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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษารูปแบบการด าเนินชวีติทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้ตัร
กดเงินสดของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้คือ ผู้ที่ใช้บตัรกดเงนิสด ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคอื แบบสอบถาม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์
ขอ้มลูไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ค่าไค-สแควร ์การวเิคราะหส์มัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั 
 ผลการวิจยัพบว่า ผู้ถือบตัรกดเงินสดส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปีประกอบอาชีพ
พนกังานเอกชน/ลกูจา้ง มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนอยู่ในช่วง 15,001-25,000 บาท มสีถานภาพโสด/หมา้ย/หย่ารา้ง และมี
ระดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า ผู้บรโิภคมรีูปแบบการด าเนินชวีติด้านกจิกรรม ความสนใจ ความ
คดิเหน็ อยู่ในระดบัมากทัง้หมด ตามล าดบั โดยผูบ้รโิภคสว่นใหญ่มกีารท ากจิกรรมในเรื่องไปสงัสรรคแ์ละร่วมกจิกรรม
ทางสงัคมกบัเพื่อนๆหรอืครอบครวัมากทีส่ดุ สนใจในการวางแผนและควบคุมการใชเ้งนิของตนเอง และมคีวามคดิเหน็
ว่าบตัรกดเงนิสดท าใหท้่านมเีงนิส ารองไวใ้ชจ้่ายยามฉุกเฉิน  
 ผูบ้รโิภคมเีหตุผลในการใชบ้ตัรกดเงนิสดเพื่อซือ้สนิคา้หรอืบรกิารมากทีส่ดุ โดยมบีตัรกดเงนิสดยีห่อ้เฟิรส์
ชอ้ยสไ์วใ้นครอบครองมากทีส่ดุ วงเงนิทีไ่ดร้บัมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 37,730.00 บาท และระยะเวลาทีถ่อืครองบตัรกดเงนิสด
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.06 ปี  จ านวนเงนิขัน้ต ่าทีใ่ชจ้่ายคนืสถาบนับตัรกดเงนิสดต่อเดอืนสว่นใหญ่   คอื 6-10% ของเงนิที่
กูย้มื และตดัสนิใจใชบ้ตัรกดเงนิสดดว้ยตนเองมากทีส่ดุ 
 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่าผูถ้อืบตัรกดเงนิสดทีม่เีพศ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน มผีลต่อพฤตกิรรมการใช้
บตัรกดเงนิสดทีแ่ตกต่างกนั ในดา้นเหตุผลทีต่ดัสนิใจเลอืกใชบ้ตัรกดเงนิสดมากทีสุ่ด, ยีห่อ้บตัรกดเงนิสดทีผู่้บรโิภค         
มอียู่, จ านวนเงนิขัน้ต ่าทีใ่ชจ้่ายคนืแก่สถาบนับตัรกดเงนิสดและผูท้ีม่สีว่นร่วมในการตดัสนิใจใหผู้บ้รโิภคเลอืกใชบ้ตัรกด
เงนิสด อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ด้านอายุ, สถานภาพสมรส มผีลต่อพฤติกรรมการใช้บตัรกดเงนิสด              
ทีแ่ตกต่างกนั ในดา้นยีห่อ้บตัรกดเงนิสดทีผู่บ้รโิภคมอียู่, จ านวนเงนิขัน้ต ่าทีใ่ชจ้่ายคนืแก่สถาบนับตัรกดเงนิสด, ผูท้ีม่ ี
สว่นร่วมในการตดัสนิใจใหผู้บ้รโิภคเลอืกใชบ้ตัรกดเงนิสด อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ดา้นอาชพี มผีลต่อ
พฤติกรรมการใช้บตัรกดเงนิสดที่แตกต่างกนัในด้านยี่ห้อบตัรกดเงนิสดที่ผู้บรโิภคมอียู่ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 และดา้นระดบัการศกึษา มผีลต่อพฤตกิรรมการใช้บตัรกดเงนิสดที่แตกต่างกนั ในดา้นเหตุผลทีต่ดัสนิใจ
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เลอืกใชบ้ตัรกดเงนิสดมากทีส่ดุ, ยีห่อ้บตัรกดเงนิสดทีผู่บ้รโิภคมอียู่ และจ านวนเงนิขัน้ต ่าทีใ่ชจ้่ายคนืแก่สถาบนับตัรกด
เงนิสด อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าผู้ถอืบตัรกดเงนิสดทีม่รีูปแบบการด าเนินชวีติด้านกจิกรรมในการไปซื้อ
ของตามห้างสรรพสนิค้าหรอืซุปเปอร์มาร์เกต็,การไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ เพื่อพกัผ่อน, การชอบดูรายการ
แนะน าสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ จากโทรทศัน์ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้ตัรกดเงนิสดดา้นวงเงนิทีไ่ดร้บั อย่าง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 กจิกรรมดา้นการไปร่วมกจิกรรมสงัคมสงเคราะห ์เพื่อการกุศล, การไปสงัสรรค ์และ
การร่วมกิจกรรมทางสังคมกับเพื่อนๆ หรือครอบครัว , เมื่อมีเวลาว่างชอบไปชมภาพยนต์ในโรงภาพยนต์ มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้ตัรกดเงนิสดดา้นวงเงนิทีไ่ดร้บัและระยะเวลาทีถ่อืครองบตัร อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 รูปแบบการด าเนินชวีติดา้นความสนใจในสทิธพิเิศษและโปรโมชัน่ต่างๆ ของบตัรกดเงนิสด, ความ
สนใจด้านสุขภาพและการออกก าลงักาย, ความสนใจในการเลอืกสรรผลติภณัฑใ์หม่ๆในการดูแลผวิหน้าและผวิกาย, 
ความสนใจในการวางแผนและควบคุมการใชเ้งนิของตนเอง มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บตัรกดเงนิสดด้าน
วงเงนิทีไ่ดร้บัและระยะเวลาทีถ่อืครองบตัร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และความสนใจในการซือ้สนิคา้ผ่าน
ทางอนิเตอรเ์น็ต มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้ตัรกดเงนิสดดา้นระยะเวลาทีถ่อืครองบตัร อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 และรปูแบบการด าเนินชวีติดา้นความคดิเหน็ในการใชบ้ตัรกดเงนิสดเพราะไม่ต้องไปกูย้มืเงนิกูน้อก
ระบบมาใช,้การใชบ้ตัรกดเงนิสดเพราะผ่อนจ่ายไดต้ามก าลงัของตนเอง, การใชบ้ตัรกดเงนิสดเพราะเบกิถอนได้24ชม.
