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บทคดัย่อ 
 

การวิจัยครัง้นี้มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ตราสินค้า ความพึงพอใจและเครื่องมือการสื่อสาร
การตลาดแบบครบวงจร ที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีต่อตราสินค้าบัตรเครดิตเคทีซีของผู้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้คือลูกค้าที่มาใช้ศูนย์บริการเคทีซีทัชจ านวน  400 คนโดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูคอื ค่าความถี ่ค่ารอ้ยละค่าเฉลีย่และ
ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบดว้ยต้นไมแ้ห่งการตดัสนิใจ (Decision Trees) การวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis)(ดว้ยวธิ ีEnter)โดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูสถติทิางสงัคมศาสตร์ 

ผลการวิจัย เชิงพรรณนา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็น เพศหญิ ง ที่มีอายุ อยู่ ในช่ วง                      
20 – 29  ปี มรีายไดต่้อเดอืน 15,001 – 30,000 บาท อาชพีพนกังานเอกชนตอบแบบสอบถามมากทีส่ดุ และสว่นใหญ่ใช้
บตัรเครดติจ านวน 1 ใบ โดยใชต้ราสนิคา้บตัรเครดติเคทซีมีากทีส่ดุ 

ผลการวจิยัโดยตน้ไมแ้ห่งการตดัสนิใจ พบว่า อายุ 30 – 49 ปี ทีม่บีตัรเครดติจ านวน 3 ใบ มคีวามจงรกัภกัดต่ีอ
ตราสนิค้าบตัรเครดติเคทซีี อาชพีพนักงานรฐัวสิาหกจิและขา้ราชการมคีวามจงรกัภกัดต่ีอตราสนิค้าบตัรเครดติเคทีซี
สูงสุด อาชพีพนักงานบรษิัทเอกชนโดยเฉพาะเพศหญิง มีความจงรกัรกัภกัดต่ีอตราสนิค้าบตัรเครดิตเคทีซน้ีอยที่สุด 
ลกูคา้ทีใ่ชต้ราสนิคา้บตัรเครดติเคทซีจีะไม่ถอืและใชต้ราสนิคา้บตัรเครดติออีอน และผูท้ีถ่อืบตัรเครดติออีอนจะไม่ถอืหรอื
ใชบ้รกิารบตัรเครดติเคทซี ี
 ผลการทดสอบสมมุตฐิาน  หากเรยีงตามความส าคญั ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ เครื่องมอืสือ่สารการตลาดแบบครบ
วงจร และความพึงพอใจ มค่ีาสมัประสทิธิถ์ดถอยของตัวพยากรณ์เท่ากบั 0.410 , 0.381 และ 0.095 ตามล าดบั ซึ่งมี
อทิธพิลต่อตราสนิคา้บตัรเครดติเคทซีขีองผูใ้ชใ้นเขตกรุงเทพมหานครทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 และผลการทดสอบ
รายดา้น หากเรยีงตามความส าคญั ดา้นประโยชน์หลกัของบตัรเครดติเคทซี ีดา้นการรบัรูคุ้ณภาพทางอารมณ์ ดา้นการ
ขายโดยพนักงานขาย ดา้นสทิธปิระโยชน์ของบตัรเครดติเคทซี ีและดา้นรปูลกัษณ์ตราสนิคา้บตัรเครดติ มค่ีาสมัประสทิธิ ์
ถดถอยของตัวพยากรณ์เท่ากับ 0.306 ,0.133 , 0.133 , 0.131 และ 0.097 ตามล าดับ ซึ่งมีอิทธิพลต่อตราสินค้า                
บตัรเครดติเคทซีขีองผูใ้ชใ้นเขตกรุงเทพมหานครทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 
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ค าส าคญั: ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ เครื่องมอืการสือ่สารการตลาดแบบครบวงจร บตัรเครดติเคทซี ี
 

ABSTRACT 
 

This study aims at investigating into ‘brand image, satisfaction, and integrated marketing 
communication tools influencing on loyalty to brand of KTC Credit Card users in Bangkok. Study samples 
include 400 KTC Touch customers whose data were collected through questionnaires. Statistics used in 
analyzing data are frequency, percentage, mean, standard deviation, Decision Trees, and Multiple Regression 
Analysis of which results were retrieved by Statistical Package for Social Science (SPSS) program.  
 The results of the Descriptive study reveal that most of the informants are 20 – 29 years old females 
with 15,001 – 30,000 baht income. Employees of private sector are the most of the informants and most of 
owns 1 credit card to prefer KTC credit card. 

The results of the Decision Trees reveal that the group which are 30 – 49 years old and owns 3 credit 
cards are most loyal to KTC credit cards brand. The group which are most loyal to the brand are employees of 
state enterprises and civil servants. It was also found that female employees of private sector are least loyal to 
the brand. In addition, customers who use KTC credit card will not own nor use Aeon credit card and vice 
versa. 

In light of hypothesis testing, in order of importance, that the variables with best power predictors of 
brand royalty are integrated marketing communication tools, brand image and satisfaction with beta coefficients 
of 0.410, 0.381 and 0.095, respectively, at a significant level of 0.05. The sub-factor testing results reveal, in 
order of importance, that the variables with best power predictors of brand royalty are KTC credit card benefit, 
emotional value, personal selling, KTC credit card function and KTC credit card symbol with beta coefficients of 
0.306, 0.133, 0.133, 0.131 and 0.097, respectively, at a significant level of 0.05. 
  
Keywords: Brand Image, Integrated Marketing Communication Tools, KTC Credit Card 
 
บทน า 

ในปจัจุบนัการจบัจ่ายใชส้อยดว้ยระบบเงนิผ่อน หรอืระบบการใชจ้่ายผ่านบตัรเครดตินบัว่ามบีทบาทส าคญัอย่าง
มากในธุรกิจ และพฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้จ่ายสินค้า ได้เปลี่ยนแปลงไปใช้บัตรเครดิตแทนเงินสดมากขึ้น 
เนื่องจากความสะดวกในการซื้อสินค้าก่อนผ่อนช าระทีหลัง ในขณะเดียวกันธุรกิจก็พยายามหาหนทางให้ลูกค้า                  
เกดิความภกัดต่ีอตราสนิคา้นัน้ (Brand Loyalty) เป็นสิง่ส าคญัยิง่กว่า ยิง่ลกูคา้มคีวามภกัดต่ีอตราสนิคา้มากเท่าใด มลูค่า
รวมของตราสนิคา้ (Brand Value) นัน้จะมคี่าเพิม่มากขึน้ตามไปดว้ย และลกูคา้ทีม่คีวามภกัดสีงูต่อสนิคา้นัน้ยงัหมายถงึ
โอกาสในการสรา้งความมัน่คงใหก้บัสนิคา้นัน้ เปิดโอกาสในการท าก าไรทีเ่พิม่มากขึน้ รวมทัง้โอกาสในการขยายสนิคา้ให้
กวา้งมากยิง่ขึน้ผูป้ระกอบการจงึควรใหค้วามส าคญักบัแนวโน้มการเตบิโตของธุรกจิทีช่ะลอตวั แต่การแขง่ขนัของธุรกจิ
บตัรเครดติมคีวามรุนแรง ระหว่างผูป้ระกอบการบตัรเครดติสงูขึน้  มกีารขยายฐานลูกคา้อย่างต่อเน่ือง มกีารแข่งขนัแย่ง
ชงิลูกค้าผ่านการน าเสนอสทิธปิระโยชน์ทีด่กีว่ามกีารออกโปรโมชัน่ใหม่อย่างต่อเน่ือง และใชเ้งนิลงทุนสงู แต่เน่ืองดว้ย
งบประมาณที่มีอย่างจ ากดั กอ็าจจะท าให้ไม่ตรงจุดที่ลูกค้าต้องการ  ท าให้สูญเสยีค่าใช้จ่ายไปโดยไม่บรรลุเป้าหมาย             
ของบรษิัท อกีทัง้ลูกค้ามีทางเลอืกที่หลากหลาย  จงึท าให้ลูกค้าเปลี่ยนใจไปใช้ตราสนิค้าอื่นได้ง่าย จากงานวจิยัของ 
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ปรยีานารถ ลายคราม พบว่า ปจัจุบนัมผีูถ้อืบตัรเครดติของธนาคารพาณิชย์ 2-3 ธนาคาร จ านวนครัง้ที่ใช้จ่ายผ่านบตัร
เครดติมากกว่า 5 ครัง้ต่อเดอืน ประกอบกบั นโยบายรฐับาลทีส่นับสนุนการใชจ้่ายในช่วงเทศกาลส าคญัต่างๆ เป็นปจัจยั
เสรมิ ดงันัน้ผูป้ระกอบการบตัรเครดติควรจะมกีลยุทธวธิกีารทีด่ทีี่สุดและคุม้ค่าทีสุ่ด เพื่อทีจ่ะรกัษาลูกคา้ไม่ใหเ้ปลี่ ยนใจ 
ไปใชต้ราสนิคา้อื่น 

