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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่อง “การเปิดรับ การรับรู้ผ่านเครื่องมือสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
สินเชื่อ “เงินสดทันใจกสิกรไทย” ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครฯ” ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาการเปิดรับ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านเครื่องมือสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
สินเชื่อ “เงินสดทันใจกสิกรไทย” และศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครฯ โดย
กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคคลทุกระดับชั้น อายุตั้งแต่ 22 – 57 ปี เป็นผู้ที่ใช้บริการสินเชื่อ “เงินสดทันใจกสิกรไทย” 
อยู่แล้ว จ านวน 220 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) โดยมี
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามลักษณะปลายปิด (Close Ended Questionnaire) 
และใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ือใช้อธิบายตัวแปรเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร 
พฤติกรรมการเปิดรับ และการรับรู้ผ่านเครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อ
เงนิสดทันใจกสิกรไทย และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิสระ และตัวแปรตามในสมมติฐานต่างๆ  
 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 22 – 35 ปี ส่วน
ใหญ่มีสถานภาพโสด มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ซึ่งมีรายได้ระหว่าง 10,001 ถึง 15,000 บาท ด้านการ
เปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อ “เงินสดทันใจกสิกรไทย” ส่วนใหญ่มีการเปิดรับผ่านสื่อโทรทัศน์ซึ่งอยู่ในช่วง
ระหว่างเวลา 17.01 – 21.00 น. โดยมีเหตุผลส าคัญท่ีสุดที่กลุ่มตัวอย่างเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อ “เงินสด
ทันใจกสิกรไทย” คือ มีความต้องการด้านสินเชื่อเงินสด และได้รับประเภทข่าวสารด้านผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนอง
ด้านสินเชื่อที่ตรงต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด ด้านการรับรู้เกี่ยวกับสินเชื่อ “เงินสดทันใจกสิกร
ไทย” ผ่านปัจจัยทางด้านเครื่องมือสื่อสารการตลาด พบว่า ประเด็นที่รับรู้และเข้าใจในระดับมาก คือ “การ
ช าระสินเชื่อคืนธนาคารมี ความสะดวกสบายโดยผ่านช่องทางบริการต่างๆ เช่น ตู้เอทีเอ็ม เคาเตอร์เซอร์วิส 
เคาเตอร์ธนาคาร ฯ” 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน ได้แก่ อายุ สถานภาพ 
การศึกษา รายได้ มีผลต่อการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อ “เงินสดทันใจกสิกรไทย” ในขณะที่เรื่องเพศที่
แตกต่างกันกลับไม่มีผลในการเปิดรับข่าวสารดังกล่าว และเรื่องการเปิดรับกับการรับรู้เกี่ยวกับสินเชื่อ “เงินสด
ทันใจกสิกรไทย” นั่น พบว่า มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง และกลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มที่ตั้งใจจะใช้บริการ
สินเชื่อ “เงินสดทันใจกสิกรไทย” ต่อ ตลอดจนแนะน าให้ผู้อ่ืนมาใช้บริการสินเชื่อ “เงินสดทันใจกสิกรไทย” 
ด้วย  
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ค าส าคัญ : การเปิดรับ, การรับรู้, สินเชื่อ “เงินสดทันใจกสิกรไทย” 
 

บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบันสังคมธุรกิจอยู่ในภาวการณ์แข่งขันที่มีความรุนแรงในทุกธุรกิจ ทั้งด้านการผลิตสินค้าและ 
การบริการ ต่างเริ่มหันมาให้ความส าคัญในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดน ามาซึ่งการแข่งขันมากขึ้น  
จะเห็นได้จากการใช้ส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย และ
ด้านการส่งเสริมการตลาด เพื่อน ามาตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นต่อกลุ่มลูกค้าใน
ธุรกิจนั้นๆ 
 ธุรกิจการธนาคาร เป็นอีกหนึ่งธุรกิจของการบริการที่เปรียบเสมือนหัวใจหลักทางการเงินของประเทศ
และถือเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้สามารถด าเนินต่อไปได้ โดยสถานการณ์แข่งขันของธุรกิจ
ธนาคารในประเทศไทยในปัจจุบันมีการแข่งขันเพ่ือแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดในด้านการบริการลูกค้ามาก
ขึ้นจากอดีตที่ผ่านมาซึ่งค่อนข้างรุนแรงมากขึ้น และยังคงมีแนวโน้มในการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต อัน
เป็นผลมากจากแนวคิดทางด้านการสื่อสารการตลาด 
 ธนาคารกสิกรไทย เป็นอีกหนึ่งธนาคารพาณิชย์ที่มุ่งมั่นในการเป็นสถาบันทางการเงินไทยที่แข็งแกร่ง 
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยบริการด้านการเงินที่หลากหลายครบถ้วนในคุณภาพ
มาตรฐานสากล ทั้งนี้เพ่ือให้บรรลุผลที่ดีและเป็นธรรมต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน ธนาคารจึงได้มีการพัฒนา
องค์กรและพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายทางด้านรูปแบบทางการเงิน ทั้งใน
ด้ านประเภทเงินฝาก ด้ านสิน เชื่ อที่ ส ามารถตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่ มธุ รกิ จลู กค้ า  
และด้านบริการทางการเงินอีกด้วย ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 68 ปีที่ผ่านมาเครือธนาคารกสิกรไทยประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินการธุรกิจอย่างโดดเด่นและยั่งยืน ภายใต้ค าขวัญของธนาคารที่ว่า “บริการทุกระดับ
ประทับใจ” ด้วยการพัฒนาในทุกด้านและการก ากับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารกสิกรไทยจึงเป็นกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินของประเทศที่บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจอย่างยั่งยืนมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและเป็นที่ยอมรับ
อย่างกว้างขวางจากสถาบันชั้นน าต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศอย่างต่อเนื่องเสมอมา 
 ทั้งนี้ในการให้บริการของธนาคารกสิกรไทยสามารถแยกประเภทของผลิตภัณฑ์เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการทางด้านการเงินของลูกค้าทุกประเภท ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ   

1. Operation & Transaction (ฝากถอนโอนและปฏิบัติการ) เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าในเรื่องการเงินประจ าวันทั่วไป เช่น การถอนเงิน ฝากเงิน โอนเงิน แลกเปลี่ยนเงินและการ
ซื้อขายสินค้าโดยผ่านบัตรเดบิตต่างๆ  

2. Saving & Investing (ออมเงินและลงทุน) เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ในการเพิ่มมูลค่าของการออมและการลงทุน เช่น เงินฝาก หน่วยลงทุน กองทุนส่วนบุคคล กองทุนตราสารหนี้ 
และการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์  

3. Funding & Borrowing (ระดมทุนและกู้ยืม) เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าในด้านสินเชื่อและเงินทุนอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นเพ่ือการท าธุรกิจ หรือเรื่องส่วนบุคคล เช่น สินเชื่อเพ่ือธุรกิจ
ทุกประเภท วาณิชธนกิจ สินเชื่อน าเข้าและส่งออก สินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ บัตรเครดิต สินเชื่อ
ส่วนบุคคลอ่ืนๆ  

4. Protection & Information (ป้องกันความเสี่ยงและสารสนเทศ) เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าในการที่จะรู้เท่าทันและป้องกันความเสี่ยงต่างๆ เช่น การซื้อขายอัตรา แลกเปลี่ยน
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เงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ยแบบล่วงหน้า การท าแฟคเตอริ่ง (เพ่ือบริหารความเสี่ยงของด้านเครดิต
ของลูกหนี้การค้า) การประกันชีวิต ประกันภัย อีกทั้งข้อมูลสารสนเทศประเภทต่างๆ เพ่ือความรู้และ
ความสามารถในการตัดสินใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการเงินของลูกค้า 