ผ่านตู ้ATM, บตัรกดเงนิสดท าใหท้่านมเีงนิส ารองไวใ้ชจ้่ายยามฉุกเฉิน, การใชบ้ตัรกดเงนิสดเพราะมคีวามรวดเรว็ใน
การอนุมตัเิงนิกู,้ การใชบ้ตัรกดเงนิสดเพราะไม่มคี่าธรรมเนียมในการกดเงนิ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้ตัร
กดเงนิสดดา้นวงเงนิทีไ่ดร้บัและระยะเวลาทีถ่อืครองบตัร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 

ค าส าคญั: รปูแบบการด าเนินชวีติ บตัรกดเงนิสด พฤตกิรรม 

 
 

Abstract 
 

 The research aims to study lifestyle patterns related to cash card spending behavior of consumers 
in Bangkok metropolis.  Sample size in this research is 400 cash card holders in Bangkok metropolis. 
Questionnaire is the tool for data collection.  Statistics for data analysis are percentage, mean, standard 
deviation, chi-square test and Pearson product moment correlation coefficient.   
  Research results are as follows: most cash card holders are female aging between 21 and 30 
years old, working as private company employees, earning average monthly income between Baht 15,001 
and 25,000, being single/widowed/divorced, and holding Bachelor’s degree or lower.  Consumers have 
lifestyle patterns in category of activity, interest, and opinion at the high levels.  Lifestyle patterns are as 
follows; most consumers have social activities on participating with friends or family; their interests are 
planning and managing their own spending; and their opinions toward cash card are reserving funds for 
emergency. 
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 Cash card spending behaviors are as follows: consumers’ reason for holding cash card is mostly 
for purchasing products and services; they mostly hold First Choice cash card; average approved credit line 
is Baht 37,730; average duration of cash card holding is 2.06 years; minimum monthly repayment to cash 
card company is 6-10% of lending amount; and they mostly decide by themselves to use cash card.    
 Results of hypotheses testing are as follows: cash card holders with different gender and average 
monthly income influence cash card spending behavior differently in category of reason to use cash card, 
brand of cash card, minimum repayment to cash card company, and participating persons on decision to use 
cash card with statistical significance of 0.05 levels.  Cash card holders with different age and marital status 
influence cash card spending behavior differently in category of brand of cash card, minimum repayment to 
cash card company, and participating person on decision to use cash card with statistical significance of 0.05 
levels.  Cash card holders with different career influence cash card spending behavior differently in category 
of brand of cash card with statistical significance of 0.05 levels.  Cash card holders with different education 
level influence cash card spending behavior differently in category of reason to use cash card, brand of cash 
card, and minimum repayment to cash card company with statistical significance of 0.05 levels.   
 Results of hypotheses testing show that cash card holders with lifestyle patterns in category of 
activities such as shopping at department store or supermarket, having leisure at various places, and 
watching travelling TV program are related to cash card spending behavior in category of approved credit 
line with statistical significance of 0.05 levels.  Cash card holders with lifestyle patterns in category of 
activities such as participating in social work, social associating, and participating in social activities with 
friends and family, watching movie at a theater are related to cash card spending behavior in category of 
approved credit line and duration of cash card holding with statistical significance of 0.05 levels.  Cash card 
holders with lifestyle patterns in category of interest in privilege and promotion of cash card, interest in health 
and exercise, interest in selecting new products on face and skin care, and interest in planning and 
managing their own finance are related to cash card spending behavior in category of approved credit line 
and duration of card holding with statistical significance of 0.05 levels.  Cash card holders with lifestyle 
patterns in category of interest in buying product via internet is related to cash card spending behavior in 
category of duration of card holding with statistical significance of 0.05 levels.  Cash card holders with 
lifestyle patterns in opinions toward cash card spending in category of not to lend from non-organized 
source, able to repay on their capability, able to cash for 24 hours via ATM, able to reserve fund for 
emergency, rapid process in loan approval, and free of charge for cashing are related to cash card spending 
behavior in category of approved credit line and duration of cash card holding with statistical significance of 
0.05 levels.   