ในขณะเดียวกันปญัหาภาระหน้ีสะสมของครวัเรือน ก็เริ่มกระทบสู่กลุ่มลูกค้าระดับกลางที่เป็นฐานลูกค้า      
บตัรเครดติ โดยเฉพาะอย่างยิง่หลงัจากทีลู่กคา้กลุ่มดงักล่าวเริม่สรา้งครอบครวั มกีารกูส้นิเชื่อบา้น สนิเชื่อรถ สอดคลอ้ง
กบัพฤตกิรรมการใชจ้่ายของผูบ้รโิภคทีม่คีวามระมดัระวงัอย่างต่อเน่ือง ท่ามกลางความกงัวลเกีย่วกบัปญัหาค่าครองชพี 
รายไดค้รวัเรอืน ตลอดจนปญัหาหน้ี และความสามรถช าระหน้ีในอนาคต จงึเป็นอกีประเดน็ปญัหาทีท่ าใหล้กูคา้อ่อนไหว
ต่อโปรโมชัน่ทีด่งึดดูใจ ของตราสนิคา้อื่นๆ ไดง้่าย 

จากประเดน็ดงักล่าวขา้งต้น ท าใหผู้ว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาถงึปจัจยัทีท่ าใหผู้บ้รโิภคเกดิความจงรกัภกัดต่ีอ
ตราสนิคา้บตัรเครดติเคทชีี ในประเดน็ปญัหาของบตัรเครดติขา้งต้นนัน้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณของบรษิทัมอีย่าง
จ ากัด ธุรกิจบัตรเครดิตมีการแข่งขนัสูงมาก มีการออกโปรโมชัน่ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วงชิงลูกค้า ท าให้ลูกค้า                 
มทีางเลอืกที่หลากหลาย อกีทัง้จะท าอย่างไรเพื่อที่จะให้ลูกค้านึกถึงบตัรเครดิตเคทซีีเป็นอนัดบัแรก และไม่เปลี่ยนใจ            
ไปใชต้ราสนิคา้อื่น  และเพื่อคน้หากลยุทธท์ีเ่หมาะสมทีสุ่ดส าหรับผูป้ระกอบการ ทีจ่ะสามารถในการสรา้งความพงึพอใจ
ใหก้บัผูบ้รโิภค  และน าไปสูก่ารรกัษาฐานลกูคา้เดมิทีม่ศีกัยภาพไวไ้ดอ้ย่างยัง่ยนื  

ดว้ยเหตุผลดงักล่าว จงึเป็นทีม่าของการศกึษางานวจิยั เรื่องภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ ความพงึพอใจ และเครื่องมอื
สื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร ที่มอีทิธพิลต่อความจงรกัภกัดต่ีอตราสนิคา้บตัรเครดติเคทซี ีของผูใ้ชบ้รกิารในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจยัจะใช้สถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ทัง้สามตัวแปล             
เพื่อหาตวัแปลทีม่อีทิธพิลมากทีส่ดุสอดคลอ้งกบังบประมาณทีม่อียู่อย่างจ ากดัของบรษิทั ซึง่หยบิยกกรณีศกึษาของธุรกจิ
บัตรเครดิตเคทีซีของธนาคารกรุงไทย โดยผู้วิจ ัยจะศึกษาตามกรอบแนวคิดของ (Chitty & et al., 2007) ในเรื่อง               
ของ ECSI (European Customer Satisfaction Index) ซึ่งน ามาใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์ภาพลักษณ์ตราสินค้า  
ความพงึพอใจของลูกคา้ โดยกรอบแนวคดิดงักล่าวประกอบดว้ย (Image) ความพงึพอใจ (Satisfaction) การวดัการรบัรู้
ทางคุณภาพ (Perceived Quality) เป็นการวดัคุณภาพด้านการติดต่อสื่อสาร โดยใช้เครื่องมือสื่อสารทางการตลาด              
แบบครบวงจร (IMC) เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบัตรเครดิต รวมทัง้ผู้ที่จะเข้ามาลงทุนในธุรกิจบัตรเครดิต               
เพื่อใชส้ าหรบัเป็นแนวทางในการสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนัมากยิง่ขึน้ และสามารถน าผลการวจิยัไปใชใ้นการ
ปรบัปรุงกลยุทธด์า้นความจงรกัภกัดต่ีอตราสนิคา้ ท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารนึกถงึตราสนิคา้บตัรเครดติเคทชีเีป็นอนัดบัแรก และ
ไม่เปลีย่นใจไปใช ้ ตราสนิคา้อื่น เพราะความจงรกัภกัดขีองผูบ้รโิภคนัน้จงึเป็นสิง่ส าคญัทีจ่ะช่วยสรา้งรายไดใ้นระยะยาว
ใหก้บัองคก์ร และ ท าใหอ้งค์กรเกดิความมัน่คง ซึง่จะท าให้ผูป้ระกอบการใช้เป็นแนวทางในการก าหนดแผนการตลาด          
อนัจะเกดิประสทิธภิาพ และประสทิธผิลได้สูงสุดในการประกอบธุรกจิ และมีศกัยภาพในการแข่งขนัธุรกจิบตัรเครดิต              
ไดอ้ย่างมัน่คงยัง่ยนืต่อไปในอนาคต  
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั   

1. เพื่อศกึษาถงึปจัจยัดา้นประชากรศาสตรข์องผูใ้ชบ้ตัรเครดติ ทีม่อีทิธพิลต่อตราสนิคา้บตัรเครดติเคทซี ี
2. เพื่อศึกษาถึงภาพลักษณ์ตราสินค้าบัตรเครดิตเคทีซี ที่ที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีต่อตราสินค้า                   

บตัรเครดติเคทซี ีของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อศกึษาถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บรกิารบตัรเครดติเคทีซี ที่มีอทิธพิลต่อความจงรกัภกัดต่ีอตราสนิค้า              

บตัรเครดติเคทซี ีของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร 
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4. เพื่อศกึษาถงึเครื่องมอืสือ่สารทางการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ทีม่อีทิธพิลต่อความจงรกัภกัดต่ีอตราสนิคา้
บตัรเครดติเคทซี ีของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร 

5. เพื่อศกึษาถงึความจงรกัภกัด ีของผูใ้ชบ้ตัรเครดติเคทซีใีนเขตกรุงเทพมหานคร 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ภาพลักษณ์ตราสินค้า ความพึงพอใจและเครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร                

ที่มีอิทธิพลต่อความจงรกัภักดีต่อตราสินค้าบัตรเครดิตเคทีซี ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร” ได้ก าหนด             
ตวัแปรอสิระ และตวัแปรตาม ไวด้งันี้ 
                                   ตวัแปรอิสระ       ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมมติฐานในการวิจยั 

1. ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้บตัรเครดติ ประกอบดว้ย ดา้นประโยชน์หลกัของบตัรเครดติ ดา้นรปูลกัษณ์ตราสนิคา้
บัตรเครดิต และด้านการรับรู้คุณภาพทางอารมณ์ของผู้ใช้บัตรเครดิต  มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีต่อตราสินค้า               
บตัรเครดติเคทซี ีในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ความพงึพอใจในการใชบ้รกิารบตัรเครดติ ประกอบดว้ย ดา้นสทิธปิระโยชน์ของบัตรเครดติ และดา้นบรกิาร
ของศนูยบ์รกิารบตัรเครดติเคทซีทีีม่อีทิธพิลต่อความจงรกัภกัดต่ีอ ตราสนิคา้บตัรเครดติเคทซีี ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เครื่องมอืสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร ประกอบด้วย ด้านการโฆษณาด้านประชาสมัพนัธ์ ด้านการ
ส่งเสรมิการขาย ด้านการขายโดยพนักงาน ด้านการตลาดทางตรง และด้านการตลาดเชิงกจิกรรม มอีทิธพิลต่อความ
จงรกัภกัดต่ีอตราสนิคา้บตัรเครดติเคทซี ีในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

ทฤษฎีเก่ียวกบัความจงรกัภกัดีต่อตราสินค้า (Brand loyalty) Oliver (1999) ได้ให้นิยามความภักดีของ
ลูกค้าว่าเป็นความผูกพันที่มีต่อตราสินค้า ร้านค้า ผู้ผลิต การบริการที่อยู่บนพื้นฐานของทัศนคติที่ชอบพอหรือ            
การตอบสนองดว้ยพฤตกิรรม อย่างเช่น การซือ้สนิคา้หรอืการใชบ้รกิารซ ้าๆ ประกอบดว้ย  

