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การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาระดับการรับรู้คุณภาพ

ของบัตรพลาเน็ต เอสซีบี ที่เป็นบริการทางการเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
(2) เพื่อเปรียบเทียบระดับการรับรู้คุณภาพของบัตรพลาเน็ต เอสซีบี ที่เป็นบริการทางการเงินของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ ในเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (3) เพื่อจัดกลุ่มการรับรู้
คุณภาพของบัตรพลาเน็ต เอสซีบี ที่ เป็นบริการทางการเงินของธนาคารไทยพาณิชย์  ในเขต
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ถือบัตรพลาเน็ต เอสซีบี ในเขตจังหวัด
กรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างตามสะดวก (Convenience 
Sampling) โดยขอความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานกระจายแบบสอบถามให้กับผู้ที่มาใช้บริการที่สาขา
และผู้คนจากสื่อสังคมออนไลน์เป็นผู้ที่ถือบัตรพลาเน็ต เอสซีบี สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบหาค่าความแตกต่าง (t-test) และ การทดสอบหาค่าความแตกต่าง (F-test) หรือ การ
ทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วย
วิธีการของ LSD (Least Significant Difference) และจัดกลุ่ม (Cluster Analysis) ใช้การวิเคราะห์
กลุ่มแบบ K-means 

ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21 - 30 ปี จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี อาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อยู่ที่ 20,001 – 30,000 บาท มี
บัตรเติมเงินพรีเพด (Prepaid Card) ของธนาคารพาณิชย์ที่ใช้จ่ายในต่างประเทศ จำนวน 1 ใบ ใช้
จ่ายต่างประเทศผ่านบัตรเติมเงิน (Prepaid Card) ไม่มีการใช้จ่าย - 1 ครั้งต่อเดือน ร้อยละ 76.50 ใช้
จ่ายผ่านบัตรเติมเงินพรีเพด (Prepaid Card) ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ ส่วนใหญ่เพื่อใช้
แทนเงินสด ร้อยละ 23.57 ระดับการรับรู้คุณภาพของบัตรพลาเน็ต เอสซีบี ซึ่งประกอบด้วย 8 ด้าน 
ดังนี้ (1) ด้านสมรรถนะ มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.29 (2) ด้านลักษณะเฉพาะ มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.18 (3) 
ด้านความเชื่อถือได้ มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.27 (4) ด้านความสอดคล้องตามที่กำหนด มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 
4.25 (5) ด้านความทนทาน มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.26 (6) ด้านความสามารถในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย
โดยรวม 4.30 (7) ด้านความสวยงาม หรือ สุนทรียภาพ มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.25 (8) ด้านการรับรู้
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คุณภาพ หรือ ชื่อเสียงของสินค้า มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.30 ซึ่งในภาพรวมแต่ละด้านให้ความสำคัญใน
ระดับมาก และสามารถจัดกลุ่ม ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มที่เน้นสัมพันธภาพที่ดี (ร้อยละ 21) 
(2) กลุ่มที่เน้นภาพลักษณ์ (ร้อยละ 47) (3) กลุ่มที่เน้นการใช้งาน (ร้อยละ 32) 

 
 

 

 



  ฉ 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

61606302 : Major (BUSINESS INNOVATION MANAGEMENT) 
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MISS JUTHALUK KASEM : CLUSTERING OF FINANCIAL PRODUCT QUALITY 
PERCEPTION: A CASE STUDY OF SCB PLANET CARD IN BANGKOK THESIS ADVISOR : 
ASSOCIATE PROFESSOR DR. PRASOPCHAI PASUNON, Ph.D. 

This research is a quantitative research. The purpose of this research were 
(1) to study the perceived level of quality of the SCB planets that are financial 
services of Siam Commercial Bank. In Bangkok (2) to compare the perceived level of 
quality of the SCB planets that are financial services of Siam Commercial Bank. In 
Bangkok Classified by personal factors (3) to categorize the perceived quality of SCB 
planets that are financial services of Siam Commercial Bank. In Bangkok. The sample 
used for this study was 400 planets SCB cardholders in Bangkok Province. The data 
was collected by Convenience Sampling by requesting cooperation from colleagues 
to distribute questionnaires to Those who used the service at the branch and people 
from social media were holders of the Planet SCB card. The research tool was a 
questionnaire. The statistics used to analyze the data were frequency, percentage 
and standard deviation. Differentiation test as T-test and F-test, or one-way ANOVA 
test, double difference test with the method of LSD (Least Significant Difference) and 
Cluster Analysis use K-means group analysis. 

The research results were found that Most of them are female, aged 
between 21-30 years old with bachelor's degree. Occupation as a private company 
employee Average monthly income is 20,001 - 30,000 baht with 1 commercial bank's 
prepaid card (Prepaid Card) Overseas expenditure via prepaid card (Prepaid Card) No 
spending - 1 time.  Per month, 76.50% spend via prepaid card (Prepaid Card) for 
traveling abroad  Mainly for cash replacement 23.57% The perceived level of the 
SCB planets consisted of 8 aspects as follows: (1) Performance, had an overall 
average of 4.29 (2) Features, The overall average was 4.18 (3) Reliability, Had an 
overall average of 4.27 (4) Conformance, Have an overall average of 4.25 (5) 
Durability, They had an overall average of 4.26 (6)  Serviceability, had an overall 
average 4.30 (7)Aesthetics or Esthetics, the overall average was 4.25 (8) Perceived 
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Quality or Reputation, The overall average was 4.30, in which each aspect was given 
a high level of importance. And they can be grouped into 3 groups: (1) a group with a 
good relationship (21%) (2) a group with an image (47%) (3) a group with a usability 
(32%). 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาและความอนุเคราะห์จาก รองศาสตราจารย์ ดร.
ประสพชัย พสุนนท์ อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยที่ได้เมตตา เสียสละเวลาในการให้คำปรึกษา คำแนะนำ 
ตรวจสอบแก้ไขในการทำวิจัย ด้วยความเอาใจใส่อย่างดี จนกระทั่งงานวิจัยสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้วิจัย
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว ้ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริชัย ดีเลิศ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่ให้
คำปรึกษา คำแนะนำ ทำให้งานวิจัยสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

ขอขอบพระคุณผู้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกตุวดี สมบูรณ์ทวี ที่กรุณาเป็นกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์และให้คำปรึกษา คำแนะนำ ทำให้งานวิจัยฉบับน้ีสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ขอขอบพระคุณอาจารย์คณะวิทยาการจัดการทุกท่านที่ได้ให้ความรู้ คำสั่งสอน อบรมผู้วิจัย
ขณะที่ศึกษาอยู่จนสำเร็จหลักสูตรและสามารถนำไปพัฒนาตนเองในการเรียน  การทำงาน รวมถึงการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน 

ขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ให้ความกรุณา  สละเวลาอันมีค่าในการทำ
แบบสอบถามและเข้าร่วมสนทนากลุ่ม ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

ขอขอบพระคุณเพื่อนร่วมงานที่ช่วยกระจายแบบสอบถาม  ที่ให้แบบสอบถามเกิดความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ครอบครัว และกิต ที่ให้การสนับสนุนและให้กำลังใจตลอด
ระยะเวลาในการทำงานวิจัย ทำให้งานวิจัยสำเร็จไปได้ด้วยดี 

ขอขอบคุณพี่ผึ้ง แพรว พลอย มิ้น จิน เก้าและเพื่อนของผู้วิจัยทุกคน ที่คอยอยู่เคียงข้างกัน 
คอยแนะนำ คอยให้คำปรึกษาตั้งแต่เข้ามาเป็นนักศึกษาปริญญาโท จนถึงวันที่งานวิจัยสำเร็จเสร็จสิ้น 

และสุดท้ายนี้ ผู้วิจัยหวังว่างานวิจัยฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจบัตรพลาเน็ต เอสซีบี
ไม่มากก็น้อย หากงานวิจัยฉบับนี้มีข้อผิดพลาดประการใด ผู้วิจัยต้องขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว 
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บทที่ 1  
บทนำ 

 
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา  

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วมีส่วนสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง
ของระบบการเงินไทย ช่วยอำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้บริการในการดำเนินชีวิตประจำวันให้ดี
ยิ่งขึ้นรวมถึงการสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยรวม (ธรรมรักษ์ หมื่นจักร์ และคณะ, 2562) ปัจจุบัน
ธนาคารพาณิชย์มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการผ่านระบบดิจิทัล (พรชนก บำรุงเรือน, 2562) 
เนื่องจากอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันทำให้พฤติกรรมของผู้ใช้บริการเปลี่ยนแปลงไป 
ธนาคารพาณิชย์จึงต้องปรับกลยุทธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เข้าถึงผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม
มากขึ้น (ฐาปนา ฉิ่นไพศาล, 2559) เพื่อตอบสนองความต้องการผู้ใช้บริการให้มากที่สุด ธนาคาร
พาณิชย์จึงต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของธนาคารและเพิ่มช่องทางการให้บริการในการทำธุรกรรม
ทางการเงิน (ฉัตรพงศ์ ชูแสงนิล, 2562) 

 ในปี 2561 พบว่าคนไทยร้อยละ 42 ใช้เงินสดในการซื้อสินค้าและบริการในปริมาณที่น้อยลง 
เนื่องจากผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงการบริการทางการเงินรูปแบบใหม่และมีความหลากหลายของการ
ชำระเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (E-payment) เช่น บัตรเครดิต บัตรเดบิต อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง 
(Internet Banking) โมบายแบงก์กิ้ง (Mobile Banking) คิวอาร์โค้ด (QR code) และกระเป๋าเงิน
ดิจิตอล (Digital wallet) ที่เป็นทางเลือกในการทำธุรกรรมทางการเงินที่สะดวกและรวดเร็ว (ฐิติมา ชู
เชิด, 2562) จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศ แต่
ผลสำรวจพบว่ายังมีนักท่องเที่ยวชาวไทยบางส่วนถือเงินสดเพื่อใช้จ่ายในการท่องเที่ยวต่างประเทศ 
ส่งผลให้เกิดความไม่สะดวกในการเดินทางไปแลกเงิน ไม่สามารถคาดการณ์อัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเศษ
เหรียญไม่สามารถแลกเงินคืนหลังจากไปต่างประเทศ รวมถึงเสี่ยงต่อการสูญหาย และการถูกโจรกรรม
อีกด้วย (ชวมนต์ วินิจตรงจิตร, 2562) 

 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศ มีประมาณ 10.7 ล้านคนต่อปี โดยนำ
เงินไปใช้ซื้อสินค้าหรือบริการในต่างประเทศประมาณ 3.8 แสนล้านบาท อ้างอิงถึงผลสำรวจเกี่ยวกับ
แผนการท่องเที่ยวระดับโลกของวีซ่า (Visa Global Travel Intentions Study) และนักท่องเที่ยว
ชาวไทยพบว่าร้อยละ 69 ยังคงนิยมแลกเงินสดก่อนเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อตอบสนองนโยบาย
ระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-payment) ของรัฐบาลในการส่งเสริมจาก
สังคมเงินสดไปสู่การชำระเงินระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-payments) จะเพิ่มความสะดวกในการทำ
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ธุรกรรมทางการเงินและยังช่วยลดค่าจัดพิมพ์และจัดเก็บธนบัตรได้อีกด้วย (ธนาคารไทยพาณิชย์, 
2562a)  

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จึงได้มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่บัตรเติมเงินพรีเพด (Prepaid Card) 
ภายใต้แนวคิดโลกเสรีแห่งการแลกเงิน ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ที่เรียกว่า บัตรพลาเน็ต เอสซีบี 
(Planet SCB) นักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถแลกเงินสกุลอื่นที่มีอัตราที่พิเศษกว่าร้านแลกเงินชั้นนำ 
ทั้งหมด 13 สกุลเงิน ได้แก่ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ยูโร (EUR) เยน (JPY) ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD) 
หยวน (CNY) ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD) ปอนด์ (GBP) วอน (KRW) ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) 
ดอลลาร์ไต้หวัน (TWD) ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) ฟรังก์สวิส (CHF) และ ดอลลาร์แคนนาดา (CAD) 
ไว้ล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชันธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB Easy Application) โดยใช้จ่ายไม่มีค่าความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างประเทศร้อยละ 2.5 สามารถกดเงินสดได้ที่ตู้เอทีเอ็ม
ต่างประเทศ ที่มีสัญลักษณ์วีซ่า (VISA) บัตรพลาเน็ต เอสซีบี กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ กลุ่มที่เดินทาง
ต่างประเทศ กลุ่มช้อปปิ้งออนไลน์ และกลุ่มนักศึกษาที่ไปเรียนต่อต่างประเทศ ให้สามารถใช้จ่ายเงิน
ได้ทั่วโลก แลกเงินได้ทุกที่ ทุกเวลา (ธนาคารไทยพาณิชย,์ 2563)  

 เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ประกอบด้วยประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยพบจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
จึงต้องมีการควบคุมโรคโดยการออกมาตราการยกเลิกเที่ยวบินขาออก เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยัง
พื้นที่ที่มีการระบาด จึงเป็นข้อจำกัดสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยไม่สามารถเดินทางท่องเที่ยวใน
ต่างประเทศได้ซึ่งมาตราการดังกล่าวส่งผลต่อการใช้บัตรพลาเน็ต เอสซีบีในการท่องเที่ยวต่างประเทศ
เช่นกัน โดยผู้วิจัยมีความสนใจเกี่ยวกับบัตรพลาเน็ต เอสซีบี ก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างไรก็ตามการใช้งานบัตรพลาเน็ต เอสซีบีจะสามารถกลับมาได้รับ
ความสนใจ และให้ประโยชน์กับผู้ถือบัตรหลังจากสิ้นสุดสถานการณ์ดังกล่าวลงอย่างแน่นอน (กรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2563)  

            ผู้วิจัยมุ่ งที่จะศึกษาการจัดกลุ่มการรับรู้คุณภาพของบัตรพลาเน็ต เอสซีบี  ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยเห็นว่าธนาคารไทยพาณิชย์เป็นสถาบันการเงินในประเทศไทย ที่ให้บริการ
ทางการเงินที่ครบวงจรให้แก่ผู้ใช้บริการทุกประเภท นอกจากนี้ธนาคารยังให้ความสำคัญกับเรื่อง การ
เข้าใจความรู้สึกของลูกค้า (Customer Centric) โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ โดยบัตรพลาเน็ต เอสซีบีเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่เดินทางไป
ต่างประเทศ ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากและมีสิทธิประโยชน์ที่ให้กับผู้ถือบัตร
ที่ดีกว่าคู่แข่ง การศึกษาครั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่ต้องการใช้บริการเกิดการรับรู้คุณภาพผลิตภัณฑ์
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ส่งผลต่อการตัดสินใจถือบัตรพลาเน็ต เอสซีบี และให้ทางธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทราบ
ถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด โดยมีคุณค่าและมีความเหมาะสมตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ อีกทั้งธนาคารฯ และผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทุกฝ่ายยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา 
ปรับปรุงกลยุทธ์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่ธนาคารฯ ตั้งไว้ ซึ่งนำสู่ผลตอบแทนในระยะยาวต่อไป  

1.2 วัตถุประสงคข์องการวจิัย 
 การวิจัยเรื่อง การจัดกลุ่มการรับรู้คุณภาพผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ : 
กรณีศึกษา บัตรพลาเน็ต เอสซีบี ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 

1.2.1 เพื่อศึกษาระดับการรับรู้คุณภาพของบัตรพลาเน็ต เอสซีบี ที่เป็นบริการทางการเงิน
ของธนาคารไทยพาณิชย์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบระดับการรับรู้คุณภาพของบัตรพลาเน็ต เอสซีบี ที่เป็นบริการทาง
การเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ ในเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

1.2.3 เพื่อจัดกลุ่มการรับรู้คุณภาพของบัตรพลาเน็ต เอสซีบี ที่เป็นบริการทางการเงินของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

1.3 สมมติฐานของการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การจัดกลุ่มการรับรู้คุณภาพผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ : 
กรณีศึกษา บัตรพลาเน็ต เอสซีบี ในเขตกรุงเทพมหานคร มีการกำหนดสมมติฐานของการวิจัย ดังนี ้

1.3.1 ความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จำนวนบัตรเติมเงินพรีเพดที่ถือครอง และจำนวนครั้งต่อเดือนที่มีการใช้จ่ายผ่าน
บัตรเติมเงินพรีเพด มีการรับรู้คุณภาพส่งผลต่อการตัดสินใจถือบัตรพลาเน็ต เอสซีบีที่เป็นบริการทาง
การเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ ในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน 

1.4 ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การจัดกลุ่มการรับรู้คุณภาพผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ : 

กรณีศึกษา บัตรพลาเน็ต เอสซีบี ในเขตกรุงเทพมหานคร ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
1.4.1 ขอบเขตการวิจัยด้านเนื้อหา  
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) มีขอบเขตการวิจัยด้าน

เนื้อหาเกี่ยวกับการรับรู้คุณภาพผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ โดยเลือกบัตรพลาเน็ต 
เอสซีบี เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกลุ่มปัจจัย ดังนี ้

1.4.1.1 แนวคดิเกี่ยวกับการรับรู้ ของ Kerin R.A., Hartley S.W., and Rudelius W. 
(2004) 
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1.4.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ ์
ผู้วิจัยได้สังเคราะห์แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ ของ Garvin (1987)  

Kotler (2003) และ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (2562) 
     1.4.1.3 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบัตรพลาเน็ต เอสซีบี 

1.4.2 ขอบเขตการวิจัยด้านตัวแปร 
ตัวแปรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้มาจากการทบทวนวรรณกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ ผู้วิจัยได้ข้อเสนอทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ 
1.4.2.1 ด้านสมรรถนะ (Performance) 
1.4.2.2 ด้านลักษณะเฉพาะ (Features) 
1.4.2.3 ด้านความเช่ือถือได้ (Reliability) 
1.4.2.4 ด้านความสอดคล้องตามที่กำหนด (Conformance) 
1.4.2.5 ด้านความทนทาน (Durability) 
1.4.2.6 ด้านความสามารถในการให้บริการ (Serviceability) 
1.4.2.7 ด้านความสวยงาม หรือ สุนทรียภาพ (Aesthetics or Esthetics) 
1.4.2.8 ด้านการรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียงของสินค้า (Perceived Quality or  

Reputation) 

1.4.3 ขอบเขตการวิจัยด้านประชากร  
กลุ่มประชากรในการศึกษา คือ กลุ่มประชากรที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครโดยเป็นผู้ที่ถือ

บัตรพลาเน็ต เอสซีบี จำนวน 253,749 ราย (ธนาคารไทยพาณิชย,์ 2563)  

1.4.4 ขอบเขตการวิจัยด้านระยะเวลา  
ช่ วงระยะ เวลาใน เก็บ รวบรวมข้ อมู ล  นั บตั้ งแต่ เดื อน  พฤศจิกายน  2562 จนถึ ง

เดือน มิถุนายน 2563 

1.5 ประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้ับ 
 ผลการวิจัย เรื่อง การจัดกลุ่มการรับรู้คุณภาพผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ 
: กรณีศึกษา บัตรพลาเน็ต เอสซีบี ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยคาดว่าจะช่วยทำให้เกิดประโยชน์แก่
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้

1.5.1 เพื่อทราบถึงการรับรู้คุณภาพผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ส่งผล 
ต่อการถือบัตรพลาเน็ต เอสซีบี ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสถาบันการเงินสามารถนำข้อมูลไป
ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ วางแผน และกำหนดกลยุทธ์เพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนิน
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ธุรกิจ สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและสร้างความแตกต่าง เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืน 

1.5.2 เพื่อให้สถาบันการเงินสามารถนำผลการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เพื่อ
วางแผน ออกแบบ และนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดี ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการอย่าง
แท้จริงด้วยความประณีตและลึกซึ้ง เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ เชื่อมั่นและไว้วางใจใน
ผลิตภัณฑ์ เมื่อผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ ไว้วางใจ ทำให้เกิดการจดจำผลิตภัณฑ์และผู้ให้บริการ 
ส่งผลให้เกิดการซื้อซ้ำและบอกต่อผู้ใช้บริการท่านอื่นต่อไป 
 1.5.3 เพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบถึงคุณภาพของบัตรพลาเน็ต เอสซีบีสำหรับใช้ประกอบการ
ตัดสินใจในการเลือกถือครองผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการมากที่สุด และสามารถ
นำผลการวิจัยดังกล่าวบอกต่อให้กับผู้ที่สนใจเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจ 

1.5.4 ผลการวิจัยทำให้ทราบถึงความคิดเห็นของผู้ใช้บริการถึงการรับรู้คุณภาพผลิตภัณฑ์  
กรณีศึกษา บัตรพลาเน็ต เอสซีบี ในเขตกรุงเทพมหานคร  สามารถนำไปใช้แนวทางในการศึกษา
สำหรับผู้ที่สนใจทำการศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการทำวิจัยในอนาคต 

1.6 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
ในการวิจัยเรื่อง การจัดกลุ่มการรับรู้คุณภาพผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ : 

กรณีศึกษา บัตรพลาเน็ต เอสซีบี ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิดและทฤษฎี ได้นำมา
จัดทำเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังแสดงภาพที่ 1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย  

ระยะที่ 1 
ค้นหาตัวแปร 

ระยะที่ 2 
Cluster Analysis 

 

 

ตัวแปร คุณภาพผลติภณัฑ ์

1) สมรรถะ (Performance) 

2) ลักษณะเฉพาะ (Features) 

3) ความเชื่อถอืได้ (Reliability)  

4) ความสอดคล้องตามที่

กำหนด (Conformance)  

5) ความทนทาน (Durability)  

6) ความสามารถในการให้บริการ 

 (Serviceability) 

7) ความสวยงามหรือสุนทรีภาพ  

(Aesthetics or Esthetics) 

8) การรับรู้คุณภาพหรอืความมีชื่อเสียง 

(Perceived Quality and Reputation) 

 

 

กลุ่มที่ 1 

กลุ่มที่ 2 

กลุ่มที่ 3 

. 

. 

. 

กลุ่มที่ k 



  6 

1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 
การวิจัยเรื่อง การจัดกลุ่มการรับรู้คุณภาพผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ : 

กรณีศึกษา บัตรพลาเน็ต เอสซีบี ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยขอให้คำจำกัดความของศัพท์ต่าง ๆ 
ดังนี้ 

การรับรู้ หมายถึง กระบวนการประมวลและตีความข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวที่ได้จากการ
รู้สึก ซึ่งการรับรู้ของบุคคลจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยทางจิตวิทยาบางตัว ได้แก่ การเรียนรู้ ประสบการณ์ 
แรงจูงใจ อารมณ์ ฯลฯ โดยปัจจัยเหลา่นี้จะเข้ามามีบทบาทร่วมกับการรับรู ้

การรับรู้คุณภาพ หมายถึง การรับรู้ของผู้ใช้บริการ จากการประเมินผลจากประสบการณ์ตรง
จากการใช้สินค้าหรือบริการในระยะหนึ่ง จะสามารถรับรู้รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ได้อย่างลึกซึ้ง 
หากเกินความคาดหวัง คุณภาพการรับรู้ก็จะมีมาก ในทางตรงกันข้าม หากไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง
การรับรู้คุณภาพก็จะไม่เกิดขึ้น 

คุณภาพ หมายถึง คุณสมบัติต่าง ๆ ที่อยู่ในตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ออกแบบได้ตาม
มาตรฐานที่กำหนดไว้ สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในระดับที่ด ี

บัตรพลาเน็ต เอสซีบี หมายถึง บัตรเติมเงินพรีเพด (Prepaid Card) ที่สามารถแลกเงินสกุล
อื่นที่มีอัตราที่ดีกว่าร้านแลกเงินชั้นนำ ซึ่งรองรับทั้งหมด 13 สกุลเงินในบัตรเดียว ได้แก่ ดอลลาร์
สหรัฐ (USD), ยูโร (EUR), เยน (JPY), ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD), หยวน (CNY), ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD), 
ปอนด์ (GBP), วอน (KRW), ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD), ดอลลาร์ไต้หวัน (TWD), ดอลลาร์
นิวซีแลนด์ (NZD), ฟรังก์สวิส (CHF), และ ดอลลาร์แคนนาดา (CAD) ผู้ใช้บริการสามารถเติมเงินบาท
และเลือกแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่าง ๆ ภายในบัตรได้ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชันธนาคารไทยพาณิชย์ 
(SCB Easy Application) สามารถใช้บัตรชำระค่าสินค้าและบริการ ณ ร้านค้าทั่วโลก โดยใช้จ่ายไม่มี
ค่าความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างประเทศร้อยละ 2.5 สามารถเบิกถอนเงินสดผ่าน
เครื่องบริการเงินด่วน (ATM) ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศที่มีสัญลักษณ์ วีซ่า(VISA) ได้ทั่วโลกอีกด้วย 

สมรรถนะ หมายถึง พื้นฐานของคุณภาพผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นการประเมินระดับสมรรถนะของ
ผลิตภัณฑ์ว่า สามารถทำงานได้ในระดับที่ถูกใจผู้ใช้บริการ ตรงกับความต้องการมากน้อยเพียงใด 
สมรรถนะเป็นสิ่งที่ผู้ใช้บริการพึงประสงค์ที่จะให้ผลิตภัณฑ์ทำงานได้ถูกต้อง เป็นสิ่งที่สามารถประเมิน
หรือวัดผลได้  

ลักษณะเฉพาะ หมายถึง เป็นคุณสมบัติที่เพิ่มขึ้นจากคุณสมบัติพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ ช่วย
อธิบายขอบเขตการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ช่วยทำให้ผู้ใช้บริการเกิดการ
ตัดสินใจซื้อที่ง่ายขึ้น ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างจากคู่แข่ง 
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ความเชื่อถือได้ หมายถึง ความเชื่อถือของผู้ให้บริการที่มีต่อผู้ใช้บริการ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่จะ
ออกสู่ตลาด ควรผ่านขั้นตอนการตรวจสอบต่าง ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ให้สามารถทำงาน
ได้ตามที่ผู้ใช้บริการต้องการ ภายใต้กรอบระยะเวลา และสถานการณ์ที่กำหนด 

ความสอดคล้องตามที่กำหนด หมายถึง การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ง่ายและผลิตภัณฑ์มี
มาตรฐานเดียวกัน 

ความทนทาน หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานที่เหมาะสม ไม่เกิดการเสียหายใช้งาน
ไม่ได้ก่อนเวลาอันสมควร รวมถึงรูปแบบการใช้งานในสภาพต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ว่าเป็นไปตามที่
กำหนด การกล่าวอ้าง และความคาดหวังเพียงใด 

ความสามารถในการให้บริการ หมายถึง ความเร็ว ความสะดวก และความสามารถในการ
เข้าถึง และใช้บริการภายหลังการขาย ซึ่งจะรวมถึงมารยาท บุคลิกภาพ และความพร้อมจะให้บริการ
ของพนักงานภายในสถานที่ให้บริการ รวมถึงการให้บริการหลังจากที่ซื้อผลิตภัณฑ์ 

ความสวยงาม หรือ สุนทรียภาพ หมายถึง รูปแบบการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ผู้ออกแบบ
สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีความสวยงามได้ จากการจัดองค์ประกอบศิลป์ระหว่าง รูปทรง สี 
ลวดลาย ผิวสัมผัส ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความน่าสนใจ เป็นการสร้างคุณค่าในตัวผลิตภัณฑ ์