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บทน า 
ปจัจุบนัธุรกจิบตัรสนิเชื่อพรอ้มใชห้รอืบตัรกดเงนิสดนับว่าเป็นธุรกจิหนึ่งของการใหบ้รกิารกบัผูบ้รโิภคในยุค

ปจัจุบนั ซึง่นบัวนัยิง่จะไดร้บัความนิยมมากขึน้ เน่ืองจากผูบ้รโิภคในปจัจุบนัมคีวามจ าเป็นในการใชจ้่ายมากขึน้ จงึให้
ความส าคญักบัการสรรหาแหล่งเงนิกูฉุ้กเฉินเพื่อน ามาใช้ในยามจ าเป็น ดงันัน้สถาบนัทีใ่ห้บรกิารเงนิสดพร้อมใช้จงึ
เกดิขึน้มากมาย ทัง้รปูแบบธนาคารหรอืผูป้ระกอบการทีไ่ม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank) ซึง่มกีารแขง่ขนักนัอย่างมากในการ
จดัการส่งเสรมิการถอืบตัรกดเงสิด โดยวธิกีารต่างๆมากมายในทุกๆสถาบนัที่ใหบ้รกิาร จงึท าใหธุ้รกจิบตัรกดเงนิสด
เตบิโตอย่างรวดเรว็ ซึง่ผูป้ระกอบการเองกพ็ยายามแขง่ขนักนัโดยการใชก้ลยุทธด์า้นต่างๆ เพื่อเจาะตลาดและดงึดูดใจ
ผูบ้รโิภค โดยการโฆษณาประชาสมัพนัธ ์เพื่อเน้นย ้าใหผู้บ้รโิภครบัรูถ้งึภาพลกัษณ์การใหบ้รกิารเงนิสดพรอ้มใช ้โดย
หวงัว่าระยะยาวการใหบ้รกิารเงนิสดพรอ้มใชจ้ะเป็นทางเลอืกล าดบัแรกๆ ของผูบ้รโิภคทีต่้องการเงนิสดเพื่อน ามาใช้
จ่ายในช่วงทีต่นเองประสบปญัหาฉุกเฉิน 

ส าหรับภาพรวมธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลปี 2555 คาดว่าจะยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่ องจาก 
ปี 2554 อยู่ในช่วง 11.0-16.0% คดิเป็นยอดคงคา้งสนิเชื่อรวม 237,000-248,000 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบัทีเ่ตบิโต 
13.7% ในปี 2554 แมว้่าจะเปรยีบเทยีบบนฐานทีส่งูในปีทีผ่่านมาจากการผ่อนผนัเกณฑส์นิเชื่อเพื่อผูป้ระสบอุทกภยัก็
ตาม โดยปจัจยัหลกัที่เกื้อหนุนการเติบโต คาดว่าจะมาจากการรุกขยายฐานลูกค้ารายย่อยของธนาคารพาณิชย์เป็น
หลกั ผ่านการปรบัลดเกณฑร์ายไดข้ ัน้ต ่า ในขณะทีม่าตรการรฐัในการเพิม่ระดบัรายไดข้องชนชัน้กลางถงึล่าง กช็่วยให้
ประชาชนเขา้ถึงบรกิารสนิเชื่อบุคคลในระบบธนาคารพาณิชยไ์ดเ้พิม่ขึน้ ซึ่งอาจจะเบยีดบงัฐานลูกค้าของกลุ่ม Non-
Bank ให้กบัธนาคาร โดยศูนยว์จิยักสกิรไทยคาดว่า ณ สิน้ปี 2555 ยอดคงค้างสนิเชื่อส่วนบุคคลในระบบธนาคาร
พาณิชย์อาจจะขยบัสูงกว่า Non-Bank เป็นครัง้แรก ตามประมาณการอตัราการเติบโตกลุ่มธนาคารที่สูงกว่าเกอืบ             
2 เท่าตวั (มองเศรษฐกจิฉบบัที ่3287, 2555) 
   ดว้ยเหตุผลขา้งต้นผู้วจิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษารูปแบบการด าเนินชวีติทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้ 
บตัรกดเงนิสดของผูบ้รโิภคว่าเป็นอย่างไร มคีวามสมัพนัธก์นัมากน้อยเพยีงไร และในอนาคตรปูแบบการด าเนินชวีติจะ
คงยงัมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้ตัรกดเงนิสดของผูบ้รโิภคมากน้อยหรอืไม่อย่างไร เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการ
พจิารณาและตดัสนิใจใชบ้ตัรกดเงนิสดใหเ้หมาะสมกบัผูบ้รโิภคแต่ละรายต่อไป 
 

จดุมุ่งหมายของการวิจยั 
 ในการวจิยันี้ผูว้จิยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายของการวจิยัไวด้งันี้ 

1.  เพื่อศกึษาลกัษณะส่วนบุคคลประกอบด้วย  เพศ อายุ อาชีพ รายได้   สถานภาพสมรสและระดบั
การศกึษา ทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการใชบ้ตัรกดเงนิสดของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศกึษารูปแบบการด าเนินชวีติ ประกอบด้วย กจิกรรม ความสนใจ ความคดิเหน็ส่วนบุคคล ที่มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้ตัรกดเงนิสดของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการใชบ้ตัรกดเงนิสดของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดเรื่องลกัษณะทางประชากรศาสตร ์Hauser and Duncan ได้ให้ค านิยามประชากรศาสตร์ ว่า
หมายถงึ การศกึษาขนาดโครงสรา้งการกระจายตวัและสว่นประกอบของประชากร การเปลีย่นแปลงประชากรทีเ่กดิขึน้
และองคป์ระกอบของการเปลีย่นแปลงประชากร  

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค (ศริวิรรณ เสรรีตัน์. 2539: 3) ไดก้ล่าวถงึพฤตกิรรมของ
ผูบ้รโิภค (Consumer Behavior) หมายถงึพฤตกิรรมซึง่ผูบ้รโิภคท าการคน้หา การซือ้ การใช ้การประเมนิ การใชส้อย
ผลติภณัฑ ์และการบรหิารซึง่คาดว่าจะสนองความตอ้งการของเขา 
  แนวคิดเก่ียวกบัรปูแบบการด าเนินชีวิต อดุลย ์ จาตุรงคกุล (2543: 254-255) ไดก้ล่าวว่า การด ารงชวีติ