1. ความภักดขี ัน้การรบัรู ้(Cognitive Loyalty) เป็นระยะที่ผู้บรโิภครบัรูข้อ้มูลข่าวสารเกี่ยวกบัผลติภัณฑ์หรอื 
ตราสนิคา้ มคีวามรูใ้นตราสนิคา้ มขีอ้มลูหรอืความเขา้ใจเกีย่วกบัคุณสมบตั ิลกัษณะ หรอืผลประโยชน์ของตราสนิคา้  

2. ความภกัดขี ัน้ความรูส้กึ (Affective Loyalty) เป็นขัน้ทีผู่บ้รโิภครูส้กึชอบหรอืไม่ชอบในตวัสนิคา้ บรกิารหรอื
ตราสนิคา้  

ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้บตัรเครดติเคทซี ี

 

 

 

ความพงึพอใจในการใชบ้รกิาร 

บตัรเครดติเคทซี ี

 

 
เครื่องมอืสือ่สารทางการตลาดแบบครบวงจร (IMC) 

 

 

 
 

ความจงรกัภกัดต่ีอตราสนิคา้     

บตัรเครดติเคทซี ี 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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3. ความภกัดขี ัน้ความตัง้ใจทีจ่ะซือ้สนิคา้ (Conative Loyalty) เป็นขัน้แสดงถงึการกระหายของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอ
ตราสนิคา้ เช่น มคีวามตัง้ใจทีจ่ะซือ้สนิคา้ หรอืมกีารทดลองซือ้ เป็นตน้  

4. ความภกัดขี ัน้ของการแสดงพฤติกรรมการซื้อ (Action Loyalty) เป็นขัน้สุดท้ายที่ผู้บรโิภคแสดงพฤติกรรม
ความตัง้ใจในการกลบัไปซือ้สนิคา้ดงักล่าวอกีครัง้ หรอืพฤตกิรรมซือ้ซ ้า  

ทฤษฎีภาพลกัษณ์ของตราสินค้า (Brand Image) Aaker D. (1996) กล่าวว่าเป็นการสร้างตราสนิค้าให้มี
คุณค่าในการรบัรู ้โดยไดแ้บ่งคุณค่าของตราสนิคา้หนึ่ง ๆ ทีม่ต่ีอผูบ้รโิภคนัน้ออกเป็นลกัษณะส าคญั 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่  

1. คุณค่าดา้นประโยชน์ใชส้อย (Functional) หมายถงึ คุณค่าของตราสนิคา้ทีเ่หน็ไดโ้ดดเด่นและชดัเจนทีส่ดุและ
เป็นคุณค่าทีเ่กดิจากคุณลกัษณะต่าง ๆ ของสนิคา้  

2. คุณค่าทางดา้นอารมณ์ (Emotion value) หมายถงึ ความรูส้กึในทางบวกของผูบ้รโิภคทีเ่กดิขึน้เมื่อไดซ้ือ้หรอื
ใชต้ราสนิคา้นัน้ๆ  

3. คุณค่าในการแสดงออกถึงตวัตน (Symbolic) หมายถึง การท าให้ตราสนิค้าและสนิค้ากลายเป็นสญัลกัษณ์
สะทอ้นตวัตนของผูบ้รโิภค ทัง้ทีเ่ป็นตวัตนในปจัจุบนัและตวัตนทีผู่บ้รโิภคตอ้งการจะเป็น  

ทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ (Satisfaction) Oliver (1999) กล่าวว่า ความพึงพอใจหมายถึง ภาวการณ์
แสดงออกถึงความรู้สกึในทางบวก เกิดจากการประเมินเปรยีบเทียบประสบการณ์ที่ได้รบับรกิารที่ตรงกบัสิง่ที่ลูกค้า
คาดหวงัหรอืดเีกนิกว่าความคาดหวงัของลกูคา้ โดยแบ่งคุณภาพของความพงึพอใจออกเป็น 2 ดา้น ดงันี้ 

1. คุณภาพของผลติภณัฑ ์(Product quality) เป็นการไม่มขีอ้ต าหนิหรอืความบกพร่องของผลติภณัฑ ์โดยความ
บกพร่องทีเ่กดิขึน้นัน้มาจากสิง่ทีไ่ม่เป็นไปตามความต้องการของผูบ้รโิภค รวมถงึสิง่ทีท่ าใหผู้บ้รโิภคไม่พงึพอใจ ดงันัน้
การจดัท าผลติภณัฑใ์หม้คีุณภาพ นกัการตลาดจ าเป็นทีจ่ะตอ้งทราบความตอ้งการและความพงึพอใจของผูบ้รโิภค 

2. คุณภาพการให้บริการ (Service quality) การรกัษาระดับการให้บริการที่เหนือกว่าคู่แข่งขนั โดยเสนอ
คุณภาพการใหบ้รกิารตามที่ลูกคา้คาดหวงัไวเ้พื่อใหท้ราบถงึเกณฑ์การตดัสนิใจซื้อบรกิารของลูกคา้ไม่ว่าธุรกจิแบบใด              
กต็าม 

ทฤษฎีเก่ียวกบัเครื่องมือส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร (IMC) เสร ีวงษ์มณฑา (2540) กล่าวว่าเป็น
การใชทุ้กรปูแบบของการตดิต่อสือ่สารทีเ่หมาะสมกบัผูบ้รโิภคกลุ่มนัน้หรอืเป็นสิง่ทีผู่บ้รโิภคเปิดรบั อนัประกอบไปดว้ย 

1. การโฆษณา (Advertising) หมายถึง การใช้สื่อประเภทต่างๆ ที่สามารถส่งน าข่าวสารไปสู่ผูร้บัสารได้อย่าง
ทัว่ถงึภายในระยะเวลาอนัรวดเรว็ ผ่านสือ่มวลชน อนัไดแ้ก่ โทรทศัน์ หนงัสอืพมิพ ์วทิยุ นิตยสาร และสือ่เฉพาะกจิ ไดแ้ก่ 
ป้ายโฆษณากลางแจง้ โบรชวัร ์แผ่นพบั โปสเตอร ์ 

2. การประชาสมัพนัธ ์(Public Relation) หมายถงึ การตดิต่อสือ่สารขององคก์ารกบักลุ่มต่างๆ ทีม่ผีลกระทบต่อ
ความส าเรจ็ขององค์การ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขายปจัจยัการผลิต ผู้ถือหุ้นหรือลูกค้า โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างทัศนคต ิ            
ความเชื่อ และภาพลกัษณ์ที่ดีต่อองค์การหรือผลิตภัณฑ์ ตลอดจนเป็นการให้ความรู้ในเรื่อง ใดเรื่องหนึ่ง หรือแก้ไข
ขอ้ผดิพลาดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  

3. การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) หมายถึง เครื่องมือระยะสัน้ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อหรือขาย
ผลิตภัณฑ์ หรอืเป็นสิ่งที่จูงใจที่มีคุณค่าพิเศษที่กระตุ้นหน่วยงานขาย  ผู้จดัจ าหน่ายหรือผู้บรโิภคคนสุดท้าย โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อใหเ้กดิการขายในทนัททีนัใด  

4. การขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling) หมายถึง รูปแบบการติดต่อสื่อสารจากผู้ส่งสารไปยงัผู้รบั
ข่าวสารโดยตรง อาจเรยีกว่าเป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล ผู้ส่งข่าวสารจะสามารถรบัรูแ้ละประเมินผลจากผู้รบั
ขา่วสารไดท้นัท ีการขายโดยพนกังานขายถอืเป็นสือ่ทีส่ าคญัมาก 

5. การตลาดทางตรง (Direct Marketing) หมายถึง การติดต่อสื่อสารของบริษัทไปยังลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
โดยตรงเพื่อให้ได้รบั การตอบสนองหรอืการซื้อสนิค้า การตลาดทางตรงไม่ได้มเีพยีงแต่การส่งจดหมายทางตรง หรอื              



6 

 

ส่งแคตตาลอ็กสัง่สนิค้าทางไปรษณีย์ แต่เกี่ยวขอ้งกบักิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การจดัการฐานขอ้มูล  การขายตรง 
การตลาดทางโทรศัพท์ การโฆษณาที่ตอบสนองโดยตรงผ่านจดหมายทางตรง  อินเตอร์เน็ต และสื่อสิ่งพิมพ์ หรือ                
สือ่โทรทศัน์อื่นๆ  