จ า ก ก ลุ่ ม ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ ก ล่ า ว ม า ข้ า ง ต้ น  ผู้ ศึ ก ษ า ส น ใ จ ศึ ก ษ า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ลุ่ ม  
Funding & Borrowing (ระดมทุนและกู้ยืม) โดยมีสินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทยเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่ง 
ของธนาคารกสิกรไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้วงเงินสินเชื่อกับลูกค้ารายบุคคลหรือรายย่อย เพ่ือใช้ในการซื้อ
สินค้าอุปโภคและบริโภค ทั้งยังไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า รายปี  ค่าธรรมเนียมในการเบิกเงินสดตลอดชีพ 
รวมทั้งการผ่อนช าระขั้นต่ าเพียง 5 % หรือ 500 บาท โดยผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 22 – 57 ปี  
มีรายได้ส าหรับผู้มีรายได้ประจ า มีรายได้ขั้นต่ า 10,000 บาท ขึ้นไป และผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว มีรายได้ 
สุทธิ 20,000 บาทขึ้นไป  ซึ่งธนาคารจะพิจารณาอนุมัติวงเงินให้ 3 – 5 เท่าของรายได้ (สูงสุดไม่เกิน 1.5 ล้าน
บาท) โดยไม่ต้องมีบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ าประกัน 

นอกจากนี้ หากมองดูสภาพตลาดของสินเชื่อในภาพรวมแล้ว โดยอ้างอิงจากรายงานธนาคาร  
แห่งประเทศไทย พบว่า ตลาดสินเชื่อรายย่อยยังมีการเติบโตอย่างต่อ เนื่องตั้งแต่ปี 2551 – 2555  
โดยมีอัตราการเติบโตมีความต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 5 ปี โดยปี 2551 เติบโตจากปีก่อนหน้า 3.6%  
เพ่ิมเป็น 6.8%, 13.9%, 14.7% และ 18.2% ในปี 2552, 2553, 2554 และ 2555 ตามล าดับ หรือจาก 2.67 
แสนบาทต่อครัวเรือน เป็น 2.85 แสนบาท 3.24 แสนบาท 3.72 แสนบาท และ 4.39 แสนบาท ตามล าดับ 
(ที่มา : เวปไซด์ของหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ , www.thannews.th.com, ณ วันที่ 30  พฤษภาคม  
พ.ศ. 2556) ท าให้ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยมีการแข่งขันด้านสินค้าและบริการที่คล้ายคลึงกัน  
จนไม่สามารถท าให้ลูกค้าแยกออกได้ว่า สินค้าและบริการของธนาคารใดดีกว่ากัน ในทางกลับกัน  
เมื่อใดที่ธนาคารสามารถือครองส่วนแบ่งทางการตลาดในสินค้าและบริการประเภทเดียวกันมากกว่าธนาคาร
อ่ืน ย่อมหมายถึง การเข้าใจ การเชื่อมั่น การเกิดความศรัทธาของลูกค้าต่อสินค้าและบริการของธนาคารนั้น 
ซึ่งสิ่งที่จะสามารถสื่อสารให้กับลูกค้าได้เข้าใจและรับทราบข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย 
คือ การใช้เครื่องมือสื่อสารหลายรูปแบบอันได้แก่ การโฆษณา (Advertising) ผ่านสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ 
แผ่นปลิว โบชัวร์ สื่อกลางแจ้ง การประชาสัมพันธ์  (Public Relations) ผ่านสื่อต่างๆ  
ใ น รู ป แ บ บ บ ท ค ว า ม ห รื อ ข่ า ว ส า ร เ กี่ ย ว กั บ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  ก า ร จั ด ร า ย ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ข า ย  
(Sales Promotion) เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การตลาดทางตรง (Direct Marketing) จากการสื่อสารผ่านช่องทาง
ต่างๆ ข้างต้น จึงเป็นที่มาของความน่าสนใจที่จะศึกษาในหัวข้อ “การเปิดรับ การรับรู้ผ่านเครื่องมือสื่อสาร
การตลาดที่ มี ผลต่อการตัดสิน ใจ ใช้บริ การสิน เชื่ อ  “ เ งินสดทัน ใจกสิกร ไทย” ของผู้ ใช้บริ การ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยผู้วิจัยมุ่งหวังที่จะสามารถประเมินความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายที่มี 
ต่อเครื่องมือทางการตลาดเหล่านั้น ในทางกลับกันก็ เป็นการวัดประสิ ทธิผลของการด าเนินงาน 
ด้านการสื่อสารการตลาดที่ได้จัดท าไปแล้ว โดยข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้อาจเป็นข้อมูลส าคัญส าหรับใช้เป็น
แนวทางในการวางแผนด้านการสื่อสารการตลาดส าหรับธุรกิจธนาคารในอนาคตต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากร พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร และการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อ 
“เงินสดทันใจกสิกรไทย” ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
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วิธีการวิจัย 
การศึกษาเรื่อง “การเปิดรับ การรับรู้ผ่านเครื่องมือสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ 