ของมนุษยจ์ะอยู่รวมกนัเป็นกลุ่มแต่ละกลุ่มมกีฎเกณฑท์ีทุ่กคนในกลุ่มพงึถอืปฏบิตั ิ พฤตกิรรมของแต่ละคนในกลุ่มจงึ
เป็นไปในท านองเดียวกนั ไม่เพยีงแต่เท่านัน้ เมื่อกลุ่มสงักดัชัน้ทางสงัคมและวฒันธรรม พฤติกรรมของบุคคลใน
วฒันธรรมเดยีวกนั กจ็ะมรีูปแบบทีเ่รยีกว่า “ท านองเดยีวกนั” เช่นกนั บุคคลผูเ้ป็นสมาชกิของกลุ่ม ชัน้ทางสงัคมและ
วฒันธรรมจะพฒันาแบบแผนของการด ารงชพี หรอืใชช้วีติ ตลอดจนถงึแบบแผนของการบรโิภคขึน้มาเพื่อใชใ้นสงัคม 
หรอืแบบแผนดงักล่าว เราเรยีกว่า แบบการใชช้วีติ (Lifestyle) 
 
วีธีด าเนินการวิจยั 
          ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูบ้รโิภคทีใ่ชบ้ตัรกดเงนิสดในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นกลุ่มของประชากร
ทีไ่ม่ทราบจ านวนประชากรและไม่สามารถจะก าหนดขนาดแน่นอนได ้ผูว้จิยัจงึไดท้ าการค านวณเพื่อก าหนดค่าขนาด
ของกลุ่มตวัอย่างในการวจิยัโดยอาศยัสูตรในการค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่ างกรณีไม่ทราบจ านวนประชากร 
(กลัยา วาณิชยบ์ญัชา. 2551:41) ไดก้ลุ่มตวัอย่าง 385 คน ผูว้จิยัไดเ้พิม่ขนาดตวัอย่างอกีจ านวน 15 คน เพื่อป้องกนั
ความผดิพลาด รวมเป็นขนาดตวัอย่างทัง้สิน้ 400 คน ส าหรบัวธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอย่างของการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัจะใช้
วธิกีารสุม่ตวัอย่างโดยมขีัน้ตอนดงันี้ ขัน้ตอนที ่1การสุม่กลุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยวธิจีบั
ฉลาก4 เขต จาก 50 เขต โดยแบ่งเป็นเขตละ 100 ตวัอย่าง ขอบเขตดา้นพื้นที ่1.เขตจตุจกัร 2.เขตวฒันา 3.เขต
ลาดพร้าว 4.เขตห้วยขวาง ขัน้ตอนที่ 2 ท าการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลอืกผู้ตอบ
แบบสอบถามเฉพาะทีใ่ชบ้ตัรกดเงนิสด เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เกีย่วกบั
รูปแบบการด าเนินชวีติที่มคีวามสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บตัรกดเงนิสดของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่
ผูว้จิยัสรา้งขึน้และมวีธิกีารสรา้งเครื่องมอื โดยลกัษณะแบบสอบถามทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู แบ่งออกเป็น 3 ตอน
คอื ตอนที ่1 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชพี รายได ้สถานภาพสมรส และระดบั
การศกึษาของผูต้อบแบบสอบถาม ตอนที ่2 รปูแบบการด าเนินชวีติ แบ่งออกเป็น 3 ดา้น คอื ดา้นกจิกรรม ดา้นความ
สนใจ ด้านความคดิเหน็ ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัพฤติกรรมการใช้บตัรกดเงนิสดของผู้บรโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิสถติจิะน าขอ้มลูทีไ่ดม้าแจกแจงความถี่ (Frequency) และการวเิคราะหท์างสถติดิว้ยเครื่อง
คอมพวิเตอรโ์ดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติ ิเพื่อทดสอบสมมตฐิานแต่ละขอ้โดยใชค้่าสถติต่ิางๆ ในการวเิคราะห ์คอื 
ค่าไค-สแควร(์Chi–square) สหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของ Pearson Correlation 
 



6 
 

ผลการวิจยั 
 1.ขอ้มูลทัว่ไปเกีย่วกบัผูต้อบแบบสอบถามทีใ่ชเ้ป็นกลุ่มตวัอย่างในการศกึษาครัง้นี้มจี านวน 400 คน พบว่า
 1.1 เพศ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 239 คน คดิเป็นร้อยละ 59.8 รองลงมาเป็น           
เพศชาย จ านวน 161 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40.3 
  1.2 อายุ แสดงใหเ้หน็ว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีายุ 21-30 ปี จ านวน 196 คน คดิเป็นรอ้ยละ 49.0 
อายุ 31-40 ปี จ านวน 135 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.8 และอายุ 41-51 ปีขึน้ไป จ านวน 69 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.3 
  1.3 อาชพี ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีาชีพพนักงานเอกชน/ลูกจ้าง มจี านวน 303 คน คดิเป็นร้อยละ 
75.8 รองลงมาคอือาชพีรบัราชการ/รฐัวสิาหกจิ มจี านวน 49 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.3 และอาชพีเจา้ของกจิการ/คา้ขาย 
มจี านวน 48 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.0 
  1.4 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อไดอ้ยู่ในช่วง 15,001-25,000 บาท มี
จ านวน 193 คน คดิเป็นรอ้ยละ 48.3 รองลงมาคอืในช่วงต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท มจี านวน 94 คน คดิเป็นรอ้ย