6. การตลาดโดยการจดัการจดักิจกรรมพิเศษ (Event marketing) เช่น การประกวดการแข่งขนั การฉลอง             
การเปิดตวัสนิค้าใหม่ ซึ่งเป็นวธิทีี่นิยมมากในปจัจุบนั เพราะเป็นการสื่อสารการตลาดที่สามารถจูงใจให้ผูบ้รโิภคเขา้มา             
มสีว่นร่วมได ้และสามารถวดัผลไดด้ว้ยจ านวนของผูท้jีเขา้มามสีว่นร่วมในกจิกรรมและสนใจตดิตามกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ 
วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื ผูถ้อืบตัรเครดติบรษิทับตัรกรุงไทยจ ากดั (มหาชน) (เคทซี)ี ตัง้แต่ 1 ใบ ขึน้ไป 

จากจ านวนประชากรที่เป็นสมาชิกบตัรเครดิตเคทีซี ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากผู้วจิยัทราบจ านวนประชากร             
ทีแ่น่นอน ดงันัน้ผูว้จิยัจงึใชว้ธิกีารค านวณกลุ่มตวัอย่างดว้ยการเปิดตาราง Taro Yamane ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 
ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 400 ราย (Taro Yamane,1973) และใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling) 
 เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 

เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาเป็นแบบสอบถามจ านวน 1 ชุด โดยแบ่งเน้ือหาค าถามออกเป็น 5 สว่น คอื เครื่องมอื
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการศึกษาวิจัยครัง้นี้  ผู้วิจ ัยได้สร้างเครื่องมือและขัน้ตอนการสร้างเครื่ องมือหรือ
แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึง่ประกอบไปดว้ยค าถาม 5 สว่น  

ขัน้ตอนในการสรา้งเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครื่องมือและขัน้ตอนการสร้างเครื่องมือ คือ การออกแบบสอบถามเพื่อใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ท าการ
ด าเนินการสรา้งเครื่องมอื ดงัต่อไปนี้ 

1. ศกึษาทฤษฎ ีเอกสาร และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งต่างๆ รวมทัง้แนวคดิทฤษฎแีละผลงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัแปร 
ทีจ่ะศกึษา เพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม 

2. รวบรวมเนื้อหาที่ได้จากเอกสารเพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการสร้างแบบสอบถามเกี่ยวกบัความพึงพอใจที่มี
อทิธพิลต่อความจงรกัภกัดต่ีอตราสินค้าบตัรเครดติเคทซีี ในเขตกรุงเทพมหานครรูปแบบของแบบสอบถามทีใ่ช้ในการ
เกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึง่ประกอบไปดว้ยค าถาม 4 สว่น  

3. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษา  ตรวจสอบความถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรบัปรุงเกีย่วกบัส านวนภาษาใหเ้ขา้ใจง่าย เพื่อใหไ้ดข้อ้ค าถามทีม่คีวามเทีย่งตรงในการวดัขอ้มูลตรงตามวตัถุประสงค์
ของการวจิยั และน าแบบสอบถามมาแก้ไขให้ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา ได้แก่ ความสอดคล้อง 
ความครอบคลุมของเน้ือหาและความถูกตอ้งของภาษาทีใ่ช ้ 

4. น าแบบสอบถามไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่างจ านวน 40 ราย เพื่อทดสอบและน าผลแบบสอบถามทีไ่ดไ้ปหา
คุณภาพของเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั วเิคราะหห์าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของกลุ่มค าถาม โดยใชว้ธิหีาค่าสมัประสทิธิ ์
อลัฟ่า (Alpha - coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) ซึง่ตอ้งมคี่ามากกว่าหรอืเท่ากบั 0.7 (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2544) 
 
ผลการวิจยั 

1. ผลการวจิยัเชงิพรรณนาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ที่มีอายุอยู่ในช่วง 20 – 29  ปี              
มรีายไดต่้อเดอืน 15,001 – 30,000 บาท อาชพีพนักงานเอกชนตอบแบบสอบถามมากทีสุ่ด และส่วนใหญ่ใชบ้ตัรเครดติ
จ านวน 1 ใบ โดยใชต้ราสนิคา้บตัรเครดติเคทซีมีากทีส่ดุ 

2. ผลการวจิยัโดยตน้ไมแ้ห่งการตดัสนิใจ  
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   ด้านอาชีพ  
 จากการวิเคราะห์โดยต้นไม้แห่งการตัดสินใจ (Decision Trees) พบว่า ด้านอาชีพมีผลต่อการเกิดความ
จงรกัภกัดต่ีอตราสนิคา้บตัรเครดติเคทซี ี
 

 
ภาพประกอบ 1 แสดงโหนดการตดัสนิใจดา้นอาชพีทีม่อีทิธพิลต่อตราสนิคา้บตัรเครดติ 

 
จากภาพประกอบ 1 พบว่า อาชพีพนกังานรฐัวสิาหกจิ และอาชพีรบัราชการมคีวามจงรกัภกัดต่ีอตราสนิคา้บตัร

เครดติเคทซีมีากที่สุดโดยมคี่าเฉลีย่ที่ 3.877 และ 3.608 ตามล าดบั และยงัพบว่าอาชพีพนักงานบรษิัทเอกชน มคีวาม                  
จงรกัรกัภกัดต่ีอตราสนิคา้บตัรเครดติเคทซี ีน้อยที่สุด ซึ่งมคี่าเฉลีย่ที ่3.374 โดยพบว่าเพศหญงิจะมคีวามจงรกัภกัดต่ีอ
ตราสนิคา้บตัรเครดติเคทซี ีต ่ากว่าเพศชาย (ชาย =3.499,หญงิ=3.312) 

 
ด้านจ านวนบตัรเครดิตท่ีถือ  
จากการวเิคราะห์โดยต้นไมแ้ห่งการตดัสนิใจ (Decision Trees) พบว่า จ านวนบตัรเครดติที่ถอืมผีลต่อการเกดิ

ความจงรกัภกัดต่ีอตราสนิคา้บตัรเครดติเคทซี ี  
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ภาพประกอบ 2 แสดงโหนดการตดัสนิใจของจ านวนทีใ่ชบ้ตัรเครดติทีม่อีทิธพิลต่อตราสนิคา้บตัรเครดติ 
 
 จากภาพประกอบ 2 พบว่า ผู้ที่ถือบตัรเครดิต จ านวน 3 ใบ  มคีวามจงรกัภกัดต่ีอตราสนิคา้บตัรเครดติเคทซีี
มากที่สุด จ านวน 136 คน มีค่าเฉลี่ยที่ 3.769  รองลงมาคือผู้ถือบัตรเครดิตมากกว่า 3 ใบขึ้นไป จ านวน 67 คน                    
มคี่าเฉลีย่ 3.465 และผูถ้อืบตัรเครดติ 1 ใบ จ านวน 197 คน มคี่าเฉลีย่ 3.419  ตามล าดบั 
 

ด้านอายุ  
จากการวเิคราะห์โดยต้นไม้แห่งการตดัสนิใจ (Decision Trees) พบว่า ด้านอายุมแีละจ านวนบตัรเครดติที่ถือ             

มผีลต่อการเกดิความจงรกัภกัดต่ีอตราสนิคา้บตัรเครดติเคทซี ี 
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ภาพประกอบ 3 แสดงโหนดการตดัสนิใจดา้นจ านวนบตัรเครดติทีใ่ชแ้ละดา้นอายุทีม่อีทิธพิลต่อตราสนิคา้บตัรเครดติ 

 
จากภาพ 3 พบว่า ลูกค้าบัตรเครดิต KTC ยิ่งมีอายุมากขึ้นเท่าใด  ยิ่งมีจ านวนการถือ  บัตรเครดิตเพิ่มขึ้น               

ตามอายุ พบว่า ลูกคา้ทีม่อีายุ 20–29 ปี ส่วนใหญ่ถอืบตัรเครดติจ านวน 1 ใบ คดิเป็นรอ้ยละ 99.4  อายุ 20 – 29 ปี และ 
30–39 ปี สว่นใหญ่ถอืบตัรเครดติ 2 ใบ อายุ 30 – 39 ปี และ 40–49 ปี สว่นใหญ่ถอืบตัรเครดติ 3 ใบ อายุ 50 ปี ขึน้ไป 
 

ด้านบตัรเครดิตท่ีถือและตราสินค้าย่ีห้อบตัรเครดิตท่ีใช้บริการอยู่ 
 จากการวเิคราะห์โดยต้นไม้แห่งการตดัสนิใจ (Decision Trees) พบว่า ด้านอายุมแีละจ านวนบตัรเครดติที่ถือ             
มผีลต่อการเกดิความจงรกัภกัดต่ีอตราสนิคา้บตัรเครดติเคทซี ี 
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ภาพประกอบ 4 แสดงโหนดการตดัสนิใจของการใชต้ราสนิคา้บตัรเครดติเคทซีแีละตราสนิคา้บตัรเครดติออีอน 