การรับรู้คุณภาพ หรือ ชื่อเสียงของสินค้า หมายถึง เป็นการยอมรับในผลิตภัณฑ์และผู้
ให้บริการ ซึ่งจะเกิดขึ้นจากประสบการณ์ และการยอมรับในสังคม ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีในสายตา
ของผู้ใช้บริการ ส่งผลให้ผู้ใช้บริการเกิดความเช่ือมั่น และมีความเชื่อถือในผลิตภัณฑ์ 
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บทที่ 2  
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากตำรา เอกสาร 
ผลงานวิจัย และอินเทอร์เน็ต เพื่อนำมาประกอบการวิเคราะห์หาข้อสรุปในการจัดกลุ่มการรับรู้
คุณภาพผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ กรณีศึกษา บัตรพลาเน็ต เอสซีบี ในเขต
กรุงเทพมหานคร ดังน้ี 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับการรับรู ้
2.2 แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพผลิตภัณฑ ์
2.3 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบัตรพลาเน็ต เอสซีบี 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู ้ 
2.1.1 ความหมายของการรับรู้ (Perception)  
ชิดชนก ทองไทย (2556) กล่าวว่า การรับรู้ หมายถึง การรับรู้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการมี

พฤติกรรม ในการเกิดพฤติกรรมยังมีส่วนประกอบอื่น ๆ อีกด้วย เช่น ทัศนคติ บทบาท และความ
คาดหวัง การรับรู้จึงมีความสำคัญต่อพฤติกรรมโดยที่บุคคลเกิดการรับรู้ถูกต้องหรือการรับรู้ที่ไม่
ถูกต้อง การแสดงออกของพฤติกรรมจะออกแบบไปในรูปแบบใดแบบหนึ่ง ดังนั้นการรับรู้จึงทำให้
บุคคลมีการแสดงออกทางพฤติกรรมที่แตกต่างกัน 

 นิรมล ศิริหล้าม (2556) กล่าวว่า การรับรู้ หมายถึง กระบวนการประมวลผลและตีความ
ข้อมูลตามสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวบุคคลที่ได้รับจากการรู้สึก ซึ่งการรับรู้ของบุคคลจะมีความ
เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางจิตวิทยา อย่างเช่น การเรียนรู้ ประสบการณ์ แรงจูงใจ อารมณ์ โดยปัจจัยทาง
จิตวิทยาดังกล่าวเข้ามามีบทบาทร่วมกับการรับรู้ 

พีร์ พวงมะลิต (2560) กล่าวว่า การรับรู้ หมายถึง การแสดงออกถึงความรู้สึก ความคิดเห็น
จากการที่ผู้รับสารตีความ การสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งเร้า โดยการใช้ประสบการณ์ในอดีต และ
ปัจจุบันช่วยตีความหมายของการสัมผัสสิ่งเร้านั้น 

Kerin R.A. et al. (2004) กล่าวว่า การรับรู้ หมายถึง กระบวนการที่แต่ละคนเลือกสรร 
(Selects) จัดระเบียบ (Organizes) และตีความเกี่ยวกับสิ่งกระตุ้น (Interprets) โดยอาศัยประสาท
สัมผัสเพื่อสร้างภาพที่มีความหมายออกมา ขั้นตอนการรับรู้แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี ้

1. การเปิดรับข้อมูลที่ได้เลือกสรร (Selective exposure) 
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การเปิดรับข้อมูลที่ได้เลือกสรรเกิดขึ้นเมื่อประสาทสัมผัสของผู้ใช้บริการได้รับการ 
กระตุ้นจากสิ่งเร้าใดสิ่งเร้าหนึ่ง ทำให้เกิดการมองเห็น การได้ยิน การได้ฟัง และการได้กลิ่น การ
เปิดรับข้อมูลจากสิ่งเร้าทางการตลาดอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ ผู้ใช้บริการจะให้ความสำคัญกับ
สิ่งเร้าที่ตรงกับความต้องการ และทัศนคติของผู้ใช้บริการเป็นหลัก 

2. การต้ังใจรับข้อมูลที่ได้เลือกสรร (Selective attention)  
การต้ังใจรับข้อมูลที่ได้เลือกสรรผู้ใช้บริการจะให้ความสนใจกับสิ่งเร้าที่ตรงกับความ 

ต้องการหรือตรงกับความสนใจ ซึ่งจะเกิดการรับรู้ที่มากที่สุดสำหรับการรับรู้ที่ตรงกับความต้องการ 
และเกิดการรับรู้ที่น้อยที่สุดสำหรับการรับรู้ที่ไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 

3. ความเข้าใจในข้อมูลที่ได้เลือกสรร (Selective comprehension) หรือการ 
บิดเบือนข้อมูลที่ได้เลือกสรร (Selective distortion) 

ความเข้าใจในข้อมูลที่ได้เลือกสรรของผู้ใช้บริการนั้น ผู้ใช้บริการอาจได้รับข้อมูล 
ข่าวสารที่มีความคลาดเคลื่อน จึงต้องมีการตีความหมายของข้อมูลที่ได้รับว่ามีความเข้าใจเช่นเดียวกับ
นักการตลาดกำหนดไว้หรือไม่ การตีความหมายขึ้นอยู่กับทัศนคติ ความเชื่อ และประสบการณ์ของ
ผู้บริโภค 

4. การเก็บรักษาข้อมูลที่ได้เลือกสรร (Selective retention) 
การเก็บรักษาข้อมูลที่ได้เลือกสรรหลังจากที่ผู้ใช้บริการมีการตีความหมายของข้อมูล 

ที่ได้รับและเลือกที่จะเก็บรักษาข้อมูลที่มีความสำคัญต่อผู้ใช้บริการ เนื่องจากการรับรู้จะใช้ระยะเวลา
ที่ไม่นานนักทำให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถเก็บรักษาข้อมูลได้ทุกข้อมูล 

2.1.2 ทฤษฎีการรับรู้ (Perception Theory)  
การรับรู้เป็นพื้นฐานการเรียนรู้ที่สำคัญของบุคคล เนื่องจากการตอบสนองพฤติกรรมจะขึ้นอยู่

กับการรับรู้จากสภาพแวดล้อม และความสามารถในการแปลความหมายของสภาพนั้น ๆ ดังนั้นการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพจึงขึ้นอยู่กับปัจจัยการรับรู้และสิ่งเร้าที่มีประสิทธิภาพ 

2.1.3 ปัจจัยการรับรู้  
ปัจจัยการรับรู้ ประกอบด้วย การสร้างภาพผลิตภัณฑ์ที่เป็นของจริงขึ้นมาในสมองนั้นอาศัย

ประสาทสัมผัส เช่น สัมผัสทางการมองเห็น คือ ภาพ สัมผัสทางการได้ยิน คือ เสียง สัมผัสทางการ
เคลื่อนไหว คือ ความสามารถในการรับรู้การเคลื่อนไหว สัมผัสทางผิว คือ ความกดดัน ความร้อน 
ความเย็น และความเจ็บปวด สัมผัสทางเคมี คือ รสชาติ กลิ่น สัมผัสทางกาย คือ สภาพร่างกาย ความ
ผิว สัมผัสเรื่องเวลา คือ การเปลี่ยนแปลงทางการเวลา ประสาทสัมผัส 5 ปัจจัยแรกเป็นการสัมผัส
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ความรู้สึกที่เฉพาะเจาะจงไปเพื่อรับรู้ข้อมูลที่ตรงประเด็น การสัมผัสจะอาศัยการใช้ระบบรับสัมผัส 
ระบบประสาท และสมอง ถูกกระทบโดยปัจจัยทางด้านอารมณ์และวัฒนธรรม  

 2.1.4 การรับรู้คุณภาพ 
 การรับรู้คุณภาพ คือ การที่ผู้ใช้บริการพิจารณาคุณภาพทางด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการบริการ 
และความหลากหลายที่มีความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการ เช่น ราคา สภาพแวดล้อม 
ภาพลักษณ์ รวมไปถึงการส่งเสริมการขาย ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ใช้บริการเกิดความต้องการ (Needs) ค่านิยม 
(Values) และความคาดหวัง (Expectation) โดยพิจารณาจาก 3 ประการ ดังนี้ 

2.1.4.1 การรับรู้คุณภาพผลิตภัณฑ์ (Perceived quality of products) เป็นสิ่งที่ 
ผู้ใช้บริการรับรู้ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ เช่น รูปแบบ ขนาด สี การออกแบบ ซึ่งผู้ใช้บริการ
ส่วนใหญ่ใช้ลักษณะทางกายภาพในการพิจารณาคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

2.1.4.2 การรับรู้คุณภาพของบริการ (Perceived quality of services) การ 

ประเมินคุณภาพการให้บริการมีความยากที่จะรับรู้ถึงการบริการด้วยวิธีทางประสาทสัมผัสได้ 

เนื่องจากการบริการเป็นผลิตภัณฑ์ที่ (1) ไม่อาจจับต้องได้ (Intangibility) ลักษณะที่ไม่มีตัวตน ไม่มี

รูปร่าง (2) คุณภาพไม่คงที่ (Variability Heterogeneity) ขึ้นอยู่กับพนักงานผู้ให้บริการที่เป็นผู้ส่ง

มอบการบริการให้กับผู้ใช้บริการ รวมไปถึงวิธีการในการบริการ และ สถานที่สำหรับใช้บริการ (3) ไม่

สามารถแบ่งแยกได้ (Inseparability) โดยทั่วไปการบริการจะถูกนำเสนอก่อน การผลิตและการ

บริโภคเกิดขึ้นหลังจากที่ได้รับการบริการ (4) ไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้ (Perishability) การบริการไม่

สามารถเก็บได้ในรูปสินค้าคงคลัง เมื่อผู้ใช้บริการซื้อผลิตภัณฑ์ในเวลาใด ผู้ขายจึงต้องผลิตได้ในเวลา

น้ัน  

  2.1.4.3 การรับรู้ความสัมพันธ์ระหว่างราคาและคุณภาพ (Perceived price-
quality relationship) ราคาถือเป็นตัวชี้วัดคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่ง ที่ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถ
กำหนดคุณภาพในผลิตภัณฑ์ที่มีความคล้ายคลึงกันในราคาที่มีความแตกต่างกัน ในหลายธุรกิจกำหนด
ตำแหน่งผลิตภัณฑ์โดยพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างราคาและคุณภาพ (ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 
2547) 

จากแนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การรับรู้เป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าใดสิ่งเร้า
หนึ่ง โดยการเปิดรับข้อมูลที่เกิดขึ้นผ่านประสาทสัมผัสทำให้เกิดการมองเห็น การได้ยิน การรู้รส การ
ได้กลิ่น และการสัมผัส ผู้ใช้บริการจะให้ความสำคัญกับสิ่งเร้าที่ตรงกับความต้องการ โดยการ
ตีความหมายจากทัศนคติ ความเชื่อ และประสบการณ์ของผู้ใช้บริการจึงทำให้ผู้ใช้บริการแต่ละบุคคล
เกิดการรับรู้ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ การรับรู้ในคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์ เกิด
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การตัดสินใจซื้อด้วยลักษณะทางกายภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ให้บริการต้องตระหนักถึงความคิดของ
ผู้ใช้บริการ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการผู้ใช้บริการได้อย่างลงตัวที่สุด 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ ์ 
 คุณภาพผลิตภัณฑ์ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ 
หากคุณภาพดีกว่าที่คาดหวังจะทำให้เกิดความประทับใจ และจดจำผลิตภัณฑ์หรือผู้ให้บริการ จนเกิด
เป็นการใช้บริการซ้ำ เปลี่ยนไปเป็นผู้ใช้บริการประจำ อีกทั้งยังช่วยบอกต่อให้ผู้ใช้บริการคนอื่นต่อไป 
โดยเฉพาะปัจจุบันผลิตภัณฑ์มีให้เลือกหลากหลายและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เนื่องด้วย
สภาวะตลาดที่แข่งขันกันอย่างรุนแรง ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บริการเท่านั้นที่จะ
ยืนหยัดอยู่ในตลาดได้ ผู้ให้บริการจึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการ
ของผู้ใช้บริการให้ได้ และเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการใช้งานในหลายรูปแบบ ดังนั้น
ผู้ใช้บริการจึงจำเป็นต้องทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์เหล่านั้นเป็นอย่างดี ก่อนจะตัดสินใจเลือกสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง (อดัมส์ เจมส์ แอล, 2556) 

Crosby (1979) ได้อธิบายว่า คุณภาพผลิตภัณฑ์ คือ การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพเป็นไป
ตามข้อกำหนดที่ต้องการ โดยสินค้าหรือบริการนั้นสร้างความพอใจให้กับผู้ใช้บริการ และยอมจ่ายตาม
ราคาเพื่อซื้อความพอใจนั้น 

 Kotler (2003) ได้อธิบายว่า คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้บริการจะเลือกซื้อสินค้า โดย
พิจารณาจากคุณสมบัติ 11 ประการ ได้แก่ ประสิทธิภาพการทำงาน ความทนทาน ความสวยงาม 
บรรจุภัณฑ์ สมรรถนะ ลักษณะทางกายภาพของสินค้า ราคา การรับประกัน วัตถุดิบ ความปลอดภัย 
และ มาตรฐาน 

เกษม พิพัฒน์ปัญญานุกูล (2557) ได้อธิบายว่า คุณภาพผลิตภัณฑ์ คือ คุณสมบัติต่าง ๆ ที่มี
อยู่ในตัวผลิตภัณฑ์ ถ้าผู้ให้บริการต้องการขายผลิตภัณฑ์ให้ได้ จะต้องทำให้คุณสมบัติที่มีอยู่ในตัว
ผลิตภัณฑ์เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการในระดับที่ดี  

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (2562) ได้อธิบายว่า คุณภาพผลิตภัณฑ์ คือ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
ที่ดีในมุมมองของทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ สามารถใช้งานได้ตามหน้าที่ของผลิตภัณฑ์ ทนทาน 
สวยงาม มีความปลอดภัยในการใช้งาน และมีมาตรฐาน 

Garvin (1987) ได้อธิบายว่า คุณภาพผลิตภัณฑ์ คือ ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดจะมีข้อกำหนดที่
แสดงเฉพาะของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ที่สามารถตอบสนองความต้องการผู้ใช้บริการ สามารถ
พิจารณาคุณสมบัติครอบคลุม 8 ประการ ดังนี้  
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1. สมรรถนะ (Performance) เป็นคุณสมบัติพ้ืนฐานที่สำคัญของคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดย 
การประเมินระดับสมรรถนะของผลิตภัณฑ์ให้สามารถทำงานได้ในระดับที่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการมากน้อยเพียงใด สมรรถนะเป็นสิ่งที่ผู้ใช้บริการพึงประสงค์ที่จะให้ผลิตภัณฑ์ใช้งานได้ตาม
ความต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับ Kotler (2003) ได้กล่าวว่า สมรรถนะเป็นคุณสมบัติพื้นฐานในการ
ดำเนินงานของผลิตภัณฑ์นั้น ซึ่งสอดคล้องกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (2562) ที่กล่าวว่า สมรรถนะ
หรือประสิทธิภาพการทำงาน คือ ผลิตภัณฑ์สามารถใช้งานได้ตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ และสอดคล้อง
กับ มณฑลี ศาสนนันทน์ (2550) ได้กล่าวว่า สมรรถนะ คือ สิ่งที่สำคัญและเป็นพื้นฐานที่สุดของ
คุณภาพผลิตภัณฑ์ คือการประเมินระดับสมรรถนะของผลิตภัณฑ์ว่า สามารถทำงานได้ในระดับที่ถูกใจ
ผู้ใช้บริการต้องการมากน้องเพียงใด สมรรถนะเป็นสิ่งที่ผู้ใช้บริการพึงประสงค์ที่จะให้ผลิตภัณฑ์ทำงาน
ได้ตรงกับความต้องการ เช่น ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานได้ตามข้อกำหนดที่ทางธนาคารฯ  กำหนดไว้ 
จากที่กล่าวมาในข้างต้นผู้วิจัยสามารถสรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ดังตารางที่ 1  

ตารางที ่1 สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ด้านสมรรถนะ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาในงานวิจัย ที่มา 
การรับรู้คุณภาพโทรทัศน์
ของประชาชนชาวกัมพูชา 
: กรณีศึกษาประชาชนใน
จังหวัดเสียมเรียบ 

เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพ
โทรทัศน์ของประชาชนชาวกัมพูชา เพื่อ
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพ
โทรทัศน์ของชาวประชาชนชาวกัมพูชา 
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านคุณค่าและ
ความเหมาะสมกับการใช้งานของโทรทัศน์ 
ส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพมากที่สุด 

(โซโบริท ชฮอน, 
2559) 

อิทธิพลของการรับรู้ความ
มีประโยชน์และความง่าย
ในการใช้งานที่ส่งผลต่อ
ทัศนคติและความตั้งใจซื้อ
สินค้าแฟชั่นของผู้บริโภค
ผ่ านระบบพาณิ ชย์บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 

เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อ
สิ น ค้ า แ ฟ ชั่ น ผ่ าน ระ บ บ พ าณิ ช ย์ บ น
โทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงศึกษาอิทธิพลของ
การรับรู้ความมีประโยชน์และความง่ายใน
การใช้งานที่ส่งผลต่อทัศนคติและความตั้งใจ
ซื้อสินค้าผ่านระบบพาณิชย์บนโทรศัพท์ 
เคลื่อนที ่
 

(วริษฐา สุริยไพฑูรย,์ 
2559) 
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ตารางที ่1 สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ด้านสมรรถนะ (ต่อ) 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาในงานวิจัย ที่มา 
 ผลการศึ กษ าพ บว่ า  ก ารรับ รู้ ค วามมี

ประโยชน์และการรับรู้ความง่ายในการใช้
งานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อทัศนคติในการซื้อ
สินค้ าผ่ านระบบพาณิ ชย์บนโทรศัพท์  
เคลื่อนที่ และการรับรู้ความง่ายในการใช้
งานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการรับรู้ความมี
ประโยชน์ในการซื้อสินค้าผ่านระบบพาณิชย์
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงการรับรู้ความมี
ประโยชน์ การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน 
และทัศนคติมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจ
ซื้อสินค้าผ่านระบบพาณิชย์บนโทรศัพท์  
เคลื่อนที ่

 

การรับรู้ความง่ายต่อการ
ใช้งาน การรับรู้ประโยชน์
และการสื่อสารแบบปาก
ต่อปากผ่านทางอิเล็กทรอ 
นิกส์(E-word of Mouth) 
ที่มีอิทธิพลต่อความต้ังใจ
ใช้บริการแอปพลิเคชันชม
ภาพยนตร์และซีรีย์ของ
ผู้บริโภคกลุ่ม Gen Y ใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรู้ความง่ายใน
การใช้งาน การรับรู้ประโยชน์ และการ
สื่อสารปากต่อปากผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-word of Mouth) ที่มีผลต่อความตั้งใจ
ใช้บริการแอปพลิเคชันชมภาพยนตร์ และซี
รีส์ของผู้บริ โภคกลุ่ ม  Gen Y ในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร 
ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ความง่ายในการ
ใช้ งาน  การรับ รู้ป ระโยชน์  ด้ านความ
เพลิดเพลิน ด้านความประหยัดเวลา และ
การสื่อสารปากต่อปากผ่านทางอิเล็กทรอ 
นิกส์ ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการแอป
พลิเคชันภาพยนตร์ และซีรีส์ ในขณะที่การ
รับรู้ประโยชน์ด้านความสะดวกสบาย ไม่
ส่งผลต่อการตั้งใจใช้บริการแอปพลิเคชันชม
ภาพยนตร์ 

(นฤมล ยีมะลี, 2561) 
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2. ลักษณะเฉพาะ (Features) เป็นคุณสมบัติที่เพ่ิมขึ้นจากคุณสมบัติพื้นฐาน มีความเป็น 
เอกลักษณ์ช่วยทำให้ผู้ใช้บริการเกิดการตัดสินใจซื้อที่ง่ายขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
(2562) ได้กล่าวว่า ลักษณะเฉพาะ คือ ผลิตภัณฑ์มีการใช้งานที่เหนือไปจากหน้าที่พื้นฐานของ
ผลิตภัณฑ์ ทำให้ผลิตภัณฑ์เกิดความแตกต่างจากคู่แข่ง และสอดล้องกับมณฑลี ศาสนนันทน์ (2550) 
ได้กล่าวว่า ลักษณะเฉพาะ คือ เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญในการเชื่อมโยงให้ผู้ออกแบบ ผู้ผลิต และ
ผู้ใช้บริการ มีความเข้าใจตรงกันถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ เช่น ผู้ใช้บริการได้รับคุณสมบัติที่เพิ่มขึ้น
จากการสมัครบัตรพลาเน็ต เอสซีบี จากที่กล่าวมาในข้างต้นผู้วิจัยสามารถสรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้
ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ด้านลักษณะเฉพาะ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาในงานวิจัย ที่มา 
แ น ว ท า ง ก า ร พั ฒ น า
คุ ณ ภ าพ สิ น ค้ า  OTOP 
ข อ ง วิ ส า ห กิ จ ชุ ม ช น 
อ ำ เภ อ เมื อ ง  จั ง ห วั ด
สมุทรสงคราม 

เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
OTOP ของวิสาหกิจชุมชน อำเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสงคราม  
ผลการศึกษาพบว่า ควรพัฒนาสินค้าให้สื่อ
ถึงจุดเด่น ความเป็นเอกลักษณ์แสดงถึง
ความ เป็ น ไทยหรือวัฒ นธรรมท้ องถิ่ น 
คุณภาพทั้งประโยชน์ใช้สอย รสชาติ ความ
สะอาด ปลอดภัย และความสะดวก 

(สุดถนอม ตันเจริญ, 
2561) 

อิ ท ธิ พ ล ข อ งก าร รั บ รู้
คุณค่าด้านราคา และด้าน
คุณภาพต่อความไว้วางใจ 
ความพึงพอใจ การบอก
ต่อ และกลับมาซื้อซ้ำของ
ผู้บริโภคสินค้าไทยกูลิโกะ
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

เพื่อพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุอิทธิพลของการ
รับรู้คุณค่าด้านราคา และด้านคุณภาพ ที่มี
ต่อความไว้วางใจ ความพึงพอใจ การบอก
ต่อ และกลับมาซื้อซ้ำของผู้บริโภคสินค้า
ไทยกูลิโกะ  
 

(อัมพล ชูสนุก & และ
คณะ, 2560) 
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ตารางที่ 2 สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ด้านลักษณะเฉพาะ (ต่อ) 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาในงานวิจัย ที่มา 
 ผลการศึกษาพบว่า โมเดลมีความสอดคล้อง

กับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี และ
พบว่า การรับรู้คุณค่าด้านคุณภาพมีอิทธิพล
ทางบวกต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค
สินค้าไทยกูลิโกะ เมื่อผู้บริโภคได้บริโภค
ผลิตภัณฑ์ของไทยกูลิโกะแล้ว พบว่าเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี และยังมีคุณภาพที่
เหนือกว่าผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จึงเกิดความพึง
พอใจต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์  พบว่า 
ผลิตภัณฑ์กูลิโกะมีรสชาติที่โดดเด่น และ
เหนือกว่าผลิตภัณฑ์ของยี่ห้ออื่น ๆ  

 

ความน่าเชื่อถือของตรา
สิ น ค้ า  แ ล ะ ก า ร รั บ รู้
เอกลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ที่
ส่งผลต่อความเต็มใจที่จะ
จ่ า ย ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ล้ อ ง 
Leica ในเขตกรุงเทพมหา 
นคร 

เพื่อศึกษาปัจจัยความน่าเชื่อถือของแบรนด์ 
และการรับรู้เอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อ
ความเต็มใจที่จะจ่ายผลิตภัณฑ์กล้องถ่ายรูป
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของตราสินค้า และ
การรับรู้เอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ อยู่ใน
ระดับมาก ลักษณะเฉพาะเจาะจงจะบอกให้
ทราบว่าสินค้ านี้ คื ออะไร และมีความ
แตกต่างที่ เหนือกว่าสินค้าอื่น ๆ โดยจะ
ส่งผลให้ เกิดความรู้สึกที่ ดีของผู้บริโภค 
ส่งผลให้มียอดขายที่เพิ่มมากขึ้น  

(วรพจน์ ศิริรัตน,์ 
2562) 
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3. ความเช่ือถือ (Reliability)  คือ ผู้ใช้บริการเกิดความมุ่งหวังให้ผลิตภัณฑ์ที่สมัครใช้ 
บริการสามารถใช้งานได้อย่างราบลื่น ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่จะออกสู่ตลาด ควรผ่านขั้นตอนการตรวจสอบ
ต่าง ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ให้สามารถทำงานได้ตามที่ผู้ใช้บริการต้องการ ภายใต้กรอบ
ระยะเวลา และสถานการณ์ที่กำหนด ซึ่งสอดคล้องกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (2562) ได้กล่าวว่า 
ความเชื่อถือ คือ ความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการ เช่น ผู้ให้บริการมีชื่อเสียงในการผลิตผลิตภัณฑ์ให้กับ
ผู้ใช้บริการใช้งานที่ดีอย่างสม่ำเสมอ เจ้าหน้าที่ธนาคารมีทักษะความรู้ ความสามารถในการให้
คำแนะนำผลิตภัณฑ์ อย่างถูกต้อง ชัดเจน และทันเวลา จากที่กล่าวมาในข้างต้นผู้วิจัยสามารถสรุป
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ดังตารางที่ 3 

ตารางที ่3 สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ด้านความเชื่อถือ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาในงานวิจัย ที่มา 
การรับรู้คุณภาพสินค้ า
และคุณภาพการบริการที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ซ้ำเครื่องทำความสะอาด
อุตสาหกรรม 

เพื่อศึกษาการรับรู้คุณภาพสินค้าที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อซ้ำเครื่องทำความสะอาด
อุตสาหกรรม และศึกษาคุณภาพการบริการ
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อซ้ำเครื่องทำความ
สะอาดอุตสาหกรรม 
ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้คุณภาพสินค้ามี
ความน่าเชื่อถือ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อซ้ำ
มากที่สุด  

(รุ่งนภา บริพนธ์มงคล 
และกฤษดา เชยีรวัฒน
สุข, 2563) 

ปัจจัยที่ มี ผลต่อการซื้ อ
สินค้าผ่านทางแอพพลิเค 
ชั่นออนไลน์ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสินค้าผ่าน
ทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อ
สินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของ
ผู้ บ ริ โภคใน เขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล คือด้านความปลอดภัยและความ
น่าเชื่อถือ ในเรื่องแอพพลิเคชั่นต้องมีตัวตน
ที่สามารถตรวจสอบได้ มีนโยบายหรือกฎ
ข้อบังคับในการเก็บข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า
อย่างชัดเจน และสามารถแก้ไขปัญหาให้
ลูกค้าได้ทันท ี

(จุฑารัตน์ เกียรติรัศม,ี 
2558) 



  17 

ตารางที่ 3 สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ด้านความเชื่อถือ (ต่อ) 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาในงานวิจัย ที่มา 
แรงจูงใจและปัจจัยในการ
เลือกซื้อจักรยานเพื่อการ
เดินทางของวัยรุ่นและวัย
ทำงานในกรุงเทพมหา 
นคร 

เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลในการเลือกซื้อ
จักรยานเพื่อการเดินทางของกลุ่มวัยรุ่นและ
วัยทำงานในกรุงเทพมหานคร 
ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการใช้
จักรยานส่วนใหญ่เริ่มจากความต้องการออก
กำลังกายเพื่อสุขภาพ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เลือกซื้อ ได้แก่ ปัจจัยด้านความมีชื่อเสียง
และความน่าเชื่อถือของสินค้า ปัจจัยด้าน
รูปลักษณ์ของจักรยานและการสะท้อนถึง
ตัวตนผู้ใช้งาน และปัจจัยด้านการดูแลรักษา 

(พิเศษ เชวงกฤตยา
นนท,์ 2558) 

 
4. ความสอดคล้องกับมาตรฐาน (Conformance) คือ ผลิตภัณฑ์สามารถใช้ได้ตามแบบ 

และลักษณะเฉพาะที่ทางผู้ให้บริการกำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ Kotler (2003) ได้กล่าวว่า มาตรฐาน 
คือ การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งใน
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ล้วนแต่มีการผลิตมาจากเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ได้ง่ายและผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานเดียวกัน และสอดคล้องกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
(2562) ได้กล่าวว่า ความสอดคล้องกับมาตรฐาน คือ ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพที่เหมาะสมตามมาตรฐานที่
กำหนดไว้ เช่น บัตรพลาเน็ต เอสซีบี ในบรรจุภัณฑ์จะมีเอกสารแสดงข้อกำหนดและวิธีใช้ จากที่กล่าว
มาในข้างต้นผู้วิจัยสามารถสรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ดังตารางที่ 4 

ตารางที ่4 สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ด้านความสอดคล้องกับมาตราฐาน 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาในงานวิจัย ที่มา 
ความสั มพั น ธ์ ระหว่ าง
คุณภาพผลิตภัณฑ์และ
คุณภาพการให้บริการกับ
ความจงรักภักดีของลูกค้า 
บริษัท เพชรเรืองซัพพลาย 
จำกัด 

เพื่ อศึกษาระดับความคิดเห็นต่อระดับ
คุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพชรเรืองซัพ
พลาย จำกัด  

ผลการศึกษาพบว่า การปฏิบัติงานได้และ
ความสอดคล้อง มีระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์  

(ฉัตรชัย รักประดิษฐ,์ 
2560) 



  18 

ตารางที ่4 สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ด้านความสอดคล้องกับมาตรฐาน (ต่อ) 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาในงานวิจัย ที่มา 
 ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ความเช่ือถือ 

ได้ และความปลอดภัย ตามลำดับ ระดับ
ความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการ
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

 

การรั บ รู้ คุ ณ ภ าพ บ้ าน
จัดสรรของผู้อยู่อาศัยตาม
โครงการของห้างหุ้นส่วน
จ ำกั ด เท ค โน บิ ว เด อ ร์  
(2001)  

เพื่อศึกษาระดับการรับรู้ปัจจัยด้านคุณภาพ
บ้านจัดสรรซึ่งเป็นผลงานของห้างหุ้นส่วน
จำกัด เทคโนบิวเดอร์ (2001) และศึกษา
ปัจจัยส่วนบุคคล มีผลต่อการรับรู้คุณภาพ
โดยรวม  
ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้คุณภาพบ้าน
จัดสรร ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ความเป็นรูปธรรม 
ความน่ า เชื่ อถื อ  การตอบสนองความ
ต้องการ การให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า การเอา
ใจใส่ลูกค้า ผู้บริโภครับรู้ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ด้านความเป็น
รูป ธรรมมาเป็ น อั น ดั บ แรก  เน้ น เรื่ อ ง
มาตรฐาน บ้านมีโครงสร้างที่มั่นคงและ
ปลอดภัย 

(ทวีศักดิ์ พันธ์ด้วง, 
2557) 

ผลกระทบของการจัดการ
คุณภาพโดยรวมต่อการ
ปฏิบัติตามคุณภาพและ
ความพึงพอใจของลูกค้า: 
แบบ จำลองเชิงสาเหต ุ

เพื่อศึกษาผลกระทบของการจัดการคุณภาพ
โดยรวมต่อการปฏิบัติตามคุณภาพและ
ความพึงพอใจของลูกค้า: แบบจำลองเชิง
สาเหต ุ
ผลการศึกษาพบว่า แบบจำลองได้รับการ
ทดสอบเชิงประจักษ์ ในด้านโรงงานผลิตมี
การผลิตที่ได้มาตราฐาน ตามมาตรการที่
ถูกต้องและเชื่อถือได้ ซึ่งส่งผลสู่ความพึง
พอใจของลูกค้าและการปฏิบัติงานที่มี
คุณภาพ 

(Cipriano Forza & 
Roberto Filippini, 
2016) 
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5. ความทนทาน (Durability) คือ ครอบคลุมระยะเวลา และรูปแบบการใช้งานในสภาพ 
ต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ว่าเป็นไปตามที่กำหนด การกล่าวอ้าง และความคาดหวังเพียงใด ซึ่งสอดคล้อง
กับ Kotler (2003) ได้กล่าวว่า ความทนทาน คือ รูปแบบการใช้งานรวมถึงระยะเวลาที่เป็นไปตาม
ข้อกำหนด และสอดคล้องกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (2562) ได้กล่าว่า ความทนทาน คือ 
ผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานที่เหมาะสม ไม่เกิดการเสียหายใช้งานไม่ได้ก่อนเวลาอันสมควร เช่น 
บัตรพลาเน็ต เอสซีบีมีความทนทานต่อการใช้งาน จากที่กล่าวมาในข้างต้นผู้วิจัยสามารถสรุปงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องได้ดังตารางที่ 5 

ตารางที ่5 สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ด้านความทนทาน 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาในงานวิจัย ที่มา 
ปัจจัยด้านคุณภาพที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์
สัญชาติญี่ปุ่น 

เพื่อศึกษาปัจจัยคุณภาพที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่น 
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยคุณภาพด้าน
ความทนทาน ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
เนื่องจากชิ้นส่วนรถยนต์มีราคาค่อนข้างสูง 
ผู้บริโภคจึงต้องการความทนทาน ต่อทุก
สภาพการใช้งาน และมีอายุการใช้งานที่
ยาวนาน เพื่อลดปัญหาที่จะเกิดระหว่างการ
ใช้งาน 

(เกตุวดี สมบูรณ์ทวี 
และคณะ, 2561) 
 

การรับรู้คุณภาพของ
รถยนต์นำเข้าจากประเทศ
จีนที่มีผลต่อความสนใจ
ซื้อของผู้บริโภค 

เพื่อศึกษาข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของ
ผู้บริโภคที่มีผลต่อความสนใจซื้อรถยนต์
นำเข้าจากประเทศจีนและเพื่อศึกษาการ
รับรู้คุณภาพผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคที่มีผล
ต่อความสนใจซื้อรถยนต์นำเข้าจากประเทศ
จีน 
ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้คุณภาพของ
รถยนต์นำเข้าจากประเทศจีนของผู้บริโภค 
มีการรับรู้ในระดับมากด้านความคงทน ที่ว่า
รถยนต์นำเข้าจากประเทศจีนมีรูปลักษณ์ที่
กระทัดรัดและมีความคงทน 

(นัยเนตร พันธสำราญ
สุข & สุดาพร กุณฑล
บุตร, 2560) 
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ตารางที่ 5 สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ด้านความทนทาน (ต่อ) 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาในงานวิจัย ที่มา 
ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผ ล ต่ อ ก า ร
เลื อ ก ใ ช้ บ ริ ก า ร บั ต ร
เครดิตเคทีซีออมสิน เขต
ราษฎร์บู รณ ะ จั งห วัด
กรุงเทพมหานคร 

เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการบัตรเครดิตเคทีซี -ออมสิน 
เขตราษฎร์บูรณะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร      
ผลการศึกษาพบว่า ระดับคุณภาพการ
ให้บริการบัตรเครดิตเคทีซี-ออมสินในภาพ
รวมอยู่ในระดับดี โดยระดับคุณภาพการ
ให้บริการบัตรเครดิต เคทีซี – ออมสิน ด้าน
ความปลอดภัยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา 
คือ การติดต่อสื่อสาร การเข้าถึงลูกค้า 
ค วาม ไว้ ว างใจ  ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ  ก าร
ตอบสนองลูกค้า การเข้าใจและรู้จักลูกค้า 
แ ล ะ ก า ร ส ร้ า งบ ริ ก า ร ให้ เป็ น ที่ รู้ จั ก 
ตามลำดับ  

(สินีนาฏ คุรุกิจวาณิชย,์ 
2558) 

 
6. ความสามารถในการให้บริการ (Serviceability) คือ ความเร็ว ความสะดวก ความ  

สามารถในการเข้าถึง และใช้บริการภายหลังการขาย ซึ่งจะรวมถึงมารยาท บุคลิกภาพ ความพร้อมที่
จะให้บริการของพนักงานภายในสถานที่ให้บริการ สอดคล้องกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (2562) ได้
กล่าวว่า การบริการหลังการขาย คือ การดูแลผู้ใช้บริการหลังจากที่ซื้อผลิตภัณฑ์ เช่น การสมัครใช้
บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ต้องมีการให้บริการหลังการขายโดยให้คำแนะนำวิธีการใช้งานของ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง จากที่กล่าวมาในข้างต้นผู้วิจัยสามารถสรุป
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ดังตารางที่ 6 

ตารางที ่6 สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ด้านความสามารถในการให้บริการ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาในงานวิจัย ที่มา 
การรับรู้คุณภาพบริการที่
ส่งผลต่อความจงรักภักดี
ในการใช้บริการของลูกค้า
ธนาคารออมสิน สาขา 

เพื่อศึกษาการรับรู้คุณภาพบริการที่ส่งผลต่อ
ความภั กดี ในการใช้บ ริการของลู กค้ า
ธนาคารออมสิน สาขาสำนักราชดำเนิน 
ผลการศึกษา พบว่า ระดับการรับรู้คุณภาพ 

(กีรติ บันดาลสนิ, 
2558) 
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ตารางที่ 6 สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ด้านความสามารถในการให้บริการ (ต่อ) 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาในงานวิจัย ที่มา 
สำนักราชดำเนิน บริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก  
คุณภาพการบริการของ
บริษัท แพทย์แผนโบราณ
วัดโพธ์ิ จำกัด 

เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการบริการของ
บริษัท แพทย์แผนโบราณวัดโพธ์ิ จำกัด และ
เปรียบเทียบระดับคุณภาพการบริการของ
บริษัท แพทย์แผนโบราณวัดโพธิ์  จำกัด 
จำแนกตามปัจจัย ส่วนบุคคล 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ที่มาใช้บริการมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของ
บริษัท แพทย์แผนโบราณวัดโพธิ์ จำกัด อยู่
ในระดับดีทุกด้าน ด้านสิ่งที่สัมผัสต้องได้ 
พนักงานแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ด้านความ
น่าเชื่อ พนักงานให้การบริการด้วยความ
สุภาพ วางตัวเหมาะสม และคุณภาพการ
ให้บริการได้มาตรฐาน มีการจัดสรรเวลา
อย่ าง เป็ น ระบ บ  ด้ าน การตอบสนอง
พนักงานให้คำแนะนำอย่างทันท่วงที ไม่ทำ
กิจกรรมอื่นในขณะปฏิบัติงาน ด้านการให้
ความมั่นใจแก่ผู้ที่มาใช้บริการ พนักงานมี
ความรู้ความชำนาญ ให้เกียรติลูกค้าขณะใช้
บริการ และด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็น
รายบุคคล พนักงานมีความพร้อมในการ
ให้บริการ และเข้าใจความต้องการของ
ลูกค้าขณะเข้ารับบริการ  

(วิจิตร งามวรัญญ,ู 
2560) 
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ตารางที ่6 สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ด้านความสามารถในการให้บริการ (ต่อ) 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาในงานวิจัย ที่มา 
การสร้างความเป็นเลิศ
ด้ า น ก า ร บ ริ ก า ร ข อ ง
พนักงานศูนย์สารสนเทศ
มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรร
มาธิราช จังหวัดนนทบุร ี

เพื่อศึกษาการสร้างความเป็นเลิศด้านการ
บริก ารของพนั ก งานศู นย์ ส ารสน เทศ
มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัด
นนทบุร ี
ผลการศึกษาพบว่า (1) พนักงานทุกคนมี 
กระบวนการในการให้บริการที่เหมือนกัน 
โดยการให้บริการในเรื่องข้อมูลข่าวสารต้อง
มีความถูกต้องชัดเจน เนื้อหาข้อมูลมีความ
น่าเชื่อถือ ตรวจสอบระบบของมหาวิทยาลัย
ได้จริง (2) พนักงานมีความเข้าใจและคิด
เส ม อ ว่ าพ นั ก งาน เป็ น ส่ วน ห นึ่ ง ข อ ง
จุดมุ่ งหมายในการทำงานและเป็นผู้ที่มี
ความสำคัญที่สุดที่ต้องอำนวยความสะดวก
และช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังความสามารถ 
(3) ปัญหาต่าง ๆ งานด้านบริการจะพบเจอ
ปัญหาอยู่บ่อยครั้ง ทั้งปัญหาของนักศึกษา
ซึ่ งพนักงานต้องช่วยแก้ ไขปัญหาอย่าง
เร่งด่วน  

(กัญญารัตน์ พื้นม่วง , 
2556) 

 
7. ความสวยงาม หรือ สุนทรีภาพ (Aesthetics or Esthetics) เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการตัด  

สินใจซื้อ เช่น ความสวยงาม ความดึงดูดใจ และความน่าใช้งานของผลิตภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับ 
Kotler (2003) ได้กล่าวว่า ความสวยงาม คือ รูปแบบการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ ผู้ออกแบบสามารถ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีความสวยงามได้ จากการจัดองค์ประกอบศิลป์ระหว่าง รูปทรง สี ลวดลาย 
ผิวสัมผัส ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความน่าสนใจ เป็นการสร้างคุณค่าในตัวผลิตภัณฑ์ และ
สอดคล้องกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (2562) ได้กล่าวว่า ความสวยงาม คือ ผลิตภัณฑ์ที่มีรูปทรง 
ผิวสัมผัส ลวดลาย สีสัน รวมถึงรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความสวยงามดึงดูดความสนใจ เช่น รูปแบบ 
รูปลักษณ์ภายนอก สีของบัตรพลาเน็ต เอสซีบี ช่วยดึงดูดความสนใจ เป็นต้น จากที่กล่าวมาในข้างต้น
ผู้วิจัยสามารถสรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ดังตารางที่ 7 
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ตารางที ่ 7 สรปุงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ด้านความสวยงาม หรือ สุนทรีภาพ  
 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาในงานวิจัย ที่มา 
การวางตำแหน่งทางการ
ตลาดของตราสินค้าเฟอร์ 
นิเจอร์สำหรับที่อยู่อาศัย
จากการรับรู้ของผู้บริโภค
ในประเทศไทย 
  

เพื่อศึกษาความเหมือนและความแตกต่างใน
ก ารว างต ำแ ห น่ งท างก ารต ล าด จ าก
คุณลักษณะที่สำคัญของคุณภาพผลิตภัณฑ์
ตราสินค้าเฟอร์นิเจอร ์
ผลการศึกษาพบว่า ด้านสุนทรียภาพมีความ
โด ด เด่ น ม า ก ที่ สุ ด  เพ ร า ะ ว่ า สิ น ค้ า
เฟอร์นิเจอร์สำหรับที่อยู่อาศัยจะต้องมีการ
ดึงดูดและโน้มน้าวใจผู้บริโภค โดยมีการจัด
ห้องต่าง ๆ เพื่อให้เห็นภาพของแต่ละห้อง 
ทำให้เกิดการเลือกซื้อได้ง่าย 

(ธรรมรัตน์ ถนอมใน
เมือง, 2562) 

คุ ณ ส ม บั ติ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  
ความภักดีต่อตราสินค้า 
คุณค่า การบอกต่อแบบ
ปากต่ อป ากท างอิ เล็ ก 
ทรอนิกส์และการรับประ 
กันสินค้าที่มีผลต่อที่มีผล
ต่ อ ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ซื้ อ
โทรศัพท์มือถือสมาร์ท 
โฟนของผู้บริโภค Gen Y 
ในกรุงเทพมหานคร 

เพื่อศึกษาคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ ความภักดี
ต่อตราสินค้า คุณค่า การบอกต่อแบบปาก
ต่ อป ากท างอิ เล็ กท รอนิ กส์  แ ละก าร
รับประกันสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของผู้บริโภค 
Gen Y ในกรุงเทพมหานคร 
ผลการศึกษาพบว่า คุณสมบัติผลิตภัณฑ์มี
ผลต่อการตัดสิน ใจซื้ อ โทรศัพท์ มื อถือ
สมาร์ทโฟนของกลุ่มผู้บริโภค Gen Y ใน
กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีการเลือกซื้อ
สมาร์ทโฟนที่มีการออกแบบที่สวยงาม
ทันสมัย มีขนาดจอเหมาะสม มองเห็นได้
ชัดเจน สะดวกต่อการพกพา วัสดุที่ผลิตมี
ความแข็ งแรงทนทาน มี สี สั น ให้ เลื อก
หลากหลาย ประหยัดพลังงานสามารถใช้
งานได้ตลอดทั้งวัน  

(พงศกร ดีแสน, 2559) 
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ตารางที่ 7 สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ด้านความสวยงาม หรือ สุนทรีภาพ (ต่อ) 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาในงานวิจัย ที่มา 
ความภักดีในตราสินค้า 
ความพึงพอใจ และการ
รับรู้ถึงคุณภาพสินค้าที่
ส่ งผลต่อความตั้ งใจซื้ อ
รองเท้ากีฬาแบรนด์เนม 
ของประชากรในกรุงเทพ 
มหานคร 

เพื่อศึกษา อิทธิพล ความพึงพอใจ และการ
รับรู้ถึงคุณภาพสินค้าที่ส่งผลต่อความตั้งใจ
ซื้อรองเท้ากีฬาแบรนด์เนม ของประชากร
ในกรุงเทพมหานคร  
ผลการศึกษาพบว่า ความภักดีในตราสินค้า 
ความพึงพอใจ และการรับรู้ถึงคุณภาพ
สินค้า ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อรองเท้ากีฬา
แบรนด์เนม ของประชากรในกรุงเทพมหา 
นคร โดยการรับรู้ถึงคุณภาพสินค้าของ
ผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์เนม โดยรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก มีความคิดเห็นในด้าน
การออกแบบที่สวยงาม มีความทันสมัย อยู่
ในระดับมาก 

(อนุชา ลังสุ่ย, 2560) 

 
8. การรับรู้คุณภาพ หรือ ความมีชื่อเสียง (Perceived Quality or Reputation) คือ เป็น 

การยอมรับในผลิตภัณฑ์และผู้ให้บริการ ซึ่งจะเกิดขึ้นจากประสบการณ์ และการยอมรับในสังคม 
สอดคล้องกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (2562) ได้กล่าวว่า การรับรู้คุณภาพ คือ ผลิตภัณฑ์และผู้
ให้บริการ มีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของผู้ใช้บริการ ทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความเชื่อมั่น และมีความ
เชื่อถือในผลิตภัณฑ์ เช่น การยอมรับของธนาคารผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ จากที่กล่าวมาในข้างต้นผู้วิจัย
สามารถสรุปงานวิจัยที่เกีย่วข้องได้ดังตารางที่ 8 

ตารางที ่8 สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ด้านการรับรู้คุณภาพ หรือ ความมีชื่อเสียง 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาในงานวิจัย ที่มา 
คุณภาพผลิตภัณฑ์กับการ
ยอมรับในตราสินค้า 
Lacoste ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

เพื่อศึกษาปัจจัยคุณภาพของผลิตภัณฑ์กับ
การยอมรับในตราสินค้า Lacoste ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพผลิตภัณฑ์ส่งผล  

(วิภาดา ไชยเชาวน์ 
และคณะ, 2559) 
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ตารางที่ 8 สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ด้านการรับรู้คุณภาพ หรือ ความมีชื่อเสียง (ต่อ) 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาในงานวิจัย ที่มา 
 ต่อการยอมรับในตราสินค้า การยอมรับของ

ผลิตภัณฑ์คือตัวบ่งบอกถึงการมีพฤติกรรม
การซื้อที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด
ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคไม่เท่ากัน คือ
ผู้ บ ริ โภ คแต่ ล ะท่ าน จะมี ก ารยอม รับ 
ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน ส่งผลให้สินค้านั้น
สร้างความดึงดูดใจให้มีพฤติกรรมการซื้อ
ลูกค้าได้มากขึ้นจึงเป็นส่วนช่วยให้ผู้บริโภค
ยอมรับในผลิตภัณฑ์ได้ง่ายยิ่งขึ้น 

 

การรับรู้ของผู้บริโภค
เกี่ยวกับคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ ์

เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคส่ง
ผ ล ก ระท บ ต่ อ ก ารรั บ รู้ คุ ณ ภ าพ ข อ ง
ผลิตภัณฑ์ และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ ์
ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคมีความคิดหรือ
การรับรู้ที่แตกต่างกันเกี่ยวกับคุณภาพของ
ผลิ ตภัณ ฑ์ ตามอายุ  รายได้ และระดับ
การศึกษาซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อตาม
เกณ ฑ์ที่ ใช้ ในการกำหนดคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ และพบว่าผู้บริโภคจะใช้เกณฑ์ใน
การพิจารณาคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากชื่อ
ยี่ห้อของสินค้าและราคาของสินค้าที่ตรงกับ
ความต้องการมากที่สุด พร้อมด้วยการ
ส่งเสริมการขายและการทำให้สินค้าอยู่ในใจ
ของผู้บริโภคจะส่งผลให้เกิดการตัดสินใจซื้อ
มากที่สุด 

(Agyekum & Kofi 
Crentsil, 2015) 

การรับรู้ภาพลักษณ์สินค้า
ของทีร่ะลึกจังหวัดสตูล 

เพื่อศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์สินค้าของที่
ระลึกในจังหวัดสตูล 
ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่
เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดสตูล มีระดับ 

(ซาฟุเราะห์ สาเฮาะ, 
2558) 
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ตารางที่ 8 สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ด้านการรับรู้คุณภาพ หรือ ความมีชื่อเสียง (ต่อ) 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาในงานวิจัย ที่มา 
 ความคิดเห็นภาพลักษณ์ในแต่

ละด้านของการรับรู้ภาพลักษณ์
สินค้าของที่ระลึกในจังหวัดสตูล 
ด้านผลิตภัณฑ์ในระดับมากที่สุด 
รองลงมาด้านตราสินค้าและ
ด้านการสื่อสาร 

 

   

           จากแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ผู้วิจัยสรุปได้ว่า คุณภาพผลิตภัณฑ์

เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้ให้บริการประสบความสำเร็จ ในการผลิต ออกแบบ นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีมี

คุณภาพแก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความมั่นใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ดังนั้นการผลิต

ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่ทำให้ธุรกิจสร้างความแตกต่างทำให้ธุรกิจมีความสามารถ

ทางการแข่งขัน โดยผู้ใช้บริการจะพิจารณาจาก สมรรถนะ ลักษณะเฉพาะ ความเชื่อถือ ความ

สอดคล้องกับมาตรฐาน ความทนทาน ความสามารถในการให้บริการ ความสวยงามหรือสุนทรีภาพ 

และ การรับรู้คุณภาพหรือความมีชื่อเสียง ผู้ให้บริการจึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บริการให้ได้ อีกทั้งผู้ให้บริการอาจต้องเป็นผู้นำในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกมาโน้มน้าวจิตใจของผู้ใช้บริการให้เกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์ที่ได้พัฒนาขึ้น

มา ในสภาวะการตลาดปัจจุบันที่แข่งขันกันอย่างรุนแรง ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจึงเป็นที่ต้องการของ

ผู้ใช้บริการ ผู้วิจัยจึงนำคุณภาพผลิตภัณฑ์ ทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ (1) สมรรถนะ (2) ลักษณะเฉพาะ (3) 

ความเชื่อถือ (4) ความสอดคล้องกับมาตรฐาน  (5) ความทนทาน (6) ความสามารถในการ

ให้บริการ (7) ความสวยงามหรือสุนทรีภาพ และ (8) การรับรู้คุณภาพหรือความมีชื่อเสียง ใช้เป็นตัว

แปรในการจัดกลุ่มการรับรู้คุณภาพของบัตรพลาเน็ต เอสซีบี ที่เป็นบริการทางการเงินของธนาคาร

ไทยพาณิชย์ ในเขตกรุงเทพมหานคร และโดยใช้ในการสร้างเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลและเป็น

แนวทางในการสนับสนุนการอภิปรายผลการวิจัย 
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ที่มา: สืบค้นจาก https://www.scb.co.th/th/personal-banking/cards/prepaid-cards/planet-
scb-card.html 
 

2.3 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบัตรพลาเน็ต เอสซีบ ี
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 บัตรพลาเน็ต เอสซีบี (PLANET SCB Card) 
 
 

บัตรพลาเน็ต เอสซีบี เป็นบัตรเติมเงินพรีเพด (Prepaid Card) ของธนาคารไทยพาณิชย์ที่มี
คุณสมบัติสามารถใช้จ่ายด้วยสกุลเงินต่างประเทศ โดยมีการออกแบบลวดลายของบัตรที่มีความ
สวยงามมีสัญลักษณ์ของสกุลเงินต่าง ๆ บริเวณหน้าบัตรที่ให้ความหมายของบัตรได้ชัดเจน แสดงถึง
ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบเพ่ือให้มีความเหมาะสมและทันสมัย ผู้ใช้บริการสามารถสมัครบัตร
ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ สมัครผ่านแอปพลิเคชันธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB 
Easy Application) จัดส่งบัตรให้ถึงบ้านเพื่อเพิ่มความสามารถในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ซึ่ง
ภายในกล่องที่ผู้ใช้บริการได้รับจะมีบัตร เอกสารรายละเอียดและวิธีการใช้งานของบัตรอย่างชัดเจน 
โดยคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการสมัครบัตรต้องเป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป พร้อมด้วยเอกสารบัตร
ประจำตัวประชาชน หากผู้ใช้บริการมีข้อสงสัย หรือประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ
แผนกลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารไทยพาณิชย์ โทร. 02-7777777 หรือติดต่อธนาคารไทยพาณิชย์ได้ทั่ว
ประเทศจะมีเจ้าหน้าที่ธนาคารที่มีใจในการให้บริการคอยให้คำแนะนำอย่างถูกต้องเพื่อให้ผู้ใช้บริการ
เกิดความเช่ือมั่นในผลิตภัณฑ์และผู้ให้บริการ 