ล ะ  2 3 . 5  ใ น ช่ ว ง  2 5 , 0 0 1 -3 5 , 0 0 0  บ า ท   มี จ า น ว น  
64  คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.0 และช่วง 35,001 บาทขึน้ไป มจี านวน 49 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.3 
  1.5 สถานภาพสมรส ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มสีถานภาพโสด/หมา้ย/หย่ารา้ง มจี านวน 298 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 74.5 รองลงมามสีถานภาพสมรสแลว้ มจี านวน 102 จ านวน คดิเป็นรอ้ยละ 25.5 
  1.6 ระดบัการศกึษา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า จ านวน 
352 คน คดิเป็นรอ้ยละ 88.0 และสงูปรญิญาตร ีจ านวน 48 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.0 
 2. การวเิคราะหร์ปูแบบการด าเนินชวีติของผูต้อบแบบสอบถาม 
  2.1 ผู้ตอบแบบสอบถามมรีูปแบบการด าเนินชวีติในด้านกจิกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.58 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมกีารท ากจิกรรมในเรื่องไปสงัสรรคแ์ละร่วมกจิกรรมทาง
สงัคมกบัเพื่อนๆหรอืครอบครวัมากทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.84 อยู่ในระดบัมาก รองลงมาไดแ้ก่ ไปท่องเทีย่วตาม
สถานทีต่่างๆเพื่อพกัผ่อน โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.68 อยู่ในระดบัมากไปซือ้ของตามหา้งสรรพสนิคา้หรอืซุปเปอรม์าร์
เก็ต มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.47 อยู่ในระดบัมากเช่นกนัเมื่อมีเวลาว่างท่านชอบไปชมภาพยนต์ในโรงภาพยนต์ โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.22 อยู่ในระดบัปานกลาง ท่านชอบดูรายการแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จากโทรทศัน์ โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.15 อยู่ในระดบัปานกลาง และท่านไปร่วมกจิกรรมสงัคมสงเคราะหเ์พื่อการกุศล โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
2.54 อยู่ในระดบัน้อย 
  2.2 ผู้ตอบแบบสอบถามมรีูปแบบการด าเนินชวีติด้านความสนใจ  โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.58 และเมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ขอ้ที่มรีะดบัมากที่สุด โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.10 คอื ท่านสนใจในการ
วางแผนและควบคุมการใชเ้งนิของตนเอง รองลงมาคอืท่านสนใจในเทคโนโลยแีละอุปกรณ์สื่อสารทีท่นัสมยัมคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 3.93 อยู่ในระดบัมาก ท่านสนใจในการเลอืกสรรผลติภัณฑ์ใหม่ๆในการดูแลผวิหน้าและผวิกาย มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.71 อยู่ในระดบัมาก ท่านสนใจด้านสุขภาพและการออกก าลงักาย มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.59 อยู่ในระดบัมาก 
ท่านสนใจสทิธพิเิศษและโปรโมชัน่ต่างๆ ของบตัรกดเงนิสด มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.16 อยู่ในระดบัปานกลาง และท่าน
สนใจการซือ้สนิคา้ผ่านทางอนิเตอรเ์น็ต มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.99 อยู่ในระดบัปานกลาง 
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  2.3 ผูต้อบแบบสอบถามมรีปูแบบการด าเนินชวีติดา้นความคดิเหน็ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
3.83 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าบตัรกดเงนิสดท าใหท้่านมเีงนิส ารองไว้ใชจ้่ายยามฉุกเฉินมรีะดบัความคดิเหน็มาก
ทีส่ดุ โดยคะแนนเฉลีย่เท่ากบั 4.31 และรองลงมาคอืมรีะดบัความคดิเหน็มาก ตามล าดบัรายขอ้ดงันี้ ท่านใชบ้ตัรกดเงนิ
สดเพราะผ่อนจ่ายไดต้ามก าลงัของตนเอง โดยมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 3.88 ท่านใชบ้ตัรกดเงนิสดเพราะเบกิถอนได้24
ชม.ผ่านตู ้ATM โดยมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 3.86 ท่านใชบ้ตัรกดเงนิสดเพราะไม่ตอ้งไปกูย้มืเงนิกูน้อกระบบมาใช ้โดยมี
คะแนนเฉลีย่เท่ากบั 3.73 ท่านใชบ้ตัรกดเงนิสดเพราะมคีวามรวดเรว็ในการอนุมตัเิงนิกู ้โดยมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 3.63 
และท่านใชบ้ตัรกดเงนิสดเพราะไม่มคี่าธรรมเนียมในการกดเงนิ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.58 ตามล าดบั 
 3. การวเิคราะหข์อ้มลูพฤตกิรรมการใชบ้ตัรกดเงนิสดของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