สินเชื่อ “เงินสดทันใจกสิกรไทย” ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครฯ” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitive Research) ผู้ศึกษาใช้รูปแบบการศึกษาด้วยวิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research)  
มีการวัดผลช่วงเวลาหนึ่ง (Cross Sectional Study) โดยใช้แบบสอบถามลักษณะค าถามปลายปิด  
(Close Ended Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใช้บริการ
สินเชื่อ “เงินสดทันใจกสิกรไทย” ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 เพ่ือศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ 
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยใช้วิธีการน าเสนอในรูปแบบการบรรยายเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)เพ่ือ
ใช้อธิบายตัวแปรเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร พฤติกรรมการเปิดรับ และการรับรู้ผ่านเครื่องมือการสื่อสาร
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย และการบรรยายเชิงอนุมาน 
(Inferential Statistics) เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามในสมมติฐานต่างๆ  

 
ผลการวิจัยและอภิปราย 

จากการศึกษาพบสามารถแยกเป็นประเด็นได้ดังนี้  
ด้านลักษณะทางประชากร  
 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง 22 – 35 ปี สถานภาพทางสังคมโสด 
มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี และมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001 ถึง 15,000 บาท 
 
ด้านพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อ “เงินสดทันใจกสิกรไทย”  
 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อ “เงินสดทันใจกสิกรไทย” ผ่านสื่อ
ต่างๆ ดังนี้ 
 กลุ่มตัวอย่างเปิดรับข่าวสารจากสื่อ “โทรทัศน์” เป็นอนัดับสูงสุด รองลงมาเปิดรับข่าวสารจากหน้าจอ
ตู้ ATM,ป้ายหน้าสาขา,เจ้าหน้าที่สาขา,ใบปลิว,โบว์ชัวร์,สิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร,เจ้าหน้าที่
ออกบูธ ,สื่อออนไลน์ ,วิทยุ ,ทาง Social Media เช่น Facebook ,ป้ายกลางแจ้ง , 
สื่อเคลื่อนที่ เช่น รถไฟฟ้า (BTS),เจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ และการแถลงข่าว ตามล าดับ โดยช่วงเวลาที่กลุ่ม
ตัวอย่างมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อ “เงินสดทันใจกสิกรไทย” บ่อยที่สุด คือ ในช่วงเวลา 17.01 – 
21.00 น. รองลงมาคือ ช่วงเวลา 08.01 – 12.00 น. และช่วงเวลา 13.01 – 17.00 น. ตามล าดับ  