บัตรพลาเน็ต เอสซีบีอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มที่เดินทางต่างประเทศ กลุ่มช้อปปิ้ง
ออนไลน์ และกลุ่มนักศึกษาที่ไปเรียนต่อต่างประเทศ โดยการใช้จ่ายสกุลเงินต่างประเทศผ่าน
แพลตฟอร์มการชำระเงินทั่วโลก (Global Payment Platform) ผู้ถือบัตรสามารถเติมเงินสกุลเงิน
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ไทยบาท (THB) ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB Easy Application) เพื่อแลกเปลี่ยน
สกุลเงินต่างประเทศ 13 สกุลเงิน ได้แก่ ดอลลาร์สหรัฐ (USD), ยูโร (EUR), เยน (JPY), ดอลลาร์
สิงคโปร์ (SGD), หยวน (CNY), ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD), ปอนด์ (GBP), วอน (KRW), ดอลลาร์
ออสเตรเลีย (AUD), ดอลลาร์ไต้หวัน (TWD), ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD), ฟรังก์สวิส (CHF) และ 
ดอลลาร์แคนนาดา (CAD) โดยจะได้รับอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีกว่าร้านแลกเงินทั่วไป ไม่มีค่าธรรมเนียม
ในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ สามารถใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการ ณ ร้านค้าและเบิกถอน
เงินสดเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศผ่านเครื่องบริการเงินด่วน (ATM) ที่มีสัญลักษณ์ วีซ่า (VISA) ได้ทั่ว
โลก ยกเว้นประเทศไทย และผู้ใช้บริการจะต้องกำหนดรหัสประจำตัว (PIN) เพื่อใช้ร่วมกับบัตรพลา
เน็ต เอสซีบี ในการชำระค่าสินค้าหรือบริการหรือการเบิกถอนเงินสดเป็นสกุลเงินต่างประเทศ  โดย
สามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือทุกสกุลเงินในบัตร และรายการชำระค่าสินค้า ค่าบริการ รายการ
เบิกถอนเงินสด ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB Easy Application) 

บัตรพลาเน็ต เอสซีบีสามารถซื้อสินค้าหรือบริการที่มีสัญลักษณ์ วีซ่า (VISA) รวมทั้งผ่าน
เว็บไซต์ในประเทศและต่างประเทศ สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อวันและเบิกถอนเงินสูงสุดไม่เกิน 
50,000 บาทต่อวัน มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและการออกบัตรใหม่ ออกบัตรทดแทนกรณีบัตรสูญหาย 
200 บาท บัตรมีอายุการใช้งาน 3 ปี โดยไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพ ซึ่งยอดเงินคงเหลือในบัตร
ไม่มีวันหมดอายุ ผู้ถือบัตรสามารถโอนเงินคงเหลือในบัตรเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ เงินฝาก
เดินสะพัด ได้ บัตรพลาเน็ต เอสซีบี เติมเงินขั้นต่ำ 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อวัน 
ยอดเงินคงเหลือรวมทุกสกุลเงินจะต้องไม่เกิน 500,000 บาท ยกเว้นกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนมีการ
เปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลทำให้ยอดเงินคงเหลือในบัตรมีจำนวนที่มากกว่าเงินดังกล่าว และสามารถแลก
สกุลเงินไม่เกิน 5 ครั้งต่อวัน อีกทั้งบัตรพลาเน็ต เอสซีบีมีสิทธิประโยชน์ที่ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ถือ
บัตรในแต่ละช่วงเวลาในการส่งเสริมการขาย เช่น มอบประกันการเดินทาง ห้องรับรองที่สนามบิน รถ
รับส่งในการเดินทางไปสนามบิน หรือ ส่วนลดจากร้านค้าที่ร่วมรายการ ฯลฯ เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิด
ความคุ้มค่าในการถือบัตร (ธนาคารไทยพาณิชย,์ 2562b) 

ตารางที่ 9 อธิบายรายละเอียดของบัตรพลาเน็ต เอสซีบี 

คุณภาพผลิตภัณฑ ์ รายละเอียด 
1.ด้านสมรรถนะ (Performance) ผู้ใช้บริการจะต้องสามารถใช้งานได้ตามข้อกำหนดที่ทาง

ธนาคารฯ กำหนดไว้  
2. ด้านลักษณะเฉพาะ (Features) ผู้ใช้บริการได้รับคุณสมบัติที่เพิ่มขึ้นจากคุณสมบัติพื้นฐาน

จากการสมัครบัตรประเภทเดียวกัน  
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ตารางที่ 9 อธิบายรายละเอียดของบัตรพลาเน็ต เอสซีบี (ตอ่) 

3. ด้านความเช่ือถือได้ (Reliability) เจ้าหน้าที่ธนาคารมีทักษะความรู้ ความสามารถในการให้
คำแนะนำผลิตภัณฑ์ อย่างถูกต้อง ชัดเจน และตรงกับ
ความต้องการ ทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความเช่ือมั่น 

4. ด้านความสอดคล้องตามที่กำหนด 
(Conformance) 

บัตรพลาเน็ต เอสซีบี ภายในบรรจุภัณฑ์จะมีเอกสาร
แสดงข้อกำหนดและวิธีใช้ 

5. ด้านความทนทาน (Durability) บัตรพลาเน็ต เอสซีบีมีความทนทานต่อการใช้งาน 
6. ด้านความสามารถในการให้บริการ 
(Serviceability) 

เจ้าหน้าที่มีความพร้อมที่จะให้บริการ ด้วยความรวดเร็ว 
ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลของผลิตภัณฑ์ได้
ง่าย เนื่องจากทางธนาคารมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
ข้อมูลข่าวสารของผลิตภัณฑ์สม่ำเสมอ รวมไปถึงมีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการขาย 

7. ด้านความสวยงาม หรือ 
สุนทรียภาพ (Aesthetics or 
Esthetics) 

ความน่าดึงดูดใจในความสวยงาม รูปแบบ รูปลักษณ์
ภายนอก สีของผลิตภัณฑ์ แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ใน
การออกแบบผลิตภัณฑ ์ 

8. ด้านการรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง
ของสินค้า (Perceived Quality or 
Reputation) 

ผลิตภัณฑ์มีชื่อเสียง เป็นที่นิยม และธนาคารผู้แนะนำ
ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับ ทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความเชื่อมั่น
ในตัวผลิตภัณฑ์ รวมถึงมีสื่อโฆษณาทำให้เกิดการรับรู้
คุณภาพผลิตภัณฑ ์
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บทที่ 3  
วิธีดำเนินการวิจัย 

 
ในการศึกษาเรื่อง การจัดกลุ่มการรับรู้คุณภาพผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ 

กรณีศึกษา บัตรพลาเน็ต เอสซีบี ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงค์ 
คือ (1) เพื่อศึกษาระดับการรับรู้คุณภาพของบัตรพลาเน็ต เอสซีบี ที่เป็นบริการทางการเงิน ของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ ในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อเปรียบเทียบระดับการรับรู้คุณภาพของบัตรพลา
เน็ต เอสซีบี ที่เป็นบริการทางการเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ ในเขตกรุงเทพมหานคร  จำแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล (3) เพื่อจัดกลุ่มการรับรู้คุณภาพของบัตรพลาเน็ต เอสซีบี ที่เป็นบริการทางการเงิน
ของธนาคารไทยพาณิชย์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
โดยการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้คุณภาพผลิตภัณฑ์ของบัตรพลาเน็ต เอสซีบีจากผู้ที่ถือ
บัตรพลาเน็ต เอสซีบี ในเขตกรุงเทพมหานคร และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมทางสถิติ เพื่อให้
ได้ข้อมูลที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสมบูรณ์มากที่สุด ผู้วิจัยจึงได้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 

3.1 ระเบียบวธิีวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Method) ผู้วิจัยเลือกใช้

แบบสอบถามทางออนไลน์ ในการสอบถามความคิดเห็นผู้ ถือบัตรพลาเน็ต เอสซีบี  ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการรับรู้คุณภาพผลิตภัณฑ์ของบัตรพลาเน็ต เอสซีบี เพื่อศึกษา
ระดับการรับรู้คุณภาพ เปรียบเทียบระดับการรับรู้คุณภาพ และทำการจัดกลุ่มการรับรู้คุณภาพของ
บัตรพลาเน็ต เอสซีบี เพื่อจัดกลุ่มตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันไว้ในกลุ่มเดียวกัน  

 
3.2 ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษางานวิจัย คือ ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเป็น
ผู้ที่ถือบัตรพลาเน็ต เอสซีบี มีจำนวนทั้งสิ้น 253,749 ราย (ธนาคารไทยพาณิชย์, 2563) 

 
3.3 ขนาดตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเป็นผู้
ที่ถือบัตรพลาเน็ต เอสซีบี กำหนดขนาดตัวอย่างตามแนวทางของ Yamane (1967) 

กำหนดขนาดตัวอย่าง โดยคำนวณจากสูตร Yamane (1967) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อย
ละ 95 ความคาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5 ซึ่งสูตรในการคำนวณที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 
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 สูตร n = N / 1+N(e)2 
  n = 253,749 / 1+253,749(0.05)2 
  n = 399.99 
 เมื่อ n แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
  N แทน ขนาดของประชากรทั้งหมด 
  e แทน ค่าเปอร์เซนต์ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง  

ดังนั้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่คำนวณได้เท่ากับ 399.99 ตัวอย่าง โดยมีความผิดพลาดไม่
เกินร้อยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เพื่อความสะดวกในการประเมินผล และการวิเคราะห์
ข้อมูล ผู้วิจัยจึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง 

การเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยการ
เลือกตัวอย่ าง จำนวน 400 คน  ผ่ าน  2 ช่องทาง ซึ่ งแบบสอบถามออนไลน์ที่ อยู่ บน เว็บ 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7ELpCuVInW9B8Jotdgdh4C9emS2eJXl
O53XWWySiMIDVnuQ/viewform ซึ่งมีผู้แชร์จำนวน 42 คน ช่องทางแรกผู้วิจัยส่งแบบสอบถาม
ด้วยตนเองทางข้อความส่วนตัวผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก ไลน์ และอินสตาแกรมของผู้วิจัย ถึงผู้ถือบัตร 
พลาเน็ต เอสซีบีที่มีการเผยแพร่รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับบัตรพลาเน็ต เอสซีบี และช่องทางที่สองผู้วิจัย
ขอความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานกระจายแบบสอบถามให้กับผู้ที่มาใช้บริการที่สาขาโดยมุ่งไปที่ผู้ถือ
บัตรพลาเน็ต เอสซีบี สามารถแบ่งออกได้ดังตารางที่ 10 

ตารางที ่10 แหล่งข้อมูลสำหรับผู้ตอบแบบสอบถาม 

แหล่งข้อมูลสำหรับผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน (คน) 
สื่อสังคมออนไลน ์

เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 1 
เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 2 
เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 3 

115 
124 
72 
89 

รวม 400 
 

          ผู้วิจัยสามารถรวบรวมข้อมูลให้ได้ครบตามที่ต้องการ โดยส่งแบบสอบถามผ่านช่องทาง

ออนไลน์ ร้อยละ 100 ต้องขอขอบคุณผู้ที่ให้ความร่วมมือกับผู้วิจัยในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดี  (กัลยา 

วานิชย์บัญชา และฐิตา วานิชย์บัญชา, 2561) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7ELpCuVInW9B8Jotdgdh4C9emS2eJXlO53XWWySiMIDVnuQ/viewform%20ซึ่ง
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7ELpCuVInW9B8Jotdgdh4C9emS2eJXlO53XWWySiMIDVnuQ/viewform%20ซึ่ง


  32 

3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั 
ผู้วิจัยได้ศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี ้
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) คือ 

แบบสอบถาม (Questionnaire) รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ก ซึ่งผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามขึ้นมา
โดยทำการศึกษาจากวัตถุประสงค์การวิจัย กรอบแนวคิดของการวิจัย และเอกสารจากแนวคิด ทฤษฎี 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ ผู้วิจัยได้กำหนดแนวทางการดำเนินการ
สร้างแบบสอบถามรวมถึงประเด็นคำถามที่มีความเกี่ยวข้องกับงานวิจัย จึงได้ดัดแปลงแก้ไขและทำ
การรวบรวมข้อมูลที่ได้จัดทำแบบสอบถาม ทุกข้อคำถามเป็นข้อความเชิงบวก (Positive) ซึ่งมีการวัด
ระดับตั้งแต่น้อยที่สุด (1) ไปถึงมากที่สุด (5) โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี ้
            ส่วนที ่1 เป็นข้อคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยมีลักษณะคำถามเป็นนามบัญญัติ (Norminal 
Scale) และ แบบลำดับ (Ordinal Scale) ให้เลือกตอบเพียงคำตอบเดียวที่ตรงกับข้อมูลของผู้ตอบ
แบบสอบถามมากที่สุดเพื่อให้ข้อคำถามเกิดความสมบูรณ์ มีจำนวน 5 ข้อ 
  ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บัตรเติมเงินพรีเพด (Prepaid Card) โดยมีลักษณะ
คำถามเป็นนามบัญญัติ (Norminal Scale) ได้แก่ ปัจจุบันท่านมีบัตรเติมเงินพรีเพด (Prepaid Card) 
ของธนาคารพาณิชย์ที่ใช้จ่ายในต่างประเทศกี่ใบ จำนวนครั้งต่อเดือนที่ท่านใช้จ่ายต่างประเทศผ่าน
บัตรเติมเงินพรีเพด (Prepaid Card) ให้เลือกตอบเพียงคำตอบเดียว และท่านใช้จ่ายผ่านบัตรเติม
เงินพรีเพด (Prepaid Card) ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ด้านใดมากที่สุด ให้
เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ที่ตรงกับข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดเพื่อให้ข้อคำถามเกิด
ความสมบูรณ์ มีจำนวน 3 ข้อ 

          ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้คุณภาพบัตรพลาเน็ต เอสซีบี ในเขตกรุงเทพมหา  
นคร โดยมีลักษณะคำถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแนวคิดของ ลิเคิทสเกล 
(Likert, 1932) ซึ่งเป็นมาตราวัดที่ใช้สำหรับให้ผู้แสดงความคิดเห็นในแบบสอบถามปลายปิด (Close 
Ended Question) ที่จะมีตัวเลือกให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบคำถามตามระดับความเห็นเพียง
คำตอบเดียว โดยมีคะแนนความสำคัญ 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุดใน
แต่ละข้อ มีจำนวน 40 ข้อ 

ส่วนที ่4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งมีลักษณะคำถามเป็นคำถามปลายเปิด  
(Open Ended Question) ให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็น 
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3.5 ขั้นตอนการวิจัย 
3.5.1 ทบทวนวรรณกรรมเพื่อศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัย

ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากหนังสือ วารสาร บทความเพื่อให้ได้ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

กับคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อกำหนดแนวทางและประเด็นการศึกษา และสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย 

3.5.2 ร่างแบบสอบถามให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทางการวิจัย โดยใช้คุณภาพผลิตภัณฑ์เป็น

แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม โดยพิจารณาถึงความถูกต้องของเนื้อหาและภาษาที่ใช้ 

3.5.3 ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยนำแบบสอบถามที่ร่างขึ้นให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 

ท่านประเมิน เพื่อพิจารณาความถูกต้องของโครงสร้างเนื้อหาของแบบสอบถาม คัดเลือกข้อคำถาม

จากค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างคำถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Consistency : IOC) โดย

ประเด็นคำถามข้อใดมีค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่า หรือ เท่ากับ 0.50 สรุปได้ข้อคำถามมีความ

สอดคล้องเหมาะสมอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ แต่ถ้าค่าดัชนีความสอดคล้องมีค่าน้อยกว่า 0.50 จะต้องนำข้อ

คำถามนั้นไปปรับปรุง ผลการประเมินพบว่า ข้อคำถามมีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.50 – 

1.00 รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ข ซึ่งมีความเหมาะสมจากประเด็นคำถามและความเหมาะสม

กับภาษาที่ใช้ในแบบสอบถาม ดังนั้นข้อคำถามสามารถนำไปใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได ้

3.5.4 นำแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงจากผู้ทรงคุณวุฒิไปทดสอบกับผู้ถือบัตรพลาเน็ต 

เอสซีบี ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 40 คน พบว่า แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 

ของสัมประสิทธิ์แอลฟาคอนบาค (Cronbach’s Alpha) ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.98 รายละเอียดแสดงใน

ภาคผนวก ค ซึ่งแสดงถึงความสอดคล้องของคำตอบของคำถาม 40 ข้อ แสดงว่าแบบสอบถามมีความ

เชื่อมั่นมาก เนื่องจากมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาคอนบาคเข้าใกล้ 1  

3.5.5 เก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้ถือ บัตรพลาเน็ต เอสซีบี ในเขตกรุงเทพมหานคร ทางออนไลน์ 

จำนวน 400 ชุด 

3.5.6 นำข้อมูลไปวิเคราะห์การจัดกลุ่มการรับรู้คุณภาพผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคาร

ไทยพาณิชย์ กรณีศึกษา บัตรพลาเน็ต เอสซีบี ในเขตกรุงเทพมหานครด้วยโปรแกรมสถิติสำเร็จรูปทาง

สังคมศาสตร ์SPSS 

3.5.7 สรุปและอภิปรายผลการวิจัย ผู้วิจัยสรุปผลและอธิบายถึงสาระสำคัญให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ได้กำหนดไว้ ตามหลักการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
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3.5.8 นำเสนอผลงานวิจัยและอภิปรายผล ตามที่ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์โดยนำเสนอ

ผลงานวิจัยที่มีเหตุผลประกอบตามหลักการและเป็นที่ยอมรับได้ 

3.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูล จะได้ข้อมูลจาก 2 แหล่ง ดังนี ้
3.6.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยใช้

แ บ บ ส อ บ ถ า ม ผ่ า น ท า งอ อ น ไล น์ ที่ อ ยู่ บ น เว็ บ  https://docs.google.com/forms/d/e/ 
1FAIpQLSd7ELpCuVInW9B8Jotdgdh4C9emS2eJXlO53XWWySiMIDVnuQ/viewform
ช่องทางแรกผ่านทางเฟซบุ๊ก ไลน์ และอินสตาแกรมของผู้วิจัย ผู้วิจัยได้ทำการส่งแบบสอบถามด้วย
ตนเองถึงผู้ที่เผยแพร่รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับบัตรพลาเน็ต เอสซีบี โดยค้นหาผู้ที่ถือบัตรพลาเน็ต เอสซีบี
จากแฮชแท็ก (#) ดังนี ้

#planetscb #planetscbcard #planetscbจบ แล้ ว ไป ไห นก็ ได้#scbthailand, #scb, 
#scb_thailand, #scbeasy, #travel, #บัตรของคุณเรทของคุณ, #โลกเสรีแห่งการแลกเงิน, #เป็น
ทุกอย่างเพื่อคุณ, #แลกเงินเรทดีอีซี่มาก, #แลกเงินเรทดีผ่านแอปใช้จ่ายสุดคุ้มผ่านบัตร, และช่องทาง
ที่สองขอความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานกระจายแบบสอบถามให้กับผู้ที่มาใช้บริการที่สาขาที่เป็นผู้ถือ
บัตรพลาเน็ต เอสซีบี รวมทั้งสิ้น 400 คน  

เนื่องด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่ง
แพร่ระบาดทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย โดยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและส่งผลกระทบในวงกว้าง
ทางด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงตลอดจนการดำรงชีวิตของประชาชน ส่งผลให้ผู้วิจัย
และผู้ตอบแบบสอบถามตกอยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นายกรัฐมนตรีโดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 
26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และได้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไปจนถึงวันที่ 
31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้วิจัย ผู้ วิจัยจึงเลือกการส่ง
แบบสอบถามผ่านทางออนไลน์เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและ
เป็นไปตามมาตราการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2563) 

3.6.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารวิชาการ 
บทความ วารสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่สามารถอ้างอิงได้ รวมถึงแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  ที่มี
ความเก่ียวกับการรับรู้คุณภาพผลิตภัณฑ์และบัตรพลาเน็ต เอสซีบี 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/%201FAIpQLSd7ELpCuVInW9B8Jotdgdh4
https://docs.google.com/forms/d/e/%201FAIpQLSd7ELpCuVInW9B8Jotdgdh4
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3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวม

ข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จึงนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสถิติสำเร็จรูป
ทางสังคมศาสตร์ SPSS โดยค่านัยสำคัญทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลอยู่ที่ 0.05 โดยนำเสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิต ิดังนี ้

3.7.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
3.7.1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน  

โดยการคำนวณค่าสถิติ คือ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)  
3.7.1.2 ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บัตรเติมเงินพรีเพด (Prepaid Card) 

ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บัตรเติมเงินพรีเพด (Prepaid Card) โดยการคำนวณค่าสถิติ คือ ค่าความถี่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 

3.7.1.3 ข้อมูลระดับการรับรู้คุณภาพของบัตรพลาเน็ต เอสซีบี โดยนำข้อมูลมา 
วิ เคราะห์หาค่าสถิติ  ได้แก่  ค่ าเฉลี่ ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามพิจารณาความสำคัญของปัจจัยในแต่ละด้าน โดยกำหนดคะแนนความสำคัญในการ
พิจารณาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับตามแนวทางของลิเคิทสเกล (Likert Type Scale) 
(ประสพชัย พสุนนท์, 2553) รายละเอียดดังตารางที่ 11 

ตารางที ่11 ตารางค่าคะแนนระดับคะแนนความสำคัญ 

ค่าคะแนน ระดับคะแนนความสำคัญ 
ระดับมากที่สุด 5 

ระดับมาก 4 
ระดับปานกลาง 3 

ระดับน้อย 2 
ระดับน้อยที่สุด 1 

ที่มา: Rensis Likert, “A Technique foe Measurement of Attitude,” Achieves of 
Psychology 140, 1932: 1-55. 

นำคะแนนที่ได้ไปหาค่าเฉลี่ยพร้อมกำหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยการรับรู ้
คุณภาพผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ : กรณีศึกษา บัตรพลาเน็ต เอสซีบี ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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การวัดระดับความสำคัญในแต่ละตัวแปรการรับรู้คุณภาพผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคาร 
ไทยพาณิชย์ : กรณีศึกษา บัตรพลาเน็ต เอสซีบี ในเขตกรุงเทพมหานคร การแปลความหมายของ
ค่าเฉลี่ยของประเด็นคำถามในแต่ละข้อจากแบบสอบถาม โดยใช้เกณฑ์การแปรความหมายตาม
แนวคิดของ ประสพชัย พสุนนท์ (2553) ดังตารางที่ 12 

ตารางที ่12 กำหนดเกณฑ์การแปรความหมายผลคะแนนค่าเฉลี่ยจากแบบสอบถาม 

ระดับคะแนน ความหมาย 

ระดับ 5 คะแนนเฉลี่ย 
4.51 – 5.00 

ผู้ถือบัตรพลาเน็ต เอสซีบีมีความคิดเห็นกับข้อความในระดับมากที่สุด 

ระดับ 4 คะแนนเฉลี่ย 
3.51 – 4.50 

ผู้ถือบัตรพลาเน็ต เอสซีบีมีความคิดเห็นกับข้อความในระดับมาก 

ระดับ 3 คะแนนเฉลี่ย 
2.51 – 3.50 

ผู้ถือบัตรพลาเน็ต เอสซีบีมีความคิดเห็นกับข้อความในระดับปานกลาง 

ระดับ 2 คะแนนเฉลี่ย 
1.51 – 2.50 

ผู้ถือบัตรพลาเน็ต เอสซีบีมีความคิดเห็นกับข้อความในระดับน้อย 

ระดับ 1 คะแนนเฉลี่ย 
1.00 – 1.50 

ผู้ถือบัตรพลาเน็ต เอสซีบีมีความคิดเห็นกับข้อความในระดับน้อยที่สุด 

 

3.7.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
3.7.2.1 ข้อมูลเปรียบเทียบระดับการรับรู้คุณภาพของบัตรพลาเน็ต เอสซีบี จำแนก 

ตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยการทดสอบหาค่าความแตกต่าง (t-test) ซึ่งเป็น
การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม การทดสอบหาค่าความแตกต่าง (F-test) หรือ 
การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบระหว่าง
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่รับปัจจัยที่ต่างระดับกันตั้งแต่ 3 ระดับขึ้นไป และการทดสอบความแตกต่างรายคู่
ด้วยวิธีการของ LSD (Least Significant Difference) (กัลยา และฐิตา. 2561) 

3.7.2.2 การจัดกลุ่มการรับรู้คุณภาพของบัตรพลาเน็ต เอสซีบีโดยนำข้อมูลมา 
วิเคราะห์การจัดกลุ่ม (Cluster Analysis) ด้วยวิธี K-means พิจารณาค่าที่เหมาะสมที่สุด จากค่า 
Final Centers แบบ K-Means โดยกำหนดจำนวนรอบมากที่สุด (Maximum Iteration) เท่ากับ 10 
รอบ และกำหนดสัดส่วนของระยะห่างที่สั้นที่สุด (Convergence Criterion) เท่ากับ 0 เหตุผลที่ใช้วิธี 
K-Means Clustering ในการจัดกลุ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบัตรพลาเน็ต เอสซีบี เนื่องจากกลุ่ม



  37 

ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามมีจำนวนมากกว่า 200 คน ทั้งนี้ผู้วิจัยจึงได้แปลงข้อมูลคุณภาพผลิตภัณฑ์
ให้เป็นค่ามาตรฐาน (Standardized) ก่อนแล้วจึงทดสอบด้วยวิธีการวิเคราะห์กลุ่มแบบ K-Means 
หลายครั้งเพื่อพิจารณาหาจำนวนกลุ่มที่สามารถอธิบายได้อย่างเหมาะสมที่สุด (กัลยา วานิชย์บัญชา 
และฐิตา วานิชย์บัญชา, 2561) 
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บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกลุ่มการรับรู้คุณภาพผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคาร

ไทยพาณิชย์ : กรณีศึกษา บัตรพลาเน็ต เอสซีบี ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีวิจัยเชิงปริมาณโดย
ศึกษาเพื่อจัดกลุ่มการรับรู้คุณภาพของบัตรพลาเน็ต เอสซีบี ที่เป็นบริการทางการเงินของธนาคารไทย
พาณิชย์ ในเขตกรุงเทพมหานคร จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือผู้ถือบัตรพลาเน็ต เอสซีบี จำนวน 
400 ตัวอย่าง จากนั้นนำแบบสอบถามมาประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS ผล
ที่ได้มาจากการศึกษาผู้วิจัยนำเสนอด้วยการบรรยายเชิงพรรณนา อธิบายข้อมูลจากตาราง เพื่อให้
ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี ้

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยนำข้อมูลมา 
วิเคราะห์หาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)  

4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บัตรเติมเงินพรีเพด (Prepaid  
Card) โดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 

4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการรับรู้คุณภาพของบัตรพลาเน็ต เอสซีบี โดยนำข้อมูลมา 
วิเคราะห์หาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบระดับการรับรู้คุณภาพของบัตรพลาเน็ต เอสซีบี  
จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าสถิติ ได้แก่ การทดสอบหาค่าความ
แตกต่าง (t-test) การทดสอบหาค่าความแตกต่าง (F-test) หรือ การทดสอบความแปรปรวนแบบทาง
เดียว (One-Way ANOVA) และการทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD (Least 
Significant Difference) 

4.5 ผลการจัดกลุ่มการรับรู้คุณภาพของบัตรพลาเน็ต เอสซีบี โดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์การ 
จัดกลุ่ม (Cluster Analysis) ด้วยวิธี K-Means 
 
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผล
การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 400 คน สามารถสรุปและอธิบาย
รายละเอียด ดังตารางที่ 13 – 17 
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ตารางที ่13 แสดงจำนวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ 