  3.1 เหตุผลทีผู่บ้รโิภคตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารบตัรกดเงนิสดมากทีสุ่ด ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คดิเป็น
จ านวน 292 คนหรอืรอ้ยละ 73.0% ของผูต้อบสอบถามทัง้หมดมเีหตุผลทีผู่บ้รโิภคตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารบตัรกดเงนิ
สดมากทีสุ่ดดา้นซือ้สนิคา้หรอืบรกิารมากทีสุ่ด รองลงมาคอืเป็นค่าใชจ้่ายในการรกัษาพยาบาลคดิเป็นจ านวน 68 คน
หรอืรอ้ยละ 17.0% ต้องการน าไปช าระหนี้ทีอ่ื่นทีม่อีตัราดอกเบีย้สงูกว่า คดิเป็นจ านวน 33 คนหรอืรอ้ยละ 8.3% และ
อื่นๆโปรดระบุคดิเป็นจ านวน 7 คนหรอืรอ้ยละ 1.8% ตามล าดบั 
  3.2 ยีห่อ้บตัรกดเงนิสดทีผู่บ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครมอียู่ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ใชบ้ตัรกดเงนิสด
ยีห่อ้เฟิรส์ชอ้ยส ์จ านวน 136 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.0 รองลงมาคอืยูเมะพลสั จ านวน 99 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.8  ซติี้
แบงค ์เรดีเ้ครดติจ านวน 85 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.3 ไทยพานิชย ์Speedy Cash จ านวน 36 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.0 
KTC CASH Revolve จ านวน 26 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.5K-Express Cash จ านวน 14 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.5 และอื่นๆ 
จ านวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.0 ตามล าดบั 
  3.3 วงเงนิทีผู่บ้รโิภคไดร้บัและระยะเวลาการถอืครองบตัร พบว่าพฤตกิรรมการใชบ้ตัรกดเงนิสดของผูบ้รโิภค
ในส่วนของวงเงนิที่ได้รบัมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 37,730.00 บาท และระยะเวลาทีถ่ือครองบัตรกดเงนิสดมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
2.06 ปี 
  3.4 จ านวนเงนิขัน้ต ่าทีท่่านใชจ้่ายคนืสถาบนับตัรกดเงนิสดต่อเดอืน พบว่าจ านวนเงนิขัน้ต ่าทีท่่านใชจ้่ายคนื
สถาบนับตัรกดเงนิสดต่อเดอืนสว่นใหญ่คอื 6-10% ของเงนิทีกู่ย้มื มจี านวน 144 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36.0 รองลงมาคอื 
3-5% ของเงนิทีกู่ย้มื มจี านวน 126 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31.5 11-15% ของเงนิทีกู่ย้มื มจี านวน 67 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
16.8 และ 100% ของเงนิทีกู่ย้มื มจี านวน 63 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.8 ตามล าดบั 
  3.5 ใครมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจให้ท่านใช้บตัรกดเงนิสดมากทีสุ่ด พบว่าผูท้ี่มสี่วนร่วมในการตดัสนิใจให้
ผูต้อบแบบสอบถามใชบ้ตัรกดเงนิสดมากทีส่ดุคอื ตนเอง มจี านวน 333 คน คดิเป็นรอ้ยละ 83.3 รองลงมาคอืครอบครวั 
มจี านวน 62 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.5 และเพื่อนๆ มจี านวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.3 ตามล าดบั 
 
อภิปรายผล 
   จากการวเิคราะหผ์ลการวจิยั สามารถสรุปประเดน็ส าคญัมาอภปิรายไดด้งันี้ 
     1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้รโิภคดา้น เพศ อายุ อาชพี รายได ้สถานภาพสมรส และระดบัการศกึษา มผีลต่อ
พฤตกิรรมการใชบ้ตัรกดเงนิสดของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า เพศหญงิมพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรกดเงนิสด
มากกว่าเพศชาย เพราะว่าเพศหญงิมกีารจบัจ่ายใชส้อยมากกว่าเพศชายมอีายุระหว่าง 21-30 ปี เพราะเป็นช่วงวยั
ท างาน มกีารเขา้สงัคมการพบปะสงัสรรค ์ประกอบกบัมชี่วงทีก่ าลงัสรา้งฐานะและสรา้งครอบครวัใหม้ัน่คง มอีาชพีเป็น
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พนักงานเอกชน/ลูกจ้าง เนื่องจากมรีายไดป้ระจ า โดยรายได้เฉลีย่ต่อเดอืนอยู่ที่  15,001-25,000 บาท เป็นรายได้ที่
ค่อนข้างสูง จึงท าให้มีค่าใช้จ่ายสูงเช่นกนั  สถานภาพสมรสพบว่ามีสถานภาพ โสด /หม้าย/หย่าร้างโสดมากกว่า
สถานภาพสมรสแลว้ เพราะว่าคนกลุ่มนี้มคี่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็น น้อยกว่าผูท้ีม่คีรอบครวัแลว้ และมรีะดบัการศกึษาต ่ากว่า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เพราะระดบัการศึกษาท าให้กลุ่มคนดงักล่าวมีความสนใจในเทคโนโลยีและนวตักรรมที่
ทนัสมยัทีช่่วยเพิม่ความสะดวกสบายให้กบัชวีติซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธวชัชยั ประจกัษเศรณี  (2545) พบว่า 