 
จากภาพประกอบ 4 พบว่าผูถ้อืบตัรเครดติ  KTC 230 คน คดิเป็นรอ้ยละ 57.5 เป็นผูถ้อืบตัรเครดติ AEON 170 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 42.5  โดยผูท้ี่ถือและใช้ตราสนิคา้บตัรเครดติเคทซีจีะไม่ถือและใชต้ราสนิค้าบตัรเครดติ AEON และ               
ผูท้ีถ่อืบตัรเครดติ AEON จะไม่ถอืหรอืใชบ้รกิารบตัรเครดติเคทซี ี  

ผลการวจิยัโดยตน้ไมแ้ห่งการตดัสนิใจ พบว่า อายุ 30 – 49 ปี ทีม่บีตัรเครดติจ านวน 3 ใบ มคีวามจงรกัภกัดต่ีอ
ตราสนิค้าบตัรเครดติเคทซีี อาชพีพนักงานรฐัวสิาหกจิและขา้ราชการมคีวามจงรกัภกัดต่ีอตราสนิค้าบตัรเครดติเคทีซี
สูงสุด อาชพีพนักงานบรษิัทเอกชนโดยเฉพาะเพศหญิง มีความจงรกัรกัภกัดต่ีอตราสนิค้าบตัรเครดิตเคทีซน้ีอยที่สุด 
ลกูคา้ทีใ่ชต้ราสนิคา้บตัรเครดติเคทซีจีะไม่ถอืและใชต้ราสนิคา้บตัรเครดติออีอน และผูท้ีถ่อืบตัรเครดติออีอนจะไม่ถอืหรอื
ใชบ้รกิารบตัรเครดติเคทซี ี
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3. ด้านภาพลกัษณ์ตราสินค้า (Brand Image) ประกอบด้วย 1) ด้านประโยชน์หลกัของบัตรเครดิตเคทีซ ี                
2) ด้านรูปลกัษณ์ตราสนิค้าบตัรเครดิตเคทีซี และ 3) ด้านการรบัรู้คุณภาพทางอารมณ์ของผู้ใช้บตัรเครดิตเคทีซี ที่มี
อทิธพิลต่อความจงรกัภกัดต่ีอตราสนิคา้บตัรเครดติเคทซี ีของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลได ้ดงันี้ 

ดา้นประโยชน์หลกัของบตัรเครดติเคทซี ีลูกคา้ที่ใช้บรกิารบตัรเครดติเคทซีมีทีศันคตต่ิอภาพลกัษณ์ตราสนิค้า
บตัรเครดติเคทซีดีา้นประโยชน์หลกัของบตัรเครดติเคทซีโีดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
ขอ้ทีล่กูคา้มรีะดบัความคดิเหน็ปานกลาง ไดแ้ก่ บตัรเครดติเคทซีีสามารถขอวงเงนิเพิม่ไดส้ะดวก บตัรเครดติเคทซีอีนุมตัิ
ยอดวงเงนิสงู และบตัรเครดติเคทซีสีมคัรฟรแีละรูผ้ลอนุมตัไิว ตามล าดบั 

ดา้นรูปลกัษณ์ตราสนิคา้บตัรเครดติเคทซี ีลูกค้าที่ใชบ้รกิารบตัรเครดติเคทซีมีทีศันคติต่อรูปลกัษณ์ตราสนิค้า
บตัรเครดติดา้นรูปลกัษณ์ตราสนิคา้บตัรเครดติเคทซีโีดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ทีลู่กคา้
ใชบ้รกิารมทีศันคติอยู่ในระดบัมาก ได้แก่ บตัรเครดติเคทซีใีช้โฆษณาทีเ่หมาะสมกบัภาพลกัษณ์ที่สื่อถึงความทนัสมยั 
รองลงมาคือบัตรเครดิตเคทีซีนัน้มีรูปลักษณ์ที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์และมีความหลากหลายคงทน และ             
บตัรเครดติเคทซีเีป็นทีย่อมรบัและรูจ้กัอย่างแพร่หลาย 

ดา้นการรบัรูคุ้ณภาพทางอารมณ์ของผูใ้ชบ้ตัรเครดติเคทซี ีลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิารบคัรเครดติเคทซีทีีม่ทีศันคตต่ิอการ
รบัรูคุ้ณภาพทางอารมณ์ของผูใ้ชต้ราสนิคา้บตัรเครดติเคทซีโีดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ที่
ลูกคา้ใชบ้รกิารมทีศันคตอิยู่ในระดบัมาก ได้แก่ บตัรเครดติเคทซีมีคีวามเป็นมาตรฐานสากลทีส่รา้งความน่าเชื่อถอืและ
ไว้วางใจในการท าธุรกรรมทางการเงนิ รองลงมาคือบัตรเครดิตเคทีซีให้สทิธิประโยชน์ตรงตามความต้องการ จูงใจ              
ใหผู้้บรโิภคมาใช้บรกิารบตัรเครดติ และบตัรเครดติเคทซีมีศีูนยบ์รกิารที่มคีวามทนัสมยัให้บรกิารดว้ยความเต็มใจและ
สภุาพอ่อนโยน 

4. ความพึงพอใจ (Satisfaction) ประกอบด้วย 1) ด้านสิทธิประโยชน์หลกัของบตัรเครดิตเคทีซี และ 2) 
ด้านการบริการของบตัรเครดิตเคทีซี ทีม่อีทิธพิลต่อความจงรกัภกัดต่ีอตราสนิคา้บตัรเครดติเคทซี ีของผูใ้ชบ้รกิารใน
เขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลได ้ดงันี้ 

ด้านสิทธิประโยชน์หลกัของบตัรเครดิตเคทีซี ลูกค้าที่ใช้บรกิารบตัรเครดิตเคทีซีที่มีความพึงพอใจบตัร
เครดติเคทซีใีนดา้นประโยชน์หลกัของบตัรเครดติเคทีซหีลกัของบตัรโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้
พบว่า ลูกค้าพึงพอใจในคะแนนสะสมที่ไม่มวีนัหมดอายุ รองลงมาคอืการแบ่งจ่ายสนิค้าหรอืบรกิารที่มอีตัราดอกเบี้ย
พเิศษ และมรีะยะเวลาในการช าระเงนิโดยปลอดดอกเบีย้นานกว่า 45 วนั ตามล าดบั 

ด้านการบริการของบตัรเครดิตเคทีซี ลูกคา้ที่ใชบ้รกิารบตัรเครดติเคทซีทีีม่คีวามพงึพอใจบตัรเครดติเคทซีี 
ในด้านการบรกิารของบตัรเครดิตเคทีซีหลกัของบตัรโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ลูกค้า             
พึงพอใจในระบบส่งใบแจ้งยอดช าระเงินตรงเวลาและพนักงานติดตามทวงหนีพูดจาดี  มีความสุภาพ รองลงมาคือ              
มชี่องทางในการใชบ้รกิารออนไลน์ทีส่ะดวกและปลอดภยั ตามล าดบั 

5. เครื่องมือการส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร ประกอบด้วย 1) ด้านการโฆษณา 2) ด้านการ
ประชาสมัพนัธ์ 3) ด้านการส่งเสริมการขาย 4) ด้านการขายโดยใช้พนักงาน 5) ด้านการตลาดทางตรง และ 6) 
ด้านการจดักิจกรรมทางการตลาด ทีม่อีทิธพิลต่อความจงรกัภกัดต่ีอตราสนิคา้บตัรเครดติเคทซี ีของผูใ้ชบ้รกิารในเขต
กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลได ้ดงันี้ 

ด้านการโฆษณา ลูกคา้ทีใ่ชบ้รกิารบตัรเครดติเคทซีทีีม่กีารรบัรูใ้นดา้นการโฆษณาของบตัรเครดติเคทซี ีอยู่ใน
ระดบัมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า สื่อโฆษณาโปรโมชัน่ชองบตัรเครดิตเคทีซีตามห้างสรรพสนิค้า โรงภาพยนตร ์              
ฟิสเนส รา้นอาหาร รองลงมาลูกค้ารบัรูจ้ากโฆษณาสื่อกลางแจ้ง เช่น ป้ายโฆษณาตามถนนย่านเศรษฐกจิ BTS MRT 
Airport link และสือ่โฆษณาผ่านช่องทางสงัคมออนไลน์ เช่น Facebook , YouTube, Instragram ,Line 
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ด้านการประชาสมัพนัธ์ ลูกค้าทีใ่ช้บรกิารบตัรเครดติเคทซีทีีม่กีารรบัรูใ้นด้านการประชาสมัพนัธ์อยู่ในระดบั
มาก เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า การแจง้ขา่วสารเกีย่วกบัโปรโมชัน่กจิกรรมต่างๆผ่านเวบ็ไซตม์กีารรบัรู้มากทีส่ดุรองลงมา 
คอืการใหส้มัภาษณ์ของบรษิทับตัรเครดติเคทซีผี่านสกู๊ปหนงัสอืหรอืนิตยสารต่าง ๆ 