เพศ จำนวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 123 30.75 
หญิง 277 69.25 
รวม 400 100.00 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตารางที่ 13 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 

277 คน (ร้อยละ 69.25) รองลงมาเพศชาย จำนวน 123 คน (ร้อยละ 30.75) ตามลำดับ 
 
ตารางที ่14 แสดงจำนวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามอายุ 

อายุ จำนวน (คน) ร้อยละ 
น้อยกว่าหรือเทียบเท่า 20 ปี 10 2.50 

อายุ 21 – 30 ปี 273 68.25 
อายุ 31 – 40 ปี 102 25.50 
อายุ 41 – 50 ปี 13 3.25 
อายุ 51 – 60 ปี 2 0.50 
อายุ 61 ปีขึ้นไป 0 0.00 

รวม 400 100.00 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตารางที่ 14 พบว่า อายุของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง

อายุ 21 - 30 ปี จำนวน 273 คน (ร้อยละ 68.25) รองลงมา อายุ 31 - 40 ปี จำนวน 102 คน (ร้อย
ละ 25.50) รองลงมา อายุ 41 - 50 ปี จำนวน 13 คน (ร้อยละ 3.25) รองลงมา อายุน้อยกว่าหรือ
เทียบเท่า 20 ปี จำนวน 10 คน (ร้อยละ 2.50) รองลงมา อายุ 51 - 60 ปี จำนวน 2 คน (ร้อยละ 
0.50) ตามลำดับ 
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ตารางที ่15 แสดงจำนวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามระดับ
การศึกษา           

ระดับการศึกษา จำนวน (คน) ร้อยละ 
จบการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตร ี 32 8.00 
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 319 79.75 
จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตร ี 49 12.25 

รวม 400 100.00 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตารางที่ 15 พบว่า ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 319 คน (ร้อยละ 79.75) รองลงมา จบการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี จำนวน 49 คน (ร้อยละ 12.25) รองลงมา จบการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 32 คน 
(ร้อยละ 8.00) ตามลำดับ 

 
ตารางที ่16 แสดงจำนวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จำนวน (คน) ร้อยละ 
นักเรียน/นักศึกษา 28 7.00 

พนักงานบริษัทเอกชน 244 61.00 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 58 14.50 

ธุรกิจส่วนตัว 68 17.00 
อื่น ๆ ได้แก ่อาจารย์สอนดนตรี และ

ผู้จัดการคลินิกทันตกรรม 
2 0.50 

รวม 400 100.00 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตารางที่ 16 พบว่า อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น

พนักงานบริษัทเอกชน จำนวน 244 คน (ร้อยละ 61.00) รองลงมา ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 68 คน (ร้อย
ละ 17.00) รองลงมา ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 58 คน (ร้อยละ 14.50) รองลงมา 
นักเรียน/นักศึกษา จำนวน 28 คน (ร้อยละ 7.00) รองลงมา อื่น ๆ ได้แก่ อาจารย์สอนดนตรีและ
ผู้จัดการคลินิกทันตกรรม จำนวน 2 คน (ร้อยละ 0.50) ตามลำดับ 
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ตารางที ่17 แสดงจำนวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน           

รายได้เฉลี่ยตอ่เดือน จำนวน (คน) ร้อยละ 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 11 2.75 

10,001 – 20,000 บาท 78 19.50 
20,001 – 30,000 บาท 150 37.50 
30,001 - 40,000 บาท 83 20.75 
40,001 - 50,000 บาท 21 5.25 

มากกว่า 50,001 บาทขึ้นไป 57 14.25 
รวม 400 100.00 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตารางที่ 17 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่อยู่ที่ 20,001 – 30,000 บาท จำนวน 150 คน (ร้อยละ 37.50) รองลงมา 30,001 – 40,000 
บาท จำนวน 83 คน (ร้อยละ 20.75) รองลงมา 10,001 – 20,000 บาท จำนวน 78 คน (ร้อยละ 
19.50) รองลงมา มากกว่า 50,001 บาทขึ้นไป จำนวน 57 คน (ร้อยละ 14.25) รองลงมา 40,001 - 
50,000 บาท จำนวน 21 คน (ร้อยละ 5.25) รองลงมา น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท จำนวน 11 
คน (ร้อยละ 2.75) ตามลำดับ 

 
4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชบ้ัตรเติมเงินพรีเพด (Prepaid Card)  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บัตรเติมเงินพรีเพด (Prepaid Card) จำนวน 

400 คน ประกอบด้วย (1) ปัจจุบันท่านมีบัตรเติมเงินพรีเพด (Prepaid Card) ของธนาคารพาณิชย์ที่

ใช้จ่ายในต่างประเทศกี่ใบ (2) จำนวนครั้งต่อเดือนที่ท่านใช้จ่ายต่างประเทศผ่านบัตรเติมเงินพรีเพด 

(Prepaid Card) (3) ท่านใช้จ่ายผ่านบัตรเติมเงินพรีเพด (Prepaid Card) ในการเดินทางท่องเที่ยว

ต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ด้านใดมากที่สุด โดยสามารถสรุปและอธิบายรายละเอียด ดังตารางที่ 18 

– 20 
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ตารางที่ 18 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ถือบัตรเติมเงินพรีเพด (Prepaid Card) ของธนาคาร
พาณิชย์ที่ใช้จ่ายในต่างประเทศ    

จำนวนบัตรเติมเงินพรีเพด 
(PREPAID CARD) 

จำนวน (คน) ร้อยละ 

1 ใบ 340 85.00 
2 ใบ 46 11.50 
3 ใบ 12 3.00 

มากกว่า 3 ใบ 2 0.50 
รวม 400 100.00 

  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตารางที่ 18 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีบัตรเติมเงินพรีเพด 
(Prepaid Card) ของธนาคารพาณิชย์ที่ใช้จ่ายในต่างประเทศ จำนวน 1 ใบ จำนวน 340 คน (ร้อยละ 
85.00) รองลงมา จำนวน 2 ใบ จำนวน 46 คน (ร้อยละ 11.50) รองลงมา จำนวน 3 ใบ จำนวน 1 
คน (ร้อยละ 3.00) รองลงมา จำนวน มากกว่า 3 ใบ จำนวน 2 คน (ร้อยละ 0.50) ตามลำดับ 
 
ตารางที ่19 แสดงจำนวนและร้อยละของการใช้จ่ายต่างประเทศผ่านบัตรเติมเงินพรีเพด (Prepaid 
Card)  

จำนวนการใชจ้่ายผ่านบัตรเติมเงินพรี
เพด (PREPAID CARD) 

จำนวน (คน) ร้อยละ 

ไม่มีการใช้จ่าย – 1 ครั้งต่อเดือน 306 76.50 
2 – 3 ครั้งต่อเดือน 79 19.75 
4 – 5 ครั้งต่อเดือน 9 2.25 

มากกว่า 5 ครัง้ต่อเดือน 6 1.50 
รวม 400 100.00 

 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตารางที่ 19 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้จ่ายต่างประเทศ
ผ่านบัตรเติมเงินพรีเพด (Prepaid Card) ไม่มีการใช้จ่าย - 1 ครั้งต่อเดือน จำนวน 306 คน (ร้อยละ 
76.50) รองลงมา   2 – 3 ครั้งต่อเดือน จำนวน 79 คน (ร้อยละ 19.75) รองลงมา 4 – 5 ครั้งต่อ
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เดือน จำนวน 9 คน (ร้อยละ 2.25) รองลงมา มากกว่า 5 ครั้งต่อเดือน จำนวน 6 คน (ร้อยละ 1.5) 
ตามลำดับ 
 
ตารางที ่20  แสดงจำนวนและร้อยละของประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเติมเงินพรีเพด 
(Prepaid Card) ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ 

ประโยชน์ที่ไดร้ับจากการใชจ้่ายผ่านบัตร
เติมเงินพรีเพด (PREPAID CARD) 

จำนวน 
ร้อยละ 

ของจำนวน
คำตอบ 

ร้อยละ 
ของจำนวน

ผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ใช้แทนเงินสด 335 23.57 83.75 
ไม่มีค่าธรรมเนยีมรายปีตลอดชีพ 189 13.30 47.25 
ไม่มีค่าธรรมเนยีมในการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
ต่างประเทศร้อยละ 2.5  

146 10.27 36.50 

ใช้จ่ายได้ทุกที่ทั่วโลก 150 10.56 37.50 

ใช้ง่าย สะดวก แลกเงินได้ตลอด  
24 ชั่วโมง 

189 13.30 47.25 

สามารถแลกเงินเก็บไว้ล่วงหน้าได้ 165 11.61 41.25 
สิทธิพิเศษและส่วนลดจากร้านค้าที่ร่วม
รายการ 

101 7.11 25.25 

หลีกเลี่ยงการถูกโจรกรรม 146 10.27 36.50 
รวม 1421 100.00 355.25 

           สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตารางที่ 20 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้จ่ายผ่านบัตรเติม
เงินพรีเพด (Prepaid Card) ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ เพื่อใช้แทนเงินสด จำนวน 335 คน 
(ร้อยละ 23.57) รองลงมา ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพ จำนวน 189 คน (ร้อยละ 13.30) ใช้ง่าย 
สะดวก แลกเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมง จำนวน 189 คน (ร้อยละ 13.30) รองลงมา สามารถแลกเงินเก็บ
ไว้ล่วงหน้าได้ จำนวน 165 คน (ร้อยละ 11.61) รองลงมา ใช้จ่ายได้ทุกที่ทั่วโลก จำนวน 150 คน 
(ร้อยละ 10.56) รองลงมา ไม่มีค่าธรรมเนียมในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศร้อยละ 
2.5 จำนวน 146 คน (ร้อยละ 10.27) รองลงมา หลีกเลี่ยงการถูกโจรกรรม จำนวน 146 คน (ร้อยละ 



  44 

10.27) รองลงมา สิทธิพิเศษและส่วนลดจากร้านค้าที่ร่วมรายการ จำนวน 101 คน (ร้อยละ 7.11) 
ตามลำดับ 

 
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการรับรูคุ้ณภาพของบัตรพลาเน็ต เอสซีบ ี

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการรับรู้คุณภาพของบัตรพลาเน็ต เอสซีบี โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และอธิบายระดับความสำคัญ ซึ่งประกอบด้วยข้อ
คำถามในแต่ละข้อ สามารถสรุปและอธิบายรายละเอียด ดังตารางที่ 21 – 28 

ตารางที ่21 แสดงค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลความหมายระดับ
ความสำคัญในการพิจารณาระดับการรับรู้คุณภาพของบัตรพลาเน็ต เอสซีบี ด้านสมรรถนะ  

             (n = 400) 

การรับรู้คุณภาพผลิตภัณฑ ์ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความสำคัญ 

ด้านสมรรถนะ (Performance) 
(1) คุณสมบัติพื้นฐานของผลติภัณฑ์มีความ
เหมาะสม 

4.29 0.62 มาก 

(2) ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์จากการใช้
ผลิตภัณฑ ์

4.34 0.59 มาก 

(3) ความสามารถในการใช้งานของผลิตภัณฑ ์ 4.23 0.67 มาก 
(4) ผลิตภัณฑท์ำหน้าที่ตรงตามวัตถุประสงค ์ 4.25 0.66 มาก 
(5) การออกแบบผลิตภัณฑ์เหมาะสมกับการ
ใช้งาน 

4.36 0.63 มาก 

รวม 4.29 0.63 มาก 
 

จากตารางที่ 21 พบว่า ระดับการรับรู้คุณภาพของบัตรพลาเน็ต เอสซีบี  ด้านสมรรถนะ

โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.29 ระดับความสำคัญอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อันดับ

แรกการออกแบบผลิตภัณฑ์เหมาะสมกับการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.36 ระดับความสำคัญอยู่ใน

ระดับมาก รองลงมา ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.34 ระดับ

ความสำคัญอยู่ในระดับมาก รองลงมา คุณสมบัติพื้นฐานของผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยอยู่

ที่ 4.29 ระดับความสำคัญอยู่ในระดับมาก รองลงมา ผลิตภัณฑ์ทำหน้าที่ตรงตามวัตถุประสงค์ มี
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ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.25 ระดับความสำคัญอยู่ในระดับมาก อันดับสุดท้ายความสามารถในการใช้งานของ

ผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.23 ระดับความสำคัญอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ 

ตารางที ่22 แสดงค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลความหมายระดับ
ความสำคัญในการพิจารณาระดับการรับรู้คุณภาพของบัตรพลาเน็ต เอสซีบี ด้านลักษณะเฉพาะ 

             (n = 400) 

การรับรู้คุณภาพผลิตภัณฑ ์ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความสำคัญ 

ด้านลักษณะเฉพาะ (Features) 
(6) ความคุ้มคา่ของผลิตภัณฑ ์ 4.30 0.69 มาก 
(7) สิทธิประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ 4.24 0.75 มาก 
(8) ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์เมื่อเทียบกับ
ผลิตภัณฑ์เดียวกัน 

4.09 0.78 มาก 

(9) มีเอกลักษณ์เฉพาะผลิตภัณฑ ์ 4.09 0.78 มาก 
(10) ความคิดสร้างสรรค์ของผลิตภัณฑ ์ 4.17 0.73 มาก 

รวม 4.18 0.75 มาก 
 

จากตารางที่ 22 พบว่า ระดับการรับรู้คุณภาพของบัตรพลาเน็ต เอสซีบี ด้านลักษณะเฉพาะ

โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.18 ระดับความสำคัญอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อันดับ

แรกความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.30 ระดับความสำคัญอยู่ในระดับมาก รองลงมา สิทธิ

ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.24 ระดับความสำคัญอยู่ในระดับมาก รองลงมา ความคิด

สร้างสรรค์ของผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.17 ระดับความสำคัญอยู่ในระดับมาก รองลงมา ความ

แตกต่างของผลิตภัณฑ์เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์เดียวกัน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.09 ระดับความสำคัญอยู่ใน

ระดับมาก อันดับสุดท้ายมีเอกลักษณ์เฉพาะผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.09 ระดับความสำคัญอยู่ใน

ระดับมาก ตามลำดับ 
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ตารางที ่23 แสดงค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลความหมายระดับ
ความสำคัญในการพิจารณาระดับการรับรู้คุณภาพของบัตรพลาเน็ต เอสซีบี ด้านความเช่ือถือได้ 

             (n = 400) 

การรับรู้คุณภาพผลิตภัณฑ ์ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความสำคัญ 

ด้านความเชื่อถือได้ (Reliability) 
(11) ธนาคารมมีาตราการและระบบการ
จัดเก็บข้อมูลลูกค้าที่ด ี

4.32 0.63 มาก 

(12) เจ้าหน้าทีธ่นาคารมีทักษะความรู้ 
ความสามารถในการให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ 
อย่างถูกต้องและชัดเจน 

4.20 0.71 มาก 

(13) เจ้าหน้าทีธ่นาคารให้ความเช่ือมั่นแก่
ผู้ใช้บริการ 

4.22 0.66 มาก 

(14) เจ้าหน้าทีธ่นาคารให้บริการตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้บริการ 

4.24 0.67 มาก 

(15) เจ้าหน้าทีธ่นาคารมีพร้อมและเต็มใจที่
จะให้บริการ 

4.38 0.64 มาก 

รวม 4.27 0.66 มาก 
 

จากตารางที่ 23 พบว่า ระดับการรับรู้คุณภาพของบัตรพลาเน็ต เอสซีบี ด้านความเชื่อถือได้

โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.27 ระดับความสำคัญอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อันดับ

แรกเจ้าหน้าที่ธนาคารมีพร้อมและเต็มใจที่จะให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.38 ระดับความสำคัญอยู่ใน

ระดับมาก รองลงมา ธนาคารมีมาตราการและระบบการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าที่ดี มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.32 

ระดับความสำคัญอยู่ในระดับมาก รองลงมา เจ้าหน้าที่ธนาคารให้บริการตรงตามความต้องการของ

ผู้ใช้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.24 ระดับความสำคัญอยู่ในระดับมาก รองลงมา เจ้าหน้าที่ธนาคารให้

ความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.22 ระดับความสำคัญอยู่ในระดับมาก อันดับสุดท้าย

เจ้าหน้าที่ธนาคารมีทักษะความรู้ ความสามารถในการให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ อย่างถูกต้องและ

ชัดเจน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.20 ระดับความสำคัญอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ 
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ตารางที ่24 แสดงค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลความหมายระดับ
ความสำคัญในการพิจารณาระดับการรับรู้คุณภาพของบัตรพลาเน็ต เอสซีบี ด้านความสอดคล้อง
ตามที่กำหนด 

           (n = 400) 

การรับรู้คุณภาพผลิตภัณฑ ์ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความสำคัญ 

ด้านความสอดคล้องตามทีก่ำหนด (Conformance) 
(16) ผลิตภัณฑ์สามารถใช้งานได้ตาม
ข้อกำหนด 

4.24 0.63 มาก 

(17) ผูใ้ช้บริการได้รับเอกสารรายละเอียดของ
ผลิตภัณฑ์ และวิธีการใช้งาน 

4.30 0.61 มาก 

(18) ผลิตภัณฑ์ไม่บิดเบือนไปจากที่ธนาคาร
นำเสนอ 

4.29 0.63 มาก 

(19) ผูใ้ช้บริการได้รับผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับ
ความต้องการ 

4.15 0.75 มาก  

(20) ระยะเวลาการใช้งานของผลิตภัณฑ์มี
ความเหมาะสม 

4.27 0.61 มาก  

รวม 4.25 0.65 มาก  
 

จากตารางที่ 24 พบว่า ระดับการรับรู้คุณภาพของบัตรพลาเน็ต เอสซีบี ด้านความสอดคล้อง

ตามที่กำหนดโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.25 ระดับความสำคัญอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่า อันดับแรกผู้ใช้บริการได้รับเอกสารรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ และวิธีการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 

4.30 ระดับความสำคัญอยู่ในระดับมาก รองลงมา ผลิตภัณฑ์ไม่บิดเบือนไปจากที่ธนาคารนำเสนอ มี

ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.29 ระดับความสำคัญอยู่ในระดับมาก รองลงมา ระยะเวลาการใช้งานของผลิตภัณฑ์มี

ความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.27 ระดับความสำคัญอยู่ในระดับมาก รองลงมา ผลิตภัณฑ์สามารถ

ใช้งานได้ตามข้อกำหนด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.24 ระดับความสำคัญอยู่ในระดับมาก อันดับสุดท้าย

ผู้ใช้บริการได้รับผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.15 ระดับความสำคัญอยู่ในระดับ

มาก ตามลำดับ 
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ตารางที ่ 25 แสดงค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลความหมายระดับ
ความสำคัญในการพิจารณาระดับการรับรู้คุณภาพของบัตรพลาเน็ต เอสซีบี ด้านความทนทาน 

          (n = 400) 

การรับรู้คุณภาพผลิตภัณฑ ์ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความสำคัญ 

ด้านความทนทาน (Durability) 
(21) วัสดุทีใ่ช้มีความทนทาน แข็งแรง 4.18 0.65 มาก 
(22) อายุการใช้งานของบัตรมีความเหมาะสม 4.24 0.68 มาก  
(23) ผลิตภัณฑ์มีการใช้วัสดุที่ได้มาตรฐาน 4.33 0.64 มาก  
(24) ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ 4.26 0.65 มาก  
(25) ผลิตภัณฑ์มีความทนทานต่อการใช้งาน 4.29 0.64 มาก  

รวม 4.26 0.65 มาก 
 

จากตารางที่ 25 พบว่า ระดับการรับรู้คุณภาพของบัตรพลาเน็ต เอสซีบี ด้านความทนทาน

โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.26 ระดับความสำคัญอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อันดับ

แรกผลิตภัณฑ์มีการใช้วัสดุที่ได้มาตรฐาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.33 ระดับความสำคัญอยู่ในระดับมาก 

รองลงมา ผลิตภัณฑ์มีความทนทานต่อการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.29 ระดับความสำคัญอยู่ในระดับ

มาก รองลงมา ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.26 ระดับความสำคัญอยู่ในระดับมาก 

รองลงมา อายุการใช้งานของบัตรมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.24 ระดับความสำคัญอยู่ในระดับ

มาก อันดับสุดท้ายวัสดุที่ใช้มีความทนทาน แข็งแรง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.18 ระดับความสำคัญอยู่ใน

ระดับมาก ตามลำดับ 
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ตารางที ่26 แสดงค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลความหมายระดับ
ความสำคัญในการพิจารณาระดับการรับรู้คุณภาพของบัตรพลาเน็ต เอสซีบี ด้านความทนทาน 

(n = 400) 

การรับรู้คุณภาพผลิตภัณฑ ์ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความสำคัญ 

ด้านความสามารถในการให้บริการ (Serviceability) 
(26) เจ้าหน้าทีธ่นาคารพร้อมที่จะให้บริการ มี
ความรวดเร็ว และทันเวลา 

4.27 0.67 มาก 

(27) ธนาคารมคีวามสะดวกในการจัดส่ง
ผลิตภัณฑ์ให้ถงึบ้าน 

4.41 0.65 มาก 

(28) สมัครใช้บริการง่าย ไม่ยุ่งยาก 4.40 0.66 มาก 
(29) ประชาสมัพันธ์ให้ทราบข้อมูลข่าวสาร
ของผลิตภัณฑ์สม่ำเสมอ 

4.18 0.72 มาก 

(30) มีการจัดกิจกรรมส่งเสรมิการขายอย่าง
สม่ำเสมอ เช่น ได้รับสิทธิพิเศษและส่วนลด
จากร้านค้าที่ร่วมรายการ 

4.25 0.70 มาก 

รวม 4.30 0.68 มาก 
 

จากตารางที่ 26 พบว่า ระดับการรับรู้คุณภาพของบัตรพลาเน็ต เอสซีบี ด้านความสามารถใน

การให้บริการโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.30 ระดับความสำคัญอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่า อันดับแรกธนาคารมีความสะดวกในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้ถึงบ้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.41 ระดับ

ความสำคัญอยู่ในระดับมาก รองลงมา สมัครใช้บริการง่าย ไม่ยุ่งยาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.40 ระดับ

ความสำคัญอยู่ในระดับมาก รองลงมา เจ้าหน้าที่ธนาคารพร้อมที่จะให้บริการ มีความรวดเร็ว และ

ทันเวลา มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.27 ระดับความสำคัญอยู่ในระดับมาก รองลงมา มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม

การขายอย่างสม่ำเสมอ เช่น ได้รับสิทธิพิเศษและส่วนลดจากร้านค้าที่ร่วมรายการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 

4.25 ระดับความสำคัญอยู่ในระดับมาก อันดับสุดท้ายประชาสัมพันธ์ให้ทราบข้อมูลข่าวสารของ

ผลิตภัณฑ์สม่ำเสมอ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.18 ระดับความสำคัญอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ 
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ตารางที ่27 แสดงค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลความหมายระดับ
ความสำคัญในการพิจารณาระดับการรับรู้คุณภาพของบัตรพลาเน็ต เอสซีบี ด้านความสวยงาม หรือ 
สุนทรียภาพ 

(n = 400) 

การรับรู้คุณภาพผลิตภัณฑ ์ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความสำคัญ 

ด้านความสวยงามหรือสุนทรียภาพ (Aesthetics or Esthetics) 
(31) ความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์ 4.21 0.71 มาก 
(32) ผลิตภัณฑ์ออกแบบน่าใชแ้ละสวยงาม 4.26 0.69 มาก 
(33) ความสร้างสรรค์ในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ ์

4.26 0.70 มาก 

(34) รูปลักษณ์ภายนอกของผลิตภัณฑ์ 4.25 0.69 มาก 
(35) รูปแบบมีความเหมาะสม ทันสมัย 4.29 0.68 มาก 

รวม 4.25 0.69 มาก 
 

จากตารางที่ 27 พบว่า ระดับการรับรู้คุณภาพของบัตรพลาเน็ต เอสซีบี ด้านความสวยงาม

หรือสุนทรียภาพโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.25 ระดับความสำคัญอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย

ข้อ พบว่า อันดับแรกรูปแบบมีความเหมาะสม ทันสมัย มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.29 ระดับความสำคัญอยู่ใน

ระดับมาก รองลงมา ผลิตภัณฑ์ออกแบบน่าใช้และสวยงาม มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.26 ระดับความสำคัญอยู่

ในระดับมาก รองลงมา ความสร้างสรรค์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.26 ระดับ

ความสำคัญอยู่ในระดับมาก รองลงมา รูปลักษณ์ภายนอกของผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.25 ระดับ

ความสำคัญอยู่ในระดับมาก อันดับสุดท้ายความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.21 ระดับ

ความสำคัญอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ 
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ตารางที ่28 แสดงค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลความหมายระดับ
ความสำคัญในการพิจารณาระดับการรับรู้คุณภาพของบัตรพลาเน็ต เอสซีบี ด้านความสวยงาม หรือ 
สุนทรียภาพ 

(n = 400) 

การรับรู้คุณภาพผลิตภัณฑ ์ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความสำคัญ 

ด้านการรับรูคุ้ณภาพหรือชื่อเสียงของสินค้า (Perceived Quality or Reputation) 
(36) การยอมรบัของธนาคารผู้แนะนำ
ผลิตภัณฑ ์

4.30 0.66 มาก 

(37) ผลิตภัณฑ์มีชื่อเสียง เป็นที่นิยม 4.33 0.68 มาก 
(38) ผู้ใช้บริการเกิดความเช่ือมั่นในผลิตภัณฑ์ 4.36 0.64 มาก 
(39) ผลิตภัณฑ์มีภาพลักษณ์ที่ดี 4.36 0.66 มาก 
(40) สื่อโฆษณาทำให้เกิดการรับรู้คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ ์

4.17 0.80 มาก 

รวม 4.30 0.69 มาก 
 

จากตารางที่ 28 พบว่า ระดับการรับรู้คุณภาพของบัตรพลาเน็ต เอสซีบี ด้านการรับรู้คุณภาพ

หรือชื่อเสียงของสินค้าโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.30 ระดับความสำคัญอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อ พบว่า อันดับแรกผู้ใช้บริการเกิดความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์  มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.36 ระดับ

ความสำคัญอยู่ในระดับมาก รองลงมา ผลิตภัณฑ์มีภาพลักษณ์ที่ดี มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.36 ระดับ

ความสำคัญอยู่ในระดับมาก รองลงมา ผลิตภัณฑ์มีชื่อเสียง เป็นที่นิยม มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.33 ระดับ

ความสำคัญอยู่ในระดับมาก รองลงมา การยอมรับของธนาคารผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 

4.30 ระดับความสำคัญอยู่ในระดับมาก อันดับสุดท้ายสื่อโฆษณาทำให้เกิดการรับรู้คุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.17 ระดับความสำคัญอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ 
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4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบระดับการรับรู้คณุภาพของบัตรพลาเน็ต เอสซีบ ีจำแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบระดับการรับรู้คุณภาพของบัตรพลาเน็ต เอสซีบี จำแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จำนวนบัตรเติม
เงินพรีเพด  จำนวนการใช้จ่ายผ่านบัตรเติมเงินพรีเพด ส่งผลต่อการตัดสินใจถือบัตรพลาเน็ต เอสซีบี 
โดยใช้สถิติทดสอบหาค่าความแตกต่าง (t-test) และ ใช้สถิติทดสอบหาค่าความแตกต่าง (F-test) 
หรือ การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) สามารถสรุปและอธิบาย
รายละเอียด ดังตารางที่ 29 - 38 

ตารางที ่29 แสดงการเปรียบเทียบระดับการรับรู้คุณภาพของบัตรพลาเน็ต เอสซีบี จำแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล ด้านเพศ 

(n=400) 

การรับรู้คุณภาพผลิตภัณฑ ์

ของบัตรพลาเน็ต เอสซีบ ี

เพศชาย เพศหญิง 
t Sig. 