เพศ อายุ อาชพี รายได ้สถานภาพสมรส และระดบัการศกึษามผีลต่อพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค 
     2. ผลการศกึษารูปแบบการด าเนินชีวติ ในด้านกจิกรรม พบว่าผู้บรโิภคมกีารท ากิจกรรมด้านการไป
สงัสรรคแ์ละร่วมกจิกรรมทางสงัคมกบัเพื่อนๆหรอืครอบครัว, ไปท่องเทีย่วตามสถานทีต่่างๆเพื่อพกัผ่อน, ไปซือ้ของ
ตามหา้งสรรพสนิคา้หรอืซุปเปอร์มารเ์กต็ อยู่ในระดบัมากตามล าดบั เมื่อพจิารณาความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้
บตัรกดเงนิสดของผู้บรโิภคพบว่า รูปแบบการด าเนินชวีติด้านการไปสงัสรรค์และร่วมกจิกรรมทางสงัคมกบัเพื่อนๆ 
หรอืครอบครวั,ไปท่องเทีย่วตามสถานทีต่่างๆเพื่อพกัผ่อน,ไปซือ้ของตามหา้งสรรพสนิคา้หรอืซุปเปอรม์ารเ์กต็, เมื่อมี
เวลาว่างท่านชอบไปชมภาพยนตรใ์นโรงภาพยนตร,์ชอบดรูายการแนะน าสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ จากโทรทศัน์,ไปร่วม
กจิกรรมสงัคมสงเคราะหเ์พื่อการกุศล ทุกกจิกรรมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใช้บตัรกดเงนิสดของผู้บรโิภคใน
ด้านวงเงินที่ได้รบั กล่าวคอื ผู้บริโภคที่มีกจิกรรมกระท าในชวีิตประจ าวนัมาก กจ็ะได้วงเงนิมากขึน้ด้วย ตามการ
พจิารณาอนุมตัวิงเงนิจากสถาบนับตัรกดเงนิสด เพื่อใหต้อบสนองความต้องการของผูบ้รโิภค ทีจ่ าเป็นต้องใชเ้งนิเพื่ อ
ท ากจิกรรมทีต่นเองสนใจ ซึง่สอดคลอ้งกบั อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543) ทีก่ล่าวถงึตวัอย่างแบบของการใชช้วีติของคน ใน
ยุคปจัจุบนัในเรื่องเวลาส าหรบัการพกัผ่อน เช่น ไปเทีย่วทะเล สนใจศลิปกรรม สนใจดนตร ีสนใจเกีย่วกบัดอกไม ้ การ
แสดง มหรสพ การออกไปรบัประทานอาหารนอกบ้าน เป็นต้น การเพิม่เวลาพกัผ่อนจะน าไปสู่แบบของการใชช้วีติที่
แตกต่างไปจากเดมิ และนอกจากจะเป็นแบบการด ารงชวีติแล้วยงัเป็นแบบของความสนใจอกีดว้ย เช่น คนมรีายได้
เท่ากนัแต่บรโิภคต่างกนัเพราะแบบของการใชช้วีติต่างกนัทัง้บุคคลและครอบครวัทีด่ ารงชพีอยู่ในสงัคม และดา้นความ
คดิเหน็ ในดา้นบตัรกดเงนิสดท าใหท้่านมเีงนิส ารองไวใ้ชจ้่ายยามฉุกเฉิน มรีะดบัความคดิเหน็มากทีสุ่ด ไม่สอดคลอ้ง
กบั นันทพร ทตัตะศริิ (2549) ซึ่งได้ท าการวจิยัคุณลกัษณะของบตัรเครดติที่พงึประสงค์ตามทรรศนะของผู้ถือบตัร
เครดติ และพฤตกิรรมการใชแ้ละพฤตกิรรมการช าระหนี้บตัรเครดติของผูถ้อืบตัรเครดติในกรุงเทพมหานคร พบว่าผูถ้อื
บตัรเครดติส่วนใหญ่มเีหตุผลใช้บตัรเครดติเพราะความสะดวกสบายมคีวามคล่องตวัในการใช้จ่าย ทัง้นี้เพราะผู้ถือ           
บตัรเครดติไม่จ าเป็นตอ้งพกเงนิสดตดิตวัตลอดเวลา 
     3. ผลการศกึษาพฤตกิรรมการใชบ้ตัรกดเงนิสดของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคส่วน
ใหญ่มเีหตุผลในการใช้บตัรกดเงนิสด เพื่อการซื้อสนิคา้หรอืบรกิารดา้นยีห่อ้บตัรกดเงนิสดทีผู่้บรโิภคมคีอื ยีห่อ้เฟิร์ส
ชอ้ยส ์มากทีสุ่ด เนื่องจากมชีื่อเสยีงและสถาบนับตัรกดเงนิสดมคีวามน่าเชื่อถอื สอดคล้องกบัองอาจ ปะทะวานิช ที่
กล่าวว่า สาเหตุที่ผู้บรโิภคเลอืกซื้อสนิค้าและบรกิาร อาจจะเป็นเพราะสนิคา้และบรกิารนัน้ๆมสีิง่จูงใจบางประการที่
สอดคลอ้งกบัทศันคตขิองผูบ้รโิภค ในดา้นของวงเงนิทีไ่ดร้บั พบว่าผูบ้รโิภคไดร้บัวงเงนิเฉลีย่อยู่ที ่37,730.00 บาท ซึง่
สอดคล้องกับ นันทพร ทตัตะศิริ ซึ่งได้ท าการวิจยัพบว่าผู้ถือบัตรเครดิตส่วนใหญ่มีวงเงินเครดิตสูงสุดอยู่ในช่วง 
25,001-50,000 บาท  ดา้นระยะเวลาในการถอืครองบตัรเฉลีย่ 2.06 ปี ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัอนุช ชาญศริวิงศ ์ซึง่ไดท้ า
การวิจยัพบว่าผู้บริโภคมีระยะเวลาการถือครองบตัรเฉลี่ย 3.68 ปีในด้านการใช้คืนเงินแก่สถาบนับตัรกดเงินสด              
ส่วนใหญ่จะใช้คืนเงินให้แก่สถาบนับตัรกดเงินสดต่อเดือนขัน้ต ่า คือ 6-10% ของเงินที่กู้ยืม ซึ่งไม่สอดคล้องกบั                
นนัทพร ทตัตะศริ ิ(2549) ทีไ่ดท้ าการวจิยั พบว่าผูถ้อืบตัรเครดติส่วนใหญ่ช าระหนี้บตัรเครดติเตม็จ านวน ทัง้นี้เพราะ
ค่าใช้จ่ายที่ใช้โดยบตัรเครดิตอยู่ในระดบัไม่สูงมาก  และในการตดัสนิใจใช้บตัรกดเงนิสดนัน้ ผู้บริโภคจะตัดสนิใจ             
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ด้วย ตนเอง มากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของธวัชชัยประจักษเศรณี ซึ่งได้ท าการวิจัยเรื่อง ปจัจัยที่มีผลต่อ