ด้านการส่งเสริมการขาย ลูกค้าที่ใช้บรกิารบตัรเครดติเคทซีทีีม่กีารรบัรูใ้นด้านการส่งเสรมิการขาย มรีะดบั
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARD ที่สามารถ             
แลกรบัสว่นลดหรอืเครดติเงนิคนื และการมรีา้นคา้ทีร่่วมรายการผ่อนช าระ 0 % ทีห่ลากหลาย ตามล าดบั 

ด้านการขายโดยใช้พนักงาน ลูกค้าที่ใช้บรกิารบตัรเครดติเคทซีทีี่มกีารรบัรู้ในดา้นการขายโดยใช้พนักงาน               
มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ความมมีารยาทของพนกังานทีม่กีารพดูจาสภุาพอ่อนโยน
ที่ส่งผลต่อการรบัรู้ในด้านการขายโดยพนักงานมากที่สุด รองลงมาคือ การแนะน าบริการบตัรเครดิตของเจ้าหน้าที่
ธนาคารตามล าดบั 

ด้านการตลาดทางตรง ลูกคา้ทีใ่ชบ้รกิารบตัรเครดิตเคทซีทีีม่กีารรบัรูใ้นดา้นการตลาดทางตรง มรีะดบัความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ลูกค้ารับรู้จากจดหมายแจ้งยอดเรียกเก็บบัตรเครดิต ที่แนบ
แคต็ตาล๊อกสนิคา้มากบัจดหมาย รองลงมาคอืการเสนอขายบตัรเครดติทางโทรศพัทท์มีกีารสือ่สารเขา้ใจง่าย ผ่าน Line 
FACEBOOK และ การเสนอขายผ่านทางโทรศพัทท์ีส่ ัน้กระชบั 

ด้านการจดักิจกรรมทางการตลาด ลูกค้าที่ใช้บรกิารบตัรเครดิตเคทีซีที่มีการรบัรู้ในด้านการจดักิจกรรม               
ทาง การตลาด มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า  ลูกคา้ส่วนใหญ่รบัรูจ้าก การจดักจิกรรม
การใหบ้รกิารใหค้ าปรกึษาทางการเงนิ รองลงมาคอืการออกบทูและแนะน าบตัรเครดติใหล้กูคา้มสี่วนร่วมในกจิกรรม เช่น
งาน Money Expo 

6. ภาพลกัษณ์ตราสินค้า ความพงึพอใจ และเครื่องมอืสือ่สารการตลาดแบบบูรณาการ มอีทิธพิลต่อตราสนิคา้
บตัรเครดิตเคทีซี และมีค่าสมัประสทิธิถ์ดถอยของตัวพยากรณ์เท่ากบั 0.410, 0.381 และ 0.095 ตามล าดับ ที่ระดับ
นยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ตรงตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
  

ดา้นภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ 
บตัรเครดติ KTC 

Unstandardized 
(b) 

SE 
Standardized 

 
T Sig. 

ค่าคงที ่(Constant) 0.641 0.214  4.950** 0.000 

ดา้นภาพลกัษณ์ตราสนิคา้  0.485 0.054 0.410 8.945** 0.000 

ดา้นความพงึพอใจ  0.123 0.052 0.095 3.175** 0.002 

ดา้นเครือ่งมอืสือ่สารทางการตลาด  
 

0.321 0.042 0.381 7.714** 0.003 

r = 0.660*            Adjusted R2 = 0.431 
r2 = 0.435               SE =0.45948 
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7. ภาพลักษณ์ตราสินค้า ประกอบด้วย 1) ด้านประโยชน์หลักของบัตรเครดิตเคทีซี  2) ด้านรูปลักษณ์              
ตราสนิคา้บตัรเครดติเคทซี ีและ 3) ดา้นการรบัรูคุ้ณภาพทางอารมณ์ของผูใ้ชบ้ตัรเครดติเคทซี ีมอีทิธพิลต่อตราสนิคา้บตัร
เครดติเคทซี ีและมค่ีาสมัประสทิธิถ์ดถอยของตวัพยากรณ์เท่ากบั 0.306, 0.097 และ 0.133 ตามล าดบั ทีร่ะดบันยัส าคญั
ทางสถติ ิ0.05 ซึง่ตรงตามสมมตฐิานที่ตัง้ไว ้ส่วนความพงึพอใจ ประกอบดว้ย ดา้นสทิธปิระโยชน์ของบตัรเครดติเคทซีี    
มอีทิธพิลต่อตราสนิคา้บตัรเครดติเคทซี ีและมค่ีาสมัประสทิธิถ์ดถอยของตวัพยากรณ์เท่ากบั 0.131 และเครื่องมอืสื่อสาร
การตลาดแบบครบวงจร ประกอบดว้ย ดา้นการขายโดยพนักงานขาย มอีทิธพิลต่อตราสนิคา้บตัรเครดติเคทซี ีและมคี่า
สมัประสทิธิถ์ดถอยของตวัพยากรณ์เท่ากบั 0.133 ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ตรงตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 

รายด้านของภาพลกัษณ์ตราสินค้า  
ความพึงพอใจ และเครื่องมือการส่ือสาร

ทางการตลาดแบบครบวงจร 

Unstandardized 
(b) 

SE 
Standardized 

 
T Sig. 

ค่าคงที ่(Constant) .544 .173  3.152 .002 

ดา้นประโยชน์หลกัของบตัรเครดติ X 1 
.281 .036 .306 7.844 .000 

ดา้นรปูลกัษณ์ตราสนิคา้บตัรเครดติ X 2 
.086 .042 .097 2.041 .042 

ดา้นการรบัรูคุ้ณภาพทางอารมณ์ X 3 .104 .038 .133 2.758 .006 

ดา้นสทิธปิระโยชน์ของบตัรเครดติ X 4 .096 .048 .131 1.940 .049 

ดา้นบรกิารของบตัรเครดติเคทซี ีX 5 -.009 .040 -.012 -.227 .820 

ดา้นการโฆษณา X 6 .094 .048 .127 1.938 .053 

ดา้นการประชาสมัพนัธ ์X 7 .055 .043 .079 1.299 .195 

ดา้นการส่งเสรมิการขาย X 8 .017 .046 .023 .359 .720 

ดา้นการขายโดยพนกังานขายX 9 .091 .043 .133 2.110 .035 

ดา้นการตลาดทางตรง X 10 .081 .044 .103 1.853 .065 

ดา้นการจดักจิกรรมทางการตลาด X 11 .097 .051 .130 1.941 .056 

r = 0.676*       Adjusted R2 = 0.442 
r2 = 0.456                           SE             = 0.45548 

 
สรปุและอภิปรายผล 

สมมติฐานข้อท่ี 1 ภาพลกัษณ์ตราสินค้าบตัรเครดิตเคทีซี มีอิทธิพลต่อความจงรกัภกัดีต่อตราสินค้า
บตัรเครดิตเคทีซี ในเขตกรงุเทพมหานคร พบว่า 

1.1 ดา้นประโยชน์หลกัของบตัรเครดติเคทซี ีลูกคา้ใหค้วามส าคญัโดยรวมอยู่ในระดบั ปานกลาง ซึง่สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ วชัร ีพาเขยีว (2549) ได้วจิยัเรื่อง การรบัรูภ้าพลกัษณ์ตราสนิค้าของรถยนต์นัง่ส่วนบุคล นิสสนั ทีด้า 
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การรบัรู้ภาพลกัษณ์ตราสนิค้ารถยนต์นัง่ส่วนบุคล นิสสนั ทีด้า ได้แก่                   
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1) ภาพลักษณ์ด้านตัวรถยนต์ 2) ภาพลักษณ์ด้านราคา 3) ภาพลกัษณ์ด้านศูนย์บริการ 4) ภาพลกัษณ์ของนิสสนั                  
5) ภาพลักษณ์ของ นิสสัน ทีด้า และ 6) ภาพลักษณ์ด้านการใช้เครื่องมือสื่ อสารทางการตลาด  โดยรวมอยู่ใน                    
ระดับปานกลาง ตามล าดับ จากผลวิจัยที่ได้นัน้ ผู้ประกอบกิจการจะต้องสร้างตราสนิค้าโดยที่จะต้องมีภาพลกัษณ์                 
ตราสนิคา้ทีม่คีวามเป็นเอกลกัษณ์ และตราสนิคา้จะตอ้งมคีวามสอดคลอ้งกนัจงึจะสง่ผลสะทอ้นใหลู้กคา้เกดิความภกัดต่ีอ
ตราสนิคา้ได ้