Mean S.D. Mean S.D. 

1. ด้านสมรรถนะ 

(Performance) 

4.20 0.53 4.34 0.50 -2.394 0.017* 

2. ด้านลักษณะเฉพาะ 

(Features) 

4.09 0.65 4.22 0.64 -1.820 0.069 

3. ด้านความเช่ือถือได้ 

(Reliability) 

4.20 0.60 4.30 0.52 -1.684 0.093 

4. ด้านความสอดคล้องตามที่

กำหนด (Conformance) 

4.23 0.55 4.25 0.53 -0.347 0.729 

5. ด้านความทนทาน 

(Durability) 

4.19 0.56 4.29 0.55 -1.585 0.114 

6. ด้านความสามารถในการ

ให้บริการ (Serviceability) 

4.24 0.58 4.33 0.54 -1.393 0.164 
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7. ด้านความสวยงาม หรือ 

สุนทรียภาพ (Aesthetics or 

Esthetics) 

4.19 0.64 4.28 0.61 -1.357 0.176 

8. ด้านการรับรู้คุณภาพ หรือ 

ชื่อเสียงของสินค้า (Perceived 

Quality or Reputation) 

4.23 0.62 4.34 0.57 -1.592 0.112 

รวม 4.20 0.53 4.29 0.49 -1.730 0.084 

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 29 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบระดับการรับรู้คุณภาพของบัตรพลา

เน็ต เอสซีบี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ ด้วย t-test พบว่า ในภาพรวมผู้ถือบัตรพลาเน็ต 

เอสซีบี ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกัน มีการรับรู้คุณภาพของบัตรพลาเน็ต เอสซีบีที่ไม่

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t-test เท่ากับ -1.730, sig. (2tailed) เท่ากับ 

0.084) 

ตารางที ่30 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการรับรู้คุณภาพของบัตรพลาเน็ต เอสซีบี 
จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ 

การรับรู้คุณภาพ

ผลิตภัณฑข์อง  

บัตรพลาเน็ต เอสซีบ ี

ความ

แปรปรวน 
df SS MS F Sig. 

อายุ 

ระหว่างกลุ่ม 4 3.136 0.784 3.192 0.013* 

ภายในกลุ่ม 395 97.010 0.246   

รวม 399 100.146    

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 30 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบระดับการรับรู้คุณภาพของบัตรพลาเน็ต 

เอสซีบี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ พบว่า ในภาพรวมผู้ถือบัตรพลาเน็ต เอสซีบี ในเขต

กรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกัน มีการรับรู้คุณภาพของบัตรพลาเน็ต เอสซีบีที่แตกต่างกันอย่างมี
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นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงได้ทำการทดสอบความแตกต่างรายคู่ ด้วยวิธี LSD เพื่อหาว่าคู่ใดมี

ความแตกต่างกัน ได้ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 31 

ตารางที ่31 ผลการทดสอบความแตกต่างรายคู ่ของค่าเฉลี่ยระดับการรับรู้คุณภาพของบัตรพลาเน็ต 
เอสซีบี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ 

อายุ 
ค่าเฉลี่ย 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

4.34 4.21 4.40 4.19 3.86 0.00 

น้อยกว่าหรือเทียบเท่า  

20 ป ี

4.34 - - - - - - 

อายุ 21 – 30 ป ี 4.21 0.12 - - - - - 

อายุ 31 – 40 ป ี 4.40 -0.07 -0.19* 

(0.001) 

- - - - 

อายุ 41 – 50 ป ี 4.19 0.15 0.03 0.22 - - - 

อายุ 51 – 60 ป ี 3.86 0.48 0.35 0.54 0.33 - - 

อายุ 61 ปีขึ้นไป 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 31 ผลการทดสอบความแตกต่างรายคู่ ของค่าเฉลี่ยระดับการรับรู้คุณภาพของ

บัตรพลาเน็ต เอสซีบี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ โดยภาพรวมแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้ถือบัตรพลาเน็ต เอสซีบีที่มีอายุ อายุ 21 – 30 ปี มีระดับการรับรู้คุณภาพ

ของบัตรพลาเน็ต เอสซีบนี้อยกว่าผู้ถือบัตรพลาเน็ต เอสซีบีที่มีอายุ 31 – 40 ปี  
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ตารางที ่32 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการรับรู้คุณภาพของบัตรพลาเน็ต เอสซีบี 
จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านระดับการศึกษา 

การรับรู้คุณภาพ 

ผลิตภัณฑข์อง  

บัตรพลาเน็ต เอสซีบ ี

ความ

แปรปรวน 
df SS MS F Sig. 

ระดับการศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 2 0.612 0.306 1.220 0.296 

ภายในกลุ่ม 397 99.534 0.251   

รวม 399 100.146    

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 32 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบระดับการรับรู้คุณภาพของบัตรพลาเน็ต 

เอสซีบี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านระดับการศึกษา พบว่า ในภาพรวมผู้ถือบัตรพลาเน็ต เอสซีบี 

ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการรับรู้คุณภาพของบัตรพลาเน็ต เอสซีบีที่

ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 1.220, Sig. > 0.05) 

ตารางที ่33 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการรับรู้คุณภาพของบัตรพลาเน็ต เอสซีบี 
จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอาชีพ 

การรับรู้คุณภาพ

ผลิตภัณฑข์อง  

บัตรพลาเน็ต เอสซีบ ี

ความ

แปรปรวน 
df SS MS F Sig. 

อาชีพ 

ระหว่างกลุ่ม 4 1.192 0.298 1.189 0.315 

ภายในกลุ่ม 395 98.954 0.251   

รวม 399 100.146    

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 33 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบระดับการรับรู้คุณภาพของบัตรพลาเน็ต 

เอสซีบี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอาชีพ พบว่า ในภาพรวมผู้ถือบัตรพลาเน็ต เอสซีบี ในเขต
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กรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการรับรู้คุณภาพของบัตรพลาเน็ต เอสซีบีที่ไม่แตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 1.189, Sig. > 0.05) 

ตารางที ่34 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการรับรู้คุณภาพของบัตรพลาเน็ต เอสซีบี 
จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

การรับรู้คุณภาพ

ผลิตภัณฑข์อง 

บัตรพลาเน็ต เอสซีบ ี

ความ

แปรปรวน 
df SS MS F Sig. 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ระหว่างกลุ่ม 5 3.493 0.699 2.848 0.015* 

ภายในกลุ่ม 394 99.653 0.245   

รวม 399 100.146    

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 34 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบระดับการรับรู้คุณภาพของบัตรพลาเน็ต 

เอสซีบี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ในภาพรวมผู้ถือบัตรพลาเน็ต 

เอสซีบี ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการรับรู้คุณภาพของบัตรพลา

เน็ต เอสซีบีที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงได้ทำการทดสอบความแตกต่าง

รายคู่ ด้วยวิธี LSD เพื่อหาว่าคู่ใดมีความแตกต่างกัน ได้ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 35 

ตารางที ่35 ผลการทดสอบความแตกต่างรายคู ่ของค่าเฉลี่ยระดับการรับรู้คุณภาพของบัตรพลาเน็ต 
เอสซีบี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ด้านรายได้เฉลี่ย 

ต่อเดือน ค่าเฉลี่ย 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

4.51 4.26 4.34 4.24 4.08 4.12 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 

10,000 บาท 
4.51 - - - - - - 

10,001 – 20,000 

บาท 
4.26 0.25 - - - - - 
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ตารางที ่36 ผลการทดสอบความแตกต่างรายคู ่ของค่าเฉลี่ยระดับการรับรู้คุณภาพของบัตรพลาเน็ต 
เอสซีบี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน (ต่อ) 

ด้านรายได้เฉลี่ย 

ต่อเดือน ค่าเฉลี่ย 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

4.51 4.26 4.34 4.24 4.08 4.12 

20,001 – 30,000 

บาท 
4.34 0.17 -0.08 - - - - 

30,001 - 40,000 

บาท 
4.24 0.26 0.01 0.10 - - - 

40,001 - 50,000 

บาท 
4.08 

0.42* 

(0.022) 
0.17 

0.26* 

(0.026) 
0.16 - - 

มากกว่า 50,001 

บาทขึ้นไป 
4.12 

0.39* 

(0.017) 
0.14 

0.22* 

(0.004) 
0.12 -0.04 - 

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 35 ผลการทดสอบความแตกต่างรายคู่ ของค่าเฉลี่ยระดับการรับรู้คุณภาพของ

บัตรพลาเน็ต เอสซีบี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยภาพรวมแตกต่าง

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้ถือบัตรพลาเน็ต เอสซีบีที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่า

หรือเท่ากับ 10,000 บาท และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท มีระดับการรับรู้คุณภาพ

ของบัตรพลาเน็ต เอสซีบีมากกว่าผู้ถือบัตรพลาเน็ต เอสซีบีที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 - 50,000 

บาท และ มากกว่า 50,001 บาทขึ้นไป  
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ตารางที ่37 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการรับรู้คุณภาพของบัตรพลาเน็ต เอสซีบี 
จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านจำนวนบัตรเติมเงินพรีเพดที่ถือครอง 

การรับรู้คุณภาพ

ผลิตภัณฑข์อง  

บัตรพลาเน็ต เอสซีบ ี

ความ

แปรปรวน 
df SS MS F Sig. 

จำนวนบัตรเติมเงิน  

พรีเพดที่ถือครอง 

ระหว่างกลุ่ม 3 2.104 0.701 2.833 0.038* 

ภายในกลุ่ม 396 98.042 0.248   

รวม 399 100.146    

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 36 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบระดับการรับรู้คุณภาพของบัตรพลาเน็ต 

เอสซีบี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านจำนวนบัตรเติมเงินพรีเพดที่ถือครอง พบว่า ในภาพรวมผู้ถือ

บัตรพลาเน็ต เอสซีบี ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีจำนวนบัตรเติมเงินพรีเพดที่ถือครองแตกต่างกัน มี

การรับรู้คุณภาพของบัตรพลาเน็ต เอสซีบีที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงได้

ทำการทดสอบความแตกต่างรายคู่ ด้วยวิธี LSD เพื่อหาว่าคู่ใดมีความแตกต่างกัน ได้ผลการวิเคราะห์

ดังตารางที่ 37 

ตารางที ่38 ผลการวิเคราะห์การทดสอบความแตกต่างรายคู่ ของค่าเฉลี่ยระดับการรับรู้คุณภาพของ
บัตรพลาเน็ต เอสซีบี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านจำนวนบัตรเติมเงินพรีเพดที่ถือครอง 

จำนวนบัตรเติมเงิน 

พรีเพดที่ถือครอง ค่าเฉลี่ย 

(1) (2) (3) (4) 

4.25 4.40 4.29 3.49 

1 ใบ 4.25 - - - - 

2 ใบ 4.40 0.15 - - - 

3 ใบ 4.29 0.43 0.11 - - 

มากกว่า 3 ใบ 3.49 0.76* 

(0.032) 

0.91* 

(0.012) 

0.80* 

(0.035) 

- 

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตารางที่ 37 ผลการทดสอบความแตกต่างรายคู่ ของค่าเฉลี่ยระดับการรับรู้คุณภาพของ

บัตรพลาเน็ต เอสซีบี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านจำนวนบัตรเติมเงินพรีเพดที่ถือครอง โดย

ภาพรวมแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้ถือบัตรพลาเน็ต เอสซีบีที่มีจำนวนบัตร

เติมเงินพรีเพดที่ถือครอง 1 ใบ 2 ใบ และ 3 ใบ มีระดับการรับรู้คุณภาพของบัตรพลาเน็ต เอสซีบี

มากกว่าผู้ถือบัตรพลาเน็ต เอสซีบีที่มีจำนวนบัตรเติมเงินพรีเพดที่ถือครอง มากกว่า 3 ใบ 

ตารางที ่ 39 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการรับรู้คุณภาพของบัตรพลาเน็ต เอสซีบี 
จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านจำนวนครั้งต่อเดือนที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเติมเงินพรีเพด 

การรับรู้คุณภาพ

ผลิตภัณฑข์อง  

บัตรพลาเน็ต เอสซีบ ี

ความ

แปรปรวน 
df SS MS F Sig. 

จำนวนครั้งต่อเดือน 

ที่มีการใช้จ่ายผ่าน 

บัตรเติมเงินพรีเพด 

ระหว่างกลุ่ม 3 1.285 0.428 1.716 0.163 

ภายในกลุ่ม 396 98.861 0.250   

รวม 399 100.146    

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 38 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบระดับการรับรู้คุณภาพของบัตรพลาเน็ต 

เอสซีบี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านจำนวนครั้งต่อเดือนที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเติมเงินพรีเพด 

พบว่า ในภาพรวมผู้ถือบัตรพลาเน็ต เอสซีบี ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีจำนวนครั้งต่อเดือนที่มีการใช้

จ่ายผ่านบัตรเติมเงินพรีเพด มีการรับรู้คุณภาพของบัตรพลาเน็ต เอสซีบี ไม่แตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 1.716, Sig. > 0.05) 

4.5 ผลการจัดกลุ่มการรับรู้คณุภาพของบัตรพลาเน็ต เอสซีบี 
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อต้องการจัดกลุ่มการรับรู้คุณภาพของบัตรพลาเน็ต เอสซีบีที่มีลักษณะ

คล้ายกันให้อยู่กลุ่มเดียวกัน ด้วยการใช้วิธีวิเคราะห์กลุ่มแบบ K-Means โดยนำค่าการรับรู้คุณภาพ
ของบัตรพลาเน็ต เอสซีบีทั้ง 8 ด้านมาวิเคราะห์ ผู้วิจัยเลือกกำหนดกลุ่ม 3 กลุ่ม เนื่องจากได้มีการ
เปรียบเทียบกับจำนวน 2, 4 และ 5 กลุ่ม พบว่า การกำหนดกลุ่ม 3 กลุ่มสามารถอธิบายลักษณะของ
กลุ่มและมีจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม โดยทำการวิเคราะห์หาค่ากลางของแต่ละ Cluster รวม
ทั้งสิ้น 10 รอบ (Iteration) จึงไม่พบการเปลี่ยนแปลงของค่ากลาง ผู้วิจัยได้ทำการแสดงผลการจัด
กลุ่มการรับรู้คุณภาพของบัตรพลาเน็ต เอสซบี ดังตารางที่ 39 
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ตารางที ่40 แสดงผลการจัดกลุ่มการรับรู้คณุภาพของบัตรพลาเน็ต เอสซีบี 
(n = 400) 

การรับรู้คุณภาพ 
ของบัตรพลาเน็ต เอสซีบ ี

กลุ่ม 

กลุ่มที่เน้น
สัมพันธภาพที่ด ี

กลุ่มที่เน้น
ภาพลักษณ ์

กลุ่มที่เน้น 
การใช้งาน 

ด้านสมรรถนะ (Performance) -1.06990 -0.25734 1.18010 

ด้านลักษณะเฉพาะ (Features) -1.21202 -0.17599 1.05388 

ด้านความเช่ือถือได้ (Reliability) 1.18398 -0.23023 1.11514 

ด้านความสอดคล้องตามที่กำหนด 
(Conformance) 

-1.17417 -0.24638 1.13242 

ด้านความทนทาน (Durability) -1.18996 -0.20718 1.08520 

ด้านความสามารถในการให้บริการ 
(Serviceability) 

-1.03374 -0.30022 1.10935 

ด้านความสวยงาม หรือ 
สุนทรียภาพ (Aesthetics or 
Esthetics) 

-1.28428 0.15615 1.07216 

ด้านการรับรู้คุณภาพ หรือ ช่ือเสียง
ของสินค้า (Perceived Quality 
or Reputation) 

1.28698 0.08309 0.96662 

จำนวน (คน) 84 188 128 

ร้อยละ  21.00 47.00 32.00 

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 39 ผลการจัดกลุ่มการรับรู้คุณภาพของบัตรพลาเน็ต เอสซีบี พบว่า ค่ากลางของ
ตัวแปรมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถอธิบายลักษณะของแต่ละ
กลุ่มได้ ดังต่อไปน้ี 
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กลุ่มที่ 1 พบว่า เป็นผู้ถือบัตรพลาเน็ต เอสซีบี จำนวนทั้งสิ้น 84 คน (ร้อยละ 21.00) ซึ่งเป็น
เพศชาย จำนวน (ร้อยละ 7.75) เพศหญิง (ร้อยละ 13.25) มีอายุน้อยกว่าหรือเทียบเท่า 20 ปี (ร้อย
ละ 0.25) อายุ 21 – 30 ปี (ร้อยละ 14.25) อายุ 31 – 40 ปี (ร้อยละ 5.50) อายุ 41 – 50 ปี (ร้อยละ 
0.70) อายุ 51 – 60 ปี (ร้อยละ 0.25) จบการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 0.50) จบการศึกษา
ปริญญาตรี (ร้อยละ 19.00) จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 1.50) ประกอบอาชีพนักเรียน/
นักศึกษา (ร้อยละ 0.75) พนักงานบริษัทเอกชน (ร้อยละ 14.00) ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(ร้อยละ 3.00) ธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 3.25) และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 
บาท (ร้อยละ 0.00) 10,001 – 20,000 บาท (ร้อยละ 2.50) 20,001 – 30,000 บาท (ร้อยละ 6.75)  
30,001 – 40,000 บาท (ร้อยละ 5.75) 40,001 – 50,000 บาท (ร้อยละ 1.75) 50,001 บาทขึ้นไป 
(ร้อยละ 4.25) โดยกลุ่มนี้จะเน้นในด้านความเชื่อถือได้และด้านความสามารถในการให้บริการ ผู้วิจัย
ตั้งชื่อกลุ่มว่า “กลุ่มที่เน้นสัมพันธภาพที่ดี” กลุ่มนี้จะให้ความสำคัญสร้างความสัมพันธ์ในด้านการ
บริการ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่มีความเต็มใจในการให้บริการ คอยให้คำแนะนำที่ตรงกับความต้องการและมี
ทักษะความรู้ ความสามารถในการให้คำแนะนำอย่างถูกต้อง รวมไปถึงการให้บริการหลังการขาย 
ส่งผลให้ผู้ใช้บริการเกิดความเช่ือมั่นในผลิตภัณฑ์และผู้ให้บริการ  

กลุ่มที่ 2 พบว่า เป็นผู้ถือบัตรพลาเน็ต เอสซีบี จำนวนทั้งสิ้น 188 คน (ร้อยละ 47.00) ซึ่ง
เป็นเพศชาย (ร้อยละ 13.25) เพศหญิง (ร้อยละ 33.75) มีอายุน้อยกว่าหรือเทียบเท่า 20 ปี (ร้อยละ 
1.50) อายุ 21 – 30 ปี (ร้อยละ 36.75) อายุ 31 – 40 ปี (ร้อยละ 7.25) อายุ 41 – 50 ปี (ร้อยละ 
1.50) จบการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 6.50) จบการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 5.50) จบ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 34.00) ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 4.75) 
พนักงานบริษัทเอกชน (ร้อยละ 29.50) ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 6.75) ธุรกิจส่วนตัว 
(ร้อยละ 5.75) อื่น ๆ ได้แก่ ผู้จัดการคลินิกทันตกรรม (ร้อยละ 0.25) และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อย
กว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท (ร้อยละ 1.75) 10,001 – 20,000 บาท (ร้อยละ 12.00) 20,001 – 
30,000 บาท (ร้อยละ 16.25)  30,001 – 40,000 บาท (ร้อยละ 8.75) 40,001 – 50,000 บาท (ร้อย
ละ 1.75) 50,001 บาทขึ้นไป (ร้อยละ 6.75) โดยกลุ่มนี้จะเน้นในด้านการรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง
ของสินค้า และด้านความสวยงาม หรือ สุนทรียภาพ ผู้วิจัยจึงตั้งชื่อกลุ่มว่า “กลุ่มที่เน้นภาพลักษณ์” 
กลุ่มนี้จะเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีความสวยงาม โดดเด่น มีความน่าสนใจ มีความคิดสร้างสรรค์ในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นการสร้างคุณค่าในตัวผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดการยอมรับในผลิตภัณฑ์และผู้
ให้บริการ 

กลุ่มที่ 3 พบว่า เป็นผู้ถือบัตรพลาเน็ต เอสซีบี จำนวนทั้งสิ้น 128 คน (ร้อยละ 32.00) ซึ่ง
เป็นเพศชาย (ร้อยละ 9.25) เพศหญิง (ร้อยละ 22.75) มีอายุน้อยกว่าหรือเทียบเท่า 20 ปี (ร้อยละ 
0.75) อายุ 21 – 30 ปี (ร้อยละ 17.25) อายุ 31 – 40 ปี (ร้อยละ 12.75) อายุ 41 – 50 ปี (ร้อยละ 
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1.00) อายุ 51 – 60 ปี (ร้อยละ 0.25) จบการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 1.00) จบการศึกษา
ปริญญาตรี (ร้อยละ 25.75) จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 5.25) ประกอบอาชีพนักเรียน/
นักศึกษา (ร้อยละ 1.50) พนักงานบริษัทเอกชน (ร้อยละ 17.50) ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(ร้อยละ 7.00) ธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 5.75) อื่น ๆ ได้แก่ อาจารย์สอนดนตรี (ร้อยละ 0.25) และมี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท (ร้อยละ 1.00) 10,001 – 20,000 บาท (ร้อย
ละ 5.00) 20,001 – 30,000 บาท (ร้อยละ 14.50)  30,001 – 40,000 บาท (ร้อยละ 6.25) 40,001 
– 50,000 บาท (ร้อยละ 1.75) 50,001 บาทขึ้นไป (ร้อยละ 3.25)  โดยกลุ่มนี้จะเน้นในด้านสมรรถนะ 
และความสอดคล้องตามที่กำหนด ผู้วิจัยจึงตั้งชื่อกลุ่มว่า “กลุ่มที่เน้นการใช้งาน” กลุ่มนี้จะเน้นความ
เหมาะสมในการใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่
กำหนดไว้ ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริการใช้งานได้ตรงวัตถุประสงค์และได้รับ
ประโยชน์จากการใช้งาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานได้ 
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บทที่ 5  
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดกลุ่มการรับรู้คณุภาพผลิตภัณฑท์างการเงินของธนาคารไทย

พาณิชย์ กรณีศึกษา บัตรพลาเน็ต เอสซีบี ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ ดังนี ้
1. เพื่อศึกษาระดับการรับรู้คุณภาพของบัตรพลาเน็ต เอสซีบี ที่เป็นบริการทางการเงินของ

ธนาคารไทยพาณิชย์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับการรับรู้คุณภาพของบัตรพลาเน็ต เอสซีบี ที่เป็นบริการทางการเงิน

ของธนาคารไทยพาณิชย์ ในเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
3. เพื่อจัดกลุ่มการรับรู้คุณภาพของบัตรพลาเน็ต เอสซีบี ที่เป็นบริการทางการเงินของ

ธนาคารไทยพาณิชย ์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ถือบัตรพลาเน็ต เอสซีบี ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย

มีเนื้อหาเกี่ยวกับการรับรู้คุณภาพผลิตภัณฑ์ จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อสอบถามถึงระดับการรับรู้คุณภาพผลิตภัณฑ์ของบัตรพลาเน็ต เอสซีบี 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยง เบนมาตรฐาน การ
ทดสอบหาค่าความแตกต่าง (t-test) การทดสอบหาค่าความแตกต่าง (F-test) หรือ การทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD 
(Least Significant Difference) และจัดกลุ่มการรับรู้คุณภาพของบัตรพลาเน็ต เอสซีบีโดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์กลุ่มแบบ K-Means ด้วยโปรแกรม SPSS ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัย อภิปราย
ผลการวิจัย และข้อเสนอแนะการวิจัย ดังนี้ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเกี่ยวกับการจัดกลุ่มการรับรู้คุณภาพผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารไทยพาณิชย์  
กรณีศึกษา บัตรพลาเน็ต เอสซีบี ในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปได้ 
ดังนี้  

5.1.1 สรุปข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือบัตรพลาเน็ต เอสซีบ ี  
กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ถือบัตรพลาเน็ต เอสซีบี จำนวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21 – 30 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพเป็นพนักงาน
บริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อยู่ที่ 20,001 – 30,000 บาท มีบัตรเติมเงินพรีเพด (Prepaid 
Card) ของธนาคารพาณิชย์ที่ใช้จ่ายในต่างประเทศ จำนวน 1 ใบ มีการใช้จ่ายต่างประเทศผ่านบัตร
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เติมเงิน (Prepaid Card) น้อยกว่าเท่ากับ 1 ครั้งต่อเดือน โดยใช้จ่ายผ่านบัตรเติมเงิน (Prepaid 
Card) ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศเพื่อใช้แทนเงินสดมากที่สุด 

 5.1.2 สรุปข้อมูลระดับการรับรู้คุณภาพของบัตรพลาเน็ต เอสซีบี  
ระดับความสำคัญของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพของบัตรพลาเน็ต เอสซีบี ซึ่ง

ประกอบด้วย 8 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านสมรรถนะ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 4.29 (2) ด้านลักษณะเฉพาะ มี

ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 4.18 (3) ด้านความเชื่อถือได้ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 4.27 (4) ด้านความ

สอดคล้องตามที่กำหนด มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 4.25 (5) ด้านความทนทาน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 

4.26 (6) ด้านความสามารถในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 4.30 (7) ด้านความสวยงาม หรือ 

สุนทรียภาพ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 4.25 (8) ด้านการรับรู้คุณภาพ หรือ ชื่อเสียงของสินค้า มีค่าเฉลี่ย

โดยรวมอยู่ที่ 4.30 ซึ่งในภาพรวมแต่ละด้านให้ความสำคัญในระดับมากทั้งสิ้น  

 ด้านสมรรถนะ ในภาพรวมให้ความสำคัญในระดับมาก ซึ่งประกอบไปด้วย การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เหมาะสมกับการใช้งาน รองลงมา ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์  
รองลงมา คุณสมบัติพื้นฐานของผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสม รองลงมา ผลิตภัณฑ์ทำหน้าที่ตรงตาม
วัตถุประสงค ์และ ความสามารถในการใช้งานของผลิตภัณฑ ์ตามลำดับ 

 ด้านลักษณะเฉพาะ ในภาพรวมให้ความสำคัญในระดับมาก ซึ่งประกอบด้วย ความคุ้มค่าของ
ผลิตภัณฑ์ รองลงมา สิทธิประโยชน์ของผลิตภัณฑ์  รองลงมา ความคิดสร้างสรรค์ของผลิตภัณฑ์ 
รองลงมา ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์เดียวกัน และ มีเอกลักษณ์เฉพาะ
ผลิตภัณฑ ์ตามลำดับ 