พฤตกิรรมของผู้บรโิภคในการจ่ายผ่านบตัรเครดติซติี้แบงคว์ซี่าในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้ถอืบตัรเครดติมกีาร
ตดัสนิใจใชบ้ตัรดว้ยตนเอง 
 

ข้อเสนอแนะจากงานวิจยั 
 จากการศึกษาวจิยัเรื่อง รูปแบบการด าเนินชีวิตที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บตัรกดเงนิสดของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงันี้ 
    1. สถาบนับตัรกดเงินสดควรจดัท าโปรโมชัน่และอตัราดอกเบี้ยพิเศษเพื่อดึงดูดใจให้กลุ่มเป้าหมายใช้
บรกิารสถาบนับตัรกดเงนิสด 
    2. สถาบนับตัรกดเงนิสดควรจดักจิกรรมสงัสรรคใ์หก้บักลุ่มเป้าหมายและใหอ้ตัราส่วนลดกบัผูบ้รโิภคที่มี
บตัรกดเงนิสดอยู่ในครอบครองในกรณีทีผู่บ้รโิภคไปใชบ้รกิารรา้นอาหารหรอืโรงภาพยนตท์ีเ่ขา้ร่วมรายการ 
     3. สถาบนับตัรกดเงนิสดจะต้องมกีารประชาสมัพนัธ์ โดยใช้เวบ็ไซต์ เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่เพื่อให้
ความรูใ้นการใชบ้ตัรกดเงนิสดที่ถูกต้อง ชี้แจงวธิกีารค านวณอตัราดอกเบีย้ ขอ้ดแีละขอ้เสยีของการใชบ้ตัรกดเงนิสด  
ใหผู้บ้รโิภคไดท้ดลองค านวณอตัราดอกเบีย้ไดด้ว้ยตนเอง 
      4. สถาบันบัตรกดเงินสดจะก าหนดกลยุทธ์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้รโิภค โดยจดัท าแพค็เกจพเิศษ โดยมอีตัราดอกเบีย้ 0% ระยะเวลา 1 ปี เฉพาะส าหรบัผูบ้รโิภคมคีวามต้องการใช้
เงนิสด กรณีทีป่ระสบอุบตัเิหตุอย่างกระทนัหนั เช่น เพื่อเป็นค่ารกัษาพยาบาล ค่าซ่อมแซมรถ ค่าเทอมลกู เป็นตน้  
       5. สถาบนับตัรเงนิกดเงนิยี่ห้อเฟิร์สช้อยส ์เป็นที่นิยมใช้มากที่สุดของผู้บรโิภค เนื่องจากการโฆษณา 
ประชาสมัพนัธผ์่านช่องทางต่างๆ เช่น แผ่นพบั ใบปลวิ เวบ็ไซต์ เป็นต้น ท าใหผู้บ้รโิภครบัรูข้อ้มูลและเขา้ถงึมากกว่า
บตัรกดเงนิสดยีห่อ้อื่นๆ ดงันัน้สถาบนับตัรกดเงนิสดอื่นๆ จงึควรท าการโฆษณาประชาสมัพนัธเ์พิม่ขึน้ เพื่อใหผู้บ้รโิภค
รูจ้กั และเป็นตวัเลอืกในการตดัสนิใจใชบ้รกิารบตัรกดเงนิสด 
 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
      ส าหรบัการวจิยัครัง้ต่อไป ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะว่า 
        1. ในการศกึษาครัง้นี้ไดท้ าการศกึษารูปแบบการด าเนินชวีติทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการใชบ้ตัรกดเงนิสด 
ครัง้ต่อไปน่าจะท าการศกึษาในลกัษณะเดยีวกนัน้ีโดยมวีธิกีารใชบ้ตัรรปูแบบอื่น เช่น บตัรเครดติ บตัร ATM เพื่อน าผล
การศกึษาทีไ่ดม้าเปรยีบเทยีบกนั ซึง่จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการใชจ้่ายของประชาชนในประเทศ 
          2. จะเห็นได้ว่าธุรกิจบตัรกดเงินสดนัน้มีทัง้เป็นรูปแบบของธนาคารพาณิชย์ และ สถาบนัที่ไม่ใช่
ธนาคาร (Non-Bank) โดยมกีารแขง่ขนักนัอย่างรุนแรงขึน้ และขยายวงกวา้ง ดงันัน้จงึควรศกึษาถงึมลูเหตุจูงใจทีท่ าให้
ผูบ้รโิภคเลอืกใชบ้รกิารบตัรกดเงนิสดของแต่ละสถาบนัเนื่องมาจากสาเหตุใด 
          3. ควรมกีารขยายขอบเขตการท าวิจยัในกลุ่มผู้บรโิภคที่ใช้บตัรกดเงนิสดในเขตปรมิณฑล หรือ
ต่างจงัหวดั เพื่อใหน้ าขอ้มลูมาเปรยีบเทยีบกนั เพื่อจะไดว้างแผนหรอืปรบัปรุงการใหบ้รกิารบตัรกดเงนิสดใหส้อดคลอ้ง
กบัผูบ้รโิภคมากทีส่ดุ 
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 สารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยความอนุเคราะหจ์าก อาจารย์ ดร.ล ่าสนั เลศิกูลประหยดั เป็นอาจารย์ที่
ปรกึษาสารนิพนธ ์ทีก่รุณาเสยีสละใหค้ าแนะน าทีม่คีุณค่าเป็นประโยชน์ต่อการวจิยัจนงานวจิยัครัง้นี้ส าเรจ็ลุล่วงไปได้
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    ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ์ดร. ธนภูม ิอตเิวทนิ และอาจารย์รสติา สงัขบ์ุญนาค, ทีเ่สยีสละเวลา 
ในการให้ค าแนะน า และตรวจสอบแก้ไขคุณภาพเครื่องมอืของการวจิยัในครัง้นี้และขอกราบขอบพระคุณคณาจา รย ์
คณะสงัคมศาสตรท์ุกท่าน ทีไ่ดม้อบวชิาความรูใ้หผู้ว้จิยั  
    ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ บดิา มารดา  ผูซ้ึง่ใหช้วีติ ความรกั อบรมสัง่สอน และเป็นก าลงัใจโดยตลอด 
ตลอดจนเพื่อนๆ พี่ๆ  ที ่MBA ทีค่อยช่วยเหลอื และใหค้ าแนะน าในการท าสารนิพนธฉ์บบันี้ 
    ผูว้จิยัขอขอบพระคุณเจา้หน้าทีภ่าควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์และเจา้หน้าทีบ่ณัฑติวทิยาลยัทุก
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ดว้ยด ี
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