 ด้านเหตุผลส าคัญที่สุดที่กลุ่มตัวอย่างเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อ “เงินสดทันใจกสิกรไทย” มาก
ที่สุด คือ มีความต้องการด้านสินเชื่อเงินสด กับ พบเห็น / ได้ยินโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ โดยบังเอิญ รองลงมา คือ 
ญาติ เพ่ือน แนะน าให้ค้นหาข่าวสารเกี่ยวกับบริการสินเชื่อเงินสดทันใจ ตามล าดับ 
 ส่วนประเภทข่าวสารที่กลุ่มตัวอย่างได้รับบ่อยที่สุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ตอบสนองด้านสินเชื่อที่ตรงต่อ
ความต้องการเกี่ยวกับสินเชื่อ “เงินสดทันใจกสิกรไทย” รองลงมาคือ ด้านรายการส่งเสริมการขาย เช่น  
มีการลดดอกเบี้ยพิเศษ มีของแถมเมื่อสมัครใช้บริการ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีสาขาให้ท่านสามารถ
สอบถามและสมัครได้อย่างสะดวกทั่วถึง และด้านราคามีค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมในการท ารายการเกี่ยวกับ
สินเชื่อ ตามล าดับ 
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การรับรู้เกี่ยวกับสินเชื่อ “เงินสดทันใจกสิกรไทย” ผ่านปัจจัยด้านเครื่องมือการสื่อสารการตลาด   
 ระดับการรับรู้เกี่ยวกับสินเชื่อ “เงินสดทันใจกสิกรไทย” ผ่านปัจจัยด้านเครื่องมือการสื่อสารการตลาด 
ของกลุ่มตัวอย่างอยู่พบว่า ประเด็นที่รับรู้และเข้าใจในระดับมาก คือ “การช าระสินเชื่อคืนธนาคารมี ความ
สะดวกสบายโดยผ่านช่องทางบริการต่างๆ เช่น ตู้เอทีเอ็ม เคาเตอร์เซอร์วิส เคาเตอร์ธนาคาร ฯ” และ 
“กลุ่มเป้าหมายของสินเชื่อ “เงินสดทันใจ กสิกรไทย” คือ บุคคลทุกระดับชั้น” ตามล าดับ นอกนั้นกลุ่ม
ตั วอย่ า งรั บรู้ และ เ ข้ า ใจประ เด็ น ในระดั บปานกลาง  คื อ  “ของแถม ในการสมั ค ร ใช้ บ ริ ก ารมี  
ความเหมาะสม เช่น กระเป๋า ตุ๊กตา พวงกุญแจ” รองลงมาคือ “อัตราดอกเบี้ยในการใช้บริการสินเชื่อ 
“เงินสดทันใจกสิกรไทย” ถูกกว่ากู้เงินนอกระบบ” , “การผ่อนช าระสินเชื่อคืนธนาคารเป็น แบบลดต้นลด
ดอก” ,“เงื่อนไขและเอกสารในการสมัคร ใช้บริการสินเชื่อมีความง่ายและไม่ยุ่งยาก” ,“การช าระสินเชื่อคืน
ธนาคารภายในเวลาที่ก าหนดจะมีผลที่ดีต่อการกู้สินเชื่อในครั้งต่อไปกับธนาคาร” , “ระยะเวลาในการสมัครใช้
บริการสินเชื่อมี ความเหมาะสม” , “ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการสินเชื่อ “เงินสดทันใจกสิกรไทย”  
ถูกกว่าธนาคารอ่ืน” และ “อัตราดอกเบี้ยในการใช้บริการสินเชื่อ “เงินสดทันใจกสิกรไทย” ถูกกว่าธนาคาร
อ่ืน”ตามล าดับ 
 
แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อสินเชื่อ “เงินสดทันใจกสิกรไทย”   
 จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อสินเชื่อ “เงินสดทันใจกสิกรไทย” อยู่ใน
ระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับข้อความ “ท่านตั้งใจที่จะใช้บริการสินเชื่อ “เงินสดทันใจ กสิกรไทย” 
ต่อไป” มากที่สุด หมายความว่า มีความตั้งใจระดับมาก และข้อความ “ท่านตั้งใจแนะน าบุคคลอ่ืนใช้บริการ
สินเชื่อ “เงินสดทันใจกสิกรไทย”” หมายความว่า มีความตั้งใจระดับปานกลาง ตามล าดับ 
 
จากการสรุปผลการศึกษาสามารถน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

ด้านการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อ “เงินสดทันใจกสิกรไทย” 
 จากผลการศึกษา โดยพบว่า หากมองเรื่องการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ซึ่งเป็นสื่อสารมวลชน

อาจกล่าวได้ว่า ยังคงเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการส่งสารไปยังผู้รับสารอย่างกว้างขวาง ดังจะเห็นได้ว่า
จากผลการศึกษาว่ากลุ่มตัวอย่างเปิดรับข่าวสารจากสื่อ “โทรทัศน์” มากที่สุด ซึ่งผลการศึกษายังสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยอีกหลายผลงานด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ลักษณะทางประชากรก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการกระตุ้นให้
เกิดการเปิดรับข่าวสารด้วยดังจะเห็นได้จากผลสมมติฐานด้านลักษณะประชากร คือ อายุ การศึกษา สถานภาพ
ทางสังคม รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อการเปิดรับข่าวสาร กล่าวโดยสรุปคือ ลักษณะทางประชากรโดย
ส่วนใหญ่ที่แตกต่างกันมีผลต่อการเปิดรับข่าวสารที่แตกต่างด้วยเช่นเดียวกัน   
 
การรับรู้ของผู้ใช้บริการที่มีต่อสินเชื่อ “เงินสดทันใจกสิกรไทย” 

 จากผลการศึกษาพบว่า ผู้รับสารสื่อมวลชนแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกันในจิตวิทยา เช่น 
ทัศนคติ และความเชื่อ ท าให้ความสนใจในการเปิดรับข่าวสาร หรือตีความหมายข่าวสารจากสื่อมวลชน
แตกต่างกัน โดยมีปัจจัยภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการท าให้เกิดการรับรู้ที่แตกต่างกันด้วย เช่น ลักษณะทาง
ประชากรที่มีผลต่อการรับรู้ในประเด็นต่างๆ นอกจากนีก้ารรับรู้ผ่านเครื่องมือสื่อสารการตลาดที่แตกต่างกันยัง
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ส่งผลต่อการเข้าใจที่มีต่อบริการสินเชื่อ “เงินสดทันใจกสิกรไทย” เนื่องจากมีข้อจ ากัดในเรื่องของพ้ืนที่และ
เวลาในการน าเสนอข้อมูลข่าวสารอีกด้วย 

   
แนวโน้มพฤติกรรมของผู้ใช้บริการสินเชื่อ “เงนิสดทันใจกสิกรไทย” 

 ด้านแนวโน้มพฤติกรรมของผู้ใช้บริการสินเชื่อ “เงินสดทันใจกสิกรไทย” พบว่า สินเชื่อ “เงิน
สดทันใจกสิกรไทย” ที่สามารตอบสนองต่อความต้องการทางด้านสินเชื่อของผู้ใช้บริการได้นั่นเอง โดยผล
การศึกษายังสามารถอธิบายได้ว่า แนวโน้มพฤติกรรมดังกล่าวนั้นมีผลมาจากการสื่อสารทางการตลาดผ่าน
ปัจจัยการสื่อสารการตลาดหรือที่เรียกว่าเครื่องมือสื่อสารการตลาด ทั้ง 5 ปรเภท คือ การโฆษณา กา
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์  ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ข า ย  ก า ร ข า ย โ ด ย พ นั ก ง า น  แ ล ะ ก า ร ข า ย ท า ง ต ร ง  
โดยเครื่องมือที่กล่าวมาล้วนมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ ให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการใช้ซ้ าอีกและแนะน าคนอ่ืนมาใช้
บริการด้วย  