 ด้านความเชื่อถือได้ ในภาพรวมให้ความสำคัญในระดับมาก ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่
ธนาคารมีพร้อมและเต็มใจที่จะให้บริการ รองลงมา ธนาคารมีมาตรการและระบบการจัดเก็บข้อมูล
ลูกค้าที่ดี รองลงมา เจ้าหน้าที่ธนาคารให้บริการตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ รองลงมา 
เจ้าหน้าที่ธนาคารให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการ และ เจ้าหน้าที่ธนาคารมีทักษะความรู้ ความสามารถ
ในการให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ อย่างถูกต้องและชัดเจน ตามลำดับ 

 ด้านความสอดคล้องตามที่กำหนด ในภาพรวมให้ความสำคัญในระดับมาก ซึ่งประกอบด้วย 
ผู้ใช้บริการได้รับเอกสารรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ และวิธีการใช้งาน รองลงมา ผลิตภัณฑ์ไม่บิดเบือน
ไปจากที่ธนาคารนำเสนอ รองลงมา ระยะเวลาการใช้งานของผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสม รองลงมา 
ผลิตภัณฑ์สามารถใช้งานได้ตามข้อกำหนด และ ผู้ใช้บริการได้รับผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการ 
ตามลำดับ 
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 ด้านความทนทาน ในภาพรวมให้ความสำคัญในระดับมาก ซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์มีการ
ใช้วัสดุที่ได้มาตรฐาน รองลงมา ผลิตภัณฑ์มีความทนทานต่อการใช้งาน รองลงมา ความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์ รองลงมา อายุการใช้งานของบัตรมีความเหมาะสม และ วัสดุที่ใช้มีความทนทาน แข็งแรง 
ตามลำดับ 

 ด้านความสามารถในการให้บริการ ในภาพรวมให้ความสำคัญในระดับมาก ซึ่งประกอบด้วย 
ธนาคารมีความสะดวกในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้ถึงบ้าน  รองลงมา สมัครใช้บริการง่าย ไม่ยุ่งยาก 
รองลงมา เจ้าหน้าที่ธนาคารพร้อมที่จะให้บริการ มีความรวดเร็ว และทันเวลา รองลงมา มีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างสม่ำเสมอ เช่น ได้รับสิทธิพิเศษและส่วนลดจากร้านค้าที่ร่วมรายการ 
และ ประชาสัมพันธ์ให้ทราบข้อมูลข่าวสารของผลิตภัณฑ์สม่ำเสมอ ตามลำดับ 

 ด้านความสวยงาม หรือ สุนทรียภาพ  ในภาพรวมให้ความสำคัญในระดับมาก ซึ่ ง
ประกอบด้วย รูปแบบมีความเหมาะสม ทันสมัย รองลงมา ผลิตภัณฑ์ออกแบบน่าใช้และสวยงาม 
รองลงมา ความสร้างสรรค์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ รองลงมา รูปลักษณ์ภายนอกของผลิตภัณฑ์ 
และ ความน่าสนใจของผลิตภัณฑ ์ตามลำดับ  

 ด้านการรับรู้คุณภาพ หรือ ชื่อเสียงของสินค้า ในภาพรวมให้ความสำคัญในระดับมาก ซึ่ง
ประกอบด้วย ผู้ใช้บริการเกิดความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์  รองลงมา ผลิตภัณฑ์มีภาพลักษณ์ที่ดี 
รองลงมา ผลิตภัณฑ์มีชื่อเสียง เป็นที่นิยม รองลงมา การยอมรับของธนาคารผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ และ 
โฆษณาทำให้เกิดการรับรู้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ตามลำดับ 

5.1.3 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทยีบระดับการรับรู้คุณภาพของบัตรพลาเน็ต เอสซีบี 
จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
การเปรียบเทียบระดับการรับรู้คุณภาพของบัตรพลาเน็ต เอสซีบี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ด้าน
จำนวนบัตรเติมเงินพรีเพดที่ถือครอง และด้านจำนวนครั้งต่อเดือนที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเติมเงินพรี
เพด ส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพของบัตรพลาเน็ต เอสซีบี ดังนี ้

ด้านเพศ ผู้ถือบัตรพลาเน็ต เอสซีบี ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกัน มี การรับรู้
คุณภาพของบัตรพลาเน็ต เอสซีบีที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ด้านอายุ ผู้ถือบัตรพลาเน็ต เอสซีบี ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกัน มีการรับรู้
คุณภาพของบัตรพลาเน็ต เอสซีบีที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้ถือบัตรพ
ลาเน็ต เอสซีบีที่มีอายุ อายุ 21 – 30 ปี มีระดับการรับรู้คุณภาพของบัตรพลาเน็ต เอสซีบีน้อยกว่าผู้
ถือบัตรพลาเน็ต เอสซีบีที่มีอายุ 31 – 40 ป ี
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ด้านระดับการศึกษา ผู้ถือบัตรพลาเน็ต เอสซีบี ในเขตกรุงเทพมหานครที่มี ระดับการศึกษา
แตกต่างกัน มีการรับรู้คุณภาพของบัตรพลาเน็ต เอสซีบีที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 

ด้านอาชีพ ผู้ถือบัตรพลาเน็ต เอสซีบี ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการรับรู้
คุณภาพของบัตรพลาเน็ต เอสซีบีที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผู้ถือบัตรพลาเน็ต เอสซีบี ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนแตกต่างกัน มีการรับรู้คุณภาพของบัตรพลาเน็ต เอสซีบีที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยผู้ถือบัตรพลาเน็ต เอสซีบีที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 
และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท มีระดับการรับรู้คุณภาพของบัตรพลาเน็ต เอสซีบี
มากกว่าผู้ถือบัตรพลาเน็ต เอสซีบีที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 - 50,000 บาท และ มากกว่า 
50,001 บาทขึ้นไป  

ด้านจำนวนบัตรเติมเงินพรีเพดที่ถือครอง ผู้ถือบัตรพลาเน็ต เอสซีบี ในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
จำนวนบัตรเติมเงินพรีเพดที่ถือครองแตกต่างกัน มีการรับรู้คุณภาพของบัตรพลาเน็ต เอสซีบีที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้ถือบัตรพลาเน็ต เอสซีบีที่มีจำนวนบัตรเติม
เงินพรีเพดที่ถือครอง 1 ใบ 2 ใบ และ 3 ใบ มีระดับการรับรู้คุณภาพของบัตรพลาเน็ต เอสซีบีมากกว่า
ผู้ถือบัตรพลาเน็ต เอสซีบีที่มีจำนวนบัตรเติมเงินพรีเพดที่ถือครอง มากกว่า 3 ใบ 

ด้านจำนวนครั้งต่อเดือนที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเติมเงินพรีเพด ผู้ถือบัตรพลาเน็ต เอสซีบี ใน
เขตกรุงเทพมหานครที่มีจำนวนครั้งต่อเดือนที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเติมเงินพรีเพด มีการรับรู้คุณภาพ
ของบัตรพลาเน็ต เอสซีบีไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
 5.1.4 สรุปการจัดกลุ่มการรับรู้คุณภาพของบัตรพลาเน็ต เอสซีบ ี

 จากการจัดกลุ่มการรับรู้คุณภาพของบัตรพลาเน็ต เอสซีบี ที่เป็นบริการทางการเงินของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยสามารถจัดกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มที่
เน้นสัมพันธภาพที่ดี  (ร้อยละ 21) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21 – 30 ปี จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี อาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อยู่ที่ 20,001 – 30,000 บาท 
(2) กลุ่มที่เน้นภาพลักษณ์ (ร้อยละ 47) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21 – 30 ปี จบการศึกษา
สูงกว่าระดับปริญญาตรี อาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  อยู่ที่ 20,001 – 
30,000 บาท (3) กลุ่มที่เน้นการใช้งาน (ร้อยละ 32) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21 – 30 ปี 
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อยู่ที่ 20,001 – 
30,000 บาท 
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์การจัดกลุ่มการรับรู้คุณภาพผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ 
: กรณีศึกษา บัตรพลาเน็ต เอสซีบี ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลการวิจัย ดังน้ี 

5.2.1 ระดับการรับรู้คุณภาพของบัตรพลาเน็ต เอสซีบี ในด้านสมรรถนะ ด้านลักษณะเฉพาะ 

ด้านความเชื่อถือได้ ด้านความสอดคล้องตามที่กำหนด ด้านความทนทาน ด้านความสามารถในการ

ให้บริการ ด้านความสวยงาม หรือ สุนทรียภาพ และด้านการรับรู้คุณภาพ หรือ ชื่อเสียงของสินค้า 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับที่ดี เนื่องจากคุณภาพผลิตภัณฑ์ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จ

ของผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ หากคุณภาพดีกว่าที่คาดหวังจะทำให้เกิดความประทับใจ และจดจำ

ผลิตภัณฑ์หรือผู้ให้บริการ จนเกิดเป็นการใช้บริการซ้ำ เปลี่ยนไปเป็นผู้ใช้บริการประจำ อีกทั้งยังช่วย

บอกต่อให้ผู้ใช้บริการคนอื่นต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ (เกตุวดี สมบูรณ์ทวี และคณะ, 

2561) ได้ศึกษาถึงปัจจัยด้านคุณภาพที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่น พบว่า 

ลักษณะเฉพาะพิเศษ ความเชื่อถือได้ ความทนทาน ความสามารถในการบริการ ความสวยงาม และ

การรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ  

 5.2.2 การเปรียบเทียบระดับการรับรู้คุณภาพของบัตรพลาเน็ต เอสซีบี จำแนกตามปัจจัย

ส่วนบุคคล พบว่า ผู้ถือบัตรพลาเน็ต เอสซีบีที่มีเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และจำนวนครั้งต่อเดือนที่

มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเติมเงินพรีเพดที่แตกต่างกัน มีการรับรู้คุณภาพของบัตรพลาเน็ต เอสซีบีที่ไม่

แตกต่างกัน เนื่องจากปัจจัยส่วนบุคคลดังกล่าว ผู้ถือบัตรพลาเน็ต เอสซีบีที่มีอายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

และมีจำนวนบัตรเติมเงินพรีเพดที่ถือครองที่แตกต่างกัน มกีารรับรู้คุณภาพของบัตรพลาเน็ต เอสซีบีที่

แตกต่างกัน เนื่องจากอายุและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่มีความแตกต่างกันจะมีการตีความหมายจาก

ทัศนคติ ความเชื่อที่ต่างกัน โดยผู้ถือบัตรพลาเน็ต เอสซีบีที่มีอายุ อายุ 21 – 30 ปี จะมีระดับการรับรู้

คุณภาพของบัตรพลาเน็ต เอสซีบีน้อยกว่าผู้ถือบัตรพลาเน็ต เอสซีบีที่มีอายุ 31 – 40 ปี และผู้ถือ

บัตรพลาเน็ต เอสซีบีที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท และ รายได้เฉลี่ยต่อ

เดือน 20,001 – 30,000 บาท มีระดับการรับรู้คุณภาพของบัตรพลาเน็ต เอสซีบีมากกว่าผู้ถือบัตรพ

ลาเน็ต เอสซีบีที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 - 50,000 บาท และ มากกว่า 50,001 บาทขึ้นไป โดย

ผู้ถือบัตรพลาเน็ต เอสซีบีที่มีจำนวนบัตรเติมเงินพรีเพดที่ถือครองแตกต่างกันจะมีประสบการณ์ในการ

ใช้งานจึงทำให้มีความคิดเห็นที่ต่างออกไป ซึ่งผู้ถือบัตรพลาเน็ต เอสซีบีที่มีจำนวนบัตรเติมเงินพรีเพด

ที่ถือครอง 1 ใบ 2 ใบ และ 3 ใบ มีระดับการรับรู้คุณภาพของบัตรพลาเน็ต เอสซีบีมากกว่าผู้ถือบัตรพ

ลาเน็ต เอสซีบีที่มีจำนวนบัตรเติมเงินพรีเพดที่ถือครอง มากกว่า 3 ใบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ

(ทวีศักดิ์ พันธ์ด้วง, 2557) ได้ศึกษาถึงการรับรู้คุณภาพบ้านจัดสรรของผู้อยู่อาศัยตามโครงการของห้าง
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หุ้นส่วนจำกัดเทคโนบิวเดอร์ (2001) พบว่า เพศและอาชีพมีระดับการรับรู้คุณภาพไม่แตกต่างกัน ส่วน

ในด้านอายุของผู้บริโภค พบว่า ช่วงอายุที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับการรับรู้คุณภาพที่แตกต่างกัน โดย

ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป มีระดับการรับรู้ในคุณภาพของบ้านมากกว่ากลุ่มช่วงอายุน้อยกว่า 30 ปี อีกทั้งยัง

พบว่าผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,000 บาทขึ้นไป มีระดับการรับรู้คุณภาพด้านการเอาใจใส่

ต่อลูกค้ามากกว่ากลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า 20,000 บาทต่อเดือน 

5.2.3 การจัดกลุ่มการรับรู้คุณภาพของบัตรพลาเน็ต เอสซีบี โดยกลุ่มที่มีจำนวนมากที่สุด คือ 
กลุ่มที่เน้นภาพลักษณ์ รองลงมา คือ กลุ่มที่เน้นการใช้งาน และ กลุ่มที่เน้นสัมพันธภาพที่ดี ซึ่งสามารถ
อภิปรายลักษณะของแต่ละกลุ่มได้ ดังนี ้

“กลุ่มที่สัมพันธภาพที่ดี” ซึ่งกลุ่มนี้จะเน้นความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการเป็นที่ยอมรับในการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ใช้บริการใช้งานที่ดีอย่างสม่ำเสมอ เจ้าหน้าที่ธนาคารมีความเต็มใจในการ
ให้บริการ มีทักษะความรู้ ความสามารถในการให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ อย่างถูกต้อง ชัดเจน  และ
ทันเวลาสอดคล้องกับผลการวิจัยของ (รุ่งนภา บริพนธ์มงคล และกฤษดา เชียรวัฒนสุข , 2563) ได้
ศึกษาถึงการรับรู้คุณภาพสินค้าและคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อซ้ำเครื่องทำความ
สะอาดอุตสาหกรรม พบว่า การรับรู้คุณภาพสินค้ามีความน่าเชื่อถือ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อซ้ำมาก
ที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ (พิเศษ เชวงกฤตยานนท์, 2558) ได้ศึกษาถึงแรงจูงใจและปัจจัย
ในการเลือกซื้อจักรยานเพื่อการเดินทางของวัยรุ่นและวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร พบว่า แรงจูงใจ
ในการใช้จักรยานส่วนใหญ่เริ่มจากความต้องการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือก
ซื้อ ได้แก่ ปัจจัยด้านความมีชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของสินค้า ปัจจัยด้านรูปลักษณ์ของจักรยาน
และการสะท้อนถึงตัวตนผู้ใช้งาน และปัจจัยด้านการดูแลรักษา และสอดคล้องกับงานวิจัยของ(วิจิตร 
งามวรัญญู, 2560) ได้ศึกษาถึงณภาพการบริการของบริษัท แพทย์แผนโบราณวัดโพธิ์ จำกัดพบว่า ผู้
ที่มาใช้บริการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของบริษัท แพทย์แผนโบราณวัดโพธิ์ จำกัด 
อยู่ในระดับดีทุกด้าน ด้านสิ่งที่สัมผัสต้องได้ พนักงานแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ด้านความน่าเชื่อ 
พนักงานให้การบริการด้วยความสุภาพ วางตัวเหมาะสม และคุณภาพการให้บริการได้มาตรฐาน มีการ
จัดสรรเวลาอย่างเป็นระบบ ด้านการตอบสนองพนักงานให้คำแนะนำอย่างทันท่วงที ไม่ทำกิจกรรมอื่น
ในขณะปฏิบัติงาน ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้ที่มาใช้บริการ พนักงานมีความรู้ความชำนาญ ให้เกียรติ
ลูกค้าขณะใช้บริการ และด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล พนักงานมีความพร้อมในการให้บริการ 
และเข้าใจความต้องการของลูกค้าขณะเข้ารับบริการ 

“กลุ่มที่เน้นภาพลักษณ์” ซึ่งเป็นกลุ่มที่เน้นผลิตภัณฑ์ที่มีความสวยงาม มีรูปลักษณ์ มีความ

น่าสนใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ใช้บริการสามารถรับรู้ได้ และเป็นสิ่งที่บ่งชี้ให้เกิดการสร้างคุณค่าในตัว
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ผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดการยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์และผู้ให้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 

(ธรรมรัตน์ ถนอมในเมือง, 2562) ได้ศึกษาถึงการวางตำแหน่งทางการตลาดของตราสินค้าเฟอร์นิเจอร์

สำหรับที่อยู่อาศัย จากการรับรู้ของผู้บริโภคในประเทศไทย พบว่า ด้านสุนทรียภาพมีความโดดเด่น

มากที่สุด เพราะว่าสินค้าเฟอร์นิเจอร์สำหรับที่อยู่อาศัยจะต้องมีการดึงดูดและโน้มน้าวใจผู้บริโภค โดย

มีการจัดห้องต่าง ๆ เพื่อให้เห็นภาพของแต่ละห้อง ทำให้เกิดการเลือกซื้อได้ง่าย และสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ (อนุชา ลังสุ่ย, 2560) ได้ศึกษาถึงความภักดีในตราสินค้า ความพึงพอใจ และการรับรู้ถึง

คุณภาพสินค้าที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อรองเท้ากีฬาแบรนด์เนม ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

พบว่า ความภักดีในตราสินค้า ความพึงพอใจ และการรับรู้ถึงคุณภาพสินค้า ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อ

รองเท้ากีฬาแบรนด์เนม ของประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยการรับรู้ถึงคุณภาพสินค้าของ

ผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์เนม โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีความคิดเห็นในด้านการออกแบบที่

สวยงาม มีความทันสมัย อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ (วิภาดา ไชยเชาวน์ และ

คณะ, 2559) ได้ศึกษาถึงคุณภาพผลิตภัณฑ์กับการยอมรับในตราสินค้า Lacoste ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า คุณภาพผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อการยอมรับในตราสินค้า การยอมรับของ

ผลิตภัณฑ์คือตัวบ่งบอกถึงการมีพฤติกรรมการซื้อที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดได้รับการ

ยอมรับจากผู้บริโภคไม่เท่ากัน คือผู้บริโภคแต่ละท่านจะมีการยอมรับผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน ส่งผลให้

สินค้านั้นสร้างความดึงดูดใจให้มีพฤติกรรมการซื้อลูกค้าได้มากขึ้นจึงเป็นส่วนช่วยให้ผู้บริโภคยอมรับ

ในผลิตภัณฑ์ได้ง่ายยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ซาฟุเราะห์ สาเฮาะ, 2558) ได้ศึกษาถึงการ

รับรู้ภาพลักษณ์สินค้าของที่ระลึกจังหวัดสตูล พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยว

จังหวัดสตูล มีระดับความคิดเห็นภาพลักษณ์ในแต่ละด้านของการรับรู้ภาพลักษณ์สินค้าของที่ระลึกใน

จังหวัดสตูล ด้านผลิตภัณฑ์ในระดับมากที่สุด รองลงมาด้านตราสินค้าและด้านการสื่อสาร 

“กลุ่มที่เน้นการใช้งาน” ซึ่งเป็นกลุ่มที่เน้นความเหมาะสมในการใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่

ออกแบบให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานโดยผ่านขั้นตอนการตรวจสอบต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริการใช้

งานได้ตรงวัตถุประสงค์และได้รับประโยชน์จากการใช้งานมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 

(โซโบริท ชฮอน, 2559) ได้ศึกษาถึงการรับรู้คุณภาพโทรทัศน์ของประชาชนชาวกัมพูชา : กรณีศึกษา

ประชาชนในจังหวัดเสียมเรียบ พบว่า ปัจจัยด้านคุณค่าและความเหมาะสมกับการใช้งานของโทรทัศน์ 

ส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพมากที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ (วริษฐา สุริยไพฑูรย์, 2559) ได้

ศึกษาถึงอิทธิพลของการรับรู้ความมีประโยชน์และความง่ายในการใช้งานที่ส่งผลต่อทัศนคติและความ

ตั้งใจซื้อสินค้าแฟชั่นของผู้บริโภคผ่านระบบพาณิชย์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่พบว่า การรับรู้ ความมี
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ประโยชน์และการรับรู้ความง่ายในการใช้งานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อทัศนคติในการซื้อสินค้าผ่านระบบ

พาณิชย์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และการรับรู้ความง่ายในการใช้งานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการรับรู้ความมี

ประโยชน์ในการซื้อสินค้าผ่านระบบพาณิชย์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงการรับรู้ความมีประโยชน์ 

การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน และทัศนคติมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านระบบ

พาณิชย์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ฉัตรชัย รักประดิษฐ์, 2560) ได้ศึกษาถึง

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพผลิตภัณฑ์และคุณภาพการให้บริการกับความจงรักภักดีของลูกค้า 

บริษัท เพชรเรืองซัพพลาย จำกัด พบว่า การปฏิบัติงานได้ และความสอดคล้อง มีระดับคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ความเชื่อถือได้ และความปลอดภัย ตามลำดับ ระดับความ

คิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของทวีศักดิ์ พันธ์

ด้วง (2557) ได้ศึกษาถึงการรับรู้คุณภาพบ้านจัดสรรของผู้อยู่อาศัยตามโครงการของห้างหุ้นส่วนจำกัด

เทคโน บิวเดอร์ (2001) พบว่า การรับรู้คุณภาพบ้านจัดสรร ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ความเป็นรูปธรรม 

ความน่าเชื่อถือ การตอบสนองความต้องการ การให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า การเอาใจใส่ลูกค้า ผู้บริโภค

รับรู้ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านความเป็นรูปธรรมมาเป็นอันดับแรก เน้นเรื่อง

มาตรฐาน บ้านมีโครงสร้างที่มั่นคงและปลอดภัย  

5.3 ข้อเสนอแนะการวิจัย 
ผลการศึกษาการจัดกลุ่มการรับรู้คุณภาพผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ : 

กรณีศึกษา บัตรพลาเน็ต เอสซีบี ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า สามารถจัดกลุ่ม ออกเป็น 3 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มที่เน้นพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ กลุ่มที่เน้นภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ และกลุ่มที่เน้นมาตรฐาน
ของผลิตภัณฑ์ ผู้วิจัยจึงมขี้อเสนอแนะ ดังนี ้

5.3.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
5.3.1.1 สถาบันการเงินควรออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้คำนึงถึงความต้องการของ 

ผู้ใช้บริการ คำนึงถึงคุณภาพผลิตภัณฑ์ในทกุ ๆ ด้าน เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ เปิดใจรับ

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคาร และยังบอกต่อกับผู้ใช้บริการท่านอื่น 

5.3.1.2 สถาบันการเงินสามารถนำข้อมูลจากผลการวิจัยไปปรับกลยุทธ์ของท่าน เพื่อให้ 
ผู้ใช้บริการได้รับผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างมีคุณภาพ 

5.3.1.3 สถาบันการเงินสามารถนำข้อมูลจากการจัดกลุ่มผู้ใช้บริการมาวิเคราะห์เพ่ือ 
พัฒนา ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม 
  



  71 

5.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยในอนาคต 
 การศึกษางานวิจัยครั้งนี้ ศึกษาเรื่อง การจัดกลุ่มการรับรู้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคาร
ไทยพาณิชย์กรณีศึกษา : บัตรพลาเน็ต เอสซีบี ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งในการศึกษาวิจัยในอนาคต 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
  5.3.2.1 ควรศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ที่มีความคล้ายคลึงกันกับสถาบันการเงินอื่น 
เพื่อสามารถเปรียบเทียบข้อมูลที่มีความชัดเจนและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อสามารถนำ
ผลการวิจัยไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงแก้ไขให้มีความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ และผู้ใช้บริการ
สามารถตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑไ์ดอ้ย่างรวดเร็วและสนองต่อความต้องการมากที่สุด 
  5.3.2.2 ควรศึกษาเพิ่มเติมสำหรับผู้ถือบัตรพลาเน็ต เอสซีบีในเขตภูมิภาคอื่น ๆ เพื่อให้ 
ได้ข้อมูลที่แท้จริงเป็นไปได้ว่าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยจะมีความแตกต่างกันกับผู้ถือบัตรพลาเน็ต เอสซี
บีในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผลต่อการวิเคราะห์การรับรู้คุณภาพผลิตภัณฑ์ของบัตรพลาเน็ต เอสซีบี 

     5.3.2.3 ควรศึกษาเพิ่มเติมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพผลิตภัณฑ์ เช่น กล 
ยุทธท์างการตลาด การสื่อสารทางการตลาด  

     5.3.2.4 ควรศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่กับการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อยืนยัน 
ผลการวิจัย เช่น การสนทนากลุ่ม การสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก เกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
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แบบสอบถามงานวิจัย 

เรื่อง การจัดกลุ่มการรับรู้คณุภาพผลิตภณัฑ์ทางการเงนิของธนาคารไทยพาณิชย์  

: กรณีศึกษา บัตรพลาเน็ต เอสซีบี ในเขตกรุงเทพมหานคร 

คำชี้แจง 

1. แบบสอบถามมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดกลุ่มการรับรู้คุณภาพผลิตภัณฑ์ทางการเงิน 

ของธนาคารไทยพาณิชย์ : กรณีศึกษา บัตรพลาเน็ต เอสซีบี ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยนักศึกษา

ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน  

ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา  
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยลักษณะคำถามเป็นแบบนามบัญญัติ (Norminal Scale) และ 
แบบลำดับ (Ordinal Scale) 

ส่วนที ่2 ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บัตรเติมเงินพรีเพด (Prepaid Card) โดยลักษณะ 
คำถามเป็นแบบนามบัญญัติ (Norminal Scale) 

ส่วนที ่3 ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้คุณภาพผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารไทยพาณิชย์  
กรณีศึกษา บัตรพลาเน็ต เอสซีบี ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ส่วนที ่4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ถือบัตรพลาเน็ต เอสซีบี ในเขต 
กรุงเทพมหานคร เป็นคำถามแบบปลายเปิด (Open ended) ให้กรอกคำตอบ 

3. แบบสอบถามจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น ข้อมูลที่ได้จากการ 

สอบถามในครั้งนี้จะเก็บเป็นความลับ และเพื่อเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยเท่านั้น 

ดังนั้น จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน กรุณาตอบแบบสอบถามให้สมบูรณ์ ข้อมูลทั้งหมดจะ 
เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง และผู้วิจัยขอขอบคุณที่ท่านสละเวลาอันมีค่าในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี ้
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย         ลงใน         ให้ตรงกับข้อมูลที่ท่านต้องการเลือกมากที่สุด 

1. เพศ 
       ชาย       หญิง 

 
 

✓  
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2. อายุ 
 น้อยกว่าหรือเทียบเท่า 20 ปี               อายุ 21 – 30 ปี               อายุ 31 – 40 ปี 

                 อายุ 41 – 50 ปี                             อายุ 51 – 60 ปี               อายุ 61 ปีขึ้นไป 
 

3. ระดับการศึกษา 
 จบการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี          

 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี         

 จบการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี                      

 

4. อาชีพ 

 นักเรียน/นักศึกษา                          พนักงานบริษัทเอกชน 

 ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ          ธุรกิจส่วนตัว                     อื่น ๆ…………… 

 

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

                น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท        10,001 – 20,000 บาท               