1.2 ด้านรูปลกัษณ์ตราสนิคา้บตัรเครดติเคทซีี ลูกค้าให้ความส าคญัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ซึ่งสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ แสงเดอืน วนิชด ารงศกัดิ ์(2555) ได้วจิยัเรื่อง การรบัรูภ้าพลกัษณ์และคุณภาพบรกิารกรณีศกึษาธนาคาร
เกียรตินาคิน สาขากรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการรบัรู้
ภาพลกัษณ์ในภาพรวม และด้านองค์การ ด้านพนักงาน ด้านการบริการ และด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคมอยู่ใน                 
ระดบัมาก ส่วนคุณภาพบรกิารในภาพรวม และด้านสิง่ที่สมัผสัได้ ด้านความน่าเชื่อถือและไวว้างใจ ดา้นการตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า ด้านการรบัประกนั และด้านการให้ความส าคญักบัลูกค้าอยู่ในระดบัมาก และผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรู้ภาพลกัษณ์กบัการรบัรู้คุณภาพบรกิาร มคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทาง
เดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งสงู   

1.3 ด้านการรบัรู้คุณภาพทางอารมณ์ของผู้ใช้บตัรเครดติเคทซีี ลูกค้าให้ความส าคญัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เสกสรร โอสถติพร (2551) ไดศ้กึษาเรื่อง การรบัรูภ้าพลกัษณ์ตราสนิคา้รถยนตโ์ตโยตา้และ
รถยนต์ฮอนด้าของผู้บรโิภคในจงัหวดัเชยีงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ปจัจยัที่มีผลต่อการตดัสนิใจซื้อรถยนต์มากที่สุด                
3 อนัดบัแรก คอื รปูร่าง/รปูทรงของรถ ประโยชน์ใชส้อยของรถ และชื่อเสยีงของตราสนิคา้ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่
มคีวามเหน็ว่าตราสนิค้ามคีวามส าคญัต่อการตดัสนิใจซื้อรถยนต์อยู่ในระดบั มาก ผลการศกึษาภาพลกัษณ์ตราสนิค้า
ระหว่างรถยนต์โตโยต้าและฮอนด้า โดยใช้แนวคิดการจัดภาพลักษณ์ตราสินค้า 6 ด้าน คือ 1) คุณสมบัต ิ                       
2) คุณประโยชน์ 3) คุณค่า 4) วฒันธรรม 5) บุคลิกภาพ 6) ผู้ใช้ พบว่า ระดบัการรบัรู้ภาพลกัษณ์ตราสนิค้าทัง้สอง              
ตราสนิคา้อยู่ในระดบัมาก จงึสรุปความคดิเหน็ในประเดน็ภาพลกัษณ์ ตราสนิคา้บตัรเครดติ พบว่า ดา้นการรบัรูคุ้ณภาพ
ทางอารมณ์ของลกูคา้ใหร้ะดบัความส าคญัในระดบัมากทีส่ดุ 

สมมติฐานท่ี 2 ความพึงพอใจการใช้บริการบตัรเครดิต มีอิทธิพลต่อ ความจงรกัภกัดีต่อตราสินค้าบตัร
เครดิตเคทีซี ในเขตกรงุเทพมหานคร พบว่า ด้านสทิธปิระโยชน์ของบตัรเครดติเคทซีี ลูกค้าใหค้วามส าคญัโดยรวม 
อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ พฤฒาพร พุทธิปิลนั (2557) พบว่า ลูกค้าที่ใช้บรกิารบตัรเครดิตของ
ธนาคารกสกิรไทยจ ากดั (มหาชน) มีความพึงใจต่อการใช้บรกิารบตัรเครดิตโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยปจัจยัด้าน
เงื่อนไขการช าระหนี้ ปจัจยัดา้นราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสรมิการตลาด และดา้นบุคคลมคีวามสมัพนัธก์บั
ความพึงพอใจในการใช้บริการบัตรเครดิตอย่างมีนัยส าคัญ  แต่ปจัจยัด้านวงเงินของบัตรเครดิต ยอดค่าใช้จ่ายผ่าน                
บตัรเครดติ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการใช้
บรกิารบตัรเครดติ 