 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

ส่วนที่ 1 ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการสื่อสารการตลาดส าหรับการศึกษาครั้งนี้ 
1. ด้านพฤติกรรมกรรมการเปิดรับข่าวสาร ทางบริษัทควรมีการศึกษาว่าเหตุใดผู้ใช้บริการ 

กลุ่มส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า 15,000 บาท และมีพฤติกรรมความถี่ในการเปิดรับข่าวสารน้อยที่สุด จึง
มีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารที่เกี่ยวกับสินเชื่อ “เงินสดทันใจกสิกรไทย” น้อยที่สุด เพ่ือจะได้น าข้อมูลมา
แก้ไขและพัฒนา เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของผู้ใช้บริการกลุ่มนี้  

2. ด้านการรับรู้เกี่ยวกับสินเชื่อ “เงินสดทันใจกสิกรไทย” พบว่า ในภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ปานกลาง แต่หากพิจารณาเป็นรายประเด็นแล้วพบว่า โดยส่วนใหญ่กลุ่มผู้ใช้บริการยังเข้าใจในระดับปานกลาง
อยู่เท่านั้นในแต่ละประเด็น ดังนั้น ทางบริษัทควรวางแผนและพัฒนาแผนการสื่อสารการตลาดให้ชั ดเจนเพ่ือ
สร้างการรับรู้และความเข้าใจในประเด็นต่างๆที่มีระดับปานกลางให้มีความเข้าใจในระดับมากยิ่งขึ้นไป  โดย
อาจจะเน้นไปทางสื่อบุคคล เช่น พนักงานสาขาของธนาคารเนื่องจากมีความใกล้ชิดกับกลุ่มเป้าหมายเวลาไป
ท าธุรกรรมกับทางธนาคารให้ช่วยสร้างการรับรู้และเข้าใจในประเด็นต่างๆด้วย 

3. ด้านแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการสินเชื่อ ทางบริษัทอาจจะจัดรายการส่งเสริมการขายเป็น
กรณีพิเศษหากลูกค้ารายเดิมสามารถชักชวนลูกค้ารายใหม่มาสมัครได้ เป็นต้น ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีพฤติกรรมการเปิดรับสูง ดังนั้น ทาง
บริษัทอาจท าการรายการส่งเสริมการขายเฉพาะกลุ่มตัวอย่างนี้ เพ่ือเป็นการขยายฐานลูกค้าให้กว้างมากขึ้น
ด้วย 

  
 

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนะด้านการศึกษาเพ่ิมเติม 
1. ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ค รั้ ง ต่ อ ไ ป  ค ว ร ศึ ก ษ า ถึ ง ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ที่ มี ต่ อ บ ริ ก า ร สิ น เ ชื่ อ  

“เงินสดทันใจกสิกรไทย” เพ่ือผลการศึกษาจะทราบถึงพึงพอใจที่มีต่อบริการสินเชื่อ “เงินสดทันใจกสิกรไทย” 
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โดยมุ่งเน้นไปทางด้านการสื่อสารการตลาดทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง 
การจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด เพ่ือน าผลการศึกษามาพัฒนาและปรับปรุงบริ การสินเชื่อได้ 
ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น  

2. ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาในรูปแบบเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ได้ข้อมูลในเชิงลึก โดยเฉพาะ
กับกลุ่มตัวอย่างที่ยังไม่ใช้บริการสินเชื่อ “เงินสดทันใจกสิกรไทย” เพ่ือน าข้อมูลที่ได้รับไปพัฒนาบริการสินเชื่อ 
“เงนิสดทันใจกสิกรไทย” ให้ตรงกับความต้องการทั้งยังเป็นการขยายฐานลูกค้าใหม่อีด้วย 

 
รายการอ้างอิง 
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