                20,001 – 30,000 บาท                    30,001 – 40,000 บาท               

                40,001 – 50,000 บาท                    50,001 บาทขึ้นไป 

 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บัตรเติมเงินพรีเพด (Prepaid Card) 
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย         ลงใน         ให้ตรงกับข้อมูลที่ท่านต้องการเลือกมากที่สุด 

1. ปัจจุบันท่านมีบัตรเติมเงินพรีเพด (Prepaid Card) ของธนาคารพาณิชย์ที่ ใช้จ่ายใน

ต่างประเทศกี่ใบ 

      1 ใบ                                         2 ใบ 

 3 ใบ                                         มากกว่า 3 ใบ 

 

 

 

 

    

    

    

✓  
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2. จำนวนครั้งต่อเดือนที่ท่านใช้จ่ายต่างประเทศผ่านบัตรเติมเงินพรีเพด (Prepaid Card)  

  ไม่มีการใช้จ่าย - 1 ครั้งต่อเดือน         2 – 3 ครั้งต่อเดือน 

       4 – 5 ครั้งต่อเดือน                        มากกว่า 5 ครั้งต่อเดือน 

 

3. ท่านใช้จ่ายผ่านบัตรเติมเงินพรีเพด (Prepaid Card) ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ 

เพื่อประโยชน์ด้านใดมากที่สุด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  ใช้แทนเงินสด        

  ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพ 

  ไม่มีค่าธรรมเนียมในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศร้อยละ 2.5  
  ใช้จ่ายได้ทุกที่ทั่วโลก 

  ใช้ง่าย สะดวก แลกเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

  สามารถแลกเงินเก็บไว้ล่วงหน้าได้ 

                  สิทธิพิเศษและส่วนลดจากร้านค้าที่ร่วมรายการ 

                  หลีกเลี่ยงการถูกโจรกรรม 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้คุณภาพผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ : กรณีศึกษา 

บัตรพลาเน็ต เอสซีบี ในเขตกรุงเทพมหานคร 

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย       ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

ระดับความคิดเห็น (5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยที่สุด) 

การรับรู้คุณภาพผลิตภัณฑ ์
บัตรพลาเน็ต เอสซีบ ี

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 
ด้านสมรรถนะ (Performance)      
1. คุณสมบัติพื้นฐานของผลิตภัณฑ์มีความ
เหมาะสม 

     

 

 

  

   

✓  
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การรับรู้คุณภาพผลิตภัณฑ ์
บัตรพลาเน็ต เอสซีบ ี

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 
ด้านสมรรถนะ (Performance)      
2. ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์จากการใช้
ผลิตภัณฑ ์

     

3. ความสามารถในการใช้งานของผลิตภัณฑ ์      
4. ผลิตภัณฑท์ำหน้าที่ตรงตามวัตถุประสงค ์      
5. การออกแบบผลิตภัณฑ์เหมาะสมกับการ
ใช้งาน 

     

ด้านลักษณะเฉพาะ (Features)      
6. ความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ ์      
7. สิทธิประโยชน์ของผลิตภัณฑ ์      
8. ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์เมื่อเทียบกับ
ผลิตภัณฑ์เดียวกัน 

     

9. มีเอกลักษณ์เฉพาะผลิตภัณฑ ์      
10. ความคิดสร้างสรรค์ของผลิตภัณฑ ์      
ด้านความเชื่อถือได้ (Reliability)      
11. ธนาคารมมีาตราการและระบบการ
จัดเก็บข้อมูลลูกค้าที่ด ี

     

12. เจ้าหน้าทีธ่นาคารมีทักษะความรู้ 
ความสามารถในการให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ 
อย่างถูกต้องและชัดเจน 

     

13. เจ้าหน้าทีธ่นาคารให้ความเช่ือมั่นแก่
ผู้ใช้บริการ 

     

14. เจ้าหน้าทีธ่นาคารให้บริการตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้บริการ 
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การรับรู้คุณภาพผลิตภัณฑ ์

บัตรพลาเน็ต เอสซีบ ี

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 
ด้านความเชื่อถือได้ (Reliability)      
15. เจ้าหน้าทีธ่นาคารมีพร้อมและเต็มใจทีจ่ะ
ให้บริการ 

     

ด้านความสอดคล้องตามทีก่ำหนด 
(Conformance) 

     

16. ผลิตภัณฑส์ามารถใช้งานได้ตาม
ข้อกำหนด 

     

17. ผู้ใช้บริการได้รับเอกสารรายละเอียดของ
ผลิตภัณฑ์ และวิธีการใช้งาน 

     

18. ผลิตภัณฑไ์ม่บิดเบือนไปจากที่ธนาคาร
นำเสนอ 

     

19. ผู้ใช้บริการได้รับผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความ
ต้องการ 

     

20. ระยะเวลาการใช้งานของผลิตภัณฑ์มี
ความเหมาะสม 

     

ด้านความทนทาน (Durability)      
21. วัสดุที่ใช้มีความทนทาน แข็งแรง      
22. อายุการใช้งานของบัตรมีความเหมาะสม      
23. ผลิตภัณฑ์มีการใช้วัสดุที่ได้มาตรฐาน      
24. ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ ์      
25. ผลิตภัณฑ์มีความทนทานต่อการใช้งาน      
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การรับรู้คุณภาพผลิตภัณฑ ์
บัตรพลาเน็ต เอสซีบ ี

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 
ด้านความสามารถในการให้บริการ 
(Serviceability) 

     

26. เจ้าหน้าทีธ่นาคารพร้อมที่จะให้บริการ มี
ความรวดเร็ว และทันเวลา 

     

27. ธนาคารมคีวามสะดวกในการจัดส่ง
ผลิตภัณฑ์ให้ถงึบ้าน 

     

28. สมัครใช้บริการง่าย ไม่ยุ่งยาก      
29. ประชาสัมพันธ์ให้ทราบข้อมูลข่าวสารของ
ผลิตภัณฑ์สม่ำเสมอ 

     

30. มีการจัดกิจกรรมส่งเสรมิการขายอย่าง
สม่ำเสมอ เช่น ได้รับสิทธิพิเศษและส่วนลด
จากร้านค้าที่ร่วมรายการ 

     

ด้านความสวยงาม หรือ สนุทรียภาพ
(Aesthetics or Esthetics) 

     

31. ความน่าสนใจของผลิตภัณฑ ์      
32. ผลิตภัณฑอ์อกแบบน่าใช้และสวยงาม      
33. ความสร้างสรรค์ในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ ์

     

34. รูปลักษณ์ภายนอกของผลิตภัณฑ ์      
35. รูปแบบมีความเหมาะสม ทันสมัย      
ด้านการรับรูคุ้ณภาพหรือชื่อเสียงของสินค้า 
(Perceived Quality or Reputation) 

     

36. การยอมรับของธนาคารผู้แนะนำ
ผลิตภัณฑ ์

     

37. ผลิตภัณฑม์ีชื่อเสียง เป็นที่นิยม      
38. ผู้ใช้บริการเกิดความเช่ือมั่นในผลิตภัณฑ์      
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การรับรู้คุณภาพผลิตภัณฑ ์
บัตรพลาเน็ต เอสซีบ ี

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 
ด้านการรับรูคุ้ณภาพหรือชื่อเสียงของสินค้า 
(Perceived Quality or Reputation) 

     

39. ผลิตภัณฑม์ีภาพลักษณ์ที่ดี      
40. สื่อโฆษณาทำให้เกิดการรับรู้คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ ์

     

 

ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผู้วิจัยขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านเป็นอย่างสูง 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข  
ผลการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อคำถาม 
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ผลการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อคำถาม 

(Index of Item-Objective Congruence : IOC) 

งานวิจัยเรื่อง “การจัดกลุ่มการรับรู้คุณภาพผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารไทยพาณิชย์: 

กรณีศึกษา บตัรพลาเน็ต เอสซีบี ในเขตกรุงเทพมหานคร” 

ข้อที่ ข้อคำถาม 

ผลของการพิจารณาโดยผู้ทรงคณุวุฒ ิ

ท่านที่ 

1 

ท่านที่ 

2 

ท่านที่ 

3 

คะแนน

เฉลี่ย 
แปลผล 

ด้านสมรรถนะ (Performance) 

1. คุณสมบัติพื้นฐานของผลิตภัณฑ์มี

ความเหมาะสม 

1 0 1 0.67 สอดคล้อง 

2. ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์จาก

การใช้ผลิตภัณฑ ์

1 1 1 1 สอดคล้อง 

3. ความสามารถในการใช้งานของ

ผลิตภัณฑ ์

1 1 0 0.67 สอดคล้อง 

4. ผลิตภัณฑ์ทำหน้าที่ตรงตาม

วัตถุประสงค ์

1 1 1 1 สอดคล้อง 

5. การออกแบบผลิตภัณฑ์เหมาะสม

กับการใช้งาน 

1 0 1 0.67 สอดคล้อง 

ด้านลักษณะเฉพาะ (Features) 

6. ความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ ์ 1 1 1 1 สอดคล้อง 

7. สิทธิประโยชน์ของผลิตภัณฑ ์ 1 0 1 0.67 สอดคล้อง 

8. ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์เมื่อ

เทียบกับผลิตภัณฑ์เดียวกัน 

1 0 1 0.67 สอดคล้อง 

9. มีเอกลักษณ์เฉพาะผลิตภัณฑ ์ 1 1 0 0.67 สอดคล้อง 

10. ความคิดสร้างสรรค์ของผลิตภัณฑ ์ 1 1 1 1 สอดคล้อง 

 



  87 

ข้อที่ ข้อคำถาม 

ผลของการพิจารณาโดยผู้ทรงคณุวุฒ ิ

ท่านที่ 

1 

ท่านที่ 

2 

ท่านที่ 

3 

คะแนน

เฉลี่ย 
แปลผล 

ด้านความเชื่อถือได้ (Reliability) 

11. ธนาคารมีมาตราการและระบบ

การจัดเก็บข้อมูลลูกค้าที่ด ี

1 1 1 1 สอดคล้อง 

12. เจ้าหน้าที่ธนาคารมีทักษะความรู้ 

ความสามารถในการให้คำแนะนำ

ผลิตภัณฑ์ อยา่งถูกต้องและ

ชัดเจน 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

13. เจ้าหน้าที่ธนาคารให้ความเช่ือมั่น

แก่ผู้ใช้บริการ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

14. เจ้าหน้าที่ธนาคารให้บริการตรง

ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ 

0 1 1 0.67 สอดคล้อง 

15. เจ้าหน้าที่ธนาคารมีพร้อมและเต็ม

ใจที่จะให้บริการ 

0 1 1 0.67 สอดคล้อง 

ด้านความสอดคล้องตามทีก่ำหนด (Conformance) 

16. ผลิตภัณฑส์ามารถใช้งานได้ตาม

ข้อกำหนด 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

17. ผู้ใช้บริการได้รับเอกสาร

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ และ

วิธีการใช้งาน 

0 1 1 0.67 สอดคล้อง 

18. ผลิตภัณฑ์ไม่บดิเบือนไปจากที่

ธนาคารนำเสนอ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

19. ผู้ใช้บริการได้รับผลิตภัณฑ์ที่ตรง

กับความต้องการ 

1 1 0 0.67 สอดคล้อง 
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ข้อที่ ข้อคำถาม 

ผลของการพิจารณาโดยผู้ทรงคณุวุฒ ิ

ท่านที่ 

1 

ท่านที่ 

2 

ท่านที่ 

3 

คะแนน

เฉลี่ย 
แปลผล 

ด้านความสอดคล้องตามทีก่ำหนด (Conformance) 

20. ร ะ ย ะ เว ล า ก า ร ใช้ ง า น ข อ ง

ผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสม 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

ด้านความทนทาน (Durability) 

21. วัสดุที่ใช้มีความทนทาน แข็งแรง 1 1 0 0.67 สอดคล้อง 

22. อายุการใช้งานของบัตรมีความ

เหมาะสม 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

23. ผลิ ตภั ณ ฑ์ มี ก าร ใช้ วั ส ดุ ที่ ได้

มาตรฐาน 

1 1 0 0.67 สอดคล้อง 

24. ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ ์ 1 0 1 0.67 สอดคล้อง 

25. ผลิตภัณฑ์มีความทนทานต่อการ

ใช้งาน 

1 0 1 0.67 สอดคล้อง 

ด้านความสามารถในการให้บริการ (Serviceability) 

26. เจ้าหน้าที่ธนาคารพร้อมที่จะ

ให้บริการ มีความรวดเร็ว และ

ทันเวลา 

1 0 1 0.67 สอดคล้อง 

27. ธนาคารมีความสะดวกในการ

จัดส่งผลิตภัณฑ์ให้ถึงบ้าน 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

28. สมัครใช้บริการง่าย ไม่ยุ่งยาก 1 1 1 1 สอดคล้อง 

29. ประชาสัมพันธ์ให้ทราบข้อมูล

ข่าวสารของผลิตภัณฑ์สม่ำเสมอ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

ข้อที่ ข้อคำถาม ผลของการพิจารณาโดยผู้ทรงคณุวุฒ ิ
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ท่านที่ 

1 

ท่านที่ 

2 

ท่านที่ 

3 

คะแนน

เฉลี่ย 
แปลผล 

ด้านความสามารถในการให้บริการ (Serviceability) 

30. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

อย่างสม่ำเสมอ เช่น ได้รับสิทธิ

พิเศษและส่วนลดจากร้านค้าที่

ร่วมรายการ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

ด้านความสวยงาม หรือ สนุทรียภาพ (Aesthetics or Esthetics) 

31. ความน่าสนใจของผลิตภัณฑ ์ 1 1 1 1 สอดคล้อง 

32. ผลิตภัณฑ์ออกแบบน่าใช้และ

สวยงาม 
1 1 1 1 สอดคล้อง 

33. ความสร้างสรรค์ในการออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์
1 1 0 0.67 สอดคล้อง 

34. รูปลักษณ์ภายนอกของผลิตภัณฑ ์ 1 1 0 0.67 สอดคล้อง 

35. รูปแบบมีความเหมาะสม ทันสมัย 1 1 1 1 สอดคล้อง 

ด้านการรับรูคุ้ณภาพ หรือ ชื่อเสียงของสินค้า (Perceived Quality or Reputation) 

36. การยอมรับของธนาคารผู้แนะนำ

ผลิตภัณฑ ์

1 1 1 1 สอดคล้อง 

37. ผลิตภัณฑ์มีชื่อเสียง เป็นที่นิยม 1 1 1 1 สอดคล้อง 

38. ผู้ใช้บริการเกิดความเช่ือมั่นใน

ผลิตภัณฑ ์

1 0 1 0.67 สอดคล้อง 

39. ผลิตภัณฑ์มีภาพลักษณ์ที่ด ี 1 0 1 0.67 สอดคล้อง 

ข้อที่ ข้อคำถาม ผลของการพิจารณาโดยผู้ทรงคณุวุฒ ิ
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ท่านที่ 

1 

ท่านที่ 

2 

ท่านที่ 

3 

คะแนน

เฉลี่ย 
แปลผล 

ด้านการรับรูคุ้ณภาพ หรือ ชื่อเสียงของสินค้า (Perceived Quality or Reputation) 

40. สื่ อ โฆษณ าทำให้ เกิดการรับรู้

คุณภาพของผลิตภัณฑ ์

1 1 1 1 สอดคล้อง 
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ผลการตรวจสอบค่าความเชือ่มั่น (Reliability) 

งานวิจัยเรื่อง “การจัดกลุ่มการรับรู้คุณภาพผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารไทยพาณิชย์: 

กรณีศึกษา บตัรพลาเน็ต เอสซีบี ในเขตกรุงเทพมหานคร” 

Reliability Statistics 

Cronbach’s Alpha 0.98 

N of Items 40 

 

Item Statistics 

Factor Mean Std. Deviation N 

ด้านสมรรถนะ (Performance) 

คุณสมบัติพื้นฐานของผลิตภัณฑ์มีความ

เหมาะสม 
4.29 0.62 400 

ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์จากการใช้

ผลิตภัณฑ ์
4.34 0.59 400 

ความสามารถในการใช้งานของผลิตภัณฑ ์ 4.23 0.67 400 

ผลิตภัณฑ์ทำหน้าที่ตรงตามวัตถุประสงค์ 4.25 0.66 400 

การออกแบบผลิตภัณฑ์เหมาะสมกับการใช้

งาน 
4.36 0.63 400 

ด้านลักษณะเฉพาะ (Features) 

ความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์ 4.30 0.69 400 

สิทธิประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ 4.24 0.75 400 

ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์เมื่อเทียบกับ

ผลิตภัณฑ์เดียวกัน 
4.09 0.78 400 

มีเอกลักษณ์เฉพาะผลิตภัณฑ์ 4.09 0.78 400 

ความคิดสร้างสรรค์ของผลิตภัณฑ ์ 4.17 0.73 400 
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Factor Mean Std. Deviation N 

ด้านความเชื่อถือได้ (Reliability) 

ธนาคารมีมาตราการและระบบการจัดเก็บ

ข้อมูลลูกค้าทีด่ ี

4.32 0.63 400 

เจ้าหน้าที่ธนาคารมีทักษะความรู้ 

ความสามารถในการให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ 

อย่างถูกต้องและชัดเจน 

4.20 0.71 400 

เจ้าหน้าที่ธนาคารให้ความเช่ือมั่นแก่

ผู้ใช้บริการ 

4.22 0.66 400 

เจ้าหน้าที่ธนาคารให้บริการตรงตามความ

ต้องการของผู้ใช้บริการ 

4.24 0.67 400 

เจ้าหน้าที่ธนาคารมีพร้อมและเต็มใจที่จะ

ให้บริการ 

4.38 0.64 400 

ด้านความสอดคล้องตามทีก่ำหนด (Conformance) 

ผลิตภัณฑส์ามารถใช้งานได้ตามข้อกำหนด 4.24 0.63 400 

ผู้ใช้บริการได้รับเอกสารรายละเอียดของ

ผลิตภัณฑ์ และวิธีการใช้งาน 

4.30 0.61 400 

ผลิตภัณฑ์ไม่บดิเบือนไปจากที่ธนาคาร

นำเสนอ 

4.29 0.63 400 

ผู้ใช้บริการได้รับผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความ

ต้องการ 

4.15 0.75 400 

ระยะเวลาการใช้งานของผลิตภัณฑ์มีความ

เหมาะสม 

4.27 0.61 400 

ด้านความทนทาน (Durability) 

วัสดุที่ใช้มีความทนทาน แข็งแรง 4.18 0.65 400 

อายุการใช้งานของบัตรมีความเหมาะสม 4.24 0.68 400 
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Factor Mean Std. Deviation N 

ด้านความทนทาน (Durability) 

ผลิตภัณฑ์มีการใช้วัสดุที่ได้มาตรฐาน 4.33 0.64 400 

ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ 4.26 0.65 400 

ผลิตภัณฑ์มีความทนทานต่อการใช้งาน 4.29 0.64 400 

ด้านความสามารถในการให้บริการ (Serviceability) 

เจ้าหน้าที่ธนาคารพร้อมที่จะให้บริการ มี

ความรวดเร็ว และทันเวลา 

4.27 0.67 400 

ธนาคารมีความสะดวกในการจัดส่ง

ผลิตภัณฑ์ให้ถงึบ้าน 

4.41 0.65 400 

สมัครใช้บริการง่าย ไม่ยุ่งยาก 4.40 0.66 400 

ประชาสัมพันธ์ให้ทราบข้อมูลข่าวสารของ

ผลิตภัณฑ์สม่ำเสมอ 

4.18 0.72 400 

มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่าง

สม่ำเสมอ เช่น ได้รับสิทธิพิเศษและส่วนลด

จากร้านค้าที่ร่วมรายการ 

4.25 0.70 400 

ด้านความสวยงาม หรือ สนุทรียภาพ (Aesthetics or Esthetics) 

ความน่าสนใจของผลิตภัณฑ ์ 4.21 0.71 400 

ผลิตภัณฑ์ออกแบบน่าใช้และสวยงาม 4.26 0.69 400 

ความสร้างสรรค์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 4.26 0.70 400 

รูปลักษณ์ภายนอกของผลิตภัณฑ์ 4.25 0.69 400 

รูปแบบมีความเหมาะสม ทันสมัย 4.29 0.68 400 

ด้านการรับรูคุ้ณภาพ หรือ ชื่อเสียงของสินค้า (Perceived Quality or Reputation) 

การยอมรับของธนาคารผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ 4.30 0.66 400 

ผลิตภัณฑ์มีชื่อเสียง เป็นที่นิยม 4.33 0.68 400 

ผู้ใช้บริการเกิดความเช่ือมั่นในผลิตภัณฑ ์ 4.36 0.64 400 

ผลิตภัณฑ์มีภาพลักษณ์ที่ด ี 4.36 0.66 400 
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Factor Mean Std. Deviation N 
ด้านการรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียงของสินค้า (Perceived Quality or Reputation) 
สื่อโฆษณาทำให้เกิดการรับรู้คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ ์

4.17 0.80 400 

 

Scale Statistics 

Mean 170.54 

Variance 401.57 

Std. Deviation 20.04 

N of Items 40 

Item – Total Statistics 

Factor 

Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach’s 

Alpha if 

item 

Deleted 

ด้านสมรรถนะ (Performance) 

คุณสมบัติพื้นฐานของผลิตภัณฑ์มีความ

เหมาะสม 

166.24 385.81 0.64 0.98 

ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์จากการใช้

ผลิตภัณฑ ์

166.20 386.32 0.64 0.98 

ความสามารถในการใช้งานของ

ผลิตภัณฑ ์

166.31 384.10 0.65 0.98 

ผลิตภัณฑ์ทำหน้าที่ตรงตามวัตถุประสงค์ 166.29 384.13 0.76 0.98 

การออกแบบผลิตภัณฑ์เหมาะสมกับการ

ใช้งาน 

166.18 382.67 0.73 0.98 



  96 

Factor 

Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach’s 

Alpha if 

item 

Deleted 

ด้านลักษณะเฉพาะ (Features) 

ความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์ 166.24 381.61 0.73 0.98 

สิทธิประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ 166.30 379.49 0.74 0.98 

ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์เมื่อเทียบกับ

ผลิตภัณฑ์เดียวกัน 

166.45 380.42 0.67 0.98 

มีเอกลักษณ์เฉพาะผลิตภัณฑ์ 166.45 380.19 0.68 0.98 

ความคิดสร้างสรรค์ของผลิตภัณฑ ์ 166.38 379.73 0.74 0.98 

ด้านความเชื่อถือได้ (Reliability) 

ธนาคารมีมาตราการและระบบการ

จัดเก็บข้อมูลลูกค้าที่ด ี

166.23 384.32 0.68 0.98 

เจ้าหน้าที่ธนาคารมีทักษะความรู้ 

ความสามารถในการให้คำแนะนำ

ผลิตภัณฑ์ อยา่งถูกต้องและชัดเจน 

166.35 381.75 0.70 0.98 

เจ้าหน้าที่ธนาคารให้ความเช่ือมั่นแก่

ผู้ใช้บริการ 

166.32 381.26 0.77 0.98 

เจ้าหน้าที่ธนาคารให้บริการตรงตาม

ความต้องการของผู้ใช้บริการ 

166.30 380.13 0.81 0.98 

เจ้าหน้าที่ธนาคารมีพร้อมและเต็มใจที่จะ

ให้บริการ 

166.17 382.64 0.73 0.98 

ด้านความสอดคล้องตามทีก่ำหนด (Conformance) 

ผลิตภัณฑส์ามารถใช้งานได้ตาม

ข้อกำหนด 

166.30 383.15 0.74 0.98 

ผู้ใช้บริการได้รับเอกสารรายละเอียดของ

ผลิตภัณฑ์ และวิธีการใช้งาน 

166.25 384.43 0.70 0.98 
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Factor 

Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach’s 

Alpha if 

item 

Deleted 

ด้านความสอดคล้องตามทีก่ำหนด (Conformance) 

ผลิตภัณฑ์ไม่บดิเบือนไปจากที่ธนาคาร

นำเสนอ 

166.25 382.05 0.78 0.98 

ผู้ใช้บริการได้รับผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความ

ต้องการ 

166.39 380.48 0.71 0.98 

ระยะเวลาการใช้งานของผลิตภัณฑ์มี

ความเหมาะสม 

166.27 380.38 0.79 0.98 

ด้านความทนทาน (Durability) 

วัสดุที่ใช้มีความทนทาน แข็งแรง 166.36 383.21 0.71 0.98 

อายุการใช้งานของบัตรมีความเหมาะสม 166.30 383.16 0.67 0.98 

ผลิตภัณฑ์มีการใช้วัสดุที่ได้มาตรฐาน 166.21 380.94 0.81 0.98 

ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ ์ 166.28 380.45 0.73 0.98 

ผลิตภัณฑ์มีความทนทานต่อการใช้งาน 166.25 381.60 0.78 0.98 

ด้านความสามารถในการให้บริการ (Serviceability) 

เจ้าหน้าที่ธนาคารพร้อมที่จะให้บริการ มี

ความรวดเร็ว และทันเวลา 

166.27 382.48 0.71 0.98 

ธนาคารมีความสะดวกในการจัดส่ ง

ผลิตภัณฑ์ให้ถึงบ้าน 

166.13 383.10 0.71 0.98 

สมัครใช้บริการง่าย ไม่ยุ่งยาก 166.14 383.41 0.69 0.98 

ประชาสัมพันธ์ให้ทราบข้อมูลข่าวสาร

ของผลิตภัณฑ์สม่ำเสมอ 

166.36 380.51 0.73 0.98 

มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่าง

สม่ำเสมอ เช่น ได้รับสิทธิพิ เศษและ

ส่วนลดจากร้านค้าที่ร่วมรายการ 

166.30 383.77 0.63 0.98 
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Factor 

Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 
if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach’s 
Alpha if 

item 
Deleted 

ความสวยงาม หรือ สุนทรียภาพ (Aesthetics or Esthetics) 
ความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์ 166.33 379.32 0.79 0.98 
ผลิตภัณฑ์ออกแบบน่าใช้และสวยงาม 166.28 380.48 0.76 0.98 
ความสร้างสรรค์ในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ ์

166.28 380.90 0.75 0.98 

รูปลักษณ์ภายนอกของผลิตภัณฑ์ 166.29 379.39 0.80 0.98 
รูปแบบมีความเหมาะสม ทันสมัย 166.25 379.83 0.80 0.98 
ด้านการรับรูคุ้ณภาพ หรือ ชื่อเสียงของสินค้า (Perceived Quality or Reputation) 
การยอมรับของธนาคารผู้แนะนำ
ผลิตภัณฑ ์

166.24 382.22 0.73 0.98 

ผลิตภัณฑ์มีชื่อเสียง เป็นที่นิยม 166.21 380.56 0.77 0.98 
ผู้ใช้บริการเกิดความเช่ือมั่นในผลิตภัณฑ ์ 166.19 382.41 0.74 0.98 
ผลิตภัณฑ์มีภาพลักษณ์ที่ด ี 166.18 381.34 0.76 0.98 
สื่อโฆษณาทำให้เกิดการรับรู้คุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ 

166.37 380.24 0.66 0.98 

 

 

 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวตัิผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล จุฑาลักษณ ์เกษม 
วัน เดือน ปี เกิด 07 พฤศจิกายน 2535 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2554  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเซนต์

หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  
พ.ศ. 2558  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร ์ภาควิชา
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  
พ.ศ. 2561  ศกึษาต่อระดับปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการ
จัดการ สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ที่อยู่ปัจจุบัน 10/16 ม.11 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130   
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