สมมติฐานท่ี 3 เครือ่งมือส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร มีอิทธิพลต่อความจงรกัภกัดีต่อตราสินค้า
บตัรเครดิตเคทีซีในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านการขายโดยใช้พนักงาน  ลูกค้าให้ระดบัความส าคญัโดยรวม            
อยู่ในระดบัมาก ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศริวิรรณ พชิติชาตร.ี (2555-142) ไดศ้กึษา การสือ่สารการตลาดแบบครบ
วงจรที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการคลินิกความงาม และผิวพรรณ “วุฒิ-ศักดิ ์คลินิก”พบว่า ผู้บริโภคให้ระดับ
ความส าคญัดา้นการขายโดยใชพ้นักงานขาย ของคลนิิกความงาม และผวิพรรณ “วุฒ-ิศกัดิ ์คลนิิก” โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผู้บรโิภคให้ระดบัความส าคญัทุกขอ้ในระดบัมาก โดยขอ้ทีผู่้บรโิภคให้ความส าคญั
มากทีสุ่ดคอื การเอาใจใส่ของพนักงาน  รองลงมาคอื ความมมีารยาทของพนักงาน  และการแนะน าบรกิาร ณ เคาเตอร์
ของบรษิทับตัรเครดติ และสอดคล้องกบัแนวคดิของ เสร ีวงษ์มณฑา (2540: 110) ได้กล่าวว่า การขายโดยใช้พนักงาน
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ขาย เป็นรูปแบบการ ติดต่อสื่อสารจากผู้ส่งสารไปยงัผู้รบัข่าวสารโดยตรง อาจเรยีกว่าเป็น การติดต่อสื่อสารระหว่าง
บุคคล  ผู้ส่งข่าวสารจะสามารถรบัรู้และประเมินผลจากผู้รบัข่าวสารได้ทนัที การขายโดยใช้พนักงานขาย ถือเป็นสื่อ               
ที่ส าคัญมากเมื่อสินค้าเป็นลักษณะที่ต้องมี การให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความสลบัซับซ้อน               
ซึง่ไม่ สามารถขายผ่านสือ่มวลชน ตอ้งอาศยัพนกังานขายช่วย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศกึษาวจิยัเรื่อง ปจัจยัภาพลกัษณ์ตราสนิคา้บตัรเครดติ ความพงึพอใจและเครื่องมอืสื่อสารการตลาด
แบบครบวงจร ที่มอีทิธพิลต่อตราสนิค้าบตัรเครดติเคทซี ีของผู้ใชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วจิยัมขี้อเสนอแนะ 
ดงันี้ 
 1. ลกูคา้มาใชบ้รกิารบตัรเครดติทีม่ขีอ้มลูสว่นบุคคล ไดแ้ก่ อายุ อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน จ านวนบตัรเครดติ
ทีถ่อืและยีห่อ้ตราสนิคา้บตัรเครดติทีเ่ปิดใชส้ง่ผลต่อความจงรกัภกัดต่ีอตราสนิคา้บตัรเครดติเคทีซ่ี 
 2. ลูกค้าที่มี ผู้ที่ถือบัตรเครดิต 3 ใบ และมีอายุอยู่ในช่วง 30 – 39 ปี และ 40 – 49 ปี จัดเป็นกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายทีค่วรใหค้วามส าคญั ควรจดักจิกรรมทางการตลาดเน่ืองลกูคา้ทีม่คีวามจงรกัภกัดต่ีอบตัรเครดติมากทีส่ดุ อกีทัง้
เป็นกลุ่มช่วงอายุวยัท างาน และมีรายได้ที่สูงกว่า ใช้จ่ายเงินได้มากกว่า จึงควรเสนอสทิธิพิเศษเกี่ยวกบับตัรเครดิต              
ทีเ่หนือกว่ากลุ่มอื่นๆ โดยน ามาประยุกต์ใชก้บักลยุทธท์างการตลาดที่เหมาะสมกบัเงนิทุนและงบประมาณ เช่น ส าหรบั
ลูกค้าที่ถือบัตรเครดิตครบ 3 ใบทางบริษัทจะมีการส่งของสมนาคุณมอบให้หลังจากการสมัครถือบัตรเครดิตเคทีซี                 
ครบทัง้ 3 ใบ หรอืมาแสดงตน ณ ธนาคารกรุงไทย หรอืศูนย์บตัรเครดติเคทซีทีชั หรอืมอบสทิธพิเิศษอื่นๆ ในการถือ 
บตัรเครดติใบที ่3  เป็นตน้ 
 3. ลูกค้าที่มอีาชพีพนักงานรฐัวสิาหกจิ และอาชพีรบัราชการมคีวามจงรกัภกัดต่ีอตราสนิค้าบตัรเครดติเคทีซี 
มากที่สุด และยังพบว่าอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีความจงรกัรกัภักดีต่อตราสินค้าบัตรเครดิตเคทีซี น้อยที่สุด               
โดยพบว่า เพศหญงิจะมคีวามจงรกัภกัดต่ีอตราสนิค้าบตัรเครดติเคทซี ีต ่ากว่าเพศชาย ดงันัน้ บรษิทับตัรเครดติควรน า 
กลยุทธท์างการตลาดมาช่วยผลกัดนัใหก้ลุ่มลูกคา้พนักงานบรษิทัเอกชน ใหห้นัมาใชบ้รกิารบตัรเครดติเคทซีี ใหม้ากขึน้ 
เนื่องจากเป็นลูกค้ากลุ่มที่มศีกัยภาพและมจี านวนมาก โดยอาจมกีารจดัท าโปรแกรมสะสมคะแนนเพื่อแลกของรางวลั  
ตามความถี่ในการใชบ้รกิาร เพื่อเป็นการขยายฐานลูกคา้บรษิทับตัรเครดติใหม้ากยิง่ขึน้  และส าหรบักลุ่มลูกคา้พนักงาน
รฐัวสิาหกจิและอาชพีราชการซึง่มคีวามจงรกัภกัดต่ีอตราสนิคา้บตัรเครดติมาก จงึควรเน้นการใหบ้รกิารทีใ่หล้กูคา้กลุ่มนี้
เกดิความพงึพอใจสงูสดุ เน้นความสะดวกและสง่โปรโมชัน่ต่างๆ ใหล้กูคา้กลุ่มนี้ตดิตามอยู่เสมอ  
 4. ลูกค้าที่ที่ถือและใช้ตราสนิคา้บตัรเครดติเคทซีจีะไม่ถือและใช้ตราสนิค้าบตัรเครดติ AEON และผู้ที่ถือบตัร
เครดติ AEON จะไม่ถอืหรอืใชบ้รกิารบตัรเครดติเคทซี ีดงันัน้ บรษิทับตัรเครดติควรน ากลยุทธท์างการตลาดมาช่วยขยาย
ฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้เนื่องจากเป็นลูกค้าที่ไม่มีบัตรเครดิตเคทีซี และสามารถเจาะกลุ่มลูกค้าได้ชัดเจน
โดยเฉพาะลูกค้าบัตรเครดิต AEON เช่น การใช้โปรโมชัน่สมัครง่ายอนุมัติไว เพียงแค่น าบัตรประชาชนพร้อมกับ               
บตัรเครดติ AEON มายื่นสมคัรกส็ามารถเปิดใชบ้ตัรเครดติเคทซีไีด ้พรอ้มกบัมบีรกิารแบ่งช าระดอกเบีย้ในอตัราทีถู่กกว่า
เป็นตน้  
 5. ผู้ประกอบการและสถาบนัทางการเงนิ สามารถน าน าขอ้มูลทางดา้นประชากรศาสตรแ์ละขอ้มูลจากผลกา ร
วเิคราะห์ไปใช้ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และขยายฐานลูกค้าให้มากยิง่ขึน้ โดยพิจารณาและศึกษาภาพลกัษณ์ตราสนิค้า 
ความพงึพอใจและเครื่องมอืสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร ทีม่อีทิธพิลต่อตราสนิคา้บตัรเครดติเคทซี ีแลว้น าไปใช้
เป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดจนการให้บรกิารที่ประทบัใจแก่ลูกค้า                
เพื่อการแขง่ขนัทางการตลาดอย่างรวดเรว็กา้วไกลและมปีระสทิธภิาพ 
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 6. ลูกค้ามคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิารบตัรเครดเิคทซี ีในด้านสทิธปิระโยชน์หลกัของบตัรเครดติเคทซี ีคอื              
ผู้ถือบัตรสามารถเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าจากบัตรเครดิตเคทีซี  ได้เต็มวงเงินของยอดเงินคงเหลือในขณะนั ้น                    
ดา้นแบ่งจ่ายง่าย จ่ายสนิคา้/บรกิารทีอ่ตัราดอกเบีย้พเิศษ 0% สงูสุด 10 เดอืน ดว้ย KTC FLEXI ดา้นมรีะยะเวลาในการ
ช าระเงนิโดยปลอดดอกเบีย้นานกว่า 45 วนั ดงันัน้ สามารถน าขอ้มลูนี้มาใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้งความพงึพอใจในการ
ใชบ้รกิารบตัรเครดติและสง่ผลถงึความภกัดขีองลกูคา้ 
 7. ลกูคา้เกดิการรบัรูจ้ากเครื่องมอืสือ่สารทางการตลาดของบตัรเครดติเคทซีแีละมอีทิธพิลต่อความจงรกัภกัดต่ีอ
ตราสนิค้าบตัรเครดติ KTC ไดแ้ก่ ในด้านการขายโดยพนักงาน และด้านการโฆษณา ดงันัน้ ผู้ประกอบการบตัรเครดติ             
จงึควรให้มกีารฝึกอบรมให้ความรูเ้กี่ยวกบัผลติภณัฑ์บตัรเครดติ พร้อมทัง้ให้พนักงานยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ในในบรกิาร   
เน่ืองการขายโดยพนักงานนัน้จะต้องมีการพูดคุยอย่างเป็นมืออาชีพและสามารถตอบปญัหาข้อสงสัยของลูกค้า                    
ไดอ้ย่างถูกตอ้งแม่นย า  และเครื่องมอืสือ่สารทางการตลาดทีค่วรลงทุน คอื การโฆษณา จากงานวจิยัพบว่า การโฆษณา
เขา้ถงึลกูคา้มากทีส่ดุ  
 8. ปจัจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าบัตรเครดิต ด้านความพึงพอใจในการใช้บริการบัตรเครดิตเคทีซีและ 
เครื่องมอืการสือ่สารการตลาด ลว้นแลว้แต่มอีทิธพิลความจงรกัภกัดต่ีอตราสนิคา้บตัรเครดติ ซึง่ตรงตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
ดงันัน้ ปจัจยัที่ท าให้เกดิความจงรกัภกัดต่ีอตราสนิค้าบตัรเครดติเคทซีมีมีากกว่าสามปจัจยัน้ี ในอนาคตผูป้ระกอบการ
สามารถ น าปจัจยัดา้นอื่นๆ ทีจ่ะมอีทิธพิลต่อความจงรกัภกัดต่ีอตราสนิคา้บตัรเครดติมาประยุกต์ใชไ้ด ้เพื่อใหเ้กดิความ
จงรกัภกัดอีย่างสงูทีส่ดุต่อไป 
 
ประกาศคณูุปการ 

สารนิพนธ์ฉบับนี้จดัท าขึ้นเนื่องจาก ผู้วิจ ัยได้เข้ารบัการศึกษาหลกัสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาการตลาด ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมิตร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ส าหรบัผู้วจิยัเป็นอย่างดยีิ่ง  
การทีผ่ลงานวจิยัฉบบันี้ส าเรจ็ลุล่วงไปได้ดว้ยด ีตามหลกัสูตรการศกึษานัน้ เพราะไดร้บัความอนุเคราะห์ ให้ค าปรกึษา 
ค าแนะน าและความช่วยเหลอื ตลอดจนข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งจาก อาจารย์ ดร.อนิทกะ พิริยะกุล  
อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์ 

ขอกราบขอบพระคุณ  อาจารย์ ดร .ธนภูมิ อติเวทิน  และอาจารย์ ดร .วรินร าไพ รุ่งเรืองจิตต์  ที่กรุณา              
เป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจแบบสอบถาม  

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ภาควิชาบริหารธุรกิจทุกท่าน  ที่กรุณาให้ค าแนะน า สัง่สอน และให้ความรู ้ 
ตลอดจนเมตตาให้ความช่วยเหลอืในการท าวจิยั รวมทัง้ลูกค้าบรษิัทบตัรเครดติเคทีซี ที่มาใช้บรกิาร กรุณาให้ความ
ร่วมมอือย่างดยีิง่ในการตอบแบบสอบถาม  

สดุทา้ยนี้ ผูว้จิยัขอน้อมร าลกึถงึพระคุณบดิา มารดา และพระคุณของคร ูอาจารยท์ุกท่านทีไ่ดอ้บรมสัง่สอน  และ
ขอขอบคุณทุกท่านทีค่อยช่วยเหลอืและเป็นก าลงัใจให้ตลอด ขอใหง้านวจิยันี้ได้เป็นประโยชน์ส าหรบัผู้ที่เกี่ยวขอ้งและ
ผูส้นใจไดอ้ย่างดยีิง่ต่อไป  
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