ก

บทคัดย่ อ
ชื่อเรื่ องการศึกษาอิสระ :

ความพึ่งพอใจในการให้บริ การของผูถ้ ือบัตรKTC-GSB

โดย

:

นางสาวสิริวตั ร เรื องกระจ่างพันธ์

ชื่อปริ ญญา

:

บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเอก

:

การเงินและการธนาคาร

อาจารย์ที่ปรึ กษา

:

..................................................................................
(ดร. ชิตวร ลีละผลิน)
............... / ........................ / ...............

งานวิจยั ฉบับนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา กลุ่มประชากรศาสตร์พฤติ กรรมของผูถ้ ือบัต รเครดิ ต KTCGSBในเขตบางบอนรวมทั้งความสัมพันธ์ข องการบริ การที่ มีผลต่ อความพึงพอใจ โดยมีแ บบสอบถามเป็ น
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัว อย่า งจานวน 200 คน แล้ว นาผลที่ ได้มาวิเคราะห์ ทาง
สถิติ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบความแตกต่ า งรายคู่ ( Independent Ttest) การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) ซึ่งผลที่ได้เป็ นดังนี้
ประชาชนที่มาใช้บริ การเป็ นเพศหญิง มีอายุ 21-29 ปี สถานภาพสมรส โดยมีอาชี พเป็ นข้า ราชการ/
รัฐวิสาหกิจ และมีรายได้ต่อเดือน 15,000-20,000 บาท การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่ มาใช้บริ การ
โดยรวมพบว่า ประชาชนที่มาใช้บริ การมีความพึงพอใจในระดับมาก โดยประชาชนที่มาใช้บริ การมีค วามพึง
พอใจมากที่สุดในด้านข้อมูลข่าวสาร รองลงมาคื อ รู ปแบบบัตร ด้า นโปรโมชั่น ด้า นผลตอบแทนจากบัตร
เครดิต
จากผลการศึกษาทางหน่วยงานที่เกีย่ วข้องสามารถนาข้อมูลที่ ได้นาไปใช้ปรับปรุ งและพัฒนา การ
ให้บริ การของบริ ษทั บัตรเครดิต KTC ดังนี้
บริ ษทั ควรมีการลงโฆษณาในหน้า เว็บไซด์แ ละควรชี้ แ จงรายละเอียดตัว โปรโมชั่นและควรมีป้า ย
โฆษณาในร้านค้าที่ร่ว มรายการกบั บัต รเครดิ ต รวมถึงรับรู ้การพัฒนารู ปแบบบัตรรู ปแบบแพ็ค เกจเช่ นใน
ปั จ จุ บันบัต รเครดิ ต KTCมี แ พ็ค เกจการคุ ้มครองการประก นั ชี วิต จากการเดิ นทางที่ ร่ ว มก บั บริ ษทั ทิ พ ยะ
ประก ันภัยกลุ่มลูกค้าบางกลุ่มยังไม่ทราบรายละเอียดในตัว ประกนั นอกจากนี้ บริ ษทั ควรมีชื่อร้า นค้า ที่ ร่ว ม

ข
รายการกบั บัต รเครดิ ต แจ้งไว้ในใบสมัค รที่ ลูกค้า สามารถนาไปศึกษาและมีการใช้ค ะแนนสะสมได้อย่า ง
ถูกต้องก ับร้านค้าที่ร่วมรายการ
เพื่อให้บริ ษทั สามารถนาข้อเสนอของผูใ้ ช้บริ การมาปรับปรุ งบริ ษทั เพื่อให้บริ ษทั สามารถขยายฐาน
ลูกค้าได้มากขึ้นและเพื่อเพิม่ ความพึ่งพอใจในการให้บริ การทาให้ผทู ้ ี่ใช้บริ การเกิดความพึ่งพอในสูงสุด
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This research aims to study the demography behavior of customer who is holder of KTC-GSB
credit card and the relative of service and satisfaction.
This research has surveyed from 200 customers. The data collected from questionnaires and
statistical processing such as percentage, average, standard deviation, the statistical analysis, independenttest, and ANOVA (One-Way Analysis of Variance).
The research found that customers are female who is aged between 21-29 year sold, married,
under graduate. The occupations are government officers, employees of state enterprises; and the salary is
between 15,000-20,000 THB. The result of research shows that the customers are most satisfaction on
information, card format Promotion and benefit from credit card
According to the result, the relevant department could adapt the result for improving the service
and product of KTC credit card.
The company should do the advertisement on website and inside of business alliance sit with
explanation of promotion. They also should improve the credit card package like including travel
insurance with Tipp hay insurance that some customer does not know the information of this product...

ง
Moreover, the company should attach the list of business alliances in the application form. These are the
way to collect the direction of customer behavior to improve service for expansion of customer base and
increasing the customer satisfaction.

