่ ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพมีผลต่อระดบัความคิดเห็นมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.77 รองลงมาคือ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการมีผลต่อระดบัความคิดเห็นมาก มีค่าเฉล่ียท่ี 3.74  และปัจจยั
ท่ีมีผลต่อระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นการส่งเสริมการขาย  มีผลต่อการตดัสินใจปานกลาง มีค่าเฉล่ียท่ี 3.32 
 
ตารางที ่3 ทดสอบสมมติฐาน ปัจจยัส่วนบุคคลมีผลกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือบตัรกดเงินสด                                                                                                                                        

ปัจจยัส่วนบุคคล Chi - Square Significance 
เพศ 18.093 0.001* 
อาย ุ 37.270 0.011* 
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ตารางที ่3 ทดสอบสมมติฐาน ปัจจยัส่วนบุคคลมีผลกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือบตัรกดเงินสด (ต่อ)                                                                                                                
ปัจจยัส่วนบุคคล Chi - Square Significance 

สถานภาพ 107.693 0.000* 
อาชีพ 26.667 0.009* 
ระดบัการศึกษา 49.746 0.000* 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 130.693 0.000* 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากตารางท่ี 3 พบวา่ จ าแนกผูต้อบแบบสอบถามตามปัจจยัส่วนบุคคลพบวา่ เพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ การศึกษา 
และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีผลต่อพฤติกรรมในดา้นการเลือกใชส้ถาบนัการเงินท่ีใหบ้ริการสินเช่ือบตัรกดเงินสด 

 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา ขอ้มูลส่วนบุคคล พฤติกรรม และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี
ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือบตัรกดเงินสดของสถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคารพาณิชยใ์นเขตจงัหวดั
ขอนแก่น พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรม และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจใช้
บริการสินเช่ือบัตรกดเงินสดของสถาบันการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคารพาณิชย ์โดยด้านพฤติกรรม พบว่า พบว่า  ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใช้บริการสินเช่ือบัตรกดเงินสดของ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย ์(ไทยแลนด์) จ ากัด 
(มหาชน) โดยใชใ้นการซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์เทคโนโลยี มีความถ่ีในการใช ้1 คร้ังต่อเดือน ในช่วงกลางเดือน 
กดเงินสดเฉล่ีย 1,001 - 1,500 บาทต่อคร้ัง มีเหตุผลในการใชบ้ตัรกดเงินสดคือรายไดป้ระจ าไม่เพียงพอ และดา้นปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ วงเงินสินเช่ือท่ีอนุมติัเพียงพอต่อความตอ้งการ ดา้นราคา ไดแ้ก่ 
อตัราดอกเบ้ียต ่ากวา่ผูใ้หบ้ริการรายอ่ืน ดา้นสถานท่ี ไดแ้ก่ ช่องทางการช าระสินเช่ือมีหลากหลาย เช่น ตูช้  าระคืนเงินสด
อตัโนมติั หรือผ่านเคาท์เตอร์ธนาคาร ดา้นการส่งเสริมการขาย ไดแ้ก่ การโฆษณาบริการบตัรกดเงินสดผ่านส่ือต่างๆ 
เช่น โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์นิตยสารป้ายโฆษณา ดา้นพนักงานไดแ้ก่ พนักงานมีความช านาญในการให้บริการ  ดา้น
กระบวนการให้บริการ ไดแ้ก่ การแจง้ผลอนุมติัสินเช่ือบตัรกดเงินสดท่ีสะดวกรวดเร็ว ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ไดแ้ก่ 
ส านกังานมีสาขา มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกท่ีทนัสมยัครบครัน 
 
กติตกิรรมประกาศ 

รายงานการศึกษาอิสระเล่มน้ีส าเร็จสมบูรณ์ดว้ยดีดว้ยความกรุณาอยา่งยิง่ของ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นงคนิ์ตย ์
จนัทร์จรัส อาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระ และคณาจารย ์บุคลากรฝ่ายต่างๆ ท่ีให้ค  าแนะน า และขอ้เสนอแนะท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษา รวมถึงการตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ดว้ยความเอาใจใส่เป็นอย่างดี ท าให้การศึกษา
อิสระฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 

ขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกๆ ท่านท่ีกรุณาเสียสละเวลาให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในการศึกษาเพ่ือน า
ขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ผล ท าใหก้ารศึกษาอิสระเล่มน้ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ทา้ยท่ีสุดน้ีขอบคุณครอบครัว และผูท่ี้อยูเ่บ้ืองหลงัความส าเร็จทุกท่านท่ีมีส่วนช่วยเหลือกบัการศึกษาอิสระใน
คร้ังน้ี 
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